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ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΒΡΕΝΤΖΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ , ΖΕΡΒΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΚΑΣΩΤΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ , ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ  
ΦΩΤΕΙΝΗ , ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΩΣΤΑΚΗ  
ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΛΥΔΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ , ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ  ΕΛΕΝΗ , ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΟΝΙΑΚΗΣ 
ΜΥΡΩΝ , ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝ /ΝΟΣ, ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ ΚΩΝ /ΝΟΣ, 
ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ, 
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ,  
ΣΓΟΥΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ  ΙΩΑΝΝΑ , ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ, 
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΖΑΒΛΑΚΗ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ , 
ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ  ΧΑΡΑ , ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ /ΝΟΣ,  ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ 
ΚΩΝ /ΝΟΣ, ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ . 
 

ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ  
 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ , ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ , ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 
ΜΑΝΙΑΔΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ , ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, 
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ  ΕΙΡΗΝΗ , ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΙΟΥΛΙΑ , 
ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ , ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , 
ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ , ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ, 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ , ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ . 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  53  
ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ: 36         ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ: 17  
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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  Κατάρρευση  της  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και οι εξελίξεις  

στο  ΤΣΜΕΔΕ .          
5. Συμπλήρωση  αντικατάσταση  εισηγητών  Πειθαρχικού 

Συμβουλίου . 
6. Ρυθμιστικό  Σχέδιο  Ηρακλείου . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------- 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ τα μέλη  της  
Αντιπροσωπείας  να έρθουν  να υπογράψουν , τα μέλη  της  
Αντιπροσωπείας  να έρθουν  να υπογράψουν  παρακαλώ, όσοι 
δεν  έχουν  υπογράψει.  Συνάδελφοι ελάτε  σιγά – σιγά επειδή  
σήμερα…, τα μέλη  της  Αντιπροσωπείας  να έρθουν  να 
υπογράψουν , επειδή σήμερα έχουμε  μία τυπικά συνεχιζόμενη  
συνεδρίαση  της  Αντιπροσωπείας .  Θα πρέπει και τυπικά τα 
μέλη  να υπογράψουν  και στη  συνέχεια η  συνεδρίαση  θα είναι 
διευρυμένη με  τα θέματα του  ΤΣΜΕΔΕ , με  την  τοποθέτηση  και 
τις  ομιλίες  του  Προέδρου του  ΤΕΕ , καθώς  επίσης  και του  
συναδέλφου  του  Κώστα του  Μακέδου . Παρακαλώ μόνο  
συνάδελφοι ξαναλέω ησυχία, τα μέλη  της  Αντιπροσωπείας  να 
έρθουν  να υπογράψουν  καθώς  είμαστε  σε  μία τυπική 
συνεχιζόμενη  συνεδρίαση .  
 Συνάδελφοι ξεκινάμε  σιγά – σιγά, καταρχήν  παρακαλώ 
ησυχία, καταρχήν  σε  όλους , συνάδελφοι θα παρακαλέσω ένα 
πράγμα που  δεν  μου  αρέσει είναι η  φασαρία και δεν  είναι ότι 
δεν  αρέσει μόνο  σε  εμένα αλλά σε  όλους . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Εμένα μου  αρέσει πάντως . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σε  όποιον  αρέσει μπορεί να 
πάει έξω είναι τόσο  απλό.  Δεν  άκουσα. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Δεν  μου  αρέσει το  δεν  μου  άρεσε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει, εντάξει ωραία 
συμφωνώ εντάξει. 
 Για τυπικούς  λόγους  λοιπόν  επειδή εμείς  έχουμε  μία 
συνεχιζόμενη  Αντιπροσωπεία από  την  προηγούμενη φορά 
όπου  δεν  είχαμε  απαρτία, αυτή  τη  στιγμή  είμαστε  16 μέλη , με  
βάση  το  άρθρο  7 παράγραφος  9 του  νόμου  1486/84 έχουμε  
απαρτία. 
 Στα πλαίσια λοιπόν  της  σημερινής  ημερήσιας  διάταξης, η  
οποία περιλαμβάνει…, πριν  μπω βέβαια στα τυπικά αυτά να 
επαναλάβω και πάλι, παρακαλώ ησυχία όμως , να επαναλάβω 
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και πάλι, χρόνια πολλά σε  όλους , καλή χρονιά, υγεία πάνω 
από  όλα σε  ένα δύσκολο  περιβάλλον  από  όλες  τις  πλευρές . 
 Η  συνεδρίαση  για όσους  δεν  ξέρουν μαγνητοφωνείται  
γιατί καθώς  όπως  οι περισσότεροι γνωρίζετε καταχωρούνται 
πρακτικά, τα οποία δημοσιεύονται και στην  ιστοσελίδα του  
τμήματος . 
 Τα θέματα της  σημερινής  ημερήσιας  διάταξης είναι : 
  Ανακοινώσεις  Προεδρείου 
  Ενημέρωση  Δραστηριότητας  Διοικούσας  Επιτροπής  
  Έλεγχος  ερωτήσεις  επερωτήσεις  
  Στη  συνέχεια το  4ο και κυρίως  θέμα που  είχαμε  βάλει ήταν , 

ενημέρωση  για θέματα επαγγελματικά, ασφαλιστικά, 
αλληλεγγύης  μηχανικών  και ιδιαίτερα για θέματα 
ασφαλιστικά και το  ΤΣΜΕΔΕ . 

  Το  5ο θέμα συμπλήρωση  αντικατάσταση  εισηγητών  
Πειθαρχικού  Συμβουλίου  

  Και το  6ο Ρυθμιστικό  Σχέδιο  Ηρακλείου . 
 Συνάδελφοι σήμερα παραβρίσκεται μαζί μας  ο  Πρόεδρος  
του  ΤΕΕ , του  Κεντρικού  ΤΕΕ  ο  συνάδελφος  ο  Χρήστος  ο  
Σπίρτζης  και ο  συνάδελφος  ο  Κώστας  ο  Μακέδος , οι οποίοι θα 
μας  ενημερώσουν  για θέματα τόσο  ΤΕΕ , όσο  όμως  και 
ιδιαίτερα για θέματα ασφάλισης .  Ειδικότερα για το  θέμα που  
θα αναφερθεί από  τον  Πρόεδρο  του  ΤΕΕ  το  Χρήστο  τον  
Σπίρτζη  και τον  Κώστα το  Μακέδο  είναι η  κατάρρευση  της  
κοινωνικής  ασφάλισης  και εξελίξεις  στο  ΤΣΜΕΔΕ . 
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ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

ΘΕΜΑ  1ο  
 

Ανακοινώσεις  Προεδρείου 
  
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πριν  προχωρήσουμε  – 
παρακαλώ και πάλι τα μέλη  της  Αντιπροσωπείας  να 
υπογράψουν  και στη  συνέχεια προχωράμε  – πριν  
προχωρήσουμε  στα επιμέρους  θέματα θα ήθελα να πω ότι, 
δεν  θα ακολουθήσουμε  σήμερα πιστά την  εσωτερική  
λειτουργία του  κανονισμού  σε  ότι αφορά ιδιαίτερη  ανάλυση  
στην  ενημέρωση  της  δραστηριότητας  της  Διοικούσας  
Επιτροπής .  Αυτό  θα ήθελα να έχω τη  σύμφωνη  γνώμη  των  
μελών  της  Αντιπροσωπείας , για να μην  χάσουμε  πολύ  χρόνο , 
μια και το  κυρίως  θέμα που  θα αναπτυχθεί σήμερα θα είναι τα 
ασφαλιστικά θέματα.   

Φαντάζομαι  τα μέλη  της  Αντιπροσωπείας  συμφωνούν  γι ’  
αυτό , δηλαδή  θα γίνει μία πολύ  συνοπτική  παρουσίαση , μια 
πολύ  συνοπτική  ανακοίνωση  από  μας . Ακολούθως  ο  
Πρόεδρος  της  Διοικούσας  Επιτροπής  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  μια πολύ  
συνοπτική  παρουσίαση  και ακολουθούμε , μπαίνουμε  στο  
κυρίως  θέμα που  έχει να κάνει με  τα ασφαλιστικά. Τα μέλη  της  
Αντιπροσωπείας  φαντάζομαι  συμφωνούν  με  αυτό , δεν  θα 
έχουν  αντίρρηση , άλλωστε  σήμερα έχουμε  κατακλυστεί και 
από  συναδέλφους  που  δεν  είναι μέλη . Υπάρχει από  τα μέλη  
της  Αντιπροσωπείας  κάποια αντίρρηση  επ ’  αυτού ;  Δεν  βλέπω 
κάτι επ ’  αυτού , συνεχίζουμε  λοιπόν . 
 Θα ήθελα να σας  αναφέρω το  εξής , σε  αρκετές  από  τις  
προηγούμενες  συνεδριάσεις  που  είχαμε  κάνει στην  
Αντιπροσωπεία εδώ, είχε  τεθεί πάρα πολλές  φορές  το  θέμα 
που  έχει σχέση  με  το  ΤΣΜΕΔΕ  και είχε βγάλει και μία 
απόφαση  σχετική εδώ η  Αντιπροσωπεία, η  οποία είχε  
κοινοποιηθεί στο  Κεντρικό  ΤΕΕ  και σε  διάφορους  άλλους  
φορείς .  Και εμείς  εδώ σαν  Προεδρείο  είχαμε  κάνει μία 
επιστολή  προς  τη  Διοικούσα Επιτροπή  των  Μηχανικών  και 
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Εργοληπτών  Δημοσίων  Έργων , δηλαδή  προς  το  ΤΣΜΕΔΕ  και 
συγκεκριμένα προς  τον  Πρόεδρο , όπου  λέγαμε  ότι – θα σας  
διαβάσω είναι πέντε  σειρές  – παρακαλώ συνάδελφοι, θα 
παρακαλέσω όχι θόρυβος . 
 Κ . Πρόεδρε πολλά μέλη  της  Αντιπροσωπείας  του  
τμήματός  μας  εκφράζουν  ανησυχίες , αγωνία και ιδίως  
ερωτήματα, αναφορικά με  ζητήματα ασφάλισης , εισφορών  και 
συντάξεων . Για το  λόγο  αυτό  παρακαλούμε  όπως  την  προσεχή  
συνεδρίαση  της  Αντιπροσωπείας  του  ΤΕΕ  – είχαμε  
προγραμματίσει να την  κάνουμε  14/12ου  δεν  έγινε  για 
κάποιους  άλλους  λόγους  – ή  σε  άλλη μέρα που  θα μας  
υποδείξετε, στα πλαίσια ημερίδας  ή  εσπερίδας , να παραστεί 
μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ή  ενημερωμένο  στέλεχος  
του  Ταμείου  ΤΣΜΕΔΕ , προκειμένου  να ενημερώσει τα μέλη  
μας  και να απαντήσει σε  ερωτήσεις  τους  για τα παραπάνω 
αναφερθέντα θέματα. Παρακαλούμε  για την  ανταπόκρισή  σας . 
 Οφείλω να πω ότι δεν  είχα, σαν  Προεδρείο  δεν  είχαμε  
κάποια ιδιαίτερη  ανταπόκριση  από  την  πλευρά του  Προέδρου 
του  ΤΣΜΕΔΕ , όμως  σήμερα είπαμε  ότι έχουμε  την  τιμή  να 
υποδεχόμαστε εδώ πέρα τον  Πρόεδρο  του  ΤΕΕ  και το  
συνάδελφο  τον  κ . Μακέδο . Καταρχήν  τους  ευχαριστούμε  για 
την  παρουσία τους  εδώ και στην  πορεία θα θέλαμε  να μας  
ενημερώσετε τόσο  για θέματα ασφάλισης , όσο  και γενικότερα 
για θέματα του  Κεντρικού  ΤΕΕ  και γενικότερα του  ΤΕΕ . 
 Επίσης  πριν  καλέσω στο  βήμα τον  Πρόεδρο  της  
Διοικούσας  Επιτροπής  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  για μια σύντομη  έτσι 
παρουσίαση  και έναν  σύντομο  χαιρετισμό , να αναφέρω ότι ο  
συνάδελφος  – επειδή είναι σχετικό με  το  θέμα θα το  αναφέρω, 
έχω να πω και άλλα δεν  θέλω να μακρηγορήσω όμως  – ο  
πρώην  Πρόεδρος  της  Αντιπροσωπείας  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  ο  
συνάδελφος  ο  Ριχάρδος ο  Ποβάσκη  μου  είχε  αποστείλει μία 
επιστολή , η  οποία αφορά θέματα λειτουργίας  του  ΤΣΜΕΔΕ  
πρόταση  και εισήγηση  για τη  λειτουργία του  ΤΣΜΕΔΕ .  Εγώ 
την  έχω διαβιβάσει ηλεκτρονικά σε  όλα τα μέλη  της  
Αντιπροσωπείας , φαντάζομαι  στην  πορεία της  συζήτησης , 
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παρίσταται  και ο  ίδιος , αν  θέλει να παρουσιάσει την  πρότασή  
του . 
 Αυτά εισαγωγικά, κ . Πρόεδρε του  ΤΕΕ  σας  ευχαριστούμε  
για την  παρουσία σας  και συνάδελφε  Μακέδο . 
 

ΘΕΜΑ  4ο  
 

Η  Κατάρρευση  της  Κοινωνικής Ασφάλισης  και οι εξελίξεις 
στο  ΤΣΜΕΔΕ  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα παρακαλέσω τον  
συνάδελφο  τον  Πέτρο  τον  Ινιωτάκη για ένα σύντομο  
χαιρετισμό  και να ακολουθήσει μετά η  δική σας  παρουσίαση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Αγαπητοί συνάδελφοι καλή  
χρονιά, χρόνια πολλά, νομίζω ότι θα γίνει μία ουσιαστική  
συζήτηση  σήμερα σε  μία ιδιαίτερη  κρίσιμη  περίοδο  για τους  
μηχανικούς , για το  επάγγελμα, για την  κοινωνία, για τον  τόπο . 
 Είμαστε  νομίζω μάρτυρες όλοι οι μηχανικοί και στην  
Ανατολική  Κρήτη , αλλά νομίζω και σε  όλη  την  Ελλάδα, τα 
τελευταία χρόνια μιας  μετάλλαξης  της  πραγματικότητας  την  
οποία είχαμε  συνηθίσει, βιώναμε , η  οποία ήταν  καταιγιστική. 
Ζήτησα από  τον  Κώστα τον  Χαμηλοθώρη  να μου  τυπώσει τα 
νομοσχέδια τα οποία η  Κυβέρνηση  η  τελευταία έφερε  προς  
ψήφιση  νομοθέτησε  και είναι πραγματικά απορίας  άξιο , πώς  
σε  τόσο  μικρό  χρονικό  διάστημα, μια Κυβέρνηση  έφερε  σωρεία 
νόμων , σωρεία νομοθετημάτων , τα οποία αλλάζουν  άρδην  όχι 
μόνο  τον  τρόπο  άσκησης  του  επαγγέλματος  του  μηχανικού , 
αλλά νομίζω ότι άλλαξαν  βίαια και μετατόπισαν  την  
πραγματικότητα των  πολιτών  αλλά και της  χώρας . 
 Θα αναφέρω πάρα πολύ  γρήγορα και νομίζω ότι δεν  τα 
έχουμε  γράψει όλα Κώστα, έχεις  αφήσει αρκετά,  4030 νέος  
τρόπος  έκδοσης  αδειών  δόμησης ,  4014 περιβαλλοντική  
αδειοδότηση ,  3937 διατήρηση  βιοποικιλότητας ,  3882 εθνική  
υποδομή  γαιοχωρικών  πληροφοριών ,  3843 ταυτότητα 
κτηρίων ,  3827 ακύρωση  της  ευρωπαϊκής σύμβασης  τοπίου , 
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Προεδρικό  Διάταγμα 100/2010 με  τους  ενεργειακούς 
επιθεωρητές. Και είναι σίγουρα και πάρα πολλά άλλα τα οποία 
μας  διέφυγαν . 
 Έκανε  παρεμβάσεις  σε  ζητήματα παιδείας , ακούσαμε  
κάποια στιγμή  ότι οι απόφοιτοι τεχνολόγοι και δεν  ξέρω αν  
είναι σήμερα ανάμεσά ενδεχομένως και κάποιοι τεχνολόγοι, 
άσχετα από  τις  σπουδές  που  έχουν  κάνει είναι το  ίδιο  με  τους  
απόφοιτους  των  πολυτεχνικών  σχολών .  Είναι η  περίφημη  
εξίσωση  προς  τα κάτω, η  οποία ουσιαστικά διαλύει, 
σπαραλιάζει κάθε αναπτυξιακή  προσπάθεια αυτού  του  τόπου .  
Βεβαίως  έχουν  ζητήματα επαγγελματικά, βεβαίως  έχουν  
δικαιώματα και οι τεχνολόγοι όπως  έχει και κάθε απόφοιτος  
πολυτεχνικής  σχολής , αλλά σε  καμία των  περιπτώσεων  η  
εξίσωση  των  διπλωματούχων  Μηχανικών  των  Πολυτεχνείων , 
δεν  μπορεί να μπει στην  ίδια μοίρα με  τους  τεχνολόγους  
μηχανικούς . 
 Στα επαγγελματικά μας  ήρθαν  τα πάνω – κάτω με  σειρά 
πρωτοβουλιών , οι οποίες  ελάχιστο  συζητήθηκαν , ελάχιστο  
ζητήθηκε  η  γνώμη  των  επιστημονικών  και παραγωγικών  
φορέων , του  κορυφαίου  επιστημονικού  φορέα που  θέλουμε  να 
πιστεύουμε  εμείς  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου .   
 Στα φορολογικά άλλαξαν  ο  τρόπος  φορολόγησης , στα 
ασφαλιστικά που  είναι και το  κύριο  θέμα της  σημερινής  
συζήτησης  που  νομίζω είναι και το  κορυφαίο  ζήτημα και που  
θα πρέπει να επικεντρωθεί η  προσοχή  μας , η  ενέργειά μας , η  
δυναμική μας , για το  επόμενο  διάστημα. Ένας  ασφαλιστικός  
φορέας  κραταιός , πρότυπο  για όλη  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση , εν  
μία νυχτί κινδυνεύει να βρεθεί χωρίς  αποθεματικά, με  τεράστια 
αύξηση  στις  εισφορές  και για πρώτη  φορά νομίζω τις  
τελευταίες  10ετίες , όχι απλά οι συνάδελφοι νέοι μηχανικοί που  
θέλουν  να ενταχθούν , να δώσουν  άδεια ασκήσεως  
επαγγέλματος  και να ενταχθούν  στο  επάγγελμα 
προβληματίζονται και πλέον  λένε άσε  το  να πάει παρακάτω 
ένα τρίμηνο , ένα τετράμηνο  να δώσουμε  τις  επόμενες  
εξετάσεις , αλλά παρατηρείται αγαπητοί συνάδελφοι το  
φαινόμενο , συνάδελφοι και όχι μόνο  νεώτεροι κάτω 5ετίας  και 
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περισσότερο  10ετίας , να ζητούν  από  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  
να παραδώσουν  την  ταυτότητά τους  γιατί δεν  μπορούν  να 
πληρώσουν  πλέον  το  ΤΣΜΕΔΕ . 
 Αυτή  είναι η  πραγματικότητα, αυτή  είναι η  εικόνα, 
συνδυασμένη  μαζί με  πάρα πολλούς  άλλους  συναδέλφους  οι 
οποίοι μαζικά πλέον  νέα παιδιά κυρίως , κυρίως  παιδιά που  
έχουν  σπουδάσει στο  εξωτερικό , με  γνώση  γλωσσών , οι 
οποίοι φεύγουν  στο  εξωτερικό . Και δεν  φεύγουν  για την  
Ευρωπαϊκή  Ένωση , κράτη  – μέλη  της  Ευρωπαϊκής Ένωσης , 
φεύγουν  ακόμη  και για την  Αφρική αγαπητοί συνάδελφοι και 
για την  Αφρική. Όχι για την  Αυστραλία ή  την  Αμερική  και για 
την  Αφρική. 
 Το  ΤΕΕ /ΤΑΚ  λοιπόν  σε  αυτή  τη  ζοφερή  εικόνα και ο  
Χρήστος  ο  Σπίρτζης  ο  Πρόεδρος  με  άκουσε  πολλές  φορές  να 
τοποθετούμαι  και σε  συνάντηση  των  Προέδρων  και στην  
Κεντρική  Αντιπροσωπεία και όποτε  δινόταν  η  ευκαιρία να 
συναντηθούμε  τα περιφερειακά τμήματα με  τον  Πρόεδρο . 
Έβαζα το  ζήτημα μετά από  αποφάσεις  και μάλιστα ομόφωνες  
αποφάσεις  και της  Διοικούσας  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  και της  
Αντιπροσωπείας , ότι αυτά όλα δεν  είναι τυχαία. Όλες  αυτές  οι 
ενέργειες  φαίνεται ότι κάπου  οδηγούν , κάπου  οδηγούν  τη  
χώρα, δεν  είναι αποσπασματικές , δεν  είναι μεμονωμένες , 
κάποιοι υποστηρίζανε και ενδεχομένως και σήμερα ακόμα, να 
υποστηρίζουνε ότι είναι λόγω ανικανότητας . Και λέγαμε  εμείς  
ότι αυτά οδηγούν  στην  κατάλυση , ουσιαστικά στην  ισοπέδωση  
της  μεσαίας  τάξης  στην  Ελλάδα, των  Ελευθέρων  
Επαγγελματιών , της  μικρομεσαίας  σπονδυλικής  στήλης , τη  
ραχοκοκαλιά της  Ελλάδας . 
 Οδηγείται  στον  αφανισμό  ο  μικρομεσαίος  μελετητής , η  
μικρομεσαία εργοληπτική  επιχείρηση  χτυπιέται βάναυσα ο  
επιστημονικός  κόσμος , ότι τους  επιστήμονες  τους  θέλουν  
γονατισμένους , ότι δεν  είναι τυχαία η  εξίσωση  προς  τα κάτω 
σε  σχέση  με  την  υποβάθμιση  των  σπουδών  μας  και του  
επαγγέλματός  μας . Είναι συγκεκριμένη , είναι στοχευμένη και 
είναι συγκεκριμένες πολιτικές  που  θα έρθουν  σε  οικονομικό  
επίπεδο  να υπηρετηθούν . Και δυστυχώς  επαληθευτήκαμε  με  
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το  χειρότερο  τρόπο  και λέγαμε  σε  κάποιες  ανακοινώσεις  μας  
ότι στη  διάρκεια ελαχίστων  μηνών  έχει συστηματικά απαξιωθεί 
με  τη  συμβολή  πολλών  παραγόντων  και έχει οδηγηθεί σε  
εκτεταμένη κατασυκοφάντηση  ο  στρατηγικός  κλάδος  της  
απασχόλησης  των  Ελλήνων  Μηχανικών , που  αποτελούν  με  το  
επιστημονικό τους  Επιμελητήριο  το  θεσμοθετημένο  σύμβουλο  
της  πολιτείας  και έχουν  συμβάλει καθοριστικά με  τη  δράση  
τους  τόσο  στο  δημόσιο  όσο  και στον  ιδιωτικό τομέα της  
παραγωγής , στην  οργάνωση  και τον  εκσυγχρονισμό  των  κάθε 
είδους  έργων  υποδομών  της  ελληνικής  πραγματικότητας  στη  
διάρκεια του  τελευταίου  αιώνα. 
 Και έρχεται σήμερα ολόκληρη  ελληνική  κοινωνία να 
διαπιστώσει αυτή  την  επίθεση , αυτή  η  επίθεση  η  οποία 
φαίνεται  πλέον  στα μάτια κάποιων  πολύ  ξεκάθαρα σε  κάποιων  
ίσως  λιγότερο  πιο  αδρά, ότι αυτή  η  επίθεση  που  δέχεται 
σήμερα ο  τόπος , η  οικονομία, η  κοινωνία, ήταν  
καλοσχεδιασμένη , ήταν  καλομελετημένη και δυστυχώς  
αγαπητοί συνάδελφοι υπάρχει συνέχεια. Δεν  πιστεύω ο  
οποιοσδήποτε  από  αυτούς  που  βρισκόμαστε  σήμερα εδώ μέσα 
να έχει την  αίσθηση  ή  να πιστεύει ότι είναι μία δύσκολη  
συγκυρία, ο  δύσκολος  κάβος  άντε  και θα τον  περάσουμε , λίγο  
ακόμα.  
 Αγαπητοί συνάδελφοι δεν  θέλω να είμαι απαισιόδοξος , 
αλλά νομίζω ότι όποιος  έχει αυτή  την  ψευδαίσθηση  ή  δεν  
διαβάζει τα πολιτικά γεγονότα όπως  θα έπρεπε ή  θέλει να 
ζήσει σε  έναν  άλλο  κόσμο  διαφορετικό από  αυτόν  τον  οποίο  
βιώνουμε  σήμερα. Η  σημερινή κατάσταση  χρειάζεται 
εγρήγορση , χρειάζεται αγωνιστικότητα και όχι μόνο  να είμαστε  
αγανακτισμένοι. Χρειάζεται αγώνα, χρειάζεται μαζικότητα και 
το  λέω σε  σχέση  και με  τις  πρωτοβουλίες  που  πήραμε  και 
είναι πολύ  σημαντικό  και θα ευχαριστήσω τους  συλλόγους  
όλους  τους  κλαδικούς  συλλόγους , την  ΕΜΔΥΔΑΣ, τους  
Εργολήπτες , τους  Επιστημονικούς  μας  Συλλόγους , τους  
Μηχανολόγους , τους  Αρχιτέκτονες , τους  Χημικούς  
Μηχανικούς , τους  Τοπογράφους , οι οποίοι καταφέραμε  και 
στήσαμε  όλα αυτά τα χρόνια κοινό  μέτωπο σε  όλα τα 
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κορυφαία ζητήματα που  αντιμετωπίσαμε  και στο  ασφαλιστικό . 
Όμως  η  συμμετοχή  στα καλέσματα που  κάναμε  δεν  ήταν  η  
αναμενόμενη  αγαπητοί συνάδελφοι και πρέπει κάποια στιγμή  
να πούμε  τα πράγματα, να κοιταχτούμε  και πέρα από  το  να 
ζητάμε  ευθύνη  είτε από  τον  Πρόεδρο  της  Διοικούσας  του  
ΤΕΕ /ΤΑΚ  είτε από  τον  Πρόεδρο  της  Αντιπροσωπείας  είτε 
σήμερα από  τον  Χρήστο  τον  Σπίρτζη  που  πολύ  καλά θα 
κάνουμε  να ζητήσουμε  ευθύνες  για συγκεκριμένες  
παραλήψεις , λάθος , άστοχες  ενέργειες .  

Και επέτρεψε μου  Πρόεδρε σε  αυτό  το  σημείο  να πω ότι 
ήτανε  μία λάθος , άστοχη  ενέργεια, όταν  εμείς  διαβάσαμε  με  
μεγάλη χαρά και ικανοποίηση  το  κάλεσμά σου  για 
αγωνιστικότητα σε  σχέση  με  το  ασφαλιστικό  και ακούσαμε  από  
εσένα μέσω του  δελτίο  τύπου , ότι θα κατεβάσουμε  το  σύστημα 
αμοιβών  και των  αυθαιρέτων , παρόλο που  ξέρουμε ότι στη  
δύσκολη  αυτή  συγκυρία που  ζούμε  δεν  περισσεύουν  τα 
χρήματα, όλοι έχουν  ανάγκη, κάθε δουλειά έχει τη  σημασία 
της , αλλά νομίζω ότι κάθε συνάδελφος  είχε τη  διάθεση  και την  
ικμάδα να δώσει τη  μάχη  και θεωρούσαμε  ότι αυτό  το  μέτρο  
ήτανε  ένα πολύ  δυναμικό μέτρο , ένα πολύ  σκληρό  χτύπημα, 
στις  κυβερνητικές  επιλογές  που  θίγουν  ανεπανόρθωτα τον  
κλάδο  μας  και το  οποίο  έπρεπε να το  δώσουμε . 

Αυτό  το  χτύπημα έπρεπε να δοθεί, όπως  επίσης  αγαπητέ  
Πρόεδρε θα πρέπει να πω ότι κάθε κινητοποίηση , κάθε 
μαχητικότητα του  περιφερειακού  τμήματος  του  Ηρακλείου , της  
Ανατολικής  Κρήτης , της  Δυτικής  Κρήτης , οποιουδήποτε  άλλου  
περιφερειακού  τμήματος , δεν  έχει κανένα είδους  αποτέλεσμα 
αν  είναι μεμονωμένη και αν  δεν  είναι σχεδιασμένοι, 
οργανωμένοι και καθοδηγούμενοι από  εσάς  από  την  Αθήνα, 
από  τον  Κεντρικό  ΤΕΕ .  Θα είναι μία πετυχημένη ενδεχομένως 
πρωτοβουλία του  ΤΕΕ /ΤΑΚ , θα έχει ένα αποτέλεσμα 
επικοινωνιακό  που  είναι σημαντικό  και είναι χρήσιμο  αλλά 
μέχρι εκεί. Ο  οποιοσδήποτε  αγώνας  θα πρέπει να είναι 
σχεδιασμένος  από  εσάς , θα πρέπει να γνωρίζουμε  πως  θα τον  
κορυφώσουμε  σταδιακά, πως  θα φτάσουμε  μέχρι το  τελευταίο  
βήμα και πότε  πραγματικά θα φτάσουμε  στα άκρα και οι 
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υπόλοιποι, τα υπόλοιπα 17 τμήματα να ακολουθήσουν  
απόλυτα πειθαρχημένα.  

Μόνο  έτσι μπορεί νομίζω σήμερα ο  τεχνικός  κόσμος  
μέσα από  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  γιατί το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  αγαπητοί συνάδελφοι είτε το  θέλουμε  είτε μας  
αρέσει είτε δεν  μας  αρέσει, είναι η  ομπρέλα κάτω από  την  
οποία είμαστε  όλοι οι μηχανικοί. Μπορεί κάποιοι να λένε ότι 
είμαστε  επιστημονικός  φορέας , αλλά είμαστε  και ο  φορέας  
διεκδίκησης  των  δικαιωμάτων , των  προσδοκιών , των  θυσιών  
των  μηχανικών , όλων  μας .  Άρα αυτό  το  ρόλο που  έχει το  
Τεχνικό  Επιμελητήριο  δεν  μπορεί να τον  αφήσει σε  καμία των  
περιπτώσεων . 

Έτσι λοιπόν  εγώ θεωρώ ότι το  επόμενο  διάστημα όχι 
μόνο  το  2012 και τα επόμενα χρόνια, θέλουμε  μία 
κυριολεκτική επιστράτευση , θέλουμε  μία δυναμική συμμετοχή  
όλων  μας , ένα ενιαίο  στρατηγικό  σχεδιασμό  από  το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  Κεντρικά, για να μπορέσουμε  να σταθούμε  στο  
επίπεδο  που  βρισκόμαστε  σήμερα. Σε  οποιαδήποτε  άλλη 
περίπτωση  αγαπητέ  Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι 
εξελίξεις  θα είναι δραματικές  και για το  επάγγελμα και για 
εμάς  τους  ίδιους . 

Υπ ’  αυτή  την  έννοια λοιπόν  θεωρώ ότι τέτοιου  είδους  
συζητήσεις , τέτοιους  είδους  συναντήσεις , όπως  και μεταξύ  
όλων  των  περιφερειακών  τμημάτων  των  Διοικουσών  
Επιτροπών , του  Προέδρου απευθείας  μέσα από  τις  
Αντιπροσωπείες είτε τέτοιων  ειδών  συναντήσεων  όπως  αυτή  
που  θα κάνουμε  σήμερα, είναι επιτακτικές , πρέπει να υπάρχει 
συστηματικότητα, πρέπει να υπάρχει διάχυση  της  
πληροφορίας  πιο  οργανωμένα και πιο  εντατικά και να είμαστε  
έτοιμοι για το  επόμενο  διάστημα το  οποίο  νομίζω τα πράγματα 
όπως  είπα θα γίνουν  πολύ  δυσκολότερα. 

Με  αυτή  την  έννοια λοιπόν  μπορεί να υπάρξει ένταση , 
μπορεί να υπάρξει εάν  θέλετε  και κάποιου  είδους  έτσι εκτροπή  
η  παρεκτροπή μιας  συζήτησης , αλλά προτιμούμε  αυτή  την  
επαφή , προτιμώ μία συζήτηση  με  εντάσεις , παρά την  αφωνία, 
παρά την  έλλειψη  σχεδιασμού και την  έλλειψη  
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αγωνιστικότητας  και αγώνα για όλα αυτά τα οποία πρέπει να 
διεκδικήσουμε  και πρέπει να κρατήσουμε  για την  κοινωνία και 
για μας . 

Έτσι λοιπόν  σας  καλώ όλους  να συμβάλουμε  σήμερα 
μέσα από  τις  τοποθετήσεις  σας , μέσα από  την  άποψή  σας , σε  
ένα γόνιμο  διάλογο , σε  ένα ουσιαστικό  διάβημα το  οποίο  θα 
μας  δηλώσει και θα μας  καταστήσει παρόντες  στις  μεγάλες  
αλλαγές  που  έρχονται . Σας  ευχαριστώ πολύ . 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε  τον  Πέτρο  τον  
Ινιωτάκη Πρόεδρο  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ . 
 Θα παρακαλούσα τώρα τον  Πρόεδρο  του  ΤΕΕ  τον  
Χρήστο  το  Σπίρτζη  για την  ανάλυση  του  θέματος , η  
Κατάρρευση  της  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και οι εξελίξεις  στο  
ΤΣΜΕΔΕ .  
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Κ . Πρόεδρε της  Αντιπροσωπείας , κ . Πρόεδρε του  
ΤΕΕ /ΤΑΚ , αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες ,  

Καταρχάς  να ζητήσω συγγνώμη  γιατί η  ενημέρωση  που  
εδίνετο  στους  συναδέλφους  όλο  αυτό  το  χρονικό  διάστημα, 
δεν  είναι επιθυμητή  και για τις  δράσεις  του  Τεχνικού  
Επιμελητηρίου  και για ιδιαίτερα θέματα και αυτό  έχει να κάνει 
τόσο  με  τη  διαθεσιμότητα που  έχουν  τα μέλη  της  Διοικούσας  
του  ΤΕΕ , όσο  και με  τα μέσα που  δεν  έχουμε  πλέον . 

Πρόεδρε θα μου  επιτρέψεις  να κάνω μία γενική 
ενημέρωση  για όλα τα θέματα και να εξειδικεύσω για το  
ασφαλιστικό , το  μέλος  της  Διοικούσας  ο  Ντίνος  ο  Μακέδος  
που  είναι και αρμόδιο  και για το  ασφαλιστικό  και για το  
Υπουργείο  Εργασίας . 

Πιστεύω ότι θα ήταν  κοινοτυπία  να πούμε  για μία ακόμη  
φορά για την  τραγική  κατάσταση  που  βρίσκεται η  χώρα, για το  
ξερίζωμα του  ευρωπαϊκού εργασιακού πλαισίου , για τη  μείωση  
των  κοινωνικών  παροχών , για τις  αλγεινές  συνέπειες  στους  
εργαζόμενους  στους  πολίτες  και επομένως  και στον  τεχνικό  
κόσμο  και τους  μηχανικούς .  Πρέπει όμως  να διαπιστώσουμε  
τα κρίσιμα σημεία, τις  σημαντικότερες  διαπιστώσεις  για όσα 
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ζούμε  τα δύο  τελευταία χρόνια. Ώστε  να είσαστε  και όλοι 
ενήμεροι για το  τι γίνεται και πως  γίνεται. 

Το  πρώτο  είναι ότι τα ως  σήμερα σχέδια αντιμετώπισης  
κρίσης  σε  όλους  τους  τομείς  είναι λογιστικού  τύπου . Δηλαδή  
κοιτάνε  και σχεδιάζουνε στη  λογική  έσοδα – έξοδα, 
ισοσκελισμένος  προϋπολογισμός , πάει να αντιμετωπιστεί η  
διαφορά με  τη  μείωση  εσόδων , τις  μειώσεις  εσόδων  μάλλον  με  
τη  μείωση  των  εξόδων . Η  μείωση  εξόδων  συνεπάγεται μείωση  
των  μισθών , των  συντάξεων , του  ΠΔΕ , μπαίνουνε  νέοι φόροι, 
αυξάνουν  το  ΦΠΑ  και αυτό  οδηγεί σε  νέα μείωση  των  εσόδων  
και σε  ένα κύκλο  ύφεσης  που  δεν  έχει τελειωμό , δεν  έχει 
σταματημό . 

Καμία πρόταση  ή  καμία απόπειρα πρότασης  σύνταξης  
ενός  συγκεκριμένου  αναπτυξιακού σχεδίου  δεν  έχει γίνει μέχρι 
σήμερα.  Το  δεύτερο, η  δεύτερη διαπίστωση  είναι ότι υπάρχει 
ένα έλλειμμα στόχου  για τη  χώρα και ταυτόχρονα υπάρχει 
έλλειμμα διαχειριστικής και τεχνοκρατικής  επάρκειας . Δηλαδή  
δεν  έχουμε  σχέδιο  συνολικό  αλλά και αυτά που  έπρεπε ή  
μπορούσαν  να γίνουν  δεν  έγιναν , δεν  γίνονται . Λέω 
παραδείγματα είτε συμφωνεί κανείς  είτε διαφωνεί με  κάποιο  
από  αυτά που  θα μπορούσε  να γίνουν .  Μπορούσε  να μην  
σταματήσουνε  έργα όπως  ήταν  οι παραχωρήσεις  ή  τα ΣΔΙΤ , 
μπορούσε  να τρέξει και να περνάμε  πολύ  πιο  απαλά την  κρίση  
το  ΕΣΠΑ . Ακόμη  και αυτά που  ανακοινώνει το  Υπουργείο  ως  
απορροφήσεις  είναι ψεύτικα, δεν  έχουνε γίνει και από  αυτά 
που  υποτίθεται ότι έχουνε γίνει δεν  έχει πέσει ένα ευρώ στην  
αγορά, στην  πραγματική οικονομία, είναι ακόμη  στα χαρτιά. 
Αντί να υπάρχει λοιπόν  ένταση  στην  υλοποίηση  των  έργων  
των  δράσεων  το  πολιτικό  προσωπικό  της  χώρας  με  το  μόνο  
που  ασχολείται  είναι με  συνεχή  και αντικρουόμενα οριζόντια 
νομοθετήματα. 

Η  τρίτη  διαπίστωση  είναι ποιοι συνέβαλαν  στη  
διαμόρφωση  των  υποχρεώσεων , των  δεσμεύσεων  του  
μνημονίου , των  αναθεωρήσεων  του  μνημονίου  ή  του  
μεσοπρόθεσμου . Θεωρητικά είναι η  Κυβέρνηση  με  την  Τρόικα. 
Αν  κάτσει και κάνει κανείς  τον  κόπο  να διαβάσει είτε το  



   σελίς  17           ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ    ΤΟΥ    Τ .Ε .Ε . /Τ .Α .Κ .  

 

μνημόνιο  είτε τις  αναθεωρήσεις  του  μεσοπρόθεσμου , θα πει 
ότι θα έπρεπε η  Τρόικα να ήτανε  εδώ 20 χρόνια, να ήξερε  
όλες  τις  διαδικασίες , τα παραθυράκια, τις  λεπτομέρειες  ή  ότι η  
Κυβέρνηση  που  συνδιαμόρφωσε  με  την  Τρόικα το  μνημόνιο  
και το  μεσοπρόθεσμο  είχε τέτοιο  πρόγραμμα και τέτοια 
στελέχη  σε  λεπτομέρεια που  κάθισε  και σύνταξε  όλες  αυτές  τις   
υποχρεώσεις . 

Η  αλήθεια βέβαια δεν  είναι ούτε  το  ένα ούτε  το  άλλο, 
ούτε  τα κόμματα που  έχουν  κυβερνήσει τη  χώρα έχουνε 
τέτοιου  είδους  προγράμματα, το  ανάποδο  δεν  έχουν  καν  
σχέδιο , ούτε  η  Τρόικα δεν  είναι στη  χώρα 20 χρόνια για να 
ξέρει όλες  αυτές  τις  λεπτομέρειες  και τις  δεσμεύσεις  που  
έβαλε  μες  στο  μνημόνιο . 

Ψάξαμε  λοιπόν  και αναζητήσαμε  τουλάχιστον  ότι έχει 
σχέση  με  τους  μηχανικούς  και τα τεχνικά επαγγέλματα, ποιος  
συνδιαμορφώνει αυτές  τις  προτάσεις , ποιος  δίνει αυτές  τις  
προτάσεις  και μπορείτε να τις  βρείτε στις  προτάσεις  του  ΣΕΒ  
τον  Οκτώβρη  του  2010. Είναι δημοσιευμένες , όποιες  
προτάσεις  δεν  έχουνε μπει στο  μνημόνιο  έχουν  μπει στις  
αναθεωρήσεις  του  και όσες  δεν  έχουν  μπει στις  αναθεωρήσεις  
έχουν  μπει στο  μεσοπρόθεσμο .  Και βέβαια εκτός  από  τον  
ΣΕΒ  και κάποια παρακλάδια του , υπάρχουν  και άλλοι οι οποίοι 
πηγαίνουν  με  κουκούλα στην  Τρόικα, παρακάμπτοντας  το  
παραμικρό  ίχνος  έτσι εθνικής  αξιοπρέπειας , δίνοντας  τις  δικές  
τους  προτάσεις  για να εξυπηρετήσουν  τα δικά τους  
συμφέροντα. Και αυτό  το  βλέπουμε  και στα εργασιακά 
τελευταία και στο  διάλογο  που  γίνεται και βέβαια και στο  χώρο  
μας , διότι υπάρχουν  και εργοληπτικές  οργανώσεις  που  έχουν  
πάει στην  Τρόικα και έχουν  δώσει τη  θέση  τους . υπάρχουνε 
δυστυχώς  Πρόεδρε  δεν  ξέρω αν  πήγε  επίσημα η  ΕΤΕΜ  ή  μέλη  
της  αλλά πήγαν  και από  εκεί και έχουν  κάνει και λάθος  
καταγγελίες . Υπάρχουν  και πολιτικοί που  πηγαίνουν  και 
συζητάνε  μαζί τους , εξωθεσμικά, ανεπίσημα, κλείνοντας  τα 
μάτια στο  ότι υπάρχει σε  αυτή  τη  χώρα έστω και για τον  τύπο  
Κυβέρνηση . 
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Και βέβαια όλη  αυτή  η  πολιτική  αποσκοπεί στη  συνεχή  
μείωση  του  κόστους  εργασίας  που  οδηγεί στην  εξαθλίωση  και 
την  κοινωνική  ένταση  και δεν  μπορεί να πετύχει ούτε  καν  αυτό  
το  επιχείρημα για την  άσκηση  μιας  πολιτικής  
ανταγωνιστικότητας . Και αυτό  στον  κλάδο  μας  το  ξέρουμε 
πάρα πολύ  καλά, οι μισθοί των  τεχνικών  και των  εργατών  
έχουν  καταβαραθρωθεί, οι απολαβές  των  μηχανικών  το  ίδιο , 
το  κόστος  όμως  ενός  έργου  έχει αυξηθεί και έχει αυξηθεί διότι 
τα καρτέλ  δομικών  υλικών , όχι από  ανακοινώσεις  του  Τεχνικού  
Επιμελητηρίου , αλλά της  ανεξάρτητης Εθνικής  Στατιστικής  
αρχής, κάθε μήνα δείχνουν  πως  καταστρατηγείται ακόμη  και ο  
νόμος  του  καπιταλισμού  ότι όταν  δεν  έχει ζήτηση  υπάρχει 
πτώση  τιμών  και όχι αύξηση . Εδώ μιλάμε  για μια χώρα που  τα 
ιδιωτικά και τα δημόσια έργα είναι στο  ναδίρ και συνεχώς  
ανεβαίνει το  σίδηρο , το  τσιμέντο , το  αλουμίνιο  και πολλά 
άλλα. Και βέβαια καμιά προσπάθεια να περιοριστούν  ή  να 
ελεγχθούν  όλα αυτά, κανένας  μηχανισμός  και δεν  είναι και το  
μόνο . Τι κάναμε  γι ’  αυτά; Τι έκανε  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  16 
μήνες  και με  ποιες  συνθήκες  και τι κάνουμε  σήμερα, τι θα 
κάνουμε  αυτή  τη  χρονιά και στο  τέλος  πρέπει να κάνουμε  και 
μια κουβέντα για το  τι ΤΕΕ  θέλουμε . 

Συνάδελφοι 16 μήνες  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  έχει 
ασχοληθεί με  20 σχέδια νόμου  Πέτρο , υπάρχουν  πολλά άλλα, 
αυτά είναι τα βασικότερα βέβαια που  αφορούν  το  επάγγελμα, 
είναι άμεσα συνδεδεμένα με  το  τεχνικό  αντικείμενο  και με  τις  
αρμοδιότητές  μας . Έχουμε  προτείνει τέσσερα σχέδια 
Προεδρικών  Διαταγμάτων  και αρκετές  Υπουργικές  Αποφάσεις . 
Σε  ποιο  πλαίσιο , σε  ποια κατάσταση  έγιναν  αυτά; Το  πρώτο  
είναι κατάσταση  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου , το  ΤΕΕ  
υπηρεσιακά, οικονομικά, διαχειριστικά ήταν  σε  μία αθλιότητα, 
140 εργαζόμενοι περίπου  έφυγαν  από  το  Κεντρικό  Τεχνικό  
Επιμελητήριο , οι περισσότεροι ήταν  με  ομάδα εργασίας  και 
κάποιοι βγήκαν  στη  σύνταξη . Ο  προϋπολογισμός  του  Τεχνικού  
Επιμελητηρίου  σε  σχέση  με  τα παλιότερα χρόνια είναι σχεδόν  
στο  50%, ενώ τα Περιφερειακά Τμήματα, το  Κεντρικό  Τεχνικό  
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Επιμελητήριο , οι υπηρεσίες  του  ΤΕΕ  δεν  έχουνε ομοειδείς  
διαδικασίες . Έτσι για να το  πω κομψά.  

Το  δεύτερο χαρακτηριστικό  της  κατάστασης  που  υπήρχε  
και ίσως  να υπάρχει και ακόμη , είναι η  αποξένωση , αν  όχι η  
απαξίωση  του  ΤΕΕ  από  τους  μηχανικούς  και κυρίως  από  τους  
νέους  μηχανικούς . 

Και το  τρίτο  υπήρχε  και υπάρχει ακόμα από  
συγκεκριμένους  κύκλους , προσπάθεια για να μην  υπάρχει 
Τεχνικό  Επιμελητήριο  και γενικότερα επιστημονικοί φορείς , με  
τα χαρακτηριστικά που  έχει το  ΤΕΕ .  Θα τα αναλύσω 
αργότερα. 

Σε  αυτό  το  σκηνικό  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  όφειλε 
πρώτον  να ενδυναμώσει το  ρόλο του , δεύτερον  να έρθει πιο  
κοντά στην  καθημερινότητα των  μηχανικών  για να έρθουν  και 
οι μηχανικοί πιο  κοντά σε  αυτό . Τρίτον  να δημιουργήσει όσο  
περισσότερο  μπορούσε  και όσο  είναι στο  χέρι μας  
επαγγελματική  ύλη , τέταρτον  να κοιτάξει τα εσωτερικά του  
ξεπερνώντας δύσκολα και αντικρουόμενες  επαγγελματικές  
τάσεις  αλλά και παραταξιακές  λογικές . 

Σε  αυτό  το  πλαίσιο  εδώ και δεκαέξι μήνες  το  
Επιμελητήριο  κέρδισε  πάρα πολλά, πάλεψε πάρα πολλά και 
έχασε  κιόλας  πάρα πολλά μαζί με  τους  υπόλοιπους  
εργαζόμενους  και με  όλους  τους  συναδέλφους . Πιο  
συγκεκριμένα με  αυτά που  ασχοληθήκαμε  και πιστεύω ότι 
είναι στα οφέλη , είναι ο  ΚΕΝΑΚ , είναι η  ταυτότητα του  
κτηρίου , είναι οι άδειες  δόμησης , είναι οι άδειες λειτουργίας  
και κατάστασης  βιοτεχνιών  και βιομηχανιών , είναι οι 
περιβαλλοντικές  άδειες, είναι ο  φορέας  πιστοποίησης  
τεχνικών  επαγγελμάτων , είναι οι ψηφιακές  υπογραφές  των  
μηχανικών , είναι οι ελεγκτές  για όλα τα προηγούμενα, είναι η  
εξυπηρέτηση  των  μηχανικών  από  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  ως  
ΚΕΠ , είναι η  εξυπηρέτηση  των  μηχανικών  από  το  ΤΣΜΕΔΕ , 
είναι το  μητρώο  εκτιμητών  και πραγματογνωμόνων  και είναι 
και οι υπηρεσίες  μιας  στάση  για την  ίδρυση  εταιρειών . 

Αυτά είναι που  έχει κερδίσει ως  αρμοδιότητες  το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο , είναι αυτά που  έχουμε  καταθέσει τεχνικά δελτία 
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για να υλοποιηθούν , έχουν  εγκριθεί τα τεχνικά δελτία και 
έχουν  προχωρήσει για την  υλοποίησή  τους .  Για την  ακρίβεια 
το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  έχει καταθέσει τέσσερα τεχνικά 
δελτία που  έχουν  εγκριθεί και έχει συμμετάσχει σε  δύο  
ευρωπαϊκά προγράμματα που  εγκρίθηκε  το  ένα.  

Δυστυχώς  16 μήνες  τώρα όλα τα σημαντικά θέματα που  
είχαμε  πιάσει στα νομοσχέδια ξανά είναι στο  τραπέζι. Και θα 
τα πω ένα – ένα για να τα θυμίσω. Πριν  8 μήνες  συζητούσαμε  
στο  νόμο  3919 την  απελευθέρωση των  επαγγελμάτων , 
υποτίθεται ότι αυτό  το  θέμα ψηφίστηκε  το  νομοσχέδιο  και είχε  
λήξει τον  Μάρτιο  του  ’11, ξανά είναι στο  τραπέζι και θα σας  
ενημερώσω στη  συνέχεια. Το  ίδιο  ισχύει για το  ασφαλιστικό , 
το  ίδιο  ισχύει για το  εργασιακό  μαζί με  όλους  τους  υπόλοιπους  
πολίτες , για το  φορολογικό  κ .ο .κ . 

Ασφαλιστικό , ασφαλιστικό  θα σας  τα πει αναλυτικά ο  
Ντίνος  ο  Μακέδος , υπάρχουν  δύο  διακριτά και μεγάλα 
προβλήματα. Το  πρώτο  είναι η  αθλιότητα της  διαχείρισης  των  
αποθεματικών  από  την  Τράπεζα της  Ελλάδος  που  κατά τη  
γνώμη  μου  είναι κλοπή  και προφανώς  οι αντιδράσεις  εκεί θα 
είναι πολλαπλές  και γι ’  αυτό  είμαι και αισιόδοξος . Είμαι 
αισιόδοξος  γιατί νομικά τουλάχιστον  συνταγματικά, δεν  είχε  
κανένα έρεισμα και η  τράπεζα της  Ελλάδας  αλλά και το  
ελληνικό  δημόσιο , από  τη  στιγμή  που  κατήργησε  την  ασφάλεια 
των  συντάξεων  από  το  2015 και μετά, την  εγγύηση  του  
ελληνικού  δημοσίου  δηλαδή . Δεν  έχει κανένα δικαίωμα να 
πειράξει ένα ευρώ από  τα αποθεματικά μας  και μάλιστα χωρίς  
να το  ξέρει το  ταμείο  δεκαετίες, όχι μόνο  το  δικό μας  και τα 
υπόλοιπα χωρίς  να ενημερώσει όπως  όφειλαν  ανά εξάμηνο  η  
Τράπεζα της  Ελλάδας  τι κάνει τα αποθεματικά μας . Η  
ενημέρωση , τα αποθεματικά μας  έχουν  μετατραπεί σε  ομόλογα 
στο  ενιαίο  ταμείο  πλέον  στο  ΕΤΑΑ  και στους  δικηγόρους  και 
σε  εμάς  και στους  γιατρούς  έγινε  τον  Ιούλιο .  Όταν  η  
μετατροπή  των  ομολόγων  γίνεται από  το  ’97, των  
αποθεματικών  σε  ομόλογα με  συγχωρείτε. 

Το  δεύτερο μεγάλο θέμα που  είναι θέμα επιβίωσης  των  
μηχανικών  σε  σχέση  με  το  ασφαλιστικό  είναι οι αυξήσεις . Οι 
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αυξήσεις  οι οποίες  δεν  είναι αυξήσεις , τις  βαφτίζουν  
αναβαθμίσεις  σε  ασφαλιστικές  κατηγορίες . Αυτόματες . Εδώ 
συνάδελφοι επειδή πρέπει να έχουμε  μία ειλικρινή  σχέση  
πρέπει να είστε  ενήμεροι για το  πώς  προβλέφθηκαν  να γίνουν  
αυτές  οι αυξήσεις . Οι αυξήσεις  είναι ταμειακές , οι αυξήσεις  
προήλθαν  γιατί δεν  ξέρουν τι τους  γίνεται ή  θέλουν  να 
παρουσιάζουν  πράγματα στις  διαπραγματεύσεις  με  την  Τρόικα 
όπως  θέλουν , για να εξυπηρετούν  συγκεκριμένες  
σκοπιμότητες . Ποιο  συγκεκριμένα στις  διαβουλεύσεις  που  
έγιναν  στο  μεσοπρόθεσμο , παρουσίασαν  γενικά τα έσοδα του  
ασφαλιστικού  συστήματος , παρουσίασαν  γενικά και τα έξοδα 
του  ασφαλιστικού  συστήματος . Βρήκαν  τη  διαφορά ως  
συνήθως , έπρεπε όταν  έψαξαν  να βρουν  που  είναι η  διαφορά 
να μειώσουν  συντάξεις  στο  ΤΑΠ-ΟΤΕ  και στο  ΝΑΤ . Το  
Υπουργείο  είπε ότι δεν  θέλει να μειώσει συντάξεις , η  Τρόικα 
απαίτησε  να αυξηθούν  οι εισφορές  και τις  εισφορές  αυτές  τις  
βάλανε στο  ΕΤΑΑ . 

