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ΠΡΑΚΤΙΚΑ  
ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 

Σ υ ν  ε δ  ρ ί α σ η   16η    

 
Επαναληπτική  

 
Της Αντιπροσωπείας του Τμήματος 

Της 5ης  Δεκεμβρίου 2012 
Ημέρα Τετάρτη  και Ώρα 20:00 

 
 
 

ΤΟ  ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
 
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ  
 
 
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ   
 
 
 
 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ  
 
ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ,  
ΒΡΕΝΤΖΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ ,   ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗ  
ΔΗΜΗΤΡΑ , ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ  ΕΥΑ , ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝ /ΝΟΣ, 
ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΙΟΥΛΙΑ , ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ ΚΩΝ /ΝΟΣ, ΞΥΛΟΥΡΗΣ 
ΚΩΝ /ΝΟΣ, ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΓΟΥΡΟΣ 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ  ΙΩΑΝΝΑ , ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ  ΧΑΡΑ ,  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ  
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ , ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ . 
 

ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ  
 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ , ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,   
ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ , ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  
ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ  
ΦΩΤΕΙΝΗ , ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΩΣΤΑΚΗ  
ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΛΥΔΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ , ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ  ΕΙΡΗΝΗ , 
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ  ΕΛΕΝΗ , 
ΜΑΝΙΑΔΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ,  ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ , ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 
ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ,  ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ , 
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ,  
ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ ,  ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ, 
ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ, ΤΖΑΒΛΑΚΗ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ ,  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  53  
ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ:25         ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ: 28  
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ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
1. Πρώτα ανακοινώσεις  Προεδρείου. 
2. Ενημέρωση  Δραστηριότητας  της  Διοικούσας  Επιτροπής . 
3. Έλεγχος  ερωτήσεις  – επερωτήσεις  προς  τη  Διοικούσα 

Επιτροπή . 
4. Παρουσίαση  του  έργου  της  ομάδας  επιστημονικού  έργου  με  

θέμα: «Ασφαλιστικά θέματα μηχανικών», από  μέλη  της  
ομάδας  εργασίας . 

5. Παρουσίαση  τεχνικών  εκθέσεων  προτάσεων  της  ομάδας  
εργασίας  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  για τις  πυρκαγιές  στη  Βιάννο και 
στη  Μύρτο . 

6. Παρατηρητήριο  έργων  και μελετών  της  Περιφέρειας  Κρήτης . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------- 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Με  βάση  το  άρθρο  7 
παράγραφος  9 του  νόμου  1486/84 επειδή η  συνεδρίαση  είναι 
επαναληπτική, έχουμε  απαρτία. Τώρα 16; 16. 
 Ξεκινάμε  λοιπόν  με  τα θέματα της   ημερήσιας  διάταξης. 
7. Πρώτα ανακοινώσεις  Προεδρείου. 
8. Ενημέρωση  Δραστηριότητας  της  Διοικούσας  Επιτροπής . 
9. Έλεγχος  ερωτήσεις  – επερωτήσεις  προς  τη  Διοικούσα. 
10. Παρουσίαση  του  έργου  της  ομάδας  επιστημονικού  έργου  

με  θέμα: «Ασφαλιστικά θέματα μηχανικών», από  μέλη  της  
ομάδας  εργασίας . 

11. Παρουσίαση  τεχνικών  εκθέσεων  προτάσεων  της  ομάδας  
εργασίας  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  για τις  πυρκαγιές  στη  Βιάννο και 
στο  Μύρτο . 

12. Παρατηρητήριο  έργων  και μελετών  της  Περιφέρειας  
Κρήτης . 

 
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
ΘΕΜΑ  1ο  

 
Ανακοινώσεις  Προεδρείου 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ξεκινάμε  λοιπόν  με  
ανακοινώσεις  Προεδρείου. 
 Στις  19-11-2012 ο  συνάδελφος  Ζαχαρίας  Ασσαριωτάκης  
απέστειλε επιστολή , με  την  οποία γνωστοποιεί στο  Προεδρείο  
την  παραίτησή  του  από  τη  θέση  του  μέλους  της  
Αντιπροσωπείας  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ , λόγω έλλειψης  χρόνου . 
 Με  την  με  αριθμό  3482/30-11-2012 πράξη  του  
Προεδρείου της  Αντιπροσωπείας  αντικατέστησε  το  συνάδελφο  
Ασσαριωτάκη  Ζαχαρία Μηχανολόγο  – Μηχανικό , που  
παραιτήθηκε , με  την  Κα Κοκκινίδου  Ευαγγελία του  Θεοφίλου  
Αρχιτέκτονα Μηχανικό , που  είναι η  επόμενη  επιλαχούσα του  
ιδίου  συνδυασμού  Αυτόνομοι Μηχανικοί Ανατολικής  Κρήτης  
(ΑΜΑΚ) στο  Νομό  Ηρακλείου , με  τον  οποίο  εκλέχθηκε. 
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 Η  συνάδελφος  Κοκκινίδου  μήπως  είναι εδώ; Όχι, 
μάλιστα. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Την  προηγούμενη βδομάδα τελικά δεν  είχε  
φτάσει το  ΦΑΞ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μου  είπαν  από  τη  
Γραμματεία ότι της  στείλανε e-mail, επειδή όπως  έχουμε  
συνεννοηθεί πλέον  στέλνουμε  e-mail, εκτός  κάποιων  ειδικών  
περιπτώσεων . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Σαν  και εμένα δηλαδή  που  δεν  έχω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τώρα έχει ενημερωθεί 
πάντως , ωραία. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Από  μας  τουλάχιστον . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Προχωράμε  τώρα σε  δυο  – 
τρεις  άλλες  ανακοινώσεις . 
 Μία επιστολή  του  Προέδρου της  Διοικούσας  Επιτροπής  
του  τμήματός  μας  που  έγινε  προς  το  ΤΕΕ , προς  τον  Πρόεδρο  
του  ΤΕΕ  τον  κ . Σπίρτζη , αναφορικά με  τις  πρόσφατες  εξελίξεις  
που  αφορούν  τους  μηχανικούς . Πρόεδρε θα το  διαβάσεις  εσύ ;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Διάβασέ  το . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Η  οποία κοινοποιήθηκε  στο  
Προεδρείο , αναφέρει λοιπόν  τα εξής . 
 Συνάδελφε  Πρόεδρε, αναφέρεται προς  τον  Σπίρτζη  τον  
Πρόεδρο  του  ΤΕΕ .  

Μετά από  τις  πρόσφατες  καταιγιστικές  αρνητικές  
εξελίξεις  που  θίγουν  τον  κλάδο  μας  και τις  συνακόλουθες  
κινητοποιήσεις  των  μηχανικών  και του  ΤΕΕ  (αναστολή  των  
εργασιών  κ .λ .π .) και μετά από  συζήτηση  του  θέματος  στη  
συνεδρίαση  της  Διοικούσας  Επιτροπής  του  τμήματός  στις  15-
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11-12, σε  παρακαλούμε  να μας  ενημερώσεις  σχετικά με  τα 
σημαντικά θέματα που  αφορούν  και πλήττουν  καίρια, τόσο  τα 
μέλη  μας , όσο  και το  ίδιο  το  ΤΕΕ  και τις  υπηρεσίες  του . 
 Τα θέματα αυτά είναι μεταξύ  των  άλλων . 
  Η  περικοπή  του  πόρου  2% υπέρ του  ΤΕΕ , μετά την  

πρόσφατη  ψήφιση  του  νόμου  4093/2012. 
  Η  ένταξη  του  κλάδου  υγείας  του  ΕΤΑΑ /ΤΣΜΕΔΕ  στον  

ΕΟΠΥΥ . 
  Οι απαράδεκτες αυξήσεις  των  εισφορών . 
  Η  ίδρυση  του  ταμείου  αλληλεγγύης  των  μηχανικών . 
  Η  δυνατότητα διεκδίκησης  των  αποθεματικών  που  

κουρεύτηκαν  τόσο  του  ΤΕΕ  όσο  και του  ΤΣΜΕΔΕ . 
  Η  πρόθεση  του  ΕΤΑΑ  – ΤΣΜΕΔΕ  να συμμετέχεις  στην  

αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της  Τράπεζας  Αττικής  και 
η  στάση  του  ΤΕΕ . 

Η  ενημέρωση  αυτή  σε  παρακαλούμε  να γίνει δια ζώσης  
από  εσένα τον  ίδιο  ή  από  εντεταλμένο  συνεργάτη  σου , κατά τη  
διάρκεια ειδικής  συνεδρίασης  της  Αντιπροσωπείας  ή  της  
Διοικούσας  Επιτροπής  του  τμήματός  μας . 
 Ελπίζουμε  να μπορέσεις  να ανταποκριθείς  στο  αίτημά 
μας  αυτό , επειδή η  αγωνία όλων  μας , τόσο  της  ολοένα 
αυξανόμενης  κρίσης  που  υπάρχει στον  κλάδο  μας , όσο  και 
λόγω της  εύλογης  ανησυχίας  μας  για το  μέλλον  του  ΤΕΕ , έχει 
αυξηθεί κατακόρυφα. 
 Σε  παρακαλούμε  να μας  ενημερώσεις  έγκαιρα για τη  
δυνατότητά σου  να παραβρεθείς , ώστε να προγραμματίσουμε  
έγκαιρα και την  εν  λόγω συνεδρίαση . 

Ο  Πρόεδρος 
Πέτρος Ινιωτάκης 

 Προχωράμε  σε  μια άλλη ανακοίνωση  που  υπεβλήθη  στο  
Προεδρείο  από  το  Σωματείο  Μισθωτών  Τεχνικών  Παράρτημα 
Ηρακλείου , μέλη  της  πρωτοβουλίας  Μηχανικών  για το  
ασφαλιστικό . 

Τετάρτη  12/12ου   
Αίτημα προς την  Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ /ΤΑΚ  

Συνάδελφοι, 
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 Καθώς  η  βάναυση  επίθεση  που  δέχεται ο  κλάδος  των  
μηχανικών , όπως  και ολόκληρη  η  κοινωνία συνεχίζεται 
αδιάκοπα, θεωρούμε  πως  αδιάκοπα οφείλει να συνεχίζεται και 
η  συσπείρωση  των  μηχανικών , γύρω από  τα αιτήματα και τις  
διεκδικήσεις  μας . 
 Η  πρωτοβουλία που  είχε λάβει το  ΤΕΕ /ΤΑΚ  για τη  
διεξαγωγή  παντεχνικών  συνελεύσεων , μπορεί να οδηγήσει στη  
δημιουργία μετώπου  αγώνα για την  ανατροπή των  μέτρων  που  
μας  πλήττουν , στα πλαίσια του  οποίου  κάθε συνάδελφος  
μπορεί να συνεισφέρει με  προτάσεις  και να αγωνιστεί 
συλλογικά. 
 Όταν  οι ασφαλιστικές  μας  εισφορές  αυξάνονται  υπέρογκα 
με  αποτέλεσμα χιλιάδες  συνάδελφοι να αιτούνται τη  διακοπή  
του  επαγγέλματος , όταν  πολλοί άλλοι μεταναστεύουν , ενώ 
όσοι παραμείνουν  στο  επάγγελμα οδηγούνται  σε  απόλυτη  
φτωχοποίηση  σε  συνθήκες  ισοπέδωσης  των  συλλογικών  
συμβάσεων  εργασίας  και των  εργασιακών  δικαιωμάτων , όταν  
ο  κλάδος  υγείας  του  ταμείου  μας  εντάσσεται στον  εξαρχής 
ελλειμματικό ΕΟΠΥΥ  και η  προβληματική  πρόσβαση  στις  
παροχές  του  ΚΥΤ , αντικαθίστανται  από  την  απουσία 
περίθαλψης , όταν  τα αποθεματικά του  ταμείου  μας  έχουνε 
καταληστευτεί, οφείλουμε  όλοι να πάρουμε  θέση , οφείλουμε  
να κινητοποιηθούμε  συλλογικά άμεσα. 
 Καλούμε  την  Αντιπροσωπεία του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  να πάρει 
άμεσα απόφαση  κατά τη  συνεδρίαση  της  Τετάρτης  12-12-2012 
και να στηρίξει με  κάθε πρόσφορο  τρόπο  τις  παρακάτω 
συγκεκριμένες προτάσεις . 
  Να καλεστούν  άμεσα οι συνάδελφοι Μηχανικοί από  το  

ΤΕΕ /ΤΑΚ  σε  παντεχνική ολομέλεια και επίσης  να καλείται  
παντεχνική ολομέλεια πριν  από  κάθε συνεδρίαση  της  
Κεντρικής  Αντιπροσωπείας  του  ΤΕΕ  στην  Αθήνα, ώστε για 
τα κρίσιμα θέματα που  μας  αφορούν , να υπάρχει όσο  το  
δυνατόν  πιο  ευρεία συναίνεση , συνδιαμόρφωση  προτάσεων  
από  όλους  μας  σε  ίση  βάση , να υπάρχει ενημέρωση  για τις  
εξελίξεις  που  υπάρχουν  και να ληφθούν  πρωτοβουλίες  και 
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σε  τοπικό  επίπεδο  που  θα στηρίζονται από  όλους  μας  
λογικά. 

  Να απευθύνει κάλεσμα από  το  ΤΕΕ /ΤΑΚ , προς  τα υπόλοιπα 
περιφερειακά ΤΕΕ  να πράξουν  το  ίδιο , ώστε να αρχίσει να 
δημιουργείται ένα πραγματικά ευρύ  συλλογικό  μέτωπο για 
τη  συνέχιση  του  αγώνα για την  έμπρακτη αλληλεγγύη  στους  
συναδέλφους  που  πλήττονται . Ένα συλλογικό  μέτωπο ικανό  
να ανατρέψει την  εξαθλίωση  που  μας  επιβάλλουν . 
Σωματείο  Τεχνικών  Μισθωτών  Παράρτημα Ηρακλείου  

 Είναι κάποιος  εκπρόσωπος από  το  Σωματείο  εδώ; 
Μάλιστα. Πριν  προχωρήσουμε  στα παρακάτω θέματα, θα 
ήθελα να μας  πείτε  δυο  κουβέντες  γι ’  αυτό  γιατί εσείς  μου  
είπατε κάτι άλλο  προηγουμένως . 
 
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Άλλο , εδώ δηλαδή  ζητάτε  
εσείς  να μπει ένα θέμα στην  Αντιπροσωπεία που  να λέει, να 
πάρουμε  απόφαση  που  να λένε αυτά τα δύο  πράγματα που  
λέτε , αυτό  ζητάτε  εσείς ; 
 
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ:  Βασικά ζητάμε  ένα κάλεσμα για…, (δεν  
αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συγγνώμη  αυτά που  λέτε  
θέλετε  να τα πείτε  στο  μικρόφωνο  για να καταγράφονται στα 
πρακτικά. 
 Το  όνομά σας  μόνο  να μου  πείτε, να μου  θυμίσετε . 
Σοφουλάκη . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Θα το  αναφέρετε να γραφτεί στα πρακτικά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σοφουλάκη  λοιπόν  
Κατερίνα. 
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ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ:  Γεια σας , ουσιαστικά θεωρούμε  ότι επειδή 
υπάρχουν  πάρα πολλά κρίσιμα ζητήματα και ισοπεδώνεται ο  
κλάδος  μας  σταδιακά, και θεωρούμε  ότι η  πρωτοβουλία που  
είχε πάρει το  ΤΕΕ /ΤΑΚ  να συγκαλέσει παντεχνικές  
συνελεύσεις , ήτανε  πάρα πολύ  σωστή  γι ’  αυτό  και είχε  τόσο  
πολύ  ανταπόκριση  από  συναδέλφους . Και θεωρούμε  ότι είναι 
αναγκαίο  να συνεχίσει να γίνεται σε  τακτική  βάση  πριν  από  
κάθε Αντιπροσωπεία στην  Αθήνα ίσως . Ώστε  επειδή υπάρχουν  
όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα, να υπάρχει ευρεία συναίνεση  
από  όλους  μας . Ο  κάθε συνάδελφος  να αντιληφθεί ότι οφείλει 
να αναλάβει ευθύνες , να συμπράξει, να κινητοποιηθεί, γιατί αν  
θέλουμε  να δούμε  αλλαγές  πραγματικά αυτές  μπορούν  να 
γίνουν  μόνο  από  ένα ευρύ  συλλογικό  μέτωπο κινητοποίησης . 
 Θεωρούμε  ότι οι παντεχνικές  συνελεύσεις  μπορούμε  να 
δημιουργήσουν  ένα τέτοιου  είδους  πλαίσιο  και θεωρούμε  ότι 
οφείλουν  να γίνονται .  Γι ’  αυτό  και το  βάζουμε  σαν  αίτημα. 
 Έχουμε  ήδη  απευθύνει κάλεσμα σε  συλλόγους  
μηχανικών  και φορείς  πανελλαδικά να κάνουν  και αυτοί 
καλέσματα για παντεχνικές  συνελεύσεις  και κινητοποιήσεις  και 
να απευθύνουν  κάλεσμα στα περιφερειακά ΤΕΕ  στα οποία 
υπάγονται. Οπότε  καλούμε  και εσάς  και εφόσον  γίνει αυτό  
εδώ, να κάνετε  κάποιο  κάλεσμα και στα υπόλοιπα 
περιφερειακά ΤΕΕ , να πράξουν  ανάλογα. 
 Δεν  ξέρω αν  θέλετε  να ρωτήσετε κάτι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κατάλαβα, εντάξει αυτά που  
λέτε  αυτονόητα είναι. Ουσιαστικά ζητάτε  δηλαδή  να πάρουμε  
μία απόφαση  που  να λέει αυτά τα δύο  πράγματα, ότι πριν  από  
κάθε συνεδρίαση  της  Κεντρικής  Αντιπροσωπείας  του  ΤΕΕ  
στην  Αθήνα, να καλείται  παντεχνική ολομέλεια από  το  
ΤΕΕ /ΤΑΚ . Δηλαδή  εμείς  εδώ να καλούμε ; 
 
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ:  Ναι όπως  έγινε  τις  προηγούμενες  φορές . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μάλιστα, ωραία. Ορίστε, 
ελάτε  στο  μικρόφωνο , όχι, όχι λόγω πρακτικών . 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Γράφονται στα πρακτικά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το  όνομά σας  μόνο . 
 
ΠΙΤΣΙΝΟΣ:  Πιτσινός  λέγομαι. 
 Το  πρόβλημα δεν  είναι να γίνεται, εντάξει μία πρόταση  
είναι αυτή , ευκταίο  είναι να γίνεται πριν  από  τις  συνεδριάσεις  
της  Αντιπροσωπείας  της  κεντρικής  προκειμένου  τα άτομα που  
είχαν  μαζευτεί εδώ την  άλλη φορά που  υπερέβαιναν  τα εκατό , 
να δίνουνε  τον  τόνο  και να βοηθάνε και την  Αντιπροσωπεία, 
τους  αντιπροσώπους  εδώ πέρα που  ανεβαίνουν  πάνω να 
έχουν  από  πίσω τους  κάτι πιο  σοβαρό  απ ’  ότι υπήρχε  μέχρι 
τώρα ας  πούμε  που  ήτανε  μόνο  τα 15 πόσοι είσαστε  εδώ και 
συνεδριάζετε. 
 Το  άλλο  που  δεν  έχει γίνει κατά τη  γνώμη  μας  μέχρι 
τώρα, είναι. Έγινε  εκείνη η  συνέλευση  στην  1η Νοεμβρίου , 
έκτοτε  σιγή  ιχθύος . Πήγατε  πάνω, έγινε  η  Αντιπροσωπεία, τι 
έγινε , τι ακούστηκε , αν  μεταφέρθηκε  το  ψήφισμα το  οποίο  
είχαμε  πάρει σαν  απόφαση  παντεχνική συνέλευση  την  
προηγούμενη φορά, το  κλίμα της  Αντιπροσωπείας  πάνω, πώς  
το  δέχθηκαν . Ένας  απολογισμός . Κανένας  δεν  μας  είπε 
τίποτα, ούτε  καν  μέσω e-mail δηλαδή  δεν  ενημερωθήκαμε . 
Αυτό  δεν  θα έπρεπε κατά τη  γνώμη  σας  να είχε υπάρξει μέχρι 
τώρα; Εμείς  περιμέναμε  όλο  αυτό  το  διάστημα από  την  1η 
Νοεμβρίου  και μετά και μετά την  άνοδό  σας  στην  
Αντιπροσωπεία, να είχατε κάνει τουλάχιστον  μία ξανά 
παντεχνική, ενημερωτική . Τα θέματα που  περάσανε  από  το  
μνημόνιο , όλα αυτά τα οποία παλεύαμε  και δεν  έγινε  τίποτα, 
τα έχουμε  φάει δηλαδή  στο  κασίδι μας , και τι κάνουμε ; Έχουμε  
μείνει με  σταυρωμένα τα χέρια;   

Δεν  βλέπουμε  δηλαδή  κάποια κίνηση  από  τη  μεριά, ενώ 
υπήρχε  όλη  αυτή  η  καλή  προσπάθεια που  την  είδαμε  πολύ  
θετικά και την  είδαν  όλοι οι συνάδελφοι που  είχαν  έρθει και 
είχαν  παρευρεθεί στις  δύο  παντεχνικές  πολύ  θετικά, μετά 
νέκρα. Σε  αυτό  θα θέλαμε  μία απάντηση , ο  απολογισμός  δεν  
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έγινε  και τα μέτρα που  περάσανε  πως  θα αντιπαρατεθούμε ; 
Ακούω, διαβάσατε  με  το  που  ξεκίνησε  η  συνάντησή  σας , μία 
ανακοίνωση  του  κ . Προέδρου προς  το  Σπίρτζη , που  του  έλεγε 
έλα κάτω να δεις  τι γίνεται γιατί εμείς  έχουμε  προβλήματα. 
Ναι, αλλά δεν  φτάνουνε απέναντι στον  Σπίρτζη  τα αυτά, κατά 
τη  γνώμη  μας  αυτό  που  πρέπει να γίνει είναι απέναντι στους  
συναδέλφους  πρώτα και θα έρθει και ο  Σπίρτζης  αν  θέλει να 
έρθει τέλος  πάντων , που  δεν  νομίζω ότι θα έρθει, αλλά αυτό  
είναι το  κυρίαρχο , οι συνάδελφοι να έρθουνε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μάλιστα, λοιπόν  θέλει να 
μιλήσει κανείς  άλλος ; Όχι. 
 Ο  συνάδελφος  Μπάκιντας . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Θα συμφωνήσω απόλυτα με  το  συνάδελφο  
Πιτσινό , θεωρώ ότι το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  και θα μιλήσω 
συνολικά για το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  εννοώντας  το  κεντρικό 
Τεχνικό  Επιμελητήριο  καταρχάς . Έδωσε  τον  όποιο  αγώνα 
έδωσε για αυτά τα πράγματα τα οποία πλήττουν  τον  κλάδο  και 
βέβαια όλη  την  ελληνική  κοινωνία αλλά πέσανε μαζεμένα και 
στον  κλάδο  μας  το  τελευταίο  διάστημα. Έδωσε  τον  όποιο  
αγώνα, η  τελευταία του  δράση , η  τελευταία του  κινητοποίηση  
ή  μάλλον  ανακοίνωση  κινητοποίησης  ήταν  στο  site του  
Επιμελητηρίου  μία ανακοίνωση  που  έλεγε, ότι αναστέλλουμε  
το  κλείσιμο  των  ηλεκτρονικών  υπηρεσιών  μας  κ .λ .π . του  
Τεχνικού  Επιμελητηρίου  και θα επανέλθουμε  από  τις  28 του  
Νοεμβρίου , όπου  θα ξανακλείσουμε  τα συστήματα του  
Τεχνικού  Επιμελητηρίου  στις  28 του  Νοέμβρη , αυτή  ήταν  η  
τελευταία ανακοίνωση . Βεβαίως  δεν  κλείσανε  τα συστήματα 
στις  28 του  Νοέμβρη  και ούτε  πρόκειται και δεν  έγινε  τίποτα 
άλλο.  

Στο  ενδιάμεσο  υπήρξε  μία συνεχιζόμενη , μία 
Αντιπροσωπεία στην  Αθήνα, όπου  μπήκανε  κάποια θέματα. Το  
κλίμα δεν  είναι αυτό  που  θα θέλαμε , αυτή  είναι η  αλήθεια 
δηλαδή , το  κλίμα δεν  είναι αυτό  που  θα θέλαμε , πέραν  τις  
αρχικές ας  πούμε  αντιδράσεις  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  και 
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που  πράγματι και η  Διοικούσα του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  και 
ο  Σπίρτζης  είχαν  ας  πούμε  αντιδράσει έντονα, κατεβάζοντας  
τα συστήματα κ .λ .π . στην  αρχή . Καταφέρνοντας  αν  επηρέασε 
αυτό  να μην  ψηφιστεί σε  πρώτη  φάση , να μην  ψηφιστούν  
κάποια πράγματα που  αφορούν  που  αφορούσαν  τον  κλάδο  
στη  Βουλή , όμως  μπήκαν  όλα ενσωματώθηκαν  μέσα στο  πως  
λέγεται στο  μνημόνιο  3, ψηφίστηκαν  τελικά και από  ‘κει και 
πέρα ουσιαστικά σταμάτησε  η  όποια αντίδραση . Μάλιστα 
υπήρξε  και μία στροφή  του  Επιμελητηρίου , στροφή , σαν  να 
πετύχαμε  τον  αγώνα μας .  

Η  στροφή  αυτή  πώς  ας  πούμε  εμφανίστηκε ; Άρχισαν  οι 
συνεργασίες , οι άμεσες  συνεργασίες  με  τα Υπουργεία, 
αρχίσανε  οι εκδηλώσεις  οι κοινές , σήμερα μάλιστα στην  Αθήνα 
ξεκινάει εκδήλωση  αναπτυξιακή  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  
με  βασικούς  ομιλητές  τρεις  Υπουργούς . Για τριήμερο  συνέδριο  
δεν  ξέρω τι, όλα είναι ωραία, όλα είναι καλά. Δεν  καταφέραμε  
να συζητήσουμε  στην  κεντρική Αντιπροσωπεία το  θέμα της  
Τράπεζας  Αττικής  που  πονούσε , που  πονάει, διότι δεν  
στηρίχτηκε βεβαίως  από  την  πλειοψηφία των  αντιπροσώπων . 

Προχθές  είχαμε  πάλι Αντιπροσωπεία στην  Αθήνα, δεν  
υπήρχε  καν  θέμα ούτε  κινητοποιήσεων , ούτε  αποθεματικών , 
ούτε  της  Τράπεζας  της  Αττικής , ούτε  τίποτα. Τα θέματα που  
υπήρξαν  ήταν  ο  προϋπολογισμός , ο  ισολογισμός , ο  
απολογισμός  και προϋπολογισμός  για το  ’13 μετά του  
Επιμελητηρίου . Μάλιστα ψηφίστηκε  ένας  προϋπολογισμός , 
αγνοώντας , παραβλέποντας  το  ότι έχει καταργηθεί και το  2% 
υπέρ του  ΤΕΕ . Δηλαδή  ξεκινάει το  Επιμελητήριο  και με  ένα 
έλλειμμα 8 εκατομμύρια ευρώ, εγώ προσωπικά τον  
καταψήφισα βέβαια, δηλαδή  δεν  καταλαβαίνω καν  τη  λογική  
τους  και πως  λειτουργούν  και πως  ας  πούμε  μπορούν  αυτές  
τις  μέρες  να ασχολούνται με  άσχετα θέματα και να μην  
ασχολούνται με  τα προβλήματα των  μηχανικών . 

Υπήρχε  και ένα θέμα για το  θεσμικό  πλαίσιο  του  
Τεχνικού  Επιμελητηρίου , τώρα μας  πείραξε  και εμάς  το  
θεσμικό  πλαίσιο  που  βέβαια εντάξει μπορεί να θέλει αλλαγές  
κ .λ .π ., αλλά τώρα το  βάζουνε στο  τραπέζι. Δεν  ήξεραν  να 
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βάλουν  στο  τραπέζι τι θα κάνουμε  τον  Γενάρη  που  θα μας  
έρθουνε οι εισφορές . Και το  οποίο  τελικά γι ’  αυτό  καλύτερα 
βέβαια δεν  συζητήθηκε  ούτε  το  θεσμικό  πλαίσιο . 

Η  Αντιπροσωπεία έληξε  ωραία και καλά, ήρεμα το  
Σάββατο . Η  Αντιπροσωπεία είναι διήμερη , Σάββατο  – Κυριακή . 
Ήταν  τόσο  πολύ  συμφώνησαν  όλοι και τόσο  τακτοποιημένα τα 
πάντα, όπου  το  Σάββατο  το  βράδυ  έληξε  η  Αντιπροσωπεία, 
την  Κυριακή  δηλαδή  άδικα ήμασταν  στην  Αθήνα και έτσι δεν  
υπήρξε  καμία μα καμία κίνηση , καμία συζήτηση , παρά μόνο  σε  
πηγαδάκια ας  πούμε , τι θα κάνουμε  που  θα μας  έρθουν  οι 
εισφορές . Το  μόνο  καλό που  υπήρξε  το  τριήμερο  αυτό  στην  
Αθήνα ήταν  την  Παρασκευή το  βράδυ , όπου  υπήρξε  μία 
παντεχνική συνέλευση  ανεξάρτητα από  το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο , στο  χώρο  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου , όπου  
μαζεύτηκε  πολύς  κόσμος  για πρώτη  φορά στην  Αθήνα. Στην  
Αθήνα έχουν  δυσκολία στο  να κάνουν  τέτοιου  είδους  
συναντήσεις , πολύ  μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή  όταν  μαζεύονται  
30 άτομα είναι ευχαριστημένοι. Αυτή  τη  φορά όμως  
μαζεύτηκαν  αρκετοί, γέμισε  η  αίθουσα του  Επιμελητηρίου  και 
μάλιστα ξεκίνησαν  μία σειρά από…, ακούστηκαν  μία σειρά 
από  προτάσεις  και σχεδιάζουν  δράσεις . Επαναλαμβάνουν  
νομίζω αυτή  την  Παρασκευή άλλη συνέλευση  και σχεδιάζουν  
δράσεις  το  Γενάρη  στο  ΤΣΜΕΔΕ  με  καταλήψεις , με  διάφορα ας  
πούμε  που  θα δούμε  πως  θα εκφραστούν .  

Τώρα που  είδα και το  Μιχάλη στην  Αντιπροσωπεία 
βρέθηκε  ο  Μιχάλης  ο  Χωραφάς , ήρθε να δει λέει πως  είναι το  
κλίμα εκεί και ρωτήστε  τον  να σας  πει τη  γνώμη  του  για το  
πόσο… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ωραία πέρασε . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  …ωραία πέρασε  ναι. 
 Εμείς  στη  Διοικούσα το  βάλαμε  το  θέμα της  παντεχνικής , 
γιατί θεωρούμε  ότι δεν  πρέπει να δεχόμαστε  μοιρολατρικά όλα 
αυτά που  έχουν  ψηφιστεί βεβαίως  και όλα αυτά που  
σχεδιάζουν  για μας  και πρέπει να τα πολεμήσουμε  και 
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συνεχίζουμε  ας  πούμε  να δίνουμε  τον  αγώνα. Παρά το  ότι δεν  
υπάρχει ούτε  σύμπνοια μεταξύ  των…, ούτε  των  
περιφερειακών  τμημάτων  του  Επιμελητηρίου , ούτε  της  
κεντρικής  διοίκησης . Και το  τμήμα μας  είναι από  τα λίγα που  
έχουν  κρατήσει καλή  στάση  και στις  συναντήσεις  και των  
Προέδρων  που  πάει ο  Πρόεδρος  και στην  Αντιπροσωπεία όσοι 
ας  πούμε  έχουνε εκφραστεί και κρατάνε  καλή στάση , αλλά 
δυστυχώς  δεν  βλέπουμε  ανταπόκριση  από  τα υπόλοιπα, 
ειδικά την  κεντρική διοίκηση . Δεν  βλέπουμε  καθόλου  
ανταπόκριση  θα έλεγα. 
 Εγώ συμφωνώ με  το  αίτημα, όχι βέβαια, δεν  συμφωνώ 
ακριβώς  έτσι, δηλαδή  το  να υπάρχει παντεχνική, να 
ψηφίσουμε  να υπάρχει παντεχνική ολομέλεια κάθε φορά πριν  
την  Αντιπροσωπεία. Εγώ θεωρώ ότι όποτε  υπάρχουν  θέματα 
που  ενδιαφέρουν  και που  πρέπει να συζητούνται  σε  ευρεία 
βάση , να προσπαθούμε  να καλούμε  τους  συναδέλφους  σε  
ανοιχτές  ολομέλειες , παντεχνικές  συνελεύσεις  όπως  λέγονται  
τέλος  πάντων  αυτά. Δεν  είναι όργανα, είναι άτυπα τέλος  
πάντων , για ενημέρωση  αλλά και για να διαμορφώνονται  
απόψεις  και να παίρνονται  και αποφάσεις , ως  αποφάσεις  
αυτής  της  συνέλευσης  ας  πούμε  της  ανοιχτής . Νομίζω ότι 
κάνουν  καλό . 
 Να αναφέρω στο  ερώτημα τι έγινε  το  ψήφισμα εκείνο που  
είχε βγει από  τη  συνέλευση  εδώ. Εγώ προσωπικά το  κατέθεσα 
στην  κεντρική Αντιπροσωπεία, μάλιστα γίνανε και δυο  – τρεις  
προσθήκες  από  κάποιους  άλλους , έτσι ώστε να αποκτήσει μία 
ευρύτερη  αποδοχή  μήπως  και ψηφιζόταν  από  την  
Αντιπροσωπεία. Δεν  ψηφίστηκε , είχε πάρει νομίζω 17 ψήφους , 
εντάξει αρκετοί είναι αν  αναλογιστεί κανείς  ότι από  τον  
Ανατολική  Κρήτης  είμαστε  τρεις  εκλεγμένοι. Πήρε  17 ψήφους  
διότι… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Και οι τρεις  παρόντες ; 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Ναι στηρίχτηκε από  όλους  ναι, δεν  θυμάμαι αν  
την  ώρα της  ψηφοφορίας  ήτανε  εκεί… 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Δεν  άκουσα την  απάντηση . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  …αλλά στηρίχτηκε από  όλους . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Συνάδελφε  δεν  άκουσα την  απάντηση  και οι 
τρεις  παρόντες ; 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Δεν  θυμάμαι την  ώρα της  ψηφοφορίας  αν  ήταν  
και οι τρεις , γενικώς  ήτανε  και οι τρεις  πάντως  σε  εκείνη την  
Αντιπροσωπεία και στηρίχτηκε γενικώς  ναι. 
 Αλλά πλειοψήφησε  η  πρόταση  της  Διοικούσας  Επιτροπής  
του  Σπίρτζη  δηλαδή  ένα κείμενο  που  κατέθεσε , το  οποίο  ήταν  
στρογγυλεμένο  αρκετά, τα γνωστά, δεν  έβαζε  θέματα ούτε για 
τους  συναδέλφους  τους  εκπροσώπους  μας  που…, μάλιστα 
τους  στήριξαν , από  το  μικρόφωνο  πάλι τους  στήριξαν , τους  
εκπροσώπους  μας  στο  Δ.Σ. του  ΕΤΑΑ  οι οποίοι ψήφισαν  να 
μπουν  οι αυξήσει στις  εισφορές , τους  στήριξε  ο  Σπίρτζης  και 
κάποιοι άλλοι, ένα παρεάκι είναι.  Παρεάκι τι; 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Ότι ουσιαστικά κάλυψαν  τους  εκπροσώπους  
των  μηχανικών  στο  Δ.Σ. του  ΕΤΑΑ , για την  απόφασή  τους , για 
την  ψήφο  τους  υπέρ των  αυξήσεων  των  εισφορών , το  λέω, 
ναι, ναι. Μάλιστα και στην  προηγούμενη Αντιπροσωπεία το  
είχα ξαναβάλει το  θέμα εγώ, με  κατηγόρησε  ότι σπάω το  
μέτωπο των  μηχανικών , επειδή λέω για τους  εκπροσώπους  
που  δεν  σεβάστηκαν  τη  γνώμη  ούτε  των  Οργάνων , αλλά ούτε  
των  συναδέλφων . 
 Και ψηφίστηκε  αυτό  με  65 περίπου  ψήφους , κάτι τέτοιο . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να ολοκληρώσεις  
συνάδελφε . 
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Ναι. Ολοκληρώνω λέγοντας  ότι προτείνω να 
γίνει μία παντεχνική με  τα θέματα, άμεσα δηλαδή  με  τα θέματα 
που  αυτό  τον  καιρό  έχουμε  και να προσπαθήσουμε  να 
έρθουμε  σε  επαφή  και με  τα άλλα περιφερειακά τμήματα. Αν  
όχι με  ανοιχτές  συνελεύσεις , δεν  ξέρω κάτι πρέπει να κάνουμε  
πάντως , δεν  μπορούμε  να περιμένουμε  αν  ξυπνήσει η  
κεντρική διοίκηση  να αντιδράσει. Τι να ξυπνήσει τώρα; Εδώ 
πέρα έχουνε μαζί συνεργασία και ημερίδες  καθημερινά έτσι; 
 Προτείνω λοιπόν  να γίνει παντεχνική συνέλευση  με  
θέματα συγκεκριμένα. Τα θέματα που  μας  αφορούν , όποιος  
θέλει να βάλει θέμα προτείνω να το  βάλει από  πριν  για να 
υπάρξει προετοιμασία. Όχι ότι αν  εκείνη τη  στιγμή  κάποιος  
θέλει να βάλει θέμα θα του  το  απαγορεύσουμε , βεβαίως , απλά 
καλό είναι να έχουμε  και μία προετοιμασία και όποιος  άλλος  
θέλει ας  βάλει και εκείνη τη  στιγμή . 
 Αυτή  είναι η  άποψή  μου , θα πρέπει να πάρει απόφαση  η  
Αντιπροσωπεία να γίνει αυτή  η  παντεχνική και όποτε  άλλοτε  
νομίζουμε  ότι είναι απαραίτητο να γίνεται. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μάλιστα, θέλει να μιλήσει 
κανένας  άλλος  συνάδελφος ; Ξυλούρης . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Συνάδελφοι καλησπέρα. Εμείς , η  παράταξή  μας  
πριν  όταν  αρχίσαμε  τη  συνέλευση  είχα κουβεντιάσει με  τον  
Κώστα να κάνουμε  πρόταση  να διακοπεί η  συνέλευση , γιατί 
θεωρούμε  ότι έχουμε  πλέον  πιάσει τον  πάτο , έχουμε  
αυτοεξευτελιστεί και η  παράταξή  μου  δεν  δέχεται να 
συμμετέχει σε  αυτό  το  παιχνίδι του  εξευτελισμού των  θεσμών . 
Γιατί όσο  αστείος  και να έχει καταντήσει ένας  θεσμός , από  τη  
στιγμή  που  είμαστε  εκλεγμένοι συνάδελφοι, θεωρούμε  σαν  
παράταξη  και βάζουμε  τον  εαυτό  μας  πρώτα, ότι εξευτελίζουμε  
με  τη  στάση  μας , όλοι μας , εξευτελίζουμε  ακόμα αυτό  το  από  
αστικοδημοκρατική  αντίληψη  θέμα της  συμμετοχής . Ακόμα 
δηλαδή  και με  κριτήρια των  Γερμανών  σοσιαλδημοκρατών  του  
19ου  αιώνα, που  συμμετείχανε ας  πούμε  μετά από  18 ώρες 
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δουλεία και παρόλα αυτά συμμετείχανε.  Θεωρώ δηλαδή  ότι 
έχουμε  πιάσει πάτο .  

Και επειδή το  πρόβλημα δεν  είναι προσωπικό , είναι 
βέβαια και προσωπικό . Είναι προσωπικό  διότι όταν  εγώ είμαι 
σε  μία παράταξη  και δεν  συμμετέχω δεν  φταίει μόνο  η  
παράταξη , αλλά κατά κύριο  λόγο  φταίει η  παράταξη  η  οποία 
μου  επιτρέπει, ανέχεται ή  υποθαλφτεί ή  μάλλον  να το  πούμε  
έτσι, με  τη  στάση  της  μου  δείχνει, «έλα ρε  δεν  έγινε  και 
τίποτα». Κατά συνέπεια καταγγέλλω όλες  τις  παρατάξεις  μηδέ  
μίας  εξαιρουμένης, εκτός  από  τη  δικιά μου , όχι γιατί 
συμμετέχουμε , προσέξτε, διότι δεν  απείχαμε  ποτέ , αλλά γιατί 
με  τη  στάση  τους  κατά τη  γνώμη  μας , όλες  οι άλλες  
παρατάξεις  στον  άλφα ή  στον  βήτα βαθμό , κατά τη  γνώμη  μας  
επαναλαμβάνω, υποθαλφτούν  αυτή  την  κατάσταση  και γίνομαι 
πιο  συγκριμένος .  

Είναι δυνατόν  ρε  παιδιά, Βουλευτής  της  Νέας  
Δημοκρατίας  που  είναι εδώ, που  είπε ότι παραμένει ενεργό 
μέλος  της  Αντιπροσωπείας , τον  είδε ποτέ  σας  κανείς ; Τον  είδε  
να συμμετέχει; Αυτό  μας  προσβάλλει, μας  προσβάλλει διπλά. 
Προσωπικά δεν  έχω καμία ψευδαίσθηση  ότι οι Βουλευτές  τι 
ρόλο παίζουνε, αλλά επειδή επικαλούνται  και λένε. Η  
παράταξη  της  ΔΚΜ , εγώ προσωπικά δεν  ξέρω ποιοι είναι, 
ειλικρινά. Αλλά δεν  θυμάμαι τώρα τελευταία εκτός  από  το  
Μανόλη , δεν  θυμάμαι ποτέ  σαν  παράταξη , γιατί σαν  παράταξη  
κατεβαίνουμε  όλοι κακά τα ψέματα, να πει ότι η  παράταξή  μου  
λέει αυτό . Ρε  γαμώτο, γιατί ρε  παιδιά; Πού  είναι αυτή  η  
παράταξη  δηλαδή ; Διεκδικεί και παίρνει ένα σωρό  ψήφους . Το  
ίδιο  και με  την  ΠΑΣΚ . 

