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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η 15 η
Της Αντιπροσωπείας του Τμήματος
Της 3 η ς Οκτωβρίου 2012
Ημέ ρα Τετάρτη και Ώρα 20:00

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
(Απούσα)

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ

σελίς 3

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ,
ΒΡΕΝΤΖΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ,
ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ,
ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΜΑΣΤΟΡΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ,
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΜΑΝΙΑΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,
ΕΙΡΗΝΗ,
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΙΟΥΛΙΑ, ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΟΡΦΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ,
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΣΑΡΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ,
ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΙΩΣΗΦ,
ΣΓΟΥΡΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ,
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ
ΧΑΡΑ,
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΧΩΡΑΦΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ, ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,
ΖΕΡΒΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ
ΜΑΞΙΜΟΣ, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ,
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ,
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 53
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ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 17

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ανακοινώσεις Προεδρείου.
2. Ενημέρωση δραστηριότητας Διοικούσας Επιτροπής.
3. Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη Διοικούσα
Επιτροπή.
4. Σχετικά θέματα με έργα στην Κρήτη.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΔ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση και εξελίξεις αναφορικά με την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011, για τις
εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ.
2. Ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό των ευρωκωδίκων και των
προτύπων του ΕΛΟΤ.

σελίς 5

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

--------------------Τα θέματα της ημερήσιας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
διάταξης είναι:
1. Ανακοινώσεις Προεδρείου.
2. Ενημέρωση δραστηριότητας Διοικούσας Επιτροπής.
3. Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη Διοικούσα
Επιτροπή.
4. Σχετικά θέματα με έργα στην Κρήτη.
Επίσης το Προεδρείο, ζητήθηκε από τη Διοικούσα
Επιτροπή εκτός ημερησίας διάταξης, να μπει το θέμα:
Ενημέρωση και εξελίξεις αναφορικά με την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 44 – παρακαλώ συνάδελφοι, παρακαλώ
να ησυχάσουμε λίγο, παρακαλώ. Ζητήθηκε λοιπόν από το
Προεδρείο της Διοικούσας Επιτροπής να συζητηθεί το θέμα,
ενημέρωση και εξελίξεις αναφορικά με την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011, για τις
εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ.
Επίσης η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ κατέθεσε ένα έγγραφο
στο οποίο λέει:
Προς: τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Κ. Πρόεδρε,
Σας παρακαλώ στην συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας να
συζητηθούν και τα παρακάτω θέματα:
1. Ασφαλιστικό και γίνεται μία ανάλυση παρακάτω, ουσιαστικά
είναι για το ίδιο θέμα, για το ΤΣΜΕΔΕ φαντάζομαι είναι, έτσι
δεν είναι συνάδελφε;
2. Και επίσης ένα δεύτερο θέμα, ελεύθερη και δωρεάν
πρόσβαση στο υλικό των ευρωκωδίκων και στα πρότυπα
του ΕΛΟΤ.
Το δεύτερο θέμα ουσιαστικά είναι να κάνουμε κάποια
παρέμβαση για να ζητήσουμε μία free δυνατότητα λήψης
στοιχείων.
Επειδή αυτά τα θέματα δεν περιλαμβάνονται στην
ημερήσια διάταξη, με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων και
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χωρίς συζήτηση, η Αντιπροσωπεία μπορεί στην αρχή της
συνεδρίασης να δεχθεί για συζήτηση τα θέματα αυτά που δεν
αναγράφονται.
Συνεπώς ζητείται η έγκριση του Σώματος, εάν συμφωνεί,
δηλαδή να συζητηθούν ενημέρωση και εξελίξεις σχετικά με το
ΤΣΜΕΔΕ, και το άλλο θέμα που έχει να κάνει με την ελεύθερη
πρόσβαση στο υλικό των ευρωκωδίκων και των προτύπων του
ΕΛΟΤ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
αποδίδεται καθαρά)

Αν προλάβουμε Πρόεδρε…, (δεν

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Επειδή το θέμα Πρόεδρε
των ευρωκωδίκων ουσιαστικά είναι ένα αίτημα το πώς μπορεί
να γίνει μία τράπεζα πληροφοριών αν κατάλαβα καλά και να
μπορούν οι συνάδελφοι οι μηχανικοί να μπαίνουν χωρίς να
αγοράζουν τα υλικά αυτά, νομίζω ότι δεν είναι σύνθετο το
θέμα και μπορούμε να το συζητήσουμε.
Τώρα το 4 ο θέμα που είχα εγγράψει εγώ στην ημερήσια
διάταξη έχει να κάνει με κάποια έργα στην Ανατολική Κρήτη
κυρίως και θα κάνουμε μία συζήτηση που έχει να κάνει
περισσότερο με το πώς προγραμματίζουμε να κάνουμε μία
εκδήλωση το επόμενο διάστημα. Εκδήλωση όχι για
εντυπώσεις αλλά για ουσία. Πρώτα απ’ όλα να ενημερωθούν
τα μέλη της Αντιπροσωπείας το τι μελέτες και το τι έργα, το τι
μελέτες μεγάλων έργω και το τι έργα προγραμματίζονται στην
Ανατολική Κρήτη, τι προβλήματα έχουν, τι καθυστερήσεις
υπάρχουν και ποια είναι η άποψη της Αντιπροσωπείας. Που
κατά την άποψή μου πρέπει να τοποθετηθεί.
Συνεπώς συμφωνεί το Σώμα σε ότι αφορά αυτά τα δύο
θέματα έτσι; Υπάρχει κανείς που να έχει αντίρρηση; Όχι,
επομένως προχωρούμε.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1 ο

σελίς 7

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

Ανακοινώσεις Προεδρείου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πάμε στις ανακοινώσεις
Προεδρείου.
Με μία πράξη την 2447/2012, την οποία την είχαμε
ανακοινώσει και την προηγούμενη φορά, η συναδέλφισσα
Δουμβουλάκη Ευαγγελία είχε αντικατασταθεί με το συνάδελφο
Μελαμπιανάκη Γεώργιο του Μιχαήλ Ηλεκτρολόγο – Μηχανικό,
που είναι ο επόμενος επιλαχών του συνδυασμού ΑΜΑΝ, ο
συνάδελφος Μελαμπιανάκης είναι εδώ; Όχι.
Προχωράμε τώρα σε μία ανακοίνωση που μας έστειλε ο
συνάδελφος και Βουλευτής Σενετάκης Μάξιμος, λέει τα εξής:
Προς τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας, προς τα μέλη
της Αντιπροσωπείας και προς τον Πρόεδρο της Διοικούσας
Επιτροπής
Πρόεδρε, χαιρετίζω τα μέλη της Αντιπροσωπείας του
ΤΕΕ/ΤΑΚ και σας ενημερώνω ότι, ανειλημμένες υποχρεώσεις
μου δεν μου επέτρεψαν να είμαι παρών στη συνεδρίαση του
τμήματος. Ωστόσο σε συνέχεια της συνεδρίασης της
Διοικούσας Επιτροπής την προηγούμενη Πέμπτη και όσα
συζητήθηκαν σχετικά με τις αυξήσεις των εισφορών στο
ΤΣΜΕΔΕ, σας ενημερώνω ότι έχω ήδη καταθέσει επίκαιρη
ερώτηση στη Βουλή σχετικά με το θέμα. Για το λόγο αυτό την
Τρίτη 2-10-2012 συνομίλησα τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο του
ΤΕΕ αξιότιμο κ. Σπίρτζη και τις επόμενες μέρες θα
προγραμματίσουμε συνάντηση ώστε να ενημερωθώ ακόμη
καλύτερα.
Θα καταβάλω κάθε προσπάθεια ώστε να έχουμε το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Με εκτίμηση Μάξιμος Σενετάκης
Επίσης κοινοποιήθηκε στο Προεδρείο μία ερώτηση, η
οποία όπως ανέφερα στο προηγούμενου έγγραφο, έγινε
επίκαιρη και η οποία αναφέρεται στο γνωστό θέμα του
ΤΣΜΕΔΕ. Θα σας διαβάσω μόνο την ερώτηση.
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Προς
τον
Υπουργό
Εργασίας
και
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων κ. Ιωάννη Βρούτση
Θέμα: «Ασφαλιστικά θέματα μηχανικών»
Μετά τα εισαγωγικά που για λόγους χρόνου δεν τα
διαβάσω, διαβάζω μόνο το δια ταύτα.
Επειδή ήδη έχει επιβληθεί πρόσθετη έκτατη εισφορά
υπέρ του Ταμείου Αλληλεγγύης 10 ευρώ μηνιαίως, επειδή
ακόμα εκκρεμεί εκτός των άλλων η Υπουργική Απόφαση για
τον κανονισμό λειτουργίας του κλάδου προνοιακών παροχών,
επειδή η εφαρμογή των ρυθμίσεων θα μειώσει παρά θα
αυξήσεις τις εισφορές των ασφαλιστικών ταμείων, λόγω
αδυναμίας πληρωμής των πολύ αυξημένων εισφορών λόγω
της οικονομικής κρίσης, επειδή το ταμείο ασφαλίζει ιδιότητα
και όταν κανείς αποκτά την ιδιότητα του μηχανικού και
εγγράφεται στο ΤΕΕ ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΤΣΜΕΔΕ,
ερωτάσθε κ. Υπουργέ: Προτίθεστε να επανεξετάσετε το
ζήτημα και να μην προχωρήσετε στην υποβολή υποχρεωτικής
ένταξης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, ώστε και οι
ασφαλιστικές
εισφορές
να
μπορούν
να
καλύπτονται
επαρκέστερα
προς
το
συμφέρον
της
βιωσιμότητας
ασφαλιστικού φορέα και να σταματήσει η εξαγωγή νέων
μηχανικών
στο
εξωτερικό
και
εκτός
επιστημόνων
επαγγέλματος;
Είναι στις προθέσεις να επανεξεταστεί ο κλάδος
προνοιακών παροχών και η πρόταση των μηχανικών για 18
ευρώ μηνιαίως, ώστε να δίνεται η δυνατότητα υπό
προϋποθέσεις για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ένταξη
στο ταμείο ανεργίας; Ερώτηση είναι αυτή.
Ο ερωτών Βουλευτής.
Όπως είπαμε αυτή έγινε επίκαιρη ερώτηση, φαντάζομαι
θα την παρακολουθήσουμε και στη Βουλή όταν γίνει η
συζήτηση.
Τώρα, ξεκινάμε λοιπόν, δεν έχουμε κάποιες άλλες
ανακοινώσεις, αν δεν υπάρχουν κάποια ερωτήματα να
προχωρήσουμε στην ενημέρωση της δραστηριότητας της
Διοικούσας Επιτροπής. Κάποιος συνάδελφος πριν έρθει ο
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ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

Πρόεδρος της Διοικούσας θέλει να ρωτήσει κάτι; Συνάδελφε,
ωραία, έλα, έλα στο βήμα να ρωτήσεις.
ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ: Ήθελα να ενημερωθούμε από τη Διοικούσα
Επιτροπή σχετικά με δύο θέματα που αφορούν το Λασίθι και
είναι το ένα είναι το κέντρο αποκατάστασης του νοσοκομείου
Νεαπόλεως. Και το δεύτερο θέμα είναι με τα θέματα της
Πολεοδομίας του Αγίου Νικολάου. Αυτά τα δύο θέματα,
ευχαριστώ.
Ωραία, πριν πάμε στην ενημέρωση
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
δραστηριότητας
κάποιος
άλλος
συνάδελφος
θέλει
επισημάνει μετά τον κ. Καφφετζάκη κάτι; Όχι.

της
να

ΘΕΜΑ 2 ο
Ενημέ ρωση δραστηριότητας Διοικούσας Επιτροπής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλώ το συνάδελφο
Πρόεδρο της Διοικούσας επιτροπής, για ενημέρωση σχετικά
με τη δραστηριότητα της Διοικούσας Επιτροπής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Συνάδελφοι καλησπέρα, νομίζω
ότι όλοι περνάμε δύσκολες στιγμές, ειδικά το Τεχνικό
Επιμελητήριο, το ΤΣΜΕΔΕ, ο τεχνικός κόσμος ολόκληρος
πλέον βρίσκεται νομίζω στην τελευταία φάση της επίθεσης,
που πολύ νωρίς εμείς εδώ στο τμήμα είχαμε προδιαγράψει,
ότι θα φτάναμε σε αυτή τη στιγμή της ολικής επίθεσης. Είδαμε
ότι δικαιώματα και όχι προνόμια όπως τα παρουσιάσανε των
ευγενών τάξεων, δικηγόρων, μηχανικών και γιατρών,
αφαιρεθήκανε αυτόματα από την προηγούμενη Κυβέρνηση.
Συνέχισε και η Κυβέρνηση Παπαδήμου και η σημερινή
Κυβέρνηση αυτό τον ολομέτωπο αγώνα εναντίον των πιο
παραγωγικών δυνάμεων της κοινωνίας, μεταξύ των οποίων
και οι μηχανικοί. Και φτάνουμε σήμερα δυστυχώς στο σημείο
μηδέν, στο σημείο που δυστυχώς αγαπητοί συνάδελφοι
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πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι, ο ασφαλιστικός μας
φορέας είναι στο χείλος της καταστροφής.
Δηλαδή μετά το πρώτο κούρεμα του PSI, μετά τα όσα
έχουν συμβεί και με βάση τις αυξήσεις τις οποίες επιβλήθηκαν
δια νόμου και με απόφασής του το συμβούλιο του ΕΤΕΑΑ
αποδέχθηκε, μετά από και την είσοδο του ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΕΑΑ
στο ΕΟΠΥΥ, νομίζω ότι το μέλλον φαντάζει πάρα πολύ
άσχημο για όλους.
Θα τα πούμε μετά, θα βάλω μία άνω τελεία. Νομίζω
όμως ότι ήρθε η ώρα να ανασυνταχθούν οι πάντες. Τα
όργανα, όλοι όσοι είμαστε σε διακριτούς ρόλους, αλλά και
κάθε συνάδελφος και δεν θα χαριστώ πλέον σε κανένα,
απολύτως σε κανένα συνάδελφο. Ο οποίος μπορεί να κάνει
συζητήσεις σε επίπεδο καφενείου, σε επίπεδο δρόμου, σε
επίπεδο αναζητήσεων δεν ξέρω, τι, αλλά την ώρα της
κινητοποίησης προτιμά να είναι στο γραφείο του και να
διεκπεραιώνει μία υπόθεση η οποία εκκρεμεί στην Πολεοδομία
Καστελίου ή Χερσονήσου ή Μοιρών. Του συναδέλφου που
προτιμάει εκείνη την ώρα που ο Πρόεδρος ή το μέλος της
Διοικούσας σηκώνει το πανό στην πορεία να διεκπεραιώσει τις
μικρές του υποθέσεις.
Έφτασε η ώρα και η στιγμή που ο καθένας από εμάς
όλους μας, θα αναλάβει τις ευθύνες του, γιατί πλέον φτάσαμε
συνάδελφοι στο χείλος του γκρεμού. Δεν υπάρχει επιστροφή.
Δεν υπάρχει επιστροφή για τον κλάδο, γιατί σε αυτό που
πατάγανε οι γενιές όλων των μηχανικών σε σχέση με την
ασφάλεια που νιώθαμε και ήτανε το ταμείο μας, αγαπητοί
συνάδελφοι έλαβε τέλος. Τελείωσε! Και αυτό το είχαμε
συνειδητοποιήσει τουλάχιστον στο ΤΕΕ/ΤΑΚ εδώ και δύο
χρόνια, γιατί βλέπαμε ότι ο τελικός στόχος ήτανε το
αποθεματικό μας. Λέγαμε από πολύ νωρίς, ότι ο στόχος είναι
πως θα φαγωθούν τα τεράστια αποθεματικά του ΤΕΕ, και αυτό
δυστυχώς γίνεται πράξη, του ΤΣΜΕΔΕ.
Έχουμε συγκεκριμένο πλαίσιο, θα το συζητήσουμε
αμέσως μετά εμβόλιμα εκτός ημερησίας διάταξης, όπως πολύ
ευγενικά δέχθηκε ο Πρόεδρος να μπει, γιατί νομίζω ότι αυτό
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είναι το μεγάλο ζήτημα που συζητήθηκε και στην τοπική
Διοικούσα και στην Αθήνα και στη συνάντηση των Προέδρων
και θα σας ενημερώσω αμέσως μετά τι έγινε στην Αθήνα.
Περνάω πολύ γρήγορα, έχετε πάρει τη συνοπτική
παρουσία της δραστηριότητας του ΤΕΕ/ΤΑΚ, όπου ξεχωρίζω
τα ζητήματα τα οποία νομίζω είδανε και το φως της
δημοσιότητας και έχει να κάνει με την πρωτοβουλία του
ΤΕΕ/ΤΑΚ για να καταγράψουμε και να διαμορφώσουμε μία
έκθεση για τις μεγάλες καταστροφές που έγιναν κυρίως στον
Κερατόκαμπο, το Χόντρος και το Καστρί, μετά από
καταστροφική φωτιά και στο Μύρτο στη συνέχεια μετά από
πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου. Όπου νομίζω ότι
το τμήμα μας ανταποκρίθηκε με όσες δυνάμεις έχει και θέλω
να ευχαριστήσω τα παιδιά τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι
οποίοι συμμετείχαν οικειοθελώς, εθελοντικά, δωρεάν. Και
καταφέραμε και καταγράψαμε νομίζω με ένα πολύ έτσι
πρωτοπόρο τρόπο και αν θέλετε κάναμε και δημιουργήσαμε
και ένα εγχειρίδιο για το πώς μπορούνε να αντιμετωπίζουνε οι
περιφερειακές
ενότητες
όλης
της
Ελλάδας,
μεγάλες
καταστροφές από πυρκαγιές, και πως θα πρέπει να γίνεται η
προσέγγιση.
Θα σε παρακαλούσα Πρόεδρε επειδή είναι νομίζω ένα
καταπληκτικό, ένα πολύ καλό τεύχος, να είμαστε σε επόμενη
συνεδρίαση να προσκαλέσουμε τον Κώστα τον Χαμηλοθώρη
και την ομάδα εργασία η οποία συνέγραψε το τεύχος αυτό, να
μας το παρουσιάσει και να λάβει γνώσει για όλη την
Αντιπροσωπεία.
Έγινε με συστηματικό τρόπο, επιστημονικό τρόπο και η
καταγραφή και οι ζημιές. Χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονα
εργαλεία που δίνει και η ΝΑΣΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και
ταυτόχρονα τους κάναμε προτάσεις, κοντοπρόθεσμες βέβαια
για το πώς θα πρέπει να παρέμβουν τώρα οι τεχνικές
υπηρεσίες
της
Περιφέρειας,
για
να
μπορέσουμε
να
προλάβουμε μεγάλες καταστροφές σε επίπεδο πολιτικής
προστασίας των περιοχών που πλήγησαν.
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Ταυτόχρονα τους είπαμε και αναδείξαμε και ζητήματα
των συνολικών μελετών που πρέπει να γίνουν, που ειδικά για
την περιοχή της Βιάννου μπορεί να καταστεί εφικτό, αφού έχει
κηρυχτεί πυρόπληκτη. Και τους είπαμε βέβαια ότι αυτές οι
επεμβάσεις είναι οι άμεσες, οι επείγοντες, αλλά θα πρέπει να
υπάρξει και σειρά μέτρων το οποίο κατεγράφη, το οποίο θα
πρέπει να ληφθεί μέσα από μελέτες, θα πρέπει να γίνουν
ολοκληρωμένες
μελέτες
για
την
προστασία,
πολιτική
προστασία της περιοχής του Κερατοκάμπου, του Καστριού και
ετοιμάζουμε τώρα και για το Μύρτος.
Λοιπόν, για το θέμα το δεύτερο το οποίο ρώτησε και ο
συνάδελφος, για την παρέμβαση στο Διοικητικό Συμβούλιο
των διασυνδεομένων νοσοκομείων Νομού Λασιθίου, σχετικά
με το θέμα της ανάθεσης εκπόνησης μελέτης για την
κατασκευή κέντρου αποθεραπείας και αποκατάστασης του
Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Νεάπολης Διαλυνάκειο.
Θα παρακαλούσα τον Αντιπρόεδρο τον Οδυσσέα τον Σγουρό,
να μας κάνει μία ενημέρωση. Εγώ να σας πω ότι αμέσως
μόλις λάβαμε γνώση η Διοικούσα Επιτροπή της ιστορίας
αυτής, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε να κάνει μέσω
ΟΑΝΑΚ ουσιαστικά απευθείας ανάθεση μελέτης, παρενέβη η
Διοικούσα Επιτροπή με επιστολή μας προς το Διοικητικό
Συμβούλιο των διασυνδεομένων νοσοκομείων Νομού Λασιθίου
και όπου…, όχι αλλά νομίζω ότι το μήνυμα έχει ληφθεί πολύ
σοβαρά υπόψη, όπου ξεκαθαρίζουμε ότι όποιες διαδικασίες
γίνουν για μια τόσο σοβαρή μελέτη, για ένα εξειδικευμένο έργο
όπως είναι το συγκεκριμένο, σε καμία των περιπτώσεων δεν
μπορούμε να πάμε έξω και πέρα από τις διαδικασίες του
3316. Αλλά νομίζω θα πει περισσότερα και ο Οδυσσέας στη
συνέχεια.
Τώρα, επίσης αν θέλεις Οδυσσέα πες και για το θέμα της
οργανωτικής επιτροπής με στόχο την πραγματοποίηση
διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου για τον Κάβο Σίδερο. Εγώ
να σας πω απλά ότι αποφασίσαμε γι’ αυτή την υπόθεση εδώ
και δύο χρόνια, να γίνει συνέδριο με όλους τους φορείς, για το
πώς θα πρέπει να βλέπομε την αειφόρο ανάπτυξη στην
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Κρήτη. Ήτανε μία πιλοτική περιοχή η περιοχή του Κάβο
Σίδερου, υπήρχανε οι φερόμενοι επενδυτές, η αγγλική εταιρεία
η οποία ήθελε να κάνει την επένδυση, υπήρχαν συγκεκριμένες
αντιδράσεις από την περιοχή. Εμείς βάλαμε το ζήτημα ότι θα
έπρεπε να γίνει ένα συνέδριο να ακουστούν και να ειπωθούν
όλες οι απόψεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δυστυχώς η
προσπάθεια να πάμε με πολλούς φορείς δεν τελεσφόρησε και
τώρα η τελευταία μας προσπάθεια είναι να πάμε εμείς μαζί με
την Περιφέρεια Κρήτης.
Ορίσαμε λοιπόν μία ομάδα εργασίας με τρία μέλη, τη
Βάνα, τον Οδυσσέα και τον Αντώνη τον Ανυψητάκη και τον
Πρόεδρο της Νομαρχιακής, να μας κάνει μία εισήγηση για το
ποια πρέπει να είναι η στόχευση αυτού του συνεδρίου και να
προχωρήσουμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια.
Ταυτόχρονα να σας πω ότι φτάνουμε στο τέλος και της
δεύτερης φάσης του παρατηρητηρίου δημοσίων μελετών
έργων και Περιφέρειας Κρήτης. Την άλλη Πέμπτη θα
παραδοθεί στη Διοικούσα. Ένα σημαντικό εργαλείο είναι από
αυτά που σας έλεγα και την προηγούμενη αντιπροσωπεία, ότι
το ΤΕΕ/ΤΑΚ με τις λίγες του δυνάμεις καταφέρνει και είναι σε
συνεχή διάδραση με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
με την Περιφέρεια και τους δήμους. Παίρνει μέσω
προγραμματικών συμβάσεων κάποια χρήματα, τα οποία τα
διαθέτει σε συναδέλφους μηχανικούς και παράγει έργο.
Αγαπητοί συνάδελφοι παράγουμε έργο και αυτό είναι
πολύ σημαντικό, γιατί δηλώνουμε τη δικιά μας συμμετοχή στο
κοινωνικό γίγνεσθαι, στο κοινωνικό, στο οικονομικό, το
επιχειρηματικό
γίγνεσθαι,
στο
γίγνεσθαι
της
τοπικής
αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι και αυτό αγαπητέ Πρόεδρε εφόσον
θα ετοιμαστεί είναι ένα καλό θέμα να το παρουσιάσω στην
Αντιπροσωπεία, τι είναι αυτό το εργαλείο, πως θα λειτουργεί,
τι κάνει, ποιες είναι οι εφαρμογές του, πως θα μπορεί ο κάθε
πολίτης και όχι μόνο το Περιφερειακό Συμβούλιο και ο
Περιφερειάρχης να ελέγχει όλα τα έργα είτε είναι στο ΕΣΠΑ
είτε είναι στο ΘΗΣΕΑ είτε οπουδήποτε, αρκεί να το
καταγράφει ο δήμος, ο κάθε δήμος της Κρήτης είτε μελέτη είτε
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έργο, να ξέρουμε σε ποιο σημείο βρίσκεται, που καθυστερεί
και καταλαβαίνετε τι εποπτεία, τι σημαντική εποπτεία θα έχει ο
κάθε Περιφερειάρχης και ο κάθε Δήμαρχος γι’ αυτό. Και
ταυτόχρονα μπορεί να είναι και μία βιβλιοθήκη όπου μέσα σε
αυτό το εργαλείο θα είναι όλες οι μελέτες, οι οποίες πολλές
φορές το ξέρεις αγαπητέ Πρόεδρε, γίνονται μία και δύο και
τρεις φορές μελέτες για συγκεκριμένα έργα. Έτσι λοιπόν θα
μπορούν να αποθηκεύονται εκεί τα πάντα και να είναι σε
χρήση για κάθε ένα από εμάς ή κάθε πολίτη ή κάθε αιρετό.
Ένα εργαλείο λοιπόν διαφάνειας το οποίο ανέλαβε ένα
πρωτοποριακό έργο και υλοποίησε και παραδίδεται το
επόμενο 10ήμερο στην Περιφέρεια Κρήτης από το Τεχνικό
Επιμελητήριο.
Ταυτόχρονα
ομάδα
εργασίας
σημαντική,
η
παρακολούθηση του χωροταξικού σχεδίου Περιφέρειας
Κρήτης. Θα βγάλουμε κάποιες προδιαγραφές, θα βγει μία
πρόσκληση. Αναθεωρείται το περιφερειακό σχέδιο για το
χωροταξικό της Κρήτης. Είχαμε ομάδα και στο προηγούμενο
χωροταξικό, θα έχουμε και τώρα ομάδα εργασίας για την
παρακολούθηση του χωροταξικού και νομίζω ότι είναι από τα
ζητήματα που το ΤΕΕ/ΤΑΚ έχει συνεχή παρουσία και
παρέμβαση στα πράγματα και για το ρυθμιστικό και για τα
ειδικά και για το χωροταξικό τώρα της Κρήτης. Νομίζω ότι θα
καταθέσουμε
πολύ
συγκεκριμένες
και
ουσιαστικές
παρεμβάσεις, αλλά θα δώσουμε και ουσιαστική βοήθεια στη
μελετήτρια και στο μελετητικό σχήμα, το οποίο έχει αναλάβει
το χωροταξικό σχέδιο της Κρήτης.
Τα άλλα για την υποδομή του τμήματος δεν έχω να πω
κάτι, νομίζω ότι είναι ζητήματα τα οποία μπορείτε να τα δείτε.
Να πω μόνο ότι έχουμε μία πολύ καλή εκδήλωση στις 30 του
μήνα. Θα μας τιμήσει για μία ακόμα φορά ο Θεοδόσης το
Τάσσιος. Νομίζω ότι όλοι και όχι μόνο οι πολιτικοί μηχανικοί
θα έχουμε τη χαρά και πρέπει να τιμήσουμε με την παρουσία
μας την εκδήλωση. Αυτά είναι τα σημαντικότερα, αύριο το
πρωί είναι μία ωραία εκδήλωση που γίνεται για τη διαχείριση
των υγρών αποβλήτων εδώ στο ΤΕΕ/ΤΑΚ με συμμετοχή ξένων
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επιστημόνων. Επίσης πολύ σημαντική, αν θα θέλατε να την
παρακολουθήσετε. Και νομίζω ότι γρήγορα αν δεν έχετε
κάποιες ερωτήσεις θα πρέπει να μπούμε στο μεγάλο ζήτημα,
που είναι αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα και έχει να κάνει
με το ασφαλιστικό.
Ωραία, ευχαριστώ τον
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Πρόεδρο της Διοικούσας. Ήθελα να ρωτήσω ο Αντιπρόεδρος
της Διοικούσας θέλει να προσθέσει κάτι;
Ωραία, ο
συνάδελφος Σγουρός στο βήμα.
ΣΓΟΥΡΟΣ: Συνάδελφοι εγώ θα ήθελα με συνοπτικό τρόπο να
πω συμπληρωματικά ορισμένα πράγματα σε αυτά που είπε ο
Πρόεδρος.
Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι ξεκίνησε την προηγούμενη
Δευτέρα, με την πρώτη συνάντηση που έγινε με την ευθύνη
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η διαβούλευση για την
αναθεώρηση του χωροταξικού Κρήτης. Συνάδελφοι νομίζω ότι
το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, θα ήταν καλό όσοι
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά κάποιες
από αυτές τις διαδικασίες. Πιστεύω ότι ο στρατηγικός
σχεδιασμός ο οποίος λίγο καιρό μετά θα περάσει μέσα από τις
προβλέψεις του χωροταξικού Κρήτης σε ένα θεσμοθετημένο
επίπεδο πλέον, θα είναι δεσμευτικός, διότι υπάρχει η τάση
πλέον αυτά τα οποία θα περιλάβει το νέο χωροταξικό Κρήτης,
να μην έχουν μόνο το χαρακτήρα κατευθύνσεων, έτσι όπως
ήταν το προηγούμενο χωροταξικό, αλλά να έχουν και ένα
πολύ πιο συγκεκριμένο κανονιστικό περιεχόμενο, πράγμα το
οποίο θα δώσει και στα ειδικά χωροταξικά τη δυνατότητα να
τοποθετηθούν με ένα πολύ πιο συγκεκριμένο τρόπο και
ιδιαίτερα σε τεράστια ζητήματα, όπως η οργάνωση του
πρωτογενούς τομέα και η στήριξη του τουρισμού και βέβαια το
τεράστιο θέμα της χωροθέτησης των ΑΠΕ και των ΒΑΠΕ
πλέον, το οποίο όπως καταλαβαίνετε έχει δημιουργήσει μία
τεράστια κινητικότητα και καλά κάνει στην κρητική κοινωνία.
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Θα έλεγα μιλώντας για το χωροταξικό Κρήτης, ότι επειδή
στην Αντιπροσωπεία μέσα υπάρχει ένας συνάδελφος που έχει
μία ιδιότητα σημαντική και νομίζω ότι έχει και μία πολύ μεγάλη
γνώση των πραγμάτων, εγώ προσωπικά Πρόεδρε θα πρότεινα
να γίνει μία εκδήλωση ή να μπει ένα θέμα αν θέλετε σε μία
από τις επόμενες συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας, με
καλεσμένη τη συνάδελφο την Κα Κασσωτάκη τη Μαρία.
Νομίζω ότι η Μαρία είναι ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ
καλά ενημερωμένος για το νέο στρατηγικό πλαίσιο που
υπάρχει για το 2014 μέχρι 2020. Τουλάχιστον μπορεί σε
γενικές γραμμές να μας κάνει την ενημέρωση την οποία
παρακολούθησα εγώ στο πλαίσιο μίας άλλης συνάντησης στην
Περιφέρεια Κρήτης, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να
δούμε πως θα κινηθεί πια την επόμενη κρίσιμη 7ετία και ο
στρατηγικός σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η
εξειδίκευσή
του
στο
επίπεδο
του
περιφερειακού
προγραμματισμού.
Θα ήθελα να συμπληρώσω όσον αφορά το ζήτημα που
ανέφερε ο συνάδελφος ο Καφφετζάκης, που ρώτησε μάλλον.
Ότι έγινε εδώ πέρα με πρωτοβουλία και με εισηγητή τον
Πρόεδρο
της
Νομαρχιακής
Επιτροπής
Λασιθίου,
μία
συνάντηση την προηγούμενη Πέμπτη, συζήτηση. Ήταν
προσκεκλημένοι και Δήμαρχοι από περιοχές του Ηρακλείου, οι
οποίοι έχουν στην ευθύνη τους υπηρεσίες δόμησης. Αν
θυμάμαι καλά ήτανε η Δήμαρχος Φαιστού και ο Δήμαρχος
Μινώος Πεδιάδος. Αναφέρθηκαν τα προβλήματα τα οποία
υπάρχουν κυρίως από υποστελέχωση κυρίως σε μερικές
περιφερειακές Πολεοδομίες και βεβαίως τα προβλήματα τα
οποία τέθηκαν στη διάρκεια της συζήτησης, σε μία συνάντηση
ανοιχτή που έγινε στον Άγιο Νικόλαο με ευθύνη της
Νομαρχιακής, που έχουν να κάνουν με τις Πολεοδομίες στο
Νομό Λασιθίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και
κυρίως με προβλήματα τα οποία αναφύονται τον τελευταίο
καιρό της διάρκειας της δραστηριότητας στην κεντρική
υπηρεσία δόμησης, στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Αγίου
Νικολάου. Και αποφασίστηκε, αφού έγινε μια ας το πούμε
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αρκετά καλή συζήτηση και με την παρέμβαση της ΕΜΔΥΔΑΣ,
του Προέδρου της ΕΜΔΥΔΑΣ, αλλά και συναδέλφων που είναι
στις υπηρεσίες δόμησης, ότι θα έπρεπε η Διοικούσα με τον
Πρόεδρο να επιδιώξει μία συνάντηση στο Λασίθι και με τους
συναδέλφους οι οποίοι στελεχώνουνε τις υπηρεσίες δόμησης.
Για να δούμε με ποιο τρόπο τέλος πάντων μπορεί να βρεθεί
ένας κοινός τόπος και να δοθούν κάποιες λύσεις σε
προβλήματα πολύ πρακτικά.
Τώρα τελειώνοντας θέλω να πω ότι έχει ξεκινήσει μία
διαδικασία για το νέο οικοδομικό κανονισμό. Έχει συγκροτηθεί
μία ας το πούμε άτυπη ομάδα εργασίας, μια άτυπη επιτροπή
στο πλαίσιο του Επιμελητηρίου. Συμμετέχουν τα στελέχη των
υπηρεσιών δόμησης και ο συνάδελφος ο Αντώνης που βλέπω
εδώ και νομίζω ότι έχει προχωρήσει σε ένα καλό επίπεδο ο
διάλογος. Φαντάζομαι ότι θα συνεχιστεί. Εγώ δεσμεύομαι ότι
προς το τέλος του Νοέμβρη ίσως θα είμαστε σε θέση να
κάνουμε μία πρώτη ημερίδα για τον ΝΟΚ, ο οποίος ξέρετε ότι
ισχύει από αρχές Ιουλίου του 2012. Βέβαια εντάξει η
δραστηριότητα η μελετητική δυστυχώς στα ιδιωτικά έργα είναι
πολύ περιορισμένη, αλλά παρόλα αυτά ο Οικοδομικός
Κανονισμός ο νέος δεν παύει να είναι σε ισχύ και δεν παύει
βέβαια να είναι και ριζικά διαφορετικός έτσι από τον
παλιότερο Οικοδομικό Κανονισμό.
Κλείνοντας θα ήθελα να σας πω ότι, έχουν γίνει ήδη δυο
συναντήσεις της επιτροπής που ορίστηκε με απόφαση της
Διοικούσας για τη διοργάνωση ενός συνεδρίου για το Κάβο
Σίδερο. Νομίζω ότι στην περίπτωση του Κάβο Σίδερο όπως
ξέρετε υπήρξε μία πολύχρονη κινητοποίηση φορέων και
πολιτών της περιοχής. Ήτανε πριν από αρκετά χρόνια, δέκα
ίσως, αιτία η πρόταση «αξιοποίησης» ή «ανάπτυξης» μιας
τεράστιας παρθένας περιοχής, της περιοχής της Μονής
Τοπλού. Είναι μία περιοχή η οποία κατά το συντριπτικό της
μέρος βρίσκεται σε περιοχή ΝΑΤΟΥΡΑ. Είναι μία περιοχή η
οποία περιβάλλεται από εξαιρετικούς οικισμούς της Επαρχίας
Σητείας οι οποίοι είναι σχεδόν σε εγκατάλειψη πλήρη και θα
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μπορούσαν να αποτελέσουν πραγματικά έναν εναλλακτικό
τρόπο προσέγγισης μίας τοπικής δραστηριότητας.
Εμείς θεωρούμε ότι το Κάβο Σίδηρο και γι’ αυτό
ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, είναι μία περίπτωση η
οποία μπορεί να αποτελέσει αφετηρία συζήτησης ενός άλλου
παραδείγματος και τι εννοώ συνάδελφοι συγκεκριμένα, νομίζω
ότι ένα άλλο παράδειγμα δεν είναι μόνο η ληστρική και
άπληστη αξιοποίηση όλων των πόρων, αλλά είναι και μία
προσέγγιση η οποία έχει να κάνει με αειφορικές και βιώσιμες
προσεγγίσεις, η οποία αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα του
τόπου, η οποία σέβεται τις αξίες τις πολιτισμικές, τις φυσικές
και τις ευρύτερες που υπάρχουνε σε μια περιοχή και η οποία
βεβαίως αναζητά ένα μοντέλο μακριά αν θέλετε και σε μια
άλλη κατεύθυνση από το φοβερό μοντέλο, το οποίο ξέρουμε
πολύ καλά και βιώνουμε όλοι σήμερα που μας έχει οδηγήσει.
Αυτά θα ήθελα, δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάποιος
συνάδελφος.
Ευχαριστούμε συνάδελφε
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Σγουρέ. Πάμε τώρα στο στάδιο των ερωτήσεων, αν θέλει
κάποιος συνάδελφος; Δεν βλέπω κίνηση και πάμε…, θέλεις να
ρωτήσεις κάτι; Ο συνάδελφος Χωραφάς. Άλλος συνάδελφος ή
συναδέλφισσα να ρωτήσει κάτι; Η συναδέλφισσα Βρέντζου.
Άλλος; ο συνάδελφος Αντώνης, άλλος; Κλείνει ο κατάλογος
των ερωτήσεων, παρακαλώ ο συνάδελφος Χωραφάς στο
βήμα.
ΧΩΡΑΦΑΣ: Καλησπέρα συνάδελφοι, πριν να ξεκινήσουμε τη
συζήτηση για το ΤΣΜΕΔΕ, θα ήθελα να ενημερωθώ από
κάποιον που γνωρίζει, πόσο προβλέπονται να είναι ανά
τριετία οι νέες αυξημένες εισφορές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Στο επόμενο θέμα.
ΧΩΡΑΦΑΣ: Αυτό μόνο, ναι, ναι στο επόμενο.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ωραία, εντάξει, είναι το
αντικείμενο του επόμενου θέματος, οπότε φαντάζομαι θα
αναφερθεί εκεί.
Συναδέλφισσα Βρέντζου.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Δύο ερωτήσεις έχω. Τη μία δεν κατάλαβα καλά,
έγινε κάτι σε σχέση με τη Νεάπολη ή το παρακολουθούμε
απλώς; Έχουμε κάποια εξέλιξη; Δεν κατάλαβα αν έγινε κάτι
δηλαδή. Άλλο είναι η θέση, όχι είπε ότι δεν θα δεχθούμε κάτι
που είναι αντίθετο με τη νομοθεσία κ.λ.π., αλλά από ‘κει και
πέρα κάναμε κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Επιστολή.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Κάναμε επιστολή, απάντηση έχουμε πάρει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Όχι.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Σκοπεύουμε να κάνουμε κάτι άλλο, γιατί μπορεί
να μην απαντήσουν ποτέ δηλαδή το πιο πιθανό, γι’ αυτό λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Το παρακολουθούμε το θέμα και
είμαστε σε ενημέρωση από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και εάν δούμε ότι συνεχίζει θα υπάρξει Εισαγγελέας.
Η
επόμενη παρέμβασή μας, δεν μπορεί να το αφήσουμε.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ωραία. Το δεύτερο είναι, σε σχέση με τις μελέτες
που ειπώθηκε ότι θα γίνει μία παράδοση στο επόμενο
10ήμερο, ναι, που σκοπεύετε να είναι αυτή; Δηλαδή θέλω να
πω θα καλέσετε κάποιες υπηρεσίες; Πώς θα γίνει; Γιατί θεωρώ
ότι θα ήτανε σκόπιμο να καλεστούν οι τεχνικές υπηρεσίες,
πριν. Εννοώ πριν ολοκληρωθεί αυτό, πριν παραδοθεί, σε αυτή
τη φάση δηλαδή που το λέτε τώρα. Γιατί ο καθένας από τη
μεριά του μπορεί να προσθέσει κάτι στο τελικό παραγόμενο
προϊόν.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ωραία, ο συνάδελφος
Μαυρογιάννης. Ερώτηση, συνάδελφε Μαυρογιάννη ερώτηση.
(αλλαγή κασέτας)
…στην Πολεοδομία σε όλα αυτά που
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:
γράφτηκαν αυτό δεν κατάλαβα. Όχι πραγματικά, να
ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα κατά πόσο η Διοικούσα
αποδέχθηκε αυτά που για μένα δεν έχουνε και πολύ, έχουν
μία αξία να κάνουμε ένα επιστημονικό συνέδριο για να
συζητήσουμε πραγματικά πάνω σε αυτά. Και αν θα πάμε να
νουθετήσουμε την Πολεοδομία γι’ αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, να ακολουθήσουμε
μια διαδικασία. Συνάδελφε Πρόεδρε θα πεις; Ο συνάδελφος
Ινιωτάκης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Σε σχέση με το παρατηρητήριο
νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα της συναδέλφισσας της
Ειρήνης της Βρέντζου, να κάνουμε ένα τύπου διαβούλευσης
με όλους τους φορείς οι οποίοι θα εμπλέκονται, τις τεχνικές
υπηρεσίες και να καλέσουμε και κάποιους συναδέλφους από
δήμους, από όλους τους δήμους της Κρήτης, όσοι μπορέσουν
να το παρακολουθήσουν βέβαια, για να δούμε κάποιες
σκέψεις, κάποιες παρατηρήσεις που θα το βελτιώσουν και όχι
μόνο στα υπηρεσιακά στελέχη που το παρακολουθούν από
την επιτροπή παρακολούθηση της Περιφέρειας.
Βεβαίως,
πριν το παραδώσουμε λοιπόν…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
τοποθετηθείς μετά;

