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ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ  
 
ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ,  
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, 
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ΒΑΛΥΡΗ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΒΕΡΓΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΡΕΝΤΖΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ , ΓΕΜΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ, 
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ , ΚΛΑΔΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ , ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ , ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , 
ΛΥΔΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ , ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΤΑΜΗΣ 
ΑΡΓΥΡΗΣ, ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ 
ΠΑΥΛΟΣ, ΜΠΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,  ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ , 
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ , ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΠΕΤΡΑΚΗ  ΒΑΛΙΑ , ΠΛΑΤΥΡΡΑΧΟΥ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ , 
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΑΝΘΗΣ, ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΖΑΒΛΑΚΗ  
ΚΑΛΛΙΟΠΗ , ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ  ΧΑΡΑ , 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ . 
 

ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ  
 
ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΣΓΟΥΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ,  
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΡΥΣΑΛΗ  ΜΕΛΑΝΗ . 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  54  
ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ:47         ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ: 7  
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ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
1. Ανακοινώσεις  Προεδρείου. 
2. Ενημέρωση  δραστηριότητας  Διοικούσας  Επιτροπής . 
3. Έλεγχος  ερωτήσεις  – επερωτήσεις  προς  τη  Διοικούσα 

Επιτροπή . 
4. Εξελίξεις  στο  ΕΤΑΑ  μετά την  απόφαση  του  Συμβουλίου  της  

Επικρατείας . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------- 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να ξεκινήσουμε  σιγά 
– σιγά. 

26 του  μήνα σήμερα, η  ώρα είναι 7:25 τα παρόντα 
μέλη…, ησυχάστε  όμως  να ξεκινήσουμε  συνάδελφοι, 
ησυχάστε . Τα παρόντα μέλη  (αυτή  την  στιγμή) είναι 35 
συνεπώς  με  βάση  το  άρθρο  9 παράγραφος  7 του  νόμου  
1486 έχουμε  απαρτία. Ησυχάστε , ησυχάστε  και καθίστε . 
Έχουμε  λοιπόν  απαρτία και ξεκινάμε . 

Τα θέματα της  ημερήσιας  διάταξης είναι: 
  Ανακοινώσεις  Προεδρείου 
  Ενημέρωση  δραστηριότητας  Διοικούσας  Επιτροπής  
  Έλεγχος  ερωτήσεις  – επερωτήσεις  προς  τη  Διοικούσα 

Επιτροπή  
  Εξελίξεις  στο  ΕΤΑΑ  μετά την  απόφαση  του  Συμβουλίου  

της  Επικρατείας  
Ύστερα από  αίτημα της  ΑΜΑΚ   - παρακαλώ ησυχάστε  

-λοιπόν  ύστερα από  αίτημα της  ΑΜΑΚ  με  το  με  αριθμό  
πρωτοκόλλου  786/14-3-14 έγγραφό  της , ζήτησε  την  έκτατη  
σύγκληση  της  Αντιπροσωπείας  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  με  μοναδικό  
θέμα τις  εξελίξεις  στο  ΕΤΑΑ , μετά και από  την  απόφαση  
του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας . 

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης δεν  έχουμε  κανένα  θέμα. 
  

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

ΘΕΜΑ  1ο  
 

Ανακοινώσεις  Προεδρείου 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ξεκινάμε  με  τις  
ανακοινώσεις  του  Προεδρείου εν  τάχει, για να 
προχωρήσουμε  στη  συνέχεια στο  κυρίως  θέμα της  
έκτακτης  συνεδρίασης . 
 Λοιπόν  ανακοινώσεις . Έχω εδώ ένα γράμμα από  την  
συνάδελφο  την  Φρυσάλη  τη  Μελίνα η  οποία λέει: 
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 Προς  τα μέλη  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  
 Θα ήθελα να ενημερώσω τα μέλη  της  
Αντιπροσωπείας  ότι στην  έκτακτη  συνεδρίαση  που  θα 
πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη  26/3ου  δεν  θα μπορέσω να 
παραβρεθώ γιατί βρίσκομαι στη  Γερμανία σε  
επαγγελματικό  ταξίδι. 
 Αναχωρώ αύριο  το  πρωί τα ξημερώματα και σε  
περίπτωση  που  αναβληθεί η  συνεδρίαση  επιστρέφω την  
Παρασκευή το  πρωί 28/3ου  και θα λείπω ξανά από  31/3ου  
έως  8/4ου  για επαγγελματικό  σκοπό  στην  Ιταλία. 
 Παρακαλώ πολύ  η  απουσία μου  να θεωρηθεί 
δικαιολογημένη, εφόσον  δεν  είναι δυνατόν  να αναβληθεί η  
συνεδρίαση . 
 Συνάδελφοι πριν  ξεκινήσουμε  να σας  πω δυο  
κουβέντες , θα παρακαλούσα ησυχία όμως , συνάδελφοι 
ησυχία. Σας  στείλαμε  ένα e-mail με  την  πρόσκληση  
καταρχήν  και επίσης  με  το  θεσμικό  πλαίσιο  λειτουργίας  του  
ΤΕΕ , δεν  θα αναλώσω χρόνο  τώρα για να διαβάσω αυτή  τη  
διαδικασία, τους  νόμους  κ .λ .π . Όλοι αυτοί οι νόμοι είναι 
αναρτημένοι στο  site του  ΤΕΕ /ΤΑΚ , μόνο  δυο  – τρεις  
κουβέντες  κυρίως  για τους  καινούριους  συνάδελφους , σ ’  
ότι αφορά τον  κανονισμό  λειτουργίας  της  Αντιπροσωπείας , 
που  εκεί στα κυριότερα σημεία σας  τα στείλαμε  με  ένα e-
mail. 
 Τι είπατε; Ωραία, αν  δεν  θέλετε  να μην  τα…, αν  τα 
διαβάσατε  να μην  τα επαναλάβω.  
 Πολύ  συνοπτικά θα σας  πω λοιπόν  τα κυριότερα 
σημεία. Καταρχήν  για τα θέματα ημερήσιας  διάταξης. Με  
βάση  το  άρθρο  4 του  κανονισμού  λειτουργίας  της  
Αντιπροσωπείας , η  ημερήσια διάταξη  περιλαμβάνει 
υποχρεωτικά σαν  πρώτο  θέμα της  ανακοινώσεις  του  
Προεδρείου πάντα.  Σαν  δεύτερο θέμα την  ενημέρωση  – 
συζήτηση  για τη  δραστηριότητα της  Διοικούσας  προς  το  
Σώμα και σαν  τρίτο  θέμα τον  έλεγχο  – ερωτήσεις  – 
επερωτήσεις  προς  τη  Διοικούσα με  τις  προϋποθέσεις  του  
άρθρου  8 του  κανονισμού  λειτουργίας . 
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 Στην  ημερήσια διάταξη  θεμάτων  περιλαμβάνονται 
υποχρεωτικά θέματα που  έχει ζητήσει η  Διοικούσα 
Επιτροπή  του  Τμήματος . Το  1/10 των  μελών  και η  
Νομαρχιακή Επιτροπή  του  Περιφερειακού  Τμήματος . 
Σύμφωνα με  την  παράγραφο  2 του  άρθρου  4 του  
κανονισμού  λειτουργίας , το  Προεδρείο  μπορεί να αρνηθεί 
την  εγγραφή  θεμάτων  στην  ημερήσια διάταξη , αλλά και τη  
συζήτηση  τους , αν  δεν  έχει κατατεθεί γραπτή  εισήγηση  
πριν  την  έναρξη  της  συνεδρίασης . Προσέξτε το  αυτό  
συνάδελφοι. 
 Όταν  συζητείται ένα θέμα θα πρέπει να υποβάλλεται 
γραπτή  εισήγηση  και γραπτή  εισήγηση  πριν  την  έναρξη  της  
συνεδρίασης . Όχι ερχόμαστε  και συζητάμε  ένα θέμα ότι 
κατέβει του  καθενός  κι ότι θέλει λέει ο  καθένας . Θα πρέπει 
να υπάρχει γραπτή  εισήγηση . Εάν  δεν  υπάρχει γραπτή  
εισήγηση  πριν  την  έναρξη  της  συνεδρίασης , δεν  θα 
συζητείται το  θέμα με  βάση  τον  κανονισμό  πάντα. 
 Επίσης  κάθε μέλος  της  Αντιπροσωπείας  κατά το  
άρθρο  10 παράγραφος  4 δικαιούται  να φέρει προς  το  Σώμα 
εισήγηση , ανεξάρτητα από  τις  εισηγήσεις  των  οργάνων , 
δηλαδή  δεύτερη εισήγηση  για το  ίδιο  θέμα. Προς  τούτο  
όμως  οφείλει να καταθέσει στο  Προεδρείο  γραπτή  
εισήγηση  πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης . 
 Ένα δεύτερο θέμα είναι η  πρόσβαση  στα πρακτικά 
της  Αντιπροσωπείας . Στα πρακτικά των  συνεδριάσεων  
αναρτούνται  στο  site του  ΤΕΕ /ΤΑΚ , μετά από  την  
ολοκλήρωση  της  απομαγνητοφώνησής  τους . παραδίδονται 
σε  ηλεκτρονική  μορφή  και διάρθρωση και καταχωρούνται 
στην  ιστοσελίδα όπου  υπάρχει ελεύθερη  πρόσβαση  κι 
όπου  μπορείτε να λαμβάνετε  γνώση .  
 Ένα τρίτο  ζήτημα είναι η  διεξαγωγή  των  εργασιών  της  
Αντιπροσωπείας . Οι εργασίες  της  Αντιπροσωπείας  
προβλέπονται  από  το  άρθρο  9 του  κανονισμού  
λειτουργίας , και η  διαδικασία που  θα ακολουθείται  στα 
θέματα που  θα συζητούνται  είναι η  εξής . Πρώτον  εισήγηση  
που  είπαμε  ότι πρέπει να υπάρχει γραπτή  εισήγηση . 
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Δεύτερον , διευκρινιστικές  ερωτήσεις  προς  τον  εισηγητή . 
Τρίτον , διευκρινιστικές  απαντήσεις  του  εισηγητή . Τέταρτον  
έκφραση  απόψεων  και προτάσεων  των  μελών . Πέμπτον  
δευτερολογία του  εισηγητή , ακολουθεί σύνοψη  απόψεων  
από  το  Προεδρείο  και θέσει αυτών  σε  ψηφοφορία. 
 Σύμφωνα με  την  παράγραφο  3 του  άρθρου  9 του  
κανονισμού  λειτουργίας  της  Αντιπροσωπείας , οι 
αποφάσεις  του  Προέδρου κατά τη  διαδικασία αίρονται  με  
απόφαση  του  Προεδρείου. Και οι αποφάσεις  αμφοτέρων  
αίρονται  με  απόφαση  του  Σώματος  που  λαμβάνεται με  
απλή πλειοψηφία  χωρίς  να προηγηθεί συζήτηση  έπειτα 
από  διαδικαστική πρόταση  μέλους . 
 Ο  χρόνος  ομιλίας , με  βάση  το  άρθρο  12 του  
κανονισμού  λειτουργίας  της  Αντιπροσωπείας , το  
Προεδρείο  καθορίζει όριο  χρόνου  ομιλητή  που  δεν  μπορεί 
να είναι μικρότερο  των  τριών  λεπτών . Αν  όμως  η  διάρκεια 
των  ομιλιών  μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο  στο  να 
ολοκληρώσει τη  συζήτηση  των  θεμάτων  της  ημερήσιας  
διάταξης, το  Προεδρείο  μπορεί να ζητήσει την  έγκριση  του  
Σώματος  για περιορισμού  του  χρόνου  των  ομιλητών , με  
παράλληλο ορισμό  ειδικών  ομιλητών  ανά εκλογικό  
συνδυασμό  και χρόνο  ομιλίας  τουλάχιστον  πέντε  λεπτών . 
 Οι ομιλητές  αυτοί προτάσσονται  των  άλλων . 
 Κι ένα τελευταίο  θέμα, είναι για το  θέμα των  
απουσιών . Σύμφωνα με  το  άρθρο  7 παράγραφος  12 του  
νόμου  1486, αιρετά μέλη  της  Αντιπροσωπείας  που  
απουσιάζουν  αδικαιολόγητα από  τρεις  συνεχόμενες  
συνεδριάσεις , αντικαθίστανται  υποχρεωτικά από  τους  
επιλαχόντες  του  ψηφοδελτίου  με  το  οποίο  εκλέχθηκαν . Η  
αντικατάσταση  γίνεται με  απόφαση  της  Αντιπροσωπείας .  
Για τα μέλη  της  Αντιπροσωπείας  που  διαμένουν  εκτός  του  
Νομού  Ηρακλείου , η  Αντιπροσωπεία με  προηγούμενες  
αποφάσεις  της  το  ’99, το  2001 και το  2007 έκρινε να είναι 
πιο  ελαστική στο  σημείο  αυτό , αυτό  όμως  απαιτεί τη  
σύμφωνη  γνώμη  του  Σώματος . Επ ’  αυτού  έχουμε  κάποια 
άποψη ;  Είπα το  εξής , αν  με  προσέξατε, ότι με  βάση  τον  
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κανονισμό  όποιος  κάνει τρεις  συνεχόμενες  απουσίες  
αδικαιολόγητες , γιατί κάποιος  μπορεί να είναι άρρωστος ή  
να έχει μια σοβαρή  επαγγελματική  υποχρέωση  όπως  
προηγουμένως  μας  είπε εδώ η  συνάδελφος  στο  εξωτερικό  
ή  στο  εσωτερικό . Εννοείται ότι δεν  θα είμαστε  εδώ 
χωροφύλακες . 
 Λέμε  εδώ πέρα ότι σε  προηγούμενες  συνεδριάσεις , 
σε  προηγούμενες  περιόδους  η  Αντιπροσωπεία ήτανε  πιο  
ελαστική κατόπιν  βέβαια απόφασης  του  Σώματος  γι ’  
αυτούς  που  δεν  διαμένουν  στο  Ηράκλειο . Την  
προηγούμενη περίοδο  δεν  το  βάλαμε  αυτό  το  θέμα, δεν  το  
δέχθηκε το  Σώμα. Εσείς  εδώ τι γνώμη  έχετε; Θέλετε  να 
υπάρχει τέτοια ελαστικότητα για τους  ερχόμενους εκτός  
Ηρακλείου ; Ή  θέλετε  να είναι το  ίδιο  για όλους  ως  ο  
κανονισμός  προβλέπει; Ορίστε. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μια ερώτηση , τι εννοούμε  ελαστικότητα; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ελαστικότητα σημαίνει 
αντί τρεις  να είναι τέσσερις , αλλά αυτό  το  εγκρίνει το  
Σώμα, τι είπες ; Ωραία ελαστικότητα σημαίνει αντί τρεις  
τέσσερις , αν  το  Σώμα το  εγκρίνει και βέβαια εδώ οφείλω να 
πω, ότι αυτό  δεν  το  προβλέπει ο  κανονισμός . Τι λέτε  εσείς  
να το  συζητήσουμε  ή  να το  αφήσουμε ; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Εγώ λέω να το  αφήσουμε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να το  αφήσουμε , 
συμφωνείτε  όλοι; Λέει να το  αφήσουμε  να μην  
συζητήσουμε  για τέσσερις  αλλά για τρεις . Συμφωνείτε 
εσείς ; Τρεις  για όλους , ισότητα για όλους , ωραία έκλεισε 
το  θέμα. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ: Πρόεδρε να τοποθετηθώ; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο  συνάδελφος  εδώ ο  
Αντιπρόεδρος  της  Αντιπροσωπείας  θέλει να πει τη  γνώμη  
του , ορίστε. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Καλησπέρα συνάδελφοι, παίρνω το  λόγο  
δεδομένου  ότι με  αφορά, είμαι κάποιος  από  αυτούς  που  
τους  αφορά το  συγκεκριμένο  ζήτημα. Πιστεύω ότι είναι 
καλό να υπάρχει αυτή  η  ελαστικότητα, αλλά δεν  προτείνω 
ούτε  εγώ να υπάρχει σαν  απόφαση  της  Αντιπροσωπείας , 
μιας  και δεν  προβλέπεται. Όλες  οι περιπτώσεις  όπως  και 
των  Ηρακλειωτών  να κρίνονται ανά περίπτωση  και νομίζω 
ότι στην  κρίση  της  κάθε περίπτωσης να λαμβάνει κανείς  
υπόψη  να δίνει μία επιείκεια τέλος  πάντων  δεδομένης  της  
απόστασης . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ προτείνω να γίνει 
δεκτό . 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Εγώ προτείνω να γίνουν  τέσσερις , το  
Λασίθι δεν  είναι πιο  κοντά από  το  Ηράκλειο , αντικειμενικά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε  Αντώνη 
άκουσέ  με  λίγο , η  αλήθεια είναι ότι αυτός  που  έρχεται από  
το  Λασίθι ή  από  την  Ιεράπετρα ταλαιπωρείται παραπάνω, 
είναι αντικειμενικά αποδεκτό  αυτό . Εμείς  εδώ για να 
‘ρθουμε  από  το  Ηράκλειο  εδώ φεύγουμε  ένα τέταρτο  πιο  
νωρίς , ο  Ιεραπετρίτης θα φύγει μιάμιση  ώρα πιο  νωρίς . 
Αυτό , γι ’  αυτούς  λες  εσύ . Αυτό  πρέπει να το  θέσουμε  σε  
ψηφοφορία στο  Σώμα. 
 Για πες  τη  γνώμη  σου  συνάδελφε . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Αυτό  το  οποίο  θα ήθελα να πω εγώ και να 
αναφέρω, η  εμπειρία τουλάχιστον  δείχνει οι Ηρακλειώτες  
συνάδελφοι να σέβονται  τους  Αγιονικολιώτες  που  έρχονται  
από  εκεί που  έρχονται  και αντί να έρθουν  οι Ηρακλειώτες  
να έχουμε  απαρτία δεν  έρχονται .  
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 Λοιπόν , θεωρώ ότι οι Ηρακλειώτες  οι οποίοι αφήνουν  
για μια στιγμή  το  γραφείο  τους  και μπορούν  να έρθουν  
κάλλιστα, αυτοί να σέβονται  αυτούς  οι οποίοι φεύγουνε  
από  τον  Άγιο  Νικόλαο , από  την  Ιεράπετρα, από  τη  Σητεία, 
για να παραβρεθούν  στις  εργασίες  της  Αντιπροσωπείας . 
Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιαστούμε  περισσότερο . 
 Αν  λοιπόν  κάποιος  δεν  θέλει, όπως  θα συνεχίσουμε  
να λέμε , γιατί ένα από  τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι και 
αυτός  της  μη  παρουσίας . Όποιος  νομίζει ότι δεν  μπορεί να 
παραιτηθεί. Δεν  είναι κακό πράγμα, δεν  είναι ακόμα δεν  
αρχίσαμε , από  την  αρχή  να ξεκαθαρίσουμε  ορισμένα 
πράγματα. Ναι ακόμα δεν  αρχίσαμε  κι όμως  έχουμε  
διάθεση  να κωλυσιεργούμε . 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Κι αυτό  το  δέχομαι. 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κι εμού  συμπεριλαμβανόμενου . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  Αντώνη αν  
θέλεις  να πεις  κάτι στο  βήμα. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Κι αυτό  το  δέχομαι κι αυτό . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μην  κάνουμε  τώρα… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Οι παρατάξεις , ακριβώς , οι παρατάξεις . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο  συνάδελφος  θέλει να 
πει κάτι; Στο  βήμα, στο  βήμα. Καταγράφονται τα πάντα, 
Μπέκος  λοιπόν  στο  βήμα. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Και το  όνομα ποιος  είναι για να 
καταγράφεται στα πρακτικά.  
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ΜΠΕΚΟΣ:  Εγώ προτείνω τέσσερις  για τους  Λασηθιώτες  
και δύο  για τους  Ηρακλειώτες  είπα. Όχι να το  καταγράψετε 
γι ’  αυτό  σηκώθηκα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δεν  προβλέπεται από  
τον  κανονισμό , δεν  προβλέπεται. 
 
ΜΠΕΚΟΣ:  Δεν  σηκώθηκα τζάμπα, τέσσερις  για τους  
Λασηθιώτες , δύο  για τους  Ηρακλειώτες . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Κατ ’  εμένα δεκτό . 
 
ΜΠΕΚΟΣ:  Δεν  κάνω πλάκα. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Κατ ’  εμένα δεκτό . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ακούστε  συνάδελφοι, 
ακούστε , δεν  θα αλλάξουμε  τον  κανονισμό  επί το  
δυσμενέστερον . 
 
ΜΠΕΚΟΣ:  Δεν  είναι δυσμενέστερο , αυτό  δεν  συζητάμε  
τόση  ώρα; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, συνάδελφε  Μπέκο , 
ακούστε , πάμε  επί το  επιεικέστερο  κοινή  συναινέσει, καλή 
τη  πίστη  να βελτιώσουμε  κάτι. Δεν  μπορείς  να αλλάξεις  επί 
το  δυσμενέστερο , πρέπει να αλλάξει ο  κανονισμός  
ολόκληρος . 
 Επομένως  εσείς  θέτετε  θέμα για τους  Λασηθιώτες  να 
είναι τέσσερις ;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ναι. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ναι, ναι. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το  Σώμα το  αποδέχεται; 
Ωραία, το  αποδεχόμαστε. Αλλά κι αυτό  που  είπε ο  
συνάδελφος  ο  Χωραφάς  η  κάθε περίπτωση  να εξετάζεται. 
 Ωραία, προχωράμε  τώρα. Αποδεχόμαστε  λοιπόν  αυτή  
την  ιδιαιτερότητα. 
 

ΘΕΜΑ  2ο  
 

Ενημέρωση  δραστηριότητας  Διοικούσας  Επιτροπής 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προχωράμε  στην  
ενημέρωση  της  Δραστηριότητας  της  Διοικούσας  
Επιτροπής , θα ήθελα να είναι ο  συνάδελφος  Πρόεδρος  της  
Διοικούσας  και όσο  γίνεται πιο  σύντομα. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Πληροφοριακά ο  συνάδελφος  ο  Βαγγέλης  
μια και γιόρταζε χθες  έχει εδώ ένα κέρασμα, ο  Βαγγέλης . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι συγγνώμη  ξέχασα 
να το  πω, χρόνια πολλά στους  Ευάγγελους , στις  
Ευαγγελίες  κ .λ .π . και στον  συγκεκριμένο  συνάδελφο  που  
έφερε  τα γλυκά εδώ για να μας  κεράσει. 
 Συνάδελφε  Πρόεδρε έχεις  το  λόγο . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Χρόνια πολλά κι από  μένα, 
συνάδελφοι καλησπέρα. Χρόνια πολλά στους  εορτάζοντες , 
καλησπέρα συνάδελφοι.  
 Θα κάνω μια συνοπτική  παρουσίαση  της  
δραστηριότητας  της  Διοικούσας , από  13-11-13 μέχρι 6/3ου  
που  ήτανε  η  προηγούμενη Διοικούσα Επιτροπή , 
πραγματοποιήθηκαν  πέντε  εκπαιδευτικές ημερίδες  για τη  
ρύθμιση  των  αυθαιρέτων  με  εισηγητές  τον  κ . Χαμηλοθώρη  
και τον  Αντώνη τον  Μαυρογιάννης . Όπου  γίνανε σε  όλες  
τις  πόλεις  Ηράκλειο , Σητεία, Άγιο  Νικόλαο . Εντάξει να μην  
τα πω αφού  μου  τα δώσανε; Εντάξει τυπικά δεν  είναι… 
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 Πάρθηκε  απόφαση , έγιναν  εκδηλώσεις . Μία 
εκδήλωση  έγινε  από  κοινού  με  τη  WWF για τους  
υγρότοπους  της  Κρήτης .  Πάρθηκε  απόφαση  για να γίνει 
εκδήλωση  για την  εξουδετέρωση των  χημικών  όπλων  της  
Συρίας , η  οποία και πραγματοποιήθηκε  στις  24 του  
Φλεβάρη . 
 Είχαμε  στην  ενημέρωση  από  6/3ου  έως  24/3ου  που  
είναι καινούρια Διοικούσα, είχαμε  ενημέρωση  της  
Διοικούσας  Επιτροπής  από  τον  Παναγιωτόπουλο  τον  
Διευθυντή  της  Επαγγελματικής  Ανάπτυξης  ΤΕΕ  για το  
σύστημα της  ηλεκτρονικής  διεκπεραίωσης για την  έκδοση  
αδειών  δόμησης  στις  6/3ου . Όπου  ο  Παναγιωτόπουλος  μας  
ενημέρωσε ότι το  Ηράκλειο  μαζί με  τα Χανιά είναι σ ’  ένα 
πιλοτικό  πρόγραμμα, ούτως  ώστε να γίνεται ηλεκτρονικά η  
διεκπεραίωση  της  έκδοσης  των  αδειών  δόμησης . Όπου  
είχε και συνάντηση  με  τους  υπαλλήλους  της  Πολεοδομίας  
Ηρακλείου , όπου  τον  ενημερώσανε , του  είπανε ποια είναι 
τα προβλήματα, ποια είναι τα κομμάτια τα οποία θέλουνε  
να μπορούνε να γίνονται  ηλεκτρονικά. Διάφορα πράγματα 
τέλος  πάντων  τεχνικά. 
 Κάναμε  Παντεχνική συνέλευση  στις  11/3ου  για το  θέμα 
που  έχουμε  και σήμερα, όπου  έβγαλε μία απόφαση  η  
Παντεχνική, την  έχετε πάρει όλοι με  το  e-mail. Παράλληλα 
κάναμε  κατάληψη  στις  20/3ου  στο  ΤΣΜΕΔΕ , όπου  ήσασταν  
και οι περισσότεροι που  είστε  εδώ εκεί. 
 Παράλληλα βγάλαμε  ένα ψήφισμα για τη  σχολή  
ΑΣΤΕΑΝ  που  κλείνει και μεταφέρεται από  τον  Άγιο  
Νικόλαο  στο  Κοκκίνη  Χάνι.  
 Και βεβαίως  θα ήθελα να σας  πω πιο  πολύ  για την  
υπόθεση  των  χημικών , όπου  φαντάζομαι  οι πιο  πολλοί 
έχετε ενημερωθεί ότι την  Κυριακή  έγινε  μία πολύ  μεγάλη 
εκδήλωση  στο  Αρκάδι. Η  οποία ήτανε  ας  το  πούμε  το  
επιστέγασμα της  αρχής που  ξεκινήσαμε  με  την  
ενημερωτική  εκδήλωση  εδώ στο  Ηράκλειο , όπου  
δημιουργήθηκε  σ ’  αυτή  την  εκδήλωση  ένα συντονιστικό , 
στο  οποίο  μετέχω εγώ ως  Πρόεδρος  της  Διοικούσας , η  
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Φανή η  Κουτσουμπού  ως  Πρόεδρος  των  Αρχιτεκτόνων  
Ηρακλείου , ο  Ρούσσος  ο  Κυπριωτάκης  που  είναι Δήμαρχος 
Αρχανών  – Αστερουσίων , ο  Σωκράτης  ο  Βαρδάκης  ο  
Πρόεδρος  του  Εργατικού  Κέντρου  και ο  Πολυάνθης  ο  
Συγγελάκης  που  είναι και μέλος  της  Αντιπροσωπείας  κι 
από  τον  Πανελλήνιο  Σύλλογο  Ηλεκτρολόγων  
Μηχανολόγων , όπου  ξεκινήσαμε  μία δράση .  
Προσπαθήσαμε  να φέρουμε  κοντά όλους  τους  φορείς  απ ’  
όλη  την  Κρήτη , δημιουργώντας  παράλληλα συντονιστικά σε  
Ρέθυμνο , Χανιά και Άγιο  Νικόλαο  και καταφέραμε  να 
κάνουμε  μία εκδήλωση , η  οποία πιστεύω ότι ήτανε  άκρως  
επιτυχημένη  με  10.000 κόσμο  στο  Αρκάδι. Με  λεωφορεία 
να έρχονται  απ ’  όλη  την  Κρήτη  και το  βασικό  είναι ότι τα 
λεωφορεία ήτανε  δωρεάν  για τον  κόσμο . Ήτανε  από  τα 
ΚΤΕΛ, αλλά και από  ιδιώτες, οι οποίοι βοηθήσανε  σ ’  αυτή  
την  εκδήλωση . Και βέβαια βγήκε  κι ένα – δεν  μπορώ να το  
πω ψήφισμα – είναι διακήρυξη  το  έχουνε ονομάσει. Αν  
θέλετε  να σας  το  διαβάσω, το  οποίο  πάρθηκε  σ ’  εκείνη την  
συνέλευση . 

Είχαμε  την  υποστήριξη  από  την  Περιφέρεια, είχαμε  
την  υποστήριξη  από  όλους  τους  δήμους . Ήτανε  μαζική η  
συμμετοχή  στο  Αρκάδι. Φαντάζομαι  τις  αφίσες  τις  έχετε δει 
και κάτω και γενικότερα ανά το  Ηράκλειο  και φυλλάδια που  
βγάλαμε . Το  θέμα είναι ότι τώρα ξεκινάει ουσιαστικά και 
αυτή  η  προσπάθειά μας  η  μεγάλη.  Καθώς  έχουμε , στις  7 
του  μήνα θα συζητηθεί το  θέμα εκτός  ημερησίας  στη  Βουλή  
και εκεί θα είναι το  επόμενο  μεγάλο στοίχημα να 
μπορέσουμε  να δείξουμε  την  εναντίωσή  μας  σ ’  αυτό  το  
εγχείρημα που  προσπαθούν  να κάνουνε . Και στην  
προσπάθεια που  έχουνε για να μετατρέψουνε την  
Μεσόγειο  σε  ένα χώρο  ταφής  χημικών . 

Να σας  διαβάσω τη  διακήρυξη  του  Αρκαδίου, καθαρά 
για ενημέρωση , για να ξέρετε και τι ακριβώς  βγήκε  από  το  
Αρκάδι. 

Σήμερα 23 Μαρτίου  οι πολίτες  της  Κρήτης  
συγκεντρωθήκαμε  στην  ιστορική Μονή  του  Αρκαδίου για να 
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διακηρύξουμε  την  αντίθεσή  μας  στην  εξουδετέρωση των  
χημικών  όπλων  της  Συρίας  στη  Μεσόγειο .  

Σ ’  αυτή  τη  συγκέντρωση  μας  συνοδεύει η  δύναμη  της  
φωνής  των  προηγούμενων  γενεών , που  υπέφεραν  τις  
συνέπειες  των  πολέμων  και των  οποίων  η  ηχώ συνεχίζει 
να ακούγεται σήμερα σ ’  όλους  τους  τόπους , όπου  οι 
πόλεμοι αφήνουν  το  καταστροφικό σημάδι τους  με  
νεκρούς , εξαφανισμένους , ανάπηρους , πρόσφυγες  και 
εκτοπισμένους . 

