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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η 9η 

 

 

Της Αντιπροσωπείας του Τµήµατος 

Της 14ης  Οκτωβρίου 2015 

Ηµέρα Τετάρτη και Ώρα 20:00 

 

 

 

ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

 

 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ (Απών) 

 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

 

 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ,  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΒΑΡ∆ΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ΒΕΡΒΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  

ΒΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ, ΓΕΜΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΚΚΙΝΙ∆ΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΟΣΜΑ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,   ΛΥ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 

ΜΑΤΑΜΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΠΑΥΛΟΣ,  

ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΓΟΥΡΟΣ 

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ, ΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΧΙΝΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΖΑΒΛΑΚΗ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ, ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΦΡΥΣΑΛΗ ΜΕΛΑΝΗ,  

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ. 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, 

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ,  ΒΑΛΥΡΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ, 

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 

ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΑΥΡΑΚΗΣ 

ΝΙΚΗΤΑΣ, ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ,  ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,  ΠΕΤΡΑΚΗ ΒΑΛΙΑ, ΠΛΑΤΥΡΡΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, 

ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 

ΤΣΙΧΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΑΝΘΗΣ.  

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  54 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 36        ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 18  
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

 

1. Ανακοινώσεις Προεδρείου. 

2. Ενηµέρωση δραστηριότητας ∆ιοικούσας Επιτροπής. 

3. Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆ιοικούσα 

Επιτροπή.  

4. Απολογισµός - Ισολογισµός έτους 2014 του ΤΕΕ/ΤΑΚ.  
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--------------------- 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Είστε ενήµεροι ότι ενώ 

η συνεδρίαση ήταν προγραµµατισµένη για την προηγούµενη 

Τετάρτη αναβλήθηκε λόγω της διεξαγωγής Περιφερειακού 

Συνεδρίου, υπάρχει απαιτούµενη απαρτία από τον κανονισµό 

για τη συνεδρίαση µε παρουσία 34 µελών της 

Αντιπροσωπείας.  

Ο Πρόεδρος ο Γιώργος ο Αγαπάκης απουσιάζει απόψε 

οπότε θα προεδρεύσω εγώ.  

Στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης έχουµε τις 

ανακοινώσεις του Προεδρείου, την ενηµέρωση της 

δραστηριότητας της διοικούσας, έλεγχο ερωτήσεις 

επερωτήσεις και τον απολογισµό. Απολογισµό του 2014 του 

τµήµατος.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Συνάδελφοι παρακαλώ περάστε έξω από την 

αίθουσα και κλείστε την πόρτα οι υπόλοιποι που 

ενδιαφέρονται να ακούσουν να παραµείνουν µέσα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Αντιπρόεδρε αν είναι επί της 

διαδικασίας, προτείνω να συζητήσουµε το θέµα του 

απολογισµού γιατί η Τατιάνα και µικρά παιδιά και βιάζεται να 

φύγει, αν γίνεται να το συζητήσουµε πρώτο και µετά όλα τα 

υπόλοιπα. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

 

Ανακοινώσεις Προεδρείου 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αν δεν υπάρχει 

διαφωνία από τα µέλη ξεκινάµε, αλλά πριν ξεκινήσουµε µε την 

κυρία Αθανασή,  θα ήθελα να κάνω δυο σύντοµες 

ανακοινώσεις. 
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Ανάµεσα στη τελευταία συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας 

και σήµερα είχαµε το πολύ θλιβερό συµβάν του θανάτου ενός 

νέου συναδέλφου, πρώην µέλους της Αντιπροσωπείας και 

µέχρι πρόσφατα γραµµατέα της Νοµαρχιακής Επιτροπής 

Λασιθίου, του Μιχάλη Ευαγγελινάκη και θα ήθελα προς τιµήν 

του αφού πω δυο λόγια, να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή από το 

σώµα.  

Ο Μιχάλης ήταν ένας νέος και δραστήριος συνάδελφος 

τόσο στον επαγγελµατικό του κλάδο, ήταν ελεύθερος 

επαγγελµατίας ασχολούταν και µε το εµπόριο, όσο και στις 

δραστηριότητες του στα κοινά και στο Τεχνικό Επιµελητήριο.  

Ήταν ένας άνθρωπος που γέµιζε µε ενέργεια και τους 

συναδέλφους του και τις παρέες και τις οµάδες όλες στις 

οποίες συµµετείχε. Τον θυµόµαστε µε πολύ ευχάριστα 

συναισθήµατα και το κενό που έχει αφήσει είναι πραγµατικά 

µεγάλο, τόσο στην οικογένειά του, όσο και στους φίλους και 

τους γνωστούς του. Θα ήθελα πριν προχωρήσουµε στα 

υπόλοιπα θέµατα και αν δεν έχει κάποιος να προσθέσει για 

τον Μιχάλη να τηρηθεί από το σώµα ενός λεπτού σιγή. 

 

ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Η επόµενη 

ανακοίνωση αφορά τον συνάδελφο µας τον Γιάννη τον Τσιχλή, 

ο οποίος απέστειλε σήµερα επιστολή παραίτησης στο τµήµα 

από µέλος της Αντιπροσωπείας, οπότε αντικαθίσταται από το 

επόµενο επιλαχών µέλος που είναι η Ίρις Περουλού-Σεργάκη. 

Θα ενηµερωθεί από την Αντιπροσωπεία εγγράφως µε επιστολή 

και πιστεύουµε ότι στην επόµενη συνεδρίαση θα είναι µαζί 

µας. 

Επίσης κατατέθηκε στο Προεδρείο ψήφισµα προερχόµενο 

από τα µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής, το οποίο έχει θέµα 

την κατάργηση του άρθρου 11 του πολυνοµοσχεδίου για τα 

προαπαιτούµενα µέτρα του Οκτωβρίου και αναφέρεται στο 

ασφαλιστικό και το οποίο θα συζητηθεί αργότερα. 
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ΘΕΜΑ 4ο 

 

Απολογισµός - Ισολογισµός έτους 2014 του ΤΕΕ/ΤΑΚ 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ξεκινάµε όµως µε το 

θέµα του απολογισµού - ισολογισµού 2014, παρακαλώ την 

κυρία Τατιάνα Αθανασή στο βήµα. 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΗ:   Κάποια στιγµή τον Ιούλιο που µας 

πέρασε είχαµε ψηφίσει τον προϋπολογισµό του 2014 και µαζί 

θα έπρεπε να έχουµε πει και για τον απολογισµό και για τον 

ισολογισµό  του 2014, αλλά λόγω κάποιων συγκυριών που 

έπρεπε να προλάβουµε, προηγήθηκε ο προϋπολογισµός και 

τώρα ερχόµαστε να κλείσουµε το ‘14 για να µην υπάρχει 

κάποια εκκρεµότητα ως προς αυτό.  

Ξεκινώντας λοιπόν από τον οικονοµικό απολογισµό του 

έτους 2014, θα αναφέρουµε τα οικονοµικά αποτελέσµατα της 

διαχείρισης των εσόδων-εξόδων του τµήµατος, όπως αυτά 

διαµορφώθηκαν κατά τη διάρκεια του περασµένου έτους.  

Το 2014 τα έσοδά µας από την τακτική επιχορήγηση από 

την κεντρική υπηρεσία ανήλθαν στο ποσό των 65.514 ευρώ. 

Ως έκτακτη επιχορήγηση  είχαµε το ποσό των 1.500 ευρώ και 

αυτό αφορούσε την αποζηµίωση των υπαλλήλων του τµήµατος 

για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εκλογών του 

Νοεµβρίου του 2013. Το ποσό των κρατήσεων καθώς και το 

ποσό των υπόλοιπων εσόδων του τµήµατος έφθασε στο ποσό 

των 83.911 ευρώ και το υπόλοιπο της χρήσης του 2013 είχαµε 

118.390 ευρώ. 

Έτσι για το 2014 το συνολικό ποσό των εσόδων 

διαµορφώθηκε στο τελικό ποσό των 269.316,38 ευρώ. 

Αντίστοιχα τα έξοδα για το αναφερόµενο έτος ανέρχονται στο 

ποσό των 167.000  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Συγγνώµη, παρακαλώ περάστε έξω να 

κουβεντιάσετε, δεν θα το πω δεύτερη φορά, τι κάνετε; 
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ΤΑΤΙΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΗ:   Αντίστοιχα τα έξοδα του 2014 για το 

τµήµα ανήλθαν  στο ποσό των 167.457,09 ευρώ. Το διαθέσιµο 

ποσό της χρήσης του 2014 είναι 101.859,29 Ευρώ και έτσι το 

ποσό των εξόδων είναι το ίδιο µε το ποσό των εσόδων, 

δηλαδή 269.316,38 ευρώ. Αυτά σε ότι αφορά τον απολογισµό.  

Συνεχίζοντας µε τον ισολογισµό του τµήµατος που 

παρουσιάζει την οικονοµική κατάσταση της υπηρεσίας µας για 

το έτος που µιλάµε, έχουµε να παρατηρήσουµε το εξής. Το 

ενεργητικό το οποίο απεικονίζει το που είναι επενδεδυµένα τα 

κεφάλαια της υπηρεσίας περιλαµβάνει:  

Πρώτον τα έπιπλα και τα σκεύη των οποίων το ύψος 

ανέρχονται στα 4.639,33 ευρώ και η βιβλιοθήκη η οποία 

απεικονίζεται µε το ποσό των 70,41 ευρώ. Εδώ θέλω να σας 

πω ότι αυτό το νούµερο ότι αφορά τη βιβλιοθήκη δηλαδή, 

σηµαίνει ότι κάθε αντίτυπο βιβλίου παρουσιάζεται µε την τιµή 

0,01 ευρώ. Αν πολλαπλασιάσουµε το 70,41 µε το 0,01 ευρώ, 

βλέπουµε ότι έχουµε 7.041 βιβλία στη βιβλιοθήκη τα οποία 

έχουν εγγραφεί. Στο ενεργητικό προσθέτοντας και το υπόλοιπο 

της χρήσης του 2014, δηλαδή τις 101.859,29 ευρώ, φτάνουµε 

στο σύνολο του ενεργητικού στα 106.569,03 Ευρώ.  

