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ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Ανακοινώσεις  Προεδρείου. 
2. Ενημέρωση  Δραστηριότητας  της  Διοικούσας  Επιτροπής . 
3. Έλεγχος  ερωτήσεις  – επερωτήσεις  προς  τη  Διοικούσα 

Επιτροπή . 
4. Ανάπτυξη  και Περιβάλλον . 
 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1. Ψήφισμα. 
2. Εκλογές  στο  ΤΕΕ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------- 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Φωνάξτε και τους  
συναδέλφους  που  είναι από  κάτω, αν  είναι από  κάτω. 
 Καλησπέρα σας  καταρχήν , η  ώρα είναι 19:55, έχουμε  
αυτή  τη  στιγμή  17 μέλη  της  Αντιπροσωπείας  παρόντα, 
συνεπώς  έχουμε  απαρτία σύμφωνα με  το  άρθρο  7 
παράγραφος  9 του  1486, καθώς  είναι επαναληπτική η  
συνεδρίαση  και στην  πρώτη  συνεδρίαση  δεν  είχαμε  απαρτία. 
 Τα θέματα της  ημερήσιας  διάταξης είναι: 
  Ανακοινώσεις  Προεδρείου 
  Ενημέρωση  Δραστηριότητας  της  Διοικούσας  Επιτροπής  
  Έλεγχος  ερωτήσεις  – επερωτήσεις  προς  τη  Διοικούσα 

Επιτροπή  και ένα θέμα, 
  Ανάπτυξη  και περιβάλλον  με  εισηγητή  τον  κ . Μπριλάκι. 

Επίσης  στο  Προεδρείο  κατατέθηκαν  εκτός  ημερήσιας  
διάταξης δύο  θέματα. Το  ένα κατατέθηκε  από  το  συνάδελφο  
εδώ τον  Γιάννη  τον  Κασαπάκη με  τη  μορφή  ψηφίσματος , ναι 
από  την  παράταξη  ΔΕΜ  (Δημοκρατική  Ένωση  Μηχανικών). 
Και το  άλλο  από  τη  Δημοκρατική  Πανεπιστημονική  Κίνηση , το  
οποίο  είναι εισήγηση  με  θέμα τις  εκλογές  του  ΤΕΕ . 

Να ξεκινήσουμε  από  το  ψήφισμα. Τα θέματα αυτά ως  
εκτός  ημερησίας  διάταξης θα γίνουν  δεκτά, εφόσον  με  βάση  
τον  κανονισμό  λειτουργίας  της  Αντιπροσωπείας , τα 3/5 των  
παρόντων  χωρίς  να προηγηθεί συζήτηση  κάνει δεκτά τα 
θέματα αυτά. 

Λοιπόν , ξεκινάμε  με  το  ψήφισμα.  
Η  Δημοκρατική  Ένωση  Μηχανικών  καταθέτει ένα 

ψήφισμα το  οποίο  λέει, αναφέρεται σε  μια τροπολογία που  
έχει να κάνει με  το  Υπουργείο  Ανάπτυξης , σχετικά με  το  
νομοσχέδιο  διαμόρφωσης  φιλικού  αναπτυξιακού 
περιβάλλοντος  για στρατηγικές  και ιδιωτικές  επενδύσεις . Και 
που  θα σας  διαβάσω μόνο  την  ουσία. 

Δεν  συνιστά απιστία κατά την  έννοια των  άρθρων  256 και 
390 του  Ποινικού  Κώδικα για τον  Πρόεδρο  και τα μέλη  του  
Διοικητικού  Συμβουλίου  και τα στελέχη  των  τραπεζών , η  
σύναψη  δανείων  πάσης  φύσεως  με  Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου  ή  Ιδιωτικού  Δικαίου  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα, 
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του  ευρύτερου δημόσιου  τομέα όπως  οριοθετείται κατά νόμο , 
καθώς  και η  εν  γένει παροχή  πιστώσεων  σε  αυτό , εφόσον  
πληρούνται  οι ακόλουθες  προϋποθέσεις : 
1. Υφίστανται  αποφάσεις  των  θεσμοθετημένων  εγκριτικών  

επιτροπών  ή  οργάνων  κάθε τράπεζας  και 
2. Δεν  τηρήθηκαν  κατά τη  χορήγησή  τους  οι σχετικές  

κανονιστικές  πράξεις  της  Τράπεζας  Ελλάδος . 
Αυτό  είναι η  ουσία. 
 Λοιπόν  συνάδελφοι, το  Προεδρείο  κρίνει ότι είναι 
ψήφισμα, απομένει στο  Σώμα να αποφασίσει αν  το  αποδέχεται 
για συζήτηση  και στη  συνέχεια για ψήφιση . 
 Ερωτάται λοιπόν  το  Σώμα το  αποδέχεται αυτό  ως  
ψήφισμα και να ενταχθεί ως  εκτός  ημερήσιας  διάταξης θέμα; 
Ομόφωνα; υπάρχει καμιά αντίρρηση ; Όχι, επομένως  είναι 
δεκτό , θα συζητηθεί αμέσως  μετά τις  ανακοινώσεις  του  
Προεδρείου και την  ενημέρωση  της  Διοικούσας  Επιτροπής . 
 Το  δεύτερο θέμα που  υπεβλήθη  από  τη  Δημοκρατική  
Πανεπιστημονική  Κίνηση  εκτός  ημερήσιας  διάταξης, 
αναφέρεται στις  εκλογές  του  ΤΕΕ . 
 Με  μία επιστολή  η  οποία απευθύνεται στον  Πρόεδρο  της  
Αντιπροσωπείας  και λέει: 
 Αγαπητέ  συνάδελφε  – παρακαλώ όμως  συνάδελφοι 
επειδή  είμαστε  λίγοι άρα ο  θόρυβος  είναι πιο  έντονος , θα 
παρακαλέσω να προχωρήσουμε  τη  διαδικασία. 
 Αγαπητέ  συνάδελφε  Πρόεδρε σε  παρακαλούμε  στην  
ερχόμενη συνεδρίαση  της  Αντιπροσωπείας  να – την  
προηγούμενη εννοούσα 3-4-13 – να θέσετε  στην  ημερήσια 
διάταξη  τα παρακάτω θέματα. 
 Να απαντηθεί η  ερώτησή  μας  σχετικά με  τη  διενέργεια 
εκλογών  στο  ΤΕΕ . 
 Και δεύτερον  να ληφθεί απόφαση  για την  ανάγκη άμεσης  
κήρυξης  εκλογών  στο  ΤΕΕ  σύμφωνα με  την  παρακάτω 
συνημμένη  εισήγηση . 

Δημοκρατική  Πανεπιστημονική  Κίνηση  
 Υπάρχει λοιπόν  μια εισήγηση  της  Πανεπιστημονικής , δεν  
θα σας  τη  διαβάσω, η  ουσία είναι ότι λέει, ότι οι εκλογές  
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έπρεπε να γίνουν  τον  Νοέμβριο  κάθε τρίτου έτους , δεν  έχουν  
γίνει και ζητάει η  Πανεπιστημονική  να ζητηθεί να γίνουν  
άμεσα, να διενεργηθούν  άμεσα οι εκλογές . 
 Καταλήξει, ότι είναι απαραίτητο να ζητήσουμε  την  άμεση  
προκήρυξη  εκλογών  στο  ΤΕΕ  τόσο  για νομικούς , όσο  και για 
ουσιαστικούς  λόγους  και όχι άλλο σφετερισμό  τη  διοίκηση  του  
ΤΕΕ . Συν  μια παράγραφο  που  λέει παραπάνω ότι, οι δαπάνες  
θεωρούνται  μη  νόμιμες  εφόσον  δεν  έχουν  γίνει εκλογές . 
 Αυτό  είναι το  θέμα της  εισήγησης , το  οποίο  θα τεθεί και 
αυτό  στο  Σώμα για αν  θα γίνει δεκτό  πάλι κατά τα 3/5… 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Συγγνώμη  Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ορίστε. 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Το  θέμα το  βάλαμε  πριν  την  εισήγηση  της  
προηγούμενης , πότε  έγινε ; Γιατί είναι εκτός  ημερησίας  
διατάξεως ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Διότι το  θέμα της  
προηγούμενης  ημερήσιας  διάταξης ήτανε  συγκεκριμένο . 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κάτσε , κάτσε , ένα λεπτό , η  
προηγούμενη συνεδρίαση  ουσιαστικά έγινε  ο  έλεγχος  της  
απαρτίας , δεν  υπήρχε  απαρτία δεν  έγινε  η  συνεδρίαση  και 
είπαμε  ότι θα συνέλθουμε  σήμερα. Άρα σήμερα έχουμε  
απαρτία και μπαίνουν  τα θέματα σήμερα, την  προηγούμενη 
φορά δεν  έγινε  καν  συζήτηση . 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Είχε  έρθει όμως  αυτό  το  θέμα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι αλλά δεν  αλλάζω εγώ τη  
θεματολογία εκ  των  υστέρων . Η  θεματολογία είναι η  ίδια, διότι 
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η  θεματολογία φτιάχνετε  δέκα μέρες  πριν  η  οποία σας  
στέλνεται. Εσείς  λοιπόν  βάλατε το  θέμα την  ημέρα, την  
προηγούμενη φορά. Εν  πάση  περιπτώσει το  θέμα θα τεθεί 
στην  κρίση  του  Σώματος , αν  το  Σώμα το  δεχθεί κανένα θέμα.
  
 Υπάρχουν  βέβαια κάποια νομικά θέματα επί της  ουσίας , 
τα οποία εφόσον  μπει για συζήτηση  θα τα πούμε  κατά πόσο  
είναι εφικτό  να γίνει αυτό  ή  όχι κ .λ .π . 
 Ερωτάται το  Σώμα, κάνει δεκτή  την  εισήγηση  της  
Πανεπιστημονικής  για να συζητηθεί το  θέμα αυτό  στην  
αποψινή  συνεδρίαση ; Παρακαλώ όσοι συμφωνούν  να 
σηκώσουν  τα χέρια τους . Όσοι συμφωνούν  να σηκώσουν  τα 
χέρια τους  ότι θα εισαχθεί για συζήτηση .  
 Ωραία, επομένως  έχουμε  τα 3/5 επομένως  θα συζητηθεί 
και αυτό  το  θέμα.  Τώρα για τη  σειρά των  θεμάτων  μετά τις  
ανακοινώσεις  θα πάμε  στην  ενημέρωση  της  Διοικούσας , θα 
συζητήσουμε  και το  ψήφισμα που  είναι και σύντομο , στη  
συνέχεια θα δούμε  το  θέμα αυτό  του  κ . Μπριλάκι και 
ακολούθως  θα δούμε  και αυτό . 
 Παρακαλώ να τα βάλουμε  σε  μια σειρά με  συγκεκριμένο  
χρονικό  όριο , ούτως  ώστε να συζητηθούν  όλα, να μην  
αφήσουμε  εκκρεμότητες . 
 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

ΘΕΜΑ  1ο  
 

Ανακοινώσεις  Προεδρείου 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν  για τις  ανακοινώσεις  
τώρα. 
 Μας  ήρθε ένα χαρτί εδώ από  τον  Πρόεδρο  του  Κεντρικού  
ΤΕΕ  το  οποίο  απευθύνεται τόσο  στον  Πρόεδρο  του  
Περιφερειακού  Τμήματος  της  Διοικούσας , όσο  και στον  
Πρόεδρο  της  Αντιπροσωπείας , που  αναφέρεται στην  έγκριση  
του  προϋπολογισμού  του  ΤΕΕ  για το  2013.  
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 Το  χαρτί αυτό  λέει, βιώνουμε  μια τρομακτικά δύσκολη  
εποχή  και η  εκτέλεση  του  προϋπολογισμού  του  Τεχνικού  
Επιμελητηρίου  αποτελεί ένα δύσκολο  εγχείρημα και 
ταυτόχρονα ένα στοίχημα για την  χωρίς  εκπτώσεις…  
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Πρόεδρε δεν  σε  ακούμε . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Δεν  καταλαβαίνουμε  τι λες , ειλικρινά. (Δεν  
αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μάλιστα δεκτό , εντάξει. 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Έχουμε  κουραστεί ήδη . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δεκτό  εντάξει, δεκτή  η  
ένστασή  σας , να είμαι πιο  αργός , εντάξει, εντάξει συνάδελφοι 
καλά κάνετε  και το  θέτετε , εντάξει. 
 Βιώνουμε  μια τρομακτικά δύσκολη  εποχή  και η  εκτέλεση  
του  προϋπολογισμού  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  αποτελεί 
ένα δύσκολο  εγχείρημα και ταυτόχρονα ένα στοίχημα για την  
χωρίς  εκπτώσεις  υλοποίηση  όλων  εκείνων  των  δράσεων  που  
συντελούν  στην  ανάπτυξη , προάγουν  την  επιστήμη  και το  
επάγγελμα του  μηχανικού , ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύουν  το  
ρόλο του  ΤΕΕ  ως  συμβούλου  του  κράτους  και θεματοφύλακα 
του  δημόσιου  συμφέροντος . 
 Έχοντας  ως  κοινό  στόχο  όλων  μας  την  απρόσκοπτη  και 
εύρυθμη  λειτουργία τόσο  των  Περιφερειακών  Τμημάτων , όσο  
και των  Κλαδικών  Συλλόγων . Σας  ενημερώνουμε  ότι σύμφωνα 
με  απόφαση  που  έλαβε  η  Διοικούσα Επιτροπή  του  ΤΕΕ  μέχρι 
την  έγκριση  του  προϋπολογισμού  του  ΤΕΕ  για το  έτος  2013, 
από  το  αρμόδιο  Υπουργείο  Ανάπτυξης  Ανταγωνιστικότητας  
Υποδομών  Μεταφορών  και Δικτύων , θα πρέπει να 
επιχορηγείστε σύμφωνα με  τις  ανελαστικές  δαπάνες  του  
τμήματός  σας , δηλαδή  μισθοδοσία προσωπικού  και τις  
αντίστοιχες  εργοδοτικές  εισφορές . 



  Συνεδρ ίαση  18 η  επαναληπτ ική            3 η ς   Απριλ ίου    2013                   σελ ίδα  10  

 

 Τέλος  επισημαίνεται ότι η  ανάληψη  οποιασδήποτε  νέας  
οικονομικής  υποχρέωσης προϋποθέτει τη  μεταξύ  μας  
συνεννόηση  και συνεργασία. 
 Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό , ότι πέρα από  τους  
μισθούς  δεν  υπάρχει τίποτα προς  το  παρόν . Και υπάρχει και 
μια σειρά άλλων  εγγράφων  τα οποία έχουν  διαβιβαστεί και 
νομίζω σας  τα έχει κοινοποιήσει και η  γραμματεία του  ΤΕΕ , 
πάλι του  Προέδρου του  Κεντρικού  ΤΕΕ  προς  το  Υπουργείο . 
Υπάρχει ένα πρόβλημα, σοβαρό  πρόβλημα με  τον  
προϋπολογισμό  και δεν  ξέρω αν  υπάρχουν  νεότερα από  τους  
συναδέλφους  που  μετέχουν  στην  κεντρική Αντιπροσωπεία, για 
το  κλείσιμό  του . Μου  φαίνεται δύσκολο  το  κλείσιμο  του  
προϋπολογισμού  φέτος , δεδομένου  ότι υπάρχει μια ψαλίδα 
8,5 εκατομμυρίων  ευρώ. Μετά την  κατάργηση  του  2% και του  
1%. 
 Ένα άλλο  θέμα που  θέλω να σας  πω είναι το  εξής . 
Πληροφορήθηκα σήμερα από  τη  Γραμματεία του  ΤΕΕ , ότι οι 
δύο  συνάδελφοι που  υποστηρίζουν  τη  γραμματεία και τα 
οικονομικά του  ΤΕΕ , η  Παπαδάκη Εμμανουέλλα και η  Τσαΐνη η  
Χριστιάνα φεύγουν  από  το  ΤΕΕ . Φεύγουν  γιατί έληξε  η  
σύμβασή  τους  και φαίνεται ότι δεν  θα είναι εύκολο  να 
ανανεωθεί ξανά. Αυτό  είναι λυπηρό  διότι έτσι και αλλιώς  το  
τμήμα μας  ήταν  υποστελεχωμένο , ήταν  δύο  υπάλληλοι απ ’  ότι 
μου  λένε  και απ ’  ότι γνωρίζω και εγώ αρκετά ευσυνείδητοι και 
αποδοτικοί και ουσιαστικά μας  δημιουργεί τεράστια 
ερωτηματικά, τι θα γίνει, πως  θα λειτουργήσει πλέον  το  τμήμα 
με  το  υπόλοιπο  προσωπικό . 
 Θα έκανα και μια έκκληση  μιας  και είναι δύσκολο  να 
επανέλθουν  οι υπάλληλοι αυτοί. Η  Παπαδάκη η  Εμμανουέλλα 
ήτανε  υπεύθυνη προϋπολογισμού , ασχολιόταν  με  τα 
οικονομικά και η  Τσαΐνη με  τα θέματα γραμματείας . Θα έκανα 
επίσης  μια έκκληση , αν  κάποιος  συνάδελφος  ή  κάποια 
συναδέλφισσα γνωρίζει κάτι περί κάποιας  σχετικής  δουλειάς , 
αφού  οι συνάδελφοι θα μείνουν  άνεργοι, αν  μπορούμε  να τους  
βοηθήσουμε .     
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ΘΕΜΑ  2ο  
 

Ενημέρωση  Δραστηριότητας  της  Διοικούσας  Επιτροπής 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μετά από  αυτά για να μην  
καθυστερούμε  πάμε  στην  ενημέρωση  της  Δραστηριότητας  της  
Διοικούσας  Επιτροπής  και επειδή ο  Πρόεδρος  της  Διοικούσας  
Επιτροπής  έχει ένα κώλυμα απόψε  λόγω της  μιας  
παρουσίασης  που  κάνει ο  Θεοδόσης  ο  Τάσσιος  και με  τον  
οποίο  υπάρχει μια αυτή  του  Προέδρου, θα παρακαλούσα τον  
Αντιπρόεδρο  να μας  κάνει την  ενημέρωση  της  Διοικούσας  
Επιτροπής . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Δεν  μου  λες  το  γράμμα που  διάβασες  
προηγούμενα του  Προέδρου γιατί το  διάβασες  για να το  
ξέρουμε ή  να… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Για ενημέρωση . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Ενημερώνω τι σημαίνει, το  ξέρω…, (δεν  
αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι σημαίνει…, ένα λεπτό , 
ένα λεπτό , στάσου , στάσου . Οτιδήποτε  έρχεται στο  
Προεδρείο , οτιδήποτε  λαμβάνω εγώ γνώση  ή  εδώ οι 
συνάδελφοι πρέπει να λαμβάνετε  και εσείς  γνώση . Άρα με  την  
έννοια της  ενημέρωσης  που  ήρθε ένα γράμμα το  οποίο  λέει ότι 
τα πράγματα είναι πάρα πολύ  άσχημα. Δεν  θέλω να μεταφέρω 
το  κλίμα, θέλω απλώς  να πω τι συμβαίνει. 
 Υπάρχουν  και άλλα γράμματα εδώ τα οποία άμα τα 
διαβάσω θα φάμε  όλο  το  βράδυ , τα οποία έχουν  κοινοποιηθεί 
και σε  εσάς  με  e-mail. Το  διάβασα γιατί ήρθε σε  εμένα, ότι 
έρχεται σε  εμένα πρέπει να το  λαμβάνετε  και εσείς  υπόψη . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Εντάξει το  διάβασες , εμείς  τι κάνουμε  τώρα; Τι 
προτείνεις ; Ακριβώς  αυτό  εννοώ, δηλαδή  έβαλες  ένα θέμα το  
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οποίο  ουσιαστικά είναι βόμβα και μετά λες  προχωράμε  στο  
επόμενο  θέμα. Εγώ δεν  το  βλέπω σωστό  αυτό . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Κοίταξε  να δεις . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Εσείς  το  βλέπετε  σωστό ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αυτή  τη  στιγμή  υπάρχει ένα 
έλλειμμα 8,5 εκατομμύρια, υπάρχει μια αλληλογραφία μεταξύ  
Υπουργείου Ανάπτυξης  και ΤΕΕ  που  θα βρεθούν  τα 8,5 
εκατομμύρια. Εμείς  δεν  έχουμε  να προτείνουμε  τίποτα άλλο 
από  το  να ζητάμε  αυτά τα λεφτά, τα οποία έχουν  κοπεί από  το  
2%. Δεν  έχουμε  να προτείνουμε  τίποτα άλλο. Ήδη  υπάρχει μια 
πυκνή  αλληλογραφία του  Κεντρικού  ΤΕΕ  που  το  λέει αυτό . 
 Αν  θέλετε  εμείς  να το  ζητήσουμε  είτε σαν  
Αντιπροσωπείας  είτε σαν  τοπικό  τμήμα να το  κάνουμε . Αλλά 
δεν  υπάρχει άλλος  δρόμος , ζητάμε  τα 8,5. 
 Συνεχίζουμε  τώρα και στην  πορεία ότι άλλο προκύψει.  
 Συνάδελφο  έχεις  το  λόγο . 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Συνάδελφοι η  δραστηριότητα λοιπόν  του  τμήματος  
από  τις… 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Δεν  ακούγεσαι. 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Για τη  δραστηριότητα λοιπόν  της  Διοικούσας  
Επιτροπής  από  τις  30 του  Γενάρη  μέχρι αρχές Απριλίου , 
καταρχήν  σε  σχέση  με  τα επαγγελματικά και αναπτυξιακά 
θέματα που  μας  απασχολούν  έγινε  η  διοργάνωση  μιας  
μεγάλης  Παντεχνικής  συγκέντρωσης  στις  23 του  Γενάρη  με  
κύριο  θέμα το  ασφαλιστικό . 
 Στη  συνέχεια έγινε  μία σύσκεψη  των  Προέδρων  των  
Περιφερειακών  Τμημάτων  με  τον  Πρόεδρο  του  ΤΕΕ  στην  
Αθήνα στις  8 του  Φλεβάρη , στην  οποία συζητήθηκαν  διάφορα 
θέματα όπως  η  περικοπή  του  πόρου  2%, τελείωσε αυτό , μας  
τελείωσε μάλλον . Η  αναζήτηση  λύσεων  για την  καθολική  
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ανεργία που  μαστίζει τον  κλάδο , το  πρόβλημα της  έκδοσης  
βεβαίωσης  ασφαλιστικής  ενημερότητας  και αυξημένες  
ασφαλιστικές  εισφορές . Οι οποίες  νομίζω ήδη  έχουνε 
κοινοποιηθεί σε  όλους  και σε  αυτό  το  σημείο  πρέπει να σας  
ενημερώσω, φαντάζομαι  ότι μπορεί να έχετε ενημερωθεί ίσως  
από  την  αλληλογραφία την  ηλεκτρονική  σας , ότι την  
Παρασκευή 29 του  Μάρτη  στην  Αθήνα, στη  συνάντηση  των  
Προέδρων  με  πρόταση  του  Κεντρικού  ΤΕΕ , ετοιμάζεται μία 
προσφυγή  για το  θέμα της  αύξησης  της  αυθαίρετης  των  
ασφαλιστικών  εισφορών . 
 Ήδη  τα Περιφερειακά Τμήματα, μάλλον  μερικά από  τα 
Περιφερειακά Τμήμα με  πρώτο  απ ’  ότι ξέρω το  Τμήμα 
Ανατολικής  Μακεδονίας  έχει πάρει απόφαση  να συμμετέχει σε  
αυτή  τη  διαδικασία. Απ ’  ότι φαίνεται είναι ένα θέμα που  ίσως  
πρέπει να συζητηθεί σήμερα εδώ και από  πλευράς  μας , γιατί 
νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το  οποίο  ενδιαφέρει πάρα 
πολλούς  συναδέλφους  και ιδιαίτερα τους  νέους  συναδέλφους , 
των  οποίων  όπως  γνωρίζετε οι ασφαλιστικές  εισφορές  πια οι 
αυξημένες , έχουνε περίπου  διπλασιαστεί. Απ ’  ότι ξέρω 
τουλάχιστον  από  περιπτώσεις  νέων  συναδέλφων . 
 Έγινε  μία επιστολή  στον  Πρωθυπουργό  και στους  
Υπουργούς  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και Ανάπτυξης  και 
στον  Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης , με  κοινοποίηση  στον  
Περιφερειάρχη  Κρήτης  κ . Αρναουτάκη και στον  Γραμματέα της  
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  και τους  Βουλευτές , με  θέμα τη  
συγχώνευση  των  τεχνικών  υπηρεσιών  του  Υπουργείου 
Ανάπτυξης  και Ανταγωνιστικότητας  στην  Κρήτη  και τη  
δημιουργία της  Ανώνυμης  Εταιρείας  με  την  επωνυμία 
Οργανισμός  Ανάπτυξης  Κρήτης  Α .Ε . 
 Μετά από  σχετική εισήγηση  του  εκπροσώπου του  
τμήματος  στην  επιτροπή  κυκλοφορίας  του  Δήμου  Ηρακλείου  κ . 
Σχοινά, έγινε  επιστολή  στις  τεχνικές  υπηρεσίες  των  ΟΤΑ , με  
θέμα την  πληρότητα των  μελετών  με  αφορμή  σοβαρά 
προβλήματα έλλειψης  ενημέρωσης  των  εκπροσώπων  του  
τμήματος  στις  διάφορες  επιτροπές . 
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 Συμμετείχαμε  όπως  ξέρετε στην  24ωρη  πανελλαδική 
απεργία που  κήρυξαν  οι ΓΣΕΕ  και ΑΔΕΔΥ  στις  20 του  
Φλεβάρη  για το  ασφαλιστικό , την  περικοπή  του  πόρου  2% του  
ΤΕΕ  κ .λ .π . Έχει σημασία να σας  πω επειδή φαντάζομαι  ότι 
αρκετοί από  εσάς  είστε  μελετητές  και εργολήπτες , τουλάχιστον  
στην  πληρωμή  λογαριασμών  μελετών , ενώ καταργήθηκε  με  
τρόπο  επιεικώς  απαράδεκτο το  2% που  ήτανε  ο  βασικός  
πόρος  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  και ουσιαστικά ήτανε  αυτό  
που  έδινε τη  δυνατότητα στο  Επιμελητήριο  να έχει μια 
δραστηριότητα, τώρα εισήχθη  ένα νέο  φρούτο , το  οποίο  είναι 
το  1% αν  ξέρω καλά, το  οποίο  αναφέρεται λέει στα έξοδα 
δημοσίευσης  διακηρύξεων  και το  οποίο  ενώ καταργήθηκε  το  
2% του  ΤΕΕ , ξαφνικά μας  ζητούν  να πληρώσουμε  1% για 
δημοσιεύσεις . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Να σου  πω οι εφημερίδες  δεν  καταργηθήκανε ; 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Δεν  ξέρω, εγώ την  προηγούμενη βδομάδα το  
έμαθα, πρέπει να το  διασταυρώσουμε , είναι ένα σοβαρό  θέμα. 
Την  ώρα δηλαδή  που  με  ελεεινό τρόπο  καταργείται το  2% για 
το  Τεχνικό  Επιμελητήριο , να εισάγεται στη  θέση  του  κάτι άλλο, 
το  οποίο  δεν  ξέρουμε που  πάει τελικά. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Και αυτό  το  1% θα κάνει σε  κάθε λογαριασμό  
ή… 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Σε  κάθε λογαριασμό . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ε , δεν  είναι, είναι πολύ  μεγάλο. 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Δεν  ξέρω. 
 Στο  πλαίσιο  της  πρωτοβουλίας  του  ΤΕΕ  για τους  
σεισμούς  και την  αντισεισμική συμπεριφορά και της  
επιμόρφωσης  των  εθελοντών  μηχανικών  προκειμένου  να 
αναλάβουν  στη  συνέχεια την  υλοποίηση  σχολείων , 
εκπαιδευτικών  και του  κοινού  γενικότερα και των  δράσεων  
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που  προβλέπει η  σχετική πρωτοβουλία, δημοσιεύτηκε 
πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για την  εθελοντική 
συμμετοχή  μηχανικών  στη  δράση . Με  βάση  τις  αιτήσεις  που  
συγκεντρώθηκαν  πραγματοποιήθηκε  μία πρώτη  συνάντηση  
την  Πέμπτη  14 Μαρτίου , στην  οποία παρουσιάστηκε  το  υλικό  
που  έχει ήδη  ετοιμαστεί από  το  συνάδελφο  Κωστή  
Χαμηλοθώρη  όπως  ξέρετε. Το  υλικό  αυτό  θα εξειδικευτεί 
περαιτέρω για μαθητές  κάθε βαθμίδας  εκπαίδευσης . 
Αναμένεται τέλος  συνάντηση  με  εκπροσώπους  της  Διεύθυνσης  
Εκπαίδευσης  της  Κρήτης , προκειμένου  να ρυθμιστούν  θέματα 
αρμοδιότητας  τους  για την  υλοποίηση  αυτής  της  δράσης στα 
σχολεία που  είναι πιστεύουμε  μία δράση  που  πρέπει να βρει 
ανταπόκριση . 
 Έγινε  μία συνάντηση  της  Διοικούσας  και των  διοικήσεων  
των  κλαδικών  συλλόγων  με  Βουλευτές  συγκεκριμένα όπως  
θυμάστε  ίσως  ήτανε  από  πλευράς  της  ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ο  
κ . Αυγενάκης , ο  κ . Κεγκέρογλου από  το  ΠΑΣΟΚ , ο  κ . Μάξιμος  
Σενετάκης  και η  Κα Μαρία Διακάκη  του  ΣΥΡΙΖΑ δεν  είναι; Δεν  
το  γράφει εδώ γι ’  αυτό . Και συζητήθηκαν  διάφορα, την  1η 
Απριλίου  είναι εμβληματική  ημερομηνία που  έγινε  αυτή  τη  
συνάντηση , ήτανε  την  Πρωταπριλιά και συζητήθηκαν  διάφορα 
θέματα. Όπως  το  θέμα των  πρόσφατων  αυξήσεων  των  
υπερβολικών  στις  εισφορές , οι τεράστιες  απώλειες του  
αποθεματικού  του  ταμείου  με  το  κούρεμα, η  απαίτηση  
προσκόμισης  βεβαίωσης  ασφαλιστικής  ενημερότητας  από  τους  
μηχανικούς , τόσο  για την  έκδοση  αδειών  όσο  και για τη  
συμμετοχή  των  μηχανικών  και των  εργοληπτών  σε  
δημοπρασίες , καθώς  και το  θέμα της  περικοπής  του  πρώην  
2% του  ΤΕΕ . 
 Συναποφασίστηκε  η  στενότερη  συνεργασία του  
Επιμελητηρίου  και η  συνδρομή  του  στους  Βουλευτές , ιδιαίτερα 
για το  θέμα της  κατάργησης  ή  αναστολής  της  απαίτησης  
προσκόμισης  βεβαίωσης  ασφαλιστικής  ενημερότητας , ώστε να 
κατατεθεί από  πλευράς  τους  τροπολογία που  θα επιλύσει το  
θέμα. Στους  Βουλευτές  δόθηκε  μάλιστα και σχετικός  φάκελος . 
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Ήδη  απ ’  ότι γνωρίζω έχει κατατεθεί μία ερώτηση  στη  Βουλή  
από  τον  Βουλευτή  κ . Αυγενάκη. 
 Τώρα περνούμε  στις  εκδηλώσεις  που  γίνανε αυτή  την  
περίοδο . Όπως  θυμάστε  στις  28 Φλεβάρη  έγινε  εκδήλωση  με  
προσκεκλημένο  τον  Καθηγητή  Μιχάλη Μπλέτσα, είναι ο  
Διευθυντής  του  Εργαστηρίου  Πληροφορικής  του  MIT του  
Media Lamb στη  Βοστώνη . Είχε  πολύ  μεγάλο ενδιαφέρον , ο  
τίτλος  της  διάλεξής  του  σας  θυμίσω ήταν : «γιατί τα laptop 
χρειάζονται αφτάκια». Είναι ο  άνθρωπος  που  μαζί με  τον  
Νίκολας  Νεγκρεπόντε  τον  Καθηγητή  έχει συμβάλει καθοριστικά 
στο  πρόγραμμα των  laptop των  100 δολαρίων , που  
απευθύνεται μέσω του  Οργανισμού  Ηνωμένων  Εθνών  κυρίως  
σε  αναπτυσσόμενες  χώρες . 
 Στις  2 και 3 Μαρτίου  έγινε  στο  Διεθνές  Εκθεσιακό  Κέντρο  
Κρήτης  μια διήμερη  εκδήλωση  αφιερωμένη στις  διάφορες  
δημιουργικές  χρήσεις  του  ξύλου  και στη  βιοκλιματική  
αρχιτεκτονική . Το  wood show Creta όπως  λεγότανε. 
Συμμετείχα εγώ προσωπικά με  εισήγηση  σε  αυτή  την  
εκδήλωση .  

Και βέβαια θέλω να σας  ενημερώσω για τα επόμενα 
προγραμματιζόμενα από  πλευράς  της  Διοικούσας . Καταρχήν  η  
ενημερωτική  ημερίδα για το  νέο  οικοδομικό  κανονισμό  τον  
ΝΟΚ , πιθανότερη  ημερομηνία τώρα είναι από  τις  22 μέχρι τις  
27 Απριλίου , γιατί μετά μπαίνουμε  σε  εβδομάδα πριν  το  
Πάσχα. 

Επίσης  προγραμματίζεται μία ενημερωτική  ημερίδα για 
το  φράγμα του  Αποσελέμη , ίσως  18/4ου  αλλά δεν  έχει ακόμα 
οριστικοποιηθεί. Οριστικό ναι. Και επίσης  μια ημερίδα για τα 
φορολογικά των  μηχανικών  σε  συνεργασία με  το  Οικονομικό  
Επιμελητήριο  το  Τμήμα Ανατολικής  Κρήτης . 

