ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10 η
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ
Στις 9 - 11 - 2011

ΑΝΝΑ ΚΟΝΤΟΥ
Α Π Ο Μ Α Γ Ν Η Τ Ο ΦΩ Ν Η Σ Ε Ι Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν
Δ Α Κ Τ Υ Λ Ο Γ Ρ Α ΦΗ Σ Ε Ι Σ - Μ Ε Τ Α ΦΡ Α Σ Ε Ι Σ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ 70 - Τ.Κ. 71601
Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ.: 2815003180-6932760949 FAX: 2815003180
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η 10 η
Επαναληπτική Συνεχιζόμενη
Της Αντιπροσωπείας του Τμήματος
Της 9 η ς Νοεμβρίου 2011
Ημέ ρα Τετάρτη και Ώρα 19:00

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ

σελίς 3

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΡΕΝΤΖΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ, ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΛΥΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΟΡΦΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ,
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΣΑΡΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ,
ΣΓΟΥΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΒΑΝΑ, ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΙΩΣΗΦ,
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΞΥΛΟΥΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΜΑΥΡΑΚΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ,
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ,
ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ
ΙΟΥΛΙΑ,
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ,
ΖΕΡΒΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ,
ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΚΩΣΤΑΚΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΜΑΝΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ,
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ
ΜΑΞΙΜΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ,
ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ,ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 53
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 26
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 27
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ης
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ανακοινώσεις Προεδρείου.
2. Ενημέρωση δραστηριότητας Διοικούσας Επιτροπής.
3. Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη Διοικούσα
Επιτροπή.
4. Η κρίση στον κλάδο των μηχανικών – συνέπειες –
προτάσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
5. Ανάληψη ευθύνης από το ΤΕΕ για τη διαδικασία
τακτοποίησης των αυθαιρέτων, τη διάλυση των δημοσίων
μικρών
τεχνικών
υπηρεσιών
και
τη
διάλυση
των
μελετητικών γραφείων.
6. Σχέδιο ψηφίσματος, «Κάτω τα χέρια από τα αποθεματικά
του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ».

σελίς 5

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

-------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Καλησπέρα συνάδελφοι, η
ώρα είναι 19:27, αυτή τη στιγμή έχουν υπογράψει 20
συνάδελφοι, έχουμε απαρτία, δεδομένου ότι η σημερινή
συνεδρίαση είναι συνεχιζόμενη της προηγούμενης, η οποία
ήταν επαναληπτική, δεδομένου ότι η πρώτη συνεδρίαση στις
25 Οκτωβρίου δεν είχε απαρτία. Πήγαμε λοιπόν σε
επαναληπτική και σήμερα είμαστε σε συνεχιζόμενη της
επαναληπτικής, συνεπώς χρειαζόμαστε 14 άτομα απαρτία και
ήδη είμαστε 20.
Είχαμε μείνει στην προηγούμενη συνεδρίαση στη
συζήτηση, στην ολοκλήρωση της συζήτησης του κυρίως
θέματος, για το οποίο έγινε και αυτή η έκτακτη συνεδρίαση,
«Η κρίση στον κλάδο των μηχανικών συνέπειες – προτάσεις –
δημόσιος και ιδιωτικός τομέας».
Είχαν υποβληθεί τρεις
εισηγήσεις, η μία εισήγηση…, οι δύο είχαν σκοπό να γίνουν
ένα κοινό κείμενο.
Το κοινό κείμενο κατατέθηκε εδώ στο
Προεδρείο, θα σας το διαβάσω σε λίγο και η άλλη εισήγηση
δεν υπερψηφίστηκε.
Πριν σας διαβάσω όμως το κοινό κείμενο, να σας πω
έτσι δύο πράγματα πολύ σύντομα.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1 ο
Ανακοινώσεις Προεδρείου
Όπως θυμόσαστε στην
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
προηγούμενη συνεδρίαση είχε παραιτηθεί ο συνάδελφος
Σωμαράκης, με πράξη του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας
την
3985/7-11-2011
αντικαταστάθηκε
ο
συνάδελφος
Σωμαράκης Εμμανουήλ με τη συναδέλφισσα Πατρικαλάκη
Ελευθερία Χημικό Μηχανικό, η οποία είναι η επόμενη…
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μηχανικός Περιβάλλοντος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μηχανικός Περιβάλλοντος;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εντάξει, έγραφε εκεί πέρα
ένα «χι», ο κατάλογος. Ωραία, λοιπόν Πατρικαλάκη Ελευθερία
του Μ. λοιπόν με αριθμό μητρώου ΤΕΕ 99111, είναι εδώ η
συναδέλφισσα; Μάλιστα, ευχαριστούμε συνάδελφε.
Είναι λοιπόν η πρώτη επιλαχούσα του συνδυασμού
ΑΔΕΥΣΜΕΥΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΝΕΟΙ
(ΑΜΑΝ), στη θέση του συναδέλφου Σωμαράκη.
Επίσης, παρακαλώ συνάδελφοι για να προχωρήσουμε,
επίσης υπέβαλλε την παραίτησή του ο συνάδελφος Νίκος
Κουτάντος, από την παράταξη της ΠΑΣΚ, με μία επιστολή που
λέει ότι:
Λόγω της πολύχρονης παραμονής μου στο εξωτερικό δεν
καταφέρνω
να
παρακολουθώ
τις
συναντήσεις
της
Αντιπροσωπείας, γι’ αυτό υποβάλλω την παραίτησή μου στο
Σώμα, ώστε να με διαδεχθεί το επόμενο μέλος της παράταξής
μου.
Σας ευχαριστώ όλους και σας εύχομαι καλή δύναμη και
υγεία για το δύσκολο έργο.
Σας παρακαλώ να γίνει αποδεκτή από το Σώμα.
Μετά την παραίτηση αυτή, με την πράξη 3984/7-11-2011
του
Προεδρείου
της
Αντιπροσωπείας,
ο
συνάδελφος
Κουτάντος που παραιτείται αντικαθίσταται με το συνάδελφο
Γρηγοράκη
Ευάγγελο
του
Εμμανουήλ
Αρχιτέκτονας
Μηχανικός, με αριθμό μητρώου 815557 που είναι ο πρώτος
επόμενος επιλαχών του ιδίου συνδυασμού ΠΑΣΚ –
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, με τον οποίο εκλέχθηκε ο κ. Κουτάντος.
Ο συνάδελφος Γρηγοράκης είναι εδώ; Όχι.
Μετά από αυτές τις σύντομες ανακοινώσεις και πριν πάω
στην ανακοίνωση του κειμένου, του ενιαίου κειμένου της
εισήγησης του προηγούμενου θέματος που είπαμε, κατατέθηκε

σελίς 7

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

από την παράταξη ΑΜΑΚ ένα κείμενο σχέδιο ψηφίσματος, το
οποίο αναφέρεται, τώρα δηλαδή πριν από λίγο, αναφέρεται με
τίτλο: «Κάτω τα χέρια από τα αποθεματικά του ΕΤΑΑΤΣΜΕΔΕ».
Το κείμενο αυτό κρίνουμε ότι είναι σχέδιο ψηφίσματος,
απλώς για να τεθεί σε συζήτηση και ψήφιση θα πρέπει να
υπάρχει ομόφωνη αποδοχή από το Σώμα, δεδομένου ότι η
συνεδρίαση μας είναι επαναληπτική, συγγνώμη συνεχιζόμενη,
άρα είναι κάπου στο μέσο της συνεδρίασης δηλαδή.
Το Σώμα εγκρίνει να γίνει δεκτό το σχέδιο ψηφίσματος
και να συζητηθεί; Έχει κάποιος αντίρρηση;
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Εγώ λέω το εξής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μάλιστα.
(Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
μικροφώνου)…, το θέμα δηλαδή είναι πάρα πολύ σοβαρό, θα
πρότεινα να μη το συζητήσουμε…, (δεν αποδίδεται καθαρά,
μιλάει εκτός μικροφώνου)…, επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό
και ενδιαφέρον να το βάλουμε την επόμενη φορά, είναι πολύ
σοβαρό το θέμα και να το ανοίξουμε σε μια Αντιπροσωπεία με
25 άτομα.
Δεν το έχω διαβάσει τώρα μου το έδωσε.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Είναι επείγον, συνάδελφε είναι επείγον.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Το ξέρω, το κατάλαβα, αλλά μπορεί…
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Μπορούμε να το συζητήσουμε στην επόμενη
συνεδρίαση αλλά επειδή είναι ψήφισμα, είναι επείγον.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συγγνώμη συνάδελφε, εάν η
απόφασή μας δεν είναι ομόφωνη δεν μπορεί να συζητηθεί
τώρα. Επομένως…
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Θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό για να το

Κρίνεις
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση.

ότι

πρέπει

να

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Βέβαια, είναι πολύ σοβαρό για να μπορούμε,
δέκα άτομα που θα μείνουν στο τέλος και να τους
απαντήσουμε. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Να πω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συναδέλφισσα Σφακιανάκη.

Ορίστε

στο

βήμα,

η

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Το θέμα του ΤΣΜΕΔΕ έχει συζητηθεί πάρα
πολλές φορές, αυτή τη στιγμή όμως μέσα από τη συμφωνία
της 26 η ς Οκτωβρίου πάνε να πάρουν τα μισά μας λεφτά. Άρα
θέλει μια άμεση αντίδραση και στη συνέχεια ξανασυζητάμε και
ξανασυζητάμε για το πώς θα το παλέψουμε. Είναι ανάγκη
Κώστα, πρέπει να πούμε κάτι και όχι μόνο, πρέπει να το
πούμε και σε πολύ άλλο κόσμο που δεν το έχει πάρει καν
χαμπάρι.
Θέλει κανείς να πει τη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
γνώμη του; Τη γνώμη του, Μπάκιντας.
Συνάδελφοι
κυκλοφόρησε
ήδη
στους
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
συναδέλφους, κυκλοφόρησε ήδη η επικείμενη αύξηση των
εισφορών μας, σε όσους δεν το έχουν καταλάβει οι αυξήσεις
αυτές είναι τρελές. Παράδειγμα η κατηγορία στην οποία εγώ
εντάσσομαι για να δείτε το μέγεθος, θα έχει 72% αύξηση των
εισφορών. Θα πρέπει να πληρώνω 576 ευρώ το μήνα, αυτό
για να καταλάβουμε το τι γίνεται ας πούμε, τι επίθεση
δεχόμαστε.

σελίς 9

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

Έξω τώρα αρχίζουν κάποιοι να το ακούνε και δεν το
πιστεύει κανένας, όλοι λένε αποκλείεται, είναι λάθος, μας λες
κάτι λάθος. Είναι εξαιρετικά επείγον μια αντίδραση να βγάλει η
Αντιπροσωπεία, συνάδελφε Ξυλούρη εάν διαφωνείς μπορείς
να ψηφίσεις κατά, αλλά θα μας απαγορεύσεις να το
συζητήσουμε λέω. Ευχαριστώ.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Για όνομα του Θεού, μα δεν καταλαβαίνετε τι
είπα; Εγώ μπορώ να απαγορέψω;
Συνάδελφοι,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ξυλούρη θέλεις να πεις τη γνώμη σου;

συνάδελφε

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Όχι, να το συζητήσουμε παιδιά.
Συμφωνείς
δηλαδή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Υπάρχει κάποιος συνάδελφος…, ωραία άρα συμφωνείς,
υπάρχει κάποιος συνάδελφος που να διαφωνεί από το να μπει
αυτό το θέμα ως ψήφισμα; Υπάρχει κανείς που να διαφωνεί;
Όχι, επομένως μετά την ψηφοφορία για το θέμα της κρίσης
των μηχανικών, μπαίνει αυτό για συζήτηση και για ψήφιση,
ωραία.
ΘΕΜΑ 4 ο
Η κρίση στον κλάδο των μηχανικών – συνέ πειες –
προτάσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέ α (συνεχιζόμενο)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πάμε τώρα στο κείμενο των
δύο εισηγήσεων που συγχωνεύτηκαν σε μία, εγώ νομίζω ότι
αν θέλετε να σας διαβάσω το δια ταύτα, δηλαδή που καταλήγει
το κείμενο και τι θα είναι το σχέδιο απόφασης, επειδή είναι
ένα 5σέλιδο.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Είναι όλο.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να το διαβάσω όλο;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Είναι όλο αυτό.
Όλο πακέτο, άρα το
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
διαβάζω όλο. Ναι ωραία, λοιπόν ξεκινάω, παρακολουθείστε
λίγο γιατί…, θέλει να το διαβάσει κανείς από εσάς; Θέλεις;
Ωραία διάβασέ το, η συναδέλφισσα Σφακιανάκη λοιπόν θα μας
διαβάσει το σχέδιο απόφασης, το οποίο είναι ένα κείμενο
αποδοχής μεταξύ των δύο εισηγητών, των δύο εισηγήσεων
της προηγούμενης συνεδρίασης.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πρέπει να διαβαστεί βέβαια.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Να γραφτεί στα πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να διαβαστεί.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
πρακτικά.

Αν όλοι το έχουν διαβάσει, ας περαστεί στα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το έχετε…
Δεν θέλω να…, (δεν αποδίδεται καθαρά,
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, έχει σταλεί σε όλα τα
μέλη;
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Σε όλους.

σελίς 11

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, έχει σταλεί σε όλους
τους συναδέλφους, εγώ όμως είμαι
υποχρεωμένος να
διαβάσω το δια ταύτα και ας έχει σταλεί.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Όχι δεν θα διαβάσεις το δια ταύτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ: Όχι, όχι θα μου επιτρέψεις.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ή όλο ή τίποτα.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Όλο να το διαβάσουμε όλο.
ΠΡΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όλο;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Όλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ε, διάβασέ το λοιπόν να
τελειώνουμε, ωραία διάβασέ το.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Στη διάρκεια των τελευταίων δύο χρόνων οι
μηχανικοί μαζί με όλη την ελληνική κοινωνία, έχουμε γίνει
μάρτυρες ενός εκβιαστικού μετασχηματισμού, που συντελείται
σε όλα τα πεδία της προσωπικής και της συλλογικής
πραγματικότητας και έχει επιβάλει με διαρκείς και επαχθείς
νομοθετικές ρυθμίσεις και πρακτικές, ένα απόλυτα δυσμενή
παραγωγικό και κοινωνικό καταμερισμό, σε βάρος της
μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.
Ρυθμίσεις που υπακούν στη λογική υπέρ εθνικών
σχηματισμών του μεγάλου διεθνούς χρηματοπιστωτικού
κεφαλαίου ΝΔΤ, ΕΚΤ κ.λ.π., οδηγούν σε μία καταιγιστική
κατάργηση δημοκρατικών και κοινωνικών κατακτήσεων, πάνω
στις οποίες βασίστηκε η ύπαρξη και η εξέλιξη των
μεταπολεμικών κοινωνιών.
Έτσι οι ανισότητες διευρύνονται, οι πιο αδύναμοι
επωμίζονται όλα τα βάρη, το κοινωνικό κράτος συρρικνώνεται,
οι πολιτικές και πολιτιστικές αξίες ξεθωριάζουν, η επιστήμη
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και η έρευνα υποβαθμίζονται και χειραγωγούνται από αξίες
που υπηρετούν μία οικονομία των λίγων εις βάρος της
κοινωνίας και του περιβάλλοντος.
Η Ευρώπη έχει μετατραπεί σε μία απέραντη οικονομική
ζώνη ισχύος των πιο αναπτυγμένων και οικονομικά εύρωστων
μελών της, που υιοθετούν ως μέγιστη αξία την κυριαρχία των
αγορών και προσπαθούν να την επιβάλλουν εκβιαστικά στο
σύνολο των κρατών που την απαρτίζουν.
Οι
Κυβερνήσεις
συνεργάζονται
μεταφέροντας
τα
εκβιαστικά διλήμματα στις κοινωνίες, εμφανίζοντας ως
μονόδρομο την αποδοχή του αφανισμού τους.
Η πρωτοφανής κρίση στον χώρο της απασχόλησης των
Ελλήνων μηχανικών, η εκτεταμένη και συστηματική απαξίωση
μέσω επαχθών νομοθετικών ρυθμίσεων, εφαρμοστικών των
διαδοχικών μνημονίων που συνάπτονται, η υποβάθμιση και η
διάθεση εξαφάνισης του δημόσιου χαρακτήρα όλων σχεδόν
των κεντρικών ρυθμίσεων που αφορούν την ολοκληρωμένη
αντιμετώπιση του πολεοδομικού και φυσικού πλούτου της
χώρας, η ολοκληρωτική πορεία εκχώρησης όλων των
δραστηριοτήτων σε χέρια ιδιωτών με την επιδεκτική
περιφρόνηση και εφεδρειακή αποστράτευση του πολύτιμου
ανθρώπινου κεφαλαίου με τη σημαντική εμπειρία που
απέκτησε μέχρι σήμερα και ο αναγκαστικός εξαναγκασμός
χιλιάδων
νέων
επιστημόνων
στην
ανεργία,
την
υποαπασχόληση και τη μετανάστευση, αποτελούν μόνο
μερικές από τις δραματικές συνέπειες που χαρακτηρίζουν τις
εξελίξεις.
Όλα αυτά δεν προέρχονται από το πουθενά, εδώ και
πολλά χρόνια τώρα, είμαστε μάρτυρες της διάλυσης…
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Δεν γράφονται καλά μετά στα πρακτικά, σε
παρακαλώ πολύ.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: …των παραγωγικών και κοινωνικών σχέσεων
στη χώρα μας και της επιβολής ενός αναπτυξιακού πρότυπου,
προσαρμοσμένου
στη
νεοφιλελεύθερη
πολιτική
της

σελίς 13

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

επικράτησης του πιο ισχυρού, του κέρδους και του
καταναλωτισμού, όχι μόνο εμπορευμάτων, αλλά και του ίδιου
του τόπου, των πλουτοπαραγωγικών πηγών του, των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων, της ίδιας της αυτάρκειάς του,
που θα μπορούσε να τον θωρακίσει απέναντι στις
πολυποίκιλες εξαρτήσεις, που δημιουργούνται από τις κάθε
είδους εισαγωγές.
εγχειρήματος
συνέβαλαν
Στην
επιτυχία
του
αποτελεσματικά οι πελατειακές πρακτικές και η συνενοχή που
αυτές
δημιουργούν.
Την
καταστροφική
αυτή
πορεία
σηματοδοτούν:
 η
δραματική
συρρίκνωση
του
πρωτογενούς
και
δευτερογενούς
τομέα
και
οι
εισαγωγές
βασικών
διατροφικών προϊόντων.
 Η ανάπτυξη του μαζικού έναντι που ποιοτικού τουρισμού.
 Ο τραγικός απολογισμός από τον τρόπο διαχείρισης και την
τελική ωφέλεια στον τόπο, από όλα τα Κοινοτικά Πλαίσια
Στήριξης.
 Η διαχρονική άρνηση του πολιτικού συστήματος να
προτάξει
πολεοδομικό
και
χωροταξικό
σχεδιασμό,
βασισμένο σε πρωτογενή ανάλυση των αναγκών και
στοχοθεσία με επιστημονικά κριτήρια, όπως και η κατά
προτεραιότητα προώθηση ορθολογικής βάσης διαχείρισης
των δημοσίων ζητημάτων, όπως οικονομοτεχνική θεώρηση,
Δασολόγιο
και
βέβαια
του
βασικού
Κτηματολόγιο,
υποκειμένου της δημόσιας διοίκησης.
 Η εμμονή στην ανταγωνιστικότητα μέσω της μεγέθυνσης και
όχι μέσω της τοπικής ταυτότητας και της ποιότητας, όπως
και της επιστημονικής έρευνας.
 Η
διατήρηση
της
λογικής
της
εξάρτησης
της
επιχειρηματικότητας κατά βάση από επιδοματική πολιτική
και δανεισμό.
αυτού
του
Σήμερα
η
ολοκλήρωση
επιβολής
καταστροφικού πρότυπου ανάπτυξης, γίνεται βίαια από τους
ίδιους τους μηχανισμούς που υποτίθεται ότι σώζουν τη χώρα,
που αξιοποιούν τη κρίση ως ευκαιρία για πιο γρήγορα
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αποτελέσματα και αναλαμβάνουν την απευθείας διαχείρισής
του, προκειμένου να διασφαλίσουν καλύτερα τα συμφέροντα
των μεγάλων οικονομικών παιχτών, σε όλα τα πεδία της
οικονομίας, καταλύοντας αυτή την ίδια την έννοια της εθνικής
κυριαρχίας.
Ο μετασχηματισμός αυτός που επιχειρείται βασίζεται
στην επιβολή φόβου για τα χειρότερα, την ίδια στιγμή που όλα
τα χειρότερα είναι εδώ.
 Χρησιμοποιεί ως όπλο τον πολυκερματισμό των κοινωνικών
δυνάμεων και τις αντιθέσεις που μεθοδικά καλλιεργήθηκαν,
οδηγώντας
στον
παραλογισμό,
ότι
οποιαδήποτε
κινητοποίηση βλάπτει το κοινωνικό σύνολο, σε επικίνδυνα
μονοπάτια αποδοχής της καταστολής και στον περιορισμό
της δημοκρατίας.
 Υποκρίνεται
ότι
στηρίζει
τον
ιδιωτικό
τομέα,
σε
αντιπαράθεση με το δημόσιο, την ίδια στιγμή που οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαλύονται, κάτω από την πίεση
διαμορφωμένων
και
διαμορφούμενων
μονοπωλιακών
πρακτικών, που υπηρετούνται απόλυτα και νομοθετικά.
 Εξαθλιώνει τους μισθωτούς, που μετατρέπονται από
εργαζόμενοι σε απασχολήσιμους, μέσα από την πολιτική
για τη μείωση των μισθών, τις απολύσεις, την κατάργηση
των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και του όποιους
κοινωνικού κράτους.
 Διαλύει την κοινωνική ασφάλιση και τα ασφαλιστικά ταμεία,
σε απόλυτη συνέπεια με τους στόχους της ιδιωτικοποίησης
των τομέων υγείας, πρόνοιας και εξασφάλιση των
συντάξεων από τους ίδιους τους ασφαλισμένους.
 Εμπορευματοποιεί στρατηγικές υποδομές και βασικά
κοινωνικά αγαθά, όπως την παιδεία, το νερό και την
ενέργεια.
 Αντιλαμβάνεται τη χώρα ως επιχείρηση και παραχωρεί τη
διαχείριση της σε ξένους μηχανισμούς, που υποθηκεύουν
την προοπτική ανασυγκρότησης και ανάπτυξής της.
Για όλους τους παραπάνω λόγους δηλώνουμε ότι, δεν θα
πέσουμε θύματα αυτής της πολιτικής και όλων όσων