Το δεύτερο κοµµάτι του ισολογισµού είναι το παθητικό, 

στο οποίο ως κεφάλαιο έχουµε το ποσό 125.683,96 ευρώ, ενώ 

τα αποτελέσµατα της χρήσης είναι 19.114,93 ευρώ και 

κάνοντας τη σχετική πράξη το παθητικό είναι το ίδιο µε το 

ενεργητικό, δηλαδή 106.569,03 ευρώ.  

Απλά θα ήθελα να υπενθυµίσω και στο Σώµα όπως 

υπενθύµισα εχθές και στη ∆ιοικούσα, ότι µέσα στο 2015, 

δηλαδή πριν κλείσει το έτος, πρέπει να προετοιµάσουµε τον 

προϋπολογισµό του 2016. Πρέπει να ξεκινήσουµε τη χρονιά µε 

εγκεκριµένο προϋπολογισµό, τουλάχιστον αυτές είναι οι 

οδηγίες της κεντρικής υπηρεσίας, δεν ξέρω κατά πόσο θα το 

καταφέρουµε, µε την αλλαγή του λογιστικού προγράµµατος το 

οποίο υπάρχουν προβλήµατα, όσο και για το χρόνο που µας 

αποµένει.  ∆εν έχω περισσότερες και νεώτερες οδηγίες πάνω 

σε αυτό, θα το ξεκινήσουµε, θα το προσπαθήσουµε και όπως 

είπαµε και εχθές µε τη ∆ιοικούσα, στην οποία πέρασε 
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αντίστοιχα ο απολογισµός και ο ισολογισµός του 2014 να γίνει 

η σχετική προετοιµασία και ενδεχοµένως προτάσεις για να 

είναι ο προϋπολογισµός του 1916 πιο πραγµατικός και πιο 

σωστός για το τµήµα, για τις δράσεις του και όλα αυτά και όχι 

πια πλασµατικός ή µη αληθινός όπως θέλετε µπορείτε να το 

πείτε. 

Αυτά είχα εγώ να πω περιληπτικά, σας έχουν αποσταλεί 

τα σχετικά έγγραφα, δεν ξέρω αν κάποιος έχει κάποιες 

διευκρινιστικές επί των εγγράφων που έχουν αποσταλεί και οι 

οποίες θα σταλούν και στην Αθήνα και απλά να συµπληρώσω 

ότι ο προϋπολογισµός το 2015 έχει σταλεί και εγκεκριµένος 

πλέον από την Αθήνα υπογεγραµµένος, όλα τα σχετικά, έχει 

δηλαδή ολοκληρωθεί η διαδικασία του προϋπολογισµού. Αυτά 

έχω να σας πω εγώ, δεν ξέρω αν έχετε να παρατηρήσετε κάτι 

ή να ρωτήσετε κάτι. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Κατάλογος ερωτήσεων 

υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να υποβάλλουν ερωτήσεις; 

Κάποιος που θα θέλει να υποβάλλει έστω και µία ερώτηση; Ο 

κύριος Ορφανός. Υπάρχει άλλος; Κλείνει ο κατάλογος, 

παρακαλώ κύριε Ορφανέ. 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:   Ποιος έχει την ευθύνη σύνταξης του απολογισµού 

στην ουσία δηλαδή ποιος απολογείται οικονοµικά η υπηρεσία, 

η ∆ιοικούσα, η Αντιπροσωπία ποιος;  

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΗ:   Θα πω τη δική µου, δεν ξέρω, δεν µου 

έχει πει κάποιος ποιος είναι υπεύθυνος απλά λογικά 

σκεφτόµενη και µέχρι τώρα εµπειρία µου καταλαβαίνω ότι οι 

δράσεις του τµήµατος είναι δράσεις που αποφασίζονται 

συλλογικά από τα όργανα του τµήµατος, το  τι θα κάνουµε, 

πόσα θα είναι τα έξοδά µας κυρίως, γιατί τα έσοδα δεν 

µπορούµε να τα προβλέψουµε, τα έξοδά µας είναι από τις 

δράσεις και από την καθηµερινή λειτουργία της υπηρεσίας µε 

ότι προκύπτει καθηµερινά και ότι παρουσιάζεται.  
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Τον προγραµµατισµό των δράσεων τι θα κάνουµε, τι δεν 

θα κάνουµε, πως θα το κάνουµε και όλα αυτά, αυτά παίρνονται 

αποφάσεις από το τµήµα, από τα όργανα του τµήµατος. 

Εγκρίνονται οι οικονοµικές δαπάνες αναρτώνται στη 

διαύγεια, τα πάντα είναι αναρτηµένα στη διαύγεια, 

οποιοσδήποτε µπορεί να δει που έχουν σπαταληθεί, τ ι έξοδα 

έχει κάνει τέλος πάντων το τµήµα, είναι όλα φανερά µε 

αποφάσεις πάντα παρµένα, δεν τίθεται θέµα να παρθεί 

απόφαση από κάποιον.  

Πρόεδρε καλά το είπα, δηλαδή έχεις να πεις κάτι άλλο, 

δεν ξέρω εσύ αν ξέρεις κάτι άλλο; Αυτό θεωρώ 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Πρόεδρε παρακαλώ.  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ουσιαστικά ο απολογισµός 

είθισται να γίνεται από τον υπάλληλο ο οποίος κρατάει το 

λογιστικό κοµµάτι του τµήµατος, ο οποίος είναι και γνώστης 

επακριβώς των διαδικασιών και των διαφόρων ενεργειών που 

γίνονται καθώς όλα περνάνε από την Τατιάνα, όµως βεβαίως η 

ευθύνη είναι της ∆ιοικούσας και είναι στην έγκριση και κύρωση 

της Αντιπροσωπείας που  είναι ο ανώτερος ελεγκτής της όλης 

διαδικασίας. Αυτό είναι δεν είναι ούτε κάτι παραπάνω, ούτε 

κάτι λιγότερο, δεν έχω να πω κάτι άλλο επί αυτού. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Να συµπληρώσω ότι η 

∆ιοικούσα είναι µε βάση το κανονισµό του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου η υπεύθυνη για να καταρτίζει τον 

προϋπολογισµό και ισολογισµό αλλά ασφαλώς έρχεται στο 

ανώτερο όργανό της αντιπροσωπείας για έγκριση.  

Σχετικά µε το θέµα αυτό θέλει κάποιος συνάδελφος να 

κάνει κάποια τοποθέτηση; Ο συνάδελφος Ορφανός. Ο 

συνάδελφος Ορφανός, άλλος για τοποθέτηση; Υπάρχει 

κάποιος άλλος για τοποθέτηση; Κλίνει  ο κατάλογος των 

τοποθετήσεων.  
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ΟΡΦΑΝΟΣ:   Η ερώτηση έχει να κάνει µε την τοποθέτηση, όχι 

πως δεν ήταν γνωστή η απάντηση, αλλά έτσι όπως πήγε να 

παρουσιαστεί ξεχνιέται ίσως. Εµείς λοιπόν µε βάση αυτή τη 

διευκρίνιση, για το ποιος κρίνεται λέµε συγχαρητήρια στην 

υπηρεσία, λογιστικά το λογιστικό κοµµάτι που ήταν 

αρµοδιότητά της καλά το κράτησε.  

Επειδή όµως ο απολογισµός αντανακλά οικονοµικά την 

πολιτική της ∆ιοικούσας, δηλαδή τι προτεραιότητες βάζει, είτε 

για την αναβάθµιση της θέσης των συναδέλφων είτε για την 

γενικότερη αναβάθµιση της θέσης του τεχνικού κόσµου ή των 

τεχνικών έργων, µε αυτή την έννοια εµείς δεν συµφωνούµε ότι 

η πολιτική της ∆ιοικούσας συνέβαλλε σε αυτή την κατεύθυνση, 

άρα και η οικονοµική αντανάκλασή της, δηλαδή πως η πολιτική 

της αυτή εκφράστηκε οικονοµικά δεν µας βρίσκει σύµφωνους.  

∆εν είναι οι προτεραιότητες τέτοιες, το αποτέλεσµα το 

βλέπουµε δηλαδή και στη κατάσταση της αντιπροσωπείας και 

συνολικά του επιµελητηρίου είναι δραµατική, είναι για να 

κλαίµε, δηλαδή ξεφτιλισµός. ∆εν θα ψηφίσουµε µε αυτή την 

έννοια τον οικονοµικό απολογισµό ως Πανεπιστηµονική. 

Επαναλαµβάνω η υπηρεσία έκανε καλά τη δουλειά της, το 

λογιστικό καλά το κράτησε.  

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αν δεν υπάρχει 

αντίρρηση τοποθέτηση από τη συνάδελφο Βρέντζου. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Σε σχέση µε το θέµα το σηµερινό που θα 

τοποθετηθώ πολύ σύντοµα, µε την ίδια ακριβώς τοποθέτηση 

όπως και όταν ήλθε και ο προϋπολογισµός, την προηγούµενη 

φορά, τον ψηφίσαµε στη ∆ιοικούσα και θα τον ψηφίσουµε και 

εδώ, όχι γιατί συµφωνούµε µε την πολιτική και τις δράσεις, 

απλά  µε το δεδοµένο ότι πράγµατι µε βάση το λογιστικό 

κοµµάτι, δεν θεωρούµε ότι έγινε δηλαδή κάποια 

κακοδιαχείριση.  Αλλά σίγουρα η παρατήρησή µας όπως την 

κάναµε και στη ∆ιοικούσα, είναι ότι θα πρέπει σίγουρα θα 

πρέπει να αποτυπώνει τη δράση, που εµείς ούτως ή άλλως το 

πρόγραµµα δράσης το έχουµε καταψηφίσει και ζητήσαµε 



 Συνεδρίαση 9
η
         14

η ς
  Οκτωβρίου   2015             σελίδα   12 

 

τουλάχιστον κάποια πράγµατα να µπορούν να γίνουν 

σωστότερα, δεν εξαρτάται βέβαια από εµάς, εξαρτάται και από 

τη διάθεση που έχει το προεδρείο και η ∆ιοίκηση.  