Τώρα όσον  αφορά την  εξέλιξη θεμάτων  που  έχουν  να 
κάνουν  με  τις  ομάδες  εργασίας . Έχει συσταθεί μία μη  
αμειβόμενη ομάδα εργασίας  με  θέμα: «Παρακολούθηση  
χωροταξικού  σχεδίου  Περιφέρειας  Κρήτης». Υπήρξε  πάρα 
πολύ  μεγάλη συμμετοχή  από  πολλούς  συναδέλφους  σε  αυτή  
τη  μη  αμειβόμενη επιτροπή . Συγκεκριμένα εγώ ανέλαβα από  
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πλευράς  της  Διοικούσας  τον  συντονισμό  και την  
παρακολούθηση . Η  επιτροπή αυτή  έχει κάνει μέχρι τώρα 
νομίζω πάρα πολύ  σοβαρή  δουλειά. Έχει γίνει αξιολόγηση  
τεύχος  προς  τεύχος  όλης  της  Α1 φάσης  του  χωροταξικού  και 
νομίζουμε  ότι μέχρι τέλος  ίσως  της  άλλης  βδομάδας  θα είναι 
σε  μία φάση  καλής  ετοιμότητας  η  σύνθεση  του  υλικού , για να 
παρουσιαστεί στη  Διοικούσα και στη  συνέχεια να αποσταλεί 
στους  μελετητές  στο  γραφείο  της  Κας  Κλουτσινιώτη . 

Μετά από  σχετική εισήγηση  της  μόνιμης  επιτροπής  
περιβάλλοντος  έγινε  πρόταση  στην  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  
Κρήτης , για προκήρυξη  ομάδας  εργασίας  που  θα 
χρηματοδοτηθεί από  αυτήν , που  θα διατυπώσει προτάσεις  για 
τη  διαδικασία έκδοσης  άδειας  επαναχρησιμοποίησης  των  
επεξεργασμένων  υγρών  αποβλήτων . 

Επίσης  θέλω να σας  ενημερώσω ότι έγινε  από  τις  ομάδες  
εργασίας  που  έχουν  αναλάβει την  απογραφή  του  
πολεοδομικού  και αρχιτεκτονικού  πλούτου  των  20 οικισμών  
του  Δήμου  Μαλεβιζίου , η  παράδοση  της  πρώτης φάσης  της  
εργασίας . Η  οποία πληρώθηκε ήδη  το  20% του  συνολικού  
ποσού  από  το  δήμο  και τώρα έχει γίνει η  παράδοση  της  
δεύτερης  φάσης . Στις  8 Απριλίου  έληξε  η  προθεσμία 
παράδοσης  και αναμένεται η  εκταμίευση  του  40% από  το  
υπόλοιπο  ποσό  που  έχει συμφωνηθεί από  το  δήμο . Υπάρχει 
μία μεγάλη δυσκολία βέβαια οικονομική  στους  δήμου  όπως  
ξέρετε αυτή  την  περίοδο . Ελπίζουμε  ότι θα ανταποκριθούνε 
σύντομα. 

Τώρα όσον  αφορά άλλες  δραστηριότητες . Μετά από  
σύσκεψη  της  Διοικούσας  με  τις  διοικήσεις  των  κλαδικών  
συλλόγων  στις  18 του  Φλεβάρη , εξετάστηκε το  ενδεχόμενο να 
λάβουν  όσοι από  τους  συλλόγους  μπορούν  τη  μίσθωση  των  
γραφείων  που  ενοικιάζει το  τμήμα στην  οδό  25ης Αυγούστου . 
Οι σύλλογοι εργοληπτών , αρχιτεκτόνων , μηχανολόγων  – 
ηλεκτρολόγων , ελεύθερων  επαγγελματιών  και η  ΕΜΔΥΔΑΣ 
ανταποκρίθηκαν  θετικά και τελικά θα συνεχιστεί η  μίσθωση  
του  παραπάνω γραφείου . 
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Μετά από  αίτημα του  Κωνσταντίνου  Σηρανίδη  
προπτυχιακού φοιτητή  του  τμήματος  Εφαρμοσμένης  
Πληροφορικής  του  ΤΕΙ Κρήτης  για το  πρόγραμμα πρακτικής  
άσκησης  φοιτητών  ΤΕΙ, η  Διοικούσα αποδέχθηκε  να 
πραγματοποιήσει ο  κ . Σηρανίδης  το  πρόγραμμα της  πρακτικής  
του  άσκησης  στα γραφεία του  τμήματος  και σήμερα ο  φοιτητής  
πραγματοποιεί την  πρακτική άσκηση  από  1/3ου  στα γραφεία. 

Επίσης  υποβλήθηκε  αίτημα στο  ΕΤΕΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ  να 
αναλάβει την  πληρωμή  του  ενοικίου  των  γραφείων  στα οποία 
στεγάζεται σήμερα η  Νομαρχιακή Επιτροπή  Λασιθίου  του  
Τμήματος . 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΣΓΟΥΡΟΣ: Ναι αυτό , έγινε  αίτημα, λέω αυτό , έγινε  αίτημα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Το  λέω για να καταλάβω. 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Ναι από  εμάς  έγινε  το  αίτημα και από  τις  30/1ου  
μέχρι τις  2/4ου  έγιναν  τέσσερις  αιτήσεις  για 
πραγματογνωμοσύνες , προκαταβλήθηκε  η  αμοιβή  που  
ζητήθηκε  τους  πραγματογνώμονες  και απ ’  ότι σημειώνει εδώ 
δεν  έχουν…, και παραδόθηκαν  μηδέν  πραγματογνωμοσύνες , 
μάλλον  λάθος  είναι αυτό  έτσι; Α , δεν  έχει παραδοθεί καμία; 
Και γιατί το  γράφει εδώ; Τέλος  πάντων .  
 Αυτά σε  σχέση  με  την  πρόσφατη  δραστηριότητα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, ερωτήσεις  λοιπόν , 
συνάδελφοι, συναδέλφισσες , θέλει να κάνει κάποιος  κάποια 
ερώτηση ; Λοιπόν , η  Κα Κουτσουμπού , ο  κ . Φανουράκης  ο  
συνάδελφος , άλλος ; 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Να πω κάτι; Μπορώ να κάνω μία 
συμπληρωματική ενημέρωση ; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μπορείς , να κάνουμε  τις  
ερωτήσεις  και μετά. 
 Κουτσουμπού  λοιπόν , Φανουράκης , κανένας  άλλος ; 
Κλείνει ο  κατάλογος . Παρακαλώ οι ερωτήσεις , αλλά να γίνουν  
από  το  μικρόφωνο  όμως  για να καταγράφονται. 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Αν  η  επιτροπή για το  χωροταξικό ασχολείται  
και με  το  ρυθμιστικό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, ο  συνάδελφος  
Φανουράκης  τώρα. 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Πριν  από  λίγες  μέρες  έγινε  ένα ατυχές  και 
επικίνδυνο γεγονός , έπεσε  μια κολώνα ηλεκτροφωτισμού  στο  
γήπεδο  του  ΟΦΗ . Θα μπορούσε  να έχει συνέπειες  τραγικές  
κ .λ .π . Επειδή  άκουσα…, του  ΟΦΗ , του  παλιού  ΟΦΗ , στα 
Καμίνια, ναι μια μεγάλη, μεγάλες  κολώνες  έχουνε εκεί και…, 
ένας  πυλώνας  φωτισμού  που  αν  έπεφτε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Στη  λαϊκή  που  γίνεται από  
κάτω θα είχαμε  θύματα. 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Αν  ήτανε  κανονική  Δευτέρα που  γίνεται η  
λαϊκή  θα είχε  σκοτώσει μπορεί και 50 άτομα, θα ήτανε  δηλαδή  
τέτοιας  τάξεως . 
 Επειδή  άκουσα στην  τηλεόραση  τον  συνάδελφο  τον  
Ξημέρη  να λέει ότι πήγε  στο  Επιμελητήριο  για έλεγχο  και το  
Επιμελητήριο  δεν  ανταποκρίθηκε , ήθελα, μάλλον  δεν  θα ξέρεις  
συνάδελφε  εσύ , ως  προς  αυτό  το  θέμα. 
 Τώρα μια δεύτερη ερώτηση  είναι η  εξής . Πριν  από  λίγες  
μέρες  δημοσιεύτηκε ένα Προεδρικό  Διάταγμα που  δίνει στο  
Επιμελητήριο  το  δικαίωμα αδειοδοτήσων  κ .λ .π . Αν  ξέρουμε 
κάτι παραπάνω.  
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
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ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Αδειοδοτήσεων , το  Επιμελητήριο  το  κάνει η  
αρχή  αδειοδοτήσεων , δεν  το  κατάλαβα και εγώ καλά να σας  
πω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  Σγουρέ . 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ: Ναι, καταρχήν  ήθελα να απαντήσω στη  συνάδελφο  
Φανή, ότι η  επιτροπή  επεξεργάζεται την  αναθεώρηση  του  
χωροταξικού  πλαισίου  καθαρά. Σου  θυμίζω ότι στην  επιτροπή 
ρυθμιστικού  είμαστε  πέντε  άνθρωποι. Η  τελευταία φορά 
τουλάχιστον  που  εγώ είχα κληθεί και συμμετείχα σε  
διαβούλευση  και συζήτηση  – είχαμε  κληθεί μάλλον  όλοι – 
ήτανε  τον  Δεκέμβριο  του  2011 τότε  ήτανε  να γίνει η  
παρουσίαση  της  άλφα φάσης .  Στη  συνέχεια θυμάμαι ότι μία 
και μοναδική  συνάντηση  για το  ρυθμιστικό, με  αντικείμενο  
μάλλον  το  ρυθμιστικό είχε  γίνει στα γραφεία του  Δήμου  
Ηρακλείου  ίσως  να ήσουνα εσύ  παρούσα τότε , στην  οποία 
παρίστατο  και η  Κα Σκραφνάκη νομίζω; Αυτή  η  συνάντηση  
που  εγώ δεν  είχα έρθει γιατί έλειπα. Και έκτοτε  βέβαια ουδείς  
μας  έχει καλέσει ποτέ  από  πλευράς  του  Δήμου  Ηρακλείου  στη  
συνέχιση  αυτής  της  διαβούλευσης . Και απ ’  ότι ξέρω ήδη  έχει 
παραδοθεί η  βήτα φάση . Ήτανε  ένα θέμα που  συζητήθηκε  και 
στη  Διοικούσα και θα είχε πραγματικά ενδιαφέρον  να μας  
πούνε  γιατί δεν  έχουμε  κληθεί. Γιατί εγώ τουλάχιστον  τέτοια 
πρόσκληση  δεν  είχα δει. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Γιατί το  ρυθμιστικό Ηρακλείου  υποτίθεται, α, η  
Περιφέρεια είναι; 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ούτε  η  Περιφέρεια…, (δεν  αποδίδεται καθαρά, 
μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ: Μάλιστα, ωραία. 
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 Τώρα όσον  αφορά συνάδελφε  Κώστα για το  θέμα του  
πυλώνα που  λες  δεν  έχω πραγματικά άποψη  για το  θέμα. Δεν  
ξέρω αν  έχει συζητήσει το  επίπεδό  του  ο  Πρόεδρος  κάτι με  
κάποιον  συνάδελφο . 
 Όσον  αφορά το  θέμα των  αδειοδοτήσεων  που  λες , το  
διάβασα και εγώ στον  Τύπο  και πραγματικά ετοιμάζεται να 
εκχωρηθεί απ ’  ότι φαίνεται στο  Επιμελητήριο  η  δυνατότητα 
έκδοσης  κάποιου  είδους  αδειών . Τώρα τι άδειες θα είναι 
ακριβώς , άδειες  μάλλον  που  έχουν  να κάνουν  με  
επιχειρηματικές  δραστηριότητες  απ ’  ότι είδα εγώ στην  
εφημερίδα. Δεν  ξέρω όμως  περισσότερα, δεν  ξέρω 
περισσότερα γιατί το  θέμα μάλλον  δεν  πρέπει να είναι ακόμα, 
ίσως  συζητείται τώρα. Πάντως  στο  επίπεδο  το  δικό μας  δεν  
έχει συζητηθεί τέτοιο  ζήτημα. 
 Βάννα θέλεις  να προσθέσεις  κάτι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε  συνάδελφε  
Σγουρέ , πάμε  σε  τοποθετήσεις . 
 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ: Κάτι θέλει να συμπληρώσει ο… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να συμπληρώσεις ; Ωραία, 
εντάξει. 
 Ο  συνάδελφος  Μπάκιντας . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ήθελα να πω από  την  αρχή  που  μας  ενημέρωσε 
ο  Πρόεδρος  για τις  επιστολές  από  τον  Πρόεδρο  Σπίρτζη , ότι 
ένας  από  τους  λόγους  που  αναγκάζονται αυτή  τη  στιγμή  οι 
δυο  κοπέλες  εδώ στο  τμήμα η  Εμμανουέλλα και η  Χριστιάνα 
να φύγουν , είναι οι χειρισμοί του  Κεντρικού  Τεχνικού  
Επιμελητηρίου  στο  θέμα του  προϋπολογισμού . Για να μην  
κρυβόμαστε  πίσω από  το  δάχτυλό  μας  και να μην… 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Εθελοτυφλούμε . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Ακριβώς  και να λέμε  τα πράγματα όπως  είναι. 
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 Τον  Οκτώβριο  στην  Αθήνα στην  Κεντρική  Αντιπροσωπεία 
είχε έρθει ο  προϋπολογισμός  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  
προς  ψήφιση . Τότε  λοιπόν  είχαν  φέρει στον  προϋπολογισμό  
μέσα ως  έσοδο  του  Επιμελητηρίου  τα 8,5 εκατομμύρια που  
ανέφερε  ο  Πρόεδρος  ως  έλλειμμα, τα οποία προέρχονται από  
το  2%. Δηλαδή  είχε  καταργηθεί το  2% και φέρανε  στον  
προϋπολογισμό  ότι δεν  έχει καταργηθεί το  2%. Τότε  λοιπόν  
εγώ ρώτησα και όχι μόνο  εγώ, πολλοί συνάδελφοι, πώς  είναι 
δυνατόν  να καταθέσουμε  προϋπολογισμό  με  το  2%, το  οποίο  
ήδη  έχει καταργηθεί και έχει τελειώσει αυτό  το  θέμα και δεν  
κοιτάζουμε  να κάνουμε  πρώτα μια συνεννόηση  με  το  
Υπουργείο , να δούμε  που  θα βρεθούν  αυτοί οι πόροι ή  όσοι 
τέλος  πάντων  βρεθούν , αλλά το  γράφουμε  σαν  να μην  έχει 
αλλάξει τίποτα. 
 Η  αλληλογραφία με  το  Υπουργείο  που  αναφέρθηκε  τι 
αλληλογραφία είναι; Απάντηση  του  Υπουργείου και λέει, τι 
είναι αυτό  το  8,5 εκατομμύρια που  έχετε βάλει εδώ πέρα; Από  
πού  προκύπτει; Και μετά τώρα του  ήρθε του  Σπίρτζη  να 
βγάλει το  αγωνιστικό του  πρόσωπο  και λέει, αυτό  θα μας  το  
απαντήσετε  εσείς . Αυτή  ήτανε  η  αλληλογραφία μεταξύ  
Τεχνικού  Επιμελητηρίου  δηλαδή  και Υπουργείου. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Του  απάντησε  το  Υπουργείο ; 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Το  Υπουργείο  έχει κολλήσει τον  
προϋπολογισμό  αυτή  τη  στιγμή , δεν  πρόκειται να τον  εγκρίνει 
και με  συνέπεια να μην  μπορούμε  να καλύψουμε  βασικές  
ανάγκες  του  Επιμελητηρίου . 
 Να σας  πω ότι στην  τελευταία Αντιπροσωπεία δεν  
μπόρεσα να πάω στην  Αθήνα και συνάδελφοι ντρέπομαι λίγο  
που  το  λέω αλλά δεν  είχα λεφτά για να πάω. Δεν  μου  έχουν  
καλύψει τα έξοδα των  προηγούμενων  μηνών , αρκετών  ας  
πούμε , των  δύο  φορών  που  είχα πάει στην  Αθήνα και τώρα 
προτίμησα να δώσω τα 400 ευρώ που  μου  στοιχίζει, 
προτίμησα να τα δώσω στον  υπάλληλό  μου . Ειλικρινά σας  
μιλάω. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Δεν  είναι ψέμα, δεν  είναι ντροπή . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κάτσε  έγινε  Αντιπροσωπεία; 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Έγινε  Αντιπροσωπεία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έγινε . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ναι. Όχι δεν  δίνω 400 μέρος… (αλλαγή  
κασέτας) 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  …των  εισφορών  των  ασφαλιστικών  
εργοδοτικών  κ .λ .π . και έτσι εμείς  αναγκαζόμαστε  τώρα την  
Εμμανουέλλα και την  Χριστιάνα οι οποίες  ήταν  – σύμφωνα 
τουλάχιστον  με  την  υπηρεσία – ήταν  απαραίτητες . Και επειδή 
δεν  είχαν  σύμβαση  – δυστυχώς  – και είναι ένα θέμα το  οποίο  
από  πέρυσι βέβαια υπάρχει το  πρόβλημα αυτό , ότι θα πρέπει 
να βρούμε  μια λύση , το  πώς  ας  πούμε…, ακριβώς . Και 
υπάρχουν  απλήρωτοι μήνες  κ .λ .π . και τώρα βρίσκονται  οι 
κοπέλες  στο  δρόμο , ακριβώς  επειδή  δεν  έχουμε  εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό  και επειδή  δεν  μπορούμε  να εγγυηθούμε  ότι 
θα πληρωθούν . Δηλαδή  και να συνεχίσουν  να δουλεύουν , η  
αλήθεια είναι ότι το  πιο  πιθανόν  να μην  μπορέσει το  
Επιμελητήριο  να τους  πληρώσει, ακόμα και να εγκριθεί και ο  
προϋπολογισμός  μετά, διότι έχει αλλάξει το  καθεστώς , δεν  
μπορούμε  με  ομάδες  εργασίας  αυτή  τη  στιγμή  να 
απασχολούμε  κόσμο . 
 Ήθελα να πω για το  θέμα που  έβαλε  ο  Οδυσσέας , ότι 
αυτή  τη  στιγμή  θα έπρεπε να συζητάμε  πραγματικά το  
ασφαλιστικό . Εμείς  ήμασταν  από  αυτούς  που  το  τραβήξαμε  
στην  αρχή , το  σηκώσαμε  το  θέμα, όταν  κοιμότανε  η  υπόλοιπη  
Ελλάδα, τώρα όμως  κοιμόμαστε  εμείς . Και η  υπόλοιπη  Ελλάδα 
έχει αγωνιστική διάθεση . Δεν  ξέρω αν  βλέπετε  κάποια 
δημοσιεύματα και δελτία τύπου  του  ΤΕΕ , όπου  καλεί τους  
μηχανικούς  στο  ΕΤΑΑ  κάθε Πέμπτη  σχεδόν . 
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Και αύριο  θα πάνε. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Και αύριο  θα πάνε. Έχει γίνει χαμός , τους  
βγάλαμε  με  τα ΜΑΤ  από  μέσα. Πήγε  δηλαδή  η  διοίκηση  του  
Επιμελητηρίου  και τους  διώξανε με  τα ΜΑΤ , μετά από  κλήση  
του  ίδιου  του  Προέδρου του  ΕΤΑΑ .  Ο  οποίος  παιδιά μπήκε  γι ’  
αυτό  το  λόγο , μπήκε  για να στείλει τα ειδοποιητήρια με  τις  
αυξημένες  εισφορές . Του  ζήτησαν  έξι μέλη  του  ΤΣΜΕΔΕ  της  
Διοικούσας  του  ΤΣΜΕΔΕ  να βάλει ως  θέμα μετά από  πίεση  και 
του  Επιμελητηρίου  και συλλόγων , φορών  και λοιπών , να βάλει 
ως  θέμα το  σταμάτημα των  ειδοποιητηρίων  και τέλος  πάντων  
να μην  εισπραχτούν  οι αυξημένες  εισφορές , μέχρι τουλάχιστον  
να εκδικαστούν  το  δικαστήριο  που  υπάρχει ας  πούμε . Δεν  
ξέρω τώρα τι είναι αυτά, ασφαλιστικά μέτρα, δεν  ξέρω, δεν  
θυμάμαι ακριβώς . Αλλά αυτός  δεν  το  έβαλε  σαν  θέμα καν , 
παρά το  ότι το  ζήτησαν  έξι μέλη  της  Διοικούσας  του  ΤΣΜΕΔΕ  
και έβαλε  σαν  θέμα την  αποστολή  των  ειδοποιητηρίων  για τα 
αναδρομικά από  το  2011. 
 Μιλάμε  ότι η  κατάσταση  είναι τραγική  και ίσως  θα έπρεπε 
να συζητάμε  γι ’  αυτό . 
 Τώρα να πω λίγο  για το  θέμα του  πυλώνα. Τώρα το  
ακούω αυτό , δεν  το  άκουσα όπως  είπε ο  Ξημέρης , εννοώ τη  
δήλωση  του  Ξημέρη , ότι ζήτησε  από  το  Επιμελητήριο  να κάνει 
έλεγχο  είπε;  Να σας  πω γιατί αν  είπε αυτό  το  πράγμα, αν  είπε 
δηλαδή  ότι έριξε  και φταίξιμο  στο  Επιμελητήριο  ας  πούμε  στο  
συγκεκριμένο  θέμα, έχει θράσος  και δεν  ντρέπομαι να το  πω 
από  το  μικρόφωνο . Διότι πραγματικά ήρθε στο  Επιμελητήριο  
δυο  και τρεις  φορές  και ζητούσε  να δώσει το  Επιμελητήριο  
βεβαίωση  στατικής  επάρκειας  ουσιαστικά για το  γήπεδο  του  
ΟΦΗ , για να πάρουν  την  άδεια λειτουργίας . Και αρνήθηκε  
βέβαια η  Διοικούσα και προς  τιμήν  όλων  των  μελών  της  
Διοικούσας , όλοι είχαν  την  ίδια θέση , ότι δεν  είναι δυνατόν  το  
Επιμελητήριο  να δίνει βεβαιώσεις  στατικής  επάρκειας . Και 
ευτυχώς  θα έλεγα εγώ, σκεφτείτε  τώρα τι θα γινόταν  
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συνάδελφοι αν  είχαμε  δώσει αυτή  τη  βεβαίωση  που  μας  
πιέζανε . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Πριν  το  γεγονός ; 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Πριν  το  γεγονός . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κατηγορούμενοι όλοι μας . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Πριν  το  γεγονός  μας  πίεζαν , επανήλθαν  
δεύτερη και τρίτη  φορά καταθέτοντας  την  αίτηση  αυτή  και τους  
λέμε , είχε  έρθει μάλιστα εδώ ως  εκπρόσωπός τους  ο  Κωστής  
ο  Πετράκης  και… 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ο  Πολιτικός  Μηχανικός ; Παναγία μου . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ναι τον  είχε στείλει ο  Ξημέρης  εδώ να μας  
πιέσει ξανά για το  θέμα. Βέβαια ο  Κωστής  καταλάβαινε  ας  
πούμε  ότι δεν  είναι λογικό , πίεζε  όμως . Σκεφτείτε  τι θα είχε  
γίνει αν  είχαμε  δώσει αυτή  τη  βεβαίωση  για να πάρει την  
άδεια. Αυτή  τη  στιγμή  θα ήμασταν  έτσι, θα ήμασταν  με  
χειροπέδες και καλώς  θα ήμασταν  με  χειροπέδες αν  την  
είχαμε  δώσει. Δεν  είναι δουλειά του  Επιμελητηρίου  να κάνει 
αυτό  το  πράγμα. Και αν  βγήκε  και είπε αυτό  το  πράγμα ότι 
ζήτησα από  το  Επιμελητήριο  να κάνει έλεγχο  και το  είπε 
μέμφοντας  ας  πούμε  το  Επιμελητήριο , είναι απαράδεκτος , αν  
το  είπε . Όχι δεν  ζήτησε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μην  μιλάτε  συνάδελφοι, μην  
μιλάτε . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Πραγματογνωμοσύνη, δεν  είναι 
πραγματογνωμοσύνη το  να δώσεις  βεβαίωση , εμείς  αυτό  του  
απαντήσαμε . Το  αν  ας  πούμε  ήθελε  να το  περάσει ως  
πραγματογνωμοσύνη κ .λ .π . 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Αυτός  δεν  ζήτησε  πραγματογνωμοσύνη, 
ζήτησε  βεβαίωση ... 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ξέρω, ξέρω, ήμουνα μπροστά σε  όλες  τις  
συζητήσεις . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τώρα που  το  λες  το  θυμήθηκα και εγώ, ζήτησε  
βεβαίωση  γιατί μέσα σε  τρεις  μέρες  έπρεπε να πάρουν  την  
άδεια από  την  Σούπερ Λίγκα. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Ακριβώς , ακριβώς . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Και ήρθε να του  υπογράψουμε  μια βεβαίωση  
έτσι στο  πόδι, να πάρει λέει την  άδεια από  τη  Σούπερ Λίγκα. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Και μετά θα έπεφτε  παιδιά ο  πυλώνας  και θα 
έλεγε ο  Ξημέρης , εμένα μου  έδωσε το  Επιμελητήριο  
βεβαίωση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι, και το  ερώτημα 
συνάδελφε  μπαίνει ως  εξής , μήπως…, μα μην  μιλάτε  
συνάδελφοι, και μπαίνει ένα ερώτημα, μήπως  υπήρξε  
συνάδελφος  που  υπέγραψε αυτό  το  πράγμα μεμονωμένος ; 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Πάντως  και ο  κ . Ξημέρης  θα μπορούσε  να το  
υπογράψει αλλά το  απέφυγε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μάλιστα. 
 Ωραία, προχωράμε  συνάδελφοι στις  τοποθετήσεις . Ποιος  
θέλει να κάνει τοποθέτηση  μέχρι πέντε  λεπτά; Φανουράκης , 
Σφακιανάκη, άλλος  ή  άλλη συναδέλφισσα; Κουτσουμπού , 
άλλος ; Ξυλούρης . Λοιπόν , Φανουράκης , Σφακιανάκη, 
Κουτσουμπού  και Ξυλούρης , κλείνει ο  κατάλογος . 
 Παρακαλώ συνάδελφε  έχεις  το  λόγο . Φανουράκης . 
 



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

 

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Για το  θέμα του  2%. Το  2% είναι εις  βάρος  
της  αμοιβής  του  μηχανικού . Παραπέρα αν  πάρουμε  για τους  
συναδέλφους  που  είναι στον  ιδιωτικό τομέα όπου  υπάρχουν  
και οι εκπτώσεις  οι οποίες  όμως  σύμφωνα με  το  νόμο  που  
ψηφίσαμε  δεν  λαμβάνονται υπόψη  αυτές  οι πραγματικές  
αμοιβές  για τις  εισφορές , αλλά οι νόμιμες  που  δεν  είναι 
νόμιμες  και η  κακοποίηση  της  γλώσσας  μας  εν  πάση  
περιπτώσει. Στην  πραγματικότητα το  2 μπορεί να είναι και 5, 
μπορεί να είναι και 7 στην  αμοιβή , την  πραγματική αμοιβή , 
που  το  Επιμελητήριο  αυτό  το  έκανε  γαργάρα. Στις  κρατήσεις  
έχετε φανεί, όχι; 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Όχι στις  κρατήσεις  στις  πολεοδομήσεις  τις  
παλιές , καλώς . 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Εν  πάση  περιπτώσει. 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Επιμέναμε  να μπούνε διατάγματα με  τους  
νόμους . 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Εμείς  είμαστε  αντίθετοι στο  να μπει 2% στις  
αμοιβές  των  μηχανικών , τελειωμένο . Θα μου  πεις  και τι θα 
γίνει το  Επιμελητήριο ; Ε , μα δεν  μπορεί, ας  γίνει ένα 
δημοψήφισμα στο  κάτω – κάτω να παρθούν  οι γνώμες  όλων  
των  συναδέλφων . Από  πού  και ως  πού  ο  ιδιώτης  ο  μηχανικός , 
οι συνάδελφοι μηχανικοί θα στηρίζουν  την  ιδιότητα του  
Επιμελητηρίου , όταν  αυτή  άπτεται κρατικών  λειτουργιών ; 
Δηλαδή  όλη  αυτή  η  προσφορά  και ο  τεχνικός  σύμβουλος  
κ .λ .π . είναι υποχρέωση  της  πολιτείας  να το  βοηθήσει. Όπως  
τώρα που  του  δίνει την  άδεια των  αδειοδοτήσεων , όπως  τον  
έβαλε  με  την  πλατφόρμα στα αυθαίρετα κ .λ .π ., λογικά – απ ’  
ότι υποψιάζομαι  δηλαδή  – προφανώς  το  πληρώνει το  
Επιμελητήριο  γι ’  αυτά τα πράγματα. Γιατί λοιπόν  εμείς  
επιμένουμε  και παρακαλούμε  να μας  βάλουν  αύξηση  2% που  
μπορεί να είναι και 5 και 6 ίσως  σε  αυτό . 
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 Δεύτερον  για τα οικονομικά. Με  τις  σημερινές  συνθήκες  
και την  κατάσταση  την  οικονομική  που  την  ξέρουνε καλύτερα 
όσοι είναι μέσα στο  Επιμελητήριο , εμείς  επαναφέρουμε  μία 
πρόταση  που  είχαμε  κάνει και παλιότερα. Όσοι συνάδελφοι 
είναι εκλεγμένοι δεν  θα παίρνουνε  τίποτα από  το  
Επιμελητήριο . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Δεν  παίρνουμε  εδώ και χρόνια. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ο  Πρόεδρος  δεν  παίρνει; 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Μπορεί κάποιες  περιπτώσεις  να πρέπει να 
εξεταστούνε. Δηλαδή  ένας  ελεύθερος  επαγγελματίας  που  πάει 
Πρόεδρος  σε  ένα τμήμα κεντρικό ή  περιφερειακό και 
εγκαταλείπει το  γραφείο  του  εκεί θα δούμε , αλλά στις  
υπόλοιπες  περιπτώσεις  που  είμαι υπάλληλος  και παίρνω τον  
μισθό  μου  σαν  υπάλληλος , γιατί να παίρνω πρόσθετα έξοδα 
αποζημίωσης  που  πάντα όλα είναι σταθερά και θέλει και αυτό  
μία εξέταση . 
 Για το  ίδιο  θέμα τυχαία άνοιξα τη  δι@ύγεια και είδα μία 
απόφαση  εδώ, ένα πρακτικό της  Διοικούσας  εδώ της  τάδε του  
μηνός  και διάβασα μέσα κάποιες  δαπάνες . Θέλω να θυμίσω 
εδώ ότι εμείς  πρώτοι φέραμε  θέμα εδώ να εξετάσουμε  και τα 
μισθώματα του  κτηρίου  στην  Μαρκοπούλου  κ .λ .π . και δεν  
αναφέρθηκε  μετά η  πρωτοβουλία μας  αυτή , εν  πάση  
περιπτώσει. Εγώ νομίζω ότι αν  διαβάσουμε  αυτό  το  πρακτικό 
της  Διοικούσας  θα βρούμε  νομίζω κονδύλια που  μπορούνε να 
περιοριστούνε , έτσι νομίζω εγώ. Δηλαδή  θέλω να πω ότι και 
εμείς  δεν  κάναμε  κάτι παραπέρα που  θα μπορούσαμε  να 
κάνουμε  και αυτό  που  επιμέναμε  είναι όσοι εκλεγόμαστε  δεν  
θα παίρνουμε  λεφτά από  εδώ πέρα. Εκτός  από  ειδικές  
περιπτώσεις . 
 Τώρα… 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Υπάρχουν  δηλαδή  κονδύλια.., (δεν  
αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
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ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Εγώ άνοιξα μια απόφαση , διάβασέ  τη  
συναδέλφισσα να δεις  τι δαπάνες  έχει μέσα. Τώρα 
υποχρεωνόμαστε να τα βάζουμε  και φαίνονται κάποια 
πράγματα. 
 Τώρα τρίτον . Είχα παρακολουθήσει λίγο  την  περιβόητη  
αλληλογραφία του  Επιμελητηρίου  με  το  Υπουργείο , με  το  
ΠΕΧΩΔΕ  πως  το  λένε  ως  προς  τις  κρατήσεις . Κάνουμε  πως  
δεν  καταλαβαίνουμε , ο  νόμος  ήρθε και έκοψε  το  2% και 
πρέπει να δούμε  να έκοψε  υπέρ του  ΤΕΕ  ή  αν  εξακολουθεί να 
υπάρχει και το  βάζουμε  στην  μπάντα και να δούμε  πως  θα (…) 
κ .λ .π . και κάτι για δολοπλοκίες  ξέρω εγώ στο  μυαλό  μας  και 
δεν  ξεκολλάμε  από  αυτό , είναι εκνευριστικό. 
 Τώρα, ως  προς  αυτά που  συμβαίνουν  αυτές  τις  μέρες , 
τουλάχιστον  απ ’  ότι μπόρεσα να καταλάβω πάνω ο  κόσμος  
επειδή  έχει φτάσει πια στο  αμήν , δεν  γίνεται, έρχονται  ας  
πούμε  στην  αίθουσα συνελεύσεων  2,5 χιλιάρικα εισφορές  και 
θα ‘ρθουν  και τα αναδρομικά από  1-7-11. Έλεος ! Δηλαδή  δεν  
γίνεται πια συνάδελφοι, δεν  είναι θέμα ιδεολογικό ή  δεν  ξέρω, 
είναι πρακτικό. Δεν  τα έχει ο  άλλος  τα λεφτά, πώς  θα το  
κάνουμε ; Δηλαδή  άμα του  ζητήσει 5.000 το  χρόνο  και ‘ρθουν  
τα αναδρομικά άλλα 2 πόσα θα του  πούνε , αυτός  όλο  το  
χρόνο  δεν  βγάζει 5 χιλιάρικα θα πληρώσει 7 μόνο  για το  
ΤΣΜΕΔΕ ; Και δεν  έχουν  και περίθαλψη . Τώρα δεν  έχουμε  
περίθαλψη  στην  πραγματικότητα. Απ ’  ότι κατάλαβα μόνο  αν  
πάμε  στο  νοσοκομείο  κάτι μας  καλύπτουνε  στα υπόλοιπα δεν . 
Προχθές  ήθελα να φτιάξω τα δόντια μου , πήγα στο  γιατρό , 
πλήρωσα, άντε γεια και τελείωσε η  γραφειοκρατία συνάδελφε  
Πασχαλίδη . 
 Επάνω εγώ υποψιάζομαι  ότι γίνεται χαμός . Προχθές  
διάβαζα σε  ένα site εκεί που  μου  στείλανε αριστερές 
συσπειρώσεις  δεν  ξέρω τι ήτανε  κ .λ .π . και λέει εκεί από  κάτω 
ο  συνάδελφος  της  παράταξης που  τα έγραφε , ότι στο  τέλος  
ορμίσανε μέσα εκεί που  γινότανε το  συμβούλιο  ξέρω εγώ και 
έγιναν  λέει αντεγκλήσεις  όχι μόνο  φραστικές . Που  σημαίνει ότι 
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φτάσαμε  στο  σημείο  να χειροδικούμε  και νομίζω – αυτό  τελικά 
είναι και το  λογικό  δηλαδή  στο  κάτω – κάτω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Η  συναδέλφισσα 
Σφακιανάκη. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Συνάδελφοι νομίζω ότι πράγματι τα δύο  πιο  
σοβαρά ζητήματα που  θα έπρεπε να συζητάμε , είναι η  
περικοπή  του  2% του  ΤΕΕ  όχι ως  περικοπή , αλλά ως  κλείσιμο  
του  ΤΕΕ  και το  θέμα με  τις  εισφορές , όχι μόνο  ως  αυξήσεις  και 
ως  αναδρομικά κ .λ .π ., αλλά ολόκληρο  το  πακέτο  ΤΣΜΕΔΕ .  
 Γιατί τώρα δεν  το  συζητάμε ; Νομίζω ότι το  θέμα δεν  είναι 
αν  αυτή  τη  στιγμή  ο  Σπίρτζης  έκανε  προϋπολογισμό  με  το  2%, 
το  οποίο  ξέρει ότι έχει καταργηθεί, αν  το  Υπουργείο  αρνήθηκε  
να το  εγκρίνει και αν  ο  Σπίρτζης  μαλώνει το  Υπουργείο . Ο  
Σπίρτζης  την  τελευταία φορά που  ανέβηκα εγώ στην  Αθήνα 
και είχαμε  ανεβεί και άλλοι, τότε  ακόμα για τελευταία φορά 
πληρώσανε  τα εισιτήρια, είχε πει καθαρά ότι, έχει στο  μυαλό  
του  τι θα προτείνει, με  τι θα αντικατασταθεί αυτός  ο  πόρος , 
ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί το  ΤΕΕ  και εγώ από  τότε  
περιμένω την  εισήγηση  για να δούμε  αν  θα την  στηρίξουμε . 
Δηλαδή  αυτή  τη  στιγμή  που  έχει καταργηθεί το  2% οι 
συνάδελφοι οι οποίοι ζορίζονται πάρα πολύ  και δεν  τα 
βγάζουν  πέρα ούτε  το  ΤΣΜΕΔΕ  να πληρώσουνε, προφανώς  
δεν  πηγαίνουν  να το  πληρώνουνε. Άρα θα βλέπουμε  μία 
συρρίκνωση  καθημερινή  και δεν  έχει φανεί από  κανέναν  τι 
είναι αυτό  που  μπορούμε  και πρέπει να κάνουμε  για να 
μπορέσει να συνεχίσει το  ΤΕΕ  τη  λειτουργία του . Αυτό  είναι 
τραγικό . 
 Το  δεύτερο τραγικό  είναι, ότι έτσι όπως  εξελίσσεται η  
ιστορία του  ΤΣΜΕΔΕ  και έτσι όπως  την  εκθέσαμε  και προχθές  
στους  Βουλευτές , παρουσιάστηκε  η  εξής  κατάσταση . Αφενός  
διαπιστώνεται ότι το  πρόβλημα που  έχουμε  είναι πρόβλημα 
που  έχουνε και όλοι οι άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες  του  
ΟΑΕΕ , δηλαδή  και άλλες  κατηγορίες  εργαζομένων  κ .λ .π . Από  
την  άλλη  Βουλευτές  ξέρανε και είχαν  κάνει ήδη  παρεμβάσεις  
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για τον  ΟΑΕΕ  και ξαφνιαστήκανε  που  ακούσανε ότι και εμείς  
του  ΕΤΑΑ  έχουμε  τα ίδια προβλήματα. Κάποια στιγμή  μάλιστα 
σχολιάστηκε  ότι πως  εμείς  ζητάμε  να καταργηθεί η  
ασφαλιστική  ενημερότητα, δηλαδή  λέμε , είναι η  ιστορία σαν  το  
αβγό με  την  κότα, ότι άσε  να δουλέψουμε  για να μπορούμε  να 
πληρώνουμε  εισφορές , ενώ η  νομοθεσία μας  λέει, πλήρωσε  
εισφορές  για να μπορέσεις  να δουλέψεις . Αυτές  οι 
αντιστροφές  όπως  και άλλα πράγματα, ότι αυτή  τη  στιγμή  θα 
έπρεπε κατά τη  γνώμη  μου  να προσχωρήσουμε  στο  γενικό 
αίτημα που  λέει, περίθαλψη  για όλους  από  τον  ΕΟΠΥΥ  
ανεξαρτήτως  προϋποθέσεων  και το  έχουμε  και στον  κατάλογο 
των  αιτημάτων , έρχεται σε  αντίθεση  με  αυτό  που  λέμε , ότι 
θέλουμε  ακόμα το  ταμείο  το  δικό μας  του  ΚΙΤ  για το  οποίο  αν  
δεν  πληρώσουμε  εισφορές  δεν  είμαστε  εντάξει και δεν  έχουμε  
περίθαλψη . Ενώ την  ίδια ώρα το  ταμείο  που  μας  στείλανε για 
να μας  περιθάλπει όσο  μας  περιθάλπει είναι ο  ΕΟΠΥΥ.  

