ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15 η
(συνεχιζόμενη)
Στις 10 - 10 - 2012
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η 15 η
(συνεχιζόμενη)
Της Αντιπροσωπείας του Τμήματος
Της 10 η ς Οκτωβρίου 2012
Ημέ ρα Τετάρτη και Ώρα 20:00

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ
(Απούσα)

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ

σελίς 3

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΖΕΡΒΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ,
ΒΡΕΝΤΖΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ,
ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ,
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΩΣΤΑΚΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ,
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΑΝΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ,
ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,
ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ
ΜΑΞΙΜΟΣ,
ΣΓΟΥΡΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ,
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ,
ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΙΩΣΗΦ,
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΤΖΑΒΛΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ,
ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ
ΧΑΡΑ,
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΙΟΥΛΙΑ,
ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 53
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:18
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 35
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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.
5. Ενημέρωση και εξελίξεις αναφορικά με την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011, για τις
εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ.
6. Ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό των ευρωκωδίκων και των
προτύπων του ΕΛΟΤ.

---------------------

σελίς 5

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

Έλεγχος
απαρτίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Συνάδελφοι στις 19.55, είμαστε παρόντες 18, …συνεπώς με
βάση το άρθρο 7 παράγραφος 9 του Ν. 1486/84 δεν έχουμε
απαρτία, δεν έχουμε απαρτία και συνεπώς η συνεδρίαση
πλέον ματαιώνεται.
Πριν κλείσουμε έτσι και αλλιώς την σημερινή συνάντηση,
να κάνουμε δυο κουβέντες, α, τα θέματα, τα θέματα που
εκκρεμούσαν που ήταν η ψήφιση ενός πλαισίου δράσης για
την ανατροπή των πολιτικών που καταστρέφουν τον κλάδο και
το ΤΕΕ, όπως είχαν ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της
Διοικούσας, καθώς επίσης και η ψήφιση ενός κειμένου από
την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ για το ίδιο θέμα, δεν μπορεί να γίνει
και παραπέμπεται στη Διοικούσα πλέον και το ένα και το άλλο
κείμενο, η οποία θα αποφασίσει πλέον.
Τώρα, επίσης υπάρχει ένα θέμα που είχαμε δεχθεί να
συζητήσουμε και αυτό παραπέμπεται, είναι η ελεύθερη και
δωρεάν πρόσβαση στο υλικό των ευρωκωδίκων. Ένα θέμα
που εισήγαγε και το είχαμε δεχθεί ομόφωνα, ο συνάδελφος
Κωστής Φανουράκης.
Τώρα εκτός πλέον διαδικασίας ήθελα να συζητήσουμε λίγο. Υπήρχε
ένα θέμα σχετικά με τα έργα στην Κρήτη. Ήθελα να σας ρωτήσω, εξάλλου
ήτανε

μία

συζήτηση

προβληματισμού,

εάν

επιθυμείτε

στην

επόμενη

συνεδρίαση ή σε μία έκτακτη συνεδρίαση να κάνουμε μία συζήτηση για τα
μεγάλα έργα της Ανατολικής Κρήτης, αν επιθυμείτε. Τη συνεργασία μελετητών,
κατασκευαστών

κ.λ.π.

και

με

σκεπτικό

προβληματισμού

και

όχι

χειροκροτημάτων.
Ο προβληματισμός είναι ο εξής, υπάρχουν πολλές μελέτες μεγάλων
έργων της Ανατολικής Κρήτης και της Δυτικής, αλλά η αρμοδιότητά μας είναι η
Ανατολική