Αυτά τα θέµατα τα έχουµε βάλλει επανειληµµένως από 

αυτό το βήµα αλλά και από τη ∆ιοικούσα ότι σίγουρα η δράση 

του Προεδρείου και της ∆ιοίκησης δεν µας εκφράζει, θεωρούµε 

ότι θα µπορούσε να είναι σε πολύ σωστότερη και καλλίτερη 

κατεύθυνση, παρόλα αυτά ξαναλέω ψηφίζουµε και τον 

απολογισµό και τον προϋπολογισµό µε το δεδοµένο αυτό, ότι 

δεν έγινε κάποια κακοδιαχείριση και άρα δεν µπορούµε να 

πούµε ότι τον καταψηφίζουµε. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Πρόεδρε παρακαλώ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Καταρχάς θέλω να θυµίσω ότι και 

από αυτό το βήµα είχαµε πει ότι τον προϋπολογισµό του 2016 

ο οποίος πρέπει να γίνει µε το καινούργιο λογιστικό και πρέπει 

να έχει περάσει από την αντιπροσωπεία πριν τελειώσει ο 

χρόνος, θα τον δούµε στο σύνολό της όλη η ∆ιοικούσα και όχι 

µόνο το προεδρείο ή όχι µόνο η κυβερνώσα παράταξη αν σας 

αρέσει να το πω έτσι.  

Νοµίζω ότι αυτό καταδεικνύει και τη διάθεση που 

υπάρχει, θέλω να πω και να θυµίσω ότι ιδιαίτερα το τελευταίο 

διάστηµα η ∆ιοικούσα βρίσκεται σε µια πολύ µεγάλη σύµπνοια 

και µια πολύ αρµονική λειτουργία, εγώ θεωρώ ότι έχουµε 

πάντα περιθώρια βελτίωσης και θεωρώ ότι όλοι συµβάλλουν 

από τη πλευρά τους µε εποικοδοµητικό τρόπο και το γεγονός 

ότι ο συγκεκριµένος προϋπολογισµός και απολογισµός δεν 

καταδεικνύει το τι θα θέλαµε όλοι.  

Μην ξεχνάµε την κρίση τη µεγάλη που έχουµε το µεγάλο 

πετσόκοµµα που έχουµε στα χρήµατα τα οποία ίσα- ίσα µας 

επαρκούν έτσι ώστε να καλύπτουµε τις βασικές ανάγκες του 

τµήµατος, γιατί έχουµε ένα ενοίκιο που τρέχει στον Άγιο 

Νικόλαο, έχουµε τις τρέχουσες ανάγκες του τµήµατος εδώ, τις 

οποίες δεν µπορούµε να τις αφήσουµε, παρόλα αυτά όµως 

είπαµε µε όλα αυτά τα δεδοµένα που έχουµε, θα το δούµε όλοι 
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µαζί η ∆ιοικούσα από κοινού, θα κάνουν όλοι τις προτάσεις 

τους, έτσι ώστε ο καινούργιος προϋπολογισµός αλλά και ο 

απολογισµός από εδώ και πέρα να αντανακλά και την 

πραγµατική εικόνα του τµήµατος και αυτού που θέλουµε όλοι.  

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Προχωράµε στη 

ψηφοφορία, πόσοι είναι κατά της ψήφισης;  ποιο γρήγορα 

βγαίνει το κατά, τρεις. Λευκό; Μάλιστα. Οι υπόλοιποι λοιπόν 

υπέρ. Υπερψηφίστηκε ο απολογισµός του 2014 και 

προχωρούµε στο επόµενο θέµα. 

Ενηµέρωση της δραστηριότητας της ∆ιοικούσας 

Επιτροπής από τον Πρόεδρο, ευχαριστούµε την Κα Αθανασή 

για την ενηµέρωση του απολογισµού.  

Άµα θέλετε πριν, όχι εφόσον ζητηθεί ναι. Ζητείται πριν 

την ενηµέρωση, ότι προτιµάτε, θέλετε το ψήφισµα πρώτα ή την 

ενηµέρωση της ∆ιοικούσας;  

Υπάρχουν αντιρρήσεις για το ψήφισµα  να µπει σε 

προτεραιότητα ωραία, να το διαβάσεις. 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Συνάδελφοι δυστυχώς όπως όλοι 

έχετε δει το Σαββάτο είχαµε τη συζήτηση, ας το πούµε έτσι 

µέσα σε εισαγωγικά του νοµοσχεδίου την δηµόσια 

διαβούλευση, η οποία έληξε την ∆ευτέρα το πρωί µε σκοπό να 

µην προλάβει κανείς να διαβουλευτεί και να καταθέσει τις 

απόψεις του είτε ως φορέας είτε ως ατοµικότητα.  

Παρόλα αυτά οφείλω να σας ενηµερώσω ότι γίνονται 

πολλές ενέργειες και από το κεντρικό ΤΕΕ, αλλά και από τους 

Προέδρους των περιφερειακών, ήδη προσπαθούµε, το είπα και 

χθες στη ∆ιοικούσα, να µας δεχθούν κατά την ηµέρα 

συζήτησης του νοµοσχεδίου έτσι ώστε να κάνουµε παράσταση 

στη βουλή οι πρόεδρου των περιφερειακών τµηµάτων και να 

µιλήσουµε, αν είναι δυνατόν, µε τις κοινοβουλευτικές οµάδες 

µήπως καταφέρουµε να τους µεταπείσουµε, στο πλαίσιο αυτό 

βγάλαµε χθες και ένα ψήφισµα, οφείλω να οµολογήσω ότι 
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υπήρχε ένα ψήφισµα από την ΑΜΑΚ, ένα ψήφισµα από τη 

∆ΚΜ και η εισήγηση του προέδρου, τα παντρέψαµε αυτά τα 

τρία µαζί µε την εισήγηση που είχε κάνει ο πρόεδρος του 

ΕΤΑΑΜ και έλεγε ξεκάθαρα ότι οι αυξήσεις αυτές θα είναι 

καταστροφικές. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συγγνώµη Πρόεδρε επί 

της διαδικασίας διαβάζετε το ψήφισµα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ένα λεπτό µια εισαγωγή και το 

διαβάζω αυτό.  

Λοιπόν και πάνω σε αυτά τα τέσσερα κείµενα 

στηριχτήκαµε και βγάλαµε το κείµενο που θα σας διαβάσω 

τώρα το οποίο καλούµε να το περάσουµε ως ψήφισµα από την 

Αντιπροσωπεία, να σας πω ότι στην ∆ιοικούσα είχε την 

οµόφωνη γνώµη της ∆ιοικούσας, οπότε καταλαβαίνετε πόσο 

σηµαντικό είναι να περάσει και από την Αντιπροσωπεία αν 

είναι δυνατόν οµόφωνα. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Θέµα κατάργηση του 

άρθρου 11 του πολυνοµοσχεδίου για τα προαπαιτούµενα 

µέτρα του Οκτωβρίου. Υπουργείο εργασίας κοινωνικής 

ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης. Σας καλούµε να µην 

προχωρήσετε  στην κατάργηση του νόµου 4331/2015. 

Κύριε Πρωθυπουργέ µε οµόφωνη απόφαση της 

∆ιοικούσας Επιτροπής του τµήµατος µας, κατά τη συνεδρίαση 

τις 13/10/2015 αποφασίστηκε να σταλεί η παρούσα επιστολή 

διαµαρτυρία, µε αφορµή την κατάργηση των άρθρων του νόµου 

4331/2015 που οδηγεί στην απόγνωση των µηχανικών µιας και 

τους αφαιρεί το δικαίωµα συµψηφισµού οφελών προς το 

ΤΣΜΕ∆Ε µε συντάξιµες αποδοχές αλλά και την δυνατότητα 

επιλογής  χαµηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας.  

Όταν το 50% των µηχανικών σκέφτεται την άµεση 

µετανάστευση στο εξωτερικό ή και την αλλαγή επαγγέλµατος 

και µόνο το 35% δηλώνει ότι τα βγάζει πέρα αποκλειστικά µε 

τους πόρους που του αποφέρει η άσκηση επαγγέλµατος, 
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έρευνα Σεπτεµβρίου2015  του ΤΕΕ ∆υτικής Ελλάδας, βάζετε 

ταφόπλακα στο επιστηµονικό δυναµικό της χώρας και ρίχνετε 

το ΕΤΑΑ σκοπίµως στα βράχια, καθώς το ιστορικό της 

αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών βασίζεται σε µια σειρά 

κατ’ ουσίαν αντισυνταγµατικών νοµοθετηµάτων όπως έχει ήδη 

το τµήµα µας καταδείξει.  

Τη ∆ευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 09:00 ολοκληρώθηκε η 

δηµόσια διαβούλευση 37 ολόκληρων ωρών για το 

πολυνοµοσχέδιο µε τα απαιτούµενα µέτρα Οκτωβρίου.  

Η δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής 

κατηγορίας όπως προβλέφτηκε από το άρθρο 39 του 

4331/2015 καταργείται από το άρθρο 11 του πολυνοµοσχεδίου 

που έχει ήδη κατατεθεί. 

Ανατρέπεται δηλαδή αναδροµικά από 2/7/2015 η µικρή 

ελάφρυνση  των εισφορών για τη διετία 2015-2016 και 

επανερχόµαστε άµεσα στις εξωφρενικές εισφορές του νόµου 

3986/2011.  

Ένας αυτοαπασχολούµενος για να εισπράξει τα 3.000 

ευρώ πρέπει να κάνει τζίρο και παρακράτηση φόρου συν ΦΠΑ 

περίπου 4.600 ευρώ το εξάµηνο. ∆ηλαδή τότε θα του µείνουν 

τα 3000 Ευρώ καθαρά να πληρώσει, δηλαδή 9.200 ευρώ τζίρο 

το χρόνο µόνο για τα ασφαλιστικά. ∆ίνεται έτσι το τελειωτικό 

χτύπηµα στο τελευταίο υγειές ταµείο της χώρας και στους 

συναδέλφους, οδηγώντας τους ουσιαστικά στην εξαθλίωση, 

εντείνοντας τις διαγραφές και την έξοδο από το επάγγελµα για 

χιλιάδες µηχανικούς. Όπως εξάλλου αναφέρει και το υπ’ 

αριθµό 35127-1/8.10.2015 έγγραφο του προέδρου του ΕΤΑΕ 

προς τον υπουργό εργασίας κοινωνικής ασφάλισης και 

κοινωνικής αλληλεγγύης κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, 

ειδικότερα για το άρθρο 38 του 4331/2015  δόθηκε η 

δυνατότητα απεµπλοκής ορισµένων ασφαλισµένων που δεν 

είχαν δικαίωµα συνταξιοδότησης εξαιτίας των οφειλών που 

είχαν συσσωρευτεί λόγω της σοβαρής οικονοµικής κρίσης που 

επικρατεί στη χώρα και ειδικότερα στον επαγγελµατικό χώρο 

των µηχανικών, υγειονοµικών και νοµικών. 
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Άλλωστε η εν λόγω ρύθµιση δεν επέφερε ζηµία στο 

ταµείο, αλλά αντίθετα διευκόλυνε την είσπραξη οφειλοµένων 

εισφορών και µε τη ρύθµιση αυτή, πέραν από τον κοινωνικό 

χαρακτήρα της διευκόλυνσης χιλιάδων ασφαλισµένων, 

επιτυγχάνεται και η αναβίωση του δεσµού των ασφαλισµένων 

µε το ταµείο και συνακόλουθα η αύξηση της εισπραξιµότητας.  