Στην  ιστορία της  Μεσογείου  ο  πόλεμος  ήταν  πάντα 
παρών . Οι πόλεμοι και η  παραγωγή  όπλων  επηρέαζαν  
πάντοτε  αρνητικά την  οικονομία των  λαών  απορροφώντας  
κεφάλαια τα οποία θα έπρεπε να πηγαίνουν  στην  παιδεία, 
την  υγεία, τον  πολιτισμό  και στην  καλυτέρευση  της  ζωής . 

Στις  μέρες  μας  το  δράμα είναι κάθε μέρα πιο  τραγικό . 
Επειδή  η  τεχνολογική εξέλιξη επιτρέπει στους  ισχυρούς  να 
παράγουν  όπλα, κάθε φορά πιο  καταστροφικά. Η  επιρροή  
που  έχουν  οι βιομήχανοι των  όπλων  να πιέζουν  ώστε να 
διατηρηθούν  οι συγκρούσεις  κι έτσι να καταναλωθούν , να 
χρησιμοποιηθούν  και να δοκιμαστούν , έχουν  θέσει σε  
αποσταθεροποίηση  την  περιοχή . Έχουν  φτάσει μάλιστα 
στο  σημείο  να καμουφλάρουν  την  απληστία τους , 
βαφτίζοντας  αναγκαία, αναπόφευκτη  ακόμα και ειρηνευτική  
την  εξουδετέρωση των  όπλων  της  Συρίας  στην  περιοχή  
μας .  

Οι κίνδυνοι της  ανυπολόγιστης  καταστροφής  
ανθρώπινου και φυσικού  περιβάλλοντος  από  το  
σχεδιαζόμενο  εγχείρημα, μας  κατευθύνουν  ώστε να 
κάνουμε  τη  δική μας  σύγκρουση . Αυτή  είναι και η  δική μας  
ευθύνη , μια πράξη  συνεκτική  με  νόημα, ηθική  και 
επείγουσα.  

Απαιτούμε  η  Μεσόγειος  να μην  είναι ο  
σκουπιδότοπος  αποβλήτων  χημικών  ή  πυρηνικών . 

Απαιτούμε  από  την  Ελληνική  Κυβέρνηση  
Προεδρεύουσα της  Ευρωπαϊκής Ένωσης  να πάρει 
επιτέλους  θέση  στο  δημόσιο  διάλογο . Δεν  ζητούμε  ούτε  
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αντισταθμιστικά οφέλη , ούτε  να κατευνάσουν  τους  φόβους  
μας .  

Απαιτούμε  να εγκαταλείψει το  δόγμα της  πυγμής  και 
του  φόβου , τη  σιωπή , το  δεσποτισμό , απέναντι στους  
πολίτες  και να εγκαταλείψει μαζί μ ’  εκείνους  στις  
αποφάσεις  των  οποίων  συναίνεσε  τα καταστροφικά σχέδια 
σε  βάρος  μας . 

Από  τα όργανα της  Ευρωπαϊκής Ένωσης , του  ΟΗΕ  
και του  ΝΑΤΟ, απαιτούμε  ν ’  αλλάξουν  τις  πολεμοχαρείς  
πολιτικές  τους , κατευθύνοντάς  τες  προς  την  ανθρώπινη  
εξέλιξη. 

Λέμε  όχι στην  εξουδετέρωση των  χημικών  της  Συρίας  
στη  Μεσόγειο , γιατί το  μοντέλο  που  εμείς  προτείνουμε  δεν  
χωρά άλλα πειράματα. 

Πρόθεσή  μας  είναι να εργαστούμε  σ ’  αυτή  την  
κατεύθυνση  και να αλλάξουμε  τη  ροή  της  ιστορίας , 
κατασκευάζοντας  ένα αληθινό  μέλλον  στη  Μεσόγειο  με  
ειρήνη και μη  βία. 

Αναλαμβάνουμε  αυτή  την  ευθύνη  με  ελεύθερη  
βούληση  και θα την  προωθήσουμε  μαζί μ ’  όλους  εκείνους  
που  απορρίπτουν  κάθε μορφή  βίας  και υπερασπίζονται 
καθημερινά την  πραγματική δημοκρατία. 

Την  ανάπτυξη  για όλους , την  ανάπτυξη  της  
τεχνολογίας  και της  επιστήμης  στην  υπηρεσία του  
ανθρώπου και της  ειρήνης . 

Σ ’  εμάς  αντιστοιχεί όχι μόνο  να καταγγείλουμε  τις  
βίαιες  πολιτικές  που  λαμβάνονται ερήμην  των  πολιτών  σε  
βάρος  των  πολιτών , αλλά να τις  απομονώσουμε  και να τις  
πιέσουμε  προς  κάθε κατεύθυνση , ώστε να αλλάξουν  και να 
θέσουν  σε  προτεραιότητα ανθρώπινες δραστηριότητες  σε  
ειρηνικά έργα. 

Προσκαλούμε  άτομα, καθώς  και αντιπροσώπους , 
μέλη  οργανώσεων , σωματείων , ομάδων , πολιτικών  
κομμάτων , συνδικάτων , να ενωθούν  μαζί μας  σ ’  αυτή  τη  
διακήρυξη  και να εργαστούμε  ο  καθένας  στο  πεδίο  του . Και 
στη  συνέχεια να συμμετέχουμε  σε  κοινές  δράσεις , σε  
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συμμαχίες , ώστε τελικά να παράγουμε  ένα μεγάλο κίνημα, 
το  οποίο  θα καταστήσει τη  Μεσόγειο  Θάλασσα ειρήνης  και 
πολιτισμού . 

Η  Μεσόγειος  είναι η  γειτονιά μας , όλος  ο  κόσμος  είναι 
το  σπίτι μας . Τα σενάρια καταστροφής  δεν  θα γίνουν  
εφιάλτες  μας , ο  αγώνας  μόλις  αρχίζει και θα συνεχιστεί 
μέχρι την  τελική  νίκη , ώστε η  Μεσόγειος  να είναι θάλασσα 
ειρήνης  και πολιτισμού . 

Συνάδελφοι είναι ένα πολύ  σημαντικό  ζήτημα, δεν  
αμφισβητώ τη  σημαντικότητα του  θέματος  το  οποίο  έχουμε  
να συζητήσουμε  και είναι οι εξελίξεις  που  έχουμε  στο  
ΕΤΑΑ , όμως  καλώς  ή  κακώς  η  ζωή  μας  είναι συνυφασμένη  
με  τη  θάλασσά μας , είτε ως  μηχανικοί είτε ως  απλές  
οντότητες .  Γι ’  αυτό  θα ήθελα και το  ζητάω από  εδώ, όσο  
περισσότεροι μπορούν  να ενεργοποιηθούν  σ ’  αυτό  τον  
αγώνα, καλό  είναι να το  κάνουν , γιατί είναι κάτι που  δεν  
είναι για μας , αλλά είναι για τα παιδιά μας . 

Κλείνοντας  την  παρουσίαση  του  έργου  της  
Διοικούσας , θα ήθελα να συγχαρώ το  συνάδελφο  τον  
Κώστα τον  Μπάκιντα, ο  οποίος  μας  εκπροσώπησε  επάξια 
στο  Κεντρικό  ΤΕΕ  και θεωρώ ότι ήτανε  ένα μεγάλο βήμα το  
οποίο  εγώ χαίρομαι  που  το  έκανε  και πιστεύω α μη  τι άλλο 
τιμάς  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  Ανατολικής  Κρήτης  και 
αποδεικνύουμε  ότι είμαστε  ένας  ζωντανός  οργανισμός  
δυνατός , που  μπορούμε  να έχουμε  εξελίξεις , όχι μόνο  
τοπικά αλλά και κεντρικά.  

Θα ήθελα να σε  συγχαρώ γι ’  αυτή  σου  την  επιλογή  
και για τους  ψήφους  που  πήρες , οι οποίοι για μένα ήτανε  
πιστεύω μία θετική  αρχή . Κι έχω να πω ότι, θα ήθελα πάρα 
πολύ  όλοι μαζί να μπορούμε  να αφήσουμε  πίσω μας  
παλαιές  αγκυλώσεις  και να κοιτάξουμε  να πορευτούμε  
μαζί, γιατί καλώς  ή  κακώς  τα θέματα μας  ξεπερνάνε και 
μόνο  μαζί, όπως  έκανε  πολύ  σωστά ο  Κώστας  πάνω στο  
Κεντρικό  ΤΕΕ  που  διατράνωσε  τη  φωνή, μπορούμε  να 
ξεπεράσουμε  πολλά πράγματα και μπορούμε  να έχουμε  
κάποιες  – θέλω να πιστεύω – θετικές  εξελίξεις . 
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Σας  ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε  τον  
Πρόεδρο . 
 Ήθελα να σας  ενημερώσω αν  κάποιος  θέλει να κάνει 
ερώτηση  επί των  θεμάτων  που  έθεσε  ο  Πρόεδρος . 
Ερωτήσεις  λοιπόν . Κάποιος  ή  κάποια συναδέλφισσα που  
θέλει να κάνει ερώτηση ; Επί των  θεμάτων  ενημέρωσης . 
Δεν  βλέπω κανέναν  να ενδιαφέρεται. 
 Θέλει κάποιος  να κάνει ολιγόλεπτη  μέχρι πέντε  λεπτά 
τοποθέτηση ; Ο  συνάδελφος  Φανουράκης , άλλος ;  Άλλος  
συνάδελφος  για ολιγόλεπτη  τοποθέτηση ; Δεν  υπάρχει 
κάνεις . 
 Συνάδελφε  Φανουράκη  μέχρι πέντε  λεπτά.  
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Συνάδελφοι καλησπέρα και τα δυο  
θέματα που  μπροστά μας , και τα δυο  θέματα που  έχουμε  
να συζητήσουμε , δηλαδή  τόσο  το  θέμα των  χημικών , όσο  
και το  ασφαλιστικό , είναι πολύ  σημαντικά και είναι στην  
πρώτη  γραμμή  του  ενδιαφέροντός  μας . 
 Για το  θέμα του  ασφαλιστικού  θα τα πούμε  
παρακάτω. 
 Και για τα δύο , αλλά κυρίως  για το  θέμα των  χημικών  
ήθελα να κάνω την  εξής  παρατήρηση  και επιφύλαξη  που  
εκφράζομε  αυτή  τη  στιγμή , παρόλο που  μπορεί να φανεί 
λίγο  ανακόλουθο  από  τη  συναίνεση  που  υπάρχει όλου  του  
κόσμου  πάνω στο  θέμα των  χημικών . 
 Δυστυχώς  έχουμε  πικρή  εμπειρία από  κάποια 
πράγματα όλοι μαζί ή  ξέρω εγώ όλοι είμαστε  υπέρ του  
λαού  κ .λ .π . Μπορώ να πω και συγκεκριμένο  παράδειγμα 
για το  νησί μας , κάτι αντιβασικές  επιτροπές , του  1980, του  
1975 κ .λ .π . πως  εξελίχθηκαν  κι έχουμε  πικρή  εμπειρία. Με  
την  έννοια ότι κάποιοι αναγκάζονται να μετέχουνε στον  
αγώνα σήμερα. Αύριο  εμείς  έχουμε  επιφύλαξη  τι θα 
πράξουνε. 
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 Επιτρέψτε  μου  και μια πληροφόρηση  μόνο . Ο  
συνάδελφος  ο  Ορφανός  παρουσιάζει, μετέχει μάλλον  στο  
ψηφοδέλτιο  της  ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ στο  αυτό  και δεν  
μπόρεσε  να έρθει απόψε  εδώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε  το  
συνάδελφο  Φανουράκη . 
 

ΘΕΜΑ  3ο  
 

Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη  Διοικούσα 
Επιτροπή  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προχωράμε  τώρα στο  3ο 
θέμα, έλεγχος  ερωτήσεις  – επερωτήσεις  προς  τη  
Διοικούσα Επιτροπή .  
 Το  θέμα αυτό  δυο  κουβέντες  να πούμε  για τους  νέους  
κυρίως . 
 Το  άρθρο  8 του  κανονισμού  λέει το  εξής , ότι κάθε 
μέλος  της  Αντιπροσωπείας  δικαιούται  να απευθύνει 
εγγράφως  μέσω του  Προεδρείου της  Αντιπροσωπείας  
ερώτημα προς  τη  Διοικούσα Επιτροπή  για οποιοδήποτε  
θέμα αρμοδιότητας  της , σχετικά βέβαια με  το  ΤΕΕ  και το  
Περιφερειακό Τμήμα.  
 Η  Διοικούσα Επιτροπή  υποχρεούται να απαντήσει 
εγγράφως  δια της  ιδίας  οδού  εντός  ενός  μηνός . Αν  δεν  
απαντήσει ή  ο  ερωτών  κρίνει ότι η  απάντηση  δεν  είναι 
ικανοποιητική , πριν  από  την  επόμενη  συνεδρίαση  της  
Αντιπροσωπείας  μπορεί να υποβάλλει ένα ερώτημα, το  
οποίο  ερώτημα τίθεται υπό  μορφή  επερωτήσεως ενώπιον  
του  Σώματος  και γίνεται συζήτηση  μεταξύ  του  ερωτώντος  
και του  Προέδρου της  Διοικούσας  Επιτροπής . 
 Επομένως  σήμερα δεν  έχουμε  τέτοιο  θέμα, απλώς  
σας  ανέλυσα λίγο  πως  λειτουργεί αυτή  η  διαδικασία. Αν  
στο  μέλλον  υπάρξει θα πρέπει να υποβληθεί πριν  την  
έναρξη  της  συνεδρίασης  έγγραφο  ερώτημα στο  Προεδρείο . 
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ΘΕΜΑ  4ο  

 
Εξελίξεις στο  ΕΤΑΑ  μετά την  απόφαση  του Συμβουλίου 

της  Επικρατείας 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Και προχωράμε  στο  4ο 
θέμα, το  οποίο  είναι και το  κυρίως  θέμα της  έκτακτης  
αυτής  συνεδρίασης , εξελίξει στο  ΕΤΑΑ  μετά την  απόφαση  
του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας . 
 Από  την  ΑΜΑΚ  ποιος  θα είναι ο  εισηγητής ; Ο  
συνάδελφος  Μπάκιντας  
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Από  κοινού  με  τον  Κλάδο  μαζί. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Από  κοινού  με  τον  
συνάδελφο  τον  Κλάδο , ευχαρίστως . 
 Ο  συνάδελφος  Μπάκιντας . Δεκαπέντε λεπτά σου  
φτάνουν  ή  θέλεις  παραπάνω; 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Λιγότερα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Καλησπέρα συνάδελφοι, καταρχήν  
παραλείψαμε  να αναφέρουμε  κι εμείς  ότι ο  Ζαμπετάκης  ο  
Γιώργος  είναι άρρωστος και γι ’  αυτό  δεν  ήρθε, το  
αναφέρω.  
 Πήραμε  την  πρωτοβουλία να βάλουμε  το  θέμα αυτό  
στην  Αντιπροσωπεία, διότι υπάρχουν  εξελίξεις  στο  ταμείο  
μας  το  ασφαλιστικό , στο  ΕΤΑΑ , οι οποίες  τρέχουν  και 
δυστυχώς  εμείς  είμαστε  απόντες .  
 Θεωρώ ότι όλα τα όργανα των  μηχανικών  πρέπει να 
είναι εκεί, να δρουν  θετικά, προς  όφελος  των  συναδέλφων  
και όσο  μπορούν  να διασφαλίζουν  ή  να αγωνίζονται, να 
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προσπαθούν  να διασφαλίσουν  τα καλώς  νοούμενα 
συμφέροντα των  συναδέλφων  και τα κεκτημένα. 
 Επιγραμματικά αναφέρω ότι έχουμε  απόφαση  από  το  
Συμβούλιο  της  Επικρατείας  για τα ασφαλιστικά μέτρα που  
είχαν  κατατεθεί για τις  αυξήσεις  στις  ασφαλιστικές  
εισφορές , όπου  απέρριψε την  αίτηση  που  είχαμε  κάνει του  
Τεχνικού  Επιμελητηρίου  και δρομολογείται υπόγεια θα 
έλεγα, δρομολογείται, χωρίς  δηλαδή  απόφαση  των  
οργάνων , απόφαση  του…  (αλλαγή  κασέτας) 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Όλοι γνωρίζετε ότι έχει ιδρυθεί το  ΚΕΑΟ , 
αυτός  ο  οργανισμός  στον  οποίο  στέλνονται  όλες  οι οφειλές  
των  ασφαλισμένων  και ο  οποίος  μετά από  κάποια 
ειδοποίηση  προχωράει σε  κατασχέσεις  για οφειλές  πάνω 
από  5.000 ευρώ. 
 Σύντομα πάρα πολλοί συνάδελφοι θα είναι σ ’  αυτή  
την  κατηγορία. Έτσι λοιπόν  θεωρούμε  ότι πρέπει το  
Τεχνικό  Επιμελητήριο  Τμήμα Ανατολικής  Κρήτης  να 
επικαιροποιήσει τις  θέσεις  του  και να αποφασίσει τη  στάση  
του… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι έξω μην  
κάνετε  φασαρία. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Και να αποφασίσει τη  στάση  του  για το  
επόμενο , το  αμέσως  επόμενο  χρονικό  διάστημα, να δώσει 
ουσιαστικά τις  όποιες  κατευθύνσεις  και στη  Διοικούσα 
Επιτροπή , πάντα σε  συνεργασία με  τους  συλλόγους  και τα 
Σωματεία των  Μηχανικών , μέσα από  ανοιχτές  συνελεύσεις , 
συλλογικές  διαδικασίες , έτσι ώστε να μπορέσουμε  να 
σώσουμε  ότι σώζεται. 
 Γι ’  αυτό  λοιπόν  θα σας  διαβάσει τώρα ο  Γιάννης  ο  
Κλάδος  την  εισήγηση , την  οποία καλούμε  το  Σώμα να την  
υπερψηφίσει. 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να την  κάνουμε  αυτή  τη  
συζήτηση  Γιάννη μετά; 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ναι καταρχήν  το  Σώμα, το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  Ανατολικής  Κρήτης .  Κέντρο  Είσπραξης 
Ασφαλιστικών  Οφειλών . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, εντάξει, λοιπόν  ο  
συνάδελφος  Κλάδος . 
 
ΚΛΑΔΟΣ:  Καλησπέρα συνάδελφοι, στο  πλαίσιο  που  είπε 
και ο  Κώστας  προηγουμένως  θα συνεχίσω διαβάζοντας  την  
εισήγηση , η  οποία είναι μία ιστορική αναφορά για το  πώς  
φτάσαμε  εδώ πέρα, οι τρέχουσες  εξελίξεις , καθώς  κι ένα 
πλαίσιο  δράσεων , προτάσεων  προς  το  Σώμα. 
 Το  τελευταίο  διάστημα οι μηχανικοί, όπως  και το  
σύνολο  των  εργαζομένων  της  χώρας , βιώνουμε  μία 
συντονισμένη λεηλασία των  εργασιακών  και ασφαλιστικών  
μας  δικαιωμάτων . Η  εφαρμοζόμενη  πολιτική  της  
Κυβέρνησης  και της  Τρόικα οδηγεί στο  αφανισμό  και στην  
αφαίμαξη  των  μηχανικών , που  αντιμετωπίζουνε πλέον  
ουσιαστικά πρόβλημα επιβίωσης . Σ ’  αυτό  το  πλαίσιο  
εντάσσεται και η  διάλυση  του  άλλου  (…) του  ΤΣΜΕΔΕ , με  
τις  ευθύνες  εδώ των  διοικήσεων  του  ΤΕΕ  να είναι 
τεράστιες . Καθώς  στις  κρίσιμες  στιγμές  θεωρούμε  ότι είτε 
αδιαφόρησαν  είτε με  τις  αποφάσεις  τους  συντάχθηκαν  με  
τις  κυβερνητικές  επιλογές , φέροντας  αυτούς  απέναντι 
στους  συναδέλφους . 
 Κομβικό  σημείο  σ ’  αυτή  τη  διαδικασία, σ ’  αυτή  την  
πορεία διάλυσης  του  ταμείου , υπήρξε  ο  νόμος  ο  
3655/2008, ο  οποίος  έφερε  τη  βίαιη  ενοποίηση  του  ταμείου  
μας , του  ΤΜΕΔΕ  με  το  ΤΣΑΥ  και το  ταμείο  των  νομικών  και 
τη  δημιουργία του  ΕΤΑΑ . Η  ενοποίηση  αυτή  να τονίσουμε  
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ότι έγινε  χωρίς  τη  συναίνεση  των  εμπλεκομένων  μερών , 
χωρίς  το  παραμικρό  διάλογο  μαζί τους  και χωρίς  καμία 
ουσιαστική  μελέτη  των  ταμείων , τα οποία προτίθενται να 
ενοποιήσουν  και στην  ενοποίηση  την  οποία προχώρησαν  
βέβαια. 
 Χωρίς  σοβαρά επιχειρήματα, προσχηματικά ήταν  τα 
επιχειρήματα, καθώς  το  κυριότερό  τους  ήτανε  ότι θα 
εξασφαλίσουνε  οφέλη  ας  πούμε  στο  πλαίσιο  της  
οικονομίας  κλίμακας  από  περιορισμό  των  δαπανών  και 
αυτό  το  οποίο  – το  επιχείρημα ας  πούμε  – αποδείχθηκε  
σαθρό . Μ ’  αυτό  τον  τρόπο  καταλύθηκε  η  αυτοτέλεια του  
ΤΣΜΕΔΕ  μετά από  74 χρόνια λειτουργίας .  
 Κι ενώ σήμερα βιώνουμε  τα πραγματικά 
αποτελέσματα από  τη  λειτουργία του  ΕΤΑΑ , αμφισβητείται , 
που  είναι ας  πούμε  οι περικοπές , οι παροχές   υγείας  και 
διάφορα άλλα, αμφισβητείται έντονα η  βιωσιμότητα του  
ταμείου . Η  βιωσιμότητα που  τότε  ήταν  δεδομένη αν  
αναλογιστούμε  και τις  όλες  τις  αναλογιστικές  μελέτες  που  
είχαν  γίνει και από  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο , που  μιλούσε  
για σχέση  ασφαλισμένων  – εργαζομένων  7 προς  1 τότε , 
ενώ τώρα έχει πέσει σε  5 προς  1 ας  πούμε  ενδεικτικά. Ή  
τα 3,5 δις  αποθεματικά που  ήταν  τότε  και διαπιστώνουμε  
μάλλον  ότι στόχος  αυτής  της  ενοποίησης  δεν  ήταν  παρά να 
βάλει χέρι η  Κυβέρνηση  στα αποθεματικά των  ταμείων , 
οδηγώντας  στις  μαύρες  τρύπες , οδηγώντας  τα λεφτά, τα 
αποθεματικά στις  μαύρες τρύπες  του  κρατικού  
προϋπολογισμού  και των  άλλων  ελλειμματικών  ταμείων . 
 Οι τεράστιες  απώλειες που  σημειώθηκαν  επίσης  στο  
ταμείο  μας  για το  κούρεμα των  ομολόγων  του  ελληνικού  
δημοσίου  κατά τη  διάρκεια του  PSI, εντάχθηκαν  περαιτέρω 
με  την  υποχρεωτική  ένταξη  του  κλάδου  υγείας  στο  
ΤΣΜΕΔΕ  στον  ΕΟΠΥΥ , οδηγώντας  περαιτέρω σε  
υφαρπαγή  των  αποθεματικών  του  πέρα από  την  άμεση  
υποβάθμιση  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  υγείας , όπως  
είπαμε  προηγουμένως . 
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 Παράλληλες  νέες  απώλειες σηματοδοτούνται και με  
τις  αποφάσεις  του  ΤΕΕ , οι οποίες  συνεχίζονται. Μάλιστα 
υπάρχει και πρόσφατη  απόφαση  για άμεση  αξιοποίηση  
εκατομμυρίων  ευρώ από  τα αποθεματικά του  ΤΣΜΕΔΕ , 
στην  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της  Τράπεζας  
Αττικής , της  τράπεζας  του  ΤΣΜΕΔΕ  πλέον , των  μηχανικών , 
που  είμαστε  πλέον  κύριοι μέτοχοι με  51%, είναι το  ΕΤΑΑ  
ΤΣΜΕΔΕ  στην  Τράπεζα Αττικής . Μετατρέποντας  με  αυτό  
τον  τρόπο  τα χρήματα του  ταμείου  μας , τα δικά μας  
δηλαδή  χρήματα σε  περιουσία των  τραπεζιτών .  
 Τις  απώλειες των  αποθεματικών  του  ΤΣΜΕΔΕ , αυτές  
καλούμαστε  να καλύψουμε  μέσω της  αύξησης  των  
εισφορών , των  ασφαλιστικών  εισφορών . Ενώ η  ανεργία, 
υποαπασχόληση  κι όλη  η  κατάσταση  στο  εργασιακό  
κομμάτι, είναι στο  χείριστο  επίπεδο . 
 Σ ’  αυτή  τη  διαδικασία το  καλοκαίρι του  2012 τον  
Αύγουστο  με  ομόφωνη  τότε  απόφαση  της  διοίκησης  του  
ΕΤΑΑ , με  τη  θετική  ψήφο  και των  εκπροσώπων  του  ΤΕΕ  
εκεί πέρα, αλλά και την  πολιτική  κάλυψη  θεωρούμε  της  
κεντρικής  του  διοίκησης , επικυρώνοντας  το  μεσοπρόθεσμο  
πρόγραμμα του  2011, προβλέφθηκαν  και αποφασίστηκαν  
οι αυξήσεις , οι υπέρογκες  αυξήσεις  στις  ασφαλιστικές  μας  
εισφορές , με  αναδρομική ισχύ  από  1-7-2011. 
 Μετά από  μια γενική κατακραυγή συναδέλφων  στην  
Αθήνα και συνεχείς  κινητοποιήσεις  τότε , από  συναδέλφους  
από  την  ανοιχτή  συνέλευση  μηχανικών  στην  Αθήνα, από  
την  Πανελλήνια Ομοσπονδία της  ΕΜΔΥΔΑΣ και από  το  
Σωματείο  Μισθωτών  Τεχνικών , σε  κάθε συνεδρίαση  
δηλαδή  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ΕΤΑΑ  
βρισκόντουσαν  εκεί, αναγκάστηκε  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  
το  ΕΤΑΑ  σε  απόφαση  αναστολής  των  αυξήσεων , καθώς  
εκκρεμούσε  τότε  η  προσφυγή  που  είχε κάνει ας  πούμε  το  
ΤΕΕ  και ο  κ . Σπίρτζης  επαναστατημένος  όντας  τότε , στο  
Συμβούλιο  της  Επικρατείας . Η  οποία προσφυγή  με  την  
απόφαση  Μ3 του  2014 το  Γενάρη  απορρίφθηκε  η  αίτηση  ας  
πούμε  στο  Συμβούλιο  της  Επικρατείας , τα ασφαλιστικά 
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μέτρα και παρέπεμψε την  εκδίκασή  της  σε  τακτικό  
δικαστήριο  που  θα γίνει τώρα τον  Μάη . 
 Ενώ δηλαδή  συμβαίνει αυτή  η  διαδικασία στο  
Συμβούλιο  της  Επικρατείας , το  ΕΤΑΑ , ο  διορισμένος  
Πρόεδρος  στο  ΕΤΑΑ  ο  κ . Σελλιανάκης  επανέρχεται και 
ξαναβάζει το  ζήτημα των  εισφορών , των  αυξημένων  
εισφορών  με  πρόθεση  να αποσταλούν  τα προσεχή  
ειδοποιητήρια με  τις  αυξημένες  εισφορές . 
 Λίγο – πολύ  έχουμε  δει όλοι που  κυμαίνονται οι 
εισφορές , υπάρχουν  και στο  site του  ΤΣΜΕΔΕ  τα στοιχεία 
για τις  καινούριες  εισφορές  και θεωρούμε  ότι 
εκτινάσσονται  αδικαιολόγητα σε  μια περίοδο  που  όπως  
είπαμε  και επαγγελματική  δυσπραγία και η  ανεργία έχουν  
πάρει τερατώδεις  διαστάσεις , ενώ 50.000 συνάνθρωποι με  
στοιχεία του  ΤΕΕ  είναι αυτά, αδυνατούν  ήδη  να 
πληρώσουν  τις  εισφορές  του  3518/2006.  
 Ως  φυσικό  επακόλουθο  της  εργασιακής 
πραγματικότητας  που  διαμορφώνεται είναι και το  μαζικό 
κύμα αιτήσεων  διαγραφών  συναδέλφων  προς  το  ΤΕΕ , 
όπου  μη  μπορώντας  πλέον  να ανταπεξέλθουν  οικονομικά, 
όπως  και η  μείωση  εγγραφών  νέων  συναδέλφων , όπου  
παίρνουν  το  πτυχία και προτιμούν  να το  αφήνουν  και να 
μην  εγγράφονται στο  ΤΕΕ , να μην  μπαίνουν  στο  
επάγγελμα δηλαδή . 
 Θεωρούμε  ότι η  μεθοδευμένη φτωχοποίηση  μάλλον  
της  πλειοψηφίας  των  συναδέλφων  συνεχίζεται με  την  
παραπομπή των  οφειλετών  του  ΕΤΑΑ  στο  νεοσύστατο  
εισπρακτικό μηχανισμό  που  είπαμε  το  ΚΕΑΟ , το  οποίο  
είναι το  Κέντρο  Είσπραξης Ασφαλιστικών  οφειλών . Το  
οποίο  ΚΕΑΟ  θα αναλαμβάνει την  άμεση  κατάσχεση  
περιουσιακών  στοιχείων  οφειλετών  προς  το  δημόσιο  για 
οφειλές  πάνω από  5.000 ευρώ. Δεν  έχει να κάνει μόνο  με  
τις  οφειλές  του  ΕΤΑΑ  κι από  τα υπόλοιπα ταμεία εκεί θα 
πηγαίνουν  οι οφειλέτες . 
 Κι αυτό  το  πράγμα με  τη  μορφή  του  εξαιρετικά 
επείγοντος  κι απειλώντας  ακόμα και με  ποινικές  ευθύνες  
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υπαλλήλους  του  ΕΤΑΑ , ο  κ . Βρούτσης  ο  Υπουργός  
Εργασίας  απαίτησε  την  αποστολή  αυτών  των  στοιχείων  
των  οφειλετών  στο  ΚΕΑΟ  και ο  κ . Σελλιανάκης  αποφάσισε  
η  διαδικασία αυτή  δεν  χρειάζεται να γίνει με  απόφασή  του , 
αλλά μπορεί να γίνει αυτοματοποιημένα χωρίς  να παρθεί 
απόφαση  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο . Κι ήδη  έχουν  
σταλεί στοιχεία οφειλετών  από  το  ΕΤΑΑ  στο  ΚΕΑΟ . 
Μάλιστα με  νέο  έγγραφο  στις  17 του  Μάρτη , πρόσφατα 
δηλαδή  επανέρχεται και ζητά άμεση  αποστολή  στοιχείων  
στο  ΚΕΑΟ , ο  Υπουργός  Εργασίας  ο  κ . Βόυρτσης , κατ ’  
εντολή  των  προϊσταμένων  του  και του  Σελλιανάκη  βέβαια 
είναι η  εντολή  αυτή . 
 Επιπλέον  θεωρούμε  προκλητική  και απαράδεκτη την  
αντιμετώπιση  του  έχει το  ΤΣΜΕΔΕ  απέναντι στους  
ανέργους και υποαπασχολούμενους  συναδέλφους , οι 
οποίοι ολοένα και περισσότερο  αυξάνονται . Με  
καταστρατήγηση  όχι απλά της  έννοιας  της  κοινωνικής  
πρόνοιας , αλλά και κάθε λογικής  προσέγγισης , οι 
μηχανικοί δεν  απαλλάσσονται  όπως  γνωρίζουμε  των  
εισφορών  τους  στο  διάστημα της  ανεργίας  τους , ενώ 
στερούνται  ακόμα και το  στοιχειώδες  δικαίωμα στην  
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη . 
 Θεωρούμε  ότι η  Αντιπροσωπεία ΤΕΕ /ΤΑΚ  πρέπει να 
πάρει ξεκάθαρα θέση  αντίθετη  στην  πολιτική  που  
εφαρμόζεται από  τις  Κυβερνήσεις  τα τελευταία χρόνια και 
η  οποία έχει ενταχθεί με  τη  συνδρομή  της  Τρόικα, με  
ολέθρια αποτελέσματα για τον  κλάδο  και την  κοινωνία 
γενικότερα. 
 Καλούμε  όλους  τους  μηχανικούς  συνεργαζόμενους , 
ανέργους, αυτοαπασχολούμενους  και  
υποαπασχολούμενους , αν  ενώσουμε  τις  δυνάμεις  μας  και 
να συντονίσουμε  τους  αγώνες  μας , κόντρα  στις  αυξήσεις  
και τις  κατασχέσεις , κόντρα  στην  κυρίαρχη  πολιτική .  
 Να παλέψουμε  όλοι μαζί γι ’  αυτά που  μας  ανήκουν  
μέσα από  συλλογικές  διαδικασίες , σε  συντονισμό  με  τα 
περιφερειακά τμήματα του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  σ ’  όλη  
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την  Ελλάδα, τους  συλλόγους  και τα σωματεία των  
μηχανικών , αλλά και με  τους  πληττόμενους  εργαζόμενους  
άλλων  κλάδων . 

