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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η 3η 

 

 

Της Αντιπροσωπείας του Τµήµατος 

Της 28ης  Απριλίου 2014 

Ηµέρα Τετάρτη και Ώρα 19:30 

 

 

 

ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

 

 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ 

 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

 

 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ,  

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, 

ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΡ∆ΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ΒΑΛΥΡΗ 

∆ΕΣΠΟΙΝΑ, ΒΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, 

ΓΕΜΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΛΑ∆ΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 

ΚΟΚΚΙΝΙ∆ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΟΣΜΑ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 

ΛΥ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΥΡΑΚΗΣ 

ΝΙΚΗΤΑΣ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΠΑΥΛΟΣ, ΜΠΕΚΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ,  ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, 

ΠΕΤΡΑΚΗ ΒΑΛΙΑ, ΠΛΑΤΥΡΡΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, 

ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΓΟΥΡΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ, ΣΙΤΗ 

ΜΑΡΙΑ,  ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΑΝΘΗΣ, 

ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΖΑΒΛΑΚΗ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ, 

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΦΡΥΣΑΛΗ ΜΕΛΑΝΗ, 

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ. 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΜΑΤΑΜΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ. 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  54 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 53        ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 1  
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η ς
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

 

1. Ανακοινώσεις Προεδρείου. 

2. Ενηµέρωση δραστηριότητας ∆ιοικούσας Επιτροπής. 

3. Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆ιοικούσα 

Επιτροπή. 

4. Εκλογή της Νοµαρχιακής Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Νοµό 

Λασιθίου. 

5. Επαγγελµατικά δικαιώµατα µηχανικών µετά την ψήφιση του 

Πολυνοµοσχεδίου. 
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--------------------- 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Καθίστε να 

ξεκινήσουµε, καθίστε να ξεκινήσουµε είπα, συνάδελφοι 

ησυχία παρακαλώ, ησυχία. 

 Καλησπέρα σε όλους, χρόνια πολλά επίσης σε όλους 

και µετά τις διακοπές του Πάσχα επανερχόµαστε σε µία 

τακτική-, ησυχία παιδιά, ησυχία, ξεκινήσαµε. 

Επαναλαµβάνω, καλησπέρα σε όλους, χρόνια πολλά σε 

όλους. Σήµερα έχουµε µία τακτική συνεδρίαση, η οποία 

έχει µία ιδιαιτερότητα, την εκλογή της Νοµαρχιακής 

Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Νοµό Λασιθίου. Γι ’ αυτό το 

λόγο απαιτείται απαρτία των 2/3 µε βάση το άρθρο 8 

παράγραφος 2 του νόµου 1486/84. 

 Αυτή τη στιγµή είµαστε 44 µέλη, συνεπώς 

καλύπτουµε την απαρτία των 2/3 καθώς απαιτούνται 36.  

Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης όπως γνωρίζετε 

είναι: 

•  Ανακοινώσεις Προεδρείου 

•  Ενηµέρωση δραστηριότητας ∆ιοικούσας Επιτροπής 

•  Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆ιοικούσα 

Επιτροπή 

•  Εκλογή της Νοµαρχιακής Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο 

Νοµό Λασιθίου 

•  Επαγγελµατικά δικαιώµατα µηχανικών µετά την ψήφιση 

του πολυνοµοσχεδίου 

Συνάδελφοι παρακαλώ ησυχάστε. 

 Επαναλαµβάνω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, 

µετά τις ανακοινώσεις Προεδρείου και την ενηµέρωση της 

∆ιοικούσας Επιτροπής, έχουµε εκλογή της Νοµαρχιακής 

Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ και στη συνέχεια συζήτηση του 

θέµατος των επαγγελµατικών δικαιωµάτων µετά την 

ψήφιση του Πολυνοµοσχεδίου. 

 Λοιπόν, προχωράµε για να µην καθυστερούµε, 

κατευθείαν. 

  



 Συνεδρίαση 3
η
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

 

Ανακοινώσεις Προεδρείου 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν έχουµε κάτι το 

ιδιαίτερο να ανακοινώσουµε παρά τα χρόνια µας πολλά 

σαν Προεδρείο. 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

 

Ενηµέρωση δραστηριότητας ∆ιοικούσας Επιτροπής 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ξεκινάµε µε την 

ενηµέρωση της ∆ραστηριότητας της ∆ιοικούσας Επιτροπής. 

 Παρακαλείται ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής 

για ενηµέρωση στο βήµα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Συνάδελφοι καλησπέρα, 

χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. 

 Η δραστηριότητα της ∆ιοικούσας Επιτροπής για την 

περίοδο από 25/3ου  µέχρι 27/4ου . Είχαµε τη σύσταση δύο 

τριµελών επιτροπών. Η πρώτη για τον έλεγχο του 1ου  

Γυµνασίου Ιεράπετρας και η δεύτερη για το 11ο Γενικό 

Λύκειο Ηρακλείου. Μας ζητήσανε τα δυο σχολεία να 

κάνουµε τον έλεγχο όπως είχαµε κάνει και στο σχολείο της 

Γαλιάς του ∆ήµου Φαιστού, ταχυοπτικό έλεγχο, µε 

µακροσκοπικό έλεγχο. 

 Μας ζητήσανε τα σχολεία το 53 και το 54 ∆ηµοτικό 

Σχολείο, το 3ο ειδικό και το 2ο ειδικό νηπιαγωγείο που είναι 

στο συγκρότηµα της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας, να κάνοµε 

µία παρέµβαση, ώστε να προχωρήσει η σχετική διαδικασία 

µε το ∆ήµο για έλεγχο του σχολείου. Και πήραµε την 

απόφαση σαν ∆ιοικούσα να κάνουµε ένα έγγραφο, ούτως 

ώστε να επισπευτεί η διαδικασία των ελέγχων όλων των 
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δηµόσιων κτηρίων που υπάγονται στο ∆ήµο Ηρακλείου και 

ιδιαίτερα στα συγκεκριµένα. 

 Μετά την ψήφιση στις 30/3ου  του 2014 του 

Πολυνοµοσχεδίου µε θέµα «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 

της ελληνικής οικονοµίας» στο πλαίσιο εφαρµογής του 

4046/12 και άλλες διατάξεις, µε το οποίο θίγονται τα 

επαγγελµατικά δικαιώµατα των µηχανικών που είναι και το 

τελευταίο θέµα που έχουµε σήµερα, προχωρήσαµε σε από 

κοινού µε τους συλλόγους των µηχανικών, ανακοίνωση στις 

14/4ου .  

 Για το θέµα του ασφαλιστικού που είχαµε πάρει και 

την απόφαση στην Αντιπροσωπεία την προηγούµενη, 

κάναµε σύσταση της οµάδας εργασίας. Είχαµε πει τότε η 

οµάδα εργασίας να είναι η προηγούµενη οµάδα του 

ασφαλιστικού. Συστήθηκε λοιπόν µη αµειβόµενη οµάδα µε 

θέµα τα ασφαλιστικά θέµατα µηχανικών, που αποτελείται 

από δυο µέλη της προγενέστερης οµάδας που εκδηλώσανε 

ενδιαφέρον και θέλανε να µετέχουν και δύο µέλη της 

∆ιοικούσας τον Γολοβάνη και τον Κλάδο. 

 Προκηρύχθηκε οµάδα εργασίας µη αµειβόµενη µε 

θέµα: «Απόψεις για τον σχεδιασµό του νέου ΕΣΠΑ». 

 Γίνανε τέσσερις αιτήσεις για πραγµατογνωµοσύνες 

και έχουνε ήδη παραδοθεί οι τρεις. 

 Να σας πω ότι, όσον αφορά το ασφαλιστικό είχαµε 

συζητήσει ώστε να κάνουµε µία συνάντηση µε το ∆ήµαρχο 

Ηρακλείου και τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο η ∆ιοικούσα 

Επιτροπή και οι σύλλογοι. Αλλά αν και έχουµε κάνει 

επανειληµµένε οχλήσεις, δυστυχώς µέχρι στιγµής δεν 

έχουµε καταφέρει να εισακουστούµε, έτσι ώστε να κλείσει 

το ραντεβού. Παρόλα αυτά όµως κάθε µέρα παίρνουµε και 

τους ζαλίζουµε για συνάντηση, κάποια στιγµή θα γίνει. 

 Και να σας πω, είχαµε και κάποιες εξελίξεις όσον 

αφορά την εξουδετέρωση των όπλων και τη δράση που 

έχουµε το Επιµελητήριο. 
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η ς
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι παρακαλώ 

ησυχάστε, ησυχάστε να ακούσουµε. 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 

µικροφώνου) 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Χηµικών όπλων, τι είπα; 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   Ε, είπες µόνο όπλων, αλλά εντάξει. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Το χηµικό οπλοστάσιο της 

Συρίας όπως ξέρετε σκοπεύουν να το καταστρέψουν νοτίως 

της Κρήτης. Εµείς προχωρήσαµε τις δράσεις µας, κάναµε 

µετά το Αρκάδι που σας είχα διαβάσει την προηγούµενη 

φορά και τη διακήρυξη του Αρκαδίου. Κάναµε µία πορεία 

σε συνεργασία µε τον Όµιλο Φουσκωτών Σκαφών, όπου 

γυρίσαµε όλο το Ηράκλειο. Το επόµενο µας βήµα ήτανε 

στις 11 του µήνα, 11 του Απρίλη, όπου συζητήθηκε στη 

Βουλή εκτός ηµερησίας το ζήτηµα των χηµικών, όπου 

ήµασταν 25 από τους φορείς της Κρήτης. Και βέβαια 

οφείλω να πω ότι συναντηθήκαµε εκεί µε όλα τα κόµµατα, 

είχαµε στείλει σε όλους τους Βουλευτές, στους Υπουργούς, 

στον Πρωθυπουργό, στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, 

στον Πρόεδρο της Βουλής αίτηµα για συνάντηση. Μαζί µας, 

µας καταδεχτήκανε µάλλον για να συναντηθούµε ο ΣΥΡΙΖΑ 

και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, όχι όµως σε επίπεδο κορυφής, 

αλλά σε επίπεδο τοπικών βουλευτών. Ήταν δηλαδή οι 

Βουλευτές εδώ της Κρήτης. 

 Κάναµε παρέµβαση στη Βουλή, όπου θέλω να σας πω 

ότι στο θεωρείο πάνω ήµασταν 25 άτοµα και κάτω το 

συζητούσανε 20. ∆ηλαδή ήτανε λίγο τραγική η εικόνα. 

Παρόλα αυτά µας δέχθηκε ο Υφυπουργός ο Κούρκουλας 

και συναντηθήκαµε οι φορείς µαζί του, όπου προσπάθησε 

κι αυτός να µας καθησυχάσει, αλλά τελικά τον είχανε βάλει 

τον καηµένο να βγει να µας τα πει και ούτε να γνωρίζει τ ι 

γίνεται. ∆ηλαδή κάποια στιγµή µας είπε ότι κι αυτός 
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ενηµερώνεται από το internet. Το οποίο ήτανε τραγικό 

όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει να ενηµερωνόµαστε εµείς 

από το internet το καταλαβαίνουµε, αλλά να 

ενηµερώνονται-, αυτό του είπαµε όλοι, του λέµε, καλά 

εντάξει του λέµε εµείς να ενηµερωνόµαστε το 

καταλαβαίνουµε, µας έχεις κόψει την ενηµέρωση το 

καταλαβαίνουµε, εσύ; ∆ηλαδή και σε εσάς έχουνε και δεν 

ντρέπεστε; ∆εν ξεσηκώνεστε; 

 Ενώ φαινότανε ότι θα ήτανε άλλη µία κίνηση µάταιη, 

µετά από δύο ηµέρες ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης στη 

συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών στο Λουξεµβούργο 

βγήκε και είπε ότι, έχουν δίκιο οι Κρητικοί που αντιδρούνε 

και θα πρέπει να το λάβουµε πολύ σοβαρά υπόψη µας. 

Ήδη οι Γάλλοι έχουν αρχίσει και αποσύρονται, οι Ιταλοί 

έχουν αρχίσει και ξεσηκώνονται. Γίνεται µία κίνηση, µία 

προσπάθεια και στα Κήθυρα και στη Μάνη και στην 

Καλαµάτα, στην Κέρκυρα, στην Κοζάνη, όπου ήδη αρχίζουν 

και δραστηριοποιούνται, στην Κάλυµνο. Οι άνθρωποι 

αρχίζουν και δραστηριοποιούνται, φαίνεται ότι κάτι πάει να 

γίνει, κάτι πάει να πετύχουµε εκεί.  

Ήδη από τον Οργανισµό για την καταστροφή των 

χηµικών όπλων είπανε ότι είναι ενήµεροι για την αντίδραση 

στην Κρήτη και θα θέλανε να ‘ρθουνε να µας 

καθησυχάσουνε. Φαίνεται ότι κάτι κινείται. 

Χθες είχαµε την αντίδρασή µας στα Σφακιά, όπου 

φύγανε από εδώ έξι λεωφορεία από τα Χανιά τέσσερα και 

ήτανε και αρκετοί ιδιώτες, αρκετοί µε τα φουσκωτά, µε τα 

καΐκια. Βγήκαµε και κάναµε µια εν πλω διαµαρτυρία. Όπου 

εκεί πραγµατικά κατάλαβα κι εγώ, τι είναι όλοι αυτοί οι 

περιορισµοί που µπαίνουνε για την υδρόλυση, γιατί λένε 

ότι µέχρι µισό µέτρο µπορεί να γίνει η διαδικασία, µέχρι 

πέντε µήνες κλήση. Σας πληροφορώ ότι είχε πέντε µποφόρ 

και το «∆ασκαλογιάννης», εγώ ήµουνα σ’ ένα φουσκωτό 

µέσα, το «∆ασκαλογιάννης» το βλέπαµε και πήγαινε πάνω 

– κάτω µε πέντε µποφόρ, τα οποία τα πέντε µποφόρ είναι 

και σήµερα, δεν είναι δηλαδή καµία τραγική αυτή. 
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Προχωράµε κι αυτή την µάχη που έχουµε αναλάβει 

και να σας πω ότι έχουνε βγάλει και στη ∆ι@υγεια πλέον, 

άσχετο, άλλο θέµα, έχουνε βγάλει για διαβούλευση, το 

οποίο έχουµε να το συζητήσουµε κι αύριο στη ∆ιοικούσα, 

τρία νοµοσχέδια τα οποία είναι τα δύο για καταπατηµένες 

εκτάσεις του δηµοσίου και την εξαγορά τους και το ένα 

ρυθµίσεις για τον αιγιαλό. 

Όταν κάποιος κάτσει να τα δει όλα αυτά αρχινάνε και 

κουµπώνουνε µεταξύ τους όλες οι κινήσεις που κάνουνε 

δυστυχώς.  Εµένα αυτό που µε ικανοποιεί είναι ότι βλέπω 

ότι είµαστε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση και χαίροµαι 

πραγµατικά, αν και σήµερα δεν µου φαίνεται καθώς 

έρχοµαι από µια κηδεία και συγχωρέστε µε και για τη 

διάθεση. Φαίνεται ότι µπορούµε να καταφέρουµε αρκετά αν 

θέλουµε, το βλέπω από τα χηµικά πλέον. ∆εν περίµενα 

αυτή την αντίδραση ότι θα καταφέρναµε να τους 

τουµπάρουµε, θα καταφέρναµε να αρχίσουµε να λένε ότι, 

από εκεί που µας κουνάγανε το δάκτυλο και λέγανε, µην 

µιλάτε εσείς εκεί κάτω. Τώρα έχουνε αρχίσει και λένε, 

πρέπει να το δούµε, πρέπει να πάρουµε περισσότερες 

εγγυήσεις.  

Βέβαια και από την Global Post δυστυχώς υπήρξε ένα 

δηµοσίευµα προχθές, το οποίο λέει εµµέσως πλην σαφώς 

ότι καλή όλη η διάθεση που υπάρχει για να πάρουνε τα 

όπλα και πρέπει να τα πάρουνε και δεν πρέπει να τα 

αφήσουνε στη Συρία, όµως απορούµε λέει πως θα 

ξαναπάνε αυτοί οι τουρίστες που κατακλύζουνε τη 

Σαντορίνη και το Αµάλφι της Ιταλίας; Πώς θα πάνε ξανά 

όταν θα τους πούµε καλωσορίσατε στις θάλασσές µας, 

έχουµε κι ένα ωραιότατο πλοίο µε χηµικά και σαρίν, το 

οποίο κάνει βόλτες εδώ τριγύρω.  ∆ηλαδή αυτή η αρνητική 

διαφήµιση έχει ήδη αρχίσει να µας χτυπάει την πόρτα και 

βλέπουµε όµως ότι υπάρχει η διάθεση πλέον. 

Οπότε πιστεύω ότι σε όλα αυτά µπορούµε να 

πετύχουµε πράγµατα, µε αρχή τα χηµικά µπορούµε να 
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πετύχουµε και για τα  υπόλοιπα. Αυτή είναι η άποψή µου 

και αυτή είναι η πεποίθησή µου. 

Ξέχασα να σας πω ότι κάναµε και στον Άρειο Πάγο 

αναφορά και ήδη ετοιµάζουµε τα επόµενα στάδια που είναι 

η αναφορά στο Ευρωπαϊκό-, ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, ακριβώς γι’ αυτό το θέµα. Και ο Άρειος Πάγος 

ενώ θα µπορούσε να το είχε θάψει, το έδωσε κατευθείαν 

στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για διερεύνηση. 

Πιστεύω ότι αυτό που λένε η ισχύς εν τη ενώσει 

πραγµατικά µπορεί να δουλέψει και σε εµάς και µε αυτή 

την αφορµή να έχουµε θετικά αποτελέσµατα και στα 

υπόλοιπα ζητήµατα που έχουµε να παλέψουµε όπως είναι 

το ασφαλιστικό και όπως είναι τα επαγγελµατικά 

δικαιώµατα. 

Σας ευχαριστώ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν, ευχαριστούµε 

τον Πρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής και τώρα ξεκινά 

κατάλογος ερωτήσεων. 

 Θέλει κανείς από τη ∆ιοικούσα να προσθέσει κάτι; 

Ερωτήσεις, να προσθέσεις; Ωραία, ερωτήσεις λοιπόν. 

Κατάλογος ερωτήσεων, συνάδελφος ή συναδέλφισσα που 

θέλει να ρωτήσει κάτι; Συναδέλφισσα Βρέντζου, Μονιάκης, 

άλλος συνάδελφος ή συναδέλφισσα που θέλει να ρωτήσει; 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ο Ταβερναράκης ίσως στο βάθος θέλει να 

ρωτήσει, ο Ταβερναράκης ίσως θέλει να ρωτήσει, να 

ξεθυµάνει. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Επαναλαµβάνω, 

Βρέντζου, Μονιάκης, άλλος συνάδελφος ή συναδέλφισσα 

να ρωτήσει; Όχι κλείνει ο κατάλογος λοιπόν. 

 Η συναδέλφισσα Βρέντζου. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Θέλω να ρωτήσω αν στο µεταξύ, γιατί την 

προηγούµενη φορά δεν είχε γίνει ∆ιοικούσα και δεν έχουµε 



 Συνεδρίαση 3
η
              28

η ς
  Απριλίου   2014           σελίς   12 

 

ενηµερωθεί, αν άρχισε να υλοποιείται τα πλαίσιο του 

ασφαλιστικού που είχαµε αποφασίσει κι αν στάλθηκε 

κάποιο έγγραφο ή αν έγινε κάποια προσπάθεια για να 

συντονιστούµε µε τα υπόλοιπα περιφερειακά. 

 

ΜΟΝΙΑΚΗΣ:  Πρόεδρε το ίδιο ήθελα κι εγώ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, το ίδιο ήθελε να 

ρωτήσει ο συνάδελφος Μονιάκης. 

 Εποµένως συνάδελφε Πρόεδρε της ∆ιοικούσας, πού 

είναι; Απάντηση. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Το κείµενο αυτό είχαµε πει ότι 

θα το συνδιαµορφώναµε και στη ∆ιοικούσα και ήτανε και 

σχετικό µε το-, δεν το έχουµε κάνει ακόµα. Αλλά ήτανε 

στις προθέσεις µου να το κάνουµε αύριο να το στείλουµε, 

καθώς είχα εγώ ξεκινήσει ένα κύκλο επαφών µε τα 

περιφερειακά. Αλλά ήτανε όλοι ακόµα, αρκετοί ήτανε σε 

διαδικασία εκλογής και υπήρχε εκεί πέρα- 

 Τώρα έχουµε τελειώσει όλοι, έχουνε βγει, οπότε είναι 

η ευκαιρία να το προχωρήσουµε και να το πάµε παρακάτω. 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   Αυτό ρώτησε ή για την οµάδα; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Όχι για τα κεντρικά, τα 

περιφερειακά, συγχωρέστε µε σήµερα δεν είµαι- 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ξεκινάει κατάλογος 

τοποθετήσεων. Ποιος συνάδελφος ή συναδέλφισσα θέλει 

να τοποθετηθεί;  Συνάδελφος ή συναδέλφισσα που θέλει να 

τοποθετηθεί; Βρέντζου, άλλος συνάδελφος ή 

συναδέλφισσα; Ορφανός. 

 Κλείνει ο κατάλογος, Βρέντζου, Ορφανός, άλλος ή 

άλλη; Έκλεισε ο κατάλογος. 

 Συναδέλφισσα Βρέντζου. 
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Η τοποθέτησή µου έχει να κάνει-, είναι 

κυρίως και συµπληρωµατική και θέλουµε να κάνουµε και 

κάποια σχόλια σε σχέση µε τη δράση µέχρι τώρα της 

∆ιοικούσας. 

 Να πω καταρχήν ότι έχουµε βάλει κάποια θέµατα στη 

∆ιοικούσα Επιτροπή λόγω του ότι ξεκινάει και µια νέα 

Αντιπροσωπεία, νέα ∆ιοίκηση και πριν ξεκινήσουνε αυτά τα 

θέµατα µε τα επαγγελµατικά, που έχει να κάνει µε τη µη 

δράση του Τεχνικού Επιµελητηρίου σε θέµατα µηχανικών 

που είχαν προκύψει και παλιότερα. Όπως ας πούµε τα 

τοπογραφικά και το δικαίωµα υπογραφής που εδώ και 

πάρα πολύ καιρό δεν έχει κάνει καµία ενέργεια το Τεχνικό 

Επιµελητήριο. 

 Επίσης το κοµµάτι το ασφαλιστικό που είναι και πάρα 

πολύ σηµαντικό, θεωρούµε ότι αµέσως µετά την απόφαση 

που πάρθηκε εδώ οµόφωνα, δεν έχουνε προχωρήσει 

ενέργειες. Εµείς είχαµε πει από εδώ να γίνει ένας 

συντονισµός κι είχε αποφασίσει να συντονιστούµε και να 

σταλεί και στα περιφερειακά αλλά και στα κεντρικά, στο 

κεντρικό ΤΕΕ. Ούτε καν έχει µπει σ’ αυτό το news letter 

που µας στέλνει το Τεχνικό Επιµελητήριο. Αυτή η ίδια η 

απόφαση καταρχήν.  

Έχουµε ήδη στα χέρια µας ψηφίσει µία οµόφωνη 

απόφαση. Αυτή δεν έχει διακινηθεί, δεν έχει πάει πουθενά. 

Ανεξάρτητα από τις όποιες διοικήσεις που είναι και 

αλλάζουνε και τέλος πάντων τώρα γίνονται τα όργανα, 

αλλά ούτε καν το Κεντρικό ΤΕΕ που προβάλει µέσα από 

αυτό το news letter τις αποφάσεις δεν έχει βάλει τη δικιά 

µας την απόφαση. 

Έχουµε µείνει πίσω σε σχέση µε αυτό. Το 

ασφαλιστικό είναι ένα θέµα πάρα πολύ σοβαρό. Ήδη στην 

Αθήνα γίνονται ξανά, έχουν ξεκινήσει πολύ έντονα οι 

Παντεχνικές, γιατί υπάρχουν παρεµβάσεις του Βρούτση και 

φεύγουνε και ειδοποιητήρια αλλά και οι νέες εισφορές, 

αλλά και οι οφειλές τους ζήτησαν εντός 30 ηµερών µε 

έγγραφο οι οφειλές να φύγουν για το ΚΥΑΟ.  
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∆ηλαδή τα πράγµατα είναι πάρα πολύ σοβαρά, 

υπάρχουν παρεµβάσεις πλέον εγγράφως και ζητάνε µε 

πειθαρχικό αδίκηµα τους µισούς υπαλλήλους να 

ανταποκριθούν σε αυτό και υπάρχει µια πολύ µεγάλη 

κινητοποίηση στην Αθήνα πάλι από την ανοιχτή συνέλευση 

µηχανικών από την ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, γι ’  αυτό το θέµα. Είναι 

θέµα πολύ σοβαρό και µπορεί να µας έχει προκύψει 

παράλληλα µε τα ασφαλιστικά, αλλά πρέπει να 

κινητοποιηθούµε και να µην µείνουµε απαθείς σ’ όλο αυτό. 

Θα το βρούµε µπροστά µας.  

Κάναµε επίσης µία πρόταση για τις εκπροσωπήσεις. 

Οι εκπροσωπήσεις αυτή τη στιγµή δεν έχουν αλλάξει, είναι 

σύµφωνα – οι εκπροσωπήσει εννοώ για τους καινούριους 

σε επιτροπές – από το θεσµικό πλαίσιο που το ΤΕΕ 

συµµετέχει. Είναι επιτροπές αναθέσεων, µελετών, ΕΣΠΑ, 

παρακολούθηση των επενδύσεων, διάφορες επιτροπές. Και 

κάναµε λοιπόν πρόταση να έρθει στη ∆ιοικούσα µια 

πρόταση συνολική, να τις δούµε εκ νέου και να µην 

συνεχίζουν να είναι οι παλιές εκπροσωπήσεις, που είχαµε 

κάνει και την παρατήρηση ότι δεν ήταν και τόσο ούτε 

δίκαιες, ούτε αναλογικές. ∆εν είχαν δηλαδή κάποια λογική 

σε σχέση και µε τη συµµετοχή των παρατάξεων και πρέπει 

πλέον να έρθει µια πρόταση. 

Επίσης βάλαµε ξανά το θέµα των αποζηµιώσεων των 

µηχανικών που συµµετέχουν σ’ αυτές τις όχι 

εκπροσωπήσεις, αλλά στις διάφορες επιτροπές αναθέσεων 

ειδικά µελετών που είναι και θεσµοθετηµένο και υπάρχει 

και η ΚΥΑ για την πληρωµή τους. Αλλά και για τα έργα. 

Αυτό το θέµα το είχαµε ανακινήσει και την προηγούµενη 

τριετία, αλλά πρέπει να το δούµε πάρα πολύ σοβαρά. 

Υπάρχουν επιτροπές που συνεδριάζουν και δέκα και είκοσι 

φορές και δεν πληρώνεται κανένας µηχανικός, δεν 

αποζηµιώνεται γι ’  αυτό. Θα πρέπει να γίνουνε επαφές µε 

κάποιο-, να ξεκινήσουµε από κάπου δηλαδή πλέον κι όχι 

µόνο να στέλνουµε έγγραφα, έτσι ώστε αυτό το θέµα να το 

δούµε. 
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Υπάρχουν και διάφορα άλλα δευτερεύοντα ζητήµατα. 

Το θέµα είναι ότι θα πρέπει σ’ αυτές τις δύσκολες 

πραγµατικά συνθήκες ενόψει και των επαγγελµατικών, 

αλλά και του ασφαλιστικού που είναι ένα µόνιµο θέµα, που 

κάθε µέρα χειροτερεύει, θα πρέπει να υπάρχει µια 

µεγαλύτερη ετοιµότητα και να γίνονται περισσότερες 

δράσεις συντονισµένες, µαζί και µε την-, καταρχήν τη 

∆υτική Κρήτη, που θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει ένας κοινός 

συντονισµός και µια-, αυτοί έχουνε ∆ιοικούσα Επιτροπή 

εδώ και καιρό. Να ξεκινήσουµε από εδώ και να πάµε µαζί 

µε τους υπόλοιπους, να δούµε πως µπορούµε κι εµείς να 

συνεισφέρουµε σ’ αυτό που γίνεται κεντρικά και πως 

µπορούµε να δώσουµε το δικό µας στίγµα σ’ όλα αυτά τα 

θέµατα που είναι πάρα πολύ σοβαρά. Καθορίζουν 

ουσιαστικά πια την ύπαρξη ακόµα και εδώ του οργάνου 

των µηχανικών, όλων, µε όλα αυτά τα καθηµερινά που 

ψηφίζονται. 

Αυτά. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ο συνάδελφος Ορφανός. 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:   Συζητάµε και σχολιάζουµε τη δράση της 

∆ιοικούσας, εµείς δεν έχουµε βέβαια αναλυτική εικόνα γιατί 

δεν συµµετέχουµε και δεν είχαµε και τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσουµε τις συνεδριάσεις. Απ’ ότι φαίνεται 

όµως και από την έκθεση του Προέδρου και από την 

έκθεση της Ειρήνης, που ήτανε η αντίπαλος υποψήφια 

Πρόεδρος, µάλλον φαίνεται ότι η δράση της ∆ιοικούσας, 

κινήθηκε σε µια κατεύθυνση την οποία θα περιγράψω λίγο 

µετά, λίγο – πολύ σε κλίµα συµπληρωµατικότητας, 

τουλάχιστον έτσι το χαρακτήρισε η Ειρήνη. Της µιας 

πλευράς µε την άλλη και σε κλίµα µάλλον συνεργασίας, 

έτσι φάνηκε. Με κάποιες επιµέρους πρωτοβουλίες που 

αναπτύχθηκε ότι πάρθηκαν. 

 Για να µην αδικήσω όµως και γιατί ακριβώς 

παρέλειψα να κάνω την ερώτηση, θα ήθελα είτε ο 
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Πρόεδρος είτε η Ειρήνη η συνάδελφος, να µας δώσουν και 

µια εικόνα των αποφάσεων που πήρε η ∆ιοικούσα. Σε ποιο 

βαθµό ήτανε οµόφωνη, σε ποιο βαθµό υπήρξαν διαφωνίες, 

και αν αυτές οι διαφωνίες χαρακτηρίζονται από κάποια 

λογική ας πούµε αντίληψη, αντιµετώπιση των 

προβληµάτων, τέτοια ή αλλιώτικη ή ήτανε απλώς 

επιµέρους διαφωνία σε ζητήµατα διαδικαστικά. 

 Θέλω να πω το εξής. Η δική µας η κρίση για την 

πορεία της ∆ιοικούσας απέξω, έτσι όπως την είδαµε, η 

δική µας η κρίση από τη µια µεριά παίρνει υπόψη ότι είναι 

τόσο πολύ οξυµένα τα προβλήµατα των συναδέλφων 

µηχανικών, των µισθωτών τουλάχιστον ή των ελεύθερων 

επαγγελµατιών που είναι ένας χώρος που σβήνει το 

ελεύθερο επάγγελµα. Που δεν ήτανε δυνατόν βέβαια 

κανένας να το αποσιωπήσει. Κι εµείς θεωρούµε ότι η 

∆ιοικούσα χαρακτηρίστηκε από µια αµήχανη προσέγγιση 

των προβληµάτων των µηχανικών, αυτών των 

προβληµάτων, ιδιαίτερα και πρωτοβουλίες δηλαδή στο 

ασφαλιστικό ή τούτα εδώ που θα συζητήσουµε και σήµερα 

για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα, συνιστούν µία αµήχανη 

προσέγγιση, µε την έννοια ότι αυτά είναι προβλήµατα που 

έχουνε πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, ακριβώς επειδή 

εφαρµόστηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την 

Κυβέρνηση και από την ηγεσία του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου, µια πολιτική που οξύνει αυτά τα 

προβλήµατα. 

 Και είναι αµήχανη γιατί από τη µια µεριά βέβαια έχεις 

να κάνεις µε το σύµπτωµα το οποίο είναι βαρύ, µε βαριά 

ασθένεια, µε συναδέλφους δηλαδή που υποφέρουν 

πραγµατικά αν κάποιος µετέχει στις κινητοποιήσεις για το 

ασφαλιστικό θα δει συναδέλφους σε απόγνωση και δεν 

µπορούσε κατά συνέπεια η ∆ιοικούσα να µην ασχοληθεί µε 

το θέµα.  Αλλά λέω αµήχανη µε την έννοια ότι όταν έχεις να 

κάνεις µε µια κυβερνητική πολιτική που σε συνεργασία µε 

την Τρόικα σου λέει ότι εδώ πάµε για νέο κούρεµα στο 

ασφαλιστικό κι όχι µόνο στο ΤΣΜΕ∆Ε, στο σύνολο των 
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ασφαλιστικών ταµείων και για τον Σεπτέµβρη 

προετοιµάζεται νέα ανατροπή, νέα λαίλαπα, ε, προφανώς 

εσύ που στηρίζεις αυτή την πολιτική θα έχεις µια αµηχανία. 

 Και υπάρχει συνδεµένη µ’ αυτή την αµηχανία της 

∆ιοικούσας και µία προσπάθεια να βαπτιστεί σε µια 

κολυµπήθρα του Σιλωάµ-  (αλλαγή κασέτας)   

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:   - η επιτροπή, διαπαραταξιακή ή κάτι άλλο, 

αγώνα υποτίθεται. ∆εν µπορείς να αγωνίζεσαι για το 

σύµπτωµα όταν είσαι οπαδός του µικροβίου που φέρνει την 

ασθένεια και είναι οπαδοί ακόµα. 

 Επίσης θεωρούµε ότι στα άλλα γενικότερα ζητήµατα η 

∆ιοικούσα χαρακτηρίζεται από µία παρόµοια προσπάθεια. 

∆ηλαδή παράδειγµα, βρήκαµε τώρα τα χηµικά της Συρίας 

και έχει αγκιστρωθεί η ∆ιοικούσα µε το Τεχνικό 

Επιµελητήριο µε τα χηµικά της Συρίας. 

 Θεωρώντας ότι αυτά τα χηµικά της Συρίας και οι 

ευαισθησία που επιδεικνύει µ’ αυτές τις κινητοποιήσεις, 

µέχρι και τη χθεσινή που ανεβοκατέβαινε και το πλοίο 

όπως είπατε στα κύµατα, επειδή ήτανε πολλά τα µποφόρ 

και θαυµάζω τον ηρωισµό σας δηλαδή, αυτή η προσπάθεια 

θεωρώντας λοιπόν η ∆ιοικούσα ότι θα την αναβαθµίσει και 

θα της δώσει περγαµηνές αγωνιστικές, τις οποίες δεν έχει. 

Τις οποίες δεν έχει ταυτιζόµενη δηλαδή µε µια πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η παραγωγός περιοχή του 

κόσµο σε σχέση µε τα χηµικά. Το ότι θα βάνεις κάπου στην 

υποσηµείωση στον αγώνα σου κατά της υδρόλυσης, ότι 

βέβαια έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύνες, γιατί οι 

παραγωγές χώρες δεν καταστρέφουν τα χηµικά που 

παρήγαγαν, αλλά φορτώνουνε στα οικονοµικά των λαών 

όλη τη διαδικασία της καταστροφής, οικονοµικά εννοώ τη 

χρεώνουνε, και ταυτόχρονα µε τους κινδύνους µιας 

µεθόδου που δεν είναι δοκιµασµένη. Το ότι το βάνεις 

λοιπόν αυτό ως υποσηµείωση δεν σε απαλλάσσει από τον 

εξωραϊσµό, από τις ευθύνες του εξωραϊσµού διαχρονικά, 

µιας πολιτικής και σήµερα ακόµα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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που ακριβώς παράγει χηµικά, που επειδή απέτυχε να τα 

καταναλώσει στη Συρία κι επειδή πρέπει να περάσει 

επειγόντως η πολεµική βιοµηχανία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στις νέες παραγγελίες, στην παραγωγή των νέων 

παραγγελιών χηµικών όπλων, όπως και άλλων κατηγοριών 

όπλων, τα πυρηνικά κ.α. τα συµβατικά βέβαια, υποβρύχια 

ξέρω εγώ και διάφορα. Επειδή πρέπει να περάσει στη νέα 

εποχή παραγγελιών, επείγεται να καταστρέψει την 

προηγούµενη για να βρει και αφορµή να πουλήσει. 

 Το ότι εµείς δεν σχολιάζουµε και δεν καυτηριάζουµε 

αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά, το 

ότι είµαστε δέσµιοι ενός κόµµατος ή µιας συγκυβέρνησης, 

που έχει και το Σαµαρά, έχει και τον Βενιζέλο, που σου λέει 

ο Βενιζέλος έτσι, που σου λέει και ο Υφυπουργός αλλιώς, 

που ψάχνεται να ενηµερωθεί από το internet, αλλά εν πάση 

περιπτώσει εµείς έχουµε και µια ευαισθησία, δεν λέει 

τ ίποτα. 

 Εµείς δεν βλέπουµε µε καλό µάτι και δεν 

συµµετέχουµε όπως ξέρετε σε τέτοιου είδους 

κινητοποιήσεις που προσπαθούνε µ’ ένα υπαρκτό 

πρόβληµα και περιβαλλοντικό αλλά και πολιτικό πρόβληµα, 

να δώσουνε σε ανθρώπους, σε παρατάξεις και σε 

αντιλήψεις ένοχες, να δώσουνε πιστοποιητικά αθωότητας. 

∆εν συµµετέχουµε. 

