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

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 54
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 35
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 19
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ανακοινώσεις Προεδρείου.
2. Ενηµέρωση δραστηριότητας ∆ιοικούσας Επιτροπής.
3. Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆ιοικούσα
Επιτροπή.
4. Προβλήµατα από τις προβλέψεις του νόµου 4281/2014, που
αφορά τις δηµοπρατήσεις έργων και τις προκηρύξεις
µελετών.
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--------------------ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
., σύµφωνα µε το ρολόι
το δικό µου, έχουµε αυτή τη στιγµή συµµετοχή 30 παρόντων
µελών, συνεπώς καλύπτουµε την απαρτία που απαιτείται των
28 µελών. Ησυχάστε όµως συνάδελφοι, ησυχάστε για να
ξεκινήσουµε. Ησυχάστε και καθίστε.
Με βάση λοιπόν το άρθρο 7 παράγραφος 9 του 1486/84
έχουµε απαρτία και ξεκινάµε µε την ανακοίνωση των θεµάτων
της ηµερήσιας διάταξης. Αλλά πριν ξεκινήσουµε µε αυτό, εδώ
το Προεδρείο εύχεται σ’ όλους τους συναδέλφους, έστω κι αν
έχουν περάσει 3 βδοµάδες περίπου µετά το Πάσχα, χρόνια
πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους και τους µετέπειτα εορτάζοντες
κ.λ.π. και ευχόµαστε καλή δύναµη και καλή συνέχεια για
ακολούθως.
Τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης για σήµερα είναι:
• Ανακοινώσεις Προεδρείου
• Ενηµέρωση δραστηριότητας της ∆ιοικούσας Επιτροπής
• Έλεγχος Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη ∆ιοικούσα
Επιτροπή.
• Και το 4 ο και κυρίως θέµα που είναι για τη σηµερινή
συζήτηση, προβλήµατα από τις προβλέψεις του νόµου
4281/2014, που αφορά τις δηµοπρατήσεις έργων και τις
προκηρύξεις µελετών.
Για το λόγο αυτό έχουµε καλέσει εκπροσώπους των κλαδικών
συλλόγων, των εργοληπτικών συλλόγων κ.λ.π., οι οποίοι θα
µας πουν πως άµεσα ασχολούµενοι µε τα θέµατα αυτά και τις
δικές τους απόψεις και των συλλόγων, αλλά και τις απόψεις
που έχουν διαµορφώσει.
Επίσης πριν ξεκινήσουµε τη διαδικασία, κατατέθηκαν στο
Προεδρείο δύο σχέδια ψηφίσµατος. Το ένα αφορά τις εισφορές
στο ΕΤΑΑ ΤΣΜΕ∆Ε και το άλλο αφορά ένα σχέδιο ψηφίσµατος
για την απαλλαγή εισφορών µελετητών που συµµετέχουν σε
στελέχωση εταιρείας η οποία καταβάλει εισφορές στο ΤΕΕ.
Το
Προεδρείο
κάνει
αποδεκτή
την
µορφή
των
ψηφισµάτων. Μπαίνει ένα θέµα τώρα για συζήτηση, πριν
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προχωρήσουµε
σε
ανακοινώσεις
του
Προεδρείου,
να
συζητήσουµε το ένα από αυτά καταρχήν, αλλά επειδή έχουµε
και κάποιους καλεσµένους, εάν δεν µας πάρει πολύ χρόνο να
συζητήσουµε και το δεύτερο όσο γίνεται σχετικά σύντοµα. Αν
µας πάρει χρόνο όµως το πρώτο το δεύτερο ψήφισµα θα το
συζητήσουµε στο τέλος για να µην καθυστερούµε και τους
προσκεκληµένους που έχουµε καλέσει.
Τώρα, πριν δώσω το λόγο στον συνάδελφο τον
Κασαπάκη που θέλει κάτι να πει, να πούµε δυο πράγµατα
ανακοινώσεις Προεδρείου.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1 ο
Ανακοινώσεις Προεδρείου
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: 21-4-2015 εστάλη επιστολή
από το συνάδελφο Χρήστο Μπέκο, προς το Προεδρείο,
σύµφωνα µε την οποία αναφέρει ότι εγκρίθηκε η µετάταξή του
από το δήµο Οροπεδίου Λασιθίου στον οποίο υπηρετούσε, στο
δήµο Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης. Ως εκ τούτου η φυσική του
παρουσία ως µέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ στις
ερχόµενες συνεδριάσεις είναι αδύνατη.
Για τους παραπάνω λόγους παρακαλώ όπως κάνετε
δεκτή την παραίτησή µου από µέλους της Αντιπροσωπείας και
κινείστε
τις
απαραίτητες
διαδικασίες
διαγραφής
και
αντικατάστασης µου σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας
του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Ο συνάδελφος Μπέκος φαντάζοµαι ότι δεν είναι εδώ, έχει
φύγει. Από την πλευρά του Προεδρείου να ευχαριστήσουµε το
συνάδελφο, ο οποίος τουλάχιστον όσο τον γνώρισα εγώ ήτανε
ένας σεµνός συνάδελφος. Ασχολήθηκε µε τα θέµατα του
Οροπεδίου αρκετά χρόνια, µετά στα θέµατα της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και
το τελευταίο διάστηµα µε την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ.
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Από την πλευρά µας να τον ευχαριστήσουµε και να του
ευχηθούµε καλή συνέχεια.
Τώρα,
σε
συνέχεια
λοιπόν
αυτής
της
αίτησης
παραίτησης, από το Προεδρείο έγινε µία πράξη αντικατάσταση
παραιτηθέντος µέλους της Αντιπροσωπείας, µε την πράξη
1091/27-4-2015 αντικαθίσταται ο Μπέκος Χρήστος Πολιτικός
Μηχανικός που παραιτήθηκε λόγω µετάταξής του στο ∆ήµο
Καλαµαριάς, από τον συνάδελφο Τσιχλή Ιωάννη του
Εµµανουήλ Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος είναι ο επόµενος
επιλαχών του ίδιου συνδυασµού ΑΜΑΚ µε τον οποίο εκλέχθηκε
και ο Μπέκος Χρήστος.
Ο συνάδελφος Τσιχλής είναι εδώ; Όχι. Η απόφαση αυτή
έχει υπογραφεί και έχει κοινοποιηθεί, ελπίζω την επόµενη
φορά να το δούµε και από κοντά.
Μετά από αυτό δεν έχω να ανακοινώσω εγώ κάτι άλλο.
Ο συνάδελφος Κασαπάκης θέλει να πει κάτι και
προχωράµε στην ηµερήσια διάταξη.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, µια και το αίτιο
της αναβολής της προηγούµενης Αντιπροσωπείας, ήτανε ο
θάνατος του συναδέλφου Κλωνιζάκη. Θα µου επιτρέψετε να
πω δυο απλά λόγια σαν φόρο τιµής στο πρόσωπο αυτού του
συναδέλφου.
Ο Γιάννης Κλωνιζάκης ολύµπια ηρεµία κατά πολλούς
ονοµαζόµενος «Χανιώτης, Κρητικός µα πάνω απ’ όλα
πατριώτης». Ανιδιοτελής ήρωας πράγµα σπάνιο για τις µέρες
µας, άτοµο προσφοράς, αλτρουισµού χωρίς υστεροβουλία
πράξεων. Ενεργό µέλος της οµάδας ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ, κατά του
δικτάτορα
Παπαδόπουλου,
καταδικάστηκε
πολύχρονη
φυλάκιση µε 4χρονο παραθερισµό ανά την Ελλάδα σε
ξενοδοχεία µε δωρεάν σίτιση και διαµονή.
∆εν έκανε ποτέ αντιπαροχή
υπηρεσιών και δεν
καταδέχτηκε να εκµεταλλευτεί την προσφορά του στα δύσκολο
εκείνα
πέτρινα
χρόνια,
που
τόσοι
άλλοι
που
µε
χρωµατοσηµαία για εισιτήριο εισέπραξαν πολλά αντιστρόφως
ανάλογα µε αυτά που προσέφεραν.
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Αυτόν τον άνθρωπο είχα την τύχη να γνωρίσω και να µε
τιµήσει µε τη φιλία του. Η Αντιπροσωπεία µας είχε την ευλογία
– τύχη να τον τιµήσει εν ζωή και να αναγνωρίσει τη µεγάλη του
προσφορά στον τόπο.
Σε επιστέγασµα αυτών για να θυµούνται οι παλιοί και να
γνωρίζουν οι νέοι, θα ήθελα να τηρήσουµε στην µνήµη του σαν
απλό φόρο τιµής ενός λεπτού σιγή. Παρακαλώ Πρόεδρε το
αίτηµα να γίνει αποδεκτό από την Αντιπροσωπεία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το Σώµα δεν έχει αντίρρηση
φαντάζοµαι. Πράγµατι ο συνάδελφος ο Κλωνιζάκης είναι
γνωστός, δεν χρειάζεται να πω κι εγώ κάτι περισσότερο, ήταν
γνωστός για τη δραστηριότητά του, για την τεχνική του και
επιστηµονική του κατάρτιση και προπάντων για τη µαχητική
του δραστηριότητα κατά την περίοδο της Χούντας.
Εποµένως ξεκινάµε ένα λεπτό σιγή από τώρα και να
σηκωθούµε.
ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Νοµίζω ότι παρήλθε ο
χρόνος, µπορούµε να καθίσουµε.
Επίσης να ανακοινώσω στο Σώµα ότι µου τηλεφώνησε ο
Πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής, δεν τον βλέπω εδώ, είχε
κάποιο πρόβληµα υγείας, του παρουσιάστηκε σήµερα και δεν
θα µπορέσει να συµµετάσχει, ο συνάδελφος Χαρωνίτης.
Καταρχήν για τα ψηφίσµατα. Σαν Προεδρείο εµείς τα
κάναµε δεκτά, ερωτάτε λοιπόν το Σώµα, είπαµε τι αφορούν,
εάν συµφωνεί. Συµφωνεί το Σώµα; Είπαµε ότι το ένα ψήφισµα
είναι, επειδή θα φάµε κάποιο χρόνο, θα σας πω το θέµα, το
ένα από αυτά το έχουµε ξανασυζητήσει νοµίζω έτσι δεν είναι;
Το ένα λοιπόν αφορά απαλλαγή εισφορών µελετητών που
συµµετέχουν σε στελέχωση εταιρείας η οποία καταβάλει
εισφορές στο ΤΕΕ, αυτό είναι το ένα. Και το άλλο σχέδιο
ψηφίσµατος για τις εισφορές ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε το οποίο θα
σας διαβάσω τι προτείνει. Άµεση και αναδροµική ακύρωση

σελίς 9

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 ληστρικών αυξήσεων εισφορών, κατάργηση
ασφαλιστικών εισφορών για τους άνεργους συναδέλφους, να
ακυρωθεί το νόµος 4172/13 περί αναγκαστικών µέτρων. Έχει
ξαναψηφιστεί αυτό παλαιότερα, το έχουµε ξανασυζητήσει.
Απλώς φαντάζοµαι είναι µία.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μία επικαιροποίηση στα στοιχεία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, ωραία, εντάξει.
Αυτά είναι τα δύο ψηφίσµατα, το Σώµα συµφωνεί;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Να συζητηθούνε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Να συζητηθούνε εννοώ,
ωραία συµφωνούµε λοιπόν.
Τώρα για τη διαδικασία, θα συζητήσουµε µετά την
ανακοίνωση της δραστηριότητας της ∆ιοικούσας Επιτροπής,
θα συζητήσουµε το ένα κι αν πάει οµαλά από πλευράς χρόνου
θα συζητήσουµε και το δεύτερο.
Μετά την ανακοίνωση του Προεδρείου, πάντα προηγείται
η ενηµέρωση δραστηριότητας, πάντα. Συµφωνούµε λοιπόν για
τη διαδικασία έτσι;
Τώρα επειδή ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας απουσιάζει από
την πλευρά της ∆ιοικούσας απουσιάζει και ο Αντιπρόεδρος ο
οποίος είναι εκτός Κρήτης, για ιατρικούς λόγους κ.λ.π. και οι
δύο. Από τη ∆ιοικούσα ποιος θα κάνει την ενηµέρωση;
ΜΕΛΟΣ : Ο Οδυσσέας Σγουρός.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
είναι, εδώ.

Ο οποίος πού είναι; Εδώ

ΘΕΜΑ 2 ο
Ενηµέρωση δραστηριότητας ∆ιοικούσας Επιτροπής
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλείται ο συνάδελφος
Σγουρός τη απουσία, τη ιατρική απουσία του Προέδρου της
∆ιοικούσας να µας κάνει µία ενηµέρωση για την δραστηριότητα
της ∆ιοικούσας Επιτροπής.
ΣΓΟΥΡΟΣ: Γεια σας συνάδελφοι κι από µένα.
Επειδή το Επιµελητήριο είναι ένας µηχανισµός και
ιεραρχικός, απόντος του Προέδρου και του Αντιπροέδρου πάµε
στον Γραµµατέα, τώρα άµα λείπει και ο Γραµµατέας µπορεί να
αποφασίσει η συνέλευση, τέλος πάντων.
Μια που ξεκινήσαµε µε αναφορές στη µνήµη, συγγνώµη
αλλά είµαι λίγο χάλια, µε αναφορές στη µνήµη και τη σωστή
αναφορά που έκανε στη µνήµη του συνάδελφου Κλωνιζάκη και
τη συµβολή του στην Αντιδικτατορική πάλη, εγώ θα ήθελα µια
που στις 31 Μαρτίου συµπληρωθήκανε 65 χρόνια, αν
αναφερθώ στη µνήµη 4 σηµαντικών ανθρώπων, του Νίκου
Μπελογιάννη, του ∆ηµήτρη Μπάτση, του Αργυριάδη και του
Καλούµενου.
Ο Κωστής ο Χαµηλοθώρης µου είπε, ότι η µελέτη που
είχε συντάξει, η µοναδική πραγµατικά για την εποχή της του
∆ηµήτρη Μπάτση για την ελληνική βαριά βιοµηχανία, είναι
διαθέσιµη σε pdf. Όποιος συνάδελφος ενδιαφέρεται µπορεί να
την έχει.
Νοµίζω ότι είναι µια οφειλόµενη αναφορά µνήµης, για να
είµαστε λίγο καίριοι στις αναφορές που κάνουµε, στους
ανθρώπους που θα έπρεπε πραγµατικά να θυµόµαστε µε κάθε
ευκαιρία. Συνεχίζω.
Από τις 4 Φεβρουαρίου και µετά τα θέµατα τα οποία
καταγράφονται εδώ πέρα στη δραστηριότητα της επιτροπής,
είναι συνοπτικά τα παρακάτω.
Καταρχήν έγινε ένα αίτηµα προς το ∆ήµο Ηρακλείου
καταρχήν που είναι ο µεγάλος όγκος της δραστηριότητας των
συναδέλφων
και
συγκεκριµένα
στους
Αντιδηµάρχους
Αναστασάκη και Ινιωτάκη, για να συνδράµουν στην απαλοιφή
της
υποχρέωσης
των
συναδέλφων
να
προσκοµίζουν
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ασφαλιστική ενηµερότητα κατά τη διαδικασία έγκρισης αδειών
δόµησης. Όπως ξέρετε αυτό ήδη ισχύει, όσοι είναι µελετητές
δηµοσίου µπορεί να το γνωρίζουνε. ∆εν χρειάζεται πια
ασφαλιστική ενηµερότητα για την πληρωµή λογαριασµών
µελετητών δηµοσίου. Εγώ θα έλεγα επεκτείνοντάς το λίγο
παραπέρα, το Τεχνικό Επιµελητήριο πρέπει να παρέµβει και
σε ένα άλλο επίπεδο, γιατί το µεταφέρω εδώ στην
Αντιπροσωπεία από προσωπική εµπειρία.
Πρέπει να κατανοήσουν οι συνάδελφοι είτε στελέχη των
υπηρεσιών δόµησης που ασχολούνται µε τον έλεγχο των
προϋπολογισµών έκδοσης αδειών, ότι δεν είναι δυνατόν αυτή
την περίοδο µε την «απελευθέρωση» που µας έχει επιβληθεί,
µε τις αδιανόητες εκπτώσεις και την έκπτωση ουσιαστικά της
δραστηριότητας και της παροχής υπηρεσιών που συµβαίνει, να
προσπαθούνε στελέχη που είναι εξουσιοδοτηµένα µε τον
έλεγχο των φορολογικών, να βγάλουν όσο γίνεται µεγαλύτερες
νόµιµες αµοιβές, αυτό είναι τερατώδες κατά την άποψή µου.
Σας λέω προσωπικά µόνο ότι σ’ εµένα κατά την έκδοση
της άδειας ενός µικρού λαογραφικού µουσείου στη Νεάπολη,
ζητήθηκε αναλυτικός προϋπολογισµός, ο οποίος εκτίναξε το
ύψος των νόµιµων αµοιβών σ’ ένα τερατώδες νούµερο και το
οποίο υποχρεωθήκαµε να πληρώσουµε ΤΣΜΕ∆Ε, ενώ
ουσιαστικά η αµοιβή που είχαµε συµφωνήσει ήτανε περίπου το
20% αυτής της αµοιβής.
Πιστεύω ότι αυτό θα παρατηρείται και σε άλλες
υπηρεσίες δόµησης, παρά την τεράστια καθίζηση που έχει
υποστεί το ζήτηµα αυτό της εκπόνησης µελετών και της
έκδοσης αδειών. Και βέβαια φαντάζοµαι ότι και ο νέος
∆ιευθυντής της Πολεοδοµίας ο συνάδελφος ο Γιώργος ο
Φουρναράκης που είναι και µέλος της Αντιπροσωπείας και που
θα ήθελα να τον συγχαρώ κιόλας από τη θέση αυτή για την
ανάληψη των νέων υπηρεσιακών καθηκόντων, θα συµβάλλει
ενεργά µε τον τρόπο του στο να ξεπεραστεί αυτό το ζήτηµα.
Ο Πρόεδρος µαζί µε τον Κωστή τον Χαµηλοθώρη
συµµετείχαν σε µια παρουσίαση που έχει να κάνει µε την
αντισεισµική προστασία. Νοµίζω ότι ο Κωστής έχει κάνει µια
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εξαιρετική δουλειά, παρουσιάζοντας όλα όσα πραγµατικά µε
καίριο τρόπο πρέπει να παρέχονται σ’ αυτές τις µικρές
κρίσιµες ηλικίες σε σχέση µε την αντισεισµική προστασία.
Είναι σαφές ότι η κρίση και η περικοπή των κονδυλίων έχει
χτυπήσει αλύπητα το θέµα της παρακολούθησης των
Υγειονοµικού τέλος πάντων Ινστιτούτων. Όπως ξέρετε έγινε
µια καταγγελία πρόσφατα, ίσως αντιληφθήκατε ότι ο Υπουργός
και συνάδελφος Σπίρτζης βγήκε και είπε ότι δεν συµφωνεί µε
την τοποθέτηση του Υγειονοµικού Ινστιτούτου, γιατί θεωρεί ότι
αυτό γίνεται για να εκταµιεύονται κονδύλια. Εν πάση
περίπτωση σε κάθε περίπτωση πρέπει να πούµε ότι η
δραστηριότητα που υπήρχε παλιά πάνω στο ζήτηµα και σε
επίπεδο σχεδιασµού, αλλά και σε επίπεδο επιχειρησιακό, έχει
περιοριστεί πάρα πολύ. Ας ελπίσουµε ότι δεν θα έχουµε
κανένα
ακραίο
γεγονός
το
οποίο
θα
µας
βρει
απροετοίµαστους.
Σε κάθε περίπτωση θα έλεγα ότι το θέµα αυτό είναι ένα
θέµα πολύ µεγάλο, θυµάµαι χαρακτηριστικά ότι παλιότερα η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ είχε βάλει στη ∆ιοικούσα Επιτροπή ένα
θέµα που είχε να κάνει µε την πυρασφάλεια ή µε την ασφάλεια
γενικά στα τραπεζικά υποκαταστήµατα σ’ όλη την Ελλάδα µε
το νέο σύστηµα εισόδου – εξόδου, το οποίο ουσιαστικά
εγκλωβίζει ένα µεγάλο κοινό σε χώρους οι οποίοι δεν έχουν
όπως τουλάχιστον έχουµε την πληροφόρηση πάρει κεντρικά
µια έγκριση πυροπροστασίας. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά
ζητήµατα µε τη λειτουργία των τραπεζών. Οι τράπεζες είναι
χώροι που δεν πρέπει να τους βλέπουµε µόνο όπως πρέπει να
τους
βλέπουµε,
πολιτικά
εννοώ
και
το
τι
ρόλο
διεκπεραιώνουνε. Τουλάχιστον από άποψη λειτουργίας τους
ως χώρων υποδοµών και αιθουσών συγκέντρωσης κοινού,
είναι υποχρεωµένοι είτε το θέλουν είτε όχι να υποκύπτου σ’
αυτά που ορίζει η νοµοθεσία και οι διατάξεις.
Είναι ένα ζήτηµα µάλλον το οποίο πρέπει να µπει σε µια
ίσως επόµενη συνεδρίαση κ. Πρόεδρε για συζήτηση. Θεωρώ
ότι είναι από τα µείζονα θέµατα στα οποία µπορεί το
Επιµελητήριο να έχει παρέµβαση.
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Ξέρετε ότι από την 1 η Ιανουαρίου του ’15 ανακαλύφθηκε
µία εισφορά για τους συναδέλφους κατόχους µελετητικού
πτυχίου. Ήταν λέει κάτι το οποίο είχε ρυθµιστεί από το 2002,
τώρα το θυµηθήκανε µετά από 13 χρόνια και καταλαβαίνετε
γιατί το θυµηθήκανε. Γεγονός είναι ότι υποχρεώθηκαν σε
περίοδο απόλυτης απραξίας, µελετητές συνάδελφοι άλφα
τάξεως, δεν ξέρω πια αν υπάρχει θα έπρεπε κανείς
πραγµατικά να φτάσει σε σηµείο να αποδελτιώνει τη
δραστηριότητα αναθέσεων µελετών άλφα τάξεως. Θα βλέπατε
ότι οι µελέτες ουσιαστικά άλφα τάξεως δεν γίνονται πια, ούτε
βήτα, ούτε γάµα. Έτσι έχουν σταµατήσει ουσιαστικά όλες.
Γεγονός είναι πάντως ότι υποχρεώνουµε ουσιαστικά τους
νέους συναδέλφους που έχουνε πάρει το άλφα µελετητικό
πτυχίο, µε ένα πρόσθετο τέλος έτσι χωρίς ουσιαστικά να
υπάρχει ένα αντίκρισµα στην εργασία. Είµαστε αντίθετοι σ’
αυτό και είπαµε ότι πρέπει να παρθεί πίσω αυτή η απόφαση.
Έγινε µία ενηµερωτική εκδήλωση από τον συνάδελφο
Ζησιµόπουλο µηχανολόγο, όπου µας έκανε την παρουσίασε
ενός προτύπου πιστοποίησης για την αειφόρο διαχείριση και
ανάπτυξη των παραλιών της Μεσογείου KOSTA NOSTROUM.
Έγινε στο επίπεδο της ∆ιοικούσας, θέλω να τον ευχαριστήσω
κι από αυτή τη θέση, για τη συµβολή του σ’ αυτό το διάλογο.
Και επίσης έγινε από πλευράς της ∆ιοικούσας η συνυπογραφή
ενός ψηφίσµατος κατά της πώλησης των περιφερειακών
αεροδροµίων. Ήταν από τις ελάχιστες δηµόσιες υποδοµές
χρήσεως, δηλαδή µε κάποια εντατική χρήση οι οποίες είχανε
µείνει απούλητες. Θεωρούµε ότι πρέπει να βρεθεί ένα άλλο
µοντέλο
χρήσης
και
αξιοποίησης
των
περιφερειακών
αεροδροµίων.
Ένα άλλο θέµα είναι ότι, προτάθηκε από πλευράς του κ.
Μαµουλάκη του Αντιδηµάρχου και συναδέλφου στο ∆ήµο
Ηρακλείου, να προταθεί από τη ∆ιοικούσα, κι εγώ θα έλεγα και
από την Αντιπροσωπεία, είµαστε ένα βήµα ευρύτερο, ένας
κατάλογος συναδέλφων µελετητών, µηχανικών, ανθρώπων
τέλος πάντων που συνέβαλλαν στη διάρκειας µιας διαδροµής
κι ενός κοινωνικού και επαγγελµατικού βίου στις υποθέσεις όχι
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µόνο των κλάδων, αλλά και στις υποθέσεις του τόπου.
Ενδεικτικά τώρα θα είχε λόγο ίσως και θα µπορούσα να σας
πω
ξεκινώντας
από
τον
Μακαρίτη
τον
Γιάννη
τον
Μπρετσελάκη, µέχρι τον Αριστοµένη Προβελέγκιο τον
συντάκτη του ρυθµιστικού Ηρακλείου. Νοµίζω ότι υπάρχουν 510 προσωπικότητες που θα αξίζανε ένα δρόµο στην περιοχή
µας. Αν υπάρχει κάποια πρόταση µπορεί να σταλεί στο
Επιµελητήριο υπόψη της 3µελούς επιτροπής που έχει γίνει
από τη ∆ιοικούσα, για να ολοκληρώσει αυτή την πρόταση προς
το δήµο.
Έγινε µία συνάντηση του Προέδρου στις 7/4 ο υ µε τον
Αντιπριφερειάρχη Ηρακλείου τον κ. Κουκιαδάκη και τον
∆ήµαρχο Ηρακλείου τον κ. Λαµπρινό, µε στόχο την προώθηση
της καινοτόµας εφεύρεσης µε τίτλο SITRAK τέλος πάντων είναι
µια., υπάρχει ένα πληροφοριακό υλικό, εάν θέλετε µπορείτε
να το πάρετε. Και µετά από αίτηµα της διοίκησης του
παγκρήτιου σταδίου, έγινε η συγκρότηση ενός κλιµακίου
πολιτικών
µηχανικών,
που
αποτελούνταν
από
τους
συνάδελφους πολιτικούς µηχανικούς, την Ειρήνη την Βρέντζου
και τον Μανώλη τον Βοσκάκη, προκειµένου να συνδράµουν
στον έλεγχο και στην εκτίµηση της κατάστασης των δύο
στεγάστρων του σταδίου. Ένα από τα οποία όπως ξέρετε
παρουσίασε σοβαρά προβλήµατα µε την κακοκαιρία.
Στις 7 Απριλίου στο πλαίσιο µίας έκτατης συνεδρίασης
της ∆ιοικούσας Επιτροπής, έγινε συνάντηση – συζήτηση, µε
τους συναδέλφους µηχανικούς και Αντιδηµάρχους του δήµου
Ηρακλείου, τον Γιάννη τον Αναστασάκη, αρµόδιο Αντιδήµαρχο
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Πολεοδοµίας, τον Πέτρο τον
Ινιωτάκη, τον παλιό Πρόεδρο του Τεχνικού Επιµελητηρίου,
που είναι Αντιδήµαρχος Υπεύθυνος Προγραµµατισµού και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και ∆ιαφάνειας και τον Χάρη τον
Μαµουλάκη που είναι υπεύθυνος Τεχνικών Έργων και τον
Αντιδήµαρχο Ανακύκλωσης τον κ. Ρασούλη. Έχει από παλιά
προγραµµατιστεί και συζητηθεί στο επίπεδο της ∆ιοικούσας
µια συνάντηση – συζήτηση στην αίθουσα αυτή εδώ, όλων των
µηχανικών που έχουνε εκλεγεί στην Αυτοδιοίκηση πρώτου και
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δεύτερου βαθµού, καθώς και όλων των Ειδικών Γραµµατέων
Συµβούλων κ.λ.π. που υπηρετούν στην Αυτοδιοίκηση,
προκειµένου να γίνει µια συζήτηση για θέµατα που είναι πάρα
πολύ σοβαρά και έχουνε σχέση µε τη λειτουργία τέλος πάντων
των αντίστοιχων χώρων τη θεσµική. Αναφέροµαι έτσι,
σταχυολογώ ενδεικτικά και σας λέω, την γενίκευση πια του
κράτους των απευθείας αναθέσεων. Κανείς δεν ξέρει αυτή τη
στιγµή µε ποιο τρόπο ανατίθενται οι µελέτες, πάντως σίγουρα
έχουν καταστρατηγηθεί και έχουν καταργηθεί όλα τα πλαίσια
που ξέραµε. Όπως επίσης θέµατα που έχουνε να κάνουνε µε
πληρωµές επιτροπών, συναδέλφων. Έχουµε ζωή να έχουµε
συµµετέχουµε ως Τεχνικό Επιµελητήριο σε 157 επιτροπές,
δηλαδή ένας ολόκληρος κόσµος συναδέλφων µηχανικών του
δηµόσιου τοµέα ή του ιδιωτικού τοµέα, παρέχουν τις
υπηρεσίες τους, γιατί και αυτές υπηρεσίες είναι, για τη
διεκπεραίωση ζητηµάτων της διοίκησης και των θεσµών
Αυτοδιοίκησης.
Είναι σαφές, η Ειρήνη το έχει ψάξει πάρα πολύ, είχε βρει
ακριβώς και µε ποιο τρόπο µπορεί να γίνεται αυτό. Νοµίζω ότι
πρέπει να είµαστε επίµονοι σ’ αυτό το θέµα, όπως επίσης και
τις δηµοπρατήσεις έργων που είναι και αυτό ένα σοβαρό θέµα,
αλλά και τους κανονισµούς της λειτουργίας των υπηρεσιών,
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες άπτονται
πια της παρουσίας, της δραστηριότητας και του τρόπου
πρόσληψης υπηρεσιακού των συναδέλφων µηχανικών του
δηµοσίου.
Σ’ αυτό το σηµείο θέλω να σας πω ότι έχει
προγραµµατιστεί µία συνάντηση – συζήτηση, της ∆ιοικούσας
Επιτροπής. Η προσωπική µου πρόταση είναι, εκτός από το
Προεδρείο να συµµετέχει στην Αντιπροσωπεία η οποία θα
επισκεφτεί την Αθήνα για την συνάντηση µε τον αναπληρωτή
Υπουργό Υποδοµών τον κ. Σπίρτζη, και ένα συνάδελφο που
θα ορίσει η ΑΜΑΚ. Ήδη το συζήτησα µε την Ειρήνη, νοµίζω ότι
συµφωνεί, το θεωρώ απολύτως δεδοµένο, γιατί θέλω να πω σ’
αυτό το σηµείο ότι τουλάχιστον από τη δική µου εµπειρία και
από την αρχή λειτουργίας της νέας ∆ιοικούσας, αλλά για το
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τελευταίο διάστηµα, η ΑΜΑΚ και συγκεκριµένα οι συνάδελφοι
που συµµετέχουνε στην ∆ιοικούσα, λειτουργούν µε πάρα πολύ
θεσµικό τρόπο. Καταθέτουνε προτάσεις θεµάτων για συζήτηση
µε συγκροτηµένη εισήγηση και θεωρώ ότι η παρουσία τους και
η λειτουργία τους στο χώρο της ∆ιοικούσας, αλλά και του
Επιµελητηρίου, δεν είναι µια παρουσία που είναι απλά
διεκπεραιωτική, αλλά έχει έναν ουσιαστικό χαρακτήρα.
Αισθάνοµαι προσωπικά ότι πρέπει αυτό να λέγεται γιατί αυτή
είναι η προσωπική µου άποψη.
Τώρα όσον αφορά τις εκδηλώσεις εντάξει θεωρώ µάλλον
υπερβολή να πω ότι έγινε κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίττας
την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου. Ίσως το πιο σηµαντικό ήτανε
αυτό που έγινε την προηγούµενη
βδοµάδα στις 22 του
Απρίλη, στον Θεατρικό Σταθµό, ήταν µια παράσταση θεατρική
για τα παιδιά των µηχανικών. Είδαν το έργο «Μια γιορτή στου
Νούρη», δεν ήµουνα παρών, αλλά µου είπανε ότι ήτανε µια
παράσταση που είχε σχέση µε ζητήµατα ρατσισµού και
ξενοφοβίας. ∆εν ξέρω αν ήτανε κάποιος συνάδελφος. Ελπίζω
να έβαλε κάποια ζητήµατα τουλάχιστον στις νεότερες γενιές,
γιατί οι παλιές για τέτοια ζητήµατα νοµίζω ότι έχουνε πια
κατασταλαγµένη άποψη, µάλλον όχι θετική.
Τώρα σε σχέση µε τη λειτουργία οµάδων εργασίας. Μετά
από πρόταση του Αντιδηµάρχου του κ. Αναστασάκη του ∆ήµου
Ηρακλείου, επίκειται η υπογραφή
µίας προγραµµατικής
σύµβασης µε το δήµο µε θέµα την αναβάθµιση του αξιόλογου
οικιστικού και µνηµειακού αποθέµατος του ∆ήµου Ηρακλείου.
Αυτή είναι η διατύπωση, η αρχική διατύπωση από πλευράς
δήµου που είχε προταθεί, ήτανε µία επιτροπή για την
καταγραφή
των
προς
κατεδάφιση
κτισµάτων.
Νοµίζω
συνάδελφοι ότι πρέπει να είµαστε σαφείς και ρητοί. ∆εν
υπάρχουν κτίσµατα προς κατεδάφιση, υπάρχουν κτίσµατα
προς καταγραφή και αξιολόγηση. Και βεβαίως αν κάποια
ενδιαφέροντα κτίσµατα της αρχιτεκτονικής στρωµατογραφίας
πρέπει να διασωθούν, εµείς δεν θα είµαστε αυτοί που θα
προτείνουµε να καταστραφούνε, γιατί έχουνε ήδη καταστραφεί
αρκετά παλιά κελύφη αυτής της κληρονοµιάς στην πόλη του
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Ηρακλείου στο παρελθόν. Θα θέλαµε από εδώ και πέρα ό,τι
γίνεται να διασώζει πραγµατικά τη µνήµη και να διασώζει ό,τι
είναι άξιο
να εξακολουθεί να υπάρχει και να κηρύσσεται
διατηρητέο στην έκταση και ιδιαίτερα στην εντός των τειχών
περιοχή της πόλης.
Όσον αφορά τώρα την οργάνωση του τµήµατος, όπως
καταλαβαίνετε η εποχή αυτή δεν είναι η καλύτερη τόσο από
πλευράς προσωπικού. Νοµίζω ότι το προσωπικό που έχει
αποµείνει πια στο Επιµελητήριο µετά τις συνταξιοδοτήσεις
πολύ καλών συναδέλφων και στελεχών και τις αποχωρήσεις,
είναι πολύ περιορισµένο. Είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι οι
οποίοι έχουν αποµείνει. Είναι το έργο που διεκπεραιώνουν
πάρα πολύ και πιεστικό καθηµερινά. Ζητήσαµε λοιπόν από τον
Πρόεδρο του ΤΕΕ να ενισχυθεί η υπηρεσία του ΤΕΕ/ΤΑΚ δεν
ξέρω µε ποιον τρόπο θα τα καταφέρουµε. Το γεγονός είναι
πάντως ότι είναι ένα αίτηµα που έχει µπει έτσι µε πολύ
πιεστικό τρόπο και από µας.
Έγινε αποστολή στοιχείων για την κατάρτιση του
προϋπολογισµού του ’15, στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ΤΕΕ.
Μετά από αίτηµα της δηµόσιας βιβλιοθήκης Πεταλιδίου
έγινε µία δωρεάν αντιτύπων από βιβλία που υπάρχουν σε
περίσσεια στη βιβλιοθήκη του τµήµατος. Εάν το δεν το
γνωρίζετε σας το λέω, υπάρχει ένα απόθεµα βιβλίων στη
βιβλιοθήκη του τµήµατος το οποίο µπορείτε να γνωρίσετε, να
δείτε τέλος πάντων και αν σας ενδιαφέρει κάτι µπορείτε να το
πάρετε κιόλας. Έτσι υπάρχει δηλαδή ένα απόθεµα βιβλίων το
οποίο χορηγείται σε όποιον το ζητήσει.
Παραδόθηκαν προς ανακύκλωση 16 συσκευές παλιών
ηλεκτρονικών υπολογιστών κι έγιναν από 4 Φλεβάρη µέχρι 28,
µέχρι δηλαδή σήµερα, µέχρι χτες, τρεις αιτήσεις για
πραγµατογνωµοσύνες, ενώ καταβλήθηκε η αµοιβή ήδη
πραγµατογνώµονα για 4 που έχουν παραδοθεί.
Κλείνοντας αυτή την πολύ σύντοµη παρουσίαση θα ήθελα
να σας πω ότι, σε συνεργασία και συζήτηση µε όλα τα µέλη
της ∆ιοικούσας και µετά από πρόταση που είχε γίνει παλιότερα
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και έγινε αποδεκτή, είπαµε να γίνεται σε τακτά διαστήµατα µια
συνεδρίαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής σε µια από τις τρεις
πόλεις του Νοµού Λασιθίου. Έγινε ήδη η πρώτη στο τέλος του
Σεπτέµβρη του 2014. Ήταν να γίνει αλλά λόγω εκλογών
αναβλήθηκε στην Ιεράπετρα, ελπίζουµε ότι αυτή η επόµενη
συνάντηση – συνεδρίαση της ∆ιοικούσας, θα βάλει ουσιαστικά
θέµατα και της Ιεράπετρας, αλλά και του Λασιθίου γενικότερα,
θα γίνει περίπου στις 15 Μαΐου Παρασκευή. Σας ενηµερώνω
από τώρα, αν ενδιαφέρεται κάποιος.
Νοµίζω ότι δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο, ό,τι
χρειαστεί και θα ήθελα βέβαια αν ήθελε κάποιος συνάδελφος
από πλευράς ∆ιοικούσας να προσθέσει κάτι για τον τρόπο που
αντιλαµβάνεται την ενηµέρωση για τα θέµατα, θα έλεγα ας
πούµε στην Ειρήνη αν ήθελε να ‘ρθει..
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν, εντάξει.
κασέτας)

(αλλαγή

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Αγαπητέ Γιώργο να σου
ευχηθούµε σαν Προεδρείο ότι αναλαµβάνεις µία πολύ δύσκολη
καρέκλα, ηλεκτρική στην κυριολεξία καρέκλα και στο λέει ένας
άνθρωπος που έχει πάει 45 φορές στον ανακριτή κι έχει κάτσει
5 φορές στο σκαµνί.
Σου εύχοµαι, µάλλον σου ευχόµαστε καλή δύναµη,
υποµονή και προσοχή, να έχεις το νου σου.
Ερωτήσεις, ποιοι συνάδελφοι θέλουν να υποβάλλουν.
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ: Να προσθέσω κάτι σ’ αυτά που είπε ο
Οδυσσέας.
Ωραία, ο
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Χαµηλοθώρης, µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής.