Δηλαδή  είναι τραγικό  αλλά αυτή  είναι η  αλήθεια, για να 
δείτε  και πως  σχεδιάζονται κάποια πράγματα και πως  
υλοποιούνται . Βέβαια το  Υπουργείο  ποτέ  δεν  θα το  
παραδεχθεί και θέλω να εντοπίσω και τα υπόλοιπα θα τα πει ο  
Ντίνος , την  άθλια συμπεριφορά και αντιμετώπιση  του  
Υπουργού  Εργασίας  απέναντι στους  Έλληνες  επιστήμονες  και 
τους  ασφαλισμένους  του  ΕΤΑΑ . Δεν  μας  έχει πει είτε σε  
επίσημη  συνάντηση  είτε σε  άτυπη  συνάντηση  ένα επιχείρηση  
που  να στέκει.  Στην  επίσημη  συνάντηση  είπε ότι το  κάνει για 
το  καλό  μας , διότι όσοι είμαστε  ασφαλισμένοι μετά το  ’93 θα 
πάρουμε  μεγαλύτερες  συντάξεις . Την  ίδια στιγμή  όμως  δεν  
μας  λέει πως  θα είναι βιώσιμο  το  ταμείο  και δεν  μας  λέει πως  
δεν  θα χαθεί ένα ευρώ από  τα αποθεματικά μας  όπως  έχει 
εξαγγείλει, όταν  το  κούρεμα υλοποιείται σε  λίγο  καιρό . 

Το  δεύτερο θέμα έχει να κάνει με  το  νόμο  3919 επειδή 
είναι πολυδιαφημισμένο  και πολυσυζητημένο  στην  
επικαιρότητα και εδώ θέλω να θίξω τη  στάση  μερικών  φορέων , 
γιατί είναι ντροπή  για το  κοινοβουλευτικό  σύστημα και τη  
δημοκρατία. Όταν  συζητήθηκε  ο  νόμος  3919 τον  Φεβρουάριο , 
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στην  επιτροπή  της  Βουλής  είχαν  κληθεί πάρα πολλοί φορείς , 
το  Τεχνικό  Επιμελητήριο , ο  Δικηγορικός  Σύλλογος  και άλλοι. 
Ένας  από  τους  φορείς  που  είχε έρθει ήτανε  η  επιτροπή 
ανταγωνισμού , είναι μία ανεξάρτητη , αδέκαστη επιτροπή, που  
το  μόνο  καρτέλ  που  έχει βρει στη  χώρα είναι το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο . 

Η  επιτροπή  ανταγωνισμού  στις  παρατηρήσεις  που  είχε  
δώσει για το  νόμο  3919, έδωσε τις  παρατηρήσεις  της , 
τοποθετήθηκε , το  Κοινοβούλιο  τις  έλαβε  υπόψη , άλλες  και 
άλλες  τις  απέρριψε. Ψηφίστηκε  ο  νόμος  3919.  Σήμερα ξανά 
έρχεται το  θέμα και φαίνεται από  το  μεσοπρόθεσμο  ή  από  το  
αναθεωρημένο μνημόνιο  γιατί δεν  έχουνε και όλοι πρόσβαση  
στο  να διαβάσουνε ποιες  είναι οι δεσμεύσεις  της  χώρας . 
Φαίνεται λοιπόν  ότι οι παρατηρήσεις  της  επιτροπής  
ανταγωνισμού  είναι πλέον  δέσμευση  για τη  χώρα. Επομένως  
μπορούμε  να οδηγηθούμε  σε  ένα συμπέρασμα ότι δεν  
χρειάζεται το  Κοινοβούλιο , χρειάζεται μία επιτροπή 
ανταγωνισμού  με  Πρόεδρο  τον  κ . Κυριτσάκη , να δεσμεύει τη  
χώρα φορώντας  κουκούλα και να καλείται  μετά το  Κοινοβούλιο  
να αλλάζει νόμους  και αποφάσεις  που  πήρε  λίγους  μήνες  πριν  
και που  δεν  έχει υλοποιήσει με  ευθύνη  της  Κυβέρνησης . Και 
δεν  έχει υλοποιήσει με  ευθύνη  της  Κυβέρνησης  στο  σύνολό  
του  γιατί το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  είναι ο  μόνος  φορέας  που  
τους  κατέθεσε  πρόταση  και για Προεδρικό  Διάταγμα 30 
Ιουνίου  και Υπουργική  Απόφαση  και όλες  τις  κανονιστικές  
πράξεις  που  θα μπορούσαν  να εκδοθούν  για να ισχύσει στο  
σύνολό  του  ο  νόμος  3919. Τρεις  Υπουργοί δεν  έσπευσαν  να 
το  κάνουν , θα δείξει ποιος  Υπουργός  θα βγάλει μία Υπουργική  
Απόφαση , ένα Προεδρικό  Διάταγμα, για να αποφύγουμε  και 
όλα τα προβλήματα που  έχουμε  για τον  τρόπο  υπολογισμού  
των  αμοιβών .   

Δεν  φτάνει όμως  που  έγιναν  δεσμεύσεις , από  εδώ 
μπορούμε  να βγάλουμε  και ασφαλή  συμπεράσματα για το  που  
κινείται . Αυτά που  είπε πριν  και ο  Πρόεδρος  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  ο  
Πέτρος  ο  Ινιωτάκης  σε  σχέση  με  την  εργασία. Ο  στόχος  δεν  
είναι να μην  έχει το  ΤΕΕ  τον  ελεγκτικό  του  ρόλο στις  αμοιβές , 
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διότι το  ΤΕΕ  θα το  έχει, γιατί εκτός  από  το  νόμο  3919 
υπάρχουν  άλλα νομοθετήματα πολύ  παλιότερα που  έχουν  
βαστάξει και που  συνεχίζουν  να ισχύουν . Και το  ισχυρότερο  
είναι ο  κώδικας  δεοντολογίας  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου . 

Άρα ή  μας  δώσουν  με  το  νόμο  3919 τον  έλεγχο  ή  τον  
καταργήσουν  είναι μικρό  το  πρόβλημα. Εκεί που  αποσκοπούν  
και θέλουν  να τον  καταργήσουν  και εκεί είναι που  θα δοθεί 
μάχης  στον  3919 είναι να καταργηθούν  οι νόμιμες  αμοιβές . 
Και από  την  προηγούμενη φορά αυτό  που  υπήρχε , η  πρόταση  
που  υπήρχε  αυτό  που  προωθούσε  και ο  ΣΕΒ  και άλλοι, είναι 
να μην  υπάρχουν  τιμές  αναφοράς  για την  επιστημονική 
εργασία και κυρίως  για τους  μηχανικούς  και τους  δικηγόρους . 
Είναι στη  λογική  ξεχαρβαλώνουμε  τα πάντα και μέσα από  
αυτόν  τον  τρόπο  δεν  ξεφτιλίζεται μόνο  ο  μηχανικός , η  
εργασίας  του  και η  αμοιβή  του . Είναι με  ένα σπάρο  πολλά 
τρυγόνια. Παύει να υπάρχει πλέον  το  Επιμελητήριο  όπως  το  
ξέραμε , το  ΤΣΜΕΔΕ  όπως  το  ξέραμε  κ .ο .κ . 
Επομένως  επιχειρείται με  μία το  να καθαρίσουνε  πάρα πολλά 
τρυγόνια και φθηνή  επιστημονική εργασία να υπάρχει, αλλά να 
μην  υπάρχουνε φορείς  που  δεν  τους  κάνουνε  και ιδιαίτερο  
κέφι. 

Το  άλλο  που  ζήσαμε  και πραγματικά τα περιθώρια που  
είχαμε  ήτανε  πολύ  μικρά, είχε να κάνει με  το  βαθμολόγιο  και 
το  μισθολόγιο  στο  δημόσιο . Για το  μισθολόγιο  δεν  το  συζητάμε  
είναι μία αθλιότητα συνάδελφοι φφ20 χρόνων  και 25 χρόνων  
να παίρνουνε μηνιάτικο  κάτω από  1.000 ευρώ θεωρητικά, 
αλλά να παίρνουν  15ήμερο  200 ευρώ,  100 ευρώ και πολλές  
φορές  μηδέν  ευρώ. 

Όπως  είναι αθλιότητα να μην  τους  δίνεται καν  η  
διαφορετικότητα στο  βαθμολόγιο  και να υπάρχει μία 
ισοπεδωτική  συμπεριφορά ακόμη  και σε  αυτό . Εδώ η  Άννα η  
Διαμαντοπούλου  εκτός  από  τα θαύματα που  έχει κάνει στην  
παιδεία, ζωγράφισε , πήγε  να κατατάξει σε  κλάδους  ΠΕ  
μηχανικών  αποφοίτους  ΚΑΤΕ , ΑΣΕΤΕΜ , ΣΕΛΕΤΕ κ .ο .κ .  
(αλλαγή κασέτας)  
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ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Αν  συνεχίσουμε  έτσι για να γίνουν…, (δεν  
αποδίδεται καθαρά)…, πρέπει να υπάρχει χώρος . 
 Επανέρχονται  λοιπόν  στο  τραπέζι όλα, όλα τα ανοιχτά 
ζητήματα και βέβαια το  κυριότερο  ζήτημα που  έχουμε  να 
αντιμετωπίσουμε  και αντιμετωπίζουμε  όλοι, είναι η  ανεργία,  η  
απασχόληση , και εδώ θέλω να κάνω μία έκκληση  σε  όσους  
μετέχουν  σε  όλα τα όργανα του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  και 
στο  Κεντρικό  ΤΕΕ  αλλά κυρίως  στο  περιφερειακό μια που  
είμαστε  εδώ, και στα μέλη  της  Αντιπροσωπείας  του  ΤΕΕ . 
 Συνάδελφοι όταν  ένας  μηχανικός , ένας  πολίτης , ένας  
συνάνθρωπός  μας  δεν  έχει δουλειά, δεν  έχει να καλύψει τις  
βασικές  του  ανάγκες  του  φταίνε όλα και πολλές  φορές  του  
φταίνε ίσως  και άδικα και φορείς  οι οποίοι δεν  έχουν  ευθύνη . 
Πιστεύω ότι όσοι είναι εκλεγμένοι στα όργανα του  ΤΕΕ , 
πρέπει να έχουν  την  ανοχή  ακόμη  και για άδικη  κριτική , αλλά 
πρέπει και έχουν  την  υποχρέωση  να ενημερώνονται οι ίδιοι 
και να ενημερώνουν  και τους  συναδέλφους . 
 Οι τρόποι αντίδρασης , οι τρόποι αντίδρασης  συνάδελφοι 
επειδή  έχουμε  όλοι την  εικόνα, μέχρι στιγμής  ήτανε , τους  
γνωρίζεται οι περισσότεροι, απ ’  ότι έκανα κάποιες  κουβέντες  
πριν  μπω στην  αίθουσα κάποιοι ή  έχουνε ξεχάσει ή  αγνοούν  
τις  κινητοποιήσεις  που  έγιναν  τους  περασμένους μήνες  ή  δεν  
συμμετείχαν  σε  αυτούς  και αυτή  είναι η  κατάσταση . Δηλαδή  
όταν  κινητοποιήθηκε  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  για το  νόμο  
3919 ήτανε  πριν  λίγους  μήνες , το  έχουμε  ξεχάσει. Η  
ανταπόκριση  ήτανε  πάρα πολύ  μικρή , δεν  ισχύει το  ίδιο  
σήμερα, δεν  ισχύει ούτε  συγκεντρώσεις  που  έγιναν  στο  
Ηράκλειο , στα περισσότερα μέρη  της  Ελλάδας  και στην  Αθήνα. 
Ήταν  μαζικές  συγκεντρώσεις  και Πρόεδρε θα με  συγχωρέσετε 
αλλά το  ΤΕΕ  κεντρικά δεν  ήταν  ανακόλουθο . Το  ΤΕΕ  
στοχευμένα και θα εξηγήσω το  γιατί, είπε ότι θα κατεβάσω τα 
αυθαίρετα, το  σύστημα των  αυθαιρέτων  για τις  παρεμβάσεις  
και τις  αλλαγές  που  έκανε  ο  πατριάρχης του  
παλαιοκομματισμού  και της  ρουσφετολογίας  κ . Κακλαμάνης  με  
την  παρέα του  στη  Βουλή  τον  κ . Πρωτόπαπα και τον  κ . 
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Μπούρα από  τη  Νέα Δημοκρατία.  Αν  δεν  επανέλθουν  σε  αυτό  
που  ήτανε  πριν . 
 Είπε ότι θα κατεβάσει το  σύστημα των  αμοιβών  για το  
νόμο  3919 και το  έκανε , για τα αυθαίρετα δεν  το  κάναμε  γιατί 
η  συνάντηση  που  είχαμε  με  την  πολιτική  ηγεσία του  
Υπουργείου, δεσμεύτηκαν  ότι θα υπάρχουν  αυτές  οι 
τροπολογίες .   
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πότε ; 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Υπάρχουν  συνάδελφε , υπάρχουν , κατατέθηκαν  
στη  Βουλή , κατατέθηκαν  τι να σου  πω δεν  είμαι ο  Πρόεδρος  
της  Βουλής , του  ΤΕΕ  είμαι ο  Πρόεδρος . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλώ συνάδελφοι οι 
ερωτήσεις  μετά. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Συνάδελφε  χθες  επειδή ήμουνα στα Χανιά στην  
επιτροπή  της  Βουλής  πήγε  ο  Αντιπρόεδρος. Συζητήθηκε  το  
νομοσχέδιο  των  αποβλήτων  και μες  στο  νομοσχέδιο  των  
αποβλήτων  είναι αυτές  οι τροπολογίες , τη  μία δεν  βάλαμε  
μόνο  από  αυτές  που  είχαμε  ζητήσει και φανταζόμαστε  ότι 
μέχρι την  ολοκλήρωση  της  συζήτησης  επειδή έχουμε  
ενημερώσει και Βουλευτές  συναδέλφους  και πολιτικά κόμματα 
και κάποιους  πολιτικούς  αρχηγούς , τέλη  την  άλλη βδομάδα να 
μπορέσουμε  να καταφέρουμε  το  100% των  στόχων  μας . 
 Επομένως  μάλλον  η  τακτική  που  διάλεξε το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  κεντρικά, να μην  έχει ένα συνολικό  τρόπο  
αντίδρασης  για όλα τα θέματα, αποδίδει, θα σας  πω τι έχει 
δεσμευτεί και το   Υπουργείο  Δημοσίων  Έργων  και θα κάνουμε  
και μία κουβέντα σε  αυτό  γιατί και εμείς  θέλουμε  να 
ακούσουμε  τις  δικές  σας  απόψεις , για το  πώς  πρέπει να 
αντιδράσουμε , πότε  κλιμακώνουμε , πότε  τα κατεβάζουμε  όλα 
και πότε  όχι. 
 Αλλά θεωρώ ότι επειδή είμαστε  σε  μία εποχή  που  πάρα 
πολύ  εύκολα στο  Κοινοβούλιο  παίρνονται  αποφάσεις  χωρίς  να 
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λογαριάζουν  τίποτα, ότι οι αντιδράσεις  οι δικές  μας  πρέπει να 
είναι τέτοιες , που  θα στοχεύουνε στο  πόσο  αποτελεσματικοί 
θα είμαστε  και όχι στο  να αναδείξουμε  πόσο  αντιπολιτευτικός  
είναι ο  Πρόεδρος  του  ΤΕΕ  για να μην  τον  κράξει μία ομάδα 
συναδέλφων  ή  περισσότεροι συνάδελφοι. 
 Και εδώ θέλω να βάλουμε  μία άνω τελεία, διότι 
συνάδελφοι η  διοίκηση  του  ΤΕΕ  η  σημερινή θα μπορούσε  με  
πάρα πολύ  χαλαρό  τρόπο  να συνεχίζει να εκδίδει το  
ενημερωτικό  δελτίο  του  ΤΕΕ , 5,5 εκατομμύρια το  χρόνο  μας  
στοίχιζε , να υπάρχουνε μέσα οι φωτογραφίες  του  Προέδρου, 
του  Αντιπροέδρου και των  υπολοίπων  στελεχών  έτσι να 
έχουμε  και μεγαλύτερη  αναγνωσιμότητα, να ασκεί και έναν  
έντονο  αντιπολιτευτικό λόγο  για να φτιάχνει και το  προφίλ  του  
και στους  κυβερνητικούς  και στους  αντικυβερνητικούς , αλλά 
αυτά που  έχουμε  κερδίσει δεν  θα τα είχαμε  κερδίσει. 
 Εκεί που  πρέπει να αναμετρηθούμε  δεν  έχουμε  κάνει 
πίσω ούτε  δέκατο  του  εκατοστού . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Θα τα πούμε  τώρα, θα τα πούμε . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:   Εκεί που  πρέπει όμως . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συγγνώμη  συνάδελφε  
συγγνώμη . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Συνάδελφε… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να τελειώσει, συγγνώμη  
συνάδελφοι. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Εγώ είμαι ανοιχτός  στην  κριτική  σας , θα είμαι εδώ 
θα την  πείτε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ, παρακαλώ, 
συνάδελφε  Πρόεδρε. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Αλλά θεωρώ ότι… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μισό  λεπτάκι, θα τηρήσουμε  
μία διαδικασία, θα ολοκληρώσει την  εισήγησή  του  ο  
συνάδελφος  ο  Πρόεδρος  του  Κεντρικού  ΤΕΕ , θα ακολουθήσει 
η  εισήγηση  του  συναδέλφου  Μακέδου  και μετά θα υποβληθούν  
ερωτήσεις , όσες  ερωτήσεις  θέλει ο  καθένας  και θα 
απαντήσουν .  Παρακαλώ. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Συνάδελφε  θα ήθελα και τοποθετήσεις . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θα ακολουθήσουν  και 
τοποθετήσεις . 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Εγώ τουλάχιστον , εγώ φεύγω το  πρωί..., μέχρι το  
πρωί είμαι στη  διάθεσή  σας . 
 Τι θα κάνουμε  αυτή  τη  χρονιά, διότι η  οργή των  
συναδέλφων  ξεχειλίζει δικαιολογημένα και αυτό  που  εγώ 
παρότρυνα για τα μέλη  της  διοίκησης  το  κάνω πρώτος.  Τι θα 
κάνουμε  αυτή  τη  χρονιά; Το  πρώτο  που  θα κάνουμε  είναι να 
υλοποιήσουμε  αυτά που  έχουμε  πάρει ως  αρμοδιότητες  και 
αυτά που  έχουμε  προγραμματίσει να κάνουμε , τα οποία κατά 
τη  γνώμη  μου  είναι μικρά, φαίνονται μικρά, αλλά είναι πάρα 
πολύ  μεγάλες  και ουσιαστικές  τομές  και σε  άλλη κατεύθυνση  
από  αυτή  που  πολλές  φορές  επικοινωνιακά δείχνεται.   

Για παράδειγμα για το  νέο  τρόπο  έκδοσης  αδειών  
υπάρχει η  φήμη  ότι καταργούνται  οι Πολεοδομίες , λάθος  
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συνάδελφοι αναβαθμίζονται οι Πολεοδομίες , μεγάλο λάθος  και 
θα εξηγήσω το  γιατί, θα σας  πω το  γιατί. Διότι σήμερα είχαμε  
ένα σύστημα που  οι μηχανικοί μελετητές  πήγαιναν  στην  
Πολεοδομία, μετά το  διάγραμμα κάλυψης  οι μελέτες  
κατατίθονταν , ελέγχονταν  και θεωρούνταν . Κατά το  νόμο  
θεωρούνταν . Στην  πράξη  ξέρουμε όλοι πάρα πολύ  καλά τι 
γινόταν , με  το  σύστημα, το  ηλεκτρονικό  σύστημα που  πάει να 
γίνει, τα πολεοδομικά γραφεία της  χώρας  δεν  θα είναι ένας  
μηχανισμός  γραφειοκρατικού  τύπου  που  γεννά αδιαφάνεια. Θα 
είναι ένας  ουσιαστικός  μηχανισμός  ελέγχου , στο  αν  τηρείται  η  
πολεοδομική  και χωροταξική νομοθεσία της  χώρας  με  όλα τα 
εργαλεία που  όφειλε η  πολιτεία να δώσει στις  Πολεοδομίες  και 
δεν  τα έχει δώσει τόσα χρόνια. Και με  όλα τα εργαλεία που  
όφειλε η  πολιτεία να δώσεις  τους  συναδέλφους  και στους  
πολίτες , για να μην  ζουν  την  αθλιότητα που  ζούσαμε  τόσα 
χρόνια και στις  άδειες  και στους  ημιυπαίθριους  και σε  όλα 
αυτά που  κάναμε  όλοι μαζί. Δεν  φεύγει από  την  Πολεοδομία 
ούτε  μία αρμοδιότητα, αλλά φεύγει από  την  Πολεοδομία ένα 
σύστημα που  αναπαρήγαγε πάρα πολύ  κακή εικόνα και 
πρακτική και για τον  τρόπο  που  ασκούνται τα ιδιωτικά έργα 
στη  χώρα και για τις  σχέσεις  μας  μεταξύ  μας  και για την  
εικόνα που  βγάζαμε  στον  πολίτη .  

Το  πρώτο  λοιπόν  που  θα κάνει το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  
είναι να υλοποιήσει τις  αρμοδιότητες  που  έχει πάρει και το  
ίδιο  ισχύει για τις  Διευθύνσεις  Βιομηχανίας , Περιβάλλοντος , 
συζητάμε  να ενταχθεί στο  ίδιο  σύστημα η  Πυροσβεστική 
Υπηρεσία, ευχόμαστε  να ενταχθούν  τα Δασαρχεία κ .ο .κ .  
Δυστυχώς  δεν  έχουμε  βρει ίδιο  πεδίο  διαλόγου  με  το  φοβερό  
Υπουργείο  Πολιτισμού , είναι σε  άλλο κόσμο , έτσι ασχολούνται 
με  άλλα πράγματα. 

Το  δεύτερο που  έχουμε  κάνει και έχουμε  αποφασίσει και 
εκεί η  συμμετοχή  των  περιφερειαρχών  τμημάτων  του  ΤΕΕ  που  
αποτελεί και τη  δύναμη  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου , είναι η  
σύνταξη  ενός  αναπτυξιακού σχεδίου  για τη  χώρα. Είναι 
δηλαδή , έχει παρθεί η  απόφαση  και έχουμε  συζητήσει και με  
τη  Διοικούσα και με  τον  Πρόεδρο  στο  ποιους  τομείς  θα 
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συμμετέχει το  ΤΕΕ /ΤΑΚ . Είναι δηλαδή  το  να βγάλουμε  και 
τομεακή  πρόταση  και σχέδια τομεακών  προτάσεων , για την  
πρωτογενή  παραγωγή  και τη  μεταποίησή  της , για τον  
τουρισμό , για τη  βιομηχανία, για τον  ορυκτό  πλούτο , για την  
ενέργεια, για τις  τηλεπικοινωνίες  και τις  νέες  τεχνολογίες . 
Είναι αυτά τα τομεακά σχέδια και προγράμματα να 
εξειδικευτούν  σε  περιφερειακά προγράμματα και στη  συνέχεια 
να γίνουνε  τρεις  οριζόντιοι σχεδιασμοί και προτάσεις  που  θα 
λάβουν  υπόψη  τους  τα προηγούμενα. Και έχει να κάνει με  τις  
υποδομές  η  πρώτη , με  το  θεσμικό  πλαίσιο  η  δεύτερη  και την  
υλοποίηση  και το  τρίτο  είναι με  την  παιδεία και τις  
κατευθύνσεις  που  πρέπει να έχει.  Θεωρώ ότι αυτό  είναι και 
ένα μεγάλο στοίχημα για το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  και ίσως  να 
είναι και αυτό  που  πρέπει να δώσουμε  στη  χώρα, στην  
πολιτεία, για να υπάρχει επιτέλους  ένα αναπτυξιακό  σχέδιο  
που  θα μας  βγάλει από  την  κρίση . Δεν  έχω καμία ελπίδα ότι 
τα κόμματα που  λειτουργούν  σήμερα θα κάτσουν  να 
συντάξουν  ένα τέτοιο  σχέδιο . 

Και το  τρίτο , ο  τρίτος  τομέας  δράσης γι ’  αυτή  τη  χρονιά, 
που  είναι και σημαντικός , είναι η   υπεράσπιση  της  
αξιοπρέπειάς  μας , η  υπεράσπιση  της  αξιοπρέπειας  των  
μηχανικών  και αυτό  περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Και 
ένα που  περιλαμβάνει και θα ήθελα να το  αναπτύξετε όσοι 
τοποθετηθείτε , είναι το  τι ΤΕΕ  θέλουμε . Κατά τη  γνώμη  μου  το  
ΤΕΕ  που  θέλουμε  δεν  είναι ένας  κλειστός  φορέας , δεν  είναι 
και δεν  θέλουμε  να γίνει συντεχνιακός  φορέας , 
επαγγελματικός  φορέας  ή  συνδικαλιστικός  φορέας . 

Αυτά είναι που  τα επικαλείται  η  Τρόικα, η  επιτροπή 
ανταγωνισμού , ότι το  ΤΕΕ  είναι ένας  επαγγελματικός  φορέας , 
είναι συνδικαλιστικός  φορέας , δεν  πρέπει να έχει άλλου  είδους  
αρμοδιότητες . Εμείς  πρέπει να επιμείνουμε  ότι το  ΤΕΕ  πρέπει 
να είναι ο  αξιόπιστος  επιστημονικός , τεχνικός  σύμβουλος  του  
πολίτη , της  πολιτείας  και της  Κυβέρνησης . Θα επιμείνουμε  να 
είμαστε  οι εκφραστές  των  μηχανικών  και του  τεχνικού  κόσμου , 
θα επιμείνουμε  να είμαστε  ένας  φορέας  με  δημοκρατικές  
διαδικασίες  που  θα συνθέτουν  απόψεις  από  όλο  το  φάσμα και 
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το  πολιτικό  και το  επιστημονικό. Θα επιμείνουμε  να είμαστε  
ένας  φορέας  που  θα έχουμε  επαρκή  τεκμηρίωση  και ένας  
φορέας  που  θα εκφράζει τις  απόψεις  του  ελεύθερα, 
δημοκρατικά, χωρίς  φοβίες , χωρίς  προκαταλήψεις  αλλά και 
χωρίς  δογματισμούς . 

Ένα στοίχημα που  έχουμε  είναι το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  
να ανοίξει τη  δουλειά του , να συμμετέχουν  όλοι οι μηχανικοί 
και πιστεύω ότι η  προσπάθεια που  θα κάνουμε  για την  
σύνταξη  του  αναπτυξιακού σχεδίου  των  τομεακών  και 
περιφερειακών  σχεδίων  είναι στη  λογική  του  να μετέχουν  όλοι 
οι μηχανικοί και να καταθέσουν  τις  προτάσεις  τους . Και τέλος  
πιστεύω ότι ιστορικά το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  ιδρύθηκε  μια 
χρονιά μετά τη  Μικρασιατική Καταστροφή  και έχει συνδράμει 
μαζί με  τον  τεχνικό  κόσμο  σε  όλες  τις  κρίσιμες  στιγμές  της  
χώρας . 

Έχει συνδράμει στην  κρίση  του  ’29-’31, έχει συνδράμει 
με  τον  αείμνηστο  Πρόεδρο  του  ΤΕΕ  και μία ομάδα που  είχε  
μαζί του  τον  Νίκο  τον  Κιτσίκη  νομοθετήματα και ένα θεσμικό  
πλαίσιο  που  έχουν  αντέξει μέχρι σήμερα. Έχει συμβάλει με  
ένα θεσμικό  πλαίσιο  που  ανέτρεψε  μέρος  του  προηγούμενου  
μετά το  2ο  Παγκόσμιο  Πόλεμο  και ναι μεν  ήτανε  αποδοτικό  
αλλά οδήγησε  σε  μία στρεβλή  ανάπτυξη  που  την  ζούμε  μέχρι 
τις  μέρες  μας .  Επομένως  αυτό  το  διάστημα, το  διάστημα της  
κρίσης  το  ΤΕΕ  και οι μηχανικοί α μη  τι άλλο οφείλουν  να 
φτιάξουν  εκείνο το  πλαίσιο , να κάνουν  εκείνες  τις  προτάσεις  
που  όταν  έρθει η  ανάκαμψη , όταν  βγούμε  από  την  κρίση  δεν  
θα έχουμε  μία ανάπτυξη  με  τα χαρακτηριστικά που  έχει η  
σημερινή. 

Εγώ πιστεύω ότι ανεξάρτητα από  τις  εξελίξεις  αργά ή  
γρήγορα ο  τεχνικός  κόσμος  θα κληθεί να οδηγήσει τη  χώρα 
έξω από  την  κρίση , θα κληθούμε  να συνδράμουμε  και με  τις  
προτάσεις  μας  για την  ανάπτυξη  και με  τη  διαμόρφωση  του  
θεσμικού  πλαισίου  και με  τη  δουλειά μας , στο  να βγάλουμε  τη  
χώρα από  την  κρίση  και πιστεύω ότι ως  φορέας  έχουμε  και 
την  υποχρέωση  να το  κάνουμε  αυτό . Σας  ευχαριστώ πάρα 
πολύ . 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε  τον  Πρόεδρο  
του  ΤΕΕ  τον  Χρήστο  τον  Σπίρτζη  και παρακαλώ το  συνάδελφο  
Μακέδο  για την  εισήγησή  του  ως  υπεύθυνος  τομέα Κοινωνικής  
Ασφάλισης  και εργασίας  του  ΤΕΕ . 
 
ΜΑΚΕΔΟΣ:  Να σας  καλησπερίσω και εγώ με  τη  σειρά μου , να 
ευχηθώ καλή  χρονιά, καταρχήν  μη  χειρότερα και από  την  άλλη 
μεριά αισιοδοξία, για να ξεπεράσουμε  όλα αυτά που  έρχονται . 
Χρειάζονται και αυτά, είναι όλα απαραίτητα. 
 Παίρνοντας  λοιπόν  τη  σκυτάλη  από  τους  δύο  Προέδρους  
το  Χρήστο  τον  Σπίρτζη  και τον  Πέτρο  τον  Ινιωτάκη, θα 
επισημάνω ότι για άλλη μια φορά, ότι όλα όσα ξέραμε  μέχρι 
σήμερα ως  αξίες , αρχές, δικαιώματα και συνθήκες  άσκησης  
του  επαγγέλματός  μας  διαγράφονται καθημερινά και 
ξαναγράφονται με  τρόπο  βίαιο , άναρχο  και ισοπεδώνοντας  ότι 
σωστότερο  υπήρχε  και έχει δημιουργηθεί με  κυριότερο  αυτό  
του  ασφαλιστικού  μας  φορέα. 
 Μόνο  τυχαίο  δεν  είναι όπως  είπε και ο  Πέτρος  ο  
Ινιωτάκης  πριν  αυτό  που  γίνεται, η  αποδόμησή  του , Είναι ο  
υγιέστερος , ο  βιωσιμότερος  και ο  μόνος  που  δεν  έχει κρατική  
επιχορήγηση  φορέας  και όμως  αποδομείται.  Επιβεβαιώνοντας  
αυτά που  είπε και πριν  ο  Χρήστος  ο  Σπίρτζης  για τη  λογιστική  
αντιμετώπιση  όλων  των  θεμάτων  αυτής  της  Κυβέρνησης  και 
των  προηγούμενων  Κυβερνήσεων  και της  σημερινής , ένα 
γενικό  σχόλιο  θα μου  επιτρέψετε που  είναι και γενικό  για το  
ασφαλιστικό  και μετά θα μπω ακριβώς  στην  εισαγωγή. 
 Μόλις  τον  περασμένο Δεκέμβριο  ο  κ . Κουτρουμάνης  
ανακάλυψε  τι; Ότι το  έλλειμμα στα ασφαλιστικά ταμεία από  τις  
εισφορές  λόγω της  ανεργίας  και της  κατάργησης  του  13ου  και 
14ου  μισθού , είναι 4,5 δις  για το  2012. Δηλαδή  δύο  ετήσια 
χαράτσια της  ΔΕΗ  θα πάνε για να ενισχύσουν  το  ασφαλιστικό  
σύστημα γιατί υπάρχει ανεργία στο  20%. Άρα λοιπόν  χωρίς  
ανάπτυξη  και χωρίς  όρους  υγιούς  εργασίας , απασχόλησης  δεν  
πρόκειται να υπάρξει λύση  καμία στο  ασφαλιστικό  σύστημα. Η  
Κυβέρνηση  όπως  είχε  ειπωθεί και στην  προηγούμενη 
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Αντιπροσωπεία στην  Αθήνα, ψάχνει απεγνωσμένα σαν  τον  
ναρκομανή  να βρει την  επόμενη  δόση .  Δεν  την  νοιάζει όμως  
ότι πεθαίνουν  τα πάντα δίπλα της . 
 Ας  πάμε  λοιπόν  στις  αρχές που  ξαναγράφονται για το  
ασφαλιστικό  σύστημα. Η  πρώτη  λοιπόν  αρχή  που  
καταργήθηκε  το  2010 είναι αυτής  της  αλληλεγγύης  των  
γενεών . Αυτή  δηλαδή  που  λέει ότι η  παρούσα γενιά των  
ασφαλισμένων  πληρώνει με  τις  εισφορές  της  τις  συντάξεις  της  
παρούσας  γενιάς  των  συνταξιούχων . Αυτό  καταργήθηκε  και 
καταργήθηκε  παράλληλα και η  κρατική  εγγύηση  των  
συντάξεων , πώς  έγινε  αυτό ; Το  2010 μετά από  κάποιες  
παλινωδίες  της  τότε  Κυβέρνησης  του  ΠΑΣΟΚ  που  μιλούσε  για 
τρία ασφαλιστικά ταμεία αν  θυμάστε , αγροτών , μισθωτών , 
ελεύθερων  επαγγελματιών , μιλούσε  για ενοποιήσεις , για 
καταργήσεις , για διάφορα πράγματα, παραδέχθηκε την  
κατάρρευση  της  κοινωνικής  ασφάλισης  στην  Ελλάδα και 
προχώρησε  σε  δύο  ασφαλιστικούς  νόμους  3863, 3865. 
 Τι καθιερώσανε  αυτοί οι νόμοι; Τη  βασική  σύνταξη  των  
360 ευρώ για την  οποία είναι η  μόνη  που  εγγυάται  ως  κράτος  
και μάλιστα με  χρηματοοικονομικά κριτήρια για τον  κάθε 
ασφαλισμένο . Δηλαδή  μπορεί και αυτά να μην  μπορεί να στα 
δώσει ή  να μην  τα δώσει γιατί δεν  θέλει και την  αναλογική  
σύνταξη  που  σε  όρους  δικούς  μας  του  ΤΣΜΕΔΕ  με  βάση  τις  
εισφορές  που  πληρώνουμε  και ελπίζουμε  να πληρώνουμε  και 
για τα επόμενα χρόνια για να μην  αυξηθούν , είναι των  416 
ευρώ. Με  βάση  το  τι δίνει στο  σύστημα κανένας , δηλαδή  ότι 
δίνεις  τόσα θα πάρεις  και πότε ; Όταν  θα τα πάρεις  εάν  το  
ταμείο  σου  έχει χρήματα για να στα δώσει. Δεν  στα εγγυάται , 
λέει ότι θα πάρεις  τόσα αλλά αν  έχει το  ταμείο . 
 Γιατί το  έκανε  αυτό ; Το  έκανε  αυτό  γιατί το  αναλογιστικό  
έλλειμμα στην  Ελλάδα είναι 500 δις  ευρώ. Δηλαδή  και μπαίνω 
στο  θέμα των  αποθεματικών , αυτό  που  θα έπρεπε να είχαν  τα 
ασφαλιστικά ταμεία στην  Τράπεζα της  Ελλάδος  κατατεθειμένα 
δεν  είναι τα 23 δις  που  γίνεται η  κουβέντα, είναι 500 δις . Και 
τι είπε λοιπόν  το  κράτος ; Δεν  μπορώ να εγγυηθώ τίποτα, δεν  
μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, άρα καταργώ την  εγγύηση  των  
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συντάξεων . Προχώρησε  λοιπόν  στη  βασική , καθιέρωσε την  
αναλογική  και τι λέει ο  κ . Βενιζέλος  και τι λέει ο  κ . 
Κουτρουμάνης  και μάλιστα είναι και ειλικρινής . Λέει ότι το  
κούρεμα των  αποθεματικών  δεν  θα δημιουργήσει πρόβλημα, 
δεν  θα δημιουργήσει πρόβλημα γιατί;  Γιατί κάθε χρόνο  
εγώ δίνω στο  σύστημα 14 δις , θα σας  κουρέψω λοιπόν  με  50% 
πιθανόν  θα δούμε  και την  ιστορία αυτού  του  κουρέματος  άρα 
κατά 11,5 – 12 δις  τα αποθεματικά σας , αλλά μη  φωνάζετε, 
εγώ πάλι θα ‘ρθω να σας  πληρώσω. 
 Έχει δίκιο  λοιπόν , δεν  θα δημιουργηθεί πρόβλημα, σε  
όλους  τους  άλλους  όμως , όχι σε  εμάς . Γιατί σε  εμάς  τι ισχύει; 
Είπε τότε , ότι εσείς  δεν  μπαίνετε στην  ενοποίηση  με  τα άλλα 
ταμεία, εσείς  και το  ταμείο  των  δημοσιογράφων  εξαιρείστε 
γιατί; Τα 360 ευρώ της  βασικής  σύνταξης  θα τα πληρώνετε 
από  τα δικά σας  αποθεματικά, όχι από  την  κρατική  εγγύηση . 
Την  αναλογική  έτσι και αλλιώς  την  πληρώνετε με  βάση  τις  
εισφορές  σας  και από  αυτά τα 23 δις  τα 5,5 είναι του  ΕΤΑΑ . 
Δηλαδή  το  σύστημα αντί για να έχει 500 δις  έχει το  5% τα 23, 
από  αυτά τα 23 το  20%, το  25% είναι δικά μας  λεφτά και αυτά 
θέλουν  να μας  τα κουρέψουν  κατά 50%, δηλαδή  να μας  
κάνουν  ένα με  όλους  τους  άλλους  και μετά να μην  μπορούμε  
να δικαιολογήσουμε  ούτε  την  αύξηση  των  εισφορών , ούτε  
οτιδήποτε  άλλο .  Αυτό  λοιπόν  θα είναι δυστυχώς  η  κατάσταση  
αν  και εφόσον  ισχύσει το  κούρεμα των  αποθεματικών .  
 Τι έχει γίνει ιστορικά για τα αποθεματικά, το  καλοκαίρι 
ερώτηση  στη  Βουλή  του  αρχηγού του  ΣΥΡΙΖΑ του  Αλέξη  του  
Τσίπρα του  συναδέλφου , θα ισχύσει το  κούρεμα στα 
αποθεματικά για τα ασφαλιστικά ταμεία; Όχι, κατατεθειμένο 
στα πρακτικά της  Βουλής  του  κ . Κουτρουμάνη , δεν  θα ισχύσει 
κούρεμα στα αποθεματικά των  ασφαλιστικών  ταμείων . Στη  
συνέχεια θα γίνει ανταλλαγή των  ομολόγων  των  ασφαλιστικών  
ταμείων  με  νέα σε  μακροπρόθεσμη , σε  μακρύτερο  χρόνο  
λήξης . Για το  δικό μας  ταμείο  αστερίσκος  δεν  είχαμε  
πρόβλημα, δεν  έχουμε  πρόβλημα εάν  αυτά τα ομόλογα λήξουν  
μετά από  25 – 30 χρόνια. Τότε  εμφανίζεται το  λογιστικό  μας  
έλλειμμα. 



 Συνεδρ ίαση  11 η  (συνεχ ι ζόμενη )         18 η ς   Ι ανουαρ ίου   2012                   σελ ίς    34  

 

 Τρίτη  δήλωση , ότι θα ισχύσει κούρεμα αλλά θα πάρουμε  
κρατική  περιουσία. Τέταρτη  δήλωση  είναι αυτό  που  ζούμε  
τώρα και το  διαβάζουμε  στις  εφημερίδες  όλοι, το  περίφημο  
PSI ο  κ . Νταλάρα που  έρχεται εκπρόσωπος των  τραπεζών  και 
των  τραπεζιτών , ποιων ; Όχι αυτών  που  είχαν  αγοράσει στην  
πρωτογενή  αγορά τα ομόλογα, αυτά που  τα αγοράσανε  στη  
δευτερογενή  αγορά και έρχεται να δει πόσο  θα κερδίσει. Και 
όλοι οι άλλοι ιδιώτες που  έχουν  ομόλογα και γίνονται  οι 
συζητήσεις  στις  οποίες  όπως  καταλαβαίνει κανείς  δεν  
μετέχουμε , ούτε  διαπραγματευόμαστε . Είναι αποθεματικά που  
βρίσκονται  στην  Τράπεζα της  Ελλάδος  σε  ένα κοινό  
λογαριασμό , δεν  είναι στο  όνομα ούτε  του  ΤΣΜΕΔΕ , ούτε  του  
ΕΤΑΑ , είναι στο  όνομα όλων  των  ασφαλιστικών  ταμείων  που  
έχουμε  ένα ποσοστό  εξ αδιαιρέτου  σαν  να λέγαμε  σε  ένα 
οικόπεδο  και που  δηλώνει ότι από  τα 23 δις  τα 3,2 είναι του  
ΤΣΜΕΔΕ  και τα οποία 23 δις  το  80% έχουν  μετατραπεί σε  
ομόλογα. 
 Αυτό  έγινε  μετά από  επίσημη  ερώτηση  του  Προέδρου του  
ΕΤΑΑ  του  Αργύρη  του  Ζαφειρόπουλου  προς  την  Τράπεζα της  
Ελλάδος , όπου  ως  γνωστό  ξέρετε ότι η  αλληλογραφία σε  όλο  
αυτό  το  διάστημα ήτανε  ότι υπάρχει ένα μεσοσταθμικό  
επιτόκιο  απόδοσης  του  κεφαλαίου  σε  επίπεδο  3, 2% ανάλογα 
με  την  εποχή . 
 Τι έκανε  το  ΤΕΕ  σε  αυτό  το  διάστημα; Έκανε  ότι 
εξυπνότερο  και ότι σοφότερο  μπορούσε  να κάνει κανείς  στα 
μέτρα που  είχε  και στις  δυνατότητες  που  μπορούσε  να έχει σε  
αυτά που  συμβαίνουν  σε  επίπεδο  Ευρώπης , σε  επίπεδο  
Ελλάδας  και σε  επίπεδο  Κυβέρνησης . Πρωτοβουλία του   
Χρήστου  του  Σπίρτζη , σε  συνεννόηση  με  τους  υπόλοιπους  
επιστημονικούς  φορείς  που  συνθέτουν  το  ΕΤΑΑ , μαζεύτηκαν  
όλα αυτά τα δημοσιεύματα που  λέγονται  ότι αγοράστηκαν  στην  
πρωτογενή , στη  δευτερογενή, έκανε  εκείνος  έτσι, ο  ένας  
αλλιώς , τα πήγε  και τα κατέθεσε  για εισαγγελική διερεύνηση . 
Θα μου  πείτε  εντάξει μια εισαγγελική διερεύνηση , όχι δεν  είναι 
έτσι τα πράγματα, θα επισημάνω μόνο  αυτό  και θα το  αφήσω 
στις  ερωτήσεις  να αναπτυχθεί, ότι ακόμα και οι Οικονομικοί 
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Εισαγγελείς  όταν  παραιτηθήκανε  ένα από  τα θέματα που  είχαν  
θέσει και που  είχανε παρεμβάσεις  για να οδηγηθούν  στην  
παραίτηση , ήτανε  και αυτό  της  διερεύνησης  των  αποθεματικών  
των  ασφαλιστικών  ταμείων . 
 Αυτό  που  έχει γίνει είναι μία αναταραχή  στο  σύστημα 
γιατί ο  κ . Προβόπουλος  πρέπει να μας  πει, είναι κρατική  
εταιρεία η  Τράπεζα της  Ελλάδος ; Είναι ιδιωτική; Είναι 
ιδιωτική, άρα λοιπόν  αυτός  ρίσκαρε  όχι εμείς , όταν  θα ‘ρθει 
και θα γυρίσει αυτός  σε  εμάς , θα πρέπει να μας  δώσει τα 
χρήματά μας . Εμείς  δεν  πήραμε  ομόλογα, ούτε  δώσαμε 
ομόλογα, εμείς  δώσαμε χρήματα. Αυτό  θα προκύψει και 
ελπίζουμε  να προκύψει στο  χρόνο  που  θα χρειαστούμε  να 
προκύψει και που  θα πρέπει να διερευνηθεί άμεσα. Άρα αυτό  
το  θέμα είναι σε  εξέλιξη, πάμε  εισφορές . 
 Πάλι όλα ξεκινήσανε με  την  ομολογία  κατάρρευσης της  
κοινωνικής  ασφάλισης  στην  Ελλάδα το  2010 με  τους  δύο  
νόμους  3863 και 3865, τι είπε τότε  πέρα από  τη  βασική  και 
αναλογική  σύνταξη ; Καταργώ την  τριμερή  χρηματοδότηση . Θα 
σας  θυμίσω ότι με  το  νόμο  του  Ρέππα το  ’93 το  1/3 το  έδινε ο  
εργαζόμενος , το  1/3 ο  εργοδότης  όσον  αφορά τους  μισθωτούς  
και το  1/3 το  κράτος  και όσο  αφορά του  ελεύθερους  
επαγγελματίες  τα 2/3 τα δίναμε  εμείς , τα έδιναν  οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες  και το  1/3 το  κράτος . Αυτό  το  ποσό  
υπολογίζεται σε  περίπου  400 εκατομμύρια ευρώ που  δεν  
αποδόθηκε  ποτέ  στο  ΤΣΜΕΔΕ . Αυτό  λοιπόν  καταργήθηκε  τότε  
και το  άλλο  που  μπήκε  είναι το  να υπάρχουν  αλληλόχρεοι 
λογαριασμοί ουσιαστικά μεταξύ  των  ασφαλιστικών  ταμείων .  
Δηλαδή  δεν  έχει γίνει ακόμα κάτι, αλλά είναι πολύ  πιθανόν  να 
το  βιώσουμε  και αυτό , να παίρνουμε  ομόλογα παράδειγμα με  
τα  λεφτά μας , όχι του  κράτους  αλλά του  ΙΚΑ  ή  του  ταμείου  
των  ασφαλισμένων  της  ΔΕΗ . Υπάρχει λοιπόν  η  δυνατότητα, 
έχει νομοθετηθεί και αυτό . 
 Και θα έλεγε κανείς  ότι τότε  ε , λίγο  πολύ  τελείωσε  αυτό  
το  πράγμα και εμείς  ως  μηχανικοί, ως  οτιδήποτε  έχουμε  
ησυχάσει. Όχι, είπε πριν  ο  Πρόεδρος  ο Πέτρος  ο  Ινιωτάκης  ότι 
γίνανε πόσα νομοθετήματα 11; 6 είναι τα ασφαλιστικά, 2 το  
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2010 και 4 σε  διάστημα πέντε  μηνών , προσέξτε λίγο  
ημερομηνίες , χρονολογίες , γιατί έχει σημασία αυτό  που  είπε 
πριν  ο  Χρήστος  ο  Σπίρτζης , ότι τα πράγματα δουλεύουν  
παράλληλα στην  Κυβέρνηση  και δεν  πρέπει να τα βλέπει 
κανείς  κεντρικά και να κάνει οποιοδήποτε  σχεδιασμό  κεντρικό. 
Δηλαδή  την  ώρα παράδειγμα που  το  Υπουργείο  ΥΠΕΚΑ  μας  
έδινε τη  διαχείριση  των  αυθαιρέτων , δείτε  τι έκανε  το  άλλο 
Υπουργείο  το  Εργασίας .  
 1η Ιουλίου  ο  εφαρμοστικός  νόμος  του  μεσοπρόθεσμου , 
καθιέρωση  λοιπόν  υποχρεωτικώς  των  14 ασφαλιστικών  
κατηγοριών , για τον  υπολογισμό  των  εισφορών  των  
ελεύθερων  επαγγελματιών . Αυτό  έχει να κάνει καθαρά με  
ελεύθερους  επαγγελματίες . Θα σας   θυμίσω το  εξής , ότι εμείς  
- για τους  ελεύθερους  επαγγελματίες  - υπολογίζονται οι 
εισφορές  με  βάση  ένα ιδεατό  μισθό  των  περίπου  700 ευρώ, 
693,35 και βάση  αυτού  προκύπτουνε  οι ασφαλιστικές  
εισφορές . Υποχρεωτική  ήτανε  μόνο  η  πρώτη  ασφαλιστική  
κατηγορία. Με  αυτό  τον  νόμο  στην  1η Ιουλίου  καθιερώνονται 
14 υποχρεωτικές ασφαλιστικές  κατηγορίες . Το  πρώτο  που  θα 
βιώσουμε  εφόσον  ισχύσουν  αυτές  οι εισφορές  αναδρομικά, θα 
είναι 25% αύξηση  γι ’  αυτούς  που  είναι μετά την  1-1-93 
ασφαλισμένοι και 15% γι ’  αυτούς  που  είναι πριν  την  1-1-93 
ασφαλισμένοι. Και αυτό  εξελίσσεται ανά τριετία και φτάνει στο  
εκπληκτικό ποσοστό  αύξησης  των  240%. 
 Παράλληλα στον  ίδιο  νόμο  εισαγάγουνε  το  περίφημο  
10ευρω για τη  δημιουργία ταμείου  ανεργίας  που  θα 
λειτουργήσει στον  ΟΑΕΔ υπέρ του  ΟΑΕΕ ,  υπέρ του  
Οργανισμού  λοιπόν  Ελεύθερων  Επαγγελματιών , όχι των  
μηχανικών , μα εμείς  δεν  έχουμε  τη  δυνατότητα να είμαστε  
άνεργοι, εμείς  ασφαλίζουμε  ιδιότητα, τουλάχιστον  ακόμα.  1η 
Ιουλίου  αυτό , 14 Ιουλίου  ο  κ . Κουτρουμάνης  στέλνει εγκύκλιο  
εφαρμοστική  του  νόμου  και ζητάει από  τα ταμεία να 
προχωρήσουνε σε  αυτή  τη  διαδικασία. Και θα έλεγε κανείς , ας  
πούμε  ότι νομοθετικά τελείωνε  εκεί ο  κ . Κουτρουμάνης , όχι. 5 
Αυγούστου  νόμος  3996 αναμόρφωση  του  Σώματος  
Επιθεωρητών  Εργασίας .  Αυτό  που  ακούγεται τώρα ότι λέει, 
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ζητάει η  Τρόικα να μειωθούν  οι εισφορές  για να είναι 
ανταγωνιστική  η  ελληνική  οικονομία και η  ελληνική  εργασία. 
Δεν  είναι να μειωθούνε οι ασφαλιστικές  εισφορές  για τους  
εργαζόμενους . Είναι να μειωθούν  τα ποσοστά για τους  
εργοδότες , να μειώσουν  δηλαδή  το  ποσοστό  που  δίνουν  οι 
εργοδότες , αλλά το  ποσό  της  ασφάλισης  να παραμείνει 
ακριβώς  ίδιο  για να το  πληρώνουνε οι εργαζόμενοι. 
 Αυτό  η  Κυβέρνηση  σε  εμάς  το  έκανε  στις  5 Αυγούστου  
πώς ; Πέρασε  μία διάταξη  σε  ένα άσχετο  νομοσχέδιο  που  λέει, 
ότι μπορείς  να προσλαμβάνεις  μισθωτούς  μηχανικούς  με  
μισθό  κάτω από  700 ευρώ, κάτω δηλαδή  από  την  πρώτη  
ασφαλιστική  κατηγορία και τη  διαφορά της  ασφαλιστικής  αυτής  
– των  χρημάτων  – είναι υποχρεωμένος ο  μηχανικός  να τον  
πληρώνει, 5 Αυγούστου  αυτό . Δηλαδή  πολύ  πριν  όλο  αυτό  
που  συζητιέται τώρα. 
 30 Σεπτεμβρίου  νόμος  4019 κοινωνική  οικονομία και 
κοινωνική  επιχειρηματικότητα διάταξη , που  λέει ότι αυτές  οι 
εισφορές  που  1η Ιουλίου  λέγαμε  θα είναι από  1-1-12, θα είναι 
αναδρομικά από  1-7-11, έξι μήνες  πριν . Άντε  λες  τελειώνει και 
εδώ, όχι. 27 Οκτωβρίου  λέει ότι, αυτά τα 10 ευρώ υπέρ του  
ΟΑΕΕ  που  θα λειτουργούν  σαν  ταμείο  ανεργίας  για τους  
ελεύθερους  επαγγελματίες , επειδή δεν  θα τα έχετε εισπράξει, 
δεν  προλαβαίνετε να τα εισπράξετε, θα τα πάρουμε  από  το  
ταμείο  σας  μέχρι 31/12ου , τώρα δηλαδή  τα ζητάνε , απευθείας  
από  το  ταμείο , από  τα αποθεματικά. Όχι δηλαδή  να μας  τα 
βάλουν  σαν  εισφορά, αλλά να ‘ρθουν  και να τα πάρουν . Και 
μετά από  όλα αυτά 27 Οκτωβρίου  καταλάβανε ότι τέλος  
πάντων  λίγο  – πολύ  τελειώνει αυτή  η  ιστορία και βγάλανε  
καινούρια εγκύκλιο  αλλά όχι αυτή  τη  φορά από  τον  Υπουργό  
τον  κ . Κουτρουμάνη , από  την  Κα Δρέττα, ένα φιλικό  πρόσωπο  
στα Μέσα στα πρωινάδικα αυτό  το  διάστημα, που  λέει 
προχωρήστε σε  αυτή  τη  διαδικασία. 
 Αυτά λοιπόν  ως  ιστορικό του  τι συμβαίνει, τι κάνει το  
ΤΕΕ , τι κάνει το  ΤΣΜΕΔΕ , τι κάνουνε  οι άλλοι μέτοχοι του  
ΕΤΑΑ . Ο  στόχος  είναι διπλός , ο  ένας  είναι να μπλοκάρουμε  
αυτή  τη  διαδικασία και αυτό  γίνεται με  καθημερινή  κατάληψη  
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του  τμήματος  εισφορών  του  ΤΣΜΕΔΕ  στην  Αθήνα. Η  
διαδικασία και εκεί είναι λίγο  πολύπλοκη  γιατί πρέπει από  το  
ΤΣΜΕΔΕ  να πάει στο  ΕΤΑΑ , αυτό  είναι διαχειριστικό  αλλά 
αυτή  τη  στιγμή  είναι μπλοκαρισμένο .  

