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ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ
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Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΓΑΠΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ,
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ,
ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΒΑΡ∆ΑΚΗΣ
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ,
ΒΕΡΒΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,ΒΡΕΝΤΖΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ, ΓΕΜΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΛΑ∆ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
,
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, , ΛΥ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΚΚΙΝΙ∆ΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΜΑΤΑΜΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ
ΠΑΥΛΟΣ, ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΠΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,
ΟΡΦΑΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,
ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΠΛΑΤΥΡΡΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΣΓΟΥΡΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ, ΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ,ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΠΟΛΥΑΝΘΗΣ,
ΣΧΙΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ
ΧΑΡΑ,
ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΦΡΥΣΑΛΗ ΜΕΛΑΝΗ, ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΑΛΥΡΗ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ,
,
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΟΣΜΑ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ,ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΕΤΡΑΚΗ
ΒΑΛΙΑ, ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, , ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 54
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 47
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 7

Συ νε δρί α ση 5 η

19 η ς Νοε µβρί ου

2014

σε λ ί 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. Απολογισµός – Ισολογισµός του 2013 και οικονοµικός
προϋπολογισµός του 2014 για το τµήµα µας.
5. Σχέδιο δράσης ΤΕΕ/ΤΑΚ ορισµός µόνιµων επιτροπών
Τµήµατος.
6. Ορισµός εισηγητών στο Πειθαρχικό Συµβούλιο του
τµήµατος.
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ΤΟΥ

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

--------------------ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Καθίστε
να
ξεκινήσουµε. Συνάδελφοι καθίστε να ξεκινήσουµε.
Καλησπέρα καταρχήν σε όλους, η ώρα είναι 7:28 από
τον έλεγχο απαρτίας που έγινε, διαπιστώνουµε ότι έχουµε
απαρτία. Έχουµε 35 παρόντα µέλη αυτή τη στιγµή. Καθίστε
και ησυχάστε, ο απαιτούµενος αριθµός µελών είναι 28,
συνεπώς έχουµε απαρτία και ξεκινάµε τη συνεδρίαση την
αποψινή.
Η αποψινή συνεδρίαση ύστερα από αναβολή της
προηγούµενης συνεδρίασης που είχε προγραµµατιστεί, σας
είχα ζητήσει εγώ την αναβολή, καθώς ο Αντιπρόεδρος δεν
µπορούσε τότε, ούτε σήµερα κι εγώ είχα ένα κώλυµα,
οπότε δεν έγινε η προηγούµενη συνεδρίαση και γίνεται
σήµερα.
Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης όπως σας έχει
σταλεί στην σχετική πρόσκληση είναι:
• Ανακοινώσεις Προεδρείου
• Ενηµέρωση δραστηριότητας ∆ιοικούσας Επιτροπής
• Έλεγχος Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη ∆ιοικούσα
Επιτροπή.
• Απολογισµός – Ισολογισµός του 2013 και οικονοµικός
προϋπολογισµός του 2014 για το τµήµα µας.
• Σχέδιο δράσης ΤΕΕ/ΤΑΚ ορισµός µόνιµων επιτροπών
Τµήµατος.
• Ορισµός εισηγητών στο Πειθαρχικό Συµβούλιο του
τµήµατος.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1 ο
Ανακοινώσεις Προεδρείου
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ξεκινώντας έτσι µία<,
πριν περάσουµε στα θέµατα της ενηµέρωσης, να πούµε το
εξής, ότι µας ήρθε µία επιστολή, η οποία σας έχει
κοινοποιηθεί µε e-mail, από το
Υπουργείο Υποδοµών
Μεταφορών και ∆ικτύων, που αφορούσε µία ενηµέρωση
αναφορικά µε την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών
τύπων καυσίµων στη χώρα µας.
Αυτό προήλθε ύστερα από την απόφαση της 7 η ς
Ιουλίου του 2014 για εναλλακτικές µορφές καυσίµων που
είχε πάρει η Αντιπροσωπεία κι αν δείτε το κείµενο αυτό,
ουσιαστικά επικροτείται η απόφαση που πήραµε. Ορίστε;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
Να σταµατήσουµε δεν είναι ανάγκη να
µιλάτε εσείς και να µην ακουγόµαστε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έχεις απόλυτο δίκιο
συνάδελφε, παρακαλώ ησυχάστε, έχει δίκιο ο συνάδελφος
ο Γιάννης να διαµαρτύρεστε, ησυχάστε να προχωρήσουµε
τη διαδικασία.
Καταλαβαίνω ότι µετά από κάµποσο καιρό που
έχουµε να βρεθούµε εδώ, και µετά από το µόχθο της
ηµέρας, είναι λογικό να υπάρχει κούρασε σε όλους
ανεξαιρέτως λίγο – πολύ.
Αναφέροµαι λοιπόν σε µια ενηµέρωση που σας έχει
σταλεί µε e-mail, και που αναφέρεται στην ανάπτυξη
υποδοµών εναλλακτικών τύπων καυσίµων στη χώρα, όπου
σε συνέχεια µίας απόφασης που πήρε η Αντιπροσωπεία
εδώ, το Υπουργείο µας λέει για το νοµικό πλαίσιο που
υπάρχει σήµερα, για τις δυνατότητες που υπάρχουν, καθώς
επίσης και για τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες
πρόκειται να πάρει αν τελικά προχωρήσουν αυτές οι
διαδικασίες.
Αυτό είναι για ενηµέρωσή σας, µπορείτε να το δείτε
στο e-mail που σας στείλαµε.
Τώρα, θα καλέσω στο βήµα τον Πρόεδρο της
∆ιοικούσας Επιτροπής για να κάνει µία σύντοµη
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ενηµέρωση της δραστηριότητας της ∆ιοικούσας και στη
συνέχεια προχωράµε στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Το θέµα του ισολογισµού – απολογισµού για γίνει
αµέσως µετά, διότι όπως γνωρίζουµε πάντα τα τρία πρώτα
θέµατα είναι στάνταρ.
ΘΕΜΑ 2 ο
Ενηµέρωση δραστηριότητας ∆ιοικούσας Επιτροπής

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆ιοικούσας.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Ο

Πρόεδρος

της

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
Συνάδελφοι καλησπέρα, η
δραστηριότητα της ∆ιοικούσας το τελευταίο διάστηµα,
ήτανε ότι κάναµε αν θυµάστε καλά, είχαµε πάρει µία
απόφαση για να αποζηµιώνονται οι εκπρόσωποι µας στις
επιτροπές τις οποίες µετέχουν για δηµοπρασίες, για
µελέτες και για έργα. Αυτή την απόφαση την έχουµε
προχωρήσει, έχουµε στείλει µε νεότερο έγγραφο στις 8 του
Αυγούστου αναλυτικές οδηγίες στις υπηρεσίες που
διενεργούν διαγωνισµούς, έτσι ώστε να µπορούν να
προβαίνουν στην εξόφληση αυτών των συναδέλφων µας.
Έχουµε αποστείλει ένα υπόµνηµα µαζί µε το ΤΕΕ
∆υτικής Κρήτης και τους συλλόγους εργοληπτών των
τεσσάρων νοµών για το νέο νόµο, ο οποίος τα άλλαξε όλα
άρδην και βασικά το πρώτο που έκανε είναι ότι άλλαξε
κατήργησε πρακτικά τις τάξεις των πτυχίων. Και πλέον
µπορεί
να κατέβει
οποιοσδήποτε σε οποιαδήποτε
δηµοπρασία προς τα κάτω πάντα, δεν µετράει τόσο το
πάνω.
Κάναµε ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό για τον
ΒΟΑΚ, έχουµε ορίσει εκπροσώπους µας στο training
voucher των ανέργων, ούτως ώστε µπορεί να ελέγχουν ότι
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όντως υλοποιείται και όντως οι συνάδελφοι που είναι εκεί
εισπράττουν αυτά που πρέπει να εισπράξουνε.
Μετά από πρόταση του κέντρου συµβουλευτικής και
προσανατολισµού
της
∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης
έχουµε ορίσει 11 µηχανικούς οι οποίοι θέλανε και εκκρεµεί
να κάνουνε αυτή τη στιγµή µία συνάντηση µαζί τους, έτσι
ώστε να συζητήσουµε κάποια πράγµατα για το πώς θα
πρέπει να µιλήσουν στα παιδιά, ποιες είναι οι θέσεις του
Επιµελητηρίου, εκτός δηλαδή το τι είναι η δουλειά τους.
Προγραµµατίζονται συναντήσεις µε τον Αντιδήµαρχο
Ηρακλείου για την Πολεοδοµία, τον συνάδελφό µας τον
Αναστασάκη, για την καταγραφή των ετοιµόρροπων
κτηρίων, αλλά και µε τους εκλεγµένους µηχανικούς που
είναι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Συµµετείχα αν θυµάστε καλά και µε τα χηµικά της
Συρίας, είχαµε µία επίσκεψη µε τον Πρέσβη της Ρωσίας
στις 17 του Ιούνη και είχαµε και µία εν πλω διαµαρτυρία,
όπου µετείχαµε µε τρία σκάφη, ήµουνα εγώ και ο
Πολυάνθης στο ένα σκάφος, όπου προσπαθήσαµε να
βρούµε το (<) αυτό να καταστεί εφικτό.
Είχαµε µία ανακοίνωση σχετικά µε την επίσκεψη του
Φούκτελ την οποία τη δηµοσιεύσανε και σε αθηναϊκά
έντυπα. Είχαµε εκδηλώσεις για τις ρυθµίσεις των
αυθαιρέτων στο εκθεσιακό κέντρο στην EXPO CRETA.
Συναντηθήκαµε µε τον Λέκτορα της σχολής των πολιτικών
µηχανικών του Μετσοβίου τον ∆ηµήτριο τον Βαµβάτσικο, ο
οποίος είναι και από εδώ Ηρακλειώτης και συζητήσαµε έτσι
ώστε αν µπορεί να γίνει και µία ηµερίδα σχετικά µε την
µακροπρόθεσµη αντισεισµική θωράκιση πόλεων της
πόλεως του Ηρακλείου µε ιεράρχηση των αναγκών και τις
δυνατότητες ανταπόκρισης δηµοσίων κτηρίων σε συνθήκες
κρίσης.
Προγραµµατίζεται για το ασφαλιστικό συνάντηση µε
τους συλλόγους τον ∆ικηγορικό, τον Ιατρικό, ο οποίος
πρόσφατα έβγαλε και τη διοίκησή του, τον Οδοντιατρικό
και τον Φαρµακευτικό.
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Προγραµµατίζεται ηµερίδα µε θέµα την πολεοδοµική
εγκατάλειψη των µικρών οικισµών.
Παραλάβαµε τις απόψεις για το ΕΣΠΑ και την
επόµενη µέρα είχαµε και συνάντηση µε την Περιφέρεια
όπου κατατέθηκαν.
Παραλάβαµε την οµάδα εργασίας µε τη διατύπωση
απόψεων για τη συνεχιζόµενες εξελίξεις στα ασφαλιστικά
θέµατα
µηχανικών
που
ήτανε
και
απόφαση
Αντιπροσωπείας, όπου την έχουµε µεταφέρει και σε όλα τα
περιφερειακά και στην Αθήνα και έχει προκαλέσει πολύ
θετικές αντιδράσεις και στη συνάντηση των Προέδρων και
αρκετά που έχουµε µέσα έχουν υιοθετηθεί και πλέον
κυνηγιούνται από το κεντρικό ΤΕΕ.
Στηρίξαµε την επιστολή της απόφασης του Προέδρου
του ΤΕΕ, γιατί τη µη εφαρµογή των διατάξεων και
διαδικασιών του 4250 για τους υπαλλήλους του ΤΕΕ. Να
σας πω ότι εδώ και πέντε µήνες περίπου, όπου να είναι
πρέπει να τελειώνει νοµίζω Τατιάνα νοµίζω το ∆εκέµβρη;
Έχουµε εφτά παιδιά τα οποία κάνουµε και το ηλεκτρονικό
αρχείο κάτω στις βιβλιοθήκες, προσπαθούµε να τα κάνουµε
όλα ηλεκτρονικά για να µπορούµε οποιοσδήποτε θέλει να
µπαίνει να δανείζεται από το internet κατευθείαν και να
βλέπει όλα τα βιβλία που έχοµε κι όχι απλά τίτλους.
Να σας πω ότι µετά τη συνταξιοδότηση της Αρετής
που τη γνωρίζουµε όλοι µας και όλοι µας ας πούµε είχαµε
µία
πολύ
καλή
σχέση,
δεν
είχαµε
αναπληρωτή
Προϊστάµενο, οπότε υπήρχε ένα πρόβληµα στη διοικητική
δοµή του Επιµελητηρίου. Πλέον ο Νίκος το Τσικαλάκης που
όλοι τον ξέρετε πολύ καλά, είναι ο νέος αναπληρωτής
Προϊστάµενος.
Συγκλήθηκε και συστάθηκε στο Σώµα το Πειθαρχικό
Συµβούλιο επιτέλους µετά από πάρα πολύ καιρό και
πολλές οχλήσεις που είχαµε και Πρόεδρος είναι ο Αλέκος ο
Κλάδος, µε αναπληρωτή τον Γιάννη τον Βαϊλάκη. Και
βέβαια η αλήθεια είναι ότι κάναµε και τον µειοδοτικό
διαγωνισµό που συζητάγαµε τόσο καιρό για την
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καθαριότητα. Έχει γίνει, έχω βγει, αυτές τις µέρες
γράφτηκε και το πρακτικό και στην επόµενη ∆ιοικούσα θα
έχουµε και τη συζήτηση εδώ.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ευχαριστούµε τον
Πρόεδρο
της
∆ιοικούσας
Επιτροπής.
ακολουθούν
ερωτήσεις επί των ενηµερώσεων που µας έκανε ο
Πρόεδρος.
Ανοίγει κατάλογος ερωτήσεων, ποιος θέλει να κάνει
ερώτηση; Ή ποια συνάδελφος; Κάποιος ή κάποια
συνάδελφος ή συναδέλφισσα; Ο συνάδελφος Ορφανός,
άλλος ή άλλη συναδέλφισσα; Ο συνάδελφος Κασαπάκης.
∆εν υπάρχει άλλος ή άλλη συναδέλφισσα, κλείνει λοιπόν ο
κατάλογος.
Ξεκινάµε µε το συνάδελφο Ορφανό. Ορίστε θέλεις να
κάνεις ερώτηση; Σε εµάς;
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ: Μια ερώτηση επί της διαδικασίας, µετά
από αυτό θα έχουµε ερωτήσεις για τα θέµατα της
∆ιοικούσας ή µετά<, (δεν αποδίδεται καθαρά)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Τώρα, τώρα είναι,
ερώτηση. Αφού έγινε η ενηµέρωση από τον Πρόεδρο για τα
θέµατα οι ερωτήσεις γίνονται τώρα.
Τρίτον λοιπόν ο συνάδελφος Ζαχάρης Ασσαριωτάκης,
άλλη ερώτηση για να µην κάνοµε µπρος – πίσω; Υπάρχει
κανείς; Όχι, κλείνει λοιπόν ο κατάλογος. Ορφανός,
Κασαπάκης, Ασσαριωτάκης και βέβαια αν µετά τις
ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις κάποιος από τη ∆ιοικούσα
θέλει να τοποθετηθεί, µπορεί να τοποθετηθεί.
Ο συνάδελφος Ορφανός για ερώτηση.
Ενηµέρωση για το νέο ΕΣΠΑ, την οµάδα
ΟΡΦΑΝΟΣ:
εργασίας, τι έκανε και τι λέει, πού µπορούµε να το
διαβάσουµε;
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κάνετε ερώτηση στον
Πρόεδρο τι γίνεται µε την οµάδα εργασίας για το νέο ΕΣΠΑ,
µάλιστα.
ΟΡΦΑΝΟΣ:
Επειδή παρελήφθη
Μπορούµε να ενηµερωθούµε;

η

εισήγηση,

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία.
Ο
συνάδελφος
Κασαπάκης.
Πρόεδρε
απαντήσεις µετά.