Όσον  αφορά τις  διεκδικήσεις  τώρα που  βάζουμε : 
  Θεωρούμε  ότι πρέπει να διεκδικούμε  άμεση  μείωση  των  

ασφαλιστικών  εισφορών  στα επίπεδα προ  του  1992. 
  Θεωρούμε  ότι πρέπει να καταργηθούν  οι τοκογλυφικές  

επιβαρύνσεις , καθυστερούμενες  οφειλές , να γίνονται  
άτοκοι και δίκαιοι διακανονισμοί με  βάση  την  οικονομική  
κατάσταση  του  ασφαλισμένου . Να αποσυνδεθούν  οι 
διακανονισμένες  οφειλές  με  τις  τρέχουσες .  

  Θεωρούμε  ότι πρέπει να καταργηθούν  ουσιαστικά οι 
ασφαλιστικές  εισφορές  για τους  άνεργους συναδέλφους , 
να διασφαλίζεται πλήρως  η  ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψή  τους , να αναγνωρίζεται η  ιδιότητα του  
ανέργου  σε  συναδέλφους , να δίνεται παροχή  κάρτας  και 
επιδόματος  ανεργίας .  

  Θεωρούμε  ότι πρέπει να αναλάβει η  διοίκηση  του  
ταμείου  του  ΤΣΜΕΔΕ  την  ευθύνη  για το  σφράγισμα των  
βιβλιαρίων  συναδέλφων  που  δεν  μπορούν  να 
ανταπεξέλθουν  στις  εισφορές  βρίσκονται  και αυτοί και οι 
οικογένειες  τους  ας  πούμε  χωρίς  ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη . 

  Θεωρούμε  ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα ο  κλάδος  
προνοιακών  παροχών  με  χρηματοδότηση  από  την  
ανακατανομή  των  πόρων  των  κλάδων  του  ΤΣΜΕΔΕ , 
χωρίς  νέα χαράτσια. 

  Όσον  αφορά το  ΚΕΑΟ  πρέπει να ακυρωθεί ο  νόμος  του  
2013 ως  4171 περί αναγκαστικών  μέτρων  είσπραξης. 
Να καταργηθεί δηλαδή  το  ΚΕΑΠ  και να μην  γίνει καμία 
αποστολή  των  κλητήριων  κατασχετήριων  στους  
ασφαλισμένους  από  το  ΕΤΑΑ  και τα άλλα ταμεία. 

  Θεωρούμε  όπως  ήτανε  και πάγια θέση  μας  παλιότερα, 
ότι πρέπει να πάρουμε  θέση  αποχής  από  κάθε 
συναλλαγή με  την  Τράπεζα της  Ελλάδας , να απεμπλακεί 
δηλαδή  το  ΤΣΜΕΔΕ  και από  την  Τράπεζα Αττικής  και 



   σελίς  29           ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ    ΤΟΥ    Τ .Ε .Ε . /Τ .Α .Κ .  

 

από  κάθε είδους  τραπεζικά και χρηματιστηριακά 
παιχνίδια. Να διασφαλιστούν  τα αποθεματικά του  
ΤΣΜΕΔΕ  και του  ΤΕΕ , ενώ θα πρέπει να αποδοθούν  οι 
οφειλές  οι κρατικές  και οι μεγαλοδοτικές  εισφορές  που  
οφείλονται  στο  ΤΣΜΕΔΕ  να αποδοθούν  άμεσα.   

Επίσης  σ ’  αυτό  το  σημείο  και εννοώ μετά από  τις  
τελευταίες  εξελίξεις  και τα δημοσιεύματα που  διαλύουν  
οριστικά ας  πούμε  πλέον  το  ΤΣΜΕΔΕ , θα πρέπει θεωρούμε  
ότι να διεκδικήσουμε  ξανά την  αυτονόμηση  του  ταμείου , 
την  ουσιαστική  αυτονόμησή  του  και ιστορικά το  πώς  έχει 
δομηθεί το  ταμείο  το  δείχνει, αλλά και η  τωρινή κατάσταση  
μας  το  επιβάλλει. 

Επίσης  θέλουμε  να βάλουμε  το  ζήτημα ότι μέλη  του  
Τεχνικού  Επιμελητηρίου  που  κατείχαν  θέση  ευθύνης  το  
προηγούμενο διάστημα με  τη  στάση  τους  συνέβαλαν  στη  
σημερινή κατάσταση , κι επίσης  όπως  είναι πάγιο  αίτημα 
και πολλών  συναδέλφων , κάποια στιγμή  πρέπει να 
παραπεμφθούν  ας  πούμε  και πειθαρχικά, γιατί όπως  
είπαμε  η  ευθύνη  τους  ήτανε  τεράστια. 

Κι ένα τελευταίο  κομμάτι που  πρέπει να το  δούμε  και 
εξίσου σοβαρά είναι το  ζήτημα της  ασφαλιστικής  
ενημερότητας  στους  δήμους  δηλαδή  που  ζητείται. Επειδή  
είναι πρόβλημα που  το  αντιμετωπίζουνε συνάδελφοι 
καθημερινά και κατά τόπους  ανά Πολεοδομίες  αλλάζει, 
θεωρούμε  ότι θα πρέπει να πιεστεί για να τροποποιηθεί ο  
3518/2006 που  ορίζει ως  προαπαιτούμενος  δηλαδή  την  
υποβολή  ασφαλιστικής  ενημερότητας  για έγκριση  μελετών  
ιδιωτικών  έργων , αλλά επίσης  θεωρούμε  ότι θα μπορούσαν  
και οι Δημοτικές  Αρχές  να δεσμευτούνε  ότι θα δώσουνε  
εντολή  στην  κατεύθυνση  ας  πούμε  μιας  τέτοιας  απόφασης . 
Δηλαδή  να μην  θεωρείται απαραίτητη η  υποβολή  της  
ασφαλιστικής  ενημερότητας  στις  Πολεοδομίες , στις  
υπηρεσίες  δόμησης . 

Αυτό  είναι με  βάση  το  πλαίσιο  ας  πούμε  το  οποίο  
καταθέτουμε  και γραπτά, και με  βάση  αυτό  το  πλαίσιο  
καλούμε  τι Διοικούσα Επιτροπή  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  να αναλάβει 
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άμεσα την  πρωτοβουλία να ενεργοποιήσει ή  να συντονίσει 
τα υπόλοιπα περιφερειακά τμήματα του  Τεχνικού  
Επιμελητηρίου , τους  συλλόγους  και τα Σωματεία των  
Μηχανικών , ώστε μέσα από  ανοιχτές  συνελεύσεις  και 
συλλογικές  διαδικασίες  να αποφασιστούν  οι δράσεις  μας , 
στην  κατεύθυνση  της  ανατροπής  των  μέτρων  εκείνων  που  
οδηγούν  στην  μεθοδευμένη απαξίωση  και ισοπέδωση  του  
κλάδου . 

Κανένας  συνάδελφος  μόνος  απέναντι στην  ανεργία, 
την  ανασφάλεια και τις  κατασχέσεις . 

Αυτά, ευχαριστώ πολύ . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε  τον  
συνάδελφο  τον  Κλάδο . 
 Πριν  προχωρήσουμε  σε  ερωτήσεις , υπάρχει μία 
εισήγηση  για το  ίδιο  θέμα από  την  πλευρά της  ΔΗΣΥΜ , 
ποιος  θα κάνει την  παρουσίαση ;  Από  την  πλευρά της  
ΔΗΣΥΜ  την  παρουσίαση ; Παρακαλώ, υπάρχει μία 
εισήγηση  εδώ, ωραία, ο  συνάδελφος  Αναγνώστου , την  
έχεις ; Στο  βήμα. 
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Καλησπέρα ο  Αναγνώστου  ο  Γιάννης  
είμαι. 
 Εμείς  ουσιαστικά έχουμε  μία πρόταση  την  οποία 
είχαμε  ξανασυζητήσει  νομίζω, όμως  συνολικά όλοι και 
πάνω – κάτω μας  έβρισκε  σύμφωνους , απ ’  όσο  
τουλάχιστον  μου  είχατε πει. Πάνω – κάτω αυτή  η  πρότασή  
μας  είναι:  
  Να μην  σταλεί καμία βεβαίωση  οφειλής  ληξιπρόθεσμων  

ασφαλιστικών  εισφορών , και να εξαιρεθεί από  το  Κέντρο  
Είσπραξης Ασφαλιστικών  Εισφορών , του  ΚΕΑΟ  δηλαδή  
το  ΕΤΑΑ , κάτι όμως  που  απ ’  ότι κατάλαβα βρίσκει και 
τους  υπόλοιπους  συναδέλφους  σύμφωνους  βάσεις  της  
πρότασης  που  άκουσα πριν .  

  Να μειωθούν  οι πάγιες  ασφαλιστικές  εισφορές  με  
παράλληλη αύξηση  των  αναλογικών  εισφορών  και οι 
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ασφαλισμένοι να επιλέγουν  την  ασφαλιστική  κατηγορία 
που  θα εντάσσονται . Φαντάζομαι  τώρα ότι κι εκεί δεν  θα 
πρέπει μάλλον  να έχουμε  ιδιαίτερες διαφωνίες  λόγω της  
οικονομικής  κατάστασης . Φαντάζομαι  ότι μπορεί να έχει 
ο  καθένας  την  επιλογή  να διαλέγει την  κλίμακά του  με  
βάση  αυτά που  αντέχει πια δυστυχώς . 

  Επίσης  άλλη  μία πρόταση  είναι να διαχωριστεί ο  κλάδος  
υγείας  και ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης  με  τον  
συνταξιοδοτικό κλάδο , ούτως  ώστε να μπορεί 
τουλάχιστον  ο  συνάδελφος  ο  οποίος  βρίσκεται σε  
δυσχερή  θέση  να ανταποκρίνεται τουλάχιστον  στην  
ιατροφαρμακευτική του  κάλυψη .  

  Να εκδοθεί άμεσα Υπουργική  Απόφαση  για τον  κλάδο  
ειδικών  παροχών  και την  κάλυψη  της  ανεργίας . Εξάλλου  
αν  δεν  κάνω λάθος  μια παλιότερη  πρόταση  και του  ΤΑΚ  
ήτανε  μέσω μιας  ομάδας  εργασίας  ένα είδος  ταμείου  
αλληλεγγύης  του  ΤΣΜΕΔΕ , θα δούμε  βέβαια κατά πόσο  
αυτό  είναι δυνατόν . 

  Να καλυφθούν  άμεσα τα αποθεματικά του  ταμείου  
φυσικά που  λήστεψαν  μετά το  PSI, των  ομολόγων  κι όχι 
μόνο  των  δικών  μας  ταμείων  εννοείται αλλά και των  
υπολοίπων . 

  Επόμενη  πρόταση  η  ρύθμιση  των  οφειλών  να μπορεί να 
περιλαμβάνει και τις  τρέχουσες  οφειλές , όπως  
προτείνεται και από  το  πόρισμα του  Συνηγόρου  του  
Πολίτη , κι από  τη  γνωμοδότηση  Μανιτάκη περί 
εισφορών  του  ΟΑΕΕ . 

  Αποσύνδεση  των  διακανονισμών  των  προηγούμενων  
οφειλών  από  τις  τρέχουσες , να μην  είμαστε  
αναγκασμένοι με  λίγα λόγια να καταβάλουμε  το  σύνολο  
των  τρεχουσών  εισφορών , ούτως  ώστε να μπορούμε  να 
υπακούμε  σε  κάποια ρύθμιση , αλλά αν  θέλουμε  να 
μπορούμε  να συμπεριλάβουμε  στο  διακανονισμό  και τις  
τρέχουσες  οφειλές . 

  Επόμενη  πρόταση , σε  περίπτωση  που  καταπέσει ο  
διακανονισμός  για τον  οποιοδήποτε  λόγο  συμβεί αυτό  
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είτε από  αδυναμία, γιατί ειδικά και από  τον  ελεύθερο  
επαγγελματία είναι πολύ  δύσκολο  πια ακόμα και σ ’  ένα 
μικρότερο  ποσό  μηνιαίως  να ανταπεξέλθει, να μπορεί να 
απενεργοποιηθεί αυτή  η  ρύθμιση , χωρίς  να είναι 
απαιτητή  η  άμεση  εξόφληση  των  οφειλομένων . 

  Σε  κάθε περίπτωση  κι εμείς  θα θέλαμε  να επισημάνομε  
τα λάθη  του  κ . Σελλιανάκη , ο  οποίος  οχυρωμένος  πίσω 
από  το  έγγραφο  του  Υπουργού Εργασίας , ξεπέρασε 
κάθε όριο , κατά τρόπο  εκβιαστικό  εμποδίζει τη  συνέχιση  
της  ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης  ακόμα και 
πάσχοντος  από  ανίατες  ασθένειες . 

  Κατόπιν  αυτών  κι εμείς  προτείνουμε  η  Αντιπροσωπεία 
του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  να πάψει να ορίζει ο  Πρόεδρος  του  ΕΤΑΑ  
από  την  Κυβέρνηση , δεδομένου  μάλιστα ότι πρόκειται 
για ταμείο  που  συντηρείται από  τις  εισφορές  των  μελών  
του , αλλά να ορίζεται εκ  περιτροπής  από  τους  φορείς  
των  τριών  κλάδων  ασφαλισμένων  του  ΕΤΑΑ . 

  Ως  Αντιπροσωπεία του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  είναι η  δικιά μας  
πρόταση , για ακόμη  μια φορά, ότι δεν  έχουμε  το  
δικαίωμα ως  μηχανικοί κι ως  ΤΕΕ  να επιτρέψουμε να 
συνεχιστεί μια πολιτική  που  ισοπεδώνει το  τεχνικό  
επιστημονικό δυναμικό της  χώρας . Δεν  έχουμε  δικαίωμα 
ως  παραγωγοί κι επιστήμονες  να μην  αντιδρούμε  στη  
συνεχιζόμενη  και εντεινόμενη ύφεση  που  οδηγεί τη  
χώρα στην  πλήρη  διάλυση  και καταστρέφει τον  ιστό  της  
κοινωνίας  και τα θεμέλια της  οικονομίας . 

Θα ήθελα να επισημάνω ότι στην  πρόταση  που  λέμε  
για τη  ρύθμιση  των  οφειλών , αλλά και γενικότερα στις  
προτάσεις  σ ’  όλης  της  πρότασής  μας , όπως  αναφέρουμε  
και προηγουμένως , έχουμε  δύο  πορίσματα, μάλλον  ένα 
πόρισμα και μια γνωμοδότηση . Η  μία είναι από  τον  
Συνήγορο  του  Πολίτη , η  άλλη είναι η  γνωμοδότηση  του  κ . 
Μανιτάκη περί εισφορών  του  ΟΑΕΕ . Νομίζω ότι και τα δύο  
αυτά πορίσματα γνωμοδοτήσεις  όπως  θέλουμε  και ΕΤΑΑ  
που  αφορούν  τον  ΟΑΕΕ , περικλείουν  το  σύνολο  πάνω – 
κάτω των  προτάσεων  που  άκουσα σήμερα και ακούτε  κι 
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εσείς  από  μένα, πιο  εμπεριστατωμένα πιο  τεκμηριωμένα, 
πιο  αναλυτικά και με  περισσότερες  προτάσεις . Έχουν  
ακόμα περισσότερες  προτάσεις  από  αυτές  που  ακούσαμε  
σήμερα. 

Θα ήθελα λοιπόν  εγώ προσωπικά να δώσουμε  λίγο  
βάση  σ ’  αυτά τα δύο  έγγραφα και να συντάξουμε  και μία 
όσο  το  δυνατόν  πιο  εμπεριστατωμένη , πιο  λεπτομερειακή  
πρόταση  και να κινηθούμε  ανάλογα σ ’  αυτό  το  κοινό  
μέτωπο. Ευχαριστώ.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε  το  
συνάδελφο  Αναγνώστου  και θα προχωρήσουμε  τώρα στις  
ερωτήσεις  προς  τους  εισηγητές  και ακολούθως  θα…, όχι 
αλλά εγώ βλέπω ότι αυτές  οι δύο  εισηγήσεις  δεν  είναι σε  
αντίθεση , η  μία συμπληρώνει την  άλλη. Όχι, όχι. 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πρόταση  δηλαδή , έχεις  
πρόταση . 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, έλα να μας  πεις  
την  άποψή  σου  και μετά πάμε  στις  ερωτήσεις . Έχει μία 
άλλη πρόταση  λέει. Βεβαίως .  
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι έχετε δίκιο , 
αλλά επειδή κομίζει μία πρόταση  να την  ακούσουμε  ένα 
λεπτό  και προχωράμε . Έχετε δίκιο . 
 Λοιπόν , συνάδελφε  την  άποψή  σου . 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ: Καταρχήν  θέλω πριν  ξεκινήσω να μιλήσω 
για την  πρότασή  μου , θέλω να χαιρετίσω μία αντίδραση , 
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μία ενέργεια της  ΑΜΑΚ  μέσα στη  Διοικούσα, μία 
συμβιβαστική  λύση , με  την  έννοια ότι εντάξει υποχώρησε  
ένα τμήμα της  ΑΜΑΚ , υποχώρησε  κι ένα τμήμα σαν  ΔΚΜ  
ώστε να βρεθεί ένα κοινό  κείμενο , που  να εκφράζει όσο  το  
δυνατόν  το  μεγαλύτερο  μέρος  των  μηχανικών  κι α μη  τι 
άλλο αυτό  ήτανε  μία ενέργεια που  εμένα προσωπικά με  
έκανε  να δω τα πράγματα με  ακόμα πιο  θετικό  τρόπο  για 
το  μέλλον . 
 Τώρα σε  σχέση  με  τις  προτάσεις  στις  εισηγήσεις , 
ήθελα να θέσω δυο  – τρία ερωτήματα, μάλλον  τρεις  
ερωτήσεις  ήθελα να σας  κάνω που  θεωρώ ότι είναι 
σημαντικές  να υπάρχουν  στο  μυαλό  όλων , σε  σχέση  με  
αυτά τα δύο  κείμενα. 
 Το  πρώτο  πράγμα που  θέλω να σκεφτείτε  είναι η  
αντισυνταγματικότητα των  νόμων . Όχι τόσο  η  ουσιαστική  
που  θα την  κρίνει το  ΣΤΕ , και η  ουσιαστική  βεβαίως , αλλά 
κυρίως  η  τυπική. Με  το  σκεπτικό  του  άρθρου  73 του  
συντάγματος  που  απαγορεύει επί ακυρότητας  να υπάρχει 
ασφαλιστικό  μέτρο , που  αφορά το  ασφαλιστικό  μέσα σε  
νομοθετικές  διατάξεις  σε  σχέδια νόμου  που  ρυθμίζουν  
άλλα θέματα. Που  έχουν  σκοπό  τη  ρύθμιση  άλλων  
θεμάτων . Αυτός  ο  νόμος  Κώστα είναι ο  3986 το  άρθρο  44 
παιδιά, το  οποίο  δεν  αναφέρεται σε  κανένα κείμενο . 
 Θέλω να σκεφτείτε  στο  πλαίσιο  αυτού  του  θέματος , 
δεν  είναι μόνο  αυτό , είναι ο  3996 που  μιλούσαμε  τόσο  
καιρό  για τα 700 ευρώ, ενώ το  σημαντικό  είναι ότι ο  μισθός  
ακόμα κι αν  είναι λιγότερο  από  την  πρώτη  ασφαλιστικής  
κατηγορία, αναγκάζει το  συνάδελφο  μηχανικό να 
συμπληρώνει από  τα δικά του  χρήματα την  πρώτη  
ασφαλιστική  κατηγορία. 
 Θέλω να σκεφτείτε  τον  3863 με  τη  βασική  σύνταξη  
και την  πληρωμή  από  τα αποθεματικά του  ΤΣΜΕΔΕ  της  
βασικής  σύνταξης , εν  αντιθέσει με  άλλα ταμεία.  
 Για τον  4019 με  την  αναδρομική ισχύ , για τον  4024 
που  αποδίδει την  εισφορά των  ασφαλισμένων  του  ΤΣΜΕΔΕ  
προς  τον  ΟΑΕΔ, την  εισφορά που  δίνουμε  για τον  ΟΑΕΔ 
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τα 10 ευρώ, ενώ δεν  έχουμε  δικαίωμα να μπούμε  στον  
ΟΑΕΔ ως  άνεργοι. 
 Σκέφτομαι λοιπόν  ποιος  τα έφερε  όλα αυτά; Δεν  θέλω 
να αποποιηθώ ευθύνες , έχει μία συνέχεια. Όλοι αυτοί οι 
νόμοι είναι ψηφισμένοι με  εισηγήσεις  συγκεκριμένων  
προσώπων  που  είχαν  μία κάποια αρχική  ιδεολογική αρχή . 
Δεν  κατηγορώ χώρο , θέλω να πω ότι κάτι συνέβη , κάτι 
πρέσβευαν  και κάπου  φτάσαμε . Αυτά όμως  γίνανε όχι 
μεταξύ  2011 – 2013, με  αντιμνημονιακές  πολιτικές  όπως  
σαφώς  ειπώθηκε  σε  κείμενο , έχει γραφτεί. 
 Το  δεύτερο πράγμα που  θέλω να σκεφτείτε  είναι η  
θεώρηση  της  άσκησης  εξουσιών  του  κράτους  με  τη  
θεώρηση  ότι ο  κυβερνητικός  μηχανισμός  λαμβάνει τις  
αποφάσεις  και η  διοίκηση  τις  εκτελεί, αλλά και τις  
προετοιμάζει.  Εγώ είναι και ο  ρόλος  του  Τεχνικού  
Επιμελητηρίου . Το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  είναι ο  τεχνικός  
σύμβουλος  της  Κυβέρνησης , δεν  είναι της  πολιτείας , είναι 
της  Κυβέρνησης , δεν  ρωτηθήκαμε  για  προετοιμάσουμε . 
 Από  ‘κει και πέρα όμως  στα σύγχρονα 
πολιτικοδιοικητικά συστήματα και γι ’  αυτό  έχει μεγάλη αξία 
να υπάρχει συντριπτική  πλειοψηφία και γι ’  αυτό  στη  
διοίκηση  δεν  αρκεί, δεν  θέλω να χρησιμοποιήσω 
συγκεκριμένο  νούμερο , θα το  κάνω εγώ καθ ’  υπερβολή, 
εκφράζοντας  τη  δικιά μου  άποψη , ακόμα και το  50 συν  1 
δεν  είναι αρκετό. Και μάλιστα όταν  συγκεκριμένο  ποσοστό  
τείνει να δώσει το  50 συν  1, τότε  μπορούμε  να οδηγηθούμε  
και σε  εσφαλμένες  αποφάσεις  πολλές  φορές . Δεν  είναι 
πλειοψηφία . 
 Εδώ πέρα λοιπόν  απαιτείται συνολική  δράση . Από  
‘κει και πέρα όμως  επειδή ακούστηκε  και το  θέμα του  
Συνηγόρου  του  Πολίτη , επειδή το  συζήτησα και με  το  
Γιάννη πιο  πριν , η  δύναμη  των  ανεξάρτητων  διοικητικών  
αρχών  στηρίζεται στο  ότι τα μέλη  τους  προέρχονται με  
απόφαση  της  συνδιάσκεψης  των  Προέδρων  της  Βουλής , 
μετά από  πρόταση  των  κοινοβουλευτικών , με  αυξημένη 
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πλειοψηφία . Το  λέω για να σκεφτείτε  τη  σημασία το  ότι 
πρέπει να είμαστε  όλοι μαζί. 
 Το  άλλο  θέμα που  θέλω να σκεφτείτε  το  τρίτο , πριν  
πω την  πρότασή  μου , είναι αυτό  που  ειπώθηκε  στη  
Διοικούσα. Στο  Τεχνικό  Επιμελητήριο  συνυπάρχουν  τρεις  
χώροι. Τρεις  συνισταμένες  αν  θέλετε , ο  τεχνοκρατικός , ο  
συνδικαλιστικός  και ο  πολιτικός . Δυστυχώς  έχουμε  
μπερδέψει τον  πολιτικό  με  τον  ιδεολογικό. Δεν  σημαίνει ότι 
η  ιδεολογία μας  αν  είναι κοντά σ ’  ένα πολιτικό  χώρο , ότι 
ενστερνιζόμαστε a priori συγκεκριμένες  πολιτικές  και 
συμφωνούμε  όπως  και να έχει. 
 Θέλω όμως  να κάνω μία αναφορά και στον  
τεχνοκρατικό  χώρο  στο  Επιμελητήριο . Το  Επιμελητήριο  
απέκτησε  τη  δύναμή  του  με  την  τεχνοκρατική  του  δράση . 
Αυτός  είναι και ο  λόγος  που  σιγά – σιγά δυνάμωσαν  και οι 
άλλοι χώρο  μέσα στο  ΤΕΕ , γιατί είδαν  ότι έχουμε  δύναμη . 
Στον  τεχνοκρατικό  χώρο  δεν  έχουμε  διαφορές  τέτοιες  που  
να μην  μας  επιτρέπουν  να βρούμε  κοινό  χώρο  δράσης. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  να 
προχωρήσουμε  στην  πρόταση . 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ: Ναι. 
 Η  πρότασή  μου  λοιπόν  είναι, καταρχήν  να 
σταματήσουν  κι ας  μην  έπεται συνέχεια συνάδελφε  Ζαχάρη  
και το  λέω και για μένα, το  λέω και για τη  δικιά μου  
παράταξη  και για μένα προσωπικά, γιατί βλέπω 
αντιδράσεις  φανατισμού  την  ώρα που  θα πρέπει να 
είμαστε  ενωμένοι.  
 Αναφέρομαι  σ ’  αυτό  που  είπε προηγουμένως  από  
πίσω ο  κ . Τζανίνης  και στην  επίθεση  που  μου  έχει κάνει 
έξω από  το  ΤΣΜΕΔΕ .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  παρακαλώ,  
παρακαλώ πολύ . 
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ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Επειδή  με  ρώτησες . Αυτό  να το  
προστατέψουμε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πρόταση  να πάμε  
παρακάτω. 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ: Ερχόμαστε  λοιπόν , η  πρόταση  προσωπική  
δική μου  δεν  είναι της  ΔΚΜ , είναι ότι πολιτική  δεν  είναι 
μόνο  αυτό  που  λέγεται είναι και αυτό  που  δεν  λέγεται. Και 
στα δύο  κείμενα υπάρχουν  πολλά πράγματα που  δεν  
λέγονται .  Οπότε  προτείνω τη  σύσταση  με  απόφαση  της  
Αντιπροσωπείας  ομάδας  εργασίας  10μελούς  χωρίς  
αποκλεισμό  καμίας  παράταξης, ανεξάρτητα με  το  ποσοστό  
που  έχει στην  Αντιπροσωπεία. Όλοι πρέπει να έχουνε 
μέλος  που  θα συντάξει αίτημα και θα ζητήσει τη  συνδρομή  
όλων  των  βουλευτών  και όλων  των  υπόλοιπων  αρχόντων  
της  Ανατολικής  Κρήτης . Να βοηθήσουν  ώστε να γίνει 
συνάντηση  με  τον  Υπουργό  και να του  θέσουμε  με  
προετοιμασία από  την  ομάδα εργασίας  αυτή , τα αιτήματά 
μας  εκεί.  

Αυτό  δεν  απαγορεύει να βγει ένα τέτοιο  κείμενο  από  
την  ΑΜΑΚ  και να το  ψηφίσει η  Αντιπροσωπεία, 
ενδεχομένως στη  συνέχεια. Δεν  μπορείς  όμως  αυτή  τη  
στιγμή  να νοιώθεις  ότι αν  πετάξεις  αυγά στο  παράθυρο  ότι 
θα κάνει ζημιά. Το  πολύ  – πολύ  να σε  δουν  οι συνάδελφοι 
και να πουν  μπράβο . Από  ‘κει και πέρα όμως  πρέπει να 
δούμε  τι θα κάνουμε  με  το  πρόβλημά μας . 

