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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 
 

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  14η  
Επαναληπτική 

Της Αντιπροσωπείας του Τµήµατος 
Της 1ης Αυγούστου 2012 

Ηµέρα Τετάρτη και Ώρα 20:00 
 
 
 
 
 

ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ  

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ  

 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 

ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ, ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ 

ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, 

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ,  

ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 

ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΣ, ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ, 

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, 

ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΕΝ∆ΡΙΣΤΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ, ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ, ΛΥ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 

ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΜΑΝΙΑ∆Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,  ΜΑΣΤΟΡΗΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΙΟΥΛΙΑ, 

ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 

ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ, ΣΓΟΥΡΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ,  ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ 

ΙΩΣΗΦ, ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ. 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  53 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:31         ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 22  
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

 

1. Ανακοινώσεις Προεδρείου. 

2. Ενηµέρωση δραστηριότητας ∆ιοικούσας Επιτροπής. 

3. Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆ιοικούσα 

Επιτροπή.   

4. ∆ιασφάλιση αποθεµατικών του ΤΣΜΕ∆Ε. 

5. Ενηµέρωση σχετικά µε τη διαδικασία ένταξης του µνηµείου 

της Σπιναλόγκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------- 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ...8:16 λεπτά, ήδη είµαστε 

παρόντες 16 άτοµα, έχουµε απαρτία καθώς µε βάση το άρθρο 7 

παράγραφος 9 του νόµου 1486/84, µετά από επαναληπτική 

συνεδρίαση, απαιτείται το ¼ των µελών. Ήδη λοιπόν έχουµε 

απαρτία και ξεκινάµε. Θα παρακαλούσα σιγά – σιγά όλοι οι 

συνάδελφοι να έρθουν να καθίσουν, ησυχία παρακαλώ. 

 Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης σήµερα είναι: 

1. Ανακοινώσεις Προεδρείου. 

2. Ενηµέρωση δραστηριότητας της ∆ιοικούσας Επιτροπής. 

3. Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆ιοικούσα 

Επιτροπή. 

4. ∆ιασφάλιση αποθεµατικών του ΤΣΜΕ∆Ε. 

5. Επίσης θα γίνει µία ενηµέρωση σχετικά µε τη διαδικασία 

ένταξης του µνηµείου της Σπιναλόγκα. 

∆εν έχει κατατεθεί κάποιο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, 

συνεπώς προχωράµε µε τις ανακοινώσεις του Προεδρείου. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

 

Ανακοινώσεις Προεδρείου 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι θα παρακαλέσω 

να ακούσετε τις ανακοινώσεις για να ξεκινήσουµε τα θέµατά µας. 

 Ο συνάδελφος και σήµερα Βουλευτής της Νέας 

∆ηµοκρατίας Μάξιµος Σενετάκης, απέστειλε µία επιστολή προς 

τα µέλη της Αντιπροσωπείας, την οποία θα σας διαβάσω και λέει 

τα εξής. 

 Αξιότιµε κ. Πρόεδρε, αξιότιµοι κ. συνάδελφοι, 

Χαιρετίζω όλα τα µέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ και 

σας δηλώνω µε την παρούσα, την επιθυµία µου να παραµείνω 

ενεργό µέλος του οργάνου της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ. 

 Στις τελευταίες εκλογές είχα την τιµή να εκλεγώ Βουλευτής 

και να µου δοθεί η µεγάλη ευκαιρία να συνεισφέρω και από αυτή 
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τη θέση στη γενικότερη προσπάθεια που κάνει η χώρα µας για 

έξοδο από την κρίση. 

 Το πρόγραµµά µου τις τελευταίες ηµέρες είναι υπερβολικά 

φορτωµένο και βρίσκοµαι το περισσότερο διάστηµα στην Αθήνα, 

λόγω των κοινοβουλευτικών µου υποχρεώσεων. Για το λόγο 

αυτό δεν είναι δυνατόν να παραβρεθώ στη σηµερινή συνεδρίαση 

της Αντιπροσωπείας. 

 Θέλω όµως να γνωρίζετε ότι, η πρόθεσή µου είναι να 

συνεχίσω να συµµετέχω στις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας 

του ΤΕΕ/ΤΑΚ ως µέλος της, µε στόχο να έχω όσο το δυνατόν 

πιο άµεση πληροφόρηση των θεµάτων που απασχολούν τον 

κλάδο. 

 Σε συνδυασµό µε την ιδιότητα του Βουλευτή του Ελληνικού 

Κοινοβουλίου, αλλά και µε τη βοήθεια όλων των µελών και 

οργάνων του ΤΕΕ/ΤΑΚ, που απαρτίζεται από ικανότατα στελέχη 

ανεξαρτήτως παρατάξεων, θέλω να προσπαθήσουµε να κάνουµε 

πράξη όσα πιστεύουµε ότι ενισχύουν την προσπάθεια της χώρας 

µας. 

 Για τους παραπάνω λόγους εκτιµώ ότι η αγαστή 

συνεργασία µας, αλλά και οι κοινές µας δράσεις αποτελούν 

ζητούµενο αλλά και δεδοµένο.  

Βρίσκοµαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστεί. 

Με εκτίµηση  

Μάξιµος Σενετάκης 

Βουλευτής της ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Καταρχήν ξέχασα, να ευχαριστήσουµε βέβαια το 

συνάδελφο, ευελπιστούµε και στη βοήθειά του σε διάφορα 

θέµατα, συγχαρητήρια βέβαια κιόλας για την εκλογή του. 

Ξέχασα να ευχηθώ και καλό µήνα σε όλους εµάς, µιας και 

είµαστε 1η Αυγούστου σήµερα και προχωράµε στις επόµενες 

ανακοινώσεις του Προεδρείου. 

Στις 10-5-2012 υπέβαλε την παραίτησή του από το Σώµα 

όπως ξέρετε ο συνάδελφος Σταµατάκης Γεώργιος, η οποία είχε 

ανακοινωθεί στο Σώµα στη συνεδρίαση στις 16-5-2012.  

Με την µε αριθµό 2148/28 Μαΐου 2012 πράξη του 

Προεδρείου της Αντιπροσωπείας αντικαταστάθηκε από τον 
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Τσαγκαράκη Γεώργιο του Ζ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, που ήταν ο 

επόµενος επιλαχών του συνδυασµού Α∆ΕΣΜΕΥΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΝΕΟΙ. 

Στις 29-5-2012 ο συνάδελφος Τσαγκαράκης Γεώργιος 

υποβάλλει την παραίτησή του από µέλος της Αντιπροσωπείας 

για προσωπικούς λόγους. 

Με την µε αριθµό 2278/11 Ιουνίου 2012 πράξη του 

Προεδρείου της Αντιπροσωπείας αντικαταστάθηκε ο 

Τσαγκαράκης Γεώργιος του Ζ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, µε τη 

συναδέλφισσα Βουµβουλάκη Ευαγγελία Μηχανικό 

Περιβάλλοντος που ήτανε η επόµενη επιλαχούσα του 

συνδυασµού Α∆ΕΣΜΕΥΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 

ΝΕΟΙ (ΑΜΑΝ). 

Στις 20-6-2012 η συναδέλφισσα Βουµβουλάκη Ευαγγελία 

παραιτείται για προσωπικούς λόγους. 

Με την µε αριθµό 2447/20-7-2012 πράξη του Προεδρείου 

της Αντιπροσωπείας η συναδέλφισσα Βουµβουλάκη Ευαγγελία 

αντικαταστάθηκε από το συνάδελφο Μελαµπιανάκη Γεώργιο του 

Μιχαήλ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, που είναι ο επόµενος επιλαχών 

του συνδυασµού Α∆ΕΣΜΕΥΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 

ΝΕΟΙ (ΑΜΑΝ). Ο συνάδελφος Μελαµπιανάκης µήπως είναι εδώ; 

Υπέβαλε παραίτηση; Γιατί δεν έχω λάβει γνώση εγώ γι’ αυτό. 

Έχει ενηµερωθεί εν πάση περιπτώσει να είναι παρών, 

φαίνεται ότι το καλοκαίρι… 

Το Προεδρείο µε αφορµή την αύξηση των παραιτήσεων των 

συναδέλφων µελών της Αντιπροσωπείας επισηµαίνει τα εξής. 

∆υστυχώς συνάδελφοι επιβεβαιώνεται η ανακοίνωση του 

Προεδρείου της Αντιπροσωπείας στη συνεδρίαση που είχαµε 

κάνει στις 16-5-2012, ότι δηλαδή πολλοί συνάδελφοι 

αντιµετωπίζουν τη λειτουργία της Αντιπροσωπείας ως αγγαρεία, 

απλώς δεν τους ενδιαφέρει. Μέχρι σήµερα έχουν συνταχθεί 15 

πράξεις αντικατάστασης συναδέλφων µελών της 

Αντιπροσωπείας. Όπου οι περισσότεροι συνάδελφοι διαδοχικά 

αλληλοπαραιτούνται και έχουν συνταχθεί και τρεις πράξεις 

αντικατάστασης µελών της ∆ιοικούσας Επιτροπής. 
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Είχαµε πει ότι, όλοι οι συνάδελφοι και κυρίως οι νέοι 

συνάδελφοι θα πρέπει να αφιερώσουν λίγο από το χρόνο τους 

για να προετοιµάσουν θέµατα και προβλήµατα µε τις αντίστοιχες 

εισηγήσεις τους. Και όλα αυτά µπορούν να γίνουν µέσα αλλά και 

έξω από τις συνδικαλιστικές παρατάξεις. Μέχρι στιγµής αυτό 

εξακολουθεί να µην γίνεται. 

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας µε βάση τα δεδοµένα 

αυτά, καλεί ξανά όλα τα µέλη της και κυρίως τις παρατάξεις, να 

βοηθήσουν στην αναβάθµιση της λειτουργίας της, για το 

υπολειπόµενο διάστηµα της θητείας µας και να µην αναλώνεται 

επανειληµµένα και συστηµατικά σε πράξεις αντικατάστασης 

µελών είτε λόγω αδιαφορίας συµµετοχής των µελών είτε για 

πειθαρχικούς λόγους του κανονισµού λειτουργίας της. 

Οι ανακοινώσεις έχουν τελειώσει από το Προεδρείο, αν δεν 

υπάρχουν ερωτήµατα µπορούµε να προχωρήσουµε στην 

ηµερήσια διάταξη, δηλαδή στην ενηµέρωση των θεµάτων της 

δραστηριότητας της ∆ιοικούσας Επιτροπής. Θέλει κάποιος να 

παρέµβει; Ο συνάδελφος Ξυλούρης. Άλλος; ωραία, στο βήµα. 

Πώς, πώς;  Συγγνώµη επειδή δεν καταγράφεται ή θα πάρετε το 

µικρόφωνο ή θα ανέβετε στο βήµα, συγγνώµη τώρα που σας 

ταλαιπωρώ αλλά κάτι πρέπει να κάνετε για να καταγραφεί στα 

πρακτικά. Θέλετε να πάρετε το µικρόφωνο; 

 

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Λέω ότι κατά καιρούς έχουνε γίνει κάποιες 

προτάσεις από κάτω έτσι; Το Προεδρείο δεν θα πρέπει αυτές να 

κάνει την σύνθεσή τους και να φέρει έναν προγραµµατισµό να 

δούµε χρεώσεις και να πάµε να κάνουµε ένα στοιχειώδη 

προγραµµατισµό; Όσο προχωράµε έτσι εννοείται και εµείς θα 

φύγουµε στο τέλος.  ∆εν έχει ενδιαφέρον πλέον η υπόθεση. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Να απαντήσω; 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Πιο συγκεκριµένα. 

 

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:   Αυτό δεν είναι συγκεκριµένο; Ποιος το είπε; 

Εµείς, εγώ τουλάχιστον θυµάµαι ότι έχω κάνει δυο – τρεις 
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προτάσεις. Αυτό για να γίνει, παράλληλες προτάσεις έχουν γίνει 

και από άλλους συναδέλφους. Πρέπει να γίνει µία σύνθεση να 

καθίσει το Προεδρείο να δει τα πρακτικά και να πει, την επόµενη 

φορά αυτό το θέµα να προτείνει εισηγητή ή να το 

κουβεντιάσουµε ποιος θα είναι εισηγητής. Τουλάχιστον εγώ έτσι 

θα έκανα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συναδέλφισσα… 

 

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:   Κάπως να λειτουργήσει το Προεδρείο στην 

κατεύθυνση της ηµερήσιας διάταξης και των εισηγήσεων, δεν 

έχουµε προτάσεις από το Προεδρείο. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, να πω κάτι; 

Συναδέλφισσα, ωραία, ωραία. Συναδέλφισσα το Προεδρείο 

διαχειρίζεται τη συζήτηση, διαχειρίζεται το χρόνο της συζήτησης 

και διαχειρίζεται, προσπαθεί µάλλον να διαχειριστεί την 

κανονικότητα και την αντικειµενικότητα της συζήτησης. Από ‘κει 

και πέρα – παρακαλώ, παρακαλώ – από ‘κει και πέρα ο κάθε 

συνάδελφος, νέος, παλιός, οποιοσδήποτε, µέσα και έξω από τις 

παρατάξεις, µπορεί να φέρει ένα θέµα στο Προεδρείο και 

µάλιστα ο κανονισµός της Αντιπροσωπείας λέει το εξής, ότι ένα 

θέµα για να µπει για συζήτηση απαιτείται να προταθεί από 6 

τουλάχιστον συναδέλφους. Αυτό δεν το έχουµε…, δεν έχουµε 

δεσµευτεί γι ’  αυτό. Οποιοσδήποτε συνάδελφος µεµονωµένα 

φέρει ένα θέµα, π.χ. την προηγούµενη φορά εγώ ρώτησα δυο – 

τρεις παρατάξεις και το θέµα αυτό του τίθεται σήµερα είναι 

προϊόν της ΑΜΑΚ για το θέµα του ΤΣΜΕ∆Ε. 

 Οποιοσδήποτε λοιπόν συνάδελφος µπορεί να φέρει ένα 

οποιοδήποτε θέµα εδώ και να συζητηθεί. Το Προεδρείο δεν 

µπορεί να κατευθύνει να πει θα συζητήσουµε σήµερα αυτό, 

αύριο εκείνο. Αν έχουµε…, να σας πω κάτι, να σας πω κάτι, 

διότι τότε µπορεί να κατηγορηθεί ότι κατευθύνει και τα πράγµατα 

σε συγκεκριµένη κατεύθυνση. Ένα λεπτό, εάν έχουµε προτάσεις 

που θέλουµε να συζητήσουµε αυτά και αυτά τα θέµατα και εδώ 

µέσα κατανείµουµε ποιοι θα είναι οι εισηγητές, δηλαδή αυτό θα 
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έλεγα να το κάνουµε από τώρα και πέρα που έχουµε µπροστά 

µας 6-7 µήνες πόσο έχουµε, να πούµε τι θέλουµε να 

συζητήσουµε. Θέλουµε αυτό, θέλουµε αυτό, θέλουµε αυτό. 

Κατευθείαν να πούµε ποιος θέλει να αναλάβει εισηγητής, να 

προετοιµάσει το θέµα και να το φέρει. ∆εν µπορεί το Προεδρείο 

να το προετοιµάσει το θέµα. 

 

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Να έχουµε και µία συνέχεια στο θέµα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι προσέξτε, εγώ 

ευχαρίστως άµα θέλετε λίστες θεµάτων, έχω και εγώ στο µυαλό 

µου ένα – δυο τέτοιες λίστες θεµάτων. Να ορίσουµε εισηγητές 

και να πούµε, προετοιµάζεις αυτό το θέµα; Να το ψάξεις, να το 

κάνεις, να το δείξεις και να φέρεις και µια εισήγηση; Έτσι 

τίθενται τα θέµατα, δεν γίνεται διαφορετικά. 

 Εγώ ευχαρίστως φέρτε µου µία κατάσταση θεµάτων, έχω 

και εγώ δυο – τρία στο µυαλό µου και να πούµε, παιδιά ποιος 

θέλει να αναλάβει να κάνει µία εισήγηση γι’ αυτό το θέµα; Να 

σας πω εγώ ένα παράδειγµα; Έχω στο µυαλό µου δύο θέµατα, ο 

πρόσφατος…, όσοι είναι εργολάβοι από εδώ θα το καταλάβουνε, 

ο πρόσφατος νόµος των δηµοσίων έργων και ο πρόσφατος 

νόµος των απαλλοτριώσεων. Για µένα είναι εκπληκτικά 

απαράδεκτος, θα πρέπει να γίνουν κάποιες προτάσεις. Ποιος 

από εδώ αναλαµβάνει να κάνει µία εισήγηση για να µπει θέµα 

στην επόµενη Αντιπροσωπεία; Ερώτηση, ένα θέµα που θέτω 

εγώ. Υπάρχει κάποιος; Αν δεν βρεθεί κάποιος που να το ψάξει, 

που να το συνθέσει, που να το εισηγηθεί, που να το συζητήσει 

κ.λ.π… 

 

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:   Ένα θέµα δεν είναι τώρα… 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εγώ είπα ένα θέµα. 

 

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:   Εντάξει. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα, το είχα στο µυαλό µου, 

αλλά δεν µπορώ να κάνω και ο ίδιος την εισήγηση για 

διάφορους λόγους, δεν προλαβαίνω κ.λ.π. Έχω κάνει όµως και 

στο παρελθόν εισηγήσεις εδώ αν θυµάστε, για τα θέµατα της 

ποινικοποίησης. 

 Ο συνάδελφος Κλάδος στο µικρόφωνο. 

 

ΚΛΑ∆ΟΣ:   ∆εν ανήκω στην Αντιπροσωπεία, ευχαριστώ πολύ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Στο µικρόφωνο, στο 

µικρόφωνο. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Στο µικρόφωνο να καταγράφεται συνάδελφε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Είναι και εκπρόσωπος των 

εργοληπτών. 

 

ΚΛΑ∆ΟΣ:   Μα µε ποιο νόµο των δηµοσίων έργων; Αυτό που είχε 

ψηφιστεί πριν από 2-3 χρόνια ή του Βορίδη τις τροποποιήσεις; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Του Βορίδη. 

 

ΚΛΑ∆ΟΣ:   Αυτό είναι αίσχος οι εργοληπτικές οργανώσεις έχουνε 

θέσεις γι ’  αυτά και τις έχουνε κοινοποιήσει στο ΤΣΜΕ∆Ε. ∆εν 

ξέρω τώρα αν δεν τις έχει πάρει το ΤΕΕ/ΤΑΚ. 

 Εγώ δεν είµαι στο σύλλογο τώρα, αλλά ξέρω ότι έχουνε 

απόλυτες θέσεις ας πούµε γι’ αυτό και είναι κατά. ∆ιότι τελικά ο 

ένας νόµος αναιρεί τον άλλο, δηλαδή κάνανε δύο παρεµβάσεις 

στο νόµο περί κωδικοποίησης δηµοσίων έργων, που οι δύο 

νόµοι και µετά ψηφίσανε τον τρίτο που αναιρεί ας πούµε τους 

άλλους δύο εν µέρει. Τους θεωρούµε ότι είναι απαράδεκτοι. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συµφωνούµε σε αυτό αλλά 

εδώ πρέπει να µπει ένα θέµα, υπάρχουν κάποιες διατάξεις, µιας 

και αναφέρθηκες σε αυτό το θέµα συνάδελφε, οι οποίες είναι 

απαράδεκτες, τόσο στην προσθήκη του νόµου, αυτός 
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εφαρµόστηκε από τον Απρίλιο του 2012 και µετά, όσο και στα 

θέµατα των απαλλοτριώσεων. 

 Θα µπορούσε να έχει γίνει µία εισήγηση, αλλά θέλει 

δουλειά, δεν µπορούµε να ‘ρθουµε εδώ να συζητάµε γενικώς και 

αορίστως. Έπρεπε να πούµε συγκεκριµένα, παράδειγµα υπάρχει 

µια διάταξη που λέει ότι, ο κάθε λογαριασµός πλέον σε ένα 

δηµόσιο έργο θα πρέπει να είναι 80% από πρωτόκολλα αφανών 

εργασιών (Π.Π.Α.Ε.) και 20% από προσωρινές επιµετρήσεις.  

 Υπάρχει ένα άλλο θέµα, όταν συντάσσεται µία µελέτη στα 

πλαίσια ενός έργου υπάρχει κενό νόµου αυτή τη στιγµή, πως θα 

πληρωθεί αυτός; Με έκπτωση, χωρίς έκπτωση και µε τι έκπτωση 

κ.λ.π. Μια σειρά θεµάτων, τώρα βέβαια µην κάτσω να κάνω µε 

βάση τη δική µου αυτή. Πρέπει κάποιος να πει, παιδιά εγώ µαζί 

µε κάποιον άλλο ενδεχοµένως θέλω να µαζέψω αυτό το υλικό 

και να κάνω κάποιες προτάσεις, να τις θέσω υπόψη της 

Αντιπροσωπείας, να τις συζητήσουµε και να ψηφίσουµε ένα 

ψήφισµα, µία απόφαση και να πούµε. κ. Υπουργέ των ∆ηµοσίων 

Έργων και των Υποδοµών έχουµε αυτές τις προτάσεις. Αν 

θέλετε να τις λάβετε υπόψη σας. 

 Αυτό εννοώ, ένα παράδειγµα είπα εγώ, υπάρχουν και 

πολλά άλλα. 

 Θέλει να µιλήσει κάποιος άλλος; Ο συνάδελφος Ξυλούρης. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Και µετά εγώ.  

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Συνάδελφοι του Προεδρείου και συνάδελφοι της 

Αντιπροσωπείας, επειδή είναι ένα θέµα που κατά καιρούς 

επανειληµµένως έχω εκφραστεί και µε άσχηµο τρόπο, το κάνω 

επίτηδες. Όταν µε ενοχλεί ένα θέµα θέλω να το δείξω, εµένα 

από τα σοβαρότερα θέµατα που µε ενοχλούνε, είναι όταν 

κάποιος συνάδελφος που έχει εκλεγεί µε τη θέλησή του, δεν 

συµµετέχει στις διαδικασίες. Είναι η µεγαλύτερη προσβολή που 

κάνει στο Σώµα και στον εαυτό του. 