τι

θα

λέει;

τις

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Όσον αφορά τα γεγονότα της συνεδρίασης
του Ρεθύµνου δεν ακούσαµε τίποτα, το περάσαµε ως µη
γένοιτο. Κάποια ενηµέρωση πρέπει να λάβει, από τα πιο
επίσηµα χείλη το Σώµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ασσαριωτάκης.

Ο

συνάδελφος

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ: Πρώτη ερώτηση, έχει να κάνει µε την
απόφαση της Αντιπροσωπείας για τα επαγγελµατικά
δικαιώµατα. Έχει συσταθεί µία οµάδα εργασίας, θέλουµε
µία ενηµέρωση τι γίνεται µε αυτή την οµάδα, πού
βρίσκεται.
Το δεύτερο. Σχετικά µε τον ΟΑΚ, από δηµοσιεύµατα
µαθαίνουµε ότι µετά την παραίτηση από µία επιτροπή που
είχε γίνει για τη καταγγελία Μαγγανά, όπου συµµετείχε ο
Πρόεδρος, όρισε αναπληρωτή, ο Πρόεδρος κι έχουν
ανταλλάξει µεταξύ του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος
Συµβούλου του ΟΑΚ, κάποιες επιστολές.
Η ερώτησή µου είναι, αυτά έχουν περάσει από τη
∆ιοικούσα ή έχεις λειτουργήσει Πρόεδρε µονοµερώς;
Τρίτον, έχει έρθει θέµα στην ηµερήσια διάταξη για το
πλαίσιο δράσης. Αυτό εµφανίζεται ως πρόταση της
∆ΗΣΥΜ, είναι όντως πρόταση της ∆ΗΣΥΜ ή έχει περάσει
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από τη ∆ιοικούσα; Και επειδή αυτό που µας στείλατε,
φαίνεται ότι είναι πρόταση της παράταξης, κανονικά θα
έπρεπε να µπει σαν θέµα εδώ, αντίκεινται στον κανονισµό.
Είναι αντίθετο στον κανονισµό. Εάν η πρόταση που έχει
έρθει είναι πρόταση της παράταξης, είναι αντίθετα, το
γράφει πάνω. Εάν δεν έχει περάσει από τη ∆ιοικούσα το να
έρθει σαν θέµα στην Αντιπροσωπεία, είναι αντίθετο µε τον
κανονισµό, άρθρο 7 και άρθρο 12.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να τα δούµε ένα – ένα.
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ: Εντάξει.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Χαρωνίτη στο βήµα.