Κρήτη,

οι

οποίες

έχουν

πρόβλημα

καθυστερήσεων,

έχουν

προβλήματα χωροθετήσεων, προβλήματα σχεδιασμών. Πηγαινοέρχονται αυτές
οι μελέτες, υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και εγώ σκέφτηκα ότι θα
μπορούσε το Τεχνικό Επιμελητήριο, η Αντιπροσωπεία του, καταρχήν να λάβει
γνώση και παράλληλα να πάρει θέση. Π.χ. να πω ένα παράδειγμα για να
καταλάβετε τι εννοώ.
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Συζητείται πολλά χρόνια τώρα, 4-5 χρόνια ο σχεδιασμός των εθνικών
δρόμων στο Νομό Λασιθίου και στο Ηράκλειο βέβαια, κατά πόσο θα είναι
μονού κλάδου, διπλού κλάδου. Υπάρχει μία διαφορετική αντίληψη από την
Ειδική

Υπηρεσία

Περιβάλλοντος.

Θα

μπορούσαν

λοιπόν

αυτοί

οι

προβληματισμοί να τεθούν εδώ και να πούμε και εμείς τη γνώμη μας σαν
Αντιπροσωπεία πλέον. Δεν συγχέω το υπηρεσιακό σκέλος με το θέμα της
Αντιπροσωπείας, η υπηρεσία μας έτσι και αλλιώς – η υπηρεσία η δικιά μου
δηλαδή

- έχει πει την άποψή της, αλλά κρίνω ότι ενδεχομένως θα ήταν

ενδιαφέρον και η Αντιπροσωπεία να πει μια γνώμη.
Λοιπόν, για το θέμα το οποίο θέλει μία προετοιμασία σχετική, αν
συμφωνείτε θα πρέπει τρεις συνάδελφοι, εγώ διατίθεμαι να είμαι ένας από
τους τρεις και άλλοι δύο, να οργανώσουμε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση που
θα είναι αποκλειστικό θέμα αυτό. Δηλαδή θέματα έργων και μελετών μεγάλων
έργων στην Κρήτη, στην Ανατολική Κρήτη εν προκειμένω. Και βέβαια από εκεί
μπορούν να μπουν και διάφορα άλλα ζητήματα.
Αν συμφωνείτε να ορίσουμε μία τριμελή επιτροπή, εγώ δέχομαι να είμαι
στην επιτροπή αν συμφωνείτε και εσείς και άλλοι δύο. Καταρχήν συμφωνείτε
να το φέρουμε αυτό το θέμα έκτακτη συνεδρίαση ας πούμε…
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Μία τακτική γιατί;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
επομένου;

Συμφωνείτε

κάτι

Ας πούμε τέλος του μήνα ή αρχές του

τέτοιο;

Αφού

γίνει

η

προετοιμασία

από

μία

επιτροπή, γιατί θέλει μία προετοιμασία.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Πρόεδρε στην παρούσα φάση έχουμε άλλες προτεραιότητες
άλλου κλάδου, άλλα προβλήματα…
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Αφού δεν έχεις τίποτα από αυτά που θέλουμε να κάνουμε.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:

(Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)…, για

όσους δεν γνωρίζουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Σύμφωνοι εγώ το έθεσα προβληματισμό, με
αυτή την έννοια το έφερα και στην Αντιπροσωπεία, αν συμφωνείτε.

σελίς 7

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Δεν έχω πρόβλημα να μπει, να μπει…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, όχι αν δεν θέλετε δεν το κάνουμε, αν
δεν θέλετε συνάδελφοι δεν το κάνουμε, δεν είναι υποχρεωτικό.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:

Γιώργο έχει δίκιο, μπορεί να μην γίνει μέχρι τέλος του μήνα,

αλλά να γίνει τον άλλο μήνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Βεβαίως, θα είναι θέμα της επιτροπής πως
θα τα προετοιμάσει. Εσύ συμφωνείς, οι άλλοι συμφωνούν;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εμείς συμφωνούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Εσείς συμφωνείτε, εσείς; Ωραία, εσύ τι λες

Μανόλη συμφωνείς; Ωραία θα έλεγα λοιπόν να ορίσουμε μία τριμελή επιτροπή,
η οποία να προετοιμάσει αυτή τη διαδικασία. Ο Αντώνης ενδιαφέρεται έτσι;
ΖΕΡΒΟΣ: Σαν Λασίθι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Σαν Λασίθι βεβαίως, εγώ τίθεται στην κρίση
σας αν θέλετε επειδή αναγκαστικά ασχολούμαι και με αυτά τα θέματα, κάποιος
άλλος που θα ήθελε να ασχοληθεί; Για να προετοιμάσουμε αυτή την ιστορία,
γιατί

θέλει

μία

προετοιμασία.