σελίς 15

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

κομμάτων ή Κυβερνήσεων την εκφράζουν και δεν θα
αποδεχθούμε λύσεις που αποκλείουν και στέλνουν σε
εφεδρεία τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, ανάμεσα στις
οποίες είναι και ένα μεγάλο μέρος των μηχανικών.
Θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες και θα ανταποκριθούμε σε
πρωτοβουλίες που θα μας επιτρέπουν πλήρη ενημέρωση,
διαμόρφωση της κοινής άποψης και μέγιστης δυνατής
συσπείρωσης, πάνω στα πραγματικά προβλήματα μακριά από
το φόβο, την καταστροφολογία, τα ψεύτικα διλλήματα, την
προσωπική αυταπάτη του καθενός, ότι η λαίλαπα δεν θα τον
αγγίξει προσωπικά.
Θα συμπορευτούμε με άλλους επιστημονικούς και
κοινωνικούς χώρους, που θα αναλύουν αντίστοιχα με
ειλικρίνεια τα προβλήματα, με στόχο τη διατύπωση ενός
πραγματικού σχεδίου εξόδου από την κρίση, που θα βασίζεται
στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και θα σέβεται
την κοινωνία και τους φυσικούς και πολιτιστικούς μας πόρους.
Θα αγωνιστούμε, για να μην εφαρμοστεί η ψευδεπίγραφη
απελευθέρωση του επαγγέλματος του μηχανικού και όλοι οι
νόμοι που βασίζονται στην ίδια λογική, που ισοπεδώνουν τη
γνώση, εξαθλιώνουν τους μηχανικούς και μεταφέρουν τα
οικονομικά βάρη και την ευθύνη αποκλειστικά στους
μηχανικούς και την κοινωνία.
Για να μη διαλυθεί ο δημόσιος τομέας, να πάψει να
απαξιώνεται η έννοια του δημοσίου συμφέροντος και να μην
εκποιηθεί η δημόσια περιουσία. Ενάντια στα νέα χαράτσια των
να
ασφαλιστικών
εισφορών,
που
προβλέφθηκαν
για
αντισταθμίσουν τη ληστεία που γίνεται στα αποθεματικά των
ταμείων, με το κούρεμα του χρέους και για την κατάργηση
όλων των αντιασφαλιστικών νόμων.
Για να στηριχτούν οι μηχανικοί και οι ντόπιες
παραγωγικές δυνάμεις και να συνεργαστούν σε επενδύσεις
που βασίζονται στην ποιότητα, που επανεπενδύουν τα κέρδη
στην ντόπια οικονομία, σέβονται τους φυσικούς και
πολιτιστικούς πόρους και την εξοικονόμηση αντί της
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κατανάλωσης
πόρων,
σε
όλα
τα
πεδία
ζωής
και
επιχειρηματικής δράσης.
Για να οικοδομηθεί ένα σταθερό και δίκαιο φορολογικό
σύστημα, πού θα αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή και θα
κατανέμει τα βάρη κυρίως σε όσους οφείλουν να καταβάλουν
μεγαλύτερο μερίδιο, λειτουργώντας ανά αναδιανεμητικά προς
όφελος των ασθενέστερων.
Για να ενισχυθεί και να υποστηριχθεί η έρευνα και η
καινοτομία, τόσο σε ερευνητικό επίπεδο, όσο και στην ίδια την
παραγωγική διαδικασία.
Για να απλουστευτούν οι διαδικασίες για την έναρξη
επενδυτικών και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και να
μειωθεί η γραφειοκρατία στη δημόσια διοίκηση, χωρίς
εκπτώσεις στο τεχνικό αντικείμενο.
Για να βελτιωθεί το σύστημα απόδοσης και απονομής
δικαιοσύνης.
Για να καταστεί η διαφάνεια, η κεντρική συνιστώσα σε
όλα τα επίπεδα της πολιτικής, παραγωγικής και της
κοινωνικής δραστηριότητας, ανεξάρτητα από τα οποιαδήποτε
κέντρα επιρροής και ισχύος τις επηρεάζουν.
Για να εξαφανιστεί το κομματικό και πελατειακό κράτος,
που μας κρατά δέσμιους, της καθυστέρησης και της
διαφθοράς,
καθώς
εναντιώνεται
στους
στοιχειώδης
που
απαιτούνται
για
την
ορθολογικούς
κανόνες,
αποτελεσματική λειτουργία των θεσμών.
Για να αναπτυχθεί με όλους τους τρόπους η αλληλεγγύη,
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και να καταστούν κυρίαρχες οι
πρακτικές της συλλογικότητας και η παρουσία της κοινωνίας
των πολιτών σε όλα τα επίπεδα της παραγωγικής και της
κοινωνικής μας συνθήκης.
Απέναντι στις λογικές ενός συστήματος που καταρρέει να
αντιτάξουμε την αγωνιστική μας διάθεση και την αταλάντευτη
επιλογή μας, να αντισταθούμε στην ισοπέδωση με ενεργή
κοινωνική παρέμβαση, για την αξιοπρέπεια των Ελλήνων
μηχανικών.

σελίς 17

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, μετά την ανάγνωση
του κειμένου, ήθελα να ρωτήσω εάν κάποιος συνάδελφος
θέλει να υποβάλει κάποια προσθήκη τροπολογίας σε κάποιο
μέρος του κειμένου. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να το φέρει στο
Προεδρείο να το καταθέσει.
Θέλει να πει κάποιος κάτι; Όλη η διαδικασία της
συζήτησης έχει γίνει στην προηγούμενη συνεδρίαση, αν
κάποιος θέλει να πει κάτι ευχαρίστως, πριν προχωρήσουμε
στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Θέλει να μιλήσει κανείς; Όχι.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Συγγνώμη λίγο, αυτό το κείμενο ουσιαστικά είναι
ένα νέο κείμενο, δεν είναι το προηγούμενο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συγχώνευση δύο κειμένων.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Νομίζω, εγώ το έχω, να πούνε γιατί; Πώς βγήκε,
την ουσία του κειμένου, γιατί εδώ μπορεί να βάλει ο άλλος ότι
θέλει. Θα έπρεπε δηλαδή οι γεννήτορες του κειμένου αυτού
να το διευκρινίσουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εγώ γι’ αυτό είπα αν
κάποιος θέλει να πει τη γνώμη του και παράλληλα ζήτησα αν
κάποιος θέλει να υποβάλλει κάποια τροπολογία.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πολύ μεγάλο είναι, μέχρι πέντε σειρές, να
γραφτεί όλη η ιστορία…, (δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει
συγχρόνως με τον κ. Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας).
Συγγνώμη, συγγνώμη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφε, αν κάποιος θέλει να πει τη γνώμη του ευχαρίστως
στο βήμα. Αν πάλι δεν θέλει να πει κάποιος τη γνώμη του και
θέλει να υποβάλλει μία τροπολογία, μια προσθήκη για ένα
μέρος του κειμένου να τη φέρει στο Προεδρείο. Θέλει κανείς
να πει κάτι;
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Τοποθέτηση δεν λες;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Εγώ.
Τοποθέτηση Ξυλούρης,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
άλλος; Δεν υπάρχει άλλος, λοιπόν συνάδελφε Ξυλούρη την
άποψή σου στο βήμα.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Εγώ θα περίμενα πραγματικά οι παρατάξεις οι
οποίες κάνουν αυτό το κείμενο να επεξηγήσουνε γιατί ξέρετε
πολύ καλά, ότι ένα κείμενο όσο ικανότητες και να έχεις μέσα
σε ένα λεπτό τώρα που το διάβασα, δεν μπορείς. Αλλά τη
γνώμη μου την έχω, θα σας την πω, όμως περίμενα
πραγματικά να δικαιολογήσουνε, γιατί άμα θα κάνω κριτική
δεν θέλω να φαίνομαι κακός.
Πρώτον και κύριο, το ότι δύο παρατάξεις με διαφορετικό
προσανατολισμό – τουλάχιστον θεωρητικά – μπορούν να
καταλήξουνε σε ένα κεφαλαιώδους σημασίας, αυτό είναι
κεφαλαιώδους σημασίας, δηλαδή κρίση και επιπτώσεις στους
μηχανικούς, δεν είναι τώρα ότι μιλάμε ας πούμε για τον
Βόρειο Οδικό Άξονα που μπορεί και να διαφοροποιηθούν.
Εδώ μιλάμε για ένα κεφαλαιώδους σημασίας, δηλαδή να το
πούμε, αυτό που αν συμφωνείς σε ένα τέτοιο θέμα
αποκλείεται να διαφωνείς στα υπόλοιπα.
Αυτό λοιπόν αποδεικνύει αυτό που λέγαμε εμείς και δεν
το λέμε ούτε με κακία, αλλά και ούτε με κακεντρέχεια γιατί
λέμε την αλήθεια. Θεωρούμε δηλαδή ότι οι απόψεις σας των
παρατάξεων αυτονών, είναι τέτοιες τόσο συγγενικές και τόσο
κοντά, που επιτρέπει τη σύγκλιση σε τέτοιου είδους θέματα.
Σε αντίθεση με τη δικιά μας που και να θέλαμε, ε, δεν κολλάει
η άτιμη, δεν πάει, δεν κολλάει, γιατί; Μπορεί να έχουμε λάθος
αλλά είναι αντιδιαμετρικές οι απόψεις, από την άλλη μπάντα.
Η θεώρησή μας δηλαδή είναι αντίθετη και το εξειδικεύω,
απόψεις και λέξεις όπως επαχθείς νόμοι, άδικοι και μη
σωστοί, αυτές συνάδελφοι της ΑΜΑΚ ιδιαίτερα, χαϊδεύουνε το
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σύστημα, ούτε επαχθείς είναι που το έχετε γράψει τέσσερις
φορές, ούτε άδικη. Δικαιότατη είναι γι’ αυτούς που το κάνουν
και ούτε επαχθείς, σωστότατοι είναι, ούτε λαθεμένοι
συνειδητές επιλογές είναι που είναι επιλογές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους,
αυτά που ζούμε τώρα, τα ψήφισε η συνθήκη του Μάαστριχ την
οποία ο Ανδρέας ο Παπανδρέου την ονόμασε όντας μεγάλος
στοχαστής, σαν την μπότα του Γερμανού τραπεζίτη, τη
σιδερόφραχτη κιόλας μπότα.
Όλα που ζούμε εδώ έχουνε περάσει από εκεί, που την
ψηφίσανε τα κόμματά σας και (…) υπήρξαν οι άλλες σύνοδοι
της Νίκαιας, της Μπολόνια, της Στοκχόλμης, της Μαδρίτης
που εξειδικεύανε με τους καλοπληρωμένους τεχνοκράτες όλα
αυτά τα οποία ζούμε τώρα και ήρθανε όλα μαζί και πέσανε
πάνω μας. Και επειδή πέσανε όλα μαζί γι’ αυτό το λέμε κρίση,
γιατί μονοφανήκανε αυτά τα πράγματα.
Εγώ λοιπόν θέλω να τονίσω γιατί την άλλη μέρα που θα
κουβεντιάζουμε με τον Αντώνη, με τον Κώστα, με την Ειρήνη,
με όλους τα παιδιά, δεν έχουμε προσωπικές διαφορές να το
τονίσουμε αυτό, θέλουμε να δείξουμε ότι στάσεις του είδους,
πέρα
από
μικρές
ας
το
πούμε
έτσι
μπορείς
να
διαφοροποιηθείς,
είναι
βαριές
οι
ευθύνες.
Όταν
συνυπογράφεις με την παράταξη που είναι, με το κυβερνητικό
κόμμα και έχει κάθε δικαίωμα ο καθένας να είναι, μετά δεν
μπορείς να πεις δεν το ήξερα και όσο και να προσπαθούν
όπως το είπα την άλλη φορά, να κρύψουνε την ουσία με
περίσσεια ικανότητα, δεν κρύβεται ρε η ευθύνη, δεν κρύβεται
γαμώτο. Έχει ονόματα οι Κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΕΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δόντια δεν υπάρχουνε.
Βαριές είναι και δεν μπαίνουνε;
Έχει η Ευρωπαϊκή
Ένωση, είδατε εσείς πουθενά; Είδατε εσείς πλουτοκρατία,
κεφαλαιοκρατία, πες το καπιταλισμό, είδατε αυτές τις λέξεις;
Η κρίση παιδιά δεν είναι μία έννοια αυθαίρετη που πέφτει εξ
ουρανών. Είναι αποτέλεσμα και συνέπεια της άναρχης
οικονομικής ανάπτυξης, αυτό είναι και όταν λέω, δεν θέλω να
κάνω ούτε μάθημα, λέω τη γνώμη μου για να απελευθερωθώ
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και να λέω μετά ελεύθερα στους συναδέλφους τη γνώμη μου.
Ότι τούτα εδώ παρά το γεγονός ότι θίγουνε σωστά θέματα
επιμέρους, δεν διαφωνούμε, όμως η ομπρέλα και το παπούτσι
με τα οποία τα ντύνεται, δίνουνε ουσιαστικά κατά τη γνώμη
μας έμμεσα ή άμεσα καλοπροαίρετα ή όχι συγχωροχάρτι στην
πολιτική αυτή.
Εμείς το καταψηφίζουμε, προσέξτε, οι συνάδελφοι την
άλλη φορά και εμείς τα παίρναμε σοβαρά υπόψη μας, λευκό
δείξανε στην πρότασή μας. Εμείς το εκτιμούμε και βλέπουμε
ότι καταλαβαίνουνε που πάει η κατάσταση, αλλά δεν
μπορούμε όμως να μη θίξουμε το κεφαλαιώδους σημασίας για
μας, το ότι μαζί συμπορεύονται.
Τώρα αν η ΔΚΜ είχε άποψη θα έπρεπε να τη πει εδώ και
να μας πει γιατί σήμερα δημιουργείται νέα Κυβέρνηση και
αύριο πιθανόν να έχουμε άλλη Κυβέρνηση. Εμείς σας λέμε είτε
ο Αντώνης ο Σαμαράς να είναι είτε οποιοσδήποτε και να είναι,
οποιοσδήποτε τεχνοκράτης και να είναι είτε Αντιπρόεδρος του
ΔΝΤ είτε δεν ξέρω και εγώ ποιος, συνειδητός υπηρέτης των
ίδιων πολιτικών και οικονομικών δυνάμεων θα είναι. Και όσο
τεχνοκρατικά και να προσπαθήσετε να τα ντύσετε, το ίδιο
αποτέλεσμα θα έχουνε και πώς το λένε στο ΤΣΜΕΔΕ θα πάνε
και 1.000 και 1.500 και θα το φάνε και το ΤΣΜΕΔΕ και θα
μπούμε στην ανεργία όλοι, γιατί είναι η φύση του συστήματος,
του καπιταλιστικού συστήματος.
Με την έννοια αυτή, παρά το γεγονός ότι θίγει ορισμένα
θέματα
επιμέρους,
εμείς
δεν
ψηφίζουμε
λευκό,
το
καταψηφίζουμε και θέλουμε και οι συνάδελφοι τους οποίους
δεν τους χαλαλίζουμε σε κανένα πολιτικό κόμμα, τους
βάζουμε μαζί μας να τοποθετηθούνε επί της ουσίας και όχι επί
των επιμέρους τέτοιων θεμάτων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Από τους εισηγητές θέλει να
δευτερολογήσει κάποιος;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Εγώ ήθελα να πω κάτι, όχι δευτερολογία.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Να πεις κάτι, ωραία η
συναδέλφισσα Σφακιανάκη και μετά ο συνάδελφος Ινιωτάκης.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Πάρα πολύ σύντομα θέλω να πω το εξής, η
διαφορά μας Κώστα η πολύ σημαντική είναι, ότι δεν μπορείτε
να διαχωρίσετε το κόμμα από τους χώρους τους μαζικούς,
τους φορείς, του συνδικαλιστικούς χώρους και αυτός είναι ο
λόγος τελικά που δεν μπορούσαμε να ψηφίσουμε την
περασμένη φορά το δικό σας σχέδιο. Γιατί όταν ψηφίστηκε η
συνθήκη του Μάαστριχ εγώ δεν είχα κόμμα και δεν έχω ακόμα.
Οι νεαροί συνάδελφοι όμως που πρέπει να διαβάσουνε αυτό
που συμβαίνει και να τους πούμε την αλήθεια και ξέρουνε
ποιοι ήτανε Κυβερνήσεις, ήταν αγέννητοι τότε.
Αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι νεαροί
συνάδελφοι πάρα πολλοί από αυτούς όπως και πάρα πολλοί
στην κοινωνία σήμερα δεν έχουν κόμμα. Εγώ λοιπόν προτιμώ
όταν θα φτάσουν να τοποθετηθούν σε κόμμα να έχω
βοηθήσει, στη διαμόρφωση των απόψεων που θα τους
οδηγήσουνε για να πάνε σε όποιο κόμμα και αυτό κάνω και
αυτή είναι η βασική διαφορά που δεν μπορούμε να
συνεννοηθούμε. Αυτό συμβαίνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος Ινιωτάκης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Συνάδελφοι καλησπέρα, νομίζω
ότι είναι όπως πολύ σωστά είπε ο συνάδελφος ο Κώστας ο
Ξυλούρης, μια σημαντική πρωτοβουλία, ένα καταστατικό
κείμενο, κορυφαίες διαδικασίες οι οποίες αναλύονται, και οι
οποίες πιστέψτε με δεν ήταν καθόλου εύκολο, ούτε για την
ΑΜΑΚ, ούτε για την ΠΑΣΚ. Και θα μιλήσω για την παράταξή
μου, θα πρέπει να καταλαβαίνετε νομίζω ότι για να βγούνε
θέσεις οι οποίες καταρχάς ρίχνουν ευθύνες και φωτίζουν και
παρά μόνο όταν κάποιος πολιτικά είναι τυφλός δεν θέλει να
διαβάσει το κείμενο και να δει ευθύνες. Γιατί ξεκινάει και λέει
το κείμενο στη διάρκεια των δύο χρόνων, αυτών, ποιον
φωτογραφίζει;
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Λέει δεν αναφέρεται σε Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν
αναφέρεται και λέει το κείμενο ξεκάθαρα στη δεύτερη,
σχηματισμός του μεγάλου διεθνούς χρηματοπιστωτικού
κεφαλαίου ΔΝΤ – ΕΚΤ, τρίτη παράγραφος, δεν λέμε λέει για
την Ευρώπη, για την Ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη
έχει μετατραπεί σε μία απέραντη οικονομική ζώνη ισχύος των
πιο ανεπτυγμένων και οικονομικά εύρωστων μελών της, που
υιοθετούν ως μέγιστη αξία την κυριαρχία των αγορών. Δηλαδή
τι άλλο πρέπει να πούμε; Να γράψουμε, να βάλουμε τον
Παπανδρέου στο εκτελεστικό απόσπασμα; Να το γράψουμε
ρε παιδιά, αλλά και πάλι Κωστή δεν θα το ψηφίσει το ΚΚΕ,
γιατί; Γιατί θα το προτείνουν οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΚ, της
ΑΜΑΚ, της ΔΚΜ, οποιουδήποτε άλλου.
Ακόμα και να γράψουμε ότι αυτή η Κυβέρνηση είναι η πιο
αποτυχημένη, ότι οι τελευταίες Κυβερνήσεις υπηρετούν το
κεφάλαιο, θα φέρουμε κείμενο και δεν θα το υπογράψετε,
όπως δεν το κάνατε και στις προηγούμενες Αντιπροσωπείες,
όταν εμείς βγήκαμε και είπαμε, να ψηφίσουμε θέσεις που
έλεγε η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ και με το που ακούει ο Στέλιος ο
Ορφανός ότι εμείς θα ψηφίσουμε τη θέση σας για την παιδεία,
για δημόσια παιδεία, λέει αποσύρω το κείμενο.
Είναι στάση αυτή; Είναι στάση αυτή όταν εμείς δίνουμε
αγώνα
και
προσπαθούμε
τουλάχιστον
στο
Τεχνικό
Επιμελητήριο τα τελευταία χρόνια να δούμε πως θα
διαμορφώσουμε μία μεγάλη πλειοψηφία, που θα βλέπει προς
μια θετική κατεύθυνση και θα βάζει και πολύ συγκεκριμένα,
όπως κάνει αυτό το κείμενο στο τέλος, για το ποιο λόγο θα
πρέπει να αγωνιστούμε και προς ποια κατεύθυνση και
αναφέρει τα ζητήματα τα οποία απασχολούν και την κοινωνία
και τους πολίτες πολύ συγκεκριμένα και μιλάει για απονομή
δικαιοσύνης, η οποία δεν υπάρχει και μιλάει για τα ζητήματα
του να επιταχυνθούν οι διαδικασίες στη δημόσια διοίκηση και
να έχουμε ευκολία στο να γίνονται επενδύσεις χωρίς
εκπτώσεις βέβαια, στο επιστημονικό κομμάτι.
Όταν βάζει τα ζητήματα της διαφάνειας, όταν βάζει τα
ζητήματα της διαφθοράς, όταν λέμε να καταργηθεί το
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κομματικό κράτος, τι άλλο πρέπει να πούμε δηλαδή; Για να
μπει και η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ και το ΚΚΕ επιτέλους στη
συζήτηση και να είμαστε στις πλατείες μαζί; Τι άλλο πρέπει
να γίνει όταν έχουμε αναπτύξει αυτή τη συζήτηση, αυτό το
διάλογο σε ένα επιστημονικό χώρο και αποδεικνύουμε και
προσπαθούμε ή τουλάχιστον να μην πω τι καταφέραμε,
προσπαθούμε όμως, να αφήσουμε τον όποιο δογματισμό έχει
ο καθένας μας από μας και την όποια υποκειμενικότητα και να
κινηθούμε σε ένα κοινό δρόμο όταν οι ίδιες οι περιστάσεις το
καλούνε. Όταν η ίδια η κοινωνία σήμερα ζητεί λύσεις και
απαντήσεις και όταν όλοι κατηγορούν σήμερα το πολιτικό
σύστημα που αδυνατεί, γιατί μυωπικά δεν μπορεί να δει ότι τα
προβλήματα είναι πλέον τέτοια, που θέλει συστράτευση και
θέλει κοινούς αγώνες.
Άρα λοιπόν εγώ χαιρετίζω αυτό το κείμενο που σε
κορυφαία ζητήματα έρχεται όχι η ΑΜΑΚ και η ΠΑΣΚ, νομίζω
ότι θα υπερψηφιστεί από το σύνολο όλων των παρατάξεων
της Αντιπροσωπείας και το οποίο ανοίγει διάπλατα νέες
προοπτικές, μέσα από τις οποίες μπορούν να ξεπηδήσουν
σημαντικές αλλαγές και στο επίπεδο της κοινωνίας και στο
επίπεδο των επιστημονικών φορέων όπως το Τεχνικό
Επιμελητήριο.
Συνάδελφοι η συζήτηση
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
περί του συγκεκριμένου θέματος θεωρείται περαιωθείσα,
εκτός και εάν κάποιος θέλει να πει κάτι έστω σαν τελευταία…,
νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς συνάδελφος να τοποθετηθεί.
Επίσης δεν υπεβλήθη καμία προσθήκη ή αν θέλετε
τροπολογία, τίποτα.
Εγώ έχω μόνο να επισημάνω ότι, υποβλήθηκε την
προηγούμενη φορά μία προσθήκη, η οποία τώρα έχει
μεταφερθεί στο άλλο θέμα έτσι δεν είναι; Οπότε δεν υφίσταται
τώρα να υπάρχει.
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Μπορώ να πω μία πρόταση;
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Ευχαρίστως να