Η  απουσία είναι τόσο  μεγάλη, όπως  και από  την  ΑΜΑΚ , 
που  εγώ διερωτώμαι, σαν  παράταξη  ρε  παιδιά δεν  τους  λέτε  
μα τι γίνεται εδώ πέρα; Είναι πολύ  σοβαρό  το  θέμα. Για μας  
είναι βέβαια καθαρά πολιτικό  και είναι λογική  συνέπεια και 
συνέχεια της  πολιτικής  που  ακολουθούν  οι παρατάξεις , αλλά 
κάπου  υπάρχουν  και κάποια όρια. Εγώ δηλαδή  δεν  μπορούσα 
να καταλάβω στις  παντεχνικές  συνελεύσεις  που  κάνουμε  που  
έλειπε ο  Πρόεδρος  της  Αντιπροσωπείας . Εγώ του  έκανα 
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παρατήρηση  εδώ, απαράδεκτο! Μέλη  της  Αντιπροσωπείας  να 
μην  έρχονται ; Τι είναι αυτά τα πράγματα; Τι είναι αυτά τα 
πράγματα; Μέλη  της  Διοικούσας  και να λείπουν  από  
παντεχνικές  συνελεύσεις ; 

Συνάδελφοι εμείς  δεν  σας  κάνουμε  κριτική  από  τις  δικές  
μας  απόψεις , γιατί αν  το  κάναμε  πιθανόν  να προτείνουμε  τη  
διαγραφή  σας . Κάνουμε  κριτική  των  δικών  σας  απόψεων . Κατά 
συνέπεια δηλαδή  καλούμε  ή  θα βάλουμε  φράγμα σε  αυτό  το  
πράγμα ή  να πούμε  ότι το  σταματάμε , διότι δεν  θα ανεχθούμε  
πλέον  εξευτελισμό  περισσότερο  από  αυτή  την  κατάσταση , 
τελεία και παύλα. Θα βάλουμε  θέμα δηλαδή  εμείς , αν  θα 
πρέπει, αν  έχουμε  όλοι το  δικαίωμα και εμείς  πρώτοι να 
κάνουμε  συνελεύσεις  που  είναι, να μην  χρησιμοποιήσω καμιά 
βαριά έκφραση , απαράδεκτες και πολύ  κάτω από  τις  
απαιτήσεις  που  έχει ο  καιρός  μας . 

Δεύτερον  θέμα. Όσον  αφορά την  επιστολή  της  επιτροπής  
τεχνικών . επειδή την  πρόταση  αυτή  την  είχαμε  υποβάλλει 
εμείς  και συμφωνώ απόλυτα και μάλιστα ήτανε  από  τις  λίγες  
φορές  που  είχαμε  επαινέσει τη  δουλειά του  Προέδρου, γιατί 
είχε πάρει την  πρωτοβουλία, για να λέμε  την  αλήθεια για να 
κάνει τις  συνελεύσεις . Είχαμε  πει ναι, ότι είναι σωστό , είναι 
καλό και είχαμε  πει να συνεχίσει αυτή  η  διαδικασία γιατί έδειξε  
ότι είναι πολύ  πιο  μπροστά οι μηχανικοί από  μας , όλους  εμάς . 
Έδειξε  ότι οι μηχανικοί είναι πολύ  πιο  μπροστά, ήρθανε με  
δύο  συνελεύσεις  και είχαμε  μία σοβαρή  συμμετοχή . Κάνουνε  
προτάσεις , τελικά όμως  να την  κόκκινη  κλωστή  που  δένει τα 
προηγούμενα, συμμετείχαμε  και μπήκε  ο  πάγος , είπε ο  
συνάδελφος  τι έγινε . Και εμείς  ρε  συνάδελφοι ξέρετε γιατί το  
λέμε  αυτό ; έχετε  ρε  γαμώτο την  πλειοψηφία, ότι θέλετε  κάνετε , 
μα γιατί δεν  το  κάνετε ; Εμείς  είμαστε  η  απόλυτη  μειοψηφία, 
πολιτικά, ιδεολογικά, αριθμητικά, είμαστε  η  απόλυτη  
μειοψηφία, δεν  μας  αρέσει αλλά είναι η  πραγματικότητα. 
Αφήστε  την  πλειψηφία κύριοι της  ΠΑΣΚ  και της  ΔΚΜ  και εσείς  
μέσα. Γιατί δεν  παίρνετε αποφάσεις  να πείτε , αυτό  θα 
κάνουμε ;  
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Στη  λογική  αυτή  εμείς  Πρόεδρε διαφωνούμε  κάθετα, θα 
σου  πω, θα σου  πω ποια είναι, μη  βιάζεσαι , να σου  πω ρε  
Κώστα… 

 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Αν  είναι μια αντιπολίτευση  εδώ μέσα εμείς  
είμαστε . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Καλά εντάξει, εντάξει ρε  Κώστα εγώ δεν  έχω 
δει… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ, συνέχισε  
συνάδελφε . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Να σου  πω γιατί λέω συγκεκριμένα. Δύο  
κεφαλαιώδη ζητήματα που  συζητήσαμε  εδώ για τις  αιτίες  που  
δημιουργούνε τα προβλήματα των  μηχανικών , τα βγάλατε  
μαζί. Όταν  δηλαδή  εσύ  μου  κάνεις  τις  κολώνες  και πώς  το  
λένε, τα δοκάρια μέχρι τον  6ο όροφο  και μετά μου  διαφωνείς  
στο  σοβάντισμα, ε , επίτρεψέ μου  να σου  πω, ότι έχετε την  ίδια 
πολιτική  άποψη . Διότι εκτιμήσατε σε  δύο  κεφαλαιώδους  
σημασίας  θέματα, μαζί την  πολιτική  εκτίμηση  και με  γεια σας  
με  χαρά σας . Όχι μην  μου  κάνεις  έτσι, εδώ το  αποφασίσατε . 
 Κατά συνέπεια στις  αιτίες  δημιουργίας  των  προβλημάτων  
των  μηχανικών , έγινε  η  εισήγηση  από  τη  μεριά της  ΠΑΣΚ , την  
οποία κάνατε εσείς  τη  δικιά σας  και μετά τη  συγκεράσατε  – και 
κάθε δικαίωμα έχετε – όμως  βγάλατε  κοινή  απόφαση  και 
εκτιμήσατε  μαζί ποιες  είναι οι αιτίες  των  προβλημάτων  που  τη  
γεννούνε . Που  για μας  ήτανε  εντελώς  απαράδεκτη και ενάντια 
στα συμφέροντα των  μηχανικών . Κατά συνέπεια μπορώ να 
κρίνω αβίαστα ότι έχετε την  ίδια πολιτική  άποψη . 
 Όσον  αφορά με  τον  Πρόεδρο  εδώ πέρα, το  γράμμα που  
στέλνει, εμείς  διαφωνούμε  ρε  συνάδελφοι κάθετα. Δηλαδή  να 
στέλνουμε  ένα γράμμα στον  κ . Σπίρτζη  και να του  λέμε  να 
έρθει και μάλιστα δια ζώσης . Εγώ δεν  θέλω να έρθει, αλλά 
άμα θα έρθει να ξέρει το  εξής , θα του  πούμε  ότι εμείς  σε  
θεωρούμε  persona non grata, γιατί; Διότι συνειδητά είπε ο  
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Κώστας  και συμφωνώ απόλυτα, οι άνθρωποι, αυτή  η  
Διοικούσα, καλύψαμε  αυτούς  που  πήγαμε  και ψηφίσαμε  αυτά 
τα αίσχη . Άρα άμα του  λέμε  να έρθει, να του  πούμε  να ‘ρθει 
αλλά να ξέρεις  ότι είμαστε  πολύ  μανισμένοι. Θεωρούμε ότι 
είσαι στημένος  απέναντι στους  μηχανικούς , είσαι υπηρέτης  
αυτών  που  μας  δημιουργούν  τα προβλήματα και ότι άμα θα 
‘ρθεις  θα ακούσεις  τα εξ αμάξης. Όχι να του  λέμε  αν  μπορείς , 
να κοψοτσακιστεί να ‘ρθει και να απολογηθεί. Αυτή  είναι η  
γνώμη  μας , διότι το  να του  λες , σας  παρακαλούμε  ελάτε  να 
μας  ενημερώσετε, αφού  ξέρουμε, δεν  ξέρουμε τι γίνανε; Και 
για την  περικοπή  και για την  αύξηση  και για τις  εισφορές  και 
για το  ΤΣΜΕΔΕ , όλα. 
 Άρα λοιπόν , εμείς  διαφωνούμε , λέμε  να ‘ρθει, να κάνουμε  
μία  παντεχνική συνέλευση  που  συμφωνούμε  απολύτως  και να 
‘ρθει να του  πούμε  ότι είναι persona non grata, γιατί μέχρι 
τώρα με  τη  στάση  του  έχει ψηφίσει όλα αυτά τα αίσχη  και ότι 
θα ‘ρθει να απολογηθεί. Αν  θέλει.  Μην  έρθει σαν  την  
προηγούμενη φορά που  νομίζει ότι απευθυνότανε σε  
αγράμματους  από  την  Ουγκάντα και τον  Αμίν  Νταντά, γιατί 
έτσι ήρθε την  προηγούμενη φορά. Και μετά αφού   έκατσε  
μέχρι τις  2:00 η  ώρα, του  έθεσα ερωτήματα, δεν  μου  
απάντησε , ξέρετε τι είπε στο  τέλος  αγαπητοί συνάδελφοι και 
κλείνω, ξέρετε τι μου  είπε ο  Πρόεδρος ; Ένα το  κόμμα μία η  
αλήθεια. Αυτή  ήτανε  η  απάντησή  του , σε  εμένα στις  ερωτήσεις  
που  του  έκανα, για το  ΤΣΜΕΔΕ , για την  Τράπεζα Αττικής  
κ .λ .π . 
 Κατά συνέπεια εγώ διαφωνώ με  αυτό  το  γράμμα, άμα τον  
καλέσουμε , θα τον  καλέσουμε  σε  αυτό . Όσον  αφορά τις  
γενικές  συνελεύσεις , συμφωνούμε  απόλυτα και προτείνουμε  
επειδή  ακριβώς  είναι πιο  μπροστά οι μηχανικοί, να το  
καθιερώσουμε  για πάντα. Και αν  οι μηχανικοί μας  βγάλουνε 
στην  μπάντα ε , τότε  να μείνουνε μόνο  οι συνελεύσεις  ρε  
συνάδελφοι. Αφού  δεν  είμαστε  ικανοί εμείς  όλοι να κάνουμε  
ένα όργανο που  πρέπει, να είναι οι μηχανικοί, που  να είμαστε  
και εμείς  μέσα, να προχωρήσουμε  τις  διαδικασίες  αυτές . 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε  συνάδελφε , 
κάποιος  άλλος ; Συνάδελφε  ένα λεπτό , ανοίξαμε  τη  συζήτηση , 
τέθηκε  ένα θέμα από  το  Σωματείο  Μισθωτών , σχετικά με  τις  
παντεχνικές  ολομέλειες  κ .λ .π . Επί του  θέματος  αυτού  αν  
κάποιος  θέλει να πει την  άποψή  του , με  ποιο  σκοπό , αν  το  
βάλουμε  αυτό  το  θέμα ως  εκτός  ημερησίας  διάταξης θέμα, 
διότι ακολουθούμε  και μία διαδικασία με  βάση  τον  κανονισμό  
της  Αντιπροσωπείας . Επί του  θέματος  θέλει κάποιος  να πει 
κάποια γνώμη ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πρόεδρε να πω κάτι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο  Πρόεδρος  της  
Διοικούσας . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Για να είναι ενήμεροι όλοι οι 
συνάδελφοι, η  Διοικούσα Επιτροπή  έχει πάρει απόφαση  επί 
του  θέματος  και είπε ναι στη  συνέχιση  των  παντεχνικών  
ολομελειών  και έγινε  μάλιστα και μία πολύ  πλούσια συζήτηση . 
Είχα καλέσει όλους  τους  Προέδρους  όλα τα Διοικητικά 
Συμβούλια των  συλλόγων , των  κλαδικών  συλλόγων  και τους  
ζήτησα να τοποθετηθούν  συνολικά για το  πώς  μπορούμε  να 
αντεπεξέλθουμε  στις  συνθήκες  και στη  συνέχιση  του  αγώνα. 
Γιατί κάναμε  τις  διαπιστώσεις , είπαμε  ότι ο  αγώνας  
συνεχίζεται. Ο  αγώνας  δεν  δόθηκε  με  όλες  μας  τις  δυνάμεις  ή  
όσες  μπορούσαμε  να συντονίσουμε  και να κινητοποιήσουμε  
και κάναμε  μία κριτική  για το  ποσοστό  συμμετοχής  σε  όλα τα 
επίπεδα, σε  όσα συμμετείχαμε  σαν  ΤΕΕ /ΤΑΚ , στις  πορείες , 
στις  καταλήψεις , στις  κοινές  συναντήσεις  με  τους  
επιστημονικούς  ή  τους  παραγωγικούς  φορείς  και είπαμε  ότι θα 
πρέπει να το  συνεχίσουμε . Και πήραμε  απόφαση  ότι θα γίνει 
συνέχιση  αυτών  των  Γενικών  Συνελεύσεων , αλλά όπως  είπε ο  
Κώστας  νομίζω ή  δεν  θυμάμαι ποιος  το  είπε, η  Βάννα, δεν  
θυμάμαι ποιος  το  έβαλε  πριν  από  λίγο , με  προετοιμασία, ώστε 
να μην  υπάρχει απογοήτευση . Γιατί βεβαίως  μετά από  μία 
ήττα εντός  ή  εκτός  εισαγωγικών , γιατί προερχόμαστε μετά από  
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μία ήττα, θα πρέπει να είναι πολύ  καλοδουλεμένες , 
προετοιμασμένες . Και είπαμε  ότι συγκροτείται ένα όργανο, 
άτυπο  όργανο από  τους  Πρόεδρους  των  κλαδικών  συλλόγων  
και όποιοι θέλουν  από  τα μέλη  της  Διοικούσας  Επιτροπής , να 
προετοιμάσουμε  τη  συνάντηση  αυτή , την  επόμενη  παντεχνική 
και μάλιστα εγώ μπορώ να το  προτείνω και νομίζω ότι θα το  
υιοθετήσουμε  και όλοι όσοι είμαστε  εδώ και σε  όποιο  όργανο 
τεθεί, να γίνεται όπως  είπε και ο  Κώστας  ο  Ξυλούρης , σε  
περιοδική  βάση . Να πούμε  ότι διαρκώς , κάθε μήνα, κάθε δυο  
μήνες , κάθε ενάμιση  μήνα, θα το  δούμε , θα το  σταθμίσουμε  
όποτε  είναι οι συνθήκες  να γίνεται συνεχώς .  

Γιατί οι καιροί είναι πάρα πολύ  δύσκολοι, το  ’13 
συνάδελφοι δεν  βγαίνει με  τίποτα και δεν  βγαίνει όχι μόνο  για 
μας  τους  μηχανικούς , προσέξτε συνάδελφο  ότι έβαλα και μία 
άλλη διάσταση  στη  Διοικούσα Επιτροπή  και πήραμε  και επ ’  
αυτού  απόφαση . Θα πρέπει να πάμε  μαζί πλέον  με  την  
κοινωνία, με  όλες  τις  παραγωγικές δυνάμεις  και μάλιστα εγώ 
έκανα μία πρόταση , επόμενη  παντεχνική να ήτανε , να 
καλούσαμε  κάποιους  φορείς  από  αυτούς  τους  φορείς  που  
ήμασταν  μαζί, δίπλα – δίπλα, αυτό  το  δίμηνο, στις  πορείες  και 
στις  καταλήξεις  και στις  κινητοποιήσεις . Και είχα πει να έρθει 
εδώ και το  Εργατικό Κέντρο , είχα πει να ‘ρθουν  οι αγρότες , 
είχα πει να έρθουν  οι κτηνοτρόφοι, είχα πει να έρθουν  οι 
επαγγελματοβιοτέχνες , όλοι όσοι ήταν  μαζί στον  αγώνα.  

Διαφοροποιήθηκε  η  Διοικούσα επί της  πρότασής  μου  και 
είπε, ότι όχι, θα κάνουμε  την  παντεχνική ολομέλεια και νομίζω 
ότι εντέλει ίσως  να είναι και σωστή  αυτή  η  απόφαση  της  
Διοικούσας . Να γίνει ξανά η  παντεχνική ολομέλεια των  
μηχανικών  που  θα βάλουν  τα δικά μας  ζητήματα και να 
καλέσουμε  όμως , το  είδανε θετικά και ότι πρέπει να γίνει η  
συνάντηση  αυτή  με  τους  παραγωγικούς  φορείς . Να τους  
καλέσουμε  εμείς , να πάρουμε  την  πρωτοβουλία να τους  
καλέσουμε  για να μάθουν  και αυτοί τα θέματα τα δικά μας , να 
μάθουμε  και εμείς  τα θέματα τα δικά τους  και για να δούμε  
πως  θα συνεχίσουμε  τον  αγώνα από  τώρα και στο  εξής . Ο  
οποίος  ξαναλέω και θα ενταθεί, ήτανε  μία μάχη  ο  πόλεμος  
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είναι μπροστά μας , είναι μπροστά μέχρι να ανατραπούν  αυτές  
οι πολιτικές . Θα πρέπει να γίνει συνείδηση  ότι ο  κόσμος  
γενικότερα δεν  συμμετείχε  όχι μόνο  οι μηχανικοί. Εδώ 
αγαπητοί συνάδελφοι οι γιατροί, οι δικηγόροι δεν  υπήρξαν  
πουθενά, ήταν  άφαντοι για παράδειγμα. Σε  όλο  αυτό  το  
διάστημα, σε  όλο  αυτόν  τον  καταιγισμό  που  τους  πήρε  και 
αυτούς  και τους  σήκωσε , δεν  πήρε  και σήκωσε  μόνο  εμάς , οι 
άνθρωποι αυτοί λες  και είναι όλα καλά. Τα άλλα Επιμελητήρια 
παιδιά δεν  έχει ιδρώσει το  αφτί τους , δεν  έχει ιδρώσει το  αφτί 
τους . Και μιλάω και με  τους  Προέδρους  και τους  λέω παιδιά 
δεν  μπορούμε  να το  συλλάβουμε  εμείς , όσοι συμμετέχουμε  
τέλος  πάντων  από  τους  μηχανικούς , πώς  γίνεται αυτή  η  
κοσμογονία , η  κοσμοχαλασιά και εσείς  θεωρείτε ότι είναι όλα 
καλά.  

Όπως  είπε και ο  Κώστας  επίσης  το  ΤΕΕ  πανελλαδικά. 
Θέλετε  να σας  πω ότι εγώ προσωπικά σαν  Πρόεδρος  με  
αντιμετωπίζουν  οι άλλοι συνάδελφοι Πρόεδροι ωσάν  εξωτικό  
που  έχω προσχωρήσει στην  εξωκοινοβουλευτική αριστερά και 
ότι έχει κάτι πάθει ο  Ινιωτάκης  και ότι τις  θέσεις  μου  τις  
προσυπέγραψε πώς  λέγονται , συσπειρώσεις  και είπανε και τα 
λέει μόνο  το  ΤΕΕ /ΤΑΚ  και ο  Πρόεδρος  τους  και αυτά τα 
εμπλουτίζουμε  και τα καταθέτουμε  και πήρε  17 ψήφους  που  
είπε ο  Κώστας ;  

Αυτό  το  κλίμα που  έχουμε  εμείς  εδώ, αυτή  η  αντίδραση , 
αυτή  η  αντίληψη  η  οποία όμως  είναι διαχρονικά τα τελευταία 
χρόνια και η  οποία σημαίνει ότι έχουμε  δει πολιτικά και ότι 
βάζουμε  τα ζητήματα σε  όλες  τους  τις  διαστάσεις  και όχι μόνο  
στο  επίπεδο  ότι θιγόμαστε  εμείς  και τα συμφέροντα των  
μηχανικών , αλλά το  βάζουμε  σε  ένα γενικότερο  πολιτικό  
επίπεδο , τα τελευταία τουλάχιστον  4-5 χρόνια απ ’  ότι θυμάμαι 
εγώ. Έχει διαπεράσει αν  θέλετε  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  
Ανατολικής  Κρήτης , δυστυχώς  είμαστε  πολύ  μόνοι μας  σε  
αυτό  το  δρόμο . Και δεν  λέμε  εμείς  να σταματήσουμε  επειδή 
είμαστε  μόνοι μας , λέμε  όμως  να δούμε  τι θα κάνουμε  και να 
μην  απογοητευτούμε  περισσότερο  και να το  οργανώσουμε  
ακόμα καλύτερα. 
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Επ ’  αυτού  λοιπόν  υπάρχει απόφαση  αγαπητέ  Πρόεδρε, 
τώρα αν  θέλετε  να το  αποφασίσουμε  και από  την  
Αντιπροσωπεία, το  αποφασίσουμε  και από  την  
Αντιπροσωπεία, κανένα απολύτως  πρόβλημα. Αλλά απόψε  
από  τη  Διοικούσα και για να γίνει ο  συντονισμός  αυτός  με  τους  
κλαδικούς  συλλόγους  και να πάρουμε  απόφαση  για την  
ημερομηνία, τη  θεματολογία, τι θα κάνουμε , τι θα προτείνουμε  
και πως  θα πάμε  έχει ληφθεί. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συναδέλφισσα Σφακιανάκη. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Να πω ότι η  κουβέντα αυτή  όντως  έγινε , από  
την  άλλη  τη  μεριά όμως  και εμείς  ξεχαστήκαμε , είναι πολύς  
καιρός , έχουμε  τώρα…, αυτό  έγινε  περίπου  πριν  από  15 
μέρες , είχαμε  τις  εκδηλώσεις , ασχοληθήκαμε  πολύ  με  αυτό  
γιατί ήταν  για μας  σοβαρές . Όμως  αυτό  που  νομίζω πως  
πρέπει να γίνει είναι να επισπεύσουμε  αυτή  τη  συνάντηση  και 
έχω τη  γνώμη  ότι εφόσον  υπάρχει άλλο ένα Σωματείο  
τεχνικών , μηχανικών  οι περισσότεροι, ότι θα πρέπει να μετέχει 
σε  αυτή  τη  συνάντηση . Και αυτό  μπορούμε  να το  δούμε  αν  
συμφωνούνε, έτσι ώστε να οριστεί μία συνάντηση  πότε  θα 
συναντηθούν  οι σύλλογοι και όσοι από  μας  θέλουμε  και 
εκείνοι και να καθορίσουμε  πότε  θα την  κάνουμε  και με  τι θέμα 
την  παντεχνική. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο  συνάδελφος  Σγουρός  και 
έπεται η  συναδέλφισσα. 
 
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ:  Έχω μία ερώτηση  που  θέλω να κάνω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ερώτηση ; 
 
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ:  Ναι, ναι ερώτηση . 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σε  ποιον ; 
 
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ:  Στον  κ . Ινιωτάκη. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να μιλήσει ο  συνάδελφος  και 
μετά.                
 
ΣΓΟΥΡΟΣ: Καταρχήν  ξεκινώντας  θέλω να πω ότι συμφωνώ με  
την  πρόταση  των  συναδέλφων . Θεωρώ ότι το  ΤΕΕ /ΤΑΚ  εκτός  
από  τη  συμμετοχή  του  με  κάθε τρόπο  μέσα σε  θεσμικές  
διαδικασίες , πρέπει να προχωρήσει αυτή  την  πολύ  δυστοπική  
και δύσκολη  εποχή  και σε  θεσμοποιήσεις  άλλου  τύπου . 
 Εάν  αυτή  τη  στιγμή  η  νέα πολιτική  συνείδηση  των  μελών  
του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  είναι έξω απ  το  Επιμελητήριο  και 
από  την  Αντιπροσωπεία, πρέπει να αναζητήσουμε  να τη  
βρούμε . Θεωρώ λοιπόν  ότι συνάδελφοι που  δεν  είναι 
εκλεγμένοι σε  όργανα, σε  Διοικούσες , σε  Αντιπροσωπείες και 
που  όμως  έχουνε τη  διάθεση  να αναπτύσσουνε  μία 
κινητικότητα, να καταθέτουν  ιδέες  ή  και να οργανώνουν  
πράγματα, είναι σαφέστατα έτσι κατά την  άποψή  μου  ότι 
καλύτερο  μπορεί να συμβεί αυτή  την  εποχή  στο  Επιμελητήριο .  
 Νομίζω συνάδελφοι ότι με  κάθε τρόπο  ο  νέος  
καταμερισμός  θέλει να καταργήσει το  Επιμελητήριο . Αυτή  είναι 
η  άποψη  και αυτή  τουλάχιστον  είναι η  πορεία η  οποία 
ακολουθείται  μέχρι τώρα, μέσα από  όλες  τις  ρυθμίσεις  που  
έχουνε γίνει τα τελευταία δύο  χρόνια.  
 Πριν  λοιπόν  φτάσουμε  στο  σημείο  ένα πρωί να μην  
υπάρχει καν  Επιμελητήριο , ας  θεσμοποιήσουμε  εμείς  χώρους, 
οι οποίοι θα μπορούνε να είναι ακριβώς  τα υποκείμενα που  θα 
έχουνε τη  νέα συνείδηση  που  χρειάζεται αυτός  ο  χώρος , ο  
χώρος  των  μηχανικών . 
 Σαφέστατα νομίζω βέβαια σε  επίπεδο  τουλάχιστον  
οργανωτικό, δεν  πρέπει να κάνουμε  το  λάθος  να αφήσουμε  τα 
πράγματα. Θα πρότεινα μέσα από  το  site του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  να 
υπάρξει ένα forum, ένας  χώρος , στον  οποίο  θα μπορούν  όλοι 
οι συνάδελφοι να καταθέτουν  απόψεις . Θα έλεγα, θα πρότεινα 
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με  πρωτοβουλία των  συναδέλφων  και χωρίς  αποφάσεις , ούτε  
από  την  Αντιπροσωπεία, από  τη  Διοικούσα, να γίνει μία 
οργανωτική επιτροπή , η  οποία θα αναλαμβάνει να συντονίζει 
αυτή  την  παντεχνική συνέλευση . Θα έλεγα μάλιστα να 
συμμετέχουν  περισσότεροι συνάδελφοι που  δεν  είναι αιρετοί 
και αυτό  θα δείχνει ότι ο  δρόμος  πραγματικά μιας  πραγματικά 
μιας  διαφορετικής  θεσμοποίησης  έτσι εξελίσσεται διαφορετικά. 
Και σαφέστατα νομίζω ότι η   Διοικούσα Επιτροπή  και η  
Αντιπροσωπεία πρέπει απόψε  να πούνε  με  ένα μεγάλο ναι, ότι 
είναι ανοιχτή  σε  τέτοιες  ιδέες  και όχι μόνο  είναι ανοιχτή  σε  
ιδέες , αλλά είναι ανοιχτή  και στο  σχεδιασμό , ο  οποίος  πιστεύω 
ότι από  εδώ και πέρα πρέπει να είναι σαφέστατα πολιτικός . 
Έτσι έχουμε  περάσει πια σε  μια πολιτική  φάση  είτε το  θέλουμε  
είτε όχι. 
 Σας   θυμίζω μόνο  συνάδελφοι ότι χθες  τα καθάρματα του  
ΥΠΕΚΑ , γιατί εγώ δεν  μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλο όρο , 
ανακοίνωσαν  την  κατάργηση  του  εθνικού  χωροταξικού . Έτσι 
με  μια ανακοίνωση , είπαν  ότι καταργείται το  εθνικό  
χωροταξικό. Δεν  θα  υπάρχει σε  λίγο , θα υπάρχει λέει μόνο  
μια πολιτική  έκθεση  ιδεών , όπου  ο  κάθε συμμορίτης  
Υπουργός , θα βγαίνει και θα λέει τις  απόψεις  του , οι οποίες  
βεβαίως  θα εκφράζουνε συγκυριακά μόνο  αυτά που  
συγκυριακά εκφράζουν  το  σύστημα. 
 Λοιπόν , έχουμε  φτάσει σε  ένα σημείο , κάποιος  
συνάδελφος  από  την  ΑΜΑΚ  προ  καιρού είχε πει, ότι πρέπει να 
ξεπεράσουμε  πια μόνο  το  πλαίσιο  του  διαλόγου  και να 
προχωρήσουμε  πιο  δυναμικά. Εγώ θα έλεγα λοιπόν  ότι πρέπει 
να έχουμε  τουλάχιστον  μία συνείδηση  αυτή  τη  στιγμή  να τους  
βλέπουμε  με  τον  τρόπο  που  πρέπει. Το  κεντρικό πολιτικό  
σύστημα και οι εκπρόσωποί του  είναι σαφέστατα αυτή  τη  
στιγμή  ότι με  ότι κάνει είναι τοποθετημένοι έτσι κάθετα, 
αρνητικά και με  οποιοδήποτε  τρόπο  μπορούνε, απέναντι στο  
μεγαλύτερο  Επιμελητήριο  που  είχε ο  τόπος , το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο . 
 Οι αποφάσεις  οι οποίες  πια είναι καταιγιστικές , είναι 
αποφάσεις  σε  όλα τα επίπεδα, χτίζουνε αυτό  το  νέο  κλίμα το  
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οποίο  τους  ενδιαφέρει να δημιουργηθεί στον  ευρωπαϊκό  νότο . 
Σαφέστατα η  Ελλάδα έχει πάψει νομίζω τον  τελευταίο  χρόνο  
να είναι μία ευρωπαϊκή  χώρα. Είναι μία χώρα η  οποία σε  
επίπεδο  θεσμικό  και πολιτικό  έχει σχέση  μάλλον  με  μπανανίες  
ή  με  δημοκρατίες  άλλου  τύπο . Ήδη  αυτή  τη  στιγμή  ξέρετε 
πάρα πολύ  καλά ότι η  «Εθνική  Κυβέρνηση» δεν  αποφασίζει 
τίποτα. Και όταν  λέω «Εθνική  Κυβέρνηση» έστω βάλτε  το  
εντός  εισαγωγικών . Υπάρχει μόνο  ένας  υπερεθνικός  
σχηματισμός  που  ξέρετε πολύ  καλά από  ποιους  
εκπροσωπείται, από  την  Τρόικα, την  έξω και τη  μέσα, οι 
οποίοι αποφασίζουνε με  ποιο  τρόπο  θα γίνει ο  νέος  
καταμερισμός  στον  ευρωπαϊκό  νότο . 
 Δεν  θέλω να πω περισσότερα, θεωρώ ότι αυτή  η  εποχή  
είναι μία εποχή  για πολιτικές  προσεγγίσεις , είναι όμως  και μία 
εποχή  για μία νέα συλλογικότητα σε  παρουσία, συνεννόηση , 
συνάντηση  και κοινό  μέτωπο, με  όλες  τις  υπόλοιπες  
συλλογικότητες  είναι διατεθειμένες  να συμμετέχουνε σε  ένα 
τέτοιο  δρόμο . 
 Θεωρώ – θέλω να πω τελειώνοντας  – πως  η  
Αντιπροσωπεία απόψε  πρέπει να επικυρώσει αυτή  την  
απόφαση , γιατί εγώ προσωπικά θεωρώ πραγματικά ότι η  
διαμόρφωση  ενός  νέου  τόπου  συνάντησης  των  συναδέλφων , 
πέρα από  εκλεγμένα όργανα ή  πέρα από  Αντιπροσωπείες 
κεντρικές , είναι αυτό  το  οποίο  χρειάζεται αυτή  τη  στιγμή  το  
Επιμελητήριο . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συναδέλφισσα Σοφουλάκη  
θέλεις  να κάνεις  κάποια ερώτηση ; 
 
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ:  Βασικά προς  τα μέλη  της  Διοικούσας . Σχετικά 
με  την  απόφαση  που  είχατε πάρει να καλέσετε παντεχνικές  και 
ότι η  θεματολογία θα καθοριστεί από  κάποια επιτροπή στην  
οποία θα συμμετέχουν  απ ’  όσο  καταλαβαίνω εκπρόσωποι από  
συλλόγους  μηχανικών ; 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Ανοιχτή . 
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ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ:  Α , ναι αλλά εννοώ ότι κατά τη  διάρκεια της  
παντεχικής  συνέλευσης  αν  κάποιος  συνάδελφος  θέλει να θέσει 
ένα θέμα αυτό  θα είναι δυνατό ; Δηλαδή  αυτό  θέλω να 
διευκρινίσει κάποιος .  Ναι εγώ ρωτάω για την  ειλημμένη  ήδη  
απόφαση , πέρα από  την  πρότασή  σας  τώρα, για το  τι έχει 
αποφασιστεί ήδη  από  τη  Διοικούσα. 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Καταρχήν  συγγνώμη  που  
διακόπτω αλλά περιμένω να τοποθετηθούν  όλοι, ολοκλήρωσε . 
 
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ: Και με  βάση  την  πρότασή  σας  για να 
συμμετάσχει και το  Σωματείο  στο  συντονιστικό . Κοιτάξτε να 
δείτε  εμείς  είμαστε  νεοσύστατο  Σωματείο , δεν  έχουμε  κάνει 
εκλογές , δεν  έχουμε  εκλεγμένους  αντιπροσώπους . 
Λειτουργούμε  σε  ισότιμη  βάση . Ας  πούμε  όσα μέλη  του  
Σωματείου προσέρχονται  συνδιαμορφώνουμε  αποφάσεις , 
δράσεις , οτιδήποτε . Εννοώ ότι δεν  μπορούμε  να στείλουμε  
εμείς  κάποιον  εκπρόσωπό  μας , μπορεί να…, δεν  ξέρω ίσως  
θεωρώ και επειδή υπάρχουν  και μέλη  της  Πρωτοβουλίας  για 
το  ασφαλιστικό  εδώ πέρα που  δεν  είναι μέλη  του  Σωματείου , 
θεωρώ ότι ίσως  αν  είναι να γίνει ένα ανοιχτό  κάλεσμα σε  αυτή  
τη  συντονιστική  επιτροπή , σε  όποιο  συνάδελφο  γενικότερα 
είτε είναι εντός  Σωματείου είτε είναι εκτός , ενδιαφέρεται να 
συμμετάσχει σε  αυτό  το  συντονισμό , να είναι σε  θέση  να το  
κάνει. Από  αυτή  την  άποψη , ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, θέλεις  να πεις  κάτι; 
Συναδέλφισσα… 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Θεωρώ, καταρχήν  να πω ότι και εγώ πραγματικά 
και εγώ σήμερα απογοητεύτηκα όταν  μπήκα μέσα, πρέπει κάτι 
να κάνουμε  γι ’  αυτό  και ειδικά αυτούς  τους  καιρούς . Νομίζω 
ότι είναι απαραίτητο  να λειτουργήσουνε, ας  πούμε  να 



 Συνεδρ ίαση  16 η  (επαναληπτ ική )        12 η ς   Δεκεμβρ ίου    2012                   σελ ίς    30  

 

θεσμοθετηθούν  οι παντεχνικές  ολομέλειες , γιατί είναι πολύ  πιο  
ζωντανές  από  μας , δηλαδή  μας  έχουν  ακυρώσει τελείως . 
 Εγώ θέλω δύο  στοιχεία να πω. Σήμερα είναι η  ημέρα που  
για πρώτη  φορά κόπηκε  η  μισθοδοσία από  υπαλλήλους  
αορίστου  χρόνου  οι ΙΔΑΧ για αρχή . Νομίζω είναι ιστορικό αυτό  
το…, είναι η  ημέρα που  κόπηκε  μισθοδοσία με  βάση  την  
πράξη  νομοθετικού  περιεχομένου σε  υπαλλήλους  αορίστου 
χρόνου . Είναι η  μέρα που  τέθηκαν  σε  διαθεσιμότητα όλοι οι 
επίορκοι και όταν  λέμε  επίορκοι θα σας  πω ένα απλό 
παράδειγμα. Ένας  δασολόγος  στην  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  
επειδή  είχε  πιαστεί στη  Νομαρχία στην  κατάληψη  που  είχε  
γίνει στην  τότε  Νομαρχία και είχε  παραπεμφθεί, τέθηκε  σε  
αργία λόγω αυτού , αυτό  θεωρείται επίορκος . Δηλαδή  για να 
καταλαβαίνουμε , γιατί πολλές  φορές  το  επίορκος…, ορίστε; 
Ναι ο  Μανιτάκης  το  έκανε  ναι.  
 Θέλω να πω ότι πολλές  φορές  ακούμε  τη  λέξη  επίορκος  
και πάει το  μυαλό  μας  σε  χρηματισμούς , σε  διαφθορά κ .λ .π ., 
δεν  είναι μόνο  αυτά. Σας  λέω συγκεκριμένα υπάλληλος  
δασολόγος  τέθηκε  γι ’  αυτό  το  λόγο  σε  αργία. 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ησυχία παρακαλώ. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Επίσης  σήμερα ο  Δήμαρχος Θράκης  και 
Κομοτηνής , έκανε  την  εξής  δήλωση , ότι εγώ δεν  θέλω να 
πάρετε οι ΙΔΑΧ, δηλαδή  Ιδιωτικού  Δικαίου , Αορίστου  Χρόνου , 
Διοικητικού  Οικονομικού , γιατί τους  χρειάζομαι , αλλά μπορώ 
να σας  δώσω μηχανικούς . Έχω πάρα πολλούς  μηχανικούς , 
είχα δύο  Πολεοδομίες  οι οποίες  συνενώθηκαν  και δεν  τους  
χρειάζομαι .  (αλλαγή  κασέτας) 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  …ότι πάρα πολλές  φορές  αυτές  οι 
απλουστεύσεις  που  ζητούσαμε  στη  νομοθεσία για τους  
μηχανικούς , εδώ οδηγούνε συνάδελφοι. Γιατί βρεθήκαμε  
δυστυχώς  σε  αυτή  την  αίθουσα πάρα πολλές  φορές  να 
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παίρνουμε  τέτοιες  θέσεις  για απλούστευση  των  διαδικασιών , 
των  μελετών , των  αδιοδοτήσεων  κ .λ .π ., αντί θα θίξουμε  την  
ουσία του  θέματος  και αυτή  τη  στιγμή  φτάνουμε  να καταργείται 
το  χωροταξικό. Και φυσικά όταν  δεν  υπάρχει χωροταξικό  θα 
μπορεί να το  διαχειριστεί και ένας  διοικητικός  που  στοιχίζει 
και λιγότερο . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε  
συναδέλφισσα Βρέντζου , αλλά άνοιξες  ένα τεράστιο  θέμα, 
τεράστιο , που  έπρεπε να το  συζητάμε  όλο  το  βράδυ . 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Το  είχαμε  συζητήσει και παλιά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έχω να πω μόνο  μία λέξη  
για να επανέλθουμε  στο  αντικείμενο  των  συναδέλφων .  
 Με  τη  διαδικασία αυτή  καταργήθηκε  το  τεκμήριο  της  
αθωότητας  συναδέλφισσα, καταργήθηκε  το  τεκμήριο  της  
αθωότητας . Αυτά δυστυχώς  έκανε  ο  Υπουργός  Μανιτάκης  και 
είναι και καθηγητής  νομίζω του  Συνταγματικού  Δικαίου , ήτανε , 
δυστυχώς . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Του  Αστικού  Συνταγματικού  Δικαίου . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ότι και να είναι συνάδελφε… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Να μην  κάνουμε  διάλογο  τώρα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ ξέρω ένα, επειδή 
κάτι…, η  ουσία είναι μιας  και έθιξε  το  θέμα η  συναδέλφισσα 
Βρέντζου  και σταματώ εδώ γιατί είναι τεράστιο  το  θέμα, ότι 
καταργείται το  τεκμήριο  της  αθωότητας , δυστυχώς . 
 Συνάδελφοι επανερχόμενοι στο  θέμα να απευθυνθώ στη  
συναδέλφισσα τη  Σοφουλάκη , εδώ είναι; Να πω το  εξής , εκτός  
διαδικασίας , προσέξτε κάτι ίσως  δεν  ξέρετε τον  κανονισμό  της  
Αντιπροσωπείας , εκτός  διαδικασίας  συζητήσαμε  ένα θέμα και 
όταν  λέω εκτός  διαδικασίας  όχι εκτός  ημερήσιας  διάταξης, 
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ήταν  εκτός  ημερησίας  διάταξης, εννοώ με  βάση  τον  
κανονισμό . Με  βάση  τον  κανονισμό  τα θέματα σας  το  λέω για 
να δείτε  που  θέλω να καταλήξω. Με  βάση  τον  κανονισμό  τα 
θέματα που  εισάγονται  στην  Αντιπροσωπεία εισάγονται  από  
τα μέλη  της  Αντιπροσωπείας , από  τη  Διοικούσα ή  από  τη  
Νομαρχιακή Επιτροπή . Όμως  το  συζητήσαμε  το  θέμα αυτό  
διότι με  χαρά εγώ διαπίστωσα κάποιους  νέους  ανθρώπους  να 
έρχονται  και να καταθέτουν  την  αγωνία τους . Τι θέλω να πω 
με  αυτό ; Ότι προηγουμένως  που  βγήκες  στο  βήμα και είπες  
μπορούμε  εμείς  επειδή είμαστε  άτυπο  Σωματείο  να 
παρεμβαίνουμε ; Ήδη  παρεμβήκατε , ήδη  δεχτήκαμε  την  άποψή  
σας . 
 