Η διάταξη αυτή ήδη έχει τύχει εφαρµογής στο ταµείο από 

της ενάρξεως ισχύος του νόµου δηλαδή από τον Ιούλιο του 

2015. Συνέπεια αυτής ήδη χιλιάδες ασφαλισµένοι έχουν 

επιλέξει κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία και έχουν 

καταβάλλει τις µειωµένες εισφορές, επισηµαίνεται µάλιστα 

όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, παρουσιάζεται αύξηση της 

εισπραξιµότητας που κατά πάσα πιθανότητα θα φέρει και σε 

απόλυτες τιµές µεγαλύτερα έσοδα σε σχέση µε το 

προηγούµενο εξάµηνο. Λόγω των παραπάνω και επειδή 

αποδεικνύεται ότι οι ευνοϊκές ρυθµίσεις το 4331/2015 

συµβάλλουν στην εισπραξιµότητα, άρα και στη  βιωσιµότητα 

του ταµείου µας.  

Ζητάµε να αποσυρθεί άµεσα το άρθρο 11 του 

πολυνοµοσχεδίου. ∆εν δεχόµαστε καµία σκέψη για αύξηση των 

ήδη υψηλών εισφορών, οι µηχανικοί δηλώνουµε προς όλους 

ότι δεν αντέχουµε άλλο, πάρτε το πίσω τώρα. 

Αυτό συνάδελφοι στον πίνακα αποδεκτών είναι  

Πρωθυπουργός κύριος  Αλέξης Τσίπρας, ο υπουργός 

Εργασίας Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής αλληλεγγύης 

κύριος Κατρούγκαλος, ο υπουργός Επικρατείας αρµόδιος για 

τον συντονισµό του κυβερνητικού έργου κύριος Αλέκος 

Φλαµπουράρης, ο υπουργός Μεταφορών και δικτύων κύριος 

Χρήστος Σπίρτζης και οι βουλευτές Ανατολικής Κρήτης. 

Καταλαβαίνετε ότι δύο υπουργοί, αν και φαίνονται αναρµόδιοι, 

δεν παύουν να είναι µηχανικοί και θα έπρεπε να συµµερίζονται 

έστω τις ανάγκες και το µεγάλο µόχθο που καταβάλουµε όλοι 

µας για να µπορούµε να επιβιώσουµε αυτή την περίοδο.  

Ακολουθεί βέβαια και σαν κοινοποίηση στο κεντρικό ΤΕΕ, 

στον Πρόεδρο, στα περιφερειακά τµήµατα, στους συλλόγους 

Μηχανικών της Ανατολικής Κρήτης και στους Πανελλήνιους και 
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ακολουθεί ένα απόσπασµα από την εύρυνα του ΤΕΕ τµήµατος 

∆υτικής Ελλάδας, όπου αναφέρει την οικονοµική κατάσταση 

των µηχανικών µε την εργασία και µε ποιους τρόπους 

επιβιώνουν, όπου έχει γύρω στους είκοσι τρόπους µε 

απελπιστικά τα ποσοστά αν κάποιος  τα δει, µόλις το 35% 

επιβιώνει από την εργασία του, για το πώς βλέπουν οι 

µηχανικοί το άµεσο µέλλον και πια είναι η πιθανή µόνιµη 

µετακίνηση στο εξωτερικό λόγω της ανεργίας που αγγίζει το 

50% και βέβαια πια είναι τα αίτια της ανάσχεσης της εργασίας 

και σε πιο ρόλο παίζουν αυτά τα κοµµάτια στο σύνολο των 

εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα και στους ανέργους, όπου 

και εκεί είναι πραγµατικά τραγικά τα νούµερα, αν δούµε ότι 

περίπου το 58% µιλάει για τη φορολογία και για το σύστηµα το 

οποίο αλλάζει κάθε τρεις και λίγο και το ασφαλιστικό το οποίο 

το έχουν στο 84%, καταλαβαίνουµε τη κατάσταση στην οποία 

είναι.  

Εγώ καλώ την Αντιπροσωπεία απόψε να στηρίξει αυτό το 

ψήφισµα, σαν ∆ιοικούσα εµείς το έχουµε βγάλει ∆ελτίο Τύπου 

σήµερα, αλλά νοµίζω ότι θα είναι πολύ πιο ισχυρό, ιδιαίτερα 

αν ευοδωθεί η κίνηση που γίνεται να µεταβούµε οι πρόεδροι 

στη βουλή, να το έχουµε αυτό εδώ το χαρτί µαζί µας, το οποίο 

είναι ένα πάρα πολύ καλά διαρθρωµένο κείµενο µε πολύ καλή 

ανάλυση και µε παραδείγµατα, γιατί καλό είναι να µιλάµε µε 

παραδείγµατα κάποιες φορές, έτσι ώστε αν είναι δυνατόν να 

καταφέρουµε να τραβηχτεί το άρθρο 11 από το 

πολυνοµοσχέδιο ή να γίνουν κάποιες σοβαρές αλλαγές.  

Σας ευχαριστώ.  

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Πριν προχωρήσουµε 

στις ερωτήσεις να σας ενηµερώσω ότι ένα αυτοκίνητο 

εµποδίζει στο πάρκινγκ, το ΗΚΜ 8453, παρακαλώ να 

µετακινηθεί.  (αλλαγή κασέτας) 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τοποθετήσεις. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Να ρωτήσω εγώ κάτι, να το στείλω στα 

υπόλοιπα περιφερειακά τµήµατα του ΤΕΕ; 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Οπότε απαντήθηκε, 

δεν έχουµε ερωτήσεις ή έχουµε τελικά ερωτήσεις; Ερώτηση;  

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   Τοποθέτηση είναι. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν έχουµε τελικά 

ερωτήσεις, ανοίγει κατάλογος τοποθετήσεων. Ο συνάδελφος 

Κλάδος, ο συνάδελφος Γολοβάνης, ο συνάδελφος Ορφανός, 

τοποθέτηση από άλλο συνάδελφο; Κλείνει ο κατάλογος, 

παρακαλώ τον συνάδελφο Κλάδο. 

 

ΚΛΑ∆ΟΣ:   Καλησπέρα, το θέµα των εισφορών των αυξήσεων 

των εισφορών µας έχει απασχολήσει πολύ τα τελευταία 

χρόνια. Αυτό που κατεβαίνει σαν ψήφισµα και πέρασε χθες 

από τη ∆ιοικούσα ήταν ένα ψήφισµα που γράφτηκε ουσιαστικά 

ως µια άµεση απάντηση στην προσπάθεια στην διαφαινόµενη 

διαβούλευση της µιας ηµέρας, να καταργηθούν ας πούµε 

κάποια άρθρα του νόµου 4331/2015, δηλαδή µιλάµε για ένα 

νόµο που πέρασε πριν κάποιους µήνες, ο οποίος ως στόχο 

είχε να ελαφρύνει λίγο τη θηλιά, δηλαδή ούτε κατά διάνοια δεν 

βγάζει τη θηλιά από το λαιµό µας σαν µηχανικοί, τον οποίο 

ψήφισε µάλλον και η ίδια κυβερνητική πλειοψηφία που θα πάει 

να τον καταργήσει τώρα µεθαύριο.  

Πάνω σε αυτό το κοµµάτι ήταν ανάγκη να βγει µια άµεση 

απάντηση δεδοµένου και της αγωνίας που βλέπουµε από 

συναδέλφους, όπου µπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, να πάνε σε 

µια χαµηλότερη κατηγορία για να γλυτώσουν δύο χρόνια ότι 

µπορούν να γλυτώσουν ας πούµε.  

Ξεκινάει το πρόβληµα, όπως έχουµε αναφέρει σε 

προηγούµενα ψηφίσµατα και σε αυτό, από µια σειρά 

νοµοθετηµάτων µε κύριο το µεσοπρόθεσµο του 11, όπου εκεί 

καθορίζονται οι κλάσεις στις οποίες κατατασσόµαστε και µε 

βάση αυτές πληρώνουµε τις εισφορές, πάνω σε αυτό το οποίο 
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διατηρήθηκε και από τις επόµενες κυβερνήσεις, ήλθε ο 

προηγούµενος νόµος που ουσιαστικά έδωσε αυτή τη 

δυνατότητα που ήδη παρεχόταν στους ασφαλισµένους του 

ΟΑΕ για την ελεύθερη επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας, 

τώρα ακούγεται από σηµερινές διαρροές, δηµοσιεύµατα είναι 

από site ότι εξετάζεται το ενδεχόµενο µετά τις διαµαρτυρίες 

και της πιέσεις να το δει διαφορετικά και µα µιλήσει, να δει 

ίσως,  το διάβασα τώρα  δηλαδή, να µην καταργήσει αυτά τα 

άρθρα ή να φέρει ένα νοµοσχέδιο ξανά συνολικά  για το 

ασφαλιστικό, όπου θα συνδέσει µε εισοδηµατικά κριτήρια την 

κατάταξή µας στις κλάσεις το ότι κρατούνται οι κλάσεις του 

µεσοπρόθεσµου του 11 µε τις ήδη αυξηµένα ποσά που έχει 

εκεί πέρα, εγώ δεν µπορώ να καταλάβω µε βάση τα στοιχεία 

που έχουµε και από τις έρευνες, ότι µάλλον όλοι τα µπούµε 

στην πρώτη κλάση, δεν ξέρω πως θα διαµορφωθεί ουσιαστικά 

το συνταξιοδοτικό δεν γνωρίζουµε, δεν το συζητώ, αλλά 

ακούγεται και αυτό τώρα µετά από τις σηµερινές και τις 

αντιδράσεις των προηγούµενων ηµερών, θα το δούµε, νοµίζω 

ότι αύριο ουσιαστικά βγαίνουν στη δηµοσιότητα τα τελικά 

προϊόντα της διαβούλευσης.  