Συνάδελφοι θα απαντήσω στον Πρόεδρο,
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:
Πρόεδρε θα σου απαντήσω, θα πω μόνο ένα παράδειγμα για
να καταλάβετε ας πούμε.
Εδώ είχαμε φέρει την πρόταση πράγματι για την παιδεία
και ψηφίστηκε εάν θυμάμαι ομόφωνα από όλους. Εγώ ήθελα
να ρωτήσω όμως, τι έγινε μετά; Να πω εγώ τι έγινε, πέστε
εσείς αν είναι διαφορετικά. Την πετάξαμε και την ξεχάσαμε,
ποτέ δεν την προωθήσαμε, ποτέ δεν κάναμε τίποτα, αυτό για
μας είναι κάτι άγονο. Και εγώ τότε του λέω ρε Στέλιο τι είναι
αυτό που λες; Είναι παραλογισμός αυτό που λες, φέρνεις μία
πρόταση και μετά λες μην την ψηφίζετε; Και όμως είχε δίκιο.
Ωραία τερματίζεται η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συζήτηση τώρα και η πρόταση αυτή όπως συγχωνεύτηκε και
όπως παρουσιάστηκε, τίθεται σε ψηφοφορία.
Παρακαλώ όλοι οι συνάδελφοι να μπουν μες στην
αίθουσα και να σηκώσουν τα χέρια τους αυτοί που
υπερψηφίζουν
την
πρόταση.
Παρακαλώ
ελάτε
όσοι
υπερψηφίζουν την πρόταση να σηκώσουν τα χέρια τους.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ: Όσοι είμαστε μείον δύο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό να μετρήσω.
Η πρόταση υπερψηφίζεται από 22 μέλη, τώρα ποιοι
συνάδελφοι καταψηφίζουν; Καταψηφίζουν 2, λευκά; Μηδέν,
παρών μηδέν. Συνεπώς το κείμενο αυτό υπερψηφίζεται ως
απόφαση της Αντιπροσωπείας με υπέρ 22, κατά 2, παρών και
λευκά μηδέν.
ΘΕΜΑ 6 ο
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

Σχέ διο ψηφίσματος, «Κάτω τα χέ ρια από τα αποθεματικά
του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πάμε στο επόμενο θέμα που
είναι το σχέδιο ψηφίσματος το οποίο υπεβλήθη και παρακαλώ
τον εισηγητή του ψηφίσματος στο βήμα.
Συναδέλφισσα Σφακιανάκη ποιος θα το παρουσιάσει το
ψήφισμα;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μπάκιντας.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Λοιπόν

ο

συνάδελφος

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Καταρχήν ήθελα να πω ότι, δεν διαφωνούμε με
την πρόταση του Κώστα του Ξυλούρη για να συζητηθεί το
θέμα σε επόμενη Αντιπροσωπεία αναλυτικά. Είναι πράγματι
πολύ σημαντικό το ζήτημα του ταμείου μας, δεν ξέρω αν θα
έπρεπε πλέον να λέμε του τομέα μας, γιατί το ΤΣΜΕΔΕ πλέον
δεν σημαίνει ταμείο, σημαίνει τομέας. Αλλά αυτή τη στιγμή
κρίνουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη έστω για μια πρώτη
αντίδραση.
Και η προσωπική μου άποψη είναι, ότι θα πρέπει ειδικά
το θέμα ας πούμε και των αποθεματικών και των εισφορών, να
το τραβήξουμε στα άκρα.
Κάτω τα χέ ρια από τα αποθεματικά του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ 9 Νοεμβρίου 2011 σχέ διο
ψηφίσματος
Το κούρεμα του ελληνικού χρέους που περιλαμβάνεται
στη νέα δανειακή σύμβαση της 26 η ς Οκτωβρίου, απειλεί με
κατάρρευση το ΕΤΑΑ και ιδιαίτερα το ΤΣΜΕΔΕ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα του που έχουν κατατεθεί στην
τράπεζα της Ελλάδος, έχουν μετατραπεί σε ομόλογα και
έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου, με κύρια ευθύνη της
τελευταίας.
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να προχωρήσει το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων,
μετά το κούρεμα το ΤΣΜΕΔΕ θα μείνει με το 50% της αξίας
των διαθεσίμων του, που προέρχονται αποκλειστικά από τις
εισφορές μας και θα μετατραπεί από το υγιέστερο όπως έχει
χαρακτηριστεί ταμείο της Ευρώπης, σε ένα προβληματικό
ταμείο.
Εξαιρετικά μεγάλη είναι η ευθύνη της διοίκησης του
ΤΣΜΕΔΕ, που χωρίς ποτέ να ενημερώσει τους μηχανικούς, όχι
μόνο δεν αντέδρασε, αλλά ενέκρινε το περασμένο καλοκαίρι
τη συμμετοχή του ταμείου στο πρώτο πρόγραμμα ανταλλαγής
ομολόγων, απόφαση που για τα αποθεματικά του ταμείου θα
σημάνει τεράστια απώλεια πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ.
Η στάση αυτή μας προϊδεάζει και για τις προθέσεις της
απέναντι στο νέο πρόγραμμα.
Παράλληλα όλο το προηγούμενο διάστημα η διοίκηση
του ΤΣΜΕΔΕ όχι μόνο δεν έκανε την παραμικρή προσπάθεια
αποδέσμευσης από την Τράπεζα Αττικής, αλλά μελετούσε
πότε την εξαγορά του 42% που κατείχαν το Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πότε
τη διάσωση της PROTON BANK, πρωτοβουλίες που
μαθαίναμε μόνο από τα δημοσιεύματα.
Η προοπτική υπαγωγής και της τράπεζας ΑΤΤΙΚΗΣ σε
διαδικασία κουρέματος, σηματοδοτεί και άλλες απώλειες για
το ΤΣΜΕΔΕ. Όλες αυτές τις απώλειες Κυβέρνηση και Τρόικα
επιχειρούν να αντισταθμίσουν με νέα χαράτσια, υπέρογκων
αυξήσεων των εισφορών μας, με ρυθμίσεις που προβλέπονται
από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που ψηφίστηκε το
καλοκαίρι, μετακυλώντας έτσι τις απώλειες σε εμάς τους
ίδιους τους ασφαλισμένους.
Ήρθε η ώρα να πούμε ένα μεγάλο όχι στη ληστεία των
αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ, στα νέα ασφαλιστικά χαράτσια
και στη μείωση των συντάξεων. Κανείς εκτός από μας τους
ίδιους δεν νομιμοποιείται να αποφασίσει για τα αποθεματικά
του ΤΣΜΕΔΕ, καμία συμμετοχή του ταμείου στη νέα κλοπή
των αποθεματικών με το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

Άμεση απόδοση των οφειλών του κράτους και της
εργοδοσίας στο ταμείο.
Άμεση μείωση των εισφορών στα προ του 1992 επίπεδα.
Άμεση
δημιουργία
του
ταμείου
πρόνοιας,
με
χρηματοδότηση από ανακατανομή των πόρων των κλάδων του
ΤΣΜΕΔΕ, χωρίς νέα χαράτσια.
Επίδομα ανεργίας ίσο με το βασικό μισθό, για όλο το
άνεργους
και
τους
διάστημα
ανεργίας,
για
τους
υποαπασχολούμενους συναδέλφους.
Πραγματικές διευκολύνσεις στους συναδέλφους που
δυσκολεύονται να εξοφλήσουν τις εισφορές τους λόγω της
οικονομικής κρίσης.
Παράταση του χρόνου της ασφαλιστικής ενημερότητας.
Αποδέσμευση από την Τράπεζα Αττικής και τα
χρηματιστηριακά παιχνίδια.
Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων που
ρίχνουν τα μεγαλύτερα βάρη στους νέους συναδέλφους.
Συνάδελφοι
ανοίγει
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
κατάλογος ερωτήσεων, ποιος θέλει να κάνει ερώτηση;
Κάποιος συνάδελφος ή συναδέλφισσα που θέλει να κάνει
ερώτηση; Κανείς, θέλεις να κάνεις ερώτηση; Όχι, όχι, ερώτηση
ή τοποθέτηση;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
καταγράφεται όμως.

Ερώτηση στο βήμα, δεν

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να μη συμμετέχει σε καμία δαπάνη το ταμείο
μας, ούτε στο κούρεμα, ούτε πουθενά, να βγούμε απέξω αυτό
λέω.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Να μη συμμετέχει.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να μη συμμετέχει, άλλος
συνάδελφος να κάνει ερώτηση; Συνάδελφοι όποιος θέλει να
κάνει ερώτηση να έρθει να την κάνει στο βήμα, είναι κανείς
συνάδελφος ή συναδέλφισσα; Όχι.
Τοποθετήσεις, κατάλογος τοποθετήσεων, συνάδελφος
Βαϊλάκης, άλλος; Μπριλάκις, άλλος, ποιος συνάδελφος θέλει
να κάνει τοποθέτηση άλλος; Ο Ξυλούρης, άλλος; Σγουρός,
άλλος συνάδελφος για τοποθέτηση; Κλείνει ο κατάλογος
τοποθετήσεων, είπαμε Βαϊλάκης, Μπριλάκις, Ξυλούρης,
Σγουρός, μέγιστος χρόνος πέντε λεπτά, ξεκινάμε με το
συνάδελφο Βαϊλάκη.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Εντάξει εγώ συμφωνώ βασικά με το ψήφισμα,
αλλά η άποψή μου είναι ότι πρέπει να γίνει μία συνεδρίαση και
μάλιστα γρήγορα, αποκλειστικά με αυτό το θέμα, όπως είπε
και ο συνάδελφος ο Κώστας.
Ένα λάθος υπάρχει εδώ, στο σημείο που λέει, εξαιρετικά
μεγάλη είναι η ευθύνη της διοίκησης του ΤΣΜΕΔΕ, χωρίς ποτέ
να ενημερώσει τους μηχανικούς, όχι μόνο δεν αντέδρασε αλλά
ενέκρινε τη συμμετοχή του ταμείου στο πρόγραμμα
ανταλλαγής ομολόγων για τα αποθεματικά θα σημάνει
τεράστια απώλεια, πάνω από 500 εκατομμύρια. Μα δεν είναι,
αν είναι στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, είναι αυτό που
γίνεται τώρα δηλαδή.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Το 21% του Ιουλίου.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Το 21%.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Που πήρανε απόφαση.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Ναι αλλά δεν γράφετε τίποτα εδώ για το κούρεμα
το σημερινό, το οποίο τα αποθεματικά μας από 3 δις που είναι
θα πάνε 1,5.
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ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Με αυτό αρχίζει, ανεβαίνει ήδη τον Ιούλιο
που πήρανε απόφαση…
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να προστεθεί όμως αυτό
κάπου στο ψήφισμα, ότι από τα αποθεματικά με βάση τη
σημερινή απόφαση που θα πάρει σίγουρα η Κυβέρνηση αυτή
με βάση του Οκτωβρίου την απόφαση…
(Δεν αποδίδεται
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:
μικροφώνου)…, είναι ομόλογα.

καθαρά,

μιλάει

εκτός

ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Ομόλογα, ομόλογα, είναι περίπου 3 δις γιατί έχω
ασχοληθεί λίγο με το θέμα, είναι περίπου 3 δις όπως ρώτησε
ο Αλαβάνος είχε πάρει τηλέφωνο, από τα 3 δις το 80% είναι
ομόλογα και το 20% ρευστό, κάντε την πράξη, 3Χ8 δηλαδή
2.400.000 είναι ομόλογα, επομένως αυτή με το νέο αυτό μας
κλέβουνε 1.200.000.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ησυχία συνάδελφοι, ησυχία.
Δις, δις έτσι;
Νομίζω ότι κάπου πρέπει να
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:
προστεθεί αυτό, εντάξει;
Αυτό είναι το ένα θέμα, βασικά το κείμενο βέβαια το είδα
τώρα, δεν ξέρω, δεσμεύομαι λίγο να το ξαναδώ, να αφήσω
κάποιον άλλο να μιλήσει αν θέλετε και να δω λίγο αν μπορώ
να προσθέσω κάτι ακόμα, γιατί κατά βάση συμφωνώ.
Αλλά είναι ένα ψήφισμα τώρα το οποίο αν δεν γίνει
συζήτηση συνολική δεν έχει νόημα, δηλαδή πρέπει να το
στείλουμε, αλλά μετά πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
που είπες γράψε το σε ένα χαρτί.

Συνάδελφε Βαϊλάκη αυτό

ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Θα το γράψω τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος Μπριλάκις.
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ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Όλοι κάνουμε ένα λάθος τα τελευταία 30 χρόνια
και καταγγέλλουμε τις διοικήσεις του ΤΣΜΕΔΕ και τον
Πρόεδρο, ποιο είναι το σωστό; Να καταγγείλουμε το νόμο που
μοιράζει τη φέτα εξουσίας και διοικεί το κράτος. Κανένας
Πρόεδρος και κανένα συμβούλιο δεν έχει καμιά εξουσία
δυστυχώς σε κανένα ταμείο ασφαλιστικό.
Θυμάμαι τον Κουμπρή που έβγαινε στο βήμα, δεν
εγκρίνει το Υπουργείο ούτε ένα
υπάλληλο, πρέπει να
ρωτήσουμε το κράτος για να προσλάβουμε έναν υπάλληλο
στο ΤΣΜΕΔΕ. Άρα λοιπόν πρέπει να ζητήσουμε κάτι, αν δεν
μπορούμε να πάρουμε τη διοίκηση γιατί σου λέει το κράτος ας
πούμε επειδή είναι συμφέρον κ.λ.π. και θα διευθύνω εγώ.
Αυτή η αναθεματισμένη η Δι@ΥΓΕΙΑ να μαθαίνουμε τα ποσά,
κανείς μας δεν ήξερε ότι τα αποθεματικά του ταμείου έχουνε
γίνει ομόλογα και πόσα, δεν το ξέραμε.
Δηλαδή πρέπει
κάποτε να αρχίσουμε να αλλάζουμε ας πούμε σχέση με τον
εκάστοτε Πρόεδρο και να ξέρουμε τις δυνατότητές του, γιατί
συνέχεια λέμε ότι είναι μαριονέτα, όλοι μαριονέτες; 30 χρόνια,
40 δεν βρέθηκε ένας να πει κάτι;
Κάπου αλλού είναι το πρόβλημα, το πρόβλημα είναι στη
θεσμική ας πούμε λειτουργία των ταμείων, η οποία πρέπει να
τη ζητήσουμε κάτι άλλο, δεν ξέρω, θα το συζητήσουμε να το
διαμορφώσουμε. Εγώ δεν έχω αυτή τη στιγμή συγκεκριμένη
πρόταση.
Το άλλο είναι ότι με το νόμο τον 3518 δε θυμάμαι
ακριβώς αν είναι έτσι ο αριθμός του νόμου εκεί που ψήφισε
η…, που γίναμε ΕΤΑΑ όλοι μαζί, έχει ιδρυθεί ένας κλάδος
πρόνοιας, ο οποίος δεν έχει λειτουργήσει και εκεί θα παύσουν
πια οι επί συμβάσει να πληρώνουνε ΙΚΑ μηχανικοί και θα
πληρώνουνε για δήθεν ανεργία που μετά δεν μας βάζουνε
στην ανεργία και θα δημιουργηθεί κλάδος δικός μας κανονικά.
Δηλαδή να ενεργοποιηθεί κάτι που είναι ψηφισμένο, νομίζω αν
διαβάσεις το άρθρο του νόμου για να το αλλάξεις στο ψήφισμα
και σε αυτό το σημείο.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Δεν λέμε γι’ αυτό.
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Έχει ψηφιστεί κλάδος πρόνοιας.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Το ΤΣΜΕΔΕ.
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Ο οποίος δε λειτουργεί.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ε, αυτό γράφουμε.
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Δεν το λέει ακριβώς έτσι.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Λέει δημιουργία εντάξει.
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Ναι λέει ότι υπάρχει το άρθρο του νόμου, να
ζητήσουμε να ενεργοποιηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
συνέχισε.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Παρακάτω,

συνάδελφε

ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Και ένα άλλο αίτημα το οποίο δεν πρέπει για
μένα να το ξεχνάμε και να το επιδιώκουμε, δεν μπορεί ένα
ταμείο που έχει επιπλέον έσοδα από κάθε άλλο ταμείο,
εγγυητικές επιστολές και εισφορές επί του τζίρου, να ενώνεται
με άλλα ταμεία, δηλαδή γιατί; Για να μας φάνε τα λεφτά οι
άλλοι; Δεν έχουνε οι άλλοι αυτές τις επιπλέον εισφορές.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
Δεν το κατάλαβα, δηλαδή θα κόψουνε τις
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:
εισφορές και θα πληρώνουμε ατομικά; Και εμείς τι κάνουμε
ξέρω εγώ; Εγώ λέω ότι η συνένωση των ταμείων έχει ύπουλο
στόχο, και ότι δεν υπάρχει ισότης στους πόρους και στις
απολαβές. Δεν θέλω να επεκταθώ σε άλλους, αλλά εμείς Δόξα
σοι ο Θεός έχουμε πλήθος που θα μπει κάποτε στη σύνταξη,
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έχουμε πρόβλημα δηλαδή μελλοντικό, άλλα οι άλλοι έχουν
ακόμα χειρότερο.
Εγώ νομίζω ότι πρέπει να γράψουμε αυτονομία του
ταμείου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
(αλλαγή κασέτας)

Ο συνάδελφος Ξυλούρης.

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Εμείς συνάδελφοι επιμένουμε στις απόψεις μας
και επιμένουμε ότι τα θέματα δυστυχώς είναι πολύ πιο σοβαρά
απ’ ότι κάποιοι θέλουν να τα δείξουν. Τέλος πάντων η ζωή θα
το αποδείξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μη μιλάτε.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Αλλά και το γεγονός ότι ποιοι ψηφίζουν και πως
ψηφίζουνε, νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό.
Επειδή το θέμα είναι σοβαρό, εγώ είχα πει χωρίς καμία
διάθεση πραγματικά δεν θέλω να το υποβαθμίσω, γιατί έτσι
υποβαθμίζεται για δύο λόγους. Πρώτον γιατί είμαστε δέκα
άτομα και δεύτερον ότι το να μπει ας πούμε ένα θέμα…, κάτσε
ρε Κώστα ένα λεπτό.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: 25 είμαστε.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: 25, θα μπορούσαν να είναι πολλοί περισσότεροι
και να συμμετέχουνε πολλοί περισσότεροι συνάδελφοι και
δεύτερον να έρθουμε και πιο προετοιμασμένοι όσον αφορά το
θέμα της εισηγήσεως και όχι τη τελευταία στιγμή.
Εγώ λοιπόν διερωτώμαι και λέω, θα σας διαβάσω τώρα
τι πρότεινα την προηγούμενη φορά και πείτε μου, επειδή δεν
ψηφίστηκε όμως επειδή δεν έχει μια άλλη λογική, να μου πείτε
που διαφωνείτε. Το διαβάζω, είναι δέκα σειρές, λιγότερο από
αυτό, προσέξτε και το βάζω σε αντιπαράθεση, για να δούμε
τελικά δηλαδή καταλαβαινόμαστε ή δεν θέλουμε να πούμε την
πραγματικότητα;
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Έλεγε στην προηγούμενη πρόταση που κάναμε, άμεση
κατάργηση
των
αντιασφαλιστικών
νόμων
της
ΝΕΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και του ΠΑΣΟΚ, μαζί και το νόμο 3518/06,
3508 και των τελευταίων διατάξεων. Κατά τη γνώμη μας είναι
καθοριστικής σημασίας, διότι αυτό είναι ταμείο συντάξεως
μηχανικών
και
εργοληπτών
δημοσίων
έργων.
Οι
αντιασφαλιστικοί νόμοι δηλαδή δεν πρέπει να μπούνε; Κάτι
που στο ψήφισμα αυτό δεν αναφέρονται καθόλου και επειδή
αποτέλεσαν σημείο συζήτησης…, περιμένετε, άπειρες ώρες το
συζητήσαμε εδώ πέρα, έπρεπε να αναφερθεί συγκεκριμένα.
Απόδοση των οφειλών του κράτους και της εργοδοσίας
στο ΤΣΜΕΔΕ, πού αναφέρεται αυτό;
Διεκδίκηση των
απωλειών του αποθεματικού του ΤΣΜΕΔΕ από την άτυχη
κατάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδας, το οποίο είναι από το
1950. Άμεση δρομολόγηση της διαδικασίας αποδέσμευσης
από τη Τράπεζα Αττικής, άμεση μείωση των εισφορών κατά
50% και στους συναδέλφους που κάνουνε μεταπτυχιακά κ.λ.π.
Αποκλειστικά δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που
δεν αναφέρεται καθόλου εδώ.
(Δεν αποδίδεται
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
μικροφώνου)…, να μας τα διαβάζεις;