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ: Όχι, όχι συγγνώμη  δεν  είπα ότι είμαστε  άτυπο  
Σωματείο , νομότυπο  Σωματείο  είμαστε , ότι δεν  έχουμε  
κανονικά εκλεγμένα μέλη . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, εντάξει, ότι και να 
είναι εντάξει, και μεμονωμένα πρόσωπα να ήτανε  φέρατε  έναν  
προβληματισμό  εδώ, τον  συζητήσαμε . Δηλαδή  θέλω να πω το  
εξής , υπάρχει μία θεσμική  διαδικασία που  προβλέπει ο  
κανονισμός  που  είναι τόσο  για τη  Διοικούσα όσο  και για την  
Αντιπροσωπεία του  τμήματος , και υπάρχει και μία άτυπη  
διαδικασία την  οποία την  ανέλυσαν  οι συνάδελφοι 
προηγουμένως , η  οποία είναι ανοιχτή , εκεί δεν  αποκλείεται 
κανένας , αρκεί να είναι προτάσεις  σοβαρές  και να στέκουν  και 
να υποστηρίζονται. 
 Συνεπώς  σε  ότι αφορά την  Αντιπροσωπεία, οποιοδήποτε  
θέμα έρθει και έχει να κάνει με  πρόταση  τέτοιους  είδους , 
βεβαίως  θα την  υποστηρίξουμε . Επειδή  όμως  η  Διοικούσα 
Επιτροπή  είναι ένα πιο  ευέλικτο  όργανο, συνεδριάζει πιο  
τακτικά, είναι πιο  ολιγομελές , ο  Πρόεδρος  ήδη  είπε ότι, ο  
Πρόεδρος  της  Διοικούσας  Δηλαδή , ότι ήδη  έχει παρθεί μία 
απόφαση  που  λέει ότι, μετά από  μία συζήτηση  και από  
προβληματισμό  των  κλαδικών  συλλόγων , μπορούν  να 
οργανώνονται  παντεχνικές  ολομέλειες . 
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 Λοιπόν , όπως  καταλαβαίνετε  κάθε φορά που  γίνεται 
κεντρική Αντιπροσωπεία, δεν  σημαίνει ότι πριν  δέκα μέρες  ή  
πριν  πέντε  μέρες  θα συνεδριάζει και η  Αντιπροσωπεία η  δική 
μας . Εμείς  έχουμε  ένα άλλο, συνήθως  συνεδριάζουμε  πιο  
τακτικά, αλλά μπορεί να μην  συμπέσει αυτό  το  πράγμα. Θα 
έλεγα λοιπόν  ότι απ ’  ότι φάνηκε και από  τους  συναδέλφους  
που  μιλήσανε πριν , ότι το  αίτημα αυτό  θα το  αποφασίσει 
βέβαια το  Σώμα γίνεται δεκτό , αλλά στα πλαίσια της  
Διοικούσας  ή  στα πλαίσια της  Αντιπροσωπείας  όταν  
συνεδριάζει. 
 Επομένως  συνοψίζοντας  να πω ότι, να συνοψίσω με  το  
εξής , εσείς  ζητάτε  να γίνεται μία παντεχνική ολομέλεια πριν  
από  κάθε συνεδρίαση  της  κεντρικής  Αντιπροσωπείας  του  ΤΕΕ , 
έτσι ώστε κρίσιμα ζητήματα να συζητούνται , να 
διαμορφώνονται  απόψεις , να συνδιαμορφώνονται οι απόψεις  
και να λαμβάνονται πρωτοβουλίες . Και ζητάτε  επίσης  και το  
άλλο, να γίνεται κάλεσμα από  το  ΤΕΕ /ΤΑΚ  προς  τα υπόλοιπα 
περιφερειακά, ούτως  ώστε και αυτοί να πράξουν  το  ίδιο .  
 Με  θλίψη  θα σας  πω για το  δεύτερο, ότι πολλές  φορές  
έχουμε  πάρει αποφάσεις  σε  καίρια ζητήματα, όπως  ζητήματα 
ποινικοποίησης , σε  ζητήματα για το  ΤΣΜΕΔΕ , πρόσφατη  
απόφαση  μπήκε  για το  ΤΣΜΕΔΕ  που  είχαμε  συζητήσει πριν  
από  2-3 μήνες . Κοινοποιήσαμε  παντού , άνθρωπος  δεν  
ασχολήθηκε , ούτε  το  κεντρικό ΤΕΕ , ούτε  τα περιφερειακά. 
Αυτό  βέβαια δεν  σημαίνει ότι δεν  πρέπει εμείς  να κάνουμε  ότι 
μπορούμε  περισσότερο . 
 Να συγκεράσουμε  λοιπόν  την  πρότασή  σας , μιας  και την  
πήγαμε  εξωδικαστικά γιατί έπρεπε να συζητήσουμε  πρώτα την  
ενημέρωση  της  δραστηριότητας  της  Διοικούσας  Επιτροπής . 
Για να μην  κάνουμε  άλλη συζήτηση  περαιτέρω, να πούμε  ότι, 
ρωτώ εγώ το  Σώμα εάν  συμφωνεί, να συγκαλείται  παντεχνική 
ολομέλεια με  μία διαδικασία που  ανέπτυξε  ο  Πρόεδρος  της  
Διοικούσας , μέσα από  τη  Διοικούσα καταρχήν  που  είναι πιο  
ευέλικτη  και πιο  τακτική  ή  ακόμα και όταν  μπορεί να γίνει αυτό  
και μέσα από  την  Αντιπροσωπεία. Για να συζητούνται  
οποιοδήποτε  θέμα και από  οποιονδήποτε , ανοιχτά όλα. 
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Άλλωστε  είναι άτυπη  διαδικασία αυτή , δεν  είναι θεσμική  που  
την  προβλέπει ο  νόμος . 
 Ρωτώ εδώ λοιπόν  το  Σώμα σε  ότι αφορά αυτό  το  σκέλος , 
συμφωνεί με  την  πρόταση ; Συμφωνούν  όλοι, δεν  υπάρχει 
κανείς  να διαφωνεί. Άρα γίνεται δεκτή  η  πρότασή  σας , 
οποτεδήποτε , ο  οποιοσδήποτε  να φέρει μία πρόταση  στη  
Διοικούσα Επιτροπή , καταρχήν  που  είναι πιο  ευέλικτο  όργανο 
ή  ακόμα και στην  Αντιπροσωπεία όταν  συνεδριάζει η  
Αντιπροσωπεία για τη  σύγκλιση  της  παντεχνικής  ολομέλειας . 
Ορίστε;  
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Νομίζω να το  διατυπώσω λίγο  καλύτερα, την  
πρόταση  των  συναδέλφων  νομίζω λέει σαν  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  Αντιπροσωπεία κατά κύριο  και Διοικούσα, θα 
πρέπει να φροντίζουμε  ότι θα παίρνουμε  τη  γνώμη  των  
συναδέλφων  μέσα από  τις  παντεχνικές  συνελεύσεις .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αυτό  εννοούμε , συνάδελφε  
αυτό  εννοούμε , αυτό  είπαμε , όχι δεν  κατάλαβες  τι είπα, 
κάποιος  πρέπει να οργανώσει, να συγκαλέσει. 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, επειδή η  Διοικούσα 
είναι πιο  ευέλικτο  όργανο, είπαμε  μέσω της  Διοικούσας  ή  
ακόμα και μέσω της  Αντιπροσωπείας  εάν  μπορεί να το  κάνει.
  
 Λοιπόν  δεκτή  η  πρότασή  σας  ομόφωνα, για το  δεύτερο 
σκέλος  δεν  νομίζω ότι χρειάζεται να πάρουμε  κάτι, οτιδήποτε  
αποφασίζουμε  θα το  κοινοποιούμε  παντού , ότι είναι αυτό . 
συμφωνούμε  συνάδελφοι; 
 Καταρχήν  εγώ ευχαριστώ, ειλικρινά το  λέω πολλές  φορές  
έχουμε  κάνει συζητήσεις  εδώ, γιατί νέοι άνθρωποι έρχονται  
εδώ και προβληματίζονται. Μακάρι να το  συνεχίσετε όχι μόνο  
εσείς  σαν  Σωματείο  Μισθωτών , αλλά και άλλοι. Αυτό  είναι 
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καλό, το  είπε και ο  συνάδελφος  προηγουμένως  ο  Σγουρός  
είναι θετικό  σημάδι. 
 Να προχωρήσουμε  παρακάτω. Α , θέλει να κάνει μία 
ανακοίνωση  ο  συνάδελφος  ο  Γραμματέας , το  λόγο  έχει ο  
συνάδελφος  Κασαπάκης . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Αγαπητοί συνάδελφοι ή  μάλλον  ο  όρος  
αδόκιμος , κύριοι εκλεγμένοι μηχανικοί, εκπρόσωποι 
μαχομένων  ή  μη  μηχανικών , αφού  αδυνατείτε να τους  
εκπροσωπείτε, παραιτηθείτε . 
 Υπόλοιποι εκλεγμένοι μηχανικοί δεν  σας  χρωστούν  
τίποτα και να μην  μπορούν  να δουλέψουν , μια και θέλουν  να 
τιμήσουν  την  ψήφο  των  συναδέλφων  και γι ’  αυτό  εξάλλου  
έρχονται  και στις  συνεδριάσεις . Εντάξει οι ερχόμενοι είμαστε  
τα κορόιδα και εσείς  οι έξυπνοι, αφήστε  μας  όμως  να 
δουλέψουμε . 
 Υποχρέωση  δεν  σας  έχουμε  καμία, υποχρέωση  
οφείλουμε  σε  αυτούς  που  μας  τίμησαν . Ελεγχτήκατε , 
γραφτήκατε  στα πρακτικά, κατοχυρώσατε ένσημα, ειδικά 
κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι που  απ ’  ότι φαίνεται κάνουν  
χρήση  της  βεβαίωσης  εκλογής , για εξέλιξη στην  ιεραρχία. 
Αλλά μην  μας  κουράζετε άλλο, ο  νόμος  προβλέπει για όλα, για 
λειτουργία των  θεσμών  και με  ελαχίστους . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ησυχάστε  συνάδελφοι, 
ησυχάστε . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Πηγαίνετε  σπίτι σας  και στις  δουλειές  σας , στα 
εφτά καλά του  Θεού . 
 Εκλεχτήκατε  αφού  εκλιπαρούσατε να είστε  υποψήφιοι για 
το  μέλι της  εξουσίας  και εισπράξατε  πλάνην  οικτρά, τότε  
πράξη  ανδρείας  και τόλμης . Τολμήστε , παραιτηθείτε ! 
 Σε  αναφορά μου  ότι εκβιαστήκατε  να είστε  υποψήφιοι η  
απάντηση  ήτο  ότι παρακαλούσατε. Αναλάβετε επιτέλους  τις  
ευθύνες  σας . Κάποιος  είπε, ο  μεγαλύτερος  κλέφτης  είναι 
αυτός  που  σου  κλέβει διάθεση  και χρόνο , εγώ λέω ότι δεν  
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κάνω ούτε  το  ένα, ούτε  το  άλλο. Μπορείτε κοιτώντας  τον  
καθρέφτη  να ρωτήσετε εγώ τι; Α , βέβαια πάντοτε  φταίνε οι 
άλλοι, οι ξένοι, οι γείτονες , εμείς  ποτέ  και σε  τίποτα. 
 Κοινωνία σου  εικόνα είμαι και σου  μοιάζω έτσι δεν  
δικαιούστε δια να ομιλείτε  για τους  εκλεγμένους  κυβερνήτες  
μας , διότι είστε  οι πρώτοι που  δεν  κάνετε  τίποτα, αδιαφορείτε . 
 Όπως  καταλαβαίνετε  ή  αν  ακόμα δεν  το  γνωρίζετε αυτά 
μένουν  στα πρακτικά και θα δημοσιευτούν  επίσης  και στο  
ΤΑΥ . 
 Οι παρατάξεις  ας  αναλάβουν  επιτέλους  τις  ευθύνες  τους , 
διότι κατά τα φαινόμενα δίδουν  περισσότερη  βαρύτητα στην  
παραταξιακή παρουσία, παρά στην  ιδιότητα εκλεγμένου  
μέλους . 
 Κροκοδείλια δάκρυα από  ορισμένους . Ας  σταματήσουνε  
επιτέλους  διότι αν  είχαν  τηρήσει το  λόγο  τους  για την  τήρηση  
του  κανονισμού , θα είχαμε  σίγουρα άλλα αποτελέσματα και θα 
γλύτωναν  και ενέργεια παραγωγής  των . Θυμίζει λίγο  το  
ανέκδοτο  του  φονέα των  γονέων  του , που  στην  απολογία του  
επικαλέστη  την  ορφάνια του  για την  επιείκεια των  δικαστών . 
 Σας  ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε  συνάδελφε . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Αυτό  θα επαναληφθεί. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Συνάδελφοι έχει έρθει η  συναδέλφισσα η  
Κοκκινίδου . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ναι υπέγραψε, υπέγραψε. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Α , εντάξει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, να καλωσορίσουμε  
τη  συναδέλφισσα την  Κοκκινίδου  και ευχόμαστε  να έχεις  μία 
παραγωγική  συμμετοχή  στο  υπόλοιπο  της  θητείας .  
 Προχωράμε , τι θέλεις  συνάδελφε  Μπριλάκι; 
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ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Δυο  λέξεις . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έλα να τις  πεις , δυο  λέξεις  
έλα να τις  πεις . 
 Ο  συνάδελφος  Μπριλάκις  να πει  δύο  λέξεις . 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Δυο  λέξεις . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δύο  όμως  ε ; 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:   Με  προλάβανε  και κάποιοι πετάξανε και κάποια 
κουβέντα. Πόσα μέλη  έχει η  Αντιπροσωπεία 56; Πώς ; Πόσα 
μέλη  έχει τη  Αντιπροσωπεία; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  53. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  53 και είναι πόσοι παρόντες  τώρα; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τώρα; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Πόσοι υπογράψανε  ή  πόσοι είναι παρόντες , 
άσε  τα τώρα, άσε  τα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τώρα πόσοι είναι οι 
παρόντες ; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Να μετρηθούμε  πόσοι είναι οι παρόντες . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μέτρα. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Χοντρικά τώρα δεν  πειράζει. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Κλείσε  τις  πόρτες  να κάνουμε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Γύρω στους  25 , εντάξει. 
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ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Να κάνουμε  γράμμα σε  αυτούς  που  λείπουνε, 
δεν  θα κάθομαι  να ακούω εγώ αυτά που  αφορούν  αυτούς  που  
λείπουνε και να κάνουμε  συνημμένη  την  επιστολή  του  Γιάννη. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μάλιστα. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Μα δεν  απευθύνεται σε  εσένα αγαπητέ  μου , 
πολύ  καλά ξέρεις  σε  ποιον  απευθύνεται. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Μιλάς  σε  αυτόν  που  λείπει; Να τους  στείλεις . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Και τι να το  κάνω;  Είπα να πάει στα πρακτικά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει να μην… 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Ξεκάθαρα προτείνω να στείλουμε  ένα γράμμα η  
Αντιπροσωπεία να λέμε  ότι θέλουμε  να πούμε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σωστό , σωστό . 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  …και να κάνουμε  και συνημμένη  την  επιστολή  
σου . Διαφωνείτε, συμφωνείτε ότι θέλετε  κάντε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, σωστό , εντάξει, να 
κάνομε  ένα γράμμα. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Θα δημοσιευτεί εξάλλου . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θα κάνουμε  ένα γράμμα, 
εντάξει.     
 

ΘΕΜΑ  2ο  
 

Ενημέρωση  Δραστηριότητας  της  Διοικούσας  Επιτροπής 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το  επόμενο  θέμα της  
ημερήσιας  διάταξης είναι, ενημέρωση  της  δραστηριότητας  της  
Διοικούσας  Επιτροπής . 
 Ο  συνάδελφος  Πρόεδρος  της  Διοικούσας  στο  βήμα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Συνάδελφοι θα είμαι όπως  πάντα 
σε  ότι αφορά την  ενημέρωση  λακωνικός , γιατί έχουμε  τρία 
πολύ  σοβαρά ζητήματα, τα οποία περιμένουν  εκλεκτοί 
συνάδελφοι να κάνουν  τις  παρουσιάσεις . Η  μία ομάδα είναι 
ήδη  εδώ για το  ασφαλιστικό  για τις  προτάσεις  της  ομάδας  
εργασίας , η  οποία νομίζω ήδη  έχει παρουσιαστεί και σε  μία 
από  τις  παντεχνικές  ολομέλειες  και στη  Διοικούσα και σήμερα 
θα ενημερωθεί και το  Σώμα της  Αντιπροσωπείας . Για τα πολύ  
ουσιαστικά τα οποία διερεύνησαν  – κατέγραψαν  και 
αναδεικνύουνε μέσα από  αυτή  την  πολύ  συστηματική  δουλειά 
που  έκαναν  και συγκεκριμένες προτάσεις  χρήσιμες  και που  
αποδεικνύει ότι εδώ οι συνάδελφοι, οι άνθρωποι που  είμαστε  
κοντά στο  Επιμελητήριο  και δουλεύουμε  και παράγουμε  έργο 
και έχουμε  προτάσεις  να κάνουμε  για όλα τα μικρά ή  τα 
μεγάλα ζητήματα που  μας  αφορούν . 
 Έτσι λοιπόν  πάρα πολύ  γρήγορα, έχετε πάρει ήδη  και 
την  αναφορά με  τα πεπραγμένα της  Διοικούσας  Επιτροπής . 
Είχαμε  μία συνάντηση  με  τον  Γενικό Γραμματέα της  
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  τον  κ . Δεικτάκη με  το  που  
ανέλαβε , όπου  του  εκφράσαμε  τα τεράστια προβλήματα τα 
οποία αντιμετωπίζει ο  κλάδος . Τη  διάλυση  ουσιαστικά του  
τεχνικού  κόσμο , την  κατάρρευση  και των  ιδιωτικών  και των  
δημοσίων  έργων . Του  είχαμε  προβλέψει τη  διάλυση , ότι 
οδηγείται σε  διάλυση  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο , τη  διάλυση  του  
ασφαλιστικού  μας  φορέα και του  τα είπαμε  βέβαια σαν  
εκπρόσωπος της  Κυβέρνησης . Και ταυτόχρονα με  την  ευκαιρία 
που  είχαμε  συζητήσει στη  Διοικούσα Επιτροπή , είχαν  βάλει 
κάποιοι συνάδελφοι, του  βάλαμε  και το  ζήτημα της  πλήρης  
διάλυσης  του  κράτους , σε  ότι αφορά ειδικότερα τις  
Πολεοδομίες . Και αναφερθήκαμε  τη  διάλυση  της  Πολεοδομίας  
του  Καστελίου  και των  άλλων  περιφερειακών  γραφείων  
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Σητείας , Ιεράπετρας  και Μοιρών . Όπου  τελείως  ενημερωτικά 
είναι ένα βήμα πριν  το  λουκέτο . Άλλες  δεν  έχουνε στελεχιακό 
δυναμικό, άλλες  έχουν  μία υπάλληλο  η  οποία πρόκειται να 
γεννήσει και θα φύγει, άλλοι δεν  έχουν  καθόλου  υπάλληλους , 
άλλοι στερούνται  υλικών  και μέσων  για να κάνουν  τη  δουλειά 
τους  και είναι μία κατάσταση  η  οποία είναι πραγματικά το  
λιγότερο  παράτυπη  μπορεί να πει κανείς  και η  οποία δεν  
βοηθάει σε  καμία των  περιπτώσεων  σε  αυτό  που  λέγεται 
ισοπολιτεία και ισονομία των  Ελλήνων  πολιτών . 
 Το  πρόβλημα συζητήθηκε  και με  τους  Δημάρχους , είχαμε  
καλέσει μία Διοικούσα Επιτροπή  και τους  συναδέλφους  που  το  
είχαν  βάλει το  θέμα και τους  Δημάρχους  Καστελίου  και 
Αρκαλοχωρίου και του  Δήμου  Φαιστού . Πήγαμε  το  συζητήσαμε  
και στον  Άγιο  Νικόλαο , όπου  υπήρξε  και μία σχετική ένταση  
μεταξύ  συναδέλφων  ελευθέρων  και επαγγελματιών  και 
δημοσίων  υπαλλήλων . Όπου  όμως  μετά από  ένα καλό και 
εποικοδομητικό διάλογο  που  είχαμε  μαζί με  τη  Διοικούσα 
όπως  είχαμε  αναλάβει την  ευθύνη  η  Διοικούσα Επιτροπή , να 
φέρουμε  στο  τραπέζι της  συζήτησης  και τις  δύο  πλευρές . 
Καταλήξαμε  ότι δεν  είναι ο  καιρός  ούτε  για να στρέφουμε  τα 
βέλη  ο  ένας  ενάντια στον  άλλο και βεβαίως  οι δημόσιοι 
υπάλληλοι θα πρέπει να κάνουν  τα πάντα για να βοηθήσουν  
αυτή  τη  δύσκολη  περίοδο  τους  ελεύθερους  επαγγελματίες  και 
από  την  πλευρά τους  βέβαια οι ελεύθεροι επαγγελματίες  να 
καταλάβουν  τα τεράστια ζητήματα που  αντιμετωπίζουν  οι 
μηχανικοί του  δημοσίου . Και συμφωνήσαμε  και νομίζω ότι 
αυτό  ήτανε  το  θετικό  αυτής  της  εξέλιξης  και αυτής  της  
συνάντησης , να γίνει μία συνάντηση , υπήρξε  πρόταση  αν  
θυμάμαι καλά από  το  Κώστα τον  Χαμηλοθώρη , όπου  μετά από  
αναλυτική  συζήτηση  γράφουμε  εδώ στα πρακτικά μας , να 
διοργανωθεί σε  συνεργασία με  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  
της  Περιφέρειας  Κρήτης , εκδήλωση  στην  οποία θα κληθούν  να 
συμμετέχουν  όλα τα στελέχη  των  πολεοδομικών  γραφείων  της  
Ανατολικής  Κρήτης , προκειμένου  να ενημερωθούν  για τη  νέα 
νομοθεσία, αλλά και για να εκθέσουν  και στη  συνέχεια να 
συζητήσουν  τα προβλήματα που  έχουν  ανακύψει και τα οποία 
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καλούνται καθημερινά κατά την  άσκηση  των  καθηκόντων  τους  
να αντιμετωπίσουν . 
 Αυτό  βεβαίως  έχουμε  καθυστερήσει αγαπητοί 
συνάδελφοι πάρα πολύ . Αυτή  είναι απόφαση  τουλάχιστον  δύο  
μηνών  που  έγινε  η  συνάντηση  αυτή . Είναι όμως  και τα 
γεγονότα και οι εξελίξεις  τόσο  καταιγιστικές  σε  όλα τα 
επίπεδα, που  σημαντικές  αποφάσεις , αυτή  η  εκδήλωση  
πιστεύω όταν  θα γίνει και όταν  θα πραγματοποιηθεί, δεν  θα 
είναι μόνο  οι συνάδελφοι δημόσιοι υπάλληλοι που  θα τους  
καλέσουμε  να ενημερωθούν  και να δούμε  πως  θα υπάρξει μία 
ομογενοποίηση  των  στάσεων , ώστε να μην  λέει άλλα στις  
Μοίρες  ο  συνάδελφος , άλλα στο  Τυμπάκι, στο  Καστέλι και 
άλλα στη  Σητεία. Που  θα είναι η  αίθουσα γεμάτη  και από  
ελεύθερους  επαγγελματίες . 
 Και όμως  καθυστερήσαμε , έχουμε  δεκάδες  πράγματα να 
κάνουμε  καθημερινά και έχει μείνει πίσω και αυτή  η  τόσο  
σημαντική  εκδήλωση  η  οποία θα πρέπει να δούμε  αγαπητέ  
Οδυσσέα και θα πρέπει να γίνει. Ήταν  και δικιά σου  ιδέα και 
πρόταση  αν  θυμάμαι καλά και θα πρέπει να την  βάλουμε  
μπροστά με  τα πολεοδομικά γραφεία του  Ηρακλείου  και του  
Λασιθίου  για να την  υλοποιήσουμε . 
 Το  δεύτερο τώρα, μέσα σε  αυτό  το  γενικό  ξεχαρβάλωμα 
που  ζήσαμε , διάλυση , επίθεση , ανερμάτιστες  πολιτικές , 
καταστροφικές  πολιτικές  το  τελευταίο  διάστημα που  μας  
ισοπέδωσαν , είχαμε  και τις  μεγάλες  καταστροφές  από  τις  
πυρκαγιές  στη  Βιάννο και στο  Μύρτος . Ειδικά στην  περίπτωση  
της  Βιάννου  μιλάμε  για μία τεράστια καταστροφή  οικολογική , 
περιβαλλοντική  και σε  περιουσίες , όπου  το  ΤΕΕ /ΤΑΚ  είχε βρει 
και τις  δυνάμεις  να μπει μέσα στην  ιστορία αυτή  για να δει 
πως  μπορεί να στηρίξει, πως  μπορεί βοηθήσει. Συμμετείχαν  7 
ή  8 αν  θυμάμαι καλά ελεύθεροι επαγγελματίες , που  κάποια 
στιγμή  αγαπητέ  Πρόεδρε ίσως  και σήμερα, κακώς , ίσως  και 
σήμερα να έπρεπε να τους  έχουμε  φωνάξει να τους  τιμήσει η  
Αντιπροσωπεία του  ΤΕΕ /ΤΑΚ , γιατί διέθεσαν  το  χρόνο  τους , 
διέθεσαν  το  αυτοκίνητό  τους , ήρθαν  μαζί με  τη  Διοικούσα του  
ΤΕΕ /ΤΑΚ . Πήγαμε  με  τους  φορείς  της  περιοχής , κάναμε  
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καταγραφή  της  ζημιάς , των  καταστροφών  και μάλιστα κάναμε  
μία έκθεση  η  οποία θα έλεγα ότι αποτελεί ένα πρότυπο  
έκθεσης , το  οποίο  έχουμε  στείλει ήδη  σε  όλα τα περιφερειακά 
τμήματα και ειδικότερα σε  εκείνο της  Χίου , το  οποίο  είχε  
ζητήσει και βοήθεια μάλιστα με  βάση  τις  τεράστιες  πυρκαγιές  
που  είχαν  και στη  Χίο , για να τους  δείξουμε  πως  θα πρέπει να 
καταγράφεται με  τα σύγχρονα εργαλεία και σήμερα είναι το  
δεύτερο θέμα στην  ημερήσια διάταξη . Θα γίνει παρουσίαση  
αυτής  της  δουλειάς  από  το  ΤΕΕ /ΤΑΚ  και το  οποίο  όχι μόνο  
αναδεικνύει τις  ζημιές  και τις  καταγράφει, αλλά προτείνει και 
τις  παρεμβάσεις  εκείνες  σε  επίπεδο  πολιτικής  προστασίας , 
που  πρέπει να παρθούν  άμεσα, ώστε να προλάβουμε  
μεγαλύτερες  καταστροφές , από  κάποια επικίνδυνα φυσικά 
φαινόμενα τα οποία θα μπορούσαν  να είχαν  ήδη  εξελιχθεί αν  
είχαμε  δύσκολα καιρικά φαινόμενα. 
 Ευτυχώς  ο  καιρός  έχει βοηθήσει, δεν  είχαμε  ούτε  στη  
Βιάννο, ούτε  στην  περιοχή  του  Μύρτους  τέτοια φαινόμενα. 
Έχουν  προλάβει, έχουν  συμμορφωθεί με  βάση  αυτές  τις  
οδηγίες  των  τεχνικών  μας  εκθέσεων  και στην  περίπτωση  του  
Κερατοκάμπου  και στην  περίπτωση  του  Μύρτους  και βεβαίως  
αναδεικνύουμε  και όλα τα ζητήματα εκείνα τα οποία θα πρέπει 
να γίνουν  μέσα από  μια ολιστική  προσέγγιση  με  πλήρεις  
μελέτες , για τη  συνολική  θωράκιση  αυτών  των  περιοχών , οι 
οποίες  δεν  είναι τυχαίο  ότι πλήττονται  σχεδόν  κάθε χρόνο , 
από  τέτοια φαινόμενα μεγάλων  κατολισθήσεων , μεγάλων  
καταστροφών  μετά από  έντονες  βροχοπτώσεις . Δεν  είναι 
καθόλου  τυχαίο  ότι λοιπόν  και εκτός  από  τις  πυρκαγιές  
συγκεκριμένες περιοχές λόγω των  ανθρώπινων  παρεμβάσεων , 
των  ανθρωπογενών  παρεμβάσεων , πλήττονται  από  τέτοιες  
μεγάλες  καταστροφές . 
 Το  σημαντικό  στην  όλη  ιστορία και η  αναγνώριση  η  
οποία έτυχε , η  πρωτοβουλία του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  
είναι, ότι στην  περίπτωση  της  Βιάννου  η  έκθεση  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  
συνέβαλε τα μάλα να κηρυχτεί η  περιοχή  πυρόπληκτη . Με  ότι 
συνεπάγεται αυτό , δεν  χρειάζεται να το  εξηγήσω, τα 
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βοηθήματα που  δέχονται  οι πολίτες  και ο  Δήμος  Βιάννου  στην  
περίπτωση  που  κηρυχθεί ένας  δήμος  πυρόπληκτος . 
 Τώρα, θα είναι όμως  σε  λίγο  ο  Κώστα ο  Χαμηλοθώρης  
εδώ για όσους  ενδιαφέρονται και όσοι έχετε την  αντοχή  να 
μείνετε  μέχρι τέλους , για να δείτε  πραγματικά την  πολύ  καλή 
δουλειά, η  οποία έγινε  ξανά λέω εθελοντικά και θα πρέπει να 
τους  ευχαριστήσουμε  δημόσια αυτούς  τους  ανθρώπους , τους  
8-9 ελεύθερους  επαγγελματίες , που  ήρθαν  και έκαναν  αυτή  τη  
δουλειά και την  οποία την  παρουσιάσαμε  ήδη  στους  δήμους  
και στην  Περιφέρεια. 
 Μετά από  το  ζήτημα της  μεγάλης  μας  ενασχόλησης , το  
μεγάλο ζήτημα το  οποίο  είχαμε  όλο  αυτό  το  διάστημα εκτός  
βέβαια και το  αφήνω τελευταίο , το  ζήτημα των  κινητοποιήσεων  
και όλες  αυτές  τις  αντιδράσεις  τις  οποίες  κάναμε  μαζί. Ήτανε  η  
υπόθεση  της  διοργάνωσης  της  ημερίδας , η  οποία βέβαια εδώ 
φαίνεται ότι θα διοργανώσουμε  αλλά ήδη  διοργανώθηκε . 
Πραγματοποιήθηκε  στο  ΙΤΕ  την  Κυριακή  που  μας  πέρασε  η  
εκδήλωση  για της  ΑΠΕ . Μία εκδήλωση  η  οποία δεν  ήτανε  
εύκολο  να γίνει, υπήρχε  τρομερή  ένταση  στην  κοινωνία της  
Κρήτης  όλο  το  τελευταίο  διάστημα λόγω του  ότι 
αποσπασματικά και μονομερώς  το  ελληνικό  κράτος  λειτουργεί 
και σε  αυτό  το  θέμα το  τεράστιο  αυτό  ζήτημα και έτσι η  
ευκαιρία η  οποία φαίνεται ότι εκπροσωπούν  οι ΑΠΕ , ο  αέρας  
και ο  ήλιος  κινδύνεψε να δαιμονοποιηθεί, εξαιτίας  ατυχώς  
χειρισμών  της  Κυβέρνησης  και των  αποφάσεων  τους  για 
επιβολή  fast track μέγα επενδύσεων  στην  Κρήτη . Και 
ουσιαστικά μέσα από  αυτές  τις  επενδύσεις , το  μόνο  το  οποίο  
είναι ζητούμενο  είναι το  υπερκέρδος συγκεκριμένων  
συμφερόντων  και εθνικών  και εξωεθνικών . Χωρίς  να 
λαμβάνουν  υπόψη  ούτε  τη  φυσιογνωμία, ούτε  τη  φέρουσα 
ικανότητα του  νησιού , ούτε  τις  ανάγκες  του  τοπικού  
πληθυσμού  και της  κοινωνίας  μας  για μικρά έργα, που  θα 
συμβάλουν  στις  τοπικές  οικονομίες , στις  τοπικές  επιχειρήσεις , 
ούτε  που  λαμβάνουν  τους  στόχους  αν  θέλετε  της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  για το  20-20-20, ούτε  λαμβάνουν  υπόψη  όλες  αυτές  
τις  ανάγκες  που  έχουμε  εμείς  σαν  περιφέρεια, σαν  τοπική  
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κοινωνία και ποντάρουν , όπως  γίνεται βεβαίως  το  τελευταίο  
διάστημα σε  όλα τα μεγάλα ζητήματα, στο  κέρδος 
συγκεκριμένων  συμφερόντων  που  έχουν  τη  δύναμη  να 
επιβάλλουν  τις  εξελίξεις . 
 Ήρθε λοιπόν  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο , πρότεινε από  
κοινού  Ανατολικής  και Δυτικής  Κρήτης  στην  Περιφέρεια να 
αναλάβομε  αυτό  το  δύσκολο  φορτίο . Πραγματοποιήθηκε  το  
συνέδριο , πραγματοποιήθηκε  η  ημερίδα για την  ακρίβεια. 
Μετά από  μία έτσι επίπονη  προσπάθεια και δουλειά των  
ομάδων  εργασίας  του  ΤΕΕ /ΤΔΚ  και ΤΕΕ /ΤΑΚ . Έγινε  νομίζω 
μία πολύ  καλή  αρχή , εμείς  σκοπεύουμε  να τη  συνεχίσουμε , 
τουλάχιστον  ότι αφορά τον  Άγιο  Νικόλαο  πρέπει να γίνει άλλη 
μία και το  ζήτησαν  όλοι οι παριστάμενοι. Να επαναληφθεί η  
τόσο  πετυχημένη αυτή  εκδήλωση  τουλάχιστον  στον  Άγιο  
Νικόλαο  και βεβαίως  εμείς  είμαστε  στη  διάθεση  της  
Περιφέρειας  αν  θέλει να γίνει και στο  Ρέθυμνο και στα Χανιά. 
 Να ακουστούν  αυτές  οι απόψεις , οι πολύ  καλές  
τεκμηριωμένες  απόψεις  από  όλους  τους  φορείς  που  καλέσαμε . 
Μπορώ να πω ότι ήτανε  άριστες  οι εισηγήσεις  από  αύριο  θα 
προσπαθήσουμε  να τις  αναρτήσουμε  και στη  σελίδα μας  για 
να τις  βρείτε όλες  τις  εισηγήσεις . Υπήρχανε απόψεις  οι οποίες  
ήτανε  εκ  διαμέτρου αντίθετες  αλλά στο  σύνολο  έτσι όπως  το  
αντιλήφθηκα εγώ προσωπικά και νομίζω όσοι ήμασταν  
παρόντες  μπορούν  να το  βεβαιώσουν . Υπήρχε  μία κοινή  
ταύτιση  και μία κοινή  συναντίληψη  για το  τι πρέπει να γίνει. 
Εκφραστήκαμε  για το  θέμα του  καλωδίου για παράδειγμα ότι 
ναι να υπάρχει καλώδιο  αλλά τι καλώδιο ; Όχι το  καλώδιο  που  
θέλει ο  Κοπελούζος , το  καλώδιο  που  πρέπει να μπει από  το  
δημόσιο  και να ψάξουνε  όπως  είπε η  RAΕ , ήρθε η  RAE μετά 
από  το  συνέδριο  αυτό  και έβγαλε μία ανακοίνωση , που  σε  
κάποια πράγματα λέει αυτά τα οποία τους  προτείναμε  εμείς . 
Και λέει ναι μπορεί να γίνει το  καλώδιο  και μπορεί να 
χρηματοδοτηθεί από  λεφτά της  Ευρωπαϊκής Ένωσης , της  
Τράπεζας  Επενδύσεων  και ναι πρέπει να το  κάνουμε . Και 
έβαλε  και το  ζήτημα, το  οποίο  έβαλαν  κάποιοι εκεί, ότι ποιος , 
έτσι όπως  τα λέμε  τα γίγα βατ  θα νομίσουμε  ότι έχει λυθεί το  
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θέμα το  ενεργειακό της  Κρήτης  και ότι δεν  αντιμετωπίζει η  
Κρήτη  κανένα ενεργειακό ζήτημα. Και λένε λοιπόν  στην  
επιστολή  τους  τώρα, ότι ποιο  ζήτημα; Το  ζήτημα της  ισχύος  
που  είναι το  κυρίαρχο  για την  Κρήτη  στις  ώρες αιχμής  του  
καλοκαιριού , μπορεί να μας  ξαναγυρίσει πίσω, δεν  έχει λυθεί 
κανένα ενεργειακό πρόβλημα της  Κρήτης , άρα πού  είναι η  
ενεργειακή αυτάρκεια που  έπρεπε να είναι το  πρώτο  και η  
ενεργειακή θωράκιση  του  νησιού . Δεν  τους  ενδιαφέρει καμία 
θωράκιση  ή  κατά πόσο  καταρρέει το  τουριστικό προϊόν  στις  
περιπτώσεις  των  black out, τους  ενδιαφέρει να πουλήσουν  να 
συνδέσουν  την  Κρήτη  με  την  Ηπειρωτική  Ελλάδα, την  Κρήτη  
με  το  Ισραήλ  και την  Κύπρο  και να αγοράζει η  Γερμανία, η  
Ευρωπαϊκή  Ένωση  να παίρνει όχι να αγοράζει, να παίρνει 
ουσιαστικά το  ρεύμα από  την  Κρήτη . 
 Σε  έναν  γενικότερο  σχεδιασμό  που  φαίνεται ότι θέλουν  
να μας  έχουν  παρατηρητές  των  εξελίξεων , η  Περιφέρεια μαζί 
με  τα επιστημονικά της  Επιμελητήρια και όλους  τους  φορείς  
λέμε  όχι. Αυτό  το  μήνυμα είναι γεγονός  και νομίζω θα 
επισημοποιηθεί και με  τον  πλέον  κατηγορηματικό  τρόπο  με  τα 
συμπεράσματα αυτής  της  ημερίδας . Αυτό  θα πρέπει να το  
συνεχίσουμε  και να παίξουμε  τον  καταλυτικό ρόλο που  έπαιξε  
το  ΤΕΕ /ΤΑΚ  και στην  υπόθεση  της  διαχείρισης  των  
απορριμμάτων . Το  ίδιο  λοιπόν  ξαναβγαίνει μπροστά το  ΤΕΕ , 
δυναμικά και στο  ζήτημα της  διαχείρισης  των  ΑΠΕ . 
 Αυτό  λοιπόν  το  ζήτημα ήτανε  κυρίαρχο  όλο  αυτό  το  
διάστημα, έγινε  δουλειά, έγινε  προετοιμασία, δείξαμε 
πραγματικά ότι το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  είναι ο  φυσικός  
χώρος  της  επεξεργασίας  και συζήτησης , των  μεγάλων  
αναπτυξιακών  θεμάτων , όπως  και το  θέμα της  ενέργειας  και 
των  ΑΠΕ . 
 Υπήρχε  πολλή  δουλειά στα ζητήματα των  ομάδων  
εργασίας , έτσι προχώρησε  η  ιστορία με  το  Μαλεβίζι, 
μαζεύτηκαν  οι πρώτοι 190 συνάδελφοι, πόσοι είναι ακριβώς  
δεν  θυμάμαι και έγινε  η  ανάθεση . Ξεκίνησε  η  πρώτη  φάση  και 
μάλιστα μέσα στο  Δεκέμβριο  αν  όλα πάνε καλά θα πληρωθούν  
κιόλας  τα πρώτα χρήματα, που  ήτανε  ένα άγχος  μας  για να 
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προλάβουμε  ενδεχόμενες  αρνητικές  εξελίξεις  από  δεύτερα 
κουρέματα από  τα χρήματα που  ήδη  έχουμε  πάρει από  το  
Δήμο  Μαλεβιζίου . Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο  πρώτο  
εξάμηνο , πρώτο  οχτάμηνο  θα υλοποιηθεί αυτό  το  μεγάλο, η  
δεύτερη μεγάλη πρόκληση  που  αναλάβαμε  από  το  Δήμο  
Μαλιβιζίου . Αν  όλα πάνε καλά και μπορέσει και ο  δήμος  και 
αντεπεξέλθει οικονομικά στις  δεσμεύσεις  που  έχει αναλάβει 
απέναντί μας , εμείς  από  την  πλευρά μας  και η  επιτροπή 
παρακολούθησης  και τα παιδιά θα κάνουνε  ότι καλύτερο  είναι 
δυνατόν . Και νομίζω ότι θα ανταποκριθούμε  για μια ακόμη  
φορά στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  και τις  ανάγκες  που  μας  
έχουν  αναθέσει. 
 Επίσης  σε  σχέση  με  το  παρατηρητήριο  που  έχω πει 
επανειλημμένως  τη  μεγάλη του  σημασία, σήμερα έγινε  η  
πρώτη  πιλοτική  δημόσια διαβούλευση  και σε  λίγο  θα είναι εδώ 
ο  εκπρόσωπος, αν  φτάσουμε  μέχρι εκείνη την  ώρα, να μας  
παρουσιάσει και σε  επίπεδο  Αντιπροσωπείας . Το  
παρατηρητήριο  είναι ένα σημαντικό  εργαλείο , το  οποίο  
χρηματοδοτήθηκε  από  την  Περιφέρεια Κρήτης , αναλάβαμε  
ξανά τα δύο  Τεχνικά Επιμελητήρια Ανατολικής  και Δυτικής  
Κρήτης . Φτιάξαμε  ένα εκπληκτικό εργαλείο  κυριολεκτικά, που  
μπορεί ανά πάσα στιγμή  σε  real t ime ο  κάθε πολίτης  από  τον  
Περιφερειάρχη  μέχρι τον  τελευταίο  τεχνικό  στην  Κρήτη , να 
παρακολουθεί, να βλέπει τι γίνεται, πού  γίνεται, πώς  γίνεται, 
γιατί σταμάτησε , γιατί δεν  χρηματοδοτείται, ποια έργα είναι 
ώριμα και πρέπει να προωθηθούν . Ποια έργα σε  σχέση  και σε  
σύγκριση  μεταξύ  δήμων  έχουν  στέρηση . Ποια έργα πρέπει να 
προγραμματίσει και να ενισχύσει η  Περιφέρεια. Ένας  
καθρέφτης  διαφάνειας  και στρατηγικής  για την  Περιφέρεια 
Κρήτης . Και αυτό  ήτανε  έμπνευση , ήτανε  στήσιμο , ήτανε  
υλοποίηση  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  Ανατολικής  και 
Δυτικής  Κρήτης . 
 Προγραμματίζουμε  επίσης  άλλες  δύο  πολύ  σημαντικές  
παραδόσεις , στις  οποίες  επίσης  έχουνε πάει πίσω και αυτά τα 
ζητήματα να παραδώσουμε  επίσημα και να οργανώσουμε  
Οδυσσέα το  θέμα με  την  απογραφή  των  παραδοσιακών  
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οικισμών  του  Λασιθίου . Θα πρέπει να γίνει μία πολύ  ωραία 
ημερίδα. Το  συμφωνήσαμε  με  τον  Αντιπεριφερειάρχη  τον  κ . 
Καστρινάκη, θα πρέπει να γίνει αυτή  μέχρι Μάρτη  – Φλεβάρη  
έχουμε  πει. Θα πρέπει να το  κάνουμε  και αυτό , να το  
παρουσιάσουμε , να το  κάνουμε  έτσι όπως  πρέπει να γίνει 
επίσημα να κλείσει το  θέμα αυτό  και νομίζω ότι και αυτό  θα 
μας  προσφέρει πάρα πολύ , γιατί ο  κόσμος  κάτι έχει ακούσει 
αλλά δεν  το  έχει μάθε, δεν  το  έχει δει στο  επίπεδο  το  οποίο  θα 
πρέπει και με  βάση  την  πολύ  καλή δουλειά που  έχει γίνει. 
 Η  εκδήλωση  όπως  θυμάστε  η  πολύ  καλή  εκδήλωση , η  
οποία είχε  εκπληκτική συμμετοχή  του  Τάσσιου  για τις  
ελληνικές  τεχνολογίες . Από  τα άλλα τώρα ζητήματα, είχαμε  
την  ομάδα εργασίας  σε  ασφαλιστικά θέματα μηχανικών  που  
τώρα τα παιδιά θα πάρουν  το  λόγο  αμέσως  μετά την  
ενημέρωσή  μου . Και βεβαίως  ο  μεγάλος  αγώνας , η  μεγάλη 
προσπάθεια που  κάναμε  τουλάχιστον  εδώ στο  Ηράκλειο , με  
κινητοποιήσεις , με  συναντήσεις , με  συμπόρευση  πολλών  
κοινωνικών  και επιστημονικών  φορέων , γι ’  αυτά τα οποία 
συνέβησαν . Οι οποίες  δεν  ήτανε  η  βάση , εμείς  βεβαίως  είχαμε  
σαν  βάση  το  ασφαλιστικό  και τις  εισφορές  μας  τη  διάλυση  του  
ασφαλιστικού  μας  φορέα, αλλά ουσιαστικά ήτανε  αυτό  το  
μήνυμα το  οποίο  εξέπεμπε το  ΤΕΕ /ΤΑΚ  και μέσα από  το  πανό 
που  κατέβαινε στις  πορείες , για την  ανατροπή αυτών  των  
πολιτικών , οι οποίοι ισοπεδώνουν  μέρα με  την  μέρα που  
περνάει. Δεν  ισοπέδωσαν , συνεχίζουν  και ισοπεδώνουν  μέρα 
με  τη  μέρα την  Ελλάδα και την  ελληνική  κοινωνία. Και νομίζω 
η  απόφαση  η  σημερινή και δεν  χρειάζεται να πω τίποτα 
περισσότερο , είναι προς  τη  θετική  κατεύθυνση , να 
κινητοποιήσουμε  όχι μόνο  τους  νέους  συναδέλφους  που  είναι 
σήμερα εδώ, όλους  αυτούς  οι οποίοι αντιλαμβάνονται κάτω 
από  αυτό  το  πρίσμα αυτή  την  προοπτική, να κινηθούμε  πέρα 
και έξω από  όποια στερεότυπα συλλόγων  ή  μη  συλλόγων . 
Κάθε άνθρωπος  που  έχει διάθεση , θέληση , σκέψη , ιδέες , έχει 
το  ψυχικό σθένος  να αγωνιστεί, εμείς  είμαστε  ανοιχτοί. Το  έχει 
αποδείξει το  ΤΕΕ /ΤΑΚ  ότι λειτουργεί έξω και πάνω από  κάθε 
στεγανό  και νομίζω ότι άμεσα και αυτό  είναι μία δέσμευση  
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αγαπητέ  Πρόεδρε, άμεσα, τη  Δευτέρα θα συγκαλέσω αυτή  τη  
συνάντηση , που  αγαπητοί συνάδελφοι να είστε  παρόντες . Αν  
τυχόν  γίνει κάποιο  λάθος  και δεν  βρούμε  κάποιοι e-mail να 
σας  ενημερώσουμε , τη  Δευτέρα το  μεσημέρι , γύρω στις  2:30 – 
3:00 η  ώρα να καλέσουμε  τους  συναδέλφους  μηχανολόγους  
και τους  λοιπούς  επιστημονικούς  συλλόγους , μαζί με  εσάς  
που  είσαστε  σήμερα εδώ και όποιος  από  την  Αντιπροσωπεία ή  
τη  Διοικούσα θέλει, να γίνει η  συνάντηση  για τον  συντονισμό . 
Να γίνει άμεσα η  πρώτη  γενική  μας  συνέλευση  και η  δεύτερη 
όμως , η  οποία επίσης  τη  θεωρώ πολύ  σημαντική , η  οποία 
είναι η  συνάντηση  με  όλους  τους  κοινωνικούς  φορείς  της  
Ανατολικής  Κρήτης  που  είμαστε  στο  ίδιο  μήκος  κύματος , για 
να δούμε , να μάθουμε  και να ενημερωθούμε  για τις  θέσεις  
τους , να τους  ενημερώσουμε  και εμείς  και σε  ένα πλαίσιο  ότι 
να αλλάξουμε  την  εικόνα της  κοινωνίας  και των  άλλων  
φορέων , γιατί να σας  το  πω και αυτό  και να κλείσω, το  
ιλαροτραγικό .  
 Αγαπητοί συνάδελφοι για να καταλάβετε τα ζητήματα τα 
οποία, τα σχιζοειδή  υπάρχουν  στην  ελληνική  κοινωνία αυτή  τη  
στιγμή . Μου  ζητήθηκε  εμένα προσωπικά να αποχωρήσω από  
τέτοιου  είδους  συνέλευση  ενημερωτική , για τους  
αντιμνημονιακούς  μας  αγώνες . Και μου  ειπώθηκε  ευθαρσώς  
όπως  το  ακούτε  ότι το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  δεν  έχει καμία 
θέση  σε  τέτοιες  αγωνιστικές  κινητοποιήσεις  και ότι επίσης  δεν  
έχει καμία  θέση , ούτε  κανένα άλλο επιμελητήριο  γιατί είμαστε  
οι αιμοδιψείς  εργοδότες  που  πίνουμε  το  αίμα του  λαού . Και 
μου  ζήτησαν , αν  έχεις  μου  λέει τσίπα να φύγεις  γιατί οι 
μηχανικοί δεν  έχετε καμία θέση  εδώ. Όπου  βέβαια εγώ γέλασα 
και του  είπα ότι προφανώς  αυτά τα οποία λες  είναι εκτός  
τόπου  και χρόνου  και δεν  αντέχουν  σε  καμία βάσανο 
ανταλλαγής  απόψεων  και δεν  μπαίνω καν  και ζητώ από  τους  
παρευρισκόμενους  να το  θεωρήσουν  ως  μη  γεννώμενο και 
από  τον  Πρόεδρο  να μη  δώσει συνέχεια. Δεν  δίνω καμία 
συνέχεια γιατί όχι μόνο  το  ΤΕΕ /ΤΑΚ  έπρεπε να είναι εδώ, και 
όλα τα Επιμελητήρια αν  θες  και αυτούς  που  εννοείς  
εργοδότες , και αυτοί εδώ έπρεπε να είναι, γιατί λεηλατείται 
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όλη  η  κοινωνία και όλη  η  Ελλάδα αυτή  τη  στιγμή . Και του  λέω 
είναι αστείο  και γελοίο  και δεν  μπαίνω σε  καμία συζήτηση  μαζί 
σου . 
 Αυτές  λοιπόν  όμως  οι αντιλήψεις  υπάρχουν  σε  ομάδες  
της  κοινωνίας  και σε  άλλα σωματεία, σε  άλλα Επιμελητήρια 
και αν  θέλετε  έτσι υποδαυλίζονται κιόλας  στη  λογική  του  
διαίρει και βασίλευε, ώστε ένας  – ένας  να ξυλεύεται και να 
τελειώνει. 
 Άρα λοιπόν  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  θεωρώ ότι είναι 
πολύ  σημαντικό  να βρεθούμε  και με  άλλους  φορείς  και να 
καταλάβουμε  ότι κοινός  αγώνας  και χρειάζεται πάνω από  όλα 
μεγάλη συμμετοχή  και πίστη , ότι την  Ελλάδα, τη  ζωή  μας  δεν  
την  παζαρεύουμε  και δεν  την  χαρίζουμε  σε  κανέναν  και θα 
δώσουμε  ότι μπορούμε  για να αντιστρέψουμε  αυτή  την  
κατάσταση . Σας  ευχαριστώ πολύ . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Καταρχήν  ανοίγει κατάλογος  
ερωτήσεων , κάποιος  θέλει να ρωτήσει; 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Εγώ ήθελα απλώς  συμπληρωματικά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συμπληρωματικά; Μισό  
λεπτό  Βάννα, θέλει να ρωτήσεις  κανείς  κάτι επί των  θεμάτων  
που  έθεσε ; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Να πει η  Βάννα και μπορεί μετά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, πάμε  λοιπόν  σε  
τοποθετήσεις  κατευθείαν . 
 Η  συνάδελφος  Σφακιανάκη. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Σε  σχέση  με  αυτό  που  είπε τώρα ο  Πρόεδρος , 
επειδή  νομίζω δεν  έγινε  κατανοητό . Δεν  βρέθηκε  ένας  πολύ  
πληγωμένος  και θυμωμένος  εργάτης  να του  το  πει αυτό  το  
πράγμα, οπότε  θα ήτανε  δικαιολογημένο. Η  κατάσταση  είναι 
ακόμα πιο  τραγική , γιατί του  το  είπε ο  Πρόεδρος  των  
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Επαγγελματοβιοτεχνών . Δυστυχώς  οι επαγγελματοβιοτέχνες  
οι οποίοι πάρα πολύ  ωραία χειρίζονται τα ζητήματά τους  
πολλές  φορές  και ενάντια στον  εαυτό  τους , αλλά αρκεί να είναι 
εντάξει με  τη  γραμμή  του  κόμματος , βρήκανε  ότι οι ίδιοι είναι 
πολύ  εντάξει ηθικά απέναντι στην  κοινωνία και οι μόνοι οι 
οποίοι δεν  είναι ηθικά εντάξει απέναντι στην  κοινωνία είναι οι 
μηχανικοί. 
 Είναι μία ακραία στιγμή  όπου  φαίνεται ακριβώς  το  χάλι 
που  αφενός  έχει βρεθεί η  κοινωνία, και από  την  άλλη πόσο  
εύκολα είμαστε  θύματα μίας  λογικής  γενίκευσης . Δηλαδή  τι 
θέλω να πω; Δεν  θέλω να πω ότι σε  όλα τα επαγγέλματα ή  σε  
όλους  τους  χώρους έχει καλούς  και κακούς , θέλω να πω κάτι 
άλλο, ότι σε  όλους  τους  χώρους υπάρχουν  τάξεις . Υπάρχουν  
δηλαδή  οι μεγαλοεργολάβοι, υπάρχουν  
μεγαλοκατασκευαστικές  που  είναι στο  χρηματιστήριο  και 
υπάρχουν  και υπάρχουν  μηχανικοί άνεργοι, οι οποίοι τώρα 
είναι περισσότεροι. Αυτή  τη  διαβάθμιση  και το  ρόλο του  κάθε 
ενός , η  κοινωνία τον  έχει ισοπεδωμένο  και εμείς  δεν  έχουμε  
κάνει ότι μπορούμε  για να διευκρινίσουμε  αυτά τα ζητήματα, 
ακριβώς  γιατί οι ίδιοι νομίζω δεν  τα έχουμε  χωνέψει πάρα 
πολύ  καλά. 
 Για το  λόγο  αυτό  εμείς  συμφωνήσαμε  στη  Διοικούσα ότι 
είναι απαραίτητο  να υπάρχουν  συζητήσεις  και από  κοινού  
δράσεις  με  άλλους  επαγγελματικούς  φορείς . Αυτό  είναι ένας  
τρόπος  και ο  άλλος  είναι πραγματικά όχι τόσο  πολύ  με  την  
έννοια του  εθελοντισμού  ή  της  προσφοράς , που  αυτό  το  
πράγμα το  κάνει το  Επιμελητήριο  και έχει κάνει τέτοια 
πράγματα. Κάναμε  τώρα δωρεάν  πράγματα για τις  πυρκαγιές , 
για το  έτσι, για το  αλλιώς . Οι λογικές  που  ειπωθήκανε  εδώ 
μέσα από  άλλους  παλιότερα να κατεβάσουμε  και τους  μισθούς  
ή  να κάνουμε  δωρεάν  μελέτες . Δεν  είναι εκεί το  ζήτημα, το  
ζήτημα είναι χρησιμοποιώντας  κατά τη  γνώμη  μου  την  
επιστημονική μας  γνώση  να μπορέσουμε  να διαφωτίσουμε  την  
κοινωνία, για το  με  ποιο  τρόπο  γίνονται  εις  βάρος  της  
πράγματα έτσι ώστε να μπορέσουμε  να οδηγήσουμε  τα 
πράγματα σε  μια άλλη  λογική  και να κάνουμε  και προτάσεις . 
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 Εδώ τώρα μπαίνει ένα πάρα πολύ  σοβαρό  θέμα, που  
μπαίνει το  ίδιο  για τις  κινητοποιήσεις  των  μηχανικών  όπως  
μπαίνει και για την  ιστορία αυτή  με  το  συνέδριο  που  έγινε  για 
την  ενέργεια και που  εμένα με  προβληματίζει πάρα – πάρα 
πολύ  και θα καταλάβετε γιατί. Επειδή  ακριβώς  αυτή  τη  στιγμή  
είναι πολύ  δύσκολο  να πετύχεις  συνδικαλιστικές  διεκδικήσεις  
από  τη  μία, από  την  άλλη όλος  ο  κόσμος  αντιλαμβάνεται και 
είναι διαθέσιμος  να συζητήσει και να σκεφτεί πιο  πολιτικά απ ’  
ότι παλιά, έχει πάρα πολύ  μεγάλη σημασία είτε ασχολείσαι  με  
τις  κινητοποιήσεις  των  μηχανικών  είτε με  άλλα θέματα, να 
εξηγήσεις  σε  τι πλαίσιο  βάζεις  τις  προτάσεις  σου . Και να 
ξέρεις  και μέχρι που  μπορούν  να φτάσουνε . Δηλαδή  ας  
βρούμε  ακτιβισμούς  και πράγματα και ας  μαζικοποιήσουμε  την  
κατάσταση  και ας  διεκδικήσουμε  τα αυτονόητα ή  έξυπνες  
ιδέες , για να ελαφρύνουμε  τα προβλήματα των  συναδέλφων . 
 Από  την  άλλη  τη  μεριά αν  παράλληλα δεν  αξιοποιήσουμε  
την  ευκαιρία για να καταλάβουν  περισσότεροι συνάδελφοι 
ποιο  πολιτικό  πλαίσιο  προκαλεί αυτά τα προβλήματα και να 
δημιουργηθεί, να αναγεννηθεί η  λογική  των  μηχανικών  μέσα 
από  αυτή  τη  διαδικασία, νομίζω ότι δεν  πάμε  πουθενά.  
 Για να μην  μακρηγορώ θα πω το  ίδιο  πράγμα, πως  
εκφράστηκε στην  ιστορία της  Περιφέρειας  με  το  ΤΕΕ  αυτή  την  
εκδήλωση  για την  ενέργεια. Εγώ πιστεύω ότι πάρα – πάρα 
πολύ  καλώς  έγινε  και ότι έκλεισε μία φάση . Όμως  προφανώς  
δεν  συμφωνήσαμε  όλοι με  την  Περιφέρεια και δεν  
εκφραζόμαστε  όλοι από  το  δελτίο  τύπου  που  έβγαλε. Δηλαδή  
ναι υπήρξε  αυτό , όλη  αυτή  η  συζήτηση  που  γινότανε τους  
τελευταίους  μήνες  έδωσε την  ευκαιρία σε  όλους  που  
εισηγηθήκανε , να εμβαθύνουνε  κάθε ένας  με  το  δικό του  
τρόπο . Εδώ μέσα συζητήσαμε  πολλές  φορές , οι μηχανολόγοι 
κάνανε μία πολύ  μακριά διαδικασία, διάφοροι άλλοι. Επίσης  
και κάποιοι άλλοι για το  φόβο  των  Ιουδαίων  βάλανε νερό  στο  
κρασί τους . Δηλαδή  αναγκαστήκανε  όλοι να πουν  για πρώτη  
φορά κάτι. Αυτό  εγώ το  θεωρώ πάρα πολύ  σημαντικό , το  
θεωρώ ότι κλείνει έναν  πρώτο  κύκλο . 
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 Αυτό  το  κάτι που  είπαν  όλοι δεν  είναι το  ίδιο . Αυτή  η  
περίφημη  διασύνδεση  που  βρήκαν  όλοι την  ανάγκη για να πω 
το  πιο  χοντρό  παράδειγμα, ότι η  Κρήτη  πρέπει να αποκτήσει 
τη  διασύνδεση , σε  κάθε εισήγηση  έχει άλλο χαρακτήρα. Άλλος  
έλεγε πρέπει να γίνει και έπρεπε να είχε γίνει από  παλιά μια 
διασύνδεση  στις  ανάγκες  της  Κρήτης  και για να την  
εξυπηρετήσει και ξεχνούσε  ότι αυτός  που  θα κάνει τη  
διασύνδεση  είναι ήδη  στο  ταμείο  ιδιωτικοποίησης  της  
δημόσιας  περιουσίας  και εκφράζει τον  κοινό  τόπο  των  
επιχειρηματιών . Ή  δεν  είχε  προλάβει να δει ότι η  πρόταση  τη  
RAE που  έγινε  αμέσως  την  επομένη , βασίζεται ακριβώς  πάνω 
στα σχέδια της  Ευρωπαϊκής Ένωσης  για τα διευρωπαϊκά 
δίκτυα, και είναι μόνο  ένα κομμάτι του  πάζλ  και είναι ένα 
ερώτημα στο  τέλος , όχι μόνο  αν  θα σταματήσουν  όλες  αυτές  οι 
τερατώδεις  επενδύσεις , αλλά αν  θα εξυπηρετηθεί και η  Κρήτη  
μέσα από  όλα αυτά τα σχέδια ή  αν  τελικά θα παρακαμφθεί. 
Όπως  προχθές  που  διάβαζα μια πολύ  ωραία ιστορία στην  
Ήπειρο  με  τον  αγωγό  φυσικού  αερίου, όπου  έγραφε  αυτός  
που  έγραφε  μια Δημοτική  Κίνηση  εκεί, ένας  επιστήμονας  όμως  
νομίζω συνάδελφός  μας  ή  μπορεί και να μην  είναι και 
συνάδελφός  μας  επιστήμονας  πάντως  και έλεγε. Τους  
προτείναμε  άλλη  διέλευση  η  οποία ήτανε  και πιο  λίγα 
χιλιόμετρα και δεν  μας  ρήμαζε τις  περιοχές  που  
αναπτυσσότανε ο  τουρισμός  κ .λ .π . και δεν  μας  ακούσανε. 
 Άρα λοιπόν  σαν  διέλευση  μας  βλέπουν  και όποιον  πάρει 
ο  χάρος  για πάρα πολλά πράγματα από  αυτά που  κάνουνε . 
Επειδή  λοιπόν  αυτά τα ζητήματα προσφέρουν  πεδίο  δόξης  
λαμπρό  για να συζητάμε  τα θέματα και της  ανάπτυξης  και της  
πολιτικής  και της  επιστήμης  μας  και όπου  μπορέσουμε  να 
φτιάξουμε  τέτοιους  κόμπους  βγαίνουμε  και εμείς  ωφελημένοι 
και η  κοινωνία που  την  ενημερώνουμε  πιστεύω βαθιά ότι αυτή  
η  συζήτηση  πρέπει να συνεχιστεί και να διευκρινιστούν  οι 
διαφορές . Γιατί φάνηκε  ότι υπήρχαν  συγκλήσεις  σε  τοπικό  
επίπεδο  εκτός  βέβαια από  τους  τρεις  που  ήρθαν  από  την  
Αθήνα ΥΠΕΚΑ , RAΕ , ΔΕΗ , αλλά δεν  είναι έτσι. Αυτό  ας  το  
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κάνουμε  μια ειδική συζήτηση  μια άλλη στιγμή , για να πω το  
τρίτο  θέμα που  θέλω να πω που  είναι για τα χωροταξικά. 
 Είναι πρόωρο , το  αντιλαμβάνομαι  όμως  δεν  γίνεται αυτή  
τη  στιγμή  Αντιπροσωπεία να μην  ξέρει τι είναι αυτό  που  πάει 
να γίνει, γιατί βγήκε  πάρα – πάρα πολύ  καθαρά. Και ίσως  να 
μην  βγήκε  ο  χρόνος  και αυτό  να έχει θεσμοθετηθεί ή  με  το  που  
μπαίνει ο  καινούριος . Είναι έτοιμοι, έχουν  κάνει λοιπόν  μία 
επιτροπή  στο  ΥΠΕΚΑ , η  οποία κοιτάει να δει πως  ο  
χωροταξικός  σχεδιασμός  δεν  θα εμποδίζει τις  επενδύσεις . 
Αυτό  το  καταλαβαίνετε  ότι είναι μέσα στη  λογική  των  καιρών . 
 Δεν  είπαν  λοιπόν  ότι θα καταργήσουν  μόνο  το  γενικό 
χωροταξικό, είπαν  ότι θα καταργήσουν  το  γενικό  χωροταξικό, 
τα περιφερειακά χωροταξικά, τα γενικά πολεοδομικά σχέδια, 
όλη  την  πυραμίδα του  χωροταξικού  και πολεοδομικού  
σχεδιασμού. Και δεν  θα την  καταργήσουνε, γιατί θα πρέπει να 
έχουνε να παίζουνε και με  τις  επιταγές  της  Ευρώπης  και με  τα 
Συμβούλια Επικρατείας . Θα κρατήσουν  μία επίφαση  
σχεδιασμού, όμως  τίποτα από  όλα αυτά δεν  θα ορίζει χρήσεις  
γης .  
 Ποιος  θα είναι αυτός  που  θα ορίζει τις  χρήσεις  της  γης ; 
Θα είναι ένα πράμα σαν  τις  σημερινές  πολεοδομικές  μελέτες  
που  θα τις  ονομάσουνε σχέδια χρήσεων  γης , για να 
μπερδέψουνε ακόμα παραπάνω τον  κόσμο  και θα σας  πω 
ακριβώς  τι θα γίνεται. όπως  βγήκε  δηλαδή  από  δημοσιεύματα 
αθηναϊκών  εφημερίδων  και όποιος  ξέρει από  αυτά 
καταλαβαίνει τι εννοούνε . Θα έρχεται ένας  κύριος  και θα λέει, 
θέλω να κάνω μία ιδιωτική πολεοδόμηση  έξω από  το  Ηράκλειο  
ή  θέλω να κάνω ένα εμπορικό κέντρο . Μάλιστα κύριε  θα 
μοιάζει σαν  μία επέκταση  του  σχεδίου  πόλης  και εκείνο το  ίδιο  
που  θα είναι πολεοδομική  μελέτη , μέσω αυτού  θα καθορίζεται 
και η  χρήση . 
 Θα έρχεται ένας  άλλος  και θα λέει, έχω μία μεγάλη 
έκταση  ή  μου  δίνει το  κράτος  από  αυτά που  δίνει τώρα αυτό  
που  λέει αξιοποίηση  δημόσιας  περιουσίας . Θέλω να κάνω ένα 
τουριστικό χωριό , μάλιστα κύριε  κάνεις  το  σχέδιο , όλα αυτά θα 
εγκρίνονται από  το  ΥΠΕΚΑ , παίρνεις  και τη  χρήση , κάνεις  το  
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τουριστικό χωριό . Με  αυτή  την  έννοια εμπορευματικά κέντρα, 
λιμάνια, το  ίδιο  το  θέμα που  λέγαμε  πριν , οι βιομηχανικές  
ΑΠΕ , όποιος  έχει ένα σχέδιο  για έναν  τόπο  ή  πολλούς , θα το  
υποβάλλει και μέσω αυτού  του  σχεδίου  θα καθορίζονται οι 
χρήσεις  γης . Όλα τα υπόλοιπα θα είναι για να παίζουμε  και για 
να παίζουν  οι Δήμαρχοι και μη  γελαστείτε αν  ακούσετε  ότι 
είπανε ότι τώρα τα γενικά πολεοδομικά σχέδια θα δοθούν  
στην  Αυτοδιοίκηση , δεν  είναι γιατί πιστέψανε  στην  
Αυτοδιοίκηση . Είναι γιατί την  ίδια στιγμή  που  θα τους  τα 
δώσουνε , δεν  θα έχουνε μέσα καμία δεσμευτικότητα και δεν  
θα καθορίζουν  χρήσεις  γης . Θα λέει όμως  ο  «χ» Δήμαρχος 
θέλω να βάλω και το  υβριδικό μου  εκεί. Οπότε  αύριο  θα 
μπορεί να γίνεται παιχνίδι σε  ένα δικαστήριο , το  έχει και ένα 
γενικό  πολεοδομικό  σχέδιο , γιατί και τα δικαστήρια έχουν  
χαλάσει τελείως . 
 Το  καλυτερότερο  είναι Μιχάλη, ότι λένε και γράφεται ότι 
μέσα από  αυτή  την  αλλαγή θα κόψουν  και την  εκτός  σχεδίου  
δόμηση . Δηλαδή  δεν  είναι μόνο  ότι εξυπηρετούνε άκριτα και 
κατά σειρά χρονικής  προτεραιότητας  όποιον  θέλει να κάνει 
όπου  θέλει, ότι θέλει και με  κανένα άλλο κριτήριο , αλλά 
παράλληλα για να βρεις  και άδειο  τόπο  και για εκεί που  θέλει 
να το  κάνει και για γύρω – γύρω που  θα ανοίγει παράθυρα ο  
πελάτης  του , έτσι θα πούνε  μετά ότι σώζουνε το  τοπίο . 
 Λοιπόν , η  κατάσταση  είναι τραγική , έχουμε  ξεφύγει 
τελείως , δεν  γίνεται να πάψουμε  να τα συζητάμε  αυτά γιατί πιο  
πολιτικά από  αυτά δεν  γίνονται  και νομίζω ότι πρέπει να 
βρούμε  μία διαδικασία να τα συζητήσουμε  αναλυτικότερα. Δεν  
ξέρω αν  θα προλάβουμε  να δούμε  σχέδιο  νόμου , νομίζω ότι 
θα δούμε  κατευθείαν  νόμο  ή  στην  χειρότερη  περίπτωση  πράξη  
νομοθετικού  περιεχομένου.  (αλλαγή  κασέτας)         
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θέλετε  να κάνετε  ερωτήσεις , 
ωραία ξεκινάμε , πρώτα ερωτήσεις , να τελειώσουν  οι 
ερωτήσεις  να απαντήσουν  οι εισηγητές  και μετά πάμε  σε  
τοποθετήσεις . Ερωτήσεις  λοιπόν ,  ο  συνάδελφος  Χωραφάς ; 
Άλλος  συνάδελφος  που  θέλει να ρωτήσει; Να ρωτήσεις ; 
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Φανουράκης ,  άλλος ; Κλείνει ο  κατάλογος  των  ερωτήσεων .  
Να ρωτήσεις , ο  συνάδελφος  Φραγκιαδάκης . Άλλος ; όχι. 
 Συνάδελφε  Χωραφά. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Καλησπέρα συνάδελφοι, είχα μία ανησυχητική  
πληροφορία σήμερα και γι ’  αυτό  θέλω να ρωτήσω τη  
Διοικούσα και τον  Πρόεδρο , σχετικά με  το  ΤΣΜΕΔΕ , το  
γραφείο  του  ΤΣΜΕΔΕ  στον  Άγιο  Νικόλαο . Θα κλείσει το  
γραφείο ; Και αν  ναι πότε ; Γίνεται κάποια ενέργεια; Άρα είχα 
λανθασμένη πληροφορία, δεν  υπάρχει θέμα τέτοιο , άρα ήτανε  
λανθασμένη. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Υπήρξε  θέμα. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Αν  υπήρξε  να έχουμε  παρακαλώ μία ενημέρωση . 
 Και δεύτερη ερώτηση  πότε  προγραμματίζετε αυτή  την  
ημερίδα των  Πολεοδομιών  που  είπατε πριν  και για τον  Άγιο  
Νικόλαο  αν  κατάλαβα καλά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Είπαμε  Μιχάλη στο  επόμενο  
δίμηνο. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Δίμηνο , ωραία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο  συνάδελφος  Φανουράκης . 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Συνάδελφε  Πρόεδρε, στην  προηγούμενη 
Αντιπροσωπεία είχαμε  βάλει ένα θέμα για τους  ευρωκώδικες , 
βέβαια είναι λίγο  ξέτερο  και ορισμένοι δεν  θέλουν  να το  
ακούνε, αλλά εν  πάση  περιπτώσει περίμενα τώρα ή  ο  
Πρόεδρος  να το  έβαζε  σαν  θέμα σήμερα ή  εσείς  σαν  
Διοικούσα να έχετε κάνει κάτι, δεν  άκουσα τίποτα. 
 Τώρα επιπλέον  έδωσα προχθές  ένα χαρτί, μια 
φωτοτυπία στον  Πρόεδρο  που  είναι από  το  ΦΕΚ  τα περί ΤΕΕ , 
που  είναι κάτι εντελώς  συγκεκριμένο  και είναι υποχρέωση  



