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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η 8η
Της Αντιπροσωπείας του Τμήματος
Της 27 η ς Ιουλίου 2011
Ημέ ρα Τετάρτη και Ώρα 19:00

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ
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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΓΑΠΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ,
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ,
ΖΕΡΒΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ,
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ, ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ, ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ,
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ,
ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΚΩΣΤΑΚΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ,
ΛΥΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ
ΙΟΥΛΙΑ,
ΞΥΛΟΥΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΟΡΦΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ, ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΣΓΟΥΡΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΒΑΝΝΑ,
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ, ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ
ΧΑΡΑ,
ΤΑΒΕΡΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ,
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ.
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΝΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ, ΠΕΤΑΣΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΖΑΒΛΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 53
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 42
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 11
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Ανακοινώσεις Προεδρείου.
Ενημέρωση δραστηριότητας Διοικούσας Επιτροπής.
Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη Διοικούσα Επιτροπή.
Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 7 του
νόμου 1486, αφορά την αντικατάσταση ή όχι του συναδέλφου
Κατσιδονιωτάκη.
Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 7 για
το συνάδελφο Ασσαριωτάκη.
Συμπλήρωση και αντικατάσταση εισηγητών του Πειθαρχικού
Συμβουλίου του τμήματός.
Τράπεζα αίματος ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Τροποποίηση και έγκριση των προγραμμάτων δράσης των
Μόνιμων Επιτροπών Ιδιωτικών Έργων και Κατασκευών,
Ασφάλειας και Υγιεινής στην Εργασία και Αντισεισμική και
Πολιτική Προστασία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Αυτή τη στιγμή είμαστε 31 μέλη,
έχουν υπογράψει ήδη 31 συνάδελφοι, συνεπώς έχουμε απαρτία
είμαστε πάνω από 27, με βάση το άρθρο 7 παράγραφος 9 του
Nόμου 1486/84.
Ξεκινάμε λοιπόν, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
 Ανακοινώσεις του Προεδρείου
 Ενημέρωση δραστηριότητας Διοικούσας Επιτροπής
 Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη Διοικούσα
Επιτροπή
 Το τέταρτο θέμα είναι εφαρμογή των διατάξεων της
παραγράφου 12 του άρθρου 7 του νόμου 1486/84, δηλαδή
αφορά
την
αντικατάσταση
ή
όχι
του
συναδέλφου
Κατσιδονιωτάκη.
 Το πέμπτο θέμα είναι πάλι εφαρμογή των διατάξεων της
παραγράφου 12 του άρθρου 7 για το συνάδελφο Ασσαριωτάκη
 Το 6 ο θέμα συμπλήρωση και αντικατάσταση εισηγητών του
Πειθαρχικού Συμβουλίου του τμήματός μας
 Το 7 ο θέμα τράπεζα αίματος.
Στις 22/7 ο υ εστάλη ένα έγγραφο του Προέδρου της Διοικούσας
Επιτροπής το με αριθμό πρωτοκόλλου 2962/22-7-2011, αναφορικά

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

με την έγκριση των προγραμμάτων δράσης των μόνιμων
επιτροπών, συνάδελφοι θα παρακαλέσω για να προχωρήσει η
διαδικασία, μιας και μετά τα πρώτα θέματα θα έχουμε και
ψηφοφορίες και απαιτείται και κάποιος χρόνος γι’ αυτή τη
διαδικασία, θα παρακαλέσω να καθίσετε και να «τρέξουν» τα
θέματα.
Εστάλη λοιπόν επιστολή από τον Πρόεδρο της Διοικούσας
Επιτροπής αναφορικά με τα προγράμματα δράσης των Μόνιμων
Επιτροπών Ιδιωτικών Έργων και Κατασκευών Ασφάλειας και
Υγιεινής στην Εργασία και Αντισεισμική και Πολιτική Προστασία,
σύμφωνα με το οποίο ζητείται τροποποίηση της πρώτης μόνιμης
επιτροπής. Βέβαια το αίτημα ανήκει στον συντονιστή και στον
Πρόεδρο της μόνιμης επιτροπής, όσον αφορά τον αριθμό των
μελών και τον τίτλο. Δηλαδή ζητείται η τροποποίηση και η έγκριση
των προγραμμάτων δράσης των μόνιμων επιτροπών αυτών των
δύο.
Επειδή το θέμα αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια
διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παραγράφου 4 του
κανονισμού λειτουργίας, με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων και
χωρίς συζήτηση, η Αντιπροσωπεία μπορεί στην αρχή της
συνεδρίασης να δεχθεί για συζήτηση ένα θέμα που δεν
αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη.
Για το θέμα αυτό λοιπόν ζητάμε την έγκριση του Σώματος, εάν
υπάρχει πλειοψηφία των 3/5 θα συζητηθεί μετά τις ψηφοφορίες.
Ρωτάτε λοιπόν το Σώμα, συμφωνεί να γίνει συζήτηση της έγκρισης
προγραμμάτων δράσης των Μόνιμων Επιτροπών Ιδιωτικών Έργων
και Κατασκευών Ασφάλειας και Υγιεινής και Αντισεισμικής και
Πολιτικής Προστασίας. Ουσιαστικά δηλαδή ζητείται η έγκριση των
προγραμμάτων και η τροποποίηση της πρώτης επιτροπής, σε ότι
αφορά τον αριθμό των μελών και σε ότι αφορά τον τίτλο της.
Συμφωνεί το Σώμα; Ποιοι συμφωνούν να δούμε χέρια, για
μέτρησε λίγο. Παρακαλώ να σηκώσουν τα χέρια τους αυτοί που
συμφωνούν να συζητηθεί το θέμα αυτό.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αρκεί να πάρει γρήγορα η διαδικασία.
Λοιπόν, 22 και εμείς εδώ,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συμφωνούν λοιπόν 26, ποιοι δεν συμφωνούν να συζητηθεί το θέμα;
Ποιοι δεν συμφωνούν; Υπάρχει κάποιος που να μην συμφωνεί;

Σ υ νε δ ρ ί α σ η 8 η

27ης Ιουλίου 2011

σελίς

6

Δεν βλέπω κανένα χέρι, κανείς, λευκό; Ένας, δύο, παρών; Λευκό
λοιπόν δύο.
Συνεπώς το θέμα αυτό υπερψηφίζεται για να συζητηθεί, θα
συζητηθεί αμέσως μετά τις ψηφοφορίες.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1 ο
Ανακοινώσεις Προεδρείου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Προχωράμε στις ανακοινώσεις
του Προεδρείου.
Στις 4-7-2011 υπέβαλε δήλωση με την οποία παραιτήθηκε ο
συνάδελφος Περδικάκης Παντελεήμων, γιορτάζει και σήμερα,
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Με
την
2780/11-7-2011
πράξη
της
Αντιπροσωπείας,
αντικαταστάθηκε από τη συναδέλφισσα Πετάση Μαρία του Ιωάννη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός, που είναι η επόμενη επιλαχούσα του
συνδυασμού της ΑΜΑΚ στο Νομό Λασιθίου.
Απλώς θα σας διαβάσω την επιστολή, δυο σειρές είναι, του
Περδικάκη, ότι δυστυχώς παρά τις προσπάθειες που κατέβαλα
άκρως προσωπικοί – οικογενειακοί λόγοι, καθιστούν αδύνατη τη
συμμετοχή μου στις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας και για το
λόγο αυτό αναγκαστικά παραιτούμαι.
Σας ευχαριστώ και εύχομαι από καρδιάς κάθε επιτυχία στο
πραγματικά δύσκολο έργο σας.
Με εκτίμηση Παντελής Περδικάκης.
Η συναδέλφισσα Πετάση, έχει αποσταλεί η πράξη της
Αντιπροσωπείας, δεν ξέρω είναι εδώ; Όχι, θα δούμε αν συμμετέχει
στην Αντιπροσωπεία, αν δεν συμμετέχει, λοιπόν προχωράμε.
Στις 28-6-2011 με δήλωσή του παραιτήθηκε ο συνάδελφος
Τρουλλινός
Γεώργιος,
Πολιτικός
Μηχανικός
από
την
Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ, στη δήλωση της παραίτησης
αναφέρει τα εξής:
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Γεώργιος Τρουλλινός μέλος της
Αντιπροσωπείας
του
ΤΕΕ/ΤΑΚ,
παραιτούμαι
από
την
Αντιπροσωπεία, μετά την ολομέλεια στις 28-6-2011 και παρακαλώ
να αντικατασταθώ από τον επόμενο της ΑΜΑΚ.

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

Εξάλλου έχω πειστεί προ πολλού ότι, οι αγώνες σήμερα
γίνονται στις πλατείες.
Εύχομαι ολόψυχα στα μέλη της
Αντιπροσωπείας της ΑΜΑΚ, της μόνης πραγματικά ανεξάρτητης
παράταξης των μηχανικών του ΤΕΕ/ΤΑΚ πολλή δύναμη, αν και
είμαι πεισμένος ότι – (δεν βγάζω τα γράμματά του) – ότι
απευθύνονται σε ώτα μη ακουόντων.
Καταλήγει, με τιμή Γιώργος Τρουλλινός.
Παρακαλώ, με την με αριθμό 2881…, συνάδελφοι εγώ
σέβομαι την παραίτηση και τη δήλωση του συναδέλφου, σας την
διαβάζω, λοιπόν προχωράμε. Με την 2881/11-7-2011 πράξη της
Αντιπροσωπείας αντικαταστάθηκε ο συνάδελφος Τρουλλινός από
το συνάδελφο Σοφουλάκη Εμμανουήλ του Δημητρίου Αρχιτέκτονα –
Μηχανικό.
Όμως στις 14-7-2011 με δήλωσή του παραιτήθηκε ο
συνάδελφος Σοφουλάκης Εμμανουήλ του Δημητρίου από την
Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ, η δήλωσή του λέει, ότι:
Προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Αντιπροσωπείας
Παρακαλώ όπως προχωρήσετε στην αντικατάστασή μου από
την Αντιπροσωπεία με επόμενο μέλος της παράταξής μου ΑΜΑΚ,
επειδή αυτή την περίοδο για προσωπικούς λόγους δεν μπορώ να
ανταποκριθώ στα καθήκοντα που η συμμετοχή μου σε αυτή μου
επιβάλλει.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Μετά από αυτό με την υπ’ αριθμό 2880/15-7-2011 πράξη της
Αντιπροσωπείας, αντικαταστάθηκε από το συνάδελφο Κουμπενάκη
Αντώνιο του Εμμανουήλ Τοπογράφο Μηχανικό, ο οποίος είναι ο
επόμενος. Είναι εδώ ο συνάδελφος Κουμπενάκης; Όχι.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ενημερώθηκε καταρχάς;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έχει σταλεί, του έχει σταλεί η
πράξη του ορισμού, από ‘κει και πέρα…
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Πότε στάλθηκε η επιστολή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: 28…, η πράξη η δική μας ήτανε
15-7-2011 η 2880, συνεπώς εστάλη μετά τις 15, πρόσφατα ναι,
δηλαδή την προηγούμενη. Εν πάση περιπτώσει αφού είναι και
στην παράταξη τον ενημερώνεται και εσείς.
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Μετά από αυτές τις αντικαταστάσεις να σας διαβάσω επίσης
δύο άλλα γράμματα, μάλλον να σας αναφέρω, τα οποία εστάλησαν
στο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας, οφείλω να σας ενημερώσω.
Από τη συναδέλφισσα Κα Μοσχοβιτάκη Κρυσταλλία Πολιτικό
Μηχανικό εστάλη η από 30-6-2011 αίτησή της για αντικατάσταση
από εισηγήτρια του Πειθαρχικού Συμβουλίου στο ΤΕΕ/ΤΑΚ, λόγω
ανάληψης
υπηρεσίας
Διοικήτριας
στο
Γενικό
Νοσοκομείο
Νεάπολης.
Επίσης απεστάλη το με αριθμό πρωτοκόλλου 326/30-6-2011
έγγραφο του Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ,
το οποίο πολύ συνοπτικά για να μην σας κουράζω λέει ότι, μετά
την αίτηση για παραίτηση της Κας Κρυσταλλίας Μοσχοβιτάκη με
την οποία ζητάει να αντικατασταθεί από εισηγήτρια, σας κάνω
γνωστό επίσης ότι οι συνάδελφοι Αλμπαντάκης Δημήτριος ο
Μηχανολόγος – Μηχανικός και Σμυρνάκη Αγγελική Αγρονόμος –
Μηχανικός, ΑΜ λέει εδώ, Τοπογράφος Μηχανικός, οι οποίοι
ορίστηκαν ως εισηγητές στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με το
παραπάνω υπ’ αριθμό έγγραφό μας, ένα έγγραφο που τους
ορίσαμε, το θυμάστε ήτανε στις 12/7 ο υ /2010 τότε που ορίστηκαν οι
εισηγητές,
είναι
αναπληρωματικά
μέλη
του
Πειθαρχικού
Συμβουλίου των μελών του τμήματος, που συστήθηκε σε Σώμα στις
8-3-2011, σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα των εκλογών
του ΤΕΕ.
Δεδομένου ότι κατά τα τελευταία τρία τουλάχιστον έτη έχουν
αυξηθεί κατά πολύ οι υποθέσεις με τις οποίες ασχολείται το
Πειθαρχικό Συμβούλιο, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, οι εισηγητές
ουσιαστικά δεν αμείβονται για τις εισηγήσεις τους, παρά τις
προσπάθειες τόσο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του τμήματος, όσο
και του Κεντρικού ΤΕΕ για αναθεώρηση αυτών των αμοιβών,
συνεπώς εκ των πραγμάτων αντιμετωπίζουμε ουσιαστική δυσκολία
στον ορισμό τους ως εισηγητών, ειδικά αν έχουν ήδη κάνει μία
εισήγηση για άλλη υπόθεση.
Γι’ αυτό το λόγο σε παρακαλούμε να εισηγηθείς – το
Προεδρείο δηλαδή – να εισηγηθείς στην επόμενη συνεδρίαση της
Αντιπροσωπείας – σήμερα – την αντικατάσταση των παραπάνω
τριών συναδέλφων από τρεις άλλους εισηγητές. Τουλάχιστον ένας
να έχει έδρα το Λασίθι και επίσης σε παρακαλούμε να εξετάσετε τη
δυνατότητα για ορισμό και άλλων επιπλέον εισηγητών, ώστε το
γραφείο Πειθαρχικού του Τμήματος να διευκολύνει το έργο του.
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Για το λόγο λοιπόν αυτό μπήκε σαν θέμα στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης, μετά την ψηφοφορία που θα κάνουμε ως 6 ο
θέμα είναι η συμπλήρωση και αντικατάσταση εισηγητών του
Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Τώρα, εστάλη ακόμα ένα έγγραφο από την Κεντρική
Αντιπροσωπεία, από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Αντιπροσωπείας,
το 118/21-7-2011, το οποίο αφορά αποζημιώσεις οδοιπορικών
εξόδων των μελών της Κεντρικής Αντιπροσωπείας. Προφανώς
δηλαδή όσα μέλη της Αντιπροσωπείας από εδώ είναι και μέλη της
Κεντρικής Αντιπροσωπείας, αναφέρεται εκεί στη μείωση των
οδοιπορικών εξόδων ανά ημέρα, όποιος θέλει να λάβει γνώση.
Αφορά κυρίως τους συναδέλφους που είναι και μέλη της Κεντρικής
Αντιπροσωπείας, νομίζω σας ήρθε εσάς έτσι δεν είναι;
Ωραία, δεν έχουμε να πούμε σαν ανακοίνωση κάτι άλλο, αν
δεν υπάρχει κάποιο ερώτημα να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα
μας, που είναι η ενημέρωση της δραστηριότητας της Διοικούσας
Επιτροπής, αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση διευκρινιστική για τα
θέματα των ψηφοφοριών θα πούμε περισσότερα μόλις έρθει η
διαδικασία. Αν δεν υπάρχει λοιπόν κάτι άλλο να διευκρινίσουμε, να
προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα που είναι η ενημέρωση της
δραστηριότητας της Διοικούσας Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 2 ο
Ενημέ ρωση δραστηριότητας Διοικούσας Επιτροπής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
βήμα για την ενημέρωση αυτή.

Καλώ λοιπόν τον Πρόεδρο στο

Συνάδελφοι
καλησπέρα,
θα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
παρακαλούσα τους συναδέλφους οι οποίοι συμμετείχαν στις
συναντήσεις στην Αθήνα τόσο για τα νησιωτικά, όσο και στην
Αντιπροσωπεία για το θέμα των αμοιβών και για την ανεργία, να
συμπληρώσουν, όπως και το Δημήτρη τον Ρομπογιαννάκη να μας
πει για το θέμα των λιμανιών, που έγινε συνάντηση Προέδρων, την
ανάπτυξη μαρινών, συνάντηση Προέδρων των περιφερειακών
τμημάτων, που έχουν λιμάνια στην Αθήνα.
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Συνάδελφοι
από
28/5 ο υ
έως
26-7-2011
το
Τεχνικό
Επιμελητήριο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης πήρε κάποιες πολύ
σημαντικές πρωτοβουλίες. Από τις σημαντικότερες εξ αυτών ήταν,
η αποστολή στον Πρωθυπουργό τον Γιώργο τον Παπανδρέου,
επιστολή στην οποία συνυπέγραφαν αρκετά Επιμελητήρια, τα δύο
Τεχνικά, δύο Εμπορικά, δύο Οικονομικά και οι Σύλλογοι
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων όλης της Κρήτης και πρωτοβουλίες
πολιτών που ασχολούνται με τα ζητήματα της οδικής ασφάλεια.
Επιστολή την οποία είχαμε συμφωνήσει μετά από συνάντηση που
πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο τον Απρίλιο. Όπου βέβαια αυτή η
επιστολή σας είναι γνωστή, έχει ήδη δημοσιοποιηθεί, είναι
αναρτημένη και στην ιστοσελίδα μας, εξηγούμαι για ποιο λόγο το
ζήτημα της οδικής ασφάλειας στην Κρήτη είναι πρώτης
προτεραιότητας και δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε με το χειρότερο
τρόπο, από τα τελευταία ατυχήματα, τα οποία λαμβάνουν χώρα
κυρίως στο Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης.
Δεν θα αναφερθώ περισσότερο, νομίζω ότι τα έχουμε πει κατ’
επανάληψη σε αυτήν εδώ την αίθουσα, την τεράστια σημασία και
για το ποιες κοντοπρόθεσμες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν, οι
οποίες είναι μάλιστα και χαμηλού κόστους, για να βελτιώσουμε την
κατάσταση. Αλλά και τι πρέπει να γίνει σε σχέση με το πολύπαθο
έργο του ΒΟΑΚ, που κοντεύει να γίνει το γιοφύρι της Άρτας, ενός
έργου το οποίο ξεκίνησε το 1960 και μόνο το 13% αυτή τη στιγμή
έχει διαχωριστικό στηθαίο, στο σύνολο των 313 χιλιομέτρων από
τη Σητεία έως το Κολυμπάρι Χανίων.
Επίσης καλέσαμε τους Περιφερειακούς Συμβούλους, τους
συναδέλφους μηχανικούς Περιφερειακούς Συμβούλους και τους
βάλαμε σε μια ατζέντα ζητημάτων τα οποία θέλουν να γνωρίζουν
πολύ καλά ποιες είναι οι θέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου και
τους κάναμε σαφές ότι, θέλουμε να έχουμε μία πολύ στενή και
ουσιαστική συνεργασία, έτσι ώστε στα μεγάλα ζητήματα που θα
έρθουν το επόμενο διάστημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να είναι
οπλισμένοι και αυτοί με επιχειρήματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου
και βεβαίως να υπάρχει μια όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία
και να μας μεταφέρουν και αυτοί τις θέσεις τους, έτσι ώστε να
υπάρχει μία όσμωση και μία ανταλλαγή απόψεων.
Το ζήτημα βέβαια το οποίο ιεραρχήσαμε και βάλαμε πρώτο
στην ατζέντα και είχε έτσι και τον μεγαλύτερο χρόνο στη συζήτησή
μας, είναι το φλέγον ζήτημα της διαχείρισης των στερεών
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απορριμμάτων σε επίπεδο Κρήτης, όπου τους μεταφέραμε την
ομόφωνη
απόφαση,
σχεδόν
ομόφωνη
απόφαση
της
Αντιπροσωπείας και της Διοικούσας του τμήματός μας, και το
μεγάλο όχι που λέμε στη δημιουργία μιας κεντρικής μονάδας
καύσης των στερεών απορριμμάτων στην Κρήτη.
Να σας ενημερώσω ότι, συγκροτείται αυτή τη στιγμή και η
ομάδα εργασίας, στην οποία μετά από συνεννόηση των δύο
τμημάτων
του
ΤΕΕ/ΤΑΚ
και
του
ΤΕΕ
Δυτικής
Κρήτης,
συμφωνήσαμε να γίνει η εκπροσώπηση για να δώσουμε ακριβώς
αυτή την ένταση και το βάρος που δίνουμε σε αυτό το θέμα, οι ίδιοι
οι Πρόεδροι, βέβαια από τα Χανιά εν τέλει μπήκε ο Πρόεδρος της
Αντιπροσωπείας και από εδώ μπήκα εγώ για το θέμα της
διαχείρισης των απορριμμάτων. Και επίσης να πω ότι, μπήκε και
ένας εκπρόσωπος από το Λασίθι, μετά από επιθυμία και έγγραφο
το οποίο μου έστειλαν Μιχάλη η Νομαρχιακή Του Λασιθίου και
μπήκε ο Μανόλης ο Ρουκουνάκης, αναπληρωτής δικός μου, για να
παρακολουθεί και να μας μεταφέρει και τα ζητήματα από το Λασίθι.
Λοιπόν, υπήρχε μία νομίζω πολύ σημαντική πρωτοβουλία του
τμήματός μας και θα παρακαλούσα τον Οδυσσέα να πει δυο
πράγματα στη συνέχεια, σε σχέση με το χαρακτήρα των
κατασκευών εντός του καταυλισμού ρομά στη Νέα Αλικαρνασσό.
Νομίζω ότι το ζήτημα των ρομά στην Αλικαρνασσό είναι ένα θέμα
το οποίο η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή
Αλικαρνασσού και σήμερα η σημερινή Δημοτική Αρχή του Δήμου
Ηρακλείου, δεν θέλει να το δει με το βάθος που χρειάζεται ένα
τέτοιο δύσκολο πραγματικά από πολλές πλευρές ζήτημα. Και σε
καμία των περιπτώσεων εμείς σαν Τεχνικό Επιμελητήριο δεν
μπορούμε να συμφωνήσουμε με εισαγγελικού τύπου παραγγελίες,
να ξηλωθούν πάρα ταύτα οι αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες
υπάρχουν εκεί.
Είναι ένα σύνθετο πρόβλημα και νομίζω η ανακοίνωση την
οποία βγάλαμε, την οποία ήδη προσκομίσαμε στους αιτούντες,
στους συμπολίτες οι οποίοι είχαν κάνει το αίτημα, αλλά και στο
Δήμο Ηρακλείου, είναι καθοριστικής σημασίας. Είναι μία
ανακοίνωση, μία απόφαση μάλλον του Τεχνικού Επιμελητηρίου που
τιμά το Τεχνικό Επιμελητήριο και τη Διοικούσα που δείχνει την
ευαισθησία και είμαστε ίσως από τους μοναδικούς φορείς που
μπαίνουμε σε τέτοια δύσκολα ζητήματα και διατυπώνουμε την
άποψη της κοινωνικής ευαισθησίας και προστασίας των ευπαθών
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κοινωνικών ομάδων. Και αυτό νομίζω ότι το πιστώνεται το Τεχνικό
Επιμελητήριο, ειδικά σήμερα.
Σε σχέση τώρα με τις ημερίδες και τις εκδηλώσεις να πω ότι,
πραγματοποιήσαμε μία εκδήλωση η οποία θεωρώ ότι είχε ιδιαίτερη
σημασία, μετά από πρόταση των γονέων και κηδεμόνων του 6 ο υ και
του 44 ο υ Δημοτικού Σχολείου, με τίτλο «προστατευθείτε από τους
σεισμούς» και νομίζω ότι, έχει μεγάλο ενδιαφέρον για μας να δούμε
πως η μόνιμη επιτροπή πολιτικής προστασίας θα οργάνωνε μία
τέτοια καμπάνια, που θα απευθυνόταν στα Δημοτικά Σχολεία και θα
τους λέγαμε κάποια βασικά πράγματα για τα ζητήματα πολιτικής
προστασίας και για τους σεισμούς. Μάλιστα αυτό ήτανε νομίζω και
καλά σχεδιασμένο με την έννοια ότι ζητήσαμε την υποστήριξη του
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και συμμετείχε ο Μπάμπης ο
Φασουλάς, όπου είπε σαν γεωλόγος και κάποια πολύ χρήσιμα
πράγματα για τους σεισμούς, δηλαδή στη λογική ότι, ο σεισμός
είναι ένα φυσικό φαινόμενο που όπως και να το κάνουμε, ειδικά σε
μια περιοχή όπως είναι η Ελλάδα, θα το έχουμε και πρέπει να
μάθουμε να ζούμε με αυτό.
Και μάλιστα είπε ότι είναι ένα φαινόμενο, το οποίο κρατάει
ζωντανή τη γη και νομίζω ότι ήτανε ιδιαίτερα ενημερωτική αυτή η
εκδήλωση και νομίζω ότι θα πρέπει το Τεχνικό Επιμελητήριο, στα
πλαίσια του κοινωνικού του ρόλου και της αποστολής που έχει, να
διευρύνει αυτές τις ενημερωτικές εκδηλώσεις, ειδικά προς τα
σχολεία, τα δημοτικά σχολεία της πόλης του Ηρακλείου και όχι
μόνο.
Επίσης είχαμε διάφορες εκδηλώσεις εκ των οποίων η πιο
σημαντική ήτανε αυτή η οποία συνδιοργανώθηκε με τους Χημικούς
Μηχανικούς, με το Σύλλογο, τον Πανελλήνιο Σύλλογο τους
Τμήματος της Κρήτης Χημικών Μηχανικών, για την αξιοποίηση των
ευκαιριών, για την οικονομική ευεξία στην Κρήτη, όπου ήτανε
σημαντικοί ομιλητές. Μιλήσανε για τις δυνατότητες που υπάρχουν
σήμερα στην περίοδο του 4 ο υ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, και
πως πρέπει όλοι και η τελικοί δικαιούχοι και όλοι οι φορείς, να
κάνουμε ότι είναι δυνατόν καλύτερο, για να αξιοποιήσουμε αυτό
τον
πολύτιμο
πόρο
που
έχουμε
στα
πλαίσια
της
4ης
Προγραμματικής Περιόδου.
Οι δύο πολύ σημαντικές επισκέψεις που είχαμε στο Τμήμα
μας και νομίζω ότι πρέπει να τις αναφέρω, είναι του Δημήτρη του
Κιτσίκη, γιου του Νίκου Κιτσίκη του Πρύτανη και πρώην Προέδρου
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του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο
της Οτάβα, ο οποίος μας έχει χαρίσει το ιστορικό αρχείο που
έχουμε στη βιβλιοθήκη του Δημήτρη Κιτσίκη, του Νίκου και
Δημήτρη Κιτσίκη και όπου εξέφρασε την επιθυμία του και βέβαια θα
το συζητήσουμε στη Διοικούσα Επιτροπή. Επειδή αυτή τη στιγμή
δεν είναι όλο το αρχείο, όταν είχε προταθεί στο τμήμα μας πριν
από κάποια χρόνια για λόγους χώρου αν θυμάμαι καλά, δεν το
είχαμε, δεν είχε προχωρήσει η συνεργασία αυτή και τώρα
επανήλθε, λέγοντας ότι εγώ θα ήτανε μεγάλη χαρά αν καταφέρναμε
τώρα, αν υπήρχαν οι δυνατότητες από το ΤΕΕ/ΤΑΚ να
φιλοξενήσουν όλο το αρχείο του πατέρα μου και εμένα προσωπικά,
έτσι ώστε να είναι ολοκληρωμένο το αρχείο στο Ηράκλειο.
Επίσης είχαμε τη χαρά να έχουμε τον Καθηγητή τον Θεοδόση
τον Τάσσιο σε μία ξεχωριστή ομιλία του για τις διαδικασίες των
τεχνικών έργων στην Αρχαία Ελλάδα.
Νομίζω ότι όλοι όσοι
ήμασταν εκεί, ακούσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα στοιχεία εκείνα,
που απέδειξαν πως με πάρα πολύ απλό τρόπο στην Αρχαία
Ελλάδα είχαν βρει να κάνουν ποιοτικά έργα με διαδικασίες οι
οποίες μπορεί να πει κάποιος ήταν παρόμοιες με τις σημερινές
διαδικασίες, αλλά οι οποίες είχαν σημαντικές δικλείδες ασφαλείας
και σε σχέση με το χρόνο και σε σχέση με την ποιότητα
κατασκευής και σε σχέση με την επίβλεψη και που έδωσαν αυτά τα
απίστευτα έργα, τα οποία όλοι γνωρίζουμε.
Είναι πολύ σημαντικό ότι, αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο
συνάδελφος ο οποίος τιμά και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τους
πολιτικούς μηχανικούς και όλο το Τεχνικό Επιμελητήριο, μια που
όπως γνωρίζετε συμμετέχει σε πολλές πρωτοβουλίες και
δραστηριότητες του Τεχνικού Επιμελητηρίου, μπόρεσε να βρει από
αρχαία κείμενα σημεία τα οποία ούτε φιλόλογοι, ούτε αρχαιολόγοι
είχαν καταφέρει να απομονώσουν και να αναδείξει αυτά τα στοιχεία
για το πώς μπορούμε και εμείς και πως…, μάλλον τότε έφτιαχναν
πολύ σημαντικά έργα μέσα σε συγκεκριμένους χρόνους και με
συγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές.
Τώρα, το σημαντικότερο ήταν η πρωτοβουλία και κλείνω με
αυτό, που πήρε το τμήμα μας μετά από πρόταση της Βάννας και σε
μια προσπάθεια του να βρεθούν οι Διοικούσες Επιτροπές, να
συζητήσουν από κοινού, για τα μεγάλα ζητήματα τόσο σε ότι αφορά
και τις αμοιβές, αλλά και την ανεργία και όλα τα μεγάλα ζητήματα
που έχουν μπει. Υπερψηφίστηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή αυτή