Ο  στόχος  είναι οποιαδήποτε  απόφαση , οποιοδήποτε  
έγγραφο  φύγει να μπλοκαριστεί δικαστικά και νομικά. Θα σας  
πω τα επιχειρήματα που  έχουμε  γι ’  αυτό  το  θέμα στη  
συνέχεια, με  απώτερο  στόχο , με  κορύφωση  όλων  αυτών  των  
πραγμάτων  τουλάχιστον  σε  πρώτο  επίπεδο . Στο  
πολυνομοσχέδιο  που  ετοιμάζεται να κατεβάσει αυτή  η  
Κυβέρνηση  για το  ασφαλιστικό  πλέον  ξανά, όπου  καταργείται 
το  εφάπαξ , καταργείται το  επικουρικό, καταργείται το  ένα, δεν  
ξέρω και τι άλλο  θα καταργηθεί, εκεί βρίσκοντας  πιθανόν  ένα 
ισοδύναμο  κεφάλαιο , βρίσκοντας  κάνοντας  μία εναλλακτική  
πρόταση , να μην  ισχύσει να πάρουμε  μία παράταση  σε  πρώτο  
επίπεδο  αυτής  της  εφαρμογής  του  νόμου , μέχρι να δούμε  πως  
θα ξεπεράσουμε  όλα αυτά που  σκέφτεται η  Κυβέρνηση , στη  
λογική  επαναλαμβάνω τη  λογιστική  της  επόμενης  δόσης  και 
τίποτα άλλο . 

Τα επιχειρήματα γι ’  αυτή  τη  διαδικασία, γιατί ξέρετε το  
Υπουργείο  κάθε φορά και από  τον  3518 που  θυμάμαι, έλεγε 
αναλογιστικές  μελέτες . Προκύπτει κάτι αναλογιστικά; Αν  
προκύπτει εγώ θα σας  το  δώσω. Εμείς  λοιπόν  το  2010 είχαμε  
κάνει μία αναλογιστική μελέτη  ως  Τεχνικό  Επιμελητήριο , όπου  
πήραμε  χαρακτηριστικές  περιπτώσεις  μηχανικών  είτε είχαν  
μπει στο  σύστημα πριν  το  ’93 είτε μετά το  ’93 είτε ήτανε  
ελεύθεροι επαγγελματίες  είτε ήτανε  μισθωτοί. Αποδείξαμε  και 
κατατέθηκε  στο  Υπουργείο , ότι αυτές  οι εισφορές  που  δίνουμε  
με  τα σημερινά δεδομένα, είναι ισοσκελισμένες  με  βάση  την  
35ετία που  ίσχυε  τότε  για τις  εισφορές , με  αυτά που  θα 
πάρουμε  με  βάση  το  προσδόκιμο  που  είναι σήμερα 15 χρόνια. 

Άρα δηλαδή  ότι δίνει κανείς  στο  σύστημα τόσα παίρνει.  
Άρα από  τη  στιγμή  που  το  ταμείο  έχει αποθεματικά, δε  
δημιουργείται ταμειακό έλλειμμα και αυτή  τη  στιγμή  ότι 
δίνουμε  τόσα θα παίρνουμε , δεν  έχουμε  κανένα λόγο  να 
αυξήσουμε  τις  εισφορές , όσον  αφορά τα σημερινά δεδομένα. 
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Όσον  αφορά αυτά που  προκύπτουν  από  το  νόμο , με  βάση  
δηλαδή  τις  νέες  εισφορές  που  οδηγούνε και σε  νέες  παροχές , 
γιατί υπάρχει επαναλαμβάνω το  κομμάτι της  αναλογικής  
σύνταξης , που  παρασέρνει και την  ειδική προσαύξηση . Εκεί 
λοιπόν  αποδείξαμε  ότι μόνο  οι δέκα πρώτες ασφαλιστικές  
κατηγορίες  να ισχύσουν , όχι 14, το  έλλειμμα που  
δημιουργείται είναι της  τάξης  μεγέθους  17%. Δηλαδή  ένας  
ασφαλισμένος  με  40 χρόνια ασφάλισης , θα πάρει 20% 
παραπάνω εφόσον  με  το  καλό ζήσει 15 χρόνια συντάξιμα, απ ’  
ότι έχει βάλει.  Άρα λοιπόν  στο  ασφαλιστικό  ταμείο  θα 
δημιουργηθεί και πρόβλημα βιωσιμότητας  αν  ισχύσουνε  αυτές  
οι εισφορές . 

Αυτά λοιπόν  είναι τα πραγματικά επιχειρήματα σε  
επίπεδο  επιστημονικής  τεκμηρίωσης . Σε  επίπεδο  νομικής  είναι 
πράγματα που  θα γίνουνε  και πράγματα που  δεν  πρέπει να 
ειπωθούνε. Θα τα δούμε  στη  συνέχεια. Σε  επίπεδο  
αλληλεγγύης  και λειτουργίας  του  ταμείου , α, πριν  πάω σε  
αυτό . Θα σας  θυμίσω και θα επισημάνω μάλλον , δεν  θα σας  
θυμίσω θα σας  επισημάνω, ότι την  ώρα αυτή  που  είναι ώρα 
αγώνα, πάλης  και μάλιστα μαραθωνίου  και όχι κούρσες  των  
100, είναι χρόνια που  πρέπει ο  ένας  να αντλεί δύναμη  από  τον  
άλλο. Εάν  αφήσουμε  αυτή  τη  βασική  αρχή  μεταξύ  μας  να 
ξεφύγει θα οδηγηθούμε  εκεί που  οδηγούνται  αυτή  τη  στιγμή  οι 
νομικοί.  

Τι έχει γίνει; Ενώ λοιπόν  εμείς  σαν  ΤΣΜΕΔΕ  έχουμε  
άψογη  συνεργασία με  τους  εκπροσώπους  μας , με  το  Γιάννη 
τον  Γαβρίλη , με  τους  νέους  εκπροσώπους  που  πήγαν  στο  
ΤΣΜΕΔΕ  και μπλοκάρουμε  αυτή  τη  διαδικασία, προσπαθούμε  
να μην  προχωρήσει τίποτα. Το  ταμείο  Νομικών  το  Δεκέμβριο  
καθιέρωσε, πήρε  απόφαση  για τις  νέες  εισφορές  τις  
καινούριες , τις  αυξημένες  και τις  πέρασε  και από  το  ΕΤΑΑ . 
Καταλαβαίνετε λοιπόν  που  θα οδηγηθούμε  αν  αυτό  το  πράγμα 
συμβεί και σε  εμάς . Πρέπει λοιπόν  να παραμείνουμε  ενωμένοι 
μέχρι τέλους , δεν  περισσεύει κανένας . 

Παράλληλα το  ταμείο  προχώρησε  σε  μία οριακή νομικά 
απόφαση , καθιερώνοντας  ουσιαστικά στην  πράξη  τον  κλάδο  
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ειδικών  παροχών . Δηλαδή  χωρίς  να έχει πληρώσει κανείς  
εισφορές , μπορεί να θεωρήσει βιβλιάριο  υγείας , μπορεί να 
πάρει φορολογική  ενημερότητα, μπορεί να κάνει διάφορα 
πράγματα, έχοντας  κάποια κριτήρια εισοδημάτων  για τους  
ελεύθερους  επαγγελματίες .  Δεν  είναι ούτε  για γιατρειά, ούτε  
για ασπιρίνη, είναι η  σωστή  κατεύθυνση  και ελπίζουμε  να 
μπορέσουμε  μέσα από  αυτή  τη  διαδικασία με  την  πάλη με  το  
Υπουργείο  να καθιερώσουμε  τον  κλάδο  των  ειδικών  παροχών  
και να λειτουργήσει αυτός  ο  κλάδος .  

Τώρα, ο  χρόνος  είναι συγκεκριμένος , είναι για μένα 1- 
1,5 μήνας  μέχρι να δούμε  τι θα κάνει αυτή  η  Κυβέρνηση , ο  
Κουτρουμάνης  και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα που  
συνθέτουν  αυτή  τη  διαδικασία.  Από  ‘κει και πέρα όλα πρέπει 
να κορυφωθούν , όλα πρέπει να μπουν  στο  τραπέζι, όμως  αυτή  
τη  στιγμή  πρέπει να περάσουμε  το  μήνυμα στους  
συναδέλφους , το  που  οδηγείται το  ταμείο , το  πόσο  δίκαιο  
έχουμε  σε  αυτά, γιατί σε  άλλα επίπεδα μπορεί να μας  
κατηγορήσανε, μπορεί να μας  είπανε ότι έχουμε  κάνει εκείνο, 
έχουμε  κάνει το  ένα, έχουμε  κάνει το  άλλο. Εδώ δεν  έχουμε  
κάνει τίποτα, ούτε  καταχραστές  ήμασταν , ούτε  δομημένα 
ομόλογα είχαμε , ούτε  κρατικές  επιχορηγήσεις  πήραμε . 
Είμαστε  πάντα πλεονασματικοί, σας  θυμίζω ότι το  2010 
κλείσαμε  ένα πλεόνασμα πάνω από  220 εκατομμύρια ευρώ και 
το  2011 στο  9μηνο  είμαστε  με  πλεόνασμα 100 εκατομμύρια, 
110 εκατομμύρια ευρώ.  

Αυτά πρέπει να γίνουν  βίωμα σε  όλους  μας , αυτά πρέπει 
να περάσουν  σε  όλους  τους  συναδέλφους , να γίνουμε  
κοινωνοί και να μπορέσουμε  σε  όρους  κοινωνίας , σε  πρώτο  
επίπεδο  να καταλάβουν  ότι μπορεί η  κοινωνική  ασφάλιση  στην  
Ελλάδα να έχει καταρρεύσει, όχι όμως  για το  ΤΣΜΕΔΕ , όχι για 
τους  μηχανικούς . Και να σας  θυμίσω ότι είναι βασικό , πάρα 
πολύ  βασικό αυτό  το  πράγμα να μπορέσει να κρατηθεί και σε  
επίπεδο  ασφάλισης  ιδιότητας , για να μπορέσουν  να 
παραμείνουνε  οι εγγυητικές  επιστολές . Εάν  χαθούνε αυτά τα 
πράγματα καταλαβαίνετε  ότι ακόμα μία συνθήκη  εργασίας , 
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ακόμα ένα πλεονέκτημα στην  άσκηση  του  επαγγέλματός  μας  
θα καταρρεύσει. 

Τα υπόλοιπα στις  ερωτήσεις . Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε  το  συνάδελφο  
Μακέδο  και τώρα θα ανοίξει κατάλογος  ερωτήσεων , όσοι 
θέλετε  να ρωτήσετε να μας  πείτε  το  όνομά σας , μισό  λεπτάκι 
να σημειώσουμε . Μαρμάρου , άλλος  ερώτηση ;  Άλλος  
συνάδελφος  που  θέλει να κάνει ερώτηση ; Ποβάσκη , άλλος  
συνάδελφος ; Μισό  λεπτό , Φανουράκης , Αντωνόπουλος , 
άλλος ; Άλλος  συνάδελφος  που  θέλει να ρωτήσει τους  
εισηγητές ;  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Βρέντζου , Βρέντζου . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Βρέντζου , συγγνώμη . 
 
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Κλείσατε  τον  κατάλογο; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, όχι. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Θα κλείσει, θα κλείσει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ρωτάμε , άλλος  ή  άλλη  
συναδέλφισσα; 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Εδώ, εδώ. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Κουτσουμπού . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Κουτσουμπού , Κουτρούλης . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Η  Βάννα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σφακιανάκη;  Άλλος  
συνάδελφος  ή  συναδέλφισσα;  Λοιπόν , επαναλαμβάνω οι 
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συνάδελφοι που  θα ρωτήσουν , Μαρμάρου , Ποβάσκη , 
Φανουράκης , Αντωνόπουλος , Βρέντζου , Κουτσουμπού , 
Κουτρούλης , Σφακιανάκη και Σωμαράκης  και υπάρχει κανείς  
άλλος ; Κλείνει λοιπόν  ο  κατάλογος , θα παρακαλούσα μόνο  
τους  συναδέλφους  να περιοριστούν , παρακαλώ συνάδελφοι 
ηρεμία, ηρεμία και ησυχία, να περιοριστούν  σε  ερωτήσεις , να 
απαντήσουν  οι συνάδελφοι από  το  Κεντρικό  ΤΕΕ  και θα 
ακολουθήσουν  τοποθετήσεις  μετά. 
 Παρακαλώ το  συνάδελφο  Μαρμάρου , συνάδελφε  
Μαρμάρου  ερώτηση  στο  μικρόφωνο . 
 
ΜΑΡΜΑΡΟΥ:  Γεια σας  συνάδελφοι, θα μιλήσω με  την  
ομπρέλα, αν  κάποιοι την  βλέπετε  για όπλο  μην  έχετε 
κανένα…, για τα όπλα είναι η  υπόθεση . 
 Ακούστε  λοιπόν , το  1997 η  Κυβέρνηση  Σημίτη  έβγαλε 
ένα νόμο  και έλεγε, ότι όσοι προσλαμβάνονται μηχανικοί σε  
επιχειρήσεις  και ο  επιχειρηματίας  πάει και δηλώσει στην  
Επιθεώρηση  Εργασίας  ότι προσέλαβε  μηχανικό με  δελτίο  
παροχής  υπηρεσιών , όλα εντάξει, δεν  τρέχει τίποτα αρκεί να 
το  δηλώσει. Θα εκπέσει, θα έχει προβλήματα αν  δεν  έρθει να 
το  δηλώσει, Χρήστο  δεν  ήσουν  Πρόεδρος , δεν  ξέρω ποιος  
ήταν  τότε , αλλά το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  ήτανε  μεγάλο λάθος , 
δεν  παρενέβη  τότε  έτσι; Το  τι βιώνουμε  τώρα σαν  κλάδος  έχει 
ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.  Αυτό  λοιπόν  ποιος  θα 
το  στιγματίσει; Είπαμε  να είμαστε  ενωμένοι έτσι; Απλώς  εδώ 
θα πούμε  κάποια πράγματα. 
 Κάτι άλλο  όταν  κάποια στιγμή  αναφερθήκατε  στο  
ΤΣΜΕΔΕ  σε  κάποιες  ανακοινώσεις  που  βγάλατε , λέγατε  να 
επιστρέψουμε  στις  εισφορές  πριν  από  το  1992 ισχύει;  
Εξακολουθεί να ισχύει αυτό ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ποιον  ρωτάτε από  τους  δύο ; 
Ποιον  ρωτάτε από  τους  δύο ; 
 
ΜΑΡΜΑΡΟΥ:  Όποιος  ξέρει ας  απαντήσει, όποιος  μπορεί ας  
απαντήσει. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει; Τελειώσατε; 
 
ΜΑΡΜΑΡΟΥ:  Και κάτι ακόμα, αν  υπάρχει περίπτωση  να 
αλλάξει αυτό  το  σύστημα, όχι της  6μηνιαίας  δόσεως , αλλά να 
είναι σε  τακτά διαστήματα κάθε μήνα και σε  μικρότερο  ποσό .  
 Ευχαριστώ πάρα πολύ . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, ο  συνάδελφος  
Ποβάσκη  και ο  κάθε συνάδελφος  ποιον  ρωτάει πέρα από  την  
ερώτηση , εντάξει, ωραία εντάξει. 
 
ΠΟΒΑΣΚΗ: Συνάδελφοι καλησπέρα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ησυχία συνάδελφοι, ησυχία. 
 
ΠΟΒΑΣΚΗ:  Οι ερωτήσεις  μου  απευθύνονται  στον  Πρόεδρο  
στον  κ . Σπίρτζη . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι ησυχία. 
 
ΠΟΒΑΣΚΗ: Είπε προηγουμένως  ότι θα πρέπει επειδή  οι νέοι 
απαξιώνουν  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο , είπε ότι θα πρέπει να 
προσπαθήσουμε  να υπερασπίσουμε  την  αξιοπρέπεια των  
μηχανικών . Συνάδελφε  Πρόεδρε στις  12-11-2010 σου  έστειλα 
μία προσωπική  επιστολή  προς  τον  Πρόεδρο  Σπίρτζη  όπου  
κατήγγειλα μια υπόθεση  η  οποία έγινε  επερώτηση  και στη  
Βουλή  των  Ελλήνων , ότι Διευθυντής  στο  Κτηματολόγιο  ΑΕ  
διορίστηκε μία κυρία Καπελιά, Καρτελιά, δεν  ξέρω τι από  τα 
δύο  και σου  τόνισα μάλιστα την  τοποθέτηση  την  οποία είχες  
κάνει σε  μια εκδήλωση  που  είχε  κάνει ο  Δικηγορικός  Σύλλογος  
Αθηνών , όπου  έλεγες  ότι στην  κρίσιμη  οικονομική  καμπή  στην  
οποία βρίσκεται η  χώρα, είναι αναγκαίο  όλες  οι επιστημονικές  
και παραγωγικές δυνάμεις  να συμβάλλουν  για τη  διέξοδο  από  
την  κρίση . Δεν  είναι όμως  αποδεκτό  να χρησιμοποιούνται  
προβλέψεις  και ερμηνείες  του  μνημονίου  για να εκδηλώνονται  
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ισοπεδωτικές  λογικές  και μεροληπτικές  σκοπιμότητες . Αυτές  
ήτανε  οι δηλώσεις  σου  κατά γράμμα.  
 Μέχρι πριν  αναλάβεις  Πρόεδρος  μέχρι τον  συνάδελφο  
Αλαβάνο , οποτεδήποτε  γινότανε καμιά κίνηση  οπουδήποτε , 
υπήρχε  πάντοτε  διαμαρτυρία από  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο , 
τουλάχιστον  (δεν  αποδίδεται καθαρά) στο  ενημερωτικό  
δελτίο ., παρακολουθούσα πολύ  στενά ότι γινότανε στο  Τεχνικό  
Επιμελητήριο . 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Για θύμισέ  μου  μερικές  στιγμές  γιατί εγώ έχω 
ασθενή μνήμη . 
 
ΠΟΒΑΣΚΗ:  Από  ποιες ; 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Από  αυτές  που  αντιδρούσαμε . 
 
ΠΟΒΑΣΚΗ:  Από  αυτές  που  αντιδρούσατε, οποτεδήποτε  
διορίστηκε, ναι…  (αλλαγή κασέτας)  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ να 
προχωρήσουμε  στην  ερώτηση ; 
 
ΠΟΒΑΣΚΗ: Το  ερώτημά μου  είναι το  εξής , δεν  πήρα χαμπάρι 
καμία διαμαρτυρία, αλλά ούτε  καν  μου  απάντησες , διότι αυτή  η  
κυρία συνάδελφος  ούτε  καν  πτυχιούχος  σύμφωνα με  την  
ελληνική  νομοθεσία είναι και αμειβόταν , δεν  ξέρω αν  υπάρχει 
ακόμα, με  5.981 ευρώ μηνιαίως , μηνιαίως  και προΐστατο  
μηχανικών . Συνάδελφοι δεν  ήτανε  Πρόεδρος , ο  Πρόεδρος  να 
είναι οποιοσδήποτε , οποιοδήποτε  πολιτικό  πρόσωπο , μιλάμε  
για Διευθυντή  μηχανικών  και δεν  έλαβες  τον  κόπο  ούτε  καν  να 
μου  απαντήσεις . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τελείωσε  η  ερώτηση ; 
 
ΠΟΒΑΣΚΗ:  Αυτή  ναι, γιατί δεν  μου  απάντησε , ερώτημα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Υπάρχει άλλο ερώτημα; 
 
ΠΟΒΑΣΚΗ:  Υπάρχει και άλλη, απαξιώνουμε  δηλαδή  πώς  να 
πλησιάσουμε  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο , όταν  το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  να μην  πω τι μας  κάνει. 
 Είπες  προηγουμένως  να γίνει προσπάθεια, μάλλον  
έδωσες ένα στίγμα στο  να γίνει μια προσπάθεια συμβολής  στη  
βελτίωση  διατάξεων  στα νομοσχέδια. Ρωτώ, υπερασπιζόμαστε  
τα δικαιώματα των  μηχανικών  μέσα από  τα ήδη  υπάρχοντα 
νομοθετήματα αυτής  της  χώρας ; Και για να είμαι και 
συγκεκριμένος . Στις  11-1-2011 απέστειλα μια…, έκανα μία 
ερώτηση  την  απεύθυνα στη  Διοικούσα του  ΤΕΕ  και μεταξύ  των  
άλλων  και στον  Πρόεδρο  της  Διοικούσας  του  ΤΕΕ . Δεν  ξέρω, 
οι εργολάβοι το  γνωρίζουνε αυτό  που  θα πω, οι άλλοι 
μηχανικοί δεν  ξέρω αν  το  γνωρίζουνε. 
 Σύμφωνα με  τη  νομοθεσία η  δημιουργία πτυχίου  ανώτερο  
της  δευτέρας  τάξεως  προϋποθέτει τη  σύμπραξη  ορισμένων  
πτυχίων . Η  σύμπραξη  αυτών  των  πτυχίων  γίνεται για να δώσει 
τη  δυνατότητα στην  εταιρεία να έχει μεγαλύτερη  επιστημονική 
και τεχνική  οντότητα. Πλην  όμως  εκεί ορίζεται ότι οι 
συνάδελφοι οι μηχανικοί, μάλλον  οι συνάδελφοι εργολήπτες  
θα πρέπει να έχουνε συνεχή  παρουσίαση  στην  εταιρεία, 
δηλαδή  να μην  πουλάνε  το  δίπλωμά τους . Και έκανα μία 
ερώτηση  στο  Τεχνικό  Επιμελητήριο , αν  οι εκπρόσωποί μας  
στην  επιτροπή  του  ΜΕΕΠ , είναι το  άρθρο  93 του  νόμου , 
ελέγχουνε αυτή  την   υποχρέωση . Βρίσκονται  εκπρόσωποί μας  
στο  Υπουργείο  Δημοσίων  Έργων  στην  Δ15 και ελέγχουνε αυτό  
το  πράγμα. 
 Έλαβα μία απάντηση  από  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο , ένα 
λεπτό  να τη  βρω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να τελειώσεις  όμως  
συνάδελφε  με  τις  ερωτήσεις ; 
 
ΠΟΒΑΣΚΗ:  Ναι η  ερώτησή  μου  είναι αυτή , να βρω το  
έγγραφο , τέλος  πάντων  μπορεί να το  άφησα κάτω, τον  
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Απρίλιο  εστάλη μία επιστολή  στους  εκπροσώπους  στους  
οποίους  μέχρι εκείνη τη  στιγμή  δεν  τους  ήξερα, η  οποία 
κοινοποιήθηκε  και σε  εμένα και ζητά τη  γνώμη  αυτών  των  
εκπροσώπων , τον  Απρίλιο  του  ’11.  Αυτή  τη  στιγμή  έχουμε  
φτάσει ’12 δηλαδή  έχει κλείσει ένας  χρόνος  από  την  ερώτησή  
μου  και δεν  έχω τύχει απαντήσεως . 
 Και ερωτάω εγώ, πώς  ένας  συνάδελφος  μηχανικός , εγώ 
είμαι παλιός  συνάδελφοι και φεύγω, οι καινούριοι, αυτός  ήτανε  
ένας  τρόπος  να βρούνε εργασία και οι καινούριοι συνάδελφοι, 
γιατί όταν  οι εταιρείες υποχρεωθούνε  να έχουνε και το  
δίπλωμα και την  παρουσία του  συναδέλφου  μηχανικού , 
βρίσκουν  εύκολα εργασία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, ωραία, έγινε  
κατανοητό  το  ερώτημα, εντάξει. 
 
ΠΟΒΑΣΚΗ:  Και ρωτώ, τι κάνατε και γιατί δεν  μου  
απαντήσατε;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, ο  συνάδελφος  
Φανουράκης . 
 
ΠΟΒΑΣΚΗ: Όχι και ένα άλλο θα πω, ένα λεπτό . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Σύντομα όμως  συνάδελφε , 
σύντομα. 
 
ΠΟΒΑΣΚΗ: Ναι, ναι. 
 Παρακολουθώ εδώ και δύο  χρόνια συνάδελφε  Πρόεδρε 
μια υπόθεση  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ , συγκεκριμένα η  υπόθεση  της  
Ειρήνης  της  Κουρουπάκη. Είναι μία κοπέλα η  οποία ήρθε εδώ 
πέρα με  απόσπαση  από  το  ΤΕΕ . Με  παράλληλες  πράξεις  και 
ενέργειες  φτάσαμε  σε  ένα αποτέλεσμα το  οποίο  δίνει τη  
δυνατότητα η  κοπέλα αυτή  να μείνει εδώ, όχι να μείνει εδώ 
πέρα γιατί είναι αυτή  η  κοπέλα, να μείνει εδώ πέρα γιατί το  
Τεχνικό  Επιμελητήριο  εδώ έχει ανάγκη από  προσωπικό . 
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 Είπατε προηγουμένως  ότι 140… 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Να το  πληρώνει το  προσωπικό  το  ΤΕΕ , να μην  
είναι απλήρωτοι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλώ συνάδελφε , 
συνάδελφοι δεν  γίνεται έτσι όμως . 
 
ΠΟΒΑΣΚΗ:  Έχει βρεθεί ένας  παράλληλος  τρόπος  να λυθεί το  
πρόβλημα, το  παρακολουθώ το  θέμα από  την  πρώτη  στιγμή  
που  δημιουργήθηκε  πρόβλημα. Σύμφωνα με  τη  νομοθεσία ο  
Πρόεδρος  του  Επιμελητηρίου  έχει την  ευθύνη  την  
υπηρεσιακών  του  παραγόντων .  Έχει ζητηθεί από  τον  
Γραμματέα του  Υπουργείου Δημοσίων  Έργων  μια απλή 
πρόταση  η  οποία ακόμα δεν  έχει γίνει από  το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο .  
 Επιθυμείτε  να γυρίσει πίσω; Ελπίζω να καταλαβαίνετε  
τον  όρο  παράλληλες  ενέργειες , θέλω μία απάντηση  σε  αυτό . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει, ο  συνάδελφος  
Φανουράκης . 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Συνάδελφοι εγώ θέλω να μας  διευκρινίσετε 
που  ξέρετε καλύτερα εσείς  τη  νομική  σχέση  του  ΤΕΕ  με  το  
ΤΣΜΕΔΕ  παλιότερα και τώρα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, ο  συνάδελφος  
Αντωνόπουλος ,  ησυχία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Πρόεδρε μα δεν  λες  στα παιδιά 
που  είναι έξω να μπουν , έχει καρέκλες  εδώ, γιατί κάθονται 
έξω τα νέα παιδιά;   
  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Υπάρχουν  καρέκλες  κενές , 
όσοι συνάδελφοι είναι έξω μπορούν  να μπουν  μέσα στην  
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αίθουσα να καθίσουν . Όσοι πάλι καπνίζουν  ας  παραμείνουν 
έξω. 
 Συνάδελφε  Αντωνόπουλε . 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  Εκ  μέρους μίας  μικρής  ομάδας  
συνταξιούχων  γιατί είμαστε  και εμείς  που  θα ‘ρθειτε, ελπίζω 
να ‘ρθειτε κάποτε  σε  εμάς , θα ήθελα να σας  παρακαλέσω, 
πήρατε  ορισμένες  αποφάσεις  το  ΤΣΜΕΔΕ  και το  ΕΤΑΑ  το  
2009 και 2010, αν  θέλετε  τις  αναφέρω.  Χορήγηση  με  έκτακτη  
σύνταξη  δώρο  για να γίνει κυρία σύνταξη  1.300 ευρώ, για 
αύξηση  των  συντάξεών  μας  κατά 20%, για δωρεάν  διακοπές  
15 μέρες , για χορήγηση  με  έκτακτη  σύνταξη  δώρου , για ένα 
πολυϊατρείο  στην  Αθήνα και για προϋπόθεση  έμβιας  για τη  
μετά θάνατο  του  ασφαλισμένου , συνταξιοδότηση  των  
ανικάνων  τέκνων  του . 
 Αυτά πήρατε , πραγματοποιήσατε  καμία;  
Πραγματοποιήθηκε  τίποτα από  αυτά όλα; Κάτι άλλο και κάτι 
πεζό  πολύ  μικρό  για να δείτε  ότι δεν  δουλεύουμε  σωστά, μία 
πόρτα που  έχουμε  να φτιάξουμε  στο  Τεχνικό  Επιμελητήριο  να 
μην  τρίζει, ένα ασανσέρ δέκα χρόνια στα γραφεία δουλεύει μία 
μέρα το  μήνα, προς  Θεού  τόσο  μεγάλο πρόβλημα είναι οι 
υπηρεσίες , συνάδελφοι εδώ να φτιάξουμε  αυτό  το  ασανσέρ; 
Καλά εγώ δεν  καπνίζω και μπορώ να ανεβαίνω πέντε  
ορόφους , πόσοι…, (δεν  αποδίδεται καθαρά) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Για το  ΤΣΜΕΔΕ  λέτε  ναι. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η  συναδέλφισσα Βρέντζου , 
παρακαλώ συνάδελφοι ησυχία  όμως , ησυχία για να ακούμε .  
Συνάδελφοι ησυχία. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Οι ερωτήσεις  απευθύνονται  στον  Πρόεδρο , το  
συνάδελφο  τον  Σπίρτζη . 
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 Θέλω καταρχήν  πολύ  σύντομα και περιληπτικά να 
αναφερθείς  Πρόεδρε ποια είναι αυτά που  κερδίσαμε  το  
τελευταίο  διάστημα ως  μηχανικοί. Ποια τουλάχιστον  το  ΤΕΕ  
θεωρεί ότι έχουμε  κερδίσει. 
 Το  δεύτερο είναι για τις  περιβαλλοντικές  αδειοδοτήσεις  
θεωρήθηκε  ότι έχουμε  ένα κέρδος, τι είναι αυτό ; 
 Τρίτον , είπαμε , ειπώθηκε  ότι υπάρχει μία πρόθεση  να 
επεκταθεί αυτή  η  διαδικασία που  έγινε  στις  Πολεοδομίες  και 
σε  άλλες  υπηρεσίες , με  ποια μορφή ; Και αυτό  σαν  επέκταση  
και τελευταία ερώτηση , το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  επιθυμεί να 
υπάρχει δημόσιος  τομέας , όχι αυτός  που  είναι σήμερα, αλλά 
επιθυμεί στα σχέδιά του  να υπάρχει και στην  ανάπτυξη  της  
χώρας  δημόσιες  τεχνικές  υπηρεσίες  ισχυρές  και με  τον  τρόπο  
τέλος  πάντων  που  και εμείς  τις  θέλουμε ;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συναδέλφισσα 
Κουτσουμπού . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Συνάδελφοι εγώ θα πω μερικές  ερωτήσεις , 
δεν  ξέρω όποιος  θεωρήσει τον  εαυτό  του  ιδιαίτερα πώς  το  
λένε, ικανό , να απαντήσει. 
 Καταρχάς  ήθελα να πω συνάδελφε  Πρόεδρε του  ΤΕΕ  ότι 
μιλήσατε  για ανάπτυξη , βέβαια δεν  μας  συγκεκριμενοποιήσατε  
παρόλα αυτά έχει γίνει πολλή  δουλειά για την  τακτοποίηση  
των  αυθαιρέτων  από  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο , με  όλα αυτά τα 
κενά που  υπήρχαν  κ .λ .π . Πώς  το  βλέπετε  εσείς  εμείς  σαν  
μηχανικοί κάποιων  10ετιών  κ .λ .π . να πολεμάμε  τα αυθαίρετα 
και προσπαθώντας  να τα βάλουμε  σε  μία διαφορετική 
νοοτροπία κ .λ .π . τον  κόσμο  σήμερα, να γινόμαστε  χειριστές  
ολότελα και με  την  κακύτερη  έννοια μπορούμε  να πούμε  του  
όρου  της  τακτοποίησης  εντός  και εκτός  παρενθέσεως  των  
αυθαιρέτων ; Δηλαδή  εισπράκτορες  των  ανθρώπων  που  τέλος  
πάντων  πολλές  φορές  δεν  είχανε και τη  δύναμη ; Και με  τις  
πλάτες  τελείως  τις  πλάτες  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  και του  
τεχνικού  κόσμου ; 
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 Ένα δεύτερο, οι αμοιβές  μηχανικών  είπατε ότι τις  
προστατεύετε, παρόλα αυτά έχετε αφήσει στην  ελεημοσύνη 
του  καθενός  το  μηχανικό, με  το  να φτιάχνει εκείνα τα 
περιβόητα συμφωνητικά, τα οποία δεν  ξέρω κατά πόσο  μπορεί 
να τα διεκδικήσει και να τα επιβάλει και στην  Εφορία. Ή  θα 
βρεθούμε  στις  συναλλαγές  πάλι με  τους  εφοριακούς ; Εκεί θα 
μας  προστατεύσετε; 
 Κάτι άλλο , είχατε πει, τέλος  πάντων  είπατε ότι 
προστατεύετε τους  μηχανικούς  κ .λ .π ., παρόλα αυτά εγώ δεν  
θέλω να κάνω ιδιαίτερη…, (δεν  αποδίδεται καθαρά)…, προς  
τους  μηχανικούς . Παρόλα αυτά πολλοί άλλοι φορείς  
εξαιρεθήκανε από  την  εφεδρεία. Αν  πάρουμε  υπόψη  ότι ένας  
μηχανικός  έχει διαφορετική εμπειρία και χρειάζεται την  
εμπειρία δυστυχώς  ή  ευτυχώς  για να δημιουργεί το  επάγγελμά 
του  και να εργάζεται, πώς  δεχόμαστε  αυτό  το  νόμο  της  
εφεδρείας  και δεν  μιλάμε ; Και μάλιστα μην  πείτε  ότι δεν  
μιλάμε , δεν  μιλάμε  όσο  πρέπει, γιατί αυτό  που  έχουμε  
απέναντί μας  πρέπει αντίθετα και να μιλάμε .  Δηλαδή  τι θέλω 
να πω; Δεν  φτάνει αν  αισθανόμαστε , αν  αισθάνεστε σαν  
Τεχνικό  Επιμελητήριο  ότι έχετε αντιδράσει όσο  πρέπει σε  αυτό  
που  έχει μπει μπροστά μας .  Δηλαδή  αν  είμαστε  άξιοι τις  ώρες 
που  υπάρχουμε . 
 Και ένα άλλο  που  ήθελα να πω, εσείς  οι ίδιοι είπατε για 
τη  συμμετοχή . Λοιπόν , θέλω να πω το  εξής , παρόλα αυτά δεν  
άκουσα καθόλου  τι σημαίνει για σας  η  μη  συμμετοχή  του  
κόσμου . Την  θέλουμε ; Πραγματικά τη  θέλουμε ; Και εάν  την  
θέλουμε  τι κάνουμε ; Γιατί σήμερα δεν  είναι τα πράγματα όπως  
ήταν  πριν  πέντε  χρόνια έτσι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να τελειώσουμε  τις  
ερωτήσεις ; 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Και ένα τελευταίο , ναι αν  δεν  βιαζόσαστε , 
είπαμε  ότι μπορούμε  να κάτσουμε  και όλη  τη  νύχτα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να σας  πω κάτι; Θα μου  
επιτρέψετε όμως . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Είμαι πάρα πολύ  σύντομη  κάθε μέρα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα μου  επιτρέψετε λίγο , 
μισό  λεπτό , μισό  λεπτό . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Ναι, ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θα μου  επιτρέψετε να 
διευθύνω τη  συζήτηση , όταν  ο  καθένας  υποβάλλει εφτά 
ερωτήσεις  στο  τέλος  θα χαθεί το  σύμπαν . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Δεν  βάλατε όριο , αν  βάλατε τότε  θα τις  είχα 
επιλέξει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλώ ολοκληρώστε . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Δεν  βάλατε όριο . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ολοκληρώστε  σας  
παρακαλώ. 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Κοιτάξτε δεν  βάλατε όριο , αν  είχατε βάλει 
όριο  θα είχα κάνει μία επιλογή  ερωτήσεων . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα μην  κάνουμε  δέκα 
ερωτήσεις . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Ευχαριστώ πολύ . 
 Σε  σχέση  με  τις  παροχές  του  ΤΣΜΕΔΕ  μας  είπατε όλα 
αυτά, μας  είπατε αν  οι παροχές  του  ΤΣΜΕΔΕ  και ως  προς  τα 
νοσήλια κ .λ .π ., κ .λ .π . έχουν  διαφοροποιηθεί από  πριν ; 
Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε μήπως  πρέπει να διακόψουμε  εδώ και 
να απαντήσουνε  μερικές ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε , είναι τέσσερις  
συνάδελφοι ακόμα, θα μου  επιτρέψεις , είναι τέσσερις  
συνάδελφοι ακόμα, ας  υποβληθούν  όλες  οι ερωτήσεις  και 
μετά… 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Νομίζω θα χαθούμε  μετά στη  συζήτηση , στη  
γενικολογία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θέλετε  δηλαδή  να το  
σπάσουμε ; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Νομίζω είναι καλύτερα, ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο  συνάδελφος  Πρόεδρος  
του  ΤΕΕ , εντάξει, και συνεχίζουμε  μετά.  Ησυχία μόνο  
συνάδελφοι, ζητώ  ησυχία, δεν  πειράζει τώρα, δεν  πειράζει, 
είναι πολλές  οι ερωτήσεις , δεν  πειράζει, εντάξει.              
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Σε  ότι έχει να κάνει με  την  αναλογιστική  μελέτη  
θα σας  πει ο  Ντίνος  τι λένε οι αναλογιστικές  μελέτες , στη  
διαδικασία η  τελευταία αναλογιστική  μελέτη   έχει κοινοποιηθεί 
σε  όλους  τους  Βουλευτές  του  Κοινοβουλίου , έχουν  κατατεθεί 
από  δύο  συναδέλφους  Βουλευτές  μία ερώτηση  από  το  
συνάδελφο  Καλογιάννη και μία επίκαιρη  ερώτηση  από  τη  
συναδέλφισσα Φαρμάκη . Έχει ενημερωθεί γι ’  αυτό  και έχει 
δοθεί και στην  Αλέκα την  Παπαρήγα και στον  Αλέξη  τον  
Τσίπρα και τις  επόμενες  μέρες  που  θα έχω συναντήσεις  και με  
τους  υπόλοιπους  πολιτικούς  αρχηγούς , θα τους  δοθεί για να 
αναδείξουμε  ότι αυτές  οι αυξήσεις  δεν  οδηγούν  πουθενά. 
 Έγινε  μία ερώτηση  από  το  συνάδελφο  Μαρμάρου , ένας  
από  τους  στόχους  που  βάλαμε  στη  μόνιμη  επιτροπή του  
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Υπουργείου Εργασίας  και ένα πάγιο  αίτημα των  νέων  
μηχανικών , τουλάχιστον  από  τότε  που  δραστηριοποιούμε  εγώ 
στο  Τεχνικό  Επιμελητήριο  ήταν  να γίνει αναπροσαρμογή  του  
τρόπου  υπολογισμού  των  εισφορών  γιατί; Διότι ένα μεγάλο 
μέρος  της  μαύρης  εργασίας  του  νόμου  του  ’97 του  Σημίτη  που  
είπατε τότε  γεννιέται, το  περιβόητο  μπλοκάκι δηλαδή  και το  
ξέρουμε όλοι, από  το  ότι ένας  συνάδελφος  με  εξαρτημένη  
σχέση  εργασίας  πληρώνει πολύ  περισσότερα απ ’  ότι αν  
φαίνεται σαν  ελεύθερος  επαγγελματίας . 
 Αυτό  οφείλεται στο  σύστημα που  έχουμε  να ασφαλίζουμε  
την  ιδιότητα και στον  τρόπο  του  υπολογισμού  των  εισφορών  
που  είναι σε  αυτό  το  ύψος . Εγώ πιστεύω ότι πρέπει αυτό  να 
ανακαθοριστεί, πρέπει να είναι χαμηλότερες  οι πάγιες  
εισφορές  που  έχουμε  και υψηλότερες  οι εισφορές  που  δίνουμε  
αναλογικά με  την  εργασία μας , ώστε να είναι αντικίνητρο  να 
μην  υπάρχει εξαρτημένη  εργασία και να υπάρχει τα γνωστά 
παρατράγουδα που  ζούμε  όλα αυτά τα χρόνια. 
 Συνάδελφε  Ποβάσκη  θα μου  επιτρέψεις  επειδή σε  
αγαπάω και σε  σέβομαι, όχι λόγω ηλικίας , για τη  στάση  σου  
όλα αυτά τα χρόνια και τη  συνεισφορά  σου  στο  Τεχνικό  
Επιμελητήριο . Να έχω έναν  άλλο τρόπο  που  αντιμετωπίζω τα 
θέματα που  τσακίζουν  ή  τσαλακώνουν  τους  μηχανικούς .  
Θεωρώ ότι το  κάνω και εγώ τυπικά, αλλά δεν  θεωρώ ότι 
πρέπει να το  κοινοποιώ και να δημιουργώ εικονική  
πραγματικότητα, ότι αντιδρούμε  στην  υποβάθμιση  των  
μηχανικών  επειδή ο  Πρόεδρος  του  ΤΕΕ  στέλνει μία επιστολή  
στον  Υπουργό  και την  γράφει στα παλιά του  τα παπούτσια ή  
στον  πρόεδρο  ενός  οργανισμού . 
 Θα σου  πω… 
 
ΠΟΒΑΣΚΗ: Εμένα δεν  απάντησες  όμως . 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Σε  εσένα δεν  απάντησα ναι, σου  λέω τι γινότανε 
και τι πάει να γίνει, τι πάμε  να κάνουμε . Στέλναμε  πλήθος  και 
μάλιστα τυποποιημένες  επιστολές  από  τη  διοίκηση  του  ΤΕΕ  
και δεν  ξέρω καν  αν  τις  αρχειοθετούσανε  για να μην  πω κάτι 
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πιο  βαρύ , επειδή είμαστε  και σε  δημόσιο  χώρο . Θα σου  πω τι 
κάνουνε  και αυτό  δένει και με  το  άλλο θέμα που  ρώτησες , 
διότι μπορεί να μην  απαντάμε , να μην  έχουμε  το  χρόνο , 
συγγνώμη  που  δεν  απάντησα, αλλά ότι δουλεύουμε  σε  αυτά 
που  ρωτάτε και που  επισημαίνετε είναι βέβαιο . 
 Κάναμε  έλεγχο  και στα ΜΕΚ  και στα ΜΕΕΠ  δεν  είχε  
ξαναγίνει αυτός  ο  έλεγχος  και ανακαλύψαμε  ότι εταιρείες  
εργοληπτικές  εταιρείες στελεχών  απόφοιτοι ΤΕΙ χωρίς  να είναι 
ασφαλισμένοι στο  ταμείο  μας , στο  ΤΣΜΕΔΕ , είναι 536 στον  
αριθμό , έχουν  πάρει απαλλαγή παράνομα από  το  ΤΣΜΕΔΕ , 
έχουν  σταλεί τα ονόματά τους  στο  Υπουργείο  και περιμένουμε  
απάντηση . Και βέβαια δεν  θα το  διαφημίσουμε  ότι στείλαμε  
επιστολή , θα διαφημίσουμε  μόνο  όταν  τους  βάλουμε  με  το  ζόρι 
να ασφαλιστούν  στο  ΤΣΜΕΔΕ  για να δείξουμε  και τις  
στρεβλώσεις  του  συστήματος  που  προωθεί ο  κ . Κακλαμάνης  
και η  παρέα του . 
 Επίσης  θα σου  στείλω για το  αρχείο  σου  τις  επιστολές  
που  έχω στείλει και εγώ, αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ  πιο  
ουσιαστικό  αυτό  που  κάνουμε  σε  συνεργασία με  την  
ΕΜΔΥΔΑΣ, να προσφεύγουμε  στη  δικαιοσύνη και να 
δικαιώνονται  οι συνάδελφοι μηχανικοί σε  πλήθος  
περιπτώσεων  για μία ιστορία. Για παράδειγμα όλοι όσοι έχουν  
προσφύγει εναντίον  οργανισμών  που  έχουν  γίνει τώρα 
τελευταία στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση , που  προβλέπουνε  στις  
θέσεις  των  Διευθυντών  ή  στις  θέσεις  ευθύνης  να είναι 
διπλωματούχοι μηχανικοί ή  απόφοιτοι ΤΕΙ, προσφεύγουμε  και 
δικαιωνόμαστε . Ήδη  έχουν  βγει ας  πούμε  τελευταία θυμάμαι 
που  βγήκε  είναι για τη  Ρόδο . 
 Έβαλες  ένα θέμα για την  επιτροπή των  ΜΕΚ , ορίστε; 
 
ΠΟΒΑΣΚΗ:  ΜΕΕΠ . 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: ΜΕΕΠ  και για το  ΜΕΚ  και για το  ΜΕΕΠ  θα σου  πω 
εγώ. 
 Οι εκπρόσωποι του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  έχουν  και 
εμπειρία και υπερασπίζονται και τα δικαιώματα των  
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συναδέλφων , αρκεί αυτές  οι επιτροπές  πριν  να λειτουργούν  
όπως  πρέπει και είναι και βέβαιο  ότι χρήζει αναθεώρησης  το  
«σύστημα» πιστοποίησης  – αδειοδότησης  και του  ΜΕΕΠ  και 
του  ΜΕΚ . Έγινε  και στα Χανιά χθες  μια ερώτηση , αλλά θέλω 
να σε  ρωτήσω εσένα εγώ που  έχεις  και μεγαλύτερη  εμπειρία, 
πόση  εμπειρία μπορείς  να μου  δώσεις  από  τα έργα που  έχεις  
εκτελέσει χωρίς  να έχω πατήσει το  πόδι μου  στο  γραφείο  σου  
ποτέ ; 
 
ΠΟΒΑΣΚΗ:  Να μην  σου  πω. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Λάθος  κάνεις , δηλαδή  αυτό  που  θέλω να πω 
είναι, ότι ή  θα εξορθολογήσουμε  το  στρεβλό  σύστημα που  
έχουμε  σήμερα μην  μου  λες  καμία γιατί το  ξέρεις  καλά. 
 
ΠΟΒΑΣΚΗ: Πρόεδρε εγώ δεν  ερώτησα αυτό . 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Εγώ απαντάω αυτό  όμως . 
 
ΠΟΒΑΣΚΗ:  Ε  μα εγώ άλλο σε  ρώτησα. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Και εγώ λέω ότι θα εξορθολογήσουμε  το  
σύστημα, το  ΜΕΚ  και ΜΕΕΠ  ή  θα προτείνουμε  εξορθολογισμό  
του  συστήματος  του  ΜΕΚ  και του  ΜΕΕΠ  και αυτός  είναι και ο  
λόγος… 
 
ΠΟΒΑΣΚΗ: Άλλο  λες , απέξω είναι ένας  συνάδελφος  
εργολάβος… 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Ναι. 
 
ΠΟΒΑΣΚΗ:  Εγώ ανέβασα και στο  διαδίκτυο , εγώ ρωτάω το  
εξής . 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Δεν  το  διάβασα αλλά πες  μου . 
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ΠΟΒΑΣΚΗ:  Η  ερώτησή  μου  είναι συγκεκριμένη , οι 
εκπρόσωποι του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  στο  υπάρχον  
σύστημα, το  τι θα γίνει στο  μέλλον  είναι αλλουνού  παπά 
ευαγγέλιο , το  υπάρχον  σύστημα λέει, ότι ο  εργολάβος  ο  
οποίος  διαθέτει το  δίπλωμά του  σε  εταιρεία, πρέπει να 
συμμετέχει, την  επιστημονική του  γνώση , το  φυσικό  του…, 
όλα πρέπει να είναι στην  εταιρεία. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Ναι. 
 
ΠΟΒΑΣΚΗ:  Ελέγχεται αυτό  το  πράγμα από  τους  
εκπροσώπους  μας ; Ζητάει ένα δειγματοληπτικό  έλεγχο… 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Καλά τώρα συνάδελφε  τώρα περίμενε, θα πω εγώ 
στον  Αντώνη τον  Πρωτονοτάριο  να πηγαίνει σε  όσες  εταιρείες  
εγκρίνει να ελέγχει αν  η  στελέχωση  είναι στα γραφεία τους .  ο  
Πρωτονοτάριος  είναι εκπρόσωπος. 
 
ΠΟΒΑΣΚΗ:  Ο  νόμος  λέει ότι το  Υπουργείο  τον  κάνει τον  
έλεγχο  όχι ο  εκπρόσωπος. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Καλά, δεν  τον  κάνει και το  ξέρετε πάρα πολύ  
καλά. 
 