Εγώ προτείνω μία άλλη μεθόδευση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, λοιπόν  η  
πρόταση  του  συναδέλφου  ήταν  η  σύσταση  ομάδας  
εργασίας . 
 Εμείς  αυτή  τη  στιγμή  έχουμε  δύο  εισηγήσεις  εδώ, μία 
εισήγηση  της  ΑΜΑΚ  και μία εισήγηση  προσθήκη  της  
ΔΗΣΥΜ , ορίστε; Όχι τώρα ξεκινάμε , βεβαίως , κάνω μία 
ανακεφαλαίωση . 
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 Ξεκινάμε  λοιπόν  τώρα με  τις  ερωτήσεις  επί των  
εισηγητών . Ανοίγει κατάλογος  ερωτήσεων  ποιος  ή  ποια 
συναδέλφισσα θέλει να κάνει ερωτήσεις . Πρώτος  ο  
συνάδελφος  ο  Ζαχάρης  Ασσαριωτάκης , άλλος  συνάδελφος ;  
(αλλαγή  κασέτας) 
 
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:  ..που  θέλω να απευθύνω είναι προς  την  
προηγούμενη ουσιαστικά Διοικούσα, γιατί ένα από  τα 
θέματα τα οποία αναφέρεται και το  κείμενο  που  έχουμε  
καταθέσει, δηλαδή  της  ασφαλιστικής  ενημερότητας , είχε  
τεθεί από  το  Σύλλογο  Μηχανολόγων  Ηλεκτρολόγων  το  
2013 προς  τη  Διοικούσα.  Δηλαδή  σαν  σύλλογος  είχαμε  
κάνει ένα ερώτημα στη  Διεύθυνση  Πολεοδομίας  Ηρακλείου  
για την  υποχρέωση  να υποβάλλουμε  ασφαλιστική  
ενημερότητα κατά την  έκδοση  οικοδομικών  αδειών . Πήραμε  
μία απάντηση , μαζέψαμε  το  νομικό  πλαίσιο  και καταθέσαμε  
στη  Διοικούσα. 
 Όπως  γνωρίζω η  Διοικούσα η  προηγούμενη είχε  
ζητήσει τότε  τη  συνάντηση  με  βουλευτές , προκειμένου  να 
υπάρξει κάποια εξέλιξη  στο  θέμα.  
 Η  ερώτησή  μου  λοιπόν  είναι πολύ  συγκεκριμένη , ποια 
είναι η  εξέλιξη  σ ’  αυτό  το  θέμα από  την  προηγούμενη 
Διοικούσα.  Δηλαδή  πρέπει να ενημερωθούμε  γι ’  αυτό . 
ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο  συνάδελφος  Γέμελας . 
 
ΓΕΜΕΛΑΣ:  Μία ερώτηση  προς  το  συνάδελφο  Αναγνώστου  
σχετικά με  τα δύο  έγγραφα που  είπες  στο  τέλος  της  
εισήγησης  σου . Επειδή  δεν  γνωρίζουμε  που  αναφέρονται 
ποιο  είναι το  περιεχόμενό  τους  δηλαδή . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μετά οι απαντήσεις , 
μετά. 
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Επειδή  είναι μακροσκελές  το  κείμενο  έτσι; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  μετά οι 
απαντήσεις . 
 
ΓΕΜΕΛΑΣ:  Και στο  συνάδελφο  τον  Γολοβάνη  σε  ποιο  
σημείο  υποχώρησε  η  ΑΜΑΚ  στις  θέσεις  της . γιατί είπε 
ότι… 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Όχι δεν  είπα… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μετά ρε  παιδιά οι 
απαντήσεις , κάντε  την  ερώτηση  και μετά οι απαντήσεις . 
 Ο  συνάδελφος  Αναγνώστου  για ερώτηση . 
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Εγώ θα ήθελα μερικές  βασικά 
διευκρινήσεις  επί των  προτάσεων  της  ΑΜΑΚ  που  ξαναλέω 
πάνω – κάτω σύμφωνοι είμαστε . Αλλά διευκρινήσεις  σε  
κάποια έτσι επιμέρους  θέματα.  
 Δηλαδή , στην  τρίτη  πρόταση  να αναλάβει η  διοίκηση  
του  ταμείου  την  ευθύνη  για το  σφράγισμα των  βιβλιαρίων  
των  ασφαλισμένων  που  αδυνατούν  να πληρώσουν  τις  
ασφαλιστικές  τους  εισφορές . Φαντάζομαι  ότι δεν  βρίσκει 
κανέναν  σύμφωνο , θα ήθελα να μάθω εάν  υπάρχει κάποιο  
νομικό  πλαίσιο , το  οποίο  θα καλύπτει και το  Δ.Σ. του  
ΤΣΜΕΔΕ , ούτως  ώστε να μπορεί να προβεί σ ’  αυτή  την  
κίνηση . Γιατί δεν  μπορείς  να ζητάς  από  κάποιον  να πάει 
φυλακή . Άρα θα ήθελα εκεί μια διευκρίνιση .  
 Στην  Πέμπτη  πρόταση , αποχή  από  κάθε συναλλαγή 
με  την  Τράπεζα της  Ελλάδος , απεμπλοκή  του  ΤΣΜΕΔΕ  
από  την  Τράπεζα Αττικής  και κάθε είδους  τραπεζικά και 
χρηματιστηριακά παιχνίδια. Διασφάλιση  των  αποθεματικών  
του  ΤΣΜΕΔΕ  και του  ΤΕΕ , άμεση  απόδοση  των  οφειλών  
του  κράτους  και της  εργοδοσίας  στο  ταμείο . 
 Εδώ θα ήθελα πάλι να μάθω με  ποιο  τρόπο  μπορεί 
να γίνει αυτό , πώς  μπορεί δηλαδή  πάλι να σταθεί μια 
τέτοια πρόταση . Δεύτερον , επειδή είπε και ο  συνάδελφος  
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Κλάδος  πριν , είμαστε  σχεδόν  μέσω του  ταμείου  έμμεσα, 
κάτοχοι του  51% αυτής  της  τράπεζας . Τα χρήματα για το  
51% αυτών  είναι ομόλογα, τι είναι δεν  ξέρω, μετοχές , ότι 
είναι, θα τα πάρουμε  ή  απλά θα φύγουμε ; Και υπάρχει 
τρόπος ;  Δηλαδή  το  να απεμπλακείς  θέλω να πω ότι είσαι 
πλειοψηφία  σε  μια τράπεζα, καλό είναι να πάρεις  τα 
οφέλη .  

Θα ήθελα λοιπόν  πάλι εκεί ν ’  ακούσω… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ησυχία, ερωτήσεις  μόνο . 
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Μισό  λεπτό , ενώ επίσης  μετά 
συμφωνούμε  στην  έβδομη  για την  κατάργηση  των  
φορολογικών  επιβαρύνσεων  και καθυστερημένες  εισφορές  
άτοκοι και δίκαιοι κανονισμοί με  βάση  κ .λ .π ., ενώ 
συμφωνούμε . Επειδή  πάλι δεν  ξέρω κατά πόσο  θα μπορεί 
το  νομικό  πλαίσιο  να καλύψει πάλι το  ταμείο  για τον  άτοκο  
διακανονισμό , μήπως  θα μπορούσαμε  να συμπληρώσουμε , 
δεν  ξέρω, τουλάχιστον  με  επιβάρυνση  όσο  είναι το  
επιτόκιο  δανεισμού  του  ΤΣΜΕΔΕ , όχι με  παραπάνω 
δηλαδή  επιτόκιο . Όσο  δανείζεται, τόσο  τουλάχιστον  να 
είναι και η  επιβάρυνση . Δεν  ξέρω πάλι είναι νομικό  
ξαναλέω το  ζήτημα, αν  μπορεί δηλαδή  άτοκα. 
 Στην  πρόταση  για τις  ασφαλιστικές  ενημερότητες  που  
αναφερθήκαμε  πριν  και νομίζω αναφέρθηκε  και τελευταία 
και ο  συνάδελφος  ο  Ασσαριωτάκης , για τι έκανε  η  
προηγούμενη Διοικούσα. Εκεί τώρα θέτουμε  μάλλον  
προσωπικά πιο  πολύ  να το  πω εγώ αυτό , ένα έτσι ηθικό ; 
Δικλίδα ασφαλείας  ζήτημα;  Δηλαδή  ενώ συμφωνώ γιατί 
και εγώ… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συγγνώμη  συνάδελφε  
ερώτηση ; 
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Είναι ερώτηση , είναι ερώτηση . 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ε , κάνε ερώτηση . 
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Είναι ερώτηση . 
 Ενώ κι εγώ είμαι νέος  συνάδελφος  και πολλές  φορές  
μου  ήταν  δύσκολο  να ανταπεξέλθω, ταυτόχρονα δεν  θα 
ήθελα με  μία πρόταση  να φτάσουμε  στο  άκρος , προς  
Θεού , φαντάζομαι  πως  οι περισσότεροι συνάδελφοι είναι 
έντιμοι και τυπικοί, αλλά δεν  θα ήθελα να φτάσουμε  στο  
άκρο  που  θα επιτρέπουμε στο  ποσοστό  των  λίγων  έστω 
συναδέλφων  που  συστηματικά δεν  πληρώνουν , ενώ έχουνε 
να πληρώσουν , να τους  δώσουμε  το  δικαίωμα να 
συνεχίσουν  περαιτέρω αυτή  την  μη  πληρωμή . Γιατί όπως  
υπάρχει η  φοροδιαφυγή , υπάρχει και η  ασφαλιστική  
διαφυγή  έτσι; Άρα δεν  θα ήθελα λοιπόν  να είναι και εις  
βάρος  του  ταμείου  μου  ή  των  μετέπειτα συντάξεών  μας  μία 
απόφαση  ή  οποία θα δίνει το  δικαίωμα σε  κάποιους  που  
έτσι κι αλλιώς  ενώ μπορούν  δεν  πληρώνουν  να συνεχίσουν  
να μην  πληρώνουν .  
 Επομένως  θα ήθελα εκεί πάλι να δούμε  η  πρόταση  
αυτή  μπορεί κάπως  να μας  διασφαλίσει σ ’  αυτό  το  σημείο ; 
Δηλαδή  φυσικά να βοηθήσουμε  τους  νέους  μηχανικούς  
αλλά μην  πάμε  και σε  μια κατάσταση  όπου  δεν  θα 
πληρώνει κανείς  στο  τέλος . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία, ο  συνάδελφος  Μπαρτολότσι. 
 Παιδιά θα απαντήσει όπως  νομίζει ο  εισηγητής  σας . 
 
ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ:  Γεια σας , θέλω να θέσω μία ερώτηση  
προς  την  ΑΜΑΚ , την  έθεσα πριν  και στα μέλη  της  δικιάς  
μας  παράταξης. Κληθήκαμε  εδώ σήμερα για να ψηφίσουμε  
ένα κείμενο , έφερε  ένα κείμενο  η  ΑΜΑΚ , ένα κείμενο  εμείς , 
να δούμε  αν  μπορούμε  να παντρέψουμε  ένα κείμενο  στη  
λεπτομέρεια, στο  ένα, στο  άλλο. 
 Τι πιστεύετε ότι είναι το  μέγιστο  όφελος  που  
μπορούμε  εμείς  σαν  ΤΕΕ /ΤΑΚ , ψηφίζοντας  ένα κείμενο  είτε 
κοινό  είτε ο  καθένας  το  δικό του . Τι είναι το  μέγιστο  
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όφελος  που  μπορεί να πάρουν  όλοι οι μηχανικοί από  αυτό  
το  πράγμα;. 
 Και η  άλλη  ερώτηση  είναι προς  το  Σώμα γενικώς , αν  
υπάρχει κάτι διαφορετικό εκτός  από  το  ψήφισμα ενός  
κειμένου , που  μπορούμε  να κάνουμε  μία δράση .  Αν  έχουν  
γίνει κάποιες  επαφές  με  τα υπόλοιπα περιφερειακά 
τμήματα, που  μπορούμε  να κάνομε  συντονισμένα όλοι 
μαζί, γιατί ίσως  περισσότερα περιφερειακά τμήματα έχουν  
πιο  πολύ  δύναμη  απ ’  ότι  μόνοι μας . Ώστε  να έχουμε  σαν  
μέτρο  πίεσης  προς  το  ΕΤΑΑ  και προς  τα όργανα που  
παίρνουν  τις  αποφάσεις . 
 Αυτό  ήθελα να ρωτήσω, ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε  το  
συνάδελφο . 
 Η  συναδέλφισσα Βρέντζου . 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Είναι η  ίδια ερώτηση  που  έκανε  και 
Σαράντος  στο  συνάδελφο  τον  Αναγνώστου , μόνο  που  θέλω 
να την  κάνω λίγο  πιο  συγκεκριμένη .  
 Επειδή  αναφέρθηκε  σε  κάποια κείμενα που  μπορεί να 
μας  είναι χρήσιμα, αλλά που  περιέχουν  κάποιες  προτάσεις  
που  θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται  στο  πλαίσιο  μας , 
τέλος  πάντων  σ ’  αυτό  που  καταθέσαμε . Θα ήθελα όχι να 
μας  διαβάσει τα κείμενα, αλλά να πει ποιες  είναι αυτές  οι 
προτάσεις . Δηλαδή  άλλο  είναι διαβάστε το  κείμενο  γιατί το  
σκεπτικό  του  είναι ενδιαφέρον , να ξέρουμε ποιες  είναι 
αυτές  οι προτάσεις  που  θα έπρεπε να λάβουμε   υπόψη  
μας . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ τώρα οι 
εισηγητές  ο  κύριος…, παρακαλώ, παρακαλώ, ο  κ . 
Μπάκιντας , ο  κ . Κλάδος… 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Ο  συνάδελφος  βρε  παιδιά, έλεος . 
 



   σελίς  43           ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ    ΤΟΥ    Τ .Ε .Ε . /Τ .Α .Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο  συνάδελφος  εντάξει, 
μην  κολλάμε , για απαντήσεις . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Λοιπόν , καταρχήν  μάλλον  να πω και για την  
ερώτηση  που  έκανε  ο  Ζαχαρίας  ο  Ασσαριωτάκης  όσο  
γνωρίζω κι αν  κάποιος  άλλος  από  την  προηγούμενη 
Διοικούσα γνωρίζει κάτι περισσότερο , να συμπληρώσει. 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Κι όχι μόνο , επειδή έχω ασχοληθεί και με  το  
συγκεκριμένο  θέμα. 
 Δηλαδή , η  ερώτηση  ήτανε  τι έγινε  με  την  πρόταση  
που  είχε  κάνει ο  Σύλλογος  Μηχανολόγων  στη  Διοικούσα 
Επιτροπή  για την  ασφαλιστική  ενημερότητα, κι όπου  
πράγματι η  Διοικούσα Επιτροπή  είχε υιοθετήσει σαν  
αίτημα, είχε  κάνει συνάντηση  με  Βουλευτές , παρότι δεν  
πιστεύαμε  ότι θα υπάρξει κάποιο  αποτέλεσμα από  αυτό , 
αλλά τέλος  πάντων  για να εξαντλήσουμε  ως  θεσμός  του  
Τεχνικού  Επιμελητηρίου  όλες  τις  δυνατότητες  οι θεσμοί 
προσφέρουν , το  κάναμε  αυτό . 
 Στη  συνάντηση  λοιπόν  αυτή  ζητήθηκε  από  κάποιους  
Βουλευτές , ζητήθηκε  να τους  βοηθήσουμε  στο  αίτημα, να 
το  συγκεκριμενοποιήσουμε . Και εμείς  δεχθήκαμε , αργότερα 
μάλιστα υπήρξε  ένα ενδιαφέρον  από  τον  Μάξιμο  τον  
Σενετάκη, και μας  τηλεφώνησε  και καθίσαμε  ας  πούμε , η  
ΑΜΑΚ  ουσιαστικά έφτιαξε  μια τροπολογία και καταθέσαμε  
μια τροπολογία με  τη  σύμφωνη  γνώμη  όλων , δεν  είναι 
θέμα παραταξιακό. Μια τροπολογία για το  συγκεκριμένο  
θέμα. 
 Δηλαδή , στο  νόμο  του  2006 για το  ΤΣΜΕΔΕ , εκεί που  
απαιτεί τον  έλεγχο  της  ασφαλιστικής  ενημερότητας  για 
κάθε μελέτη  και έργο που  εγκρίνεται από  οποιαδήποτε  
υπηρεσία του  δημοσίου , εμείς  βάλαμε  για ιδιωτικά, για τα 
δημόσια – συγγνώμη  – έργα, δημόσιες  μελέτες  και έργα, 
έτσι ώστε να μείνουν  τα ιδιωτικά έργα απέξω. Να μην  
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ζητείται δηλαδή  ασφαλιστική  ενημερότητα για τα ιδιωτικά 
έργα. 
 Και μια που  λέμε  αυτό , να απαντήσω κατευθείαν  και 
στην  αντίστοιχη  ερώτηση  του  Γιάννη, για την  ασφαλιστική  
ενημερότητα. Καταρχήν  να πούμε  ότι στους  τεχνολόγους  
δεν  ζητείται ασφαλιστική  ενημερότητα για τις  μελέτες  
ιδιωτικών  έργων . Το  οποίο  α μη  τι άλλο είναι αθέμιτος  
ανταγωνισμός . Δεν  μπορεί για την  ίδια μελέτη  να ζητείται 
από  έναν  επαγγελματία η  ασφαλιστική  ενημερότητα και για 
την  ίδια μελέτη  από  άλλον  να μην  ζητείται. 
 Επίσης  για την  ανασφάλεια που  ο  Γιάννης  ένοιωσε  
απέναντι σε  συναδέλφους  οι οποίοι θα εκμεταλλευτούν  
αυτή  τη  διάταξη  για να μην  πληρώνουν , να πουν  ότι, 
βεβαίως  αυτοί οι συνάδελφοι δεν  θα έχουν , είναι 
υποχρεωμένοι να πληρώσουν  για να έχουν  συντάξιμα 
χρόνια. Δεν  θα έχουνε σύνταξη  αν  δεν…  Και επίσης  στα 
δημόσια έργα απαιτείται έτσι κι αλλιώς . Δηλαδή  η  πρόταση  
που  είχαμε  κάνει ήταν  για τα ιδιωτικά έργα. 
 Η  κατάληξη , σωστά, η  ερώτηση  ήταν  τι κατάληξη  είχε  
αυτό . Η  κατάληξη  ήταν  μηδέν . Μηδέν  εις  το  πηλίκο . Δεν  
κατατέθηκε  επίσημα, εδώ είναι ο  Μιχάλης  ο  Γολοβάνης , αν  
μπορεί να μας  ενημερώσει συγκεκριμένα για τον  Μάξιμο  
Σενετάκη αν  προχώρησε  καθόλου . Εγώ αυτό  που  ξέρω 
είναι ότι δεν  κατατέθηκε  επίσημα αυτή  η  τροπολογία 
πουθενά. Μπορεί να συζητήθηκε  ανεπίσημα, δεν  το  
γνωρίζω αυτό . 
 Να μας  ενημερώσεις  μετά. 
 Πάμε  τώρα στις  ερωτήσεις , για το  διεκδικητικό 
πλαίσιο  ουσιαστικά ήτανε  όλες  οι ερωτήσεις  που  έγιναν  
της  εισήγησής  μας . Στην  πρότασή  μας  ως  διεκδίκηση , 
καταρχήν  να πω το  εξής , πολλές  ερωτήσεις  έχουν  να 
κάνουν  με  το  νομικό  πλαίσιο  που  υπάρχει για τις  
διεκδικήσεις  αυτές . Συνάδελφοι αν  περιμέναμε  να υπάρχει 
νομικό  πλαίσιο  για κάθε διεκδίκηση  που  κάνουμε , δεν  θα 
ζητούσαμε  μείωση  των  εισφορών , είναι απλό. Δεν  θα 
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ζητούσαμε  τίποτα που  δεν  προβλέπεται από  το  νόμο . Ο  
νόμος  προβλέπει αυτές  τις  εισφορές . 
 Επομένως  είμαστε  πολιτικά υποχρεωμένοι να 
διεκδικήσουμε  πράγματα, τα οποία δεν  προβλέπονται  από  
τους  νόμους , αυτό  σαν  γενική  παρατήρηση . Τώρα όμως  
και συγκεκριμένα, υπάρχουν  και πρακτικές  που  απαντούν  
σ ’  αυτό  το  ερώτημα. Δηλαδή , για το  σφράγισμα των  
βιβλιαρίων  των  ασφαλισμένων  που  αδυνατούν  να 
πληρώσουν  τις  ασφαλιστικές  τους  εισφορές . Νομικό  
πλαίσιο  μπορεί να μην  υπάρχει, έγινε  όμως  ήδη  αυτό . Στην  
προηγούμενη τριετία υπήρξε  απόφαση  του  Δ.Σ. του  ΕΤΑΑ  
όπου  υιοθέτησε  πρόταση  που  είχε  γίνει από  τους  
συναδέλφους , από  τις  Παντεχνικές , από  το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο , όσοι συμφώνησαν  σ ’  αυτό  κι έτσι επί ένα 
τουλάχιστον  χρόνο  υπήρχε  η  δυνατότητα με  κάποια 
κριτήρια εισοδηματικά και οικογενειακά, να σφραγίζονται 
τα βιβλιάρια όσον  έχουν  απλήρωτες εισφορές . 
 Πρόσφατα με  απόφαση  του  διορισθέντος  προέδρου 
Σελλιανάκη , πρόταση  και απόφαση , ακυρώθηκε  η  
προηγούμενη αυτή  απόφαση  του  Δ.Σ., επομένως  είναι 
ξεκάθαρο  ότι υπάρχει ο  τρόπος  να γίνει, απλά πήραν  
απόφαση  να το  σταματήσουν . 
 Τώρα η  ίδια ερώτηση  για την  απεμπλοκή  που  λέμε  
του  ΣΤΜΕΔΕ  από  την  τράπεζα Αττικής  και τι θα γίνει το  
51% που  κατέχει. Ποιος  συνάδελφοι το  κατέχει; Εδώ είναι 
το  ερώτημα καταρχήν . Το  ΤΣΜΕΔΕ  δεν  υφίσταται ως  
ταμείο . Το  ΤΣΜΕΔΕ  είναι τομέας , το  ταμείο  είναι το  ΕΤΑΑ . 
Ήδη  δηλαδή , ήδη  δυστυχώς  δεν  ανήκει στο  ΤΣΜΕΔΕ , 
εκτός  τούτου  με  την  καινούρια ανακοίνωση  του  κ . 
Βρούτση , τα ταμεία συγχωνεύονται όλα σε  τρία. Και ρωτώ, 
ποιος  θα είναι ο  μέτοχος  της  Τράπεζας  Αττικής ; Προφανώς  
το  ταμείο  που  θα συγχωνευτεί και το  ΤΣΜΕΔΕ , που  θα 
ενταχθεί το  ΤΣΜΕΔΕ . 
 Επίσης , ποιο  είναι αυτό  το  51% που  κατέχουν  οι 
μηχανικοί; Η  χρηματιστηριακή  του  αξία έχει βουλιάξει. Το  
φοβερό  είναι ότι πρόσφατα δώσαμε και τώρα λέω δώσαμε, 
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μπορεί να μην  μας  ανήκει η  Τράπεζα Αττικής  αλλά εμείς  τα 
δώσαμε. Δώσαμε  λοιπόν  200 εκατομμύρια ευρώ στην  
αύξηση  μετοχικού  κεφαλαίου  της  Τράπεζας  Αττικής . Με  
απόφαση , προσέξτε, με  απόφαση  της  Διοικούσας  
Επιτροπής  του  ΤΕΕ  7-7. Με  απόφαση  7-7 λοιπόν  και 
υπερίσχυση  της  ψήφου  του  προέδρου, δώσαμε εμείς , εμείς  
τα δώσαμε αυτά τα λεφτά είναι δικά μας . Δώσαμε  200 
εκατομμύρια ευρώ στην  Τράπεζα Αττικής . Το  θέμα δεν  
μπήκε  καν  στην  Αντιπροσωπεία του  Τεχνικού  
Επιμελητηρίου . 
 Η  χρηματιστηριακή  λοιπόν  αξία τώρα, αμέσως  μετά 
που  δώσαμε τα 200 εκατομμύρια είναι 161 εκατομμύρια. 
Δηλαδή  συνάδελφοι έχουμε  δώσει περί τα 400 
εκατομμύρια ευρώ στην  Τράπεζα Αττικής  και αν  είναι τώρα 
161, ήταν  πριν  λίγο  διάστημα η  χρηματιστηριακή  αξία της  
Τράπεζας  Αττικής . Δηλαδή  είναι μία μαύρη  τρύπα που  
ρίχνουμε  τα λεφτά των  συναδέλφων  και bye – bye μετά, τα 
αποθεματικά τέλος . Ότι δεν  πήρε  το  PSI το  δίνουμε  εμείς , 
μάλλον  το  δίνουν  αυτοί που  διοικούν  το  ΤΕΕ  και οι 
εκπρόσωποι στο  ΤΣΜΕΔΕ , δίνουν  τα δικά μας  λεφτά σ ’  
αυτή  τη  μαύρη  τρύπα. 
 Το  τελευταίο  το  ακούσατε για την  Τράπεζα Αττικής ;  
Δεν  προλάβαμε  να δώσουμε  τα 200 εκατομμύρια και βγήκε  
έκθεση  της  Τρόικα και δεν  ξέρω αν  συμφώνησε  και η  
Τράπεζα της  Ελλάδος , συγχωρέστε με  δεν  είμαι σίγουρος , 
και λέει ότι η  Τράπεζα Αττικής  για να επιβιώσει χρειάζεται 
άλλα 400 εκατομμύρια ευρώ.  Και ναι το  51% ανήκει στο  
ΕΤΑΑ  – ΤΣΜΕΔΕ  που  σημαίνει άλλα 200 εκατομμύρια 
ευρώ. Και βέβαια όπως  έγινε  και στην  προηγούμενη 
αύξηση  μετοχικού  κεφαλαίου , ουδείς  άλλος  έδωσε λεφτά, 
το  ΤΣΜΕΔΕ  τα δίνει όλα και γι ’  αυτό  το  ποσοστό  του  έχει 
πάει στο  51%, δεν  είχε  51%, το  γνωρίζετε πολύ  καλά είχε  
30 – 33 πόσο  είχε , 42 την  τελευταία φορά και τώρα 51 και 
στην  επόμενη  θα πάει 70 και στο  τέλος  θα μας  πουν  
εντάξει good bank, bad bank και γεια σας .  Δηλαδή  
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μηδενίζεται η  αξία των  μετοχών  της  Τράπεζας  Αττικής  και 
παρόλα αυτά εμείς  δίνουμε  λεφτά εκεί.  

Αυτά τώρα που  λέω δεν  είναι κρυφό , τα ξέρουν, άμα 
μπείτε  σ ’  ένα οικονομικό  site και διαβάσετε είναι ευρέως  
γνωστά, όλοι τα ξέρουν και έχουν  βρει την  κότα με  το  
χρυσό  αυγό το  ΤΣΜΕΔΕ  τα αποθεματικά και παίρνουν  και 
τα δίνουν  στην  Τράπεζα Αττικής , είναι η  μόνη  τράπεζα η  
οποία δεν  ανακεφαλαιοποιήθηκε  με  τα δάνεια που  πήρε  ο  
ελληνικός  λαός . Δηλαδή  και δανείστηκαν  οι μηχανικοί και 
πληρώνουν  αυτά τα δάνεια που  πήραν  οι άλλες  τράπεζες  
και δίνουν  και έξτρα στο  ΤΣΜΕΔΕ  στην  Τράπεζα Αττικής . 
Δηλαδή  είναι παιδιά απίστευτο  αυτό  που  συμβαίνει κι εμείς  
καθόμαστε  και το  δεχόμαστε . 

Επομένως  το  51% του  τι θα γίνει απάντησα ήδη  αυτό . 
Με  το  που  ζητηθούν  τα 400 εκατομμύρια παιδιά η  αύξηση  
του  μετοχικού  κεφαλαίου  μηδενίζεται η  αξία της  Τράπεζας  
Αττικής  και θα φύγει από  το  χρηματιστήριο , θα γίνει η  καλή 
τράπεζα και η  κακή  τράπεζα. Την  κακή τράπεζα θα την  
απορροφήσει το  κράτος  και την  καλή θα τη  δώσουνε  
δωράκι δεν  θα πω όνομα.  