 Συνεδρ ίαση  16 η  (επαναληπτ ική )        12 η ς   Δεκεμβρ ίου    2012                   σελ ίς    56  

 

τελικά το  ΤΕΕ  ως  προς  αυτό , αν  δεν  το  έχει ο  Πρόεδρος  να 
φέρω ένα άλλο  αντίγραφο . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο  συνάδελφος  
Φραγκιαδάκης , θα μιλήσω μετά. 
 
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ:  Συνάδελφοι για τις  Ανανεώσιμες  Πηγές  
Ενέργειας  το  σεμινάριο , η  ημερίδα που  έγινε  στο  ΤΕΙ, εγώ θα 
ήθελα τουλάχιστον  να πάω αλλά δεν  μπόρεσα, δεν  ξέρω 
πόσοι από  μας  μπορέσανε  να πάνε. Θα ήθελα από  τον  
Πρόεδρο  να μας  κάνει μία περίληψη  περίπου  τι είπανε εκεί 
πέρα, αν  γίνεται λίγο  συνοπτικά. Οι Ανανεώσιμες  Πηγές  ας  
πούμε  που  ακούμε  όλοι καθημερινά, είναι οι ανεμογεννήτριες , 
είναι τα φωτοβολταϊκά, επίσης  είναι η  γεωθερμία, δεν  ξέρω τι 
άλλο, αν  συζητήσατε  κάτι άλλο. Δηλαδή  μια περιληπτική  έτσι, 
τι είπανε ας  πούμε  ότι οι μεγάλες  αυτές  επενδύσεις  τι 
προβλήματα δημιουργούνται  εκτός  από  τις  τοπικές  κοινωνίες  
που  δεν  τις  θέλουνε  ίσως . Συζητήσανε  ίσως  και μεγάλες  
ανεμογεννήτριες  στη  θάλασσα κοντά την  παραλία ας  πούμε  ή  
έξω από  την  παραλία; Που  κάπου  το  άκουσα και συζητιότανε 
αυτό  το  θέμα και το  οποίο  το  έχουνε εφαρμόσει πολλοί κυρίως  
στη  Δανία και σε  άλλες  χώρες . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Τον  κυματισμό ; 
 
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ:  Όχι τον  κυματισμό , τις  ανεμογεννήτριες  ας  
πούμε  ύψους  100 μέτρων  μέσα στη  θάλασσα με  βάσεις  και με  
τέτοια, το  εφαρμόζουν  κυρίως  στη  Δανία. Κάποτε  η  Περιφέρεια 
είχε μοιράσει και ένα DVD το  οποίο  είχε ανανεώσιμες  πηγές  
ας  πούμε  που  χρησιμοποιούνται  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση , σε  
αυτές  τις  μορφές , κυρίως  ανεμογεννήτριες  και σε  
φωτοβολταϊκά. Αυτό . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να απαντήσει ο  συνάδελφος  
ο  Πρόεδρος  της  Διοικούσας  Επιτροπής . 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Κώστα εγώ χωρίς  περιστροφές  θα 
στο  πω το  ξέχασα τελείως , παντελώς . Είναι όμως  τόσο  
σοβαρό  που  θα σε  παρακαλέσω πραγματικά να με  κυνηγήσεις  
να το  δούμε , γιατί όλα αυτά τα ζητήματα μπορεί να φαίνονται 
μικρά αυτή  την  περίοδο  με  των  τεραστίων  ανοιγμένων  
ζητημάτων  που  δεχόμαστε  πίεση  κ .λ .π ., αλλά νομίζω ότι και 
αυτά που  έχουν  να κάνουν  με  την  καθημερινότητα… 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Είναι ένα από  το  πιο  σημαντικό  κεφάλαιο . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ναι βεβαίως , εγώ θα ήθελα, εγώ 
θα σε  παρακαλέσω… 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Πρέπει να το  συζητήσουμε…, (δεν  αποδίδεται 
καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Ωραία εγώ θέλω αύριο  ή  κάποια 
στιγμή  όταν  θα έχεις  λίγο  χρόνο  να ‘ρθεις  στο  γραφείο  να μου  
το  ξαναθυμίσεις  ότι θέλω να μου  βάλεις  όλες  τις  παραμέτρους  
και αφού  λέει η  Βάννα να το  συζητήσουμε  στη  Διοικούσα, στην  
επόμενη  Διοικούσα να το  συζητήσουμε  και να το  
αποφασίσουμε . 
 Αλλά θα σας  παρακαλούσα όλους , πραγματικά όταν  
έχουμε  ζητήματα που  θεωρείτε ότι είναι κρίσιμα να 
κυνηγήσετε , οποιοδήποτε  μέλος , όχι μόνο  τον  Πρόεδρο , 
οποιοδήποτε  μέλος  στη  Διοικούσα, για να τα τρέξουμε , να τα 
βάλουμε  στη  Διοικούσα όλα τα θέματα έχουνε την  
προτεραιότητά τους , έχουν  τη  διαβάθμισή  τους  και είμαστε  
ανοιχτοί όλοι να τα προωθήσουμε  στον  βαθμό  που  μπορούμε . 
 Τώρα για το  θέμα Μανόλη , εδώ τι να σου  πούμε  σε  
εισαγωγικά ή  χωρίς  εισαγωγικά, που  ο  όγκος  της  
πληροφόρησης  που  πήραμε  και ήρθαν  πολλοί που  μου  
δώσανε συγχαρητήρια για την  εξαίρετη δουλειά που  έγινε , 
αλλά μου  λέει Πρόεδρε, κάνετε  λάθος  και το  είχαμε  πει και 
εμείς  αυτό . Μία μέρα δεν  γίνεται, τέτοια πληροφόρηση  τέτοιου  
όγκου  ξέχασέ το . Εμείς  μου  λέει τα…, ερχόταν  και μου  λέγανε, 
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φεύγουμε  γιατί δεν  μπορούμε  πλέον  να απορροφήσουμε  αυτή  
την  πληροφόρηση  την  οποία μας  ρίχνετε. Είναι και οι 
εισηγήσεις  εξαίρετες, και ο  όγκος  είναι τεράστιος  και θα το  
δεις .  

Συζητηθήκανε  πάρα πολλά θέματα, συζητηθήκανε  τα 
υπέρ και τα κατά του  καλωδίου, συζητηθήκανε  τα ζητήματα αν  
θέλουμε  και ποια στρατηγική  της  αυτάρκειας  και της  μη  
αυτάρκειας , αλλά η  κυρίως  αυτό  το  οποίο  συγκλίναμε  και 
νομίζω ότι και η  Βάννα θα συμφωνήσει και όλοι θα 
συμφωνήσουμε , είναι ότι δεν  μπορούν  να γίνουν  από  πάνω 
προς  τα κάτω, στη  λογική  της  μεγιστοποίησης  του  κέρδους  
συγκεκριμένων  συμφερόντων . Εκεί ήμασταν  όλοι σύμφωνοι.  

Στα διάφορα τα επιμέρους  τεχνικά ζητήματα, επίσης  
υπήρξε  μια μεγάλη συμφωνία, η  οποία εκφράστηκε νομίζω με  
την  πολύ  καλή  τοποθέτηση  του  συναδέλφου  του  Ζαχαρία του  
Ασσαριωτάκη , που  εκπροσώπησε  τους  Μηχανολόγους  – 
Μηχανικούς . Κατά γενική ομολογία  έβαλε  τα ζητήματα σε  πολύ  
ορθολογιστική… 

 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Του  Διοικητικού  Συμβουλίου . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Του  Διοικητικού  Συμβουλίου . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Έτσι που  το  βάζεις  εσύ  μόνο  των  επιτροπών . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Όχι, όχι, Κώστα να σου  πω λοιπόν  
για να ξέρεις , έκανε  μια καταπληκτική διαβούλευση  ο  
Ζαχαρίας  και το  Διοικητικό  Συμβούλιο , που  κάλεσαν  πάρα 
πολλούς , μεταξύ  των  οποίων  και η  Βάννα και πάρα πολλοί 
εμπλεκόμενοι με  το  θέμα και η  όποια άποψη  κατατέθηκε  από  
το  σύλλογό  τους  ήτανε  προϊόν  ευρείας  διαβούλευσης  και 
επανασυζήτησης  στο  τέλος  που  το  κλείσανε  το  θέμα. 
 Εν  πάση  περιπτώσει μπορεί να μην  το  μάθανε όλοι, 
μπορεί να μην  ήτανε  ενήμεροι όλοι, όμως  έγινε  μετά από  
πολλή  συζήτηση  με  ανθρώπους  που  γνωρίζουν  και κατέχουν  
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το  θέμα. Ναι είχανε ενημερώσει νομίζω επανειλημμένως  και 
εγώ προσωπικά το  είχα λάβει. 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  Ο  ΔΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Ναι τέλος  πάντων , υπήρξε  λοιπόν  
πλούσια διαβούλευση , έγιναν  οι συζητήσεις  που  έγιναν… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ησυχάστε  συνάδελφοι, 
ησυχάστε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  …απόψεις  που  Μανόλη  θα πρέπει 
να τις  αναζητήσεις  και να τις  μελετήσεις  με  το  χρόνο  σου , από  
το  site το  οποίο  θα τις  αναρτήσουμε , γιατί και τα όποια 
συμπεράσματα και ένα βγάλουμε  εμείς  ή  τα όποια πορίσματα 
αν  θα βγούνε το  επόμενο  διάστημα, είναι πολύ  φτωχά σε  
σχέση  με  τον  όγκο  της  πληροφορίας  που  υπήρξε  εκεί. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Για το  ΤΣΜΕΔΕ  απάντησε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Για το  ΤΣΜΕΔΕ  λόγω των  
οικονομικών  προβλημάτων  αγαπητοί συνάδελφοι που  
αντιμετωπίζει το  τμήμα, ξέρετε ότι έχουμε  μπει σε  μια λογική  
περικοπών . Περικοπών , όπου  μπορούμε  να κόψουμε , 
κόβουμε , παντού  σε  όλα τα επίπεδα. Τα είπα και την  
προηγούμενη φορά για τα γραφεία που  μετακομίσαμε , το  
περιοδικό  που  το  αναστείλαμε  μέχρι που  να το  κάνουμε  πιο  
οικονομικά να μην  το  στέλνουμε  και να το  εκδίδουμε δίνοντάς  
το  σε  όποιον  το  θέλει από  συγκεκριμένους  χώρους και 
ενδεχομένως το  επόμενο  βήμα θα είναι να το  βγάζουμε  και 
ηλεκτρονικά, αν  θα δούμε  ότι επίσης  και αυτό  το  κόστος  των  
1.000 – 1.500 ευρώ που  θα είναι περίπου , θα είναι δύσκολο . 
 Σε  αυτή  τη  λογική  λοιπόν  η  Προϊσταμένη  του  Τμήματος  
έβαλε  ένα ζήτημα για τα γραφεία του  τμήματος , στη  λογική  και 
εκεί τώρα προφανώς  Μιχάλη κάτι στου  είπαν  για το  ΤΣΜΕΔΕ , 
ότι η  Νομαρχιακή πλέον , λόγω του  ότι δεν  έχουμε  και τον  
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Μανόλη  τον  Καραβελάκη , ουσιαστικά υποστηρίζει το  ΤΣΜΕΔΕ . 
Δηλαδή  ουσιαστικά λειτουργεί σαν  γραφείο  υποστήριξης  του  
ΤΣΜΕΔΕ  κατά κύριο  λόγο . Επειδή  υπάλληλο  έχει το  ΤΣΜΕΔΕ  
και ουσιαστικά η  δουλειά που  κάνει αυτή  τη  στιγμή  το  γραφείο  
είναι να υποστηρίζει το  ΤΣΜΕΔΕ . 
 Είπαμε  λοιπόν  όμως  σαν  Διοικούσα και ξεκαθαρίσαμε ότι 
δεν  τίθεται θέμα, κανένα θέμα, κανένα ζήτημα, γιατί θεωρούμε  
ότι το  γραφείο  της  Νομαρχιακής  του  Λασιθίου  θα πρέπει να 
είναι από  τα τελευταία που  θα κοπούνε . Όταν  θα κοπούν  όλα, 
όταν  δεν  θα υπάρχει τίποτα άλλο θα είναι και αυτό  ένα από  τα 
τελευταία που  θα κοπεί. Αλλά θα είναι η  τελευταία μας   
προτεραιότητα. 
 Τώρα, για να τα λέμε  όλα και το  οποίο  το  βάζω και στην  
Αντιπροσωπεία, σήμερα εμένα μου  ήρθε μία πληροφορία και 
ίσως  αυτό  να ήρθε και εσένα στα αφτιά σου , ότι ενδεχομένως 
η  Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου , μπορεί να μας  
παραχωρήσει χώρους λέει από  γραφεία άδεια που  έχει, 
χώρους αδειανούς  που  έχει, ώστε να γλυτώσουμε  αυτό  το  
μισθίο . Αλλά και αυτό  είναι κάτι. Εγώ είπα και λέω, θα το  
συζητήσει η  Νομαρχιακή του  Λασιθίου , εσείς  θα αποφασίσετε  
Μιχάλη εάν  θέλετε  να πάμε  οπουδήποτε  αλλού  ή  αν  θέλετε  να 
ψάξετε γιατί λήγει το  μισθίο  τώρα, ίσως  και πήρες  αυτή  την  
πληροφορία, 31/12ου  τελειώνει, αλλά εκ  του  νόμου  πρέπει να 
πάμε  σε  νέο  διαγωνισμό , γιατί ο  Επίτροπος  δεν  θα μας  
πληρώνει το  μισθίο . 
 Οπότε  με  την  ευκαιρία ότι έτσι και αλλιώς  θα πάμε  σε  
νέα δημοπράτηση , θα ζητήσουμε  νέα γραφεία ή  να μας  
μειώσει ενδεχομένως την  τιμή  λίγο  να μείνουμε  εκεί, σκεφτείτε  
και αυτή  την  ιδέα, αν  θέλετε  εφόσον  μας  παραχωρεί γραφεία 
που  μας  κάνουν  στην  Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  ή  
οτιδήποτε  άλλο  προκύψει για να έχουμε  μία οικονομική  έτσι 
ωφέλεια σαν  ΤΕΕ . Εάν  όμως  εσείς  πείτε  ότι εμείς  θέλουμε  τα 
γραφεία είτε αυτά που  είχαμε  ή  κάτι πιο  οικονομικά και ας  τα 
πληρώνουμε , ξαναλέω, η  Διοικούσα αποφάσισε  και είπε, είναι 
το  τελευταίο  πράγμα που  θα κόψουμε . 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τώρα ποιος  ή  ποια 
συναδέλφισσα θέλει να τοποθετηθεί επί των  θεμάτων  
ενημέρωσης  δραστηριότητας  της  Διοικούσας  Επιτροπής . Ο  
συνάδελφος  Ξυλούρης , άλλος  συνάδελφος  ή  συναδέλφισσα; 
Μπριλάκις , άλλος ; Χωραφάς , άλλος  ή  άλλη; Όχι, λοιπόν  
Ξυλούρης , Μπριλάκις , Χωραφάς . 
 Συνάδελφε  Ξυλούρη  έχεις  το  λόγο .   
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Λοιπόν  συνάδελφοι έρχεται η  τακτική  αυτή  της  
δράσης της  Διοικούσας  να πείσει για χιλιοστή  φορά ότι όχι 
μόνο  δεν  λειτουργούμε  δημοκρατικά, δεν  κρατάμε  δηλαδή  ούτε  
τα προσχήματα ρε  παιδιά, δεν  κρατάμε  τίποτα. Και ρωτάω η  
Αντιπροσωπεία εδώ τι ρόλο παίζουμε ; Να ακούμε  τι κάνει η  
Διοικούσα; Άμα ήτανε  έτσι θα μπορούσατε  να το  στέλνατε  και 
στο  σπίτι ένα e-mail να το  κάνετε . Γιατί εγώ όταν  ακούω και 
λέει ότι κάνουνε  30 επαφές ,  130 να κάνετε  δεν  μπορώ να πω 
εγώ σε  κανέναν  να μην  κάνει επαφές , εγώ ρωτάω ήντα λέτε  
όταν  πάτε και λέτε  εκεί πέρα; 
 Είναι απλό, όταν  εγώ είμαι Πρόεδρος  των  Μηχανολόγων  
και ήμουνα 13 χρόνια Πρόεδρος  των  Μηχανολόγων , εμένα 
όμως  ποτέ  δεν  με  καλέσανε πουθενά, τυχαίο ; Δεν  νομίζω, 
μόλις  έπαψα να είμαι καλούσε  η  Διοικούσα μετά τους  
Προέδρους . Και αυτό  δεν  το  λέω με  προσωπική  εμπάθεια, μου  
απέδειχνε τι στάση  δείχνουνε , έτσι είναι μόλις  έπαψα να είμαι 
Πρόεδρος  φωνάζανε μετά τον  Πρόεδρο. Ρωτάω όταν  πάω σαν  
Πρόεδρος  και είμαι Πρόεδρος  του  ΤΕΕ , που  είναι ένα σοβαρό  
αξίωμα και το  λέω, πραγματικά το  λέω, ήντα λες  όταν  πας  στη  
τηλεόραση  τις  απόψεις  σου ; Δεκτές , αλλά να λες , αυτές  είναι 
απόψεις  του  Ινιωτάκη του  Πέτρου , του  Ξυλούρη  του  Κώστα. 
Διότι όταν  εγώ σε  βλέπω στην  τηλεόραση  Πρόεδρε και μιλάς  
για παράδειγμα για το  θέμα του  φυσικού  αερίου, των  
υδρογονανθράκων  τέλος  πάντων  και του  πετρελαίου, εδώ 
μέσα δεν  έχουμε  μιλήσει ποτέ . Δεν  άκουσα όμως  να πεις  ότι, 
μιλάω σαν  Πέτρος , είπες  σαν  Τεχνικό  Επιμελητήριο .  
 Εγώ αυτό  το  θεωρώ, όχι ότι είναι λάθος  είναι 
απαράδεκτο και δείχνει τη  στάση  μας  στο  πως  