Πρόεδρε,

συνάδελφε

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Όσον αφορά για την οµάδα
εργασίας του ΕΣΠΑ, αν δεν είναι αναρτηµένο στο
διαδίκτυο, που λογικά πρέπει να είναι. Θα κανονίσω εγώ
να σας σταλεί σε όλους αύριο, δεν είναι αυτό κάποιο
πρόβληµα.
Όσον
αφορά
µε
τα
γεγονότα
της
κοινής
Αντιπροσωπείας. Ακριβώς επειδή εκείνη την περίοδο
υπήρξε µία προσπάθεια µε το θέµα που ανάφερες Ζαχάρη,
µε το θέµα του Μαγγανά, να εµπλακώ σε µια διαδικασία η
οποία είναι µέσα από τον Οργανισµό, όπου δεν έχουµε
ορίσει
και
το επαναλαµβάνω, δεν έχουµε ορίσει
εκπρόσωπο ούτε η ∆ιοικούσα, ούτε εγώ µονοµερώς.
Υπήρξε µία συζήτηση το οποίο το έχουµε πει και το είπαµε
και στη ∆ιοικούσα µέσα, υπήρξε µία συζήτηση, όπου
µάλιστα εγώ είχα προτείνει τρία άτοµα, µε τη λογική ότι αν
θέλετε όντως να κάνετε αυτή την οµάδα, κάντε µας ένα
αίτηµα, εγώ έχω τρία άτοµα το µυαλό µου, που θεωρούσα
ότι είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν και ο ένας από αυτούς
ήτανε και ο Κώστα ο Μπάκιντας, και το ξέρει, του το έχω
πει, κι αυτοί κάνανε του κεφαλιού τους. Ακριβώς σε αυτό το
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θέµα επάνω και απαντήθηκε και µάλιστα κάνανε και µία
ανακοίνωση στην οποία όντως το παραδέχθηκαν.
Όσον αφορά τα επαγγελµατικά δικαιώµατα. Η οµάδα
έχει συσταθεί, κάποια στιγµή ο Κουτρούλης µου είπε ότι
δεν την λειτουργούσε γιατί περίµενε από την<, περίµενε
ότι θα µπαίνανε παραπάνω άτοµα, κάτι το οποίο δεν έγινε
και η οµάδα πλέον λειτουργεί αυτή τη στιγµή δεν ξέρω αν
έχουµε τελειώσει, αλλά φαντάζοµαι ότι θα πρέπει να
τελειώσουµε όπου να είναι για να έχουµε κι εµείς, πρέπει
να πάµε παραπέρα.
Και η άλλη σου ερώτηση ήτανε για το πλαίσιο
δράσης. Το πλαίσιο δράσης δεν έχει περάσει από τη
∆ιοικούσα, αν όντως δηµιουργείται πρόβληµα, τότε να το
συζητήσουµε στην επόµενη και να το συζητήσουµε πρώτα
στη ∆ιοικούσα, αν όντως υπάρχει τέτοιο κώλυµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να προχωρήσουµε στα
θέµατα των τοποθετήσεων και στη διαδικασία των
τοποθετήσεων θα τοποθετηθώ και εγώ, για κάποια θέµατα
που έτσι κι αλλιώς έχουν σχέση.
Ξεκινάµε µε τον κατάλογο των τοποθετήσεων. Όχι στη
διαδικασία των τοποθετήσεων, όποιος θέλει. Ξεκινάµε µε
τοποθετήσεις. Ποιος συνάδελφος ή συναδέλφισσα θέλει να
κάνει τοποθέτηση το πολύ µέχρι πέντε λεπτά πάντα, για να
µην αναλωθεί πολύς χρόνος. Ποιος ή ποια συναδέλφισσα
θέλει να κάνει τοποθέτηση; Η συναδέλφισσα Βρέντζου,
συνάδελφος Κασαπάκης, άλλος ή άλλη συναδέλφισσα για
τοποθέτηση; Συνάδελφος Ορφανός, άλλος; ∆εν βλέπω
άλλο ή άλλη, εποµένως τέταρτος και θα κάνω κι εγώ µια
τοποθέτηση, Αγαπάκης.
Εποµένως κλείνει ο κατάλογος των τοποθετήσεων,
Βρέντζου, Κασαπάκης, Ορφανός, Αγαπάκης. Ξεκινάµε µε
τη συναδέλφισσα Βρέντζου. Μέχρι πέντε λεπτά θα
παρακαλούσα.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Θέλω παραπάνω χρόνο.
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Κανονικά και σύµφωνα µε τη διαδικασία θεωρώ ότι θα
έπρεπε ούτως ή άλλως να απαντηθεί η ερώτηση που έθεσε
ο συνάδελφος Ζαχαρίας για να µπορούµε να συνεχίσουµε
από εκεί και πέρα. Αλλά παρόλα αυτά θα επανέλθω κι εγώ
σ’ αυτό το θέµα.
Θα ξεκινήσω σε σχέση µε µία ενηµέρωση για τη
λειτουργία της ∆ιοικούσας Επιτροπής το προηγούµενο
διάστηµα. Έχουµε πάρα πολλά θέµατα µε τη λειτουργία της
∆ιοικούσας Επιτροπής. Σήµερα µάλιστα καταθέσαµε κι ένα
αίτηµα µε γραπτή εισήγηση στον Πρόεδρο και στη
∆ιοικούσα, σε σχέση µε τη λειτουργία της και καταθέτοντας
και κάποιες προτάσεις, γιατί από ένα σηµείο και µετά
πραγµατικά δεν µπαίνει κανένα θέµα από αυτά που
θέλουµε να βάλοµε εκτός ηµερησίας, αλλά όχι µόνο, ακόµα
και αυτά που εγγράφως ζητάµε να µπουν εκτός ηµερησίας.
Αυτή είναι η κατάσταση. Έγινε σε µια δικιά µας
αντίδραση ειπώθηκε από τον Πρόεδρο ότι πρέπει να
έρχονται γραπτές εισηγήσεις, κάτι το οποίο δεν ισχύει
ούτως ή άλλως. Το θέµα να είναι να συζητηθεί φαντάζοµαι,
να συζητηθεί στην επόµενη ∆ιοικούσα Επιτροπή, οπότε
υπάρχει πολύ σοβαρό θέµα δηµοκρατικής λειτουργίας της
∆ιοικούσας, που αφορά και την ηµέρα των συνεδριάσεων,
και γίνονται συνεδριάσεις χωρίς καµία συνεννόηση σε άλλη
µέρα, η πρόσκληση έρχεται τελευταία στιγµή, καλά – καλά
δεν προλαβαίνουµε να ενηµερωθούµε. Μένουν πίσω πάρα
πολλά θέµατα τα οποία δεν υλοποιούνται. Και θα πω µετά
πάρα πολλά από αυτά τα οποία ενώ έχουνε αποφασιστεί
δεν υλοποιούνται.
Όπως πολύ σοβαρά θέµατα είναι και οι δύο
αποφάσεις των Αντιπροσωπειών που αφορούν και τα
επαγγελµατικά, αλλά και το ΕΤΕΑΑ ΤΣΜΕ∆Ε µε βάση και
τις τελευταίες εξελίξεις µε την Τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ κι όλα
αυτά τα θέµατα.
Ο Πρόεδρος λειτουργεί σαν Όργανο, δηλαδή τι
σηµαίνει αυτό; Αποφασίζει και κάνει πράγµατα µόνος του.
Ενδεικτικά αναφέρω, παρέµβαση για τα χηµικά µε επιστολή
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προς τη ∆αµανάκη, δεν πέρασε ποτέ από τη ∆ιοικούσα.
∆ηλώσεις στο διαδίκτυο για µία παράνοµη διάνοιξη στον
Κόκκινο Πύργο δεν πέρασε ποτέ από τη ∆ιοικούσα.
Συµµετοχή και παρουσίαση του ΤΕΕ/ΤΑΚ για τα αυθαίρετα
χωρίς να γίνει καµία συνεννόηση στο συνέδριο στις
Γούρνες. Σύσκεψη φορέων για τη Βάση στις Γούρνες και
την
ένταξή
της
στο
ΤΑΪΠΕ∆,
σύσκεψη
µε
την
Αποκεντρωµένη
και
το
∆ήµο
Ηρακλείου
για
τα
ετοιµόρροπα. Όλη η αλληλογραφία που έγινε µε τον ΟΑΚ
Α.Ε. σε σχέση µε το θέµα του Οργανισµού µε τις
καταγγελίες Μαγγανά. ∆εν έφτασαν ποτέ στη ∆ιοικούσα.
Αυτά ήρθαν εκ των υστέρων και εφόσον µόνο ο
συνάδελφος ο Μαγγανάς κατέθεσε µία καταγγελία του προς
το ΤΕΕ. Μέχρι εκείνη τη στιγµή η ∆ιοικούσα ό,τι ήξερε το
µάθαινε από τις εφηµερίδες.
Συγκέντρωση και αποκλεισµό της Εφορίας για τον
ΕΝΦΙΑ, ήρθε µία ενηµέρωση, µία ανακοίνωση, τελευταία
στιγµή, την εποµένη µέρα γινότανε η συγκέντρωση µε το
Εργατικό Κέντρο για τον ΕΝΦΙΑ, ουδέποτε ήρθε στη
∆ιοικούσα, ουδέποτε συζητήθηκε και εστάλθηκε σε όλους
τους συναδέλφους να συµµετέχουν.
Πολύ µεγάλο θέµα µε τα πρακτικά. Στην αρχή
ξεκινήσαµε κάποιες χλιαρές διατυπώσεις, έτσι είναι, δεν τα
είπαµε εντάξει τα πρακτικά είναι κάτι σύντοµο και στο
τέλος καταλήγαµε να έχουµε θέµατα πολύ σοβαρά, σε
περιπτώσεις µάλιστα που δεν ηχογραφούνταν τα πρακτικά
όπως είναι στο θέµα στον Άγιο Νικόλαο.
Τα θέµατα<, επίσης κανονίζονται οι δαπάνες χωρίς
να ενηµερωνόµαστε, δηλαδή κανονίστηκε να πάει ο
συνάδελφος ο Χαµηλοθώρης και µέλος της ∆ιοικούσας σε
συνέδριο Τοπογράφων, αφού πήγε ήρθε το θέµα στη
∆ιοικούσα. Χωρίς να γίνει καµία ενηµέρωση ούτε για το αν
θέλει η ∆ιοικούσα να στείλει κάποιων στο συνέδριο, ούτε
ποιος θα είναι αυτός, ούτε αν θα εγκρίνουµε τη δαπάνη.
Με λίγα λόγια έχουµε ένα πολύ σοβαρό θέµα και γι’
αυτό το λόγο εµείς καταθέτουµε και προτάσεις, τις οποίες
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θα τις ξαναφέρουµε στην Αντιπροσωπεία. Ήδη δηλαδή
έχουµε γραπτό αίτηµα γι’ αυτό.
Επίσης εδώ θέλω να πω και κάποια θέµατα που
έχουµε βάλει εµείς είτε εκτός ηµερησίας είτε εγγράφως είτε
οτιδήποτε, που έχουν συζητηθεί και κάποιες αποφάσεις
που έχουν παρθεί αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί.
Για το θέµα της αποζηµίωσης πράγµατι των
µηχανικών το φέραµε στη ∆ιοικούσα, όπως φέραµε και τις
οδηγίες που έπρεπε να σταλούνε, µετά από τουλάχιστον
πέντε φορές που κάναµε υπενθύµιση ότι αυτό το θέµα
πρέπει να αντιµετωπιστεί.
Για τα εξαρτηµένα τοπογραφικά, ακόµα ταλανίζονται
οι υπηρεσίες, υπήρχε ένα έγγραφο εδώ και µια καταγγελία
των Τ.Ε., το ΤΕΕ ακόµα δεν έχει απαντήσει. Έχει περάσει
ενάµισης χρόνος.
Καταγραφή για τις πραγµατογνωµοσύνες, πάρα
πολλοί
συνάδελφοι
ρωτάνε,
ποιος
παίρνει
πραγµατογνωµοσύνες, τι γίνεται; Εγώ δεν παίρνω καµία,
ξέρει ότι ο άλλος παίρνει τέσσερις ή πέντε. Έχουµε ζητήσει
να γίνει µία δηµοσιονοµική καταγραφή, έτσι ώστε όλοι να
ξέρουµε τι γίνεται.
Αρµοδιότητες Νοµαρχιακής Λασιθίου, έχουνε γίνει
διάφορα περίεργα µε τη Νοµαρχιακή Λασιθίου που
εµφανίζεται ο Πρόεδρος ως Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ.λ.π.
Υπάρχει ένα θέµα σε σχέση µε το να γίνονται έγγραφα
προς τον Περιφερειάρχη και τον Γενικό Γραµµατέα από τη
Νοµαρχιακή Λασιθίου, χωρίς καν να ξέρει η ∆ιοικούσα τι
γίνεται, η απερχόµενη, µην µε κοιτάς Χάρη. Αλλά είχαµε
πει να µαζευτούµε, να µιλήσουµε, να πούµε το πλαίσιο,
έτσι ώστε να µην έχουµε τέτοιου είδους προβλήµατα.
Έχουµε
ζητήσει
επανειληµµένως
µία
συνολική
πρόταση για τις εκπροσωπήσεις. Οι εκπροσωπήσεις που
κάνει το ΤΕΕ σε πάρα πολλές υπηρεσίες<
(αλλαγή
κασέτας)
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ: <η ∆ικαιοσύνης, η Κορνάρου δεν έχει γίνει
ποτέ.
Είχαµε κάνει πρόταση όλοι οι εκλεγµένοι συνάδελφοι
µηχανικοί οι οποίοι είναι στους ∆ήµους, στις Περιφέρειες
να κάνουµε µία σύσκεψη, να κάνοµε µία κουβέντα µαζί
τους, να δούµε τι γίνεται, πώς αντιµετωπίζουν τα θέµατα,
να τους βάλοµε κάποια ζητήµατα που αφορούν τους
µηχανικούς, ακόµα δεν έχει γίνει.
Ζητήσαµε, δεν ξέρω αν έχει γίνει αυτό πραγµατικά, µε
τις µετατάξεις να ενταχθεί το ΤΕΕ στις µετατάξεις
προσωπικού, προκειµένου να στελεχωθεί το τµήµα.
Για
την
αξιολόγηση
κάναµε
πρόταση
και
αποφασίστηκε να µην συµµετέχουµε σ’ αυτή την
υποτιθέµενη αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων.
Για το θέµα της Λεωφόρου Ικάρου ενώ υπήρχαν
καταγγελίες το ζήτηµα δεν αντιµετωπίστηκε, µέχρι πλέον
που το βάλαµε – θα πω λίγο έτσι – µε το ζόρι, µετά από
δύο µήνες που κάναµε γραπτό αίτηµα. Ένα θέµα πολύ
σοβαρό, το οποίο θα βγει άµεσα ανακοίνωση απ’ ότι µου
είπε ο Πρόεδρος. Ψηφίστηκε οµόφωνα µε ανακοίνωση την
οποία καταθέσαµε στη ∆ιοικούσα Επιτροπή, µε ας πούµε
πιέσεις και έτσι για το θέµα σε συνάδελφό µας που
πραγµατοποίησε αυτή την πραγµατογνωµοσύνη. Με το
σκεπτικό ότι πρέπει το ΤΕΕ να είναι εδώ και να
προστατεύει τα µέλη του όταν δέχονται πιέσεις, διότι
κάποια συµφέροντα δεν εξυπηρετούνται µε τη µία ή την
άλλη πραγµατογνωµοσύνη.
Υποστελέχωση υπηρεσιών του Λασιθίου, βάλαµε
θέµα όταν έγινε εκεί η ∆ιοικούσα Επιτροπή. Έχουµε θέµατα
µε την Τράπεζα Αττικής και τη νέα ανακεφαλαιοποίηση, το
έχουµε κάνει και εγγράφως. Φαντάζοµαι ότι θα συζητηθεί
στην επόµενη ∆ιοικούσα Επιτροπή.
Επίσης ζητήσαµε να συνταθούµε µε τους γιατρούς,
τους δικηγόρους, το έχω πει ήδη, βέβαια είχε παρθεί και
απόφαση από την προηγούµενη Αντιπροσωπεία.
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Επίσης εδώ θέλω να πω δύο θέµατα, µάλλον για ένα
θέµα που διαφωνήσαµε και που το θεωρούµε σοβαρό, σε
σχέση µε την εκπροσώπηση του ΤΕΕ, του Τεχνικού
Επιµελητηρίου σαν ΟΑΚ Α.Ε., όπου εκεί στάλθηκε ο
συνάδελφος Γολοβάνης, και µειοψηφήσαµε διότι βάλαµε
θέµα δεοντολογίας και θεωρούµε ότι θα πρέπει να είµαστε
πάρα πολύ προσεκτικοί µε τις εκπροσωπήσεις, να
στέλνουµε συναδέλφους οι οποίοι δεν έχουν καµία
δέσµευση ή δεοντολογικά ας πούµε είναι καθαροί απέναντι
στους φορείς, προκειµένου να έχουµε την πιο καλή
εκπροσώπηση.
Για την κοινή Αντιπροσωπεία στο Ρέθυµνο θέλω να
κάνω µία πολύ µικρή ενηµέρωση, µια που ρώτησε και ο
συνάδελφος Κασαπάκης και ο Πρόεδρος δεν ήτανε εκεί.
Γιατί η ∆ΗΣΥΜ έστειλε µία επιστολή, φαντάζοµαι ότι την
πήρατε όλοι, όπου έλεγε ότι δεν θα παραβρεθεί λόγω του
ότι συνδέονταν το θέµα αυτό µε τον Πρόεδρο κ.λ.π.
Ανεξάρτητα από αυτό, καταρχήν πιστεύουµε ακόµα κι
αν η παράταξη στην οποία ανήκει ο Πρόεδρος του
ΤΕΕ/ΤΑΚ είχε πάρει αυτή την απόφαση, ο Πρόεδρος όφειλε
να ήτανε εκεί, διότι είναι Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ και δεν
πλέον ∆ΗΣΥΜ µε αυτή την έννοια. Άρα θα όφειλε να ήτανε
εκεί, να διαβάσει την επιστολή αλλά να είναι εκεί πέρα.
Έγινε
µία
συζήτηση,
δεν
βγάλαµε
κάποιο
συµπέρασµα, σίγουρα ειπώθηκαν κάποια πράγµατα, δεν
ήτανε και η πιο<, δεν είχε τη µεγαλύτερη συµµετοχή, αλλά
και ο τρόπος που έγινε και τελευταία στιγµή και ηµέρα
χωρίς καµία συνεννόηση, ώρες κι όλα αυτά, από ένα
σηµείο και µετά συνάδελφοι άµα αποφασίζεται κάτι κι
αποφασίζεται
χωρίς
να
υπάρχει
µία
στοιχειώδης
συνεννόηση από τις παρατάξεις τουλάχιστον να µπορεί να
παρευρεθεί
κάποιος,
σίγουρα
αυτό
δεν
έχει
τα
αναµενόµενα αποτελέσµατα.
Αλλά και η σύνδεσή του µε θέµατα εσωτερικά, η
σύνδεση αυτή δηλαδή της Αντιπροσωπείας µε θέµατα
εσωτερικά του ΟΑΚ θεωρούµε ότι είναι άκαιρη και δεν
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υπήρχε κανείς λόγος να γίνει. Σίγουρα έχει εµπλακεί το
Τεχνικό Επιµελητήριο σ’ αυτό το ζήτηµα του ΟΑΚ και
σίγουρα εµπλέκεται και αυτό φάνηκε και από την διαιτήσια
επιτροπή η οποία έγινε όπου παρευρέθηκε ο συνάδελφος ο
Μαγγανάς. Υπάρχουν πολλά ζητήµατα στον Οργανισµό, τα
οποία θα πρέπει να µας απασχολούνε και γιατί ο ΟΑΚ
εκτελεί δηµόσια έργα, και γιατί διαχειρίζεται δηµόσιο
χρήµα, αλλά και γιατί εκεί εργάζονται πολλοί συνάδελφοί
µας.
Αυτό θέλω να πω, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Κασαπάκης.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Ο