∆εν λύνεται το θέµα, ούτε έχοντας  την εφαρµογή του 

4331 δηλαδή έχοντας την πρώτη κατηγορία, έχουµε πάει όλοι 

στη δεύτερη για δυο χρόνια, απλά έχουµε για αυτά τα δύο 

χρόνια που είναι βεβαρηµένη η κατάσταση µια ελάφρυνση, 

αυτό. Το πρόβληµα των εισφορών πρέπει να το δούµε και 

συνολικά, ούτε µόνο του θα λυθεί, έχει να κάνει µε τη 

γενικότερη κατάσταση που υπάρχει όσο αναφορά την εργασία, 

δηλαδή δουλειά εργασία πρέπει να ξαναγίνει καθηµερινότητα 

του µηχανικού, έχει να κάνει µε το ότι δεν είµαστε µόνο οι 

µηχανικοί που πληττόµαστε από αυτή την κατάσταση, αλλά αν 

θέλουµε να το δούµε πιο σφαιρικά είναι όλος ο κόσµος της 

εργασίας στη χώρα που βάλλεται τα τελευταία 5-6 χρόνια 

συστηµατικά και οδηγείται µε µια συµπίεση προς τα κάτω στα 

όρια της εξαθλίωσης αν και τα έχει περάσει  ένα µέρος του.  

Στην κατεύθυνση που είπα βγήκε το ψήφισµα, αυτά. Έχει 

και κάποια στοιχεία ενδιαφέροντα τα οποία ήταν και από τις 
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έρευνες του τµήµατος ∆υτικής Ελλάδας, εγώ δεν τα είχα δει τα 

είδα χθες στη ∆ιοικούσα και είναι πολύ ενδιαφέροντα. Αυτά.  

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   Λοιπόν συνάδελφοι το είπα και στον Πρόεδρο 

τώρα προηγουµένως, επειδή αυτή η διαδικασία µέχρι να 

φτάσουµε στη σηµερινή κατάσταση, γνωρίζουµε όλοι ότι είναι 

µια σειρά γεγονότων νοµοθετηµάτων που συνεχίζεται και του 

είπα προηγουµένως ότι η θέση µας είναι να προστεθεί αυτή η 

πρόταση.  

∆εν πρέπει να ξεχάσουµε αυτό το κείµενο να σταλεί και 

σε άλλα πρόσωπα που διετέλεσαν στο παρελθόν και 

µηχανικούς ιδιαίτερα ανέφερα συγκεκριµένα τον Χρήστο τον 

Σταϊκούρα που είναι µηχανικός, που ισχυριζόταν ότι δεν 

µπορεί να πληρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορές και όταν 

ήταν υπουργείο οικονοµικών σε αντίστοιχες ερωτήσεις 

απαντούσε αρνητικά, ότι είναι θέµα δηµοσιονοµικό. ∆εν είναι 

θέµα δηµοσιονοµικό το ασφαλιστικό το θέµα των εισφορών. 

∆εν µπορούµε να δεχτούµε προφανώς αυτά που ακούγονται, 

ότι θα συνδεθεί µε το εισόδηµα, δεν είναι εφορία, αν θέλει να 

µας φορολογήσει ας µπει το 60-70% να φαίνεται το 70% ότι 

είναι αυτό.  

Εµείς οφείλουµε να προστατέψουµε αυτή τη στιγµή τον 

κλάδο µας και να προωθήσουµε τη σκέψη προς τη σωστή 

κατεύθυνση. Η σκέψη προς τη σωστή κατεύθυνση είναι ότι 

άλλο θέµα η φορολογία και άλλο θέµα τα ασφαλιστικά ταµεία 

και να σας πω και κάτι άλλο, τώρα συζητάµε για το θέµα των   

ενοικίων το οποίο θα ξαναδεί λέει, να µην εκχωρούνται ή να 

εκχωρούνται, µα ένα µέσο ενοίκιο είναι για µας αυτό που µας 

καλεί να εισφέρουµε στα ασφαλιστικά ταµεία για ένα εξάµηνο, 

δηλαδή για µας αυτό είναι εξόντωση.  

∆εν θέλω να θυµηθώ το παρελθόν γιατί όλοι και στο 

µέλλον και στο παρών έχουµε θέµατα να πούµε ο ένας στον 

άλλο, απλά για το θέµα των ασφαλιστικών εισφορών, όπως 

είπαµε και στη ∆ιοικούσα και συζητήσαµε µε τον Κώστα, αυτή 

τη στιγµή παίζεται η γενιά µας, παίζεται η γενιά µας 

πραγµατικά, δύο γενιές ναι.  
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Γι’ αυτό, αυτό  που µε βρίσκει σύµφωνο, παρόλο που 

είπα ως προς το πρόσωπο που απευθυνόταν αρχικά η 

επιστολή της ΑΜΑΚ και όµως αυτός δεν πρέπει να το ψηφίσει, 

Πρόεδρε και ίσως θα έπρεπε µια ξεχωριστή επιστολή να 

σταλεί και στον πρόεδρο τον Σπίρτζη, όχι επιθετική, αλλά να 

του λέµε θυµάσαι πρόεδρε αυτά που έλεγες; σε καλούµε να 

στηρίξεις την προσπάθεια µας και να µην ψηφίσεις τέτοιο 

άρθρο, δηλαδή νοµίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το 

κάνουµε συµπληρωµατικά, αλλά και σε κάθε άλλοW. 

∆εν σε άκουσα Αντώνη, συγγνώµη 

 

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   Ωραία και σε κάθε άλλον ο οποίος έχει 

συµβάλλει στη σηµερινή κατάσταση. Ένας από αυτούς είναι ο 

Σταϊκούρας, εντάξει Αντώνη να τα συζητήσουµε, αυτή τη 

στιγµή καιγόµαστε όµως το ξέρεις. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστούµε το 

συνάδελφο Γολοβάνη, Ορφανός ο Στέλιος. 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:   Στη παρουσίαση του ψηφίσµατος ο Πρόεδρος ο 

Γιάννης ο Χαρωνίτης είπε ο συνάδελφος µηχανικός 

Πρωθυπουργός και δύο συνάδελφοι υπουργοί µηχανικοί δεν 

καταλαβαίνουν την αγωνία των συναδέλφων των υπολοίπων 

να επιβιώσουν και εγώ έχω τη γνώµη ότι καλά κάνουν και δεν 

το καταλαβαίνουν, αφού δεν το καταλαβαίνετε ούτε και εσείς. 

Γιατί όταν λέτε εσείς στο ψήφισµά σας που φέρνετε ως 

∆ιοικούσα, ότι το µεγάλο πρόβληµα που διώχνει τους 

µηχανικούς στο εξωτερικό της µετανάστευσης, το µεγάλο 

πρόβληµα που δεν έχουν δουλειά είναι η διπλή ασφαλιστική 

κατηγορία που καταργείται τώρα µε το άρθρο και σωστά ο 

Κλάδος είπε ότι είχε δοθεί σαν µια ελάχιστη παραχώρηση πριν 

δύο χρόνια και τώρα παίρνεται πίσω και µε όλη την άνεση 

τέτοιες παραχωρήσεις µικρές θα τις παίρνουν πίσω, είναι η 
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λογική του µικρότερου κακού δηλαδή που είναι ο λαγός για τις 

µεγάλες καταστροφές.  

Αλλά όταν λοιπόν δεν το καταλαβαίνετε εσείς και µας 

φέρνετε ψήφισµα το οποίο λέει, το είπε δειλά-δειλά ο Αντώνης, 

δειλά το είπε ο Αντώνης, αν δηλαδή, που δεν υπάρχει 

περίπτωση, έλθει ο υπουργός και πει ότι ξέρω εγώ ή η  

κυβέρνηση ολόκληρη και πει ότι το άρθρο 11 το παίρνω πίσω, 

που δεν υπάρχει περίπτωση γιατί έχουµε να κάνουµε µε µια 

σκληρή πολιτική από πλευράς κυβέρνησης και κεφαλαίου, µια 

σκληρή πολιτική συνολικά στα ασφαλιστικά ταµεία και όχι µόνο 

στις διπλές κατηγορίες.  

Εδώ καταργείται η κοινωνική ασφάλιση µετά τα 

προαπαιτούµενα του πολυνοµοσχεδίου της Παρασκευής 

ακολουθεί, αύριο θα ανακοινωθεί µάλιστα από την επιτροπή 

σοφών λέει το πόρισµα για το ασφαλιστικό που θα φέρνει 

ισοπεδωτικές αλλαγές εντός του Οκτωβρίου και εµείς 

ερχόµαστε τώρα σαν καλά παιδιά που συµφωνούµε σε όλο το 

πολυνοµοσχέδιο να αµφισβητήσουµε το άρθρο 11. Αυτό δεν 

σηµαίνει ότι συµφωνούµε µε όλο το υπόλοιπο όταν ζητάµε να 

αποσυρθεί το άρθρο 11;  

Εγώ σας λέω ότι την Παρασκευή που εισάγεται το 

πολυνοµοσχέδιο στη βουλή εκατοντάδες εργατικά σωµατεία, 

γιατί το είπε πάλι δειλά ο Κλάδος, ότι δεν θίγει µόνο εµάς τους 

µηχανικούς θίγει και άλλους κλάδους, πραγµατικά ισοπεδώνει 

κλάδους όχι µόνο στο ασφαλιστικό και σε άλλα ζητήµατα, 

εκατοντάδες λοιπόν σωµατεία θα κατεβούν και στην  Αθήνα και 

σε όλη την Ελλάδα, εδώ στο Ηράκλειο έχει συλλαλητήριο από 

εργατικά σωµατεία την Παρασκευή στην πλατεία Ελευθερίας 

στις 19:30 µε απαίτηση να αποσυρθεί συνολικά το 

πολυνοµοσχέδιο τα προαπαιτούµενα και τα µνηµόνια, γιατί και 

η σύµπνοια που διαπίστωσε ο Πρόεδρος στη ∆ιοικούσα τον 

τελευταίο καιρό έχει να κάνει µε τα µνηµόνια που είναι πλέον 

κοινός τόπος πολλών παρατάξεων και µέσα στο χώρο των 

µηχανικών. Με συγχωρείτε δηλαδή να λέµε και ορισµένα  

πράγµατα µε το όνοµά τους, µην ξεχάσουµε ότι ένα και ένα 
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κάνουν δυο, ε πόσο κάνουν τρία; Έτσι µου λέει και η κόρη µου 

καµιά φορά προσπαθώ να την µάθω αριθµητική.  