Πρακτικά… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι να πω κάτι; 
Τώρα μην  κάνουμε  τραπεζική , απαντήστε  στις  ερωτήσεις . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Το  κλείνω, απλά νομίζω ότι ήτανε  χρήσιμο  
να γνωρίζουμε  εμείς  το  τι γίνεται. 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Όχι ήττα τι ήττα; Της  άποψης  για 
τοποθέτηση  των  χρημάτων  των  αποθεματικών  φυσικά είναι 
ήττα. Βεβαίως , εμείς  έχουμε  αντίθετη  άποψη  πάρα πολλά 
χρόνια τώρα, είναι ληστεία ναι.  
 Το  κλείνω λοιπόν  αυτό…, μα δεν  μπορείς  να κάνεις  
κάτι η  χρηματιστηριακή  αξία ήδη  έχει βυθιστεί.  Το  κλείνω 
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λοιπόν  αυτό  και λέω ότι, αποφασίζουμε  την  πολιτική  της  
απεμπλοκής . Δεν  αποφασίζουμε  αύριο  το  πρωί ξεπουλάμε. 
Πρώτα πρέπει να υπάρξει η  πολιτική  απόφαση , θέλω να 
πουλήσω, θέλω να απεμπλακώ, θέλω να φύγω, δεν  
ξαναμπαίνω σε  αύξηση  μετοχικού  κεφαλαίου  δίνοντας  άλλα 
τόσα λεφτά. 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Εντάξει μην  μπαίνουμε  τώρα σε  
παραταξιακά, είναι γνωστό , ήταν  η  ΠΑΣΚ  η  παράταξη  του  
Σπίρτζη  ήτανε  κυρίως . Δεν  ξέρω τώρα ποιοι άλλοι ήταν , 
εντάξει 7-7 ήταν .  
 Επίσης  για την  κατάργηση  των  επιβαρύνσεων , των  
τοκογλυφικών  που  λέμε  επιβαρύνσεων  στις  
καθυστερούμενες  οφειλές , κι αυτό   μπορεί να λυθεί 
πρακτικά, παρότι εμείς  το  ζητάμε  πάλι σαν  πολιτική , αλλά 
πρακτικά μπορεί να λυθεί πάλι με  απόφαση  του  Δ.Σ. του  
ΕΤΑΑ . 
 Και πάω στην  τελευταία, ποιο  είναι το  μέγιστο  όφελος  
που  μπορούμε  να έχουμε  από  μία ψήφιση  ενός  κειμένου  
κ .λ .π . Εμείς  συνάδελφοι εδώ προτείνουμε  ένα πλαίσιο  το  
οποίο  δείχνει μία κατεύθυνση , μία πολιτική  κατεύθυνση , η  
οποία είναι, πρέπει να είναι γνώμονας  για τις  δράσεις  του  
ΤΕΕ /ΤΑΚ  και κυρίως  για τις  δράσεις  της  Διοικούσας . 
 Λέμε  λοιπόν  την  τελευταία μικρή  παράγραφο  διαβάζω 
που  είναι η  απάντηση  σ ’  αυτό , ότι με  βάση  το  παραπάνω 
πλαίσιο  καλούμε  τη  Διοικούσα Επιτροπή  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  να 
αναλάβει άμεσα την  πρωτοβουλία να ενεργοποιήσει – 
συντονίσει τα υπόλοιπα περιφερειακά τμήματα. Δεν  
συζητάμε  να βγάλουμε  ένα απλό κείμενο  και τέλος , του  
ΤΕΕ , τους  συλλόγους  και τα σωματεία των  μηχανικών , 
ώστε μέσα από  ανοιχτές  συνελεύσεις  και συλλογικές  
διαδικασίες , να αποφασιστούν  οι δράσεις  μας  στην  
κατεύθυνση  της  ανατροπής  των  μέτρων  εκείνων  που  
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οδηγούν  στη  μεθοδευμένη απαξίωση  και ισοπέδωση  του  
κλάδου . 
 Δηλαδή  πρέπει ουσιαστικά, πρακτικά, όλες  οι 
Αντιπροσωπείες ανά την  Ελλάδα των  περιφερειακών  
τμημάτων , να πάρουν  ανάλογες  αποφάσεις . Να 
προκαλέσουμε , εμείς  αυτό  προτείνουμε , να προκαλέσουμε  
εμείς  το  συντονισμό  όλων  των  περιφερειακών  τμημάτων  κι 
όλοι μαζί και της  Κεντρικής  Αντιπροσωπείας  του  ΤΕΕ . 
Ώστε  να υπάρχει ένας  ευρύτερος συντονισμός  και να 
υπάρξει αποτέλεσμα. Υπήρξε  ήδη  αποτέλεσμα στις  
περσινές  κινητοποιήσεις  το  ότι συνάδελφοι δεν  
πληρώνουμε  αυτή  τη  στιγμή  τις  αυξήσεις  στις  εισφορές .  
 Άρα λοιπόν  είναι απτή  απόδειξη  ότι μπορεί να 
υπάρξει αποτέλεσμα, αρκεί όλοι μαζί να βοηθήσουμε  σ ’  
αυτό  και να το  πιστέψουμε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο  συνάδελφος  Κλάδος  
θέλει να απαντήσει; 
 
ΚΛΑΔΟΣ: Με  κάλυψε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σε  κάλυψε , ο  
συνάδελφος  Αναγνώστου . 
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Αν  δεν  κάνω λάθος  μία είναι ουσιαστικά η  
ερώτηση  έτσι δεν  είναι; Μία νομίζω είναι η  ερώτηση ; 
 Ωραία, δεν  θα πω αυτά που  έτσι κι αλλιώς  
περιλαμβάνονται στις  δικές  σας  προτάσεις , θα 
επαναληφθώ, συμπεριλαμβάνονται . Κάνει λόγο  ο  
Συνήγορος  του  Πολίτη  για κάθε ασφαλιστικό  φορέα του  
ΟΑΕΕ  για τη  σύσταση  ταμείου  αλληλεγγύης . Κάνει λόγο  ο  
Συνήγορος  για ουσιαστικά όχι πάλι απόσυρση  του  ΚΕΑΟ , 
αλλά μία διαδικασία όπου  θα δίνεις  το  δικαίωμα αντί να το  
βγάζεις  σε  πλειστηριασμό  τέλος  πάντων  ότι γίνεται με  τον  
ΚΕΑΟ  για τις  οφειλόμενες . Ο  Συνήγορος  του  Πολίτη  
προτείνει τουλάχιστον  100 άτοκες  δόσεις  ή  όπως  σας  είπα 
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και στην  πρότασή  μας  τουλάχιστον  με  το  επιτόκιο  το  οποίο  
δανείζεται το  ΤΣΜΕΔΕ  και όχι παραπάνω. Η  δε  πρόταση  
Μανιτάκη για 100 minimum έως  180 δόσεις . 
 Επίσης  η  γνωμοδότηση  Μανιτάκη κάνει λόγο  για ότι, 
λέει ότι ενώ ο  οφειλέτης  συνάδελφος  χάνει την  
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  για όσο  διάστημα οφείλει, 
ταυτόχρονα τα χρήματα της  ιατροφαρμακευτικής  αυτής  
περίθαλψης  για το  ίδιο  διάστημα είναι απαιτητά από  το  
ΤΣΜΕΔΕ . Άρα είναι μονομερής  πράξη  η  οποία πρώτον  
αντίκεινται στο  σύνταγμα κι έχει γίνει καθ ’  υπέρβαση  το  
καταστατικό  εκεί του  ΤΣΜΕΔΕ . Όπως  επίσης  προτείνει επί 
ίσοις  όροις  να παίξουμε , δηλαδή  από  τη  στιγμή  που  εσύ  
δεν  με  καλύπτεις  ιατροφαρμακευτικά για το  εξάμηνο  που  
χρωστάω, έτσι κι εγώ όταν  θα μπορώ να σε  πληρώσω θα 
μου  αφαιρέσεις  το  ποσό  του  εξαμήνου που  δεν  με  
κάλυψες .  Άρα με  λίγα λόγια όχι όλα δικά σου  κι εγώ 
τίποτα. Σας  είπα, έχει κάποια πράγματα τα οποία 
μπορούμε  να…   
 Επίσης , κάνει ξανά η  πρόταση , η  γνωμοδότηση  
μάλλον  Μανιτάκη, ότι ξανά το  καταστατικό  του  ΤΣΜΕΔΕ , 
καθ ’  υπέρβαση  του  συντάγματος  μονομερώς  και μη  
λογαριάζοντας  τις  συνθήκες  τις  εκάστοτε , όπως  τώρα την  
κρίση , προβαίνει σε  αυξήσεις  των  ασφαλιστικών  εισφορών .
  
 Αυτά είναι πάνω – κάτω τα βασικά έτσι που  βρήκα, 
εκτός  κι έχω τώρα στο  κεφάλι μου  να σας  πω. Αλλά σας  
λέω ότι το  κείμενο  είναι μακροσκελές , είναι και 
εμπεριστατωμένο , νομίζω και το  ένα και το  άλλο κείμενο  
αξίζει τον  κόπο . Εξάλλου  του  Μανιτάκη η  γνωμοδότηση  
είναι μετά από  εντολή  συναδέλφων  μηχανικών  για ακριβώς  
αυτό  το  λόγο  έτσι; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Στην  ιστοσελίδα του  ΤΕΕ  υπάρχει; 
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κοιτάξτε, μπορούμε  φαντάζομαι  να την  
αναρτήσουμε  εμείς  και τη  μία και την  άλλη. 
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 Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, μετά τις  
απαντήσεις  επί των  ερωτήσεων… 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ: Έχω κι εγώ ερωτήσεις . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ερωτήσεις ; 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Δεν  μου  έκανε  ερώτηση  ο  συνάδελφος ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, ωραία, ο  
συνάδελφος  Γολοβάνης . 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Μια ερώτηση  ήτανε  του  Αναγνώστου  
νομίζω. 
 Γιάννη εσύ  δεν  έκανες  μία ερώτηση… 
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ: Ναι, λοιπόν  για τις  ασφαλιστικές  όσον  
αφορά την  αποδέσμευση  της  ασφαλιστικής  ενημερότητας , 
το  έγγραφο  μετά από  συζήτηση  τον  Υφυπουργό  τον  κ . 
Κεγκέρογλου διαβιβάστηκε στον  Διευθυντή  του  πολιτικού  
του  γραφείου  και μάλιστα υπήρξε  πίεση  για να φτάσει στον  
Υπουργό . Ο  κ . Κεγκέρογλου μας  ενημέρωσε ότι ναι θα το  
δω και το  βλέπω θετικά. Έκτοτε  όμως  σε  κάθε επικοινωνία 
και όπως  ξέρετε η  πίεση  και για άλλα θέματα ήτανε  
τεράστια, οπότε  το  αποτέλεσμα Κώστα δυστυχώς  είναι 
αρνητικό . 
 Επίσης  ήθελα να συμπληρώσω κάτι που  το  ξέχασα 
προηγουμένως . Ο  Υπουργός  ο  κ . Βρούτσης  είναι έκθετος  
και για άλλο  ένα λόγο  και στεναχωριέμαι που  το  λέω, για 
άλλο ένα λόγο  είπα εγώ. Εντάξει, ρε  Αντώνη να 
ολοκληρώσω ρε  παιδιά και πείτε  ότι θέλετε , να πείτε  ότι 
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θέλετε , δεν  έχω πρόβλημα, απλά δεν  μπορώ τις  
προσωπικές  επιθέσεις  και ειδικά, όχι δεν  το  λέω για σένα, 
δεν  το  λέω για σένα. Και θα κοιτάξω κι εγώ να κρατήσω τη  
στάση  που  πρέπει να κρατήσω και τιμώντας  που  έχω 
δώσει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μην  κάνομε  διάλογο  
τώρα, Μιχάλη πες . 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  
που  το  έδωσα προχθές  στη  Διοικούσα, που  ο  Υπουργός  
έλεγε ότι θα δει άμεσα, το  θέμα της  ασφαλιστικής  
κατηγορίας . Να μπορεί εφόσον  τα εισοδηματικά κριτήρια το  
επιτρέπουν , να μπορείς  να κατεβαίνεις  ασφαλιστική  
κατηγορία. 
 Συμπληρωματικά ήθελα να πω για το  έγγραφο  της  
ΠΑΣΚ  και είχα στείλει κι ένα mail προς  τα μέλη  της  
Διοικούσας  τότε , ότι εμένα η  άρνησή  μου  να στηρίξω ένα 
τέτοιο  έγγραφο  ήταν  αυτό  ακριβώς  που  είπα και 
προηγουμένως , ότι δεν  ανέφερε  κάποια πράγματα. Εκεί 
πέρα ένοιωσα ότι προστάτευε  συγκεκριμένα πρόσωπα. 
 Συγγνώμη  Ειρήνη μόνο  αυτό  θέλω να πω, γιατί 
είναι… 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Να κρατάμε  τη  διαδικασία γιατί θα 
αργήσουμε , Πρόεδρε σήμερα…, (δεν  αποδίδεται καθαρά). 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ: Εντάξει, εντάξει Ειρήνη, υποχωρώ. Κάτι 
τελευταίο  έτσι; Την  πρόταση  που  έκανα την  έχω γράψει, 
θέλετε  να την  καταθέσω ή  νομίζετε  ότι…, μόνο  εφόσον  
συμφωνήσει η  ΑΜΑΚ . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό , θα το  θέσω 
εγώ το  θέμα αυτό .  Απάντησες  σε  αυτά που  ήθελες  να 
απαντήσεις ;  (αλλαγή  κασέτας) 
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ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  ..να δίνει την  εντύπωση  ότι είναι πολιτικό  
ανακοινωθέν . Δεν  έχει αποσύρει τα θέματα που  
αφορούσαν  τις  πολιτικές  ευθύνες . Το  λέω για όσους  
νοιώθουν  ότι αυτό  είναι απαραίτητο να υπάρχει σ ’  ένα 
έγγραφο . Όμως  σας  το  ξαναλέω, εγώ άκουσα από  
συνάδελφο  κάτι το  οποίο  το  θεωρώ πολύ  σημαντικό , 
πολιτική  δεν  είναι μόνο  αυτό  που  λέγεται, είναι και αυτό  
που  δεν  λέγεται. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει, ευχαριστούμε  
συνάδελφε  Γολοβάνη , πάμε  παρακάτω. 
 Συνάδελφοι να συνοψίσουμε  λίγο , έχουμε  μία βασική  
εισήγηση  της  ΑΜΑΚ , έχουμε  μία εισήγηση  που  υποβλήθηκε  
πριν  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  από  τη  ΔΗΣΥΜ , αυτές  
είναι με  βάση  τη  διαδικασία. Και υπάρχει και μια πρόταση , 
για μια ομάδα εργασίας . 
 Η  ερώτησή  μου  προς  εσάς  είναι, αποδέχεστε την  
άποψη  της  πρότασης ; Ναι την  πρόταση  αυτή , μόνο  
συναινετικά προχωράει αυτή  η  πρόταση . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Την  κατάθεση  εννοείς ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, την  αποδέχεστε; Η  
πρόταση  λέει όλα αυτά υπό  την  αιγίδα μιας  ομάδας  να 
συγκεραστούν  και να υποβληθούν . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Η  πρόταση  μπορεί να κατατεθεί εμείς  δεν  
έχουμε  αντίρρηση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, αν  την  
αποδέχεστε… 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Θέλω να συνεχιστεί η  διαδικασία με  
τοποθετήσεις . 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι μα ένα λεπτό , ένα 
λεπτό , συγγνώμη  ρε  παιδιά, ένα λεπτό . Υπάρχει μια 
βασική εισήγηση  δική σας , υπάρχει μία εισήγηση  της  
ΔΗΣΥΜ , υπάρχει και μία πρόταση  του  συναδέλφου  του  
Γολοβάνη . Ο  συνάδελφος  ο  Γολοβάνης  τι λέει; Όλα αυτά 
καλά, ελάτε  να κάνουμε  μία ομάδα εργασίας  να τα 
μελετήσουμε  λίγο  καλύτερα, να τα συνοψίσουμε  και στη  
συνέχεια να τα υποβάλλουμε  στο  Υπουργείο  κι όπου  αλλού  
είναι απαραίτητο .  
 Εάν  αυτή  πρόταση  δεν  γίνεται δεκτή  προχωράμε  στις  
δύο  εισηγήσεις . 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πρόεδρε να κάνω μια παρατήρηση ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ορίστε. 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Να το  αποδεχθούμε  όχι στα πλαίσια ότι 
ώρα είναι αργά στο…, (δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει 
εκτός  μικροφώνου)…, γιατί έτσι κατατέθηκε  η  πρόταση . Η  
πρόταση  θέλει να κάνουμε  μια ομάδα εργασίας  γιατί όλα τα 
άλλα πετάμε  αυγά από  το  παράθυρο . 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Δεν  το  είπα έτσι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι ρε  παιδί μου  δεν  το  
μηδενίζει. Κάτσε  να ολοκληρώσω, ο  Μιχάλης  ο  Γολοβάνης  
αν  κατάλαβα καλά έκανε  μία πρόταση  η  οποία δεν  
απορρίπτει αυτά που  λέτε , απλώς  να συγκεραστούν  
καλύτερα. 
 Ωραία στο  βήμα. Ησυχάστε , ησυχάστε . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Επί της  διαδικασίας , ο  συνάδελφος  ο  
Μιχάλης  ο  Γολοβάνης  εκτός  διαδικασίας  όπως  μας  
ανέφερες  πριν  έκανε  μία πρόταση . Εμείς  είμαστε  σύμφωνοι 
γιατί μας  ενδιαφέρει η  ουσία κι όχι ο  τύπος , η  πρόταση  
αυτή  να θεωρηθεί ότι έχει κατατεθεί, δηλαδή  να μπει στην  
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κουβέντα. Αυτό  δεχόμαστε  καταρχήν  και θα 
τοποθετηθούμε  επί της  πρότασης , επί της  ουσίας  της  
πρότασης . Είναι σαφές  αυτό ; 
 Σαν  διαδικασία λοιπόν  λέμε  ότι δεχόμαστε  αυτό  το  
οποίο  λέει ο  Μιχάλης , να κατατεθεί και να το  συζητήσουμε  
στη  συνέχεια όταν  θα εκφράσουμε  απόψεις . Μπορεί να 
διαφωνούμε , συμφωνούμε  να κατατεθεί όμως . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, εντάξει. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Είναι σαφές  νομίζω αυτό . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σαφέστατο .  
 
ΧΩΡΑΦΑΣ: Πρόεδρε να παρακαλέσω κάτι τις  παρατάξεις . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ορίστε. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Εγώ θα ήθελα να σας  παρακαλέσω το  εξής , 
άσχετα με  τη  διαδικασία που  έγινε  τώρα. Κάθε φορά όταν  
έρχεται μία εισήγηση , να φροντίζουν  οι παρατάξεις  ώστε 
να έχει φωτοτυπηθεί σ ’  όσα αντίγραφα είμαστε  εδώ, ώστε 
να μπορούμε  να την  έχουμε  και εγγράφως . Γιατί κάτι 
μπορεί να ξεχάσουμε  από  αυτά που  ακούγονται , κάτι να 
θέλουμε  να ξαναδούμε . Παρακαλώ να υπάρχει σε  54 
αντίγραφα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ επαυξάνω αυτά που  
λέει ο  συνάδελφος  ο  Αντιπρόεδρος ο  Μιχάλης  ο  Χωραφάς , 
το  είπα και στην  αρχή , οι εισηγήσεις  καλό θα είναι να μην  
έρχονται  πριν  την  αρχή  της  συνεδρίασης  που  είναι 
νομότυπο . Καλό είναι να στέλνονται  στο  Προεδρείο  και να 
μοιράζονται με  PDF ή  με  αρχεία ηλεκτρονικά σ ’  όλους  τους  
συναδέλφους . 
 Καλό θα είναι συνάδελφε  για να ενημερώνονται 
έγκαιρα όλοι οι συνάδελφοι. 
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 Τώρα ο  συνάδελφος  λοιπόν  καταθέτει την  πρότασή  
του  και εγγράφως . Εσείς  καταρχήν  την  αποδέχεστε στα 
πλαίσια της  διαδικασίας  της  συζήτησης  που  έχουμε  
παρακάτω. Ευχαρίστως , δεκτόν , δεκτόν , ωραία. 
 Εγώ να κάνω και μια άλλη παρατήρηση , συγχωρέστε 
με , έχω μια βασική εισήγηση  κι έχω και μια εισήγηση  εδώ 
δίπλα οι οποίες  δεν  είναι αντικρουόμενες . Εγώ βλέπω ότι 
κουμπώνουν  κι ίσως  κουμπώνει και τούτο . Να το  δούμε  
στην  πορεία. Συμφωνούμε . Αν  ήταν  αντικρουόμενες  οι 
εισηγήσεις  για να είμαστε  και με  βάση  τη  διαδικασία 
συνάδελφε  Ασσαριωτάκη , θα έπρεπε να επιλέξουμε  μία 
από  τις  εισηγήσεις . Μην  πει κανείς  ότι παραβαίνουμε  τη  
διαδικασία. Αν  ήταν  αντικρουόμενες  πλήρως  κι αν  δεν  
δεχόσασταν  την  άποψη  του  Γολοβάνη , θα έπρεπε να 
πούμε , παιδιά αυτά τα δύο  είναι. Για να τοποθετηθούμε  
ποια από  τα δύο  διαλέγετε, ένα θα διαλέξετε. Όμως  επειδή 
δεν  αντικρούονται τα βάζουμε  στο  τραπέζι της  συζήτησης  
όλα. 
 Συμφωνούμε  συνάδελφοι; Ωραία, προχωράμε  λοιπόν  
στο  επόμενο  στάδιο , στο  στάδιο  των  τοποθετήσεων  και 
ξεκινάμε  με  τοποθετήσεις . Ονόματα, ποιοι θέλουν  να 
κάνουν  τοποθέτηση  μέχρι 5 λεπτά το  αργότερο  καταρχήν  
τα μέλη  της  Αντιπροσωπείας  και στη  συνέχεια και τα μη  
μέλη . 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Κάτι πληροφοριακό  που  το  ξεχάσατε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να το  πεις  μετά; Θα σε  
φωνάξω μετά, μετά όμως . Ένα λεπτό , μισό  λεπτό  Κώστα, 
μισό  λεπτό . Ποιοι θέλουν  να τοποθετηθούν ; Να δούμε  
ονόματα. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Όχι δεν  είναι τοποθέτηση , πληροφόρηση  
είναι. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τώρα σταματώ τη  
διαδικασία. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Μισό  λεπτό .   Πρέπει να λάβομε  υπόψη  ότι το  
ΤΣΜΕΔΕ  πελάτες  στις  εγγυητικές  επιστολές  έχει μόνο  τους  
μικρούς  εργολάβους  και τους  μικρούς  μελετητές . Οι 
μεγάλες  οι εταιρείες επειδή  έχουμε  καταθέσει ακίνητα στην  
τράπεζα κι επειδή έχουνε και πολλές  εγγυητικές  κ .λ .π . 
έχουνε και μικρές  εισφορές  και πάνε στις  τράπεζες .  Εμείς  
όμως  οι μικροί πηγαίνουμε  όλοι στο  ΤΣΜΕΔΕ .  
 Εάν  λοιπόν  γίνει ενοποίηση  των  ταμείων  υπάρχει ένα 
θέμα, διότι τα ταμεία δεν  μπορούν  να εκδίδουνε 
εγγυητικές , το  ΤΣΜΕΔΕ  κατ ’  εξαίρεση . Αυτό  πρέπει να 
ληφθεί σ ’  αυτά που  γράφουμε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τοποθετήσεις , ποιος  ή  
ποια συναδέλφισσα θέλει να κάνει τοποθέτηση . 
Φανουράκης , άλλος  ή  άλλη; Χαμηλοθώρης , Ασσαριωτάκης , 
άλλος  ή  άλλη  συναδέλφισσα για τοποθέτηση ;  Ο  Νίκος  δεν  
έχει μιλήσει απόψε , επίσης  Βρέντζου , Χωραφάς , άλλος ; 
Κλείνει ο  κατάλογος  των  συναδέλφων , συνεχίζουμε  τότε , 
Χαρωνίτης , Μαυρογιάννης , Φραγκιαδάκης , άλλος  ή  άλλη; 
Κλείνει ο  κατάλογος .  
 Ξεκινάμε  με  το  συνάδελφο  Φανουράκη , θα 
παρακαλούσα τρία λεπτά ο  καθένας , είμαστε  εννιά, 
9Χ3=27. 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Συνάδελφοι τα έχουμε  πει κι άλλες  φορές  
οι πιο  παλιοί κι ίσως  να γινόμαστε  λίγο  βαρετοί. Εν  πάση  
περιπτώσει, τα ασφαλιστικά ξεκινάνε κάπου  το  ’92 με  τη  
μορφή  που  τα ξέρουμε σήμερα. Ήτανε  ο  νόμος  του  Σιούφα, 
μετά έγινε  ο  νόμος  του  Γιαννίτση , Ρέπας , Πετραλιά κ .λ .π . 
πινγκ  πονγκ  το  μπαλάκι μέχρι να φτάσει σήμερα στο  
γήπεδο . 
 Στη  διαδικασία αυτή  η  παράταξή  μας  βρέθηκε  
ορισμένες  φορές  να είναι η   μοναδική  που  υπερασπίστηκε  
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κατά τη  γνώμη  της  σωστά τα ασφαλιστικά μας  δικαιώματα.  
Ένας  σημαντικός  σταθμός  ήταν  ο  3518/2006 που  τότε  και 
η  ηγεσία του  ΤΕΕ  ουσιαστικά αποδέχθηκαν  τη  μορφή  της  
ανταποδοτικότητας  στην  ασφάλιση , η  οποία μας  οδηγεί 
στο  σήμερα.  
 Μ ’  αυτή  την  έννοια δεν  φταίει σήμερα η  Τρόικα, το  
ασφαλιστικό  το  ξεκίνησαν  τον  ’92 και είναι πολύ  
χαρακτηριστικό  δηλαδή  τη  συνέχεια του  καπιταλισμού , της  
εξέλιξης  και του  σχεδιασμού της  οικονομίας , ως  προς  τα 
θέματα αυτά και ειδικά τα ασφαλιστικά δικαιώματα και τα 
δικαιώματα γενικά των  εργαζομένων . 
 Ένα σημαντικό  στοιχείο  που  διαφεύγει στη  συζήτησή  
μας  είναι ότι εμείς  θα πρέπει να ζητάμε  κοινωνική  
ασφάλιση  κι όχι ανταποδοτική. Δηλαδή  αν  κάτσουμε  να 
λογαριάσουμε  τις  εισφορές  θα δώσω εγώ ή  το  παιδί μου  
για την  ασφάλισή  του , θα φτάσουμε  στο  τέλος  να μην  κάνει 
να πάρει τίποτα. Όταν  είναι άνεργος  ο  συνάδελφος  τι 
σύνταξη  να πάρει ανταποδοτικά; Μηδέν . Αυτό  είναι πολύ  
σημαντικό  και θα μου  πεις  και που  θα γεννηθούνε  τα λεφτά 
από  το  μηδέν ; Όχι, αφού  το  νόμο  της  αφθαρσίας  της  ύλης  
κάπως  τον  ξέρουμε. Τον  δημιουργούμε  όμως  τον  πλούτο  
με  τη  δουλειά μας , αυτή  είναι η  κοινωνική  ασφάλιση . 
Δημιουργούμε  πλούτο  όταν  δουλεύουμε  οι μηχανικοί, δεν  
είναι μόνο  το  τι λεφτά παίρνουμε  μισθό , είναι τι πλούτο  
δημιουργούμε  και σ ’  αυτό  έχουμε  δικαίωμα και απαίτηση  
να μετέχουμε , αυτή  είναι η  κοινωνική  ασφάλιση  όπως  εγώ 
τουλάχιστον  την  καταλαβαίνω. 
 Στην  εισήγηση  της  ΑΜΑΚ  ουσιαστικά παρόλο που  
μπαίνει στην  εισήγηση  κάπως , μετά ίσως  στα αιτήματα να 
μην  είναι πλήρης  αντιστοιχία. Δηλαδή  ας  πούμε  εμείς  
συζητάμε  και νομίζω ότι μπορούν  να προστεθούνε, αυτή  
την  εντύπωση  έχω, ως  προς  την  αποζημίωση  του  ταμείου  
μας , το  χρηματιστήριο , τα ομόλογα, τα κουρέματα στην  
τράπεζα, και τη  συμμετοχή  στην  τράπεζα, και σ ’  αυτήν  
ήτανε  και οι βασικοί τρόποι με  τους  οποίους  αφαίμαξαν  το  
ταμείο . Κάπου  νομίζω ότι υπάρχει ένα κενό  εκεί πέρα, έτσι 
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τουλάχιστον  το  συγκράτησα στα προφορικά, όπως  
παρακολουθούσα. 
 Ένα άλλο  σημείο  συνάδελφοι που  πρέπει να 
σταθούμε  και να προσέξουμε  με  αφορμή  την  απόφαση  του  
Συμβουλίου  της  Επικρατείας  που  δεν  έκανε  δεκτή  την  
προσφυγή  του  Επιμελητηρίου , τα ασφαλιστικά μέτρα.  
Πολλές  φορές  θεοποιούμε  τη  δικαιοσύνη, να προσφύγουμε  
στο  δικαστήριο , να κάνουμε  προσφυγές , να πάμε  στο  
Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο  και δεν  ξέρω που  αλλού , για να 
βρούμε  το  δίκιο  μας . Δεν  θέλω να κατηγορήσω τον  κάθε 
ένα που  το  λέει ότι είναι βαλτός  να το  κάνει αυτό  το  
πράγμα, αλλά στην  πραγματικότητα, αντικειμενικά οι 
διαδικασίες  αυτές  λειτουργούνε για την  εκτόνωση  του  
αγώνα μας . 
 Τα προβλήματα τα έχουμε  εδώ, τα ζούμε  σήμερα, και 
το  δικαστήριο  ποιανού  είναι όργανο; Όχι αναγκαστικά με  
τη  θέληση  του  δικαστή , αυτή  είναι η  υποχρέωσή  του . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  ολοκλήρωσε , 
πέρασε  ο  χρόνος . 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Συνάδελφε  δεν  μίλησα καθόλου  ούτε  την  
προηγούμενη φορά κι ήθελα δυο  λεπτά μόνο , δυο  λεπτά 
να μιλήσω παραπάνω αν  μπορώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Προχώρα, ολοκλήρωσε . 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Το  θέμα λοιπόν  με  το  δικαστήριο , τις  
προσφυγές . Ξέρουμε  τα δικαστήρια είναι όργανο της  
εξουσίας  πώς  να το  κάνουμε ; Άρα από  εκεί μην  
περιμένουμε  τίποτα. Δεν  λέω ότι εντάξει ότι αν  πάμε  θα 
καταστραφούμε  ξέρω εγώ η  προσωπικότητά μας , αλλά δεν  
περιμένουμε  λύση  από  εκεί.  
 Στις  προτάσεις  λοιπόν  αυτές  θα μπορούσε  να  μπει 
και πρόταση  των  εργοληπτών , ότι θα πρέπει να παραμένει 
η  εγγυοδοτική  ικανότητα του  ταμείου  με  όποια μορφή  
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καταλήξει. Με  τις  εγγυητικές  επιστολές  δηλαδή  το  ΤΣΜΕΔΕ  
ναι.  
 Στις  προτάσεις  που  κάνει η  ΔΗΣΥΜ  πώς  λέγεται τώρα 
η  παράταξή  σας  μην  κάνω λάθος , ναι η  ΠΑΣΚ  εν  πάση  
περιπτώσει, εμείς  διαφωνούμε  κάθετα, συγγνώμη  
συνάδελφε  αλλά δεν  το  κάνω επίτηδες  πραγματικά. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Όχι επίτηδες  το  κάνεις . 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Όχι το  ορκίζομαι , το  ορκίζομαι . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πάμε  παρακάτω ρε  
παιδιά, πάμε  παρακάτω. 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Σ ’  αυτό  διαφωνούμε  κάθετα στο  θέμα της  
πλάγιας  εισόδου  των  αυξήσεων  λέει των  αναλογικών  
εισφορών , το  απορρίπτουμε  ασυζητητί δηλαδή  αυτό  το  
πράγμα, είναι πλάγια είσοδος  των  αυξήσεων . Και εδώ να 
σημειώσουμε  ότι, οι αυξήσεις  ειδικά των  συναδέλφων  που  
ασχολούνται με  τα ιδιωτικά έργα έχουν  διπλασιαστεί μέσω 
της  μείωσης  των  αμοιβών  τους  με  τις  εκπτώσεις  που  
δίνονται . Δηλαδή  στην  πραγματικότητα απ ’  ότι ξέρω, εσείς  
ασχολείστε  καλύτερα με  τα ιδιωτικά, έχουν  διπλασιαστεί 
στην  πραγματικότητα οι εισφορές  οι αναλογικές  αυτές  πως  
λέγονται  προς  το  ταμείο .  
 Ένα άλλο  σημείο  το  οποίοι επίσης  διαφωνούμε  
κυρίως  το  βάζει το  Κεντρικό  Επιμελητήριο  με  το  να 
στείλουμε  τον  Σελλιανάκη  στο  Πειθαρχικό . Ε , δεν  είναι τα 
πρόσωπα που  διαμόρφωσαν  αυτή  την  κατάσταση  
συνάδελφοι. Κι αρχίζουμε  τώρα να στέλνουμε  στο  
Πειθαρχικό  να συνεδριάσει το  Πειθαρχικό  και να κάνει 
εισήγηση  και να περάσουν  δέκα χρόνια να κυνηγάμε  τον  
Σελλιανάκη . Αυτά νομίζω ότι είναι γελοιότητες . 
 Εμείς  συνάδελφοι σήμερα είναι θέμα επιβίωσης , δεν  
είναι θέμα δικό μου  ή  του  άλλου  ή  της  παράταξης της  μιας  
ή  της  άλλης . Μ ’  αυτή  την  έννοια εγώ καταλογίζω την  καλή 
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πρόθεση  στους  συναδέλφους  της  ΔΚΜ  ως  προς  την  
πρότασή  τους . Ωστόσο  όμως  προφανώς  δεν  περιμένουμε  
τίποτα από  τους  Βουλευτές  που  εκλεγήκανε για να κάνουνε  
αυτή  τη  δουλειά. Μπορεί η  πρόταση  του  Μιχάλη εδώ να 
είναι συμπληρωματική των  δράσεων  μας . Δηλαδή   υπάρχει 
ένα ψήφισμα που  λέει αυτά, σ ’  αυτή  την  κατεύθυνση  
προφανώς  δεν  είναι όλη  η  σοφία συγκεντρωμένη εκεί 
πέρα, πρέπει να εξειδικευτεί αυτή  και να προχωρήσει. Σ ’  
αυτή  τη  διαδικασία μέσα εγώ εντάσσω και την  πρόταση  του  
Μιχάλη όπως  θα την  αποφασίσουμε , θα την  σκεφτούμε , θα 
την  κάνουμε . Οι επιτροπές  που  θα δημιουργηθούνε  θα 
αποφασίσουνε πώς  να κινηθούνε  από  εκεί και πέρα, γιατί 
τώρα κάνουμε  μόνο  προτάσεις  χωρίς  να λέμε  τον  πρακτικό 
τρόπο  της  εφαρμογής  αυτής . 
 Μια πρόταση  λοιπόν  και τελειώνω. Σήμερα είναι θέμα 
επιβίωσης  των  συναδέλφων . Πρέπει να δώσουμε  λύση  δεν  
γίνεται, ο  άλλος  είναι ανασφάλιστος  δεν  μπορεί να 
δουλέψει, δεν  μπορεί να πάει στο  νοσοκομείο , ενώ λεφτά 
υπάρχουν . Δηλαδή  αν  βάλουμε  τα 300 εκατομμύρια που  
πάνε να κάνουνε  τώρα αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου , 
θα δούμε  μ ’  έναν  απλό λογαριασμό  πόσοι συνάδελφοι και 
για πόσο  καιρό  θα μπορούσαν  να μην  πληρώνουν  καθόλου  
εισφορές , αυξήσεις . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο  συνάδελφος  
Χαμηλοθώρης . 
 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ: Καλησπέρα συνάδελφοι, εγώ θέλω να 
σας  βάλω περισσότερο  ένα κομμάτι ενημερωτικό , σε  σχέση  
με  τη  δουλειά που  κάνουμε  εδώ κάθε μέρα. Πρώτα – 
Πρώτα έχουν  αυξηθεί κατακόρυφα οι αιτήσεις  διακοπής  
του  επαγγέλματος , όχι μόνο  από  τους  νεότερους , αλλά και 
από  τους  παλαιότερους . Επιτάχυνση  κι αυτών  που  
βγαίνουν  προς  σύνταξη  ή  εκμεταλλευόμενοι το  
συνταξιοδοτικό καθεστώς  που  έχουν  από  το  δημόσιο  
ειδικά οι δημόσιοι υπάλληλοι κι ένα κομμάτι κενό  στα 
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υπόλοιπα. Έχουμε  και το  θέμα, δηλαδή  παλαιοί μηχανικοί, 
ζητούν  να διακόψουν  το  επάγγελμα γιατί έχουν  αδυναμία 
να πληρώσουν  τις  εισφορές . 
 Άρα υπάρχει κι ένα θέμα πίσω από  όλα αυτά, γιατί 
αυξάνονται  αυτοί που  φεύγουν  από  το  ΤΕΕ  και που  
φεύγουν  από  το  επάγγελμα. Αυξάνονται  αυτοί που  δεν  
μπαίνουν  στο  επάγγελμα. Μια απλή αριθμητική  εάν  
βάλουμε , αρχίζει να δημιουργείται μία κρίσιμη  μάζα 
μηχανικών  με  ικανότητες  μηχανικών , οι οποίοι δεν  θα είναι 
μέλη  του  ΤΕΕ . Εγώ θεωρώ ότι αυτό  είναι βόμβα στο  
θεμέλιο  του  συλλογικού  μας  φορέα. Και σ ’  αυτό  κάτι 
πρέπει να κάνουμε . 
 Δεν  έχω κανένα θέμα με  το  ψήφισμα που  
τοποθετήθηκε  από  την  ΑΜΑΚ , συμφωνώ σ ’  αυτό , θεωρώ κι 
εγώ πραγματικά όπως  το  διαπίστωσε  κι ο  Πρόεδρος  ότι 
κουμπώνει και με  την  πρόταση  της  δικής  μου  παράταξης. 
Εγώ θα έβλεπα όμως  ότι είναι ένα κομμάτι το  οποίο  πρέπει 
να το  τοποθετήσουμε . Είναι η  βιωσιμότητα πλέον  του  
κλάδου . Από  ‘κει κι έπειτα στο  κομμάτι των  διεκδικήσεων  
θεωρώ ότι λείπει μία παράμετρος που  για μένα είναι 
σημαντική . Έχουμε  ακούσει κι έχουνε διατυπωθεί απόψεις  
για χίλια δυο  άλλα ζητήματα, για τη  ρήτρα ανάπτυξης . Τι 
θέλει να πει ο  ποιητής ; Ανάπτυξη  σημαίνει αναθέρμανση  
κατά βάση  του  κατασκευαστικού  κλάδου  και των  συναφών  
με  τη  βιομηχανία κλάδων , όπου  κατά βάση  εκεί 
απασχολούνται οι μηχανικοί.  Αν  ο  κατασκευαστικός  
κλάδος  μ ’  αυτά που  έχει καταγράψει 85% μείωση , είναι 
εκεί που  είναι, είναι αυτονόητο  ότι οι μηχανικοί δεν  έχουν  
τη  δυνατότητα να καλύψουν  τις  εισφορές  τους . 
 Άρα θα έπρεπε στο  κομμάτι το  διεκδικητικού  μας  κι 
αυτό  το  κάνουμε  κι εμείς  σε  μια πρόταση  εδώ και προς  το  
ψήφισμα που  έκανε  η  ΑΜΑΚ , αλλά και προς  τη  ΔΗΣΥΜ , θα 
πρέπει να συνδέσουμε  ότι η  καταβολή των  εισφορών  ή  
ακόμη  και το  ύψος  του  είναι εξωπραγματικό να τη  
συζητάμε  όταν  ο  κατασκευαστικός  κλάδος  είναι υπό  
διάλυση  κι αυτό  είναι συγκεκριμένη  απόφαση  και ειλημμένη  
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απόφαση  όσων  υπηρέτησαν  αυτά τα πράγματα τελευταία. 
Διαλύεται ο  δυναμικότερος  κλάδος  που  είχαμε  στη  χώρα 
μας , άρα αν  θέλουμε  να κρατήσουμε  βιωσιμότητα και στο  
ταμείο  και οπουδήποτε , θα πρέπει αυτό  να συνδεθεί με  
ρήτρα ανάπτυξης . Αν  ο  κλάδος  αρχίσει και πηγαίνει προς  
τα πάνω, τότε  οι μηχανικοί σίγουρα θα μπορέσουν  να 
ανταποκριθούν  στην  υποχρέωσή  τους  για τις  ασφαλιστικές  
τους  εισφορές . Αν  αυτό  δεν  γίνει, ότι και να συζητήσουμε  
εκ  του  μη  έχοντος  ουκ  έχεις  λαμβάνειν . 
 Εδώ υπάρχει ένα περιθώριο  να έχει το  ΤΕΕ  ρόλο, 
γιατί; Το  ΤΕΕ  γνωρίζει για παράδειγμα για τα ιδιωτικά έργα 
πως  κινούνται οι μηχανικοί κι αν  έχουνε δουλειά κάποιοι 
συνάδελφοι ή  δεν  έχουν . Άρα θα μπορούσε  να ρυθμιστεί 
και το  κομμάτι αποπληρωμής  εισφορών  για τους  
συναδέλφους  που  έχουν  προβλήματα, σταδιακά με  το  αν  
έχουν  τζίρο  κι είναι πιο  εύκολο  στο  ΤΕΕ  που  γνωρίζει τα 
μέλη  του , να έχει μία προσέγγιση  και να ξέρει ποιες  είναι 
οι πραγματικές  περιπτώσεις  ανθρώπων  που  έχουν  
πρόβλημα. Σκοπός  μας  είναι να αποτρέψουμε  αυτή  την  
ώρα να φεύγουνε  από  το  επάγγελμα συνάδελφοι, γιατί 
αυτοί πέφτουν  στη  βορά του  οποιουδήποτε  για να 
δουλεύουν  για 150 ευρώ. Και συγγνώμη  συνάδελφοι για 
την  ένταση , το  ζω καθημερινά προσπαθώντας  να 
αποτρέψω νέους  συναδέλφους  οι οποίοι έρχονται  και 
ζητούν  να διαγραφούν  από  το  ΤΕΕ , γιατί έχουν  βρει 
δουλειά να δουλέψουν  ασφαλισμένοι στο  ΙΚΑ  ως  
ανειδίκευτοι εργάτες  ή  ως  γραμματείς  και παρέχοντας  
ουσιαστικά αντικείμενο  δουλειάς  μηχανικού . Και η  ζημιά 
που  γίνεται εδώ είναι σημαντική  για όλους  μας . 
Δημιουργείται μία κατάσταση  κι ένα status στην  αγορά το  
οποίο  πρέπει να το  προλάβουμε  εν  τη  γενέσει του , αν  και 
φοβούμαι  ότι ίσως  να είναι και αργά. Αυτή  η  κρίσιμη  μάζα 
μηχανικών  θα διαλύσει όλους  μας . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ησυχία, ολοκληρώστε  
συνάδελφε . 
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ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:  Και κλείνοντας , κλείνοντας  γιατί δεν  
θέλω να σας  κουράσω περισσότερο , θεωρώ ότι αυτή  η  
κουβέντα που  ανοίξαμε  σήμερα με  το  ασφαλιστικό , θα 
έρθει και θα κουμπώσει με  τη  συζήτηση  που  είναι να 
ανοίξει για τα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου  η  αυλαία 
σηκώνεται για το  θέμα, με  τα επαγγελματικά δικαιώματα 
των  πολιτικών , των  τοπογράφων  και των  αρχιτεκτόνων . 
Εδώ είμαστε  και θα το  δείτε  ότι αυτά τα δύο  θέματα θα 
κουμπώσουν , γιατί η  τάση  που  υπάρχει είναι να πάμε  στα 
κομμάτια με  τα κολέγια και δεν  είναι αυτό  το  πράγμα 
άμοιρο  ή  ασύνδετο  με  το  κομμάτι των  ασφαλιστικών  
εισφορών  και της  κρίσης  μάζας  που  σας  τοποθέτησα πριν  
και καλό  είναι να μπει στον  προβληματισμό  μας . 
 Όσο  περισσότεροι μηχανικοί είναι έξω από  το  ΤΕΕ , 
τόσο  πιο  πρόβλημα είναι να λειτουργεί το  ΤΕΕ  και για να 
υπάρχει. Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο  συνάδελφος  
Ασσαριωτάκης . 
 