Σ υ νε δ ρ ί α σ η 8 η

27ης Ιουλίου 2011

σελίς

14

η πρόταση, πήραμε την πρωτοβουλία, έγινε η συνάντηση των
νησιωτικών περιφερειακών τμημάτων. Νομίζω με πολύ καλά
αποτελέσματα, παρόλο που δεν είχαμε την αναμενόμενη
συμμετοχή από τα άλλα περιφερειακά τμήματα, είναι γεγονός αυτό.
Νομίζω όμως ότι ο διάλογος που αναπτύχθηκε και την πρώτη μέρα
και τη δεύτερη μέρα και κυρίως την πρώτη μέρα που είχαμε και τον
Πρόεδρο εκεί, όπου του τέθηκαν σειρά ερωτημάτων, ανέδειξε αυτό
το οποίο ακριβώς λέμε ότι ειδικά σε δύσκολες περιόδους ο
διάλογος πρέπει να πλαταίνει, θα πρέπει να γίνεται πιο
συστηματικός, θα πρέπει να υπάρχει και όχι αυτή τη στιγμή να
υπάρχει αυτή η περίοδος, η μεγάλη περίοδος αφωνίας αν θέλετε,
των περιφερειακών τμημάτων, εξαιτίας της επιλογής της
Διοικούσας κεντρικά, να σταματήσουν για οικονομικούς λόγους οι
συναντήσεις των Διοικουσών Επιτροπών των περιφερειακών
τμημάτων, με τη Διοικούσα του ΤΕΕ.
Νομίζουμε και το είπαμε ότι είναι λάθος, ότι εμείς θα πρέπει
να συνεχίσουμε τις πρωτοβουλίες μας, θα πρέπει να ενταθεί η
συνεργασία
των
περιφερειακών
Διοικουσών
Επιτροπών
τουλάχιστον των νησιωτικών τμημάτων και αναλάβαμε τη
δέσμευση, πράγμα το οποίο το κάναμε αμέσως μετά την επιστροφή
μας, να τους στείλουμε ξανά την πρόταση για το θέμα της
σύστασης του Ταμείου Αλληλεγγύης, σύμφωνα με την απόφαση,
μάλλον σύμφωνα με το πόρισμα της ομάδας εργασίας, την οποία
έχουμε κάνει εδώ στο Ηράκλειο και από κοινού τα έξι νησιωτικά
τμήματα,
εφόσον
συμφωνήσουν
αν
δεν
έχουν
κάποιες
διαφοροποιήσει ή και με κάποιες ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις.
Τα έξι νησιωτικά τμήματα να βάλουμε επιτακτικά το ζήτημα
της δημιουργίας του Ταμείου Αλληλεγγύης. Κάτι το οποίο εμείς
αποδείξαμε με συγκεκριμένους τρόπους, μέσα από την ομάδα
εργασίας, ότι είναι εφικτό. Ότι είναι εφικτό και ότι πρέπει να γίνει
και δυστυχώς όσο περνούν οι μέρες καθημερινά δικαιωνόμαστε,
γιατί νομίζω και εσείς και εγώ προσωπικά, γινόμαστε αποδέκτες
της έντασης που επικρατεί στους νέους κυρίως συναδέλφους,
βέβαια πλέον η κατάσταση έχει πλήξει όλους, αλλά ειδικά οι
συνάδελφοι κάτω πενταετίας είναι σε μία δραματική κατάσταση και
ήδη υπάρχουν αρκετές επιστολές προς τον Πρόεδρο που ζητάνε να
υπάρξει μία αναστολή της πληρωμής του ΤΣΜΕΔΕ, από
συναδέλφους οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν.
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Και νομίζω συνάδελφοι ότι είναι απόλυτα λογικό, ένας
συνάδελφος που έχει ξεκινήσει και μπαίνει σε αυτή την περίοδο
στην πλέον δύσκολη περίοδο των τεχνικών, του τεχνικού κόσμου
και των τεχνικών έργων στην Ελλάδα εδώ και πολλές 10ετίες και
δεν έχει δει ούτε έναν πελάτη, δεν έχει κάνει καμία δουλειά, πώς
θα μπορέσει να πληρώσει το ΤΣΜΕΔΕ. Και νομίζω λοιπόν ότι ίσως
θα έπρεπε και αυτό το θέμα να το σηκώσουμε και να δείξουμε, ότι
έμπρακτα το Τεχνικό Επιμελητήριο θα πρέπει να δείξει την
αλληλεγγύη του, τόσο με τη δημιουργία του Ταμείου Αλληλεγγύης,
που θα μπορούσε για παράδειγμα να υπάρξει από το Ταμείο
Αλληλεγγύης μία απόφαση, ότι για τους συναδέλφους που θα
βρούμε τον τρόπο που θα αποδεικνύεται η ανεργία τους, θα τους
πληρώνουμε για ένα χρόνο, για δύο χρόνια το ΤΣΜΕΔΕ. Και
βεβαίως θα πρέπει να δούμε πως θα απαιτήσουμε από το Τεχνικό
Επιμελητήριο να μειώσει σε κάτω από την 5ετία συναδέλφους που
επίσης έχουν πρόβλημα, τις τεράστιες εισφορές που υπάρχουν
αυτή τη στιγμή.
Δυστυχώς όλα αυτά τα ζητήματα που εμείς θέλαμε να θίξουμε
την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η Αντιπροσωπεία και όλα τα
ζητήματα τα οποία εμείς κρίνουμε σκόπιμο ότι έπρεπε να θιγούν
για την ανάπτυξη και τα προβλήματα της ανάπτυξης στην Ελλάδα.
Δεν μας δόθηκε η ευκαιρία, δυστυχώς διαλύθηκε η Αντιπροσωπεία,
δεν πραγματοποιήθηκε δηλαδή η Αντιπροσωπεία, δεν έγινε, δεν
συζητήθηκε το θέμα για το οποίο είχαμε κληθεί και έτσι δεν
καταφέραμε να διατυπώσουμε τις απόψεις αυτές, τις οποίες έχουμε
συζητήσει εδώ στο τμήμα μας.
Το τελευταίο είναι η σύσταση δυο ομάδων εργασίας, μάλλον
μία ομάδα εργασίας και κλείνω αγαπητέ Πρόεδρε, μετά από
πρόταση της Νομαρχιακής του Λασιθίου. Έχουμε προκηρύξει μία
ομάδα εργασίας με θέμα την «προσπέλαση ατόμων με αναπηρίες ή
ειδικές ανάγκες ΑΜΕΑ, σε υπηρεσίες και εγκαταστάσεις του
ευρύτερου δημόσιου τομέα στους τέσσερις Δήμους του Νομού
Λασιθίου». Και σήμερα μετά τη λήξη λέει εδώ ο Νίκος της
υποβολής των αιτήσεων, η σύσταση της ομάδας εργασίας,
αναμένεται να γίνει από τη Διοικούσα, μετά από σχετική εισήγηση
της Νομαρχιακής Επιτροπής του Λασιθίου.
Συνάδελφοι και η Βάννα και ο Οδυσσέας και η Χαρά και
όποιος άλλος θα ήθελε να συμπληρώσει κάτι σε σχέση με τη
συνάντηση της Αθήνας και ο Δημήτρης, όποιος θα ήθελε.
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Παρακαλώ Πρόεδρε να τους δοθεί ο λόγος έστω και ολιγόλεπτος,
ώστε να μας πουν ότι επιπλέον θα είχαν να προσθέσουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Αν κατάλαβα καλά Πρόεδρε να
γίνει μια ενημέρωση συμπληρωματική, από τον Αντιπρόεδρο της
Διοικούσας από…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Τον Αντιπρόεδρο, τη Βάννα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, πριν υποβληθούν λοιπόν
οι ερωτήσεις, να ακούσουμε τον Αντιπρόεδρο της Διοικούσας, τη
συναδέλφισσα τη Βάννα και υπάρχει και κάποιος άλλος που…, όχι
για τοποθετήσεις, Α, και εσείς που είσαστε στην κεντρική
Αντιπροσωπεία, εντάξει.
Λοιπόν, ο συνάδελφος Σγουρός, μία σύντομη, όσο γίνεται
σύντομη ενημέρωση.
ΣΓΟΥΡΟΣ: Συνάδελφοι συμπληρωματικά θέλω να πω σε σχέση με
αυτό που είπε ο Πρόεδρος για την υπόθεση των Ρομά, νομίζω ότι
το ζήτημα αυτό είναι ένα ζήτημα που για ορισμένους βέβαια μπορεί
να θεωρείται ότι είναι έξω από το οπτικό πεδίο του Επιμελητηρίου.
Εγώ θεωρώ ότι ίσα – ίσα είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, γιατί έχει
σοβαρή πολεοδομική και πολιτική παράμετρο και βέβαια είναι ένα
ζήτημα που καλά κάνουμε και το αναδεικνύουμε, γιατί δεν είναι
δυνατόν όλα τα ζητήματα αυτού του χαρακτήρα, δηλαδή τα βαθιά
πολιτικά και πολεοδομικά, να μετατρέπονται σε νομικά και
εισαγγελικά.
Είναι σαφές ότι το ζήτημα αυτό μέχρι τώρα υπόκεινται σε
νομικούς χειρισμούς, έχουμε ακούσει διάφορα διοικητικά μέτρα,
διάφορες απολογίες τις οποίες καλούνται αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα
ανακάλυψαν ότι τα τσαντίρια τους είναι αυθαίρετα. Εντάξει, όλο το
εποικοδόμημα της πόλης είναι σε ένα καθεστώς νομιμότητας,
οπότε αφού έχουμε τακτοποιήσει όλη τη νομιμότητα των
υπολοίπων, ας ασχοληθούμε με τα τσαντίρια. Καταρχήν τα
τσαντίρια δεν είναι αυθαίρετα, αυτή είναι η ιστορία έτσι; Και
βεβαίως αυτοί οι άνθρωποι για να υποχρεωθούν να φύγουν από
τον καταυλισμό όπως ξέρετε, πρέπει πρώτα να έχει γίνει με ένα
πειστικό τρόπο, γιατί νομίζω ότι ζήτημα αυτό ευτυχώς υπόκεινται
σε ρυθμίσεις και σε εφαρμοστικούς νόμους ελληνικούς, στις
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ευρωπαϊκές οδηγίες είτε το θέλουμε είτε όχι και στον 3304 που
είναι νόμος για την καταπολέμηση του αποκλεισμού, που ευτυχώς
ισχύει από το 2005 στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι η συγκροτημένη
πολιτεία καλά θα κάνει τουλάχιστον να υποκύπτεις τα
νομοθετήματα που έχει η ίδια δημιουργήσει.
Η συναδέλφισσα η Βάννα βοήθησε… (αλλαγή κασέτας)
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: …παρά πολύ καλά.
Επειδή ο Πρόεδρος του ΤΕΕ είδε ότι για διάφορους λόγους
που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα, έπαψε το να μπορεί να
ελέγχει όλες τις παρατάξεις και να τις διευθύνει όπως ήθελε. Ήδη
έχει σπάσει την ενότητα η ΔΚΜ και η ΑΜΑΚ, αλλά ακόμα και η
συμπαράταξη σε διαφορετικό βαθμό και με διαφορετικό τρόπο ο
καθένας, ζήτησε από το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας, να
προταχθεί το θέμα αμοιβές.
Δεν φτάνει που προτάχθηκε, δηλαδή άρχισε να συζητιέται
αυτό το Σάββατο το πρωί για να ξαναπεί όσα λέγαμε και την
Πέμπτη και την Παρασκευή με τους Προέδρους, μπορεί να ήταν και
χρήσιμο. Όμως βάλανε στον κατάλογο ομιλητών και τους
Προέδρους των τμημάτων, που ήταν προσκεκλημένοι για να
συζητήσουν την ανεργία, φάγανε όλη την ώρα με αντιπαραθέσεις
που ήτανε αστείες. Αστείες γιατί δεν μπαίνανε στην ουσία, να είναι
η τιμή αναφοράς τόσο ή να είναι τόσο ή να είναι τόσο και μαζί αυτά
που λένε όλοι, που λένε άλλα αντί άλλων και παραγεμίζουν τις
ομιλίες, πήγε 6:00 το απόγευμα και όταν στις 6:00 το απόγευμα
μπήκε σε ψηφοφορία ένα ζήτημα ότι εφόσον αυτό το σχέδιο
Προεδρικού Διατάγματος που με το ζόρι το τυπώσανε και το
βγάλανε και μας το δώσανε εκεί γιατί δεν το είχανε στείλει πουθενά
και έτσι το πήραμε.
Εφόσον λοιπόν αυτό το σχέδιο δεν το ήξερε κανείς, δεν το
είχε συζητήσει κανείς, δεν είχε γίνει τίποτα, βάλαμε μία πρόταση σε
ψηφοφορία να αποσυρθεί. Επειδή βάλαμε αυτή την πρόταση και
επειδή βρέθηκαν διάφορες παρατάξεις και για διάφορους λόγους
να το υπερψηφίζουνε, ξαφνικά συνειδητοποιώντας αυτό ο
Πρόεδρος, προκάλεσε τον κόσμο της ΠΑΣΚ που ήταν μες στην
αίθουσα να μην ψηφίσει ούτε κατά της πρότασης της απόσυρσης,
ούτε λευκό, και ενώ είμαστε 70 – 80 άτομα στην αίθουσα βγάλανε
μερικούς γιατί δεν ψηφίζανε ήτανε όσοι είχαν μείνει ως παρουσίες
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από τα περιφερειακά τμήματα, οι Πρόεδρος κ.λ.π., το Προεδρείο
διαπίστωσε έλλειψη απαρτίας.
Και έτσι διαλύθηκε η συνεδρίαση και δεν συνέχισε ούτε την
επομένη με κανένα θέμα συζήτησης. Θα μπορούσε τουλάχιστον η
ΠΑΣΚ να πάρει την ευθύνη, όπως την έχουμε πάρει και εμείς εδώ
και ξέρετε πως είναι η διαδικασία, να κάνει μία δήλωση και να πει
ότι, καταστρέφουμε τους μηχανικούς γιατί αυτοί καλά τα κάνανε και
δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να βάζουμε θέμα να το ακυρώνουμε,
και να βγει από την αίθουσα, απέχοντας από την ψηφοφορία και
αναλαμβάνοντας και την πολιτική ευθύνη. Δεν γίνεται διαφορετικά
όμως να είναι μες στην αίθουσα να παριστάνουν τους αόρατους.
Έτσι δεν ξέρω τι θα γίνει παρακάτω, κάνω όμως μία έκκληση
και κλείνω, ότι θα πρέπει και εμείς εδώ να συνεχίσουμε μία
συζήτηση, να εντείνουμε μία συζήτηση, να μην διασπούμαστε με
χίλια πράγματα. Να συζητήσουμε πάνω σε αυτά να δούμε τι
μπορούμε να κάνουμε, γιατί είμαι πάρα πολύ ανήσυχη και εγώ και
η παράταξή μου με όλες αυτές τις εξελίξεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος Μαμουλάκης, όσο
γίνεται πιο σύντομη ενημέρωση.
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Καταρχήν θα ήθελα να σταθώ στο ζήτημα της…,
να το πάρουμε χρονικά, είχα την ευκαιρία λόγω της επικείμενης
συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας το Σαββατοκύριακο πριν από
λίγες ημέρες, να είμαι από την Παρασκευή στην Αθήνα και να
συμμετέχω εν μέρει ακούγοντας και παρατηρώντας το τι συνέβη με
τους Πρόεδρους των περιφερειακών τμημάτων και τον Πρόεδρο του
ΤΕΕ.
Πράγματι όπως είπε και ο Πέτρος νωρίτερα και η Βάννα
αντίστοιχα, υπήρχε μια καλή συνεργασία μεταξύ των Προέδρων,
αυτό που εγώ ως αντικειμενικός θεωρώ κριτής παρατηρούσα την
όλη συζήτηση, απλά η συνεργασία αυτή περιορίστηκε στους
Προέδρους και στα μέλη των Διοικουσών Επιτροπών και μόνο.
Έχω την αίσθηση ότι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και δη ο
Πρόεδρος του ΤΕΕ, δεν φάνηκε ιδιαίτερα πρόθυμος να συμμετέχει
και ούτε φάνηκε ιδιαίτερα πρόθυμος να δώσει και λύσεις ή
απαντήσεις σε ερωτήματα καυτά που ετέθησαν εκείνη την ημέρα ή
εκείνο το απόγευμα συγκεκριμένα που εγώ είχα την τύχη να
παραβρίσκομαι.
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Τώρα, όσον αφορά το θέμα της Αντιπροσωπείας του
τμήματος, την επόμενη μέρα θεωρώ ατυχές το γεγονός, ότι δόθηκε
η δυνατότητα από τον Θεοδωράκη, από τον Πρόεδρο της
Αντιπροσωπείας δόθηκε η δυνατότητα μιας αέναης και ατέρμονης
τοποθέτησης των εκάστοτε Προέδρων και άλλων από τα
του
περιφερειακά
τμήματα
για
το
θέμα
της
ανάπτυξης
μεσοπρόθεσμου κ.λ.π., με αποτέλεσμα πράγματι να φτάσουμε
όπως είπε και η Βάννα νωρίτερα, 6:00 η ώρα το απόγευμα και να
μην έχουμε καν αρχίσει να συζητάμε το καυτό και μοναδιαίο ζήτημα
που θα απασχολούσε την Αντιπροσωπεία, τη συγκεκριμένη
Αντιπροσωπεία.
Υπάρχουν και άλλα δύο ζητήματα, δεν θέλω να επεκταθώ
περαιτέρω, αναλύθηκαν ιδιαιτέρως και εκτεταμένα προηγουμένως
από τους συναδέλφους, τα γεγονότα και τα τεκταινόμενα. Δυο
πράγματα που δείχνουν και μία χροιά αρκετά απαισιόδοξη για το
σύνολο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Θα ήθελα να
αναφέρω δύο καλές κατά τη γνώμη μου, μάλλον μία καλή και μία
άσχημη καμπή που είχαμε τις τελευταίες μέρες.
Η άσχημη καμπή η οποία πραγματικά έχει θορυβήσει
πληθώρα συναδέλφων και νέων συναδέλφων, έχει να κάνει με το
ότι εν μέσω αυτής της φοβερής πραγματικά κρίσης που πλήττει τον
κλάδο, πέρασε και δεν ξέρω κατά πόσο το γνωρίζουν και εδώ τα
μέλη και ήθελα να τα ενημερώσω, μία αύξηση της τάξεως του 4,5%
στις εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ, όταν οι αντίστοιχοι κλάδοι, οι
δικηγόροι,
φαρμακοποιοί,
κατάφεραν
και
κράτησαν
έστω
παγιωμένες τις εισφορές τους.
Σε μια ερώτηση δική μου
προσωπικά στον Πρόεδρο Γαμβρίλη που θεωρώ ότι είναι
προσβλητική και η απάντηση του προς εμένα αλλά και σε άλλα
μέλη της Αντιπροσωπείας, σε μία ευκαιρία παράταξης που είχαμε
το απόγευμα εκείνης της μέρας, μετά τη σύσκεψη που είχαν οι
Πρόεδροι των περιφερειακών με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ. Είπε το
αλήστου μνήμης φράση ότι, «τι να κάνω πέρασε η αύξηση το έμαθα
την επόμενη μέρα». Όταν τον εφαρμοστικό νόμο και το
μεσοπρόθεσμο το ξέραμε, το ήξεραν και οι πέτρες βδομάδες πριν.
Αυτό είναι άλλη μία παρατήρηση νομίζω ιδιαίτερα σημαντική
για το τι συμβαίνει πραγματικά στο Τεχνικό Επιμελητήριο και σε
όλη αυτή την ομπρέλα που αγκαλιάζει, που και το ΤΣΜΕΔΕ είναι
μέρος αυτής.
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Έχω την αίσθηση ότι δρα και το λέω εδώ από το βήμα του
τμήματός μας, ότι ο Πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ δρα ως καθαρό πιόνι
και εκτελεί εντολές, χωρίς όχι απλά να ενημερώνει, αλλά και να
κρύβει ζητήματα καθοριστικής σημασίας, όταν συνάδελφοι όχι
απλά πλέον οι νέοι μηχανικοί, αλλά και πληθώρα μεγάλο ποσοστό
αυτών, δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τις εισφορές τους
και δεχόμεθα αύξηση αυτή τη στιγμή. Και τονίζω, στις πάγιες,
αφήστε το έκτακτο σκέλος, στις πάγιες το τονίζω, όταν αντίστοιχα
άλλοι κλάδοι επιστημονικοί κλάδοι, πάλεψαν και έστω κράτησαν τα
κεκτημένα.
Τώρα να πω και κάτι άλλο κλείνοντας, γιατί δεν θέλω να
κρατήσω και πολύ την τοποθέτησή μου. Ένα ευχάριστο, επειδή
άκουσα και την τοποθέτηση, είχα και εγώ την τιμή να
παραβρίσκομαι στου κ. Τάσσιου την ομιλία για τα τεχνικά έργα
στην Αρχαία Ελλάδα, και επειδή ήταν και πληθώρα, παρίσταντο και
πληθώρα συναδέλφων οι οποίοι ήταν και φοιτητές του, διετέλεσαν
και φοιτητές του στο παρελθόν, έγινε και μία συζήτηση αργότερα,
δεν ξέρω αν ενθυμούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής γι’
αυτή την προσπάθεια που είχαμε κάνει, κάποια μεμονωμένα μέλη
από διάφορες παρατάξεις της κεντρικής Αντιπροσωπείας για το νέο
κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος είναι πλέον, θα τον χαρακτηρίσω
επιεικώς παρωχημένο 50ετίας. Με τον κ. Τάσσιο μπροστάρη με
απόφαση την οποία πάρθηκε λίαν προσφάτως, δημιουργείται μία
καινούρια επιτροπή με αυτόν ως Πρόεδρο, για να δημιουργηθεί
πραγματικά κάτι εκ βάθρων καινούριο, στον κώδικα δεοντολογίας
των μηχανικών.
Ευχαριστώ.
Κλείνουμε τις ενημερώσεις,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφε Ρομπογιαννάκη και κλείνουμε τον κύκλο των
ενημερώσεων και πάμε σε ερωτήσεις.
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Συνάδελφοι θα ξεφύγω εγώ λίγο από το
θέματα τα προηγούμενα, αν και ήμουνα στην Αθήνα, θα σας
μιλήσω για τα λιμάνια. Ένα θέμα που ήρθε με πρωτοβουλία του
Προέδρου του ΤΕΕ…
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Παρακαλώ
συνάδελφοι
παρακαλώ, ησυχία να προχωρήσει η διαδικασία, ησυχία, αν θέλει
κάποιος να μιλήσει ας βγει έξω.
Λοιπόν συνάδελφε.
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Με μια συνάντηση που έγινε στις 20 Ιουνίου,
με
καλεσμένους
τους
Προέδρους
που
έχουν
λιμενικές
εγκαταστάσεις στην περιφέρειά τους.
Το θέμα ήτανε «λήψη λιμένων ακτοπλοΐας, καταγραφή
αναγκών σε αλιευτικά καταφύγια – μαρίνες και συστημάτων
κεκλιμένων επιπέδων για καθέλκυση – ανέλκυση σκαφών
αναψυχής».
Ο πρώτος στόχος είναι η αξιοποίηση όλων των
υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων, διαπιστώνοντας ότι
υπάρχουνε προβλήματα δυσλειτουργίας σε πολλές τέτοιες
εγκαταστάσεις, που είναι απόρροια του κακού σχεδιασμού είτε
κάποιων πολιτικών αποφάσεων είτε έλλειψη χρηματοδότησης είτε
οτιδήποτε άλλο είναι.
Ένα σημαντικό θέμα που τέθηκε ειδικά από ορισμένα
νησιώτικα τμήματα ήτανε οι άγονες γραμμές που υπάρχουν και η
δυσκολία επικοινωνίας και είναι ένα θέμα που πρέπει να
εξετάσουμε σοβαρά. Πρόκειται λοιπόν για μια δουλειά, δεν θα
μιλήσω πολύ, πρόκειται για μια δουλειά που θα μοιραστεί σε όλα
τα τμήματα τα περιφερειακά και σε μας, για τη συγκέντρωση αυτών
των στοιχείων. Αυτός θα είναι ο πρώτος στόχος και δεύτερος
στόχος θα είναι η συγκρότηση μιας επιτροπής από μελετητές, από
ενδεχομένως κάποιους καθηγητές Πολυτεχνείων και κάποια μέλη
του ΤΕΕ.
Αυτή η επιτροπή που θα είναι σε εθνικό επίπεδο, πρόκειται
να εξετάσει ένα ευρύτερο σχεδιασμό και τη σκοπιμότητα ορισμένων
λιμενικών έργων. Θα γίνουνε κάποιες προτάσεις για την ανάγκη
κάποιων συγκεκριμένων εγκαταστάσεων που υπάρχουν στις
περιφέρειες αυτές κατά τόπους, αλλά όπως σας είπα σε επίπεδο
εθνικό. Και μία άλλη διαπίστωση που έχει γίνει και αυτό θα
εξεταστεί, είναι η πληρότητα σε ορισμένες εγκαταστάσεις, δηλαδή
υπάρχουν
κάποιες
περιοχές
που
έχουν
συγκεκριμένες
εγκαταστάσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό και είναι…, υπολειτουργούν.
Όλα αυτά έχουνε στόχο να γίνει μία πρόταση από το Τεχνικό
Επιμελητήριο για (χωροθέτηση κάποιων εγκαταστάσεων), με όραμα
αναπτυξιακό, στη σύγχρονη εποχή που οι λιμενικές εγκαταστάσεις
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θεωρούμε ότι αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι ας το πούμε για
την ανάπτυξη, όπως είναι οι μαρίνες, όπως είναι κάποιοι εμπορικοί
λιμένες, επιβατικοί λιμένες ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι αυτό,
το οποίο θα εξετάσει η επιτροπή και θα προτείνει στην Κυβέρνηση.
Αυτά ήθελα να πω, θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις,
αυτή ήτανε η πρώτη, δεν το θίξαμε το θέμα πολύ βαθιά δεν
προλάβαμε, αυτή είναι η συνάντηση των Προέδρων που έχουνε
λιμενικές εγκαταστάσεις στην περιφέρειά τους. Εγώ δεν είμαι
Πρόεδρος εγώ εκπροσωπούσα τον Πρόεδρο, τη Διοικούσα, λόγω
αρμοδιότητάς μου σε λιμενικά έργα, ειδικότητας.
Ευχαριστούμε συνάδελφε,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ανοίγει τώρα κατάλογος ερωτήσεων, ποιος θέλει να κάνει ερώτηση
επί όλων όσων αναφέρθηκαν;
Συναδέλφισσα Κασσωτάκη,
συνάδελφος Βαϊλάκης, άλλος συνάδελφος;
Χωραφάς, άλλος
συνάδελφος που θέλει να ρωτήσει; Συναδέλφισσα Βρέντζου, ποιος
θέλει άλλος να ρωτήσει; Κλείνει ο κατάλογος των ερωτήσεων,
επαναλαμβάνω, Κασσωτάκη, Βαϊλάκης, Χωραφάς και Βρέντζου,
κανείς άλλος; Όχι, κλείνει ο κατάλογος των ερωτήσεων.
Παρακαλώ τη συναδέλφισσα Κασσωτάκη στο βήμα για
ερώτηση.
ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ: Ευχαριστώ, θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση στους
συναδέλφους που συμμετείχαν στη συνεδρίαση των νησιώτικων,
των Επιμελητηρίων.
Βασικά ποια ήταν τα θέματα που απασχόλησαν αυτή τη
συνάντηση; Δηλαδή δυο – τρία βασικά ζητήματα που αυτή τη
στιγμή τέθηκαν στο τραπέζι και συζητήθηκαν στη συνάντηση αυτή,
έτσι για να δούμε λίγο τους προβληματισμούς που αυτή τη στιγμή
υπάρχουν στα Επιμελητήρια των νησιώτικων περιοχών και εάν
υπήρξαν κάποια συμπεράσματα ή τέλος πάντων τα αποτελέσματα
αυτής της συνάντησης μια και ήταν και διήμερη απ’ ότι κατάλαβα.
Και δεύτερον θα ήθελα λίγο να διευκρινίσω σχετικά με αυτό
που είπε η Βάννα προηγουμένως, για την ημερίδα που έγινε από
τους Χημικούς Μηχανικούς, γενικά τους Χημικούς Μηχανικούς δεν
μας βλέπετε και με πολύ καλό μάτι, πάντα δεχόμαστε έτσι κριτική
για ότι κάνουμε, αλλά εντάξει τολμούμε κάποιες φορές να κάποια
πράγματα.
Συγγνώμη συνάδελφε Αντωνογιαννάκη που θα
απαντήσω σε αυτό μια ήμουνα εισηγήτρια. Καμία σύνδεση δεν
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έγινε σε αυτή την ημερίδα με το ΕΣΠΑ και τις τράπεζες, παρά το
ότι επιχειρείται αρκετά αν θέλετε να υπάρξει αυτή η σύνδεση είτε
μέσω των χρηματοδοτήσεων του ιδιωτικού τομέα, αλλά και των
δημοσίων έργων μέσω του JESSICA και του JEREMY και άλλων
χρηματοδοτικών μέσων, μια και αυτά θα επικρατήσουν πάρα πολύ
στο μέλλον.
Δεν πειράζει, καλά είναι να συνηθίζουμε σε μερικές ορολογίες
και σε κάποιες τεχνικές που θα τις δούμε κατά κόρον στο μέλλον.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συγγνώμη
Συναδέλφισσα μήπως θέλετε να κάνετε
Ερώτηση.

να διακόψω λίγο;
τοποθέτηση μετά;

Όχι, δεν ξέρω αν πρέπει, εντάξει έκανα την
ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ:
ερώτηση, αλλά ήθελα να πω μια και…, για να μην ξανανεβαίνω στη
συνέχεια, ότι δεν έγινε καμία τέτοια σύνδεση, οι εισηγήσεις ήταν
ανεξάρτητες, είχαν να κάνουν με την αξιοποίηση της καινοτομίας
στην ανάπτυξη. Για τα έργα του ΕΣΠΑ και το ρόλο του ΕΣΠΑ στην
ανάπτυξη και το πώς οι τράπεζες σήμερα ήτανε μία πρόταση από
τον τραπεζικό χώρο, για την αντιμετώπιση της κρίσης που καθόλου
δεν συνδέθηκε με το ΕΣΠΑ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ερώτηση.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Ο

συνάδελφος

Βαϊλάκης,

ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Εγώ θέλω να ρωτήσω τη Διοικούσα Επιτροπή αν έχει
ασχοληθεί καθόλου με το θέμα της νομιμοποίησης των αυθαιρέτων,
αν έχει πάρει κάποια απόφαση, αν κάποια θέση, γιατί δεν βλέπω
κάτι τέτοιο και εάν εν πάση περιπτώσει έχει ασχοληθεί, έχει
συζητήσει το θέμα, αν έχει δει λίγο και το θέμα το ειδικό που
έχουμε εδώ στο Ηράκλειο, που τα αυθαίρετα είναι όλα σε εξ
αδιανεμήτου εκτάσεις, που η νομιμοποίηση που θέλει να κάνει αυτή
η Κυβέρνηση, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να γίνει, ίσως θα έπρεπε
να το δει το θέμα και να βγάλετε και κάποια απόφαση ειδικά για το
Ηράκλειο, διότι τι να νομιμοποιήσεις κάποιον που έχει κτίσει σε ένα
οικόπεδο και δεν έχει συγκεκριμένη θέση αλλά είναι στο σύνολο;
Γίνεται ένας χαμός εκεί, ξέρει ο συνάδελφος εδώ.
Αυτό είναι μία ερώτηση που θέλω να κάνω, την άλλη ερώτηση
σχετικά με το χωρίς…, παρόλο που είπα προηγουμένως κάτι για τη
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Βάννα, εγώ δεν είμαι εναντίον του να κάνουμε, να ξεσηκωθούμε,
απλώς ήθελα να ξέρω αν η Διοικούσα Επιτροπή η Κεντρική τώρα
που πήγατε πάνω, έχει κάποια τέτοια διάθεση για να κάνει
οτιδήποτε.
Αυτό να μου το πείτε, για ξεσηκωμό εν πάση
περιπτώσει, για το θέμα της απελευθέρωσης του επαγγέλματος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφος Χωραφάς.
ΧΩΡΑΦΑΣ: Καλησπέρα και από μένα συνάδελφοι, θα ξεκινήσω το
πρώτο ερώτημα με την τελευταία τοποθέτηση του συναδέλφου
Ρομπογιαννάκη, ήθελα λοιπόν να ενημερωθώ σχετικά με τη
συνάντηση αυτή, λίγο περισσότερο, επειδή είπες συνάδελφε ότι θα
γίνουν πολλές συναντήσεις.
Το πρώτο στάδιο αν κατάλαβα καλά είναι να γίνει μία
επιτροπή η οποία θα καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση; Αυτό
είναι το ερώτημα ή αμέσως θα προχωρήσει και σε προτάσεις για τις
ανάγκες που υπάρχουν;
Οι επόμενες ερωτήσεις είναι, προς τον Πρόεδρο ή όποιος
είναι περισσότερο αρμόδιος στα θέματα αυτά από τη Διοικούσα.
Τώρα που μπαίνει ο Αύγουστος ανοίγουν τέσσερα φλέγοντα
θέματα, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ή οργανωμένο, έχουμε το θέμα
των αυθαιρέτων στο οποίο με κάλυψε κατά το ήμισυ ο συνάδελφος
ο Βαϊλάκης, έχουμε το θέμα του νέου τρόπου έκδοσης των
οικοδομικών αδειών, έχουμε το θέμα των αμοιβών και το θέμα των
περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Τέσσερα θέματα κορυφαία θα τα
έλεγα εγώ, πολύ σημαντικά για την πλειονότητα των συναδέλφων.
Ας ξεκινήσουμε από το θέμα των αμοιβών, θα ήθελα να
ενημερωθώ από εσάς που παρακολουθήσατε το θέμα, αν υπάρχει
πλέον και ποια είναι η σαφής τοποθέτηση πάνω στο θέμα του
Τεχνικού Επιμελητηρίου και αντίστοιχα ποια είναι θέση της
Κυβέρνησης πάνω σε αυτό. Αν δεν υπάρχει, αν σαν τμήμα η
Διοικούσα πρόκειται να στείλει κάποια άποψη, είπαμε τώρα είναι
Αύγουστος αλλά τι να κάνουμε τα θέματα είναι πολύ σοβαρά.
Δεύτερον, να πάμε στο θέμα των αυθαιρέτων, έβαλε ένα
ερώτημα ο συνάδελφος ο Βαϊλάκης, ένα άλλο ερώτημα είναι, θα
έχει καμία συμμετοχή ο μηχανικός πέρα από το να υπολογίσει το
πρόστιμο και να κάνει μία υπεύθυνη δήλωση; Εγώ δεν κατάλαβα
διαβάζοντας κάποια πρώτα σχόλια σήμερα, σχέδια υπάρχουν, δεν
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υπάρχουν και επίσης θα τοποθετηθούμε σαν τμήμα; Θεωρώ ότι
είναι τόσο σοβαρό το θέμα που κάποια τοποθέτηση, κάποια άποψη
πρέπει να έχουμε είτε τοπικά για τα θέματα του Ηρακλείου είτε
γενικά για το διάταγμα. Δηλαδή προσκαλώ, προκαλώ τη Διοικούσα
να ασχοληθεί το επόμενο διάστημα παρόλο που μπαίνει
Αύγουστος.
Ομοίως για το θέμα που νομίζω ότι βγήκε σε δημόσια
διαβούλευση του τρόπου έκδοσης των αδειών, αλλά είναι πολύ
σύντομο νομίζω το χρονικό διάστημα το οποίο έχει τεθεί, δεν
θυμάμαι αν είναι 7 Αυγούστου, όμως πρέπει είτε η μόνιμη επιτροπή
έστω και Αυγουστιάτικα κάποιος να στείλει από το τμήμα μας μια
άποψη.
Ακριβώς το ίδιο θέλω να πω και για το θέμα των
περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, δεν ξέρω καν αν υπάρχει
κείμενο, αν υπάρχει κάποιο κείμενο τώρα ώστε να γνωρίζουμε,
γιατί βγήκε μία σελίδα στο internet ότι θα αλλάξουν πέντε
πράγματα, δεν ξέρω αν γνωρίζουμε κάτι πάνω στο οποίο μπορούμε
να συζητήσουμε και να τοποθετηθούμε. Αυτά, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συναδέλφισσα Βρέντζου.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Θέλω να ρωτήσω σε σχέση με τα λιμενικά και την
τοποθέτηση εδώ του συνάδελφου, είναι εδώ; Ναι, το ένα είναι αν
έχει ληφθεί υπόψη σε όλη αυτή την ιστορία το χωροταξικό το οποίο
περιλαμβάνει λιμένες, υπάρχουν δηλαδή, εάν η πρόταση είναι ότι
χρειαζόμαστε πέρα από αυτούς, εάν υπάρχει μία διάθεση αύξησης
των τουριστικών μαρινών που είναι άλλο πράγμα από τα αλιευτικά
καταφύγια.
Και επίσης θέλω να πω ποια είναι η πρόταση που μεταφέρεις
εσύ συνάδελφε εκεί; Υπάρχει κάποια απόφαση της Διοικούσας σε
σχέση με τα τουριστικά λιμάνια και τα υπόλοιπα στην Κρήτη; Ή
έστω ναι της Αντιπροσωπείας;
Δηλαδή έχουμε βγάλει, έχει
συζητηθεί, υπάρχει κάποια θέση σε σχέση με τα λιμάνια στην
Κρήτη, με την ανάπτυξη τους, με το τι θέλουμε, πώς το θέλουμε;
Δηλαδή τι θα μεταφερθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο εδώ σε
αυτό; Σε αυτές τις συναντήσεις;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν, απαντήσεις, απαντήσεις,
να ξεκινήσουμε από το συνάδελφο Ρομπογιαννάκη.
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Πρώτα από όλα να απαντήσω στον
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:
συνάδελφο Χωραφά, ότι ο πρώτος στόχος είναι κάποια καταγραφή
δεδομένων από όλα τα περιφερειακά τμήματα, μέσα στις οποίες θα
είναι ενδεχομένως και κάποιες προτάσεις που θα κάνουμε εμείς
σαν περιφερειακό τμήμα. Γιατί η συνάντηση που κάναμε δεν μπήκε
σε βαθιά ζητήματα, έγινε μια γενική συζήτηση και όλα αυτά τα…, το
χωροταξιακό, όλα αυτά φυσικά θα συμπεριληφθούν στα δεδομένα
που θα έχουμε, ούτως ώστε εμείς να προτείνουμε κάποιες δράσεις.
Στη συζήτηση που κάναμε μου είπε ότι υπάρχει κάποια
υπερπληρότητα σε κάποιου είδους λιμενικών καταστάσεων, φυσικά
διαχωρίζουμε τα αλιευτικά με τα τουριστικά, δεν υπάρχει καμία
σχέση φυσικά και όλα αυτά όμως θα είναι προϊόν της καταγραφής
που θα κάνουμε, να δούμε τι υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, ήδη
κάποια περιφερειακά τμήματα ξεκινήσανε και συγκεντρώσανε
κάποια στοιχεία, ένα νομίζω δεν είναι πολλά, γιατί περιμένουμε ένα
feet back, μια ενημέρωση από το κεντρικό ΤΕΕ, η οποία δεν έχει
έρθει ακόμα. Δηλαδή το τι ζητάει συγκεκριμένα.
Άρα λοιπόν είμαστε ακόμα σε μηδενικό σημείο θα έλεγα όσον
αφορά τα πράγματα που θα ζητηθούν από μας σαν περιφερειακό
τμήμα και ενδεχομένως τις προτάσεις που θα κάνουμε εμείς, με
βάση τα στοιχεία που θα συγκεντρώσουμε, γιατί φυσικά θα πούμε
ότι σε αλιευτικά καταφύγια ενδεχομένως εμείς είμαστε πλήρης, σε
τουριστικά είμαστε πίσω ή οτιδήποτε άλλο αυτό μπορεί να είναι.
Είναι κάτι που θα το εξετάσει εκτιμώ η Διοικούσα Επιτροπή και
ενδεχομένως και η Αντιπροσωπεία να κάνει ένα γενικότερο
σχεδιασμό και μια πολιτική κατεύθυνση να δώσει.
ΧΩΡΑΦΑΣ: Ομάδα εργασίας δηλαδή ούτε επιτροπή, ποιος θα
ασχοληθεί αυτό ρωτάω.
Όχι δεν ζητήθηκε να γίνει καμία ομάδα
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:
εργασίας, ένας Πρόεδρος συγκεκριμένος έβαλε κάποιο υπάλληλό
του και συγκέντρωσε κάποια στοιχεία, είπε ότι έχω τόσα αλιευτικά
καταφύγια, τόσες μαρίνες, αλλά αυτό το έκανε πριν καν έρθει από
το Κεντρικό ΤΕΕ μια ενημέρωση, ένα e-mail το οποίο θα μας
ζητούσε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε.
ΧΩΡΑΦΑΣ: Άρα το ίδιο θα κάνουμε και εμείς;
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Το ίδιο θα κάνουμε και εμείς, αλλά δεν
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:
ξέρουμε τι θα κάνουμε, είναι ακόμα σε πρώτο στάδιο, δηλαδή δεν
έχουμε τίποτα άλλο, γι’ αυτό ήτανε μια, και δεν έκανα τοποθέτηση,
έκανα μια απλή ενημέρωση, γιατί ακόμα είμαστε σε…, τι είπες
Φανή; Μα παιδιά αν δεν έρθει πρώτα απ’ όλα στη Διοικούσα εμάς
το από πάνω από το Κεντρικό ΤΕΕ τι ζητάει, δεν μπορούμε εμείς
να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αυτό είναι το θέμα, το
περιμένουμε ακόμα από πάνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, έτσι και αλλιώς θα έρθει
το θέμα στη Διοικούσα και στην Αντιπροσωπεία, ο συνάδελφος
Πρόεδρος της Διοικούσας.
Για τα λιμενικά επειδή βλέπω ότι
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
υπάρχει
έτσι
μεγάλη
αναστάτωση
και
εύλογα.
Εμείς
ενημερωθήκαμε από τον Πρόεδρο της Διοικούσας του ΤΕΕ, ότι
προτίθεται να πάρει μία πρωτοβουλία, προφανώς ύστερα από
κάποιο αίτημα ενδεχομένως του Υπουργού, του σχετικού
Υπουργού.
Πήγε ο Δημήτρης, πήρε την πληροφόρηση, θα έρθει το θέμα
στη Διοικούσα, θα συζητηθεί στη Διοικούσα και εάν εμείς κρίνουμε
να το παραπέμψουμε το θέμα σε κάποια μόνιμη επιτροπή ή να
συσταθεί Μιχάλη και ομάδα εργασίας, βεβαίως πολύ ευχαρίστως
θα το κάνουμε.
Αυτό όμως που πρέπει να είναι ξεκάθαρο και θα πρέπει να
έχουμε και δεύτερη ενδεχομένως ενημέρωση από τον Πρόεδρο του
ΤΕΕ, είναι ακριβώς τι θέλουν να κάνουν. Γιατί αφενός μεν πολύ
καλή είναι η καταγραφή και να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα
της Κρήτης σήμερα σε λιμενικές υποδομές, αλλά βεβαίως πρέπει
να καταλάβουμε που αποσκοπεί αυτή η ιστορία. Και βεβαίως είναι
μεγάλης σημασίας και θα γίνει η συζήτηση και στην Αντιπροσωπεία
που θα επικυρώσει τις όποιες πρωτοβουλίες μόνιμης επιτροπής,
ομάδα εργασίας, Διοικούσας, γιατί θεωρούμε ότι η υπόθεση του
θεματικού τουρισμού, ο τουρισμός με μαρίνα, τα εμπορικά έτσι
λιμάνια και όλες οι υποδομές αυτές, ειδικά για ένα νησί που θέλει
να παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό πεδίο
όπως συμβαίνει σήμερα στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, είναι
πρώτης προτεραιότητας.