συνάδελφος

ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:
Στο πρόβληµα της υποστελέχωσης να
προσθέσουµε ότι η Ειρήνη η Κουρουπάκη έµεινε έγκυος οπότε
θα έχουµε και µία απώλεια επιπλέον, η οποία τουλάχιστον

σελίς 19

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 .

είναι απώλεια χαράς γιατί θα αποκτήσουµε ακόµη ένα παιδί
στο Επιµελητήριο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι το θέµα θα είναι
δύσκολο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ερωτήσεις
επί
της
ενηµέρωσης, υπάρχει κάποια ερώτηση; Α, να συµπληρώσεις,
ορίστε, συναδέλφισσα Βρέντζου, µέλος της ∆ιοικούσας
Επιτροπής κι αυτή.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Καταρχήν πριν πω για τη δραστηριότητα της
∆ιοικούσας Επιτροπής, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Χρήστο
τον Μπέκο, παρόλο που δεν είναι εδώ σήµερα, για την
παρουσία του, για την πολύ ενθουσιώδη έτσι και µε πολύ κέφι
παρουσία του στην Αντιπροσωπεία. Που αν και µε λίγη
εµπειρία, πραγµατικά µπήκε έτσι πολύ δυναµικά και να του
ευχηθώ καλή συνέχεια στην Καλαµαριά που πήγε.
Τώρα όσον αφορά τη δραστηριότητα της ∆ιοικούσας
Επιτροπής, θα πω δυστυχώς για άλλη µια φορά η εκτίµηση
είναι ότι είναι κατώτερη των περιστάσεων. ∆εν θα αναφερθώ σ’
αυτά που κάποια στιγµή µέχρι 4-2-15 στην προηγούµενη
Αντιπροσωπεία είχα πολύ αναλυτικά από εδώ, από αυτό το
βήµα αναφέρει ένα – ένα τα θέµατα που είχαµε υποβάλει προς
συζήτηση µε γραπτές εισηγήσεις. Πάρα πολλά από αυτά, τα
περισσότερα δεν έχουν ακόµα συζητηθεί και από εδώ και µετά,
δηλαδή από τις 4-2-15 και µετά επίσης έχουµε βάλει θέµατα,
τα οποία παραµένουν ακόµα χωρίς να έχουνε συζητηθεί.
Πολύ ενδεικτικά θα πω για θέµατα του ∆ήµου Ηρακλείου,
σε µια προσπάθεια που έχουµε πει να συµµετέχουµε, η
διάθεσή µας δηλαδή να συµµετέχουµε για όλα τα ζητήµατα του
∆ήµου Ηρακλείου, για τα µεγάλα έργα για το σχεδιασµό κ.λ.π.
Μάλιστα τώρα τελευταία κατατέθηκε και το επιχειρησιακό
πρόγραµµα του δήµου, όπου έχουµε κάνει γραπτή εισήγηση να
συζητηθεί το θέµα. Νοµίζω βέβαια ότι χάσαµε την προθεσµία,
δεν ξέρω Κώστα άµα τη χάσαµε, γιατί την Παρασκευή ήτανε η
προθεσµία αλλά δεν έχει γίνει ∆ιοικούσα, όπου θεωρούµε ότι
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εκτός τον εκπρόσωπο που έχουµε, ότι θα πρέπει να έχουµε
άποψη για το επιχειρησιακό του ∆ήµου Ηρακλείου.
Έχουµε επίσης ένα πολύ σηµαντικό θέµα, είναι η
∆ΕΠΤΑΗ. Έχουµε βάλει αίτηµα να συζητήσουµε µία πρόσφατη
προκήρυξη
που
έγινε
ανάθεσης
της
επίβλεψης
του
πολιτιστικού, όπου από την έρευνα που κάναµε είδαµε ότι έχει
ξαναγίνει αυτό το ’10. Το οποίο τότε το Επιµελητήριο µάλλον
δεν το πήρε και χαµπάρι φαντάζοµαι και µε αφορµή όλα αυτά
που γίνονται στη ∆ΕΠΤΑΗ, γιατί το ξέρετε, έχει ξανασυζητηθεί
εδώ από παλιότερα που έχει µπει ο Ελεγκτής ∆ηµοσίων
Έργων, υπάρχουν σωρεία ατασθαλιών. Κάνουµε πρόταση να
αποσύρουµε και τον εκπρόσωπό µας από το τεχνικό
συµβούλιο.
Έχουµε το θέµα των εκλεγµένων µηχανικών στην
Αυτοδιοίκηση. Θεωρούµε ότι έχει τραβήξει πάρα πολύ, δηλαδή
πότε πια θα τους καλέσουµε; Εντάξει υπήρχε υποτίθεται µια
διάθεση ότι ναι να µάθουνε, αλλά εδώ εγώ τουλάχιστον που
έχω µιλήσει µε συναδέλφους, έχουν αρχίσει τις απευθείας
αναθέσεις σωρηδόν, τις µελέτες µε το ΙΤΕ επίσης κι όχι µόνο ο
∆ήµος Ηρακλείου, µιλάω και για άλλους δήµους. ∆ηλαδή πότε
θα αποφασίσουµε να πούµε ότι συνάδελφοι δέστε αυτά τα
ζητήµατα; Όταν θα τελειώσει η θητεία τους; Κάποτε πρέπει να
γίνει αυτό, διότι η επαφή δεν είναι για να κάνουµε δηµόσιες
σχέσεις, είναι για να βάλουµε θέµατα που θεωρούµε ότι είναι
απαραίτητα, προκειµένου να λειτουργήσει σωστά το σύστηµα
παραγωγής έργων, οι δηµόσιες υπηρεσίες. Αυτή τη στιγµή
στήνουν οργανισµούς, πότε θα πούµε εµείς γι’ αυτό; Έχει
µείνει πάρα πολύ πίσω.
Συζητιέται το χωροταξικό, επίσης κάναµε γραπτή
εισήγηση, όπου θα πρέπει να συζητηθεί άµεσα θεωρούµε και
να πάρει θέση το Τεχνικό Επιµελητήριο. Εµείς βέβαια
προτείναµε αν γινότανε να κλείσει το θέµα µε τις µόνιµες
επιτροπές. Οι οποίες δεν µπήκε βέβαια καν ως θέµα, διότι δεν
έχουµε τα ονόµατα τα πήραµε τώρα. Οι µόνιµες επιτροπές
πότε θα λειτουργήσουν; Και εκκρεµεί το να κάνουµε, ήδη θα
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ξεκινήσει η διαβούλευση για το χωροταξικό και θα πρέπει
άµεσα να πάρει θέση το Επιµελητήριο.
Έχουµε το θέµα της αποζηµίωσης των ιδιωτών
µηχανικών. Είχαµε κάνει µία δουλειά σε σχέση µε τον 3316
που υπάρχει και Υπουργική Απόφαση, όµως πληρώνονται και
οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Πληρώνονται και οι συνάδελφοι που
πάνε στα έργα, πληρώνονται αυτοί που πάνε στα ΣΑ, στα
ΣΗΠΟΘΑ, στις οµάδες εργασίας, στα επικίνδυνα, στα
ετοιµόρροπα, σε όλες τις επιτροπές κι αυτό δεν έχει ξεκινήσει.
∆εν γίνεται να ζητάµε από τους συναδέλφους να αφιερώνουν
το χρόνο τους, να πρέπει να νοιάζονται, να µπορούν να
πληρωθούν και το Επιµελητήριο να µην νοιαστεί έτσι ώστε να
µπορέσουν αυτοί οι συνάδελφοι να πληρωθούν.
Τώρα ενδεικτικά θα πω αυτά τα θέµατα, έχουµε και άλλα,
αλλά δεν θα., ιδιαίτερη επισήµανση και µε το χαράτσι όπου
µπήκε από την πρώτη στιγµή από τον συνάδελφο τον Κώστα
στην Αθήνα ήδη και συνεχίζεται, αλλά θα σας πει µετά ούτως ή
άλλως που έχουµε το ψήφισµα.
Επίσης πέρα από την κακή λειτουργία που ούτως ή
άλλως υπάρχει και που είναι πραγµατικά κατώτερη των
περιστάσεων γιατί δεν υλοποιούνται και οι ειληµµένες
αποφάσεις που έχουµε πάρει εδώ. ∆ηλαδή έχουµε πάρει µία
απόφαση για το ΤΣΜΕ∆Ε, η οποία έχει µείνει ανενεργή, γι’
αυτόν τον λόγο εξάλλου φέρνουµε και ένα ψήφισµα να
επικαιροποιήσουµε και να κινηθεί λίγο το πράγµα. Υπάρχει
πολύ µεγάλη συζήτηση στην Αθήνα αυτή τη στιγµή για τα
επαγγελµατικά δικαιώµατα. Και υπάρχει πρόβληµα, ήδη
έστειλε ο Κουτρούλης ο Μπάµπης που ήτανε ο εκπρόσωπος
της µόνιµης επιτροπής µιας οµάδας εργασίας που είχε γίνει ότι
δεν µπορεί, δεν λειτουργεί και νοµίζω ότι το θέµα είναι πολύ
σοβαρό και πρέπει να δούµε τι θα κάνουµε. Υπάρχουν οι
βασικές αρχές που ψηφίστηκαν εδώ ως απόφαση της
Αντιπροσωπείας, αλλά πρέπει να το δούµε.
Και έχουµε πει., όλες αυτές λοιπόν πρέπει να
λειτουργήσουνε και παράλληλα λοιπόν οργανώνεται µια
συνάντηση µε τον Σπίρτζη που εγώ δεν ξέρω κιόλας αν είναι
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και µε το ∆υτικής Κρήτης, γιατί στην εισήγηση που ήρθε
φαίνεται να είναι µόνο µε εµάς. Σε µια τηλεφωνική επικοινωνία
που είχα µε τον Πρόεδρο είπε ότι θα είναι µε το ∆υτικής
Κρήτης και βέβαια προτείναµε, πρώτον εννοείται να µην
αποκλειστούµε. Γιατί πέρα από την όλη αυτή κακή λειτουργία,
πραγµατικά αποκλειόµαστε. ∆ηλαδή όλα αυτά που ανέφερε ο
Οδυσσέας καταρχήν για συναντήσεις µε το ∆ήµαρχο, µε τον
Κουκιαδάκη, δεν έχουµε ιδέα, ούτε για ποιο θέµα, έγιναν, τα
µαθαίνουµε από τις εφηµερίδες. Αν τα βγάλει ο Τύπος έχει
καλώς, αν δεν τα βγάλει ο Τύπος δεν τα µαθαίνουµε.
Σ’ αυτή λοιπόν τη συνεδρίαση µε τον Σπίρτζη αυτό που
του θέσαµε από την αρχή είναι, πρώτον τι θα πούµε. Ένα
πολύ σηµαντικό ζήτηµα είναι το τι θα πούµε και θα έπρεπε
αυτή η κουβέντα να γίνει και σε επίπεδο Αντιπροσωπείας.
Ποια είναι τα θέµατα που αυτή τη στιγµή ζητάµε ή θα
ζητήσουµε από τον Υφυπουργό αυτή τη στιγµή τον Σπίρτζη;
∆εύτερον, αν γίνει µε το ∆υτικής Κρήτης δεν θα πρέπει
να γίνει µία συνεννόηση πριν γίνει αυτό; Για το τι ζητήµατα θα
τεθούνε; Και φυσικά εννοείται και χαίροµαι που το λέει ο
Οδυσσέας, ότι θα πρέπει να είµαστε παρόντες. ∆ηλαδή το
αυτονόητο τι να πω πια; Όχι στοιχειώδη δηµοκρατία, έτσι δεν
µπορεί να πάµε µπροστά και δεν µπορεί να λειτουργήσουµε
και η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, οι συνάδελφοι ζορίζονται
πάρα πολύ, τα πράγµατα δεν προχωράνε.
Εδώ θέλω να πω, δυστυχώς µε την ασφαλιστική
ενηµερότητα τα νέα δεν µας έχουνε ακόµα απαντήσει
συνάδελφοι από το δήµο, το έχουν παραπέµψει στη Νοµική
Υπηρεσία και δεν ξέρουµε τι θα γίνει. Αυτό σε σχέση µε τις
υπηρεσίες δόµησης. Και πρέπει να το πιέσουµε γιατί δεν
βλέπω και πολύ φως από εκεί. Να δούµε είτε και σε επίπεδο
νοµοθετικής ρύθµισης, ένα θέµα ας πούµε που θα µπορούσε
να συζητηθεί µε το Σπίρτζη.
Θεωρώ λοιπόν ότι έχουµε πολύ σηµαντικά ζητήµατα και
ότι αυτή τη στιγµή δεν στέκεται η ∆ιοικούσα Επιτροπή στο
ύψος αυτών των δύσκολων περιστάσεων.
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θέλει κάποιος άλλος να
τοποθετηθεί πριν προχωρήσουµε στο επόµενο θέµα;
∆εν
βλέπω, α, ο συνάδελφος Ορφανός. Μπορείς να τοποθετηθείς
γενικώς.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να ρωτήσω κάτι;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ορίστε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αργεί η διαδικασία για τους φορείς που έχετε
καλέσει απόψε;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ακούστε, τους φορείς τους
καλέσαµε για το θέµα το 4 ο , δηλαδή για το θέµα του νόµου
4281 µελέτες και έργα του δηµοσίου. Τώρα είµαστε στο 1 ο
θέµα και όποια µέλη της Αντιπροσωπείας θέλουν να
τοποθετηθούν, µπορούν να τοποθετηθούν.
Συνάδελφε Ορφανέ.
ΟΡΦΑΝΟΣ:
∆εν συµµετέχουµε στη ∆ιοικούσα όπως είναι
γνωστό
και
δεν
έχουµε
πολύ
καλή
εικόνα,
ό,τι
πληροφορούµαστε στις συνεδριάσεις από τα λεγόµενα των
µελών της ∆ιοίκησης.
Απόψε ήτανε λίγο πιο αναλυτική, ίσως έχει το προσωπικό
στοιχείο, η ενηµέρωση από τον Οδυσσέα απ’ ότι από τον
Γιάννη συνήθως που είναι πιο λακωνικός. Και µας είπε και η
Ειρήνη ορισµένα πράγµατα. Εγώ τι θέλω να παρατηρήσω
ξαναλέω, µε την επιφύλαξη ότι δεν παρακολουθούµε από
κοντά τι γίνεται στη ∆ιοικούσα.
Εκφράστηκαν
ορισµένες
κρίσεις,
ποιος
εκτελεί
διεκπεραιωτική
λειτουργία,
ποιος
εκτελεί
ουσιαστική
λειτουργία, υπάρχουν φαίνεται τέτοιες πλευρές. Αλλά εκείνο
που βλέπω συνολικά είναι ότι είτε µε την τέτοια λειτουργία είτε
µε την αλλιώτικη η ∆ιοικούσα από τη θεµατολογία τουλάχιστον
που µας αναφέρθηκε, έχει κλειστεί σ’ ένα το πω έτσι καβούκι,

Συ νε δρί α ση 7 η

29 η ς Απρι λ ί ου

2015

σε λ ί ς

24

δεν θα το έλεγα συντεχνιακό, αλλά πάρα πολύ στενό, σε πολύ
περιορισµένη θεµατολογία. Και ενώ στον περίγυρο πέφτουνε
βόµβες, γίνεται ο χαµός, δεν ασχολείται. Το λέω αυτό το
πράγµα και σε σχέση µε τα δύο ψηφίσµατα που άκουσα ότι
κατέθεσε η ΑΜΑΚ που θέλουµε να τα δούµε µετά. Κι αυτά είναι
σε σοβαρά µεν επαγγελµατικά θέµατα, αλλά θα έλεγα λίγο
περιορισµένα µε ποια έννοια να πω; Όχι απλά είναι η δεύτερη
Αντιπροσωπεία που γίνεται επί των ηµερών επί της νέας
Κυβέρνησης, αλλά ήδη έχουµε και εξελίξεις και στο οικονοµικό
πεδίο, στην εξέλιξη της κρίσης και στην εξέλιξη της
διαπραγµάτευσης που φαίνεται φως, δεν φαίνεται φως. Αλλά
και έχουµε εξέλιξη στο ζήτηµα των προβληµάτων που
υπάρχουν σε πάρα πολλούς εργαζόµενους µηχανικούς, όπως
και πολλούς εργαζόµενους γενικότερα έξω από τους
µηχανικούς και πάρα πολύ µεγάλη, παραπέρα αύξηση της
ανεργίας και πάρα πολύ µεγάλη πτώση της κίνησης στις
οικοδοµές και πολλά προβλήµατα στη διεκπεραίωση των
δηµόσιων έργων. Και διαβάζουµε πολλά τι γίνεται και µε το
ΕΣΠΑ και µε το παλιό ΕΣΠΑ και µε το νέο ΕΣΠΑ και τη στάση
πληρωµών που υπάρχει στον ένα ή τον άλλο βαθµό. Μέχρι
που φτάσαµε και στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου τη
προχθεσινή, της περασµένης βδοµάδας, της 20 η ς Απριλίου,
της παραµονής της επετείου της Χούντας. Όπου φαίνεται ότι
πάµε σ’ ένα κούρεµα των αποθεµατικών και των διαθέσιµων
και των οργανισµών της τοπικής διοίκησης και των
Περιφερειών, αλλά και τον άλλων δηµόσιων οργανισµών,
δηλαδή νοσοκοµεία, σχολεία, ασφαλιστικά ταµεία.
∆είτε τώρα ας πούµε, φέρνουµε ένα ψήφισµα, το λέω
µετά σε σχέση µε το ΤΣΜΕ∆Ε ΟΑΕΕ, Οργανισµός Ασφάλισης
Ελεύθερων Επαγγελµατιών. Το κούρεµα της πρόσφατης
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου που πληρώθηκε από την
Βουλή, µιλά για κούρεµα των αποθεµατικών ασφαλιστικών
ταµείων και γενικά των υπόλοιπων οργανισµών, πολύ
µεγαλύτερο από το κούρεµα που ζήσαµε µε το PSI πριν από
δύο χρόνια, πολύ µεγαλύτερο. Και θα έπρεπε να είχε βγει όλος
ο κόσµος στα κεραµίδια να φωνάζει. Και είναι γεγονός και είναι
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συµβολή της νέας κυβέρνησης, το ότι πάει να το καταπιεί ο
κόσµος και οι εργαζόµενοι σαν ευκολοκατάπιοτη καραµέλα.
Ενώ σε άλλες συνθήκες, αν ήτανε δηλαδή συγκυβέρνηση όχι
ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ – ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ θα είχε ξεσηκωθεί ο
κόσµος. Τώρα το καταπίνουµε και δεν µιλάµε. ∆ηλαδή το
κούρεµα που θα υποστεί ο ΟΑΕΕ και κατά συνέπεια και το
ΤΣΜΕ∆Ε, µε κίνδυνο, µε έλλειψη ρευστότητας εάν προχωρήσει
η δέσµευση και η µεταφορά των διαθεσίµων στην τράπεζα της
Ελλάδος µε κίνδυνο να µην έχουµε µόνο τα προβλήµατα που
έχουµε τώρα µε τις εισφορές και µε την επίκληση της
εισπρακτικής αδυναµίας του ΤΣΜΕ∆Ε, για την οποία
εισπρακτική αδυναµία αρνείται κιόλας να κάνει τις όποιες
ελαφρύνσεις, αυτές που συνήθως ζητάµε. Αλλά να έχουµε και
πολύ χειρότερες εξελίξεις.
Έρχεται ένα ψήφισµα, στη ∆ιοικούσα µάλιστα δεν έχει
συζητηθεί τίποτα ακόµα, που περιορίζεται σε κάποιες
δευτερεύουσες πλευρές των ασφαλιστικών αιτηµάτων. ∆ηλαδή
τα ταµεία πάνε για φούντο, η εξέλιξη είναι πολύ δραµατικότερη
απ’ ήταν τα προηγούµενα χρόνια, κι εµείς συζητάµε για
δευτερεύουσες πλευρές. Αυτό εννοούσα όταν έλεγα ότι κάπως
έχουµε κλειστεί σ’ ένα καβούκι και δεν συζητάµε.
Θα µου πείτε ο ρόλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου είναι
συµβουλευτικός της πολιτείας. Εντάξει ούτε αυτό τον ρόλο δεν
τον ασκούµε, αλλά τι άσκηση ρόλου τώρα να κάνεις, δηλαδή
είναι πώς να το πω, αποχή από την άσκηση ρόλου ή αυτή
ακριβώς η αποχή από την άσκηση του ρόλου είναι ο ρόλος
µας; ∆ηλαδή είναι ο ρόλος που θα ήθελε η ∆ιοικούσα π.χ. να
παίζει το Τεχνικό Επιµελητήριο; Και δεν µιλάω µόνο για τη
∆ιοικούσα του ΤΕΕ/ΤΑΚ, εννοώ και τη ∆ιοικούσα την από
πάνω και την κεντρική.
∆ηλαδή µ’ ένα υποβαθµισµένο Τεχνικό Επιµελητήριο
πανελλαδικά και τοπικά, µ’ ένα υποβαθµισµένο συµβουλευτικό
ρόλο των µηχανικών σε µια πολιτεία που διαρκώς θεσµοθετεί
και πράττει. Αντιλαϊκά µέτρα αλλά και καταβαραθρώνει το
τεχνικό δυναµικό και τις τεχνικές προοπτικές των έργων της
χώρας. Ε, µήπως λοιπόν θα ήτανε προτιµότερο ένας τέτοιος
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ρόλος; Αποχή δηλαδή από το συµβουλευτικό ρόλο; Είναι
ρόλος, δεν είναι αποχή, είναι σκόπιµος, σκόπιµη άσκηση
ρόλου. Γιατί η πολιτεία έχει θεσµοθετήσει σε εφαρµογή και
γενικότερων αξόνων, κατευθύνσεων από πλευράς Ευρωπαϊκής
Ένωσης ενόψει του 2020, ξέρετε έχει συµφωνηθεί η πολιτική,
όχι των µνηµονίων, δ δηλαδή των γεφυρών των 4 µηνών ή των
νέων µνηµονίων που θα έχουµε τον Ιούνιο, αλλά µέχρι το 2020
έχει συµφωνηθεί µε την Ευρώπη, µε την Ευρωπαϊκή Ένωση η
Ευρώπη 2020.
Εδώ επειδή αναφέρθηκε παράδειγµα να γνωµοδοτήσουµε
στο επιχειρησιακό του δήµου Ηρακλείου, εδώ στα πλαίσια του
Ευρώπη 2020 έχουνε συνταχθεί χωροταξικά, αναθεωρούνται,
χωροταξικά της χώρας, χωροταξικά ειδικά για τον τουρισµό,
χωροταξικά ειδικά για τις µεταφορές, για τις επικοινωνίες, για
την επιχειρηµατικότητα, την ανταγωνιστικότητα, την καινοτοµία
και διάφορα τέτοια πράγµατα, όχι για το αγροτικό πρόγραµµα
και για την αλιεία έχουνε συνταχθεί διάφορα σχέδια. Στα
πλαίσια
των
διαβουλεύσεων
των
Υπουργείων
έχουνε
εξειδικευτεί και κατά Περιφέρεια, έχουνε εξειδικευτεί και κατά
δήµο µε τα λεγόµενα επιχειρησιακά, τα οποία υιοθετούνε τι;
Ότι µέχρι το 2020 θα έχουµε µνηµονιακές πολιτικές
περιοριστικές για τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, αυτό
θεσµοθετούνε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συντοµέψουµε;

Συνάδελφε

να

ΟΡΦΑΝΟΣ: Τελειώνω.
Και η προτεραιότητα για να υπάρξει ελπίδα δίνεται στο
να ενισχυθούνε οι µεγάλες επιχειρήσεις, αυτές που θα είναι ο
φορέας της όποιας ανάκαµψης και της όποια ανάπτυξης, σε
βάρος των δικαιωµάτων και των ασφαλιστικών και των
συνταξιοδοτικών και των µισθωτικών και των δικαιωµάτων σε
κοινωνικές
παροχές
των
εργαζοµένων.
Αυτό
έχει
θεσµοθετηθεί. Όλοι τραλαλά – τραλαλά στις Περιφέρειες,
στους δήµους, γνωµοδοτούνε θετικά, όλοι γνωµοδοτούνε
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θετικά σ’ αυτά τα σχέδια και καθόµαστε και λέµε, ξέρεις η
διάταξη της παραγράφου πέντε, του άρθρου 3 των
ασφαλιστικών εισφορών, µας βαραίνει αφάνταστα.
∆εν πάει έτσι, δεν µπορεί να πάει έτσι. ∆ηλαδή µε τόσο
περιορισµένους ορίζοντες στην αντίληψη του τι συµβαίνει
γύρω µας, µε τόσο µεγάλο κλείσιµο εσωστρέφειας στα στενά
επαγγελµατικά προβλήµατα, µε τόση αποχή από την
προσπάθεια άσκησης ενός στοιχειώδους όχι συµβουλευτικού
βοηθητικού ρόλου, αλλά συµβουλευτικά αντιπολιτευτικού
λόγου, ουσιαστικά αντιπολιτευτικού λόγου, γιατί εδώ ο
τεχνικός κόσµος έχει πλέον εξοντωθεί. Ε, δεν µπορούµε να
πάµε πουθενά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία να κλείσουµε;
ΟΡΦΑΝΟΣ: Ένα τελευταίο, µου έκανε εντύπωση, άκουσα ότι
παρουσιάστηκε στη ∆ιοικούσα µια καινοτοµία truck πώς την
είπατε; Και επίσης και το COSTA MARE, το COSTA
NOSTRUM ξέρω εγώ πώς το λένε, κάπως έτσι, όχι στο COSTA
MARE του Μπαντουβά, το COSTA NOSTRUM. Στην επιτροπή
χωροταξίας της Περιφέρειας που έτυχε να συµµετέχω,
παρουσιάστηκε επίσης αυτό το COSTA NOSTRUM, δηλαδή
µια πατέντα αντίστοιχης µε τις µπλε σηµαίες που δίνουν στις
παραλίες. Είναι µία αντίστοιχη πατέντα που δίνουν στις ακτές.
Είναι µία εταιρεία, µία επιχείρηση η οποία ας πούµε θέλει να
καθιερώσει ένα τέτοιο σήµα που όποιοι ενδιαφερόµενοι
πελάτες, είτε δηλαδή ιδιώτες ξενοδόχοι µε παραλιακά
ξενοδοχεία είτε παραλιακοί δήµοι θέλουνε να πάρουν την µπλε
σηµαία της παραλίας, όχι την µπλε σηµαία της θάλασσας,
ζητάνε επί πληρωµή αυτό το COSTA NOSTRUM.
Και ήρθε ο Χαρωνίτης ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ στην
επιτροπή χωροταξίας της Περιφέρειας να πλασάρει και να
διαφηµίσει και του το είπα κιόλας, να πλασάρει αυτή την
ιδιωτική επένδυση, η οποία ας πούµε θέλει να καθιερώσει ένα
σήµα και ψάχνει για πελάτες. ∆εν ξέρω αν είναι αυτός ο ρόλος
δηλαδή ούτε του Επιµελητήριου να τα συζητάει στη ∆ιοικούσα
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είτε να εµφανίζεται το Τεχνικό Επιµελητήριο στους διάφορους
οργανισµούς τοπικής διοίκησης και να πλασάρει ιδιώτες
επιχειρηµατίες, που έχουν εγώ σας λέω ενδιαφέρουσες και
καινοτόµες ιδέες.
Αυτός είναι ο ρόλος; Αυτός είναι ο ρόλος; Το ξέρετε ως
∆ιοικούσα δηλαδή ότι έγινε αυτό το πράγµα κι αλλού;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν συνάδελφε είσαι και
εργολάβος, δεν θα συζητήσουµε καθόλου το θέµα το άλλο.
Ευχαριστώ καταρχήν. Μόλις άκουσε εργολάβος το
ολοκλήρωσε.
Νοµίζω ότι να κλείσουµε το θέµα της ενηµέρωσης στις
δραστηριότητες, αν δεν έχει κάποιος κάτι επείγον και κάτι
ιδιαίτερο. Θέλεις να πεις κάτι; Ο συνάδελφος Κασαπάκης κάτι.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Λυπάµαι αφάνταστα που για µια φορά ακόµα
από το βήµα της βουλής των µηχανικών, είµαστε και εµείς µια
βουλή, βουλή ΤΕΕ/ΤΑΚ. Ξανακουστήκανε πράγµατα, η
συναδέλφισσα Βρέντζου αν θέλει να ακούσει γιατί επικροτώ
αυτά που λέει αλλά ίσως δεν την ενδιαφέρει φαίνεται. Ότι αυτά
τα οποία ειπώθηκαν και την προηγούµενη φορά, ξαναλέγονται
και τώρα και από τη µεριά της ∆ιοικούσας άκρα του τάφου
σιωπή.
Ντροπή, διότι αυτά τα οποία ειπώθηκαν θεωρώ ότι είναι
µε αριθµό πρωτοκόλλου έχουν κατατεθεί και δεν µπαίνουν
θέµατα προς συζήτηση στη ∆ιοικούσα. Θεωρώ ότι αυτή η
κατάσταση δεν πρέπει ναι διαιωνιστεί, καλά ή κακά. Μπορεί να
µην µας αρέσει το θέµα το προς συζήτηση ή η απόφαση που
θα πάρουµε, αλλά δεν δικαιούµαστε εµείς ως Αντιπροσωπεία,
να ακούµε αυτές τις καταγγελίες από το βήµα και να περνάνε
να λέµε εντάξει και τι έγινε;
Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το πράγµα την επόµενη φορά
εµένα αν το ξανακούσω θα µε λυπήσει αφάνταστα και θα δω
τα του κανονισµού τι προβλέπεται. ∆ιότι δεν είναι δυνατόν µία
παράταξη η οποία συµµετέχει στη ∆ιοικούσα Επιτροπή, να
φέρνει θέµατα προς συζήτηση, ελπίζω και κατά το δοκούν και
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κατά το σύνηθες της παράταξης αυτής της ΑΜΑΚ. Είναι θέµατα
µε αντίστοιχη εισήγηση και αντίστοιχη πρόταση προς
εφαρµογή.
Μπορεί να µην συµφωνώ, αλλά η διαδικασία αυτή δεν την
βρίσκω καθόλου αρεστή, ίσως να σκεφτούµε και πως πρέπει,
δηλαδή µα αυτό έτσι θα περάσει όλη αυτή η ∆ιοικούσα; Αν
είναι έτσι να φύγουµε να πάµε στα σπίτια µας και να κάνει ο
καθένας ό,τι νοµίζει.
Θεωρώ λοιπόν ότι δεν θα ήθελαν τα αφτιά µου να
ξανακούσουνε αυτά τα πράγµατα, διότι τυγχάνω και από τα
παλιότερα µέλη της Αντιπροσωπείας ε, αυτό δεν έχει
ξαναµαταγίνει να το πω και στα απλά ελληνικά. Αν είναι
δυνατόν κάποιος να εισηγηθεί κάτι και για τον άλφα ή βήτα
λόγο να µην µπαίνει προς συζήτηση. ∆ιαφωνώ, µπορεί να
διαφωνώ µ’ αυτά µπορεί, µπορεί, µπορεί οτιδήποτε, αλλά βάλε
το προς συζήτηση. αν είναι κάποιο πρόβληµα που για τον
άλφα ή βήτα λόγο δεν µας αρέσει να το πούµε ή φοβόµαστε τις
πλειοψηφίες; Κάποια στιγµή πρέπει να αναλάβουµε τις
ευθύνες µας.
Λοιπόν πολύ θα παρακαλούσα, παρά και το ότι ο
Πρόεδρος δεν παρευρίσκεται, να του µεταφερθεί αυτό, διότι
νοµίζω α µη τι άλλο µπορεί να είναι και ένα είδος – να µου
επιτραπεί να το ονοµάσω – πραξικόπηµα; ∆ηλαδή να φέρνω
µια εισήγηση γι’ αυτό και γι’ αυτό το θέµα. Είναι σοβαρό το
θέµα, ας δει λοιπόν η ∆ιοικούσα τι θα κάνει, η Αντιπροσωπεία
θεωρώ ότι µετά πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της.
Ψηφίσαµε, ψηφίσαµε αλλά η ∆ιοικούσα είναι ∆ιοικούσα
και η Αντιπροσωπεία Αντιπροσωπεία. Αρκετά λοιπόν, την
επόµενη φορά δεν θα ήθελα να ξανακούσω από το βήµα της
Βουλής των Ελλήνων του ΤΕΕ/ΤΑΚ αυτά τα πράγµατα.
Ευχαριστώ.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να κάνω γιατί δεν πρόλαβα προηγούµενα
προς η ∆ιοικούσα, στον κ. Σγουρό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θέλεις να κάνεις ερώτηση.
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ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι ερώτηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε Αντώνη σύντοµα,
στο βήµα.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Στο βήµα για να καταγράφεται.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αναφέρθηκε και από τον εισηγητή αλλά και
από την Πρόεδρο της ΑΜΑΚ για αναθέσεις µελετών. ∆εν
µπορεί να περνάει έτσι. Τι είναι αυτό; Τι ρόλο παίζει τότε η
∆ιοικούσα ότι σήµερα γίνονται αναθέσεις µελετών και φάνηκε
να είναι µε αδιαφανή στοιχεία και συµµετέχουν και συνάδελφοι
που δεν ξέρω ποιοι είναι. Πραγµατικά η ∆ιοικούσα γιατί αυτό
δεν το ερευνά; Τι είναι αυτές οι αναθέσεις µελετών, οι
απευθείας συγγνώµη, οι απευθείας αναθέσεις, από ποιους
γίνονται και κατά πόσο σήµερα ποιος ο ρόλος µας σ’ αυτό,
µέσα σε όλο αυτό το πράγµα κάτι. Ένα είναι αυτό.
∆εύτερον, σε όποιο ζητάει να του στείλουµε κατάλογο για
να µνηµονεύσει δρόµους, µάλλον στείλε το σε όλους κατάλογο
όλων των µελετητών.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
κατάλαβα.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Το

δεύτερο

δεν

το

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:
Ας µνηµονεύσετε να στείλουµε κάποιο
κατάλογο για να µνηµονεύουµε δρόµους. Λάθος, στείλτε
καταλόγους σε όλους αυτούς των µελετητών.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εντάξει, ΟΚ, εντάξει, εντάξει
συνάδελφε.
Ο συνάδελφος Σγουρός να απαντήσει και θέλει να κάνει
µια παρέµβαση και ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Φουρναράκης.
Περί αναθέσεως µελετών.
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ΣΓΟΥΡΟΣ:
Καταρχήν ήθελα να πω ότι τα θέµατα προς
συζήτησης στη ∆ιοικούσα όπως γνωρίζετε τα εισάγει ο
Πρόεδρος, δεν είναι απόψε εδώ, µπορεί να µας απαντήσει την
επόµενη φορά. Καλά θα ήτανε βέβαια να µην κάνουµε
ρητορικές ερωτήσεις σε απόντες. Τώρα αν τα θέµατα τα έβαζα
εγώ ή Ειρήνη πιθανότατα η ηµερήσια διάταξη της ∆ιοικούσας
να ήτανε άλλη, δεν τα βάζουµε όµως εµείς, τι να κάνουµε;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Συγγνώµη δεν ήτανε ρητορική η ερώτηση.
ΣΓΟΥΡΟΣ:
ρητορική.

Ρητορική είναι, όταν λείπει ο Πρόεδρος είναι

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ε, µα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
επεκτείνουµε.

Τέλος πάντων ας µην το

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Για να µεταβιβαστεί το είπα, όχι για να.
ΣΓΟΥΡΟΣ: Μπορείτε να
πρόσωπο έτσι δεν είναι.