Συναδέλφισσα θέλεις να

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Νομίζω είναι δεκτή η σκέψη…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μη μιλάτε όμως, μη μιλάτε
συνάδελφοι, μη χαλαρώνουμε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Και τι άλλο ρώτησες όμως; Αυτό,
ωραία, ωραία. Και νομίζω και μακάρι και εύχομαι το εργαλείο
αυτό να λειτουργήσει, να υποστηριχθεί. Ξέρουμε ότι είναι
πάρα πολύ δύσκολο, αυτό που ήδη ακούγεται και λέγεται γιατί
η Περιφέρεια θέλει να το δει να λειτουργεί, είναι η δεύτερη
προγραμματική σύμβαση ξανά με το Τεχνικό Επιμελητήριο, να
είμαστε εμείς, να βρούμε δηλαδή μια ομάδα μηχανικών που θα
πηγαίνει στους δήμους, να παίρνει τα στοιχεία και να τα βάζει
ομάδα εργασίας ας πούμε τα στοιχεία.
Εμείς προσπαθούμε να το αποφύγουμε αυτό, όχι για
κανένα άλλο λόγο, ίσα – ίσα και δουλειά θα δώσουμε σε 5-10
συναδέλφους που θα αναλάβουνε αυτή την ιστορία. Αλλά
επειδή θεωρούμε ότι οι δήμοι και ο κάθε φορέας, η κάθε
τεχνική υπηρεσία πρέπει να αναλάβει να το κάνει συστηματικά
και να υπάρχει άμεση ροή της πληροφορίας και να
καταλάβουμε ότι αυτά τα συστήματα τα οποία μας δίνουνε
πληροφόρηση και είναι εύχρηστα από τον οποιοδήποτε, είναι
η επόμενη μέρα σε βάση διαχείρισης έργων ή οτιδήποτε άλλο
με τον πιο σύγχρονο τρόπο.
Τώρα Αντώνη μακριά από μας, ούτε νουθεσίες, ούτε
τίποτα. Εμείς έγινε όμως μία παρέμβαση από τον Πρόεδρο της
Νομαρχιακής μετά από μια συζήτηση. Θα πρέπει να πάμε, να
μιλήσουμε, θα είναι η σύγκληση της Διοικούσας Επιτροπής
στον Άγιο Νικόλαο, όπου θα έρθει και η Νομαρχιακή Επιτροπή
και θα καλέσουμε και κάποιους φορείς, τον Αντιδήμαρχο
ενδεχομένως τεχνικών
υπηρεσιών και Πολεοδομίας. Θα
δούμε που πάνε τα θέματα να κάνουμε μία συζήτηση να δούμε
τι προβλήματα υπάρχουν και να τα συζητήσουμε στη βάση
διαλόγου και συναδελφικής αλληλεγγύης που πρέπει να
υπάρχει. Τίποτα περισσότερο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνεχίζουμε, τοποθετήσεις,
θέλει κάποιος συνάδελφος να κάνει κάποια τοποθέτηση για
όλα τα προηγούμενα; Κάποιος ή κάποια συναδέλφισσα να
κάνει μία τοποθέτηση; Κανένας; Ο συνάδελφος Μαυρογιάννης,
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άλλος; Μισό λεπτό, άλλος πριν κλείσει ο κατάλογος; Ή άλλη;
Κλείνει ο κατάλογος, συνάδελφε Μαυρογιάννη.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θέλω να πω δυο πράγματα, καταρχήν δεν
είχα την ευκαιρία με το που είπε ο Πρόεδρος για να πάμε να
δούμε το αναπτυξιακό έργο της Κυβέρνησης το μεγάλο, αλλά
θα ήθελα να πάμε να δούμε το αναπτυξιακό έργο της
Κυβέρνησης σήμερα στα στέκια των εργατών, στα γραφεία
των μηχανικών, στα στέκια που μαζευόταν μετανάστες για να
κάνουν ένα μεροκάματο το οποίο δεν υπάρχει. Εντάξει, δεν
θα πω τίποτα περισσότερο, όταν ζητάμε για να πάμε να δούμε
το αναπτυξιακό έργο που συνεχίζεται.
Ένα δεύτερο που θα ήθελα να παρατηρήσω με το
συνάδελφο το Σγουρό, πολύ καλά να μας πει η συναδέλφισσα
για το (…) από το ‘14 έως το ‘20 αλλά πραγματικά. Εγώ
θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να τους έχουμε εδώ καν να
συζητάμε, το έργο τους. Είναι δική τους πολιτική, ο δικός τους
(…) ανάπτυξης, αυτών σήμερα που μας έχουν φέρει σε αυτή
την κατάσταση, (…) σήμερα όνειρο για τη χώρα, κάτι το οποίο
εγώ θεωρώ ότι η Αντιπροσωπεία σήμερα με όλα αυτά που
συμβαίνουν θα πρέπει να το ανατρέψει. Να συζητάει πλέον
πως θα ανατρέψει και όχι πως θα τους φέρει εδώ πέρα να μας
πουν το όνειρό τους μέχρι το 2020.
Εγώ το να καθίσω εδώ να μου πούνε πως θέλουνε,
θεωρούνε ότι θα δουν την Κρήτη μέχρι το ’20 αυτοί που έχουν
φέρει τη χώρα σε αυτό το σημείο, θεωρώ ότι…, εγώ θέλω να
συζητήσω πως θα το ανατρέψω αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε πριν κατέβεις,
είπες για αναπτυξιακό και εννοούσες…
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τα έργα τα μεγάλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, όχι δεν κατάλαβες, δεν
κατάλαβες τι εννοούσα εγώ, μάλλον άλλο εννοούσα εγώ άλλο
κατάλαβες εσύ. Να κάνω μία μικρή διευκρίνιση παρότι δεν
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είναι η ώρα. Δεν εννοούσα να παρουσιάσουμε, συνάδελφε
Αντώνη,
συνάδελφε
Μαυρογιάννη,
δεν
εννοούσα
να
παρουσιάσουνε τι έργα γίνονται ή δεν γίνονται, εννοούσα το
εξής. Σήμερα στην Ανατολική Κρήτη και γενικά και στην Κρήτη
αλλά εμείς επειδή είμαστε ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης, υπάρχουν
κάποιες μελέτες μεγάλων έργων που έχουν βαλτώσει. Που
έχουν προβλήματα για κάποιους συγκεκριμένους λόγους.
Αυτά λοιπόν τα θέματα καλό θα ήτανε να αναδειχτούν, να
λάβουμε γνώση όλοι και εν πάση περιπτώσει να πάρουμε και
μία τοποθέτηση, να κάνουμε μία τοποθέτηση. Να πω ένα
παράδειγμα; Δεν είπα να παρουσιάσουμε το αναπτυξιακό
έργο, είπα να δούμε κάποια θέματα κάποιων μελετών μεγάλων
έργων και κάποια άλλα έργα. Π.χ. για παράδειγμα, εδώ
έχουμε
Λασιθιώτες
συναδέλφους,
οι
συνάδελφοι
δεν
γνωρίζουν γιατί δεν έχει γίνει σχετική ενημέρωση, ότι έχουμε 5
με 10 στο Λασίθι, εκ των οποίων οι 3 έχουν πολύ μείνει πίσω
για κάποιους συγκεκριμένους λόγους, που αυτούς θα πρέπει
να τους πούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αν
μπορούμε να κάνουμε κάτι.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Βεβαίως αν και δεν είναι το
θέμα μας τώρα, θα σου πω Παχιά Άμμος – Ιεράπετρα, έχει
φτάσει στα όρια (…) μελέτης, αλλά την ίδια στιγμή η
παράκαμψη της Παχιάς Άμμου την ίδια στιγμή, το Καβούσι
στην Παχιά Άμμο έχει σοβαρά προβλήματα που έχουν να
κάνουν με διάφορα ζητήματα. Αυτά λέω να συζητήσουμε και
να ‘ρθουν οι μελετητές εδώ να μας πούμε, εμείς έχουμε
προτείνει αυτά και έχουμε κολλήσει εκεί. Κατάλαβες Αντώνη
ποιο ήτανε το θέμα; Όχι να παρουσιάσουμε, δεν είναι ώρα να
παίζουμε παλαμάκια, προβλήματα υπάρχουν και το ΤΕΕ
πρέπει να παρέμβει κατά την άποψή μου σε κάποια θέματα
από αυτά.
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(Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε Αντώνη εγώ
ειλικρινά δεν κατάλαβα προηγουμένως την τοποθέτησή σου,
γιατί εγώ μιλάω εντελώς καλοπροαίρετα. Είδα την Μαρία την
Κασσωτάκη απέναντί μου, είναι στέλεχος της Διαχειριστικής
Αρχής, είναι ένας άνθρωπος πολύ ενημερωμένος. Εγώ θέλω
να έχω ενημέρωση για το με ποιο τρόπο η άρχουσα τάξη η
ευρωπαϊκή σχεδιάζει τις τύχες μας τα επόμενα εφτά χρόνια.
Εσύ αν δεν θες να το ακούσεις μπορεί να μην έρθεις έτσι; Εγώ
όμως θέλω να ακούσω τι άποψη έχει η ευρωπαϊκή άρχουσα
τάξη για την τύχη του τόπου τα επόμενα εφτά χρόνια. Δες το
έτσι αν θέλεις να το διατυπώσω έτσι. Και από την άλλη μεριά
μπορείς αν θες να κάνουμε εδώ πέρα και μια ημερίδα, όπου
θα έρθει πραγματικά όλο το φάσμα, γιατί βεβαίως και
υπάρχουν άλλες προσεγγίσεις και γι’ αυτό το στρατηγικό
πλαίσιο. Βεβαίως και άλλη είναι η θέση του Κουμουνιστικού
Κόμματος που ευτυχώς υπάρχει ακόμη, μακάρι να υπάρχει και
στις άλλες εκλογές, γιατί απ’ ότι φαίνεται η Χρυσή Αυγή στο
τέλος θα γίνει Κυβέρνηση και τα έχουμε βάλει με τους
κομμουνιστές και με διάφορους άλλους. Εγώ εκφράζω
προσωπικές απόψεις.
Εγώ δεν έχω πια να χωρίσω τίποτα, ούτε με τους
κομμουνιστές, ούτε με τους αριστερούς, ούτε με τους
ριζοσπάστες, ούτε με τους σοσιαλδημοκράτες. Έχω αν
χωρίσω με αυτούς οι οποίο εξέθρεψαν το αβγό του φιδιού, το
οποίο το έχουμε δει να έρπει παντού. Έχω πρόβλημα με
αυτούς οι οποίοι φοβούνται να πουν φασίστες τους Βουλευτές
της Χρυσής Αυγής, προς τιμή του Παφίλη στο είπα προχθές
στη Βουλή μέσα, τους αποκάλεσε φασίστες, γιατί φασίστες
είναι. Λοιπόν, απέναντι σε όλους αυτούς είμαστε σαφώς
τοποθετημένοι. Από ‘κει και πέρα το αν υπάρχουν
αποχρώσεις, απόψεις στο χώρο της Αριστεράς, της
Κομμουνιστικής Αριστεράς, της Σοσιαλδημοκρατίας, της
Δημοκρατικής Αριστεράς, αυτό να ένα πεδίο δόξης λαμπρό
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είναι εδώ ο χώρος του Επιμελητηρίου. Γιατί εμάς ως
Επιμελητήριο σαφώς και μας ενδιαφέρει η επόμενη 7ετία, γιατί
θα έχουμε να κάνουμε μία σειρά από επεξεργασίες και
προτάσεις ίσως, για να γίνουνε τα πράγματα με έναν τρόπο
που εμείς θεωρούμε ότι θα έπρεπε να συμβαίνουνε.
Με αυτή την έννοια λοιπόν ήτανε η τοποθέτησή μου και
θεωρώ ότι δεν είπα τίποτα παραπάνω. Και θεωρώ ότι…
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:
μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
θεωρώ…

(Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:
μικροφώνου)