Σ υ νε δ ρ ί α σ η 8 η

27ης Ιουλίου 2011

σελίς

28

Άρα να είσαστε ήσυχοι, να είσαστε έτσι ήρεμοι, ότι η
διαδικασία ούτε εν κρυπτώ πρόκειται να γίνει, γιατί και εγώ
υποψιάζομαι και εμένα μπαίνουν στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου
ότι, στο γενικότερο πλαίσιο αυτή τη στιγμή ξεπουλήματος της
δημόσιας περιουσίας, εντός ή εκτός εισαγωγικών το ξεπούλημα,
παίρνουν σειρά και τα λιμάνια. Λοιπόν το τμήμα και άποψη θα έχει
και αυτά τα οποία θα πρέπει να πούμε θα τα πούμε σαν τμήμα, και
με άποψη και της Διοικούσα και της Αντιπροσωπείας.
Τώρα
για
τα
αυθαίρετα,
τα
αυθαίρετα κακώς
δεν
αναφερθήκαμε πολύ, αλλά έχει συζητηθεί το θέμα στη Διοικούσα,
είπε κάποια πράγματα ο Οδυσσέας αλλά νομίζω έπρεπε ίσως να
πούμε περισσότερα, υπήρξε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Οι
γενικές κατευθύνσεις είναι ότι λέμε όχι καταρχάς μάλλον απ’ ότι το
κεντρικό θέμα το οποίο αναδείχθηκε είναι ότι λέμε ναι στην
αναβάθμιση και στην ανάπλαση όλων αυτών των περιοχών, ότι το
θέμα των αυθαιρέτων πρέπει να ανοίξει, αλλά δεύτερον σε καμία
των περιπτώσεων, διαφωνούμε απόλυτα με τον τρόπο τον οποίο
σήμερα ανοίγει, ένα καθαρά φοροεισπρακτικό τρόπο και ο οποίος
βέβαια δεν βάζει τα ζητήματα της ποιότητας, της αναβάθμισης, της
συμμετοχής του μηχανικού, γιατί απ’ ότι φαίνεται δεν ενδιαφέρει
παρά μόνο να δηλωθεί το αυθαίρετο για να βάλουμε το χαράτσι και
βεβαίως μπαίνει μία λογική ότι, με μελέτες θα πρέπει να
καταγραφεί το έλλειμμα, θα πρέπει να ενταχθούν στα σχέδια
πόλεως τα αυθαίρετα, να δούμε τι είναι τα αυθαίρετα, ποια είναι τα
αυθαίρετα, πόσα είναι, τα χρήματα που θα πάρουμε να τα
παραμείνουν στις περιοχές που θα έχουμε τις αναπλάσεις και όχι
να πάνε σε μαύρες τρύπες.
Να βελτιωθούν ουσιαστικά αυτές οι περιοχές, ταυτόχρονα
αποφασίσαμε πέρα από την ουσία σας λέω τώρα τα διαδικαστικά
κομμάτια να το παραπέμψομε σε δύο μόνιμες επιτροπές
αρχιτεκτονικής και δεν θυμάμαι νομίζω, ωραία, βεβαίως, για να το
δουν το θέμα και να μας πουν άποψη και μάλιστα συζητήσαμε και
το ενδεχόμενο πραγματοποίησης ημερίδας ή και συνεδρίου στο
Ηράκλειο. Το οποίο βέβαια θα πρέπει να προετοιμαστεί πάρα πολύ
καλά, γιατί είναι ένα θέμα που στο Ηράκλειο καίει πάρα πολύ.
Υπάρχει πολύ σπέκουλα, υπάρχει πολύ λαϊκισμός, υπάρχει πολύ
ψηφοθηρία και το θέμα θα πρέπει να μπει σε σωστή διάσταση από
το Τεχνικό Επιμελητήριο, είμαστε ο φορέας που πρέπει να μιλήσει
πολύ προσεκτικά, οργανωμένα, συστηματικά και να δώσει την
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άποψη που πρέπει να δώσει για τα αυθαίρετα και ο σχεδιασμός
αυτός έχει γίνει.
Και θα υπάρξει και μια ανακοίνωση την οποία έχουν αναλάβει
κάποια μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, τις επόμενες μέρες σαν
γενική θέση, η οποία όμως στη συνέχεια θα ανοίγει το θέμα
ουσιαστικά, δεν θα είναι μόνο αυτό, θα λέμε και τις επόμενες
πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουμε.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Να κάνω μία συμπληρωματική ερώτηση Πρόεδρε,
αρκεί να μου απαντήσει ο Πρόεδρος; Αυτοί για ποια αυθαίρετα
συζητάνε, για όλα τα αυθαίρετα ή για τα εκτός σχεδίου μόνο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Για όλα, για όλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Για όλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να προχωρήσουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πολύ γρήγορα μόνο Μαρία να πω, ότι
τα θέματα ήτανε η εφαρμογή του νόμου 3919 και τα κλειστά
επαγγέλματα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ησυχάστε να προχωρήσουμε.

Συνάδελφοι ησυχάστε όμως,

Και η στάση του Τεχνικού
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
Επιμελητηρίου και δεύτερον, δράσεις και πρωτοβουλίες του ΤΕΕ
για την αντιμετώπιση της οξύτατης επαγγελματικής κρίσης του
κλάδου των μηχανικών. Όπου ουσιαστικά το αποτέλεσμα αυτών
των συζητήσεων ήτανε, ότι ενημερωθήκαμε όπως είπε και η Βάννα
για το Προεδρικό Διάταγμα το οποίο έχει ετοιμάσει το ΤΕΕ,
παίζοντας αν θέλεις και σε κάποιο βαθμό το ρόλο της Κυβέρνησης,
γιατί αυτή είναι δουλειά της Κυβέρνησης την οποία έπρεπε να
προετοιμάσει το Προεδρικό Διάταγμα.
Ήταν ότι σε όλη την Ελλάδα τα πολεοδομικά γραφεία
συνεχίζουν σαν να μην υπήρξε ο νόμος μέχρις ότου υπάρξει το
Προεδρικό Διάταγμα σε ότι αφορά τις αμοιβές. Και για το θέμα της
κρίσης και της ανεργίας των συναδέλφων, συμφώνησαν όλοι για
την αναγκαιότητα της δημιουργίας του Ταμείου Αλληλεγγύης μετά
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από την πρότασή μας, υιοθετήσανε την πρόταση μας και αυτή η
πρόταση και η ομάδα εργασίας θα αποσταλεί με κοινή επιστολή
στο ΤΕΕ και να ζητήσουμε άμεσα την πραγματοποίηση, την
υλοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης.
Πολύ καλά τα είπες Μιχάλη, δυστυχώς σε μικρό χρονικό
διάστημα έχουμε τεράστια θέματα να αντιμετωπίσουμε. Τα έβαλες
πολύ καλά και ήθελα να το πω και εγώ στην αρχή βάζοντας τους
άξονες ουσιαστικά που το Τεχνικό Επιμελητήριο θα κινηθεί, είναι
αυτά τα ζητήματα τα οποία έθεσες και επιπλέον η ατζέντα του
επόμενου διαστήματος όσο και αν θες Βάννα να την μικρύνεις τη
βεντάλια, δυστυχώς δεν μικραίνει. Με την έννοια καλά το λέω, δεν
το λέω κακοπροαίρετα… (αλλαγή κασέτας)
…δεν μπορείτε να φανταστείτε τα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
βιογραφικά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τα αιτήματα, Πρόεδρε να
πάμε σε ένα γραφείο να καθόμαστε και να μην πληρωνόμαστε το
πρώτο διάστημα, τους πρώτους έξι μήνες στείλε μας κάπου. Δεν
μπορείτε να φανταστείτε.
Δεύτερον, το τι πλέον μετανάστευση επιστημόνων συμβαίνει
αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, δεν μπορείτε να το φανταστείτε πόσα
παιδιά φεύγουν όπου μπορούν να πάνε, και τρίτον λένε, παιδιά
ξεγραφόμαστε από το ΤΕΕ, Πρόεδρε δεν θέλουμε, δεν θέλουμε να
είμαστε μηχανικοί, δεν μπορούμε να πληρώσουμε το ΤΣΜΕΔΕ, δεν
δουλεύουμε σαν μηχανικοί, να ξεγραφτούμε από το Τεχνικό
Επιμελητήριο. Αυτό δηλαδή είναι ένα εφιαλτικό τοπίο πλέον για
τους συναδέλφους νέους μηχανικούς και δεν μπορεί το Τεχνικό
Επιμελητήριο να συζητάει και να μην πάρει κάποιες πρωτοβουλίες
τουλάχιστον όπως είπα να δούμε το θέμα τους ΤΣΜΕΔΕ να
μειωθούνε, να πούμε ότι για ένα διάστημα θα το πέσουν 50%, για
μια 2ετία, για μια 3ετία. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε χειροπιαστό.
Εάν θεσμικά αρχίζουν να λένε ότι δεν μπορεί να στηθεί το Ταμείο
Αλληλεγγύης δεν ξέρω τι, πρέπει κάτι να κάνουμε άμεσα για το
ΤΣΜΕΔΕ των νέων συναδέλφων, τουλάχιστον σαν μια ελάχιστη
χειρονομία.
Και επίσης τα ζητήματα των απορριμμάτων θα είναι το φλέγον
θέμα που θα μπει άμεσα και λίαν συντόμως θα πρέπει να παρθούν
αποφάσεις και πρέπει, βέβαια εμείς είμαστε ήδη οπλισμένοι και
νομίζω η πρωτοβουλία αυτή ήτανε πολύ σημαντική, γιατί μπαίνομε
στη συζήτηση έχοντας καταθέσει την άποψή μας ξεκάθαρα. Τα
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αυθαίρετα βεβαίως θα σηκωθεί το επόμενο διάστημα και πρέπει και
οι μόνιμες επιτροπές και εμείς όλοι να διατυπώσουμε ξεκάθαρα τις
απόψεις μας. και βεβαίως μόνιμα το ζήτημα του ελλείμματος των
υποδομών είτε σε σχέση με τους δρόμους είτε σε σχέση με τα
αεροδρόμια είτε σε σχέση με τα λιμάνια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν από τους υπόλοιπους
συναδέλφους που έκαναν ενημερώσεις θέλει κάποιος να κάνει
απάντηση; Άλλος; Ωραία Βάννα, σύντομα όμως.
Να απαντήσω πρώτα στην Μαρία, απ’ ότι
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
κατάλαβες και απ’ ότι είπα στην Αθήνα φάγαμε όλο το χρόνο σε
αυτό που θα έπρεπε να προϋπάρχει, δηλαδή στην καταρχήν
προσέγγιση ενημέρωση και αλληλοενημέρωση. Δηλαδή δεν ήταν
δυο μέρες, ήταν ένα απόγευμα και ένα πρωινό.
Το πρώτο απόγευμα συζητήσαμε αυτά τα διαδικαστικά το πώς
θα επικοινωνούν καλύτερα και κάναμε πάρα πολλές ερωτήσεις
στον Πρόεδρο του ΤΕΕ αν καταλάβαμε τι λέει για τις αμοιβές που
ήτανε εκεί.
Την Παρασκευή το πρωί που ήμασταν μόνοι μας
συζητήσαμε αυτό το ίδιο θέμα που θα συζητούσε η Αντιπροσωπεία,
επειδή ούτως ή άλλως το είχαμε βάλει στην ατζέντα.
Τώρα ως προς τους Χημικούς Μηχανικούς, κανένα παράπονο
δεν πρέπει να έχεις, δεν γκρινιάζουμε με τους χημικούς, έχουμε και
χημικό μηχανικό στη Διοικούσα και η απόφαση στη Διοικούσα ήταν
ομόφωνη, όταν ο Πρόεδρος των Χημικών Μηχανικών είπε να
κάνουμε μία εκδήλωση για την ανάπτυξη.
Όταν όμως στις 27 του μήνα βρεθήκαμε σε αυτή την αίθουσα
με την αγωνία της ψήφισης του μεσοπρόθεσμου, που μόλις είχε
βγει το τι σήμαινε και τι συνεπάγεται, και τον εφαρμοστικό νόμο και
είδαμε εκεί απάνω τους φακέλους για την επόμενη μέρα, όντως όχι
μόνο εγώ, όλοι οι παρόντες αναστατωθήκαμε. Είχα πάρει ένα
πρόγραμμα και το είχα μέσα στην τσάντα μου, δεν το έχω πια,
όμως δεν είχε εισηγητή μέσα από την Παγκρήτια Τράπεζα ή την
Ηρακλειώτικη ή των Χανίων; Δεν είπα ψέματα.
ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ: Αυτό δεν είχε σχέση με το ΕΣΠΑ.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Όχι, εγώ είπα ότι περιστράφηκε η θεματολογία
γύρω από την υλοποίηση του ΕΣΠΑ και γύρω από τις
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χρηματοδοτήσεις από τράπεζες και είπα προηγουμένως ποιο ΕΣΠΑ
και ποιες τράπεζες γιατί όντως αυτή τη στιγμή, εσύ το ξέρεις πιο
καλά από όλους ότι το ΕΣΠΑ είχε πάρα πολλά προβλήματα και
τώρα με τις τελευταίες συμφωνίες λένε ότι θα κινηθεί και οι
τράπεζες…, εγώ η ίδια πήγα και ζήτησα το ελάχιστο και να σας το
πω κιόλας για να ξέρετε τι ήτανε, να μπω στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’
ΟΙΚΟΝ και περιμένω ένα μήνα απάντηση. Δηλαδή οι κάτω από
μένα που δεν αξιολογούνται ότι μπορούν να το πληρώσουνε δεν θα
μπουν ποτέ στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, που λέγαμε ότι αφορά τα παλιά
Αυτοί δεν θα μπουν στο
σπίτια στις φτωχογειτονιές.
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.
Αυτά είναι τα θέματα που θέτω, είναι πραγματικά πολιτικά
ζητήματα και άπτονται και της εισήγησης που διάβασα και την
περασμένη φορά εδώ, άσχετα αν συζητήθηκε ή όχι. Εμείς έτσι
προσεγγίζουμε τα θέματα, αυτές είναι οι αγωνίες μας και θεωρώ
υποχρέωση μου να τα λέω.
Οι ερωτήσεις τώρα που έκανε και ο Μιχάλης και ο Βαϊλάκης
δείχνουνε ότι, δεν πιστεύουνε στα αφτιά τους, σε αυτά που τους
λέμε. Δηλαδή εγώ είπα ότι, υπάρχουν αυτά τα 4 θέματα ακριβώς
που ανέφερες Μιχάλη, που είναι φλέγοντα, που αυτή τη στιγμή τα
κινεί σκοπίμως το Υπουργείο καλοκαίρι και μάλιστα Αύγουστο συν
το θέμα της παιδείας, δεν πρόκειται να παρέμβει κανείς εκτός και
εάν έχει δημιουργημένο κίνημα και καταφέρει να αναπτύξει πολλές
μορφές πάλης και εμείς δυσκολευόμαστε να βρεθούμε και μεταξύ
μας και οι συνάδελφοι δεν συσπειρώνονται και το ξέρεις πάρα
πολύ καλά και δεν φταίνε αυτοί, αλλά δεν θα το αναλύσω τώρα,
γιατί έτσι τους έχει συνηθίσει το Επιμελητήριο και δεν εννοώ μόνο
τοπικά εδώ, εννοώ κυρίως κεντρικά.
Οπότε όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει τουλάχιστον να
είμαστε ενημερωμένοι και όταν λέω Πρόεδρε για την βεντάλια,
εννοώ ότι επειδή είναι ήδη πολύ μεγάλη μην την απλώνουμε
περισσότερο, για να προλαβαίνουμε τα πιο κεντρικά ζητήματα.
Αυτό ήθελα να πω.
Τώρα εντελώς επιγραμματικά, δεν γίνεται να τα συζητήσουμε
τόσο σοβαρά θέματα εδώ μέσα. Το θέμα με τα περιβαλλοντικά
νομίζω
χθες
περνούσε
από
Υπουργικό
Συμβούλιο,
εγώ
τουλάχιστον δεν αντιλήφθηκα να έχει βγει προς τα έξω τίποτα
εκτός από μηνύματα πολιτικά. Το θέμα των αδειών είπα ήδη ότι, το
ΤΕΕ το προσεγγίζει πως θα βγει ένα Προεδρικό Διάταγμα εντελώς
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στη λογική του νόμου και φαινότανε ότι το αποδεχότανε και έτσι το
προσέγγισε και από την αρχή. Θα μπορούσαμε όμως αφού φέραμε
το Προεδρικό Διάταγμα που έστειλε ήδη το ΤΕΕ στα Υπουργεία να
βγάλουμε να έχουμε εδώ στο Επιμελητήριο κάποια αντίγραφα και
όσοι από εσάς θέλετε να πάρετε, τουλάχιστον για να δείτε τι λέει
και για να μπορούμε μετά από το δείτε να συζητήσουμε, γιατί εγώ
το διάβασα μετά που γύρισα από Αθήνα.
Αλλά δεν θα μπω τώρα σε αυτό, είναι σε μια λογική που αν
αρχίσουμε να τη λέμε θα φάμε όλο το βράδυ. Για τα αυθαίρετα
από το χειμώνα έβγαινε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ και έλεγε ότι ήτανε
υπέρ και σε ένα στυλ ας πούμε ρεαλιστικών λύσεων, αφού δεν
μπορούμε να τα γκρεμίσουμε αυτά που λέει και η Κυβέρνηση. Εδώ
πέρα είχαμε πει από το χειμώνα ότι ενδεχομένως οι περιοχές αυτές
των αυθαιρέτων που είναι κυρίως στο Ηράκλειο, να είναι μέσα στις
περιοχές προς πολεοδόμηση που πολεοδομούνται ή που είναι
έτοιμες να εγκριθούνε του Δήμου Ηρακλείου. Ότι θέλαμε όντως
εικόνα τοπογράφου που λέει ο Βαϊλάκης και λέγαμε να δούμε τώρα
στους χάρτες του ρυθμιστικού, επειδή το είχαμε συζητήσει μήπως
φαίνεται εάν καλύπτονται, γιατί είχαμε απλώς συζητήσει τη λογική
του Επιμελητηρίου που ήταν πάντα μέσω πολεοδόμησης.
Στην Αθήνα μάθαμε ότι υπάρχουν δυο γραμμές, τότε που
είμαστε, ακόμα συγκρουότανε και τώρα φαίνεται ότι ένα είδος της
μιας υπερίσχυσε. Το ένα ήτανε εντελώς όπως οι ημιυπαίθριοι,
εντελώς εισπρακτικά δηλαδή και το άλλο ήτανε να μπούνε, να
ανακατευτούν κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν και με
μεταφορά συντελεστή δόμησης και με περιβαλλοντικά ισοζύγια,
κυρίως για να πειστεί το ΣΤΕ.
Μια μορφή τέτοιας προσέγγισης πέρασε, εγώ δεν έχω δει
ακόμα τίποτα, το μόνο που υπήρχε στην ανοιχτή διαβούλευση και
λόγω φόρτου δεν το είδα, γιατί διάβαζα τον εφαρμοστικό και έτσι
δεν διάβασα αυτό, είναι ότι έμαθα καθυστερημένα ότι είχε ανέβει
αυτό για την έκδοση το νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών. Η
άποψή μου είναι σε μία φράση ότι, έχουμε επαναφορά στο νόμο
του 2003 της Βάσως Παπανδρέου, που κάναμε το σταυρό μας ότι
τον σταμάτησε, τον ακύρωσε ο Σουφλιάς, ακριβώς επειδή μετέφερε
όλη την ευθύνη στους μηχανικούς και το τι σημαίνει αυτό το
συζητήσαμε την προ – προηγούμενη Αντιπροσωπεία, όταν λέγαμε
την ποινικοποίηση. Τι σημαίνει σε τέτοιες συνθήκες να είναι για
όλα υπεύθυνος ο μηχανικός.
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Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος Σγουρός θέλει να
κάνει μία σύντομη απάντηση; Και πάμε μετά σε τοποθετήσεις.
ΣΓΟΥΡΟΣ: Ήθελα να πω στην Μαρία που ρώτησε τι συζητήθηκε
στη συνάντηση των νησιωτικών τμημάτων, πραγματικά η συζήτηση
ήτανε πολύ ανοιχτή, τεθήκανε όλα τα ζητήματα, δεν τέθηκε μόνο το
ζήτημα των αμοιβών, εγώ μπορώ να σας πω συγκεκριμένα ότι
κάνοντας μία τοποθέτηση έβαλα όλα τα ζητήματα που θα έπρεπε
κατά την άποψή μου να αποτελούν προτεραιότητες του
Επιμελητηρίου και δεν αποτελούν. Και βεβαίως αναγκαστικά
στράφηκε η συζήτηση από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ στις ρυθμίσεις τις
επικαιρικές που έχουνε να κάνουνε με τις αμοιβές και με τα
υπόλοιπα ζητήματα τέλος πάντων τα οποία αποτελούν την
καταιγίδα νομοθετικών ρυθμίσεων που έχουμε βιώσει το τελευταίο
εξάμηνο.
Είναι σαφές βέβαια ότι η συζήτηση των περιφερειακών
τμημάτων, ήτανε μία συζήτηση η οποία πραγματικά έβαλε
ουσιαστικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Στο μέτρο τους
όλα τα τμήματα λίγο ή πολύ και ανάλογα με τις δυνατότητές τους,
αναδείξανε ζητήματα που δεν είχαν να κάνουν μόνο με τις αμοιβές,
με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανεργία, με την
υποβάθμιση, με το νέο καταμερισμό που δημιουργείται ιδιαίτερα
στις νησιωτικές προβληματικές περιοχές που γίνεται η κατάσταση
ακόμα δυσμενέστερη. Νομίζω ότι εν πάση περιπτώσει ότι είναι
πραγματικά μία συζήτηση που νομίζω ότι άφησε ένα κέρδος στη
συζήτηση αυτή.
Τώρα για το συνάδελφο Μιχάλη που έβαλε αυτά τα 4 ρητά
ζητήματα, Μιχάλη νομίζω ότι έκανα και εγώ τοποθετήσεις, θέλω
απλά να επιβεβαιώσω και εγώ με έναν τρόπο, ότι για όλα αυτά τα
θέματα με εξαίρεση ίσως το 4 ο έχει γίνει συζήτηση ήδη στη
Διοικούσα. Η συζήτηση που έγινε στην Διοικούσα για το θέμα των
αυθαιρέτων, ήτανε μία συζήτηση πολύ μεγάλη. Εγώ απλά θέλω να
πω και την θέση μου αυτή τη θεωρώ προσωπική θέση, ότι το
ζήτημα των αυθαιρέτων είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την
ατομική ιδιοκτησία. Όσο υπάρχει συνάδελφε ατομική ιδιοκτησία
συνταγματικά κατοχυρωμένη και όσο υπάρχει η μετατροπή της από
αξία χρήσης σε αξία ανταλλαγής, δηλαδή όσο η στέγη είναι
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εμπόρευμα, είναι σαφές ότι θα υπάρχουν αυθαίρετα.
Είναι
ξεκάθαρο ζήτημα.
Αν ξεκινήσουμε από μία τέτοια αφετηρία τη συζήτηση,
πραγματικά θα προσπαθήσουμε να αναφερθούμε σε μηχανισμούς
οι οποίοι μπορούνε πραγματικά να δημιουργήσουνε έναν έλεγχο σε
αυτά τα ζητήματα. Και εγώ θα πρότεινα πριν κάνουμε αυτή τη
συζήτηση, το είχα πει και στη Διοικούσα Επιτροπή τότε να
διαβάσουμε όλοι το ζήτημα της στέγης του Φρίντριχ Έγκελς, ο
οποίος νομίζω ότι ήτανε ένα δυνατό μυαλό, για να δούμε
πραγματικά ποιοι είναι οι μηχανισμοί οι πραγματικοί, οι οποίοι
γεννούν την αυθαίρετη δόμηση.
Οι λογικές εξακολουθούν να είναι οι ίδιες, είναι μόνο, τι; Ναι,
είναι σαφές λοιπόν ότι δεν μπορούνε να αναφερόμαστε κάθε φορά
στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων, κάνοντας μόνο εισπρακτικές
ρυθμίσεις. Είναι σαφέστατο ότι χρειαζόμαστε πολεοδομικές και
πολιτικές προσεγγίσεις και ως Τεχνικό Επιμελητήριο νομίζω τη
θέση που θα διατυπώσουμε θα έχει αυτό το περιεχόμενο και
κυρίως θα έχει μια πολύ ισχυρή αναφορά στην ανάγκη μιας
οριστικής πολεοδομικής τακτοποίησης ζητημάτων με ένα τρόπο
που να μην επιτρέπει επιτέλους να υπάρχει αυθαίρετη δόμηση,
γιατί; Γιατί εκτός όλων των άλλων πρέπει να ουσιαστικοποιηθεί
επιτέλους και ο έλεγχος των κατασκευών.
Νομίζω ότι αυτό πρέπει να αποτελέσει μία πάγια θέση του
Επιμελητηρίου, ίσως μια από τις θετικότερες ρυθμίσεις του νέου
τρόπο έκδοσης των αδειών, είναι ακριβώς αυτό, το ότι εισάγει για
πρώτη φορά σε τρία στάδια τον έλεγχο των κατασκευών, τον
θέλουμε συνάδελφοι ή δεν τον θέλουμε. Γιατί μέχρι τώρα, είπαμε
ότι στο δημόσιο τομέα υπηρετεί ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων
και ιδιαίτερα στις Πολεοδομίες υπάρχει ένα πολύτιμο ανθρώπινο
κεφάλαιο, το οποίο έχει μια εμπειρία σημαντική και θα μπορούσε
κάλλιστα αυτή η εμπειρία να αποτελέσει αν θέλετε τη θετικά τέλος
πάντων πλευρά όλης αυτής της τροποποίησης που ετοιμάζεται
τώρα. Να αναλάβει ουσιαστικά ο δημόσιος τομέας τον ουσιαστικό
έλεγχο των κατασκευών, σε όλες τις φάσεις. Γιατί εγώ δεν
καταλαβαίνω ως ελεύθερος επαγγελματίας επίσης, γιατί θα έπρεπε
να είμαι εγώ λιγότερο υπεύθυνος από ένα ας πούμε συνάδελφο
τεχνολόγο, ο οποίος υπογράφει μία οικοδομική άδεια.
Στο ζήτημα λοιπόν αυτό χωρούνε πολλές προσεγγίσεις,
νομίζω ότι πραγματικά χρειάζεται αλλαγή στο θέμα της έκδοσης
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των οικοδομικών αδειών. Νομίζω ότι ο τρόπος των νέων αδειών
δόμησης που είχε γίνει το 2003 που δεν πέρασε ποτέ της Βάσως
Παπανδρέου, δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή πρόταση. Η
σημερινή πρόταση δίνει ένα σημαντικό βάρος στη διαδικασία
ελέγχου των κατασκευών. Εγώ νομίζω ότι είναι μία συζήτηση στην
οποία πρέπει να συμμετέχουμε ανοιχτά και πραγματικά χωρίς
προκατάληψη. Γιατί δεν ξέρω, δεν έχω πειστεί ακόμα, αν το ζήτημα
του ελέγχου είναι ένα ζήτημα το οποίο θέλουμε να λυθεί ή να
παραμένει σε εκκρεμότητα.
Κυρίως βέβαια πιστεύω ότι, θέλει να μη λυθεί το ίδιο το
πολιτικό σύστημα, γιατί δημιουργεί δεσμεύσεις και δημιουργεί και
έναν κλοιό τέλος πάντων, ο οποίος τους επιτρέπει να
αναπτύσσουνε ρόλους και σε επίπεδο κεντρικό και σε επίπεδο
περιφερειακό, το οποίο…, μάλλον να αναπτύσσουνε ρόλους οι
οποίοι υπάγουνε τέλος πάντων σε αυτή τους τη δραστηριότητα
πάρα πολλές κατηγορίες, που είναι σε ανάγκη.
Μέχρι τώρα ξέρετε ότι στην περιοχή του Ηρακλείου, υπάρχουν
για παράδειγμα περιοχές όπως τα Δειλινά που υπάρχουν λαϊκά
αυθαίρετα, δηλαδή υπάρχει ένα ταξικό πρόσημο καθαρά στην
αυθαίρετη δόμηση από ανθρώπους χαμηλών εισοδημάτων που δεν
έχουν τη δυνατότητα με νόμιμο τρόπο να χτίσουνε και υπάρχουν
βεβαίως και αυθαίρετες 5όροφες ή 6όροφες πολυκατοικίες, τις
οποίες νέμεται ένα φοβερό κύκλωμα και από την άλλη μεριά
υπάρχει και ένα κόμμα οικιστών το οποίο κατεβαίνει και ψηφίζει
στις εκλογές κόμμα οικιστών ή κάνω λάθος; Διορθώστε με.
Λοιπόν, όλα αυτά είναι ζητήματα αδιαίρετα, είναι τα πολλά
πρόσωπα ενός θέματος το οποίο δεν μπορούμε να το
αντιμετωπίσουμε μονομερώς και κυρίως δεν μπορούμε να το
βλέπουμε μόνο εισπρακτικά όπως το βλέπει το Υπουργείο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να ολοκληρώσετε συνάδελφε;
Ναι, και στο νέο τρόπο αδειοδότησης των
ΣΓΟΥΡΟΣ:
περιβαλλοντικών μελετών πολύ φοβάμαι Μιχάλη, ότι τουλάχιστον η
εμπειρία η πρόσφατη μέχρι τώρα έχει αποδείξει με παράδειγμα
χαρακτηριστικό της ΑΠΕ, όπου εξαιρούνται από κάθε διαδικασία
έτσι οι περιοχές ΝΑΤΟΥΡΑ για παράδειγμα στις χωροθετήσεις
αυτές. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα ότι συμβαίνει σε ζητήματα που
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έχουν να κάνουνε με περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, θα είναι
χειρότερα απ’ ότι συμβαίνει σήμερα, αυτή είναι η άποψή μου.
Ανοίγει
κατάλογος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
τοποθετήσεων, ποιοι θέλουν να τοποθετηθούν; Μπριλάκις, άλλος
συνάδελφος; Κατάλογος τοποθετήσεων.
ΧΩΡΑΦΑΣ: Κάποια ερωτήματα δεν απαντήθηκαν οπότε να τα
επαναλάβουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θέλεις να κάνεις τοποθέτηση;
ΧΩΡΑΦΑΣ: Για τα ερωτήματα, τα ερωτήματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να επαναλάβεις τα ερωτήματα;
ΧΩΡΑΦΑΣ: Ναι όσα δεν απαντήθηκαν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε τώρα θα κάνουμε όλο
το
βράδυ
ερωτήσεις;
Θέλεις
να
κάνεις
τοποθέτηση
επαναλαμβάνοντας τα ερωτήματα σου; Πρέπει να προχωρήσει
συνάδελφε η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει. Ποιος θέλει να
κάνει τοποθέτηση;
Τώρα να ξανακάνουμε ερωτήσεις, να
ξανακάνουμε απαντήσεις…
ΧΩΡΑΦΑΣ: Πρόεδρε μονολεκτικά μπορούμε να απαντήσουμε;
Υπάρχει καταγεγραμμένη η θέση του Τεχνικού Επιμελητηρίου για
τις αμοιβές;
ΣΓΟΥΡΟΣ: Πάνω σε ποιο θέμα; Σε ποιο θέμα; Δεν κοινοποιείται
ο νόμος γιατί δεν υπάρχει…, (δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός
μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι επειδή πρέπει να
προχωρήσει η διαδικασία, παρακαλώ, παρακαλώ, όχι, όχι δεν
γίνεται έτσι.
Μιχάλη απάντησα ότι υπάρχει σχέδιο ΠΔ του
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
κεντρικού που έχει κατατεθεί στο Υπουργείο, που το φέραμε από
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την Αθήνα και να το ζητήσεις το πρωί από την υπηρεσία να σου
δώσει αντίγραφο, το είπα.
ΧΩΡΑΦΑΣ: Δεν μπορεί να μας το αναφέρει κάποιος τώρα γιατί
είναι μακροσκελές, αυτό θέλουμε να πούμε.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ε, ναι γιατί αν ανοίξουμε τώρα θέμα αμοιβές…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφε να προχωρήσουμε.

Να προχωρήσουμε συνάδελφοι,

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Βέβαια το κεντρικό θα μπορούσε να το έχει στείλει
και ηλεκτρονικά, αλλά δεν θέλει να κυκλοφοράει.
Ασφαλώς υπάρχουν και
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν.
Τοποθετήσεις,
Μπριλάκις,
άλλος;
Βαϊλάκης,
άλλος;
Ξυλούρης, άλλος συνάδελφος; Σωμαράκης, Φανουράκης, κλείνει ο
κατάλογος των τοποθετήσεων, α, Αντώνης Μαυρογιάννης, κλείνει ο
κατάλογος των τοποθετήσεων, θα παρακαλέσω το συνάδελφο
Μπριλάκι, ο κάθε ένας από τους συναδέλφους να μην υπερβεί τα
πέντε λεπτά, μέχρι πέντε λεπτά.
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:

Και όσοι είναι κάτω από πέντε λεπτά;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
λοιπόν προχωράμε.