 Συνεδρ ίαση  16 η  (επαναληπτ ική )        12 η ς   Δεκεμβρ ίου    2012                   σελ ίς    62  

 

αντιλαμβανόμαστε  τη  συμμετοχή . Το  ίδιο  και ο  Σύλλογος  των  
Μηχανολόγων . Τι είπανε δηλαδή  στο  ενεργειακό; Εγώ λέω ότι 
μπορεί να είπανε σωστά, παίρνω την  καλή εκδοχή , ρωτήσανε 
κανέναν ; Πήγανε εχθές  στο  συνέδριο  που  συμμετείχε  όλη  η  
μάρα, η  σάρα και το  κακό συναπάντημα λέω εγώ. Τι είπαμε  
εκεί; Εδώ κουβεντιάσαμε  ποτέ εμείς  για το  θέμα το  
ενεργειακό; Έχουμε  κάτσει να κουβεντιάσουμε ; Δεν  μου  
προκύπτει και δεν  έχω λείψει από  καμία συνεδρίαση . Άρα 
λοιπόν  τι είπαμε ; 
 Όταν  λοιπόν  θα πηγαίνετε κύριοι θα λέτε  τις  απόψεις  
σας , όπως  εγώ όταν  πηγαίνω λέω είναι απόψεις  μου , της  
παράταξής μου , του  χώρου  μου  και σας  πληροφορώ ότι οι 
απόψεις  που  άκουσα από  τον  Πρόεδρο  ουδεμία σχέση  έχουνε 
με  τις  απόψεις  μου , της  απόψεις  της  παράταξής μου . Διότι όλη  
η  συζήτηση  που  γινότανε όχι από  τον  Πρόεδρο  από  τους  
άλλους , μου  θύμιζε τα κοράκια της  βιτσίλες  που  έχουμε  εμείς  
στα όρη  που  μόλις  ψοφήσει η  βιτσίλα από  20 χιλιόμετρα 
μυρίζεται και πέφτει να κατασπαράξει οι μεγάλες  εταιρείες. Να 
‘ρθουν  λέει οι μεγάλες  εταιρείες να μας  βγάλουνε, όχι ρε  
κερατά θα σας  βγάλουμε  έξω εσάς  τις  μεγάλες  εταιρείες. Είναι 
λαϊκή  περιουσία και κανένας  κερατάς  δεν  θα μπει στη  λαϊκή  
περιουσία, αυτή  είναι η  θέση  μου . Δεν  το  άκουσα εγώ από  
κανέναν , δεν  το  άκουσα ρε  παιδιά. Μπορεί να είναι λάθος  η  
άποψή  μου , αυτή  όμως  είναι, είναι άποψή  μου , άποψη  της  
παράταξής μου , διότι εδώ πέρα φαίνεται για χιλιοστή  φορά ότι 
μόλις  τα κοράκια των  πολυεθνικών  καθοδηγούμενοι πολιτικά 
από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και από  τις  Κυβερνήσεις , όχι γιατί 
το  ξέρουνε πολύ  καλύτερα ότι υπάρχουν  τα αποθέματα αυτά, 
αλλά τώρα που  έρχεται η  ανάγκη να τα βγάλουνε, τώρα και 
καλά κάνουμε  συζητήσεις . 
 Να γιατί το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  είπε ο  Κώστας  και 
συμφωνώ, για την  Τράπεζα Αττικής  δεν  κουβεντιάζει, το  
πάνω, για αγωνιστικό πλαίσιο  γιοκ , έτσι είπε ο  Κώστας . Όμως  
από  την  άλλη  μεριά προσέξτε την  υποκρισία των  εγκάθετων  
των  Κυβερνήσεων . Αναπτυξιακό  λέει συνέδριο  τριών  ημερών  
παρακαλώ, με  Υπουργούς  οι οποίοι απ ’  ότι λένε οι 
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συνάδελφοι υπογράφουνε τις  απολύσεις  των  ανήθικων  
επίορκων  υπαλλήλων  που  κάνανε διαδηλώσεις  ή  οποιοδήποτε  
άλλο μοτίβο . Να γιατί οι κύριοι αυτοί οι εκλεγμένοι των  
Επιμελητηρίων  όλων  μηδενός  εξαιρουμένου από  όταν  
δημιουργήθηκε  το  Επιμελητήριο  μέχρι να υπάρχει με  αυτή  τη  
δομή  είναι έμμισθοι υπάλληλοι των  μεγάλων  εταιρειών . Και 
είναι άνθρωποι ανθρωπάκια, που  υπακούνε στις  εντολές  των  
πολιτικών  τους  εντολοδόχων . 
 Γι ’  αυτό  λοιπόν  συνάδελφοι επιτρέψτε μας  ναι μεν  
είμαστε  η  μειοψηφία, αλλά είμαστε  η  πλειοψηφία στην  
κοινωνία μέσα, τουλάχιστον  να λέτε  τι πάτε και λέτε . Λέει ο  
Πρόεδρος  και προσέξτε για να μην  θεωρηθεί ότι είναι 
προσωπικό , καμία σχέση  με  το  άτομό  του , καμία σχέση  και 
εγώ αν  ήμουνα Πρόεδρος  το  ίδιο  θα έκανα. Αλλά πάμε  λέει και 
μιλάμε  με  τον  κ . Δεικτάκη, μα ήντα μωρέ  θα πούμε  με  το  
Δεικτάκη, τι θα του  πούμε  δηλαδή ; Εμείς  θα υποδείξουμε  στην  
Κυβέρνηση  πως  θα μας  κάνουν  τη  δουλειά καλύτερα; Θέλουνε  
τεχνικά θέματα να έχουνε, υπάλληλους  μηχανικούς , γιατί δεν  
ρωτάνε τους  υπαλλήλους  τους  μηχανικούς ; Το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  τι θα τους  υποδείξει; Το  δρόμο ; Ε , συζητήστε  
τον  εδώ να τον  πούμε . Διότι και ο  Δεικτάκης  και ο  Καρούζος  
και ο  Κουράκης , όλοι αυτοί, ακούτε  τη  γνώμη  μας  λέμε , δεν  
κάνουνε  τίποτα άλλο  παρά να ακούνε τους  Υπουργούς  τι θα 
κάνουνε . Και οι Δήμαρχοι δυστυχώς . 
 Είπε κάποια συναδέλφισσα πολύ  σωστά, δεν  ξέρω ποιος  
το  είπε, ότι θα πάνε τα ρυθμιστικά και τα ΓΠΣ στους  δήμους , 
ξέρετε γιατί; Άρχισε  από  τον  Καλλικράτη , να περάσουνε και 
καλά στους  δήμου , γιατί λέει θέλουμε  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  
να έχει λόγο , εμένα μου  λες ; Για να μπορούν  να κάνουν  τη  
δουλειά τους . χρήσεις  γης , τεράστιο  θέμα. Το  υπ ’  αριθμό  ένα 
ζήτημα για την  αστική τάξη  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  αυτή  τη  
στιγμή  είναι οι χρήσεις  γης  αγαπητοί συνάδελφοι. Και δεύτερο 
είναι η  ενέργεια. 
 Η  ρώσικη μαφία που  έχει την  ενέργεια κρατάει την  
Ευρώπη από  τη  μύτη  και όταν  λέμε  από  τη  μύτη  κυριολεκτικά 
από  τη  μύτη . Και μακάρι να διαψευστώ αλλά πολύ  σύντομα θα 
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έχουμε  και πυρηνικό πόλεμο  στην  περιοχή  μας , να μου  το  
θυμάστε . Εγώ το  λέω συνάδελφε  γιατί όταν  βλέπω τα γεράκια 
και πλησιάζουνε εκεί που  υπάρχουνε οι ενεργειακοί πόροι 
φοβάμαι. Και εγώ λέω, τι είπαμε  ρε  συνάδελφοι; Τι είπαμε ; Τι 
είπαμε  χθες  στην  ημερίδα, γιατί δεν  μας  το  είπατε; Γιατί δεν  το  
φέρατε  εδώ πριν  ένα τόσο  τεράστιας  και τεχνικής  αλλά και 
εθνικής  σημασίας , γιατί δεν  το  φέρατε  εδώ; Μόνο  η  Διοικούσα 
δηλαδή  κατέχει να το  κουβεντιάζετε; Το  ίδιο  και για το  
Σύλλογο  των  Μηχανολόγων , ο  οποίος  επανειλημμένως  έχει 
κάνει αυτά τα πράγματα και τα έχουμε  δείξει εδώ. Και να σας  
πω ένα παράδειγμα πως  το  αντιλαμβάνομαι , το  είπα και 
προχθές  αλλά θα το  επαναλάβω. 
 Με  το  ΤΣΜΕΔΕ , αυτούς  τους  πρόστυχους , τους  
ανήθικους  δηλαδή  που  τα τρώνε εν  ψυχρώ. Πήγα και έκανα 
εξετάσεις  αίματος , το  είπα αλλά θα το  ξαναπώ. Και μου  λέει ο  
καρδιολόγος  να κάνω εφτά εξετάσεις  του  αίματος  που  ήτανε  
ξέρω εγώ για τη  χοληστερίνη , για το  ένα, για το  άλλο. Ο  
γιατρός  του  ΤΣΜΕΔΕ  ξέρετε ρε  παιδιά τι μου  βρήκε ; Μία λέει 
από  τις  οχτώ λέει εξετάσεις  του  αίματος  δεν  μπορεί να τις  
υπογράψει αυτός  και θέλει άλλο γιατρό . Δηλαδή  άλλο ένα 
50άρικο για να μου  υπογράψει μια εξέταση  που  έκανε  τρία 
ευρώ. Και λέω καλά μωρέ  το  έκανες , βρήκες  τώρα, το  βρήκες . 
Τα 600 μωρέ  εκατομμύρια που  τρώνε δεν  τα βρίσκετε γαμώ τα 
καντήλια σας ; Είναι εκνευριστικό και ξέρετε τι μου  κάνανε 
συνάδελφοι; Πήγα στο  Βενιζέλειο  την  εξέταση  αυτή , γύρισα 
και μου  λέει, θα ξαναγυρίσεις  γιατί θέλει και δεύτερη 
σφραγίδα. Αυτό  δεν  είναι τυχαίο  ρε  συνάδελφοι, είναι στην  
τακτική  της   υποβάθμισης  των  υπηρεσιών  και θα κλείσει το  
ΤΣΜΕΔΕ  στο  Λασίθι, όπως  κλείνει και εδώ, γιατί ξέρετε τι 
θέλουνε ; Θέλουνε  απελπισμένους  ανθρώπους  να μας  κάνουνε  
κουμάντο , ε , δεν  θα τους  περάσει. Δεν  θα τους  περάσει, γιατί 
είναι γελοίοι, είναι ασήμαντοι, αλλά δυστυχώς  εμείς  με  τη  
στάση  μας  και βάζω πρώτο  τον  εαυτό  μου  που  δεν  έχουμε  
καταλάβει τι γίνεται, τους  δίνουμε  το  δικαίωμα να συνεχίζουνε, 
εμ, δεν  είναι έτσι όμως . Δεν  είναι έτσι ρε  συνάδελφοι και να 
δούμε  την  αλήθεια κατάματα.  
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Δεν  ξέρω τι ξέρουνε τι ξέρουνε οι συνάδελφοι για τους  
μηχανολόγους  τους  οποίους  μιλάω εγώ. Η  πείνα έχει 
ξεπεράσει τα όρια. Στους  Μηχανολόγους  Ηλεκτρολόγους  
Μηχανικούς  η  πείνα έχει ξεπεράσει τα όρια το  
αντιλαμβανόμαστε ; Και ρωτάω τώρα εγώ, τι έκανε  η  
Αντιπροσωπεία εδώ; Εγώ τι έκανα; Τίποτα δεν  κάνουμε  ρε  
παιδιά, να γιατί καταγγέλλω αυτή  τη  διαδικασία της  
Διοικούσας , γιατί γινότανε έτσι πάντα. Διότι στην  προσπάθειά 
της  να κάνει αυτά τα πράγματα που  κατά τη  γνώμη  μου  δεν  
είναι τυχαίο  αλλά ηθελημένο , αποφεύγει να δώσει το  λόγο  
στην  Αντιπροσωπεία και κατά συνέπεια στις  γενικές  
συνελεύσεις , γιατί πιθανόν  να μπούνε άλλα θέματα. Έτσι είναι 
ρε  συνάδελφοι και με  τη  λογική  αυτή  τα καταψηφίζω όλα, πέρα 
από  προθέσεις . Εγώ δηλαδή  όταν  τον  είδα τον  Πρόεδρο  ήθελα 
να τον  πάρω τηλέφωνο να τον  ρωτήσω, μα πες  μου  ρε  Πέτρο  
σε  παρακαλώ, μιλάτε  για τους  υδρογονάνθρακες, τι λες ; Εγώ 
σου  λέω ότι μπορεί να συμφωνώ σε  αυτή την  άποψή  του , 
ποιανού  άποψη  εκφράζεις ;  

Αυτό  είναι τραγικό  παιδιά, είναι τραγικό . Εγώ 
τουλάχιστον  δεν  αισθάνομαι  και δεν  πρέπει να επιτρέψω σε  
κανέναν  να λέω πράγματα, γιατί λέω τώρα εγώ τις  δικές  μου  
απόψεις  εδώ; Θα μπορούσα να πω και εγώ την  άποψη  του  
ΤΕΕ . Να βγαίνω αύριο  και να λέω, το  ΤΕΕ  αποφάσισε  ότι μόνο  
το  δημόσιο  και κανείς  ιδιώτης , όλοι ρουφιάνοι, όλοι οι 
γκεσταπίτες  έξω. Δεν  μπορώ να το  πω διότι το  λέει η  
παράταξή  μου , γιατί αυτή  είναι η  άποψή  της  παράταξή  μου . 
Ότι έχουμε  πέσει όλα τα κοράκια του  παγκόσμιου  
καπιταλιστικού  συστήματος  και οι μεγάλες  πολυεθνικές  
εταιρείες, να ρουφήξουνε κυριολεκτικά αυτό  που  μας  έχει 
μείνει και το  γνωρίζουνε. Και οι Κυβερνήσεις  μόνο  αυτό  
κάνουνε . 

Κλείνοντας  θέλω να πω το  εξής . Οι εκλογές  στο  ΤΕΕ  
πότε  θα γίνουνε ; Αυτό  το  γαϊτανάκι δηλαδή  που  κάνουνε  κάθε 
τρία χρόνια και το  διατηρούνε πέντε  – έξι μήνες  εμένα με  
ενοχλεί πάρα πολύ , την  παράταξή  μου  και το  καταγγέλλω. 
Εγώ ρώτησα τον  Πρόεδρο  και του  λέω, θα σε  ρωτήσω να μου  
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πεις  γιατί δεν  γίνονται  εκλογές , όχι ότι φταίει αυτός , αλλά από  
πάνω από  το  κεντρικό ΤΕΕ  κατά το  δοκούν  όποτε  θέλουν  για 
οποιοσδήποτε  λόγους , γιατί δεν  μας  ενημερώνουνε δηλαδή , 
δεν  πιστεύω να έχουν  ενημερώσει κανέναν . Δεν  κάνουν  ούτε  
καν  εκλογές , γιατί; Γιατί ρε  συνάδελφοι απ ’  ότι θυμάμαι, αν  
κάνω λάθος  ζητάω  συγγνώμη  έπρεπε να γίνουνε  τώρα, γιατί 
δεν  γίνονται ; Έχομε  πόλεμο  και δεν  το  πήρα χαμπάρι; Γιατί 
δεν  γίνονται ; Μήπως  ετοιμάζουν  από  τώρα εναλλακτικές  
λύσεις  ή  μήπως  θέλουν  να το  διαλύσουν  το  μαγαζί; Ξέρω εγώ, 
λέω, ρωτάω, γιατί; 

Γι ’  αυτό  λοιπόν  είπα και προηγούμενα και κλείνω, όταν  
θα τους  στείλουμε  το  γράμμα, αν  θέλετε  τουλάχιστον , άμα δεν  
συμφωνείτε  εσείς , να του  λέτε  ότι η  παράταξη  της  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ είναι ολομάνιστη  και άμα ‘ρθουνε εδώ 
πέρα θα τους  δαγκάσουμε . Το  λέω ειλικρινά παιδιά, ρε  εσείς  
ξέρετε γιατί το  λέω, δεν  το  κάνω για καλαμπούρι , εγώ είμαι 
πολλά χρόνια μηχανικός  και δεν  ανέχομαι  σε  κανέναν  να μου  
αφαιρεί το  δικαίωμα να χαμογελώ το  καταλαβαίνετε ; Ότι 
σαν…, (δεν  αποδίδεται καθαρά)…, μηχανικοί και δεν  μιλεί ο  
ένας  του  αλλουνού . Εγώ αυτό  δεν  το  επιτρέπω σε  κανέναν  
συνάδελφοι και προσέξτε δεν  θέλω να σας  επηρεάσω 
συναισθηματικά, μακριά από  μένα αυτό  το  πράγμα. Είναι το  
πιο  ταξικό και πολιτικό  που  μπορώ να πω, ότι αυτοί πολεμούν  
να μας  πάρουνε  και το  χαμόγελο, ε , δεν  θα μας  το  πάρουνε  ρε  
παιδιά. Γι ’  αυτό  καλώ εγώ τους  συνάδελφους , να τους  
γκρεμίσουμε  όλους , να τους  σπρώξουμε  να πάνε στη  
θάλασσα, να πάνε στους  χίλιους  τους  διαόλους  και να 
βάλουμε  μια άλλη  βάση  για μια άλλη ρότα, γιατί αλλιώς  αυτή  η  
κατάσταση  600 συνέδρια να κάνουμε  το  ίδιο  μας  κάνει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο  συνάδελφος  Μπριλάκις . 
Αλλά πριν  μιλήσει ο  συνάδελφος  Μπριλάκις  αγαπητέ  
συνάδελφε  Ξυλούρη  οι εκλογές  δεν  εξαρτάται  από  την  
Αντιπροσωπεία του  ΤΕΕ /ΤΑΚ . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Ναι το  είπα Πρόεδρε, να μας  ενημερώσεις . 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το  είπες , εγώ γνωρίζω μόνο  
από  πληροφορίες  και γνωρίζουν  καλύτερα οι συνάδελφοι που  
μετέχουν  στην  κεντρική Αντιπροσωπεία, από  αυτούς  έχω και 
εγώ την  πληροφορία, ο  Κώστας  ο  Μπάκιντας  και οι άλλοι 
συνάδελφοι, ότι για να προκηρυχτούν  οι εκλογές  γίνεται μία 
εισήγηση  από  την  κεντρική Διοικούσα Επιτροπή  στο  
Εποπτεύον  Υπουργείο  και η  προκήρυξη  γίνεται από  το  
Εποπτεύον  Υπουργείο . Κώστα είναι έτσι ή  κάνω λάθος ; 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Έτσι είναι αλλά η  Αντιπροσωπεία δεν  έχει 
κανένα λόγο  απ ’  ότι ξέρω και εγώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Και οι εκλογές… 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Απλά προγραμματίζουν  το  Νοέμβρη , αυτό  το  
Νοέμβρη  να γίνουν . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Το  ξέρω, αυτό  ρωτάω. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Κατά τη  δική μου  άποψη . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Έτσι είναι. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Βάζουνε νομικούς  για να στηρίξουν  την  άλλη 
άποψη , είναι απίστευτο  αυτό  που  γίνεται. 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ο  νόμος  λέει όμως  ότι το  Νοέμβρη  του  τρίτου 
έτους  γίνονται  εκλογές . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν  εν  πάση  περιπτώσει 
οι πληροφορίες  λένε  ότι θα γίνουν  το  Νοέμβριο  του  2013, 
επομένως… 
 Ο  συνάδελφος  Μπριλάκις . 
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ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Προχθές  στο  ΙΤΕ  ήτανε  κατά την  άποψή  που  
πολύ  σημαντική  η  συνάντηση , όσοι δεν  ήρθανε χάσανε. Εγώ 
έκατσα μέχρι το  τέλος  και γιατί ήτανε  πολύ  χρήσιμη . Γιατί 
απεδείχθη  ότι χρειάζεται και η  επιστήμη , χρειάζεται η  μελέτη  
των  στόχων , χρειάζεται η  στόχευση  και ότι όλη  αυτή  η  δουλειά 
που  έγινε  εκεί μέσα, που  κατατέθηκαν  πεντακοσίων  λογιών  
προτάσεις  από  διαφορετικούς  φορείς , αποδείξανε ότι 
χρειάζεται η  επιστήμη  και όχι μόνο  η  δημοκρατία. Διότι να 
έρθουμε  εδώ να κουβεντιάζουμε  και να ψηφίσουμε  να 
βγάλουμε  τι; Πρώτα πρέπει να δουλευτούν  οι στόχοι. 
 Θα σας  πω μόνο  δυο  – τρεις  κουβέντες  για όσους  δεν  
ήρθανε, γιατί βγήκανε  πολλά σενάρια, όχι τα πρότεινε κάποιος  
έτσι όπως  θα τα πω εγώ τώρα, αλλά ο  καθένας  έλεγε το  δικό 
του . Χάος , αλλά αυτό  σημαίνει ότι όλα πρέπει να εξεταστούν , 
να μετρηθούν  με  ποιο  στόχο ; Ξεκινάμε  από  τον  Αριστοτέλη , ο  
Αριστοτέλης  είπε ότι η  δημοκρατία δεν  είναι η  βούληση  των  
πολλών , το  συμφέρον  των  πολλών . Δεν  το  είπα εγώ, ούτε  ο  
μπάρμπας  μου  ο  Αριστοτέλης , το  είπε ο  αρχαίος. 
 Το  συμφέρον  των  πολλών  θα το  υπολογίσει η  επιστήμη . 
Έρχεται λοιπόν  ο  ένας  και λέει, το  Ισραήλ  έβγαλε φυσικό  
αέριο , θα βάλουμε  μία σωλήνα θα έρθει στην  Κρήτη , από  την  
Κρήτη  στην  Ελλάδα, από  την  Ελλάδα στην  Ιταλία και θα 
πουλάμε  φυσικό  αέριο , θα περνάει από  εδώ και μπορεί να 
βάλουμε  και εμείς  το  δικό μας , είναι ένα σενάριο  που  
κυκλοφορεί, δεν  το  καταθέσανε ακριβώς  εκεί μέσα αλλά 
είπανε διάφορα. 
 Ο  άλλος  λέει γιατί να κουβαλάμε  φυσικό  αέριο , να γίνει 
εργοστάσιο  εκεί κάτω στο  Ισραήλ , στην  Κύπρο , ξέρω εγώ δεν  
ξέρω που  να πούμε  ή  και εδώ, και να παράγει ηλεκτρικό  
ρεύμα και να φτάσει, να συνδεθούμε  με  τα ευρωπαϊκά δίκτυα 
με  ηλεκτρικό  ρεύμα και όχι με  φυσικό  αέριο . 
 Ο  άλλος  λέει να συνδέσουμε  την  Κρήτη  με  δυο  καλώδια, 
ένα Ηράκλειο  – Πειραιά, ο  άλλος  Χανιά – Καλαμάτα. Δυο  
καλώδια για να έχουμε  στάδια κ .λ .π .  
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 Ο  άλλος  λέει να καταργηθούν  τα εργοστάσια στην  Κρήτη  
και να έχουμε  μόνο  διασύνδεση  με  εξασφαλισμένη  ας  πούμε  
αν  πάθει βλάβη  το  ένα καλώδιο  κ .λ .π . Τι να σου  πω, εγώ 
προσπαθώ τώρα να θυμηθώ τι ελέχθη , το  τι αν  είναι καλό ή  
κακό αυτό  είναι άλλη  ιστορία. Το  πόσο  είναι το  καθένα, αν  
είναι ακριβό , αν  είναι φθηνό , τι πολλαπλασιαστικά οφέλη  έχει 
στο  μέλλον . Απεδείχθη  ότι πρέπει να δουλευτούν  αυτά τα 
πράγματα, να μελετηθούν , να μπουν  κάτω στο  τραπέζι, να 
βγουν  στοιχεία, να βγουν  μελέτες , όχι με  στόχους  πονηρούς . 
Με  στόχο  ένα, το  συμφέρον  των  πολλών . 
 Εγώ σας  λέω πάντως  χάσατε όσοι δεν  ήρθατε. Εγώ 
δηλαδή  εμπλούτισα, πρώτα – πρώτα είδα τι λένε ξέρω εγώ 
δεκαπέντε – είκοσι φορείς , ο  καθένας  είχε δίκιο  στο  δικό του  
σε  αυτά που  έλεγε, αλλά όταν  τα βάλεις  όλα μαζί, αρχίζεις  να 
μπερδεύεσαι. Θέλουν  όλα αυτά να μετρηθούνε, να 
υπολογιστούνε , να δούμε  τελικά τι συμφέρει την  κοινωνία. 
 Εγώ αυτό  ήθελα να πω γιατί έτσι όπως  το  θέσαμε  ότι 
είναι θέμα να έρθει εδώ να κουβεντιάζουμε  τι; Να έρθει εδώ, 
αλλά να έρθει δουλεμένο  το  θέμα. Θέλει κάποιο  υπόβαθρο , να 
μην  έρθουμε  να λέμε  μόνο  τη  ΠΑΣΠ  ψηφίζει αυτό  ή  η  Δεξιά 
ψηφίζει εκείνο, ε , και τι έγινε ; Δεν  βγαίνει τίποτα, πρέπει να 
μελετηθεί, ωφελεί; Και πόσο  ωφελεί και τι ωφελεί 
περισσότερο ; Τα σενάρια δηλαδή  της  ενέργειας  είναι πάρα 
πολλά. Άλλος  λέει μόνο  ΑΠΕ , άλλος  λέει όχι λίγες  ΑΠΕ , άλλος  
λέει χωροταξικά δεν  ξέρω τι πειράζουν  το  περιβάλλον , άρα να 
κάνουμε  αυτό , άρα να κάνουμε  εκείνο, δηλαδή  άκουσες  πάρα 
πολλά πράγματα, ο  καθένας  είχε δίκιο . 
 Βρες  τώρα εκεί μία λύση  που  να είναι η  καλύτερη  και να 
ικανοποιεί όλους  και να αποδείξεις  και αυτούς  που  δεν  
ικανοποιεί ότι τι να κάνουμε  έχεις  άδικο  ή  το  συμφέρον  είναι 
αυτό . Εγώ αυτό  το  συμπέρασμα έβγαλα από  εκείνη την  ημέρα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο  συνάδελφος  Χωραφάς . 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Συνάδελφοι θα τοποθετηθώ λακωνικά πάνω σε  
τρία θέματα, αλλά πριν  ξεκινήσω θα ήθελα να συμφωνήσω με  
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την  άποψη  του  Κώστα του  Ξυλούρη  που  σπάνια συμφωνώ, 
στο  θέμα της  στάσης  του  απέναντι στο  κεντρικό ΤΕΕ .  
 Δεν   υπάρχει κεντρικό ΤΕΕ  ή  τουλάχιστον  δεν  υπάρχει 
κεντρικό ΤΕΕ  που  να αντιπροσωπεύει τον  απλό μηχανικό. Άρα 
μόνο  εξοργισμένοι μπορούμε  να απευθυνθούμε  πιστεύω στον  
Πρόεδρο  Σπίρτζη . Εγώ πρώτη  φορά που  βρέθηκα μιας  και 
ήμουνα στην  Αθήνα και πέρασα από  την  Αντιπροσωπεία όπως  
σας  είπε ο  Κώστας  ο  Μπάκιντας , τον  άκουγα μια ώρα και δεν  
καταλάβαινα τι έλεγε πραγματικά.  Δηλαδή  αν  μου  επιτρέπεις  
Κώστα, αν  καταφέρεσαι κατά του  ρόλου  του  Προέδρου, όχι 
του  προσώπου, κατά του  ρόλου  του  Προέδρου εδώ, μπορεί 
εκεί να τον  έπιανες  από  το  λαιμό , που  πολύ  πιθανό το  βλέπω 
να τον  έπιανες  από  το  λαιμό . 
 Ενώ υπάρχουν  τόσα, και εδώ είδαμε , να μην  σχολιάσω 
και για την  εδώ παρουσία του .  Ενώ έχουμε  τόσα μείζονα 
ανοιχτά ζητήματα και κάθε μέρα διαπιστώνουμε  ότι ανοίγουνε  
και άλλα, κάθε μέρα, δεν  κατάλαβα πραγματικά τι έλεγε. Αν  
μου  πείτε  τώρα τι έλεγε μια ώρα, μιάμιση  που  μιλούσε  και για 
ποια θέματα ενημέρωνε , όπως  λέω και άλλες  φορές  γύριζε 
γύρω από  τα σοβαρά θέματα χωρίς  να ασχοληθεί με  αυτά και 
απ ’  ότι έμαθα λέει είχανε συζήτηση  για το  θεσμικό  πλαίσιο  του  
Τεχνικού  Επιμελητήριου . Μάλλον  αυτό  μας  απασχολεί αυτή  
την  εποχή , αυτό  είναι το  μείζον  ζήτημα και προσπαθούσε  να 
αποπροσανατολίσει και τη  συζήτηση  αναφερόμενος  σε  
κάποιους  συναδέλφους  αν  φέρονται  σωστά ή  δεν  φέρονται . 
Δηλαδή  εγώ πραγματικά που  είχα την  περιέργεια μιας  και δεν  
έχω ξαναβρεθεί να δω πως  λειτουργεί αυτό  το  όργανο, γιατί 
θα πω και για τη  δική μας  Αντιπροσωπεία, για την  οποία είμαι 
απογοητευμένος  και από  τη  δική μου  παρουσία πρώτα απ ’  
όλα, αλλά και από  τη  λειτουργία του  οργάνου  και την  
αποτελεσματικότητα. Εκεί πραγματικά δεν  άντεξα, μετά από  
μια ώρα λέω δεν  είναι δυνατόν  να συμβαίνει αυτό  το  πράγμα 
που  συμβαίνει εδώ πέρα. Και ακούγοντας  και μια – δυο  
ιστορίες  από  παλιότερα θέματα, σιχάθηκα ολότελα, λέω αν  
είναι δυνατόν  να μας  εκπροσωπεί αυτό  το  όργανο, καλύτερα 
να μην  πω περισσότερα. Μάλλον  μια οργισμένη  επιστολή  
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προς  τον  Πρόεδρο  θα έλεγα και εγώ, αλλά από  κάθε άποψη  
συμφωνώ κάτι να σταλεί, γιατί πάντα καλύτερα να γνωρίζουνε 
την  αποστροφή  μας  προς  αυτούς , παρά να μην  γνωρίζουν  
τίποτα και να τα λέμε  μεταξύ  μας . 
 Τώρα να μπω στα θέματα τα υπόλοιπα και ορμώμενος  
από  αυτή  την  παντεχνική συνέλευση  και τις  υπόλοιπες , πρέπει 
να ανοίξουμε  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο , την  Αντιπροσωπεία, τη  
Διοικούσα, τα όργανα. Μίλησες  για θεσμικό , για το  τι είναι 
θεσμικό , τι προβλέπεται από  το  καταστατικό  Πρόεδρε, αν  
προβλέπεται να τα συζητήσουμε  και όλα αυτά. Αυτά ξεχάστε  
τα, οι εξελίξεις  μας  έχουν  ξεπεράσει. Αν  αρχίσουμε  να μιλάμε  
με  θεσμικά, πιο  πιθανόν  να φάμε  κανένα γιαούρτι παρά να 
μας  ακούσει ο  κοινός  μηχανικός , που  τι κοινός ; Και εμείς  
κοινοί είμαστε  έτσι μην  γελιόμαστε  επειδή έχουμε  πάρει 
μερικές  ψήφους .  

Δεν  αντιπροσωπεύουμε  αυτή  τη  στιγμή  τους  μηχανικούς , 
εγώ που  καλώς  ή  κακώς  έχω επαφές  καθημερινά με  πολλούς  
συναδέλφους , όχι μόνο  με  αποστροφή  προς  το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  και τα όργανα και τους  εκλεγμένους  μαζί 
εκφράζονται, αλλά έχει αρχίσει και η  ειρωνεία. Τι κάνετε  εσείς  
εκεί και… Θα έλεγα ότι μάλλον  δίκιο  έχουν . Για να μην  
παρεξηγηθώ δεν  εννοώ ότι πρέπει να το  διαλύσουμε , ίσα – 
ίσα θα πω στο  τέλος  ότι αυτοί οι λίγοι που  παλεύουν , δεν  θα 
βάλω τον  εαυτό  μου  μέσα, όσοι παλεύουν  πρέπει να εντείνουν  
τις  προσπάθειες . Εγώ πιστεύω ότι πάντα η  προσπάθεια έχει 
κάποιο  αποτέλεσμα και ας  μην  είναι αυτό  που  θέλουμε , 
πρέπει να ενταθούν  οι προσπάθειες . Αλλά ότι πρέπει να 
ανοίξουμε , πρέπει να ανοίξουμε . 

Όποιος  θέλει, όπως  είπε ο  Οδυσσέας  πριν  και πολλοί 
άλλοι, όποιος  θέλει να μπει να πει μια πρόταση , μα η  
χειρότερη  πρόταση  που  θα ακουστεί πρέπει να μπει να την  
πει. Και αν  και μακάρι σε  αυτές  τις  συνελεύσεις  να αποδειχθεί 
ότι τελικά μετά δεν  την  χρειαζόμαστε την  Αντιπροσωπεία, πιο  
καλά να κάνουμε  αυτές  τις  συνελεύσεις . Μακάρι , κάτι θα 
έχουμε  κερδίσει και εμείς  σαν  Αντιπροσωπεία θα έχουμε  
κερδίσει. Μακάρι να μπορέσουμε  να ενσωματώσουμε  νέες  
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απόψεις  και νέους  ανθρώπους  να ασχοληθούνε  με  ένα 
Τεχνικό  Επιμελητήριο  που  πεθαίνει. 

Όμως  να τονίζω και το  τελευταίο  που  είπα, ότι πιστεύω 
ότι πρέπει να τη  δυναμώσουμε  την  στάση  μας . Αν  εκφράζεται 
καλά μια άποψη  του  Προέδρου δεν  έχει τόση  σημασία ώστε να 
γίνονται  τα συνέδρια. Να γίνονται  οι ημερίδες , να ακούγονται  
απόψεις  σωστές  ή  λάθος . Αυτά μας  φέρνουνε κοντά στους  
υπόλοιπους  μηχανικούς  και στην  κοινωνία και είναι ένα 
στοίχημα έστω και από  τη  μικρή  προσπάθεια, να φέρουμε  την  
κοινωνία λίγο  πιο  κοντά, που  μπορεί να πιστεύει αυτό  που  
είπε ο  Πρόεδρος  των  Βιοτεχνών . Πρέπει να δίνουμε  κάθε μέρα 
μάχη  για να αποδείξουμε αν  έχουμε  δίκιο , να μην  σιωπούμε . 

Τώρα, το  θέμα με  τα χωροταξικά. Τι να πω τώρα; Να πω 
ότι είμαι εξοργισμένος , ότι είναι αιφνιδιασμένος , είναι λίγο . Τι 
λέμε  τόσα χρόνια και σε  τι συμμετέχουμε ; Εγώ τουλάχιστον  
δεν  είναι πολλά τα χρόνια που  είμαι στο  Τεχνικό  Επιμελητήριο  
ενεργός  ας  το  πούμε  έτσι, από  το  2006. Τα μισά θέματα για τα 
οποία έχω συζητήσει και έχω συμμετάσχει είναι το  πώς  θα 
στήσουμε  ένα χωροταξικό σχεδιασμό  που  από  το  ’75 το  
Σύνταγμα, ήθελε  ένα χωροταξικό σχεδιασμό . Πολλές  
αποφάσεις  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  ακυρώνανε  έργα 
ή  διάφορες  ενέργειες  επειδή δεν  υπήρχε  αυτός  ο  χωροταξικός  
σχεδιασμός . Ένα από  τα καλά που  έλεγα ας  πούμε  για την  
Κυβέρνηση  της  ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ την  προηγούμενη, ήταν  
ότι ο  Σουφλιάς  έπιασε  και έκανε  χωροταξικό σχεδιασμό , καλό, 
κακό δεν  έχει σημασία, πάντα να γίνεται κάτι, ποιος  είναι 
αλάνθαστος ; Ποιος  δεν  κάνει λάθη  και τώρα θα ‘ρθουμε  λίγα 
χρόνια μετά που  φτιάξαμε  εθνικά ειδικά ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ  και 
αρχίζει να υπάρχει μία οργάνωση , δεν  θέλω να παρεξηγηθώ 
ότι δεν  υπάρχουν  λάθη  εκεί μέσα, θα πω και για το  θέμα των  
λαθών  και των  προβλημάτων  που  υπάρχουν  σε  αυτά, αλλά 
τώρα που  αρχίζει να μπαίνει μία τάξη  θα πούμε  ότι σβήστε  τα; 
Τι είναι ρε  παιδιά να τα σβήσουμε ; Τόσοι άνθρωποι, πόσοι 
άνθρωποι έχουνε πληρωθεί, πόσοι άνθρωποι έχουνε δουλέψει 
χωρίς  πληρωμή  για να παραχθεί αυτό  το  αποτέλεσμα που  
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κατά τη  γνώμη  μου  είναι αξιόλογο  πέρα από  τα λάθη  του , και 
τώρα θα πάρομε  τη  γομολάστιχα;  

Τώρα πλέον  το  θέμα είναι ξεκάθαρο  πολιτικό  που  εγώ τις  
μισές  φορές  τουλάχιστον  που  έχω τοποθετηθεί στο  Τεχνικό  
Επιμελητήριο , ήμουνα της  άποψης  ότι δεν  πρέπει να μιλάμε  
πολιτικά γιατί είμαστε  επιστημονικός  φορέας . Τώρα δυστυχώς  
δεν  είναι έτσι τα πράγματα. Είναι το  παιχνίδι των  μεγάλων  
συμφερόντων  και σε  αυτό  πρέπει να πάμε  κόντρα  όσο  
μπορούμε , με  τις  όποιες  δυνάμεις  έχει το  ΤΕΕ /ΤΑΚ  ή  ο  
καθένας  από  μας . Πρέπει να πάμε  κόντρα , πρέπει να το  
δημοσιοποιήσουμε , μια πρόταση  θα έκανα παρακάτω, να 
κάνουμε  μια Αντιπροσωπεία την  επόμενη  φορά στον  Άγιο  
Νικόλαο  και να έχω εισήγηση  για το  θέμα της  χωροταξίας . 
Αλλά δεν  ξέρω αν  θα προλάβουμε  και αν  θα έχει νόημα. Δεν  
ξέρω αν  θα έχει νόημα ή  χωρίς  αποφάσεις  και διαφωνώντας  
δηλαδή  με  αυτό  που  λέει ο  Ξυλούρης , θα βγει ο  Πρόεδρος  
αύριο  στα κανάλια να λέει ότι διαφωνούμε  με  αυτό  το  πράγμα. 
Χρειάζεται ψηφοφορία; Δεν  είναι δυνατόν  να συμβαίνει αυτό  
το  πράγμα, δεν  είναι δυνατόν . 

Και χωρίς  να έχω περισσότερη  πληροφόρηση , απλά 
πιστεύω ακριβώς  ότι είπε η  Βάννα η  Σφακιανάκη πριν , στο  
100%, ότι όλα αυτά, αυτά σκοπεύουν  να γίνουν , αυτά ένα 
προς  ένα. Ε , δεν  είναι δυνατόν , για ποιο  λόγο ; Τι θα 
εξυπηρετήσει αυτό ; Και για να μην  παρεξηγηθώ, εγώ είμαι 
υπέρ των  μεγάλων  επενδύσεων , εγώ θέλω να γίνουν , εγώ 
θέλω να γίνουν  επενδύσεις . Πιστεύω ότι είναι απαραίτητες  για 
τον  τόπο , αλλά με  τι κριτήρια; Μέσα σε  ποιο  πλαίσιο ; Μέσα σε  
τι; Πώς ; Όποιος  θέλει, όπου  θέλει, ότι θέλει; Όχι αυτό  δεν  το  
θέλω. Τις  επενδύσεις  τις  θέλω αλλά με  τους  όρους  που  η  
τοπική  κοινωνία ή  το  Επιμελητήριο  ή  κάποια λογική  τέλος  
πάντων  επιτάσσει. 

Κρατήστε παρακαλώ την  πρότασή  μου , δεσμεύομαι  να 
ετοιμάσουμε  μία εισήγηση  σύντομα, αν  θέλετε  να κάνομε  την  
επόμενη  Αντιπροσωπεία στον  Άγιο  Νικόλαο . 