τα

πείτε

ο

ίδιος

πρόσωπο

µε

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να µην το επεκτείνουµε,
συνάδελφε να κάνω µία διακοπή; Πέρα από το καθιερωµένο
και το υποχρεωτικό της ενηµέρωσης για τη δραστηριότητα της
∆ιοικούσας Επιτροπής, το βασικό και κυρίαρχο θέµα που
έχουµε καλέσει δέκα ανθρώπους εδώ και σε λίγο απ’ ότι µε
πληροφορούν θα έρθει και ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ του
κυριότερου
έτσι
εργοληπτικού
συλλόγου
της
χώρας,
καταλαβαίνετε που πρέπει να δώσουµε τη βαρύτητα και
έχουµε και δύο ψηφίσµατα.
Συγγνώµη συνάδελφε, ολοκλήρωσε.
ΣΓΟΥΡΟΣ:
Όσον αφορά το ζήτηµα που έβαλε εδώ ο
συνάδελφος Μαυρογιάννης περί απευθείας αναθέσεων, θέλω
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να πω το εξής. πριν από τρία χρόνια ολοκληρώθηκε µετά από
ανάθεση στο Τεχνικό Επιµελητήριο από πλευράς Περιφέρειας,
το παρατηρητήριο µελετών και έργων. Ξέρετε ότι είµαστε οι
πρώτοι ουσιαστικά Περιφέρεια στην Ελλάδα, η οποία απέκτησε
µέσα από µια πολύ έτσι σοβαρή τεκµηρίωση και προσέγγιση
που έγινε τη δυνατότητα δηµιουργίας µίας τεράστιας βάσης
δεδοµένων µε διαδικασίες ελέγχου και τροφοδοσίας, που θα
επέτρεπαν στον οποιοδήποτε. (αλλαγή κασέτας)
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας, θεωρείστε
ότι ως δεδοµένο την καλή πρόθεση τόσο από πλευράς µου,
όσο και φυσικά από πλευράς του Αντιδηµάρχου Πολεοδοµίας
του συναδέλφου του κ. Αναστασάκη, για µια όσο το δυνατόν
πιο εποικοδοµητική συνεργασία, τόσο µε το Τεχνικό
Επιµελητήριο, όσο και µε την ΕΤΕΜ, όσο και µε τους
συλλόγους των τεχνικών, είτε κλαδικοί σύλλογοι είναι αυτοί
είτε επιστηµονικοί σύλλογοι.
Θεωρώ ότι το πράγµα θα πάει όσο γίνεται καλά από
πλευράς µας και η εµπειρία µας τουλάχιστον µέχρι τώρα, σε
προηγούµενες συνεργασίες µε το Τεχνικό Επιµελητήριο ήτανε
εξαιρετικά θετικές. Αυτό είναι αυτονόητο δεν χρειάζεται να το
επαναλάβουµε.
Πρόθεσή
µας
είναι
να
υπάρξει
µία
δεύτερη
προγραµµατική σύµβαση µε το Τεχνικό Επιµελητήριο, σε
επίπεδο αξιολόγησης των οικισµών του ∆ήµου Ηρακλείου.
Ευελπιστώ ότι θα µπορέσουµε να το προχωρήσουµε και να το
δούµε, θα το συζητήσουµε.
Από ‘κει και πέρα τώρα, µία σύντοµη τοποθέτηση θα
ήθελα να κάνω στο θέµα των απευθείας αναθέσεων, ένα
λεπτό, επειδή είναι ένα θέµα το οποίο αγγίζει και την υπηρεσία
στην οποία βρισκόµουνα προηγούµενα, την τεχνική υπηρεσία
του ∆ήµου Ηρακλείου, λιγότερο έως ελάχιστα την Πολεοδοµία.
Νοµίζω ότι για να µην κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό
µας, θα πρέπει να συνδέσουµε το θέµα των απευθείας
αναθέσεων, και µε τις αγκυλώσεις των αξιολογήσεων, των
διαδικασιών µάλλον αξιολόγησης που επιβάλλονται από τον
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3316 και µε το ύψος και το ποσοστό έκπτωσης αν θέλετε το
δυνατό, το επιτρεπόµενο µάλλον ποσοστό έκπτωσης στις
αµοιβές των µελετών δηµοσίων έργων, ιδιαίτερα στη
συγκεκριµένη φάση. Αλλά και µε τις εν γένει δυνατότητες, τις
πολύ περιορισµένες δυνατότητες που έχουν αυτή τη στιγµή οι
φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, για να επιτελέσουν το
έργο τους.
Νοµίζω πως αυτά τα δύο στοιχεία, τα τρία στοιχεία
µάλλον δεν πρέπει να µας διαφεύγουν. Αυτό όµως που θα
ήθελα να επισηµάνω είναι ότι, τουλάχιστον κατά τη δική µου
αντίληψη,
δεν
υπάρχει
έντονη
καταστρατήγηση
των
διαδικασιών ανάθεσης µελετών στο στενό δηµόσιο τοµέα και
αν θέλετε λόγω των ελεγκτικών µηχανισµών, των Επιτρόπων
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Αυτό από µια άποψη έχει λειτουργήσει θετικά, όµως αυτό
που θα πρέπει να δούµε είναι ότι πολλά Νοµικά Πρόσωπα
πλέον υποκαθιστούν διαδικασίες, µελετητικές διαδικασίες που
στην ουσία αφορούν το στενό δηµόσιο τοµέα κι εκεί κατά την
άποψή µου είναι το µεγάλο πρόβληµα το οποίο θα πρέπει να
δει το Επιµελητήριο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ευχαριστούµε
τον
συνάδελφο τον κ. Φουρναράκη.
Το δεύτερο θέµα λοιπόν για τη δραστηριότητα της
∆ιοικούσας Επιτροπής κλείνει, και προχωράµε στη διαδικασία
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 3 ο
Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆ιοικούσα
Επιτροπή
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το 3 ο θέµα δεν υφίσταται,
δηλαδή Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆ιοικούσα
Επιτροπή, καθώς δεν έχει προβλεφθεί κάποιο γραπτό σχετικό
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αίτηµα στο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας, που να αφορά τη
δραστηριότητα της ∆ιοικούσας Επιτροπής.
**************
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εποµένως αυτή τη στιγµή
πάµε στο 4 ο θέµα, έχουµε και δύο ψηφίσµατα τα οποία µπήκαν
εµβόλιµα. Θα κάνω µία παράκληση και µία έκκληση, γιατί
είχαµε πει να συζητήσουµε το ένα θέµα. Επειδή έχουµε
φιλοξενούµενους και µάλιστα τώρα έχουµε και τον Πρόεδρο
του ΣΑΤΕ εδώ, τον Ζαχάρη τον Αθουσάκη, τον Πρόεδρο του
Συλλόγου Εργοληπτών Ηρακλείου, πολλούς συναδέλφους
εργολήπτες, είναι µία καλή ευκαιρία να ακούσουµε και τις
απόψεις, οι οποίοι εξ όσων γνωρίζω δουλεύουνε σε πάρα
πολύ το θέµα αυτό και έχουν, θα έλεγα ότι είναι οι
πρωτοπόροι απ’ ότι βλέπω από την αλληλογραφία τους και τις
προτάσεις τους στα θέµατα του νόµου περί δηµοσίων έργων
και µελετών.
Θα ζητούσα να συζητήσουµε µιας και είναι οι επισκέπτες
εδώ, φιλοξενούµενοι, µην τους έχουµε να περιµένουνε εδώ µια
ώρα παραπάνω. Να συζητήσουµε το θέµα, τις απόψεις τους,
να µας πουν πως βλέπουν αυτοί τα πράγµατα, τι έχουν κάνει
και στη συνέχεια να συζητήσουµε τα ψηφίσµατά σας. Αυτό
προτείνω εγώ για να µην στήνουµε τους ανθρώπους, είναι
δέκα άνθρωποι εδώ.
Συµφωνεί το Σώµα; Είχαµε πει να συζητήσουµε το ένα
θέµα πρώτα κι αν πάει γρήγορα να συζητήσουµε και το
δεύτερο. Αλλά εγώ βλέπω ότι θα φάει µια ώρα παιδιά, οι
συνάδελφοι εδώ θα περιµένουν και τον Πρόεδρο του ΣΑΤΕ δεν
τον έχουµε κάθε µέρα. Ορίστε;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Και εµάς δεν µας έχετε κάθε µέρα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
έχετε δίκιο ναι.

Συγγνώµη κι εσάς, βεβαίως
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ:
Καταρχήν
να
πω
συνάδελφοι
ότι
η
Αντιπροσωπεία είναι ανοιχτή και θα είναι καλό να έρχονται
πολλές φορές και σε πολλές Αντιπροσωπείες πολλοί
συνάδελφοι, όλοι εδώ που είναι είναι συνάδελφοι που θα
µπορούσαν να έρθουν και τυχαία σε µια σύσκεψη της
Αντιπροσωπείας. Κι εµείς θεωρούµε καλό που είναι εδώ και
ακούνε τη διαδικασία που γίνεται. ∆εν θεωρούµε ότι τους
τρώµε το χρόνο και τους ταλαιπωρούµε και τέλος πάντων. Και
να έχουν και άποψη για το τι γίνεται στο Επιµελητήριο κ.λ.π.
Μην το βλέπουµε δηλαδή ότι τους καλούµε και κάνουν
καταναγκαστικά
έργα
και
πώς
θα
γίνει
να
τους
απελευθερώσουµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι όχι κουβέντα,
µπορούν να κάτσουν και µετά άµα θέλουν, δεν τους λέµε να
φύγουν.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:
παρέµβετε.

Βεβαίως

µπορείτε,

βεβαίως

µπορείτε

να

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Γιατί; Ένα λεπτό δεν το ήξερα αυτό.
Νοµίζω λοιπόν ότι µπορούµε να συζητήσουµε ειδικά το
ένα θέµα, για να µην πω και τα δύο, γιατί καταρχήν τα θέµατα
αυτά απασχολούν τους συναδέλφους. ∆ηλαδή το ΤΣΜΕ∆Ε δεν
τους απασχολεί να βγει ένα ψήφισµα το οποίο θα φύγει και θα
πάει στον Σπίρτζη; Και θα πρέπει να το ζητήσουµε ως
νοµοθετική ρύθµιση; Το χαράτσι δηλαδή στους µελετητές
µπορεί άµεσα να µην τους απασχολεί, αλλά είναι ένα πολύ
σηµαντικό θέµα.
Θεωρώ λοιπόν.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
αποφασίζει, να τελειώνουµε.

Ειρήνη,

το

Σώµα
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ: .ότι µπορούµε, η άποψή µου είναι να συζητηθεί
τουλάχιστον το ένα ψήφισµα, θα δείτε ότι θα φύγει πάρα πολύ
γρήγορα, γιατί το λέω; Γιατί θεωρώ ότι επίσης το θέµα του
νόµου και χαίροµαι πολύ που είναι εδώ οι συνάδελφοι να µας
πούνε. ∆ηλαδή πραγµατικά θέλω να ακούσω πολύ προσεκτικά
τις απόψεις τους. Είναι πάρα πολύ µεγάλο και είναι καλό να
µην το δούµε υπό πίεση χρόνου, α, έχουµε και τα ψηφίσµατα
και να διαλυθούµε ως οµάδα. Και να το συζητήσουµε µε µία
άνεση µέχρι έως ότου πάει.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Συναδέλφισσα
Ειρήνη,
άκουσε, το θέµα του 4281 είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα
πολύ µεγάλο. ∆εν ξέρω πόσοι έχουνε καταλάβει πόσο σοβαρό
είναι το θέµα αυτό. ∆εν ξέρω πόσοι το έχουν καταλάβει, είναι
τεράστιο το θέµα και γι’ αυτό δεν βάλαµε κι άλλο θέµα στη
συζήτηση τη σηµερινή. Καµία αντίρρηση να συζητήσουµε
όποιο θέµα, µην κολλάµε στη σειρά.
Εγώ να ρωτήσω τους προσκεκληµένους µας, έχετε µία
υποµονή µισής ώρας να συζητήσουµε ένα θέµα ενός
ψηφίσµατος;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Πρόεδρε συγνώµη µισό λεπτό, το ένα ψήφισµα
επειδή αποφασιστεί στη ∆ιοικούσα είναι πάρα πολύ σύντοµο.
Πιστεύω ότι δεν υπάρχει καµία αντίρρηση να προχωρήσουµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Σε πόση ώρα;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Σε τρία λεπτά, εγώ τρία λεπτά θέλω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, σ’ ένα τέταρτο να
κλείνουµε, το ένα θέµα.
Συµφωνεί το Σώµα; Συµφωνεί, στο βήµα λοιπόν
συνάδελφε Μπάκιντα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να τηρηθεί ο χρόνος.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πώς;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να τηρηθεί ο χρόνος.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θα τηρηθεί ο χρόνος ναι, θα
είµαι πιεστικός στο χρόνο.
Συνάδελφε Μπάκιντα.
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Θα εκφράσω κι εγώ
τα συλλυπητήρια µου στον Γιάννη τον Κλωνιζάκη, για το χαµό
του Γιάννη του Κλωνιζάκη, δεν τον ήξερα προσωπικά, έχω
ακούσει πάρα πολλά πράγµατα, είµαι µε τον Μιλτιάδη το γιο
του συνάδελφο στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ γι’ αυτό ήθελα
να το πω.
Λόγω χρόνου, πολύ γρήγορα, ευχαριστώ το Χρήστο τον
Μπέκο για την παρουσία του στην Αντιπροσωπεία κι όσα µας
πρόσφερε και συγχαρητήρια και στον συνάδελφο Φουρναράκη
για τη θέση που πήρε.
Το ψήφισµα λοιπόν αυτό αφορά – για όσους δεν
γνωρίζουν – µία νέα εισφορά που επιβλήθηκε υπέρ ΤΕΕ, από
1-1-15
στους
κατόχους
µελετητικών
πτυχίων,
φυσικά
πρόσωπα.
Η
εισφορά
αυτή
επιβάλλεται
στους
εργολήπτες,
αντίστοιχη εισφορά, από το 2009 και την πληρώνουν µε µία
απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής του 2007.
Η εισφορά αυτή είναι παράνοµη, ταχύτατα σας το λέω. Οι
εισφορές που προβλέπονται υπέρ του Τεχνικού Επιµελητηρίου
είναι σε µια απόφαση του 2004, 27-1-2004 στο ΦΕΚ 180Β και
είναι πολύ συγκεκριµένες ποιες εισφορές πληρώνουν τα µέλη
του ΤΕΕ και ποιες οι µελετητικές και εργοληπτικές εταιρείες.
Τώρα µπαίνει µία έξτρα εισφορά σε βάρος των µελετητών
για το πτυχίο που κατέχουν, ενώ πληρώνουν ας πούµε την
εισφορά του µέλους, πληρώνουν στο Υπουργείο για το πτυχίο,
πληρώνουν και στο ΤΕΕ ξανά για το πτυχίο.
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Αυτό είναι το όλο θέµα, το έχουµε βάλει στην
Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιµελητηρίου, δύο φορές. Την
πρώτη φορά ούτε καν το ήξερε η Αντιπροσωπεία. Τη δεύτερη
κατάλαβε περί τίνος πρόκειται, τώρα το έχουµε βάλει ήδη και
στη ∆ιοικούσα την κεντρική του Τεχνικού Επιµελητηρίου.
Έχουν επιφυλαχτεί να πάρουν νοµική συµβουλή και να
αποφασίσουν πιθανότατα και στην επόµενη ∆ιοικούσα. Γι’
αυτό και είναι λίγο επείγον, να φύγουν όσο το δυνατόν απ’ όλη
την Ελλάδα ψηφίσµατα. Ήδη ο (.) έχει απόφαση για να
κατατεθεί.
Σας διαβάζω πολύ γρήγορα λοιπόν.
Με βάση την πρόσφατη απόφαση της ∆ιοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ, σε µια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη για
τους µηχανικούς, χρεώθηκαν για πρώτη φορά οι µηχανικοί
κάτοχοι µελετητικού πτυχίου δηµοσίων έργων µία επιπλέον
εισφορά υπέρ ΤΕΕ.
Οι εργολήπτες από το 2009 όπως είπα επιβαρύνονται µε
την αντίστοιχη εισφορά.
Από την πρόσφατη απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής,
ουσιαστικά δεν προκύπτει η εν λόγω εισφορά, δηλαδή η
∆ιοικούσα Επιτροπή αποφάσισε απλά να απαλλάξει τους
µελετητές που στελεχώνουν εταιρείες από αυτή την εισφορά.
Έµµεσα λοιπόν µε αυτό τον τρόπο χρεώνει τους υπόλοιπους
χωρίς να προβλέπεται από πουθενά, ούτε από νοµοθεσία,
ούτε από άλλη απόφαση της ∆ιοικούσας.
Λέω αυτό που σας είπα πριν, ότι για την απόκτηση
µελετητικού πτυχίου δηµοσίων έργων ή την ανανέωση ή την
προαγωγή τάξης, συνάδελφοι χρεώνονται και από το
Υπουργείο Μεταφορών και ∆ικτύων, το οποίο είναι υπεύθυνο
για το σχετικό µητρώο κι όχι το Τεχνικό Επιµελητήριο
Ελλάδος. Στην πράξη αυτό που συνέβη είναι τα φυσικά
πρόσωπα που δεν είναι ενταγµένα σε µελετητικές εταιρείες, να
επιβαρυνθούν µε διπλή εισφορά ως µέλη ΤΕΕ και ως
µελετητές. Είναι οριζόντια η επιβάρυνση αυτή, δεν αφορά αν
κάποιος δουλεύει ή όχι, αν παίρνει µελέτες ή αν δεν παίρνει.
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Ένας άνεργος δηλαδή που απλά έχει µελετητικό πτυχίο
πληρώνει έξτρα εισφορά.
Με βάση τα παραπάνω λοιπόν και επειδή θεωρούµε ότι
στην παρούσα συγκυρία δεν είναι δυνατόν να επιβαρύνουµε
τους συναδέλφους µηχανικούς ούτε στο ελάχιστο, καλούµε τη
∆ιοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος,
άµεσα να λάβει σχετική απόφαση ώστε, να καταργηθεί η
εισφορά που επιβλήθηκε στους κατόχους µελετητικού πτυχίου
από 1-1-15, να καταργηθεί η εισφορά που είχε επιβληθεί από
1-1-2009 στους εργολήπτες.
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Πάντως η τελευταία που έχει επιβληθεί είναι σε
εφαρµογή απόφασης του 2007 της ∆ιοικούσας, επί Αλαβάνου,
ίσως ήτανε µια διαφοροποίηση ναι. Και στους εργολήπτες από
1-1-15 πληρώνουµε, δεν µπορούµε τώρα να ζητήσουµε τα
προηγούµενα χρόνια και να επιστραφούν ή συµψηφιστούν τα
ποσά που ήδη έχουνε δοθεί για την εισφορά αυτή από 1-1-15.
Αυτό είναι το ψήφισµα, παρακαλώ την Αντιπροσωπεία να
το στηρίξει.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ωραία,
συγγνώµη,
συγγνώµη, διαδικασία. Όσο θέλετε να κάνετε ερωτήσεις να
γράψουµε έναν κατάλογο να ρωτήσετε. Ναι θα γράψουµε έναν
κατάλογο, ναι µπορείτε να ρωτήσετε.
Μισό λεπτό να βάλουµε µία σειρά, ο συνάδελφος
Αναγνώστου, οι συνάδελφος Συγγελάκης, ο συνάδελφος
Αθουσάκης, άλλος συνάδελφος που θέλει να ρωτήσει;
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Όχι να πω κάτι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μετά, µετά θα το πεις.
Ας ξεκινήσουµε µε τον συνάδελφο Αναγνώστου,
συνάδελφε Αναγνώστου, ερώτηση.
Σύντοµα πάντα και
περιεκτικά.
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το πρώτο είναι πιο πολύ αν θες Κώστα έτσι
τυπογραφικό; Αν µπορούµε να το πούµε πιο καλά; ∆ηλαδή
κάτοχος µελετητικού, άνεργος µηχανικός. ∆εν γίνεται να είσαι
και το ένα και το άλλο. ∆ηλαδή αν είσαι άνεργος µηχανικός
έχεις φύγει και από το ΤΕΕ, έχεις διαγραφεί, έτσι;
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Θα το βάλουµε σε εισαγωγικά.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι αυτό, πιο πολύ επί είναι ψήφισµα.
∆εύτερον, ενώ συµφωνούµε απόλυτα εννοείται, θα ήθελα
αν
γίνεται
αυτό
να
το
ξαναπούµε
στην
επόµενη
Αντιπροσωπεία, αλλά να το πούµε σε Αντιπροσωπεία επόµενη
µετά και την κεντρική Αντιπροσωπεία, όπου θα θέλαµε να
γίνεται να ρωτήσετε τα µέλη του Τµήµατός µας, στην Κεντρική,
για ποιο λόγο επιβλήθηκε πρώτον. Αν όντως προβλέπεται και
ένα υπάρχουν κάποιοι οικονοµικοί λόγοι, λόγοι δυσχέρειας για
τους οποίους επιβάλλει, δεν έχει άλλους πόρους το ΤΕΕ το
Κεντρικό και ψάχνει πόρους, µην τυχόν και αυτό πάει µετά σε
αύξηση όλων των εισφορών όλων των µελών. ∆ηλαδή
καταργώντας αυτό το µεταφέρουµε σε όλους.
Γιατί τώρα
τουλάχιστον είναι µία προνοµιακή οµάδα.
Φυσικά διαφωνούµε µε αυτό, θέλουµε την κατάργησή
του, αλλά θέλουµε να γίνει και λίγο προσεκτικά. Άρα θα ήθελα
κάποιες διευκρινιστικές στην κεντρική.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος ο Συγγελάκης
ερώτηση.
ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ: Ναι ήθελα να ρωτήσω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
καταγράφεται.

Στο βήµα, στο βήµα να
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ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ:
Ήθελα να ρωτήσω αυτό προβλέπεται από
απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής ή είναι µέσω νόµου κι
αυτό έχω βγει εµµέσως από απόφαση της ∆ιοικούσας
Επιτροπής; Εµµέσως δεν προβλέπεται δηλαδή ευθέως από
απόφαση. Μάλιστα
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Αθουσάκης, στο βήµα.

Μάλιστα,

ο

συνάδελφος

ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ: Φωνάζω δυνατά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα δεν καταγράφεται, δεν
καταγράφεται στα πρακτικά µας.
ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ: Σαν παλαίµαχος κι εγώ του ΤΕΕ, αλλά όχι
τοπικά, επτά 3ετίες στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ µε
έδρα Αθήνας, Αττικής. Και επειδή θυµάµαι ότι.., βασικά µε
κάλυψε ο πρώτος που έκανε την ερώτηση. Γιατί να βιαστείτε
εσείς σαν τοπικό εδώ να αντιδράσετε, που δεν γνωρίζετε τους
οικονοµικούς λόγους. Όλοι γνωρίζουµε το ΤΕΕ δεν έχει πλέον
πόρους. Οι εισφορές από έργα, από µελέτες, από όλα αυτά
κοπήκανε από 1-1-15. Πρέπει να βρει έναν τρόπο πλέον να
εισπράττει και να µπορεί να λειτουργήσει. Θα µου πείτε θα
βρούµε τα µέλη µας; Ε, πού να αποταθούµε, αυτά λένε και οι
επί της επιτροπής ανταγωνισµού που πολλοί χτύπησαν το
ΤΕΕ, ότι πρέπει µόνοι σας να αυτοσυντηρείστε.
Άρα µε κάλυψε ο πρώτος µε την ερώτησή του. Αλλά θέλω
να θυµηθώ ότι, θυµάµαι µάλλον ότι κάποτε φάγαµε κάποιον
Πρόεδρο του ΤΕΕ, τον Κουµπλή, που τρέξατε εσείς από εδώ
από την επαρχία, βγάλατε φιρµάνια, κάνατε, ράνατε, για
κάποιες αυξήσεις τάχατες στις εισφορές. Και ήρθαν τώρα
τελευταία κάποιοι άλλοι, µας µαδάνε, µας κάνουνε, µας
ράνουνε, αλλά δεν φωνάζετε. Τον µακαρίτη τον Κουµπλή.,
µου έλεγε προσωπικά ότι όταν πάω στην Κρήτη αρρωσταίνω.
Του έλεγα έχεις την καρδιά σου πήγαινε να την κοιτάξεις, δεν
πήγε, την πάτησε.
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Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
απαντήσεις;

Συνάδελφε Μπάκιντα να

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ίσως επειδή λόγω πίεσης χρόνου δεν τα
ανέλυσα αρκετά, η ουσία είναι ότι σε όλα τα ερωτήµατα που
τέθηκαν υπάρχουν οι απαντήσεις. Το θέµα έχει συζητηθεί,
έχουµε ρωτήσει και στην Κεντρική Αντιπροσωπεία όπως σας
είπα, δύο φορές έχει µπει το θέµα. Ήταν µε απόφαση της
∆ιοικούσας Επιτροπής του 2014 µπήκε αυτή η έξτρα εισφορά,
η οποία µάλιστα έχει το παραπλανητικό τίτλο «απαλλαγή
εισφορών µελετητών που συµµετέχουν σε στελέχωση εταιρείας
η οποία καταβάλει εισφορές στο ΤΕΕ» και τα µέλη της ίδιας
της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, αµφιβάλω – να το πω
κοµψά – ότι γνώριζαν τι ψήφισαν. Εγώ τους το εξήγησα στην
κεντρική Αντιπροσωπεία, τους πήγα και τους νόµους, διότι
είναι, υπάρχει νόµος συγκεκριµένος µε ΦΕΚ που προβλέπει το
τι πρέπει να πληρώνεται. Αυτό λοιπόν είναι παράνοµο, αυτή η
επιβολή.
Τώρα η απάντηση του τέως Προέδρου Χρήστου Σπίρτζη
για το θέµα ήτανε ότι έπρεπε να τις επιβάλλουµε αυτές τις
εισφορές γιατί αλλιώς κινδυνεύαµε να µπούµε στη φυλακή.
∆ηλαδή θα παρανοµούσε υποτίθεται το ΤΕΕ. Τελικά αυτό δεν
ισχύει, δεν ξέρω αν είχε πληροφορηθεί λάθος ο προηγούµενος
Πρόεδρος, για ποιο λόγο τέλος πάντων το είπε αυτό, η ουσία
είναι ότι τώρα παρανοµεί η Κεντρική ∆ιοικούσα. Το πιο πιθανό
είναι την επόµενη βδοµάδα να πάρουν απόφαση να
σταµατήσει αυτή η εισφορά, το ελπίζω τουλάχιστον κιόλας.
Μπήκε ήδη στη ∆ιοικούσα την κεντρική αν χρειάζεται το
Τεχνικό Επιµελητήριο τώρα πόρους. ∆εν µπορεί να βάζει
χαράτσια και να διαλέγει µια οµάδα που µπορεί εύκολα να
βάλει ένα χαράτσι και να βάζει οριζόντια ένα χαράτσι. Η
αλήθεια είναι ότι τα έσοδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου είναι
µειωµένα, αυτό θα µπορούσε να συζητηθεί και να βρεθεί
τρόπος να αυξηθούν ή να µειωθούν οι δαπάνες ανάλογα τι
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είναι το καλύτερο για τους συναδέλφους. Όµως δεν µπορούµε
στην παρούσα συγκυρία να το κάνουµε έτσι οριζόντια.
Όλη η Ελλάδα συµφωνεί, από εδώ ξεκίνησε αλλά από την
ΑΚΑΜ ξεκίνησε, αλλά συµφωνεί όλη η Ελλάδα. ∆εν έχει
εκφράσει κανένας αντίθετη άποψη και στη ∆ιοικούσα την
κεντρική περιµένουν απλά τη νοµική συµβουλή. Τώρα αν για
κάποιο λόγο αλλάξουν άποψη και δεν το ψηφίσουν δεν το
ξέρω. ∆εν είναι όµως λογικό να επιβαρύνουµε τους
συναδέλφους χωρίς καµία αιτιολογία. Και µην ξεχνάµε το ότι
είναι παράνοµο.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι αλλά γιατί έγινε.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Έγινε προφανώς για την εύρεση πόρων.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Και τι θα επιφέρει, αυτό αν καταργηθεί τι θα
επιφέρει, δηλαδή αν ψάξουµε τους πόρους από αλλού.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: ∆εν ξέρω τι θα επιφέρει σε ποσό αν αυτό
εννοείς.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: ∆εν πρέπει να µάθεις;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Αλλά αυτό δεν σχετίζεται.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Σχετίζεται αν γυρίσει πίσω σε όλα τα µέλη.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Κοίταξε να δεις, ακόµα και σε όλα τα µέλη να
γυρίσει πίσω, δεν είναι δυνατόν να βάζεις παράνοµα µία
εισφορά επειδή το αποφάσισε κάποιος.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πριν κατέβεις από το βήµα
συνάδελφε, τι τάξη µεγέθους είναι αυτή η εισφορά; ∆ηλαδή
προσδιόρισέ µας την.
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Μικρή είναι, είναι 50 ευρώ σε πρώτη φάση, το
χρόνο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: 50 ευρώ το χρόνο;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
Επιπλέον της εισφοράς των 65 ευρώ που
έχουνε., των 50 ή των 65 ευρώ που υπάρχει σαν µέλη.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μάλιστα και είναι άπαξ
δηλαδή, ωραία.
Συνάδελφοι
ησυχία
καταρχήν
να
προχωρήσουµε.
Παρακαλώ συνάδελφοι, µα µην εξάπτεστε, ησυχάστε, εντάξει
ησυχάστε.
Ο συνάδελφος ο Αντιπρόεδρος ο Μιχάλης ο Χωραφάς
θέλει να κάνει µία σύντοµη τοποθέτηση και επιπλέον να
ρωτήσω αν κάποιος άλλος θέλει να κάνει κάποια σύντοµη
τοποθέτηση. Ο συνάδελφος ο Κλάδος.
Άρα για να κλείσουµε τον κύκλο αυτό των τοποθετήσεων,
Χωραφάς λοιπόν, Κλάδος, άλλος συνάδελφος που θέλει να
κάνει σύντοµη τοποθέτηση για το θέµα αυτό; ∆εν υπάρχει, άρα
ξεκινάµε.
Συνάδελφε Χωραφά.
ΧΩΡΑΦΑΣ: Συνάδελφοι και από µένα χρόνια πολλά σε όλους
και συγχαρητήρια στον Γιώργο τον Φουρναράκη για την
τοποθέτηση, καλή δύναµη στο καινούριο του το έργο.
Για το θέµα τώρα που εισηγείται ο Κώστας, καταρχήν να
πω ότι προφανώς είναι απόλυτα σύµφωνος, όµως αυτό το
οποίο θα πρέπει να τονιστεί σε σχέση µε αυτή την απόφαση
της ∆ιοικούσας που τελικά ερµηνεύτηκε και µετουσιώθηκε στην
πληρωµή αυτών των 50 ευρώ, 50 ευρώ είπες Κώστα; Είναι ότι
δεν έγινε κατανοητό κατά την άποψή µου όπως τόνισε και ο
εισηγητής, ποιες ήτανε οι επιπτώσεις της απόφασης. ∆ηλαδή
κατά πάσα πιθανότητα ένα θέµα συζητήθηκε πολύ γρήγορα,
ακούστηκε η θετική χροιά της εισήγησης ότι απαλλάσσουµε
κάποιους, και δεν τονίστηκε ότι όλοι οι υπόλοιποι
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επιβαρύνονται. ∆ηλαδή αυτό που θα έπρεπε κυρίως να
στηλιτεύουµε, ότι είναι αν ο Πρόεδρος ή η ∆ιοικούσα ή το
Τεχνικό Επιµελητήριο τέλος πάντων θέλει να βάλει µια
εισφορά, πρέπει να έχει πρώτα απ’ όλα την παρρησία και την
τόλµη να παρουσιάσει στους συναδέλφου ότι υφίσταται µια νέα
εισφορά κι όχι από το παραθυράκι ας πούµε να περνάει κάτι.
Αυτό είναι το νούµερο ένα το οποίο θα ήθελα να
επισηµάνω.
Τώρα όσον αφορά το θέµα το οικονοµικό, είναι νοµίζω
αυτονόητο ότι αν η ∆ιοικούσα αποφασίζει και η Αντιπροσωπεία
κατ’ επέκταση ότι πρέπει να υποστούµε επιβαρύνσεις, θα τις
υποστούµε. ∆ηλαδή δεν είναι αν θέλουµε ή αν δεν θέλουµε,
αυτή είναι η διοίκησή µας, αυτή αποφασίζει για µας και για τα
συµφέροντά µας. Αν δεν έχει πόρους και χρειάζεται πόρους
για να λειτουργήσει, προφανώς και θα επιβαρύνει εµάς, τα
µέλη της, µε κάποια εισφορές. Μακάρι να βρει και άλλους
τρόπους να εισπράττει χρήµατα αλλά είναι δικαίωµα της
διοίκησης να παίρνει τέτοιες αποφάσεις και φυσικά των µελών
να αντιδράσουν µε όποιο τρόπο µπορούν.
Από ‘κει και πέρα η πρόκληση για τη σηµερινή εποχή,
είναι να βρει το Τεχνικό Επιµελητήριο πρώτα απ’ όλα κεντρικά
και κατά δεύτερο λόγο τοπικά, γιατί ακούστηκαν και πολλά για
την τοπική ∆ιοικούσα, αλλά πρώτα απ’ όλα κεντρικά, να βρει
το ρόλο αυτό που πρέπει και να µετασχηµατιστεί σ’ ένα
Οργανισµό, όπου οι µηχανικοί θα είναι γι’ αυτό περήφανοι και
θα είναι ευχαριστηµένοι που θα πληρώνουν την εισφορά των
50 ευρώ η κάθε εισφορά, γιατί αυτά που θα λαµβάνουν από το
Τεχνικό Επιµελητήριο, θα είναι τέτοια που θα χαίρονται οι
µηχανικοί να πληρώνουν. Θα χαίρονται να είναι µέλη του, θα
χαίρονται από τις υπηρεσίες τις οποίες λαµβάνουν. Κι αν
θέλετε την ταπεινή µου άποψη σ’ αυτές τις δύσκολες σήµερα
οικονοµικά συνθήκες, είναι και ο µόνος τρόπος για να
επιβιώσει. Γιατί αν τελικά περικοπούν κι άλλο τα οικονοµικά
δεδοµένα του, δεν νοµίζω ότι θα µπορεί πολύ καιρό να αντέξει
µε εισφορές σαν κι αυτές ή κάποιες άλλες εισφορές που θα
έρθουν, γιατί τα µέλη προβλέπω να διαγράφονται το ένα µετά
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το άλλο, οπότε το πρόβληµα δεν θα λυθεί, θα µετακυλιστεί για
το επόµενο διάστηµα.
Το στοίχηµα είναι να καταφέρει να βρει ένα καινούριο
ρόλο, υπηρεσίες που θα παρέχει στα µέλη, τις οποίες θα είναι
χρήσιµες και πολύτιµες, ώστε να µπορούν να υποστούν αυτές
τις επιβαρύνσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούµε το συνάδελφο
Χωραφά, ο συνάδελφος Κλάδος, σύντοµα όσο µπορούµε.
ΚΛΑ∆ΟΣ: Ένα δευτερόλεπτο.
Η επιβάρυνση για τους εργολήπτες είναι δεκάδες χρόνια
τώρα, εγώ θυµάµαι από την αρχή και πληρώνω. Το διάστηµα
2000-2005 που ήµουνα στη ∆ιοικούσα, είχε φέρει ο τότε
Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ο συνάδελφος ο Ριχάρδος ο
Ποβάσκη ένα ψήφισµα που ψηφίστηκε οµόφωνα εδώ για την
κατάργηση αυτού του χαρατσιού για τους εργολήπτες που
πήγε στην Αθήνα.
Μετά από δέκα χρόνια αντί να καταργηθεί αυτό
επιβλήθηκε στους µελετητές έτσι; Αν χρειαστεί να αυξήσουµε
την εισφορά ή να πληρώνουµε πρέπει να είναι εξίσου για
όλους τους συναδέλφους παιδιά, οι εργολήπτες δηλαδή τι; Οι
µισοί θα µπούνε στη φυλακή στο τέλος. Θα βάλετε στους
εργολήπτες κι αντί να καταργηθεί βάλαµε στους µελετητές; Σε
όλους εξίσου, δηλαδή 122 κόµµα τόσο θυµάµαι εγώ χρόνια και
το πληρώνω.
Άρα το 2009 να το διορθώσετε, πιθανόν να υπήρξε για
αύξηση τότε, να αυξήθηκε. Να γράψετε ξέρω δεκάδες χρόνια,
δεν θυµάµαι τώρα πότε ήτανε, πάντως σίγουρα µετά το ’90.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Και ποια είναι η εισφορά
στους εργολήπτες συνάδελφε; Ποια είναι η εισφορά; 50, 50,
µάλιστα.
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Πριν τεθεί το θέµα για ψήφιση, παρακαλώ, συνάδελφε
Μπάκιντα µια τελευταία ερώτηση για διευκρίνιση. Στην
κεντρική Αντιπροσωπεία έχει τεθεί το θέµα;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Στην κεντρική Αντιπροσωπεία τέθηκε το θέµα,
δύο φορές, το είπα και πριν, την πρώτη ως ερώτηση προς τον
Πρόεδρο Σπίρτζη τότε και τη δεύτερη µε τον συνάδελφο
Σεραφίδη που Προεδρεύει, τον προεδρεύων Αντιπρόεδρο, ο
οποίος δεσµεύτηκε, επειδή όλοι συµφωνούσαν ας πούµε, δεν
µπήκε σαν θέµα χωριστό, όλοι συµφωνούσαν και δεσµεύτηκε
να το στείλει στη ∆ιοικούσα και µε τη νοµική συµβουλή της
υπηρεσίας να πάρει απόφαση η ∆ιοικούσα Επιτροπή. Αυτό
δηλαδή έγινε στην Αντιπροσωπεία κι αυτή τα στιγµή πήγε στη
∆ιοικούσα Επιτροπή και περιµένουν τη νοµική συµβουλή.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: ∆ηλαδή η Αντιπροσωπεία το
έστειλε στη ∆ιοικούσα;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να αποφασίσει η ∆ιοικούσα;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Επειδή δεν υπήρχε η δυνατότητα να µπει ως
θέµα στην Αντιπροσωπεία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Άρα δεν συζητήθηκε.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Σαν θέµα όχι, συζητήθηκε τουλάχιστον ας πούµε
δέκα συνάδελφοι βγήκαν στο βήµα και µίλησαν για αυτό το
πράγµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Και τους παραπέµψανε στη
∆ιοικούσα, µάλιστα.
Ωραία εποµένως κλείνει ο κύκλος της συζήτησης για το
θέµα αυτό.
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
∆εν πήραµε απόφαση στη ∆ιοικούσα του
τµήµατος έτσι; Στη ∆ιοικούσα του τµήµατος εδώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εδώ, εδώ, αλλά µιλάµε για
την Αθήνα µίλησα εγώ.
Εποµένως το θέµα αυτό τίθεται για ψήφιση µε τις
διορθώσεις αυτές που ειπώθηκαν. Παρακαλώ όσοι συνάδελφοι
υπερψηφίζουν αυτό το ψήφισµα να σηκώσουνε τα χέρια τους.
Ποιοι είναι υπέρ; Μπορείς να µετρήσεις συνάδελφε; Ποιοι είναι
υπέρ, µιλάµε για τα µέλη της Αντιπροσωπείας, τα µέλη πάντα,
ποιοι είναι υπέρ;
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μία διευκρίνιση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τι διευκρίνιση;
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:
µικροφώνου)