 Εµείς θα εξακολουθήσουµε να είµαστε αντίθετοι για 

παράδειγµα µε το να είναι ο Χαρωνίτης Πρόεδρος – δεν 

έχουµε τίποτα προσωπικό αλλά λέµε – Πρόεδρος και 

εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου, εκπρόσωπος 

µιας αντίληψης που έχει οδηγήσει και στα πολεµικά όπλα 

τούτα εδώ και να προσπαθεί τώρα να µας λέει τ ι; Ότι είναι 

αντίθετος µε τα χηµικά, δεν θα συµφωνήσουµε να 

συµµετάσχουµε σε καµία επιτροπή που είναι ο Βαρδάκης ο 

Σωκράτης ευαισθητοποιηµένος κι αυτός ο Πρόεδρος του 

Εργατικού Κέντρου, ευαισθητοποιηµένος περί τα χηµικά. 

∆εν θα συµφωνήσουµε γιατί ξέρουµε το βρώµικο ρόλο του 

ας πούµε µέσα στο εργατικό κίνηµα, ξέροµε ότι φυσικά 
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εκπροσωπεί και µια µερίδα συµφερόντων, οικονοµικών 

συµφερόντων π.χ. της αστικής τάξης εννοώ που 

ενδιαφέρεται για την καταστροφή των χηµικών όπλων. 

Παράδειγµα µια µερίδα του τουριστικού κεφαλαίου σαφώς 

ενδιαφέρεται να καταστραφούν τα χηµικά για να µην 

κινδυνέψει ο τουρισµός της Μεσογείου, αυτό όµως δεν την 

απαλλάσσει από τις ενοχές τις, από τις ευθύνες της στη 

µερίδα αυτή του τουριστικού κεφαλαίου σε σχέση µε την 

καταπάτηση εργατικών δικαιωµάτων, σε σχέση µε τον 

αντιδραστικό της ρόλο για το πώς ο τουρισµός αξιοποιείται 

µόνο για τον πλουτισµό εκείνης της µερίδας, ενώ για τον 

πολύ κόσµο σηµαίνει δυστυχία. Σηµαίνει µείωση των 

µισθών, σηµαίνει µείωση της εργασίας κ.λ.π. 

 Είµαστε σε µια εποχή θέλω να πω συνολικά που η 

οξύτητα των προβληµάτων που έχουν φέρει αντιφάσεις του 

σηµερινού τρόπου ανάπτυξης, υποχρεώνει κάποιους να το 

παίξουν, να το πω έτσι, να παίξουν παιχνίδι, θεατρικό 

παιχνίδι αγωνιστικό. Εµείς όµως θα κάνουµε ότι µπορούµε 

µε τις λίγες δυνάµεις που διαθέτουµε, να ξεσκεπαστεί στον 

κόσµο αυτό το παιχνίδι και να µην παρασυρθεί ο κόσµος 

σε τέτοιου είδους παιχνίδια.  Θα µου πείτε, αποκλείεις την 

ενότητα µε δυνάµεις που ενδεχόµενα στο παρελθόν είχαν 

ένοχες, αντιλήψεις ένοχες σε σχέση µε τα σηµερινά 

προβλήµατα; Θα τους εµποδίσεις να αλλάξουν αντιλήψεις 

και να ενταχθούν σ’ ένα κίνηµα; Όχι καθόλου δεν θα τους 

εµποδίσουµε και καθόλου δεν θεωρούµε ότι είµαστε εκείνοι 

που θα µοιράσουν πιστοποιητικά – πώς να το πούµε – 

προοδευτικότητας σε κανέναν. Όχι, ο καθένας κρίνεται ο 

ίδιος κι αυτό ακριβώς λέµε, ότι ο καθένας κρίνεται από τη 

δράση του. 

 Αν όµως πραγµατικά υπάρχει πρόθεση σύνδεσης µε 

τα προβλήµατα και πάλι για τα προβλήµατα, για τα 

πραγµατικά προβλήµατα του κόσµου, να βγούνε όσοι 

θέλουνε να παίξουν ένα νέο ρόλο σήµερα, καθαρά και 

ξάστερα και να πούνε. ∆ιαχωρίζουµε τη θέση µας από τις 

αντιλήψεις και τις πολιτικές της προηγούµενης περιόδου 
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που οδήγησαν σ’ αυτά τα προβλήµατα και είµαστε 

αποφασισµένοι να τα παλέψουµε. Όχι να πούνε 

διαχωρίζοµε τη θέση µας από τον Βενιζέλο. Όχι να πούνε 

διαχωρίζουµε τη θέση µας από τον Σαµαρά, όχι να πούνε 

διαχωρίζουµε τη θέση µας από τον ένα και τον άλλο.  Έχω 

διαβάσει αυτές τις µέρες σε κείµενο υποψηφίου του 

Αρναουτάκη, που λέει, καταδικάζουµε τις ένοχες πολιτικές 

της προηγούµενης 20ετίας και εµείς θα αγωνιστούµε για 

µια ανάπτυξη από εδώ και µπρος. Τι λέει ρε παιδιά; Και 

εµείς τι είµαστε δηλαδή; Τόσο βλάκες είµαστε εµείς οι 

υπόλοιποι δηλαδή που τα λέγαµε τόσα χρόνια και τώρα 

ξαφνικά δηλαδή θα βγει ο καθένας που δεν έχει αλλάξει 

αντιλήψεις και που δεν έχει αλλάξει πρακτικές για να 

υποκρίνεται ότι είναι αγωνιστής; 

 Εδώ στις µέρες µας λοιπόν και φαίνεται ότι αυτό το 

δρόµο θα τον προσέξουµε πάρα πολύ στα πλαίσια του 

Τεχνικού Επιµελητηρίου, επιλέγει η ∆ιοικούσα και η 

πλειοψηφία της ιδιαίτερα να ακολουθήσει ένα τέτοιο ρόλο, 

δηλαδή εξαπάτησης προκειµένου να αναβαθµιστεί σε 

αγωνιστικότητα και σε αγωνιστικές κατευθύνσεις. Βοηθάει 

και η φίλη µου η Προεδρίνα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 

και κάποιες δυνάµεις δηλαδή από το λεγόµενο αριστερό 

χώρο, βοηθάνε τέτοιες δυνάµεις του παρελθόντος να 

επιβιώσουν. Εµείς όµως δεν θα το δεχθούµε και εµείς θα 

κάνουµε ότι µπορούµε να το αρνηθούµε. 

 Κοιτάξτε, να πω ακόµα κάτι. Μου κάνει εντύπωση το 

εξής, θυµάµαι σε προεκλογικό φυλλάδιο φίλε Πρόεδρε κ. 

Χαρωνίτη δικό σου, που έλεγες το εξής. Σε προεκλογικό 

φυλλάδιο του ΤΕΕ, που έλεγε, ότι εµείς δεν θέλουµε το 

ΤΕΕ να γίνει συνδικαλιστικό όργανο των εργαζοµένων. Το 

δικό σου φυλλάδιο το έλεγε κ. Πρόεδρε. Τώρα ξαφνικά θα 

κάνουµε και επιτροπές αγώνα για το ασφαλιστικό, θα 

κάνουµε και επιτροπές αγώνα για τα επαγγελµατικά 

δικαιώµατα, θα κάνουµε διάφορες επιτροπές αγώνα. Ε, 

είναι τώρα πάρα πολύ πρόσφατο το ένα κείµενο σε σχέση 
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µε τη σηµερινή αγωνιστική δήθεν ας πούµε δράση σας, για 

να µπορούµε να σας πιστέψουµε. ∆εν θα σας πιστέψουµε. 

 Και να πω κάτι άλλο. Μεθαύριο είναι Πρωτοµαγιά, 

είναι ηµέρα των εργαζοµένων, ηµέρα πάλης των 

εργαζοµένων, όχι των εργατοπατέρων έτσι; Αν θέλετε 

κάντε µια αρχή φέτος, δεν το πιστεύω, το εισηγούµαι όµως 

ως παράταξη, µην πάτε φέτος µε τους εργατοπατέρες που 

πηγαίνετε κάθε χρόνο. ∆ηλαδή µ’ αυτούς που έχουνε 

πουλήσει εκατό φορές το εργατικό κίνηµα και το 

δηµοσιοϋπαλληλικό, µε τις εκφυλισµένες ηγεσίες της 

Α∆Ε∆Υ και της ΓΕΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου και του 

Νοµαρχιακού Παραρτήµατος. Μην πάτε µ’ αυτούς που 

κοροϊδεύουν τους εργαζόµενους, πηγαίνετε µε τις 

αγωνιστικές, τις ταξικές δυνάµεις των εργαζοµένων που θα 

διαδηλώσουν χώρια από τους εργατοπατέρες. Μην πάτε 

πάλι µ’ αυτούς για να ‘ρθει και ο Κουράκης, να ‘ρθει και ο 

Αρναουτάκης, να ‘ρθουν και όλοι οι εκφυλισµένοι ∆ήµαρχοι 

και υποψήφιοι Περιφερειάρχες και πρώην Περιφερειάρχες, 

για να λένε πάλι πόσο ας πούµε µε καινούριο πρόσωπο θα 

αντιµετωπίσουνε τα παλιά προβλήµατα που οι ίδιοι 

δηµιούργησαν και συνέβαλαν να δηµιουργηθούν, για να 

πάνε κάπως διαφορετικά. 

 Να πω µόνο ακόµα το εξής. Εδώ έχει ήδη εκτός από 

το ΕΣΠΑ το νέο το ΣΕΣ 2014 – ’20 έχει δηµοσιοποιηθεί και 

το αναπτυξιακό σχέδιο της Κυβέρνησης, της 

συγκυβέρνησης για την επόµενη 7ετία. Ιδού πεδίο δόξης 

λαµπρόν, προβλέπεται ανάκαµψη και κερδοφορία των 

µεγάλων και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 

επιχειρηµατικότητας και προβλέπεται για την επόµενη 7ετία 

σ’ αυτό το αναπτυξιακό πρόγραµµα της Κυβέρνησης άγριο 

τσεκούρωµα των δικαιωµάτων και των εισοδηµάτων των 

εργαζοµένων, µαζί και των µηχανικών την επόµενη 7ετία. 

Να κάτσουµε να το συζητήσουµε κι εκεί να δούµε πόσα 

απίδια βάζει ο σάκος του κάθε ενός. Ποιοι είναι 

προοδευτικοί και ποιοι το παίζουνε προοδευτικοί. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μετά το συνάδελφο 

Ορφανό έχει ζητήσει το λόγο ο συνάδελφος Χωραφάς. 

 Παρακαλώ. 

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:   Συνάδελφοι καλησπέρα και χρόνια πολλά. ∆εν 

είχα σκοπό να τοποθετηθώ, αλλά έλαβα το ερέθισµα από 

αυτά που είπε ο συνάδελφος ο Ορφανός. 

 Χρόνια εδώ στο Τεχνικό Επιµελητήριο και πριν από 

µένα παρών αυτός, ακούω συνεχώς τα ίδια. Εδώ πρέπει να 

καταλάβουµε τι είµαστε. Είµαστε το Τεχνικό Επιµελητήριο. 

Τι δυνατότητες έχουµε, τι µπορούµε να κάνουµε και τι δεν 

µπορούµε. 

 Επειδή µονίµως εδώ µέσα γίνεται µια συζήτηση για 

την πολιτική, πεδίο δόξης λαµπρόν λοιπόν όταν έρθουν οι 

βουλευτικές εκλογές για να τοποθετηθείτε γι ’  αυτά τα 

θέµατα, για την πολιτική που πρέπει να αλλάξει. Εγώ 

περιµένω κάποια στιγµή να ακούσω κάποιες προτάσεις για 

το πώς µπορούµε να επηρεάσουµε στα θέµατα που 

πραγµατικά µπορούµε ως Τεχνικό Επιµελητήριο να 

επηρεάσουµε. ∆εν είδα, ούτε προβλέπω να πρόκειται να 

δω αλλαγές που µπορούν να γίνουν µέσα από το Τεχνικό 

Επιµελητήριο στα θέµατα, στα οποία αναφέρεστε 

διαχρονικά. 

 Τώρα αν ενοχλεί το να παίρνονται οµόφωνα οι 

αποφάσεις στη ∆ιοικούσα, που εγώ δεν γνωρίζω 

πραγµατικά, ούτε ρώτησα κανέναν αν παρθήκανε οµόφωνα 

ή µε πλειοψηφία, αυτό νοµίζω ότι είναι ψυχολογικό 

πρόβληµα του καθενός. Ο λογικός άνθρωπος είναι αυτός 

που χαίρεται να βλέπει ότι οι δυνάµεις που προέρχονται 

από αντίθετες αντιλήψεις κι από αντίθετους χώρους, 

καταφέρνουν τελικά να καταλήξουν σε κοινά συµπεράσµατα 

και κοινές προσπάθειες. 

Τώρα πόσο αγωνιστές είναι αυτοί που ανεβαίνουνε 

στα καράβια, αυτά τώρα δεν θα τα σχολιάσω κι ούτε θέλω 

να κάνω τον υπερασπιστή του Προέδρου. Το θέµα είναι, 

µπορούµε µέσα από το ρόλο που µας έχουν αναθέσει οι 
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συνάδελφοι να αλλάξουµε πράγµατα; Εµένα η µικρή µου 

εµπειρία µου δείχνει αυτά τα χρόνια που έχω ασχοληθεί, 

ότι υπάρχει ένα ποσοστό στο οποίο µπορούµε να 

αλλάξουµε. Μόνο όταν δεν κάνουµε τίποτα τότε δεν µπορεί 

να αλλάξει τίποτα.  

Κι αν άκουσα καλά και από τον Πρόεδρο που είπε 

πριν, κάποιοι έχουν αντιληφθεί αυτές τις προσπάθειες που 

γίνονται για τα χηµικά της Συρίας και κάτι πάει να αλλάξει. 

Έχουµε εµπειρία και από πολλά άλλα θέµατα, στα οποία 

στο παρελθόν οι τοποθετήσεις µας έκαναν κάποιες αλλαγές 

σηµαντικές ή µικρές. ∆εν µπορούµε φυσικά να αλλάξουµε 

και ο ήλιος να µην ανατέλλει από την ανατολή, που 

προφανώς θέλει ο συνάδελφος ο Ορφανός. 

Εγώ θα συνεχίσω να λέω ότι, εδώ πέρα πρέπει να 

εξαντλούµε τις δυνατότητες που έχουµε ως Τεχνικό 

Επιµελητήριο, να επηρεάσουµε στα θέµατα στα οποία 

µπορούµε να επηρεάσουµε για το καλό των συναδέλφων. 

Ευχαριστώ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συγγνώµη µια 

ανακοίνωση να κάνω. Ένα κόκκινο Yaris κάτω.., κάνε λίγο 

πίσω, εντάξει Νίκο. 

 Ορίστε συναδέλφισσα.  Θέλεις να έρθεις στο βήµα; Η 

συνάδελφος Τριαµατάκη. 

 

ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ:   Απλώς ήθελα να πω, έθεσε ένα θέµα-, κι 

από µένα χρόνια πολλά. Επειδή ετέθη ένα θέµα των 

αµοιβών των επιτροπών ανάθεσης µελετών, αυτό το θέµα 

έχει λυθεί, δηµοσιεύονται κανονικά στην Εφηµερίδα της 

Κυβέρνησης και µπορούν να πληρωθούν. Να 

προχωρήσουν οι πληρωµές τους δηλαδή. Μπορούν να 

προχωρήσουν, δηλαδή το θέµα λύθηκε, από εκεί που δεν 

τα δηµοσιεύανε, το Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης 

αρνείτο να τα δηµοσιεύσει. ∆εν τα δηµοσίευε, νοµίζω το 

έχουµε ξανασυζητήσει. Τώρα δεν ξέρω τι παρέµβαση έγινε 

και τα δηµοσιεύει κανονικά. 
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Τους στείλαµε, τη νοµοθεσία τη στείλαµε σε 

όλους. 

 

ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ:  Ναι πιθανόν από αυτό να προέκυψε, 

πάντως τα δηµοσιεύουνε κανονικά και πληρώνονται 

κανονικά οι επιτροπές. Εγώ αυτό ήθελα. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   ∆εν τα στέλνουν όµως. 

 

ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ:   Εµείς τα στέλνουµε σαν υπηρεσία. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τελειώσαµε µε τις 

τοποθετήσεις επί των θεµάτων ενηµέρωσης της 

δραστηριότητας της ∆ιοικούσας Επιτροπής.               

 

ΘΕΜΑ 3ο 

 

Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆ιοικούσα 

Επιτροπή 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Προχωράµε στα θέµατα 

της ηµερήσιας διάταξης, το θέµα 3ο αφορά, έλεγχος 

ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆ιοικούσα Επιτροπή.  

∆εν έχει υποβληθεί καµία τέτοια ερώτηση στο Προεδρείο, 

συνεπώς δεν υπάρχει αντικείµενο.  

 

ΘΕΜΑ 4ο 

 

Εκλογή της Νοµαρχιακής Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο 

Νοµό Λασιθίου 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Προχωράµε στο θέµα 4ο, 

στην Εκλογή της Νοµαρχιακής Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ 

στο Νοµό Λασιθίου. 
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 ∆υο κουβέντες πριν για το θέµα της εκλογής, ότι 

σύµφωνα µε το άρθρο 14 του νόµου 1486/84, σε 

συνδυασµό µε το άρθρο 8 παράγραφος 2, καθώς επίσης 

και τα άρθρα 12 και 14 του 1486/84, απαιτείται απαρτία 

των 2/3 για την εκλογή της Νοµαρχιακής, που ήδη υπάρχει. 

Παρακαλώ ησυχία όµως, ησυχία. 

 Η Νοµαρχιακή Επιτροπή αποτελείται από πέντε µέλη, 

η εκλογή των οποίων γίνεται από την Αντιπροσωπεία του 

Περιφερειακού Τµήµατος και από µέλη τη Τµήµατος που 

έχουν είτε κατοικία είτε επαγγελµατική εγκατάσταση στο 

Νοµό Λασιθίου. 

 Η εκλογή γίνεται µε το σύστηµα της απλής 

αναλογικής. Για το σκοπό αυτό παρακαλώ να υποβληθούν 

οι υποψηφιότητες και για να µην υπάρχει έτσι καµία 

παρεξήγηση, να ενηµερώσουµε ότι, οι υποψηφιότητες θα 

είναι κατ’ αναλογίαν των υποψηφιοτήτων της ∆ιοικούσας. 

∆ηλαδή η κάθε υποψηφιότητα θα έχει µέχρι 12 

υποψηφίους, οι σταυροί που θα µπαίνουν θα είναι µέχρι 5 

εφόσον βέβαια υπάρχουν πέντε υποψήφιοι. Παρακαλώ 

ακούστε λίγο. 

 Τώρα πριν προχωρήσουµε στο να φτιάξουµε τα 

ψηφοδέλτια, να υποβληθούν οι υποψηφιότητες, οι οποίες 

θα πρέπει να συνοδεύονται από τους προτείνοντες, τρεις 

τουλάχιστον προτείνοντες. Να πω το εξής, τρεις, τρεις, στη 

∆ιοικούσα είναι έξι, τρεις βάλτε. Ε, δεν το ορίζει, 

συνάδελφε δεν το ορίζει ρητά ο νόµος. 

 Να πω το εξής, πρέπει να προχωρήσουµε στην 

εφορευτική επιτροπή, θα παρακαλούσα λοιπόν από κάθε 

παράταξη της ∆ΚΜ, της ∆ΗΣΥΜ και της ΑΜΑΚ ή από την 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ένα µέλος προκειµένου να έχουµε 

µια τριµελή επιτροπή να διεξαγάγει τις εκλογές. 

 Από την παράταξη της ΑΜΑΚ; Ποια συναδέλφισσα; 

Βαλύρη; 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Βαλύρη. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Ακόµα δεν έµαθες τα µέλη; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει. 

 Από την παράταξη της ∆ΗΣΥΜ η συνάδελφος η 

Κάλλια η Πλατύραχου.  

 Από την παράταξη της ∆ΚΜ; Ποιος ή ποια 

συναδέλφισσα να βοηθήσει; Νικήτα µην κοιτάζεις πίσω, 

έλα να βοηθήσεις στην Επιτροπή, Νικήτας, Μανώλης; Έλα, 

έλα Μανώλη εντάξει.  

 Ξεκινάµε λοιπόν µε την υποβολή υποψηφιοτήτων. 

Περιµένουµε εδώ την υποβολή υποψηφιοτήτων. 

 Πριν περαιώσουµε την υποβολή και να 

ανακοινώσουµε, ποιος θέλει να υποβάλει, µάλλον ποιοι 

συνάδελφοι θέλουν να υποβάλλουν υποψηφιότητα, 

περιµένουµε.  Λοιπόν συνάδελφοι υπάρχουν κάποιοι άλλοι 

που θέλουν να υποβάλλουν υποψηφιότητα; Ξαναλέω, 

υπάρχουν κάποιοι, κάποιος; ησυχάστε όµως να 

προχωρήσουµε. Υπάρχουν κάποιοι ή κάποιος που να θέλει 

να υποβάλλει υποψηφιότητα; ∆εν βλέπω κανέναν, συνεπώς 

περαιώνεται η υποβολή υποψηφιοτήτων και ανακοινώνουµε 

στο Σώµα για την αποδοχή τους. Ησυχάστε συνάδελφοι. 

 ∆ιαβάζω τις υποψηφιότητες, ησυχάστε όµως να 

προχωρήσω, διαβάζω υποψηφιότητα για τη Νοµαρχιακή 

Επιτροπή Λασιθίου Φρύσαλη Μελίνα, ο προτείνοντες 

Ορφανός, Φανουράκης και Φρύσαλη. Φρύσαλη Μελίνα. 

Υποψηφιότητα ∆ηµοκρατικής Σύµπραξης Μηχανικών 

Αλεξάκης Χαρίλαος, Καραλάκης Εµµανουήλ, οι 

προτείνονται Αναγνώστου, Χαρωνίτης και Σχινάς. 

Ψηφοδέλτιο µε τα ονόµατα Μαυρικάκης Ευάγγελος, 

Καλβύρης Γεώργιος και Καροφυλάκης Γεώργιος οι 

προτείνοντες Χωραφάς- 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   ∆εν ακούσαµε. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μα συγγνώµη ρε παιδιά 

ακούτε; Ακούτε ή να επαναλάβω από την αρχή; 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Τώρα ακούµε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ακούστε λίγο, µην έρθει 

µετά κανείς και δεν άκουσε, µπορεί κάποιος να θέλει να 

υποβάλει ένσταση ή µπορεί να υπάρχει κάποιο κώλυµα. 

∆εν σας είπα για το κώλυµα, δεν πρέπει να είναι κάποιος 

µέλος συνδικαλιστικού σωµατείου, υπάρχει κώλυµα. 

 Συνεχίζω, Ψηφοδέλτιο λοιπόν Μαυρικάκης, Καλβύρης 

και Καροφυλάκης, οι προτείνοντες Χωραφάς, Γολοβάνης 

και Κοσµαδάκης. Ψηφοδέλτιο Ευαγγελινάκης Μιχαήλ, 

Κατσιδονιωτάκης Κωνσταντίνος, Κολιόπουλος Εµµανουήλ, 

οι προτείνοντες Φραγκιαδάκης, Αγαπάκης και Αγγελάκης. 

Και ψηφοδέλτιο ∆ατσέρης από την ΑΜΑΚ, ∆ατσέρης 

Ιωάννης, Πετσαγγουράκης Στυλιανός, Πετρολιού - Σεργάκη 

Ίρις, µας ησυχάστε ρε παιδιά, ησυχάστε, καθίστε και 

ησυχάστε. Ξαναδιαβάζω, ψηφοδέλτιο της ΑΜΑΚ, ∆ατσέρης 

Ιωάννης, Πετσαγγουράκης Στυλιανός, Πετρολιού – Σεργάκη 

Ίρις, Ρουκουνάκης Εµµανουήλ. Οι προτείνοντες Ειρήνη 

Βρέντζου, Κώστας Μπάκιντας, Ζαχαρίας Ασσαριωτάκης. 

 Επειδή κάποιοι από αυτούς, για να µην πω όλοι, δεν 

είναι παρόντες, σηµαίνει ότι οι προτείνοντες αποδέχονται 

και τη διαδικασία, ότι δηλαδή αυτοί που προτείνουν είναι 

ενηµερωµένοι και ότι αποδέχονται. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Ναι, ναι. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Υπάρχει καµία 

αντίρρηση; Αποδέχονται; Καµία αντίρρηση λοιπόν. 

 Προχωράµε τώρα, µετά την αποδοχή των 

υποψηφιοτήτων, εκλέξαµε τους ψηφολέκτες, οι συνάδελφοι 

που είναι εκεί και θα διακόψουµε τώρα για λίγο, 

προκειµένου να ετοιµάσουµε τα ψηφοδέλτια. Τα 
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ψηφοδέλτια θα είναι Α4 σελίδες µε τα ονόµατα αυτά και θα 

επανέλθουµε µόλις είµαστε έτοιµοι.  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   ∆εν µου λες, ένα λεπτό. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ορίστε. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   ∆εν µπορεί να είναι µέλος τίνος; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνδικαλιστικής.. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   ∆εν ισχύει αυτό στη Νοµαρχιακή. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Είσαι σίγουρη; 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Ναι 100%, την προηγούµενη φορά το είχαµε, 

ήδη διάβασα το Σαββατοκύριακο όλο το πλαίσιο του νόµου, 

ενώ το λέει στα άλλα, εδώ δεν το λέει. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, υπάρχει κανένα 

θέµα; 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Την προηγούµενη φορά πάλι ο 

Ρουκουνάκης-, (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 

µικροφώνου) 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Παρακαλώ ησυχάστε, 

καθίστε να διαβάσουµε τα ονόµατα να ψηφίσετε. 

Συνάδελφοι καθίστε, αφήστε την εφορευτική επιτροπή να 

κάνει τη δουλειά της ελεύθερα.  Καθίστε και ξεκινάµε την 

ανάγνωση των ονοµάτων. Είπαµε για τη διαδικασία, τα 

ψηφοδέλτια είναι σελίδες Α4, φακέλους έχουµε; 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Χωρίς φακέλους. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία. 
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 Τα ψηφοδέλτια είναι σελίδες Α4, θα τις διπλώσετε στα 

δύο και θα τις ρίξετε στην κάλπη. Λοιπόν εντάξει 

συνάδελφοι; Τα ψηφοδέλτια ξαναλέω είναι σελίδες Α4, τις 

διπλώνετε στα δύο, χωρίς φάκελο θα το ρίξετε, στα 

τέσσερα; Εντάξει, στα τέσσερα και το ρίχνετε στην κάλπη. 

Λοιπόν είναι πέντε ψηφοδέλτια συν ένα λευκό. Παρακαλώ 

πολύ οι συνάδελφοι που δεν είναι µέλη της 

Αντιπροσωπείας, θα παρακαλέσω να ησυχάσουν κι ας 

κάνουν ένα διάλλειµα λίγο µέχρι να έρθουµε στο θέµα των 

επαγγελµατικών δικαιωµάτων. 

 Ξεκινάω, ξεκινάω συνάδελφοι. 

 Βρέντζου Ειρήνη να έρθει να ψηφίσει, Ασσαριωτάκης 

Ζαχαρίας, Μαυρογιάννης Αντώνιος, Μπάκιντας 

Κωνσταντίνος, Τζαβλάκη Καλλιόπη, Κλάδος Ιωάννη και 

ησυχάστε, ησυχάστε παρακαλώ, ησυχάστε και καθίστε. 

Κλάδος Ιωάννης, Κατσαράκης Νικόλαος, Βαρδάκης 

Φιλοκτήτης, Τζανίνης Εµµανουήλ, Καλογεράκη Μαρία, 

Μονιάκης Μύρων, Φιλιππής Γεώργιος, Γέµελας Σαράντος, 

Μουτσοπούλου Ευαγγελία, Ζαµπετάκης Γεώργιος, Ματάµης 

Αργύρης λείπει, Κοκκινίδου Εύα, συνάδελφοι µην φωνάζετε 

όµως δυνατά, µην φωνάζετε δυνατά, πιο σιγά, Πετράκη 

Βάλια, Στρατήγης Γεώργιος, Βαλύρη ∆έσποινα µετά, µετά, 

εντάξει, Βέργης Γεώργιος, Μπέκος Χρήστος, Ρουκουνάκης 

Εµµανουήλ, Χαρωνίτης Ιωάννης-  (αλλαγή κασέτας) 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μπαρτολότσι Παύλος, 

Μαρνέλος Γιάννης, Χαµηλοθώρης Κωνσταντίνος, 

Χαµηλοθώρης; Αποστολάκης Σπυρίδων, ησυχάστε λίγο σας 

παρακαλώ, ησυχάστε να τελειώσουµε, Ταβερναράκης 

Γιώργος, Ασπιρτάκης Γιάννης, Αναγνώστου Γιάννης, 

Πλατύραχου µετά, Συγγελάκης Πολυάνθης, Γρηγοράκης 

Ευάγγελος, Γρηγοράκης; Παρασύρης Ιωάννης, Σχινάς 

Ιωάννης, Σίτη Μαρία, Φουρναράκης Γεώργιος, Σγουρός 

Οδυσσέας, Αλεξάκης Χαρίλαος, Καραλάκης Εµµανουήλ, 

Τριαµατάκη Χαρά, Γολοβάνης Μιχαήλ, Λυδάκη Μαρία, 

Φραγκιαδάκης Εµµανουήλ, Κοσµαδάκης µετά, Μαυράκης 
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Νικήτας, Χωραφάς Μιχαήλ, Αγγελάκης Κωνσταντίνος, 

Ολοκληρώστε συνάδελφοι να τελειώνουµε, Ορφανός 

Στέλιος, Φανουράκης Κωνσταντίνος, Φρύσαλη Μελίνα, 

Κασαπάκης Ιωάννης. 

 Είναι κανείς που δεν άκουσε το όνοµα του; Όχι έτσι; 

Λοιπόν, ωραία κηρύσσεται η λήξη της ψηφοφορίας και η 

εφορευτική επιτροπή θα προχωρήσει στη διαλογή των 

ψήφων και την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων.  

 Καθίστε παρακαλώ, καθίστε. Ολοκληρώθηκε η 

καταµέτρηση από την εφορευτική επιτροπή την οποία 

ευχαριστούµε για την πολύ καλή δουλειά που έκανε και σας 

ανακοινώνω τα αποτελέσµατα. Από τους 54 ψήφισαν 53, 

απόντες ένας. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Πες το ξανά. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Από τους 54 ψήφισαν 53 

απόντες ήταν ένα µέλος της Αντιπροσωπείας και έλαβον, 

τα ψηφοδέλτια ως εξής, το ψηφοδέλτιο της ΑΜΑΚ 22 

ψηφοδέλτια, το οποίο σηµαίνει ότι βγάζει δύο έδρες καθώς 

το µέτρο είναι 10,6, 53:10=10,3, δηλαδή όποιος 

συνδυασµός πάρει 11 βγάζει ένα, εποµένως 22:11=2. 

Εκλέγονται Ρουκουνάκης και Περουλιού. 

 Ερχόµαστε µετά στον συνδυασµό, διαβάζω τα 

ονόµατα, Αλεξάκη – Καραλάκη, έλαβε 10 ψηφοδέλτια, έχει 

το µεγαλύτερο υπόλοιπο µετά τον προηγούµενο και 

εκλέγεται µε 9 ψήφους ο Αλεξάκης, εκλέγεται ο Αλεξάκης ο 

Χαρίλαος. Είπα 10 ψηφοδέλτια, 9 σταυρούς ο Αλεξάκης 4 ο 

Καραλάκης. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Στο δικό µας. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Στο δικό σας, ωραία, 22 

ψηφοδέλτια, 22 πήρε ο Ρουκουνάκης, τα πήρε όλα, 

Περουλιού 20, ∆ατσέρης 19 και Πετσαγγουράκης 18. 
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Συνεπώς εκλέγονται ο Ρουκουνάκης µε 22 και η Περουλιού 

µε 20, συµφωνούµε; 

 Είπαµε για τον Αλεξάκη µε 10 ψηφοδέλτια και 9 

ψήφους. 

 Και πάµε σε δύο άλλα ψηφοδέλτια που ισοψηφίσανε 

µε 9 ψηφοδέλτια, είναι του Ευαγγελινάκης – 

Κατσιδονιωτάκη – Κολιόπουλου, 9 ψηφοδέλτια που πήρε 9 

ψήφους ο Ευαγγελινάκης και εκλέγεται. 

 Και το άλλο ψηφοδέλτιο Μαυρικάκης, Καλντίρης και 

Καροφυλλάκης, που πήρε 9 ψηφοδέλτια και 9 ψήφους  και 

εκλέγεται ο Μαυρικάκης. 

 Συνεπώς 2 της ΑΜΑΚ, 1 της ∆ΗΣΥΜ, και 2 

Ευαγγελινάκης και Μαυρικάκης, σύνολο 5. Το πέµπτο 

ψηφοδέλτιο Φρύσαλη Μελίνα πήρε 3 ψηφοδέλτια και 3 

ψήφους, έχει το µικρότερο υπόλοιπο συνεπώς δεν 

εκλέγεται. 

 Να διαβάσω ξανά τα ονόµατα της Νοµαρχιακής 

Επιτροπής, Ρουκουνάκης, Περουλιού, Ευαγγελινάκης, 

Μαυρικάκης, Αλεξάκης. 

 Συγχαρητήρια στους εκλεγέντες, ευχόµαστε καλή 

δουλειά και καλή συνεργασία και καλά αποτελέσµατα 

γενικώς. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Η Νοµαρχιακή Επιτροπή δεν αντικαθιστά 

την Αντιπροσωπεία. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Κάνει µία επισήµανση 

εδώ ο συνάδελφος ο Γραµµατέας, ότι σαφώς η Νοµαρχιακή 

Επιτροπή δεν αντικαθιστά την Αντιπροσωπεία. Η 

Αντιπροσωπεία είναι το ανώτατο όργανο του Σώµατος και 

µπορεί να εισηγηθεί θέµατα και διάφορα άλλα και τη 

∆ιοικούσα. 

 Αφού ευχαριστήσουµε την εφορευτική επιτροπή για 

την πολύ καλή δουλειά που έκανε, το Μανώλη τον 

Κοσµαδάκη, την ∆έσποινα την Βαλύρη και την Κάλια την 
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Πλατύραχου, πραγµατικά πολύ καλή δουλειά, 

συγχαρητήρια και γι ’  αυτούς και για τους εκλεγέντες.       

 

ΘΕΜΑ 5ο 

 

Επαγγελµατικά δικαιώµατα µηχανικών µετά την ψήφιση 

του Πολυνοµοσχεδίου 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να πάµε στο επόµενο και 

τελευταίο θέµα της ηµερήσιας διάταξης που είναι, τα 

επαγγελµατικά δικαιώµατα µηχανικών, µετά την ψήφιση του 

Πολυνοµοσχεδίου.  

 Έχουν υποβληθεί τρεις εισηγήσεις. Η µια από τη 

∆ηµοκρατική Κίνηση Μηχανικών, η άλλη από τη 

∆ηµοκρατική Συµπαράταξη κι η άλλη από τέσσερις 

συναδέλφους της Αντιπροσωπείας, Ασπιρτάκης, 

Ασσαριωτάκης, Μονιάκης, Συγγελάκης, εκπροσωπώντας 

τον Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανολόγων. 

 Θα παρακαλούσα το συνάδελφο τον Γολοβάνη να- 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Μήπως θέλει η άλλη παράταξη να κάνει 

πρώτη εισήγηση; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Παραχωρείς τη θέση σου 

δηλαδή;  Θέλει η ∆ΗΣΥΜ να κάνει την εισήγησή της; 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Όχι να πάει µε τη σειρά. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Με τη σειρά, ωραία. Η 

πρώτη εισήγηση που υποβλήθηκε ήταν της ∆ΚΜ. 

 Συνάδελφε Γολοβάνη έχεις το λόγο.  Καλώ όλους τους 

συναδέλφους να έχουν ησυχία, το θέµα είναι πάρα πολύ 

σοβαρό.  Αφορά τους πάντες σχεδόν. ∆έκα λεπτά σε 

φτάνουν ή δεκαπέντε; Πόσο θέλεις Μιχάλη; 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:    Όχι και λιγότερο ίσως από δέκα. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, ξεκινάµε.  Θα 

ήθελα ησυχία να παρουσιαστούν οι εισηγήσεις, η 

διαδικασία είναι η εξής, θα παρουσιαστούν οι εισηγήσεις, 

θα υποβληθούν ερωτήσεις, θα απαντηθούν οι ερωτήσεις 

και στη συνέχεια βλέπουµε. 

 Ξεκινάµε. 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   Συνάδελφοι καλησπέρα. Αρχικά θα ήθελα 

να κάνω αναφορά, πριν µιλήσω, πριν διαβάσω, δεν µ’ 

αρέσει ακριβώς να διαβάζω την εισήγηση, αλλά πριν από 

όλα αυτά θέλω να κάνω αναφορά σε κάποια περιστατικά 

που έχουνε σχέση µε το θέµα και αφορούν την προ-

προηγούµενη ∆ιοικούσα. 

 Παλαιότερα λοιπόν σε µία συνεδρίαση της ∆ιοικούσας 

Επιτροπής, κάποια στιγµή είχε έρθει ένα θέµα που 

αφορούσε µία σχολή µηχανικών οικονοµικού αντικειµένου, 

που ήτανε στη Χίο νοµίζω ή δεν θυµάµαι κάπου ήτανε τότε. 