ΠΟΒΑΣΚΗ:  Το  ζητήσατε  ποτέ ; 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Βεβαίως  και το  ζητήσαμε , ζητήσαμε  στη  
διαβούλευση  και τα δημόσια έργα και αυτός  είναι και ο  λόγος  
που  τους  ζητήσαμε  τα μητρώα δημοσίων  έργων  να είναι στο  
Τεχνικό  Επιμελητήριο . Όπως  ταυτόχρονα ζητήσαμε  να 
υπάρχει ενιαίο  μητρώο  έργων  και μελετών  για να ελέγχουμε 
τις  απευθείας  αναθέσεις , να ελέγχουμε τι πρόσθετοι 
προϋπολογισμοί μπαίνουνε , τι αναθεωρήσεις… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι ησυχία, ησυχία 
μη  μιλάτε . 
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ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  …και να μπορεί να υπάρχει ένα πραγματικό 
μητρώο , που  ο  καθένας  θα έχει την  πραγματική εμπειρία που  
του  αντιστοιχεί και όχι την  πλασματική  που  δίνεται. Αλλά δεν  
μπορεί, εγώ σου  λέω ότι ζητάμε  να γίνει έλεγχος , έχει τη  
δυνατότητα το  ΥΠΟΜΕΔΙ των  δημοσίων  έργων  όταν  η  
υπηρεσία, η  Διεύθυνση  που  λειτουργεί η  επιτροπή του  ΜΕΕΠ  
δεν  έχει ένα μηχανικό και δεν  έχει ένα μηχανικό γιατί δεν  
προδιαγράφεται ούτε  στον  οργανισμό  του  Υπουργείου να έχει 
ένα μηχανικό να πάει να κάνει ελέγχους  δειγματοληπτικούς  
έστω; Μακάρι να κάνουνε . 
 Δεν  είναι οι καλύτερες  των  σχέσεων  του  Επιμελητηρίου  
με  τις  συγκεκριμένες Διευθύνσεις , να το  ξέρετε, το  μητρώο…, 
(δεν  αποδίδεται καθαρά)…. 
 Η  νομική  σχέση  ΤΕΕ  – ΤΣΜΕΔΕ , με  εξαίρεση  ότι 
ορίζουμε  όπως  και οι υπόλοιποι φορείς  τους  εκπροσώπους  
που  λέει ο  νόμος , νομικά δεν  υπάρχει καμία σχέση .  Δύο  στο  
Διοικητικό  Συμβούλιο  και ένα στο  ΕΤΑΑ  αν  θυμάμαι καλά. 
Καμία άλλη  νομική  σχέση  όμως  δεν  υπάρχει δηλαδή  μία 
απόφαση  του  Επιμελητηρίου  νομικά δεν  οφείλει να την  
ακολουθήσει ούτε  το  μέλος  που  ορίζει το  Επιμελητήριο , 
νομικά. Συνδικαλιστικά την  ακολουθούνε  οι συνάδελφοι και 
συνήθως  όχι μόνο  αυτοί που  ορίζει το  ΤΕΕ , αλλά αυτοί που  
ορίζουν  και οι εργολήπτες  και άλλοι. Και αυτό  να το  
διευκρινίσουμε  γιατί πάρα πολλές  φορές  γίνεται σύγχυση  
μεταξύ  ΤΕΕ  και ΤΣΜΕΔΕ , διότι το  ΤΣΜΕΔΕ  έχει και άλλα 
πράγματα, το  ΤΣΜΕΔΕ  επί της  ουσίας  συνάδελφοι δεν  
υπάρχει. Το  ΤΣΜΕΔΕ  είναι τομέας  ενός  ενοποιημένου  ταμείου  
που  λέγεται ΤΑΑ .  Η  διοίκηση  του  ΤΣΜΕΔΕ  έχει συγκεκριμένες  
αρμοδιότητες  περιορισμένες , δεν  έχει ούτε  ΑΦΜ , ούτε  τίποτα 
άλλο, είναι σαν  να είναι μία Διεύθυνση  του  ΕΤΑΑ  και με  τις  
πράξεις  που  έχει κάνει αυτό  είναι κοινός  τόπος  άλλωστε  από  
όλους  όσους  συμμετέχουν  στο  ΕΤΑΑ , να υπάρχει 
διαφορετικότητα στα αποθεματικά, στην  περιουσία του  κάθε 
ταμείου  και γι ’  αυτό  έχουν  διατηρηθεί και ξεχωριστοί 



 Συνεδρ ίαση  11 η  (συνεχ ι ζόμενη )         18 η ς   Ι ανουαρ ίου   2012                   σελ ίς    58  

 

λογαριασμοί σε  σχέση  με  τους  γιατρούς , δικηγόρους  και όλους  
τους  άλλους . 
 Επί της  ουσίας  όμως  η  διοίκηση  του  ταμείου  μας  και 
αυτό  να το  έχουμε  στο  μυαλό  μας  είναι η  διοίκηση  του  ΕΤΑΑ  
ένα και δεύτερον  ότι η  διοίκηση  και του  ΕΤΑΑ  αλλά και πριν  η  
διοίκηση  του  ΤΣΜΕΔΕ  δεν  έχει τις  ελευθερίες  που  έχει η  
διοίκηση  του  ΤΕΕ . Για να κάνει οτιδήποτε  περνάει από  την  
άδεια, από  την  έγκριση  του  Υπουργείου Εργασίας , διακόψτε 
με  δεν… 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Επανέρχομαι, ποια είναι η  σχέση  του…, (δεν  
αποδίδεται καθαρά)…, με  τους  εκπροσώπους , δηλαδή  ο  
κόσμος  πάει και λέει τα δικά του  και το  Επιμελητήριο…, (δεν  
αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Όχι, όχι, και ήθελα να πω και στο  συνάδελφο  το  
συνταξιούχο , όχι έχουμε  στενή  συνεργασία και… 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Νομικά υποχρέωση  έχει… 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι, όχι δεν  έχει νομικά υποχρέωση  αλλά σας  
λέω, ότι στο  πλαίσιο  της  συνδικαλιστικής  ηθικής  που  υπάρχει 
στο  χώρο  και υπήρχε  και στο  παρελθόν  και φαντάζομαι  θα 
υπάρχει και στο  μέλλον , όχι μόνο  οι εκπρόσωποι του  ΤΕΕ  
αλλά και οι εκπρόσωποι που  έχουν  οριστεί από  την  
ΕΜΔΥΔΑΣ, από  τους  εργολήπτες  κ .λ .π . ακολουθούν  στη  
συντριπτική  πλειοψηφία και ιδιαίτερα στα κρίσιμα θέματα, 
αυτά που  συναποφασίσουμε  και που  λέει το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο . 
 Είπε κάτι ο  συνάδελφος  από  τους  συνταξιούχους  και να 
λέμε  και τα καλά να μη  λέμε  μόνο  τα κακά. Προφανώς  δεν  
πραγματοποιήθηκε  καμία από  αυτές  τις  αποφάσεις  που  είχαν  
παρθεί τότε  και δεν  είναι ευθύνη  ούτε  του  ΤΕΕ , αλλά ούτε  και 
του  ΤΣΜΕΔΕ . Διότι το  ΤΣΜΕΔΕ  αν  γνωρίζω καλά έστειλε αυτά 
τα αιτήματα που  ήταν  απόφαση  του  Υπουργείου , το  Υπουργείο  
ουδέποτε τα ενέκρινε. Συνάδελφοι όμως  θέλω να μιλάμε  πολύ  
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ειλικρινά, αν  εγώ ήμουνα εκπρόσωπος στο  ΤΣΜΕΔΕ  αυτά τα 
αιτήματα θα τα ψήφιζα μόνο  αν  μου  το  έλεγε το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο , ένα. Δηλαδή  διαφωνώ και θα σου  πω και γιατί.  
 Διαφωνώ γιατί όλοι οι ασφαλισμένοι μετά το  ’93 αν  οι 
συνταξιούχοι σήμερα πάρουνε  άλλα δύο  μηνιάτικα σύνταξη , 
θα πρέπει να αυξήσουν  τις  εισφορές  τους  δέκα φορές  σε  
σχέση  με  αυτά που  έχουμε  ξεσηκωθεί για να μας  βάλουν  
τώρα. Και δεύτερον  η  αλληλεγγύη  των  γενεών  να υπάρχει και 
αυτή  είναι η  θέση  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  αλλά αυτό  δεν  
σημαίνει ότι πρέπει να φαλκιδεύουμε  το  όνειρο , όχι το  
δικαίωμα, το  όνειρο  που  έχουν  οι νεότερες  γενιές , κάποια 
στιγμή  να έχουν  σύνταξη . 
 Τώρα τα καλά δεν  τα είπαμε  πριν , θα σας  τα πει και ο  
Ντίνος , ίσως  να είναι ο  μόνος  φορέας  που  δεν  έχουν  κοπεί οι 
συντάξεις  και με  ευθύνη  της  διοίκησής  του , για να τα λέμε  και 
όλα.  Και βέβαια οι άλλες  εισφορές  που  έχουν  να κάνουμε  με  
την  ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  κ .λ .π . είναι πάγιο  αίτημα 
και πίεση  του  ΤΕΕ  και των  εκπροσώπων  μας  στο  ΤΣΜΕΔΕ  για 
να γίνουνε  μεγαλύτερες  οι παροχές  και δεν  γίνονται , δεν  
εγκρίνονται ποτέ , έτσι είναι δημόσιο  λογιστικό , είναι τραγικό . 
Ορίστε; Οι συντάξεις ; 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Όχι οι παροχές . 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Ναι, ναι εντάξει, εντάξει όχι δεν  έχουνε, θα στα 
πει ο  Ντίνος  μετά, δεν  έχουνε μειωθεί, δεν  έχουν  μειωθεί, δεν  
έχουν  τροποποιηθεί οι συντάξεις  του  ΤΣΜΕΔΕ . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ησυχία, ησυχία παιδιά. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Τώρα για το  ασανσέρ συνάδελφε  δεν  ξέρω. 
 Η  συναδέλφισσα Βρέντζου  και εδώ βάζω μία άνω τελεία 
γιατί υπάρχουν  διάφορες  φημολογίες  για τη  σχέση  του  ΤΕΕ  με  
την  ΕΜΔΥΔΑΣ, τι στάση  κρατάει το  ΤΕΕ  σε  σχέση  με  τους  
δημόσιους  υπαλλήλους  και διάφορες  χαζομάρες  τέτοιες . 
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 Το  ΤΕΕ  επιθυμεί να υπάρχει δημόσια διοίκηση , ισχυρή  
δημόσια διοίκηση , το  ΤΕΕ  επιθυμεί να υπάρχουν  μηχανικοί 
δημόσιοι υπάλληλοι, το  ΤΕΕ  επιθυμεί να υπάρχει μια δημόσια 
διοίκηση  η  οποία θα σχεδιάζει, θα ελέγχει και το  ΤΕΕ  δεν  
επιθυμεί να υπάρχει μια δημόσια διοίκηση  και ένας  ιδιωτικός  
τομέας  που  απευθύνεται στους  μηχανικούς , η  οποία θα 
δημιουργήσει στην  κοινωνία την  εικόνα που  έχουμε  σήμερα 
και οι μηχανικοί δημόσιοι υπάλληλοι και οι μηχανικοί 
εργολήπτες  και οι Πολεοδομίες  και πολλές  άλλες  υπηρεσίες  
και είναι ευθύνη  μας  και δεν  θα κλείσουμε  τα μάτια.  Δεν  θα 
κλείσουμε  τα μάτια ούτε  στο  συνάδελφο  που  καταγγείλαμε  που  
ήτανε  Διευθυντής  της  Πολεοδομίας  και δεν  είναι ο  μόνος , που  
είχε υπογράψει με  τη  δική του  σφραγίδα για να καταλάβετε 
που  έχουμε  φτάσει ένα εκατομμύριο  ευρώ μελέτες  και 
επιβλέψεις  τα τελευταία τρία χρόνια και μετά μου  έστειλε και 
τρία εξώδικα γιατί έδωσα λέει προσωπικά δεδομένα. Όχι δεν  
είναι στις  Σέρρες  συνάδελφε  στην  Αθήνα είναι, είναι ο  Δήμος  
Κορυδαλλού , τα έδωσα και στη  Βουλή  δεν  έχουν  κάνει τίποτα. 
 Το  ΤΕΕ  δεν  θα συνεχίσει να κλείνει τα μάτια σε  
συναδέλφους  ελεύθερους  επαγγελματίες  που  είναι το  απέξω 
κύκλωμα από  την  Πολεοδομία, δηλαδή  σε  συναδέλφους  που  
είναι ένα χρόνο  στο  επάγγελμα και έχουν  υπογράψει 1.100 
ημιυπαίθριους .  Δηλαδή  όποιον  και να φέρουμε  και τον  Μπύρη  
να φέρουμε  δεν  έχει 1.100 ημιυπαίθριους  άσε  που  δεν  τους  
έκλεινε  δηλαδή  αλλά λέμε . 
 Το  ΤΕΕ  δεν  θα κλείσει τα μάτια στο  συνάδελφο  που  είναι 
δημόσιος  υπάλληλος  και δεν  τα παίρνει και σήμερα αισθάνεται 
να μην  πω πως , όταν  βλέπει το  διπλανό  του  που  τα έπαιρνε . 
Όπως  το  ΤΕΕ  δεν  θα κλείσει τα μάτια στους  ελεύθερους  
επαγγελματίες  που  ιδιαίτερα σήμερα που  οι μισθοί έχουν  
πέσει εκεί που  έχουν  πέσει, διαφθείρουν  δημόσιους  
υπαλλήλους  που  είναι σε  ανάγκη. Οφείλουμε  δηλαδή  να το  
κάνουμε  αυτό  και οφείλουν  να το  κάνουν  ιδιαίτερα σήμερα. 
 Θα συνεχίσω γι ’  αυτά τα θέματα, πάντως  τα ηλεκτρονικά 
συστήματα είναι υπέροχα για να βρίσκεις  τέτοια πράγματα και 
το  ίδιο  ισχύει και για τους  αποφοίτους  ΤΕΙ και το  ίδιο  ισχύει 
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ποιοι υπογράφουνε μελέτες , με  τι επαγγελματικά δικαιώματα 
κ .ο .κ .   
 Τι έχουμε  κερδίσει συναδέλφισσα; Έχουμε  κερδίσει πάρα 
πολλές  αρμοδιότητες  σαν  Τεχνικό  Επιμελητήριο  το  οποίο  δεν  
είναι επαγγελματικός  φορέας  και είναι Νομικό  Πρόσωπο  
Δημοσίου  Δικαίου ,  δηλαδή  είναι δημόσιο , δεν  έχουμε  κερδίσει 
αρμοδιότητες , δεν  έχουμε  πάρει αρμοδιότητες  από  το  δημόσιο  
και ούτε  θέλουμε  να πάρουμε  μία αρμοδιότητα από  το  
δημόσιο . Το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  θα στηρίξει όλους  τους  
δημόσιους  υπαλλήλους  και όλες  τις  κατηγορίες  μηχανικών  σε  
σχέση  με  τα δίκαια αιτήματα που  έχουνε, αλλά δεν  θέλω να 
υπάρχει σπέκουλα, ότι όταν  καταγγέλλουμε  τα στρεβλά δεν  
στηρίζουμε .  Γιατί πολλές  φορές  δίνεται τέτοια ερμηνεία. 
 Το  κέρδος  είναι ότι ο  μηχανικός  που  στεκότανε  και 
ξεφτιλιζότανε  στις  3:00 τα ξημερώματα σε  ουρές  Πολεοδομίας  
της  Αθήνας  για να καταθέσει έναν  ημιυπαίθριο  πλέον  δεν  
στέκεται, αυτό  είναι το  κέρδος. Ορίστε. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Απλώς  στέκεται στο  γραφείο  στις  3:00 τα 
ξημερώματα. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Στην  ουρά. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Στο  γραφείο  στις  3:00 η  ώρα προσπαθεί να 
δώσει ένα αυθαίρετο. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Τι λες  ρε  συνάδελφε  είσαι ο  μόνος  που  το  κάνεις  
αυτό , ο  μόνος  που  το  κάνεις  αυτό  είσαι, για να μπεις  στο  
σύστημα του  ΤΕΕ  κάθεσαι στις  3:00 τα ξημερώματα; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Τι λες ;  Τι λες , εκτός  αν  μπήκες  την  τελευταία 
μέρα, αν  μπήκες  την  τελευταία μέρα καλά έπαθες , ε , τι 
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κάνουμε  το  σύστημα του  ΤΕΕ  δεν  μπορεί να σηκώσει 100.000 
ταυτόχρονα. 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι, όχι συνάδελφοι, όχι συνάδελφοι στην  Αθήνα 
δεν  πηγαίναμε  τελευταία μέρα, πηγαίναμε  τους  τελευταίους  2 
μήνες  από  τις  3:00 τα ξημερώματα και γινόντουσαν  και άλλα 
στις  Πολεοδομίες  που  δεν  γίνονται  με  το  σύστημα το  
ηλεκτρονικό .  
 Κερδίσαμε  ότι ο  δημόσιος  υπάλληλος  όταν  είναι στην  
υπηρεσία του  θα κάνει τη  δουλειά του  ως  άνθρωπος, θα έχει 
πρόσβαση  στο  σύστημα, θα κάνει τους  ελέγχους  που  πρέπει 
και δεν  θα είναι 20 πάνω από  το  κεφάλι του  να ουρλιάζουν  και 
να του  λένε  να κάνει γρήγορα ή  δεν  θα είναι καμία εκατοστή  
να τον  περιμένουνε  και αυτός  να μην  είναι στο  γραφείο  του  
γιατί κάτι του  έτυχε . Και αυτό  πιστεύω ότι είναι πολιτισμός , 
είναι ευθύνη  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου , είναι ευθύνη  να 
εξορθολογήσει το  σύστημα, να διαλύσει τη  διαφθορά και τη  
διαπλοκή, μπορεί να μην  αρέσει, μπορεί να ξεβολευόμαστε , 
μπορεί να κάνει διάφορα αλλά αυτά τα κερδίζουμε . Και τα 
κερδίζουμε  όχι μόνο  στην  Πολεοδομία, στις  Διευθύνσεις  
Περιβάλλοντος  γιατί θα ενταχθούν  στο  ίδιο  σύστημα και όπου  
αλλού  μπορούμε  να το  κερδίσουμε  θα το  εντάξουμε μέσα. 
Γιατί το  θεωρώ κέρδος  και για το  δημόσιο  υπάλληλο  μηχανικό 
και για τον  ελεύθερο  επαγγελματία μηχανικό και για τη  χώρα 
και για τον  πολίτη . Εκτός  αν  μέχρι τώρα μας  άρεσε αυτή  η  
κατάσταση .  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Η  ερώτησή  μου  δεν  αναφερότανε  τι κέρδισαν  
σαν  δημόσιοι υπάλληλοι οι μηχανικοί, αλλά τι κέρδισαν  οι 
μηχανικοί. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Οι μηχανικοί σου  λέω και εγώ, οι μηχανικοί 
συνολικά και η  χώρα και ο  πολίτης . 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ρωτήστε  κάποιον  τι κέρδισε. 
 
ΣΠΡΙΤΖΗΣ:  Άκου  συνάδελφε , εγώ… 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Να μου  πεις  ένα ελεύθερο  επαγγελματία  τι 
κέρδισε από  αυτό . 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Εγώ είμαι ελεύθερος  επαγγελματίας , για να 
πάρουμε  έναν  ελεύθερο  επαγγελματία, ας  πει κάποιος  που  
έχει δουλέψει αυθαίρετο, ας  πει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να το  κάνουμε  καλύτερα στις  
τοποθετήσεις , Πρόεδρε καλύτερα μετά. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Εκτός  και εάν  πρέπει να χρεωθεί το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  την  προχειρότητα της  προετοιμασίας  του  
νομοσχεδίου  του  ΥΠΕΚΑ  ή  το  χάος  της  πολοεδομικής  
νομοθεσίας  ή  το  ότι δεν  ήταν  έτοιμο  το  ΥΠΕΚΑ  να απαντήσει 
μονοσήμαντα στα ανοιχτά θέματα, να τα χρεωθεί το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο . Αλλά το  Τεχνικό… 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τους  κάνετε  πλάτες  όμως . 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Ναι συνάδελφε  έτσι νομίζετε  ότι τους  κάνουμε  
πλάτες , να μπείτε  να διαβάσετε καμία ανακοίνωση  του  ΤΕΕ , 
να μπείτε  να διαβάσετε το  δελτίο  τύπου  του  ΤΕΕ . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι ένα λεπτό , μετά 
μπορεί να πει ο  καθένας  την  άποψή  του  μην  διακόπτουμε  
τώρα. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Και να μπείτε  να το  διαβάσετε και στην  αρχή  του  
σχεδίου  νόμου  για τα αυθαίρετα, διότι το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  έχει διαφορετικές  προτάσεις  για το  ποια 
αυθαίρετα πρέπει να ενταχθούν , ποια να είναι η  διαδικασία, 
ποια να είναι η  σειρά. Και επειδή είπε η  Κα συνάδελφος  
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Κουτσουμπού  – συγγνώμη  – ότι εδώ και δεκαετίες πουλάμε  τα 
αυθαίρετα, πολεμάμε  συγγνώμη  τα αυθαίρετα υπάρχουν  
συνάδελφοι που  πουλάνε  αυθαίρετα και που  κατασκευάζουν  
αυθαίρετα, μακάρι να τα πολεμούσαμε  όλοι και ότι γίναμε  
χειριστές τακτοποίησης . Υπήρχε  και ο  άλλος  δρόμος , υπήρχε  
ο  δρόμος  που  πρότεινε ο  Γιώργος  Παπακωνσταντίνου  ως  
Υπουργός  Οικονομικών  και μετά ως   Υπουργός  ΥΠΕΚΑ  στη  
ρύθμιση  των  αυθαιρέτων , να μην  εμπλέκονται οι μηχανικοί να 
πάνε οι πολίτες  που  έχουν  αυθαίρετο σε  ένα ΚΕΠ  να κάνουν  
μία δήλωση  ότι έχουν  τόσα τετραγωνικά, να δηλώσουν  και μια 
χαρά είναι όλα. 
 Φαντάζομαι  ότι τότε  θα ήταν  ευχαριστημένοι όλοι, δεν  θα 
ήταν  χειριστές τακτοποίησης  οι μηχανικοί, δεν  θα κοιτούσαμε  
την  ασφάλεια του  πολίτη  και των  κατασκευών  που  είναι 
αυθαίρετες , δεν  θα είχαμε  στοιχεία για το  χωροταξικό και 
πολεοδομικό  σχεδιασμό  ή  επίσης  θα ήτανε  μια πολύ  φιλολαϊκή  
πρόταση  να τα γκρεμίσουμε . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Υπάρχουν  και άλλες  προτάσεις . 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Α , υπάρχουν  και άλλες  προτάσεις  εντάξει. 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Μη  διακόπτετε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μετά, μετά θα τα πείτε , μετά. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Συναδέλφισσα το  ΤΕΕ  δεν  είναι Κυβέρνηση , το  
ΤΕΕ  δεν  είναι Κυβέρνηση , το  ΤΕΕ  είχε  μπει… 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Υποτίθεται ότι πολεμάει με  τις  προτάσεις  του . 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Το  ΤΕΕ  είχε προτείνει όσο  και να σπεκουλάρουνε  
κάποιοι, εύχομαι να κάνουν  την  κριτική  που  έχω κάνει εγώ 
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στην  Κυβέρνηση  και να ανήκουνε και στο  κόμμα που  είναι 
στην  Κυβέρνηση , μια φορά στη  ζωή  τους , όσο  και να 
σπεκουλάρουν  κάποιοι. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ποιο  κόμμα ήταν  στην  Κυβέρνηση ; 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όποιο  ήταν  τότε  που  ήτανε , τότε  ναι τότε , 
συμφωνώ απόλυτα, γι ’  αυτούς  που  σπεκουλάρουνε  το  είπα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να προχωρήσουμε , 
συνάδελφοι παρακαλώ να προχωρήσουμε . 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Τελειώνω, συνεχίζω ναι, συνεχίζω. 
 Το  ΤΕΕ  λοιπόν  για να θυμίσω είχε πει για τα αυθαίρετα 
κατηγοριοποίηση… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ησυχία παρακαλώ, 
παρακαλώ. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Το  ΤΕΕ  είχε  πει για τα αυθαίρετα… 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Να την  κάνουμε  και αυτή  την  κουβέντα…. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα ησυχάστε  τώρα 
συνάδελφοι. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Το  ΤΕΕ  είχε  πει για τα αυθαίρετα 
κατηγοριοποίηση , το  ΤΕΕ  είχε πει για τα αυθαίρετα τμηματική  
ένταξη  στις  περιοχές που  ολοκληρώνεται ο  χωροταξικός  και ο  
πολεοδομικός  σχεδιασμός . Αυτά είχε  πει το  ΤΕΕ , για να 
θυμίσω, αυτά είχε  πει το  ΤΕΕ  για να θυμίσω. 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Όχι είχε πει και… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Να μη  διακόπτετε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έχουμε  και συνέχεια, έχουμε  
και συνέχεια συνάδελφοι, δεν  θα τελειώσουμε  ποτέ . 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά)…, αφού  είπαμε  ένταξη  
των  αυθαιρέτων  στις  περιοχές που  έχει ολοκληρωθεί ο  
χωροταξικός  και ο  πολεοδομικός  σχεδιασμός , προφανώς  όλα 
τα άλλα εμπεριέχονται. 
 Δεν  προστατεύονται οι αμοιβές , υπάρχουνε στιγμές  που  
πρέπει να έχουμε  μία άλλη στάση , εκτός  και αν  δεν  έχουμε  
καταλάβει τι γίνεται και ποιοι κάνουν  και στη  χώρα και στα 
νομοθετήματα αυτά που  κάνουν .  
 Ας  υποθέσουμε  λοιπόν  ότι το  ΤΕΕ  έστελνε δέκα 
συναδέλφους  που  κάνανε μεγάλες  εκπτώσεις  στο  Πειθαρχικό  
Συμβούλιο  τώρα και δεν  το  κρατούσε  αυτό  το  όπλο  για 
αργότερα. Το  πιθανότερο  θα ήταν  να είχαν  καταργηθεί οι 
νόμιμες  αμοιβές , όχι ο  έλεγχος  μόνο  και οι νόμιμες  αμοιβές  
και το  ηλεκτρονικό  σύστημα. Το  πότε  λοιπόν  παίρνουμε  
κάποιο  μέτρο , πως  το  παίρνουμε  και πως  το  παρουσιάζουμε , 
σε  αυτή  την  εποχή  ειδικά είναι ένα κρίσιμο  θέμα. Και έγινε  μία 
ερώτηση  για τα συμφωνητικά, συμφωνητικά μπορούν  να 
κατατίθενται  στο  Τεχνικό  Επιμελητήριο , στο  πρωτόκολλο , δεν  
νομίζω ότι έχουμε  άλλου  είδους  πρόβλημα, ότι και να πει η  
Εφορία αν  έχει κατατεθεί στο  Τεχνικό  Επιμελητήριο  το  
συμφωνητικό  δεν  υπάρχει πρόβλημα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν  να προχωρήσουμε . 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Έχω και άλλες . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Εξαιρέθηκαν  πολλοί κλάδοι από  την  εφεδρεία, τι 
γίνεται και δεν  μιλάμε , δεν  μπορούμε  ειλικρινά σας  μιλάω πιο  
πολύ  να μιλήσουμε  για το  μνημόνιο , το  μεσοπρόθεσμο , τις  
αναθεωρήσεις , την  εφεδρεία και όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε  
αντιδράσει όσο  πρέπει; Να απαντήσω συναδέλφισσα. 
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 Αν  ήτανε  μόνο  αυτό  δεν  θα είχαμε  αντιδράσει όσο  
πρέπει, αλλά επειδή το  Επιμελητήριο  επιτέλους  να είναι 
συντονιστικός  φορέας  γιατί η  συνδικαλιστική και οι 
συνδικαλιστικοί και οι επιστημονικοί φορείς  έχουν  αδρανήσει, 
αλλά δεν  μπορεί να είναι κύρια συνδικαλιστικός  φορέας . Εγώ 
θα σου  κάνω την  ανάποδη  ερώτηση , υπήρξε  κινητοποίηση  της  
ΓΕΣΕΕ  και της  ΑΔΕΔΥ  ή  της  ΕΜΔΥΔΑΣ ή  των  σωματείων  που  
δεν  την  κάλυψε  και δεν  τη  στήριξε  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  
και για τα θέματα της  εφεδρείας  και για όλα τα άλλα;  Γιατί απ ’  
όσο  ξέρω εγώ δεν  υπήρχε  μέχρι τώρα. 
 Τι σημαίνει μη  συμμετοχή  του  κόσμου  για μένα, η  μη  
συμμετοχή  του  κόσμου  για μένα το  είπα πριν  στην  ομιλία μου  
σημαίνει ότι το  ΤΕΕ   εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει 
αποξενωθεί ή  απαξιωθεί ή  και τα δύο  από  τους  μηχανικούς , 
θα σου  πω γιατί, το  είπα και πριν  αλλά δεν  με  
παρακολουθούσες . Θα σου  πω γιατί, διότι το  ΤΕΕ  πρέπει 
κάποια στιγμή  εκτός  από  το  να κάνει η  διοίκησή  του  υψηλή  
πολιτική , να ασχοληθεί με  την  καθημερινότητα του  μηχανικού , 
να μπει στην  καθημερινότητα του  μηχανικού , να το  χρειάζεται 
ο  μηχανικός  την  άσκηση  του  επαγγέλματος , να είναι ένας  
μηχανισμός  που  δεν  θα γεννά γραφειοκρατία αλλά θα τον  
εξυπηρετεί στο  να ασκήσει το  επάγγελμα, στο  να είναι 
ποιοτικό  το  επάγγελμα, στο  να μπορεί οι αδειοδοτήσεις  του  να 
είναι εκείνες  που  προστατεύουν  και διασφαλίζουν  το  δημόσιο  
συμφέρον  και τον  πολίτη . 
 Όταν  λοιπόν  τα κάνει αυτά και ο  μηχανικός  θα το  έχει 
ανάγκη και θα συμμετέχει και δεν  θα είναι απαξιωμένο. Δεν  
νομίζω ότι οι μηχανικοί θα έρθουν  κοντά στο  Επιμελητήριο  
επειδή  το  Επιμελητήριο  θα διοργανώσει 30 πορείες  που  δεν  
θα συμμετέχουν . Ναι ή  θα αντιδράσει ποιο  άκομψα ή  θα βγει 
στα κάγκελα άλλα έχει ανάγκη ο  μηχανικός  και άλλα έχει 
ανάγκη ο  πολίτης  και άλλα έχει ανάγκη η  χώρα για το  ρόλο 
του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  και αυτό  θα πρέπει να το  δούμε  
και να το  καταλάβουμε  για το  πώς  πρέπει να λειτουργούμε  στο  
Τεχνικό  Επιμελητήριο , χωρίς  να αφήσουμε  και τη  
συνδικαλιστική συνιστώσα που  έχουμε  μέχρι και οι σύλλογοι 
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να ανακτήσουν  το  κύρος  που  είχανε κάποτε , οι 
συνδικαλιστικοί σύλλογοι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο   συνάδελφος  Μακέδος . 
 
ΜΑΚΕΔΟΣ:  Χωρίς  ιδιαίτερη  κριτική  ή  σχόλια στις  ερωτήσεις , 
καταρχήν  ένα που  παρέλειψα να πω και που  ρωτήθηκε  
ενδιάμεσα και όχι επίσημα είναι, στους  δύο  νόμους  που  
εμφανίστηκαν  τον  3863 το  2010 και τον  3996 5 Αυγούστου , 
υπήρξε  και ένα πρόσθετο  καινούριο  μέτρο  εισφορών  γι ’  
αυτούς  που  είναι ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-93 η  παράλληλη 
ασφάλιση  στον  ΟΑΕΕ . Για όσους  δεν  ασκούν  συναφές  
επάγγελμα με  το  επάγγελμα του  μηχανικού .  
 Θα σας  θυμίσω ότι υπήρχε  τότε  επί ΤΕΒΕ  αυτό  είχε  γίνει, 
είχαμε  δικαιωθεί σαν  Τεχνικό  Επιμελητήριο  στο  Συμβούλιο  της  
Επικρατείας  και επειδή το  ΤΣΜΕΔΕ  ασφάλιζε  ιδιότητα δεν  
χρειαζότανε  πρόσθετη  ασφάλιση . Αυτό  ξαναμπήκε  δύο  φορές  
με  κάποια θέματα στη  δεύτερη φορά στον  3396 πιο  
ελαφρυμένα. Αυτή  τη  στιγμή  τι ισχύει; Ισχύει η  παράλληλη 
ασφάλιση  στον  ΟΑΕΕ  όταν  δεν  ασκούμε  συναφές  επάγγελμα 
με  το  επάγγελμα του  μηχανικού , το  μπέρδεμα γίνεται στις  
εταιρείες που  στο  σκοπό  τους  συνήθως  μπορεί να είναι 
ναυτιλιακές , εμπορικές  ή  οτιδήποτε  και όταν  πηγαίνει κανείς  
στον  ΟΑΕΕ  σου  ζητάει να πληρώσεις  ασφάλιστρα .  Αυτό  αυτή  
τη  στιγμή  με  εγκύκλιο  που  βγήκε  από  το   Υπουργείο  
γνωμοδοτεί το  ΤΕΕ , δηλαδή  πηγαίνουν  στο  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  και παίρνουμε  γνωμοδότηση  ότι το  επάγγελμα 
που  ασκούμε  είναι συναφές  και άρα απαλλασσόμαστε  από  
αυτή  τη  διάταξη . Σε  περίπτωση  διαφωνίας  αυτό  πηγαίνει στο  
συμβούλιο  κοινωνικής  ασφάλισης  για να γνωμοδοτήσει. 
 Επειδή  έχουν  γίνει διάφορα δηλαδή  παράδειγμα εταιρείες  
μηχανικών  που  ασχολούνται με  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειες  
και λέω ότι όχι κάνετε  εμπόριο , πουλάτε  ρεύμα, όχι κάνετε  το  
ένα, κάνετε  το  άλλο , έχουμε  πάρει δύο  χαρακτηριστικές  
περιπτώσεις  με  τη  Νομική  Υπηρεσία του  ΤΕΕ , εταιρειών  
δηλαδή  συναδέλφων , μία στην  κεντρική Μακεδονία και μία 
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στην  Αττική , τις  έχουμε  καταθέσει στο  Συμβούλιο  Κοινωνικής  
Ασφάλισης  και περιμένουμε  να γνωμοδοτήσουνε  για να 
πάρουμε  μία γενική απόφαση  για να ξεμπλέξουμε και από  
αυτό  το  θέμα να μην  πηγαίνομε  στον  ΟΑΕΕ  και μας  ζητάει…  
(αλλαγή κασέτας) 
 
ΜΑΚΕΔΟΣ:  …από  τη  στιγμή  που  υπάρχει το  Συμβούλιο  
Κοινωνικής  Ασφάλισης  θα προσπαθήσουμε  να το  περάσουμε  
μέσα από  εκεί να γνωμοδοτήσουμε  γενικά, ελπίζουμε  ότι θα 
έχουμε  αίσιο  τέλος  και με  βάση  την  προηγούμενη νομολογία. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Μόνο  για τις  εταιρείες που  είναι… 
 
ΜΑΚΕΔΟΣ:  Όχι, όχι για τα πρόσωπα γενικά, απλώς  το  
μπέρδεμα γίνεται στις  εταιρείες που  στο  σκοπό  τους  έχουνε… 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Αν  η  εταιρεία έχει ένα ξενοδοχείο  ας  πούμε… 
 
ΜΑΚΕΔΟΣ:  Ναι. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Θα ξεμπλέξει αυτό ; 
 
ΜΑΚΕΔΟΣ:  Θεωρώ ότι το  ξενοδοχείο  θα ξεμπλέξει, αυτός  
που  πουλάει ρούχα δεν  θα ξεπλέξει, αν  δηλαδή  στο  σκοπό  του  
έχει και ενδύματα και πώληση  ενδυμάτων  δεν  θα μπορεί να 
ξεμπλέξει, θα πρέπει να το  αλλάξει.  Θα πρέπει να το  αλλάξει 
δυστυχώς . 
 Είναι παιδιά και αυτό  ένα στοιχείο… 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Θα πρέπει να μετακομίζει στον  ΟΑΕΕ  ας  
πούμε ; 
 
ΜΑΚΕΔΟΣ: Όχι δεν  μετακομίζει, πληρώνει πρόσθετα στον  
ΟΑΕΕ . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Τι πρόσθετα; 



 Συνεδρ ίαση  11 η  (συνεχ ι ζόμενη )         18 η ς   Ι ανουαρ ίου   2012                   σελ ίς    70  

 

 
ΜΑΚΕΔΟΣ:  20% στα 700 ευρώ, πληρώνει άλλα 140 ευρώ το  
μήνα πρόσθετη  ασφάλιση , ότι πληρώνει στο  ΤΣΜΕΔΕ  συν  140 
ευρώ το  μήνα για όσο  διάστημα… 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΜΑΚΕΔΟΣ:  Ναι αυτό  μπήκε  ότι αυτά τα χρήματα δεν  χάνονται  
ενώ παλιά χανότανε, ενώ παλιά χανότανε αυτά τώρα τα 
χρήματα δεν  χάνονται , αυτά πήγαν  στον  3996. 
 Στο  θέμα παροχές  υγείας , κοιτάξτε  συνάδελφοι υπάρχει 
ο  σαφής  εναγκαλισμός  του  Υπουργείου  και του  τιμολογίου  του  
δημοσίου , θα σας  θυμίσω ότι κάποτε  η  αύξηση , ότι η  επίσκεψη  
στο  γιατρό  ήτανε  7 ευρώ, κάποια στιγμή  έγινε  20, 22 κ .λ .π .  
Προσέξτε, σήμερα, σήμερα, μάλλον  όχι σήμερα την  
προηγούμενη βδομάδα κάνανε απεργία οι νοσοκομειακοί 
γιατροί, οι γιατροί του  ΙΚΑ , γιατί έγινε  ο  περίφημος , ένας  
καινούριος  οργανισμός  ο  ΕΟΠΠΥ  (Εθνικός  Οργανισμός  
Πρωτοβάθμιας  Υγείας). Εκεί λοιπόν  που  είναι με  τιμολόγια 
δημοσίου  τι τους  κάνανε; Τους  ξαναπήγανε όσοι πηγαίνουν  
και δηλώνουν  ότι θέλουν  να είναι μετέχοντες  στους  πήγανε 
στα 7 ευρώ. Άρα είναι πολύ  πιθανό σύντομα να ξαναπάμε  στα 
7 ευρώ και εμείς , όχι να μπούμε  στον  ΕΟΠΠΥ  επειδή εμείς   
πηγαίνουμε  με  τα τιμολόγια του  δημοσίου , να πούνε  ότι και 
αυτό  που  δικαιολογείται  είναι στον  ΕΟΠΠΥ . 
 Γίνανε επίσης  επειδή  ο  κλάδος  υγείας  επειδή ενώ λέμε  
ότι το  ταμείο  είναι γενικά πλεονασματικό , στον  κλάδο  υγείας  
καταλαβαίνετε  ότι όπως  όλα τα ταμεία είναι ελλειμματικό. 
Γίνανε και κάποια άλλα κοψίματα στις  παροχές  υγείας , εγώ θα 
έλεγα ότι είναι λογικά, όταν  συνολικά το  ταμείο  είναι 
πλεονασματικό , αλλά σαφώς  όσο  έχουμε  τον  εναγκαλισμό  του  
Υπουργείου δεν  πρόκειται να ξεφύγουμε  παρά μόνο , το  λέω 
χρόνια, δεν  έχει γίνει κατανοητό , δεν  έχει γίνει αποδεκτό  από  
το  Υπουργείο , αν  ισχύσει ο  κλάδος  ειδικών  παροχών . 
 Ο  κλάδος  ειδικών  παροχών  δεν  είναι μόνο  για να 
πληρώνουμε  στις  ευπαθείς  ομάδες  των  συναδέλφων  τις  
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εισφορές  τους . Είναι και για να έχουμε  πρόσθετες  παροχές  
από  αυτές  που  προβλέπει το  Υπουργείο  και το  ταμείο  του  
δημοσίου . Όμως  κάνοντας  και εμείς  την  αυτοκριτική  μας , 
πρέπει να παραδεχθούμε  τι; Ότι όταν  έγινε  το  2006 ο  κλάδος  
υγείας , όταν  το  2008 καταθέσαμε  στο  Υπουργείο  τον  
κανονισμό  και προβλέπαμε  τότε  14 ευρώ το  μήνα πρόσθετες  
εισφορές  υπέρ του  κλάδου , διαμαρτυρηθήκαμε  όλοι και σε  
εποχές  παχιών  αγελάδων  θεωρητικώς  για τους  μηχανικούς , 
λέγαμε  ότι είναι  υπερβολική η  εισφορά των  14 ευρώ και δεν  
λειτούργησε  ποτέ  ο  κλάδος . Τώρα ξανά είμαστε  εδώ μπροστά, 
έχουμε  τα δέκα ευρώ που  έβαλε  το   Υπουργείο  σε  άλλο νόμο  
και ζητάμε  από  αυτά τα 10 ευρώ να τα ρίξουμε  σε  αυτό  τον  
κλάδο  και να λειτουργήσει αυτός  ο  κλάδος , αυτό  είναι αίτημα.  
Το  οποίο  θεωρητικώς  το  Υπουργείο  σε  όλα τα άλλα που  λέει 
όχι, αυτό  το  δέχεται. 
 Μείωση  για το  συνάδελφο  Μαρμάρου , μείωση  εισφορών . 
Κοιτάξτε, πρέπει να μιλάμε… 
 
ΜΑΡΜΑΡΟΥ:  Αυτό  το  λέει σε  ανακοίνωση  το  ΤΕΕ . 
 
ΜΑΚΕΔΟΣ:  Ναι, ναι θα σας  πω, όχι, όχι, δεν  χαϊδεύουμε  
αφτιά, πρέπει να μιλάμε  με  ειλικρίνεια και απέναντι στους  
συναδέλφους  και απέναντι στην  πολιτική  ηγεσία και απέναντι 
στο  Υπουργείο . Οποιαδήποτε  αύξηση  ή  μείωση  εισφορών  
σημαίνει και αύξηση  ή  μείωση  παροχών . Θα σας  θυμίσω ότι 
τον  3518 το  2006 όταν  αυξήθηκαν…, για να αυξηθούν  οι 
συντάξεις  από  τα 1.400 ευρώ στα 1.900 περίπου  40% υπήρξε  
και παράλληλη αύξηση  των  εισφορών  όλων  των  συναδέλφων  
κατά 40%. Αυτό  αποδέχεται μόνο  το  Υπουργείο .  

Θέλουμε  λοιπόν  να μειώσουμε  τις  εισφορές ;  Θα πρέπει 
να καταλάβουν  και οι συνταξιούχοι ότι θα μειωθούν  και οι 
παροχές . Αν  δηλαδή  το  βάλουμε  σαν  αίτημα αυτόματα θα 
ξαναπάνε και οι συντάξεις  εκεί που  ήταν  πριν . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Γιατί τα μπερδεύετε; Γιατί; Γιατί; 
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ΜΑΚΕΔΟΣ:  Όχι δεν  τα μπερδεύουμε, έτσι γίνεται σε  επίπεδο  
Υπουργείου και αναλογιστικής  μελέτης , δεν  γίνεται αλλιώς . 
Αυτό  πρέπει…, ναι αυτή  τη  στιγμή  η  διεκδίκηση  είναι καταρχήν  
να παραμείνουν…, προσέξτε λίγο  που  είμαστε , λέμε  δηλαδή  
μη  φάσκουμε  και αντιφάσκουμε , λέμε  τα επιχειρήματα… 
 
ΜΑΡΜΑΡΟΥ:  Η  πρώτη  σας  ανακοίνωση  λέει στα επίπεδα προ  
του  ’92. 
 
ΜΑΚΕΔΟΣ:  Ποια ανακοίνωση ; 
 
ΜΑΡΜΑΡΟΥ:  Που  βγάλατε  για τις  κινητοποιήσεις  τώρα για… 
 
ΜΑΚΕΔΟΣ: Όχι, όχι, προσέξτε λίγο , τα πράγματα είναι πάρα 
πολύ  απλά, όταν  τα επιχειρήματά μας  είναι ότι αυτή  τη  στιγμή  
ότι οι εισφορές  είναι ισοσκελισμένες  με  τις  παροχές  δεν  
μπορούμε  να λέμε , αναλογιστικά δεν  μπορούμε  να λέμε  να 
μειώσουμε  τις  εισφορές , δηλαδή  φάσκουμε  και αντιφάσκουμε . 
 
ΜΑΡΜΑΡΟΥ:  Είπατε για το  κοινωνικό  άνευ κοινωνική  
αξιοπρέπεια, πάμε  σε  έναν  γιατρό  μας  έχει δώσει το  δικαίωμα 
να επιλέγουμε  εμείς  γιατρό  ο  οποίος  κάνει 100 ευρώ και πάμε  
και του  λέμε , ξέρεις  είσαι φίλος  μπορείς  να γίνεις , κόψε  20 
ευρώ τώρα, 20 τον  άλλο  μήνα, για να τα πάρω από  αυτό  το  
ρημαδιασμένο.   
 
ΜΑΚΕΔΟΣ:  Σας  είπα αυτό  δεν  έχει να κάνει ούτε  με  το  ΤΕΕ , 
ούτε  καν  με  το  ΤΣΜΕΔΕ , είναι ένα τιμολόγιο  του  δημοσίου , δεν  
μπορούμε  να ξεφύγουμε  από  αυτό . 
 
ΜΑΡΜΑΡΟΥ:  Ακούστε  με  λίγο . 
 
ΜΑΚΕΔΟΣ:  Υπάρχει να ξεφύγουμε  από  τον  κλάδο  ειδικών  
παροχών , θέλετε  να τον  κάνουμε ;  Αυτό . 
 
ΜΑΡΜΑΡΟΥ:  Αφήστε  να τελειώσω. 
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ΜΑΚΕΔΟΣ:  Αποφασίστε  το . 
 
ΜΑΡΜΑΡΟΥ:  Του  δημοσίου  όμως  πάνε με  το  χαρτάκι στο  
γιατρό  το  συγκεκριμένο , δεν  έχουν  δικαίωμα επιλογής  και τους  
παίρνει το  χαρτάκι… 
 
ΜΑΚΕΔΟΣ:  Μην  ανησυχείτε  τώρα όλοι στον  ΕΟΠΠΥ  θα πάμε , 
μην  ανησυχείτε , όλοι στον  ΕΟΠΠΥ  θα πάμε  δεν  θα διαλέγουμε  
μην  ανησυχείτε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι. 
 
ΜΑΚΕΔΟΣ:  Αυτά θα τα λύσει η  αγορά δεν  θα τα λύσουμε  
εμείς , αυτά θα τα λύσει η  αγορά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να σταματήσουμε  τις  
ερωτήσεις , προχωρήστε. 
 
ΜΑΚΕΔΟΣ:  Νομική  σχέση  ΤΕΕ  – ΤΣΜΕΔΕ , είπε κάποια 
πράγματα ο  Χρήστος  ο  Σπίρτζης , να σας  θυμίσω τα εξής , 
μέχρι να γίνει ενοποίηση  του  ΤΣΜΕΔΕ  και να μετεξελιχθεί σε  
ΕΤΑΑ  ήτανε  ένα 11μελές  Διοικητικό  Συμβούλιο  όπου  οριζόταν  
τέσσερα μέλη  από  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο , υπήρχε  η  
Επίτροπος  η  Κυβερνητική  που  ασκούσε  βέτο  στις  αποφάσεις  
και ήταν  θεωρητικώς  λέγαμε  ένα… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι ησυχάστε , 
ησυχάστε  να ολοκληρώσει ο  ομιλητής . 
 
ΜΑΚΕΔΟΣ:  Ήταν  θεωρητικώς  ένα αυτοδιοίκητο  ταμείο . Ποιοι 
αυτοδιοίκητο  ταμείο  όμως ; Η  οποιαδήποτε  απόφαση  έπρεπε 
να εγκριθεί από  τον  Υπουργό  και δεν  θα πω γι ’  αυτά που  είπε 
ο  συνάδελφος  Αντωνόπουλος  για τις  χορηγήσεις  συντάξεων  
κ .λ .π ., κ .λ .π ., θα σας  πω απλά πράγματα. Γίνεται, κτίζεται 
αυτή  τη  στιγμή  το  κτήριο  του  ΤΕΕ  στην  πλατεία Κλαυθμώνος , 
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ζητήσαμε  όταν  ήμασταν  ΤΣΜΕΔΕ  όχι όταν  ήμασταν  ΕΤΑΑ  να 
προσλάβουμε  σύμβουλο  για την  επίβλεψη  του  έργου , για την  
κατασκευή  του  έργου , σύμβουλο  κατασκευής . Κόπηκε, κόπηκε  
ακόμα κα όταν  φτάσαμε  στο  εξευτελιστικό ποσό  των  30.000 
ευρώ που  ήτανε  με  απευθείας  υπογραφή  του  Προέδρου του  
ΤΣΜΕΔΕ , τότε  του  Στέλιου  του  Διαμαντίδη , το  έκοψε  ο  
Υπουργός . 
 Ζητήσαμε  χρηματοοικονομικό  σύμβουλο  όχι για τα λεφτά 
που  είναι στην  Τράπεζα της  Ελλάδος , αυτές  τις  κινητές  αξίες  
που  είχε  το  ΤΣΜΕΔΕ  σε  μετοχές , Εμπορική Τράπεζα, Τράπεζα 
Ελλάδος  και Εθνική  Τράπεζα κ .λ .π ., κ .λ .π . κόπηκε . Αυτά όλα 
τα πράγματα έχουμε  τον  εναγκαλισμό  του  Υπουργείου όσο  
είμαστε  σε  αυτή  την  κατάσταση  και όσο  δεν  μετεξελιχθούμε  σε  
ένα άλλου  είδους  ταμείο , δεν  πρόκειται να αλλάξει αυτό , δεν  
μπορούμε  να πάρουμε  αποφάσεις  για οτιδήποτε . Κάποιοι και 
μάλιστα κάποιοι που  πάνε μέσα στο  Υπουργείο  και τα λένε, τα 
κόβουμε . 
 Τώρα, μισό  λεπτό  να τελειώσω, μισό  λεπτό  να 
ολοκληρώσω… 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Θα το  πω γιατί θα σκάσω. 
 
ΜΑΚΕΔΟΣ:  Ναι. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πώς  η  Τράπεζα Αττικής  έδωσε 9 εκατομμύρια 
στα κόμματα. 
 
ΜΑΚΕΔΟΣ:  Η  Τράπεζα Αττικής  δεν  έχει προϊσταμένη  αρχή  το  
Υπουργείο , δεν  έχει…, κοιτάξτε  λίγο  να σας  πω κάτω. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  9 εκατομμύρια προχθές . 
 
ΜΑΚΕΔΟΣ:  Θα σας  πω κάτι και θα σας  πω τη  γνώμη  μου . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  3 στη  ΝΕΑ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ , 3 στο  ΠΑΣΟΚ , στο  
ΚΚΕ , δεν  ξέρω που  αλλού . 
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ΜΑΚΕΔΟΣ:  Μαζί σας… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ηρεμήστε , ηρεμήστε. 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΜΑΚΕΔΟΣ:  Προσέξτε λίγο , πρέπει να καταλάβουμε  και να 
ξεκαθαρίσουμε  στο  μυαλό  μας  τι ισχύει. Θα σας  πω για την  
Τράπεζα Αττικής . Ίσχυε  λοιπόν  ότι υπήρχε  ένα θεωρητικώς  
αυτοδιοίκητο  ταμείο  που  λεγότανε ΤΣΜΕΔΕ  με  11μελές  
Διοικητικό  Συμβούλιο  με  τον  εναγκαλισμό  αυτό  τον  σφικτό  του  
Υπουργείου Κοινωνικής  Ασφάλισης . 
 Το  2008 έγινε  το  ΕΤΑΑ , Διοικητικό  Συμβούλιο  πλέον  έχει 
το  ΕΤΑΑ  11μελές , εκεί μετέχουμε  με  τον  Αντιπρόεδρο  του  
ΕΤΑΑ  που  είναι ο  Πρόεδρος  της  Διοικούσας  Επιτροπής  του  
ΤΣΜΕΔΕ  και έναν  ακόμα εκπρόσωπο  και κάποιον  εκπρόσωπο  
των  εργοληπτικών  οργανώσεων , των  υγειονομικών , των  
νομικών  κ .λ .π ., κ .λ .π . και Πρόεδρο  του  ΕΤΑΑ   έναν  άνθρωπο  
ο  οποίος  επιλέγεται από  επιτροπή της  Βουλής  που  τον  
ψηφίζουν  τέσσερις  Βουλευτές  και τρεις  εκπρόσωποι φορέων . 
Αυτή  είναι η  κατάσταση  όσον  αφορά το  ΕΤΑΑ . 
 Από  κάτω οι επιτροπές  ο  τομέας  δηλαδή  του  ΤΣΜΕΔΕ  
είναι μόνο  ένα εισηγητικό  όργανο, εισηγείται  προς  το  ΕΤΑΑ . 
Μπορεί και να περάσει στο  ΕΤΑΑ  να πάει στο  ΕΤΑΑ  και να 
γίνει απόφαση , αν  εκεί η  επίτροπος  ασκήσει βέτο  πηγαίνει 
στον  Υπουργό  και αποφασίζει για το  ναι ή  για το  όχι. Αυτή  
είναι η  κατάσταση . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ποια η  σύνθεση  του  τομέα;  
 
ΜΑΚΕΔΟΣ: Του  τομέα είναι 7μελής , 4 είναι…, είναι δύο  
εκπρόσωποι από  το  ΤΕΕ , ένας  εκπρόσωπος  από  τις  
εργοληπτικές  οργανώσεις , ένας  από  την  ΕΜΔΥΔΑΣ και οι 
άλλοι τρεις  είναι του   Υπουργού. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Άρα έχουμε  την  πλειοψηφία. 
 
ΜΑΚΕΔΟΣ:  Θεωρητικώς  υπάρχει πλειοψηφία όσον  αφορά το  
τι εισηγείται  ας  πούμε  προς  το  ΕΤΑΑ  έτσι;  Αλλά σας  
πληροφορώ ότι την  ίδια πλειοψηφία είχε και…, θα σας  πω, θα 
σας  πω… 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Δεν  είναι αντιπρόσωπος… 
 
ΜΑΚΕΔΟΣ: Θα σας  πω. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τι μου  λέτε  τώρα; Είπε όχι; 
 
ΜΑΚΕΔΟΣ:  Καταρχήν  γιατί είπε όχι, για ποιο  πράγμα; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Για τα 9 εκατομμύρια του  ΤΣΜΕΔΕ . 
 
ΜΑΚΕΔΟΣ: Όχι, όχι μην  μπερδεύετε, αφήστε  με  να 
ολοκληρώσω. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Δεν  τα μπερδεύω. 
 
ΜΑΚΕΔΟΣ:  Ε , αφήστε  με  να ολοκληρώσω. 
 Αυτό  λοιπόν  ισχύει μεταξύ  ΤΕΕ  και ΤΣΜΕΔΕ  δεν  έχουνε 
καμία μεταξύ  τους  δομική δομή  μπλοκαρίσματος  αποφάσεων , 
προτείνουνε εκπροσώπους  που  τους  επιλέγει ο  Υπουργός , 
μεταξύ  ΤΣΜΕΔΕ  και… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ησυχάστε  συνάδελφοι, 
ησυχάστε . 
 
ΜΑΚΕΔΟΣ:  …ΕΤΑΑ  η  σχέση  είναι αυτή  της  εισηγητικής  
επιτροπής  και το  ΕΤΑΑ  έχει συμβούλιο  και Πρόεδρο  που  
διορίζεται και έχει μάλιστα συμβόλαιο  τριετές  με  την  
Κυβέρνηση , με  την  εκάστοτε  Κυβέρνηση . 
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 Τώρα όσον  αφορά την  Τράπεζα Αττικής  εκεί υπάρχει ένα 
Διοικητικό  Συμβούλιο  στο  οποίο  στέλνει εκπροσώπους  το  
ΤΕΕ , στέλνει εκπροσώπους  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και 
Δανείων  και το  Ταχυδρομικό  Ταμιευτήριο . Από  ‘κει και πέρα η  
εποπτεύουσα και ο  εποπτεύων  έλεγχος  γίνεται από  την  
Τράπεζα της  Ελλάδος , δεν  μπορεί να κάνει τίποτα ούτε  το  
ΤΕΕ , ούτε  το  ΤΣΜΕΔΕ , ούτε  κανένας  άλλος . Αν  είναι 
παράνομο  ή  δεν  είναι αυτό  που  έκανε  το  εκάστοτε  συμβούλιο  
της  Τράπεζας  Αττικής , το  κρίνει η  Τράπεζα της  Ελλάδος . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μειοψήφησαν  οι εκπρόσωποί μας ; 
 
ΜΑΚΕΔΟΣ:  Ναι αυτό  δεν  το  ξέρω, αυτό  που  μπορώ να πω 
σαν  δικιά μου  άποψη  είναι, ότι σαφώς  εμείς  τουλάχιστον  ως  
ΤΣΜΕΔΕ  ή  ως  προς  ΤΕΕ , θα πρέπει κάποια στιγμή  επιτέλους  
να καταλήξουμε  και να προσλάβουμε  ένα χρηματοοικονομικό  
σύμβουλο , ο  οποίος  θα μας  δίνει τη  δικιά του  άποψη  και τη  
δικιά του  γνώμη  για το  τι συμβαίνει στην  τράπεζα. Ούτε  
τραπεζίτες είμαστε , ούτε  τέτοιο  έλεγχο  μπορούμε  να κάνουμε .  
Αυτό  ιδού  πεδίο  δόξης  λαμπρό  να το  αποφασίσουμε  και να το  
προχωρήσουμε . 
 Τελευταία ερώτηση , δεν  ξέρω αν  ξεχνάω κάτι… 
 
ΜΑΡΜΑΡΟΥ:  Αν  μπορεί να γίνει κατά μήνα οι εισφορές… 
 
ΜΑΚΕΔΟΣ:  Ναι, σε  αυτό  κοιτάξτε  λίγο  να σας  πω κάτι, σε  
αυτό  έχετε δίκιο , ισχύει στον  ΟΑΕΕ  και σε  πολλά άλλα ταμεία, 
βέβαια εκεί υπάρχει το  εξής , επειδή δεν  ασφαλίζουνε ιδιότητα 
μπορείς  να είσαι δύο  μήνες  άνεργος , δύο  μήνες  να πληρώνεις , 
να δίνεις  για ένα μήνα, να παίρνεις  ενημερότητα και να 
προχωράς . 
 Σε  μας  ακριβώς  επειδή  ασφαλίζεις  ιδιότητα ήταν  η  λογική  
του  6μήνο  των  σημειωμάτων . Θα μπορούσε  κανείς  να πει ότι 
θα γίνει 3μηνο  ή  6μηνο  ή  4μηνο , δεν  θα αλλάξει όμως  κάτι επί 
της  ουσίας , γιατί και τώρα άμα θες  να πας  στο  ταμείο  δίνεις  
τους  τρεις  μήνες , άσχετα αν  θα σου  έρθει ή  όχι το  
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ενημερωτικό  σου  σημείωμα.  Εντάξει αυτό  δηλαδή  ισχύει και 
για άλλους  λόγους  εκεί, δεν  είναι κάποιο , είναι απλώς  ένα 
πρόσθετο  κόστος . 
 
ΜΑΡΜΑΡΟΥ: Μιλάμε  και για μείωση  εισφορών . 
 
ΜΑΚΕΔΟΣ:  Ναι εντάξει, το  θέμα μείωση , καταρχήν  το  πρώτο  
που  έχουμε  να βάλουμε  μπροστά μας  ως  στοίχημα είναι να 
μην  αυξηθούν , το  πρώτο  που  έχουμε  να βάλομε  μπροστά μας  
είναι να μην  αυξηθούν  και μετά όλα τα άλλα θα είναι πολύ  πιο  
εύκολα. 
 Αν  έχω ξεχάσει κάτι να με  συγχωρέστε στο  δεύτερο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα επανέλθετε μετά. 
 Συνεχίζουμε  τις  ερωτήσεις  είχαμε  σταματήσει κάπου  στη  
μέση , ανορθόδοξα λίγο  αλλά για να μην  χαθεί η  ροή  της  
συζήτησης  και των  απαντήσεων . Συνάδελφοι ησυχία 
καταρχήν , σύμφωνοι να μη  ρωτήσουνε  συνάδελφε ; Εγώ 
απλώς  θα παρακαλέσω οι συνάδελφοι που  θέλουν  να 
ρωτήσουν  να μην  κάνουνε  πολλές  ερωτήσεις , μία – δύο  
ερωτήσεις . 
 Ο  συνάδελφος  Κουτρούλης . 
 