Πέρα από  αυτό , να είσαι βέβαιος  ότι θα ‘ρθει, συγγνώμη  
Γιάννη, σε  ποια εκδήλωση  στο  Λασίθι Πρόεδρε δεν  είχε  
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κόσμο ; Πες  μου  σε  παρακαλώ τα τελευταία 5-6 χρόνια που  
γνωρίζω, σε  ποια; Και οι Ηρακλειώτες  θα ‘ρθουνε. Όλες  
έχουνε μεγάλη επιτυχία Πρόεδρε, διαλέγουμε  αν  θες  τα 
θέματα είναι, όλες  έχουνε επιτυχία και το  επόμενο  που… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  πού  να γίνει 
δηλαδή  σε  ποιο  χώρο ; 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Δεν  θα βρούμε  χώρο  Πρόεδρε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δεν  ξέρω. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Θα βρούμε , δεσμεύομαι  εγώ να το  αναλάβει το  
θέμα που  έχω αναλάβει στο  παρελθόν  και δόξα το  Θεό  
είχανε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν  συνάδελφε  εισήγηση  
συγκεκριμένη . 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ: Μα ήδη  το  είπα Πρόεδρε, εγώ θα ετοιμάσω 
εισήγηση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Σε  εμένα θα μου  στείλεις  
εισήγηση . 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Βεβαίως , τι θα την  κάνω στο  ντουλάπι θα την  
κλείσω; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να προχωρήσουμε  όμως ; 
Συνάδελφε  να προχωρήσουμε  γιατί αραιώνει ο  κόσμος , 
συνάδελφοι ησυχάστε . Συνάδελφε  προχώρα. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ: Μαζί με  αυτό  πάει και το  επόμενο  μιας  και άκουσα 
για τις  Πολεοδομίες . Παρακαλώ Πρόεδρε να αποφασίσουμε  να 
γίνουνε  άμεσα κάποιες  εκδηλώσεις  στο  Λασίθι. Χρειάζεται το  
Λασίθι μία υποστήριξη  από  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  και έχει 
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δείξει ότι ο  Λασιθιώτης  μηχανικός  είναι κοντά όταν  το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  αποφασίζει κάποιες  εκδηλώσεις  εκεί. Θα είναι οι 
Πολεοδομίες  που  είπαμε , θα είναι οι ΑΠΕ  που  ήτανε  πολύ  
πετυχημένο είπατε; Ή  της  χωροταξίας  που  είναι μείζον  ζήτημα 
δεν  ξέρω τι θα προλάβουμε  βέβαια. 
 Πρέπει να αποδείξουμε μέσα από  τις  όποιες  εκδηλώσεις  
ότι έχει νόημα ο  χωροταξικός  σχεδιασμός , να το  καταλάβει ο  
απλός  κόσμος , οι μηχανικοί ίσως  να το  καταλαβαίνουμε , έχει 
νόημα και αν  προκαλεί κάποια προβλήματα, γιατί σίγουρα 
προκαλεί και υπάρχουν  λάθη  μέσα στο  χωροταξικό σχεδιασμό  
που  δημιουργούν  προβλήματα, να  προτείνουμε  ένα πιο  
εύκολο  τρόπο  να διορθώνονται  και όχι ανά πέντε  χρόνια. Να 
δώσουμε , να κάνουμε  μία πρόταση  σαν  μηχανικοί να δώσουμε  
μία λύση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι συγγνώμη , 
μπορείτε να ησυχάσετε  συνάδελφοι; Συνάδελφοι, συνέχισε . 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ: Ο  απλός  κόσμος , όχι οι μηχανικοί, ο  απλός  
κόσμος  βλέποντας  προφανή  λάθη  του  χωροταξικού  
σχεδιασμού που  δεν  διορθώνονται , αναθεματίζει τον  
χωροταξικό σχεδιασμό . Πρέπει να τοποθετηθούμε  και πάνω 
σε  τέτοια θέματα. 
 Τελευταίο , άκουσα για το  περιοδικό . Για το  περιοδικό  
έχω μια απλή και ξεκάθαρη  πρόταση  μέσα από  μια ερώτηση . 
Τα μεταφορικά είναι το  κόστος  ή  η  σύνταξη ; Τα ταχυδρομικά ή  
η  σύνταξη  είναι το  μεγάλο κόστος ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, 
μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ: Πρόεδρε  κρατάμε  δυνατά τη  σύνταξη , 
αδιαπραγμάτευτα να παραμείνει το  ΤΑΥ  και να βρούμε  τον  
τρόπο  με  mail να πηγαίνει σε  όλους , news letter πώς  τα λένε 
αυτά να πηγαίνει σε  όλους , να μην  χάσει κανείς  την  όποια 
ενημέρωση  μπορεί να έχει μέσα στο  περιοδικό . 
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 Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε  το  συνάδελφο  
Χωραφά, συνάδελφε  θέλεις  να δευτερολογήσεις ; Σύντομα όσο  
μπορούμε  γιατί… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Λοιπόν , συνάδελφοι κοιτάξτε  να 
δείτε , προτιμώ την  ένταση  που  προκαλούν  οι τοποθετήσεις  
του  Κώστα του  Ξυλούρη  ακόμα και με  προσωπική  έτσι 
στοχοθέτηση  που  κάνει, παρά την  αφωνία και την  ανυπαρξία 
όλων  όσων  δεν  είναι σήμερα εδώ. Δηλαδή  πιο  εκκωφαντική  η  
απουσία αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πολύ  εκκωφαντική  η  
απουσία των  συναδέλφων  που  λείπουν  σήμερα, πολύ  πιο  
εκκωφαντική  από  όλα όσα ας  πούμε  όταν  ανεβάζει την  ένταση  
της  φωνής  του  ο  Κώστας . Και μάλιστα όταν  έχουμε  τρία 
θέματα πρώτη  προτεραιότητας  μετά σκληρή  δουλειά 
συναδέλφων , πολύμηνης  επεξεργασίας , εμπεριστατωμένων  
τοποθετήσεων , που  είναι οι συνάδελφοι εδώ και περιμένουνε 
για δεύτερη φορά κάποιες  ώρες να κάνουνε . 
 Αυτό  αγαπητοί συνάδελφοι ξέρετε πώς  λέγεται; 
Παράσταση  τέλος . Δηλαδή  όταν  το  θέατρο  δεν  έχει θεατές  και 
δεν  κόβει εισιτήρια είτε γιατί η  παράσταση  είναι κακή είτε γιατί 
υπάρχουν  άλλα ζητήματα και δεν  υπάρχει κοινό  και έχουμε  
μείνει μόνο  οι πρωταγωνιστές  να θεωρούμε  ότι κάνουμε  τη  
θεατρική παράσταση , το  έργο πέφτει, η  αυλαία πέφτει. Αυτή  
δυστυχώς  είναι η  πραγματικότητα και στεναχωριέμαι και το  
λέω και είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που  πρέπει να 
θίξουμε… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Διαγραφές  θα ψηφίσεις  Πρόεδρε την  επόμενη  
φορά; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Εδώ τώρα ο  Γιάννης  
επαναλαμβάνει να κάνει το  ίδιο  λάθος . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Το  ίδιο  λάθος , καλά εντάξει. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Λοιπόν  εγώ λέω ότι μπορούμε  να 
το  ψηφίσουμε , να τους  διαγράψουμε  όλους , είσαι σίγουρος  ότι 
θα είναι η  απάντηση  αγαπητέ  Γιάννη και ότι οι νέοι 
συνάδελφοι που  θα έρθουνε θα συμμετέχουνε; Εγώ δεν  θέλω 
να είμαι κατηγορηματικός… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Να είναι λίγοι και καλοί, λίγοι και καλοί. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  …ούτε  υπέρ, ούτε  κατά. Όμως  
είναι πάρα πολλά τα ζητήματα, η  αναμόρφωση  του  θεσμικού  
πλαισίου ; Η  μείωση  του  αριθμού ; Εγώ δεν  καταλαβαίνω τι 
τους  θέλουμε  200 παιδιά να είναι στην  Αντιπροσωπεία ή  τι 
θέλουμε  53 στην  Αντιπροσωπεία του  ΤΕΕ /ΤΑΚ , αφού  οι 
άνθρωποι που  αποδεδειγμένα είναι ενεργοί και συμμετέχουνε, 
για το  ΤΕΕ /ΤΑΚ  εγώ δεν  τους  ανεβάζω πάνω από  τον  αριθμό  
20 σε  ότι αφορά το  Τεχνικό  Επιμελητήριο , 20- 21 εκεί.  
 Αλλά δεν  είναι όμως  αυτά τα ζητήματα τα οργανωτικά και 
τα τεχνικά, αυτά μπορούμε  να τα βρούμε  να τα συζητήσουμε . 
Αυτό  που  παίζει σημασία και να καταλάβουμε  ότι στη  νέα 
εποχή  που  μπήκαμε  η  οποία ήρθε, μας  προσπέρασε , είναι 
μπροστά μας , τη  ζούμε , τη  βιώνουμε  και μάλιστα με  πολύ  
δραματικό  τρόπο , θέλει να αναθεωρήσουμε  το  ρόλο μας , να 
δούμε  με  νέο  μάτι να τολμήσουμε  να σπάσουμε  νοοτροπίες  οι 
οποίες  μας  είχαν  και μας  καθοδηγούσαν  όλα τα χρόνια την  
περίοδο  της  ασφάλειας  και της  αυτάρκειας . Αλλάξανε τα 
δεδομένα, αλλάξανε πλέον  τα χαρακτηριστικά και θα πρέπει 
όπως  είπε και η  Βάννα να αναζητήσουμε  νέους  τρόπου  
επικοινωνίας  έκφρασης  και τοποθέτησή  μας  και παρέμβασής  
μας . Εάν  δεν  το  κάνουμε  αυτό  και αν  δεν  μπορέσουμε  να 
πιάσουμε  το  μήνυμα, παιδιά το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  μάλλον  
δεν  θα κλείσει επειδή θα μας  λείψουν  οι πόροι, πρώτα θα 
κλείσουμε  από  μόνοι μας  λόγω έλλειψης  ουσιαστικής  
συμμετοχής . 
 Τώρα για όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν  από  τον  
Κώστα τον  Ξυλούρη , να πω, ότι ουδέποτε ούτε  εγώ, ούτε  
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κανένας  άλλος  από  τη  Διοικούσα Επιτροπή  σε  δημόσια 
τοποθέτησή  του  είτε σε  ΜΜΕ  είτε σε  συνέδρια ή  ημερίδες , 
έχουνε απ ’  όσο  θυμάμαι εγώ, εκφραστεί προσωπικά όμως  
κάτω από  την  ταμπέλα του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  ή  
οποιονδήποτε  άλλων  συλλογικών  οργάνων . 
 Ο  Κώστας  βέβαια δεν  γνωρίζει γιατί απλά δεν  συμμετείχε  
ότι εδώ για την  περίπτωση  των  υδρογονανθράκων  και του  
φυσικού  αερίου υπήρξαν  αποφάσεις  της  Διοικούσας  
Επιτροπής , την  οποία καλείται  και καλείται  κάθε Πέμπτη  να 
συμμετέχει η  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ , όλοι οι φορείς , στέλνουμε  
φαξ, e-mail στην  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  στον  εκπρόσωπο  τον  
Κώστα τον  Φανουράκη  τον  οποίο  τον  καλούμε  να είναι να είναι 
και καλούμε  και τον  Κώστα και όλα τα μέλη  της  
Αντιπροσωπείας , μάλλον  για να το  πω καλύτερα η  Διοικούσα 
Επιτροπή  όταν  συγκαλείται  στέλνεται το  e-mail και στα 53 
μέλη  της  Αντιπροσωπείας  και τους  καλούμε  να συμμετέχουν . 
Ήτανε  ομόφωνη  απόφαση  της  Διοικούσας  να πραγματοποιηθεί 
η  ημερίδα για τους  υδρογονάνθρακες το  Μάιο  του  ’12, με  
συμμετοχή  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδος  και της  
Περιφέρειας  Κρήτης . Και ήμασταν  εμείς  που  δέχθηκε η  
Διοικούσα βέβαια τη  δικιά μου  εισήγηση  ότι είναι κυρίαρχο  
θέμα όχι απλά επειδή βρέθηκαν  κάποια τοπικά ΜΜΕ  και 
αναπαράγανε  κάποιες  θέσεις  καθηγητών , αλλά γιατί υπήρχε  
θέμα και νοιώθουμε  δικαιωμένοι πραγματικά σήμερα, που  
λέγαμε  ότι το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  πρέπει να βάλει την  
ατζέντα ώστε να μην  βγαίνει ο  καθένας  να λέει το  μακρύ  του  
και το  κοντό  του . Συμφώνησε  η  Διοικούσα Επιτροπή , υπήρχαν  
τοποθετήσεις  στην  Αντιπροσωπεία που  είχανε πει, ο  Γιώργος  
ο  Τρουλλινός  συγκεκριμένα, θυμάμαι που  εδώ είχε  βάλει το  
ζήτημα τι κάνει το  ΤΕΕ ; Για το  τεράστιο  ζήτημα της  ύπαρξης 
υδρογονανθράκων , των  ερευνών  και της  αξιοποίησης  αυτού  
του  πλούτου . Κάνει ότι δεν  καταλαβαίνει, ότι δεν  υπάρχει 
θέμα; Τι γίνεται; 
 Υιοθετήσαμε  λοιπόν  αυτές  τις  απόψεις , συζητήσεων  της  
Αντιπροσωπείας , αποφάσεων  της  Διοικούσας  και κάναμε  μία 
πάρα πολύ  καλή  ημερίδα. Ξέρετε όμως  αγαπητοί συνάδελφοι; 
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Ήτανε  μια από  τις  πολλές  περιπτώσεις  όπου  εισιτήρια δεν  
κόψαμε . Δεν  κόπηκαν  εισιτήρια, εγώ έψαχνα να βρω να 
βρούμε  τεράστια αίθουσα γιατί δεν  θα χωράει ο  κόσμος , έτσι 
πίστευα ότι θα γινότανε με  αυτή  την  εκδήλωση  και ήτανε  
περισσότεροι αγαπητέ  Μιχάλη, ήτανε  περισσότεροι οι 
εισηγητές  από  αυτούς  που  την  παρακολουθούσανε. Όχι αυτή , 
αυτή  είχε  επιτυχία, η  τελευταία, την  προηγούμενη για τους  
υδρογονάνθρακες. 
 Στην  αρχή  υπέθεσα ότι μάλλον  έφταιγε  ότι ήταν  
καθημερινή , το  είχαμε  κάνει Παρασκευή πρωί, δυστυχώς  και 
στα Χανιά το  Σάββατο  ήταν  τα ίδια και χειρότερα. Και ενώ 
εμείς  δώσαμε μάχη  και φέραμε  και τις  δύο  αντιμαχόμενες  
πλευρές  γιατί για να ξέρετε υπάρχουν  δύο  τάσεις , η  μία τάση  
είναι της  ομάδας  Φώσκολου  – Κωνοφάγου  – Ζεληλίδη , οι 
οποίοι λένε  ότι υπάρχουν  τεράστιες  ποσότητες  επιστημονικά 
τεκμηριώνεται και λένε  ότι τώρα τέλη  Γενάρη  που  κλείνουν  οι 
σεισμικές  έρευνες  θα αποδειχθεί του  λόγου  το  αληθές  και το  
στηρίζουν  στην  απλή λογική  και στα γεωλογικά τους  ευρήματα 
ότι δεν  μπορεί να έχει στη  Λεβαντίνη  στο  Ισραήλ , στην  
Αίγυπτο , στην  Κύπρο , στην  Αλβανία, στην  Ιταλία, στο  Ιόνιο  και 
στην  Κρήτη  να είναι μαύρη  τρύπα. Γιατί τα γεωλογικά 
δεδομένα και η  μεσογειακή ράχη  διατρέχει όλο  αυτό  το  τόξο  
που  σας  είπα, άρα είναι αδιανόητο  η  Κρήτη  να είναι μαύρη  
τρύπα. Και μάλιστα είπανε ότι με  τα στοιχεία τα γεωλογικά 
που  έχουμε , αν  υπάρχουν  πετρέλαια τα πιο  πολλά θα είναι 
νοτίως  της  Κρήτης . Και απ ’  ότι φαίνεται, όχι επειδή το  
υιοθετούν  οι Γερμανοί, μάλλον  έχουν  απόλυτο  δίκιο .  

Και δικαιωνόμαστε  που  σαν  Τεχνικό  Επιμελητήριο  το  
κάναμε  θέμα, το  βάλαμε  στην  ατζέντα και έγινε  αυτή  η  
εκδήλωση  με  τα πολύ  ωραία αποτελέσματα. Εκεί τώρα 
αγαπητέ  Κώστα ήρθε η  Διοικούσα Επιτροπή  μετά από  πάλι 
δικιά μου  εισήγηση  και λέμε , ότι παιδιά πρέπει να ακουστούν  
κάποια πράγματα, κυρίως  για το  θέμα της  ΑΟΖ , ότι ναι πρέπει 
η  Ελλάδα να σταματήσει να αρπάζει καρπαζιές , να 
σταματήσουμε  να είμαστε  στη  φοβία, φοβικοί , και να πούμε  ότι 
το  ζήτημα της  ΑΟΖ  πρέπει να μπει. Και πρέπει να πούμε  
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πέντε  πράγματα. Είπαμε  αυτά τα επιστημονικά τα διάφορα, να 
πούμε  όμως  ότι βγήκαν  και κάποια συμπεράσματα. 

Είπαμε  λοιπόν  το  θέμα της  ΑΟΖ…  (αλλαγή  κασέτας) 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  …σταθερή  ανεξάρτητη  δομή  που  
θα αναλάβει τα πάντα, έρευνα, εξόρυξη , αξιοποίηση . Έτσι 
γίνεται στις  σύγχρονες  κοινωνίες , έτσι το  έκανε  η  Νορβηγία 
και πέτυχε , έτσι το  κάνει η  Κύπρος . Που  άλλαζε ο  Κληρίδης  με  
τον  Χριστόφια, ο  Πρόεδρος  του  ανεξάρτητου φορέα είναι 
ακόμα ο  ίδιος  εδώ και πάνω από  δυο  δεκαετίες. 
 Αυτά είπαμε  και καταγράψαμε , αυτά δημοσιεύσαμε , αλλά 
και στο  τέλος  την  ατάκα από  τη  βίβλο  της  Νορβηγίας  την  
οποία υιοθετούμε  πλήρως  και συμφωνούμε  πλήρως . Ότι είναι 
δημόσιο  αγαθό  και μόνο  για τη  μακροχρόνια ευημερία του  
ελληνικού  λαού , θα πρέπει να είναι η  στόχευση  της  
αξιοποίησης  των  υδρογονανθράκων . Με  αυτό  το  βασικό  
κεντρικό συμπέρασμα, καταλήγαμε  στα συμπεράσματα. Εννιά 
ή  δέκα συμπεράσματα ήτανε . Αυτά ακριβώς  τα συμπεράσματα 
μετέφερα και εγώ στην  ημερίδα και οπουδήποτε  άλλο μου  
έχουν  ρωτήσει… 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Για μένα όμως  Πέτρο  είναι αυτό  το  τελευταίο  
και το  μόνο  που  δεν  κάνουμε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ποιο ; 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Τον  φορέα εννοείς ; 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Αυτό  το  βασικό  το  τελευταίο  που  λες , δηλαδή  
από  τώρα και ύστερα πρέπει να (…) που  δεν  το  κάνουμε .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Τον  φορέα εννοείς , τον  ανεξάρτητο  
φορέα, το  ταμείο ; Α , για το  που  θα χρησιμοποιηθούν  τα 
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χρήματα. Βεβαίως  θα το  πούμε  και αυτό , δεν  θα διστάσουμε  
να το  πούμε , γιατί οι πόροι αυτοί πρέπει ειδικά αυτή  τη  
δύσκολη  στιγμή , και έβαζα βέβαια μέσα και βάζει, δεν  θυμάμαι 
αν  το  είχαμε  βάλει στα συμπεράσματα, αλλά το  λέω εγώ και το  
λέω σε  όλους  τους  συνομιλητές  όταν  συζητάω  γι ’  αυτό  το  
ζήτημα, ότι καταλαβαίνετε , ότι αυτή  η  ιστορία αναβαθμίζει τη  
γεωπολιτική  θέση  της  Ελλάδας , ότι είναι αυτονόητο . Ότι η  
ύπαρξη  αυτών  των  κοιτασμάτων , η  ενδεχόμενη, να το  βάλουμε  
έτσι, η  ενδεχόμενη, αλλάζει ακριβώς  τη  θέση  με  την  οποία μας  
αντιμετωπίζει και η  Ευρώπη και η  Γερμανία και όλοι οι άλλοι. 
Γιατί αλλιώς  είναι να λες  ότι υπάρχει αποδεδειγμένα αυτός  ο  
πλούτος  και αλλιώς  η  Ελλάδα η  οποία είναι η  Ελλάδα των  
μνημονίων , η  Ελλάδα ας  πούμε  της  υποχωρητικότητας .  

Βεβαίως  χρειάζονται όμως  πολιτικές  ηγεσίες  και βεβαίως  
χρειάζεται η  ανατροπή των  πολιτικών  που  είπαμε , αλλά σε  
καμία των  περιπτώσεων  νομίζω ότι δεν  κάναμε  λάθος  εμείς  
που  επιλέξαμε  να βάλουμε  στην  ατζέντα αυτό  το  τεράστιο  
θέμα, να το  αναδείξουμε , να τοποθετηθούμε  και να βγάλουμε  
και συμπεράσματα. Πράγμα που  δεν  έκανε  το  κεντρικό ΤΕΕ , 
πράγμα που  δεν  έκανε  το  ΤΕΕ  Δυτικής  Κρήτης  και που  κάναμε  
εμείς . Που  είπαμε  ένα, δύο , τρία, πέντε  πράγματα. 
Κωδικοποιημένα αυτά είναι και είναι και αναρτημένα στην  
ιστοσελίδα μας  αγαπητέ  Κώστα, μπορείς  να μπεις  αύριο  το  
πρωί, να δεις  όλες  τις  εισηγήσεις , να δεις  τα συμπεράσματα, 
να δεις  τους  ομιλητές , να δεις  όλη  την  ατζέντα. Εάν  τώρα εσύ  
ή  δεν  ξέρω οποιοσδήποτε  άλλος  έχει επιλέξει να μη  
συμμετέχει για οποιοδήποτε  λόγο , εγώ δεν  μπορώ να κάνω 
τίποτα, ούτε  να απαντήσω γι ’  αυτό . 

Σας  ευχαριστώ πολύ . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι να τελειώνει 
αυτό  το  θέμα, μισό  λεπτό , μισό  λεπτό , περίμενε, μα περίμενε. 
Μιλάμε  περίπου  τρεις  ώρες και δεν  έχουμε  μπει ακόμα στα 
θέματα. 
 Πολύ  σύντομα συνάδελφε  Ξυλούρη . 
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Όσον  αφορά τα θέματα επειδή εμείς  θα δώσουμε  
συνέντευξη  τύπου  για να δεις  πόσο  δίνουμε  σημασία, δεν  
κάναμε  τη  συνέντευξη  τύπου  γιατί περιμένω την  επιτροπή των  
συναδέλφων  που  κάνει για το  ασφαλιστικό , να πάρουμε  
στοιχεία τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουμε , για να κάνουμε  
συνέντευξη  τύπου  να πούμε  την  εκτίμησή  μας  για τους  
μηχανικούς . Γιατί εμείς  πιστεύουμε  και χαιρετίζουμε  τη  
συμμετοχή  των  συναδέλφων . 
 Όμως  θέλω να τα ξεκαθαρίσουμε  για τελευταία φορά, 
λόγω ότι εμείς  δεν  θα το  ξανακάνουμε . 
 Πρώτον , όταν  κάνουμε  κριτική  δεν  έχει στοιχεία 
προσωπικού , να το  ξεκαθαρίσω για μία και τελευταία φορά, αν  
έχει θέματα προσωπικού  τα βάζουμε . Είπα το  όνομά σου  
Πρόεδρε γιατί εσένα είδα, άμα έβλεπα τη  Βάννα θα έλεγα τη  
Βάννα, άμα ήμουνα εγώ θα έλεγα εγώ. Ένα πράγμα όμως  δεν  
μπορούμε  να το  δεχτούμε , καλά τα συνέδρια, ακόμα καλύτερα 
οι συσκέψεις  και οι επαφές , άλλο είπα εγώ. Εμείς  λέμε  ότι για 
να πάμε  στο  συνέδριο  πρέπει εμείς  το  οποίο  εκπροσωπούμε  
το  ΤΕΕ , να αποφασίσουμε . Εγώ είπα ότι ποτέ  δεν  το  
συζητήσαμε , συζητήθηκε  στη  Διοικούσα, το  ξέρω μα μόνο  η  
Διοικούσα συζητά. Εμείς  εδώ επικυρώνουμε  συναντήσεις , 
επαφές  και σκέψεις  για θέματα που  δεν  έχουμε  εκφράσει την  
άποψή  μας .  

Παράδειγμα και κλείνω. Η  ΔΕΗ  αυτή  τη  στιγμή  έχει γίνει 
έξι Ανώνυμες  Εταιρείες, το  ξέρετε εσείς  αυτό ; Έξι Ανώνυμες  
Εταιρείες, εδώ είναι ο  φίλος  ο  Γιώργος  μπορεί να μας  το  
πιστοποιήσει. Βρε  εσείς  το  καταλαβαίνετε  ότι δεν  αφήνουνε  
τίποτα που  να μην  το  κάνουν  Ανώνυμη  Εταιρεία; Και τα 
κορδόνια του  παπουτσιού  μας  εκεί θα τα βάλουνε . Εγώ, αυτό  
θέλω να καταγγείλω, το  ξέρει αυτό  ο  Κώστας ; Εγώ το  ξέρω; 
Το  ξέρει η  Ειρήνη αυτό ; Το  ξέρεις  εσύ ; Το  ξέρει ο  άλλος ; Να 
εκτιμήσουμε  την  κατάσταση  και ας  πάρουμε  μετά απόφαση  να 
λέμε , ευλογητός  ο  Σαμαράς , ο  Βενιζέλος  και ο  Παπανδρέου. 
Να πάμε  να το  πούμε , αλλά να είναι όμως  αποτέλεσμα 
κουβέντας , συζήτησης , ανταλλαγής  απόψεων , γιατί αλλιώς  
Κώστα είναι πολύ  γενικό και θεωρητικό .  
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Εγώ σε  συγχαίρω και είπα στον  Κώστα ότι είσαι ο  
μοναδικός  παρά την  ηλικία σου  ανιδιοτελώς  έρχεσαι και 
εκφράζεις  απόψεις  που  εγώ διαφωνώ, όμως  χαίρομαι  
συνάδελφοι σαν  εσένα κοσμούνε , παρόλο που  διαφωνώ 
κάθετα με  τις  απόψεις  σου . Θέλω όμως  να σου  πω το  εξής , ο  
Αριστοτέλης  όταν  μιλούσε  για πλειοψηφία είχε ένα άλλο  
μοντέλο  στο  μυαλό  του . Εμείς  λέμε  δίκαιο  είναι ο  νόμος  του  
εργαζόμενου  και ο  εργαζόμενος  είναι η  πλειοψηφία, αλλά η  
πραγματικότητα ξέρεις  ποιο  λέει; Δέκα φαμίλιες  στην  Ελλάδα 
τρώνε  και τον  ιδρώτα και τον  αίμα, ποια λοιπόν  είναι η  
δημοκρατία των  δέκα ή  των  πολλών ; Και τι σημαίνει όταν  λέμε  
εμείς  οι Έλληνες  που  ακούω και λένε; Ποιοι είμαστε  μωρέ  
Έλληνες ; Εγώ δεν  είμαι Έλληνας  άμα είναι έτσι. Εγώ δηλαδή  
άμα είναι ο  Τσοχατζόπουλος  Έλληνας  εγώ δεν  είμαι, πώς  θα 
το  κάνουμε  δηλαδή ; Όταν  λέμε  εμείς  εγώ ξέρω ποιον  θεωρώ; 
Τον  Νεοδημοκράτη  τον  εργαζόμενο , τον  Πασοκατζή , τον  
κομμουνιστή , αυτός  είναι Έλληνας  και παρόλο που  ο  Μιχάλης  
δεν  συμφωνεί μαζί μου  – εγώ χαίρομαι  – γιατί έχει ειρμό  
σκέψης . Ξέρεις  σε  τι συμφωνώ όμως  μαζί του ; Ότι 
κουβεντιάζω και θα βρω μια λύση . Δεν  είναι όμως  γενικό  και 
αφηρημένο  η  πλειοψηφία φίλε  Κώστα, είναι συγκεκριμένο  και 
έχει αποδειχθεί ακριβώς  το  αντίθετο . Ότι στις  αστικές  
δημοκρατίες  οι ολίγοι, οι ελάχιστοι, οι άχρηστοι κάνουνε  
κουμάντο  και εκμεταλλεύονται . 

Εδώ είναι το  ζητούμενο  τώρα, να βάλουμε  μπροστά 
αυτούς  ή  να αφήσουμε  τους  λίγους  να μας  κάνουνε  κουμάντο ; 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  Ξυλούρη , 
εντάξει, πάμε  παρακάτω συνάδελφοι, μπορείτε να ησυχάσετε ; 
 Ωραία.                            
 

ΘΕΜΑ  3ο  
 

Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη  Διοικούσα 
Επιτροπή  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πάμε  στο  επόμενο  θέμα, το  
3ο θέμα είναι, Έλεγχος  ερωτήσεις  – επερωτήσεις  προς  τη  
Διοικούσα Επιτροπή .  
 Επειδή  κανένα σχετικό αίτημα δεν  έχει κατατεθεί στο  
Προεδρείο  μέχρι την  έναρξη  της  συνεδρίασης , το  θέμα 
θεωρείται μη  αναγραφόμενο  στην  ημερήσια διάταξη , το  3ο 
θέμα, έλεγχος  ερωτήσεις  – επερωτήσεις . 
 

ΘΕΜΑ  4ο  
 

Παρουσίαση  του έργου της  ομάδας  επιστημονικού έργου 
με θέμα: «Ασφαλιστικά θέματα μηχανικών», από  μέλη  της  

ομάδας  εργασίας 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  4ο θέμα, Παρουσίαση  του  
έργου  της  ομάδας  επιστημονικού  έργου  με  θέμα: 
«Ασφαλιστικά θέματα μηχανικών», από  μέλη  της  ομάδας  
εργασίας . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Μπορείτε  να μας  τα στείλετε με  e-mail αυτά τα 
στοιχεία κ . Πρόεδρε ; 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Να σας  πω κάτι; Να κάνω μία πρόταση ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ορίστε, ορίστε. 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Είμαι μέλος  της  επιτροπής . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, ορίστε, ορίστε. 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Απλά επειδή έχουνε μείνει λίγα άτομα, έλεγα και 
πιθανόν  είναι και κουρασμένα, θα έλεγα αν  θέλετε  να γίνει η  
παρουσίαση , αλλά στα υπόλοιπα άτομα τα 54 της  
Αντιπροσωπείας  να σταλεί με  e-mail. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, αρκεί να μου  τα 
στείλετε και εμένα με  e-mail. 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Βεβαίως , βεβαίως , αν  θέλετε  το  κάνουμε  και 
τώρα, δεν  έχουμε  καμία αντίρρηση , ήμασταν  τόσες  ώρες εδώ 
από  τις  7:30 η  ώρα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Εγώ λέω να το  κάνουμε  Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι εγώ λέω, 
ακούστε , ακούστε , παρακαλώ συνάδελφοι. Επειδή  η  
συνεδρίασή  μας  είναι επαναληπτική, την  προηγούμενη φορά 
δεν  έγινε , θα πρέπει να γίνει αυτή  η  παρουσίαση  και θα ήθελα 
να μου  στείλετε στο  προσωπικό  μου  e-mail, το  λέω και 
δημόσια,  gagap@otenet για θα μου  διαβιβάσετε… 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Να μας  το  γράψετε κάπου  σε  ένα χαρτί. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαρίστως . 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία ή  να το  δώσετε στη  
γραμματεία κάτω στην  Κα Τζιρίτα, η  οποία θα το  κοινοποιήσει 
σε  όλα τα μέλη  της  Αντιπροσωπείας . 
 Η  συναδέλφισσα τώρα η  Κα Καμπαναράκη  θα κάνει την  
παρουσίαση ; Τι χρόνο  χρειάζεστε περίπου ; 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Γύρω στα 20 με  25 λεπτά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει, ωραία, έχετε το  
λόγο . 
 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ:  Συναδέλφισσες , συνάδελφοι καλησπέρα 
σας , θα παρουσιάσουμε  την  εργασία με  θέμα ασφαλιστικά 
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θέματα μηχανικών , που  έγινε  από  την  ομάδα Ιωάννης  
Γιαννακουδάκης  ο  υποφαινόμενος , Αγγελική  Μηρίλα, Μαρία 
Σαρτζετάκη και Ελένη  Χαλβατζάκη. Όλοι μας  είμαστε  
μηχανικοί, μέλη  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  και της  επιτροπής  για το  
ασφαλιστικό . 
 Η  εργασία περιλαμβάνει τρία μέρη , το  πρώτο  ήτανε  η  
επεξεργασία ερωτηματολογίου , το  δεύτερο καταγραφή  των  
ασφαλιστικών  εισφορών  και το  τρίτο  προτάσεις  μας  για την  
καλύτερη  λειτουργία του  ταμείου . 
 Ένα ερωτηματολόγιο  στάλθηκε  προς  όλους  τους  
μηχανικούς  είτε ηλεκτρονικά είτε σε  έντυπη  μορφή  και πήραμε  
πίσω απαντήσεις  από  το  13% περίπου  των  εγγεγραμμένων  
μηχανικών  στο  ΤΕΕ /ΤΑΚ . Το  δείγμα κρίθηκε  ικανοποιητικό  και 
προχωρήσαμε  έτσι στην  επεξεργασία κατά το  διάστημα που  
φαίνεται. 
 Το  ερωτηματολόγιο , εντάξει δεν  φαίνεται πολύ  καλά αλλά 
μπορούμε  να πούμε  η  πρώτη  σελίδα, κυρίως  περιλαμβάνει 
ερωτήσεις  που  αφορούν  την  επαγγελματική  κατάσταση  των  
μηχανικών , τα έτη  ασφάλισης  στο  ταμείο  και τη  γνώμη  τους  
για τις  εισφορές  πόσο  πληρώνουν  τώρα και αυτές  που  θα 
έρθουν . 
 Η  δεύτερη σελίδα αναφέρεται περισσότερο  στην  
ικανοποίηση  των  μηχανικών  από  αυτά που  τους  παρέχει το  
ταμείο . Όπως  π .χ. ιατροφαρμακευτική περίθαλψη . Κατά πόσο  
είναι ικανοποιημένοι ή  όχι και κατά πόσο  γνωρίζουν  άλλα 
θέματα όπως  ας  πούμε  παράδειγμα την  διπλοασφάλιση  ή  το  
συνταξιοδοτικό. 
 Ενδεικτικά έχουμε  επιλέξει να παρουσιάσουμε  κάποια 
διαγράμματα, γιατί πραγματικά πάρα πολλά. Βλέπουμε  το  
ποσοστό  τομέα απασχόλησης  των  μηχανικών  που  είναι 
ασφαλισμένοι προ  του  1993, βλέπουμε  οι περισσότεροι να 
δηλώνουνε ελεύθεροι επαγγελματίες , ενώ κανείς  δεν  δηλώνει 
μισθωτός , ασφαλισμένος  με  δελτίο  παροχής  υπηρεσιών . 
 Η  κατάσταση  μεταβάλλεται περνώντας  στους  μηχανικούς  
που  είναι ασφαλισμένοι μετά το  1993, όπου  ένα σημαντικό  
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κομμάτι δηλώνει ασφαλισμένος  μισθωτός  αλλά με  δελτίο  
παροχής  υπηρεσιών . 
 Όσον  αφορά τους  μηχανικούς  που  είναι ασφαλισμένοι 
κάτω 5ετίας  στο  ΤΣΜΕΔΕ  βλέπομε  ότι υπάρχει ένα σημαντικό  
κομμάτι που  δηλώνει άνεργος  ή  υποαπασχολούμενος . 
 Πώς  κρίνετε το  ποσό  των  ασφαλιστικών  εισφορών . Εδώ 
οι συνάδελφοι απάντησαν , όσοι ήτανε  ασφαλισμένοι προ  του  
1993, οι περισσότεροι απάντησαν  ότι το  κρίνουνε υψηλό  και 
κάποιοι αρκετά μεγάλο ποσοστό ,  υπερβολικό. Περίπου  το  ίδιο  
είναι και το  ποσοστό  πάνω – κάτω σε  αυτούς  που  είναι 
ασφαλισμένους  μετά το  1993 και εδώ βλέπουμε  οι 
περισσότεροι το  κρίνουν  και υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι 
που  το  κρίνει υπερβολικό. 
 Δείτε  τώρα πως  μεταβάλλονται  οι απαντήσεις  όταν  πάμε  
στο  τι γνώμη  έχετε για το  νέο  ασφαλιστικό . Δείτε  εδώ πέρα το  
δείγμα τι απάντησε . Οι ασφαλισμένοι προ  του  1993 βλέπετε  
πόσο  μεγάλο είναι το  κομμάτι που  δηλώνει υπερβολικές  οι 
νέες  εισφορές . Και έχουμε  την  ίδια κατάσταση  για τους  
μηχανικούς  που  είναι ασφαλισμένους  μετά το  1993.  
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  Ο  ΔΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ:  Μάλλον  δεν  γνώριζαν  ή  είχε  αυτή  τη  
γνώμη  τέλος  πάντων . 
 Έτσι ενδεικτικά πάλι κάποιες  άλλες  ερωτήσεις  εν  
συντομία. Παροχές  συντάξεις  οι περισσότεροι μηχανικοί στα 
νοσηλευτικά είναι ικανοποιημένοι, στην  κάλυψη  ιατρικών  
επισκέψεων  δεν  υπάρχει ικανοποίηση  και στο  σύνολό  τους  οι 
μηχανικοί δεν  γνωρίζουν  για το  συνταξιοδοτικό πρόγραμμα 
του  ΤΣΜΕΔΕ . 
 Σημαντική  επίσης  ήτανε  η  ερώτηση  κατά πόσο  πρέπει οι 
άνεργοι, αποδεδειγμένα οι άνεργοι μηχανικοί να 
αντιμετωπίζονται διαφορετικά από  το  ταμείο . Εδώ βλέπομε  ότι 
– ευτυχώς  θέλω να πω εγώ – η  πλειονότητα απαντά ναι, ότι 
πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά είτε μειώνοντας  τις  
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ασφαλιστικές  εισφορές  τους  είτε δημιουργώντας  ένα ταμείο  
αλληλεγγύης . 
 Τώρα αν  θεωρούν  προτιμότερη  την  καταβολή 
ασφαλιστικών  εισφορών  να γίνεται κάθε πότε ; Κάθε τρίμηνο ; 
Κάθε δίμηνο; Κάθε μήνα; Εδώ βλέπουμε  αρκετά διαφορετικές  
απόψεις . Είναι αρκετά καταμερισμένο  το  ποσοστό  που  
δηλώνει το  ένα ή  το  άλλο. 
 Περνάμε  τώρα στο  δεύτερο μέρος  που  καταγράψαμε  τις  
εισφορές  που  καταβάλουμε  ως  μηχανικοί στο  ταμείο  μας . εδώ 
υπάρχει μία ασάφεια, για το  νέο  πάντα ασφαλιστικό  μιλάω, 
μάλλον  τις  εισφορές  που  θα καταβάλουμε  καλύτερα να πω. 
Υπάρχει ο  νόμος  ο  3986/2011, ο  οποίος  όμως  αφήνει κάποια 
περιθώρια για διαφορετικές  ερμηνείες . Αλλιώς  τον  ερμηνεύουν  
ένας  φορέας , αλλιώς  άλλος  φορέας . Εμείς  δεχτήκαμε  την  
απόφαση  του  Δ.Σ. του  ΕΤΑΑ  συγκεκριμένη  που  
παρακολουθούμε  στη  διαφάνεια και βάσει αυτής  εκπονήσαμε  
την  εργασία, γιατί κάπου  έπρεπε να βασιστούμε . 
 Το  ΤΕΕ  έχει καταθέσει αίτηση  στο  Συμβούλιο  της  
Επικρατείας  για την  ακύρωση  της  παραπάνω απόφασης . 
Εντάξει είναι τελευταίες  εξελίξεις , όταν  γινόταν  η  εργασία 
ακόμα… 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ: Για τον  ΕΟΠΥΥ ; Εντάξει το  άλλο θα 
φανεί ότι περιμένουμε  τις  εξελίξεις  με  αυτό , υπάρχει στο  τέλος  
ότι υπάρχουν  κάποιες  εξελίξεις , περιμένουμε  να δούμε  τι θα 
γίνει. 
 Τώρα περνάμε  στις  νέες  εισφορές  για ελεύθερους  
επαγγελματίες . Εδώ δημιουργούνται  14 ασφαλιστικές  
κατηγορίες . Υπάρχουν , ναι σωστό  υπάρχουν  γιατί έχουμε  τη  
1-7-2011 έως  αφετηρία, υπάρχουν  14 ασφαλιστικές  
κατηγορίες . Όσοι έχουν  συμπληρώσει από  τρία έτη  ασφάλισης  
και πάνω, τη  1-7-2011 υπάγονται στην  πρώτη  ασφαλιστική  
κατηγορία και ανά τρία έτη  ασφάλισης  ασφαλιστική  κατηγορία 
μέχρι να φτάσουν  στην  14η. υπάρχει επίσης  μία 
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διαφοροποίηση  για την  ειδική προσαύξηση . Μπορεί ας  πούμε  
να είσαι στην  πρώτη  ασφαλιστική  κατηγορία, να μην  
πληρώνεις  την  ειδική προσαύξηση  ή  μπορεί να είσαι στη  
δεύτερη και να πληρώνεις  ειδική προσαύξηση  πρώτης 
ασφαλιστικής  κατηγορίας  και θα δούμε  τι εννοούμε  στους  
επόμενους  πίνακες . 
 Ας  δούμε  το  τι πληρώνουν  οι μηχανικοί ασφαλισμένοι 
στο  ΤΣΜΕΔΕ  κάτω 3ετίας  πάντα την  1-7-11. Βλέπουμε  τα 
ποσά που  καλούνται να πληρώσουν  και τα ποσοστά ανά 
κλάδο  παροχών  και βλέπουμε  και την  ειδική προσαύξηση , η  
οποία γι ’  αυτούς  είναι προαιρετική. Και φυσικά το  ποσό  με  ή  
χωρίς  την  ειδική προσαύξηση , ανά μήνα και ανά εξάμηνο . 
 Τώρα όσοι μηχανικοί είναι πάνω από  την  3ετία 
ασφαλισμένοι, την  1-7-2011 αλλά είναι κάτω από  την  5ετία, 
υπάγονται στη  δεύτερη ασφαλιστική  κατηγορία, πληρώνουν  τα 
ποσά που  δείχνει ο  πίνακας  ανά κλάδο  παροχών  και έχουν  
επίσης  μία προαιρετική ειδική προσαύξηση . Και καταλήγουμε  
στα αντίστοιχα ποσά με  και χωρίς  την  ειδική προσαύξηση  ανά 
μήνα και ανά εξάμηνο . 
 Όσοι τώρα μηχανικοί είναι τη  1-7-2011 ασφαλισμένοι στο  
ΤΣΜΕΔΕ  άνω 5ετίας , υπάγονται στη  δεύτερη ασφαλιστική  
κατηγορία, πληρώνουν  όλοι τις  εισφορές  για τους  κλάδους  
κύριων  παροχών  που  βλέπουμε  στον  πίνακα, αλλά 
διαφοροποιούνται  ως  προς  την  ειδική προσαύξηση . Δηλαδή  
ένας  μηχανικός  που  τη  1-7-2011 είναι ασφαλισμένος  κάτω 
από  δέκα χρόνια στο  ΤΣΜΕΔΕ , δεν  υποχρεούται να μπει στην  
ειδική προσαύξηση . Έχει προαιρετική υπαγωγή . Ένας  όμως  
που  έχει περάσει τη  10ετία μπαίνει στην  ειδική προσαύξηση , 
αν  δεν  πληρώνει καθόλου  ειδική προσαύξηση  είναι στην  
πρώτη  ασφαλιστική  κατηγορίας  ειδικής  προσαύξησης . Αν  
όμως  έχει πληρώσει ήδη  τρία χρόνια ειδικής  προσαύξησης , 
πάει στη  δεύτερη ασφαλιστική  κατηγορία και πληρώνουν  
αντίστοιχα τα ποσά που  βλέπουμε  στον  πίνακα. Οπότε  
καταλήγομε  σε  ένα τελικό  σύνολο  ανά μήνα και ανά εξάμηνο  
που  διαφοροποιείται από  έως  ανάλογα με  το  αν  πληρώνει ο  
μηχανικός  ή  όχι ειδική προσαύξηση . 
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 Οι κατηγορίες  φτάνουν  μέχρι την  14η ασφαλιστική  
κατηγορία, είναι γι ’  αυτούς  που  με  αφετηρία τη  1-7-2011 θα 
συμπληρώσουν  στο  μέλλον  το  39ο έτος  ασφάλισης , θα 
πληρώνουν  τα ποσά που  δείχνει ο  πίνακας  και ανάλογα πάλι 
με  ή  χωρίς  ειδική προσαύξηση , μάλλον  εδώ πέρα είναι για 
όλους  με , εν  πάση  περιπτώσει θα είναι σε  άλλη κατηγορία 
ειδικής  προσαύξησης  και θα πληρώνει διαφορετικά ποσά. 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ:  Τώρα, όσοι μηχανικοί είναι 
ασφαλισμένοι με  το  παλαιό  ασφαλιστικό , μέχρι 31-12-1993, 
αυτοί πληρώνουν  τα ποσά που  δείχνει ο  πίνακας , έχουν  
υποχρεωτική  ειδική προσαύξηση  το  ποσοστό  που  βλέπουμε  
και καταλήγουν  να πληρώνουνε το  μήνα και το  εξάμηνο  τα 
τελικά ποσά που  φαίνονται. 
 Αν  έχετε την  καλοσύνη  στο  τέλος  θα απαντήσουμε , γιατί 
πρέπει να ξαναγυρίσουμε  σε  διαφάνειες  πίσω, ευχαριστώ 
πολύ . 
 Τώρα να δούμε  οι μισθωτοί τι πληρώνουνε, οι μισθωτοί 
μηχανικοί. Έχουμε  κάνει ένα παράδειγμα υπολογισμού  
ασφαλιστικών  εισφορών  μισθωτών , με  ένα ενδεικτικό μικτό  
μισθό  τα 2.000 ευρώ, εντάξει, κάποιο  ποσό  έπρεπε να 
χρησιμοποιήσουμε , για να δούμε  βασικά πόσο  μεγάλες  είναι οι 
εισφορές  που  καλείται  να πληρώσει και ο  εργαζόμενος  και ο  
εργοδότης  και φυσικά αθροιστικά και οι δύο  σε  ετήσια 
εισφορά.  
 Οι ασφαλισμένοι στο  ΤΣΜΕΔΕ  μισθωτοί μηχανικοί 
ασφαλίζονται παράλληλα και στο  ΙΚΑ  για τους  κλάδους  
ασθενείας  και στον  ΟΑΕΕ  και επίσης  στα παραπάνω έχει 
προστεθεί από  1-8-2011 ειδική εισφορά αλληλεγγύης  2% επί 
των  τακτικών  αποδοχών . Ένα παράδειγμα υπολογισμού  
ασφαλιστικών  εισφορών  μισθωτών  επίσης  με  τον  ίδιο  μισθό , 
μας  δείχνει ότι για τους  ασφαλισμένους  άνω 5ετίας  είτε είναι 
προ  είτε μετά του  1993, τι ποσά πληρώνει ο  εργαζόμενος  και 
ο  εργοδότης  και βλέπουμε  πόσο  μεγάλο πάλι είναι το  ποσό  
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που  καλούνται να καταβάλουν  σε  ετήσια βάση , στο  ΤΣΜΕΔΕ  
πάντα. 
 Επίσης  ένα παράδειγμα υπολογισμού  ασφαλιστικών  
εισφορών  μισθωτού  ευρύτερου δημόσιου  τομέα, μας  δείχνει 
ποια ήτανε  η  μισθοδοσία του  τον  Ιούνιο  του  2010, ποιες  οι 
τακτικές  αποδοχές , ποιο  το  σύνολο  κρατήσεων  στο  ΤΣΜΕΔΕ . 
Κοιτάξτε λίγο  τα νούμερα να τα συγκρίνουμε  με  τον  επόμενο  
πίνακα, που  μας  δείχνει ο  ίδιος  υπάλληλος  τον  Μάιο  του  2012, 
πόσο  έχουν  διαφοροποιηθεί και οι τακτικές  αποδοχές  και το  
σύνολο  κρατήσεων  για ΤΣΜΕΔΕ . Βλέπομε  μείωση  των  
τακτικών  αποδοχών , αλλά αύξηση  των  κρατήσεων  για το  
ΤΣΜΕΔΕ . 
 Επίσης  με  το  νόμο  3986/2011 υποχρεώνονται οι νέοι 
μισθωτοί μηχανικοί με  μισθό  κάτω από  700 ευρώ, να 
καταβάλουν  οι ίδιοι τη  διαφορά των  εισφορών  τους  ως  το  
ύψος  του  ποσού  που  αναλογεί στην  ασφαλιστική  τους  
κατηγορία. 
 Περνάμε  στο  μέρος  τρίτο  που  περιλάμβανε  προτάσεις  οι 
οποίες  είτε ήτανε  από  τις  απαντήσεις  των  ερωτηματολογίων  
είτε ήτανε  δικές  μας , από  δική μας  πρωτοβουλία και κάποια 
μικρή  έρευνα. 
 Προτείνουμε : 
  Την  ίδρυση  του  κλάδου  προνοιακών  παροχών  με  αυτοτελή  

έσοδα. 
  Να μην  κρίνεται απαραίτητη η  παροχή  ασφαλιστικής  

ενημερότητας  για μελέτες  και έργα. 
  Να διερευνηθεί εάν  είναι προς  το  συμφέρον  των  

ασφαλισμένων , κατά την  εγγραφή  τους  στο  ΤΣΜΕΔΕ , να 
προσδιορίζεται η  έναρξη  της  επαγγελματικής  
δραστηριότητας  και όχι της  ιδιότητας  του  μηχανικού . 