καθαρά,

μιλάει

εκτός

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Μισό λεπτό, όχι έχει και άλλα.
Σύνταξη μετά από 30 χρόνια δουλειάς, στα 60 και στα 55
για τις γυναίκες, άντρες και γυναίκες, με 80% των αποδοχών
τους για τη σύνταξη από τον τελευταίο μισθό.
Κατάργηση των εισφορών στον κλάδο υγείας και τη
συμμετοχής και μη συμμετοχή στην φαρμακευτική δαπάνη.
Επίδομα ανεργίας λέμε εμείς, 1.200 ευρώ για τους
άνεργους συναδέλφους, ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής
είτε μισθό είτε δελτίο παροχής. Πλήρη ιατροφαρμακευτική
κάλυψη των ανέργων συναδέλφων.
Απλοποίηση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση
επιδόματος ανεργίας. Χορήγησή τους σε άνεργους μισθωτούς
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με δελτίο παροχής υπηρεσιών με επέκταση και στους
αυτοαπασχολούμενους χωρίς δουλειά.
Αναγνώριση από τα ταμεία και από το κράτος των
ανέργων μισθωτών με δελτίο παροχής υπηρεσιών, μείωση του
30% των τιμολογίων των ΔΕΚΟ σε όλους τους συναδέλφους
που είναι άνεργοι, με παράλληλη απαγόρευση της παροχής
νερού και ρεύματος και σταθερού τηλεφώνου.
Ο χρόνος ανεργίας να
υπολογίζεται ως συντάξιμος
χρόνος και ασφάλισης και να βαρύνει αποκλειστικά το κράτος
– εργοδότες.
Διαγραφή των χρεών από τους τόκους και το πάγωμα
πληρωμής δανείων για όσο καιρό είναι κάποιος άνεργος.
Και ρωτάω ρε παιδιά, αυτό που κατά τη γνώμη μας θίγει
και πολύ περισσότερο και πιο ανοιχτά και πιο πολύπλευρα το
θέμα, δεν ψηφίστηκε, εγώ το κατανοώ εγώ είπα να μη
συζητηθεί όμως τώρα αφού μπαίνει έτσι, να συζητηθεί, εμείς
το βάζουμε σε αντιπαράθεση, γιατί κατά τη γνώμη μου το άλλο
το ψήφισμα δεν τα πιάνει αυτά τα θέματα, να το βάλουμε
λοιπόν να ψηφιστεί και το βάζουμε σε αντιπαράθεση τώρα.
Αυτή την πρόταση που σας διάβασα εδώ, που είναι
κατατεθειμένη εκεί πέρα.
Συνάδελφοι ησυχία, ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφος ο Ξυλούρης βάζει σε αντιπαράθεση μία πρόταση
που διάβασε προηγουμένως, να το δούμε αμέσως μετά.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Από την προηγούμενη φορά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κατάλαβα, κατάλαβα.
Ο συνάδελφος Σγουρός.
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ: Μια ερώτηση να κάνω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μετά, μετά, μετά Μανόλη,
άσε να μιλήσει ο συνάδελφος Σγουρός και μετά έλα να πεις
την άποψή σου.
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Συνάδελφοι 9 Νοεμβρίου είναι σήμερα, 9
ΣΓΟΥΡΟΣ:
Νοεμβρίου του 1933 ήταν η περίφημη krystal nacht, νύχτα των
κρυστάλλων, δεν ξέρω κάποιοι από σας σίγουρα θα την
έχουνε δει, ήτανε ακριβώς η νύχτα που ο μηχανισμός ο
αναδυόμενος ο ναζιστικός επιτέθηκε με λυσσώδη τρόπο
εναντίων των κοινοτήτων των ξένων στις γερμανικές πόλεις,
στοχοποιώντας ιδιαίτερα τους Εβραίους, καταστρέφοντας
συναγωγές, καταστήματα, ανθρώπινο βίο, κατοικίες και βέβαια
δεν δίστασε στη συνέχεια να στραφεί εναντίον των πάντων,
στο τέλος δεν έμεινε κανένας έξω από το πεδίο τους και από
το 1940 και μετά μέσα σε πέντε χρόνια η Ευρώπη είχε 55
εκατομμύρια νεκρούς και μια κατεστραμμένη ήπειρο, η οποία
ακόμα ψάχνει να πάρει πίσω τα χρέη και τα δανεικά του Γ΄
Ράιχ.
Νομίζω ότι αυτή η αναφορά γίνεται για συμβολικούς
λόγους, πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι κανείς δεν ξέρει από
εδώ και πέρα μετά από όλα αυτά, τα οποία συμβαίνουν αυτή
την περίοδο και των οποίων γινόμαστε μάρτυρες, πόσο μακριά
μπορεί να φτάσει αυτή η πρωτοφανής επίθεση της Λούμπεν
μεγαλοαστικής τάξης του τόπου, χρησιμοποιώ μία έκφραση,
νομίζω ότι είναι μία έκφραση που μπορεί να τη θυμάστε
μερικοί πριν από 15, 20 χρόνια στις εφημερίδες. Δυστυχώς ο
Παναγιώτης Κονδύλης είχε πει, ότι στην Ελλάδα στη διάρκεια
του 20 ο υ αιώνα είχαμε αυτή τη τρομερή ατυχία, δεν
συγκροτήθηκε ποτέ αξιόπιστη αστική τάξη, δηλαδή μια αστική
τάξη, η οποία τουλάχιστον θα διέθετε κάποια χαρακτηριστικά
που είχαν οι αστικές τάξεις στον υπόλοιπο κόσμο και απέναντι
στην οποία θα μπορούσαμε να τοποθετούμαστε πολιτικά με
ξεκάθαρους όρους.
Η μεγαλοαστική τάξη στην Ελλάδα υπήρξε πάντα
Λούμπεν, γιατί; Γιατί ξεκινώντας από τη δεκαετία του ’50 με
τα περίφημα σχέδια Μάρσαλ και με τη τεράστια επένδυση που
είχε γίνει από τους Κούληδες και τους Βαρβαρέσους σε μη
παραγωγικές επενδύσεις, οδήγησε το τόπο σε 50 – 60 χρόνια
στην απόλυτη ανυποληψία. Η λέξη αναδιανομή ή ο όρος ο
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πολιτικός αναδιανομή των οποίων δειλά – δειλά μόνο μπορώ
να πω η Αριστερά είχε με κάποιους τόνους χρησιμοποιήσει
αυτά τα τελευταία 30 χρόνια, είναι σίγουρα κάτι το οποίο
γίνεται σήμερα πραγματικότητα. Πραγματικά γίνεται μία
τεράστια αναδιανομή αλλά γίνεται σε βάρος μας, γίνεται σε
βάρος των πολλών.
του
Τεχνικού
Νομίζω
ότι
από
το
βήμα
αυτό
Επιμελητήριου προσωπικά όσο με αφορά, ποτέ δεν ήρθα εδώ
πέρα να γίνω απολογητής κανενός κομματικού σχηματισμού,
δεν διαθέτω κομματικές ταυτότητες και ούτε πρόκειται να
αποκτήσω και νομίζω, ότι ο καθένας έχει τουλάχιστον το
τεκμήριο της συνείδησης και της ειλικρίνειας, το οποίο του
επιτρέπει να τοποθετείται απέναντι στα ζητήματα, βγάζοντας
την άκρη τις κουρτίνες τις παραπλανητικές, που δεν μας
αφήνουνε καμιά φορά να δούμε την αλήθεια.
Είναι σαφές ότι σήμερα στον τόπο υπάρχει σοβαρό
έλλειμμα δημοκρατικών θεσμών, εγώ πιστεύω σοβαρά ότι
αυτό είναι το σοβαρότερο ζήτημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή,
και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ, ότι η έλλειψη
συμμετοχικότητας ή το τεράστιο έλλειμμα δημοκρατικών
θεσμών, το οποίο δυστυχώς αυτή η Λούμπεν μεγαλοαστική
τάξη δεν έχει φροντίσει να παγιωθεί, θα με οδηγήσει στο
σημείο να επικαλούμαι πρακτικές οι οποίες έχουνε να κάνουνε
με εξουσιαστικές εμπειρίες που γνώρισε ο 20 ο ς αιώνας, οι
οποίες είναι πολύ πέρα και πολύ έξω από οποιοδήποτε
δημοκρατικό σχεδιασμό.
Και βεβαίως για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους,
νομίζω ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας πάντα ότι η ιστορία
διδάσκει, τα παραδείγματα είναι μπροστά μας, δεν θα
φτάσουμε στο σημείο συνάδελφοι επειδή φτάσαμε σε ένα
σημείο σήμερα πρέπει να καταγγείλουμε τις πρακτικές του
συστήματος και των υπερεθνικών σχηματισμών που ορίζουνε
την Ευρώπη και τον κόσμο, να υποκύψουμε σε νεοσταλινικές
προσεγγίσεις, διότι το σταλινικό φαινόμενο το μόρφωμα το
συγκεκριμένο, ήταν αυτό που φόρτωσε τον κόσμο με ακόμα
περισσότερα προβλήματα. Αυτή είναι η άποψή μου η
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προσωπική, τα πράγματα πρέπει να τα λέμε σε αυτή την
αίθουσα με θάρρος.
Το ζητούμενο λοιπόν σήμερα είναι να υπάρχει ευθύνη
και να υπάρχει ευθύνη από όλους, δεν είναι κανείς από μας
λιγότερο ή περισσότερο ανεύθυνος σε αυτή την αίθουσα,
έχουμε όλοι ευθύνες για το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα.
Είναι προφανές ότι βεβαίως στο ζήτημα του στρατηγικού
προσδιορισμού του που θα πάει ο κόσμος, οι απόψεις μας
μπορεί να είναι διαφορετικές. Σε κάθε περίπτωση όμως οι
απόψεις μας πρέπει να συγκροτούνται γύρω από την
υπεράσπιση των δημοκρατικών θεσμών και της συμμετοχής.
Το ψήφισμα το οποίο μπήκε από την ΑΜΑΚ για το θέμα
του ταμείου, νομίζω ότι ήτανε ένα πολύ ήπιο κείμενο, θα
μπορούσε να λέει τα πράγματα με ένα πολύ πιο αυστηρό
τρόπο ή αν θες θα μπορούσε ίσως να συμπληρωθεί και σε
κάποια σημεία του. θεωρώ ότι πρέπει να λέμε τα πράγματα με
το όνομά τους, μπορώ να πω ότι συμφωνώ με τις
περισσότερες από τις προτάσεις της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ή
τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος των προτάσεων. Βεβαίως και
μπορούν να εμπλουτίσουνε το ψήφισμα, νομίζω ότι και στη
διάρκεια της συζήτησης αυτών των προτάσεων, είχα κάνει μία
τοποθέτηση αν θυμάμαι καλά, όπου είχα πει ότι πρέπει να
μειωθούν οι εισφορές των ασφαλισμένων του ταμείου κάτω
της 5ετίας στο 50% και κατά 25% για όλους τους υπόλοιπους.
Απ’ ότι φαίνεται, παρά το κούρεμα των πόρων και των
διαθέσιμων του ταμείου, υπάρχει ακόμα ένα τεράστιο
αποθεματικό. Το ΤΣΜΕΔΕ ήτανε ένα πολύ εύρωστο ταμείο,
δεν ξέρουμε ειλικρινά ακόμα σε ποιο επίπεδο βρίσκονται τα
διαθέσιμα του, εγώ θα πρότεινα Πρόεδρε να προτείνεις στο
κεντρικό ΤΕΕ, να γίνει μία συνάντηση των περιφερειακών
τμημάτων
σε
επίπεδο
τουλάχιστον
Προεδρείων
των
Διοικουσών, με αποκλειστικό θέμα το ΤΣΜΕΔΕ.
Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή πραγματικά να υπάρχει
ένα ζήτημα οριακής κατάρρευσης του ταμείου με όλες τις
ρυθμίσεις που επιχειρούνται, δεν είναι δυνατόν τα τελευταία
δύο χρόνια να έχουν υπάρξει απίστευτες πρακτικές που
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σχετίζονται με τις επιλογές της διοίκησης και όχι του τεχνικού
κόσμου, δεν είναι δυνατόν να έχουνε τοποθετηθεί τα τελευταία
δύο χρόνια ακόμα και σε τοξικά ομόλογα απ’ ότι λέγεται πόροι
του ταμείου και να μη γίνει καμία συζήτηση.
Θα έλεγα ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση με πάρα πολύ
συγκεκριμένους όρους και πρέπει πιστεύω στη συνάντηση
αυτή, να αναζητηθεί και ένα πλαίσιο απόδοσης πολιτικών ή αν
θέλετε ακόμα και νομικών ευθυνών. Είναι σαφές ότι κάποιοι
έχουνε ευθύνη για την απώλεια αυτών των διαθέσιμων και του
πλούτου του ταμείου, δηλαδή των Ελλήνων μηχανικών τα
τελευταία 30 – 40 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν αυτό να περάσει
έτσι, βγάζοντας απλά ψηφίσματα σε επίπεδο Αντιπροσωπειών
ή βγάζοντας πολιτικές ανακοινώσεις.
Δεν ξέρω, πραγματικά μέσα από μια τέτοια συνάντηση τι
προσέγγιση μπορεί να υπάρξει, θεωρώ πάντως Πρόεδρε ότι
είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να σηκωθεί πάρα πολύ
ψηλά, τουλάχιστον από το δικό μας περιφερειακό τμήμα.
Τελειώνοντας θέλω να πω, ότι σε αυτή την τεράστια
επιχείρηση αναδιανομής που επιχειρείται, έχει ανατραπεί
ακόμα και η παραδοσιακή αναλογία του 20 – 80. Ξέραμε πολύ
καλά ότι μέχρι πρόσφατα στον αναπτυγμένο, δηλαδή
καπιταλιστικό, δηλαδή νεοφιλελεύθερο περιβάλλον του
δυτικού κόσμου, το 20% συγκέντρωνε στα χέρια του το 80%
του πλούτου. Τώρα έχουμε περάσει σε ποσοστά τα οποία
είναι ακόμα πιο εξωφρενικά, σε λίγο το 1% αυτής της
υπερεθνικής ελίτ, θα έχει στα χέρια της το 99% του πλούτου
του πλανήτη και νομίζω ότι τα κινήματα τα οποία δεν
ποδηγετούνται, ούτε από κόμματα, ούτε από πρακτικές, ούτε
από νοοτροπίες του παρελθόντος και τα οποία αναπτύσσονται
ήδη αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, είναι πραγματικά ότι
πιο ελπιδοφόρο μπορούμε να περιμένουμε αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν συνάδελφοι,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφος, μισό λεπτό, να συμπληρώσεις; Συμπλήρωσε.

ο
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κώστα να συμπληρώσω κάτι που ξέχασα, απ’
ότι διάβασα το κούρεμα στα ταμεία θα αναπληρωθεί λέει με
περιουσία του κράτους, θα τους δώσει, να το γράψουμε, να το
ζητήσουμε, ότι περιμένουμε να δούμε τη λύση.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ε, αφού λέμε προς το παρόν όχι κούρεμα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ναι αλλά εάν γίνει να αντικατασταθεί η ζημία
ισόποσα, να μη μας ξεχάσουνε, να γράψετε κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
θες να πεις κάτι;

Συνάδελφε Φραγκιαδάκη

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ: Συνάδελφε Κώστα ήθελα να σε ρωτήσω
που λες, είπες για 30% μείωση του τιμολογίου των ΔΕΚΟ
στους άνεργους, γιατί 30 και όχι 60; 60 ή 100% και ποιος θα
το πληρώσει; Οι υπόλοιποι.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Θα σου απαντήσω.
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ: Όχι, δεν θέλω.
Σχετικά με αυτό που είπε προηγούμενα ο συνάδελφος,
ότι πρέπει να έχουμε υπευθυνότητα, η υπευθυνότητα σημαίνει
ότι πρέπει να έχουμε υποχρεώσεις και όχι μόνο δικαιώματα
και τα τελευταία 40 χρόνια μόνο δικαιώματα ακούμε ότι πρέπει
να έχουμε. Και αυτά τα δικαιώματα που ζητούσανε κάποιοι
μας οδηγήσανε στη σημερινή κρίση, γιατί η κρίση έχει
υπόβαθρο ιδεολογικό και ηθικό και μετά προκύπτει το
οικονομικό.
Αν δούμε τα τελευταία γεγονότα που γίνανε στην 28 η
Οκτωβρίου, που επιτέθηκαν κάποιοι ακόμα και στον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, δείχνει ότι όταν σπάνε τα σύμβολα, όταν δεν
πιστεύει ο άλλος ακόμα και στο κράτος, δηλαδή δεν τα βάζει
πια με το κόμμα, τα βάζει με το κράτος, τότε υπάρχει
πραγματικό πρόβλημα.
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Από τη στιγμή εκείνη το λεπτό σημείο είναι το
συμβολικό, αν η αγανάκτηση λάβει ιδεολογικό περιεχόμενο,
δηλαδή από το απλό μούντζωμα του Κοινοβουλίου, περνάμε
τώρα πια στην ασυμφωνία με το θεσμικό του συστήματος και
μπορεί να νομιμοποιηθεί πια οποιαδήποτε διεργασία
διασπάσεως και ρήξης με το σύστημα, με το κράτος. Το
αίσθημα είναι η μεταγραφή των υλικών γεγονότων. Επειδή
είναι έντονα τα αισθήματα, έντονης αδικίας κ.λ.π. και η
κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, πιστεύω ότι πρέπει τα
πολιτικά κόμματα τουλάχιστον τα μεγάλα, να δώσουνε ένα
παράδειγμα και το παράδειγμα είναι αυτό που γίνεται τώρα,
δηλαδή να γίνει μία Κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Για να
παραδειγματιστεί ο κόσμος και από κάτω, ότι να ενωθεί
απέναντι στα προβλήματα, να διορθώσει όλα αυτά τα λάθη
που έχουνε γίνει.
Και πιστεύω ότι εδώ είναι το βασικό γεγονός και μάλιστα
που περιμένουμε και από στιγμή σε στιγμή να δούμε τι θα
γίνει.
Γιατί όταν η αντίδραση ιδεολογιοποιηθεί, τότε
νομιμοποιείται το μίσος και δεν θα έχει σταματημό. Είμαστε
λαός που φέρεται από το αίσθημα, εάν δεν γίνεται κάτι
ιδεολογικό, τότε το μίσος παραγκωνίζεται. Όταν όμως…, έτσι;
Εάν δεν υπάρχει δηλαδή η ιδεολογία της ενότητας, μετά όμως
νομιμοποιείται το μίσος, αν επικρατήσει τελικά η αντίδραση.
Η αντίδραση δηλαδή στα μέτρα και σε όλα αυτά που είχαμε
καλομάθει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
πες μας όμως.

Συνάδελφε για το ΤΣΜΕΔΕ

ΦΡΑΓΚΑΔΙΑΚΗΣ: Τι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
πες μας.

Συνάδελφε για το ΤΣΜΕΔΕ

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ: Ναι, για το ΤΣΜΕΔΕ ήθελα να πω, ότι αυτό
θα το κάνουνε και τα άλλα ταμεία, δηλαδή θα το κάνουν και οι
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δικηγόροι, θα το κάνουνε και οι γιατροί, θα το κάνουν και οι
άλλοι και τελικά πού οδηγούμαστε; Ο καθένας κοιτάει την
πάρτη του, εντάξει εμείς καλά το κάνουμε, αλλά να έχουμε
υπόψη μας και ότι έχουμε κράτος, αν θέλουμε να κάνουμε ένα
δικό μας χώρο και να είμαστε εγκλωβισμένοι εκεί μέσα και να
μην έχουμε συναλλαγές με τους υπόλοιπους, άλλο πάλι να
πούμε ότι ξέρεις αδικούμαστε και να διεκδικήσουμε μία ίση
μεταχείριση ναι, αλλά να το λάβουμε υπόψη μας και να μην
λέμε μόνο ότι να μη μας πάρει εμάς, να μην μας κάνει, να μη
μας δείξει. Δηλαδή να οχυρωθούμε πίσω από ένα κάστρο και
όποιος περνάει να τον πυροβολούμε, όπως κάνουνε κυρίως
κάποιοι συνάδελφοι.
Εγώ επίσης ήθελα να πω για την κρίση, ότι είναι μία
εποχή όπου η πληροφορία κινείται πολύ γρήγορα, με τα
κινητά τηλέφωνα, με όλα τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και
αυτή η πληροφορία κάνει τον άλλο να θέλει και αυτός να ζήσει
όπως ζει ο άλλος καλύτερα. Και του δημιουργεί κάποιες
καινούριες ανάγκες. Επίσης αυτό συνέβη κυρίως μετά το 1989
που πέσανε τα σύνορα και έγινε ο κόσμος μια γειτονιά.
Οι κοινωνίες λοιπόν δεν μπορούν να απορροφήσουν το
κεφάλαιο που κινείται ταχύτητα μαζί με τις πληροφορίες. Και
έτσι δημιουργούνται οι φούσκες. Οι φούσκες αυτές με τη σειρά
τους θα σπάσουν και βρισκόμαστε στη φάση, όπου η
ασυνείδητη και φοβισμένη Ευρώπη δεν μπορεί να ενωθεί
περισσότερο και να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της. Και
εγώ πιστεύω ότι τελικά όσον αφορά το μνημόνιο και το δάνειο,
ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ότι η διαίρεση, που
σημαίνει ότι αν φύγουμε από εκεί, η διαίρεση είναι εις βάρος
του αδύνατου και ο αδύνατος είμαστε εμείς. Ενώ η ενότητα
αγκαλιάζει τον αδύνατο και αυτό πιστεύω ότι οι δικοί μας οι
πολιτικοί το έχουνε λάβει υπόψη τους και να προχωρήσουνε
σε μια σωστή απόφαση.
Συνάδελφοι τέλειωσε ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
κατάλογος των τοποθετήσεων, εγώ ήθελα να πω το εξής,
βλέπω
ότι
υπάρχουν
συμπληρώσεις,
προσθήκες,
η
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επισήμανση της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, η επισήμανση του
συναδέλφου του Βαϊλάκη, η επισήμανση του συναδέλφου
Μπριλάκι, μήπως το κείμενο πρέπει να το ξαναδούμε, να το
εμπλουτίσουμε; Έθεσε ένα θέμα ο συνάδελφος ο Ξυλούρης,
,υπάρχουν επικαλύψεις, μισό λεπτό, εάν εμπλουτίσουμε το
κείμενο τώρα αγαπητέ συνάδελφε Κώστα θα είναι στο γόνατο,
μήπως πρέπει να το δουλέψουμε λίγο περισσότερο να
λάβουμε υπόψη μας και αυτά που είπε ο συνάδελφος ο
Ξυλούρης, αυτά που είπε ο συνάδελφος ο Βαϊλάκης και να
έχουμε ένα πιο πλήρες κείμενο;
Τώρα ότι και να
εμπλουτίσουμε είναι στο γόνατο, βεβαίως.
Συνάδελφε τώρα η απόφαση είναι να
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
περάσουνε και θα πάμε στην ψηφοφορία τώρα τελείωσε.

το

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τι είπες;
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Η απόφαση είναι να γίνει ψηφοφορία, από την
αρχή εγώ διαφώνησα, με πείσατε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι…
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Με συγχωρείς μην αλλάζεις τα πράγματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δεν αλλάζω.
Πρότεινα, είπα, σε εξουσιοδότησα εγώ να
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
πεις…, μισό λεπτό ρε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κάτσε ένα λεπτό να πει…
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Όχι δεν θέλω να του πάρω το λόγο, να μιλήσει ο
συνάδελφος όση ώρα θέλει, εγώ άμα δεν σε εξουσιοδοτήσει
κανείς μη το κάνεις. Εγώ είπα ότι βάζω σε ψηφοφορία σε
αντιπαράθεση μια δικιά μου πρόταση, βάλε, άμα δεν σου πω
εγώ να γίνει μην παίρνεις πρωτοβουλίες.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κάτσε, περίμενε.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Γιατί και προχθές έγινε η ίδια παρεξήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, όχι.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Εγώ δεν το βάζω σε είπα να συμψηφιστεί, το
είπα; Εγώ θέλω να ψηφιστεί ξεχωριστά, ας ψηφίσει ο καθένας
ότι θέλει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
παρανόηση, περίμενε συνάδελφε.

Κάτσε

γιατί

υπάρχει

μια

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Συνάδελφε, Πρόεδρε, δεν σου κάνω κριτική, λέω
επειδή έγινε και την άλλη φορά και επειδή μόνος σου
αυτόβουλα παίρνεις πρωτοβουλία, πας να το κάνεις αλλά σου
λέω, αν ο ομιλητής δεν το θέλει δεν το βάζει, σε παρακαλώ.
Συζητάμε, να τα 25 άτομα που έλεγα τώρα Κώστα, ,1 ,2 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, αυτά είναι.
Εγώ πάντως θέλω να γίνει ξεχωριστή ψηφοφορία το δικό
μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, πριν τοποθετηθεί ο
συνάδελφος ο Μπάκιντας, ένα λεπτό, συνάδελφε Ξυλούρη η
δική σου η επισήμανση ήταν μια επισήμανση ήταν μία
επισήμανση προσθήκης, δεν είναι ένα κείμενο, δεν είναι μια
εισήγηση κατ’ αντιπαράθεση.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ποιος το είπε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εγώ στο λέω, ένα λεπτό,
ένα λεπτό, υπεβλήθη ένα σχέδιο ψηφίσματος από την ΑΜΑΚ,
είναι ολοκληρωμένο, εγώ λοιπόν, ολοκληρωμένο σαν κείμενο,
εσύ λοιπόν έρχεσαι και λες, υπάρχουν και κάποια πράγματα
που εγώ τα έθεσα την προηγούμενη φορά και τα διάβασες,
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δεκτά, τα οποία όμως είναι προσθήκες, δεν είναι μια…, όχι,
όχι, δεν είναι…
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Είναι η πρόταση, είναι το ψήφισμα.
Στάσου συνάδελφε, δεν
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
είναι ένα άλλο σχέδιο ψηφίσματος. Είναι μία προσθήκη που
έχει επικαλύψεις.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Θα με τρελάνει τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφε, ένα λεπτό.