Δηλαδή  μιλάμε  για μια σειρά από  αντιφάσεις  όπου  εμείς  
θα έπρεπε κάποια στιγμή  να τις  καθαρίσουμε , ότι και εάν  
στηρίζουμε  όλα αυτά που  λέγαμε  από  παλιά και τι 
προτείνουμε  ως  έκτακτα μέτρα για σήμερα και πως  
συνδυάζονται αυτά τα δυο . Επίσης  πάνω σε  αυτό  το  ζήτημα 
δεν  υπάρχει καμία εισήγηση  κεντρική από  το  ΤΕΕ , υπάρχουν  
μόνο  αυτά που  είπε ο  Κωστής , δηλαδή  η  πάρα πολύ  δίκαια και 
εγώ αν  ήμουνα εκεί θα ήμουνα επιδρομή  όλων  των  μηχανικών  
στο  ΕΤΑΑ , όπου  παρασύρανε  και τη  διοίκηση  του  ΤΕΕ , η  
οποία αυτή  τη  στιγμή  που  βλέπει ότι τα έχει κάνει μπάχαλο , 
πάει και σε  αυτή  την  ιστορία. Την  ίδια ώρα όμως  βάζει για 
συζήτηση  στην  κεντρική Αντιπροσωπεία και στέλνει και στα 
τμήματα τα κατορθώματα τα προηγούμενα, δηλαδή  να 
αναλαμβάνει το  ΤΕΕ  ευθύνες  που  δεν  είναι δικές  του , όπως  το  
να μπει ξανά για άλλη  μία φορά και μ ’  άλλον  έναν  τρόπο  στην  
υποκατάσταση  των  δημοσίων  υπηρεσιών  και να δίνει άδειες 
λειτουργίας  για τη  βιομηχανία. Γιατί αυτό  ήταν  το  θέμα που  θα 
συζητούσε  η  Διοικούσα προχθές  και δεν  το  συζήτησε  τελικά. 

Αυτό  όλο  το  σκηνικό  νομίζω ότι παρότι καταλαβαίνω ότι 
τα τμήματα είναι δύσκολο  να μπορέσουνε να βγάλουνε δικές  
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τους  εισηγήσεις , δικές  τους  προτάσεις  συνολικές . Είναι θέμα 
πανελλήνιο  και δεν  είναι θέμα τμήματος . Από  την  άλλη τη  
μεριά πρέπει να κάτσουμε  να δούμε  πως  μπορούμε  να 
ανταποκριθούμε  σε  αυτό  με  περισσότερες  ενέργειες  από  αυτό  
που  κάναμε , δηλαδή  να φτάσουμε  εκεί σε  αυτό  που  είχαμε  
σταματήσει πριν  ένα χρόνο , στην  κατάντια δηλαδή  να 
απευθυνόμαστε  πάλι στους  Βουλευτές . 

Τώρα να πω μια κουβέντα για τον  ΟΦΗ  και να πω και μια 
κουβέντα για το  ρυθμιστικό αλλά και το  χωροταξικό. Επειδή  
είδα ότι πολλοί αναρωτηθήκατε  από  πού  και ως  πού  αυτοί 
απευθύνθηκαν  στο  ΤΕΕ . Ο  Ξημέρης  δηλαδή , δηλαδή  όλη  η  
διοίκηση  του  ερασιτέχνη ΟΦΗ  που  έχει πάρει το  παλιό  γήπεδο  
του  ΟΦΗ . 

 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Το  γήπεδο  του  ΟΦΗ , δεν  υπάρχει παλιό  
γήπεδο  του  ΟΦΗ , το  γήπεδο  του  ΟΦΗ . 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Όχι δεν  είναι έτσι Γιάννη γιατί εγώ είμαι 
σίγουρη  και το  είχα πει και στη  Διοικούσα ότι είχε μπει στο  
τραπέζι και συζητιότανε και για τον  ΟΦΗ  και για τον  Εργοτέλη  
ότι έχουμε  ένα καινούριο  στάδιο , έχουν  και οι δύο  
εγκαταστάσεις  οι οποίες  δεν  παρέχουν  ασφάλεια και που  είναι 
και παράνομες , γιατί του  ενός  είναι πάνω στα τείχη  και του  
αλλουνού  δεν  βγήκε  ποτέ  άδεια και δεν  έχουν  ελεγχθεί ποτέ  
και γιατί ακόμα και μια μελέτη  του  δήμου  λέει, ότι για να 
μπορέσουν  να ζήσουν  τα Καμίνια πρέπει να αδειάσουν  το  
χώρο  από  εκεί και κάνουν  την  πάπια και οι δυο  και θέλουν  ο  
ένας  πάνω στα τείχη  και ο  άλλος  μέσα στα Καμίνια. Αυτό  
όμως  αν  θέλεις  το  συζητάμε  παραπάνω, αυτό  ξέρω εγώ. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Άλλο  θέλω να πω εγώ, το  γήπεδο  του  ΟΦΗ  
είναι αυτό  που  είναι, δεν  είναι ούτε  παλιό  ούτε  καινούριο . 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Τυπικά γράφτηκε και τώρα ότι έχει αποδοθεί 
στον  Ερασιτέχνη ΟΦΗ , αυτό  γράψανε  και τώρα γι ’  αυτό  το  
είπα και εγώ. 



   σελίδα  33           ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ    ΤΟΥ    Τ .Ε .Ε . /Τ .Α .Κ .  

 

 Τι γίνεται λοιπόν ; Υπάρχει ένας  νόμος  ο  οποίος  λέει 
αορίστως  ότι για την  άδεια λειτουργία τους , την  στατική  
επάρκεια την  παρέχει το  ΤΕΕ  ή  άλλη δημόσια αρχή . Με  αυτή  
την  αόριστη  διατύπωση . Αυτοί λοιπόν  πήγανε και στην  
Αποκεντρωμένη , νομίζω ότι ανεξάρτητα αν  είναι φίλαθλος  ή  
όχι γι ’  αυτό  ανακατεύθηκε  ο  Κωστής  ο  Πετράκης , ήρθανε και 
εδώ και γυρίζανε γύρω – γύρω όποιος  οποιοσδήποτε  ιδιώτης  
σε  όλες  τις  υπηρεσίες  να δούνε , ποιος  θα τους  έδινε το  
πολυπόθητο  χαρτί διαβατήριο , αδιαφορώντας  αν  υπάρχουν  
πραγματικά προβλήματα. 
 Εμείς  λοιπόν  από  εδώ, ήμουνα και εγώ ακόμα στη  
Διοικούσα από  πριν  τις  γιορτές , σε  επανειλημμένες  κρούσεις  
όντως  τους  είπαμε , ότι τη  στατική  επάρκεια που  συνεπάγεται 
πολύ  μεγάλη ευθύνη  την  δίνουν  μελετητές . Οι εγκαταστάσεις  
είναι παλιές , άρα απευθυνθείτε  σε  ιδιώτη, συνάδελφο  δηλαδή  
σε  μελετητικό  γραφείο , να κάνει τη  μελέτη , να δει αν  είναι 
επαρκές  και να σας  δώσει στατική  επάρκεια. Το  λέω δηλαδή  
λίγο  πιο  αναλυτικά απ ’  ότι το  είπε ο  Κωστής . 
 Εγώ πρόσεχα τώρα αυτό  που  είδα ότι γενικά δεν  βγήκαν  
να κατηγορούσουν  το  ΤΕΕ , απλώς  οι ίδιοι επειδή ζοριστήκανε 
βγήκανε  και λέγανε, κάναμε  προσπάθειες  και πήγαμε  και στο  
ΤΕΕ . Πιο  πολύ  ας  πούμε  αμυντικά το  είπανε. Αυτό  που  δεν  
κατάλαβα, είναι αν  τελικά η  Αποκεντρωμένη  τους  έδωσε ή  δεν  
τους  έδωσε το  επόμενο  χαρτί που  θέλανε. Αυτό  δεν  ήτανε  
ξεκάθαρο  από  τα δημοσιεύματα και είδα και κάποια στιγμή  ότι 
βγήκε  η  Ομοσπονδία από  την  Αθήνα και φώναζε, γιατί της  την  
πέσανε αν  έπρεπε να γίνει ή  να μην  γίνει ο  επόμενος  αγώνας . 
Βγήκε  ένα άρθρο  που  έλεγε, εμείς  δεν  είμαστε  ούτε  μηχανικοί, 
ούτε  στατικοί, άρα δεν  είναι δικιά μας  δουλειά να μας  ρωτάτε 
αν  πρέπει, αν  έχει ή  αν  δεν  έχει και αν  πρέπει ή  αν  δεν  πρέπει 
να υπάρχει η  άδεια και αν  πρέπει ή  δεν  πρέπει να γίνει ο  
αγώνας . Αυτά είναι αλλουνού  παπά ευαγγέλια. Αυτό  έτσι για 
συμπληρωματική ενημέρωση . 
 Τώρα θέλω να πω για το  χωροταξικό και το  ρυθμιστικό 
επειδή  μου  κάνανε παράπονο  και έξω συνάδελφοι, ότι εγώ 
έβαλα μια υποσημείωση  στην  προδιαγραφή  του  χωροταξικού , 
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που  έλεγα ας  πούμε , ότι κάτι που  φαινότανε , ότι το  ΤΕΕ  
κρατάει μια στάση  μακριά από  την  Περιφέρεια. Να εξηγήσω 
λοιπόν , ότι τόσο  το  ρυθμιστικό, όσο  και το  περιφερειακό δεν  
είναι ούτε  της  Περιφέρειας , ούτε  του  δήμου . Προκηρύσσονται  
και εγκρίνονται από  το  ΥΠΕΚΑ . Την  ώρα λοιπόν  που  βγαίνει 
σε  διαβούλευση  κάθε φορέας  έχει μια αυτοτελή  προσωπική  
υποχρέωση  να φροντίσει τις  απόψεις  του  και να τις  στείλει και 
στο  ΥΠΕΚΑ . Είτε  δημιουργούνται  εδώ είτε δεν  δημιουργούνται  
προσπάθειες  συντονισμού  φορέως  είτε από  την  Περιφέρεια 
είτε από  το  δήμο  ή  θα μπορούσε  να είναι και από  άλλο φορέα 
ενδιαφερόμενο , όπου  εγώ πιστεύω ότι πρέπει και καλό  είναι 
να συμμετέχουμε  για να επηρεαζόμαστε και να επηρεάζουμε , 
δεν  μπορούμε  να απεμπολήσουμε  αυτό  που  πάντα κάναμε , 
δηλαδή  να πούμε  αυτοτελώς  τις  απόψεις  μας . 
 Αυτό  λοιπόν  είχα πει και έγραψα και στις  προδιαγραφές  
του  Περιφερειακού , ακριβώς  επειδή είχε  δημιουργηθεί 
σύγχυση  με  το  ρυθμιστικό. Τώρα σε  ποια… 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Στις  προδιαγραφές  του  Περιφερειακού ; 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Στις  προδιαγραφές  που  προκηρύξαμε την  
ομάδα εργασίας  για το  Περιφερειακό, εγώ το  είπα πιο  πολύ  
του  Τσικαλάκη  και αυτός  το  έβαλε  και από  κάτω όπως  του  το  
είχα γράψει στο  mail.  Ότι δηλαδή  ανεξάρτητα από  τη  
συνεργασία μας  με  την  Περιφέρεια, ότι διατηρούμε  την  
υποχρέωση  και τη  δυνατότητα να έχουν  αυτοτελώς  τις  
απόψεις  μας . Αυτό  είχα γράψει για τη  Διοικούσα και τον  
Τσικαλάκη  και αυτός  πήγε  και το  έβαλε  από  κάτω και στις  
προδιαγραφές , κυκλοφόρησε  και λέγανε όλοι μα τι εννοεί η  
Βάννα. Αυτό  εννοώ. 
 Δηλαδή  – άκουσε  – όταν  άρχισε  ο  Αλεξάκης  να 
ασχολείται  με  το  ρυθμιστικό, κάποια στιγμή  δημιουργήθηκε  η  
σύγχυση  αν  εκφραζόμαστε  μέσω του  συντονισμού  του  
Αλεξάκη  και αν  αυτό  φτάνει. Η  Περιφέρεια είχε κάθε λόγο  για 
να δείξει ότι συντονίζει όλη  την  Κρήτη , να μας  βάλει κάτω από  
την  ομπρέλα της . Αυτό  θα σήμαινε  ότι αν  η  Περιφέρεια έβγαζε  
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μία πατάτα όπως  εν  μέρει έβγαλε στη  γνωμοδότηση  για το  
Περιφερειακό, εμείς  θα είχαμε  αποδεχθεί ότι εκφραζόμαστε  
από  τη  γνωμοδότηση  της  Περιφέρειας  και ότι δεν  έχουμε  
πουθενά καμία άλλη  άποψη . Δηλαδή  έχει πολύ  μεγάλη 
σημασία και συμβολικά να σηματοδοτείς  αν  θέλεις  και που  
συνεργάζεσαι  και να σηματοδοτείς  και πως  εγώ λέω και τα 
δικά μου . Σε  αυτό  το  θέμα όλοι έχουνε μπερδευτεί. 
 Τώρα τι έχει γίνει με  το  ρυθμιστικό… 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Όχι δεν  ήτανε  έτσι η  διαδικασία, τελευταία είχε  
γίνει παραπάνω σύγχυση , ίσως  και επειδή  όλοι είμαστε  πιο  
μπερδεμένοι.  

Παλιά το  Επιμελητήριο  θεωρούσε αυτονόητο , έφτιαχνε 
μία ομάδα εργασίας , έφτιαχνε πρώτη  φάση  απόψεις , βήτα 
απόψεις , τις  αποφασίζαμε  στη  Διοικούσα, τις  στέλναμε  τους  
μελετητές  και στο  Υπουργείο  και όταν  ήρθε ο  Καμπέλης  και 
είπε ας  συνεργαστούν  τα Επιμελητήρια με  την  Ιωαννίδου  
μήπως  βγάλουμε  από  κοινού  απόψεις  για το  χωροταξικό, 
πήγαμε  και το  κάναμε  εκ  περισσού . Όταν  βγήκε  υπέρ του  
Νομού  Ηρακλείου , βγάλαμε  μία ομάδα η  οποία έβγαλε πρώτη  
φάση , δεύτερη φάση , τρίτη  φάση , απόψεις  του  ΤΕΕ  για τη  
μελέτη  ΠΕΡΠΟ . Δεν  μπερδευτήκαμε  ποτέ  και να εξαρτιόμαστε  
από  το  αν  θα μας  καλέσει είτε ο  δήμος  είτε η  Περιφέρεια και 
να εξαρτούμε  τους  χρόνους  από  αυτό . Και επιμένω σε  αυτό . 

 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Ναι αλλά αυτό  ήτανε  μία λάθος  διαδικασία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι πρέπει να 
ολοκληρώσετε . 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Ωραία, τελειώνω σε  δύο  λεπτά. 
 Τώρα που  βρισκόμαστε  και τι προτείνω. Το  ρυθμιστικό 
αναρτήθηκε  η  δεύτερη φάση  εδώ και πάρα πολύ  καιρό . 
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Φαίνεται μία προθεσμία που  έχει λήξει, επί της  ουσίας  
συμβαίνουν  δύο  πράγματα. Το  ένα είναι ότι η  Περιφέρεια 
έκανε  χωριστές διαδικασίες  – λάθος  κατά τη  γνώμη  μου  – 
χωριστά οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, χωριστά οι δήμοι, 
χωριστά οι άλλοι φορείς , εκτέλεσε τις  δύο  πρώτες διαδικασίες  
και δεν  εκτέλεσε ποτέ  την  Τρίτη , που  δεν  ξέρω τι μορφής  θα 
έχει και αν  θα την  εκτελέσει ποτέ . Και απ ’  ότι εγώ ρώτησα 
περιμένει αποφάσεις  Δημοτικών  Συμβουλίων . 
 Αν  λοιπόν  εκτελέσει ή  δεν  εκτελέσει την  τρίτη  η  
Περιφέρεια ανεξάρτητα από  αυτό , θα έπρεπε η  ομάδα που  
έχουμε  για το  ρυθμιστικό να διαβάσει την  τρίτη  φάση , να 
μαζευτούμε  και να κάνουμε  απόψεις  για τη  βήτα φάση . 
Προλαβαίνουμε  να τις  στείλουμε  στο  Υπουργείο , γιατί το  
Υπουργείο  καθυστερεί για δύο  λόγους . Ο  ένας  είναι ότι έβαλε  
τις  φωνές  η  μελετήτρια του  χωροταξικού  και είπε, υπάρχουν  
πράγματα που  δεν  συντονίζονται να συντονίσουμε  ρυθμιστικό 
και χωροταξικό και το  δεύτερο είναι, ότι δεν  έχουνε 
προχωρήσει στη  στρατηγική  μελέτη  που  θέλει το  ρυθμιστικό 
και μέχρι να την  αναθέσουμε  να γίνει και να την  κάνομε , δεν  
θα προχωρήσουνε στην  έγκριση . Προλαβαίνουμε  λοιπόν  και 
τώρα να συγκαλέσουμε  την  ομάδα του  ρυθμιστικού , να έχουμε  
διαβάσει και να κάνουμε  παρατηρήσεις  βήτα φάσεις  για το  
ρυθμιστικό, τις  οποίες  αν  θέλουμε  τις  χρησιμοποιούμε  και αν  
συγκαλέσει η  Περιφέρεια. 
 Το  δεύτερο είναι, να ολοκληρώσει αυτή  η  ομάδα για το  
Περιφερειακό τις  απόψεις  της  για την  πρώτη  φάση  και να 
κάνομε  μία σοβαρή  δουλειά να δούμε  και τι λένε, γιατί νομίζω 
ότι ανεξάρτητα ότι η  Περιφέρεια γνωμοδότησε  για την  πρώτη  
φάση  και εγώ έχω πάρα πολλές  διαφωνίες , νομίζω ότι πρέπει 
να ελέγξουμε  πριν  αποδεχτούμε  αυτό  που  θα πει αυτή  η  
ομάδα και τη  συμβατότητα των  θέσεων  που  θα βγούνε από  
αυτή  την  ομάδα, με  τις  μέχρι τώρα θέσεις  του  Επιμελητηρίου . 
Γιατί δεν  ξέρω αν  αυτή  τη  στιγμή  αν  παρακολουθήθηκε  αυτή  η  
ομάδα από  μέρους της  Διοικούσας , με  τρόπον  ώστε να τονίζει 
ποιες  είναι οι μέχρι τώρα θέσεις  του  Επιμελητηρίου  σε  σχέση  
με  το  Περιφερειακό, την  ιεραρχία και επιμέρους  ζητήματα 
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πολύ  σοβαρά που  προκύπτουν  και απορρέουν  από  τις  θέσεις  
μας  και από  το  εγκεκριμένο χωροταξικό. Και θέλω αυτό  το  
πράγμα να το  δούμε  πάρα πολύ  σοβαρά για να εκτελέσουμε  
καλά και τη  δεύτερη φάση . 
 Συγγνώμη  αν  μακρηγόρησα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλώ, η  συναδέλφισσα 
Κουτσουμπού . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Τώρα αλήθεια είναι ότι υπάρχουν  πάρα 
πολλά θέματα. Ξεκινώντας  έτσι από  τον  απολογισμό  που  
έκανε  ο  Αντιπρόεδρος , εγώ θα ήθελα να πω καταρχήν  ότι 
υπάρχει ένα γενικότερο  κλίμα αδράνειας  και αποχής  από  τα 
ζητήματα που  εν  πάση  περιπτώσει βάζει το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  και όχι μόνο , θα έλεγα και οι κλαδικοί σύλλογοι. 
Και μπαίνει το  ζήτημα πως  εν  πάση  περιπτώσει θα 
δραστηριοποιήσουμε  τους  συναδέλφους  μέσα σε  μία τέτοια 
κατάσταση . 
 Να θυμίσω ότι η  τελευταία Παντεχνική  δεν  ήτανε  καθόλου  
επιτυχής , ότι είχε  30 άτομα ίσα – ίσα, σε  ένα ζήτημα που  εν  
πάση  περιπτώσει καίει και ακόμα και εάν  το  ζήτημα «δεν  
ενδιέφερε» τους  συναδέλφους , θα μπορούσαν  ίσως  να το  
δουν  ως  ευκαιρία, για μια συνάντηση  και για μια περαιτέρω 
συζήτηση . Επιπλέον  τα ζητήματα που  μπαίνουν  από  το  
Τεχνικό  Επιμελητήριο , δηλαδή  αρχίζουμε  να κουβεντιάζουμε  
πλέον  για το  κλείσιμο  που  Τεχνικού  Επιμελητηρίου , εν  πάση  
περιπτώσει για ένα Επιμελητήριο  που  έπαιξε  ένα τόσο  μεγάλο 
ρόλο ιστορικά και οι συνάδελφοι ή  και το  Επιμελητήριο  το  ίδιο , 
δεν  υπάρχει αυτή  η  σχέση , ώστε να δούμε  μια διαφορετική 
δράση . 
 Εχθές  στο  συντονιστικό  που  κάναμε  της  Παντεχνικής , 
προβληματιζόμαστε  όντως  ποια θα είναι εκείνα τα ζητήματα 
που  θα δραστηριοποιήσουν  και θα κινητοποιήσουν  τους  
συναδέλφους , ώστε τουλάχιστον  να ξεκινήσουνε  μία σειρά 
από  συζητήσεις , για να μπορέσουμε  να σηκώσουμε  ζητήματα, 
να πάνε μπροστά, να κινητοποιηθούμε  πάνω σε  μια σειρά από  
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ζητήματα, τα οποία εν  πάση  περιπτώσει μπαίνουν  σε  αυτή  την  
κατάσταση . 
 Καταλήξαμε  σε  έναν  γενικό  τίτλο  μηχανική – ξέρω εγώ – 
καταγραφή , προβλήματα από  την  κρίση , δυνατότητες  και 
προοπτικές . Αυτό  βέβαια έχει υποκεφάλαια τα οποία είναι 
πάρα πολλά και χρειάζεται έναν  όγκο  δουλειάς . Γι ’  αυτόν  τον  
όγκο  της  δουλειάς  χρειάζεται να γίνουνε  μία σειρά από  ομάδες  
και να πλαισιωθούνε από  κόσμο  που  τουλάχιστον  να 
δουλέψουνε σε  αυτή  την  κατεύθυνση  και να μπορέσουμε  να 
βάλουμε  τουλάχιστον  ένα πλαίσιο  κινητοποιήσεων  από  εδώ 
και πέρα, που  θα είναι συνεχής , ιεραρχημένος και να στοχεύει 
κάπου . Νομίζω ότι ειλικρινά τα έχουμε  χαμένα.  

Δηλαδή  δεν  μπορώ να φανταστώ ας  πούμε  ότι απόψε  
όπως  και την  άλλη  φορά που  έτσι παρεμπιπτόντως  
παρακολούθησα στη  Διοικούσα, απολύονται  δύο  υπάλληλοι ή  
ξέρω εγώ αυτό  που  ακούγεται για το  κεντρικό προϋπολογισμό  
του  ΤΕΕ , εν  πάση  περιπτώσει φεύγουνε  δύο  υπάλληλοι 
εντάξει, φεύγουνε  δύο  υπάλληλοι, ας  μην  παίξουμε  με  τις  
λέξεις , και δεν  έχουμε  μια εισήγηση  γενικότερης  κατάστασης  
του  που  βρισκόμαστε . Και αυτό  θα έπρεπε να το  έχει αναλάβει 
η  Διοικούσα και να το  συνδυάσει με  το  κεντρικό ΤΕΕ  και να 
μας  φέρει εν  πάση  περιπτώσει ένα στοιχειώδη  απολογισμό…  
(αλλαγή  κασέτας) 