Τότε λοιπόν εγώ είχα µειοψηφήσει στη ∆ιοικούσα και είχα 

πιαστεί µάλιστα από την κουβέντα που είχε πει ένα µέλος 

άλλης παράταξης, που παρόλο που το ψήφισε ήτανε πάρα 

πολύ σωστό και από τότε ζυµώνεται µέσα στο κεφάλι µου. 

 Είχε πει λοιπόν τότε, ότι πρώτα πρέπει να 

δηµιουργούνται τα δικαιώµατα και στη συνέχεια να 

δηµιουργούνται οι πολυτεχνικές σχολές ή οποιαδήποτε 

σχολή µπορεί να δηµιουργηθεί µε βάση την εξέλιξη. 

 Επίσης τότε ένα άλλο θέµα που είχε συζητηθεί 

βλέποντας που πάει το θέµα των επαγγελµατικών 

δικαιωµάτων, είχα προτείνει να υπάρξει κάποια στιγµή µία 

αξιολόγηση που να αφορά τα ελληνικά πανεπιστήµια. Όχι 

µόνο τα ελληνικά πανεπιστήµια αλλά όλη την ανώτατη 

εκπαίδευση. Τότε πάλι είχαµε µειοψηφήσει, ο µόνος που το 

είχε δει θετικά ήταν ο πρώην Πρόεδρος της ∆ιοικούσας, 

χωρίς αυτό βέβαια να σηµαίνει τ ίποτα. Απλά τα λέω έτσι 

για το ιστορικό γεγονός, γιατί τότε υπήρξε µία έντονη 

αντίδραση που και αυτή µε έβαλε σε σκέψεις, ενός 
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συναδέλφου, τον οποίο τον εκτιµώ πάρα πολύ, αλλά µου 

είχε πει τότε, ότι ξέρεις κι όταν δηµιουργήθηκε η σχολή της 

Θεσσαλονίκης, πάλι οι ίδιες αντιδράσεις υπήρχαν. 

Θεωρούσαν οι απόφοιτοι του ΕΜΠ ότι θα υποβαθµιστεί το 

επάγγελµα και γι ’  αυτό το λόγο αντιδρούσαν. 

 Αναφορικά τώρα µε το θέµα του 4254, είδα κάπου 

γράφετε 4524 κάτι τέτοιο, νοµίζω είναι 4254 ο νόµος. Τα 

δεδοµένα για µένα που µ’ έφεραν στη θέση να γράψω αυτή 

την εισήγηση, ήταν τα εξής. Αρχικά γνωρίζετε ότι υπάρχουν 

κάποιες αποφάσεις του ΣτΕ που δικαιώνουν σε κάποιο 

σηµείο κάποιες προσφυγές των συναδέλφων τεχνολόγων. 

∆εν λέω ότι υποστηρίζω άκρατα να υπάρχει µία απονοµή 

δικαιωµάτων, όµως όχι µε την έννοια της πώς να το πω, 

εντάξει σας τα παραχωρούµε, αλλά πρέπει να είναι 

γενικότερη κοινωνική η σκέψη µας, µε το σκεπτικό ότι και 

αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν δουλειά. Νοµίζω σ’ 

αυτό όλοι συµφωνούµε ότι πρέπει να έχουν κάποια 

δικαιώµατα, ανάλογα µε το αντικείµενο το σπουδών τους. 

 Το δεύτερο πράγµα είναι η έκθεση της Επιτροπής 

Ανταγωνισµού. Η Έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισµού 

που έχει καταρτιστεί στα πλαίσια του νόµου 3959 στην 23 

παράγραφος δεν θυµάµαι, δίνει τη δυνατότητα σε µία 

επιτροπή να εκφράζει την άποψή της, όποτε της ζητείται ή 

αυτοβούλως.  

 Η Επιτροπή Ανταγωνισµού έχει φτιαχτεί µε τη µορφή 

της Ανεξάρτητης Αρχής. Αυτό κατά τη γνώµη µου έγινε για 

να υπάρχει µία πώς να το πω; Παράπλευρη οµάδα πίεσης. 

∆ηλαδή αντί να προτείνω εγώ το νοµοσχέδιο, προτείνεται 

µε βάση το σκεπτικό του ελεύθερου ανταγωνισµού, όπως 

υιοθετείται από την επιτροπή αυτή και ανάλογα µε τον 

τρόπο που αυτή την αντιλαµβάνεται. 

 Πρέπει όµως να γνωρίζουµε, ότι τα νοµοσχέδια που 

κατατέθηκαν στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, είναι απόρροια 

του µνηµονίου συνεργασίας. Όχι µεσοπρόθεσµο, είναι 

απόρροια του µνηµονίου συνεργασίας κι ακριβώς έτσι 

προβλεπόντουσαν µέσα να κατατεθούν µέχρι το 2013. 
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Όπου και κατατέθηκαν. Τέλος ∆εκεµβρίου νοµίζω 

κατατέθηκαν στην επιτροπή. 

 Η επιτροπή συνεδρίασε και γνωµοδότησε. Μάλιστα οι 

προτάσεις της επιτροπής τελικά πρέπει να γνωρίζουµε ότι 

ήταν δυσµενέστερες ως προς το τελικό σχέδιο νόµου σε 

πολλά θέµατα, όχι σε όλα. Όπου υπήρξε µία 

διαφοροποίηση, θα έλεγα ότι ήτανε θέµα τελευταίων 

αλλαγών και ίσως πρόχειρης αντιµετώπισης. 

 Για το θέµα του ελεύθερου ανταγωνισµού δεν θέλω να 

ξεκινήσω να µιλάω τώρα, αλλά ο τρόπος που τον 

αντιλαµβάνοµαι και ο τρόπος που πιστεύω ότι τον έχει δει 

η επιτροπή, δεδοµένου το ότι το επάγγελµά µας έχει 

ιδιαιτερότητες της εφαρµοσµένης επιστήµης, και θέµατα 

τεχνικών προβληµάτων που χρήζουν πρωτοτυπίας, τα 

οποία η επιτροπή προφανώς δεν µπορεί να τα δει και αυτό 

φαίνεται από την τελική της εισήγηση. 

 Από ‘κει και έπειτα, νοµίζω ότι πρέπει να 

προετοιµαστούµε, εκτός της διαµαρτυρία που πιστεύω ότι 

είναι επιβεβληµένη και το έχουµε κάνει ήδη στη ∆ιοικούσα 

και θέλω και µία παρένθεση να κάνω στο τέλος για το θέµα 

µε το οποίο λειτουργεί η ∆ιοικούσα. Αλλά έξω από τις 

διαφωνίες είναι θέµατα τα οποία αν τώρα δεν δράσουµε µε 

κριτήριο τον άξονα της αποτελεσµατικότητας, θα τα βρούµε 

αύριο πάλι µπροστά µας.        

Είναι καλή η διαµαρτυρία, τη δέχοµαι, και νοµίζω ότι 

το κείµενο της ∆ιοικούσας εξέφραζε τους πάντες, αλλά το 

µέλλον είναι αυτό που προβληµατίζει. Επίσης να ξέρετε ότι 

τα νοµοσχέδια που κατατέθηκαν στην Επιτροπή 

Ανταγωνισµού, δεν συνοδευόντουσαν από αιτιολογικές 

εκθέσεις. ∆ηλαδή να αιτιολογήσουν τον τρόπο µε τον οποίο 

αυτές οι ρυθµίσεις θα ωφελήσουν τον ελεύθερο 

ανταγωνισµό.  Τον πλήρη ανταγωνισµό, όχι τον ελεύθερο, 

τον πλήρη ανταγωνισµό, έτσι για να ακριβολογούµε. 

Προχωρώ λοιπόν στο να σας διαβάσω την εισήγηση 

της ∆ηµοκρατικής Κίνησης Μηχανικών. 
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Αξιότιµε κ. Πρόεδρε της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ 

Ανατολικής Κρήτης  

Μετά την πρόσφατη ψήφιση του Πολυνοµοσχεδίου, 

που έχει γίνει πλέον νόµος, νόµος 4254 του 2014, σε 

συνέχεια της γνωµοδότησης της Επιτροπής Ανταγωνισµού, 

έρχονται αλλαγές στις ρυθµίσεις των επαγγελµατικών 

δικαιωµάτων των µηχανικών όλων των ειδικοτήτων. 

Μετά την εξέλιξη αυτή εκτός της διαµαρτυρίας που 

είναι επιβεβληµένη, όπου κρίνεται ότι παραβιάζεται η 

ισότητα, ο ανταγωνισµός και η δικαιοσύνη στα 

επαγγελµατικά δικαιώµατα, θεωρούµε απαραίτητο το 

Τεχνικό Επιµελητήριο να δράσει άµεσα, µε γνώµονα την 

αποτελεσµατικότητα. 

Είναι προφανές σε αρκετά σηµεία της έκθεσης, 

γνωµοδότηση της επιτροπής, ότι αυτή δεν είναι σε θέση να 

αναγνωρίσει τις ιδιαιτερότητες της εφαρµοσµένης 

επιστήµης και των τεχνικών προβληµάτων που χρήζουν 

πρωτοτυπία λύσεων. Με βάση πολύπλοκους τεχνικούς 

υπολογισµούς.  

Για το λόγο αυτό υποπίπτει σε σφάλµατα, αφού 

προτείνει λύσεις για ένα θέµα που δεν τον γνωρίζει. Κατά 

συνέπεια το τελικό συµπέρασµα της επιτροπής και οι 

προτάσεις της, φαίνεται ότι αδυνατούν να ρυθµίσουν τα 

επαγγελµατικά δικαιώµατα, µε κατάλληλα αντισταθµιστικά 

µέτρα µε τρόπο δίκαιο, µε βάση την αρχή της ισότητας και 

του υγιούς ανταγωνισµού. 

Παρά την αρχική αναφορά και την έκθεση της 

επιτροπής ανταγωνισµού, η σύµφωνη γνώµη του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου, συµπεριλήφθηκε στο τελικό κείµενο του 

νόµου για τη ρύθµιση του επαγγέλµατος µηχανικού. 

Σφάλµα, προλαβαίνω τον συνάδελφο το Ζαχάρη, δεν το 

είχα δει ότι δεν είχε συµπεριληφθεί στο θέµα των 

µηχανολόγων. Άλλωστε το Τεχνικό Επιµελητήριο αποτελεί 

τον οικείο οργανωµένο επαγγελµατικό φορέα, µε τη µορφή 

νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου και τον επίσηµο 
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τεχνικό σύµβουλο της εκτελεστικής εξουσίας. Ωστόσο αυτό 

δεν είναι από µόνο του αρκετό. 

Για τη συνέχεια της προσπάθειας του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου, µε γνώµονα το γενικό συµφέρον κρίνουµε 

ότι είναι απαραίτητο να γίνουν περαιτέρω ενέργειες το 

συντοµότερο δυνατό. Ο λόγος είναι ότι πρέπει να 

περιοριστούν τα σφάλµατα στις ρυθµίσεις που 

προβλέπονται από το νόµο, αναφορικά µε το επάγγελµα 

του µηχανικού. Έτσι προτείνουµε, σχετικό ερώτηµα στο 

Νοµικό Σύµβουλο του Τεχνικού Επιµελητηρίου, αναφορικά 

µε το αν έχει εφαρµογή στην έκδοση των Π.∆. το άρθρο 43 

παράγραφος 2 του συντάγµατος, και αν αιτιολογείται η 

επιχειρηµατολογία της παραγράφου 33 της έκθεσης της 

Επιτροπής Ανταγωνισµού. 

Ερώτηµα που να αφορά τη νοµιµότητα 

συνταγµατικότητα, εκχώρησης της αρµοδιότητας 

εισήγησης, στην προβλεπόµενη από το νόµο επιτροπής, 

για την έκδοση των σχετικών Π.∆. που ρυθµίζουν το 

επάγγελµα. 

Να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες το συντοµότερο 

δυνατόν, ώστε να αποσαφηνιστεί ποια θα είναι τα µέλη που 

θα απαρτίσουν την επιτροπή και ποιες θα είναι οι 

ειδικότητές τους, ώστε αν χρειάζεται το Κεντρικό Τεχνικό 

Επιµελητήριο, να προβεί σε δράσεις, προκειµένου να µην 

ζηµιωθεί ο κλάδος και το γενικό συµφέρον. 

Μία κουβέντα για την εισήγηση. Καταρχήν το Τεχνικό 

επιµελητήριο που αποτελεί τον κύριο οργανωµένο 

επαγγελµατικό φορέα µε τη µορφή ΝΠ∆∆ και τον επίσηµο 

τεχνικό σύµβουλο της εκτελεστικής, ούτως ή άλλως, µε 

βάση το Π∆ 38/06 αν θυµάµαι σωστά που ενσωµατώνει την 

ευρωπαϊκή οδηγία, νοµίζω από 1-1-2013 θα ήταν αρµόδιο 

να χορηγεί επαγγελµατικά δικαιώµατα στους αποφοίτους 

του εξωτερικού που έρχονται να αναγνωριστούν. Αν δεν µε 

απατά η µνήµη µου. 

Πάνω σ’ αυτό το επιχείρηµα και στη συζήτηση που 

έγινε στη ∆ιοικούσα, θέλω να απαντήσω και να πω για το 
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ρόλο που πρέπει να παίξει το Τεχνικό Επιµελητήριο, είτε 

ως σύµφωνη γνώµη είτε ακόµα πιο σωστά να βγάλει αυτό 

το Π.∆. Αυτό ειπώθηκε κάποια στιγµή στο Τεχνικό 

Επιµελητήριο. Πρέπει όµως να γνωρίζετε ότι το 

αναφερόµενο, η αναφερόµενη παράγραφος 33 µέσα στην 

έκθεση της επιτροπής ανταγωνισµού, αποδοµεί, 

προσπαθεί να αποδοµήσει ακριβώς αυτό το επιχείρηµα. 

∆ηλαδή ότι δίνοντας το δικαίωµα ή έστω ακόµα και τη 

σύµφωνη γνώµη στο Τεχνικό Επιµελητήριο, είναι δυνατόν 

να εισαγάγει περιορισµούς στο επάγγελµα του µηχανικού. 

Άρα λοιπόν πρέπει να το δούµε λίγο πιο ανοιχτά, όχι 

σαν ελεηµοσύνη προς τους τεχνολόγους, αλλά γιατί είναι 

βασικό στοιχείο λειτουργίας, της κοινωνίας µας και του 

τρόπου που λειτουργεί πιστεύω το Τεχνικό Επιµελητήριο, 

δίνοντας βάση στο κοινωνικό θέµα. ∆εν λέω να 

παραβιαστεί η δικαιοσύνη, να παραβιαστεί η 

αναλογικότητα, να παραβιαστεί η ισότητα, λέω να 

προσπαθήσουµε µε γνώµονα τα όπλα που έχουµε να 

δράσουµε και να προωθήσουµε το θέµα, ώστε κάποια 

στιγµή να λυθεί και να µην διαιωνίζετε στο ΣτΕ. 

Σας ευχαριστώ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστούµε το 

συνάδελφο τον Γολοβάνη. Τώρα έχει σειρά να αναπτύξει 

την εισήγηση- 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Μια µικρή µόνο γιατί διάβασα το άρθρο 43 

του συντάγµατος, συγγνώµη γιατί οι περισσότεροι ίσως να 

µην το έχουν, αυτή την παράγραφο 2 ήθελα να πω. 

 Ύστερα από πρόταση του αρµόδιου Υπουργού, 

επιτρέπεται η έκδοση κανονιστικών διαταγµάτων, µε 

σχετική εξουσιοδότηση του νόµου και µέσα στα όριά της.  

εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικών πράξεων από 

άλλα όργανα της διοίκησης, επιτρέπεται προκειµένου να 

ρυθµιστούν ειδικότερα θέµατα ή θέµατα µε τοπικό 

ενδιαφέρον ή µε χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτοµερειακό. 
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 Εδώ πέρα λοιπόν θεωρεί και η Επιτροπή 

Ανταγωνισµού, ότι κάνοντας χρήση αυτού του άρθρου 

εισάγουµε ή πιθανολογεί ότι θα εισάγουµε εµπόδια στο 

επάγγελµα. 

 Ευχαριστώ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, ευχαριστούµε 

συνάδελφε Γολοβάνη. 

 Τώρα το λόγο έχει ο συνάδελφος Αναγνώστου για την 

εισήγηση της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης Μηχανικών. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Καλησπέρα κι από µένα, εγώ θα σας 

διαβάσω τις διαπιστώσεις µας και τις προτάσεις µας επί 

του πολυνόµου που έχει πλέον και θα ξεκινήσω από το 

πολυνοµοσχέδιο, το πολυλόγους προκύπτει, µπορεί. 

 Θα ξεκινήσω λοιπόν από τις γενικές διαπιστώσεις, οι 

οποίες είναι: 

 Είναι αδιανόητο καταρχήν, είναι απαράδεκτο και 

επικίνδυνο για τη δηµοκρατία µας να ψηφίζονται νόµοι µε 

ισοπεδωτικές, πρόχειρες και καινοφανείς διαδικασίες 

κατεπείγοντος. 

 Μια πρακτική που υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση 

και εφαρµόζεται συστηµατικά, εγκαθιδρύοντας σταδιακά 

ένα έλλειµµα δηµοκρατίας, ευτελίζοντας το θεσµικό ρόλο 

του κοινοβουλίου. 

 Για ακόµα µία φορά ψηφίστηκε µε οριακή πλειοψηφία, 

εκβιασµούς, ένα πολυνοµοσχέδιο µε χιλιάδες ρυθµίσεις, 

χωρίς κοινοβουλευτική επεξεργασία και συζήτηση σε τρία 

άρθρα. 

 Σε ότι αφορά τους µηχανικούς- 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ησυχάστε συνάδελφοι, 

ησυχάστε, ησυχάστε λίγο να ακούσουµε την εισήγηση. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Σε ότι αφορά τους µηχανικούς 

περιλήφθηκαν ρυθµίσεις που απορυθµίζουν το 
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επαγγελµατικό περιβάλλον, οι οποίες θα καθορίζουν την 

επαγγελµατική δραστηριότητα και τη ζωή χιλιάδων 

Ελλήνων διπλωµατούχων µηχανικών και οι επιπτώσεις 

τους θα σηµαδέψουν τα τεχνικά έργα, τις εγκαταστάσεις και 

τα βιοµηχανικά προϊόντα, που παράγονται στη χώρα, µε 

ότι αυτό µπορεί να συνεπάγεται. 

 ∆ύο, είναι γενικά αποδεκτό στην κοινότητα των 

µηχανικών, ότι είναι αναγκαία µια γενναία εκσυγχρονιστική 

θεσµική µεταρρύθµιση του πλαισίου που ρυθµίζει το 

επάγγελµα του µηχανικού για όλες τις ειδικότητες και 

διαβαθµίσεις ανεξαιρέτως. Παλαιές, νέες, διπλωµατούχοι, 

πτυχιούχοι.  (αλλαγή κασέτας) 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   -αυτούς της νοµικής κατεύθυνσης που 

εποπτεύονται θεσµικά από το ΥΠΟΜΕ∆Υ και το ΥΠΕΚΑ, 

απόγονοι του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 ∆ύο, είναι αδιανόητο να τηρείται ακόµα η 

αναχρονιστική ταξινόµηση των µηχανικών σε βασικές 

ειδικότητες, εννέα τον αριθµό, σύµφωνα µε τις ανάγκες της 

Ελλάδος του Μεσοπολέµου, η οποία οδηγεί σε στρέβλωση 

του επαγγελµατικού πεδίου των µηχανικών και να 

παραµένουν ακόµα χωρίς επαγγελµατική αναγνώριση νέες 

ειδικότητες διπλωµατούχων µηχανικών, που καλύπτουν τις 

σύγχρονες ανάγκες επιµερισµού και εξειδίκευσης που 

υποβάλει η πρόοδος της επιστήµης. 

 Τρίτον, είναι αδιανόητο να διαγράφεται άκριτα και 

µονοκονδύλια η πανεπιστηµιακή διαδροµή χιλιάδων 

διπλωµατούχων µηχανικών στα Πολυτεχνεία και στις 

Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας ή σε ισότιµα Πολυτεχνεία 

του εξωτερικού, αφήνοντας ορθάνοιχτη την πόρτα, 

κλείνοντας πονηρά το µάτι για επαγγελµατική εξίσωση 

πτυχίων άλλων σχολών, χωρίς πρόβλεψη διαβάθµισης για 

τη δηµόσια ασφάλεια, σπρώχνοντας το θέµα σε µια 

µελλοντική εξειδίκευση των ρυθµίσεων µε Προεδρικά 

∆ιατάγµατα. 
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 Τέταρτον, είναι µεγάλο δείγµα ανευθυνότητας και 

προχειρότητας, τόσο η αρχική διατύπωση των άρθρων 1α, 

2α και 3α της υποπαραγράφου ιγ΄ 12, η οποία στερούσε 

παντελώς τα δικαιώµατα εργασίας των αποφοίτων ΤΕΙ, 

στους κλάδους σπουδών αρχιτεκτονικής τοπογραφίας και 

δοµικών, αλλά είναι ακόµα πιο αχαρακτήριστο και 

αδιανόητο το πώς αφαιρέθηκε και διαγράφηκε, χωρίς 

δεύτερη σκέψη, η φράση των Πολυτεχνείων και των 

Πολυτεχνικών Σχολών και του πανεπιστηµιακού τοµέα, ως 

προαπαιτούµενο αυτών που ασκούν ελεύθερα το 

επάγγελµα του διπλωµατούχου µηχανικού. 

 Είναι προφανές λοιπόν ότι µε τον νέο νόµο δεν τίθεται 

το επάγγελµα του µηχανικού σε µια νέα σύγχρονη βάση, 

σύµφωνα µε τις επιταγές των τεχνολογικών εξελίξεων και 

των παραγωγικών αναγκών, που χρειαζόµαστε για την 

ανάδειξη στην κοινωνία και στην οικονοµία της χώρας. 

 Είναι τόσο προφανής η προχειρότητα των ρυθµίσεων, 

όπου για τους κλάδους της δοµικής κατεύθυνσης, λόγω της 

τριβής µεταξύ πτυχιούχων και διπλωµατούχων, 

απαλείφτηκε η διάκριση των διπλωµατούχων µηχανικών ως 

αποφοίτων Πολυτεχνείων. ∆ιατηρήθηκε ορθά η διάκριση 

των διπλωµατούχων µηχανικών από κάθε άλλους στους 

µηχανικούς της γεωµηχανικής κατεύθυνσης, γιατί αυτό 

ήτανε το αίτηµα όσων πυροδοτούσαν τη διαµάχη µεταξύ 

µηχανικών ΕΤΕΜ.  

 ∆ιατηρείται στις ειδικότητες της γεωµηχανικής 

κατεύθυνσης και επεκτείνεται στις ειδικότητες της δοµικής 

κατεύθυνσης, η λογική απονοµής πιστοποίησης, ακόµα και 

στους διπλωµατούχους µηχανικούς, από µια επιτροπή που 

ελάχιστα έως καθόλου µπορεί να κρίνει την επάρκεια του 

γνωστικού πεδίου τους. Αφού η σύνθεσή της δεν παρέχει 

τέτοια εχέγγυα, πόσο µάλλον να κρίνει και να εισηγηθεί 

προκειµένου να έχει και τη σύµφωνη γνώµη ή µη του ΤΕΕ 

το ΑΠ∆, που απαιτούνται για τις επικαλύψεις βασικών 

γνωστικών πεδίων µεταξύ των διάφορων ειδικοτήτων. 
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 Στον αντίποδα µε το νόµο 4233/14, δύο µήνες πριν το 

Πολυνοµοσχέδιο, µεταξύ άλλων παρέχεται η δυνατότητα 

στο ΤΕΕ να λειτουργεί ως φορέας πιστοποίησης των 

τεχνικών επαγγελµάτων και να τηρεί σχετικά µητρώα. Θα 

περίµενε λοιπόν κανείς, ότι µέσα σ’ αυτό το δίµηνο θα 

µπορούσε να εξειδικευτεί θεσµικά η εκτέλεση των 

αρµοδιοτήτων, των προβλεπόµενων επιτροπών, από τον 

µηχανισµό που θα ίδρυε το ΤΕΕ, πράγµα που δεν έγινε. 

Έτσι διαφορετικές επιτροπές κι ένας φορέας πιστοποίησης 

θα ασχολούνται µε το ίδιο αποκλειστικά αντικείµενο, 

οδηγώντας σε νέες συγχύσεις και προβλήµατα, ακόµα κι 

εκεί που δεν υπάρχουν. 

 Είναι απαραίτητος ένας φορέας πιστοποίησης 

πιστεύουµε εµείς, µε εχέγγυα όµως επιστηµονικής 

επάρκειας και την κρίση γνωστικής επάρκειας για όλα τα 

τεχνικά επαγγέλµατα και όλες τις επιστηµονικές 

ειδικότητες, µε οποιαδήποτε διαβάθµιση. Καµία άλλη 

επιτροπή δεν χρειάζεται για το αντικείµενο αυτό. 

 Τέταρτον, θεωρούµε ότι το εύρος της επαγγελµατικής 

αρµοδιότητας όλων των τεχνικών αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ, 

Πανεπιστηµίων της αλλοδαπής κ.λ.π., θα πρέπει να 

καθορίζεται µε αυστηρή εφαρµογή των προβλεπόµενων 

στα εδάφια 3α, 3β, 3γ, της υποπαραγράφου ιγ΄ 12, έτσι 

ώστε να µην υπάρχει εξίσωση πτυχίων και αρµοδιοτήτων. 

Επιπλέον αν και δεν µπορεί να παραγνωριστεί η ευθύνη 

κλαδικών συλλόγων και ΤΕΕ, καθώς και της πολιτείας για 

τη διόγκωση των αλληλοεπικαλύψεων ειδικοτήτων και 

δικαιωµάτων, αλλά και για την αδιάλλακτη στάση στην 

κατοχύρωση και οριοθέτηση δικαιωµάτων για τις νέες 

ειδικότητες, πιστεύουµε ότι το διάστηµα των 6 µηνών που 

ορίζει ο νόµος για την έκδοση των Π.∆., είναι ελάχιστο και 

ανεπαρκές για την ουσιαστική µελέτη και αξιολόγηση όλων 

των εκκρεµοτήτων και στην πραγµατικότητα πιστεύουµε ότι 

θα οδηγηθούµε όπως συνήθως σε αδιέξοδο και 

τραγελαφικές καταστάσεις, από την αρχή του νέου έτους. 
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 Πέµπτον, η υποπαράγραφος α3 εδάφιο β΄, που 

αναφέρεται στο ΤΣΜΕ∆Ε, και σε οφειλόµενες εισφορές 

συναδέλφων, εδώ τώρα νοµίζω είναι µια ευνοϊκή 

παράγραφος, δυστυχώς βέβαια αναφέρεται µόνο στα έτη 

’11, ’12 και ’13, διασφαλίζει την ιατροφαρµακευτική 

περίθαλψη διαχωρίζοντάς την από τη διεκδίκηση της 

οφειλής ή την πορεία της ρύθµισης. Εποµένως θεωρείται 

νοµίζω θετική, ξαναλέω, γιατί έµµεσα αναγνωρίζει τ ις 

ευθύνες που έχει το κράτος, την αδυναµία µεγάλης µερίδας 

συναδέλφων, να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές τους 

εισφορές, κατά τη διάρκεια της συνεχιζόµενης ύφεσης και 

του µνηµονίου. 

 Επισηµαίνεται όµως ότι, θα πρέπει να επεκταθεί και 

να δίνει τη δυνατότητα η ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης 

σε όλους τους συναδέλφους, ανεξαρτήτων των ετών 

δηµιουργίας της οφειλής, και να συνδεθεί µε ευνοϊκότερες 

ρυθµίσεις, οι οποίες θα επιτρέπουν σε συναδέλφους να 

είναι και συνεπείς. Αν η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη δεν 

συνδεθεί και µε ρυθµίσεις που θα έχουν (-) ανάπτυξης, 

τότε η ληστρική πρακτική για την αναγκαστική είσπραξη 

των οφειλών, θα την επισκιάσει. 

 Έξι, η κατάργηση απόδοσης µεγάλου µέρους των 

προβλεπόµενων από το νόµο 2326/40 εισφορών υπέρ 

ΤΣΜΕ∆Ε, εδάφιο Ιθ της υποπαραγράφου Ια3 του νέου 

νόµου, θα διογκώσει τα ήδη τεράστια προβλήµατα του 

ταµείου µας, στερώντας τους ένα µεγάλο µέρος των 

εσόδων από εργασίες µελέτης και κατασκευής έργων. 

Άραγε αναρωτιόµαστε αυτή την απώλεια θα την 

αντισταθµίσουν το (-) των συναδέλφων µε οφειλές;  

 Τώρα, µερικές ειδικές διαπιστώσεις που κάναµε στην  

υποπαράγραφο καταρχήν ιγ΄ 12, είναι οι εξής: 

 Πρώτον, υπάρχει σοβαρότατη έλλειψη στην 

ουσιαστική αποσαφήνιση των όρων, επάγγελµα πολιτικού, 

αρχιτέκτονα, τοπογράφου, το οποίο θεωρούµε ότι είναι και 

το βασικότερο µειονέκτηµα της συγκεκριµένης ενότητας. Η 

αόριστη αυτή αναφορά απλώς συνεχίζει και επικαιροποιεί 
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την υφιστάµενη πολυνοµία, η οποία µας οδήγησε στις 

σηµερινές χαοτικές καταστάσεις. 

 ∆ύο, θεωρούµε ότι κινούνται σε ορθή κατεύθυνση οι 

ρυθµίσεις των εδαφίων 3α, γ, δ, του άρθρου 4, παρόλα 

αυτά η εσκεµµένη όπως πιστεύουµε ασάφεια που 

προκύπτει από τον µη προσδιορισµό αυστηρά και ανά 

επαγγελµατική δραστηριότητα αυτών των παραµέτρων, 

δηµιουργεί δυνητικά νέες πηγές προβληµάτων, οι οποίες 

δεν είναι δυνατόν να λυθούν σε µια εξάµηνη διαδικασία 

σύνταξης των Π.∆. 

 Τρίτον, η αφαίρεση του όρου πανεπιστηµιακής 

εκπαίδευσης, θεωρούµε ότι πρακτικά καταργεί τη διάκριση 

του όρου µηχανικός, µεταξύ των αποφοίτων 

Πανεπιστηµίων, ΑΤΕΙ και λοιπών εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων. Βέβαια η κατηγοριοποίηση που σαφώς 

προτείνεται στο άρθρο 4, σε συνδυασµό µε την υποχρέωση 

της σύµφωνης γνώµης του ΤΕΕ, πιθανότατα είναι ένας 

έντεχνος τρόπος για να το τακτοποιήσουµε µάλλον 

αργότερα. Θα δούµε όµως, δεν το υπόσχεται κιόλας. 

 Τώρα, έχουµε κάποιες προτάσεις, κάνω κάποιο 

λάθος; Έχω ξεχάσει κάτι Γιάννη; 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Όχι, όχι προχώρα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προχώρα, προτάσεις. 

Κάτι αναφέρεις υποπαράγραφος στ 23, µήπως θέλεις να 

πεις κάτι εκεί; 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Πού ξεχάστηκα; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Υποπαράγραφος στ 23. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Σωστά. Ναι πριν πάµε στην 

υποπαράγραφο στ 23, έχουµε κι ένα τέταρτο στην ιγ΄ 12, 

που λέει ότι θεωρούµε επίσης και µένει δείγµα 

προχειρότητας και επιπολαιότητας, χωρίς να µπορούµε να 
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προσδιορίσουµε τι από τα δύο είναι χειρότερο, τη µη σαφή 

αναφορά των µελών της επιτροπής του άρθρου 4, καθόσον 

δίνει το δικαίωµα στον εκάστοτε Υπουργό, Κυβέρνηση, να 

ασκεί προσωπική και κατά το δοκούν πολιτική, 

επαναπροσδιορίζοντας κατά το γούστο του τις 

επαγγελµατικές αρµοδιότητες µηχανικών και τεχνικών. 

 Και τώρα πηγαίνοντας στην υποπαράγραφο στ΄ 23, η 

πρώτη παρατήρηση είναι, η πρώτη πρόταση. Θεωρούµε 

θετική την προσθήκη του όρου µηχανικοί στις διατάξεις του 

3982/11 που αποκαθιστά την αδικία για τους συναδέλφους 

που ελέγχονται από το τέως Υπουργείο Βιοµηχανίας. 

 ∆ύο, θεωρούµε θετική την συµπλήρωση των 

κατηγοριών εργασιών που προβλέπονταν από τον ίδιο 

νόµο µε την προσθήκη του εδαφίου 2β γιατί προβλέπει 

δυνατότητα κατοχύρωσης δικαιωµάτων µελλοντικών των 

χρονολογιών εργασιών κ.α., χωρίς την προϋπόθεση 

έκδοσης νέου νόµου. 

 Τρία, θεωρούµε απαράδεκτη τη µη υποχρέωση 

ύπαρξης σύµφωνης γνώµης του ΤΕΕ για την έκδοση των 

Π.∆. 

 Τέταρτον, θεωρούµε θετική την τροποποίηση του 

ίδιου νόµο όσον αφορά τη µη υποχρέωση µόνο των 

αποφοίτων µηχανικών του πανεπιστηµιακού τοµέα 

αλλοδαπής ή ηµεδαπής, να ακολουθήσουν τη διαδικασία 

πιστοποίησης για τη χορήγηση άδειας εξασκήσεως 

επαγγέλµατος. 

 Πέντε, συµφωνούµε γενικά µε τις διαπιστώσεις του 

συλλόγου µηχανολόγων Κρήτης και δεν θα διστάσουµε να 

τις υιοθετήσουµε στην πρότασή µας εξ ολοκλήρου. 

 Και πηγαίνοντας στις προτάσεις µας, τώρα µπορούµε 

να πάµε, ωραία. 

 Θεωρούµε ότι ο συγκεκριµένος νόµος, κοιτάξτε 

κάτσαµε και κάναµε µέρες και ώρες να τα βάλουµε ένα – 

ένα, πρόταση – πρόταση. Εποµένως καταλαβαίνω ότι 

γίνοµαι κουραστικός. Θα µπορούσα να πω κάποια 

πράγµατα αλλά µετά. Πρώτον δεν θα ήτανε πρόταση, 
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δεύτερον δεν θα ήτανε λεπτοµερέστατη πρόταση. Άρα 

µπορεί να το διαβάζω από µέσα, να µε συγχωρέσετε, θα 

σας κουράσω, αλλά κάπως έτσι γίνεται. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, πάµε. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Λοιπόν, θεωρούµε λοιπόν ότι ο 

συγκεκριµένος νόµος αν ισχύσει και εφαρµοστεί όπως έχει 

ψηφιστεί, στην πραγµατικότητα βάλλει ευθέως κατά των 

επαγγελµατικών δικαιωµάτων των µηχανικών. Και οδηγεί 

µε µαθηµατική ακρίβεια στην υποβάθµιση των ελληνικών 

πολυτεχνικών σχολών. 

 Πρέπει να ενεργοποιηθούµε στην κατεύθυνση της 

ολικής ανατροπής, της φιλοσοφίας του και στην πρακτική 

κατάργησή του. Έτσι προτείνουµε τις παρακάτω δράσεις 

και αλλαγές. 

 Ένα, να ενεργοποιηθούν άµεσα οι επιστηµονικές 

επιτροπές του ΤΕΕ, για να καθορίσουν το βασικό 

αντικείµενο δραστηριότητας κάθε ειδικότητας. Επίσης να 

καθορίσουν τα επίπεδα επαγγελµατικής δραστηριότητας 

και να ορίσουν τους περιορισµούς τους, ως προς τη 

δυνατότητα άσκησης δραστηριότητας αυξηµένου επιπέδου. 

Το αύριο είναι ήδη αργά όταν ως ΤΕΕ έχουµε αδρανήσει 

για δεκαετίες. 

 ∆ύο, να συγκεραστούν από το ΤΕΕ οι θέσεις των 

επιτροπών, έτσι ώστε να υπάρχει ουσιαστική τοποθέτηση 

του επί των προς έκδοση Π.∆.  Οποιαδήποτε καθυστέρηση 

θα προκαλέσει ανεπανόρθωτα προβλήµατα στο µέλλον 

όλων των συναδέλφων, όλων των ειδικοτήτων, που κάποια 

στιγµή θα κληθεί ένας νέος νόµος να τα επιλύσει.  

∆ιαφωνούµε απόλυτα µε την υιοθέτηση οποιασδήποτε 

στείρας στάσης καταγγελίας, αφού από τη µία τα θέµατα 

που βάζει ο νέος νόµος είναι υπαρκτά εδώ και χρόνια, και 

από την άλλη µία ουσιαστική συµµετοχή του κλάδου των 

µηχανικών στη διαδικασία σύνταξης των Π.∆., µόνο 

µεγαλύτερα προβλήµατα θα φέρει σε όλους. 
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 Τρίτον, πρέπει να επιδιώξουµε την τροποποίηση της 

παραγράφου 4 του άρθρου 4 της υποπαραγράφου Ιγ12, 

έτσι ώστε να οριστούν αυστηρά τα µέλη της επιτροπής 

καθορισµού επαγγελµατικών προσόντων – κατηγοριών. 