 Επειδή το θέµα τώρα έχει παραγίνει, για να µην 

χρησιµοποιήσω καµία άλλη ορολογία, θεωρώ επειδή δεν είναι 

απλό αλλά είναι πολύ σύνθετο και έχουµε ευθύνες όλοι. ∆εν θα 
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µπούµε στο καντάρι τώρα ποιος φταίει, ξέρετε όλοι ποιοι φταίνε, 

έχω να κάνω την εξής επισήµανση. Εµείς σαν παράταξη το 

καταγγέλλουµε, ότι είναι  η πιο απαίσια έκφραση προσβολής 

των οργάνων των συναδέλφων. Και θα ήτανε καλό να πούµε 

στους συναδέλφους αυτοί οι οποίοι παραιτούνται σαν τα 

κουνέλια που γεννιούνται, ότι αυτό µπορούν να το κάνουνε στο 

σπίτι τους, µπορεί να το κάνουνε στις άλλες σχέσεις, εδώ δεν 

γίνεται. Και είναι βαθιά πολιτικό, είναι θέµα βαθιά ιδεολογικό και 

έχουνε σοβαρές πολιτικές ευθύνες όλες οι παρατάξεις και γι ’  

αυτό προχθές έβαλα και το όνοµα της ΠΑΣΚ. 

 Εγώ λέω ότι…, και θα αναλάβω την ευθύνη να κάνω µία 

εισήγηση, όχι στο επόµενο, στο µεθεπόµενο για το θέµα της 

συµµετοχής, θα την κάνω εγώ όπως την βλέποµε εµείς και θα 

µου επιτρέψετε να πω ότι εγώ δεν έχω καµία απουσία, δεν το 

κάνω ρε συνάδελφοι γιατί µου µένει χρόνος ή ότι εγώ έχω 

βίτσιο. Θεωρώ στοιχειώδη υποχρέωσή µου να είµαι εδώ και να 

ακούω. 

 Τώρα επειδή άκουσα και το γράµµα του συνάδελφου του 

Βουλευτή, θέλω να σας µιλήσω ειλικρινά. Εγώ τον είδα στην 

τηλεόραση εκλεγµένο και δεν τον γνώριζα, εγώ δεν τον γνώριζα 

τον άνθρωπο, δεν τον είχα δει εδώ που µίλησε ποτέ. 

 

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Όχι ερχότανε. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Συναδέλφισσα εγώ µπορεί να έχω πρόβληµα 

όρασης, δεν τον ήξερα, δεν τον γνώριζα και το λέω αλήθεια, δεν 

τον είχα δει ποτέ στην Αντιπροσωπεία που ήτανε να µιλήσει µε 

την εµπειρία που έχει, άσε µε να µιλήσω συνάδελφε και θα χαρώ 

πολύ να µου ανατρέψεις το επιχείρηµά µου.  

 Εγώ επειδή δεν τον ήξερα, όταν τον είδα στην τηλεόραση 

λέω αυτός πρέπει να είναι. Εγώ χαίροµαι πολύ να παραµείνει, 

όµως παραµένω, δεν σηµαίνει στέλνω γράµµα, γιατί η 

συµµετοχή και µάλιστα από τέτοια θέση σηµαίνει και 

διαφορετική στάση. Και το λέω συναδέλφισσα γιατί αφορά την 

παράταξή σου και την παράταξη την πλειοψηφούσα ότι το θέµα 

της συµµετοχής δεν είναι µόνο προσωπικό, είναι κατά κύριο 
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λόγο της παράταξης που εκπροσωπεί. Κατά κύριο λόγο, διότι αν 

η παράταξή µου για παράδειγµα εγώ δεν έρχοµαι, να είστε 

σίγουροι ότι θα µε αντικαταστήσει η παράταξη. ∆εν θα περιµένω 

να λείπουνε εφτά φορές για να µου βάλει το θέµα και µεταξύ µας 

όταν µπήκε το θέµα η µόνη παράταξη που ψήφισε να φύγουν 

όλοι οι συνάδελφοι που λείπανε αδικαιολόγητα ήµασταν εµείς. 

 ∆εν έχω προσωπικά µε κανέναν, µπορώ να σας πω ότι 

είχαµε και ιδιαίτερες φιλικές σχέσεις. Αυτό όµως πρέπει να γίνει 

µάθηµα διότι αλλιώς κατά τη γνώµη µου και τελειώνω, δεν έχει 

νόηµα να ερχόµαστε εδώ και να ακούµε αυτά τα πράγµατα.  

 Εγώ υπόσχοµαι ότι στην µεθεπόµενη Αντιπροσωπεία θα 

κάνω µία εισήγηση της παράταξής µου. Τι σηµαίνει συµµετοχή 

και πως την αντιµετωπίζουµε. Όµως θα ήθελα και από τη µεριά 

σας να πάρετε θέση επί της ουσίας και όχι µετά αφού δεν 

συµµετέχουµε ή όταν συµµετέχουµε δεν µιλάµε και µετά στις 

εκλογές πρέπει να βγούµε και πρώτοι στους ψήφους. Όχι ρε 

συνάδελφοι εγώ αυτό το καταδικάζω απερίφραστα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε Ξυλούρη µε χαρά 

περιµένω την εισήγησή σου για το θέµα της συµµετοχής στην 

Αντιπροσωπεία. Συνάδελφε άκουσες;  Περιµένω την εισήγησή 

σου. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Είπα όχι στην επόµενη στην µεθεπόµενη. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, για το θέµα της 

παρουσίας και λειτουργίας της Αντιπροσωπείας. 

 Ο συνάδελφος Κασαπάκης έχει το λόγο. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Το Προεδρείο δεν είναι ούτε χωροφύλακες, ούτε 

επιλοχίες. Από εκεί και ύστερα νοµίζω ότι όταν ο άνθρωπος δεν 

σέβεται τον εαυτό του τι χρη αµαρτιών έχουµε.  Ένα παλιό 

χιλιοειπωµένο και χιλιοπαιγµένο έργο, τρέχουµε όταν είναι να 

βγουν οι εκλογές, να βγει το όνοµά µας πρώτο, υποχρεώνουµε, 

εκβιάζουµε συναδέλφους να µπούνε στις λίστες, εκλεγόµαστε, 

φωτογραφίες ανφάς και προφίλ και έκτοτε αδιαφορία. 
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 Άντρες δεν υπάρχουν πλέον και να γυναίκες που να το 

πούµε; Εντάξει βγήκα, παραιτούµαι, πράξη ανδρείας και τιµής 

είναι να πει ότι παραιτήθηκα. Ας αποµείνουµε τρεις και ο κούκος 

αλλά και µε τρεις και ο κούκος λειτουργούνε τα όργανα. Τι 

πρέπει δηλαδή να κάνει το Προεδρείο; Νταντά του οποιοδήποτε 

δεν θέλει; Με γεια σου µε χαρά σου, δυστυχώς ή ευτυχώς απ’ 

ότι ακούω θα καταργηθεί λέει το Πολεοδοµικό, θα ήθελα να ξέρω 

µετά πόσοι από αυτούς οι οποίοι εκλέγονται, διότι εµένα πολλές 

φορές σας το λέω από εδώ πάνω µου είπανε πολλοί, Γιάννη 

καλά τα λες αλλά δεν µου υπογράφεις. Ο νοών νοείτω. 

 Τι θέλετε δηλαδή συνάδελφοι; ∆ηλαδή έναν χωροφύλακα 

στον καθένα µας; ∆εν θέλεις, µε το ζόρι; Και ούτε σεβασµό 

στους άλλους που έρχονται από τον Άγιο Νικόλαο. Εµείς ωραίοι 

περνάµε, υπογράφουµε και φεύγουµε, ορισµένοι µάλιστα ήτανε 

και πρωταθλητές στην ταχύτητα που υπογράφανε και φεύγανε.  

 Όσον αφορά το θέµα των εισηγήσεων το Προεδρείο κάνει 

διαχείριση, ήρθε καµία εισήγηση ποτέ έγγραφη όπως λέει ο 

κανονισµός, που να ενηµερωθεί έγκαιρα η Αντιπροσωπεία και να 

πάρει θέµα; Εύκολα λέµε το Προεδρείο δεν κάνει, το Προεδρείο 

δεν κάνει, εµείς οι ίδιοι τ ι κάνουµε; Κατά µόνας. Βρίσκουµε να 

λέµε ότι δεν, δεν, δεν. Πρόταση, ερχόµαστε εδώ κιου – κιου –

κιου κουβεντιάζουµε, τι ωραίο το κοστούµι που φοράς, πού 

πέρασες τις διακοπές, τι έκανες και τι δεν έκανες. Πόσες φορές 

λέµε προσέξτε µη µιλάτε, µην κάνετε, µην φτιάχνετε. 

 Έρχονται εδώ όλοι και έχει χιλιοειπωθεί ότι η 

Αντιπροσωπεία είναι το κρεβάτι του ψυχαναλυτή και ο καθένας 

βγάνει τα απωθηµένα του εδώ. ∆εν σας αρέσει σπίτι σας παιδιά, 

δέκα, δέκα ή να κλείσουµε το µαγαζί να πούµε εντάξει 

αποτύχαµε, αλλά και αυτό µια πράξη ανδρείας είναι. ∆εν µας 

αρέσει σπίτι µας και σε τελευταία ανάλυση το επίπεδο της 

Αντιπροσωπείας παρουσιάζει και το γενικό πολιτικό σκηνικό το 

οποίο ζει η χώρα. Έλλειψη αδιαφορίας που και εµείς φταίµε που 

κατά καιρούς δεν υψώσαµε τον τόνο της φωνής όπως έπρεπε 

και φτάσαµε εκεί που φτάσαµε. Όπου µας βόλευε καλά ήτανε, 

όπου δεν µας βόλευε εντάξει θα έρθει και η περίπτωση να µας 
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βολέψει και εµάς. Γι ’ αυτό φτάσαµε εκεί που φτάσαµε η πλήρη 

αδιαφορία των πάντων. 

 Γι ’  αυτό λοιπόν πολύ εύκολα όποιος θέλει, ιδού πεδίο της 

δόξας λαµπρό, ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδηµα. Θέλετε 

δουλειά; Να δουλέψουµε όλοι, αλλά να µην λέµε ότι το 

Προεδρείο φταίει, ο Γιάννης φταίει, ο Κωστής φταίει. Όλοι ή 

κανείς αλλιώς βυθιζόµαστε και ο σώζων εαυτόν σωθήτω. 

Ευχαριστώ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστούµε τον συνάδελφο 

τον Γραµµατέα τον Γιάννη τον Κασαπάκη. 

 Θέλει κάποιος άλλος να πει τη γνώµη του κάτι; Κανείς; 

Ωραία. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Να πω κάτι; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να πεις, ο συνάδελφος 

Μπάκιντας. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Χωρίς να καθυστερήσω γιατί δεν θέλω να 

καθυστερήσει η Αντιπροσωπεία, µόνο µία παρατήρηση θέλω να 

κάνω, επειδή έχω µάθει να σέβοµαι τους θεσµούς και 

προσπαθώ να τους προστατεύω όσο περνάει από το χέρι µου. 

Απλά ήθελα ένα σχόλιο να κάνω, ότι δεν συµφωνώ ότι ο ρόλος 

του Προεδρείου είναι απλά διαχειριστικός. Το Προεδρείο έχει και 

ουσιαστικό ρόλο. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε ο κανονισµός της 

λειτουργίας της Αντιπροσωπείας ρυθµίζει και τις αρµοδιότητες 

του Προεδρείου. Αν συνάδελφοι περιµένουµε το Προεδρείο να 

προετοιµάζει τα θέµατα, να τα εισηγείται, βεβαίως και µπορεί να 

το κάνει και από µόνο του και το έχει κάνει ήδη. 

 

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:   Μόνο αυτό είναι το θέµα; 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μα ένα λεπτό, σας παρακαλώ 

είπατε τη γνώµη σας να πω και εγώ τη δική µου. 

 Ο κάθε συνάδελφος που είναι εδώ µέσα είναι ελεύθερος 

ακόµα και πριν την έναρξη της συζήτησης να φέρει ένα θέµα, 

αρκεί να το φέρει όµως έγγραφα όχι λόγια, θεωρίες. Επίσης ο 

κάθε συνάδελφος µπορεί να στείλει ένα e-mail στο προσωπικό 

µου e-mail και να πει, θέλω να µπει αυτό το θέµα. Εάν υπήρξε 

κάποιος συνάδελφος που απευθύνθηκε σε εµένα και εγώ του 

είπα όχι να µου το πει. 

 Συνάδελφοι χρειάζεται συµµετοχή, αυτό είναι το θέµα, µη 

λέµε τώρα, µην ψάχνουµε κάποιους να µας τραβήξουν και να 

µας σύρουν. Όλοι πρέπει να βοηθήσουµε, όλοι και το Προεδρείο 

αλλά όλοι και κυρίως οι νέοι. 

 

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:   Πρέπει να κάνετε συνθετική δουλειά αυτό 

λέω. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εγώ λοιπόν συναδέλφισσα 

είπα, εγώ είπα, ο συνάδελφος ο Ξυλούρης είπε ένα θέµα, είπε 

ότι θα το επιµεληθεί για τη λειτουργία της Αντιπροσωπείας και 

για κάποια θέµατα ένα θέµα. Εγώ είπα ένα άλλο θέµα, περιµένω 

να δω κάποιον να µου πει, θα σου φέρω µια εισήγηση σε δέκα 

µέρες, δεκαπέντε να την βάλουµε το Σεπτέµβριο. 

 Εσύ µπορείς να προτείνεις ένα άλλο, θέµατα όµως φέρτε 

τα, φέρτε τα έτσι; Αν θέλετε να κάνω και µία χαλαρή συζήτηση 

και να πούµε, τι θέµατα θέλετε να συζητήσουµε; Και ποιος θέλει 

να εισηγηθεί; Κάποιος όµως πρέπει να εισηγηθεί. Εµένα η 

ταπεινή µου γνώµη είναι, ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι 

παρατάξεις, στη λογική ποια; Να ενεργοποιήσουν τα µέλη τους, 

διότι πράγµατι έχουµε βρεθεί δύο φορές σε δύσκολη θέση να 

εφαρµόσουµε τον κανονισµό και τελικά φανήκαµε οι κακοί του 

Προεδρείου, Στάθη, Ξυλούρη, το Προεδρείο φάνηκε το κακό, ο 

χωροφύλακας φάνηκε. 

 Φέραµε πέντε συναδέλφους στην κρίση του Σώµατος για 

διαγραφή και διαγράφηκε ένας το θυµάστε; Ένας διαγράφηκε και 

ο οποίος έτυχε να είναι και από την παράταξη που 
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προερχόµαστε, υποτίθεται εγώ. Ένας διαγράφηκε, οι άλλοι 

παραιτηθήκανε, οι άλλοι δεν έγινε δεκτή κ.λ.π. Άρα ο 

κανονισµός έχει να κάνει πλέον κατά πόσο τον σεβόµαστε. 

 Εποµένως κάνω µία έκκληση καταρχήν στις παρατάξεις να 

ενεργοποιήσουν τα µέλη τους, όσον αφορά τη συµµετοχή που 

είναι ένα σοβαρό θέµα από τη µια και από την άλλη και σε ότι 

αφορά θέµατα τα οποία µπορούν να µπουν για συζήτηση. Τα 

θέµατα συνάδελφοι αν δεν προετοιµαστούν κατά την ταπεινή 

µου γνώµη, δεν έχει καµία αξία, θα ερχόµαστε εδώ και θα λέµε 

γενικότητες και αοριστίες δεν βγαίνει τ ίποτα. Ένα καλά 

προετοιµασµένο θέµα µπορεί να κεντρίσει και ενδιαφέρον 

µπορεί να δηµιουργήσει και αν θέλετε κάποιου είδους 

προτάσεις. Αν δεν προετοιµαστεί δεν έχει καµία αξία 

,γενικότητες. 

 Θυµάµαι, εγώ δεν το κρύβω, θυµάµαι που είχαµε φέρει ένα 

θέµα για την ποινικοποίηση που είχε δουλευτεί αρκετά καλά µε 

προτάσεις από όλες τις πλευρές και χαιρετίζω και µάλιστα το 

χάρηκα, διότι και η ΑΜΑΚ και οι άλλες πλευρές, θέσανε κάποια 

θέµατα τα οποία είχανε αξία, άσχετα ότι κανείς δεν τα έλαβε 

υπόψη του. Εντάξει εµείς κάναµε την διαµαρτυρία µας. 

 Λοιπόν για να µην µακρηγορώ εµείς είµαστε ανοιχτοί και να 

ορίσουµε θεµατολογία και να δούµε κάποια πράγµατα. Εντάξει 

και εµείς στα πλαίσια του δυνατού θα κάνοµε ότι καλύτερο στο 

υπολειπόµενο διάστηµα, ούτως ώστε να µη δίνουµε µία αίσθηση 

αποσύνθεσης. Γιατί κακά τα ψέµατα µέχρι τώρα το τελευταίο 

διάστηµα, το τελευταίο εξάµηνο – οκτάµηνο, δίνουµε αίσθηση 

αποσύνθεσης.            

 

ΘΕΜΑ 2ο 

 

Ενηµέρωση δραστηριότητας ∆ιοικούσας Επιτροπής 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Πάµε στο 2ο θέµα, Ενηµέρωση 

δραστηριότητας ∆ιοικούσας Επιτροπής. 

 Παρακαλώ τον Πρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής για 

ενηµέρωση στο βήµα. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Συνάδελφοι καλησπέρα, νοµίζω ότι 

όλο το κλίµα µας έχει επηρεάσει και σαν επαγγελµατίες και σαν 

συλλογικούς φορείς. ∆εν είναι εύκολο όταν η χώρα πλήττεται επί 

σειρά ετών από µια πρωτοφανή κρίση η οποία δεν είναι µόνο 

οικονοµική, όταν πλέον έχουν χάσει ή έχουνε απολέσει την 

αξιοπιστία τους όλες οι συλλογικότητες, οι συνδικαλιστικοί 

φορείς, όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση, νοµίζω ότι και το 

Όργανο της Αντιπροσωπείας ενός περιφερειακού τµήµατος και 

όλα τα συλλογικά όργανα που διατρέχουνε, είτε οριζόντια είτε 

κάθετα ένα φορέα, θα αντιµετωπίσει τέτοια προβλήµατα. 

 Νοµίζω όµως όποιες προσπάθειες και εάν κάνουµε ή αν 

θέλουµε να κάνουµε για να βελτιώσουµε αυτή την κατάσταση, 

γιατί όλοι θέλουµε να συµβάλουµε και να αλλάξει αυτό το κλίµα, 

ξεκινάνε νοµίζω από τον καθένα ξεχωριστά προσωπικά. Εγώ 

ποτέ δεν θα ρίξω τις ευθύνες στους άλλους, θα ψάξω να δω εγώ 

τι κάνω λάθος, τι δεν κάνω καλά, πως µπορώ να βοηθήσω, πως 

µπορώ να σπρώξω τα πράγµατα, για να υπάρξει µία 

ουσιαστικοποίηση όλων όσων γίνονται γύρω από το Τεχνικό 

Επιµελητήριο. Και για να µην είµαστε άδικοι αγαπητοί 

συνάδελφοι θα πρέπει να πούµε ότι γίνονται πράγµατα, γίνονται 

πράγµατα τα οποία έχουν τη σφραγίδα µηχανικών του ΤΕΕ της 

Ανατολικής Κρήτης, παραδίδονται αποτελέσµατα και γιατί λέω 

και υπογραµµίζω παραδίδονται αποτελέσµατα, γιατί αν θέλετε 

ένας βασικός παράγοντας αυτής της εικόνας που παρουσιάζει 

σήµερα η Αντιπροσωπεία και εάν θέλετε και οι συλλογικότητες, 

είναι ότι έχουµε φτάσει στο επίπεδο να συζητάµε επί 10ετίες τα 

ίδια ζητήµατα. 

 Ο Θεόδουλος προχθές εξοργίστηκε στη ∆ιοικούσα 

Επιτροπή όταν βάλαµε για µία ακόµα φορά το ζήτηµα της 

διαχείρισης των απορριµµάτων και του περιφερειακού 

σχεδιασµού απορριµµάτων για την Κρήτη. Όπου στο τέλος της 

συζήτησης είπε, µα είναι δυνατόν από τότε που ήµουνα 

Πρόεδρος και από πριν τη ∆ιοικούσα, ξανά τα ίδια ζητήµατα 

συζητάγαµε. 
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 Και για το χωροταξικό όταν µπαίνει το θέµα και τότε το 

συζητάγαµε και όταν µιλάγαµε για τη διαχείριση των νερών στην 

Κρήτη πάλι από τότε τα συζητάγαµε. Για τα αυθαίρετα από τότε 

συζητάγαµε και εντάξει είναι κάποια θέµατα τα οποία µπορεί 

κανείς να πει ότι είναι διαχρονικά, αλλά να συζητάει κανείς για 

ζητήµατα είτε θεσµικά είτε δοµικά και να παραµένουν στην ίδια 

αφετηρία, πραγµατικά αγαπητοί συνάδελφοι είναι 

αποκαρδιωτικό, είναι αφοπλιστικό και νοµίζω ότι µειώνει την 

προσπάθεια όλων µας, άσχετα µε την επιθυµία που έχει κανείς 

να συµβάλει. Και νοµίζω ότι είναι ένα κεντρικό σηµείο σήµερα 

που πρέπει η Ελλάδα και οι Έλληνες να δούµε πως θα γίνουµε 

αποτελεσµατικοί σε ένα ποσοστό περισσότερο απ’ ότι είµαστε 

αυτή τη στιγµή. Πως τα έργα θα προχωρήσουν, πως κάποια 

πράγµατα τα οποία δεν προχωράνε και είναι…, σήµερα διάβασα, 

ω εκ του θαύµατος, ανοίγει το µουσείο τις πόρτες του. Το 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και πανηγύριζε η εφηµερίδα 

βέβαια η τοπική, στην ΠΑΤΡΙ∆Α, όταν είναι κλειστό κοντά δέκα 

χρόνια, ένα από τα σηµαντικότερα µουσεία του κόσµου. Με ότι 

σηµαίνει αυτό για το Νοµό Ηρακλείου, για την Κρήτη, για τον 

πολιτισµό µας, για την ιστορία µας. 

 Αυτά είναι νοµίζω τα οποία θα πρέπει αν αντιµετωπίσουµε 

όσο µπορούµε δυναµικά και να συµβάλουµε και να απαντάµε και 

θέλω να πω για να µην βλέπω µόνο την αρνητική πλευρά των 

πραγµάτων, εδώ στο ΤΕΕ/ΤΑΚ κάνοµε πράγµατα αγαπητοί 

συνάδελφοι. Σε λίγο θα παραδοθεί η µελέτη για το 

παρατηρητήριο, παραδόθηκε η δεύτερη φάση για τη Σπιναλόγκα, 

που αν θέλετε να δείτε, δεν ξέρω ποιος Πρόεδρε ο εισηγητής 

αλλιώς να πω δέκα πράγµατα για τη Σπιναλόγκα, γιατί το θεωρώ 

εξόχως σηµαντικό. Ο Οδυσσέας δεν είναι εδώ, θα πω στην 

ενηµέρωση, γιατί είδατε την ανταπόκριση που είχε από 

πανελλαδικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης η προσπάθεια αυτή. 