  Να γίνει ριζική βελτίωση  της  παρεχόμενης  
ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης  και φυσικά σφράγιση , 
θεώρηση  των  βιβλιαρίων  υγείας  για όλους . 

  Επίσης  να μην  καταργηθεί η  εγγύηση  του  ταμείου  για τις  
συντάξεις  και να μην  μειωθούν  άλλο οι ήδη  χαμηλές  
συντάξεις  του  ταμείου . 
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  Μείωση  των  εισφορών  που  ισχύουν  μέχρι σήμερα.  
  Να μην  εφαρμοστεί το  άρθρο  44 του  νόμου  3986/2011, που  

αφορά αυξήσεις  στις  εισφορές . 
  Αναδιάρθρωση της  παρακράτησης  ποσοστού  προς  το  

ταμείο . 
  Να προχωρήσει η  αναδιάρθρωση  των  κλάδων  και να 

ολοκληρωθεί η  μηχανοργάνωση  του  ΤΣΜΕΔΕ . 
  Βελτίωση  όρων  διακανονισμών  χωρίς  τόκους . 
  Αυτοδιαχείριση  των  αποθεματικών  του  ταμείου  με  πλήρη  

διαφάνεια. 
  Όχι στη  διαχείριση  των  αποθεματικών  από  την  Τράπεζα της  

Ελλάδας . 
  Δικαστική  διερεύνηση  του  τρόπου  διαχείρισης  των  

αποθεματικών  του  ΕΤΑΑ  από  την  Τράπεζα της  Ελλάδας . 
Συγκεκριμένα προτάσεις  ως  προς  τους  άνεργους – 

υποαπασχολούμενους  αφορούν  τα παρακάτω. 
  Διαμόρφωση  συνθηκών  εκσυγχρονισμού  των  ελληνικών  

επιχειρήσεων  μέσα από  επιδοτούμενη εργασία 
καταρτισμένων  μηχανικών . 

  Επιπλέον  μείωση  ή  επιδότηση  των  ασφαλιστικών  εισφορών  
κατά τη  διάρκεια της  στρατιωτικής  θητείας . 

  Εξέταση  της  δυνατότητας  δημιουργίας  ταμείου  αλληλεγγύης  
για την  πληρωμή  των  εισφορών  των  αποδεδειγμένα 
άνεργων  μηχανικών . 

  Η  χρηματοδότησή  του  μπορούσε  να γίνει με  τη  μεταφορά  
πόρων  από  την  εισφορά του  2% που  καταβάλλομε  με  κάθε 
αμοιβή  μηχανικού  στο  ΤΣΜΕΔΕ . 

  Ένταξη  ανέργων  μηχανικών  στον  ΟΑΕΔ, ειδικά να 
δημιουργηθεί αυτό  το  ταμείο  αλληλεγγύης  ώστε να υπάρχει 
δυνατότητα συμμετοχής  τους  σε  προγράμματα. 

  Διεύρυνση  της  έκπτωσης  και στα ασφάλιστρα  του  (…) για 
την  πρώτη  5ετία. 

Έχουμε  και κάποιες  εξελίξεις  τέλος  πάντων  στον  
ΕΟΠΥΥ , θέλουμε  να αναφερθούμε . Έχουμε  την  ένταξη  του  
κλάδου  υγείας  του  ΕΤΑΑ  στον  ΕΟΠΥΥ  πλέον  και έχουμε  και 
την  απόρριψη από  το  Συμβούλιο  της  Επικρατείας  του  
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αιτήματος  των  φορέων , ανάμεσά τους  και το  ΤΕΕ , για 
αναστολή της  υπαγωγής  του  στον  ΕΟΠΥΥ . Αυτό  μάλλον  
έλεγες  πριν , εντάξει. Επίσης  έχουμε  τον  διακανονισμό  των  
εισφορών  με  το  νόμο  4087/12 και ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  που  
παρέχει το  ΕΤΑΑ  – ΤΣΜΕΔΕ  από  τον  6ο  του  2012 όπως  
βεβαιώσεις  από  τμήμα ασφάλισης , εισφορών  και συντάξεων . 

Ευχαριστούμε  πολύ , αν  έχετε τώρα κάποιες  ερωτήσεις  
ευχαρίστως  να απαντήσουμε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε  τους  
συναδέλφους  της  ομάδας  εργασίας  για την  τεκμηριωμένη  
παρουσίασή  τους . Θα ήθελα όμως  να διαβάσω και ένα κείμενο  
που  στείλατε  αν  δεν  κάνω λάθος  εσείς . Ναι ένα κειμενάκι πολύ  
σύντομο  και μετά θα αρχίσουν  οι ερωτήσεις . 
 Εσείς  νομίζω μου  στείλατε  ένα e-mail ή  κάνω λάθος ; 
Λοιπόν . 
 Επ ’  ευκαιρία της  παρουσίας  του  έργου  της  ομάδας  
εργασίας  με  θέμα «ασφαλιστικά θέματα μηχανικών» στη  
συνεδρίαση  της  Αντιπροσωπείας  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  την  προσεχή  
Τετάρτη  και δεδομένου  ότι όλα τα μέλη  της  συμμετέχουν  στην  
μόνιμη  επιτροπή  επαγγελματικών  θεμάτων , ασφαλιστικού  και 
αλληλεγγύης  μηχανικών , κρίνουμε  απαραίτητο να τεθούν  προς  
συζήτηση  μετά το  πέρας  της  παρουσίασης  τα παρακάτω 
θέματα. 

Προσωρινή  αναστολή της  ιδιότητας  τακτικού  μέλους  του  
ΤΕΕ  όπως  ανακοινώθηκε  στο  δελτίο  τύπου  του  ΤΕΕ  στις  21-
11-12. Το  θέμα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο  και προκύπτουν  αρκετά 
ερωτήματα, όπως  για παράδειγμα εάν  θα εξασφαλίζεται 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  για τους  συγκεκριμένους  
μηχανικούς , αν  θα μπορούν  να εγγραφούν  στον  ΟΑΕΔ και 
άλλα.  
 Θεωρούμε  επομένως  σκόπιμο  να υπάρξει ενημέρωση  
προς  τα μέλη  της  μόνιμης  επιτροπής  και της  Αντιπροσωπείας  
σχετικά με  τις  προϋποθέσεις  και τους  περιορισμούς  
εφαρμογής  αυτού  του  μέτρου. 
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 Αυξήσεις  ασφαλιστικών  εισφορών , πρέπει επίσης  να 
υπάρξει ενημέρωση  για τις  τελευταίες  εξελίξεις  επί του  
θέματος  και τις  προθέσεις  του  ΤΕΕ  για κινητοποιήσεις . 
 Παρακαλώ ενημερώστε τον  Πρόεδρο  της  
Αντιπροσωπείας . 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Δεν  το  στείλαμε  εμείς  από  την  ομάδα, το  έστειλε 
άτομο  της  επιτροπής , είμαστε  και εμείς  στην  επιτροπή, η  
Αριστέα η  Καμπαναράκη , αλλά αφορά όλους  μας . Είναι ένα 
θέμα το  οποίο  το  έχουμε .., (δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει 
εκτός  μικροφώνου)…, αλλά ένα άμεσο  θέμα είναι αυτό  που  
λέμε  την  προσωρινή  άρση  του  επαγγέλματος  του  μηχανικού . 
Τι εννοούμε  και με  ποιες  συνθήκες  και με  τι προτείνεται 
γίνεται αυτή  η  άρση .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μάλιστα, ωραία. 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Είναι ένα θέμα πολύ  σοβαρό , το  οποίο  νομίζω 
ότι μας  αφορά όλους  μας  έτσι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Βεβαίως , τους  πάντες . 
 Τώρα ξεκινάμε  με  ερωτήσεις  προς  τα μέλη  της  
επιτροπής , ποιος  συνάδελφος  θέλει να κάνει ερώτηση ; Ο  
συνάδελφος  Χωραφάς , ο  συνάδελφος  Γολοβάνης , ο  
συνάδελφος  Κασαπάκης , άλλος  συνάδελφος  που  θέλει να 
ρωτήσει ή  συναδέλφισσα;  
 Συνάδελφε  Χωραφά ερώτηση . 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Ενημερωτικά ήθελα να ζητήσω δυο  νούμερα ώστε 
να έχω μία εικόνα. Πρώτα απ ’  όλα μια ερώτηση , αν  οι 
μισθωτοί που  είπατε, μισθωτοί μηχανικοί, είναι ίδια τα 
νούμερα για το  δημόσιο  και τον  ιδιωτικό τομέα ή   υπάρχει 
διαφορετικός  πίνακας  για τον  δημόσιο  και τον  ιδιωτικό τομέα. 
Και δυο  νούμερα έτσι ενημερωτικά, δηλαδή  κάποιος  που  είναι 
μία 10ετία, άρα έχει αναγκαστικά απ ’  ότι κατάλαβα την  ειδική 
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εισφορά, την  ειδική προσαύξηση  και κάποιος  που  είναι 4ετίας  
στον  ιδιωτικό τομέα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο  συνάδελφος  Γολοβάνης . 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Εγώ ήθελα να ακούσω αν  εξετάσανε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Στο  μικρόφωνο , στο  
μικρόφωνο . 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Εγώ παιδιά εντάξει επειδή το  πρόβλημα πλέον  
είναι πρόβλημα επιβίωσης , όσο  προλαβαίνω διαβάζω γιατί 
μας  έχουν  πιάσει αδιάβαστους  τα τελευταία χρόνια. Και 
δυστυχώς  αυτά περάσανε  το  '11 και τώρα τα βρίσκουμε  
μπροστά μας . ο  κόσμος  είναι, πιστεύω ότι δεν  έχουνε 
καταλάβει τι πάνε να κάνουνε , και αν  αυτοί υποτίθεται ότι είναι 
συνδεδεμένοι με  την  αγορά εργασίας , εγώ πιστεύω ότι είναι σε  
ύπνο  βαθύ . 
 Η  ερώτησή  μου  είναι αν  εξετάσατε σε  άλλα ασφαλιστικά 
ταμεία ποιες  είναι οι εισφορές . Δηλαδή  σε  σχέση  με  το  ΤΣΑΥ , 
σε  σχέση , γιατί μέσα στο  άρθρο  44 μιλάει και για όλο  το  ΕΤΑΑ  
ας  πούμε , μιλάει για το  ΤΣΑΥ , μιλάει για το  Ταμείο  Νομικών . 
Ποιες  είναι οι εισφορές  και αν  σε  άλλα ταμεία ασφαλιστικά 
τους  έχει δοθεί η  δυνατότητα να συνδεθούν  με  την  αγορά 
εργασίας  με  μεταφορά  σε  κατώτερες ασφαλιστικές  κατηγορίες , 
λόγω της  κατάστασης  της  σημερινής . Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο  συνάδελφος  Κασαπάκης . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ερώτημα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Σημειώστε  τα, σημειώστε  τα 
να απαντήσετε  σε  όλα μαζί. Πάμε . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Επειδή  δεν  έβλεπα και καλά, πόσο  είναι η  
μηνιαία για τους  νέους  μηχανικούς ; Η  εισφορά. 
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ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Πώς , πώς ;  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Για τους  νέους  μηχανικούς  η  μηνιαία εισφορά. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Να ξαναπείτε  λίγο  τις  εισφορές . 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Α , στις  εισφορές  στους  πίνακες ; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ναι. 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Εμείς  θα σας  στείλουμε  και για τις  14 
ασφαλιστικές  κατηγορίες . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Εγώ είμαι μοντέρνος  αγράμματος  
συναδέλφισσα, δεν  ξέρω να διαβάζω, ούτε  e-mail έχω, 
ρώτησα. 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Θα σας  απαντήσω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να μας  το  στείλετε όμως  
κιόλας , ωραία. Τέλειωσες ; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Τέλειωσα ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο  συνάδελφος  Μπάκιντας . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Κάτι το  έχω ξανακούσει, την  βελτιώσατε βλέπω 
κιόλας  είναι πολύ  καλή, μια συγκεκριμένη  ερώτηση  που  δεν  
ξέρω δηλαδή , αν  το  έχετε ψάξει. Εάν  κάποιος  είναι στην  ειδική 
προσαύξηση  ήδη  και στη  1-7-11 είναι σε  μία κατηγορία, στην  
πρώτη  ας   πούμε  ασφαλιστική  κατηγορία, στην  ειδική 
προσαύξηση  μιλάω, αφήστε  με  να ολοκληρώσω την  ερώτηση  
και θα απαντήσετε  μετά. Αν  κάποιος  λοιπόν  βρίσκεται ήδη  
στην  ειδική προσαύξηση  στην  πρώτη  ασφαλιστική  κατηγορία 
της  ειδικής  προσαύξησης  στη  1-7-11. Από  πότε  αυξάνεται, 
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ανεβαίνει κατηγορία; Από  τη  1-7-11 στα τρία έτη  ή  από  όταν  
ήταν  να ανέβει έτσι και αλλιώς  από  τα προηγούμενα χρόνια 
που  έχει στην  ειδική προσαύξηση . Αν  κάποιος  είχε  δύο  
χρόνια, δύο , δυόμιση  χρόνια στην  ειδική προσαύξηση , στη  1-
7-11 πότε  θα μπει στην  δεύτερη ασφαλιστική  κατηγορία της  
ειδικής  προσαύξησης ; Στο  τέλος  του  χρόνου  του  ’11 που  
κλείνει τα τρία χρόνια από  την  αρχή  που  είχε μπει; Ή  τρία 
χρόνια από  τη  1-7-11 και μετά; 
 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ:  Εντάσσεται κατευθείαν  στη  δεύτερη 
ασφαλιστική , αλλά βέβαια έχει συμπληρώσει εσύ  λες  1/7ου , αν  
δεν  έχει συμπληρώσει τα τρία χρόνια. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν  ποιος  θα απαντήσει; 
Ποιος  θα απαντήσει από  εσάς ;  
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Στο  μικρόφωνο  όμως  που  να γράφεται.  
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Θα μου  θυμίσετε  λίγο  τις  ερωτήσεις , θυμάμαι την  
ερώτηση  που  μου  είπατε προηγουμένως  για το  εάν .., ωραία, 
αυτό  που  κάναμε  χωρίς  να έχουμε  κάνει εμπεριστατωμένη  
μελέτη  γι ’  αυτό  το  θέμα, βρήκαμε  τις  νέες  εισφορές  που  
αφορούσε  το  ταμείο  των  δικηγόρων , τον  νομικών ,  στο  οποίο  
είδαμε  τουλάχιστον  όταν  το  είχαμε  δουλέψει εκείνη την  
περίοδο  που  το  δουλεύαμε , αν  δεν  έχει αλλάξει κάτι, ότι οι 
εισφορές  τους  είναι εξίσου υψηλές , όχι τόσο  όσο  εμάς , αλλά 
έχει θέματα όπως  οι εργαζόμενοι μητέρα και θέματα του  δικού  
τους  ασφαλιστικού  ταμείου  που  είναι σαφώς  καλύτερη  από  τη  
δική μας  κατάσταση . Δηλαδή  από  το  Ταμείο  Νομικών  και το  
Ταμείο  το  δικό μας , οι εισφορές  είναι εμάς  πιο  ανεβασμένες , 
υπάρχουν  14 ασφαλιστικές  κατηγορίες  αν  ήθελες  να ρωτήσεις  
γι ’  αυτό . Και σε  αυτούς  υπάρχουν  οι 14 ασφαλιστικές  
κατηγορίες  με  μικρότερο  όμως , με  μικρότερο  ποσό  διαφοράς  
απ ’  ότι εμάς , πάλι ανεβασμένες  όμως . Έχει διαφορά, ναι έχει 
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διαφορά, αλλά πάντα εμάς  είναι πιο  μεγάλη η  διαφορά. Γιατί 
τις  έχω τις  ασφαλιστικές  κατηγορίες  των  νομικών  και το  
γνωρίζω αυτό  που  λέμε . Σε  σχέση  με  εμάς  λέω, σε  σχέση  με  
εμάς  και έχει και κάποιες  άλλες  διαφοροποιήσεις  το  
συγκεκριμένο  ταμείο  που  είναι ελαφρύνσεις  στο  θέμα της  
μητέρας , στο  θέμα των  ανήλικων  τέκνων  και κάποια άλλα 
πράγματα. 
 Για το  Ταμείο  Νομικών  μιλάω, εμείς  δεν  έχουμε  
ελαφρύνσεις  σε  αυτό  το  ύψος . Ακόμα ναι. 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Για ποιους ; Για το  προ  του  ’93; 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Σας  λέω ότι σε  γενικές  γραμμές  αυτή  την  
αντιστοιχία κάναμε , δεν  εμβαθύναμε  στο  κομμάτι αυτό , αυτό  
σας  λέω αυτή  τη  στιγμή  και με  βάση  τις  καινούριες  εισφορές  
που  ισχύει γι ’  αυτούς  τους  δύο , περισσότερο  για τους  
νομικούς  που  μπορέσαμε  να βρούμε  στοιχεία. 
 Ήτανε  κάτι άλλο  στην  ερώτηση  το  οποίο  δεν  απάντησα; 
Ποιο  άλλο ; 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Απ  ότι έμαθα εκ  των  υστέρων  γιατί μέχρι τώρα 
δεν  μπορούσαμε  να μπούμε  οι μηχανικοί στον  ΟΑΕΔ. 
Πρόσφατα μας  είπανε ότι υπάρχει αυτή  τη  δυνατότητα, α, 
ΟΑΕΕ , για την  πρώτη  ασφαλιστική  κλάση ;  
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Ναι, σε  σύγκριση… 
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ΧΩΡΑΦΑΣ: (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Στην  επόμενη ; Αυτό  δεν  το  γνωρίζω, απλά τώρα 
που  το  συζητάμε  με  το  αν  πραγματικά τους  αφήνει ή  όχι το  
περιθώριο  να περάσουν  αμέσως  στην  επόμενη  ασφαλιστική  
κατηγορία, δεν  το  ξέρω. 
 Ποιο  άλλο , δεν  ξέρω ποιο  άλλο θέμα ήτανε ; 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Δεν  είναι ακριβώς  τα ίδια, όχι δεν  έχουμε  λίστα 
ιδιωτικού  τομέα, απλά επειδή είχαμε  ορίστε; Είναι βάσει 
ποσοστών  τα οποία δεν  είναι ακριβώς  έτσι όπως  δουλεύετε. 
Το  ξέρετε ότι τώρα τα δεδομένα έχουν  αλλάξει στον  ιδιωτικό 
τομέα, οπότε  οι κλαδικές  συμβάσεις  και όλα αυτά και όλα αυτά 
τα σχετικά έχουν  τελείως  διαφοροποιηθεί, οπότε  και το  
μίνιμουμ που  λέγαμε  τα 700 ευρώ και όλα αυτά έχουνε 
πλέον…, δεν  υφίσταται. Δεν  μπορούμε  δηλαδή  να πούμε  για 
μίνιμουμ μισθούς  ή  για τον  ιδιωτικό τομέα. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Δεν  μπορούμε  να απαντήσουμε  δηλαδή  αυτό  
που  είπατε 10ετίας  ας  πούμε  μισθωτός  ιδιωτικού  τομέα 
περίπου  πόσο… 
 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ: Όχι ιδιωτικός  τομέας  
αυτοαπασχολούμενος…, (δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Δεν  μπορούμε  να πούμε  μισθωτός  ιδιωτικού  
τομέα πόσο… 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Πάει με  ποσοστό , πάλι με  ποσοστό  πάει. 
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ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Στο  μικρόφωνο , στο  
μικρόφωνο . 
 
ΜΗΡΙΛΑ: Ναι επειδή μάλλον  κάτι δεν  έγινε  κατανοητό . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το  όνομά σας ;  
 
ΜΗΡΙΛΑ:   Αγγελική  Μηρίλα, οι μεγάλες  αλλαγές  έχουν  γίνει 
στους  ελεύθερους  επαγγελματίες  με  αυτό  ασχοληθήκαμε  
κυρίως . Τους  μισθωτούς  ήδη  έχουν  μπει έξτρα δύο  εισφορές , 
δεν  προβλέπεται κάτι άλλο από  αυτό  το  νόμο  με  τον  οποίο  
ασχοληθήκαμε . Ναι, είναι με  ποσοστά επί του…, θα σας  πω, 
νομίζω φαίνονται, είναι με  ποσοστά επί των  τακτικών  τους  
αποδοχών . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Εγώ ρώτησα 10ετίας  ελεύθερος  επαγγελματίας  
πριν  την  ειδική εισφορά πόσο  είναι. 
 
ΜΗΡΙΛΑ:  Για να τελειώσουμε  με  τους  μισθωτούς , εκεί είναι 
πιο  απλά τα πράγματα τα ποσοστά του  εργαζόμενου  είναι 
αυτά που  βλέπετε  για την  κύρια σύνταξη  3,34%, είναι κάτω 
5ετίας , είναι με  την  έκπτωση . Τα διπλάσια ακριβώς  
πληρώνουν  οι άνω 5ετίας  από  αυτά που  βλέπετε  εδώ και 
συνολικά βλέπω μηνιαία εισφορά προκύπτει για τον  
εργαζόμενο  278 ευρώ για τα 2.000 ευρώ που  είχαμε  βάλει σαν  
παράδειγμα και του  εργοδότη  οι εισφορές  412,6. Αλλά αυτές  
οι εισφορές  αφορούν  μόνο  το  ΤΣΜΕΔΕ  δεν  ασχοληθήκαμε  με  
τις  άλλες . Δηλαδή  έχει μπει και η  ειδική εισφορά αλληλεγγύης  
2% έξτρα, υπέρ ΟΑΕΔ έχει μπει 1%. 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Φόρος  μισθωτών  υπηρεσιών , ο  ιδιωτικός  
τομέας , έχει… 
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ΜΗΡΙΛΑ:  Αυτό  είναι άλλο  πράγμα. 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Έχει έξτρα, έχει το  ΙΚΑ  ασθενείας , έχει δηλαδή  
ποσοστά εξτρά σε  κάποιους  ναι. 
 
ΜΗΡΙΛΑ:  Σε  κάποιους  όχι σε  όλους . 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Ναι έχουνε μπει κάποια επιπλέον  το  οποίο  δεν  
επεκταθήκαμε , κοιτάξαμε  το  κομμάτι του  ΤΣΜΕΔΕ  και σαν  
ποσοστά μόνο  αυτά.  
 
ΜΗΡΙΛΑ:  Ναι, δεν  γίνεται να βγάλουμε  γενικούς  πίνακες  γιατί 
είναι επί των  αποδοχών  του  καθενός . Με  κάποια ανώτατα και 
κατώτατα όρια που  έχουν  ρυθμιστεί. Υπάρχουν  πολλές  
κατηγορίες , δεν  γινόταν  να τα πινακοποιήσουμε  αυτά για τους  
μισθωτούς . 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Κάτι να πω για τους  μισθωτούς , οι μισθωτοί οι 
μηχανικοί έχουν  σαν  σύνολο  τις  περισσότερες  κρατήσεις  από  
κάθε άλλον  εργαζόμενο . 
 
ΜΗΡΙΛΑ: Ναι, είναι πολλές  οι κρατήσεις . 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Μας  βγαίνει…,  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει 
εκτός  μικροφώνου) 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Του  δημοσίου  έχουν  τις  περισσότερες  κρατήσεις . 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Έχουν  τις  περισσότερες  κρατήσεις  από  κάθε 
άλλο εργαζόμενο . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Και να συμπληρώσω μια 
προσθήκη  συναδέλφισσα Βρέντζου , να συμπληρώσω μια 
προσθήκη  εάν  επιτρέπεται, συμβαίνει το  εξής , σε  υπηρεσία, 
με  υπηρεσίες  γνωστές . Μηχανικοί να αμείβονται  με  λιγότερα 
λεφτά απ ’  ότι οι τεχνολόγοι. 
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Και από  τη  γραμματεία βρε  παιδιά τι λέτε  τώρα; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συγκεκριμένα με  λιγότερα 
λεφτά. 
 Θέλετε  να συμπληρώσετε κάτι άλλο; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Μια ερώτηση , μπορώ να κάνω μία ερώτηση ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ορίστε. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Υπήρχε  στο  ερωτηματολόγιό  σας  ερώτηση  πόσοι 
μπορούμε  να πληρώσομε  αυτό  το  ποσό ; Όχι σοβαρά μιλάω 
γιατί… 
 
ΜΗΡΙΛΑ:  Ναι έχετε δίκιο , αλλά όχι. 

Την  εποχή  πριν  περίπου  ένα χρόνο  που  κυκλοφόρησε  το  
ερωτηματολόγιο  μόλις  είχαμε  αρχίσει να ενημερωνόμαστε  για 
τις  εισφορές . 

 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Μπήκε  σωστά η  ερώτηση  πως  τις  βλέπετε  
παράλογες… 
 
ΜΗΡΙΛΑ: Ναι, ναι. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Νομίζω θα έπρεπε να μπει και η  ερώτηση . 
 
ΜΗΡΙΛΑ: Θα έπρεπε, θα μπορούσε . 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Είναι η  συνέχεια αυτού  που  είδατε, η  πίτα το  τι 
είναι υψηλές  και υπερβολικές , το  ότι αν  μπορούνε ή  όχι να τις  
πληρώσουνε, δηλαδή  νομίζω ότι βλέποντας  την  πίτα και το  
πόσο  υπερβολικό είναι αυτό , νομίζω ότι δείχνει ότι… 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
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ΜΗΡΙΛΑ: Ένα – ένα, να πούμε  το  παράδειγμα με  το  10ετίας . 
 Δεύτερη  ασφαλιστική  κατηγορία μπαίνουν  όλοι όσοι 
έχουν  κλείσει 3ετία ασφάλισης  στο  ΤΣΜΕΔΕ  την  1-7-11. 
Τριετία, εδώ κάναμε  χωριστό  πίνακα για τους  άνω 5ετίας , γιατί 
για τους  κάτω 5ετίας  ισχύουν  οι εκπτώσεις , γι ’  αυτό  βγαίνουν  
άλλα νούμερα. 
 Άρα μιλάμε  για 10ετία, άνω 5ετίας , άνω 3ετίας , δεύτερη  
ασφαλιστική  κατηγορίας  βάσει της  οποίας  υπολογίζονται οι 
εισφορές . Πληρώνει εάν  δεν  έχει υπαχθεί στην  ειδική 
προσαύξηση , απλά το  αναφέρω, 1.924 ευρώ το  6μηνο  
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΜΗΡΙΛΑ:  Ωραία, μισό  λεπτό  θα σας  πω το  άθροισμα 
κατευθείαν ,  423 ευρώ το  μήνα ή  2.538, 6 ευρώ το  εξάμηνο  εάν  
όμως  η  ασφαλιστική  κατηγορία και της  ειδικής  προσαύξησης  
είναι η  δεύτερη. Δηλαδή  είναι λίγο  περίπλοκο, ξαναλέω, γιατί 
είναι δύσκολο…, 423 το  μήνα. 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  Ο  ΔΙΑΛΟΓΟΣ  
 
ΜΗΡΙΛΑ: Ναι σωστά. 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Αν  είσαι στην  πρώτη  που  είσαι εσύ  σε  αυτή  την  
κατηγορία είναι 83 κόμμα κάτι, εάν  είσαι στην  δεύτερη 
ασφαλιστική  είναι 100 κόμμα… 
 
ΜΗΡΙΛΑ:  Σωστά γιατί η  ειδική προσαύξηση  ισχύει ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν  συνάδελφοι να 
βάλουμε  μία τάξη , να ολοκληρώσουν  οι συναδέλφισσες  και αν  
κάποιος  θέλει να ρωτήσει κάτι άλλο να ρωτήσει. 
 
ΜΗΡΙΛΑ: Ναι εγώ το  πήγα στο  πιο  θεωρητικό , πιο  γενικό . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Για ολοκληρώστε . 
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ΜΗΡΙΛΑ:  Ωραία, κάτι άλλο, αν  κάποιος , για να γίνει 
κατανοητό , και άνω 15ετίας  και ο  άνω 20ετίας  εκεί πηγαίνει, 
δεν  πηγαίνει παραπάνω, τα άλλα είναι μελλοντικά σενάρια, 
δηλαδή  αυτά που  είδατε τα 2.000 το  μήνα είναι μελλοντικά 
σενάρια. Δηλαδή  κάποιος  που  μπαίνει σήμερα στο  ΤΣΜΕΔΕ  
θα φτάσει στη  σύνταξη  να πληρώνει τόσο , καταλάβατε; Δεν  
ξέρω, απλά για να γίνουν  κατανοητοί οι πίνακες . 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  Ο  ΔΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν  κάτι άλλο ;  
 
ΜΗΡΙΛΑ:  Για την  4ετία που  ρωτήσατε. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ρώτησα εγώ, αμέσως  ο  φρέσκος , φρέσκος  
μηχανικός . 
 
ΜΗΡΙΛΑ: Ο  πρώτος  πίνακας . 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Ο  πρώτος πίνακας  που  βάλαμε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  200 ευρώ. 
 
ΜΗΡΙΛΑ:  Για να πούμε  τα νούμερα δηλαδή , είναι ο  πρώτος 
πίνακας . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ θυμάμαι ένα 200άρι. 
 
ΜΗΡΙΛΑ:  Λοιπόν  εάν  δεν  έχει μπει γιατί είναι προαιρετική η  
προσαύξηση  θα πληρώνει 173 ευρώ το  μήνα, δηλαδή  1.035 το  
εξάμηνο . Και αν  έχει… 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Μέχρι εκεί, αυτά θα δίνει. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  170; 
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ΜΗΡΙΛΑ:  Ναι. 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  173 ευρώ το  μήνα. 
 
ΜΗΡΙΛΑ: Και ο  4ετίας  210 περίπου  ευρώ το  μήνα. 
 Αυτό  που  αλλάζει είναι ότι περνώντας  οι 3ετίες  αλλάζουν  
οι ασφαλιστικές  κατηγορίες , δηλαδή  ήταν  προαιρετικές , γίνανε 
υποχρεωτικές, οπότε  θα αυξάνονται  οι εισφορές  μας , δεν  
μπορούμε  να σας  πούμε  ακριβώς . Θα αυξάνονται  οι εισφορές  
σας  ανά τριετία.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Με  βάση  ποια ημερομηνία;  
 
ΜΗΡΙΛΑ:  1-7-11 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Άρα είτε ένα χρόνο  στην  ειδική προσαύξηση  
είτε δυόμιση  δεν  έχει να κάνει. 
 