 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  …και να βάζουμε  ζητήματα που  όντως  
ενδιαφέρουν  τους  συναδέλφους  και εμάς  ακόμα. Διαφορετικά 
θα συνεχίσει το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  να απαξιώνεται από  
τους  συναδέλφους . 
 Το  άλλο , κάναμε  τη  συνάντηση  με  τους  Βουλευτές , 
νομίζω ότι τα ζητήματα που  βάλαμε  και έτσι όπως  τα βάλαμε  
ήτανε  λίγο  περιγραφικά. Δεν  τους  βάλαμε  ούτε  προ  των  
ευθυνών  τους , τους  Βουλευτές  και ιδιαίτερα τους  συναδέλφους  
Βουλευτές , γιατί ήρθανε και μας  πουλήσανε  και μούρη  και εν  
πάση  περιπτώσει δεν  καταλαβαίνω τι στόχο  έχουν  αυτές  οι 
συναντήσεις . Όχι δεν  χρειάζομαι  μια επερώτηση  από  τον  
Αυγενάκη, να τη  βράσω. Κάτσε  τώρα, εάν  δεν  τους  βάζουμε  
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προ  των  ευθυνών  τους , δηλαδή  άλλα πάνε και ψηφίζουνε  
πάνω και άλλα μας  λένε εδώ κάτω, ε , εντάξει τότε  να μην  τους  
ξανακαλέσουμε .  
 Όπως  επίσης  και η  αυτή  με  τον  Μπέλτσα. Καλός  ο  
συνάδελφος , ευρηματικός , βρήκε  αυτό  που  βρήκε . Δεν  
κατάλαβα όμως  τη  θεωρία του  σε  σχέση  με  το  τι συμβαίνει 
στην  Ελλάδα και που  δεν  μίλησε  κανείς . Εγώ δεν  δέχομαι σε  
μία εκδήλωση  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  να ακούω τέτοια 
πράγματα, να μας  κάνει την  αμερικάνικη  ανάλυση  για το  τι 
συμβαίνει στην  Ελλάδα. Δεν  ξέρω ήμασταν  οι περισσότεροι, 
κάποιοι είμαστε  εκεί πέρα. Εγώ έφυγα στη  μέση  της  κουβέντας  
του , δεν  δεχόμουνα να ακούω αυτά που  έλεγε. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Και τι σχέση  έχει…, (δεν  αποδίδεται καθαρά, 
μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Τι σχέση  έχει; Τοποθετήθηκε  όμως . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι να μην  κάνουμε  
διάλογο , δεν  θα κλείσουμε  ποτέ . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Και εν  πάση  περιπτώσει θεωρώ ότι δεν  
απαντήθηκε . Τουλάχιστον  με  τις  θέσεις  που  έχουμε  
επεξεργαστεί μέχρι σήμερα στο  Τεχνικό  Επιμελητήριο . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, τις  θέσεις  σας , 
ολοκληρώστε . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Τι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λέω προχωρήστε και να 
ολοκληρώσετε . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Λοιπόν , όσον  αφορά τώρα το  χωροταξικό 
και το  ρυθμιστικό. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ησυχάστε  όμως , ησυχάστε  
λίγο , ησυχάστε  να τελειώσει η  συνάδελφος . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Ναι, τώρα δεν  ξέρω αν  έθιξα κάποια 
προσωπικότητα, εγώ τον  σέβομαι ως  συνάδελφο , μπορεί να 
είναι αυτός  που  είναι όσον  αφορά την  επιστήμη  του , όμως  
όταν  η  επιστήμη  δεν  συνδέεται για μένα με  μια ιδεολογία, ε , 
εντάξει δεν  ξέρω, ας  το  κλείσουμε  εκεί πέρα που  είναι 
κλεισμένος  να τελειώνει η  ιστορία. Ας  μην  το  φέρνουμε  να 
κάνουμε  εκδηλώσεις  στο  ΤΕΕ . 
 Όσον  αφορά τώρα το  ρυθμιστικό και το  χωροταξικό. Εγώ 
συνάδελφοι θεωρώ, δεν  τώρα η  Βάννα απόψε  άκουσα 
έκπληκτη  ότι το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  μέχρι τώρα ιστορικά 
αυτό  που  έκανε  ήτανε  να κλείνεται στα γραφεία του , αν  
κατάλαβα καλά, να επεξεργάζεται τις  θέσεις  του  και απλά να 
τις  δίνει. Ε , νομίζω ότι σε  έναν  σχεδιασμό  που  αφορά την  
πολεοδομία και την  χωροταξία αυτό  είναι λάθος . Οι 
συμμετοχικές  διαδικασίες  προϋποθέτουν  αυτό  που  λες , να 
επηρεάζεις  και να επηρεάζεσαι. Δηλαδή  αν  εγώ τις  δέκα 
θέσεις  που  έβγαλα του  Συλλόγου  Αρχιτεκτόνων  δεν  μπορώ να 
τις  κουβεντιάσω με  δέκα φορείς  να ακούσω εν  πάση  
περιπτώσει κάποια πράγματα να αναπτυχθεί ένας  διάλογος , 
δεν  καταλαβαίνω τι έννοια έχει η  συμμετοχική  διαδικασία. 
Είναι αυτό  ακριβώς  που  έκανε  και η  Περιφέρεια Κρήτης , το  να 
καλεί αποσπασματικά τους  κάθε φορείς , δηλαδή  δήμους  
χωριστά, φορείς  χωριστά που  δεν  τους  έχει καλέσει ακόμα, και 
ούτε  θα τους  καλέσει εγώ πιστεύω και να μην  υπάρχει 
δυνατότητα ανάπτυξης  διαλόγου , τόσο  από  τους  ενεργούς  
φορείς , από  τους  ενεργούς  πολίτες , από  τους  δήμους , ώστε 
αυτό  το  πράγμα όντως  να έχει ένα αποτέλεσμα. Αυτό  ισχύει 
και για το  χωροταξικό και για το  ρυθμιστικό. 
 Θεωρώ σε  αυτή  την  πορεία ελλιπέστατη  την  παρουσία 
του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ναι πρέπει να βγάλουμε  θέση  όμως . 
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ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Τι να βγάλουμε  θέσεις ; Μα πρέπει να 
συμμετέχεις  για να βγάλεις  θέση , δεν  μπορείς  να κλειστείς  
πάλι σε  ένα γραφείο… 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Όχι Φανή μου . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Εντάξει εγώ έτσι νομίζω. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Και μόνο  που  πας  σε  μια διαδικασία πας  με  
κάποιες  θέσεις . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δεν  μπορεί να γίνει έτσι, 
μην  κάνετε  διάλογο . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Δυο  λεπτά, δυο  λεπτά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μην  κάνετε  διάλογο , δεν  
μπορεί να γίνει έτσι συνάδελφε . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Διαμορφώνεις  τις  θέσεις  σου  πηγαίνοντας  
εγώ θα πω. Δηλαδή  εάν  δεν  ακούσεις  τι είπε το  Δημοτικό  
Συμβούλιο… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τώρα συγγνώμη  
συνάδελφοι να πω κάτι; Κάναμε  μία τοποθέτηση  πέντε  λεπτών  
εισήγηση  περί χωροταξικού . Ολοκληρώστε  την  άποψή  σας . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Άμα δεν  μας  ενδιαφέρει να το… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Με  συγχωρείτε, είπαμε  πέντε  
λεπτά και ο  καθένας  κάνει δεκαπέντε . Σε  λίγο  θα είναι τρία 
άτομα εδώ και καλείστε να συζητήσετε  τέσσερα θέματα, άμα 
τα συζητήσετε  να μου  τρυπήσετε τη  μύτη  και μετά περιμένετε 
την  άλλη  Τετάρτη , καλά. 
 Συνεχίστε  και ολοκληρώστε  παρακαλώ. 
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ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Τέλος  πάντων , ας  ολοκληρώσω αν  και θα 
διέκοπτα εγώ μετά από  αυτή  την  παρέμβαση  αλλά εν  πάση  
περιπτώσει. 
 Θεωρώ λοιπόν  ότι αν  δεν  ακούσεις  κάποιους  φορείς  
σημαντικούς  δήμους  το  τι λένε γι ’  αυτά τα ζητήματα δεν  
μπορείς  να περιμένεις  να βγάλεις  πρώτα θέση  και μετά να 
πας . Στην  πορεία διαμορφώνεις  θέσεις , εκτός  αν  είμαστε  η  
Ακαδημία Αθηνών , που  κλεινόμαστε  σε  γραφεία, 
διαμορφώνουμε  θέσεις  και τις  βγάζουμε  έξω.  
 Ο  χωροταξικός  και ο  πολεοδομικός  σχεδιασμός  δεν  είναι 
έτσι, δεν  θέλει τέτοιες  διαδικασίες  και δεν  μπορεί εμείς  ως  
Τεχνικό  Επιμελητήριο  να καθιερώνουμε  τέτοιες  διαδικασίες . 
 Τέλειωσα, δεν  θα πω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο  συνάδελφος  Ξυλούρης . Με  
την  παράκληση  συνάδελφε  Ξυλούρη  να είσαι σύντομος  όσο  
γίνεται. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Σκεφτόμουνα τόση  ώρα αν  θα μιλούσα καθόλου  ή  
όχι, γιατί είναι από  τις  λίγες  φορές  – παιδιά σας  το  λέω 
ειλικρινά – που  έχω φτάσει όσες  φορές , όσα χρόνια 
συμμετέχω σε  συμβούλια, κάνω συνδικαλισμό  τέλος  πάντων , 
αυτή  την  κατάντια δεν  την  έχω δει ποτέ . Και λέω κατάντια με  
την  έννοια της  πραγματικής , δηλαδή  του  εξευτελισμού του  
όρου  συμμετέχω. Εγώ αυτό  το  πράγμα δεν  το  έχω ξαναδεί 
ποτέ . 
 Δεν  ξέρω αν  ισχύει παντού , αλλά αυτή  η  κατάντια του  
Τεχνικού  Επιμελητηρίου , της  Αντιπροσωπείας  για να είμαι 
έτσι…, δεν  την  έχω δει πουθενά. Θεωρώ ότι είναι απόρροια 
και αποτέλεσμα και λογική  της  τακτικής  των  παρατάξεων  που  
λειτουργούσανε στο  Τεχνικό  Επιμελητήριο , οι οποίες  με  την  
τακτική  τους  φέρανε  αυτή  την  κατάσταση  που  είναι ντροπή . 
Είναι όνειδος , είναι ντροπή . Δηλαδή  να λέμε  ότι 
εκπροσωπούμε  ας  πούμε  1.500 ανθρώπους  εδώ πέρα και για 
να κάνουμε  μία αντιπροσωπεία, με  τίποτα δεν  έχει γίνει υπό  
Κ .Σ., πρέπει να είναι δεύτερη ή  τρίτη  φορά και ότι κάτσει.  
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Αυτό  εδώ δεν  είναι Αντιπροσωπεία και σκεφτόμουνα 
πρώτα – πρώτα για να μην  κοροϊδεύω την  παράταξη  την  
οποία εκπροσωπώ και τον  εαυτό  μου , πρώτα δηλαδή  και τον  
Κώστα και μετά και τους  άλλους  που  βρίσκονται  εδώ πέρα, 
που  εγώ εκτιμώ και τιμώ την  παρουσία όλων  των  
συναδέλφων , ανεξάρτητα τις  όποιες  διαφορές  έχουμε , 
χαίρομαι  και όπως  θα το  πω και μετά ας  πούμε  που  χαίρομαι  
και ιδιαίτερα για τον  Κώστα που  κάνει ένα θέμα, που  είναι 
στην  ηλικία που  είναι και δεν  περιμένει τίποτα. Εγώ το  λέω 
γιατί οι παρατάξεις  έχουνε σοβαρές  ευθύνες , πάρα πολύ  
σοβαρές  ευθύνες . Τώρα θα κάνω και την  κριτική  του  
Προέδρου που  ήρθε, που  θεωρώ που  ήτανε  απαράδεκτο που  
δεν  ήτανε  σήμερα εδώ. Όποιος  και να ήτανε  ο  λόγος , όποιος  
και να ήτανε  τέτοιος , από  τη  στιγμή  που  είσαι Πρόεδρος  της  
Διοικούσας  έπρεπε να είσαι εδώ, γνώμη  μου . 

Είναι απαράδεκτο, όπως  για παράδειγμα θεωρώ 
απαράδεκτο που  μέλη  της  Αντιπροσωπείας  έχω να τα δω, την  
φάτσα δεν  τα γνωρίζω. Εγώ κάνω αυτή  την  κριτική  και 
προτείνω ρε  παιδιά τουλάχιστον  να γράψουμε  ποιοι είναι οι 
απόντες , να τους  γράφουμε  να τους  έχουμε  γραμμένους  εκεί. 
Είναι απαράδεκτος  αυτό  το  πράγμα, Διοικούσα και έχω να τον  
δω τόσο  καιρό . Και γι ’  αυτό  θεωρώ, αν  διαβάσω δηλαδή , 
επιτρέψτε  μου  την  κριτική  την  κάνω, εγώ είμαι αυστηρός  στην  
κριτική , θεωρώ ότι η  δράση  της  Διοικούσας  είναι πολύ  
συνεπής  όσον  αφορά από  πού  έρχεται. Αυτό  το  οποίο  
διαβάζω πράγματι, που  για μένα είναι έξω από  τις  
πραγματικές  ανάγκες  των  μηχανικών , τίποτα, αυτό  το  οποίο  το  
οποίο  κάνατε, δεν  έχει καμία σχέση  με  τα πραγματικά 
προβλήματα των  μηχανικών . Όμως  είναι λογικό  γιατί η  
Διοικούσα με  αυτά ασχολείται . Δηλαδή  εδώ ο  κόσμος  χάνεται 
και εμείς  ασχολούμαστε  να κάνουμε , θα σας  τα πω τι κάνετε  
εδώ πέρα. 

Ακούστε , στείλαμε  επιστολή  στον  Πρωθυπουργό  λέει να 
πούμε  για τον  Οργανισμό  Ανάπτυξης , να μην  πω τώρα καμιά 
κουβέντα. Δηλαδή  πραγματικά να στείλουμε  επιστολή  να του  
πούμε  τι; Ένας  που  δεν  θα τη  δει καθόλου  να την  πετάξει; Δεν  
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το  ξέρετε; Και στέλνουμε  και επιστολή  στους  Περιφερειάρχες 
κ .λ .π ., τι είναι αυτά τα πράγματα ρε  παιδιά; 

Δεύτερον , ακούστε  εδώ πέρα, στο  πλαίσιο  λέει της  
πρωτοβουλίας  του  ΕΤΑΚ  για τους  σεισμούς  και για την  
αντισεισμική προστασία, αυτή  είναι η  αντίληψή  σας , τι θέλετε  
να κάνετε ; Εθελοντική  ενημέρωση  των  μηχανικών .  Όχι ρε  
συνάδελφοι εγώ αυτό  το  καταγγέλλω. Η  αντισεισμική 
προστασία του  ελληνικού  λαού  δεν  είναι δουλειά εθελοντική, 
καλή είναι να υπάρχει και αυτή . Η  αντισεισμική θωράκιση  του  
ελληνικού  λαού , των  κτηρίων , των  δομών , των  δρόμων , των  
γεφυρών , είναι δουλειά του  κράτους  και υποχρέωση  του  
κράτους . Του  δημόσιου , του  κράτους  με  πληρωμένους  καλά 
και ενημερωμένους  καλούς  επιστήμονες  να φροντίζει για τα 
κτήρια και όχι να κάνομε  εθελοντική, Ολυμπιακούς  Αγώνες  και 
εθελοντισμούς  στην  φτώχεια και στη  μιζέρια.  

Εγώ δεν  θα περίμενα η  Διοικούσα να πάει να πιάσει από  
το  μπέτι τον  Περιφερειάρχη , να του  πει ρε  κερατά εδώ 
πέφτουνε οι στύλοι – με  ευκαιρία του  ΟΦΗ  – ποιο  κτήριο  μωρέ  
έχει ελέγξει το  κράτος ; Πείτε  μου  ένα δημόσιο  κτήριο  που  έχει 
ελέγξει από  άποψη  στατικής  επάρκειας . Ποιο  κτήριο  έχει 
ελέγξει αν  πάρει φωτιά, το  Βενιζέλειο  άμα πάρει φωτιά θα 
καούν  όλοι μέσα. Ποιος  το  ελέγχει αυτό  το  πράγμα; 
Εθελοντικά θα το  ελέγχετε; Ποιοι είμαστε  εμείς  οι καλοί 
Σαμαρίτες ; Μηχανικοί είμαστε  μωρέ  το  καταλαβαίνετε ;  

Κατά συνέπεια πρέπει εμείς  να απαιτήσουμε  από  το  
κράτος  να πούμε , θέλουμε  οι επιστήμονες , όχι από  αυτούς  
που  κάνουνε  τα αφτιά στα κομπιούτερ, αλλά επιστήμονες  που  
να είναι ειδικευμένοι και να δουλεύουνε στην  υπηρεσία για την  
υγεία και την  προστασία του  ελληνικού  λαού . Εγώ αυτό  
περίμενα. Δεν  το  περίμενα από  εσάς , γιατί αυτή  είναι η  
αντίληψή  σας , κατά συνέπεια δεν  μπαίνω καν  στον  κόπο  να το  
κρίνω.  

Να σας  πω και κάτι άλλο που  κάνετε  εδώ πέρα; 
Συνάντηση  με  τους  Βουλευτάδες , όχι ρε  συνάδελφοι, όχι για 
όνομα του  Θεού  δηλαδή , για όνομα του  Θεού . Μπορείτε να 
τους  ψηφίζετε , με  γεια σας , με  χαρά σας  μπορούμε  να 
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ψηφίζουμε  αυτό  που  θέλω με  γεια μου  με  χαρά μου , όμως  το  
να ζητάω τώρα να ‘ρθει ο  συνάδελφος  που  είναι Βουλευτής  
εδώ και δεν  τον  έχω δει ποτέ  να του  μιλήσω σαν  Βουλευτή , 
όχι ρε  συνάδελφοι, δεν  το  κάνω. Ο  Δεικτάκης , πως  τον  λένε 
τον  Βουλευτή  που  έχουμε  εδώ, πώς  τον  λένε; Του  Μάξιμου  
του  γιο , του  Σενετάκη το  γιο , του  Γιώργη, τον  Μάξιμο , τον  
έχετε δει εδώ ρε  παιδιά ποτέ  εσείς ; Γιατί να τον  καλέσετε να 
του  δώσετε και αξία δηλαδή ; Θέλουμε  να κοροϊδεύουμε  τους  
απατούς  μας ; Θέλουμε  να κάνουμε  κονέ ; Θέλουμε  να πούμε  
ότι κάτι κάναμε  δηλαδή  τέλος  πάντων . Εγώ το  θεωρώ 
απαράδεκτο, αυτούς  τους  ανθρώπους  έπρεπε να τους  πούμε , 
όχι μόνο  δεν  κουβεντιάζουμε  μαζί σας , σας  έχουμε  αντιπάλους  
και δεν  έχει καμία προσωπική  αιχμή , το  παιδί αυτό  δεν  το  
γνωρίζω, τον  είδα στο  δρόμο , με  χαιρέτισε και δεν  ήξερα 
ποιος  ήτανε . Εγώ δεν  τον  ξέρω. 

Όπως  για παράδειγμα όταν  θα μιλήσω για το  γράμμα το  
οποίο  μου  έστειλες  εδώ, αυτό  είναι πρόκληση  συνάδελφοι. Το  
γράμμα του  κ . Σπίρτζη  είναι πρόκληση . Μας  λέει, ακούτε  ρε  
συνάδελφοι τι λέει ο  άνθρωπος  αυτός , βέβαια από  τη  δικιά του  
σκοπιά καλά το  λέει, μα εμείς  τι κάνουμε ; Ακούτε  ρε  παιδιά τι 
λέει, ο  κ . Σπίρτζης  λέει βιώνει μία τρομακτική  δύσκολη  εποχή , 
ο  Σπίρτζης , βιώνουμε , βιώνουμε , κάτσε  ρε  παιδιά είμαστε  
σοβαροί; Ο  Σπίτζης  βιώνει που  έχει 25 προσωπικούς  
συμβούλους  και τα παίρνει χοντρά από  τις  τράπεζες , που  το  
λέω επώνυμα και σαν  παράταξη , για να ξεπουλήσουνε τα 
ταμεία και να μπούνε στην  τράπεζα Αττικής  και να κάνουνε  τις  
κομπίνες  τους ;  Αυτός  βιώνει τρομακτική  εποχή ; Μα 
κοροϊδευόμαστε  ρε  συνάδελφοι;  

Και προσέξτε να δείτε  γιατί πολλές  φορές  παρεξηγούμαι  
λόγω του  ύφους , εγώ μαζί σας  δεν  έχω κανένα προσωπικό  
πρόβλημα. Ή  να το  πω αλλιώς  η  μεγάλη, η  απόλυτα μεγάλη 
πλειοψηφία  θεωρώ ότι είμαστε  στο  ίδιο  καζάνι, εκτός  από  
ορισμένους  που  γλύφουνε  πολλά κόκαλα από  τον  κρατικό  
μηχανισμό , που  είναι και στο  Κεντρικό  και στα Περιφερειακά. 
Η  μεγάλη πλειοψηφία  είναι το  ίδιο  μαζί μου , δεν  μπορώ όμως  
να ανεχτώ αυτούς  τους  ανθρώπους , όπως  δεν  δέχθηκα και το  
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συνάδελφο  που  είναι στη  Διοικούσα Επιτροπή  του  ΤΕΕ , τον  
Ζερβάκη , τον  οποίο  εγώ το  λέω συνειδητά, τον  έχουνε βάλει 
για να ψηφίζει ότι του  λένε. Το  λέω εγώ και γι ’  αυτό  είναι στη  
Διοικούσα και σου  έλεγα πως  εκλέχθηκε.  Δεν  μπορώ να 
ανεχθώ να μου  στέλνει γράμμα αυτά, είναι απαράδεκτο και 
προσβλητικό , όχι γιατί δεν  είναι σωστό , σωστό  είναι για 
αυτόν , για μας  είναι προκλητικό  συνάδελφοι. 

Εγώ έτσι τα βλέπω, έτσι τα βλέπουμε  τα πράγματα και 
θεωρούμε  πρέπει ή  να αλλάξουμε  τακτική  ή  να φύγουμε  και 
εμείς  θα το  βάλουμε  το  θέμα μετά στις  εκλογές , γιατί 
παράνομα έχει γίνει. Παράνομα, υπάρχουνε, παράνομα 
λειτουργούμε  εδώ πέρα και παράνομα είναι όσα γίνονται  στο  
Τεχνικό  Επιμελητήριο . Όμως  επειδή  η  κατάσταση  είναι τραγική  
και δεν  έχει καμία σχέση  με  αυτά τα οποία λέτε  εδώ πέρα, 
ούτε  τις…, αν  εξαιρέσεις  μια – δυο  συναντήσεις  που  γίνανε, 
ούτε  για τις  ημερίδες , ούτε  για τις  συναντήσεις , έχω να σας  
μεταφέρω το  εξής . Οι συνάδελφοί μας  στην  μεγάλη τους  
πλειοψηφία , πάνω από  95% είναι άνεργοι, τελείως . Τέρμα, 
τελειώσανε τα ψέματα και επειδή δεν  θέλω να σας  πω γιατί 
είναι αυτό , γιατί ο  καπιταλισμός  δεν  έχει άλλες  δυνατότητες , 
τελείωσε, τώρα θα τρώμε  ο  ένας  τον  άλλο. Εμείς  σαν  
παράταξη  έχουμε  να κάνομε  το  εξής , πέραν  και έξω από  
ιδεολογικές  διαφορές  και το  λέμε  σοβαρά. Πέρα και έξω από  
πολιτικές , θρησκευτικές  και ότι διάολο άλλες  αντιλήψεις . Η  
μόνη  λύση  που  μας  μένει είναι μία, μία λύση  προτείνουμε  
εμείς . Να δημιουργήσουμε  ένα μέτωπο που  να προστατεύσει 
την  προσωπική  αξιοπρέπειά μας  και την  επαγγελματική  μας  
ύπαρξη  πλέον , ύπαρξη .  

Δεν  πάει άλλο  παιδιά, ας  αφήσουμε  και τις  συναντήσεις  
και να μην  τις  χαρακτηρίσω αλλιώς . Βέβαια έχετε κάθε 
δικαίωμα να το  κάνετε , έχω και εγώ κάθε δικαίωμα να τις  
χαρακτηρίζω. Το  πρόβλημα ξεπέρασε πλέον  οποιοδήποτε  
όριο . Τα 2% και το  3 είναι για μένα ανύπαρκτα, όπως  δεν  
μπορώ να ανεχτώ το  γεγονός  ότι όχι μόνο  ότι φύγανε δυο  
συνάδελφοι, γιατί είναι δεκάδες  οι συνάδελφοι οι οποίοι 
καθημερινά, δεν  έχουνε να πάρουνε  ψωμί και εμείς  δεν  
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βάζουμε , π .χ. ένα θέμα, παράδειγμα, από  αύριο  ρε  κύριε  δεν  
πληρώνουμε  τίποτα. κλείνουμε  το  ΤΕΕ , το  ΤΣΜΕΔΕ  το  
κλείνουμε  τελείως  δεν  ξαναπληρώνουμε  τίποτα. Είδα έναν  
Πρόεδρο , που  εγώ με  αυτές  τις  ενέργειες  δεν  συμφωνώ 
γενικά, είδα έναν  Πρόεδρο  της  Λαμίας  μου  φαίνεται, τον  είδα 
στο  διαδίκτυο  και έλεγε να επιστρέψουμε  σαν  απαράδεκτα τις  
αυξήσεις . Λέω μια σκέψη  για παράδειγμα, εγώ δεν  μπορούσα 
να την  κουβεντιάσω. Πού  θα πάει δηλαδή  η  κατάσταση  να 
συναντώμαι  με  τον  Βουλευτή  και τον  Κεγκέρογλου, του  λέω ότι 
δεν  βγαίνει άλλο . Σιγά μωρέ  που  θα σκάσουνε κιόλας , ντα 
αυτοί το  ψηφίζουνε , αυτοί μωρέ  δεν  τα ψηφίζουνε  αυτά τα 
μέτρα; Εγώ τα ψήφισα; Εσύ  τα ψήφισες ; Ποιος  τα ψήφισε ; 
Όλοι τους  αυτοί δεν  τα ψηφίζουνε ; 

Κατά συνέπεια παιδιά επειδή  πραγματικά εμείς , πάρτε  
μας  ότι είμαστε  οι πολιτικοί Απάτσι, είμαστε  εντάξει, εμείς  
είμαστε  τρελοί, η  κατάσταση  όμως  είναι διαφορετική, δεν  πάει 
άλλο, οι συνάδελφοί μας , αυτά τα μηνύματα που  στέλνουνε  
εμένα και γι ’  αυτό  δεν  έρχονται  και εδώ, μας  θεωρούμε  όλους  
και ίσως  έχουνε δίκιο  μέσα και εμείς , ότι είμαστε  στα παιχνίδια 
τους  δηλαδή . Παίζουμε  ένα παιχνίδι που  δεν  μας  ενδιαφέρει 
πλέον  τίποτα.  Εμένα μου  το  λένε και εγώ δεν  έχω και 
επιχείρημα να τους  πω, ποιες  είναι οι αποφάσεις  που  πήρε  το  
Τεχνικό  Επιμελητήριο ; Παράδειγμα για το  ασφαλιστικό , ποιες  
είναι ρε  παιδιά πρακτικά, να μου  πείτε  τι απόφαση  πήραμε . 
Συμμετείχαμε  λέει στην  Παντεχνική , μα έτσι είναι ρε  παιδιά; Ή  
θα πάμε  στην  Αντιπροσωπεία που  κάνει ο  Πρόεδρος  ο  
Σπίρτζης  με  τους  Προέδρους ; Να μην  πάμε , εγώ προτείνω να 
μην  ξαναπάμε . Και να του  πούμε  ότι αυτοί συνειδητά μας  
έχουνε βάλει να μας  βγάλουνε την  πίστη , γιατί; Γιατί παιδιά 
θέλουνε  να φέρουνε  τέσσερις  Ανώνυμες  Εταιρείες όπως  είναι 
η  ΚΡΗΤΗ  Α .Ε ., το  ΜΑΛΕΒΙΖΙ Α .Ε . και να έχουνε πέντε  – δέκα 
υπαλλήλους  εμάς  με  600 ευρώ, πολλά είπα,  400 ευρώ χωρίς  
ασφάλεια και να πληρώνουμε  και το  ΤΣΜΕΔΕ . 

Θα των  γιαγείρεις  από  τη  μεριά μου  ότι είναι απαράδεκτο 
και προκλητικό . Έτσι να τους  πεις , άμα δεν  συμφωνείς  να 
τους  πεις  ότι εγώ το  βρίσκω απαράδεκτο και προκλητικό . 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  εγώ ενημέρωσα, 
από  ‘  κει και πέρα είναι… 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Ναι αλλά δεν  λες  τη  γνώμη  σου  όμως  Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Η  γνώμη  μου ; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Άμα σου  έγραφε  δηλαδή…, (δεν  αποδίδεται 
καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τη  γνώμη  μου  την  άκουσες . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Πού  είναι; Δεν  είπες  Πρόεδρε μόνο  να με  
συγχωρείς . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Είπα, είπα. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Να την  πεις  να καταγραφεί, να την  πεις . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Άκουσε  με . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Όχι, να την  πεις . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Η  γνώμη  μου  ήτανε  η  εξής . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Να την  πεις . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Την  είπα δεν  την  άκουσες . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ναι καλά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ότι…, μα γιατί αμφισβητείς , 
κάτσε  γιατί αμφισβητείς ; Είπα ότι υπάρχει ένα έλλειμμα 8,5 
εκατομμύρια για τον  προϋπολογισμό  και είναι μονόδρομος , το  
είπα.  
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ποιο  είναι μονόδρομος ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το  να δοθεί αυτό  το  
υπόλοιπο  ποσό , αλλιώς  δεν  μπορεί να λειτουργήσει το  
Τεχνικό  Επιμελητήριο . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Από  ποιον  να δοθεί για πες ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Από  ποιον ; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προφανώς  από  την  κεντρική 
διοίκηση , από  την  κεντρική κρατική  διοίκηση . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ναι αλλά ο  Πρόεδρος  σου  όμως  λέει να το  
πάρουμε  από  τους  μηχανικούς  από  το  2%. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο  Πρόεδρος  μου ; Ποιος  είναι 
ο  Πρόεδρός  μου ; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Αυτός  που  το  υπογράφει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε  να μην  ανοίξουμε  
τώρα επιμέρους  διάλογο , εάν  κάποιος  θέλει να τοποθετηθεί 
από…, συνάδελφε  Σγουρέ  ή  συνάδελφε  Πρόεδρε της  
Διοικούσας  θέλει κανείς  να κάνει τοποθέτηση ; 
Επανατοποθέτηση ;  
 Ο  συνάδελφος  Σγουρός . 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Ήθελα καταρχήν  να απαντήσω στη  συνάδελφο  
Φανή για το  θέμα του  χωροταξικού , πραγματικά δεν  κατάλαβα 
να πω την  αλήθεια την  τοποθέτηση . Το  θέμα της  
παρακολούθησης  είπες  της  αναθεώρησης  του  χωροταξικού  
πλαισίου . Σου  θυμίζω ότι η  επιτροπή  με  δική μου  πρόταση  για 
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την  παρακολούθηση  του  ρυθμιστικού , αποτελείται από  μένα, 
εσένα ως  εκπρόσωπο  του  Συλλόγου  Αρχιτεκτόνων , τη  Βάννα, 
ναι, την  Κική  την  Κοιλάδη  και έχουμε  βρεθεί τελευταία φορά το  
Δεκέμβρη  του  2011 όταν  καταθέσαμε  το   υπόμνημα με  τις  
θέσεις  της  πρώτης  φάσης . Έκτοτε  ουδείς  μας  ειδοποίηση  ποτέ  
για συμμετοχή  σε  κάποια διαδικασία ή  διαβούλευση . Τα 
έχουμε  πει και προχθές  στη  Διοικούσα νομίζω πριν  από  15 
μέρες  και πολύ  ευχαρίστως  όπως  πρότεινε η  Βάννα, βεβαίως  
να ξαναβρεθούμε , διότι απ ’  ότι φαίνεται τώρα έχει αναρτηθεί 
και καιρό  η  βήτα φάση  και βεβαίως  πρέπει να έχουμε  μία 
άποψη  για τη  βήτα φάση . 
 Τώρα όσον  αφορά το  χωροταξικό πραγματικά γίνεται 
σοβαρή  επεξεργασία στο  επίπεδο  της  ομάδας  εργασίας  της  
άμισθης  που  έχει δημιουργηθεί. Συμμετέχουνε 13 ή  14 
συνάδελφοι και νομίζω ότι ίσως  μετά από  μια ή  δυο  βδομάδες  
θα υπάρχει ένα ουσιαστικό  πόρισμα από  όλη  αυτή  την  
συζήτηση  πάνω στην  Α1 φάση , το  οποίο  το  περιμένει και η  
ομάδα εργασίας  η  Κα Κουτσινιώτη  και νομίζω ότι έχει γίνει 
πραγματικά…, επειδή αναφερόσουνα συνεχώς  στο  χωροταξικό 
και μου  έκανε  εντύπωση . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Δηλαδή  νομίζω ότι αυτή  την  εποχή  πραγματικά 
της  μεγάλης  δυσκολίας , που  πραγματικά οι συνάδελφοι είναι 
στα όρια της  ύπαρξης της  επαγγελματικής , το  να 
συμμετέχουνε ακόμα με  ένα τρόπο  τόσο  συστηματικό  σε  
ομάδες  εργασίες  όπως  αυτή  για το  χωροταξικό, είναι ένα 
ζήτημα που  νομίζω ότι τιμά το  Επιμελητήριο . Είναι προφανές  
ότι το  Επιμελητήριο  δεν  έχει τη  δυνατότητα να πληρώνει πια 
ομάδες  εργασίας  έτσι όπως  πλήρωνε  παλιά, αλλά νομίζω ότι 
καταρχήν  οι συνεδριάσεις  της  ομάδας  εργασίας  είναι ανοιχτές  
και εμείς  θα θέλαμε  πραγματικά, και το  λέω και από  εδώ, 
όποιος  έχει να καταθέσει όποιες  απόψεις  πάνω στο  
χωροταξικό των  470 σελίδων  την  πρώτη  φάση , ας  το  κάνει. 
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Είναι μία πραγματικά ιστορία η  οποία χρειάζεται πάρα πολύ  
δουλειά και πάρα πολύ  κόπο  και γι ’  αυτό  ευτυχώς  που  
βρέθηκε  αυτή  η  μεγάλη ομάδα η  οποία μοιράστηκε τη  δουλειά, 
έχει γίνει επεξεργασία του  υλικού , και νομίζω ότι η  πρόταση  
πραγματικά που  θα καταθέσει το  Επιμελητήριο  για την  
αναθεώρηση , θα είναι μια πρόταση  η  οποία έχει ένα 
περιεχόμενο , ένα χαρακτήρα και σαφώς  θα είναι 
προσανατολισμένη στην  κατεύθυνση  των  θέσεων , των  
απόψεων  που  έχει όλα αυτά τα χρόνια το  Επιμελητήριο  πάνω 
στα τομεακά ζητήματα που  αναφέρονται. Δεν  θα είναι δηλαδή  
μια πρόταση  η  οποία θα προκύπτει από  ένα κολάζ  απόψεων  
των  μελών  της  επιτροπής  μόνο , γι ’  αυτό  έχω μπει εκ  μέρους 
της  Διοικούσας . 
 Τώρα επίσης  αναφέρθηκε  σε  ένα άλλο θέμα, θύμισέ  μου , 
είπες  και ένα δεύτερο ζήτημα στο  οποίο  ήθελα να… 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Της  Παντεχνικής ; 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ: Όχι της  Παντεχνικής . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Τους  Βουλευτές ; 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ: Ναι για τον  Μπλέτσα, για τον  Μλέτσα. 
 Κοίταξε  να δεις , νομίζω ότι είναι, σέβομαι πάρα πολύ  
καλά την  άποψη  που  μπορεί να είχε ο  καθένας  μας  για τον  
οποιοδήποτε  ομιλητή  και τις  απόψεις  που  μεταφέρει. Εγώ 
αναφέρθηκα στην  εκδήλωση  του  Μπλέτσα λέγοντας , ότι ο  
Μπλέτσας  κλήθηκε  από  μας  για τη  συγκεκριμένη  συμβολή  του  
και συμμετοχή  του  σε  ένα πρόγραμμα, το  laptop των  100 
δολαρίων , που  νομίζουμε  ότι είχε ένα χαρακτήρα και ένα 
περιεχόμενο  αλληλεγγύης  που  πραγματικά και εμάς  μας  
ενδιαφέρει. 
 Από  ‘κει και πέρα αν  τώρα εσύ  αξιολογείς  από  την  
τοποθέτησή  του  στη  διάρκεια της  εκδήλωσης  ότι εκφράζει την  
αμερικάνικη  αντίληψη  για τα πράγματα, μπορώ και να 
συμφωνήσω μαζί σου , ότι βεβαίως  και πρέπει να τη  
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στηλιτεύουμε  τέλος  πάντων  αυτή  την  αντίληψη , τουλάχιστον  
στα πράγματα στα οποία δεν  μας  βρίσκει σύμφωνους . Τώρα 
το  να μην  δεχόμαστε  όμως  να ακούσουμε  μια διαφορετική 
άποψη  μέσα στο  χώρο  του  Επιμελητηρίου , γιατί τον  
προηγούμενο μήνα, 28 του  Φλεβάρη  έγινε  αυτό , στις  28 του  
Γενάρη  έγινε  μία άλλη  εκδήλωση , όπου  δυο  καλεσμένοι, 
δηλαδή  η  Ράνια η  Κλουτσινιώτη  αν  θυμάσαι και η  Έθρα η  
Μαριά, θέσανε ζητήματα του  τοπίου . Να αναφερθούμε  λοιπόν  
και σε  αυτή  την  εκδήλωση  που  ήτανε  μία εκδήλωση  που  είχε  
έναν  άλλο  χαρακτήρα.  

Και βεβαίως  πιστεύω ότι και οι εκδηλώσεις  έστω αυτές  
με  τα λίγα μέσα που  έχουμε  πια να κάνουμε  το  επόμενο  
διάστημα, θα έχουνε ένα τέτοιο  περιεχόμενο . Εγώ έχω κάνει 
και προτάσεις , ίσα – ίσα που  μας  ενδιαφέρει να ακούμε  εδώ 
πέρα απόψεις  που  δεν  είναι συστημικές . Μακριά από  μένα 
τέλος  πάντων  όποια τέτοια αντίληψη  και αν  θέλεις  να σου  πω 
και την  άποψή  μου  για τη  συνάντηση  των  Βουλευτών , μπορώ 
να στην  πω κατ ’  ιδίαν  μετά, διότι έχω πολύ  πιο  ακραία άποψη  
από  τη  δική σου .  

Αυτό . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε  συνάδελφε  
Σγουρέ .                          
 