Υπάρχει

κάποιος

άλλος;

Κώστα

Μπριλάκι

ενδιαφέρεσαι; Διατίθεσαι; Υπάρχει κάποιος άλλος; Ποιος; Ο συνάδελφος
Κουμπενάκης είσαι;
Έτσι και αλλιώς είμαστε εκτός διαδικασίας, δεν πειράζει, κάτσει, κάτσε
να ακούσεις, όχι, όχι τώρα δεν υπάρχει για υπογραφές, έτσι και αλλιώς δεν
συμπληρώναμε απαρτία. Συνάδελφε Κουμπενάκη καταρχήν σε καλωσορίζουμε
που ήρθες αν και τώρα είμαστε εκτός απαρτίας, είμαστε σε άτυπη συνεδρίαση.
Για να κλείσουμε το προηγούμενο θέμα, συνάδελφοι για να κλείσουμε το
προηγούμενο θέμα, αυτά που συζητάμε τώρα δεν είναι πρακτικά, δεν θα τα
δείτε στα πρακτικά.
Είπαμε να κάνουμε μία επιτροπή, Ζερβός, Κώστας Μπριλάκις και εγώ
να οργανώσουμε μία έκτακτη συνεδρίαση με αποκλειστικό θέμα «Μεγάλα έργα
στην

Ανατολική

Κρήτη».

Μελέτες,

έργα

και

οτιδήποτε

άλλο

η

επιτροπή
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εισηγηθεί. Συμφωνούμε; Ωραία, με αυτό…, εντάξει, ωραία, ωραία. Συνάδελφοι
πιστεύω ότι θα αξίζει τον κόπο, πιστεύω, για όλους.
Με αυτό, με αυτή την εκτός διαδικασίας έτσι συνεννόηση εγώ κλείνω
για σήμερα, όποιος άλλος θέλει να πει εκτός διαδικασίας κάτι ευχαρίστως.
Πρόεδρε.
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Να πω δυο πληροφορίες που ενδιαφέρουνε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ο συνάδελφος Φανουράκης.
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:

Από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ, το ένα είναι ότι από σημερινό

κιόλας δελτίο τύπου είναι, βάλανε καινούρια εισφορά πάνω στις εισφορές μας,
υπέρ δαπάνης λέει για την κατ’ οίκο φροντίδα ηλικιωμένων. Για δαπάνες κατ’
οίκον φροντίδας συνταξιούχων, υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 2 τοις χιλίοις. Το έχει
10/10ου σήμερα.
Ένα άλλο ενημερωτικό που θα (…) στο Επιμελητήριο να κινητοποιήσει.
Εκεί μέσα δίνω δύο στοιχεία που ίσως μας ενδιαφέρουνε. Το ένα είναι ότι τα
τελευταία χρόνια εγγραφότανε στο ΤΣΜΕΔΕ από το 2007 που έχει στοιχεία
4 . 1 0 0 – 4 . 4 0 0 – 4 . 3 0 0 , τ ο χ ρ ό ν ο . 3 . 5 0 0 σ τ ρ ο γ γ υ λ ε ύ ω τ α ν ο ύ μ ε ρ α τ ο ’1 1 κ α ι τ ο
’1 2 μ έ χ ρ ι 2 9 / 9 ο υ ε ί χ α ν ε γ ρ α φ τ ε ί 1 . 5 9 5 , δ ε ν π ά ν ε δ η λ α δ ή ν α γ ρ α φ τ ο ύ ν ε .
Επίσης, επίσης συνάδελφοι άλλο ένα στοιχείο που ίσως να λέει κάτι είναι ότι,
από τις 97.700 ασφαλισμένους του κλάδους υγείας τομέα μηχανικών και ΕΔΕ,
οι 25.117 δεν έχουν καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές και δεν έχουν
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Απ’ όσους έχουν καλύψει τις ασφαλιστικές
εισφορές οι 7.897 έχουν προβεί σε ρύθμιση οφειλών με αβεβαιότητα εάν θα
μ π ο ρ έ σ ο υ ν ν α σ υ ν ε χ ί σ ο υ ν . Κ α ι α π ό τ α σ τ ο ι χ ε ί α τ ο υ π ρ ώ τ ο υ 6 μ η ν ο τ ο υ ’1 2 κ α ι
του