 Ολοκληρώνουµε συγκεκριµένες οµάδες εργασίας που µας 

δίνουν συγκεκριµένα πράγµατα. Καταφέραµε τη βοήθεια των 

συλλόγων και συγκεκριµένων ανθρώπων, συγκεκριµένων 

συναδέλφων να αλλάξοµε τα γραφεία, να πάµε σε πολύ 

καλύτερα γραφεία να κάνουµε µία πολύ όµορφη εκδήλωση, µια 
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πολύ ανθρώπινη εκδήλωση την οποία αφιερώσαµε στο Γιάννη 

τον Περτσελάκη και πρέπει να ευχαριστήσω εδώ και το ∆ηµήτρη 

τον Σφακιανάκη καθώς και τους συναδέλφους τον Γιάννη τον 

Πετράκη αλλά και την Πόπη τη Τζαβλάκη για την πραγµατικά 

µοναδική βραδιά που µας χαρίσανε τότε.  

∆ηλαδή και σε πολιτιστικό επίπεδο και σε επίπεδο 

επαγγελµατικό και σε επιστηµονικό κάνουµε πολύ πετυχηµένες 

εκδηλώσεις και καιρούς δύσκολους. Παλέψαµε και κάναµε µία 

σηµαντική εκδήλωση για να περάσω τώρα στην ενηµέρωση για 

να φύγω από το θέµα µια και ήθελα να εκφράσω την άποψή µου, 

για τα πετρέλαια, για την ύπαρξη υδρογονανθράκων. ∆ύσκολα 

θέµατα που υπήρξαν αντιδράσεις αγαπητοί συνάδελφοι που δεν 

ήθελαν να ακουστεί η αλήθεια για τους υδρογονάνθρακες και για 

την ΑΟΣ στην Κρήτη και κάποιοι άνθρωποι παλέψανε και έγινε η 

εκδήλωση. Με κόντρα απέναντι πολλούς και ειπώθηκαν. 

∆υστυχώς δεν ήρθαν συνάδελφοι, δεν ήρθαν συνάδελφοι ή 

δεν ήρθαν όσοι συνάδελφοι θα έπρεπε για να ακούσουν και για 

να συζητήσουν και να µορφώνουµε άποψη και για να δούµε πως 

αυτό το τεράστιο θέµα θα εξελιχθεί τα επόµενα χρόνια χωρίς 

εµάς. Γιατί έτσι φαίνεται, ότι θα είναι οι όποιες εξελίξεις έξω από 

τις επιθυµίες των τοπικών κοινωνιών, αλλά αν θέλετε και της 

ίδιας της χώρας, γιατί φαίνεται ότι τα συµφέροντα είναι τεράστια, 

για να αφεθούν σε χώρες µικρές όπως είναι η Κύπρος, όπως 

είναι η Ελλάδα, να µπουν σε αυτή τη διαχείριση αυτού του 

τεράστιου πλούτου. Αυτό δεν σηµαίνει όµως κανείς ότι πρέπει 

να µένει παθητικά, θα πρέπει να γίνεται παθητικός δέκτης των 

εξελίξεων, αλλά θα πρέπει να εκφράζεται, θα πρέπει να διεκδικεί 

το καλύτερο. Όπως τελειώνει και η βίβλος για τη διαχείριση των 

υδρογονανθράκων της Νορβηγίας, όπου λέει ότι η ύπαρξη, η 

διαχείριση των αποθεµάτων υδρογονανθράκων στη Νορβηγία, 

είναι προς όφελος και µόνο προς όφελος της κοινωνίας και των 

Νορβηγών πολιτών. Αυτό θα έπρεπε να είναι το κεντρικό 

σύνθηµα, ο κεντρικός τίτλος στην ελληνική, την ανεξάρτητη 

ελληνική αρχή, η οποία θα έπρεπε να έχει συσταθεί και να 

λειτουργεί και να έχει πάρει στα χέρια της άσχετα από τις 

Κυβερνήσεις, όπως έγινε και στην Κύπρο.  Και ήτανε µεγάλη 
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επιτυχία των Κυπρίων ότι κατάφεραν επί σειρά ετών και 

διατήρησαν τον ίδιο άνθρωπο στην κορυφαία θέση του 

Προέδρου της διαχείρισης των υδρογονανθράκων και φτάσανε 

σήµερα να είναι πολύ κοντά στην εξόρυξη µεγάλων ποσοτήτων.  

Πράγµατα που δεν κάνει η Ελλάδα και που θα πρέπει να 

τολµήσει να αξιοποιήσει το δυναµικό της και σας λέω τώρα τα 

συµπεράσµατα από αυτή την ηµερίδα, όταν πρέπει να 

αξιοποιήσουµε το επιστηµονικό δυναµικό. ∆εν είναι µόνο οι 

Έλληνες οι οποίοι συµµετέχουν στα ελληνικά πετρέλαια ή ξένες 

εταιρείες που θα πρέπει να µπουν. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί 

στο έπακρο και το τεχνικό και το επιστηµονικό δυναµικό της 

χώρας. Θα πρέπει να αξιοποιήσουµε στις γεωφυσικές έρευνες 

τις συνεργασίες µε ελληνικά και ξένα πανεπιστήµια. Θα πρέπει 

να τολµήσουµε εφόσον υπάρχει πλέον αποδεδειγµένα τα 

στοιχεία δείχνουν και είναι για µένα προσωπικά αυτό εξέλαβα, 

είναι ένα δεδοµένο πλέον ότι αγαπητοί συνάδελφοι χωρίς να 

έχουν γίνει γεωφυσικές έρευνες πάντα, µε βάση τη σύγκριση των 

στοιχείων στη λεκάνη του Ηροδότου από το Ισραήλ µέχρι και την 

Κέρκυρα που είναι µία ενιαία ράχη, µε βάση τα στοιχεία που 

έχουν παρουσιαστεί όπου έχουν βρεθεί κοιτάσµατα, ότι και στην 

Κρήτη υπάρχουν αρκετοί υδρογονάνθρακες είτε στη µορφή 

φυσικού αερίου είτε σε πετρέλαιο. 

Άρα λοιπόν όταν υπάρχει αυτό το δεδοµένο σχεδόν σε 

ποσοστό 70 µε 80%, δεν µπορεί παρά να πιέζει το Επιστηµονικό 

Επιµελητήριο που λέγεται Τεχνικό Επιµελητήριο να µπουν 

µπροστά άµεσα οι διαδικασίες, οι διαφανείς εκείνες διαδικασίες 

που χρειάζεται για να αποκτήσουµε αυτό τον πλούτο σαν χώρα. 

Γίνονται λοιπόν πράγµατα, έγινε µία πολύ σηµαντική 

εκδήλωση για την επαγγελµατική υγεία και ασφάλεια. Όπου όταν 

ξεκίνησαν οι συνάδελφοι της οµάδας εργασίας, εγώ τους έλεγα 

παιδιά µην το ξεκινήσετε δεν θα έχει κόσµο, είναι ένα θέµα που 

αυτή την περίοδο δεν πουλάει. Συνήθως οι συνάδελφοι σήµερα 

πηγαίνουν σε εκδηλώσεις που έχει να κάνει άµεσα µε το 

επαγγελµατικό τους ζήτηµα το οποίο είναι τεράστιο. Παρόλα 

αυτά ήρθανε 90 συνάδελφοι αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητοί 

συνάδελφοι. Ήτανε µια νοµίζω πολύ καλοστηµένη εκδήλωση, 
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που ανέδειξε τα ζητήµατα και την αξία και τη σηµασία ακόµα και 

σήµερα στην εποχή της επαγγελµατικής έτσι βαρβαρότητας 

µπορεί να πει κανείς, ότι τα ζητήµατα της προστασίας όλων των 

εργαζοµένων και στους δικούς µας χώρους και στα εργοτάξια, 

έχει τεράστια σηµασία. 

Έτσι λοιπόν θα κλείσω, τα υπόλοιπα νοµίζω µπορείτε να 

τα δείτε, µάλλον πολύ γρήγορα να πω τρία πράγµατα. Αύριο το 

πρωί στις 10:30 παρουσιάζεται από την Περιφέρεια Κρήτης η 

διαχείριση, η πρόταση της διαχείρισης των απορριµµάτων για 

την Περιφέρεια Κρήτης ως σχεδιασµός. Ένα ζήτηµα το οποίο 

εµείς έχουµε επεξεργαστεί, εµείς έχουµε αναδείξει και είµαστε 

νοµίζω ο βασικός πυλώνας που έβαλε το βέτο στην καύση. Η 

προοπτική αυτή τη στιγµή έχει κάποια ζητήµατα τα οποία είναι 

ακόµα γκρίζα, σε σχέση µε την αναβάθµιση του εργοστασίου 

βιοξήρανσης στην Αλικαρνασσό. Τεράστιο θέµα, γιατί απ’ ότι 

φαίνεται προβλέπεται να αναβαθµιστεί. Και µια γκρίζα ζώνη σε 

σχέση µε τη µεταφορά αυτών των προϊόντων που θα προέλθουν 

µετά την αναβάθµιση από την Αλικαρνασσό των στερεών 

αποβλήτων στην Κύπρο. 

Το οποίο επίσης εκεί είναι ένα θέµα το οποίο πρέπει κανείς 

να δει πως θα γίνεται, πως διασφαλίζεται, µε ποιους όρους και 

αν είναι εντέλει η σωστή και η καλή λύση. ∆ηλαδή δεν τα καίµε 

στην Ελλάδα, θα τα καίµε στην Κύπρο επειδή τυχαίνει και 

υπάρχει εκεί τσιµεντοβιοµηχανία που µπορεί να τα δεχθεί; Και τι 

θα γίνει αν σε πέντε χρόνια οι Κύπριοι πουν δεν τα καίµε; Θα 

πούµε τότε α, αφού έχουµε επενδύσει κάποιες εκατοντάδες 

χιλιάδες ευρώ ή µάλλον εκατοµµύρια ευρώ στη Αλικαρνασσό 

τότε να κάνουµε και δίπλα άλλο ένα εργοστάσιο καύσης; Είναι 

ερωτήµατα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και πρέπει να τεθούν 

και θα τεθούν από το Τεχνικό Επιµελητήριο, γιατί δεν τα θέτει 

κανείς άλλος. 

Επίσης να πω, πρέπει να πω δυστυχώς µια κουβέντα γιατί 

αύριο το βράδυ η ∆ιοικούσα Επιτροπή όσα µέλη µπορούν 

τουλάχιστον θα είµαστε στη Βιάνο. Να συζητήσουµε µε το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Βιάνου γι’ αυτή την τεράστια 

περιβαλλοντική καταστροφή που έγινε σε ένα φτωχό τόπο στη 
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Βιάνο, όπου δυστυχώς αναδεικνύεται η ανευθυνότητα δυστυχώς 

των πολιτών, η απροσεξία αν θέλετε ή καµιά φορά και η 

εγκληµατική συµπεριφορά, η οποία φέρνει στα όρια της 

απόγνωσης τους συµπολίτες µας, όπως γίνεται αυτή τη στιγµή 

στην περιοχή της Βιάνου. 

Και θα κλείσω πριν πω δυο λόγια για την Σπιναλόγκα, µε 

το αναπτυξιακό σχέδιο, την πρόταση του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου, να γιατί λέω ότι γίνονται πράγµατα, προσπαθούν 

δεν πρόκειται να περπατήσει έτσι όπως το περιµένει ο Σπίρτζης, 

γιατί είναι πολυδαίδαλο, είναι πολύ µεγάλο και δεν νοµίζω ότι 

όλα τα τεχνικά, τα περιφερειακά Τεχνικά Επιµελητήρια 

µπορούµε να συντονιστούµε ανά οµάδες όπως έχει γίνει µία 

κατανοµή. Εµάς µας έχουν κατανείµει να δούµε τα ζητήµατα των 

λιµανιών και της ενέργειας και το ζήτηµα των υβριδικών και τον 

ΑΠ και των αιολικών και των φωτοβολταϊκών, µαζί µε κάποια 

άλλα Περιφερειακά Τµήµατα. 

Εµείς αυτό το ζήτηµα που είπαµε ότι το χειροκροτούµε και 

το στηρίζουµε και είναι η απάντηση του επιστηµονικού κόσµου 

και ίσως θα πρέπει να το κάνουµε και διεπιστηµονικά και µε 

άλλους φορείς, το χαιρετίζουµε, το στηρίζουµε και θα πρέπει 

πέρα από τις διαµαρτυρίες που πολύ καλά κάνουµε, τις πορείες, 

όλες τις δραστηριότητες εκείνες που κάνουµε κόντρα σε αυτές 

τις πολιτικές τις βιώνει ο τόπος και οι επαγγελµατίες και οι 

πολίτες. Θα πρέπει να έχουµε και ένα αξιόπιστο λόγο, ένα 

σχέδιο εξόδου από αυτή την κρίση και µια τέτοια πρόταση είναι 

αυτή η οποία καταθέτει ο Σπίρτζης. 

Όµως ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει στόχευση, ποια 

ανάπτυξη, για ποιους, µε ποιους όρους, σε ποια λογική, να 

µιλήσουµε για την αξιοποίηση των λιµανιών που σηµαίνει 

δηλαδή ξεπούληµα όλων των µαρινών ή των λιµανιών σε 

εµίρηδες ή και τούρκους επιχειρηµατίες οι οποίοι θέλουν να 

έρθουν στο Αιγαίο και στην Κρήτη και στα νησιά του Ιονίου; Να 

δούµε το ξεπούληµα της ∆ΕΗ και όλων των φορέων οι οποίοι 

είναι πολύ σηµαντικοί για την εθνική υπόσταση; Είτε µεταφέρουν 

ενέργεια είτε µε παραγωγή ενέργειας είτε δικτύων των ∆ΕΥΑ. 

Ζητήµατα δηλαδή που έχουν να κάνουν µε την υπόσταση την 
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κρατική και βεβαίως κανείς δεν πρέπει να εθελοτυφλεί και να 

λέει ότι βάζω βέτο και λέω όχι σε οποιαδήποτε αξιοποίηση ή αν 

θέλετε και πώληση ενός φορέα. Αλλά δεν µπορεί να είναι ο 

µονόδροµος αυτός και νοµίζω ότι αυτό πρέπει να είναι κεντρικό 

συστατικό πριν κάνουµε προτάσεις για οτιδήποτε, να έχουµε 

ξεκαθαρίσει και να λέει το Τεχνικό Επιµελητήριο προς ποια 

κατεύθυνση πρέπει να πάνε τα πράγµατα.   

Και αυτό έβαλα εγώ στη συνάντηση αυτή, δεν ήτανε 

δηλαδή και είπα ότι δεν είναι το ζήτηµα τόσο αν θα είµαστε σε 

ετοιµότητα, νοµίζω ότι όλα τα Περιφερειακά Τµήµατα και το 

Κεντρικό έχει τόσες οµάδες εργασίας, έχει κάνει τόση δουλειά 

που έχουµε άποψη για όλα. Η ουσία είναι όµως η οποία µετρά 

και η ουσία είναι προς τα πού θα κινηθούν και προς όφελος 

ποιανών θα γίνουν οι όποιες διαρθρωτικές αλλαγές είναι να 

γίνουν. 

Τώρα για να κλείσω να µην µακρηγορώ, για το θέµα της 

Σπιναλόγκας και σε λίγο καιρό θα έχουµε τη χαρά να 

παραδώσουµε ξαναλέω την οµάδα εργασίας για το 

παρατηρητήριο των µελετών και των έργων, τα οποία αγαπητοί 

συνάδελφοι πιστέψτε µε βιώνουµε δηλαδή µια πάρα πολύ 

άσχηµη κατάσταση διοικητικά στο Τεχνικό Επιµελητήριο. Είναι 

ασύλληπτο αγαπητοί συνάδελφοι ο κόπος και η προσπάθεια τα 

οποία γίνονται πλέον όλα σε σχέση µε τη συνεργασία µας µε τη 

συνεργασία µας µε τη δηµόσια διοίκηση. 

Ο Επίτροπος κυριολεκτικά συνδιοικεί µαζί µε τη ∆ιοικούσα 

και τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιµελητηρίου. Προσπαθούµε, θα 

σας πω µόνο ένα παράδειγµα, είναι ένα παράδειγµα που µας 

έχει στεναχωρήσει µέσα στο Τεχνικό Επιµελητήριο, 

προσπαθούµε να πληρώσουµε τον Χριστόφορο δύο µήνες, 

έχουνε εγκριθεί, έχουν παραδοθεί µετά από πολλή δουλειά µε 

την Περιφέρεια και δεν µπορούµε να δώσουµε τα πρώτα 6,5 

χιλιάρικα για την οµάδα εργασίας αυτή. Την έχει µπλοκάρει, δεν 

δέχεται να την πληρώσει ενώ ο αντίστοιχος συνάδελφός µας 

από τα Χανιά ο Μπάµπης ο Λίτος έχει πληρωθεί και είναι ο 

Χριστόφορος ας πούµε να κάθεται κυριολεκτικά σε έναν όγκο 

ζητηµάτων και προβληµάτων, όταν ένας άνθρωπος είναι 
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απλήρωτος γιατί είναι χρήµατα τα οποία του χρωστάµε για να 

είµαστε ακριβείς και πρέπει να του τα δώσουµε και να λήξει και 

αυτή η ιστορία και δεν µπορούµε. ∆εν µπορούµε να 

προχωρήσουµε γιατί ακούστε το επιχείρηµα του Επίτροπου που 

είπε, το τελευταίο επιχείρηµα από τα πολλά που έχει πει, µα τι 

επιστηµονική λέει οµάδα είναι; Αφού είναι λέει µονοµελές. Που 

να καταλάβει την επιτροπή που υπάρχει από πίσω, τη δουλειά 

που έχει γίνει από πίσω, άτυπα από ανθρώπους που δεν 

πληρώνονται, από τον Κώστα τον Χαµηλοθώρη, από εµένα, από 

όσους έχουν ασχοληθεί µε το θέµα και λέει, αρνούµαι να 

πληρώσω και δεν πρόκειται να πληρώσω επειδή είναι 

µονοµελές, επειδή είχαµε βάλει µόνο τον Χριστόφορο για να 

πάρει αυτός όλα τα χρήµατα.  

Όποιος και να είναι Γιάννη δεν παίζει σηµασία, έφυγε η 

προηγούµενη που µας είχε κυριολεκτικά τινάξει στον αέρα, ήρθε 

ο Καναβάκης και συνεχίζει ακριβώς τα ίδια και πιο εµπρηστική 

πολιτική. Τώρα µε το κτήριο, καταφέραµε και κάναµε ένα θετικό 

βήµα, βλέπω ότι µειώνεται στο µισό η αξία του κτηρίου, του 

εξηγούµε ότι είναι ένα καταπληκτικό νεοκλασσικό κτήριο και λέει 

όχι λέει υπάρχουνε θέµατα που πρέπει να δούµε λέει αφού 

είχατε κάνει διαγωνισµό γιατί λέει τα κάνατε έτσι και πήγατε 

µετά απευθείας; Αντί να πει µπράβο παιδιά που µειώνεται στο 

µισό και κερδίζετε και εσείς σαν δηµόσιος φορέας κ.λ.π., 

προσπαθούν να βρουν, δηλαδή να συνδιοικήσουν, δεν µπαίνουν 

µόνο στη νοµιµότητα µπαίνουν στην ουσία των ζητηµάτων 

κάνοντας τη ζωή όλων πλέον αφόρητη όσοι ασκούνε σήµερα 

διοίκηση. 

Αυτά είναι τα ζητήµατα τα καθηµερινά που 

αντιµετωπίζουµε, τι; Αυτό ακριβώς φαντάζοµαι ότι τα ίδια 

κάνουνε και στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και 

δυσκολεύουν και τη ζωή των συναδέλφων που πρέπει να 

πληρωθούν και παντού. Αυτά είναι τα προβλήµατα δυστυχώς 

που αντιµετωπίζουµε συνεχώς και οφείλουµε βέβαια να τα 

ξεπερνάµε µε µεγάλο κόπο και µεγάλη προσπάθεια. 

Για τη Σπιναλόγκα να πω δυο κουβέντες. Ολοκληρώθηκε η 

δεύτερη φάση, έχει πάρει πάνω από τρία χρόνια αυτή η 



   σελίς 27           ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ   ΤΟΥ   Τ .Ε.Ε. /Τ .Α.Κ.  

 

προσπάθεια αγαπητοί συνάδελφοι. Η οµάδα εργασίας έχει κάνει 

µία καταπληκτική δουλειά, µε συνεδριάσεις συνεχείς, µε τη 

∆ιοικούσα, µε τους φορείς και τους κατοίκους της Ελούντας, µε 

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε το Περιφερειακό Συµβούλιο, µε 

επιστήµονες που έχουµε καλέσει κατά καιρούς και έχουνε 

ασχοληθεί είτε γενικά µε ζητήµατα σύνταξης φακέλων είτε µε τη 

Σπιναλόγκα όπως η συνάδελφος η Αρακαδάκη από το 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Και σήµερα δώσαµε την οριστική 

µας, το δεύτερο πακέτο, το διαχειριστικό πακέτο όπου 

ουσιαστικά λέει και προβλέπει όλα εκείνα που πρέπει να γίνουν 

για να διατηρηθεί όταν θα ενταχθεί η Σπιναλόγκα στα µνηµεία 

της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ, σε µία 

πάρα πολύ κατάσταση και σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. 

Όλες εκείνες τις βελτιώσεις, οι οποίες θα πρέπει να κάνει η 

Περιφέρεια και ο δήµος, όλες εκείνες τις προβλέψεις σε σχέση 

µε την αξιοποίηση και την ανάδειξη αλλά και την 

προσβασιµότητα του µνηµείου, όλα εκείνα τα οποία θα πρέπει 

να προβλεφθούν σε σχέση µε τον περιβάλλοντα χώρο αλλά και 

τα συνοδά µνηµεία που υπάρχουν στην περιοχή και νοµίζω είναι 

µία αν θέλετε ολιστική προσέγγιση, ολιστική ποιοτική 

προσέγγιση αυτό το διαχειριστικό σχέδιο, για το πώς πρέπει να 

είναι όχι µόνο τα µνηµεία τα οποία εντάσσουµε σε παγκόσµιους 

καταλόγους, αλλά όλα τα ιστορικά και αρχιτεκτονικά και 

πολιτιστικά µνηµεία τα οποία έχουµε στην Κρήτη. 