(∆εν

αποδίδεται

καθαρά,

µιλάει

εκτός

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ποιοι είναι υπέρ; Ξανά ποιοι
είναι υπέρ του ψηφίσµατος αυτού;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ποιοι δεν είναι υπέρ;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία πάµε ανάποδα, ποιοι
είναι κατά από τα µέλη της Αντιπροσωπείας; Μηδέν, ποιοι
είναι παρών; Παρών; Κανένας. Ποιοι είναι υπέρ; Όλα τα
υπόλοιπα µέλη.
Ωραία, µία διόρθωση στο συγκεκριµένο, το στέλνεις για
να το προωθήσουµε.
Μετά από αυτό να προχωρήσουµε, έχουµε άλλο ένα θέµα
να το συζητήσουµε τελευταίο.
ΘΕΜΑ 4 ο
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Προβλήµατα από τις προβλέψεις του νόµου 4281/2014,
που αφορά τις δηµοπρατήσεις έργων και τις προκηρύξεις
µελετών

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πάµε στο κυρίως θέµα που
είχαµε βάλει στην ηµερήσια διάταξη που είναι τα προβλήµατα
από τις προβλέψεις του 4281 του 2014 για τις δηµοπρατήσεις
έργων, προκηρύξεις µελετών και θα παρακαλούσα µια πολύ
σύντοµη έτσι εισήγηση δική µου.
Θα παρακαλούσα συνάδελφοι λίγο ησυχία, η ώρα είναι
10 παρά 25, συνάδελφοι άµα θέλετε να κουβεντιάσετε λίγο,
βγείτε λίγο στον προθάλαµο, αλλά θα παρακαλούσα λίγο
ησυχία. Θα κάνω µία σύντοµη εισήγηση εγώ και θα καλέσουµε
στη συνέχεια τον Πρόεδρο του ΣΑΤΕ, τον Πρόεδρο των
Εργοληπτών Ηρακλείου και όλους τους άλλους Προέδρους (.)
να µας πουν τις απόψεις τους για το θέµα αυτό. Και βέβαια
πως θα περπατήσει καθότι αυτό το θέµα είναι σε εξέλιξη, σε
ραγδαία εξέλιξη.
Μια σύντοµη αναδροµή.
Από το ∆εκέµβρη του 2013 ξεκίνησε η συζήτηση από την
τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, να
δηµιουργηθεί ένα ενοποιηµένο νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο
θα ρυθµίζει όλα τα θέµατα σχετικά µε την ανάθεση και την
εκτέλεση όλων των έργων, των προµηθειών, των υπηρεσιών,
δηλαδή την εκτέλεση όλων των δηµοσίων συµβάσεων,
ανεξαρτήτως προϋπολογισµού.
Η εκπόνηση του νοµικού αυτού πλαισίου ανατέθηκε στην
ΕΑΑ∆ΗΣΥ,
δηλαδή
την
Ανεξάρτητη
Αρχή
∆ηµοσίων
Συµβάσεων, η οποία έθεσε σε διαβούλευση, σχετική
διαβούλευση, το σχετικό νοµοσχέδιο αρχές του ’14 και τελικά
ψηφίστηκε ως µέρος βήτα του νόµου 4281/2014 από το άρθρο
14 έως το άρθρο 236.
Τα παραπάνω ήταν απαίτηση για την προσαρµογή της
ελληνικής νοµοθεσίας, προς τις διατάξεις των οδηγιών
2004/18, 2004/17, 2005/51, 2005/75 και 89665 περί
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συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
έργων, προµηθειών και περιουσιών.
Όλη η φιλοσοφία του νόµου του 4281 συνοψίζεται στο
άρθρο 16, όπου αναφέρεται, αναφέρω τι λέει το άρθρο 16, (οι
αναθέτουσες αρχές αντιµετωπίζουν τους οικονοµικούς φορείς
– οικονοµικούς φορείς ονοµάζει τους µελετητές, τους
εργολήπτες κ,λ.π. – ισότιµα και χωρίς διακρίσεις – έτσι λέει ο
νόµος – ενεργώντας µε διαφάνεια και αναλογικό τρόπο και
υποχρεούται να τηρούν τις αρχές της αµοιβαίας αναγνώρισης,
στης προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος, της προστασίας
των
δικαιωµάτων
των
ιδιωτών,
της
ελευθερίας
του
ανταγωνισµού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της
βιώσιµης και αειφόρου ανάπτυξης.
Ο σχεδιασµός µίας διαδικασίας ανάθεσης δεν επιτρέπεται
να αποσκοπεί στην καταστρατήγηση του πεδίου εφαρµογής
των διατάξεων του παρόντος νόµου ή στον τεχνητό περιορισµό
του ανταγωνισµού. Περίπτωση τεχνητού περιορισµού του
ανταγωνισµού συντρέχει όταν ο σχεδιασµός µίας διαδικασίας
ανάθεσης αποσκοπεί στην αδικαιολόγητη προνοµιακή ή
δυσµενή µεταχείριση συγκεκριµένων οικονοµικών φορέων).
Αυτά λέει το άρθρο 16.
Με τον νόµο 4155/2013, θεσπίστηκε το εθνικό σύστηµα
ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων το ΕΣΗ∆ΗΣ που θα είναι
µία ψηφιακή πλατφόρµα, µέσω της οποίας υποστηρίζονται µε
ηλεκτρονικό τρόπο, όλα τα στάδια που αφορούν την ανάθεση
των
δηµοσίων
συµβάσεων
γενικώς,
έργων,
µελετών,
υπηρεσιών.
Η ηλεκτρονική διεξαγωγή θα γίνεται για συµβάσεις πάνω
από 60.000 ευρώ. Αυτό τώρα που λέγαµε πριν, οι αναθέσεις,
πάνω από 60.000 ευρώ πρέπει να γίνεται αυτή η ιστορία.
Στόχος – κατά το νόµο – είναι η αυτοµατοποίηση, επιτάχυνση,
απλούστευση και τυποποίηση των διαδικασιών. Φυσικά και
των οδηγιών που µας επιβάλουν οι οδηγίες την εφαρµογή του
νόµου.
Απαιτεί όµως εκπαίδευση, διαπίστευση, εγγραφή και
αυθεντικοποίηση χρηστών µε ανάλογο εξοπλισµό. Υποχρέωση
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για χρήση του ΕΣΗ∆ΗΣ ήταν – του ηλεκτρονικού δηλαδή
συστήµατος – ήταν για τους φορείς της κεντρικής Κυβέρνησης,
για υπηρεσίες 1-7-14 και για τα έργα 1-1-15.
Με την µε αριθµό απόφαση 22015/27-2-15 του Υπουργού
Οικονοµίας, οφείλω να πω µετά από µία σοβαρή, την πιο
σοβαρή παρέµβαση του ΣΑΤΕ, µετατέθηκε η υποχρέωση αυτή,
για µεν τις συµβάσεις υπηρεσιών 1-7-15 και για τα έργα 1-1215.
Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων
το. (αλλαγή κασέτας)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Η γενική έναρξη ισχύος του
νόµου 4281/14 ήταν η 1-3-15, αρχές του Μάρτη, για τη
δηµοπράτηση και ανάθεση των δηµοσίων έργων και θα έπρεπε
να
είχαν
προετοιµαστεί
τουλάχιστον
τα
σχέδια
των
προβλεποµένων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, για το µητρώο
εργοληπτικών επιχειρήσεων, για τον κανονισµό ανάθεσης των
δηµοσίων και για τον κανονισµό εκτέλεσης των δηµοσίων
έργων. ∆ηλαδή µιλάµε για νέο κώδικα εκτέλεσης έργων.
Επίσης θα έπρεπε να είχαν επιλυθεί σειρά προβληµάτων,
από την άµεση εφαρµογή του νόµου την 1-3-2015, όπως τι
γίνεται µε την κατάργηση των πρότυπων διακηρύξεων, τι
γίνεται µε τις ενηµερότητες πτυχίων, µε την αδυναµία της
τύχης
των
καλούµενων
τάξεων
σε
σχέση
µε
το
προϋπολογισµό, θέµατα µε ΑΠΕ, θέµατα που ρυθµίζει σήµερα
ο 3669/2008. Ο κώδικας δηλαδή εκτέλεσης δηµοσίων έργων.
Το θέµα αυτό είχε προηγηθεί για την προκήρυξη των
µελετών από 1-7-14 µε συνέπεια τη µη προκήρυξη µελετών
από 1-7-14. Οι µελέτες σε όσο τουλάχιστον γνωρίζω εγώ και
από τις επαφές που έχω στο Υπουργείο, ουσιαστικά έχουν
παγώσει, δεν προκηρύσσονται µελέτες αυτή τη στιγµή.
Τοµείς όπως τα συστήµατα δηµοπράτησης, το στάδιο
εκτέλεσης των έργων, η έννοµη προστασία κατά την εκτέλεση
των
έργων,
οι
αναλύσεις
τιµών,
οι
αναθεωρήσεις,
επιµετρήσεις,
πιστοποιήσεις,
αλλά
και
το
µητρώο
εργοληπτικών επιχειρήσεων, είναι κρίσιµη που δεν είχαν
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ρυθµιστεί από το νόµο 4281/2014, αλλά θα έπρεπε να
τακτοποιηθούν µε την έκδοση, µε την άµεση έκδοση
Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, ενώ λόγω των ιδιαιτεροτήτων της
εκτέλεσης των δηµοσίων έργων στην Ελλάδα, ήταν ήδη
ρυθµισµένη αυτή η διαδικασία µε ένα συγκεκριµένο θεσµικό
πλαίσιο, το νόµο 3669/08, σε σχέση βέβαια µε τα υπόλοιπα
πεδία των δηµοσίων συµβάσεων. ∆ηλαδή σε σχέση µε τις
µελέτες και τις υπηρεσίες και τις προµήθειες.
Έχοντας τα παραπάνω υπόψη τους εδώ οφείλω να ορίσω
τη δραστηριότητα των εργοληπτικών οργανώσεων της χώρας,
τους ΣΑΤΕ, τους ΠΕΜΕ∆Ε, των τοπικών εργοληπτικών
οργανώσεων, έκαναν επανειληµµένες παρεµβάσεις, θα µας τα
πουν βέβαια οι ίδιοι, µε επιστολές και παραστάσεις, όπου
τέθηκε η αναγκαιότητα για αναβολή ισχύος του 4281, για την
1-12-16, προκειµένου να προκύψει ένα ενιαίο και σαφώς
προσδιορισµένο
πλαίσιο
µε
βάση
την
υφιστάµενη
κωδικοποίηση του νόµου 3669.
Μετά λοιπόν από τα παραπάνω και προκειµένου να
µπορούν να δηµοπρατηθούν έργα άµεσα, καθώς και να
προκηρυχθούν µελέτες του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε το
άρθρο 37 του νόµου 4320/2015, αναστέλλει ορθά την ισχύ του
κεφαλαίου βήτα του νόµου 4281/2014, µέχρι τις 31-12-15.
Σκοπός είναι να προετοιµαστούν οι αρµόδιοι φορείς και κυρίως
το Υπουργείο, για την αλλαγή του νοµικού πλαισίου, σ’ ένα
ενοποιηµένο νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα ρυθµίζει τα
θέµατα όλων των δηµοσίων συµβάσεων, έργων, υπηρεσιών
και προµηθειών.
Για τους λόγους αυτούς το τµήµα µας εδώ, σε
συνεργασία µε τις τοπικές εργοληπτικές και τις πανελλαδικές
εργοληπτικές οργανώσεις, θα πρέπει έγκαιρα να υποβάλλουν
συγκεκριµένες προτάσεις για την αλλαγή και συµπλήρωση, σε
όλο το εύρος, του υπό αναστολή εφαρµογής νόµου 4281. Και
θα ήθελα να προσθέσω εδώ και δυο τρία άλλα πράγµατα. Ότι
όχι µόνο για το πεδίο εφαρµογής του 4281, αλλά και για το
αναµενόµενο κώδικα, τον κανονισµό εκτέλεσης έργων που
αναµένεται να συνταχθεί και αυτός. Καθώς επίσης µου έχει
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κάνει εντύπωση το εξής και ήθελα να ρωτήσω και τον κ.
Αθουσάκη που παρακολουθεί τα θέµατα κεντρικά. Μου έχει
κάνει το εξής, δηµοσιεύτηκαν οι πρότυπες προκηρύξεις για τη
δηµοπράτηση έργων. Η προκήρυξη τύπο άλφα και η
προκήρυξη τύπου βήτα, προχθές δηµοσιεύτηκαν, οι οποίες
επικαλούνται την εφαρµογή του άρθρου 170 του 4281. Και οι
προκηρύξεις αυτές είναι σε άµεση εφαρµογή από τη
δηµοσίευση στο ΦΕΚ. Μου κάνει εντύπωση.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Όχι σε άµεση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έτσι λέει, σε άµεση λέει, το
έχω εδώ, εδώ το έχω. Με τη δηµοσίευση στο νόµο.
Εν πάση περιπτώσει, αφού έχει ανασταλεί ο νόµος πώς
ισχύουν οι προκηρύξεις; Αυτό είναι ένα ερώτηµα που µου έχει
κάνει εντύπωση.
Επίσης να πω το εξής, ότι το σκέλος που αφορά την
ανεξάρτητη αρχή δηµοσίων συµβάσεων και προµηθειών,
δηλαδή το ηλεκτρονικό σύστηµα, έχει τεθεί σε διαβούλευση και
νοµίζω έχει αποσταλεί σε εσάς, στο ΣΑΤΕ και σε άλλους
φορείς, προκειµένου να διατυπώσουν απόψεις. Αλλά έχει τεθεί
κι ένα όριο διαβούλευσης, το οποίο είναι 29 Μαΐου.
Άρα λοιπόν βλέπουµε ότι υπάρχει µία ραγδαία
κινητικότητα και γι’ αυτό το λόγο το βάλαµε κι εµείς το θέµα
εδώ στο τοπικό τµήµα, όχι ότι µπορούµε να αλλάξουµε τα
πάντα, αλλά τι προτείνω εγώ που εισηγούµαι και το θέµα. Να
συσταθεί µία 5µελής επιτροπή για τα θέµατα των έργων, από
ανθρώπους της πρώτης γραµµής, από ανθρώπους που
ασχολούνται µε έργα και µία άλλη 5µελης επιτροπή από
ανθρώπους πρώτης γραµµής µελετών, να κάτσουν να
χτενίσουν τα θέµατα αυτά, τόσο το 4281, όσο και του κώδικα
εκτέλεσης
δηµοσίων
έργων
και
να
κάνουν
κάποιες
συγκεκριµένες προτάσεις. Βέβαια ο τοπικός σύλλογος έχει
κάνει κάποιες προτάσεις τις οποίες τις έχω δει, τις έχει
υιοθετήσει και η ∆ιοικούσα Επιτροπή, οι οποίες κυρίως
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εστιάζονται στα κατώτατα όρια και διάφορα άλλα.
Εγώ
νοµίζω όµως ότι πρέπει να επεκταθεί η πρότασή µας.
Εποµένως εγώ προτείνω να µην., αυτό θα το κρίνει το
Σώµα, να µην περιµένουµε τις µόνιµες επιτροπές όταν θα
γίνουν, αλλά µια 5µελή επιτροπή για τα έργα, από µάχιµους
µηχανικούς, της πρώτης γραµµής, που έχουν σχέση µε τα
θέµατα αυτά, που να επιλέγονται από τους εργολάβους, από
τις υπηρεσίες κ.λ.π. και που να κάνουν συγκεκριµένες
προτάσεις και το ίδιο για τις µελέτες.
Αυτό είναι εν κατακλείδι το ζήτηµα που θέτω εγώ.
Μετά τη σύντοµη τοποθέτηση, εγώ θα παρακαλούσα να
µας κάνει µία αντίστοιχη τοποθέτηση ο κ. Αθουσάκης που έχει
πρωταγωνιστήσει
γι’
αυτό
το
θέµα,
ο
Στέφανος
ο
Μπελιµπασάκης και όλοι όσοι άλλοι συνάδελφοι θέλουν να
τοποθετηθούν.
Παρακαλώ ο κ. Αθουσάκης.
ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ: Σαν Πρόεδρος τώρα του ΣΑΤΕ που ανεβαίνω
στην έδρα, χαιρετίζω τη συνέλευσή σας σήµερα. Βεβαίως ο
Γιάννης ο Χαρωνίτης άρρωστος που είναι µε πήρε ένα
τηλέφωνο αν µπορώ να έρθω µια και βρέθηκα Ηράκλειο.
Εξάλλου εδώ κατοικώ άσχετα αν το 70% του χρόνου µου είµαι
Αθήνα και πραγµατικά χαίροµαι όταν περιφερειακά τµήµατα
στου ΤΕΕ πιάνουν θέµατα των κατασκευών, διότι είναι ένας
τοµέας που κρατιέται ακόµα από τους µηχανικούς. Αν και οι
φορείς που τον κρατάνε έχουν αρκετά συκοφαντηθεί και κατά
κάποιο τρόπο πρέπει και το ΤΕΕ και ο ίδιος ο εργοληπτικός
κόσµος, να δώσει µία προσπάθεια, να αποµυθοποιηθούν όλες
αυτές οι κακές εντυπώσεις που δίνουν στον εργοληπτικό
κόσµο, στις κατασκευές, η κοινή γνώµη και να ανατρέψουν
αυτή την αντίληψη.
∆ιότι δυστυχώς συνέχεια ακούµε οι
εργολάβοι, τα λαµόγια κι όλα αυτά τα πράγµατα.
Ο Σύνδεσµος Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών που
εκπροσωπεί όλες τις τεχνικές εταιρείες που εκτελούν δηµόσια
έργα στην Ελλάδα, µαζί µε τις λοιπές εργοληπτικές
οργανώσεις που κυρίως εκπροσωπούν φυσικά πρόσωπα,
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ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, όπως είναι η ΠΕ∆ΜΕ∆Ε,
η ΠΕ∆ΜΥΕ∆Ε, η ΠΕΣΕ∆Ε και από µας ο αποσπασµένος
κλάδος, παρόλο που είναι µέλη µας, είκοσι µεγάλοι που
θέλουν να λέγονται ΣΤΕΑΤ δηλαδή Σύνδεσµος Ανωτέρων
Τεχνικών Εταιρειών, παρά που είναι µέλη δικά µας, θέλουν
πότε – πότε να µαζεύονται και να τα λένε.
Εµείς τους
φωνάζουµε ότι δεν κάνουν καλά.
Πρέπει όλοι µαζί µε το νέο νόµο, όχι αυτόν που εκκρεµεί,
αυτόν που πάει να ψηφιστεί, να περάσει κάποια στιγµή και να
δούµε πως θα περάσει, καινούριος ή θα αποσυρθεί ο 4281; Θα
το δούµε. Να δώσουν την ικµάδα τους, ούτως ώστε να µπει
τελείως η διαφάνεια σε τέτοιο βαθµό που επιτέλους να
ελέγχονται µε πλήρη διαφάνεια τα δηµόσια έργα στην Ελλάδα,
από
τη
στιγµή
που
προγραµµατίζονται,
µέχρι
που
παραδίδονται. Όλα να είναι στο ηλεκτρονικό διαδίκτυο.
Ενδιάµεσά τους στάδια, παραλαβές, κριτικές των επιτροπών
παραλαβής, όλοι αυτοί να καταγραφούν σ’ ένα µητρώο,
προκειµένου οι κακοί, οι κακοί συνάδελφοι, που υπάρχουν και
σε εµάς, όπως υπάρχουν σ’ όλους τους κλάδους, να
αποµονωθούν για να πετάξουµε κι εµείς από πάνω µας αυτό
το στίγµα, να µην µπορούµε να σταθούµε κάπου, παρά όταν.,
οι κακοί εργολάβοι, τα λαµόγια κ.λ.π., κ.λ.π.
Οι βιοµήχανοι πριν 40 χρόνια λεγότανε λαµόγια,
καταφέρανε µε οργάνωση, µε τρόπο σωστό και σήµερα να λέµε
βιοµήχανοι όλη η κοινωνία και να στάζει µέλι η γλώσσα τους.
και να πηγαίνει στη συνέλευσή τους και ο Πρόεδρος της
∆ηµοκρατίας και ο Πρωθυπουργός. Εµείς δεν τα έχουµε αυτά.
Άρα είναι µία ευκαιρία µε το νέο νόµο δηµοσίων έργων,
να απαλλαγούµε και από τα προβλήµατα που κουβαλάει ο
παλιός ο νόµος και από τα σηµεία αδιαφάνειας που φέρει ο
παλιός ο νόµος, προκειµένου να επιτύχουµε το στόχο µας και
εµείς σαν ΣΑΤΕ, πιστεύω και οι λοιπές εργοληπτικές
οργανώσεις, είµαστε πρωτοπόροι σ’ αυτή την κατεύθυνση. Γι’
αυτό, για το νόµο 4281 από την αρχή φωνάζαµε ότι δεν
κινείται στη σωστή κατεύθυνση.

Συ νε δρί α ση 7 η

29 η ς Απρι λ ί ου

2015

σε λ ί ς

56

Ο νόµος 4281 ψηφίστηκε πρόχειρα, γρήγορα, έγινε ένας
αχταρµάς διατάξεων, προκειµένου να ικανοποιηθούν τροϊκανές
υποχρεώσεις. Γι’ αυτό τον φέρανε και µία νύχτα χωρίς καν να
το πάρουµε χαµπάρι, Αύγουστο µήνα στη Βουλή, χωρίς να
λάβουν υπόψιν καθόλου τις θέσεις των εργοληπτικών
οργανώσεων κι άλλων φορέων ΕΜ∆Υ∆ΑΣ κ.λ.π. ∆ιότι και η
ΕΜ∆Υ∆ΑΣ έχει λόγο σαν επιβλέπουσα αρχή σε όλα τα έργα,
ούτε και αυτοί το γνωρίζανε και κατά κάποιο τρόπο µας
αιφνιδιάσανε όλους.
Τι ήτανε ο 4281; Μια συρραφή θέσεων που πήραν
βεβαίως από τις παλιές οδηγίες, οι οποίες δεν ισχύανε τη
στιγµή που ψηφιζότανε ο νόµος κι αυτό είναι το παράδοξο, ότι
είχαν ενσωµατώσει οδηγίες αυτές που ίσχυαν µέχρι τέλος του
’13. Φλεβάρη του ’14 βγήκαν οι νέες οδηγίες περί δηµοσίων
έργων, συµβάσεων, µελετών κ.λ.π., το ’14 Φλεβάρη. Είχαν
περιθώριο να πάρουν τις οδηγίες αυτές να τις ενσωµατώσουν
κι εν πάση περιπτώσει να γίνει ένας νόµος µε επιµέρους
άρθρα που να προβλέπει όλο αυτό το φάσµα παραγωγής
δηµοσίων έργων, που όπως ανέφερε και ο Πρόεδρός σας
εδώ, έχουν παραληφθεί. ∆ηλαδή στην ουσία ψηφίστηκε ένας
νόµος, γενικές αρχές, που περιελάµβανε το 20% των θεµάτων
εκείνων που απαιτούν να κατασκευάζονται τα δηµόσια έργα
και αφήσανε το 80% να περάσει µε Προεδρικά ∆ιατάγµατα.
Πράγµα που εµείς δεν θέλαµε µε τίποτα, θέλαµε να υπάρχει
διαφάνεια µέσα στη Βουλή, τι περνάει όταν αφορά µάλιστα και
σοβαρά θέµατα στην παραγωγή δηµοσίων έργων.
Είπαµε όµως ότι ήτανε µία τροϊκανή υποχρέωση, έπρεπε
να πουν ότι ψηφίστηκε ένας νόµος για τα δηµόσια έργα, να τον
παρουσιάσουνε στους τροϊκανούς και αγνοήσανε ακόµα κάθε
πρόταση, όπως είπα προηγουµένως, των εργοληπτικών
οργανώσεων και λοιπόν φορέων, ΕΜ∆Υ∆ΑΣ κ.λ.π. Γι’ αυτό
ήτανε µε µαθηµατική ακρίβεια βέβαια, ότι θα αποτύγχανε, δεν
θα µπορούσαν µε τις γενικές αρχές που έβαλε, µε τόση
προχειρότητα και οι οποίες ακολουθούσανε παλιές οδηγίες
που δεν ισχύανε επαναλαµβάνω τη στιγµή που περνούσε ο
νόµος, να συνταχθούν και να περάσουν εύλογα τα τρία

σελίς 57

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 .