Θα πάρει το χρόνο σε επόμενο,

ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Κάτι ήθελα να πω για τη διάλεξη του Τάσσιου για την
τεχνολογία στην Αρχαία Ελλάδα, που παρελήφθη και από τον
Τάσσιο και από το Πρόεδρο και του τα έχω πει δηλαδή, για μένα
πρέπει να λεχθούν.
Πρώτα – πρώτα για τον συμπολίτη μας τον αρχαιολόγο τον
Κριτζά, ο οποίος είναι ειδικός στις επιγραφές. Έχει μαζέψει όλες
τις επιγραφές που έχουνε βρεθεί στην Ελλάδα, οι οποίες στην
ουσία είναι εργολαβικά συμβόλαια.
Τις έχει μεταφράσει και
συνεργάστηκε με τον Τάσσιο για να μπορέσει να δει ο Τάσσιος τον
τρόπο που κατασκευάζονταν τα έργα στην Αρχαία Ελλάδα. Και δεν
ελέχθηκε καθόλου το όνομά του, επειδή είναι πατριώτης μας και ο
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αδερφός του είναι γνωστός και ζει ο άνθρωπος, νομίζω έπρεπε να
το πω.
Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι, την εργασία αυτή «η
τεχνολογία στην Αρχαία Ελλάδα», κάποιος άλλος την ξεκίνησε
πολύ μικρή βέβαια σε έκταση, αλλά ήτανε ο πυρήνας της
αφετηρίας, ήτανε ο Κωνοφάγος ο οποίος έκανε μία εργασία για τα
μεταλλεία της Αρχαίας Αθήνας, το ’74-’75 κάπου εκεί και τη βρήκε
ο Τάσσιος και…, βέβαια η δουλειά αυτή ήτανε πολύ μικρή, έκανε
σημαντική δουλειά ο Τάσσιος, αλλά να ξεχνάμε και τα ονόματα
κάποιων άλλων που βοηθήσανε εμένα δεν μου αρέσει.
Και μια λέξη για του Ρομπογιαννάκη την τοποθέτηση. Δεν
πρέπει να γίνει μόνο καταγραφή, ένας κατάλογος των λιμανιών,
πρέπει να γίνει και καταγραφή και των δυνατοτήτων, γιατί άλλες
δυνατότητες έχει ένα λιμάνι άλφα, άλλες έχει ένα λιμάνι βήτα. Τα
βάθη της λιμενολεκάνης τι μέγεθος καράβι μπορεί να φιλοξενήσει,
πόσα προϊόντα μπορούν να περάσουνε, πόσα κοντέινερ μπορούν
να φορτωθούνε, πόσα κρουαζιερόπλοια, πόσοι επιβάτες. Όλα αυτά
και μόνο η καταγραφή θα μας δώσει τα στοιχεία, δεν χρειάζεται
να…, δεν είναι πολιτικό θέμα, πολιτικό θέμα είναι μόνο να
καταγράψουμε ή να ζούμε στην άγνοια; Προφανώς δεν διαφωνεί
κανείς στο να καταγραφούν τα στοιχεία.
Από ‘κει και πέρα εκείνο που πρέπει να ψάξουμε είναι οι
προτεραιότητες, δεν μπορεί να κάνουμε έργα έτσι εκεί και ως
έτυχε, ποια έργα έχουν προτεραιότητα, η καταγραφή είναι μία
αφετηρία για να μπορέσουμε να σκεφτούμε τις προτεραιότητες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος Βαϊλάκης.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Εγώ έχω δύο θέματα, το ένα είναι με τα…, σχετικά με
τα αυθαίρετα. Έχω μία ευαισθησία και το ξέρετε με αυτό το θέμα.
Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει η Διοικούσα να το δει
πολύ σοβαρά. Το Ηράκλειο δεν έχει καμία σχέση με την υπόλοιπη
Ελλάδα, το θέμα των αυθαιρέτων στο Ηράκλειο είναι θέμα εξ
αδιανεμήτου ακινήτων, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αυτό που
σχεδιάζουνε να κάνουνε, νομιμοποίηση εν πάση περιπτώσει για 40
χρόνια.
Διότι εδώ έχουμε το πρόβλημα ότι, όλα σχεδόν τα
αυθαίρετα τα δικά μας είναι μέσα σε εξ αδιανεμήτου οικόπεδα,
πρέπει για να το καταλάβει κανείς αυτό να έχει κάνει πράξη
εφαρμογής.
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Περνάει ας πούμε ένας δρόμος και βρίσκεται ένας ιδιοκτήτης
ο οποίος έχει κτίσει ένα ακίνητο, αλλά αυτός είναι ιδιοκτήτης σε
όλα τα ακίνητα μέσα στο οικόπεδο και όλοι οι άλλοι είναι ιδιοκτήτες
στο δικό του. Δηλαδή αυτό να νομιμοποιήσεις τι τώρα; Αφού
περνάει ο δρόμος και του το παίρνει, αυτός φωνάζει λοιπόν ότι,
δεν παίρνω αποζημίωση. Προφανώς δεν παίρνει αποζημίωση διότι
έχει ποσοστά στο σύνολο του οικοπέδου.
Είναι ένα θέμα πολύ λεπτό, δεν μπορεί να γίνει αυτό το
πράγμα στο Ηράκλειο, η Διοικούσα πρέπει να το δει, αν θέλετε
μπορώ να έρθω κάποια μέρα, να έχετε αυτό το θέμα, να το
συζητήσουμε και να κάνουμε μία εισήγηση, δεν είναι δυνατόν
τέτοιου είδους νομιμοποίηση, διότι έχει γίνει σχέδιο πόλεως που
περνάει του γκρεμίζει το ακίνητο, το οποίο είναι ένα μέρος, ένα
χιλιοστό είναι στο σύνολο του οικοπέδου. Είναι με χιλιοστά μέσα
δεν είναι συγκεκριμένο ακίνητο και έρχεσαι εσύ και λες να του
νομιμοποιήσεις. Μα τι να του νομιμοποιήσεις αφού του το παίρνεις.
Δηλαδή είναι μπερδεμένες ιστορίες, δεν είναι απλά τα
πράγματα, δεν είναι όπως τους ημιυπαίθριους να περάσει απλά.
Εάν η υπόλοιπη Ελλάδα δεν το έχει αυτό το πρόβλημα και αν το
έχει το έχει πολύ λίγο, έχω ρωτήσει εγώ, είναι αυτοτελή οικόπεδα
και κυρίως είναι εκτός σχεδίου στην Αττική, που έχουν χτίσει και
έχει γίνει αυτό το θέμα. Εδώ έχουμε τεράστιες αποικίες παρανόμων
κτισμάτων μέσα στο σχέδιο πόλεως, αυτά που λέει ο κύριος ο…,
που έχουνε αυτοί κάνει Πρόεδρο, είναι τελείως χαζά. Τον άκουσα
προχθές στην τηλεόραση και έλεγε ότι εμείς, προσέξτε συζητάμε
για τα εκτός σχεδίου δόμησης. Μα ποια είναι τα εκτός σχεδίου;
Προφανώς είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος που έχουνε βρει,
οι οικιστές λέει εκτός σχεδίου πόλεως, μα δεν είναι εκτός σχεδίου
πόλεως, είναι εντός σχεδίου, δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή τα εκτός
σχεδίου παράνομα είναι πάρα πολύ λίγα, διότι τα σχέδια έχουνε
γίνει και έχουνε επεκταθεί, η πράξη εφαρμογής μπορεί να έχουνε
αυτά, αλλά είναι παρά πολλά, ναι είναι υπό ένταξη.
Είναι εν πάση περιπτώσει ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό και
δεν μπορεί ας πούμε να βάλουνε τον κόσμο τώρα να κάνει τέτοια
πράγματα τη στιγμή που υπάρχει αυτή τη στιγμή εγκεκριμένες
πράξεις, που αυτός πρέπει να αποζημιωθεί εν μέρει, που του το
γκρεμίζουνε, που το ένα, που το άλλο, θα γίνε μεγάλο μπέρδεμα.
Πρέπει δηλαδή αυτό η Διοικούσα να γράψει ένα έγγραφο να τα
εξηγεί αυτά, διότι σας λέω θα βάλουν τον κόσμο να σκοτώνεται.
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Είναι δηλαδή ένα θέμα το οποίο δεν είναι, εντάξει αυτό ήθελα
να πω σχετικά με τα αυθαίρετα.
Τώρα όσον αφορά για την
απελευθέρωση των επαγγελμάτων ήθελα να πω το εξής, αυτό είναι
ένα τεράστιο θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται τελείως με έναν τρόπο
εντελώς επιφανειακό.
Στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχει μια
απελευθέρωση όμως οι τιμές δεν πέφτουν και συζητάω για τους
μηχανικούς, διότι είναι ένα κράτος το οποίο είναι ευέλικτο χωρίς
εκατομμύρια νόμους, με τις συγκεκριμένες θέσεις, εδώ χάνεσαι σε
έναν κυκεώνα που δεν ξέρεις τι γίνεται και το οποίο ελέγχει πάρα
πολύ καλά τις όποιες μελέτες και τα όποια έργα και οι τιμές δεν
μπορούν να πέσουνε.
Το παράδειγμα των εργολάβων που οι τιμές πέφτουνε 60 και
70% θα το δούμε σίγουρα στις μελέτες, διότι κακά τα ψέματα οι
μελέτες δεν μπορούν να ελεγχθούνε όπως είναι το ελληνικό κράτος
διατεταγμένο και ειδικά τώρα και με τον Καλλικράτη έγινε ακόμα
χειρότερη η κατάσταση. Εδώ έχουμε χάσει και τους ελεγκτές. Εγώ
ψάχνω εδώ και καιρό ακριβώς 7 μήνες ψάχνω να βρω έναν
επιβλέποντα δεν μπορώ να τον βρω πουθενά, έχει χαθεί. Μα δεν
κάνω πλάκα τώρα, όντως έχει χαθεί και παράτησα εγώ τη μελέτη,
διότι δεν μπορώ να ξέρω ούτε από πού θα πληρωθώ, ούτε αν θα
πληρωθώ και έχω παραιτηθεί, έχω κάνει διάφορα έγγραφα, αλλά
δεν μου απαντάει και κανείς.
Με αυτή τη λογική καταλαβαίνετε ότι θα γίνει το μπάχαλο, οι
τιμές θα πάνε τουλάχιστον για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα πολύ
κάτω.
Δηλαδή αυτό που θα έπρεπε να γίνει, ναι να
απελευθερωθείς αφού φτιάξεις πρώτα ένα ελεγκτικό μηχανισμό για
να είναι οι μελέτες σοβαρές που οι τιμές δεν θα πέσουνε. Με αυτό
τον ελεγκτικό μηχανισμό που έχει τώρα θα γίνει της κακομοίρας.
Έπειτα εδώ υπάρχουν και συγκεκριμένες μελέτες που δυστυχώς
συνάδελφοι απατεώνες ας πούμε ελεύθεροι επαγγελματίες, θέλουν
να τις πάρουνε μόνο και μόνο για να παίρνουνε τα οικόπεδα των
ιδιοκτητών και να παίρνουνε λεφτά, αυτό είναι πασίγνωστο δεν
είναι άγνωστο ας πούμε. Δεν θέλω να αναφερθώ σε γραφεία γιατί
τα ξέρουν όλοι λίγο – πολύ τι γίνεται. Σε αυτές τις μελέτες λοιπόν
θα δίνονται εκπτώσεις και θετικές, δηλαδή όχι 100%, θα δίνει και
λεφτά για να την πάρει τη δουλειά και αυτά τα ξέρουμε. Και μετά θα
περάσει πάνω από την Αθήνα για υπόθεσή σας.
Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, έπειτα η απελευθέρωση
τελικά η οποία βέβαια έχει γίνει σε μας σχεδόν πλήρως, δεν έχει
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πιάσει
άλλες
κατηγορίες
επαγγελματιών.
Δηλαδή
τους
φαρμακοποιούς δεν τους άγγιξε καθόλου, παραμένουνε με το
τεράστιο ποσοστό κέρδους του 35%, θα μου πείτε τι μας νοιάζει
εμάς; Ε, μας νοιάζει πώς θα γίνει δηλαδή; Το ένα παιδί καλό
παιδί, το άλλο να μην πω; Δεν γίνεται έτσι η απελευθέρωση.
Έχουνε γραφεί πάρα πολλά γι’ αυτό το θέμα, τίποτα, οι
άνθρωποι πλουτίζουνε πουλώντας φάρμακα με ποσοστό κέρδους
35%, απαράδεκτο ποσοστό κέρδους, πουθενά δεν υπάρχει αυτό σε
κανένα πολιτισμένο μέρος του κόσμου.
Γι’ αυτό, και αυτά ρε
παιδιά φαίνονται και ξεκάθαρα, από πού και έως πού δηλαδή
πήγανε οι φαρμακευτικές σχολές 19 και πάνω για να μπεις; Εγώ
όταν πέρασα Πολυτεχνείο ήτανε στο 10, στο 11, σχεδόν κάτω από
τη βάση. Από πού και έως πού πήγανε ξαφνικά στο 19 και στο 20;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
στο 19.

Και οι πολιτικοί μηχανικοί είναι

ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Δεν είναι επιχείρημα; Εγώ το λέω για ενημέρωση
σχετικά με το δικό μας θέμα, το δικό μας θέμα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να ολοκληρώσετε;
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: …αν προχωρήσει έτσι λυπάμαι πάρα πολύ που θα το
πω, αλλά οι τιμές θα πέσουνε στα έγκατα της γης και το επίπεδο
των μελετών κυρίως αυτό είναι που ενδιαφέρει το δημόσιο και τον
όποιο ιδιώτη, θα πάει στα τάρταρα, αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος Ξυλούρης.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Εγώ συνάδελφε αν και έχουνε περάσει δύο ώρες
αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η συζήτηση που κάνουμε απόψε, μου
άρεσε πάρα πολύ, διότι κατά τη γνώμη μου όχι το λέω αλήθεια, το
λέω αλήθεια, εγώ Βάννα το λέω πάρα πολύ σοβαρά, μου άρεσε
πάρα πολύ, εμένα, και θα ήθελα να είναι όλοι οι συνάδελφοι εδώ
απόψε, αλλά να μπορούν να αποκωδικοποιήσουν όπως εγώ
τουλάχιστον νομίζω τι λέμε εδώ μέσα, γιατί δεν είναι εύκολο να
καταλάβει ο πάσα εις, δεν είναι εύκολο. Εδώ σου μιλάει να πούμε
ο Καραμανλής ή ο Παπανδρέου εφτά μέρες και δεν καταλαβαίνεις
τίποτα, επίτηδες. Και νομίζω ότι αν θα ήτανε εδώ συνάδελφοι θα
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καταλαβαίνανε όλοι ότι εδώ όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου
συνάδελφε Μπριλάκι, μηδενός εξαιρουμένου, είμαστε μπροστά σε
ένα τεράστιο τέρας, μεγάλο τέρας πολύ δυνατό.
Εγώ το ονομάζω καπιταλισμό, δεν με ενδιαφέρει πως τον λέτε
εσείς, ο οποίος έχει κάτι δοντάρες και τις έχει ανοίξει να μας φάει
όλους, είτε μέσω της μορφής της ανεργίας είτε μέσω της
ιδιωτικοποίησης των λιμανιών είτε μέσω των αμοιβών είτε μέσω
της απελευθέρωσης της Γιουγκοσλαβίας, ότι θέλετε πείτε το. Μας
την έκανε ο καπιταλισμός πολύ άγρια, εγώ νομίζω ότι το ήξερα,
άλλοι δεν το περιμένατε, η διαφορά ποια είναι; Ότι εσείς δεν λέτε
το όνομά τους στα πράγματα.
Και ρωτώ ρε συνάδελφοι, βγήκε και μίλησε εδώ ο συνάδελφος
για τα λιμάνια με μία ελαφρότητα που έπρεπε να ντρέπεται κατά τη
γνώμη μου. Όταν πάτε μωρέ και μιλείτε εκεί πέρα για τα λιμάνια
ήντα λέτε; Τι λέτε ρε παιδιά εκεί πέρα; Τι λέτε; Τι θέση έχει το
Είναι το μεγαλύτερο, η
Τεχνικό Επιμελητήριο για τα λιμάνια;
μεγαλύτερη φέτα, το μεγαλύτερο κέρδος ιδιωτικοποίησης των
λιμανιών
και
τα
γιοτ,
οι
μαρίνες
που
κάνουν
οι
μεγαλοεπιχειρηματίες. Τι λέτε άραγε εκεί πέρα; Να τα πουλήσουμε;
Γιατί δεν το λέτε; Και το λέω γιατί εμείς ξέρετε τις θέσεις τις δικές
μας, δεν έχω ακούσει ρε παιδιά ποτέ από τους άλλους τι λέτε.
Εμείς βάλαμε το θέμα με τον Φανουράκη για την ανεργία,
όπως τουλάχιστον το καταλαβαίνουμε, το καταψηφίσατε, με γεια
σας με χαρά σας. Ποια είναι η θέση σας για την ανεργία; Τι λέτε
όταν συναντιέστε με τα περιφερειακά τμήματα; Ότι είναι ανίκανοι οι
μηχανικοί; Και ότι είναι μόνο οι νέοι; Μεγάλο λάθος κάνετε, όλοι
είμαστε σε ανεργία, καταναγκαστική ανεργία, γιατί αυτή είναι η
φύση του συστήματος που ζούμε. Και η απελευθέρωση του
επαγγέλματος συνάδελφε Βαϊλάκη, ούτε τυχαία είναι, ούτε έγινε
μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την καπιταλιστική Ευρώπη γίνεται και
έχει μόνο ένα σκοπό, να πάνε όλες οι δουλειές σε δέκα γραφεία και
να μας βάλουνε να δουλεύουμε 15 ώρες την ημέρα έναντι 20 ευρώ
και αν τα πάρεις και αυτά.
Γιατί δεν λέτε την αλήθεια; Γιατί όταν κουβεντιάζετε δεν λέτε
την αλήθεια όπως τουλάχιστον τη λέμε εμείς…
(Δεν
αποδίδεται
καθαρά,
μιλάει
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:
μικροφώνου)…,Δεν θέλουμε…. κουμμουνισμό ρε Κώστα.

εκτός
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Δεν σου είπα να κάνεις κουμμουνισμό, θα πάθεις
ζάχαρο από το φόβο σου εσύ, άλλο λέω, να λες τη γνώμη σου, να
λες τη γνώμη σου. Μιλάτε για παράδειγμα, σε παρακαλώ, μιλάτε
για παράδειγμα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Μιλάτε για παράδειγμα, ένα λεπτό, μιλάτε, δεν μιλάω
για το σύστημά μου για το δικό σου μιλάω, για το δικό σου μιλάω.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Εμένα μου αρέσει.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Να το χαίρεσαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλώ συνάδελφε.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Να το χαίρεσαι, να το πεις όμως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ.
Εγώ μιλάω συνάδελφε και λέω ότι, πήγατε και
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
κουβεντιάσατε με γεια σας με χαρά σας, να μας πείτε ποιες είναι οι
θέσεις, διότι εγώ απ’ ότι ξέρω, αν έχω καταλάβει καλά, αυτό το
όργανο το οποίο είμαστε εδώ είναι το ανώτερο όργανο, από εδώ
παίρνονται οι αποφάσεις είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει,
πάρτε τις αποφάσεις από εδώ και πηγαίνετε μπροστά.
Τι είπατε άραγε για την ανεργία;
Ποιος φταίει;
Για την
ανεργία ποιος φταίει ρε παιδιά; Εγώ έχω άποψη, δεν την άκουσα.
Πήγατε και είπατε για τα λιμάνια, το ξέρετε ότι για τα λιμάνια στα
διάφορα φόρα που συζητάμε, είναι το πιο δύσκολο σημείο
αντιπαράθεσης. Με ποιες θέσεις πήγε το Τεχνικό Επιμελητήριο;
Τι λέει; Εμείς λέμε, η άποψή μας, ότι τα λιμάνια είναι δημόσια
περιουσία και δεν πρέπει να πουληθούνε σε κανέναν κερατά, εσείς
τι λέτε;
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ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Εγώ θέλω να πουληθούνε.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
πεις.

Γνώμη σου ρε Γιάννη να το πεις όμως εδώ, να το

ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Το λέω.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Λέτε για παράδειγμα για τα αυθαίρετα, αλλά Πρόεδρε
δεν παρεμβαίνεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ.
Εγώ απ’ ότι ξέρω το Μέγαρο Μουσικής είναι
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
αυθαίρετο και δεν έχει οικοδομική άδεια, ποιος Υπουργός μωρέ θα
πάει να πει του Λαμπράκη να του κάνει ζημιά; Του κακομοίρη
όμως του Βαρδαλαχάκη που είναι στον Κρουσώνα αυθαίρετος θα
του το γκρεμίσουνε.
Αυτή η πολιτική, εγώ λέω το εξής…
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Θα σου πω εγώ τι θα κάνουνε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι μισό, μισό λεπτό.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: …αγαπητέ Γιάννη, θα βάλουνε τον κάθε κακομοίρη
να πληρώσει όπως πλήρωσε στα αυθαίρετα, διότι…, μην κάνεις
έτσι συνάδελφε αυτή είναι η πολιτική, θέλουνε λεφτά μόνο, είναι
αδηφάγο θηρίο το σύστημα που μας κυβερνά και θέλει λεφτά, γι’
αυτό τα κάνει όλα αυτά και εγώ ρε συνάδελφοι θα σας πω το εξής.
Πήγανε λέει τα παιδιά, πήγανε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συγγνώμη συνάδελφε…
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ένα λεπτό βρε παιδιά εγώ δεν ενόχλησα κανέναν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: …παρακαλώ ησυχία, ένα λεπτό,
ένα λεπτό, ησυχία, να πει την άποψή του ο συνάδελφος όποια και
αν είναι αυτή. (αλλαγή κασέτας)
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ: …αν κανείς αισθάνεται προσβεβλημένος του ζητάω
συγγνώμη, αλλά εγώ λέω τη γνώμη μου και περιμένω απαντήσεις.
Εμείς βάλαμε το θέμα εδώ για αντισεισμική θωράκιση, πήγανε λέει
τα παιδιά και μιλήσανε. Καλά μωρέ το κάνανε που μιλήσανε, ο
Φασουλάς που μίλησε, το ΤΕΕ/ΤΑΚ, τι γνώμη έχει για την
αντισεισμική θωράκιση της Κρήτης; Ρωτάω, εμείς λέμε ότι δεν
είναι σημείο που θα μπορούν να κονομήσουν οι μεγάλες εταιρείες,
γι’ αυτό δεν κάνουνε τίποτα. Γι’ αυτά τα σχολεία μας κύριοι δεν
έχουν ελεγχθεί ποτέ, μόνο με το μάτι και ήτανε και ο Νομάρχης,
μηχανικοί, ο κ. Σαρρής και ήθελε με το μάτι να κάνει έλεγχο.
Ξέρετε γιατί δεν έκανε έλεγχο; Γιατί ήθελε να δώσει παράδες,
γι’ αυτό δεν το κάνουνε, για το λόγο αυτό δεν το κάνουνε. Και
ρωτάω τώρα, να το πάμε πιο αλλού, στον Βόρειο Οδικό Άξονα που
στείλατε γράμμα, εγώ το είπα την άλλη φορά, τι του γράφετε βρε
παιδιά σε αυτό το γράμμα θέλω να το δω, δεν μπορώ να το δω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ποιο πράγμα;
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Τι του γράφετε για τον Βόρειο Οδικό Άξονα, ότι δεν το
έχει καταλάβει ακόμα ότι δεν έχουμε; Δεν ξέρει ότι σκοτώνονται
κάθε μέρα 30 άτομα; Γιατί ρε παιδιά θα γίνει μόνο άμα γίνει η
Κρήτη Α.Ε.; Σημειώστε το εδώ πέρα και μη νομίζετε ότι σας κάνω
μάθημα εγώ γιατί τα ξέρετε καλύτερα εσείς από μένα, γιατί εσείς
είστε μες στον κρατικό μηχανισμό και άμα θα γίνε η ΚΡΗΤΗ Α.Ε.
αμέσως θα γίνει και θα τον πληρώσουμε πανάκριβα και θα τον
πληρώνουμε 200 χρόνια, όπως γίνεται και με την ΕΓΝΑΤΙΑ και με
την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ. Μόνο όταν μπει το μεγάλο κεφάλαιο θα γίνουν
έργα και το ξέρετε καλύτερα από μένα.
Ξέρετε ποιο είναι το θέμα και κλείνω, εγώ έχω αν θέλετε το
θράσος ή το θάρρος να λέω τη γνώμη μου, εσείς και δεν σας
κατηγορώ γι’ αυτό, πείτε ρε αυτή είναι η πολιτική μας γνώμη, αυτά
μας λένε οι από πάνω και αυτά κάνουμε. Δηλαδή αυτός που είπε
στο συνάδελφο ότι, εγώ έμαθα χθες για την αύξηση, ΠΑΣΟΚος δεν
είναι; Και έλεγες προχθές εσύ ότι σας βρίζει ότι τον ρωτάτε; Ποιος
του έδωσε το θράσος και τη δυνατότητα να βρίζει; Η εξουσία του το
έδωσε αγαπητέ συνάδελφε και ότι το ΤΣΜΕΔΕ που γίνεται
φαγοπότι και τα τρώνε, το ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, γιατί
εσείς έχετε πιο μεγάλη πρόσβαση στο μηχανισμό.
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Γιατί λοιπόν δεν το λέτε; Γιατί τους ψηφίζετε; Ο Πρόεδρος
του ΤΕΕ είναι αγαθός;
Ντα αυτός πήρε και από πάνω, με
συνδιαλλαγή τον βγάλατε, ψέματα το λέω ρε παιδιά; Μάθετε μωρέ
να λέτε την αλήθεια, μας τις ψήφους τις έχετε, όλοι εδώ μέσα
έχουμε πολιτική άποψη και κάνουμε και πολιτικές συνεργασίες, να
τον πρώτο. Ο ίδιος, η παράταξή του τον κατάγγειλε ότι κάνατε
ερωτοτροπία πολιτική από κάτω στο τραπέζι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε ένα λεπτό, ένα λεπτό
τώρα.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Εγώ συνάδελφε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό τώρα.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ήντα θες;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
αριστερά πέτρες τώρα.

Κάτσε τώρα, πετάτε δεξιά και

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Εγώ το είπα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
είπα εγώ.

Ο επικεφαλής της παράταξής σου το είπε, δεν το

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πες την άποψή σου συνάδελφε.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Τη λέω συνάδελφε.
Εγώ λέω το εξής και με τους συλλόγους, να σας πω ένα
παράδειγμα. Ο Σύλλογος των Χημικών Μηχανικών εγώ διάβασα την
ημερήσια διάταξη πραγματικά, και θεωρώ ότι έχει καμία σχέση με
τους Χημικούς Μηχανικούς, όπως και ο Σύλλογος των
Μηχανολόγων. Θα σας πω ένα παράδειγμα, ένα απλό, όλες τις
ημερίδες που κάνει, το 99% είναι επί πληρωμή, γιατί βρε παιδιά να
πληρώνουμε; Γιατί; Να η διαφορά που έχουμε σε απλά θέματα για
10 και 20 ευρώ.
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Και το τελευταίο και κλείνω, μου λένε μιλάς πάντα πολιτικά,
εντάξει βρε παιδιά, μιλάω πολιτικά αλλά ξέρετε γιατί;
Εμείς
είμαστε μηχανικοί αλλά αυτοί που μας κρίνουνε δεν είναι και
μάλιστα είναι πολύ σκληρή πολιτική, άρα πρέπει να τους μιλάμε τη
γλώσσα τους και να τους πούμε ότι απαιτούμε αυτά τα οποία τους
λέμε ότι είναι έργα, τα οποία πρέπει να γίνουνε και θα το κάνουνε,
αν θέλουν και αν δεν θέλουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφος Σωμαράκης.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Συνάδελφε Πρόεδρε για να μην λες μετά άλλα, αυτά
τα οποία είπα εγώ, ότι είσαι προϊόν παράνομης συνεργασίας, το
είπε ο Πρόεδρος της παράταξής σου…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Άποψή σου συνάδελφε, άποψή
σου.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Άποψή μου είναι η ίδια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
εντάξει, εντάξει.

Άποψή

σου,

δικαίωμά

σου,

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Εμένα πάντως άμα μου το έλεγες αυτό θα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Άποψή σου συνάδελφε, τώρα τι
θα κάνουμε όλο το βράδυ θα συζητάμε…
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ο Πρόεδρος της παράταξης το είπε και παραιτήθηκε
και από την Αντιπροσωπεία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τώρα κοίταξε, θα λέμε τώρα ο
καθένας ότι θέλει όλο το βράδυ;
Τα είπαμε αυτά, τελείωσε,
συνάδελφε είπες την άποψή σου, τέλος.
Συνάδελφε Σωμαράκη.
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Πραγματικά ο τρόπος που τα
Κωστής ο Ξυλούρης είναι ιδιαίτερος, εμένα
πρόβλημα, ούτε θεωρώ ότι με θίγεις, αυτό
Κώστα και ξέρεις ότι σε εκτιμώ ιδιαίτερα,

λέει ο συνάδελφος ο
μου αρέσει δεν έχω
όμως που θα ήθελα
είναι πέρα από τις
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διαπιστώσεις που είναι σωστές, κανείς δεν αμφιβάλει, προτάσεις.
Προτάσεις οι οποίες όμως να είναι δυνατόν να εφαρμοστούνε, να
είναι εφικτές, γιατί προτάσεις σε στυλ αντισταθείτε, ενωθείτε, ελάτε
εμείς είμαστε οι καλοί ελάτε μαζί μας για να αντισταθούμε δεν είναι
προτάσεις.
Οι προτάσεις πρέπει εδώ να γίνονται μες στα πλαίσια ενός
οργάνου, όπως είναι δομημένο, κακώς είναι δομημένο, εγώ
συμφωνώ σε αυτό, αλλά πρέπει να βρούμε τον τρόπο όλοι μαζί, να
δούμε πως θα το αποδομήσουμε και να το δομήσουμε έτσι, ούτως
ώστε να είναι προς όφελος των μηχανικών και όχι προς όφελος
των συμφερόντων.
Γιατί τώρα είναι προς όφελος των
συμφερόντων και μόνο.
Εμείς όμως και θα ξεκινήσω από το νόμο για τα ανοιχτά
επαγγέλματα, έχουμε κύρια ευθύνη εδώ, εμείς, ας αφήσουμε τους
άλλους κεντρικά, εμείς εδώ. Αμέσως όταν ο νόμος ήτανε προς
ψήφιση, οι ΑΜΑΝ έφεραν μία πρόταση και είπαν να κάτσουμε κάτω
να δούμε πως θα φτιάξουμε έτσι τα Προεδρικά Διατάγματα που
πρέπει να γίνουν για να εφαρμοστεί ο νόμος, που να είναι προς
όφελος των μηχανικών όσο μπορούμε. Και το κυριότερο που
είπαμε τότε είναι, ότι δεν είναι το άρθρο 7 που καίει τους
μηχανικούς, καλά ή κακά κάτι θα γίνει, το κυριότερο είναι το άρθρο
2 που λέει ότι, οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει τεχνικό γραφείο.
Αυτό που πολεμήσανε οι φαρμακοποιοί και το κερδίσανε,
εμείς δεν το κερδίσαμε γιατί δεν το πολεμήσαμε, γιατί δεν
ενδιαφερθήκαμε και ενώ πάρθηκε απόφαση από το όργανο
συνάδελφε Πρόεδρε της Αντιπροσωπείας, που θα πρέπει κατά τη
γνώμη μου τις αποφάσεις που παίρνει ένα όργανο, ο Πρόεδρος να
τις παρακολουθεί να δει τι γίνονται μετά. Γιατί το να παίρνουμε εδώ
αποφάσεις και να λέμε ωραία πάμε τώρα να φάμε και κάτι όλοι μαζί
δεν έχει νόημα. Το νόημα είναι οι αποφάσεις αυτού του οργάνου
να εφαρμόζονται, αλλά ενώ πάρθηκε απόφαση να γίνει κάτι τελικά
από τη Διοικούσα έγκαιρα όμως δεν έγινε τίποτα. Εννοώ στα
πλαίσια του νόμου, στα πλαίσια των επικείμενων Προεδρικών
Διαταγμάτων, δεν έγινε τίποτα και ήρθε δυστυχώς, καλά αφήστε οι
πάνω είναι, δεν θέλω να εκφραστώ γι’ αυτούς, δεν θέλω να
εκφραστώ καθόλου, τους ξέρω χρόνια, τους έχω ζήσει στο πετσί
μου. Ξέρω τι είναι, είναι αυτό που λέει ο Κώστας, αναμφίβολα.
Όμως εδώ που θα μπορούσαμε έστω εμείς μεταξύ μας που
γνωριζόμαστε όλοι να κάνουμε κάτι, δεν το κάναμε, γιατί δεν το
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κάναμε; Μήπως αυτό που λέει ότι δεν μας αφήνουνε οι συσχετισμοί
έχει απόλυτο δίκιο; Μήπως λοιπόν ασχολούμαστε για να μιλάμε
μόνο για τους μηχανικούς και τα συμφέροντά τους χωρίς να
κάνουμε τίποτα; Γιατί λοιπόν δεν κάναμε έγκαιρα μια πρόταση για
το Προεδρικό Διάταγμα; Δύο είναι αν θυμάμαι καλά που πρέπει να
γίνουνε.
Γιατί δεν την κάναμε έγκαιρα;
Γιατί είπαμε να την
κινήσουμε εμείς, να την πολεμήσουμε απάνω, γιατί δεν κάναμε
τίποτα; Τι έκανε η Διοικούσα Επιτροπή; Τίποτα; Και λέμε μετά
μας φταίνε οι από πάνω, πάντα κάποιοι άλλοι, γιατί είναι ίδιο των
Ελλήνων, πάντα οι άλλοι μας φταίνε, εμείς ποτέ, αυτό είναι το
δράμα μας.
Αυτό για τις αμοιβές, πιστεύω ότι είμαστε τελείως
καθυστερημένοι, είμαστε απαράδεκτοι, βγήκανε κάτι στο διαδίκτυο
κάτι πράγματα υπολογισμό αμοιβών και τις δεκαπλασιάζανε, δεν
ξέρω ποιος ανόητος τα έγραψε όλα αυτά και από πού το βρήκε.
Δεν κατάλαβα τίποτα και βγήκε μετά η ΠΑΣΚ και έλεγε ότι ξέρετε
αυτά είναι προβοκάτσια της ΔΚΜ. Φτάσαμε δηλαδή για τα δικά μας
θέματα να μαλώνουμε μεταξύ μας, όποιοι τα κάνανε, δεν με
ενδιαφέρουνε.
Για τα αυθαίρετα, έχει δίκιο ο Βαϊλάκης, υπάρχει τεράστιο
πρόβλημα εδώ πέρα, όμως νομίζω άνθρωποι έμπειρο όπως αυτός,
θα κάτσουνε κάτω, φαντάζομαι ότι θα βρούνε μία πρόταση για να
γίνει. Π.χ λέω το απλό γιατί έχω σκεφτεί πέντε πράγματα, λέω το
απλό ότι, όταν υπάρχει ένα εξ αδιανεμήτου οικόπεδο και
ρυμοτομείται μια οικοδομή από τις άλλες, θα πρέπει να βαρύνονται
οι ιδιοκτήτες που μένουνε για την οικοδομή που κατεδαφίζεται. Οι
ιδιοκτήτες αυτοί ωφελούνται ούτως ή άλλως από τη διάνοιξη του
δρόμου. Εξάλλου ο νόμος του ’23 έτσι γίνεται, κάπως έτσι είναι
δομημένος ο μόνος του ’23 περίπου, εντάξει θα δούμε, θα δούμε τι
φόρμουλα θα βρούμε, υπάρχει πάντως τρόπος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να προχωρήσουμε.
Για τις οικοδομικές άδειες, τι είναι αυτά που
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:
βαίνουνε στο διαδίκτυο ότι φορτώνουμε τους μηχανικούς με
ευθύνες, κάνουμε, δείχνουμε και ότι είναι ο νόμος. Ο νόμος παιδιά
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, καταρχήν οι Αρχιτέκτονες θα
έπρεπε να τον χαιρετίσουνε, διότι πέρα από το διάγραμμα κάλυψης
που σου ζητάει, τους αφήνει ελεύθερο το πεδίο που έπρεπε να
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είναι, για να φτιάξουνε, να υλοποιήσουνε το όραμα του ιδιοκτήτη,
με τον καλύτερο τρόπο.
Άρα ο νόμος είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και τι λέω; Ίσα
– ίσα που ο έλεγχος ο απλός θα πρέπει να είναι πιο
τεκμηριωμένος, δηλαδή εμείς έχουμε κάνει από το σύλλογο, ως
Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών έχουμε κάνει πρόταση για
τον έλεγχο και λέμε ότι, ο έλεγχος θα πρέπει να είναι στα πρότυπα
του ελέγχου των ασανσέρ που γίνονται τώρα.
Ξέρω ότι τώρα και χρόνια τα ασανσέρ δεν τα ελέγχει η
Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ανάπτυξης σήμερα ξέρω εγώ, τα
ελέγχουνε Ορκωτοί Μηχανικοί. Και έχω άποψη γιατί κόντευα να
μην μπορώ να πάρω στην οικοδομή που έκανα στην Καλοκαιρινού
από μια αβλεψία δικιά μου, ευτυχώς διορθώθηκε εύκολα, να μην
μπορώ να πάρω άδεια του ασανσέρ.
Θα μπορούσε λοιπόν, θα μπορεί λοιπόν αφού ολοκληρωθεί
μια οικοδομή και την παραδώσει ο μηχανικός, τον έλεγχο για τη
ρευματοδότηση να τον έχουνε γραφεία Ορκωτών Μηχανικών, οι
οποίοι θα επιστρέφουνε κάθε πέντε χρόνια, γιατί εδώ πρέπει πλέον
να σταματήσει το παραμύθι, τελειώσαμε άντε να κάνουμε τώρα και
κανένα όροφο παραπάνω, να σας δείξω ορόφους μετά από έλεγχο
οικοδομών χιλιάδες. Να σταματήσει το παραμύθι, να επανέρχεται
λοιπόν ο Ορκωτός μετά από 5 χρόνια και να ελέγχει ξανά με
αμοιβή 200 ευρώ δεν χρειάζεται παραπάνω, 100 ευρώ πολλά θα
είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
σιγά – σιγά;

Συνάδελφε να ολοκληρώσεις

ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Ο Ορκωτός είναι, ο Ορκωτός παιδιά είναι ιδιώτης,
εντάξει 100 ευρώ να ελέγχει κάθε 5 χρόνια να δίνει ένα αυτό δεν
είναι δα και φοβερό, στην ταβέρνα πάει και τα τρώει. Να γίνεται ο
έλεγχος κάθε 5 χρόνια, να σταματήσει για πάντα και το κλείσιμο
των ημιυπαιθρίων και το κλείσιμο των ακαλύπτων και τα πάντα.
Μπορεί λοιπόν να γίνει κάτι, αλλά αυτά είναι θέματα δικά μας,
πρέπει να τα λύσουμε εμείς εδώ με συναίνεση και κουβέντα παιδιά,
όχι με διαδικασία μαλλιοτραβηγμάτων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θα ολοκληρώσεις;
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ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Θα ολοκληρώσω Πρόεδρε, εξάλλου μπορεί να είναι
και η τελευταία φορά που μιλάω εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Γιατί μας ξαφνιάζεις τώρα;
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Θεωρώ ότι – θα τα πούμε μετά – για την
αντισεισμική θωράκιση που μιλήσαμε. Κάναμε μια πρόταση στα
πλαίσια του εθελοντισμού την προηγούμενη φορά και είπαμε για τα
σχολεία των παιδιών μας, να βοηθήσουν οι μηχανικοί, να βρούνε
και δουλειά με κάποια αμοιβή κοινωνικού βάρους, ρωτήθηκα τι θα
πει κοινωνικό, ούτως ώστε να δούμε τα σχολεία μας. Σας λέω
λοιπόν το εξής και περάστε οι πολιτικοί μηχανικοί να το δείτε αυτό
που σας λέω, το σχολείο που είναι στο κτήριο που είναι οι
σύλλογοί μας, Ταξιάρχου τάδε λέγεται, Μαρκοπούλου, το κτήριο
αυτό το σχολείο που είναι ολοκαίνουριο είναι επικίνδυνο, είναι
επικίνδυνο και ξέρετε γιατί; Γιατί κάποιος ανόητος και εδώ είναι το
θέμα της επίβλεψης, ποιος επιβλέπει παιδιά;
Κάποιος λοιπόν
ανόητος κατάφερε μετά που έγινε η πυλωτή να πάει να κάνει
ενδιαμέσως πετρόχτιστο κτήρι, πετρόχτιστο 50άρι τοίχο και να…,
από υποστύλωμα σε υποστύλωμα. Αποτέλεσμα;
Όλα τα
υποστυλώματα κοντά.
Τι σημαίνει αυτό; Το ξέρετε πολύ καλά, στον πρώτο σεισμό
θα καταρρεύσει. Και τι δεν σκέφτηκε ο επιβλέπων να του πει,
καλώς το κάνεις, αλλά άφησε πέντε πόντους απόσταση από το
κάθε υποστύλωμα, να μην ακουμπάει ο τοίχος, καινούριο σχολείο
είναι.
Τι διαδικασία θέλει; Πέντε μεροκάματα να κόψουν τους
τοίχους, για να γίνουν ανεξάρτητα τα υποστυλώματα να κινηθούνε
στον σεισμό, κανείς δεν το σκέφτηκε, κανείς δεν επιβλέπει, ποιος
επιβλέπει; Ποιος είναι υπεύθυνος; Ποιος υπέγραψε;
Αυτά είναι σοβαρά θέματα, και αυτά τα θέματα πρέπει να μας
απασχολούν εδώ πέρα, όχι οι ημερίδες διάφορες καλώς ή κακώς
προετοιμασμένες ή διάφορα πράγματα από συλλόγους που δεν
συζητάνε, είχε δίκιο, ήμουνα εγώ στο Σύλλογο Χημικών, αξιέπαινη
η προσπάθειά του, αλλά δεν είχε σχέση με το αντικείμενο.
Θεωρώ ότι είμαστε υπεύθυνοι εμείς για τα δικά μας θέματα
και πρέπει κάπως να το καταλάβουμε και να αφήσουμε τις ευθύνες
προς τους άλλους, ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ευχαριστούμε συνάδελφε
Σωμαράκη, ο συνάδελφος Φανουράκης, συνάδελφε Φανουράκη
έχεις το λόγο.
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Συνάδελφοι θα τοποθετηθώ εγώ αποσπασματικά,
καταρχήν διαπιστώνουμε κάθε μέρα και δυστυχώς θα το
διαπιστώνουμε αύριο περισσότερο, ότι είναι τέτοια τα προβλήματα
που μόνο πολιτική λύση αντιστοιχεί σε αυτά. Και δυστυχώς αυτό
θα είναι τραγικό για τους περισσότερους.
Τώρα για τα σχολεία, προφανώς η εκδήλωση αυτή είναι
θεμιτή, αξιέπαινη ίσως κ.λ.π., όμως αυτό που πρέπει να κάνει το
Επιμελητήριο και δεν μπορούν να κάνουνε άλλοι είναι ότι, θα
πρέπει να ψάξει τουλάχιστον να δούμε που βρίσκεται εκείνος ο
περιβόητος προσεισμικός έλεγχος. Ξεκίνησε ο ΟΑΣΠ, έχω ξαναπεί
από εδώ γιατί μετείχα και εγώ που οι συνάδελφοι αρνηθήκαμε να
πάμε να δουλέψουμε σε αυτό, τελικά δια της βίας περίπου γίνηκαν,
τι γίνανε οι προσεισμικοί έλεγχοι; Σε ποιο στάδιο βρίσκονται; Αυτό
είναι υποχρέωση του Επιμελητηρίου να το βάλει, να τους ρωτήσει
και να το φέρει εις πέρας, όπως λέει και ο συνάδελφος ο
Σωμαράκης να μην τα λέω μόνο εγώ και το Προεδρείο έχει ευθύνη,
ότι λέμε να τα προωθεί και η Διοικούσα να μην αρμενίζει στα
αυτόνομα πελάγη της.
Υπάρχουν και άλλα θέματα, τώρα για το ΤΣΜΕΔΕ, εμείς
φέραμε μία πρόταση που έλεγε διάφορα, έλεγε εκεί μέσα να
μειωθούν οι εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ, εγώ έχω την αίσθηση και τα
πρακτικά υπάρχουνε, ότι δεν έγιναν τοποθετήσεις από τους
συναδέλφους εδώ τις παρατάξεις πάνω στη μείωση του ΤΣΜΕΔΕ.
Και τώρα ερχόμαστε και…, δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να το
χαρακτηρίσω, και βλέπουμε μία αγωνία για τις εισφορές τους
ΤΣΜΕΔΕ και προχθές γιατί δεν μιλήσαμε για τις εισφορές του
ΤΣΜΕΔΕ;
Τώρα επίσης θέλω να πω σχετικά με τα αυθαίρετα Γιάννη και
πριν έρθει ο σοσιαλισμός, κατά τη γνώμη μου η λύση είναι μία, δεν
υπάρχουν εξ αδιαιρέτου οικόπεδα Γιάννη. Εκ των πραγμάτων είναι
ανεξάρτητες οι ιδιοκτησίες και αυτή την πραγματικότητα πρέπει να
την αναγνωρίσει ο νόμος, τελείωσε, γιατί δεν γίνεται; Μπορώ εγώ
Δεν μπαίνω, είναι
να μπω στο χωράφι του διπλανού μου;
ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, μα είναι στα χαρτιά, στην πράξη, η πράξη
έχει ορίσει ότι είναι ανεξάρτητες, αν δεν αναγνωρίσουμε αυτή την

Σ υ νε δ ρ ί α σ η 8 η

27ης Ιουλίου 2011

σελίς

54

πραγματικότητα δεν λύνεται το πρόβλημα που βάζεις. Μα γιατί δεν
γίνεται;
Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω, πώς γίνονται όλα τα
πράγματα και δεν γίνεται να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν παρακαλώ, παρακαλώ.
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Το τελευταίο…
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Εντάξει ας μην το συζητήσουμε τώρα, πάντως η
λύση είναι αυτή, να γνωρίζουμε την πραγματικότητα και η
πραγματικότητα λέει ότι έχουμε ανεξάρτητα οικόπεδα.
Τώρα επίσης ήθελα να πω στον συνάδελφο Σωμαράκη, εμείς
έχουμε φέρει απλές προτάσεις μη σοσιαλιστικού χαρακτήρα για την
καθημερινότητά μας, και ξαναλέω και υπενθυμίζω λίγο τι είχαμε
πει, να ‘ρθουν από πάνω να μας ενημερώσουνε για τα
ασφαλιστικά. Πάλι αυτό το πετάξαμε στο καλάθι των αχρήστων με
κάποια επιστολή επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφος Μαυρογιάννης τώρα.