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:  Θα ξεκινήσω λέγοντας  ότι συμφωνώ 
απόλυτα με  το  συνάδελφο  τον  Χαμηλοθώρη , στην  
προσέγγιση  την  οποία κάνουμε  για το  ΤΣΜΕΔΕ . Δεν  αφορά 
το  ΤΣΜΕΔΕ  μόνο , είναι ένα κομμάτι, ουσιαστικά έχει 
απαξιωθεί ήδη  ο  ρόλος  του  μηχανικού . Συζητάμε  
επιμέρους  θέματα αυτή  τη  στιγμή  και καλώς  τα συζητάμε  
βεβαίως  που  αφορούν  το  ΤΣΜΕΔΕ , αλλά είναι μικρά 
κομμάτια. Το  γενικό πλαίσιο  είναι πολύ  συγκεκριμένο . 
 Οι συνθήκες  όντως  συνδυάζονται, δεν  είναι μόνο  το  
ΤΣΜΕΔΕ , είναι και τα επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτά 
μαζί οδηγούν  τον  κλάδο  των  μηχανικών , μας  οδηγούν  
όλους  μας  στην  απαξίωση . Θα το  συζητήσουμε  και για τα 
επαγγελματικά δικαιώματα πολύ  άμεσα ούτως  ή  άλλως , 
δηλαδή  κι εμείς  σαν  σύλλογος  ήδη  αυτό  είναι ένα από  τα 
πιο  βασικά θέματα που  έχουμε  θέσει, με  αφορμή  την  
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απόφαση  μιας  επιτροπής  γνωμοδότησης  για τα 
επαγγελματικά δικαιώματα. Αλλά να συνεχίσω λίγο  για το  
θέμα το  οποίο  έχουμε  εδώ.  
 Ουσιαστικά στο  γενικό  πλαίσιο  θα πρέπει να 
σκεφτούμε  δυο  πράγματα. Πρώτον  έχουμε  αύξηση  των  
ασφαλιστικών  εισφορών  και επιμένω ότι ο  δεύτερος  
πυλώνας  είναι η  ασφαλιστική  ενημερότητα, επιμένω πάρα 
πολύ  σ ’  αυτό . Γιατί μ ’  αυτά τα δύο  μαζί σκεφτείτε  λίγο  τους  
αριθμούς . Είμαστε  115.000 μηχανικοί ενεργοί, γραμμένοι. 
Αν  οι 50.000 μηχανικοί αυτή  τη  στιγμή  δεν  έχουν  πληρώσει 
ασφαλιστικές  εισφορές , αν  οι 15.000 είναι δημόσιοι 
υπάλληλοι, και σκεφτείτε  και τι άλλο ποσοστό  μεγάλο 
συναδέλφων  ασχολούνται με  αντικείμενα που  δεν  έχουν  να 
κάνουν  με  δημόσιες  υπηρεσίες , δηλαδή  με  το  αντικείμενο  
το  οποίο  συζητάμε .  Άρα πρακτικά θα μπορούσε  κανείς  να 
κάνει μία προσέγγιση , ότι αν  δεν  έχουμε  φτάσει σύντομα 
θα μπορεί να υπογράψει μελέτη  ένας  στους  τρεις  
ελεύθερους  επαγγελματίες . Αυτή  είναι η  πραγματική 
κατάσταση . 
 Επειδή  είμαστε  μηχανικοί και πρέπει να έχουμε  μία 
συγκεκριμένη  λογική , πρέπει να ακολουθήσουμε  και μια 
μεθοδολογία. Εδώ δεν  ήρθαμε  να βγάλουμε  κάποιο  
ψήφισμα, αν  ήτανε  να βγάλουμε  κάποιο  ψήφισμα θα το  
γυρνούσαμε  με  mail για να μην  χάνουμε  και το  χρόνο  μας . 
Γνωρίζουμε  καλά ότι τα ψηφίσματα δεν  έχουν  καμία 
ανταπόκριση  πουθενά. Για να το  κάνουμε  αυτό  θα πρέπει 
να απαντήσουμε  ποια είναι τα αιτήματά μας , το  τι δηλαδή , 
τι θέλουμε , ποια είναι η  στρατηγική  και η  δράση  μας , άρα 
πως  και με  ποιους  και τέλος  ένα χρονοδιάγραμμα. Το  
πότε . Αυτά θα πρέπει να τα απαντήσουμε  σήμερα, όχι στα 
πλαίσια, θα διαφωνήσω κι απαντώ, η  άποψή  μου , στην  
πρόταση  την  οποία κατέθεσε  ο  Μιχάλης , στα πλαίσια μιας  
ομάδας  εργασίας . 
 Θα δεχθώ μία ομάδα εργασίας  αφού  συμφωνήσουμε  
το  πλαίσιο  εδώ για να κάνει συγκεκριμένα πιθανότατα 
κάποια πράγματα, αλλά μέχρι εκεί. Το  να παραπέμψουμε , 
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να βρεθούμε  όλοι εδώ μαζί να αποφασίσουμε  ότι θα το  
λύσει μία ομάδα εργασίας  το  θεωρώ απαράδεκτο και για 
την  Αντιπροσωπεία. Άρα συμφωνώ απόλυτα σ ’  αυτή  τη  
λογική , σε  πολύ  συγκεκριμένο  θα καθοριστεί μετά από  
συζήτηση  με  όλους . 
 Τη  στρατηγική  μας  τώρα, επαναλαμβάνω το  τι θα 
πρέπει θα το  αποφασίσουμε  όλοι. Τη  στρατηγική  όμως . Η  
στρατηγική  έχει να κάνει με  το  πώς  θα το  κάνουμε , δηλαδή  
γνωρίζουμε  ότι εδώ είμαστε  ένα περιφερειακό τμήμα, μαζί 
με  άλλα 16. Γνωρίζουμε  ότι υπάρχει μία πολύ  μεγάλη 
απόσταση  μεταξύ  περιφερειακών  τμημάτων  και κεντρικού  
ΤΕΕ . Άρα λοιπόν  η  μία στόχευση , ο  ένας  στόχος  θα είναι 
να ενεργοποιήσουμε  ουσιαστικά και τα υπόλοιπα 
περιφερειακά τμήματα. Ή  να προσπαθήσουμε  σ ’  αυτή  την  
κατεύθυνση .  
 Ο  δεύτερος  τρόπος  είναι να γίνει με  τους  συλλόγους . 
Είναι ένα κομμάτι το  οποίο  δεν  το  πολυκάνουν . Θα κάνω 
μία αναφορά εδώ για το  τοπικό  τμήμα. Έγινε  μία 
Παντεχνική πρόσφατα, είχαν  γίνει και πέρυσι. Το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  έστειλε ένα mail στην  Παντεχνική . 
Συμμετέχει ή  δεν  συμμετέχει; Θα πρέπει να απαντήσει η  
Διοικούσα εδώ. Εάν  αυτές  οι συναντήσεις  γίνονται  για να 
γίνονται  δεν  έχουν  νόημα. Εάν  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  
δεν  θέλει να συμμετέχει πρέπει να το  ξέρουμε. Εάν  πούμε  
ότι το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  μαζί με  τους  συλλόγους , είναι 
η  ομπρέλα δηλαδή  όλων  μας  σ ’  αυτό  το  οποίο  θα 
αποφασίσουμε  όλοι μαζί εδώ, επίσης  θα πρέπει να το  
ξέρουμε.  Άρα αυτά τα πράγματα πρέπει να είναι σαφώς  
ορισμένα.  
 Σχετικά με  την  ασφαλιστική  ενημερότητα, έχουν  
ειπωθεί ήδη  διάφορα, σας  είπα ότι κάποια κίνηση  που  
κάνομε  κι εμείς  σαν  σύλλογος  και θα το  κάνουμε  και σαν  
Πανελλήνιος  Σύλλογος  Μηχανολόγων  Ηλεκτρολόγων . Θα 
σκεφτούμε  αυτό  που  είπε προηγουμένως  ο  Κώστας , ότι 
υπάρχουν  δυο  οπτικές . Η  μία είναι ότι πρέπει – που  δεν  
συμβαίνει σε  άλλο  κλάδο  – να έχεις  πληρώσει τις  
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ασφαλιστικές  σου  εισφορές  για να μπορείς  να δουλέψεις , 
αυτό  δεν  συμβαίνει με  άλλη κατηγορία, κανένα άλλο 
επάγγελμα δεν  συμβαίνει αυτό . Και το  δεύτερο είναι ότι 
τίθεται πολύ  σοβαρό  θέμα αθέμιτου  ανταγωνισμού , 
εξαιτίας  του  ότι την  υποχρέωση  αυτή  την  έχουμε  μόνο  οι 
διπλωματούχοι μηχανικοί κι όχι οι τεχνολόγοι. 
 Υπάρχουν  ήδη  γραφεία στο  Ηράκλειο  συναδέλφων , 
που  έχουν , δουλεύουν  σ ’  αυτούς  τεχνολόγοι, δεν  μπορούν  
να υπογράψουν  οι ιδιοκτήτες  του  γραφείου  και 
υπογράφουν  οι τεχνολόγοι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να ολοκληρώσετε . 
 
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:  Τελειώνω. 
 Και κάτι τελευταίο  σε  σχέση , θα διαφωνήσω με  τον  
Κώστα τον  Φανουράκη  για το  θέμα των  προσωπικών  
ευθυνών . Εδώ δεν  έχουμε  έρθει από  το  πουθενά. Όλοι 
μας , ότι κάνομε  είναι πολύ  συγκεκριμένο  το  λέμε  κι έχουμε  
και την  ευθύνη  μας . επαναφέρω την  πρόταση  να κάνομε  
αίτημα για παραπομπή  σε  Πειθαρχικό  συναδέλφων  που  
έχουνε συμπεριφερθεί μ ’  αυτό  τον  τρόπο . Δεν  μπορεί να 
γίνεται άλλο  αυτό , δεν  είναι απρόσωπα. Είναι οι πολιτικές , 
συμφωνώ απόλυτα, αλλά υπάρχουν  και συγκεκριμένα 
πρόσωπα που  λειτουργούν  με  συγκεκριμένο  τρόπο . 
 Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, ο  συνάδελφος  
Νίκος  Κατσαράκης . Πώς  να αλλάξετε θέση ; Ευχαρίστως , ο  
συνάδελφος  Μαυρογιάννης . 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Συνάδελφοι τώρα ήρθαμε  σήμερα εδώ 
να μιλήσουμε  για το  ασφαλιστικό . Εγώ συμφωνώ με  τα 
ψηφίσματα και θεωρώ ότι ίσως  μία πίεση  να μπορούμε  να 
πετύχουμε  να θεωρήσουμε  για ένα διάστημα κάποια 
βιβλιάρια, άντε να βγει και κανείς  να πει μια καλή 
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κουβέντα, άντε να πετύχουμε  και ορισμένα πράγματα, 
αλλά θα είναι πρόσκαιρες  νίκες . 
 Αλλά το  βασικό, εγώ θα ήθελα από  αλλού , να 
καταλάβουμε  τι έχει συμβεί. Όλα αυτά δεν  είναι θέμα 
κακού  Υπουργού  Βρούτση  δεν  ξέρω πως  τους  λένε. Είναι 
συγκεκριμένη  σήμερα τέτοια, μιας  συγκεκριμένης  πολιτικής  
που  υλοποιείται και από  συγκεκριμένο  κυβερνητικό  
συνασπισμό . Μην  ξεχνιόμαστε , κι αυτή  είναι η  πολιτική  
τους . Απαξίωση του  μηχανικού , απαξίωση  των  ταμείων , 
νοσοκομείων , δημόσιας  υγείας , και συνολικά είναι 
συγκεκριμένη  πολιτική  σήμερα που  εφαρμόζεται στη  χώρα. 
Κι αυτό  μην  το  ξεχνάμε  σε  οποιοδήποτε  ψήφισμα. Θα 
ήτανε  λάθος  μας  να ξεχνάμε  πλέον  ότι σήμερα 
συγκεκριμένη  κυβερνητική  πολιτική  εφαρμόζει αυτά τα 
πράγματα. Δεν  είναι θέμα ούτε  κακών  Υπουργών , ούτε  δεν  
ξέρω του  Σελλιανάκη , όντως  δεν  είναι ενός . Αυτοί είναι 
εκφραστές  αυτών  των  πολιτικών , είναι πιόνια τους . 
 Άρα λοιπόν  θα πρέπει ξεκάθαρα από  εδώ να φύγουμε  
και να ξέρουμε και ποιοι τις  εκφράζουν . Πρόσθετα βέβαια 
θα πω και κάτι άλλο , καλά όλα αυτά αλλά έχουμε  κι ένα 
Τεχνικό  Επιμελητήριο  το  οποίο  να κάνει. Πάλι μην  
ξεχνάμε , δυστυχώς  οι συσχετισμοί είναι κατά. Στο  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  είναι κατά των  μηχανικών  κι όλων  αυτών  των  
δράσεων , διότι υπάρχουν  συγκεκριμένες  σήμερα ομάδες , 
έχουμε  συγκεκριμένη  σήμερα έκφραση  όπως  εκφράστηκε 
στο  Τεχνικό  Επιμελητήριο , σε  δυνάμεις  που  έχουν  φοβερή  
αναντιστοιχία το  τι λένε, τι κάνουν , τι πράττουν . Ξεκάθαρα 
πράγματα, ξέρουμε ποια είναι η  πλειοψηφία του  Τεχνικού  
Επιμελητηρίου . Άρα μην  νομίζουμε  ότι πολλά μπορούμε  να 
περιμένουμε  από  ένα Τεχνικό  Επιμελητήριο  σήμερα, άλλη 
μια χαμένη 4τία θα είναι για τους  μηχανικούς  όσον  αφορά 
στον  εκπρόσωπό  τους .  Αυτό  δείχνει να είναι σαφέστατο , 
μπορεί να βγάζουν  κορώνες , αλλά το  τι πράττουν  
καθημερινά είναι για όλους  εμάς . Και δεν  είναι άμοιροι 
ευθυνών  σ ’  όλα αυτά που  περνάμε  σήμερα. 
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 Απαξίωση μία νομοθεσία χαοτική  για όλους  σας , 
ποινικοποίησή  μας  και όλα αυτά που  θα έρθουν , διαγραφή  
μηχανικών . Εγώ πιστεύω ότι χαίρονται κιόλας , είναι μέσα 
στην  πολιτική  τους , σ ’  όλα αυτά. Άρα θα πρέπει να φύγουν  
και να παίξουν  ξεκάθαρα. Εάν  δεν  κάνουμε , εάν  δεν  
μπορέσουμε  να δημιουργήσουμε  κάποιο  κίνημα μηχανικών  
που  καθαρά να πάει ενάντια σ ’  αυτές  τις  πολιτικές , τίποτα 
δεν  θα πετύχουμε . Θα φύγουν  ωραία ψηφίσματα, θα τα 
υπογράψουν  κι όλοι τους  κι αυτοί, έτσι κι αλλιώς  στο  
καλάθι των  αχρήστων  θα τα βάλουν . Αν  δεν  νοιώσουν  
πίεση  ασφυκτικά οι κύριοι σήμερα από  το  ΤΕΕ , οι 
εκφραστές  τους  της  συγκεκριμένης  κυβερνητικής  πολιτικής  
και είναι ξεκάθαρη . Θέλετε  να τους  πω; Τους  νοιώθετε , 
τους  ξέρετε, τους  γνωρίζετε. Αν  τους  ακούσετε  θα 
αντιδράσετε, τώρα δεν  αντιδράει κανένας . Δεν  αντιδράει 
κανένας , είναι συγκεκριμένοι οι εκφραστές . Εάν  δεν  
νοιώσουν  την  πίεση  να ανατραπεί κι αυτό  το  κλίμα που  
έχει δημιουργηθεί στο  ΤΕΕ , σύμπραξης με  την  κυβερνητική  
πολιτική , δεν  θα πετύχουμε  και πολλά πράγματα.  
 Κι αυτό  είναι γενικότερα και από  τον  ίδιο  τον  κόσμο  
σ ’  όλα τα ζητήματα εάν  δεν  ανατραπούν  αυτές  οι πολιτικές .  
Μην  φύγουμε  από  εδώ με  την  τέτοια ότι βγάλαμε  ένα 
ωραίο  ψήφισμα, πετύχαμε . Εάν  δεν  κατανοήσουμε  ποιος , 
ποιοι, πως  τα δημιουργούμε  αυτά. 
 Άρα εγώ θεωρώ ότι σε  οποιοδήποτε  ψήφισμα πρέπει 
να μπει και καταδίκη των  συγκεκριμένων  πολιτικών  – 
ξεκάθαρα – που  εκφράζονται και καταδίκη και αυτών  που  
τους  ανεβαστούν , τους  φορτωτήρες  τους  μέσα στο  Τεχνικό  
Επιμελητήριο . Κι εμείς  είμαστε   υποκριτές , όποιος  θέλει να 
μην  το  ψηφίσει, να ξέρει τι είναι και ποια είναι η  θέση  του  
εδώ πέρα. Αν  δεν  μπει να μην  το  ψηφίσουμε  ναι, τι να το  
κάνω εγώ ένα γενικότερο ; Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε . 
Πολλά μπορούμε  να βάλουμε  ακόμα μέσα σε  πλαίσια να 
φτιάξουμε  τις  χίλιες  δυο  προτάσεις  και να μπούνε. Όλα 
αυτά όμως  θα πρέπει να μπουν  ξεκάθαρα. Είναι 
συγκεκριμένοι οι εκφραστές  τους , είναι συγκεκριμένοι μες  
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στο  Τεχνικό  Επιμελητήριο  αυτοί που  τα υποστηρίζουν  και 
τα δημιουργούν  και τα στηρίζουν  αυτά και…  (αλλαγή  
κασέτας) 
 
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ:  …όλων  των  συναδέλφων  το  βλέπουμε  
αυτό . 
 Τώρα θεωρώ ότι η  πρόταση  της  ΑΜΑΚ  μπορεί να 
είναι η  βάση  για το  ψήφισμα το  οποίο  καλούμε  την  
Αντιπροσωπεία να ψηφίσει σήμερα, η  απόφαση . Πιστεύω 
όπως  είπε και ο  Αντώνης  και απ ’  ότι άκουσα από  τις  
τοποθετήσεις  δεν  νομίζω να υπάρχουν  διαφωνίες , ούτε  
από  το  Μιχάλη τον  Γολοβάνη  από  την  τοποθέτηση  που  
άκουσα για το  πολιτικό  σκεπτικό . Θεωρώ δηλαδή  ότι 
μπορούμε  να συμφωνήσουμε  και στο  πολιτικό  σκεπτικό  
αυτό .  

Νομίζω εξάλλου  ότι πολιτικές  ευθύνες  είναι 
ξεκάθαρες  τόσο  των  Κυβερνήσεων  όσο  και των  
εκπροσώπων  μας  στο  Κεντρικό  Τεχνικό  Επιμελητήριο . 
Συμφωνώ με  προτάσεις  που  έγιναν  τόσο  από  τον  Κώστα 
τον  Φανουράκη  για κάποια ζητήματα συγκεκριμένα που  
έβαλε  που  μπορούν  να μπουν  στο  διοικητικό πλαίσιο . Με  
την  παρέμβαση  που  έκανε  ο  Κωστής  ο  Μπριλάκις , όπως  
επίσης  και με  το  ζήτημα που  έβαλε  ο  Κώστας  ο  
Χαμηλοθώρης , ότι πραγματικά αυτή  τη  στιγμή  αυτό  που  
διακυβεύεται είναι το  επάγγελμα του  διπλωματούχου  
μηχανικού . 