Εσείς συµφωνείτε λοιπόν µε το πολυνοµοσχέδιο και 

διαφωνείτε στις διπλές κατηγορίες και στο άρθρο 11, εµείς δεν 

συµφωνούµε µε το πολυνοµοσχέδιο συνολικά, θεωρούµε αυτή 

η πορεία της πολιτικής που τα τελευταία χρόνια εφαρµόζεται 

εξαθλιώνει την πλειοψηφία των εργαζοµένων µηχανικών, 

ελεύθερων επαγγελµατιών, τους έχει κλείσει µαζί βέβαια µε 

άλλες κατηγορίες εργαζοµένων πάρα πολλές τις ισοπεδώνει 

κυριολεκτικά προκειµένου να εξασφαλίσει συνθήκες 

κερδοφορίας το µεγάλο κεφάλαιο και δεν µπορούµε να 

συµφωνήσουµε µε τέτοιου είδους ψηφίσµατα, βγάλτε τα εσείς, 

έχετε και την οµοφωνία σας, εµείς διαφωνούµε, θεωρούµε αν 

κάποιοι έχουν κάποια ευαισθησία ακόµα στα προβλήµατα των 

εργαζοµένων ας έλθουν την Παρασκευή στα συλλαλητήρια και 

ας πληθύνουν αυτά τα συλλαλητήρια, γιατί να σας πω κάτι, 

µεγάλη προσφορά σας είναι στο ότι έχετε ξεδοντιάσει την 

όποια αγωνιστική διάθεση.  

Με αυτά τα παζάρια να περιοριστούµε στο άρθρο 11 

έχετε ξεδοντιάσει κάθε αγωνιστική διάθεση, αυτή είναι η 

µεγάλη προσφορά σας στο κεφάλαιο, εµείς δεν συµφωνούµε 

να έχουµε τέτοιο ρόλο. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Παρακαλώ αν έχει να 

συµπληρώσει κάτι ο συνάδελφος Ορφανός στο βήµα ή αν 

κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι παρόλο που δεν προβλέπεται 

από τη διαδικασία στο βήµα . 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:   Καταθέτω την µονολεκτική µάλλον την 

µονοπροτασιακή που λέει «Να αποσυρθεί συνολικά το 

πολυνοµοσχέδιο και καλούµε τους συναδέλφους µηχανικούς 

να πλαισιώσουν τα συλλαλητήρια που θα γίνουν την 

Παρασκευή σε όλη την Ελλάδα ενάντια στο πολυνοµοσχέδιο» 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε Ορφανέ, αν 

επιθυµείς κάτι τέτοιο να µπει προς ψήφιση ή να συζητηθεί, 
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παρακαλώ να κατατεθεί τα επόµενα δύο λεπτά εγγράφως στο 

Προεδρείο, ώστε να µπούµε στη διαδικασία.  

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 

µικροφώνου)  

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι δεν 

υπάρχει αριθµός ψηφισµάτων, µπορούν όσα ψηφίσµατα 

επιθυµείτε να κατατεθούν στο Προεδρείο προς ψήφιση. Η 

προσωπική µου άποψη είναι ότι η ψήφιση περισσότερων του 

ενός ψηφισµάτων για το ίδιο ζήτηµα αποδυναµώνει το ίδιο το 

ψήφισµα και βγάζει µια εικόνα του Τεχνικού Επιµελητηρίου 

προς τα έξω για το οποίο νοµίζω πως δεν θα έπρεπε να 

είµαστε υπερήφανοι. 

Ξανασκεφτείτε το η πρόταση η δική µου θα ήταν ένα ή να 

κατατεθούν δύο στα οποία το σώµα θα διαλέξει πιο θέλει να 

βγει προς τα έξω ή είπατε ήδη ότι η ∆ιοικούσα έβγαλε ως 

δελτίο τύπου το ψήφισµα που κατατίθεται απόψε εδώ, 

σκεφτείτε τα και θα περιµένω οριστικά.  

Ναι ο κύριος Μαυρογιάννης στο βήµα.  

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:   Η αλήθεια είναι ότι εγώ συµφωνώ µε τον 

Στέλιο τον Ορφανό. ∆εν µπορούµε εµείς σήµερα να βγούµε και 

να κρυβόµαστε πάλι πίσω από το δαχτυλάκι µας, δώσε µας το 

κοκαλάκι. Τελικά δεν παίζει τ ίποτα, ούτε θα το αποσύρουν, 

µπορεί πάλι να µπει µια συζήτηση, κάποιος µηχανικός να 

κάνει το µάγκα εκεί, αποσύρεται αυτό, τελεία και παύλα. ∆εν 

µπορούµε να παίζουµε, αν συµφωνούµε µε το µνηµόνιο ας 

βγούµε σήµερα να πούµε µε όλα αυτά που θα έλθουν ναι 

συµφωνούµε πάµε. ∆εν µπορείς να πεις µια και αν στο πάρουν 

ευχαριστηµένοι θα είµαστε; ∆εν θα είµαστε. Η άποψή µου είναι 

όλο να καταργηθεί, όλο δεν συµφωνούµε τελεία και παύλα και 

ας το ψήφισαν κάποιοι.  

Το ψήφισµα πάει ένα δεν µπορείς να λες δύο, 

καταγγέλλω αποσύρεται όλο το πολυνοµοσχέδιο και µετά λες 
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αποσύρετέ µου και αυτή, δεύτερο είναι, ένα θα πάει, ένα 

ψήφισµα. 

 

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Θέλει κάποιος να 

τοποθετηθεί συνάδελφοι ή να προσθέσω κάτι επί της 

διαδικασίας, θα είναι όµως η τελευταία προσθήκη σε 

τοποθετήσεις, παρακαλώ. 

Κλάδος, συγγνώµη συνάδελφοι, τότε πριν τοποθετηθεί ο 

οποιοσδήποτε θα ήθελα εγώ να κάνω µια πρόταση επί της 

διαδικασίας. Επειδή φαίνεται ότι δεν υπάρχει απόκλιση στις 

απόψεις των µελών της Αντιπροσωπείας και για να βοηθήσω 

λίγο τη διαδικασία και επειδή είναι κατανοητό αυτό που λέει ο 

Στέλιος ο Ορφανός και ο Αντώνης ότι είµαστε αντίθετοι στο 

σύνολο αλλά επειδή καλώς ή κακώς είµαστε µηχανικοί και 

ασχολούµαστε πρώτα από όλα µε τα ζητήµατα που µας 

αφορούν και µετά µε όλα τα υπόλοιπα, γιατί δεν µπορεί κανείς 

να ασχολείται µε όλα και επειδή υπάρχει πίσω από αυτό το 

ψήφισµα µια υποστηρικτική γραµµή µιας σελίδας, θα πρότεινα 

το εξής: Ολοκληρώνοντας τον πρόλογο, έστω και µιας σελίδας 

πρόλογο τέλος πάντων και πριν καταλήξουµε στις τέσσερις 

τελευταίες προτάσεις, ξεκινώντας τις τέσσερις τελευταίες 

προτάσεις, να µην λέµε µόνο µε το έντεκα αλλά να λέµε ζητάµε 

να αποσυρθεί ολόκληρο το νοµοσχέδιο. 

∆ηλαδή ο πρόλογος που υποστηρίζει τα ζητήµατα των 

µηχανικών, µιας σελίδας περίπου να παραµείνει γιατί αυτό 

είναι το αντικείµενό µας και γιατί αυτό µπορούµε να 

υποστηρίξουµε και στο τέλος µια δική µου προσθήκη, αν 

θέλετε µπορώ να σας πω πρόχειρα, ζητάµε να αποσυρθεί 

άµεσα το πολυνοµοσχέδιο δεν δεχόµαστε καµία σκέψη για 

αύξηση των ήδη υψηλών εισφορών, οι µηχανικοί δηλώνουµε 

προς όλους ότι δεν αντέχουµε άλλο, πάρτε το πίσω τώρα και 

καλούµε τους συναδέλφους µηχανικούς να συµµετάσχουν στα 

συλλαλητήρια της Παρασκευής ενάντια στο πολυνοµοσχέδιο.  
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Στα συλλαλητήρια,  εγώ δεν γνωρίζω, επειδή γράφτηκε 

ήδη γι αυτό λέω, στα συλλαλητήρια, για να βοηθήσω τη 

διαδικασία, όποιος έχει αντίθετη άποψη παρακαλώ να 

τοποθετηθεί, παρακαλώ λοιπόν όποιος έχει αντίθετη άποψη 

στη διατύπωση που έκανα να τοποθετηθεί, ώστε να 

προχωρήσουµε τη διαδικασία να συγκλίνουµε κάπου.  

Ο συνάδελφος Γολοβάνης. 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Εγώ συνάδελφοι δεν είναι ότι έχω αντίθετη 

άποψη ως προς το νόηµα, απλά κάπως το αποδυναµώνουµε, 

εγώ θυµάµαι ότι πριν από λίγες µέρες ότι γινόταν ολόκληρη 

συζήτηση δηλαδή µέσα στο πολυνοµοσχέδιο υπάρχουν και 

κάποιες άλλες διατάξεις, π.χ. ας πούµε συζητούσαν οι γιατροί 

για το πλαστικό χρήµα και έτυχαν γενικής κοινωνικής 

κατακραυγής. ∆ηλαδή εδώ πέρα πάµε να εξηγήσουµε ότι αυτό 

το µέτρο είναι εξοντωτικό. 