 Τέσσερα, πρέπει να επιδιώξουµε την τροποποίηση 

του εδαφίου 3α της υποπαραγράφου στ΄ 23, έτσι ώστε να 

απαιτείται και γι ’  αυτές τις ειδικότητες η έκδοση Π.∆. µε τη 

σύµφωνη γνώµη του ΤΕΕ.  

 Πέµπτον, πρέπει να επιδιώξουµε την τροποποίηση 

των άρθρων 1α, 2α, 3α, της υποπαραγράφου ιγ΄ 12, µε 

αντικατάσταση της έκφρασης στους κατόχους διπλώµατος 

των ιδρυµάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, µε την 

διατύπωση στους κατόχους διπλώµατος των 

Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

ίσως κατόχους πτυχίων των ιδρυµάτων της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης. Έτσι ώστε ο τίτλος διπλωµατούχος 

µηχανικός, να συνεχίσει να αφορά µόνο αποφοίτους 

βασικής πενταετούς εκπαίδευσης. Να θεσµοθετηθεί ειδική 

επιτροπή αποτελούµενη από εκπροσώπους του ΤΕΕ, του 

Υπουργείου Παιδείας, των ΑΕΙ, ΤΕΙ, της επικράτειας, 

ούτως ώστε µε τη δηµιουργία νέας ειδικότητας ή κύκλου 

σπουδών στο µέλλον, σε οποιαδήποτε σχολή ή ίδρυµα να 

είναι υποχρεωµένη αλλά και κατάλληλα προετοιµασµένη η 

πολιτεία να θεσπίσει τόσο τη δηµιουργία της σχολής, όσο 

και τα επαγγελµατικά της δικαιώµατα ή το επαγγελµατικό 

της πεδίο κατά άλλους, κάθε νέας ειδικότητας αυτής. Με 

αυτό τον τρόπο θα σταµατήσει οριστικά το φαινόµενο που 

βιώνουν σήµερα οι νέες ειδικότητες, δηλαδή να παράγονται 

µηχανικοί χωρίς σαφή και προκαθορισµένα δικαιώµατα, 

έχοντας θολό κι ασαφές πεδίο εφαρµογής της 

επιστηµονικής τους µόρφωσης και κατάρτισης. 

 Έβδοµο, να τροποποιηθεί το εδάφιο Ιθ΄ της  

υποπαραγράφου α3, έτσι ώστε να συνεχίζουν να 

αποδίδονται στο ΤΕΕ οι πόροι που προβλέπονταν στα 

εδάφια Ιβ και Ιστ. 

 Σας κούρασα, τελείωσα. 



 Συνεδρίαση 3
η
              28

η ς
  Απριλίου   2014           σελίς   48 

 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστούµε το 

συνάδελφο Αναγνώστου και πάµε στην επόµενη εισήγηση. 

Θα την παρουσιάσει ο συνάδελφος Ασσαριωτάκης. 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:   Καλησπέρα κι από µένα. 

 Αποφασίσαµε σαν σύλλογος µηχανολόγων να 

υποβάλλουµε µία εισήγηση η οποία αφορά συνολικά τα 

επαγγελµατικά δικαιώµατα, δηλαδή όσοι την έχετε διαβάσει 

θα έχετε παρατηρήσει ότι δεν γίνεται καµία αναφορά ειδικά 

στα ΙΝ.  

 Είµαστε λίγο εξοργισµένοι εδώ και πολύ χρονικό 

διάστηµα, γιατί αυτή η ιστορία είναι από πέρυσι. 

 Σαν σύλλογος είχαµε αντιδράσει και τοπικά από τον 

Φλεβάρη µε το πόρισµα της Επιτροπής Ανταγωνισµού και 

πανελλαδικά. Και ήρθε πολύ σύντοµα, µάλιστα εδώ το 

σχολιάζαµε σε µια προηγούµενη συνεδρίαση της 

Αντιπροσωπείας το πόρισµα της Επιτροπής Ανταγωνισµού, 

κι έφτασε πάρα πολύ γρήγορα να το έχουµε σε νόµο. 

 Ουσιαστικά να δούµε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα, 

έχουµε τρία θέµατα, σε τρία επίπεδα. Το πρώτο θέµα έχει 

να κάνει µε το πώς αντιµετωπίζει η πολιτεία τους 

µηχανικούς είτε είναι διπλωµατούχοι είτε είναι τεχνολογικής 

κατεύθυνσης.  

 Το δεύτερο θέµα έχει να κάνει µ τα δικαιώµατα µεταξύ 

µας. Μεταξύ των ειδικοτήτων των διπλωµατούχων 

µηχανικών. 

 Και το τρίτο θέµα έχει να κάνει η σχέση µας µε τους 

τεχνολόγους. Μέχρι τώρα κλείναµε τα µάτια.  

 Επειδή το πράγµα έχει φτάσει στο απροχώρητο, 

δηλαδή βρισκόµαστε νοµίζω σ’ ένα σηµείο που ορίζονται 

τα πάντα, θα πρέπει να τα ορίσουµε εκ του µηδενός.  

 Ξεκινώντας λοιπόν την εισήγηση για να µην σας 

κουράζω άλλο. 

 Με την ιδεολογική και οικονοµική επικράτηση του 

οικονοµικού νεοφιλελευθερισµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
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ξεκίνησε η «απελευθέρωση» του επαγγέλµατος του 

µηχανικού. Αυτό όµως έχει ξεκινήσει ήδη από το 1989 µε 

µία σειρά από ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως Bolgen Stain, 

συνθήκη της Μπολόνια, όπου επιχειρείται η αποσύνδεση 

του πτυχίου – διπλώµατος από τα επαγγελµατικά 

δικαιώµατα και κατά συνέπεια η απορρύθµιση των 

εργασιακών σχέσεων. 

 Στη χώρα µας τώρα για 10ετίες, τα επαγγελµατικά 

δικαιώµατα καθορίζονταν όχι µόνο µε βάση την αρχή της 

αντιστοίχισης γνωστικού αντικειµένου και επαγγελµατικής 

ύλης, αλλά κυρίως µε βάση την αριθµητική υπεροχή 

ορισµένων ειδικοτήτων. Η τακτική αυτή δηµιούργησε µε τη 

σύµφωνη γνώµη του κεντρικού ΤΕΕ, έντονο ανταγωνισµό 

µεταξύ των ειδικοτήτων και κεκτηµένα που παραβιάζουν 

κάθε έννοια δικαίου. 

 Στη συνέχεια η δηµιουργία σχολών µε εξειδικευµένο 

αντικείµενο χωρίς την αντίστοιχη εξειδίκευση στην αγορά 

εργασίας, και χωρίς την θεσµοθέτηση επαγγελµατικών 

δικαιωµάτων των αποφοίτων των σχολών αυτών, 

προκάλεσε έντονες αντιπαραθέσεις µεταξύ των νέων και 

των βασικών ειδικοτήτων. 

 Τα τελευταία χρόνια µετουσιώθηκε σε πράξη η 

αποσύνδεση διπλώµατος και επαγγελµατικών δικαιωµάτων, 

µε την εισαγωγή της αρχής όλοι για όλα. Αυτό που ζούµε 

δηλαδή σήµερα και την πιστοποίηση προσόντων. Αυτό 

είναι το µοντέλο το οποίο προωθείται, αυτό το είδαµε σε 

επιµέρους αντικείµενα. Θα σας θυµίσω τις ενεργειακές 

επιθεωρήσεις. Θα σας θυµίσω τους ελεγκτές δόµησης σε 

επιµέρους κοµµάτια, θα σας µιλήσω για τις ψυκτικές 

εγκαταστάσεις, λίγο εξειδικευµένο αλλά υπάρχει και εκεί. 

 Επιχειρείται δηλαδή σε τµήµατα, επιµέρους κοµµάτια 

των επαγγελµατικών δικαιωµάτων, να εισάγεται η ίδια 

λογική. Τώρα λοιπόν τι έχουµε; Έχουµε ουσιαστικά αυτό 

που ερχόταν σιγά – σιγά και σε επιµέρους τµήµατα, 

γενικεύεται στο σύνολο και των ειδικοτήτων και των 

επαγγελµατικών δικαιωµάτων. 
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 Παράλληλα τώρα εγκρίθηκε πρόσφατα από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, τέλος Μαρτίου το εθνικό πλαίσιο 

προσόντων. Που προβλέπει 8 επίπεδα. Στο 6ο επίπεδο 

φαίνεται να εντάσσονται τόσο οι διπλωµατούχοι, όσο και οι 

τεχνολόγοι µηχανικοί. Με τη διαβάθµιση αυτή αγνοείται η 

5ετής διάρκεια των σπουδών των Πολυτεχνικών Σχολών. 

∆ηλαδή είµαστε στην κατηγορία του bachelor ουσιαστικά. 

Στο 7ο επίπεδο είναι οι κάτοχοι µεταπτυχιακού διπλώµατος 

και στο 8ο επίπεδο οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. 

 Αν και στο πλαίσιο αυτό δεν γίνεται καµία αναφορά 

στα ιδιωτικά κολέγια, είναι πολύ πιθανόν ότι θα ενταχθούν 

στο ίδιο επίπεδο προσόντων. ∆ιαβάζοντας κανείς ποιοι 

εντάσσονται στο προηγούµενο επίπεδο.  

 Ως φυσικό επακόλουθο όλων των παραπάνω πριν 

λίγους µήνες, µία Επιτροπή Ανταγωνισµού στην οποία δεν 

συµµετέχει ούτε ένας µηχανικός, και µέσα από µία 

διαδικασία προσχηµατικού διαλόγου, γνωµοδότησε για τα 

επαγγελµατικά δικαιώµατα και προλείανε το έδαφος για την 

ψήφιση του πολυνόµου 4254, ισοπεδώνοντας σε ένα βράδυ 

κάθε έννοια ισότητας και δηµοκρατίας, και απαξιώνοντας 

ακόµα περισσότερο τους διπλωµατούχους µηχανικούς. 

 Η παντελής έλλειψη διαλόγου και η ουσιώδης 

τροποποίηση του κειµένου του νόµου, που τελικά 

δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, δηλαδή ο νόµος που ψηφίστηκε µε 

αυτό που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, είναι διαφορετικό, έχει 

διαφορά κι έχει ουσιώδη διαφορά κι έχει να κάνει µε τη 

σύµφωνη γνώµη του ΤΕΕ και τη γνωµοδότηση του ΤΕΕ. 

 Καταλαβαίνουµε όλοι γιατί γνωρίζουµε πως 

καθορίζονται µέχρι τώρα τα επαγγελµατικά δικαιώµατα, τι 

σηµασία έχουν αυτές οι εκφράσεις.  Αυτό έγινε από τη 

Βουλή µέχρι το Προεδρικό Μέγαρο και προφανώς δεν έγινε 

τυχαία. Νοµοτεχνικό δεν είναι αυτό. 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Και νοµοτεχνικό. 
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ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:   Ναι, νοµοτεχνικό Μιχάλη όµως 

καταλαβαίνουµε πολύ καλά, ότι πρόκειται για µια ουσιώδη 

διαφορά. 

 Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ, είναι σχέδιο 

απόφασης, δηλώνει αντίθετη στη φιλοσοφία του νόµου και 

θεωρεί ότι τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των µηχανικών θα 

πρέπει να βασίζονται στις ακόλουθες βασικές αρχές. 

 Πρώτον, ο τίτλος του διπλωµατούχου µηχανικού 

απονέµεται σε αποφοίτους Πολυτεχνικών Σχολών 5ετούς 

διάρκειας και αντιστοιχεί σε επαγγελµατικά δικαιώµατα 

µεταπτυχιακού επιπέδου. Επίπεδο προσόντων εφτά. 

 ∆εύτερον, τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των 

διπλωµατούχων µηχανικών αποδίδονται µε βάση το 

γνωστικό αντικείµενο των σπουδών τους, το οποίο 

προκύπτει τόσο από το πρόγραµµα σπουδών, όσο και από 

την επιστηµονική κατεύθυνση κάθε τµήµατος ή και 

µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών. Τονίζουµε το 

κοµµάτι της επιστηµονικής κατεύθυνσης, γιατί το να έχει 

µία σχολή εισάγει στο πρόγραµµά της δύο ή τρία 

µαθήµατα, δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι οι απόφοιτοι των 

σχολών αυτών έχουν και το γνωστικό αντικείµενο. Γιατί 

αυτό το βλέπουµε πολύ συχνά τελευταία. 

 Τρίτον, η διάκριση που προβλέπει ο νέος νόµος για 

την απόδοση επαγγελµατικών δικαιωµάτων, δηλαδή 

έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος µε τη σύµφωνη γνώµη του 

ΤΕΕ για τρεις ειδικότητες και έκδοση Προεδρικού 

∆ιατάγµατος µε τη γνωµοδότηση του ΤΕΕ για τις υπόλοιπες 

είναι ανεπίτρεπτη, αντιεπιστηµονική, αντιθεσµική και 

αντισυνταγµατική. Γιατί δηµιουργεί καταρχήν δύο 

κατηγορίες διπλωµατούχων µηχανικών.  Η απόδοση των 

επαγγελµατικών δικαιωµάτων όλων των ειδικοτήτων θα 

πρέπει να γίνονται µε τη σύµφωνη γνώµη της 

Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. 

 Τέταρτον, τα επαγγελµατικά δικαιώµατα µεταξύ όλων 

των ειδικοτήτων των διπλωµατούχων µηχανικών, πρέπει να 

είναι ξεκάθαρα, διακριτά και σαφώς οριοθετηµένα. Οι 
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περιπτώσεις επικαλύψεων δικαιωµάτων µεταξύ ειδικοτήτων 

πρέπει να οφείλονται µονάχα σε ουσιαστική επικάλυψη του 

γνωστικού αντικειµένου στις σχολές, κι όχι σε κεκτηµένα 

δικαιώµατα ορισµένων ειδικοτήτων σε βάρος άλλων, όπως 

συνέβαινε έως τώρα. ∆ηλαδή επειδή-, για να το κάνουµε 

λίγο πιο συγκεκριµένο αυτό, εδώ έχουµε ένα νόµο ο οποίος 

έχει ψηφιστεί. Η διάκριση είναι σαφής, να σας θυµίσω ότι 

στην παράγραφο στ που αναφέρονται οι βιοµηχανικές 

ειδικότητες όπως λέγονται, αναφέρονται στον τίτλο ως 

προσόντα επαγγελµατιών. Ο τίτλος του µηχανικού έχει 

φύγει. 

 Εάν λοιπόν αυτός ο νόµος ισχύσει και αύριο δεν 

ψηφιστεί κανένα  Προεδρικό ∆ιάταγµα, ουσιαστικά θα 

έχουµε να µοιράσουµε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των 

βιοµηχανικών ειδικοτήτων. Αν θέλουµε λοιπόν εδώ να 

είµαστε ξεκάθαροι και ουσιαστικοί, θα πρέπει να 

δεσµευτούµε όλες οι ειδικότητες, ότι κανείς δεν βλέπει 

επαγγελµατικά δικαιώµατα άλλων ειδικοτήτων. Θα πρέπει 

να σεβαστούµε αυτό το οποίο έχουµε και µέχρι εκεί. Αυτό 

είναι πάρα πολύ βασικό εάν θέλουµε να µιλήσουµε 

ουσιαστικά και είναι πολύ βασικό και στην έκδοση των 

Προεδρικών ∆ιαταγµάτων. 

 Πέµπτον, η πιστοποίηση προσόντων για 

επαγγελµατικά δικαιώµατα που αντιστοιχούν σε γνωστικό 

αντικείµενο που έχει ήδη διδαχθεί είναι ανεπίτρεπτη. Είναι 

δηλαδή παράλογο, το είπα και την προηγούµενη φορά, 

στην περίπτωση των ενεργειακών επιθεωρήσεων 

θέρµανσης – κλιµατισµού, οι µηχανολόγος µηχανικός, να 

πρέπει να πιστοποιηθεί γι ’  αυτό το οποίο είναι η βασική 

του (-). Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει και στις ψυκτικές 

εγκαταστάσεις. ∆εν µπορεί να συµβαίνει αυτό. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστούµε το 

συνάδελφο Ασσαριωτάκη και τώρα ανοίγει κατάλογος 

ερωτήσεων, ένα λεπτό, µισό λεπτό, τι θέλετε; 
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ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ:  Μας καλέσατε εδώ σαν συλλόγους. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Καταρχήν είσαστε 

ευπρόσδεκτοι αλλά αν θέλετε να πείτε την άποψή σας θα 

την πείτε µετά. Εγώ νοµίζω ότι µε βάση τη διαδικασία του 

κανονισµού, θα πρέπει να υποβληθούν ερωτήσεις από 

όποιον θέλει προς τους εισηγητές, να απαντήσουν οι 

εισηγητές και στη συνέχεια, ακούστε συνάδελφοι. Ένα 

λεπτό, ένα λεπτό. Η διαδικασία είναι η εξής, έχουµε εδώ 

τρεις εισηγήσεις, πρέπει να υποβληθούν ερωτήσεις από 

όποιον θέλει να απαντήσουν οι εισηγητές. Στη συνέχεια να 

δούµε πως θα ακολουθήσουµε τη διαδικασία, να το δούµε 

από κοινού. Η συνέχεια, εκφράζω µια επιφύλαξη για τη 

συνέχεια γιατί θα κάνω εγώ µία πρόταση και θα 

αποφασίσει το Σώµα τι θέλει να κάνει. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Πρόεδρε; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ορίστε. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ο κ. Ασσαριωτάκης είναι Πρόεδρος των 

Μηχανολόγων και κάνει εισήγηση. 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:   Με εισήγηση ήρθα, µε εισήγηση. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ακούστε συνάδελφε, η 

εισήγηση του Ασσαριωτάκη είναι εισήγηση ως µέλος της 

Αντιπροσωπείας. 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:   Του Συλλόγου Μηχανολόγων. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι εντάξει, συνάδελφε τι 

ακριβώς θέλεις; 
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ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ:   Η ουσία είναι να γίνει µια συζήτηση. Η 

τοποθέτησή µας ως σύλλογοι θα είναι στο τέλος µια- 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να απαντήσουν στις 

ερωτήσεις και ευχαρίστως να τοποθετηθείτε. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Μα δεν αρνήθηκε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Να απαντήσουν στις 

ερωτήσεις ρε παιδιά και µετά θα τοποθετηθείτε. Ακούστε 

κάτι, η διαδικασία, µα ένα λεπτό µην παρεξηγούµαστε, η 

διαδικασία είναι η εξής, οι σύλλογοι είναι ευπρόσδεκτοι να 

πουν την άποψή τους, όµως αν δεν απαντήσουν οι 

εισηγητές-, δεν κάνουµε µια ηµερίδα εδώ που λέµε α, β, 

γ, δ. 

 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ:   ∆εν κατάλαβα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τι; 

 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ:   Εισήγηση δεν θα κάνουν οι σύλλογοι; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι, µε βάση τον 

κανονισµό οι σύλλογοι δεν κάνουν εισήγηση. Εισήγηση 

κάνουν τα µέλη της Αντιπροσωπείας. 

 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ:   Εδώ το θέµα είναι τόσο σοβαρό και θα 

κολλήσουµε στη διαδικασία;  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Πρόεδρε αν έχει εισήγηση γιατί να µην την 

κάνει; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μα δεν έχουµε πρόβληµα 

να την ακούσουµε, µα ένα λεπτό, ένα λεπτό. ∆εν έχουµε 

πρόβληµα να την ακούσουµε. Συνάδελφε Χατζηβασίλη, δεν 

έχουµε πρόβληµα να ακούσουµε την άποψή σας, αλλά αν 
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το Σώµα συµφωνεί να τοποθετηθείτε εσείς τώρα και µετά 

να µπουν οι ερωτήσεις, εγώ δεν έχω καµία αντίρρηση. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Ρώτησε το Σώµα Πρόεδρε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, το Σώµα λοιπόν, 

ωραία συνάδελφοι το Σώµα αποφασίζει έτσι; Θέλετε να 

τοποθετηθούν και οι σύλλογοι και µετά να γίνουν οι 

ερωτήσεις στους εισηγητές; Θέλετε. Ωραία, πόσοι 

συνάδελφοι από τους συλλόγους θέλετε να µιλήσετε; ∆ύο, 

ωραία, µέχρι δέκα λεπτά ο καθένας. 

 Συνάδελφε Χατζηβασίλη, έλα στο βήµα. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Και η ΑΜΑΚ όµως θέλει να κάνει τοποθέτηση 

Πρόεδρε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μα ένα λεπτό, κάτσε 

τώρα ρε παιδί µου να δούµε τη διαδικασία. Εισηγήσεις 

συζητάµε τώρα.  

 Συνάδελφε Χατζηβασίλη έλα να πεις την άποψή σου. 

 Ακούστε, µετά που θα τελειώσουν τις εισηγήσεις τους 

οι συνάδελφοι των κλαδικών συλλόγων, θα κάνουµε 

ερωτήσεις, θα απαντήσουν οι εισηγητές και στη συνέχεια 

θα καθορίσουµε την πορεία τι θα κάνουµε σαν Σώµα. 

 Συνάδελφε Χατζηβασίλη έχεις το λόγο. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 

µικροφώνου) 

 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ:   Ε, πού ξέρω εγώ τη διαδικασία; Θα µε 

τρελάνετε τώρα εδώ πέρα; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει ρε παιδιά το 

βρίσκουµε αυτό. 
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ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ:   Πείτε µου και τη διαδικασία πότε µε 

καλύπτει για να ξέρω τι γίνεται. 

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:   Σας ενηµερώσαµε για τη διαδικασία, την 

καταργήσαµε, την αλλάξαµε και σας ακούµε. 

 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ:   Ωραία, απαντάω στο συνάδελφο τον 

Μπάκιντα. 

 Είναι ένα σχέδιο για συζήτηση που δεν έχει παρθεί 

απόφαση από το σύλλογο και το οποίο θέλουνε να το 

θέσουµε υπόψη όλων, για να επανέλθουµε σε µια επόµενη 

συζήτηση. ∆εν νοµίζω ότι θα λυθεί απόψε το θέµα. Με ότι 

αφορµές, µε ότι θέµατα για συζήτηση µπούνε.  

 Ο τίτλος του είναι: «84 χρόνια µετά», ούτε καν 100. 

Από τον 4663/30 στον 4254/14. Τόσα χρόνια φτάσανε 

χωρίς να αποφασίσουµε τι δικαιώµατα θέλουµε να έχουνε 

τα µέλη µας ως ΤΕΕ κι ως σύλλογοι.  

 Στο κείµενο µέσα που θα σας καταθέσω, υπάρχει µία 

εισήγηση του συλλόγου µας -  Κρήτης - σ’ ένα Πανελλήνιο 

Συνέδριο του 2010. Θα δείτε ότι αρκετά πράγµατα από 

αυτά που συµβαίνουν σήµερα τα είχαµε ως Κασσάνδρες 

προβλέψει και επανερχόµαστε σ’ αυτά.   

 Ο τίτλος του κειµένου έρχεται να καταδείξει την 

αδυναµία µας ως διπλωµατούχοι Αγρονόµοι Τοπογράφοι 

Μηχανικοί και κυρίως ως µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου 

Ελλάδος, να διαχειριστούµε και να προβλέψουµε τα 

µελλούµενα και να δείξει την προτίµησή µας να είµαστε 

ουραγοί και να συρόµαστε αµυνόµενοι πίσω από τις 

εξελίξεις. 

 Σίγουρα για κάποιους φταίει το µνηµόνιο, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κυβέρνηση που προωθεί τέτοια 

αντι- όπως θέλετε βάλτε ένα επίθετο, µέτρα και δεν µας 

αφήνει ήσυχους µε τα κεκτηµένα µας δικαιώµατα, όσα και 

όποια έχουµε.  
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 Το µεγαλύτερο µέρος του κειµένου είναι από την 

εισήγηση την προηγούµενη. Θα περάσω το περισσότερο 

κείµενο  και θα πάω απευθείας σε κάποιες προτάσεις. 

 Ως προς το Τεχνικό Επιµελητήριο θα πρέπει 

επιτέλους να αντιµετωπίσει τις ευθύνες του και να 

προχωρήσει άµεσα και χωρίς αποκλεισµούς.  

Να εργαστεί άµεσα και εντατικά να διαµορφώσει τη 

βέλτιστη και οριστική του θέση, την οποία θα υποστηρίξει ή 

θα επιβάλλει στην αρµόδια επιτροπή Τεχνικών 

Επαγγελµάτων. 

 Να προχωρήσει στην αναγνώριση επαγγελµατικών 

προσόντων από βεβαίωση επάρκειας σε συνδυασµό µε την 

κλιµακούµενη επαγγελµατική πείρα. 

 Να κάνει κατανοµή δικαιωµάτων σύµφωνα µε το 

αντικείµενο σπουδών και ανάλογα µε τους κωδικούς 

αριθµούς δραστηριοτήτων της Εφορίας σε όλους τους 

µηχανικούς, παλαιών και νέων ειδικοτήτων.  

Ο σύλλογος και ο κάθε σύλλογος κλαδικός, 

 Να προχωρήσει σε πιστοποίηση σε εξειδικευµένα 

αντικείµενα των µελών του. Εάν δεν µπορεί να τα κάνει 

λόγω νοµικής µορφής, θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία 

και µε τη σφραγίδα του ΤΕΕ. 

 Να προχωρήσει, για το σύλλογο Τοπογράφων µιλάµε 

σε πιστοποίηση των µελών για την τήρηση των 

προδιαγραφών σύνταξης τοπογραφικών διαγραµµάτων µε 

πρότυπα σχέδια και τεύχη, µε την ταυτότητα του συλλόγου. 

 Να παρέµβει στα προγράµµατα σπουδών. 

 Για την εφαρµογή των παραπάνω όµως πρέπει να 

τολµήσουµε τα ανείπωτα, αυτά που δεν θέλουµε-  

(αλλαγή κασέτας)  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τελειώσατε; Ωραία, 

ευχαριστούµε συναδέλφισσα Κουτσουµπού, τώρα ξεκινάµε 

ερωτήσεις προς τους εισηγητές, θα απαντήσουν οι 

εισηγητές και µετά θα δούµε τι θα κάνουµε.  
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 Ερωτήσεις, ποιοι συνάδελφοι θέλουν να κάνουν 

ερωτήσεις; Ο συνάδελφος Καραλάκης, άλλος συνάδελφος ή 

συναδέλφισσα; Φουρναράκης, άλλος; Κατσαράκης, 

Μονιάκης. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Ερωτήσεις είµαστε τώρα έτσι; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ερωτήσεις, άλλος 

συνάδελφος που θέλει να κάνει ερώτηση ή συναδέλφισσα; 

Φανουράκης, άλλος; Μαυρογιάννης. 

 Λοιπόν, κατάλογος ερωτήσεων, Καραλάκης, 

Φουρναράκης, Κατσαράκης, Μονιάκης, Φανουράκης, 

Μαυρογιάννης, είναι κανείς άλλος; Κλείνει ο κατάλογος. 

 Παρακαλώ το συνάδελφο Καραλάκη στο βήµα για την 

ερώτησή του, είπαµε ερωτήσεις έτσι; Και σε ποιον 

εισηγητή απευθύνεται η ερώτηση. 

 

ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ:   Βασικά είναι σε όλους τους εισηγητές, γιατί 

είναι ένα ερώτηµα το οποίο µε έχει προβληµατίσει αρκετά. 

Όσον αφορά τον αθέµιτο ανταγωνισµό µεταξύ των 

διπλωµατούχων µηχανικών και των αποφοίτων ΤΕΙ. 

 Για παράδειγµα, όταν κάποιος εργοδότης θέλει να 

προσλάβει έναν µηχανικό απόφοιτο Πολυτεχνείου, θα 

πρέπει εκτός από τις εισφορές του ΤΣΜΕ∆Ε να πληρώνει 

και εισφορές στο ΙΚΑ, οι οποίες είναι ένα επίσης σοβαρό 

ποσό. Συν το γεγονός ότι, από αυτό απαλλάσσεται ο 

απόφοιτος του ΤΕΙ, ο οποίος έχει µόνο ΙΚΑ, µία 

παράµετρος. 

 ∆εύτερη, όταν είναι να καταθέσουµε µία µελέτη, εµάς 

µας ζητάνε ασφαλιστική ενηµερότητα, πράγµα που δεν 

ζητάνε από τους αποφοίτους- 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Εκτός θέµατος είναι Πρόεδρε, κάνε του µια 

παρατήρηση. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ερώτηση κάνει ο 

άνθρωπος. 

 

ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ:  Όχι, συγγνώµη µιλάµε για τα επαγγελµατικά 

δικαιώµατα, η εισήγηση όλων- 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συγγνώµη αφήστε τον να 

κάνει την ερώτηση. Συνάδελφε ολοκλήρωσε την ερώτησή 

σου. 

 

ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ:   Για το ΤΣΜΕ∆Ε µιλάω. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   ∆εν είναι θέµα αυτό. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία εντάξει να 

τελειώσει την ερώτησή του. Παρακαλώ συνάδελφε 

Καραλάκη ολοκληρώστε την ερώτησή σας. 

 

ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ:   Όχι, εγώ αυτές τις δύο ερωτήσεις ήθελα να 

κάνω και ήθελα να δω γιατί δεν έχουν αναφερθεί αυτά. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Περί αθέµιτου 

ανταγωνισµού. 

 

ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ:   Βεβαίως. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, ο συνάδελφος 

Φουρναράκης. 

 

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ:   Χωρίς διάθεση καµίας κακίας και προς 

τους τρεις εισηγητές είναι η ερώτηση. Γιατί η 5ετής φοίτηση 

σε Πολυτεχνείο θεωρείται κατ' ανάγκη, απ’ ότι κατάλαβα σε 

απλά ελληνικά, ανώτερη από µία 4ετή φοίτηση σ’ ένα ΤΕΙ 

και γιατί δεν υπάρχει διάκριση, δεν πρέπει να υπάρχει 

διάκριση, ανάµεσα στην 5ετη φοίτηση σε µία 

πρωτοκλασάτη σχολή ενός πρωτοκλασάτου Πολυτεχνείου 
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και στην αντίστοιχη φοίτηση σ’ ένα περιφερειακό 

Πολυτεχνείο ή αντίστοιχη σχολή του εξωτερικού, που 

ενδεχοµένως την ακούµε πρώτη φορά στη ζωή µας και δεν 

την ξέρει ούτε ο γείτονάς µας. 

 Είναι δυνατόν να θεωρούµε ότι ο απόφοιτος, για να το 

κάνω σε απλά ελληνικά, ας πούµε της αρχιτεκτονικής του 

Ετεχά ή του Κορνέλ, έχει την ίδια κατάρτιση µε τον 

απόφοιτο της αρχιτεκτονικής µίας πόλης στην Αγγλία που 

κατάφερε τη σχολή της να την κάνει ανώτατης εκπαίδευσης 

δεν ξέρω µε ποιες διαδικασίες ή µε µίας πόλης σε µία 

χώρα του τέως υπαρκτού σοσιαλισµού, όπου σε κάποιες 

από αυτές ξέρουµε πως δίνονται τα διπλώµατα; 

 Το θεωρούµε δεδοµένο δηλαδή ότι µόνο έχοντας έναν 

τίτλο σπουδών 5ετής φοίτησης θα έχουµε κι ένα master 

στο χέρι µας και οι υπόλοιποι που έχουν τελειώσει, 

ενδεχοµένως µία σχολή των ΤΕΙ µε πολύ καλό γνωστικό 

αντικείµενο και µε πολύ καλό επίπεδο, δεν θα µπορούν να 

έχουν τα ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα µε κάποιους που 

έχουνε τελειώσει µια σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 

που ναι µεν θεωρείται 5ετούς φοίτησης, αλλά ξέρουµε 

πάρα πολύ καλά ότι το επίπεδό της είναι ιδιαίτερα χαµηλό; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μάλιστα, µιλάµε για 

αξιολόγηση λοιπόν πανεπιστηµίων που λέµε. 

 Ο συνάδελφος Κατσαράκης. 

 

ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ:   Θέλω να κάνω µία ερώτηση στο 

συνάδελφο Αναγνώστου, µπορεί να µην κατάλαβα καλά, 

γιατί αναφέρθηκαν πάρα πολλά νούµερα και παράγραφοι 

και υποπαράγραφοι του Πολυνόµου. Αλλά δεν καταλαβαίνω 

που είναι το θετικό σηµείο όσον αφορά τη διάκριση 

ανάµεσα στις τρεις ειδικότητες και στον ορισµό της έννοιας 

της µηχανικής. Ότι δηλαδή ουσιαστικά δεν θεωρούµε 

διπλωµατούχους µηχανικούς τις υπόλοιπες ειδικότητες και 

ορίζουµε κάτι γενικό περί µηχανικής, κάτι- Μπορεί να µην 
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κατάλαβα επαναλαµβάνω καλά γι’ αυτό κάνω την ερώτηση 

για να διευκρινιστεί. 

 Εγώ θεωρώ – και κλείνω – είναι µια ερώτηση εδώ, 

σταµατάω εδώ, ότι είναι απαράδεκτο να διαχωρίζονται οι 

ειδικότητες και ότι οι µηχανικοί, οι επαγγελµατίες 

µηχανικοί, εδώ υπάρχουν διπλωµατούχοι µηχανικοί µε 

συγκεκριµένες ειδικότητες. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Μονιάκης. 

 

ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Πάντως έτσι ακούστηκε Γιάννη, δεν ξέρω κι 

εγώ αυτό θα έλεγα, το είπε ο Νίκος και καλύτερα. Κάπου 

εκεί, γιατί σε παρακολουθούσα έγινε ένα µπέρδεµα ή δεν 

εκφράστηκε καλά ή δεν είναι καλά γραµµένο µέσα ή 

εννοείται αυτό που καταλάβαµε.  

 Το ένα θέµα είναι αυτό, µια και το είπε ο Νίκος δεν 

επιµένω, το δεύτερο είναι, θέλω να απευθυνθώ στο 

συνάδελφο τον Γολοβάνη, άµα τελειώσει. Όχι Μιχάλη θέλω 

το εξής, όταν µιλούσε ο Ζαχαρίας, παρουσίαζε την 

εισήγηση ο Ζαχαρίας, κάπου πετάχτηκες για να κάνει µια 

διευκρίνιση ότι αυτό είναι γνωµοδοτικό θέµα, κάτι είπες 

εκεί. Νοµοτεχνικό, αυτό, να το διευκρινήσεις αυτό τι 

εννοείς.  

 Αυτά. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, ο συνάδελφος 

Φανουράκης. 

 

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:   Η ερώτηση απευθύνεται στο συνάδελφο 

τον Ασσαριωτάκη, Ζαχαρία δεν κατάλαβα όµως, ως προς 

το Προεδρικό ∆ιάταγµα που είναι ήδη ψηφισµένο, τι 

προτείνετε, ποια είναι η πρόταση; ∆εν την κατάλαβα. Το 

νόµο ναι. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος 

Μαυρογιάννης. 
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ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:   Εγώ θέλω να κάνω µια ερώτηση στους 

δυο πρώτους εισηγητές. 

 Αυτό εδώ περί επαγγελµατικών δικαιωµάτων έχει µπει 

στο µεσοπρόθεσµο µνηµόνιο, δεν ξέρω πως το έχουνε 

ονοµάσει. Στο µνηµόνιο, το αρχικό. Το οποίο είναι µέσα 

σήµερα µας το πλασάρανε σαν ευρωπαϊκό τέτοιο να 

περάσει και είναι η καταπάτηση των δικαιωµάτων 

µηχανικών και πολλών άλλων.  

Είναι διατεθειµένοι οι ίδιοι οι εισηγητές µαζί µε τις 

παρατάξεις τους να αντιπαλέψουν αυτό το µνηµόνιο, το 

οποίο καταστρατηγεί τα δικά µας δικαιώµατα ή όχι; Ή απλά 

µιλάµε; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα παρακαλούσα το 

συνάδελφο τον Γολοβάνη τώρα για απαντήσεις. 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   Αν θέλετε εγώ για να επισπεύσω τη 

διαδικασία µπορώ να κάνω απαντήσεις και τοποθέτηση, 

µήπως να πάρω τελευταίος για να ξεκινήσουνε µετά τις 

τοποθετήσεις; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μπορείς να απαντήσεις 

και να κάνεις και τη δευτερολογία σου. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Συγγνώµη είπαµε τοποθετήσεις πρώτα 

κάνουµε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εντάξει ρε παιδιά, 

εντάξει, αν θέλει να πει κάτι παραπάνω δηλαδή θα του 

πούµε µην πεις. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Σαν παράταξη εµείς περιµένουµε να 

κάνουµε τοποθέτηση. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, µην φωνάζετε 

τότε. Συνάδελφοι να σας πω κάτι; Στο ίδιο καζάνι βράζουµε 

όλοι. 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   Εγώ ρώτησα παιδιά, ρώτησα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να κοιτάξουµε να 

έχουµε- 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Εσύ ρώτησες, ο Πρόεδρος τι απάντηση δίνει. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, απαντήσεις. 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   Ωραία. Για τον συνάδελφο το Μανώλη τον 

Καραλάκη και γι ’  αυτό είπα ότι σκεφτόµουνα µήπως είναι 

προτιµότερο να κάνω κατευθείαν και τοποθέτηση όσον 

αφορά το θέµα αυτό. Ήθελα να πω ότι – και παρακαλώ 

επειδή πολλά από αυτά έννοιες θα τις χρησιµοποιήσω µε 

κάποια προχειρότητα κι ίσως µε κάποια ένταση για να 

καταδείξω το πρόβληµα που καταλαβαίνω ότι εννοεί ο 

συνάδελφος Μανώλης. ∆εν ζητώ να το στρογγυλέψετε, 

απλά να κατανοήσετε αν κάπου φανεί ότι είναι τραβηγµένο. 