Θέλουµε να πιστεύουµε ότι µετά από αυτή την εξαίρετη 

δουλειά πολιτικά η Περιφέρεια, οι φορείς της θα σπρώξουν το 

µνηµείο να µπει στην tentative l ist, γιατί τώρα έγινε το πρώτο 

βήµα, το δεύτερο είναι να µπει στην προλίστα. Στην προλίστα 

για να καταλάβετε αυτή τη στιγµή και κλείνω µε αυτό αγαπητοί 

συνάδελφοι είναι 18 ιστορικοί τόποι της Ελλάδας. Από τους 18 

αυτούς περιµένουµε κάθε χρόνο θα πάρει µία πρόταση, µία 

πρόταση από την Ελλάδα πηγαίνει κάθε χρόνο στο παγκόσµιο 

φόρουµ που γίνεται σε κάθε µία Ήπειρο κάθε φορά και από 

αυτές τις 170 περίπου προτάσεις καταλήγουν στο τελικό 40, εκ 

των οποίων από τις 40 θα µπουν στον παγκόσµιο πολιτιστικό 

κατάλογο περίπου οι 10 µε 15. 



 Συνεδ ρί αση  14 η  ( επαναληπτ ι κή )        1 η ς   Αυγούστου   2012                         σελ ί ς    28  

 

Όπως καταλαβαίνετε είναι µία τεράστια, µία τιτάνια 

προσπάθεια, αλλά αυτό τουλάχιστον εµένα µε ικανοποιεί είναι 

ότι πρώτον παραδώσαµε µία πολύ ποιοτική δουλειά και 

δεύτερον ότι όλοι συνοµολογούν µε αφορµή τη δουλειά που 

έχουν κάνει άλλα Περιφερειακά Τµήµατα, όχι εµείς, ότι όπου 

ανακατεύτηκε το Τεχνικό Επιµελητήριο όπως ήταν στην 

Κέρκυρα, για την παλιά πόλη της Κέρκυρας, την παλιά πόλη της 

Ρόδου, είχαµε πραγµατικά τα τελευταία χρόνια πολύ καλά 

αποτελέσµατα και αυτό το λέει η επιτροπή ΟΥΝΕΣΚΟ της 

Ελλάδας. 

Αγαπητοί συνάδελφοι αυτά και είµαι στη διάθεσή σας για 

όποια ερώτηση ή παρατήρηση. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούµε τον Πρόεδρο της 

∆ιοικούσας Επιτροπής, ανοίγει κατάλογος ερωτήσεων. Όποιος 

συνάδελφος θέλει να εγγραφεί στον κατάλογο, ποιος 

συνάδελφος; Κασαπάκης, άλλος συνάδελφος ή συναδέλφισσα 

που θέλει να κάνει ερώτηση; Βρέντζου, άλλος ή άλλη; 

Επαναλαµβάνω Κασαπάκης, Βρέντζου και κλείνει ο κατάλογος. 

 Παρακαλώ ο συνάδελφος Κασαπάκης. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Η ερώτηση έχει να κάνει όσον αφορά την 

µετεγκατάσταση του γραφείου Ταξιάρχου Μαρκοπούλου στο νέο 

χώρο. Η διαφορά στο κόστος, εµβαδόν και τέλος πάντων µία 

ενηµέρωση από τον ένα τόπο στον άλλο, πληροφοριακά δηλαδή. 

(αλλαγή κασέτας) 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Αν και δεν είχα σκοπό να ρωτήσω, σε συνέχεια µε 

αυτό είχε αναλάβει ο Οδυσσέας να φέρει µια κάτοψη και να γίνει 

µια κουβέντα µε τους συλλόγους.  Και επειδή πρέπει κάποια 

στιγµή να τακτοποιηθούν όλα αυτά γιατί είναι λίγο στη µέση, αν 

έχει γίνει κάτι, αν έχετε σκοπό να κάνετε κάτι, γιατί εµείς 

τουλάχιστον έχοµε προσπαθήσει να τακτοποιήσουµε της 

ΕΜ∆Υ∆ΑΣ τα παλιά που είχαµε πάει και δεν ξέρουµε ακριβώς τι 

θα γίνει. 
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 Η ερώτηση που ήθελα να κάνω αφορά αυτό το αναπτυξιακό 

του Σπίρτζη. Ήθελα καταρχήν να ρωτήσω αν είναι το ίδιο 

πράγµα µε αυτό που είχε ξεκινήσει περίπου πριν δυο χρόνια σε 

σχέση µε τα λιµενικά τουλάχιστον και αν από εδώ παραδόθηκε 

κάτι. Αν δεν κάνω λάθος ο συνάδελφος ο Ροµπογιαννάκης είχε 

αναλάβει να ετοιµάσει κάτι, αν έχει κάνει κάτι. 

 Το δεύτερο είναι αν έχει βγει κάποιο σκεπτικό συνολικό σε 

σχέση µε το σε ποια κατεύθυνση θα δοθεί αυτό. ∆ηλαδή ο 

καθένας θα κάθεται και θα κάνει τι. 

 Και το τρίτο είναι ότι είχαµε ξαναπεί, εγώ τουλάχιστον είχα 

κάνει την ίδια πρόταση, ότι αυτό το θέµα πρέπει να το φέρουµε, 

να το συζητήσουµε στην Αντιπροσωπεία πριν κάπου 

καταλήξουµε και σταλεί πάνω. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε Πρόεδρε για 

απαντήσεις. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ωραία, Φανή θέλεις να µας πεις λίγο 

από αυτά που θυµάσαι για το κτήριο; 

 

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:   Εγώ θα πω όσο παρακολούθησα. Λοιπόν 

καλεστήκαµε από τη ∆ιευθύντρια του Τεχνικού Επιµελητηρίου 

µια µέρα όταν είχανε έρθει πλέον οι προσφορές για το 

διαγωνισµό και καθίσαµε και είδαµε τις κατόψεις και τα στοιχεία 

που δινόντουσαν για κάθε κτήριο χωριστά, αυτές που 

τουλάχιστον είχαν έρθει στο Τεχνικό Επιµελητήριο, όπου σχεδόν 

συνολικά, όχι συνολικά δεν τηρούσαν τις προϋποθέσεις. ∆ηλαδή 

δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές που εν πάση περιπτώσει έχει 

προκηρυχθεί αυτός ο διαγωνισµός. Πολύ περισσότερο δε την 

ουσία που αναζητούσαµε ας πούµε ώστε να στεγαστούνε οι 

σύλλογοι. 

 Συµφωνήσανε τότε και βρήκαµε διαδικασίες εν πάση 

περιπτώσει οι οποίες είναι και νόµιµες, στις οποίες µπορεί να 

γίνει απευθείας ανάθεση. Μπορεί να τα πει και ο Πρόεδρος 

αυτά. Τώρα εγώ θα σας πω για το κτήριο. 
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 Το κτήριο βρέθηκε µέσω ενός…, στην αναζήτηση εν πάση 

περιπτώσει, βγήκαµε εµείς οι Αρχιτέκτονες εν πάση περιπτώσει 

το θεωρήσαµε ότι έχουµε πάρα πολύ ανάγκη ενός κτηρίου µε τη 

µηχανή µε τον Γιάννη τον Πετράκη και κυκλοφορούσαµε όλο το 

κέντρο. Ρωτήσαµε διάφορα µαγαζιά, συναδέλφους, πατάρια, 

είδαµε διάφορα. Στο τέλος εντελώς τυχαία στο δρόµο 

συναντήσαµε ένα µεσίτη και τον ρωτήσαµε και µας λέει ελάτε να 

σας δείξω ένα κτήριο. Λέει 25ης Αυγούστου και του λέµε 25ης 

Αυγούστου; Θα είναι πανάκριβα τα ενοίκια δεν πάµε. Λέει ελάτε 

να το δείτε και θα σας πω. 

 Και εν πάση περιπτώσει πήγαµε, το είδαµε, αυτό το κτήριο 

είναι πάνω από την Τράπεζα Χανίων, είναι ένα κτήριο 

νεοκλασσικό του Κυριακού. Είναι ο δεύτερος όροφος, είναι 220 

τετραγωνικά, έχει ένα, δύο, τρία, τέσσερα γραφεία, ένα πολύ 

µεγάλο διάδροµο, εν πάση περιπτώσει που µπορεί να γίνει 

«κοινόχρηστος χώρος» να το πω έτσι και ένα πολύ µεγάλο 

σαλόνι που τουλάχιστον πρέπει να είναι 40-50 τετραγωνικά. Το 

συνολικό εµβαδόν του κτηρίου συν δύο βεράντες που βλέπουν 

στην 25ης Αυγούστου και προς τη θάλασσα. Το συνολικό εµβαδό 

του κτηρίου είναι 220 τετραγωνικά, επιπρόσθετα έχει δύο WC 

αξιοπρεπή, χώρος υγιεινής αξιοπρεπής, µάλιστα όταν το είδαµε 

µας είπε καταρχήν 1.700 ήτανε το αρχικό, 1.600 δεν θυµάµαι και 

του είπαµε µε τίποτα δεν… 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  1.200. 

 

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Όχι 1.600, το είχε κατεβάσει στα 1.300 ο 

ιδιοκτήτης. Του είπαµε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να διατεθούν 

αυτά τα χρήµατα. Εν πάση περιπτώσει εµείς κάπου εκεί στα 600 

είµαστε, 500 – 600 δεν θυµάµαι πόσα είχατε πει τότε στη 

∆ιοικούσα. Και τότε πια επικοινωνώντας µε τον ιδιοκτήτη το 

κατέβασε στα 800, ίσως επειδή άκουσε το Τεχνικό 

Επιµελητήριο, δεν ξέρω τι να σας πω. Και από ‘κει και πέρα 

αρχίσαµε και τρέχαµε. Αυτό ήτανε. 

 Τώρα αυτό το κτήριο βέβαια χρειάζεται µπροστά να κλείσει 

εν πάση περιπτώσει σε σχέση µε τον πρώτο όροφο, νοµίζω ότι 
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είναι πολύ φθηνή δουλειά. Κάναµε αυτή τη συναυλία 

µαζευτήκανε κάποια λεφτά, εµείς δυστυχώς δεν έχουµε 

παραδώσει ακόµα γιατί λείπαµε δύο συνάδελφοι. Μου τα 

παραδώσανε σήµερα, αύριο θα έρθω να τα δώσω. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Πρόεδρος. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Νοµίζω ότι είναι ένα καταπληκτικό 

κτήριο, όπου η σχέση ποιότητας και παροχών υπηρεσιών µε την 

τιµή είναι καταπληκτική. ∆ηλαδή αν ήτανε τα άλλα που είχαµε 

βρει 3,5 ξέρω εγώ και αυτό είναι 4 που λέει τώρα ο Γιώργος, 

αυτό όµως µε τις προδιαγραφές που έχει και επειδή ήτανε και 

µέχρι πρόσφατα ένα ιδιωτικό πανεπιστήµιο και είχε αφήσει σε 

πολύ καλό επίπεδο φωτισµό, πάτωµα καινούριο, βαµµένο και 

πάµε και µπαίνουµε χωρίς να δώσουµε ούτε ένα ευρώ 

κυριολεκτικά. Είναι νοµίζω µία άριστη επιλογή, την οποία απ’ ότι 

κατάλαβα αµέσως αγκαλιάσανε όλοι οι σύλλογοι και χαίρονται 

πάρα πολύ, δηλαδή από αυτά που µαθαίνω και ακούω, ότι όλοι 

οι σύλλογοι που πηγαίνουνε είναι πάρα πολύ ευχαριστηµένοι και 

πολύ ικανοποιηµένοι που συνεδριάζουν εκεί και νοµίζω ότι 

σύντοµα και µόνιµες επιτροπές του ΤΕΕ και ίσως η ∆ιοικούσα, 

όταν θα φτιάξουµε τους χώρους, ίσως θα µπορούσε να 

συνεδριάζει εκεί. 

 Το κτήριο θα δοθεί για όλους τους συλλόγους, εµείς είχαµε 

προσφερθεί να το δώσουµε και στο ΣΑΤΕ, για κάποιους λόγους 

επέλεξε το ΣΑΤΕ να µην έρθει, δικούς του λόγους. Θα διατεθεί 

προς όλους τους συλλόγους, η αίθουσα η κοινή θα είναι κοινή, 

θα είναι αίθουσα συνεδριάσεων, αίθουσα συζητήσεων, αίθουσα 

προετοιµασίας των παραστάσεων των Αρχιτεκτόνων και τέτοιων 

διαδικασιών.  

 Τώρα Ειρήνη για αυτό το οποίο ρώτησες εσύ για την 

κατανοµή των χώρων, νοµίζω η ιδέα που έπεσε εκείνο το βράδυ 

από το απόγευµα όταν επισκεφτήκαµε το χώρο από το Ζαχαρία, 

είναι και η καλύτερη. Ενδεχοµένως δηλαδή να µην δοθεί µια και 

είναι τέσσερα τα γραφεία ανά δύο ένα γραφείο σε δύο 

συλλόγους. Αλλά να είναι όλα τα γραφεία προς χρήση από 
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οποιοδήποτε σύλλογο θα θέλει να συνεδριάσει και αν τύχουν να 

είναι δύο ή τρεις οι σύλλογοι, να µπορούν όποιος χώρος είναι 

ανοιχτός και να διατίθεται εκείνη τη στιγµή να συνεδριάζει. Και 

να δούµε πως κάθε σύλλογος θα βάζει σε κάποια ερµάρια τα 

πράγµατά του να τα κλείνει και από ‘κει και πέρα να είναι 

κοινόχρηστη η χρήση, όχι µόνο της αίθουσας της µεγάλης, αλλά 

και των γραφείων.  Αλλά αυτό θα το φέρουµε στη ∆ιοικούσα, θα 

το συζητήσουµε και θα το συναποφασίσουµε και µαζί µε τους 

συλλόγους. 

 Τώρα δεν έχει γίνει καµία απολύτως ούτε έχει αποσταλεί 

ούτε έχει γίνει τ ίποτα, είναι από τότε που λες Ειρήνη που το 

συζητάγανε τα λιµενικά, από τότε ήτανε καταρχάς η ιδέα αυτή, 

όπου τώρα πήρε συγκεκριµένη κατεύθυνση και δεν είναι πλέον 

µόνο τα λιµενικά, είναι ενέργεια, είναι το κτηριακό απόθεµα, 

είναι ζητήµατα απ’ ότι θυµάµαι πολιτισµού, ζητήµατα 

βιοµηχανίας. Τα έχουν βάλει έτσι κάπως χοντροκοµµένα αλλά 

έχουνε πιάσει όλους τους τοµείς. Εµείς σας ξαναλέω, χωρίς να 

σηµαίνει ότι δεν µπορούµε να εκφράσουµε άποψη ανά τοµέα, 

µας έχουν τοποθετήσει στους τοµείς της ενέργειας και των 

λιµενικών εγκαταστάσεων και της αξιοποίησης των λιµανιών. 

 Βεβαίως και όπως πολύ καλά αντιληφθήκατε και εσείς, το 

ζήτηµα είναι το ρεζουµέ, η κεντρική ιδέα που πάει αυτή η 

ιστορία, τι είδους ανάπτυξη θα είναι αυτή. Όχι απλά θέλουµε να 

κάνουµε καλές ανταγωνιστικές υποδοµές, ποιος θα τις 

διαχειρίζεται αυτές τις υποδοµές. Για ποιον θα είναι το όφελος; 

Θα είναι κλειστές ιδιωτικές στη λογική κλειστών κλαµπ και λόµπι 

τα οποία θα µπορούν να αξιοποιούν όσοι έχουνε τα φράγκα ή θα 

είναι πραγµατικά για την αντιµετώπιση αυτής της κρίσης 

πρωτοφανούς, θα δώσει δουλειά, θα δώσει ευηµερία, θα είναι 

προς όφελος των εργαζοµένων και των Ελλήνων επιστηµόνων 

αυτή η ανάπτυξη που θα µείνει στον τόπο; 

 Αυτό βέβαια αν δεν το πει το Τεχνικό Επιµελητήριο ποιος 

θα το πει; Και νοµίζω ότι πολύ καλά το λες Ειρήνη, βεβαίως θα 

το φέρουµε το θέµα στην Αντιπροσωπεία και τουλάχιστον ότι 

αφορά το κεντρικό κοµµάτι και τη στόχευση, να είναι απόφαση 

της Αντιπροσωπείας µας. 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Συγγνώµη Πρόεδρε υπάρχει οικονοµικό όφελος 

από την…, (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Βεβαίως, για να είναι ξεκάθαρο, 

στου Γέτη δίναµε κάπου 1.750 ευρώ, 1.750 µε 1.800 και εκεί 

δίνουµε 800, είναι κάτω δηλαδή από το µισό.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   ∆εν έχει καµία σχέση. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Καµία µα καµία, είναι ότι εκεί τα 

κτήρια θα χρησιµοποιούνται, ενώ στου Γέτη πληρώναµε τζάµπα 

λεφτά όλα αυτά τα χρόνια αγαπητοί συνάδελφοι. Ήτανε κάτι που 

µας ενοχλούσε όλους, και ευτυχώς που η κρίση µας έσπρωξε 

και κάναµε αυτή την κίνηση και δείξαµε την αποφασιστικότητα 

που έπρεπε, βοηθήσανε όλοι οι σύλλογοι, πραγµατικά πρέπει να 

τους ευχαριστήσω και όλους όσους συµµετείχανε σε αυτή την 

ιστορία και βγάλαµε γρήγορα – γρήγορα τα τραβά έξοδα για τη 

µετακόµιση κ.λ.π. και που έκλεισε µε αυτό το θετικό τρόπο η 

όλη ιστορία και ελπίζω η Επίτροπος… 

 

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Είναι το τελευταίο τώρα που 

προέκυψε σήµερα Γιάννη, ελπίζω η Επίτροπος να µην µας κάνει 

κανένα χουνέρι, γιατί θα είναι ανέκδοτο από τώρα. Αλλά το 

οικονοµικό όφελος είναι πάνω από το 50% για το Επιµελητήριο. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι προχωράµε στις 

τοποθετήσεις. Ανοίγει κατάλογος τοποθετήσεων, ποιος 

συνάδελφος θέλει να κάνει τοποθέτηση; Οι τοποθετήσεις θα 

είναι µέχρι πέντε λεπτά. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει 

να κάνει τοποθέτηση γενικώς επί όσων αναφέρθηκαν; 

Συνάδελφος ή συναδέλφισσα; Η  συναδέλφισσα Σφανιανάκη, 

άλλος ή άλλη συναδέλφισσα; Κλείνει λοιπόν ο κατάλογος. 

 Συναδέλφισσα Σφακιανάκη στο βήµα. 
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Συνάδελφοι δεν θα σας κουράσω, δυο λεπτά 

µόνο. Παρότι µου είπανε ότι το είπε και ο Πρόεδρος, επειδή 

καθυστέρησα να έρθω και δεν το άκουσα η ίδια, θέλω να πω 

ξανά δυο κουβέντες για το θέµα της αυριανής συζήτησης στην 

Περιφέρεια µε αφορµή το θέµα της διαχείρισης των 

απορριµµάτων. Που δεν είναι µόνο αυτό το θέµα, αλλά αφορά 

πάρα πολλά ζητήµατα και έχει να κάνει µε αυτό που είπε και ο 

Πρόεδρος στο τέλος. 

 Συζητήσαµε στη ∆ιοικούσα, το µοντέλο διαχείρισης των 

απορριµµάτων είναι ένα φοβερό παράδειγµα, για να 

κατανοήσουµε ακριβώς τι σηµαίνει για να ξαναγυρίσουµε 

τουλάχιστον σε επίπεδο αιτηµάτων και αντίληψης, σε µια λογική 

που λέει, ότι πρέπει να κάνουµε πράγµατα µε στόχο, να 

εξοικονοµούνται πόροι για την κοινωνία και τελικά να µην 

γίνονται έργα για τα έργα, επενδύσεις για τις επενδύσεις και να 

χρεωνόµαστε µόνο και να µην γίνεται και η δουλειά µας.  

 Αυτό πήγαινε να γίνει µε τη διαχείριση των απορριµµάτων 

µε το εργοστάσιο καύσης και τη συγκεντρωτική διαχείριση. Πάρα 

πολύ εύκολα όταν είδανε ότι οι αντιδράσεις µεγαλώσανε και δεν 

τους έβγαινε περάσανε σε εναλλακτικές, γιατί οι µεγάλες 

εταιρείες δεν έχουν µόνο εργοστάσια καύσης, έχουν και 

εργοστάσια µηχανικής διαλογής. Είναι προφανές ότι αν 

αφήσουµε να προχωρήσει η βιοξήρανση και να επεκταθεί που 

προτείνουνε, αλλά να γίνουνε και µεγάλες µονάδες επεξεργασίας 

σύµµικτων απορριµµάτων, θα φτάσουµε πολύ σύντοµα στο ίδιο 

αδιέξοδο και θα µας πούνε κιόλας, είδατε που φαντάζεστε και 

δεν γίνονται αυτά που λέτε. Γιατί αυτή τη στιγµή έχω την 

αίσθηση, θα το δούµε και αύριο, ότι είναι 

υπερδιαστασιολογηµένες οι εγκαταστάσεις των σύµµικτων, έτσι 

ώστε να βγαίνει ένα κακό κοµπόστ, το οποίο όλοι πια λένε ότι 

είναι κακό αυτό που βγαίνει από τα σύµµικτα αφού δεν είναι 

καθαρό και δεν µπορεί να διατεθεί. Είναι και επικίνδυνο αν πάνε 

να το ρίχνουνε στα βουνά, άρα θα οδηγηθούµε σε ένα αδιέξοδο. 

 Πρέπει αυτό το θέµα να ξεκαθαριστεί γιατί θα πληρωθούν 

πολλά λεφτά για εγκαταστάσεις, που θα µαζεύουνε άχρηστα 
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υποπροϊόντα, που πάλι δεν θα τα χωράνε οι ΧΥΤΑ και πάλι θα 

µας ξαναφέρουνε σε ένα σηµείο να λένε χρειάζεστε ένα 

εργοστάσιο καύσης. Θέλει πολλή προσοχή. 

 Το ίδιο θέµα εµφανίστηκε και στην πρωτοβουλία που πήρε 

ο Αντιπεριφερειάρχης ο Λαµπρινός για το θέµα της 

εξοικονόµησης ενέργειας, µια πολύ θετική πρωτοβουλία, όπου 

αποδεικνύεται τελικά ότι όπου πας να εξοικονοµήσεις και να 

κάνεις µια πολιτική για την κοινωνία, έρχεσαι σε σύγκρουση µε 

το αναπτυξιακό µοντέλο που προωθούνε γιατί όπου δεν γίνεται 

τζογάρισµα χρήµατος, αυτό εκλαµβάνεται από το σύστηµα ως 

ύφεση και δεν το θέλει. Θέλει να ξοδεύουµε, να καταναλώνουµε, 

να κυκλοφορεί το χρήµα, αλλά όλο και για λιγότερους αυτό το 

χρήµα και όλο και πιο φτωχοί να είµαστε και χωρίς υποδοµές 

και χωρίς κοινωνικές υπηρεσίες. 