Όχι

γιατί

πραγματικά

(Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τι να υλοποιήσουμε; Ποιο
να υλοποιήσουμε;
Να προχωρήσουμε συνάδελφοι, παρακαλώ συνάδελφοι,
παρακαλώ. Όλες οι απόψεις καταγράφονται και ελπίζω στο
τέλος να συνθέτονται κιόλας. Θέλεις κάποιος άλλος
συνάδελφος
να
κάνει
τοποθέτηση;
Όχι.
Προχωράμε,
προχωράμε.
ΘΕΜΑ 3 ο
Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη Διοικούσα
Επιτροπή
Το επόμενο θέμα της
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ημερήσιας διάταξης, παρακαλώ, συνάδελφοι μα ησυχάστε
τώρα, δεν μπορεί να γίνει συζήτηση αν ο καθένας ψιθυρίζει
στον διπλανό του.
Το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τις
ερωτήσεις και επερωτήσεις προς τη Διοικούσα επιτροπή, με
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βάση τον κανονισμό δεν υφίσταται καθώς δεν έχει κατατεθεί
κανένα σχετικό αίτημα στο Προεδρείο μέχρι την έναρξη της
συνεδρίασης,
και
επομένως
το
θέμα
θεωρείται
μη
αναγραφόμενο.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1 ο
Ενημέ ρωση και εξελίξεις αναφορικά με την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011, για τις
εισφορέ ς του ΤΣΜΕΔΕ
Το επόμενο θέμα που
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
δέχθηκε η Αντιπροσωπεία ως εκτός ημερησίας διάταξης, είναι
Ενημέρωση και εξελίξεις αναφορικά με την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011, για τις
εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ και το ίδιο θέμα με τον τίτλο
«Ασφαλιστικό» που έχει θέσει και η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, θα
αναπτύξουμε αμέσως μετά.
Επομένως έχουμε μία εισήγηση από την πλευρά του
Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής που μετείχε στην ομάδα
των Προέδρων στη σύνοδο των Προέδρων και τις εξελίξεις και
στη συνέχεια συνάδελφε Φανουράκη θα αναπτύξεις τη δικιά
σου εισήγηση με αυτά που αναφέρεις στο έγγραφο που
κατέθεσες.
Ο συνάδελφος Πρόεδρος της Διοικούσας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Νομίζω ότι στην εισαγωγή μου
είπα, ότι η επίθεση την τελευταία τριετία ήταν συντριπτική,
καθολική, άνοιξε όλα τα θέματα των μηχανικών. Θέματα που
νομίζω δεν τολμούσε να αγγίξει κανένας και όχι ότι ήταν
κεκτημένα δικαιώματα καμιάς κάστας και κανένα ιερατείου
ευγενούς, δεν θυμάμαι πως μας λέγανε τότε, ευγενή τάξη οι
μηχανικοί. Ναι οι προλετάριοι είμαστε, τα ρετιρέ, τα ευγενή
ρετιρέ. Οι νέοι προλετάριοι αγαπητοί συνάδελφοι και για πολύ
συγκεκριμένους λόγους, τα νέα παιδιά, οι νέοι συνάδελφοι δεν
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είναι απλά οι νέοι προλετάριοι, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι
δεν τους δίδεται αυτή τη στιγμή καμία ευκαιρία να μπουν στο
επάγγελμα. Μετά από πέντε χρόνια σπουδών, μετά από
σπουδές στο εξωτερικό, μετά από πτυχία, αυτή τη στιγμή δεν
τους δίνεται καμία δυνατότητα εισόδου βεβαίως στο δημόσιο
δεν το συζητάμε, αλλά στον ιδιωτικό τομέα μιλάμε για τον
απόλυτο στραγγαλισμό.
Σε αυτό λοιπόν το τοπίο, σε αυτή τη Σαχάρα την
εργασιακή, έρχεται ο νόμος ο συγκεκριμένος ο οποίος είναι
ένας νόμος δολοφόνος κυριολεκτικά για τους μηχανικούς, με
το άρθρο 44, ο 3986 να επιβάλει αγαπητέ Μιχάλη που έκανες
το ερώτημα, νέες αυξημένες εισφορές, οι οποίες αυξάνονται
ανά τριετία και όπου σε βάθος τριών τριετιών αυτή τη στιγμή
οι εισφορές που θα πληρώνεις, θα αυξηθούνε 100% περίπου.
Απ’ ότι πληρώνεις σήμερα βάλε ότι σε δέκα χρόνια θα
πληρώνεις ακριβώς τα διπλάσια. Βάλετε λοιπόν τώρα το
κερασάκι στην τούρτα όπως σας είπα ήδη, ότι μας εντάσσουν
στον ΕΟΠΥΥ, επειδή πρέπει να κλείσουν κάποιες τρύπες που
έχουν ανοίξει στον ΕΟΠΥΥ κάποια άλλα ταμεία. Δηλαδή οι
μηχανικοί, το υγιές του ταμείου, τα αποθεματικά τους που με
100 χρόνια αίμα και αγώνα γενιές μηχανικών είχαν και ήτανε
μία ασφάλεια, ένα ταμείο που θα έπρεπε να είναι το πρότυπο
για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα τα οποία έχουνε
και τα άλλα ταμεία, ήρθανε και κυριολεκτικά το ναρκοθετήσαμε
και το διαλύσαμε.
Αυτή τη στιγμή λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι και εγώ
προσωπικά αλλά νομίζω και η συνείδηση του καθένα, νομίζω
μας οδηγεί σε ένα μόνο, μάλλον σε μονόδρομο. Μονόδρομο
αγώνα, μονόδρομο να συντάξουμε τις δυνάμεις μας, ενότητας,
καλής επικοινωνίας με όλα τα περιφερειακά τμήματα, με το
Κεντρικό ΤΕΕ, εάν και εφόσον επιθυμεί το Κεντρικό ΤΕΕ να
μπει σε αυτόν τον αγώνα. Σε συνεργασία και αλληλεγγύη με
όλους τους παραγωγικούς φορείς, προσέξτε είναι μία μάχη
όλης της κοινωνίας, δεν είμαστε μόνοι μας, δεν είμαστε οι
απόβλητοι, στην κρεατομηχανή μπαίνουν όλοι. Μπαίνουνε όλα
τα επαγγέλματα, μπαίνουν όλες οι κοινωνικές τάξεις. Δεν θα
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πάμε λοιπόν μόνοι μας, και γι’ αυτή την έννοια συμμετέχουμε
σε όλες τις κινητοποιήσεις που έχουν προκηρύξει ΓΕΣΕΕ και
ΑΔΕΔΥ, τα τελευταία τουλάχιστον τρία χρόνια που θυμάμαι
ανελλιπώς. Καλώντας συνεχώς τους μηχανικούς να κατέβουν,
με πανό, με ντουντούκες, πλην όμως με ελάχιστον κόσμο, για
να τα πούμε όλα να τα βρούμε αγαπητοί φίλοι μηχανικοί αλλά
φίλτατη αλήθεια. Και ήτανε πολλές οι φορές που ειπώθηκε και
στο συντονιστικό, μα καλά εσείς οι μηχανικοί δεν έχετε
προβλήματα και δεν συμμετέχετε στις κινητοποιήσεις και στα
συλλαλητήρια;
Ήτανε πολλές οι φορές πραγματικά, όπου η συμμετοχή
μας δεν ήταν αυτή η οποία θα έπρεπε να είναι και των
συναδέλφων. Πολύ όμως μάλα των συναδέλφων της
Αντιπροσωπείας, των συναδέλφων των κλαδικών συλλόγων
των Διοικητικών Συμβουλίων. Γιατί αν βάλει κανείς τα 53
άτομα και άλλοι ξέρω εγώ 70 – 80 που είναι, 100- 150 άτομα
έπρεπε τουλάχιστον σε κάθε κινητοποίηση να είμαστε
παρόντες.
Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα πρέπει να μην
ενδοσκοπούμε, δεν είναι ώρα, αλλά είναι ώρα να τα
συνειδητοποιήσουμε, θα πρέπει να δούμε τι κάνουμε από
τώρα και στο εξής, πως θα κινηθούμε από τώρα και στο εξής.
Εγώ σήμερα θα σας καταθέσω ένα συγκεκριμένο πλαίσιο
δράσης για το επόμενο διάστημα, μέχρι και την κατάθεση και
την ενδεχόμενη, εύχομαι να μην γίνει ποτέ, ψήφιση των
συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία επιβάλλει αυτή τη στιγμή η
Τρόικα στην Ελλάδας.
Έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ και σήμερα, από το
πρώτο μνημόνιο, ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο και εγώ
προσωπικά και η Διοικούσα Επιτροπή, είμαστε απέναντι σε
αυτές τις πολιτικές, απέναντι στις πολιτικές του μνημονίου.
Είμαστε
το
μοναδικό
Επιμελητήριο,
ο
μοναδικός
επιστημονικός φορέας που το διατυπώσαμε ξεκάθαρα.
Δυστυχώς κανένας άλλος επιστημονικός φορέας δεν βγήκε με
ξεκάθαρες θέσεις και απόψεις όχι στο μνημόνιο. Έξοδο της
χώρας από το μνημόνιο και ανατροπή αυτών των πολιτικών.
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Συνεχίζουμε και το λέμε και τώρα, γιατί μία από τις συνέπειες
αυτών των πολιτικών, δυστυχώς είναι η διάλυση του
ασφαλιστικού μας φορέα.
Έρχομαι λοιπόν στο πλαίσιο δράσης βήμα – βήμα. Οι
ενέργειες πρέπει να είναι και δυναμικές και νομίζω θα πρέπει
να είναι όσο πιο καλά προετοιμασμένες. Αναστολή πληρωμών
για τις εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ από όποιο συνάδελφοι
αποδεδειγμένα είναι άνεργος για ένα και πλέον χρόνο. Θα
πρέπει αγαπητοί συνάδελφοι να παλέψουμε το αυτονόητο.
Συνάδελφος που είναι άνεργος δεν έχει κόψει ούτε ένα φύλλο
από το μπλοκάκι του, πως καλείται να πληρώσει οποιαδήποτε
εισφορά, όχι τις νέες εισφορές τις αυξημένες και τις παλιές.
Τουλάχιστον όμως σε καμία των περιπτώσεων δεν θα πρέπει
να πληρώσει άνεργος συνάδελφος ασφαλιστικές εισφορές για
τη διάρκεια που έχουμε αυτή την κατάσταση, αυτή την
οικονομική ένδυα.
Δεύτερον, πρόταση αυτή του ΤΕΕ για να πω τώρα,
ταυτόχρονα να θα σας λέω και για την Αθήνα. Στη συνάντηση
λοιπόν στην Αθήνα όλων των Προέδρων, καταθέσαμε την
επιστολή απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής, όπου έβαζε
συγκεκριμένα ζητήματα και όπου ήδη ο Πρόεδρος της
Διοικούσας Επιτροπής ο Χρήστος ο Σπίρτζης είχε ετοιμάσει
μία πρόταση, την οποία μας την κατέθεσε, την οποία θα έβαζε
τις επόμενες μέρες, δεν ξέρω ίσως να το έχει τώρα, προς
ψήφιση στη Διοικούσα Επιτροπή, μεταξύ των οποίων είχε την
εξής πρόταση, την οποία εγώ προσωπικά συμφωνώ και σας
καταθέτω και εσάς για να την ψηφίσουμε σήμερα. προσωρινή
άρση της άδειας άσκησης επαγγέλματος χωρίς την απώλεια
της ιδιότητας μέλους.
Με άλλα λόγια, τα νέα παιδιά που είναι εγκλωβισμένα, τα
νέα παιδιά που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πληρωθούν τις
εισφορές και έρχονται και καταθέτουν σωρηδόν αίτηση
διακοπής από το ΤΕΕ, εμείς τους λέμε ή να τους πούμε, ότι
για ένα χρόνο, για δύο χρόνια, μπορείς να εξέλθεις από το
επάγγελμα, προσωρινή άρση δηλαδή, έτσι ώστε να μην
πληρώνεις καθόλου τις εισφορές, τις οποίες αδυνατείς
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κυριολεκτικά αυτή την περίοδο να πληρώσεις. Νομίζω είναι
ένα θετικό μέτρο, το οποίο εκτονώνει αυτή την ασφυκτική
κατάσταση.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
Τρίτον, βεβαίως αφού είναι
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
προσωρινή άρση της άδειας, δηλαδή ουσιαστικά βγαίνεις από
το επάγγελμα. Σήμερα Ειρήνη δεν τους το δίνουμε το
δικαίωμα, σήμερα τα παιδιά πρέπει να στραφούνε δικαστικώς
και νομικώς εναντίον του Τεχνικού Επιμελητηρίου για να μην
είναι πλέον μέλη και να πληρώνουν τις εισφορές. Μιλάμε για
τέτοια παράνοια, αυτό που ήτανε ευλογία πριν από χρόνια, το
ότι ήσουνα μέλος ασφαλισμένος, ασφάλιζες την ιδιότητά σου,
σήμερα
έχει
γίνει
κατάρα.
Τουλάχιστον
λοιπόν
να
διευκολύνουμε
τους
συναδέλφους
που
προφανώς
καταλαβαίνετε είναι οι νέοι συνάδελφοι, για όσο διάστημα
θέλουν να είναι εκτός, τι;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Το ΙΚΑ θα παίρνει;
Αυτά τώρα είναι ζητήματα τα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
οποία θα πρέπει να τα εξειδικεύσουμε και να τα δούμε,
μπορούμε όμως να τα συζητήσουμε. Κανονικά Γιάννη άμα
θέλεις την άποψή μου βεβαίως πρέπει να έχουν περίθαλψη,
χωρίς να πληρώνουν όταν θα τους δώσουμε προσωρινή άρση,
βεβαίως και πρέπει να έχουν περίθαλψη, βεβαίως, να μην
μπορούν να υπογράφουν ενδεχομένως κάποια έργα αφού δεν
θα έχουνε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προσωρινά, αλλά
περίθαλψη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη βεβαίως και θα
πρέπει να έχουν.
Τρίτον, τρίτον και σημαντικό.
Μισό λεπτό Πρόεδρε,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφοι ησυχάστε, ησυχάστε να ακούσουμε γιατί μετά
θα...
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Τρίτον και σημαντικό, άρνηση
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
καταβολής των αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών. Κανείς
από εμάς να μην πληρώσει τις αυξήσεις τις οποίες θα μας
κοινοποιήσουνε. Απόφαση, και να καλέσουμε όλα τα
περιφερειακά μέλη, να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Ούτε ένας από
εμάς δεν θα πληρώσει αυξημένη εισφορά.
Το σύστημα παιδιά αφού πάνε να το διαλύσουνε, όπως
είπα εγώ προχθές στον Σπίρτζη, να το διαλύσουμε εμείς.
Εφόσον πάει για πλήρη κατάρρευση το σύστημα, και μας
πετάνε κυριολεκτικά στον καιάδα, να το τορπιλίσουμε εμείς,
αυτή είναι η έννοια αυτής της πρότασης.
Τέταρτον, αποχή από κάθε συναλλαγή με την Τράπεζα
Ελλάδος. Στη συνάντηση λοιπόν με τον Χρήστο τον Σπίρτζη
έμαθα ή πληροφορήθηκα το τρομερό ότι πλέον όλες οι
συναλλαγές με την Τράπεζα Ελλάδος κινδυνεύουν. Δηλαδή
βάζουμε τα χρήματα σήμερα που μας βάζει το Τεχνικό
Επιμελητήριο, μας βάζει τις 50.000 ευρώ και δεν ξέρουμε αν
την επομένη είναι 50 ή είναι 45 ή είναι 40. Μιλάμε δηλαδή για
μία κατάσταση η οποία έχει πλέον ξεφύγει τελείως και με βάση
ότι αυτή τη στιγμή ήδη έχουμε κινηθεί ποινικά και δικαστικά
εναντίον τους, με βάση το πρώτο κούρεμα και ότι έχουν κάνει,
εγώ θεωρώ ότι το ΤΕΕ/ΤΑΚ να κινηθεί προς την κατεύθυνση
κατάθεσης των χρημάτων του και της πραγματοποίησης να
δούμε πως θα γίνει και νομικά σε σχέση με τις πληρωμές με
τον Επίτροπο, σε άλλες τράπεζες. Να παγώσουμε και να
σταματήσουμε κάθε συναλλαγή με την Τράπεζα Ελλάδος.
Πέντε, κλιμάκωση των νομικών ενεργειών άνω τελεία.
Στο κείμενο λοιπόν το οποίο έχει βγάλει σαν δελτίο τύπο ο
Χρήστος ο Σπίρτζης, έβαλε, όχι έβαλε, μας ενημέρωσε ότι
προχώρησε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αυτό το
οποίο εμείς του ζητάγαμε σαν πρώτο μέτρο, για την ακύρωση
του συγκεκριμένου άρθρου του συγκεκριμένου νόμου που έχει
τις αυξήσεις, με τη διαφοροποίηση όπως μου εξήγησε όμως,
στρέφεται εναντίον της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ενιαίου Ταμείου Ανεξαρτήτων Απασχολημένων ΕΤΑΑ.
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Ήδη δηλαδή η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας που
εμείς ζητούσαμε και το ζήτησα και το πήρα και το πήραν και
όλοι οι άλλοι Πρόεδροι και θα αναρτηθεί και τις επόμενες
μέρες στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΑΚ, ήδη έχει κατατεθεί η
ακύρωση.
Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι η μάχη αυτή δεν πρέπει να
σταματήσει, αλλά πρέπει να κλιμακωθεί. Και ενδεχομένως να
φτάσουμε μέχρι και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν
πρέπει να εφησυχάσουμε, δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να
θεωρήσουμε ότι το ΤΕΕ κεντρικά έκανε αυτό που έπρεπε,
σταματάει ο αγώνας. Εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε με κάθε
τρόπο να υποστηριχθεί, και γι’ αυτό θα πω και κάτι το οποίο
διαφοροποιεί λίγο την απόφασή μας στη Διοικούσας σε σχέση
με το πώς μπορούμε να ισχυροποιήσουμε αυτή την απόφαση,
σε σχέση με τους εκπροσώπους μας, αλλά θα το πω αμέσως
μετά, στο ΕΤΑΑ.
Λοιπόν, εννοείται και είναι το έκτο σημείο, συνεννόηση
και συντονισμός με όλα τα περιφερειακά τμήματα για την
ανάληψη ενωτικών μαζικών πρωτοβουλιών, σε επίπεδο
Ελλάδος.
Όπως
καταλαβαίνετε
όποια
ενέργεια
γίνει
αποσπασματικά στο Ηράκλειο, όσο μεγάλη επιτυχία και όσο
και εάν καταφέρουμε εμείς να τα οργανώσουμε, εάν δεν γίνει
ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα, δυστυχώς δεν θα
καταφέρουμε να πετύχουμε και πάρα πολλά πράγματα. Εμείς
θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε στο Ηράκλειο, αλλά
θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν ενιαία.
Επίσης θα πρέπει να γίνουν ενιαία σε τοπικό επίπεδο και
γι’ αυτό προτείνω ανάληψη πρωτοβουλίας από τη Διοικούσα
του ΤΕΕ/ΤΑΚ, για τη συγκρότηση συντονιστικού οργάνου σε
επίπεδο Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου, υπεύθυνους για τη
μαζικοποίηση και την τελική επιτυχία των επόμενων
κινητοποιήσεων. Σήμερα λοιπόν το πρωί ήμουνα σε
συνάντηση με τους φορείς όλου του Νομού Ηρακλείου, με το
Δήμαρχος Ηρακλείου, τα Επιμελητήρια, ΑΔΕΔΥ, Εργατικό
Κέντρο, Σύλλογο Αγροτών οι οποίοι έχουν αύριο κινητοποίηση
και είπαμε ότι, την επόμενη μεγάλη κινητοποίηση που θα γίνει

σελίς 33

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

την ημέρα κατάθεσης των νόμων για τα μέτρα, θα πρέπει να
βουλιάξει κυριολεκτικά και το Ηράκλειο και το Λασίθι. Θα
πρέπει να υπάρξει μία καθολική αποχή, θα πρέπει να
κλείσουν οι δήμοι, θα πρέπει να κλείσουνε οι Περιφέρειες, θα
πρέπει να κλείσουν η Διαχειριστική Αρχή, θα πρέπει να
συνάδελφοι
δεν
πρέπει
να
κλείσουν
όλα
αγαπητοί
λειτουργήσει τίποτα. Απολύτως τίποτα! Και εκεί εμείς οι
συνάδελφοι θα πρέπει να αναλάβουμε αυτή τη φορά το
καθήκον να περιφρουρήσουμε πραγματικά ότι δεν θα ανοίξει
καμία υπηρεσία που θα είναι μηχανικός, απολύτως καμία.
Ταυτόχρονα θα πρέπει να νομίζω το αναφέρω αλλά μια και
μου ήρθε θα σας πω τώρα, θα γίνει μαζική συγκέντρωση των
μηχανικών σε ένα μέρος που θα ορίσουμε ή στο Τεχνικό
Επιμελητήριο ή σε κάποιο σημείο και μαζικά όλοι μαζί θα
συμμετέχουμε στην κινητοποίηση, την όποια κινητοποίηση,
την όποια κατάληψη ή όποια διαδικασία επιλέξει το
συντονιστικό αυτού του νομού. (αλλαγή κασέτας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: …είναι η τελευταία πράξη του
δράματος, νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να δώσουμε ότι έχουμε
και δεν έχουμε, νομίζω η ένταξή μας στο ΕΟΠΥΥ είναι ο
τελικός αφανισμός των όποιων αποθεματικών έχει σήμερα το
ταμείο μας.
Δέκατο, ανάληψη ευθυνών από όλους τους μηχανικούς
που συμμετέχουν στο Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, υποβάλλοντας τις
παραιτήσεις τους στους φορείς τους οποίους εκπροσωπούν.
Νομίζω αγαπητοί συνάδελφοι και το είπα και στη
Διοικούσα Επιτροπή, ότι δεν προσωποποιούνται τα ζητήματα,
είναι πολιτικές αποφάσεις, οι αγώνες είναι πολιτικοί, αλλά
στην περίπτωση αυτή νομίζω ότι οι συνάδελφοι θα πρέπει να
υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους. Οι συνάδελφοι και
εκπρόσωποι του ΕΤΑΑ, αλλά και για λόγους αν θέλετε
δεοντολογίας, αν θέλετε αλληλεγγύης ή πείτε ευθιξίας ή πείτε
οτιδήποτε, όλοι οι μηχανικοί συνάδελφοι οι οποίοι ήταν στο
ΕΤΑΑ και ψήφισαν τη συγκεκριμένη διάταξη, θα πρέπει να
υποβάλουν τις παραιτήσεις τους. Και το λέω αυτό όχι ακριβώς
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γιατί ζητάμε την τιμωρία, όπως πολύ καλά καλοπροαίρετα
μπορεί να σκεφτεί ο οποιοσδήποτε, αλλά γιατί το λόγο ότι
αυτό ουσιαστικά στηρίζει τον αγώνα εναντίον, του νομικού
αγώνα που κάνουμε και στο Συμβούλιο της Επικρατείας και
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, οπουδήποτε προσφύγουμε. Γιατί
το επιχείρημα το οποίο θα έχουμε από την άλλη πλευρά, ότι
εσείς αυτή τη στιγμή βάλλετε εναντίον μίας απόφασης, όπου
οι εκπρόσωποι σας το ψήφισαν. Το οποίο νομίζω δυστυχώς
θα είναι και καταλυτικό για την έκβαση του νομικού μας
αγώνα.
Στο σημείο λοιπόν που λέμε, μαζική συμμετοχή, το
τελευταίο και σημαντικότερο θεωρώ, μαζική συμμετοχή σε
όλες τις κινητοποιήσεις που προγραμματίζονται, από τώρα
έως και την ενδεχόμενη ψήφιση των σχετικών μέτρων, θέλω
να το εξειδικεύσω και να πω, ότι σε αυτό μέσα θα πρέπει να
θεωρήσουμε ότι πρέπει να είναι, κατέβασμα του ηλεκτρονικού
συστήματος. Ξέρω πόσο πολύ πραγματικά πλήττει τους
ελεύθερους επαγγελματίες, όμως είναι εκεί ακριβώς που
πονάει το σύστημα. Είναι ίσως το πιο ισχυρό, το πιο δυνατό
μέσο το οποίο έχουμε, ειδικά αυτή την περίοδο με τα
αυθαίρετα. Είναι το σημείο που πραγματικά χτυπάς και εσύ
καίρια το κράτος.
Δεύτερον,
κατάληψη
συγκεκριμένων
σημαντικών
γραφείων. Θα πρέπει αγαπητοί συνάδελφοι να δούμε πως θα
προχωρήσουμε και σε καταλήψεις ίσως συμβολικές δεν ξέρω,
μπορεί να είναι και μια μέρα και δυο μέρες, συγκεκριμένων
σημαντικών γραφείων. Μπορεί να είναι η Τράπεζα της
Ελλάδος αυτή τη φορά, μπορεί να είναι η Αποκεντρωμένη
Διοίκηση, θα το δούμε μαζί και με το συντονιστικό που
προτείνουμε να είναι, ώστε να είναι και συλλογική η ευθύνη,
να μην είναι μόνο των μηχανικών.
Μπλοκάρισμα των επιτροπών διενέργειας; Αυτό το οποίο
αναλαμβάνει πάντα και στηρίζει η ΕΜΔΥΔΑΣ και θα πρέπει να
στηρίξουμε όλοι μέχρι και την ψήφιση, την ενδεχόμενη ψήφιση
των μέτρων; Και αυτό. Και βεβαίως να δούμε αγαπητοί
συνάδελφοι πως θα αναλάβουμε όλοι από τώρα και στο εξής
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να μαζικοποιήσουμε τον αγώνα. Δηλαδή θα πρέπει όλοι, όλα
τα μέλη της Αντιπροσωπείας να κάνουμε τα μέγιστα, να
φέρουμε τους φίλους, να φέρουμε τους συναδέλφους, οι
οποίοι ναι μεν μας παραπονιούνται, μας γκρινιάζουν, αλλά
που δεν έχουν έρθει μέχρι σήμερα στις όποιες κινητοποιήσεις
έχουμε κάνει και οι οποίες αυτή την περίοδο θέλουμε να
εντείνουμε.
Εγώ θα πρότεινα ότι, αυτό νομίζω το είπα ήδη, ότι θα
πρέπει να μαζευτούμε εδώ με μορφή γενικής συνέλευσης, μία
μέρα πριν ή και την ίδια μέρα της πορείας. Να έχουμε βάλει
ένα στόχο να είναι τουλάχιστον 500 συνάδελφοι στην
επόμενη. Εγώ για το Ηράκλειο εκεί το οριοθετώ, να είναι
τουλάχιστον 500 συνάδελφοι και λέω 500 γιατί είναι πάνω από
500 τα νέα παιδιά. Οι νέοι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν
διαλύσει κυριολεκτικά, είναι πάνω από 500 και νομίζω ότι
μπορούμε με αυτό το νούμερο εάν το παλέψουμε και εάν το
πιστέψουμε να το κάνουμε πράξη. Να συγκεντρωθούμε στο
ΤΕΕ/ΤΑΚ ή στα νέα γραφεία στην 25 η ς Αυγούστου και να
ξεκινήσουμε την πορεία από εκεί και να καταλήξουμε στην
συγκέντρωση την οποία θα έχουμε προγραμματίσει, θα έχουμε
προγραμματίσει μαζί με τους άλλους φορείς.
Και τέλος κατάργηση των απαράδεκτων προσαυξήσεων,
στις περιπτώσεις των φερόμενων εκπρόθεσμων καταβολών
εισφορών. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα οποία
μας βάζουν «σαν χαράτσια» επειδή καθυστερούμε να
πληρώσουμε επειδή δεν έχουμε, είναι τελείως απαράδεκτα,
είναι έξω από κάθε λογική και νομίζω ότι θα πρέπει να
σταματήσουνε να υπάρχουν.
Αυτό όλο είναι ένα πλαίσιο, το οποίο νομίζω έχει βασική
προϋπόθεση τη συμμετοχή, την αγωνιστικότητα όλων μας και
που είναι ένας μονόδρομος τον οποίο θα πρέπει να
ακολουθήσουμε. Και το οποίο σας καλώ να υπερψηφίσουμε
αλλά κυρίως να στηρίξουμε μέσα από τη συμμετοχή όλων, για
να καταφέρουμε πραγματικά να εναντιωθούμε με κάθε τρόπο,
κάθετα και οριζόντιας σε αυτά τα οποία μας επιβάλανε και που
επιβάλλουν την εξόντωση του κλάδου μας.
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ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Βεβαίως, την Παρασκευή λοιπόν
όπως γίνεται πάντα πριν την Αντιπροσωπεία, γίνεται μία
συνάντηση των Προέδρων. Γίνεται μία γενικότερη ενημέρωση.
Εγώ, όπως και σήμερα, έβαλα κατευθείαν το θέμα ότι,
Πρόεδρε οτιδήποτε σήμερα σημαντικό μας βάζεις προς
ενημέρωση, μπαίνει σε δεύτερη μοίρα και επειδή έχουμε πάρει
χθες το βράδυ του λέω απόφαση για τα τεκταινόμενα στο
ασφαλιστικό, σου καταθέτω την πρόταση - και αν θέλετε
μπορούμε να τη διαβάσουμε αν δεν έχετε ενημερωθεί, σας την
αποστείλαμε σε όλα τα μέλη μέσω e-mail - όπου λέμε τις
θέσεις μας για το ασφαλιστικό και όλα αυτά τα οποία έχουν
συμβεί σε σχέση με την υιοθέτηση από το ΕΤΑΑ και από το
Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ, με ψήφιση συναδέλφων
μηχανικών. Όπου ουσιαστικά του βάλαμε τα ζητήματα, που
ομόφωνα η Διοικούσα Επιτροπή μετά την παρουσία και
κάποιων
συναδέλφων
από
τη
μόνιμη
επιτροπή
επαγγελματικών θεμάτων μελών της πρωτοβουλίας για το
ασφαλιστικό και μελών του σωματείου μισθωτών τεχνικών,
είχαμε από κοινού αποφασίσει και τα περάσαμε σαν Διοικούσα
Επιτροπή που αν θέλετε μπορώ να σας τα διαβάσω. Θέλετε
να τα διαβάσω επί τροχάδην; Όχι.
Ωραία, το κλίμα λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι είναι το
γνωστό κλίμα το οποίο σας έχω μεταφέρει από τα
περιφερειακά τμήματα. Είναι ένα κλίμα παθητικό, ένα κλίμα ότι
δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά, δεν έχουμε τη
δυνατότητα να ανατρέψουμε τα μέτρα και κάποιοι Πρόεδροι
μάλιστα είπαν ότι, τα μέτρα ότι και να λέμε θα ψηφιστούν
λοιπόν ποιο νόημα να συζητάμε; Είναι δυνατόν να μην
περάσουν τα μέτρα αυτά αυτή τη στιγμή που υπολείπεται να
πάρουμε κάποια χρήματα και αν δεν υποβάλλουμε αυτά τα
μέτρα δεν πρόκειται να παρθούν αυτά τα χρήματα; Άρα λοιπόν
υπήρχε ένα κλίμα έτσι παθητικό, το οποίο μετά από την δικιά
μας την παρέμβαση και τα ζητήματα τα οποία θέσαμε και το
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ζήτημα ουσιαστικά, το λέγαμε βέβαια πολύ προσεκτικά, όχι
έτσι άμεσα όπως μπαίνει σήμερα στην επιστολή μας, αλλά
μπήκε κάπως πιο προσεκτικά, αλλά ουσιαστικά έβαζε το
ζήτημα ότι τουλάχιστον, κατ’ ελάχιστον περιμέναμε την
παραίτηση για να εκφράσουν την αντίθεσή τους τα δύο μέλη
του ΤΕΕ, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι μηχανικοί που τα
υπέγραψαν αυτά αυτές τις αποφάσεις. Υπήρξαν κάποια
τμήματα τα οποία όπως πληροφορήθηκα σήμερα της Αχαΐας
συγκεκριμένα ακολουθεί και αυτό πλέον τη δικιά μας στάση,
την πιο δυναμική στάση και ήδη και κάποια άλλα τμήματα
παίρνουν αποφάσεις παρόμοιες με τις δικές μας, όπου
καλούνε το ΤΕΕ να μπει μπροστά σε ένα μεγάλο αγώνα. Σε
ένα μεγάλο αγώνα, που αν δεν μπορεί το ΤΕΕ μπροστά θα
πρέπει να μπούμε τα περιφερειακά τμήματα και που εκτιμώ ότι
στην αρχή θα ξεκινήσουμε δύο – τρία, αλλά νομίζω ότι στην
πορεία θα ακολουθήσουνε όλα τα τμήματα, γιατί αγαπητοί
συνάδελφοι το κλίμα που βλέπετε εσείς με τους συναδέλφους
καθημερινά, δεν νομίζω ότι είναι μόνο στο Ηράκλειο, είναι
Πανελλαδικά. Και ότι τα όργανα όλα και οι εκπρόσωποι όλοι
και όσοι είμαστε σε διακριτούς ρόλους, θέλοντας όσοι θέλουμε
και μη θέλοντας όσοι δεν θέλουν, θα συρθούν σε αυτό το
μεγάλο αγώνα που έχουμε μπροστά μας για το επόμενο
διάστημα μέχρι την ψήφιση των μέτρων.
Αυτό ήτανε το κλίμα αγαπητέ Κώστα, και δυστυχώς θα
σας τα πει και ο Κώστας τώρα την επόμενη μέρα, δεν
πάρθηκαν οι αποφάσεις που έπρεπε να παρθούν στην
Αντιπροσωπεία και απ’ ότι έμαθα Κώστα ματαιώθηκε η
Αντιπροσωπεία δεν υλοποιήθηκε ή δεν…
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Έγινε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:

Α, έγινε; Έγινε απλά αλλά…

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Δεν πάρθηκαν αποφάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Δεν πάρθηκαν αποφάσεις.
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Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι δεν μπορούμε να παίζουμε πλέον
άλλο κρυφτούλι, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την ήρα από το
στάρι, και όσοι θέλουν να αγωνιστούν και όσοι θέλουν να
βγουν μπροστά, θα βγουν μπροστά. Και αυτό προτείνω να
ξεκινήσει το ΤΕΕ/ΤΑΚ μέσα από τον συντονισμό και μέσα από
το συγκεκριμένο κείμενο το οποίο σας κατέθεσα σαν πλαίσιο
δράσης.
Ευχαριστούμε Πρόεδρε,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συγγνώμη, συγγνώμη συνάδελφοι, θέλεις να προσθέσεις κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Όχι, όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος Φανουράκης
να παρουσιάσει την δικιά του πρόταση και μετά θα πρότεινα ο
συνάδελφος Μπάκιντας που μετείχε στη συνεδρίαση της
Κεντρικής Αντιπροσωπείας και ο Χάρης, ωραία.
ΧΩΡΑΦΑΣ: Τα ποσά μπορούμε να τα πούμε ή δεν μπορούμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ποια ποσά;
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Μπορώ, μπορώ, συνάδελφε θα σου πω, θα
σου πω αμέσως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Φανουράκης.