Ευχαριστούμε το συνάδελφο, ο

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Συνάδελφοι θα μπορούσε κανείς να πει για όλα
αυτά, πρώτα απ’ όλα γιατί τώρα υποτίθεται μιλάμε γι’ αυτά που
έκανε η Διοικούσα, πολλά. Θα πρέπει τώρα να δούμε ορισμένα
πράγματα. Όλα αυτά σήμερα είναι προϊόν μιας συγκεκριμένης
πολιτικής, μπορεί να λέμε, να φωνάζουμε για τον Κωστή αλλά λέει
και μια αλήθεια. Είναι μια συγκεκριμένη πολιτική, η οποία
εφαρμόζεται σήμερα, έχουνε μαζευτεί από το διεθνές κεφάλαιο να
τις πούμε τράπεζες για να μην πει κανείς τίποτα; Όλοι αυτοί να
τους πούμε τις ονομασίες ΔΝΤ;
Μαζί με μία Κυβέρνηση να
εφαρμόσουν μια συγκεκριμένη πολιτική, τι αποτέλεσμα έχει; Να
έχει επιπτώσεις και στους μηχανικούς.
Αν δούμε τώρα πριν από ένα χρόνο εδώ συζητούσαμε το
φορολογικό νομοσχέδιο για να δούμε και τα αποτελέσματα στους
μηχανικούς, συγκεκριμένα τη συγκεκριμένη πολιτική. Πόσοι είναι
εδώ ελεύθεροι επαγγελματίες και να μας πούνε πόσο τους ήρθε
φέτος το εκκαθαριστικό; Μερικές χιλιάδες ευρώ στα αφτιά, ίσως θα
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πρέπει να το ψάξουμε και αυτό να δούμε πραγματικά τα
αποτελέσματα συγκεκριμένου νομοσχεδίου φορολογικού, που
κατήργησε τους συντελεστές, τι επιπτώσεις είχε. Συνάδελφος μου
έλεγε 12.000 του ήρθε εκεί που πέρυσι έπαιρνε 2 – 3 χιλιάρικα
επιστροφή. Δεν ξέρω αν αληθεύει αλλά…, άρα λοιπόν έχουμε και
κάτι συγκεκριμένο μιας πολιτικής τι έχει συμβεί.
Μανόλη ξέρεις πολύ καλά γιατί την υποστηρίζεις καλά την
πολιτική αυτή, αλλά πες μου τι επίπτωση είχε αυτή συγκεκριμένα;
Σου έλυσε τίποτα; Έδωσε τίποτα στην κοινωνία; Ότι εσύ, απλώς
να σου πάρουν άλλα 15 χιλιάρικα, καθαρά εισπρακτικά είναι όλα,
πώς θα εισπράξουνε, όχι μόνο, είναι και λούμπα να λέμε καθαρά
εισπρακτικά, γιατί δες είναι εισπρακτικά, θα εισπράξεις τώρα αύριο
θα ηρεμήσεις, καθαρά μια συγκεκριμένη πολιτική είναι. Που θα
οδηγηθεί; Πραγματικά σε συγκέντρωση σήμερα σε μεγάλα γραφεία
της όλης δουλειάς, πραγματικά να πουληθούν τα πάντα, λιμάνια
θέλουμε, αεροδρόμια, οτιδήποτε θέλουμε, πραγματικά είναι μια…,
εντάξει θα την πει κανείς, πολλά είναι.
Έρχονται σήμερα πραγματικά στις Πολεοδομίες βλέπεις τους
συναδέλφους με μία εντελώς τέτοια, δεν μπορεί να…, δουλειές δεν
βγαίνουνε, πραγματικά το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι απαράδεκτο
το έχω ξαναπεί, έχει απεμπολήσει δουλειά. Τι μιλάμε τώρα για
αντιμετώπιση ανεργίας, για συναδέλφους που φεύγουν, αφού κάθε
μέρα το αντικείμενο το δίνουμε, έτσι τζάμπα πάει. Κάτι λέει μικρής
κλίμακας, κάτι από εδώ, κάτι στη ζούλα, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς,
ξαφνικά το αντικείμενο έχει φύγει. Σας πληροφορώ ότι το 50% του
αντικειμένου που παλιότερα δουλευότανε και έπαιρνε μια
μηχανικός έχει πάει στο μηδέν, χωρίς αμοιβή των 200, 300, 500
ευρώ έχει πάει και δεν μιλάμε, το αφήνουμε κατά καιρούς. Το ίδιο
θα πάει και αύριο μην τρελαθούμε που θα εκλείψουν οι
Πολεοδομίες και θα αρχίσουμε να φωνάζουμε ζήτω οι Πολεοδομίες,
αυτό θα κάνουμε, θα το ζητήσουμε.
Πραγματικά θα φτάσουμε και θα δούμε τα αποτελέσματα του
νέου τρόπου αδειών. Εγώ δεν θα διαφωνήσω με πολλά πράγματα
του νέου τρόπου, ναι εγώ είμαι υπέρ του ελέγχου των κατασκευών,
αλλά υπεύθυνα και υπεύθυνα τι; Είναι αυτός που έχει συγκεκριμένα
σήμερα, θα πρέπει οι μηχανικοί του δημοσίου, θα πρέπει το
δημόσιο να το αναλάβει αυτό και να κάνει και έχει τη δυνατότητα,
αλλά σας πληροφορώ ότι φοβούνται ότι το κάνει υπεύθυνα.
Σήμερα αυτοί λυπούνται που έχουμε βάλει τις υπογραφές μας, σε
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οικοδομικές άδειες και δεν μπορούν να το βαφτίσουν αυθαίρετο για
να πάρουνε χρήμα. Έχουν μετανιώσει που υπήρχαν Πολεοδομίες
και σήμερα έχουμε δώσει οικοδομικές άδειες. Θα ήθελαν να είναι
όλα αυθαίρετα για να μπορούν να τον εκβιάσουν, να του κάνουν
περαίωση φορολογική, να του κάνουν έτσι να του τα εισπράττουνε.
Μην νομίζεις ότι σκάσανε αυτοί σήμερα για οτιδήποτε να
διορθώσουν, να σταματήσει η αυθαίρετη δόμηση, δεν έσκασαν
καθόλου.
Σήμερα θέλουν μια συγκεκριμένη, να σε έχουν και εκβιαστικά
να σε καταγράψουν, να σε κάνουν, να σου φτιάξουν και χίλια δυο
άλλα. Και μην τρελαθούμε, πόσοι είναι αυτοί τελικά; Δηλαδή ποιος
μπορεί να αποδεχθεί μια λογική ότι βάζω ένα εξάμηνο δήλωση
αυθαιρέτων, αυτός που έχει σήμερα χρήμα το δηλώνει και λέει
ωραίος και αυτός που δεν έχει χρήμα περιμένει να τον
κατεδαφίσουν. Δηλαδή ποια είναι η λογική αυτών των πραγμάτων;
Όποιος έχει χρήμα σώθηκε; Αυτό κάνουν. Λέει σε εφτά μήνες
δήλωσέ τα, όποιος θέλει στους εφτά μήνες χρήματα να τους σκάσει
ωραίος, αυτός που δεν έχει τι θα κάνει βρε παιδιά; Τι να κάνουμε,
δηλαδή παίρνουν τη λογική αυτή ότι όλοι έχουνε χρήματα; Με αυτή
ξεκινάνε; Αν ξεκινάνε με αυτή τη λογική τι να πω; Δεν έχουν όλοι.
Άρα είναι καθαρά ότι αρπάξουμε και ότι γίνει δεν θα
κατεδαφίσουμε, δεν θα καθαρίσουμε τίποτα, πάλι ο μηχανικός θα
μπει να δηλώσει ότι δεν είναι σε δασική μπλα – μπλα έκταση για να
το δηλώσει ο άλλος. Το δήλωσε για να πάρει ρεύμα, το δήλωσε για
το ένα, θα το δηλώσει τώρα για να το δηλώσει; Πάλι θα έχουμε
εκβιαστικά στους συναδέλφους, πάλι θα κάνουμε συναδέλφους
ψιλολαμόγια, ψιλοαπατεώνες, τους μαθαίνουμε καθημερινά να
γίνονται απατεωνίσκοι ώστε να τους εκβιάζουν, να τους
χρησιμοποιούνε, να τους κάνουνε, να τους φτιάξουνε, αυτά είναι
επικίνδυνα πράγματα.
Δεν έχει σκοπό να βάλει να τερματίσει και μη μου λένε αυτοί
ότι θα σταματήσουν, το έχουν πει δεκάδες φορές, κάθε μέρα
αυτές…, να μην το πω τώρα ελληνικά λένε έτσι; Αυτά να λένε, τι να
τους πεις τώρα; Ότι πάνε να βγάλουν ένα νομοσχέδιο σωστό ε, δεν
υπάρχει περίπτωση. Αυτή η πολιτική και αυτοί οι συγκεκριμένοι
που το υλοποιούνε δεν μπορούνε τίποτα σωστό να κάνουν έτσι;
Μην περιμένουμε πολλά, θα πρέπει να αντισταθούμε συνολικά σε
όλο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, θέλοντας ή
όχι θα πρέπει να πουν τα πράγματα με το όνομά τους.
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Δεν μπορεί σήμερα, πραγματικά εδώ πέρα το μοναδικό
υποστηριχτή είδα έναν, οι υπόλοιποι 25 – 27 που βγήκανε με ένα
συγκεκριμένο κόμμα που θα το ξαναψηφίσουν αύριο θα ξαναβγούν
στους δρόμους να του μαζεύουν ψήφους, πραγματικά θα έλεγα ότι
δεν το στηρίζουν έτσι βγαίνει από τη συζήτηση, μην τρελαθούμε
τώρα, κοροϊδευόμαστε. Όχι δικό μου, εγώ άκουγα τι λέγανε εδώ
πέρα, τι κάνουνε αυτοί από τον Πρόεδρο, άμα πάρουμε τις ομιλίες
ότι όλοι αυτοί πραγματικά έλεγες ότι είναι αντιστασιακοί, ενάντια
της κυβερνητικής πολιτικής και όλα αυτά, μην τρελαθούμε.
Πέρα από αυτό, πάμε παρακάτω, δικό μου συμπέρασμα.
Στείλαμε λέει γράμμα στον Πρωθυπουργό, όντως και εγώ θα
μιλήσω για την ΚΡΗΤΗ Α.Ε., δυο χρόνια τώρα είναι Κυβέρνηση
ίσως είναι και παραπάνω, πόσα έδωσε σήμερα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Γιατί κοιτάζεις εμένα;
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Γιατί είσαι στον ΒΟΑΚ και θέλω να μου πεις
σήμερα, αυτή η συγκεκριμένη Κυβέρνηση πέρα από μία υπόσχεση
ότι θα κάνω μία ΚΡΗΤΗ Α.Ε. και τραβάει και την τραβάνε όπως
θέλουν και βγαίνουν και κάτι ωραίοι Υπουργοί, Υφυπουργοί, τι
έκαναν, πόσα έχουν δώσει σήμερα στα δυο χρόνια για να πούμε
ότι θα κάνουμε ένα κομμάτι του ΒΟΑΚ; Χρηματοδότησαν; Όχι να
‘ρθουν να μας πούνε, ο κ. Όθωνας να τον πούμε και έτσι, ο κ.
Βαλυράκης που πρέπει να κάνουμε δήλωση για να κάνουμε, γιατί
θέλουμε και στα Χανιά να κάνουμε μια ωραία τέτοια, τι έκαναν
σήμερα; Τίποτα! Άρα λοιπόν μας δουλεύουνε, δεν μπορεί το έχω
ξαναπεί επειδή κάνανε την Α.Ε. να λυθεί, χρηματοδότηση θέλει,
δεν έχουν σκοπό να δώσουν, ας το πούμε ξεκάθαρα, κύριοι εδώ
μας κοροϊδεύεται, δεν δίνεται χρήματα, άρα μας δουλεύουν δυο
χρόνια με τη λεγόμενη Α.Ε., θα πάρει ένα – δύο χρόνια αυτοί θα
φύγουνε, θα γίνουνε εκλογές, αν ξαναείναι οι ίδιοι, θα είναι άλλος
Υπουργός θα το κάνει ΚΡΗΤΗ Ο.Ε., χρήματα δεν έχουν σκοπό να
δώσουν, πρέπει να το πούμε στους Κρητικούς, κύριοι δύο χρόνια
αυτή η Κυβέρνηση και να βγει το Τεχνικό Επιμελητήριο να το πει,
δεν έχει δώσει μία και δεν είναι θέματα μελετών, γιατί και μια
μελέτη δεν ανέθεσε έτσι;
Άρα μην κοροϊδευόμαστε, να βγούμε να τους το πούμε
ξεκάθαρα στους Κρητικούς, προσέχετε, πηγαίνετε όπως μπορείτε,
πάρετε τέτοια γιατί θα σκοτώνεστε για τα επόμενα 10 – 15 χρόνια
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θα σκοτώνεστε στον ΒΟΑΚ. Και μην περιμένετε δρόμο δεν θα γίνει
δρόμος εκτός και εάν τον πουλήσουν όντως και όχι αν τον
πουλήσουν, αν κρίνει και ο άλλος ότι θα βγάλει κέρδος, δεν θα
πάει να τον αγοράσει τώρα χωρίς κέρδος. Αν κρίνει ότι θα βγάλει
χρήματα.
Άρα θα πρέπει να πούμε στον κόσμο ξεκάθαρα τι συμβαίνει
και να βγούμε και να τους πούμε και αυτών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε ανοίγεις μεγάλο θέμα
τώρα.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι δεν είναι μεγάλο θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πολύ μεγάλο θέμα.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν είναι μεγάλο θέμα, δεν είναι το θέμα μου
εμένα ούτε μια εκδήλωση πολιτισμού που κάναμε οτιδήποτε, είναι
και αυτό καθημερινά. Βγήκανε δύο κορυφαία στελέχη σήμερα της
πολιτικής ο κ. Όθωνας και ο συνάδελφος Βαλυράκης και λέει να
την κάνουνε, πάλι μας δουλεύουνε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να κλείσουμε γιατί το θέμα…
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και τους στηρίζουμε κρυφά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Είναι τεράστιο το θέμα.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Διότι βγήκαμε και πήραμε απόφαση υπέρ, το
Τεχνικό Επιμελητήριο βγαίνει και λέει και ο Πρόεδρός του ότι ναι,
είναι υπέρ, είναι σε θετική – περίμενε τώρα τελειώνουμε – έτσι
βγήκε ο Πρόεδρος και λέει, εδώ το Τεχνικό Επιμελητήριο ΤΑΚ εδώ
ότι είναι σε πολύ θετική κατεύθυνση ο νόμος περί οικοδομικών
αδειών. Είναι σε πολύ θετική κατεύθυνση περί…, όλα τα λέμε ότι
είναι θετική κατεύθυνση όταν βγαίνουμε στο γυαλί. Γιατί δεν λέμε
σήμερα ότι ναι, δεν είναι σε θετική κατεύθυνση, δεν είναι έτσι, αλλά
στο γυαλί το έχω ακούσει ο ίδιος, είναι σε θετική κατεύθυνση,
τελειώσαμε, είμαστε ωραίοι με όλους.
Άρα πρέπει να τελειώσουμε εδώ πέρα το κοροϊδιλίκι που
παίζουμε και να τα βάλουμε τα πράγματα με το όνομά τους.
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Θέλουμε πραγματικά να παρέμβουμε ή θέλουμε απλώς να το
τσουλάμε το θέμα, να το τσουλάμε να δούμε πως θα την
σκαπουλάρουμε να ξαναβγούμε πάλι στο ίδιο Πρόεδρε. Εκεί είναι,
να πούμε για τα αυθαίρετα μην τρελαθώ τώρα που θα πάμε τώρα
να νομιμοποιήσουμε 5ώροφα και εμείς θα βάλουμε την υπογραφή
μας και θα λέμε, ναι θα το κάνουμε, στο Γάζι εκτός σχεδίου, το ένα
το άλλο.
Είναι πρόταση αυτή όλα τα αυθαίρετα; Ο άλλος έχει κάνει
5ώροφο συντελεστής δόμησης 5 και θα πούμε ναι; Κάπου πρέπει
να τελειώνουμε με αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κλείσε το συνάδελφε.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ θα το κλείσω, αλλά τι να κλείσω;
μπορεί να μιλάει κανείς όλη νύχτα, τι να πω τώρα;

Εδώ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ακριβώς, όλη νύχτα.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Γι’ αυτό στο λέω.
Εντάξει, εντάξει συνάδελφε
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ευχαριστούμε, είναι τεράστια τα θέματα πράγματι.
Έχει ζητήσει το λόγο ο συνάδελφος Χαρωνίτης, μια σύντομη
τοποθέτηση και κάτι θέλει να συμπληρώσει ο συνάδελφος
Σωμαράκης στο τέλος, εντάξει στο τέλος.
ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ: Συνάδελφε Πρόεδρε μετά από αυτή την ερωτοτροπία
έχουν περάσει τουλάχιστον 9 μήνες, δεν έχουμε δει παιδί ακόμα
αλλά δεν πειράζει. Θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να
αλληγορούμε την Αντιπροσωπεία και τους θεσμούς της και να
αποδεχθούμε τις εκλογές που γίνανε και να μην λέει ο καθένας ότι
του αρέσει. Στην τελική σε όποιον δεν αρέσει η Αντιπροσωπεία,
δεν είναι και υποχρεωμένος να την παρακολουθεί.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
με λίγο.

Παρακαλώ, άκουσέ με, άκουσέ
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Άμα είσαι Πρόεδρος πρέπει να πάρεις θέση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε Ξυλούρη.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)…,
πήρε το λόγο δευτερολογία να μου πει…, (δεν αποδίδεται καθαρά,
μιλάει εκτός μικροφώνου)
Άκουσε συνάδελφε, άκουσε,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
είπες την άποψή σου, είπε την άποψή του, ένα λεπτό, όλοι
έχουμε…
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Συγγνώμη επί της διαδικασίας, ο κ. Ξυλούρης είπε
το όνομά μου και εγώ δεν ζήτησα το λόγο.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Δεν κατάλαβα.
Εγώ θέλω να πω το εξής, ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
καθένας είπε την άποψή του ελεύθερα, όλοι έχουμε κρίση για να
κρίνουμε, συνάδελφε μην εξάπτεσαι, επειδή το ύφος είναι τέτοιο…
Άκουσέ με Πρόεδρε, άκουσε να δεις, εδώ πέρα
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
μπαίνει σοβαρό θέμα, δεν μπορείς να…, (δεν αποδίδεται καθαρά,
μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
τελειώνουμε.

Ωραία κάνε τη δήλωσή σου να

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Αυτό το οποίο είπα είναι, η δήλωση του επικεφαλής
της ΔΚΜ Μηνά πώς το λένε το όνομά του;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία ναι, Καπετανάκης ναι.
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Καπετανάκης, ο οποίος δήλωσε ότι, αποχωρεί από
την Αντιπροσωπεία, διότι δεν ανέχεται την παράνομη συνεργασία
ΔΚΜ και ΠΑΣΚ και γι’ αυτό αποχωρεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, έληξε.
Αυτό
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
Αντιπροσωπείας.

είναι

δήλωση

του

επικεφαλής

της

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε Ξυλούρη το είπες.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Το δεύτερο το οποίο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα το είπες, εντάξει.
Δεν ανέχομαι από κανένα, όπως δεν προκάλεσα
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
κανένα, άμα δεν σου αρέσει φύγε, αυτά αλλού όχι εδώ. Τελεία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εντάξει, συνάδελφε Ξυλούρη ένα
λεπτό, ένα λεπτό, περίμενε, επειδή αναφέρεσαι σε εμένα, καταρχήν
δεν ήτανε επικεφαλής καμιάς παράταξης ο συγκεκριμένος που
ανέφερες.
Δεύτερον, έκανε μία συγκεκριμένη επιλογή, δεν ήτανε, όχι για
μένα δεν ήτανε, ναι βεβαίως.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)
Ακούστε, ακούστε, όχι, όχι,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ακούστε, είπε μια άποψη κάποιος και αποχώρησε, ωραία θα το
κάνουμε τώρα θέμα; Σημαία; Ένα αυτό.
Δεύτερον, υπήρχε, συνάδελφε Ξυλούρη εγώ δεν το βάζω
προσωπικά, λες ότι υπήρξε ένα προϊόν συνεργασίας, δηλαδή εγώ
τι προσδοκώ από αυτή τη συνεργασία δεν κατάλαβα δηλαδή;
Μήπως παίρνω 5.000 ευρώ μισθό και δεν το ξέρω; Συγγνώμη βρε
παιδιά να είμαστε σοβαροί δηλαδή, εντάξει κάποιος από την
παράταξη τη συγκεκριμένη διαφώνησε για «χι», «ψι» λόγους,
δικαίωμά του, σεβαστό, εντάξει.
Είπε και ο συνάδελφος ο Χαρωνίτης μία άλλη άποψη, μην την
παρεξηγούμε, για όνομα του Θεού, την παρεξηγούμε; Είπε μία
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γνώμη. Συνάδελφε Ξυλούρη και εσύ όμως να δέχεσαι τις απόψεις
των άλλων, μην θεωρείς μόνο αν κάποιος κρίνει λίγο καυστικά, μην
τον θεωρείς αρνητικό, ο καθένας λέει την άποψή του.
Ορίστε, δυο λέξεις όμως, δυο λέξεις, ωραία.
Για το θέμα των λιμανιών, θα πάμε να
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
κουβεντιάσουμε για λιμενική πολιτική χωρίς να έχουμε κάνει
καταγραφή των υποδομών; Θα αρχίσουμε να λέμε ξεπουλάτε, δεν
ξεπουλάτε χωρίς να ξέρουμε τι κάνει, τι κοστίζει, τι ικανότητες έχει
το λιμάνι εξυπηρετήσεως, που θα κατανείμουμε τα λεφτά των
δημοσίων έργων;
Η πρώτη κουβέντα, η πρώτη συζήτηση που έκανε ο
Ρομπογιαννάκης με εντολή της Διοικούσας, ήτανε για καταγραφή
των συγκεκριμένων υποδομών.
Αυτό είπα, από ‘κει και πέρα
θέλετε, βάζετε ένα θέμα το οποίο αφορά τις επόμενες φάσεις, αυτό
είναι…, δεν μπορεί να καταργήσει τον ορθολογισμό όσο και να
επιμένεις φίλε Ξυλούρη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφε Σωμαράκη να τελειώσουμε;

Να

συμπληρώσεις

κάτι

ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Επειδή ο συνάδελφος ο Μαυρογιάννης έβαλε ένα
θέμα και έχει δίκιο, εγώ όταν μίλησες για επιβλέποντες προφανώς
δεν ήθελα να εξαιρέσω και επειδή εκ της θέσης μου φαίνεται ότι
θέλω να καλύψω τους ελεύθερους επαγγελματίες, προφανώς δεν
εξαιρώ τους μελετητές, οι οποίοι έχουν κάνει μια τέτοια μελέτη.
Όμως όπως γνωρίζουμε όλοι οι μελέτες που κάνουν οι ιδιώτες
μηχανικοί, που έχουν δηλαδή και πτυχίο για μελέτες δημοσίου,
ελέγχονται από το δημόσιο. Επομένως πάντα μπαίνει το δημόσιο,
ούτως ή άλλως μπαίνει μέσα σε αυτή την ιστορία.
Βεβαίως
υπάρχουν μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες, που δεν κάνουν
δόκιμες μελέτες ή που κάνουνε λάθη, όλοι μας κάναμε λάθη δεν
είμαστε αλάνθαστοι. Όμως σε αυτό το θέμα που είπα, είναι ένα
λάθος τόσο χοντρό, που ένα τυχαίος μηχανικός αν το δει το
αναγνωρίζει αμέσως. Είναι θέμα ξεκάθαρης προδιαγραφής κοντών
υποστυλωμάτων, το οποίο είναι άκρως επικίνδυνο στο σεισμό. Και
γι’ αυτό μίλησα γι’ αυτό το θέμα.
Τώρα για τα όργανα, συγγνώμη που θα πω κάτι, τα όργανα
συνάδελφε Πρόεδρε της Αντιπροσωπείας, καταξιώνονται βεβαίως
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καταξιώνονται και από τον τρόπο που εκλέγονται, αλλά κυρίως
μετά καταξιώνονται από την παραγωγή τους. Ευχαριστώ.
Συμφωνώ συνάδελφε, καμία
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
αντίρρηση.
Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα κάτι μόνο να πω, είπες
πάρα πολύ σωστά προηγουμένως στην εισήγησή σου ότι, από μας
εξαρτάται τι κάνουμε, πώς προωθούμε κ.λ.π., συμφωνώ απόλυτα.
Συνάδελφοι τελείωσε το θέμα αυτό των…, συγγνώμη ήθελες
να πεις κάτι;
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
Ωραία σύντομα, έλα, έλα να
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
κάνεις μία τοποθέτηση, δεν πειράζει έλα, πολύ σύντομα συνάδελφε
Φραγκιαδάκη πάρα πολύ σύντομα.
Συνάδελφοι επειδή ειπώθηκε κάτι για τον
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ:
έλεγχο των οικοδομών και παραλληλίστηκε με τους ανελκυστήρες
και επειδή τυχαίνει να είχα αυτό το αντικείμενο στη Διεύθυνση
Ανάπτυξης μέχρι να το πάρει ο δήμος που το πήρε φέτος, αν
θέλετε να σας πω ένα πράγμα ας πούμε πως γινότανε εκεί ο
έλεγχος.
Υπάρχουν κάποιες ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες μπορεί να
είναι ελληνικές ή μπορεί να είναι ευρωπαϊκές, μπορεί να είναι ας
πούμε Γερμανική εταιρεία, να έχει παράρτημα στην Αθήνα, και
αυτό το παράρτημα της Αθήνας να έχει εδώ αντιπρόσωπο,
μηχανολόγο – μηχανικό.
Ο οποίος πηγαίνει και ελέγχει το
συγκεκριμένο ανελκυστήρα για λογαριασμό της εταιρείας και εάν
τον βρει σωστά, εκδίδει ένα πιστοποιητικό το οποίο ισχύει για
πέντε χρόνια, ανάλογα με το τι περίπτωση είναι, αν είναι
ξενοδοχείο ισχύει για ένα χρόνο. Και κάθε χρόνο που κάνει τον
έλεγχο πληρώνει εκεί γύρω στα 3 κατοστάρικα νομίζω ότι είναι η
αμοιβή και βέβαια κάνει τον έλεγχο, βλέπει αν έχει χαλάσει κάτι,
προτείνει να τον αλλάξουνε, ξαναβλέπει ότι αλλάξανε και τότε δίνει
το πιστοποιητικό. Και απλώς γίνεται ξανά, έρχεται ξανά στην
υπηρεσία με μια αίτηση με το πιστοποιητικό και καταγράφεται ότι
έγινε ο περιοδικός έλεγχος. Περιοδικός έλεγχος λέγεται.
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Στην αρχή βέβαια υπάρχει ο αρχικός έλεγχος, όχι υπάρχει
μόνο η καταγραφή, ότι μας φέρανε όλα τα παραστατικά μέσα στον
φάκελο και κάθε 5 χρόνια που είναι οι περισσότερες περιπτώσεις,
έρχεται το καινούριο πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου και έτσι
καλύπτεται. Αλλιώς έχει αυτός την ευθύνη, για οτιδήποτε συμβεί,
για να είναι λοιπόν όλοι καλυμμένοι φέρνουνε το πιστοποιητικό
κ.λ.π. Αυτό ήθελα να σας πω.
Εντάξει, ευχαριστούμε το
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφο Φραγκιαδάκη, παρακαλώ συνάδελφοι ησυχάστε για να
προχωρήσουμε γιατί έχει περάσει αρκετά η ώρα.
ΘΕΜΑ 3 ο
Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη Διοικούσα
Επιτροπή
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το 3 ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, δεν έχει
υποβληθεί κανένα σχετικό αίτημα, να σας
θυμίσω είναι οι επερωτήσεις προς τη Διοικούσα Επιτροπή,
παρακαλώ μπορείτε να ησυχάσετε;
Επαναλαμβάνω στο 3 ο θέμα δεν έχει υποβληθεί κάποιο
σχετικό αίτημα στο Προεδρείο αναφορικά με τις επερωτήσεις προς
τη Διοικούσα Επιτροπή. Να θυμίσω μόνο ότι οι επερωτήσεις είναι
μία μορφή ελέγχου για τις δράσεις και ενέργειες της Διοικούσας
Επιτροπής.
Ως εκ τούτου λοιπόν επειδή δεν υπάρχει κάποιο σχετικό
ερώτημα δεν υπάρχει θέμα για συζήτηση.
ΘΕΜΑ 4 ο
Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 7
του νόμου 1486/84, αφορά την αντικατάσταση ή όχι του
συναδέ λφου Κατσιδονιωτάκη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Προχωράμε στο 4 ο θέμα, το οποίο
είναι η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 της παραγράφου 12
του νόμου 1486/1984 για το συνάδελφο Κατσιδονιωτάκη.
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Συνάδελφοι έχει συζητηθεί πολλές φορές το θέμα της
αντικατάστασης κάποιων συναδέλφων και εδώ και δεν ξέρω αν
έχετε την υπομονή να σας πω δυο – τρία πράγματα για μια
διαδικασία που εφαρμόστηκε από το Προεδρείο, με κάποιες
επιστολές οι οποίες εστάλησαν, με κάποια ερωτήματα τα οποία
έγιναν. Θα σας πω έτσι πολύ συνοπτικά και αν θέλετε να το
επεκτείνουμε περισσότερο, να προχωρήσουμε βέβαια στην
ψηφοφορία η οποία είναι και το κυρίαρχο θέμα.
Στις 2 Ιουνίου στείλαμε δέκα επιστολές σε δέκα συναδέλφους
οι οποίοι είχαν συνεχόμενες απουσίες, μέχρι τρεις συνεχόμενες, με
τη διαφορά ότι στείλαμε και σε όλες τις συνεχόμενες συνεδριάσεις,
δηλαδή είτε ήταν συνεχιζόμενη είτε δεν ήταν συνεχιζόμενη.
Παράλληλα στις 14 Ιουνίου κάναμε μία επιστολή την
2566/2011, 14 Ιουνίου του 2011 προς το γραφείο δικαστικού στη
Νομική Υπηρεσία του Τεχνικού Επιμελητηρίου, όπου θέταμε ένα
ερώτημα κάνοντας έτσι μια ανάλυση. Το ερώτημα λοιπόν ήταν, εάν
προσμετρούνται για απουσίες εκτός από τις τακτικές ή τις έκτακτες
συνεδριάσεις, οι επαναληπτικές λόγω μη ύπαρξης απαρτίας και οι
συνεχιζόμενες συνεδριάσεις λόγω διακοπής και συνέχισης σε άλλη
ημερομηνία.
Τους λέγαμε λοιπόν να μας δώσουν τη νομική τους άποψη,
προκειμένου η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ να αποφασίσει για την
αντικατάσταση μελών του, που έχουν απουσιάσει αδικαιολόγητα σε
επαναληπτικές και συνεχιζόμενες λόγω διακοπής συνεδριάσεις. Αν
είδατε εσείς απάντηση είδα και εγώ. Δυστυχώς και παρά κάποια
τηλέφωνα που γίνανε δεν υπήρξε καμία απάντηση και ειλικρινά
θλίβομαι και εγώ που δεν λειτουργεί το τμήμα αυτό στο ΤΕΕ
καθόλου, απ’ ότι φαίνεται δεν λειτουργούν και πολλά άλλα, όπως
και οι συνάδελφοι προηγουμένως είπαν για άλλα θέματα.
Συνεπώς εμείς σαν Προεδρείο πήραμε μία, τα βάλαμε κάτω τα
πράγματα και πήραμε μία απόφαση η οποία λέει τι;
Οι
συνεχιζόμενες συνεδριάσεις θα μετρούν σαν μία, δηλαδή είναι και
λογικό αυτό, ναι, είναι και λογικό αυτό, μια συνεδρίαση η οποία
ξεκίνησε 30 Μαρτίου και συνεχίστηκε 6 Απριλίου, θα είναι μία. Αν
κάποιος έλειπε μία από τις δυο δεν θα μετρήσει, άρα λοιπόν οι
συνάδελφοι οι οποίοι είχαν τέτοια προβλήματα που είχαν δηλαδή
τρεις συνεχόμενες δεν τέθηκαν σε διαδικασία αντικατάστασης.
Αν θέλετε πολύ επιγραμματικά να σας πω που υπήρχε το
πρόβλημα. Οι επιστολές που στείλαμε ήταν στον συνάδελφο
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Περδικάκη
Παντελεήμονα
ο
οποίος
είχε
8
συνεχόμενες
συνεδριάσεις απουσίες, αλλά ουσιαστικά με αυτό που σας είπα
τώρα ήταν πέντε και αρχικώς μας έστειλε μια απάντηση ο
συνάδελφος, ότι θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί κ.λ.π., όμως
στη συνέχεια παραιτήθηκε στις 4/7 ο υ /2011όπως σας ανέφερα πιο
μπροστά και συνεπώς δεν τίθεται θέμα για το συνάδελφο
Περδικάκη, αφού ήδη αντικαταστάθηκε με άλλο συνάδελφο.
Η
επόμενη
επιστολή
αφορούσε
τον
συνάδελφο
Κατσιδονιωτάκη, ο οποίος είχε 5 συνεχόμενες συνεδριάσεις
απουσίες ουσιαστικά ήταν 3 όμως και ο οποίος δεν μας έστειλε
καμία απάντηση για δικαιολόγηση αυτών των τριών απουσιών. Τι
είπατε;
Λοιπόν, καμία απάντηση, συνεπώς αφού δεν υπήρξε
απάντηση
εμείς
σαν
Προεδρείο
είπαμε
ότι
πρέπει
να
αντικατασταθεί, λέμε δηλαδή.
Ο
συνάδελφος
Ασσαριωτάκης
είχε
9
συνεχόμενες
συνεδριάσεις αλλά ουσιαστικά ήτανε 6, ο συνάδελφος απάντησε,
παραβρίσκεται εδώ, νομίζω θα απαντήσει ο ίδιος, θα πει την
άποψή του.
Λόγω του μεγάλου αριθμού των απουσιών το
Προεδρείο έκρινε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί η διάταξη, ήταν
ουσιαστικά 6.
Επίσης να σας διαβάσω και τις άλλες επιστολές;
Ο
συνάδελφος, επιστολή στο συνάδελφο Ρουκουνάκη, παρακαλώ
συνάδελφοι βοηθείστε με για να προχωρήσουμε και στην
ψηφοφορία σε λίγο, είχε δυο συνεχόμενες τρεις και τρεις, αλλά με
τις συνεχιζόμενες ήταν δυο και δύο, έστειλε και μία επιστολή στις
30/5 ο υ , δεν υπήρξε δηλαδή θέμα αντικατάστασης, πέρα από αυτό
όμως έστειλε και μια επιστολή που έλεγε ότι, στις 30/5 ο υ /2011 είχε
μία υπηρεσιακή εργασία σε μια σύσκεψη και συνεπώς, ναι δεν θα
μπω σε λεπτομέρειες, συνεπώς δεν τίθεται θέμα για το συνάδελφο
Ρουκουνάκη.
Η συναδέλφισσα Κασσωτάκη επίσης είχε 3 απουσίες, αλλά
στις 30/5 ο υ και στις 6/4 ο υ απουσίαζε σε υπηρεσιακούς λόγους, τη
μία φορά στη Λευκωσία της Κύπρου και την άλλη φορά στο
Υπουργείο Οικονομίας για θέματα του ΕΣΠΑ.
Συνεχίζω, όχι, όχι θα τα πω όλα για να μην υπάρχουν οι
παραμικρές υπόνοιες, γιατί συνάδελφοι ένα πράγμα θέλω να
ξέρετε, εγώ δεν είμαι επαγγελματίας της συνδικαλιστικής
διαδικασίας, δεν ξέρω αν θα είμαι και στην επόμενη
Αντιπροσωπεία, θέλω ένα πράγμα, ότι κάνουμε να το κάνουμε
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σωστά. Αυτό θέλω εγώ, αν τώρα τα καταφέρουμε αυτό θα είναι
θετικό και για μένα και για όλους.
Ο συνάδελφος Φραγκιαδάκης είχε τρεις συνεδριάσεις αλλά
στη μία υπέβαλε ένα χαρτί γιατρού ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα.
Η συναδέλφισσα Κωστάκη, τρεις συνεδριάσεις, αλλά πράγματι
υπήρχε ένα πρόβλημα, καταλαβαίνετε δεν μπορώ να πω
περισσότερα, γιατί από ένα σημείο και μετά είναι και προσωπικά
δεδομένα, ήταν απόλυτα δικαιολογημένη. Όχι, όχι από ένα σημείο
και μετά δεν μπορώ να πω πράγματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε
είναι προσωπικά δεδομένα έτσι; Απλώς αναφέρω σε ποιους ήτανε
οι επιστολές, ωραία, ωραία.
Ο συνάδελφος Ορφανός είχε τελικά δύο, διότι ήτανε
συνεχιζόμενες, οπότε παρότι απάντησε και αυτός ότι είχε κάποιο
πρόβλημα, στη συνέχεια ο συνάδελφος Πασχαλίδης και αυτός δυο,
τρεις
δηλαδή
συνολικά,
αλλά
δύο
και
ο
συνάδελφος
Ρομπογιαννάκης το ίδιο, πέρα του ότι είχε ένα πρόβλημα με τον
πατέρα τους, το ίδιο επίσης…, παρακαλώ συνάδελφε για να τα
ξέρετε όλα και να μην αφήνουμε υπόνοιες, και ο συνάδελφος
Σαρρής το ίδιο, δύο ουσιαστικά συνεδριάσεις τρεις συνολικά
συνεχιζόμενες.
Μετά λοιπόν από αυτά το Προεδρείο εφαρμόζοντας την
παράγραφο 12 (άρθρ. 7 Ν. 1486/84) που λέει ότι, αιρετά μέλη της
Αντιπροσωπείας που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις
συνεχόμενες συνεδριάσεις, αντικαθίσταται υποχρεωτικά από τους
επιλαχόντες του ψηφοδελτίου. Η αντικατάσταση γίνεται με
απόφαση της Αντιπροσωπείας.
Εμείς λοιπόν εφαρμόζοντας αυτή τη διάταξη λέμε ότι, στις δύο
αυτές περιπτώσεις πρέπει να γίνει αντικατάσταση, όμως όπως
πολύ σωστά είχε επισημάνει και ο προηγούμενος Πρόεδρος της
Αντ/ας ,επειδή η Αντιπροσωπεία πρέπει να αποφασίσει και επειδή
δεν πρέπει να προσβάλλεται η προσωπικότητα του καθενός, το
θέμα λοιπόν τίθεται σε ψηφοφορία, μυστική ψηφοφορία με κάλπη
στην Αντιπροσωπεία.
Ξεκινάμε από την πρώτη περίπτωση του συναδέλφου
Κατσιδονιωτάκη, όπως σας είπα δεν παρίσταται απ’ ότι βλέπω ο
συνάδελφος, ούτε μας έστειλε κάποια επιστολή. Θα ήθελα για να
γίνει η διαδικασία παρακαλώ τρεις ψηφολέκτες, οι οποίοι θα
βοηθήσουν, έχουμε ψηφοδέλτια, ψηφοδέλτια ναι, όχι και λευκό, ο
καθένας δεν θα βάλουμε φάκελα για να μην καθυστερήσουμε,
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άλλωστε δεν έχουμε κιόλας. Παρακαλώ συνάδελφοι θα διπλώνονται
τα ψηφοδέλτια για να μην φαίνεται τι είναι και στην κάλπη.
Παρακαλώ από την πλευρά της ΑΜΑΚ ποιος ή ποια
συναδέλφισσα μπορεί να βοηθήσει στη διαδικασία της ψηφοφορίας;
Ποιος; Ο συνάδελφος Ορφανός μπορεί να μας βοηθήσει; Ωραία,
έλα, έλα συνάδελφε.
Από την ΠΑΣΚ ποιος μπορεί να μας
βοηθήσει; Ποιος; Γιάννη μπορείς; Γιάννη Μαρνέλλο έλα, έλα, έλα
να προχωράμε και από την ΔΚΜ η Μαρία η Λυδάκη παρακαλώ, έχει
ξανακάνει τη δουλειά.
Θα διαβάζει το Προεδρείο ένα – ένα τα ονόματα, να σας
δώσω τα ψηφοδέλτια, συγγνώμη, συγγνώμη μισό λεπτό.
Συγγνώμη συνάδελφοι πριν ξεκινήσουμε, συγγνώμη, ξεκινάμε, ένα
λεπτό για να ξεκαθαρίσουμε, ένα λεπτό, μπορείτε να ησυχάσετε
συνάδελφοι; Καταρχήν να σας ξεκαθαρίσω, είναι σε κόλα Α4 ένα
ναι που λέει ναι στην αντικατάσταση, το Προεδρείο προτείνει ναι
στην αντικατάσταση και στους δύο. Αυτό το ναι θα το διπλώσετε
και θα το ρίξετε στη κάλπη, δεν βάζουμε φάκελα. Μισό λεπτό, το
άλλο λέει όχι, δηλαδή όχι στην αντικατάσταση και υπάρχει και
λευκό.
Τώρα, ορίστε, ωραία, ωραία, πριν ξεκινήσουμε, καταρχήν θα
πρέπει να πει την άποψή του, παρακαλώ συνάδελφοι ησυχάστε
λίγο για να προχωρήσει και η διαδικασία.
Ο συνάδελφος
Κατσιδονιωτάκης δεν είναι εδώ, άρα δεν μπορεί να πει κάτι, τώρα
επί της διαδικασίας θέλετε να πείτε κάτι; Ωραία ένα λεπτό όμως.
Συνάδελφοι εμείς ως ΠΑΣΚ πιστεύουμε ότι τη
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
συνέπεια ή μη των μελών αρμόδια είναι η κάθε παράταξη να το
αποφασίσει για τους δικούς της και γι’ αυτό θα ψηφίσουμε λευκό.
(αλλαγή κασέτας)
Για την περίπτωση του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συναδέλφου Κατσιδονιωτάκη ξεκινάμε τώρα, να κάνεις επίσημα;
Έλα πάνω.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
και…