προβλεπόµενα Προεδρικά ∆ιατάγµατα, για τα µητρώα
εργοληπτικών επιχειρήσεων, για την ανάθεση των έργων,
τρόπο ανάθεσης των έργων που είναι πάρα πολύ σοβαρός ο
τρόπος ανάθεσης. Και τρίτον τον τρόπο εκτέλεσης κανόνες
των δηµοσίων έργων.
Αυτά τα τρία Προεδρικά ∆ιατάγµατα πέσανε λοιπόν στην
διεσκιλίδα των γενικών αργών του νόµου που πέρασε, δεν
µπορούσαν να ολοκληρωθούν, διότι σε ορισµένα σηµεία
έπρεπε να έχουν αντιφατικές θέσεις, άρθρα µε άρθρα και έτσι
έφυγε ο προβλεπόµενος χρόνος µέχρι τέλος το έτος, δεν είχε
βγει κανένα Προεδρικό ∆ιάταγµα, παρά που είχε γίνει
διαβούλευση στο ΥΠΟΜΕ∆Υ για τα µητρώα εργοληπτικών
επιχειρήσεων και για τον τρόπο ανάθεσης των έργων. Και τη
στιγµή που εσυζητείτο σε διαβούλευση ο τρόπος ανάθεσης
δηµοσίων έργων, το Προεδρικό ∆ιάταγµα δηλαδή, έφυγε η
Κυβέρνηση και κατά κάποιο τρόπο λόγω των εκλογών πήγαν
όλα πίσω.
Τι συµπέρασµα όµως βγάζει ο εργοληπτικός κόσµος,
αλλά πιο µπροστά όλοι οι επιβλέποντες ανά την Ελλάδα ή τα
ηγετικά ας το πούµε στελέχη, από πλευράς µηχανικών, του
ίδιου του ΥΠΟΜΕ∆Υ και άλλων ανατεθεισών αρχών. Ότι ο
4281 από τη στιγµή που πρέπει να εναρµονιστεί πλήρως µε τις
τελευταίες οδηγίες, ένα και στο γεγονός πράγµατι είναι
κάποιες γενικές αρχές, προβλέπει είναι και ένας αχταρµάς
γιατί αφορά εκτέλεση τα δηµόσια έργα, τις προµήθειες και τις
µελέτες. Ενώ πάντα οι θέσεις του εργοληπτικού κόσµου και
της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ήταν να βγει για κάθε ένα από αυτούς τους
τοµείς, ένας ξεχωριστός νόµος. Νόµος για τα δηµόσια έργα,
νόµος για τις µελέτες, νόµος για τις προµήθειες όπως υπήρχε
και παλιά.
Άρα λοιπόν πού θέλω να καταλήξω; Φωνάζει η ηγεσία η
επιστηµονική του ΥΠΟΜΕ∆Υ, ότι ο 4281 µπορεί να πήρε
αναβολή, εκ των πραγµάτων, αλλά πρέπει να καταργηθεί από
µόνος του. Πρέπει και να βελτιωθεί ότι ο 3669 στα χρόνια
προβλήµατα που παρουσιάζει, να επιβάλει µεγαλύτερη
διαφάνεια κι όλοι µας γνωρίζουµε τα προβλήµατα του 3669.
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Να εναρµονιστεί µε τις τελευταίες οδηγίες, αυτές που ισχύουν
σήµερα του ’14 για να πάει στις καλένδες ο 4281.
Αν το θέλετε έχουµε συζητήσει και µε τον Υπουργό
Σπίρτζη κι έχει κι εκείνος τις ίδιες απόψεις. ∆ιότι δεν µπορεί
αυτός ο αχταρµάς του 4281 να µπορεί να λύσει τα
προβλήµατα, διότι είναι γενικές αρχές. Το 80% να πάει σε
Προεδρικά ∆ιατάγµατα; Και τι; να περιλαµβάνει όλους τους
τρεις φορείς; Είναι ανεξάρτητοι φορείς, εµείς µε τίποτα. Οι
θέσεις µας είναι ότι πρέπει να βγει ξεχωριστός νόµος για τα
δηµόσια έργα, ξεχωριστός για τις µελέτες, ξεχωριστός για τις
προµήθειες και τέλος να προστεθεί και για τις υπηρεσίες
συµβουλευτικές παροχές, πραγµατογνωµοσύνες.
Είναι ένας τοµέας που πρέπει κι αυτός να εξεταστεί µε
ένα ξεχωριστό νοµοθετικό πλαίσιο.
Εκεί που περιµέναµε λοιπόν µε την αλλαγή της
Κυβέρνησης τον Υπουργό Σπίρτζη να µας δώσει κατευθύνσεις,
τελικά θα πάµε για βελτίωση του 3669 βελτιώνοντας τις
παθογένειες που έχει, τις χρόνιες και που τα γνωρίζουµε,
επιβάλλοντας τη διαφάνεια, τον ανταγωνισµό στα δηµόσια
έργα. Τον πιο έτσι µε έναν καλύτερο τρόπο σπατάλησης των
χρηµάτων του Έλληνα πολίτη και της Ευρώπης αν θέλετε και
του ευρωπαίου πολίτη;
Ήρθε αιφνίδια η ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει µαζέψει
καµιά 80αριά κόσµο και θέλει να παράγει έργο, να φαίνεται ότι
παράγει έργο και µας έφερε σε διαβουλεύσεις, άτυπες
διαβουλεύσεις. Όλα αυτά τα θέµατα της ενσωµάτωσης των
οδηγιών του ’14, επαναλαµβάνω που δεν έχουν ενσωµατωθεί
στον 4281, σε διαβούλευση. Πιστεύοντας ότι παράλληλα θα
εξυπηρετήσει σε διαβούλευση συγχρόνως τα Προεδρικά
∆ιατάγµατα που απαιτούνται για να λειτουργήσει ο 4281.
Εµείς είµαστε κάθετοι, ότι αυτός ο αχταρµάς πρέπει να
αποσυρθεί, πρέπει να βγουν ξεχωριστοί νόµοι για τους τοµείς
που ανέφερα προηγουµένως. Αυτή τη θέση έχουν και οι
µελετητές, ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος – πως λέγεται – των
µελετητών και εκεί θα επιµένουµε.
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Παρά ταύτα για την ενσωµάτωση των τελευταίων οδηγιών
στο νόµο, εµείς προτείναµε και θα προτείνουµε στην
ανεξάρτητη αρχή, όπως έγινε και το ’07 και το ’08 µε τις
προηγούµενες ενσωµατώσεις, να περάσει αυτούσιες οι οδηγίες
σε κάποια Προεδρικά ∆ιατάγµατα, για να µπορεί να υφίστανται
ως νόµος του κράτους και µετά να προσαρµόσουµε τον 3669,
µε τις οδηγίες αυτές, διότι οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δίνουνε γενικές αρχές και σε κάποια σηµεία περιορισµούς.
Εµείς θα προσαρµόσουµε το νόµο αυτό στα ελληνικά
δεδοµένα.
Λένε δηλαδή, ένα παράδειγµα θα σας φέρω, οι τελευταίες
ευρωπαϊκές οδηγίες, ότι να δώσουµε στις αναθέτουσες αρχές
εξουσίες, προκειµένου να σταθµίζουν εκείνες µε ποιοι τρόπο
θα ανατεθούν τα έργα και µε ποιο τρόπο θα επιλεγούν οι
οικονοµικοί φορείς, δηλαδή οι ανάδοχοι κι όλα αυτά τα σηµεία.
Ναι αλλά εγώ απαντώ, εµείς είµαστε µια νότια χώρα, είµαστε
πολύ θερµοί. Άµα µας δώσεις περιθώριο θα κάνουµε τις
λαµογιές µας. Θέλουµε µονοσήµαντα άρθρα µη υποκειµενικά
άρθρα σε όλο τον τοµέα των δηµοσίων έργων. Να µην έχει τη
δυνατότητα ο ∆ήµαρχος να επιλέγει τον ανάδοχο και
προπαντός να µην έχουν οι επιτροπές δικαιώµατα να
επιλέγουν αναδόχους. Είµαστε νότια χώρα πώς θα το κάνουµε;
Με λίγα λόγια πρέπει να προσαρµοστούν οι οδηγίες στα
ελληνικά δεδοµένα. Είµαστε πρόθυµοι οι οικονοµικοί φορείς,
τα µητρώα µας να εξυγιανθούν, πραγµατικά να µείνουν όµως
στους τεχνικούς, δεν θα το επιτρέψουµε να µπουν οι κάθε
είδους επιχειρηµατίες αν το θέλετε που έχουν χρήµατα,
θέλουµε να µείνει στον τεχνικό κλάδο. Θέλουµε τα µητρώα µας
να στελεχώνονται από µηχανικούς και λοιπούς τεχνικούς,
υποµηχανικούς κ.λ.π. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό δεν
αντίκεινται στις ευρωπαϊκές οδηγίες.
Θέλουµε η ανάθεση των έργων να γίνεται µε πλήρη
διαφάνεια, µε ανταγωνιστικότητα, να σταµατήσουν τα πιθανά
στησίµατα έργων που γινότανε κάποτε. Εγώ πέντε χρόνια έχω
να δω τέτοια κατάσταση, έπεσε φτώχεια κι εκεί βέβαια, πώς να
το κάνουµε λίγα έργα, δεν µπορούν να συζητηθούν. Γινότανε
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κάποτε συνάδελφοι συζητήσεις κάτω από το τραπέζι, πώς θα
το κάνουµε; Πολλοί κλάδοι το κάνανε. Αλλά αυτό είναι πολύ
παλιά ιστορία και µε την ηλεκτρονική δηµοπράτηση, θέλουµε
αυτό το θέµα να πάει στον πλήρη ανταγωνισµό, για να µην
δίνουµε αφορµές σε κάποια τµήµατα της κοινωνίας, να µας
κατηγορεί, διότι τα στησίµατα των έργων δεν ευνοούν ποτέ τον
πραγµατικό κατασκευαστή. Ευνοούν κάποιον που δεν θέλει να
κατασκευάσει έργα, έχει µία τσάντα, έχει όµως κάποια
προσόντα µε κάποιο πτυχίο που έχει αποσπάσει και
συµµετέχει σε κάποια δηµοπρασία.
Άρα λοιπόν το πρόβληµα αυτό θα το λύσει η ηλεκτρονική
δηµοπράτηση έργων. Είναι ένας ανεξάρτητος νόµος, πολύ
παλιός, σας τα ανέλυσε ιστορικά ο Πρόεδρος προηγουµένως.
Πήρε κι αυτός αναβολή, αλλά γιατί πήρε η ηλεκτρονική
δηµοπράτηση των έργων που θα στήσει τα στησίµατα, να
µπορούµε να λέµε, που δεν γίνονται επαναλαµβάνω λόγω των
πολύ µικρών, ελάχιστου αριθµού έργων που δηµοπρατούνται
τα τελευταία χρόνια, υπάρχει τόσο ζήτηση, που δεν µπορεί
πλέον να γίνει µία τέτοια συζήτηση. Κι αυτό το µαρτυρούν αν
πάρετε τα στατιστικά δεδοµένα, από την ιστοσελίδα του ΣΑΤΕ,
τι εκπτώσεις επιτυγχάνονται τα τελευταία τρία χρόνια στα
έργα. Θα δείτε όλες τις εκπτώσεις των έργων πάνω από το
35% ενίοτε φτάσανε προχθές και στο 79%. Αυτό πάλι δεν είναι
υγεία. Στο ναυτικό έργο δεξαµενών καυσίµων.
Με λίγα λόγια πρέπει να βάλουµε κι έναν φραγµό στις
ασύστολες εκπτώσεις που προδηλώνουν µη υγιή ανταγωνισµό.
Ο µη υγιής ανταγωνισµός προέρχεται ενίοτε και από το
γεγονός ότι δεν έχει φτιαχτεί και ο τοµέας µελέτη και επίβλεψη.
∆ηλαδή όλοι κοιτάµε να διορθώσουµε τον τοµέα κατασκευή, να
διορθώσουµε τους κατασκευαστές, αλλά αφήνουµε τη µελέτη,
αφήνουµε την επίβλεψη χωρίς παρεµβάσεις. Αν τώρα γίνει
κάποια στιγµή συνδυασµός ελαττωµατική µελέτη, επίβλεψη
χαλαρή, δεν θέλω να το πω αλλιώς και εργολάβος µυηµένος,
όλα αυτά συνθέτουν µία µεγάλη έκπτωση, διότι ο µυηµένος
εργολάβος πρέπει να πάρει το έργο πάση θυσία για να
εξυπηρετήσει και τους δύο. Ε, ο κ. Αγαπάκης δεν παίρνει ούτε
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καφέ, το ξέρει όλη η Ελλάδα, δεν χρειάζεται να φανεί ότι τον
θίγουµε. Βέβαια λέγεται και εργολαβοφάγος, αλλά εγώ
πιστεύω ότι κάνει τη δουλειά του µε τον καλύτερο τρόπο.
Συγγνώµη βέβαια αλλά τα κουτσοµπολιά αυτά.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να ξέρεις ότι µαγνητοφωνούνται αυτά που λες.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα δεν λέει κάτι το.
ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ: ∆έχοµαι τις ευθύνες των λόγων µου και τα
γνωρίζουν οι πάντες, γι’ αυτό θέλουµε να τα απαλείψουµε τα
στραβά και τα ανάποδα, προκειµένου να αποκτήσουµε κι εµείς
ένα όνοµα στην κοινωνία, διότι η προσφορά του εργολήπτη,
του κατασκευαστή είναι τόσο αγχώδης η δουλειά του, τόσο
επίµονη, δουλεύει 18 ώρες το 24ωρο, µπορώ να πω ενίοτε δεν
αµείβεται ποτέ µε τον τρόπο της προσφοράς που δουλεύει,
που έχει, τελικά καταλήγουµε να πεθαίνει στο τέλος φτωχός.
Εµείς που έχουµε το Σύνδεσµο Ανωνύµων Τεχνικών
Έργων και περνάνε από µας οι έχοντες εταιρείες ή είχαν και
πτώχευσαν, κάναµε µια στατιστική και βλέπουµε ότι τελικά δεν
είναι τόσο λαµπρό το µέλλον λόγω αν το θέλετε του φοβερού
ανταγωνισµού, του µη υγιούς ανταγωνισµού που υπάρχει στην
παραγωγή δηµοσίων έργων. Και γι’ αυτό θέλουµε να
διορθώσουµε τον 3669, να βγάλουµε τα στραβά του,
προκειµένου να µπορεί να υπάρξει υγιής ανταγωνισµός,
µήπως µπορεί και τα έργα να γίνονται µε πλήρη διαφάνεια, µε
άριστη ποιότητα και µε ένα όφελος για τον κλάδο των
κατασκευαστών, προκειµένου να κρατήσουν τον κλάδο υγιή και
ανέπαφο από όλες τις άλλες επιδράσεις. Και φυσικά να του
κάνουν εξωστρέφεια, διότι υπάρχουν χώρες στην περιοχή µας,
που θα µπορούσαµε να κάνουµε εξαγωγή της τεχνογνωσίας
µας και της δυνατότητας παραγωγής δηµοσίων έργων στο
εξωτερικό.
Με λίγα λόγια είπα αυτά τα γενικά πράγµατα για να
κατατοπιστείτε ότι προσπάθειά µας είναι επειδή τον κλάδο των
κατασκευών τον κουβαλάνε ακόµα οι τεχνικοί, οι µηχανικοί, ότι
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πρέπει όλοι µαζί να του δώσουµε µια εξυγίανση. Και να
συµπληρώσω ότι αφού ξεκίνησε η Ανεξάρτητη Αρχή να κάνει
διαβούλευση για την ενσωµάτωση επαναλαµβάνω µε των
τελευταίων ισχύων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
επαναλαµβάνουµε έχουνε ελαστικότητα. Για κάθε κράτος
δηλαδή µπορεί να τις προσαρµόσει στα δικά του δεδοµένα.
∆εν είναι µονοσήµαντα οι οδηγίες, είναι γενικές αρχές και κάτι
περιοριστικά σηµεία προς τα κάτω, µέχρι τόσο. Τα άλλα
όρια., βεβαίως οι τελευταίες οδηγίες καταργούν την έννοια
της απολύτου µειοδοσίας και βάζουν την έννοια της
συµφερότερης προσφοράς.
Τι σηµαίνει συµφερότερη προσφορά; Ότι είναι αυτό που
είπαµε, οι µεγάλες εκπτώσεις να κόβονται. Όταν δηλαδή είναι
αδύνατη, η αναθέτουσα αρχή να κόβει τις µεγάλες εκπτώσεις.
Με ποιο τρόπο; Προς Θεού στην Ελλάδα όχι µε
υποκειµενικότητα, προς Θεού όχι µε υποκειµενικότητα. ∆ιότι ο
κάθε ∆ήµαρχος θα επιλέγει τον ανάδοχο κόβοντας τις
µεγαλύτερες εκπτώσεις και κρίνοντάς τις ασύµφορες µε τον
οποιοδήποτε τρόπο και καταφτάνοντας στον δικό του που είναι
παρακάτω, σε παρακάτω νούµερο εκπτώσεως.
Γι’ αυτό εκεί που αφοράει τον τρόπο αναθέσεως των
δηµοσίων έργων, εµείς ζητούµε ότι εάν υπάρξει έλεγχος των
προσφορών, των πολύ χτυπηµένων προσφορών, αυτές να
αναδεικνύονται µε ένα υποκειµενικό τρόπο, συγγνώµη µε έναν
αντικειµενικό τρόπο και προς Θεού να φύγει η κάθε
υποκειµενικότητα από τις επιτροπές. Αυτό θα το δούµε.
∆υστυχώς µέσα σ’ όλα αυτά λοιπόν, ανεξάρτητα τι έβαλε
για διαβούλευση, ζήτησε µέχρι αύριο, έκανε δηλαδή τις
ευρωπαϊκές οδηγίες, τις έσπασε σε κοµµάτια, ζητάει µέχρι
αύριο τη διαβούλευση και τις θέσεις των φορέων, για τη
νοµοτεχνική µεθοδολογία ενσωµάτωσης στην εθνική νοµοθεσία
των οδηγιών αυτών.
∆ηλαδή τη µεθοδολογία, εδώ είναι που λέµε εµείς, όχι
ένας νόµος για όλους αυτούς τους φορείς που είπαµε
προηγουµένως.
∆ηµόσια
έργα,
µελέτες,
υπηρεσίες,
προµήθειες, πραγµατογνώµονες, σύµβουλοι. Κάθε έναν από
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αυτούς τους τοµείς ξεχωριστά. Αυτή τη µεθοδολογία που λένε
αυτοί, αυτά εννοούν, προτείνουµε και κατά κάποιο τρόπο
ζητούµε να το πράξουν, διότι ένας ενιαίος νόµος για όλους
τους φορείς δεν λύνει τα προβλήµατα.
Ζητάει επίσης. (αλλαγή κασέτας)
ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ:
.έγγραφο λέει προµήθειας επιγραµµατικό
αποθετήριο πιστοποιητικών, επίσηµοι κατάλογοι οικονοµικών
φορέων.
∆ηλαδή
για
τα
µητρώα
των
εργοληπτικών
επιχειρήσεων διαβούλευση.
Κεντρικές αγορές, διασυνοριακή ανάθεση δηµόσιων
συµβάσεων, υποδιαίρεση συµβάσεων σε τµήµατα. Τέλος
πάντων έβγαλε αυτή τις επικεφαλίδες αυτές για τον τοµέα των
συµβάσεων γενικώς, δηλαδή για τους τέσσερις φορείς και
µέχρι τις 29 του 5 ο υ , ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ηλεκτρονικοί
κατάλογοι,
ηλεκτρονική
διαβίβαση,
αποστολή
γνωστοποιήσεων, ηλεκτρονική πρόσβαση σε έγγραφα του
διαγωνισµού και κοινωνικές περιβαλλοντικές και εργατικές
παράµετροι, το νέο ειδικό καθεστώς για τις κοινωνικές,
υγειονοµικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και άλλες υπηρεσίες.
Και εµείς τους είπαµε ότι να δώσουνε κάποιο χρόνο αν
θέλουνε να πούµε τις απόψεις µας, διαφορετικά θα καθίσουνε,
έχουµε τις επιτροπές µας, έχουµε τις νοµικές µας υπηρεσίες,
τους τεχνικούς συµβούλους για να µπορέσουν να δουλέψουν.
∆ιότι τα κείµενα αυτά είναι ολόκληρα τεύχη, δεν µπορεί κανείς
να τα δει από τη µια στιγµή στην άλλη.
Με λίγα λόγια όταν ρωτήσαµε την Ανεξάρτητη Αρχή γιατί,
πώς βλέπει το θέµα του 4281, η Ανεξάρτητη Αρχή τον
υποστήριξε, διότι είναι παιδί δικό της και δεν θέλει µε τίποτα
να τον αποχωριστεί. Και µάλιστα όταν την βολεύει λέει και
στον Σπίρτζη, µην ξεχνάτε ότι είναι τροϊκανή υποχρέωση.
Σάµπως εάν αναµορφώσουµε τον 4669, ενσωµατώσουµε τις
ευρωπαϊκές
οδηγίες
και
στείλουµε
αυτό
το
νόµο
τροποποιηµένο, δεν θα µπορεί να πει κανείς από την
Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν είναι σύννοµος.
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Άρα λοιπόν υπάρχει µεγάλο πρόβληµα στο γεγονός, ότι
εδώ βλέπουµε µία.., δυο υπηρεσίες να ερίζουν, ποιος θα πάρει
τα σκήπτρα για να οδηγήσει το νόµο αυτόν. Η Ανεξάρτητη
Αρχή που είναι Ανεξάρτητη Αρχή ή το ΥΠΟΜΕ∆Υ που χρόνια
τώρα νοµοθετεί ανεξάρτητα, πάνω στον τοµέα της παραγωγής
των δηµοσίων έργων και µελετών. ∆ηλαδή ερίζουν οι δύο
πόλεις ποια θα κερδίσει αυτό το νόµο. Νόµο τον οποίο βέβαια
εντάξει να περάσει, να εξυγιανθεί, να κάνει, να ράνει, αλλά να
κοιτάξουµε να υπάρχει και πίτα δηµοσίων έργων, διότι ο
κλάδος,
οι
µικροµεσαίες
εργοληπτικές
επιχειρήσεις,
οδηγούνται µε µαθηµατική ακρίβεια σε πλήρη ανεργία, διότι το
νέο πακέτο Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέγεται ΣΕΣ, όχι ΕΣΠΑ,
δεν έχει πίτα για τις µεσαίες και κάτω εταιρείες, µόνο για τις
µεγάλες. ∆υστυχώς το νέο ΕΣΠΑ περιλαµβάνει µεγάλα και
µόνο. Τα περισσότερα είναι έργα γέφυρες, δηλαδή είναι οι
αυτοκινητόδροµοι, τα σιδηροδροµικά έργα, µετρό Αθήνας –
Θεσσαλονίκης, τα µεγάλα έργα ΧΑ∆Α, ΧΥΤΑ κ.λ.π. εκεί που θα
παιχτεί και µεγάλο παιχνίδι, δεν ξέρω σκουπίδια τα λένε, γιατί
µπαίνουνε ειδικοί όροι, δεν ξέρω πως θα καταλήξουν αυτά. Η
∆ούρου τα σταµάτησε κάποια που είχαν ξεκινήσει στην
Περιφέρεια Αττικής, µακάρι να µπουν πιο ορθότερη και
λελογισµένοι κανόνες ανάθεσης αυτών των έργων.
Άρα το κεντρικό πρόγραµµα του ΣΕΣ πίτα δεν έχει για
την επαρχία και απορώ µε την επόµενη 5ετία πού θα βρουν
έργα
να
δουλέψουν
οι
περιφερειακές
εργοληπτικές
επιχειρήσεις, αλλά και οι Αθηναϊκές µικροµεσαίες. ∆εν υπάρχει
πίτα κύριοι. Των Περιφερειών οι πιστώσεις είναι ελάχιστες, να
σκεφτείτε ότι κάποια Περιφέρεια, καλείται η Περιφέρεια µπορώ
να πω µια από τις καλές Περιφέρειες που είναι η Περιφέρεια
Κρήτης, έχει 430 εκατοµµύρια όλο το χρόνο, όλο την 5ετία
συγγνώµη. Τι είναι ο κάβουρας, τι είναι το ζουµί του; Τι από
αυτά τα λεφτά θα πάνε σε έργα, να πούµε το 60%, το 60%,
γιατί υπάρχουν κι άλλοι φορείς.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ούτε 60, µόνο τα οδικά έργα
– συγγνώµη για τη διακοπή – είναι 70 εκατοµµύρια.
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ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ: Τι θα κάνει ο εργοληπτικός κόσµος της Κρήτης;
Κι έχουµε µα το Θεό παρακαλώ στην Κρήτη 36 εταιρείες µέλη
µας βέβαια είναι όλοι, οι οποίες είναι τρίτης τάξης και πάνω.
Όπως ξέρετε µέχρι το δεύτερης τάξης µπορεί να είναι φυσικό
πρόσωπο, ατοµική επιχείρηση. Τρίτης τάξης έως εβδόµης που
είναι οι εταιρείες, έχουµε στην Κρήτη 36, όλες αυτές πρέπει να
ψάχνονται να κάνουνε εξωστρέφεια, διαφορετικά δεν θα
µπορέσουν να τη βγάλουν την ερχόµενη 5ετία.
Και το λέω µετά βεβαιότητος διότι διαπίστωσα ότι και το
πρόγραµµα Γιούνγκερ που λέγαµε ότι θα έρθουν κι από εκεί 17
εκατοµµύρια στην Ελλάδα, δισεκατοµµύρια συγγνώµη, δεν έχει
πίτα τα δηµόσια έργα, είναι όλα για καινοτόµες επιχειρηµατικές
δραστηριότητες. Τώρα πως θα κατανεµηθούν και µε ποιο
τρόπο και ποιο κανόνα θα διανεµηθούν, αφού είναι µακριά από
τα έργα εγώ δεν γνωρίζω.
Άρα λοιπόν µένουνε κάτι ελάχιστα χρήµατα στις
Περιφέρειες από το νέο πρόγραµµα ΕΣΠΑ και κάποια ελάχιστα
επίσης από την αγροτική ανάπτυξη που δεν είναι ικανά να µας
συντηρήσουν. Γιατί τα λέω αυτά; ∆ιότι λέµε στην Ανεξάρτητη
Αρχή βρες µας έργα για να έχουµε όρεξη να βοηθήσουµε έναν
καλό νόµο. Θα κάνετε νόµο και χωρίς έργα; Αυτό είναι το
θέµα.
Βεβαίως υπάρχει µεγάλο πρόβληµα, εµείς χαιρόµαστε
την αρχή που ανέλαβε η νέα Κυβέρνηση και είπε ο
∆ραγασάκης, θα κάνουµε πολλά περιφερειακά και µικρά έργα,
για να υπάρξει δουλειά, γιατί όλοι γνωρίζουµε, ότι όταν σε µια
χώρα υπάρχει µια κρίση, ο ιδιωτικός τοµέας κοιµάται,
βρίσκεται σε χειµερία νάρκη, δεν ξυπνά. Πρέπει λοιπόν το ίδιο
το κράτος να δώσει την επιχειρηµατικότητα κι αυτή να τη
δώσει στα δηµόσια έργα. ∆ηλαδή αν δεν κάνει δηµόσια έργα το
κράτος που βρίσκεται σε κρίση, δεν µπορεί να απορροφηθεί η
ανεργία, να υπάρξει ανάπτυξη, για να φέρει τον µηδενισµό της
ύφεσης προκειµένου να µπορούµε να πάρουµε τα απάνω µας.
Πού θα βρει όµως τα λεφτά ο ∆ραγασάκης για να κάνει
πολλά µικροµεσαία έργα όπως είπε στην αρχή που ανέλαβε
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και ευχαρίστως τον ακούσαµε; Μόνο µε δανεισµό αλλά ποιος
δανείζει; Ένα το κρατούµενο.
Τώρα βέβαια µπορεί να αφορά και τους µελετητές και
ιδιωτικά έργα, υπάρχει ακόµα ένα πρόγραµµα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση που αφορά την επάρκεια, τη στατική επάρκεια των
παλαιών κτηρίων και την αντίστοιχη ενεργειακή, που πρέπει
αυτή να δούµε., που βλέπω ότι δεν κινείται κανένας, µήπως
αυτά τα κονδύλια µπορούν να έρθουν και στην Ελλάδα, για να
µπορούµε να δούµε φυσικά τα δηµόσια κτήρια.
ΧΩΡΑΦΑΣ: Πρόεδρε για πες δυο κουβέντες ακόµα γι’ αυτό της
στατικής επάρκειας πώς το είπες, έχεις πληροφορίες;
ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ:
Στην Ευρώπη µπορεί να ζητηθούν τέτοια
προγράµµατα επιδοτούµενα, υπάρχουν αυτά και ζήτησε η
Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει µελέτη από την Ελλάδα, µε ποιο
τρόπο µπορούν να γίνουν οι διανοµές των κονδυλίων αυτών,
για την ενεργειακή και στατική επάρκεια των κτηρίων.
Παραδοσιακών, παλαιών κ.λ.π., κ.λ.π.
ΧΩΡΑΦΑΣ: Για ιδιωτικά δηλαδή ή για δηµόσια;
ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ: Και ιδιωτικά και δηµόσια και αυτά τα χρήµατα
λένε ότι είναι και αυτά κάποια κονδύλια 300 δισεκατοµµύρια.
∆ηλαδή η Ελλάδα από αυτά µπορεί να πάρει 20 µε 30
δισεκατοµµύρια.
Αυτό το θέµα, τη µελέτη αυτή µαζευτήκανε καµιά 40αριά
φορείς και την αναθέσανε σ’ έναν ηµικρατικό φορέα, πώς
λέγεται τώρα έχει ένα όνοµα εκεί, µου ξεφεύγει αυτή τη στιγµή.
Φορέας δηλαδή µελετών, να είναι ο ΥΟΒΕ ή κάποιος άλλος;
Ναι είναι ένας φορέας λοιπόν που συνδράµουµε οι φορείς όλοι
αυτοί, ιδιωτικού και εργοληπτικού κόσµου δηµοσίων έργων,
προκειµένου αυτή τη µελέτη να την παραδώσουµε στην
Κυβέρνηση, ως πρώτο στάδιο, για να µπορέσει να ξυπνήσει
αυτά τα κονδύλια. Και είναι ένα σοβαρό θέµα κι έχουµε σκοπό
να ενηµερώσουµε και τον Σπίρτζη στην πρώτη µας συνάντηση,
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διότι ξέρει πάνω κάτω το θέµα, αλλά θέλει λεπτοµέρειες κι
εµείς επειδή τις παρακολουθούµε τώρα και ένα εξάµηνο που
έχει βγει από 1-7-14 κι έχουµε βάλει αυτό τον τρόπο να βγει η
µελέτη, να δούµε τι µπορούµε να κάνοµε µήπως έχουµε
κάποια πρόσθετη δουλειά, εµείς µες στα δηµόσια έργα ή
ακόµα και στα ιδιωτικά και οι ιδιώτες στα ιδιωτικά έργα κ.λ.π.,
διότι θα αφοράει όλους.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πρόεδρε να το κλείσουµε
λίγο να µιλήσουν και οι υπόλοιποι;
ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ: Ναι, εγώ συγγνώµη που δεν µπήκα σε
λεπτοµέρειες, διότι τα διαδικαστικά του νόµου φυσικά θα
έρθουν στην πορεία και σας ευχαριστώ.
Γεια.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Πρόεδρο.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Ευχαριστούµε

τον

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να κάνω µια ερώτηση;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μετά, να µιλήσουν και οι
υπόλοιποι.
Ευχαριστούµε τον Πρόεδρο του ΣΑΤΕ τον Ζαχάρη τον
Αθουσάκη.
Να κάνοµε έναν κατάλογο από τους προσκεκληµένους
που
καλέσαµε,
να
µιλήσουν
όλοι.
Ο
συνάδελφος
Μπελιµπασάκης, στη συνέχεια ποιος θέλει να µιλήσει µετά για
µελέτες; Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει να µιλήσει; Ο
συνάδελφος Χατζηβασίλης, η συναδέλφισσα Κουτσουµπού, ο
συνάδελφος Πασχαλίδης, άλλος από τους προσκεκληµένους;
Γιατί µετά θα ειπωθούν και κάποιες ερωτήσεις.
Ωραία ξεκινάµε, συνάδελφε Μπελιµπασάκη, ωραία,
εντάξει, ο συνάδελφος Μπελιµπασάκης λοιπόν Πρόεδρος του
συλλόγου Εργοληπτών Ηρακλείου.
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ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ:
Καλησπέρα
σας,
καταρχήν
να
ευχαριστήσω το Προεδρείο για την πρόσκληση, να πω κι εγώ
ότι θεωρώ θετικό το ότι ενέταξε στην ηµερήσια διάταξη της
Αντιπροσωπείας το θέµα τον 4281που αφορά και τα δηµόσια
έργα. Θέλω να πιστεύω ότι θα το ενέταξα έτσι κι αλλιώς κι όχι
λόγω των µελετών. ∆ηλαδή κοντά στον βασιλικό δεν
ποτιστήκαµε σαν γλάστρα.
Θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµος, µην ανησυχείτε γιατί
σίγουρα υπάρχει και κόπωση.
Για τον 4281 ο οποίος είναι ένας νόµος καταδικασµένος
µε τη µορφή που υπάρχει να µην ισχύσει. Γιατί είπε µερικά
πράγµατα ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ ο κ. Αθουσάκης, θα σας
εξηγήσω κι εγώ θα σας το κάνω πιο εύληπτο. Ο 4281 που θα
επανέλθω επί της ουσίας του εναρµονίστηκε µε τις παλιές
οδηγίες 17 και 18 του 2004, αναβλήθηκε µέχρι τις 31-12-15.
Στις 18-4-2016 είναι υποχρεωτική εφαρµογή των νέων οδηγιών
23, 24, 25 του 2014, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ στις 14 του
Απρίλη του 2014, στις 14 Απρίλη τέθηκαν οι οδηγίες και
είναι., 14-4-2014 ή 17, εντάξει 17, για τρεις µέρες τώρα δεν
θα τα χαλάσουµε.
Είναι απορίας άξιο πως αυτός ο νόµος βγήκε µε τις
παλιές οδηγίες. Άρα λοιπόν δεν είναι δυνατόν να ισχύσει από
1 η του ’16 ένας νόµος για τέσσερις µήνες, αφού στις 18/4 ο υ
είναι υποχρεωτική η εφαρµογή των νέων οδηγιών. Γι’ αυτό λέω
αυτός ο νόµος όπως τον γνωρίζουµε είναι καταδικασµένος να
µην εφαρµοστεί, θα αλλαχτεί, σε ποια κατεύθυνση; Θα το
δούµε.
Επί της ουσίας σε ό,τι αφορά αυτή τη µορφή όµως του
νόµου που έχουµε τώρα, υπάρχει ένα κοινό υπόµνηµα όλων
των συνδέσµων Κρήτης και ΤΕΕ Κρήτης που προήλθε µετά
από µια παγκρήτια εργοληπτική συνέλευση που έγινε στις 8
Αυγούστου εδώ. Αυτό το υπόµνηµα έχει πάει παντού σε όλους
τους φορείς, πολιτικούς, αυτοδιοικητικούς και ΤΕΕ και
εργοληπτικούς. Σε αυτό το υπόµνηµα εγώ αυτό που θέλω να
αναφέρω, γιατί αυτό κυρίως αφορά εµάς τους µικρούς, γιατί –
παρένθεση ανοίγω – εγώ εκπροσωπώ τους µικρούς
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εργολήπτες, είµαι ο Πρόεδρος της (.) Ηρακλείου, ο οποίος
είναι σαν σύνδεσµος µέλος της ΠΕΣΕ∆Ε.
Η ΠΕΣΕ∆Ε είναι η Πανελλήνια Οργάνωση και η µοναδική
µε
περιφερειακή
συγκρότηση
µε
δεδοµένο
ότι
είναι
δευτεροβάθµια και έχει πρωτοβάθµιους συνδέσµους ανά την
περιφέρεια 49. Και γι’ αυτό κ. Πρόεδρε θα µου επιτρέψετε το
παράπονο στην αναφορά που κάνατε για τις εργοληπτικές
οργανώσεις στην εισήγησή σας, έχετε ξεχάσει την ΠΕΣΕ∆Ε και
είναι µάλιστα και η µοναδική οργάνωση που ενώ οι άλλες
οργανώσεις στείλανε επιστολές που ζητάγανε αναστολή του
νόµου 4281 που τελικά όντως αναστολή πήραµε µέχρι τις
31/12 ο υ , η ΠΕΣΕ∆Ε έχει στείλει επιστολή και είναι η µοναδική
που ζητάει την κατάργηση, την απόσυρση, όχι µόνο του νόµου
4281, αλλά και όλων των νοµοθετηµάτων που αφορούν τα
δηµόσια έργα εντός του 2014. Και κυρίως το άρθρο 59 του
4278, που αυτό ήτανε το πρώτο χτύπηµα για τους µικρούς.
Το 4278 είναι η ρύθµιση, είναι το άρθρο που κατήργησε
τα ανώτερα και κατώτατα όρια των προϋπολογισµών και των
ΜΕΠ. Και για τα µεν ανώτερα όρια και ΜΕΠ µέχρι να βγουν τα
Προεδρικά ∆ιατάγµατα ισχύουν αυτά που ισχύουνε σήµερα, για
δε
τα
κατώτατα
όρια
ήταν
άµεσης
εφαρµογής
και
καταργήθηκαν αµέσως.
Ζητάµε την άρση όλων των νοµοθετηµάτων του 2014 και
είναι ο 4278 το άρθρο 59, ο 4281 και επίσης ένα άλλο
νοµοθέτηµα, µία ρύθµιση που έχει επίσης βλάψει σηµαντικά
για να µην πω καίρια ιδιαίτερα τις ατοµικές εργοληπτικές
επιχειρήσεις, είναι το άρθρο 1 του 4250, που ήρθε κυρίως από
το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης για να πατάξει ή να
περιορίσει τη γραφειοκρατία και τι εισήγαγε αυτό; Εισήγαγε ότι
καταργεί το πρωτότυπο δηµόσιο έγγραφο και εισάγει το
αντίγραφο. Αυτό ευνόησε βέβαια όλα τα., σ’ ότι αφορά τα
δηµόσια έργα και τους διαγωνισµούς, ευνόησε όλα τα Νοµικά
Πρόσωπα, διότι τα Νοµικά Πρόσωπα µε τις εκπροσωπήσεις
και µε µία ενδεχοµένως αλλαγή του καταστατικού µπορεί να
βάλουν και πολλούς εκπρόσωπους, µπορεί να πάνε σε πάρα
πολλά έργα. Οι ατοµικές όµως εργοληπτικές επιχειρήσεις,

Συ νε δρί α ση 7 η

29 η ς Απρι λ ί ου

2015

σε λ ί ς

70

έχοντας τον περιορισµό της αυτοπρόσωπης παρουσίας πάνε
µόνο σε ένα. Αντιλαµβάνεστε ότι εδώ υπάρχει ένας αθέµιτος
ανταγωνισµός, ο οποίος είναι βάρβαρος.
Αυτή η ρύθµιση ήρθε µε το 4250. Μετά ήρθε ο 4278 που
κατέβασε τα κατώτατα όρια και µας ισοπέδωσε. Και ήρθε και ο
4281. Για τον 4281 επαναλαµβάνω οι παρατηρήσεις υπάρχουν
στο υπόµνηµα το κοινό, σ’ αυτό όµως το υπόµνηµα τι λέµε για
την άποψή µου το θεωρώ πάρα πολύ σηµαντικό. Βάλαµε ένα
αίτηµα το οποίο είναι το κεντρικό αίτηµα και για µένα ο
στρατηγικός στόχος των µικρών εργοληπτών ανά τη χώρα.
Ποιος ότι για έργα κάτω από το κοινοτικό όριο των 5.186
εκατοµµύρια ευρώ, µπορεί να εφαρµοστεί εθνική νοµοθεσία κι
όχι να πηγαίνει µε τη νοµοθεσία των µεγάλων έργων.
Το επιχείρηµα της Κυβέρνησης της προηγούµενης γι’
αυτό που λέµε για τροϊκανή υποχρέωση είναι ψευδέστατο. ∆εν
υπάρχει τροϊκανή υποχρέωση να έχουµε ένα νόµο που να
ισχύει για όλα τα έργα από το ένα ευρώ µέχρι το άπειρο.
Υπάρχει κι ένα όριο, από το όριο 5.186 µπορεί να εφαρµοστεί
εθνική νοµοθεσία, βεβαίως που δεν θα αντιβαίνει το
ευρωπαϊκό δίκαιο καµία αντίρρηση, άλλο αυτό το να µην
αντιβαίνει το ευρωπαϊκό δίκαιο κι άλλο να είναι εναρµονισµένη
µε τις συγκεκριµένες οδηγίες, υπάρχει διαφορά.
Άρα λοιπόν κεντρικό αίτηµα των µικρών εργοληπτών κι
ευτυχώς αυτό το αίτηµα µπορώ να πω µε υπερηφάνεια ότι
µάλλον ξεκίνησε από την Κρήτη, έχει απλωθεί σ’ όλη την
Ελλάδα κι έχει υιοθετηθεί και µε χαρά νοµίζω ότι έχει
υιοθετηθεί και από το ΣΑΤΕ που είναι ο Πρόεδρος εδώ, έχει
υιοθετηθεί κι από τις άλλες οργανώσεις, έχει υιοθετηθεί από
πολλούς φορείς, έχει υιοθετηθεί από πολιτικά πρόσωπα,
έχουν γίνει τρεις επερωτήσεις στη Βουλή µόνο από τους
Βουλευτές της Κρήτης, µε αφορµή αυτό το αίτηµα.
Τώρα, να επανέλθω για τις οδηγίες. Τέθηκαν είπαµε σε
ισχύ στις 17 του Απρίλη του ’14. Στην Ελλάδα όλα δουλεύουν
µε καθυστέρηση. Έπρεπε να περάσει ένας χρόνος για να έρθει
η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή, η Α∆ΗΣΥ, εδώ ανοίγω µια
παρένθεση και να πω, ότι όταν µιλάµε για Ανεξάρτητη Αρχή
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πρέπει να βάζουµε και τον προσδιορισµό δικτατορική αρχή,
στην Ελλάδα αυτό ισχύει κατά την άποψή µου. Αυτή η
Ανεξάρτητη Αρχή µε τον τρόπο που λειτουργεί είναι
δικτατορική. ∆ιότι νοµοθετεί, επιβάλλει νόµους χωρίς να
ρωτάει κανέναν.
Το σχέδιο 4281 εκπονήθηκε από επτά µέλη, ήρθε
µάλιστα µία εκπρόσωπος της Α∆ΗΣΥ νοµική στο συνέδριο της
ΠΕΣΕ∆Ε πέρυσι και µας είπε ήταν επτά µέλη και ρωτήσαµε,
ένα από τα µέλη, ένα µέλος, υπήρχε από κάποια εργοληπτική
οργάνωση ή από το ΤΕΕ έστω; Όχι. Βγήκε ένα τέτοιο
νοµοσχέδιο και δεν υπήρχε ένα µέλος ούτε από το ΤΕΕ, ούτε
από εργοληπτική οργάνωση. Αυτή λοιπόν η Ανεξάρτητη Αρχή
υπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο έγινε ανεξάρτητη; ∆εν
νοµίζω.
Επανέρχοµαι, από τις 16 λοιπόν 4 ο υ τέθηκαν σε ισχύ νέες
οδηγίες, 23, 24, και 25. Η 23 είναι µία οδηγία που έρχεται για
πρώτη φορά, δεν υπάρχει παλιά της. Η 24 και 25
αντικαθιστούν την 17 και 18 του 2004. Σ’ αυτές τις οδηγίες η
Α∆ΗΣΥ άρχισε να βγάζει τον τελευταίο µήνα, έβγαλε ένα
πακέτο
εγγράφων
διαβουλεύσεων.
Αναφέρθηκε
αρκετά
αναλυτικά και ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ ο κ. Αθουσάκης. Εγώ θα
σας πω πιο συγκεκριµένα, ότι αυτά τα πακέτα, οι ενότητες σε
διαβουλεύσεις, σε χωριστές ενότητες που βγήκαν είναι έξι,
µέχρι στιγµής, δεν ξέρουµε πόσα άλλα θα βγούνε.
Αυτή η πρακτική της σαλαµοποίησης της διαβούλευσης,
κατά την άποψή µου είναι στη σωστή κατεύθυνση. Γιατί
έρχεστε να διαβουλευτεί ένα ορισµένο πακέτο θεµάτων κι όχι
όλα µαζί τα θέµατα όπως είναι ο 4281 που είναι µια
περιβάλλουσα των τριών υπηρεσιών, έργων και προµηθειών.
Οι ενότητες έχουνε, οι έξι ενότητες που έχουν τεθεί σε
διαβούλευση είναι οι εξής: µε τίτλους θα σας πω, δεν θα σας
πω τις υποενότητες, γιατί κάθε ενότητα έχει και υποενότητες.
Η πρώτη βγήκε την 1 η Απρίλη του ’15 που αφορά την
υπεργολαβία, αυτή δεν έχει υποενότητα, είναι ενότητα και είναι
η ίδια υποενότητα, έχει τέλος διαβούλευσης 8 Μαΐου του ’15.
Στις 8 του Μάη τελειώνει η διαβούλευση.
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Η δεύτερη ενότητα βγήκε στις 7/4 ο υ που έχει πέντε
υποενότητες,
που
αφορά
διευκρίνιση
πληροφοριών,
ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο προµήθειας, αποδεικτικά µέσα,
επιγραµµικό και η 5 η ενότητα που µας αφορά πάρα πολύ, είναι
οι επίσηµοι κατάλογοι των νοµικών φορέων.
Να υπενθυµίσω εδώ ότι όταν µιλάµε για οικονοµικοί
φορείς σύµφωνα µε τον 4281 είναι, εργολήπτες, προµηθευτές
και πάροχοι υπηρεσιών και µελετητές έτσι; Παρένθεση εδώ
ξανά, ότι ο 4281 αυτός ο όρος ο οικονοµικός φορέας που για
µένα προσβάλλει τους πάντες, εµένα µε προσβάλλει σαν
πολίτη, δεν ξέρω εσάς, εµένα µε προσβάλλει. Ο παραδοσιακός
όρος, ο ιστορικός όρος του εργολήπτη έρχεται και
αντικαθίσταται από τον όρο οικονοµικός φορέας κι αυτό ισχύει
και για τον µελετητή, ισχύει και για τον προµηθευτή, ισχύει για
τον οποιοδήποτε πάροχο.
Αυτό υποδηλώνει και τη λογική του νόµου του 4281 την
ολιγοπωλειακή και µεγαλοπωλειακή θα προσθέσω εγώ λογική
ο 4281.
Η ενότητα λοιπόν αυτή η δεύτερη έχει τέλος
διαβούλευσης 15 Απρίλη του ’15, η 3 η ενότητα βγήκε στις 8
του Απρίλη, έχει δύο υποενότητες, τις κοινωνικές –
περιβαλλοντικές και εργατικές παράµετρες και το νέο ειδικό
καθεστώς
για
κοινωνικές,
υγειονοµικές,
εκπαιδευτικές
πολιτικές κι άλλες υπηρεσίες. Έχει τέλος διαβούλευσης 22 του
Μάη. Κρατήστε τις ηµεροµηνίες γιατί θα αναφερθώ σ’ αυτά.
Η 4 η ενότητα βγήκε στις 14 του Απρίλη, όλες τον Απρίλη
είναι εξάλλου, έχει τρεις υποενότητες, κεντρικές αρχές,
διασυνοριακή, υποδιαίρεση συµβάσεων κ.λ.π. µε τέλος κι αυτή
στις 15 του Μάη.
Η 5 η ενότητα είναι κριτήρια ανάθεσης συµβάσεων και
κοστολόγηση του κύκλου ζωής, µε τέλος διαβούλευσης 15 του
Μάη.
Και η τελευταία ενότητα είναι ηλεκτρονική επικοινωνία,
ηλεκτρονικοί κατάλογοι και µε τέλος διαβούλευσης 29 του
Μάη.

σελίς 73

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 .

Θεωρώ ότι η διαβούλευση όλων των αυτών των ενοτήτων
από την κυρία Ανεξάρτητη Αρχή είναι προσχηµατική. ∆εν είναι
δυνατόν να σου βγάζει καινούριο «προϊόντα», εντός
εισαγωγικών η λέξη προϊόντα, και να θες να διαβουλευτείς σ’
αυτά µέσα σε διάστηµα ολίγων εβδοµάδων. ∆ιότι από τη
στιγµή που βγήκαν στον αέρα µέχρι να φτάσουν στους φορείς
έχουν περάσει κάνα δυο βδοµάδες. Άρα εµένα άλλες δύο µόνο
για να διαβάσεις το κάθε πακέτο, εγώ ακόµη δεν έχω
καταφέρει να διαβάσω αυτά που µας ενδιαφέρουν. Από αυτές
όλα µας ενδιαφέρουν κυρίως τρία, οι οικονοµικοί φορείς, οι
κατάλογοι οικονοµικών φορέων που ντρέποµαι για τη λέξη
αυτή, τα κριτήρια ανάθεσης και η υπεργολαβία. Αυτά κυρίως
µας ενδιαφέρουν εµάς ως εργολήπτες κι ακόµη δεν έχω
καταφέρει να τα διαβάσω συνολικά.
Θέλω να πω ότι δεν είναι δυνατόν να βγαίνει µε αυτόν
τον τρόπο η διαβούλευση, δεν είναι διαβούλευση είναι
πρόσχηµα. Και καλά έχουν κάνει όλες οι εργοληπτικές
οργανώσεις, µε πρώτο ενδεχοµένως το ΣΑΤΕ που έστειλαν
επιστολή και ζητάνε παράταση. Η άποψή µου είναι, είτε δοθεί
παράταση είτε δεν δοθεί κι αν δοθεί παράταση θα είναι πάρα
πολύ ολίγου χρόνου. Από τη στιγµή που σου βγάζουνε
διαβούλευση δυο µε τέσσερις εβδοµάδες ε, τι παράταση θα
σου δώσουν; Άλλες δυο βδοµάδες.
∆εν λύνεται το πρόβληµα.
Το καλό, η µορφή που δίνουνε αυτές οι διαβουλεύσεις
βάζουν ένα ερωτηµατολόγιο συνήθως και σε καλούν να
απαντάς σε κάποια ερωτήµατα. Βέβαια µπορεί να εισάγεις και
δικά σου πράγµατα. πχ ας πούµε στην υπεργολαβία ένα
παράδειγµα, τίθεται το ερώτηµα, από την Ανεξάρτητη Αρχή να
απαντήσουµε αν θέλουµε ο υπεργολάβος να πληρώνεται
απευθείας από την προϊσταµένη αρχή, τον κύριο του έργου ή
έµµεσα από τον ανάδοχο του έργου. Σας έφερα εδώ ένα
παράδειγµα ή στο κριτήριο ανάθεσης που ανέφερε και ο
Πρόεδρος του ΣΑΤΕ, τίθεται το ερώτηµα αν θέλουµε να είναι
µοναδικό κριτήριο η οικονοµικότερη προσφορά ή όχι.
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Απαντήστε για τους οικονοµικούς ποιοι είναι;
ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ: Οικονοµικοί φορείς, ο 4281 τους ορίζει
αυτούς, αυτό το κείµενο η αλήθεια δεν το έχω διαβάσει και δεν
έχω., έχω διαβάσει την υπεργολαβία, αλλά αυτό µπορώ να
πω ότι είναι στα πλαίσια του 4281.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: ∆εν δίνει περιεχόµενο δηλαδή;
ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ: ∆εν δίνει ακόµα, όχι, δεν δίνει και δεν
µπορώ αναλυτικά να αναφερθώ, παραδείγµατα, δηλαδή δεν
µπορώ να µπω στην ουσία. Είπα ο χρόνος είναι περιορισµένος
χρειάζεται δουλειά, εγώ εύχοµαι οι εργοληπτικές οργανώσεις
να κάτσουν κάτω και να βρουν κοινές προτάσεις να
υποβάλλουνε, όχι να φτάσουµε πάλι στο σηµείο κάθε
οργάνωση να υποβάλλει τις δικές της προτάσεις, να τις πετάει
ο Υπουργός όλες και να κάνει τα δικά του, γιατί αυτό συµβαίνει
δυστυχώς τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Αναφέρει και ο
Πρόεδρος του ΣΑΤΕ στο παράδειγµα του ΣΕΒ έχει αποκτήσει
µία αξιοπιστία και µια οντότητα σεβαστή. Το αν οι εργολήπτες
στην Ελλάδα δεν το έχουν καταφέρει αυτό οφείλεται κυρίως και
για µένα ίσως κατά 99% στην πολυδιάσπαση τους. Ο ΣΕΒ
είναι ένας, οι εργοληπτικές οργανώσεις οι πανελλήνιες είναι
πέντε, κάθε µία υποβάλλει τις προτάσεις της. Αυτό πρέπει να
µας προβληµατίσει, αυτό είναι εσωτερικό πρόβληµα.
Μίλησε ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ και είπε ότι µε τα έργα τα
οποία δεν υπάρχουν 36 εταιρείες στην Κρήτη ψάχνουνε να
βρούνε δουλειά και πως θα επιβιώσουν. Κι εγώ ρωτάω, και οι
400 µικροί εργολήπτες της Κρήτης; Πραγµατικά που δεν έχουν
καθόλου έργα; Είµαστε στη µη µετρήσιµη ανεργία που
ανέφερα και προηγουµένως. Είµαστε άνεργοι, απλά δεν
µετράµε στην ανεργία, δυστυχώς. Και εφόσον η λογική του
4281 επικρατήσει και στην αναθεώρηση του νόµου που θα
γίνει, αν εφαρµοστεί ο νόµος, επαναλαµβάνω εµείς σαν
ΠΕΣΕ∆Ε σαν µικροί εργολήπτες ζητάµε την απόσυρση του
νόµου, ούτε την αλλαγή, ούτε την αναστολή, απόσυρση. Αλλά
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εν πάση περιπτώσει εάν εφαρµοστεί µε τις οδηγίες και µε το
τσουβάλιασµα τα µικρά έργα στα µεγάλα, σύµφωνα σαν
τροϊκανή υποχρέωση µε τι πρόσχηµα, οι µικροί εργολήπτες
είναι καταδικασµένοι, θα εξαφανιστούνε. Σε λίγα χρόνια δεν θα
υπάρχει ο όρος εργολήπτης, θα υπάρχει ο όρος υπεργολάβος,
δηλαδή ο εργολήπτης θα µετατραπεί σε υπεργολάβο.
Αυτά, ευχαριστώ, αν υπάρχει απορία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστώ τον συνάδελφο
Μπελιµπασάκη, τώρα σειρά έχει ο συνάδελφος Χατζηβασίλης.
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ: Συνάδελφοι καλησπέρα κι από µένα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ακούσουµε και τον.