βήτα

του

’1 1

προκύπτουν

ότι 3.000 συνάδελφοι

δεν

μπόρεσαν

να

καλύψουν εισφορές.
Τώρα επίσης λέω εγώ και νομίζω ότι το λέω σωστά, ότι από αυτούς
που μένουν από τους 97.000 μείον τους 25 τόσους που δεν έχουνε πληρώσει,
αν αφαιρέσουμε τους υπαλλήλους που εξ ανάγκης τους κάνουμε τις κρατήσεις
και δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί, πόσοι είναι οι υπάλληλοι ας πούμε, το
ποσοστό αυτών που δεν καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους είναι πάρα πολύ
μεγάλο.

σελίς 9

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:

Λοιπόν,

ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

αγαπητοί

συνάδελφοι

όπως

καταλαβαίνετε η κατάσταση είναι ιδιαίτερα στενάχωρη, γιατί ενώ έπρεπε για
μένα από την προηγούμενη Αντιπροσωπεία να έχουμε ψηφίσει το πλαίσιο του
αγώνα μας, γιατί αν δεν το έχουμε καταλάβει, γιατί φαίνεται οι περισσότεροι
της Αντιπροσωπείας που λείπουν σήμερα, είμαστε σε φάση της κορύφωσης
του αγώνα μας. Αυτό το 10ήμερο υποτίθεται ότι είναι κλειστό το σύστημα,
υποτίθεται ότι μπλοκάρουμε δημοπρασίες, υποτίθεται ότι έχουμε αποσύρει
όλους

τους

εκπροσώπους

μας,

υποτίθεται

ότι

το

ΤΕΕ

δεν

δίνει

καν

πληροφορίες.
Σήμερα λοιπόν εδώ έπρεπε να έρθουμε για να ψηφίσουμε το πλαίσιο
δράσης που θα κινηθούμε και δεν είμαστε ούτε 15 άνθρωποι από τους 50.
Κάποιος παρατάει τις μάχες, λάμπουν δια της απουσίας τους παντελώς από
την αίθουσα. Αυτό αγαπητέ Πρόεδρε νομίζω ότι είναι ίσως το πλέον σοβαρό
και το πλέον οδυνηρό από όλη την ιστορία, γιατί φαίνεται ότι πρώτον ο
κόσμος και τα μέλη της Αντιπροσωπείας, οι μηχανικοί, δεν έχουν καμία
συνείδηση για το τι συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι δεν έχουν
συνειδητοποιήσει ότι τέλος αγαπητοί συνάδελφοι το Επιμελητήριο. Με τα
τελευταία μέτρα που παίρνουμε το 2 τοις χιλίοις από τις εργολαβίες και το 2
τοις εκατό από τις μελέτες που τα παίρνουν στον κρατικό κορβανά και θα μας
τα

δίνουν

όποτε

Επιμελητήριο

και

κατεβάζει

όσα
την

θέλουν

αυτοί,

αυλαία.