Ωραία,

ο

συνάδελφος

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Θα ξεκινήσω ανάποδα από την ερώτηση του
συνάδελφου του Χωραφά. Τις βρήκα και εγώ από ιστοσελίδες
που κυκλοφορούνε. Εν πάση περιπτώσει τις έχω βάλει
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ παρατάξεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ, αν μπεις στα
τελευταία κείμενα τα πάνω – πάνω που υπάρχουν τώρα
υπάρχει ένας πίνακας που λέει αυξήσεις. Εν πάση περιπτώσει
μπορώ να σου πω το εξής, οι αυξήσεις ξεκινάνε, με ακούς
συνάδελφε Χωραφά;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ησυχία, ησυχία συνάδελφοι.
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Ξεκινάνε από 4% και φτάνουμε μέχρι το 60 ή
το 70%, αλλά υπάρχει άλλο ένα κόλπο, ότι ανά τρία χρόνια σε
αλλάζει ασφαλιστική κατηγορία, ισχύει αυτό για τους νέους
συναδέλφους, οπότε ο ένας που θα πάρει ένα σουτ να πάει τη
μια κατηγορία στην άλλη, θα πάρει ας πούμε ένα 60% της
κατηγορίας, αλλά θα πάρει και τη διαφορά της μιας
κατηγορίας από την άλλη.
ΧΩΡΑΦΑΣ: Να μας το εξηγήσεις λίγο.
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Ψηφίσανε ένα νόμο, στο νόμο αυτόν εδώ
που πήρανε και την απόφαση, ψηφίσανε το εξής, ότι στους
νέους συναδέλφους και εννοούνε τους μετά του ’93, ανά τρία
χρόνια τους πετάει σε άλλη κατηγορία ασφαλιστική. Δηλαδή
αν διαλέξεις μια χαμηλή, δεν ξέρω τώρα ποια είναι τα ψηλά
και τα χαμηλά, αν διαλέξεις μία κατηγορία να πληρώνεις λίγα,
μετά από τρία χρόνια θα σε πετάξει στην από πάνω να
πληρώνεις περισσότερα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Θέλοντας και μη.
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Θέλοντας και μη, υποχρεωτικό πέταγμα σε
άλλη κατηγορία.
Άρα λοιπόν ο πίνακας που θα διαβάσεις δεν είναι μόνο
το 50% της κατηγορίας, αν σε πετάξει στην 3ετία πάνω από τη
μια κατηγορία στην άλλη, γίνεται ακόμα περισσότερη.
Συνάδελφοι θα μείνω λίγο στο ιστορικό, για να
καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Η απόφαση για την οποία
μιλάμε τώρα είναι η 193/23-8-12 του Διοικητικού Συμβουλίου
του
ΕΤΑΑ,
του
Ενιαίου
Ταμείου
Ανεξάρτητων
Απασχολουμένων. Αυτό που θα σας διαβάσω είναι παρμένο
μέσα από την ίδια την απόφαση, σας διαβάζω δηλαδή τι…,
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απόσπασμα βέβαια σας διαβάζω από την ίδια την απόφαση.
Επιτρέψτε μου να το διαβάσω αλλά έχει σημασία το…
Σε συνέχεια της συνάντησης που έγινε – γίνεται τώρα
ενημέρωση εκεί πέρα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Α, ποιοι
παραβρεθήκανε στο Διοικητικό Συμβούλιο για να ξέρουμε και
τα ονόματα έτσι; Για να γνωριζόμαστε. Γαβρίλης Ιωάννης
Πρόεδρος της Δ.Ε. Μηχανικών ως πρώτος Αντιπρόεδρος,
αυτός είναι μηχανικός.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Είναι Πρόεδρος ναι, ο Ζαφειρόπουλος είναι
Πρόεδρος, αυτός είναι Αντιπρόεδρος, άλφα Αντιπρόεδρος.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: ΤΣΜΕΔΕ, είναι Πρόεδρος…
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Και είναι Πρόεδρος των μηχανικών, του
ΤΣΜΕΔΕ δηλαδή. Είναι ο Βασιλείου Θεόδωρος μέλος της
Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και ΕΔΕ, είναι ο Στασινός
Γεώργιος εκπρόσωπος ασφαλισμένων στο ενταχθέντος
ΤΣΜΕΔΕ, είναι και ένας εκπρόσωπος των υπαλλήλων.
Βρεθήκανε λοιπόν και αποφασίσανε κ.λ.π. και ενημερώνει
λοιπόν ο Πρόεδρος. Και λέει λοιπόν ότι του ήρθε το τάδε χαρτί
της οικονομικής διεύθυνση των οικονομικών υπηρεσιών του
Υπουργείου με θέμα: «Άμεση εφαρμογή των διατάξεων του
νόμου 3986/11» με το εξής περιεχόμενο. Λέει τώρα το
Υπουργείο προς το ταμείο, το Υπουργείο λέει στο ταμείο, «σε
συνέχεια της συνάντησης που έγινε για το ανωτέρω θέμα στο
γραφείο του Υπουργού, παρακαλείστε να προβείτε σε όλες τις
αναγκαίες ενέργειες για την άμεση εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 44 του νόμου τάδε, για όλους τους τομείς του
ΕΤΑΑ. Επισημαίνεται ότι από την εφαρμογή των ανωτέρων
διατάξεων,
έχουν
προσδιοριστεί
συγκεκριμένες
δημοσιονομικές αποδόσεις εντός του έτους ’12 και η
περαιτέρω
καθυστέρηση
στην
πλήρη
εφαρμογή
των

σελίς 41

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

διατάξεων, από όλους τους τομείς του ταμείου, θα
δημιουργήσει σοβαρό δημοσιονομικό έλλειμμα στον κρατικό
προϋπολογισμό».
Να το εξηγήσουμε συνάδελφοι, τι τους λέει; Εμείς έχουμε
προϋπολογίσει να εισπράξουμε αυτά τα λεφτά και πρέπει
οπωσδήποτε να πάτε να τα εισπράξετε, δεν λέει ότι το ταμείο
κινδυνεύει. Έχουμε δημοσιονομικό έλλειμμα και θέλουμε
λεφτά. Δηλαδή τόσο ξετσίπωτο, δεν λέει ότι το ταμείο σας δεν
πάει καλά και έχει ελλείμματα και μελλοντικά στα 10 χρόνια,
στα 50, στα 100 χρόνια θα έχετε έλλειμμα. Λέει ότι, με την
εφαρμογή των διατάξεων έχουν προσδιοριστεί συγκεκριμένες
δημοσιονομικές αποδόσεις εντός του ’12 και πρέπει να τα
εισπράξουμε.
Παρακάτω, «παράλληλα καθίσταται σαφές ότι η στέρηση
στην εφαρμογή θεσμοθετημένων μέτρων, αφενός πλήττει την
αξιοπιστία της χώρας, αφετέρου συνεπάγεται την ανάγκη
λήψης πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων». Τι λέει; Αν δεν
πάρουμε τα μέτρα δεν θα είμαστε καλά παιδιά στους δανειστές
και στους ξένους και θα πρέπει να πάμε να τα ζητήσουμε από
αλλού. Πάλι ξετσίπωτοι ας πούμε αναφορά του ίδιου του
Υπουργείου προς το ταμείο για φοροείσπραξη.
Συνεχίζω, «κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου των
εξαιρετικά δεσμευτικών προθεσμιών, όλοι οι τομείς του ΕΤΑΑ
οφείλουν άμεσα να εφαρμόσουν τις προαναφερθείσες
διατάξεις του νόμου τάδε και να μας ενημερώσουν σχετικά το
αργότερο έως 28-8-12». Εδώ λοιπόν προκύπτει γιατί γίνανε οι
αυξήσεις και πόσο ξετσίπωτα το φέρνει το Υπουργείο προς το
ταμείο.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ειλικρινέστατο είναι.
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Ναι ειλικρινέστατο, το γνωρίζουνε αυτό πια.
Ωστόσο όμως πόσο νόμιμο όμως είναι, ακόμα με τον ελαστικό
νόμο και τέτοια.
Τώρα πάμε παρακάτω, στα ίδια πρακτικά διαβάζω, «το
Διοικητικό
Συμβούλιο
μετά
από
διαλογική
συζήτηση
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αποφασίζει ομοφώνως να εφαρμοστεί το άρθρο 44 του νόμου
τάδε, σύμφωνα με τις εντολές και την (…) άποψη των
υπηρεσιών του Υπουργείου, παρά την αντίθετη ερμηνευτική
θέση της ολομέλειας της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων του
ταμείου, ως προς τα συγκεκριμένα μέτρα των διατάξεων του
άρθρου αυτού, καθώς και των αποφάσεων της Διοικούσας
Επιτροπής των τομέων μηχανικών και ΕΔΕ και των
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ». Τι λέει
εδώ πέρα, ότι το συμβούλιο τελικά αποφασίζει ομοφώνως να
τα εφαρμόσει, παρά το ότι σύμφωνα με τις εντολές που έχουνε
από το Υπουργείο, παρά την αντίθετη ερμηνευτική θέση των
νομικών, της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών του Ταμείου. Οι
Νομικοί Σύμβουλοι του ταμείου τους λένε όχι μην τα κάνετε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Και των μηχανικών.
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Και υπάρχει και απόφαση του ΤΣΜΕΔΕ ας
πούμε του παλιού, που λέει όχι επίσης, της Διοικούσας
Επιτροπής, ναι, ναι.
«Η υπηρεσία να προβεί εν συνεχεία για την εφαρμογή
των διατάξεων σύμφωνα με την ερμηνεία του νόμου που
περιέχεται σε οδηγίες του εποπτεύοντος Υπουργείου προς το
συμβούλιο κ.λ.π.». «Για επιμέρους ζητήματα που θα
προκύψουνε κ.λ.π. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και οι
υπηρεσίες δεδομένου των ανωτέρων εντολών – προσέξτε
συνάδελφοι έχει σημασία αυτό πάλι, τι αποφασίσανε. Το
Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ, καθώς και οι υπηρεσίες του
ταμείου, δεδομένου των ανωτέρω εντολών δεν φέρουν ευθύνη
για οποιαδήποτε ζημιά υποστεί το ταμείο και οι ως άνω
ασφαλισμένοι του, με οποιαδήποτε μορφή, λόγω της
υλοποίησης των υποχρεωτικά εφαρμοστέων ως άνω εντολών,
για την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων του νόμου. Η
παρούσα να σταλεί και άμεση επικύρωση».
Τι λέει στην τελευταία παράγραφο; Οι ίδιοι αποφασίσανε
ότι δεν έχουν και ευθύνη. Δηλαδή αυτό το καραγκιοζιλίκι ας
πούμε, δεν μπορούμε να πούμε άλλη λέξη, το ίδιο το ταμείο
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αφού το αποφάσισε κατ’ εντολή του Υπουργείου, έρχεται και
λέει ότι δεν έχω και ευθύνη λέει για ότι και ζημιά προκύψει.
Δηλαδή αυτό το πράγμα, δεν ξέρω ούτε τις κουμπάρες όταν
παίζαμε μια φορά κοπέλια δεν τα λέγαμε αυτά τα πράγματα.
Αποφασίσανε ότι δεν έχουν και ευθύνη.
Από το ίδιο το κείμενο και χωρίς να πούμε από πολιτική
άποψη τα πράγματα, από νομική νόμο άποψη, απλή λογική
αστικού κώδικα κ.λ.π., τι προκύπτει; Ότι το συμβούλιο δεν
συμφωνεί, πρώτον. Δεύτερον, ότι ενεργεί και αποφασίζει κατ’
εντολή των άλλων. Αν διαφωνείς δεν το αποδέχεσαι, δηλαδή
όπως το γράψανε είναι και ηλίθιο από μια άποψη. Δηλαδή
αφού δεν συμφωνείς λες δεν συμφωνώ, δεν λες ότι επειδή με
διέταξε ο άλλος το αποφασίζω. Πολύ περισσότερο δεν
απαλλάσσεις τον εαυτό σου από τις ευθύνες και όλα τα
υπόλοιπα και το παράνομο της αύξησης. Γιατί δεν υπάρχει
πουθενά θέμα βιωσιμότητας του ταμείου που να δικαιολογεί
την αύξηση. Θα μπορούσε να πει ότι, ξέρεις μας κουρέψανε,
μας κάνανε, μας φτιάξανε, όχι θέλουμε να εισπράξουμε γιατί
έχουμε δημοσιονομικό έλλειμμα. Αυτό νομίζω είναι ένα
μνημείο ας πούμε που μπορεί να μείνει στα νομικά κείμενα
στο μέλλον να τα διαβάζουμε.
Τώρα, συνάδελφοι το Επιμελητήριο έχει κάνει, την έχω
εγώ όλη την προσφυγή Πρόεδρε ενώπιον του Συμβουλίου
Επικρατείας το Κεντρικό ΤΕΕ σαν πρόσωπο, ο Σπίρτζης σαν
πρόσωπο
και
ένας
Στέφανος
Ξεκαλάκης
Αγρονόμος
Μηχανικός, έχουν κάνει…
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αγρονόμων.
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Ναι, κατά του ΕΤΑΑ για την απόφαση και
γράφει εδώ πέρα ένα κατεβατό. Εγώ τη διάβασα, ωστόσο
όμως ας το αφήσουμε τώρα την έχω λοιπόν και υπάρχει στο
διαδίκτυο, μπορώ να τη διαβάσω. Από αυτό τώρα τι σημαντικό
προκύπτει; Ότι η απόφαση του ταμείου για τις αυξήσεις είναι
γνωμοδότηση προς τον Υπουργό. Την απόφαση της αύξησης
σύμφωνα με το νόμο την έχει ο Υπουργός και η απόφαση του
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ταμείου είναι γνωμοδότηση. Τι προκύπτει λοιπόν; Έτσι λέει
εδώ μέσα, έτσι το κατάλαβα, έτσι το κατάλαβα εγώ, μπορεί να
κάνω και λάθος μέσα στη βιασύνη, αλλά εγώ από εδώ μέσα το
επικαλείται στην ανάπτυξη, ότι είναι γνωμοδότηση και την
απόφαση την παίρνει ο Υπουργός και γι’ αυτό λέει ότι μεταξύ
των άλλων ότι είναι παράνομη και γι’ αυτό το λόγο το
αναφέρει.
Άρα λοιπόν το ταμείο δεν είχε κανένα ζόρι να
συμφωνήσει, ακόμα και εάν κατά βάθος ο κάθε Πρόεδρος εκεί
πέρα ήθελε να περάσει την αύξηση, θα μπορούσε να πει εγώ
δεν αποφασίζω και Υπουργέ υπέγραψε το. Οπότε δηλαδή
υπάρχει η παρανομία από μεριές και αναφέρεται εδώ ως προς
τα νομικά θέματα περισσότερο εδώ πέρα. Αλλά το ταμείο
πάντως ήτανε γνωμοδότηση προς τον Υπουργό και όχι
απόφαση αύξησης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ησυχία.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Ησυχάστε

συνάδελφοι,

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Τώρα συνάδελφοι γιατί συμβαίνουν αυτά; Η
ιστορία ξεκινάει από παλιά, δυστυχώς δεν μπορούμε να
αναφερθούμε σε αυτά, γιατί άμα δεν τα δούμε και αυτά δεν
ξέρουμε που θα βαράμε. Δεν μπορούνε να βαράμε στο αέρα,
αν δεν τα ξέρουμε και αν δεν τα συνειδητοποίηση και αν δεν
τα αποδεχτούμε, δεν έχει μέλλον ο αγώνας, θα μαζευτούμε μια
– δυο, θα μαζευτούμε τρεις και την τέταρτη δεν θα μαζευτεί
κανείς.
Τώρα, είναι φανερό, έτσι τουλάχιστον αυτή την
εντύπωση και πρέπει να είναι αβεβαιότητα για όλους πια, ότι
ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει, τελείωσε. Τι θα κάνει; Δεν
θα πληρώσει, άμα δεν πληρώσει θα του κοπεί η ασφάλεια και
τελείωσε το θέμα, μας βάλανε και στον ΕΟΠΥΥ, δηλαδή ακόμα
και αν πληρώναμε πάλι δεν θα είχαμε δηλαδή, αλλά εν πάση
περιπτώσει άμα δεν πληρώναμε με το νόμο θα είμαστε ας
πούμε χωρίς ασφάλιση.
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Τώρα συνάδελφοι πιο μπροστά, ας πούμε κάτι άλλο.
Δυστυχώς θα πρέπει στο μυαλό μας να δεχθούμε κάποια
πράγματα που παλιά δεν τα δεχόμαστε όταν τα ακούγαμε.
Εδώ μπαίνει το θέμα της ανταποδοτικότητας, τι είναι
ανταποδοτικότητα; Εμείς μιλούσαμε μια φορά και έναν καιρό
και ήμασταν δακτυλοδεικτούμενοι για την κοινωνική ασφάλιση.
Εμείς δεν έχουμε ανταποδοτικότητα, και τι την θέλουμε;
Δηλαδή τα λεφτά που θα πάρω δεν πρέπει να είναι σύμφωνα
με τα λεφτά που έδωσα, γιατί; Γιατί μπορεί όταν δουλεύω εγώ
να μην αμείβομαι και σωστά στο κάτω – κάτω. Εδώ θέλουμε
κοινωνική, δηλαδή έχω δικαίωμα να πάω στο γιατρό και να με
δει, αυτή είναι κοινωνική ασφάλιση. Όταν την βάλουμε στην
ανταποδοτικότητα που πέρασε ιδεολογικά όμως όλα τα
προηγούμενα χρόνια από το ’80 και λίγο μετά, ειδικά μετά το
’90 τόσο ας πούμε, όταν την έβαλαν στην ανταγωνιστικότητα,
ήτανε από εισφορές, δεν έχεις δικαιώματα, τελείωσε.
Στο ίδιο θέμα είναι η επερώτηση του συνάδελφου του
Σενετάκη. Ο αγαπητός ο Σενετάκης ο συνάδελφος, όμορφος,
ωραίος και καλός και αγαπητός σαν άνθρωπος, αλλά να είναι
στο κόμμα, ψηφίζει τα μέτρα και αυτός να κάνει επερώτηση, το
θεωρώ ας πούμε γελοίο και κοροϊδευτικό για μας. Εγώ νομίζω
ότι του συνάδελφου Σενετάκη πρέπει να του το τρίψουμε στα
μέτρα, με ευγένεια βέβαια, με ευγένεια. Δηλαδή άμα θέλει να
υπερασπιστεί τους μηχανικούς να παραιτηθεί από το κόμμα
του, αυτό είναι, αλλιώς ας μην μιλάει.
Τώρα συνάδελφοι είναι φανερό ότι τα πράγματα είναι
δύσκολα, η ομελέτα δεν γίνεται χωρίς να σπάσουν τα αβγά. Το
ερώτημα είναι με ποια ηγεσία θα προχωρήσουμε με τη
σημερινή ηγεσία; Δεν εννοώ για μας εδώ πέρα παρόλα τα
μαλώματά μας. Εγώ εννοώ ειδικά επάνω, επάνω κρατάνε τα
κουμπιά και τα ηνία. Δηλαδή έρχεται τώρα ο Σπίρτζης και
κάνει αγωγές στο Συμβούλιο Επικρατείας και ιστορίες και
αποσιωπά το γεγονός ότι ο αντιπρόσωπός του στο ταμείο τα
ψήφισε. Δηλαδή αυτό δεν μας ενδιαφέρει; Δεν σημαίνει τίποτα
αυτό το πράγμα;
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Συνάδελφοι πρέπει να παραιτηθούνε και αυτοί που
ψηφίσανε με το χέρι έτσι και κάμανε έτσι τις ανοησίες αυτές
και αυτοί που τους στείλανε. Και παραπέρα, Γιάννη αγαπητέ
και οι παρατάξεις που τους στείλανε και…, (δεν αποδίδεται
καθαρά)…, οι παρατάξεις από εκπροσώπους; Να πέσει το
ηθικό δικαίωμα αυτών να είναι στα ταμεία, να φύγουνε. Το
λέω επειδή είσαι φίλος μου και σου είπα το όνομά σου ναι.
Δηλαδή να φύγουν να πεταχτούνε, δεν μπορούμε με τον
Σπίρτζη να κάνουμε αγώνα συνάδελφοι. Όταν ζορίστηκε ο
Σπίρτζης και είδε ότι φτάνουν από εδώ, φτάνουν από εκεί,
πάνε σωρηδόν οι αποφάσεις, οι αιτήσεις για να διαγραφούνε,
κάτι έπρεπε να κάνει και αυτός, δεν μπορεί να είναι Πρόεδρος
και να κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Και αν καταλαβαίνει και
αυτός έχει ευθύνη που ψηφίστηκε και ο εκπρόσωπός του κ.λ.π
Άρα λοιπόν με ποια ηγεσία πρέπει να κάνουμε τον
αγώνα. Συνάδελφοι πρέπει να το πούμε καθαρά ότι αυτά που
πληρώνουμε σήμερα είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του κεφαλαίου, τώρα βρήκανε αυτή την Κυβέρνηση να τα
εφαρμόσει, τρικομματική κ.λ.π., αύριο μπορεί να βρούνε
κάποιους
άλλους.
Αν
δεν
αποφασίσουμε
ότι
θα
συγκρουστούμε με αυτό δεν θα κάνουμε τίποτα.
Τώρα, το λέω και το πιστεύω κιόλας λίγο. Πρόεδρε πριν
να προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις μόνο, να μαζευτούμε
εδώ σαν γενική συνέλευση των μηχανικών. Ας ακούσουμε και
από αυτούς πιο συγκεκριμένα τα πράγματα, πιο αναλυτικά να
τα δούμε, να ακούσουμε τη γνώμη, να ενημερωθούνε και να
προχωρήσουμε στις κινητοποιήσεις.
Τώρα επίσης θέλω να ρωτήσω οι συνάδελφοι που πάνε
και παραιτούνται από το ΤΕΕ, πόσοι είναι αυτοί; Έχουμε
νούμερα, έχουμε αριθμούς; Να που πάνε στο Επιμελητήριο
και λένε σβήστε με, θα δούμε τα νούμερα, οι επιτροπές που
έχουμε για τα επαγγελματικά και όλα αυτά ας τους φέρουνε
στοιχεία. Μην λέμε μόνο σωρηδόν κατατίθενται παραιτήσεις,
πόσες είναι;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πενήντα κάθε βδομάδα.
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ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Ας έρθει κάποιος όμως να μας τα πει λίγο
πιο επίσημα συναδέλφισσα.
Για να μην σας καθυστερώ άλλο συνάδελφοι, σας λέω ότι
και η απόφαση του συμβουλίου αυτού είναι στο internet
μπορεί να τη διαβάσει κανείς ολόκληρη και αλλού μπορείτε να
βρείτε κείμενα κ.λ.π.
Τώρα προτάσεις, εμείς ζητάμε άμεση ανάκληση της
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις αυξήσεις,
άμεση. Ζητάμε σύγκλιση γενικής συνέλευσης των μηχανικών
εδώ στην περιοχή μας, που θα έχουμε ενημέρωση και από
αυτούς και θα τους ενημερώσουμε και εμείς. Να είναι
αμφίδρομη η διαδικασία αυτή της ενημέρωσης.
Ζητούμε να βρεθούνε οι εκπρόσωποί μας στο ΤΕΕ και
στο ΤΣΜΕΔΕ και από εκεί και πέρα έχουμε ότι θα πρέπει να
καταργηθούνε οι ασφαλιστικοί νόμοι. Να έχουμε δραστική
μείωση των εισφορών, λαμβάνοντας υπόψη το εισόδημά μας.
Δεν μπορεί ένας συνάδελφος που βγάζει όλο το χρόνο τρία
χιλιάρικα να του ζητάμε εμείς έξι ασφάλιση. Δεν γίνεται είναι
παραλογισμός. Κάποτε πρέπει να δούμε το κύριο, το βασικό,
το αξίωμα. Κάνουμε ασφάλεια για να ζήσουμε αύριο, αν είναι
να πεθάνουμε σήμερα δεν την θέλω την ασφάλεια του αύριο.
Δηλαδή κάνω ασφάλιση για να ζήσω αύριο που θα είναι σε
κακή θέση, άμα πεθάνω σήμερα δεν χρειάζεται αύριο να έχω
ασφάλιση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφοι, έλα τα υπόλοιπα.

Να

προχωρήσουμε,

έλα

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Λοιπόν ζητάμε, εμείς ζητάμε να έχουμε:
 Δημόσια δωρεάν υγεία και πρόνοια.
 Να έχουμε περίθαλψη για όλους τους ασφαλισμένους του
ΤΣΜΕΔΕ, ανεξάρτητα από τα χρέη στο ταμείο.
 Να
έχουμε
αποκλειστικά
δημόσια,
καθολική
και
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
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 Ζητάμε τη σύνταξη στα 60 για τους άντρες και στα 55 για
τις γυναίκες.
 Θέλουμε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των άνεργων
μηχανικών με επίδομα ανεργίας ανεξάρτητα από τον τρόπο
πληρωμής που δουλεύει ο συνάδελφος σε αυτό.
 Να διασώσουμε τα αποθεματικά μας.
 Να φύγει η Τράπεζα Αττικής από τα χρηματιστήρια και τα
άλλα που θέλει να κάνει το βήμα της πέρδικας.
 Και να καλύψει το κράτος τις υποχρεώσεις του απέναντί
μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μάλιστα, ευχαριστούμε
συνάδελφε Φανουράκη. Τώρα να μιλήσει ο συνάδελφος
Μπάκιντας, ο συνάδελφος ο Μαμουλάκης και αμέσως μετά…,
επειδή είπαν… (αλλαγή κασέτας)
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: …γιατί συνάδελφοι καταρχάς θέλω να πω το
εξής, Εγώ πριν ένα χρόνο που δεν ήμουνα στη Διοικούσα
ήτανε το 2011 είχα έρθει στη Διοικούσα και είχα κρούσει το
κώδωνα του κινδύνου αν θυμάσαι καλά Κωστή, για όλα αυτά
που ετοιμάζανε. Διότι είχε περάσει τότε στο διαδίκτυο, αυτές
οι αυξήσεις είχαν περάσει και έτσι ακριβώς βγήκανε και τότε
κατά κάποιο τρόπο υπήρξε μία διάψευση ότι αυτά είναι
φημολογίες και το ένα και το άλλο και τελικώς δεν ξέρω αν η
διοικούσα έκανε τότε τίποτα. Ήτανε το 2011 αυτό, αρχές
νομίζω δεν θυμάμαι ακριβώς. Κάτι πρέπει να κάνατε, αλλά η
επάνω το έθαψε το θέμα, η κεντρική ότι όλα αυτά είναι φήμες
και το ένα και το άλλο. Καθόλου φήμες δεν ήτανε, απλώς
πάρα πολύ έξυπνα άφησαν να καταλαγιάσει η σκόνη και τα
φέρανε μετά.
Εγώ συμπληρωματικά σε όλα όσα είπανε τα παιδιά θέλω
να πω το εξής, ότι δεν ξέρω τι άποψη, τι ξέρετε σχετικά με τις
συντάξεις που δίνονται σήμερα στους συναδέλφους, τους
οποίους πρέπει και αυτούς να τους ξεσηκώσουμε τους
συνταξιούχους, οι οποίοι τελικά δεν έχουνε και καμία δύναμη
βέβαια όπως καταλαβαίνετε. Απλά θέλω να σας πω μόνο το
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εξής, ότι η δικαιολογία η αρχική, τώρα βέβαια επίσημα απ’ ότι
λένε τα παιδιά και έχουν δίκιο, βγαίνουν και ανερυθρίαστα
λένε ότι το κάνουνε για τον κρατικό προϋπολογισμό να το
καλύψουνε, οι αυξήσεις αρχικά είχανε γίνει, έτσι είχε περάσει
και τότε το ’11 που είχα έρθει έτσι περίπου αυτό, ότι για να μη
μειωθούν οι συντάξεις. Να μη μειωθούν οι συντάξεις παιδιά
και έλεγα εγώ τότε δηλαδή τι ρε παιδιά; Για να μη μειωθούν οι
συντάξεις των παλιών πρέπει να την πληρώνουν οι νέοι τη
δουλειά;
Τελικά δεν είναι έτσι τα πράγματα, οι συντάξεις
μειώνονται κάθε τόσο και λιγάκι, επειδή προφανώς δεν ξέρετε
τι γίνεται, διότι κανείς εδώ δεν είναι συνταξιούχος. Εγώ το έχω
ψάξει το θέμα, έχω και τον αδερφό μου ο οποίος έρχεται ο
φουκαράς κάθε φορά σε ξεσηκώματα, έπαιρνε 30 χιλιάρικα, 42
χρόνια, τώρα παίρνει 19 και δεν έχουνε γίνει ακόμα…
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Το μήνα;
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Όχι ρε το χρόνο και δεν έχουνε γίνει ακόμα οι
νέες μειώσεις, δεν έχουνε γίνει ακόμα οι νέες μειώσεις.
Λοιπόν, η σύνταξη που μετά από αγώνες που είχαμε
κάνει το 2006, διότι τότε είχαμε ξεχαστεί, διότι τότε όλοι
είχαμε δουλειά, είχαμε πετύχει κάτι αυξήσεις αν θυμάστε με
τον προηγούμενο νόμο του 2006. Είχε πάει φερ’ ειπείν για 40
χρόνια που είχα εγώ, 2.400. Τώρα τα 2.400 έχει γίνει 1.400
και είναι πριν από τη νέα μείωση.
Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, απλώς όλα τα κείμενα
τα οποία άκουσα και συμφωνώ με όλα όσα είπατε, πρέπει να
μπει και αυτό το θέμα, ότι πρέπει κάπου να σταματήσει αυτή η
ιστορία, που θα πάει η μπίλια δηλαδή στα πέντε κατοστάρικα;
Πού θα πάει η μπίλια; Εγώ σημειωτέον ότι θέλω να σας πω
ότι, επειδή πληρώνω ακριβώς 40 χρόνια αυτό το ταμείο,
κάποτε είχα πει ότι πολύ θα ήθελα να μην πληρώνω κανένα
ταμείο και να μου δώσουνε πίσω τα λεφτά μου. Αυτά μου
αρκούνε για να περάσω και να ζήσω ακόμα 40 χρόνια, όχι 5 ή
6 αλλά 40. Διότι τα λεφτά που έχουμε πληρώσει συνάδελφοι
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δεν είναι μόνο τα 4 χιλιάρικα το χρόνο, μας κρατάνε σε κάθε
μελέτη 2%, άσε το ΕΜΠ, κρατάνε στα έργα, κρατάνε, κρατάνε,
κρατάνε. Εγώ πληρώνω αρκετά λεφτά κάθε χρόνο και εν πάση
περιπτώσει έχω υπολογίσει, ο συνάδελφος ο Γιάννης ο
Κατεργανάκης είχε κάνει μία πολύ ωραία μελέτη παλιότερα, ο
Γιάννης ο Κατεργανάκης, είχε κάνει μία πολύ ωραία μελέτη
παλιότερα, την είχε φέρει εδώ πέρα και το αποτέλεσμα ήταν
ότι έπρεπε να φτάσει κάπου 150 χρονών για να πάρει τα
λεφτά πίσω που έχει δώσει.
Αυτά τότε βέβαια κάποιοι μου τα είχανε ανατρέψει, ότι
αυτά είναι επαναστατικά και ότι αυτό. Εμένα η θέση μου είναι
ότι, όποιος θέλει πάει και κάνει ταμείο εν πάση περιπτώσει
μπαίνει σύνταξη, όποιος θέλει και έχουνε δίκιο τα νέα παιδιά
που θέλουνε όλοι να φύγουνε, διότι έχει καταντήσει και
μπούμερανγκ, εκεί το τελειώνω. Να πω και κάτι άλλο, τα νέα
παιδιά έχουν και ένα άλλο πρόβλημα δεν μπορούνε να μπούνε
σε προγράμματα, διότι θεωρούνται ότι δουλεύουνε, το έχετε
υπόψη σας αυτό; Αυτό το έχετε υπόψη σας; Παλιότερα δεν
μας ενδιέφερε διότι είχαμε δουλειά, τώρα βγήκανε κάτι
προγράμματα
περιβαλλοντικά
και
μείνανε
κενά
από
μηχανικούς. Διότι με το να ασφαλίσει την ιδιότητα που το
θεωρούσαμε παλιά μεγάλη επιτυχία, γύρισε μπούμερανγκ
τώρα αυτό το πράγμα και το αποτέλεσμα είναι ότι οι νέοι
μηχανικοί δεν θωρούνται άνεργοι με τίποτα. Δεν μπορούν να
μπουν στο ταμείο ανεργίας.
Ολοκλήρωσα εγώ, απλώς στο κείμενό σας να μπει κάτι
οπωσδήποτε, ότι κάπου πρέπει να καταλαγιάσει αυτή η
μείωση των συντάξεων. Διότι το να λέμε δεν δίνουμε αυξήσεις
και είναι πάρα πολύ λογικό δεν μπορείς να δίνεις 5
κατοστάρικα το μήνα, αλλά και τη σύνταξη που ήτανε 2,5
χιλιάρικα να την πάνε στα 500 ευρώ, ε, κάπου πρέπει να
σταματήσει η μπίλια. Την πήγανε 1,5 χιλιάρικο, 1.400 για τα
σαράντα χρόνια, ε, να σταματήσει εκεί άει στο διάολο δηλαδή
πια. Πού θα την πάνε; Θα πληρώνουνε δηλαδή όλοι μόνο και
μόνο για τον κρατικό προϋπολογισμό και οι άλλοι να μην
παίρνουνε σύνταξη πάλι για τον κρατικό προϋπολογισμό.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μάλιστα συνάδελφοι, λοιπόν
ο
συνάδελφος
Μπάκιντας,
ακολουθεί
ο
συνάδελφος
Μαμουλάκης και μετά ερωτήσεις.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Σε αυτή την αρνητική φάση, συγκυρία που
βρισκόμαστε, όχι μόνο για τον χώρο των μηχανικών, αλλά
γενικότερα στην κοινωνία μας, σήμερα χαίρομαι για μερικά
πράγματα. Χαίρομαι που βλέπω και έχουν όσοι έχουν μιλήσει
μέχρι τώρα έχουν καταλάβει, δείχνουν να έχουν καταλάβει τη
σημαντικότητα του θέματος. Δείχνουν να έχουν καταλάβει ότι
δεν πάει άλλο, προφανώς έχουν νιώσει κάποια πίεση ή στη
δική τους ζωή ή και από τους συναδέλφους. Είναι πραγματικά
θέμα επιβίωσης. Και γι’ αυτό θεωρώ ότι δεν πρέπει να
συζητάμε για οτιδήποτε άλλο, μπορεί να ακούγεται ακραίο
αλλά αυτή τη στιγμή το πιστεύω. Δεν πρέπει να
διοργανώνουμε τίποτα άλλο, να συζητάμε τίποτα άλλο, εάν
δεν λύσουμε αυτά τα δυνατά, τα δύσκολα προβλήματα που
έχουμε αυτή τη στιγμή, που έχουνε οι συνάδελφοι. Δηλαδή
θεωρώ ότι είμαστε πάνω σε μία γραμμή, όπου δεν
δικαιούμαστε να κάνουμε μισό βήμα πίσω. Δεν πρέπει να
δεχθούμε τίποτα από όλα αυτά που πάνε να περάσουν.
Δεν έχει νόημα ύπαρξης το Τεχνικό Επιμελητήριο – κατά
την προσωπική μου άποψη – εάν περάσουν αυτά τα μέτρα και
εννοώ τόσο για τις εισφορές, το ασφαλιστικό όσο και για τα
φορολογικά. Χαίρομαι επίσης που βλέπω τα παιδιά από την
πρωτοβουλία που έχουν φτιάξει για το ασφαλιστικό και είναι
σήμερα εδώ εκπρόσωποί τους, χαίρομαι που βλέπω μία
κινητοποίηση γενικότερα από συναδέλφους, από ανθρώπους
που μέχρι τώρα δεν δραστηριοποιούνταν. Να σας πω όμως
για τι δεν χαίρομαι. Δεν χαίρομαι γι’ αυτά που συνάντησα στην
Αθήνα
το
Σαββατοκύριακο
στη
συνεδρίαση
της
Αντιπροσωπείας.
Η συνεδρίαση ήταν κατώτερη των περιστάσεων.
Καταρχήν δεν υπήρχαν, θα μας τα πει και ο Χάρης αυτά, δεν
υπήρχε ως θέμα στην ημερήσια διάταξη το ασφαλιστικό, και
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ευτυχώς σε αυτό μπήκε το θέμα, μπήκε εκτός ημερήσιας
διάταξης. Ακυρώθηκε η ψηφοφορία που προβλεπόταν για
αντικατάσταση μελών θέσεων στη Διοικούσα Επιτροπή των
δύο Αντιπροέδρων, ορθώς βεβαίως, δηλαδή εδώ είναι που
λέμε θα αφήσουμε του γάμο να πάμε για πουρνάρια. Όμως η
συζήτηση αναλώθηκε σε διάφορα θέμα και άσχετα. Ο καθένας
το μακρύ του και το κοντό του, για τα προσωπικά τους
προβλήματα ο ένας τον απέκλεισαν από το Προεδρείο της
ΕΜΔΥΔΑΣ, ο άλλος, ο Πρόεδρος επί μιάμιση ώρα μας έλεγε
για ανούσια πράγματα που έκανε η Διοικούσα, για να
αποδείξει σε ένα συνάδελφο που τον ρώτησε, ότι είχε δράση η
Διοικούσα το προηγούμενο διάστημα. Και γενικότερα υπήρξε
μία μεθόδευση να μην πάρει η Αντιπροσωπεία αποφάσεις. Το
οποίο πραγματικά με λυπεί, είναι λυπηρό στην κατάσταση
αυτή που βρισκόμαστε, το ανώτερο όργανο των μηχανικών
στην Ελλάδα να μην πάρει αποφάσεις γι’ αυτό το θέμα.
Όταν καταφέραμε το Σάββατο το απόγευμα ουσιαστικά
να συζητήσουμε για το ασφαλιστικό πραγματικά, στην αίθουσα
ήτανε 40 άτομα από τα 200. Όπως καταλαβαίνετε με τα 40
άτομα απαρτία δεν υπήρχε, απλά επειδή όσοι είχαν μείνει
ενδιαφερόταν για το θέμα, δεν έβαλε κανείς θέμα απαρτίας,
απλά και το Προεδρείο μας έκανε σαφές ότι δεν μπορεί να
παρθεί απόφαση, δεν μπήκε θέμα απαρτίας συνεχίστηκε η
Αντιπροσωπεία και την Κυριακή γίνανε συζητήσεις κ.λ.π. Την
Κυριακή ήτανε επίσης τα ίδια άτομα, λιγότερα σωστά Χάρη και
δεν πάρθηκε καμία απόφαση. Παραπέμφθηκαν όλες οι
προτάσεις, παραπέμφθηκαν στη Διοικούσα Επιτροπή για
επεξεργασία και για δράση.
Το χειρότερο απ’ όλα ήταν ότι φάνηκε από πλευράς
Προέδρου και όχι μόνο, πλειοψηφίας θα έλεγα της Διοικούσας
Επιτροπής, φάνηκε αυτή η μεθόδευση και η προσπάθεια να
στηρίξει, να στηριχθούν οι εκπρόσωποι των φορέων των
μηχανικών στο ΕΤΑΑ. Όταν εμείς κάναμε την τοποθέτηση για
το συγκεκριμένο θέμα, ότι πως είναι δυνατόν να στηρίξουμε
προσφυγή εναντίον αυτής της απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΕΤΑΑ, όταν οι δικοί μας εκπρόσωποι σε αυτό
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το ψήφισαν, κατηγορηθήκαμε ότι σπάμε το μέτωπο των
μηχανικών και ούτε λίγο ούτε πολύ ο Σπίρτζης είπε ότι εγώ
εκπροσωπώ την Τρόικα, από βήματος. Δηλαδή…
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Εσύ;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ναι, για να καταλάβουμε λίγο…
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:
μικροφώνου)

(Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Όχι, αμφιβάλαμε ποτέ Αντώνη, η αλήθεια είναι
ότι δεν αμφιβάλουμε, ορισμένοι όμως αμφιβάλουν δεν
αμφιβάλουν έβγαλαν αυτόν τον Πρόεδρο, τον στηρίζουν αυτό
τον Πρόεδρο, στηρίζουν αυτή τη Διοικούσα.
Υπήρξαν συνάδελφοι από όλες τις παρατάξεις, όπως και
ο συνάδελφος ο Μαμουλάκης, όπου στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις
συμφωνούσαμε και από τις άλλες παρατάξεις έτσι; Και από τις
παρατάξεις που συγκροτούν ας πούμε τη διοίκηση του ΤΕΕ,
μεμονωμένοι
συνάδελφοι
αρκετοί,
οι
οποίοι
όλοι
συμφωνούσαν ότι είναι απαράδεκτο να γίνεται αυτό το
πράγμα, απαράδεκτο είναι οι εκπρόσωποί μας να ψηφίζουν
κάτι στο οποίο είμαστε ενάντιοι και για το οποίο τα όργανα του
ΤΕΕ έχουν πάρει αποφάσεις. Δεν ήτανε κάτι το οποίο ήρθε
κεραυνός εν αιθρία, ήταν κάτι που το συζητάμε τώρα από τον
Ιούλιο του ’11 έτσι; Ήταν κάτι που το ήξεραν όλοι, έχουν
παρθεί αποφάσεις και στην Αντιπροσωπεία και στα τοπικά
τμήματα και στις Διοικούσες των περιφερειακών τμημάτων και
στην κεντρική Διοικούσα και στην κεντρική Αντιπροσωπεία και
παρόλα αυτά αυτοί πήγαν ενάντια.
Να σας πω επίσης ότι με τα άτομα που ήταν παρόντες
στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ του επίμαχου που
ανέφερε ο συνάδελφος Φανουράκης, εάν απουσίαζαν οι
εκπρόσωποί μας δεν θα υπήρχε απαρτία. Δηλαδή θέλω να
πω, γι’ αυτό πήγαν, ακριβώς, ακριβώς. Θέλω να πω ότι
υπήρχαν πάρα πολλοί τρόποι για να βγούνε από τη δύσκολη
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θέση. Υπήρχαν πάρα πολλοί τρόπο, αυτό λένε οι ίδιοι στην
απόφασή τους, ότι διαφωνούν, ότι κάνουν, ότι δείχνουν.
Επίσης ο Σπίρτζης είπε στην Αντιπροσωπεία ότι, καλώς
κάνανε, εγώ δεν θα το έκανα βέβαια, μετά που έγινε χαμός
κάτω, εγώ δεν θα το ψήφιζα αλλά αυτοί καλώς το έκαναν και
στη Διοικούσα Επιτροπή το έχει πει ο Σπίρτζης, ο Μπούμης,
όλοι αυτοί αυτό το πράγμα, καλώς έκαναν. Εμείς δε θα το
κάναμε αν ήμασταν στη θέση τους, αλλά αυτοί στη θέση που
ήταν καλώς το έκαναν. Και ότι η δικαιολογία είναι, ότι αυτοί
από μέσα επειδή είναι δικοί μας άνθρωποι, θα το παλέψουν
από μέσα. Τώρα ποιο θα παλέψουν μετά που το ψήφισαν;
Δηλαδή έχουμε φτάσει, μας δουλεύουν ναι, μας δουλεύουνε.
Σε γελοία πράγματα και πραγματικά είναι απογοήτευση.
Είναι απογοήτευση καταρχήν που στην Αντιπροσωπεία
στην Αθήνα δεν ήτανε 500 μηχανικοί εκεί πέρα να μας
πετάξουν όλους έξω και εμένα μαζί. Έτσι είναι, διότι όταν δεν
παίρνουμε αποφάσεις και δεν δρούμε σε αυτές τις κρίσιμες
στιγμές, τότε τι κάνουμε; Τι θέλουμε και είμαστε εδώ πέρα;
Αυτές οι πρακτικές πραγματικά Γιάννη, αυτές οι πρακτικές εκεί
οδηγούν, ο κόσμος πάει μετά σε τέτοιου είδους συμπεριφορές,
φασιστικές τελικά.
Να πω ότι, οι αποφάσεις που πήρε η Διοικούσα, δύο
αποφάσεις για το θέμα, είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Η
Διοικούσα εδώ εννοώ, του ΤΕΕ/ΤΑΚ, είναι προς τη θετική
κατεύθυνση και άλλα δύο περιφερειακά τμήματα νομίζω έχουν
πάρει αντίστοιχες αποφάσεις. Έστω και διστακτικά το
γράψαμε στην απόφαση τη δεύτερη, για τις παραιτήσεις των
μελών, νομίζω ότι γενικότερα πρέπει να είμαστε πιο
κατηγορηματικοί σε αυτό, και επίσης νομίζω ότι θα έπρεπε να
κληθούν οι συνάδελφοι αυτοί, από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ και
από όποιον αρμόδιο τέλος πάντων και αν μπορούμε και από
μας, να κληθούν για πειθαρχικό έλεγχο. Διότι κατά την
προσωπική μου άποψη είναι ξεκάθαρα αντιδεοντολογικό αυτό
που έκαναν. Ενάντια στα συμφέροντα των μηχανικών κ.λ.π.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Και ποινικά αν μπορούν να διωχθούν.
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Να ξεκαθαρίσω ότι αυτά που καταθέτω εδώ για
τους συναδέλφους εκπροσώπους, δεν είναι σε καμία
περίπτωση προσωπικά, δεν τους ξέρω άλλωστε.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Μα πόσοι είναι; Οι τρεις στους έντεκα πόσοι
είναι; Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Είναι όμως θεσμικό, διότι εκπροσωπούν τον
φορέα μας.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Πόσοι είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τρεις, τρεις.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο; Στο Διοικητικό
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
Συμβούλιο του ΕΤΑΑ, από το ΤΕΕ είναι δύο, μηχανικοί είναι
τρεις και να πούμε όμως ότι υπάρχει και η Διοικούσα
Επιτροπή των μηχανικών, το ΤΣΜΕΔΕ δηλαδή, οι τομείς των
μηχανικών στο ταμείο, στο οποίο την πλειοψηφία την έχουν οι
μηχανικοί. Μην το ξεχνάμε αυτό. Την πλειοψηφία στο
ΤΣΜΕΔΕ, το ΕΤΑΑ έχει τρεις τομείς, πόσους έχει.
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Γι’ αυτό και καταψήφισε.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Είχε…, δεν νομίζω ότι καταψήφισε Χάρη.
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Και η Διοικούσα του ΤΕΕ και η Διοικούσα…
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Η Διοικούσα του ΤΕΕ είχε καταψηφίσει ναι.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Και τον εργοληπτών.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Και των εργοληπτών, αλλά όμως του ταμείου, το
ΤΣΜΕΔΕ δεν καταψήφισε, δεν ξέρω αν αναφέρεσαι στην παλιά
απόφαση όπου και το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ τον Φεβρουάριο είχε
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πάρει απόφαση να μην εφαρμόσει το νόμο αυτόν,
στηριζόμενος ακριβώς στις ερμηνείες της Διεύθυνσης Νομικών
Υποθέσεων του ταμείου, που έλεγαν ότι δεν εφαρμόζεται ο
νόμος αυτός, διότι έχει διάφορα κενά.
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Πάλι συμφώνησε ομόφωνα 26/2 ο υ …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε Χάρη να τα πεις
μετά; Μετά, μετά.
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Συμπληρώνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μετά, μετά να τα πεις.
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Υπό την αίρεση…
Παρακαλώ, παρακαλώ,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφε Κώστα ολοκλήρωσε την τοποθέτησή σου να
μιλήσει μετά ο Χάρης.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Στην απόφαση αυτή του Φεβρουαρίου είχαν πει
ότι να εφαρμοστεί ο νόμος, εφόσον όμως βγούνε οι διατάξεις,
το Προεδρικό Διάταγμα κ.λ.π. για το νόμο. Δηλαδή είχαν βρει
αυτή τη φόρμουλα για να μην τον εφαρμόσουν τελικά.
Τουλάχιστον αυτή την εξήγηση είχαν δώσει, ότι εμείς
παίρνουμε αυτή την απόφαση που σημαίνει ότι δεν μπορεί να
εφαρμοστεί τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
προχωρήσει η διαδικασία.

Συνάδελφοι ησυχάστε να

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Όσον αφορά στις εισηγήσεις που ακούστηκαν,
εγώ
δεν
έχω
καμία
αντίρρηση
και
με
της
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ας πούμε την τοποθέτηση και την
εισήγηση. Επίσης θεωρώ ότι πρέπει να πούμε ότι στηρίζουμε
και τις δύο αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του
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ΤΕΕ/ΤΑΚ, να πούμε πιο ξεκάθαρα ότι ζητάμε την παραίτηση
των εκπροσώπων. Τώρα το έβαλε ο Πρόεδρος, συμφωνώ
απόλυτα σε αυτό.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Και ζητάμε και του Προέδρου, του Σπίρτζη.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Εντάξει αυτό μπορεί να μην έχει να κάνει μόνο
με το συγκεκριμένο θέμα, είναι ευρύτερο. Να δούμε και το
θέμα, να βάλουμε και το θέμα του ΕΟΠΥΥ, ότι δεν δεχόμαστε
να ενταχθούμε στον ΕΟΠΥΥ. Καταρχήν είναι, δεν ξέρω αν
έχετε ακούσει, πόσο κυνικό είναι όχι μόνο αυτό που είπες ότι
για να καλυφθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα θέλουν να
αυξήσουν τις εισφορές των μηχανικών, αλλά και ότι επειδή ο
ΕΟΠΥΥ έχει έλλειμμα 2,5 δις, να μπει το ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ,
είναι γελοίο έτσι; Δηλαδή σου λένε έχουμε έλλειμμα να
πάρουμε και τα υπόλοιπα χρήματα του αποθεματικού του
ΕΤΑΑ. Δηλαδή για τον ΕΟΠΥΥ πλέον.
Επίσης όμως για τον ΕΟΠΥΥ θέλω να πω, ότι δεν
συμφωνούμε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν συμφωνώ στο
να ναι μην να μην μπούμε στον ΕΟΠΥΥ αλλά να γίνουμε
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Γιατί υπήρχε μία διάταξη
του Λοβέρδου που έλεγε αυτό και αυτήν εκμεταλλεύτηκε η
Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ και είπε να μην μπούμε στον
ΕΟΠΥΥ και να εξετάσουμε αν μπορούμε να γίνουμε Νομικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Με αυτόν τον τρόπο ας πούμε
δεν μπήκαμε αμέσως στον ΕΟΠΥΥ.
Εγώ διαφωνώ, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει κοινωνική
ασφάλιση, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει περίθαλψη για
όλους. Εκτός τούτου από όποια πλευρά και αν το δούμε,
δηλαδή από όποια ιδεολογική προσέγγιση και εάν το δούμε,
εάν πάμε τώρα να γίνουμε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
που μας έχουν πάρει και τα αποθεματικά, δεν έχει ας πούμε
νόημα.
Αυτά, τώρα δεν μου έρχεται κάτι άλλο. Α, για τις
εισφορές που ρώτησε ο συνάδελφος Χωραφάς, σου έδωσα το
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χαρτί. Για παράδειγμα για 10ετίας μηχανικό πάει 576 ευρώ το
μήνα οι εισφορές ανεβαίνουν, για μετά του ’93 λέμε.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Είναι από την αρχή του ’12 ή μήπως και του
’11; Διίστανται οι απόψεις γι’ αυτό, ο νόμος είναι από το ’11
ναι. Αφορά τους πάντες.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Όχι, όχι Κώστα, έχει
μισθωτούς και ξεχωριστά για τους…

ξεχωριστά

για

τους

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ξεχωριστά αλλά αφορά τους πάντες.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Αφορά και εμάς.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
επαγγελματίες.

Ναι αλλά η μεγάλη αύξηση είναι για τους

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Επίσης η αύξηση μπαίνει και στην ειδική
προσαύξηση, γι’ αυτό είναι τόσο υψηλές. Η διαφορετική
ερμηνεία του Υπουργείου ήταν εάν θα μπει, εάν θα αλλάζει
κλάση ασφαλιστική και η ειδική προσαύξηση, όπου στην ειδική
προσαύξηση δεν υπήρχαν ασφαλιστικές κλάσεις τέτοιες, ήταν
μία. Τώρα αλλάζει και αυτό ανά τριετία. Αυτό τέλος πάντων
νομίζω, η ουσία είναι ότι οι αυξήσεις είναι τέτοιες που δεν
μπορούν να πληρωθούν από την πλειοψηφία των συναδέλφων
και ειδικά των νέων.
Να δούμε το θέμα των κινητοποιήσεων επίσης βάζω,
όπου να πούμε ότι ο Πρόεδρος του ΤΕΕ και η Διοικούσα
αρνείται και την απόσυρση των εκπροσώπων αρνείται και το
κατέβασμα του συστήματος των αυθαιρέτων, αρνείται και το
να καλέσει τους εκπροσώπους μας πίσω, όλα αυτά τα
αρνείται. Θεωρεί ότι κάνουν κακό στους μηχανικούς και ότι
δεν πρέπει να κάνουμε τέτοιες ακραίες κινητοποιήσεις. Και
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ρωτώ εγώ, αν δεν κάνουμε τώρα ακραίες κινητοποιήσεις πότε
θα κάνουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος Μαμουλάκης.
Καταρχήν να συνεχίσω από εκεί που
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:
σταμάτησε ο συνάδελφος ο Κώστας ο Μπάκιντας, όσον αφορά
τη συνεδρίαση αυτή καθ’ αυτή που έλαβε χώρα το
Σαββατοκύριακου στην Αθήνα. Πραγματικά ήτανε μία
φαρσοκωμωδία, καταντήσαμε πράγματι την Κυριακή να
αποτελείται η Αντιπροσωπεία των 200 κανονικά συναδέλφων
από 30 άτομα και αυτά από την περιφέρεια, προσέξτε το αυτό,
από την περιφέρεια. Οι Αθηναίοι που υποτίθεται ότι είναι και η
συντριπτική πλειοψηφία του τμήματος της Αντιπροσωπείας,
απείχαν επιδεικτικά ακόμα και η Διοικούσα Επιτροπή απείχε
από τη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας.
Νομίζω ότι ήτανε μία πολύ καλά μεθοδευμένη κίνηση,
από παραπάνω από μία παρατάξεις, για να μην πω τρεις ή και
τέσσερις ακόμα, γιατί και η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, μόνο πλην της
συσπειρώσεως, ξέρουμε το παράδειγμα ακόμα και ο πρώην
Πρόεδρος Αλαβάνος συνεδρίαζε επί τρεις ώρες στον πρώτο
όροφο του ίδιου ξενοδοχείου, που στα υπόγεια εμείς κάναμε
Αντιπροσωπεία.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ η παράταξη.
Η παράταξη ναι, η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ήταν
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:
παρών, ήταν από τις ελάχιστες που ήταν.
Τώρα όσον αφορά αυτή καθ’ αυτή την…, παρόλο που
υπήρχε ένα κύριο θέμα προγραμματισμένο εξαρχής που ήταν
φυσικά η εκλογή του άλφα και βήτα Αντιπροέδρου της
Διοικούσας Επιτροπή λόγω του ότι ο συνάδελφος Σωκράτης
Αλεξιάδης έγινε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, οπότε
αναγκαστικά υπήρχε ένα ντόμινο αλλαγών. Ευτυχώς δεν
συζητήθηκε το ζήτημα αυτό διότι είχαν προκύψει μία σειρά
από θέματα και πρώτο και κύριο το ασφαλιστικό και την λίαν
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πρόσφατη, μία μέρα πριν τη συνεδρίαση, δύο μέρες πριν τη
συνεδρίαση, την ένταξή μας στον ΕΟΠΥΥ με μία άρον – άρον
διαδικασία. Οπότε λοιπόν εκ των πραγμάτων το Σάββατο
κυριάρχησε συζήτηση γύρω από το ασφαλιστικό. Έγινε μία
ουσιαστική κουβέντα θα έλεγα, αλλά δυστυχώς παρέμεινε στο
επίπεδο της κουβέντας και παρέμεινε εκεί γιατί έπρεπε να
παραμείνει κατά κάποιους εκεί.
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, θα ήθελα να αναφέρω
στο Σώμα, ένας συνάδελφος και εκτελών χρέη Υφυπουργού
αυτή τη στιγμή ο κ. Σταϊκούρας, πριν από 9 μήνες υπέβαλλε
αίτημα διαγραφής του από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ,
γιατί δεν μπορούσε να επωμισθεί τις ασφαλιστικές αυτές,
βεβαίως γιατί για τις διαγραφές που αναφέρονται εδώ, όλα
πηγαίνουν σε ειδικούς, επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου
για να αποφανθεί. Γιατί δεν μπορούσε να επωμισθεί τις
ασφαλιστικές αυτές εισφορές που του αποδίδονταν στο
πρόσωπό του, ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός. Ένα
παράδειγμα του τραγέλαφου του οποίου βιώνουμε αυτή τη
στιγμή. Ο ίδιος είναι τώρα που πρωταγωνιστεί σε αυτή τη
βίαιη μετατόπιση ότι κεφαλαίων είχαμε εμείς ως ταμείο.
Είχαμε μία σοβαρή, ουσιαστική κατά τη γνώμη μου
αναλογιστική μελέτη, που απέδειξε περίτρανα και το
αποθεματικό άλλωστε γιατί τα μαθηματικά είναι αμείλικτα, 3,7
δις. Ήρθε το PSI 1,84, πάμε τώρα άρον – άρον στον ΕΟΠΥΥ
για να πάρουν το 1 δις, να πάρουν το 1 δις να καλύψουν τα
13,5 που ψάχνει ο Στουρνάρας, είναι τόσο απλό. Χωρίς να
υπάρχει…
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ενδεχομένως, δεν το γνωρίζω αυτό, δεν το
γνωρίζω, γνωρίζω πάντως τις κινήσεις που κάνει.
Από ‘κει και πέρα το ζήτημα είναι το εξής, τι συμβαίνει
την επόμενη μέρα. Θα συμπληρώσω κάτι πολύ ουσιαστικό,
ένα παράπονο που συζητήθηκε ευρέως πάνω. Πράγματι την
Πέμπτη έστω και ας είναι την τελευταία στιγμή η Διοικούσα
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Επιτροπή του ΤΕΕ προσφεύγει εναντίον του ΕΤΑΑ. Μαζί με
τον συνάδελφο Ξεκαλάκη ως Πρόεδρο των Τοπογράφων
Αγρονόμων. Δυστυχώς οι υπόλοιποι λαϊκοί σύλλογοι απείχανε
επιδεικτικά, πού είναι οι πολιτικοί μηχανικοί; Πού είναι οι
αρχιτέκτονες; Πού είναι ο σύλλογος μηχανολόγων; Κανείς
άλλος δεν συμπαρατάχθηκε που α μη τι άλλο δημιουργεί μία
επιπρόσθετη ισχύ σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό είναι ένα
ζήτημα που πρέπει να προβληματίσει πολλούς και τι γίνεται
από εδώ και πέρα.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:
μικροφώνου)

(Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Νομίζω ότι κρύβει Αντώνη και έναν ισχυρό
συμβολισμό, να δούνε όλοι ότι δεν είναι ο Σπίρτζης ή ο κάθε
Σπίρτζης Πρόεδρος του ΤΕΕ, υπάρχουν και άλλοι σύλλογοι,
υπάρχουν επιστημονικοί φορείς οι οποίοι πρέπει να μιλήσουν,
γιατί εδώ πέρα υπάρχει μία φοβία από το κλαδικό κομμάτι,
πρέπει να το πούμε.
Τώρα ένα άλλο ζήτημα το οποίο πραγματικά για μένα
οδηγεί οριστικά στο να δημιουργήσουμε μία τάση και να
απαιτήσουμε την παραίτηση των εκπροσώπων μας στο ΕΤΑΑ,
των συναδέλφων εκπροσώπων μας, είναι ότι καταδίκασαν…
(αλλαγή κασέτας)
…πρωτοβάθμιο,
δευτεροβάθμιο,
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:
οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό όργανο. Κατά τη γνώμη μου δεν
θα υπάρξει κανείς δικαστής που να μπορέσει να μας δικαιώσει
σε αυτό το κομμάτι, όταν απλούστατα θα δει ότι εκπρόσωποί
μας συμφωνούσαν στα μέτρα της Κυβέρνησης. Ακριβώς, εδώ
κρύβεται ουσιαστικά και η έννοια της άμεσης παρέμβασης, της
άμεσης ανάκλησης των εν λόγω εκπροσωπήσεων. Νομίζω ότι
είναι πλέον θέμα πρώτιστης σημασίας.
Θα κλείσω γιατί δεν θέλω να σας κουράσω παραπάνω,
για μια εκτίμηση την οποία βλέπω να λαμβάνει χώρα λίαν
συντόμως,
στη
Διοικούσα
Επιτροπή
του
ΤΕΕ
γιατί
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συζητήθηκαν και αυτά τα ζητήματα. Εκτός από το συνάδελφο
Πρωτονοτάριο ο οποίος είναι προ των πυλών της εξόδου από
τη Διοικούσα Επιτροπή, που και αυτό επιπρόσθετα θα φέρει
πρόβλημα στο σχηματισμό της Διοικούσας, της 9μελούς
Διοικούσας που υπάρχει πάνω, της 15μελούς. Επίσης ενώ
παρόλο
που
έλαβε
χώρα
η
Αντιπροσωπεία
το
Σαββατοκύριακο, απόφαση για την αντικατάσταση του πρώτου
και του δευτέρου Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπή, δεν
επάρθη. Αυτό σημαίνει Κώστα ότι μάλλον σύντομα θα
ξαναχρειαστεί να συνεδριάσουμε στην Αθήνα, αλλά ελπίζω
τελικά να κυριαρχήσει και εκεί όχι εκλογή αυτών των
συναδέλφων και οποιοδήποτε, αλλά το ασφαλιστικό.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε συνάδελφε
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Μαμουλάκη, πάμε τώρα στο σκέλος των ερωτήσεων. Ποιοι
συνάδελφοι θέλουν να κάνουν ερωτήσεις; Και σε ποιον
βέβαια, ποιος ή ποια συναδέλφισσα θέλει να κάνει ερώτηση;
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Νομίζω δεν χρειάζεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
κανείς ερωτήσεις; Όχι.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
γρήγορο;