ΜΗΡΙΛΑ:   Δεν  έχει να κάνει.  
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Τώρα αυτή  η  ερμηνεία είναι βάση  των  ΦΕΚ  που  
έχουν  βγει, ότι στοιχεία έχουμε  αυτή  τη  στιγμή , αν  αλλάξει κάτι 
και μετά δεν  το  γνωρίζουμε  έτσι; Και βάσει της  απόφασης  
του… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να ρωτήσεις  ή  να 
τοποθετηθείς ; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να ρωτήσω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα ησυχάστε , ησυχάστε , για 
κάνε μια ερώτηση . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ευχαριστούμε  πολύ  για την  παρουσίαση , δυο  
ερωτήσεις  ήτανε . Η  πρώτη  είναι κατά πόσο   υπάρχει ένα 
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ελάχιστον  μίνιμουμ όταν  είσαι μισθωτός  ιδιωτικού  ή  δημόσιου  
τομέα, δηλαδή  απ ’  ότι καταλαβαίνω…, (Δεν  αποδίδεται 
καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Το  ελάχιστο  το  όριο  αυτή  τη  στιγμή  του  μισθού  
είναι τα 700 ευρώ, αυτό  λέμε . Αν  ο  μισθός  είναι 500 ευρώ οι 
εισφορές  θα είναι οι εισφορές  που  θα πληρώνεις  θα είναι στα 
700 ευρώ. Η  διαφορά λοιπόν  των  εισφορών  από  τα 500 έως  
τα 700… (αλλαγή  κασέτας) 
 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Για να καταλάβω λίγο  μας  ενδιαφέρει αν  
αλλάζει το  ποσοστό ; Ή  αν  αλλάζει… 
 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Εάν  ο  μισθωτός  είναι μισθωτός  με  σύμβαση  και 
δεν  είναι με  μπολάκι που  θεωρείται ελεύθερος  επαγγελματίας  
υπάρχει διαφορά. Λοιπόν  πρώτα απ ’  όλα έχει να κάνει όπως  
είπαμε  με  το  μισθό  του . Δηλαδή  ο  μισθωτός  πληρώνει 
ποσοστά επί του  μισθού  του . Ο  ελεύθερος  επαγγελματίας  
πληρώνει ποσοστά επί ενός  πλασματικού , εικονικού  μισθού . 
Και σε  αυτή  την  περίπτωση  στον  ελεύθερο  επαγγελματία για 
παράδειγμα, αυτό  το  ποσό  που  ξεκινάει από  την  πρώτη  
ασφαλιστική  κατηγορία και είναι αυτά τα 690 ευρώ, φτάνει 
πολύ  ψηλά. Δηλαδή  δεν  είναι δυνατόν  να φτάνει στα 2.300, 
δεν  ξέρω αν  συμπίπτει ας  πούμε  ένα μισθό  αυτή  τη  στιγμή  του  
ιδιωτικού  τομέα ή  ξέρω εγώ. Εδώ έχουμε  φτάσει στα 
500άρικα. 
 Είναι λίγος  λανθασμένος  ο  τρόπος  υπολογισμού . 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να ρωτήσω εγώ το  εξής , 
αυτό  που  γράψατε  στο  e-mail σχετικά με  την  αναστολή  
ιδιότητας  τακτικού  μέλους . 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Ναι δεν  το  γράψαμε  εμείς . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εν  πάση  περιπτώσει η  
ομάδα, εκεί έχει γίνει κάτι, υπάρχει μία σχετική ενημέρωση  για 
τις  προϋποθέσεις , για τους  περιορισμούς ; Αν  κατάλαβα καλά 
ανακοινώθηκε  αυτό… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Μπορώ να πω εγώ γι ’  αυτό . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μπορείς  να πεις ; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ανακοινώθηκε  και επειδή ακριβώς  
ανακοινώθηκε  και θέλουμε  να ξέρουμε τι γίνεται με  το  κομμάτι 
αυτό  για ακριβώς  τι συμβαίνει, τι θα ισχύει μετά 
ιατροφαρμακευτικά, τι θα γίνει με  την  αναστολή…., (δεν  
αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου)…, θέλαμε  να το  
συζητήσουμε  εδώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Υπάρχει κάποια 
πληροφόρηση  επ ’  αυτού ; Ο  συνάδελφος  Μπάκιντας  στο  βήμα. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Λοιπόν  αυτό  είναι κάτι το  οποίο  το  έχει 
αποφασίσει ήδη  η  Διοικούσα Επιτροπή  του  ΤΕΕ . Δηλαδή  στα 
πλαίσια θεωρώ εγώ αλλά το  άφησαν  και οι ίδιοι να εννοηθεί, 
στα πλαίσια του  κοντραρίσματος , της  κόντρας  που  υπήρχε  ας  
πούμε  υποτίθεται τώρα με  τη  Βουλή  και με  τα Υπουργεία για 
τις  εισφορές  κ .λ .π ., είπαν  εμείς  θα βάλουμε  την  προσωρινή  
άρση  της  ιδιότητας  του  μηχανικού  και θα μπορεί ο  μηχανικός  
με  εύκολο  τρόπο  να μπαινοβγαίνει στο  ΤΕΕ . Έτσι ακριβώς  το  
παρουσίασε  δηλαδή  ο  Σπίρτζης . Δηλαδή , συγγνώμη  δηλαδή  
αλλά είναι γελοία πράγματα αυτά, δηλαδή  εντάξει θα μπορεί 
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λέει να μπορεί να μπαίνει για μια μέρα, να υπογράφει τη  
μελέτη  του  και να ξαναβγαίνει, κάτι τέτοια έλεγε για… 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Με  τις  εισφορές  τι γίνεται; 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Ταυτόχρονα μπορείς  να είσαι σε  ένα ολόκληρο  
εξάμηνο  εκτός  ΤΣΜΕΔΕ  εφόσον  δεν  είσαι μηχανικός… 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Την  κολοκυθιά δηλαδή  θα παίξουμε ; 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Την  κολοκυθιά θα παίξουμε , ακριβώς  αυτό  
πήγαν  να κάνουνε . Βέβαια αυτό  ήτανε  μία απόφαση  χωρίς  
αντίκρισμα κατά την  προσωπική  μου  άποψη , υποτίθεται ότι 
αυτή  τη  στιγμή  διερευνούν  θετικά τον  τρόπο  πως  μπορεί να 
γίνει αυτό . Δεν  υπάρχει περίπτωση  να γίνει αυτό  το  πράγμα 
και είναι και γελοίο . 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Με  τις  εισφορές  τι θα γίνει; 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Υποτίθεται ότι όταν  δεν  είσαι γραμμένος  δεν  
πληρώνεις  εισφορές . 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Παιδιά, δεν  θα έχεις  προφανώς . Γενικώς  
ερευνούν  τρόπους  που  μπορεί να εφαρμοστεί, δεν  μπορεί να 
εφαρμοστεί αυτό  το  πράγμα είναι γελοίο  και είναι και λάθος  
και δεν  το  θέλουμε . Δηλαδή  εγώ προσωπικά θεωρώ 
απαράδεκτο να χάνω την  ιδιότητα του  μηχανικού  επειδή δεν  
έχω να πληρώσω το  ταμείο  μου  έτσι. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Και δεν  θα πάρεις  σύνταξη  ποτέ . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Και δεν  θα πάρω και σύνταξη  ποτέ  ναι, εντάξει.  
Αυτό  το  θεωρώ εντελώς  λάθος .  
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 Αυτή  είναι η  ενημέρωση  που  έχω εγώ από  πάνω, δεν  
ξέρω πως  και αν  θα προχωρήσει. 
 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ:  Σε  τι στάδιο  είναι τώρα, αυτό  μας  
ενδιαφέρει. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Πήρε  απόφαση  η  Διοικούσα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Από  ‘κει και μετά; Αυτό  το  ξέρουμε. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Διερευνάνε υποτίθεται τεχνικά, δηλαδή  ομάδες , 
με  ποιο  τρόπο  μπορεί να γίνει αυτό  το  πράγμα και πως  θα 
αντιμετωπιστεί το  κάθε θέμα. Δεν  νομίζω ότι θα γίνει έτσι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Άμα ήτανε  έτσι θα 
μπαινοβγαίνανε όλοι. 
 Ο  συναδέλφισσα Σφακιανάκη. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Να συμπληρώσω κάτι σε  αυτό . Επειδή  αυτό  
εκτός  που  το  ρώτησα και εγώ προφορικά αλλά έχει καταγραφεί 
σε  εκείνο το  δελτίο  το  περίφημο  του  ΤΕΕ  για τις  
κινητοποιήσεις , γράφει ολοκάθαρα  ότι αυτό  θα είναι με  όρια τα 
τρία χρόνια. Δηλαδή  ότι θα δημιουργήσουνε μηχανισμούς  στην  
ιστοσελίδα να μπορείς  μόνος  σου  να μπαίνεις  και να βγαίνεις  
χωρίς  να χρειάζεται έγκριση . Ότι όριο  χρονικό  θα είναι τα τρία 
χρόνια, ότι ο  χρόνος  που  θα είσαι έξω έχει το  μειονέκτημα ότι 
δεν  θα έχεις  ιατροφαρμακευτική περίθαλψη . 
 Το  άλλο  που  υπάρχει και που  δεν  είναι γνωστό  γι ’  αυτό  
το  λέω, είναι ότι από  πέρυσι το  Φλεβάρη  είχαν  πάρει μία 
πρώτη  απόφαση , ότι κατόπιν  αίτησης  που  δεν  ξέρω τώρα αν  
θα το  κάνουνε  και αυτό  στο  μηχανισμό  αυτό  αν  τον  κάνουν  
τελικά. Ότι κατόπιν  αίτησης  του  μέλους  του  ΤΕΕ , θα μπορεί 
ένας  που  είναι μέχρι ένα χρόνο  πριν  την  συνταξιοδότηση , να 
ζητάει τη  διαγραφή  του  με  την  έννοια να μην  πληρώνει το  
τελευταίο  διάστημα μέχρι να βγει στη  σύνταξη  που  είναι άλλη 
κατηγορία. Είναι άλλο  θέμα αυτό .  
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 Αυτό  είναι με  όριο  τον  ένα χρόνο  και είναι πριν  από  το  
όριο  συνταξιοδότησης . Αυτά σαν  πληροφόρησης . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συγγνώμη  αυτά 
συζητήθηκαν  στο  πρόγραμμα…, (δεν  αποδίδεται καθαρά) 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Αυτό  όχι, αυτό  το  δεύτερο που  είπα ήτανε  
μετά από  αίτημα της  ΕΜΔΥΔΑΣ, ιδιαίτερα δεν  ξέρω τώρα αν  
ισχύει για όλους . Είναι χωριστή  απόφαση , την  έχω, δηλαδή  
όποιος  θέλει μπορώ να του  την  στείλω. Δεν  λέει πολλά 
πράγματα, δεν  την  έχεις  όχι, δεν  την  έχεις , ούτε  στην  μια 
περίπτωση  έχεις , ούτε  στην  άλλη ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη , είναι μόνο  για να μην  πληρώνεις  εισφορές . Βέβαια 
αυτό  το  κομμάτι προφανώς  κόβεται όχι μόνο  από  την  
ιατροφαρμακευτική αλλά και από  συντάξιμο  χρόνο . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Από  τα μέλη  της  ομάδας  
εργασίας  αν  θέλουν  να συμπληρώσουν  κάτι σαν  επίλογο . 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Δεν  ξέρω αν  καλυφθήκανε  κάποιες  απορίες  που  
μπορούσαμε  τουλάχιστον  σε  αυτή  τη  φάση  να βρίσκουμε  και 
εμείς , γιατί τα πράγματα είναι τόσο  ρευστά και οι εξελίξεις  μας  
κυνηγάνε. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου)…, εμένα η  λύση  του  ΟΑΕΔ δεν  μου  αρέσει 
προσωπικά. 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Εμείς  το  επιλέξαμε  σαν  θέμα εναλλακτικά είτε το  
προνοιακές  παροχές  μέσω από  αυτή  τη  διερεύνηση  
ουσιαστικά, μέσα από  το  κομμάτι αυτό… 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ναι αλλά δεν  το  είδα, γι ’  αυτό  το  λέω. 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Ήτανε  στις  προτάσεις , ήτανε  στις  προτάσεις  ή  
αυτό  ή  επειδή έχει τεθεί και από  τους  συναδέλφους  των  
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ερωτηματολογίων  τέθηκε  το  θέμα του  ΟΑΕΔ, οφείλαμε  να το  
θέσουμε  και αυτό  σαν  εναλλακτική  λύση . Μάλιστα είπαμε  για 
το  κομμάτι των  προνοιακών  ή  το  ταμείο  αλληλεγγύης  ή  
προνοιακών  παραγόντων… 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Γιατί υπήρχε  πρόβλημα από  τους  υπόλοιπους  
ανέργους, δηλαδή  το  θέμα του  ΟΑΕΔ θα ισχύει εφόσον  γίνουν  
όλα αυτά που  λέμε , δηλαδή  θα διαγράψετε από  το  ΤΣΜΕΔΕ , 
από  ΤΕΕ , κ .λ .π ., κ .λ .π . αν  όμως  εσύ  είσαι ενεργός  μηχανικός , 
είσαι μέλος  του  ΤΕΕ  και μέλος  του  ΤΣΜΕΔΕ , πρέπει να 
προστατευτείς  εκεί μέσα, το  προβλέπουνε  στο  καταστατικό  
αυτό  για ποιο  λόγο  να μην  λειτουργήσει αυτό ; Ο  κλάδος  
δηλαδή ; 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Γιατί υπάρχει και η  πρόβλεψη  για έναν  άλλο 
κλάδο…, (δεν  αποδίδεται καθαρά)…, στον  3986. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Αυτό  πάει στον  ΟΑΕΔ δεν  πάει στο…, τα δέκα 
ευρώ; 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Μισό  λεπτό , είναι λίγο  πιο  καινούριο  αν  θέλετε  
να το  βρω να το  διαβάσω; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Διαβάστε το  σύντομα όμως . 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Όχι για τα προγράμματα, όσον  αφορά στη  
χορήγηση  επιδόματος  ανεργίας , λοιπόν  τι είναι αυτό  τώρα. 
Από  το  Υπουργείο  Εργασίας  Κοινωνικής  Ασφάλισης  με  θέμα: 
«καταβολή αυξημένων  ασφαλιστικών  εισφορών  από  τους  
ασφαλισμένους  του  ΤΣΜΕΔΕ  και χορήγηση  επιδόματος  
ανεργίας». Εντάξει δεν  είναι και πολύ  φρέσκο, τώρα 11 
Οκτώβρη . 
 Όσον  αφορά λοιπόν  στη  χορήγηση  επιδόματος  ανεργίας  
στους  ασφαλισμένους  του  ΤΣΜΕΔΕ , με  τις  διατάξεις  της  
παραγράφου 2 του  άρθρου  44 του  νόμου  3986 συστάθηκε  
στον  ΟΑΕΔ ο  ειδικός  λογαριασμός  ανεργίας  υπέρ των  
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αυτοτελώς  και ανεξάρτητα απασχολούμενων , με  οικονομική  
και λογιστική  αυτοτέλεια. Σκοπός  του  λογαριασμού  είναι η  
χορήγηση  βοηθήματος  ανεργίας , στις  περιπτώσεις  
αποδεδειγμένης διακοπής  του  επαγγέλματος  για χρονικό  
διάστημα τουλάχιστον  3 μηνών . Δεν  έχουν  όμως  γίνει κάποια 
διαδικαστικά, γραφειοκρατικά, για τη  λειτουργία του . 
δημοσιεύτηκε χθες… 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μα και εκεί πρέπει να κλείσεις  τα βιβλία σου . 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Ναι, αυτό  δεν  έχει ψηφιστεί. 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  Ο  ΔΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Επίδομα 360 ευρώ το  μήνα, προβλέπει, έχει 
δημοσιευτεί, αυτό  τώρα είναι ανεπίσημο , δημοσιεύτηκε ότι θα 
βγει, υπάρχει ένα σχέδιο  νόμου  και προβλέπει κάποιο  επίδομα 
360 ευρώ το  μήνα. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Είναι νόμος  από  το  2006 και προβλέπει των  
τάδε ειδικών  παροχών… 
 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Μα γι ’  αυτό , γι ’  αυτό  το  προτείναμε , μα γι ’  αυτό  
το  προτείνουμε , απλά το  λέω σαν  εξέλιξη αυτό  εδώ, ότι μήπως  
πατάμε  εκεί και δεν  κάνουν  το  άλλο; Δεν  ξέρω, δεν  ξέρω και 
εγώ, ναι συμφωνώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν  συνάδελφοι, το  θέμα 
είναι μεγάλο, θα πρέπει να επανέλθουμε , δύο  προτάσεις  
όμως , δύο . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Καταρχήν  επειδή εγώ πιστεύω ότι σε  αυτό  το  
θέμα είμαστε  όλοι μαζί και πρέπει να δούμε  πως  θα τους  
εξηγήσουμε  ότι τα έχουνε κάνει πραγματικά θάλασσα. 
Καταρχήν  για την  ειδική προσαύξηση  εγώ δεν  πιστεύω ότι 
υπάρχει εναλλαγή στην  ειδική προσαύξηση , αφού  παντού  λέει 
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ότι υπολογίζεται με  βάση  την  πρώτη  ασφαλιστική  κατηγορία. 
Είναι εφεύρημα της  Κας  Δρέτα και της  εγκυκλίου  που  έλεγε ότι 
η  αναγωγή  ότι αφορά και την  ειδική προσαύξηση . Ούτε  
προκύπτει πουθενά από  το  άρθρο  44, το  οποίο  και αυτό  είναι 
κατάπτυστο . 
 Μετά θα σας  πω την  άποψή  μου  και πιστεύω ότι θα 
συμφωνήσετε  όλοι, ότι η  αγορά που  αυτή  πιστεύουν  με  αυτό  
τον  τρόπο  κυνηγάνε δεν  ξέρω, τη  βιωσιμότητα των  ταμείων , 
την  αναγωγή  των  αυτοαπασχολούμενων  σε  κάποιες  εταιρείες; 
Πιστεύω ότι θα τους  προλάβει και θα φοροδιαφεύγει, πώς ; 
Είναι απλά τα πράγματα ρε  παιδιά, όταν  σου  δίνει το  άρθρο  
61 του  3996 τη  δυνατότητα να δηλώσεις  κάτω από  700 ευρώ, 
693 που  είναι η  πρώτη  ασφαλιστική  κατηγορία, θα έρχεται ο  
άλλος  και θα σου  λέει, φίλε  θα γράψουμε  τόσα, θα πληρώσεις  
και εσύ  λιγότερο  ΤΣΜΕΔΕ , όχι τα 2.300 στο  μισθωτό  και θα 
κερδίζεις  και εσύ  από  τη  φορολογία εισοδήματος . 
 Είναι απλά τα πράγματα, δηλαδή  για ποιο  λόγο  κάποιος  
θα πάει να δηλώσει κάτι παραπάνω; Θα βλέπετε  διευθυντή  
του  να μην  πω ΑΚΤΟΡΑ , αλλά οποιασδήποτε  εταιρείας  
μεγάλης  και θα δηλώνει 693 ευρώ εισόδημα το  μήνα. Και έχω 
την  εξής  πληροφορία, ότι όχι μόνο  μπορούν  να μείνουν  στην  
πρώτη  ασφαλιστική  κατηγορία του  ΟΑΕΕ , δεν  την  έχω 
πρόχειρη  τώρα την  απόφαση , κάπου  όμως  την  πήρε  το  μάτι 
μου , ότι μπορούν  να  υποβιβαστούνε  κιόλας . Δηλαδή  και αυτό  
είναι ένα βήμα διευκόλυνσης  σε  αυτούς  τους  επαγγελματίες , 
για ποιο  λόγο  να μην  μπορεί να γίνει και σε  εμάς ; Όταν  έχει 
τόσο  τεράστιο  πρόβλημα ανεργίας  στους  μηχανικούς , όταν  
έχεις  τέτοια ύφεση . Και στο  κάτω – κάτω αν  έχουν  υπολογίσει 
ότι θα πάρουν  τόσα χρήματα, γιατί εγώ αυτό  κατάλαβα από  τις  
συζητήσεις  που  έχω κάνει. Ότι εμείς  έχουμε  υπολογίσει κύριοι 
ότι θα πάρουμε  60 εκατομμύρια από  τη  μετάταξή  σας  στη  
δεύτερη ασφαλιστική  κατηγορία και θέλουμε  να μας  βρείτε 
τρόπο  να τα πάρουμε .  
 Αυτό  είναι, αυτό  είναι, κάποιος  τρόπος  πρέπει να βρεθεί. 
Πάνω σε  αυτό , τώρα θα μου  πείτε  ότι εμείς , να δεν  θα τα 
πάρουν  ούτως  ή  άλλως , αλλά εγώ πάντα πιστεύω ότι η  λογική  
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δεν  μπορεί ρε  παιδί μου  να την  πετάξει ο  άλλος . Δηλαδή  από  
εκεί που  θα πάρει μηδέν  βρες  του  ένα τρόπο , ε , ναι δεν  
μπορεί να την  πετάξει πώς  δηλαδή ; Όσο  παλαβός  είναι, ρε  
Ειρήνη πόσο  παλαβός  είναι ο  Βρούτσης  τώρα για να πει ότι 
εντάξει ότι εγώ περιμένω να πάρω τόσα χρήματα. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Θέλει να διαλύσει τη  χώρα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Όχι Ειρήνη δεν  το  ψήφισε  ο  Βρούτσης  αυτό , 
αλλά πρέπει να το  καταλάβει, πρέπει να του  το  δώσεις  να το  
κάνεις  πενηνταράκια, να το  καταλάβει, να καταλάβει ότι από  
αυτό  δεν  θα πάρει χρήματα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι να 
προχωρήσουμε  λίγο . Το  θέμα είναι καυτό , καίει, φαντάζομαι  
ότι σύντομα θα επανέλθουμε , να ευχαριστήσουμε  τα μέλη  της  
ομάδας  εργασίας  για την  τεκμηριωμένη  δουλειά τους . 
Συγχαρητήρια για τη  δουλειά σας  και θα σας  χρειαστούμε  ξανά 
με  τα νέα δεδομένα που  θα διαμορφωθούν  σύντομα. 
 Πάμε , σας  ευχαριστούμε  πολύ  λοιπόν .             
 

ΘΕΜΑ  5ο  
 

Παρουσίαση  τεχνικών  εκθέσεων  προτάσεων της  ομάδας  
εργασίας του ΤΕΕ /ΤΑΚ  για τις  πυρκαγιές στη  Βιάννο  και 

στο  Μύρτο  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πάμε  στο  επόμενο  θέμα, 
Παρουσίαση  τεχνικών  εκθέσεων  προτάσεων  της  ομάδας  
εργασίας  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  για τις  πυρκαγιές  στη  Βιάννο και στο  
Μύρτο , από  τα μέλη  της  ομάδας  εργασίας . 
 Ο  συνάδελφος  Χαμηλοθώρης  θα μας  παρουσιάσει τη  
δουλειά αυτή , παρακαλώ να έρθει στο  βήμα. 
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ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:  Μπορώ να σας  πω μόνο  λίγα πράγματα αν  
δεν  θέλετε , μπορεί να είναι και συντομότερο . Δεν  θα το  
χρησιμοποιήσω αυτό  λοιπόν , παρότι εγώ είμαι έτοιμος . 
 Συνάδελφοι είναι ώρα δύσκολη , λίγοι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι ησυχάστε  και 
καθίστε  να ακούσουμε  αυτό  το  θέμα και βλέπουμε  για το  
επόμενο . 
 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:  Η  συγκεκριμένη  διαδικασία έγινε , καταρχήν  
να πούμε  δυο  πράγματα ιστορικά, μετά από  πρόσκληση  
ουσιαστικά της  Περιφερειακής  Ενότητας  Ηρακλείου . Καταρχήν  
και οι δύο  εκθέσεις  για όσους  ενδιαφέρονται να τις  δουν  ή  να 
τις  διαβάσουν , είναι ανηρτημένες  και στην  ιστοσελίδα του  
ΤΕΕ /ΤΑΚ , μπορεί κάποιος  να τις  κατεβάσει. Αν  κάποιος  τις  
θέλει σε  καλύτερη  ποιότητα εκτύπωσης  της  έχω και σε  high 
quality, απλά είναι λίγο  μεγαλύτερο  σε  μέγεθος , αντί για 3 
μέγα μπάιτ  είναι 35, οπότε  όποιος  ενδιαφέρεται ας  έρθει με  
ένα στικάκι να τους  τις  αντιγράψω, δεν  είναι θέμα. 
 Υπάρχουν  ήδη  τα κείμενα των  τεχνικών  εκθέσεων  στην  
ιστοσελίδα του  ΤΕΕ /ΤΑΚ , δυο  πραγματάκια για την  ιστορία. 
Μετά από  πρόσκληση  ουσιαστικά προς  το  ΤΕΕ  από  την  
Περιφέρεια, ανταποκρίθηκε  το  ΤΕΕ  και μετά από  πρόσκληση  
του  Προέδρου σχηματίστηκε  μία ομάδα εργασίας , όπου  
πήγαμε  και κάναμε  μία αυτοψία επιτόπου . Τόσο  στη  Βιάννο σε  
πρώτη  φάση  και μετά αφού  έγινε  στη  Βιάννο ζητήθηκε  και η  
συνδρομή  μας  αντίστοιχα και στην  περίπτωση  του  Μύρτου . 
 Η  δουλειά αυτή  δεν  ήτανε  ευχάριστη  δουλειά, γιατί 
γίνεται μετά από  μία καταστροφή , γίνεται μετά από  κάτι το  
οποίο  είναι δυσάρεστο  για τον  κόσμο  και σε  βλέπανε  και με  
μισό  μάτι εκεί που  πήγαμε  έξω. Παρόλα αυτά όμως  έπρεπε να 
ανταποκριθούμε  γρήγορα και να δώσουμε  και ένα αποτέλεσμα 
διότι το  ζητούμενο  ήταν  οι προτάσεις  οι συγκεκριμένες  να 
μπορέσουν  να δώσουν  «λύσεις» για κατάσταση  ανάγκης , ώστε 
να αντιμετωπιστούν  τα πράγματα πρόχειρα, δίχως  πόρους , 
δίχως  μελέτες , δίχως  αυτά, κομματάκι δύσκολο  να 
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αντιμετωπίσεις  τεχνικά έργα και πράγματα. Άρα δεν  ήταν  μία 
διαδικασίας  μελέτης  αυτό  που  έπρεπε να γίνει, αυτό  δεν  
σημαίνει όμως  ότι οι συγκεκριμένες  τεχνικές  εκθέσεις  δεν  
έγιναν  με  μεθοδολογία. 
 Έτσι λοιπόν  εγώ θα ήθελα εδώ επειδή απευθύνομαι 
πλέον  στο  Σώμα της  Αντιπροσωπείας  και απευθύνομαι σε  
ειδικούς , δεν  έχει τόσο  νόημα να επικεντρώσω στα πορίσματα 
που  αφορούσαν  την  κάθε περιοχή , αλλά στη  μεθοδολογία που  
επιλέξαμε  για να παρουσιάσουμε  μία τέτοια δουλειά, ώστε να 
είναι χρήσιμη , τόσο  στους  φορείς  για να μπορέσουν  να 
βγάλουν  αποτέλεσμα, όσο  και για να μπορέσουν  να το  
χρησιμοποιήσουν  ενδεχομένως για παράδειγμα στη  Βιάννο, 
αποτέλεσε  ουσιαστικά την  τεκμηρίωση  για να μπορέσει να 
κηρυχθεί πυρόπληκτη  η  Βιάννος  και να έχει τα «οφέλη», 
χρηματοδοτικά οφέλη  από  τον  προϋπολογισμό , από  τις  
διάφορες  καταστάσεις . 
 Το  ευχάριστο  είναι ότι τόσο  η  Περιφέρεια, όσο  ο  Δήμος  
Βιάννου  και ο  Δήμος  της  Ιεράπετρας  έλαβαν  σοβαρά υπόψη  
τους  τις  τεχνικές  εκθέσεις  και κινήθηκαν  στην  κατεύθυνση  
αυτή , και θεώρησαν  ότι ήτανε  πάρα πολύ  χρήσιμη  η  
παρέμβαση  που  κάναμε , διότι είχε συγκεντρωμένα παρά 
πολλά στοιχεία. Γι ’  αυτό  το  λόγο  είπα ότι εδώ τουλάχιστον  
αξίζει να επικεντρώσουμε  λίγο  στη  μεθοδολογία. Αυτές  οι 
τεχνικές  εκθέσεις  ήταν  διαρθρωμένες  4-5 ενότητες , εκτός  από  
την  εισαγωγή που  ανέφερε  κάποια πράγματα για το  τι 
περιλαμβάνει και ποια ήτανε  η  σύνθεση  των  ομάδων  εργασίας , 
γιατί ήτανε  δυο  ομάδες  εργασίας , μία για τη  Βιάννο, μία για το  
Μύρτο , όπου  σε  κάποιες  αλλάξανε κάποιοι άνθρωποι που  
συμμετείχαν . Σε  σχέση  με  τις  αυτοψίες  ήτανε  η  διαδικασία, 
τώρα έπρεπε να πάμε , άρα σχηματίστηκε  μία ομάδα, κάναμε  
τη  δουλειά τη  συγκεκριμένη  εκεί έξω. 
 Η  μεθοδολογία βασίστηκε  στο  ότι θα πρέπει στον  
αναγνώστη  που  θα το  πάρει στα χέρια του , όποιος  και να είναι 
αυτός , είτε είναι σε  θέση  ενός  αποφασίζοντος  είτε 
ενημερωτικά, θα πρέπει να μπορεί να σχηματιστεί η  εικόνα 
του  γεγονότος  όπως  το  αντιλαμβάνονταν  ο  κόσμος  και γι ’  αυτό  
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υπήρχε  η  δεύτερη ενότητα που  ουσιαστικά γινόταν  μία 
καταγραφή  με  αναδρομή  στον  τύπο  και ότι δεν  είχαμε  τη  
δυνατότητα ούτε  να κάνουμε  διαδικασία να πάρουμε  
μαρτυρίες , να αναζητήσουμε  φωτογραφικό  υλικό  ενδεχομένως 
που  είχε  κάποιος  από  τη  φωτιά, οπότε  το  διαδίκτυο  σήμερα 
ήταν  μία καλή  λύση  για να βρούμε  πως  είχαν  καταγράψει τα 
μέσα εκείνης  της  ημέρας  και κατά βάση  ο  Τύπος  το  γεγονός , 
όπου  αναφέρονταν  σε  μαρτυρίες  και οτιδήποτε . 
 Σε  αντιδιαστολή στις  επόμενες  ενότητες  έρχεται η  
επιστημονική προσέγγιση  στα πράγματα, όπου  βλέπεις  
αμέσως  οι φήμες  που  υπάρχουν  στα ρεπορτάζ  δεν  υπάρχουν  
στο  κομμάτι το  επιστημονικό. Εκτός  από  την  αναφορά δηλαδή  
για το  γεγονός  το  τι υπήρξε  ή  τι δεν  υπήρξε  που  βασίζεται 
ουσιαστικά σε  μαρτυρίες , περνάμε  στα υπόλοιπα πράγματα, τι 
είχαμε  διαθέσιμο  για να μπορέσουμε  να καταγράψουμε  το  
γεγονός  αφενός  και αφετέρου  να μπορέσουμε  να δούμε  τι 
χρειάζεται να γίνει, ώστε να κινηθούμε  στην  κατεύθυνση , να 
προστατεύσουμε  τις  περιοχές  αυτές  από  ενδεχόμενο 
πλημμύρας , παράδειγμα τον  χειμώνα. 
 Τα εργαλεία πάλι ήτανε  χρήσιμα που  χρησιμοποιήσαμε . 
Βασίστηκαν  στο  διαδίκτυο  και σε  γεωδεδομένα κατά βάση , 
γιατί ήτανε  απαραίτητα, που  ευτυχώς  για εμάς  διαθέτουν  και 
οι συνάδελφοι οι μελετητές  και σε  τέτοια περίπτωση  ανάγκης  
φάνηκαν  χρήσιμα. Φάνηκαν  χρήσιμα επίσης  τα δεδομένα που  
είχαν  διατεθεί από  τον  (…) και σε  μία άτυπη  διαδικασία, ο  
Πρόεδρος  του  (…) είχε  διαθέσει στους  φορείς , στους  
δημόσιους  φορείς  της  Κρήτης , τις  ορθοφωτογραφίες  
Κτηματολόγιο  τις  πρόσφατες  και τις  αεροφωτογραφίες  τις  
αντίστοιχες  του  1945. Όσοι παρεμπιπτόντως  είστε  σε  φορείς  
και δεν  τα έχετε, μπορείτε κάλλιστα να έρθετε και να τα 
αντιγράψουμε  για να μπορέσετε να τα χρησιμοποιήσετε .. 
 Αυτά ήτανε  πραγματικά τα χρήσιμα εργαλεία που  είχαμε , 
γιατί είχαμε  αμέσως  – αμέσως  ένα υπόβαθρο  για να 
μπορέσουμε  να κάνουμε  δουλειά. Μπόρεσε  και ψηφιοποιήθηκε  
πάρα πολύ  γρήγορα το  υδρογραφικό  δίκτυο  της  περιοχής , άρα 
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και πηγαίνοντας  εκεί έξω είχαμε  και στοιχεία για να 
καταγράψουμε  τα στοιχεία για τις  πυρκαγιές .  
 Στην  περίπτωση  της  Βιάννου  η  περιοχή  που  επλήγη  είχε  
σημειωθεί ήδη  από  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  του  δήμου . Στην  
περίπτωση  του  Μύρτου  δεν  είχε γίνει αυτή  η  διαδικασία, οπότε  
προσδιορίσαμε  εμείς  και την  καμένη έκταση  από  την  αυτοψία 
που  κάναμε  επιτόπου , δηλαδή  μέχρι που  έφτασε  η  φωτιά και 
δείξαμε πάνω στο  χάρτη  ποια ήτανε  η  περιοχή  που  επλήγηκε 
και πόση  ήτανε  και η  έκτασή  της . 
 Σε  αυτά τα πράγματα χρησιμοποιήσαμε  το  σύστημα που  
έχουν  οι Αμερικάνοι μέσω της  NASA είναι το  rapid response 
για φυσικές  καταστροφές , όπου  χρησιμοποιεί τα δεδομένα 
από  δύο  δορυφόρους , τον  Aqua και τον  Terra, που  έχουν  
αισθητήρες  καταγραφής  τέτοιων  γεγονότων . Καταγράφουν  
δηλαδή  έντονες  μεταβολές  στη  θερμότητα στην  επιφάνεια του  
πλανήτη . Αυτό  βλέπει τη  γη  με  μέγεθος  pixel, ένα τετράφωνο  
250Χ250 μέτρα ή  τουλάχιστον  αυτό  αποδίδεται σε  χρήση  σε  
εμάς , δεν  ξέρω αν  τα καταφέρνει καλύτερα. Αυτό  σημαίνει 
δηλαδή  ότι κάθε pixelάκι της  εικόνας  που  έχει, είναι μία 
έκταση  γύρω στα 6 στρέμματα, ή  6 ή  60, κάπως  έτσι το  είχα  
υπολογίσει. 
 Εν  πάση  περιπτώσει είναι δεδομένα τα οποία δεν  
μπορούν  να χρησιμοποιηθούν  φυσικά σε  επίπεδο  μελέτης , σε  
επίπεδο  ποσοτικής  αναγνώρισης , είναι όμως  πάρα πολύ  καλά 
εργαλεία γιατί μπορούν  να σου  δώσουν  άμεσα ότι έχεις  ένα 
γεγονός  φωτιάς  ή  ένα γεγονός…, αυτό  φτιάχτηκε  για να 
παρακολουθεί κατά βάση  ηφαιστειακή  δραστηριότητα στον  
πλανήτη . Ότι υπάρχει τέλος  πάντων  κάποια ανωμαλία που  
είναι έξω από  τα συνήθη . Και επειδή οι δορυφόροι αυτοί 
σαρώνουν  δυο  φορές  τη  μέρα τον  πλανήτη , καταλαβαίνετε  τη  
χρησιμότητά του .  
 Με  τα δεδομένα τα συγκεκριμένα έχει αναπτύξει και η  
ευρωπαϊκή  επιτροπή  στο  Join Research Center έναν  
μηχανισμό , είναι το  European Fire Information System, το  
οποίο  ουσιαστικά καταγράφει τις  πυρκαγιές  που  γίνονται  στη  
συγκεκριμένη  διαδικασία.  Αυτά τα δεδομένα αξιοποιήθηκαν  
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και εκτιμήθηκαν  και οι εκτάσεις  και αντίστοιχα μετά 
παρουσιάστηκαν  τα δεδομένα της  αυτοψίας  που  κάναμε  και οι 
προτάσεις  που  βασίστηκαν  κατά βάση  στην  εμπειρία των  
συναδέλφων  μελετητών  για το  συγκεκριμένο  θέμα. 
 Αν  κάποιος  τις  έχει διαβάσει και  υπάρχουν  
συγκεκριμένες ερωτήσεις  μπορούμε  να το  κάνουμε . Αν  θέλετε  
να πω περισσότερα πράγματα για κάτι, επειδή και η  ώρα είναι 
περασμένη είναι 11:00. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Συνοπτικά τι προτάσεις  κάναμε ; 
 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:  Στη  Βιάννο τα προβλήματα ήτανε  κατά 
βάση  στα σημεία όπου  καταλήγουν  δυο  μεγάλοι κάδοι 
ρέματος , όπου  έπρεπε να γίνουνε  επεμβάσεις  και έγιναν  
τουλάχιστον  στον  ένα κλάδο  από  την  Περιφέρεια και με  
μηχανήματα της  Περιφέρειας . Να μπορέσεις  να προστατεύσεις  
ότι θα έχεις  τις  απορροές  προς  τα έξω, ώστε να μην  φράξει το  
ποτάμι και πλημμυρίσουν  οι περιοχές μετά. 
 Επίσης  στη  Βιάννο μεγάλο θέμα στο  κομμάτι του  δρόμου 
που  κατεβαίνει από  το  Χόνδρο  προς  τον  Κερατόκαμπο , ο  
δρόμος  παρουσιάζει προβληματάκια με  κατολισθήσεις . 
Προβληματάκια τα οποία υπήρχαν  ενδεχομένως θα ενταθούν . 
Εκεί αν  ω μη  γένοιτο  συμβεί πλημμύρα  ή  συνδυασμός  
κάποιων  φαινομένων , μπορεί να φύγει και ο  δρόμος  
ολόκληρος . Το  ξέρουν από  την  Περιφέρεια αυτό  και 
προσπαθούν  προς  την  κατεύθυνση  να κάνουν  κάτι. Εκεί οι 
προτάσεις  μας  ήτανε , έπρεπε να κινηθούν  στη  λογική  της  
άμεσης  επέμβασης . Για όσα πράγματα είπαμε  ότι χρειάζονται 
επεμβάσεις  περαιτέρω, οι προτάσεις  ήτανε  να γίνουνε  
μελέτες , να υλοποιηθούν  τα έργα με  το  μηχανισμό  που  
ακολουθούνται  για τα έργα. 
 Για όλα τα υπόλοιπα, επεμβάσεις  όπως  το  να 
καθαριστούν  οι κοίτες  από  τα ρέματα γιατί είχανε αρκετά 
φερτά και αρκετά σκουπίδια και να μπορέσουν  να γίνουν  
μικροεπεμβάσεις  ιδιαίτερα στο  να ανοίξουν  πράγματα που  
είχαν  κλείσει. Αυτά πλέον  ήταν  ευθύνη  των  υπηρεσιών , οι 
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οποίες  ανέλαβαν  και το  φόρτο  να τα βγάλουν  πέρα. 
Ενδιαφέρον  είχε  επίσης  στον  Κερατόκαμπο , ένας  κλάδος  λίγο  
μικρότερου ρέματος  από  άποψη  παροχής  κατά την  εκτίμηση  
του  Πολιδάκη , κατέληγε  δίπλα από  το  ξενοδοχείο  του  ΚΟΜΗ , 
όπου  εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν  κτήρια τα οποία έχουνε 
πνίξει την  μπούκα του  ρέματος . Σε  αυτή  την  περίπτωση  
ανέλαβε  ο  Αντιπεριφερειάρχης ότι θα κυνηγήσει τις  
συγκεκριμένες διαδικασίες , για να κινήσει την  Πολεοδομική  
Υπηρεσία. Εμάς  η  καταγραφή  μας  ήτανε  ότι εκεί χρειάζεται 
έλεγχος  από  την  Πολεοδομική  Υπηρεσία, αν  είναι νόμιμα ή  όχι 
τα κτήρια και να καταλογιστούν  τα δέοντα. Να γίνουν  αυτά 
που  πρέπει να γίνουν . 
 Στο  Μύρτο  η  κατεύθυνση  ήταν  να προστατευθούν  οι 
οικισμοί και επειδή έχεις  μία περιοχή  η  οποία είναι κάμπος  και 
έχει προβλήματα τα οποία δεν  μπορούν  να λυθούν  άμεσα 
χωρίς  επεμβάσεις  τεχνικές . Σίγουρα θα χρειαστεί η  Περιφέρεια 
να κάνει και κάποιες  μελέτες  και κάποια υποστηρικτικά έργα, 
ώστε να μπορέσουν  να αποδώσουν  τα πράγματα. Από  ‘κει και 
πέρα η  ένταση  ήταν  στην  εποπτεία και στον  καθαρισμό  των  
ρεμάτων  και εμείς  εφιστήσαμε  την  προσοχή  ότι με  την  
ενημέρωση  κάντε  τους  ανθρώπους  κοινωνούς , ότι αν  δεν  
κάνετε  και εσείς  κάτι θα πνιγείτε . Οπότε  φροντίστε  να μην  
μπαζώνονται τα ρέματα, όχι για άλλο λόγο , για να μην  πνιγεί 
το  σπίτι σου . 
 Αυτές  ήτανε  οι βασικές  κατευθύνσεις  και αυτό  ήτανε  που  
ζητήθηκε  ουσιαστικά. 
 Αν  θέλετε  να… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τελείωσες ; 
 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:  Ναι εγώ… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θέλετε  να υποβάλλετε  
ερωτήσεις  συνάδελφοι; Ερωτήσεις ; Εγώ έχω μία ερώτηση . 
 Αν  κατάλαβα καλά έχω δει τη  δουλειά σας  και σε  έντυπη  
μορφή  αλλά δυστυχώς  δεν  μπόρεσα να τη  διαβάσω σε  βάθος . 
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Κάνατε μία συνολική  καταγραφή  του  προβλήματος  των  
πυρκαγιών , που  αυτή  η  καταγραφή  βοήθησε  στο  να εντοπιστεί 
το  πρόβλημα και να χαρακτηριστεί και η  περιοχή  πυρόπληκτη  
μετά, αν  κατάλαβα καλά. 
 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:  Αυτό  ήτανε  παράπλευρο , ουσιαστικά η  
έρευνα που  κάναμε  ήτανε  ποια ήτανε  η  περιοχή  που  έχει 
πληγεί και οι θέσεις  οι οποίες  πρέπει να επέμβεις  για τα 
θέματα πλημμύρας , γιατί αυτό  ήταν  αυτό  που  ήθελε  η  
Περιφέρεια. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σε  ότι αφορά τα ρέματα 
επίσης  αν  κατάλαβα καλά το  πρόβλημα υπήρχε . 
 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:  Σαφώς . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τα έχουν  καταπατήσει, 
απλώς  εσείς  επισημάνατε  κάποια πράγματα λόγω του  ότι θα 
ενταθεί το  πρόβλημα τώρα λόγω της  απογυμνώσεων  των  
πρανών  και θα είναι τα πράγματα χειρότερα αν  κατάλαβα 
καλά. 
 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ: Ναι, ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Π .χ. το  ρέμα του  ΚΟΜΗ  που  
είπες , μάλιστα. 
 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ: Όχι εμείς  είπαμε  ότι το  πρόβλημα υπήρχε  
και κάποια στιγμή  ακόμη  και εάν  δεν  είχε συμβεί η  πυρκαγιά, 
εκεί μπορεί να έβγαζε  πλημμύρα . Και καταγράψαμε  ότι τα 
υφιστάμενα προβλήματα πολύ  απλά η  διαδικασία της  
πυρκαγιάς  ενδεχομένως τα μεγεθύνει ή  τα επιταχύνει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ακριβώς . 
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ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:  Δεν  τα δημιούργησε  η  πυρκαγιά τα 
προβλήματα τα συγκεκριμένα. Υπήρχαν  και ήτανε  εκεί, 
καθόντουσαν . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να ρωτήσω, τα υπόβαθρα 
που  χρησιμοποιήσατε  επίσης . 
 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:  Χρησιμοποιήσαμε  ορθοφωτογραφίες  της  
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  της  περιόδου 2007 – 2009 και της  περιόδου 
’45-’60, διότι δεν  έχει ευαρεστηθεί η  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  να μας  
πει τις  περιόδους  ανά περιοχή  λήψης  των  αεροφωτογραφιών  
που  έχει χρησιμοποιήσει για τη  σύνθεση  των  
ορθοφωτοχαρτών . Για τη  σύνθεσή  τους  χρησιμοποιήθηκε  
λογισμικά σε  Auto cat και σε  RGIS, προκειμένου  να 
μπορέσουμε  να φτιάξουμε  γρήγορα υπόβαθρα και να βάλουμε  
πάνω ρέματα ή  οτιδήποτε  άλλο και να προχωρήσει. 
 Σημαντικό  είναι όπου  υπάρχουν  στοιχεία συνάδελφοι 
στις  υπηρεσίες  να κωδικοποιηθούν  και ει δυνατόν  να 
διατίθενται και σε  άλλες  υπηρεσίες . Αν  υπήρχαν  τα στοιχεί 
αυτά δεν  θα χρειαζόταν  αυτή  τη  δουλειά να την  κάνουμε  εμείς  
από  το  ΤΕΕ , θα μπορούσαν  να την  κάνουν  οι υπηρεσίες . 
Ιδιαίτερα για τις  περιπτώσεις  των  ρεμάτων  ανάγλυφα 
εδάφους . Αυτά έχουν  ψηφιοποιηθεί εκατοντάδες  φορές , 
κάποια στιγμή  να υπάρχουν  διαθέσιμα για να μπορέσουν  να 
αντιμετωπίζουν  τέτοιες  καταστάσεις . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Άλλος  συνάδελφος  να 
ρωτήσει ή  να τοποθετηθεί; Ναι στο  μικρόφωνο . 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Καταρχήν  λυπάμαι που  αυτή  η  συζήτηση  γίνεται 
αυτή  την  ώρα, εγώ πραγματικά νοιώθω πολύ  κουρασμένη και 
είναι κρίμα, γιατί είναι μία σοβαρή  κουβέντα. Θεωρώ ότι δεν  
ξέρω, πολύ  θετική  αυτή  η  πρωτοβουλία του  Τεχνικού  
Επιμελητηρίου  και μακάρι να έχει, να βοηθήσει τέλος  πάντων  
στο  να έχουμε  κάποια αποτελέσματα. Δεν  είμαι πεισμένη 
όμως , διότι αμέσως  μετά από  όλα αυτά τα γεγονότα και τις  
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πλημμύρες  ακόμα εξακολουθούν  οι Δήμαρχοι να απορούν  
γιατί τους  ζητάμε  μελέτη  ρέματος  και γιατί ζητάμε  όλη  τη  
λεκάνη απορροής  όταν  φέρνουνε μία μελέτη  και γιατί ας  
πούμε  θέλουμε  να μελετηθεί μέχρι την  έξοδο  ενώ ας  πούμε  
σταματάει πριν  τη  θάλασσα 150 μέτρα στο  πουθενά. Είμαστε  
πολύ…, δημιουργούμε  πώς  το  λένε τελευταία; Αυτό  το  
διοικητικές  ξέρω εγώ πώς  το  λένε βρε  Βάννα αυτό  τελευταία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δυσλειτουργίες ; 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Γραφειοκρατία, δημιουργούμε  πολύ  μεγάλη 
γραφειοκρατία ζητώντας  να δούμε  που  θα καταλήξει το  ρέμα, 
διότι θεωρούν  πολύ  φυσικό  σε  αυτές  τις  περιοχές αναφέρομαι , 
δεν  αναφέρομαι  σε  άλλες  περιοχές, σε  αυτές  που  πλήγησαν  
αναφέρομαι . Να σταματάει το  ρέμα πριν  την  έξοδο  και να μην  
ξέρουμε που  θα πάνε τα νερά. Και είμαστε  πολύ  περίεργοι. 
 Η  άποψή  μου  λοιπόν  μακάρι, θεωρώ αυτό  το  πράγμα… 
(αλλαγή  κασέτας) 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: …ολοκληρωμένη μελέτη  και να μην  βάζουμε  
όλους  να πέφτουν  πάνω στη  διοίκηση  για να κάνει τη  δουλειά 
της  πλημμελώς . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μάλιστα. 
 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  δεν  τελειώσαμε , 
μισό  λεπτό . Το  κακό  είναι, το  κακό είναι ότι αυτές  οι δουλειές  
που  θέλουν  χρόνο  και θα ήταν  μία πολύ  ενδιαφέρουσα 
παρουσίαση  σε  οθόνη , βλέπω ότι υπάρχει μία κούραση , μία 
κόπωση .  
 Βλέπω δεν  θέλει να μιλήσει κανείς  για το  θέμα αυτό  
συνέχεια. Υπάρχει άλλο ένα θέμα, έχετε διάθεση  να το  
κουβεντιάσουμε ; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Αφού  είπαμε…, (δεν  αποδίδεται 
καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Οπότε  δεν  είναι εδώ ο  
εισηγητής , να το  βάλουμε  στην  επόμενη  συνεδρίαση .  Θα το  
βάλουμε  σε  επόμενη  συνεδρίαση . Το  παρατηρητήριο ; Α , τούτο  
εδώ, τούτο  εδώ ναι. 
 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:  Το  παρατηρητήριο  σήμερα παρουσιάστηκε  
στην  εκδήλωση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θέλουμε  όμως  να μας  το  
δείξουν  και εδώ, σε  επόμενη  συνεδρίαση  θα το  ζητήσουμε  
έτσι; 
 Λοιπόν  συνάδελφοι η  ώρα είναι 11:10, μετά από  μία 
4ώρη  συνεδρίαση  τελειώνουμε , σταματάμε  σήμερα. μέχρι τα 
Χριστούγεννα δεν  θα ξανασυνεδριάσουμε, οπότε  εύχομαι 
καλές  γιορτές , εκτός  αν  συμβεί κάτι απρόοπτο  οπότε  θα 
έρθουμε . 
 Καληνύχτα σας . 
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