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ:  Πρόεδρε η  ερώτησή  μου  έχει να κάνει με  ένα 
σημαντικό  θέμα κατά την  άποψή  μου  βέβαια, πέρα από  το  
ασφαλιστικό  που  είναι κεφαλαιώδες  και έχει να κάνει για το  
ρόλο του  ΤΕΕ . Ποιο  ΤΕΕ  οραματίζεται το  ΤΕΕ ;  Γιατί αν  δεν  
κάνω λάθος  το  ΤΕΕ  που  περιέγραψες συνάδελφε  Πρόεδρε 
είναι το  ίδιο  ΤΕΕ  και αν  ένα τέτοιο  ΤΕΕ  χρησιμοποιώ τα λόγια 
σου , είναι και αναξιόπιστο  και απαξιωμένο.  Μία ερώτηση , θα 
ήθελα να ακούσω δηλαδή  κάτι πιο  συγκεκριμένο ή  αν  
βρίσκεται σε  αυτή  την  κατεύθυνση  να κατεβάσει πρόταση , 
δηλαδή  συγκεκριμένη  το  ΤΕΕ . 
 Το  δεύτερο θέμα συνάδελφοι να μου  επιτρέψετε, να 
θέσω ένα θέμα που  και ως  κλάδος  που  ανήκω και εκπροσωπώ 
ως  Πρόεδρος  του  Τοπικού  Συλλόγου  Μηχανολόγων  -  
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Ηλεκτρολόγων , τι γίνεται με  τα περίφημα επαγγελματικά 
θέματα και δικαιώματα;  Οι συνάδελφοι στον  κλάδο  το  δικό 
μου , ιδιαίτερα σε  αυτή  την  κρίσιμη  οικονομικά συγκυρία, 
δέχονται  φοβερή  πίεση  με  τη  συγχώνευση  των  στρεβλώσεων  
που  υπάρχει αθροιστικά από  το  παρελθόν  και εξακολουθούνε 
και συσσωρεύονται  και στο  παρόν .  
 Ο  κατά τα άλλα πολύ  καλός , αξιολογότατος  ΚΕΝΑΚ  
συνεχίζει και σωρεύει στρεβλώσεις  σε  αυτό  το  χώρο . Υπάρχει 
Πρόεδρε κάποια διέξοδος σε  αυτό  το  θέμα που  έχει καταλήξει 
ταμπού ;  Για να κάνω μία πολύ  απλή παρατήρηση  γιατί και 
εσύ  συνάδελφε  Πρόεδρε σωστά, και ο  συνάδελφος  ο  Μακέδος  
εξίσου σωστά, έθεσε  ως  προϋπόθεση  για να προχωρήσει αυτή  
η  κοινή  μας  προσπάθεια την  αλληλεγγύη . Αλλά η  αλληλεγγύη  
συνάδελφε  προϋποθέτει κάτι πολύ  απλό, καθαρούς , 
ξεκάθαρους  λογαριασμούς . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε  συνάδελφε  
Κουτρούλη , η  συναδέλφισσα Σφακιανάκη. Συναδέλφισσα 
Σφακιανάκη ερωτήσεις ; Μάλιστα. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Έχω δύο  ερωτήσεις  μία για τον  κάθε 
εισηγητή . 
 Η  πρώτη  για τον  Πρόεδρο  του  ΤΕΕ . Μας  είπες  Πρόεδρε 
πολύ  χαρακτηριστικά πράγματα, ότι αυτή  η  χώρα αυτή  τη  
στιγμή  ποιοι την  κυβερνούνε, ποιοι δίνουνε  εντολές , ο  ΣΕΒ , η  
επιτροπή  ανταγωνισμού . Κάποιοι πάνε στην  Τρόικα με  
κουκούλα είπες .  Δεν  πιστεύω κανείς  να νομίζει γιατί μάθαμε  
πάρα πολλά, όλοι γίναμε  σοφότεροι τα δύο  τελευταία χρόνια, 
δεν  φαντάζομαι  κανείς  να νομίζει ότι όλο  το  θεσμικό  πλαίσιο  
που  προωθείται  αυτή  τη  στιγμή , είναι στην  κατεύθυνση  ούτε  
της  διαφάνειας , ούτε  του  να τακτοποιήσεις  πράγματα, ούτε  να 
τιμωρήσεις  πράγματα. 
 Όλα αυτά είναι σε  μια πολύ  συγκεκριμένη  
νεοφιλελεύθερη  κατεύθυνση . Αυτά όλα τα νομοθετήματα που  
έχουν  γίνει και αφορούν  εμάς , όλα τα έχεις  παρουσιάσει ως  
κατακτήσεις . Εγώ δεν  θα τα κρίνω τώρα κάνω και ερώτηση , 



 Συνεδρ ίαση  11 η  (συνεχ ι ζόμενη )         18 η ς   Ι ανουαρ ίου   2012                   σελ ίς    80  

 

μπορεί να έχουνε μέσα και κατακτήσεις . Η  ερώτηση  είναι, είναι 
ανεξάρτητες  οι κατακτήσεις  από  την  πορεία στην  οποία πάει η  
χώρα; Ή  είναι κατακτήσεις  ανάλογα με  το  ποιος  κυβερνά και 
πού  το  πάει; Υπάρχουν  κόκκινες  γραμμές , δηλαδή  τι άλλο 
περιμένει το  ΤΕΕ  να γίνει σε  αυτή  τη  χώρα για να βγει στα 
κάγκελα; Που  είπες  ότι ότι κάναμε  μέχρι τώρα ήταν  προς  το  
συμφέρον  μας  ενώ δεν  θα ήταν  να βγούμε  στα κάγκελα. Τι 
άλλο πρέπει να γίνει, πόσο  ακόμα πρέπει όλα αυτά να 
εδραιωθούν  και ποιους  θα αφορούν  στο  τέλος , για να φτάσει 
το  ΤΕΕ  να βγει στα κάγκελα. 
 Και η  τρίτη  ερώτηση  είναι, δεν  δημιουργούνε αυτό  όλο  το  
σκηνικό , η  κατακτήσεις  που  βγαίνεις  και λες , δεν  
δημιουργούνε αυταπάτες  στους  μηχανικούς  σε  σχέση  με  το  τι 
συμβαίνει αυτή  τη  στιγμή  στη  χώρα; Και πώς  αυτή  τη  στιγμή  οι 
μηχανικοί θα μπουν  σε  ένα διάλογο  για ένα μοντέλο  
ανάπτυξης  που  είπες  ότι θα είναι και διαφορετικό, όταν  δεν  
έχουν  αποσαφηνιστεί αυτά τα πράγματα; 
 Η  ερώτηση  τώρα προς  το  συνάδελφο  το  Μακέδο , δεν  
ξέρω αν  ακούει. Την  ερώτηση  αυτή  την  έκανα και στην  
Αντιπροσωπεία στην  Αθήνα και δεν  πήρα απάντηση , θα την  
ξαναπώ τώρα εδώ που  είμαστε  πιο  ήσυχα. Αφοράει τη  νομική  
ενέργεια που  έχει κάνει το  ΤΕΕ  σε  σχέση  με  την  Τράπεζα της  
Ελλάδος  δεν  ξέρω πώς  την  λέτε  αγωγή , προσφυγή , 
διερεύνηση , ανεξάρτητα πώς  την  λέτε .  
 
ΜΑΚΕΔΟΣ:  Εισαγγελική  διερεύνηση . 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Ωραία, εισαγγελική διερεύνηση . 
 Μάθαμε  λοιπόν  τα τελευταία χρόνια που  δεν  το  ξέραμε , 
ούτε  εγώ το  ήξερα, ότι η  Τράπεζα της  Ελλάδος  δεν  είναι μία 
κρατική  τράπεζα. Είναι μία τράπεζα ιδιωτική, την  οποία δεν  
ελέγχει κανείς , δεν  ξέρουμε καν  τη  μετοχική της  σύνθεση , 
αυτό  που  ξέρουμε όμως  είναι ότι το  πακέτο του  ελληνικού  
δημοσίου  είναι μειοψηφικό .  
 Μετά που  βγήκαν  αυτά τα δελτία τύπου  τέλος  πάντων  το  
τι κάνει το  ΤΕΕ  σε  σχέση  με  την  Τράπεζα της  Ελλάδος , 
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αναφέρθηκαν  κάποιοι νόμοι, οι οποίοι ένας  νόμος  ιδιαίτερα 
δεν  θυμάμαι το  νούμερο  αυτή  τη  στιγμή , που  έλεγε ότι με  
βάση  αυτό  το  νόμο  προχώρησε  η  Τράπεζα της  Ελλάδος . 
 Ρώτησα λοιπόν  εγώ στην  Αθήνα το  εξής , ο  αγώνας  αυτός  
ο  συγκεκριμένος  για τη  στάση  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος , 
είναι νομικός  ή  είναι πολιτικός ; Όχι μη  μου  πεις  και τα δυο , 
γιατί εγώ τον  αντιλαμβάνομαι , θέλω να καταλάβω αν  υπάρχει 
νομικό  έρρισμα, γιατί όταν  δεν  πήρα απάντηση  ξενύχτησα 
όπως  κάνω και με  όλα τα άλλα, και έψαχνα αυτό  το  νόμο  και 
άλλους  νόμους  και πέρασα ώρες και μέσα στην  ιστοσελίδα της  
Τράπεζας  της  Ελλάδος , αλλά δεν  βρήκα τι είναι αυτό  το  
κομβικό  σημείο  που  άλλαξε  και που  έκανε  την  Τράπεζα της  
Ελλάδος  να κάνει κάτι άλλο από  αυτό  που  έκανε  πριν . Και 
θέλω να καταλάβω πώς  θα διαμορφώσουμε  πρόγραμμα αγώνα 
σε  σχέση  με  το  θέμα των  αποθεματικών  και πόσο  είναι το  
νομικό…, (δεν  αποδίδεται καθαρά)…, ή  πως  και γι ’  αυτό  
πρέπει μόνο  στα κάγκελα να βγούμε . 
 Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο  συνάδελφος  Σωμαράκης .  
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Συνάδελφοι καλησπέρα και καλή χρονιά σε  
όλους  μας  και βοήθεια όποια δύναμη  μπορεί να μας  βοηθήσει. 
 Συνάδελφε  Πρόεδρε Σπίρτζη  προσωπικά έτσι, σκέφτεστε  
μετά την  Προεδρεία στο  ΤΕΕ  να πάρετε κάποιο  αξίωμα σε  
κάποια Κυβέρνηση ; Το  λέω περίπου  όχι σοβαρά μήπως  θα 
ακολουθήσετε  δηλαδή  το  παράδειγμα του  εκλιπόντος  
Προέδρου Κουλουμπή  ή  του  Λιάσκα ή  και κάποιων  άλλων  
συναδέλφων  Προέδρων  που  μετά από  την  διοίκηση  
προχώρησαν . Και εσείς  το  ότι είναι απαξιωμένο το  ΤΕΕ  το  
διαπιστώσατε και φαίνεται και από  απόψε  παρόλο που  ο  
Πρόεδρος  του  Κεντρικού  ΤΕΕ  είναι εδώ και ένας  συνάδελφος  
από  τη  Διοικούσα, η  προσέλευση  του  κόσμου  δεν  είναι πολύ  
μεγάλη. Πιστεύετε  μετά από  όλα αυτά ότι βοηθάει μέσα από  
κομματικούς  οργανισμός  ανάδειξης  των  εκπροσώπων  του  ΤΕΕ  
βοηθάει ή  βοήθησε  μέχρι τώρα το  ΤΕΕ ; Γιατί μέχρι σήμερα 
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έτσι αναδεικνύεστε όλοι, μέσα από  κομματικούς  
σχηματισμούς . 
 Δεύτερη  ερώτηση , εσείς  πιστεύετε πραγματικά σε  κάποια 
ανάπτυξη ; Γιατί εγώ περπατάω τώρα στα 39 χρόνια ως  
μηχανικός  και ξέρετε πόσες  φορές  έχω ακούσει για ανάπτυξη ; 
Προηγουμένως  έφυγε  ο  συνάδελφος  Σκουλάς  που  ήτανε  μέλος  
της  Διοικούσας  πριν  από  κάμποσα χρόνια, όλοι για ανάπτυξη  
μιλάγανε. Εσείς  πιστεύετε εν  πάση  περιπτώσει ότι τόσα 
χρόνια το  ΤΕΕ  δεν  έκανε  τίποτα ανάπτυξη  και θα την  κάνει 
τώρα; Και έχει την  ικανότητα να την  κάνει; Ή  εσείς  πιστεύετε 
ότι μέσα από  αυτή  την  απαράδεκτη για να μην  πω τίποτα 
χειρότερο  νομοθεσία, που  ταλαιπωρεί ειδικά τους  νέους  
συναδέλφους , σας  διαβεβαιώνω ότι εγώ όταν  ήμουνα νέος  
συνάδελφος  πιο  εύκολα διεκπεραίωνα ένα οποιοδήποτε  θέμα 
διοικητικής  φύσεως  είτε μια άδεια οικοδομής  ήτανε  αυτή  είτε 
οτιδήποτε  άλλο , παρά τώρα που  είμαι στα 39 χρόνια. 
 Εσείς  και προς  Θεού  δεν  απευθύνομαι προσωπικά έτσι; 
Στον  Πρόεδρο  του  ΤΕΕ  απευθύνομαι, εσείς  πιστεύετε ότι με  
αυτή  τη  νομοθεσία που  έχει αυτό  το  κακόμοιρο  κράτος  
βοηθήσαμε  όλοι σε  αυτό , εγώ δεν  διώχνω τη  δικιά μου  
ευθύνη , ότι υπάρχει περίπτωση  να γίνει ανάπτυξη  
οποιασδήποτε  μορφής ; 
 Τέταρτον , εσείς  πιστεύετε ότι οι δηλώσεις  που  κάνατε 
εσείς  προσωπικά, ότι αν  τυχόν  οι αμοιβές  των  μηχανικών  αν  
εκπέσει η  κατώτερη  αμοιβή  των  μηχανικών  θα εκπέσει η  
επιστημονική τους  επάρκεια ευσταθεί; Δηλαδή  εσείς  πιστεύετε 
ότι εγώ έχω αυτή  τη  θέση  την  ηθική  απέναντι στον  κόσμο  και 
είναι δικιά σας  θέση  γραμμένη, πιστεύετε ότι εγώ έχω την  
ηθική  θέση  απέναντι στον  κόσμο  αν  τυχόν  δεν  με  πληρώσει να 
του  κάνω ένα σπίτι επικίνδυνο ;  Ευχαριστώ πολύ . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο  συνάδελφος  Χωραφάς . 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Καλησπέρα σε  όλους  και καλή χρονιά και από  
μένα, η  πρώτη  ερώτηση  είναι για το  ΤΣΜΕΔΕ  και οι υπόλοιπες  
είναι για τον  Πρόεδρο . 
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 Όσα ακούσαμε  απόψε  μόνο  καθησυχαστικά δεν  μου  
ακούγονται  για το  θέμα των  αυξήσεων  των  εισφορών  μας  στο  
ΤΣΜΕΔΕ , γι ’  αυτό  θα ήθελα να μάθω σε  περίπτωση  που  αυτές  
αποφασιστούν  ποιο  είναι το  plan b και τι μέτρα πρόκειται να 
πάρει το  ΤΕΕ  που  προφανώς  απ ’  ότι κατάλαβα δεν  μπορεί να 
κάνει πολλά πράγματα πέρα από  το  να εισηγηθεί. 
 Οι υπόλοιπες , στο  θέμα των  αυθαιρέτων , τεράστιες , 
αμέτρητες  ασάφειες , θολό  τοπίο , γκιλοτίνα για τους  νέους  
μηχανικούς  κατά τη  γνώμη  μου , πολλά θέματα τα οποία δεν  
έχουν  αποσαφηνιστεί μέχρι και ερωτήσεις  που  έχουν  
απαντηθεί με  δύο  διαφορετικούς  τρόπους  από  το  Υπουργείο . 
Επειδή  όλα αυτά κατά πάσα πιθανότητα θα κριθούν  σε  κάποιο  
δικαστήριο  και όχι κάπου  αλλού , πώς  μπορεί το  ΤΕΕ  να 
συμμαζέψει λίγο  την  κατάσταση  και να προτείνει είτε  να βγουν  
και άλλες  διευκρινιστικές  εγκύκλιοι είτε με  κάποιο  τρόπο  να 
κλείσουνε οι αμέτρητες  ασάφειες . 
 Πιστεύω ότι πρέπει επίσης  να πιέσει πάρα πολύ  και θα 
ήθελα τη  γνώμη  σου  Πρόεδρε, στο  θέμα του  να αρχίζουν  να 
εξετάζονται οι υποθέσεις , διαφορετικά η  αγορά θα οδηγήσει σε  
χαλαρότητα του  όλου  συστήματος  και οι μηχανικοί πιεζόμενοι 
επαναλαμβάνω από  την  αγορά, δεν  θα είναι αντικειμενικοί 
κριτές  των  θεμάτων . 
 Στο  νόμο  4030 για τον  τρόπο  έκδοσης  οικοδομικών  
αδειών , να μας  εξηγήσετε  λίγο  τις  τροπολογίες  που  πέρασαν  
και να μας  πείτε  και τι άλλο πρότεινε το  Τεχνικό  Επιμελητήριο , 
που  πιθανόν  να μην  ενσωματώθηκε  στο  νόμο . 
 Για την  επίβλεψη  των  έργων  και τις  ευθύνες  του  
μηχανικού , ποια είναι η  γνώμη  σας  για την  κατάσταση  που  
επικρατεί και τι πρόκειται να κάνετε  ή  τι ήδη  έχετε κάνει κατά 
τη  διάρκεια της  θητείας  σας  για το  θέμα αυτό .  Στα 
προηγούμενα χρόνια της  άνθισης  μάλλον  δεν  υπήρχε  χώρος  
για το  ΜΚΙΕ , τώρα υπάρχει; 
 Ενημερωτικά αν  μπορείτε να μας  πείτε  τι γνωρίζετε για 
το  Πρόγραμμα GEODATA αυτό  με  την  ψηφιοποίηση  και τη  
δωρεάν  διάθεση  των  δεδομένων , πότε  προβλέπεται να 
ολοκληρωθεί και τι θα περιέχει. 
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 Ένα άλλο  βασικό ερώτημα αν  σχεδιάζει το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  να προτείνει κάποια βήματα για την  απλοποίηση  
της  πολεοδομικής  νομοθεσίας . Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο  συνάδελφος  Κασαπάκης . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Με  τον  εμπαιγμό  των  νέων  ειδικοτήτων , των  
νέων  σχολών  οι οποίες  κάθε λίγο  και λιγάκι δημιουργούνται  τι 
γίνεται; Το  Επιμελητήριο  είναι μόνο  για τους  Πολιτικούς  
Μηχανικούς  και τους  Αρχιτέκτονες ; Κάποια στιγμή  θα έχουμε  
το  θάρρος  και αφού  ευαγγελιζόμαστε  αλληλεγγύη  να πούμε  τι 
και πώς ; 
 Όσον  αφορά την  Τράπεζα Αττικής , με  πάροδο κάποιων  
χρόνων  από  την  αγορά κρίνεται συμφέρουσα η  τότε  
προσπάθεια ή  όχι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Και κλείνω και εγώ τον  
κατάλογο των  ερωτήσεων  κάνοντας  μία ερώτηση . 
 Το  τμήμα μας  εδώ το  ΤΕΕ /ΤΑΚ  έχει ασχοληθεί δύο  φορές  
και έχει βγάλει δύο , σε  διαφορετικές  περιόδους  και στην  
προηγούμενη περίοδο  και στην  τωρινή περίοδο , έχει βγάλει 
δύο  αποφάσεις , ουσιαστικά αποφάσεις  διαμαρτυρίας  για το  
φαινόμενο  της  έντονης  ποινικοποίησης  που  υπάρχει στο  χώρο  
των  μηχανικών  και ιδιαίτερα σε  κάποιους  συγκεκριμένους  
κλάδους  όπως  είναι των  εργολάβων , των  επιβλεπόντων  
μηχανικών  του  δημοσίου , αλλά ακόμα και των  ιδιωτών . 
 Ειδικά η  τελευταία απόφαση  θεωρώ ότι ήτανε  αρκετά 
εμπεριστατωμένη  και θέτει κάποια ζητήματα. Στάλθηκε  προς  
το  Κεντρικό  ΤΕΕ  και σε  όλα τα περιφερειακά τμήματα του  ΤΕΕ  
σε  όλη  την  Ελλάδα. Τα ζητήματα που  έχει θέσει είναι τι γίνεται 
με  το  άρθρο  του  ποινικού  κώδικα το  οποίο  εσαεί μας  
μετατρέπει σε  κατηγορούμενους , όχι μόνο  εμάς  αλλά και 
ακόμα και τους  κληρονόμους  μας  σε  ότι αφορά τα αστικά 
θέματα. Το  θέμα που  θέτω εγώ είναι το  εξής , προτίθεται το  
ΤΕΕ  το  Κεντρικό , να αγκαλιάσει το  θέμα, διότι συλλήβδην  
συνάδελφοι οδηγούνται  αμαχητί στα ακροατήρια έχοντας  δίκιο  
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ή  έχοντας  άδικο .  Δεν  συζητάμε  βέβαια όταν  έχουν  άδικο , και 
δημιουργούνται  τεράστια προβλήματα ηθικά, οικονομικά και 
εάν  θέλετε  και γενικότερα επαγγελματικά; 
 Υπάρχουν  συγκεκριμένα παραδείγματα, έχουν  γίνει 
ιδιαίτερες αναλύσεις  και αναφέρονται συνοπτικά στην  
απόφαση  του  τοπικού  τμήματος . Ευχαριστώ συνάδελφοι. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Μπορώ να κάνω μία τελευταία ερώτηση ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ερώτηση ; Ευχαρίστως , μόνο  
σύντομη , το  όνομά σας ; 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Μπριλάκις . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο  συνάδελφος  Μπριλάκις . 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Αναλαμβάνετε  κ . Πρόεδρε του  ΤΕΕ  την  ευθύνη  
της  απόφασής  σας  να μην  ξεκινήσει αμέσως  το  μπλοκάρισμα 
των  αυθαιρέτων , ιστοσελίδα κ .λ .π . και να πιστέψετε τις  
διαβεβαιώσεις  που  σας  έδωσε το  Υπουργείο  για μελλοντικές  
μειώσεις  των  εισφορών ;  Αυτό . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έκλεισε  ο  κατάλογος  των  
ερωτήσεων , παρακαλώ τον  συνάδελφο  Πρόεδρο  του  ΤΕΕ  το  
Χρήστο  τον  Σπίρτζη  για τις  απαντήσεις  του . 
 Παρακαλώ όλους  εσάς , κουραζόμαστε λόγω του  ότι 
περνάει η  ώρα, ησυχάστε  όμως  να ακούσουμε  τις  απαντήσεις .  
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Συνάδελφε  Μπάμπη , πού  είναι ο  Μπάμπης  ο  
Κουτρούλης ;  Θεωρώ ότι το  ΤΕΕ  εξακολουθεί και είναι για 
τους  μηχανικούς  απαξιωμένο και αναξιόπιστο  και εάν  δεν  
υλοποιήσει ένα πρόγραμμα σαν  και αυτό  που  είπα και αυτή  τη  
χρονιά και μέχρι το  τέλος  της  θητείας , θα συνεχίσει να είναι 
αναξιόπιστο  και απαξιωμένο. 
 Την  είπα πριν  και στην  ομιλία μου , είπα ότι αν  το  ΤΕΕ  
δεν  σκύψει στην  καθημερινότητα των  μηχανικών , δεν  γίνει 
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αναγκαίο  το  ΤΕΕ  για την  άσκηση  του  επαγγέλματος , 
σταματήσει να είναι ένας  γραφειοκρατικός  μηχανικός , δεν  
προσφέρει αυτά που  μπορεί να προσφέρει στους  
συνάδελφους  τους  μηχανικούς  και στη  χώρα και στον  πολίτη , 
θα συνεχίσει να είναι ένα κλειστό  κλαμπ , θα ενδιαφέρει αυτούς  
που  έχουνε εκλεγεί στην  κεντρική Αντιπροσωπεία, στη  
Διοικούσα, στα περιφερειακά τμήματα και τελεία. 
 Επαγγελματικά δικαιώματα, συνάδελφοι υπάρχει ένας  
παραλογισμός , θεωρώ ότι όταν  ο  Ριχάρδος ο  Ποβάσκη  ήτανε  
νέος  συνάδελφος , μόλις  είχε δώσει για την  άδεια άσκησης  στα 
8ωρα γιατί δεν  εξετάστηκε προφορικά, το  πρώτο  θέμα που  
άκουσα να συζητείται στο  Επιμελητήριο  είναι τα 
επαγγελματικά δικαιώματα. Και θεωρώ ότι και ο  συνάδελφος  
που  είναι από  τους  συνταξιούχους  το  τελευταίο  θέμα που  
άκουσε  επίσης  είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα. 
 Επειδή  εγώ δεν  έχω υπηρετήσει και σαν  μέλος  της  
Διοικούσας  και σαν  Πρόεδρος  του  ΤΕΕ  και ούτε  προτίθεμαι , 
μία λογική  κλαδική για τα επαγγελματικά δικαιώματα ή  για το  
χώρο , για τον  κλάδο  που  προέρχομαι , κα έχω επιχειρήσει 
πάρα πολλές  φόρες  να προτείνω αυτό  που  πιστεύω. Έχω γίνει 
στόχος  ειδικοτήτων , κλάδων  και άλλων  συναδέλφων , οπότε  
πιστεύω ότι κάποια στιγμή  αν  ωριμάσουμε  θα πρέπει να 
βάλουμε  κανόνες  για το  πώς  θα συζητήσουμε  τα 
επαγγελματικά δικαιώματα. 
 Το  βέβαιο  είναι ότι όσο  δεν  το  λύνουμε  εμείς  το  θέμα, 
κάποιοι είτε σαν  και αυτό  που  ζήσαμε  στο  νομοσχέδιο  για τις  
αδειοδοτήσεις  επιμέρους , γιατί ο  ένας  σύλλογος  έχει καλύτερη  
πρόσβαση  ή  έκανε  καλύτερες  δημόσιες  σχέσεις  ή  γιατί έχει 
πιο  δραστήριο  Διοικητικό  Συμβούλιο  και Πρόεδρο  σε  σχέση  με  
έναν  άλλο , θα περνάει μία επιμέρους  διάταξη  και βέβαια για 
να μη  λέμε  μόνο  για το  ΤΕΕ , τότε  ο  Σύλλογος  Πολιτικών  
Μηχανικών  ενεργοποιήθηκε . Στα υπόλοιπα που  συζητάμε  όλοι 
οι σύλλογοι κοιμούνται  τον  ύπνο  του  δικαίου . 
 Για τον  ΚΕΝΑΚ , για τον  ΚΕΝΑΚ  να πω μερικά πράγματα 
επειδή  είχα ασχοληθεί και ο  ίδιος . Ο  ΚΕΝΑΚ  που  εφαρμόζεται 
καταρχάς , δεν  ήταν  ο  ΚΕΝΑΚ  που  έφυγε  σαν  πρόταση  του  
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Τεχνικού  Επιμελητηρίου . Στην  πρόταση  του  Τεχνικού  
Επιμελητηρίου  προστέθηκαν  θερμοπερατότητες των  υλικών , 
αυτό  έγινε  μετά από  παρεμβάσεις  διαφόρων  κλάδων  της  
αγοράς , των  εγκαταστατών  και εισαγωγέων  υαλοπινάκων , 
αλουμινίου , μονωτικών  υλικών  κ .λ .π ., σας  τα λέω να τα ξέρετε 
όμως , πρέπει να τα ξέρουμε. 
 Η  δεύτερη παρέμβαση  που  έγινε  ήταν  να μπούνε όχι 
επιστημονικά κατά τη  γνώμη  μου  αλλά ως  φιλοσοφική  
αναζήτηση  στοιχεία της  βιοκλιματικής  αρχιτεκτονικής , διότι 
αυτό  κάποια στιγμή  πρέπει να μεταφραστεί σε  συγκεκριμένα 
νούμερα για να κάνουμε  τη  δουλειά μας .  
 Το  τρίτο  είναι ότι δεν  λήφθησαν  συγκεκριμένες  
προβλέψεις  για παραδοσιακούς  οικισμούς , που  δεν  μπορείς  
οριζόντια να εφαρμόσεις  τον  ΚΕΝΑΚ  παντού  και με  τον  ίδιο  
τρόπο . Αυτά και άλλα πολλά που  είναι λεπτομέρειες  που  
πρέπει να απλοποιηθούνε  στην  εφαρμογή  του  ΚΕΝΑΚ , έχουν  
σταλεί στο  ΥΠΕΚΑ  εδώ και ένα χρόνο . Για να βελτιώσουμε  τον  
κανονισμό . Το  ΥΠΕΚΑ  έχει πει ναι πρέπει να βελτιωθεί, δεν  
έχει απαντήσει ποτέ  πότε  θα το  βελτιώσει κ .λ .π .  

Όμως  είναι σημαντικό  να βγάλουμε  κάποια 
συμπεράσματα, είναι προτιμότερο  να προχωράει και να γίνεται 
κάτι και να έχει και τρία λάθη , παρά να μη  γίνεται. Αν  ο  
ΚΕΝΑΚ  δεν  γινότανε από  το  Επιμελητήριο  και οι τεχνικές  
οδηγίες , δεν  θα εφαρμοζόταν  ο  νόμος  που  ψηφίστηκε  το  ’08, 
θα πλήρωνε  η  χώρα 50.000 ευρώ την  ημέρα πρόστιμο , αυτό  
αντιστοιχεί περίπου  σε  ότι παίρνει ένας  μηχανικός , ότι 
παίρνουν  τρεις  μηχανικοί το  χρόνο  ότι θα πληρώναμε  την  
ημέρα και βέβαια πιστεύω ότι οι δράσεις  εξοικονόμησης  
ενέργειας  και της  ενεργειακής  αναβάθμισης  των  κτηρίων  είναι 
και βιώσιμη  και συμφέρουσα και για τη  χώρα και για τον  
πολίτη . Άρα είναι από  τις  δράσεις  που  μπορούν  να μας  
βγάλουν  από  την  κρίση , είναι στη  λογική  που  πρέπει να 
κινηθούμε  για να βγουν  από  την  κρίση . 

Άρα καθαροί λογαριασμοί σε  σχέση  με  τα επαγγελματικά 
δικαιώματα τώρα και από  τον  ΚΕΝΑΚ . Εγώ θα σου  πω την  
άποψή  μου , ο  ΚΕΝΑΚ  έχει μέσα την  υποχρέωση  για τις  
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μελέτες , τις  ενεργειακές μελέτες  να το  υπογράφουνε δύο  
διαφορετικές  ειδικότητες  και θεωρώ ότι αυτό  γλυκά βάζει στη  
λογική  μας , στη  λειτουργία μας , το  θέμα της  ομάδας  μελέτης  
για τις  μελέτες  των  κτηρίων  και όχι στον  τεμαχισμό  ενός  
κτηρίου  σε  αρχιτεκτονικά, στατικά, ΗΜ , τοπογραφικά και 
διάφορες  άλλες  κατηγορίες . 

Άρα κατά τη  γνώμη  μου  πρέπει να οδηγηθούμε  σε  μία 
νομοθεσία και σε  ένα πλαίσιο  που  θα απαιτείται ανάλογα την  
κατηγορία του  έργου  και του  κτηρίου  να υπάρχει η  αρμόδια 
ομάδα μελέτης , που  θα μετέχουν  οι επιμέρους  ειδικότητες  και 
όχι να σπάει το  σύνολο  ενός  έργου  σε  επιμέρους  μελέτες  
όπως  γίνεται σήμερα και δημιουργούν  και στρεβλώσεις . 

Η  φίλη  μου  η  Βάννα έκανε  μερικές  σοβαρές  ερωτήσεις  
κατά τη  γνώμη  μου , τις  έχουμε  συζητήσει μαζί. Πρώτη  
διαπίστωση  που  λέει η  Βάννα, λέει όλο  το  θεσμικό  πλαίσιο  
είναι σε  νεοφιλελεύθερη  κατεύθυνση . Νέοι κεντρικοί άξονες  
των  νομοσχεδίων  και των  βαριών  νομοσχεδίων  που  έχουν  
ζητηθεί, είναι σε  νεοφιλελεύθερη  θα ήταν  καλά, είναι ακόμη  
χειρότερη . 

Οι κατακτήσεις , δεν  μίλησα εγώ για κατακτήσεις , εγώ 
είπα ότι πήρε  το  ΤΕΕ  αρμοδιότητες . Ικανοποιήσαμε  αιτήματα 
των  μηχανικών  χρόνων , έτσι να το  θυμίσω. Το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  το  1980 μετά τους  σεισμούς  της  Θεσσαλονίκης  
και της  Αθήνας  είχε  προτείνει το  πράσινο  κουτί. Κάθε χρόνο  
το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  έκανε  παρεμβάσεις  για να 
υλοποιηθεί, τα ώρα υλοποιήθηκε  με  την  ταυτότητα του  
κτηρίου . Λίγο ο  παππούς  του  Ριχάρδου είχε  πει στο  Τεχνικό  
Επιμελητήριο , γιατί οι μηχανικοί δεν  μετέχουνε και δεν  
ελέγχουν  τα συμβόλαια. Τώρα έγινε  με  τη  βεβαίωση . Κάνουμε  
όλες  αυτές  τις  παρεμβάσεις  που  θα απλοποιήσουν  και τη  ζωή  
μας , θα ρίξουν το  κόστος  στις  αδειοδοτήσεις , 
εξορθολογίζονται οι έλεγχοι, αναβαθμίζονται κατά τη  γνώμη  
μου  τουλάχιστον  οι δημόσιες  υπηρεσίες  και διευκολύνεται ο  
μηχανικός  ελεύθερος  επαγγελματίας  να κάνει πιο  αξιόπιστα 
και με  λιγότερο  κόστος  τη  δουλειά του . 



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

 

Αυτά προφανώς  δεν  ήταν  στο  μνημόνιο , προφανώς  είναι 
κάποιες  επιτυχίες  και δεν  θα πανηγυρίζουμε  κιόλας  γι ’  αυτές . 
Εγώ δεν  πανηγυρίζω γι ’  αυτές , απλά τις  επισημαίνω και 
θεωρώ ότι στη  συνέχεια, στην  καθημερινότητα του  μηχανικού  
είναι σημαντικές . Αν  πετύχουν  να λειτουργήσουν  με  διαφάνεια 
κ .λ .π . θα είναι πολύ  σημαντικό  στη  τομή  της  χώρας , αυτά είναι 
τομή  για τη  χώρα πώς  να γίνει τώρα; 

Ποιες  είναι οι κόκκινες  γραμμές ; Συγγνώμη  πριν  πάω 
στις  κόκκινες  γραμμές , έβαλε  η  Βάννα μία ερώτηση , αν  είναι 
ανεξάρτητες  κατευθύνσεις  σε  σχέση  με  τη  νεοφιλελεύθερη  
κατεύθυνση , όχι. Απλά Βάννα θα σου  δώσω μία αίσθηση  του  
τι απέτρεψε το  Επιμελητήριο  να κάνει παρότι κατηγορείται  
από  πολλούς  για το  ανάποδο . Όταν  γινότανε ο  νόμος  για τα 
περιβαλλοντικά, για τις  περιβαλλοντικές  αδειοδοτήσεις , το  
σχέδιο  που  υπήρχε  στο  ΥΠΕΚΑ , ήτανε  να μην  έχουμε  αυτό  το  
σύστημα, δηλαδή  να μην  υπάρχουν  Διευθύνσεις  
Περιβάλλοντος , ελεγκτές  ιδιώτες για τις  περιβαλλοντικές  
αδειοδοτήσεις  και να μη  χάσουνε  και οι αντίστοιχες  
Διευθύνσεις  τον  ελεγκτικό  τους  ρόλο. Υπήρχε  ένα άλλο σχέδιο  
το  οποίο  προέβλεπε  να υπάρχουν  ιδιωτικές  εταιρείες που  θα 
παίζουν  το  ρόλο των  Διευθύνσεων  Περιβάλλοντος . 
Πιστοποιημένες , θα είχαμε  πέντε  εταιρείες σε  όλη  τη  χώρα και 
θα τελείωνε .  Το  ίδιο  ισχύει για τα πολεοδομικά γραφεία, το  
ίδιο  ισχύει για τις  Διευθύνσεις  Βιομηχανίας  και θεωρώ ότι το  
Επιμελητήριο  προφανώς  με  τις  παρεμβάσεις  του  απέτρεψε τη  
διάλυση  αυτών  των  υπηρεσιών  και γέννησε  έναν  άλλο 
μηχανισμό  που  και δουλειά θα φέρει στους  μηχανικούς  και θα 
εξορθολογικοποιήσει το  όλο  σύστημα. 

Αν  θέλετε  το  σχέδιο  για τα περιβαλλοντικά το  έχω 
ζητήσει από  τότε  που  το  έχει παραδώσει η  εταιρεία στο  
ΥΠΕΚΑ , ήτανε  ακόμη  η  Μπιρμπίλη  Υπουργός  και δεν  το  έχω 
πάρει ποτέ  και είναι και συνάδελφος  αυτός  που  το  έχει κάνει 
και είναι και σε  προοδευτική κατεύθυνση , άσε  ποιος  είναι. 
Δημιουργούν… 

Ποιες  είναι οι κόκκινες  γραμμές  για να βγουν  στα 
κάγκελα, ο  Σηφουνάκης  δεν  έχει εταιρεία που  κάνει, άλλος  
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είναι δικός  μας , δικός  μας , μελετητής  είναι. Κόκκινες…, της  
κουκούλας  είναι ναι, κόκκινες  γραμμές  για να βγούμε  στα 
κάγκελα και αν  αυτά που  λέμε  δημιουργούν  αυταπάτες  στους  
μηχανικούς  για την  πρόταση  με  την  ανάπτυξη . Όπως  λέμε  
εμείς  οι μηχανολόγοι σε  κανονικές  συνθήκες  πίεσης  και 
θερμοκρασίας , δεν  έχουμε  περάσει τις  κόκκινες  γραμμές  
απλά, άστε να πάνε. Ποιος  είναι ο  τρόπος  τώρα και τι σημαίνει 
να βγούμε  στα κάγκελα. Να βγούμε  στα κάγκελα είναι να 
πηγαίνει ο  Πρόεδρος  του  ΤΕΕ  να καταθέτει κάθετα τις  απόψεις  
του  στο  Κοινοβούλιο  και πολλές  φορές  υβρίζοντας ; Ή  
συγκρουόμενος  με  όλους  τους  Υπουργούς ; Αυτό  γίνεται. 

Κόκκινες  γραμμές  είναι να βγούμε  και να κάνουμε  μία 
απεργία και κινητοποιήσεις  με  τον  παραδοσιακό τρόπο  σε  
βάθος  χρόνου  χωρίς  να ξέρουμε…, ναι. 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Θα σου  πω, τι είπε το  Επιμελητήριο  εσύ  τι λες ; 
Κάνεις  λάθος , συνάδελφε  είδες ; Σε  αυτό  φταίμε  εμείς  δηλαδή  
αλλά δεν  έκανε  αυτό  το  Επιμελητήριο . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τι έκανε ; 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Θα σου  πω τι έκανε  το  Επιμελητήριο , το  
Επιμελητήριο  όρισε  και ήτανε  Πρόεδρος  ο  Γιάννης  ο  
Αλαβάνος , ναι, ναι άσε  να σου  πω, όρισε  επιτροπή, γι ’  αυτό  
το  λέω, όρισε  επιτροπή  που  μετείχα σε  αυτή  την  επιτροπή για 
να κάνει πραγματογνωμοσύνη για τις  συνθήκες  που  κάηκαν  
αυτοί οι τρεις  συνάνθρωποί μας . συνεργαστήκαμε  με  την  
Πυροσβεστική, βγήκε  πόρισμα που  λέει ότι οι τράπεζες , τα 
τραπεζικά καταστήματα αδειοδοτούνται  από  την  Ελληνική  
Ένωση  Τραπεζών  και στη  διαδικασία του  συστήματος  αυτού  
δεν  ζητείται ούτε  άδεια από  την  Πολεοδομία, ούτε  αλλαγή 
χρήσης , ούτε  μελέτη  ενεργητικής  πυροπροστασίας , ούτε  
πιστοποιητικό  από  την  Πυροσβεστική. 
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 Τα αναδείξαμε  αυτά τα θέματα, τα έχουμε  στείλει στην  
Κυβέρνηση , τα έχουμε  πει στον  τύπο , ζητήσαμε  από  τον  
αναπληρωτή  Υπουργό  τον  κ . Σηφουνάκη  να βγάλει ξεχωριστή  
Υπουργική  Απόφαση , δεν  την  έχει βγάλει, ώστε να 
υποχρεώνεται η  Ένωση  Ελληνικών  Τραπεζών  και από  την  
Πολεοδομία και από  την  Πυροσβεστική και ετοιμαζόμαστε  να 
κάνουμε  δική μας  έρευνα ως  Τεχνικό  Επιμελητήριο , το  έχουμε  
πάρει απόφαση  στη  Διοικούσα και έχει ανακοινωθεί κιόλας , 
για να αναδείξουμε  όχι τα κλειστά επαγγέλματα αλλά τις  
κλειστές  αγορές . Αλλά μη  μου  λέτε  ότι δεν  έχουμε  κάνει και σε  
αυτό  το  θέμα τίποτα, για όνομα του  Θεού . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Δεν  έχει ακουστεί. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Εντάξει, εντάξει, έχουμε  κενό  ενημέρωσης , 
ζήτησα συγγνώμη  με  το  που  ανέβηκα στο  βήμα στην  αρχή  για 
το  έλλειμμα ενημέρωσης  που  υπάρχει. Δεν  έχουμε , εγώ 
συνάδελφο  φεύγω το  νωρίτερο  που  φεύγω από  το  
Επιμελητήριο  είναι στις  2:00 τα ξημερώματα, ελάτε  όποτε  
κατεβείτε στην  Αθήνα κατά τις  12:00, 1:00, όσοι 
συνεργαζόμαστε, ρωτήστε  και τον  Πέτρο  πότε  παίρνει mail, τι 
ώρα τα στέλνω κ .ο .κ .  
 Δεν  μπορούνε πέντε  άτομα από  τη  Διοικούσα Επιτροπή  
του  ΤΕΕ , ο  Αντιπρόεδρος, ο  Μακέδος  και άλλοι δύο  να 
φέρουνε  στις  πλάτες  τους  όλο  αυτό  φορτίο  όταν  έχουμε  κόψει 
το  ενημερωτικό  δελτίο . Ή  θα επαναφέρουμε  το  ενημερωτικό  
δελτίο  και μετά όχι για τα περιφερειακά τμήματα δεν  θα 
έχουμε  κάποια λεφτά που  πρέπει να δοθούν  παραπάνω, ούτε  
για τη  μισθοδοσία. Εγώ μια χαρά μου  είναι να είναι η  μούρη  
μου  πρωτοσέλιδο , εξώφυλλο, μια χαρά. 
 Ειδικά δε  αν  ισχύει αυτή  η  φημολογία που  υπάρχει, δεν  
είναι η  πρώτη  φορά που  με  ρωτάνε, ποια θέση  θα αναλάβω 
μετά, θα σας  πω μετά ποια θέση  θα αναλάβω. Έκανε  η  Βάννα 
επίσης  μια άλλη  ερώτηση , αν  δημιουργούν  αυταπάτες , να μην  
δημιουργούν  αυταπάτες , δεν  το  κάνουμε  για να δημιουργούν  
αυταπάτες  πάντως  στους  μηχανικούς  πρέπει να γίνει μία 
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κουβέντα, εγώ πιστεύω και όσοι έχουνε μεγαλώσει και 
διαπαιδαγωγηθεί με  τον  επιμελητηριακό τρόπο  του  Τεχνικού  
Επιμελητηρίου , πιστεύω ότι είναι ανοιχτοί στο  να ακούσουνε , 
να συζητήσουνε τις  απόψεις  από  όλο  το  πολιτικό  φάσμα, από  
όλο  έτσι;  (αλλαγή κασέτας) 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  …όπως  δουλεύει τόσα χρόνια το  ΤΕΕ  να συνθέτει 
και να προτείνει και να βγάζει αποφάσεις  μέσα από  τα 
συλλογικά του  όργανα, θα βγάλει και την  πρότασή  του  για την  
ανάπτυξη  στην  κατεύθυνση  της  αειφορίας  κ .λ .π . 
 Υπάρχει και άλλο  θέμα μετά την  πρόταση  του  ΤΕΕ  για 
την  ανάπτυξη , υπάρχει και άλλο θέμα, υπάρχει που  θα 
βρεθούν  οι πόροι μέσα από  ποιες  διαδικασίες  που  εκεί είναι 
πολύ  πιο  πολιτικά τα θέματα και εκεί θα γίνει προφανώς  μία 
συζήτηση  με  περισσότερες  πολιτικές , ιδεολογικές  
τοποθετήσεις  και μιλάω για τα ΣΔΙΤ , τις  παραχωρήσεις , τα 
ξέρουμε όλοι πως  θα γίνουν  γιατί τα λεφτά είναι συγκεκριμένα. 
 Η  Τράπεζα της  Ελλάδος  δεν  είναι κρατική  τράπεζα είναι 
προφανές , είναι νομικός  ή  πολιτικός  ο  αγώνας , θα απαντήσει 
και ο  Ντίνος , αλλά θα σου  απαντήσω και εγώ. Είναι νομικός  ο  
αγώνας  όσον  αφορά τις  ευθύνες  των  στελεχών  της  Τράπεζας  
της  Ελλάδος , διότι ο  καπιταλισμός  έχει φροντίσει να 
προστατεύεται. Όταν  βάζει λοιπόν  ένα διαχειριστή  κάποιος  
που  έχει κεφάλαιο  ο  διαχειριστής έχει συγκεκριμένες  ευθύνες  
και συγκεκριμένες υποχρεώσεις  για τους  τρόπους  που  
διαχειρίζεται αυτό  το  κεφάλαιο  και για τους  τρόπους  
διασφάλισης  αυτού  του  κεφαλαίου . 
 Η  Τράπεζα της  Ελλάδος  επειδή δεν  είναι μόνο  μία 
ιδιωτική τράπεζα που  της  έχει ανατεθεί να είναι ελεγκτής  σαν  
να είναι δημόσια αρχή , είναι και διαχειριστής. Επομένως  είτε 
το  θέλει είτε όχι με  τους  νόμους  που  υπάρχουν  και 
προστατεύουν  τον  κεφαλαιούχο  έναντι του  διαχειριστή  του , με  
τους  ίδιους  νόμους  θα προστατεύσουν  και εμάς . 
 Όσον  αφορά αυτό  το  κομμάτι είναι νομικός  ο  αγώνας , 
όσον  αφορά την  τελική  κατάληψη  η  γνώμη  μου  είναι ότι είναι 
πολιτικός  ο  αγώνας  ή  τουλάχιστον  ελπίζουμε  ότι ο  πολιτικός  
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αγώνας  θα μας  οδηγήσει σε  ένα καλό αποτέλεσμα, για να μην  
οδηγηθούμε  και σε  άλλου  τύπου  νομικό  αγώνα να διεκδικούμε  
αυτά που  πάνε να μας  κλέψουνε. 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Άκου  συνάδελφε  άκου  τι θα σου  πω, περίμενε. 
Εδώ έχουμε  όμως  μία στιγμή  γιατί εγώ δεν  θέλω να είμαι 
ισοπεδωτικός , έχουμε  δηλώσεις  του   Υπουργού Οικονομικών , 
έχουμε  δηλώσεις  όλων  των  αρχηγών  κομμάτων , που  λένε ότι 
από  τα ταμεία δεν  θα χαθεί ένα ευρώ. Δεν  θέλω… 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Κάποτε  λέγαμε  λεφτά υπάρχουν . 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Εντάξει, δεν  τους  έχουμε  εμπιστοσύνη  αλλά 
εντάξει. 
 Ο  συνάδελφος  Σωμαράκης  με  ρωτάει αν  σκέφτομαι να 
πάρω κάποια θέση  στην  Κυβέρνηση . 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Προφανώς  για όλους  τους…, (δεν  αποδίδεται 
καθαρά)…, όχι για σένα προσωπικά, καταλαβαίνεις  γιατί το  
λέω. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Δεν  καταλαβαίνω, επειδή  με  ρωτάνε 
συγκεκριμένοι άνθρωποι εγώ θα σου  απαντήσω. 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Θα σου  το  πω άμα θες . 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Να μου  το  πεις , εγώ μπορούσα να πάρω 
συγκεκριμένη  κυβερνητική  θέση  και αρνήθηκα. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Γιατί ο  Πρόεδρος  του  ΤΕΕ  δεν  είναι δηλαδή ; 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Δεν  ήμουνα Πρόεδρος  του  ΤΕΕ  όχι, ο  Πρόεδρος  
του  ΤΕΕ  δεν  είναι κυβερνητική  θέση , δεν  είναι κυβερνητική  
θέση . 
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Βρε  συνάδελφε… 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Πάμε  παρακάτω. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Άσε  το  να πάει στο  διάολο τώρα, άσε  το  να πάει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πάμε  παρακάτω.  
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Άσε  το  τα λέμε  το  βράδυ  με  τον  Μακέδο  και με  
τον  Ινιωτάκη εδώ. 
 Δεν  είναι κυβερνητική  θέση , είναι θέση  τιμής  που  σε  
τιμάει ο  χώρος , ο  κλάδος , το  Επιμελητήριο  και σε  εκλέγει εκεί. 
Επίσης  θα σε  παρακαλούσα πάρα πολύ  και εσένα και άλλους  
που  ρωτάνε διάφορα, αν  για μένα σε  προσωπικό  επίπεδο  
ακούσεις  ότι εκμεταλλεύτηκα αυτή  τη  θέση  για να πάρω μια 
δουλειά, μια μελέτη  ή  οτιδήποτε  άλλο, σε  εξουσιοδοτώ να με  
καθαιρέσεις .  Θα παραιτηθώ εγώ, θα σου  δώσω την  
παραίτησή  μου . 
 Υπάρχει διαδικασία, υπάρχει διαδικασία ο  Ριχάρδος το  
ξέρει, αλλά εγώ λοιπόν  λέω να το  παίξουμε  αυτό  το  
στοιχηματάκι, όποιος  θέλει αλλά όχι στα λόγια, θα έρθετε στο  
γραφείο  μου… 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Το  παρελθόν  κοιτάτε . 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι δεν  κοιτάω καθόλου  το  παρελθόν , το  παρόν  
κοιτάω, το  παρόν  τώρα που  είναι δύσκολα τα πράγματα 
συνάδελφε , τώρα που  είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα έρθεις  
στο  γραφείο  μου  και θα δεις , έχω πάρει μία δουλειά στο  όνομα 
του  Ινιωτάκη για παράδειγμα; Θα έρθεις  στο  γραφείο  μου  πριν  
κάνεις  αυτές  τις  ερωτήσεις . Θα μάθεις  πως  περνάω, πως  ζω 
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και μετά θα κάνεις  τέτοιες  ερωτήσεις  και αυτό  είναι σε  
προσωπικό  επίπεδο  που  σου  απαντάω. 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου)…, οι υπόλοιποι συνάδελφοι και μετά θα κάνετε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εντάξει, εντάξει. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Ότι περνάνε και οι υπόλοιποι συνάδελφοι περνάει 
και ο  Πρόεδρος  του  ΤΕΕ  και ο  Αντιπρόεδρος και ο  Ντίνος  και 
πολλοί ακόμη , γιατί τα ισοπεδώνουμε  όλα; Θα εκτιμάτε τη  
στάση  κάποιων  ανθρώπων  γιατί είναι αυτή  που  πρέπει να 
είναι και τιμάμε  τον  κλάδο . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να προχωρήσουμε . 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Το  ΤΕΕ  τόσα χρόνια λέτε  δεν  έκανε  τίποτα για την  
ανάπτυξη , μεγάλο λάθος , το  ΤΕΕ  τόσα χρόνια από  τότε  που  
ιδρύθηκε  έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για την  ανάπτυξη  
και ιστορικά και τις  τελευταίες  δεκαετίες έχει φροντίσει σε  
συγκεκριμένους  χώρους να έχει αξιόπιστες  προτάσεις . 
Προφανώς  δεν  έχει μια συνολική  πρόταση  για την  ανάπτυξη , 
ας  κάνω μία ανάποδη  ερώτηση , ποιος  φορέας  έχει; Έχει έστω 
η  Κυβέρνηση  έχει; Τα κόμματα που  έχουνε κυβερνήσει τη  
χώρα έχουνε; Τα κόμματα που  δεν  έχουν  κυβερνήσει τη  χώρα 
έχουνε; Άλλος  φορέας  έχει; 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Αυτό  μας  δικαιώνει; 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι. 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Α ! 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Λέω, εγώ είπα ότι είναι ευθύνη  του  ΤΕΕ  να έχει 
και είπα και πως  θα γίνει, στο  δικό μας  χέρι είναι να έχουμε  
επειδή  δεν  έχουμε  δεν  σημαίνει ότι δεν  θα κάνουμε . Υπάρχει 
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περίπτωση  με  αυτή  τη  νομοθεσία να γίνει ανάπτυξη ; Όχι. 
Πρέπει να προτείνουμε  τις  κατάλληλες  αλλαγές  στο  θεσμικό  
πλαίσιο , το  συζητάμε  τώρα αυτό ; 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Πότε . 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Τι πότε  ρε  συνάδελφε ; Με  συγχωρείς  δεν  
προτείνει το  ΤΕΕ  πως  θα απλοποιηθούνε  οι διαδικασίες  
χωροταξικού  και πολεοδομικού  σχεδιασμού; 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Πότε  συζητάμε ; 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Δεν  πιέζει να ολοκληρωθούν… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  μη  διακόπτεις , 
άσε  να ολοκληρώσει, άσε  να ολοκληρώσει τώρα.  
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Με  συγχωρείς  Πρόεδρε τώρα που  βιάζεσαι  και 
ρωτάω πότε ;  
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Αυτά τα κάνει το  ΤΕΕ , τα κάνει το  ΤΕΕ , το  
συνολικό  πρόγραμμα για την  ανάπτυξη  δεν  έχει κάνει. 
Επιμέρους  θέσεις  έχει δώσει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ησυχάστε  συνάδελφοι 
ησυχάστε , παρακαλώ να αφήσουμε  τον  Πρόεδρο  να 
ολοκληρώσει. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Ο  συνάδελφος  ο  οποίος  έκανε  μία ερώτηση… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ησυχάστε  συνάδελφοι, 
ησυχάστε  να προχωρήσει η  διαδικασία. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Αν  πέσουν  οι αμοιβές  η  ποιότητα θα πέσει και 
ποια είναι η  ηθική  στάση  του  καθένα μας . Ακούστε  να δείτε , 
επειδή  είναι δικές  μου  δηλώσεις , αλλά δεν  είναι δικές  μου  
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διαπιστώσεις . Η  πρώτη  φορά που  διαπιστώθηκε  αυτό  
φαινόμενο  εμείς  αυτό  που  είπαμε  είναι το  εξής , ότι από  τη  
στιγμή  που  δεν  υπάρχουν  ελάχιστε  αμοιβές  πηγαίνουμε  σε  μία 
χρήση  της  επιστημονικής  εργασίας , σε  μία αντιμετώπιση  
επιστημονικής  εργασίας  ως  εμπόρευμα που  δεν  έχει κάτω 
γραμμή . 
 Επίσης  είπαμε  ότι αφήνουμε  στη  συνέχεια στη  συνείδηση  
του  καθένα για το  ποιοτικό  έργο που  θα παραδίδει. Όταν  
λοιπόν  πέφτουν  οι τιμές , η  ιστορία έχει δείξει ότι πέφτει η  
ποιότητα. Ελάχιστε  αμοιβές  όχι στη  χώρα μας , σε  όλο  τον  
κόσμο , το  Επιμελητήριο  θα σας  παραπέμψω στο  site του  ΤΕΕ , 
έκανε  διεθνή ημερίδα, ήρθανε συνάδελφοι από  όλο  τον  κόσμο , 
κατέθεσαν  τις  απόψεις  τους , βγήκαν  συμπεράσματα, 
κατέθεσαν  τέτοιες  απόψεις , αλλά και για να πάρουμε  και τη  
χώρα ιστορικά ελάχιστες  αμοιβές  συνάδελφοι δεν  υπήρχαν . 
 Ελάχιστες  αμοιβές  καθιερώθηκαν  το  ’49 το  ’50 από  τον  
Κωνσταντίνο  Καραμανλή και εάν  διαβάσετε την  εισηγητική  
έκθεση  που  και αυτό  έχει ανακοινωθεί από  το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο , λέει τους  λόγους  που  μπήκε  η  ελάχιστη  αμοιβή  
και οι λόγοι που  μπήκε  η  ελάχιστη  αμοιβή  ήταν  ότι έχει 
παρατηρηθεί ότι έχουμε  πολύ  κακή ποιότητα στις  μελέτες , 
κακές  επιβλέψεις , δεν  γίνονται  επιβλέψεις , δεν  υπάρχει 
προστασία του  δημόσιου  συμφέροντος  κ .ο .κ . και καθιέρωσε 
τις  ελάχιστες  αμοιβές , βεβαίως , βεβαίως . Ορίστε; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Για τα Πειθαρχικά Συμβούλια. 
 