Να

συμπληρώσω

Χρειάζεται, θέλει να κάνει

κάτι

που

ξέχασα,

κάτι

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι.
Να συμπληρώσω απλά ότι την Τρίτη, χθες
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
δηλαδή είχε κανονιστεί διαπαραταξιακό στην Αθήνα με θέμα
το ασφαλιστικό. Σήμερα με τους συλλόγους και τη Διοικούσα
του ΤΕΕ συνάντηση και αύριο τελικά έχει μεταφερθεί η
Διοικούσα του ΤΕΕ του Κεντρικού, για να παρθούν αποφάσεις
για το συγκεκριμένο θέμα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ωραία, λοιπόν αφού δεν
υπάρχει σκέλος των ερωτήσεων πάμε στις τοποθετήσεις.
Πρώτος Κασαπάκης.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

Να είσαι πρώτη στη…,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ωραία εντάξει, Βρέντζου λοιπόν, εντάξει, εντάξει. Βρέντζου
ένα, δύο Κασαπάκης, τρία Ξυλούρης, άλλος συνάδελφος ή
συναδέλφισσα που να θέλει να τοποθετηθεί; Από την
επιτροπή; Από εκεί από τα παιδιά; Σας καλέσαμε σήμερα
μπορείτε να μιλήσετε και εσείς αν θέλετε, ανεξάρτητα αν είστε
μέλη. Το όνομά σας; Μανιαδή, από την επιτροπή
ασφαλιστικού; Α, Μονιάκης, συνάδελφος Μονιάκης, από την
επιτροπή ασφαλιστικού θέλει να μιλήσει κάποιος;
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
Καμία αντίρρηση, καμία
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
αντίρρηση, εδώ είμαστε, ωραία. Έχει ζητήσει το λόγο επίσης
και
ο
συνάδελφος
ο
Γολοβάνης,
από
την
ομάδα
πρωτοβουλίας;
Ποιος;
Μαυρογιάννης,
άλλος
ή
άλλη
συναδέλφισσα;
Επαναλαμβάνω,
έχουμε
Βρέντζου,
Κασαπάκης, Ξυλούρης, Μανιαδή, Μονιάκης, Μαυρογιάννης και
Γολοβάνης.
Ξεκινάμε
με
τη
συναδέλφισσα
Βρέντζου,
θα
παρακαλούσα μόνο να μην υπερβαίνουμε τα πέντε λεπτά.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Ζήτησα να
μιλήσω πρώτη λόγω του ότι θέλω να ενημερώσω σε σχέση με
την Αθήνα με το τι γίνεται.
Σήμερα
υπάρχει
μία
συνάντηση
της
Διοικούσας
Επιτροπής με τους συλλόγους, την ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ και τους
υπόλοιπους. Από την πλευρά της ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ έχει γίνει μία
πρόταση η οποία εάν περάσει και αν υιοθετηθεί σήμερα
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σημαίνει ότι τουλάχιστον από αύριο απ’ ότι μου είπαν θα βγει
εξώδικο και θα ξεκινήσουν άμεσα δράσεις, που σημαίνει ότι η
ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ καλεί καταρχήν το Τεχνικό Επιμελητήριο να
κατεβάσει τα αυθαίρετα, να κατεβάσει το σύστημα με τα
αυθαίρετα και όλα αυτά που υπάρχουν.
Δεύτερον, από πλευράς των δημοσίων υπαλλήλων, καμία
συμμετοχή
σε
οποιαδήποτε
επιτροπή,
συμβούλιο,
δημοπράτηση έργων, εκτός έδρας και οτιδήποτε αφορά, πέρα
δηλαδή από την καθημερινότητα, οποιαδήποτε συμμετοχή σε
οποιαδήποτε επιτροπή. Αυτά μιλάω εάν αποφασιστούν
σήμερα, τουλάχιστον από την πλευρά της ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ, αυτά
που θα συμφωνηθούν, θα βγει εξώδικο, μπορεί δηλαδή και
αύριο να έχουμε κάποιο εξώδικο για τους δημοσίους
υπαλλήλους και φαντάζομαι και για τους εργολήπτες, διότι
προφανώς αυτό πρέπει να λειτουργήσει ομαδικά και αν αυτό
βγει, εγώ βάζω έναν ορίζοντα μέχρι την Παρασκευή, σαφώς
όμως από Δευτέρα, δηλαδή μέχρι Παρασκευή θα πρέπει να
έχουμε το νου μας, διότι θα πρέπει να βγούνε ανακλήσεις
εκπροσώπων σε όλες αυτές τις επιτροπές και τα συμβούλια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
παρακαλώ.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

Ησυχία παιδιά,

καθαρά,

μιλάει

ησυχία,

εκτός

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Για να αποφασίσουμε;
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ότι δεν έχουμε,
έτσι μια ματιά που έριξα.
Συγγνώμη, συγγνώμη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφοι, θα πρέπει να τελειώσει ο κατάλογος των
τοποθετήσεων και αν τίθεται θέμα απαρτίας να τεθεί. Να
τελειώσει, τίθεται θέμα τώρα δηλαδή;
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Δεν ξέρω, εγώ δεν έβαλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνέχισε.
Άρα λοιπόν με παράλληλες δράσεις και
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:
συμμετοχές, διότι υπάρχει μία προσπάθεια η οποία έχει
ξεκινήσει και εδώ με τους συλλόγους σε επίπεδο ΤΕ, γιατί
είναι δώρον άδωρον διαφορετικά προφανώς, αλλά και με τους
δήμους, που οι δήμοι ούτως ή άλλως λόγω ιδιωτικοποιήσεων
έχουν ξεκινήσει μία κινητοποίηση οι εργαζόμενοι. Ίσως και οι
δήμοι, αλλά οι δήμοι στην ουσία σαν Δήμαρχοι δηλαδή
κλείνανε τύποις στην ουσία τους δήμους και κανονικά
δουλεύανε όλα. Και σίγουρα όλο αυτό θα πρέπει και σε
επίπεδο μηχανικών, εγώ να σας πω την αλήθεια δεν είμαι
καθόλου αισιόδοξη και δεν θωρώ ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο
κεντρικά θα πάρει θετική, με την έννοια δηλαδή της
συμμετοχής του σε όλα αυτά. Όπως έχει αποδείξει όλη του η
πορεία μέχρι τώρα και στην προηγούμενη δράση μας για το
ΤΣΜΕΔΕ αλλά και σε όλα αυτά τα θέματα, δεν μπορεί κανείς
να το εμπιστεύεται ούτε ουσιαστικά, αλλά ούτε και πολιτικά.
Με την έννοια λοιπόν αυτή, εγώ θεωρώ ότι εμείς εδώ
προφανώς θα πρέπει να σηκώσουμε τα θέματα αυτά που δεν
είναι μόνο αυτά, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι με αφορμή το
ΤΣΜΕΔΕ, τα αποθεματικά που ούτως ή άλλως απ’ μας λένε
τουλάχιστον από Αθήνα ήδη έχουνε πάρει χρήματα. Ήδη
υπάρχουνε στο ταμείο μας μετατοπίσεις από τα αποθεματικά
και καλύπτουνε τρύπες των άλλων ταμείων. Ήδη δηλαδή αυτή
τη στιγμή δεν ξέρουμε γιατί μιλάμε. Επίσης θέλω να πω ότι οι
αυξήσεις αυτές Μιχάλη που είπες προηγουμένως, αφορούνε
άμεσα και εμάς, πρώτον εμείς πήραμε ούτως ή άλλως κάποιες
αυξήσεις και δεύτερον αφορούν την ειδική προσαύξηση. Και
αφορούν επίσης και τους συνταξιούχους, διότι η ειδική
προσαύξηση θεωρείται σύνταξη και άρα πάει με τις μειώσεις
των συντάξεων.
Εγώ αυτό που βάζω είναι ότι, πραγματικά όλη αυτή η
ιστορία θέλει μία πολιτική ανατροπή, δεν θεωρώ ότι θα έχουμε
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επιμέρους κανένα κέρδος και καμία δηλαδή πώς να το πω,
κατάκτηση ή οτιδήποτε άλλο, άλλα το σίγουρο είναι ότι δεν
μπορούμε να καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Και θεωρώ ότι
πρέπει σε τοπικό επίπεδο ή σε επίπεδο Κρήτης σε
συνεννόηση και με το Δυτικής Κρήτης Επιμελητήριο και
ΕΜΔΥΔΑΣ και συλλόγους, σίγουρα να δράσουμε. Δηλαδή αυτή
η απάθεια η οποία έχει πιάσει κυρίως τους μηχανικούς, γιατί
θεωρώ ότι είμαστε από τους ανθρώπους που πραγματικά δεν
ξέρω, έχουμε μείνει λες και δεν μας αφορούν όλα αυτά. Δεν
ξέρω δηλαδή τι ψυχολογία περίεργη έχουμε. Εμείς που κάναμε
και απεργία και καλέσαμε τους συναδέλφους μας την
προηγούμενη, στη μεγάλη απεργία της ΓΕΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ,
είχαμε ολόκληρες υπηρεσίες οι οποίες δουλεύανε 100%.
Είχαμε υπηρεσίες όπως που έφυγε, πού είναι η συνάδελφος
από τη Διαχειριστική που έφυγε και ήθελα να το πω να είναι
εδώ, σηκωθήκανε και κάνανε και οδοιπορικά εκείνη τη μέρα
στα Χανιά και παίρνουν και οι συνάδελφοι στα Χανιά και λέει
ρε παιδιά δεν φτάνει που απεργούμε μας καλούνε και
Δήμαρχοι να πάμε γιατί έρχεται η Διαχειριστική. Δηλαδή
κάνουμε και απεργοσπαστικούς μηχανισμούς.
Δεν ξέρω που ζούμε, δηλαδή θεωρούμε ότι μπορούμε να
ζήσουμε; Εγώ δεν το βλέπω. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε
φτάσει στα 800 ευρώ και θα πάμε ακόμα πιο κάτω.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Φαντάσου οι επαγγελματίες.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι, και οι επαγγελματίες προφανώς δεν
μπορούν να ζήσουνε. Δηλαδή τι άλλο περιμένουμε; Δεν
μπορώ να καταλάβω δηλαδή πια, γενικά το λέω σαν κοινωνία
αλλά και σαν μηχανικοί, είμαστε απαράδεκτοι. Είμαστε όχι
κατώτεροι των περιστάσεων, δηλαδή περιμένουμε πια τι θα
κάνει η Ισπανία, η Πορτογαλία, τι θα κάνουν όλοι οι
υπόλοιποι, διότι εμείς δεν ξέρω κάτι έχουμε πάθει στη
ψυχολογία μας και δεν μπορούμε να αντιδράσουμε.
Όσον αφορά τώρα στο δια ταύτα και προκειμένου να
γίνει κάποια ενδεχομένως συμπλήρωση δεν ξέρω, όλα αυτά
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που μπήκανε. Εγώ θα ήθελα αν θέλετε να σας δώσω αυτά που
πρότεινε η ΕΜΔΥΔΑΣ, που συμφωνούνε σίγουρα και με όλα
αυτά που έχουμε πει τώρα, δηλαδή:
 Καμία καταβολή χρημάτων στο ταμείο, στην Τράπεζα της
Ελλάδας,
 Ανατροπή του νόμου,
 Ακύρωση των αυξήσεων,
 Αναπλήρωση των 2 δις που έχει χάσει το ταμείο,
 Καταβολή της οφειλής του κράτους που είναι γύρω στα 600
εκατομμύρια,
 Άμεση εφαρμογή του κλάδου ειδικών παροχών,
 Άρνηση ένταξης του κλάδου υγείας του ΤΣΜΕΔΕ στον
ΕΟΠΥΥ, με ταυτόχρονη μη μετατροπή του σε Νομικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Αυτό σε σχέση με τον ΕΟΠΥΥ
προφανώς δεν έγινε αύριο, δεν θα μπούμε αύριο στον
ΕΟΠΥΥ, ούτως ή άλλως έχουμε μέχρι το τέλος του χρόνου
πάρει αυτή την παράταση, αλλά θα πρέπει να δούμε αν
θέλουμε και να γίνουμε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου,
γιατί ο νόμος αυτό το περιθώριο βάζει. Δηλαδή εκεί έχουμε
θέματα που πρέπει να δούμε.
 Και σίγουρα βέβαια θεσμική ενημέρωση σε σχέση με
δράσεις σε όλα τα επίπεδα.
Θέλω να βάλω μόνο δύο θέματα επιμέρους και δεν θέλω
να μακρηγορήσω. Το ένα είναι ότι έχω μία ένσταση σε σχέση
με την άρση της άδειας άσκησης των μηχανικών. Δηλαδή
θεωρώ ότι σε αυτή την συγκυρία που ούτως ή άλλως δεν
υπάρχουν δουλειές, αλλά και να πούμε ότι ωραία, ας μην
δουλέψουμε κιόλας, δηλαδή να πάρουμε την υπογραφή των
νέων συναδέλφων, και παλιότερων ενδεχομένως, δεν θεωρώ
ότι είναι σωστό. Θεωρώ ότι πρέπει να διεκδικήσουμε να
δίνεται η ασφαλιστική ενημερότητα ανεξάρτητα από την
πληρωμή. Δηλαδή να μη χαθεί το δικαίωμα στη δουλειά, αυτό
είναι το πιο σημαντικό, γιατί το να πούμε ωραία ας μην
υπογράφουμε, αυτό και να μην πληρώσει ο συνάδελφος δεν
θα υπογράφει, δεν θα πάρει ασφαλιστική και δεν θα
υπογράφει, είναι πιο εύκολο αίτημα. Η άποψή μου είναι ότι
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δεν θα πρέπει να στερήσουμε από τους συναδέλφους το
δικαίωμα της υπογραφής. Το αίτημά μας πρέπει να είναι, να
δίνεται ασφαλιστική, να μπορεί να δουλέψει ο συνάδελφος,
ανεξάρτητα από αν έχουν καταβληθεί ή όχι οι εισφορές.
Επίσης θεωρώ ότι θα πρέπει υποχρεωτικά να βάλουμε το
θέμα του πειθαρχικού σε αυτούς τους συναδέλφους. Θα
πρέπει να ζητήσουμε εμείς από εδώ να πάνε στο Πειθαρχικό
και τις παραιτήσεις τους, αλλά και να πάνε στο Πειθαρχικό.
Είναι ένα όργανο το οποίο οφείλουμε να το λειτουργήσουμε.
Ας τους καλέσουμε αυτούς τους συναδέλφους στο Πειθαρχικό,
να μου πεις δεν τους νοιάζει, ναι συμφωνώ, αλλά εν πάση
περιπτώσει εμείς οφείλουμε να το κάνουμε, νομίζω ότι πρέπει
να το ζητήσουμε σαν ΤΕΕ/ΤΑΚ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος Κασαπάκης.
«Ουδείς αναμάρτητος» απάντηση του
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
Πρωθυπουργού της χώρας στο εξωτερικό σε δημοσιογράφο
όταν ερωτήθη, ότι όταν ήταν στην αντιπολίτευση έλεγε άλλα
και τώρα που είναι Κυβέρνηση λέει άλλα, όσον αφορά
μνημονιακός ή μη μνημονιακός.
Στην Ελλάδα δυστυχώς πρέπει κάποια στιγμή να αρθεί η
ασυλία των εκλεγμένων ατόμων. Δηλαδή όλα είναι θέμα
διαχείρισης, όταν εγώ στην ιδιωτική μου διαχείριση πάω
στραβά, εγώ αποφασίζω, εγώ πληρώνω. Όταν διαχειρίζεσαι
όμως ξένα πράγματα πρέπει να έχεις και το φόβο ότι κάποια
στιγμή θα τιμωρηθείς. Φτάσαμε εκεί που φτάσαμε διότι δεν
έχουμε τιμωρήσει κανέναν.
Η Τράπεζα Αττικής ενέκρινε δάνειο 3 εκατομμυρίων
ευρώ, στην ήδη χρηματοδοτούμενη από την τράπεζα ΝΕΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ από την Τράπεζα Αττικής, με προοπτική τη
μελλοντική εισφορά που παίρνουν από τα κόμματα από τη
Βουλή. Έγινε θέμα και ο εκπρόσωπος ο δικός μας απάντησε
ότι υπήρχε λέει κατοχύρωση, ενώ ήδη είχανε δανειοδοτηθεί,
ξανά τους δανειοδοτήσανε. Και η απάντηση ήτανε ότι υπήρχε
λέει καλυμμένο. Μα τι καλυμμένο, δηλαδή αύριο – μεθαύριο
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ξέρουν αυτοί πόσα ποσοστά θα έχουνε στο μέλλον για να
πάρουν και το αντίστοιχο ποσοστό από την επιχορήγηση των
κομμάτων; Δυστυχώς ποτέ. Διότι ποτέ και στην Ελλάδα δεν
μάθαμε το κόστος – όφελος, ο καθένας από τους αιρετούς
αποφασίζει να κάνει κάτι και λέει, ξέρεις όπως εδώ η
Νομάρχης όταν είχε αποφασίσει να κάνει το λεγόμενο ΟΔΕΥΩ.
Αγοραστήκανε μηχανήματα τα οποία αγοραστήκανε επειδή δεν
μπορούσε να τα αγοράσει καινούρια και αυτή τη στιγμή ούτε
και κανείς ξέρει που και πως βρίσκονται. Τιμωρήθηκε ποτέ
κανείς από αυτούς με τις αποφάσεις που πήρανε; Ασφαλώς
όχι.
Λοιπόν αυτά τα οποία λέμε εδώ όλα καλά και άγια,
κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να αποφασίσουμε ότι και αυτοί
οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις, να ξέρουνε ότι θα έχουνε και
την τιμωρία από δίπλα. Αν ξαναγίνει και η Ελλάδα μετά την
Μικρασιατική καταστροφή εκεί που γίνηκε, ήταν διότι έγινε το
Γουδί και αν ο οποιοσδήποτε αποφασίσει και βάλει κάπου την
υπογραφή του, να ξέρει ότι θα υπάρχει και τιμωρία. Άλλο να
αποφασίζω για το σπίτι μου, για επενδύσεις που κάνω για το
σπίτι μου και ρισκάρω εγώ ο ίδιος και άλλο να αποφασίζω
επειδή έτσι και αλλιώς.
Η Τράπεζα Αττικής αυτή τη στιγμή έδωσε πάλι αυτά τα
δάνεια, εμείς έχουμε το 42%, 40-42% εκεί, από το 42 δηλαδή
χαρίσαμε από τα 100 τα 40 στα κόμματα τα οποία ποτέ δεν θα
επιστραφούνε. Αυτές οι διαρροές κανείς μας δεν τις ελέγχει,
ελέγχθηκε ποτέ γιατί; Δηλαδή εγώ αν χρωστώ σε μια τράπεζα
και έχω επανειλημμένα δανειοδοτηθεί και ξαναπάω να μου
πουν, μα κάτσε ένα λεπτό τα έχεις πάρει, δεν στα δίνω, σε
αυτούς πώς τα δώσαμε; Όλα τα κόμματα τα υπάρχοντα στην
Ελληνική Βουλή έχουνε δανειοδοτηθεί από αυτή την Τράπεζα,
γιατί; Και εσύ και εγώ άμα θέλουμε να πάρουμε ένα δάνειο για
να επιβιώσουμε, σου λέει φέρε τη μάνα σου και τον πατέρα
σου να τους έχουμε εδώ να τους κρατάμε ως εχέγγυο και θα
δούμε αν σου δώσουμε.
Πρέπει κάποια στιγμή να αποφασιστεί, όπως και εδώ
τώρα, όλοι κουβεντιάζαμε οι διαρροές φύγανε. Δηλαδή τι
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θέλουμε δηλαδή συνάδελφοι; Απρόσωπο δεν είναι τίποτα,
εμείς οι ίδιοι είμαστε οι οποίοι και υπογράφουμε και
αποφασίζουμε. Γενικά και αόριστα το κράτος, το ΤΣΜΕΔΕ, το
ΔΕΤΕΑΑ και δεν ξέρω τι και ποιος. Είναι άνθρωποι δικοί μας
σε τελευταία ανάλυση. Πειθαρχικό λέμε; Εγώ λέω και ποινικά
αν αυτά τα πράγματα που πάνε και γιατί. Αν ξέρω και έχω
βάλει μια υπογραφή και τι έγινε θα σκάσω εγώ, βάλε την
υπογραφή, δικά μου είναι; Από το μεγάλο σωρό που έλεγε η
γιαγιά μου. Εντάξει, αν ξέρω όμως ότι με την υπογραφή που
βάζω και έχω πάντα το κόστος – όφελος, θα σκεφτώ δυο
φορές. Όπως και τα φαραωνικά έργα που κατά καιρούς οι
διάφοροι αιρετοί δικοί μας θέλουν να κάνουν και να κόβουνε
κορδέλες, όπως και το μεγάλο φαραωνικό έργο το οποίο (…)
οι
Ολυμπιακοί
Αγώνες,
αυτά
και
αυτά
συνάδελφοι
πληρώνουμε.
Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να αποφασίσουμε ότι
πρέπει κάποιοι οι οποίοι χωρίς τεχνοοικονομικά μέσα
αποφάσισαν και έκαναν αυτά που έκαναν. Δεν μπορεί ο
καθένας επειδή είναι αιρετός να σπαταλά τα χρήματα του
ελληνικού λαού.
Συμφωνώ με όλα αυτά τα πράγματα, αλλά και πρώτοι να
στοχοποιήσουμε ποιοι και γιατί. Να ζητήσουμε την παραίτησή
τους και γιατί να υπογράψω τη στιγμή που ξέρω εκ προοιμίου
δεν θα πάρω τα λεφτά πίσω, για ποιο λόγο. Απαντήσετε μου,
έγινε και ολόκληρο και κάπου ύστερα το κουκουλώσανε, δεν
ξέρω με ποιο λόγο το κουκουλώσανε, διότι έγινε επερώτηση
στην Ελληνική Βουλή και κάποια στιγμή πως και τι με κάποια
αντιπαροχή ίσως, το θέμα δεν ξαναπαρουσιάστηκε, δεν
προχώρησε. Αυτά προς το παρόν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο
Κασαπάκη, να έρθει στο βήμα ο συνάδελφος Ξυλούρης.
Τώρα που μιλούσε ο Γιάννης και έλεγε ότι
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
δανείζονται τα κόμματα, που είχε πει ο Κώστα ότι το ΠΑΣΟΚ
λέει δανείστηκε προεκλογικά με το ποσοστό το παλιό και τώρα
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τους κυνηγούνε γιατί έπεσε το ποσοστό. Πολύ έξυπνο ήταν
αυτό, την ψιλιαστήκανε τη δουλειά.
Λοιπόν, συνάδελφοι εγώ θέλω να σας μεταφέρω εδώ μια
που βλεπόμαστε κάθε δυο – τρεις μήνες, την απέραντη θλίψη
που έχουν οι συνάδελφοι με τους οποίους εγώ συνεργάζομαι
και συναλλάσσομαι. Απέραντη θλίψη. Θλίψη ανθρώπων με
πολύ κοφτερά μυαλά, δυνατά μυαλά, ξέρετε εσείς, με μία
απέραντη θλίψη και απογοήτευση εντελώς. Δηλαδή βρίσκονται
οι άνθρωποι στο στάδιο πραγματικά της απόγνωσης γιατί; Όχι
γιατί είναι μπροστά σε μία δυσκολία, το έχουν αντιμετωπίσει,
γιατί δεν βλέπουν διέξοδο. Και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι
το χειρότερο που έχουν κατακτήσει οι απάνθρωποι, οι
αναίσχυντοι, οι δολοφόνοι, οι καρχαρίες, οι μεγάλες
επιχειρήσεις και τα μονοπώλια που κυριαρχούν την
Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκόσμια, που κατορθώσανε να
σπάσουν τον τσαμπουκά και το ηθικό, ιδιαίτερα των νέων
ανθρώπων. Δημιουργώντας μηχανισμούς και να το πούμε έτσι
τρομοκρατικές καταστάσεις, που ο κόσμος πλέον να φοβάται
αύριο θα φάμε, θα ζούμε ή τι θα γίνει.
Αυτό όμως αγαπητοί συνάδελφοι ούτε τυχαίο είναι, ούτε
ας το πούμε έτσι από μόνο του μπορεί να φύγει. Εάν δεν τους
τρομοκρατήσουμε, εγώ προσωπικά αυτόν τον όρο βάζω. Η
λιόχεντρα είναι ένα φίδι που έχει πολύ δηλητήριο, κάνει πίσω
μόνο όταν φοβηθεί και αυτό το λένε οι βοσκοί που τους ζούνε,
μόνο λέει άμα σε φοβάται κάνει πίσω η λιόχεντρα. Και επειδή
αυτοί που κυβερνάνε είναι χειρότερες από τις λιόχεντρες,
θεωρώ ότι μόνο εάν κατορθώσουμε να τους τρομάξουμε, μόνο
έτσι μπορεί να πάρουνε μέτρα, παιδιά αλλιώς κακά τα ψέματα.
Δείτε αγαπητέ φίλε Κώστα και αγαπητέ φίλε Χάρη, ούτε μας
δουλεύουνε, ούτε φαρσοκωμωδία, αυτό τον όρο βάλανε.
Δεν μας κοροϊδεύουνε ρε συνάδελφοι, αυτοί που είναι
στο Τεχνικό Επιμελητήριο τώρα και 40 χρόνια είτε Σπίρτζης
λέγεται είτε Αλαβάνος λέγεται είτε Λιάσκας λέγεται είτε
οπωσδήποτε και να λέγεται και αυτό παίρνω την πολιτική
ευθύνη για το οποίο λέω, ανεξάρτητα στον βαθμό, στην
ένταση, στην ταχύτητα και στην οσφυοκαμψία που έχουνε,
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όλοι μηδενός εξαιρουμένου εκτελούν πειθήνια εντολές αυτών
που τους βάζουνε επάνω. Και από δίπλα οι Διοικούσες
Επιτροπές είναι οι περικοκλάδες, οι οποίες έρχονται να
υλοποιήσουνε. Έλεγε ο Χάρης ότι κάποιος από τη Διοικούσα
έγινε Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο, αυτό πέρασε στα
ψιλά, αυτή είναι η ουσία. Ότι τα στελέχη αυτά είναι τα ανώτερα
στελέχη του κρατικού μηχανισμού, που υλοποιούνε εντολές
των μεγάλων επιχειρηματιών. Που τι λένε; Πρέπει να τους
φάτε ότι έχουνε. Αυτή είναι ρε παιδιά η εντολή, τα
ασφαλιστικά ταμεία έχουνε λεφτά, πρέπει να τα φάνε, οι
λιόχεντρες ζητούνε, πώς λοιπόν τα τρώνε; Από το 1975 τα
λέγαμε, δίναμε στην τράπεζα χωρίς να παίρνουμε τόκο. Μετά
αγοράζανε, πουλάνε, ξεπουλιούνται, αγοράζονται και εμένα
μου κάνει εντύπωση, γιατί μας κάνει εντύπωση ρε παιδιά;
Λέτε να τους πάνε Πειθαρχικό, είναι σαν να λες τώρα για
παράδειγμα, χωρίς να θέλω να κρατάω αναλογίες ας πούμε,
σε έναν Υπουργό της Χούντας να του κάνεις δικαστήριο. Ε,
όχι ρε παιδιά, εγώ νομίζω ότι καλά κάνουνε τη δουλειά τους, ο
Γαβρίλης αυτός ο κύριος τον οποίο δεν τον γνωρίζω αλλά ούτε
θέλω να τον γνωρίσω. Σας το λέω σίγουρα ότι, ο άνθρωπος
αυτός αμείβεται πάρα πολύ χοντρά για να κάνει αυτό που
κάνει, διότι ξεπουλά συνειδητά την τύχη εμένα, τη δικιά σου,
τη δικιά του και ολονών. Αδιαφορούνε συνειδητά ρε
συνάδελφοι και η Κυβέρνηση που έχουμε τώρα η
τρικομματική, ο Βενιζέλος και ο κρομμυδομύτης ο Σαμαράς με
τον άλλον τον Δημοκρατική Αριστερά, αυτό κάνουνε,
υλοποιούνε με το consensus από την Αριστερά μέχρι την
συντηρητική Δεξιά, ποια; Την πιο βάρβαρη, βρώμικη πολιτική
να εξαντλήσουν όχι μόνο τους μηχανικούς και τον πατέρα μου
που ήτανε αγρότης και τον αδελφό μου και τον ξάδερφό μου
που είναι έμπορος και τον άλλο στην Καλοκαιρινού που
κλείνουν τα μαγαζιά και τον υπάλληλο με τα 800 ευρώ και τον
μπετατζή που είχε 150 μέρες να δουλέψει και ποιον θέλετε;
Πείτε μου ένα ρε παιδιά στην Ελλάδα εκτός από 100 φαμίλιες
που τα κονομάνε, πείτε μου ένα για να μου πείτε ότι κάνω
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λάθος. Δείξτε μου ανθρώπους που εργάζονται για να ζήσουν
και ζούνε καλά, άμα μου βρείτε έναν θα σας το παραδεχτώ.
Άρα δεν είναι θέμα μόνο κακοδιαχείρισης και του
Γαβρίλη και του κάθε Γαβρίλη, είναι θέμα ότι το πολιτικό
σύστημα το οποίο λέγεται καπιταλισμός, βασιζόμενος στο
βασικό του νόμο στην ανισόμετρη οικονομική ανάπτυξη,
δηλαδή το να τρώνε οι μεγάλοι και να στερούνε από τους
μικρούς, δηλαδή η κρίση και την κρίση πάλι εμείς πρέπει να
την πληρώσουμε. Και να σας πω και κάτι, όπου να ‘ναι θα
έχουμε και πόλεμο, μην σας κάνει εντύπωση, τα κοπέλια θα
πάνε και εμείς θα πάμε φαντάροι, αυτοί δεν πάνε.
Αυτό λοιπόν που θέλω να σας πω κατά τη γνώμη μου
είναι το εξής. Ανεξάρτητα από προθέσεις γιατί όλοι μας
είμαστε στελέχη παρατάξεων εδώ πέρα, δεν μπορούμε να
λέμε ότι ρε παιδιά εδώ μας κάνουνε επίθεση τα τελευταία
χρόνια που λέει η απόφαση της Διοικούσας. Μα από το 1975
και μετά, έχετε δει εσείς αν εξαιρέσετε ορισμένες κατακτήσεις
που κάναμε με το ζόρι Πρόεδρε, με το ζόρι τους αποσπάσαμε
κάποια πράγματα. Η θέση τους είναι πάντα να μας παίρνουνε
και λέει τώρα ο Βαϊλάκης, πού είναι; Οι συνταξιούχοι λέει, ότι
κατεβήκανε οι συντάξεις. Μα εδώ βλέπεις στους μισθούς μου
είπε μηχανικός του δημοσίου συνάδελφος, και μπορεί να σας
πω, δεν ξέρω ποιος είναι, ότι σήμερα έμπαινε σε δίλλημα να
πληρώσω τα 400 ευρώ της δόσης ή να πάρω γάλα του
κοπελιού μου;
Εμένα συνάδελφοι γιατί δεν μου αρέσει να λέω ποιανού
είναι, έπαιρνα κάθε χρόνο επιστροφή 15.000, ξέρετε γιατί σας
το λέω αυτό; Γιατί δεν θέλω να απευθύνομαι σε άλλα ονόματα,
φέτος μου βάλανε να πληρώσω επιπλέον 10. Δηλαδή μου
αυξήσανε 25.000 την άμεση φορολογία, ποια; Η λιόχεντρος
που κυβερνάνε, του ΠΑΣΟΚ, της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και
της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ και των άλλων, που
νομίζουν ότι είναι τυχαία. Όχι φίλοι μου η Ευρωπαϊκή Ένωση
τα κάνει και στην Ισπανία και στην Ιταλία που τυχαίνει να
γνωρίζω καλά. Στην Ιταλία τους έχουνε αλλάξει τα φώτα
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αγαπητοί φίλοι, τους έχουνε αλλάξει τα φώτα δεν μπορούν οι
ανθρώποι να φάνε κυριολεκτικά. Το καταλαβαίνετε;
Άρα το πρόβλημα ποιο είναι; Για να λέμε ότι φταίει ο
τάδε, ο δείνα, ο έτσι, όχι συνάδελφοι δεν φταίνε, αυτό είναι το
πολιτικό σύστημα που έχουμε, οι εκπρόσωποί τους, ε, καλό
είναι να μην τους χαιρετούμε κιόλας, να τους γυρίζουμε την
πλάτη. Είσαι υπαλληλάκος, άντε ρε πήγαινε…
(αλλαγή
κασέτας)
..σε προσωπικό επίπεδο. Από ‘κει και πέρα
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
πρέπει να βάλουμε στο Πειθαρχικό τις παρατάξεις που τους
βγάζουνε, εγώ αυτό λέω. Να βάλουμε στο Πειθαρχικό την
ΠΑΣΚ, να την βάλουμε, ποιος τους έβαλε εκεί πέρα; Η ΠΑΣΚ
δεν τους έβαλε; Δεν ξέρω αν ήτανε ΠΑΣΚ ένα ή δύο ή τρία ή
τέσσερα ή πέντε, αλλά η ΠΑΣΚ έβαλε τον Γαβρίλη, η ΠΑΣΚ
τον έχει και τώρα φοβάται να του μιλήσει γιατί ο Γαβρίλης
έγινε πάνω από την ΠΑΣΚ. Γιατί ο Γαβρίλης είναι κεφάλαιο, ο
Γαβρίλης είναι τράπεζα και φοβάται ο αγαθός ψηφοφόρος που
είναι πιο δημοκράτης από μένα που ψηφίζει ΠΑΣΟΚ, φοβάται
να του μιλήσει. Αυτός είναι ο Γαβρίλης φίλε, είναι δύναμη,
είναι power είναι εξουσία, είναι ο Γενικός Γραμματέας του
Υπουργείου, διατάξτε, αυτός είναι.
Έχει λοιπόν τα κότσια Θεόδουλε να τα βάλουμε με
αυτούς; Και μην μου το παίζεις μετά ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ και μου
λες και διαμαρτύρεσαι, υποκρισία 100%. Βγαίνει η ΝΕΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ η οποία λέει, θα υιοθετούσε άλλες – που έλεγε
ο Γιάννης σωστά το έλεγε – και τι κάνει η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ;
Με ακόμα μεγαλύτερη πυγμή να υλοποιήσει πιο βιαστικά τα
μέτρα
αυτά.
Και
από
δίπλα
η
περικοκλάδα
της
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ. Με συγχωρείτε που δεν τα
βάζω σε επίπεδο προσωπικό τα λέω σε επίπεδο κομματικό.
Και λέω κλείνοντας το εξής συνάδελφοι. Προσωπικά
πιστεύω ότι, όπως πάμε επειδή ο καπιταλισμός δεν μπορεί να
λύσει τα προβλήματα παρόλο που θα ήθελε να τα λύσει για να
το παίξει καλός, δεν μπορεί, έτσι είναι η φύση του δεν το λέω
εγώ. Να περιμένετε πολύ χειρότερες καταστάσεις, ακόμα –
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ακόμα και να μας δείρουνε κιόλας και να σου κόψουνε εντελώς
το μισθό σου και να σε φορολογούνε γιατί αναπνέεις, μην σας
κάνει εντύπωση. Στην Αργεντινή γίνανε αυτά τα πράγματα, να
περιμένουμε και πόλεμο αν θέλετε ακόμα, να περιμένουμε
πολύ χειρότερα πράγματα, είμαστε ακόμα στη φάση της
ανόδου, έχει ακόμα, ξέρουν αυτοί ότι π.χ. ότι η Τράπεζα στο
Ηράκλειο έχει 150 εκατομμύρια ευρώ, θα τα πάρουν και αυτά,
δεν γλιτώνει κανείς μας. Κανένας δεν γλιτώνει.
Εμάς λοιπόν η πρότασή μας που έκανε ο Κώστας
συνοψίζεται στο εξής, δεν είναι τυχαίο που βάλανε να κάνουνε
μια γενική συνέλευση, αλλά τι γενική συνέλευση όμως
συνάδελφοι; Να κάτσουμε και να πούμε σε πρώτο πρόσωπο
συνάδελφε τι θα κάνεις. Δεν θα λέμε γενικά, εγώ να σου πω
ρε Πρόεδρε, λες πήγα χθες και βρήκα το Δήμαρχο και το
Εργατικό Κέντρο, εγώ μόνο που το είπες θα φύγω από την
άλλη πάντα. Γιατί το Εργατικό Κέντρο έχει βάλει πλάτες σε
όλα τα αντιεργατικά μέτρα, ο Δήμαρχος το ίδιο ο Κουράκης.
Πού πρωτοστάτησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Ηρακλείου για
παράδειγμα σε ένα μέτρο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
και το ΚΚΕ…