εγώ

Νομίζω

εκτιμώ

δηλαδή

ότι

ότι

το

μετά

Τεχνικό
από

τα

αλλεπάλληλα κτυπήματα στο μηχανικό, στο τεχνικό κόσμο, στις εργοληπτικές
επιχειρήσεις, στον επιστημονικό κόσμο, σήμερα ολοκληρώνεται όλο το πάζλ
με το χτύπημα του θεσμικού μας φορέα του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
Αν οι συνάδελφοι μέλη της Αντιπροσωπείας που σήμερα δεν είναι εδώ
δεν το έχουν συνειδητοποιήσει, τότε δεν πρέπει αγαπητοί συνάδελφοι να
μιλάμε για κανένα αγώνα και για καμία προοπτική αυτού του αγώνα. Αύριο
υποτίθεται ότι έπρεπε να είμαστε σε κάποιες περιοχές, να ο Νίκος μπαίνει
τώρα στις Μοίρες, για να περιφρουρήσουμε να μην γίνει δημοπρασία αύριο το
πρωί στις Μοίρες. Δεν ξέρω πόσοι συνάδελφοι θα βρεθούμε εκεί για να την
μπλοκάρουμε τη δημοπρασία. Έπρεπε και χθες…
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:

Ναι

αλλά

έβαλαν

Κώστα

επιτροπή

από

δευτεροβάθμια και τεχνολόγους και θα μας την φορέσουνε. Γι’ αυτό θα πάω
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εγώ προσωπικά και σας καλώ και όποιος άλλος θέλει αύριο να είμαστε μαζί με
το Νίκο κάτω στις Μοίρες, μαζί με κάποιους εργολήπτες θα πάμε, να είμαστε
παρών.

Αλλά

εκτός

από

εκεί

πρέπει

να

είμαστε

παρών

και

στις

Αντιπροσωπείες, πρέπει να είμαστε παρών και στις πορείες, πρέπει να
είμαστε παρών οπουδήποτε αποφασιστεί.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Στην πορεία ήμασταν πιο πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Ναι

στην

πορεία

ήμασταν

πιο

πολλοί

προχθές, χθες δεν πήγαμε βέβαια, δυστυχώς φαίνεται ότι έχει τελείως χαθεί η
πίστη για να δοθεί αγώνας και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει άμεσα, άμεσα να
δούμε τι θα κάνουμε και πως θα το αντιμετωπίσουμε και νομίζω ότι αγαπητέ
Πρόεδρε, ότι ίσως θα πρέπει το Προεδρείο να πάρετε μία πρωτοβουλία, να
κάνετε ένα γράμμα και στους 51 και να τους λέτε ακριβώς ότι, λόγω της
κρισιμότητας της κατάστασης όποιος δεν μπορεί αγαπητοί συνάδελφοι να
συνεχίσει να είναι μέλος της Αντιπροσωπείας, ναι τώρα δεν χρειάζεται ούτε
τυπικότητες, ούτε τρεις απουσίες, όποιος νιώθει ότι δεν μπορεί να είναι κοντά
στους αγώνες που θα δώσουμε να φύγει. Αν δηλαδή παιδιά δεν μπορούμε να
είμαστε ούτε στην Αντιπροσωπεία να συμφωνήσουμε, πείτε ότι η Διοικούσα
δεν ήθελε για κάποιο λόγο να το ψηφίσει, αυτό που ψηφίσαμε. Δηλαδή σήμερα
δεν θα είχαμε στείλει ένα δελτίο τύπου στις εφημερίδες, δεν θα έπρεπε να βγει
τίποτα προς τα έξω, δεν θα έπρεπε να ξέρει το Ηράκλειο, ότι είμαστε σε
αγώνα. Όταν το κορυφαίο του όργανο δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις και δεν
μπορεί να πάρει αποφάσεις γιατί κάποιοι όπως τους είπα και προχθές,
προτιμούνε να είναι στα γραφεία τους αυτή τη στιγμή, ενώ οι υπόλοιποι
είμαστε εδώ.
Εγώ αγαπητέ Πρόεδρε θα σε παρακαλέσω να μας κάνεις μία επιστολή
προς όλους, να λένε την κρισιμότητα της ιστορίας, την κρισιμότητα ότι δεν
είναι πλέον οι Αντιπροσωπείες που θα κάνουμε και συμφωνώ με αυτό που
είπε ο Κώστας τώρα, ότι βεβαίως να συζητήσουμε και για τις ΑΠΕ που
ετοιμάζουμε το συνέδριο και για ότι θέλετε και για τα δημόσια έργα τα
τεράστια, αλλά είναι πλέον το γεγονός της κατάρρευσης του Επιμελητηρίου και
όλων μας τόσο εκκωφαντικό, που οτιδήποτε άλλο και να συζητάμε χάνει πλέον
την αξία του. Βεβαίως να τα κάνετε, δεν λέω να τα παρατήσουμε, θα τα
κάνουμε και αυτά, όμως σήμερα προέχει να κινητοποιήσουμε κάθε μηχανικό,