 Αυτό το πράγµα γίνεται και στην ενέργεια, δεν θα τα 

αναφέρω τώρα όλα, αυτό γίνεται παντού. Είναι δηλαδή γενικές 

αρχές που αν τις υιοθετήσουµε είναι και οδηγός για το πώς 

µπορούµε να συµπεριφερόµαστε µε όλα αυτά τα πράγµατα και 

είναι στον αντίποδα ακριβώς του µοντέλου που µας έφερε στην 

κρίση. Ευχαριστώ πολύ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστώ και εγώ 

συναδέλφισσα Σφακιανάκη. ∆εν υπάρχει άλλος συνάδελφος που 

να θέλει να κάνει τοποθέτηση.  

 

ΘΕΜΑ 3ο 

 

Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆ιοικούσα 

Επιτροπή 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Προχωράµε στο επόµενο θέµα 

που είναι Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆ιοικούσα 

Επιτροπή, µε βάση το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού 

λειτουργίας. 
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 ∆εν έχει κατατεθεί κανένα σχετικό αίτηµα στο Προεδρείο 

µέχρι την έναρξη της συνεδρίασης, οπότε το θέµα θεωρείται ως 

µη αναγραφόµενο.                

 

ΘΕΜΑ 4ο 

 

∆ιασφάλιση αποθεµατικών του ΤΣΜΕ∆Ε 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Περνάµε στο τελευταίο θέµα 

της σηµερινής ηµερήσιας διάταξης, διασφάλιση αποθεµατικών 

του ΤΣΜΕ∆Ε. Εισηγητής Κώστας Μπάκιντας. 

 Παρακαλώ στο βήµα. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Λίγοι είµαστε πάλι, καλοκαίρι βέβαια είναι ας 

πούµε ότι δικαιολογούµαστε. 

 Συνάδελφοι θα σας διαβάσω την εισήγηση την οποία την 

έχω αποστείλει για όσους δεν την έχουνε διαβάσει. 

 Τα τελευταία χρόνια έχουµε συνηθίσει να συζητάµε 

συνεχώς για το ΤΣΜΕ∆Ε, όχι για να κάνουµε προτάσεις για την 

καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των µηχανικών, αλλά δυστυχώς 

για να βρούµε τρόπους αντίδρασης στις πολιτικές που 

εφαρµόζονται από τις Κυβερνήσεις, οι οποίες έχουν ως 

αποτέλεσµα τη διάλυση του ασφαλιστικού συστήµατος της 

χώρας. 

 Πιστεύω ότι οι αντιδράσεις µας δεν ήταν αρκετά ισχυρές 

και έτσι δεν καταφέραµε να περισώσουµε πολλά πράγµατα. Το 

χειρότερο είναι ότι δεν έχουµε µάθει κατά την άποψή µου από τα 

λάθη µας και ακόµα και τώρα συνεχίζουµε να µην αντιδρούµε σε 

µία επίθεση η οποία είναι συνεχιζόµενη απέναντι σε όλους τους 

ασφαλισµένους της χώρας, στο ασφαλιστικό σύστηµα. 

 Θέλοντας να σταµατήσουµε τον κατήφορο αυτό και να 

προσπαθήσουµε να αφυπνίσουµε τους συναδέλφους σε όλη την 

Ελλάδα και φυσικά τους διοικούντες στο ΤΕΕ και το ΤΣΜΕ∆Ε, 

καταθέσαµε εγγράφως τα παρακάτω ερωτήµατα στα πλαίσια της 

9ης τακτικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ στην Αθήνα 

στις 13 – 14 Ιουλίου του 2012 και συγκεκριµένα για το θέµα 2 
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«Ενηµέρωση – συζήτηση για τη δραστηριότητα της ∆ιοικούσας 

Επιτροπής» προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Χρήστο Σπίρτζη. Τα 

οποία και απάντησε κατά τη διάρκεια της οµιλίας του. 

 Τα ερωτήµατα αυτά και οι απαντήσεις που δόθηκαν, 

προκάλεσαν εκτεταµένη συζήτηση στην Αντιπροσωπεία, 

παρουσία και του Προέδρου του ΤΣΜΕ∆Ε κ. Γαβρίλη, ο οποίος 

επίσης τοποθετήθηκε επί αυτών. Σας διαβάζω τα ερωτήµατα 

όπως κατατέθηκαν από την ΑΜΑΚ στην Αντιπροσωπεία. 

 Όπως είναι ευρέως γνωστό τα ασφαλιστικά ταµεία 

υπέστησαν τεράστιες ζηµιές από την εφαρµογή του PSI και 

ουσιαστικά κατέστησαν µη βιώσιµα µετά την αρπαγή των 

αποθεµατικών τους. Φυσικά το ταµείο µας δεν αποτελεί εξαίρεση 

του κανόνα. Όπως µάλιστα φαίνεται στο συνηµµένο δηµοσίευµα 

ιστοσελίδας της 6ης Ιουλίου, το ΕΤΑΑ υπέστη τις µεγαλύτερες 

απώλειες από όλα τα ταµεία. Είναι ένα δηµοσίευµα του CAPITAL 

GR, το οποίο είχα καταθέσει και που δείχνει αναλυτικά για όλα 

τα ασφαλιστικά ταµεία, ποιο ήταν το αρχικό τους κεφάλαιο, 

κατατεθειµένο στην Τράπεζα της Ελλάδας, εάν είχαν ξεχωριστά 

από µόνοι τους οµόλογα αγοράσει, το κούρεµα τι επέφερε στα 

οµόλογα αυτά και στις καταθέσεις αυτές σε τρέχουσα και σε 

ονοµαστική αξία. 

 Συγκεκριµένα λοιπόν το ΕΤΑΑ είχε διαθέσιµα στην 

Τράπεζα της Ελλάδας πριν το PSI 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ και 

σε οµόλογα περίπου 823 εκατοµµύρια ευρώ. Η ονοµαστική αξία 

αυτών µετά το κούρεµα ήταν 3,2 ευρώ και 622 εκατοµµύρια 

αντίστοιχα. Όµως η τρέχουσα αξία αυτών είναι πολύ 

χαµηλότερη. Αν δηλαδή θελήσει το ΕΤΑΑ να κάνει ανάληψη 

αυτών των 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ δεν µπορεί, θα πάρει µόνο 

1,7 δις, αυτή είναι η τρέχουσα αξία των χρηµάτων µας που 

έχουµε δηλαδή στην Τράπεζα της Ελλάδος και µιλάω για όλο το 

ΕΤΑΑ έτσι; 

 Νοµίζω ότι όλοι µας έχουµε καταλάβει τη ζηµιά που υπέστη 

το ταµείο µας από τη διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδας µε 

τις εντολές των εκάστοτε Κυβερνήσεων και ιδιαίτερα των 

τελευταίων που αποφάσισαν να αρπάξουν τα χρήµατα, από τις 

εισφορές και τις κρατήσεις των ασφαλισµένων. Σηµειώνεται 
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επίσης ότι µετά το PSI υπήρξαν οµόλογα του ελληνικού 

δηµοσίου που δεν κουρεύτηκαν και πληρώθηκαν στο 100% της 

ονοµαστικής τους αξίας σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα του 

εξωτερικού, τα οποία µάλιστα τα είχαν αγοράσει στη 

δευτερογενή αγορά, δηλαδή σε τιµή χαµηλότερη της 

ονοµαστικής αξίας. 

 Με βάση τα παραπάνω θα ήθελα να ρωτήσω τον Πρόεδρο 

του ΤΕΕ, ποιες οι κινήσεις της ∆ιοικούσας Επιτροπής για να 

διεκδικήσει τα χρήµατα του ταµείου των µηχανικών που χάθηκαν 

από το PSI;  

 Εκτός από την απλή αναφορά στον Εισαγγελέα που έχει 

κατατεθεί κατατέθηκε µηνυτήρια αναφορά και αγωγή προς το 

∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και τον αρµόδιο Υπουργό; 

Ή απλά περιµένουµε εάν δεήσει ο Εισαγγελέας να κάνει κάτι για 

το ζήτηµα αυτό; 

 Μετά το PSI συνεχίζει το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε να καταθέτει τα 

διαθέσιµά του από τις εισφορές και τις κρατήσεις των µηχανικών 

στην Τράπεζα της Ελλάδος; Εάν συνεχίζει µπαίνουν στον ίδιο 

λογαριασµό µε πριν; Με βάση αυτό το νόµο του 1997; Εποµένως 

µπορεί η Τράπεζα της Ελλάδος να τα µετατρέψει ή να θεωρήσει 

ότι αυτόµατα µετατρέπονται σε οµόλογα του ελληνικού 

δηµοσίου; Εάν γίνει αυτό και µε δεδοµένο ότι τα οµόλογα του 

ελληνικού δηµοσίου εξακολουθούν να διαπραγµατεύονται 

σήµερα σε τιµή χαµηλότερη της ονοµαστικής τους αξίας, ακόµη 

δηλαδή και τα νέα οµόλογα, σηµαίνει ότι ακόµη και σήµερα το 

ταµείο µας καταθέτει καθηµερινά τα διαθέσιµα του στην Τράπεζα 

της Ελλάδος και αυτόµατα τα διαθέσιµα χάνουν την αξία τους. 

 Έχει η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ επιληφθεί επί του 

θέµατος; Και παρακάλεσα επίσης λόγω της σπουδαιότητας του 

θέµατος να µην απαντηθούν τυπικά αλλά στην ουσία τους. 

 Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ τον 

Χρήστο τον Σπίρτζη, καθώς και από τον Πρόεδρο του ΤΣΜΕ∆Ε 

αλλά και από µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ και της 

Αντιπροσωπείας, είναι οι εξής. ∆ηλαδή έχω καταγράψει όπως 

εγώ τα εξέλαβα, διότι ήταν προφορικές οι απαντήσεις τους, 
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όπως εγώ εξέλαβα το ρεζουµέ ας πούµε των απαντήσεων 

αυτών. 

 Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ έχει προσπαθήσει να µάθει 

πως ακριβώς έγινε το περιβόητο κούρεµα, σε τι οµόλογα 

υποτίθεται ότι είχανε επενδυθεί τα αποθεµατικά του ΤΣΜΕ∆Ε 

αλλά και του Τεχνικού Επιµελητηρίου, εάν είχαν αγοραστεί στη 

δευτερογενή αγορά σε τιµές χαµηλότερες της ονοµαστικής κ.λ.π. 

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος ο Χρήστος Σπίρτζης δεν απάντησε η 

Τράπεζα της Ελλάδος στα ερωτήµατα του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕ∆Ε. 

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε µάθαµε από τον τέως 

Πρωθυπουργό κ. Παπαδήµο σε απάντηση ερώτησης του κ. 

Τσίπρα, ότι υπήρχαν οµόλογα αγορασµένα στη δευτερογενή 

αγορά για τα ταµεία, εποµένως σε χαµηλότερη τιµή από την 

ονοµαστική και γι ’  αυτό το λόγο δεν δικαιολογείται και η µείωση 

αυτή που έγινε στα αποθεµατικά όλων των ταµείων µε το 

κούρεµα.  

 Μάλιστα όπως ανέφεραν σχεδόν όλοι οι εκπρόσωποι της 

∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕ∆Ε, θεωρούν 

παράνοµη τη στάση της Τράπεζας της Ελλάδος, κατηγορώντας 

την για την απώλεια των αποθεµατικών των ταµείων, 

χαρακτηρίζοντας ως κουβά µε άγνωστη διαχείριση τον κοινό 

αυτό λογαριασµό όλων των ταµείων στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Επί της ουσίας δηλαδή ναι µεν έκριναν αρνητικά όλα αυτά που 

έχουν γίνει από την Τράπεζα της Ελλάδος και από τις 

Κυβερνήσεις, όµως η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ δεν έχει 

κάνει τίποτα για να διεκδικήσει τα χρήµατα των µηχανικών που 

χάθηκαν από αυτό το κούρεµα. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Σεβαστείτε τον οµιλούντα, παρακαλώ στο βάθος. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ησυχία συνάδελφοι, ησυχία. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Στη δεύτερη ερώτηση εκτός από την αναφορά 

στον Εισαγγελέα δεν έχει κινηθεί το ΤΕΕ στα ελληνικά 

δικαστήρια, διότι θεωρεί η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ 

σύµφωνα µε τον Πρόεδρό της – του ΤΕΕ – ότι δεν έχουµε καµία 
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τύχη σε αυτά για λόγους που όπως είπε δεν ήθελε να αναφέρει 

στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας δηµόσια. Είπε όµως ότι 

προετοιµάζεται το ΤΕΕ να καταθέσει απευθείας προσφυγή στα 

ευρωπαϊκά δικαστήρια, θεωρώντας ότι είναι αρµόδια επειδή 

εµπλέκεται στο PSI και η ευρωπαϊκή επιτροπή. 

 Η απάντηση στο τρίτο ερώτηµα ήταν ότι πράγµατι µετά το 

κούρεµα συνεχίζονται οι καταθέσεις του ΤΕΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε και του 

ΤΕΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως ο νόµος ορίζει. 

 

ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Εγώ ένα ερώτηµα µπορώ να κάνω; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ, µετά, µετά, µετά 

συνάδελφε.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Γιάννη µετά θα… 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μετά οι ερωτήσεις. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Πράγµατι µπαίνουν στον ίδιο λογαριασµό 

σύµφωνα µε το νόµο του ’97, µε τον οποίο δίνεται η δυνατότητα 

στην Τράπεζα της Ελλάδος να τα διαχειρίζεται και να τα κάνει 

µεταξύ άλλων οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου. Το µεταξύ 

άλλων το λέω εγώ γιατί έτσι λέει ο νόµος. Λέει οµόλογα, λέει 

ρέπος, λέει και µετρητά, έτσι λέει ο νόµος. 

 

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 

µικροφώνου) 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προχωράµε, προχωράµε, µετά 

οι ερωτήσεις. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Όχι είναι υποχρεωτική η κατάσταση. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μετά οι ερωτήσεις, 

προχωράµε.  
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Όπως φάνηκε από τη συζήτηση που ακολούθησε, 

οι φόβοι µας επιβεβαιώνονται και η αιµορραγία συνεχίζεται. Τα 

χρήµατα των µηχανικών ουσιαστικά οδηγούνται στην 

αποπληρωµή του χρέους. Ο κίνδυνος δεν είναι µόνο η 

πιθανότητα νέου κουρέµατος όπως καταλαβαίνετε. Είναι αυτό 

που είπαµε πριν, ότι από τη στιγµή της κατάθεσης των 

χρηµάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος, αφού µπαίνουν στον 

κοινό κουβά, µπορεί να θεωρηθούν αυτοµάτως οµόλογα και έτσι 

η τρέχουσα αξία τους να είναι πολύ χαµηλότερη από την 

ονοµαστική. Απευθείας δηλαδή µε την κατάθεση χάνεται ένα 

πολύ µεγάλο µέρος της αξίας των αποθεµατικών, καταθέτουµε 

1.000 ευρώ, την επόµενη ώρα είναι 200, χάνουµε 800 ας πούµε 

έτσι; 

 Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ δυστυχώς δεν έχει κάνει 

τίποτα γι’ αυτό, διότι όπως ανέφερε ο Πρόεδρος δεσµεύεται το 

ΤΣΜΕ∆Ε από το νόµο. Είπε όµως τελικά µε τις πολλές 

συζητήσεις, λέω τι είπαµε. Είπε λοιπόν τελικά ότι µετά από 

πολλές ερωτήσεις και αντιδράσεις κ.λ.π., γιατί την πρώτη µέρα 

τελικά της Αντιπροσωπείας αυτό µονοπώλησε το ενδιαφέρον 

των συναδέλφων. Ότι µέρος των χρηµάτων του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου τα κατέθεσαν τελικά στην Τράπεζα Αττικής για να 

τα σώσουν.  

 Ανέφερε επίσης ότι οι λοιπές τράπεζες δεν τα δέχονταν 

λέει για κατάθεση, επειδή ο νόµος  υποχρεώνει τα ταµεία και το 

Επιµελητήριο και τα Νοµικά Πρόσωπα να τα καταθέτουν στην 

Τράπεζα της Ελλάδος, είπε ας πούµε ότι αρνήθηκαν, δηλαδή 

πήγανε ας πούµε µε ένα εκατοµµύριο ευρώ στην ALPHA BANK  

και τους είπε εδώ δεν δέχοµαι κατάθεση. Η Τράπεζα Αττικής 

επειδή έχουµε εµείς ας πούµε σχέση τα δέχθηκε τελικά, του ΤΕΕ 

όχι του ΤΣΜΕ∆Ε. 

 Ο Πρόεδρος του ΤΣΜΕ∆Ε ανέφερε ότι σε µία δεδοµένη 

στιγµή αυτό δεν κατάλαβα ακριβώς πως ας πούµε, δεν το 

εξήγησε λεπτοµερώς, παρουσίασαν λέει τον προϋπολογισµό του 

ΤΣΜΕ∆Ε ισοσκελισµένο αντί για πλεονασµατικό ώστε να µην 

θεωρηθούν περισσότερα χρήµατα των ασφαλισµένων ως 

αποθεµατικά, να µην τα οδηγήσουν ας πούµε στον λογαριασµό 
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προφανώς αυτό και να κουρευτούν και έτσι γλίτωσαν ας πούµε 

από το κούρεµα περίπου 250 εκατοµµύρια ευρώ. 

 Αναφέρθηκε επίσης σχετικά µε την αύξηση των εισφορών 

των ασφαλισµένων, ότι το Υπουργείο δεν έχει εκδώσει ακόµα το 

απαραίτητο Π∆ το ξέρουµε αυτό, και έτσι το ΤΣΜΕ∆Ε µε τα 

υπάρχοντα αυτή τη στιγµή δεδοµένα, δεν προχωρά στην 

επιβολή των αυξήσεων που προβλέπονται από τον τελευταίο 

ασφαλιστικό νόµο. ∆ηλαδή ουσιαστικά το καινούριο πιο είναι; 

Ότι αυτό που έγινε το προηγούµενο εξάµηνο µας λέει ότι αυτό το 

εξάµηνο θα συνεχιστεί το ίδιο όσον αφορά…, δεν θα πάρει 

δηλαδή το ΤΣΜΕ∆Ε από µόνο του την πρωτοβουλία να αυξήσει 

τις εισφορές σύµφωνα µε τον τελευταίο ασφαλιστικό νόµο. 

 Συνάδελφοι όπως καταλαβαίνετε η κατάσταση είναι 

τραγική, οι αιµορραγία συνεχίζεται και εµείς δεν αντιδρούµε. Τη 

στιγµή που οι συνάδελφοι δεν έχουν τη δυνατότητα να 

πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές και το ΤΣΜΕ∆Ε δεν 

τους διευκολύνει όσο θα έπρεπε, µε αποτέλεσµα να οδηγούνται 

στην καταστροφή συνεχώς και περισσότεροι µηχανικοί, την ίδια 

στιγµή τα αποθεµατικά του ΤΣΜΕ∆Ε χάνονται και οδηγούνται 

στην αποπληρωµή του χρέους. 

 Τα χρήµατα που µε κόπο οι ασφαλισµένοι µηχανικοί έχουνε 

πληρώσει τόσες δεκαετίες χωρίς κρατική συµµετοχή, κάνοντας 

το ΤΣΜΕ∆Ε όπως έλεγαν ένα από τα υγιέστερα ασφαλιστικά 

ταµεία της Ευρώπης, πήγαν χαµένα. Ας αντιδράσουµε έστω και 

τώρα και ας αποφασίσουµε να συνεργαστούµε µε όλα τα 

περιφερειακά τµήµατα του Τεχνικού Επιµελητηρίου και µε την 

Κεντρική ∆ιοίκηση, µε σκοπό να επιτύχουµε τα παρακάτω: 

•  ∆ιεκδίκηση των αποθεµατικών του ΤΣΜΕ∆Ε και του ΤΕΕ που 

κουρεύτηκαν πολιτικά αλλά και νοµικά στα ελληνικά και τα 

ευρωπαϊκά δικαστήρια. 

•  Αναζήτηση ποινικών και αστικών ευθυνών, για την απώλεια 

των αποθεµατικών. 

•  ∆ιασφάλιση των αποθεµατικών του ΤΣΜΕ∆Ε αλλά και του 

Τεχνικού Επιµελητηρίου, εξασφάλιση έντοκων καταθέσεων 

στην Τράπεζα της Ελλάδος ή και σε άλλη τράπεζα εάν δεν 

είναι εφικτό, χωρίς κίνδυνο νέου κουρέµατος και χωρίς 
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επισφαλείς επενδύσεις σε οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου, 

που αυτή τη στιγµή θεωρούνται σκουπίδια στις αγορές. 

•  Πάγωµα στις εισφορές των ασφαλισµένων. 

•  ∆ιασφάλιση ότι δεν θα επιβληθούν οι προβλεπόµενες από τον 

τελευταίο ασφαλιστικό νόµο αυξήσεις. 

•  Άµεση παρέµβαση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΤΑΑ-

ΤΣΜΕ∆Ε για ουσιαστικές διευκολύνσεις στους ασφαλισµένους 

µηχανικούς. 

Συνάδελφοι γι ’  αυτό το τελευταίο να σας πω ότι έχουν γίνει 

κάποιες διευκολύνσεις από το ΤΣΜΕ∆Ε προς τους συναδέλφους 

µε διακανονισµούς κ.λ.π., οι οποίες όµως αφενός ήταν για ένα 

περιορισµένο χρονικό διάστηµα και αφετέρου βάζουν χίλια δυο 

άλλα εµπόδια που αναιρούν αυτές τις διευκολύνσεις και τελικά 

ουσιαστική βοήθεια στους συναδέλφους. Έχω µάλιστα 

καταθέσει, δεν ξέρω αν την διαβάσατε, και µια επιστολή ενός 

συναδέλφου από την Πάτρα, όπου του κάνανε διακανονισµό και 

άρχισε να πληρώνει αυτός τον διακανονισµό και µετά από δυο 

µήνες του λένε, α, στοπ δεν µπορείς να πληρώσεις τώρα την 

άλλη δόση του διακανονισµού. Γιατί δεν µπορώ; Αφού έχουµε 

πει, δέκα δόσεις δεν µου είπατε, το ένα, το άλλο, από εδώ και 

από εκεί. ∆εν µπορείς γιατί τώρα τρέχει το επόµενο εξάµηνο, 

πρέπει να πληρώσεις πρώτα όλο το επόµενο εξάµηνο για να 

πληρώσεις µετά τη δόση. ∆εν δεχόµαστε δηλαδή να πληρώσει.  