Ο Συντιχάκης ήτανε εκεί πάντως

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ο Συντιχάκης μπορεί να κάνει τη δουλειά του,
εγώ λέω ότι εγώ το να πάω να κουβεντιάσω με το Δήμαρχο
Ηρακλείου καλύτερα να πάω να μονολογήσω με τον Άγιο
Νεκτάριο στην Τύλισσο. Διότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου
συνειδητά εξυπηρετεί την πολιτική αυτή ρε παιδιά. Ε, μου
πείτε τώρα ότι ο Κουράκης είναι ένας αγαθός άνθρωπος
πολίτης, για όνομα του Θεού δηλαδή ή όπως είναι ο άλλος ο
Δήμαρχος στην Αθήνα, δεν το κατάλαβα ή το Εργατικό Κέντρο
Ηρακλείου. Το θυμάστε όταν ψηφίζανε τα μέτρα για την
κατάργηση των βασικών κατακτήσεων το Εργατικό Κέντρο
έλεγε ότι δεν γίνεται διαφορετικά; Ή οι Δήμαρχοι, εγώ θα σας
το πω, βρείτε μου ένα Δήμαρχο, ένα Δήμαρχο, ο οποίος να
πρωτοστάτησε στην κατάργηση των εργασιακών σχέσεων
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στους δήμους, κανένας τους. Στο όνομα ότι δεν έχουμε λεφτά
ποιος θα την πληρώσει; Οι εργαζόμενοι και τις μελέτες που
κάνουνε τις σπάνε σε απευθείας ανάθεση, να πάρεις το 5%,
δεν τα ξέρετε όλα αυτά; Και θα πάω εγώ να κουβεντιάσω με
αυτούς που τους βγάζουνε οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες
είναι στην Κυβέρνηση.
Όχι ρε παιδιά, εγώ τι λέω; Να στο πω και κάτι άλλο,
ξεπεράστε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, μην την ακούτε καθόλου,
οργανωθείτε από τα κάτω ρε παιδιά, να οργανωθούμε από τα
κάτω. Να τους γκρεμίσουμε όλους κάτω, όλους, εγώ δεν έχω
κανένα, αυτό θέλουνε, διότι εγώ δεν μπορώ να ανεχτώ πλέον
την κατάσταση να είμαι στο γραφείο μου 8 μήνες και να μην
εισπράττω ούτε μία δραχμή και να μου λέει δώσε μου 10.000.
Όχι ρε κερατά δεν σου τα δίνω. Δεν σου τα δίνω αλλά όχι με
το πείσμα του παιδιού, οργανωμένα, συνειδητά, αντίσταση και
όχι μόνο αυτό, διεκδικώ, προσέξτε τι λάθος κάνει τώρα, όταν
έχεις λάθος πυξίδα, κατά την γνώμη μου. Να πούμε λέει στα
παιδιά, ναι να μην είστε γραμμένα στο ΤΕΕ, να κάνετε άρση
του επαγγέλματος. Ω χαρώ το είναι αυτό, εμείς πρέπει να
απαιτήσουμε ακριβώς το αντίθετο, όχι μόνο να μην κάνουνε
άρση του δικαιώματός τους, αλλά να είναι ασφαλισμένοι να
μην πληρώνουνε και να παίρνουνε και βοήθημα από το κράτος
λέμε εμείς. Όμως άμα δεν θέλεις να θίξεις την ουσία της
πολιτικής τι λες; Σβήσε τον από το ΤΕΕ, ε, παίξε του και ένα
ποδαρίδι να τον γκρεμίσεις στον Αλμυρό ύστερα. Αυτό είναι
που θέλουνε, διότι τους αγρότες όσοι λέει δεν είναι
επιχειρηματίες τους σβήνουν από τους αγροτικούς συλλόγους
να
πας
να
γίνεις
επιχειρηματίας.
Τους
ελεύθερους
επαγγελματίες που δεν έχουνε τζίρους μεγάλους κλείσε ε,
αυτό δεν θέλουν; Να το, αυτό είναι ρε παιδιά και πάτε μετά και
μου λέτε, ελάτε να παλέψουμε μαζί, με ποιους; Και εγώ δεν
κρίνω προθέσεις, πολιτικές απόψεις κρίνω κύριε.
Η πολιτική κατάσταση που υπάρχει και ορισμένοι να
αφήσουνε την κομμουνιστική αριστερά κατά μέρος, διότι δεν
έχει καμία σχέση η λογική της κομμουνιστικής αριστεράς με το
βρώμικο καπιταλισμό, καμία σχέση. Μπορεί να έχουμε λάθη,
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μπορεί να έχουμε λάθος αντιλήψεις, αλλά δεν συμμετέχουμε
στο βάρβαρο συνειδητό πόλεμο ενάντια στους εργαζόμενους.
Τελεία και παύλα.
Κατά συνέπεια, καλούμε όλους εσάς να ξεπεράσουμε τις
παρατάξεις
και
να
κατεβούμε
στο
δρόμο
να
τους
διεκδικήσουμε αυτά που μας κλέβουνε κάθε μέρα. Γιατί αλλιώς
συνάδελφοι εάν παραμένουμε στην λογική τη σημερινή, δεν
έχουμε καμία ελπίδα για να κατακτήσουμε το παραμικρό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η συναδέλφισσα Μανιαδή.
ΜΑΝΙΑΔΗ: Δεν θα σας απασχολήσω πολύ, ούτως ή άλλως τα
περισσότερα έχουν ακουστεί. περισσότερο βέβαια με κάλυψε
η τοποθέτηση του κ. Κασαπάκη για την αναζήτηση νομικών
ευθυνών σε όλο αυτό που έχει γίνει, γιατί το σημαντικότερο
είναι ότι η περιουσία του ταμείου όπως είπε και ο Χάρης, τα
3,7 δισεκατομμύρια, επενδύθηκαν από κάποιους, δεν ξέρω αν
είχαν αρμοδιότητα νομική να επενδύσουν τα χρήματα αυτά του
ταμείου σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή εκεί
είναι το θέμα, αν ο καθένας που διοικεί ένα ασφαλιστικό
ταμείο, έχει τέτοιες δικαιοδοσίες, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας
μας. Τη μία ο ένας θα τα επενδύει από εδώ, ο άλλος θα λέει
να συνενωθούν τα ταμεία. Δηλαδή το θέμα θέλω να πω δεν
είναι να κάνουμε μία πορεία και να δείξουμε ότι
διαμαρτυρόμαστε, το θέμα είναι να ζητήσουμε ευθύνες αν
όντως υπάρχει κάποιο νομικό παράπτωμα ή και πειθαρχικό
παράπτωμα. Δηλαδή να είμαστε πολύ πιο δυναμικοί στις
κινητοποιήσεις μας. Η πορεία μπορεί να τους βολεύει αυτούς
γιατί θα δείξουμε, α, εντάξει διαμαρτυρηθήκαμε και μετά αύριο
θα υπογράψουνε ένα άλλο έγγραφο, θα γίνει μια συνένωση με
ένα άλλο ταμείο, θα χάσουμε και τα υπόλοιπα χρήματα.
Δηλαδή πρέπει να είμαστε πολύ πιο δυναμικοί στις
αντιδράσεις μας.
Μετά το άλλο που ακούστηκε για την άρση της άδειας
ασκήσεως επαγγέλματος, με αυτό και εγώ διαφωνώ και θεωρώ
ότι τεράστια παγίδα, γιατί θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ τις
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εταιρείες να παίρνουνε ανασφάλιστα παιδιά, που θα
παρέχουνε υπηρεσίες μηχανικού και χωρίς δελτίο παροχής.
Δηλαδή θα μας βάλει σε άλλες περιπέτειες, οπότε θεωρώ ότι
δεν πρέπει να μπαίνουν σε τέτοιες λογικές, η λογική πρέπει
να είναι ή συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Και στην παρούσα
περίπτωση πρέπει να διαφωνήσουμε πλήρως με τη
μεταρρύθμιση αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μονιάκης.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Ωραία,

ο

συνάδελφος

ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Ήρθα που ήρθα εντάξει, θα μιλήσω και εγώ λίγο
περίεργα και όχι επί του συγκεκριμένου που λέει ο λόγος
τώρα. Αλλά έχω καιρό να μιλήσω και το δικαιούμαι λίγο.
Μετά από τον Κωστή τον Ξυλούρη είναι λίγο δύσκολο να
πει κανείς περισσότερα πράγματα και πιο ουσιαστικά πολλές
φορές, έτσι να το πούμε και αυτό γιατί εντάξει.
Το ένα το ζήτημα είναι το εξής, για το φίλο μου το Γιάννη
το Βαϊλάκη που σίγουρα ενημερώνεται και παρακολουθεί και
οικονομικό τύπο το Σαββατοκύριακο, πριν από 15 μέρες σε
κάποια οικονομική εφημερίδα, δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι,
δεν έχει σημασία οι σελίδες οικονομικής εφημερίδας, είχε ένα
άρθρο για το ασφαλιστικό στη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή
προσπαθούν να κάνουν μία μεταρρύθμιση γιατί διαπιστώνουν
ότι το ασφαλιστικό τους οδηγείται σε αδιέξοδο, τουτέστιν
προβλέπουνε ότι οι ασφαλισμένοι οι σημερινοί που θα βγούνε
το 2030 στη σύνταξη, με 35 χρόνια πλήρους ασφάλειας και με
μέσο μηνιαίο μισθό 2.500 μάρκα, τα νούμερα είναι ακριβώς
σας τα μεταφέρω όποιος θέλει μπορεί και να το ψάξει και να
το βρει, θα παίρνουνε σύνταξη 688 ευρώ.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Μάρκα ή ευρώ;
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Συγγνώμη ευρώ, μέχρι τότε μπορεί να είναι
μάρκα εντάξει. Θα παίρνουνε σύνταξη 688 ευρώ γιατί ρώτησε
ο Γιάννης πού θέλουν να μας πάνε, εκεί θέλουν να μας πάνε,
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τους Γερμανούς για μας μπορεί και να είναι και λίγο
χαμηλότερα, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Και τι προτείνει
τώρα η Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Γερμανίας για
να αρθεί το αδιέξοδο του συστήματος; Πρώτον, να αυξηθεί το
ποσοστό συνεισφοράς των εργαζομένων και δεύτερον να
δημιουργήσουνε να ένα ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα, να
κρατάνε επιπλέον εισφορές, τις οποίες θα τις παίρνουν, θα τις
καταθέτουν σε κάποια τράπεζα και με ιδιωτικοοικονομικά
κριτήρια, δηλαδή αυτό το συμπληρωματικό θα του δίνουν στο
τέλος κάτι συμπληρωματικό, γιατί βλέπουν και αυτοί ότι δεν
μπορούν να ζήσεις με 688 ευρώ, αλλά δεν μπορεί να τα
καλύψει και το κράτος το κοινωνικό στη Γερμανία. Άμα έχουμε
απορία για το πού θα πάμε, εκεί θα πάμε συνάδελφοι εντάξει;
Δεύτερον, ήρθα μετά, λίγο καθυστερημένος είχα κάποιο
πρόβλημα, άκουσα λίγο το κλίμα εδώ στην Αντιπροσωπεία τι
έγινε, τι κάνουμε εμείς εδώ προτάσεις κ.λ.π. Εδώ συνάδελφοι
εγώ έχω την αίσθηση τα τελευταία δύο χρόνια κάθε μέρα και
πιο έντονη, ότι ζω έναν πόλεμο γιατί ο Κωστής είπε ότι θα
συμβεί και αυτό στην πραγματικότητα, αλλά και τώρα για
πόλεμο πρόκειται, όπου η άλλη μπάντα έχει κατεβάσει όλα τα
κανόνια, όλα τα μπαζούκας, όλες τις ατομικές βόμβες που
διαθέτει και εμείς πάμε όχι με τόξα, αλλά με σφεντόνες να
τους πολεμήσουμε. Εδώ αν ακόμα καθόμαστε και συζητάμε
και λέμε, α, είπε ο Μπάκιντας το αποφάσισε η Διοικούσα εδώ,
αλλά με προβληματισμό μήπως πρέπει να ζητήσουμε την
παραίτησή τους; Ή μήπως είναι και πολύ τραβηγμένο ας
πούμε; Αν κατάλαβα λάθος Κωστή διόρθωσέ μου το. Και
ξαναλέω, κάθε μέρα ποιος από εσάς, αν εσείς δεν είστε
πάντως σε αυτό που νοιώθω εγώ, δεν ζει καθημερινά μια
ψυχολογική, κοινωνική, οικονομική βία και οτιδήποτε άλλης
μορφής βία. Είμαστε σε πόλεμο, δεν θα πάμε που λέει ο
Ξυλούρης, είμαστε μόνο που πολεμούνε, αυτή τη στιγμή είναι
όπως παίζανε παλιά μονότερμα και λέει το είχε πάρει
μονότερμα η ομάδα η μια, έτσι μας έχουνε πάρει και εμάς και
εμείς πάμε με σφεντόνα να τους πολεμήσουμε εντάξει; Αν
είναι πρέπει να τους πολεμήσουμε με ότι περισσότερα όπλα
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διαθέτουμε
και
εμείς.
Εμένα
αυτή
η
αίσθηση
αποκρυσταλλώνεται καθημερινά μέσα μου και σε μια παρέα
ανθρώπων που κουβεντιάζω ας πούμε κ.λ.π. και όταν
μαζευόμαστε πριν από κανένα ενάμιση – δυο χρόνια στην
αρχή αυτού του φαινομένου και αυτού που ζούμε σήμερα και
κάναμε την πλάκα μας, λέγαμε τα αυτά μας, έλεγε ο καθένας
την άποψή του, ε, στο τέλος για να χαλαρώσουμε και λίγο και
να το διακωμωδήσουμε πετάει και ένας, εγώ λέω να τους
δείρουμε και όλοι συμφωνήσαμε.
Ε, λοιπόν όσο μένουμε στο λεκτικό τους λέω εγώ τώρα
τελευταία και όλοι συμφωνούμε πάλι ότι πρέπει να τους
δείρουμε, όσο μένουμε στο λεκτικό και δεν προχωράμε στο
πρακτικό, προκοπή δεν θα δούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μαυρογιάννης.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Ο

συνάδελφος

Εγώ όντως καλύφθηκα από πολλούς
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:
προηγούμενους συναδέλφους που μίλησαν και τα είπαν και
μια χαρά. Δεν θα πω περισσότερα, εγώ πάλι θα είμαι μαζί με
αυτά που λέει η Διοικούσα στις κινητοποιήσεις και όλα. Αλλά
να πούμε κάτι ξεκάθαρο, Σγουρέ πριν με ξαναπείς οτιδήποτε
ας μ’ ακούσεις και τουλάχιστον.
Εγώ θα είμαι πάλι εκεί όλα, αλλά πραγματικά παιδιά
σήμερα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και κάτι. Εάν πάμε μόνο με
αυτά τα αιτήματα να πάρουμε πίσω το ΤΣΜΕΔΕ χαλαρά δώσε
μας κανένα ευρώ, κάτι παραπάνω, πραγματικά δεν κάνουμε
τίποτα. Σήμερα η ελληνική κοινωνία ζει ένα δράμα, αυτό το
δράμα σήμερα εάν δεν φύγουμε ξεκάθαρα από εδώ πώς
μπορούμε να το αντιπαλέψουμε δεν υπάρχει περίπτωση να
κάνουμε τίποτα. θα κάνουμε πάλι μία διαδήλωση, θα
μαζευτούμε 150 – 200 δεν ξέρω τι. Αυτό που πρέπει να
βάλουμε ξεκάθαρα εδώ σήμερα είναι ότι, εάν δεν τους
ανατρέψουμε αυτούς και οποιουσδήποτε ακολουθήσουν, που
θέλουν να ακολουθήσουν αυτή την πολιτική, αν δεν πάρουν το
μήνυμα, ότι θα μας έχουν πίσω του σε ότι και αν κάνουν, δεν

σελίς 81

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

θα γίνει τίποτα. Τελεία και παύλα. Ούτε μία διεκδίκηση πλέον
δεν έχει καμία αξία, αν δεν βάλουμε ότι αυτοί δεν μπορούν να
ικανοποιήσουν κανένα αίτημά μας, δεν μπορούν πλέον να
είναι πάνω στην εξουσία, δεν μπορούν να λειτουργήσουν
τίποτα. Αυτοί όλοι που είναι κυβερνόντες και όλα τα φερέφωνά
τους. κανένα πρόβλημα, γιατί σήμερα για τον Σπίρτζη να μην
βγάλουμε; Συνεργάτης απόλυτος ήταν και όταν είπα μια μέρα
στην Αντιπροσωπεία κανείς δεν μίλησε. Συνεργάτης τους ήταν
σε όλη τους τη νομοθεσία, στα πάντα, σε ότι έγινε στην
προηγούμενη 3ετία, μέσα ήτανε και αυτός που αφορούσε τους
μηχανικούς, μη γελιόμαστε.
Αυτά τα έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές, είτε
λέγαμε με τη μείωση των αμοιβών ή την απελευθέρωση του
επαγγέλματος, μην τα ξεχνάμε ποιοι τα έκαναν αυτά είτε
σήμερα έρχεται η φορολογία είτε σήμερα έρχεται η μείωση των
μισθών στο δημόσιο και φτάσαμε στο σημείο τώρα 23 χρόνια
μηχανικός να παίρνω 1.100 ευρώ και να ντρέπομαι να το πω
γιατί υποτίθεται θεωρούμε καλοπληρωμένος. Δεν ντρεπόμαστε
λίγο και ακόμα πάμε και τους ψηφίζουμε τους καραγκιόζηδες.
Εκεί μας φτάσανε. Τίποτα δεν παίρνουμε, γιατί ο κύριος μου
είπε ότι θα τα πάρει και αυτά, τρία παιδιά, καταργούνται τα
αφορολόγητο, ο κ. Σαμαράς, καταργούνται όλα, θα φτάσουμε
στο σημείο πλέον να κάνουμε τους ζητιάνους καταλάβετέ το
και δεν ανατρέπεται μόνο, Μανόλη θα σου πω τι πρέπει να
κάνουμε. Να τους κυνηγήσουμε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πες μου μια πρόταση.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μια πρόταση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να τους κυνηγήσουμε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πού θα βρεις τα λεφτά;
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ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:
Θέλεις
άλλη
πρόταση;
Να
τους
κυνηγήσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση σήμερα με αυτούς να
πάρεις τίποτα, ο κατήφορος είναι δεδομένος για μας, τελεία
και παύλα. Θέλεις να είναι, γιατί θα ακούσω πάλι τι θα κάνει
και ο άλλος, αν κάνει τα ίδια θα τα κυνηγήσουμε και αυτόν.
Όλοι να πάρουν το μήνυμα ότι σήμερα δεν τα χάφτουμε
τελείωσε, δεν μπορούμε να κάνουνε πλακίτσα, δεν μπορούν
να κάνουν οτιδήποτε, αυτά είναι μαλακίες, τι συζητάμε τώρα;
Αν αυτοί ψήφισαν, μα γι’ αυτό πήγαν. Και μη πείτε ότι την
προηγούμενη βραδιά δεν μιλήσανε με το Σπίρτζη και τους είπε
ψηφίστε με και κόψε τα και εγώ θα λέω μπαλωθιές στον αέρα.
Σιγά μη μου πείτε ότι δεν μίλησαν την προηγούμενη το βράδυ
με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου που ήταν στη
Διοικούσα, δεν μίλησαν με τον Σπίρτζη και τον κάθε έναν και
τους είπε ψηφίστε τα. Γελιόσαστε ότι δεν έγινε αυτό; Ότι αυτοί
από μόνοι τους κάνανε το δρόμο και να μην τους δει κανείς
και ψήφισαν; Τα συζήτησαν, ψήφισαν, έκαναν τα πάντα. Μην
φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε πάλι και εμείς κάποιες
κινητοποιήσεις για να κάνουμε, ξεκάθαρα, μέσα στο ψήφισμα
πρέπει να μπει.
Οι μηχανικοί θα πρέπει να παλέψουν να ανατρέψουν
πλέον αυτούς οι οποίοι εφαρμόζουν αυτή την πολιτική. Δεν
υπάρχει άλλος δρόμος, πέρα από την κατήφορο που έχουμε
καθημερινά. Άλλοι, ένα είναι το αίτημα, αυτό, να ανατραπούν,
να φύγουν, να αλλάξει αυτή η πολιτική, πριν μας στείλουν
στον πόλεμο που λέει τα κορμιά μας για να γίνουν στα
κανόνια τους τροφή, ας την κάνουμε μόνοι μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος Γολοβάνης,
αφού πανηγύρισε το γκολ του Ολυμπιακού να έρθει στο βήμα.
Καλησπέρα,
ως
πρώην
μέλος
της
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:
Αντιπροσωπείας και της Διοικούσας, γνωρίζω τις δυνατότητες
του
οργάνου.
Ανεξάρτητα
κομμάτων
και
ιδεολογικών
προσεγγίσεων έχω μάθει ότι όταν είναι κάτι λάθος να
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προσπαθώ να το επανορθώσω, σαν μηχανικός, σαν την
ιδιότητά μου ως μηχανικός και σαν αυτή θέλω να μιλήσω.
Τα τελευταία χρόνια άλλωστε έχω μάθει πάλι ανεξάρτητα
με το τι κάνουνε οι άλλοι, να δουλεύω, να μην ακούω κανέναν,
να προετοιμάζομαι και να πηγαίνω με αυτά τα όπλα. Με αυτά
τα όπλα προσπαθώ να οπλίσω έναν φίλο συνάδελφο να
πράξω αυτό που θεωρώ εγώ σωστό.
Ξεκινώντας λοιπόν ήθελα να πω ότι, οι ασφαλιστικές
κατηγορίες πρωτοεισήχθησαν από τον 2084/92 χωρίς να τις
αναφέρει, στη συνέχεια ορίστηκαν από Προεδρικό Διάταγμα
124 όσον αφορά τον κλάδο τον δικό μας των μηχανικών και με
κάποια συμπληρωματικά Προεδρικά Διατάγματα ορίστηκαν και
για άλλους επαγγελματικούς κλάδους.
Ας πάμε το 2006 στο νόμο του ΤΣΜΕΔΕ. Ο νόμος του
ΤΣΜΕΔΕ προέβλεπε ότι οι μηχανικοί θα πληρώνουν
ασφαλιστικές εισφορές είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε
ως μισθωτοί, ως ένα ποσοστό. Όταν είναι μισθωτοί επί του
μισθού που παίρνουνε ο οποίος δεν θα μπορούσε να
ξεπερνάει κάποια, ένα ποσό, μέχρις αυτό το ποσό δηλαδή
αναγνώρισε ως μέγιστο για ασφαλιστικές εισφορές και για
τους ελεύθερους επαγγελματίες προέβλεπε ένα ποσό ως
ποσοστό 30% επί της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας, όπως
είχε διαμορφωθεί από το 1993.
Τώρα τι συμβαίνει; Μέσα σε αυτό το νόμο υπήρχε και το
θέμα της ειδικής προσαύξησης. Η ειδική προσαύξηση μπήκε
καπέλο σε ένα άρθρο του 2084 και ακόμα παλαιότερα που
ήτανε
οι
ειδικός
πρόσθετος
λογαριασμός
πρόσθετων
παροχών; Δεν θυμάμαι ακριβώς πως λεγότανε. Μπράβο, και
λέει μέσα ότι καθορίζεται ως 12% επί της πρώτης
ασφαλιστικής βαθμίδας, με ενδεχόμενη μελλοντική αύξηση
μετά από 5 έτη, μετά από Προεδρικό Διάταγμα, μέχρι και 20%.
Αυτό λοιπόν το 12% ήρθε και έκατσε άμεσα με βάση κάποιες
προϋποθέσεις στους μισθωτούς του δημοσίου. Κάθεται και
στους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι πιο θιγμένοι όμως, οι πιο
αδικημένοι από την όλη ιστορία είναι η μετά του ’93
ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενοι.
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Παιδιά μιλάμε για τρελές αυξήσεις, μιλάμε γι κάτι παράλογο,
μιλάμε για κάτι το οποίο δεν μπορώ να πιστέψω ότι αν
κάποιος έρθει στη γωνία μπορεί να απαντήσει με λογικά
επιχειρήματα. Και το λέω αυτό γιατί;
Στο νόμο του, εφαρμοστικού νόμου μεσοπροθέσμου, στο
άρθρο 44 προέβλεπε το εξωφρενικό το οποίο από εκεί
καταλαβαίνεις και τη συνεισφορά των μηχανικών στην
κοινωνία υπό ποια έννοια; Ότι εμείς είμαστε αναγκασμένοι να
μεταφράζουμε τη θεωρία σε πράξη, ενώ άλλοι βλέπουν απλά
νούμερα και πιθανόν εγώ θέλω να θεωρώ καλοπροαίρετο ότι
ήτανε ένα μεγάλο λάθος, αλλά βάζοντάς το μέσα στο
μεσοπρόθεσμο το άρθρο 44, τις εισφορές δηλαδή για τη
δημοσιονομική στήριξη την επόμενη 3ετία – 4ετία, αυτοί
περιμένουν να πάρουν κάποια χρήματα. Κακώς, δεν πρόκειται
να τα πάρουνε από εκεί.
Έρχονται λοιπόν και σου λένε, ότι μετατασσόσαστε όλοι
ανεξαρτήτως πόσα χρόνια έχετε εφόσον είσαστε πάνω νομίζω
από τρία, στη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία και μετά ανά
τρία χρόνια παίρνετε καπέλο και πηγαίνετε στην από πάνω
ασφαλιστική κατηγορία. Βάλτε το 20%, ενδεχομένως κάποια
στιγμή στο μέλλον αυτό είναι 12% και βάλτε μέσα στον
υπολογισμό κάτι το οποίο εγώ στο σκέφτηκα, το έβλεπα,
δηλαδή δεν μπορούσα να το πιστέψω. Λέει ο νόμος 12% επί
της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας, αλλά η διαταγή του
Υπουργείου Οικονομικών που λέει, στην διοίκηση του
ΤΣΜΕΔΕ να εφαρμόσει τα μέτρα όπως τα ερμηνεύουν αυτοί,
μιλάει 12% επί κάθε ασφαλιστική κατηγορία. Άρα πάμε σε ένα
κατ’ ελάχιστο ποσό που υπολογίζουμε εμείς, αυτοί όμως
υπολογίζουν ένα μέγιστο, μεγαλύτερο από αυτό που εμείς
θεωρούμε. Γιατί το 12% δεν θα πηγαίνει στην πρώτη
ασφαλιστική κατηγορία, θα πηγαίνει στην κάθε στιγμή
ασφαλιστική κατηγορία που θα είναι ο ασφαλιζόμενος.
Είναι φανερό ότι αυτά τα χρήματα στο μέλλον δεν θα
μπορέσουν να τα πάρουνε, εγώ το βλέπω δηλαδή εντελώς
παράλογο να τεθούν όλα τα επιχειρήματα και να μπορέσει ο
Υπουργός να απαντήσει με λογικά επιχειρήματα. Δεν διαφωνώ
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στο ότι ενδεχομένως να χρειαστεί κάποια στιγμή να
εντείνουμε, αλλά αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο απαιτείται
κοινή δράση, εγώ δεν θεωρώ συναδέλφους αυτούς που τα
ψήφισαν. Δεν είναι καν μηχανικοί, γιατί όταν λένε, δεν είπανε
συμφωνούμε, είπανε διαφωνούμε, αναγνωρίζουμε ότι θα
φέρουν το ΤΣΜΕΔΕ σε αδιέξοδο και όμως τα ψηφίζουμε.
Όμως ο στόχος για μένα δεν είναι αυτοί συνάδελφοι, δεν τους
ξέρω, δεν με ενδιαφέρει τι θα πάθουνε. Για μένα το θέμα είναι
ή αλλάζει ή βουλιάζει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο
Γολοβάνη, υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος που θέλει να
πει κάτι; Κάποια τοποθέτηση; Όχι. Πώς; Ναι μα ευχαρίστως
είπα από τους…, θέλει να μιλήσει κάποια κοπέλα
συναδέλφισσα; Το όνομά σου; Α, μπράβο, ναι, ναι, ορίστε στο
βήμα.
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Γεια σας, εγώ συμμετέχω και στην επιτροπή
ασφαλιστικού, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελα να μιλήσω
ως εκπρόσωπος, γιατί δεν έχουμε πάρει κάποια απόφαση.
Επειδή…
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Τι ειδικότητα έχεις συνάδελφε; Συγγνώμη.
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Πολιτικός μηχανικός, επειδή είχα δει και τη
συνάντηση των πρωτοβουλίας και είχαμε συζητήσει κάποια
θέματα, τι μπορεί να γίνει. Είχαμε καταλήξει ότι πέρα από τις
πορείες, πέρα από το να στείλουμε κάποια e-mail κ.λ.π.,
πρέπει να γίνει και κάτι άλλο σε μια άλλη κατεύθυνση. Να
ακολουθήσουμε τη νομική οδό, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει,
ώστε να φανούνε απτά αποτελέσματα, ότι κάτι πάει να
αλλάξει.
Αυτό που ζητάμε το να παραπεμφθούν σε Πειθαρχικό
έλεγχο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ, που
ψήφισαν υπέρ της αύξησης των εισφορών, νομίζω ότι έχει
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ουσιαστική σημασία, για να φανεί ότι δεν είμαστε απλά λόγια
και κάθε ένας όταν λέει εγώ νομίζω ότι είναι λάθος, αλλά
παρόλα αυτά ψηφίζω και δεν έχω καμία ευθύνη για το τι θα
πάθει το ταμείο, τότε ή δεν πρέπει να είναι στη θέση αυτή και
σαν μηχανικοί δηλαδή βάζουμε μία υπογραφή και λέμε ξέρω
το έργο θα είναι λάθος αλλά υπογράφω; Κάτι αντίστοιχο δεν
είναι; Δεν ξέρω.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Ναι αλλά δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει κάποιος
για να πάρει σε Πειθαρχικό. Αν δεν κινηθεί δηλαδή να πάει
στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είπανε, θα το κάνουν; Αν δεν
το κάνουν θα το κάνομε εμείς;
Νομίζω ότι αυτά πρέπει να δούμε και σε δεύτερη φάση το
τι λέει το ΤΕΕ για τις πορείες και επίσης στο δελτίο τύπο
εμένα κάτι που μου έκανε πάρα πολύ κακή εντύπωση, είδα μία
λίστα από παραδείγματα, ο «χι» μηχανικός έχει αυτό και αυτό
το πρόβλημα, δηλαδή τι είναι αυτό; Και τι έκανε για να μη
φτάσουμε εδώ;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ποιο δελτίο τύπου;
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Πολύ μελό, πολύ μελό. Το τελευταίο δελτίο
τύπου με τις αποφάσεις που λέει όλα αυτά, το ποιες είναι οι
δράσεις.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Στο κεντρικό ή…
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Στο κεντρικό, στο κεντρικό.
Και ως προς την άρση δεν έχω καταλήξει, δεν ξέρω και
οι συνάδελφοι τι πιστεύουν. Νομίζω όμως ότι το δικαίωμα
στην ασφάλιση δεν πρέπει να χαθεί, ακόμα και όσοι είναι
άνεργοι και εγγράφονται στον ΟΑΕΔ, έχουν την περίθαλψη.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
στον ΟΑΕΔ.

ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

Εσύ συναδέλφισσα δεν μπορείς να γραφτείς

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Ναι λέω για ένα ακόμα, δεν πρέπει να χαθεί
όμως αυτό το δικαίωμα, διαφορετικά θα πάμε στην ιδιωτική
περίθαλψη, κάτι που ίσως θέλουν, δεν ξέρω. Αυτά ήταν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θέλει κάποιος ή κάποια άλλη
συναδέλφισσα να μιλήσει ειδικά από τους επισκέπτες;
Συνάδελφοι δεν βλέπω κάποιον άλλο που να θέλει να
κάνει μία τοποθέτηση, εδώ έχουμε δύο κείμενα, το ένα κείμενο
ανέπτυξε ο Πρόεδρος της Διοικούσας με 12 σημεία, τα οποία
τα είπε ένα – ένα και ένα άλλο κείμενο από την
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ που έχει κάποια αντίστοιχα σημεία. Εγώ
να ρωτήσω, συνάδελφε Φανουράκη να ρωτήσω κάτι, έχουμε
δύο κείμενα. Αυτά τα δύο κείμενα μπορούν να γίνουν ένα και
να έχουμε μία ομόφωνη απόφαση τώρα; Όχι! ‘Όχι ! Συνεπώς
συνάδελφοι
υπάρχει
κάποιο
τυπικό
πρόβλημα
όπως
καταλαβαίνετε και θα πρέπει να διακόψουμε τη συνεδρίαση
και να επαναληφθεί την επόμενη Τετάρτη. Το γιατί; Είναι
αυτονόητο, όταν αθροίσετε το αποτέλεσμα των ψήφων θα
δείτε πόσοι είναι.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Πόσοι είμαστε;
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: 21.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: 21 είμαστε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ορίστε, ορίστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Μπορώ να έχω λίγο;
Βεβαίως,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφος Πρόεδρος της Διοικούσας.

στο

βήμα

ο
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Συνάδελφοι αυτό το οποίο πρέπει
να καταφέρουμε νομίζω, πρώτα απ’ όλα είναι να… (αλλαγή
κασέτας)
…γιατί ήμουνα λέει ιδιαίτερα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
αντιευρωπαϊστής λέει και πώς λέει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ
τον ξέραμε φιλοευρωπαϊστή πώς έγινε αντιευρωπαϊστής; Με
τον Συντιχάκη το Μανόλη σχεδόν ταυτιζότανε οι απόψεις μου,
ειδικά με το συνάδελφο του ΠΑΜΕ το οποίο ήτανε ένα ήπιο
παιδί, εξέφρασε έτσι πολύ ήπια τις απόψεις του, μπορώ να
πω ότι ήτανε αυτός στη θέση μου και τα έλεγε. Όμως
ξεκαθάρισε ο Στέλιος ο Ορφανός, ότι εμείς οι δύο δεν
μπορούμε να βρεθούμε από την ίδια πλευρά. Όταν του είπα,
Στέλιο υπάρχει ταύτιση να κάνουμε ένα συντονιστικό αυτό που
είναι μες τις προτάσεις μου, να είμαστε την άλλη φορά στην
ίδια πλατεία, να μην είμαστε σε δυο πλατείες, να είμαστε στην
ίδια πλατεία, να πάμε μαζί. Μου λέει όχι μου λέει, δεν
μπορούμε να πάμε, κάτι παρόμοιο που είπε και ο Κώστας
απόψε. Δηλαδή εγώ σε αυτό το κείμενο το οποίο καταθέτω και
θέλω να σας διαβάσω και την εισαγωγή που βάζει η εισαγωγή
και το πολιτικό πλαίσιο του αγώνα. Για την ανατροπή που είπε
ο Αντώνης, για τις πολιτικές που μας οδηγήσανε εδώ τις
μνημονιακές και θέλω ένα λεπτό Πρόεδρε να το διαβάσω αυτό
το πολιτικό κείμενο που είναι η εισαγωγή. Και οι 12 προτάσεις
μας που αν θέλετε εδώ να προσθέσω ότι θέλετε, έβαλα και για
τη γενική συνέλευση που λες Κώστα, έβαλα και αυτό που είπε
ο Γιάννης ο Βαϊλάκης για τις συντάξεις, αυτά που είπε η
Ειρήνη τα συμπεριλαμβάνουμε όλα για τους αγώνες μας, για
την ΕΔΥΔΑΣ, όλα αυτά τα οποία λέει η ΕΜΔΥΔΑΣ είναι όλα
μέσα. Γιατί δηλαδή συνάδελφοι δεν μπορούμε να το
ψηφίσουμε αυτό το πράγμα σήμερα και να είμαστε όλοι μαζί
από την ίδια πλευρά του αγώνα; Και να μην χάσουμε μία
βδομάδα και δέκα μέρες;
Και αν θέλετε μπορώ να διαβάσω λίγο γιατί έχει ιδιαίτερη
σημασία, τις πολιτικές που λέει ο Κώστας ότι είμαστε
διαφορετική πλευρά.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

Ψήφισμα, το οποίο μπορεί να έχει τίτλο για παράδειγμα:
«Πλαίσιο δράσης του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την ανατροπή των
πολιτικών που καταστρέφουν τον κλάδο και το ΤΕΕ» ή «ο
αγώνας των μηχανικών σήμερα είναι αγώνας επιβίωσης» ή
«στην επίθεση του συστήματος απαντούμε με αντίσταση και
δράση». Διαλέγετε και παίρνετε.
Ψήφισμα λοιπόν
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ μετά τις τελευταίες
αποφάσεις που αφορούν τα ασφαλιστικά ταμεία του κλάδου
των μηχανικών και επιβάλουν δυσβάστακτες αυξήσεις στις
εισφορές των συναδέλφων, οδηγούν τους μηχανικούς στην
εξαφάνιση.
Καλεί τα μέλη μας σε αγωνιστική κινητοποίηση που θα
καταδικάσει και θα ακυρώσει στην πράξη τη νέα επίθεση που
πλήττει συνολικά την ελληνική κοινωνία. Απέναντι στις
μνημονιακές πολιτικές που συντρίβουν την παραγωγική και
κοινωνική συνοχή του τόπου μας και οδηγούν τους Έλληνες
εργαζόμενους και τον επιστημονικό κλάδο των μηχανικών
στην πλήρη ενσωμάτωση, στον νέο καταμερισμό του
συστήματος των αγορών, χωρίς δικαιώματα για κανένα. Εμείς
υψώνουμε τη φωνή μας, τονίζουμε την αντίθεσή μας και
δηλώνουμε πως θα κινητοποιηθούμε με όλους τους τρόπους
για
την
ανατροπή
και
την
αποτροπή του ακραίου
νεοφιλελεύθερου μετασχηματισμού και του εκφασισμού που
τον το συνοδεύει.
Συγκεκριμένα
προτείνουμε
τις
παρακάτω
άμεσες
δράσεις.
Δηλαδή αγαπητοί συνάδελφοι και από το ΚΚΕ και από
τον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ και απ’ όπου θέλετε και ΠΑΣΟΚ και ΝΕΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, αυτό το πολιτικό πλαίσιο μετά από όλες τις
τοποθετήσεις που ακούστηκαν εδώ μέσα, δεν μας εκφράζει
όλους;
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Όχι;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ενδεχομένως μόνο το Θεόδουλο
και το Γιάννη τον Βαϊλάκη δεν εκφράζει, δηλαδή την παράταξή
μου, ενδεχομένως. Όμως είναι ένα βήμα όπως είναι όλα τα
βήματα που έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα στο Τεχνικό
Επιμελητήριο για να είμαστε όλοι μαζί και γι’ αυτό καταφέραμε
να βγάλουμε όλες αυτές τις ομόφωνες αποφάσεις στη
Διοικούσα και γι’ αυτό καταφέραμε να βγάλουμε και αυτές τις
ομόφωνες αποφάσεις στην Αντιπροσωπεία και γι’ αυτό εγώ
σας καλώ και σήμερα, χωρίς βέβαια να το εκβιάζω σε καμία
των περιπτώσεων, χωρίς καμία διάθεση πατρότητας. Αυτές
είναι οι θέσεις όλων μας παιδιά, δεν είναι οι θέσεις του
Ινιωτάκη, δεν είναι οι θέσεις της ΠΑΣΚ, δεν είναι…, είναι
πλέον αυτό που λες Κώστα να το κάνουμε πράξη. Εδώ να
υπογράψω και σήμερα, εάν το εννοούσες να ξεκινήσουμε από
σήμερα να φτιάξουμε την μεγάλη ενιαία παράταξη των
μηχανικών, να κατεβάσουμε τις ταμπέλες και ΠΑΣΚ και ΔΚΜ
και ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ και όλες. Ελάτε να το κάνουμε
σήμερα πράξη μέσα από τον αγώνα μας. Ελάτε, σας
προκαλούμε αλλά την πρόκληση να τη δούμε στην πράξη να
απαντιέται μέσα από τον αγώνα και δίπλα – δίπλα. Χωρίς να
έχουμε το δάκτυλο τεντωμένο και να λέμε εσείς, εσείς οι
ΠΑΣΟΚοι φταίτε για όλα, εσείς οι ΠΑΣΟΚοι που βάλατε τον
Σπίρτζη, που βάλατε τον Γαβρίλη, που βάλατε τον έναν, που
βάλατε τους Υπουργούς.
Λοιπόν, εμείς σας καλούμε σήμερα με τα συγκεκριμένα
πλαίσια, τις συγκεκριμένες δράσεις και το συγκεκριμένο
ενωτικό και αγωνιστικό πλαίσιο να πάμε μαζί. Κάντε την
υπέρβασή σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ξυλούρη.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Λοιπόν,

συνάδελφε
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Δυο λεπτά όχι παραπάνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε εγώ θέλω να μας
πεις εάν συμφωνείς σε μία ομοφωνία.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Όχι, όχι.
Λοιπόν ακούστε, ακούστε συνάδελφοι να δείτε ότι…,
πρώτον.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλώ ησυχία.
Όταν τουλάχιστον μιλάω εγώ δεν έχω
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
προσωπικά με κανέναν, ένα.
Δύο, μιλάω σε επίπεδο κομματικό και πολιτικό και
συνδικαλιστικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
καταλήξουμε κάπου.

Ησυχία

συνάδελφοι

να

Θεωρώ και αντιμετωπίζω τον Πρόεδρο της
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
Διοικούσας εκλεγμένο από τη μεριά της ΠΑΣΚ, αυτό γνωρίζω.
Συνεργαστήκανε με τη ΔΚΜ, με γεια τους με χαρά και βγάλανε
Πρόεδρο, αυτό γνωρίζω. Γνωρίζω επίσης ότι, η παράταξη την
οποία εκπροσωπεί και όχι ο Πέτρος ο Ινιωτάκης, η παράταξη
στην οποία ανήκει, η πολιτική της βασίζεται σε αυτά που εγώ
κατήγγειλα προηγούμενα.
Κατά συνέπεια είναι σαν να σας λέω εγώ
εσείς, ο
Κώστας ο Φανουράκης ήτανε ρε παιδιά και ψήφισε αυτό το
νομοσχέδιο, εγώ θα πάθαινα ζάχαρο πρώτα απ’ όλα. Δηλαδή
να ήτανε αντιπρόσωπος της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ και να
ψηφίσει αυτό, εγώ ή θα έφευγα επιτόπου ή θα πάω να τον
πνίξω. Δεν είδα κανένα άτομο από την ΠΑΣΚ να το καταγγείλει
και βγαίνει τώρα ο Πρόεδρος και λέει, εγώ, άσε τις
παρατάξεις. Όχι τις παρατάξεις εγώ δεν τις αφήνω. Εγώ
εκπροσωπώ την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ξέρετε την κομματική
μου τοποθέτηση και είμαι ανοιχτός. Θεωρώ ότι οι απόψεις της
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παράταξης μου με αυτές της δικιάς σας είναι αντιδιαμετρικές,
τελεία και παύλα.
Τώρα αν αυτή την εισήγηση την κάνεις σαν Πέτρος
Ινιωτάκης ή οποιοσδήποτε άλλος, τότε να κάτσουμε να
κουβεντιάσουμε άλλα πράγματα. Αλλά ζητήματα ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης, καπιταλιστικής ολοκλήρωσης, ευρωπαϊκής
πολιτικής, ευθύνης των Κυβερνήσεων, του ΠΑΣΟΚ, της ΝΕΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, όταν δεν τα βάζεις να τα γράψεις και να τα
εμπεδώσεις πρώτα εσύ, δεν θα τα εμπεδώσουνε άλλοι. Κατά
συνέπεια είμαστε από την απέναντι μεριά, τελεία και παύλα.
Και δεν κρίνω συναισθήματα, μπορείς να έχεις το ίδιο
συναίσθημα που έχω και εγώ, όμως πολιτικά είτε μου αρέσει
εμένα είτε δεν σου αρέσει, εσύ και η παράταξή σου είναι από
την απέναντι μεριά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλώ, συνάδελφοι μισό
λεπτό, Κώστα ορίστε, σύντομα. Μη μιλάτε τώρα.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Εμείς θα θέλαμε να βγει από σήμερα κάτι,
φαίνεται δύσκολο, θα το θέλαμε για να μην χάνουμε χρόνο
αυτό. Επίσης δεν κολλάμε σαν παράταξη δεν κολλάμε να
στηρίξουμε οποιοδήποτε ας πούμε ψήφισμα έχει αυτά που
πιστεύουμε. Επειδή βλέπω όμως ότι όλοι θέλουμε να γίνει κάτι
και θέλουμε να γίνει όπως ειπώθηκε και μία γενική συνέλευση
των μηχανικών, θέλετε να συμφωνούσε σε αυτό κατ’ ελάχιστον
όλοι, γιατί αυτή τη στιγμή όπως βλέπετε αν δεν
συμφωνήσουμε όλοι δεν μπορούμε να πάρουμε. Να
συμφωνήσουμε αν θέλετε σε μία τέτοια συνέλευση και να
δρομολογηθεί ή δεν ξέρω τώρα πως θα γίνει με την
Αντιπροσωπεία, με τη Διοικούσα είναι πιο απλό. Δεν ξέρω τι
θα γίνει με την Αντιπροσωπεία, να δρομολογηθεί, να παρθεί η
απόφαση και στην Αντιπροσωπεία πάντως, όχι πως θα γίνει
κάτι αλλά δεν μπορεί η Αντιπροσωπεία να μην έχει θέση σε
αυτό το θέμα. Να παρθεί απόφαση σήμερα δεν γίνεται
προφανώς, εγώ θα ήθελα να γίνει αν συμφωνούσαμε όλοι
τουλάχιστον.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

Ας συμφωνήσουμε Πρόεδρε να γίνει αν θέλουνε οι
παρατάξεις όλες μία ολομέλεια των μηχανικών, μία γενική
συνέλευση με αυτό το θέμα, αν θέλετε και να δρομολογηθεί να
παρθεί η απόφαση στην Αντιπροσωπεία, έστω την άλλη
βδομάδα δεν ξέρω. Η Διοικούσα επίσης, εντάξει και η
Διοικούσα έχει πάρει τις αποφάσεις της, εγώ θα ήθελα να
συνεχίσει ας πούμε σε πιο έντονο ρυθμό τις κινητοποιήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Η ουσία συνάδελφοι είναι,
αναπτύχθηκαν οι απόψεις, υπάρχει όπως σας είπα το τυπικό
θέμα αυτή τη στιγμή της απαρτίας, συνεπώς μόνο μία
ομόφωνη απόφαση θα μπορούσε να συζητηθεί, αφού απ’ ότι
φαίνεται δεν είναι δυνατόν, έτσι δεν είναι; Αν επιτρέπεται, αν
επιτρέπεται, τι κατάλαβα εγώ και το λέω.
Εγώ βλέπω ότι είναι τα ίδια πράγματα, αν θέλετε με λίγο
διαφορετικές εκφράσεις και στο ένα κείμενο και στο άλλο
υπάρχει η έννοια της γενικής συνέλευσης και τα υπόλοιπα θα
έλεγα ότι θα συμφωνούσα με το συνάδελφο τον Πασχαλίδη
που λέει ότι, ποιο αριστερό κείμενο είναι αυτό από το άλλο.
Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι θέμα πως το βλέπει και
πως το κρίνει κάποιος.
Θέλεις να πεις κάτι;
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Ναι αν επιτρέπεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι βεβαίως, ο συνάδελφος
Φανουράκης στο βήμα.
Ο
συνάδελφος
ο
Πασχαλίδης
κάνει
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:
καλαμπούρι και καλά το κάνει βέβαια και οι προτάσεις μας δεν
είναι τίποτα σπουδαίο κανένα εκεί σπουδαίο κείμενο, πέντε
πράγματα εκεί γραμμένα για να πούμε και την αλήθεια.
Εν πάση περιπτώσει, επειδή η πραγματικότητα μας κάνει
και αλλάζουμε σκέψεις, απόψε δεν είναι υποχρεωτικό να
Εδώ
βλέπουμε
την
πραγματικότητα,
συμφωνήσουμε.
συμφωνούμε ότι δεν πάει άλλο. Πρόεδρε, Γιάννη, συγγνώμη
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μισό λεπτό, και θεωρώ ότι είναι σωστό πριν προχωρήσουμε
ας μαζευτούμε όλοι οι μηχανικοί, δηλαδή αυτό το θεωρούμε
βασικό και δεν έχουμε λόγο να διαφωνήσει κανείς νομίζω. Ας
πάμε να ακούσουμε και τις απόψεις και το λέω με ειλικρίνεια,
να ακούσουμε και τον άλλο συνάδελφο.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Θα έρθουνε συνάδελφοι;
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Δεν το ξέρω, άμα δεν έρθουμε μοναχοί μας
αγώνα δεν κάνουμε Γιάννη. Αν δεν έρθουνε συνάδελφοι δεν
κάνουμε αγώνα πάμε στα σπίτια μας, δεν θα χάνουμε την ώρα
μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Εγώ προτείνω μια και είναι στο
πλαίσιο, να…
Μα έχεις ας πούμε και άλλα πράγματα
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:
που…, εγώ ας πούμε τον Σπίρτζη τον ακούω και λέει όλοι
μαζί, εγώ δεν πάω με τον Σπίρτζη, δεν γίνεται Πέτρο και αυτό
το όλοι μαζί με…
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Ο Σπίρτζης λέει όλοι μαζί, δεν το μπορώ το
όλοι μαζί, άσε το αργότερα αυτό. Αυτή τη στιγμή λέει…, ένα
λέμε, να μεθοδεύσουμε να κάνομε μία συγκέντρωση οι
μηχανικοί να τους ακούσουμε και βλέπουμε τι κάνουμε αυτό.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Να πω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πες αλλά σύντομα, σύντομα.
Σύντομα παιδιά, ησυχία.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Εγώ θέλω να πω επειδή οι εξελίξεις τρέχουν,
απ’ ότι φαίνεται εδώ απόφαση θα βγει μόνο για την μάζωξη
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των μηχανικών, η οποία προφανώς θέλει και κάποιο χρόνο
φαντάζομαι, δεν φαντάζομαι ότι τα αντανακλαστικά μας είναι
τέτοια που με ένα απλό mail θα έρθουνε όλοι. Οι εξελίξεις
τρέχουνε, ενδεχομένως από αύριο να τρέχουν κινητοποιήσεις
των μηχανικών του δημοσίου και των εργοληπτών. Θεωρώ ότι
άμεσα πρέπει να ανταποκριθεί το Τεχνικό Επιμελητήριο. Αν
δηλαδή αύριο βγάλει η ΕΜΔΥΔΑΣ απόφαση σε σχέση μετά
από τη συνάντηση που έχουνε σήμερα, ανεξάρτητα από πως
ανταποκρίθηκε το ΤΕΕ, θα πρέπει να γίνει σίγουρα κάτι.
Δηλαδή θα πρέπει να τη στηρίξουμε, εδώ θα πρέπει να
κινητοποιηθούμε, θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με
τους ΟΤΑ, που ούτως ή άλλως βρίσκονται σε διαδικασία μια
που από εκεί ξεκινάει η ιδιωτικοποίηση των φορέων του
δημοσίου. Και νομίζω πρέπει να είμαστε ανεξάρτητα από όλα
τα άλλα σε μία ετοιμότητα να μπορούμε να ανταποκριθούμε
άμεσα. Διότι μιλάμε για ένα διάστημα των επόμενων δύο
βδομάδων, αυτό.
Λοιπόν ωραία, όλοι
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συμφωνούμε σε όλα , αλλά επί του πρακτέου διαφωνούμε.
Ακούστε κάτι, εγώ κάνω μία τελευταία έκκληση, τα
κείμενα είναι τα ίδια σχεδόν με διαφορετικές εκφράσεις. Ένα
λεπτό, εσείς
επιμένετε σε όχι, έστω και με κάποιες
τροποποιήσεις; Όχι δεν θέλετε…, θέλετε το κείμενο σας
ατόφιο.
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κώστα ένα λεπτό, όταν λέμε
ζύμωση, η διαδικασία της Αντιπροσωπείας είναι συγκεκριμένη.
Αυτή τη στιγμή ή θα ψηφίσουμε κάτι ομόφωνα να μην υπάρξει
ένσταση δηλαδή,
ή διακόπτουμε και πάμε στην επόμενη
συνεδρίαση η οποία θα γίνει την επόμενη Τετάρτη, δεν μπορεί
να γίνει νωρίτερα. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι δεν μπορούμε να
κάνουμε κάτι άλλο, επομένως θα διακόψουμε τη συνεδρίαση…
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(Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Η επόμενη πρέπει να έχει
τον ίδιο αριθμό μελών γιατί είναι συνεχιζόμενη, δεν είναι
επαναλαμβανόμενη, να το έχετε υπόψη σας αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Δηλαδή αν δεν έρθει τόσοι πολλοί,
πιθανόν να μην πάρουμε απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δεν θα πάρουμε απόφαση.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ωραία και τι θα κάνουμε;
Ακούστε, ακούστε, η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνεδρίαση, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, η συνεδρίαση είναι
διακοπτόμενη, δηλαδή συνεχιζόμενη, συγγνώμη να γίνει κάτι
σαφές, δεν είναι συνεδρίαση που ματαιώθηκε εξ αρχής άρα
πάμε σε μία επαναλαμβανόμενη, είναι συνεχιζόμενη και έχει
την ίδια απαρτία, να το ξεκαθαρίσουμε. Εάν δηλαδή δεν
είμαστε 27 την επόμενη Τετάρτη δεν παίρνουμε απόφαση,
απλά.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Τότε τι θα γίνει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τότε; Θα πρέπει να…, τότε
θα πρέπει να συγκληθεί νέα Αντιπροσωπεία.
Λοιπόν συνάδελφοι, δια ταύτα, μετά από αυτά
διακόπτεται η συνεδρίαση λόγω έλλειψης απαρτίας, θα
επανέλθουμε εδώ την επόμενη Τετάρτη στις 7:30 η ώρα,
παρακαλώ να είστε όλοι εδώ.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Μπορούμε και αύριο στη Διοικούσα να πάρουμε
άλλη μια απόφαση…
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Κώστα,
Κώστα
δεν
αντικαθίσταται η απόφαση της Αντιπροσωπείας με την
απόφαση της Διοικούσας, πρέπει να έρθουμε την Τετάρτη.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Το ξέρω.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
Τετάρτη.

Αφού δεν θα έχουμε απαρτία βρε παιδιά την

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Και όπου θα συζητήσουμε
και τα υπόλοιπα θέματα.
Η ώρα είναι 11 παρά πέντε, καληνύχτα σας.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