συνάδελφος

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
Συνάδελφοι θα ήθελα να ξεκινήσω, να
υπενθυµίσω στο Σώµα ότι υπάρχει µία τράπεζα αίµατος η
οποία έχει δηµιουργηθεί από παλιά. Κάποιες µονάδες είχαν
µαζευτεί, µετά εξαφανίστηκε, ίσως κάποιοι συνάδελφοι να
µην το γνωρίζουν, αλλά καλό να το γνωρίζετε. Εσείς
τουλάχιστον οι νέοι που µπορείτε να δώσετε, διότι αυτά τα
δίνετε, τα παίρνετε µετά.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εσύ δίνεις;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Εγώ; Εγώ έχω δώσει όταν µπορούσα, τώρα
δεν µπορώ πια, γέρασα τι να κάνουµε;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Απαγορεύεται πάνω από 65 ετών.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ε, τι να κάνουµε. Οπότε ας το γνωρίζουν
και οι συνάδελφοι ειδικά οι νέοι, ότι υπάρχει και αυτή η
δυνατότητα. Γιατί καµιά φορά το κατηγορητήριο είναι τι
κάνει το Επιµελητήριο για µας, πρώτη φράση από τους
νέους, τι έχει κάνει το Επιµελητήριο για µας.
Μετά, υπάρχει πρόβληµα συνάδελφοι. Ο καθένας µας
ας κοιταχτεί στον καθρέφτη κι ας δει ότι όντως υπάρχει
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πρόβληµα κι ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Ειδικά
οι νέοι συνάδελφοι οι οποίοι µε ένα απλό µήνυµα στο
κινητό τους δεν παρευρέθησαν στο Ρέθυµνο, διότι λέει
τους ειδοποίησαν µέσω ένα µήνυµα. Όταν είναι να µην
κάνουµε κάτι κατευθείαν δεν παρουσιαζόµαστε, όταν είναι
όµως να παρουσιαστούµε θέλουµε τρία και τέσσερα και
πέντε τηλεφωνήµατα παραίνεσης για να παρευρεθούνε στη
συνεδρίαση.
Αυτό που έχω πει και το ξαναλέω και πάλι, όποιος
νοµίζει ότι δεν µπορεί να προσφέρει ici la Porte που λένε
και οι Γάλλοι. Αναλάβετε τις ευθύνες σας και συµµετοχή.
Όσον αφορά την ταµπακέρα στο Ρέθυµνο, ο
Πρόεδρος ούτε καν είχε να απαντήσει στο ερώτηµα το δικό
µου. Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου, Τεχνικού
Επιµελητηρίου είναι και για τους γάµους και για τις κηδείες
είτε του αρέσει είτε δεν του αρέσει. Πρέπει να
παρουσιάζεται. Το γεγονός ότι δεν ήρθε για τον άλφα ή
βήτα λόγο αυτό δεν είναι δικαιολογία. Όταν είσαι Πρόεδρος
είσαι Πρόεδρος και για τα καλά και για τα κακά. Τι θα πει
µου είπαν δεν µου είπαν. Οι υπόλοιποι δηλαδή που
πήγαµε τι είµαστε; Αν ο καθένας έτσι ένα θέλω, για ένα<,
δεν παρευρισκόµαστε δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης.
Όσα η συναδέλφισσα Βρέντζου είπε, θεωρώ ότι α µη
τι άλλο δεν αποτελεί, υπάρχει µία ρήξη αυτά τα οποία λίγο
πολύ ήτανε µέχρι τώρα στο Επιµελητήριο δεδοµένα, ήτανε
η πρακτική. Με την έναρξη της κάθε εποχής, της κάθε
περιόδου κάνανε µια επίσκεψη στους ∆ηµάρχους τους
νεοεκλεγέντες και είχαµε µία απλή συζήτηση. Αυτή η
συνάντηση γιατί δεν γίνεται τώρα; Παλιά απ’ ότι θυµάµαι
τουλάχιστον εγώ, µε την έναρξη της νέας περιόδου κάναµε
µία και λέγαµε, εµείς είµαστε αυτοί, εσείς είσαστε αυτοί,
πώς µπορούµε να συνεργαστούµε και πώς να µην
συνεργαστούµε; Υπήρχε πάντα µία συνεννόηση και
γινότανε από κοινού, είτε µας αρέσει είτε δεν µας αρέσει.
Παρατηρείται
ένα
φαινόµενο
εκφυλισµού
πολλών
πραγµάτων. Με τον όρο αυτό, αυτή η φράση σηµαίνει.
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Ή είµαστε ή δεν είµαστε συνάδελφοι; Και σε τελευταία
ανάλυση µην έχουµε και να έχουµε και να λέµε στην Αθήνα
τι κάνουνε; Κι εµείς οι ίδιοι εδώ είµαστε ένα µικρό κοµµάτι
της ελληνικής κοινωνίας. Πώς έχουµε λοιπόν απαίτηση απ’
αυτούς οι οποίοι ηγούνται της χώρας να είναι διαφορετικοί
όταν εµείς οι ίδιο που συµµετέχουµε σε µία νοµή εξουσίας,
δεν λέω δυνατής, να µην συµµετέχουµε και να µην είµαστε
ενεργοί σε αυτά που λέµε.
Ωραία τα συγχαρητήρια, ωραία τα ονόµατά µας στις
εφηµερίδες, αλλά να χαµηλώσουµε τα αφτιά και να δούµε τι
θα γίνει. Θέλουµε ή δεν θέλουµε; Θέλουµε να πάµε
µπροστά ένα βήµα; Ή µας αρέσει να κλαιγόµαστε µόνο,
άρνηση, άρνηση και άρνηση. Αρκετά πια.
∆εν είναι το Επιµελητήριο κανενός και ουδείς
αναντικατάστατος και κανείς δεν κοµίζει νέα πράγµατα, τα
νεκροταφεία είναι γεµάτα από αναντικατάστατους, Όποιος
νοµίζει ότι είναι µόνο αυτός και πίσω του το χάος, τον
πληροφορούνε
λάθος.
Σεβασµός
και
τουλάχιστον
προσέλευση.
Έχουµε πει ότι µέσα στην αίθουσα τουλάχιστον για
όσους δεν το γνωρίζονται απαγορεύονται οι καφέδες. Αυτά
τα στοιχειώδη δεν µπορούµε να τηρήσουµε; Η συζήτηση το
ίδιο, δηλαδή εντάξει, καφενείο είναι εδώ πέρα; ∆εν είναι
καφενείο, σεβαστείτε το χώρο. Ή νοµίζετε µόνο ότι είναι για
πανηγύρια; Μπορεί να σας φαίνοµαι γραφικός, µπορεί να
είναι αυτά που λέω από άλλο κόσµο, αλλά δυστυχώς αυτή
είναι η πραγµατικότητα.
Θέλετε να δουλέψετε; Κάτσετε να δουλέψουµε όλοι,
αν µπορούµε να πάµε ένα βήµα παραπάνω την
προσπάθεια του εµείς κι όχι του εγώ. Συνειδητοποιείστε
επιτέλους ότι για το που έχει φτάσει η χώρα φταίµε κι
εµείς, και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης σε αυτό. Μια ζωή
µας φταίνε οι άλλοι λες και εµείς είµαστε οι τέλειοι.
Αυτά και νοµίζω είπα και αρκετά.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος Ορφανός
έχει το λόγο.
ΟΡΦΑΝΟΣ:
Να
παρατηρήσω
πρώτα
ότι
και
η
Αντιπροσωπεία έχει να συνεδριάσει από τον Ιούλη, είναι
πέντε µήνες. ∆εν το λέω για να γκρινιάξω όµως, γιατί όπως
και η ∆ιοικούσα που µας παρουσίασε µια επιγραµµατική,
περιγραφική και άνυδρη ενηµέρωση, όπως και η ∆ιοικούσα
λοιπόν και η Αντιπροσωπεία νοµίζω ότι παρουσιάζει αυτή
την εικόνα που την χαρακτήρισε ο Κασαπάκης εκφυλισµού.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Εγώ δεν έβγαλα τον εαυτό µου έξω.
ΟΡΦΑΝΟΣ: Και δεν το λέω για να κάνω κριτική ούτε στο
Προεδρείο της Αντιπροσωπείας, ούτε στη ∆ιοικούσα.
Θεωρώ ότι είναι µία τακτική που βοηθάει απλά τους
κυβερνώντες και την οικονοµία και την πολιτική ζωή της
χώρας, να περνάνε την πολιτική που και τους συναδέλφους
εξαθλιώνει και την ανεργία αυξάνει και τα ασφαλιστικά
προβλήµατα επιδεινώνει και να περνάει χωρίς αντιδράσεις.
Άρα είναι δηλαδή µία τακτική θέλω να πω όχι απλά
αδιαφορίας, είναι µία τακτική σκόπιµη το να παρουσιάζεται
αυτή η εικόνα του εκφυλισµού, γιατί δυσκολεύει ακριβώς,
θα δυσκόλευε ίσως η λειτουργία, η πιο τακτική λειτουργία
των οργάνων, θα δυσκόλευε τη ζωή κάποιων και δεν
θέλουν να τη δυσκολέψουν αυτοί που έχουνε το πάνω χέρι
σήµερα και στην Αντιπροσωπεία και στη ∆ιοικούσα. Έτσι
το κρίνω.
Επιβεβαιώθηκε και από την ενηµέρωση, αλλά και από
τις τοποθετήσεις, ότι η ∆ιοικούσα για την οποία συζητάµε,
δεν είναι συλλογικό όργανο. Εµείς είχαµε ενδιαφερθεί ως
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ να συµµετάσχουµε σ’ ένα συλλογικό
όργανο και είχαµε εκλέξει κάποιους ειδικούς, θα
προσπαθούσαµε
να
λειτουργήσει
συλλογικά.
Επιβεβαιώνεται ότι δεν λειτουργεί συλλογικά. Εµείς δεν
θέλουµε να κάνουµε κριτική σε άτοµα, στον Πρόεδρο,
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φυσικά το κάθε πρόσωπο έχει το ρόλο του, αλλά είναι και
εκφραστής ορισµένων θέσεων, µίας παράταξης που είχε
πάρει κάποιες ψήφους. ∆εν είναι λοιπόν τέτοιο όργανο, το
σηµειώνουµε.
Τα θέµατα που συζητήθηκαν στο Ρέθυµνο είναι
ουσιαστικά, δεν ήτανε µόνο επειδή τα εισηγήθηκε ο ΟΑΚ,
το πρόβληµα δηλαδή το Βόρειου Οδικού Άξονα και του
Υδάτινου ∆υναµικού, είναι προβλήµατα σηµαντικά που
βρίσκονται στο στόχαστρο των δυνάµεων που θέλουν εκεί
στην Ευρώπη και στην Ελλάδα να προωθήσουνε την
ιδιωτικοποίηση βασικών υποδοµών ή ζητηµάτων που έχουν
σχέση µε τη ζωή του πληθυσµού.
Τα συζητήσαµε εκεί, νοµίζω ότι πρέπει να γίνουνε κι
άλλες συζητήσεις και η Αντιπροσωπεία κάποια στιγµή να
πάρει θέση σε τέτοια ζητήµατα, πολύ περισσότερο που
έχουνε και συνέχεια. Όλοι νοµίζω διαβάσαµε και τις
πρόσφατες δηλώσεις του Χρυσοχοΐδη και την κινητικότητα
γύρω από τον ΒΟΑΚ. Έχουνε συνέχεια και θα
προχωρήσουν ακριβώς πάνω στους άξονες που είχαµε
εντοπίσει
και
στη
συζήτηση
του
Ρεθύµνου
ότι
προωθούνται. ∆ηλαδή στην ιδιωτικοποίηση.
Για τον ΒΟΑΚ ακούσατε τι γίνεται, µε δάνειο το οποίο
θα το ξεχρεώνει για µια ζωή ο κόσµος δηλαδή, όχι από τα
έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού, όχι από τα έσοδα
του κοινοτικού προϋπολογισµού, από δάνειο το οποίο θα
το ξεχρεώνει έξτρα, δηλαδή θα το πληρώνουµε σε φόρους
ο κόσµος. Ή θα προστεθούνε καινούριοι φόροι και η
καραµέλα αυτή ότι δεν θα έχει διόδια φαίνεται
προπαγανδιστικά ότι έχει επιλεγεί, ότι πια ανήκει, ότι κατά
συνέπεια για να περάσει δηλαδή το αρνητικό µε αυτή την
καραµέλα, γίνεται πάρα πολύ µεγάλη προπαγάνδα. Νοµίζω
ότι πρέπει να ασχοληθούµε.
Εγώ δεν θα σταθώ στην απουσία του Προέδρου από
τη συνάντηση του Ρεθύµνου, θα σταθώ στην απουσία της
παράταξης του Προέδρου. Γιατί όπως είπα και πριν δεν
θέλω να προσωποποιώ, δεν θέλουµε να προσωποποιούµε
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τα πράγµατα. Ήταν µία επιλογή που µπορεί να είχε την
αφορµή της και την ιδεολογία της, αλλά ήτανε µία απουσία
παράταξης. Και µάλιστα αν πάρουµε σούµα την Κρήτη
Ανατολική – ∆υτική, ήτανε σε αντίθεση η στάση της ΠΑΣΚ,
της ∆ΗΣΥΜ πώς την λέτε, της Ανατολικής Κρήτης µε της
∆υτικής Κρήτης, για λόγους µη πολιτικούς ανεξήγητους.
Εν πάση περιπτώσει εάν θέλουµε να έχουµε κι ένα
ρόλο πολιτικό, δηλαδή όχι µε την έννοια της πολιτικής,
αλλά µε την έννοια της διατύπωσης θέσεων, δεν µπορεί να
είναι τώρα τέτοιες συµπεριφορές, µου είπες, σου είπα και
τέτοια. Θεωρώ ότι είναι υπεκφυγές δηλαδή τέτοιου είδος
απουσίες, από την τοποθέτηση πάνω σε ουσιαστικά
προβλήµατα.
Τώρα αυτά όλα τα συζητάµε, ακόµα δηλαδή και τον
εκφυλισµό, τη µη συνεδρίαση των οργάνων, σε µία περίοδο
που οξύνονται τα προβλήµατα όπως είπα και πριν και της
ανεργίας στους µισθωτούς και τους ελευθεροεπαγγελµατίες
τεχνικούς. Έχουµε σοβαρά προβλήµατα στη λειτουργία του
δηµόσιου τοµέα, σοβαρά προβλήµατα στη λειτουργία του
ιδιωτικού τοµέα, σοβαρά προβλήµατα µε το ασφαλιστικό.
Εικόνα διάλυσης πολλών τεχνικών υπηρεσιών σε πολλούς
δήµους. Η ενδοδηµοτική κινητικότητα µαζί µε τα υπόλοιπα
προβλήµατα της αξιολόγησης κ.λ.π. έχουν δηµιουργήσει
σοβαρά προβλήµατα και στη λειτουργία, αλλά και στην
εξυπηρέτηση του κοινού και στην προώθηση έργων, αυτά
δεν τα συζητάµε, θα έπρεπε να τα συζητήσουµε.
Τελειώνοντας θέλω να πω και είναι σχετικό µε αυτό,
ότι την επόµενη Πέµπτη που θα έπρεπε να ασχοληθεί η
∆ιοικούσα ή αν θα έπρεπε να ασχοληθεί η Αντιπροσωπεία,
την επόµενη Πέµπτη υπάρχει µία πανελλαδική απεργία,
στις 27 του µήνα, 27 του Νοέµβρη. Είχαν από την αρχή του
χρόνου προηγηθεί από την πλευρά του ΠΑΜΕ των 1.000
περίπου
µαζικών
φορέων
εργατικών,
επαγγελµατιοβιοτεχνικών, αγροτικών και επιστηµονικών,
σπουδαστικών
συλλόγων
κ.λ.π.,
ένα
πανελλαδικό
συλλαλητήριο που οργανώθηκε στην Αθήνα την 1 η το
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Νοέµβρη, που αποσκοπήθηκε πλήρως από τα Μέσα
Μαζικής
Ενηµέρωσης,
σαν
συνέχεια
αυτών
των
αγωνιστικών κινητοποιήσεων µε αιτήµατα που ενδιαφέρουν
όλους τους εργαζόµενους ανεξαρτήτως κόµµατος και
ιδεολογίας.
Τέτοια
είναι
η
πανελλαδική
απεργία
που
προκηρύχθηκε την επόµενη Πέµπτη 27 του Νοέµβρη µε
πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ και αναγκάστηκε ακόµα και η
πουληµένη – να το πω έτσι – ΓΕΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ να
προσχωρήσουνε
και
να
ανακοινώσουνε
ότι
θα
συνδιοργανώσουνε και θα συµµετάσχουνε στην απεργία.
Εγώ θέλω να πω το εξής, κι εδώ στην Ανατολική
Κρήτη είναι πάρα πολλοί οι φορείς που συµµετέχουνε
µηχανικοί. ∆εν λέω ότι πρέπει να πάρουµε την
πρωτοβουλία και να συµµετάσχουνε οι µηχανικοί και να
µην πάνε πάλι µε το µπλοκ του Εργατικού Κέντρου κι αυτά
τα πράγµατα, δεν λέω µόνο αυτό. Λέω ότι θα µπορούσανε
οι συνάδελφοι και της Αντιπροσωπείας, να πάρουνε
πρωτοβουλίες στους χώρους εργασίας που βρίσκονται, είτε
είναι σε µια δηµόσια υπηρεσία είτε είναι σε ιδιωτική, ξέρω
εγώ σ’ ένα εργοτάξιο είτε είναι στο ΤΕΙ είτε είναι κάπου
αλλού, οπουδήποτε εργάζεται ο καθένας, να πάρει την
πρωτοβουλία µαζί µε τους υπόλοιπους εργαζόµενους να
συνδιοργανώσουµε και να συµµετάσχουµε σ’ αυτή την
κινητοποίηση. Ακόµα και την απεργιακή
µορφή, πέρα
δηλαδή από τη συµµετοχή στις συγκεντρώσεις που εάν δεν
δουλευτεί αυτή η απεργία όπως ξέρετε, πάρα πολλοί
πλέον, ιδιαίτερα στο δηµόσιο τοµέα δεν απεργούνε, είναι
εικονικές οι απεργίες, ας µην είναι έτσι και την επόµενη
Πέµπτη, ας είναι κάτι πιο ουσιαστικό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ευχαριστούµε
το
συνάδελφο Ορφανό και να τοποθετηθώ κι εγώ όπως είχα
πει εξαρχής, θα προσπαθήσω να είµαι πολύ σύντοµος.
Πρώτο θέµα κοινή συνάντηση Αντιπροσωπείας στο
Ρέθυµνο. Η συνάντηση που κάναµε στο Ρέθυµνο ήτανε
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ενταγµένη στα πλαίσια, παρά το ότι είχε χαρακτηριστεί
άτυπη, διότι δεν προβλέπεται βέβαια από τον κανονισµό,
ήταν στα πλαίσια των συνεδριάσεων των Αντιπροσωπειών.
Παρόλα αυτά δυστυχώς δεν είχε τη συµµετοχή που έπρεπε
να έχει, οφείλω να το οµολογήσω κι εγώ. Η δε παρουσία
του Τµήµατος ∆υτικής Κρήτης ήταν θα έλεγα αξιοπρόσεκτη
σε σχέση µε την παρουσία τη δική µας.
Εποµένως θεωρώ ότι θα πρέπει στο µέλλον
οτιδήποτε σχετικό γίνει να έχουµε καλύτερη συµµετοχή και
σωστά αντιπροσωπευτική από όλα τα µέλη και τα θεσµικά
όργανα του τµήµατος.
Τώρα, πιστεύω ότι εκεί συζητήθηκαν κάποια
πράγµατα ενηµερωτικά, προβληµατισµοί κ.λ.π. Έχω την
αίσθηση ότι και µόνο που τέθηκαν κάποια ζητήµατα
προβληµατισµού ήταν θετικά. Εξάλλου εάν ανοίξουµε µία
κουβέντα περί ΒΟΑΚ που εγώ δεν την έχω ανοίξει ακόµα
και που φαντάζοµαι ότι ξέρετε ότι έχω εντρυφήσει πάρα
πολύ σε αυτές τις ιστορίες, οι προτάσεις που ειπώθηκαν
εκεί, µακάρι να µπορούσαν να υλοποιηθούν, διότι πιστεύω
ότι ήταν στα πλαίσια του ρεαλισµού, αλλά παρόλα αυτά
υπάρχουν δυσκολίες.
Για τον ΒΟΑΚ θα πω µόνο το εξής, έχουµε δρόµο
µπροστά µας και θα πρέπει να δούµε όλες τις
παραµέτρους, όλα τα θέµατα. Αν θυµηθείτε όσοι είσαστε
εκεί, την πρόταση που παρουσιάσαµε είχε τέσσερα σηµεία.
Το ένα σηµείο έλεγε χρηµατοδότηση των υπαρχόντων
µελετών. Οι µελέτες αυτές έπρεπε κάποτε να τελειώσουν,
δεν µπορεί να είναι µελέτες 8 και 9 χρόνια και να φτάσουµε
στα 20 για να τελειώσουν, πρέπει να τελειώσουν και να
αξιοποιηθούν.
Το δεύτερο θέµα ήταν να χρηµατοδοτηθεί µία µελέτη
στρατηγικού σχεδιασµού, η οποία θα χωροθετηθεί στον
άξονα συνολικά και να λάβει υπόψη του κι άλλα πράγµατα.
Το τρίτο θέµα ήταν και είναι και επίκαιρο συνεχώς, η
χρηµατοδότηση κάποιων µελετών οδικής ασφάλειας και η
άµεση βραχυπρόθεσµη υλοποίηση εργασιών, για τη
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βελτίωση του οδικού περιβάλλοντος και της οδικής
ασφάλειας, Αύριο πρέπει να γίνει, για να µην πω χθες
έπρεπε να είχε γίνει. Αυτά είναι επίκαιρα, κάθε µέρα,
κανείς δεν τα διέγραψε, πρέπει να γίνουν αυτά και βέβαια
τι είπαµε, αν χρηµατοδοτηθούν οι µελέτες, θα µπορούµε να
εντάξουµε ως δηµόσια έργα κάποια οδικά τµήµατα. Μετά
από αυτά θα δούµε τι θα κάνουµε περαιτέρω.
Εγώ έχω να πω ότι έχουµε δρόµο µπροστά µας,
µαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και ότι πρέπει όλοι µαζί να
προβληµατιστούµε πάνω σε αυτά και το τµήµα το δικό µας
ως θεσµικός φορέας, ως νόµιµος αν θέλετε, ως νόµιµος
φορέας µε την έννοια της ενηµέρωσης του δηµοσίου.
Τώρα δυο κουβέντες να πω περί συζητήσεων που
έγιναν, περί καταγγελιών και περί ΟΑΚ και περί ΝΟΑΚ
κ.λ.π. Μπορεί να µην ήταν ο καλύτερος αυτός που έγινε µε
µια επιτροπή εκεί πέρα, που νοµίζω ότι αποδέχθηκε τόσο
και ο ΟΑΚ τη διαδικασία, δεν ήταν η ορθολογικότερη γιατί
υπήρχαν τυπικά ζητήµατα που δεν καλύφθηκαν. Όµως
έγινε µια συζήτηση στη ∆ιοικούσα, η οποία δεν υπάρχει
ενηµέρωση ούτε στο 1/10. Το ΤΕΕ πρέπει να είναι πολύ
προσεκτικό, όλοι µας, απέναντι σε ποινικές διαδικασίες
που είναι σε εξέλιξη. Σε διαδικασίες οι οποίες αυτή τη
στιγµή σήµερα που µιλάµε είναι επιθεωρητές εδώ, οι
οποίοι ελέγχουν το συγκεκριµένο έργο και θα το ελέγχουν
για τις επόµενες τρεις µέρες.
Το ΤΕΕ πρέπει να ενηµερωθεί και παράλληλα να
παρακολουθεί τις εξελίξεις, όχι όµως να ακούσει τη µία
πλευρά, πρέπει να ακούσει και την άλλη πλευρά. ∆ιότι
πίσω από αυτά υπάρχουν και κάθε λογής – λογής
συµφέροντα.
Αγαπητοί συνάδελφοι να είµαστε αρκετά προσεκτικοί
σε αυτό, τη στιγµή που είναι σε εξέλιξη η ποινική
διαδικασία. Έχουν µπει στη µέση Εισαγγελείς, έχουν µπει
στη µέση Επιθεωρητές ∆ηµοσίων Έργων. Πρέπει να
ενηµερωθεί το ΤΕΕ, πρέπει να είµαστε δίπλα αλλά πολύ
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προσεκτικά. Κάποιος ή κάποιοι παίζουν το δικό τους
προσωπικό παιχνίδι, εδώ είµαστε και θα το δούµε.
Εγώ είµαι στη διάθεσή σας να σας πω ό,τι µπορώ να
σας πω. Γιατί γελάτε; ∆ηλαδή τι είναι και γελάτε;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ∆εν διαφωνώ µε αυτά που λες, να µας
εξηγήσεις πιο καλά δυο – τρία πράγµατα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Τι µπορώ να σας πω
περισσότερο; Ότι αυτή τη στιγµή<
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κάποιος ή κάποιοι<
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι από εδώ, να
διευκρινίσω, όχι, όχι, προς Θεού, δεν υπονοώ ότι κάποιος
παίζει προσωπικό παιχνίδι. Από τους εµπλεκόµενους που
δηµοσιεύουν κατά καιρούς διάφορα, ότι γίνονται τα έτσι,
γίνονται τα αλλιώς, γίνονται τα παραλλιώς. Και γράφουν
και ονόµατα, αυτά συνάδελφε έχουν πάει στη δικαιοσύνη.
Εγώ το πρόβληµά µου θα το λύσω στη δικαιοσύνη το
ξαναλέω, αν έχω πρόβληµα.
Το ΤΕΕ όµως ως θεσµικός παράγοντας του τεχνικού
κόσµου που ενηµερώνει και γνωµοδοτεί στην πολιτεία,
πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις από απόσταση κι ως
παρατηρητής µε ίσες αποστάσεις. Τώρα οτιδήποτε εγώ
είµαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω, από τη στιγµή που
σας είπα σήµερα, ήταν η πρώτη επίσκεψη των
Επιθεωρητών και ακολουθούν άλλες τρεις µέρες διεξοδικού
ελέγχου.
Εποµένως ξέρετε οι καταγγελίες πολλές φορές τις
κάνουν κι αυτοί οι οποίοι θέλουν να καλύψουν άλλα
πράγµατα, αλλά εδώ είµαστε και θα τα δούµε στην πορεία.
Ένα
τελευταίο
θέµα,
είναι
το
θέµα
των
επαγγελµατικών δικαιωµάτων, όπου διαφαίνεται µία
δυσλειτουργία. Εγώ δεν έχω λόγια για την πλήρη
ενηµέρωση, αλλά έχω την αίσθηση ότι µάλλον δεν έχει γίνει
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κάτι το ιδιαίτερο. Ότι προς το τέλος του χρόνου θα πρέπει
να έχουν συγκροτηθεί προτάσεις, απόψεις κ.λ.π. και µου
φαίνεται ότι στο τέλος εµείς θα είµαστε απλοί θεατές.
Εγώ θα παρακαλούσα τη ∆ιοικούσα Επιτροπή να δει
το θέµα, µια επιτροπή 15-17 ατόµων δεν ξέρω πόσοι είναι,
δεν είναι δυνατόν να συντάξει πόρισµα. Η παράκλησή µου
είναι, µήπως µπορεί να γίνει κάποια συγκρότηση, µήπως
µπορεί να υπάρξει κάποια πρόταση, γιατί στο τέλος θα
επιλυθεί όπως και στα άλλα θέµατα, από τον κεντρική
διοίκηση του ΤΕΕ, ένα σχέδιο άλφα το οποίο αυτό θα είναι
και δεν θα το πάρουµε και χαµπάρι, µόνο ότι θα ψηφίζεται.
Αυτά έτσι<
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:
Επί προσωπικού Γιώργο, ακούστηκε το
όνοµά µου, εγώ θέλω να µιλήσω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, ωραία, ένα λεπτό,
ευχαρίστως να µιλήσεις, κι αν και κάποιος άλλος<, ένα
λεπτό, θέλει να τοποθετηθεί ο συνάδελφος Γολοβάνης,
εντάξει θα ήθελα µόνο να µην υπάρξουν προσβλητικές
αιχµές, να πει την άποψή του.
Εγώ τελείωσα, συνάδελφε Γολοβάνη πολύ σύντοµα
πες την άποψή σου και αν θέλει και κάποιος άλλος.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Τι προσωπικού;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
κάνουµε, διάλογο κάνοµε.