Όχι

δεν

σε

τρελαίνω

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Πρόεδρε εγώ δεν θέλω να το γράψω…, (δεν
αποδίδεται καθαρά, μιλάει συγχρόνως με τον κ. Πρόεδρο της
Αντιπροσωπείας).
Αυτή τη στιγμή υπάρχει
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
αυτό τα σχέδιο ψηφίσματος. Εγώ λοιπόν είπα να γίνει μία
καλύτερη δουλειά, αυτό αν το δέχεται ο εισηγητής, αν δεν το
δέχεται προχωράμε.
Έχεις το λόγο, ο συνάδελφος Μπάκιντας.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Από την αρχή είπαμε ότι δε διαφωνούμε, ότι
πρέπει να γίνει συζήτηση για το θέμα αναλυτική σε επόμενη
Αντιπροσωπεία, δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό. Επίσης όμως
είπαμε ότι θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη μιας πρώτης
αντίδρασης, άμεσης, σε αυτό που επιχειρείται αυτή τη στιγμή,
σε αυτή τη ληστεία που επιχειρείται αυτή τη στιγμή και
ταυτόχρονα μαζί με τη ληστεία των αποθεματικών επιχειρείται
και η υπερβολική, η παράλογη αύξηση των εισφορών.
Άρα λοιπόν εμείς αυτό που είπαμε είναι ότι χρειαζόμαστε
μία άμεση αντίδραση.
Αν το παραπέμψουμε σε επόμενη
Αντιπροσωπεία ως κανονικό θέμα κ.λ.π., θεωρούμε ότι
χάνουμε αυτή την αμεσότητα. Δεχθήκατε ας πούμε να μπει ως

σελίς 45

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ψήφισμα, ως συζήτηση, εγώ τώρα έχω να πω για τις
παρατηρήσεις που έγιναν, τις περισσότερες από τις
παρατηρήσεις που έγιναν τις διορθώσαμε εδώ πέρα, βάλαμε
δηλαδή προσθήκες, κάποια από αυτά που είπε ο συνάδελφος
Ξυλούρης υπάρχουν ήδη εδώ μέσα. Σε αυτά που πρότεινε
ήτανε κομμάτι προηγούμενου θέματος και δεν υπήρχαν όλα τα
τελευταία γεγονότα για το κούρεμα και για αυτή την απόφαση
ας πούμε που δημιουργεί το πρόβλημα στα ταμεία.
Όσα είπε ο συνάδελφος Οδυσσέας περίπου έχουν μπει
εδώ ή μπήκαν κάποια και ο συνάδελφος Μπριλάκις
διορθώσαμε για το Ταμείο Πρόνοιας είπαμε ενεργοποίηση
λοιπόν του Ταμείου λέμε εδώ Πρόνοιας, Ταμείου και όχι ας
πούμε δημιουργία εκ νέου.
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Κλάδου, κλάδου.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Κλάδου.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Κλάδου προνοιακών παροχών.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ωραία.
Νομίζω ότι ως ψήφισμα αυτή τη στιγμή το έχουμε έτοιμο,
θεωρούμε ότι πρέπει να μπει στη ψηφοφορία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εντάξει.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, εάν δεν θέλουν
οι συνάδελφοι ας μην ψηφιστεί, τι να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
προσθήκες που έχετε κάνει;

Να

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ναι, θα το διαβάσεις εσύ;

δούμε

μόνο

τις
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μάλλον εσύ πρέπει να το
διαβάσεις και όχι μόνο να το διαβάσεις αλλά να το γράψεις
κιόλας, για πες τις εσύ.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Διαβάζω όπως έχει αλλάξει θα το διαβάσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έτσι.
Το κούρεμα του ελληνικού χρέους που
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
περιλαμβάνεται στη νέα δανειακή σύμβαση της 26 η ς
Οκτωβρίου, απειλεί με κατάρρευση το ΕΤΑΑ και ιδιαίτερα το
ΤΣΜΕΔΕ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα του που έχουν κατατεθεί στην
τράπεζα της Ελλάδος, έχουν μετατραπεί σε ομόλογα και
έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου, με κύρια ευθύνη του
κράτους.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, μετά
το κούρεμα το ΤΣΜΕΔΕ θα μείνει με το 50% της αξίας των
διαθεσίμων του, που προέρχονται αποκλειστικά από τις
εισφορές μας και θα μετατραπεί από το υγιέστερο ταμείο της
Ευρώπης, σε ένα από τα πιο προβληματικά ταμεία.
Οι
απώλειες για το ταμείο μας υπολογίζονται σε 1,5 δις ευρώ.
Εξαιρετικά μεγάλη είναι η ευθύνη της διοίκησης του
ΤΣΜΕΔΕ, που χωρίς ποτέ να ενημερώσει τους μηχανικούς, όχι
μόνο δεν αντέδρασε, αλλά ενέκρινε ήδη το περασμένο
καλοκαίρι τη συμμετοχή του ταμείου στο πρώτο πρόγραμμα
ανταλλαγής ομολόγων, καταγράφοντας ήδη απώλειες της
τάξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Η στάση αυτή μας
προϊδεάζει και για τις προθέσεις της απέναντι στο νέο
πρόγραμμα.
Παράλληλα όλο το προηγούμενο διάστημα η διοίκηση
του ΤΣΜΕΔΕ όχι μόνο δεν έκανε την παραμικρή προσπάθεια
αποδέσμευσης από την Τράπεζα Αττικής, αλλά μελετούσε
πότε την εξαγορά του 42% που κατείχαν το Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πότε
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τη διάσωση της PROTON BANK, πρωτοβουλίες που
μαθαίναμε μόνο από τα δημοσιεύματα.
Η προοπτική υπαγωγής και της τράπεζας ΑΤΤΙΚΗΣ σε
διαδικασία κουρέματος, σηματοδοτεί και άλλες απώλειες για
το ΤΣΜΕΔΕ. Όλες αυτές τις απώλειες Κυβέρνηση και Τρόικα
επιχειρούν να αντισταθμίσουν με νέα χαράτσια, υπέρογκων
αυξήσεων των εισφορών μας, που σε ορισμένες περιπτώσεις
ξεπερνούν το 90%, με ρυθμίσεις που προβλέπονται από το
μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που ψηφίστηκε το καλοκαίρι,
μετακυλώντας έτσι τις απώλειες σε εμάς τους ίδιους τους
ασφαλισμένους, τους οποίους οδηγούν σε επαγγελματικό
αφανισμό.
Ήρθε η ώρα να πούμε ένα μεγάλο όχι στη ληστεία των
αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ, στα νέα ασφαλιστικά χαράτσια
και στη μείωση των συντάξεων. Κανείς εκτός από μας τους
ίδιους δεν νομιμοποιείται να αποφασίσει για τα αποθεματικά
του ΤΣΜΕΔΕ, καμία συμμετοχή του ταμείου στη νέα κλοπή
των αποθεματικών με το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων.
Άμεση απόδοση των οφειλών του κράτους και της
εργοδοσίας στο ταμείο.
Άμεση μείωση των εισφορών στα προ του 1992 επίπεδα.
Άμεση ενεργοποίηση του κλάδου προνοιακών παροχών
με χρηματοδότηση από ανακατανομή των πόρων του κλάδου
του ΤΣΜΕΔΕ, χωρίς νέα χαράτσια.
Επίδομα ανεργίας ίσο με το βασικό μισθό, για όλο το
διάστημα
ανεργίας,
για
τους
άνεργους
και
υποαπασχολούμενους συναδέλφους.
Πραγματικές διευκολύνσεις στους συναδέλφους που
δυσκολεύονται να εξοφλήσουν τις εισφορές τους λόγω της
οικονομικής κρίσης.
Παράταση του χρόνου της ασφαλιστικής ενημερότητας.
Άμεση συνδιάσκεψη των Διοικουσών Επιτροπών των
Περιφερειακών
Τμημάτων
του
Τεχνικού
Επιμελητηρίου
Ελλάδος με τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, με θέμα το
ΤΣΜΕΔΕ.
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Αποδέσμευση από την Τράπεζα Αττικής και τα
χρηματιστηριακά παιχνίδια.
Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων που
ρίχνουν τα μεγαλύτερα βάρη στους νέους συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μάλιστα, άρα αυτές είναι οι
προσθήκες και οι διορθώσεις, ένα λεπτό, ένα λεπτό,
συνάδελφε, ένα λεπτό, συνάδελφε Ξυλούρη εσύ τώρα
διάβασες ένα κείμενο από μια προηγούμενη εισήγησή σου,
θέλεις αυτό το κείμενο να είναι σε αντιδιαστολή; Όχι σαν
προσθήκη.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρά το ότι τυπικά δεν είναι
σωστό αυτό, εγώ το δέχομαι.
Έχουμε λοιπόν συνάδελφοι πρέπει να ψηφίσουμε να
τελειώνουμε. Οι συνάδελφοι που είναι έξω να έρθουν μέσα να
ψηφίσουν. Συνάδελφε Μπάκιντα πρέπει να μου το στείλεις
ψηφιακά.
Συνάδελφοι ελάτε να ψηφίσουμε, το σχέδιο ψηφίσματος
που κατέθεσε η ΑΜΑΚ, όπως διορθώθηκε και όπως
αναγνώστηκε
προηγουμένως
από
το
συνάδελφο
τον
Μπάκιντα, καλείται να ψηφιστεί σε αντιδιαστολή με μία
πρόταση που υπέβαλε ο συνάδελφος ο Ξυλούρης, που είναι
τμήμα της προηγούμενης εισήγησής του. Την έχω εδώ, θέλετε
να τη διαβάσω; Τη διάβασες, ωραία, ωραία.
Έχουμε λοιπόν το ψήφισμα της ΑΜΑΚ και την πρόταση
της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ. Ποιοι λοιπόν ψηφίζουν υπέρ το
ψήφισμα της ΑΜΑΚ, όπως αναγνώστηκε από το συνάδελφο
τον Μπάκιντα με τις διορθώσεις και προσθήκες, ποιοι είναι
υπέρ; Να δούμε χέρια, υπέρ.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Φραγκιαδάκη τι είσαι;
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Βρε εδώ έλα να το πεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όσοι είναι υπέρ τα χέρια
ψηλά, το ένα χέρι, μάλιστα υπέρ του ψηφίσματος της ΑΜΑΚ
είναι 19, ποιοι τώρα είναι
υπέρ της πρότασης όπως
διατυπώθηκε από την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ; Δύο; Λευκά; Δεν
υπάρχουν εδώ, συνεπώς υπερψηφίζεται το ψήφισμα της
ΑΜΑΚ, μόνο που να μου το στείλετε με τις προσθήκες που
διαβάσαμε.
Πες.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Πρόεδρε θεωρώ αυτονόητο ότι αυτό πρέπει
να σταλεί στο ΤΣΜΕΔΕ, στο ΤΕΕ, στα περιφερειακά…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι ησυχία, ησυχία,
ναι, ναι.
Στο ΤΣΜΕΔΕ, στο ΤΕΕ στα περιφερειακά
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
τμήματα και σε όλους τους συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι δεν τελειώσαμε
έχουμε ένα θέμα ακόμα. Είπες συναδέλφισσα Βάνα τι; Να
σταλεί στο…, συνάδελφοι κάνετε λίγο υπομονή έχουμε άλλο
ένα θέμα και τελειώνουμε.
Για λέγε συναδέλφισσα.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ακούστε ένα λεπτό σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα ησυχάστε, ακούστε λίγο.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Λέω ότι αυτό το ψήφισμα θα πρέπει να σταλεί
στο ΤΣΜΕΔΕ, στο ΤΕΕ, στα περιφερειακά τμήματα και σε
όλους τους συναδέλφους με mass – mailing.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Με; Πώς το είπες αυτό;
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Το μαζικό mail αυτό που στέλνουμε από εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Καταρχήν στο ΤΕΕ και στο
ΤΣΜΕΔΕ πρέπει να σταλεί κανονικά.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Σε όλα τα περιφερειακά τμήματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, ωραία, έχει κανείς
αντίρρηση επ’ αυτού; Όχι, προχωράμε λοιπόν στο επόμενο
θέμα.
ΘΕΜΑ 5 ο
Ανάληψη ευθύνης από το ΤΕΕ για τη διαδικασία
τακτοποίησης των αυθαιρέ των, τη διάλυση των δημοσίων
τεχνικών υπηρεσιών και τη διάλυση των μικρών
μελετητικών γραφείων
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το επόμενο θέμα και
τελευταίο είναι, ανάληψη ευθύνης από το ΤΕΕ για τη
διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων, τη διάλυση των
δημοσίων τεχνικών υπηρεσιών και τη διάλυση των μικρών
μελετητικών γραφείων.
Ο εισηγητής ή η εισηγήτρια ποιος είναι από την ΑΜΑΚ;
Συνάδελφοι
της
ΑΜΑΚ
ποιος
είναι
εισηγητής;
Η
συναδέλφισσα Βρέντζου, ανάληψη ευθύνης από το ΤΕΕ για τη
διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων.
Ο λόγος στη συναδέλφισσα Βρέντζου, ησυχάστε να
προχωρήσει και αυτό το θέμα.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ανάληψη ευθύνης από το ΤΕΕ για τη διαδικασία
τακτοποίησης των αυθαιρέτων, τη διάλυση των δημοσίων
τεχνικών υπηρεσιών και τη διάλυση των μικρών μελετητικών
γραφείων, διαβάζω το κείμενο ως έχει.
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Το ΤΕΕ εδώ και λίγο καιρό επέλεξε την πλήρη ταύτισή
του με την κυβερνητική πολιτική. Αυτό δεν αποφασίστηκε ποτέ
στα όργανά του, αποφασίστηκε από λίγους έως ελάχιστους με
κύρια ευθύνη του Προέδρου του, ως τρόπος για την ανατροπή
πάγιων θέσεων και την επιβολή τετελεσμένων, επιλέχθηκε ο
αιφνιδιασμός, ένα είδος σοκ και δέος στο χώρο των
μηχανικών, που υπερβαίνει με τον πιο αυταρχικό τρόπο
εκλεγμένα όργανα, στο κέντρο και τα περιφερειακά τμήματα.
Το ΤΕΕ αποδέχεται τη διάλυση των δημόσιων υπηρεσιών
και όχι τη ριζική αναμόρφωσή τους, όπως πολλά χρόνια τώρα
ζητούμε. Για να το πετύχει δεν διστάζει να τις υποκαταστήσει
αναλαμβάνοντας αντικείμενα που είναι ασύμβατα με το
θεσμικό του πλαίσιο και το ρόλο του.
Γιατί τι άλλο
σηματοδοτεί η εν κρυπτώ συνεργασία του με το ΥΠΕΚΑ για
την
υποτιθέμενη
ανάληψη
ευθύνης
από
κοινού
της
διεκπεραίωσης της διαδικασίας για τα αυθαίρετα; Και μάλιστα
σε μια στιγμή ιδιαίτερα κρίσιμη για τους συναδέλφους
δημόσιους υπαλλήλους μηχανικούς, που πριν ξεπεράσουν τη
λαίλαπα του Καλλικράτη, μπήκαν στη δίνη της εργασιακής
εφεδρείας και των απολύσεων.
Η μηχανοργάνωση των δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών
για να κατακτηθεί διαφάνεια και συντόμευση των διαδικασιών,
σχεδιάζεται αλλά και πληρώνεται τώρα και μια 10ετία. Αν κάτι
εμπόδισε στην ολοκλήρωσή της, αυτό ήταν το ίδιο το
πελατειακό κράτος, οι διαρκείς μεταβολές στη διοίκηση,
Καλλικράτης και η έλλειψη συντονισμού, με αποτέλεσμα και τη
σπατάλη όταν πληρώνονταν και
υλοποιούνταν διάφορα
προγράμματα, μη συμβατά μάλιστα μεταξύ τους, που δεν
έμπαιναν ποτέ σε εφαρμογή.
Τώρα που σε μια νύχτα και μάλιστα καλοκαιρινή,
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε επιτέλους ένα κεντρικό
πρόγραμμα, αυτό για τα αυθαίρετα, που υποτίθεται εγγυάται
τη διαφάνεια και τη λειτουργία πέρα από παρεμβάσεις
υπαλλήλων και πολιτικών προϊσταμένων λέμε εμείς, πού
βρίσκεται το πρόβλημά τους σε σχέση με το ρόλο του
οποιουδήποτε; Και αφού η διαδικασία μετατρέπεται σε σχέση