Επειδή τυχαίνει να ξέρω πολύ καλά το συνάδελφο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Κατσιδονιωτάκη;

Ποιον;

Ποιον;

Τον
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Τον Κατσιδονιωτάκη και θεωρώ ότι είναι ένας πάρα
πολύ σοβαρός συνάδελφος και το λέω πραγματικά, δηλαδή τον
ξέρω πολύ καλά, πολύ σοβαρό παιδί, μου κάνει εντύπωση που δεν
απάντησε γιατί το θεωρώ απαράδεκτο που δεν απάντησε.
Η ερώτησή μου είναι η εξής, είμαστε σίγουροι ότι την
ειδοποίηση του Προεδρείου την πήρε; Γιατί τον ξέρω 30 χρόνια και
θεωρώ ότι δεν συνηθίζει να κάνει τέτοια πράγματα. Αν είμαστε
σίγουροι, η ερώτησή μου είναι, ξέρουμε ότι πράγματι την πήρε την
ειδοποίηση; Αυτό μόνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε Ξυλούρη εστάλησαν
δέκα επιστολές και τις πήραν οι εννιά, τώρα πώς ο δέκατος δεν την
πήρε τι να σου πω; Εντάξει, καταρχήν ειδοποιήθηκε και για τη
συνεδρίαση και είδε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι;
Συνεπώς…, προχωράμε.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Να σου πω, μια που η παράταξη τοποθετήθηκε, εμείς
ψηφίζουμε υπέρ, από τη στιγμή που δεν απάντησε καν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θα ψηφίσετε μυστικά τώρα.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ναι, όχι, επειδή σαν παράταξη τοποθετήθηκε, σαν
παράταξη και εμείς από τη στιγμή ούτε καν καταδέχεται να
απαντήσει, προφανώς ψηφίζουμε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ξεκινάμε λοιπόν την ψηφοφορία,
συναδέλφισσα ξεκίνα.
Σωμαράκης να έρθει εδώ, ο
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ:
Σταματάκης δεν είναι εδώ έτσι; Σωμαράκης και να ετοιμάζεται ο
συνάδελφος Ρουκουνάκης.
Βρέντζου, Σφακιανάκη, να ετοιμάζεσαι Βάννα, Μαυρογιάννης
Αντώνης και να ετοιμάζεται ο συνάδελφος Ασσαριωτάκης,
Μπάκιντας,
Κατσαράκης,
Μονιάκης
Μύρων
είναι
μετά,
Κουτσουμπού, Ορφανός Νίκος να ψηφίσεις ή θα ψηφίσεις μετά;
Ορφανός Νίκος θα ψηφίσει; Ορφανός Νίκος θα ψηφίσεις τώρα; Ναι
ψήφισε, Κασαπάκης, ο Νίκος;
Πού είναι η Τριαματάκη;
Τριαματάκη να ετοιμάζεται μετά, Αγαπάκης μετά, Λυδάκη Μαρία,
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θα ψηφίσεις Μαρία τώρα και να ετοιμάζεται Φραγκιαδάκης,
Σενετάκης Μάξιμος είναι εδώ; Πού είναι έφυγε, Ευαγγελινάκης
είναι μετά και να ετοιμάζεται Χωραφάς, Ξυλούρης Κωνσταντίνος
και
να
ετοιμάζεται
Φανουράκης,
Ινιωτάκης,
Βαϊλακης,
Μπαρτολότσι, μετά είμαι εγώ, να πάω και να συνεχίσω, Γιώργο
συνέχισε, είμαι εγώ τώρα.
Τσαγκαράκη – Μαυράκη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ευφροσύνη, να ετοιμάζεται Πασχαλίδης Θεόδουλος παρών,
Ρομπογιαννάκης Δημήτριος.
Ρομπογιαννάκης εδώ είναι;
Απών;
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ:
Μαμουλάκης, είναι αυτοί εδώ; Ούτε ο Ρομπογιαννάκης το ίδιο και
ο Μαμουλάκης; Αντωνογιαννάκης; Αποστολάκης;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν είναι εδώ.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ: Ο Αντωνογιαννάκης είπε παρών; Μα
δεν τους βλέπω βρε παιδιά, παρών, Αποστολάκης, Φουρναράκης
λείπει,
Συγγελάκης; Ήτανε εδώ, αφού τους βλέπω από εδώ,
Μαρνέλλος.
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ: Παρών.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ: Παρών, Κουτάντος Ευάγγελος; Ο
Νικόλας δεν είναι εδώ, Ταβερναράκης Γεώργιος, Κασσωτάκη
Μαρία, Κενδριστάκη Δήμητρα, Χαρωνίτης Γιάννης.
ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ: Παρών.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ: Μπριλάκις Κωνσταντίνος.
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Παρών.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ: Σαρρής Μιχάλης, Σγουρός Οδυσσέας,
Ζερβός Αντώνης, Κωστάκη Αφροδίτη τελειώσαμε, αυτοί.
Επαναλαμβάνω γι’ αυτούς που δεν ήρθανε, Σταματάκης
Γεώργιος, Τζαβλάκη Καλλιόπη, ε, τώρα δεν ξέρω ποιοι από εδώ
είναι όμως, ήρθανε, Μανουσάκη Ειρήνη, εγώ λέω μόνο αυτούς που
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έχουνε…, Κουμπενάκης Αντώνιος, Πετάση Μαρία, δεν μπορώ να
τους πω, τους ξέχασα τώρα ποιοι είναι, Μανιαδή Ευαγγελία,
Σενετάκης Μάξιμος, Κατσιδονιωτάκης Κωνσταντίνος, Μπαρτολότσι
Ιουλία, Ρομπογιαννάκης Δημήτρης, Μαμουλάκης Χαράλαμπος,
Αποστολάκης Σπύρος, Φουρναράκης Γιώργος, Συγγελάκης Ιωσήφ,
Κουτάντος
Νικόλαος,
Κουτάντος
Ευάγγελος,
Ταβερναράκης
Γεώργιος, Κασσωτάκη Μαρία, Κενδριστάκη Δήμητρα, Κουρλετάκης
Γεώργιος, Καφφετζάκης Γεώργιος, Σαρρής Μιχάλης, Ζερβός
Αντώνης, Κωστάκη Αφροδίτη, είναι κανείς που δεν ψήφισε και
άκουσε το όνομά του;
Κλείνει η ψηφοφορία, να μετρήσω πόσοι είναι, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ψήφισαν 29
είμαστε εντάξει; 29.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θα δείτε και τους παρόντες θα τα
μετρήσετε.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ: Και τους παρόντες όμως βάζουμε ότι
ψήφισαν, γιατί ψήφισαν, 30, 30, εντάξει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
παρών, 9 παρών είναι, 9 παρών. 30, 9 ήτανε τα παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν συνάδελφοι παρακαλώ,
να σας ανακοινώσουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την
εφαρμογή είπαμε του άρθρου 7 παράγραφος 12 του Ν. 1486/84.
Ψήφισαν 30, για την περίπτωση του συναδέλφου Κατσιδονιωτάκη
Κωνσταντίνου, ψήφισαν 30, δήλωσαν παρόντες 9 ,οι υπόλοιποι 21
ψήφισαν : 15 ναι, 3 όχι, 3 λευκά.
Συνεπώς υπερψηφίζεται η πρόταση του Προεδρείου για
αντικατάσταση του συναδέλφου.
ΘΕΜΑ 5 ο
Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 7 για
το συνάδελφο Ασσαριωτάκη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Προχωράμε στο επόμενο, στην
επόμενη περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 7 παράγραφος 12 στο
συνάδελφο Ασσαριωτάκη Ζαχαρία.
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Πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία συνάδελφοι, παρακαλώ, πριν
ξεκινήσουμε τη διαδικασία της ψηφοφορίας, θα θέλαμε να
ακούσουμε την άποψη του συναδέλφου, ο οποίος μας έχει στείλει
και επιστολή. Ωραία, ωραία, εντάξει, συνάδελφε Ασσαριωτάκη δεν
θέλεις να πεις κάτι; Εντάξει.
Ακούστε λίγο, ο συνάδελφος Ζαχάρης Ασσαριωτάκης μας
έστειλε την επιστολή που λέει:
Κ. Πρόεδρε απαντώντας στην επιστολή σας 2404/2-6-2011
σχετικά με τις συνεχιζόμενες απουσίες μου από τις συνεδριάσεις
της Αντιπροσωπείας, σας ενημερώνω ότι για προσωπικούς λόγους
είναι
αδύνατη
η
παρουσία
μου
σε
συνεδριάσεις
που
πραγματοποιούνται Δευτέρα και Σάββατο.
Επίσης σε δύο από τις συνεδριάσεις που αναφέρετε, 15/12 ο υ
και 23/3 ο υ απουσίαζα εκτός Κρήτης.
Με εκτίμηση Ζαχάρης Ασσαριωτάκης.
Είπα πριν ότι συνολικά ήτανε 9, οι 9 όμως ήταν και
συνεχιζόμενες, δηλαδή 6, άρα από τις 6, εντάξει, ωραία, ωραία,
αυτές οι 2 ήταν…, τι είπες προηγουμένως;
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μάλιστα, μάλιστα, ωραία, κάτι
άλλο θέλεις να προσθέσεις; Ωραία, ξεκινάμε λοιπόν τη διαδικασία
της ψηφοφορίας για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, για το
συνάδελφο Ζαχάρη Ασσαριωτάκη, συναδέλφισσα Τσαγκαράκη
ξεκινάμε.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ: Ναι άλλη, άλλη, εντάξει ξεχωριστά το
κάνουμε τώρα, εγώ το κάνω ξεχωριστά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κάτσε να σου δώσω άλλη λίστα.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ: Θα ξεκινήσω από τον Σταματάκη πάλι
έτσι;
Σταματάκης δεν είναι εδώ, Σωμαράκης, Σωμαράκης,
Ρουκουνάκης, Σωμαράκης, Ρουκουνάκης, Βρέντζου και να
ετοιμάζεται η Σφακιανάκη, Μαυρογιάννης είναι μετά, πού είναι;
Πού είναι; Τζαβλάκη δεν είναι εδώ, Μπάκιντας να ετοιμάζεται,
Τζαβλάκη είναι εδώ; Μαυρογιάννη σε φώναξα, Μπάκιντας και να
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ετοιμάζεται Κατσαράκης, Μανουσάκη δεν είναι εδώ, Μονιάκης είναι
μετά, όχι, όχι δεν ψηφίζει, τίποτα και να ετοιμάζεται η συνάδελφος
Κουτσουμπού, Κουμπενάκης δεν είναι εδώ έτσι; Ορφανός είναι
μετά, Νίκο μετά, Πετάση δεν είναι εδώ, Κασαπάκης, Τριαματάκη,
Μανιαδή δεν είναι εδώ, Αγαπάκης μετά, Λυδάκη Μαρία είσαι μετά,
Φραγκιαδάκης, Σενετάκης δεν είναι εδώ, Ευαγγελινάκης να
ετοιμάζεται, Χωραφάς, Κατσιδονιωτάκης δεν είναι εδώ, συνάδελφος
Ξυλούρης, Φανουράκης, Ινιωτάκης.
ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ: Βαϊλάκης, Βαϊλάκης;
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ: Μπαρτολότσι, που είναι ο Αγαπάκης,
να συνεχίσει γιατί είμαι εγώ, εγώ θα ψηφίσω στο τέλος γιατί δεν
βλέπω κανέναν να έρθει να με αντικαταστήσει, πού είναι ο
Αγαπάκης και ο Γιάννης; Κασαπάκης έλα εδώ να κάτσεις γιατί
πρέπει να πάω εγώ τώρα.
Πασχαλίδης.
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Παρών.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ:
Αντωνογιαννάκης;

Ρομπογιαννάκης;

Μαμουλάκης;

ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Παρών.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ: Παρών, Αποστολάκης; Φουρναράκης,
Συγγελάκης,
Μαρνέλλος,
Κουτάντος
Νικόλαος,
Κουτάντος
Ευάγγελος, Ταβερναράκης, Κασσωτάκη Μαρία, Κενδριστάκη
Δήμητρα, Χαρωνίτης Γιάννης, Μπριλάκις Κωνσταντίνος.
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Παρών.
Κουρλετάκης, Καφφετζάκης, Σαρρής
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ:
Μιχάλης, Σγουρός Οδυσσέας.
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ΣΓΟΥΡΟΣ: Παρών.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ: Ζερβός Αντώνιος, Κωστάκη Αφροδίτη.
Επαναλαμβάνω, Σταματάκης Γεώργιος, Τζαβλάκη Καλλιόπη,
Μανουσάκη Ειρήνη, Κουμπενάκης Αντώνιος, Πετάση Μαρία,
Μανιαδή
Ευαγγελία,
Σενετάκης
Μάξιμος,
Κατσιδονιωτάκης
Κωνσταντίνος,
Μπαρτολότσι
Ιουλία,
Ρομπογιαννάκης,
Αποστολάκης, Φουρναράκης, Συγγελάκης, Κουτάντος Νικόλαος,
Κουτάντος Ευάγγελος, Ταβερναράκης, Κασσωτάκη, Κενδριστάκη,
Κουρλετάκης, Καφφετζάκης, Σαρρής, Ζερβός, Κωστάκη, είναι
κανείς εδώ από αυτούς που άκουσαν; Όχι, τελειώσαμε, ψήφισαν,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 2, 24, 25, 26, 27, 28. Ψήφισαν 28;
ΛΥΔΑΚΗ: Μισό λεπτό.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ: 28 εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ανακοινώνουμε το αποτέλεσμα
της δεύτερης ψηφοφορίας, ψήφισαν 28, παρόντες 8, ψήφισαν ναι
στην αντικατάσταση 3, όχι στην αντικατάσταση 15, λευκά 2,
συνεπώς ο συνάδελφος Ζαχάρης Ασσαριωτάκης παραμένει ενεργό
μέλος της Αντιπροσωπείας.
ΘΕΜΑ 6 ο
Συμπλήρωση και αντικατάσταση εισηγητών του Πειθαρχικού
Συμβουλίου του τμήματός
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Προχωράμε στα επόμενα θέματα,
είναι πολύ σύντομα τα επόμενα θέματα, έχουμε καταρχήν τη
συμπλήρωση και αντικατάσταση των εισηγητών του Πειθαρχικού
Συμβουλίου.
Πολύ σύντομα, θα ζητήσω από τις παρατάξεις επειδή ο
Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ζήτησε, συνάδελφοι το
επόμενο θέμα μας είναι η συμπλήρωση και η αντικατάσταση
εισηγητών του Πειθαρχικού Συμβουλίου του τμήματος μας, ο
Πρόεδρος του Πειθαρχικού ζήτησε να προτείνουμε 5 εισηγητές,
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τουλάχιστον ένας από το Λασίθι, διότι έχει πρόβλημα να
λειτουργήσει το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Λοιπόν θα ζητήσω από τις παρατάξεις, από την ΑΜΑΚ να μας
προτείνει δυο, παρακαλώ, παρακαλώ, συνάδελφοι καθίστε να
προχωρήσει η διαδικασία, έχουμε ακόμα 3 θέματα, είναι γρήγορα
όμως, είναι γρήγορα, είναι πολύ γρήγορα. Θέλουμε 5 εισηγητές
για το Πειθαρχικό Συμβούλιο, θα παρακαλέσω λοιπόν την ΑΜΑΚ,
να μας προτείνει 2, την ΠΑΣΚ 3, θα τα κάνουμε 6 και η ΔΚΜ 1 και
όποιος άλλος θέλει από τις άλλες παρατάξεις, προς τα πάνω
δηλαδή να δώσουν παραπάνω αριθμό εισηγητών κανένα
πρόβλημα.
Να σας θυμίσω μόνο τι είχαμε προτείνει την προηγούμενη
Αμαριανιτάκη,
φορά,
είχαμε
προτείνει
τον
Αλμπαντάκη,
Γεργιανάκης, Δαβάκης, Ιερωνυμάκη, Καραλάκης, Μαυράκης,
Μοσχοβιτάκη
που
παραιτήθηκε,
Μπελιμπασάκης,
Πανανός,
Πυργιανάκης, Σμυρνάκη, Σωμαράκης και Φορτσάκης.
Θα
παρακαλέσω, έχω ήδη εδώ, συνάδελφοι παρακαλώ, έχω ήδη εδώ
ένα αίτημα, παρακαλώ συνάδελφοι βοηθείστε, βοηθείστε, να
προχωρήσουμε.
Έχω ένα αίτημα από τον συνάδελφο το Σωμαράκη, ο οποίος
λέει αιτούμαι την αντικατάσταση μου από εισηγητής του
Πειθαρχικού, άρα έχουμε και νέα απώλεια, πρέπει να προτείνουμε
6 το λιγότερο 6 για να λειτουργήσει το Πειθαρχικό. Οι συνάδελφοι
της ΑΜΑΚ τουλάχιστον 2.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Συνάδελφε Πρόεδρε εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να
προτείνουμε κάποιον καινούριο, θα το δούμε εν καιρώ.
Όπως
καταλαβαίνετε,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφοι, ο ορισμός των εισηγητών είναι απόφαση της
Αντιπροσωπείας, εφόσον δεν μπορούμε να το κάνουμε σήμερα θα
πρέπει να το προετοιμάσουμε, ακούστε, την επόμενη φορά να το
κάνουμε. Δηλαδή συμφωνείτε και εσείς;
Άρα συναδέλφισσα Βάννα να το προετοιμάσουμε στην
επόμενη Αντιπροσωπεία που θα κάνουμε, να φέρετε ονόματα,
αφού ρωτήσετε κιόλας αν δέχονται, γιατί μπορεί να μη δέχονται.
Ωραία, άρα επειδή αυτό αποτελεί απόφαση της Αντιπροσωπείας,
πρέπει την επόμενη φορά να έχετε προετοιμαστεί να μας πείτε η
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κάθε παράταξη, η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, η ΑΜΑΚ, όλοι να μας
πούνε ονόματα.
ΘΕΜΑ 8 ο
Τροποποίηση και η έ γκριση των προγραμμάτων δράσης των
μόνιμων επιτροπών ιδιωτικών έ ργων και κατασκευών,
ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία και αντισεισμική και
πολιτική προστασία
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πάμε στο επόμενο θέμα, έχουμε
δύο θέματα, την έγκριση του προγράμματος δράσης των μόνιμων
επιτροπών και την τράπεζα αίματος του ΤΕΕ/ΤΑΚ, μην τα
αφήσουμε.
Επειδή το θέμα των μόνιμων επιτροπών είναι πολύ νομίζω
εύκολο, τι αίτημα υπάρχει στις μόνιμες επιτροπές; Η επιτροπή
συγγνώμη συνάδελφε μισό λεπτό να βρω τα χαρτιά μου, μισό
λεπτάκι, το αίτημα το οποίο έγινε από τον Πρόεδρο της Διοικούσας
και βέβαια από το αίτημα του συντονιστή λέει, το πρόγραμμα
δράσης των μόνιμων επιτροπών για τα ιδιωτικά έργα κατασκευές –
ασφάλεια υγιεινής στην εργασία και αντισεισμικής και πολιτικής
προστασίας, και έχει ένα πρόγραμμα εδώ.
Παράλληλα όμως ζητείται η μόνιμη επιτροπή ιδιωτικών έργων
και κατασκευών από τη μια να γίνει μία διόρθωση στη λέξη υγιεινής
σε υγεία και ο αριθμός των μελών από 7 να γίνει 10. Πώς θα
αυξηθεί αυτό; Με τον ορισμό 3 μελών τα οποία είναι
αναπληρωματικά.
Καταρχήν αυτό η Αντιπροσωπεία το δέχεται;
Δηλαδή να
αυξηθούν τα μέλη από 7 να γίνουν 10; Και η αλλαγή του τίτλου; Το
δέχεστε; Ωραία, ορίστε, ναι.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι μπορείς, μπορείς.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ήρθε ο Επιμελητής της επιτροπής στη Διοικούσα
για να παρουσιάσει τους άξονες τους οποίους θα κινηθεί η
επιτροπή. Η αλήθεια είναι ότι, η συγκεκριμένη επιτροπή αφορά δύο
κατά τη γνώμη μου διαφορετικά πράγματα, δηλαδή αφορά όλα τα
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ιδιωτικά έργα και μελέτες και κατασκευές που μέχρι τώρα ήταν ας
πούμε μία επιτροπή και το θέμα ασφάλειας και υγιεινής το λέγαμε
εμείς, τώρα ο επιμελητής ως σχετικός με το θέμα μας είπε ότι
λανθασμένα το λέμε υγιεινής, αλλά υγείας.
Και έτσι παρότι λέει και ο νόμος μέσα το λέει πότε έτσι, πότε
αλλιώς, είναι άποψη δική του και ως ειδικός ας πούμε τη
σεβαστήκαμε στη Διοικούσα. Δεν ξέρουμε ας αποφασίσει το Σώμα
γι’ αυτό. Όσον αφορά όμως για τα άτομα εμείς από την αρχή είχαμε
πει ότι είναι πολύ λίγα τα άτομα τα 7 γι’ αυτή την επιτροπή που
ουσιαστικά είναι δύο ενωμένες και τα 10 τα θεωρώ και εγώ
απαραίτητα. Αφού και η ίδια η επιτροπή το ζήτησε μόνη της,
νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε δεχτό, δεν υπάρχει λόγος, γιατί
να μην αυξηθούν τα μέλη της επιτροπής, εφόσον το αντικείμενο
πραγματικά είναι διπλό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θέλει
Ορίστε ο συνάδελφος Φανουράκης.

να

πει

κάποιος

κάτι;

Αν η ορολογία η πιο σωστή είναι υγείας
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:
προφανώς δεν κουβεντιάζουμε αυτό. Εγώ είμαι αντίθετος όμως
στο κατά περίπτωση να ξεντώνουμε από εδώ και να τραβάμε από
εκεί και να αλλάζουμε τα ονόματα επειδή…, δηλαδή όταν τα
προτείναμε δεν τα σκεφτήκαμε; Ένα.
Και δεύτερον, εγώ και την προηγούμενη φορά είχα κάνει ένα
ερώτημα προς τον Πρόεδρο και μου έδωσε απάντηση, αλλά εγώ
ξαναφέρνω το θέμα και λέω, ότι ούτε κριτήρια έχουμε πως γίνονται
οι επιλογές στις επιτροπές, ούτε βλέπω αιτιολογία, ήρθε ο
εισηγητής να μας προτείνει να αλλάξουμε τον αριθμό. Δηλαδή εγώ
δεν λέω ότι είναι σωστό το ένα ή το άλλο, αλλά δεν βλέπω ποια
είναι, δηλαδή δεν μπορώ να δω την δικαιολογία, το συγκεκριμένο
ας πούμε γιατί το συγκεκριμένο πρέπει να το δεχθούμε. Και είμαι
δηλαδή αντίθετος στο να αλλάξουμε και τον αριθμό, αφού το
αποφασίσαμε έτσι, εσείς τα εισηγηθήκατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μήπως θέλετε να σας διαβάσω
το έγγραφο του επιμελητή; Για να έχετε καλύτερη εικόνα; Όχι,
ωραία. Επομένως τίθεται σε ψηφοφορία, συμφωνείτε να γίνει η
διεύρυνση από 7 σε 10; Ποιοι είναι υπέρ; Ποιοι είναι υπέρ; Υπέρ
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το να γίνει διεύρυνση από 7 σε 10 και να αλλάξει η λέξη υγιεινής σε
υγεία.
Υπέρ είναι 20, κατά; 1, κατά είπα, 1, 2, 3, 4, κατά 4, παρών,
λευκό; 1, συνεπώς υπερψηφίζεται η διεύρυνση της επιτροπής.
Τώρα σε ότι αφορά το πρόγραμμα δράσης αναφέρει μέσα ο
επιμελητής, ότι ποια θα είναι η δραστηριότητα σε ότι αφορά την
υγεία και την ασφάλεια, τα ιδιωτικά έργα και τις κατασκευές, είναι
μια σελίδα, νομίζω ότι θα είναι κουραστικό να σας το διαβάσω,
εγκρίνουμε το πρόγραμμα δράσης;
Ποιοι είναι υπέρ;
Υπέρ, υπέρ, ποιοι είναι υπέρ του
προγράμματος δράσης; Ή κάποιοι άλλοι κατά. Για να μην υπάρχει
παρανόηση να σας διαβάσω επιγραμματικά να έχετε όλοι εικόνα,
μισό λεπτό. Ο προγραμματισμός δράσης της μόνιμης επιτροπής και
λέει:
 ιδιωτικά έργα
 διερεύνηση νέου πλαισίου περί ελάχιστων αμοιβών και
ενημέρωση των συναδέλφων μέσω ημερίδας και απόδοση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 ΚΕΝΑΚ και ενεργειακοί επιθεωρητές επιγραμματικά τα διαβάζω
 ΓΟΚ
 λειτουργία πολεοδομικό γραφείο
 τακτοποίηση αυθαιρέτων
 κτηματολόγιο
 διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας για τις περιοχές προς
κτηματογράφηση
 κατάργηση του ’89 του 106 για τα δομικά υλικά και απαιτήσεως
νέου κανονισμού, ησυχία όμως
 μητρώα κατασκευαστών ιδιωτικών έργων
 διερεύνηση δυνατότητας για πιστοποίηση και κατάρτιση του
τεχνικού κόσμου
 ευροκώδικες
 επαγγελματική υγεία και ασφάλεια
 συνοπτικός ηλεκτρονικός θεματικός οδηγός νομοθεσίας για
τεχνικούς ασφαλείας, (…) νομοθεσίας υγείας και ασφάλεια
 διεξαγωγή μετρήσεων βλαπτικών παραγόντων θόρυβος, σκόνη,
σε προτεινόμενες από το ΤΕΕ/ΤΑΚ επιβαρυμένες περιοχές
 ανάλυση αποτελεσμάτων
 εκπαιδευτική ημερίδα για την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης
επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας
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 σύνταξη εγχειριδίου εκτίμησης και πρόληψη επαγγελματικών
κινδύνων
 συλλογή και δημοσίευση στο site του ΤΕΕ/ΤΑΚ έντυπου υλικού
αναφορικά
με
κανόνες
Υπουργικών
Αποφάσεων
σε
επαγγελματικούς κλάδους
 ανάλυση του άμεσου και έμμεσου κόστους ατυχημάτων
 διερεύνηση προδιαγραφών και κανονιστικών απαιτήσεων για
πρόληψη ατυχημάτων, συγγνώμη.
Αυτά αναφέρει στον προγραμματισμό δράσης, επομένως σας
τα διάβασα επιγραμματικά, ποιοι είναι υπέρ; Άντε ξεκινάμε, υπέρ;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: 19.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, υπέρ λοιπόν 19, κατά; 2;
Κατά 2, παρών…, α, συγγνώμη με συγχωρείς, με συγχωρείς, κατά
3 και παρών – λευκό; 1, ωραία.
Μια και κάναμε αυτή τη δουλειά να κάνουμε και κάτι άλλο, η
άλλη επιτροπή η οποία ονομάζεται μόνιμη επιτροπή πολιτικής
προστασίας και αντισεισμικού σχεδιασμού, λέει μέσα το
πρόγραμμά της, λέει επιγραμματικά πάλι.
 Συμμετοχή στα συντονιστικά όργανα και λέει εδώ Σ.Τ.Ο.,
Σ.Τ.Ο., Α και Β.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Τι είναι αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δεν το ξέρω.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Εγώ πραγματικά προηγουμένως δεν ψήφισα να
συζητηθούν αυτά τα θέματα γιατί δεν γίνεται τόσο συνοπτικά,
δηλαδή
επειδή…,
(δεν
αποδίδεται
καθαρά,
μιλάει
εκτός
μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Αυτά δεν τα έχετε συζητήσει στη
Διοικούσα;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Δεν έχει σημασία, έλειπα εγώ, δεν έχει σημασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μάλιστα, να σας τα διαβάσω;
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Το ότι τα συζητήσαμε στη Διοικούσα δεν σημαίνει
ότι δεν πρέπει να καταλαβαίνουμε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
διαβάσω και μετά κρίνετε;

Ωραία δεν έχεις άδικο, να τα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε είναι υποχρεωτικό από τον κανονισμό να
το εγκρίνει η Αντιπροσωπεία αυτό το πρόγραμμα δράσης;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Προσέξτε με βάση τον κανονισμό
των επιτροπών, σε ότι αφορά τον αριθμό και την αρμοδιότητα είναι
της Αντιπροσωπείας, δηλαδή…
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι αρμοδιότητα τι αντικείμενο θα
έχει το πρόγραμμα, να τα διαβάσω λίγο και ας κρίνουμε.
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ναι.

Είμαστε και κουρασμένοι τώρα,

ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
μπήκε το θέμα, εκτός ημερησίας.