ΣΠΡΙΤΖΗΣ:  Θα πούμε  τώρα για τα Πειθαρχικά και τα 
υπόλοιπα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να συνεχίσουμε , συνάδελφε  
ακούστε , παρακαλώ, παρακαλώ. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Με  συγχωρείτε έχει πάρει η  ώρα…, (δεν  
αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ηρέμησε , ηρέμησε , 
συνάδελφε  ηρέμησε . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Είμαι ήρεμος  συγγνώμη  που  φωνάζω, είμαι 
ήρεμος  αλλά αυτή  η  τακτική  είναι κάτι που  επαναλαμβάνεται 
(…), αυτό  το  πράγμα γίνεται συνέχεια. Έρχονται…, (δεν  
αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  Ξυλούρη  ένα 
λεπτό , ένα λεπτό , όταν  υποβάλλονται  50 ερωτήσεις , κάτσε  βρε  
συνάδελφε  Ξυλούρη  μισό  λεπτό , όταν  υποβάλλονται  50 
ερωτήσεις  είναι λογικό  έτσι; 
 Παρακαλώ, συνάδελφε  Πρόεδρε όσο  μπορείτε 
συντομεύστε  το  χρόνο . 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Προσπαθώ. 
 Αυθαίρετα… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ηρεμήστε , αν  δεν  ηρεμήσετε  
δεν  τελειώνουμε . 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Αυθαίρετα, προφανώς  υπάρχουν  ασάφειες , 
προφανώς  τα έχουμε  πει 70 φορές  δεν  μπορούσε  ένας  νόμος  
και μάλιστα ένας  νόμος  πρόχειρος  σαν  και αυτόν  που  
κατατέθηκε  να μαζέψει 50 χρόνια πολεοδομικής  αυθαιρεσίας , 
πολυνομίας , διαδικασιών  άλλου  τύπου  συνεχών  τροπολογιών  
για εξυπηρέτηση  συμφερόντων  στο  βάθος  των  30 – 40 
χρόνων , είναι προφανές . 
 Τι έχει κάνει το  ΤΕΕ , το  ΤΕΕ  έχει κάνει συνάδελφοι μία 
επιτροπή  η  οποία δέχεται ερωτήσεις  όπως  γνωρίζετε πολύ  
καλά, εισηγείται  στο  ΥΠΕΚΑ , για να βγούνε ή  Υπουργικές  
Αποφάσεις  ή  να βγουν  εγκύκλιοι ή  ανακοινώσεις  που  
βγαίνουνε  για το  πώς  να αντιμετωπιστούν  διάφορες  υποθέσεις  
με  τον  άλφα ή  τον  βήτα τρόπο . Το  ΥΠΕΚΑ  δυστυχώς  είναι ένα 
Υπουργείο  το  οποίο  έχει πολλά κέντρα αποφάσεων , όπως  
έχετε διαπιστώσει, όταν  βγάζει εγκύκλιο  το  ένα κέντρο  αναιρεί 
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την  προηγούμενη εγκύκλιο  που  έβγαλε το  άλλο. Η  στελέχωση  
του  Υπουργείου είναι ελλιπέστατη , δηλαδή  πολλοί συνάδελφο  
που  είχανε εμπειρία είναι πλέον  συνταξιούχοι έχουν  φύγει, δεν  
μπορεί να αντεπεξέλθει και σε  αυτό  το  ρόλο. Και γενικά ο  
τρόπος  που  εφαρμόστηκε  ο  νόμος  των  αυθαιρέτων  έτσι όπως  
εφαρμόστηκε , στο  χρόνο  που  εφαρμόστηκε  και με  την  πίεση  
που  εφαρμόστηκε , αποκλείεται να μπορούσε  να αντεπεξέλθει 
αξιόπιστα σε  αυτό  που  πήγαινε  να κάνει από  τη  δική μας  τη  
σκοπιά, όχι από  την  σκοπιά το  να μαζέψουν  λεφτά. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου)…, έχουμε  κάποια αμφιβολία κατά πόσο  σε  ένα 
δικαστήριο  θα είμαστε  νομικά κατοχυρωμένοι με  τις  αποφάσεις  
αυτών , δεν  είναι… 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Εντάξει, τι να σου  πω τώρα; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν , προχωράμε . 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Τροπολογίες  σε  επίβλεψη  έργων  – ευθύνες  
μηχανικών . 
 Στο  νόμο  4030 προτάθηκαν  από  το  ΤΕΕ  4 τροπολογίες  
στις  3 ο  Υπουργός  δεσμεύτηκε και αυτές  είναι οι εξής , η  
πρώτη  είναι για τους  ελεγκτές  δόμησης  σε  σχέση  με  τα ΤΕΙ, με  
τους  αποφοίτους  ΤΕΙ και τους  διπλωματούχους μηχανικούς . 
Μπήκε  αυτή  η  τροπολογία, δηλαδή  να γίνονται  ελεγκτές  
δόμησης  και να μπορούν  να ελέγχουν  ανάλογα με  τα 
επαγγελματικά του  δικαιώματα ο  καθένας . 
 Η  δεύτερη τροπολογία είχε να κάνει αν  θυμάμαι καλά, 
κάτι άλλο  με  τα ΤΕΙ, με  συγχωρείτε δεν  το  θυμάμαι αυτή  τη  
στιγμή  και αυτό  έχει μπει. 
 Η  τρίτη  τροπολογία ήτανε  το  μητρώο  να υπάρχει στο  
Τεχνικό  Επιμελητήριο , δεν  έχει μπει διάταξη , μας  είπε ότι θα 
το  βγάλει με  Υπουργική  Απόφαση , εμείς  επιμένουμε  να ζητάμε  
να μπει διάταξη  και στα αιτήματα του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  
μετά από  απόφαση  της  Διοικούσας  και όχι…, και χωρίς  τη  δική 
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μου  συμμετοχή  γιατί έχω άλλη άποψη  τέλος  πάντων , ήταν  να 
μην  κάνουνε  αρχιτεκτονικές  μελέτες  μόνο  οι αρχιτέκτονες  
στους  παραδοσιακούς  οικισμούς . Ορίστε;  
 Επίβλεψη  έργων  ευθύνες  μηχανικών , πιστεύω ότι με  το  
νόμο  4030 και με  την  εφαρμογή  της  ταυτότητας  του  κτηρίου  
στην  επίβλεψη  των  έργων  πλέον  οι επιβλέψεις  των  έργων  θα 
είναι πραγματικές  και πλέον  θα αποδεικνύεται αν  είναι ευθύνη  
μηχανικού , έχει ο  μηχανικός  το  όπλο  τέλος  πάντων , να πει ότι 
αδελφέ  μέχρι εδώ, γιατί δεν  θα μπορεί να ξεφύγει. 
 Πιστεύω καταρχάς  Προεδρικό  Διάταγμα για το  ΜΚΙΕ  το  
έχουμε  στείλει στο  Υπουργείο  εδώ και ένα μήνα περίπου , 
επεξεργασμένο και νομοθετικά και τα πάντα, δεν  μας  έχουν  
απαντήσει αν  θα το  προωθήσουνε, θεωρώ απαραίτητο να γίνει 
όπως  και όλα αυτά τα χρόνια και πιστεύω επίσης  σε  σχέση  με  
τις  ευθύνες  των  μηχανικών  επειδή ρώτησε και άλλος  
συνάδελφος , η  παρέμβαση  που  κάναμε  πριν  ένα 5μηνο  
περίπου  στο  Υπουργείο  Δικαιοσύνης  έπεσε  στο  κενό , και αν  
δεν  υπάρχει το  ΜΚΙΕ  καλύτερα το  ΜΣΙΕ  το  Μητρώο  
Συντελεστών  Ιδιωτικών  Έργων , που  ο  καθένας  θα έχει το  ρόλο 
του  και την  ευθύνη  του , δεν  θα υπάρξει το  πολιτικό  θάρρος  
από  κανέναν  Υπουργό  Δικαιοσύνης , να βγει και να καταργήσει 
αυτή  τη  διάταξη  και τις  ευθύνες  των  μηχανικών . Να 
χτυπιόμαστε  κάτω όλοι μαζί, δυστυχώς . 
 Ορίστε; 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Συνάδελφε  δεν  το  έχω ψάξει, εγώ δεν  το  έχω 
ψάξει. 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Γιατί το  απαράδεκτο της  αστικής  ευθύνης , 
αυτό  δεν  φαντάζομαι  ότι είναι παγκόσμιο . 
 
ΣΠΡΙΤΖΗΣ:  Δεν  το  έχω ψάξει, μπορώ να δεσμευτώ ότι θα το  
δώσω…, συμφωνώ απόλυτα, αλίμονο . 
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 Απλοποίηση  πολεοδομικής  νομοθεσίας , κοιτάξτε  τώρα, 
φέρνει η  Γενική Γραμματέας  μία πρόταση  για νέο . Ζητήσαμε  
να γίνει μία μικτή  επιτροπή  ΥΠΕΚΑ  –Τεχνικού  Επιμελητηρίου , 
που  και θα δει το  νέο  σχέδιο  και θα επεξεργαστεί τις  
προτάσεις  της  διαβούλευσης . Θεωρώ ότι το  να πάμε  να 
απλοποιήσουμε  180 τόμους  πόσο  έχει φτάσει η  πολεοδομική  
νομοθεσία, είναι αδύνατον . Μάλλον  πρέπει να πούμε  πλέον  
ισχύει αυτό , ένα καινούριο  το  οποίο  θα είναι μικρό , ξεκάθαρο , 
απλά αυτό  που  ζητήσαμε  από  το  Υπουργείο  είναι να μην  γίνει 
για μια ακόμη  φορά βιαστικά όπως  τα αυθαίρετα και 
δημιουργήσει πρόσθετες  στρεβλώσεις  αντί να εξορθολογήσει 
το  σύστημα. 
 Ο  συνάδελφος  Κασαπάκης  μίλησε  για τον  εμπαιγμό  των  
νέων  ειδικοτήτων  τι γίνεται, για ποιους  μιλάτε ; Για ποιες  νέες  
σχολές  μιλάτε ; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Τους  Πολιτικούς  Μηχανικούς  όχι…, (δεν  
αποδίδεται καθαρά)…, στα Χανιά. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ποιους  νέους ; Α , εντάξει, έχουμε  καταρχάς , νόμιζα 
νέων  ειδικοτήτων  μόνο . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Όχι, όχι ειδικότητες  που  βγαίνουνε  χωρίς  
ανταπόκριση . 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Θα πω τώρα, υπάρχουν  τρεις  κατηγορίες , 
καταρχάς  εμείς  έχουμε  κάνει παρέμβαση  στο  Υπουργείο  
Παιδείας  να μειώσει πάρα πολύ  τους  εισακτέους  στα ΑΕΙ, ούτε  
τα ΑΕΙ αντέχουν  αλλά και ο  αριθμός  των  μηχανικών  κάθε 
χρόνο  είναι απίστευτα μεγάλος . Δεν  μας  άκουσαν , τους  είπαμε  
επίσης  τρεις  διαφορετικές  προτάσεις  για τα ΤΕΙ, ακόμη  και γι ’  
αυτό  που  λέγαμε  την  περασμένη θητεία για ενσωμάτωση  των  
ΤΕΙ από  τα ΑΕΙ, διότι το  πλήθος  των  μηχανικών  που  έχουμε  
είναι τόσο  μεγάλο που  καλύπτει και άλλες  δραστηριότητες . 
Ούτε  αυτό  το  άκουσαν . 
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 Να σας  πω ότι στο  τελευταίο  μηχανογραφικό  οι εισακτέοι 
μειώθηκαν  σε  δύο  τμήματα κατά πέντε  θέσεις , αυτές  είναι οι 
μειώσεις  που  έγιναν , σε  σύνολο  αν  θυμάμαι καλά 2.500. Οι 
μηχανικοί που  μέσο  όρο  δέχονται  στο  ΤΕΕ  κάθε χρόνο  είναι 
3.000, 3.000 με  3.500. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Τι αριθμό  έχουμε  φτάσει τώρα; 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Έχουμε  φτάσει κοντά στις  120.000. 
 Οι νέες  ειδικότητες  που  είναι τμήμα, η  δεύτερη κατηγορία 
είναι η  δεύτερης  ειδικότητας  που  είναι τμήμα ευρύτερων  
ειδικοτήτων , δηλαδή  υπάρχουν  μηχανικοί παραγωγής  και 
διοίκησης  που  είναι ένας  τομέας , μία κατεύθυνση  των  
μηχανολόγων . Είναι οι μηχανικοί χωροταξίας , πολεοδομίας  και 
ανάπτυξης , περιφερειακής  ανάπτυξης  που  με  αυτό  το  
αντικείμενο  ασχολούνται 2 ή  3 ειδικότητες  μηχανικών , οι 
αρχιτέκτονες , οι τοπογράφοι και κάποιοι πολιτικοί μηχανικοί. 
Είναι οι μηχανικοί περιβάλλοντος  που  ασχολούνται όλες  οι 
ειδικότητες  και όχι μόνο  οι ειδικότητες  των  μηχανικών . 
 Εκεί έγινε  μία απόπειρα ήσουνα Βάννα μου ; Στην  
τελευταία Αντιπροσωπεία να περάσουμε  πέντε  πράγματα στο  
θεσμικό  πλαίσιο , οι τρεις  αυτές  ειδικότητες  να γίνουν  βασικές  
ειδικότητες  για το  Τεχνικό  Επιμελητήριο . Με  άκουσες  τι 
κάνουμε ;  Ωραία. Κάνουμε  μία προσπάθεια να αποφασίσει 
κάποιο  όργανο του  ΤΕΕ  η  Διοικούσα, η  Αντιπροσωπείας , οι 
τρεις  αυτές  ειδικότητες  να γίνουνε  βασικές  ειδικότητες  του  
Τεχνικού  Επιμελητηρίου , χωρίς  όμως  να αποκλείονται  
ειδικότητες  ή  διπλωματούχοι μηχανικοί που  ασχολούνται με  
αυτό  το  αντικείμενο  χρόνια από  άλλες  ειδικότητες . 
 Θεωρώ ότι το  θέμα αυτών  των  τριών  ειδικοτήτων  επειδή 
έχει και μία οριζόντια έτσι διάσταση  της  άλλης  ειδικότητας , 
πρέπει να συζητηθεί όπως  οι τομές  που  υπάρχουνε στα 
επαγγελματικά δικαιώματα μεταξύ  άλλων  ειδικοτήτων  και να 
βρούμε  μία πάγια… 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
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ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Άκου  συνάδελφε , το  να υπάρχουνε μερικές  
ειδικότητες  συγκεκριμένα τμήματα τέλος  πάντων  στις  
Πολυτεχνικές  Σχολές  δεν  είναι ευθύνη  του  ΤΕΕ , το  ΤΕΕ  όμως  
έρχεται να θεραπεύσει τις  συνέπειες  που  υπάρχουνε. 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Η  υπογραφή  όμως  των  συναδέλφων  μετά από  
4 χρόνια (…). 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Μετά από  5 χρόνια. 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Αυτό  είναι ευθύνη  του  ΤΕΕ . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε  Πρόεδρε έχετε 
άλλο να απαντήσετε ; 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Η  Τράπεζα Αττικής  σαν  επιλογή  ήταν  συμφέρουσα 
ή  όχι, καταρχάς  αν  ήταν  συμφέρουσα ή  όχι θα το  δούμε  όταν  
κάνουμε  ταμείο . Ναι θα μπορούσαμε  να έχουμε  χάσει και 
άλλο, όχι αν  δεν  την  είχαμε  θα μπορούσαμε  να μας  έχουνε 
ενοποιήσει με  τον  ΟΑΕΕ  εντάξει;  Γιατί υπάρχει και αυτή  η  
διάσταση , υπάρχει και αυτή  η  πλευρά του  λόγου  ή  επίσης  αν  
δεν  την  είχαμε  αγοράσει και δεν  είχαμε  δώσει 150 
εκατομμύρια για να την  αγοράσουμε  πόσα έχουμε , τώρα θα 
ήτανε  ομόλογα. Άρα μην  είσαι απόλυτα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Το  κούρεμα στην  Τράπεζα Αττικής  έχει φτάσει 
το  90%. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ο  Πρόεδρος  της  Αντιπροσωπείας  ρώτησε για την  
ποινικοποίηση , έχω απαντήσει και ο  συνάδελφος  Μπριλάκις  
αν  αναλαμβάνουμε  την  ευθύνη  για το  μη  κατέβασμα του  
συστήματος  των  αυθαιρέτων . 
 Άκου  συνάδελφε , εγώ πρώτον  παροτρύνω τους  πάντες  
να διαβάζουν  τα δελτία τύπου  και τις  αποφάσεις  της  
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Διοικούσας , δεν  ενός  ανδρός αρχή  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο , 
ένα. 
 Δεύτερον… 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Με  απόφαση  της  Διοικούσας  ναι. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Γιατί δεν  βάζετε  την  ψηφοφορία στα 
περιφερειακά να αποφασίσουνε αυτά. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Γιατί το  όργανο που  διοικεί το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  είναι η  Διοικούσα Επιτροπή . 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Γιατί δεν  τα βάζετε  στα περιφερειακά να 
αποφασίζουνε αυτά και μετά η  Διοικούσα. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Ξανά απαντάω, το  όργανο που  διοικεί το  ΤΕΕ  
είναι η  Διοικούσα Επιτροπή , ένα. 
 Δεύτερον , διότι αν  ψηφιστεί το  σχέδιο  νόμου  με  τις  
τροπολογίες  που  έχουνε συζητηθεί ήδη  στην  επιτροπή της  
Βουλής  για το  νόμο  4030 δικαιώνει τη  Διοικούσα Επιτροπή  
που  επέλεξε αυτόν  τον  τρόπο… 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μα για το  ασφαλιστικό  Πρόεδρε είχαμε… 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι συνάδελφοι. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Για το  ασφαλιστικό  είχαμε  κατέβεις  τους  
δρόμους , επειδή πήραμε… 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Στους  δρόμους  κατεβήκαμε  για όλα, για όλα 
κατεβήκαμε  στους  δρόμους  όχι μόνο  για το  ασφαλιστικό . 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Εκείνη την  ημέρα ήμαστε  στην  Τράπεζα της  
Ελλάδος  Πρόεδρε. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Εγώ Πρόεδρε θα ήθελα… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ συνάδελφε  έχετε 
κάτι άλλο ; 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Ναι, θα ήθελα να κάνω μία έκκληση… 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλώ να ολοκληρώσει ο  
Πρόεδρος . 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Αναλαμβάνω και εγώ την  ευθύνη  που  στήριξε  
αυτή  την  απόφαση , την  αναλαμβάνω ναι. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Την  αναλαμβάνετε . 
 
ΣΠΡΙΤΖΗΣ:  Την  αναλαμβάνω βεβαίως  και θα αναλάβω και την  
ευθύνη  που  θα περάσουμε  τις  τροπολογίες , αν  τις  περάσουμε  
να με  πάρετε να μου  πείτε  συγχαρητήρια. 
 Θέλω να πω το  εξής , ότι είναι ανάγκη, πραγματικά είναι 
ανάγκη, είναι επιτακτική ανάγκη 3 Φλεβάρη  που  γίνεται η  
πανεθνική  κινητοποίηση , να έχουνε κινητοποιηθεί όσο  το  
δυνατόν  περισσότεροι διπλωματούχοι μηχανικοί. Είναι ανάγκη 
να πιεστούν  οι τοπικοί Βουλευτές  του  περιφερειακού  
τμήματος , για όλα αυτά τα αιτήματα που  έχουμε  και κυρίως  για 
το  ασφαλιστικό , τόσο  για τα αποθεματικά, όσο  και για τις  
αυξήσεις . Και είναι ανάγκη ο  χώρος  να εκφραστεί ενιαία και να 
είναι συσπειρωμένος . Διότι συνάδελφοι πολύ  ωραία λέτε  γιατί 
δεν  κατεβάσατε  το  σύστημα αυθαιρέτων  όσοι το  λέτε… 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Εσείς  το  είπατε δεν  το  είπαμε  εμείς . 
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ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Εσείς  το  είπατε. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Ναι εγώ το  είπα ναι, εμείς  το  είπαμε  για άλλο 
πράγμα, εσείς  όμως  το  λέτε  για άλλο γενικά. Καλό θα ήταν  
όμως  ή  να γίνεται άλλου  είδους  κριτική , γιατί επαναφέρετε 
ξέρω εγώ τους  εκπροσώπους  του  ΤΕΕ  στις  επιτροπές ; Αλλά 
δεν  είναι όλα αυτά που  ενώνουν  τον  κλάδο  αν  γίνονται  δυο  
μήνες , τρεις  μήνες , ανεξέλεγκτα. 
 Και τέλος  για να σταματήσει το  καλαμπούρι , έπεσε  το  
σύστημα των  αμοιβών , εγώ ρωτάω τι είναι μεγαλύτερη  πίεση  
το  σύστημα των  αυθαιρέτων  που  ήτανε  έστω και χιλιάδες  την  
ημέρα ή  το  σύστημα των  αμοιβών… 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Των  αυθαίρετων  φυσικά. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Λάθος  κάνεις  συνάδελφε . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Το  κράτος  το  πονάει… 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Λάθος  κάνεις  συνάδελφε  γιατί το  κράτος  το  
πονάει ότι όταν  ρίχνεις  το  σύστημα των  αμοιβών  δεν  δίνονται  
βεβαιώσεις , δεν  γίνονται  ενεργειακές επιθεωρήσεις , δεν  
γίνονται  συμβόλαια, δεν  γίνονται  μελέτες , δεν  βγαίνουν  άδειες, 
δεν  βγαίνουν  χίλια δυο . Το  κράτος  λοιπόν  αλλά να 
παρακολουθούμε  τι κάνει πλέον  με  αυτές  αρμοδιότητες  που  
έχει πάρει το  Επιμελητήριο  τι μπλοκάρει όταν  κατεβάζει 
κάποιος  το  σύστημα. Να το  παρακολουθούμε , διότι δεν  μπορεί 
να γίνει ούτε  πώληση  ούτε  ενοικιοστάσιο  αν  δεν  βγει 
πιστοποιητικό  ενεργειακής  απόδοσης . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Από  τη  στιγμή  που  του  επιτρέπουμε  να 
πληρώσει το  παράβολο  το  κράτος  (…) θα τα πάρει. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Πώς  θα τα πάρει βρε  παιδιά;  Αφού  είναι 
κατεβασμένο. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι να αφήσουμε  το  
διάλογο  δεν  θα τελειώσουμε  ποτέ . 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Δεν  είπα για τα αυθαίρετα ρε  συνάδελφοι, δεν  
είπα για τα αυθαίρετα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έχουμε  τοποθετήσεις . 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Για το  σύστημα αμοιβών  είπα, είπα κατεβάσαμε  
το  σύστημα αμοιβών , οι διαμαρτυρίες  που  είχανε από  τους  
δικηγόρους , συμβολαιογράφους , πολίτες  που  δεν  μπορούσαν  
να κάνουν  συμβόλαια είναι πολύ  περισσότερες  από  το  να 
κατεβάζαμε  για δύο  μέρες  το  σύστημα των  αυθαιρέτων  που  
δόθηκε  παράταση . 
 Ευχαριστώ πολύ .   
           
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να είστε  καλά, 
ευχαριστούμε  τον  Πρόεδρο  του  ΤΕΕ , ο  συνάδελφος  Μακέδος  
όσο  γίνεται πιο  σύντομα. 
 
ΜΑΚΕΔΟΣ: Για τη  συναδέλφισσα Βάννα, προσθέτοντας  σε  
αυτά που  είπε ο  Πρόεδρος  έχω να πω το  εξής  σε  σχέση  με  την  
Εισαγγελική  διερεύνηση . Πρέπει να βάλουμε  στο  μυαλό  μας  
τους  εξής  άξονες . 
 Ένα τα χρήματα που  καταθέτουμε  στην  Τράπεζα της  
Ελλάδος  με  βάση  την  κρατική  εγγύηση  των  συντάξεων . 
Δηλαδή  εάν  σήμερα ως  ΤΣΜΕΔΕ  και ας  ξεχάσουμε  ότι τα 
χρήματα έχουνε μετατραπεί από  την  Τράπεζας  της  Ελλάδος  
σε  ομόλογα, ήτανε  χρήματα ρευστά, τα μετρητά και πηγαίναμε  
να τα ζητήσουμε , δεν  έχουμε  κανένα δικαίωμα να τα 
ζητήσουμε , δεν  μπορούμε  να τα πάρουμε . Παίρνουμε  μόνο  τα 
χρήματα που  ταμειακά απαιτούνται για να καλύψουμε  τις  
παροχές  είτε υγείας  είτε συντάξεων .  
 Αν  λοιπόν  από  αυτή  την  Εισαγγελική διερεύνηση  
προκύψει ότι ο  διαχειριστής ήταν  κακοδιαχειριστής , κατ ’  
ελάχιστον  θα μπορέσουμε  αυτά τα χρήματα, τα όποια χρήματα 
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έχουνε μείνει και όπως  θα έχουνε εξελιχθεί, να τα πάρουμε  
από  εκεί και να τα διαχειριστούμε  εμείς .  Αυτό  είναι ένα 
ζητούμενο , τώρα όλα τα άλλα είναι σε  εξέλιξη. 
 Plan b για το  θέμα εισφορών , καταρχήν  το  plan a έχει 
τους  εξής  δρόμους , πρέπει με  βάση  τη  νομική  τεκμηρίωση  που  
έχουμε  σαν  Τεχνικό  Επιμελητήριο  για να προκύψουν  οι νέες  
εισφορές  και να προκύψουν  τα νέα σημειώματα να υπάρξει 
Υπουργική  Απόφαση . Για μας  δηλαδή  δεν  είναι αρκετές  οι δύο  
εγκύκλιοι η  μία του  Κουτρουμάνη  και η  άλλη της  Δρέττα, 
απαιτείται Υπουργική  Απόφαση .  Αυτή  την  Υπουργική  
Απόφαση  θα την  κάνουμε  μόλις  και εφόσον  εκδοθεί θα την  
προσβάλλουμε . 
 Μέχρι τότε  λοιπόν  θέλουμε  να πιστεύουμε  ότι το  
ΤΣΜΕΔΕ  θα πληρώνουμε  και θα προσπαθήσουμε  να 
εκδώσουμε σημειώματα με  τις  παλιές  εισφορές , αυτός  είναι ο  
στόχος . Παράλληλα εάν  η  διαδικασία του  Νομικού  Προσώπου 
Δημοσίου  Δικαίου  που  λέγεται ΤΣΜΕΔΕ  – ΕΤΑΑ  προχωρήσει, 
δηλαδή  πώς  προχωρήσει; Με  εισήγηση  του  ΤΣΜΕΔΕ  πάει στο  
ΕΤΑΑ  βάζει νέες  εισφορές  τις  οποίες  οι εκπρόσωποί μας  δεν  
θα τις  ψηφίζουνε  αλλά εκεί η  Επίτροπος , η  Νομική  Επίτροπος  
βάλει βέτο  και πάει για Υπουργική  Απόφαση , τότε  ο  Υπουργός  
μπορεί να προχωρήσει και είναι εκτελεστή  η  Υπουργική  
Απόφαση , η  τότε  Υπουργική  Απόφαση  βάζει νέες  εισφορές  και 
σε  αυτήν  θα προσφύγουμε  δικαστικά.  
 Όμως  και στις  δύο  περιπτώσεις  σημαίνει ότι θα πρέπει 
το  ΤΣΜΕΔΕ  να εισπράττει τις  εισφορές  βάσει στα νέα 
δεδομένα.  Εκεί λοιπόν  είναι το  plan b το  μόνο  που  μπορώ να 
σας  πω γιατί σε  αυτό  το  διάστημα θα γίνουν  και άλλες  
ενέργειες  που  δεν  πρέπει να καούν  αλλά απλώς  θα 
ανακοινωθούν , είναι ότι σε  εκείνη την  έσχατη  περίπτωση  θα 
πάμε  σε  ατομικές  προσφυγές  μέσω του  Τεχνικού  
Επιμελητηρίου  και τις  κάλπες  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  και 
της  νομικής  και της  πολιτικής .  Δεν  έχουμε  πλέον  άλλη 
επιλογή . 
 Κοιτάξτε λίγο  εδώ υπάρχει ο  εξής  φαύλος  κύκλος , εκεί 
είναι το  κομβικό  για μένα σε  σχέση  με  το  ΕΤΑΑ  και το  
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ΤΣΜΕΔΕ . Επειδή  σαν  ελεύθερος  επαγγελματίας  είσαι 
υποχρεωμένος να έχεις  ασφαλιστική  ενημερότητα για να 
μπορέσεις  να ασκήσεις  το  επάγγελμά σου , να βρούμε  τον  
τρόπο  χωρίς  να έχουμε  πληρώσει τις  εισφορές  να έχουμε  
ενημερότητα, αν  έχουμε  ενημερότητα μπορούμε  να το  κάνουμε  
αυτό  το  πράγμα. Εκεί είναι ένα σημείο , γι ’  αυτό  σας  λέω ότι αν  
δεν  έχουμε  σύμμαχο  το  ΤΣΜΕΔΕ  και το  ΕΤΑΑ  θα βρεθούμε  
προ  εκπλήξεων  και μεταξύ  μας . Είναι πολύ  κομβικό  να είμαστε  
όλοι μαζί σε  αυτόν  τον  αγώνα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε  το  συνάδελφο  
Μακέδο  και ανοίγει κατάλογος  τοποθετήσεων , ο  συνάδελφος  
Ζερβός , από  εδώ άλλος ; από  εδώ; Άλλος  συνάδελφος ; Ο  
συνάδελφος  Μπάκιντας , Φανουράκης , Ποβάσκη , Μαρμάρου , 
άλλος  συνάδελφος  που  θέλει να τοποθετηθεί; Σωμαράκης , 
Ξυλούρης , διαβάζω και κλείνω. 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Καμία αντίρρηση , αλλά 
εντάξει δεν  ήθελα να διαχωρίσω, συνάδελφε  Ριχάρδο  δεν  
ήθελα να διαχωρίσω αλλά δεν  έχει και κανένα νόημα. 
 Ωραία, εντάξει, επομένως , συγγνώμη  με  συγχωρείς , 
Βρέντζου . Διαβάζω και εάν  είναι κάποιος  άλλος  λέει αλλά 
κλείνει και ο  κατάλογος  άπαξ. Ζερβός , Μπάκιντας , 
Φανουράκης , Ποβάσκη , Μαρμάρου , Σωμαράκης , Ξυλούρης , 
Βρέντζου , θα μιλήσουν  λοιπόν  πρώτα οι συνάδελφοι της  
Αντιπροσωπείας  και μετά οι συνάδελφοι που  δεν  είναι μέλη . 
Κάποιος  άλλος  θέλει να τοποθετηθεί; Κλείνει ο  κατάλογος , 
ωραία ευχαριστώ, το  λόγο  έχει ο  συνάδελφος  ο  Ζερβός . Μια 
παρένθεση , να μην  υπερβεί κανείς  το  πεντάλεπτο . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Είδες  τώρα; Είδες  τώρα Πρόεδρε πως  γιάγυρες  
στην…, (δεν  αποδίδεται καθαρά)…, γιάντα δεν  το  έλεγες  
προηγουμένως  των  αλλονών ; Η  συνεδρίαση  είναι της  
Αντιπροσωπείας , γιατί δεν  το  έλεγες… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  Ξυλούρη , 
στάσου  τώρα, στάσου  τώρα μη  βιάζεσαι , μη  βιάζεσαι . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Όχι βιάζομαι , είπες  ο  Πρόεδρος…, (δεν  
αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου)…, αφήνεις  τους  
άλλους  και μιλάνε και μετά λες  στο  Ζερβό  πέντε  λεπτά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μη  βιάζεσαι , μη  βιάζεσαι , οι 
συνάδελφοι Πρόεδροι, στάσου  τώρα συνάδελφε , είπες  την  
άποψή  σου  να μην  ακούσεις ; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Σε  ακούω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Οι συνάδελφοι, ο  Πρόεδρος  
του  Κεντρικού  ΤΕΕ  και ο  συνάδελφος  Μακέδος  δεν  έρχονται  
κάθε μήνα και θυμάσαι ότι και με  τη  δικιά σου  προτροπή λες , 
κάλεσε  έναν  από  την  Αθήνα. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Είπαμε  να τους  καλέσεις…, (δεν  αποδίδεται 
καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει συνάδελφε , εντάξει 
φιλόξενοι είμαστε . Έγινε , έγινε , ο  συνάδελφος  Ζερβός  έχει το  
λόγο , εντάξει ηρέμησε , ηρέμησε  συνάδελφε . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Ηρεμότατος  είμαι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει έγινε . 
 Συνάδελφε  Ζερβέ .  
 
ΖΕΡΒΟΣ:  Αγαπητέ  συνάδελφε  Πρόεδρε ήθελα να πω ότι σε  
μια τέτοια συνεδρίαση  απόψε  έπρεπε να έχει ξεκινήσει πιο  
νωρίς  η  συνεδρίαση , γιατί μην  ξεχνάτε ότι κάποιοι ταλαίπωροι 
σαν  και εμένα και δυο  – τρεις  άλλους  έχουμε  και μια ώρα 
δρόμο  να γυρίσουμε  στον  Άγιο  Νικόλαο . Άρα σε  τέτοιου  είδους  
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ιστορίες  να το  παίρνετε λίγο  πιο  σοβαρά υπόψη  και γι ’  αυτό  
αλλά και για να υπάρχει και περισσότερος  χρόνος  για 
συζήτηση . 
 Τώρα στις  τοποθετήσεις  του  Προέδρου γιατί για τις  
τοποθετήσεις  του  συνάδελφου  Μακέδου  για τα ασφαλιστικά 
δεν  θα πάρω θέση , έχω την  εντύπωση  ότι είναι όλα καλά, 
έχουμε  λύσει όλα τα προβλήματά μας . Έμεινα με  την  
εντύπωση  ότι από  τη  μια μεριά λέει ότι το  ΤΕΕ  σαν  θεσμός  
είναι απαξιωμένος  και από  την  άλλη μεριά ότι έχουμε  κάνει 
τόσα πράγματα. 
 Νομίζω ότι μάλλον  στο  πρώτο  θα πρέπει να μείνουμε  και 
το  ότι στη  σημερινή συνεδρίαση  περίμενα είναι 100 νέοι 
συνάδελφοι, σημαίνει ότι οι νέοι συνάδελφοι δεν  μας  
λογαριάζουνε πια, δεν  μας  υπολογίζουν  και ενδεχομένως 
κάνουν  καλά. Είμαστε  πάλι στην  αίθουσα αυτή  που  συνήθως  
ερχόμαστε  και τα λέμε  ο  ένας  στον  άλλο, που  ενδεχομένως 
δεν  μπορούμε  να μεταπείσουμε  κιόλας  γιατί έχουμε  και 
διαμορφωμένες  απόψεις  ή  εν  πάση  περιπτώσει τέτοια 
ζητήματα. 
 Ήθελα να πω λοιπόν  στον  συνάδελφο  Πρόεδρο  ότι 
θεώρησε  επίσης  πάρα πολύ  σημαντικό  ότι το  ΤΕΕ  πήρε  
αρμοδιότητες , από  ποιον ; Αναζητεί ρόλο στη  διοίκηση  του  
κράτους ; Γιατί τουλάχιστον  αυτό  μου  άφησε  εμένα και έτσι 
όπως  διαχειριζόμαστε το  ζήτημα των  αυθαιρέτων , εγώ έχω την  
εντύπωση  ότι αποτελούμε  χέρι του  κυβερνητικού  μηχανισμού  
για να εισπράξουνε, να εισπράξουνε, ναι προφανώς .  
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Ο  Πρόεδρος  είναι έξω δεν  σε  ακούει κανείς . 
 
ΖΕΡΒΟΣ: Μα έτσι και αλλιώς  εδώ Μανόλη  ερχόμαστε  και τα 
λέμε… 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Είμαστε  επαρχία. 
 
ΖΕΡΒΟΣ:  Εντάξει το  ξέρω, αυτός  είναι και ο  λόγος  Μανόλη  
που  αποφεύγω να σηκωθώ να μιλήσω, γιατί ξαναείπα εδώ ότι 
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ήμουνα το  ’89 πάλι στην  Αντιπροσωπεία και λες  και δεν  έχει 
περάσει μέρα από  το  ’89. Η  λογική  και ο  τρόπος  ο  δικός  μας  
διαχείρισης  των  προβλημάτων  μας  είναι ο  ίδιος  και γι ’  αυτό  
είμαστε  εδώ που  είμαστε  και γι ’  αυτό  πάμε  έτσι που  πάμε . 
 Επειδή  κατέβηκε  ο  Πρόεδρος  και είπε ότι είπε πολύ  καλά 
θα έπρεπε τουλάχιστον  εκείνος  να μας  ακούει, γι ’  αυτό  
σημαίνει… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Μπορεί να πήγε  στην  τουαλέτα μια στιγμή  ο  
άνθρωπος . 
 
ΖΕΡΒΟΣ:  Σύντροφε  Γραμματέα εντάξει, ακούστε  να δείτε  έχω 
περάσει και από  θέσεις  εκλεγμένων  και όλα αυτά και τα ξέρω 
όλα αυτά τα τερτίπια λοιπόν  ας  τα αφήσουμε  στην  άκρια. Αν  
πράγματι μας  ενδιαφέρει ο  θεσμός  καθόμαστε  εκεί και λέμε  
διακόψτε το  δέκα λεπτά και μετά θα είμαστε  εδώ για να 
ακούσουμε , αλλά δεν  ενδιαφέρεται κανείς , είναι τελειωμένη  η  
ιστορία. Είμαστε  επαρχία, εδώ ήρθαμε  για να τα πούμε , να 
εκτονωθούμε  και να τελειώσει το  ζήτημα, είναι όλα ωραία, θα 
ξαναγυρίσουμε  στον  Άγιο  Νικόλαο , εγώ θα πατώ τα κουμπιά 
εκεί να προσπαθώ να περάσω κανένα αυθαίρετο και θα 
βρίσκομαι σε  διαδικασία αντιδικίας  με  τον  πολίτη  που  πρέπει 
να πληρώσει 500 ευρώ πρόστιμο  και εγώ σαν  ΤΕΕ  θα πρέπει 
να του  ζητήσω 2,5 για να πάρει το  2% το  ΤΕΕ  και όχι για 
κανένα άλλο  λόγο , δεν  θα με  πείσουνε ότι βάλανε αυτό  το  
σύστημα για να βοηθήσουνε  τον  μηχανικό, αλλά για να 
πάρουνε  λεφτά να διατηρηθεί ο  κεντρικός  μηχανισμός  του  
ΤΕΕ . Και την  ανάδειξη  των  στελεχών  όπως  τα είπε ο  Μανόλης , 
κάποια στιγμή  να τα λέμε  ίσα να τα βρούμε . 
 Ήρθε εδώ ο  Πρόεδρος  και λέει ο  ΚΕΝΑΚ  έχει 
προβλήματα γιατί οι διατάξεις  του  μπήκανε  από  παρέμβαση  
συμφερόντων , το  λέει ο  Πρόεδρος  του  ΤΕΕ  και την  ίδια στιγμή  
λέει, εγώ το  θεωρώ κέρδος ότι βάλανε το  ΤΕΕ . Αλήθεια θεωρεί 
κέρδος  ότι στην  οικοδομή  θα έχουμε  ενεργειακή απόδοση  
καλύτερη  αν  μονώσουμε  όπως  προβλέπεται το  μπαλκόνι; Μα 
είμαστε  με  τα σωστά μας ; 
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 Υπάρχουν  τόσα και τόσα ζητήματα που  θα έπρεπε να 
καθίσουμε  εδώ να τα συζητήσουμε , δεν  ξέρω αν  δοθεί ποτέ  η  
ευκαιρία, θεωρώ ότι ποτέ  δεν  θα δοθεί. Μπήκε  και στο  ζήτημα 
της  έκδοσης  αδειών  και πράγματι είναι προς  τη  σωστή  
κατεύθυνση  θα έλεγα, δηλαδή  χώρια η  έκδοση  της  άδειας  και 
χώρια ο  έλεγχος . Η  πιστοποίηση  των  δικών  μας  των  γραφείων  
και της  επάρκειας  της  δικιάς  μας  για να βγάζουμε  άδειες θα 
μπει ποτέ  στο  τραπέζι; Θα βρεθούμε  προ  των  ευθυνών  μας ; 
Γιατί δηλαδή  η  υπογραφή  του  συμβολαιογράφου  να έχει τόση  
βαρύτητα και να μην  έχει και η  δικιά μου ; Εγώ θα αναλάβω 
την  ευθύνη , αλλά να μου  δώσουνε  μέσα από  μία διαδικασία 
και τη  δυνατότητα μερικώς  να αξιολογηθώ. Όσο  για τις  
νόμιμες  αμοιβές  προφανώς  και συμφωνώ με  το  Μανόλη  το  
Σωμαράκη . Θεωρούμε  ότι με  τις  νόμιμες  αμοιβές  λύνουμε  το  
ζήτημα; Ξέρετε πολύ  καλά συνάδελφοι τα μεγάλα γραφεία που  
κατεβαίνουν  και κάνουν  τις  δουλειές  των  ξενοδοχείων  ότι 
παίρνουν  πέντε  ή  έξι φορές  τις  νόμιμες  αμοιβές ; Αυτές  πού  
πάνε; Πώς  αξιολογούνται αυτά τα πράγματα; Εκεί έχουμε  
κερδίσει;  Μήπως  με  τις  νόμιμες  αμοιβές  ζητάμε  την  εξίσωσή  
όλων  μας  προς  τα κάτω; 
 Υπάρχουν  ζητήματα για τους  νέους  συναδέλφους  πως  θα 
μπουν  στην  αγορά, υπάρχουν  χιλιάδες  ζητήματα και θα 
έπρεπε να το  δούμε  με  μια κάποια λογική . Σίγουρα όμως  η  
διασφάλιση  των  νόμιμων  αμοιβών  και κυρίως  οι κρατήσεις  
ακόμα και στα αυθαίρετα με  τις  νόμιμες  αμοιβές  και όχι αυτές  
που  θα πάρουμε , δείχνει ότι κοροϊδεύουμε  τον  εαυτό  μας .  
 Θα μπορούσα να πω πολλά, νομίζω ότι και αυτά είναι 
αρκετά, ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε  το  συνάδελφο  
το  Ζερβό , ο  συνάδελφος  Μπάκιντας . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Καλησπέρα και από  μένα. 
 Συνάδελφοι κάναμε  σήμερα ένα μεγάλο λάθος  μέσω των  
ερωτήσεων  στους  ομιλητές , εγώ το  κατάλαβα από  την  αρχή  ότι 
θα γινόταν  γι ’  αυτό  και δεν  έκανα ερώτηση . Μέσω των  
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ερωτήσεων  στους  ομιλητές , στους  συναδέλφους  από  την  
Αθήνα που  ήρθαν , ανοίξαμε  το  θέμα τόσο  πολύ  και πήγαμε  
όλοι να…, βρήκαμε  τους  σοφούς  τώρα εδώ πέρα ήρθαν  στην  
επαρχία λοιπόν  και βρήκαμε  τους  σοφούς  και θέλαμε  να 
μάθουμε  και να ικανοποιήσουμε  όλες  μας  τις  απορίες  και 
μάθουμε  και τα πάντα. 
 Λάθος  συνάδελφοι, εμείς  το  κάναμε  αυτό  το  λάθος , ίσως  
και το  Προεδρείο , σήμερα είχαμε  σαν  πρώτο  θέμα το  
ασφαλιστικό , είναι αυτό  που  καίει και εγώ εκεί μέμφομαι  και το  
ΤΕΕ  ότι δεν  δίνει τη  βαρύτητα που  πρέπει στο  θέμα αυτό , 
αλλά αναλώνει τρομερές  δυνάμεις  κατά την  προσωπική  μου  
άποψη  και όπως  και οι ίδιοι ομολόγησαν , για να συνεργάζεται 
με  την  Κυβέρνηση , με  όλα τα Υπουργεία, μάλιστα έχει κάνει 
επιτροπές , πρωτοφανές  και αυτό  το  ΤΕΕ , ανά Υπουργείο . 
Μόνιμη  επιτροπή  ξέρω εγώ Υπουργείο  Εργασίας . 
 Αυτά δεν  τα καταλαβαίνω και πολύ , θεωρώ λοιπόν  ότι το  
ΤΕΕ  αναλώνει τις  δυνάμεις  του  στη  συνεργασία με  την  
Κυβέρνηση  για κάποιους  κερδίζει πράγματα για άλλους  όχι 
στην  καθημερινότητα ίσως  των  μηχανικών . Εγώ θεωρώ ότι 
πολλά χάνει, ίσως  και κάποια κερδίζει, όμως  δεν  κερδίζει τα 
σημαντικά ζητήματα. Αν  δείτε  τα νομοθετήματα τα τελευταία 
δύο  χρόνια και αν  δείτε  τις  προσπάθειες  και του  ΤΕΕ  που  δεν  
αρνούμαι ότι κάνει σε  πολλά από  αυτά τα θέματα, στην  αρχή  
πετυχαίνει κάτι. Μαθαίνουμε  λοιπόν  μέσω ανακοινώσεων  ότι 
πετύχαμε  κάτι, αυτό , αυτή  την  τροπολογία το  ένα το  άλλο, στο  
επόμενο  νομοθέτημα έχει φύγει αυτό . 
 Εμείς  από  την  αρχή  λέγαμε  ότι συνάδελφοι υπάρχουν  
ένα, δύο , τρία βασικά πράγματα, βασικές  αρχές δεν  πρέπει να 
τα πουλάμε  αυτά έτσι. Δεν  πρέπει να ερχόμαστε  σε  
συνεννόηση  κάτω από  το  τραπέζι και να προσπαθούμε  όπως  
πέρασαν  και πολύ  σωστά κατηγορούνται ορισμένοι Βουλευτές  
που  πέρασαν  τροπολογίες  την  τελευταία μέρα της  Κυβέρνησης  
ουσιαστικά Παπανδρέου και πέρασαν  εναντίο  μας  
τροπολογίες . Πολύ  σωστά τα είπε ο  Πρόεδρος  ότι αυτά έγιναν , 
εμείς  όμως  δεν  πρέπει, κατά την  προσωπική  μου  άποψη  να 
κινούμαστε  έτσι, εμείς  πρέπει να κινούμαστε  περισσότερο  
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θεσμικά, και όχι με  συνεργασίες  και αλισβερίσια κάτω από  το  
τραπέζι. Τεχνικό  Επιμελητήριο  Ελλάδος  λεγόμαστε .  
 Αυτή  είναι λοιπόν  η  προσωπική  μου  άποψη  και θα πω 
τώρα για το  ασφαλιστικό  δυο  κουβέντες , για τα αποθεματικά. 
Είναι κλοπή  το  ξέρουμε όλοι το  λέμε . Ρώτησα νωρίτερα τους  
συναδέλφους  για κάτι που  και η  Βάννα είχε ρωτήσει στην  
Αθήνα και δεν  είχαμε  πάρει την  απάντηση , μου  την  έδωσαν  
πριν  την  απάντηση , ότι τόσα χρόνια τα αποθεματικά που  
είχαμε  καταθέσει, ήμασταν  υποχρεωμένοι να τα καταθέσουμε  
στην  Τράπεζα της  Ελλάδος , ως  ΤΣΜΕΔΕ  μιλάω, λέω έχουμε  
γιατί νοιώθω τόσα χρόνια ξέραμε  συνάδελφοι ότι ήταν  
αυτοδιοίκητο  το  ΤΣΜΕΔΕ  και ότι οι μηχανικοί ήτανε  στο  
ΤΣΜΕΔΕ  και το  διοικούσαν . Τελικά με  τους  νόμους  που  ορθά 
ο  συνάδελφος  Ποβάσκη  μας  έστειλε στα βάθη  των  ετών , 
τελικά άρθηκε  αυτό  το  αυτοδιοίκητο  και αυτή  τη  στιγμή  έχουμε  
κάποιους  εκπροσώπους , α, και που  να πω για τους  
εκπροσώπους  Πρόεδρε  που  δεν  ακούς  τώρα, να πω για τους  
εκπροσώπους  μας , ότι δεν  ξέρω πόσο  καλά συνεργάζεστε, 
αλλά υπάρχουν  θέματα στα οποία εάν  συνεργάζεστε τόσο  
καλά είσαστε  απαράδεκτοι. 
 Όταν  για παράδειγμα ενδιαφερόταν  όπως  είπα και πριν  
στη  συζήτησή  μας  κατ ’  ιδίαν  να τοποθετήσουν  τα αποθεματικά 
μας  και σε  άλλες  τράπεζες ,  PROTON BANK, ASPIS BANK,  
διάφορα που  έχουν  καταρρεύσει όλα αυτά όπως  και η  
επένδυσή  μας  στην  Τράπεζα Αττικής  έχουμε  χάσει ας  πούμε  
80% είπα πριν , μάλλον  λίγο  λέω, δηλαδή  νομίζω ότι 300 
εκατομμύρια πρέπει να είναι συνολικά η  επένδυση  που  έχουμε  
κάνει στην  Τράπεζα Αττικής  και τώρα αυτή  τη  στιγμή  είναι 23; 
Τι ψάχνουμε  τώρα να βρούμε ;  Βέβαια αυτό  θα μου  πείτε  δεν  
είναι μεγάλο ποσοστό  επί των  αποθεματικών  μας , δεκτό , δεν  
σημαίνει αυτό  ότι δεν  πρέπει να τα προσέχουμε , είναι 
αποθεματικά, είναι λεφτά των  εργαζομένων , είναι λεφτά των  
ασφαλισμένων  αυτά. Και όπως  πολύ  σωστά ειπώθηκε , πολύ  
καλή η  ενημέρωση  που  μας  έκανε  ο  συνάδελφος  ο  Μακέδος  
και στο  κεντρικό είχε  κάνει εξίσου καλή ενημέρωση , το  κράτος  
δεν  έχει δώσει λεφτά στο  ταμείο  μας  και μάλιστα με  το  νόμο  



 Συνεδρ ίαση  11 η  (συνεχ ι ζόμενη )         18 η ς   Ι ανουαρ ίου   2012                   σελ ίς    116  

 