Συνάδελφοι ησυχάστε να

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ: Θέλω να πω κάτι που το έχω ξαναπεί, δεν
υπάρχει κάποιος σύλλογος που να εκπροσωπεί τους µελετητές
στην Περιφέρεια. Ο ΣΕΓΜ που αναφέρθηκε ο Πρόεδρος αφορά
τα µελετητικά γραφεία, τα µεγάλα γραφεία δηλαδή, οπότε µε
τον 4278 είναι µία επέκταση των µεγάλων γραφείων προς τα
κάτω, µεγάλο πλήγµα για τους µικρούς µελετητές της
Περιφέρειας που δεν µπορούν να αναβαθµίσουν τα πτυχία
τους, για να µπορέσουν κάποια στιγµή να φτιάξουν µία
εταιρεία.
Άρα η µόνη µας έκφραση των µελετητών στην Περιφέρεια
είναι τα τοπικά τµήµατα του ΤΕΕ δεν έχουµε κάποιο άλλο
λόγο, κάποιο άλλο βήµα να εκφραστούµε, δεν έχουµε κάποιο
άλλο βήµα να ενηµερωθούµε. Αυτά που άκουσα απόψε τα
ακούω πρώτη φορά. (αλλαγή κασέτας)
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ:
.εξαιρώντας τις παθογένειές του; Ένα
αντίστοιχο πράγµα του 3316 του ’05 να φτάσουµε πώς
δουλεύουµε σήµερα; Ισχύει, θα δεχθούµε την Ανεξάρτητη
Αρχή; Έχουµε κάποιες θέσεις του Υπουργείου της νέας
Κυβέρνησης πού πάει το πράγµα; Τι σκοπό έχουνε ή η ιδέα
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του κ. Ρωµανιά που άκουσα την προηγούµενη Παρασκευή ότι
σκέφτονται να εφαρµόσουνε άλλη µία κράτηση, µισό τα εκατό,
ένα τα εκατό στα δηµόσια έργα και στις µελέτες προφανώς, για
να στηρίξουνε τα ασφαλιστικά ταµεία;
Θεωρώ ότι όσον αφορά το θέµα της διαβούλευσης, δεν
προλαβαίνουµε να κάνουµε τίποτα, εγώ τουλάχιστον δηλαδή
δεν υπάρχει χρόνος να ασχοληθεί κάποιος µε αυτά. Ή θα
πρέπει να ζητήσουµε µία παράταση στο συγκεκριµένο κοµµάτι,
µέχρι να έχουµε µία εικόνα, µία άποψη, να διαµορφώσουµε µία
άποψη αν ζητάµε την κατάργηση του νόµου του 4281 ή τι
ακριβώς είναι αυτό που προτείνουµε σαν τοπικό τµήµα.
Αυτά, δεν θέλω να προσθέσω τίποτα άλλο.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
µέλη;

Στο κεντρικό (.) στην Αθήνα δεν είστε εσείς

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ: Στο ΣΕΓΜ είναι µέλη µόνο τα γραφεία, οι
εταιρείες, από δέλτα τάξεις και έψιλον τάξεις. Μπορεί να είναι
κάποιος ατοµικός, ο Κώστας ας πούµε που θέλει να κάνει.,
έτσι; Να γραφτεί, µπορεί να γραφτεί, αλλά µιλάµε για τις
εταιρείες κυρίως.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μετά θα γίνουν ερωτήσεις.
Η συναδέλφισσα Κουτσουµπού.
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Και εγώ θα είµαι πολύ σύντοµη, νοµίζω ότι
περισσότερο έχει αξία απόψε να προσεγγίσουµε το θέµα
µεθοδολογικά πως θα το αντιµετωπίσουµε. Γιατί να βγάλουµε
αποφάσεις συγκεκριµένες επί συγκεκριµένων θεµάτων δεν
νοµίζω ότι ούτε η αντίστοιχη εισήγηση, αλλά ούτε και η
προετοιµασία η δική µας, έτσι για να µην λέω µόνο για την.,
είναι τέτοια που να µπορέσει να συνοψίσει σε θέσεις κάποια
πράγµατα.
Από την άλλη θα πω ότι εν πάση περιπτώσει πρέπει να
γίνουνε οι επιτροπές οι αντίστοιχες, όχι µόνο για τη
διαβούλευση, αλλά και για µια προετοιµασία των φορέων των
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τεχνικών και του Τεχνικού Επιµελητηρίου, προκειµένου να
αντιµετωπίζει ουσιαστικά αυτά τα ζητήµατα. Νοµίζω ότι κατά
καιρούς υπάρχουν επεξεργασµένες θέσεις. Κάποια στιγµή
ξεκινάµε εκ του µηδενός, δεν ξέρω στο ΣΑ∆ΑΣ έχουµε κάποιες
επεξεργασµένε θέσεις για τις µελέτες και την ανάθεση των
µελετών και για το πώς πρέπει να πηγαίνουµε και πως πρέπει
να προσεγγίζουµε τα θέµατα. Πρέπει να καθίσουµε να τα
µαζέψουµε αυτά τα πράγµατα, να δούµε εµείς εν πάση
περιπτώσει ποιο είναι το ζητούµενο.
Το δεύτερο που θέλω να πω και που ήθελα να πω στο
πρώτο θέµα αλλά δυστυχώς κόπηκα, δεν ξέρω γιατί, µετά στο
ψήφισµα και τώρα δόθηκε η ευκαιρία στις συλλογικότητες που
συµµετέχουν αν εκφραστούνε. Εν πάση περιπτώσει εγώ
θεωρώ ότι εφόσον καλούνται οι φορείς, καλά θα είναι το
Προεδρείο να δίνει τη δυνατότητα να µιλάνε, µε την έννοια ότι
έχουµε µία διαρκή συνεργασία µε το Τεχνικό Επιµελητήριο,
άρα θα πρέπει κάποια πράγµατα να ακούγονται.
Θέλω να πω το εξής, ότι σε κάποια ζητήµατα τα οποία
είναι καίρια και νευραλγικά καλά είναι να τα προλαβαίνουµε.
Όσον αφορά το ΕΣΠΑ, το ΕΣΠΑ δεν φύγανε ποτέ
προτάσεις απ’ όσο θυµάµαι από το Τεχνικό Επιµελητήριο για
το ΕΣΠΑ επί θεµάτων ουσιώδη, που να έχουν σχέση µε
ζητήµατα που έβαζε η χωροταξία και την εφαρµογή του
περιφερειακού σχεδίου, που ήτανε σε ισχύ και που η
Περιφέρεια ποτέ δεν εφάρµοσε. Εµείς µία παρέµβαση κάναµε
αποσπασµατική θα πω από το σύλλογο Αρχιτεκτόνων και
παρεµβήκαµε στον ΑΤΕΠ και είπαµε τότε, να φύγει προς τα
πάνω ότι πρέπει οι αµοιβές των µελετών και των αρχιτεκτόνων
να συµπεριληφθούν ως επιλέξιµη δαπάνη στα προγράµµατα
και αυτός µετά µπήκε. Εν πάση περιπτώσει ένα στοιχειώδες
λέω, ένα πάρα πολύ µικρό πράγµα. Στην επόµενη φάση
µπήκε.
Ήθελα να πω επίσης µιας και παίρνω το µικρόφωνο τώρα
έτσι πραξικοπηµατικά, λέω το εξής. Σε συνδυασµό µε αυτό
που είπε ο Πρόεδρος προηγούµενα ήθελα να προτείνω µία
επιτροπή για τα δηµόσια κτήρια και την αξιοποίησή τους εδώ
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πέρα, σε συνεργασία µε τη ∆ηµοτική Αρχή, µιας και υπάρχουν
αυτά και την είχαµε αυτή την πληροφορία, αυτά τα
προγράµµατα για ενεργειακή και στατική αναβάθµιση των
κτηρίων. Που έχουµε παρά πολλά φαντάσµατα κελύφη µέσα
στο Ηράκλειο, που έχουµε έλλειµµα στέγασης πολιτισµού σ’
αυτά τα κελύφη και που τελικά δεν το ξεκινάει κανείς.
Αυτά είναι κάποια πράγµατα που εν πάση περιπτώσει το
Τεχνικό Επιµελητήριο στο βαθµό που δραστηριοποιηθεί προς
αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να µπει µπροστάρης. Όπως
επίσης και για τα προγράµµατα ΕΣΠΑ, τώρα βέβαια δεν ξέρω
κλείνουν τα θέµατα, θα πρέπει να υπάρχουν προτάσεις πριν
οριστικοποιηθούν τα προγράµµατα. Θα πρέπει οι προτάσεις να
φεύγουν από εδώ και να πηγαίνουν προς τα επάνω, όσον
αφορά τις χρηµατοδοτήσεις λέω γενικά. Κάποιες είχαµε κάνει
εµείς στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων.
Εν πάση περιπτώσει νοµίζω ότι πρέπει να µάθουµε να
λειτουργούµε έτσι. ∆εν ξέρω.
Ένα άλλο θέµα, θα το πω εντός παρένθεσης. Αυτή την
εποχή το 90% των επιχειρήσεων που πήρανε ΕΣΠΑ το ’12 και
το ’13 και που είχε τον όρο της αύξησης των θέσεων εργασίας,
σε µία κρίση, βαθύτατη κρίση, που τώρα θεσµοθετείται ως
ανθρωπιστική κρίση, δεν αναγνωρίζεται ως ανωτέρα βία που
υπάρχει µέσα στην προκήρυξη του ΕΣΠΑ και τρώνε πρόστιµο
των 90%. ∆ηλαδή κι όσες αποµείνανε µικρές επιχειρήσεις θα
κλείσουνε και σ’ αυτό το Τεχνικό Επιµελητήριο δεν έχει καµία
παρακολούθηση.
Θεωρώ λοιπόν., τι;
ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ: Πληρωθήκανε ή είναι ακόµα απλήρωτοι;
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Πληρωθήκανε αυτές οι επιχειρήσεις, αλλά
τώρα τρώνε τα πρόστιµα, σε µία κρίση βαθύτατη εν πάση
περιπτώσει που ευρωπαϊκά και εθνικά αναγνωρίζεται ως βαριά
κρίση, αυτό λέει δεν αποτελεί ανωτέρα βία. Και η ανωτέρα βία
είναι ένα γενικό, αν τη διαβάσει κανείς.
Εµάς µας ήρθε
καταγγελία από ένα µελετητικό γραφείο που έχει 30, δεν ξέρω
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50 επιχειρήσεις, που διαχειρίστηκε το πρόγραµµα τους από τις
οποίες οι 45 τρώνε πρόστιµο. Γιατί; Είναι διαχείριση., η
διαχείριση είναι στις τράπεζες, ήτανε µέσω τραπεζών αυτά τα
προγράµµατα και τώρα τρώνε πρόστιµο.
Θέλει µία οµάδα παρακολούθησης ΕΣΠΑ, αυτό ως τέτοιο.
Και κάτι άλλο ήθελα να πω και µου ξεφεύγει τώρα, τέλος
πάντων δεν έχει σηµασία, µάλλον έχει σηµασία αλλά το
ξέχασα µε την κούραση. Α, νοµίζω ότι κάποια στιγµή πρέπει
να προσέχουµε τις εκφράσεις µας. Είναι θέµα επιβίωσης του
κλάδου, των εργοληπτών, των µηχανικών, όλων των
µηχανικών σε συνδυασµό µε τις ανάγκες που προκύπτουν από
τα προγράµµατα και από τις ανάγκες του τόπου. Έτσι πρέπει
να το βάλουµε και κάποια στιγµή πρέπει να βάλουµε και το
χέρι στην καρδιά, εφόσον θέλουµε να αποκαταστήσουµε τη
σχέση µας µε τον κόσµο και µε την κοινωνία, να βάλουµε
ζητήµατα ποιότητας µελετών και έργων. Είναι απαράδεκτο
αυτό που έχεις συµβεί στο Ηράκλειο τα τελευταία χρόνια, ας
βγούµε µία φορά να το καταγγείλουµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κι όχι µόνο.
Ευχαριστούµε τη συναδέλφισσα Κουτσουµπού. Ήθελα να
ρωτήσω εάν κάποιος άλλος συνάδελφος ή συναδέλφισσα θέλει
να κάνει µία σύντοµη τοποθέτηση και µετά να πάµε σε
ερωτήσεις, σύντοµες τοποθετήσεις.
Ο συνάδελφος Γέµελας και ο συνάδελφος Σγουρός,
κάποιος άλλος; Ο συνάδελφος Ορφανός, σύντοµες όµως, όχι
πάνω από πέντε λεπτά και η συναδέλφισσα Βρέντζου.
Γέµελας λοιπόν σε µπερδεύω, Γέµελας, Σγουρός,
Βρέντζου, Ορφανός, όχι πάνω από πέντε λεπτά όµως.
ΓΕΜΕΛΑΣ: Σύντοµος θα είµαι.
Σε σχέση µε ότι έχει συζητηθεί µέχρι τώρα για τα έργα,
τις µελέτες θα σας πω τις απόψεις, πάγιες απόψεις της
ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και Ανατολικής Κρήτης και της Πανελλήνιας
Οµοσπονδίας. Ήθελα να ακουστεί από το βήµα.
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Καταρχήν συµφωνούµε µε το υπόµνηµα των εργοληπτών
και ΤΕΕ και του ΤΕΕ. Είµαστε υπέρ της περιφερειακής
ανάπτυξης η οποία µπορεί να γίνει µέσα από τους µικρούς
εργολήπτες κατά κύριο λόγο. Όντως είναι αβάσιµο το θέµα ότι
είναι τροϊκανή υποχρέωση για τα έργα που είναι κάτω του
κοινοτικού ορίου, δεν ισχύει αυτό. χρειάζεται σίγουρα, έχει
κάποιες παθογένειες ο 3669, οι οποίες έχουν δηµιουργηθεί και
τα τελευταία χρόνια, µε το νόµο Βορίδη και έχει µεγιστοποιηθεί
το πρόβληµα σε σχέση και µε την έλλειψη προσωπικού των
τεχνικών υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια. ∆ηλαδή ψάχνουµε να
βρούµε συναδέλφους για να µπούνε σε επιτροπές παραλαβής
αφανώς εργασιών. ∆εν προλαβαίνουν οι συνάδελφοι να κάνουν
σωστά τη δουλειά τους και δεν µπορεί να γίνει και σωστή
επίβλεψη.
Θα µου πεις δεν έχει να κάνει µε το νόµο αυτό, αλλά είναι
και αυτό ένα µεγάλο πρόβληµα τον τελευταίο καιρό.
Ένα άλλο πρόβληµα που έχει να κάνει µε τον 3316 είναι
όντως ότι ο νόµος έχει φτιαχτεί έτσι ώστε οι διαγωνισµοί να
διαρκούν πάρα πολύ. Οι φορείς θα πρέπει να έχουν έτοιµες τις
προτάσεις τους πολύ καιρό, να έχουνε µία µακροπρόθεσµη
προοπτική µέχρι να δούνε επιτέλους ανάδοχο µελετητή και γι’
αυτό το λόγο έχουν πάρα πολύ µικροί φορείς προσπαθήσει να
βρούνε διεξόδους στις απευθείας αναθέσεις.
Εµείς είµαστε κατά των απευθείας αναθέσεων των
µελετών κι όσο περνάει από το χέρι µας λέµε στα µέλη µας να
αποφεύγουν τέτοιες διαδικασίες.
Κάτι άλλο που ήθελα να πω ήτανε για το θέµα του
καινούριου νόµου του 4281 που βάζει σ’ ένα τσουβάλι
προµήθειες, παροχή υπηρεσιών, µελέτες, έργα κ.λ.π. Όντως
είναι ξεκάθαρη η θέση της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, ότι πρέπει να υπάρχει
χωριστός νόµος πλαίσιο για τα έργα, χωριστός νόµος πλαίσιο
για τις µελέτες στις οποίες µπορεί να συζητηθεί αν θα
µπαίνουνε εκεί µέσα και οι σύµβουλοι, η παροχή σύµβουλου
µηχανικού. Και είναι κάτι ανεξάρτητο εντελώς οι προµήθειες µε
την παροχή των υπηρεσιών. Στις οποίες θα πρέπει στους
νόµους, γιατί πιστεύουµε ότι οι νόµοι πρέπει να βγούνε όχι
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Προεδρικά ∆ιατάγµατα, θα πρέπει να ξεκαθαρίζεται εντελώς το
τοπίο, ότι προµήθειες και παροχή υπηρεσιών έχουν νόηµα µη
τεχνικά κοµµάτια, µη τεχνικά έργα, δηλαδή τέλος πάντων οι
προµήθειες και παροχή υπηρεσιών που δεν απαιτούν τεχνική
ικανότητα.
Κάτι άλλο που ήθελα να πω θα είναι ότι, που γνωρίζω να
σας µεταφέρω, είναι ότι έχει συναντηθεί ο Πρόεδρος της
Πανελληνίας Οµοσπονδίας της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ µε του Υφυπουργό
τον Σπίρτζη και από τη συζήτηση βγήκε ότι όντως κι αυτός
συµφωνεί, να ξεκινήσει ένας καινούριος νόµος πλαίσιο για
µελέτες και έργα. Όχι στο πνεύµα του 4281 και το επιχείρηµα
που του θέσανε µάλιστα ήτανε για το κοινοτικό όριο. Είπε
ξεκάθαρα ότι για κάτω του κοινοτικού ορίου µπορούµε άµεσα
να βγάλουµε νοµοθεσία γι’ αυτό το κοµµάτι και για το άλλο
είπε ότι υπάρχει δέσµευση µε τις οδηγίες και πρέπει να δούµε
πως θα το ξεπεράσουµε.
Κάτι άλλο δεν έχω να προσθέσω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Σ’ ευχαριστούµε συνάδελφε,
γιατί πολύ πιο σύντοµα από το πλαίσιο έκανες την τοποθέτησή
σου.
Ο συνάδελφος Σγουρός.
ΣΓΟΥΡΟΣ: Συνάδελφοι θέλω να µεταφέρω την εµπειρία µου
ως µελετητής δηµοσίων έργων τα τελευταία 20 – 25 χρόνια.
Είναι σαφές ότι ο συγκεκριµένος τοµέας είτε το θέλουµε είτε
όχι συνδέεται άµεσα και µε το στρατηγικό και µε το τοπικό
σχεδιασµό που υπάρχει σε επίπεδο Περιφέρειας.
Είχαµε µάθει όλα αυτά τα προηγούµενα χρόνια της
τεχνητής ευµάρειας, να ακούµε δύο όρους, ωρίµανση και
απορροφητικότητα. Είναι και οι δύο εξίσου παραπλανητικοί,
γιατί βεβαίως δεν ξέρω πόσο νόηµα έχει συνάδελφοι να
συζητάµε για ωρίµανση ενός έργου που δεν έχει καµία
σκοπιµότητα, είναι άχρηστο. Μπορώ από τα Χανιά µέχρι τον
Άγιο Νικόλαο να σας απαριθµήσω µερικά, δεν θα ήθελα όµως
να σταθώ απόψε σε συγκεκριµένα έργα, τα οποία είναι ήδη σε
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εξέλιξη και ολοκληρώνονται. Αλλά σίγουρα υπάρχουν πάρα
πολλά, που µε όλη τη δυνατή αντικειµενική διάθεση που έχει
κανείς, δεν µπορεί να σκεφτεί µε ποιο τρόπο ενταχθήκανε σ’
έναν προγραµµατισµό και υλοποιηθήκανε.
Αυτά λοιπόν είναι ζητήµατα που επίσης πρέπει να έχει το
θάρρος να βάζει το Επιµελητήριο.
Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι πέρα από την ωρίµανση και την
απορροφητικότητα, εξαιτίας των οποίων τα τελευταία 30
χρόνια κατασπαταληθήκανε πάρα πολλοί πόροι, θα έπρεπε να
µιλάµε για σκοπιµότητα και θα έπρεπε να µιλάµε και για
προγραµµατισµό.
Όσον αφορά τους περισσότερους δήµους, ξέρετε ότι η
έννοια προγραµµατισµός καταρχήν, δεν έχει καµία οργανική
διασύνδεση µε την ίδια τη λειτουργία τους, γιατί; Γιατί δεν
υφίστανται καν υπηρεσίες προγραµµατισµού. Οι υπηρεσίες
προγραµµατισµού αν ρωτήσετε περί άλλα τριβάζουν. ∆εν
ασχολούνται πραγµατικά µ’ ένα πολύ συστηµατικό και
συγκροτηµένο τρόπο, µε τα ζητήµατα τα οποία είναι σε
εξέλιξη, µε τα ζητήµατα τα οποία έρχονται µπροστά, µε τα
ζητήµατα τα οποία πραγµατικά µπορούν να ενταχθούν µέσα σε
µια στρατηγική λογική που έχει ένας Οργανισµός Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό έχει να
κάνει µε τα ζητήµατα της παθογένειας συνολικότερα αυτού του
συστήµατος, που είναι ένα σύστηµα που το έχουµε ζήσει τα
τελευταία 30 χρόνια, απόλυτα εξαρτηµένο κοµµατικά. Ξέρουµε
πάρα πολύ καλά µε ποιο τρόπο κάποιοι χρίονταν αιρετοί
άρχοντες, σε ορισµένε περιπτώσει λέγαµε αρκεί να είναι
υποψήφιος ένας γάιδαρος θα ψηφιστεί.
Αυτό όµως το εισπράττουµε σήµερα νοµίζω, εκ των
υστέρων, συνολικά και βεβαίως πρέπει να έχουµε το θάρρος
να βάλουµε αυτή τη φορά, συζητώντας πια σε νέα βάση, αυτά
τα ζητήµατα και να αρχίσουµε να συζητάµε πραγµατικά, µε
ποιο τρόπο θα πάµε από εδώ και πέρα.
Συµφωνώ απόλυτα µε τη συνάδελφο την Φανή την
Κουτσουµπού, ότι υπάρχουν ζητήµατα ποιότητας. Βεβαίως και
υπάρχουνε ζητήµατα ποιότητας Φανή, από τη στιγµή που η
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ίδια η µελέτη ενός έργου δεν αποτελεί µία σοβαρή
προϋπόθεση για την υλοποίηση ενός έργου. Αυτό ισχύει αυτή
τη στιγµή. Η µελέτη δηλαδή κατατίθεται, γίνεται µέσα από µια
διαδικασία νόµιµη ή µη νόµιµη και στη συνέχεια δεν αποτελεί
ένα µέρος του φακέλου του έργου. Το έργο µπορεί να είναι
κάτι άλλο στην κυριολεξία και επειδή έχουµε εδώ πέρα
εργολήπτες πάρα πολλούς, ας µε διαψεύσουνε.
Θα έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να µπούνε µια σειρά από
ζητήµατα, τα οποία έχουνε να κάνουνε µε την παραγωγή των
µελετών από τις πολύ χαµηλές κατηγορίες, άλφα τάξεως
µελετητές, αλήθεια ακούγεται εξωτικό σήµερα. Και επειδή τα
τελευταία τουλάχιστον δύο χρόνια υπάρχει µία πληθώρα
απευθείας αναθέσεων οι οποίες κινούνται στα όρια των
αµοιβών των άλφα τάξεως πτυχίων, εγώ θα ήθελα να προτείνω
το πολύ απλό. Να γίνει ένας απλός, λειτουργικός κατάλογος
µελετητών άλφα τάξεως και να υπάρχει ανάθεση κατά σειρά.
Ένας
ενεργός
κατάλογος
έστω
να
δηλώσουν
ποιοι
συµµετέχουν στον ενεργό κατάλογο και µέχρι ένα ύψος ορίου,
να γίνεται αυτό κατά σειρά αλφαβητικά. Κι ας µου πει κάποιος
ότι υπάρχει τρόπος καταστρατήγησης.
Το έχουµε συζητήσει τόσες φορές στη ∆ιοικούσα, το
έχουµε συζητήσει σε επίπεδο συναντήσεων µε δήµους, δεν
νοµίζω ότι ακούει κανείς. Γιατί; Γιατί αυτό σαφώς είναι ένα
ζήτηµα το οποίο περιορίζει το µικροπολιτικό περιβάλλον µέσα
στο οποίο κινείται κυρίως η Αυτοδιοίκηση. Να έχουµε
τουλάχιστον το θάρρος να λέµε κάποια πράγµατα µε το όνοµά
τους.
Επειδή ο φίλος ο Γιώργος ο Φουρναράκης που είναι πολύ
έµπειρος, στο τµήµα παλιάς σχολής που ήτανε παλιά είπε
εδώ, µάλλον επικαλούµενος µια θετική του επιθυµία, ότι έχει
περιοριστεί λίγο το εύρος των απευθείας αναθέσεων και κατά
κανόνα οι αναθέσεις που γίνονται οι περισσότερες είναι
νόµιµες. Εγώ θα ήθελα πραγµατικά να κάνουµε έναν κατάλογο
των αναθέσεων του ∆ήµου Ηρακλείου τα τελευταία δύο χρόνια
Γιώργο, για να δούµε πόσες από αυτές έχουν γίνει µε
διαγωνισµό. ∆ιότι θεωρώ ότι έχουν γίνει ελάχιστες.
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ΣΓΟΥΡΟΣ:
Όλα τα σοβαρά έργα έχουν γίνει µε διαγωνισµό,
υπάρχουν και µη σοβαρά έργα τα οποία έχουν γίνει χωρίς
διαγωνισµό έτσι; Να µου επιτρέψεις να έχω την άποψή µου.
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ: Τα µικρά έργα.
ΣΓΟΥΡΟΣ: Και δεν αναφέροµαι τώρα στο ∆ήµο Ηρακλείου
µόνο, αναφέροµαι σ’ όλους τους δήµους, γιατί εµείς σε
επίπεδο ∆ιοικούσας πριν από ένα µόλις χρόνο, είχαµε
καταγγελία γραπτή, ότι υπάρχει δήµος στην ευρύτερη περιοχή
του Ηρακλείου, ο οποίος είχε κάνει στη διάρκεια µίας χρονιάς
97 απευθείας αναθέσεις.
Ο κώδικας ο δηµοτικός δυστυχώς έχει αυτό το προνόµιο
το οποίο παρέχει στους άρχοντες τους αιρετούς, να κρίνουν
αυτοί µε τα δικά τους κριτήρια κάθε φορά, ποιο έργο είναι
άµεσης προτεραιότητας, ποιο έργο είναι πιεστικό, ποιο έργο
αποτελεί αν θέλετε αποτέλεσµα µιας θεοµηνίας. Όλα τα έργα
τελικά, όλες οι µελέτες µάλλον που ανατίθενται, πρέπει να
καλύψουνε τέτοιες τρύπες. Νοµίζω ότι το δούλεµα έχει
προχωρήσει πάρα πολύ.
Θα έπρεπε να µας πει επιτέλους η Περιφέρεια Κρήτης,
στην οποία πριν από δύο χρόνια δόθηκε αυτή η εξαιρετική
δουλειά που είχε γίνει για το παρατηρητήριο έργων και
µελετών, και οι δήµοι, γιατί η κατά τα άλλα δραστήρια
Παγκρήτια Ένωση ∆ήµων, γιατί µέχρι τώρα αρνείται ο
µηχανισµός τους ο εσωτερικός, να κάνει το in put, να βάζει
δηλαδή τα στοιχεία αυτά, τα οποία χρειάζονται για να
λειτουργήσει το σύστηµα. Για να µιλάµε κάποια στιγµή µε
πραγµατικούς όρους κι όχι µε ευχολόγια.
Είναι σαφές ίσως, ας µε διορθώσουνε εδώ πέρα οι
συνάδελφοι, εργολήπτες, ότι στο επίπεδο τουλάχιστον της
διακήρυξης των έργων τα πράγµατα ίσως είναι λίγο
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περισσότερο διαφανή, εάν εξαιρέσουµε βέβαια το τεράστιο
ύψος εκπτώσεων πια που γίνεται, το οποίο πραγµατικά., που
έχει να κάνει µε τη µελέτη βέβαια. Και βεβαίως να έχουµε το
θάρρος κάποια στιγµή να πούµε ότι αυτός ο περίφηµος
προσδιορισµός του ύψους των προεκτιµούµενων αµοιβών
πρέπει να αλλάξει συνάδελφοι.
∆εν είναι δυνατόν να βγαίνει ύψος αµοιβών 1.200.000 και
στη συνέχεια να υπάρχει προσφορά µε 82% έκπτωση. Τι
σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει απλούστατα ότι ένα από τα δύο δεν
είναι σωστό και µάλλον το πιθανότερο είναι ότι πρέπει το θέµα
του προσδιορισµού πραγµατικά, του κόστους των µελετών να
το ξαναδούµε, να έχουµε αυτό το θάρρος.
Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγµή ο τρόπος προεκτίµησης
των αµοιβών επιτρέπει να βγουν αµοιβές εξωφρενικά υψηλές,
είναι ξεκάθαρο αυτό.
Το 2005 όταν.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ολοκληρώσεις.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Συνάδελφε

να

ΣΓΟΥΡΟΣ: Όταν µετά από 28 χρόνια λειτουργίας του 716/77
που ήτανε τότε ένα θεµελιώδες ριζοσπαστικό νοµοθέτηµα και
λειτούργησε για 28 χρόνια, όταν ήρθε ο 3316 του Σουφλιά το
2005, λέγαµε, ο Σουφλιάς µας έκαψε, µας υποχρεώνει να
κάνοµε έκπτωση 20%, δεν είχαµε δει τίποτα. ∆εν είχαµε δει
τίποτα γιατί είµαστε στη νέα τροϊκανή πραγµατικότητα, δεν µου
αρέσει ο όρος τροϊκανή, απλά είναι µία πραγµατικότητα που
δείχνει τον νέο καταµερισµό και τις νέες προτιµήσεις του
κεφαλαίου στην Ευρώπη, αυτή είναι η άποψή µου εµένα, που
λέει ότι, όλα γίνονται πια σ’ ένα επίπεδο που δεν ευνοεί τις
µικρές τάξεις. Τουτέστιν, οι µελετητές µπορεί να δίνουν
έκπτωση µέχρι 100%, µπορεί να κάνουνε δωρεάν µελέτες.
Από την άλλη µεριά όµως όλα όσα έχουν να κάνουνε µε
τις κινήσεις του κεφαλαίου ή µε την επιβολή της ληστρικής
έµµεσης φορολογίας που λέγεται ΦΠΑ, είναι θέµατα που θα τα
ελέγχουµε εµείς.
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Θέλω να µου πείτε και να σκεφτείτε σοβαρά – και κλείνω
µ’ αυτό – γιατί θα έπρεπε ο τάδε επώνυµος τουρίστας που
κάνει διακοπές σ’ ένα σούπερ ντούπερ ξενοδοχείο στην
Ελούντα ή στην Αµµουδάρα εδώ, να πληρώνει 6,5% ΦΠΑ, κι
ένας γέρος σ’ ένα χωριό που θέλει να κάνει ένα τοιχίο να
πληρώνει 23% ΦΠΑ στο τσιµέντο. Θέλω να το απαντήσετε, να
δείτε ποιος το έχει ρυθµίσει. Είναι ακριβώς οι ίδιοι που έχουνε
ρυθµίσει ότι οι άνθρωποι θα πνίγονται τη Μεσόγειο, διότι η
κίνηση των ανθρώπων δεν τους ενδιαφέρει, η νόµιµη
µετανάστευση δεν τους ενδιαφέρει, τους ενδιαφέρει µόνο η
νόµιµη ή αν θέλετε η παράνοµη κατά κανόνα διακίνηση των
κεφαλαίων τους.
Τίποτα άλλο, αυτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, ευχαριστούµε τον
συνάδελφο Σγουρό, ο συνάδελφος Ορφανός και µετά η
συναδέλφισσα Βρέντζου.
ΟΡΦΑΝΟΣ: Κάτι πήγε να πει ο Οδυσσέας τώρα τελευταία αλλά
ήτανε λίγο, έµοιαζε λίγο ξεκάρφωτο.
Κοιτάξτε τώρα ο 4281 ψηφίστηκε τον Αύγουστο, ήταν ένα
από τα γνωστά πολυνοµοσχέδια της Κυβέρνησης της
προηγούµενης προκειµένου να εκταµιευτούνε κάποιες δόσεις,
στα πλαίσια δηλαδή των συµβιβασµών της ελληνικής
κυβέρνησης µε την ευρωπαϊκή. Πολυνοµοσχέδιο δεν ήτανε;
Από τα γνωστά που γίνανε κινητοποιήσεις.
Έγινε σύσκεψη λίγες µέρες µετά εδώ πέρα, είχα πάρει κι
εγώ µέρος και αναφέρθηκαν και αυτά που ο ΣΑΤΕ είπε και η
ΠΕΣΕ∆Ε και άλλοι φορείς που συµµετείχανε.
Ερχόµαστε Απρίλιο του ’15, δηλαδή µετά από αρκετούς
µήνες και διαπιστώνεται ότι η Αντιπροσωπεία δεν είναι
ενηµερωµένη, πάρα πολλοί φορείς δεν είναι ενηµερωµένοι.
Είπε και ο Χατζηβασίλης δεν είµαι καλά ενηµερωµένος και
προφανώς και οι υπόλοιποι µηχανικοί δεν είναι ενηµερωµένοι.
Για ένα νοµοσχέδιο το οποίο αναφέρθηκε για ένα νόµο,
πολυνοµοσχέδιο τότε, νόµος µετά, πού αναφέρθηκε; Ότι
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εξοντώνει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και ευνοεί τις µεγάλες
επιχειρήσεις, πλην όµως δεν τεκµηριώθηκε νοµίζω Ζαχαρία και
Στέφανε αρκετά, γιατί ίσως θεωρήσατε ότι είναι γνωστό, δεν
είναι γνωστό, δηλαδή µε ποιες διατάξεις και µε ποιες
διαδικασίες αυτοί οι νόµοι εξοντώνουνε τους µικρούς.
ΣΓΟΥΡΟΣ: Το υπόµνηµα τα γράφει.
ΟΡΦΑΝΟΣ: Το γράφει το υπόµνηµα, τα υποµνήµατα όµως
αυτά τα οποία είχαν αναλυθεί αρχικά στις πρώτες συσκέψεις,
δεν έχουν γίνει γνωστά στους περισσότερους συναδέλφους για
να κάνουνε λίγο και πιο συγκεκριµένο το γιατί και πώς θα
αντιµετωπίσουνε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
διαβιβαστεί, έχουν κοινοποιηθεί.