ΘΕΜΑ  3ο  
 

Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη  Διοικούσα 
Επιτροπή  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Περνάμε  στο  επόμενο  θέμα, 
Έλεγχος  ερωτήσεις  – επερωτήσεις  προς  τη  Διοικούσα 
Επιτροπή . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Πιο  δυνατά Πρόεδρε, πραγματικά δεν  σε  ακούμε . 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λέω, μετά την  ολοκλήρωση  
των  τοποθετήσεων  που  ήτανε  έτσι ιδιαίτερα, μετά την  
ολοκλήρωση  των  τοποθετήσεων  πάμε  στο  3ο θέμα της  
ημερήσιας  διάταξης, το  οποίο  δεν  έχει υποβληθεί ερώτηση  – 
επερώτηση  προς  τη  Διοικούσα Επιτροπή  όπως  προβλέπει η  
διάταξη  του  κανονισμού… 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Δεν  ακούγεται τίποτα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, μπορείτε να 
ησυχάσετε  λίγο ; Ωραία. 
 Είπα το  3ο θέμα, έλεγχος  ερωτήσεις  – επερωτήσεις  προς  
τη  Διοικούσα Επιτροπή  δεν  υφίσταται, καθώς  με  βάση  το  
άρθρο  4 παράγραφος  1 του  κανονισμού  λειτουργίας , δεν  έχει 
τεθεί κάποια ερώτηση  στο  Προεδρείο  και περνάμε  στο  
επόμενο  θέμα που  είναι το  ψήφισμα. 
 Μετά το  ψήφισμα θα συζητηθεί η  ανάπτυξη  για το  
περιβάλλον  και ακολούθως  οι εκλογές , το  θέμα που  μπήκε  για 
τις  εκλογές  από  την  Πανεπιστημονική . 
 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

ΘΕΜΑ  1ο  
 

ΨΗΦΙΣΜΑ  
 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θα παρακαλούσα λοιπόν  
όλοι να συνδράμουμε  να τα συζητήσουμε  και τα τρία θέματα, 
διότι ευθύς  από  τώρα σας  λέω, ότι δεν  θα γίνει συνεδρίαση  
την  επόμενη  βδομάδα, εγώ τουλάχιστον  αδυνατώ, καμία 
ημέρα της  εβδομάδας  και αν  κάποιο  θέμα μείνει θα πάει στην  
επόμενη  συνεδρίαση , όποτε  αυτή  οριστεί. 
 Παρακαλώ το  συνάδελφο  τον  Γιάννη τον  Κασαπάκη να 
αναπτύξει το  ψήφισμα. 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Η  Αντιπροσωπεία του  Περιφερειακού  
Τμήματος  Ανατολικής  Κρήτης  του  Τεχνικού  Επιμελητήριου  
Ελλάδος , στη  συνεδρίαση  της  10ης Απριλίου  2013 μετά από  
πρόταση  της  παράταξης Δημοκρατική  Ένωση  Μηχανικών , 
καταδικάζει την  παρακάτω ψηφισθείσα τροπολογία, κατά τη  
συζήτηση  του  νομοσχεδίου  διαμόρφωση  φιλικού  αναπτυξιακού 
περιβάλλοντος  για στρατηγικές  και ιδιωτικές  επενδύσεις  και 
άλλες  διατάξεις  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  
Ανταγωνιστικότητας  Υποδομών  Μεταφορών  και Δικτύων . 
 Η  τροπολογία αποτελείται από  ένα άρθρο  και έχει ως  
εξής : 
 Δεν  συνιστά απιστία κατά την  έννοια των  άρθρων  256 και 
390 του  Ποινικού  Κώδικα, για τον  Πρόεδρο , τα μέλη  του  Δ.Σ. 
και τα στελέχη  των  τραπεζών , η  σύναψη  δανείων  πάσης  
φύσεως  με  Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου  ή  Ιδιωτικού  Δικαίου  μη  
κερδοσκοπικού  χαρακτήρα, του  ευρύτερου δημόσιου  τομέα, 
όπως  οριοθετείται κατά νόμο , καθώς  και η  εν  γένει παροχή  
πιστώσεων  σε  αυτά, εφόσον  πληρούνται  οι ακόλουθες  
προϋποθέσεις . 
 Υφίστανται  αποφάσεις  των  θεσμοθετημένων  εγκριτικών  
επιτροπών  ή  οργάνων  κάθε τράπεζας  και δεύτερον  τηρήθηκαν  
κατά τη  χορήγηση  τους  οι σχετικές  κανονιστικές  διατάξεις  της  
Τράπεζας  της  Ελλάδος . 
 Την  τροπολογία κατέθεσαν  την  4η Απριλίου  2013 οι 
Βουλευτές  της   Νέας  Δημοκρατίας  Δημήτριος  Χριστογιάννης , 
Δημήτρης  Τσουμάνης  και Διονύσιος  Ταμανίτης . Σύμφωνα δε  
με  την  αιτιολογική  έκθεση  είναι αυτονόητο  ότι η  διάταξη  
καταλαμβάνει και τα ήδη  χορηγηθέντα ή  εκκρεμή  δάνεια. 
 Το  ΠΑΣΟΚ  και η  Νέα Δημοκρατία έχουν  πάρει δάνεια 
από  τις  τράπεζες  συνολικού  ύψους  244,20 εκατομμύρια ευρώ, 
τα οποία με  την  τροπολογία μετατρέπονται σε  δωρεά από  τις  
τράπεζες  με  τις  ευλογίες  της  Βουλής  των  Ελλήνων . 
 Συνάδελφοι δυο  απλά πράγματα, ως  συνήθως  είθισται  
στην  ελληνική  βουλή  στο  παραπέντε, μία τα ξημερώματα, οι 
τροπολογίες  για να περνάνε ορισμένα θέματα. Αυτό  τώρα τι 
είναι; Ξέρετε την  γνωστή  φόρμουλα, τα κόμματα βάσει των  
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ποσοστών  που  έχουνε στις  εκλογές , παίρνουνε  δάνειο , 
μάλλον  παίρνουνε  κρατικό  προϋπολογισμό  και αυτά 
πηγαίνοντας  στις  τράπεζες  παίρνουνε και εξοφλούνε  
μελλοντικές  υποχρεώσεις  που  έχει το  Κοινοβούλιο . Εσείς  και 
εγώ άμα πάμε  να πάρουμε  ένα δάνειο  θα μας  πούνε  την  μάνα 
μας  και τον  πατέρα μας  υποθήκη  και δυο  – τρεις  πτυχές  από  
πεθαμένους  συγγενείς  μας  για να μας  δώσουνε  εκατό  ή  
διακόσια ή  τριακόσια ευρώ. Το  ζήτημα είναι πότε  θα 
σταματήσουνε  επιτέλους  αυτά τα πράγματα και αυτή  η  
κοροϊδία με  τη  σπατάλη . Και ποιος  μου  λέει εμένα ότι αύριο  – 
μεθαύριο  και πως  θα μπορούν  αυτά να πληρωθούνε τη  στιγμή  
που  μεθαύριο  το  ΠΑΣΟΚ  μπορεί να μην  υφίστανται . Η  Νέα 
Δημοκρατία το  ίδιο , πώς  αυτά θα πληρωθούνε; 
 Αυτά ζητώ λοιπόν  η  Αντιπροσωπεία να ψηφίσει ως  έχει 
το  πόρισμα και αν  είναι και κάποιος  διαθέσιμος  να βάλει ή  να 
βγάλει δεν  έχω τη  διάθεση  να αρνηθώ. Απλά η  ιδέα ποια είναι; 
Ότι επιτέλους  τουλάχιστον  να σταματήσουν  να μας  
εμπαίζουνε. 
 Αυτά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ερωτήσεις , Μπάκιντας , 
άλλος  ή  άλλη  συνάδελφος ; Ο  συνάδελφος  Ινιωτάκης , 
ερωτήσεις , ερωτήσεις  μπορεί να γίνουν  διευκρινιστικός  
ερωτήσεις , Ξυλούρης ; Ξυλούρης , άλλος  συνάδελφος  ή  
συναδέλφισσα; Όχι, έχω και εγώ μια ερώτηση . 
 Ξεκινάμε  με  τον  συνάδελφο  Μπάκιντα. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Δεν  κατάλαβα από  πού  προκύπτει ότι με  την  
τροπολογία αυτή  χαρίζονται τα δάνεια που  έχουνε πάρει ήδη . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφος  Ινιωτάκης . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Και εγώ το  ακούω πρώτη  φορά 
αγαπητοί συνάδελφοι το  θέμα, δεν  έχω καμία απολύτως  
ενημέρωση  για το  αν  χαρίστηκαν , αν  ρυθμίστηκαν , αν  
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διευκολύνονται . Άρα πρέπει να είναι απόλυτα σαφές  για 
οτιδήποτε  ψηφίσουμε . 
 Και δεύτερον , μόνο  το  ΠΑΣΟΚ  και η  Νέα Δημοκρατία 
έχουν  πάρει δάνεια; Τα άλλα κόμματα δεν  πήρανε ;  Δεν  
πρέπει να αναφέρεται λοιπόν  σε  μια ανακοίνωση  και τα άλλα 
κόμματα; Άσχετα αν  το  ένα πήρε  εκατό  και το  άλλο πήρε  δέκα. 
Πήραν  απ ’  ότι ξέρω εγώ όλα τα κόμματα, όσα ήτανε  και 
εκπροσωπούτανε στο  εθνικό  κοινοβούλιο , ανάλογα με  την  
κοινοβουλευτική  τους  δύναμη  την  περίοδο  την  οποία πήρανε , 
πήρανε  όλα τα κόμματα. Για μένα κακώς , κακώς  που  
χρηματοδοτούνται  αν  θέλετε  από  το  ελληνικό  λαό  οι 
λειτουργίες  οι κομματικές .  
 Αν  θέλετε  λοιπόν  μπορούμε  να το  βάλουμε  και αυτό  να 
το  προσθέσουμε , ότι κακώς  χρηματοδοτούνται  ειδικά αυτή  την  
περίοδο  που  ο  ελληνικός  λαός  βάλλεται, αλλά να πούμε  για 
όλα τα κόμματα του  ελληνικού  κοινοβουλίου . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο  συνάδελφος  Ξυλούρης . 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Έχει ψηφιστεί Γιάννη αυτό  τώρα; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ως  τροπολογία έχει ψηφιστεί. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ξυλούρης . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Στο  γενικό τι; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Στο  γενικό δεν  ξέρω αν  ψηφίστηκε  γιατί και 
σήμερα άκουγα στις  ειδήσεις  ότι υπήρχε  περίπτωση  να 
ψηφιστεί. Αλλά ως  τροπολογία και μάλιστα ο  κοινοβουλευτικός  
εκπρόσωπος είπε ότι η  Κυβέρνηση  δεν  θα το  αποσύρει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, εγώ είχα να κάνω 
μία ερώτηση  την  οποία την  κάνανε προηγούμενα οι 
συνάδελφοι οπότε  καλύφθηκα. Έχεις  να μας  απαντήσεις  σε  
αυτό ; 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ναι, το  θέμα απ ’  ότι τουλάχιστον  λένε οι 
πληροφορίες  τα άλλα κόμματα που  έχουνε πάρει 
εξυπηρετούνε τα δάνεια, αυτά είναι για δάνεια τα οποία δεν  
εξυπηρετούνται, γι ’  αυτό  ακριβώς  αναφέρει τα δύο  μόνο  
κόμματα το  ψήφισμα. Τα άλλα εξυπηρετούνται, δίνουνε , 
δηλαδή  το  δάνειο  που  παίρνουνε  δίνουνε  τις  δόσεις , ενώ αυτοί 
έχουν  σταματήσει να πληρώνουνε, τουλάχιστον  αυτό  λένε οι 
πληροφορίες . Γι ’  αυτό  αναφέρω μόνο  τα δυο  κόμματα, τώρα 
να τα αφαιρέσουμε  δεν  έχω πρόβλημα, να τα αφαιρέσουμε , 
αλλά κάποια στιγμή  πρέπει να πούμε  ή  να προσθέσουμε  ή  να 
αφαιρέσουμε  οτιδήποτε . Δεν  είναι ότι αυτό  και μόνο  αυτό  
χωρίς  διάθεση  να αφαιρέσουμε  ή  να προσθέσουμε . 
 Αυτό  ήθελα να πω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, έχεις  να πεις  κάτι 
άλλο; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Όχι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τοποθετήσεις . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Δεν  απάντησε  όμως . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Α , για τη  δωρεά. Συνάδελφε  πουθενά δεν  
αναφέρεται αλλά όταν  το  ΠΑΣΟΚ  ας  πούμε , μια και το  ΠΑΣΟΚ  
έχει την  πτώση  των  ποσοστών , δεν  δικαιούται  να πάρει αυτά 
που  παίρνει τώρα και ήδη  έχει προεξοφλήσει μελλοντική  
εργασία. Την  οποία μελλοντική  εργασία να το  πούμε  δεν  
μπορεί να την  κάνει αν  συνεχίσει με  αυτά τα ποσοστά. Άρα 
δωρεά δεν  είναι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δεν  κατάλαβα καλά, 
συγγνώμη  που  διακόπτω γιατί την  ίδια ερώτηση  ήθελα να 
κάνω και εγώ. Από  την  τροπολογία πώς  προκύπτει ότι 
χαρίζονται τα προηγούμενα; 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Μα ήδη  με  το  ποσοστό  που  έχει πάρει το  
ΠΑΣΟΚ  ήδη  είναι πίσω. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ναι βέβαια δωρεά δεν  είναι; Πώς  θα του  τα 
πάρεις  πίσω τη  στιγμή  που  δεν  έχει με  την  γλώσσα των  
αριθμών ; 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Θα οδηγήσει ουσιαστικά. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ε , βέβαια. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Αδυναμία πληρωμής  δηλαδή . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ε , ναι, δωρεά δεν  είναι συνάδελφοι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι τοποθετήσεις  
πάμε  τώρα, ερώτηση  θέλεις  να κάνεις ; 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Όχι τοποθέτηση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν  τοποθετήσεις , 
ξεκινάμε  τοποθετήσεις  συνάδελφος  Φανουράκης , άλλος  
συνάδελφος  ή  συναδέλφισσα τοποθέτηση ; Μπριλάκις , άλλος  
συνάδελφος ; Κλείνει λοιπόν  ο  κατάλογος , Φανουράκης , 
Μπριλάκις . 
 Στο  βήμα ο  συνάδελφος  Φανουράκης . 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Προς  το  Γιάννη, εγώ προτείνω να φύγει η  
τελευταία πρόταση , ότι το  ΠΑΣΟΚ  και η  Νέα Δημοκρατία έχουν  
πάρει που  είναι και συμπέρασμα και είναι άποψη  και ότι θα 
τους  χαριστούνε. Εμείς  σταματάμε  στο  προηγούμενο, ότι 
καταδικάζουμε…  (αλλαγή  κασέτας)  
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ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  …λερωμένη τη  φωλιά τους  και έχουνε να 
κάνουνε  το  πρώτο  βήμα και το  σημαντικό  να απαλλαγούν  από  
ευθύνες . Δεν  θέλουμε  να απαλλαγεί κανείς  από  ευθύνη , εμείς  
έχουμε  ποινικοποιήσει και εσαεί καταδίκη και στον  αιώνα τον  
άπαντα ας  πούμε  και τα παιδιά μας . Και αυτοί πρέπει να το  
διευκρινίσουν , το  δικαστήριο  έχει υποτίθεται την  αυτή  να 
κρίνει αν  υπήρχε  απιστία ή  δεν  ξέρω εγώ τι. 
 Άρα εγώ συμφωνώ, διαφωνούμε  ως  προς  το  κύριο  
κομμάτι ποιο  είναι; Ότι (…) και σπρώχνουν  εκεί ότι όποιος  
κάνει και κάτι απαλλασσόμαστε  και άμα κλέψω και επιστρέψω 
λέει και τα λεφτά κάτι τέτοιο  ψηφίζουνε  πάλι, πάλι έχουν  
μειωμένη αυτή . Και αυτό  ετοιμάζονται να το  ψηφίσουνε . 
Δηλαδή  αν  αφαιρεθεί το  τελευταίο  που  κάνει και σε  αναφορά 
σε  κόμματα που  μπορεί να θίγει κάποιους  ξέρω εγώ, και δεν  
ξέρουμε και τι ακριβώς , όλη  η  πρόταση  από  εκεί και κάτω. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  ΠΑΣΟΚ  και Νέα Δημοκρατία να φύγει αυτή  η  
φράση . 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Να φύγει όλο  αυτό  το  πράγμα εκεί πέρα. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Μετά το  ψηφίζεις . 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Ναι το  ψηφίζω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο  συνάδελφος  Μπριλάκις . 
 Ησυχάστε  να προχωρήσουμε . 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Διαβάζω σε  πολλά, εφημερίδες , τηλεοράσεις , 
ξέρω εγώ διάφορα, τη  λέξη  ιδρύματα, τραπεζικά ιδρύματα, 
δηλαδή  φιλανθρωπικά ιδρύματα; Τι είναι οι τράπεζες  εγώ δεν  
κατάλαβα ακόμα και αυτό  που  εγώ διαφωνώ είναι οι κολεγιά, 
το  τραπεζικό  σύστημα με  τον  κρατικό  προϋπολογισμό . Με  
ομόλογα κρατικά που  κατατίθενται  σε  τράπεζες , που  παίρνουν  
και καταθέσεις  και όλα αυτά. Αυτό  είναι το  μεγάλο σκάνδαλο, 
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το  μεγάλο σκάνδαλο είναι ότι έχουνε γίνει ένα πράγμα 
ανακατεμένο , τραπεζικό  σύστημα και κράτος .  
 Από  την  άλλη  μεριά εκείνο που  θέλω εγώ σαν  πολίτης  
είναι να ξέρω των  κομμάτων  ποιος  τα χρηματοδοτεί και πόσο . 
Στην  Αμερική  υπάρχει νόμος , τα κόμματα είναι υποχρεωμένα 
να δημοσιεύουνε τις  εισφορές . Μπορείς  να δώσεις  όσα λεφτά 
θέλεις  σε  ένα κόμμα αλλά πρέπει να το  ξέρει όλος  ο  κόσμος . 
Εμείς  εδώ ούτε  δεν  το  ζητάμε , γι ’  αυτό  εγώ δεν  ψηφίζω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, σύντομα όμως , 
σύντομα όμως . Ησυχάστε , ησυχάστε , σύντομα συνάδελφε . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Συνάδελφε  ένα λεπτό  γιατί όταν  ψηφίζουμε  κάτι 
πρέπει να λέει. Δεν  συνιστά απιστία με  την  έννοια του  άρθρου  
56390 του  Ποινικού  Κώδικα, εγώ δεν  ξέρω ποια είναι αυτά τα 
άρθρα και δεν  ξέρω τι σημαίνει.  
 Μετά, νομικά, έτσι τυπικά όπως  θα το  δεις  θα μπορούσε  
κάποιος  να πει, θα μπορούσε  λέω να πει, ότι εφόσον  ο  
Διευθυντής  ή  το  Διοικητικό  Συμβούλιο , ο  Πρόεδρος  έχουνε τις  
εγκριτικές  των  θεσμοθετημένων  εγκριτικών  επιτροπών  της  
τράπεζας  και τηρήθηκαν  οι σχετικές  κανονιστικές  πράξεις  της  
Ελλάδας , δηλαδή  τα γράφουνε με  τέτοιο  τρόπο .  
 Εγώ επί της  ουσίας , όχι μόνο  συμφωνώ, επαυξάνω και 
θέλω να μου  επιτρέψετε να πω δυο  κουβέντες . Ότι όχι μόνο  τα 
κόμματα αλλά και όλα αυτά που  λέει εδώ μέσα Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου  ή  Ιδιωτικού  Δικαίου  μη  κερδοσκοπικού  
χαρακτήρα, πώς  το  λένε, μη  κυβερνητικές  οργανώσεις  κ .λ .π ., 
που  είναι το  μακρύ  χέρι της  κρατικής  εξουσίας , όχι μόνο  
δανειοδοτούνται, αλλά παίρνουνε απίστευτα αγύριστα λεφτά. 
Και ότι οι τράπεζες  στηρίζουνε εκείνα τα κόμματα και εκείνους  
τους  οργανισμούς  και εκείνες  τις  οργανώσεις , οι οποίες  τους  
βοηθάνε να περάσουν  τα αντιλαϊκά μέτρα.  
 Κατά συνέπεια εγώ συμφωνώ με  τη  λογική  να το  
καταψηφίσουμε , δεν  ξέρω όμως  αν  είναι και αρκετό και αν  λέει 
όλη  την  πραγματικότητα. Δηλαδή  να δείξει ότι οι τράπεζες  που  
είναι, έχουνε όλη  την  οικονομική  εξουσία μαζί με  τα 
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μονοπώλια, δωροδοκούνε, αγοράζουν  και εξαγοράζουν  
πολιτικούς  και κόμματα, για να κάνουνε  την  πολιτική  τους . 
Κατά συνέπεια συμφωνώ. Όμως  δεν  ξέρω αν  θα μπορούσε , 
σίγουρα θα μπορούσε  να προστεθούνε και άλλες  ξέρω εγώ, 
άλλα τμήματα που  να δείχνει στην  ολότητά του  την  κατάσταση . 
Όμως  σε  γενικές  γραμμές  συμφωνώ, δεν  ξέρω το  από  κάτω 
κομμάτι αν  μπορεί να συνδεθεί με  το  από  πάνω έτσι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κάποιος  άλλος  συνάδελφος  
θέλει να προσθέσει κάτι; Ή  να προτείνει μία προσθήκη  ή  μια 
αφαίρεση  ή  οτιδήποτε ; Υπάρχει κάποιος ; Εγώ για παράδειγμα 
θα πρότεινα και αν  δεν  έχει κανείς  άλλος  να προσθέσει κάτι, 
γενικώς  συμφωνώ με  το  πνεύμα του  ψηφίσματος , παρακαλώ 
συνάδελφοι, όμως  επειδή δεν  είναι μόνο  δύο  κόμματα είναι και 
τα άλλα κόμματα, μπορεί ενδεχομένως αυτά να είναι η  
πλειοψηφία , η  τελευταία παράγραφος  να φύγει τελείως . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Εντάξει, για το  ΠΑΣΟΚ  και τη  Νέα Δημοκρατία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Η  τελευταία παράγραφος , 
όχι η  πρόταση . Είπε η  Πανεπιστημονική  η  τελευταία πρόταση , 
εγώ λέω η  τελευταία παράγραφος , με  την  έννοα ότι δεν  είναι 
αυτονόητο  με  την  αιτιολογική  έκθεση  ότι τα προηγούμενα 
δάνεια θα χαριστούν . Δηλαδή  τα προηγούμενα δάνεια θα 
χαριστούν ; Μπορεί να είναι στάση  πληρωμών , λέω εγώ τώρα. 
Δεν  ξέρω αν  κάποιος  άλλος  συνάδελφος  θέλει, εγώ δηλαδή  
προτείνω αυτό  να ψηφιστούν  οι δύο  παράγραφοι, η  πρώτη  και 
η  δεύτερη, η  τρίτη  να αφαιρεθεί, αν… 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Να ξαναδιαβαστούν ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να ξαναδιαβαστούν . Θέλεις  
να τις  διαβάσεις  Γιάννη; Διάβασε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πρόεδρε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ορίστε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Εγώ έκανα μία πρόταση  
παρακαλώ να μπει στο  ψήφισμα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ποια; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Ανάφερα συγκεκριμένα το  εξής… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Προσθήκη  δηλαδή . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Τι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προσθήκη . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Προσθήκη . 
 Εμείς  θεωρούμε  ότι σε  αυτή  την  κρίσιμη  χρονική  στιγμή  
αλλά και γενικότερα, χρήματα του  ελληνικού  λαού  για τις  
κομματικές  λειτουργίες  δεν  πρέπει να δίδονται . Να ζητάμε  
λοιπόν  να μην  χρηματοδοτεί το  ελληνικό  κράτος  τις  κομματικές  
λειτουργίες  όλων  των  κομμάτων . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Άλλο  θέμα πάμε  τώρα, το  πνεύμα του  
ψηφίσματος  δεν  είναι αυτό . 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό , ένα λεπτό . 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι ένα λεπτό . 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Είναι αφύσικο . 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Νομίζω ότι η  τροπολογία 
αναφέρεται, παρακαλώ, παρακαλώ να προχωρήσουμε . Η  
τροπολογία λέει Νομικά Πρόσωπα δημοσίου  ή  ιδιωτικού  
δικαίου , άρα δεν  αποκλείει τίποτα, δεν  αποκλείει τίποτα, 
μπορεί να είναι και κόμματα. 
 Επομένως  η  προσθήκη  που  είπες  Πρόεδρε ποια είναι η  
προσθήκη  που  είπες ; Να κάνουμε  ιδιαίτερη  αναφορά στα 
κόμματα; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Όχι ζητάμε  την  κατάργηση  της  
χρηματοδότησης  των  κομμάτων . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μάλιστα, η  κατάργηση  της  
χρηματοδότησης  των  κομμάτων , ωραία, αυτή  είναι μία 
προσθήκη  που  λένε . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Πάμε  σε  άλλους  ατραπούς  αν  ζητήσουμε  αυτό  
το  πράγμα, θα ζητήσουμε  ύστερα το  κόμματα να τους  
χρηματοδοτούνε κάτω από  το  τραπέζι. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Να πω κάτι μια στιγμή ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ορίστε. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Γιατί κάτω από  το  τραπέζι; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ε , καλά. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Ακούστε , ακούστε  κάτι. Επειδή  το  θέμα της  
χρηματοδότησης  των  κομμάτων  είναι πάρα πολύ  δύσκολο  για 
να το  συζητήσουμε  σε  ένα ψήφισμα, γι ’  αυτό  αν  πούμε  να μην  
χρηματοδοτούνται  από  τράπεζες  ή  αν  πούμε  μην  
χρηματοδοτούνται  τώρα, δηλαδή  παλιά ή  μετά ναι, μην  πούμε  
στο  πώς  θα χρηματοδοτηθούν  τα κόμματα. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Δεν  είναι το  πνεύμα του  ψηφίσματος  αυτό . 
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Το  θέμα είναι, αυτό  που  νομίζω που  θέτει ο  
Γιάννης  είναι αν  αυτή  τη  στιγμή  πάνε ακριβώς  επειδή ξέρουνε 
ότι κάποια δάνεια δεν  πρόκειται να πληρωθούνε, πάνε να 
απαλλαγούν  αυτοί που  τα δώσανε, που  τα δώσανε με  
λιγότερους  όρους  απ ’  ότι στον  καθένα από  μας . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Μάλιστα. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Αυτό  το  θέμα θέτει. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ναι βέβαια αυτό  είναι το  θέμα. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Ε , αυτό  μόνο  να πούμε  τώρα, μην  πιάσουμε  
να ανοίξουμε  ποιος  πρέπει να χρηματοδοτεί τα κόμματα και 
πότε . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Αυτό  είναι και το  πνεύμα του  ψηφίσματος , ότι 
κάποια στιγμή  πρέπει… 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Εγώ δεν  αισθάνομαι  ότι ξέρω και να 
απαντήσω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Επομένως  μια πρόταση  
είναι να αφαιρεθεί τελείως  η  τελευταία παράγραφος  και 
υπάρχει η  πρότασή  σας… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Στη  θέση  της  τελευταίας  
παραγράφου να μπει να αλλάξει η  κατάσταση… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Μα δεν  είναι το  πνεύμα αυτό  συνάδελφοι, το  
πνεύμα αυτό  του  ψηφίσματος . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό , ένα λεπτό , 
παρακαλώ. 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Άρα σημαίνει ότι δεν  θέλουμε  να το  ψηφίσουμε  
και από  την  αρχή  βάζουμε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συγγνώμη  εσείς  υποβάλλετε  
αυτή  την  προσθήκη , ότι να πάψει να γίνεται χρηματοδότηση , 
κρατική  χρηματοδότηση  στα κόμματα, είναι σαφές  αυτό . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Βεβαίως . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία να τεθεί στην  κρίση  
αυτό  σαν  προσθήκη . Εγώ είπα να αφαιρεθεί η  τελευταία 
παράγραφος  και συμφωνούμε  όλοι νομίζω; Συμφωνούμε  όλοι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Συμφωνούμε . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Συμφωνούμε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία συμφωνούμε , άρα οι 
δύο  πρώτες παράγραφοι φαντάζομαι  ότι συμφωνείτε ή  
διαφωνείτε; 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Εγώ διαφωνώ δεν  το  ψηφίζω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία να ψηφίσουμε  λοιπόν  
τις  δύο  πρώτες παραγράφους  εάν  συμφωνούμε  και μετά 
μιλάμε  και για την  προσθήκη . Ποιοι λοιπόν  είναι υπέρ για τις  
δυο  πρώτες παραγράφους , το  κείμενο  δηλαδή  του  
ψηφίσματος , ποιοι είναι υπέρ; Να δούμε  χέρια, υπέρ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πρόεδρε ένα λεπτό . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ορίστε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Γιατί τώρα εδώ αν  ψηφίσουμε  
εμείς  υπέρ των  δύο  παραγράφων  και κοπεί μετά είναι 
διαφορετικό πράγμα. Θα πρέπει να μπει σε  ψηφοφορία μαζί το  
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κείμενο  με  την  δικιά μας  προσθήκη  και το  κείμενο  χωρίς  τη  
δικιά μας  προσθήκη . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σωστό . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Πρόεδρε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Δεν  θα ψηφίσουν… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Σωστό , σωστό . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Πρόεδρε αν  επιτρέπεις . Εδώ το  κάθε ψήφισμα 
πρέπει να το  δούμε  το  πνεύμα το  οποίο  θέλει να περάσει. Αν  
αρχίσουμε  και βάνουμε  και βγάνουμε  αμέσως… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ποιο  πνεύμα Γιάννη; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Αυτό  που  σου  είπε… 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ναι να την  πληρώνει, γιατί εξάλλου  δεν  το  
πληρώνει, με  συγχωρείς  να ξέρω ποιος  θα πληρώνει… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μην  φωνάζεις . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Αν  έχει το  αντίκρισμα να τα παίρνει, αλλά να 
ξέρω ότι του  τα έδωσε η  ελληνική  βουλή , όχι να τα παίρνει τα 
διάφορα… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει 
εκτός  μικροφώνου) 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Δεν  θέλεις ; Ε , και ποιος  θα τα δίνει η  
SIEMENS; Ο  Τσουκάτος ; Ο  Τσουκάτος  να τα δώσει; Ο  
Τσουκάτος  να τα δώσει; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ησυχάστε  ρε  παιδιά. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ο  Τσουκάτος  που  τα έδωσε και δεν  του  κάνανε 
τίποτα; Ο  Τσουκάτος  που  τα πήρε  και τα πήγε  στο  ΠΑΣΟΚ  και 
δεν  του  κάνανε τίποτα;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλώ ησυχάστε . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Τι θέλουμε  δηλαδή  να πω ονόματα; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Εμείς  δεν  θέλουμε  από  τον  
ελληνικό  λαό  που  σήμερα έχει πρόβλημα…, (δεν  αποδίδεται 
καθαρά, μιλάει συγχρόνως  με  τον  Πρόεδρο  της  
Αντιπροσωπείας) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, ωραία, εντάξει, 
υπάρχουν… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Αν  δεν  απατώμαι το  κόμμα σας  ήτανε  που  
έφερε  τον  τόμο , το  κόμμα σας  είναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα μην  τσακωνόμαστε  τώρα. 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ησυχία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Για πες  μας  (…) τι ψήφισες ; Εσείς  
που  μονίμως  καταγγέλλετε  τους  άλλους , πες  μας  τι ψηφίζεις ; 
Ναι για να μην  κρύβεσαι . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Εγώ δεν  κρύβομαι  ποτέ . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Τι ψηφίζεις  λοιπόν ; 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Τον  Μάνο ψήφισα αυτή  την  φορά κύριε  μου , 
τον  Μάνο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ συνάδελφοι. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Γιατί απαγορεύεται; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να ηρεμήσουμε . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Το  λοιπόν ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να ηρεμήσουμε  λίγο  
Πρόεδρε; Παρακαλώ, παρακαλώ. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Και μοναδική φορά ψήφισα και το  ΠΑΣΟΚ  με  
τον  Μπελιβάνη , αν  δεν  ήτανε  ο  Μπελιβάνης  δεν  θα ψήφιζα 
ΠΑΣΟΚ . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα μην  κάθεστε  τώρα να 
κάνετε  προσωπικές  αναφορές . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Θα τα πω έξω από  τα δόντια, και εσείς  τώρα 
που  είσαστε  εδώ χάμω με  το  10% αντιπροσωπεύετε την  ΠΑΣΚ  
και το  ΠΑΣΟΚ  εδώ μέσα; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Γιάννη σε  παρακαλώ. 
 Νομίζω ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, ησυχάστε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Άρα εσύ  θες  την  χρηματοδότηση  
από  τον  ελληνικό  λαό  στα κόμματα. 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Βγάνεις  απόψεις , βγάνεις  συμπεράσματα 
Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι μπορούμε  να 
αφήσουμε  τη  συζήτηση ; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Τι λες  ρε  Φανή όπως  το  θέμε  θα 
το  συγκρίνουμε  το  πράμα; 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Να το  κουβεντιάσουμε  και να βγάλουμε  
θέσεις . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλώ, μπορείτε να 
ησυχάσετε ; Παρακαλώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Η  ουσία αυτού  που  καταθέτει ο  
Κασαπάκης  σήμερα είναι, θέλουμε  τα κόμματα να τα 
χρηματοδοτεί ο  ελληνικός  λαός  ή  δεν  θέλουμε ; 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Δεν  είναι αυτό  το  θέμα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν  ησυχάστε , κάνε μία 
επισήμανση , Μπάκιντας . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Πρόεδρε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μην  τσακωνόσαστε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Να το  βάλουμε  και αυτό . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ηρεμήστε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Όσα χρήματα έχουν  πάρει μέχρι 
σήμερα αλλιώς  να…, (δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει 
συγχρόνως  με  τον  Πρόεδρο  της  Αντιπροσωπείας) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ηρεμήστε , ηρεμήστε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  …και από  τώρα και στο  εξής  να 
μην  δοθεί ούτε  ένα ευρώ. Δεν  σας  αρέσει αυτό ; 
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ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Από  τις  προμήθειες  και από  τα τέτοια… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ ησυχάστε , έλα ρε  
παιδιά ησυχάστε . 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι αν  θέλετε  να 
προχωρήσουμε  ησυχάστε . 
 Συνάδελφε  Μπάκιντα σύντομα, πες  την  γνώμη  σου . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Πρόεδρε Ινιωτάκη νομίζω ότι λίγο  λάθος  το  
έχεις  πιάσει αυτό  το  συγκεκριμένο , το  έχεις  παρεξηγήσει. Εγώ 
να πω την  άποψή  μου  αυτή  τη  στιγμή . Και εγώ δεν  είμαι σε  
θέση  να πω ποιος  πρέπει να χρηματοδοτεί τα κόμματα και θα 
εξηγήσω τι εννοώ πολύ  απλά. Δεν  ξέρω, πραγματικά δεν  
ξέρω. Καταρχήν  εγώ δεν  ενδιαφέρομαι  κιόλας  και εγώ δεν  
θέλω να τα χρηματοδοτεί κανένας  να πω την  αλήθεια, αλλά να 
σας  πω το  εξής  όμως . Δεν  ξέρω ποιο  είναι καλύτερο , να τα 
χρηματοδοτεί το  κράτος  επίσημα ή  ας  πούμε  ο  Λάτσης , ο  
Βαρδινογιάννης  ή  οποιοσδήποτε  άλλος ; Δεν  το  ξέρω αυτό , δεν  
το  ξέρω αυτό . 
 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ:  Βρε  συ  Κώστα αν  είναι…, (δεν  αποδίδεται 
καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου)…, γιατί ούτως  ή  άλλως  δεν  
τα κάνουνε ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θέλεις  να πεις  κάτι; 
Σύντομα. 
 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Όχι δεν  είναι το  ψήφισμα, εντάξει. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παιδιά ησυχάστε , απλό είναι 
το  θέμα θα τεθεί στην  ψηφοφορία, εντάξει σωπάστε . 
 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Τέθηκε  θέμα για τις  μη  κυβερνητικές  
οργανώσεις , δεν  συζητάμε  μόνο  για τα κόμματα, αν  κατάλαβα 
καλά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι είπα, είπα ότι η  
τροπολογία μιλάει για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου  ή  Ιδιωτικού  
Δικαίου , δεν  είναι μη  κυβερνητικές  οργανώσεις . Νομικό  
Πρόσωπο  Δημοσίου  Δικαίου  μπορεί να είναι μία ΔΕΚΟ, το  
Νομικό  Πρόσωπο  Ιδιωτικού  Δικαίου  μπορεί να είναι μία 
Ανώνυμη  Εταιρεία, είναι απλά. 
 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Ναι μπορεί να είναι μία οποιαδήποτε  εταιρεία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Οποιαδήποτε  βέβαια. 
 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ:  Εντάξει, εμείς  πήραμε  το  κομμάτι των  
κομμάτων , τα οποία κόμματα ουσιαστικά δεν  ξέρουμε ακριβώς  
τι δάνειο  έχουνε πάρει και θεωρητικά δεν  ξέρουμε τι 
εξασφαλίσεις  υπάρχουν . Απ ’  ότι έχω ακούσει οι εξασφαλίσεις  
είναι το  μελλοντικό  ποσοστό  που  μπορεί να έχουνε. Το  βασικό 
είναι, αυτοί που  θα κάνουν  κάτι αυτοί που  θα δώσουν  τα 
δάνεια σήμερα να μπορέσουν  να βρουν  τον  μπελά τους  αύριο , 
αν  αύριο  το  ΠΑΣΟΚ  ή  η  Νέα Δημοκρατία ή  οποιοσδήποτε  
συζητάμε  τώρα δεν  μπορεί να πληρώσει το  δάνειο . Δηλαδή  το  
κριτήριο  που  θα έχουνε ώστε να κάνουν  τη  δανειοδότηση , 
όπως  θα πάω εγώ και θα μου  πούνε  θα βάλεις  το  σπίτι σου  
και είναι υπεύθυνη η  τράπεζα αύριο  να έχει αυτή  την  
εξασφάλιση , αντίστοιχα θα πρέπει να ισχύει για τα κόμματα.  