Να αφήσουµε, διάλογο

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε ξεχάσατε ένα θέµα όµως.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι δεν το ξέχασα, µην
ανησυχείτε ναι, θα το συζητήσουµε.
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ: Καταρχήν συνάδελφοι θα σας πω, θέλω να
ξεκινήσω
για
το
θέµα
του
Μπάκιντα
και
την
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πραγµατογνωµοσύνη που τον αφορά και όλους µας δηλαδή
πάρα πολύ. εγώ είπα, είπα, ένα λεπτό Γιάννη γιατί
ακούστηκε επί προσωπικού, αλλά θέλω να πω πρώτα απ’
όλα για το θέµα της ψηφοφορίας. Είπε ότι είναι παµψηφεί,
εγώ είπα ότι θέτω την παρατήρηση και το έθεσα µες στη
∆ιοικούσα και είπα του Κώστα, του λέω µιλάς για στοιχεία.
Κώστα τα στοιχεία αυτά τα ξέρω εγώ; Τα γνωρίζω; Όχι.
Ποιος θα τα καταθέσει; Είπε ο Κώστα ο Μπάκιντας εγώ.
Εγώ είπα λοιπόν ότι στο γράµµα αυτό θα πρέπει να
περιλαµβάνεται
η
λέξη
ότι
κατά
δήλωση
του
πραγµατογνώµονα, γιατί κατά δήλωσή του είναι. Αυτά τα
στοιχεία δεν έχουνε προσκοµιστεί στη ∆ιοικούσα, αν
έχουνε προσκοµιστεί στη ∆ιοικούσα Κώστα να µας το πεις
γιατί δεν έχουν έρθει στη δικιά µας την<
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Συνάδελφε παίρνεις την ψήφο σου πίσω;
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ: Στο κείµενο αυτό που θα καταθέσετε ναι.
Στο κείµενο αυτό που καταθέσατε δεν παίρνω την ψήφο
µου πίσω, δεν το ψήφισα.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Α, ωραία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Μισό
ακούσουµε το συνάδελφο, µισό λεπτό.