Συνάδελφε

έχουν

ΟΡΦΑΝΟΣ: Έχουν κοινοποιηθεί, τρέχα γύρευε τώρα ποιος τα
έχει διαβάσει και ποιος τα έχει πληροφορηθεί.
Και αναφέρονται αυτά λοιπόν τον Απρίλη του ’15 τη
στιγµή που λέει και ο Στέφανος ότι ο νόµος είναι θνησιγενής,
διότι οι οδηγίες οι αντίστοιχες από το πρώτο εξάµηνο,
τετράµηνο του ’16 δεν θα ισχύουνε. Και έχουµε στοχοποιήσει
λοιπόν ένα νόµο, ο οποίος ανατρέπει ένα σκηνικό κατασκευής
και µελετών έργων, προφανώς ενιαία πάει αυτό, και τον
στοχοποιούµε τη στιγµή που αυτός θα αλλάξει. ∆ηλαδή
είµαστε πώς να το πω; ετεροχρονισµένοι, πάρα πολύ
ετεροχρονισµένοι στις αντιδράσεις µας και στην ενηµέρωση
µας και στις αντιδράσεις µας.
Και έρχεται τώρα βέβαια ο Ζαχαρίας, ο Πρόεδρος του
ΣΑΤΕ και προσθέτει ένα στοιχείο. Στοχοποιούµε ένα
νοµοσχέδιο και µάλιστα µ’ αυτή την χρονοκαθυστέρηση, έναν
νόµο, µ’ αυτή τη χρονοκαθυστέρηση και χωρίς να υπάρχει
ενηµέρωση. Τη στιγµή που ήδη είναι διαµορφωµένη µια νέα
πραγµατικότητα η οποία λέει τι; Το νέο ΣΕΣ, και καλά το είπε,
δηλαδή το Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης, το νέο ΕΣΠΑ δηλαδή
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που έπιανε µια 7ετία από το ’13 µέχρι το ’20 και ήδη είναι ’15
γι’ αυτό µιλάµε για 5ετία, 7ετές ήτανε, δίνει σ’ όλη την Ελλάδα
τόσα και στην Κρήτη δίνει 400., που είναι από τις ευνοηµένες
περιοχές, δίνει 400 εκατοµµύριο ευρώ.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ο προϋπολογισµός είναι.
ΟΡΦΑΝΟΣ: Ο Προϋπολογισµός του ΣΕΣ για την Κρήτη είναι
400 εκατοµµύρια, φτωχότατος δηλαδή και αυτός θα
απορροφηθεί εξ ολοκλήρου για δηµόσια έργα από κάποιες
εντελώς συγκεκριµένες δραστηριότητες και έργα και τοµείς, µ’
ένα σωρό αιρεσιµότητες. Ο αιρεσιµότητες που έχει το νέο
ΕΣΠΑ είναι δηλαδή ότι θα δοθούν εφόσον έχουν ψηφιστεί
µνηµόνια και εφόσον η νέα συµφωνία γέφυρα ή άλλη του
Ιουνίου που η νέα Κυβέρνηση θα υπογράψει, θα αποδέχεται
αυτά που θα της πει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλιώς δεν θα
εκταµιευτούν.
Και µάλιστα µιλάµε για δηµόσια έργα, τη στιγµή που έχει
αλλάξει και η ορολογία για τα δηµόσια έργα. Π.χ. το
αεροδρόµιο Καστελλίου δεν είναι δηµόσιο έργο, είναι ιδιωτικό
έργο. Το αεροδρόµιο Καστελλίου µε τη νέα ορολογία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι έτσι δεν είναι; ∆εν
περιλαµβάνεται στα δηµόσια έργα, περιλαµβάνεται στα
ιδιωτικά έργα διότι θα γίνει µε εκχώρηση τοµέων δράσης από
την πλευρά του δηµοσίου στους ιδιωτικούς τοµείς, σε ιδιωτικές
εταιρείες. Μ’ αυτή την έννοια ιδιωτικά κεφάλαια θα επενδυθούν
και δεν θα είναι δηµόσιο έργο και δεν είναι δηλαδή µέσα στα
400. ∆εν θα δαπανήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή λέει γι’
αυτά µέσω του ΣΕΣ, διότι θα δούµε ποιες ιδιωτικές εταιρείες
θα ‘ρθουν και θα τα βάλουν. Κινέζικες, ξέρω εγώ από το
Κατάρ, ποιοι θα ‘ρθουνε, αλλά δεν θα είναι δηµόσιο έργο.
Αυτή η νέα πραγµατικότητα λέει λοιπόν, ότι ό,τι κι αν λέει
ο παλιός ο νόµος κι ό,τι κι αν λέει ο καινούριος κι εµείς τώρα
ετοιµαζόµαστε
παραµονές
του
θανάτου
δηλαδή
του
απελθόντος νόµου του 4281 να αντιδράσουµε. Ό,τι κι αν λέει
λοιπόν και ο παλιός και ο καινούριος νόµος, η καινούρια
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πραγµατικότητα για το χρηµατοδοτικό πλαίσιο µέχρι το 2020
λέει αυτό. Θα χρηµατοδοτηθούν µεγάλες εταιρείες, είτε άµεσα
µε ζεστό κρατικό χρήµα, τα οποίο θα προκύψει από τη
φορολογία αλλά και από το κλείσιµο των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων µελετητικών είτε κατασκευαστικών. Αυτές θα
χρηµατοδοτηθούν και από εκεί και ύστερα θα εκχωρηθούνε
τοµείς του δηµοσίου για πλήρη ασύδοτη δράση ιδιωτικών
εταιρειών, σε επενδύσεις όπως το αεροδρόµιο Καστελλίου,
σας είπα µια µεγάλη περίπτωση.
Και για το καλώδιο ακόµα διασύνδεσης της Κρήτης µε την
Ελλάδα στα πλαίσια της διασύνδεσης Ισραήλ, Κύπρος,
Ελλάδα, κι αυτό θα χρηµατοδοτηθεί κατά ένα πολύ µικρό
ποσοστό από το ΣΕΣ, γιατί το µεγαλύτερο ποσοστό πάλι θα το
βάλει κάποιος ιδιώτης, δεν ξέρω αν θα είναι η ΤΕΡΝΑ ή ο
ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ ή όποιος άλλος θα ανακατευτεί, γιατί τώρα
τελευταία ειπώθηκε ότι και µε το στένεµα λόγω της κρίσης το
χρηµατοδοτικό ενδεχόµενα ούτε κι αυτό το ποσό το µικρό που
προβλεπόταν από το δηµόσιο ενδεχόµενα να µην δοθεί, γιατί
διαµορφώνει νέα πλαίσια η κρίση.
Η κρίση επιτείνει τα προσχήµατα προκειµένου να
επιταχυνθεί το σβήσιµο των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, και
να χρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά οι µεγάλες επιχειρήσεις.
Θέλω να πω ότι, αυτά τα δεδοµένα λένε ότι εσύ δεν
µπορείς να σκιαµαχείς και ετεροχρονισµένα µάλιστα, σε
θεσµούς δευτερεύοντες, σε πώς το λένε σε νόµους
δευτερεύοντες,
σε
εννοιολογικές
αναζητήσεις
τους
προσδιορισµούς του περιεχοµένου κάποιων εννοιών που
ίσχυαν πριν από δέκα ή από είκοσι χρόνια, αλλά έχουν τώρα
ξεπεραστεί από την πράξη. Κι αφού διευκρινίσουµε
εννοιολογικά και νοµικά ενδεχόµενα κάποιους όρους και
βάλουµε και τους συµβούλους µας να µας πουν τι νόµους να
ζητήσουµε και ποιες διατάξεις, θα την πιούµε κανονικά στην
πράξη, διότι το χρηµατοδοτικό πλαίσιο είναι αυτό και τελείωσε.
Εδώ θα πρέπει να κοιτάξοµε να δούµε όχι απλώς πώς θα
αναζητούµε έννοιες και όρους και προσδιορισµούς και νόµους
και νοµικές διευκρινήσεις. Αλλά να ζητήσουµε ποια είναι εκείνη
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η εξουσία, η οποία θα µπορούσε να εξασφαλίσει για τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις και τους εργαζόµενους πλαίσιο
επιβίωσης. Αλλιώς τι συζητάµε αν θα είναι υπεργολάβος ο
άλλος ή αν θα είναι καταργηµένος µελετητής ή αν θα κάνει
έκπτωση 100% ο µικροµεσαίος τη µελέτη του. ∆εδοµένα είναι
αυτά τα πράγµατα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ολοκληρώσεις.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Συνάδελφε

να

ΟΡΦΑΝΟΣ: Ή λοιπόν όχι ετεροχρονισµένα αλλά στην ώρα
µας ξυπνάµε πριν να είναι αργά και κοιτάµε να αντιδράσουµε
σ’ αυτό τον πλαίσιο ή θα είναι πλέον αργά να κοιτάξουµε για
τα κόλλυβα, για τα µνηµόσυνα. (αλλαγή κασέτας)
ΟΡΦΑΝΟΣ: .πως θα λειτουργήσουνε οι αξιολογήσεις, των
δεν ξέρω τι.
Έχουµε ποτέ σ’ αυτές τις κουβέντες που κάνουµε
σκεφτεί, ότι εκτός από τους µηχανικούς στα έργα είτε
µελετητές είτε κατασκευαστές υπάρχουν κι άλλοι εργαζόµενοι;
Υπάρχουν και διάφοροι αυτοαπασχολούµενοι, υπάρχουν και
εργάτες, υπάρχουν και οικοδόµοι. Ας πούµε έχουµε ποτέ
σκεφτεί ότι είτε στα δηµόσια είτε στα ιδιωτικά έργα γιατί
αντίστοιχη κρίση ζει και η ιδιωτική οικοδοµή και από άποψη
µελέτης και κατασκευής. Υπάρχει µία ανεργία 95% στους
οικοδόµους σήµερα; Σκεφτήκαµε ποτέ ως µηχανικοί ότι ξέρεις,
ετούτα εδώ τα προβλήµατα που µας κατασκευάζουν και µας τα
ρίχνουνε σαν ταφόπετρα στο κεφάλι, δεν µπορούµε να τα
αντιµετωπίσουµε ως µηχανικοί µόνοι µας και να κοιτάξουµε να
δούµε να κάνουµε και καµιά συµµαχία µε τους οικοδόµους, να
απευθυνθούµε και στις δικές τους οργανώσεις µε το εργατικό
κίνηµα δηλαδή και να δούµε πως από κοινού µπορούµε να
δράσουµε. Γιατί διαφορετικά και ο µικροµεσαίος ο κακοµοίρης
µες στη µιζέρια του όµως θα σβήσει και να µην κλαίµε απλά,
να µην περιοριζόµαστε στην κλάψα, ούτε να περιοριζόµαστε
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µόνο στα υπόλοιπα εδώ πέρα το πώς θα συντονιστούµε
ετεροχρονισµένα δυο χρόνια µετά από το κάθε γεγονός.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
συνάδελφε.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Να

ολοκληρώσεις

ΟΡΦΑΝΟΣ: Και να δούµε λοιπόν πως συντονισµένα θα
δράσουµε µ’ αυτούς τους εργαζόµενους που είναι ενδεχόµενα
και σε χειρότερη ακόµα µοίρα από µας. Και αναζητούνε κι
αυτοί συµµάχους και αναζητούνε διεξόδους και αναζητούνε
κατευθύνσεις και προσανατολισµούς δράσης, και έχουνε
αντίστοιχες δυσκολίες.
Το σκεφτήκαµε; ∆εν το σκεφτήκαµε κι ακόµα δεν το
συζητάµε. ∆ηλαδή αυτή η κουβέντα που είπα εγώ και µοιάζει
ας πούµε αρειανή, σε τέτοιου είδους συζητήσεις, είναι ένα από
τα πρώτα ζητήµατα που πρέπει να γίνουνε.
Η κρίση δεν είναι µόνο δικιά µας, των µηχανικών των
πτυχιούχων, η κρίση βαραίνει πολύ περισσότερο άλλους
εργαζόµενους.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συναδέλφισσα Βρέντζου.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Είναι προχωρηµένη η ώρα, ακούστηκαν όµως
πάρα πολλά θέµατα και ειδικά ο συνάδελφος ο Στέλιος βάζει
πάντα το θέµα εφ’ όλης της ύλης και µας φέρνει πάντα σε
δύσκολη θέση. Γιατί κάθε φορά το να βάζουµε όλα τα θέµατα
εφ’ όλης της ύλης είναι δύσκολο.
Πάντως στις πλατείες, για να ρίξουµε την προηγούµενη
Κυβέρνηση πήγαµε µε όλους τους εργαζόµενους και για να
συµπαρασταθούµε τώρα πάλι πήγαµε µε όλους τους
εργαζόµενους. ∆εν πάµε σε χωριστές πορείες εµείς, µε όλους
πάµε, µε όλους πάµε. Και µακάρι να µπορέσουµε να έχουµε
τέτοιο κίνηµα εδώ στο Επιµελητήριο και αντιδράσεις πολύ πιο
µεγάλες, για να µπορούν να ενωθούν και µε αντίστοιχες άλλες
και να είµαστε προφανώς όλοι µαζί, γιατί εννοείται ότι τα
θέµατα είναι κοινά και το έχουµε διαπιστώσει πολλές φορές

Συ νε δρί α ση 7 η

29 η ς Απρι λ ί ου

2015

σε λ ί ς

92

και έχουµε πολλά θέµατα να λύσουµε µε όλη την κοινωνία,
αλλά πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε κι αυτός είναι ο ρόλος
εδώ, το µέχρι που θα µπορούµε εδώ µέσα να πάµε µαζί, γιατί
εδώ έχουµε κι αυτό το ζήτηµα. Του µέχρι που κι αυτή την
κοινή συνισταµένη ψάχνουµε, του πως µέσα από το Τεχνικό
Επιµελητήριο θα µπορέσουµε να έχουµε κοινές προτάσεις,
µαζί µε τους φορείς που καλέσαµε σήµερα, µαζί µε τους
υπόλοιπους, οµαδικότητες που υπάρχουν έτσι ώστε να
µπορούµε να πάµε ένα βήµα παραπέρα.
Θα κάνω µια πολύ σύντοµη αναφορά στα υπόλοιπα
ζητήµατα. Καταρχήν δεν πήρα χαµπάρι ότι δεν δόθηκε ο λόγος
στη Φανή κι αυτό ήταν απαράδεκτο. Θεωρώ Πρόεδρε ότι
όταν.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ποιος λόγος δεν δόθηκε; ∆εν
µίλησε;
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Είπε ότι ζήτησε το λόγο πριν και δεν της δόθηκε.
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Μόνο τα µέλη της Αντιπροσωπείας.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Το είπε καταρχήν κι από εδώ, τοποθετήθηκε,
εγώ από εκεί το άκουσα.
Ήταν λάθος, θα πρέπει όταν καλούµε τους συναδέλφους
να δίνουµε το λόγο και να συµµετέχουνε και να µην έρχονται
εδώ ως παρατηρητές, τη στιγµή µάλιστα που ήταν και
προσκεκληµένη για το επόµενο θέµα. Συνήθως αν χρειάζεται
κάποιος, αν χρειάζεται ψηφίζουµε µε βάση τη διαδικασία.
Για τα θέµατα που έθιξε µελέτες και έργα, εγώ
τουλάχιστον από τότε που θυµάµαι τον εαυτό µου που
συµµετέχω στην ΑΜΑΚ τόσα χρόνια, από το 2000 πάντα
βάζουµε το θέµα µελέτες και έργα, ποιοτικές µελέτες, ποιοτικά
έργα και το µελετητή να είναι και στην πορεία, να µην
εξαφανίζεται
όπως
πολύ
σωστά
ειπώθηκε.
Να
µην
εξαφανίζεται, έχουµε µία µελέτη και γεια σας, την
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παραδώσατε, φύγατε. Αυτό δεν γίνεται στα ιδιωτικά έργα,
πόσο µάλλον δε στα δηµόσια που είναι και µεγάλα έργα.
Τα θέµατα στο ΣΕΣ όταν πρωτοέγινε εδώ µια κουβέντα,
θίξαµε το ζήτηµα, συγκεκριµένα µάλιστα το έβαλα εγώ το θέµα
αυτό τότε στη ∆ιαχειριστική, ότι γιατί για άλλη µια φορά δεν
είναι επιλέξιµες οι µελέτες; Από ‘κει και πέρα όµως, δυστυχώς
πήραµε την απάντηση ότι δεν είναι, εξαιρούνται δυστυχώς, σε
ελάχιστα, δεν είναι κυρίαρχο και ειδικά τα πρώτα χρόνια,
ειδικά τα πρώτα χρόνια που θυµάµαι εγώ πολλή κουβέντα σε
σχέση µε το γιατί να µην εντάσσονται οι µελέτες στο ΕΣΠΑ,
ήτανε αρνητικοί δεν εντάσσονται οι µελέτες στο ΕΣΠΑ. Τώρα
πως θα γίνουν τα έργα χωρίς µελέτες είναι µια άλλη ιστορία.
Υπάρχει ένα θέµα, σαφώς και το είπαµε και στην πρώτη
τοποθέτηση, κακής λειτουργίας και πράγµατα που δεν
προχωράνε στη ∆ιοικούσα κι αυτό έχει συνέπειες για τα
πάντα. Για τις όποιες αντιδράσεις σε όλα τα ζητήµατα. Πάντως
καλό είναι όποιος συνάδελφος παίρνει χαµπάρι ένα ζήτηµα το
οποίο συµβαίνει, να έρχεται, να το βάζει, έτσι ώστε
τουλάχιστον άµα γίνει να µπορέσουµε να κάνουµε κάτ. Κάποια
θέµατα µπορεί να µην τα πάρουµε κι εµείς χαµπάρι.
Εγώ ας πούµε δεν ήξερα όλη αυτή την ιστορία που
γίνεται για τη διαβούλευση σε σχέση µε πολύ σηµαντικά
θέµατα που έρχονται οι οδηγίες. Και πραγµατικά είναι πολύ
ενδιαφέρον το να δούµε ποιοι είναι αυτοί και πως ορίζονται ας
πούµε οικονοµικοί φορείς. ∆ηλαδή µπορεί να πεταχτούν
τελείως απέξω ξαφνικά και να µην χρειάζεσαι να έχεις καν
πτυχίο µηχανικού. Αν εγώ απ’ ότι θυµάµαι και από τον
προηγούµενο νόµο αυτή ήτανε η κατεύθυνση, δηλαδή
συζητάµε, δεν µπορούµε να απέχουµε και να λέµε ότι αυτό όλο
δεν µας αφορά, γιατί προφανώς δεν υπάρχουν χρήµατα και
γιατί δεν γίνονται έργα, άρα δεν θα συµµετέχουµε σ’ ένα νόµο,
σε µια διαδικασία παραγωγής έργων, µελετών, προµηθειών.
Θα πρέπει να το δούµε ανεξάρτητο από την όποια
χρηµατοδότηση αυτή τη στιγµή, ανεξάρτητο από την όποια
συγκυρία.
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Εγώ θεωρώ µε βάση όλες αυτές τις εκτιµήσεις που
κάναµε και στο παρελθόν µε το κοινό υπόµνηµα που είχαµε
υπογράψει ως Τεχνικό Επιµελητήριο και οι σύλλογοι σ’ όλη
την Κρήτη. Με τις διαπιστώσεις της διαφάνειας, της εξαίρεσης
των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων που πάρα πολλές
φορές έχουµε από αυτό το βήµα στηρίξει και θεωρούµε ότι
πρέπει να στηριχτεί η περιφερειακή ανάπτυξη και κατ’
επέκταση όλες αυτές οι επιχειρήσεις που την στηρίζουν στην
ουσία. Θεωρώ ότι πρέπει να πούµε κατάργηση του νόµου, όχι
παράταση, όχι στα ίδια βήµατα. Το όλο σκεπτικό είναι τελείως
αλλού, εκεί που εµείς δεν θεωρώ ότι το θέλουµε.
Νοµίζω λοιπόν ότι πρέπει να πούµε να καταργηθεί ο
νόµος και να ξεκινήσει µία διαβούλευση µε όλους τους
εµπλεκόµενους, σε νέα βάση, έχοντας δουλέψει, γιατί αρκετά
έχουν δουλευτεί πια και ο 3316 και η κωδικοποίηση της
νοµοθεσίας που έγινε το ’09, έτσι ώστε να ξέρουµε που
χωλαίνει και βέβαια σε καµία περίπτωση να µην υπάρχει ο
µηχανικός µέσα στη διαδικασία παραγωγής των έργων. ∆εν
γίνεται δηλαδή να πάµε, γιατί υπάρχει ένα θέµα και µε τα
επαγγελµατικά, δηλαδή η όλη λογική πάει σε µια εξέταση, σε
µια πιστοποίηση. Λίγο δηλαδή πάµε σε µια τέτοια διαδικασία.
Η γνώµη µου είναι δεν ξέρω αν µπορεί να βγει αυτό
σήµερα από εδώ, ενδεχοµένως να µπορούσαµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Σήµερα να βγει από εδώ;
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: .αλλά εν πάση περιπτώσει δεν µπορεί να βγει,
τέλος πάντων θεωρώ ότι πρέπει να το επαναφέρουµε το θέµα.
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:
Η ιδιωτική επίβλεψη προωθείται, βεβαίως
προωθείται και ξεκίνησε από την προσθήκη στα µητρώα, στα
πτυχία, πολύ παλιά. Θυµάµαι και το είχε εντοπίσει η
ΕΜ∆Υ∆ΑΣ αυτό το θέµα, ξαφνικά βρήκαµε να προστίθεται εκεί
που λέγαµε πτυχίο περιβαλλοντικό, πτυχίο 27, το 28 είναι
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φορείς να έχεις µητρώο, να µπεις δηλαδή στο µητρώο σαν
επιβλέποντας και να επιβλέπεις τα δηµόσια έργα. Εµείς λέµε
δηµόσια έργα εννοείται µε δηµόσια επίβλεψη και δηµόσια.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συναδέλφισσα;

Να

ολοκληρώσετε

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Τελειώνω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Και άρα έχουµε πάρα πολλά θέµατα να πούµε,
θεωρώ όµως ότι πρέπει να ξεκινήσουµε µε την κατάργηση
αυτού του νόµου και να συζητήσουµε από εκεί και µετά.
Νοµίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία µε όλους
τους εµπλεκόµενους. Ήταν πολύ εποικοδοµητικό σήµερα και
πήραµε πάρα πολλές πληροφορίες από όλους σας τους
εκπροσώπους των εργοληπτικών οργανώσεων. Και θεωρώ ότι
σε µια συνεργασία µε τους µελετητές, θα πρέπει το Τεχνικό
Επιµελητήριο να είναι µπροστά. Και να πιέσει σ’ αυτή την
κατεύθυνση. Στην κατάργηση του νόµου και σε ένα νέο
πλαίσιο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ωραία, ευχαριστούµε τη
συναδέλφισσα Βρέντζου.
Τώρα να πάµε σε ερωτήσεις, να ερωτηθούν οι
συνάδελφοι οι οποίοι τοποθετήθηκαν, για διευκρινήσεις και
οτιδήποτε άλλο.
Εγώ να κάνω µόνο µία µικρή επισήµανση χωρίς να είναι
τοποθέτηση, είπαµε λίγα για τις µελέτες συνάδελφε
Χατζηβασίλη. Πάρα πολύ λίγα. 1-7-2015 ισχύει το ηλεκτρονικό
σύστηµα διακήρυξης, καταλαβαίνετε τι σηµαίνει αυτό.
Να ξεκινήσουµε λοιπόν έναν κατάλογο ερωτήσεων, ποιοι
συνάδελφοι θέλουν να ρωτήσουν όλους όσους τοποθετήθηκαν.
Κάποιος µπορεί να θέλει να ρωτήσει όµως, µια διευκρίνιση.
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∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, εγώ ως εισηγητής
της αρχικής θέσης, γνωρίζοντας όλα αυτά τα προβλήµατα από
τα µέσα, αυτή τη στιγµή µε δυσκολία µπορεί να προκηρυχθεί
µία µελέτη και 1/7 ο υ . Μετά τη 1/7 ο υ πρέπει να βγουν Προεδρικά
∆ιατάγµατα τα οποία καθορίζουν τις διαδικασίες και τους
τρόπους αγαπητέ Χάρη. Άρα έχουµε τεράστιο θέµα, τεράστιο
θέµα για τις µελέτες και για τα έργα αρχίζει και γίνεται
πρόβληµα.
Γι’ αυτό το λόγο επειδή δεν είναι., αυτή η ιστορία που
δουλεύεται από τις εργοληπτικές οργανώσεις αρκετό καιρό
τώρα κι έχουν κάνει αρκετή δουλειά εγώ οφείλω να πω, τόσο ο
τοπικός σύλλογος, όσο και ο Πανελλήνιος Ανωνύµων Τεχνικών
Εταιρειών, έχω πάρει πολλά στοιχεία από εσάς, έτσι
βλέποντας όσο µπορώ κι όσο προλαβαίνω τα sites σας.
Εγώ νοµίζω ότι εµείς σαν Τεχνικό Επιµελητήριο, το
τοπικό εδώ, θα πρέπει στον βαθµό του εφικτού, στον βαθµό
του να κάνοµε κάποιες προτάσεις. Έκανε ο Τοπικός Σύλλογος
µία πρόταση, αυτό που είπατε, τη βασική πρόταση, τον
5.186.000 γιατί βάζει κατώτατα όρια στο 5.186.000 όταν είναι
από εθνικούς πόρους; Γιατί αν ένα υποέργο είναι 2
εκατοµµύρια
και
εντάσσεται
σ’
ένα
συνολικό
έργο
συγχρηµατοδοτούµενο δεν µπορείς να το κάνεις.
Θα µου πεις ποια έργα είναι αυτά; Μπορεί να είναι πολύ
λίγα, αλλά είναι ένα θέµα που θα.
Εγώ λοιπόν έκανα µία πρόταση στην αρχή και την
επαναλαµβάνω και λέω το εξής, ανεξάρτητα από τις µόνιµες
επιτροπές που δεν ξέρω πότε θα γίνουν και πόσο αριθµό θα
έχει και θυµάστε πολύ καλά τι έγινε µε την επιτροπή των
επαγγελµατικών δικαιωµάτων, δεν έγινε τίποτα, τίποτα δεν
έγινε, όλοι φταίνε.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Οµάδα εργασίας έγινε.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Οµάδα εργασίας, έγινε µια
15µελής οµάδα εργασίας, δεν έγινε τίποτα.
Προτείνω λοιπόν να οριστούν δύο συντονιστές, σήµερα,
ένας συντονιστής για να οργανωθεί µία οµάδα εργασίας
5µελής µε αναπληρωτές. Ο συντονιστής µπορεί να είναι από
οπουδήποτε, ας πούµε εσείς στην ΑΜΑΚ προτείνετε έναν
συντονιστή για παράδειγµα για έναν τοµέα έργων ή µελετών.
Να µαζευτούν, η κάθε παράταξη να προτείνει ένα ή δύο µέλη
τακτικά και αναπληρωµατικά και στη συνέχεια αυτή η πρόταση
να
πάει
στη
∆ιοικούσα,
γιατί
αν
περιµένουµε
να
ξανασυνεδιάσουµε µετά από ένα µήνα θα είναι αργά. Να
συγκροτήσει κι αυτή την οµάδα η ∆ιοικούσα. Αλλά µε πρόταση
του συντονιστή. 5µελής, όχι παραπάνω, µε αναπληρωτές. Και
θα έλεγα το εξής, τα µέλη της επιτροπής δεν είναι απαραίτητα
να είναι µέλη της Αντιπροσωπείας, µπορεί να είναι ο Πρόεδρος
του Τοπικού Εργοληπτικού Συλλόγου ή κάποιο µέλος του
συλλόγου που έχουν ασχοληθεί.
Έτσι ξεκίνησα την εισήγησή µου κι αυτό εννοούσα. Θα
µου πείτε, και τι µπορείτε να κάνετε; Ό,τι κάνουµε, ό,τι
µπορέσουµε. Υπάρχει µια εµπειρία στους διάφορους τοµείς ο
καθένας στο χώρο του, γιατί απ’ ότι καταλάβαµε εδώ πρόκειται
να έχουµε αλλαγή του θεσµικού πλαισίου. ∆ιάβαζα,
προηγουµένως που έλεγα Πρόεδρε για τις πρότυπες
διακηρύξεις, εδώ έχω τη δηµοσίευση. 21 Απριλίου του 2015 το
τεύχος δεύτερο, έκδοση αναθεωρηµένων προτύπων άλφα και
βήτα. ∆ηµοσιευµένες, ισχύει από τη δηµοσίευση στην
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, ισχύει. Να το παιδί µου εδώ είναι,
να το, στραβός είµαι;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 15 µέρες µετά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία 15 µέρες µετά, ποιο
τέλος, δεν υπάρχει τέλος. Η απόφαση ισχύει από τη
δηµοσίευση. Να πούµε 15 που δεν το λέει; 15 που δεν το λέει.
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Ακούστε τώρα θέλω να πω το εξής, ακούστε µε λίγο, µα
τώρα κολλάµε εκεί; Στο 15 κολλάµε τώρα; Πάµε λοιπόν µέσα
και λέει, διακήρυξη τύπου άλφα, η αλήθεια είναι ότι ειπώθηκαν
κάποιες αλήθειες, η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και Προµηθειών έχει πάρει την εξουσιοδότηση να συντάσσει
νόµους υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης βέβαια.
Το Υπουργείο Υποδοµών Πρόεδρε και Πρόεδρε έπαψε
πλέον να νοµοθετεί, κουµάντο κάνουνε οι δικαστές, αυτό
κατάλαβα εγώ, κάποιοι δικαστές που είναι στις επιτροπές
αυτές. Στην επιτροπή αυτή ήτανε ο Φλωρίδης πριν, τώρα δεν
ξέρω πώς την λένε την κυρία που είναι εκεί. ∆ηλαδή δεν
βλέπω το ΥΠΟΜΕ∆Υ, το κλασικό ΥΠΟΜΕ∆Υ να νοµοθετεί
πλέον, η Ανεξάρτητη Αρχή και βγάζει αυτούς τους νόµους τον
4281 κ.λ.π., κ.λ.π.
ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ: Και πότε φτιάξανε αυτοί έργα και µελέτες;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Σωστά, έχετε δίκιο, κι εγώ
µαζί σας είµαι.
Βλέπω λοιπόν την εξής αντίφαση εδώ στη δηµοσίευση
των διακηρύξεων. ∆ιακηρύσσουµε ένα έργο αύριο, µπορούµε
αφού έχει ανασταλεί ο νόµος και λέει µέσα για τις εγγυήσεις.
Ότι θα εφαρµοστεί το άρθρο 157 του 4281.
ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ:
Αυτό
δηµοσίευσή τους.

ίσχυε,

έχει

άµεση

εφαρµογή

από

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λέει εδώ, εγγυήσεις καλής
εκτέλεσης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης
σύµφωνα µε το άρθρο 157 του 4281 και του άρθρου 35 του
κανονισµού δηµοσίων έργων. Ποιος είναι αυτός ο κανονισµός;
Τον έχετε υπόψη σας; Καινούρια πράγµατα, 35 του
κανονισµού δηµοσίων έργων.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Του κώδικα.
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ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ: Εννοεί του 3669.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
157 ισχύει;

Το ερώτηµά µου λοιπόν, το

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ισχύει.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: ∆εν έχει ανασταλεί;
ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ:
εγγυήσεις.

Το µόνο καλό είναι ότι µείωσε τις πρόσθετες

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
εντάξει.

Ναι δεν υπάρχουν αυτές,

ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ:
Κάναµε
συµβάσεις
και
εγγυητικές, του 80% της σύµβασης, το 80%.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
ισχύει.

προσκοµίζαµε

Αυτό είναι το άρθρο 157 το µοναδικό που

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, εντάξει.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Περιέλαβε και τις αναθεωρήσεις στις εγγυήσεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, σύµφωνοι.
Επανερχόµενοι στην πρόταση και απευθύνοµαι στο Σώµα
της Αντιπροσωπείας. Συµφωνείτε να συσταθούν; Συνάδελφοι,
συµφωνείτε να συσταθούν δυο επιτροπές 5µελής µε
αναπληρωτές;
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Γιατί δύο;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μία για τις µελέτες και µία
για τα έργα, η µελέτες είναι µία άλλη ιστορία, η οποία είναι κι
αυτή θλιβερή ιστορία. Θλιβερή µε ποια έννοια; Εκτός (.)
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µιλάµε για έργα 80%, εδώ µιλάµε για 80 στις µελέτες και
µάλιστα από 1/7 ο υ µε ηλεκτρονική διαδικασία, χωρίς Προεδρικό
∆ιάταγµα.
Συµφωνείτε λοιπόν να συγκροτηθούν δύο επιτροπές από
ανθρώπους που ασχολούνται µε αυτά και που η κάθε
παράταξη θα προτείνει αυτούς που νοµίζει, υπό έναν
συντονιστή ο οποίος θα κάνει εισήγηση στη ∆ιοικούσα
Επιτροπή, που θα συνεδριάσει πιο σύντοµα, φαντάζοµαι σε
δέκα µέρες, δεκαπέντε, έχετε στις 7 του µήνα συνεδρίαση, για
να οριστεί επιτροπή.
Εγώ αυτό προτείνω διαφορετικά κι εµείς ευχαριστούµε
και προσδοκούµε και σε περαιτέρω συνεργασία Πρόεδροι.
Βεβαίως, βεβαίως, σας ευχαριστούµε πολύ.
Η πρόταση λοιπόν που κάνω εγώ προς το Σώµα είναι το
εξής, συµφωνείτε σ’ αυτές τις δύο επιτροπές πέρα από τις
µόνιµες επιτροπές;
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Συµφωνούµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έτσι ώστε να κάτσει να
ξεσκονίσει όλο το νόµο, όχι τον 4281, προσέξτε ο 4281
αναφέρεται κυρίως για τη διαδικασία της δηµοπράτησης, δεν
αναφέρεται για τη διαδικασία εκτέλεσης που συζητάµε ότι θα
αλλάξει.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μα δεν υπάρχει ακόµα διαδικασία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
πρόκειται όλα αυτά να αλλάξουνε.

∆εν υπάρχει αλλά επειδή

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Μα αν πούµε να καταργηθεί ο νόµος δεν έχει
νόηµα να ζητάµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Κι εµείς δεν πρέπει να
κάνοµε προτάσεις; Τι θα πούµε ζητούµε τη κατάργηση µόνο;
∆εν πρέπει να πούµε.
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Πάµε σε άλλη βάση όµως µετά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Σε άλλη βάση να πάµε αυτό
λέω, να κάνουµε προτάσεις, αλλά τις προτάσεις δεν µπορούµε
να τις κάνουµε εδώ τώρα συζητώντας έτσι, πρέπει µια
επιτροπή να κάνει προεργασία.
Συµφωνείτε για τη συγκρότηση δύο επιτροπών; Η κάθε
παράταξη θα προτείνει έναν ή δύο άτοµα. Υπό έναν
συντονιστή, όχι αορίστως. Συµφωνείτε ή διαφωνείτε; Εάν
διαφωνείτε παιδιά δεν κάναµε τίποτα, ωραία τα είπαµε, καλά
τα είπαµε, µάθαµε πέντε πράγµατα, ευχαριστούµε γεια σας.
Ορίστε.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
Είναι σε υπό διαµόρφωση τέλος πάντων,
έπρεπε να το έχουµε κάνει πολύ καιρό τώρα, η συγκρότηση
των µονίµων επιτροπών για το θέµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μέχρι να γίνουν αυτές και
µέχρι να ενεργοποιηθούν και η συµµετοχή που έχουν δείξει
εκεί οι άνθρωποι µπορεί να µην είναι άνθρωποι πρώτης αιχµής
που να ξέρουν τα θέµατα.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
Ωραία, πάντως εγώ δεν διαφωνώ στο να
κάνουµε τις οµάδες, ας κάνουµε τις οµάδες και ας γίνει σε
συνεργασία µε τις αντίστοιχες µόνιµες επιτροπές πάντως.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, το Σώµα συµφωνεί
υπό την εξής λογική, να οριστούν δύο συντονιστές, ένας
συντονιστής που θα πάρει αυτές τις προτάσεις από τις
παρατάξεις τις επόµενες 4-5 µέρες, θα κάνει µία πρόταση στη
∆ιοικούσα και η ∆ιοικούσα να ορίσει την επιτροπή έτσι;
Προτείνετε κάποιον συντονιστή για τις µελέτες; Εσείς; Να
οριστεί κάποιος από εσάς; Που να πάρει τις προτάσεις.
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Εντάξει., (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός
µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα τώρα να το ορίσουµε και
να πούµε οι παρατάξεις να προτείνουν στον συντονιστή τάδε
ποιοι θα µετέχουν και ο συντονιστής θα κάνει πρόταση στη
∆ιοικούσα Επιτροπή, αυτοί είναι.
Το λέω για να προχωρήσουµε τη διαδικασία, αλλιώς πού
θα τις στείλουµε τις προτάσεις; Να το σκεφτούµε και λίγο, πού
θα τις στείλουµε;
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Μα δεν µπορούµε να., (δεν αποδίδεται καθαρά,
µιλάει εκτός µικροφώνου)., στα έργα, ε, ας ορίσουν άλλοι
στις µελέτες.
ΧΩΡΑΦΑΣ:
ανθρώπους.