Άρα η  ουσία είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν  ευθύνες , 
αυτή  είναι η  ουσία θεωρώ στο  ψήφισμα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δηλαδή  συμφωνείς .  
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ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ:  Συμφωνώ, αλλά η  ουσία θεωρώ ότι είναι η  
ύπαρξη  ευθυνών  σε  αυτούς  που  καθορίζουν  τα δάνεια. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Γιατί λοιπόν  αυτές  τις  ευθύνες  αυτός  που  
υπογράφει… 
 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ:  Αυτό , μα χωρίς  να ξέρουμε εμείς , μπορεί 
δικαίως  το  ΠΑΣΟΚ  να πήρε  τη  χρηματοδότηση , δεν  μπορούμε  
να το  κρίνουμε  εμείς  αυτό  το  πράγμα ή  τη  Νέα Δημοκρατία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα αφήστε  τώρα, μην  κάνετε  
διάλογο . 
 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ:  Επειδή  αναφέρθηκαν  στα κόμματα, μπορεί 
δικαίως  να τα πήρανε  ως  δάνειο , δεν  το  ξέρουμε εμείς  αυτό , 
εμείς  κοιτάμε  να μην  φύγουν  οι ευθύνες . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Διαβάζοντας  την  
τροπολογία πάντως  δεν  απευθύνεται μόνο  στα κόμματα, 
απευθύνεται οπουδήποτε  και οτιδήποτε . Απλώς  ο  Γιάννης  
έκανε  μία επισήμανση  για τα κόμματα και στη  συνέχεια έγινε  η  
προσθήκη  από  τους  συναδέλφους . 
 Δια ταύτα, έχουμε  λοιπόν  ένα ψήφισμα το  οποίο  είναι 
δύο  παράγραφοι και ένα ψήφισμα που  είναι τρεις  παράγραφοι 
με  την  προσθήκη  των  συναδέλφων  που  κάνουν  αναφορά, 
καμία κρατική  χρηματοδότηση  στα κόμματα. Έχουμε  λοιπόν  
δύο  πράγματα αν  κατάλαβα καλά, συμφωνούμε ; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Μα το  πνεύμα Πρόεδρε αλλοιώνεται το  όλο  
πνεύμα του  ψηφίσματος , διότι αυτή  τη  στιγμή  δεν  μπαίνουμε  
στη  διαδικασία καλώς  ή  κακώς  τα κόμματα ψηφίζονται, μάλλον  
χρηματοδοτούνται  από  τον  εθνικό  προϋπολογισμό . Το  θέμα 
είναι αυτή  τη  στιγμή  ότι πάει πάλι κάποιος , οποιοσδήποτε  τον  
διατάσσουν , αυτοί που  τον  βάζουνε να διοικεί, ότι θα κάνεις  
αυτό  και μην  φωνάζεις , μην  φωνάζεις  δεν  θα πας  μέσα. Στα 
απλά ελληνικά. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Δηλαδή  ποτέ  σε  αυτή  τη  χώρα δεν  θα είμαστε  
σε  θέση  να τιμωρήσουμε  κάποιον  που  για τον  άλφα ή  βήτα 
λόγο  κάνει του  κεφαλιού  του  ή  αυτά που  του  λένε αυτοί που  
τον  διορίζουνε; Γιατί μην  μου  πείτε  ότι αυτοί που  μπήκανε  εκεί 
μέσα είναι εκλεγμένοι, κάποιος  τους  διόρισε . Αυτοί λοιπόν  οι 
κάποιοι σου  λέει, δώσε μου  εμένα το  δάνειο  και μην  φοβάσαι 
να πούμε . Σαν  να πάω εγώ στην  τράπεζα να του  πω, δώσε 
μου  μωρέ  το  δάνειο  και μην  σε  νοιάζει θα σε  καλύψω εγώ και 
αν  εγώ δεν  μπορώ να πληρώσω το  δάνειο  μην  φοβάσαι δεν  θα 
μπεις  μέσα στη  φυλακή . Γι ’  αυτό  συνάδελφοι φτάσαμε  εκεί 
που  φτάσαμε . 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Και τι σε  νοιάζει εσένα αν  η  τράπεζα έβαλε  
cache.  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ορίστε εσύ . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει ρε  παιδί μου , 
εντάξει, για να τελειώνουμε . Εγώ νομίζω ότι η  τροπολογία 
αφορά τα πάντα και τις  εκκλησιές , τα πάντα. Και για να μην  
φοβούνται οι διοικήσεις  σου  λέει σου  δίνω ασυλία. 
 Εν  πάση  περιπτώσει, όμως  είναι σεβαστή  η  άποψη , 
συνάδελφοι η  άποψή  σας  παραμένει έτσι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, επομένως  είναι δύο  
πράγματα, ψήφισμα με  δύο  παραγράφους  και το  ψήφισμα με  
τρεις  παραγράφους . Ξεκινάμε  με  τις  δύο  παραγράφους , ποιοι 
είναι υπέρ; Με  τις  δύο  παραγράφους , χωρίς  δηλαδή  την  
κρατική  επιχορήγηση  των  κομμάτων , δύο  παράγραφοι, ποιοι 
είναι υπέρ; 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  9, από  εκεί;  9. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  9, πάμε  τώρα στο  ψήφισμα 
με  την  τρίτη  παράγραφο  που  αναφέρεται στα κόμματα, να μην  
γίνεται καμία κρατική  χρηματοδότηση  στα κόμματα, ποιοι είναι 
υπέρ; Μα δεν  μπορεί και στα δύο  υπέρ. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να προστεθεί απλώς ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι να προστεθεί, ναι. Πόσοι 
είναι; 1, 2, 3, 4, 5, 6 και πριν ; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: 9. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  9 και παρών ; Κανείς ; 
Επομένως  κατά πλειοψηφία οι δύο  πρώτες παράγραφοι, 
ωραία. Συμφωνήσαμε  συνάδελφε  Γιάννη; Ωραία.                 
 

ΘΕΜΑ  4ο  
 

Ανάπτυξη  και Περιβάλλον  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Επόμενο  θέμα με  τον  
συνάδελφο  Μπριλάκι, Ανάπτυξη  και Περιβάλλον .  
 Συνάδελφε  Μπριλάκι στο  βήμα. 
 Πώς ; 9-7;  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: 6, ποιος  ήτανε  7, ποιος  ήτανε  ο  άλλος ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ποιος  ήτανε  ο  άλλος ;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  7 είμαστε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει ρε  παιδιά, εντάξει, 
εντάξει, κατά πλειοψηφία καταγράφεται εντάξει. 
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ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Αγωνιάς  για τα ιδρύματα φίλε  Γιάννη. Τα 
ιδρύματα τα φιλανθρωπικά. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Όχι να τα παίρνει να τα δίνει στο  ΠΑΣΟΚ  και να 
μην…. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ρε  παιδιά δεν  είναι το  θέμα 
μας  αυτό  τώρα, το  Σώμα αποφασίζει τώρα εντάξει μην…, προς  
Θεού . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Να κάνω μία πρόταση  για το  θέμα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λέγε συνάδελφε .  
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Εγώ που  έχω διαβάσει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Εκτιμώ και το  έχω πει κιόλας  παρόλο που  είναι 
μεγάλος  και εκτιμώ την  προσπάθεια, εγώ δεν  συμφωνώ με  
πάρα πολλά από  αυτά που  λέει, όμως  επειδή πραγματικά είναι 
πολύ  σοβαρό  το  θέμα του  πολιτισμού  και δεν  θέλω να το  
υποβαθμίσω… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Του  πολιτισμού ; 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Και του  πολιτισμού . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Και του  πολιτισμού . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Ουσιαστικά αυτό  είναι το  θέμα που  θίγει. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Καμία σχέση . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Την  ανάπτυξη , σοβαρά; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τέλος  πάντων  λέγε τι θέλεις  
να πεις . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Η  ανάπτυξη  και σε  ποια κατεύθυνση  πάει είναι 
από  μια (…) πολιτιστική  αντίληψη . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πες  τι θες  να πεις . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου)…, για να μην  το  υποβαθμίσουμε , εγώ τι 
προτείνω; Να γίνει μία ομάδα που  να είναι Πρόεδρος  ο  
Κώστας  και να το  συζητήσουμε  γιατί έτσι θα χάσει την  ουσία 
του . Δηλαδή  εγώ μπορεί να περνάω μισή  ώρα…, (δεν  
αποδίδεται καθαρά)…, στα θέματα αυτά. Θα υποβαθμιστεί… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Και ποιος  σου  λέει, Κώστα, ποιος  σου  λέει ότι 
η  επόμενη  φορά θα είμαστε  περισσότεροι; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Εγώ είπα άλλη πρόταση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τι πρόταση ; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Να γίνει μία ομάδα με  Πρόεδρο  τον  Κώστα και να 
το  εξειδικεύσουμε  και να το  πάρουμε  πιο  σοβαρά, αλλιώς  
εδώ… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Η  ομάδα τι θα κάνει δηλαδή ; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Να το  συζητήσει, ενημέρωση  θέμα και να 
καταλήξει κάπου , γιατί αλλιώς  εδώ θα πούμε  υπέρ αυτά και 
τελειώσαμε  και δεν  θα γίνει κουβέντα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Και να έρθει σε  άλλη  
συζήτηση . 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Αυτό  θα ψηφιστεί; Το  βάζεις  προς  ψήφιση ; 
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ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Παιδιά έχει μέσα πέντε  προτάσεις  και αυτό  είναι 
η  ουσία, από  όλο  αυτό  το  κείμενο  άμα διαβάσετε, τα έχω κάνει 
και με  bold, έχει πέντε  προτάσεις , μάλλον  δεν  θα έχετε 
αντίρρηση  για τις  προτάσεις , υποθέτω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ορίστε, θέλεις  να πεις  κάτι; 
Επί της  διαδικασίας , συγγνώμη  επί της  διαδικασίας . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Να πω όμως… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό  ρε  παιδιά, ορίστε. 
Ησυχάστε  ρε  παιδιά, στο  τέλος  θα είμαστε  τρεις  και ο  κούκος . 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ: Μια και ανέβηκε  ο  συνάδελφος  ο  Κώστας  στο  βήμα 
το  είπα στον  Πρόεδρο  ότι είναι πολύ  άδικο  να… 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Όχι δεν  έχω κανένα πρόβλημα, δεν  έχω κανένα 
πρόβλημα εγώ, όποιος  δεν  θέλει να… 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου)…, ή  θα το  μεταφέρουμε  ή  το  καλύτερο  από  όλα, 
να γίνει μία ομάδα εργασίας  (…) περισσότεροι άνθρωποι, 
μπαίνουνε  πολύ  σοβαρά ζητήματα και νομίζω ότι πραγματικά 
μπορεί να βγει ένα πόρισμα το  οποίο  να μας  ενδιαφέρει ως  
Επιμελητήριο  να υπάρχει και βεβαίως  μπορεί να ‘ρθει σε  μια 
επόμενη  Αντιπροσωπεία που  πιστεύω να έχουμε  περισσότερο  
κόσμο . Είναι πολύ  άδικο  σήμερα να γίνει… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προτείνεις  εσύ  να γίνει 
ομάδα εργασίας ; Συνάδελφοι καταρχήν  να ρωτήσουμε  και τον  
εισηγητή , συνάδελφε  εσύ… 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Να πω κάτι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λέγε γρήγορα. 
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ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Μια και κάνουμε  προτάσεις . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Γρήγορα, γρήγορα. 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Να μην  κάνουμε  ομάδα να κάνομε  έναν  κύκλο  
ομιλιών  και διαλέξεων  ένα κύκλο . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δηλαδή  ημερίδα. 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μάλιστα. 
 Συνάδελφε  Κώστα ποια είναι η  γνώμη  σου  ως  εισηγητής ; 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Εγώ σου  το  έχω πει νομίζω Γιώργο σε  ιδιωτικές  
συζητήσεις , ότι πράγματι το  θέμα είναι πολύ  ευρύ  και ότι εγώ 
έγραφα, έγραφα, έγραφα και μετά αφού  είδα ότι δεν  τελειώνει 
σταμάτησα, κάπως  έτσι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τη  γνώμη  σου  δεν  άκουσα, 
τη  γνώμη  σου . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Το  γράφεις  και στο  τέλος  αυτό . 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Το  γράφω νομίζω και στο  τέλος . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν  η  γνώμη  σου  εσένα. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Είναι πολύ  ευρύ  το  θέμα, από  ‘κει και πέρα εγώ 
έχω βάλει με  bold  4-5 προτάσεις . 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Να διαβάσεις  ποιες  είναι οι προτάσεις . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό  ή  το  συζητάμε  ή  
δεν  το  συζητάμε , η  γνώμη  σου  ποια είναι. 
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Ε , ας  το  παρουσιάσει λίγο . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα δεν  είναι λίγο  και πολύ , 
δεν  είναι ρε  παιδιά λίγο  και πολύ . 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Δεν  το  έχεις  διαβάσει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ή  όλο  ή  καθόλου . 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Έλα να σου  πω κάτι, δεν  είναι έτσι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ε , πώς ; 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Αφού  συζητάμε  αν  θα το  συζητήσουμε , αν  θα 
κάνουμε  ομάδα εργασίας , αφού  εγώ το  διάβασα αλλά δεν  
κατάλαβα ποιες  είναι οι προτάσεις , ας  μας  το  εξηγήσει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τις  γράφει στο  τέλος , στο  
τέλος  τις  γράφει. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Βάννα τις  έχω κάνει με  bold μέσα στο  κείμενο . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Στο  τέλος  τις  γράφει. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Bold, bold, όπου  δεις  bold είναι οι προτάσεις . 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Εντάξει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κώστα ποια είναι η  πρότασή  
σου , ποια είναι η  γνώμη  σου ; Ακουστήκανε  δυο  προτάσεις , μια 
ομάδα εργασίας  και παρουσίαση  σε  μια επόμενη  
Αντιπροσωπεία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Να πω κάτι, εγώ νομίζω ότι η  
δουλειά που  έχει κάνει ο  Κώστας  είναι και σημαντική  και 
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πρέπει να έχει πολύ  χρόνο . Άρα την  τοποθέτηση  από  τον  
Κώστα για την  εισήγησή  του  πρέπει να γίνει, εάν  με  αφορμή  
την  εισήγηση  του  Κώστα προκύψουνε θέματα να κάνουμε  
ομάδα εργασίας  που  λέει ο  Κώστας  και ο  Οδυσσέας , να 
κάνουμε  κύκλο  συζητήσεων  που  λέει ο  Κώστας  ο  Φανουράκης  
με  ομιλητές  και εισηγητές  είναι έτερον  εκάτερον . Μπορούμε  να 
τα κάνουμε  και αυτά, αλλά την  εισήγηση  του  Κώστα του  
Μπριλάκι που  έκανε  τη  δουλειά και έκανε  το  πόνημα που  
έκανε , πρέπει να την  ακούσουμε . 
 Θέλετε  να είμαστε  15 που  θα τον  ακούσουμε  απόψε  ή  
θέλουμε  να το  πάμε  παρακάτω; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Αναλαμβάνεις  την  ευθύνη  να καλέσεις  την  
ομάδα σου  τουλάχιστον  να είναι παραπάνω από  τα 15 άτομα 
εδώ πέρα; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Είναι κολλημένη  η  βελόνα εκεί. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Συγγνώμη , Πέτρο  ένα λεπτό . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ησυχάστε , ησυχάστε . 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Πέτρο  μισό  λεπτό , Πέτρο  ένα λεπτό , θέλω να 
απαντήσω και στον  Ξυλούρη  και στον  Κασαπάκη. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Να απαντήσεις . 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Εγώ δεν  ανέχομαι  να μου  βρίζετε τους  απόντες  
ενώ είμαι παρών , σταματήστε  λοιπόν  εδώ μπροστά να βρίζετε 
τους  απόντες . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραίο . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ποιος  τους  βρίζει; Μα που  βλέπεις  τώρα τέτοιο  
πράγμα; 
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ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Εσείς  μιλάτε  συνέχεια, κατηγορείτε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα μπορείτε να σταματήσετε  
παιδιά; Σταματήστε . 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Ένα λεπτό , κατηγορείτε  ότι ο  κόσμος  λείπει, 
πάτε βρέστε τους  να τους  το  πείτε, εγώ είμαι παρών  και εσύ  
είσαι παρών , οι παρόντες  ακούμε  τα παράπονα του  Ξυλούρη  
για τους  απόντες , ε , ρε  παιδιά τι μου  το  λες  εμένα; Να πας  να 
τους  βρεις  να τους  το  πεις . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Εγώ θα τους  βρω; 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Να πας , άστα να πάνε στο  διάολο, τι θα κάθομαι  
εγώ να ακούω τώρα… 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Με  στεναχωρείς  τώρα είσαι άδικος . 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Όχι έτσι είναι, εμείς  είμαστε  παρόντες  εδώ… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σταματήστε  ρε  παιδιά. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  …τα κορόιδα και θα το  δουν  τα κορόιδα, να 
τρώμε  την  ώρα μας  να ακούμε  τα κορόιδα εμείς  τους  άλλους ; 
Τέλος  πάντων . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι, σταμάτα 
συνάδελφε . 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Άνευ  παρεξηγήσεως . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πράγματι είμαστε , πόσοι 
είμαστε ; 16; 17; Τυπικά έχουμε  την  απαρτία, τυπικά την  
έχουμε . Ένα λεπτό  τώρα, πράγματι πιστεύω και εγώ ότι 
αδικείται, ωραία έχουμε  την  απαρτία, αδικείται το  θέμα αυτό  
είναι αλήθεια. Εγώ λοιπόν  προτείνω το  εξής , αν  συμφωνείτε 
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όλοι να μας  κάνει μία συνοπτική  παρουσίαση , να γίνει μία αν  
θέλει κάποιος  να ρωτήσει κάτι κ .λ .π . και παράλληλα να 
συστήσουμε  μία ομάδα εργασίας  που  θα το  προχωρήσει το  
θέμα παραπέρα, συμφωνείτε με  αυτό ; Δηλαδή  μην  πάρουμε  
κάποια απόφαση  σήμερα, να μας  κάνει μία σύντομη  
ενημέρωση… 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Μα ούτως  ή  άλλως  δεν  ζητάω καμία απόφαση  
παραπάνω, εγώ τουλάχιστον . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό , και μετά να 
συστήσουμε  μια ομάδα εργασίας  που  να προχωρήσει το  θέμα 
παραπέρα είτε σε  επίπεδο  ημερίδας  είτε σε  επίπεδο  άλλης  
Αντιπροσωπείας  είτε σε  επίπεδο  να βγάλει πιο  συγκεκριμένες  
προτάσεις , συμφωνείτε  σε  αυτό ;   Ωραία συμφωνούμε  λοιπόν , 
συμφωνούμε  λοιπόν . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Πρόταση  Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ορίστε. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ή  μια Αντιπροσωπεία με  μοναδικό… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία εντάξει. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  …θέμα αυτό  και να έχουμε  ότι θα βγει ένα 
ψήφισμα από  αυτή  την  πρωτοβουλία του  Κώστα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συμφωνούμε  λοιπόν  όλοι. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Όχι ψήφισμα, προτάσεις , αποφάσεις , επιμέρους  
όμως  αποφάσεις . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Να ψηφιστούν…, μα δεν  κατάλαβες . 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Κάθε πρόταση  χωριστά. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το  ίδιο  πράγμα λέτε . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Να ψηφιστούν , να ψηφιστεί αυτό  που  λες . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κάνε μας  μια συνοπτική  
παρουσίαση , αν  θέλει κάποιος  να ρωτήσει κάποια πράγματα… 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Δυο  τρεις  κουβέντες  θα σας  πω και να 
σηκωθούμε  να φύγουμε  γιατί δεν  βλέπω ας  πούμε… 
 Εγώ ας  πούμε  κάνω μια πρόταση  και λέω, όχι ένα 
κατάλογος  ο  προϋπολογισμός  των  δημοτικών  έργων  ή  της  
Περιφέρειας  των  έργων , ένας  κατάλογος . Να κάνουμε  αυτό  το  
έργο, εκείνο, εκείνο και άσε  ξέρω εγώ 20 εκατομμύρια και 
έχουμε  πόσα λεφτά έχουμε ; 3 και κάνουμε  3 εκατομμύρια, 
δηλαδή  διαλέγει ο  τάδε Αντιδήμαρχος  ποιο  έργο είναι 
ασφαλτικά στην  πόρτα του  γείτονα. 
 Πρέπει το  κάθε έργο να έχει μια έκθεση  σκοπιμότητας , 
να  υπολογίζει το  τεκμαιρόμενο  όφελος  τους  πολλούς  και 
πολλοί είναι ο  ελληνικός  λαός , οι πολλοί, του  Δήμου  
Ηρακλείου  ο  κόσμος . Και όχι ας  πούμε  να απορροφήσουμε  τα 
λεφτά, γιατί ελέγχθηκε αυτό  και από  τον  Γαβαλά μια φορά και 
θα χάσουμε  λέει τα λεφτά της  Ευρωπαϊκής Ένωσης , εννοούσε  
των  επιδοτήσεων . Να μην  τα χάσουμε  βέβαια, αλλά να τα 
πάρουμε  και να κάνομε  δουλειά, αν  είναι να τα σπαταλήσουμε  
και τι κάναμε ;  

Αυτό  είναι το  ένα θέμα που  θέτω το  οποίο  έτσι για την  
ιστορία, γιατί δυστυχώς  δεν  το  λέει κανείς . Όταν  πήγα στο  
Λιμενικό Ταμείο  στη  λιμενική  επιτροπή μέλος  το  ’81 – ’84 μια 
από  τις  δουλειές  που  κάναμε  με  τον  Βασιλάκη τον  Μανώλη 
ήτανε  ότι βάλαμε  τα έργα σε  προτεραιότητα και κάναμε  
συζητήσεις  δύο  και τρεις  συνεδριάσεις  και κάναμε  ελέγχους  
κ .λ .π ., για να βάλουμε  πιο  έργο πρέπει να γίνει πρώτο  πάση  
θυσία, ποιο  είναι ξέρω εγώ συντήρηση  που  μπορεί να πέσει ο  
προβλήτας , ποιο  είναι που  μπορεί να χαλάσει, ποιο  είναι που  
είναι χρήσιμο  γιατί θα βγάλει λεφτά για το  Λιμενικό Ταμείο  
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κ .λ .π . Όχι ένας  κατάλογος  και ότι θέλει το  αφεντικό . Αυτό  
τώρα να έχει κανείς  αντίρρηση  δεν  νομίζω. Μια από  αυτές  τις  
προτάσεις  είναι αυτό . 

Έχει και άλλες  προτάσεις  αλλά να μην  σας  τα πω, όχι 
δεν  θέλω, το  κείμενο  βγάζω και ένα ας  πούμε  παράπονο  να τα 
πούμε . 

 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Πικρία. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Πικρία ή  αδικία αλλά δεν  είναι προσωπική , γιατί 
παθαίνει ο  ελληνικός  λαός  από  αυτό . Στο  θέμα του  
πολιτισμού , μερικοί νομίζουν  ότι πολιτισμός  είναι μόνο  το  
πνεύμα, η  μουσική , οι επιστήμες  κ .λ .π . Λάθος  και οι ντομάτες  
είναι πολιτισμός . Πολιτισμός  είναι ο  ορισμός  του  πολιτισμού  
είναι, το  σύνολο  της  παραγωγής   υλικών  και πνευματικών  
αγαθών , ενός  κοινωνικού  συνόλου  κάποια εποχή . Γιατί είναι 
άλλος  ο  πολιτισμός  της  αρχαίας  εποχής , άλλος  του  μεσαίωνα, 
άλλος  ο  σημερινός , άλλος  τον  καιρό  της  Κατοχής  ξέρω εγώ. 
Και εκεί μπαίνουνε  όλα στη  ζυγαριά και εκεί έχουμε  αδικηθεί ο  
τεχνικός  κόσμος  και μια προσπάθεια που  κάνει ο  Τάσσιος  και 
ανασύρει την  αρχαία ελληνική  τεχνολογία, είναι ακριβώς ,  
υπονοεί αυτό  το  πράγμα.  
 Δεν  υπάρχει πολιτισμός  πνευματικός  χωρίς  υλικό  
πολιτισμό . Δεν  υπάρχει υλικός  πολιτισμός , δηλαδή  αύξηση  
παραγωγής  αγαθών  και πλούτου  χωρίς  αντίστοιχο  πνεύμα. Αν  
θέλω εγώ να διπλασιάσω την  παραγωγή  της  ντομάτας  θα το  
κάνω με  μυαλό  δεν  θα το  κάνω με  ιδρώτα. Ο  ιδρώτας  έχει ένα 
όριο , έχω αυτή  την  εργάσιμή  μου  ώρα, τελείωσε, τόσο  μπορώ 
να βγάλω. Με  μυαλό  θα βγάλω άλλα πράγματα, θα φέρω ξέρω 
εγώ ένα μεγαλύτερο  μηχάνημα, δεν  ξέρω κάτι θα κάνω, θα 
κάνω κάποια άλλη  οργάνωση . 
 Τέλος  πάντων , είναι κάποια θέματα φιλοσοφικά…. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Όχι συνέχισε , συνέχισε . 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Δεν  θέλω να το  περιγράψω. 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Όχι μας  είπες , με  κατηγόρησες , πρέπει να τα 
πούμε , σε  αυτούς  να τα πεις  και σε  εμάς…, (δεν  αποδίδεται 
καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου)…, συνέχισε  λοιπόν  εδώ να 
φτάσουμε  να τα ακούσουμε  αυτά που  έχεις  να μας  πεις .  
Δηλαδή… 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Ή  θα το  διαβάσω κατά λέξη , εγώ σας  είπα μόνο  
ενδεικτικά δυο  – τρία πράγματα, από  ‘κει και πέρα να βρούμε  
μια διαδικασία να το  κουβεντιάσουμε . Πάρτε  το , διαβάστε το , 
με  την  ησυχία σας , δεν  ξέρω αν…, προσπαθώ να ξεφύγω από  
το  δικό σου  κόμμα είναι κακό και αφού  το  ψήφισες  είσαι 
ένοχος  έτσι; Και πας  να με  πείσεις  και είμαστε , 15 χρόνια 
είμαι εδώ στην  Αντιπροσωπεία και δεν  με  έπεισε  κανείς  ακόμα 
και συνεχίζω να ψηφίζω το  ίδιο  κόμμα. Δεν  έχει νόημα λοιπόν . 
Αυτά που  λέγαμε  προηγουμένως  μέχρι αυτής  της  στιγμής  σε  
αυτή  τη  συνεδρίαση  είναι άδικα. Πέστε  τα αλλού , εμείς  εδώ 
έχουμε  κατασταλαγμένες  αντιλήψεις  ο  καθένας , αυτού  του  
είδους  η  συζήτηση  που  κάναμε  είναι άχρηστη . Πρέπει να πάμε  
σε  πιο  βαθιά φιλοσοφικά θέματα για να αρχίζουμε  να 
ψάχνουμε  και να βρούμε  τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να 
κάνουμε . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Να πιάνουμε  τα ποντίκια που  λες , τελεία και 
παύλα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ησυχία, συνέχισε . 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Αυτό  είναι άλλο. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Όχι αυτό  είναι. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Είναι το  αποτέλεσμα, αλλά δεν  ξέρω, είναι, το  
θέμα το  άλλο  είναι ότι εγώ περιμένω τώρα να με  σώσει ας  
πούμε  – συγγνώμη  για τα ονόματα που  θα πω – ο  Τσίπρας , η  
Παπαρήγα, ο  Βενιζέλος ; Ή  ο  Σενετάκης  ή  δεν  ξέρω τι, έτσι 
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είπα τυχαία τα ονόματα, και γιατί δεν  κοιτάζω να σώσω εγώ 
τον  εαυτό  μου ; Μήπως  μπορώ να κάνω κάτι; (αλλαγή  
κασέτας) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πάμε  παρακάτω. 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Αλλά όχι έτσι. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Εγώ είπα δυο  – τρία πράγματα γενικά, τώρα 
όποιος  θέλει να έρθει να το  κουβεντιάσουμε  αλλά να έχει 
διαβάσει την  εισήγηση  που  να μην  χρειαστεί να τη  διαβάσω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  είπαμε  θα 
συζητηθεί διεξοδικότερα αλλά κάνε την  τοποθέτησή  σου  εσύ . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Ωραία, την  επόμενη  Τετάρτη  στις  6:00 η  
ώρα να τελειώνουμε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δεν  μπορεί να γίνει την  
επόμενη  Τετάρτη  σας  το  είπα από  πριν , ε , δεν  γίνεται κάθε 
Τετάρτη . 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Ε , θα βρούμε  άλλη μέρα αν  θέλετε , αν  δεν  
θέλετε  πέστε  μου  εγώ ότι μου  πείτε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Είπαμε  συνάδελφε  το  εξής . 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Άμα θέλετε  το  παίρνω και πίσω και πάω σπίτι 
μου . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Είπαμε  το  εξής , να κάνεις  
μία σύντομη  τοποθέτηση , να κάνεις  όποιος  θέλει ερωτήσεις  
και μετά να κάνουμε  μία ομάδα η  οποία θα προσπαθήσει να 
κάνει προτάσεις , αυτό  είπαμε  και να το  φέρουμε  σε  μία 
συνεδρίαση  που  να είναι μόνο  αυτό  θέμα. 
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ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Δεν  γίνεται παιδιά σύντομη  τοποθέτηση , θα 
το  περάσουμε  πάλι όπως  περάσαμε  τόσα θέματα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Άρα τι προτείνετε δηλαδή ; 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Σε  μια επόμενη , εγώ τουλάχιστον . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, να μην  κάνει 
δηλαδή , να μην  κάνει σύντομη  τοποθέτηση ; 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Να μην  βάλουμε  άλλα ζητήματα 
ανακοινώσεις , ιστορίες , αρκούδες , ενημερώσεις  που  μας  
τρώνε  τόσο  χρόνο  δύο  ώρες… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Πρόεδρε πρέπει να βγει η  
συνεδρίαση  σε  ένα μήνα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία εντάξει, καμία 
αντίρρηση . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Αυτό  δεν  είπα; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Να τα διαβάσει όλα από  την  αρχή  
ώστε…. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία καμία αντίρρηση , 
συμφωνούμε  να το  βάλουμε  στην  επόμενη  συνεδρίαση  πρώτο  
θέμα και μοναδικό; 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Ναι. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Συγγνώμη  ένα λεπτό , ένα λεπτό . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Και τώρα δεν  ήτανε  παιδιά; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι αλλά ήρθανε δύο  εκτός  
ημερήσιας . 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Μισό  λεπτό  ή  έκτακτη  ή  εξ αναβολής  
συνεχίζεται, να συνεχιστεί η  σημερινή που  να μην  έχουμε  
άλλο θέμα να κουβεντιάσουμε  πριν . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Μπράβο  να μην  έχουμε  όλα αυτά. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ε , αυτό  δεν  είπα; 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Ή  το  ένα ή  το  άλλο. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Επόμενη  Αντιπροσωπεία με  αυτό  το  θέμα και 
να υπάρχουν  και κάποια στο  τέλος  συγκεντρωτικά στοιχεία 
που  να μπορεί η  Αντιπροσωπεία να τα ψηφίσει. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Ναι παιδί μου  εγώ έχω τρεις  προτάσεις , πέντε  
προτάσεις  δεν  νομίζω να αυτό , εντάξει. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Δεν  είναι πέντε  προτάσεις  Κώστα, συγγνώμη , 
δεν  ξέρω αν  το  θυμάσαι εδώ ανακατεύεις  την  άμμο  με  τη  
θάλασσα, πιάνεις  θέμα…, (δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει 
εκτός  μικροφώνου).  Δηλαδή  εγώ που  το  διάβασα βάνεις  
θέματα ανάπτυξης , κεφαλαίου , πολιτισμού , έργων , κοινό  
όφελος , (…) κλίμακας  δηλαδή  εδώ… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν , συμφωνούμε  να το  
βάλουμε  σε  μια άλλη  Αντιπροσωπεία; Ας  πούμε  το  Μάιο ; 
Ωραία, τέλος . 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Στη  σελίδα 6, ένα λεπτό  Κώστα, στη  σελίδα 6 
λέει, ενδυνάμωση  των  υπηρεσιών  που  εκπονούν  τις  μελέτες . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μοναδικό θέμα. 
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ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Έχει κανείς  καμιά αντίρρηση ; 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Ε , όχι βέβαια. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Όχι αλλά εγώ έχω αντιρρήσεις  σε  κάποια 
σκεπτικά σου . 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Εντάξει, αυτό  είναι φιλοσοφική  συζήτηση , 
εντάξει. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Όχι δεν  είναι φιλοσοφική , είναι και πολιτική . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό , ένα λεπτό , 
συμφωνήσαμε  λοιπόν  να μπει στην  επόμενη  Αντιπροσωπεία 
μετά το  Πάσχα ακριβώς  να συζητηθεί εκεί. 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Μοναδικό θέμα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κάτι άλλο συνάδελφε  Κώστα 
θέλεις  να προσθέσεις ; 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Εγώ σας  είπα από  την  αρχή  το  γράφω και εδώ 
ότι το  θέμα είναι ευρύ  και πρέπει να κάνουμε  συζήτηση  πάνω 
σε  αυτό  το  θέμα που  μας  αφορά. Άσε  που  οι μηχανικοί ζούνε 
από  την  ανάπτυξη  έτσι δεν  είναι; Διότι αυτός  που  περισσεύει 
λεφτά κτίζει ένα σπίτι και σου  δίνει δουλειά, να το  πάρουμε  
και αλλιώς  δηλαδή . Ή  ξέρω εγώ το  κράτος  άμα έχει λεφτά 
κάνει δημόσια έργα αν  δεν  έχει θα πληρώσει τους  δασκάλους  
πρώτα και τους  καθηγητές  και μετά θα κάνει έργα. Άμα δεν  
έχει λεφτά κόβει τα έργα, άρα εμείς  ζούμε  από  την  ανάπτυξη , 
άρα λοιπόν  μας  αφορά το  θέμα. Να το  κουβεντιάσουμε  και μία 
και δύο  και πέντε  φορές . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία στην  επόμενη  
συνεδρίαση  λοιπόν . 
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ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Με  αφετηρία ίσως  αυτό , θέλετε  να φέρετε και 
εσείς  άλλες  δικές  σας  εισηγήσεις ; Διαβάστε όμως  το  κείμενο  
άμα θέλετε  και γράψτε κάτι δικό σας  ξέρω εγώ και προφορικά, 
γραπτά, ότι θέλετε , όπως  θέλετε  εγώ δεν  έχω καμία 
αντίρρηση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σύμφωνοι. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Αλλά νομίζω πρέπει να συμφωνήσετε  ότι το  
θέμα αυτό  είναι που  πρέπει να συζητάμε  εδώ μέσα μπας  και 
πείσει κάποιος  κάποιον  για κάτι, γιατί τα άλλα που  
κουβεντιάζουμε  δεν  με  έπεισε  κανείς  και βαρέθηκα και να βγω 
και στο  βήμα. Μόνο  του  Κασαπάκη βγήκα και είπα ότι εκεί 
είναι η  λάσπη  η  δουλειά τι ψάχνεις  τώρα, λάσπη  η  δουλειά. 
Από  πού  και ως  πού  παίρνει το  κόμμα λεφτά από  το  κράτος  
δανεικά; Και αν  την  ψηφίσει ο  ελληνικός  λαός  την  επομένη  
εκλογές  ποιος  θα τα γυρίσει πίσω; Αυτά είναι λάσπη  η  δουλειά 
από  την  αρχή , δεν  έχουμε  να παίρνουν… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Δάνεια να μην  παίρνουνε  όχι… 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Δάνεια. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Άλλο  δάνεια άλλο χρήματα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Το  ίδιο  είναι. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Δάνειο , δάνειο . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Δεν  είναι το  ίδιο . 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Δάνειο  εννοούσα. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Πήρες  αυτό  το  ποσοστό  πάρε  αυτά τα λεφτά. 
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ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Δάνειο  εννοούσα και εγώ δεν  πάω να σώσω τις  
τράπεζες , οι τράπεζες  έπρεπε να βουλιάζουνε χωρίς  να 
κινδυνεύουνε οι καταθέσεις  και αυτό  είναι θέμα του  κράτους  
να κάνει έλεγχο . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν  συνάδελφε  
συμφωνούμε  λοιπόν  να το  συζητήσουμε  στην  επόμενη  
Αντιπροσωπεία; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πρώτο  θέμα όμως . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πρώτο  θέμα, έγινε . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Και μοναδικό, και μοναδικό  Πρόεδρε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, υπάρχει καμία 
διαφωνία;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Έκτακτη  Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έκτακτη ; Ωραία πότε , μετά 
το  Πάσχα πότε ;  Ωραία, έκτακτη  Αντιπροσωπεία, εντάξει. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Με  μοναδικό θέμα Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία έγινε . Εντάξει, 
εντάξει Κώστα. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Εγώ συμφωνώ. 
 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