λεπτό,

να

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ: Ακούστε τώρα ποιος παίρνει την ψήφο του
πίσω, να δείτε δηλαδή τι συµβαίνει. Η συνάδελφος
Βρέντζου µίλησε για καθαρότητα, µα είναι δυνατόν να λέµε
τέτοια πράγµατα; Όταν αποκρύπτει συνάδελφοι ότι έγινε
αντιπρόταση εκείνη τη στιγµή; ∆εν ψήφισα εγώ για το
τεχνικό συµβούλιο και είπα ότι εγώ προτίθεµαι να ψηφίσω
το µέλος που θα θέσει η ΑΜΑΚ, που θα προτείνει η ΑΜΑΚ,
άρα Ειρήνη είναι σαν να λες ότι δεν είχες καθαρότερο
µέλος να προτείνεις. Συγγνώµη δηλαδή δεν µπορείς να
προσβάλεις τα µέλη σου, εγώ θα σταθώ απέναντί σου, εγώ
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θα σταθώ απέναντί σου. Και ήτανε και άλλος κόσµος
µπροστά, αν µπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι δεν έγινε η
πρόταση, ότι εγώ ψηφίζω το µέλος της ΑΜΑΚ που θα
προτείνει και είπα και για συγκεκριµένο µέλος. Είπα και για
συγκεκριµένο µέλος.
Τελειώνοντας λοιπόν, θέλω να πω ότι και τα θέµατα
της ∆ιοικούσας είναι διαφορετικό να υπάρχει µία πρόταση
είτε είναι από το ∆ήµο Ηρακλείου είτε είναι από<, που να
λέει ότι προτείνουµε µία οµάδα εργασίας και διαφορετικά
να έρχονται ως τίτλος. Ως τίτλος χωρίς κανένα στοιχείο, να
µην γνωρίζουµε τίποτα. ∆εν είναι το ίδιο πράγµα.
Για την κοινή Αντιπροσωπεία, κι αυτό ακόµα ενώ είχε
συζητηθεί στη ∆ιοικούσα και ήτανε η απόφαση που είχε
παρθεί, κι αυτό ακόµα τέθηκε ως θέµα. Κι αυτό ακόµα,
ήµαρτον δηλαδή, ήτανε µπροστά ο Πρόεδρος, ήτανε ο
άλλος ο Πρόεδρος, ήτανε ο Γραµµατέας, ήτανε οι
Περιφερειάρχες, είναι δυνατόν να είσαστε οι µόνοι που δεν
το ακούσατε;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μετά την τοποθέτηση του
συναδέλφου Γολοβάνη, υπάρχει ένα θέµα που έχουµε
αφήσει, θέλετε να το συζητήσουµε<, α, θέλεις να<,
σύντοµη τοποθέτηση όµως, αλλά µην κάνουµε προσωπικές
τώρα.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Όχι προς Θεού δεν κάνουµε προσωπικές.
Πριν έβαλε η Ειρήνη ένα θέµα για τη λειτουργία της
∆ιοικούσας Επιτροπής και δεν πρόλαβε να περάσει ας
πούµε το θέµα και αποδεικνύεται περίτρανα.
∆υστυχώς, δηλαδή πραγµατικά προκαλεί έκπληξη το
γεγονός, στο βήµα της Αντιπροσωπείας ο συνάδελφος
Γολοβάνης λέει να µιλήσω επί προσωπικού και µιλάει για
άλλο θέµα και λέει τι; Παίρνει πίσω την ψήφο του, σ’ ένα
ζήτηµα που κατατέθηκε γραπτή εισήγηση και ο συνάδελφος
ο Γολοβάνης ήτανε ο µόνος που έκανε παρέµβαση,
παρατήρηση στο κείµενο αυτό κι έσβησε ένα πολύ
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συγκεκριµένο κοµµάτι, τέσσερις λέξεις και το ψηφίσαµε
όλοι οµόφωνα, σβήνοντας αυτή την παρέµβαση<
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ: Σε ρώτησα ή δεν σε ρώτησα; Αυτό γιατί δεν
το λες; Ερωτήθηκες για τα στοιχεία και είπες τα έχω εγώ.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εµείς δεν καταλαβαίνουµε γιατί µιλάτε.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ναι, ναι, το ζήτηµα είναι πολύ απλό.
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ: Τι στοιχεία έχεις;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Συνάδελφε θέλεις να βάλουµε αυτό το θέµα
στην Αντιπροσωπεία να συζητηθεί; Να αλλάξουµε την
ηµερήσια διάταξη;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Σε παρακαλώ µην το
ανοίγουµε, πες την άποψή σου να προχωρήσουµε.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Για τη λειτουργία της ∆ιοικούσας Επιτροπής
είναι το θέµα, πάρθηκε οµόφωνη απόφαση µε γραπτή
εισήγηση, µε κείµενο όπου έγινε µία µικρή παρέµβαση από
τον Αντιπρόεδρο, ψηφίστηκε οµόφωνα από όλους και τώρα
έρχεται και αµφισβητεί ότι ο ίδιος το ψήφισε. Ας δούµε και
το θέµα τέλος πάντων της ηχογράφησης, σε παρακαλώ,
από το βήµα άµα θέλεις, δεν καταγράφεται.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλώ συνάδελφοι.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Αυτό λοιπόν το θέµα<
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ: Μια παρατήρηση είπα ότι ψήφισα.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
Αυτό λοιπόν το θέµα επαναλαµβάνω
βάζουµε και σαν παράταξη. Κάτι πρέπει να γίνει µε τη
λειτουργία της ∆ιοικούσας. Σας παρακαλούµε συνάδελφοι

σελίς 33

Π Ρ ΑΚ Τ Ι Κ Α ΑΝ Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι ΑΣ

ΤΟΥ

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

όλων των παρατάξεων, της ΠΑΣΚ, της ∆ΗΣΥΜ συγγνώµη,
να έρχεστε στη ∆ιοικούσα, να βλέπετε τις αποφάσεις που
παίρνουµε και να βλέπετε µετά και τα πρακτικά, αλλάζουν
τα πρακτικά, είναι απίστευτο αυτό που συµβαίνει. Εδώ το
καταγγέλλω να καταγραφεί στην Αντιπροσωπεία, αλλάζουν
τα πρακτικά µε τέτοιου τύπου πρακτικές.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τώρα δηλαδή σταθείτε.
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:
Είσαι απαράδεκτος
συµβούλιο και δεν ήρθε, δεν ήρθε.

είναι

στο

τεχνικό

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ,
συνάδελφε δεν υποχρεούται<, παρακαλώ συνάδελφοι, θα
µου επιτρέψετε, δεν ηχογραφούνται οι συζητήσεις;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Βεβαίως για το πρώτο θέµα, βεβαίως κι
έχουνε ηχογραφηθεί. Στον Άγιο Νικόλαο όµως για κάποιο
λόγο δεν ηχογραφήθηκαν λόγω δυσκολίας, όπου εκεί έγινε
το έλα να δεις. Μετά που δεν είχαµε την ηχογράφηση
αµφισβητήθηκε κι εµείς ας πούµε, που εγώ προσωπικά
έβαλα το θέµα το δεοντολογικό για την εκπροσώπηση<
(αλλαγή κασέτας)
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Θέµατα έργων, µελετών, όπου
υπάλληλος ∆ιευθυντής Προϊστάµενος ο Πρόεδρος<

είναι

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μην τα λες τώρα τόσο
χοντρά, σας παρακαλώ, παρακαλώ συνάδελφε ένα λεπτό.
Παρακαλώ, παρακαλώ, Κώστα πες τη θέση του.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: ∆εν λέω κάτι, λέω τι έβαλα τότε εκεί και µετά
την επόµενη µέρα αµφισβητήθηκε ότι βάλαµε το θέµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, εντάξει.
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Άρα λοιπόν αυτό που θέλω να πω είναι, ότι
επανερχόµαστε στο θέµα της λειτουργίας της ∆ιοικούσας
Επιτροπής. Παρακαλούµε τους συναδέλφους και της
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ και όλων των παρατάξεων, όλους
τους συναδέλφους, να έρχονται στη ∆ιοικούσα Επιτροπή
απλά για να παρακολουθούν, να βλέπουν το τι γίνεται, τι
ψηφίζεται, τι συζητείται και τι καταγράφεται µετά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μία µικρή διευκρίνιση, θα
παρακαλέσω να ηρεµήσουµε όλοι. Θα πω το εξής, επειδή
παρεβρισκόµουνα στη συνάντηση της ∆ιοικούσας στον
Άγιο Νικόλαο. Να πω το εξής, ναι ειπώθηκαν κάποιοι
προβληµατισµοί για την υποψηφιότητα του Μιχάλη του
Γολοβάνη. Να διευκρινίσω και το είπα και τότε, ο Μιχάλης
ο Γολοβάνης δεν είναι υπάλληλος της ΕΥ∆Ε/ΒΟΑΚ, ούτε
υπάλληλος του ΟΑΚ. Ο Μιχάλης ο Γολοβάνης είναι
υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, δεν έχει
καµία σχέση µε τον ΟΑΚ. Ένα λεπτό, είναι τοποθετηµένος
στη
∆ιεύθυνση
Απαλλοτριώσεων
του
Υπουργείου
Υποδοµών, δεν έχει αποσπαστεί στον ΟΑΚ, δεν έχει καµία
σχέση µε τον ΟΑΚ.
Άρα συνάδελφε Κώστα δεν είναι υφιστάµενος, ούτε
Προϊστάµενος του Αγαπάκη, πώς;
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Αποσπασµένος ναι, και
τι σχέση έχει αυτό; Ακούστε συνάδελφοι να είµαστε τώρα
και<, παρακαλώ, παρακαλώ, επιτρέψτε µου τώρα,
διαφωνούµε τώρα για ένα θέµα που δεν είναι ουσίας.
Επιτρέψτε µου ο Μιχάλης ο Γολοβάνης δεν είναι
υπάλληλος του ΟΑΚ, πρώτον, ούτε αποσπασµένος,
δεύτερον. Τρίτον, ωραία, ωραία, το θέσατε εντάξει, ωραία.
Ακούστε, δεν υπήρξε άλλη πρόταση όµως.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Άλλο αυτό.

σελίς 35

Π Ρ ΑΚ Τ Ι Κ Α ΑΝ Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι ΑΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
πρόταση να ψηφιστεί, ήταν µόνο<

ΤΟΥ

∆εν

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

υπήρξε

άλλη

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, ωραία, εποµένως
µην λέµε ότι είναι υφιστάµενος, Προϊστάµενος του τάδε,
δεν ισχύει αυτό.
Να προχωρήσουµε λίγο στα επόµενα θέµατα.
ΘΕΜΑ 3 ο
Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆ιοικούσα
Επιτροπή
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το 3 ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης δεν έχω αντικείµενο, εγώ νοµίζω να προχωρήσουµε,
έλεγχο ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆ιοικούσα δεν έχουν
κατατεθεί στο Προεδρείο.
ΘΕΜΑ 5 ο
Σχέδιο δράσης ΤΕΕ/ΤΑΚ ορισµός µόνιµων επιτροπών
Τµήµατος
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Το επόµενο θέµα είναι ο
απολογισµός – ισολογισµός, αλλά επειδή τέθηκε ένα θέµα από
τον Ζαχαρία τον Ασσαριωτάκη, θέλετε να το συζητήσουµε
τώρα; Παρακαλώ συνάδελφοι; Τέθηκε ένα θέµα για το σχέδιο
δράσης του ΤΕΕ και τον ορισµό των µόνιµων επιτροπών. Ο
Ζαχάρης ο συνάδελφος έθεσε ένα θέµα ότι αυτό πρέπει να
είναι η εισήγηση της ∆ιοικούσας. Η άποψή µου είναι ότι εν
µέρει έχει δίκιο.
Το άρθρο 12 του νόµου, όχι του κανονισµού, του νόµου
1486/84 λέει ότι η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού
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Τµήµατος ή του κάθε Περιφερειακού, έχει σαν αντικείµενο την
εκλογή των µελών της ∆ιοικούσας, την προέγκριση του
προϋπολογισµού. Τρίτον, εισηγήσεις στην Αντιπροσωπεία του
ΤΕΕ για τη χάραξη της γενικής πολιτικής του ΤΕΕ και των
βασικών αρχών και θέσεών του. Λέει εισηγήσεις, από
οπουδήποτε κι αν προέρχονται. Τέταρτον, την έγκριση του
αριθµού και του αντικειµένου των µόνιµων επιτροπών του
τµήµατος που προβλέπονται από το άρθρο 14, µετά από
εισήγηση της ∆ιοικούσας.
Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις µόνιµες επιτροπές, υπάρχει ένα
θέµα. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο δράσης µπορεί η εισήγηση θα
έρθει από οπουδήποτε. Όµως εγώ δεχόµενος µια εισήγηση
από τον Πρόεδρο το έβαλα σαν θέµα. ∆εν θέλω ούτε να
επιβάλλω, ούτε να πω πρέπει σώνει και καλά να το
κουβεντιάσουµε τώρα. Εσείς θα αποφασίσετε αν θέλετε να το
κουβεντιάσουµε ή αν θέλετε να το συζητήσετε πρώτα στη
∆ιοικούσα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
συζητήσουµε στη ∆ιοικούσα.