του  ’93 που  υποχρεούταν  η  τριμερής χρηματοδότηση  δεν  έγινε  
ποτέ  στο  ταμείο  μας . Άρα λοιπόν  είναι λεφτά των  μηχανικών . 
 Απάντησε  λοιπόν  στο  ερώτημά μας  ότι τόσα χρόνια τα 
αποθεματικά μας  στην  Τράπεζα της  Ελλάδος , ήταν  σε…, είχαν  
μία πρόσοδο  έτσι λέγεται, μία πρόσοδο  ανά εξάμηνο , που  
ήταν  το  επιτόκιο  που  παίρναμε , που  έπαιρνε  το  ταμείο  για τα 
λεφτά που  είχε  κατατεθειμένα στην  Τράπεζα Ελλάδος . Δεν  
έπαιρνε  κύριοι, αυτό  είναι το  σημαντικό , δεν  έπαιρνε και αυτή  
είναι και η  απάντηση  στο  ερώτημα που  έχω κάνει. Δεν  έπαιρνε  
επιτόκιο  ομολόγων , δεν  κέρδιζε από  τα ομόλογα τα οποία η  
Τράπεζα της  Ελλάδος  τα τοποθετούσε  όπου  ήθελα ας  πούμε , 
πού  πράγματι με  το  νόμο  του  ’97 μπορούσε  η  Τράπεζα της  
Ελλάδος  να τοποθετηθεί όπου  θέλει, αλλά ήταν  δικό της  θέμα, 
απλά της  επέτρεπαν  τα λεφτά που  κατατίθενται  στα ταμεία να 
τα επενδύει όπου  θέλει, αλλά ήταν  δικό της  θέμα. Όπως  εγώ 
όταν  πάω και καταθέσω σε  μία τράπεζα 1.000 ευρώ, η  
τράπεζα τα κάνει ότι γουστάρει, δικό της  πρόβλημα όμως , εγώ 
θα πάω και θα της  πω, τα 1.000 μου  ευρώ θέλω συν  το  
επιτόκιο . 
 Έτσι λοιπόν  τόσα χρόνια αφού  μας  έδινε ανά εξάμηνο  και 
έλεγε, αποθεματικά ΤΣΜΕΔΕ  τόσα και πρόσοδος  τόσο , η  
πρόσοδος  όπως  μου  είπαν  αν  είναι έτσι ήταν  ένα ποσοστό  3 – 
4% ένα επιτόκιο  ήταν  δηλαδή  των  καταθέσεων  ουσιαστικά των  
αποθεματικών .  (αλλαγή κασέτας) 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Δεν  είναι σίγουρα τέλος  πάντων  και άρα λοιπόν  
η  Τράπεζα της  Ελλάδος  ως  διαχειριστής μας , έκανε  
κακοδιαχείριση .  
 Εγώ λέω,  όχι κύριοι, η  Τράπεζα της  Ελλάδος  δεν  ήτανε  
διαχειριστής μας , διαχειριζόταν  τα λεφτά των  καταθέσεων  
όπως  κάθε άλλη  τράπεζα για δικό της  όφελος , δεν  είχαμε  
εμείς  όφελος  από  τα ομόλογα, δεν  ήταν  διαχειριστής για εμάς , 
έχει μεγάλη διαφορά και θέλω αυτό  να το  ψάξετε λίγο  αν  
μπορείτε, είναι σημαντικό  το  σημείο . Από  τη  στιγμή  που  δεν  
είχε το  ταμείο  όφελος  τόσα χρόνια από  τα ομόλογα, σημαίνει 
ότι δεν  είχε  ομόλογα, σημαίνει ότι δεν  είχε  κέρδος από  αυτό , 
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δεν  ήτανε  διαχειριστής για εμάς  η  Τράπεζα της  Ελλάδος , ήταν  
διαχειριστής ενός  κεφαλαίου , άλλου  αυτό . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ολοκλήρωσε , ολοκλήρωσε . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ολοκληρώνω. 
 Για τους  εκπροσώπους  είπα, ότι πρέπει επιτέλους  να 
βρεθεί μια φόρμουλα όταν  λέμε  εκπρόσωπος του  Τεχνικού  
Επιμελητηρίου , όταν  λέμε  εκπρόσωπος των  εργοληπτικών  
οργανώσεων  και όταν  λέμε  εκπρόσωπος της  ΕΜΔΥΔΑΣ στο  
ταμείο , να είναι πραγματικοί εκπρόσωποι. Ο  εκπρόσωπος 
σημαίνει ότι εκπροσωπεί δεν  σημαίνει ότι πάει και κάνει του  
κεφαλιού  του , δεν  σημαίνει ότι πάει η  Πρόεδρος  στην  Τράπεζα 
Αττικής  και δίνει στα κόμματα τα δάνεια έτσι. Ο  εκπρόσωπος 
πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να λογοδοτεί και να 
παίρνει κατευθύνσεις  από  αυτόν  που  εκπροσωπεί. 
 Ένα τελευταίο  ζήτημα πάλι για το  ασφαλιστικό , γιατί 
θεωρώ πραγματικά ότι είναι το  πιο  σημαντικό , είναι καίριο . Οι 
εισφορές , τόσα χρόνια δεν  έκλειναν  τους  ισολογισμούς  το  
ταμείο  μας , αν  θυμάστε  παλιά είχαμε  εδώ ιστορίες , ερχόταν  
εδώ ο  Πρόεδρος  του  ΤΣΜΕΔΕ , γιατί δεν  κλείνουμε  τους  
ισολογισμούς ; Δεν  μπορούμε  να δώσουμε  λέει αυξήσεις  στις  
παροχές , στα νοσήλια, στο  ένα, το  άλλο, γιατί δεν  έχουμε  
ισολογισμούς  και δεν  έχουμε  αναλογιστικές  μελέτες . Γιατί δεν  
κλείνετε  τους  ισολογισμούς ;  Ε , τώρα προχωράμε  στο  
μηχανογραφικό  σύστημα κ .λ .π ., μέχρι το  Νοέμβριο  θυμάμαι 
εδώ νέος  μηχανικός  ήμουνα, μέχρι το  Νοέμβριο  θα έχουμε  
κλείσει τους  ισολογισμούς . 
 Περάσανε  7 Νοέμβρηδες  από  τότε , δεν  έκλειναν  οι 
ισολογισμοί , τώρα έχουνε κλείσει οι ισολογισμοί , υπάρχουν  οι 
αναλογιστικές  μελέτες , δείχνουν  ότι το  ταμείο  μας  είναι υγιές , 
για 35 χρόνια δεν  υπάρχει πρόβλημα κανένα και αποφασίζουν  
να αυξήσουν  τις  εισφορές  σε  ποσοστό  που  φτάνει μέχρι 230 
τόσο  πόσο  μας  είπε ο  Μακέδος  τοις  εκατό . Νομίζω αν  δεν  
κάνω λάθος  1040 ευρώ είχες  πει ότι φτάνουν  οι εισφορές  ανά 
μήνα στη  μέγιστη  κατηγορία, την  14η, ανά μήνα 1040 ευρώ, 
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συνάδελφοι σκεφτείτε  μόνο  έτσι;  1040 ευρώ το  μήνα μπορεί 
να φτάσει η  εισφορά στην  14η ασφαλιστική  κλάση . Είναι 
απίστευτα πράγματα αυτά. 
 Λοιπόν  για τις  εισφορές  για να τελειώνουμε , εγώ θεωρώ, 
το  έχω προτείνει και στην  παράταξή  μου  το  έχω προτείνει και 
εδώ πέρα σε  όλους  τους  συναδέλφους , θεωρώ ότι πραγματικά 
δεν  μπορούμε  να δεχθούμε  τέτοιοι πράγμα, δεν  μπορούμε , 
δεν  γίνεται. Πρόεδρε  σε  παρακαλώ άκου  την  πρότασή  μου , 
Πρόεδρε σε  παρακαλώ να με  ακούς , ωραία.  Δεν  μπορούμε  να 
δεχθούμε  καμία αύξηση  στις  εισφορές  μας , ότι και να κάνουνε  
εμείς  δεν  πρέπει να τις  δεχθούμε , στο  τέλος  – τέλος  να βγει ο  
Πρόεδρος  και να πει, καλώ τους  Έλληνες  μηχανικούς  μην  
πληρώσετε, τέλος . Δεν  δεχόμαστε  την  αύξηση , δεν  γίνεται στο  
πιο  υγιές  ταμείο  της  Ελλάδος  να διπλασιάζουν  τις  εισφορές  
και να μας  παίρνουν  τα αποθεματικά, κλοπή  είναι αυτό  και 
κοροϊδία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο  συνάδελφος  Φανουράκης . 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Συνάδελφε  θα μου  επιτρέψεις  να κάνω μία 
διόρθωσε  σε  αυτό  που  είπες , αυτό  δεν  είναι κλοπή  είναι 
ληστεία, άλλο  είναι η  κλοπή  και άλλο είναι ληστεία, εδώ 
έχουμε  ληστεία συνάδελφοι, στα φανερά μας  παίρνουν  όλα τα 
λεφτά από  την  τσέπη . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Δίκιο  έχει για τη  ληστεία αλλά συγγνώμη  μισό  
λεπτό  ξεκίνησα να λέω ότι αυτό  που  έχω προτείνει δεν  είναι 
μόνο  αυτό , το  βασικό είναι εάν  περάσουν  αυτές  οι εισφορές  να 
παραιτηθούμε  όλοι, όλοι μαζί όσοι είμαστε  εκλεγμένοι στα 
όργανα, να παραιτηθούμε  όλοι σε  όλη  την  Ελλάδα, όλοι όμως , 
όλοι.  Εγώ στη  διάθεσή  σας . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μάλιστα, Φανουράκης . 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Συνάδελφοι διαβάζω στην  ιστοσελίδα του  
ΤΕΕ , διαβάζω μια απάντηση  του  ΤΕΕ  στην  απόφαση  της  10ης 
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Αντιπροσωπείας  του  τμήματος  Κεντρικής  Μακεδονίας . Ποιος  
την  υπογράφει δεν  υπάρχει το  ΤΕΕ  απάνω είναι ξέρω εγώ, δεν  
υπάρχει εκεί συντάκτης  ούτε  Διοικούσα τίποτα δεν  υπογράφει 
κανείς , ΤΕΕ .  
 Αμέσως  μετά βγαίνει μία άλλη ανακοίνωση  που  άρχισε  
να βράζει το  καζάνι και να μας  λέει ότι θα απεργήσουμε , θα 
κάνουμε  και θα ρίξουμε  το  σύστημα αν  δεν  κατοχυρωθούν  
κάποια πράγματα, μεταξύ  των  οποίων  ήταν  και οι νόμιμες  
αμοιβές . Άλλη  κακοποίηση  της  ελληνικής  γλώσσας  τι θα πει 
νόμιμη  αμοιβή , ξεχάσαμε και το…  Βέβαια στις  επόμενες  
ανακοινώσεις  μετά έχουμε  πράγματι που  λέμε  ότι θα ρίξουμε  
το  σύστημα, θα πάμε  στα σούπερ μάρκετ, θα πάμε  στις  
τράπεζες , θα βγάλουμε  επιτροπές  έξω, θα κάνουμε  και θα 
φτιάξουμε , θα κάνουμε  ανοιχτές  Αντιπροσωπείες και άρχισε  
να τρέμει ο  κόσμος  ας  πούμε . Ελέγχους  σε  δημόσια κτήρια, 
αυτά τώρα που  τα βρήκανε , εγώ δεν  ήξερα ότι έπρεπε να 
κάνουμε  και εκεί παρά κάτι είδαμε  ότι μπορούμε  να κάνουμε  
λέει. Τα οποία μετά εξαφανίστηκαν , γιατί αποφάσισε  η  
Διοικούσα να κάνει αυτό  και εκείνο. Εγώ δεν  λέω αν  συμφωνώ 
να κλείσει το  σύστημα ή  να μην  κλείσει, το  θέμα είναι πως  η  
διαδικασία και ο  τρόπος  που  δρα το  Επιμελητήριο  ας  πούμε  
στο…   
 Τώρα παρακάτω, βλέπω τα τελευταία χρόνια ο  ΚΕΝΑΚ  
είπαμε  γιατί ισχύει ο  ΚΕΝΑΚ ; Ίσχυε  γιατί θα έμπαινε  το  
πρόστιμο , για να μην  μπει το  πρόστιμο  έπρεπε να μπει ένας  
κανονισμός . Πάνω σε  αυτό  λοιπόν  το  πράγμα έρχεται το  
Επιμελητήριο  και δεν  προστατεύει τα μέλη  του , δεν  βγαίνει 
ένας  λογικός  νόμος  να έχει αρχή  και τέλος  που  είναι μέσα 
στην  ελληνική  φιλοσοφία. Ένα πράγμα το  πετάνε έτσι και 
τρέχουμε  εμείς  από  εδώ να μαζέψουμε  από  εδώ, να 
μαζέψουμε  από  εκεί, να κάνομε  και να φτιάξουμε .  Αυτό  δεν  
προστατεύει το  κύρος  των  επιστημόνων  και εξάλλου  ο  κάθε 
ΚΕΝΑΚ  και αυτό  προϋποθέτει το  ότι θερμαίνουμε  τα κτήρια 
μας , αλλά εγώ νομίζω ότι έχουμε  σταματήσει και να τα 
θερμαίνουμε , οπότε  πρέπει να τον  ξαναδούμε  ας  πούμε  σαν  
Επιμελητήριο . 
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 Τώρα παραπέρα, το  Επιμελητήριο  αυτό  δεν  είναι σε  θέση  
να υποστηρίξει τα συμφέροντά μας , γιατί; Γιατί είναι 
ποτισμένο  με  μια ιδεολογία, με  κάποιες  απόψεις  που  δεν  
γίνεται. Απόψε  ας  πούμε  ακούσαμε  για την  αλληλεγγύη  των  
γενεών , δηλαδή  τι; Το  παιδί μου  να πληρώνει τη  σύνταξή  μου ; 
Όχι κύριοι, εγώ θέλω να πληρωθώ αν  κάτι…, (δεν  αποδίδεται 
καθαρά)…, σε  όλη  τη  ζωή  μου  στην  κοινωνία, από  αυτό  το  
πράγμα θέλω να πληρωθώ δεν  θέλω να πληρωθώ από  τα 
παιδιά μου . 
 Άρα λοιπόν  εμείς  θρηνούμε  τώρα για την  αλληλεγγύη  των  
γενεών , μα δεν  θέλω εγώ αλληλεγγύη  των  γενεών , εγώ θέλω, 
πρόσφερα; Απαιτώ να ζήσω με  αξιοπρέπεια, αυτό  το  πράγμα 
δεν  είναι στη  λογική  του  Επιμελητηρίου  όμως , γιατί; Γιατί 
σβήσαμε  την  κοινωνική  ασφάλιση  και μπήκαμε  στους  όρους  
της  ανταποδοτικότητας  και των  εισφορών  κ .λ .π . και όλη  μας  η  
λογική  που  αναπτύχθηκε  απόψε  είναι πάνω σε  αυτό , πόσα 
έδωσα και πόσα θα πάρω, άρα λογικό  είναι έτσι γιατί με  
κλέβετε  κ .λ .π .  Αυτό  είναι, το  Επιμελητήριο  λοιπόν  δεν  μπορεί 
να πάει πέρα, το  ξέρουμε αυτό  το  πράγμα. 
 Τώρα για τις  αυξήσεις , ακόμα και τώρα που  τόσος  
ντόρος  γίνεται για τις  αυξήσεις  έρχεται και η  ανακοίνωση  και 
οι συνάδελφοι απόψε  και μας  λένε, να βάλουμε  δέκα ευρώ για 
να βγάλουμε  το  πρόγραμμα της…  Όχι κύριοι καμία αύξηση , 
όταν  μας  κλέβουν  και μας  ληστεύουνε δεν  μπορούμε  να 
δεχθούμε  καμία αύξηση , εσείς  από  το  σύστημά σας  βλέπετε  
πόσα λεφτά κινούνται, μπορεί ένας  συνάδελφος  να φτάσει 
ακόμα και δέκα ευρώ να…, δέστε  βγάλτε  τα νούμερα, τα 
ξέρετε καλύτερα από  μας . 
 Είπες  Πρόεδρε μία αλήθεια, ότι δεν  κίνησα το  Πειθαρχικό  
διότι αν  το  κινούσα θα κατέπιπτε  το  θέμα της  νόμιμης  αμοιβής  
πώς  το  είπες  αυτό ; Πράγματι έτσι είναι, όταν  είμαστε  στην  
ελεύθερη  αγορά κάνω ότι θέλω, τα υπόλοιπα τώρα τα βάζουμε  
σε  εισαγωγικά να μην  την  πούμε  αυτή  τη  λέξη . Κάνουμε  πως  
δεν  τα βλέπουμε ; Ποια είναι η  ευθύνη  σας ; Αυτά τα πράγματα 
αντί να βγείτε  να φωνάξετε κλέφτες  στα πρόβατα, λύκοι στα 
πρόβατα που  το  λέει και μικρός  βοσκός , όλα τα ωραιοποιούμε , 
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όλα τα κάναμε  καλά, αυτό  που  μπορούσαμε  κ .λ .π ., αυτό  είναι 
το  πρόβλημά σας . 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Συνάδελφε  να σου  κάνω μία ερώτηση ; (Δεν  
αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Πώς ; 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Όταν  είχαμε  ελάχιστες  αμοιβές… 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Συνάδελφε  ξέρεις  πολύ  καλά ποιο  καλά από  
μένα, ξέρεις  πολύ  καλύτερα ότι… 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Ξέρεις  πολύ  καλά ότι τα πράγματα δεν  είναι 
επειδή  κάνουμε  ένα νόμο , στην  πράξη  εκεί, η  κοινωνία δεν  
κινείται  επειδή  υπάρχει ένας  νόμος . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο  συνάδελφος  Ξυλούρης . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Εγώ συνάδελφοι του  Προεδρείου θέλω να σας  
κάνω μία σοβαρή  κριτική  και θέλω σας  παρακαλώ να την  
πάρετε υπόψη  σας  και για να μη  νομίζετε  ότι μιλάω στον  αέρα 
θα σας  πω το  εξής . Μίλησε  ο  Πρόεδρος  της  Διοικούσας  εδώ ο  
δικός  ο  Πέτρος  ο  Ινιωτάκης , εγώ διαφωνώ κάθετα με  αυτά που  
είπε. Όμως  μίλησε  πέντε  λεπτά, έξι λεπτά, είπε τη  γνώμη  του  
και είπε κύριε  τελειώσαμε . Έτσι κάνουνε  οι άνθρωποι, λένε τη  
γνώμη  τους  για να μιλήσουνε  οι άλλοι. 
 Κάθε φορά που  έρχονται  δηλαδή  οι συνάδελφοι εξ 
Αθηνών  όπως  έλεγε ο  μακαρίτης  ο  Καμπανέλης  θα μας  μιλάνε 
δηλαδή  2,5 ώρες επί παντός  επιστητού  και θα απαντάνε άλλες  
2,5 ώρες στις  ερωτήσεις  που  κάναμε  γιατί πρώτη  φορά τους  
βλέπουμε  μετά από  τόσο  καιρό , για να πηγαίνει 11:00 η  ώρα; 
Αυτό  είναι λάθος  σας , Πρόεδρε σε  παρακαλώ άμα τελειώσω, 
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θα πρέπει λοιπόν  να ακούτε  και να σταματάτε  τις  ερωτήσεις  
όταν  δεν  είναι για το  θέμα που  είπαμε . Το  είπε ο  Κώστας , το  
θέμα μας  σήμερα ήτανε  το  διαολεμένο το  ασφαλιστικό , δεν  
μπορώ να ρωτάω εγώ να του  λέω τι κάνει το  ΤΕΕ  Δράμας . Και 
έχετε ευθύνες  για την  εξέλιξη  της  συζήτησης . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε  Κώστα, δεν  
μπορώ να απαγορεύσω… 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Σε  παρακαλώ Πρόεδρε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Άκουσε  με  λίγο . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Να πάρεις  σοβαρά την  παρατήρηση  αυτή . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, όχι ένα λεπτό , δεν  
μπορώ να απαγορεύσω στους  συναδέλφους  να κάνουνε  
ερωτήσεις . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Όχι μπορείς  Πρόεδρε γιατί εμένα μου  έβαλες  
όρο  και μου  λες  πέντε  λεπτά, στον  άλλο γιατί δεν  το  λες  
δηλαδή ; Επειδή  είναι ο  Πρόεδρος ; Σιγά τώρα.  Άσε  με  τώρα σε  
παρακαλώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πες  την  άποψή  σου  τώρα και 
ηρέμησε , ηρέμησε . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Εδώ πέρα συνάδελφοι, κύριοι του  ΤΕΕ  θα 
πρέπει να μάθετε να τα λέτε  έξω από  τα δόντια γιατί 
καταλαβαίνετε  όπως  καταλαβαίνουμε  και εμείς , στο  ίδιο  βαθμό  
πιστεύω ότι έχουμε  όλοι. Τα πράγματα είναι απλά, είναι πάρα 
πολύ  απλά, το  θέμα είναι ήντα θέση  παίρνεις  απέναντι στο  
πρόβλημα. Ο  αδερφός  μου  είναι ΠΑΣΟΚος , και τα βλέπει 
τελείως  διαφορετικά, ένα σπίτι, δύο  πολιτικές  δεν  γίνεται; 
Είναι θέμα αντίληψης , η  δικιά σας  η  αντίληψη  που  εσείς  είστε  
συγκεκριμένων  πολιτικών  δυνάμεων  γι ’  αυτό  σας  βάλανε και 
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όχι γιατί είστε  καλοί μηχανικοί, είστε  συγκεκριμένων  πολιτικών  
χώρων , υπηρετείτε συνειδητά – προσέξτε τι λέω – συνειδητά 
και με  πάθος  έναντι κάποιων  πώς  το  λένε, ανταμοιβών . Δεν  
ξέρω ποιοι είναι, δεν  με  ενδιαφέρει, ακόμα χειρότερα αν  είναι 
χωρίς  να παίρνετε τίποτα και υπάρχουνε και κάποιοι άλλοι 
που  πραγματικά υποφέρουνε που  την  αντιπαλεύουνε  αυτή  την  
πολιτική  και γίνομαι πιο  συγκεκριμένος . 
 Από  το  1951 το  κράτος  μας  βάζει τα λεφτά στην  Τράπεζα 
Ελλάδος  χωρίς  τόκο , καλά ρε  ένας  κερατάς  του  ΤΕΕ  δεν  το  
πήρε  χαμπάρι  δηλαδή  να το  πει;  Ένας  δεν  το  πήρε  
χαμπάρι ; 
 Δεύτερον , από  τα αλισβερίσια που  έχουνε γίνει στην  
Τράπεζα Αττικής  έχουμε  χάσει τουλάχιστον  200 εκατομμύρια. 
Καλά ένας  σας  δεν  το  πήρε  χαμπάρι ότι αυτό  είναι ληστεία 
που  έλεγε ο  Φανουράκης ; Όταν  τον  δούμε  το  ληστή  και δεν  το  
λέμε  ή  συμμετέχουμε  ή  φοβόμαστε  ή  πρέπει να μη  μιλάμε . 
Προσωπικά και η  παράταξή  μου  είμαι από  αυτούς  που  όχι 
μόνο  μιλάμε , τους  αντιμαχόμαστε  και οι δυνάμεις  οι οποίες  
διοικούνε  πάντα το  Τεχνικό  Επιμελητήριο , κοίτα περίπτωση , 
είναι πάντα οι ίδιες  και με  ερωτικές σχέσεις  περίεργες  
αναδεικνύουνε εκείνες  της  ηγεσίες  που  στηρίζουνε και καμιά 
φορά φράζοντας  τα μάτια των  μηχανικών  αυτή  την  πολιτική . 
 Θα γίνω πιο  συγκεκριμένος , γιατί το  να λέμε  γενικά και 
αφηρημένα δεν  έχει νόημα. Είπατε εδώ στην  ομιλία σας , 
είπατε, καλά είπαμε  το  συνάδελφο  τον  Πρόεδρο  ξέρουμε τις  
απόψεις  του , δεν  συμφωνούμε  κ .λ .π .. Λέει ο  Πρόεδρος  
τραγική  κατάσταση  των  μηχανικών  λέει, δεν  υπάρχουν  λέει 
πολιτικές , η  Κυβέρνηση  δεν  ξέρει τι κάνει, τα κόμματα που  
κυβερνούν  δεν  έχουν  σχέδιο  και επιβάλλουνε  τις  προτάσεις  
τους  ο  ΣΕΒ  και οι κουκουλοφόροι. Μα καλά Πρόεδρε, 
συνάδελφε  Πρόεδρε μιλάς  σοβαρά; Ότι η  Κυβέρνηση  δεν  έχει 
πρόγραμμα;  Και αμέ  τι στο  διάολο εφαρμόζουνε; Όχι μόνο  
έχει πρόγραμμα γραμμένο είναι, γραμμένο και προεκλογικά, 
όλα τα κόμματα έχουν  και το  ΠΑΣΟΚ  και το  ΚΚΕ  και η  ΝΕΑ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ , τώρα το  ποιο  είναι καλό ή  κακό είναι άλλο 
θέμα. Τα λένε  και αυτά τα πράγματα τα λένε 30 χρόνια τώρα 
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και η  κατάργηση  του  ασφαλιστικού  και η  διάλυση  των  
εργασιακών  σχέσεων  δεν  γεννήθηκε  χθες , 30 χρόνια την  
πολεμάνε στην  Ευρώπη. Την  εφαρμόσανε , έχουνε σχέδιο , το  
ότι ο  ΣΕΒ  τους  επιβάλλει ναι γιατί ο  ΣΕΒ  αυτός  κουμαντάρει, 
όχι όμως  ότι δεν  έχουνε θέσεις . Τώρα αν  είναι κουκουλοφόροι 
έπρεπε να τους  καταγγείλετε , ποιοι είναι αυτοί οι 
κουκουλοφόροι;  Εμείς  είμαστε  όλοι με  ανοιχτό  το  κούτελο  
εδώ και διεκδικούμε  να ζήσουμε  και δεν  μπορούμε .  
 Οι μηχανολόγοι, είμαι μηχανολόγος  και εσύ  είπες  είσαι 
μηχανολόγος , το  ξέρεις  ότι το  95% των  μηχανολόγων  δεν  
βγάζουνε ούτε  50 ευρώ το  μήνα; Εδώ και έχετε εσείς , έρχεστε 
εδώ και λέτε  100% αύξηση , μωρέ  100% θα σε  γκρεμίσουμε  
στη  θάλασσα. Δεν  ξέρετε τι σημαίνει να πεινάει ο  άλλος , δεν  
το  γνωρίζετε εσείς  τα στελέχη  του  ΤΕΕ  των  Αθηνών , δεν  
ξέρετε τι σημαίνει άφραγκος . Εγώ είδα συναδέλφισσα εχθές , 
δεν  θέλω να το  κάνω τραγικό , που  δεν  ξέρει τι έχει και δεν  
μπορεί να κάνει εξέταση  ένα ΠΑΠ  τεστ .  

Αυτά συνάδελφε  δεν  είναι ότι δεν  τα ξέρουνε οι 
Κυβερνήσεις  και εσείς  τα ξέρετε πολύ  καλά, αλλά την  
υπηρετείτε συνειδητά, συνειδητότητα μάλιστα όπως  και εγώ 
συνειδητά την  αντιπαλεύω. Μα η  διαφορά μας  είναι ότι εγώ 
δεν  ντρέπομαι να το  πω.  Ακούτε  εδώ πέρα τι είπατε, σου  
λένε, λέει κάποιος  ότι χάσαμε  200 εκατομμύρια από  το  
ΤΣΜΕΔΕ , μα πόσα λέει θα μπορούσαμε  να είχαμε  χάσει.  
Δηλαδή  θα σας  κάνουμε  και τεμενάδες ότι δεν  χάσαμε  400; 
Εδώ καταγγέλλουμε  ότι με  την  ανταλλαγή των  ομολόγων  θα 
χάσουμε  600 εκατομμύρια, γιατί δεν  παίρνετε απόφαση  να 
πείτε  ότι δεν  την  κάνουμε  την  ανταλλαγή των  ομολόγων . Να 
σου  πω εγώ γιατί; Δεν  μπορείτε, γιατί άμα το  κάνετε  θα σε  
βγάλουνε από  Πρόεδρο . 

Διότι έτσι είναι Πρόεδρε, έτσι είναι και εγώ άμα στο  χώρο  
μου  βγω και υπερασπίσω αυτή  την  πολιτική  θα με  
διαγράψουνε. Εγώ όμως  το  λέω, εγώ άμα βγω να πω ναι στις  
απολύσεις  εμένα θα με  διαγράψουνε, γιατί να μη  διαγράψουνε 
εσένα που  υποστηρίζεις  αυτή  την  πολιτική ; Λογική  είναι, απλά 
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πράγματα. Θα μου  πείτε  στις  ερωτήσεις  που  θα σας  κάνω 
τώρα, προσέξτε. 

Κάνανε τη  σύνταξη  στα 40 χρόνια, συγκεκριμένα θέλω να 
μου  πείτε  τώρα, θα σας  ακούω μέχρι το  πρωί, γιατί εγώ 
πραγματικά κάθομαι  μέχρι το  πρωί, τι έκανε  το  ΤΕΕ  όταν  
καταργήθηκε  ο  νόμος  τα 35 και τα 40 χρόνια. Τι έκανε  
συγκεκριμένα πράγματα, όχι να βγαίνουμε  να λέμε  κορώνες , 
συγκεκριμένα πράγματα, για την  απελευθέρωση των  
επαγγελμάτων  η  οποία ήτανε  εντολή  σε  όλη  την  Ευρωπαϊκή  
Ένωση , κοίτα να δεις  τυχαίο  βρε  παιδί μου , όλα τα μέτρα σε  
όλη  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  την  ίδια στιγμή  και όλα τα Τεχνικά 
Επιμελητήρια, όλα τα Τεχνικά Επιμελητήρια στην  Ευρώπη το  
δέχονται . Τυχαίο ; Δεν  νομίζω. 

Αυξήσεις , εγώ είναι ένα πράγμα το  οποίο  πραγματικά με  
θίγει δηλαδή  με  κάνει να εκνευρίζομαι  απίστευτα. Κάνουμε  
προχθές  στη  συνάντηση  240% αύξηση  και 300 μπορεί να 
πάει, και ρωτάω ρε  συνάδελφοι του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου , 
εσείς  που  ξέρετε εκεί μέσα και δουλεύετε και μέχρι τις  2:00 η  
ώρα, γιατί αυτό  προσωπικά με  ενόχλησε . Όταν  βλέπετε  την  
ανεργία και την  κρίση  που  η  κρίση  δεν  είναι τυχαία, δεν  ήρθε 
εξ ουρανών , είναι αυτό  που  εμείς  λέμε  καπιταλιστική  κρίση  και 
αξιοπρέπεια των  μηχανικών  συνάδελφε  Πρόεδρε δεν  υπάρχει, 
υπάρχει μόνο  η  αξιοπρέπεια του  χρήματος . Εκτός  αν  έχεις  την  
ψευδαίσθηση  ότι ζούμε  σε  κανένα παράδεισο , εδώ μετράει 
μόνο  αυτό , αλλιώς  πέθανες . 

Πώς  λοιπόν  μπορείτε, όχι να το  δεχθείτε, να το  
κουβεντιάσετε  ότι ο  μηχανικός , εγώ ή  η  συναδέλφισσα θα έχει 
αύξηση  μέχρι και 240%. Εγώ έκανα κάτι πρόχειρους 
υπολογισμούς  και θα σας  πω με  ποιον , με  τον  Ζαχαρία τον  
Ασσαριωτάκη . Ένα ζευγάρι  μηχανικών  για να μπορεί να έχει 
τη  σφραγίδα, την  άτιμη  τη  σφραγίδα, πρέπει να βγάζει 15.000 
ευρώ το  χρόνο  για να μπορεί να πει ότι μπορεί να υπογράψει. 
Δεν  λέμε  να έχεις  και ενοίκιο  γραφείου , με  δικό του  γραφείο . 
Πού  στο  διάολο ρε  θα βρεθούνε αυτά; 

Αυτό  και κλείνω γιατί δεν  θέλω να σας  πω πολλά, αυτό  
είναι η  ελεύθερη  καπιταλιστική  αγορά, αυτοί είναι οι νόμοι της , 
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είναι σκληροί σαν  την  μπότα του  Γερμανού τραπεζίτη  που  
έλεγε ο  μακαρίτης  ο  Παπανδρέου. Αυτή  είναι η  κατάσταση , ότι 
και να προσπαθήσετε να πείτε , ότι τερτίπια και να βγάλετε , 
όσο  καλοί ρήτορες  και να είστε , η  πραγματικότητα είναι πολύ  
πιο  σκληρή , διότι όλοι εδώ εμείς , η  μεγάλη πλειοψηφία των  
μηχανικών  στην  κυριολεξία, όχι επιστημονικό έργο μόνο  δεν  
παράγει, αλλά δεν  έχει φράγκο και απολύεται καθημερινά από  
οποιαδήποτε  εργασιακή  σχέση  έχει.  

Παράδειγμα και ρωτάω το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  τι έχει; 
Δεν  λέω εγώ, ένας  άλλος  απολύθηκε  τις  τελευταίες  τρεις  μέρες  
από  δυο  δουλειές  από  τεχνικός  ασφαλείας  και λέω πού  να το  
πω ρε  παιδί μου ; Σε  ποιον  να το  πω; Και δεν  ρίχνω 
προσωπικά ευθύνες  σε  οποιοδήποτε  Πρόεδρο  και να 
ξεκαθαρίσουμε  δεν  είναι ποτέ  προσωπικά. Σε  ποιον  να το  πω; 
Γιατί η  αγία ελεύθερη  αγορά στην  οποία υποτάσσονται  οι 
ηγεσίες  του  ΤΕΕ  και του  ΤΕΕ /ΤΑΚ , δεν  μπορεί να κάνει 
τίποτα. 

Εγώ λοιπόν  κλείνω και λέω, αυτό  έχω να πω, 
συνάδελφοι όσοι τουλάχιστον  γιατί μιλάω ειλικρινά 
πραγματικά, εγώ λέω τη  γνώμη  μου  όπως  την  καταλαβαίνω 
και αν  κάνω λάθος  το  βάρος  δικό μου . Σας  προτείνω το  εξής , 
μην  έχετε καμία ψευδαίσθηση  ότι αυτοί που  μας  κυβερνούνε 
από  τον  Πρωθυπουργό  μέχρι τον  Πρόεδρο  του  ΤΕΕ , 
οποιοιδήποτε  είναι αυτοί, γιατί κρατικός  μηχανισμός  είναι και 
εσύ  υπάλληλος  τους  είσαι και όλη  η  Διοικούσα. Ναι γιατί ήρθε 
εδώ μια φορά ανάθεμά το  ο  Σκώκος  αν  θυμάμαι καλά μας  (…) 
και έφυγε  γιατί λέει το  αεροπλάνο  δεν  πετούσε  κατευθείαν .  

Μην  πιστεύετε κανέναν , ούτε  εμένα, μην  πιστεύετε 
κανέναν  μην  πιστεύετε, πρώτον  εμένα μην  με  πιστεύετε, 
πάρτε  την  κατάσταση  στα χέρια σας , στο  σύλλογό  σας , στην  
Αντιπροσωπεία, βγάλτε  με  έξω εμένα ρε  παιδί μου , αλλά να 
διεκδικήσουμε  ο  καθένας  όπως  το  καταλαβαίνει την  
αξιοπρέπειά του  γιατί εγώ αξιοπρέπεια δεν  περιμένω από  
κανέναν , ούτε  από  τον  ομιλούντα μην  περιμένετε. Να τους  
αναγκάσουμε  Θεόφιλε , να τους  αναγκάσουμε  να καταλάβουνε  
ότι όταν  εγώ βγάζω ένα δόντι και πληρώνω, πήγα στον  
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οδοντίατρο  και έδωσα 2 χιλιάρικα και μου  λέει θα πάρεις  80 
και μου  λέει έλα λέει να ανοίξεις  το  στόμα σου  να το  δει ο  
άλλος  οδοντίατρος , να πιάσεις  το  γραφείο  να τον  κρεμάσεις  
ανάποδα.  Γιατί ήθελε  να δει το  στόμα μου  για τα 80 ευρώ ότι 
του  έλεγα ψέματα, αυτοί που  παίζουν  600 και 500 
εκατομμύρια του  ΤΣΜΕΔΕ  του  ταμείου  μας  στην  Τράπεζα 
Αττικής  και δεν  το  ελέγχει κανένας . 

Αυτοί που  αυξάνονται  τόσο  πολύ  και οι  υπηρεσίες  που  
έχει το  ΤΣΜΕΔΕ  είναι τριτοκοσμικές  και απαράδεκτες και 
προσβλητικές . Εγώ γι ’  αυτό  λέω να οργανωθούμε  στη  βάση  ρε  
παιδιά στη  βάση  και να αναγκάσουμε  αυτούς  τους  ανθρώπους  
να μας  δώσουν  αυτά, λίγα από  αυτά που  κλέβουνε , γιατί όλα 
αποκλείεται, αν  τα δώσουν  όλα θα φύγουνε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε  συνάδελφε  
Ξυλούρη , η  συναδέλφισσα Βρέντζου . Δέχθηκα ακούστε , 
ακούστε  λίγο , δέχθηκα μία επισήμανση  του  Προέδρου του  
προηγούμενου  Προέδρου. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Εγώ δεν  έχω πρόβλημα να μιλήσει ο  
συνάδελφος , πραγματικά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να μιλήσετε  μετά, εντάξει 
δεν  υπάρχει πρόβλημα. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Τι να πω αν  και τελικά έτσι καταλήγουμε  πάντα 
και είναι οδυνηρό  πραγματικά, αλλά θα συμφωνήσω με  τον  
συνάδελφο  τον  Κώστα τον  Μπάκιντα όσον  αφορά το  ότι το  
κυρίαρχο  θέμα ήταν  το  ΤΣΜΕΔΕ . Θεωρώ όμως  ότι είτε 
ρωτώντας  είτε μη  κάνοντας  ερωτήσεις  δεν  θα είχε  άλλο  
αποτέλεσμα και αυτό  έχει να κάνει τελικά με  το  ποια είναι η  
πρόθεση  αυτών  που  έρχονται  εδώ και αν  τελικά καταλήξουμε  
κάπου . 
 Δεν  θα μακρηγορήσω, θεωρώ και θα πω μόνο  ότι, το  
Τεχνικό  Επιμελητήριο  σε  αυτή  την  πάρα πολύ  δύσκολη  
συγκυρία ίσως , εγώ τουλάχιστον  την  πιο  δύσκολη  συγκυρία 
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που  ζω, δεν  έχει σταθεί στο  ύψος  των  περιστάσεων . 
Νοιώθουμε  ότι δεν  είναι αυτό  που  θα θέλαμε ,  νοιώθουμε  ότι 
δεν  μας  αντιπροσωπεύει, δεν  μας  εκπροσωπεί με  όποιο  
τρόπο . Δεν  με  ενδιαφέρει το  αν  κάνει αποτρέπει πράγματα 
που  ενδεχομένως να ήταν  χειρότερα, η  ουσία είναι ότι ακόμα 
και γι ’  αυτό  είμαστε  απέξω, ακόμα και αυτό  έπρεπε να το  
μαθαίνουμε . 
 Εάν  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  πραγματικά θεωρεί ότι 
κερδίζει, ακόμα και αυτό  να το  ξέρουμε. Έχει αφήσει απέξω 
τους  μηχανικούς , νοιώθουμε  ότι είναι αλλού , αυτό  είναι το  
συμπέρασμα, νοιώθουμε  ότι προτείνει πράγματα τελείως  
διαφορετικά από  μας  και έξω από  μας  και σε  αυτή  τη  συγκυρία 
θεωρεί ο  μηχανικός  και είναι και ένας  λόγος  που  πολλοί και 
νεώτεροι μηχανικοί θεωρώ ότι δεν  είναι εδώ αυτή  τη  στιγμή , 
δεν  το  θεωρεί δίπλα του . Δεν  θεωρεί ότι είναι μέλος  κάποιου  
φορέα που  τον  αντιπροσωπεύει, κάποιου  φορέα που  τον  
εκπροσωπεί, κάπου  φορέα που  νοιάζεται γι ’  αυτά που  
συμβαίνουν .  Και δεν  το  βάζω συνδικαλιστικά, με  την  έννοια 
να διεκδικήσει οτιδήποτε  άλλο που  πρέπει και αυτό  να το  έχει 
υπόψη  του , αλλά πραγματικά σε  αυτή  τη  συγκυρία υπάρχει 
ένας  τεχνικός  κόσμος , ο  οποίος  καθημερινά έχουμε  φτάσει στο  
σημείο  να λέμε  α, είσαι μηχανικός  κρίμα. Διότι εμείς  αυτό  
ακούμε  καθημερινά που  είμαστε  στο  δημόσιο , ότι α, είσαι 
μηχανικός  τότε  κρίμα διότι οι αυξήσεις  σου  είναι παραπάνω, 
άρα ο  μισθός  σου  είναι κατώτερος από  ακόμα και από  τους  
ΔΕ , λόγω του  ότι πληρώνουμε  ΤΣΜΕΔΕ , το  οποίο  καθημερινά 
αυξάνεται. 
 Έχουμε  φτάσει στο  σημείο  πραγματικά να λέμε  μήπως  
έπρεπε να είχαμε  αλλάξει κατεύθυνση  με  την  υποβάθμιση  που  
καθημερινά δεχόμαστε , καθημερινά και έχουνε περάσει άπειρα 
νομοσχέδια και δεν  θέλω να μπω σε  αυτό , που  νοιώθουμε  οι 
τελευταίοι των  Μοϊκανών . Και σε  αυτή  τη  φάση  το  
Επιμελητήριο  δεν  ήταν  δίπλα μας  και τώρα ερχόμαστε  με  το  
ΤΣΜΕΔΕ , το  μόνο  που  λέγαμε  ότι έστω θα έχουμε  μία 
σύνταξη , έστω θα έχουμε  μία ασφάλιση , έστω θα έχουμε  κάτι, 
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καταρρακώνεται, μας  το  κλέβουνε  και εμείς  τι κάνουμε ; Γιατί 
αυτό  είναι το  ερώτημα, τι κάνουμε ; 
 Άκουσα συζητήσεις  κάτω από  το  τραπέζι, όπλα που  δεν  
θέλουμε  να βγούνε στην  επιφάνεια, πότε  θα τα βγάλουμε  αυτά 
τα όπλα; Δηλαδή  όταν  πια θα γίνει τι;  Δεν  ξέρω τι περιμένει 
δηλαδή  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  για να βγάλει τα όπλα που  
έχει, διότι εγώ δεν  τα βλέπω και θεωρώ ότι αν  πάμε  και αν  
συνεχίσουμε  έτσι με  τον  κόσμο  περιθωριοποιημένο , με  
διαπραγματεύσεις  που  μέσα σε  μια νύχτα αλλάζουνε και 
κερδίζουμε  το  ελάχιστον  από  την  άλλη μέρα το  χάνουμε , διότι 
έτσι πάει. Αν  δει κανείς  τα νομοθετήματα και πίστεψέ  με  
Πρόεδρε τα παρακολουθώ πάρα πολύ  αναλυτικά, κερδίζουμε  
τη  μία μέρα και χάνουμε  την  άλλη και κάθε μέρα οι προσφυγές  
μας  είναι χειρότερες και είναι ακόμα πιο  δύσκολες  και δεν  τις  
κερδίζουμε  και παντού , γιατί κάθε μέρα θεσμοθετείται και 
χειρότερα ο  ρόλος  του  μηχανικού  και κάθε μέρα 
υποβαθμίζεται.  
 Σε  αυτή  λοιπόν  τη  φάση  εγώ θέλω από  εδώ φεύγοντας , 
θα ήθελα να έχω μία απάντηση , μέχρι στιγμής  δεν  την  έχω 
πάρει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο   συνάδελφος  Ποβάσκη . 
 
ΠΟΒΑΣΚΗ:  Συνάδελφε   Πρόεδρε καταρχάς  να με  κόψεις  στο  
5λεπτο  δεν  έχω καμία αντίρρηση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να σε  κόψω; 
 
ΠΟΒΑΣΚΗ: Ναι, ναι να με  κόψεις , γι ’  αυτό  θα ξεκινήσω 
ανάποδα. 
 Έχω μία 6σέλιδη  εισήγηση  την  οποία την  έστειλα στον  
Πρόεδρο  της  Αντιπροσωπείας , ο  οποίος  είπες  σας  την  
κοινοποίησε . Εγώ θα ξεκινήσω ανάποδα, θα πω την  τελική  
μου  πρόταση  και εάν  έχω χρόνο  θα πάω και στο  γιατί. 
 Η  πρότασή  μου  είναι:  
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  Τέλος  στην  ιδεολογία της  ανοχής , επιτέλους  να σταματήσει 
αυτό  το  καταστροφικό  για τη  χώρα παιχνίδι των  
αντιπαροχών  και του  αντιπραγματισμού , μοίρασμα θέσεων . 

  Η  επιλογή  των  εκπροσώπων  στους  φορείς  πρέπει να 
γίνεται με  κριτήρια σοβαρότερα από  τα προσωπικά, 
κομματικά, παραταξιακά ή  ομαδοποιημένα συμφέροντα. 

  Πρέπει να θωρακίσουμε  τη  λειτουργία των  οργάνων , οι 
πολλοί πρέπει να επιλέγουν .  

  Να επιστρέψουμε  στις  διατάξεις  των  αρχικών  νόμων  που  
στόχο  είχαν  το  συμφέρον  των  πολλών .  

  Εκλογή  των  εκπροσώπων  και όχι διορισμός  αυτών .     
  Εκλογή  από  την  Αντιπροσωπεία του  ΤΕΕ , από  τις  

εργοληπτικές  οργανώσεις  των  ικανοτέρων  και όχι των  
εκάστοτε  ημετέρων . 

  Αν  μελετηθούν  με  προσοχή  όλες  οι καινούριες  διατάξεις  της  
ασφαλιστικής  νομοθεσίας , εκτός  της  αδυναμίας  εντοπισμού  
τους  στον  κυκεώνα των  απίστευτων  τροπολογιών , 
διαπιστώνεται ο  στόχος  της  κάθε κίνησης . Είναι η  κάλυψη  
της  ανεπάρκειας  και άγνοιας  της  πολιτικής  εξουσίας , 
πρωταγωνιστές  και κομπάρσοι και η  αφαίμαξη  των  
αποθεματικών . 

  Η  επιλογή  των  εκπροσώπων  μας  στη  Διοικούσα Επιτροπή  
του  ΤΣΜΕΔΕ  και στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  ΕΤΑΑ  (εκεί 
έχουνε έναν), πρέπει να είναι αρμοδιότητα ενός  ευρύτερου 
οργάνου , γεγονός  το  οποίο  κρίνουμε  απαραίτητο να 
υιοθετηθεί από  όλες  τις  οργανώσεις  που  συμμετέχουν  στην  
ευρύτερη  (Διοικητικό  Συμβούλιο) και ειδικότερη  (Διοικούσα 
Επιτροπή) του  τομέα του  ΤΣΜΕΔΕ , σύντμηση  της  
διοίκησης . 

Η  πρότασή  μου  είναι οι εκπρόσωποι του  ΤΕΕ  να 
εκλέγονται  από  την  Αντιπροσωπεία, από  έναν  κατάλογο τον  
οποίο  θα έχουνε εγκρίνει όλες  οι περιφερειακές  
Αντιπροσωπείες. Η  επιλογή  από  Σώμα με  ικανό  αριθμό  
εκλεκτόρων  στην  προκειμένη περίπτωση  αρχικά περίπου  800 
είναι αυτά τα άτομα, και τελικά 200 που  είναι η  Κεντρική  
Αντιπροσωπεία, νομίζω ότι είναι και ορθότερη  και 
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δημοκρατικότερη , παρέχει δε  μεγαλύτερες  εγγυήσεις  
διαφάνειας  των  αποφάσεων .  
 Είναι βέβαιο  ότι θα παρεισφρήσουν  και εκεί γραμμές  και 
κάθε είδους  πολιτικός  αντιπραγματισμός , πλην  όμως  μπορεί 
να ξεφύγουν  ορισμένοι και να δώσουν  το  αναμενόμενο  
καινούριο  στίγμα της  διακυβέρνησης  κράτους  και του  ιδίου  του  
ΤΕΕ . 
 Τώρα θα συμφωνήσουμε  και με  τον  συνάδελφο  Ξυλούρη  
και λέω το  εξής , πρέπει να προσεταιριστούμε  όλο  τον  κόσμο  
της  χώρας , όχι τις  διοικήσεις  και να προσπαθήσουμε  να 
επιβάλλουμε  νομοθετικά μονοσήμαντα αιρετούς και όχι 
διορισμένους  από  διάφορα συμφέροντα εκπροσώπους . Είναι 
προφανές  ότι στην  επίλυση  ενός  προβλήματος  παίζει ρόλο και 
αυτός  που  προσπαθεί να το  επιλύσει. 
 Θεωρώ ότι τις  παγιωμένες  θεωρίες  και τις  
κατασταλαγμένες  απόψεις  των  παλαιοτέρων  γενεών , πρέπει 
να τις  αντιμετωπίσουν  με  άλλο κριτικό  μάτι οι νεώτεροι 
συνάδελφοι και να τις  ανατρέψουν . Από  το  έτος  1940 έως  και 
το  έτος  1979, 39 χρόνια, οι εκπρόσωποι ήταν  εκλεγμένοι, από  
το  1979 και εντεύθεν  είναι διορισμένοι. Κατά την  άποψή  μου  η  
αλλαγή έγινε  λόγω αύξησης  των  μετόχων  του  ταμείου  και του  
επαγγελματικού  αντικειμένου εισφορές  και ποσοστά επί τον  
προϋπολογισμό  έργων  και ιδιωτικών  οικοδομών . 
 Αυτό  είναι το  δια ταύτα, εκείνο που  θέλω να πω είναι το  
εξής , ότι το  ταμείο  δημιουργήθηκε  το  1932 από  τους  
εργολάβους . Το  1934 έγινε  από  τους  εργολάβους  δημοσίων  
έργων , οι δε  μηχανικοί μπήκαν  το  1940, το  1940 Πρόεδρος  
της  Κυβέρνησης  ήτανε  ο  Ιωάννης  Μεταξάς , δικτατορία και ενώ 
είχαμε  δικτατορία οι εκπρόσωποι των  φορέων  ήταν  
εκλεγμένοι, μέχρι το  1979. Το  1979 ξαφνικά άλλαξε . 
 Εγώ θέλω να σε  ρωτήσω Πρόεδρε το  εξής , ποιοι από  τα 
κριτήρια των  ανθρώπων  που  στέλνουμε  εδώ, ποιος  τα 
αποφασίσει. Από  ‘κει και πέρα είπες  προηγουμένως  πολύ  
σωστά ότι δεν  έχουμε  το  δικαίωμα να τους  κατευθύνουμε . 
Όταν  όμως  τους  εκλέγουμε , νομικά ναι, νομικά, βεβαίως , έχει 
τη  δυνατότητα να αποφασίζει και να ψηφίζει κατά την  κρίση  
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του , αλλά από  ‘κει και πέρα όταν  εκλέγεται από  την  
Αντιπροσωπεία είναι υπόλογος .  Λοιπόν , όλο  και κάποιος  θα 
ξεφύγει. 
 Όσον  αφορά τώρα την  προσφυγή  την  οποία κάνατε, έχω 
την  εντύπωση  ότι είναι χαμένη από  χέρι νομικά και έχω…, η  
αναφορά που  έγινε  για ποινική  διερεύνηση  κ .λ .π . Είσαστε  από  
χέρι χαμένοι και μάλιστα απορώ πώς  δέχθηκε ο  Δικηγορικός  
Σύλλογος  να κάνει ένα τέτοιο  πράγμα, όλοι οι άλλοι εντάξει, 
αλλά το  πώς  το  δέχθηκε δεν  το  κατάλαβα ποτέ . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Τα μπικικίνια στη  μέση . 
 
ΠΟΒΑΣΚΗ:  Δεν  έκανε  τίποτα άλλο ο  Πρόεδρος  της  Τράπεζας  
της  Ελλάδας  να εφαρμόσει το  νόμο , δηλαδή  το  1997 δικαιούτο  
το   Διοικητικό  Συμβούλιο  του  ΤΣΜΕΔΕ  να επενδύσει μέχρι τα 
20%, χωρίς  έγκριση . Το  1999 το  20% έγινε  23%, αλλά τι άλλο 
ψηφίστηκε  το  1999; Η  δυνατότητα να αυξάνει αυτό  το  23 σε  
περίπτωση  επενδύσεως  σε  κινητές  αξίες , γιατί θα μπορούσε  
να επενδύσει και σε  ακίνητα. 
 Με  απόφαση  του  Προέδρου της  τράπεζας , του  
Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος , με  ΚΥΑ , 
Κοινή  Υπουργική  Απόφαση , απλούστατο  ήταν  το  θέμα, αυτός  
έκρινε και έκανε  αυτό . Εγώ αν  ήμουνα στη  θέση  τη  δική σας  
θα τον  κυνηγούσα με  τις  διατάξεις  των  Διοικητικών  
Συμβουλίων  των  Ανωνύμων  Εταιρειών , διότι εκεί καθορίζεται 
τι και πως  μπορεί, τι δικαιώματα και τι υποχρεώσεις  έχεις  
όταν  διοικείς  μία Ανώνυμη  Εταιρεία. Εκεί μπορείτε να το  
βρείτε σκάρτο .  Τι είμαστε ; 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΟΒΑΣΚΗ:  Όχι, ο  οποιοσδήποτε  αν  εγώ έχω συναλλαγές  με  
μία Ανώνυμη  Εταιρεία μπορώ να σε  κυνηγήσω, ο  
οποιοσδήποτε . 
 Εγώ πιστεύω ακραδάντως  ότι έχουν  γίνει πάρα μα πάρα 
πολλά ιστορικά λάθη  στην  εξέλιξη του  ΤΣΜΕΔΕ . Αυτή  η  
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αλλαγή που  έγινε  το  1979. Ένα άλλο θέμα γιατί από  τη  στιγμή  
που  είμαστε  μέτοχοι δεν  υπάρχει άλλο ταμείο  όπου  να έχει 
μετόχους  είναι έτσι ή  δεν  είναι; 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Δεν  είμαστε  τώρα. 
 