Συνεδρίαση 10

η

επαναληπτική συνεχιζόμενη 25

ης

Οκτωβρίου 2011

σελίς

52

μηχανικού ιδιώτη, όπου κανείς δεν παρεμβάλλεται, ποια είναι
η ευθύνη τελικά που αναλαμβάνει το ΤΕΕ;
Είναι ολοφάνερο ότι η ανάληψη ευθύνης είναι μόνο
πολιτική ευθύνη για την ιδιωτικοποίηση διαδικασιών δημοσίου
ενδιαφέροντος, εντέλει αμέριστη στήριξη στην κυβερνητική
πολιτική και βέβαια πολιτική ευθύνη απέναντι στους
συναδέλφους ελεύθερους επαγγελματίες, για το νέο εργασιακό
περιβάλλον, των τεράστιων ευθυνών και του κανιβαλικού
ανταγωνισμού.
Το ΥΠΕΚΑ χέρι – χέρι με το ΤΕΕ εδώ και λίγο καιρό,
προσφέρουν στους μηχανικούς αντί για δουλειά, μητρώα.
Μετά από το μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών, ακολούθησε
το μητρώο αξιολογητών του αναπτυξιακού νόμου, το μητρώο
αξιολογητών της τροποποίησης του περιβαλλοντικού νόμου
και έρχεται και το μητρώο για τον έλεγχο των οικοδομικών
αδειών.
Όλα αυτά είναι αρκετά εντυπωσιακά στο να δημιουργούν
προσδοκίες, μόνο που όταν δεν υπάρχει δουλειά, η ίδια η
ένταξη στα μητρώα δεν τρώγεται. Την ίδια στιγμή η ύφεση
μεγαλώνει και οι συνταγές λιτότητας που μας επιβάλλουν, δεν
επιτρέπουν αυταπάτες.
Η δημιουργία όλων αυτών των μητρώων δεν σηματοδοτεί
εξοικονόμηση πόρων, αφού το κόστος μεταφέρεται στον
ιδιωτικό τομέα.
Ούτε πάταξη της διαφθοράς, αφού η
διαφθορά απλώς μετατοπίζεται στον ιδιωτικό τομέα και
διαχέεται.
Σηματοδοτεί όμως μεταφορά πολύ μεγάλης
ευθύνης στους μηχανικούς, που όχι μόνο δεν τους αναλογεί,
αλλά και δεν μπορεί να τους ανήκει.
Η προστασία του δημόσιου συμφέροντος όπως και η
προστασία του περιβάλλοντος, δεν κατακερματίζεται, νοείται
μόνο ως συνολική ευθύνη. Σήμερα η ευθύνη αυτή σύμφωνα με
το Σύνταγμα, ανήκει στο κράτος. Το μόνο που θα έπρεπε να
αναζητείται είναι το πώς θα ανήκει στην ίδια την κοινωνία,
νοούμενη όχι ως άθροισμα μικροσυμφερόντων, αλλά με τρόπο
συλλογικής έκφρασής της, έτσι ώστε να μην έχει λόγο
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ύπαρξης και χώρο έκφρασης, μια για πάντα το πελατειακό
κράτος.
Το ΥΠΕΚΑ και το ΤΕΕ για να επιβάλλουν τις επιλογές
τους αξιοποιούν την αγωνία των συναδέλφων, ιδιαίτερα των
νέων για δουλειά και την κούραση τους από τις επαφές με τις
δημόσιες υπηρεσίες. Ωστόσο πολύ γρήγορα όλοι θα
διαπιστώσουν, ότι ο νόμος για την απελευθέρωση του
επαγγέλματος και όλοι οι νόμοι που υποστηρίζουν αυτή την
πολιτική, το μόνο που απελευθερώνουν είναι η ορέξεις
μεγάλων οργανωμένων σχημάτων, να ελέγξουν το χώρο των
κατασκευών.
Και στο κρίσιμο αυτό ζήτημα το ΤΕΕ αντί να αντιταχθεί
σε μια τέτοια προοπτική, όπως έκαναν άλλοι κλάδοι,
δικηγόροι, φαρμακοποιοί κ.λ.π., ανοίγει το δρόμο με τη στάση
του στα χειρότερα σενάρια, όπου οι πολίτες θα ψωνίζουν
μελέτες από τα σούπερ μάρκετ, όχι βέβαια φθηνά, αλλά στις
τιμές που θα καθορίζονται από τα ίδια και τα καρτέλ τους.
Όσο για τους μηχανικούς είναι βέβαια ότι αργά ή
γρήγορα θα βρουν τον τρόπο να συνεννοηθούν μεταξύ τους
και να ‘ρθουν ενάντια σε όλους αυτούς που επενδύουν στις
μεταξύ τους αντιθέσεις και ποντάρουν σε αυτές, για να
περάσουν πολιτικές αντίθετες με τα συμφέροντα όλων.
Ανοίγει
κατάλογος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ερωτήσεων, ποιοι συνάδελφοι ή συναδέλφισσες θέλουν να
ρωτήσουν; Ερωτήσεις, δεν θέλει να ρωτήσει κανείς; Δεν
θέλει να ρωτήσει κανείς συνάδελφος, τοποθετήσεις τότε, ποιοι
συνάδελφοι θέλουν να κάνουν τοποθετήσεις; Κανένας;
Κάποιος συνάδελφος να θέλει να κάνει τοποθέτηση;
Μαυρογιάννης,
άλλος
συνάδελφος
για
τοποθέτηση;
Σφακιανάκη,
άλλος
συνάδελφος
η
συναδέλφισσα;
Φουρναράκης, άλλος ή άλλη συναδέλφισσα για τοποθέτηση;
Επομένως, οι συνάδελφοι Μαυρογιάννης, Σφακιανάκη
και Φουρναράκης θα κάνουν τοποθέτηση και κλείνει ο
κατάλογος.
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Ο συνάδελφος Μαυρογιάννης, συνάδελφε μέχρι πέντε
λεπτά.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Άμα θέλω, ε, λίγοι είμαστε μωρέ εντάξει.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Όχι θυμωμένα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι μωρέ, όχι, όχι, εντάξει θα δούμε τώρα
στην πορεία.
Συνάδελφοι όλοι γνωρίζουμε ότι ήδη ένα μήνα έχει μπει
σε ενεργεία αυτός ο νόμος περί αυθαιρέτων, ουσιαστικά ο
νόμος του 500αρικου τον λέω εγώ, που θέλουμε να
εισπράξουμε από τον κόσμο και τίποτα περισσότερο. Τι έχει
γίνει τώρα και διάβασα σήμερα μάλιστα μου έπεσε αυτή εκεί
που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ ο Πρόεδρος του
ΤΣΜΕΔΕ για τους λόγους, γιατί μπήκαν και σε όλα αυτά,
πραγματικά αν το διαβάσει κανείς θα έλεγε, ότι γιατί δεν το
έγραψε και ο Υπουργός ΥΠΕΧΩΔΕ, τα ίδια θα έλεγε σήμερα, ο
Υπουργός της Τρόικα σήμερα. Για να μπορέσει να
καταστρατηγήσει όλο αυτό που λέμε σήμερα, έχετε καταβρίσει
σήμερα όλους τους δημόσιους υπάλληλους, τους έχετε
κατασυκοφαντήσει, χωρίς να βάζει τις ευθύνες.
Ποιος εν πάση περιπτώσει έχει οδηγήσει το δημόσιο
τομέα σε αυτό. Μιλούσε εκεί για της Πολεοδομίες, μιλούσε εκεί
για χίλια δυο και λέγοντας διάφορα. Πραγματικά αν το
διαβάσει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, θα μπορούσε να του το έχει
δώσει γραμμένο και ο Παπακωσταντίνου, όλοι αυτοί.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Στην τηλεόραση το είδες;
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, διαβάστε το
ας πούμε, γιατί λέει ανέλαβε αυτό, μεγαλόπνοα σήμερα έτσι;
Μπορούμε να πούμε πολύ παχιά λόγια, για να πετύχουμε αυτό
που θέλουμε ενάντια να διαλύσουμε κάτι.
Να πει κανείς τώρα, δεν θα πω τώρα ότι έχουμε ένα
νόμο ουσιαστικά εισπρακτικό που ίσως θα τους έρθει
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μπούμερανγκ και δεν θα είναι, γιατί ο κόσμος δεν έχει πλέον,
αφού τον εξάντλησαν από παντού, με τα μνημόνια, με την
πολιτική τους, με την Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά ήρθε να
τον ξεζουμίσει στο όνομα, ότι κάποτε έκανε ένα αυθαίρετο και
πραγματικά να έρθει τον κόσμο αυτό να τον διαλύσει
οικονομικά.
Ο ρόλος του ΤΕΕ σε αυτό τι είναι; Πρωτεργάτης, είναι
πρωτεργάτης σήμερα να απειλεί τον κόσμο, να τον φοβίζει, να
αναπτύσσει σήμερα φοβίες οτιδήποτε ότι θα του κάνει, ότι θα
του φτιάξει οτιδήποτε, στο όνομα του να εισπράξουν κάποια
χρήματα. Χωρίς να μας λέει ότι ρε παιδιά θα κάνουμε και
κάτι; Το Τεχνικό Επιμελητήριο δεν βγαίνει να πει τι θα κάνει,
εντάξει τα κατέγραψες, πήρες από τα αυθαίρετα, θα μπορέσεις
να κάνεις κάτι σήμερα να πατάξεις την αυθαιρεσία; Ανθεί, θα
μπορέσεις σήμερα να αναβαθμίσεις αυτές τις γειτονιές; Να
κάνεις κάτι γι’ αυτές τις γειτονίες να καλυτερεύσεις την
κατάσταση; Θα μπορέσεις; Δηλαδή από αυτά τα χρήματα;
Τίποτα, το Τεχνικό Επιμελητήριο το μόνο που κάνει είναι
το λογισμικό, παίρνει χρήματα και στηρίζει το νόμο να
εισπράξει χρήματα. Αυτός είναι ο ρόλος του τελικά; Το άλλο
βέβαια που το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει παίξει το παιχνίδι
και λέει τώρα, εμείς τον πήραμε λέει για τις ουρές στις
Πολεοδομίες, αυτά είναι γελοιότητες, αυτό που έκανε σήμερα
το Τεχνικό Επιμελητήριο τι έκανε;
Μέσα σε όλη αυτή τη
λαίλαπα, μέσα στις αντιδράσεις που υπάρχουν των
εργαζομένων, ήθελε να πάρει και ένα εργαλείο. Το Τεχνικό
Επιμελητήριο και ο Πρόεδρός του φοβήθηκαν, ότι αυτός ο
νόμος μπορεί να είναι εργαλείο στα χέρια σήμερα δημοσίων
υπαλλήλων, αξιοποιώντας τον με απεργία, αποχή, το ένα το
άλλο, να αντιδράσει και πει, όχι θα τον πάρουνε αυτοί, δεν θα
υπάρχουν αντιδράσεις. Δεν μας λέει ότι πρέπει ο συνάδελφος
να κάθεται να ξενυχτίσει για να του περάσει κάτι, δεν είπε
τίποτα, όχι. Απλά έπαιξε το ρόλο του ΥΠΕΧΩΔΕ, ελάτε, να
παρακάμψουμε τους πάντες, τελείωσε, ποιος να αντιδράσει;
Δεν είναι ο ρόλος του όμως αυτός, έτσι; Δεν είναι ο
ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου σήμερα να παίρνει σήμερα
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δουλειά, ο νόμος να αναφέρει ότι είναι συγκεκριμένων
τεχνικών υπηρεσιών, να το ελέγξουν και οτιδήποτε.
Το
Τεχνικό Επιμελητήριο σήμερα τι θα μας πει; Έχει αφήσει
απέξω την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την πληροφορία, η Τοπική
Αυτοδιοίκηση πουθενά δεν ξέρει τι συμβαίνει στον τόπο της,
κάποιοι δηλώνουνε σε έναν υπολογιστή στην Αθήνα. Ποτέ δεν
είπε ότι θα πάει να ενημερώσει την κοινωνία, πού, πώς, τι
συγκεντρωθήκανε από τα αυθαίρετα, τι έχει γίνει γι’ αυτό.
Άρα λοιπόν είναι σοβαρές οι ευθύνες του, ο ρόλος που
παίζει ο βρώμικος, για μένα, τελεία και παύλα, και όλα τα
άλλα που λένε είναι παραμύθια και θα έρθει να μας πει για τις
ουρές στους υπολογιστές, όταν το σύστημα δεν θα μπορεί να
δουλεύει όταν θα συγκεντρωθούνε πολλοί. Όταν μιλάει για
ξενύχτια, λέει έξω από τις Πολεοδομίες την τελευταία μέρα, ας
το δω εγώ τι θα κάνει την τελευταία μέρα.
Γι’ αυτό θα πρέπει να σταματήσει να λέει γελοίες
δικαιολογίες και να έρθει να πει στον κόσμο τι ρόλο έχει, ο
ρόλος του ήταν σήμερα να υπερασπίζει τα συμφέροντα των
μηχανικών, της κοινωνίας, να βγει να δώσει πραγματικά και να
πιέσει έτσι ώστε ακόμα και αυτός ο νόμος, να μπορέσει για
την κοινωνία να είναι θετικός. Να αναπτύξει την περιοχή του,
να αναπλάσει, να κάνει, να δοθούν γι’ αυτό χρήματα, τίποτα.
Πάμε το άλλο τώρα, απέναντι στους μηχανικούς βρε θα
τους μπλέξει όλους το έχω ξαναπεί και την προηγούμενη φορά
εδώ πέρα. Θα είμαστε εδώ, τα πειθαρχικά θα έχουν να κάνουν
πολλά, είναι ένας νόμος σήμερα που θα διαλύσει σήμερα τον
κάθε μηχανικό, οι συναδέλφοι μόνο γι’ αυτό ασχολούνται, δεν
έχουν και άλλη δουλειά να κάνουν, πιθανόν για ένα 500άρικο
θα πάνε να κάνουνε δηλώσεις, αιτήσεις, σε ένα νόμο που θα
τους βρει, θα βρουν τον μπελά τους, και τίποτα το Τεχνικό
Επιμελητήριο πάνω σε αυτά, τίποτα δεν κάνει.
Για να
μπορέσει σήμερα να πει, να προστατεύσει τουλάχιστον τα
μέλη του να μην βρουν τον μπελά τους, στους Εισαγγελείς θα
πάνε, στα δικαστήρια θα πάνε, θα τους δείρουνε οι άνθρωποι
γι’ αυτά που δηλώνουν γιατί θα ξεπέσουν, θα κάνουν, θα
φτιάξουν, τίποτα το Τεχνικό Επιμελητήριο στον κόσμο του.
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Να υπερασπίσει αυτό το νόμο, τον τέτοιο και να παίξει το
ρόλο του ΥΠΕΧΩΔΕ, του ΥΠΕΚΑ πως το λένε τώρα αυτό το
πράγμα.
Άρα λοιπόν εμείς σήμερα θα πρέπει πραγματικά να
έρθουμε εδώ σήμερα να πούμε, ότι το να πεις τώρα ότι είσαι
ενάντια και να πεις ένα ψήφισμα στο νόμο όχι. Να
στιγματίσουμε τη θέση και το ρόλο που πάει να παίξει το
Τεχνικό Επιμελητήριο σήμερα, σε όλο αυτό που λέγεται νόμος
και να μπορέσουμε να αναδείξουμε τους κινδύνους που
διατρέχουν
οι
συνάδελφοι,
τεράστιους
κινδύνους,
τα
πειθαρχικά θα έχουν δουλειά αρκετή που θα στέλνουν, με τις
αμοιβές. Γιατί δεν δίνεις σήμερα, είναι αυτό που βάζεις με τις
αμοιβές στα αυθαίρετα, κάτι που θα έρθει αύριο με τις άδειες.
Ότι θέλετε λέει δηλώστε, ότι θέλετε κάνετε, δεν δίνει κανόνες,
τίποτα, δηλώστε λέει ότι θέλει, δεν λέει όμως και στους
συναδέλφους πως, τι, πέντε κανόνες τους άφησε έτσι στο
500άρικο, πάρε 3 κατοστάρικα, ο άλλος ζητάει 2, ο άλλος
ζητάει ένα, μα, έτσι, αλλιώς και δημιουργεί…, δηλαδή αυτά θα
δημιουργήσει σήμερα όταν θα αρχίσουν αύριο και με τις
οικοδομικές άδειες;
Κλείσανε τα γραφεία, κλείσανε, τελεία και παύλα και θα
τα κλείσει το Τεχνικό Επιμελητήριο, διότι δεν μας είπε ακόμα ο
κ. Σπίτζης πως θα αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα που του
δίνει ο νόμος περί υπερβολικά μεγάλων εκπτώσεων. Σήμερα
μπορεί να μη μιλάει, αλλά δεν μας διασφαλίζει και κανείς ότι
αύριο δεν θα τους παραπέμψει όλα τα μικρά γραφεία στα
πειθαρχικά 1, ,2 3, τιμωρία ή έτσι ή αλλιώς. Δεν έχει δώσει
κανένα κανόνα, τίποτα σιωπούνε, σιωπούνε, τίποτα.
Εγώ προτείνω σήμερα αυτό το εργαλείο που έχει το
Τεχνικό Επιμελητήριο με το ΥΠΕΚΑ να το αξιοποιήσει υπέρ
σήμερα των μηχανικών. Μπορεί να κατεβάσει το διακόπτη,
τελείωσε, εάν δεν έρθει σήμερα το ΥΠΕΧΩΔΕ να τροποποιήσει
το νόμο. Να βάλει για ποιο λόγο διάφορα χίλια δυο θέματα είτε
για τους μηχανικούς είτε έτσι είτε αλλιώς. Από αυτό που
λέγεται για τα αυθαίρετα θα δώσει ποσοστό σήμερα σημαντικό
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στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για ανάπλαση αυτών των χώρων,
για κατεδαφίσεις, πραγματικά ακόμα και… (αλλαγή κασέτας)
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Άλλα εμπιστεύονται τους συναδέλφους των
Πολεοδομιών και έρχονται και ρωτάνε, καθημερινά είναι
10άδες ερωτήσεις και αυτό ο κ. Σπίτζης όταν θέλει να κλείσει
τις Πολεοδομίες και να αφήσει το μηχανικό με το νόμο, θα
δούμε τι θα γίνει τότε. Θα κλάψουν μανούλες τότε από τους
μηχανικούς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σφακιανάκη.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Η

συναδέλφισσα

Αυτό το κείμενο θίγει στην ουσία δύο
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
ζητήματα, το ένα είναι ένα πακέτο θεμάτων, για τα οποία
έχουμε ήδη πάρει θέση, σε διάφορες ευκαιρίες. Θέματα
δύσκολα που πραγματικά ενώ είχε καλλιεργηθεί και για πάρα
πολύ καιρό μία διαφορετική αντίληψη ανάμεσα στους
συναδέλφους, μπορώ να πω ότι το σώσαμε στο τμήμα και ότι
μπορέσαμε να πάρουμε αξιοπρεπείς θέσεις, και αναφέρομαι
σε όλο αυτό το πακέτο, όπου υπάρχουν σήμερα νέοι
συνάδελφοι,
οι
οποίοι
νομίζουν
ότι
είναι
καλοί
η
απελευθέρωση του επαγγέλματος. Νομίζουν ότι είναι όντως
γραφειοκρατία η δημόσια διοίκηση, νομίζουν ότι όντως είναι
απλό να πάρουν τις ευθύνες.
Σε όλες αυτές τις φάσεις όπου όλα αυτά συζητιόταν, όχι
μόνο παίρναμε σωστές θέσεις στο τμήμα, αλλά κάναμε και
συνεργασίες και μπορώ να πω ότι περισσότερο από
προηγούμενες εποχές με το να στεκόμαστε από κοινού σε
ζητήματα μαζί με την ΕΜΔΥΔΑΣ, μαζί με τους Εργολήπτες στις
απεργίες τους, σε γενικές γραμμές ξαναλέω και παρά του ότι
θα μπορούσαμε να κάνουμε και περισσότερα, σταθήκαμε
όπως πρέπει.
Αντίθετα ενώ στο κεντρικό ΤΕΕ υπήρχε πάντα μία
ασάφεια από τη μία ωραία λόγια και από την άλλη υπόγειες
διαδρομές υποστήριξης στην επεξεργασία αντίθετων θεμάτων,
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σήμερα αυτές οι υπόγειες διαδρομές πάψανε να είναι υπόγειες
και γίνανε απροκάλυπτες. Δηλαδή όντως βγήκε το ΤΕΕ πριν
από λίγο καιρό, όπου εγώ ντράπηκα, δεν υπάρχει κανείς, μα
κανείς σήμερα στην Ελλάδα, κλάδος, φορέας κ.λ.π., που να
λέει ότι, αναβαθμίστηκε ο ρόλος του, μέσα από όλη αυτή τη
λαίλαπα μέτρων.
Ψαρεύει στα θολά νερά, καταγγέλλει όπως κάνει το
χειρότερο Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης τον εξής ένα που πάει
και φέρνει χωρίς να έχει πει ποτέ όνομα και εγώ δεν
αμφιβάλλω ότι μπορεί να υπάρχει και όχι μόνο ένας, ο οποίος
χρηματιζότανε ή ο οποίος έκανε αντιποίηση και τελικά ενώ
ήταν Διευθυντής Πολεοδομίας, πήγε και εκμεταλλευότανε τη
θέση του και μάζευε δουλειές και έβγαζε άδειες, ενδεχομένως
μάλιστα, όχι μόνο με την αμοιβή αλλά και κάτι παραπάνω, για
να είναι πράγματα που μπορεί να μην ήτανε και νόμιμα.
Ασφαλώς και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, δεν είμαστε χαζοί,
στην Ελλάδα ζούμε.
Δεν μπορεί όμως να λες για μια περίπτωση την οποία
περιφέρεις, την οποία καμαρώνεις ότι κατάγγειλες στη Βουλή,
την οποία ποτέ δεν πας στον Εισαγγελέα ή δεν λες όνομα, και
που τελικά κάνεις παιχνίδι ακριβώς για να κάνεις όλα τα
υπόλοιπα.
Δεν μπορείς να καμαρώνεις, ότι ενώ λες ότι δεν έχω
προσωπικό στο ΤΕΕ, απολύεις προσωπικό, δεν έχουν
προσωπικό τα τμήματα, ξαφνικά να μπαίνεις σε μια διαδικασία
προγραμμάτων, προσλήψεων μέσω προγραμμάτων και να
αναλαμβάνεις ως φορέας ευθύνες δημοσίων υπηρεσιών, την
ώρα που αυτές τις κλείνουν.
Και δεν μπορείς να λες ότι αυτά είναι καλά πράγματα.
Δεν μπορείς να καταγγέλλεις τον Πανάρετο και την ίδια στιγμή
να προχωράς τη διαδικασία της πιστοποίηση όπως πριν από
λίγο καιρό λέγαμε εδώ.
Και δεν μπορείς να κάνεις το κορόιδο σε σχέση με το
θέμα της απελευθέρωσης του επαγγέλματος, και ακόμα και
αυτά που είπες τότε ότι θα χρησιμοποιήσεις σε όφελος των
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μηχανικών, όπως είναι το ύψος του αθέμιτου ανταγωνισμού
κ.λ.π. να τα αφήνεις.
Δεν μπορείς να αλλάζεις σε μία νύχτα χάριν ρεαλισμού
τη πάγια θέση του ΤΕΕ, που είχε να κάνει τόσο με τους
ημιυπαίθριους, όσο και με τα αυθαίρετα, που λέγαμε ότι αυτό
το πράγμα δεν πρέπει να γίνει.
Και δεν μπορείς να κάνεις το κορόιδο, ότι σήμερα
επισήμως 5% μόνο από τα έσοδα των αυθαιρέτων θα πάνε
στο Πράσινο Ταμείο, τα 95 θα πάνε στην τρύπα του χρέους.
Και συνεχίζεις και βγάζεις δεκάρικους λόγους και συνεχίζεις
και συνεργάζεσαι και στην πραγματικότητα, όπως είπαμε σε
ένα δικό μας δελτίο τύπου που βγάλαμε πριν από λίγο καιρό,
ψαρεύεις στα θολά νερά για να μαζέψεις ψήφους και να
φτιάξεις το μέλλον του συσχετισμού του Επιμελητηρίου με
βάση αυτούς που ποτέ δεν ενημέρωσε το Επιμελητήριο και όχι
μόνο η σημερινή του διοίκηση και ποτέ δεν μπόρεσε να
απευθυνθεί σε αυτούς, γιατί ούτε καν δεν το ψηφίζανε, γιατί
γκρινιάζανε και για την ίδια την ύπαρξή του και που τώρα θα
χαρούνε, γιατί ακριβώς χωρίς ενημέρωση, νομίζουν ότι η
Κυβέρνηση και το ΤΕΕ κάνει κάτι καλό.
Αυτά τα πράγματα δεν οδηγούνε καθόλου σε καλούς
τόπους τον κλάδο, γιατί θα έρθει η ώρα όπως καταλήγει και το
κείμενο αυτό, όπου οι συνάδελφοι θα καταλάβουν τι παίχτηκε
σε βάρος τους, ήδη βέβαια το καταλαβαίνουν αυτοί που
μεταναστεύουν ή που αλλάζουν επαγγελματικό αντικείμενο,
αλλά και αυτοί που θαρρούνε, ότι θα ωφεληθούν από όλα
αυτά, θα δουν στην πορεία ότι καθόλου ωφελημένοι δεν θα
βγούνε. Εμείς όμως πρέπει να το πούμε από τώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Φουρναράκης.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Ο

συνάδελφος

Θέλω
να
κάνω
μερικές
γενικές
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ:
παρατηρήσεις, αν και η βασική αντίληψη που διατρέχει στο
συγκεκριμένο κείμενο με εκφράζει. Όμως αυτό που με ενοχλεί
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γενικά στο χώρο το δικό μας, είναι ότι σπανίως
αναλαμβάνουμε οι ίδιοι τις δικές μας ευθύνες.
Θεωρώ ότι οι μηχανικοί δεν είναι άμοιροι οι ίδιοι
ευθυνών στο θέμα της δημιουργίας των αυθαιρέτων, σε καμία
περίπτωση δεν μπορούμε να ισχυριστούμε, ότι τα αυθαίρετα
δημιουργήθηκαν μόνο από τους κατασκευαστές, όταν βεβαίως
και πολλοί από αυτούς είναι συνάδελφοί μας, δεν μπορούμε
σε καμία περίπτωση να ισχυριστούμε ότι δημιουργήθηκαν
μόνο από τους τεχνολόγους. Σίγουρα συμμετείχαμε και εμείς.
Το πρόβλημα των αυθαιρέτων είναι υπαρκτό, θεωρώ ότι
έπρεπε κάποτε να βρεθεί μία λύση α μη τι άλλο για τη
δυνατότητα δικαιοπραξιών στα αυθαίρετα και από αυτή την
άποψη θεωρώ ότι ο νόμος ο συγκεκριμένος ήταν ένα θετικό
βήμα, σε λάθος στιγμή και με λάθος αν θέλετε συνταγή.
Δηλαδή τα πρόστιμα που βάζει αυτή τη στιγμή είναι παντελώς
δυσανάλογα σε σχέση με τις δυνατότητες ενός μέσου
νοικοκυριού και οι συνέπειες της λεγόμενης τακτοποίησης, δεν
φαίνεται να έχουν το αποτέλεσμα εκείνο που θα θέλαμε ή
τουλάχιστον που θα ήθελα εγώ. Δε λύνει το πρόβλημα, στην
ουσία το μετατοπίζουν για μια 30ετία.
Από την άλλη θεωρώ, ότι όσον αφορά το θέμα της
δημόσιας διοίκησης και ειδικά των Πολεοδομιών, αυτό που
φαίνεται πως πάει να περάσει μέσα από το συγκεκριμένο νόμο
με τη μετάθεση αν θέλετε ευθυνών στους ιδιώτες μηχανικούς,
είναι ένα πολύ θετικό βήμα είτε το θέλουμε είτε όχι. Κάποτε οι
ιδιώτες μηχανικοί θα πρέπει να αναλάβουν οι ίδιοι τις ευθύνες
τους και δεν θεωρώ καθόλου παράλογο, το να έχεις μία πολύ
αυστηρή ποινή να επικρέμεται σε περίπτωση που δηλώσεις
ψευδή στοιχεία. Μπορεί να ακούγεται πολύ οδυνηρό για τους
περισσότερους από μας, αλλά νομίζω πως είναι ένα πάρα
πολύ θετικό βήμα, για να καταλάβουμε ως ένα βαθμό, ποια θα
πρέπει να είναι η στάση μας, ως στάση ζωής και ως στάση
στο επάγγελμα αν θέλετε.
Από την άλλη θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι οι
Πολεοδομίες γενικώς στην Ελλάδα και εκεί δεν είμαστε
άμοιροι ευθυνών οι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι από τις
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υπηρεσίες οι οποίες μονίμως είναι στο στόχαστρο γιατί; Γιατί
είναι υπηρεσίες που καλώς ή κακώς υπάρχουν συμφέροντα
διαπλεκόμενα.
Δεν θεωρώ ότι μπορούμε σαν πολίτες να
ρίχνουν όταν μιλάμε για τη διαφθορά στη δημόσια διοίκηση να
αναφερόμαστε μόνο στις Εφορίες, μόνο στα Τελωνεία, μόνο
στα Χημεία. Οι Πολεοδομίες καλώς ή κακώς είναι μέρος του
συστήματος…
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πάντα το βάζουμε και αυτό.
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ: Ποιος το βάζει;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Οι εφημερίδες όταν λένε….
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ:
βάλει ποτέ;