∆εν νοµίζω ότι θέλει πολύ χρόνο για να συντάξουµε και 

ένα κείµενο για το πολυνοµοσχέδιο. Εγώ βέβαια θα ήµουν ο 

τελευταίος που θα συµµετείχα σε κάτι τέτοιο και ο λόγος είναι 

ότι η κατάσταση είναι δραµατική, η κατάσταση είναι δραµατική 

και το καταλαβαίνω αυτή τη στιγµή, οι αδικίες πολύ µεγάλες, 

όµως µην ξεχνάµε ότι και άλλοι κλάδοι πιέζουν για τα δικά 

τους, για τα δικά τους οφέλη, εµείς η δικιά µας φωνή σε αυτό 

το συγκεκριµένο κοµµάτι δεν πρέπει να αποδυναµωθεί.  Γι 

αυτό αν έχετε την καλή διάθεση Αντώνη, για πιο λόγο 

πιστεύεις ότι δεν µπορούµε σε ένα ξεχωριστό κείµενο να 

συντάξουµε να δώσουµε µια εικόνα για το πολυνοµοσχέδιο και 

πρέπει να είναι όλα µαζί, δεν έχω αντίρρηση αν το ψηφίσει το 

σώµα και εγώ στην ουσία δεν διαφωνώ µε αυτό που λέει ο 

Μιχάλης, αλλά δείτε το σαν γενική εικόνα τι έγινε πριν από µια 

εβδοµάδα, βρε Αντώνη τώρα θα µε τρελάνεις, θα υποστηρίζω  

εγώ τώρα το Τσίπρα και θα είσαι εσύ απέναντι, έλα τώρα. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συγγνώµη αλλά δεν 

κατάλαβα από την τοποθέτηση του Μιχάλη κάνεις κάποια 
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πρόταση ή έτσι έκανες µια επισήµανση; Παρακαλώ αν υπάρχει 

πρόταση στο βήµα να καταγραφεί.  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Έκανε πρόταση, αποδέχθηκε την 

πρότασή σου.  

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  ∆έχοµαι την πρότασή σου µε ένα ερωτηµατικό 

λέω ότι αν την ψηφίσει το Σώµα δεν έχω καµιά ιδιαίτερη 

αντίρρηση. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Παρακαλώ να 

καταγράφονται τώρα, αν υπάρχει κάτι να ειπωθεί να 

καταγράφεται 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   ∆εν έχω καµιά ιδιαίτερη αντίρρηση ως προς 

την ουσία, ως προς τη διατύπωση λέω εντάξει αν είναι κάτι να 

το δούµε, απλά λέω το παράδειγµα ότι µέσα στο 

πολυνοµοσχέδιο υπάρχουν και κάποιες άλλες διατάξεις 

δεδοµένης της δύσκολης κατάστασης  οι οποίες ας πούµε, το 

προηγούµενο διάστηµα οι γιατροί για παράδειγµα µε το 

πλαστικό χρήµα έγινε ολόκληρη ιστορία.  

∆εν µπορεί να µην είδατε ότι έτυχαν γενικής 

κατακραυγής, δεν µπορεί να µην είδατε ότι ο κόσµος άρχισε να 

διαµαρτύρεται, τώρα για πολλούς οι µηχανικοί µες το µυαλό 

τους είµαστε προνοµιούχοι, δεν ξέρουν την κατάσταση του 

επαγγέλµατος Μιχάλη και λέω µήπως είναι καλό να βοηθήσει 

λίγο και ο Αντώνης ο οποίος το υποστήριξε αυτό, ότι µπορεί 

να είναι σε ένα κείµενο, να φτιάξουµε ένα ξεχωριστό κείµενο 

για το πολυνοµοσχέδιο, ξεχωριστό, όπως και η άλλη µου 

πρόταση είναι και ένα ξεχωριστό κείµενο προς τον Χρήστο τον 

Σπίρτζη, που να του εξηγεί ότι αυτό είναι µια διάταξη την 

οποία την υποστήριξε και δεν πρέπει να την αναιρέσει, για πιο 

λόγο είναι τόσο δύσκολο δηλαδή να φτιάξουµε ένα ξεχωριστό 

κείµενο για το πολυνοµοσχέδιο; Απλά είναι τα πράγµατα 

Αντώνη, απλά είναι τα πράγµατα. 
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ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ‘Όχι διάλογος 

παρακαλώ να τελειώνουµε.  

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   Απλά είναι τα πράγµατα µας είπατε ότι ξέρετε 

να οδηγάτε το αεροπλάνο κλειστήκατε στο πιλοτήριο, είστε ο 

Λούµπιτς της πολιτικής και το ρίξατε στις Άλπεις, έτσι είναι, 

απλά τα πράγµατα.  

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν παρακαλώ 

τέλος αυτό, Πρόεδρε παρακαλώ. συγγνώµη υπάρχει άλλος για 

τοποθέτηση ο Οδυσσέας ο Σγουρός, ο συνάδελφος Ματάµης 

και κλείνει ο κατάλογος, ο Στέλιος ο Ορφανός και κλείνει ο 

κατάλογος.  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Πολύ σύντοµα Πρόεδρε συµφωνώ 

µε τις τροποποιήσεις που είπες να µπει δηλαδή ότι ζητούµε 

την κατάργηση του πολυνοµοσχεδίου και όχι του άρθρου 11 

του πολυνοµοσχεδίου και να ζητήσουµε από τους 

συναδέλφους να µετάσχουν στα συλλαλητήρια, εγώ δεν θέλω 

να το κλείσουµε της Παρασκευής ή έτσι αλλιώς για να µην 

πάνε σε κάτι συγκεκριµένο, σε όποιο κρίνει ο κάθε 

συνάδελφος ότι τον εκφράζει να το αφήσουµε έτσι γενικά, να 

συµµετέχουν στα συλλαλητήρια που θα διοργανωθούν τις 

επόµενες ηµέρες. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστώ Πρόεδρε.  

Ο Οδυσσέας ο Σγουρός. Παρακαλώ ησυχία ο λόγος στον 

Οδυσσέα τον  Σγουρό. Παρακαλώ ησυχία συνάδελφοι, Αντώνη 

Γιάννη παρακαλώ. 

 

ΣΓΟΥΡΟΣ:   Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είµαστε εδώ για να 

κάνουµε κοπτική ραπτική, νοµίζω ότι τα ραφεία είναι έξω από 

το Επιµελητήριο. ∆εν θεωρώ ότι αυτή τη στιγµή επειδή 

προκάλεσα και ανταποκρίθηκε ο συνάδελφος Ορφανός για να 

καταθέσει µια πρόταση ψηφίσµατος, πρέπει να αρχίσουµε να, 

προσπαθούµε τώρα µάλλον να εντάξουµε και τις δύο 
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προτάσεις σε µια πρόταση για να µην χαθεί µια πρόταση, 

τέλος πάντων, νοµίζω ότι αυτή η συζήτηση δεν µας τιµά 

κανένα µας.  

Θέλω να πω µερικά πράγµατα ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγµή 

είτε το θέλουµε είτε όχι η αφήγηση η πολιτική στη χώρα είναι 

µία, έτσι έχουµε τελειώσει, η αφήγηση στη χώρα είναι µία αυτή 

τη στιγµή, η µοναδική αφήγηση η οποία διαφοροποιείται 

αντικειµενικά και το λέω εγώ που δεν ψηφίζω ΚΚΕ είναι 

ακριβώς η αντίληψη του Κουµουνιστικού κόµµατος, όσο αν 

διαφωνεί και αν συµφωνεί κανείς είναι αυτή που βάζει 

ζητήµατα.  

Προηγουµένως λοιπόν που ο συνάδελφος ό Ορφανός 

µίλησε στο βήµα θυµήθηκα µια τοποθέτηση που είχε κάνει 

παλιά ο Υποδιοικητής Μάρκος στο Μεξικό, έχει αποσυρθεί και 

αυτός τώρα, που είχε πει ότι η δηµοκρατία δεν είναι το 

σύστηµα της αντιπροσωπευτικότητας, δηλαδή οι πλειοψηφίες, 

και οι µειοψηφίες µπορούν να στέκονται η µία απέναντι στην 

άλλη αποφασίζοντας µε όρους αριθµητικής, δηµοκρατία 

σηµαίνει να ακούσουµε τη µια µοναχική και µοναδική άποψη, 

δηλαδή την άποψη του Στέλιου απόψε και να πιστεύουµε ότι 

έχει ένα δίκαιο και ένα περιεχόµενο και να τρέξουµε πίσω της.  

Λοιπόν µε αυτή την έννοια είπα στο Στέλιο να κάνει 

πρόταση, ψηφίζω απόλυτα την πρότασή του και θα σας 

πρότεινα µια βιβλιογραφία πέρα από εκείνα που υποστηρίζει 

καθηµερινά το πολιτικό σύστηµα το Ελληνικό και οι φυλλάδες 

του, να διαβάσετε Σας και Σας δεν είναι κουµουνίστρια, είναι 

καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Κολούµπια, Ολλανδικής 

καταγωγής αλλά είναι εξαιρετική διανοούµενη πιστεύω και 

στοχαστής και να διαβάσουµε λίγο Ζιγκουµπάουµαντ για να 

καταλάβουµε επιτέλους  ότι η κρίση αυτή έχει και άλλες 

ερµηνείες και όχι µόνο την ερµηνεία που θεωρούµε ότι 

υπάρχει και αυτή τη στιγµή δεν µιλάω µε αφετηρίες 

ιδεολογικές ή στενά πολιτικές, αναφέροµαι στον τρόπο µε τον 

οποίο µια πενταετία τώρα ταλαιπωρούµαστε όλοι για να 

αρχίσουµε να καταλαβαίνουµε σιγά – σιγά τι συµβαίνει. 
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Λοιπόν αυτό που συµβαίνει είναι ξεκάθαρο, ο 

Ζιγκουµπάουµαντ σε ένα πρόσφατο κείµενό του είχε πει 

αφήστε κατά µέρος τις ερµηνείες της κρίσης, είναι η 

µεγαλύτερη αναδιανοµή που έχει γίνει τα τελευταία δέκα 

χρόνια µέσα στο σύστηµα. Ζούµε τον παροξυσµό της 

αναδιανοµής στην Ελλάδα, τα θύµατα είναι πολλά, ξεκίνησαν 

από τα χαµηλά στρώµατα, από τους πραγµατικά θιγµένους για 

µια ζωή, δηλαδή από τα εργατικά στρώµατα και µπορείτε αν 

θέλετε σε µια επόµενη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας να 

βάλουµε θέµα για την κατάρρευση της οικοδοµής και να 

µιλήσουµε πραγµατικά τι σηµαίνει κατάρρευση της οικοδοµής 

σήµερα, διότι εγώ δεν βλέπω να έχουν καταρρεύσει ούτε οι 

τ ιµές του µπετόν ούτε οι τ ιµές του οπλισµού. 