ΘΕΜΑ  2ο  
 

Εκλογές  στο  ΤΕΕ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνεχίζουμε  στο  επόμενο  
θέμα τότε  το  οποίο  είναι εκτός  ημερησίας  διάταξης, είναι μία 
εισήγηση  της  Πανεπιστημονικής  για τις  εκλογές  στο  ΤΕΕ . 
 Ο  συνάδελφος  Φανουράκης , εσύ  θα το  αναπτύξεις ; Στο  
βήμα. 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Συνάδελφοι σύμφωνα με  την  παράγραφο  
τάδε του  άρθρου  τάδε του  Διατάγματος  του  Προεδρικού 26 
υπηρεσίες  του  ΤΕΕ , καθορίζεται ότι η  εκλογή  για την  ανάδειξη  
των  αιρετών  μελών  των  οργάνων  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου , 
διενεργείται εντός  του  μηνός  Νοεμβρίου  κάθε τρίτου έτους . 
 Από  τα παραπάνω γίνονται  σαφή  ότι, μετά τις  εκλογές  
του  ’06 οι επόμενες  εκλογές  έπρεπε να γίνουν  το  Νοέμβριο  
του  ’09 και οι μεθεπόμενες  το  Νοέμβριο  του  ’12. Τώρα είμαστε  
στον  Απρίλιο  του  ’13 και απ ’  ότι είδα στον  ιστότοπο  του  ΤΕΕ  
αποφασίστηκε η  διενέργεια των  εκλογών  να γίνει το  Νοέμβριο  
του  ’13, το  οποίο  όμως  σύμφωνα με  το  παραπάνω είναι 
παράνομο . Αυτό  τώρα η  νομική  άποψη  που  είναι και ισχυρό  
βέβαια από  την  άλλη  μεριά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ησυχάστε  παρακαλώ, 
ησυχάστε . 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Από  την  άλλη μεριά παραπέρα βλέπουμε  ότι 
με  τις  μεταβολές  που  έχουνε γίνει, την  οικονομική  κρίση , 
μεταβολές  στα κόμματα, στις  παρατάξεις  και όλα αυτά ξέρω 
εγώ, όσοι είμαστε  εκλεγμένοι δεν  αντιπροσωπεύουμε  πια αυτό  
που  ξεκινήσαμε  πριν  από  3,5 χρόνια, 3 χρόνια 3,5. Πολύ  
περισσότερο  – λέμε  τώρα – θεωρούμε  ότι ισχύει για την  
Κεντρική  Διοικούσα και τον  Πρόεδρό  μας .  
 Συνεπώς  είναι και θέμα και ουσίας  και τύπου , ότι θα 
πρέπει να προχωρήσουμε  στις  εκλογές . Επειδή  προλαβαίνω 
και λέω το  εξής , ότι στην  παράγραφο  7 του  ίδιου  άρθρου  λέει 
ότι, ο  χρόνος  της  διενέργειας  των  εκλογών  μπορεί να 
μετατίθεται μέχρι πέντε  μήνες  κατά ανώτατο  όριο  σε  
περιπτώσεις  που  ο  χρόνος  αυτός  είτε ο  προηγούμενος  σε  
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αυτό  το  δίμηνο συμπίπτει με  χρόνο  διενέργειας  βουλευτικών  
εκλογών  ή  συντρέχουν  άλλοι σοβαροί λόγοι που  καθιστούν  
αδύνατη  ή  δυσχερή  την  έννοια των  εκλογών  των  οργάνων  του  
ΤΕΕ , σύμφωνα με  την  εκλογή  το  Νοέμβριο . 
 Η  μετάθεση  του  χρόνου  των  εκλογών  σύμφωνα με  τα 
παραπάνω γίνεται με  τον  τάδε τρόπο  απόφαση  Υπουργού 
κ .λ .π . και ρυθμίζονται άλλες  λεπτομέρειες . Από  αυτό  φαίνεται 
ότι ο  χρόνος  είναι ο  Νοέμβριος  κάθε τρίτου έτους , αυτό  δεν  
αλλάζει με  τίποτα, αυτό  που  μπορεί να αλλάξει είναι η  
διενέργεια τον  εκλογών  να μετατεθεί μέχρι και πέντε  μήνες  
ανώτατο  όριο  όταν  υπάρχει λόγος . Δεν  είμαστε  όμως  ότι 
έχουμε  τριετή και συνεπώς  αν  αργήσουμε  να ξεκινήσουμε  θα 
πρέπει να αργήσουμε  να τελειώσουμε . Ο  χρόνος  της  
διενέργειας  είναι αμετάθετος  τελείωσε. 
 Θεωρούμε  λοιπόν  ότι έπρεπε να είχαν  γίνει το  Νοέμβριο  
του  ’12 και να πάμε  στο  Νοέμβριο  του  ’13 είναι σφετερισμός  
της  Διοίκησης  και της  εξουσίας  του  ΤΕΕ  για ένα ολόκληρο  
χρόνο . Συνεπώς  και οι υπόλοιπες  δραστηριότητες  και οι 
δαπάνες  κ .λ .π . ξέρω εγώ υπάρχει ένα θέμα πιθανών  ξέρω εγώ 
επιτρόπων  και δεν  ξέρω τι που  δεν  είναι αυτό  το  θέμα μας . Το  
βασικό είναι δημοκρατικοί, ουσιαστικοί, νομικοί λόγοι και εδώ 
πρόκειται για έναν  σφετερισμό  της  εξουσίας  όταν  λαμβάνουμε  
υπόψη  μας  και τι πράττει αυτός  ο  Πρόεδρος , που  αν  μπούμε  
στην  ιστοσελίδα βλέπουμε  ότι μόνο  ο  Πρόεδρος  τους  
ανακοινώνει, διατάσει, διακηρύττει ξέρω εγώ καλά, καλά ούτε  
η  Διοικούσα φαίνεται πουθενά κ .λ .π . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ θέλω να κάνω μια 
τοποθέτηση  αλλά μετά, τώρα θα ήθελα να ακολουθήσουμε  τη  
διαδικασία ερωτήσεων . Ποιος  θέλει να κάνει ερώτηση , εγώ 
θέλω να κάνω επίσης  μία ερώτηση . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Γιατί οι τοποθετήσεις  
συνάδελφε  είναι μετά κατά τη  διαδικασία. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ποτέ  δεν  έχεις  πει εδά σε  έπιασε  η  πρεμούρα; 
Χαίρομαι . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  Ξυλούρη  με  
παρεξηγείς , με  παρεξηγείς . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Το  κατάλαβα ότι σε  ενόχλησε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι δεν  με  ενόχλησε . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Άντε  μπράβο  τώρα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  Ξυλούρη  μην  λες  
λόγια τα οποία δεν  έχουνε βάση . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Τι να μην  λέω; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μην  λες  λόγια που  δεν  
έχουνε βάση . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Εγώ ότι λέω το  λέω και καταγράφεται. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Άκουσέ  με  λίγο , άκουσέ  με  
λίγο , μπράβο . Να χάσω την  καρέκλα μου ; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Λέγε την  ερώτησή  του  Πρόεδρε τώρα άντε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Η  καρέκλα μου  μήπως  έχει 
5.000 και δεν  τα βλέπω και τα βλέπεις  εσύ ; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Όχι Πρόεδρε δεν  έχει λεφτά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αλλά τι έχει; 
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Είσαι Πρόεδρος . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ε  και; Και; Και; Το  και πες  
μου . 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Και λοιπόν ; Είδες  ότι δεν  
υπάρχει απάντηση ; Συνάδελφοι πάμε  παρακάτω. Είπες  
προηγουμένως  ότι σε  ένα καζάνι λίγο  – πολύ  είμαστε  όλοι, 
πάμε  τώρα παρακάτω. Για τη  διαδικασία μίλησα όχι τίποτα 
άλλο. 
 Εγώ θέλω να κάνω λοιπόν  μια ερώτηση  πρώτον , άλλος  
συνάδελφος  θέλει να κάνει ερώτηση ; Ή  συναδέλφισσα; Κανείς . 
 Η  ερώτησή  μου  είναι η  εξής . Ξέρουμε  ότι για να 
αποφασιστούνε  εκλογές  θα πρέπει η  Διοικούσα Επιτροπή  του  
Κεντρικού  ΤΕΕ  να πάρει μια απόφαση . Η  απόφαση  αυτή  
λαμβάνεται την  προηγουμένη του  έτους  που  θα γίνουν  οι 
εκλογές . Στη  Διοικούσα Επιτροπή  από  την  παράταξή  σας  
συμμετέχει κάποιος ; Τι έκανε  γι ’  αυτό ; Απάντηση . 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Συνάδελφοι συμμετέχει ο  Γρηγοριάδης  νέος  
συνάδελφος  κ .λ .π ., έγινε  μία συζήτηση  στη  Διοικούσα, αυτό  
που  είδα εγώ, δεν  ξέρω παραπέρα, δεν  είμαι ενημερωμένος, 
έγινε  συζήτηση , μάλλον  να πω από  την  αρχή . Ο  νόμος  λέει ότι 
η  απόφαση  για τις  εκλογές  γίνονται  το  Νοέμβριο  και 
προηγείται απόφαση  της  Διοικούσας  τον  προηγούμενο χρόνο . 
Αυτό  δεν  έχει γίνει. Αυτό  όμως  δίνω και μια απάντηση  στο  τι 
πιθανόν  να επεκτείνει κανείς , ότι δεν  σημαίνει ότι επειδή δεν  
τήρησα μια διάταξη  θα είμαι παράνομος  για ένα χρόνο , δεν  
στέκει δηλαδή  το  κύριο  κομμάτι. Ως  προς  την  παράταξη . 
 Στη  συζήτηση  που  έγινε  στη  Διοικούσα κατέβηκε  η  
πρόταση  του  Προέδρου του  Σπίρτζη  και μάλιστα 
συνοδευότανε ή  μάλλον  προηγήθηκε  γνωμάτευση , δεν  ξέρω 
τώρα πως  το  λέει του  Νομικού  Συμβούλου  του  ΤΕΕ  και ήτανε  
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μια πρόταση  και έγιναν  και άλλες  δυο  προτάσεις . Σε  αυτές  τις  
προτάσεις  ο  εκπρόσωπος της  Πανεπιστημονικής  δεν  πήρε  
θέση  αυτή  που  παίρνουμε  εμείς  σήμερα. Νομίζω ψήφισε  λευκό  
αν  δεν  κάνω λάθος . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δεν  αποδέχθηκε  δηλαδή . 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Δεν  ξέρω, εμείς  όμως  δεν  μας  ενδιαφέρει 
εμάς  τι έκανε  ο  συνάδελφος  στην  Αθήνα, εμείς  λέμε  αυτό . Ο  
νόμος  λέει Νοέμβριος  κάθε τρίτου έτους  και συνεπώς  όλα τα 
άλλα είναι εκ  του  περισσού . Όχι αυτή  η  πρόταση  δεν  ήτανε  
πουθενά, όχι, όχι. Οι προτάσεις  ήτανε  τρεις , η  μια του  
Προέδρου που  λέει ότι, σύμφωνα με  τη  γνωμάτευση  πρέπει να 
πάμε  Νοέμβριο  και επειδή  τώρα είμαστε  Απρίλιο  και δεν  
μπορούμε  να γυρίσουμε  πίσω – λέω ας  πούμε  εγώ – θα πάμε  
το  Νοέμβριο  του  ’13. Αυτή  ήτανε  η  πρόταση  του  Προέδρου, 
που  ψηφίστηκε  κιόλας . 
 Η  πρόταση  του  συναδέλφου  των  ελεύθερων  
επαγγελματιών , εν  πάση  περιπτώσει, του  Σεραφίδη  ο  οποίος  
έλεγε ότι να γίνουνε  αμέσως  νομίζω και υπήρχε  και άλλη μια 
πρόταση , δεν  θυμάμαι τι ακριβώς  έλεγε, υπήρχε  μια 
παραλλαγή, δηλαδή  κατατέθηκαν  τρεις  προτάσεις . Είδα ότι ο  
εκπρόσωπός μας  δεν  ψήφισε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένσταση  έκανε  κανένας ;  
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Δεν  ξέρω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Ναι, ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Και ποια ήτανε  η  τύχη  της  
ενστάσεως ; 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Αλλά εμάς  δεν  μας  ενδιαφέρει, εμείς  δεν  
βάζουμε , δεν  μας  ενδιαφέρει τι έγινε  στη  Διοικούσα, εμείς  
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βλέπουμε  εδώ, εμείς  είμαστε  νόμιμοι; Η  Κεντρική  Διοικούσα 
είναι νόμιμη ; Τι περιμένουμε ;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τοποθετήσεις , θέλω να 
κάνω τοποθέτηση  όπως  είπα και πριν  χωρίς  να παρεξηγούμαι  
αν  δεν  παρεξηγούμαι . Άλλος  συνάδελφος  που  θέλει να κάνει; 
Μπάκιντας ; Θέλεις  να τοποθετηθείς ; Πρώτα η  Σφακιανάκη και 
μετά ο  Μπάκιντας ; 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Μήπως  με  καλύψει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Α , εντάξει, Σφακιανάκη 
λοιπόν , Μπάκιντας , άλλος ; Άλλος  που  θέλει να κάνει 
τοποθέτηση ; Ξυλούρης , άλλος  ή  άλλη; Όχι. 
 Λοιπόν  τοποθετήσεις , Αγαπάκης , Σφακιανάκη, 
Μπάκιντας , Ξυλούρης , ξεκινώ λοιπόν  εγώ. 
 Καταρχήν  συνάδελφε  Φανουράκη  ίσως  δεν  πρόσεξες ένα 
νόμο  ο  οποίος  ισχύει, παρακαλώ λίγο  ησυχία, παρακαλώ 
συνάδελφοι, παρακαλώ λίγο  Κωστή . Η  παράγραφος  1 του  
άρθρου  16 του  Διατάγματος  27 του  ’26 έχει τροποποιηθεί δυο  
φορές , δεν  έχει τροποποιηθεί μία που  είπες . Τροποποιήθηκε  
το  ’84, τροποποιήθηκε  και το  ’94. Το  ’94 λοιπόν  λέει, ότι η  
εκλογή  για την  ανάδειξη  των  αιρετών  μελών  των  οργάνων  του  
ΤΕΕ  διενεργείται εντός  του  μηνός  Μαρτίου  κάθε τρίτου έτους  
σε  μία ή  δύο  συνεχόμενες  ημέρες  που  καθορίζεται με  
απόφαση  της  Διοικούσας  Επιτροπής  του  ΤΕΕ . Όχι λοιπόν  
Νοεμβρίου , δεν  ισχύει αυτό . Σας  λέω τη  διάταξη , νόμος  2187 
του  ’94 άρθρο  14 παράγραφος  10. 
 Σύμφωνα με  το  άρθρο  1 του  Προεδρικού Διατάγματος  7 
του  2010 ορίζεται ότι η  απόφαση  της  Διοικούσας  Επιτροπής  
του  ΤΕΕ  που  προβλέπεται από  την  παράγραφο  1 του  άρθρου  
16 του  Διατάγματος  του  ’26 και τον  καθορισμό  της  ημέρας  
διενέργειας  των  εκλογών , εκδίδεται το  αργότερο  μέχρι 31/12ου  
του  προηγούμενου  έτους  από  το  έτος  διενέργειας  των  
εκλογών . Δηλαδή  η  Διοικούσα Επιτροπή  του  ΤΕΕ  πρέπει να 
πάρει μία απόφαση  μέχρι την  31/12ου  του  προηγουμένου . 



  Συνεδρ ίαση  18 η  επαναληπτ ική            3 η ς   Απριλ ίου    2013                   σελ ίδα  98  

 

 Επίσης  με  βάση  το  άρθρο  2 του  Διατάγματος  7 του  ’10 η  
προκήρυξη  για τη  διεξαγωγή  των  εκλογών  γίνεται από  τον  
Πρόεδρο  της  Διοικούσας  Επιτροπής  του  ΤΕΕ  75 μέρες  πριν  
από  την  ημερομηνία διενέργειας  των  εκλογών .  
 Βλέποντας  κανείς  αυτές  τις  διατάξεις  διαπιστώνει ότι όλη  
τη  διαδικασία αυτή  την  κάνει η  Διοικούσα Επιτροπή  του  
Κεντρικού  ΤΕΕ . Είχε  γίνει ένα ερώτημα από  εσάς , παλαιότερα 
τον  Ιανουάριο  νομίζω και είχαμε  στείλει ένα γράμμα, νομίζω 
που  το  είχε  κάνει ο  Πρόεδρος  της  Διοικούσας  προς  την  
Κεντρική  Διοικούσα Επιτροπή  που  έλεγε ότι, επειδή υπάρχουν  
θέματα και ερωτήματα ζητούμε  να μας  απαντήσετε , δεν  ξέραμε  
τίποτα μέχρι πρότινος , να μας  απαντήσετε  έχει οριστεί ο  
χρόνος  διεξαγωγής των  επόμενων  εκλογών , να μας  
ενημερώσετε σχετικά και να μας  στείλετε τη  σχετική απόφαση  
της  Διοικούσας  Επιτροπής . Η  οποία θα πρέπει απ ’  ότι 
γνωρίζουμε  να έχει ληφθεί μέχρι τέλος  του  ’12. 
 Μίλησα και εγώ με  έναν  κύριο  εκεί πέρα που  έχετε 
μιλήσει και εσείς , τον  κ . Λιαραμάντζα κ .λ .π ., μου  είπε 
προφορικά κάποια πράγματα, ότι η  απόφαση  πάρθηκε  το  
Δεκέμβριο , τον  ρώτησα αν  κάποιος  διαφώνησε , μου  λέει, 
κάποιος  διαφώνησε  αλλά μετά δεν  έκανε  τίποτα, εν  πάση  
περιπτώσει τα βρήκανε  μέσα στη  Διοικούσα απ ’  ότι κατάλαβα 
και ότι έχει τηρηθεί η  όλη  διαδικασία η  οποία θα μας  
αποσταλεί. Δυστυχώς  μέχρι σήμερα δεν  μας  έχει αποσταλεί. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Επίτηδες  δεν  την  στέλνουνε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μπορεί δεν  διαφωνώ σε  
αυτό . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Όχι μπορεί, γραμμένη είναι στο  διαδίκτυο . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Γιατί δεν  την  παίρνει ο  Σπίρτζης ; Γιατί δεν  την  
παίρνει; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό  δεν  διαφωνούμε . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Μα μην  μου  λες  τώρα σε  παρακαλώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εμείς  τη  ζητήσαμε , ένα 
λεπτό . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Δεν  την  ζήτησες , απλά τους  είπες… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να το  έγγραφο  συνάδελφε , 
υπάρχει έγγραφο  του  ΤΕΕ  εδώ πέρα. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Μην  τον  ενοχλήσουμε  κιόλας . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Στάσου , υπάρχει έγγραφο  
εδώ με  πρωτόκολλο 263/16-1-13, τα ζητήσαμε  αυτά δεν  
μπορείς  να αμφισβητούνται . 
 Πάμε  παρακάτω, από  κάποια έγγραφα που  μας  έστειλε 
το  Κεντρικό  ΤΕΕ  τα οποία έχουν  να κάνουνε  με  
προϋπολογισμούς , με  προβλήματα, με  ιστορίες  κ .λ .π ., 
προκύπτει μέσα από  τα έγγραφα ότι οι εκλογές  του  ΤΕΕ  θα 
γίνουν  το  Νοέμβριο , έτσι λένε τα έγγραφα που  έχουμε , έτσι 
βλέπω εγώ εδώ πέρα. Τώρα αν  προκύψει και κάτι άλλο . 
 Άρα εμμέσως  παίρνουμε  μία απάντηση  ότι οι εκλογές  
έχουνε προσδιοριστεί για το  Νοέμβριο  του  ’13. Τώρα είπαμε  
ότι κανονικά ήταν  να γίνουν  τον  Μάρτιο , τώρα, εάν  
προσθέσουμε  και αυτό  που  είπε ο  συνάδελφος  ότι πράγματι 
μπορούν  να παραταθούν  πέντε  μήνες , τρία και πέντε  οχτώ 
έπρεπε να γίνουνε  τον  Σεπτέμβριο . Τώρα γιατί ορίστηκαν  τον  
Νοέμβριο  δεν  το  ξέρω, περιμένω να μας  το  πουν  γιατί. 
 Συνεπώς  με  βάση  τα παραπάνω εγώ βλέπω ότι αν  δεν  
ενημερωθούμε  πλήρως  με  την  απόφαση  της  Διοικούσας  
Επιτροπής  να έχουμε  πλήρη  εικόνα δεν  μπορούμε  να 
προσβάλλουμε  νομικά τίποτα. Αυτή  είναι η  άποψή  μου  και 
επιτρέψτε  μου  να έχω άποψη  υπέρ των  νομικών . Αν  μας  
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κοινοπο9 ιηθέι και δούμε  ότι σφάλει μπορεί κάποιος  να κάνει 
προσφυγή , βεβαίως , ο  οποιοσδήποτε , κατά της…, ότι αυτή  
πράξη  δεν  είναι σύννομη , πού  είναι όμως , να την  δούμε . Ένα 
αυτό . 
 Δεύτερον , η  Διοικούσα Επιτροπή  που  είναι το  κυρίαρχο  
όργανο που  αποφασίζει τις  εκλογές , αν  κανείς  από  αυτούς  δεν  
αντιδρά και δεν  διαφωνεί και δεν  προσφεύγει, στα δικαστήρια 
δεν  προσφεύγει, το  να καταγγέλλουμε  είναι ωραίες κουβέντες , 
του  πεζοδρομίου  όμως , όχι της  πράξης. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Πρόεδρε  προς  Θεού  δεν  είναι του  πεζοδρομίου  
αν  καταψηφίσεις  κάτι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, το  να καταγγέλλουμε  
είπα, να καταγγέλλω δεν  σημαίνει τίποτα. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Πώς  δεν  σημαίνει; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι δεν  σημαίνει, δεν  
προσδιορίζεις  εκλογές , δεν  αναγκάζεις  τον  άλλο να προσφύγει 
σε  εκλογές , όταν  προσφύγεις  κατά μίας  πράξης και την  
ακυρώσεις , τότε  θα τον  αναγκάσεις  να κάνει εκλογές , νομικά 
μιλάω έτσι. 
 Συνεπώς  εμείς  αυτό  που  πρέπει να ζητήσουμε  κατά την  
ταπεινή  μου  γνώμη , είναι να τους  πούμε , συνάδελφοι στείλτε  
μας  αυτή  την  απόφαση  που  πήρατε , να ενημερωθούμε  και 
εμείς , να ενημερώσουμε  και τα μέλη  μας  και αν  διαφωνούμε  
να εκφράσουμε  τη  διαφωνία μας . Το  να λέμε  κάντε  εκλογές  
αύριο , είναι ωραία λόγια για τον  αέρα.  