σελίς 11

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

πόσο μάλλον τα μέλη τα εκλεγμένα στην Αντιπροσωπεία, να είναι τουλάχιστον
δίπλα.
Εγώ δεν λέω να μπούνε στην πρώτη γραμμή του αγώνα, μα έτσι και
αλλιώς δεν είπαμε ότι θα κάνουμε τώρα δεν ξέρω και εγώ τι, την επανάσταση
την Οκτωβριανή, είπα ότι θα συμμετέχουμε σε πέντε πορείες, θα κάνουμε
κάποια

συμβολική

κατάληψη

και

θα

είμαστε

στην

Αντιπροσωπεία

να

παίρνουμε αποφάσεις. Να παίρνουμε στοιχειωδώς αποφάσεις.
Εγώ νομίζω και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι, επειδή είμαστε οι
ίδιοι και οι ίδιοι που είμαστε εδώ απ’ ότι καταλαβαίνω, ότι κάποια στιγμή
άνθρωποι, συνάδελφοι που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν, καλύτερα να
διαγραφούν από όποιες παρατάξεις και εάν είναι αυτοί. Οπότε δείτε σε
παρακαλώ ποιοι είναι οι συνάδελφοι που λείπανε τις τελευταίες συνεδριάσεις
και αν θέλετε και εμείς ελαστικά και δεν τηρήσαμε τον κανονισμό και δεν
εφαρμόσαμε, γιατί πλέον

νομίζω θα γίνει βαρίδι στα πόδια και για τις

αποφάσεις τις οποίες θα πάρουμε. Θα φρενάρει νομίζω με πολύ αρνητικές
συνέπειες στην πορεία του αγώνα που έχουμε μπροστά μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, μισό λεπτό, μισό λεπτό Γιάννη. Πάντα
είμαστε εκτός διαδικασίας, απλώς τα λέμε, ναι μισό λεπτό Γιάννη, να πω το
εξής. Σίγουρα εγώ συμφωνώ με την άποψη του Προέδρου της Διοικούσας να
κάνομε ένα γράμμα προς όλα τα μέλη της Αντιπροσωπείας και να θέτουμε
αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή ενόψει της ψήφισης των προτάσεων του πλαισίου
δράσης δηλαδή του Επιμελητηρίου σε ότι αφορά τα σοβαρά ζητήματα της
ασφάλισης κ.λ.π., δηλαδή ενόψει της ψήφισης δεν καταφέραμε να είχαμε
απαρτία. Τα είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά ωραία και καλά, ήμαστε
έτοιμοι να ψηφίσουμε δεν είχαμε απαρτία, διακόψαμε τη συνεδρίαση, ήρθαμε
σήμερα δεν καταφέραμε να έχουμε απαρτία να ψηφίσουμε.
Πραγματικά είναι τραγικό αυτό, συμφωνώ λοιπόν να κάνουμε ένα
γράμμα και να αναφέρεται στα μέλη της Αντιπροσωπείας και να αναφέρουμε
αυτό το πράγμα, αυτή την τραγικότητα, την κατάσταση, την κατάσταση αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:

Συγγνώμη να πω κάτι, συγγνώμη, και ξέρεις τι

προτείνω; Όταν κλείνει η Αντιπροσωπεία να ξαναϋπογράφουμε ποιοι είμαστε
εδώ. Γιατί προχθές αυτοί που έφυγαν, έφυγαν για συγκεκριμένο λόγο, δεν
αναφέρομαι σε κάποιους που ήθελα να πάρει το παιδί του, αναφέρομαι γι’
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αυτούς που πήγαν να δουν τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ και…, (δεν αποδίδεται καθαρά).
Ήμασταν πάνω από 40 άτομα και μείναμε 25.
Εγώ θα υπογράφουν όταν φεύγουνε, για να ξέρουμε όταν φεύγουμε
ποιοι μένουνε και αυτοί θα θεωρούνται παρόντες.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Ναι αλλά δεν σε ρωτάνε και φεύγουνε χωρίς να υπογράψουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Σήμερα τώρα, σήμερα ακούστε τώρα μία
στατιστική, ακούστε τώρα, σήμερα που είμαστε 18 υπογράψαμε εδώ μέχρι τις
8

παρά

πέντε.

Από

τους

ΑΜΑΝ

ήρθε

ένα

συνάδελφος εκτός

ωραρίου,

ενδεικτικά τώρα αυτά για να ξέρετε, από τους ΑΜΑΝ ήρθε ο Μελαμπιανάκης
δεν ήτανε εδώ; Ο Κουμπενάκης ήτανε; Α, ωραία, από την ΑΜΑΚ τρεις στους
13, δεν το λέω (…) θα δούμε έτσι στατιστικά απλώς, από τη ΔΕΜ ο Γιάννης
εδώ,

από

την

ΔΚΜ

δύο

στους

9,

από

την

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ δύο στους 2 αυτό οφείλουμε να αποδεχθούμε ότι είσαστε
οι πιο τακτικοί από όλους. Από την ΠΑΣΚ δέκα στους 25. Είναι πράγματι
πρόβλημα.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Μήπως τώρα είμαστε απαρτία; Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Και να είμαστε, Κώστα τι θα κάνουμε;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Θα παίζουμε;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Αν είμαστε γιατί;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να επαναφέρουμε; Να λέμε…
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Όχι δεν είναι έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Θα ανακαλούμε; Εγώ την προηγούμενη

φορά που δεν είμαστε απαρτία, Κώστα εγώ είπα ελάτε ομόφωνα να ψηφίσουμε
κάτι να τελειώνουμε, δεν τα καταφέραμε.
Γιάννη πες ότι θέλεις να πεις.