Εγώ

το

αποσύρω

να

το

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, εσύ το αποσύρεις,
δηλαδή Πρόεδρε, ωραία. Ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας λέει να
το συζητήσετε στη ∆ιοικούσα.
Εποµένως αποσύρεται το επόµενο θέµα, να το
συζητήσετε πρώτα στη ∆ιοικούσα, να καταλήξετε στον αριθµό
και τον προσδιορισµό των µόνιµων επιτροπών και µετά να
έρθει εδώ που θα επικυρωθεί στην Αντιπροσωπεία.
Εποµένως το 5 ο θέµα το βάζουµε για την επόµενη
συνεδρίαση που να κοιτάξουµε να την κάνουµε πριν τα
Χριστούγεννα ;
ΟΡΦΑΝΟΣ: Πρόεδρε µία διευκρίνιση για το µέλλον. Είχαµε
από παλιά διευκρινίσει ότι στην Αντιπροσωπεία µπορούν οι
παρατάξεις να κάνουνε εισήγηση.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Βεβαίως, φυσικά. Το
οποιοδήποτε µέλος βεβαίως, εννοείται, αρκεί συνάδελφε
Ορφανέ, αρκεί η εισήγηση να έχει υποβληθεί έγκαιρα. Εάν ένα
θέµα θέλεις να το εισάγεις εσύ, θα µου το στείλεις έγκαιρα, να
το βάλοµε στην ηµερήσια διάταξη. Εάν για κάποιο λόγο θέλεις
εκείνη τη µέρα να το εισάγεις, θα πρέπει αν το φέρεις πριν την
εισήγηση εδώ και τα 3/5 θα αποφασίσουν αν δεχτούν εκτός
ηµερησίας διάταξης.
Το 5 ο θέµα λοιπόν θα συζητηθεί στη ∆ιοικούσα και θα
επανέλθει.
ΘΕΜΑ 4 ο
Απολογισµός – Ισολογισµός του 2013 και οικονοµικός
προϋπολογισµός του 2014 για το Τµήµα µας
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πάµε στον Απολογισµός –
Ισολογισµό του 2013 και οικονοµικό προϋπολογισµό του ’14.
Η συναδέλφισσα η κυρία<, ναι ωραία, θα µας
παρουσιάζετε τον απολογισµό και ισολογισµό. Εντάξει.
ΤΑΤΙΑΝΑ: Καλησπέρα κι από µένα, δεν ξέρω αν µε ακούτε ή
δεν µ’ ακούτε, εγώ δεν έχω εµπειρία µε τα µικρόφωνα.
Στη συνεδρίαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής την Πέµπτη 6
Νοεµβρίου
εγκρίθηκε
ο
οικονοµικός Απολογισµός και
Ισολογισµός για το προηγούµενο έτος του 2013, καθώς και ο
προϋπολογισµός για το 2014, έστω και λίγο έως πολύ
καθυστερηµένα.
Ξεκινώντας µε τον οικονοµικό απολογισµό του έτους
2013,
στον
οποίο
περιλαµβάνονται
τα
οικονοµικά
αποτελέσµατα της διαχείρισης των εσόδων και των εξόδων
που διαµορφώθηκαν τελικά κατά τη διάρκεια του έτους αυτού,
έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα δεν ακούµε συνάδελφοι,
συγγνώµη, δεν ακούµε, ησυχάστε να ακούσετε. Ησυχάστε να
ακούσουµε.
Λοιπόν προχωράµε.
ΤΑΤΙΑΝΑ: Ως έσοδα από την τακτική επιχορήγησή µας από
την κεντρική υπηρεσία το 2013 έχουµε το ποσό των 210.147
ευρώ.
Στο ποσό αυτό συµπεριλαµβάνονται οι µισθοί των
υπαλλήλων του Περιφερειακού Τµήµατος, καθώς και τα έξοδα
παράστασης του Προέδρου της ∆ιοικούσας Επιτροπής και
περίπου 82.000 είναι η επιχορήγηση που είχαµε για τα λοιπά
έξοδα του τµήµατος.
Να σας αναφέρω εδώ ότι αρχές του 2014 είχε σταλθεί
από την Αθήνα ένα ποσό της τάξης του περίπου 31.000 ευρώ
που συµπεριλήφθηκε στην επιχορήγηση που αφορούσε το
2013. ∆ηλαδή το 2013 έκλεισε κατά 31.000 λιγότερα τα οποία
µας στείλανε το επόµενο έτος και τα οποία συµπεριλάβαµε
βέβαια στη χρήση του ’13.
Ως κρατήσεις και λοιπά έσοδα έχουµε το ποσό των
284.780,47 ευρώ, στο οποίο αν προσθέσουµε και το υπόλοιπο
από τη χρήση του 2012, που µας είχε µείνει κι αυτό ήταν
60.673,53 ευρώ, το συνολικό ποσό των εσόδων µας ανέρχεται
στις 555.601 ευρώ.
Αντίστοιχα τα έξοδα του τµήµατος για τη χρήση του 2013
ήταν 437.210,49 ευρώ, που σηµαίνει ότι το ποσό που είναι
πλέον το υπόλοιπο της χρήσης για το ’13, είναι 118.390,51
ευρώ. Αν αθροιστούν αυτά τα δύο ποσά το σύνολο των εξόδων
µας είναι 555.601 ευρώ που είναι το ίδιο µε το σύνολο των
εσόδων.
Συνεχίζοντας τώρα µε τον ισολογισµό του τµήµατος, για
να απεικονίσουµε την οικονοµική κατάσταση της υπηρεσίας το
2013, έχουµε τη στήλη του ενεργητικού και τη στήλη του
παθητικού. Το ενεργητικό απεικονίζει το που είναι επενδυµένα
το κεφάλαιο της υπηρεσίας. Το παθητικό απεικονίζει τις πηγές
της προέλευσής τους. Έτσι λοιπόν το ενεργητικό στο οποίο
περιλαµβάνονται τα έπιπλα και τα σκεύη µε το ποσό των
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7.223,39 ευρώ, η αξία της βιβλιοθήκης µε το ποσό των 70,06
ευρώ, και το υπόλοιπο διαθέσιµο για το ποσό του 2013,
δηλαδή τα 118.390,51 ευρώ, ανέρχεται στο σύνολο των
125.683,96 ευρώ.
Στο παθητικό, ως κεφάλαιο έχουµε το ποσό των
71.458,74 ευρώ. Ως αποτέλεσµα χρήσης του ’13 το ποσό των
54.225 ευρώ και το άθροισµά τους είναι ίσο µε το ενεργητικό,
δηλαδή 125.683,96 ευρώ.
Αυτά είναι σε ότι αφορά τη χρήση του ’13.
Ο προϋπολογισµός τώρα του 2014 είναι ελαφρώς
µειωµένος από αυτόν του 2013, περίπου κατά 65.000 και
διαµορφώνεται στο ποσό του 1.100.000 ευρώ.
Να σας πω εδώ ότι η µισθοδοσία πλέον των υπαλλήλων
καταβάλλεται από την κεντρική υπηρεσία, ενώ µέχρι και τον
Φεβρουάριο του ’14 πληρωνόµασταν από το Περιφερειακό
Τµήµα. Και επίσης ότι ο προϋπολογισµός για το τµήµα,
ενδεχοµένως να εγκριθεί από το ΤΕΕ ακόµα πιο µειωµένος,
γιατί εµείς ας πούµε έχουµε προϋπολογίσει ότι η επιχορήγησή
µας φέτος από το ΤΕΕ θα είναι της τάξης των 100.000
περίπου ευρώ, αλλά αν κρίνουµε από τα µέχρι τώρα στοιχεία,
αν φτάσουµε στις 50 µε 60.000 θα πρέπει να είµαστε
ευχαριστηµένοι.
Άρα δεν θα το θεωρήσουµε µε 100.000 επιχορήγηση,
αναγκαστικά θα κάνοµε κάποια µείωση κι έτσι θα κλείσει σε
χαµηλότερο ποσοστό ο προϋπολογισµός µας.
Αυτά είχα να σας πω, έτσι επιγραµµατικά σχετικά µε
κάποια πράγµατα, σας έχω στείλει όλα τα αρχεία που αφορούν
τον απολογισµό, το κλείσιµο και τον προϋπολογισµό. ∆εν ξέρω
αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση για περισσότερες
διευκρινίσεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ωραία, ερωτήσεις, να
ξεκινήσουµε κατάλογο ερωτήσεων, ο συνάδελφος Κασαπάκης,
άλλος συνάδελφος ή συναδέλφισσα ερώτηση; ∆εν υπάρχει,
εποµένως ξεκινάµε.
Συνάδελφε Κασαπάκη.
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ναι θα ήθελα να ρωτήσω πόσο είναι τώρα η
αποζηµίωση του Προέδρου, καθώς επίσης και των µελών της
∆ιοικούσας Επιτροπής, ανά συνεδρίαση ή δεν<
ΤΑΤΙΑΝΑ: Λοιπόν, έπειτα από τις τελευταίες µειώσεις που
έχουν επιβληθεί σε όλες τις αµοιβές, τα έξοδα παράστασης
του Προέδρου της ∆ιοικούσας Επιτροπής ανέρχονται στα
1.443,76 ευρώ αν δεν κάνω λάθος, ακριβώς ακαθάριστα.
Έπειτα από τις κρατήσεις και τα λοιπά, παρακρατήσεις των
φόρων που γίνονται, ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας καταλήγει να
παίρνει 1.067,05 ευρώ.
Επίσης τα µέλη της ∆ιοικούσας έχουν ανά συνεδρίαση,
αν θυµάµαι καλά γύρω στα 17 ευρώ αµοιβή αρχικά, αλλά
έχουνε επέλθει µειώσεις της τάξης του 50% πλέον έπειτα από
δύο απανωτούς νόµους. ∆ηλαδή η επόµενη ∆ιοικούσα λογικά
θα πάρει ο καθένας 8 ευρώ περίπου, 7,50 κάτι.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Μικτά ή καθαρά;
ΤΑΤΙΑΝΑ: Μικτά.
Και απλά έτσι µια και ανέφερε για αµοιβή ο κ. Γιάννης, να
σας πω παίρνοντας την πρωτοβουλία, ότι αντίστοιχα
προβλεπόταν και προβλέπεται αν θέλετε αµοιβή για το
Πειθαρχικό. Για τις παρουσίες των µελών του Πειθαρχικού και
τους εισηγητές.
Τις περασµένες µέρες είχαµε στείλει στον Επίτροπο, γιατί
περνάει από Επίτροπο αυτό το ένταλµα, όπως και της
∆ιοικούσας, υποχρεωτικά πάνε για έγκριση από τον Επίτροπο,
ό,τι αφορούσε τις αµοιβές του Πειθαρχικού Συµβουλίου, τα έτη
’12 και ’13. Μας το επέστρεψε πίσω µε πράξη, θεωρώντας ότι
δύο εισηγητές – ας µην πω τα ονόµατα αν και είναι γνωστοί –
ήταν δηµόσιοι υπάλληλοι, δεν έπρεπε να αµειφθούν γιατί
θεώρησε ότι ήρθαν εν ώρα υπηρεσία τους και συµµετείχαν στο
Πειθαρχικό, ενώ στην ουσία πληρώνονται για τις εισηγήσεις
τους οι εισηγητές, όχι για την παρουσία τους στην εκδίκαση.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Αν ήτανε ελεύθεροι
επαγγελµατίες δηλαδή θα µπορούσαν να πληρωθούν;
ΤΑΤΙΑΝΑ: Μας γύρισε πίσω το ένταλµα ως µη νόµιµοι σε ό,τι
αφορούσε τις δικές τους αµοιβές.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Η ερώτησή µου είναι, αν
ήτανε ελεύθεροι επαγγελµατίες θα µπορούσαν να πληρωθούν;
ΤΑΤΙΑΝΑ: Ναι, απλά επειδή είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, το λέει
ο νόµος, ορίζεται από το νόµο αυτό ότι οι συνεδριάσεις του
Πειθαρχικού, όταν γίνονται σε ώρα εργασίας, δεν αµείβονται,
αλλά ο εισηγητής αµείβεται για την εισήγησή του, όχι για την
παρουσία του.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ποια είναι η αµοιβή;
ΤΑΤΙΑΝΑ: 44 ευρώ<
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Στην εισήγηση;
ΤΑΤΙΑΝΑ: <η εισήγηση, σας λέω πριν τις µειώσεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εµείς θεωρήσαµε αυτό το
ποσό, εγώ να σας πω την αλήθεια δεν έκανα µειώσεις. Μας τα
γύρισε λοιπόν πίσω µε πράξη και είµαστε τώρα στη διαδικασία
για να επανεκδοθεί και να ξαναϋποβληθεί το ένταλµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Μαυρογιάννης.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Ο

συνάδελφος

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ θα ήθελα να δω τι ποσά έχουν εκδοθεί
για πραγµατογνωµοσύνες και όχι σε ποιους, σε πόσα άτοµα
περίπου δόθηκαν.
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ΤΑΤΙΑΝΑ: Εγώ µε τον προϋπολογισµό µπορώ να σας πω το
ποσό, αλλά σε ποια άτοµα γίνονται δεν µπορώ να σας το πω.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Περίπου πόσα άτοµα;
ΤΑΤΙΑΝΑ: ∆εν το ξέρω αυτό, δεν έχω µία τάξη µεγέθους,
πόσο είναι το ποσό;
Για το ’13 θα σας µιλήσω γιατί για το ’14 δεν έχω τάξη
µεγέθους
ακόµα.
Έσοδα
από
διαιτησίες
και
πραγµατογνωµοσύνες 13.076,14 τα έσοδα του<, ό,τι αφορά
το ΤΕΕ έτσι; ∆ηλαδή το µέρος του ΤΕΕ, το µερίδιό µας είναι
αυτό
που
ήταν το
1/3
περίπου
της αµοιβής του
πραγµατογνώµονα, έτσι χοντρικά σας το λέω.
Τώρα για τις υπόλοιπες ερωτήσεις, µπορείτε να κάνετε
ερώτηµα και να το<
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος ο Μονιάκης
µια ερώτηση.
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:
Αν κατάλαβα καλά κάπου 300.000 είναι ο
απολογισµός του ΤΕΕ, δηλαδή τα έξοδα τα πραγµατικά κ.λ.π.
ΤΑΤΙΑΝΑ: Τα 437 είναι τα πραγµατικά µας έξοδα, όλα µέσα.
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:
µικροφώνου)

(∆εν

αποδίδεται

καθαρά,

µιλάει

εκτός

ΤΑΤΙΑΝΑ: Όχι τα έξοδα, τα έξοδα προφανώς θα είναι λιγότερα
γιατί οι µισθοί πλέον δεν είναι έξοδο του τµήµατος σαν τµήµα,
είναι έξοδα της κεντρικής υπηρεσίας.
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:
µικροφώνου)

(∆εν

αποδίδεται

καθαρά,

µιλάει

εκτός

ΤΑΤΙΑΝΑ:
Γιατί δεν σηµαίνει ότι επειδή µας πληρώνει η
Αθήνα ας πούµε, δεν ξέρω, ένα θέµα γενικά το περιµένουµε η

σελίς 43

Π Ρ ΑΚ Τ Ι Κ Α ΑΝ Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι ΑΣ

ΤΟΥ

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

αλήθεια είναι, αλλά δεν σηµαίνει ότι<, εµείς οι υπάλληλοι
υπάρχουµε. Είµαστε υπάλληλοι του Περιφερειακού Τµήµατος,
κι ίσως έπρεπε από καιρό να έχει γίνει αυτό µε τη µισθοδοσία
µας όπως γίνεται σ’ όλο το δηµόσιο αλλά<
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Εξακολουθεί να είναι φουσκωµένος.
ΤΑΤΙΑΝΑ: Κοίταξε αυτός είναι του ’14, δηλαδή κλείνει σε λίγο
το ’14 κι εµείς τώρα κάνουµε τον προϋπολογισµό µας, έπρεπε
να τον είχαµε κάνει πιο νωρίς. Για το ’15 επειδή αλλάζει λίγο
και το λογιστικό κοµµάτι σε ό,τι αφορά<, δηλαδή θα αλλάξει
το λογιστικό, πλέον το ΤΕΕ θα έχει ένα λογιστικό πρόγραµµα,
πώς θα λειτουργήσει δεν το ξέρω, δεν το έχω δουλέψει ακόµα
και δεν ξέρω, στο µέλλον θα το δούµε αυτό.
Άρα και ο προϋπολογισµός θα είναι ένας. Ο
προϋπολογισµός θα καταρτιστεί, του ’15 µιλάω τώρα, δηλαδή
τους επόµενους µήνες, θα καταρτιστεί<
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:
δηλαδή;