Όσοι έχουν  επαφή  με  νέους  μηχανικούς  το  γνωρίζουν  
αυτό  ξεκάθαρα, ξέρουν ότι οι μηχανικοί πλέον  πραγματικά 
δεν  μπορούν  να αντεπεξέλθουν  σε  καμία περίπτωση . Αυτό  
το  βιώσαμε  και στην  Αθήνα με  τους  συναδέλφους  που  
πήγαμε  στην  Κεντρική  Αντιπροσωπεία του  Τεχνικού  
Επιμελητήριου . Η  κατάσταση  εκεί είναι πολύ  χειρότερη . 
Άρα λοιπόν  πρέπει κατά τη  γνώμη  με  τη  μεγαλύτερη  
δυνατή  σύμπνοια, πάνω στο  ψήφισμα στην  απόφαση  αυτή  
στο  σκεπτικό  που  έχει καταθέσει η  ΑΜΑΚ , να 
προχωρήσουμε  σε  μία πρώτη  κίνηση .  
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Είναι προφανές , συμφωνώ με  τον  Ζαχαρία, ότι αυτό  
είναι ένα πρώτο  βήμα, ότι από  εδώ και πέρα πρέπει να 
συντονίσουμε  τις  κινήσεις  μας , πρέπει να φέρουμε  τους  
νέους  μηχανικούς  κοντά στο  Επιμελητήριο , πιο  κοντά 
ακόμη  στο  Επιμελητήριο . Αυτό  σημαίνει ότι πρέπει να 
συνδιοργανώνουμε  και να συμμετέχουμε  όλοι μας  στις  
Παντεχνικές  Συνελεύσεις . Πρέπει να ενεργοποιήσουμε  
τους  συλλόγους , τους  κλαδικούς  συλλόγους . Πρέπει να 
έρθουν  οι σύλλογοι πολύ  πιο  κοντά στο  Επιμελητήριο , έτσι 
ώστε να έχουμε  την  κρίσιμη  μάζα για να μπορέσουμε  να 
κάνουμε  αγώνες  αποτελεσματικούς . 

Κι εδώ επειδή υπήρξε  μία παρέμβαση  προηγουμένως  
από  το  Μιχάλη το  Γολοβάνη  σε  σχέση  με  τον  τεχνοκρατικό  
χαρακτήρα του  Επιμελητηρίου , εγώ δεν  διαφωνώ σε  αυτό . 
Πιστεύω ότι εκτός  από  τις  διεκδικήσεις  και τους  αγώνες  
στους  οποίους  πρέπει να προχωρήσουμε  και πρέπει να 
είμαστε  όσο  το  δυνατόν  περισσότεροι, και κυρίως  να 
φέρουμε  τους  μηχανικούς  κοντά τους  νέους  όπως  ανέφερα 
πριν  αλλά και τους  παλαιότερους . Προφανώς  πρέπει να 
έχουμε  και συγκεκριμένες  προτάσεις . Ορισμένες  εξ αυτών  
ίσως  δεν  είναι όλες , μπορούμε  να το  συμπληρώσουμε , 
υπάρχουν  στο  πλαίσιο  της  ΑΜΑΚ  αυτό  που  κατέβηκε  
σήμερα. Άλλες  ακούστηκαν  από  άλλους  συναδέλφους . Δεν  
διαφωνούμε  ορισμένες  εξ αυτών  μετά από  συζήτηση  να 
μπουν  σ ’  αυτό  το  πλαίσιο  και προφανώς  είναι κάτι το  
οποίο  είναι σε  μια δυναμική εξέλιξη. 

Εγώ προσωπικά δεν  διαφωνώ στο  να σχηματιστεί μία 
τέτοια ομάδα εργασίας , η  οποία θα παρακολουθεί το  θέμα 
αυτό . Με  βάση  το  συγκεκριμένο  πλαίσιο  το  οποίο  
κατατίθεται, αλλά και προφανώς  ανοιχτή  στις  εξελίξεις  οι 
οποίες  θα υπάρξουν  από  εδώ και πέρα και η  οποία θα 
συμβουλεύει την  Αντιπροσωπεία καταρχήν  και τη  
Διοικούσα Επιτροπή  στο  να κάνει τις  επόμενες  κινήσεις  
της . 

Αλλά παιδιά, συνάδελφοι, δεν  μπορούμε  σ ’  αυτό  τον  
αγώνα, σ ’  αυτές  τις  δράσεις  να είμαστε  μόνοι μας . Εδώ 50 



 Συνεδρίαση  2η   έκτακτη      26ης   Μαρτίου    2014           σελίς    72 
 

άτομα, 60 άτομα, 70 άτομα, δεν  μπορούμε  να καταφέρουμε  
πολλά πράγματα. Πρέπει να έρθουν  κοντά μας  οι 
μηχανικοί. Άρα λοιπόν  πρέπει όλοι οι σύλλογοι των  
μηχανικών , ο  σύλλογος  μισθωτών  τεχνικών , όλοι οι 
σύλλογοι, οι κλαδικοί σύλλογοι, να είναι συνεχώς , διαρκώς  
κοντά στο  Επιμελητήριο . Να σταματήσει αυτό  το  οποίο  
γίνεται, που  ανέφερε  ο  Χαμηλοθώρης , ότι οι μηχανικοί 
συνεχώς  φεύγουν  από  το  Επιμελητήριο , θέλουν  πλέον  να 
μην  ασκούν  το  επάγγελμα. Είναι πολύ  μεγάλο το  
πρόβλημα αυτό . 

Κλείνοντας  – είπα ότι δεν  θα σας  κουράσω – αυτό  
που  θέλω να πω είναι, ότι νομίζω πραγματικά μετά από  τη  
συζήτηση  που  έγινε  ότι μπορούμε  να προχωρήσουμε  και 
σας  καλούμε  ως  ΑΜΑΚ  να προχωρήσουμε  στην  ψήφιση  
του  συγκεκριμένου  κειμένου  με  όσες  προσθήκες  νομίζετε  
ότι μπορεί να γίνει στις  διεκδικήσεις , να τις  συζητήσουμε  
αν  υπάρχουν  συγκεκριμένες  προτάσεις . Δεν  άκουσα κάτι 
διαφορετικό πραγματικά για να είμαι ειλικρινής . Και νομίζω 
ότι μπορούμε  να βγούμε  ενωμένοι από  αυτή  τη  διαδικασία 
οι μηχανικοί και να καλέσουμε  τους  συλλόγους  τους  
κλαδικούς , να καλέσουμε  τους  συναδέλφους  από  εδώ και 
πέρα, σ ’  ένα πλαίσιο  δράσης και σε  προτάσεις  πραγματικά 
δεν  υπάρχει καμία αντίρρηση  από  δικής  μου  άποψης  
τουλάχιστον , να πάμε  να συναντήσουμε  θεσμούς , να 
συναντήσουμε  Υπουργούς . Δυστυχώς  βέβαια υπάρχει κι 
αυτό  που  ανέφερε  ο  Κωστής  ο  Φανουράκης , το  ανέφεραν  
κι άλλοι συνάδελφοι, ο  Αντώνης  ο  Μαυρογιάννης , ότι προς  
το  παρόν  έχουμε  συναντήσει τοίχους . Αλλά ποιος  ξέρει 
μπορεί αυτούς  τους  τοίχους  κάποια στιγμή  να τους  
σπάσουμε . 

Ευχαριστώ πολύ . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συναδέλφισσα Βρέντζου . 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Θα ξεκινήσω την  πρώτη  αυτή  
Αντιπροσωπεία, παρόλο που  είναι έκτακτη  γιατί  προέκυψε 
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αυτό  τα θέμα με  το  ΕΤΑΑ , από  αυτή  την  επίθεση  φιλίας  και 
την  ομαδική  δράση . Θα ήθελα να πω ότι η  ΑΜΑΚ  είναι 
πραγματικά αυτή  που  την  έχει στηρίξει χρόνια τώρα κι ότι 
μετά τη  συγκρότηση  των  οργάνων , το  να βγαίνουμε  και να 
λέμε  για όλοι μαζί, είναι και λίγο…, εμπεριέχει ένα είδος  
υποκριτισμού  μ ’  αυτή  τη  συγκρότηση  που  έγινε . 
 Αυτό  θα πρέπει να το  θυμόμαστε  πάντα για την  
ομαδική  δουλειά και για την  αναλογική  εκπροσώπηση  κι 
όχι μόνο  στις  δράσεις . 
 Ερχόμαστε  λοιπόν  στο  συγκεκριμένο  θέμα και θα 
ξεκινήσω διευκρινίζοντας  για το  θέμα της  Διοικούσας  και 
της  υποχώρησης  της  ΑΜΑΚ  επειδή έγινε  κουβέντα, θέλω 
να διευκρινίσω λίγο  το  τι έγινε . 
 Επειδή  ήταν  μπροστά μας  το  κάλεσμα μετά την  
απόφαση  της  Παντεχνικής , στη  Διοικούσα λοιπόν  
Επιτροπή  αποφασίσαμε  να μην  βάλουμε  το  πολιτικό  
πλαίσιο  που  είχε  διαμορφωθεί ένα πολιτικό  πλαίσιο  και να 
μείνουμε  μόνο  στα αιτήματα με  το  δεδομένο ότι, να 
καλέσουμε  τον  κόσμο , να έρθει, να είναι μια πρώτη  
μάζωξη , μια πρώτη  δράση  που  θα πρέπει να 
προχωρήσουμε  όλοι μαζί κι από  ‘κει και πέρα το  πολιτικό  
πλαίσιο  θα το  συζητούσαμε  σήμερα. 
 Μ ’  αυτό  το  σκεπτικό  λοιπόν  εμείς  είπαμε , δεν  
πειράζει ας  μην  μπει το  πολιτικό  πλαίσιο , ας  κάνουμε  αυτό  
το  πρώτο  κάλεσμα, ας  μπούμε  σε  μια διαδικασία δράσεων  
και ας  αποφασιστεί στην  Αντιπροσωπεία που  ούτως  ή  
άλλως  εμείς  είχαμε  ήδη  κάνει πρόταση  και είχαμε  προτείνει 
να συγκαλεστεί. 
 Σήμερα λοιπόν  πρέπει οπωσδήποτε  να βγει ένα 
τέτοιο  πολιτικό  πλαίσιο , γιατί τα πράγματα έχουν  ιστορία, 
γιατί τα πράγματα έχουνε καταγραφεί ήδη  και γιατί θα 
πρέπει να υπάρχει το  πλαίσιο  μέσα στο  οποίο  κινούμαστε . 
Οι διεκδικήσεις  από  μόνες  τους  δεν  λένε τίποτα αν  δεν  
έχουμε  καταγράψει το  τι έχει συμβεί. Βοηθάει ακόμα και 
στο  να προσδιορίσουμε  τις  διεκδικήσεις , ακόμα και το  να 
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δούμε  με  ποιους  πάμε , ακόμα και να δούμε  που  μπορούμε  
να πάμε . 
 Άρα γι ’  αυτό  εμείς  σήμερα καταθέσαμε  ένα πολιτικό  
πλαίσιο  κι όσον  αφορά τις  διεκδικήσεις  βεβαίως  μπορούν  
να προστεθούν  όλες  που  ειπώθηκαν  και δεν  θα τις  ξαναπώ 
γιατί μίλησαν  όλες  οι προηγούμενες  τοποθετήσεις  ήταν  
πολύ  εμπεριστατωμένες, δεν  χρειάζεται να τα ξαναλέω, 
μπορούμε  να τις  δούμε  επιμέρους . Όπως  μπορούμε  να 
δούμε  και το  θέμα της  όποιας  ομάδας . Είμαστε  ανοιχτοί σε  
οποιαδήποτε  ομάδα συγκαλεστεί, σε  οποιαδήποτε  επαφή  
με  Βουλευτές , με  Υπουργούς , με  οποιονδήποτε . Το  μόνο  
σίγουρο  είναι ότι πρέπει να ξεκινήσει κάτι κι αυτό  το  κάτι 
προτείνουμε  να ξεκινήσει από  εδώ. Δεν  είναι η  πρώτη  
φορά που  γίνεται αυτό , έχουμε  ξεκινήσει και στο  παρελθόν  
από  εδώ πράγματα και ειδικά για το  ΤΣΜΕΔΕ  έχουμε  μία 
πολύ  καλή  παράδοση  κι αν  δει κανείς  το  news letter που  
έστειλε, δεν  ξέρω αν  το  είδατε, το  news letter που  έστειλε 
η  Αθήνα το  Κεντρικό  ΤΕΕ  και που  αναφέρει προς  
δημιουργία τριών  υπερταμείων  και στέλνει μια λιτή , ξερή  
ανακοίνωση , λες  και το  θέμα αφορά άλλους  και δεν  αφορά 
τους  μηχανικούς . Λες  και το  θέμα δεν  αφορά το  ΤΕΕ . 

Απλά καταγράφει την  πρόταση , ότι γι ’  αυτό  το  
πράγμα μιλάμε .  Και δεν  μιλάμε  για ότι έπρεπε να 
προλάβει να συγκληθεί η  Διοικούσα. Ο  Πρόεδρος  στην  
Αθήνα είναι όργανο και μπορούσε  αμέσως  να γράψει κάτι, 
να πει που  πάτε, τι κάνετε  εδώ, οι μηχανικοί θα είναι 
απέναντί σας . Τίποτα, ένα ξερό  κείμενο , μια ξερή  
καταγραφή  των  γεγονότων , ότι α, ξέρετε προχωράμε  και σε  
μια δημιουργία τριών   υπερταμείων . 

Αυτή  είναι η  κατάσταση , εμείς  δεν  ελπίζουμε  ότι θα 
γίνει κάτι από  την  Αθήνα. Αυτό  που  λέμε  στο  κείμενό  μας  
οι πρώιμοι επαναστάτες , οι όψιμοι, που  ξαφνικά 
θυμήθηκαν  διότι ακόμα δεν  έχουνε συγκληθεί τα όργανα 
και θέλουν  να δείξουν  και μια επαναστατικότητα να 
αντιδράσουνε, είμαστε  πεισμένοι γι ’  αυτό .  Γι ’  αυτό  κι 
επειδή  η  Αθήνα δυστυχώς  ούτε  τα αποτελέσματά της  
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έχουνε δείξει καλά πράγματα, αλλά η  δράση  της  σε  
Παντεχνικό, στο  επίπεδο  αυτό  των  διεκδικήσεων  το  
ΤΣΜΕΔΕ  έχει δείξει ότι κινείται . Γι ’  αυτό  ζητάμε  και είναι 
πολύ  μεγάλο το  πλαίσιο , δεν  είναι μικρό  το  πλαίσιο  των  
δράσεων  που  έχουμε  βάλει στην  απόφαση  που  θέλουμε  
στο  σχέδιο , στο  σχέδιο  απόφασης  που  καταθέτουμε  
σήμερα. 

Ζητάμε  να ξεκινήσει από  εδώ, αυτή  η  συγκρότηση , 
αυτός  ο  συντονισμός  των  περιφερειακών  τμημάτων  όλης  
της  χώρας . Να έρθουμε  να συντονίσουμε  εδώ τη  δική μας  
δράση  και κάθε μέρα να γίνεται κάτι μ ’  αυτό . Αύριο  – 
μεθαύριο  θα είμαστε  αντιμέτωποι με  πολύ  χειρότερα 
πράγματα, ήδη  έχω μια…, από  δημοσιεύματα που  έχουμε  
στείλει στο  ΚΕΑΟ  απαντάει ο  Σπυρόπουλος , ότι βεβαίως  
λέει έχουμε  στείλει 7 δις  συνολικό  ποσό  διαβιβάσαμε  
οφειλές ,  64.000 προσκλήσεις . Δεν  είναι κάτι που  γενικά 
και αόριστα λέμε  θα σταλούν , θα πάνε, ήδη  αυτά γίνονται . 
Κι αν  φτάσουμε  και άμεσα στην  ενοποίηση  του  ταμείου , 
εκεί πραγματικά δεν  θα ξέρουμε τι θα γίνει, θα έχουμε  
πολύ  σοβαρά προβλήματα. δεν  ξέρω εάν  μπορούμε  και τι 
μπορούμε  να κερδίσουμε , γιατί η  άποψη  τουλάχιστον  η  
δική μου  είναι ότι μέσα σ ’  αυτή  τη  δεδομένη πολιτική , 
σίγουρα υπάρχουν  κάποια όρια. Όμως  πρέπει να έχουμε  
τη  συνείδησή  μας  ήσυχη  ότι εμείς  τα ανατρέψαμε , ότι τα 
ξεπεράσαμε , πήγαμε  πέρα από  αυτά και κάναμε  το  μέγιστο  
δυνατόν  που  μπορούμε .  

Γι ’  αυτό  κάναμε  αυτή  τη  σύγκληση  σήμερα, γι ’  αυτό  
καλέσαμε  αυτή  την  Αντιπροσωπεία, γι ’  αυτό  
αποφασίσαμε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, ολοκληρώστε . 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Ολοκληρώνω, εξάλλου  δεν  φαίνεται 
Πρόεδρε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι πέντε  λεπτά μιλάτε . 
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Από  τον  τόνο  της  φωνής  μου  δεν  φαίνεται; 
 Θέλουμε  λοιπόν  σήμερα να υπερψηφιστεί η  
απόφαση , με  όλες  τις  προσθήκες  όσον  αφορά διεκδικήσεις  
που  μπήκανε  και καλό  θα είναι και συγκεκριμένα κι εσύ  
Κώστα αυτό  που  είπες , και να μπορέσει να ψηφιστεί. 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Ερώτηση  μπορώ να κάνω μία;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ερώτηση ; 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Ναι αν  θεωρεί ότι το  ιστορικό είναι πλήρες  
στο  κείμενο , τίποτα άλλο . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να τελειώσουμε  τον  
κύκλο  των  τοποθετήσεων  κι όποιος  θέλει μετά να κάνει 
προσθήκες  και οτιδήποτε . 
 Ο  συνάδελφος  Χωραφάς . 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Συνάδελφοι όπως  έχει γίνει κατανοητό  απόψε  
συζητάμε  το  μείζον  ζήτημα του  κλάδου  αυτή  την  εποχή . Σε  
μια άλλη  εποχή , σε  μια άλλη περίοδο  ίσως  να περνούσε  σε  
δεύτερο ρόλο, όμως  είναι τόσο  σκληρή  η  οικονομική  
κατάσταση  αυτή  την  εποχή  που  οι αυξημένες  εισφορές  κι 
όλα αυτά τα προβλήματα με  τις  κατασχέσεις , είναι το  
νούμερο  ένα για την  επιβίωση  όλων  των  μηχανικών .  
 Εγώ προσωπικά από  τα τρία πρώτα αιτήματα που  
έχω δεχθεί από  συναδέλφους , τα δύο  αφορούν  το  ΤΣΜΕΔΕ  
και προβλήματα στην  πληρωμή  τους . 
 Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε  στο  πλαίσιο  των  δύο  
εισηγήσεων  που  έχουν  τεθεί, τα αιτήματα είναι κοινά, 
κανείς  δεν  μπορεί να διαφωνήσει. Είναι αντικειμενικά, είναι 
δίκαια, εγώ προσωπικά όσοι με  γνωρίζετε από  τις  
προηγούμενες  Αντιπροσωπείες, διαχρονικά τοποθετούμαι  
μακριά από  πολιτικές  θέσεις . Θεωρώ ότι ο  τρόπος  ο  
οποίος  εμείς  ως  Τεχνικό  Επιμελητήριο  πρέπει να δρούμε  
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και η  φωνή μας  να ακούγεται, είναι πολύ  συγκεκριμένος .  
Ανάλυση  του  προβλήματος , απόδειξη  και τεκμηρίωση  των  
λαθών  που  υπάρχουν , πρόταση  για διόρθωση  και 
δημοσιοποίηση  φυσικά των  αποτελεσμάτων  που  
υπάρχουν .  
 Σ ’  αυτή  τη  συγκεκριμένη  περίπτωση  δεν  είμαι 
καθόλου   αντίθετος  και στην  πολιτική  χροιά που  υπάρχει, 
γιατί νομίζω ότι είναι πλέον  αντικειμενικό  ότι πρέπει όλοι 
να είμαστε  σύμφωνοι σ ’  αυτό . Από  ‘κει και πέρα είμαι και 
απόλυτα σύμφωνος  με  το  99% όλων  αυτών  που  
ακούστηκαν  μέχρι τώρα και φυσικά οπωσδήποτε  στο  ότι 
αυτά που  πρέπει να διεκδικούμε  με  το  κείμενο  και τις  
ενέργειές  μας , δεν  πρέπει να είναι μόνο  τα σύννομα. 
Πολλές  φορές  οι νόμοι είναι αυτοί που  αλλάζουν , 
ακολουθώντας  τις  αδικίες  τις  οποίες  υπάρχουν  και 
διορθώνοντας  τα λάθη  τα οποία  υπάρχουν . Γι ’  αυτό  
λοιπόν  δεν  πρέπει να κοιτάζουμε  ποιο  είναι το  νομικό  ή  το  
θεσμικό  πλαίσιο , αλλά το  πιο  είναι το  δίκαιο  και τι είναι 
αυτό  που  πρέπει να αλλάξει. 
 Από  ‘κει και πέρα πρέπει με  πολύ  μεγάλη προσοχή  
να διατυπωθούν  οι προτάσεις  μας , κι όσον  αφορά το  θέμα 
των  άτοκων  δόσεων  και όσον  αφορά το  θέμα της  
ασφαλιστικής  ενημερότητας  κι αν  πρέπει να ζητείται ή  όχι. 
Ήδη  ο  συνάδελφος  ο  Ασσαριωτάκης  έθιξε  το  θέμα του  
αθέμιτου  ανταγωνισμού  με  τους  τεχνολόγους . Προφανώς  
λοιπόν  αν  σε  κάποιους  δοθεί, διπλωματούχους, δοθεί η  
δυνατότητα χωρίς  την  ασφαλιστική  ενημερότητα να 
περνάνε  τις  άδειές  τους , θα υπάρχει αθέμιτος  
ανταγωνισμός  σε  σχέση  μ ’  αυτούς  που  τους  πληρώνουν . 
Άρα το  μέτρο  πρέπει να είναι οριζόντιο , να καταργηθεί από  
όλους  ή  να υπάρχει απαλλαγή για πολύ  συγκεκριμένες  
περιπτώσεις  που  εμείς  θα προτείνουμε . Άνεργο ή  μέσα 
από  ειδικά κριτήρια. Διαφορετικά το  μόνο  βέβαιο  είναι ότι 
και οι  υπόλοιποι 80.000 αφού  είπαμε  50 είναι σήμερα 
αυτοί που  δεν  μπορούν  να ανταποκριθούν , και οι 
υπόλοιποι 80.000 είτε δεν  θα πληρώσουν  είτε θα πάνε σε  



 Συνεδρίαση  2η   έκτακτη      26ης   Μαρτίου    2014           σελίς    78 
 

άτοκες  δόσεις , οπότε  αυτό  θα φέρει μελλοντικά 
προβλήματα στο  ταμείο . 
 Από  ‘κει και πέρα σχετικά με  την  ομάδα εργασίας  που  
πρότεινε ο  συνάδελφος  ο  Γολοβάνης , προφανώς  και είμαι 
100% σύμφωνος , αλλά θέλω να πω το  εξής .  Επειδή  
αναφέρθηκαν  σύλλογοι, περιφερειακά τμήματα του  
Επιμελητηρίου , Κεντρικό  Επιμελητήριο , θα πατήσω στη  
λέξη  που  είπε και με  πρόλαβε  ο  Ζαχαρίας  ο  
Ασσαριωτάκης .  Αν  θέλουμε  να το  κάνουμε  και 
αποφασίζουμε  ότι θέλουμε  να το  κάνουμε , που  εγώ είμαι 
υπέρ, θα βάλουμε  ένα χρονοδιάγραμμα. 
 Επειδή  έχω εμπειρία από  διαδικασίες  συντονισμού , 
αν  περιμένουμε  όλοι αυτοί να συντονιστούν  και να υπάρξει 
ενιαίο  κείμενο  για συζήτηση , το  2015 πιστεύω θα είμαστε  
έτοιμοι.  
 Άρα τι προτείνω; Δέκα μέρες  το  πολύ  – πολύ  δέκα 
μέρες  γι ’  αυτή  την  ομάδα που  πρότεινες  Μιχάλη. Να 
καταγραφούν  ένα προς  ένα τα δέκα – δεκαπέντε σημεία 
όπως  θέλουμε  να τα τεκμηριώσουμε , όπως  θέλουμε  να τα 
προτείνουμε .  Μετά επικοινωνία, αλλά μια ταχύτατη  
επικοινωνία με  e-mail με  συλλόγους , περιφερειακά 
τμήματα ή  και Κεντρικό  ΤΕΕ  ποιοι θέλουν  να 
συνυπογράψουν . Μια πολύ  μικρή  διορία σ ’  αυτό  και έπειτα 
στο  επόμενο  και τελευταίο  βήμα που  πρέπει να 
απαιτήσουμε , μια συνάντηση  με  τον  Υπουργό. Αρνείται  τη  
συνάντηση , δημοσιοποιούμε  ότι αρνήθηκε  τη  συνάντηση . 
Γίνεται η  συνάντηση ; Δημοσιοποιούμε  άμεσα, τις  αμέσως  
επόμενες  μέρες  ποιο  ήταν  το  αποτέλεσμα. Μας  έγραψε  
κανονικά, συγγνώμη  δηλαδή  για την  έκφραση  ή  κάποια 
πράγματα πέρασαν .  
 Θα συμφωνήσω με  την  Ειρήνη πάμε  για το  μέγιστο . 
Όταν  ξεκινάς  μια μάχη  δεν  ξέρεις  ακριβώς  ποιο  είναι το  
μέγιστο . Εμείς  πρέπει να διεκδικήσουμε  το  μέγιστο  κι ας  
πάρουμε  το  πάρα πολύ . 
 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο  συνάδελφος  
Χαρωνίτης . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Εγώ συνάδελφοι καταρχάς  
αυτό  που  χαίρομαι  είναι ότι και πάνω – κάτω όλοι 
κινούμαστε  στα ίδια, άρα δεν  έχω να προσθέσω κάτι 
ιδιαίτερο , απλά να προστεθούν  κάποια από  τα δικά μας  
αιτήματα, τα οποία δεν  είναι δικά μας , είναι αιτήματα που  
είχαμε  συζητήσει στη  Διοικούσα και πρακτικά είναι τα 
αιτήματα που  είχαμε  στις  20 του  Μάρτη  στο  ΤΣΜΕΔΕ . Όσα 
λείπουν  από  τη  δικιά σας  πρόταση  να προστεθούν .  

Προφανώς  αν  μπορούμε  να κάνομε  μία ομάδα η  
οποία να παρακολουθεί το  θέμα γενικότερα και να δούμε  
πως  μπορούμε  να συγκεκριμενοποιήσουμε  κάποια 
αιτήματα στο  μέλλον , είναι ευχής  έργον . 

Αυτό , δεν  έχω να προτείνω κάτι άλλο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο  συνάδελφος  
Γολοβάνης  θέλει να διευκρινίσει κάτι. 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Εγώ θέλω να σας  πω για την  εισήγηση  που  
έγραψα βιαστικά βέβαια, αλλά να σας  τη  διαβάσω. 

Εισηγούμαστε  σύσταση  ομάδας  εργασίας  χωρίς  
αποζημίωση  με  σκοπό  να προετοιμαστεί έκθεση  σχετικά με  
τα αιτήματά μας , αλλά και έγγραφο  που  να καλεί τον  
Υπουργό  Εργασίας  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και Πρόνοιας  κ . 
Ιωάννη Βρούτση , σε  συνάντηση , προκειμένου  να του  
θέσουμε  τα αιτήματά μας  και να του  καταθέσουμε  την  
έκθεση  με  τα επιχειρήματα.  

Η  ομάδα εργασίας  προτείνουμε  να αποτελείται από  
δέκα μέλη , χωρίς  να απέχει καμία παράταξη . Προτείνεται 
να συνεπικουρείται από  τρία μέλη  της  Διοικούσας  
Επιτροπής , από  τις  παρατάξεις  που  συμμετέχουν  σ ’  αυτή . 
Το  έγγραφο  που  θα συνταχθεί για τη  συνάντηση  με  τον  
Υπουργό , προτείνουμε  να κληθούν  να το  υπογράψουν  όλοι 
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οι Βουλευτές  της  Ανατολικής  Κρήτης , κάνοντας  το  αίτημά 
μας  ακόμα πιο  επιτακτικό. 

Το  πόρισμα – τώρα αυτό  το  έγραψα έτσι…, το  
χρονοδιάγραμμα αν  νομίζετε  ότι μπορεί να τεθεί εντός  
δέκα ημερών  κι εγώ το  βλέπω, αλλά τότε  δεν  θα έχουμε  
την  τελευταία πρόταση  ενδεχομένως. Το  πόρισμα της  
ομάδας  εργασίας , θα πρέπει να επικυρωθεί από  την  
Αντιπροσωπεία του  ΤΕΕ /ΤΑΚ . Αυτό  μπορεί να γίνει από  τη  
Διοικούσα του  ΤΕΕ /ΤΑΚ , μπορούμε  να το  συμφωνήσουμε  
αυτό . 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ξαναδιάβασε  την  
τελευταία παράγραφο  γιατί… 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ: Το  πόρισμα της  ομάδας  εργασίας  θα πρέπει 
να επικυρωθεί από  την  Αντιπροσωπεία του  ΤΕΕ /ΤΑΚ . Ναι 
αλλά το  πόρισμα, εσύ  θα πας  και θα του  αφήσεις  μία 
έκθεση  στον  Υπουργό , της  Διοικούσας  ναι. Θα πας  να του  
αφήσεις  μία έκθεση  που  θα του  λες , εδώ πέρα με  
καταναγκασμό  πληρώνουν  οι συνάδελφοι γιατί δεν  έχουνε 
ασφάλεια υγείας  και την  έχουν  ανάγκη. Άλλοι συνάδελφοι 
δεν  μπορούν  να δουλέψουν  και προκειμένου  να 
υποβάλλουν…, έτερον  εκάτερον  ναι, γι ’  αυτό  λέω μήπως  
θα πρέπει να επικυρωθεί από  τη  Διοικούσα του  ΤΕΕ /ΤΑΚ .  
 Και να πω τέλος  ότι δεν  έχω κι εγώ κάποιο  πρόβλημα 
έτσι όπως  έχει γραφτεί το  πλαίσιο  ας  πούμε  που  
περιλαμβάνει μέσα η  ΑΜΑΚ , απλά η  ένστασή  μου  είναι ότι 
δεν  περιλαμβάνει όλο  το  ιστορικό. Και το  ιστορικό είναι 
συγκεκριμένο . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Αυτά θα τα γράψει ο  ομάδα εργασίας . 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ: Εντάξει, εντάξει παιδιά κανένα θέμα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε  το  
συνάδελφο  Γολοβάνη , θέλει κάποιος ; Ο  Φραγκιαδάκης  
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είναι εδώ; Όχι. Θέλει κάποιος  άλλος  να κάνει κάποια μικρή  
τοποθέτηση ; Ένα λεπτό , ο  συνάδελφος  Αναγνώστου , 
Αγγγελάκης  και… 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Το  θέμα πρέπει να κλείσει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θα κλείσουμε , θα 
κλείσουμε , έχει κλείσει απλώς  επικουρικά. Θέλει να κάνει 
μία μικρή  τοποθέτηση , ορίστε. 
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Πιο  πολύ  θα ήθελα να ξαναπώ γι ’  αυτό  
που  άσκουσα πάλι από  τον  κ . Ασσαριωτάκη  κι από  τον  
Μιχάλη τον  Χωραφά. Ίσως  γιατί πάνω κάτω λέμε  κάποια 
πράγματα, ίσως  να μπορούσε  η  πρόταση  να είναι ή  αφού  
το  πάμε  προς  τα εκεί ή  να μην  ζητείται από  τους  
διπλωματούχους μηχανικούς  ή  να ζητείται από  όλους . 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Δεν  ξέρω, ίσως , ίσως . 
 Επίσης  επειδή τώρα λέμε  για την  ομάδα εργασίας , το  
λέγαμε  και πριν  εμείς  τουλάχιστον  ως  παράταξη , πρέπει 
νομίζω λίγο  σύντομα να συζητήσουμε  τα των  μόνιμων  
επιτροπών . Γιατί όσο  πιο  γρήγορα έρθει κι αυτό , τόσο  πιο  
γρήγορα θα συνεχίσει η  ομάδα εργασίας  ως  μόνιμη  
επιτροπή  μετά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, αυτό  είναι ένα 
άλλο θέμα, ευχαριστούμε  συνάδελφοι. 
 Συνάδελφε  Αγγελάκη θέλεις  να προσθέσεις  κάτι; 
Ωραία στο  μικρόφωνο . Μισό  λεπτό  συνάδελφε . 
 