σελίς 13

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ

Τα

φαίνεται

κροκοδείλια

δάκρυα

μου

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ότι

πρέπει

να

περισσεύουνε. Όταν από αντάμ μπαμπαντάμ λέγανε διαγραφές, διαγραφές,
διαγραφές, τώρα τα πληρώνουμε. Όταν λέγαμε μην βάζετε με το ζόρι τους
υποψηφίους, μην εκβιάζετε τον κόσμο επειδή είχατε την πολιτική εξουσία να
τους βάλετε στον κατάλογο και να τους βγάζετε, επαληθευτήκαμε δυστυχώς,
το τίμημα αυτό είναι. Κροκοδείλια δάκρυα και να το ξαναπώ τώρα μια και
είμαστε και εκτός διαδικασίας, εγώ προσωπικά συνεργάστηκα μαζί σας, μόνο
και μόνο διαγραφή και τι μου απαντήσατε; Εγώ θα διαγράψω τον άλλο από
την παράταξή του; Γιατί, τουλάχιστον να είμαστε ειλικρινείς, βάζουμε με το
ζόρι τον κόσμο, του λέμε έλα να μπεις υποψήφιος γιατί δεν θα ξαναδείς άδεια
από το Πολεοδομικό, δεν θα σου ξαναϋπογράψει ο άλλος για επίβλεψη και
τώρα το τίμημα αυτό, να το εδώ είναι.
Κανείς από αυτούς οι οποίοι δεν έρχονται δεν μπαίνουν και με την
ευχέρεια, με τη θέλησή τους να είναι υποψήφιοι. Τους εκβιάζουμε και
μπαίνουνε επειδή είναι το Πολεοδομικό, επειδή είναι…, πολλοί, πολλοί,
πολλοί

συνάδελφε,

Αντώνη

σε

παρακαλώ,

σε

παρακαλώ,

πολλά

άτομα

μπαίνουνε με το ζόρι, με το ζόρι μπαίνουνε. Εντάξει δεν είπα εγώ, δεν γίνεται;
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:

Πώς σκοτώνονται; Πού σκοτώνονται εκεί που νομίζουμε είναι

το μέλι. Εκεί που νομίζουνε ότι είναι το μέλι, να πούμε και μια φορά τις
αλήθειες έξω από τα δόντια. Εκεί που είναι το μέλι, εγώ θέλω να δω τώρα
μεθαύριο πού θα μπούνε και τι θα κάνουνε. Και εγώ κάθε φορά που
πλησιάζω, λέω μα εσύ, εσύ; Δεν μπορώ λέει γιατί φοβούμαι, δεν ξαναμπαίνω
στο

Πολεοδομικό,

δεν

ξαναμπαίνω

στο

Πολεοδομικό

αν

είναι

μαζί

μου

υποψήφιος, γιατί δηλαδή να το κρύψουμε άλλωστε που λέει και ο άλλος; Δεν
θέλετε; Διαγράψτε κατευθείαν, με δέκα άτομα συνεδριάζουμε δεν είμαστε εμείς
οι μπούφοι της παρέας. Χαριτολογώντας μου έλεγε ο Κώστας, γράψε μοναχός
λέει ξέρεις τώρα ποια, δεν είναι ανάγκη να υπογράψω. Χαριτολογώντας είπε
δέκα – είκοσι άτομα που… Δεν θέλεις με το ζόρι, πήγαινε σπίτι σου, θα σε
διαγράψουμε

τελεία

και

παύλα.

Αλλά

όχι,

ναι,

ολίγον

λέγοντας, κοροϊδεύουμε τους ίδιους τους εαυτούς μας.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ

έγκυος

και

πάει
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Σου αρέσει, εντάξει, καλή καρδιά ρε Κωστή, του άλλου όμως

δεν του αρέσει. Παραέγινε το κακό.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Εντάξει, εσύ ασπρίσανε τα μαλλιά σου και είσαι εδώ μέσα, ο
άλλος όμως ο νεαρός ο οποίος λέει, τι έκανε το Επιμελητήριο για μένα; Τι
έκανε η Κυβέρνηση, πού είναι; Πού είναι εδώ να μας τα πει αυτά που λέει στο
πεζοδρόμιο; Αλλά όπως έλεγε και ο Μουσολίνι Armiamoci e partite, δηλαδή
ας εξοπλιστούμε και ας φύγετε για τον πόλεμο εσείς. Έτσι είναι και εδώ, να
κάθονται, τι κάνει το Επιμελητήριο για μας, κλασσική έκφραση, να ‘ρθεις να
πεις το πρόβλημα σου, το ξέρω εγώ το πρόβλημα το δικό σου να το λύσω;
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