Χωρίς να είναι κοντά στην πραγµατικότητα

ΤΑΤΙΑΝΑ: ∆εν το ξέρω, δεν έχω πληροφορίες γι’ αυτό. ∆εν θα
είναι ανά τµήµα, δηλαδή θα δοθούν οδηγίες βασιζόµενες στον
κεντρικό προϋπολογισµό, αυτό καταλαβαίνω τουλάχιστον από
αυτά που ακούω από σκόρπια, γιατί δεν υπάρχει κοινή
ενηµέρωση. ∆ηλαδή δεν έχω κάτι πιο απτό στα χέρια µου για
να ξέρω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μια διευκρίνιση, στα έξοδα
του απολογισµού µας είπατε ότι είναι 437.000.
ΤΑΤΙΑΝΑ: Ναι όλα τα έξοδα του τµήµατος.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
κατανέµονται;

Τα

χοντρά

έξοδα

πώς
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ΤΑΤΙΑΝΑ:
Τα τελικά τα πραγµατικά είναι αυτά, είναι οι
µισθοδοσίες, είναι τα πάγια έξοδα, είναι τα ενοίκια, είναι η
∆ΕΗ, ΟΤΕ, όλα, ό,τι έχει να κάνει, οι αµοιβές των οµάδων
εργασίας, γιατί υπήρξαν και τέτοιες αµοιβές. Όλα τα πάντα, τα
έξοδα τα πραγµατικά του τµήµατος.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ερώτηση θέλει να κάνει
κάποιος συνάδελφος; Αλλιώς να πάµε σε τοποθετήσεις.
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ: Μία ερώτηση γιατί δεν ξέρω αν γίνεται αυτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
τοποθέτηση.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Εσύ

θέλεις

να

κάνεις

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ: Ναι αλλά είναι ερώτηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ωραία
σε
ακούµε.
Συνάδελφοι µπορείτε να ησυχάστε λίγο; Ησυχάστε για να
ακούµε.
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ: Αν υπάρχει προηγούµενο κι αν µπορούµε να το
κάνουµε αυτό, κάποιο τρόπο να (<) της ∆ιοικούσας, για
σκοπό κοινωφελή του<
ΤΑΤΙΑΝΑ: Να πω κάτι παρουσία µια και είναι ο κ. Κώστας εδώ
ο Μπριλάκις, ο κ. Κώστας πολλές φορές εγώ σαν λογιστήριο
της υπηρεσίας οφείλω να βγάλω το σχετικό ένταλµα γιατί
προβλέπεται αυτό το πράγµα. Αν θυµάµαι καλά ο κ. Κώστας
πολλές φορές είχε δώσει τα χρήµατα, δεν την έπαιρνε την
αµοιβή του, την έδινε, την άφηνε στο Τεχνικό Επιµελητήριο,
ό,τι ήθελε να την κάνει.
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Τότε είχαµε ταµείο ∆ιοικούσας και τα δίνανε όλοι.
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ΤΑΤΙΑΝΑ: Ναι εγώ θυµάµαι εσάς, όταν ανέλαβα εγώ θυµάµαι
εσάς, δεν θυµάµαι να το έχει κάνει κάποιος άλλος κι επειδή
είστε εδώ γι’ αυτό το λέω. Αυτό θα το αποφασίσει η ∆ιοικούσα.
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ
ΤΑΤΙΑΝΑ: Θεωρώ ότι γίνεται.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Μάλιστα ερωτήσεις επί
των<,
απολογισµοί,
ισολογισµοί
και
προϋπολογισµού,
τοποθετήσεις.
Συνάδελφος
ή
συναδέλφισσα;
Σύντοµες
τοποθετήσεις, πριν τεθεί σε ψηφοφορία το θέµα αυτό. ∆εν
υπάρχει απ’ ότι βλέπω κανείς συνάδελφος να θέλει να κάνει
τοποθέτηση. Α, δεν σε πρόσεξα µε συγχωρείτε, ο συνάδελφος
Μπάκιντας. Μπορείς να έρθεις στο µικρόφωνο.
Άλλος συνάδελφος θέλεις να κάνει τοποθέτηση; Όχι,
έχεις το λόγο.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ξέρω ότι είναι δύσκολο συνάδελφοι τώρα για
όλους µας να καταλάβουµε τα νούµερα αυτά που µας ανέλυσε
η Τατιάνα, αν δεν τα έχουµε δει από πριν κι αν δεν έχουµε
ασχοληθεί λίγο περισσότερο µε το θέµα.
Εγώ είχα την ευκαιρία στη ∆ιοικούσα που µας
παρουσιάστηκε να τα δω λίγο περισσότερο φαντάζοµαι απ’ ότι
εσείς.
Όσον αφορά τον ισολογισµό του ’13 θέλω να πω ότι κατά
τη γνώµη µου δεν τίθεται κάποιο θέµα για κακή διαχείριση ή
οτιδήποτε τέτοιο. Και µε τη λογική αυτή εφόσον υπήρχε ο
αντίστοιχος προϋπολογισµός δεν µπορώ να διαφωνήσω.
Για τον προϋπολογισµό του ’14, όπως είπα και στη
∆ιοικούσα Επιτροπή, θεωρώ ότι ένας προϋπολογισµός
κάποιου φορέα, θα έπρεπε να ανταποκρίνεται στην πολιτική
που θέλει να ακολουθήσει. Ανάλογα λοιπόν µε τους σκοπούς
που έχει και τις δράσεις που θέλει να κάνει το έτος που
προϋπολογίζεται, θα έπρεπε να κουµπώνει θα έλεγα και ο
προϋπολογισµός.
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Βέβαια λόγω συνθηκών στην παρούσα φάση, αφενός
γιατί καθυστέρησε από το Κεντρικό Επιµελητήριο, ξέρετε τα
προβλήµατα που υπήρχαν µε τον προϋπολογισµό εκεί, δεν
εγκρινόταν από το Υπουργείο κ.λ.π. Λόγω λοιπόν συνθηκών
βρισκόµαστε τώρα το Νοέµβριο του 2014 να εγκρίνουµε
προϋπολογισµό του 2014. Το οποίο το θεωρώ απαράδεκτο.
Λόγω αυτών των συνθηκών και της κρίσης που υπάρχει,
βλέπουµε ότι η επιχορήγηση προς το τµήµα είναι ελάχιστη
πλέον. Η διαχείριση που µπορεί να γίνει οικονοµικά είναι
περιορισµένη. Γι’ αυτό λοιπόν το λόγο δέχοµαι ότι δεν
µπορούµε να κουµπώσουµε τον προϋπολογισµό µε τις
δράσεις. Θα έπρεπε όµως αν έχει προηγηθεί το πλαίσιο
δράσης του τµήµατος, θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί όλα
αυτά, έτσι ώστε να µπορεί να αντιστοιχηθεί.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Άλλος συνάδελφος θέλει να
τοποθετηθεί πριν την ψηφοφορία; ∆εν βλέπω κανέναν.
Εποµένως τίθεται σε ψηφοφορία ο απολογισµός του ’13
και παρακαλώ να σηκώσουν τα χέρια τους όσοι είναι υπέρ. Για
τον απολογισµό ’13 όσοι είναι υπέρ. Λοιπόν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Λοιπόν 32 υπέρ.
Ποιοι είναι κατά; Ποιοι είναι κατά του προϋπολογισµού;
Κανένας.
Ποιοι είναι παρών; Τρεις, είδα καλά, Οδυσσέα το χέρι
κατεβασµένο ήτανε;
Άρα λοιπόν υπερψηφίζεται ο απολογισµός 32 υπέρ και
παρών 3.
Πάµε στον ισολογισµό του ’13. Ποιοι είναι υπέρ του
ισολογισµού ’13; Ο απολογισµός ήταν πριν, τώρα πάµε στον
ισολογισµό, µετά θα είναι ο προϋπολογισµός. Ισολογισµός ’13,
ποιοι είναι υπέρ; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Λοιπόν 38 βλέπω τώρα,
µπήκανε κι άλλοι µέσα. Ποιοι είναι κατά; Κατά του ισολογισµού
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’13; Κανείς. Ποιοι είναι παρών για τον ισολογισµό; Βλέπω
καλά; 3.
Άρα λοιπόν υπερψηφίζεται ο ισολογισµός, 38 υπέρ και 3
παρόντες.
Πάµε στον προϋπολογισµό ’14, παρακαλώ τους
συναδέλφους
που
υπερψηφίζουν
τα
χέρια
τους.
Προϋπολογισµός ’14, µέτρα συνάδελφε, ποιοι είναι υπέρ του
προϋπολογισµού χρήσεως ’14; Υπέρ 32, κατά; Μηδέν, παρών;
4; Ένα λεπτό παρών; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, παρών 7.
Ωραία, τελειώσαµε µε το θέµα το 4 ο , ευχαριστούµε την
Τατιάνα.
Το 5 ο θέµα είπαµε ότι αναβάλλεται για την επόµενη
συνεδρίαση, να το συζητήσετε και στη ∆ιοικούσα.
ΘΕΜΑ 6 ο
Ορισµός εισηγητών στο Πειθαρχικό Συµβούλιο του
Τµήµατος
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πάµε στο 6 ο και τελευταίο
θέµα που αφορά ορισµό εισηγητών στο Πειθαρχικό Συµβούλιο
του Τµήµατος.
Χρειαζόµαστε περίπου δέκα εισηγητές, η κάθε παράταξη
θα πρέπει να προτείνει, όχι αναλογικά αλλά λογικό είναι
αναλόγως να προτείνουν και τα αντίστοιχα. ∆εν προβλέπεται
από κάπου αυτό, αλλά καλό θα είναι να προταθούν αντίστοιχα
µέλη.
Υπάρχει ετοιµότητα γι’ αυτό; Να προτείνετε µέλη; Ωραία,
έχουµε κάποια κατάσταση;
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Εµείς ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Οι συνάδελφοι της ∆ΗΣΥΜ;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε µία παρέµβαση σε αυτό που λες.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Για ποιο;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Για τα µέλη που θα οριστούν θα πρέπει να
είναι και από τις ανάλογες ειδικότητες. ∆ηλαδή δεν µπορεί να
είναι πέντε πολιτικοί µηχανικοί, δέκα πολιτικοί µηχανικοί<
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Σωστό, πολύ σωστό.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Θα πρέπει να υπάρχει µία εκπροσώπηση<
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
τις<

Μακάρι να βρεθούνε κι ας βρεθούνε κι από

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Αυτό όµως συνάδελφε
πρέπει να το φροντίσουν οι παρατάξεις αυτό. ∆εν µπορούµε
να το κανονίσουµε εµείς.
Η ∆ΗΣΥΜ έχει κάποια πρόταση έτοιµη;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, φέρτε την.
Οι συνάδελφοι από την ∆ΚΜ έχουνε κάποια πρόταση;
Επειδή όµως συζητούνται εδώ, έχουµε κάτι να το προτείνουµε
τώρα; Προτείνετε δύο συναδέλφους και φέρτε το αν µπορείτε
τώρα για να το θέσουµε και στο Σώµα, το Σώµα εγκρίνει.
Συνάδελφοι µπορείτε να φέρετε δύο ονόµατα;
Ξεκινάµε λοιπόν από την ΑΜΑΚ που προτείνει
Συνάδελφοι διαβάζω τα ονόµατα όπως προτάθηκαν, η ΑΜΑΚ
προτείνει
τους
συναδέλφους
Κουτρούλη
Χαράλαµπο,
Μηχανολόγος είναι νοµίζω ο συνάδελφος;
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι, ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Μηχανολόγος λοιπόν,
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος; Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,
Μπελιµπασάκης Στέφανος Πολιτικός Μηχανικός, Πιτταρίδης
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Γιάννης
Πολιτικός
Μηχανικός,
Φιλίππου
Κωνσταντίνος
Πολιτικός, συγγνώµη έχετε προσέξει αν έχουν 10ετή εµπειρία;
Εντάξει, έχουν αποδεχθεί οι συνάδελφοι;
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Εννοείται συνάδελφε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία το έχετε ερευνήσει
εσείς.
Η ∆ΗΣΥΜ προτείνει το συνάδελφο Κώτη Κωνσταντίνο
Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Σχοινιωτάκη Αικατερίνη το ίδιο,
Καραλάκης Εµµανουήλ, Μηχανολόγος, ωραία, αποδέχεσαι
προφανώς, φαντάζοµαι και οι άλλοι δύο έχουν αποδεχθεί έτσι;
Πάµε στην πρόταση της ∆ΚΜ, Γεώργιος Βιδάκης
Πολιτικός Μηχανικός, Αλέξανδρος Γαβριλάκης Αρχιτέκτων
Μηχανικός, εκτιµώ ότι κι εδώ υπάρχει αποδοχή.
Το Σώµα συµφωνεί για τις προτάσεις αυτές; Συµφωνεί;
Υπάρχει κάποια αντίρρηση; Όχι. Εποµένως θα δοθούν τα
ονόµατα αυτά προκειµένου να συγκροτηθεί το Σώµα των
εισηγητών. Απ’ ότι βλέπω είναι 4+3=7+2=9.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πρέπει να µπει και κάποιος Τοπογράφος.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έχετε δίκιο, πρέπει να µπει
κι ένας Τοπογράφος. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος εδώ
διαθέσιµος;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ο Μπάκιντας.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Είναι κάποιος Τοπογράφος
διαθέσιµος; Πρέπει να µπει έχει δίκιο ο συνάδελφος δεν
µπορεί
να
µην
έχει
τοπογράφο.
Κάποια
προσφορά
συναδέλφου από εδώ;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγώ προτείνω τον Μπάκιντα.
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Το δέχεται όµως; ∆εν το

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Τι να πρωτοπρολάβει ο άνθρωπος;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τοπογράφος;

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Άλλος

συνάδελφος

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Υπάρχει κώλυµα, είναι µέλος ∆ιοικούσας.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εκεί κάτω στη γωνία βλέπω
έναν συνάδελφο συµφωνεί;
Συνάδελφοι
θα
παρακαλέσω,
υπάρχει
διαθέσιµος
κάποιος για να κλείσουµε την ενότητα; Θέλουµε έναν
Τοπογράφο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πρόεδρε θα ψάξουµε να βρούµε
εµείς αύριο έναν.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ωραία, στην επόµενη
συνεδρίαση να το θέσουµε έτσι; Για τα άτοµα αυτά κλείσαµε.
(αλλαγή κασέτας)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Για σήµερα τελειώσαµε καλή
συνέχεια και καλή ξεκούραση.

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
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Απών
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