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ:  Εγώ αυτό  που  ήθελα να προτείνω είναι ότι 
όσον  αφορά το  θέμα αυτό  που  λέει παραπομπή στο  
Πειθαρχικό  το  θεωρώ σοβαρό , ότι θέλει να το  μελετήσει 
κάποιος . Δεν  μπορούμε  να πάρουμε  απόψε  την  ευθύνη  
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αυτή  για παραπομπή , δεν  το  θεωρώ σωστό  δηλαδή  από  
πλευράς  μου . Και δεν  μπορεί να ενταχθεί στο  πλαίσιο  των  
διεκδικήσεων . Είναι κάτι άλλο, έχει τιμωρητικό ύφος , 
νομίζω ότι πρέπει να βγει από  το  ψήφισμα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν , έχει κλείσει ο  
κύκλος  των  τοποθετήσεων . 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Να πω κάτι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Α , ο  συνάδελφος  
Μονιάκης  ναι. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Συνάδελφοι εγώ είμαι λίγο  πιο  παλιός  εδώ 
μέσα μάλλον  μετά τον  Κασαπάκη, κι όλο  αυτό  το  ωραίο  
κλίμα δεν  με  πολυεκφράζει είναι γεγονός  έτσι;  
 Εγώ είπα κάτι πιο  πριν , ναι δεν  θέλω να κάνω τώρα 
ούτε  τοποθέτηση  κ .λ .π ., να άκουσα τώρα το  συνάδελφο  
λέει δεν  θέλει να παραπέμψουμε  κανέναν  γιατί είναι πολύ  
σκληρό  και δεν  ξέρω τι. Εγώ είπα κάτι πιο  πριν  που  δεν  
ακούστηκε  και σηκώθηκα να το  πω κι από  το  μεγάφωνο για 
να ακουστεί και να καταγραφεί από  το  μικρόφωνο  τι είναι 
αυτό .  
 Οι γιοι του  Σιούφα που  ψήφισε  το  νόμο  για το  
ασφαλιστικό , έχουν  εταιρεία είσπραξης ανεξόφλητων  
οφειλών  προς  τράπεζες  και ασφαλιστικά ταμεία εντάξει; Γι ’  
αυτό  μιλάμε  σήμερα, δεν  μιλάμε  για όλα τα άλλα. Αφού  
είμαστε  σ ’  ένα συναινετικό  κλίμα, εγώ δεν  θα το  χαλάσω με  
μια προϋπόθεση  όμως , αλλιώς  δεν  θα ψηφίσω, το  λέω και 
προς  την  παράταξή  μου  και προς  όλους . Ότι θα είναι πολύ  
– πολύ  συγκεκριμένο  το  χρονοδιάγραμμα, υλοποίησης  των  
αποφάσεων . Ευτυχώς  έβαλε  ο  Χωραφάς  έξυπνος  όπως  
πάντα, ένα τέτοιο , ένα χρονοδιάγραμμα δέκα ημερών . Να 
μην  είναι δέκα να είναι 20 για την  ομάδα εργασίας ; Αλλιώς  
ομάδα εργασίας  που  θα παραπέμπει στις  καλένδες  αυτό  το  
θέμα εγώ δεν  θα συμφωνήσω. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν  συνάδελφοι 
επιτρέπεται να συγκεράσουμε  λίγο  τα όλα δεδομένα; 
 Υπάρχει λοιπόν  συνάδελφοι της  ΑΜΑΚ  προσέξτε με  
λίγο , υπάρχει μια βασική  εισήγηση  δική σας  η  οποία απ ’  
ότι κατάλαβα γίνεται αποδεκτή .  Υπάρχει και μία εισήγηση  
συμπληρωματική της  ΔΗΣΥΜ  η  οποία με  κάποιες  
μικροαπαλείψεις  γίνεται αποδεκτή . Και υπάρχει και μία 
πρόσθετη  εδώ εισήγηση  του  συνάδελφου  του  Γολοβάνη  
που  μιλάει για την  ομάδα εργασίας . Επισημάνθηκε  η  
ομάδα εργασίας  δέκα ημέρες , που  και αυτή  αν  κατάλαβα 
καλά γίνεται αποδεκτή . 
 Συνεπώς  συγκεράζουμε  και τα τρία κείμενα και…, 
αλλά; Να κλείσεις ; Ωραία, ωραία. Ορίστε. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Πρόεδρε είναι η  διαδικασία αυτή . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει, καμία 
αντίρρηση . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ο  ένας  εκ  των  εισηγητών . 
 Έχουν  υπάρξει στην  εισήγηση  που  κάναμε , έχουν  
υπάρξει κάποιες  παρατηρήσεις  που  ακούστηκαν  από  το  
βήμα, κυρίως  όσον  αφορά τις  διεκδικήσεις . Έχει υπάρξει 
και μία παρατήρηση  για το  πιλοτικό  πλαίσιο  να 
προσθέσουμε  στην  αρχή  την  τελευταία ανακοίνωση  περί 
σύμπτυξης  των  ταμείων  της  ενοποίησης  των  ταμείων  σε  
τρία, δείχνοντας  ότι επηρεάζει σημαντικά τη  βιωσιμότητα 
και του  ταμείου  αλλά και όπως  είπε και ο  συνάδελφος  
Μπριλάκις  με  το  θέμα δυνατότητας  εγγυοδοσίας  του  
ΤΣΜΕΔΕ  κ .λ .π . Δηλαδή  μία τέτοια πρόταση  θα μπει στο  
πολιτικό  σκεπτικό .  
 Τώρα στις  διεκδικήσεις  διαβάζω τις  προσθήκες  και 
υπό  συζήτηση  τώρα γιατί δεν  το  έχουμε  συζητήσει κι εδώ 
πέρα. Είναι: 
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  Να διαχωριστεί ο  κλάδος  υγείας  από  τον  κλάδο  
ασφάλειας  είναι η  μία προσθήκη  που  την  έχουμε  πει 
στο…, και η  Παντεχνική το  έχει πει ας  πούμε . 
Παλαιότερα θεωρούνταν  τώρα κατάκτηση  το  να είναι όλα 
αυτά  μαζί, δυστυχώς  έχουν  αλλάξει οι εποχές  και 
αρχίζουμε  και… 

  Κάτι άλλο  το  οποίο  το  λέγαμε  στο  πολιτικό  σκεπτικό  
αλλά δεν  το  έχουμε  καταγράψει, όπως  είπε σωστά ο  
συνάδελφος  Φανουράκης , για την  αποκατάσταση  της  
ζημιάς  των  αποθεματικών  που  προκλήθηκε  από  το  PSI, 
στις  διεκδικήσεις  δεν  το  γράφαμε , το  γράφαμε  στο  
κείμενο . 

  Οι διακανονισμοί και για τις  τρέχουσες  εισφορές  και 
επίσης  δυνατότητα επανενεργοποίησης  διακανονισμών  
που  έχουν  καταπέσει.  

  Να παραμείνει είπαμε  η  εγγυοδοτική  δυνατότητα του  
ΤΣΜΕΔΕ  για τους  συναδέλφους  μελετητές  και 
εργολήπτες . 

  Εκεί που  λέμε  να μην  διαλυθεί το  ΕΤΑΑ  – ΤΣΜΕΔΕ  και 
να μην  ενοποιηθεί με  άλλα ταμεία, αντίθετα να 
διεκδικηθεί η  ουσιαστική  αυτονόμησή  του , υπάρχει μία 
πρόταση , με  Πρόεδρο  ορισμένο από  τους  επιμέρους  
τομείς  εκ  περιτροπής  κι όχι από  την  Κυβέρνηση . 

 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Συγγνώμη  διατύπωση  Κώστα. Αυτονομία του  
ταμείου  διότι το  κράτος  επειδή εγγυάται  τις  συντάξεις , 
επειδή  είναι οι υποχρεωτικές οι συντάξεις  στην  Ελλάδα δεν  
είναι προαιρετικές  όποιος  θέλει ασφαλίζεται όποιος  θέλει 
όχι, τελικά τις  εγγυάται  κι επειδή τις  εγγυάται  έχει τον  
επίτροπο  κι άμα θέλει δεν  εγκρίνει καμία απόφαση  του  
Διοικητικού  Συμβουλίου  και το  έχουμε  πει, αν  θέλουμε  
αυτονομία ή  όχι. Έτσι πρέπει να γραφτεί. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ναι, εμείς  λέμε  να διεκδικηθεί η  ουσιαστική  
αυτονόμησή  του . 
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 Αυτά, τώρα να απαντήσω στο  Μιχάλη στην  ερώτηση  
που  βάζει. Δεν  θεωρώ ότι είναι λεπτομερέστατη το  
ιστορικό. Καταρχήν  δεν  έχουμε  αναφέρει ονομαστικά καν  
όλους  τους  νόμους . Είναι περίπου  15 νόμοι και δεν  τους  
έχουμε  αναφέρει. Ο  στόχος  ήτανε  μια γενική  περιγραφή  
που  να δίνει την  εικόνα της  πορείας  της  πολιτικής  που  έχει 
ακολουθηθεί όλα αυτά τα χρόνια, απαξίωσης  του  ταμείου  
και καταλήστευσης  του  ταμείου .  
 Εάν  κάτι σημαντικό  έχουμε  ξεχάσει που  νομίζεις  ότι 
πρέπει να μπει, και το  οποίο  μπορεί όμως  σε  μία πρόταση  
να συμπτυχτεί… 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ: Όχι παιδιά δεν  προλαβαίνουμε  τώρα. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Δεν  έχουμε  αντίρρηση  να μπει. 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ: Και για εσάς , όχι μόνο  για μένα, το  
αντιλαμβάνεστε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  για να 
καταλάβουμε , συγγνώμη  για να καταλάβουμε  κι εμείς  οι 
υπόλοιποι.  
 Υπάρχει αυτό  το  κείμενο  το  δικό σας  που  είναι η  
βασική εισήγηση , με  τις  προσθήκες  που  είπες  τώρα, με  την  
ομάδα εργασίας ; 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Για την  ομάδα εργασίας , εμάς  η  άποψή  μας  
είναι ότι ανεξάρτητα από  αυτό  που  επείγει και πρέπει να 
βγει, μπορεί να γίνει μία ομάδα εργασίας , η  οποία και να 
παρακολουθεί τις  εξελίξεις  στο  ΕΤΑΑ  και πολύ  σωστά να 
φτιάξει κι ένα ιστορικό λεπτομερέστατο που  να έχουμε  ανά 
πάση  στιγμή  ένα πλήρες  κείμενο  για το  παρελθόν  και 
άμεσες  αντιδράσεις  για το  μέλλον . 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Το  δεύτερο σε  πόσο  διάστημα; 
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Σ ’  όσο  διάστημα ορίσετε. Να πούμε  ότι 
είπατε δέκα μέρες  να οριστεί από  τη  Διοικούσα; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Σταθείτε  ένα λεπτό  γιατί 
μπορεί να υπάρξει και παρανόηση  εδώ. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Ανεξάρτητα με  αυτό . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ αν  κατάλαβα καλά, 
συγγνώμη  συνάδελφοι, αν  κατάλαβα καλά ο  συνάδελφος  ο  
Χωραφάς  είπε, να γίνει μια ομάδα εργασίας  η  οποία θα 
επεξεργαστεί όλα αυτά και θα τα φέρει…, έτσι δεν  είπες  
συνάδελφε ; Να το  πει ο  ίδιος .   
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Απόψε  να λάβουμε  απόφαση  πάνω σ ’  αυτό  το  
κείμενο , δείτε  με  μικροτροποποιήσεις  τι θα χρειαστεί. Θα 
αναφέρεται ύστερα, αφού  ολοκληρωθεί όπως  το  έχετε 
φτιάξει ότι…  (αλλαγή  κασέτας)  
 
ΧΩΡΑΦΑΣ: Δέκα μέρες  πάλι πολύ  βάζω, αν  θέλουν  το  
συνυπογράφουν , αν  δεν  θέλουν  δεν  το  συνυπογράφουν . 
Και ζητείται συνάντηση  με  τον  Υπουργό , όπου  θα υπάρχει 
προφανώς , άσχετα το  ποιοι θα την  συνυπογράψουνε του  
ΤΕΕ /ΤΑΚ  η  εκπροσώπηση  έτσι;  Αυτά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συναδέλφισσα Βρέντζου . 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Οι δράσεις  θα ξεκινήσουν  από  αύριο , δεν  
ξεκινάνε μετά την  ομάδα. Σήμερα θα ψηφιστεί, θα κατέβει 
το  σχέδιο  απόφασης  και θα έχουμε  μία απόφαση , όπου  θα 
καλεί τη  Διοικούσα να συντονίσει δράσεις  καταρχήν  εδώ με  
τους  συλλόγους , με  την  Παντεχνική , με  τα υπόλοιπα 
περιφερειακά, με  τη  δράση  αυτή  να γίνει πιο  συγκεκριμένη  
που  λέμε  άμεσα, εκτός  από  την  τροποποίηση  του  νόμου  να 
πιέσουμε  τις  Δημοτικές  Αρχές  να μπορούν  να 
υπογράφουν , να παίρνουν  οι συνάδελφοι τις  άδειές τους  
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χωρίς  να πρέπει να έχουνε καταθέσει ασφαλιστικές  
εισφορές . 
 Όλα αυτά είναι δράσεις  που  ξεκινάνε από  σήμερα το  
βράδυ .  Η  ομάδα εργασίας  να προκηρυχθεί, να βγάλει 
δράσεις , οι οποίες  θα γίνουν  εφόσον  τις  βγάλει η  ομάδα 
εργασίας . Είναι άλλο  πράγμα, δεν  θα περιμένουμε  την  
ομάδας  εργασίας  για να κάνομε  δράσεις  αυτές  που  ήδη  
έχουμε  σήμερα στο  πλαίσιο . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, έγινε  σαφές , 
εντάξει. 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Συγγνώμη  τώρα γιατί… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τι θέλεις  να 
διευκρινήσεις ; 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Μια διευκρίνιση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μια διευκρίνιση , τι 
εννοείς ; 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Την  ομάδα εργασίας  την  προτείνω να είναι 
πολύ  ευέλικτη  στο  εξής  πλαίσιο . Αποφασίσουμε  τώρα ότι η  
Διοικούσα, όχι θα προκηρύξει, από  εμάς  θα πρέπει να 
αποτελείται η  ομάδα εργασίας  και θα φτιάξει κείμενο  
άμεσα, το  οποίο  θα το  αποστείλει προς  όλους  τους  
Βουλευτές  να το  συνυπογράψουν , και να καλούμε  τον  
Υπουργό  σε  συνάντηση  να του  θέσουμε  τα αιτήματά μας .  
 Παράλληλα μέχρι να οριστεί η  συνάντηση  και να 
πιέζει αυτή  η  ομάδα, δουλεύουμε  και την  έκθεση  την  οποία 
θα την  ελέγχουν  ταυτόχρονα και τρία μέλη  από  τη  
Διοικούσα. Ώστε  να ετοιμαστεί η  έκθεση  το  συντομότερο  
δυνατόν , αν  είναι δυνατόν  και μέσα στις  δέκα μέρες , εγώ 
το  πιστεύω μέσα στις  δέκα μέρες  προλαβαίνουμε . Αλλά 
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πρέπει να είναι δέκα άτομα που  να μπορούν  να έχουν  
έστω, να θυσιάσουν  κάποιο  χρόνο . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Και λιγότερα. 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Ρε  παιδιά για να είναι όλες  οι παρατάξεις  
με  τα ποσοστά. 
 
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:  Αλλιώς  το  είπαμε  εμείς  αλλιώς  το  
είπαμε . 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Δηλαδή  πώς  το  είπατε; Όχι ισχύουν  οι 
δράσεις , ισχύουν , συμφωνούμε  σ ’  αυτό , ισχύουν  οι 
δράσεις . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αποφασίζει σήμερα το  
καταλάβαμε , αλλά παράλληλα το  λέει κι αυτό , παράλληλα 
το  λέει. 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Παράλληλα το  λέω Ζαχάρη . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει, έγινε  αντιληπτό . 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Η  ομάδα εργασίας  ισχύει μόνο  για τη  
συμβάδιση  με  το… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει, εντάξει, έγινε  
αντιληπτό  παιδιά, έγινε  αντιληπτό . 
 Λοιπόν , το  κείμενό  σας  με  τις  προσθήκες  και με  την  
ομάδα εργασίας  τίθεται στην  ψηφοφορία. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ένα λεπτό  με  την  παραπομπή, γιατί 
ειπώθηκε  προηγουμένως… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ποια παραπομπή; 
 



   σελίς  89           ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ    ΤΟΥ    Τ .Ε .Ε . /Τ .Α .Κ .  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Η  παραπομπή  του  Σελλιανάκη  δεν  ξέρω 
τώρα, γιατί… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Καλά είτε το  γράψουμε  
είτε δεν  το  γράψουμε  το  ίδιο  κάνει. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Δηλαδή  επιμένετε  να μείνει αυτό  στο  
κείμενο , δεν  είναι αίτημα, αυτό  λέω, είναι θέση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, λοιπόν  
συνάδελφοι κλείνοντας  το  κείμενό  σας  με  τις  προσθήκες  
που  διάβασε , μα σας  παρακαλώ μην  κάνετε  φασαρία, να 
καταλάβουμε . Λοιπόν , το  κείμενο  της  ΑΜΑΚ  με  τις  
προσθήκες  που  διάβασε  ο  συνάδελφος  ο  Κώστα ο  
Μπάκιντας  από  την  πρόταση  της  ΔΗΣΥΜ , με  την  
προσθήκη  ότι θα συνταχθεί αυτή  η  ομάδα εργασίας  όπως  
την  περιέγραψε ο  συνάδελφος  ο  Γολοβάνης , εκ  
παραλλήλου  λέει, όχι…, διαφωνείτε εκ  παραλλήλου ; Ε , 
αυτό  είπε. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Θα είναι κάτι ξεχωριστό . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα είναι ξεχωριστό  ναι, 
μπράβο , προφανώς , αυτό  είπε, ότι τούτο  εδώ ψηφίζεται 
και παράλληλα δημιουργείται το  άλλο, ούτως  ώστε να 
δημιουργήσει ένα άλλο  κείμενο  που  θα υπογράψουν  οι 
Βουλευτές , που  θα υπογράψουν  διάφοροι άλλοι και θα 
επιδιωχθεί μία συνάντηση  με  τον  Βρούτση . Αυτό  είπε. 
 Λοιπόν  συνάδελφοι έγινε  αντιληπτό  για τι συζητάμε ; 
Νομίζω ότι έγινε . Τίθεται λοιπόν  στην  κρίση  του  Σώματος  
για ψήφιση , ορίστε θέλεις  κάτι; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Θα κάνω τώρα μία παρατήρηση , μία 
παρατήρηση  30 δευτερόλεπτα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ορίστε σύντομα. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Γιατί ξεκινάμε  με  ειλικρίνεια, ξεκινάμε  με  
ειλικρίνεια, άρα λοιπόν  είναι προφανές  για μένα Μιχάλη, 
και το  απευθύνω σ ’  εσένα γιατί εσύ  κάνεις  αυτή  την  
πρόταση , ότι η  ομάδα εργασίας  η  οποία μάλιστα προτείνεις  
ότι θα προκύψει από  την  Αντιπροσωπεία, δηλαδή  από  
εμάς  εδώ, με  κάποιον  αναλογικό  τρόπο  υποθέτω ότι που  
θα εκπροσωπείται και η  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ . Προφανώς  
εάν  σήμερα ψηφίσουμε  ένα άλφα πλαίσιο  το  οποίο  λέει 
κάποια πράγματα, κάνει κάποιες  προτάσεις , το  μόνο  το  
οποίο  θα μπορεί να κάνει το  βάζω ως  ερώτημα αυτό  αν  
θες  να μου  απαντήσεις . Το  μόνο  το  οποίο  θα μπορεί να 
κάνει μετά αυτή  η  ομάδα εργασίας , είναι να εμβαθύνει 
πάνω σ ’  αυτό  το  πλαίσιο . Δεν  μπορεί να καταλήξει, 
ερώτηση  κάνω. Γιάννη δεν  μπορώ να κάνω μια ερώτηση ; 
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Αυτό  είπα κι εγώ πριν . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ερώτηση  κάνω στον  Μιχάλη, συγγνώμη . 
 Άρα λοιπόν  μπορεί να εμβαθύνει σ ’  αυτό , δεν  μπορεί 
να είναι σε  καμία περίπτωση  σε  αντίθεση  με  το  
συγκεκριμένο  πλαίσιο  έτσι δεν  είναι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι ρε  παιδιά έγινε  
σαφές  αυτό , έγινε  σαφές , θα εξειδικεύσει η  ομάδα 
εργασίας , θα εξειδικεύσει περαιτέρω. 
 Το  κείμενο  σας  με  τις  προσθήκες  αυτές  τίθεται…, τι 
πάλι παρατήρηση ; 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Εγώ δεν  κατάλαβα θα ψηφίσω μόνο  
πακέτο ; Εγώ ας  πούμε  διαφωνώ γιατί τα βάζουμε  τα (…) 
αυτά; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συγγνώμη , ένα λεπτό , 
ένα λεπτό . Ρε  παιδιά ένα λεπτό . Υπάρχει μια βασική  
εισήγηση , υπάρχει και μια εισήγηση  προσθήκης , οι οποίες  
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δεν  αντικρούονται, τις  κουμπώσανε εκεί, κάτσανε  και τις  
κουμπώσανε. 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Θα πω συγκεκριμένα, αυτό  που  βάζει ο  
Μιχάλης  ότι θα βρούμε  τους  Βουλευτές , εγώ διαφωνώ 
εντελώς . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θες  να το  διαχωρίσουμε 
δηλαδή  αυτό ; 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα οι προσθήκες  τις  
διάβασε , τις  άκουσες ; Διαφωνείς  με  τις  προσθήκες  τις  
άλλες ; 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Όχι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Σε  παρακαλώ Κώστα 
Μπάκιντα ξαναδιάβασε  τις  προσθήκες  πέραν  του  κειμένου . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Εγώ καταλαβαίνω πολύ  καλά καταλαβαίνω 
τι εννοεί ο  συνάδελφος . Γι ’  αυτό  λοιπόν  θα πρότεινα για 
την  ομάδα που  έχει προταθεί, αν  θέλουμε  να γραφεί, ότι 
ταυτόχρονα αποφασίστηκε η  συγκρότηση  ομάδας  εργασίας  
για τη  διερεύνηση  περαιτέρω του  θέματος . 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  Ο  ΔΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Βρε  παιδιά ένα λεπτό , εγώ έθεσα εδώ πέρα 
ένα συγκεκριμένο  πλαίσιο  συζητήσεων , αυτό  που  λες  
τώρα… 
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Ας  πάει τότε  χωριστά Μιχάλη, ας  πάει 
χωριστά, θα χωριστεί η  απόφαση , το  δικό μας  θα 
συζητηθεί χωριστά, ας  πάει χωριστά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει, μέσα στα 
πλαίσια της  Διοικούσας  θα τα ρυθμίσετε με  λεπτομέρειες . 
 Λοιπόν , υπάρχει καμία διαφωνία για τις  προσθήκες ; 
Κώστα Φανουράκη  έχεις  καμία διαφωνία; Ωραία, δεν  
υπάρχει λοιπόν  απ ’  ότι βλέπω καμία διαφωνία, ούτε  για το  
βασικό κείμενο , ούτε  για τις  προσθήκες , συνεπώς  
υπερψηφίζεται από  όλους ; 
 
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ: Όχι εγώ ψηφίζω παρών . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ποιοι υπερψηφίζουν ; 
 
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ:  Το  καταλαβαίνω ότι θέλουμε  τώρα να 
κλείσουμε , αλλά εγώ θα πρότεινα το  εξής , από  το  
Προεδρείο  το  ζητάω δηλαδή . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μάλιστα. 
 
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ:  Να πει ακριβώς , δηλαδή  τι ψηφίζουμε  
αυτή  τη  στιγμή , να πούμε  τι ψηφίζουμε  αν  υπάρχουν  δύο  
διαδοχικά θέματα να έρθει το  πρώτο  είναι το  ψήφισμα 
απόφαση , αυτό  που  καταθέτει η  ΑΜΑΚ  μαζί με  τις  
προσθήκες  που  έγιναν  απ ’  όλους  τους  συναδέλφους , το  
πρώτο .  
 Και το  δεύτερο, είναι μία πρόταση  που  έγινε  για τη  
σύσταση  ομάδας  εργασίας  από  το  Μιχάλη το  Γολοβάνη , με  
τα σκεπτικό  αυτό . Αυτά τα δύο  λοιπόν  πράγματα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συγγνώμη , μα νομίζω 
αγαπητέ  συνάδελφε  Νίκο , συγγνώμη , νομίζω 
προηγουμένως  περιέγραψα λίγο  πολύ . Υπάρχει μία βασική  
εισήγηση  η  δική σας , υπάρχει και μία συμπληρωματική 
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εισήγηση  που  βάλατε  κάποιες  προσθήκες  που  τις  διάβασες  
και η  πρόταση  του  Μιχάλη είναι πρόταση  συγκρότησης  
μίας  ομάδας  εργασίας  ου  θα εξειδικεύσει τη  δουλειά της  η  
Διοικούσα Επιτροπή , πακέτο  λοιπόν . 
 
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ:  Ωραία, θα ψηφίσουμε  λοιπόν  δύο  φορές . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τι δυο  φορές ; 
 
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ:  Είπε όχι πακέτο . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι; Αφού  συμφώνησε  ο  
Φανουράκης . 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Δεν  συμφώνησε  ο  Φανουράκης . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αλλά; Προηγουμένως  
δεν  σε  ρώτησα; Δηλαδή… 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, δηλαδή  θέλετε  
χωριστά η  βασική πρόταση , χωριστά οι προσθήκες ; 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Όχι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αλλά; 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Χωριστά η  επιτροπή . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει ωραία, εντάξει. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Εμείς  δεχθήκαμε  ορισμένες  προσθήκες  στην  
εισήγησή  μας  μετά από  συζήτηση  με  διάφορους  εδώ πέρα. 
Άρα λοιπόν  σαν  πρόταση  έχουμε  την  εισήγηση  με  τις  
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προσθήκες . Ξεχωριστά μπαίνει η  πρόταση  για την  ομάδα 
εργασίας . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, εσείς  θέλετε  να 
πείτε  κάτι; Λοιπόν  συνάδελφοι, για πες . 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Συνάδελφοι δέχομαι την  χωριστή  
ψηφοφορία, ούτως  ή  άλλως  είναι μια απόφαση  που  λέει τι; 
Πάει στη  Διοικούσα το  θέμα ούτως  ή  άλλως . Το  πλαίσιο  
της  απόφασης  που  πάει στη  Διοικούσα είναι αυτό  που  
είναι γραμμένο εκεί. Δεν  είναι κάτι το  οποίο  έχω απαίτηση  
να μπει ντε  και καλά σ ’  ένα κείμενο  όπως  αυτό  που  
φέρατε . Δεν  υπάρχει θέμα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Επομένως , το  κείμενό  
σας  με  τις  προσθήκες  που  συμφωνήσαμε  εκτός  από  την  
ομάδα τίθεται σε  κρίση  ψηφοφορίας . Λοιπόν  ποιοι είναι 
υπέρ; Γιάννη μέτρα σε  παρακαλώ, ποιοι είναι υπέρ; Ποιοι 
είναι υπέρ παρακαλώ, ψηφίζουν  τα μέλη  υπόψη . Προσέξτε 
τα μέλη .  
 41 υπέρ, ποιοι ψηφίζουν  κατά; Κατά; Ρώτησα ποιοι 
ψηφίζουν  κατά; Κανένας ; Μηδέν . Ποιοι ψηφίζουν  παρών ; 
Κατά λοιπόν  μηδέν  και παρών  ένας . 
 Πάμε  τώρα στην  προσθήκη  που  έχει να κάνει με  την  
ομάδα εργασίας , μόνο  για την  ομάδα εργασίας . Που  στα 
πλαίσια της  Διοικούσας  θα προχωρήσει. Ποιοι είναι υπέρ 
για την  ομάδα εργασίας ; Για την  ομάδα εργασίας  ποιοι 
είναι υπέρ; 
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Θα βάλει τίποτα χρονοδιαγράμματα ή  
χύμα θα είναι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θα τα βάλει στη  
Διοικούσα. 
 Ποιοι είναι υπέρ της  ομάδας  εργασίας ; Υπέρ είναι 41, 
ποιοι είναι κατά; Κατά; Μηδέν , παρών ; Ποιοι είναι παρών ; 
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Δύο , δύο  είστε  παρών ; Ναι αλλά σταθείτε  ρε  παιδιά ένα 
λεπτό ; Ένα λεπτό , δύο  λοιπόν  παρών  και 41 υπέρ. Και σ ’  
ότι αφορά την  απόφαση  42 υπέρ κι ένα παρών . 
 Λοιπόν  συνάδελφοι εύχομαι όλες  οι εργασίες  της  
Αντιπροσωπείας  να είναι σ ’  αυτό  το  πνεύμα. Κι εύχομαι να 
έχει κι αποτέλεσμα. 
 Συνάδελφοι τελειώσαμε  για σήμερα, όμως  να σας  
υπενθυμίσω έχουμε  μια σοβαρή  δουλειά να κάνουμε  μες  
τον  Απρίλιο , την  εκλογή  της  Νομαρχιακής  Επιτροπής  
Λασιθίου . Θα παρακαλέσω λοιπόν  μόλις  
οριστικοποιήσουμε  την  σύγκλυση  της  Αντιπροσωπείας  για 
να κάνουμε  αυτή  την  υποχρέωση  που  έχουμε . 
 Καληνύχτα σας .  
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