ΠΟΒΑΣΚΗ:  Ήμασταν  όμως , έπρεπε κανονικώς…, (δεν  
αποδίδεται καθαρά)…, οι  διοικήσεις , γι ’  αυτό  υπάρχει σωρεία 
σφαλμάτων  και καταλήξαμε  σε  αυτό  το  δραματικό  σημείο  να 
απαιτήσουνε  αφού  είμαστε  μέτοχοι, να έχουμε  υπογράψει 
ατομικές  συμβάσεις  με  το  ΤΣΜΕΔΕ  και να μη  στηριζόμαστε σε  
νομοθετική  ρύθμιση  και την  εγγύηση  του  κράτους . Κάτι το  
οποίο  δεν  το  κάνανε οι διοικήσεις  και κάπου  εδώ φταίνε, 
φταίει το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  διαχρονικά όχι εσύ . Έπρεπε 
να κάνουμε  αυτό  το  πράγμα. 
 Εγώ λοιπόν  τώρα έστω και αργά προτείνω ότι θα πρέπει 
και θέλω να μου  απαντήσεις  το  πώς  εκλέξατε και όσον  αφορά 
την  Τράπεζα Αττικής , ακούστηκε  το  εξής , ότι ήταν  μία 
αντιπαροχή  το  δάνειο  που  έδωσε στη  ΝΕΑ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ , 
ήτανε  οικονομική  αντιπαροχή  θέσεων , δεν  μιλάω οικονομική , 
δηλαδή  εγκρίθηκε  αυτό  για ορισμένες  θέσεις .  Δεν  πειράζει ας  
απαντήσεις  και ας  στεναχωρηθεί. Και ζητάω από  το  ΤΕΕ /ΤΑΚ  
Πρόεδρε που  φεύγεις  με  ακούς  ελπίζω, εγώ ζητάω το  
ΤΕΕ /ΤΑΚ  να ζητήσει επισήμως  από  το  Κεντρικό  ΤΕΕ  να μας  
πούνε  όσον  αφορά την  Τράπεζα Αττικής  γιατί εκεί είναι το  
σκάρτο , να μας  ενημερώσουν  εάν  την  απόφαση  την  πήρε  ο  
Πρόεδρος  εθνικά, ο  Πρόεδρος  της  Τράπεζας  Αττικής , όχι 
εθιμοτυπικά και με  τα ποσοστά που  έχει το  42%  περίπου ή  
προέρχεται από  το  ΤΣΜΕΔΕ . 
 Έχει την  έγκριση  ο  Πρόεδρος  της  Τράπεζας  Αττικής  από  
το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  ΤΣΜΕΔΕ , διότι εκεί απαιτείται, 
δεν  είναι θέμα ότι ο  εκπρόσωπος μπορεί να ψηφίσει, 
υποτίθεται ότι αποφασίζει το  Διοικητικό  Συμβούλιο  και τον  
εξουσιοδοτεί να δώσει την  έγκριση  για να δώσουν  αυτά τα τρία 
εκατομμύρια τα οποία είναι δανικά και αγύριστα. Δεν  υπάρχει 
περίπτωση  να τα πάρει και ότι χάνει η  Τράπεζα Αττικής  το  
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χάνει το  ΤΣΜΕΔΕ . Το  42% των  3 εκατομμυρίων  είναι δικό μας , 
ποιο ; Όχι πήρε  δάνειο  τώρα πρόσφατα, δεν  ξέρω τι άλλα έχει 
πάρει, έχει πάρει και άλλα; Όταν  η  ΝΕΑ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  παιδιά 
χρωστάει 120 εκατομμύρια γενικά και το  ΠΑΣΟΚ  105 κάτι 
τέτοιο ,  109 κάτι λιγότερο  χρωστάει, από  πού  θα τα βρουν  να 
τα δώσουνε  ρε  παιδιά; Είναι τελειωμένη  υπόθεση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν  ολοκλήρωσες ; 
 
ΠΟΒΑΣΚΗ:  Δηλαδή  ουσία, εμείς  δώσαμε 1.200.000 στη  ΝΕΑ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ; Ναι τα χαρίσαμε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ολοκλήρωσες  συνάδελφε ; 
 
ΠΟΒΑΣΚΗ:  Ένα δευτερόλεπτο  Πρόεδρε να δω αν  έχω 
σημειώσει κάτι;  Τελειώσανε τα πέντε ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πέντε  μόνο ;  Τα εννέα. 
 
ΠΟΒΑΣΚΗ:  Ευχαριστώ συνάδελφοι, ελπίζω Πρόεδρε να την  
προσαρτήσεις  στα πρακτικά την  εισήγηση  που  σου  έχω 
στείλει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Βεβαίως . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Για την  Πειραιώς  και την  Αγροτική δεν  θα πεις ; 
 
ΠΟΒΑΣΚΗ:  Τι δουλειά έχουμε  εμείς  με  αυτές ; Εγώ μιλάω για 
την  Αττικής . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε  το  συνάδελφο  
Ποβάσκη . 
 
ΠΟΒΑΣΚΗ:  Ευχαριστώ και εγώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να είσαι καλά, ο  συνάδελφος  
Μαρμάρου . 
 
ΜΑΡΜΑΡΟΥ:  Συνάδελφοι για πείτε  μου  κάτι, από  τότε  που  
γράφτηκα Πρόεδρε ακούς ; Από  τότε  που  γράφτηκα στο  
Τεχνικό  Επιμελητήριο  έχω ένα ερώτημα, έψαξα τους  νόμους  
όλους  και είδα ότι το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  είναι ο  
θεσμοθετημένος  τεχνικός  σύμβουλος  της  πολιτείας  και μόνο  
αυτό , είναι φορέας  των  μηχανικών  ή  συνεχίζουμε  το  
παραπλανητικό ταξίδι να βρισκόμαστε  εδώ και να λέμε  όλοι 
γιατί το  ΤΕΕ  δεν  μας  αντιπροσωπεύει, γιατί το  ΤΕΕ  δεν  κάνει 
εκείνο, γιατί το  ΤΕΕ  δεν  κάνει το  άλλο; 
 Σε  μια ομάδα εργασίας  που  βρέθηκα στο  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  πριν  από  15 χρόνια 20, είχαμε  καταλήξει ότι δεν  
εκπροσωπεί τους  μηχανικούς , πριν  20 χρόνια, δεν  είναι 
φορέας  των  μηχανικών , ούτε  συνδικαλιστικός , το  
επιστημονικός  θα το  συζητήσουμε  γιατί ποιοι είναι εκεί μέσα 
και τι ακριβώς  γίνεται, εντάξει ας  πούμε  ότι υπάρχει κάτι 
τέτοιο . Γιατί όλοι ασχολούμαστε  ότι το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  
δεν  έχει κάνει κάτι για τους  μηχανικούς ; Θέλω να μου  
απαντήσετε , είναι θεσμοθετημένος  μόνο  φορέας  τεχνικός  
σύμβουλος  της  πολιτείας  ή  μπορεί να εκπροσωπεί και 
συνδικαλιστικά τους  μηχανικούς ; Όχι δεν  μπορεί, τότε  εδώ 
πέρα τι έχουμε ; Γιατί είμαστε  εδώ; Γιατί μαζευόμαστε ; Γιατί 
ψηφίζουμε  μέλη  στο  Τεχνικό  Επιμελητήριο ; Ποιος  θα μου  
απαντήσει; Γιατί δεν  πρέπει να ιδρυθεί ένας  άλλος  φορέας  
συνδικαλιστικός  και επιστημονικός ; Τι ακριβώς  κάνομε  
δηλαδή ; Μπορεί ο  Πρόεδρος , η  Διοικούσας  Επιτροπή , η  
Αντιπροσωπεία να το  παίζει σε  δύο  ταμπλό; Δηλαδή  από  τη  
μία έχει τη  στήριξη  και ζητάει την  ψήφο  των  μηχανικών  
δημοκρατικά και από  την  άλλη είναι ο  μόνος  σύμβουλος  της  
πολιτείας ; Ε , πώς  θα γίνει αυτό  το  πράγμα δηλαδή ; Πώς  θα 
γίνει; Αυτό  δεν  το  καταλαβαίνω, κοντεύω, θα τελειώσουμε  πια 
σαν  μηχανικοί και πρέπει να μου  απαντήσετε . 
 Ένα δεύτερο, είπατε ότι βγάλατε  τον  ΚΕΝΑΚ  γιατί θα 
πληρώναμε  50.000 πρόστιμο  την  ημέρα λόγω 
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περιβαλλοντικών…, ακριβώς  και μάλιστα το  συσχετίσατε  ότι 
είναι οι αμοιβή , το  εισόδημα τριών  μηχανικών  στη  σημερινή 
εποχή  το  ετήσιο , 17.000; προσωπικά δεν  παίρνω 17.000, 
είμαι ελεύθερος  επαγγελματίας , συντάσσομαι με  τον  κ . 
Ξυλούρη . Δηλαδή  έχετε την  εντύπωση  στο  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  ότι το  κατώτατο  που  υπάρχει σήμερα είναι τρεις  
μηχανικοί στις  50.000  μπορεί οι αρχιτέκτονες , πολιτικοί, 
μπορεί τροποποιήσεις  λέει, τακτοποιήσεις  ημιυπαιθρίων . Όλα 
αυτά είναι παράνομα και έχουν  καταγγελθεί όλα και έχουν  
γίνει μηνύσεις  στο  Συμβούλιο  της  Επικρατείας  και περί 
ημιυπαιθρίων  και περί τακτοποιήσεων  κ .λ .π .  Συμμετέχουμε  
όλοι όπως  μπορούμε  για να βγάλουμε  το  ημερήσιο , αλλά δεν  
είναι 15.000 που  βγάζει ένας  μηχανικός .  50 ευρώ είπατε κ . 
Ξυλούρη ;  Άρα λοιπόν  μην  μας  αξιολογείτε  έτσι ότι με  15.000 
είμαστε  και μπορούμε  να υπάρχουμε  σήμερα, εκτός  αν  
εννοείτε  ότι κάνουμε  άλλη απασχόληση , παίρνουμε  
επιδοτήσεις  από  τα λάδια, από  τα ξίδια δεν  ξέρω τι. 

Κάτι άλλο , κ . Μακέδο  θέλω να μου  πείτε  κάτι, επίμονα 
σας  ρωτώ για μειώσεις  των  εισφορών  και μου  εμπλέκετε  την  
ανταποδοτικότητα με  τις  συντάξεις . Όλο  οι συνάδελφοι εδώ 
μιλούν  για μειώσεις  ή  τουλάχιστον  το  φαντάζονται για 
μειώσεις , γιατί αν  15.000 ας  πούμε  ότι παίρνω ετήσιο , τις  
4.000 τις  δίνω στο  ΤΣΜΕΔΕ . Αν  έχεις  και υποχρεώσεις , παιδιά 
και το  ένα και το  άλλο  για πείτε  μου  εσείς  τώρα γιατί να πάω 
να πληρώσω το  ΤΣΜΕΔΕ ;  Για να λέω του  γιατρού , γιατρέ  και 
εγώ σπούδασα σαν  και εσένα αλλά κάνε μου  το  κατοστάρι  που  
παίρνεις , αυτό  που  σας  είπα προηγουμένως  σε  πέντε  μηνιαίες  
αποδείξεις  αν  είσαι φίλος  για να μπορέσω να τα πάρω πίσω. 

Δηλαδή  εσείς  δε  μιλάτε  καθόλου  για μειώσεις  από  τις  
2.015 ευρώ το  εξάμηνο ; Δεν  μιλάτε ; Δηλαδή  τι διεκδικούμε ; Τι 
ακριβώς ; Δηλαδή  από  τη  μια μας  κλέβουν  τα αποθεματικά από  
την  άλλη  δεν  κάνουμε  τίποτα, από  την  άλλη  λέμε  να 
παραμείνουν  στις  2.015 και αν  εγώ δεν  έχω τις  2.015 τέλος  
Απριλίου  μπορώ να έρθω στο  ΤΕΕ  να αναλάβει κάποια 
υποχρέωση  ή  μόνο  στην  περίπτωση  των  αυξήσεων ; 
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Και κάτι ακόμα, για τα επαγγελματικά δικαιώματα Χρήστο  
έχουμε  μιλήσει και κατ ’  ιδίαν . Πρέπει αυτά να προχωρήσουν  
διά ροπάλου , να ξεχωριστούν  και ας  πέσει πολιτικό  κόστος , 
εκτός  αν  δεν  είσαι διατεθειμένος  να το  αναλάβεις . Τι πρέπει 
να γίνει τώρα, φτάσαμε  να κάνουμε  μελέτες  σε  βιομηχανίες  ή  
σε  πρατήρια ή  σε  συνεργεία, οτιδήποτε  τεχνικό  άλλο έργο και 
να έχουμε  τις  αμοιβές , τις  γνωστές  αμοιβές  του  1930 τόσο ; 
’38, τι θα γίνει με  αυτό ; Και αναλαμβάνουμε  υποχρεώσεις  και 
πάμε  και ζητάμε  άλλα και μας  λένε και οι ιδιοκτήτες  αφού  εδώ 
υπογράψαμε  συμφωνητικό  θα πάρεις  500,95 και αυτά 
κατέθεσα στην  Εθνική  Τράπεζα, γιατί μου  ζητάς  5.000 και 
6.000;ς  

Επίσης  θα πρέπει να μας  πείτε  αν  αυτές  οι ελάχιστες  
αμοιβές  τις  οποίες  διεκδικούμε  και θέλουμε , τις  νόμιμες  
αμοιβές , αν  ανταποκρίνονται στο  έργο που  εκτελεί ένας  
μηχανικός . Δηλαδή  αν  ας  πούμε  για μια μελέτη  θέρμανσης  
πόσο  έχει κ . Ξυλούρη ; Έχει 1.000 ευρώ ας  πούμε  είναι τόσο  
το  1.000 ευρώ αν  θέλεις  να βάλεις  να το  δεις  και με  τον  
ΚΕΝΑΚ , αν  θες  να το  δεις  και δεξιά και αριστερά;  

Άρα εγώ νομίζω ότι πρέπει να διεκδικήσουμε  
πραγματικές  τιμές  κατόπιν  αξιολογήσεως  και όχι ελάχιστες  
αμοιβές  επί των  έργων . Ευχαριστώ πάρα πολύ . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, ο  συνάδελφος  
Σωμαράκης  και κλείνει ο  κατάλογος  των  τοποθετήσεων . 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Προχθές  σε  μια συνέντευξη  του  ο  Στέλιος  ο  
Ράμφος  για όσους  τον  ξέρουνε, ένας  φιλόσοφος  και 
συγγραφέας , είπε ότι, έφτασε  ηρωισμός  τριών  ημερών  για να 
καταστρέψει την  Ελλάδα. Ο  Ράμφος  ο  Στέλιος  τι ήθελε  να πει;  
Ότι μετά το  Πολυτεχνείο  ανέλαβαν  τη  διοίκηση  της  χώρας  
άνθρωποι οι οποίοι αναδείχθηκαν  από  εκεί μέσα χωρίς  να 
έχουν  την  ικανότητα να μπορούν  να διοικήσουν  μία χώρα.  
Δηλαδή  οι διάφοροι εκφωνητές  και εκφωνήτριες  ή  η  
συντονιστική  επιτροπή  έλαβε  μετά από  εκεί θέσεις  διάφορες  
σε   Υπουργεία, πήρε  πίσω τον  ηρωισμό  με  αποτέλεσμα η  
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χώρα σήμερα να βρίσκεται σε  αυτό  το  χάλι. Αυτή  είναι ή  
άποψη  του  Στέλιου  του  Ράμφου , την  οποία θεωρώ ότι είναι 
πάρα πολύ  σωστή . 
 Ψάχνουμε  συνεχώς  τις  ευθύνες  στους  άλλους , κάποτε  
πρέπει αυτό  να σταματήσει, όλοι μας  συνάδελφοι έχουμε  
ευθύνη  γιατί το  ΤΕΕ  είναι έτσι εδώ. Όλοι μας  βοηθήσαμε  αυτό  
το  όργανο να κατρακυλήσει. Και το  βοηθήσαμε  όλοι μας  
καθένας  από  τη  θέση  του  και όταν  βλέπομε  όλοι μας , γιατί δεν  
νομίζω να μην  το  βλέπουμε , ότι σε  διοικήσεις  και δεν  είναι 
προσωπικό  το  θέμα, προς  Θεού  αυτό  είναι από  τότε  που  είμαι 
μηχανικός , από  το  ’73, το  ’73 δεν  υπήρχε  εδώ ήτανε  χούντα, 
μόλις  έγινε  η  πρώτη  διοίκηση  με  τον  Κουλουμπή . 
 Όταν  λοιπόν  βλέπουμε  να αναδεικνύονται άνθρωποι από  
τις  διοικήσεις , το  είπε και ο  Κώστας  προηγουμένως  και εγώ 
συμφωνώ, οι οποίοι προέρχονται από  κομματικούς  
μηχανισμούς , τους  οποίους  σήμερα οι ίδιοι καταδικάζουν , 
είναι φοβερό  πράγμα. Δηλαδή  είναι άνθρωποι που  
προέρχονται από  τον  κομματικό  μηχανισμό  του  ΠΑΣΟΚ , 
αναδείχθηκαν  από  τον  κομματικό  μηχανισμό  του  ΠΑΣΟΚ  και 
σήμερα κατηγορούνε  το  ΠΑΣΟΚ  για φασισμό . Αυτό  παιδιά δεν  
ξέρω να το  ερμηνεύσω. Εγώ δεν  το  καταλαβαίνω αυτό , είναι 
δυνατόν ; 
 Αυτή  την  ώρα συνάδελφοι η  χώρα για διάφορους  λόγους  
και όλοι μας , εγώ τουλάχιστον  θεωρώ ότι είμαι υπεύθυνος , 
έχουμε  ευθύνη  γι ’  αυτό  το  κατρακύλισμα, πρέπει να δούμε  τι 
θα κάνουμε . Πρέπει να δούμε  τι θα κάνουμε . Εγώ δεν  ξέρω 
κανένα σύστημα που  επαγγέλλεται ο  φίλος  μου  ο  Κωστής , με  
τον  οποίο  έχω άριστες  σχέσεις , τον  αγαπώ πάρα πολύ  και το  
ξέρει, αλλά διαφωνώ σε  πολλά θέματα.  Εγώ ξέρω ότι και αυτό  
το  σύστημα που  επαγγέλλεται εκείνος , μας  έφερε  υπηρέτριες 
στην  Ελλάδα Ρωσίδες  γιατρούς  και έφτιαξε  στον  Σαπράμοβιτς  
και που  αγοράσανε  και έφτιαξε  αυτούς  που  αγοράσανε  το  
ΚΟΣΤΑ  ΒΙΒΑΡΙ στην  Τσεχία, το  μισό  μόλις  έπεσε  το  τείχος , 
μόλις  έπεσε  το  σύστημα. 
 Δυστυχώς  όπου  υπάρχουν  άνθρωποι υπάρχουν  αδικίες , 
δεν  υπάρχει περίπτωση  να μην  υπάρχουν , αυτή  την  ώρα όμως  
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συνάδελφοι εγώ τι πιστεύω; Ότι η  χώρα μου  έχει πρόβλημα 
και είμαι υποχρεωμένος όχι να αρχίσω ανελέητα να διεκδικώ, 
να καταλογίζω ευθύνες , να λέω εκείνη φταίνε, αλλά να δω 
πως  θα μπορέσω να σώσω από  τη  μεριά μου , να βοηθήσω να 
σωθεί αυτή  η  χώρα, όχι για μένα, γιατί εγώ αύριο  θα είμαι στη  
σύνταξη , αλλά για τα παιδιά μου , για τους  νέους  συναδέλφους  
που  έρχονται , για όλο  τον  κόσμο  αυτός  που  περιμένει ας  
πούμε  μια καλύτερη  μέρα. 
 Δυστυχώς  συνάδελφοι αυτή  η  χώρα ήρθε εκεί που  ήρθε 
με  ευθύνες  πυραμιδικά, αλλά και δικές  μας , γιατί εμείς  
στείλαμε  αυτούς  στη  Βουλή , δεν  πήγανε μόνοι τους , εμείς  
τους  στείλαμε , εμείς  στέλναμε  τα λαμόγια στη  Βουλή  στην  
όποια Βουλή , γιατί θέλαμε  τους  διορισμούς , γιατί θέλαμε  να 
βοηθήσουν  τον  ένα, τον  άλλο, να μας  διορίσει, να μας  κάνει, 
να μας  δείξει, εμείς  τους  στείλαμε . 
 Τα αυθαίρετα συνάδελφοι τα κάνανε συνάδελφοι 
μηχανικοί, βεβαίως , τα αυθαίρετα τα κάνανε συνάδελφοι 
μηχανικοί, που  σημαίνει ότι όλοι βοηθήσαμε  σε  ένα στρεβλό  
κράτος . Τώρα έχουμε  υποχρέωση  όλοι να βάλομε  πλάτη  για 
να το  βοηθήσουμε  να μη  βουλιάξει. Γιατί αν  συνάδελφοι αυτό  
το  κράτος  βουλιάξει, εγώ δεν  θέλω να ζήσω τις  στιγμές… 
(αλλαγή κασέτας)   

   
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Στο  θεσμικό  πλαίσιο  που  υπάρχει σήμερα, 
γιατί όταν  ήμουνα εγώ νεαρός  ήτανε  πλειοψηφικό , ήμουνα 
μέλος  της  επιτροπής  που  το  έφτιαχνε και πίστευα σε  κάτι 
καλύτερο . Όμως  αυτό  το  θεσμικό  πλαίσιο  σήμερα στα πλαίσια 
του  πως  ψηφιζόμαστε  αναδεικνύει συμφέροντα, αναδεικνύει 
διαπλοκές , αναδεικνύει κομματικούς  αναρχισμούς , αναδεικνύει 
ανθρώπους  που  τους  ψηφίζει για Προέδρους  γι ’  αυτό  είπα 
προηγουμένως  στον  Πρόεδρο  τι θα κάνει, όχι προς  Θεού  για 
το  συνάδελφο  τον  Πρόεδρο  δεν  τον  ξέρω καν , αλλά γιατί 
έζησα τον  Κουλουμπή  Υπουργό , το  Λιάσκα Υπουργό , 
Γραμματείς , Γενικούς  Γραμματείς  Υπουργείων , 
Περιφερειάρχες, που  βγήκανε  από  εδώ. Που  σημαίνει ότι 
κάπου  πατήσανε. 
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 Εγώ τι θα ήθελα λοιπόν , να υπάρξει επιτέλους  σε  αυτό  
το  χώρο  αξιοκρατία, γιατί μη  μου  πείτε τώρα ότι φταίει ο  
συνάδελφος  ο  Σπίρτζης  που  εδώ μέσα απόψε  είμαστε  εμείς  οι 
γνωστοί, που  όπως  είπε ο  Ξυλούρης  στο  τέλος  θα μείνω εγώ, 
ο  Ξυλούρης  και ο  Πρόεδρος  να μιλάμε . Μη  μου  πείτε  ότι φταίει 
η  Διοικούσα η  Κεντρική  που  εδώ μέσα δεν  καταφέραμε  να 
συσπειρώσουμε  τον  κόσμο  και που  προχθές  στην  Τράπεζα 
της  Ελλάδας  από  τα 1.200 άτομα των  μηχανικών  ήταν  ζήτημα 
150, γιατί πού  ήτανε  οι άλλοι;   
 
ΠΟΒΑΣΚΗ:  70 τους  μέτρησα. 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  70 τους  μέτρησε , πού  ήτανε  οι άλλοι; Γιατί δεν  
έρχονται ; Γιατί δεν  πρέπει να βγάλεις  στα κεραμίδια κόσμο  
όταν  δεν  μπορείς  να τον  πείσεις  ότι πρέπει να βγει στα 
κεραμίδια. 
 Ας  προσπαθήσουμε  λοιπόν  όλοι μαζί, υπάρχει χώρος , 
υπάρχει τρόπος  να βοηθήσουμε  και θα δούμε  μετά πως  
μπορεί να φτιάξει αυτή  η  ιστορία. Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε  συνάδελφε  
Σωμαράκη . 
 Τώρα ολοκληρώθηκαν  οι τοποθετήσεις  και έχω να 
προτείνω το  εξής , νομίζω ότι υπομονετικά περιμένει μία 
συναδέλφισσα εδώ η  Αριστέα η  Καμπαναράκη , δεν  θέλεις  να 
κάνεις  μία παρουσίαση  του  προγράμματος  δράσης της  
μόνιμης  επιτροπής ; 
 
ΚΑΜΠΑΝΑΡΑΚΗ:  Νομίζω ότι είναι προχωρημένη  η  ώρα, δεν  
γίνεται. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μάλιστα δεν  θέλεις , 
επομένως  θα θέλατε  να δευτερολογήσετε; Ναι, πριν  
δευτερολογήσετε να πω κάτι, συνάδελφοι απευθύνομαι στα 
μέλη  της  Αντιπροσωπείας  τώρα, έχουμε  άλλα δύο  – τρία 
θέματα προτείνω να συνεχίσουμε  την  επόμενη  Τετάρτη  και να 
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ολοκληρώσουμε  τα θέματά μας , συμφωνείτε ή  διαφωνείτε; 
Προς  τα μέλη  της  Αντιπροσωπείας  απευθύνομαι.  Δεν  
μπορείτε την  άλλη  Τετάρτη , τότε  να συμφωνήσουμε  κάτι άλλο; 
Να κάνουμε  μία νέα πρόσκληση , μία νέα συνεδρίαση ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συμφωνείτε; Ωραία. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Αφού  είναι συνέχει βρε  Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αν  δεν  μπορούν , αν  δεν  
μπορούν… 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου)…, αφού  είναι συνέχεια της  άλλης  πότε  μπορούν  
να το  κάνουμε .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έχουμε  τρία θέματα ακόμα, 
εγώ ρωτώ, εγώ είπα Τετάρτη , αντιπροτείνει κάποιος  άλλος  
κάτι; Συνάδελφε  Ξυλούρη  για να καταλήξουμε  κάπου . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Δεν  έχω πρόβλημα, αλλά επειδή θέλω να 
κρατάμε  και τις  διαδικασίες  εγώ θα έλεγα να μας  πούνε  πότε  
μπορούν  να το  κάνουμε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία ακούω, εγώ ακούω. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Αλλά να φέρεις  και αυτό  που  μου  υποσχέθηκες  
και δεν  το  έφερες . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δεν  μπορούσαμε  να το  
φέρουμε  σήμερα συνάδελφε , ούτε  και εγώ ξεχνώ. 
Συναδέλφισσες  από  εκεί, μπορείτε κάποια άλλη μέρα; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Τρίτη  μπορείτε; 
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Όχι θα λείπουμε  και Τρίτη  και Τετάρτη . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία λοιπόν  θα κάνουμε  
μία νέα πρόσκληση  για μία νέα συνεδρίαση , δεν  γίνεται 
διαφορετικά. 
 Πριν  κλείσουμε  για σήμερα να ακούσουμε  τον  συνάδελφο  
τον  Πρόεδρο . 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Συνάδελφε  θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος .  
Απλά θα κωδικοποιήσω αυτά που  άκουσα.  Θα τα 
κωδικοποιήσω, δεν  είναι η  πρώτη  φορά που  τα ακούω και στο  
Κεντρικό  Επιμελητήριο  περίπου  ο  ίδιος  προβληματισμός  
υπάρχει και σε  όλα τα περιφερειακά τμήματα και τα όργανα 
του  ΤΕΕ  και θα προσπαθήσω να τα εξηγήσω σύντομα. 
 Λέει η  συναδέλφισσα η  Βρέντζου  π .χ. το  ΤΕΕ  δεν  ήτανε  
δίπλα μας , το  ΤΕΕ  δεν  έκανε  αυτά που  έπρεπε για τη  μείωση  
των  μισθών  στο  δημόσιο , δεν  το  θεώρησε  κόκκινη  γραμμή  να 
βγει στα κάγκελα και την  ίδια στιγμή  ο  συνάδελφος  
Σωμαράκης  για παράδειγμα, όχι συγγνώμη  ο  προηγούμενος  
συνάδελφος  αναρωτιέται για το  ρόλο του  ΤΕΕ  ότι δεν  είναι 
συνδικαλιστικός  φορέας . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο  συνάδελφος  Μαρμάρου . 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Εντοπίζω τις  αντιφάσεις  που  εμπεριέχονται  στο  
Τεχνικό  Επιμελητήριο  για να τις  συζητήσουμε  και στα 
περιφερειακά και στο  κεντρικό και να πάρουμε  μερικές  
αποφάσεις , γιατί αν  δεν  κατασταλάξουμε  σε  μερικά πράγματα 
απλά θα μιζεριάζουμε  μεταξύ  μας . 
 Εγώ λέω ότι τις  ευθύνες  η  συναδέλφισσα πρέπει 
κανονικά θα έπρεπε κανονικά, καλά έκανε  και τις  αναζητάει 
και στο  ΤΕΕ , να τις  αναζητήσει στο  φορέα που  είναι 
Πρόεδρος , γιατί αυτός  είναι ο  συνδικαλιστικός  φορέας  που  
παλεύει εργασιακά δικαιώματα. 
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Πρόεδρε . 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κάτσε  να ολοκληρώσω. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Μιλούσες  στη  Βουλή  για το  νομοσχέδιο  για το  
μισθολόγιο . 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Εντάξει, εγώ μιλούσα; 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  (…) ότι έχεις  ένα ρόλο, πες  το  μας  δηλαδή . 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Εγώ μιλούσα στη  Βουλή  για το  μισθολόγιο ; Εμένα 
δεν  με  κάλεσαν  συναδέλφισσα στη  Βουλή  για το  μισθολόγιο , 
όχι, κάνεις  πολύ  μεγάλο λάθος  και ευτυχώς  που  η  Βουλή  
αναρτά τις  συζητήσεις  και μπορούμε  όλοι να έχουμε  
πρόσβαση  σε  αυτά. Δεν  είχε  καλέσει, βεβαίως , μα έχει και 
αρχείο , για το  μισθολόγιο  προφανώς  δεν  κάλεσαν  το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο , κάλεσαν  την  ΑΔΕΔΥ , κάλεσαν  τη  ΓΕΣΕΕ  για την  
άδεια δόμησης  μας  κάλεσαν , κόπηκαν  εκεί οι μισθοί πάντως  
στις  άδειες  δόμησης . Άλλα πήγαν  να κοπούν  εκεί και καλώς , 
άλλα πήγαν  να κοπούν  εκεί και καλώς  πήγαν  να κοπούν , τα 
είπα πριν .  

Αν  είναι κακό  να πάμε  να κόβουμε  τα κακώς  κείμενα να 
το  πούμε , αν  μας  αρέσει αυτό  που  ζούσαμε  τόσα χρόνια να το  
πούμε , εμένα δεν  μου  άρεσε, δεν  μου  άρεσε να ταλαιπωρούμε  
και να συγκρούομαι  με  έναν  συνάδελφο  στην  Πολεοδομία γιατί 
το  σύστημα έχει δομηθεί έτσι όπως  έχει δομηθεί. Δεν  μου  
αρέσει ο  νέος  συνάδελφος  να στήνεται στις  3:00 η  ώρα τα 
ξημερώματα στην  ουρά της  Πολεοδομίας . Ο  συνάδελφος  με  
ένα τηλέφωνο να παίρνει αριθμό  πρωτοκόλλου , να περνάει 
φάκελο , να εκδίδεται η  άδεια κ .ο .κ ., μεταξύ  είμαστε  τώρα. 

Άλλη  αντίθεση , λέει ο  συνάδελφος  Σωμαράκης  ο  οποίος  
απ ’  ότι με  ενημέρωσε έχει καταβολές  πολιτικές , ήταν  κοντά 
στον  Ηλία τον  Ηλιού  ως  πεποιθήσεις  λέω εγώ τώρα και εγώ 
το…, όχι εγώ λέω ότι αυτό  είναι πολύ  θετικό  και το  σέβομαι 
έτσι; Λες  όμως , θα προκύπτουν  στο  χώρο  μας  άνθρωποι από  
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κομματικούς  μηχανισμούς , από  τον  κομματικό  μηχανισμό  του  
ΠΑΣΟΚ , του  ΚΚΕ ; Μάλιστα, από  πού  να προέλθουνε λέω εγώ, 
από  αξιοκρατία, ωραία. Πάμε  πίσω, πάμε  πίσω, άρα να 
καταργήσουμε  τις  παρατάξεις . 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Βεβαίως  ναι. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ωραία, και έρχεται μετά η  άλλη αντίθεση , γιατί 
όταν  καταργούνται  οι παρατάξεις , τα κόμματα και όλα τα 
υπόλοιπα επικρατούν  και άλλες  λογικές .  
 Άλλη  αντίφαση , λέμε  μην  καταργηθούν  οι νόμιμες  
αμοιβές  γιατί αν  καταργηθούν  οι συμφωνηθείσες  αμοιβές  και 
το  ξέρουμε όλοι μας  αυτό , θα είναι στα 5 ευρώ και ας  
παίρνουμε  500, ότι γίνεται δηλαδή  στους  γιατρούς , στους  
δικηγόρους  που  είναι χαμηλά οι νόμιμες  αμοιβές  κ .λ .π . Και 
έρχεται ο  άλλος  συνάδελφος  και λέει, τις  βάλατε εκεί για να 
παίρνει το  ΤΕΕ  το  2%. Συνάδελφοι να το  καταργήσουμε  το  2% 
που  παίρνει το  ΤΕΕ  κανένα πρόβλημα, αλλά…, θα κλείσει 
είναι προφανές , το  θέλουμε  το  ΤΕΕ  ή  δεν  το  θέλουμε ; Το  ΤΕΕ  
είναι ο  μόνος  επιστημονικός  φορέας  στην  Ευρώπη που  έχει 
μόνιμη  εισφορά 50 και 60 ευρώ. Ναι, δείτε  τι γίνεται στη  
Βρετανία, στα Ινστιτούτα, στη  Γαλλία, στην  Ισπανία. Λέω τις  
αντιθέσεις , κατά τη  γνώμη  μου  εγώ είπα ποιος  πρέπει να είναι 
ο  ρόλος  του  και θεωρώ ότι του  έχει μεταφερθεί 
συνδικαλιστικός  ρόλος  γιατί εκτός  από  το  ΤΕΕ  συνάδελφοι 
έχουν  απαξιωθεί στο  πέρασμα των  χρόνων  όλοι οι 
συνδικαλιστικοί φορείς , οι εργασιακοί φορείς , οι επιστημονικοί 
φορείς  και όχι μόνο , οι πολιτικοί, τα κόμματα. 
 Άρα έχουν  απαξιωθεί οι κοινωνικοί θεσμοί και προφανώς  
σε  καιρούς  κρίσης  φορείς  σαν  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  φορείς  
που  τα μέλη  τους  έχουνε και ένα επίπεδο  και μπορούν  και 
τεχνοκρατικά να στηρίξουνε τις  πολιτικές  απόψεις  που  έχουνε, 
οφείλουν  να συζητάνε  και τέτοια θέμα και να καθιερώσουμε  να 
βρούμε  μία συνισταμένη  για να φτιάξομε  ένα νέο  κώδικα αξιών  
για την  κοινωνία αλλά και για το  Τεχνικό  Επιμελητήριο . Και 
είναι ζητούμενο  αυτό . 
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 Ακούω επειδή ρωτήθηκα κιόλας , αλλά λέω συνάδελφε  
Σωμαράκη , μακάρι όλοι οι συνάδελφοι που  είναι εδώ μέσα, 
μακάρι εγώ το  εύχομαι ή  που  είναι στην  κεντρική διοίκηση  του  
ΤΕΕ , να αξιοποιηθούν  σε  κυβερνητικές  θέσεις , εγώ το  
εύχομαι, διότι θεωρώ τη  συνεισφορά  του  Κώστα του  Λιάσκα, 
το  μικρό  διάστημα που  ήτανε  Υπουργός  ή  του  Κουλουμπή , 
πολύ  ανώτερο  άλλων  που  υπηρέτησαν  και τελευταία και 
προηγούμενα τα συγκεκριμένα Υπουργεία, πολύ  ανώτεροι. 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Γιατί βοήθησε  στους  Ολυμπιακούς  Αγώνες  μας  
καταστρέψανε. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Εντάξει άμα δεν  ήτανε  ο  Λιάσκας  δεν  θα 
γινόντουσαν  Ολυμπιακοί Αγώνες . 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Όχι, υπήρχαν  αντιθέσεις  τότε  και…, (δεν  
αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Εντάξει, εντάξει. 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Τα συμφέροντα είναι ανάλογα. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Και τελειώνω με  το  εξής , γιατί…, λέμε  αυθαίρετα, 
ποιοι κάνανε τα αυθαίρετα; Όλοι τα κάνανε, τα αυθαίρετα 
προφανώς  δεν  τα κάνανε ούτε  μηχανικοί, τα κάνανε απλοί 
τεχνίτες  κ .λ .π .  Το  δείγμα των  καιρών  ποιο  είναι; Όταν  στη  
Βουλή  συζητήθηκαν  τα αυθαίρετα κλήθηκε  το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  που  κατέθεσε  τις  απόψεις  που  είπαμε  πριν , όχι 
αυτές  που  εφαρμόστηκαν , κλήθηκε  η  ΕΤΕΜ , δεν  θυμάμαι τώρα 
ποιος  άλλος  τέτοιος  φορέας  συλλογικός  κλήθηκε  από  τη  
Βουλή  και κλήθηκαν  και δύο  σύλλογοι αυθαιρετούχων . Είναι 
να τρελαίνεσαι, ο  ένας  το  Ηρακλείου , μα ο  ένας  είναι του  
Ηρακλείου  και ο  άλλος  της  Αθήνας . 
 Άρα η  γνώμη  μου  είναι ότι θέλουμε  να συνεχίσουμε  να 
έχουμε  τη  συλλογικότητα, τη  συλλογική  διαδικασία, τη  
δημοκρατική  διαδικασία που  έχει παραδοσιακά το  Τεχνικό  
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Επιμελητήριο , θέλουμε  να είμαστε  πιο  αποτελεσματικοί όχι με  
τη  λογική  της  Κυβέρνησης  γιατί ούτε  ο  Πρόεδρος  του  ΤΕΕ , 
ούτε  το  ΤΕΕ  είναι Κυβέρνηση , ούτε  έχει τη  δύναμη  να μην  το  
υπερεκτιμάμε , να επιβάλει πράγματα. Εμπεριέχουν  τα μέλη  
του  ΤΕΕ  αντιθέσεις  και συνάδελφε  Ξυλούρη  αυτό  είναι ένα 
σημαντικό  θέμα, διότι δεν  μπορεί ένας  φορέας  που  έχει τον  
άνεργο, που  έχει τον  αυτοαπασχολούμενο , που  έχει το  
μελετητή , που  έχει τον  εργολήπτη , που  έχει τον  υπάλληλο . 
Δηλαδή  εμπεριέχει διαφορετικές  κοινωνικές  τάξεις  να μην  έχει 
αντιθέσεις  και να έρθει να τους  καλύψει όλους  αυτούς , 
προφανώς  συνδικαλιστικά δεν  μπορεί να το  κάνει γιατί έχει 
αυτές  τις  αντιθέσεις  και δεν  πρέπει να το  κάνει και δεν  πρέπει 
να το  κάνει συμφωνώ απόλυτα. 
 Επομένως  αυτό  που  το  ΤΕΕ  καλείται  να κάνει, είναι να 
βγάζει τη  συνισταμένη  που  θα υπηρετεί το  δημόσιο  συμφέρον  
είτε βολεύει εμένα αυτό , είτε τη  συναδέλφισσα ή  το  συνάδελφο  
είτε τους  θίγει. Αν  μπορεί να το  κάνει και εάν  είναι σε  θέση  να 
το  κάνει.   
 Συμφωνώ με  το  Ριχάρδο , ότι πρέπει να ξεκινήσουμε  και 
από  το  θεσμικό  πλαίσιο  και από  τους  εκπροσώπους  του  ΤΕΕ  
όλους  τους  εκπροσώπους  του  ΤΕΕ . Ότι πρέπει να γίνουνε  με  
αξιοκρατικότερο  τρόπο  οι επιλογές  και να ξεπεράσουμε  τον  
κακό μας  εαυτό  σε  όλα αυτά. Δεν  είναι μόνο  το  ταμείο  που  
γίνεται με  αυτό  το  σκεπτικό  η  επιλογή  και δεν  πιστεύω ότι μία 
εκλογικού  τύπου  διαδικασία θα είναι αξιοκρατική  κατά τα 
ιοθόντα που  έχουμε  στο  Τεχνικό  Επιμελητήριο . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Μπορεί να ξεφύγει. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Μπορεί, δηλαδή  εγώ πραγματικά σας  λέω αυτό  
που  προτείναμε  για τις  εκπροσωπήσεις , όχι για το  ΤΣΜΕΔΕ , 
για τις  εκπροσωπήσεις . Είναι να υπάρχουνε σοβαρές  
επιτροπές  που  θα αξιολογούν  τα βιογραφικά και όσα περνάνε 
να γίνεται κλήρωση , να γίνεται λίστα και κλήρωση  και θεωρώ 
τέλος  πάντων  σε  πιο  κρίσιμες  εκπροσωπήσεις  αν  βάλομε  
όρους  και κανόνες  και ξεπεράσουμε  τον  κακό μας  εαυτό , 
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είμαστε  ώριμοι να το  κάνουμε , είμαστε  έτοιμοι όλοι μας  
φαντάζομαι  και η  ελληνική  κοινωνία να ξεπεράσει κάποια 
πράγματα, πραγματικά να πάμε  σε  καλύτερες  επιλογές . 
 Τώρα θέλω να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα, το  ΤΕΕ  δεν  
ασχολείται  με  τη  διαχείριση  και το  τι γίνεται στη  διοίκηση  ή  
στον  υπηρεσιακό μηχανισμό  της  Τράπεζας  Αττικής , για όνομα 
του  Θεού !  Όμως  μερικά πράγματα που  λέγονται  θέλω να είναι 
ξεκάθαρα διότι συνάδελφοι ανεξάρτητα από  τις  αντιθέσεις  μας  
και το  λέω για τις  προηγούμενες  διοικήσεις , οι διοικήσεις  του  
ΤΣΜΕΔΕ  και του  ΕΤΑΑ  συνέχεια δεν  είναι από  τις  διοικήσεις  
που  δεν  τίμησαν  την  εκπροσώπησή  τους  είτε όσον  αφορά και 
την  πολιτική  στάση  που  κράτησαν  και τη  διαχείριση .   
 Το  ταμείο  μας  δεν  βρέθηκε  να έχει ούτε  δομημένα 
ομόλογα, ούτε  να τζογάρει δεξιά και αριστερά, ούτε  να έχει το  
22, 23% που  όριζε  ο  νόμος  σε  απλά ομόλογα. Είναι το  ταμείο  
που  έχει τα λιγότερα κρατικά ομόλογα, που  επέλεξε το  ίδιο  
έτσι να κάνει ομόλογα. Αυτό  που  έκανε  η  Τράπεζα της  
Ελλάδος  κατά τη  γνώμη  μου  είναι παράνομο , όπως  επίσης  δεν  
θεωρώ ότι είναι στο  κενό  η  αναφορά που  κάναμε  στον  
Εισαγγελέα και δεν  είναι στο  κενό  γιατί η  Τράπεζα της  
Ελλάδος  είναι και διαχειριστής σύμφωνα με  το  νόμο  και η  ίδια 
έκανε  εκθέσεις  για το  ’08, το  ’09 και το  ’10, ότι η  τοποθέτηση  
στα ελληνικά ομόλογα δεν  είναι ασφαλής  επένδυση . 
 Ο  νόμος  δεν  την  υποχρέωνε να μετατρέπει όλα τα 
αποθεματικά των  ταμείων  σε  κινητές  αξίες  του  ελληνικού  
δημοσίου , της  έδινε τη  δυνατότητα αν  ήταν  ασφαλής . Άρα έχει 
θέμα, οι κινητές  αξίες  που  ελληνικού  δημοσίου  δεν  είναι μόνο  
τα ομόλογα είναι και άλλα πράγματα. Επίσης  όταν  η  Τράπεζα 
Αττικής  δίνει κάποιο  δάνειο , αυτά δεν  είναι λεφτά του  ταμείου  
ή  κάποια δάνεια. Το  ταμείο  έχει δώσει κάποια λεφτά, έχει ένα 
ποσοστό  την  τράπεζα, οι δανειοδοτήσεις  και η  επιχειρηματική 
δραστηριότητα της  τράπεζας  δεν  είναι από  τα αποθεματικά 
του  ταμείου . Για όνομα του  Θεού ! Είναι από  την  τράπεζα. 
 Το  διευκρινίζω, ναι είναι από  τα κέρδη  ή  από  τη  χασούρα 
αλλά δεν  είναι από  το  ταμείο  και επειδή απασχόλησε  το  θέμα 
και τη  Διοικούσα Επιτροπή  και ρωτήθηκε  ο  Πρόεδρος  της  
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Τράπεζας  Αττικής  και απασχόλησε  και τον  τύπο  και 
ακούγονται  και διάφορα για αντιπαροχές  για διάφορα άλλα. Η  
απάντηση  που  μας  έδωσε ο  Γιάννης  ο  Γαβρίλης  που  εγώ τον  
θεωρώ από  τους  έντιμους  ανθρώπους  που  έχουνε 
εκπροσωπήσει το  Επιμελητήριο  στην  Τράπεζα, όπως  και τους  
προηγούμενους  συναδέλφους , δεν  είχαμε  άλλου  είδους  
κρούσματα τουλάχιστον . Ήτανε  ότι πρώτον  δάνειο  από  την  
τράπεζα έχουνε πάρει όλα τα κόμματα της  Βουλής  πλην  ενός . 
 Το  δεύτερο είναι ότι τα δάνεια αυτά ούτε  παράνομα είναι 
ούτε  μη  εξασφαλισμένα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εξασφαλισμένα είναι δηλαδή ; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Μελλοντικής ; 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Όχι ρε  συνάδελφοι δεν  είναι έτσι τα πράγματα, 
δεν  είναι έτσι τα πράγματα, σας  λέω ότι με  ενημέρωσε  ο  
Γιάννης , εγώ σας  λέω δεν  ασχολούμαι  με  τη  διαχείριση  της  
Τράπεζας  Αττικής , δεν  είναι η  δουλειά μου  και δεν  πρέπει. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Αλλιώς  είναι στις  εφημερίδες  Πρόεδρε. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Καλά οι εφημερίδες  γράφουνε ότι θέλουνε  και οι 
εφημερίδες  συνάδελφοι από  κάπου  παίρνουν  πληροφόρηση . 
 Οι ενέργειες  που  έχει κάνει το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  εγώ 
σας  το  λέω έτσι και ο  χώρος  γενικότερα, για να 
προβληματιστείτε  λιγάκι, θέλω να μου  πείτε  ποιος  φορέας  τα 
έχει βάλει με  το  ΣΕΒ , με  την  Τράπεζα της  Ελλάδος , με  αυτούς  
που  τα έχει βάλει το  ΤΕΕ , με  την  επιτροπή ανταγωνισμού , να 
μου  πείτε  ένα φορέα. Μόλις  μου  πείτε  αυτό  τον  ένα φορέα που  
έχει κάνει τις  αντίστοιχες  ενέργειες  που  έχει κάνει το  ΤΕΕ  να 
μου  το  πείτε , έναν  και οι κόντρες  αυτές  που  κάνουμε  
δημιουργούν  και άλλες  αντιδράσεις  και από  την  Τράπεζα της  
Ελλάδος  και από  την  επιτροπή ανταγωνισμού  και από  
διάφορους  άλλους , δεν  είμαστε  αρεστοί. 
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ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Το  αποτέλεσμα μετράει. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Θα το  δούμε  το  αποτέλεσμα, θα το  δούμε , αλλά 
από  εκεί μέχρι και του  είμαστε  ας  πούμε  συνοδοιπόροι αυτής  
της  πολιτικής  ή  αυτών  των  οργανισμών  ξέρετε απέχει πολύ . 
Από  ‘κει μέχρι του  ότι δεν  βάζουμε  κόκκινες  γραμμές  ή  δεν  
κάνουμε  τίποτα απέχει πολύ  από  τα χαρακτηριστικά του  ΤΕΕ . 
Συνδικαλιστικός  που  είναι στα κάγκελα έχει κάνει αναφορά 
στην  Τράπεζα της  Ελλάδος ; Κάποιος  βρε  παιδί μου  ένα 
σωματείο . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Οι δικηγόροι.   
 
ΣΠΡΙΤΖΗΣ:  Οι δικηγόροι συνάδελφε , οι δικηγόροι τους  
παρασύραμε  με  πολύ  κόπο , με  πάρα πολύ  κόπο . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Ναι γιατί βλέπανε  ότι δεν  περπατάει. 
 
ΣΠΡΙΤΖΗΣ: Κάνουν  απεργίες και συμμετέχουν  όλοι 
συνάδελφοι, εμείς  όταν  μπλοκάρουμε  την  επιτροπή, τις  
επιτροπές  του  ΥΠΕΚΑ  για τις  μελέτες  έρχονται  οι μελετητές  
στο  Τεχνικό  Επιμελητήριο  και στον  Υπουργό  και 
διαμαρτύρονται γιατί στηρίζουμε  τον  αγώνα της  ΕΜΔΥΔΑΣ και 
μπλοκάρουμε  τις  μελέτες . Την  επόμενη  βδομάδα γιατί πρέπει 
να τα λέμε  όλα μεταξύ  μας  και να έχουμε  ειλικρινείς  σχέσεις , 
επειδή  και η  ΕΜΔΥΔΑΣ δεν  είναι ΚΚΕ , ένα είναι το  κόμμα, ένα 
είναι το  χρώμα, πειθαρχία θα σε  διαγράψω, συγγνώμη  ρε  
Ξυλούρη  αλλά μακάρι να το  είχανε όλο  και το  ΤΕΕ . 
 Πηγαίνουνε οι γνωστοί υπάλληλοι που  η  αναφορά τους  
είναι στον  εκάστοτε  Υπουργό  και συμμετέχουν  στην  επιτροπή 
και λειτουργεί η  επιτροπή  χωρίς  τον  εκπρόσωπο  του  ΤΕΕ  εκεί 
πέρα. Είναι να τρελαίνεσαι, πάμε  και μπλοκάρουμε  τις  
επιτροπές  των  έργων  και οι εργοληπτικές  οργανώσεις  
διαμαρτύρονται. Λέμε  να κατεβάσουμε  το  σύστημα των  
αυθαιρέτων , αλλά υπάρχουν  πολλοί συνάδελφοι μες  στις  
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γιορτές  που  περιμένουν  να βγάλουν  το  500άρι και να πάνε 
γάλα στα παιδιά τους . 
 Δεν  είναι εύκολο , το  είπα και πριν , τις  διαφορετικές  έτσι 
εργασιακές  ομάδες  όταν  πας  σε  έναν  αγώνα να τις  καλύψεις  
όλες  και για να κρατήσουμε  το  χώρο  ενωμένο  πραγματικά 
γίνονται  και υποχωρήσεις  προς  τον  ένα, προς  τον  άλλο, προς  
τον  άλλο , ώστε να μην  βγουν  στο  προσκήνιο  αντιθέσεις  
μεταξύ  των  διπλωματούχων  μηχανικών  και των  οργανώσεών  
τους . 
 Εγώ πιστεύω ότι αν  το  Επιμελητήριο  και τα περιφερειακά 
τμήματα δουλέψουν  τις  τρεις  θεματικές  ενότητες  που  είπα 
πριν , αν  ρίξουμε  βάρος  στην  καθημερινότητα του  μηχανικού , 
αν  βγάλουμε  ένα πρόγραμμα, μία πρόταση  προς  τον  Έλληνα 
πολίτη  για την  ανάπτυξη  της  χώρας  και αν  στοιχειωδώς  
κάνουμε  εκείνες  τις  ενέργειες , εκείνες  τις  κινητοποιήσεις  που  
θα – όχι εγώ η  Διοικούσα όχι μόνο  εγώ – όχι απλά στηρίζουμε  
καμία αύξηση , πιστεύουμε  ότι είναι το  θέμα που  θα τα 
δώσουμε  όλα, προφανώς  είπα και στην  Αντιπροσωπεία ότι θα 
οργανώσουμε  κίνημα δεν  πληρώνω το  ΤΣΜΕΔΕ  αν  δεν  
καταφέρουμε  να μπλοκάρουμε  τις  αυξήσεις . Προφανώς  θα 
μαζέψουμε  τα ειδοποιητήρια για να κάνομε  μαζικές  προσφυγές  
για να το  ακυρώσουμε  και θα κάνουμε  και άλλα. 
 Δεν  είναι πάντα εύκολα τα θέματα, δηλαδή  αυτά που  είπε 
κάποιος  συνάδελφος  που  είπε βγάλε  σε  ένα δελτίο  τύπου  για 
τα σούπερ μάρκετ και τα τραπεζικά καταστήματα και μετά 
χάθηκαν , μετά συνάδελφοι χάθηκαν  γιατί δεν  ψηφίστηκαν  από  
τη  Διοικούσα Επιτροπή . Τι να ανακοινώσω ότι εγώ το  
πρότεινα, το  βγάλαμε  δελτίο  τύπου  και η  Διοικούσα δεν  το  
ψήφισε . Εντάξει, εντάξει δεν  θέλω να ακυρώσουμε  το  ρόλο 
του  ΤΕΕ , ούτε  την  εικόνα του  έτσι; Ας  ακυρώνεται του  
Προέδρου του . 
 Σας  ευχαριστώ πάρα πολύ  για τη  φιλοξενία και για τον  
προβληματισμό  σας . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Δεν  μου  απάντησες  όμως  Πρόεδρε σε  κανένα 
από  τα θέματα που  σου  έβαλα ουσίας . 
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ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Με  συγχωρείς… 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Καλά το  κάνεις , καλά το  κάνεις  είσαι Πρόεδρος , 
πώς  θα κάνεις  τη  δουλειά σου ; 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Άμα θέλεις… 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Εγώ σου  έβαλα θέμα και είπα το  παράδειγμα του  
Ινιωτάκη που  έκανε  μία συγκεκριμένη  τοποθέτηση , εσύ  
μίλησες  πέντε  ώρες και δεν  είπες  τίποτα, να τα λέμε  δηλαδή  
μεταξύ  μας . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν  συνάδελφοι… 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ο  Πρόεδρος  τα είπε εδώ τα προβλήματα…, (δεν  
αποδίδεται καθαρά)…, εσύ  δεν  λες  τίποτα. 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ:  Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι να 
ευχαριστήσουμε  και εμείς  το  Χρήστο  το  Σπίρτζη  τον  Πρόεδρο  
του  ΤΕΕ , τον  Κώστα το  Μακέδο , 5,5 ώρες, παρακαλώ, 5,5 
ώρες μιλούσαμε  για ασφαλιστικά κ .λ .π . δείχνει τις  ανησυχίες , 
τις  αγωνίες  και τα ερωτηματικά που  έχουμε  όλοι εμείς . 
 Πρόεδρε πιστεύω πολλά από  αυτά να τα λάβετε υπόψη  
σας . Σας  ευχαριστούμε  και πάλι, για την  επόμενη  συνεδρίαση  
θα σας  στείλουμε  πρόσκληση , η  ώρα είναι 12:25 καληνύχτα 
και τα λέμε  στην  επόμενη  συνεδρίαση .  
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