 Στο καθαρό µονοπώλιο λοιπόν µε τη λογική που αν 

θέλετε κάποιος αντιµετωπίζει το Τεχνικό Επιµελητήριο 

µέσα από µία Επιτροπή Ανταγωνισµού, το Τεχνικό 

Επιµελητήριο έχει τον απόλυτο έλεγχο υποτίθεται του 

παραγόµενου προϊόντος και του κόστους της παραγόµενης 

εργασίας. 

 Στον πλήρη ανταγωνισµό όλοι έχουν πρόσβαση κι 

όλοι µπορούν να φύγουν και να εισέλθουν στο επάγγελµα. 

Καταργώντας λοιπόν τα εµπόδια που υποτίθεται ότι βάζει, 

που τοποθετούνται νοµικά ας πούµε για την είσοδο ή την 

έξοδο από το επάγγελµα, γιατί κι εµείς έχουµε εµπόδια για 

την έξοδο από το επάγγελµα έτσι;  Ή µέχρι πρότινος ήτανε 

πολύ έντονα έτσι; ∆εν µπορούσαµε να φύγουµε, ούτε καν 

να ξεγραφτούµε από το ΤΣΜΕ∆Ε ή να παραµείνουµε 
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γραµµένοι στο ΤΕΕ κ.λ.π. και το έχουµε συζητήσει άπειρες 

φορές. 

 Όµως, ενώ οι συνάδελφοι µηχανικοί υπερτερούν στον 

συντελεστή της παραγωγής που λέγεται αν θέλετε να τον 

πούµε τεχνοκρατικό, γνώση, παράλληλα το οριακό κόστος 

το δικό µας είναι πολύ αυξηµένο, µε την έννοια το ότι οι 

ασφαλιστικές µας εισφορές είναι πολύ αυξηµένες σε σχέση 

µε τους αντίστοιχους συναδέλφους τους τεχνολόγους. Αν 

υπήρχε δουλειά, δεν υπάρχει δουλειά. 

 Οπότε λοιπόν σιγά – σιγά θα εισέλθουν θεωρούν 

ωθώντας τον ανταγωνισµό προς τα κάτω, κι άλλες 

επαγγελµατικές οµάδες µέσα σ’ αυτή την αγορά εργασίας. 

Το αποτέλεσµα ενδεχοµένως θα είναι η δηµιουργία 

µεγάλων ας πούµε οµάδων είτε συναδέλφων είτε 

τεχνολόγων µηχανικών, που θα ωθήσουν την τιµή, το 

κόστος κάποια στιγµή όσοι µπορούν προς τα κάτω, 

εντείνοντας πολύ τον ανταγωνισµό και εξωθώντας στην 

έξοδο από την αγορά εργασίας, τους ελεύθερους 

επαγγελµατίες µε την έννοια που το γνωρίζουµε σήµερα. 

Μ’ αυτό τον τρόπο λοιπόν θίγεται ο ελεύθερος 

ανταγωνισµός, ο πλήρης ανταγωνισµός έτσι; Ο πλήρης και 

ο ελεύθερος και ο υγιής, αυτό καταλαβαίνω εγώ από το 

συνάδελφο τον Καραλάκη, έτσι το κατάλαβα εγώ. 

 Εκτός των άλλων αυτό θα οδηγήσει και σε 

αποειδίκευση του τοµέα, γιατί όταν θα εξέλθουν άνθρωποι 

οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν 4-5 

χιλιάδες ασφαλιστικές εισφορές, θα φύγει εκτός 

επαγγέλµατος ένα επιστηµονικό δυναµικό. 

 Ο συνάδελφος τώρα ο Φουρναράκης που έθεσε το 

θέµα της ποιότητας σπουδών. Είπα και πιο πριν, ότι σε 

παλαιότερη εισήγηση που είχα µιλήσει τότε για την 

αξιολόγηση των Πανεπιστηµίων, µόνο ο Πρόεδρος και σε 

συζήτηση ας πούµε προσωπική µεταξύ µας τότε µου λέει, 

ξέρεις είναι και λίγο νωρίς. Τέλος πάντων είχε γίνει µία 

συζήτηση έτσι σε φιλικό κλίµα περισσότερο, αλλά είπαµε 

να µην το προχωρήσουµε. 
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 Εκτός των άλλων όµως, αν το δεις εντελώς 

απλοποιητικά, θα µπορούσε κάποιος να πει ότι είναι πάρα 

πολύ δύσκολο έως εξαιρετικά αδύνατον, ένας συνάδελφος 

που περνάει ή που περνούσε όταν υπήρχαν και δουλειές 

ας πούµε που ήτανε πολύ υψηλή η ζήτηση του 

επαγγέλµατός µας, µε 18 – 19, µέσα σε πέντε χρόνια να 

έχει µία γραµµή εξέλιξης γνωστικού αντικειµένου τέτοια, 

που να έρθει µία 3ετής εκπαίδευση και να την τµήσει µέσα 

σε τρία χρόνια και να έχει γνωστικό αντικείµενο πολύ 

µεγαλύτερο µέσα σε τρία χρόνια. Αυτό απαιτεί προφανώς 

µία καλύτερη οργάνωση στα ΤΕΙ που δεν µπορεί να 

προκύπτει έτσι a priori µε µία απλοποιητική παραδοχή. Και 

ένα επιστηµονικό προσωπικό που διδάσκει εκεί µέσα, που 

θα τους πάρει αυτούς τους φοιτητές ας πούµε που είναι 

του 10 ή του 11 και θα τους ανεβάσει σ’ ένα επίπεδο πάρα 

πολύ υψηλότερο. 

 ∆εν λέω ότι δεν υπάρχουνε διαµάντια, εγώ έχω κάνει 

µάθηµα και στο ΤΕΙ, και το αναγνωρίζω ότι πολλά παιδιά 

έχουν την όρεξη, έχουν τη διάθεση, έχουν το µεράκι. Αυτό 

που πήραν από εκεί µέσα και εκτιµώντας τους καθηγητές 

τους να προχωρήσουν και να το κάνουν ακόµα πιο δυνατό  

και να µπουν µέσα στον ανταγωνισµό. 

 Ο Μύρος ο Μονιάκης µε ρώτησε για τις νοµοτεχνικές. 

Εγώ δεν έχω πρόβληµα παιδιά να σας πω ότι και εκείνη τη 

µέρα που ο Ζαχάρης την επόµενη έστειλε κι είπε ότι δεν 

έχουµε ασχοληθεί καθόλου, προφανώς αγανακτισµένος για 

το σχέδιο νόµου που εσυζητείτο εκείνη την ηµέρα. Είχαµε 

µιλήσει µε τα µέλη της ∆ιοικούσας, όσους µπορούσα να 

βρω, γιατί ήτανε δύσκολη µέρα. Όµως µε την επικεφαλής 

της παράταξης της ΑΜΑΚ που συζητήσαµε, µου έθεσε το 

θέµα τότε, ότι ξέρεις το πρόβληµα τότε δεν ξέραµε για την 

αφαίρεση της λεζάντας, παρόλο που η Επιτροπή µέσα 

Ανταγωνισµού λέει για αφαίρεση της λεζάντας. Μου είπε η 

Ειρήνη λοιπόν τότε, ξέρεις το θέµα το βασικό είναι τι θα 

γράφουν τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα. 
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 Κάθισα το διάβασα κι εγώ πιο προσεκτικά, µα 

συγγνώµη δεν έγινε αυτή η συζήτηση; ∆εν έγινε συζήτηση 

που αφορούσε ότι πρέπει να υπάρχει σύµφωνη γνώµη αντί 

για απλή γνωµοδότηση; Όσον αφορά αυτό το κοµµάτι λέω, 

γι ’  αυτό το σηµείο µιλάω, ότι η σύµφωνη γνώµη δεν είναι 

κάτι που θίγει εµάς, είναι κάτι που θίγει πολύ περισσότερο 

τους απέναντι.  Βέβαια αν θες- 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:   Για το άλλο πες µας, γιατί η σύµφωνη 

γνώµη είναι για τους µισούς, τους άλλους µισούς- 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Ναι, ναι, όχι Ζαχάρη, εκείνη τη στιγµή µε τις 

νοµοτεχνικές και µε αυτό που έγινε τελευταία στιγµή µε την 

νοµοτεχνική που έφερε ο Κακλαµάνης, ειλικρινά σου το 

λέω, πιστεύω ότι υπήρξε κάποια παράλειψη, θα το έλεγα 

έτσι. Παρόλα αυτά όµως η σύµφωνη γνώµη γνωρίζεις πολύ 

καλά ότι µέσα στην έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, 

αποδοµείται µε µία επιχειρηµατολογία περί ελεύθερου 

ανταγωνισµού.  

 Εγώ δεν βλέπω ότι είναι τόσο πολύ µεγάλο το θέµα 

αυτό καθ’ αυτό στις δικές µας τις ειδικότητες, ακόµα και 

γνωµοδότηση να ήτανε.  Εφόσον η επιτροπή ήταν στα 

πλαίσια το συντάγµατος και σε διαρκή συζήτηση µε το 

Τεχνικό Επιµελητήριο, το βλέπω όµως το θέµα, το 

πρόβληµα στις δικές σας ειδικότητες, το βλέπω. Υπάρχει 

πρόβληµα εκεί πέρα. 

 Για τον συνάδελφο τον Μαυρογιάννη, που λέει 

είσαστε διατεθειµένοι να το παλέψετε αυτό. Όσα 

ακούστηκαν εδώ πέρα, θεωρώ ότι είχαν στόχο και φαίνεται 

να έχουν στόχο είτε κάποια ανακοίνωση είτε κάποια δράση, 

αλλά χρειάζονται συµπληρωµατικά κάτι. Αυτό που θεωρώ 

εγώ ότι µπορεί εύκολα να παρθεί απόφαση είναι οι άµεσες 

ενέργειες. ∆ηλαδή οι άµεσες ενέργειες είναι η κινητοποίησή 

µας στο θέµα της επιτροπής καταρχήν. Να το δούµε αυτό, 

ποια θα είναι τα µέλη και κατά πόσο αυτή στέκει νοµικά.  

Αν στέκει κι αν ενισχύεται µέσα από το Επιµελητήριο. 
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Τώρα για θέµατα που ακούστηκαν για την πολιτική που 

ανέφερε και η-, αλλά όχι θα τα πω εγώ αργότερα στην 

τοποθέτησή µου. 

 Συγγνώµη να πω και κάτι άλλο. Για τους αποφοίτους 

τους εξωτερικού που µίλησε ο συνάδελφος ο 

Φουρναράκης, υπάρχει µία διαδικασία πιστοποίησης των 

αποφοίτων του εξωτερικού. Μου έχει τύχει βέβαια και 

απόφοιτος νοµίζω του Λεµονόσοφ ήταν, που ήτανε από τις 

πόλεις της πρώην Ανατολικής-, ναι, κι όµως ήταν 

ικανότατος. Εντάξει. 

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 

µικροφώνου) 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Μα τι πάει να πει, Αντώνη περίµενε, τι πάει 

να πει  υποτασσόµαστε; Το γενικολογείς τώρα, το 

γενικολογείς. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Να προχωρήσουµε. Να 

προχωρήσουµε συνάδελφοι. 

 Ο συνάδελφος Αναγνώστου να κάνει απαντήσεις. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Ναι απ’ ότι βλέπω τώρα κι εγώ, µάλλον 

στο συνάδελφο Κατσαράκη πρέπει να απαντήσω επί της 

ουσίας. Στον συνάδελφο Μαυρογιάννη θα απαντήσω 

γενικά, ως παράταξη. 

 Στο συνάδελφο Κατσαράκη λοιπόν για το πρώτο 

κοµµάτι που είπε, λέµε ότι είναι αδιανόητο, όχι ότι 

συµφωνούµε, λέµε ότι είναι αδιανόητο να διατηρείται και το 

διαβάζω ξανά, είναι αδιανόητο να διατηρείται και µε το νέο 

νόµο ο τεχνικός διαχωρισµός της δραστηριότητας των 

διπλωµατούχων µηχανικών σε αυτούς της βιοµηχανικής 

κατεύθυνσης που εποπτεύονταν από το  Υπουργείο 

Βιοµηχανίας το παλιό και σε αυτούς της Νοµικής που 

εποπτεύονται θεσµικά το ΥΠΟΜΕ∆Υ και το ΥΠΕΚΑ, πρώην 

ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
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 Στην υπό παράγραφο στ 23 που µου είπε ότι 

θεωρούµε θετική την προσθήκη του όρου µηχανικοί, είπαµε 

ότι όπως είπε και ο συνάδελφος Ζαχαρίας, πάλι στην ίδια 

πρόταση, είπε ότι µε τον 3982/11 οριζόντουσαν όλοι χύµα 

οι επαγγελµατικές δραστηριότητες. Είτε είσαι µηχανικός 

είτε δεν είσαι. Εποµένως αυτό που λέµε τώρα, είναι ότι 

έρχεται να διορθώσει τον 3982/11 µε τον όρο µηχανικοί 

κάπως και είναι µία προς τη σωστή µεν το ότι µπήκε αυτός 

ο όρος, αλλά θέλουµε ακόµα κι άλλα, αυτό λέµε.  

 ∆εν ξέρω εάν σας κάλυψα µ’ αυτό, αν θέλετε κι άλλη 

εξήγηση. 

 

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Μπορώ να ρωτήσω κάτι Πρόεδρε; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το συνάδελφο; 

 

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Ναι το συνάδελφο. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Έλα γρήγορα. 

 

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:   Στις προτάσεις, στην πρώτη πρόταση. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Στην πρώτη πρόταση, πού αναφέρεστε; 

Πού; 

 

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:   Στη σελίδα που λέει προτάσεις – 

δράσεις. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Ναι στην πρώτη;  

 

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:   Ναι, επίσης να καθαρίσουν το επίπεδο 

µε (-) δραστηριότητες και να ορίσουν τους περιορισµούς 

ως προς τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας 

αυξηµένου επιπέδου.  Αν µπορείτε να µου πείτε-, (δεν 

αποδίδεται καθαρά) 
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Βεβαίως, κοιτάξτε, εµείς λέµε τι; Εµείς 

λέµε ότι τόσο καιρό π.χ. µε τις νέες ειδικότητες και λόγω 

ότι πουλούσε προφανώς η παιδεία και στην Ελλάδα όλοι 

θέλουµε να κάνουµε τους απογόνους µας επιστήµονες, 

δηµιουργούνταν πολλές σχολές, ανεξάρτητα αν τελικά 

αυτές είτε πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, ανώτατης, 

ανώτερης είτε ΙΚΕ και οτιδήποτε άλλο. δηµιουργούνταν 

λοιπόν σχολές ανεξάρτητα αν αυτοί οι άνθρωποι 

βγαίνοντας είχαν τελικά δικαιώµατα επαγγελµατικά ή πεδίο 

εφαρµογής της γνώσης τους. 

 Εποµένως και επειδή ξέρω κιόλας ότι στις τάξεις µας 

έχουµε συναδέλφους οι οποίοι όντως έχουνε βγει από 

τέτοιες σχολές και στην πραγµατικότητα δεν έχουν κάποια 

ειδικά δικαιώµατα επί του πεδίου της επιστηµονικής τους 

γνώσης. Προτείνουµε λοιπόν στο ΤΕΕ αντί να τσακώνεται 

για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα ανά ειδικότητα και αντί να 

λέει πρέπει να δούµε και τις νέες ειδικότητες, αλλά 

καταρχήν να κατοχυρώσουµε τις παλιές, στις οποίες παλιές 

ανήκω κι εγώ έτσι; Και τις δυνατές. Να µπούνε επιτέλους 

στη διαδικασία της ουσιαστικής ρύθµισης του 

επαγγέλµατος ανά ειδικότητα. 

 Επιτέλους δηλαδή να σοβαρευτούµε κι εµείς. Να 

ξέρουµε τι ζητάµε. 

 Ελπίζω να σας κάλυψα µ’ αυτό. 

 Τώρα στο συνάδελφο τον Μαυρογιάννη τον αγαπητό 

µου Αντώνη, ξέρει, έχω να πω το εξής. Εµείς και από την 

αρχή που έγινε τέλος πάντων, γίνανε εκλογές, ψηφιστήκανε 

κάποιοι άνθρωποι, έγινε µία συνεργασία µε Πρόεδρο τον 

Γιάννη τον Χαρωνίτη, από την αρχή είπαµε ότι η περίοδος 

αυτή είναι καταστροφική για όλους. Εποµένως δεν 

θεωρούµε ότι πρέπει παραταξιακά να κοιτάµε τα πράγµατα.  

 Τώρα πια έχουνε γίνει δυστυχώς για όλους µας έτσι, 

που – να απαντήσω; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι, ναι, να 

ολοκληρώσετε. 
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Να απαντήσω αν µου επιτρέπετε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να ολοκληρώσεις, 

εντάξει. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Θα προσπαθήσω, θα προσπαθήσω. 

 Εποµένως αυτό που κοιτάµε είναι να 

αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα των µηχανικών, άσχετα 

σε ποια παράταξη ανήκει ο καθείς. Απ’ ότι είδα στην 

πρώτη Αντιπροσωπεία υπήρχε µία κοινή γραµµή και 

βγάλαµε ένα κοινό πόρισµα. 

 Εποµένως µε αυτό ως θεµέλιο- 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Τι κοινή γραµµή; 

 

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε Αναγνώστου 

ολοκληρώστε. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Είµαστε λοιπόν διατεθειµένοι φυσικά να 

συνεργαστούµε και να συντάξουµε µία σύνθετη εάν θέλετε 

πρόταση, που να εκπροσωπεί όλους και µαζί να πάµε να 

την υπερασπιστούµε.  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει, εντάξει 

συνάδελφε θα επανέλθουµε µετά. 

 Ο συνάδελφος Ασσαριωτάκης. Συνάδελφοι να 

προχωρήσουµε. Ο συνάδελφος Ασσαριωτάκης να 

απαντήσει. 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:   Καταρχήν στον συνάδελφο τον 

Καραλάκη για το θέµα του αθέµιτου ανταγωνισµού, το 

έχουµε θίξει ξανά, αρκετές φορές και στην προηγούµενη 

Αντιπροσωπεία, οπότε δεν µπορώ να πω κάτι άλλο. 
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∆ηλαδή το έχουµε πει και σαν σύλλογος το έχουµε θέσει 

πολλές φορές.  

 ∆εύτερον, στο συνάδελφο το Γιώργο τον 

Φουρναράκη. Ο Γιώργος αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο 

έθεσες δύο θέµατα, το ένα είναι η διαφορά µεταξύ 5ετούς 

και 4ετούς διάρκειας. ∆ιαφορά υπάρχει και πρέπει κάπως 

να αποτυπώνεται, ακόµα κι αν είναι ένα έτος.  Το αν αυτό 

είναι master ή όχι µπορεί να γίνει σχετική συζήτηση. Αλλά 

σίγουρα δεν είναι το ίδιο.   

 Το δεύτερο όσον αφορά τα Πανεπιστήµια αυτό 

προϋποθέτει-, προφανώς µέχρι τώρα δεν υπάρχει κανένα 

σύστηµα που να συνδέει το επίπεδο προσόντων σε σχέση 

µε την αξιολόγηση ενός Πανεπιστηµίου. ∆εν µπορώ να σου 

απαντήσω σ’ αυτό. ∆ηλαδή µετά γίνεται λίγο 

πολυπαραµετρικό αυτό το οποίο συζητάµε, αλλά δεν 

µπορώ να απαντήσω εγώ σ’ αυτό έτσι; 

 Το τρίτο στο συνάδελφο Φανουράκη, σχετικά µε την 

πρότασή µας. Η πρότασή µας και απαντώ και στο 

συνάδελφο Αναγνώστου και στη ∆ΗΣΥΜ, είναι σε 

διαφορετική κατεύθυνση µ’ αυτή την οποία παρουσιάσατε 

προηγουµένως. Παρά το γεγονός ότι είπατε ότι υιοθετούµε 

την εισήγηση του Συλλόγου Μηχανολόγων. Και είναι σε 

διαφορετική κατεύθυνση, γιατί λέµε σε ποιες βασικές αρχές 

πρέπει να βασίζονται τα επαγγελµατικά δικαιώµατα όλων 

των ειδικοτήτων.  

 Αυτό το οποίο σας διάβασα οι βασικές αρχές, είναι σε 

πλήρη αντίθεση µ’ αυτό το οποίο έχουµε σήµερα 

ψηφισµένο. Αυτό δηλαδή που είναι σήµερα νόµος. Άρα 

καταρχήν η άποψή µας είναι τελείως αντίθετη στη 

φιλοσοφία του νόµου, το ένα. 

 Στο δεύτερο που αφορά στην παράγραφο την οποία 

αναφέρθηκα µε τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα, αναφέρθηκα σ’ 

αυτήν γιατί η διάκριση, η προσωπική µου άποψη και του 

συλλόγου µας µάλλον άποψη, η διάκριση η οποία έχει γίνει 

µεταξύ βιοµηχανικών ειδικοτήτων και δοµικών ειδικοτήτων 

να το πω έτσι, µπορεί να ξεκίνησε λόγω των δύο νόµων 
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που υπήρχαν, του 30 και του 34 που καθορίζανε τα 

επαγγελµατικά δικαιώµατα, έτσι τουλάχιστον εµφανίζονται 

στην επιτροπή, στο πόρισµα της Επιτροπής Ανταγωνισµού. 

Συνεχίστηκε όµως και στο νόµο, κατά τη γνώµη µου µε 

πονηρή σκέψη. Όταν θες να ρυθµίσεις και να απλοποιήσεις 

επαγγελµατικά δικαιώµατα, δεν τα αντιµετωπίζεις µ’ αυτό 

τον τρόπο. 

 Η αναφορά µου λοιπόν σ’ αυτό, στο κοµµάτι δηλαδή 

των Π.∆. και του µοιράσµατος των επαγγελµατικών 

δικαιωµάτων, έχει να κάνει µ’ αυτό που βλέπουµε σήµερα. 

∆ηλαδή έχουµε ένα νόµο, έχουµε µία διάκριση σε δύο 

κατηγορίες µηχανικών, έχουµε διπλωµατούχους και 

επαγγελµατίες, προσόντα επαγγελµατιών, αυτός είναι ο 

τίτλος της παραγράφου και αυτό το οποίο βλέπω εγώ, είναι 

ένα µοίρασµα επαγγελµατικών δικαιωµάτων ΗΜ κυρίως, 

όχι µόνο, σε όλους. Γι ’ αυτό γίνεται η αναφορά µε ποιες 

αρχές θα πρέπει αν γίνει να γίνει αυτό. 

 Η πρότασή µας όµως είναι ουσιαστικά τελείως 

αντίθετη µε τη φιλοσοφία του νόµου. Και ο λόγος που σαν 

σύλλογος ήρθαµε εδώ, δηλαδή αυτό το οποίο επιθυµούµε 

σαν σύλλογος είναι το εξής.  Επειδή ποτέ ουσιαστικά δεν 

κάναµε συζήτηση και ειλικρινή συζήτηση και µεταξύ µας 

όπως είπε προηγουµένως σωστά ο Χάρης, για τα 

επαγγελµατικά δικαιώµατα, αλλά πάντα λίγο αλληθωρίζαµε 

ο ένας στις περιοχές του άλλου και δεν βγάζω και τη δική 

µας ειδικότητα απέξω, κυρίως σε σχέση µε τους χηµικούς 

µηχανικούς. Τώρα σ’ αυτή την κατάσταση πρέπει να 

αρχίσουµε να το συζητάµε και να το συζητάµε από 

µηδενική βάση. 

 Είναι δεδοµένο το τι έχουµε, θα πρέπει να 

αποφασίσουµε τι θέλουµε όµως. Είναι σε τελείως 

διαφορετική κατεύθυνση η εισήγηση η δική µας από τις 

άλλες δύο εισηγήσεις για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Εδώ 

έχουµε µία συνολική αντιµετώπιση του θέµατος-  (αλλαγή 

κασέτας) 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   -οι οποίες ταπεινά εγώ 

τουλάχιστον όσο αντιλήφθηκα, δεν είναι η µία αντίθετη µε 

την άλλη. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Τέσσερις έχουµε όµως Πρόεδρε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τρεις έχουµε και µην 

επιµένεις. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Οι τοπογράφοι δεν κατέθεσαν εισήγηση; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Οι συνάδελφοι ήρθαν και 

είπαν την άποψή τους, δεν είναι εισήγηση µε την έννοια 

του κανονισµού. Ξέρεις κι εγώ τοπογράφος είµαι, αλλά η 

εισήγηση υποβάλλεται από τα µέλη της Αντιπροσωπείας. 

Ωραία, αλλά δεν είναι εκεί το πρόβληµα όµως. Εάν 

ακολουθήσουµε τον κανονισµό, εγώ δεν βλέπω οι 

εισηγήσεις να έχουν αντίφαση µεταξύ τους, η µία 

συµπληρώνει την άλλη, αντίφαση δεν βλέπω. Εάν 

εφαρµόσουµε τον κανονισµό θα πρέπει να ψηφίσουµε µία 

εισήγηση.  

 Εγώ λοιπόν προτείνω να συγκεράσουµε τις τρεις 

εισηγήσεις, όχι µε τη λογική του copy paste, µε τη λογική 

να οριστεί, πρώτη πρόταση δικιά µου είναι αυτή, εάν το 

Σώµα την υιοθετεί προχωράµε αλλιώς- Να οριστεί µία 

επιτροπή 5µελής ή 7µελής στην οποία, ακούστε µε λίγο, 

στην οποία να συµµετέχουν και εκπρόσωποι των κλαδικών 

συλλόγων, να συγκεράσουν αυτά τα πράγµατα και στη 

συνέχεια ή να επανέλθουν στην Αντιπροσωπεία ή έστω στη 

∆ιοικούσα και να καταλήξουµε σ’ ένα ολοκληρωµένο 

κείµενο. 

 Εγώ δεν βλέπω διαφορά µεταξύ της εισήγησης της 

∆ΚΜ και της εισήγησης του-, ναι µισό λεπτό να πείτε τη 

γνώµη σας επ’ αυτού, επί της διαδικασίας. Εάν πάµε να 

εφαρµόσουµε τον κανονισµό, εδώ δεν κάνουµε λαϊκή 

συνέλευση, ούτε παντεχνική συγκέντρωση, να το 
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καταλάβετε. Εδώ κάνουµε µία συνάντηση, µία συνεδρίαση 

συγγνώµη ναι σωστά συµφωνώ, µία συνεδρίαση της 

Αντιπροσωπείας που διέπεται από έναν κανονισµό. 

 Έχουµε λοιπόν τρεις εισηγήσεις που δεν αντιτίθεται 

µεταξύ τους. Εγώ λοιπόν λέω να τα συγκεράσουµε, αλλιώς 

πρέπει να πούµε ψηφίζουµε µία εισήγηση και αυτή η 

εισήγηση θα είναι η βασική εισήγηση και επ’ αυτής θα 

γίνουν προσθήκες ή διαφορές. Αυτό είναι η άποψη του 

κανονισµού. Επ’ αυτού, επί της διαδικασίας θα ήθελα να 

ακούσω τη γνώµη σας και την απόφαση την παίρνει το 

Σώµα. 

 Τι ήθελες να πεις συνάδελφε; 

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Τοποθετήσεις θα πρέπει να γίνουνε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Επί της διαδικασίας. 

Ακούστε λίγο, οι τοποθετήσεις είναι αφού καταλήξουµε τι 

θα κάνουµε µε βάση τον κανονισµό. Επί της διαδικασίας. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Επί της διαδικασίας. 

 

ΠΡΟ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, στο βήµα. 

 Η συναδέλφισσα Βρέντζου. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Επί της διαδικασίας εµείς θεωρούµε και θα 

τοποθετηθούµε µετά πιο αναλυτικά, ότι οι τρεις εισηγήσεις 

είναι εντελώς διαφορετικές µεταξύ τους και θεωρούµε ότι 

ακολουθώντας τον κανονισµό που δυστυχώς κάποια στιγµή 

πρέπει να αλλάξει, θα πρέπει να ψηφίσουµε µία εισήγηση 

πάνω στην οποία θα τοποθετηθούµε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μάλιστα, ο συνάδελφος 

Ασσαριωτάκης.  Όχι επί της διαδικασίας.  Για πες τη γνώµη 

σου συνάδελφε.  Ασσαριωτάκης. 
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ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:  Επιµένω ότι οι εισηγήσεις δεν είναι 

όµοιες, επιµένω σ’ αυτό. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν είπα εγώ ότι είναι 

όµοιες, συµπληρώνουν είπα. 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:  Και ούτε µπαίνουµε στη λογική των 

στρογγυλεµάτων. Αυτά µας έχουν φάει, θα πρέπει να 

είµαστε λίγο πιο προσεκτικοί σ’ αυτό. 

 Επί της διαδικασίας όµως, στην Αντιπροσωπεία 

συζητάµε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα όχι για να βγάλοµε 

ένα ψήφισµα. Φαντάζοµαι ότι και αυτή είναι η ουσία του 

πράγµατος. Το σχέδιο το οποίο καταθέσαµε ανεξάρτητα αν 

γίνει αποδεκτό ή όχι, είναι σχέδιο απόφασης της 

Αντιπροσωπείας.  

 Θα πρέπει να υπάρχει µία ουσιαστική εισήγηση. Στη 

∆ιοικούσα που πάρθηκε απόφαση για να γίνει αυτή η 

Αντιπροσωπεία, είχε παρθεί απόφαση να γίνει διευρυµένη 

Αντιπροσωπεία. ∆ηλαδή να είναι όλοι οι σύλλογοι µε 

εισηγήσεις, τοποθετήσεις κ.λ.π. Ανεξάρτητα αν σήµερα 

φέραµε εµείς σαν σύλλογος µία πρόταση, η άποψή µου 

είναι, να δούµε τις βασικές αρχές πιθανόν, να 

συµφωνήσουµε. Επί παράδειγµα στη δική µας πρόταση, 

στις βασικές αρχές, να ορίσουµε πολύ σύντοµα όµως, 

δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει µία χρονική διάρκεια πολύ 

συγκεκριµένη και σύντοµη, του πότε θα γίνει επόµενη 

Αντιπροσωπεία, προκειµένου να υπάρχει κάποια ζύµωση ή 

όχι. Και να κλείσει εκεί. 

 ∆εν είµαι της λογικής ότι θα πρέπει µόνο να βγει κάτι 

σαν ψήφισµα. Επιµένω όµως ότι οι εισηγήσεις – 

επαναλαµβάνω – δεν είναι το ίδιο. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Την επεξεργασία ποιος 

θα την κάνει; 
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ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:  Καταρχήν θα πρέπει οι σύλλογοι, οι 

κλαδικοί σύλλογοι, όπως κάνανε δύο εισηγήσεις σύντοµες 

οι αρχιτέκτονες και οι τοπογράφοι, υπάρχει και σύλλογος- 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Την επεξεργασία- 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:   Έκανε µία παρουσίαση η Πρόεδρος των 

Αρχιτεκτόνων. Επειδή αυτό- 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Μισό λεπτό, υπάρχει-, (δεν αποδίδεται 

καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)-, κάνουνε εδώ πέρα 

εισήγηση ή δεν κάνουνε; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Βρε παιδιά, µα µην 

παίζουµε µε τις λέξεις. Υπάρχει, ακούστε κάτι- 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Άρα είναι τέσσερις εισηγήσεις, αποφασίστε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι δεν είναι τέσσερις 

εισηγήσεις. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Αποφασίστε µεταξύ σας το Προεδρείο. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Το Προεδρείο δεν ξέρω 

αν έχουν διαφορετική γνώµη οι συνάδελφοι. 

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:   Υπάρχει κατατεθειµένη η εισήγηση 

Αρχιτεκτόνων; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μα ούτε αυτό είναι 

εισήγηση ρε παιδιά, είναι µία άποψη που διατυπώνεται 

κάνοντας µια κριτική πάνω στους νόµους. 

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Έχει δικαίωµα να κάνει εισήγηση κάποιος που 

δεν είναι µέλος της Αντιπροσωπείας; 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι, όχι. 

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:   Ε, τότε τι-, (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει 

συγχρόνως µε τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας) 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συγγνώµη, µε 

συγχωρείτε, µην βάζετε τώρα το τυπικό εδώ, γιατί εδώ 

συζητάµε- 

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:   Εµείς είµαστε αναγκασµένοι να το βάζουµε 

επειδή κάνουν ερωτήσεις. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι κι εµείς εδώ-, µισό 

λεπτό για να το ξεκαθαρίσουµε, δεν είναι εκεί το θέµα 

συνάδελφε, συγγνώµη συνάδελφε. Το θέµα δεν είναι, δεν 

κολλάµε- 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:  Ναι γιατί εµείς το καταθέσαµε σαν 

σύλλογος. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εδώ µιλάµε για τη 

διαδικασία λίγο, ρώτησα εσένα συνάδελφε Ασσαριωτάκη, 

την επεξεργασία ποιος θα την κάνει- 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:   Εγώ εκτιµώ- 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   -στο µεσοδιάστηµα; 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:   Οι σύλλογοι. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Οι σύλλογοι µόνο; 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:   Βεβαίως. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, εντάξει. 
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ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:   Εντάξει; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Είναι σαφές. 

 Επί της διαδικασίας. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Να ξαναπώ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να ξαναπείς; 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Κάνε µου τη χάρη. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να ξαναπείς, µετά τον 

Γολοβάνη. 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   Εγώ έχω δύο λύσεις εν προκειµένω. 

Καταρχήν θα πω το εξής ότι οι εισηγήσεις βέβαια στους 

προλόγους δεν έχουν καµία σχέση, διαφωνώ κι εγώ 

απολύτως µε τον πρόλογο που έχει η ∆ΗΣΥΜ, διαφωνώ µε 

τον πρόλογο που έχει η εισήγηση των µηχανολόγων, 

διαφωνώ µε πολλά από τα θέµατα που τέθηκαν, συµφωνώ 

όµως απολύτως στις προτάσεις. Ως προς αυτή την έννοια η 

µία εισήγηση συµπληρώνει την άλλη αν θέλετε, γιατί 

κάποια θέµατα που θίγει ο ένας δεν τα θίγει ο άλλος.   

 Από την άλλη εγώ µίλησα και γι ’  αυτό λέω ότι-, 

προτείνω ένα διαφορετικό τρόπο αντίδρασης, εκτός του 

ψήφισµα, εκτός την απόφαση, εκτός της συνέχεια που θα 

έχει το θέµα. Προτείνω στην εισήγηση µου ένα σχέδιο 

επιστολής προς το Κεντρικό ΤΕΕ προκειµένου να δράσει 

άµεσα. 

 Να αντιδράσουµε άµεσα µε τον τρόπο που 

λειτουργούν και οι υπόλοιπες οµάδες-, µα περίµενε ρε 

Ειρήνη, τώρα ολοκληρώνω ρε συ.  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Μα δεν γίνεται-, (δεν αποδίδεται καθαρά, 

µιλάει εκτός µικροφώνου) 
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ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   Μα εντάξει, άσε τώρα γιατί µόνο εσύ το λες 

αυτό, αλλά σε παρακαλώ τελειώνω, ένα δευτερόλεπτο 

δώσε µου.  

 Στο τρίτο θέµα είπαµε να γίνουν άµεσα οι 

απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αποσαφηνιστεί ποια θα 

είναι τα µέλη που θα απαρτίσουν την παραπάνω επιτροπή 

και ποιες θα είναι οι ειδικότητες, ώστε το ΤΕΕ να προβεί σε 

δράσεις προκειµένου να µην ζηµιωθεί ο κλάδος και το 

γενικό συµφέρον. Εκεί µέσα µπορούν να χωρέσουν 

προτάσεις, εκτός το ψήφισµα που µπορεί να το 

επεξεργαστεί η επόµενη Αντιπροσωπεία άµεσα και να 

βγάλει. Μέσα εκεί µπορούν να χωρέσουν οι προτάσεις του 

συλλόγου, οι προτάσεις της ΠΑΣΚ, ώστε αυτές οι ενέργειες 

να προωθηθούν. Και για το λόγο αυτό καταθέτω σχέδιο 

επιστολής- 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Απόφασης, σχέδιο 

απόφασης. 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   Απόφαση, επιστολή όµως προς το Κεντρικό 

Επιµελητήριο. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραίο, ο συνάδελφος 

Αναγνώστου και µετά- 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Μα Πρόεδρε, να κρατήσουµε µια διαδικασία, 

δεν είναι κατάσταση αυτή. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τι κάνουµε τόση ώρα 

συνάδελφε; ∆ιαδικασία. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Κατέθεσε πρόταση (-). 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Είναι µία πρόταση – 

απόφαση- 
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Πού είναι επί της διαδικασίας αυτό το 

πράγµα; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε Μπάκιντα, 

άκουσέ µε λίγο, µα ησυχάστε. Ο συνάδελφος ο Γολοβάνης 

κατέθεσε ένα σχέδιο απόφασης επί της εισηγήσεως του, 

αυτά που έλεγε στην εισήγησή του λέει κι εδώ, δεν λέει 

κάτι άλλο. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Επί της διαδικασίας µιλούσαµε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, εντάξει µην 

επιµένεις, Παναγία µου. 