Οι εφημερίδες το βάζει, εμείς το έχουμε

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Δεν το δεχθήκαμε εμείς ποτέ.
Δεν το έχουμε δεχθεί, οι συνάδελφοι
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ:
ιδιώτες μηχανικοί είναι ευχαριστημένοι από τη λειτουργία των
πολεοδομικών γραφείων; Των πολεοδομικών υπηρεσιών σε
όλη τη χώρα; Δεν φταίει μόνο το σύστημα παιδιά, φταίνε και
οι ίδιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, με συγχωρείτε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Καλύτερα ήτανε πριν τον Καλλικράτη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μη διακόπτετε.
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ: Παιδιά μπορεί να ήτανε…, το πρόβλημα δεν
είναι για μένα εάν πριν τον Καλλικράτη παιδιά ήταν καλύτερα
ή χειρότερα, το θέμα είναι ότι όπως και να ήτανε και πριν τον
Καλλικράτη και τώρα, θα μπορούσε αν θέλαμε οι δημόσιοι
υπάλληλοι τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα. Δε νομίζω
ότι δίνουμε όλο μας τον εαυτό στην υπηρεσία μας, όπως
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επίσης δε νομίζω ότι όλοι συμπεριφερόμαστε με τον ίδιο
τρόπο απέναντι στους ιδιώτες και απέναντι στους πολίτες.
Νομίζω πως η ΕΜΔΥΔΑΣ κάποτε θα πρέπει αυτά τα
πράγματα να τα δει και να τα καταγγείλει αν θέλετε και να
προσπαθήσει να συνετίσει ορισμένους συναδέλφους, όλους
μας σε τελευταία ανάλυση. Δεν βγάζω τον εαυτό μου, δεν
διαχωρίζω τον εαυτό μου από τους υπόλοιπους, αλλά νομίζω
ότι κάποτε θα πρέπει να ακουστούν, να βάλουμε τα πράγματα
εκεί που είναι βρε παιδιά. Δηλαδή δεν μπορούμε μονίμως όλα
που μας έρχονται τα καινούρια να τα βλέπουμε αρνητικά,
επειδή έχουμε στην ουσία δεχθεί μία κατάσταση παγιωμένη.
Δε θεωρώ καθόλου αρνητικό το να εκχωρηθούν
ορισμένες αρμοδιότητες σε ιδιώτες, ειλικρινά σας μιλώ και τα
μητρώα τα βλέπω σαν ένα πάρα πολύ θετικό βήμα, εάν
βεβαίως μπούνε κριτήρια για το ποιοι θα μπαίνουνε στα
μητρώα.
Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα όσοι τομείς του
δημοσίου ιδιωτικοποιηθήκανε, δε θεωρώ ότι λειτουργούνε
Δηλαδή ο ίδιος προσωπικά πολύ ευχαρίστως
αρνητικά.
πηγαίνω σε ένα ιδιωτικό ΚΤΕΟ και δε θεωρώ ότι στο ιδιωτικό
ΚΤΕΟ μου κάνουν αβαρία όταν μου περνάν το αμάξι μου από
έλεγχο. Οι έλεγχοι που γίνονται στους ανελκυστήρες δε
θεωρώ ότι γίνονται με κριτήρια τα οποία σώνει και καλά
αντικειμενικά. Γιατί θα έπρεπε δηλαδή σώνει και καλά αυτοί
οι τομείς να βρίσκονται ακόμα στο δημόσιο; Επειδή κάποιοι
συνάδελφοι ενδεχομένως δημόσιοι υπάλληλοι θα χάσουν τη
δουλειά τους; Δε θεωρώ ότι θα τη χάσουν τη δουλειά τους,
υπάρχει δουλειά στο δημόσιο, πιθανόν να αλλάξουν
αντικείμενο. Και σε τελευταία ανάλυση δεν μπορούμε μονίμως
να υποστηρίζουμε το δημόσιο και να το διογκώνουμε και να το
διογκώνουμε εσαεί.
Ειλικρινά δηλαδή θεωρώ, ότι δεν πρέπει κατ’ ανάγκη
βήματα σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να τα βλέπουμε
αρνητικά, θα μπορούμε να δούμε τη θετική τους πλευρά εάν
το θέλουμε και νομίζω ότι τουλάχιστον στις χώρες της Δυτικής
Ευρώπης, όπου πολλές αρμοδιότητες έχουν περάσει στον
ιδιωτικό τομέα, και το σύστημα λειτουργεί καλύτερα και οι
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συνάδελφοι αν θέλετε ζούνε σε καλύτερες συνθήκες και οι
ιδιώτες και οι δημόσιοι υπάλληλοι και το κόστος κατασκευής
μπορεί να είναι ψηλότερο από την Ελλάδα αλλά και οι αμοιβές
των μηχανικών είναι ψηλότερες.
Σίγουρα η αγορά θα περάσει ένα πολύ μεγάλο διάστημα
μέχρι να ομαλοποιηθεί, αλλά εκ των πραγμάτων θα
ομαλοποιηθεί και ναι θεωρώ, ότι πολλοί συνάδελφοι θα
βρεθούν εκτός παιχνιδιού και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό
τομέα.
Αλλά μήπως δεν είμαστε μία χώρα η οποία έχει
πληθώρα μηχανικών; Μήπως δεν έχουμε πληθώρα γιατρών;
Σίγουρα
είμαστε
μία
χώρα
που
έχει
αποφοίτους
Πανεπιστημίων, Ακαδημαϊκούς γενικώς όπως θέλετε πείτε το
πολύ περισσότερους απ’ ότι μπορεί να σηκώσει πληθυσμιακά.
Σε ολόκληρη τη Βαυαρία που τουλάχιστον τυχαίνει να την
ξέρω γιατί εκεί σπούδασα, υπάρχει μία και μοναδική σχολή
Αρχιτεκτονικής για ένα κρατίδιο με 10 εκατομμύρια πληθυσμό.
Στην
Ελλάδα
έχουμε
φτάσει
να
έχουμε
6
σχολές
Αρχιτεκτονικής και δεν ξέρω πόσα ΤΕΙ. Μπορούν όλοι αυτοί
οι συνάδελφοι πραγματικά να ζήσουνε; Μπορούν να
δουλέψουνε; Θα μου πεις φταίνε οι συνάδελφο που
σπουδάσανε Αρχιτεκτονική ή δεν ξέρω τι, όταν δεν είχανε
άλλες διεξόδους;
Μα αυτό είναι ένα ψευτοδίλλημα παιδιά, ήταν ξεκάθαρο
εξαρχής ότι δεν θα είχανε όλοι δουλειά. Μοιραία φταίμε και
εμείς που έχουμε οδηγηθεί προς τα εκεί αν θέλετε συνειδητά,
αν θέλετε ασυνείδητα, αλλά προειδοποιήσεις υπήρχανε χρόνια
τώρα. Όλη η Δυτική Ευρώπη εδώ και τουλάχιστον μία 30ετία
λειτουργεί στην ουσία με πολύ μεγάλα γραφεία, με συμπράξεις
εταιρειών, δεν ήτανε σαφέστατο από τη στιγμή που μπήκαμε
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το πράγμα θα πήγαινε προς τα
εκεί; Δεν το βλέπαμε; Τι κάναμε; Ακόμα μέχρι σήμερα ο
καθένας προσπαθεί να επιβιώσει με το γραφειάκι του ενός
ατόμου, είναι δεδομένο ότι αυτό το πράγμα δεν θα
περπατήσει.
Θυμάμαι όταν πρωτογύρισα στην Ελλάδα στη δεκαετία
μέσα του ’80, που συζητούσαμε από τότε ας πούμε τι θα γίνει
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με τις αγροτικές καλλιέργειες, αλλάζω θέμα θα μου πεις
εντάξει. Από τότε ξέραμε ότι κάποτε θα σταματήσουν οι
επιδοτήσεις,
από
τότε
ξέραμε,
ότι
τα
επιπλωμένα
διαμερίσματα που θα έχτιζε ο κύριος χωρικός στο χωραφάκι
του και θα έκανε ξαφνικά το rend room δεν θα λειτουργούσαν
και θα λειτουργούσανε μόνο οι μονάδες πολυτελείας. Και
ερχόμαστε μετά από 30 χρόνια ας πούμε και προσπαθούμε να
λύσουμε το πρόβλημα πώς;
Αρνούμενοι στην ουσία
οποιαδήποτε αλλαγή, ε, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι
πιστεύω.
Αυτά.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Προηγουμένως είπα όποιος
θέλει να ρωτήσει, αν τώρα κάποιος, ένα λεπτό, αν κάποιος
θέλει να τοποθετηθεί, ένα λεπτό, ένα λεπτό να τηρήσουμε τη
διαδικασία, μισό λεπτό, μισό λεπτό, συνάδελφε Γιάννη είπα
κάποια στιγμή να γίνουν ερωτήσεις, δεν υπέβαλλε κανείς
ερώτηση.
Τώρα τέλειωσε ο κατάλογος των τοποθετήσεων, αν
κάποιος συνάδελφος θέλει να τοποθετηθεί έστω και τώρα,
μπορεί να το κάνει, υπάρχει κάποιος;
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Εγώ ερώτηση θέλω να κάνω.
Ναι αλλά οι ερωτήσεις
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
γίνονται στον εισηγητή, δεν γίνονται στο κάθε…, αυτό που
γίνεται τοποθέτηση.
Συγγνώμη υπάρχει κάποιος άλλος
συνάδελφος που θέλει να τοποθετηθεί;
Θέλετε να
δευτερολογήσετε εσείς; Κάποιος πριν δευτερολογήσει ο
εισηγητής;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Θέλω να πω μια κουβέντα εγώ.

Συνεδρίαση 10

η

επαναληπτική συνεχιζόμενη 25

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κασαπάκης.

ης

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Οκτωβρίου 2011

Βεβαίως,

σελίς

ο

66

συνάδελφος

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Αν δεν με απατά η μνήμη μου μού φαίνεται ότι
κάπου σαν να πήρε το μάτι μου ότι θα δεχθούμε λέει τον
Πρόεδρο των Οικιστών να συζητήσουμε στο Επιμελητήριο.
Εγώ το θεωρώ ότι αυτό το πράγμα δεν πρέπει να γίνει, για τον
απλούστατο λόγο, ότι στην Ελλάδα μόνο γίνονται αυτά τα
πράγματα, να νομιμοποιούμε μια παρανομία. Με την ίδια
λογική ο Σύλλογος των Δολοφόνων μπορεί να κάνει και να
πάρει μία σφραγίδα και να πει, εγώ είμαι ο Σύλλογος των
Δολοφόνων, άρα δικαιούμαι για να ομιλώ
Θεωρώ λοιπόν ότι, ο κύριος αυτός δεν έχει καμία σχέση
να κουβεντιάζει μαζί μας.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Να πω και εγώ κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θέλεις να τοποθετηθείς;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ναι, ναι προέκυψε τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφος Μπάκιντας.

Ωραία

εντάξει,

ο

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Τώρα μου θύμισε ο Γιάννης που είπε για τον
Πρόεδρο των Οικιστών, σήμερα είχα πάει να δω μια
περίπτωση έτσι αυθαιρέτων ας πούμε και με ενημέρωσαν, ότι
ο Σύλλογος των Οικιστών πήρε απόφαση να μην μπουν στη
διαδικασία της τακτοποίησης…
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Κάτι τέτοιο ναι.
…των αυθαιρέτων, όπως λέει ο Οδυσσέας
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
επειδή θεωρούν ότι είναι το κόστος πολύ υψηλό και όσο καιρό
έτσι το έχουμε συζητήσει το θέμα και έχω ασχοληθεί και εγώ
προσωπικά με αυτό, κρίνω ότι στο νόμο αυτό θα ενταχθούν
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όσα ακίνητα που υφίστανται από το 1983, των οποίων το
πρόστιμο ας πούμε βγαίνει πολύ χαμηλά και η πλειονότητα
των υπολοίπων όχι.
Επομένως τι θέλω να πω με αυτό, θέλω να πω ότι για
άλλη μια φορά ψηφίζεται ένας νόμος, αυτή τη φορά με
διαφορετικά ίσως κριτήρια, αυτή τη φορά είναι ξεκάθαρο ότι
είναι εισπρακτικά τα κριτήρια, που όμως πάλι λέει ότι βάζει
κόκκινη γραμμή. Πάλι βάζει κόκκινη γραμμή. Όμως όταν
διαπιστώνουμε ότι το 80% πάλι των αυθαιρέτων δεν θα
ενταχθούν στη ρύθμιση αυτή, σημαίνει ότι το 80% των
αυθαιρέτων θα παραμείνουν όχι αυθαίρετα, γιατί όλα θα είναι
αυθαίρετα, αλλά θα παραμείνουν και εκτός τακτοποίησης.
Επομένως δεν λύνεται το πρόβλημα, διότι μη μου πείτε
ότι αυτά τα 80% των αυθαιρέτων, δηλαδή στο Ηράκλειο σαν
να λέμε 60.000 – 50.000 κτίσματα θα κατεδαφιστούν.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Συμπληρωματικά Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ορίστε.
Όσον αφορά ο κύριος ο Πρόεδρος των
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
Οικιστών, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει την ευθύνη που
αναλαμβάνει ένας συνάδελφος, διότι αυτοί νομίζουνε ότι
επειδή βρήκανε και τον καιρό που έτρεφε τους έντεκα και
κάνανε τις οικοδομάρες τους, ο μηχανικός ο οποίος θα έρθει
να νομιμοποιήσει την κάθε παρανομία τους, την ευθύνη, σου
λέει και τι έγινε;
Μια υπογραφή βάνεις.
Αλλά αυτή η
υπογραφή τραβά γενιές δεκατέσσερις και να δούμε και πόσοι
από αυτούς που λέει ο Πρόεδρος των Οικιστών ότι είναι
όντως, όντως, κοινωνικά τα προβλήματα και δεν έχουν κάνει
πολυκατοικιάρες.
Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ ότι ο κύριος δεν έχει καμία
σχέση στα όργανά μας.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Μα ποιος είπε ότι θα έρθει; Ποιος το είπε;
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Συνάδελφοι αν κάποιος

Μα δεν είπα εγώ ότι ήρθε στον Πρόεδρο,
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
κουβεντιάζει θα έρθει λέει στο Επιμελητήριο να κουβεντιάσει
και να κάνει και να φτιάχνει. Λέω αυτά…, και σε εφημερίδες
και σε ραδιόφωνα και σε τέτοια πράγματα.
Συνάδελφοι,
πριν
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
δευτερολογήσει η συνάδελφος η Βρέντζου, να ρωτήσω εάν
κάποιος συνάδελφος θέλει να υποβάλλει μία προσθήκη ή
τροπολογία πάνω στις διατάξεις αυτού του κειμένου.
Συναδέλφισσα Βρέντζου, το λόγο.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Κυρίως θέλω να αναφερθώ καταρχήν στην ουσία
του κειμένου, Φουρναράκη και Βαϊλάκη, μια που μίλησε ο
Φουρναράκης και έβαλε πάρα πολλά θέματα, που όμως
θεωρώ ότι δεν άπτονται αυτή τη στιγμή του νοήματος που
εμείς θέλουμε να δώσουμε σε αυτό το κείμενο.
Αυτό το κείμενο έρχεται να καταγγείλει τη σύμπραξη του
ΤΕΕ και του Προέδρου προσωπικά και λέω του Προέδρου
διότι φάνηκε ο ρόλος του μέσα από την κεντρική
Αντιπροσωπεία και το γεγονός ότι τόσο καιρό ετοίμαζε ένα
πακέτο και δεν το είπε πουθενά. Σε μια διαδικασία, παίζοντας
ένα ρόλο διοίκησης, υποκαθιστώντας στην ουσία ένα ρόλο
Υπουργείου και μάλιστα με διαδικασία εξαιρώντας μια ύλη,
ένα αντικείμενο, που αφορά καθαρά δημόσια τεχνική
υπηρεσία. Ερχόμαστε λοιπόν να καταγγείλουμε αυτό το
γεγονός.
Αν μπούμε τώρα σε θέματα που έβαλε κυρίως ο Γιώργος
και που αφορούν το τι ανάπτυξη θέλουμε εμείς, αν εμείς
θέλουμε το μικρομεσαίο επαγγελματία ή τα μεγάλα γραφεία,
αυτά νομίζω έχουνε ειπωθεί πάρα πολλές φορές. Όπως
έχουμε πει και πάρα πολλές φορές και σαν ΕΜΔΥΔΑΣ, αλλά
και σαν ΑΜΑΚ, για το ρόλο που εμείς θέλουμε για τη δημόσια
διοίκηση, για το πώς εμείς θεωρούμε, ότι πρέπει να είναι
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δομημένο το κράτος, για το ότι δεν είμαστε καθόλου μα
καθόλου ευχαριστημένοι με αυτό το κράτος που έχουμε μέχρι
σήμερα, με αυτή τη δημόσια διοίκηση, με αυτές τις δημόσιες
τεχνικές υπηρεσίες.
Αλλά εδώ τον τελευταίο καιρό αρχίζουμε αυτή η
ισοπέδωση των πάντων και των ευθυνών, είναι ένα φοβερό
πράγμα. Προφανώς ο κάθε συνάδελφος όπου και αν ανήκει
και ο ιδιώτης και ο δημόσιος υπάλληλος έχει ευθύνη.
Η
ατομική ευθύνη υπάρχει πάντα, σε όλες τις εποχές και σε όλες
τις θέσεις. Μέχρι που φτάνει αυτή η ατομική ευθύνη;
Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να θεωρήσουμε ότι
φταίει ο μηχανικός που γέμισε το Ηράκλειο αυθαίρετα. Δεν
μπορούμε σε καμία περίπτωση να πούμε, ότι φταίει ο
δημόσιος υπάλληλος που αυτή τη στιγμή η δημόσια διοίκηση
έχει αυτά τα χάλια. Προφανώς μπορεί και ο μηχανικός να
αρνηθεί να πάει να κάνει μία μελέτη ενός αυθαίρετου,
προφανώς και ο δημόσιος υπάλληλος μπορεί να αρνηθεί να
υπογράψει μία παρανομία, μπορεί να φερθεί καλύτερα στο
συνάδελφο που θα ‘ρθει να τον εξυπηρετήσει και να μην τον
κοιτάξει αφ’ υψηλού, να μη του μιλήσει άσχημα, προφανώς
όλα αυτά, αλλά μέχρι εκεί.
Ότι τόσα χρόνια όλη αυτή η δημόσια διοίκηση βασίζεται
σε ένα σκληρό, κομματικό κράτος με κομματικές επιλογές και
επιλογές τέτοιες που να εξυπηρετούν το ίδιο, είναι προφανές
δεν αλλάζει και δεν μπορεί να το αλλάξει οπωσδήποτε τέλειος
δημόσιος υπάλληλος. Όπως επίσης και το ότι πάει και χτίζει ο
κάθε ιδιώτης και ο κάθε μηχανικός ακόμα και εάν κάνει τη
μελέτη για ένα αυθαίρετο, δεν αφαιρεί από τη διοίκηση και
από το κράτος την ευθύνη που τόσα χρόνια και ακόμα και
σήμερα έχουνε μελέτες στα συρτάρια, που δεν προχωράνε τη
χωροταξία, που δεν προχωράνε την Πολεοδομία, που δεν
προχωράνε τον σχεδιασμό, μόνο τον βάλουν πάντα στις
καλένδες.
Άρα μη χανόμαστε σε όλη αυτή την ιστορία, δηλαδή
κάπου χάνουμε την μπάλα έτσι. Το αν τώρα κάποιος έχει την
άποψη ότι ναι οι ιδιώτες να πάρουν ευθύνες και να φύγουν
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ευθύνες από το κράτος, επίσης το έχουμε πει πολλές φορές.
Κάποια πράγματα είναι δημόσια ευθύνη, δεν μπορεί η δημόσια
ευθύνη να μετατοπίζεται, η παιδεία, η υγεία, ο δημόσιος
χώρος, είναι θέμα του κράτους, έχει ευθύνη το κράτος να τα
διαφυλάττει, να τα σχεδιάζει, δεν μπορεί να τα μετατοπίζει.
Και αυτή τη στιγμή οι πολλοί μπορεί να χαίρονται και το είπε
και πριν ο Αντώνης, που κάποιοι θα λένε, α, τι ωραία
ξεφύγαμε από τις δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες, που ναι
υπάρχει διαπλοκή, ναι υπάρχει διαφθορά, ναι βεβαίως,
προφανώς υπάρχει, είναι καθαρά κομματική. Αλλά όταν
υπάρχει μια πολιτεία η οποία συνειδητά νομοθετεί έτσι ώστε ο
κάθε συνάδελφος να μην ξέρει, ούτε καν οι δημόσιες
υπηρεσίες δεν μαθαίνουμε τη νομοθεσία και να πηγαίνει έτσι
χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς τίποτα να αναλαμβάνει ευθύνες,
πραγματικά θα έχουμε τεράστια προβλήματα.
Δεν θα μπω όμως σε αυτό άλλο, εγώ θέλω να πω αυτή
τη στιγμή ότι σε αυτή την κρίση ώρα, πραγματικά που ζούμε,
σε αυτές τις κρίσιμες ώρες που ζούμε, όπου μειώνεται
πραγματικά καταλύεται το κράτος, καταλύεται η όποια ευθύνη,
οι όποιες υπηρεσίες διαλύονται, αυτό ζούμε στη δημόσια
διοίκηση. Σε αυτή λοιπόν την κρίσιμη ώρα έρχεται το Τεχνικό
Επιμελητήριο να συμπράξει με τη διοίκηση παίζοντας ένα
ρόλο ισότιμο και αφαιρώντας πραγματικά αντικείμενο και όχι
μόνο αυτό, αλλά πραγματικά να είναι και το μόνο Τεχνικό
Επιμελητήριο, ο μόνος φορέας που θεωρεί ότι αναβαθμίστηκε
ο ρόλος του μηχανικού, όταν πριν λίγο ψηφίστηκε το
νομοσχέδιο, πέρα από όλα τα άλλα που έχουνε γίνει, που έχει
καταλύσει αμοιβές στον ιδιωτικό, στο δημόσιο, προνόμια,
δικαιώματα, υπογραφές, όλη την υπόσταση του μηχανικού.
Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να βγαίνει να λέει ότι αυτή τη
στιγμή αναβαθμίζεται ο ρόλος, όταν δεν υπάρχει, θεωρώ εγώ
τουλάχιστον στα χρόνια που είμαι μηχανικός και στο ελεύθερο
επάγγελμα και στο δημόσιο, ότι δεν έχει υπάρξει σε χειρότερη
θέση ο μηχανικός και χάνει καθημερινά νομοθετημένα
δικαιώματα του, καθημερινά και ζούμε την πλήρη απαξίωση.
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Αυτό θέλουμε να καταγγείλουμε, ότι σε αυτή την κρίση
ώρα, έρχεται το Τεχνικό Επιμελητήριο όχι μόνο να μη μας
στηρίξει, όχι μόνο να μη μιλάει, όχι μόνο να μην παίρνει θέση,
αλλά να είναι ακριβώς σε πλήρη σύνταξη με την Κυβέρνηση
και να παίζει ένα ρόλο παραπέρα υποβάθμισης, να
συμπράττει δηλαδή σε ένα ρόλο παραπέρα υποβάθμισης του
μηχανικού. Και αυτό ερχόμαστε να καταγγείλουμε με το
κείμενο μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μετά τη δευτερολογία της
συναδέλφισσας Βρέντζου και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει
κατατεθεί στο Προεδρείο κάποια πρόταση προσθήκης ή
τροπολογία, το κείμενο αυτό ως σχέδιο απόφασης που
αναλύθηκε προηγουμένως…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ορίστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πρόεδρε συγγνώμη επειδή εμείς
έχουμε μια άλλη άποψη να δώσετε λίγο το λόγο στον Οδυσσέα
το Σγουρό να διατυπώσει τις ενστάσεις που έχουμε επί του
κειμένου και δεν καταλαβαίνω…
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Μα την τελευταία στιγμή τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Να πει δυο λόγια ο…
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Μετά τη δευτερολογία μου;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Μετά από δευτερολογία;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό συνάδελφοι, αν
δεν έχετε αντίρρηση ας δώσουμε το λόγο να ακούσουμε…, δεν
πειράζει, δεν πειράζει, λοιπόν έχετε αντίρρηση;
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, ο συνάδελφος, ας
ακούσουμε και την άποψη του συναδέλφου Σγουρού, δεν
πειράζει εντάξει, παρά το ότι το τυπικό έπρεπε να κλείσει η
συζήτηση τώρα, αλλά ας ακούσουμε και την άποψη του
συναδέλφου.
Ο συνάδελφος Σγουρός.
ΣΓΟΥΡΟΣ: Συνάδελφοι προσωπικά αν με ρωτήσει κανείς για
πάρα πολλές από τις διατυπώσεις αυτού του κειμένου δεν έχω
καμία αντίρρηση. Θα ήθελα όμως να πω ότι, αυτή τη στιγμή
πρέπει πραγματικά παίρνοντας το νήμα από το Γιώργο τον
Φουρναράκη, να προσθέσω και εγώ μερικά πράγματα, γιατί
νομίζω, ότι ζώντας 30 χρόνια στο επάγγελμα έχουμε όλοι
εμπειρίες τις οποίες πρέπει να καταθέσουμε.
Θέλω να πω το εξής, ο νόμος 4014 είναι ένας νόμος ο
οποίος είναι πολιτικά και πολοεδομικά απαράδεκτος. Να σας
πω και κάτι άλλο; Εμένα η άποψή μου είναι, ότι ο νόμος αυτός
κακώς πέρασε, κακώς υλοποιείται και τώρα με αφήνει
αδιάφορο αν τον υλοποιήσει ο μηχανισμός του δημόσιου ή του
ΤΕΕ. Νομίζω ότι είμαι πολύ σαφής και πολύ ξεκάθαρος.
Είναι σαφές ότι μέχρι τώρα, τα τελευταία δέκα χρόνια
υπήρχε ένας μηχανισμός στο δημόσιο τομέα, δηλαδή το τμήμα
αυθαιρέτων στις αντίστοιχες Πολεοδομίες, το οποίο ήταν
υπεύθυνο για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης. Μπορώ να
σας πω, ότι μετά την αλήστου μνήμης ρύθμιση του Λαλιώτη, ο
οποίος κατήργησε ουσιαστικά κάθε έννοια διαδικασίας
αυτοψίας, σε υποχρέωναν οι δημόσιες υπηρεσίες, οι δημόσιες
Πολεοδομίες δηλαδή, να υποβάλεις με το ζόρι υπεύθυνες
δηλώσεις ότι όλα είναι εντάξει.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ο Λαλιώτης.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ο Λαλιώτης Οδυσσέα, όχι η Πολεοδομία.
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ο Λαλιώτης.
Επιμένω σε αυτό που λέω Βάνα γιατί έχω
ΣΓΟΥΡΟΣ:
προσωπική εμπειρία, έχω αποπειραθεί δέκα φορές σε νόμιμες
οικοδομές από το 2002 και μετά να κάνω αυτοψίες για να
πάρω οριστική σύνδεση και μου λέγανε όχι, δεν προβλέπεται
η διαδικασία αυτή, θα κάνεις υπεύθυνες δηλώσεις. Είναι θέμα
λοιπόν εμπειρίας δικιάς μου.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Αυτό δεν ισχύει καταρχήν νομικά.
ΣΓΟΥΡΟΣ: Δεν ισχύει;
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ε, ναι δεν ισχύει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
προχωρήσουμε.