Εντάξει

θα

βρούµε,

βρείτε

έναν

–

δυο

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: ∆εν θα πάµε όλοι εµείς, αυτό λέω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συντονιστή τον Στέφανο στα έργα;

Εσείς

προτείνετε

ως

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Εγώ θα έλεγα το εξής,
ακούστε µε λίγο. Έναν συντονιστή για τις µελέτες, ο οποίος
συντονιστής τι θα κάνει; Για να κάνει την πρόταση στη
∆ιοικούσα, να τα µεταφέρει. Από ‘κει και πέρα η λειτουργία της
επιτροπής µπορεί να είναι υπό τις οδηγίες της ∆ιοικούσας. Να
ορίσετε εσείς. Να το πω αλλιώς; Θέλετε να µου στείλετε εµένα
τις προτάσεις σας κι εγώ να τις στείλω στη ∆ιοικούσα; Τις
προτάσεις για τις µελέτες.
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι ρε παιδί µου, ναι, ναι,
θέλετε να µου τις στείλετε εµένα; Για τις µελέτες και για τα
έργα, εσείς προτείνετε ένα ή δύο άτοµα µε αναπληρωµατικούς.
Συνάδελφοι η ∆ΗΣΥΜ, ακούτε, ένα µε δύο άτοµα µε
αναπληρωµατικούς, χωριστά για µελέτες, χωριστά για έργα, σε
εµένα.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Προτείνω τώρα αµέσως Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι ωραία, σε εµένα µέσα σ’
ένα 5θήµερο, για να το στείλω εγώ στη ∆ιοικούσα και στις 7
του µήνα, Ειρήνη, Ειρήνη 7 του µήνα έχετε ∆ιοικούσα, στις 7
του µήνα να συγκροτήσετε τις επιτροπές.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Εµείς θα σας τις στείλουµε ως και τώρα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία εντάξει.
Λοιπόν,
συνεννοηθήκαµε
συνάδελφοι;
Στείλτε
οι
παρατάξεις
σε
εµένα
ένα
ή
δύο
µέλη
τακτικά
ή
αναπληρωµατικά, και αναπληρωµατικά για τις µελέτες. Και ένα
ή δύο µέλη για τα έργα. Σε πέντε µέρες από σήµερα. Αν δεν
στείλετε σε πέντε µέρες εγώ θα κάνω εισήγηση χωρίς ονόµατα
που θα στείλετε.
Μετά από αυτό συνάδελφοι, συνάδελφοι, µετά από αυτό
να ευχαριστήσω καταρχήν τους συναδέλφους που ήρθαν και
µας είπαν τα προβλήµατά τους από πρώτο χέρι. Το συνάδελφο
τον Μπελιµπασάκη, τον συνάδελφο τον Κλάδο, τον συνάδελφο
τον
Χάρη
τον
Χατζηβασίλη,
τη
συναδέλφισσα
την
Κουτσουµπού, τον Πρόεδρο του ΣΑΤΕ τον Αθουσάκη, τον
Πασχαλίδη τον Θεόδουλο. Σας ευχαριστούµε που ήρθατε, και
θεωρώ ότι θα πρέπει να σας ξανακαλέσουµε σύντοµα να
συζητήσουµε πλέον προτάσεις όπως αυτές που έχετε κάνει.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Το ψήφισµα βάλε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: ∆εν τελειώσαµε, περίµενε.
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Για να συζητήσουµε προτάσεις όπως αυτές που κάνατε κι
άλλες ενδεχοµένως.
Σας ευχαριστούµε πολύ.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Εµείς έχουµε εδώ δύο αναπληρωτές κι εδώ έναν.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τακτικός ποιος είναι;
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ο Στέφανος.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένας κι εδώ αναπληρωτές;
Κι εδώ ένας κι εδώ αναπληρωτής, µπράβο, είσαστε πρώτοι.
ΣΧΕ∆ΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πάµε στο τελευταίο θέµα
συνάδελφοι που είναι το σχέδιο ψηφίσµατος, το σχέδιο
ψηφίσµατος ποιος θα το αναπτύξει για τις εισφορές; Ποιος θα
το αναπτύξει;
Ο συνάδελφος Κλάδος, ακούστε τον λίγο.
ΚΛΑ∆ΟΣ: ∆εν θα καθυστερήσω, αντιλαµβάνοµαι την ώρα και
τη δυσκολία.
Το ψήφισµα αφορά το ζήτηµα των εισφορών, το έχουµε
συζητήσει αναλυτικά σε προηγούµενες Αντιπροσωπείες και σε
άλλα επίπεδα. Να πω γενικά ότι το κοµµάτι που αφορά το
πολιτικό πλαίσιο είναι αυτό που είχε συζητηθεί και
αποφασιστεί
στην τελευταία Αντιπροσωπεία που είχε
ασχοληθεί µε το ΤΣΜΕ∆Ε πέρυσι.
Τα στοιχεία που περιγράφονται όσον αφορά τη σηµερινή
κατάσταση είναι κάπως επικαιροποιηµένα σε σχέση µε την
κατάσταση των διαγραφών κ.λ.π. Όπως επίσης και τα
αιτήµατα έτσι όπως συµπυκνώνονται στο τέλος, είναι αυτά τα
οποία είχε ουσιαστικά αποφασιστεί από την προηγούµενη
Αντιπροσωπεία, έτσι κι αλλιώς δεν έχει αλλάξει κάτι, όσον
αφορά τα αιτήµατα.
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∆εν ξέρω αν θέλετε να το διαβάσω συνολικά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
τέλος.

Το δια ταύτα διάβασε, το

ΚΛΑ∆ΟΣ: Το δια ταύτα, απλά να πούµε ότι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ακούτε.

Ακούτε όµως συνάδελφοι,

ΚΛΑ∆ΟΣ: Αναγνωρίζονται όλες οι διαγραφές που έχουνε πάει
ότι πάνω από 50.000 συνάδελφοι αδυνατούν να πληρώσουν
τις ασφαλιστικές εισφορές, ενώ σύµφωνα µε τα στοιχεία που
έχουνε δώσει το 68%, οι αυτοαπασχολούµενοι που δεν
εξόφλησαν τις εισφορές του 1 ο υ εξαµήνου του ’14, ανέρχονται
στο 68% του συνόλου. Μιλάµε για νούµερα ας πούµε τραγικά
υψηλά. Γνωρίζουµε όλοι ότι η προηγούµενη Κυβέρνηση µε τον
Υπουργό τον Βρούτση και τον ∆ιοικητή του ΕΤΑΑ τον πρώην
πλέον, τον Στυλιανάκη όπως και τη ∆ιευθύντρια εισφορών του
ΤΣΕΜΕ την Κα Αλέκα, είχαν αποφασίσει την άµεση εφαρµογή
τότε των αυξήσεων που προέβλεπε ο 3891 του ’11, καθώς και
την αναδροµική εφαρµογή των συγκεκριµένων αυξήσεων. Τα
είδαµε ουσιαστικά και στα ειδοποιητήρια του προηγούµενη
6µήνου.
Την αποστολή στοιχείων οφειλετών στο ΚΕΑΟ τη
διατήρηση των τοκογλυφικών όρων των διακανονισµών µε τα
επιτόκια που αναφέρουµε µέσα από 8,5 έως 16%, όπως
επίσης και την άρνηση ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε
ανασφάλιστους. Ακόµα κι όταν βάλανε τα όρια αυτά ήταν
τέτοια τα οποία ουσιαστικά δεν βοηθούσαν προς αυτή την
κατεύθυνση.
Θεωρούµε ότι είναι προφανές ότι η συνέχιση αυτής της
κατάστασης θα οδηγήσει την πλειοψηφία των µηχανικών εκτός
επαγγέλµατος, οπότε ούτε για ΤΕΕ θα µιλάµε, ούτε για
βιωσιµότητα του Επιµελητηρίου, ούτε για όλα αυτά που
προαναφέρθηκαν στην αρχή. Και θεωρούµε επίσης ότι πρέπει
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να επανέλθουµε, δεν το έχουµε κάνει στην Αντιπροσωπεία επί
νέα Κυβέρνησης, και να απαιτήσουµε ας πούµε αυτά που
λέγαµε και πριν, τα αυτονόητα.
∆ηλαδή:
 Την ακύρωση των αυξήσεων των εισφορών που προέβλεπε
ο 3986,
 Την κατάργηση των ασφαλιστικών εισφορών για άνεργους
συναδέλφους,
 Την αναγνώριση της ιδιότητάς τους ως άνεργοι και την
πλήρη ιατροφαρµακευτική κάλυψή τους,
 Παροχή και κάρτα επιδόµατος ανεργίας,
 Ενεργοποίηση κλάδου προνοιακών παροχών του ΤΣΜΕ∆Ε.
 Να ακυρωθεί ο νόµος ο 4172 περί ΚΥΑΟ και αναγκαστικής
είσπραξης οφειλών,
 Την
κατάργηση
τοκογλυφικών
επιβαρύνσεων
στις
καθυστερηµένες
οφειλές
για
άτοκους
και
δίκαιους
διακανονισµούς µε βάση την οικονοµική κατάσταση του
ασφαλισµένου.
 Την αποσύνδεση της ασφαλιστικής ενηµερότητας από τη
δυνατότητα άσκησης επαγγέλµατος, αυτό µπορεί να γίνει
και νοµοθετικά πέρα από τις κινήσεις που κάνουµε σε
επιµέρους επίπεδα αποφάσεων δήµων ας πούµε.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Μα συγγνώµη, οι συνάδελφοι θέλουν να µας
ακούσουν ή να φύγουν να µας αφήσουν να ακούσουµε εµείς
που θέλουµε; Κουρασµένοι όλοι αλλά, τουλάχιστον ακούτε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι έχει δίκιο ο συνάδελφος,
ησυχάστε λίγο.
ΚΛΑ∆ΟΣ: Συνεχίζω.
Το θέµα της ασφαλιστικής ενηµερότητας γνωρίζουµε ότι
άτυπα σε πολλούς δήµους και υπάρχουν διάφορες ταχύτητες
σ’ αυτό, υπάρχουν δήµοι που δεν απαιτούνε ασφαλιστική
ενηµερότητα σιωπηρά. Υπάρχουν κινήσεις που γίνονται ας
πούµε κι έχουνε γίνει σε διάφορους δήµους, να υπάρξει ας
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πούµε απόφαση ∆ηµοτικής Αρχής που να το διασφαλίζει αυτό.
Εδώ στην περίπτωση του ∆ήµου Ηρακλείου υπάρχει µία
στασιµότητα σε αυτό παρόλο που το έχουµε βάλει, είναι στη
Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου το θέµα.
Κλείνοντας σχετικά µε το ΤΣΜΕ∆Ε, τα αποθεµατικά και
την Τράπεζα Αττικής εξακολουθεί να µπαίνει ως αίτηµα η
πάγια θέση ας πούµε, την απεµπλοκή του ταµείου µας από την
Τράπεζα Αττικής και τη διασφάλιση των αποθεµατικών που
έχουν αποµείνει, των αποθεµατικών του ΤΣΜΕ∆Ε και του ΤΕΕ.
Σαν καινούριο, έχει να κάνει ότι πρόσφατη απόρριψη της
προσφυγής του ΤΕΕ από το Συµβούλιο της Επικρατείας για τις
αυξήσεις των εισφορών για τυπικούς λόγους κρίθηκε
απορριπτέα, καθώς και η εκκρεµούσα ας πούµε από 1-1-15
νέα αύξηση των εισφορών, επειδή θεωρητικά έχει κλείσει 3ετία
από την εφαρµογή του νόµου του ’11, τα ειδοποιητήρια που
πιθανολογείται ότι θα εκδοθούνε στα µέσα του Μάη και θα
έχουν ως λήξη πληρωµής, ηµεροµηνία λήξης πληρωµής το
τέλος του Ιουνίου, λογικά θα έχουν ενσωµατωµένα και την
αύξηση στην ασφαλιστική κλάση. Συνεπώς να τα περιµένουµε
ακόµα πιο αυξηµένα. Εκκρεµούνε τι θα γίνει µε τα αναδροµικά,
οι αναδροµικές αυξήσεις από το ’11. Όλη αυτή η κατάσταση.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Θα µας έρθουνε αναδροµικά.
ΚΛΑ∆ΟΣ: Θα µας έρθουνε, υπάρχει περίπτωση να µας έρθουν
ως αυτόνοµο µπιλιετάκι το οποίο θα τακτοποιηθεί µόνο του ή
θα µπει σε κάποια διαδικασία ρύθµισης.
Στο συγκεκριµένο θεωρούµε ότι η Κυβέρνηση οφείλει και
πρέπει να δώσει λύση, νοµοθετικά. Το να συνεχίζεται αυτή η
κατάσταση ή να ενσωµατώνει ας πούµε τη λογική που έβαζε ο
νόµος για αυξήσεις εισφορών στην όποια ρύθµιση γίνεται
τώρα, το µόνο που κάνει είναι ουσιαστικά να νοµιµοποιεί αυτή
την αύξηση των εισφορών.
Πρέπει να βγει ένα ψήφισµα κι αυτό το καταθέτουµε
σήµερα, µε το οποίο µπορεί να κινηθεί και η ∆ιοικούσα ή ο
Πρόεδρος σε τυχόν ας πούµε συναντήσεις µε Υπουργούς ή να
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κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά έχει και ένα νόηµα
στο να καλέσουµε ας πούµε τους συναδέλφους και να τους
πούµε ότι αυτά τα αιτήµατα υπάρχουν, πρέπει να τα
παλέψουµε, όπως είχαµε κάνει και διάφορες προσπάθειες στο
παρελθόν. Στην κατεύθυνση ας πούµε της διασφάλισης αυτών,
αλλά και της σύνδεσής τους µε λοιπά αιτήµατα των άλλων
εργαζοµένων. Άλλων κοµµατιών ας πούµε της κοινωνίας που
συνολικά µπορούµε να τα βάλουµε.
Αυτά τα λίγα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Σε ευχαριστούµε συνάδελφε.
ΚΛΑ∆ΟΣ: Υπάρχει το ψήφισµα, αν θέλει κάποιος να το
διαβάσει και.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, ποιος θέλει να κάνει
ερωτήσεις, ο συνάδελφος Αναγνώστου, άλλος ή άλλη
συναδέλφισσα για ερώτηση;
Συνάδελφε Αναγνώστου ερώτηση.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Λίγα πράγµατα, άρνηση ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης σε ασφαλισµένους, δεν το έλυσε ο νόµος περί
ανθρωπιστικής κρίσης;
Αναγνώριση ιδιότητας ανέργων στους συναδέλφους. Το
είπαµε και πριν στο προηγούµενο ψήφισµα, πώς (.)
προτείνετε αυτό; ∆ηλαδή πρέπει να έχουµε και µία λογική σ’
αυτό που λέµε έτσι; ∆ηλαδή αν ο άλλος δεν απεµπλακεί, δεν
κλείσει ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΕΕ κ.λ.π. δεν θεωρείτε άνεργος για να
γραφτεί στον ΟΑΕ∆. ∆εν µπορεί να είσαι και επιχειρηµατίας.
ΚΛΑ∆ΟΣ: Υπάρχουν περιπτώσεις.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι, θέλω να πω πρέπει να βρούµε εκεί µία.,
έτσι;
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ολοκληρώσετε

την

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:
Επίσης
κατάργηση
τοκογλυφικών
επιβαρύνσεων στις καθυστερηµένες οφειλές για άτοκους και
δίκαιους διακανονισµούς µε βάση κ.λ.π., την παράγραφο αυτή,
πάλι ανθρωπιστική κρίση, νοµοθεσία, δεν το έλυσε; Εγώ έτσι
πιστεύω.
Όσον αφορά την απεµπλοκή ΤΣΜΕ∆Ε από την Τράπεζα
ΑΤΤΙΚΗΣ, πριν από τρεις µήνες κάναµε αύξηση και πήραµε
µέρος και θα πάροµε το 51%, θα χάσουµε κι αυτά που βάλαµε
τώρα πρόσφατα; Ερώτηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Κλάδος.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Μάλιστα,

ο

συνάδελφος

ΚΛΑ∆ΟΣ: Όσον αφορά τα κριτήρια, την ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη είχε προβλεφθεί από τον προηγούµενο νόµο, τα
όρια εισοδηµατικά αλλά και τα όρια οφειλών, όπου κάποιος θα
µπορούσε να έχει ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και να
χρωστάει και τότε η κριτική ήταν, ότι τα εισοδηµατικά, τα
κριτήρια που µπαίνουνε δεν καλύπτουν ένα µεγάλο µέρος και
ειδικότερα δεν καλυπτότανε το κοµµάτι αυτό που έλεγε ότι
πρέπει να χρωστάνε τα δύο χρόνια ας πούµε αυτά.
Άλλο κοµµάτι, ποιο ήτανε το δεύτερο πού έβαλες;
Ιδιότητα του ανέργου, είναι κάτι που παλεύουµε χρόνια.
Υπάρχουν
περιπτώσεις
συναδέλφων,
διπλωµατούχων
µηχανικών που παίρνουνε επίδοµα ανεργίας, που έχουνε
πάρει στο παρελθόν. Ήταν µισθωτοί, ήταν µόνο µισθωτοί, τους
απέλυσαν και πήρανε επίδοµα ανεργίας. Αυτό αποτελεί την
εξαίρεση ας πούµε στον κανόνα που λέει ότι, διπλωµατούχος
µηχανικός δεν µπορείς να θεωρηθείς άνεργος και το
γνωρίζουµε όλοι. Αυτό πώς µπορεί να λυθεί; Αποδεικνύεται
όταν ένας έχει κάνει έναρξη, γιατί έχει πάρει άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος αλλά έχει µηδενικό εισόδηµα. (αλλαγή
κασέτας)
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ΚΛΑ∆ΟΣ:
Αυτοαπασχολούµενους, υποαπασχολούµενους,
άνεργους µηχανικούς, µισθωτούς µε µπλοκάκι, αυτούς τους
βάζουµε.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:
∆εν διαφωνώ µαζί σου,
αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)

αλλά.,

(δεν

ΚΛΑ∆ΟΣ: Το πώς µπορεί να γίνει; ∆εν νοµοθετώ εγώ αλλά
είναι ένα υπαρκτό πρόβληµα, δηλαδή δεν µπορείς να πεις ότι
δεν γίνεται.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια ενός νόµου.
ΚΛΑ∆ΟΣ: Νοµοθετικά, νοµοθετικά.
Σε σχέση µε την Τράπεζα Αττικής δεν λέµε ότι καλώς
έγινε, τουλάχιστον εµείς δεν λέµε ότι καλώς έγινε η αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή πας από τη σκύλα στη Χάρυβδη.
Λέµε ότι από την., προφανώς από την αρχή και ούτε πρέπει
να ενταθεί ένα παιχνίδι. Το τι έχασε το ταµείο από την
Τράπεζα Αττικής, µπορείς να το δεις και αντισταθµιστικά τι
οφέλη σου παρείχε η τράπεζα των µηχανικών. ∆ηλαδή αυτή τη
στιγµή φτάνουµε να λέµε ότι είµαστε ευνοηµένοι που έχουµε
µία τράπεζα των µηχανικών, η οποία µπορεί να παίξει και
κάποιο ρόλο σήµερα. Εγώ δεν τρέφω τέτοιες αυταπάτες. Έχω
δει ότι έχει κάποια..
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Συνδέεται µε το προηγούµενο θέµα µας.
ΚΛΑ∆ΟΣ:
Προφανώς αλλά αυτό είναι θέµα ταµείου, όχι
Τράπεζα Αττικής.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ωραία,
τελείωσες
συνάδελφε; Θέλει κάποιος να τοποθετηθεί; Να κάνει κάποια
τοποθέτηση σύντοµη; Ο συνάδελφος Ορφανός, άλλος; όχι.
Συνάδελφος Ορφανός.
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ΟΡΦΑΝΟΣ:
Τώρα όταν φτάνει και ο Αναγνώστου να
ειρωνεύεται καταλαβαίνεις που έχουµε φτάσει. Γέλα πάλι, ο
γελαστός µας, το χαµογελαστό παιδί.
Εδώ τώρα το ψήφισµα στην πρώτη σελίδα σωστά
αναφέρει
ότι
η
προηγούµενη
Κυβέρνηση
προώθησε
καταστροφικές ρυθµίσεις. ∆ηλαδή εντοπίζει το θέµα σε
κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Στη συνέχεια στη δεύτερη σελίδα
που παραθέτει το πλαίσιο των αιτηµάτων, που σωστά είναι
όλα τα αιτήµατα και όντως είχαν υποστηριχθεί και στο
παρελθόν και από µας και από πάρα πολλούς µηχανικούς και
άλλους εργαζόµενους και τα επαναλαµβάνουµε τώρα. Πάλι
φαίνεται καθαρά, ότι όλα τα επιµέρους αιτήµατα συνδέονται
πάλι µε νοµοθετικές πρωτοβουλίες και στην τελευταία
παράγραφο, την προ τελευταία το λέει, το αναγνωρίζει το
ψήφισµα, την πρόταση, ότι αυτά όλα θα πρέπει να λυθούνε µε
νοµοθετικές πρωτοβουλίες, δεν είναι δηλαδή µέτρα που το
ταµείο, η διοίκηση του ταµείου του ΕΤΑΑ ΤΣΜΕ∆Ε του ενιαίου
ταµείου µπορεί από µόνη της να λύσει, γιατί κινείται στα
πλαίσια νόµων.
Άρα εφόσον ευθέως θέτετε το ζήτηµα ότι είναι θέµα
κυβερνητικών πρωτοβουλιών και νοµοθετικών ρυθµίσεων, να
θυµίσουµε λοιπόν και µια άλλη πραγµατικότητα, γιατί πρέπει
να την πούµε πιο καθαρά. Η καινούρια Κυβέρνηση είχε
υποσχεθεί προεκλογικά ότι το ασφαλιστικό τουλάχιστον, γιατί
περί αυτού συζητάµε, θα το άφηνε έξω ή θα πρόβαλε
αντιστάσεις έξω από τη διαπραγµάτευση και την προσωρινή
και τη µόνιµη.
Εδώ διαβάζουµε τις τελευταίες µέρες και ελπίζω να το
έχετε κι εσείς παρακολουθήσει, ότι ξέρετε επάνω που
συµφωνούµε µε τους θεσµούς σε µια ατζέντα, µας εµφανίζουν
άλλα 25 αιτήµατα. Το παρακολουθήσατε. Και κατά συνέπεια
ανατρέπεται συνεχώς η ατζέντα των διαπραγµατεύσεων και
µπαίνουν και άλλα ζητήµατα. Και διαβάσαµε και αυτές τις
µέρες ότι το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό και άλλα
ξαναµπήκανε. Πιεστικά µάλιστα λέει από τους εταίρους
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δανειστές στο τραπέζι των συζητήσεων. Και µπαίνει το
ερώτηµα, εάν είµαστε προ των θυρών, προ µιας νέας
τροποποίησης του ασφαλιστικούς µε τέτοια πιεστικά ζητήµατα
που θα περιλαµβάνουνε όλα όσα επιµέρους αναφέρει η
δεύτερη σελίδα. ∆ηλαδή και µε τη νέα αύξηση των εισφορών,
ληστρική αύξηση των εισφορών και µε διατήρηση των
εισφορών για τους ανέργους και µη αναγνώριση καµίας
διακριτικής µεταχείρισης των ανέργων και τα ζητήµατα της
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και τα υπόλοιπα. Με
κορυφαίο
αυτό
που
είχαµε
την
πράξη
νοµοθετικού
περιεχοµένου, κυρώθηκε από τη Βουλή, η οποία λέει, τα
αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων στη διάθεση της
Τράπεζας της Ελλάδας.
∆ηλαδή, συµφωνούµε βέβαια δεν το συζητάµε για την
Τράπεζα Αττικής απεµπλοκή, το λέγαµε, πάντα το παλεύαµε,
απεµπλοκή από την Τράπεζα Αττικής. Αλλά δείτε τώρα µία
πλευρά από αυτή που γελάει ο Αναγνώστου. Λέει, ότι ο κύριος
µέτοχος της – η πραγµατικότητα – ο κύριος µέτοχος της
Τράπεζας Αττικής είναι το ΤΣΜΕ∆Ε αυτή τη στιγµή, µεγάλο
πακέτο έχει. Και σου λέει τώρα, έλα, έλα να γελάσεις κι άλλο,
τι γελάς τώρα εσύ; Αυτά που θες γίνονται, αυτά που θες
υλοποιούνται.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εντάξει, η πραγµατικότητα είναι.
ΟΡΦΑΝΟΣ: Η πραγµατικότητα λοιπόν λέει, ότι ο µεγαλύτερος
µέτοχος της Τράπεζας Αττικής, δηλαδή το ΤΣΜΕ∆Ε, το ΕΤΑΑ
ΤΣΜΕ∆Ε, θα υποχρεωθεί από το νόµο να µεταφέρει τα
διαθέσιµά του από την Τράπεζα Αττικής στην Τράπεζα της
Ελλάδος, δηλαδή θα αποσύρει. Πες µου τώρα και η Τράπεζα
Αττικής δεν θα φαλιρίσει;
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ήτανε ήδη.
ΟΡΦΑΝΟΣ: Τι θα πει ήτανε ήδη;
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ήταν ήδη υποχρεωµένο το ταµείο να πάει
στην Τράπεζα της Ελλάδος.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θα προχωρήσετε;
ΟΡΦΑΝΟΣ:
Η ερώτηση ποια είναι; Ποια διασφάλιση των
αποθεµατικών. Ποια διασφάλιση των αποθεµατικών του
ΤΣΜΕ∆Ε συζητάµε; ∆ηλαδή µε τέτοιες κυβερνητικές ενέργειες
για ποια διασφάλιση των αποθεµατικών συζητάµε;
Κατά συνέπεια θέλω να πω εδώ µπαίνει ένα ζήτηµα
συνολικά µε όλα αυτά τα αιτήµατα όπως τα διατυπώναµε
πέρυσι και πρόπερσι και παρα-πρόπερσι και είναι όντως
σοβαρά προβλήµατα. Η προηγούµενη Κυβέρνηση έδωσε
δείγµατα γραφής, η τωρινή Κυβέρνηση δίνει δείγµατα γραφής
επίσης,
ανησυχητικά,
κατά
ορισµένους
πάρα
πολύ
ανησυχητικά,
ορισµένοι
άλλοι
χαίρονται
όµως
και
ειρωνεύονται. Πού θα πάει αυτό το πράγµα; Και είδους
διασφάλιση αυτών των προβληµάτων των ασφαλιστικών
προβληµάτων των µηχανικών µπορεί να γίνει, εάν δεν έχουµε
κυβερνητική βούληση που να λέει, ότι την ατζέντα κάθε τρεις
µέρες µας την αλλάζετε; Ε, αι σιχτίρι.
Θα το βάλουµε αυτό το πράγµα ή εµείς θα
παρακολουθούµε τις υποχωρήσεις µέχρι τελικής πτώσης
δηλαδή και θα πούµε µετά στο τέλος ότι δεν γινότανε. Ε, θα
καταπιούµε και τη συνολική πτώση, θα καταπιούµε και τα
επιµέρους, γιατί αυτά θα τα καταπιούµε. Αυτά που ζητάµε να
λυθούνε.
Εµείς εάν δεν µπει αυτό το συνολικό πλαίσιο Ειρήνη, που
είπες τώρα, συνεχώς βάνουµε το συνολικό πλαίσιο, εντάξει
δηλαδή η ουσία αυτή δεν ήτανε;
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Όχι.
ΟΡΦΑΝΟΣ: Όχι;
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Να
ολοκληρώσουµε
συνάδελφε, να ολοκληρώσουµε, µεσάνυχτα είναι.
Θέλει να τοποθετηθεί κανείς; Ο συνάδελφος Μπάκιντας
και µετά να κλείσεις συνάδελφε Κλάδο.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Μια µικρή παρατήρηση να κάνω. Εγώ στα
περισσότερα από αυτά που είπε ο συνάδελφος ο Στέλιος
συµφωνώ και βεβαίως δεν πρέπει να καταπιούµε τίποτα και γι’
αυτό καλούµε και τη νέα Κυβέρνηση µε αυτό το ψήφισµα, γι’
αυτό εµείς είπαµε να µπει τώρα για να τους βάλουµε προ των
ευθυνών τους και καλούµε τη νέα Κυβέρνηση λοιπόν όπως
γράφει να µας λύσει αυτά τα προβλήµατα που έχουν
δηµιουργηθεί από τους προηγούµενους κ.λ.π.
Και βεβαίως δεν έχω καµία αντίρρηση άµα θέλουµε να
προστεθεί στο να µην υποκύψουν σε οποιεσδήποτε πιέσεις
εξωτερικές είτε λέγονται Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από
οπουδήποτε αλλού.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος Σχινάς.
ΣΧΙΝΑΣ: Αν και θα µετανιώσω που ανεβαίνω, θα µετανιώσω
γιατί στην πραγµατικότητα συµφωνώ απόλυτα µε αυτό το
κείµενο, απλά βλέπω ότι σαν λογική µας οδηγεί σ’ ένα νέο
τοίχο, δυστυχώς.
Καταρχήν
παγιώνει
µία
λογική
διαφορετικής
αντιµετώπισης
των
δηµοσίων
υπαλλήλων
από
τους
ελεύθερους επαγγελµατίες, τους δηµόσιους υπαλλήλους γιατί
δηλαδή αυτοί δεν µπορούνε να χρωστάνε; Γιατί θα τους
παίρνουνε
τα
λεφτά
κανονικά
οι
εργοδότες
τους,
οποιοσδήποτε είναι αυτός, ενώ εγώ σαν δηµόσιος υπάλληλος
θα µπορώ να δουλεύω µη έχοντας ασφαλιστική ενηµερότητα;
∆ηλαδή βάζω το θέµα, συµφωνώ σας λέω µε τη λογική, η
κατάσταση είναι σε όλους µας δραµατική.
Είναι σε όλους µας δραµατική. δεν θα διαφωνήσω στο ότι
είναι λογικά τα πράγµατα που γράφεις Γιάννης, σαφέστατα.
Και δεν θα διαφωνήσω και σας λέω ότι έχω αδερφό άνεργο
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µηχανικό, η πρώτη µου ξαδέρφη χρωστάει τρία χρόνια στο
ΤΕΕ και βγάζω και κόρη τώρα. ∆ηλαδή τι λέµε τώρα; Αλλά
δυσκολεύοµαι γιατί ο τοίχος έρχεται µπροστά µας. Έρχεται,
δεν µπορούµε να τον αντιµετωπίζουµε έτσι, εθελοτυφλούµε
παιδιά.
Συγγνώµη που χαλάω τη σούπα, ενώ η λογική λέει ότι
έτσι πρέπει να δουλέψουµε, πρέπει να το υποστηρίξουµε αυτό
το πράγµα, τουλάχιστον γι’ αυτή την περίοδο. ∆εν το λέµε γι’
αυτή την περίοδο, δεν µπορεί αυτό που ισχύει σήµερα να είναι
θέση του ΤΕΕ. Το ΤΕΕ θα πρέπει να πει ότι, παλεύει για ένα
υγιές ΤΣΜΕ∆Ε. Με αυτή τη λογική το ΤΣΜΕ∆Ε δεν θα είναι
ποτέ υγιές.
Εγώ δεν διαφωνώ, εγώ τον προβληµατισµό µου λέω, ότι
µε τέτοιου είδους λογικές, δηλαδή το ότι θα µπορούµε να
δουλεύουµε όλοι χωρίς να έχουµε, σ’ ένα προστατευµένο
επάγγελµα, γιατί διεκδικούµε το επάγγελµά µας να είναι ακόµα
προστατευµένο. Να το κάνοµε µόνο εµείς, δεν είµαστε
έµποροι, διεκδικούµε να το κάνουµε µόνο εµείς το επάγγελµά
µας και κανένας άλλος, αλλά παρόλα αυτά θέλουµε να
ισχύουνε
άλλα
πράγµατα
για
τους
µεν
δηµοσίους
υπαλλήλους., ναι αυτό λέω. Στην πραγµατικότητα βγαίνει.
∆εν λέω ότι διαφωνώ σας λέω και πάλι, εγώ πιστεύω ότι µε
τέτοιου είδους λογικές και µε τέτοιου είδους αντιµετώπιση του
θέµατος, χωρίς να το αντιµετωπίζουµε ολοκληρωτικά και για
λύση. ∆ηλαδή αν δεν αυξηθούν οι εισφορές ή αν δεν πάρουµε
εισφορές απ’ όλους πώς θα πληρώνουµε συντάξεις; Ή πώς θα
πάρει σύνταξη το παιδί που θα βγει αύριο; Στο µάλλον;
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εµείς οι ίδιοι, εµείς οι ίδιοι.
ΣΧΙΝΑΣ: Αυτό λέω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θέλει άλλος να τοποθετηθεί;
Άλλος; Ο συνάδελφος Κλάδος να κλείσει και να τεθεί σε
ψηφοφορία.
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ΚΛΑ∆ΟΣ: Τώρα όσον αφορά αυτό το τελευταίο, εντάξει το
αντιλαµβάνοµαι αυτό, θεωρητικά δηλαδή µπορούµε να
πούµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Συγγνώµη συνάδελφε,
επειδή θα κλείσεις εσύ τη συζήτηση, να πεις την τοποθέτησή
σου. Στο µικρόφωνο όµως, στο µικρόφωνο.
ΣΧΙΝΑΣ: Ήτανε ατοµική τοποθέτηση.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Καλά ατοµικές κάνουµε όλοι.
Απ’ όσο πάλι ξέρω τα αποθεµατικά µας γι’ αυτό και
ψηφίστηκε η τελευταία ΠΝΠ, είναι σε εµπορικές τράπεζες και
µάλιστα σήµερα ενέκρινε το ΕΤΑΑ και 100 εκατοµµύρια προς
την Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό λοιπόν σηµαίνει ότι ας πούµε
ότι συµφωνούµε στην απεµπλοκή µας από εκεί, πάλι θα µπει
σε εµπορικές τράπεζες το αποθεµατικό µας. Ε, πού θα τα
πάµε τα λεφτά µετά; Θα φύγουµε, πού θα τα πάµε;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Στην Τράπεζα της Ελλάδος θα πάνε
υποχρεωτικά µε νόµο του Σηµίτη από το ’97, τα έχουµε
συζητήσει 50.000 φορές.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: ∆ηλαδή τώρα είναι σε εµπορικές και θα πάµε
µετά στην τράπεζα, ωραία και µετά; ∆εν θα φάµε PSI;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, εντάξει.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Πάλι;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να κλείσουµε τη συζήτηση.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Θέλω να πω ότι η συζήτηση στο ΤΣΜΕ∆Ε και
η ATTICA BANK δεν έχει και πολύ ουσία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε Κλάδο.
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ΚΛΑ∆ΟΣ:
Κλείνοντας,
απλά
σχολιάζοντας
δύο,
τα
αποθεµατικά το να βρίσκονται στην Τράπεζα της Ελλάδος είτε
τα αποθεµατικά να πηγαίνουνε σε µία Τράπεζα της Ελλάδος
και να χρησιµοποιούνται, να δεσµεύονται για την αποπληρωµή
του χρέους, είναι ένα πράγµα το οποίο και πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου και προσωπικά ας πούµε, αλλά και εκτιµώ
πολλούς από εδώ τους βρίσκει αντίθετους. Το να υπάρχουν τα
αποθεµατικά σε ένα κράτος που θα λειτουργεί διαφορετικά και
τα οποία θα χρησιµοποιούνται για να πληρώνονται οι συντάξει
ή οι µισθοί είναι ένα άλλο πράγµα το που βρίσκονται.
Όσον αφορά το υγιές ταµείο, το αντιλαµβάνοµαι ότι
πολλά µπορεί να ξεκινάνε σε αυτό που είπε ο συνάδελφος ο
Σχινάς, µπορεί να ξεκινάνε από την οικοδοµική δραστηριότητα
που είναι στο 15% σε σχέση µε το 2007. Από τότε δεν έχουµε
δουλειά. Αυτό το αντιλαµβανόµαστε, είναι το πρώτο. Εάν η
παραγωγή δούλευε µηχανή ας πούµε, θα πληρώναµε και
συντάξεις, α είχαµε και ένα εύρος στο ταµείο, όπως υπήρχε
κάποια στιγµή. Το ταµείο τώρα είναι υγιές δεν µπορώ να το
δεχθώ αυτή τη στιγµή.
Και πριν να ξεκινήσουµε ας πούµε ένα χρωστάµε τόσος
πολύς κόσµος, όντας σ’ αυτή την κατάσταση και βρισκόµενος
όλος ο κόσµος εγκλωβισµένος στο να χρωστάει, πρέπει αν
δοθούν λύσεις τώρα, να µπορεί αυτός ο κόσµος να µπει στην
παραγωγή. Το πώς θα γίνει και µε ποια διαδικασία προφανώς
και είναι και ευθύνη της Κυβέρνησης και είναι ένας δρόµος που
χαράζεται και είναι και πολιτική απόφαση και αν θέλεις µπορεί
να έχει και το ΤΕΕ λόγο εδώ πέρα σ’ αυτό το πράγµα και
συνδέεται και µε αυτό που λέµε.
Κλείνοντας αυτό, το συνολικό πολιτικό πλαίσιο για µένα
στο παρόν κείµενο θεωρώ ότι έµπαινε και από το πολιτικό
πλαίσιο που είχε και η προηγούµενη απόφαση της
Αντιπροσωπείας, που µιλάει πως εφαρµόζονται οι πολιτικές,
πώς εφαρµοστήκανε από την προηγούµενη Κυβέρνηση και το
αν εφαρµοστούνε οι ίδιες πολιτικές και από την τωρινή
Κυβέρνηση, θα οδηγηθούµε στο ίδιο αποτέλεσµα. Και το
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ψήφισµα αυτό το βγάζουµε για τα αιτήµατα αυτά όπως λέµε,
να µην τα φάµε αµάσητα. ∆ηλαδή αυτά προφανώς πρέπει να
τα παλέψουµε και ξεκινάµε από εκεί για να το συνδέσουµε και
στο συνολικό.
Αυτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ωραία, ολοκληρώθηκε η
συζήτηση και πάµε στην ψηφοφορία. Ξεκινάµε από το
ανάποδο ποιοι συνάδελφοι µέλη της Αντιπροσωπείας είναι
κατά, να σηκώσουν το χέρι τους. Ποιοι είναι κατά; Κανείς; ∆εν
είναι λοιπόν κανείς συνάδελφος κατά του ψηφίσµατος.
Ποιοι συνάδελφοι είναι παρών; ∆ηλώνουν παρών;
Παρών, τέσσερις.
Ποιοι συνάδελφοι ψηφίζουν υπέρ; Ωραία, για µέτρησε να
έχουµε και τον αριθµό. Πόσοι; 20, 4 παρών.
Άρα κατά πλειοψηφία ψηφίζεται το ψήφισµα.
∆εν είπαµε κάτι, συνάδελφοι αυτό πού πάει αυτό; Πάει
στο ταµείο προφανώς, πάει στο Υπουργείο Κοινωνικής
Ασφάλισης πώς το λένε αυτό. Στο δικό µας Υπουργείο.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Στο κεντρικό ΤΕΕ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Και στα περιφερειακά; Και
στα περιφερειακά. Ωραία, το ίδιο και το άλλο.
Συνάδελφοι τελειώσαµε για σήµερα, ευχαριστούµε για την
υποµονή σας που ήτανε λίγο µακριά. Καληνύχτα, καλή
ξεκούραση και τα λέµε στην επόµενη συνεδρίαση.
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