Εκτός

ημερησίας

διατάξεως

ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Κακώς κατά τη γνώμη μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ε, δεν ψήφισε η Αντιπροσωπεία;
Τα 3/5 ψηφίσανε, δεν ήσουνα εδώ.
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)
Εγώ
θα
το
διαβάσω
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
επιγραμματικά και θα το δώσω στην κρίση σας βρε παιδιά, άμα
θέλετε μην το ψηφίσετε, τι να κάνουμε;
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ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Κατά τη γνώμη μου…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι.
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Η λέξη που αλλάξατε από υγιεινή σε υγεία…, (δεν
αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μην το λες τώρα αυτό, εντάξει.
Να το διαβάσω επιγραμματικά; Αν θέλετε μην το ψηφίσετε τι
να κάνουμε τώρα;
1. Πρώτο θέμα του σχεδιασμού είναι η συμμετοχή στα συντονιστικά
όργανα
2. Εγγραφή μας και συμμετοχή ως ειδική επιστημονική επιτροπή
στον υπάρχοντα σύλλογο εθελοντών πολιτικής προστασίας.
3. Συμμετοχή μας στις ασκήσεις πολιτικής προστασίας που
διεξάγονται στην Περιφέρεια Κρήτης, ακούστε όμως.
4. Επαφή μας με τεχνολογικά ιδρύματα και με φορείς ευρωπαϊκών
πόλεων, με εμπειρία στην αντισεισμική προστασία και
προσπάθεια ένταξης στα ευρωπαϊκά προγράμματα.
5. Συντονιστικό ρόλο με παγκόσμια διημερίδα οργανισμού λιμένων
με θέμα πολιτική προστασία, αντιμετώπιση σε μετασεισμικό
τσουνάμι.
6. Αίτημα προς το Δήμο Ηρακλείου για συνεργασία στη σύνταξη
μελετών διαμόρφωσης χώρων διαφυγής στην πόλη και
συμμετοχή στο υπάρχον σχέδιο ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ.
7. Συμμετοχή και οργάνωση σεμιναρίου για θέματα πολιτικής
προστασίας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας.
Αυτά είναι επιγραμματικά, αυτό είναι το πρόγραμμα δράσης,
ορίστε.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Τοποθέτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος Μπάκιντας.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Με αυτή την επιτροπή, με αυτή την τοποθέτηση της
επιτροπής στη Διοικούσα που έγινε στη τελευταία Διοικούσα
Επιτροπή, εγώ διαφώνησα με τον τρόπο που η επιτροπή λειτουργεί
μέχρι στιγμής. Δηλαδή η επιτροπή αυτή έχει συσταθεί όπως και οι
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υπόλοιπες δυο μήνες περίπου τώρα, ήδη εν αγνοία της Διοικούσας
Επιτροπής έχει προχωρήσει σε κινήσεις που νομίζω ότι α μη τι
άλλο έπρεπε να το γνωρίζουμε.
Δηλαδή, έχει προχωρήσει σε συναντήσεις με φορείς, με
Δημάρχους, με υπηρεσιακούς παράγοντες, έχει σχεδιάσει,
επιμελητής είναι, όχι επιμελητής είναι ένας νέος συνάδελφος ο
Σκαρβελάκης, στην…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συντονιστής Νώντας Σαρρής λέει
εδώ.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Επιμελητής είναι ο Σκαρβελάκης.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Όχι αναπληρωτής είναι.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Άλλαξε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
αναπληρωτής, έτσι λέει και το χαρτί.

Αναπληρωτής

είναι,

ναι,

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Τέλος πάντων εντάξει, οι δύο τους πάντως ήρθαν
και μας παρουσίασαν εμάς αυτό.
Εκτός τις παρατηρήσεις που για παράδειγμα δεν είδα να
ενσωματώθηκαν, η Διοικούσα έκανε και κάποιες παρατηρήσεις, για
παράδειγμα η Χαρά έκανε παρατήρηση για το ότι η επιτροπή
ασχολείται μόνο με την πολιτική προστασία και όχι με την
αντισεισμική θωράκιση κ.λ.π., αυτό είναι το ένα σκέλος.
Και το άλλο είναι ότι άμα δείτε και από το πρόγραμμα, όλες
οι…, μιλάει μέσα για ένα σύλλογο ας πούμε το σύλλογο που έχει
ιδρυθεί δεν ξέρω τώρα, νομίζω ότι είναι ο Νώντας Πρόεδρος, μιλάει
για συγκεκριμένες ας πούμε δράσεις, επαφές με φορείς…
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τα πράγματα που έχουν γίνει.
Και
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
προηγούμενη…

κάποια

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ

από

αυτά

έχουν

γίνει

στην

σελίς 83 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ακριβώς, ακριβώς και εγώ προσωπικά συμμετείχα
σε αυτές για το Δήμο Ηρακλείου, είχα κάνει μία μικρή μελέτη, είχα
συμμετάσχει και εγώ σε αυτό το πράγμα.
Γενικά νομίζω ότι θέλει συζήτηση αυτή η επιτροπή, προτείνω
να αναβληθεί αυτή τη στιγμή και θεωρώ ότι πρέπει α μη τι άλλο να
ενημερωνόμαστε για το τι κάνει η κάθε επιτροπή, η οποία είναι
επιτροπή επεξεργασίας θεμάτων και εισηγητική προς τα όργανα
του ΤΕΕ, προς τη Διοικούσα. (αλλαγή κασέτας)
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: …η επιτροπή θα μας πει τι θα κάνουμε, ρε παιδιά
βάζομε το μουλάρι πίσω από το κάρο.
Εγώ λοιπόν, σαν παράταξη λέμε ότι, την καταψηφίζουμε.
Μπορεί οι προτάσεις αυτές που έχει μπορεί να είναι και σωστές,
εμένα η πρότασή μου είναι η εξής, να κουβεντιάσουμε πρώτα σαν
όργανο τι θέλουμε να κάνουμε και θα δώσουμε μετά τις
προτεραιότητες και θα πούμε στην επιτροπή, αυτό θα κάνεις.
Πάντως η πρόταση είναι η εξής, για να το πούμε έτσι εύκολα,
εμείς πιστεύουμε ότι είναι βασικό, θεμελιώδες θέμα της
προστασίας η αντισεισμική θωράκιση, πρέπει να υπάρχει ένας
δημόσιος φορέας ο οποίος θα δείχνει τις απαιτήσεις και εμείς σαν
Τεχνικό Επιμελητήριο να κάνουμε τι; Να βρούμε τους τεχνικούς
τρόπους περιωπής όπως είναι το πράγμα. Γιατί δεν είναι θέμα
Τεχνικού Επιμελητηρίου για παράδειγμα να σου πει το τι μέτρα και
πόσους γιατρούς θα χρησιμοποιήσεις όταν γίνει ο σεισμός, αυτό
είναι γενικότερο, εμείς όμως τι μπορούμε να πούμε; Μπορούμε να
πούμε ότι υπάρχει πρόβλημα για παράδειγμα αν θα γίνει σεισμός
να έχουμε αυτά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και πρέπει να
παρθούν αυτά τα μέτρα, αλλά πρέπει να έχουμε αποφασίσει το τι
θέλουμε να κάνουμε.
Με τη λογική αυτή το καταψηφίζουμε και θα παρακαλέσουμε
θερμά, επειδή δεν θέλουμε να καταψηφίζουμε, να το μελετάτε πιο
καλά και να το φέρνετε πιο έτοιμες εισηγήσεις. Αυτό είναι μια
καλοπροαίρετη πρόταση, γιατί το καταλαβαίνω ότι έχετε τα ζόρια
σας, σας τα φέρνουν την τελευταία στιγμή, αλλά να απαιτείτε από
τους
συναδέλφους
να
φέρνουνε
πιο
έγκαιρα
και
πιο
ολοκληρωμένες τις προτάσεις τους.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, θέλει κάποιος άλλος να
τοποθετηθεί; Σύντομα όμως γιατί έχουμε αδικήσει το συνάδελφο
τον…, που έχει ένα θέμα μετά.
Συνάδελφοι, Κώστα, κάτι ξεχνάς, εδώ μέσα
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
ψηφίστηκε ένα πλαίσιο δράσης, δώσαμε λοιπόν υποτίθεται,
υποτίθεται ότι οι επιμελητές έπρεπε να το δούνε και οι υπεύθυνοι
από τη Διοικούσα έπρεπε να το υποδείξουνε και με βάση αυτό, να
φτιάξουν το πρόγραμμα δράσης, το οποίο μπορούσαν να το
εμπλουτίσουν, να πάρουν πρωτοβουλίες κ.λ.π.
Αυτή τη στιγμή εγώ παρατηρώ ότι αυτή η διαδικασία δεν
υλοποιείται σωστά, δηλαδή έπρεπε αυτά να μπουν κανονικά
θέματα, να κληθούν οι επιμελητές, να έχουνε μία επίγνωση να
μπορούν να εξηγήσουν οι υπεύθυνοι από τη Διοικούσα και να
γίνουν και παρατηρήσεις και από κάτω. Εγώ την περασμένη φορά,
στην περασμένη 3ετία, ότι παρατήρηση έκανα σε μόνιμη επιτροπή
σαν αυτή που λέει τώρα ο Κώστας, ότι έκανε η Χαρά, βάλτε και την
αντισεισμική θωράκιση, κανείς
δεν έκανε τον κόπο να
τροποποιήσει το πρόγραμμά του και να το γράψει από κάτω.
Δηλαδή παρατηρήσεις κάναμε και δεν ενσωματωνότανε.
Αυτό το πράγμα δεν έχει νόημα να γίνεται αυτή τη στιγμή με
τον τρόπο που γίνεται, άσε που είπε και ο συνάδελφος και δεν
γράφτηκε εδώ, ότι ορισμένες από τις δουλείες που προτείνονται,
γίνανε πρόσφατα και είναι γνωστό ότι γίνανε. Δηλαδή πρέπει και
την ώρα που γίνεται κουβέντα και στη Διοικούσα και εδώ να γίνεται
πιο ουσιαστική, ώστε όντως να διαμορφώνεται το πρόγραμμα,
αλλιώς να διεκπεραιώνουμε δεν έχει κανένα νόημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, να προτείνω εγώ κάτι; Αν
θέλετε να πείτε κάτι άλλο; Ναι, ναι, ο συνάδελφος Σγουρός.
ΣΓΟΥΡΟΣ: Κώστα, να το πω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφοι να μιλήσει.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ

Να προχωρήσουμε, ένα λεπτό,
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Πρέπει να καταλάβεις ποιανού θεσμού είσαι
Πρόεδρος, (…) στη μόνιμη επιτροπή κάνει δική της ιστοσελίδα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
μικροφώνου)

(Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
είναι προχωρημένη η ώρα.
Συνάδελφος Σγουρός.

Μην αντιδικούμε, συνάδελφοι

ΣΓΟΥΡΟΣ: Συνάδελφοι ήρθανε οι συντονιστές των δύο μόνιμων
επιτροπών, οι οποίοι παρουσιάσανε τέλος πάντων μετά από 4-5
συναντήσεις που έχουνε γίνει, ένα πρόγραμμα προτάσεων έτσι για
το πώς θα λειτουργήσουνε οι επιτροπές τα επόμενα 2-3 χρόνια.
Η επιτροπή η συγκεκριμένη πολιτικής προστασίας, νομίζω,
υπενθυμίζω Κωστή ότι είπε πολύ σωστά, ότι πια ο ΟΑΣΠ υπάγεται
στην πολιτική προστασία, έτσι δηλαδή η αντισεισμική προστασία
είναι ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Με αυτή την έννοια δεν
έγινε ξεχωριστή διατύπωση, διότι υπονοείται ότι η αντισεισμική
προστασία αποτελεί ένα μέρος της πολιτικής προστασίας. Νομίζω
ότι γι’ αυτό το θέμα έγινε μεγάλη συζήτηση, το υπενθυμίζω.
ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ: Δεν είναι έτσι ακριβώς αλλά…
ΣΓΟΥΡΟΣ: Ναι εσύ το είχες βάλει Χαρά και είδες ότι συζητήθηκε
και ειπώθηκε ακριβώς αυτό το πράγμα. Τώρα το ότι τα μέλη της
επιτροπής είχανε αυτή την κινητικότητα, κάνανε συναντήσεις και
επαφές και κάνανε και μία ιστοσελίδα ακόμα που ίσως θα έπρεπε
βέβαια να ρωτήσουνε με κάποιο τρόπο έστω τον Πρόεδρο αν
μπορούμε να κάνουμε και μία δική μας ιστοσελίδα, που κακώς την
κάνανε και το παραδεχθήκανε και οι ίδιοι νομίζω Κωστή.
Νομίζω τώρα ότι είναι ντροπή μας εδώ μετά από τόση δουλειά
και τέτοια κινητικότητα που είχε αυτή η επιτροπή μέχρι τώρα, να
‘ρθουμε και να πούμε ότι δεν είμαστε έτοιμοι να ψηφίζουμε την
πρόταση που έφερε, αλλά να το ξαναπάμε το θέμα παραπέρα για
να συζητήσουμε τι περισσότερο; Για να ξανασυζητήσουμε ακριβώς
τα ίδια πράγματα;
Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ψηφιστεί το πλαίσιο και εάν θέλετε,
σε μία επόμενη Αντιπροσωπεία ας κληθούνε επιτέλους οι
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επικεφαλής συντονιστές των μόνιμων επιτροπών, για να γίνει μία
ευρύτερη συζήτηση, με αποκλειστικό θέμα της Αντιπροσωπείας
αυτό.
Και να ξέρουν επιτέλους οι συνάδελφο που είναι στις
επιτροπές που είναι πάρα πολύ και που νομίζω ότι αυτό δείχνει
πραγματικά και ένα μεγάλο ενδιαφέρον έτσι των συναδέλφων να
συμμετέχουνε, ότι πρέπει να κινούνται τέλος πάντων σε κάποια
πλαίσια, τα οποία εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι έχουνε τεθεί
τόσο ρητά από πλευράς της Αντιπροσωπείας για να τους
εγκαλούμε τώρα. Αυτή είναι η άποψή μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να σας προτείνω εγώ κάτι για να
σταματήσει η…, να πάμε στο επόμενο θέμα, ακούστε.
Εγώ προτείνω το εξής, το θέμα είναι πράγματι σοβαρό και
έχει πολλές πτυχές, να καλέσουμε στην επόμενη συνεδρίαση τους
συντονιστές και τον επιμελητή, να κάνει μία ανάλυση του θέματος
και να ψηφίσουμε πρώτα το θέμα με τις όποιες προσθήκες ή
διορθώσεις μπουν.
Υπάρχει αντίρρηση επ’ αυτού; Όπως προηγουμένως είπατε
δεν είμαστε έτοιμοι για το θέμα του Πειθαρχικού Συμβουλίου, σε
αυτή την πρόταση υπάρχει Αντίρρηση; Ωραία πες την άποψή σου.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Επειδή την πρόταση επί της ουσίας της Διοικούσας
εγώ δεν την γνωρίζω τι ακριβώς έχει ειπωθεί, εγώ προτείνω την
επόμενη Αντιπροσωπεία, εμείς δεσμευόμαστε να φέρουμε εισήγηση
σαν παράταξη για την αντισεισμική θωράκιση, να φέρουνε και οι
άλλες παρατάξεις να το συζητήσουμε και η απόφαση που θα
παρθεί από εδώ μέσα, να υλοποιηθεί μετά μέσα στην επιτροπή.
Να είμαστε εμείς δηλαδή που θα κουβεντιάσουμε να αποφασίσουμε
και η επιτροπή μετά να υλοποιήσει και όχι να έρθει ο υπεύθυνος
της επιτροπής να μας κάνει την εισήγηση και να τη συζητήσουμε
εμείς, διότι δεν έχουμε συζητήσει το γενικότερο πολιτικό σκεπτικό
που κρύβει από πίσω. Έτσι είναι η σωστή διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Σωμαράκης.
Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει ο
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:
Ξυλούρης, γιατί μου φαίνεται ότι κάποιοι εδώ μέσα έχουνε
παρανοήσει το πώς λειτουργεί το Τεχνικό Επιμελητήριο. Η
Αντιπροσωπεία κάνει αυτό το πράγμα που λέει και έχει δίκιο ο
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Κώστας, η Αντιπροσωπεία δίνει τις κατευθύνσεις, η Διοικούσα τις
υλοποιεί.
Από ‘κει και μετά λοιπόν, εάν η Αντιπροσωπεία είναι τυπικά
εδώ για να ψηφίζει αυτά που η Διοικούσα ή κάποια επιτροπή
αποφάσισε, γιατί δεν την καταργούμε την Αντιπροσωπεία; Εδώ
μπαίνει η πολιτική η οποία υλοποιείται από τη Διοικούσα
Επιτροπή, ευχαριστώ.
Δεν
είπαμε
τίποτα
το
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
διαφορετικό, το ίδιο είπαμε με άλλα λόγια.
Με βάση λοιπόν τον κανονισμό λειτουργίας, τον έχω εδώ τον
κανονισμό λειτουργίας των μόνιμων επιτροπών, λέει ότι η
Αντιπροσωπεία καθορίζει το πλήθος, την αρμοδιότητα και το
πλήθος των μελών. Συνεπώς εγώ προτείνω να έρθουν εδώ οι
επιμελητές, ο επιμελητής, οι συντονιστές, πώς;
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Έκανε πρόταση, έκανε πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνδιαμορφωθεί, προφανώς.

Μα

η

αρμοδιότητα

θα

ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Έκανε πρόταση.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Άλλο πράγμα είπα εγώ, άλλο λες εσύ.
Εσύ είπες να κάνεις
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
εισήγηση, εσύ είπες να κάνεις μία εισήγηση, ωραία εντάξει.

μια

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Δηλαδή με λίγα λόγια να το κουβεντιάσουμε το θέμα.
Ωραία
αυτό
είπα,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνδιαμόρφωση λοιπόν. Υπάρχει κάποια άλλη άποψη από σας;
Την ΠΑΣΚ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Η πρόταση η δικιά σου Πρόεδρε είναι η
πρόταση που έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, δηλαδή όπως είπε
η Βάννα ενώ έχουμε εξηγήσει εδώ και κάμποσους μήνες τον
προγραμματισμό δράσης…, (δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός
μικροφώνου).
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Σωστό.

Δεν θα έρθουμε εδώ να…, (δεν
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)…, να ‘ρθει η
συζήτηση από εκεί που ξεκίνησε στον προγραμματισμό δράσης
των (…). Και η Διοικούσα δέχεται τις όποιες παρατηρήσεις και
έρχεται εδώ ειδικά για ρύθμιση. Δεν είναι ότι εγώ καταλαβαίνω
αλλιώς τη διαδικασία, εάν θέλουμε τώρα να πιάνουμε την τρίχα να
την κάνουμε τριχιά, όλοι μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, συμπερασματικά λοιπόν,
κοιτάξτε σαφώς υπάρχει ένα πλαίσιο δράσης το οποίο το
συζητήσαμε εδώ, ένα λεπτό, το οποίο το συζητήσαμε εδώ και σε
ότι αφορά τον αριθμό και σε ότι αφορά το πλαίσιο. Όποιος όμως
θέλει να κάνει προσθήκες είναι ελεύθερος δεν υπάρχει αντίρρηση.
Συνεπώς καταλήγουμε στην επόμενη συνεδρίαση, παρακαλώ
συνάδελφοι, καταλήγουμε, ένα λεπτό, μα μη μιλάτε μεταξύ σας,
στην επόμενη συνεδρίαση θα κληθούν, συνάδελφε, θα κληθεί ο
επιμελητής και οι συντονιστές της μόνιμης αυτής επιτροπής να μας
αναπτύξουνε αυτά τα οποία είχαμε αποφασίσει στην προηγούμενη
και όποιος θέλει να κάνει προσθήκες ή προτάσεις ούτως ώστε να
συνδιαμορφωθεί ένα νέο, ένα πλαίσιο δράσης για τη συγκεκριμένη
επιτροπή.
Τώρα, συγγνώμη, συγγνώμη ένα λεπτό, σε ότι αφορά όμως,
ένα λεπτό, σε ότι αφορά την άλλη επιτροπή που είπαμε για τον
αριθμό των μελών και για την αλλαγή του τίτλου, αυτό το ψηφίσαμε
δεν αλλάζει έτσι; Επ’ αυτού θέλεις να πεις κάτι;
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πρόεδρε ήρθαμε να κάνουμε πολιτική
διαβούλευση;
Πέρασε, το ψηφίσαμε, το αναλάβαμε…, (δεν
αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου).

σελίς 89 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό, αυτό το κείμενο θα
σας σταλεί εντάξει και από ‘κει και πέρα προσθέτει ο καθένας ότι
νομίζει.
ΘΕΜΑ 7 ο
Τράπεζα αίματος ΤΕΕ/ΤΑΚ
Πάμε
στο
επόμενο
θέμα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
παρακαλώ, το τελευταίο, θέμα της σημερινής ημερήσιας διάταξης,
τράπεζα αίματος ΤΕΕ/ΤΑΚ, εισηγητής…, παρακαλώ συνάδελφε,
συνάδελφε Μπάκιντα.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
άκουσες τους ανθρώπους.

Εσύ ήσουνα στη Διοικούσα και τους

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Εσύ που δεν ήσουνα όμως στη Διοικούσα μη μιλάς
τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε έλεος, έλεος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός
μικροφώνου)…, το Τεχνικό Επιμελητήριο; Όποιοι δουλεύουνε θα
τους κόβουμε τα πόδια;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Αυτό είπα εγώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ε, αυτό κάνεις.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Αυτό κάνω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Αυτό κάνεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ηρεμήστε, ηρεμήστε συνάδελφο,
συνάδελφοι ηρεμήστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Και βεβαίως αυτό κάνεις.
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Έχεις διαβάσει…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλώ, αφού είπαμε ρε
παιδιά, θα τους καλέσουμε εδώ να αναπτύξουν το θέμα, εντάξει,
συνάδελφοι ησυχία.
Παρακαλώ το συνάδελφο Κασαπάκη να αναπτύξει την
εισήγησή του για την τράπεζα αίματος.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Λυπάμαι για ένα πεζό θέμα, τόσο πεζό…
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Χίλια συγγνώμη, μπορώ σε παρακαλώ την απόφαση
εδώ να την ακούσω.., (δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός
μικροφώνου)…, θέλω να την ξανακούσω δεν την κατάλαβα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Επαναλαμβάνω, σε ότι αφορά την
πρώτη μόνιμη επιτροπή που ζητήσαμε αύξηση του αριθμού των
μελών, αλλαγή του τίτλου και το πρόγραμμα όπως το διαβάσαμε
υπερψηφίστηκε.
Σε ότι αφορά τη δεύτερη επιτροπή που αφορά την πολιτική
προστασία, θα καλέσουμε εδώ τον επιμελητή, τους συντονιστές και
αναπληρωτές συντονιστές, να αναπτύξουν αυτό το πλαίσιο δράσης,
το οποίο έχει συζητηθεί σε προηγούμενη Αντιπροσωπεία και από
‘κει και πέρα αυτό θα σας σταλεί, από ‘κει και πέρα μπορεί να
έρθει να κάνει κανείς προσθήκες, διορθώσεις, πρόσθετα πράγματα,
αυτό θα πούμε, αυτό είπαμε.
Αυτά αγαπητέ συνάδελφε Ξυλούρη τα έχουμε, το πρόγραμμα
το έχουμε ψηφίσει σε προηγούμενη Αντιπροσωπεία.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Συγγνώμη Πρόεδρε, έχω το δικαίωμα να βάλω σε
ψηφοφορία αφού έχω κάνει πρόταση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Φυσικά, βεβαίως, τι εννοείς τώρα
εννοείς να το βάλεις; Αφού θα τεθεί το θέμα συνάδελφε στην
επόμενη Αντιπροσωπεία, θα τεθεί.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Μα ένα λεπτό βρε Πρόεδρε, έβαλε…, (δεν αποδίδεται
καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου).
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Φέρε την εισήγησή σου, στείλε
μου την εισήγησή σου και εγώ θα την βάλω.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Έτσι μωρέ Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι έτσι, έτσι λέει ο κανονισμός,
φέρε μου την εισήγησή σου.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
Συνάδελφοι ησυχάστε για να
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
τελειώνουμε, παρακαλώ, συνάδελφε Ξυλούρη, μα ησυχάστε τώρα,
για να μην υπάρχει παρανόηση…, μπορείτε να ησυχάσετε;
Ησυχάστε, για να μην υπάρχει παρανόηση εδώ έχω τον κανονισμό
λειτουργίας των επιτροπών που λέει, με απόφαση της
Αντιπροσωπείας συγκροτούνται μόνιμες επιτροπές με τον γενικό
τίτλο, μόνιμες επιτροπές του ΤΕΕ, για τη μελέτη εξέτασης ειδικών
τεχνικών οικονομικών επαγγελματικών και γενικά θεμάτων, που
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΤΕΕ, όπως αυτές καθορίζονται
από τις διατάξεις του άρθρου κ.λ.π.
Δεύτερον, με την ίδια απόφασή της η Αντιπροσωπεία, η
Αντιπροσωπεία του περιφερειακού τμήματος καθορίζει το πλήθος
των επιτροπών, την αρμοδιότητα και το πλήθος των μελών της
κάθε μιας.
ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ: Το οποίο έχει γίνει.
Αυτά, ένα λεπτό, αυτά έχουν
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
γίνει, έχουν γίνει παλιότερα και ερχόμαστε τώρα εδώ και λέμε…
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:
αρμοδιότητα.

Το πρόγραμμα δράσης δεν έχει σχέση με την

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό, και ερχόμαστε τώρα
και λέμε, θέλουμε να αλλάξουμε κάτι; Θέλουμε να προσθέσουμε
κάτι; Ελάτε εδώ να το κουβεντιάσουμε.
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Πρόεδρε άλλο η αρμοδιότητα της επιτροπής και
άλλο το πρόγραμμα δράσης.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δηλαδή το πρόγραμμα δράσης…
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Το θέμα δεν χρειαζότανε να μπει, τίτλος – πλήθος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Και αρμοδιότητα.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
τελειώνουμε.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Συνάδελφε

Ξυλούρη,

να

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Το τι θα κάνει θα ξέρουμε.
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Όχι το τι θα κάνει, τον τίτλο λέει, την αρμοδιότητα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό, μην κάνουμε τώρα
νομικές ερμηνείες. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό.
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Να εξοντώσουμε τα 20 άτομα που κάθονται εδώ μέσα
να μείνουμε τρεις, αυτός είναι ο στόχος, να μείνουμε τρεις εδώ
μέσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ηρεμήστε, ηρεμήστε, συνάδελφοι
ηρεμία, ηρεμία, μην αρπάζεστε είμαστε και κουρασμένοι, ένα
λεπτό.
Το τι συζητήσαμε στην προηγούμενη Αντιπροσωπεία θα το
βρούμε, το ποιο ήταν το πρόγραμμα δράσης για τη συγκεκριμένη
επιτροπή θα το βρούμε, θα δούμε και τι προτείνει εδώ ο
συντονιστής, θα τον καλέσουμε εδώ να μας το αναλύσει και
συζητάμε, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα.
Επ’ αυτού υπάρχει αντίρρηση συμφωνούμε να τους
καλέσουμε την επόμενη φορά; Συμφωνούμε; Διαφωνεί κανείς;
Όχι, πάμε παρακάτω, συνάδελφε Κασαπάκη την εισήγησή σου.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Λυπάμαι επαναλαμβάνω και πάλι για ένα τέτοιο
πεζό θέμα που έρχεται σε αυτή την ώρα κούρασης και με τους
νέους συναδέλφους να έχουν αποχωρήσει προ πολλού γιατί είναι
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φαίνεται μωρομπαμπάδες και πάνε να ταΐσουν τα κοπέλια τους ή
μωρομαμάδες.
Στις 26 Ιουλίου 2011 οργανώθηκε αιμοδοσία γεγονός αξίου
μνείας και επαίνου, παράδειγμα προς μίμηση, με τη συμμετοχή των
1.500 και πλέον όμως μελών του ΤΕΕ/ΤΑΚ, απεδείχθη ένα μεγάλο
φιάσκο. Αίσχος όνειδος και ντροπή.
Αλήθεια συνάδελφοι γνωρίζετε τι σημαίνει αίμα και τι η
εναγώνια αναζήτηση του σε έκτακτο και σε οποιοδήποτε να συμβεί
γεγονός και μάλιστα χωρίς προειδοποίηση; Αν κανένα συνάδελφο
δεν τον ενδιαφέρει μπορεί να αποχωρήσει από την αίθουσα, αν δεν
τον ενδιαφέρει αυτό το θέμα και ειδικά ορισμένοι που έχουν
παραπάνω ευαισθησίες.
Ασφαλώς και γνωρίζετε, αλλά κάνετε πως δεν γνωρίζετε, δεν
σας αφορά, είστε οι απυρόβλητοι, οι άτρωτοι, οι αθάνατοι, οι άλλοι,
οι περιούσιοι. Αυτοί που όλοι οι άλλοι σας χρωστούν, συνάδελφοι
εκλεγμένοι αρκετοί με πολιορκητικό κριό στο γιουρούσι της
αρπαγής της ψήφου, τους μαμομπαμπολαλάδες σας, δεν νομίζετε
ότι πρέπει να αποδώσετε ελάχιστο ποσοστό αντιπαροχής στην
πίεση και ενίοτε στον εκβιασμό της εκλογής σας; Δικαιώστε τους
στο ελάχιστο, ελαφρύνετε…, ξέρω γιατί δεν διαβάζω συνάδελφε,
ξέρω γιατί δεν διαβάζω.
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Διάβαζε βρέ παιδί μου.
Δικαιώστε τους στο ελάχιστο, ελαφρύνετε την
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
ντροπή τους, αμβλύνετε το αίσθημα υποτέλειας, βοηθείστε τους
στην αύξηση της αυτοεκτίμησης, απαλύνετε τον πόνο τους, α μη τι
άλλο θα τους ξαναχρειαστείτε.
Νέοι συνάδελφοι εκλεγμένοι ή μη φωνάζετε και διαμαρτύρεστε
να φύγουν οι παλιοί, καλώς αλλά μετά τι; Βλέπουμε τη διάθεσή
σας, την προσφορά σας, τη συμμετοχή σας. Επιτρέψτε μου να πω
ελάχιστη ως μηδαμινή. Πάντως συνειδητοποιήστε ότι, το
μεγαλύτερο κίνδυνο στο χρηματιστήριο του ρίσκου ανάγκης αίματος
τον έχετε εσείς, γιατί α μη τι άλλο έχετε να ζήσετε 20-30 χρόνια
ακόμα, για να φτάσετε ηλικιακά εμάς τις παλιοσειρές διάστημα
πολύ μικρό, πολύ μακρύ με άγνωστο «χι» του που και πότε και
πως η δυσάρεστη έκπληξη δυσαρέσκειας κάνει την εμφάνισή της.
Μακάρι να μην επαληθευτούμε, όπως όταν φωνάζαμε και
δυστυχώς επαληθευτήκαμε για το τίμημα της τέλεσης των
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Ολυμπιακών Αγώνων στη χώρα μας, για τον αγροτοβιομηχανικό
συνεταιρισμό «ΑΡΚΑΛΙ», για σχολεία μεγαθήρια στην ύπαιθρο
χωρίς μαθητές, όταν στην πόλη δεν υπήρχαν, κολλυβοποίηση του
δημοσίου χρήματος, πάρε και εσύ, δώσε και εμένα, φαραωνικά
έργα αμφιβόλου χρησιμότητας που μόνο το κοινωνικό σύνολο δεν
εξυπηρετούν.
Θέλω να πιστεύω ότι υπήρξε τυχαίο γεγονός η μη
προσέλευση έστω ενός φίλου ή μέλους της ΑΜΑΚ, δεν μας έχει
συνηθίσει με την ευαισθησία της σε τέτοιες απουσίες. Ανάγκη
αίματος δεν ξεχωρίζει νέο, γέρο, άσπρο, μαύρο, πράσινο, κόκκινο,
έχει ένα κοινό και μόνο για όλους, πόνος και μόνο πόνος. Για τις
άλλες παρατάξεις μέλη και φίλους αν ήταν αν μοιραστεί κάτι,
πληθώρα προσώπων, αθρόα προσέλευση, και ενίοτε και με δόση
εκβιασμού.
Προτείνω άμεση λήψη απόφασης της Αντιπροσωπείας,
πρώτον αιμοδότης πρώτο κριτήριο σε οποιαδήποτε παροχή από το
ΤΕΕ, συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, μόνιμες επιτροπές,
πραγματογνωμοσύνες, έγκριση σε οποιαδήποτε εκδήλωση με
έξοδα του ΤΕΕ και οτιδήποτε άλλο.
Δεύτερον, αναφορά ονομάτων μνεία όπου δη, ακόμα και
βράβευση.
Αυστηρή διαχείριση από διαπαραταξιακή επιτροπή με
εξάμηνη ενημέρωση της Αντιπροσωπείας.
Τέταρτον, επιστροφή του κεφαλαίου υγείας αν είναι δυνατόν
με μικρή αύξηση, δίνοντας εξορκίζεις το κακό, όπως έλεγε ένα
παππούς, «αν έχεις το ανταλλακτικό έτοιμο και πάνω από τη
μηχανή, αυτή δουλεύει ποτέ δεν χαλά».
Και εγώ δίνω αίμα,
πιστεύω και ελπίζω ότι το εξορκίζω, μακάρι να μπορώ να δίνω
χωρίς ποτέ να το χρειαστώ, ελπίζω να δικαιωθώ. Όταν γελάς το
κακό φεύγει γιατί νομίζει ότι γελάς γι’ αυτό, εγώ γελώ εσείς;
Και σύμφωνα με το σύνταγμα που καλά – καλά έχει ψηφιστεί
στην Ελλάδα ένα τελευταίο, υπάρχει ανεξιθρησκία, συνάδελφοι
δηλώστε μάρτυρες του Ιεχωβά και κανένα πρόβλημα, ούτε δίνουνε,
ούτε παίρνουνε, αυτό μόνο σας λέω. Δεν μιλάμε για λόγους υγείας
συναδέλφισσα, αλλά δεν δέχομαι και από συναδέλφισσα νεαρά την
ηλικία να λέει, τι μου έκανε το Επιμελητήριο και γιατί να δώσω εγώ
αίμα; Δεν το δέχομαι αυτό συναδέλφισσα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Και γιατί κοιτάς εμένα και το λες;
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Εσύ μίλησε τώρα και γι’ αυτό σου μίλησα, δεν το
έλεγα για σένα εντάξει; Και ειδικά από νέους, διότι οι νέοι ξέρουν
μόνο να λένε τι έκανε το Επιμελητήριο, τι έκανε το Επιμελητήριο,
εσείς τι κάνετε οι νέοι;
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Άλλο το αν μπορείς να δώσεις και άλλο το δεν
μπορείς, δεν μιλάμε γι’ αυτούς που έχουν πρόβλημα υγείας.
Γιάννη αλλά δεν το αναφέρεις πουθενά, δηλαδή
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:
συγγνώμη τώρα εντάξει κάποιοι δεν μπορούν να δώσουνε αίμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συγγνώμη, συγγνώμη, ερωτήσεις
θέλει να κάνει κάποιος;
Ερωτήσεις, ένα λεπτό ερωτήσεις
συντεταγμένα, Μονιάκης, άλλος που θέλει να κάνει ερώτηση;
Βρέντζου, άλλος ή άλλη;
Κλείνει ο κατάλογος ερωτήσεων,
συνάδελφε Μονιάκη ερώτηση.
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Είναι προφανώς και είναι πολύ σημαντικό το θέμα
της αιμοδοσίας κ.λ.π., αλλά η εισήγηση του συναδέλφου Κασαπάκη
παρόλο που είναι αρκετά αιχμηρή σε πολλά σημεία, δεν με
πειράζει καθόλου αυτό, δεν λαμβάνει υπόψη, δηλαδή δεν φαίνεται
να λαμβάνει υπόψη μια ομάδα ανθρώπων που πραγματικά θέλουν
να λάβουνε, να είναι αιμοδότες και δεν μπορούνε για κάποιο
πρόβλημα υγείας ή οτιδήποτε άλλο. Και τους παίρνεις όλους και
τους καταδικάζεις όλους συλλήβδην, τουλάχιστον αυτό φαίνεται
από την εισήγηση.
Θα ήθελα μια διευκρίνιση σε αυτό έτσι; Όχι, τώρα και
δεύτερον, εγώ θα συμφωνούσα να λαμβάνεται σαν κριτήριο, αν και
είναι τοποθέτηση τώρα αυτό, όχι και πρώτο κριτήριο τώρα στις
ομάδες εργασίες και όλα αυτά του ΤΕΕ το θέμα του αιμοδότη, να
είναι ένα κριτήριο, πιθανά θα μπορούσαμε να το δούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συναδέλφισσα Βρέντζου.
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Θέλω τα στοιχεία αυτών που δώσανε αίμα με την
έννοια στατιστικά, δηλαδή πόσοι δώσανε και τι ηλικίες είχανε και τι
συμμετοχή στις παρατάξεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε Κασαπάκη.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Απ’ ότι γνωρίζω 7 άτομα στο Ηράκλειο και 4 στον
Άγιο Νικόλαο, στα 2.000 άτομα, εγώ δεν το θέτω παραταξιακά,
είπα, εξέφρασα μια απορία, δεν το θέτω παραταξιακά, γιατί οι
άλλες, αν ήταν για τις παρατάξεις, να πεις μετά.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Εφτά.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Εφτά, όλοι γέροι.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Όταν λες γέροι;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Εγώ είμαι ο νεότερος, αυτό αν σε καλύπτει αυτό και
το άλλο στον συνάδελφο το Μύρο, το αυτονόητο, δηλαδή πρέπει να
επιβεβαιώνουμε το αυτονόητο; Τι πρέπει δηλαδή τι; Πρέπει να πω
ότι ο Μύρος έχει, ο Κασαπάκης έχει να πω, φυσικό όταν δεν
μπορείς γιατί και προτού σου πάρουν αίμα σε ελέγχουνε, μάλιστα
μια συνάδελφος, συναδέλφισσα μου είπε, ευτυχώς και μου πήρανε
αίμα και αισθάνθηκα πολύ καλά, διότι σημαίνει ότι είμαι υγιής.
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Καλά ή κακά ο καθένας έχει έναν τρόπο για να
τσιγκλήσει κάπου αυτό το…, οι άλλοι όπως είπαμε, όλοι το λέμε οι
άλλοι φταίνε και εμείς δεν φταίμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τέλειωσες την απάντηση;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τοποθετήσεις παρακαλώ.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Μα εγώ δεν είπα ότι…
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Βρέντζου, μισό λεπτό, Βαϊλάκης.