∆ηλαδή παιδιά το ΤΣΜΕ∆Ε δεν δέχεται από διακανονισµό να 

εισπράξει χρήµατα, µια δόση δηλαδή, αν δεν έχεις εξοφλήσει και 

το τρέχον που έρχεται. ∆ηλαδή είναι τραγικό αυτό το πράγµα, 

είναι τραγικό. 

Ο συνάδελφος Μπριλάκις είχε φέρει στη ∆ιοικούσα το θέµα 

και συζητήθηκε µε τις εισφορές, πρέπει πραγµατικά να 

κινηθούµε και σε αυτό, να κάνουµε προτάσεις και να πιέσουµε 

το ΤΣΜΕ∆Ε να τις εφαρµόσει, δηλαδή δεν είναι δύσκολο, να 

διευκολυνθούν πραγµατικά οι συνάδελφοι, δεν είναι δυνατόν 

αυτή τη στιγµή να έχουνε οι µισοί συνάδελφοι απλήρωτες τις 

εισφορές τους, οι µισοί ελεύθεροι επαγγελµατίες και να τρέχουνε 

τόκοι για να κάνεις λέει καινούριο διακανονισµό πλήρωσε και 50 

ευρώ παράβολο, τι είναι αυτά τα πράγµατα ας πούµε; 
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Θεωρώ ότι είµαστε απαράδεκτοι που δεν αντιδρούµε. 

∆ηλαδή, πραγµατικά δηλαδή δεν είναι δυνατόν να έχουµε 

συναδέλφους να διοικούν έστω τον τοµέα, γιατί το ΤΣΜΕ∆Ε 

πλέον είναι τοµέας του ΕΤΑΑ και να µην βοηθούν ας πούµε 

πραγµατικά τους συναδέλφους. Όσο µπορούν είναι πολύ 

σηµαντικό το θέµα. Νοµίζω το ξέρετε όλοι και είτε είσαστε 

ελεύθεροι επαγγελµατίες είτε είσαστε δηµόσιοι υπάλληλοι 

καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και 

πρέπει νοµίζω να παρέµβουµε σε αυτό.  

Ευχαριστώ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστούµε το συνάδελφο 

Μπάκιντα, ανοίγει κατάλογος ερωτήσεων, ποιος ή ποια 

συναδέλφισσα θέλει να κάνει ερώτηση επί του θέµατος; 

Ερώτηση, συναδέλφισσα Κουτσουµπού, άλλος συνάδελφος ή 

συναδέλφισσα ερώτηση; Κλείνει ο κατάλογος των ερωτήσεων, 

συναδέλφισσα Κουτσουµπού θέλεις να ρωτήσεις πού είσαι; 

Βαϊλάκης ερώτηση; Ωραία να το ρωτήσεις, λοιπόν Βαϊλάκης 

δεύτερος, άλλος ή άλλη συναδέλφισσα; Όχι. 

 Συναδέλφισσα Κουτσουµπού ερώτηση. 

 

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Είχε ειπωθεί στο (…) επάνω τότε που είχε 

προκύψει το πρόβληµα µε τα…, στον Πανελλήνιο Σύλλογο των 

Αρχιτεκτόνων είχε ειπωθεί από εκπρόσωπο του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου, ότι θα έκανε προσφυγή στη δικαιοσύνη, δεν 

ξέρω µε ποιο τρόπο εν πάση περιπτώσει, µε µόνο το επιχείρηµα 

ότι επειδή το ΤΣΜΕ∆Ε δεν επιχορηγήθηκε ποτέ από… 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Το µικρόφωνό σου είναι 

ανοιχτό; 

 

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:   ∆εν είχε ποτέ κρατική συνεισφορά, ήτανε 

παράνοµο το ότι η Τράπεζα Ελλάδος τα µετέτρεψε σε οµόλογα 

και ήτανε το µοναδικό ταµείο το ΤΣΜΕ∆Ε που είχε συµβεί αυτό. 

∆εν ξέρω αποσαφηνίστηκε αυτό το πράγµα; 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε Βαϊλάκη ερώτηση. 

 

ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Μου έχει απαντήσει ο Κωστής, αυτό το ότι 

απαγορεύεται να κατατεθούν σε άλλη τράπεζα, έχει ελεγχθεί 

αυτό το πράγµα που είπες ότι είναι υποχρεωτικό από την 

Τράπεζα της Ελλάδας; Όντως συµβαίνει αυτό το πράγµα; 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Ποιο; 

 

ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Ότι τα λεφτά του ΤΣΜΕ∆Ε εν πάση περιπτώσει και 

του ΤΕΕ, για το ΤΕΕ µιλάµε τώρα. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Αφού το λέει ο νόµος. 

 

ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Ναι είσαι σίγουρος; Το έχεις διαβάσει; ∆ιότι εγώ 

πήγα στην ALPHA BANK για µία υπόθεση του ΤΕΕ, για τα λεφτά 

τα τωρινά και µου είπανε, φέρτε τα και εµείς τα δεχόµαστε. Από 

τη στιγµή που τα δέχονται δεν καταλαβαίνω τι εµποδίζει την 

όποια ∆ιοικούσα να πάρει µια απόφαση και εάν η απόφαση είναι 

παράνοµη τι θα µας κάνουνε δηλαδή; Για το ΤΕΕ συζητάµε 

τώρα, για το ΤΕΕ, για το ΤΣΜΕ∆Ε δεν ξέρω, δεν ρώτησα. Εγώ 

ρώτησα για το ΤΕΕ και µου είπανε φέρτε τα λεφτά εδώ, λέω δεν 

είναι υποχρεωτικό; Εµείς θα τα δεχθούµε, δεν υπάρχει 

περίπτωση δηλαδή. Αυτό δηλαδή που σου είπανε πάνω στην 

Αθήνα ότι είπανε ότι δεν τα δεχόµαστε οι άλλες τράπεζες, εγώ 

εν πάση περιπτώσει εδώ σε ανάλογη κουβέντα µου είπανε, 

φέρτε τα ότι ώρα θέλετε.  

 Από ‘κει και πέρα εγώ το ερώτηµα µου είναι πόσο είναι 

δεσµευτικός αυτός ο νόµος; ∆ηλαδή που λέει σώνει και καλά 

κατάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος και ποιος είναι τώρα τόσο 

ηλίθιος µετά αυτό το κούρεµα να πάει να ξανακαταθέσει τα 

λεφτά του για να γίνει νέο κούρεµα. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Εµείς. 
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ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Ε, αυτό ακριβώς εµείς. Πού το στηρίζουν όµως 

αυτοί; ∆ηλαδή δεν το έχω καταλάβει τώρα ας πούµε και αν εδώ 

µπορούµε να το κάνουµε, εκτός αν είναι τόσο επικίνδυνο ας 

πούµε και πραγµατικά ο νόµος είναι τόσο σαφής που να 

κινδυνεύεις να πας φυλακή ή δεν ξέρω τι. Αν και εδώ που τα 

λέµε εδώ στην Ελλάδα εγώ δεν έχω δει και κανέναν να πηγαίνει 

φυλακή, πλην του Τσοχατζόπουλου αλλά και αυτός σίγουρα σε 

λίγο θα βγει. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε Μπάκιντα. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Γι ’  αυτό που είπε η Φανή, είναι αλήθεια το 

ξέρουµε όλοι ότι το κράτος δεν έχει πληρώσει, όµως 

προβλέπεται, προβλεπόταν θεωρητικά συµµετοχή και µε βάση 

αν θυµάµαι καλά, αυτό δεν το ξέρω σίγουρα αλλά έχει ακουστεί, 

ότι επειδή κιόλας προβλεπότανε η συµµετοχή του κράτους, γι ’  

αυτό το λόγο άλλαξε και η διοίκηση του ΤΣΜΕ∆Ε παλιότερα. 

Νοµίζω οι συσχετισµοί, έχει Επίτροπο κ.λ.π. ξέρω εγώ έτσι; 

 Εποµένως δεν ξέρω αν µπορεί να στηριχθεί νοµικά, αλλά 

αυτό θα πρέπει να πάει στα δικαστήρια, αυτό λέµε εµείς, νοµικά 

ότι επειδή επί του πρακτέου δεν έχει πληρώσει το κράτος, δεν 

είχε δικαίωµα αυτό. Τώρα το ότι πρέπει να κατατίθενται στην 

Τράπεζα της Ελλάδας το λέει ο νόµος. Βέβαια δεν είναι και 

µονοσήµαντη, ο τρόπος κατάθεσης δεν είναι µονοσήµαντος. 

∆ηλαδή υπάρχει ο ένας λογαριασµός που είναι τα αποθεµατικά, 

για το Τεχνικό Επιµελητήριο αλλά υπάρχει και ο λογαριασµός 

που είναι για τα τρέχοντα. Η Τράπεζα της Ελλάδος τώρα ότι 

πήρε και από πολλούς λογαριασµούς που είχανε τα τρέχοντα και 

τα πήρε και τα έβαλε στον άλλο λογαριασµό την παραµονή του 

κουρέµατος και τα κούρεψε αυθαίρετα, αυτό ας πούµε ειπώθηκε, 

ότι έχει στοιχεία υποτίθεται το Επιµελητήριο γι ’  αυτό. 

 Το ότι κούρεψε 0,40 ευρώ της Θεσσαλονίκης που είχανε 

στον ένα λογαριασµό τα έκανε οµόλογα, το 0,40 ευρώ. ∆ηλαδή η 

αλήθεια είναι ότι έψαξαν να βρουν στους λογαριασµούς στην 

Τράπεζα της Ελλάδος σε όλα τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου 

∆ικαίου ποιος έχει λεφτά, φέρτε τα. Αυτό έγινε. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Για να καλυφθεί το 75% του 

PSI. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Για να καλυφθεί το 75% του PSI, να γίνει 

αναγκαστικό µετά και στα υπόλοιπα κάπως έτσι. 

 Πρακτικά όµως Γιάννη για την ερώτησή σου, απάντησε ο 

ίδιος ο Σπίρτζης, αφού τα λεφτά του Επιµελητηρίου τώρα ένα 

µέρος τους τα καταθέσανε στην Τράπεζα Αττικής και εκεί πέρα 

όταν το είπε γελάσαµε όταν είπε ότι δεν δέχονται οι τράπεζες τα 

λεφτά τώρα, εντάξει. ∆εν αναφέρονται για ποινές και τέτοια, 

επίσης θα έπρεπε αυτά που κατατίθενται από το ΤΣΜΕ∆Ε στην 

Τράπεζα της Ελλάδος άµεσα µε ασφαλιστικά µέτρα θα έπρεπε 

το ΤΣΜΕ∆Ε το ίδιο να δίνει, να απαγορεύει στην Τράπεζα της 

Ελλάδος να τα µετατρέψει σε οµόλογα άµεσα. 

 

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Όχι δεν φάσκω και αντιφάσκω, εγώ… 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Έχεις δει εσύ τον ζωοκλέφτη να ταΐζει τα πρόβατα 

που κλέβει. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Αυτό λέω και εγώ, εγώ λέω τι πρέπει να κάνει. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Να µην αντιδράσουµε και εµείς λοιπόν; 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Η αίγα άµα τη βάλεις…, (δεν αποδίδεται καθαρά, 

µιλάει εκτός µικροφώνου)…, δεν την νοιάζει αν είναι του 

αλλουνού. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Συµφωνώ, έλα να τα πεις. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστούµε το συνάδελφο 

Μπάκιντα, τώρα πάµε σε τοποθετήσεις. Συνάδελφοι ηρεµήστε, 

χαλαρώστε, τοποθετήσεις, ποιος συνάδελφος θέλει να κάνει 

τοποθέτηση; Ο συνάδελφος Φανουράκης ένα, Φανουράκης, 

άλλος συνάδελφος ή συναδέλφισσα, Μπριλάκις, Κλάδος, άλλος 

συνάδελφος από την Αντιπροσωπεία που να θέλει να κάνει 

τοποθέτηση;  Ξυλούρης, άλλος ή άλλη συναδέλφισσα;  Λοιπόν, 

ο συνάδελφος Ινιωτάκης, άλλος ή άλλη; Και επίσης έχει ζητήσει 

το λόγο ο συνάδελφος Κλάδος. 

 Ξεκινάµε µε το συνάδελφο Φανουράκη, όχι πάνω από 

πέντε λεπτά αν είναι δυνατόν. 

 

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:   Συνάδελφοι για το θέµα µπορεί κανείς να 

µιλάει πολύ, εγώ θα τοποθετηθώ σηµειακά. Η κατάσταση των 

συναδέλφων εγώ την υποψιάζοµαι εγώ τραγική. Θεωρώ ότι είναι 

υποχρέωση του Επιµελητηρίου µέσα από τις επιτροπές του, τις 

µόνιµες επιτροπές να διερευνήσει και να συγκεκριµενοποιήσει 

τα στοιχεία αυτά. ∆ηλαδή υπάρχουν οι πίνακες µε τις καταθέσεις 

των αµοιβών και µπορεί να βγει ένα συµπέρασµα το οποίο αυτή 

τη στιγµή δεν το έχουµε στα χέρια µας. Ως προς δηλαδή την 

κατάσταση των συναδέλφων. 

 Τώρα στο συγκεκριµένο που αφορά το ΤΣΜΕ∆Ε δεν θα πω 

για τις ευθύνες των προηγούµενων, ποιοι ήτανε στην εξουσία 

και την κρατική και των επιµέρους οργάνων. Γιατί ο νόµος είναι 

του ’97 λέει εδώ ο συνάδελφος.  

 Τώρα συγκεκριµένες προτάσεις, εµείς θεωρούµε ότι µε 

βάση την κατάσταση που υπάρχει σήµερα, δεν µπορούµε να 

συνεχίζουµε να θεωρούµε άρρηκτο το δεσµό ΤΕΕ και ΤΣΜΕ∆Ε 

και εάν είµαι ασφαλισµένος, αν είµαι γραµµένος στο ΤΕΕ πρέπει 

υποχρεωτικά να πληρώνω το χαράτσι του ΤΣΜΕ∆Ε, αυτό θα 

πρέπει να σπάσει, πρώτη πρόταση. 

 ∆εύτερον, δεν µπορεί η εισφορά µου που µε την απλή µου 

λογική είναι για να εξασφαλιστώ για κάτι µελλοντικά, να µε 

καταστρέφει σήµερα και συνεπώς η εισφορά θα πρέπει να γίνει 

ποσοστό του εισοδήµατός µου. 
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 Τρίτον, στο διάστηµα αυτό που περνάµε που είναι µία 

µεταβατική κατάσταση, αλλά και πάντα έτσι το θέλουµε, πρέπει 

να έχουµε πλήρη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη από το ταµείο 

µας. Και επίσης είναι αδιανόητο στην κρίση αυτή µέσα που δεν 

µπορώ να πληρώσω να µου απαγορέψουν και να δουλέψω. 

∆ηλαδή θα πρέπει να απελευθερωθεί επίσης η άδεια 

ενηµερότητας, αυτή πώς την λέµε.  

 Αυτά είναι µερικά πρακτικά άµεσης εφαρµογής και θα 

πρέπει το Επιµελητήριο και ειδικά καλώ το τοπικό Επιµελητήριο, 

εδώ Πρόεδρε, καλώ το τοπικό Επιµελητήριο γιατί από πάνω δεν 

περιµένουµε, δεν περιµένουµε τον Γαβρίλο να τα κάνει αυτά. Ο 

Γαβρίλος πήγε εκεί για κάποιο άλλο λόγο και ενώ λέγαµε ότι δεν 

θα πάµε, πήγαµε γιατί λέει να είµαστε από µέσα και κάτι τέτοια. 

Θα πρέπει εµείς αν µπορούµε να ξεκινήσουµε συντονισµό µε τα 

περιφερειακά, να υπάρξει κίνηµα γι’ αυτά τα αυτονόητα και τα 

απλά πράγµατα. Να τα συνοψίσω νοµίζω ότι θα τρώω το χρόνο. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Μπριλάκις. 

 

ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:   Μου έχει έρθει ένα e-mail για µία κίνηση 

πανελλήνια να αποσυνδεθεί η ιδιότητα του µηχανικού µε την 

ασφάλιση στο ΤΣΜΕ∆Ε, επειδή θεωρώ ότι αυτό είναι 

καταστροφή για το ΤΣΜΕ∆Ε έκανα µία εισήγηση στη ∆ιοικούσα 

και είπα ότι, εάν αποσυνδεθεί πολλοί συνάδελφοι µετά θα 

χάσουν πάρα πολλά συντάξιµα χρόνια, γιατί θα είναι σε 

κατάσταση ξέρω εγώ ηµιανεργίας και θα ζητάνε από άλλους 

συναδέλφους υπογραφή και δεν θα πληρώνουν εισφορές και θα 

βρεθούνε στο τέλος µε πάρα πολλά χρόνια εκτός ασφάλισης. 

 Αυτό που πρέπει πραγµατικά να κυνηγήσουµε µε πάθος 

είναι τα τιµωρητικά επιτόκια και τα πρόστιµα όταν καθυστερούµε 

τις εισφορές, διότι µία ανίκανη δηµόσια διοίκηση που δεν µπορεί 

να βρει τον απατεώνα που δεν πληρώνει επειδή ξέρω εγώ, να το 

διακρίνει από αυτόν που δεν µπορεί να πληρώσει, διότι δεν έχει 

εισόδηµα. Έβαλε αυτά τα τιµωρητικά επιτόκια τα οποία 

υπάρχουνε από παλιά δεν τα βάλανε οι σηµερινοί, και εµείς 
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αδρανήσαµε και τα δεχθήκαµε. Τιµωρητικά επιτόκια και 

πρόστιµα και, και, άµα δεν πληρώσεις. 

 Το άλλο θέµα είναι ότι να κυνηγήσουµε να ενεργοποιηθεί ο 

κλάδος προνοιακών παροχών και του εφάπαξ, ο οποίος ναι µεν 

υπάρχει αλλά δεν και µου και ξου και πληρώνουν εισφορές αλλά 

δεν έχει λειτουργήσει ακόµα όσον αφορά οι νέοι πληρώνουνε. 

Γιατί το εφάπαξ είναι µία ασφάλεια, όταν εγώ έχω κάποια χρόνια 

απλήρωτα, όταν θα πάρω τη σύνταξη τι να το κάνω εγώ το 

εφάπαξ για να πάω να αγοράσω σπίτια; Να γίνω επιχειρηµατίας; 

Τη σύνταξη θέλω για να πάρω κανένα φάρµακο και να έχω και 

να τρώγω. Η σύνταξη είναι αποκούµπι για τον αδύναµο που 

λέγεται γέρος, αποκούµπι, άρα λοιπόν το εφάπαξ θα σου 

καλύψει κάποια λεφτά που θα χρωστάς στο ΤΣΜΕ∆Ε όσοι 

βρεθούν να χρωστάνε και σήµερα ακόµα συνάδελφοι πάνε να 

πάρουνε σύνταξη, χρωστάνε κάποιο ποσό. Και κάνει να 

πάρουµε κάποιο όπως ξέρετε παίρνουµε 10 χιλιάρικα εφάπαξ οι 

ελεύθεροι επαγγελµατίες και είναι ένας συµψηφισµός εκεί πέρα 

και γλυτώνεις.  Νοµίζω ότι εκεί δεν διαφωνεί κανείς. 

 Το άλλο το θέµα που θέλω να πω είναι, ότι το θέµα δεν 

είναι που µας έφαγε το κράτος τα αποθεµατικά µας εν κρυπτώ 

και χωρίς να πάρουµε είδηση, το θέµα είναι ότι τα λεφτά του 

φορολογούµενου, τα διαχειρίζεται η πολιτική εξουσία και κανείς 

δεν διαµαρτύρεται γι ’  αυτό και ο φορολογούµενος δεν έχει φωνή. 

Αυτό είναι το κεντρικό πολιτικό θέµα. Τα λεφτά πού πάνε και 

όπως κλέβουνε ασφαλιστικά, φάγανε και άλλα πολλά π.χ. οι 

καταθέσεις του ελληνικού λαού στις τράπεζες. Τις πήρανε και 

βάλανε οµόλογα και βρεθήκανε οι τράπεζες τώρα βουλιαγµένες 

και αναγκάζονται και τους δίνουνε δισεκατοµµύρια. 

 Εµείς πήραµε είδηση ότι µπήκανε στη θέση των 

καταθέσεων του ελληνικού λαού οµόλογα; Και µε ποιο δικαίωµα 

το κάνανε; Για να µοιράζουνε παροχές στους απεργούντες;  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Ξυλούρης. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Τι να πω ρε συνάδελφοι είµαστε δέκα άτοµα εδώ 

πέρα, γνωριζόµαστε όλοι, τα έχουµε πει εκατό φορές. Πολύ 
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θετικό που µπήκε το θέµα αυτό, νοµίζω όµως ότι η εισήγηση του 

συναδέλφου θα µπορούσε να είναι πιο εµπεριστατωµένη µια 

που ήτανε και στο ΤΕΕ το πανελλαδικό, γιατί εκεί πιστεύω και το 

λέω ευθέως, εκεί γίνονται οι µεγάλες κοµπινεζόν, πώς τα λένε 

αυτά, κονέ κ.λ.π.  

 Εγώ του το είπα του Σπίρτζη εδώ και το λέµε ευθέως, ότι 

όλες οι διοικήσεις του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕ∆Ε, εκτός και εάν είναι 

ηλίθιοι…  (αλλαγή κασέτας) 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Είναι καλοπληρωµένα στελέχη και παχαίνουνε σαν 

τα γουρούνια από τα λεφτά που παίρνουνε. Πολύ καλά τα 

γνωρίζουµε, θα σου πω δυο – τρία παραδειγµατάκια. 

 Η Τράπεζα της Ελλάδας είναι εξουσιοδοτηµένη από την 

εκάστοτε Κυβέρνηση να διαχειρίζεται χωρίς να λογοδοτήσει σε 

κανέναν, πλην φυσικά των καπιταλιστών και του κράτους τους 

οποίους υπηρετεί και ότι αυτή η διαδικασία είναι προϊόν 

υποχρεωτικού νόµου της ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, που ψηφίστηκε 

το 1990 και στη συνέχεια τον ακολουθούν όλες οι Κυβερνήσεις 

και το Τεχνικό Επιµελητήριο. ∆ηλαδή µε νόµο του λες, κάνει ότι 

γουστάρεις και µην λες σε κανένα τίποτα, µόνο στον 

Βαρδινογιάννη, το Λάτση και στα άλλα τα καλά παιδιά. Οι νόµοι 

αυτοί είναι ψηφισµένοι από τη ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και το 

ΠΑΣΟΚ. 