Εν πάση περιπτώσει να

Τι θέλετε, δηλαδή με λίγα λόγια η γενιά
ΣΓΟΥΡΟΣ:
αυθαιρέτων από το 2000 και μετά, είναι μια γενιά η οποία δεν
έγινε μόνο με την ευθύνη ιδιωτών μηχανικών και ιδιοκτητών,
νομίζω ότι είχε και σοβαρή ευθύνη ο δημόσιος τομέας, για να
λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ή μη μου πείτε ότι έκανε
φοβερούς ελέγχους στην αυθαίρετη δόμηση το κάθε αρμόδιο
τμήμα Πολεοδομίας και δεν είχε αντίκρισμα αυτός ο έλεγχος.
Αφού ουσιαστικά ξέρετε ότι τα τελευταία δέκα χρόνια δεν
υπήρχε ουσιαστικά έλεγχος, γιατί τα τμήματα αυθαιρέτων
υπολειτουργούσανε.
Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να λέμε τα πράγματα με το
όνομά τους, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αν
αναλάβουνε κάποιοι να κάνουν ουσιαστικό έλεγχο στις
κατασκευές, αυτοί οι κάποιοι εάν τυχαίνει να μην είναι
δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά να είναι ένα Σώμα Ορκωτών
Ιδιωτών, αυτός ο έλεγχος δεν θα γίνεται σωστά; Πραγματικά
δεν μπορώ να το καταλάβω.
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Το ζητούμενο και νομίζω ότι είναι αυτό το ζήτημα το
οποίο πραγματικά θα έπρεπε να μας απασχολεί, είναι να
ουσιαστικοποιηθεί το ζήτημα του ελέγχου της ποιότητας, της
επάρκειας και της ορθής εφαρμογής των μελετών στις
κατασκευές σε τρία στάδια. Αυτό δεν έγινε ποτέ μέχρι σήμερα.
Εγώ θεωρώ ότι κακώς ο δημόσιος τομέας με την
εμπειρία που έχει, με το στελεχικό προσωπικό έστω που του
έχει απομείνει και με την εμπειρία που διαθέτει, δεν έκανε
μέχρι σήμερα πραγματικά αυτό που του αντιστοιχούσε να
κάνει. Και μη μου πείτε τώρα ότι φταίει ο Λαλιώτης μετά από
12 χρόνια που έφυγε συνάδελφε έτσι για την αυθαίρετη
δόμηση στο Ηράκλειο. Όχι, μου είπες…
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα απαντήσω, αλλά θα πρέπει να έχετε
όμως το τέτοιο να ακούσετε ποιος φταίει…, (δεν αποδίδεται
καθαρά, μιλάει συγχρόνως με τον κ. Πρόεδρο της
Αντιπροσωπείας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
κάποιος να πει κάτι μετά.

Μετά,

μετά,

άμα

θέλει

ΣΓΟΥΡΟΣ: Όταν λέτε πολιτικούς προϊστάμενους σε ποιους
αναφέρεστε;
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτούς που σήμερα βγαίνετε και τους…,
(δεν αποδίδεται καθαρά)…, και τους κάνετε σήμερα
κυβερνώντες στη χώρα, αυτοί φταίνε γι’ αυτό.
ΣΓΟΥΡΟΣ: Ποιοι είναι οι πολιτικοί σας προϊστάμενοι, όταν
αναφέρεστε σε μένα θέλω να μου λες ποιοι είναι.
Εγώ ξέρω ότι
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:
αποδίδεται καθαρά)…, άρα το ΠΑΣΟΚ.
Ναι;
Οι πολιτικοί
ΣΓΟΥΡΟΣ:
αναφέρεστε στην Κυβέρνηση;

είσαι

μας

ΠΑΣΚ…,

προϊστάμενοι,

(δεν

έτσι
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να αφήσουμε το διάλογο;
Συνάδελφοι
να
αφήσουμε
το
διάλογο.
Συνάδελφε
Μαυρογιάννη, συνάδελφε, αν θέλεις να πει κάτι μετά
ευχαρίστως.
Εγώ, εγώ προσωπικά συνάδελφε δεν έχω
ΣΓΟΥΡΟΣ:
πολιτικούς προϊσταμένους, αν εσύ έχεις εκτός από
προϊσταμένους στην υπηρεσία και πολιτικούς προϊσταμένους,
είναι θέμα δικό σου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλώ.
Εγώ δεν
ΣΓΟΥΡΟΣ:
προϊσταμένους πάντως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
παρακαλώ.

έχω,

προσωπικά

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

εγώ

Παρακαλώ

δεν

έχω

συνάδελφε,

Ωραία, μπορείς να βγεις επάνω να τους
ΣΓΟΥΡΟΣ:
καταγγείλεις, αλλά μη μου λες εμένα, οι δικοί μου γιατί εγώ
δεν έχω προϊσταμένους, ευτυχώς ακόμη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι αφήστε τον
ομιλητή να τελειώσει και μετά αν θέλει κάποιος να μιλήσει να
μιλήσει.
ΣΓΟΥΡΟΣ: Με λίγα λόγια θέλω να πω ότι το κείμενο το οποίο
κατατέθηκε, ενώ έχει πάρα πολλές διατυπώσεις τις οποίες
μπορεί να συμφωνήσει κανείς, υπάρχει και ένα μέρος
σημαντικό και ιδιαίτερα στα σημεία που το κείμενο παίρνει
γενικές έτσι τοποθετήσεις και τις κάνει σημαία του Τεχνικού
Επιμελητηρίου, στο οποίο πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ
σοβαρά.
Εγώ θεωρώ ότι αυτό κείμενο λοιπόν, όπως έχει
διατυπωθεί τώρα και όπως έχει εκφραστεί, δεν είναι ένα
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κείμενο που μπορεί να ψηφιστεί από την Αντιπροσωπεία έτσι
ομόφωνα όπως θα έπρεπε.
Μπορούμε να συζητήσουμε
πιθανόν για ένα άλλο κείμενο στο μέλλον. Εγώ προσωπικά το
καταψηφίζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έχετε το λόγο, έχετε το λόγο
συναδέλφισσα Βρέντζου, βεβαίως δικαιούστε. Απλώς μη
μακρηγορήσετε.
Όχι δεν θα μακρηγορήσω, θα είναι πολύ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:
συγκεκριμένη.
Μια που μπήκανε θέματα θα πω λοιπόν, ότι πρώτα απ’
όλα ο συνάδελφος δημόσιος υπάλληλος για να ξεκαθαρίσουμε,
δεν έχει δικαίωμα να βγαίνει έξω στις εφημερίδες και να
καταγγέλλει το αν ο πολιτικός του προϊστάμενος, διότι
προφανώς υπάρχουν πολιτικοί προϊστάμενοι, έχουμε όλοι μας
πολιτικούς προϊσταμένους. Πολιτικός προϊστάμενος στην
Αποκεντρωμένη είναι ο Γενικός Γραμματέας, πολιτικός
προϊστάμενος είναι στην Περιφέρεια οι Αντιπεριφερειάρχες, ο
Περιφερειάρχης, όλοι αυτοί είναι πολιτικοί προϊστάμενοι.
Δεν μπορεί λοιπόν από τον κώδικά να βγω εάν δω μια
παρανομία στην υπηρεσία μου ή κάτι να γίνεται και να βγω να
το καταγγείλω στην εφημερίδα, είναι προφανές ότι έχω
πειθαρχικό αδίκημα. Μπορώ να το καταγγείλω εσωτερικά,
αλλά μέχρι πού θα φτάσει; Όχι, απαντάω στα θέματα που
έβαλες Οδυσσέα, είπες γιατί δεν βγαίνετε να το καταγγείλετε
οι δημόσιοι
υπάλληλοι αυτά που συμβαίνουνε.
Σου λέω
λοιπόν εγώ ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν μπορεί να βγει και
να πει, α, εμένα σήμερα μου έφερε τμηματάρχης μου ένα θέμα
παράνομων, άντε πάρτε το ΠΑΤΡΙΔΑ δημοσίευσέ το και εγώ
δεν το υπέγραψα. Πρέπει μέσα εσωτερικά στην υπηρεσία σου
να φτάσει. Να κάνεις…
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ: Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα;
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ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:
Ένα λεπτό, εγώ απαντάω
Γιώργο, βγήκανε εδώ και λέγονται πράγματα.
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ:
των πολιτικών;

στον

Οδυσσέα

Το μόνο πρόβλημα είναι οι παρεμβάσεις

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι είναι πολύ σοβαρό θέμα, είναι πολύ…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μην κάνουμε τώρα διάλογο,
μην κάνουμε διάλογο.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό Γιώργο, όταν
λοιπόν μπαίνει ζήτημα οφείλουμε να απαντήσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Είπατε τις απόψεις σας.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Το δεύτερο είναι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
προχώρα.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Λοιπόν

συναδέλφισσα

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Μα με διακόπτουνε Πρόεδρε τι να κάνω τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μη διακόπτετε εντάξει.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Το ένα λοιπόν είναι αυτό, το δεύτερο είναι, ότι
οφείλω να ενημερώσω εδώ, ότι ο λόγος που δεν γίνονται οι
αυτοψίες και ο λόγος που δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα, είναι
γιατί πρώτον δεν υπάρχει κατεύθυνση να πηγαίνουν οι
συνάδελφοι να κάνουν αυτοψίες και να πιστοποιούνε και
δεύτερον, όλα τα πρόστιμα που υπάρχουν είναι ανυπόγραφα.
Είναι στα γραφεία των πολιτικών προϊσταμένων και δεν
φεύγουν ποτέ. Αυτός είναι ο λόγος που δεν φεύγουν τα
πρόστιμα.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Αυτό είναι καταγγελία τώρα που λες.
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Παρακαλώ, συνάδελφε μην

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Και έξω δεν τα λέμε, αυτό τι είναι τώρα.
Συνάδελφε μην κάνουμε
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
διάλογο, δεν βγαίνει είπατε όλοι τις απόψεις να ολοκληρώσει.
Δεν καταλαβαίνω εδώ αρχίζουμε να έχουμε
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:
εσωτερικές διενέξεις;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, όχι ολοκληρώστε τις
απόψεις σας.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Για να καταλάβω δηλαδή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συναδέλφισσα.

Όχι,

όχι

τις

απόψεις

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Αυτό είναι μία θέση που την έχουμε πει χρόνια
τώρα συνάδελφε Κασαπάκη και σαν Πρόεδρος της ΕΜΔΥΔΑΣ
την έχω καταγγείλει και ανοιχτά και σε συνελεύσεις, γιατί
νομιμοποιούμαι να το κάνω. Λέω για μεμονωμένα τον κάθε
συνάδελφο, διότι εμείς σαν Προεδρείο έχουμε αποδείξει και
σαν σύλλογος, ότι έχουμε καταγγείλει πάρα πράγματα, αλλά
δεν
μπορεί
μεμονωμένα
ο
κάθε
συνάδελφος
να
καταλαβαίνουμε τι λέμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ε, μια στιγμή Πρόεδρε ωραία, ωραία, ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα να πω κάτι;
έγινε, μισό λεπτό, μισό λεπτό συναδέλφισσα.

Ξέρεις τι
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ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Μα δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο κάθε ένας θέλει να κάνει
μια ερώτηση όταν βγαίνει στο βήμα ή εσύ ή κάποιος άλλος, να
κάνουμε μια…, υπήρχε χρόνος, συνάδελφοι παρακαλώ,
υπήρχε χρόνος ερωτήσεων, ήσουνα εισηγήτρια και υπήρχε
χρόνος ερωτήσεων. Όποιος ήθελε να κάνει ερώτηση
μπορούσε να την κάνει, τώρα δε δικαιούται να κάνει ερώτηση
κανένας.
Μπορείτε να ολοκληρώσετε.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ωραία.
Παρακαλώ
συνάδελφε,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφε
Μαυρογιάννη
ήρεμα,
συνάδελφοι,
να
ολοκληρώσετε συναδέλφισσα Βρέντζου.
Εγώ θέλω να κλείσω λέγοντας, ότι είναι
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:
δικαίωμα του κάθε ενός πραγματικά να μη στηρίξει αυτό το
κείμενο. Σε αυτό το κείμενο αυτό που θέλουμε εμείς να
καταδείξουμε και μόνο εκεί θεωρώ ότι έπρεπε να
επικεντρώσουμε, είναι ακριβώς αυτό που είπα και πριν όταν
έκλεισα.
Υπάρχει αυτή τη στιγμή μία συμπαιγνία πλήρη ταύτιση
του Τεχνικού Επιμελητηρίου κεντρικά, με τις κυβερνητικές
επιλογές, οι οποίες οδηγούνε εκεί που οδηγούν τους
μηχανικούς. Αυτός είναι ο στόχος, γι’ αυτό το φέραμε, γι’ αυτό
το καταγγείλαμε. Όλα τα άλλα και να πιάσουμε τώρα τις
ατομικές ευθύνες και να βάλουμε τα πράγματα όλα στο
τραπέζι για να μην πούμε ότι αυτό το κείμενο δεν μας
εκφράζει, εντάξει, είναι μία άποψη που μπορεί να κρατήσει ο
καθένας.
Όποιος αυτή τη στιγμή εκτιμά πραγματικά αυτή την
αναγκαιότητα, θεωρώ ότι πρέπει να στηρίξει το κείμενο.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τελείωσε ο κατάλογος των
τοποθετήσεων και της δευτερολογίας, το κείμενο λοιπόν
«Ανάληψη ευθύνης από το ΤΕΕ για τη διαδικασία
τακτοποίησης των αυθαιρέτων», τίθεται σε ψηφοφορία τώρα.
Ποιοι λοιπόν συνάδελφοι είναι υπέρ να σηκώσουν το χέρι
τους, ποιοι είναι υπέρ; Να μετρήσουμε, ποιοι είναι υπέρ;
Υπέρ λοιπόν 6.
Ποιοι συνάδελφοι είναι κατά να σηκώσουν το χέρι τους,
ποιοι είναι κατά; Κατά 8, λευκά;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Τρία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρών;
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ: Τέσσερα.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ποιος τέσσερα; Ποιος;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
παρών; Τέσσερα λευκά, παρών;

Τέσσερα, λευκά τέσσερα,

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ένα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα, συνεπώς;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ένα ή δυο; Δύο, δύο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρών; Βρε παιδιά…
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Βρε παιδιά μην μπερδεύετε, ή λευκά ή παρών.
Εσείς
τι
ψηφίσατε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Συγγνώμη, παρών; Άρα παρών δύο, λευκά; Ξαναλέω λευκά;
Εγώ είμαι ένας.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Α, ένας, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε.
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ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πέντε, υπέρ λοιπόν έξι, κατά
οχτώ, λευκά πέντε και παρών 2, συνεπώς η πρόταση δεν
υπερψηφίζεται.
Λοιπόν συνάδελφοι ήταν το τελευταίο θέμα για
συζήτηση, δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να συζητήσουμε κάτι, η
επόμενη συνεδρίαση…
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Δεν τελειώσαμε ακόμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι δεν τελειώσαμε,
η επόμενη συνεδρίαση τοποθετείται το Δεκέμβριο, αρχές
Δεκεμβρίου, έχετε κάποια άποψή επ’ αυτού;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Κάποιο θέμα προτείνετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ή κάποιο θέμα αν έχετε να
προτείνετε μπορείτε να μου στείλετε ένα e-mail
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Όχι το θέμα που πρέπει να μπει είναι το θέμα
του ΤΣΜΕΔΕ.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Το θέμα του ΤΣΜΕΔΕ έχει προταθεί ήδη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Του ΤΣΜΕΔΕ, δηλαδή αυτό
που…
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Το θέμα του ψηφίσματος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Αναλυτικά να μπει το θέμα
και έχουμε, συγγνώμη συνάδελφοι, ακούστε με λίγο
συνάδελφοι, το ένα θέμα είναι του ΤΣΜΕΔΕ, συνάδελφε
Σγουρέ έχουμε ένα θέμα που αφήσαμε από μία προηγούμενη
συνεδρίαση, το θέμα του ρυθμιστικού σχεδίου του Ηρακλείου,
το είχαμε αφήσει αυτό. Θα το προτείνουμε στην επόμενη
συνεδρίαση εντάξει;
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ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Και είχαμε πει να καλέσουμε,
ακούστε, ακούστε, ένα λεπτό, ένα λεπτό συνάδελφο, είχε
προταθεί, μα ακούστε λίγο, είχε προταθεί να γίνει μία
ενημέρωση για τα θέματα τα ασφαλιστικά και για το θέμα του
ΤΣΜΕΔΕ και είχαμε πει η μόνιμη ομάδα ασφαλιστικού να κάνει
μία ενημέρωση, να την καλέσουμε στην επόμενη συνεδρίαση;
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Γιατί να μην καλέσουμε και τον Πρόεδρο του
ΤΣΜΕΔΕ εδώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
δεν ξέρω αν θα έρθει.

Εμείς θα τον καλέσουμε,

Εγώ προτείνω την επόμενη συνεδρίαση που
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
είναι για το ΤΣΜΕΔΕ, να καλέσουμε τον Πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ
εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
πρόσκληση, εντάξει, ωραία.

Ωραία να του στείλουμε

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Θα είναι συνεδρίαση ή εκδήλωση που θα…
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Όχι θα είναι συνεδρίαση, εννοείται Τετάρτη ε;
Να στείλουμε πρόταση με κάλεσμα στον
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
Πρόεδρο ότι εδώ επειδή ανησυχούμε και εδώ γίνεται ο χαμός,
να ‘ρθει να κουβεντιάσουμε τι θα γίνει το ΤΣΜΕΔΕ. Και για την
αύξηση των εισφορών και για τα αποθεματικά και για τις
συντάξεις. Να ‘ρθει εδώ πέρα να μας μιλήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, θα του κάνω λοιπόν
εγώ μία επιστολή.
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ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Αλλά να μη δεσμευτεί η Αντιπροσωπεία ότι αν
δεν έρθει ότι δεν θα το συζητήσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
Θα καλέσομε λοιπόν τη μόνιμη ομάδα για το
ασφαλιστικό.
Συνάδελφοι τελειώσαμε σήμερα, η ώρα είναι 9:42
καληνύχτα σας.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