Μα εγώ δεν είπα ότι…, η Κα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Υπάρχει τώρα, γίνεται κάποια πρόταση;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Βέβαια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θα την πούμε, θα την πούμε,
άλλος τοποθέτηση;
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ξυλούρης.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
σοβαρό.

Είναι και πολύ σοβαρό το θέμα αυτό, πάρα πολύ

Άλλος ή άλλη;
Σφακιανάκη,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
άλλος; Χωραφάς, Ινιωτάκης, άλλος ή άλλη; Κανείς, κλείνει ο
κατάλογος, συναδέλφισσα Βρέντζου.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Και ο Πρόεδρος μου φαίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τον έχω γράψει.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Το έγραψες;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
σύντομα.

Σύντομα όμως, όσο μπορούμε

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Εγώ μάθει να σέβομαι και το ύφος του κάθε ενός και
το αιχμηρό του θέματος, αλλά δεν μπορώ να μην τοποθετηθώ ότι
διαβάζοντας αυτό το κείμενο όσο αιχμηρό και εάν είναι, που δεν με
νοιάζει, τη μόνη παράταξη που αναφέρει ότι δεν πήγε είναι η
ΑΜΑΚ. Γι’ αυτό ήτανε και ερώτησή μου, ήταν όλοι, όλοι εφτά και
κάνουμε, δηλαδή όταν διαβάσεις αυτό το κείμενο κάποιος τι
καταλαβαίνει; Ότι πήγαν όλοι οι άλλοι και έλαμψε δια της απουσίας
της αυτή η παράταξη.
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Δεύτερον θέμα, δεν είναι θέμα λοιπόν ότι δεν λέμε εδώ
παραταξιακά, αν διαβάσει κάποιος αυτό το κείμενο καταλαβαίνει ότι
η μόνη παράταξη που έλειπε ήτανε η ΑΜΑΚ, ένα. Το δεύτερο είναι
ότι αυτή η ιστορία με τους νέους πια δηλαδή αρχίζει και με ενοχλεί
πραγματικά αφάνταστα. Βάλλουμε συλλήβδην, δεν συμμετέχουνε,
δεν κάνουνε, δεν δείχνουνε και τα κάνουνε όλοι οι παλιοί ποιοι; Οι
εφτά; Δηλαδή οι εφτά είναι παλιοί αυτό δείχνει κάτι; Αν δείχνει
κάτι όλη αυτή η ιστορία είναι ότι πραγματικά σαν κοινωνία δεν
έχουμε ευαισθησίες, σαν κοινωνία δεν έχουμε μάθε να δρούμε
συλλογικά, σαν κοινωνία δεν έχουμε μάθει να είμαστε εθελοντές σε
πράγματα, σαν κοινωνία δεν έχουμε συλλογική συνείδηση και σαν
κοινωνία δεν δρούμε, γιατί; Για πολλούς λόγους και πάνω από όλα
γιατί αυτοί που μας κυβερνούνε πραγματικά έχουν αυτή την
κατεύθυνση και αυτή την κρίση αξιών που ζούμε σήμερα.
Δεν μπορούμε λοιπόν ορμώμενοι από ένα θέμα να ερχόμαστε
εδώ συλλήβδην και να βρίζουμε και να λέμε ότι σήμερα δεν
κάνουνε αυτό οι νέοι, ενώ οι παλιοί είναι οι σωστοί, από πού
προκύπτει αυτό από τους εφτά που ήρθανε; Προφανώς υπάρχει
θέμα, προφανώς υπάρχει θέμα, δεν είναι θέμα ηλικιακό όμως μόνο,
είναι γενικότερο ζήτημα και το αντιμετωπίζουμε πολύ επιπόλαια
άμα το δούμε έτσι και μέσα από αυτό το εκμεταλλευόμαστε για να
θίγουμε και ανθρώπους που α μη τι άλλο έχουνε αποδείξει εδώ
πέρα την παρουσία τους εθελοντικά και τόσα χρόνια και με την
παρουσία τους εδώ. Σε μη αμειβόμενα θέματα.
Καιρός λοιπόν είναι να προσέχουμε αυτά που λέμε και να μην
βγαίνουνε τέτοια κείμενα προς τα έξω τα οποία παραποιούνε την
αλήθεια και παραποιούν την πραγματικότητα, εξοργίζομαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος Βαϊλάκης.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Συμφωνώ βασικά με τη συναδέλφισσα, βασικά όμως
εδώ που τα λέμε τώρα αν το δει κανείς το κείμενο, εγώ προσωπικά
παρόλο που έχω πρόβλημα υγείας, ντρέπομαι. Ντρέπομαι και δεν
θα κρίνω το κείμενο, ντρέπομαι που εφτά άτομα ήρθαν όλα – όλα
να δώσουν αίμα, άσχετα αν ήτανε γέροι, νέοι ή δεν ξέρω τι. Εφτά
άτομα είναι εφτά άτομα και είναι ντροπή.
Εγώ το είδα με την ιδέα ότι δεν μπορώ, δεν ενδιαφέρθηκα,
έπρεπε όμως να έρθω να προστεθώ στην όλη ιστορία. Το ήξερα ότι
ήτανε στο ΞΕΝΙΑ, έπρεπε να έχω έρθει και έπρεπε παιδιά να είναι
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παραπάνω όλοι αυτοί. Το κείμενο δεν θέλω να το κρίνω είναι
λίγο.., εγώ συμφωνώ με τη συναδέλφισσα, βέβαια στην ΑΜΑΚ
μάλλον κομπλιμέντο κάνει στο κείμενο αυτό, λέγοντας ότι περίμενα
από την ΑΜΑΚ, δηλαδή οι άλλες παρατάξεις δεν είναι τόσο
ευαίσθητες, μπορεί να το πάρει κανείς και έτσι. Αλλά εν πάση
περιπτώσει η ουσία του κειμένου ανεξάρτητα πως έχει γραφεί, είναι
ένα πράγμα, είμαστε απαράδεκτοι.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο καλεί να δώσουμε αίμα και
εμφανίζονται από τους 2.000 ανθρώπους εφτά άτομα, ε, όχι
είμαστε απαράδεκτοι, αυτό όμως που έχω να πω τελειώνοντας
είναι ότι, οι εκπρόσωποι των παρατάξεων θα έπρεπε να πάρουνε
κάποια τηλέφωνα και να πιέσουνε λίγο καταστάσεις και σίγουρα αν
παιρνότανε κάποια τηλέφωνα, να αναλάβει εκπρόσωπος ο Γιάννης
ας πούμε και εγώ που είμαι αναπληρωτής, θα έπρεπε να είχαμε
πάρει κάποια τηλέφωνα. Το πήραμε, η μόνη δικαιολογία ότι δεν το
πήραμε το θέμα σοβαρά και με αυτή την έννοια το κείμενο αυτό
εμένα τουλάχιστον με ευαισθητοποιεί, ανεξάρτητα από τον τρόπο
που έχει γραφεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος Ξυλούρης.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Επειδή το έχουμε κουβεντιάσει επανειλημμένως το
θέμα αυτό και άλλες φορές, εμείς σαν παράταξη και χρησιμοποιώ
να βάλω τη λέξη εμείς, είχαμε καταψηφίσει την πρόταση για την
εξής απλή λογική. Είναι προφανές ότι πρέπει να δίνουμε όλοι όχι
μόνο το αίμα, αλλά και τα όργανα και πέρα από εξορκισμούς και
θρησκευτικές προκαταλήψεις, αυτό για μας είναι δεδομένο. Όμως
θεωρούμε βαθύ ανθρώπινο λάθος να κάνει το κάθε σωματείο, το
κάθε εργατικό επιστημονικό κοινωνικό σωματείο το δικό του αίμα,
τα δικά του όργανα, τα δικά του…
Εμείς έχουμε την εξής αντίληψη, η υγεία είναι ένα αγαθό και
πρέπει να είναι κοινωνικό και δωρεάν για όλους και η αιμοδοσία
πρέπει να γίνεται από όλους για όλους. Το στυλ του πριβέ του
δικού μου, του έτσι, του αλλιώς το καταδικάζουμε και μας φέρνει
μαθηματικά στη λογική, ότι εγώ είμαι εδώ και εξασφαλίζουμε και
για σένα.
Άρα συμφωνούμε στη λογική και δεχόμαστε την κριτική ότι
δεν έχουμε συνηθίσει να δίνουμε αίμα, κάτι που και αυτό δεν είναι
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τυχαίο, γιατί όλοι μας ενδόμυχα κάπου πιστεύουμε…
κασέτας)

(αλλαγή

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: …και χρησιμοποιώ τον όρο περιουσία, γιατί το αίμα,
η υγεία είναι η ανώτερη περιουσία.
Και κλείνοντας θέλω να πω το εξής όμως, τη στιγμή –
προσέξτε να δείτε το Τεχνικό Επιμελητήριο θέματα που θα
μπορούσε θα θίξει – που το έλεγε ο Αλέκος προηγουμένως ότι, εσύ
το είπες, ότι πήγε κάποιος στο νοσοκομείο και δεν είχανε χαρτί,
χαρτί και δεν έχουνε μπαμπάκια και ενέσεις και παίρνει ο καθένας
από το σπίτι του, ξέρετε γιατί το κάνουνε;
Γιατί όπως θα
πουλήσουν και το αίμα, θα πουλήσουνε το νοσοκομείο.
Εμείς λοιπόν δεχόμαστε τις παροτρύνσεις για το ότι δεν…,
προφανώς είναι λάθος η αντίληψη νέου ή παλιού, εμείς σαν
παράταξη πιστεύουμε ότι οι νέοι είναι πάντα πιο μπροστά από τους
παλιούς ότι και να λέμε. Είναι πάντα μπροστά, είναι νομοτέλεια ο
νέος είναι πάντα μπροστά και εκεί είναι και το μέλλον μας. αλλά το
καταγγέλλουμε αυτή τη λογική, γιατί ο Γιάννης το κάνει καιρό.
Δηλαδή το να λέμε συνέχεια να κάνουμε το δικό μας κλαμπ με το
αίμα είναι μεγάλο λάθος παιδιά, μεγάλο λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συναδέλφισσα Σφακιανάκη.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Δεν θα πω πολλά μόνο ένα σχόλιο, Γιάννη για να
πιάσεις ένα θέμα, ανακάτεψες ένα κάρο άλλο πολιτικά ζητήματα, τα
οποία είναι αυτοτελή θέματα.
Εγώ θέλω να κάνω το εξής σχόλιο, επειδή σε όλη μου τη ζωή
μετέχω σε θέματα μειοψηφικά, έχω φάει άπειρες ώρες να είμαι στις
συνεδριάσεις των 2 και 3 και 6 ατόμων και έχω απογοητευτεί και
έχω καταλάβει, όχι τη συμπεριφορά των νέων που είπε η Ειρήνη,
αλλά γενικά του κοινωνικού περίγυρου, χαίρομαι από μια άποψη,
ότι βρέθηκες και εσύ και άλλοι για πρώτη φορά σε κάτι, όπου
διαπιστώνεται το ίδιο πράγμα.
Αν πάρετε και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες, θα συναντήσετε
και άλλα τέτοια φαινόμενα και τότε θα μπορέσουμε ίσως να
συζητήσουμε σοβαρότερα. Προφανώς όμως όσο σοβαρό και να
είναι το θέμα, δεν είναι πρωταρχικός σκοπός του ΤΕΕ, προφανώς
δεν μπορώ να συμφωνήσω να βάλουμε οποιοδήποτε κριτήριο.
Σηκώνει όμως πολλή συζήτηση το θέμα.

σελίς 101 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος Χωραφάς.
Γιάννη εγώ σε αντίθεση με τους προηγούμενους
ΧΩΡΑΦΑΣ:
χαίρομαι ιδιαίτερα που το έκανες αυτό το κείμενο, χαίρομαι γιατί
καταρχήν αν δεν το έκανε δεν θα ξέραμε τα αποτελέσματα, δεν θα
ήξερε κανείς μας το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας του
Τεχνικού Επιμελητηρίου.
Πάμε στο δεύτερο θέμα, είναι πράγματι απαράδεκτο,
ξεκινώντας από την προσωπική αυτοκριτική που ξέρω για ποιο
λόγο δεν ήμουνα εκείνη την ημέρα εκεί και δεν μπορώ να πω ότι
είμαι και απόλυτα δικαιολογημένος έστω και αν είναι μια
δικαιολογία, είναι απαράδεκτο, έπρεπε να έχουμε κάνει έστω δυο
τηλέφωνα σε δυο γνωστούς, να μαζευτεί κόσμος. Ίσως έπρεπε να
έχει προβληθεί και περισσότερο, ίσως ασφαλώς όπως είπε και η
συνάδελφος η Βρέντζου είναι το θέμα κοινωνικό, δεν νομίζω ότι
είναι μόνο για το Τεχνικό Επιμελητήριο, αλλά έπρεπε να έχουμε
προσπαθήσει περισσότερο.
Από ‘κει και πέρα εγώ είμαι της άποψης ξεκάθαρα ότι έκανες
κομπλιμέντο στην ΑΜΑΚ γι’ αυτό θα ήθελα να το είχες αποφύγει,
ήτανε ξεκάθαρο κομπλιμέντο αυτό τώρα. Δηλαδή είναι μια η
παράταξη η οποία έχει τις ευαισθησίες, η άλλη γραμμένους σας
έχουνε οι συνάδελφοι. Τέλος πάντων, τώρα ο διαχωρισμός νέοι,
ηλικιωμένοι ή όπως αλλιώς θες πες το, νομίζω ότι πρέπει να μας
προβληματίσει.
Συμφωνώ που τον κάνεις, γιατί πρέπει οι νέοι να αναλάβουν
περισσότερες πρωτοβουλίες, πρέπει, υπάρχει ο χώρος, υπάρχει ο
χρόνος, υπάρχουν όλα, πρέπει να καταλάβουμε οι ίδιοι ότι πρέπει
να μπούμε μέσα σε αυτό. Ίσως η διαδικασία της Αντιπροσωπείας ή
αν θέλετε και των άλλων επιτροπών να διώχνει κόσμο, το έχω πει
πολλές φορές, διώχνει κόσμο, κάποιος που θέλει να συμμετάσχει,
μετά από λίγο κουράζεται, δυσφορεί, νοιώθει ότι δεν τον χωράει ο
τόπος. Όμως πρέπει να μπουν οι νέοι στο παιχνίδι και έχουν την
ευθύνη αυτή, όχι κανένας άλλος.
Από ‘κει και πέρα σηκώνει πολύ συζήτηση νομίζω το θέμα το
να μπει ως απαραίτητο προσόν το να είσαι αιμοδότης, όμως καλό
θα ήτανε να πάμε όλοι μας χωρίς έστω τη διοργάνωση του
Τεχνικού Επιμελητηρίου, μετά από αυτή τη συζήτηση που έγινε, να
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δώσουμε στο νοσοκομείο μία φιάλη αίμα, που πρέπει να είναι λαϊκή
περιουσία όπως ειπώθηκε. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφε Ινιωτάκη το λόγο.

Ο

συνάδελφος

Ινιωτάκης,

Αν δει κανείς τώρα το ζήλο που
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
δείχνουμε να τοποθετηθούμε όλοι, είναι πραγματικά μια
σχιζοφρένεια, να θέλουμε να εκφράσουμε άποψη πάνω στο θέμα
που έφερε ο Γιάννης, ενώ την μέρα εκείνη σχεδόν απ’ όσους
βλέπω εδώ δεν ήτανε κανένας. Δηλαδή είναι τρομαχτικό, πρώτη
διαπίστωση, ενώ εδώ μπορεί τώρα να αρπαχτούμε να πούμε του
Γιάννη να πει, που επικαλείσαι την ΑΜΑΚ, όχι είπες κομπλιμάν και
να φάμε δύο ώρες και τη μέρα της εθελοντικής αιμοδοσίας δεν
ήτανε παρά 3 – 4 από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Αυτό
είναι μία πρώτη διαπίστωση.
Μια δεύτερη διαπίστωση, ότι μου αρέσει πάρα πολύ που το
τραβάει ο Γιάννης το θέμα, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί εγώ έτσι
το αντιλαμβάνομαι το Επιμελητήριο, κάθε ένας να τραβάει ένα θέμα
που το πιστεύει, να το σηκώνει και να έρχεται το Τεχνικό
Επιμελητήριο με τα όργανά του, με την υπηρεσία του και να
προσπαθεί να το υλοποιήσει. Με στεναχώρησε πάρα πολύ γιατί
δεν πίστευα ποτέ, γιατί την πρώτη φορά που κάναμε μαζέψαμε 21
φιάλες μόνο στο Ηράκλειο, 21 φιάλες. Και λέω, τη δεύτερη φορά
μετά από 8 μήνες αυτή η εκδήλωση παιδιά να σας πω μερικά
ενημερωτικά, τη δουλεύαμε 8 μήνες. Και τι έκανα; Έβαλα στο
χορό αυτούς που είχανε πάρει αίμα, λέω αυτοί αν θα μπουν στο
χορό ακριβώς επειδή είναι αυτοί που έχουνε ευεργετηθεί, θα
σπρώξουν το θέμα και όντως μπήκαν τα παιδιά. Και η Τζούλια με
τον Πάολο και ο Μανόλης ο Καραλάκης από το Λασίθι, μπήκανε τα
παιδιά που είχανε πάρει αίμα.
Επικοινωνιακά το παίξαμε όσο δεν παιζότανε, αφίσα
σχεδιασμένη άψογη από την Κάλια, στα SMS, στην ιστοσελίδα,
στην τηλεόραση, κόντρα μπλουζάκια, βρήκαμε σπόνσορες, ήρθαν
τα παιδιά ένα πολύ ωραίο συγκροτηματάκι και έπαιξε μουσική και
εκεί ήτανε παιδιά, εκεί που κοπήκανε τα πόδια μου ήτανε όταν
ήρθαν τα παιδιά του συγκροτήματος και μου λένε, Πρόεδρε τι να
κάνουμε; Να ξεκινήσουμε να παίζουμε μουσική, αφού μου λέει
ποιος εσύ θα μας ακούς; Δεν υπήρχε παιδιά ακροατήριο.
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Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι…, η στεναχώρια δεν είναι μόνο ότι
έχουμε εφτά φιάλες από το Ηράκλειο, που είναι εντάξει αυτό ότι
δεν μαζέψαμε, δεν
υπήρχε κάποια στιγμή ακροατήριο για να
ξεκινήσουν τα παιδιά να παίζουν μουσική.
Και τους λέω, όχι
ξεκινήστε βρε παιδιά και θα μαζευτούνε οι γείτονες εδώ αυτοί οι
πιτσιρικάδες που έρχονται εδώ και κάνουνε πατίνια να κάτσουν,
τουλάχιστον η προσπάθεια να ολοκληρωθεί όπως την είχαμε
σχεδιάσει. Και έτσι ξεκινήσανε τα παιδιά και τους ευχαρίστησα
πάρα πολύ που παίξανε ουσιαστικά μουσική χωρίς να έχουν κοινό
και ολοκληρώθηκε, όπως ολοκληρώθηκε η όλη εκδήλωση.
Βεβαίως το θέμα είναι κοινωνικό, βεβαίως ήθελα να το πω και
στην αρχή της τοποθέτησής μου ότι, αυτό το οποίο ζω τον
τελευταίο διάστημα είναι ότι, όποιες πρωτοβουλίες παίρνουμε, ενώ
το προηγούμενο διάστημα μας βγαίνανε όλα, φορείς, συναντήσεις
με τα Επιμελητήρια, τώρα ότι κάνομε δεν βγαίνει συνάδελφοι.
Βγαίνει με τρομερό κόπο, με τρομερή γκρίνια και δεν βγαίνει έτσι
όπως το υλοποιούμε, έτσι όπως θέλαμε να υλοποιηθεί και έτσι
όπως το περιμέναμε να βγει. Και αυτό είναι ένα συμπέρασμα γι’
αυτά τα οποία βιώνουμε, αυτά τα οποία κάνουμε και τα οποία
πλέον είναι μια οδυνηρή πραγματικότητα. Ενώ χρειαζόταν άλφα
κόπος και είχες ας πούμε δύο άλφα αποτέλεσμα, τώρα θα κάνεις
πολλαπλάσιο άλφα και θα είναι υποπολλαπλάσιο του άλφα το
αποτέλεσμα που θα πάρεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί, είναι πάρα πολλοί, εγώ
προβληματίζομαι γιατί ενώ περίμενα οι συλλογικότητες στην
περίοδο της κρίσης να αποκτούνε έτσι μια μεγαλύτερη όσμωση και
να υπάρχει ένα δέσιμο της κοινωνίας, εγώ βλέπω φυγόκεντρη
στάση ο καθένας μας να κλείνεται στο καβούκι του, δεν με
ενδιαφέρει εμένα, δεν είναι πρόβλημά μου, δεν πάει να μην έχει
αίμα, δεν πάει να γίνεται σκοτωμός στους δρόμους του Ηρακλείου
και των Χανίων και δεν έχουν αίμα τα νοσοκομεία μας; Γιατί αυτό
που λέει ο Κώστας είναι λάθος και να του το πω για να το μάθει, η
τράπεζα αίματος του ΤΕΕ/ΤΑΚ είναι φίλων, συγγενών και γνωστών.
Δηλαδή αίμα εμείς δεν θα αρνηθούμε να δώσουμε σε κανένα, το
έχουμε βάλει στο καταστατικό, αίμα μπορεί να πάρει οποιοσδήποτε
έρθει να μας το ζητήσει και να του το δώσουμε. Δεν είναι πριβέ η
τράπεζα αίματος και ουσιαστικά όποιος κάνει τέτοια προσπάθεια,
ενδυναμώνει τις τράπεζες αίματος των νοσοκομείων της Κρήτης, τα
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οποία είναι ελλειμματικά ειδικά της θερινές περιόδους. Για να είναι
ξεκάθαρο έτσι;
Βέβαια αυτή η προσπάθεια το είπα κιόλας όταν κλείσαμε τη
βραδιά, εμάς δεν μας απογοήτευσε, γιατί όπως είπε και η Βάννα να
προβληματιστούμε, πολλοί έχουμε κάνει μοναχικές διαδρομές,
δυσκολίες. Εμάς πρέπει να μας δυναμώσει και να επαναλάβουμε
άμεσα κιόλας - σε ένα εξάμηνο - την εκδήλωση αυτή και να
κάνουμε αυτό το οποίο είπε και ο Γιάννης, ότι πρέπει ίσως και εκεί
να αποτύχαμε οργανωτικά, ότι αποτύχαμε στο ότι νομίσαμε ότι το
θέμα επειδή το παίξαμε πάρα πολύ επικοινωνιακά.
Αν δεν
σηκώσεις Γιάννη το τηλέφωνο καλά το λες, Γιάννη έλα, και είχε
δίκιο διότι έπρεπε να έρθεις εκείνο το βράδυ, να είσαι εκεί, άσχετα
που δεν μπόρεσες να δώσεις αίμα. Και για να το πούμε αυτό για να
μην υπάρχει παρεξήγηση, ήρθαν πολλοί συνάδελφοι παιδιά, δεν
ήρθαν εφτά μόνο, ήρθαν πόσοι; Παραπάνω ήταν Γιάννη, ήτανε
τουλάχιστον 30 με 40 άτομα μηχανικοί που πέρασαν που δεν
μπόρεσαν να δώσουν αίμα. Βεβαίως πάρα πολλοί γιατί είναι πάρα
πολύ αυστηρά τα μέτρα, για να το γνωρίζετε και αυτό, δηλαδή και
ένα ταξίδι να είχες κάνει την προηγούμενη βδομάδα στο εξωτερικό
δεν έδινες αίμα. Χάσαμε δυο – τρεις περιπτώσεις τέτοιες που
ήτανε αστείο. Λέει βρε παιδιά εγώ δεν…, όχι λέει ήσουνα ταξίδι στο
εξωτερικό δεν δίνεις αίμα, φύγε, υπήρχανε τέτοια ζητήματα.
Εμείς λοιπόν, εγώ θα πρότεινα να το επαναλάβουμε άμεσα,
έχουμε τώρα καμιά 20αριά φιάλες, να το επαναλάβουμε, απλώς να
σας πω ότι, η όλη προσπάθεια πλέον είναι δύσκολη και κουραστική
και για το λόγο ότι το ίδιο το κράτος καταρρέει. Δηλαδή να σας πω
δύο στοιχεία. Η πρώτη δυσκολία που έγινε μια βδομάδα πριν,
μεγάλη δυσκολία, ήταν όταν το Βενιζέλειο μας λέει, δεν μπορούμε
να κάνουμε απόγευμα που θέλετε την αιμοδοσία. Γιατί ρε παιδιά
δεν μπορείτε;
Δεν γίνεται, δεν πληρώνει το κράτος πλέον
υπερωρίες και δεν έρχονται οι εργαζόμενοι. Και αναγκάστηκα να
πάρω τον Πρόεδρο του νοσοκομείου να του πω ότι είναι
απαράδεκτο, να θέλουμε εμείς να ενισχύσουμε το νοσοκομείο σας
με αίμα και εσείς να μας λέτε ότι δεν θα έρθετε, θα έρθετε λέει
9:00, μα 9:00 με 12:00 ποιος θα ‘ρθει, ποιος μηχανικός; Δεν
μπορεί να δώσει αίμα ο μηχανικός 9:00 με 12:00, θα έρθει
απόγευμα. Τους βάλαμε λοιπόν, βρήκαμε τον τρόπο δεν ξέρω και
ακριβώς πως το ξεπέρασε το πρόβλημα ο Πρόεδρος ο Κυδωνάκης
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και έδωσε προφανώς ρεπό το πρωί και ήρθανε οι άνθρωποι το
απόγευμα.
Το δεύτερο τώρα, το δεύτερο, ποιο ήταν το δεύτερο
πρόβλημα το μεγάλο που ήθελα να σας πω και ήτανε ουσιαστικό;
Τέλος πάντων δημιουργούνται προβλήματα πάρα πολύ δύσκολα
και μεγάλα στο να το ξεπερνάμε, όμως εμείς δεν πρέπει να
χάνουμε έτσι τη διάθεσή μας. Οι μικρές Ελλάδες που είπε και ο
Τάσσιος είναι αυτές και απλώς αποδείχθηκε ότι στην περίπτωσή
μας παραείναι μικρή. Όμως υπάρχουνε και εμείς πρέπει εδώ να
σταθούμε όρθιοι αυτή τη δύσκολη περίπτωση και αυτές τις
προσπάθειες τις εθελοντικές, αυτές που θέλουν ψυχή, να κάνουμε
ότι μπορούμε καλύτερο ο καθένας από την πλευρά του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος Χαρωνίτης θέλει
να πει κάτι; Ωραία, έκλεισε ο κατάλογος των τοποθετήσεων, ο
συνάδελφος Κασαπάκης αν θέλει να δευτερολογήσει.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Δυο απλά λόγια θέλω να πω τίποτα παραπάνω,
δυο απλά λόγια, ούτε θέλω να διεκδικήσω το αλάθητο του Πάπα,
ούτε ότι αυτά που είπα δεν δέχονται προσθήκες, αφαιρέσεις ή δεν
ξέρω τι. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και το έχω ζήσει και σε
προσωπικό επίπεδο και γι’ αυτό ίσως έχω και μια περαιτέρω
ευαισθησία.
Από ‘κει και ύστερα όσον αφορά τους νέους που λίγο – πολύ,
δυο νέοι μου το είπανε αυτό το πράγμα οπότε δικαιούμαι για να
ομιλώ, γιατί να δώσω αίμα για το Επιμελητήριο; Τι έκανε το
Επιμελητήριο για μένα; Δεν μου το είπε ένας γέρος, ονόματα
βέβαια δεν μπορώ να πω διότι δεν είμαι ρουφιάνος, αλλά μου το
είπανε. Όπως και κάποιοι άλλοι νέοι συνάδελφοι το πρωί μου
είπανε, α, έχουμε αυτό ωραία, ε, τότε να ‘ρθω να δώσω.
Αν δηλαδή ένα τέτοιο θέμα έστω και με αιχμηρό όπως θέλετε
πέστε το, με αιχμηρό τρόπο, με άγριο τρόπο, δεν ξέρω τι, αν δεν
ταρακουνήσουμε τον κόσμο, σε ένα τέτοιο θέμα που μπορούμε
άμεσα εμείς να δώσουμε λύση και δεν είναι θέμα ότι είναι
ρατσιστικό μηχανικοί ή μη μηχανικοί.
Το θέμα είναι τη
συγκεκριμένη στιγμή που χρειάζεσαι αίμα το έχεις; Μετά με την
ησυχία σου ψάχνεις και το βρίσκεις ή και σε τελευταία ανάλυση
βρίσκεις έναν αιμοδότη, τον πληρώνεις και το αντικαθιστάς.
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Εμένα η προσπάθειά μου, το άγχος μου αυτό είναι και κατά
κόρο αυτό θα τραβήξω μέχρι να είμαι ενεργό, τράπεζα αίματος,
τράπεζα αίματος. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε.
Πολύ σωστά όλοι λέμε οι άλλοι τι κάνουνε, οι άλλοι μας φταίνε,
εμείς οι ίδιοι τι κάνουμε; Ας μας φταίνε οι άλλοι, εμείς προσωπικά
οι ίδιοι τι κάνουμε; Το αυτονόητο πρέπει να πω δηλαδή ότι όποιος
δεν μπορεί να δώσει αίμα, νοήμονες άνθρωποι είμαστε.
Όσον αφορά για τις παρατάξεις, για όλες τις παρατάξεις
γράφει το κείμενο, ποιος έδωσε και ποιος δεν έδωσε. Ναι μας
έχετε, όσον με αφορά η ευαισθησία σας και περίμενα εγώ
τουλάχιστον όταν το έγραφα σκεπτόμενος, ότι για σας ήτανε
κομπλιμάν αυτό, άσχετα εάν εσείς δεν θέλετε να το εκλάβετε έτσι,
με γεια σας.
Το θέμα από εκεί και ύστερα είναι, τι κάνουμε τώρα; Έγραψα
ένα κείμενο, δεν λέω ότι είναι τέλειο, γιατί πολύ καλά ξέρετε για να
γράψετε ένα κείμενο σου κοστίζει. Δεν λέω ότι είναι τέλειο, από
αυτό το κείμενο θα προκύψει μία επιπλέον φιάλη; Αυτό είναι το
δικό μου το ζητούμενο. Θα μπορέσει μία επιπλέον φιάλη
επαναλαμβάνω και πάλι; Ευνόητο βέβαια ότι όποιος δεν μπορεί,
όποιος έχει πίεση, όποιος έχει τριγλυκερίδια, νιτρογλυκερίνες δεν
ξέρω πως τα λένε να μην μπορεί να τα δώσει. Αλλά δεν παύει το
αίμα να χρειάζεται τελεία και παύλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφοι.

Δεν τελειώσαμε, δεν τελειώσαμε

Από εκεί και ύστερα θεωρώ ότι μια απόφαση
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
πρέπει να πάρουμε, το τι απόφαση ή τον έλεγχο αν θέλετε από
αυτά που προτείνω, τι προτείνετε εσείς; Μια απόφαση πρέπει να
παρθεί.
Η απόφαση που πρέπει να παρθεί είναι ότι, την
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:
επόμενη φορά που θα γίνει, να γίνει με…, (δεν αποδίδεται καθαρά,
μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Δεν φτάνει Γιάννη μόνο μια φορά, πρέπει να είναι
σε συνεχή και να έχουμε.., να υπάρχει το κίνητρο, να υπάρχει το
κίνητρο και η επιβράβευση.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Αν κατάλαβα καλά
συνάδελφος ο Κασαπάκης προτείνει τέσσερα πράγματα.

εδώ

ο

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ναι, ναι, τα οποία δεν είπα ότι άρον – άρον
σταύρωσον αυτόν.
Για να συνοψίσουμε λοιπόν
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
προτείνουμε, άμεση λήψη απόφασης της Αντιπροσωπείας που να
λέει:
Πρώτον, αιμοδότης πρώτο κριτήριο σε οποιαδήποτε παροχή
του ΤΕΕ, συμμετοχή σε ομάδες εργασίες, μόνιμες επιτροπές,
πραγματογνωμοσύνες, έγκριση δε οποιαδήποτε εκδήλωση με
έξοδα του ΤΕΕ και άλλα.
Δεύτερον, αναφορά ονομάτων μνεία ακόμα και βράβευση.
Τρίτον, αυστηρή διαχείριση από διαπαραταξιακή επιτροπή με
εξάμηνη ενημέρωση της Αντιπροσωπείας.
Και τέταρτον, επιστροφή του κεφαλαίου υγείας αν είναι
δυνατόν με μικρή αύξηση.
Δηλαδή το πήρες κάποια στιγμή που το
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
χρειάστηκες, ε, δεν πρέπει να το επιστρέψεις για να το ξαναέχουμε
για επόμενη, για κάποιον άλλο. Δεν μπορώ εγώ, βρίσκω ένα
συγγενή μου, έναν ξάδερφό μου, του λέω έλα εδώ ή δεν έχω
βρίσκω έναν αιμοδότη πόσα θες πάρε τα και βάζω το αίμα εκεί
πέρα, απλά πράγματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Στο δια ταύτα λοιπόν, τίθεται
στην κρίση του Σώματος αν αυτά τα τέσσερα που λέει ο
συνάδελφος, εάν αυτά υπερψηφίζονται ή αν καταψηφίζονται. Ποιοι
είναι υπέρ;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Όλα υπέρ σαν πακέτο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τα τέσσερα αυτά, αν κάποιος
θέλει να κάνει, καταρχήν αν κάποιος θέλει μετά να κάνει μία
προσθήκη ή μια διόρθωση θα την κάνει εκ των υστέρων, καταρχήν.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ

Σ υ νε δ ρ ί α σ η 8 η

27ης Ιουλίου 2011

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
υπάρχει μία εισήγηση εδώ.

σελίς

108

Λοιπόν για να τελειώνουμε,

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Όταν δηλώνεις αδυναμία συνάδελφε Σωμαράκη;
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Έχεις δίκιο, αλλά προηγείται πάντα αυτός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Δεν μπορεί να εφαρμοστεί, δηλαδή
ένας που δεν μπορεί να δώσει αίμα…
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Κριτήριο ωραία, κριτήριο λοιπόν.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι…
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ο αιμοδότης κριτήριο είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Η πρόταση η πρώτη, ο αιμοδότης κριτήριο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι πακέτο, πακέτο πάει.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Όχι, όχι αφαιρώ τη λέξη πρώτον.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ποιο πρώτο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
μικροφώνου)

(Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ: Ένα – ένα ξεχωριστά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα – ένα;
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ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ: Δεν μπορεί να είναι πακέτο.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ο αιμοδότης κριτήριο, όχι πρώτο κριτήριο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μάλιστα, ωραία κριτήριο, μετά
όλα τα άλλα παραμένουν;
Το πρώτο, αιμοδότης κριτήριο σε οποιαδήποτε παροχή από
το ΤΕΕ, συμμετοχή σε ομάδες εργασίες, μόνιμες επιτροπές,
πραγματογνωμοσύνες, έγκριση σε οποιαδήποτε εκδήλωση με
έξοδα του ΤΕΕ, αυτό είναι το πρώτο.
Το δεύτερον, αναφορά ονομάτων μνεία όπου δη ακόμα και
βράβευση, δεν νομίζω ότι είναι αυτό τίποτα το…
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Γιατί ο άλλος μπορεί σου λέει με βραβεύσανε επειδή
έδωσα αίμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πακέτο θα το πάμε, αν θέλετε να
διορθώσουμε κάτι, το πάμε πακέτο.
Τρίτον, αυστηρή διαχείριση από διαπαραταξιακή επιτροπή με
εξάμηνη ενημέρωση της Αντιπροσωπείας, αυτό δεν είναι…
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Τι εννοώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μια παρακολούθηση.
Δέκα φιάλες πού πήγανε; Πήρε ο Κασαπάκης,
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
επέστρεψε ο Κασαπάκης;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Διαχείριση.
Το τέταρτον, επιστροφή του κεφαλαίου υγείας αν είναι
δυνατόν με μικρή αύξηση. Άρα αυτά πάνε πακέτο, ποιοι είναι
λοιπόν υπέρ με τη διόρθωση που κάναμε τώρα; Ποιοι είναι υπέρ
με τη διόρθωση;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Και στα τέσσερα;
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Και στα τέσσερα ναι, μέτρα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Για τη διόρθωση που έγινε στο πρώτο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Η διόρθωση είναι χωρίς τη λέξη
πρώτο, αιμοδότης κριτήριο, κάποιο κριτήριο, εντάξει.
Μέτρα Γιάννη, ποιοι είναι υπέρ;
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Όχι προαπαιτούμενο δηλαδή, όχι προαπαιτούμενο,
ένα από τα κριτήρια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έτσι, έτσι, ναι, ναι.
Λοιπόν μέτρα, ποιοι είναι υπέρ; Χέρια υπέρ, υπέρ βρε παιδιά
σηκώστε τα χέρια σας, λοιπόν υπέρ; Υπέρ 15, κατά; Κατά, ποιοι
είναι κατά; 1, 2, 3, 4, κατά 4; Κατά 4 και παρών; 2.
Επομένως αυτές οι 4 προτάσεις θα μπουν σαν μια μορφή
απόφασης και θα αναρτηθεί στο…
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τώρα που ψηφίσαμε; Τώρα που
ψηφίσαμε το θέτεις; Εντάξει τώρα, εντάξει.
Αυτό έπρεπε να το κάνεις ένσταση πριν την
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:
ψηφοφορία.
Συνάδελφοι,
επομένως,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφοι για να τελειώσουμε, επομένως η πρόταση του
συναδέλφου κατά πλειοψηφία ψηφίζεται, από ‘κει και πέρα για
σήμερα τελειώσαμε, καληνυχτούμε, ευχόμαστε καλές διακοπές σε
όσους πάνε διακοπές και επανερχόμαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ
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