 Προσέξτε τώρα να δείτε, από το 1950 που έχουνε τα λεφτά 

µε ευθύνη των αστικών Κυβερνήσεων, ήταν κατατεθειµένα στην 

Τράπεζα της Ελλάδας µε µηδενικό ποσοστό µε νόµο για 30 και 

πλέον χρόνια από το 1950, όταν ο πληθωρισµός που 

πληρώνουν οι µόσχοι οι συµπολίτες µας, ήτανε 24%. Η λεηλασία 

αυτή υπολογίζω ότι στοίχησε στα ταµεία πάνω από 50 δις ευρώ, 

δηλαδή 50 δις ευρώ το ’50 όχι µόνο εις γνώση, τους δίνουνε και 

το άλλοθι της νοµοθετικής κάλυψης. Είναι επικίνδυνοι, είναι 

ενάντια στους εργαζόµενους που οι εργαζόµενοι Μανόλη 

βγάζουνε τα λεφτά, δεν τα βγάζουνε οι κηφήνες οι καπιταλιστές. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Σε ποιον ανήκει η τράπεζα; 
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Θα σου πω σε ποιον ανήκει, Ανώνυµη Εταιρεία 

είναι, είναι Ανώνυµη Εταιρεία. 

 Θα σου πω ένα παραδειγµατάκι µε τη ∆ΕΗ για να δείτε, ο 

συνάδελφος ο Γιώργος πού είναι το Γιώργη έφυγε; Το 1966 έγινε 

το ταµείο της ∆ΕΗ και προέβλεπε στο καταστατικό του τη 

δικαιοδοσία της εταιρείας να εκµεταλλεύεται τα πλεονάσµατα 

του. Εκείνη την περίοδο αφού µόλις είχε γίνει το ταµείο δεν είχε 

συνταξιούχος, δεν υπήρχαν συνταξιούχοι της ∆ΕΗ, αλλά και 

µετά για 20 χρόνια ήτανε ελάχιστοι. Τι έκανε λοιπόν η ∆ΕΗ, 

ακούστε, η εταιρεία δηλαδή χρησιµοποιούσε τις εισφορές από 

τις χιλιάδες των εργαζοµένων για να κάνει επενδύσεις, χωρίς να 

δανείζεται από τις τράπεζες, που σηµαίνει ότι είχε κάνει 

τεράστια κέρδη. 

 Με τη ψήφιση του νόµου  2773/99 επί ΠΑΣΟΚ, ακούστε τι 

κάνει τώρα, όπου άρχισε η ιδιωτικοποίησή της την οποία όλοι 

λέτε για ιδιωτικοποίηση για ελεύθερη οικονοµία, η εταιρεία τι 

έγινε; Απαλλάχθηκε από την υποχρέωση να επιστρέψει τα 

αποθεµατικά του ταµείου και την ευθύνη για την απονοµή των 

συντάξεων την ανέλαβε το κράτος. Τώρα το κράτος τι σου λέει; 

Εγώ δεν έχω λεφτά, κύριε ή ψήφισε PSI ή δεν θα έχεις – 

συνάδελφε Κώστα σε παρακαλώ – ή δεν θα έχεις σύνταξη. 

∆ηλαδή προσέξτε να δείτε τώρα πόσο οργανωµένοι εγκληµατίες 

είναι. Έχουνε το ταµείο της ∆ΕΗ, σου λέει κονόµα τώρα 20-30 

χρόνια που δεν έχει συνταξιούχους, κάνε επενδύσεις, τρώγε, οι 

εταιρείες που ήτανε από πίσω της. Τώρα την πουλάνε και ποιος 

παίρνει την ευθύνη; Το κράτος που πριν είχε κάνει την άλλη 

κοµπίνα, διπλή κοµπίνα δηλαδή. 

 Τρίτο παράδειγµα, µετά µου λέτε γιατί λέει το κάνουνε; 

Περιµένεις τώρα εσύ από το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

να σου βγάλουνε νόµους, αυτοί πάνε να σου βγάλουνε τα µάτια 

και λες θα στο πάρουνε ή ο Σπρίτζης. Όλοι αυτοί είναι 

υπάλληλοί τους καταλάβετέ το και όλοι αυτοί δεν τα κάνουν 

αυτοί παιδιά, αυτά προέρχονται από τη συµφωνία του Μάαστριχ, 

είναι ο πυλώνας της ιδιωτικής οικονοµίας συνάδελφοι. 

 ∆εν ξέρω αν το χαµόγελο του συνάδελφου είναι επικριτικό 

ή το θεωρεί σαν κοροϊδία, αλλά εγώ προκαλώ να µου πείτε, είναι 
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µήπως έτσι ή δεν είναι; Η συνθήκη του Μάαστριχ επιβάλει αυτά 

τα πράγµατα σε όλα τα κράτη της Ευρώπης. Πηγαίνετε στην 

Ιταλία να δείτε τώρα τι γίνεται όπου έχουνε ιδιωτικοποιηθεί όλες 

οι εταιρείες, ακριβώς τα ίδια πράγµατα συµβαίνουνε. 

 Θα σας πω δυο – τρία πραγµατάκια ακόµα. Ορισµένα µέλη 

των ∆ιοικητικών Συµβουλίων που δεν ψηφίσανε το PSI και το 

κούρεµα, εµείς λέµε καλά το κάνανε, µπράβο τους. Όµως µέχρι 

τώρα εµείς δεν παραβλέπουµε ότι είχανε αποδεχθεί όλους τους 

νόµους, όλους τους νόµους. Τώρα που είδανε τα ζόρικα καλά το 

κάνουνε, αλλά µην νοµίζουν ότι θα τα ξεχάσουµε, διότι αυτή η 

διαδικασία έχει αρχίσει αγαπητοί συνάδελφοι τώρα και 30 

χρόνια. 

 ∆εν προβλέπουµε ακόµα, δεν παραβλέπουµε ότι ορισµένοι 

παρά τις ρητορείες που έχουνε οι κυβερνητικοί συνδικαλιστές ότι 

τάχα µου διαφωνούνε, που εγώ σε προσωπικό επίπεδο µπορεί 

να το πιστεύω ότι διαφωνούνε, επί της ουσίας κ. συνάδελφοι 

εσείς που στηρίζετε τα κυβερνητικά κόµµατα, είτε σας αρέσει 

είτε δεν µου αρέσει εµένα είτε σας ενοχλεί είτε εµένα µε εξιτάρει, 

θέλετε δεν θέλετε έµµεσα τους υποστηρίζετε. Άρα είναι 

υποκριτικό τουλάχιστον να ακούω πράσινους και µπλε ή 

φιλοευρωπαϊκούς υποστηριχτές και καλά της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης να λέει, µα ρε γαµώ µας κλέβει η τράπεζα. Μα 

ήντα µωρέ θέλεις να σου κάνει η τράπεζα; Αφού η τράπεζα είναι 

ο νόµιµος ληστής, ο νόµιµος κλέφτης και γιατί παρακαλώ µε το 

κούρεµα οι µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες αυξάνουνε τα κέρδη 

τους; Αυτό το ερώτηµα ούτε ο Γκαλµπράιτ µπορεί να απαντήσει. 

 ∆ικαιολογούνται στο κούρεµα να µειωθούν οι συντάξεις, να 

µην έχεις ασφάλεια, να µην µπορείς να πάρεις τα φάρµακα 

κανένας αστός οικονοµολόγος δεν δικαιολόγησε το αντίθετο, ότι 

µε την κρίση και µε το PSI οι τράπεζες µεγαλώνουν τα κέρδη 

τους. Να λοιπόν γιατί, διότι έχουνε τους κάθε λογής Σπίρτζηδες 

και πως τον λένε τον άλλο τον Γαβρίλη και τον κάθε Γαβρίλη 

που εγώ προσωπικά δεν τον ξέρω τον κύριο και δεν θέλω να τον 

γνωρίσω, οι οποίοι βάζουνε πλάτη έναντι χοντρών, παχυλών 

µισθών, να περνάνε τα µέτρα αυτά. 



 Συνεδ ρί αση  14 η  ( επαναληπτ ι κή )        1 η ς   Αυγούστου   2012                         σελ ί ς    54  

 

 Και κλείνοντας λέω µόνο το εξής, προ καιρού πήγα στο 

ΤΣΜΕ∆Ε και µου λέει έχεις τρία ευρώ υπόλοιπο. Εντάξει ρε 

φίλε, εγώ χάρηκα λέω εδώ υπάρχει έλεγχος. Μα γαµώ τα 

καντήλια µου δηλαδή τα σταυρωµένα, εµένα που βρήκατε τρία 

ευρώ, χαίροµαι µωρέ που τα βρήκατε, τα 600 µωρέ εκατοµµύρια 

που λείπουνε πώς δεν τα βρίσκεται; Άρα η ερώτηση είναι 

απάντηση ταυτόχρονα και εδώ και τοπικά και πανελλαδικά και 

παντού όλοι είναι στο παιχνίδι, αλλιώς δεν εξηγείται ρε παιδιά. 

 Ο γυαλάφτης, στο εργαστήριο µου θωρώ µα βρούχος δεν 

γροικάται, µόνο ανεβαίνει η κουσκουσιά αλλιώς δεν εξηγάται. 

Απλά ξέρετε τι σηµαίνει; Ή δεν καταλαβαίνουνε τίποτα, δηλαδή 

είναι ηλίθιοι που δεν το πιστεύω ή είναι µέσα στο παιχνίδι.  ∆εν 

µπορεί να χάνονται δισεκατοµµύρια βρε παιδιά και από την άλλη 

να λέµε του διαόλου του συνταξιούχου ότι κόψε το πόδι σου 

γιατί έχεις ζάχαρο. Αυτοί τα λένε. Εγώ είδα συνάδελφο µηχανικό 

µε τρίτο βαθµού έγκαυµα και του λέει ότι η κρέµα που έβαζε λέει 

θεωρείται κρέµα που βάζουνε οι πλούσιες κυρίες και την κόψανε 

από το ΤΣΜΕ∆Ε και σαπίζει ο άνθρωπος.  

 Αυτό είναι το PSI, αυτή είναι η καπιταλιστική ολοκλήρωση 

παιδιά. Εγώ δεν τα λέω γιατί θέλω να βγάλω το άχτι µου, θέλω 

όµως να µου απαντήσετε στην ίδια γλώσσα συνάδελφοι. Μην 

περιµένετε Κώστα και κάθε Κώστα το λέω πραγµατικά, να 

περιµένετε απάντηση από αυτούς, να σου πει ας πούµε για 

παράδειγµα γιατί ο Γερµανός σκότωνε. Μα αυτή είναι η φύση 

του ρε φίλε, ο σκορπιός δαγκώνει, αυτός είναι ο καπιταλισµός, 

δεν έχει άλλη διέξοδο και επειδή φοβούµαι ότι θα έρθουνε 

χειρότερα, πολύ χειρότερα διότι η κρίση δεν ξεπαίρνει, πόσα να 

φάει ρε παιδιά; Να µας φάει 100.000 ακόµα, 200.000; ∆εν 

έχουµε, τι είπες συνάδελφε; 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Τίποτα. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Επειδή λοιπόν προβλέπω ότι θα πάει πολύ 

χειρότερα, εγώ σας λέω να προετοιµαζόµαστε για πολύ 

χειρότερα πράγµατα. Πολύ χειρότερα περιµένω που σηµαίνει 

µιας κοµπανιάς αύριο το πρωί, δηλαδή µην σας κάνει εντύπωση 
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αν και κλείνω µε αυτό, ότι ξέρετε κάτι κύριε το ΤΣΜΕ∆Ε πλέον, 

λυπούµαστε δεν υπάρχει. Όπως το λένε οι µεγάλες εταιρείες. 

 Μου ήρθε συνάδελφοι το εκκαθαριστικό χθες, µέχρι τώρα 

κάθε χρόνο είχα επιστροφή 15.000, 16.000, 17.000, γιατί µου 

κλέβανε 40 και 50. Ξέρετε συνάδελφοι φέτος για πρώτη φορά ότι 

µου ζητάνε να δώσω άλλα 10.000; Έτσι εκτιµούνε οι Γαβρίληδες 

των Αθηνών, δηλαδή σε µία χρονιά 25.000 επιπλέον έµµεση 

φορολογία ρε παιδιά. Εάν αυτοί δεν είναι ληστές επικίνδυνοι 

εγκληµατίες ήντα διάολοι είναι; Όταν εγώ έπαιρνα κάθε χρόνο 

επιστροφή 15.000 τουλάχιστον και φέτος µε µία λόγω PSI και 

κουρέµατος σου λέει εσύ θα µου γλυτώσεις ρε κερατά; Εδά θα 

σου πω εγώ, δώσε µου άλλα 10.000. ∆ηλαδή 15.000 + 10.000 = 

25.000. Να, γιατί εγώ σας λέω ότι περιµένω πολύ χειρότερα και 

τι προτείνω; ∆εν προτείνω παιδιά, διαδικαστικά εγώ δεν 

ξαναπροτείνω τίποτα. ∆ηλαδή επιτροπές και επιτροπές και 

συζητήσεις, αυτά ξέρετε που τα γράφουνε αυτοί; Χαίρονται και 

ειδικά άµα ακούω τώρα αυτό που λες στα Ευρωπαϊκά 

∆ικαστήρια. ∆ηλαδή βρε Κώστα πιστεύεις ότι θα πάει δηλαδή ο 

κόρακας να βγάλει της βιτσίλας τα µάτια; Μα είναι εύκολο αυτό; 

 Εγώ ξέρετε τι πιστεύω; Μόνο σε ένα πράγµα στην 

οργανωµένη συνειδητή αντίστασή µας, αλλιώς παιδιά την έχουµε 

βάψει και το πιστεύω ειλικρινά, ακράδαντα πέρα και έξω από 

ιδεολογικές, κοµµατικές, φιλοσοφικές, θρησκευτικές 

πεποιθήσεις. Εάν δηλαδή εγώ µε το Θεόδουλο ο οποίος νοµίζει 

ότι είναι ΠΑΣΟΚ, κατά τη γνώµη µου δεν είναι, αν δεν το 

πιστέψουµε να κατεβούµε µαζί και να τους πούµε, µάγκες ξέρετε 

κάτι θα σου βγάλω τα δόντια µε τη τανάλια, αν δεν τους το 

πούµε έτσι Θεόδουλε, τα κοπέλια µας δεν θα βγάλουνε καθόλου 

δόντια, το πιστεύω αυτό που σου ειλικρινά. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Κλάδος. 

 

ΚΛΑ∆ΟΣ:   Ευχαριστώ Πρόεδρε που µου δίνετε το λόγο. ∆υο 

λόγια µόνο ως εκπρόσωπος της εποπτεύουσας από τη 

∆ιοικούσα που έχω κανένα µήνα τώρα, µια ενηµέρωση για τη 

λειτουργία του τοπικού παραρτήµατος ΤΣΜΕ∆Ε. 
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 Όντως η κατάσταση των συναδέλφων είναι πολύ δύσκολη, 

επιβεβαιώνω και εγώ ότι πάρα πολλοί δεν πληρώνουνε, δεν 

µπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους και κάνουνε δόσεις. 

Οι δόσεις είναι 3% επιτόκιο και 1,5% κάθε µήνα, αυξάνονται, 

δηλαδή πραγµατικά τοκογλυφική και µέχρι 120% το ελάχιστο, το 

µέγιστο, έχουµε και µέγιστο 120%. 

 Το ΤΣΜΕ∆Ε στο Ηράκλειο, όσο και εάν σας φαίνεται 

παράξενο έχει πάνω από 3.000 µέλη, 3.300 κάπου εκεί, γιατί 

είναι και οι τεχνολόγοι οι οποίοι είναι συνάδελφοι εργολήπτες, 

και οι συνταξιούχοι. Έχει αποµείνει µε πέντε υπαλλήλους, τη 

∆έσποινα, το Μηνά, την Ανθή, την Πόπη και τη Μαρία. Η Μαρία 

µε την Πόπη είναι πάνω στα νοσήλια, η Μαρία έχει πάθει ένα 

ατύχηµα και είναι η µοναχή της η Πόπη, δεν ξέρω αν έχετε πάει, 

εµείς που έχουµε καθηµερινή σχεδόν επαφή µε το ΤΣΜΕ∆Ε ή 

εµείς οι συνεργάτες µας λόγω εγγυητικών και οπωσδήποτε και 

επίσης υπάρχει και µια κοπέλα την Ελένη που την πληρώνουνε 

οι εργολήπτες, οι πλούσιοι εργολήπτες παρά την άθλια 

κατάσταση πληρώνουν µια υπάλληλο τώρα 3-4 χρόνια και αυτή 

την έχουνε µπαλαντέρ, µια πάει στα νοσήλια, µια κατεβαίνει 

κάτω, µια πάει πάνω, µια πάει κάτω. Και αυτό πραγµατικά 

δηλαδή τα παιδιά που είναι εκεί δεν µας φταίνε σε τίποτα, άλλο 

ο Γαβρίλης, άλλο αυτοί έτσι; Να εξηγούµαστε. Αν πάτε και δείτε 

πως δουλεύουνε εντάξει, παρά καµιά φορά τις…, εντάξει 

παράπονα συναδέλφων δικαιολογηµένα, δεν φταίνε αυτοί, από 

αλλού πρέπει να βρουν τα… 

 Τι γίνεται τώρα; Η µείωση λοιπόν του προσωπικού 

συνέχεια µείωση, καµία πρόσληψη, καµία µετάταξη, δείχνει την 

πλήρη απαξίωση του ΤΣΜΕ∆Ε, την πλήρη απαξίωση, το 

ΤΣΜΕ∆Ε αν το είχανε µοναχό του και το αφήνανε να διαχειριστεί 

τα δικά του, σίγουρα δεν θα είχε κανένα πρόβληµα. Είναι 

γνωστή η αναλογία ένας προς οχτώ, κάπου εκεί είναι ακόµα, δεν 

θα είχε ποτέ κανένα πρόβληµα, αλλά µε όλες αυτές τις ληστείες 

έρχονται να προστεθούνε και αυτά. δηλαδή η πλήρης απαξίωση 

του ΤΣΜΕ∆Ε. Εάν εφαρµοστεί και η εφεδρεία που θα φύγει 

υποχρεωτικά ένας τους 3-4 υπαλλήλους, θα µείνουνε τρεις 

υπάλληλοι, διότι ο ΕΟΠΥΥ στον οποίο προσπερνά έχουµε 
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εξαιρεθεί, θα πάρει δύο υπαλλήλους. Η Πόπη και η Μαρία θα 

πάνε στον ΕΟΠΥΥ και θα µείνουνε τρεις. ∆ηλαδή αν εφαρµοστεί 

και η εφεδρεία, δεν ξέρω τώρα γιατί έχουµε χάσει το 

λογαριασµό, θα µείνουνε δύο µετά. Τότε να το θυµάστε κανείς 

άλλος ούτε µετάταξη, ούτε τίποτα. Τι να πούµε τώρα, τι άλλο 

µπορούµε να πούµε; 

 ∆υο λόγια για τον ΕΟΠΥΥ, τα νοσήλια πληρώνονται όπως 

πληρωνότανε πάντα, πέρα από ορισµένες παλινωδίες που οι 

φαρµακοποιοί δεν τα δεχότανε ξέρω εγώ, υπάρχει ηλεκτρονική 

στιγµιογράφηση, το συνταγολόγιο το άλλο µόνο αν κάποια 

στιγµή δεν λειτουργεί το σύστηµα σου γράφει τη συνταγή. 

Απλώς  υπάρχει ένας έλεγχος από τον ελεγκτή γιατρό για τις 

εξετάσεις πιο µπροστά. Πας εκεί, σου υπογράφει και µετά τις 

κάνεις. ∆ηλαδή αν δεν µπορείς να κάνεις ξέρω εγώ ανά δύο 

µήνες χοληστερίνη λέµε τώρα. 

 Αυτά. 

 

ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:   Πρόεδρε µια συµπληρωµατική πληροφορία να σας 

πω; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Έχει το λόγο ο συνάδελφος ο 

Ινιωτάκης, θέλεις να συµπληρώσεις; Έλα, έλα, σύντοµα µόνο. 

 Λοιπόν, ο συνάδελφος Μπριλάκις. 

 

ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:   Προχθές είδα στην εφηµερίδα µια προκήρυξη για 

πρόσληψη προσωπικού στα ασφαλιστικά ταµεία, στο ΤΣΜΕ∆Ε 

και µου έκανε εντύπωση και πήγα και έκανα τη χαρά στο 

υποκατάστηµα. Παιδιά εντάξει, προβλέπεται να προσλάβουνε 

δύο άτοµα, τι γίνεται; Θα πάρετε την προκήρυξη να δούµε τι 

γράφει αν αυτό. Και µου λένε είναι ΠΕ, η προκήρυξη προβλέπει 

για το υποκατάστηµα Ηρακλείου δύο άτοµα ΠΕ και για τα άλλα 

υποκαταστήµατα αρκετούς καµιά εκατοστή άτοµα.  Σας 

ενηµερώνω, ότι θα πάρουνε δυο άτοµα αν τα πάρουνε, αλλά θα 

είναι ΠΕ γιατί πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης δεν έχουµε κανένα 

στο Ηράκλειο. Μια ενηµέρωση κάνω. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:    Συνάδελφοι επί της 

διαδικασίας, πριν µιλήσει ο συνάδελφος ο Ινιωτάκης, έχει τεθεί 

λοιπόν αυτή η εισήγηση από το συνάδελφο τον Μπάκιντα, που 

αµέσως µετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του συναδέλφου 

του Ινιωτάκη θα τεθεί στην κρίση σας. 

 Τα πέντε σηµεία τα οποία ανέπτυξε και αν υποβληθεί και 

κάποια άλλη προσθήκη, όπως αναφέρθηκε πριν. 

 Ο συνάδελφος Ινιωτάκης έχει το λόγο. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Συνάδελφοι νοµίζω ότι πλέον 

έχουνε πέσει οι διαχωριστικές γραµµές, δεν υπάρχουνε νοµίζω 

πλέον χαρακώµατα παραταξιακά ή πολιτικά ή κοµµατικά, γιατί 

όλα τα παραµύθια και όλοι οι µύθοι οι οποίοι στήθηκαν γύρω 

από το κρατικό µόρφωµα του κρατιδίου των Αθηνών, έχουν 

πλέον σβήσει, έχουν πέσει, έχουν αποκαθηλωθεί όλα, είτε 

αρέσει είτε δεν αρέσει αυτό. Είτε δηλαδή κάποιοι πιστέψαµε ή 

δεν πιστέψαµε και νοµίζω σήµερα βιώνουµε την οδυνηρή 

πραγµατικότητα. 