 Ο συνάδελφος Αναγνώστου επί της διαδικασίας και η 

συναδέλφισσα Βρέντζου. Μην κολλάµε τώρα, ξέρετε τι 

κάνουµε;  Το ίδιο πρόβληµα που να περιγράφεται, 

καθόµαστε και τσακωνόµαστε πως θα βρούµε τον τρόπο. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Εµείς δεν έχουµε κάνει ακόµα τοποθέτηση 

σαν παράταξη κι έχουµε αναλύσει τα πάντα και η ΑΜΑΚ 

δεν έχει κάνει τοποθέτηση. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Γιατί σε εµπόδισε 

κανένας; 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Βεβαίως. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ποιος; 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Η διαδικασία.  ∆εν έχετε πει τοποθετήσεις. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   ∆εν έχετε ζητήσει τοποθετήσεις ακόµα. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Έλεος! 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τι έλεος ρε συνάδελφε; 

Τι έλεος. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Εντάξει, άµα το καταλαβαίνεις Πρόεδρε 

αυτό- 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ο συνάδελφος 

Αναγνώστου. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Πρέπει να κάνω; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι, να δούµε τι θα 

κάνουµε στη διαδικασία, ναι, Αναγνώστου. Επί της 

διαδικασίας. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Εµείς θεωρούµε ότι η τοποθέτηση του κ. 

Ασσαριωτάκη µας εκφράζει, από ποια άποψη; Επειδή 

θεωρούµε- 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Επί της διαδικασίας 

συζητάει, ναι. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Ναι επί της διαδικασίας. 

 Θεωρούµε ότι όντως είναι τόσο µεγάλο, τόσο πολύπλοκο 

και θέλει τόση συζήτηση το θέµα στην Αντιπροσωπεία, ούτως 

ώστε να καταλάβουµε όλοι γιατί µιλάµε. Πού θα 

συµφωνήσουµε ότι πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση επί της 

ουσίας του Πολυνόµου ή του νόµου του νέου κι αφού έχουµε 

κατανοήσει όλοι επακριβώς το τι µας λέει αυτός ο νόµος, τότε 

να προβούµε στην ψήφιση µιας απόφασης, η οποία και θα 

σταλεί στα αρµόδια όργανα.  

 Νοµίζω ότι αυτή τη στιγµή δεν είµαστε έτοιµοι να 

εκδώσουµε µία απόφαση, θα συµφωνήσω ξαναλέω µε το 

συνάδελφο Ασσαριωτάκη. Επίσης όταν λέω δεν είµαστε 

έτοιµοι, θα πω έτσι δυο – τρία σηµεία. Το ένα είναι οι 

ειδικότητες, το άλλο είναι τα προσόντα που πρέπει να έχει για 
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να αναγνωριστεί. Πρέπει να βάλουµε λίγο και στο µυαλό µας 

το παιχνίδι, ότι υποτίθεται ότι τώρα πρέπει να µιλάµε για µια 

ενιαία Ευρώπη. Άρα θέλοντας και µη όταν µιλάµε για µία ενιαία 

Ευρώπη, θα πρέπει να βοηθάµε και τους συναδέλφους του 

εξωτερικού από άλλες σχολές. 

 

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εντάξει µην φωνάζετε, 

Παναγία µου. Έχετε διάθεση για φωνές βλέπω. Πω – πω πως 

φωνάζετε! 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Θα σταµατήσω εδώ, θα σταµατήσω, αλλά εάν 

πραγµατικά νοµίζετε ότι αξίζει να φωνάζετε όταν κάποιος πάει 

να πει πέντε πράγµατα ουσίας. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Επί της διαδικασίας-, (δεν αποδίδεται 

καθαρά). 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει, ωραία, ωραία. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Πολύ ωραία. 

 Εποµένως εµείς στηρίζουµε αυτό που είπε ο συνάδελφος 

Ασσαριωτάκης ότι πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Είναι σαφές αυτό, είναι 

σαφές. 

 Ένα λεπτό, ο συνάδελφος Αναγνώστου είπε κάτι, 

συµφωνώ µε την πρόταση Ασσαριωτάκη. 

 Συναδέλφισσα Βρέντζου και µετά µιλάς κι εσύ. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Μα δεν µπορώ, επί της διαδικασίας θα µιλήσω, 

αλλά τελικά αποδείχθηκε πολύ µεγάλο λάθος Πρόεδρε που δεν 

γίναµε ακόµα πιο αυστηροί σε σχέση µε την τήρηση της 

διαδικασίας σήµερα. Έχουµε φτάσει ως εδώ και ως παράταξη 

δεν έχουµε τοποθετηθεί, ενώ οι σύλλογοι οι οποίοι 



   σελίς 83           ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ   ΤΟΥ   Τ .Ε.Ε. /Τ .Α.Κ.  

 

αποχώρησαν τοποθετήθηκαν κατά παράβαση της διαδικασίας. 

Και αυτό θα ξεκαθάριζε- 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τη δέχθηκε το Σώµα, το 

Σώµα τη δέχθηκε. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Θα ξεκαθάριζε και κάποια άλλα πράγµατα, διότι 

τότε έπρεπε να τοποθετηθούµε κι εµείς και να είµαστε ακόµα 

πιο αυστηροί. ∆εν φωνάζουµε επειδή µας αρέσει να 

φωνάζουµε, φωνάζουµε γιατί θέλουµε να τηρείται η διαδικασία. 

∆εν ζητήσαµε τίποτα περισσότερο από την υπεράσπιση του 

θεσµικού πλαισίου και να παίξετε το ρόλο σας. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αυτό κάνουµε. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Σήµερα εµείς λέµε, θέλουµε να συζητηθεί 

σήµερα το θέµα. Θα τοποθετηθούµε, θεωρούµε ότι µία 

εισήγηση πρέπει να είναι αυτή που θα συζητηθεί, διότι τρεις 

εισηγήσεις είναι άσχετες µεταξύ τους και θα πούµε αναλυτικά 

µετά, διότι τώρα είναι συνοπτικά και µιλάµε για τη διαδικασία. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, είναι σαφές. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Να µπει λοιπόν µε βάση το πλαίσιο, να 

τοποθετηθούµε, να βγει µία απόφαση σήµερα εδώ. Θεωρούµε 

ότι µπορεί να βγει απόφαση κι από ‘κει και πέρα να γίνει αυτή 

η επιτροπή µε τους συλλόγους, διότι υπάρχει πολύ δρόµος 

µπροστά µας. Υπάρχουν Π.∆., υπάρχει παραπέρα 

επεξεργασία τοποθετήσεων, που µπορούµε κάλλιστα να τη 

δουλέψουµε από εδώ και µετά. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία είναι σαφές. 

 Συνάδελφε Χωραφά θέλεις να- 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ο Φανουράκης θέλει να πει. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έχει ζητήσει και ο 

συνάδελφος. 

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:   Μόνο επί της διαδικασίας, επειδή έγινε µοµφή.

  

 Ο Πρόεδρος ήτανε ξεκάθαρος, είπε, δεν έπρεπε να 

µιλήσουν οι σύλλογοι.  Μετά από δική σας επιµονή και από 

ψήφο του Σώµατος και δική σας τοποθετήθηκαν. Αυτά. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Επί της διαδικασίας 

συνάδελφε Φανουράκη; 

 

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 

µικροφώνου)-, πρέπει να τοποθετηθούµε όλοι και µετά να 

πάρουµε αποφάσεις τι κάνουµε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν λέει ο κανονισµός 

συνάδελφε Φανουράκη αυτό. Ο κανονισµός λέει, έχεις τρεις 

εισηγήσεις πρέπει να επικρατήσει η βασική εισήγηση.  

 Αφού λοιπόν-, πρότεινε κάτι ο Ασσαριωτάκης, είπε κάτι 

το οποίο το αποδέχθηκε η άλλη πλευρά. 

 

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆ευτερευόντως, 

συµπληρωµατικά, άρα να προχωρήσουµε στην εφαρµογή του 

κανονισµού.  

 Με βάση λοιπόν τον κανονισµό και πριν τοποθετηθείτε 

συνάδελφοι – ο κανονισµός αυτό λέει – θα πρέπει να 

ψηφιστούν οι τρεις αυτές εισηγήσεις, ποια προκρίνεται. Για να 

προκριθεί µία πρέπει να πάρει την απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων. Εάν δεν έχουµε την απόλυτη πλειοψηφία θα πάµε η 

χαµηλότερη θα φύγει πρώτη και οι επόµενες δύο 

ξαναψηφίζονται. 
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 Εποµένως ξεκινάµε µε την ∆ΚΜ, ποιοι υπερψηφίζουν την 

εισήγηση της ∆ΚΜ; Συνάδελφε µπορείς να µετρήσεις; Λοιπόν 

∆ΚΜ πέντε. 

 Με την πρόταση της ∆ΗΣΥΜ, ποιοι υπερψηφίζουν την 

πρόταση της ∆ΗΣΥΜ;  Όχι δύο φορές, µιλάµε τα µέλη της 

Αντιπροσωπείας ψηφίζουν συνάδελφοι, δεν ψηφίζουν οι 

σύλλογοι, τα µέλη της Αντιπροσωπείας, όχι οι σύλλογοι, δεν 

ψηφίζουν. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Εννέα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εννέα. 

 Ποιοι ψηφίζουν την εισήγηση των συναδέλφων του 

Συλλόγου των Ηλεκτρολόγων που είναι και µέλη της 

Αντιπροσωπείας. ∆υο φορές, όχι ρε παιδιά δυο φορές, πόσοι 

είναι; ∆εν γίνεται να ψηφίσουµε δυο φορές το ίδιο πράγµα. 

Πόσοι είναι; Ωραία δεν θα ψηφίσετε δυο φορές, µια φορά την 

κάθε πρόταση, είναι απλό το πράγµα. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ποιος το λέει αυτό; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Το λέει ο κανονισµός 

συνάδελφοι, ο κανονισµός το λέει. 

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:   Συνάδελφε δεν είσαι νέο µέλος της 

Αντιπροσωπείας. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ποιοι ψηφίζουν την πρόταση  

του Συναδέλφου Ασσαριωτάκη και των Ηλεκτρολόγων του 

συλλόγου; Όχι δυο φορές. Πόσοι είναι, δεν πειράζει, πόσοι 

είναι; 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Είκοσι τέσσερις. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ποιοι ψηφίζουν παρών; ∆εν 

ψηφίσανε προηγουµένως όµως, παρών δύο. Αυτό σηµαίνει ότι 
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άµα αθροίσουµε πρέπει να είναι τα πραγµατικά µέλη.  Όχι δύο 

φορές. Εν πάση περιπτώσει είναι σαφές ότι απορρίπτεται η 

πρόταση της ∆ΚΜ και πάµε στην ψήφιση της-, καταρχήν 

πόσοι παρόντες είναι; Πόσοι είµαστε; Για µέτρησε, πόσοι 

παρόντες, τα µέλη να σηκώσουν τα χέρια τους. Πόσοι είναι ρε 

παιδιά, να δούµε πόσοι είναι. Κάτσε ρε παιδί µου. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Αφού ψηφίσανε αθροίστε τους ψήφους. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να δούµε πόσοι είναι. 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   Κώστα µην εκνευρίζεσαι, από την ΑΜΑΚ 

ξεκινήστε, µετρήστε τους και υπόλοιποι µετά- 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Πόσοι είναι, είναι απόλυτη 

πλειοψηφία; Αυτό θέλω να δω. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 

µικροφώνου) 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι ρε παιδί µου, είπε 

κανείς αυτό; Γιατί το λες εσύ αυτό; Εσύ το λες, περίµενε, είπε 

κανείς αυτό; 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Μα τρεις φορές τώρα- 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εσύ το λες αυτό, ήρεµα δεν 

χρειάζεται να- 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   33 τους βγάζω. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ρε παιδί µου εµείς, µας 

µέτρησες εµάς; Σταθείτε ρε παιδιά κάτω. 

 Για µέτρησε, µα τι λες ρε συ Κώστα, δεν πρέπει να 

ρωτήσουµε πόσοι είµαστε; Είναι απόλυτη πλειοψηφία, αν είναι 

συνεχίζουµε. 
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Είµαστε 48 Πρόεδρε; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αυτό θέλω να δω, είµαστε;  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Όχι βέβαια. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Πόσοι είµαστε; Πόσοι 

είµαστε να µετρήσουµε. 

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:   Ακόµα κι εκεί κάνεις λάθος ρε Κώστα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σε παρακαλώ ξαναµέτρησε. 

Τρεις είµαστε εδώ. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Σε παρακαλώ να µην µετακινήστε σαν 

κινούµενη άµµο το καταλαβαίνετε; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία να τελειώνουµε, 

Γιάννη µέτρησε να τελειώνουµε. Εντάξει, ΟΚ. 

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:   38. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   38, υπάρχει απόλυτη 

πλειοψηφία, εντάξει. 

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Κάτσε, 26 και είναι 35 + 5=40. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει, εντάξει. 

 Οπότε προκρίνεται η εισήγηση του συναδέλφου 

Ασσαριωτάκη και µε βάση αυτή προχωράµε.  

 Τοποθετήσεις τώρα που θέλατε συνάδελφοι. Ποιοι 

θέλουν να κάνουν τοποθετήσεις; Να η διαδικασία αγαπητέ 

Μπάκιντα, αυτή είναι η διαδικασία. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Την τηρήσατε δηλαδή, την τηρήσατε. 



 Συνεδρίαση 3
η
              28

η ς
  Απριλίου   2014           σελίς   88 

 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εσύ τι λες; 

 Πάµε σε τοποθετήσεις, Βρέντζου, Κασαπάκης, 

Φανουράκης, Γολοβάνης, άλλος; Κατάλογος τοποθετήσεων, 

Βρέντζου, Κασαπάκης, Φανουράκης, Γολοβάνης, 

Χαµηλοθώρης, Μπάκιντας, άλλος; Φιλιππής, Κατσαράκης. 

 ∆ιαβάζω και κλείνουµε, Βρέντζου, Κασαπάκης, 

Φανουράκης, Γολοβάνης, Χαµηλοθώρης, Μπάκιντας, 

Φιλιππής, Κατσαράκης και βάζω κι εγώ τον εαυτό µου 

Αγαπάκης. 

 Ξεκινάµε µε τη συναδέλφισσα Βρέντζου.  Όχι πάνω από 

πέντε λεπτά όµως. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Θα ξεκινήσω από τον χρόνο Πρόεδρε, θα ζητήσω 

περισσότερο χρόνο διότι είναι εκπρόσωπος παράταξης, 

πρέπει να τοποθετηθούµε οπότε νοµίζω ότι-, οπότε θεωρώ 

ότι πρέπει να µας δώσετε περισσότερο χρόνο, διότι δεν 

µιλήσαµε, δεν είχαµε εισήγηση. Πρέπει αυτό να το εξηγήσουµε 

και πρέπει αυτό να το πούµε- 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι, ένα λεπτό, ένα 

λεπτό, ησυχάστε, παρακαλώ ησυχάστε να ακουστούν όλες οι 

τοποθετήσεις, να τοποθετηθεί και το Σώµα να τελειώνουµε.

  

 Ορίστε. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Θεωρώ λοιπόν καταρχήν ότι πρέπει να πάρουµε 

περισσότερο χρόνο, διότι είµαστε-. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, πόσο θέλετε; 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Όσο µας χρειαστεί. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ε, πόσο µισή ώρα; 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Ε, όχι.  Μόνο εγώ, όχι όλοι. 



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

 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία ξεκίνα. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Καταρχήν θέλω να ξεκινήσω από αυτό που είπα 

πριν για τους συλλόγους και δεν ξέρω, ξανά έχασα το 

συνάδελφο τον Χατζηβασίλη που είπε ότι έλειπε, ζητάω 

συγγνώµη ήσουν εδώ. Και επίσης θέλω να πω, ότι δεν ήτανε 

απόφαση της ∆ιοικούσας να καλεστούνε οι σύλλογοι, το 

στείλαµε εµείς εκ των υστέρων, γιατί θεωρήσαµε ότι ήτανε-, 

όχι να πω γιατί έχει σηµασία. Η ΑΜΑΚ πάντα δίνει πολύ 

µεγάλη βαρύτητα στους συλλόγους. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Άρα να επιβραβεύσεις το 

Προεδρείο που το δέχθηκε έτσι; 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Βεβαίως, να το επιβραβεύσω λοιπόν το 

Προεδρείο που δέχθηκε έστω και τελευταία στιγµή να 

καλεστούν οι σύλλογοι, γιατί θεωρούµε ότι είναι πολύ σοβαρό 

αυτό το θέµα για να είναι παρόντες και να συζητήσουµε. 

 Θέλω να πω καταρχήν- 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Με συγχωρείτε πριν από λίγο δεν 

διαφωνούσατε να µην µιλήσουν οι σύλλογοι; 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Για τη διαδικασία. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Λάθος κάνεις συνάδελφε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μην κάνουµε διάλογο όµως 

συνάδελφοι, µην κάνουµε διάλογο, προχωρήστε. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Ναι, θέλω καταρχήν να πω κάτι. 

 Λίγο πριν έρθω εδώ ακούγοντας ειδήσεις έτσι τελείως 

τυχαία, άκουσα ότι κατατίθεται µία τροπολογία, κατατέθηκε 

σήµερα µια τροπολογία σ’ ένα νοµοσχέδιο όπου αφορούσε την 

αναγνώριση των κολεγίων στους δικηγόρους. Αυτοί επειδή δεν 
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έχουν ΤΕΙ πήγανε κατευθείαν στα κολέγια και µάλιστα δώσανε 

και στους ∆ικηγορικούς Συλλόγους το να είναι οι φορείς 

πιστοποίησης που θα αναγνωρίσουν- 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Κι εγώ το άκουσα χθες, χωρίς καν αναγνώριση 

από το ∆ΗΚΑΤΣΑ. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Τίποτα, τίποτα, έτσι, όπως έρχεται το κολέγιο, 

πάει καταθέτει στον κατά τόπους ∆ικηγορικό Σύλλογο και ο 

∆ικηγορικός Σύλλογος αναγνωρίζει.  

 Ξαναλέω το άκουσα έτσι από τη δηµόσια τηλεόραση σ’ 

ένα δελτίο ειδήσεων, δεν ξέρω λεπτοµέρειες. Απλά θέλω να 

πω ότι είναι µία αρχή, έρχονται πολλά. Κι έρχονται την ίδια 

κατεύθυνση για όλους. Αυτό είναι ένα θέµα που θα µας 

απασχολήσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό, θέµα 

ουσίας, θέµα ύπαρξης και γι ’  αυτό θεωρώ ότι πρέπει 

πραγµατικά να είµαστε πολύ συγκροτηµένοι και να δούµε τι 

µπορούµε να κάνοµε σε σχέση µ’ αυτό. Αν µπορούµε κάποια 

πράγµατα να τα βάλουµε σε µια αρχή. 

 Εδώ θέλω να διευκρινίσω καταρχήν ως ΑΜΑΚ δεν 

καταθέσαµε εισήγηση, γιατί κάναµε ήδη µια κουβέντα µε το 

Σύλλογο Μηχανολόγων ο οποίος ήθελε και από παλιά µε την 

Επιτροπή Ανταγωνισµού, είχε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία και 

θεωρήσαµε ότι µπορούσαµε να συγκεράσουµε τις απόψεις και 

να έχουµε τελικά µια εισήγηση που θα µας εκφράζει. 

 Σ’ αυτή τη βάση θεωρούµε ότι η εισήγηση του Συλλόγου 

των Μηχανολόγων βάζει δύο πράγµατα που εµείς θεωρούµε 

βασικά. Το ένα είναι η εκτίµηση της κατάστασης ενός 

σύντοµου ιστορικού και δεύτερο των στόχων και των 

κατευθύνσεων και των γενικών αρχών που εµείς θεωρούµε ότι 

µπορούν να µπουν από εδώ και µετά. Γιατί όπως είπαµε 

υπάρχει πολύς δρόµος µπροστά µε βάση και τα Π.∆. και το 

ρόλο του ΤΕΕ και το πώς αυτό θα εξελιχθεί. Και γι ’  αυτό 

θεωρήσαµε και πριν και ψηφίσαµε για συζήτηση τη 

συγκεκριµένη εισήγηση. 
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 Οι άλλες δύο εισηγήσεις ήταν σε τελείως κλίµα, µε 

τελείως άλλες πολιτικές εκτιµήσεις. Μπορεί τυπικά να λέγανε 

ότι εµείς αντιτιθέµαστε στο νοµοσχέδιο, αλλά επί της ουσίας 

βάζανε πάρα πολλά θέµατα ως δεδοµένα αλλά και ως θετικά 

πολλές φορές. Και γι ’  αυτό λοιπόν θεωρούµε ότι αυτή η 

εισήγηση µπορούµε να τη στηρίξουµε βάζοντας κάποιες 

προσθήκες τις οποίες θα αναφέρω και τώρα, αλλά τις έχουµε 

ετοιµάσει και για µετά. 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Τώρα όµως εγώ πρέπει να πω συγκεκριµένα, 

γιατί όταν µου κάνουν επίθεση και µου λένε συγκεκριµένα, σ’ 

αυτά λοιπόν πρέπει συγκεκριµένα να πούµε. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Τι έγινε πάλι; Έκανα εγώ τίποτα;   

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μπορείτε να κάνετε 

συγκεκριµένα τις προσθήκες που θέλετε. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Τις έχω ήδη γράψει, το είπα. ∆εν κατάλαβα. 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   Πολιτικές κατευθύνσεις και ότι παίρνουµε ως 

δεδοµένα και σωστά κάποια πράγµατα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μην κάνουµε διάλογο 

συνάδελφοι. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Μα ένα λεπτό, εµείς δεν διακόψαµε κανέναν που 

τοποθετήθηκε, τι γίνεται εδώ µέσα; Πού είναι ο Φανουράκης να 

δει ότι διαφωνούµε και ο Ορφανός που λέγανε πριν διάφορα; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε οι προσθήκες 

σου ποιες είναι; 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Που δεν θα µπω σ’ αυτή τη διαδικασία. 

 Να πω λοιπόν καταρχήν, δεν θα διαβάσω τις προσθήκες 

γιατί η διαδικασία λέει µετά. Θα πω όµως, θα τοποθετηθώ σε 
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σχέση µ’ αυτές, δηλαδή τι θεωρούµε ότι µπορεί να προστεθεί 

σ’ αυτό το κείµενο που να είναι ακόµα πιο πλήρες. ∆εν 

θεωρούµε ότι έχει κάτι που είναι λάθος, να το διευκρινίσω 

αυτό, απλά θεωρούµε ότι κάποια πράγµατα µπορούν να 

µπουν. 

 Ένα είναι λίγο παραπάνω να τονιστεί το αιφνιδιαστικό 

του πράγµατος.  Αυτή η πραγµατικά έλλειψη δηµοκρατίας που 

υπάρχει, αυτό το να είµαστε τρελαµένοι κάποια στιγµή και να 

λέµε έχουµε υποψίες ότι µπορεί να µπει ένα νοµοσχέδιο. Ποιο 

νοµοσχέδιο, πού είναι το νοµοσχέδιο και να ψάχνουµε που 

είναι οι µισές ειδικότητες και που είναι οι άλλες µισές και πως 

ξαφνικά το βράδυ έγιναν και οι νοµοτεχνικές ρυθµίσεις κι όλα 

αυτά.  Αυτό το πράγµα και η χρήση των Προεδρικών 

∆ιαταγµάτων µετά είναι πραγµατικά µια έλλειψη δηµοκρατίας. 

Εγώ το λέω ότι ζούµε σε µια κατάσταση πραγµατικά φοβερή, 

δηλαδή πλέον δεν µπορούµε να το ακολουθήσουµε όλο αυτό. 

∆εν ξέρω ποια κέντρα και ποιοι άλλοι τα ξέρουνε, και δεν ξέρω 

αν το Κεντρικό ΤΕΕ το ήξερε, αλλά αυτό το πράγµα να 

εµφανίζεται ένα τέτοιο βασικό νοµοσχέδιο, χωρίς καν έστω και 

αυτή την τυπική προσχηµατική διαβούλευση, που γίνεται σε 

κάποια άλλα νοµοσχέδια. 

 Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν τεράστιες ευθύνες του 

Τεχνικού Επιµελητηρίου, τεράστιες ευθύνες. Τι έκανε τόσα 

χρόνια, πως σφυρηλάτησε και πως πραγµατικά βοήθησε τα 

µέλη του έτσι ώστε να αντεπεξέλθουν σ’ όλη αυτή τη λαίλαπα 

που ήρθε. Εκτός του ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έκανε καµία 

προσπάθεια να ξεκαθαρίσει, ούτε τα δικά του θέµατα, εννοώ 

δηλαδή των διπλωµατούχων, αλλά ούτε και των ΤΕΙ, ούτε και 

των κολεγίων. Κρύβοντάς τα πάντα κάτω από το χαλί κι όταν 

υπήρχαν και κάποιες προτάσεις για συσσωµατώσεις, διάφορα 

θέµατα που συζητάγαµε όλα αυτά τα χρόνια, ουδέποτε έκατσε 

κάτω στο τραπέζι να τα βάλουν και να τα κουβεντιάσουνε. Πού 

είναι οι συνεργασίες που είχε µε τα Πολυτεχνεία; Πώς 

σφυρηλάτησε όλες αυτές τις συνεργασίες και πως τελικά µε 

περισσή χαρά µπήκε, ξεκίνησε το ίδιο αυτή τη διαδικασία µέσω 

των επιτροπών, µέσω της απονοµής δικαιωµάτων που το 
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θεώρησε και µεγάλο κατόρθωµα, ενεργειακοί επιθεωρητές, 

ελεγκτές δόµησης και διάφορα άλλα και µέσα στο να πάψει να 

έχει το ρόλο του στην ουσία, που ένας από τους ρόλους του 

µπορεί να µην είναι συνδικαλιστικό, αλλά το λέει το θεσµικό 

του πλαίσιο. Ότι είναι να υπερασπίζεται τους διπλωµατούχους 

µηχανικούς και τα µέλη του και να γίνεται µια δηµόσια 

υπηρεσία στη θέση των δηµοσίων υπηρεσιών και να έχει 

πραγµατικά τη στάση την τελείως απαράδεκτη όλα αυτά τα 

χρόνια, ανεξάρτητα από τις κορώνες που βγαίνει τώρα και λέει 

ότι θα το καταργήσει στην πράξη. 

 Ένα άλλο επίσης που θέλουµε να πούµε είναι ότι, 

θεωρούµε ότι πρέπει να προστεθεί αυτό µε το Τεχνικό 

Επιµελητήριο που είχαµε πει και στη ∆ιοικούσα, που είχε 

αναφέρει ο Μιχάλης ότι το ΤΕΕ είναι ο µόνος αρµόδιος φορέας 

ούτως ή άλλως να δίνει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα και να 

µην µπαίνουµε καθόλου στη λογική επιτροπών και ποιοι θα 

αποτελέσουν αυτές τις επιτροπές και ποια θα είναι τα µέλη 

τους. 

 Επίσης εδώ θέλω να πω το εξής, θεωρώ ότι ένα πολύ 

σηµαντικό θέµα που πρέπει να καταλάβουµε µέσα από αυτό το 

νοµοσχέδιο, µάλλον µέσα από αυτό το νόµο πια. Είναι ότι 

καταρχήν σίγουρα είναι θιγµένοι οι µηχανικοί, όλοι καταρχήν. 

Σίγουρα υπάρχουν διαβαθµίσεις, είναι θιγµένα όλα τα 

Πολυτεχνεία, διότι υπάρχει µέσα ο όρος ότι ο κάθε Υπουργός 

µπορεί να δίνει δικαιώµατα ανάλογα, δηλαδή στην ουσία να 

καταργεί τον τίτλο σπουδών και να δίνει δικαιώµατα ανάλογα 

και αποκλεισµούς από επάγγελµα. ∆ηλαδή µπορεί να βγει το 

Υπουργείο και να πει ότι τα τάδε έργα από αυτή την κατηγορία 

και µετά πρέπει να έχεις δεν ξέρω τι προσόντα για να τα 

κάνεις. 

 ∆εν θα µπω στην λεπτοµέρεια, σε θέµατα που ήδη έχουν 

αναφερθεί που τα θεωρούµε απαράδεκτα. Πολύ συνοπτικά θα 

πω, προφανώς θεωρούµε απαράδεκτη την κατηγοριοποίηση. 

Σαφώς θεωρούµε απαράδεκτο το να  υπάρχουν δυο, τριών, 

τεσσάρων ταχυτήτων µηχανικοί. Για µας πρέπει να ξεκινήσει 
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αλλά θα το πω µετά στους στόχους, από µηδενική βάση όλο 

αυτό. 

 Με το συγκεκριµένο λοιπόν νόµο υποβαθµίζονται τα 

Πολυτεχνεία, υποβαθµίζονται οι µηχανικοί οι διπλωµατούχοι, 

υποβαθµίζονται τα έργα-  (αλλαγή κασέτας) 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   -όµως δεν θεωρώ ότι µ’ αυτό, ακόµα κι αν γίνει 

έτσι όπως γίνει ότι κι αν σώσουµε. ∆εν θεωρώ ότι ούτε τα ΤΕΙ, 

ούτε τα κολέγια ανεξάρτητα από την όλη διαδικασία που θα 

γίνει για να ισοτιµηθούν ας πούµε, αλλά ούτε και οι µηχανικοί 

θα είναι ευχαριστηµένοι.  

 Θα υπάρχει µία συµπίεση προς τα κάτω, θα υπάρχει ένας 

διαρκής αγώνας δρόµου µε πιστοποιήσεις οι οποίες θα 

κοστίζουν κιόλας. Θα µπούµε δηλαδή σ’ ένα ατέρµονο κυνήγι 

δικαιωµάτων που δεν θα τελειώνει ποτέ. Και στο τέλος θα 

καταλήξουµε να είµαστε όλοι φθηνό εργατικό δυναµικό. Θα 

υπάρχει δηλαδή απαξίωση της γνώσης, θα ξεχάσουµε το 

µηχανικό µε τη µορφή που τον έχουµε τώρα, δεν µιλάµε 

φυσικά για µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, αυτό δεν το 

συζητάµε. Και θα ξεκινήσει µια διαδικασία η οποία ούτως ή 

άλλως είναι συµπίεση προς τα κάτω, δεν πρέπει κανείς να 

χαίρεται µ’ αυτά που γίνονται. Απαξιώνεται η γνώση,  

απαξιώνεται η επιστήµη, απαξιώνεται η κοινωνία ολόκληρη κι 

αυτό είναι πολύ σηµαντικό και το βλέπουµε σε όλα αυτά που 

έρχονται και σε όλα αυτά που ψηφίζονται πλέον. Ένα – ένα 

λιθαράκι πάνε όλα προς τα εκεί. 

 Κλείνοντας θέλω να πω ότι, συµφωνούµε µ’ αυτές τις 

βασικές αρχές που µπαίνουνε. ∆ηλαδή θεωρούµε µηδενική 

βάση, κανένας διπλωµατούχος µηχανικός χωρίς επαγγελµατικό 

δικαίωµα. Αναγνώριση των Πολυτεχνικών Σχολών 5ετούς, 

ανεξάρτητα τις όποιες στρεβλώσεις, τα όποια προβλήµατα, οι 

όποιες ανισοτιµίες, τα όποια πτυχία. Η όποια απονοµή των 

επαγγελµατικών δικαιωµάτων να είναι σαφώς καθορισµένη 

από το Τεχνικό Επιµελητήριο µε τα όργανά του. Συµφωνούµε 

πολιτικά µε την Αντιπροσωπεία, αλλά σίγουρα δεν ξέρω αν 

µπορέσουµε να το πετύχουµε αυτό, αλλά δεν πειράζει σαν 
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πολιτική διεκδίκηση είναι σωστή, µε βάση το γνωστικό 

αντικείµενο. Και όπου υπάρχουν επικαλύψεις, αυτές να 

λύνονται έτσι όπως πρέπει και όχι στο ποιος είναι ο ισχυρός, 

στο ποιος έχει σήµερα τον Υπουργό, τον άλφα ή τον βήτα. 

 Θεωρώ ότι πρέπει σήµερα να πάρουµε µία απόφαση, δεν 

γίνεται να φύγουµε από εδώ χωρίς κάποια απόφαση. Εµείς 

έχουµε ετοιµάσει και αυτά που έχουµε πει να µπουν εφόσον 

συµφωνήσουνε οι µηχανολόγοι και να γίνει µία απόφαση από 

εδώ να φύγει. Που ανοίγει όµως το θέµα, δεν το κλείνει σε 

καµία περίπτωση. Το ανοίγει και µετά θα πρέπει, οι σύλλογοι 

θα πρέπει κι εµείς να δούµε πως µπορούµε να πιέσουµε στο 

Κεντρικό ΤΕΕ, µαζί µε όλους, τα περιφερειακά τµήµατα και 

τους συλλόγους. Αυτή η απόφαση να φύγει σε όλους και να 

δούµε πως µπορούµε να επηρεάσουµε και να δώσουµε 

κατευθύνσεις σε σχέση µε τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα, σε σχέση 

µε τον όποιο καθορισµό.  

Εννοείται ότι στην πράξη αυτό που ζητάµε είναι η 

ανατροπή, γιατί όλα αυτά που βάζουµε τους στόχους δεν 

µπορούν να υλοποιηθούν στο  υπάρχον νοµικό πλαίσιο. Αλλά 

αυτό θα πρέπει πια να γίνει, αν µπορέσουµε να το 

καταφέρουµε, να γίνει στην πράξη. Μέσα από τις βασικές 

αρχές που θα τις έχουµε πολύ καλά στο µυαλό µας και θα 

πρέπει να τις παλέψουµε ουσιαστικά.  

Γι ’  αυτό θεωρώ ότι σήµερα πρέπει να φύγουµε από εδώ 

µε µια απόφαση, η οποία θα βάζει, θα θέτει την εναντίωσή 

µας, θα θέτει το γενικό πολιτικό πλαίσιο και θα θέτει βασικές 

αρχές που θεωρούµε ότι πρέπει επιτέλους να ανοίξει αυτό το 

θέµα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ο συνάδελφος Κασαπάκης.   

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Βασικά λυπάµαι το ότι από 54 που είµαστε εδώ 

έχουµε µείνει 35 ναι και όχι. Μια ζωή λέµε τι γίνεται και τι δεν 

γίνεται και ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Τόσο σοβαρό 

θέµα και οι περισσότεροι συνάδελφοι λακίσανε για να µην µπω 

σε ιδιαιτερότητες γιατί και πως. Ένα τέτοιο σοβαρό θέµα και 
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εντούτοις έχουµε αυτό το αποτέλεσµα που έχουµε. Μια ζωή 

µας φταίνε οι άλλοι, ποτέ δεν φταίµε εµείς. 

 Από την ειδησεογραφία, αυτό που είπε και η 

συναδέλφισσα η Ειρήνη, άκουσα κι εγώ αυτό, το ότι τα 

ινστιτούτα τα οποία αντιπροσωπεύουν τα ξένα πανεπιστήµια, 

θα δικαιούνται χωρίς καν να περνάνε από το πρώην 

∆ΗΚΑΤΣΑ, την εγγραφή και µάλιστα υποχρεούνται οι κατά 

τόπους ∆ικηγορικοί Σύλλογοι να γράφουν ως µέλη τους τούς 

απόφοιτους αυτών των Πανεπιστηµίων. Αν περάσει τόσο 

εύκολα αυτό από τους δικηγόρους, που οι δικηγόροι µια ζωή 

ήτανε πληθώρα των 300 του Λεωνίδα οι οποίοι ψήφιζαν και 

όριζαν τις τύχες του λαού αυτού, φανταστείτε πόσο πιο εύκολα 

θα περάσει και το άλλο το οποίο ακολουθεί σε εµάς. 

 Κάπου η ειδησεογραφία αυτές τις µέρες ανέφερε ότι 

υπάρχει µια πρόταση στην υπόλοιπη Ευρώπη να καταργηθούν 

τα Επιµελητήρια παντελώς. Κατάργηση σηµαίνει να µην 

υπάρχουν εισφορές. Εµείς δεν έχουµε καµία σχέση µε τα 

υπόλοιπα Επιµελητήρια και καλώς όταν λέµε Επιµελητήριο 

όλοι εννοούν το Εµπορικό και Βιοµηχανικό. Εµείς είµαστε 

Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου που οι άλλοι δεν είναι.  Τι 

σηµαίνει αυτό; Ότι εµείς έχουµε ένα δηµόσιο επίτροπο ο 

οποίος ελέγχει τα έσοδά µας. Άρα λοιπόν το να µας 

καταργήσει και αυτό, σηµαίνει ότι παντελώς διαγραφόµαστε 

από το χάρτη µε αποτέλεσµα να είµαστε έρµαιο των 

οποιοδήποτε προτείνουν κι ότι κάνουν. 

 Οι µηχανικοί φταίµε κι εµείς γιατί πρέπει να περάσουµε 

το µήνυµα τι είναι ο µηχανικός. Σε κάποιο συνάδελφο µια φορά 

µπήκε ο άλλος και λέει, ντα ήντα κάνετε εσείς οι µηχανικοί; 

Έχετε το κοµπιούτερ,  πατείτε το κουµπί και σε πέντε λεπτά 

σας βγάνει εκείνο που θέλετε. Και θέλετε και µια χαχαλιά 

λεφτά και γυρίζει ο συνάδελφος και του λέει, όπως τα λες 

είναι. Έντο ε και πες του ήντα θες να σου κάνει και να ‘ρθεις 

αύριο το πρωί να το πάρεις. 