Ευχαριστώ όποιος  άλλος  θέλει να πάρει το  λόγο  ή  
μάλλον  η  συνάδελφος  Σφακιανάκη. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Προφανώς  τοποθετούμαι  προσωπικά γιατί το  
θέμα είναι έκτακτο  δεν  το  έχουμε  καθόλου  συζητήσει. 
 Θέλω να πω ότι, απ ’  ότι έχω δει τώρα και όλα τα χρόνια 
που  είμαι στο  Επιμελητήριο  συμβαίνει για άλλη μια φορά μία 
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μεθόδευση , η  οποία έχει ξαναγίνει και ξαναγίνει και άλλες  
φορές  σαν  παράταξη  την  είχαμε  καταγγείλει. Δηλαδή  η  
Διοικούσα του  Κεντρικού  ΤΕΕ  θέλοντας  εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια να κάνει και 4ετή  τη  θητεία και σε  κάθε περίπτωση  μη  
θέλοντας  να εγκαταλείψει καρέκλες  όταν  τις  πιάνει, έβρισκε  
πάντα ένα τρόπο  με  όποιο  Πρόεδρε – και επί Αλαβάνου  – να 
παρατείνει το  χρόνο  θητείας , με  διάφορα προσχήματα και όχι 
μόνο  αν  γινότανε ή  δεν  γινότανε εκλογές . Άμα ψάξω στα 
δελτία που  έχουμε  βγάλει τότε  που  γράφαμε  και στο  
ενημερωτικό  δελτίο  που  το  έχουν  καταργήσει εκτός  από  τα 
άλλα της  ΑΜΑΚ , θα βρούμε  άπειρες  καταγγελίες  για τέτοιους  
είδους  μεθοδεύσεις . 
 Αυτή  τη  φορά αν  δεν  είχε γίνει καθαρό  και δεν  το  
καταλάβαμε  όλοι τι κάνανε; Κάνανε μία πιο  μεθοδευμένη 
μεθόδευση  τηρώντας  τις  προθεσμίες  που  λέει και ο  Πρόεδρος  
της  Αντιπροσωπείας , δηλαδή  φροντίσανε πριν  καν  το  
σκεφτούμε  εμείς , χωρίς  καν  να μας  ρωτήσουν  να ρωτήσουν  
έγκαιρα, γιατί όντως  πρέπει να παίρνουνε την  απόφαση  για τις  
εκλογές  πολύ  καιρό  πριν , ρωτήσανε έγκαιρα τους  Νομικούς  
Συμβούλους  τους  οποίους  ελέγχουνε και τους  είπανε, αφού  
κάναμε  εκλογές  τον  Απρίλιο  του  ’10, πείτε  μας  ποιο  είναι πιο  
νόμιμο , να κάνουμε  τον  Απρίλη του  ’13 ή  να ξαναπάμε  στον  
Νοέμβριο ; Να σταθούμε  δηλαδή  έτσι στο  νόμο  ή  γιουβέτσι; 
Τους  είπε ο  Νομικός  Σύμβουλος  αυτό  που  θέλανε και πήρανε  
την  απόφαση  που  θέλανε. Προφανώς  δεν  είμαι καθόλου  
ευχαριστημένη .  
 Δεύτερη  παράγραφος , κυρίως  όμως  δεν  είμαι 
ευχαριστημένη  από  αυτούς  όπως  και είπα στην  πρώτη  μου  
τοποθέτηση  που  είπα, ότι αυτή  τη  στιγμή  δεν  έχουνε καμία 
πρόταση  για το  πώς  θα σωθεί το  ΤΕΕ . Καμία πρόταση  για το  
τι να κάνουνε  με  το  ΤΣΜΕΔΕ . Έχουνε κάνει και έχουμε  
καταγγείλει μια σειρά από  ιστορίες  συνεργασίας  με  τα 
Υπουργεία, κάνοντας  ότι δεν  καταλαβαίνανε  τι είναι κρίση , τι 
είναι μνημόνιο , ποιος  είναι ο  ρόλος  του  ΤΕΕ , τον  ίδιο  καιρό  
που  ήθελε  όλη  η  Ευρώπη δια της  Τρόικας  μαζί και το  ΔΝΤ  να 
διαλύσουν  το  δημόσιο  τομέα και τις  δημόσιες  υπηρεσίες , το  
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ΤΕΕ  αναλάμβανε ρόλο υποκατάστασης  των  δημοσίων  
υπηρεσιών . Τον  ίδιο  καιρό  που  θέλανε να απελευθερώσουνε 
το  επάγγελμα, φτιάχνανε  διατάγματα πως  θα τα 
απελευθερώσουμε. Τον  ίδιο  καιρό  που  χτυπούσαν  το  ταμείο , 
αυτοί είχαν  στο  μυαλό  τους  άλλα πράγματα, όλα αυτά που  
έχουμε  πει κατά καιρούς . 
 Είναι τόσο  πολύ  υπεύθυνοι για όλα αυτά που  κάνανε, 
ώστε εγώ θα ήθελα σήμερα να υπήρχε  ένα κίνημα μηχανικών , 
φτιαγμένων  απ ’  ότι υγιείς  δυνάμεις  υπάρχουν  αν  υπάρχουν , 
να τους  ρίξει με  μομφή . Όχι να βάζει θέματα να τους  ζητάει 
εκλογές  ή  να κάνει  ούτε  προσφυγές  στα δικαστήρια, ούτε  
καταγγελίες . Όμως  αυτό  το  κίνημα που  θα βάλει τη  μομφή  δεν   
υπάρχει.  
 Εγώ – προσωπικά θα πω – δεν  είμαι ευχαριστημένη  ούτε  
από  τις  παρατάξεις , τις  άλλες  παρατάξεις , ούτε  από  τον  ίδιο  
μου  τον  εαυτό  γιατί αν  είχα προτάσεις  πως  θα φύγουμε  από  
αυτό  το  αδιέξοδο, δεν  θα είχα διαστάσει να τις  διατυπώσω, να 
τις  τεστάρω και να φωνάξω στον  κόσμο . Όμως  επειδή επίσης  
δεν  αγαπάω τις  εκλογές  και δεν  θαρρώ ότι σε  τίποτα δίνουν  
λύση  οι εκλογές , θεωρώ ότι αυτή  τη  στιγμή  είτε 
υπερμεγεθύνεται ο  ρόλος  των  εκλογών  στο  βαθμό  που  δεν  
υπάρχει και κίνημα είτε ότι τελικά θέλουμε  να κάνουμε  μια 
απλή αντιπολίτευση  που  δεν  θα φέρει και αποτέλεσμα. Δεν  
είμαι αυτής  της  λογικής . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο  συνάδελφος  Μπάκιντας . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Εντάξει να πω ότι μομφή , αυτό  βασικά 
σηκώθηκα να συμπληρώσω, ότι μομφή  πράγματι ο  Σεραφίδης  
έμμεσα το  έθεσε  το  θέμα, δηλαδή  με  σαν  μομφή , λέγοντας  ότι 
έχει διαρραγεί το  μέτωπο που  είχε βγάλει τον  Σπίρτζη  
Πρόεδρο  και πρέπει να προχωρήσουμε  σε  εκλογές  και ότι είχε  
αποτύχει σε  όλα η  διοίκηση  ας  πούμε  του  ΤΕΕ , του  ΣΕΛΕΜ  
δηλαδή  αυτός  έτσι;  
 Για να πω επίσης , το  είχα ξαναπεί όμως  την  άλλη φορά, 
ότι το  θέμα και στην  Αντιπροσωπεία συζητήθηκε , όχι σαν  
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ξεχωριστό  θέμα αλλά στις  ερωτήσεις  – επερωτήσεις  στη  
Διοικούσα κ .λ .π . και τέθηκε  από  πολλούς  συναδέλφους  και 
παρατάξεις  το  θέμα ότι έπρεπε να γίνουνε  εκλογές  ήδη . Δεν  
ξέρω δυστυχώς  τώρα, τώρα το  μαθαίνω από  τον  Πρόεδρο , δεν  
ξέρω ποιος  νόμος  ισχύει ακριβώς  και αν  είναι τον  Μάρτιο  ή… 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ισχύει ρε  παιδί μου , ο  άλλος  ισχύει. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Και εγώ είχα… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  2187 του… 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Και εγώ να σας  πω την  αλήθεια ήξερα ότι είναι 
το  Νοέμβριο . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  …’94. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Αλλά δεν  το  ήξερα τώρα αυτό . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Του  ’94, σας  λέω το  νόμο . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Οπότε  δεν  μπορώ να πω πραγματικά το  πιο  
είναι το  σωστό . Εμείς , εγώ ας  πούμε  τοποθετήθηκα στην  
Αντιπροσωπεία και είπα ότι πρέπει να κάνουμε  εκλογές  
άμεσα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο  συνάδελφος  Ξυλούρης . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Αν  και αδυνατώ μάλλον  να καταλάβω από  πότε  
δηλαδή  το  θέμα των  εκλογών  είναι τυπικό θέμα, δεν  μπορώ να 
το  καταλάβω έστω και με  αστικοδημοκρατική  αντίληψη  
δηλαδή . Μα ήντα μωρέ  φύγανε όλοι; Απίστευτο  είναι ρε  
παιδιά, απίστευτο  είναι. Είναι απίστευτο . 
 Εγώ όμως  θα τα πω γιατί θέλω να καταγραφούνε. 
Πρώτον  Πρόεδρε. Και το  γράμμα που  τους  στείλατε  μαζί με  τη  
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Διοικούσα το  στείλατε  γιατί δεν  μπορούσατε  να κάνετε  
διαφορετικά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Γιατί θα μας  δέρνανε; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Άκουσέ  με  που  σου  λέω τώρα, άμα δεν  πιέζαμε  
δεν  θα το  στέλνατε καθόλου , το  στείλατε , έχουμε  και κάτι 
κακούς  που  μας  ζητάνε  πληροφορίες , με  αυτή  τη  λογική  το  
στείλατε  και δεν  διεκδικήσατε  ούτε  να μάθετε, ούτε  και τώρα 
το  κάνατε και γι ’  αυτό  φύγανε κιόλας  αυτοί. Διότι τα 
συμφέροντα είναι τεράστια. 
 Εμείς  θα τα καταγγείλουμε , θα δώσουμε  συνέντευξη  
τύπου  και θα πούμε  ότι η  Αντιπροσωπεία που  είσαι Πρόεδρος  
εδώ δεν  έπρεπε να είσαι καθόλου , ούτε  η  Διοικούσα έπρεπε 
να είναι Πρόεδροι και έπρεπε να έχουνε γίνει εκλογές . Αυτά 
είναι πολιτικά πραξικοπήματα και τα λέμε  με  γνώση  το  τι λέμε . 
Οι μπουρδολογίες  οι νομικές  τις  έχουνε πει πολλοί και ο  
Μάρκος  εκλέχτηκε  και ήτανε  κεντρώος  πολιτικός  στις  
Φιλιππίνες  του  ’57 και του  ’61 που  λέει δεν  ξαναπέφτω και 
έπεσε  μέχρι το  ’85, έτσι το  γούσταρε , έτσι θα κάνει και αυτός , 
τι θα κάνουμε  τώρα. 
 Όσον  αφορά πάντως , δεν  το  ζητήσατε  γιατί ενώ ξέρατε 
και εσείς  και η  Διοικούσα, δεν  θέλετε  να μάθετε ποια είναι η  
πραγματικότητα γιατί σας  βολεύει να είστε  Πρόεδροι, όπως  
τους  βολεύει αυτούς  να είναι Πρόεδροι. Αλλά εδώ η  διαφορά 
είναι ότι εκεί υπάρχουν  και οικονομικά συμφέροντα στο  
Τεχνικό  Επιμελητήριο . Διενεργείται  εντός  του  μηνός  για να 
μάθεις  κιόλας  τη  νομοθεσία, μπείτε μέσα tee.gr όργανα 
διοίκησης , Διοικούσα Επιτροπή , αποφάσεις  Διοικούσας  
Επιτροπής  25 του  Δεκεμβρίου  του  2012 σελίδα 23. Το  είδα 
γιατί πήρα πληροφορίες , γιατί ο  υπάλληλος  εδώ αρνήθηκε  να 
μου  δώσει πληροφορίες  και τσακώθηκα κιόλας  και το  
καταγγέλλω αυτό  το  πράγμα. Απαράδεκτη η  συμπεριφορά του  
υπαλλήλου , μου  έλεγε ότι θέλω να τον  απολύσω λέει εγώ, να 
απολύσω εγώ τον  υπάλληλο , θα τρελαθούμε  εδώ πέρα 
δηλαδή . Και πώς  το  έμαθα εγώ δηλαδή  που  είναι η  απόφαση  
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της  Διοικούσας  και το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  ΤΕΕ /ΤΑΚ  δεν  το  
μάθανε; Πώς  το  έμαθα εγώ ρε  γαμώ τα καντήλια μου ; Πώς  
βρήκα εγώ τον  υπάλληλο  του  ΤΕΕ  δηλαδή ; Γιατί μου  το  είπε 
εμένα; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τι σου  είπε δηλαδή ; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Μου  είπε, ναι η  απόφαση  υπάρχει και είναι στην  
τάδε σελίδα, σελίδα 23 στις  αποφάσεις  της  Διοικούσας  
Επιτροπής  και το  βρήκαμε  την  πρώτη . Δηλαδή  πώς  οι 
υπάλληλοι εδώ πέρα δεν  το  βρίσκανε; Ή  μήπως  βρίσκουμε  
μόνο  ότι γυρεύουμε τους  χοχλιούς ; Άμα θέλουμε  δεν  τους  
βρίσκουμε . Πώς  το  βρήκα εγώ δηλαδή ; Και μου  έλεγε  ο  
υπάλληλος  κάτι για το  οποίο  διαμαρτυρήθηκα και στον  
Πρόεδρο . Ήτανε  απαράδεκτη η  στάση  του  υπαλλήλου  
απέναντί μου . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Για ποιο  υπάλληλο  μιλάς ; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ξέρει πολύ  καλά ποιος  είναι ο  υπάλληλος , 
αναφέρθηκε  ότι ήθελα λέει να τον  απολύσω, βγάλε  με  στη  
σέντρα να με  απολύσεις . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εδώ δηλαδή ; Εδώ στην… 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Ναι εδώ του  υπαλλήλου  εδώ, γιατί μου  έλεγε ότι 
δεν  έβρισκε , εγώ με  το  πρώτο  τηλέφωνο βρήκα τον  υπάλληλο  
και μου  είπε, ναι υπάρχει. Μην  με  ρωτήσετε μου  λέει τη  γνώμη  
μου  γιατί είμαι υπάλληλος , ο  καθένας  βγάζει τα συμπεράσματά 
του . 
 Όσον  αφορά για το  νόμο  μια που  επικαλείσαι ότι τους  
ξέρεις , διενεργείται εντός  του  μηνός  του  Νοεμβρίου  κάθε 
τρίτου έτους  σε  μία από  τις  δύο  συνεχόμενες  ημέρες , που  
καθορίζεται με  απόφαση  της  Διοικούσας  Επιτροπής . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πού  το  διάβασες  αυτό ; 
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Αυτό  στην  απόφαση  της  Διοικούσας  Επιτροπής , 
που  πήρε  η  Διοικούσα Επιτροπή  του  ΤΕΕ  Ελλάδας  και με  
βάση  την  εισήγηση  του  Νομικού  Συμβούλου , που  συμφωνώ 
απολύτως  ότι οι Νομικοί αυτοί Σύμβουλοι όταν  ακούς  Νομικός  
Σύμβουλος  ο  Θεός  να σε  έχει αλάργο , καλιά λιόχεντρα στην  
αμασχάλη σου . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δηλαδή  επειδή το  λέει η  
Διοικούσα του  Κεντρικού  ΤΕΕ  δεν  ισχύει ο  νόμος  που  είπα; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Όχι, άλλο  νόμο  επικαλείται η  Διοικούσα, όχι 
αυτόν  που  λες  εσύ . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα δεν  σημαίνει ότι δεν  
ισχύει ο  νόμος  που  είπα εγώ. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Εγώ σου  είπα με  ποιο  πήρε  απόφαση  η  
Διοικούσα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Άλλο  αυτό . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Τώρα, η  ουσία του  θέματος  ποια είναι αγαπητέ  
Θεόδουλε, μια που  είσαι ο  τελευταίος  των  Μοϊκανών  εδώ, ότι 
βρισκόμαστε  μπροστά σε  ένα πραξικόπημα το  οποίο  αν  το  
φέρεις  επί της  ουσίας , θα μου  πεις  τι να γίνουνε  εκλογές  τώρα 
τι μετά από  έξι μήνες . Όλη  η  διαφορά είναι ότι φαντάζομαι  ότι 
δεν  θα αλλάξουν  και πολλά πράγματα, αλλά έλα μου  όμως  
πως  δεν  είναι σίγουροι σου  λένε εδώ. Άσε  με  τώρα τι γίνεται; 
Θα ξαναέχουμε  πλειοψηφίες ; Μάλλον  πως  δεν  θα τις  έχουνε 
και επειδή μάλλον  πρέπει να πάνε ορισμένα πράγματα 
μπροστά, τους  λέει θα κάτσουμε  εδώ πέρα μέχρι 31/12ου . 
 Και θα στο  πω με  απλά λόγια γιατί είναι ανέντιμοι και 
ανήθικη  αυτή  η  τακτική , πραξικοπηματική . Εκτός  από  αυτό  
που  είπε ο  Κώστας  κάθε τρία χρόνια γίνονται  που  αυτός  είναι 
νόμος  του  κράτους  και δεν  τον  αλλάζει παρά μόνο  ο  
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Υπουργός , που  δεν  τον  έχει αλλάξει, κάθε τρία χρόνια 
γίνονται , έξι, εννιά και τρία στα ελληνικά κάνει δώδεκα δεν  
κάνει δεκατρία. Έπρεπε να γίνουν  το  Νοέμβρη  του  2012.  
 Ακόμα, δε  ακόμα αν  πάρεις  το  γεγονός  ότι γίνανε 
εκλογές  τον  Απρίλη του  ’10 γιατί ήτανε  οι άλλες  εκλογές , τον  
Απρίλη του  ’11 είναι ο  πρώτος χρόνος  αν  δεν  κάνω λάθος . 
Τον  Απρίλη του  ’12 είναι ο  δεύτερος  χρόνος  και μετά το  
δεύτερο χρόνο  λέει ο  λαγός  ήντα κάνει; Μπαίνει τον  τρίτο . 
Μετά τον  Απρίλη του  ’12 αρχινά ο  τρίτος  χρόνος  και με  τη  
λογική  αυτή  έπρεπε οι εκλογές  να γίνουνε  το  Νοέμβρη . Αυτοί 
το  ξέρουνε, αλλά χρησιμοποιώντας  τις  μπουρδολογίες  τις  
νομικές  και κατά το  δοκούν , για να κάνουνε  την  πολιτική  τους  
κάνουνε  αυτά τα πράγματα. 
 Αυτά όμως  είναι απαράδεκτα, τα ξέρουν όλοι και εγώ 
πραγματικά μου  κάνει φοβερή  εντύπωση  που  φύγανε οι 
συνάδελφοι, μου  κάνει φοβερή  εντύπωση . Απίστευτη  
εντύπωση , δηλαδή  τι θέλουνε  να δείξουνε τώρα; Υποτιμούνε ; 
Τα ξέρουνε; Φοβούνται; Δεν  καταλαβαίνω δηλαδή  γιατί 
φύγανε. Εμείς  βάλαμε  ένα θέμα και θέλαμε  να πούμε  ότι είστε  
παράνομοι που  είστε  Πρόεδροι και είπε ο  Κώστας  ότι ντροπή  
να πληρώνεστε κιόλας . Δηλαδή  τι θέλετε  δηλαδή  να κάνουμε ; 
Δεν  επικαλούμαστε  μωρέ  σοσιαλιστικές  αρχές, ούτε  την  
κατάληψη  των  χειμερινών  ανακτόρων , μην  φοβάστε  αυτό  θα 
γίνει αλλά με  άλλες  προϋποθέσεις . Εδώ μιλάμε  για 
αστικοδημοκρατικά πράγματα που  τα δέχονται  ακόμα δηλαδή  
και οι βουλευτάδες  που  έχουμε  στη  βουλή  που  κάνουνε  τα 
σκάνδαλα, μέχρι και εκεί τα δέχονται . Τι να σας  πω δηλαδή , 
είναι απαράδεκτο αυτό  το  πράγμα, είναι ντροπή  να σηκωθούν  
να φύγουν  επιδεικτικά. Είναι ντροπή ! Ντροπή  γι ’  αυτούς , για 
μας  έχουμε  γνώση  το  τι είναι ο  καθένας , αλλά το  να λέμε  μια 
παράταξη , εάν  εμείς  είμαστε  η  πλειοψηφία ρε  παιδιά και μας  
έβαζε  η  πιο  μικρή  παράταξη , η  πιο  ασήμαντη  για να το  πούμε  
έτσι αυτοί που  ήρθανε μια φορά και μας  βάζανε θέμα ότι είστε  
παράνομοι, εμείς  θα ξυνόμαστε  ρε  παιδιά, μα δεν  είναι 
δυνατόν  να σου  βάζουνε τέτοιο  θέμα, ούτε  καν  να 
απαντήσουνε . Όπως  δεν  απαντάει συνειδητά ο  Πρίντζης , ο  
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Σπίρτζης , πώς  διάολο τον  λένε δεν  μπορώ να τον  θυμηθώ, ο  
Σπίρτζης  δεν  απαντάει. 
 Και ενώ να σας  πω είναι δημοσιευμένα από  την  31/12ου  
δεν  έστειλε την  απάντηση  στον  Πρόεδρο , σε  γράφει ρε  
Πρόεδρε και έπρεπε να…, ντροπή , ντροπή  ναι, διότι ενώ τα 
έχουνε δημοσιεύσει… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κάτσε  τώρα. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  …που  έπρεπε να ψάξω να το  βρω δεν  σου  τα 
έστειλε, γιατί δεν  σου  τα έστειλε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εσύ  τα διάβασες  τώρα 
εντάξει. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ναι εγώ το  διάβασα, εγώ, εγώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τι συμπέρασμα έβγαλες ;  
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Να σου  πε , επειδή σας  έχουνε δεδομένους  
δικούς  τους  και δεν  τους  ενοχλείτε  δεν  σας  υπολογίζουνε 
καθόλου . Δεν  τα στέλνουμε  κάτω και άσε  τον  άλλον  να 
φωνάζει. Έλα μου  ντε  που  έχουνε γνώση  όμως  οι φύλακες . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Η  αιτιολογία ποια είναι; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Η  αιτιολογία είναι ότι επειδή πρέπει να κάτσουν  
άλλο έναν  χρόνο , το  είπε η  τέτοια… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δεν  το  γράφουν  αυτό , τι 
διάβασες  λέω. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ναι, επειδή λέει μας…  (αλλαγή  κασέτας)                   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Υπουργός ; Όχι γιατί πρέπει 
να πάρει απόφαση . 
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Ακριβώς  γι ’  αυτό  είναι, για να αλλάξει 
ημερομηνία που  δεν  πήρε , πώς  την  αλλάξαμε  λοιπόν ; Άρα 
λοιπόν  το  θέμα είναι καθαρό , για μας  είναι παράνομη  αυτή  η  
μετάβαση  των  εκλογών , είναι παράνομα η  ισχύ  της  Διοικούσας  
Επιτροπής  και του  Κεντρικού  και των  Περιφερειακών  
Τμημάτων  κατά τη  γνώμη  μας  και μπαίνει θέμα προσωπικής  
πλέον  αξιοπρέπειας  του  να λες  ότι είμαι Πρόεδρος  ενός  
οργάνου  που  έχει πάψει να ισχύει. Είναι θέμα προσωπικής  
αξιοπρέπειας . 
 Όσον  αφορά λέω τη  στάση  του  Προέδρου και του  
Αντιπροέδρου θα την  καταγγείλουμε  στα Μέσα τέτοια, ότι ενώ 
το  συζητάμε  σηκωθήκανε  και φύγανε, απαράδεκτο! Εμείς  δεν  
θέλουμε  να το  παίξουμε  ούτε  θεματοφύλακες  των  
κατακτήσεων  των  μηχανικών  γιατί το  έχουνε κάνει οι 
μηχανικοί, δεν  είναι της  παράταξής μας  δουλειά, αλλά 
θεωρούμε  ως  υποχρέωσή  μας  όταν  κάποια παράταξη  ή  
κάποιοι άνθρωποι βάζουνε θέματα τα οποία τυχαίνει να είναι 
και άλλη…, πώς  το  λένε να το  καταλαβαίνει ακόμα και ο  
Ανωγειανός , ε , δεν  μπορείς  να ποιείς  την  νήσσαν . Ή  μήπως  
πρέπει να σκεφτούμε  ότι συμφωνείτε και το  κάνετε  μαζί για να 
κρατήσουμε  και τις  καρεκλίτσες  μας ;  
 Τα πράγματα είναι πολύ  σοβαρά, εμείς  ζητάμε  από  την  
Αντιπροσωπεία να πάρει αυτή  την  απόφαση , διότι είναι 
παράνομα και ότι όλες  οι αποφάσεις  και οι αμοιβές  που  
γίνονται , εμείς  θα ζητήσουμε  να παρθούν  πίσω, να το  ξέρετε. 
Θεωρούμε δηλαδή  ότι πρέπει να είναι απόφαση  της  
Αντιπροσωπείας , αν  και είναι απαράδεκτο το  να είμαστε  έξι 
άτομα εδώ μέσα και αυτό  δεν  είναι τυχαίο  είναι συνειδητή  
επιλογή  των  παρατάξεων  που  τους  βολεύει. Γιατί σάματι πως  
έπεσε  ο  περονόσπορος  εφύγανε  όταν  μπήκε  το  θέμα, αυτό  
είναι ανήθικο  και πρόστυχο . Έλα ρε  αδερφέ δηλαδή , μόλις  
βάζουμε  το  θέμα σηκωνόμαστε  και φεύγουμε , γιατί; Γιατί 
δηλαδή  αυτό  το  πράγμα; Επειδή  ξέρουν ότι δεν  μπορούν  να 
πούνε  τίποτα;  
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 Να συνάδελφε  Μπριλάκι ότι είναι όλα αποθέματα 
πολιτισμού , αλλά και ο  πολιτισμός  να ξέρεις , όπως  εμείς  
δεχόμαστε  υπάρχουν  δύο  βασικοί πολιτισμοί. Υπάρχει ο  
πολιτισμός  της  αστικής  τάξης  και υπάρξει και ο  πολιτισμός  του  
απλού  του  εργαζόμενου  ανθρώπου, που  είναι πολιτισμός  
πρακτικός  της  ντομάτας , της  δουλειάς , της  φτώχειας , της  
πείνας  και υπάρχει και ο  πολιτισμός  της  ανηθικότητας  και της  
σήψης  της  κυριολεκτικής  που  ξεκινά από  αυτά τα θέματα και 
φτάνει μέχρι τους  πυρηνικούς  πολέμους . Αυτός  είναι ο  
πολιτισμός  της  αστικής  τάξης  και εγώ συμφωνώ με  αυτό  που  
λες  ότι τα πάντα είναι πολιτισμός , αλλά και ο  πολιτικός  αυτός  
πολιτισμός  είναι απαράδεκτος  και πρέπει να στιγματιστεί.   
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Κώστα μία λέξη . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θέλει να πει κάποιος  κάτι; 
Θέλεις ; Ο  συνάδελφος  Πασχαλίδης , ο  συνάδελφος  
Πασχαλίδης . 
 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Μια ερώτηση  θέλω να κάνω, συνάδελφε  θα 
θυμάσαι μια φορά… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ησυχία ρε  παιδιά, ησυχία. 
 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Όχι, όχι. 
 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ:  Για κοίταξε  την  ιστορία να δεις , ποτέ  δεν  
έχουν  γίνει στα τρία χρόνια. Θέλω να πω ότι ίσως  είναι 
υπερβολή όλες  αυτές  οι (…) που  αποδίδονται. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θέλει κάποιος  να πει τη  
γνώμη  του ; 
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Γιατί υπερβολή ρε  παιδιά; 
 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Γιατί δεν  φεύγουνε , γιατί πληρώνονται καλά 
Θεόδουλε, γιατί…, (δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Και δεν  μου  λες , 
συνάδελφε… 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Αν  δεν  παίρνουνε  λεφτά ούτε  ο  Σμαΐλης , ούτε  ο  
άλλος  πώς  τον  λένε…, (δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν  συνάδελφε  καλά το  
λες , αλλά ο  συνάδελφός  σου  της  παράταξής σου  γιατί δεν  τα 
κατήγγειλε  αυτά και με  δικαστική  διαδικασία γιατί; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Να σου  πω κάτι, θέλω αυτό  να το  πω τώρα 
επειδή  είναι προβοκατόρικη  η  ερώτησή  σου . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Γιατί; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Θα σου  απαντήσω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Γιατί είναι προβοκατόρικη ;  
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Διότι τις  άλλες  φορές  που  είμαστε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ από  εδώ θα 
προσβάλλω; Αυτός  έπρεπε να προσβάλλει. 
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Σου  λέω ότι είναι προβοκατόρικη  διότι αν  
συμφωνούσες  μαζί μου  δεν  θα μου  το  έλεγες  και όλες  τις  
άλλες  φορές  που  ξέρεις… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Α , έτσι αυτό  είναι το  
επιχείρημα; Δηλαδή  αυτός  σιωπά και εγώ προβοκάρω; Αυτή  
είναι η  άποψή  σου ; Αυτός  σιωπά; Όχι δεν  σε  συμφέρει. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Ψήφισε  λευκό  δεν  σημαίνει ότι ψήφισε  και όλους  
τους  Προέδρους  έτσι; Προβοκατόρικη  ερώτηση . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Μισό  λεπτό  να πω κάτι, Πρόεδρε δεν  έχεις  δίκιο  
στο  συγκεκριμένο , εγώ να πω ότι πάνω δεν  ήτανε  η  
Πανεπιστημονική  από  τις  παρατάξεις  που  συμφωνούσαν  να 
γίνουν , να λέμε  τα πράγματα παιδιά όπως  είναι και άλλες  
παρατάξεις  διαφώνησαν . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Στάσου  όμως  εγώ άλλο  
είπα. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Και ήταν  η  αιτιολογία του  Σπίρτζη  ήταν  και 
στην  Αντιπροσωπεία, δεν  μπορούσαμε  να κάνουμε  κάτι άλλο, 
το  Νομικό  Τμήμα είπε αυτό  ας  πούμε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συγγνώμη  εγώ είπα άλλο. 
Εάν  ένα μέλος  της  Διοικούσας  Επιτροπής  διαφωνεί ή  μια 
παράταξη  διαφωνεί έχει διάφορους  τρόπους  αντίδρασης , θα 
μπορούσε  να προσβάλει… 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Και στα δικαστήρια θα μπορούσε  να πάει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι θα μπορούσε , γιατί δεν  
το  κάνει; 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Το  Νομικό  Τμήμα πήρε  απόφαση ; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συγγνώμη . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Το  Νομικό  Τμήμα είπε ότι ο  νόμος  λέει αυτό . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συγγνώμη  συνάδελφοι μην  
κάνουμε , ένα λεπτό . Δεν  προσβάλλουν  αυτοί οι οποίοι 
μετέχουν  στο  όργανο την  απόφαση , θα την  προσβάλλω εγώ 
που  δεν  ξέρω τι είναι η  απόφαση ; 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Έλα Πρόεδρε τώρα, άσε  το . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Δεν  κατάλαβα, αν  θεωρείς  εσύ  ότι πρέπει να 
στραφείς  νομικά βεβαίως  γιατί να μην  την  προσβάλλεις  δεν  
κατάλαβα. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Οι διαφωνούντες  στην  Αθήνα δεν  το  
αξιολογήσανε ως  πρωτεύων  κατά τη  γνώμη  μου  λόγω της  
λαίλαπας , γιατί σου  λέω και εμείς  ως  ΑΜΑΚ  είχαμε  κάνει του  
κόσμου  τις  καταγγελίες  και βλέπω ότι και η  Πανεπιστημονική  
και η  (…) και δεν  ξέρω εγώ ο  Σεραφίδης  που  διαφώνησε  
κανείς  δεν  το  έκανε  πρωτεύων  ακριβώς  επειδή οι καταστάσεις  
είναι πολύ  σοβαρές  και άλλα πρωτεύουνε, κατά την  εκτίμησή  
μου . Μην  το  κάνομε  όμως  θέμα τώρα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι εγώ το  κάνω. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Γιατί αυτοί δεν  προχωρήσανε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Γιατί με  συγχωρείς… 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Πρόεδρε σε  παρακαλώ εμείς  το  βάζουμε  σε  
ψηφοφορία παρόλο που  είναι απαράδεκτη η  κατάσταση  και 
πρέπει να το  καταγγείλουμε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι ένα λεπτό , ένα 
λεπτό . 
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Αυτή  την  πρόταση  ότι είναι παράνομη  η  
μετατόπιση  των  εκλογών  και ότι δεν  ισχύουν  τα… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό , εγώ καταρχήν… 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Η  γνώμη  μας  είναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία η  γνώμη  σας  είναι 
σεβαστή  είναι γραμμένη η  γνώμη  σας . Εγώ είπα και το  άλλο, 
το  οποίο  το  θέτω στην  κρίση  σας , ότι θα πρέπει να ζητήσουμε  
τη  γνωμοδότηση  πώς  αιτιολογήθηκε  αυτό  το  πράγμα; Και να… 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Το  είπα, το  είπα, μία σειρά είναι, γραμμένη 
είναι, μην  μου  λες . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τι λέει η  γνωμοδότηση ; Πώς  
το  δικαιολογεί λοιπόν ; Εσύ  διάβασες  την  απόφαση . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Το  Νοέμβρη  να γίνουν  οι εκλογές  31 του  
Νοέμβρη  του  ’13, το  οποίο  σας  το  επιχειρηματολόγησα ότι 
είναι ψέματα, τι άλλο ; Εμείς  το  βάζουμε  σε  ψηφοφορία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δεν  έχει να προσθέσει 
κανείς  τίποτα, ούτε  προσθήκη  ούτε  τίποτα, ούτε  αφαίρεση . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ποιος  νόμος  όμως  ισχύει τελικά; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο  νόμος  για μένα είναι 2187 
τελείωσε.  
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έχει κανείς  κάποια διάταξη  
που  να καταργεί αυτόν  το  νόμο ; Να το  εδώ είναι. Εσείς  έχετε 
εδώ… 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δεν  σημαίνει αυτό  ότι… 
 Οι συνάδελφοι της  Πανεπιστημονικής  κάνανε μία 
εισήγηση , αυτή  η  εισήγηση  ή  θα πρέπει ομόφωνα να την  
δεχθούμε  ή  δεν  μπορεί με  άλλο τρόπο  να ψηφιστεί. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Τι ομόφωνα; Γιατί οι άλλες  τι ψηφιστήκανε ; 
Υπέρ, κατά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Για δες . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Όπως  το  βάζεις  σε  ψηφοφορία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Για δες . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Δεν  έπρεπε να το  κουβεντιάσουμε  τότε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εσείς  το  δέχεστε αυτό ; Εσείς  
το  δέχεστε; 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Όχι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Αν  βγάλεις  μία απόφαση  
αγαπητέ  Ξυλούρη  θα στην  προσβάλει ο  άλλος . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ποιος ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο  οποιοσδήποτε . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ποιος  θα την  προσβάλλει;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο  οποιοσδήποτε  που  είναι 
απέξω. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Να την  προσβάλλει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εγώ λοιπόν  λέω, ομόφωνα 
τη  δεχόμαστε ; Εάν  δεν  την  δεχόμαστε  ομόφωνα δεν  την  θέτω 
σε  ψηφοφορία απλά, το  έχω ξανακάνει. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Δεν  κατάλαβα Πρόεδρε αυτό  το  πράγμα με  
συγχωρείς ; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Δεν  έχουμε  απαρτία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δηλαδή  τι θέλεις  να σου  πω 
τώρα; Βρε  παιδιά απλά είναι. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πόσοι είναι η  απαρτία; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  14, ναι, δηλαδή  τι θέλετε  να 
πω τώρα αν  έχουμε  απαρτία; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Βάλε το  σε  ψηφοφορία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εσύ  το  βάζεις  σε  
ψηφοφορία; Λοιπόν  ένα λεπτό  τώρα. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Με  βάση  τι δεν  έχουμε  απαρτία ρε  παιδιά; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τα 14 άτομα. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Γιατί δεν  είμαστε  12, 12 δεν  είναι απαρτία στα 
14; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι δεν  είναι. 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Όχι 14 θέλουμε . 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ε , βέβαια. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Εγώ το  βάζω σε  ψηφοφορία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σου  λέω λοιπόν  το  εξής , το  
έχουμε  ξανακάνει αυτό  και είχες  διαφωνήσει εσύ  και δεν  
ψηφίσαμε  ένα θέμα. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ποιο ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα άλλο θέμα, νομίζω ότι 
ήτανε  για τα ασφαλιστικά τι ήτανε  το  θυμάσαι; Μπράβο . 
Λοιπόν  εφόσον  δεν  υπάρχει απαρτία δεν  μπορεί να τεθεί σε  
ψηφοφορία, μόνο  αν  το  δεχόμαστε  ομόφωνα όλοι. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Το  δέχεστε ρε  παιδιά ομόφωνα; Ένα λεπτό , το  
δέχεστε ομόφωνα;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το  δέχεστε εσείς ; Εσείς  το  
δέχεστε; Όπως  είναι το  κείμενο , εσείς ; Λευκό , εσείς ; Λευκό ; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Δεν  υπάρχει κατά, υπάρχει κανείς  κατά; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ομόφωνα τι λες  ομόφωνα; Να ψηφιστεί ή  να… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι να πούνε  όλοι ναι. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Μπορεί να το  δεχθεί ομόφωνα αφού  δεν  υπάρχει 
κατά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι εγώ…, συνεπώς  
συνάδελφε  δεν  μπορεί, δεν  μπορεί να θεωρηθεί. 
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Εγώ θέλω να την  προσβάλλουνε , θέλω να την  
προσβάλλουνε  ρε  παιδί μου , διότι αυτοί που  φύγανε φύγανε 
επίτηδες . Εγώ το  βάζω σε  ψηφοφορία και ας  το  
προσβάλλουνε . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Δεν  μπορούμε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δεν  μπορεί να μπει σε  
ψηφοφορία με  έλλειψη  απαρτίας . Εγώ καταρχήν  όπως  είναι 
διατυπωμένο  δεν  το  ψηφίζω, εσείς  ψηφίζετε ; Εσύ ; Εσείς ; Άρα 
δεν   υπάρχει ομοφωνία, άρα δεν  μπορεί να ψηφιστεί. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Ναι ρε  Πρόεδρε γι ’  αυτό  είσαι εδώ για να μην  
υπάρχει ομοφωνία, δεν  το  κατάλαβες ; Πρέπει να τους  
εκπροσωπήσεις  ρε  Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει τώρα Κώστα λες  τη  
γνώμη  σου  λες , εντάξει. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Πώς  εντάξει δηλαδή ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τη  γνώμη  σου  είπες  και εγώ 
είπα τη  δική μου . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Αύριο  όμως  που  θα σας  καταγγείλω στην  
εφημερίδα θα τις  ακούσεις  τις  κοντυλιές . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Κοίταξε  να δεις , την  άποψή  
μου  στην  είπα. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Καλά εντάξει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αγαπητέ  συνάδελφε  εγώ την  
άποψή  μου  στην  είπα δεν  κρύβομαι . 
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ποια είναι η  άποψή  σου ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δεν  την  άκουσες ;  
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ποια; Επειδή  είδες  ότι είναι ομόφωνη  γι ’  αυτό  το  
καταψήφισες  για να μην  είναι ομόφωνη . Πολύ  αργά, όταν  
έκανα συνδικαλισμό  εσύ  Γιώργη, εσύ  δεν  κάτεχες  καθόλου  
ήντα είναι ο  Πρόεδρος  και ο  Αντιπρόεδρος. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μην  το  βλέπεις  έτσι. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Εγώ έτσι το  βλέπω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν  συνάδελφοι η  
συνεδρίαση  έληξε , η  ώρα είναι 11 παρά τέταρτο .   
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