 ∆εν θα προχωρήσω σε µεγάλη ανάλυση, αν και το θέµα 

είναι βαθύτατα πολιτικό και αξίζει να γίνει µεγάλη πολιτική 

κουβέντα πάνω στα ζητήµατα της κοινωνικής ασφάλισης, του 

ασφαλιστικού και της ληστείας που έχει γίνει, αλλά θέλω να 

συµφωνήσω απόλυτα µε το πνεύµα της τοποθέτησης και να πω 

ότι είναι αναγκαίο να γίνουνε βήµατα. Πρέπει να γίνουν 

συγκεκριµένες ενέργειες µεγάλης έντασης, µεγάλης έντασης, 

µεσαίας έντασης, µεσαίας έντασης και τοπικά και πανελλαδικά. 

∆εν µπορεί αυτό το οποίο έχει συµβεί να µείνει έτσι, µε κανένα 

τρόπο. Θα πρέπει να διεκδικούµε διαρκώς άσχετα ποιες θα είναι 

οι εξελίξεις σε σχέση µε την πορεία της χώρας, ώστε εµείς να 

διεκδικούµε την αποκατάσταση µίας τεράστιας αδικίας που 

έχουν υποστεί όλες οι γενιές των µηχανικών. 

 Θα πρέπει να είµαστε συνεπείς σε αυτόν τον αγώνα, 

άσχετα από το ότι µπορεί να έχουµε απογοητευτεί γιατί δεν 

είχαν την µαζικότητα που περιµέναµε ή δεν έγιναν 

συντονισµένες ενέργειες που έπρεπε κεντρικά είτε γιατί και εµείς 

οι ίδιοι ενδεχοµένως αποδειχθήκαµε κατώτεροι των 
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περιστάσεων, να τα πιάσουµε όλα, εµείς θα πρέπει να µπούµε 

σε αυτή τη λογική την οποία καταθέτει σήµερα η ΑΜΑΚ και ο 

Κώστας ο Μπάκιντας. Στη λογική ότι αυτό το θέµα δεν το 

αφήνουµε να πέσει κάτω µε κανένα τρόπο. Θα το κρατάµε ψηλά, 

θα πρέπει να το παίζουµε επικοινωνιακά, εγώ διαφωνώ ότι 

ευρωπαϊκά δικαστήρια, αυτά είναι τα όπλα τα οποία έχουµε. 

Ποινικά, νοµικά, πολιτικά, κινητοποιήσεις, καταλήψεις, µαύρες 

σηµαίες. Η αντίθεσή µας, η οργή µας γι’ αυτό το οποίο έχει 

συµβεί, θα πρέπει να είναι συνεχόµενη, µε συγκεκριµένα 

βήµατα, άσχετα ξαναλέω ότι µπορεί αυτή τη στιγµή να 

καταρρεύσει κυριολεκτικά η οικονοµία και να σου πει, τ ι ψάχνεις; 

Όχι θα ψάχνουµε και µες στην κατάρρευση και µετά από την 

κατάρρευση, γιατί αυτό που έχει συµβεί είναι µία παράφορη 

αδικία και δεν την αντέχει, δεν µπορούµε να τη σηκώσουµε ούτε 

εµείς, ούτε οι επόµενες γενιές των µηχανικών. 

 Άρα το υπερψηφίζουµε το πλαίσιο, υπερψηφίζουµε τις 

προτάσεις αυτές οι οποίες υπάρχουνε, και εδώ είµαστε για να 

συνεχίζουµε να δούµε πως θα κορυφώσουµε όλες µας τις 

ενέργειες µέχρι τέλους και µέχρι τη δικαίωση, η οποία θα πρέπει 

να έχει ο αγώνας µας. Ένας αγώνας που δεν είναι µόνο για το 

ασφαλιστικό.  Πρέπει να είναι ένας αγώνας ακύρωσης αυτών 

των µνηµονιακών πολιτικών και δεν θα σταµατήσω αγαπητοί 

συνάδελφοι να το λέω, παρόλο που µπορεί πολλοί σύντροφοι ή 

φίλοι µου να παραξενεύονται. Θα συνεχίσω να λέω ότι είναι η 

χειρότερη επιλογή που µπορεί να κάνει ένας λαός, µία 

Κυβέρνηση, µία οντότητα, οι επιλογές οι οποίες έχουν γίνει και 

από την προηγούµενη Κυβέρνηση και από τη σηµερινή. Θα 

πρέπει να καταλάβουν ότι οδηγούνε σε τέλειωµα την Ελλάδα. 

Αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι να σταµατήσει τώρα, 

αυτή τη στιγµή η αφαίµαξη του εθνικού πλούτου το οποίο 

πλήττει το λαό και µόνο τα µικροµεσαία στρώµατα. Για ένα 

χρόνο; Για δύο χρόνια; ∆εν θα πρέπει να φύγει ούτε µία δραχµή, 

δεν µπορεί να καταρρεύσει η ασφάλιση, δεν µπορεί να 

καταρρεύσει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, δεν µπορεί να 

καταρρεύσει ο δηµόσιος τοµέας τελείως. Γιατί αυτό θα οδηγήσει 

στην πλήρη χρεωκοπία χωρίς επιστροφή των τόκων και τότε 
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ούτε αυτοί θα µπορέσουν να πάρουν αυτά που υποτίθεται ότι 

τους χρωστάµε, ούτε θα µπορέσει να υπάρξει καµία άλλη 

επίλυση αυτών των θεµάτων. 

 Άρα λοιπόν θα πρέπει άµεσα να καταλάβουν αυτοί που 

κυβερνάνε σήµερα ότι θα πρέπει να βρουν το πολιτικό θάρρος, 

το ανάστηµα και όχι απλά να διαπραγµατευτούν επιµήκυνση, το 

σταµάτηµα αυτό το οποίο λέγεται ολική καταστροφή του τόπου. 

Και όχι βέβαια να την σκαπουλάρουµε ή να ζητήσουµε να µην 

πληρώσουµε αυτά τα οποία ενδεχοµένως χρωστάµε, αλλά θα 

πρέπει να γίνει ένα σταµάτηµα στην ολική καταστροφή την 

οποία οδηγούνε τον τόπο σήµερα και που σιγά – σιγά αν 

προσέξετε αρχίζουν και το λένε. Ότι το ξέραµε, δεν οδηγούσε 

πουθενά. Βγήκε λέει κάποιος από το ∆ΝΤ και το είπε λέει ότι το 

ήξερε το ∆ΝΤ ότι δεν υπήρχε λέει µέθοδος και η συνταγή ήτανε 

λέει αποτυχηµένη. Τώρα αρχίζουν και σκάνε ένας – ένας και 

λένε, ρε παιδιά µα µε αυτά τα µέτρα δεν έβγαινε το ξέραµε. Ε, 

τότε γιατί τα κάνετε ρε κύριοι και ρε φίλοι; Γιατί οδηγείτε έναν 

ολόκληρο λαό και µε ποιο δικαίωµα οδηγείται ένα λαό 

κυριολεκτικά στον αφανισµό; 

 Αυτά όλα λοιπόν στο πλαίσιο αυτό ότι θα πρέπει να 

δώσουµε το παρόν µας, νοµίζω ότι είναι σε θετική κατεύθυνση 

και γι ’  αυτό το υπερψηφίζουµε. 

  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της 

∆ιοικούσας. 

 Έχει λήξει η συζήτηση για το συγκεκριµένο θέµα, θα ήθελα 

να ρωτήσω, συνάδελφοι παρακαλώ, η εισήγηση λοιπόν όπως 

τέθηκε από το συνάδελφο τον Κώστα τον Μπάκιντα και την 

παράταξη της ΑΜΑΚ, ουσιαστικά καταλήγει στα πέντε σηµεία, τα 

οποία σε µορφή απόφασης θα κληθούµε εµείς να ψηφίσουµε ή 

αν την δεχόµαστε ή όχι.  Εάν κάποιος συνάδελφος θέλει να 

υποβάλλει προσθήκες, διορθώσεις ή οτιδήποτε, συνάδελφε 

Φανουράκη είχες κάτι να φέρεις; Προσθήκες; ∆ιορθώσεις; Κάτι; 

 

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 

µικροφώνου)…, λέµε ότι δεν έχει προοπτική αυτό το πράγµα. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θέλεις να µιλήσεις στο 

µικρόφωνο; Αν υπάρχει δηλαδή κάποια προσθήκη, διόρθωση, 

τροποποίηση να µας την υποβάλλετε.  Παρακαλώ, σε ακούµε 

συνάδελφε. 

 

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Συνάδελφοι την πρόταση του συναδέλφου παρά 

την καλή του πρόθεση και των υπολοίπων δηλαδή µελών της 

Αντιπροσωπείας που µιλήσανε. Εµείς βλέποµε ότι δεν 

προχωράει, δεν κάνει τίποτα, δεν προχωράει, δηλαδή θα 

ψάχνουµε ευρωπαϊκά δικαστήρια να µας δικαιώσουν αυτοί που 

κάνανε αυτούς τους νόµους; Ξεκινάµε από πολύ λάθος. 

 Εµείς κάναµε κάποιες συγκεκριµένες προτάσεις, συνεπώς 

θα καταψηφίσουµε την πρόταση όπως εµφανίστηκε. ∆εν 

θεωρούµε ότι αυτή τη στιγµή να πάρει µία τέτοια τροπή που 

ώστε να το ψηφίσουµε. Αν θέλουν οι συνάδελφοι να προσθέσουν 

αυτά που είπαµε εµείς καλώς. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εποµένως η πρόταση αυτή 

όπως είναι µε τα πέντε σηµεία, παρακαλώ, όπως είναι η 

πρόταση αυτή µε τα πέντε σηµεία… 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Μπορείτε να καθίσετε για να µετρήσουµε; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ για να 

ξεκαθαρίσουµε τι ψηφίσουµε. Εγώ απ’ ότι κατάλαβα και από την 

εισήγηση αλλά και από το κείµενο, καλούµαστε να αντιδράσουµε 

και να αποφασίσουµε – έτσι λέει – να συνεργαστούµε µε όλα τα 

περιφερειακά τµήµατα, το κεντρικό τµήµα κ.λ.π. και να 

διεκδικήσουµε αυτά τα πέντε σηµεία. 

 ∆εν υπάρχει κάποια γραπτή πρόταση εδώ συγκεκριµένη, 

συνεπώς τίθεται το κείµενο αυτό των πέντε σηµείων µε µια 

εισαγωγή στην κρίση του Σώµατος. Ρωτάω λοιπόν το Σώµα, 

υπερψηφίζει αυτά τα πέντε σηµεία µε µία εισαγωγή… 
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   ∆εν είναι Πρόεδρε τα πέντε σηµεία µόνο, 

συγγνώµη…, (δεν αποδίδεται καθαρά)…, τη δουλειά του 

συναδέλφους. Ο συνάδελφος έφερε µία εισήγηση, 

ολοκληρωµένη την οποία πρέπει να βάλετε ολόκληρη. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε Κώστα ένα λεπτό, 

έκανε ένα ιστορικό ο συνάδελφος, εγώ βλέπω ότι καταλήγει σε 

ένα συµπέρασµα, όταν λέµε µια απόφαση εννοούµε 

αποφασίζουµε αυτό τι θα πούµε; Αποφασίζουµε τι είπε ο 

Σπίρτζης; Ή τι είπε πώς τον είπαµε ο άλφα; Έχει µία απόφαση, 

η απόφαση συγκεκριµένη, µια σελίδα που λέει αυτά.  

 Το θέµα λοιπόν τίθεται στην κρίση σας, αν το 

υπερψηφίζετε κάνουµε µία απόφαση τη στέλνουµε στα 

περιφερειακά τµήµατα. Συνάδελφοι της ΑΜΑΚ τη στέλνουµε στα 

περιφερειακά τµήµατα, στο κεντρικό τµήµα του ΤΕΕ, στο 

ΤΣΜΕ∆Ε αυτό δεν είναι; Αυτό δεν λέτε;  Θέλεις να προσθέσεις 

κάτι; 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Ως απόφαση ναι είναι το τελευταίο κοµµάτι. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ακριβώς. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Θα µπορούσε εκεί πριν τα πέντε σηµεία η 

εισαγωγή που έχουµε κάνει να τροποποιηθεί λίγο δηλαδή, να 

συµπληρωθεί… 

 

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:   Ξεκινάµε µε το σκεπτικό και την απόφαση. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Έτσι, να είναι το σκεπτικό και η απόφαση, αυτό. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, µπορείς να µας 

περιγράψεις τι εννοείς καλύτερα; Γιατί αυτό το κείµενο θα µου το 

στείλεις, θα µου το στείλεις αυτό µε e-mail, αλλά να το ξέρουν οι 

συνάδελφοι για να ξέρουν τι θα ψηφίσουν. 
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Θα το διαβάσω αυτό που λέµε το τελευταίο 

κοµµάτι. 

 Λέµε, Συνάδελφοι όπως καταλαβαίνετε η κατάσταση είναι 

τραγική, οι αιµορραγία συνεχίζεται και εµείς δεν αντιδρούµε. Τη 

στιγµή που οι συνάδελφοι δεν έχουν τη δυνατότητα να 

πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές και το ΤΣΜΕ∆Ε δεν 

τους διευκολύνει όσο θα έπρεπε, µε αποτέλεσµα να οδηγούνται 

στην καταστροφή συνεχώς και περισσότεροι µηχανικοί, την ίδια 

στιγµή τα αποθεµατικά του ΤΣΜΕ∆Ε χάνονται και οδηγούνται 

στην αποπληρωµή του χρέους. 

 Τα χρήµατα που µε κόπο οι ασφαλισµένοι µηχανικοί έχουνε 

πληρώσει τόσες δεκαετίες χωρίς κρατική συµµετοχή, κάνοντας 

το ΤΣΜΕ∆Ε όπως έλεγαν ένα από τα υγιέστερα ασφαλιστικά 

ταµεία της Ευρώπης, πήγαν χαµένα. Ας αντιδράσουµε έστω και 

τώρα και ας αποφασίσουµε να συνεργαστούµε µε όλα τα 

περιφερειακά τµήµατα του Τεχνικού Επιµελητηρίου και µε την 

Κεντρική ∆ιοίκηση, µε σκοπό να επιτύχουµε τα παρακάτω πέντε 

σηµεία που είπαµε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, εννοείς να προσθέσεις 

και κάτι άλλο; Θέλετε να προσθέσουµε καµία άλλη πρόταση 

δηλαδή; Για πες µας, πες την τώρα να το ξέρει ο… 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Στην αρχή θα µπορούσαµε να προσθέσουµε και 

το πρώτο κοµµάτι της εισήγησης που λέει: Συνάδελφο τα 

τελευταία χρόνια έχουµε συνηθίσει να συζητάµε συνεχώς για το 

ΤΣΜΕ∆Ε, όχι για να κάνουµε προτάσεις για την καλύτερη δυνατή 

εξυπηρέτηση των µηχανικών, αλλά δυστυχώς για να βρούµε 

τρόπους αντίδρασης στις πολιτικές που εφαρµόζονται από τις 

Κυβερνήσεις, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα τη διάλυση του 

ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας. Και µόνο αυτό νοµίζω 

πρέπει να µπει. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία είναι σαφές. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Έτσι να µπει λίγο σαν πολιτικό. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Είναι σαφές, εντάξει. 

 Άρα λοιπόν η τελευταία παράγραφος µαζί µε την πρώτη 

πρόταση που κάνει µία εισαγωγή στο θέµα.  

 Εποµένως συνάδελφοι είναι σαφές τι λέτε, τίθεται στην 

κρίση του Σώµατος, ποιοι συνάδελφοι το  υπερψηφίζουν να 

σηκώσουν τα χέρια τους τώρα. Μέτρησε συνάδελφοι. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   23 παρόντες είµαστε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Και εγώ είµαι µέσα. 

 Ποιοι το υπερψηφίζουν; Να σηκώσουν τα χέρια τους. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Οι 21. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Οι 21 συνάδελφοι 

υπερψηφίζουν το σχέδιο αυτό της απόφασης. Ποιοι συνάδελφοι 

το καταψηφίζουν; Να δούµε χέρια, το καταψηφίζουν, ένας; Ποιοι 

συνάδελφοι ψηφίζουνε λευκό ή παρών; Λευκό ή παρών; Κανένα; 

Κώστα τι ψηφίζεις εσύ; Λευκό; Λευκό; 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   ∆εν ξέρω τίποτα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει 

εκτός µικροφώνου) 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν ξέρεις; Είσαι παρών 

λοιπόν, είσαι παρών. 

 Άρα λοιπόν 21 υπερψηφίζουν, ένας ψηφίζει κατά και ένας 

παρών. Συνεπώς το σχέδιο αυτό της απόφασης υπερψηφίζεται 

από το Σώµα, θα µου το στείλετε σας παρακαλώ µε ένα e-mail  

και θα το στείλουµε σε όλα τα περιφερειακά τµήµατα, στο 

κεντρικό ΤΕΕ και στο ΤΣΜΕ∆Ε.  Ωραία. 

 Λοιπόν συνάδελφοι τελείωσε η συζήτηση του θέµατος 

αυτού…, ορίστε, ορίστε. 
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Και θα πρέπει να αναλάβει αν θέλει η ∆ιοικούσα 

να κάνει έναν συντονισµό, έτσι ώστε να µη µείνει µία επιστολή 

που θα σταλεί ας πούµε στα περιφερειακά, αλλά να το δούµε και 

να συγκεκριµενοποιήσουµε και… 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει 

εκτός µικροφώνου) 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι, ναι ευχαρίστως, 

ευχαρίστως. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Θα κάνουµε όλες εκείνες τις 

ενέργειες εφόσον µας εξουσιοδοτεί µε µεγάλη πλειοψηφία 

µάλιστα η Αντιπροσωπεία, να δηµοσιοποιηθεί το παρόν 

ψήφισµα, να αποσταλεί προς όλες τις διοικήσεις των 

περιφερειακών τµηµάτων, στην κεντρική και στο ΤΣΜΕ∆Ε και 

όπου κρίνετε εσείς σκόπιµο να το κάνουµε. Και θέλω να κλείσω 

λέγοντας το πόσο ουσιαστική ήτανε η σηµερινή συζήτηση 

αγαπητοί συνάδελφοι. Για να µην είµαστε ξανά απαισιόδοξοι. 

Και στους ΣΑΓΑΣ και όπου κρίνετε σκόπιµο εσείς. Πως ένας 

συνάδελφος ήρθε µε µία προετοιµασµένη εισήγηση, µε µια 

ωραία συζήτηση, µε µια ωραία διαλογική συζήτηση και πόσο 

σύντοµα έγινε και πόσο αποτελεσµατικοί ήµασταν και πως όταν 

δεν θέλουµε να προσωποποιούµε που αυτό µας βάζει πολλές 

φορές σε αντιθέσεις.  

 Ο Κώστας όντας προσεκτικός µας έδωσε και εµάς τη 

δυνατότητα να υπερψηφίσουµε κάτι και να γίνει αυτό το οποίο 

είπα. ∆εν υπάρχουν πλέον αγαπητοί συνάδελφοι χαρακώµατα, 

δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραµµές, είναι τέτοια η λαίλαπα 

που είµαστε όλοι από την ίδια πλευρά του ίδιου καραβιού και 

νοµίζω ότι αυτός είναι ο δρόµος αν θέλουµε να υπάρχει ποιοτική 

αναβάθµιση του ρόλου της Αντιπροσωπείας το επόµενο 

διάστηµα. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Να πω κάτι σε σχέση µε το που θα φύγει; 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ορίστε πες, πες το στο 

µικρόφωνο. Η συναδέλφισσα Βρέντζου.  Παιδιά µη φύγετε 

ακόµα, περιµένετε. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Εκτός από όλα τα περιφερειακά σίγουρα το 

κεντρικό ΤΕΕ, όλα τα περιφερειακά σε όλα τα ΤΣΜΕ∆Ε, νοµίζω 

ότι πρέπει να πάει και κεντρικά σε όλους τους συλλόγους και 

έχω την αίσθηση ότι µπορεί να φύγει και στους Βουλευτές 

µηχανικούς. Τουλάχιστον εδώ έχουµε, προηγουµένως είχαµε την 

επιστολή του Μάξιµου. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ποιους συλλόγους, ποιους 

συλλόγους;  

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Τους συλλόγους πανελλαδικούς, των µηχανικών, 

δηλαδή στην ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, στο ΣΑΓΑ, στο σύλλογο Πολιτικών 

Μηχανικών, όλα αυτά στους πανελλαδικούς, όχι εδώ. Εντάξει και 

εδώ τοπικά ούτως ή άλλως ανακοινώνεται πάντα, αλλά θεωρώ 

δηλαδή ότι πρέπει να συντονιστούν όλοι αυτοί, στο σύλλογο 

Εργοληπτών τον πανελλαδικό, στο ΣΑΤΕ, στην ΠΕΣΕ∆Ε, 

ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, όλους αυτούς τους συλλόγους και νοµίζω ότι πρέπει 

να απευθυνθούµε και στους συναδέλφους που είναι εδώ 

Βουλευτές µηχανικοί όπως είναι ο Μάξιµος ο Σενετάκης και 

ενδεχοµένως και στους άλλους, αλλά κυρίως τους µηχανικούς 

για αρχή. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μάλιστα, ωραία, γίνεται δεκτό 

από το Σώµα αυτό συνάδελφοι; Γίνεται δεκτό, ο πίνακας 

αποδεκτών, δηλαδή περιφερειακά τµήµατα, κεντρικό ΤΕΕ, 

ΤΣΜΕ∆Ε, πανελλαδικοί σύλλογοι µηχανικών και στους 

Βουλευτές Ανατολικής Κρήτης, τι θα πεις στέλνω µόνο ένα; Σε 

όλους τους Βουλευτές. Ωραία, ωραία. 

 Περιµένω το e-mail µε τον τρόπο αυτό που είπαµε, ωραία, 

ωραία εντάξει. 

 

 



   σελίς 67           ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ   ΤΟΥ   Τ .Ε.Ε. /Τ .Α.Κ.  

 

Λοιπόν συνάδελφοι τέλειωσε η συζήτηση του 4ου  θέµατος, δεν 

έχουµε κάποιο άλλο θέµα, συµφωνώ και επικροτώ αυτά που 

είπε ο συνάδελφος Πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής, 

σύντοµη αλλά θεωρώ περιεκτική συζήτηση πράγµατι.  

 Είµαστε στη διάθεσή σας για τις επόµενες εισηγήσεις, 

εκτιµώ ότι η επόµενη συνάντηση θα γίνει το Σεπτέµβριο. 

Εύχοµαι όσοι από εσάς, από µας πάνε διακοπές καλές 

διακοπές, καλή δύναµη και καλό καλοκαίρι. Καληνύχτα.  

 

 

ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ  

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ  

 

 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