 Επαφίεται λοιπόν σ’ εµάς µε τις ικανότητες που έχουµε 

να περάσουµε το µήνυµα τι σηµαίνει µηχανικός. Αλλά λόγω 

του ότι έχουµε κεκτηµένη ταχύτητα το τι είµαστε εµείς, 
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νοµίζουµε ότι και οι άλλοι έχουν τις ίδιες δυνατότητες. ∆εν τις 

έχουνε δυστυχώς συνάδελφοι, κι αυτό είναι αποτέλεσµα της 

σπουδής την οποία έχουµε. Είτε µας αρέσει είτε δεν µας 

αρέσεις αυτή είναι και η ειδοποιός διαφορά. Το ένα χρόνο 

σπουδών παραπάνω σηµαίνει κάτι παραπάνω. 

 Εδώ ολονών µας η µέση πονάει από το καθισιό που 

καθόµασταν για να διαβάσουµε. Ε, αυτά τα πράγµατα δεν 

µπορούν οι άλλοι να τα αγνοήσουν και να νοµίζουν ότι ξέρεις, 

οι µηχανικοί θέλετε µόνο να παίρνετε χωρίς να δίδετε.  

 Και ένα άλλο θέµα το οποίο κάποια στιγµή πρέπει να 

αποφασίσουµε ότι, εµείς οι ίδιοι είµαστε υπεύθυνοι για την 

κατάντια που φτάσαµε. ∆ιότι αυτό είναι συνάδελφοι κεκτηµένο 

δικαίωµα µην το πειράζεις, αυτό είναι πολιτική, αυτό είναι 

αρχιτέκτονες.  Ποτέ δεν φτάσαµε αυτό που είπε και ο Ζαχάρης 

σωστά από µηδενική βάση. Να πούµε τι και πως και τι µπορεί 

ο καθένας.  

 Ένα άλλο σφάλµα το οποίο ανεχθήκαµε, τη δηµιουργία 

νέων σχολών, νέων ειδικοτήτων, επειδή ο κάθε ένας Υπουργός 

ήθελε να κάνει, να χρίσει τον άλλο Καθηγητή Πολυτεχνικής 

Σχολής, χωρίς να ορίσουµε τι θα κάνουνε αυτοί οι απόφοιτοι. 

Και έχει συνεχώς, ισχύει το δόγµα κάθε πόλις και 

γυµναστήριο, κάθε χωριό και στάδιο. Κάποια στιγµή, τώρα, ή 

τώρα ή ποτέ. Ή τώρα ξεκαθαρίζουµε τα πράγµατα ή δεν πάει 

άλλο. Αν και τώρα δεν ξεκαθαρίσουµε εµείς οι ίδιοι τ ι θέλουµε 

και τι δεν θέλουµε, να είναι τα πράγµατα απλά, ξεκαθαριστά. 

∆υο απλές – απλές λέξεις, τίποτα παραπάνω. Αν θέλουµε, εάν 

δεν θέλουµε είναι πλέον αργά. Τελεία και παύλα. 

 Αυτά τα απλά πράγµατα και να κυνηγάµε ποιος φταίει και 

ποιος δεν φταίει µηδενική βάση. Τι µπορεί να κάνει ο ένας και 

τι ο άλλος. Και κάποια στιγµή να µην τρέχουµε πίσω από τα 

γεγονότα. Καιρός είναι κάποια στιγµή να πούµε φτάνει, φτάνει 

την κοροϊδία και να µην φοβόµαστε το πολιτικό κόστος.  Αν 

ένας θεωρεί ότι µέσα από το Επιµελητήριο θα κολλήσει κι άλλα 

ένσηµα, τώρα ίσως γίνω γραφικός και επαναλαµβάνοµαι, να 

πάει σπίτι του. Μέσα από το Επιµελητήριο έπρεπε να είναι 

µέχρι και την τελευταία στιγµή και οι 54 εδώ, αλλά δυστυχώς 
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είχαµε άλλες προτεραιότητες και όπως έλεγε και την περίφηµη 

φράση ο Μουσολίνι, armiamo e partite, ας εξοπλιστούµε για 

τον πόλεµο και να φύγετε εσείς, το ίδιο κι εµείς. Κάντε το εσείς 

κι αφήστε µε εµένα. 

 Κάποια στιγµή λοιπόν πρέπει ο καθένας µας να αναλάβει 

τις ευθύνες του ανεξάρτητα από ειδικότητα και 

παρεµπίπτοντος πολιτικοί µηχανικοί λέγονται διότι σε 

αντιπερισπασµό, παλιά που ήταν οι στρατιωτικοί µηχανικοί, 

τους ονοµάσανε πολιτικούς. Και επειδή µια ζωή οι πολιτικοί 

µηχανικοί και οι αρχιτέκτονες ήταν να πούµε και την αλήθεια 

περισσότεροι στο Επιµελητήριο, γι ’  αυτό µια ζωή και αυτό και 

αυτό και αυτό. Ε, κάποια στιγµή πρέπει να αναθεωρήσουµε 

πολλά πράγµατα αν θέλουµε να λύσουµε τα προβλήµατα 

ειδεµή θα µας πάρει όλους η µπάλα. 

 Ευχαριστώ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Φανουράκης, 

ησυχάστε όµως. 

 

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:   Συνάδελφοι το θέµα είναι σοβαρό, δεν 

χρειάζεται να το ξαναεπαναλάβω, αλλά θα το πω και δεν 

προλαβαίνουµε να τοποθετηθούµε σωστά, αφού δεν έχουµε 

ετοιµάσει µια γραπτή εισήγηση όπως θα έπρεπε ίσως κ.λ.π. 

 Από όλες τις εισηγήσεις µπήκε φανερά και καθαρά ότι, 

ψηφίστηκε ο νόµος αυτός λόγω υποχρεώσεων µνηµονιακών ή 

όπως άλλως το θέλει να το χαρακτηρίσει ο καθένας. ∆ηλαδή 

ψηφίστηκε επειδή επιβλήθηκε λόγω της οικονοµικής ροής. Το 

θέµα αυτό συνδέεται πολύ στενά µε τα θέµατα της παιδείας, 

για τα οποία θέλω να επισηµάνω στον συνάδελφο τον Χωραφά 

ότι παραπονέθηκε ότι δεν προτείνουµε. Είχε ψηφιστεί 

οµόφωνα, αν θυµάµαι καλά από τη δική µας Αντιπροσωπείας 

πριν από πολλές περιόδους, πριν από πολλά χρόνια εδώ και 

µπήκε σ’ ένα ψυγείο αν είναι ακόµα και στην πρίζα το ψυγείο 

και συντηρείται. 

 Έρχεται λοιπόν το νοµοσχέδιο αυτό και εφαρµόζει τα 

περί Μπολόνιας κ.λ.π. και του επαγγέλµατος και διαχειρίζεται 
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την εργατική µας δύναµη. Εµείς είµαστε κάθετα αντίθετοι και 

στα όσα είπε ο συνάδελφος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου των 

Τοπογράφων, που ουσιαστικά έχει αποδεχθεί πλήρως την 

πιστοποίηση και το κυνήγηµα όλων αυτών.  Εµείς θεωρούµε 

ότι το πτυχίο πρέπει να είναι αυτό που θα καθορίσει, αυτά που 

σπουδάσαµε είναι αυτά τα οποία θα καθορίσουν και το τι 

µπορούµε να κάνουµε. Βέβαια µπορούν να µπουν πολλά 

ερωτηµατικά, δηλαδή τα σπουδάσαµε καλά; Τα Πανεπιστήµια 

είναι στη στάθµη που είναι; Χίλια ερωτήµατα  µπορούν να 

µπούνε. Ωστόσο όµως αυτό είναι το σωστό και το επόµενο 

είναι να δεχθούµε να βάλουµε το κάθε Πανεπιστήµιο, το κάθε 

ίδρυµα στη θέση του. Κι αξιολόγηση πολλές φορές το 

µπερδεύουµε, εµείς δεν είµαστε εναντίον της αξιολόγησης, 

αλλά της αξιολόγησης που γίνεται πραγµατικά για να βελτιωθεί 

κι όχι για να σε καταδικάσει. Αν θα παίρνεις λεφτά ή δεν θα 

παίρνεις. ∆ηλαδή ένα κακό Πανεπιστήµιο θα το καταδικάσοµε 

ακόµα περισσότερο, δηλαδή αυτά γίνονται µε άλλες 

σκοπιµότητες. 

 Απ’ όλες τις εισηγήσεις και µάλιστα έχω εδώ µπροστά 

µου µια από την πρόταση της συµπαράταξης, που λέει ότι, 

πρέπει να ενεργοποιηθούµε στην κατεύθυνση της ολικής 

ανατροπής και φιλοσοφίας και στην πρακτική του κατάργηση. 

∆ηλαδή εµείς θεωρούµε ότι αυτονόητα απόψε πρέπει να βγει, 

η πρόταση-, ότι εµείς δεν το δεχόµαστε το νοµοσχέδιο, το 

πρώτο.  

 Από ‘κει και πέρα βεβαίως υπάρχουν πολλές ευθύνες ως 

προς τα επαγγελµατικά δικαιώµατα που µας ταλανίζουν και 

δηµιουργούνε τεχνητά ή όχι πραγµατικά αντιφάσεις και 

διαµάχες κι όλα αυτά τα πράγµατα. Και βέβαια µε τους 

συναδέλφους των νέων ειδικοτήτων που βγαίνουν και δεν 

έχουν αντικείµενο, δεν έχουνε δικαίωµα. Με τους χηµικούς 

κ.λ.π., τα ξέρετε ίσως εσείς καλύτερα. 

 Βεβαίως όλα αυτά τα θέµατα είναι πραγµατικά και 

υπαρκτά και βέβαια το Επιµελητήριο θα έπρεπε αυτά να τα 

είχε λύσει, γιατί δεν τα ασχολήθηκε όλα αυτά τα χρόνια; Και 

δεν είναι µόνο φετινά, από τότε που τέλειωσα εγώ είχανε 
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αρχίσει πια, η επιστήµη είχε αρχίσει στις νέες ειδικότητες, τα 

Πανεπιστήµια, τα ιδρύµατα, να ξεφυτρώνουνε καλώς ή κακώς 

από εδώ κι από εκεί. 

 Το Επιµελητήριο λοιπόν και οι παρατάξεις που 

κυβέρνησαν, το λέω αυτό κι ας γίνοµαι κουραστικός έχουνε 

ευθύνες. Επίσης έχουνε ευθύνη το Επιµελητήριο γιατί 

αποδέχθηκε όλα αυτά τα χρόνια την ενσωµάτωση στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έρχεται αυτή και τα επιβάλει 

σήµερα. ∆ηλαδή κλαίµε τώρα για το αποτέλεσµα, µα σου τα 

είχανε πει από πολύ χρόνο τώρα, δεν σου τα είπανε σήµερα, 

δεν ήτανε τίποτα ξαφνικό. Το έχουµε πει από πολύ καιρό. Και 

τα περί Μπολόνιας κ.λ.π. ξεκινάνε από το ’06 και παλιότερα. 

∆ηλαδή άµα ψάξουµε τα κείµενά τους τα έχουνε πει, το τι πάνε 

να εφαρµόσουνε. 

 Συνεπώς ένα βασικό που θέλουµε εµείς, να ανατραπεί το 

νοµοσχέδιο αυτό, να αποσυρθεί. Όλα τα προβλήµατα που 

είπαµε κι εµείς δεν είµαστε-, το ότι ψηφίσαµε παρών µόνο 

δεν σηµαίνει ότι είµαστε αντίθετοι σε κάθε πρόταση που 

εµπεριείχε η πρόταση του-, η όποια πρόταση, η όποια 

εισήγηση ας πούµε, δεν είµαστε αντίθετοι, βεβαίως. Αλλά αυτά 

θα γίνουνε µετά, να κάτσουµε µε σοβαρότητα και µ’ ένα 

Επιµελητήριο που δεν θα υπηρετεί σκοπιµότητες. Βεβαίως το 

Επιµελητήριο που συγκεντρώνει τον επιστηµονικό κόσµο να 

καθίσει και να αποδώσει επαγγελµατικά δικαιώµατα και µε 

άλλες τάξεις στο κάτω – κάτω. Αλλά δεν θα είναι οι άλλες 

τάξεις που θα ‘ρθουνε καπέλο χωρίς να µετέχουν οι µηχανικοί 

να καθορίσει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα. 

 Τώρα τι θα γίνει συνάδελφοι αν ισχύσουν αυτά. Θα 

τρέχουµε όπως ήδη τρέχουν οι συνάδελφοι που έχουν 

ανακατευτεί µε τα ενεργειακά, κάθε τόσο να αναβαθµίζονται, 

να παρακολουθούν σεµινάρια υποχρεωτικά να πιστοποιούνται 

από τους υπολογιστές κ.λ.π.  ∆ηλαδή τι θα γίνει; Κάποια 

στιγµή θα βρεθούνε συνάδελφοι που θα έχουνε τελειώσει ένα 

Πολυτεχνείο και δεν θα µπορούν να δουλέψουνε γιατί δεν θα 

έχουνε την αντίστοιχη πιστοποίηση στον τάδε τοµέα ή θα είναι 
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περιορισµένο το αντικείµενό τους σ’ ένα συγκεκριµένο 

πράγµα. ∆εν θα είναι γενικό. 

 Ερχόµαστε τώρα που ειπώθηκε και προηγούµενα. Ας 

πούµε τα παιδιά των κολεγίων λέω εγώ, νοµίζουν ότι 

κερδίσανε;  Μα τα παιδιά των κολεγίων εξ αντικειµένου είναι 

σε µειονεκτική θέση σε σχέση µ’ έναν που τέλειωσε ένα 

Πανεπιστήµιο, εξ ορισµού. Μπορεί βέβαια µια µεµονωµένη 

περίπτωση να είναι λίγο διαφορετική γιατί έτσι ή αλλιώς και να 

έχει ειδίκευση και να έχει µία ικανότητα. Αλλά ο γενικός 

κανόνας, ο ανθρώπινος κανόνας είναι ότι, αυτός είναι σε 

δυσµενέστερη θέση. Άρα λοιπόν στην αγορά εργασίας αυτός 

είναι σε δυσµενέστερη, η ζωή του και αυτός υποβαθµίζεται. 

Νοµίζει ότι κέρδισε τώρα αλλά στην πραγµατικότητα είναι 

υποβαθµισµένος. Γιατί αντιµετωπίζει άλλους ισχυρότερους, 

έτσι είναι το- 

 Ο διπλωµατούχος τώρα ή ο επιστήµονας κι αυτός 

υποβαθµίζεται γιατί έχει να αντιπαλέψει όχι µόνο τους ίσους 

του αλλά κι έναν µεγαλύτερο πληθυσµό. Τα µικρά γραφεία και 

οι ιδιώτες θα σβήσουν προφανώς. Θα ιδρυθούνε µεγάλα 

σχήµατα εταιρικά, τα οποία θα προσλαµβάνουν εννέα κολέγια 

κι ένα πολυτεχνίτη, για να µπορέσει να κρατήσει επί της 

ουσίας το γραφείο του και τα υπόλοιπα να καλύπτει το τυπικό 

των απαιτήσεων που θα βάλει ο νόµος και να κάνει µελέτες, 

υποβαθµισµένες. Το έχουµε δει ήδη στη ζωή το έχουµε δει µε 

τους Τεχνικούς Συµβούλους. Βεβαίως άλλοι είναι πολύ υψηλού 

επιπέδου, αλλά υπάρχει και πολύς άλλος κόσµος που είναι 

πολύ πίσω.  Και πολύ περισσότερο πως (-) το δηµόσιο αν 

είχε η ίδια µεριµνήσει να αποκτήσει επιστήµονες υψηλού 

επιπέδου, από το να πληρώνει τους συµβούλους µε τόσα 

χρήµατα που µπορεί κάποια στιγµή το Επιµελητήριο να κάνει 

µία έρευνα τι λεφτά έχει πληρώσει η Περιφέρεια Κρήτης ας 

πούµε, σε συµβούλους και τι αποτέλεσµα έχει υπάρξει και σε 

ποια κατάσταση είναι σήµερα. 

 ∆εν θέλω να σας κουράσω πολύ. Εµείς θεωρούµε ότι θα 

πρέπει να έχουµε ανατροπή του νοµοσχεδίου, ένα. Να 

ξεκινήσει µε σοβαρότητα χωρίς – αν είναι δυνατόν βέβαια αυτό 
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– µε επιστηµονικό τρόπο να δώσουµε τα δικαιώµατα σε κάθε 

βαθµίδα. Είµαστε αντίθετοι σε κάθε πιστοποίηση που ήδη το 

ΤΕΕ έχει µπει µέσα στο χορό αυτό και τάχα φωνάζει, αλλά από 

την άλλη µεριά (-) τη φωτιά κι έχει πάρει ήδη το µερτικό του. 

Γιατί το µέλλον θα είναι θλιβερό για µας και για όλους. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Γολοβάνης. 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   Καταρχήν πριν από µερικές ηµέρες στα 

πλαίσια της ∆ιοικούσας Επιτροπής, είχε γίνει µία παρόµοια 

συζήτηση, όπου είχε χρησιµοποιηθεί µία έκφραση µέσα στη 

∆ιοικούσα, την οποία εγώ την πήρα και µε βάση τις αρχές και 

τους άξονες της ∆ιοικούσας, προσπάθησα να καταρτίσω µία 

γενική επιστολή που να µαζεύει όλες τις απόψεις της 

∆ιοικούσας, σ’ ένα κείµενο που να είναι αποδεκτό από όλους. 

 Σ’ εκείνη την ανακοίνωση χρησιµοποίησα την έκφραση  

της έλλειψης δηµοκρατίας και ρωτήθηκα από συνάδελφο µέσα 

από τη ∆ιοικούσα, αν αυτό δεν σηµαίνει την έκφραση που 

ειπώθηκε προηγουµένως, τι άλλο σηµαίνει. 

 Σήµερα, τώρα, βλέπω και µάλιστα χρησιµοποιείται δύο 

φορές, ας πούµε στην εισήγηση της ΠΑΣΚ 

επαναχρησιµοποιείται πάλι αυτή η έκφραση µε την 

παρατήρηση, ισοπεδωτικές, πρόχειρες καινοφανείς 

διαδικασίες κατεπείγοντος. Επικίνδυνο για τη δηµοκρατία µας, 

αδιανόητο και µιλάει και για έλλειµµα δηµοκρατίας.  

Το έλλειµµα δηµοκρατίας ο Καθηγητής Μακρηδηµήτρης 

το έχει καθορίσει, το έχει προσδιορίσει µε ένα ολόκληρο 

βιβλίο. Έλλειµµα δηµοκρατίας υπάρχει και στο σύνταγµα 

παιδιά. Έχουµε δηµοκρατία αντιπροσωπευτική, δεν έχουµε 

άµεση δηµοκρατία. Είπε κάποιος προηγουµένως, πως µπορεί 

το Τεχνικό Επιµελητήριο να επηρεάσει την πολιτική. Μα αυτός 

είναι ο ρόλος της οµάδας πίεσης και η άµεση δηµοκρατία αν 

θέλετε, µία έκφανσή της, είναι το δηµοψήφισµα. Μια άλλη 

έκφανση της άµεσης δηµοκρατίας µπορεί να είναι µία 

νοµοθετική πρωτοβουλία αύριο µε τυχόν συνταγµατική 

αναθεώρηση µ’ ένα άλλο τρόπο. Μία τυχόν πρόταση 
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νοµοθετική προς τη Βουλή απευθείας µε την συγκέντρωση 

κάποιων υπογραφών, όπως προβλέπεται στη συνθήκη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Παρόλα αυτά όµως τα όπλα που µας δίνονται στο 

Τεχνικό Επιµελητήριο, είναι συγκεκριµένα. Έτσι µπορούµε να 

επηρεάσουµε, έτσι µπορούµε να λειτουργήσουµε ως οµάδα 

πίεσης. Έτσι µπορούµε να λειτουργήσουµε ως οµάδα πίεσης 

στη νοµοθετική και στην εκτελεστική, όπως λειτουργεί και η 

Επιτροπή Ανταγωνισµού στη νοµοθετική, την εκτελεστική, αν 

θέλετε προέρχεται από εκεί, αλλά και στη δικαστική εξουσία.  

Τι λέω εγώ; Καταρχήν ειπώθηκε ότι όλα έχουν πολιτικούς 

προσδιορισµούς στα κείµενα, ιδεολογικούς και θίγουν και 

θέµατα του νοµοσχεδίου. Του νόµου πλέον, δεν είναι 

νοµοσχέδιο, που τα θεωρούν ως ορθά. Αυτό το τελευταίο δεν 

το δέχοµαι, να δεχθώ ότι άθελά µου ή υποσυνείδητα έχω 

περάσει µία ιδεολογική προσέγγιση µες στο κείµενό µου, από 

‘κει και πέρα όµως δεν µπορώ να δεχθώ γενικές διαπιστώσεις 

του τύπου ότι, αυτό ήρθε απότοµα µε καινοφανείς διαδικασίες 

κ.λ.π., που προβλέπονται βέβαια από το σύνταγµα, αλλά 

έλλειµµα δηµοκρατίας είναι η κατάχρηση αυτών των 

δυνατοτήτων που δίνει το σύνταγµα. 

 

ΜΟΝΙΑΚΗΣ:  Τέσσερα χρόνια αυτό γίνεται τώρα. 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   Μα αυτό είπαµε, όχι Μύρωνα, θέλω να πω 

όµως, να το συνδέσω αυτό, ότι δεν µπορεί όταν ο νόµος ο 

3959/11 δηµιουργήθηκε από Παπακωνσταντίνου και Ραγκούση 

για να πιέσει προς αυτή τη κατεύθυνση και προετοιµάστηκαν 

τα νοµοσχέδια, τα οποία προβλεπόταν ότι θα κατατεθούν 

∆εκέµβριο του 2013. ∆εν µπορεί να ερχόµαστε 4 χρόνια µετά 

και να λέµε ότι απότοµα κ.λ.π., γιατί θα σου πούνε – κι ως 

Τεχνικό Επιµελητήριο – όπως είπε σωστά η συνάδελφος η 

Βρέντζου-, συµφωνούµε, περίµενε, περίµενε ρε Μύρωνα, 

περίµενε, κι όλα θα µπορούσαν να αλλάξουνε.  
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Είµαστε σ’ ένα δηµοκρατικό καθεστώς αυτή τη στιγµή, 

δηµοκρατική διαδικασία αν θέλετε. Σε άλλες περιπτώσεις όµως 

Κώστα δεν θα µπορούσες να πεις την άποψή σου και- 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μην κάνουµε διάλογο όµως. 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   Και οι συνάδελφοι, ο Φανουράκης, που 

διαµαρτύρονται, εγώ είδα ότι στο τέλος οι απόψεις του δεν 

απείχαν και πάρα πολύ από το τελικό κείµενο το δικό µας. 

∆ηλαδή στο να υπάρξει κάποιος καταµερισµός δικαιωµάτων 

προς τους συναδέλφους των ΤΕΙ. ∆εν είδα κάτι το οποίο να 

έχει πολιτική χροιά µες στο κείµενό µας. 

 ∆εν έχω γράψει κάτι άλλο. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Έχουµε κάτι άλλο; 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Ναι µία κουβέντα µόνο. 

 Ο τρόπος που θα τεθεί, τώρα ψηφίστηκε η εισήγηση του 

Ζαχάρη, απλά εγώ βάζω ένα στοιχείο, ότι ο τρόπος που θα 

προωθηθεί αυτό θα πρέπει να φροντίσουµε να προκύπτει ότι 

υπάρχει ταύτιση του γενικού δηµόσιου συµφέροντος µε το 

θέµα του Επιµελητηρίου. Αυτό µπορεί να φαίνεται έτσι, όπως 

λέγεται τώρα εδώ µέσα συντεχνιακό, δεν είναι όµως. Είναι κάτι 

που προκύπτει από τη δουλειά µας και θέλει πάρα πολύ 

προσοχή στο πως θα το θέσουµε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος 

Χαµηλοθώρης. 

 

ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:   Συνάδελφοι και στην προηγούµενη 

Αντιπροσωπεία ξεκίνησα κι έκανα µία τοποθέτηση, θέτοντας 

ότι το σηµαντικότερο ζήτηµα που θα έπρεπε να µας αφορά, 

ήταν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα. Μια βδοµάδα θαρρώ πιο 

µετά ήρθε ο ορυµαγδός που ζούµε και που είναι και η αφορµή 

για να βρεθούµε σήµερα και να κάνουµε συζήτηση.  ∆εν είναι 
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λοιπόν ένα θέµα που ξεκίνησε τώρα, για όσους τουλάχιστον το 

παρακολουθούν.  

 Ας ξεκινήσω, έχω σηµειώσει εφτά bullets, επάνω σ’ αυτά 

θέλω να πω δυο πραγµατάκια, γιατί δεν νοµίζω ότι έχει νόηµα 

να αντιπαρατεθούµε για ένα τόσο σηµαντικό ζήτηµα. 

 Πιστοποίηση, µάλλον πριν από αυτό το κοµµάτι του 

5ετούς. Ο Βασίλης ο Κόκκινος, ο πρώτος µου εργοδότης όταν 

ξεκίνησα να δουλεύω σαν Τοπογράφος Μηχανικός, τελείωσε το 

’68 το Πολυτεχνείο Τοπογράφος, Αγρονόµος Τοπογράφος 

Μηχανικός. Το ’68 η σχολή των Αγρονόµων Τοπογράφων 

Μηχανικών ήταν 4ετούς φοίτησης. Ουδείς διανοήθηκε να πει 

ότι ο κ. Κόκκινος δεν είναι διπλωµατούχος µηχανικός. Ακόµη 

και σήµερα εάν είναι στο επάγγελµα, καλή του ώρα ο 

άνθρωπος.  

 Άρα το 5ετές και το 4ετές το κρίνουν οι συνθήκες και οι 

καταστάσεις που διαµορφώνονται και βγαίνουν από τον τρόπο 

που τα Πανεπιστήµια, τα Πολυτεχνεία µε την αυτονοµία τους 

που αναγνωρίζει το σύνταγµα, κρίνουν τα προγράµµατα 

σπουδών τους. Αν λοιπόν αναγνωρίζουµε σ’ αυτά τα ιδρύµατα 

τη δυνατότητα της αυτοδιάθεσης και της αυτονοµίας, αν 

κρίνουµε ότι πρέπει να είναι 5ετούς, 8ετούς, 70ετούς ή 3ετούς 

ή 4ετούς, αυτό εµείς θα πρέπει να το δεχόµαστε. ∆ιαφορετικά 

συζητάµε για κάτι άλλο. Εγώ δεν έχω θέµα, µπορούµε να το 

ανοίξουµε όποτε θέλουµε και να το πάµε όπως θέλουµε. 

Κλείνω αυτό το κεφάλαιο. 

 Πιστοποίηση, µία λέξη ταµπού. Μία λέξη ταµπού την 

οποία όµως στην πραγµατικότητα τη ζούµε. Παράδειγµα, οι 

περισσότεροι εκ των νέων συναδέλφων που θέλησαν να 

κάνουν χαρτιά για να διοριστούν στο δηµόσιο είχαν ένα θέµα 

πιστοποίησης γνώσης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Κάποιοι πήγαν έδωσαν ECDL για να πάρουν µία αναγνώριση 

και µετά από πίεση µεγάλη των φοιτητικών συλλόγων και 

κάποιων κλαδικών συλλόγων, δεν την θυµάµαι, δεν είχα 

παρακολουθήσει αν είχε πάρει το ΤΕΕ θέση για το 

συγκεκριµένο θέµα. Το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η 

Πολυτεχνική Σχολή της Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν και δίνανε 
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επάρκεια γνώσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, στους 

αποφοίτους τους οι οποίοι είχαν διδαχτεί ένα minimum 

µαθηµάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή κι αυτό έγινε αποδεκτό. 

 Άρα εκεί υπήρχε µία απαίτηση πιστοποίησης που για 

άλλους που δεν ήταν µηχανικοί καλύπτονταν µ’ ένα ECDL και 

ένας µηχανικός θεωρούνταν «πιστοποιηµένος» µε µία απλή 

βεβαίωση της σχολής του, που έλεγε ότι ο άνθρωπος αυτός 

έχει κάνει αυτά τα πέντε µαθήµατα υπολογιστών, έχει κάνει 

αυτά τα πέντε αντικείµενα, τα οποία προϋποθέτουν ευχέρεια 

στη χρήση του υπολογιστή. 

 ∆εν µπορούσαν βέβαια να πάρουν µία τέτοια βεβαίωση οι 

συνάδελφοι που τελειώσανε το ’78, που τέλειωσαν το ’82, διότι 

τα προγράµµατα σπουδών δεν είχαν µαθήµατα υπολογιστών. 

Τι να κάνουµε, σε ευρεία χρήση οι υπολογιστές τέθηκαν από 

το ’80 κάτι και µετά απέναντι στον καθένα. 

 Βλέπουµε λοιπόν το κοµµάτι τις πιστοποίησης σχετίζεται 

µε το χρόνο, σχετίζεται µε τη γνώση, σχετίζεται µε διάφορες 

παραµέτρους. ∆εν µπορεί να ειδωθεί µε τρόπο αφοριστικό και 

πρέπει να ειδωθεί µε το κύριο αντικείµενο της δουλειάς του 

µηχανικού που κατά βάση ποιο είναι; Όχι ο χρόνος που 

απασχολείται αλλά η ικανότητα να αναλαµβάνει ευθύνη 

βασισµένη στις ειδικές τεχνικές γνώσεις που λαµβάνει, στην 

αντίληψη του και στην κρίση του. Η εµπειρία βοηθάει στο να 

προχωρήσει το συγκεκριµένο θέµα. 

 Το ποιος θα το πιστοποιήσει. Είναι το επόµενο εύλογο 

ερώτηµα. Στην σχολή όταν παίρνετε το δίπλωµα το 

πιστοποιούν κάποιοι καθηγητές. Σήµερα οι διπλωµατούχοι 

µηχανικοί για να ασκήσουν το επάγγελµα του µηχανικού µε µία 

υποτυπώδη διαδικασία εξετάσεων πιστοποιούνται και 

παίρνουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος. Θέλετε να µην την 

πούµε πιστοποίηση; Ας την πούµε άδεια, εδώ δεν έχω θέµα 

ούτε σ’ αυτό. Αλλά ένας µηχανισµός minimum ελέγχου 

κάποιων πραγµάτων υπάρχει, εκτός αν θέλουµε να βάλουµε 

τις σταθερές της συζήτησής µας αλλού και να αρχίσουµε να 

µιλάµε µε ορισµούς γιατί είµαστε µηχανικοί.  Κλείνω το 
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κοµµάτι αυτό, αν θέλετε µπορώ να επανέλθω κι αργότερα αν 

υπάρχουν ερωτήσεις. 

 ∆ικαιώµατα, αρµοδιότητες θα έλεγα εγώ; Για παράδειγµα 

για να το βάλω σε αναλογία µε τις δηµόσιες υπηρεσίες. 

∆ραστηριότητες επαγγελµατικές; Τι είναι τα επαγγελµατικά 

δικαιώµατα και ποιον αφορούν; Προφανώς αφορούν 

επαγγελµατίες και το επάγγελµα είναι κάτι που ορίζεται ως ένα 

σύνολο επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. Όποιες κι αν είναι 

αυτές, οποιαδήποτε διαβάθµιση κι αν το πάρεις. Επίτρεψέ µου 

να πω την άποψή µου, δεν διέκοψα ποτέ κανέναν. 

 Άρα ως άθροισµα επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, διότι 

αυτό όταν πάµε να κάνουµε έναρξη στην Εφορία κάνουµε, 

σηµειώνουµε κάποιες επαγγελµατικές δραστηριότητες και 

κάποιες κατηγορίες επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. Εκτός κι 

αν το έχει αρνηθεί κάποιος από εµάς όταν πάει να κάνει 

έναρξη επαγγέλµατος. Κάποτε πήγαινες τη βεβαίωση ότι είσαι 

µηχανικός, τελείωνες, ξεµπέρδευες. Αυτό άλλαξε κάποια 

στιγµή. Σήµερα οφείλεις να δηλώνεις επαγγελµατικές 

δραστηριότητες εκεί. 

 Φτάσαµε να φτιάξουµε ένα νόµο και κάνουµε κουβέντα 

για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα και το ποιος δικαιούται να τα 

πάρει αυτά, χωρίς πουθενά στη νοµοθεσίας µας να είναι 

προσδιορισµένα. Ποιες είναι οι επαγγελµατικές 

δραστηριότητες που ασκεί ο Τοπογράφος Μηχανικός; Ο 

Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός; Εγώ δεν το έχω 

καταφέρει να το βρω, όσο περίεργο κι αν σας φαίνεται, µε την 

έννοια της επαγγελµατικής δραστηριότητας. Καθορίστηκαν από 

την EUROSTAT στους κωδικούς του ΣΤΑΚΟ∆, κάτι το οποίο 

σε επίσηµο κείµενο της νοµοθεσίας µας δεν υπάρχει.  

 Άρα για να µπορέσουµε να συζητήσουµε το γνωστικό 

αντικείµενο του καθενός, θα πρέπει να δούµε και ποιες 

επαγγελµατικές δραστηριότητες σχετίζονται µ’ αυτά. 

 Άλλο παράδειγµα που έχει να κάνει µε τα κοµµάτια αυτά. 

Οι συνάδελφοι που τελείωσαν προ GPS το Πολυτεχνείο, δεν 

ξέρανε τι είναι αυτό. Οι σηµερινοί συνάδελφοι κάνουν 

µαθήµατα δορυφορικής γεωδαισίας, θεωρίας σηµάτων στους 
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τοπογράφους, πράγµατα πολύ διαφορετικά. Εγώ είχα την 

ατυχία να κάνω 12 χρόνια στο Πολυτεχνείο και µε άλλο 

πρόγραµµα σπουδών ξεκίνησα και µε άλλο πρόγραµµα 

σπουδών τελείωσα.  

Άρα δεν είναι κάτι στατικό το κοµµάτι της γνώσης, είναι 

κάτι δυναµικό κι αυτό εγώ δεν θα επέτρεπα τουλάχιστον στον 

εαυτό µου να το απογυµνώσω από τη δουλειά που κάνει ένας 

µηχανικός. Το κοµµάτι της επιµόρφωσης και της δια βίου 

µάθησης για έναν µηχανικό είναι στάση ζωής κατά την άποψή 

µου. θεωρώ ότι είναι προσβλητικό για το µηχανικό να συζητάει 

ότι σχετίζεται µε επαγγελµατικά δικαιώµατα. Κι αν είναι στάση 

ζωής η έννοια της εξειδίκευσης και της επιµόρφωσης, τότε δεν 

έχει κανένα λόγο να φοβάται οποιαδήποτε πιστοποίηση, 

οποιαδήποτε διαδικασία. Γιατί πιστοποίηση δεν είναι ένα 

σύστηµα εξετάσεων που πληρώνεις κάνεις τρία µαθήµατα και 

φεύγεις. Μπορεί να είναι πολύ περισσότερα πράγµατα από 

αυτή την απλή συλλογιστική. Μπορούν κατά τη γνώµη µου να 

είναι πολύ περισσότερα πράγµατα. 

Λέω τη γνώµη µου, εκφράζω την άποψή µου. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να ολοκληρώσετε; 

 

ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:   Παρακαλώ, παρακαλώ λίγο ακόµα, εκτός κι 

αν κρίνετε ότι δεν έχουν ενδιαφέρον αυτά που λέω. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Έχουν ενδιαφέρον αλλά ο 

χρόνος τρέχει, αυτό επεσήµανα. 

 

ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:   Τελείωσα, ευχαριστώ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Μπάκιντας. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   ∆υο – τρία πραγµατάκια µόνο θα πω επειδή 

ούτως ή άλλως και έχω καλυφθεί στα περισσότερα, αλλά κι 

επειδή έχει τραβήξει πολύ η διαδικασία. 



   σελίς 109           ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ   ΤΟΥ   Τ .Ε.Ε. /Τ .Α.Κ.  

 

 Καταρχήν να πω ότι φάνηκε σήµερα ότι υπάρχουν 

ουσιαστικά, είναι ξεκάθαρο για µένα αυτό, υπάρχουν 

ουσιαστικά δύο απόψεις.  Υπάρχει η άποψη που λέει ότι αυτός 

ο νόµος που πέρασε έχει θετικά στοιχεία. Πρέπει να δούµε το 

θέµα των πιστοποιήσεων, διάφορα-  (αλλαγή κασέτας) 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   -µόνο σε επίπεδο αρχών επί των 

επαγγελµατικών δικαιωµάτων να τοποθετηθούµε, µε βάση την 

εισήγηση των µηχανολόγων και τις προσθήκες τις οποίες 

προτείνουµε και στη συνέχεια να µπορούσαν, σίγουρα πρέπει 

αυτό το θέµα να δουλευτεί, αλλά δεν µπορεί να δουλευτεί ούτε 

καν µόνο από την Αντιπροσωπεία ή µια συνάντηση µε τους 

συλλόγους έτσι γενικά. Υπάρχουν πάρα πολλά θέµατα που 

πρέπει να αντιµετωπιστούν, εάν αυτός ο νόµος συνεχίσει να 

υφίσταται ή όχι, ανάλογα-, δηλαδή µε τα Π.∆. που πρέπει να 

φτιαχτούν αν το ΤΕΕ πρέπει να έχει θέση. Πρέπει να έχουµε κι 

εµείς άποψη, αν το ΤΕΕ πρέπει να προτείνει δηλαδή για τα 

Π.∆. θέµατα πρέπει κι εµείς να έχουµε άποψη. 

 Όµως αυτό είναι άλλο, που αναγκαστικά θα κληθούµε και 

θα κάνουµε στην πορεία και είναι διαφορετικό το να 

τοποθετηθούµε άµεσα απέναντι σ’ αυτό το νόµο, να ζητήσουµε 

την κατάργησή του και να πούµε και µια άποψη για τις αρχές 

που θέλουµε να διέπουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των 

µηχανικών. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ο συνάδελφος Φιλιππής. 

 

ΦΙΛΙΠΠΗΣ:   Καλησπέρα κι από µένα, εγώ αυτό-, είχα 

σηµειώσει αρκετά πράγµατα να πω, αλλά για άλλη µια φορά 

δυστυχώς παρατήρησα ότι θα πρέπει ίσως να ξεκινάω λίγο 

νωρίτερα, γιατί οι περισσότεροι από εσάς, είτε από την 

παράταξη της ΑΜΑΚ είτε από τις άλλες παρατάξεις, µ’ έχουνε 

καλύψει. 

 Αυτά που ήθελα να πω κι ίσως να καταφέρω να τα πω 

επιγραµµατικά είναι ότι, στην αρχή δυστυχώς παρατήρησα µια 

γενικευµένη τάση της Αντιπροσωπείας, δεν λέω ότι ήταν 
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στοχευµένη, απλά µια γενικευµένη τάση της Αντιπροσωπείας 

να ξεφύγει από το θέµα ή τουλάχιστον να ξεφύγει από αυτό 

που εγώ προσωπικά θεωρώ θέµα. ∆ηλαδή παρατήρησα µία 

τάση ότι θεωρούµε δεδοµένη τη συµφωνία της 

Αντιπροσωπείας ή κάποιων παρατάξεων µε το γενικό πλαίσιο 

του νόµου που πέρασε και ότι θα πρέπει το Τεχνικό 

Επιµελητήριο, θα πρέπει το Τµήµα Ανατολικής Κρήτης να 

κάνει κάποιες παρατηρήσεις επί του συγκεκριµένου νόµου και 

να αναφερθεί είτε σε κάποια δικαιώµατα είτε σε κάποια θέµατα 

όπως είναι οι εισφορές για το ΤΣΜΕ∆Ε, όπως είναι η διάκριση 

Πανεπιστηµίων, κεντρικών Πανεπιστηµίων την περιφέρειας ή 

οτιδήποτε. 

 Προσωπικά θα ήθελα να πω ότι, εγώ µ’ αυτό διαφωνώ.  

∆ιαφωνώ γιατί µη έχοντας την ευκαιρία όπως πολύ σωστά 

έκανε η ∆ΗΣΥΜ να διαβάσει τόσο αναλυτικά και να µελετήσει 

τόσο αναλυτικά το νόµο, και ειλικρινά δεν το λέω ειρωνικά. Μη 

έχοντας αυτήν την ευκαιρία, µη έχοντας αυτή τη δυνατότητα 

και βλέποντας το νόµο έστω επιφανειακά, παρατήρησα ότι 

πολύ απλά κάνει µία κατηγοριοποίηση ανάµεσα σε δύο 

κατηγορίες.  Η µία κατηγορία αφορά τους µηχανικούς και η µία 

κατηγορία αφορά δυστυχώς όλους τους υπολοίπους, που εκεί 

προσωπικά εγώ δεν είδα να καθορίζει ποιοι είναι µέσα.   

 Είπε πριν ο Ζαχαρίας, ο συνάδελφος Ζαχαρίας ότι µπορεί 

να είναι Ηλεκτρολόγοι Μηχανολόγοι, εγώ θεωρώ ότι είναι και 

άλλοι εκεί. ∆ηλαδή είναι εκεί πέρα οι ειδικότητες ανθρώπων οι 

οποίοι µε µία απλή πιστοποίηση έχουν αυτά τα δικαιώµατα. 

Οπότε θα προτείνω να µην µπούµε και για να µην πω ξανά και 

ξανά τα ίδια, θα προτείνω να µην πέσουµε στην παγίδα να 

µπούµε σ’ αυτή τη διαµάχη µεταξύ των ειδικοτήτων που θέλει 

να µας βάλει.  

Παρόλα αυτά θα ήθελα όλα αυτά που είπαµε πριν θεωρώ 

ότι µε κάλυψε και ο Κώστας µ’ αυτά που είπε και ειδικά αυτά 

που είπε η Ειρήνη και συµφωνώ. 

Θα ήθελα να πω όµως κάτι τελευταίο. Θεωρώ, 

προσωπική µου άποψη είναι ότι το Τεχνικό Επιµελητήριο και 

ειδικά το Τµήµα Ανατολικής Κρήτης, οφείλει µετά από αυτή τη 
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συνεδρίαση και µε τις επόµενες, να ορίσει µία επιτροπή, η 

οποία θα προγραµµατίσει και θα λογοδοτήσει - αν µπορώ να 

χρησιµοποιήσω τη λέξη - στις επόµενες Αντιπροσωπείας τις 

πράξεις και το τι έχει κάνει, έτσι ώστε στοχευµένα να κάνει 

κάποια πράγµατα που εγώ τα θεωρώ πολύ σηµαντικά. Ένα 

από αυτά είναι να ενηµερώσει το σύνολο των µηχανικών για το 

τι έχει γίνει µέχρι τώρα και το τι πέρασε το πολυνοµοσχέδιο. 

Γιατί θεωρώ δυστυχώς ότι είναι πολλοί από εµάς που δεν 

γνωρίζουν τι έχει υπογραφεί, δεν γνωρίζουν τι έχει ψηφιστεί. 

Γιατί αν το γνώριζαν αυτή η αίθουσα θεωρώ ότι θα είχε πάρα 

πολύ περισσότερο κόσµο. 

Το ένα είναι αυτό και συγγνώµη που σας καθυστερώ. 

Κάτι τελευταίο και χωρίς παρεξήγηση προς το Προεδρείο 

της Αντιπροσωπείας. Θα ήθελα να πω ότι, σε κάτι που 

αναφερθήκατε εσείς κ. Πρόεδρε πριν, ότι κανείς εδώ πέρα και 

συµφωνώ µαζί σας, κανείς εδώ πέρα δεν έχει τη διάθεση ούτε 

να φωνάξει, ανεξάρτητα από την ένταση, ούτε να (-) ούτε 

τίποτα. Απλά παρατηρώ και χωρίς παρεξήγηση, µία 

γενικευµένη – σ’ εµένα τουλάχιστον έχει δηµιουργηθεί µία 

γενικευµένη εισήγηση – που θα πει τι; Ότι άλλες φορές δρούµε 

βάσει της διαδικασίας κι άλλες φορές δρούµε βάσει είτε της 

ώρας είτε του χρονικού περιθωρίου είτε αν µπορέσω και µου 

επιτρέπετε να χρησιµοποιήσω τον όρο, είτε µας συµφέρει είτε 

δεν µας συµφέρει και δεν το λέω προς το Προεδρείο, καµία 

σχέση. Και για να δικαιολογηθώ σ’ αυτά που είπα γιατί θέλω 

να είµαι δίκαιος, ορίστε; Και να δικαιολογηθώ συνάδελφοι γιατί 

θέλω να είµαι δίκαιος, φέρω ως παράδειγµα την πολύ σωστή 

σας στάση κατ’ εµέ πριν να αφήσετε την Αντιπροσωπεία των 

Τοπογράφων και των Αρχιτεκτόνων να έρθει να κάνει αυτό. 

Όπως επίσης θα ήθελα να έχετε όπως είπε ο συνάδελφος 

Γολοβάνης, να πω κι εγώ για την ΑΜΑΚ, όπως θα ήθελα να 

είχατε ορίσει κι ένα χρονικό περιθώριο στη συνάδελφο την 

Ειρήνη την Βρέντζου, βάσει της διαδικασίας, που ζήτησε και 

καλά έκανε ως αρχηγός της παράταξης της ΑΜΑΚ λίγο 

παραπάνω χρόνο. Οπότε αντίστοιχα βάσει της διαδικασίας θα 

µπορούσα να είχατε κινηθεί και να της είχατε ορίσει ένα 
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χρονικό διάστηµα λίγο µεγαλύτερο των 10 – 15 λεπτών, για να 

µπορεί να πάει η διαδικασία σωστά.  

Αυτό στα πλαίσια και χωρίς παρεξήγηση ειλικρινά. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν πριν µιλήσει ο 

επόµενος συνάδελφος ο Κατσαράκης, αγαπητέ συνάδελφε 

Φιλιππή συµφωνούµε σ’ όλα όσα είπες, αλλά µέσα από αυτά 

που είπες εγώ δεν διέκρινα να  υπάρχει καµία σύγχυση στο 

Προεδρείο. Μπορεί να- 

 

ΦΙΛΙΠΠΗΣ:  ∆εν είπα σύγχυση στο Προεδρείο, είπα σ’ εµένα 

προσωπικά λέω, δηµιουργήθηκε σύγχυση µε τις εισηγήσεις 

που κατατέθηκαν δεν είπα ότι-, (δεν αποδίδεται καθαρά, 

µιλάει εκτός µικροφώνου)  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε εγώ είπα και 

πριν ότι στο ίδιο καζάνι βράζουµε, το πρόβληµα είναι για 

όλους, εποµένως θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία για 

να προκύψει το βέλτιστον. 

 Ο συνάδελφος Κατσαράκης. 

 

ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ:  Πρόεδρε παραιτούµαι, δεν θέλω. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Παραιτείσαι, καλύφθηκες 

λοιπόν. 

 Εγώ πολύ σύντοµα, πολύ σύντοµα κι εγώ δεν θα σας 

κουράσω, ήθελα να πω το εξής. Σαφώς δεν διαφωνεί κανείς µε 

το δια ταύτα της εισήγησης του Συλλόγου Ηλεκτρολόγων 

κ.λ.π., εγώ προσωπικά συµφωνώ σ’ αυτά, το δια ταύτα. ∆εν 

συµφωνώ µε κάποιες εκφράσεις του προλόγου. Από ‘κει και 

πέρα-, όµως και οι άλλες εισηγήσεις είχαν κάποια πράγµατα 

συγκεκριµένα. Βέβαια λέτε εσείς ότι διαφωνείτε µε τη 

φιλοσοφία, δεκτό και σεβαστό, όµως ο νόµος υπάρχει ήδη. 

Εάν για κάποιο λόγο εξακολουθεί να υπάρχει, πρέπει κι εµείς 

να κάνουµε κάποιες προτάσεις συγκεκριµένες. 
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 Εποµένως θεωρώ χρήσιµο και το είπε προς τιµή του 

συνάδελφος ο Φιλιππής ως νέος συνάδελφος και µε 

χαροποίησε αυτό, ως νέος συνάδελφος. Ότι πρέπει να 

συσταθεί, ανεξάρτητα τι θα αποφασίσει απόψε η 

Αντιπροσωπεία κ.λ.π. Πρέπει να συσταθεί µία επιτροπή η 

οποία να δει και τις άλλες προτάσεις, τις άλλες που 

υποβλήθηκαν από το συνάδελφο Γολοβάνη, το συνάδελφο 

Αναγνώστου, από το συνάδελφο τον Ασσαριωτάκη, να κάνει 

ένα συνολικό αν θέλετε, µια συνολική έκθεση. Βεβαίως από 

τους κλαδικούς συλλόγους και να έχουµε και µια άποψη για 

κάποια πράγµατα. ∆ηλαδή το να λέµε διαφωνούµε σε όλα και 

τίποτα άλλο, δεν σηµαίνει τ ίποτα - γιατί θα µας γράψουν 

συνάδελφοι µου επιτρέπετε - όπως µας έχουν γράψει τέσσερα 

χρόνια είµαστε µαζί εδώ εγώ ως Πρόεδρος της 

Αντιπροσωπείας κ.λ.π., είδατε να µας λάβει ποτέ υπόψη 

κανείς;  Πείτε µου µια απόφαση που µας έλαβαν υπόψη, µία, 

ποτέ δεν µας έλαβαν υπόψη. Ένα µικρό περιφερειακό τµήµα 

της Περιφέρειας, καληνύχτα σας. 

 ∆εν διαφωνεί κανείς να πει την άποψή του, διαφωνώ ότι 

δεν το θέλω το νόµο, κανείς δεν τον θέλει το νόµο. Υπάρχει 

όµως, πρέπει να διεκδικήσουµε µία βελτίωση, µια κατάσταση, 

να ζητήσουµε συγκεκριµένα πράγµατα εφόσον δεν µπορεί να 

ανατραπεί. ∆ιαφορετικά θα λέµε ωραία λόγια να 

ευχαριστιόµαστε εσωτερικά ή λίγο παραδίπλα και θα 

εφαρµόζονται αυτά που εφαρµόζονται. 

 Η πρότασή µου είναι ότι πρέπει να γίνει αυτή η επιτροπή 

που προστέθηκε και από άλλους συναδέλφους, για να 

επεξεργαστεί αναλυτικά όλα όσα είπαν και οι τρεις εισηγητές 

και οι άλλοι που τοποθετήθηκαν στο βήµα. 

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:   Για να συµπληρώσω Πρόεδρε, πες ότι να γίνει και 

η ενηµέρωση σε συναδέλφους που οι περισσότεροι δεν 

γνωρίζουν τις λεπτοµέρειες όπως είπε ο συνάδελφος 

Φιλιππής. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Βεβαίως, συµφωνώ. Νοµίζω 

ότι το θέµα είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να ξανάρθει 

στην Αντιπροσωπεία µε πιο συγκεκριµένε προτάσεις των 

κλαδικών συλλόγων και της επιτροπής αυτής που συζητάµε. Η 

επιτροπή αυτή µπορεί να οριστεί και από απόψε, όχι ονόµατα, 

εκπροσώπους κ.λ.π.  

 Κι εγώ κλείνω µ’ αυτό δεν θέλω να σας κουράσω. Έχουµε 

τελειώσει τις τοποθετήσεις και ήθελα να ρωτήσω εάν 

υπάρχουν προσθήκες, τροπολογίες, να µας τις υποβάλλετε και 

να µας τις αναπτύξετε. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Βεβαίως.  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Είναι πολλές; Ωραία ακούµε. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Σε κάποια αναφέρεται η θέση, σε κάποια άλλη 

οπουδήποτε βολεύει δεν είναι υποχρεωτικό. 

 Πρώτον, για άλλη µια φορά ψηφίζεται, υπάρχει κάπου 

µες το κείµενο αυτό το είδα, απλά δεν ξέρω αν πρέπει να µπει 

λίγο µπροστά ή να τονιστεί.  

 Για άλλη µια φορά ψηφίζεται σ’ ένα νοµοσχέδιο µε τη 

διαδικασία του κατεπείγοντος χωρίς διάλογο, χωρίς ουσιαστική 

διαβούλευση ένα τόσο σοβαρό θέµα.  

 ∆εύτερον, το ΤΕΕ κατά αντιστοιχία της ευρωπαϊκής 

οδηγίας 36/05 που έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθεσία 

µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 38/10, είναι η ΚΥΑ επαγγελµατική 

Οργάνωση µε τη µορφή ΝΠ∆∆, η οποία θα έπρεπε να είναι η 

πλέον αρµόδια αρχή, να εισηγηθεί για τα Π.∆. που ρυθµίζουν 

την άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανικού. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ποια είπες τώρα; 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Αυτό. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Το κριτήριο. 

 



   σελίς 115           ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ   ΤΟΥ   Τ .Ε.Ε. /Τ .Α.Κ.  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Το ΤΕΕ. 

 Τρία, οι ευθύνες του Τεχνικού Επιµελητηρίου είναι 

τεράστιες, πώς προετοίµασε τα µέλη του; Πόσο στηρίχθηκε 

στη συµµετοχή τους και πώς θωράκισε τα δικαιώµατά τους; 

Γιατί δεν έκτισε ένα µέτωπο µε τους άλλους επιστήµονες, µε 

τις κοινότητες των Πολυτεχνικών Σχολών; 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Σιγά – σιγά συναδέλφισσα να 

παρακολουθούµε. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Ε, λόγω της ώρας µάλλον βιάζοµαι φαντάζοµαι. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Αυτό είναι το τελικό που θα ψηφίσουµε τώρα; 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Όχι, προσθήκες λέµε σ’ αυτό. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αν περάσει. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Αν περάσουν λέµε.  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία συνέχισε. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Τόσα χρόνια αντί να κτίσει και να περάσει δικές 

του θέσεις για την παιδεία, για τα κολέγια, για τα ΤΕΙ, 

διαιώνιζε αδικίες και στρεβλώσεις. Ποια είναι η αντίδρασή του 

για τη χορήγηση των ισοτιµιών στην υποβάθµιση των 

µηχανικών στην κλίµακα των επαγγελµατικών προσόντων; 

Θεωρεί ακόµα επιτυχία την απονοµή επαγγελµατικών 

δικαιωµάτων µέσω επιτροπών; Ενεργειακοί Επιθεωρητές, 

Ελεγκτές ∆όµησης κ.λ.π. 

 Επίσης θεωρούµε στο 2, στις βασικές αρχές, ότι πρέπει 

να προστεθεί κανένας διπλωµατούχος µηχανικός χωρίς 

επαγγελµατικά δικαιώµατα. Να µην υπάρχει κανένας 

διπλωµατούχος µηχανικός που να µην έχει επαγγελµατικά 

δικαιώµατα. 
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 Άλλο σηµείο, όσοι ελπίζουν ότι θα ‘ρθουν καλύτερες 

µέρες µέσω της απελευθέρωσης των επαγγελµατικών 

δικαιωµάτων, µαταιοπονούν. Η απελευθέρωση δεν σηµαίνει 

και αυτόµατη εξίσωση στην πράξη. Η «ισότητα» θα περάσει 

από ένα διαρκή αγώνα δρόµου µε συνεχείς πιστοποιήσεις και 

µε δυσβάσταχτο οικονοµικό κόστος.  

 Η µεγάλη πλειοψηφία των µηχανικών θα καταδικαστεί σε 

εργασία µε ελάχιστους µισθούς και χωρίς δικαιώµατα. 

Οδηγούµαστε σε µια υποβάθµιση της παραγωγής των 

δηµόσιων και ιδιωτικών έργων, µε την απόδοση δικαιωµάτων 

σε ανθρώπους που δεν θα έχουν τα αντίστοιχα προσόντα, 

χωρίς εγγυήσεις για ποιότητα και ασφάλεια. 

 Επίσης στη σελίδα 2 έχουµε κάνει µία προσθήκη, λέει ότι 

υποβαθµίζονται διάφορα, και λέµε, επίσης υποβαθµίζονται τα 

Πολυτεχνεία, αφού δίνεται η δυνατότητα στους εκάστοτε 

Υπουργούς Υποδοµών και Παιδείας, να καθορίζουν επίπεδα 

επαγγελµατικής δραστηριότητας για τις απαιτήσεις 

συγκεκριµένων έργων, αλλά και να βάζουν περιορισµούς. 

 Αυτά. 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   Καταρχήν κάπου γράφεις Ειρήνη δικές του 

θέσεις να περάσει το Επιµελητήριο. Αυτό ξέρεις ακούγεται έτσι 

σε αντίθεση µε αυτό που λέγαµε προηγουµένως περί ταύτισης 

του δηµοσίου συµφέροντος- 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   ∆εν εννοώ δικές του µ’ αυτή την έννοια. 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Το ξέρω ότι δεν εννοείς δικές του, αλλά θα 

µπορούσε να είναι µία άλλη έκφραση, δηλαδή για την έκφραση 

λέω εγώ. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Εντάξει, θέσεις, σκέτο θέσεις, σωστές θέσεις. 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   Ή ορθές. 
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Ορθές θέσεις, ξέρω εγώ, ότι θέλετε δεν έχω 

πρόβληµα σ’ αυτό. Μπορούµε να το δούµε αυτό, δηλαδή δεν 

είναι το θέµα ακριβώς και στην- 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πότε θα το δούµε; 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   -έκφραση, απλά το λέω τώρα, πέστε τώρα τι να 

βάλουµε, να το διορθώσω. 

 Τόσα χρόνια αντί να κτίσει θέσεις-, θέλετε να πούµε- 

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Θέσεις σωστό είναι. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Θέσεις σκέτο χωρίς δικές του; 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   Ναι ορθές. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Ωραία, αντί να κτίσει θέσεις για την παιδεία, για 

τα κολέγια, για τα ΤΕΙ, διαιώνισε αδικίες και στρεβλώσεις. 

Μπορεί να µπει και δίκαιες, µπορεί να µπει- 

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:   Να συνειδητοποιήσουµε βέβαια ότι βάλουµε και 

κατά των εαυτών µας έτσι;  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Το ξέρουµε αυτό. 

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:   Ξέρουµε ότι λέµε, ότι εµείς τόσα χρόνια 

κοιµόµαστε. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Ε, ναι τι κάνουµε;  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Απλά να το υπογραµµίσουµε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ή τσακωνόµαστε µεταξύ 

µας. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Ισχύει αυτό. 
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 Λοιπόν αυτές είναι. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία τα διάβασες; 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Ναι. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τα έχεις γραµµένα; Τα έχεις 

γραµµένα σε χαρτί; 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Τα έχω γραµµένα, απλά πρέπει να βγούνε- 

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:   Να τα καθαρογράψει. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Όχι καθαρά είναι, απλά να τα έχω, αν µπορεί 

κάποιος να τα βγάλει. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προφανώς θα τα πάρεις, θα 

τα πάρεις µετά. 

 Εποµένως ξεκινάµε µε το-, η απόφαση είναι αυτό το 

χαρτί ως έχει. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Με τις προσθήκες. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Όχι η απόφαση είναι- 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Όχι είναι η εισήγηση. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Όχι τι είναι αυτό; δώσε µου το.  Α, είναι η δικιά 

σου, είναι η απόφαση αυτή. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ως έχει, έτσι τίθεται σε 

ψηφοφορία και µετά µπαίνουν και οι προσθήκες, πακέτο. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Είπαµε αν τις αποδεχθεί ο εισηγητής. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, θέλεις να πεις τη 

γνώµη σου; 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Αν τις αποδεχθεί-, (δεν αποδίδεται καθαρά, 

µιλάει εκτός µικροφώνου) 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Πρόεδρε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ορίστε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Να πούµε και τις δικές µας 

προσθήκες και να µπουν όλα µαζί στο τέλος; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Α, έχετε κι εσείς προσθήκες; 

Φέρτε τις. Ωραία, συνάδελφε να ακούσουµε και τις άλλες 

προσθήκες και επ’ αυτών να τοποθετηθείς; 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:   Βεβαίως ναι. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Μια και καλή. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τις έχετε γραµµένες; 

Συνάδελφε Αναγνώστου γραµµένες τις έχετε; 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Γραµµένες; ∆εν χρειάζεται, είναι η εισήγησή 

µας, είναι γραµµένες αυτό εννοώ. Είναι γραµµένες, δεν είναι 

ξανά γραµµένες. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Φέρτε τις βρε παιδιά εδώ 

πέρα, να ξέρουµε τι λέµε. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Ναι αλλά θα πρέπει όµως και να τις πω 

σωστά; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία πες τες και φερ’ τες 

εδώ. 
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Εµείς έχουµε στις γενικές διαπιστώσεις στην 

παράγραφο 1, το αδιανόητο του νόµου και την προχειρότητα 

του νόµου, όπως και το κατεπείγοντος του νόµου και το 

έλλειµµα δηµοκρατίας. Αυτό λοιπόν θέλουµε να το 

προσθέσουµε και ταυτόχρονα θέλουµε να αναρωτηθούµε γιατί 

διαφωνούσε η συνάδελφος Βρέντζου, αφού αυτά είπε πριν. 

 Θα προχωρήσω. Στο τρία σηµείο-, όχι τι άλλο θα 

προσθέσουµε. Μα θα σας τα δώσω έτσι κι αλλιώς Πρόεδρε δεν 

χρειάζεται να- 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πότε αύριο; 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Τώρα, µόλις τελειώσω. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία λέγε. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Θα θέλαµε να προστεθεί ότι στον αντίποδα µε 

το νόµο 4233/2004, δύο µήνες πριν το Πολυνοµοσχέδιο µεταξύ 

άλλων παρέχει τη δυνατότητα στο ΤΕΕ να λειτουργεί ως 

φορέας πιστοποίησης των Τεχνικών Επαγγελµάτων, και να 

τηρεί σχετικά µητρώα. Θα περίµενε κανείς ότι µέσα σ’ αυτό το 

δίµηνο θα µπορούσε να εξειδικευτεί θεσµικά η εκτέλεση των 

αρµοδιοτήτων των προβλεπόµενων επιτροπών από το 

µηχανισµό που θα ίδρυε το ΤΕΕ, πράγµα που δεν έγινε. Έτσι 

διαφορετικές επιτροπές κι ένας φορέας πιστοποίησης θα 

ασχολούνται µε το ίδιο αποκλειστικά αντικείµενο οδηγώντας σε 

νέες συγχύσεις και πρόβληµα ακόµα κι εκεί που δεν 

υπάρχουν. 

 Γιατί το λέµε τώρα αυτό; Πάλι-, ωραία, ωραία. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   ∆ιαβάστε τις προσθήκες χωρίς εξήγηση. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Πολύ ωραία, να βρω και την τελευταία. 

 Επίσης θα θέλαµε να προστεθεί, θεωρούµε ότι το εύρος 

της επαγγελµατικής αρµοδιότητας όλων των τεχνικών, 
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απόφοιτων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Πανεπιστηµίων της αλλοδαπής κ.λ.π., 

θα πρέπει να καθορίζεται µε αυστηρή εφαρµογή των 

προβλεπόµενων στα εδάφια 3α, 3β, 3γ, της υποπαραγράφου 

ιγ΄ 12, έτσι ώστε να µην υπάρχει εξίσωση πτυχίων και 

αρµοδιοτήτων. 

 Επιπλέον, αν και δεν µπορεί να παραγκωνιστεί η ευθύνη 

κλαδικών συλλόγων και ΤΕΕ, να το ξαναπώ αυτό, επιπλέον αν 

και δεν µπορεί να παραγκωνιστεί η ευθύνη κλαδικών 

συλλόγων και ΤΕΕ, γιατί µάλλον δεν ακούστηκα, καθώς και της 

πολιτείας, για τη διόγκωση των αλληλοεπικαλύψεων, 

ειδικοτήτων και δικαιωµάτων, αλλά και για την αδιάλλακτη 

στάση στην κατοχύρωση και οριοθέτηση των δικαιωµάτων και 

τις νέες ειδικότητες, πιστεύουµε ότι το διάστηµα των 6 µηνών 

που ορίζει ο νόµος για την έκδοση των Π.∆. είναι ελάχιστο και 

ανεπαρκές.  Για την ουσιαστική µελέτη και αξιολόγηση όλων 

των εκκρεµοτήτων και στην πραγµατικότητα πιστεύουµε ότι θα 

οδηγηθούµε όπως συνήθως σε αδιέξοδο και τραγελαφικές 

καταστάσεις από την αρχή του νέου έτους. 

 Αυτά κ. Πρόεδρε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Το τελευταίο ποιο ήταν 

είπες; 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Θα σας τα δώσω. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆ώσε τα, δώσε τα να 

βγάλουµε ένα συµπέρασµα γιατί- 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:    Θέλω κι εγώ να κάνω κάποια προσθήκη. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ορίστε, στο βήµα. 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   Τα τρία- 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι να τα πεις ένα – ένα. 
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ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   Εγώ βάζω οπωσδήποτε το τελευταίο bullet, και 

τα τρία σηµεία που έχω εγώ στη δικιά µου την εισήγηση τα 

θέτω κι εγώ ως προσθήκη. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, για ένα λεπτό, για 

πες Γιάννη τι εννοείς; Το ένα, το ένα είναι αδιανόητο, ναι, ένα 

λεπτό- 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Τρία αλλά τη δεύτερη παράγραφο. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι. 

 

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, αυτά;  

 Λοιπόν συνάδελφε για να λάβεις γνώση αυτά που 

προτείνουν εδώ είναι η παράγραφος 1, µισό λεπτό, αυτά εδώ 

κι αυτό εδώ. Κι ο Μιχάλης προτείνει το τρίτο να γίνουν 

ενέργειες για την επιτροπή. Αυτά ναι.    Τώρα τα προτείνει 

προσθήκες, τώρα τα προτείνει. 

 

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, πες την άποψη, 

συνάδελφοι θα δευτερολογήσει ο εισηγητής, να µας πει την 

άποψή του και να προχωρήσουµε. 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:   ∆εν υπάρχει καµία διαφωνία στις 

προσθήκες, να τις συνοψίσω λίγο. Απλά στις εκφράσεις 

πιστεύω ότι πρέπει να είµαστε λίγο πιο µαζεµένοι.  

 Το πρώτο είναι ο αιφνιδιασµός, την ψήφιση του νόµου, το 

πρώτο το οποίο βάζει και η ∆ΗΣΥΜ και η ΑΜΑΚ σωστά; 

 Το δεύτερο είναι οι ευθύνες του Τεχνικού Επιµελητηρίου 

για την (-) των επαγγελµάτων µέχρι τώρα, τον τρόπο δηλαδή 

µε τον οποίο το χειρίστηκε το θέµα, αλλά και γι ’  αυτά τα οποία 

δεν έπραξε ώστε να φτάσουµε σήµερα εδώ. Σωστό;  
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Και των κλαδικών συλλόγων. 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:   Και των κλαδικών συλλόγων. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Ναι αλλά δεν µπορούµε να κρίνουµε όλους τους 

συλλόγους και τους Πανελλήνιους Συλλόγους, δεν είναι δίκαιο 

δηλαδή, µπορεί να  ο κάθε σύλλογος- 

 

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Πάµε παρακάτω. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Είναι άλλη η λογική του ΤΕΕ κι άλλη των 

συλλόγων. ∆εν µπαίνουνε στο ίδιο τσουβάλι. 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:   Εντάξει, άσε το αυτό θα το δούµε Ειρήνη 

µετά. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 

µικροφώνου) 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Παιδιά µην µπλέξουµε τώρα, µισό λεπτό, αν 

αρχίσουµε τώρα να-, δηλαδή λίγο το χαλάµε. 

 Το Τεχνικό Επιµελητήριο είναι ο µόνος αρµόδιος φορέας 

για την απονοµή των επαγγελµατικών δικαιωµάτων. 

Ουσιαστικά συζητάµε ότι στη βασική αρχή την τρίτη την οποία 

λέµε, ότι η απόφαση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων όλων 

των ειδικοτήτων, άρα περιλαµβάνει αυτό το οποίο είπαµε πριν, 

δεν χρειάζεται να πλεονάζουµε, θα πρέπει να γίνεται µε τη 

σύµφωνη γνώµη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ που λέµε εδώ. 

Ουσιαστικά λέµε ότι θα πρέπει να καθορίζονται από το Τεχνικό 

Επιµελητήριο. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 

µικροφώνου) 
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ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:  Θα πρέπει να γίνεται από το Τεχνικό 

Επιµελητήριο βάσει του Προεδρικού ∆ιατάγµατος τάδε. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Αυτό, έτσι, να ενσωµατωθεί εκεί δηλαδή να µην 

µπει χωριστά. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αυτό Ειρήνη επιβεβαιώνει το 

ρόλο του ΤΕΕ, δηλαδή µ’ αυτό τι θες να πεις;  

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:   Αντί για επιτροπή τεχνικών επαγγελµάτων, 

το Τεχνικό Επιµελητήριο. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εντάξει, ωραία, ωραία 

εντάξει. 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:  Και το τελευταίο έχω να κάνει µε τη δηµόσια 

ασφάλεια- 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μην φύγετε συνάδελφοι, 

πρέπει να ψηφίσουµε, µην φύγετε. 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:  Να τονίσουµε ουσιαστικά τα περί δηµόσιας 

ασφάλειας.  

 Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο από τη ∆ΗΣΥΜ δεν βάλαµε 

προηγουµένως; 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Εκεί που είπαµε ότι κανένας µηχανικός, να µην 

υπάρχει καµία- 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:  Το είπα προηγουµένως, το γράφει, το 

γράφει, όλων των ειδικοτήτων το γράφουµε και τονίζουµε το 

όλων. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Το χαρτί της ∆ΗΣΥΜ το 

έχεις εκεί µε τις σηµειώσεις; 
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ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:   Ναι εδώ το έχω. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Το είδες ποιες είναι οι 

προσθήκες;  

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:  Ναι είναι αυτές οι προσθήκες. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συµφωνείτε µ’ αυτό; 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:  Ναι, ουσιαστικά δεν έχουν διαφορά από 

αυτά τα οποία- 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, ωραία, εντάξει, δώσε 

µου το σε παρακαλώ αυτό. 

 Εποµένως συνάδελφοι συµφωνείτε µε τις προσθήκες που 

αναφέρθηκαν τόσο από την-, ένα λεπτό, συµφωνείτε µε τις 

προσθήκες που αναφέρθηκαν και τίθεται το σχέδιο αυτό της 

απόφασης για ψηφοφορία. Κανονικές οι προσθήκες πρέπει να 

πάνε µετά, αλλά αφού συµφωνούµε το πάµε πακέτο. 

 Ποιοι ψηφίζουν υπέρ του σχεδίου της απόφασης µαζί µε 

τις προσθήκες που αναφέρθηκαν; Ποιοι ψηφίζουν υπέρ;  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Για µέτρα Μιχάλη τώρα, Χωραφάς µέτρα άµα 

είσαι κάτω. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Γιάννη µέτρησε τάκα – τάκα 

να τελειώνουµε. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ µαζί µε τις προσθήκες. 

 

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τώρα πακέτο είναι Μιχάλη, 

πακέτο είναι όλο. Στάσου να µετρήσει, στάσου, στάσου. 

 Εσείς εδώ ψηφίζετε; Ωραία. Ποιοι ψηφίζουν κατά; 1, 2, 3, 

τρεις. Παρών; 2, εποµένως λοιπόν το σχέδιο αυτό µε τις 

προσθήκες υπερψηφίζεται. 
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 Ζαχάρη το φτιάχνεις, φτιάχνεις τις προσθήκες µου τις 

στέλνεις. 

 Συνάδελφοι ένα λεπτό, ένα λεπτό, επειδή το θέµα είναι 

πάρα πολύ σοβαρό και συµφωνούµε όλοι, συµφωνήσαµε 

µάλλον πριν, να ορίσουµε µία επιτροπή, ανεξάρτητη πρόταση, 

µία επιτροπή που να µετέχει από κάθε-, δεν τελειώσαµε 

παιδιά µην φεύγετε. 

 Απόφασης της Αντιπροσωπείας επίσης ανεξάρτητη είναι 

να ορίσουµε µία επιτροπή αν συµφωνείτε βέβαια, από κάθε 

παράταξη ένα µέλος και από τους κλαδικούς συλλόγους 

επίσης ένα µέλος, που θα επεξεργαστεί µέσα στο επόµενο 

20ήµερο όλα αυτά τα θέµατα. Να τα επεξεργαστεί, να φέρει 

µια-, 20ήµερο, µε στο Μάη µετά τις εκλογές να κάνουµε µία 

Αντιπροσωπεία µε αποκλειστικό θέµα αυτό, µε διευρυµένη 

Αντιπροσωπεία. Αλλά να φέρει όµως προτάσεις, συµφωνείτε; 

 Ένα λεπτό να το κάνουµε συγκεκριµένο, µην φεύγετε. 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:   Το πρώτο που πρέπει να πούµε, είναι αυτή 

την απόφαση της Αντιπροσωπείας τι θα την κάνουµε. Αυτό 

είπαµε από τη αρχή και ουσιαστικά, ότι θα πρέπει να τη 

στείλουµε και στο κεντρικό ΤΕΕ και σε όλα τα περιφερειακά 

τµήµατα του ΤΕΕ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, εντάξει, σαφές. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Και στους συλλόγους. 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:   Στους κεντρικούς συλλόγους. 

 ∆εύτερον, προτάθηκε µία επιτροπή, η επιτροπή αυτή 

προτάθηκε να αποτελείται από ένα µέλος από κάθε παράταξη 

και ένα µέλος από κάθε σύλλογο. Αυτό να το ορίσουµε, γιατί 

αν το αφήσουµε, αν φύγουµε ή ποιος θα αναλάβει να το 

συντονίσει. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Έτσι, να ορίσουµε 

συντονιστή, µπράβο. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Θα το συντονίσω εγώ. 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:  Θα το συντονίσεις εσύ, ωραία. Άρα µέχρι 

τέλος της βδοµάδας θα ξέρουµε ποιοι είναι. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, εντάξει, απλώς η 

απόφαση µας, συνάδελφοι, η απόφασή µας είναι ποια; 

Πρόεδρε, Πρόεδρε άκου λίγο. Η απόφασή µας είναι εάν 

συµφωνούµε όλοι, από κάθε παράταξη ένα µέλος και από κάθε 

κλαδικό σύλλογο ένα µέλος. Συµφωνούµε; Ωραία. Το 

συντονίζει ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας και στέλνει επιστολές, 

µες στο Μάιο να έχουµε µια επεξεργασµένη πρόταση. 

 Αυτά είχαµε συνάδελφοι για σήµερα, ευχαριστούµε για 

την παρουσία σας, η ώρα είναι 12:15, καληνύχτα.  

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ  

 

 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 