Έχουν καταρρεύσει µόνο τα εργατικά µεροκάµατα, αυτό 

φοβούµαστε να το δούµε; Έχουν καταρρεύσει οι αµοιβές των 

µηχανικών, ο κλάδος έχει εξαφανιστεί. Την ώρα λοιπόν που 

υπάρχει πραγµατικά µια διαδικασία απαξίωσης και εξαφάνισης 

του κλάδου, εµείς καθόµαστε και συζητάµε σοβαρά αν έχει 

δίκιο ο Στέλιος να λέει να σταθούµε απέναντι συνολικά σε αυτή 

τη νέα επέλαση που επέρχεται και να βγούµε στους δρόµους 

στις κινητοποιήσεις που θα κάνουν τα στρώµατα του 

Ελληνικού λαού σε λίγο, οποιοδήποτε και αν είναι αυτοί.  

Θεωρώ λοιπόν ότι πραγµατικά αυτό έστω το µια φράση 

ψήφισµα του Στέλιου, εγώ το ψηφίζω χέρια πόδια γιατί 

πιστεύω έχει απόλυτο δίκαιο και πρέπει επιτέλους να 

αρχίσουµε σιγά- σιγά, αφήνοντας κατά µέρος τις παρατάξεις 

µας και τις ιδεοληψίες µας, να αρχίσουµε κατάµατα την 

πραγµατικότητα, γιατί αυτό που έρχεται πιστεύω θα µας 

ξεπεράσει πολύ γρήγορα.  

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστούµε τον 

συνάδελφο Οδυσσέα που πάντα εµπλουτίζει πάντα µε πινελιές 

τέχνης τις συνεδριάσεις µας µε τις οµιλίες του.   

Και ο συνάδελφος Ματάµης. 
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ΜΑΤΑΜΗΣ:   Αν και εν µέρει έχω καλυφτεί από κάποιους, αυτό 

που θέλω να πω είναι ότι γενικά τα ψηφίσµατα πρέπει να 

βγαίνουν από µηχανικούς, νοµίζω αν µη τι άλλο πρέπει να 

έχουν το κοµµάτι της τεκµηρίωσης.  

Πολύ σωστά από ότι είπατε υπάρχει κάποια σελίδα πίσω 

η οποία τεκµηριώνει κάποια από τα στοιχεία που αφορούν 

πραγµατικά το κοµµάτι του προβλήµατος που αντιµετωπίζουν 

οι µηχανικοί, να πω στο Στέλιο τον συνάδελφο ότι σαφώς το 

ΤΕΕ εκπροσωπεί µηχανικούς οπότε θα µιλήσουµε και για το 

κοµµάτι των µηχανικών, θα µιλήσουµε για τα άρθρα που µας 

θίγουν, αλλά πολύ σωστά, συµφωνώ ότι δεν πρέπει να 

αφήνουµε απέξω και το κοινωνικό κοµµάτι. Το κοµµάτι των 

υπόλοιπων στρωµάτων που θίγονται και κατά συνέπεια 

συµφωνώ απόλυτα ότι το ψήφισµα πρέπει να έχει και µια 

στόχευση, αλλά και µια αναφορά σε  όλους αυτούς που 

θίγονται.  

Τώρα στο κοµµάτι της κατάργησης του πολυνοµοσχεδίου, 

προσωπικά καλώς ή κακώς, δεν έχω άποψη για τα διακόσια 

πόσα άρθρα είναι για τα 19 άρθρα τέλος πάντων κ.τ.λ. κατά 

συνέπεια για µένα δεν είναι εύκολο να πω πάρτε το όπως είναι 

πίσω, γιατί προφανώς πάρτε το πίσω θα πάρετε και τα πέντε 

καλά που έχει. Το να καθόµαστε να κάναµε µία, έστω γρήγορη 

τοποθέτηση και να πούµε πάρτε πίσω όλα τα άρθρα που 

θίγουν κοινωνικά που µειώνουν µισθούς, που κάνουν που 

ράνουν κ.τ.λ. πολύ ευχαρίστως, αλλά η τυφλή απόσυρση και η 

τυφλή άρνηση απέναντι σε όλα τόσα χρόνια δεν µας πήγε 

πουθενά νοµίζω και κανείς δεν µας έτσι; Όχι, συνάδελφε καµιά 

σχέση, είµαι υπέρ του να σκέφτεσαι και να κρίνεις κατά 

περίπτωση. Συµφωνώ γενικά και µε το Στέλιο, συµφωνώ και µε 

την πρόταση τη δικιά σου, ας σκεφτούµε και ας αποφασίσουµε 

συνθετικά, δηµοκρατικά, τέλος πάντων αυτό που θέλουµε.  

Ευχαριστώ. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστούµε, η 

Ειρήνη η Βρέντζου στο βήµα. 
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Λοιπόν, ήρθαµε να δώσουµε ένα ψήφισµα και 

τελικά για άλλη µια φορά πολύ εύκολα εδώ αποδίδουµε 

ρόλους, αποφασίζουµε για άλλους, είναι µια τακτική που δεν 

µου άρεσε ποτέ στην Αντιπροσωπεία, εξακολουθεί να γίνεται 

µε ένα τρόπο που πραγµατικά θεωρώ ιδιαίτερα εµάς σαν 

ΑΜΑΚ µας θίγει πάρα πολύ και αρχίζει και µε ενοχλεί 

αφάνταστα.  

Το να καθόµαστε και να αποδίδουµε στον κάθε ένα αν 

είναι υπέρ των µνηµονίων, επειδή εµείς έτσι το σκεφτόµαστε 

και το έχουµε στο µυαλό µας, το να πετάµε ξαφνικά τον 

παροξυσµό του Μιχάλη δεν ξέρω που είναι, ότι µπήκαµε 

πήραµε τη χώρα µε τον αυτόµατο πιλότο µε την ΠΑΜΕ, λες και 

αποδίδεται σε εµάς η κυβερνητική πολιτική, ωραία αυτό 

κατάλαβα Μιχάλη, δεν σε διέκοψα, δεν σε διέκοψα. 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   Λάθος κατάλαβες. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Παρακαλώ όχι 

διάλογος, παρακαλώ όχι διάλογος. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:        Μπορεί να µην το κατάλαβα να το λέτε πιο 

ξεκάθαρα.  (αλλαγή κασέτας) 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Πολύ αυστηρή από εδώ και µετά, εγώ 

τουλάχιστον θα είµαι στο τι ακούγεται και στο τι λέει εδώ ο 

καθένας.  

 Ακούγονται πολλά, ακουστήκανε πολλά και ο Πρόεδρος 

µε µεγάλη ευκολία λέει ότι έχουµε µία σύµπνοια. Πάντα η 

ΑΜΑΚ βοηθούσε, αν εννοεί αυτό βεβαίως. Σύµπνοια στο να 

µην γίνονται ∆ιοικούσες και να περνάνε δυο µήνες προφανώς 

δεν έχουµε. Σύµπνοια στο να γίνεται Αντιπροσωπεία και να 

µην έχει θέµα προφανώς δεν έχουµε. Σύµπνοια στο να 

υπάρχουν σε εκκρεµότητα τόσα θέµατα που έχουµε βάλει 

εγγράφως προφανώς δεν έχουµε. Αν όµως καλεστούµε να 

πάρουµε θέση για το χωροταξικό, βεβαίως θα καταθέσουµε 

προτάσεις. 
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 Τώρα καταθέσαµε αµέσως για να µπορέσοµε να 

αντιδράσουµε σε σχέση µε το ΤΣΜΕ∆Ε, ότι είµαστε ενεργοί 

πάντα κι ότι καταθέτουµε προτάσεις και είµαστε 

εποικοδοµητικοί και προσπαθούµε το µέγιστο για τους 

µηχανικούς ναι. Αυτό υπάρχει, αν το λέει ο ένας σύµπνοια κι ο 

άλλος δεν ξέρω πως δεν µε ενδιαφέρει. Αλλά αυτό ναι το 

έχουµε εδώ και χρόνια και θα συνεχίσουµε να το έχουµε. 

 Το ότι είµαστε υπέρ των µνηµονίων προφανώς δεν 

προκύπτει από πουθενά. Ούτε από τις τοποθετήσεις µας, ούτε 

από τη στάση µας, ούτε από την ιστοσελίδα µας, ούτε από τα 

άρθρα µας, ούτε από οτιδήποτε. ∆εν καταλαβαίνω γιατί 

κάποιοι το υποστηρίζουν εδώ σήµερα.  Το λέµε λοιπόν ότι όχι 

προφανώς δεν είµαστε υπέρ κανενός µνηµονίου. 

 Το ότι καταθέσαµε ένα ψήφισµα και το φέραµε και στη 

∆ιοικούσα, άσχετα ότι µετά έγινε, µπήκαν κι άλλα θέµατα, το 

καταθέσαµε ειδικά για τους µηχανικούς. Βεβαίως το 

καταθέσαµε ειδικά για τους µηχανικούς και νοµίζω καλά 

κάναµε και το καταθέσαµε ειδικά για τους µηχανικούς. Πρώτα 

απ’ όλα γιατί οφείλουµε από το ρόλο µας εδώ, τον όποιο 

υποβαθµισµένο ρόλο, να υπερασπιζόµαστε το ελάχιστον που 

µπορούµε σε σχέση µε τους µηχανικούς. Και να αντιδράσουµε 

στο ελάχιστο που µπορούµε. Αλίµονο δηλαδή να γινόταν όλα 

αυτό και να βγάζαµε µια ανακοίνωση, πάρτε πίσω το 

πολυνοµοσχέδιο.  

 Να το πούµε, βεβαίως καµία αντίρρηση, αλλά δεν είναι 

δυνατόν να µην δούµε τα θέµατα που µπαίνουνε για τους 

µηχανικούς και να πάρουµε θέση. Είναι απαράδεκτο και είναι 

κάτι που δεν είναι στη δουλειά µας. Υποχρεούµαστε να το 

κάνουµε, το να πούµε ταυτόχρονα, εγώ δεν το βλέπω έτσι 

όπως το είπε ο Οδυσσέας, ότι θέλαµε να παντρέψουµε. ∆εν 

θέλουµε να παντρέψουµε γιατί ούτως ή άλλως ο Στέλιος δεν 

πρόκειται να το ψηφίσει αυτό. Το έχει ξανακάνει κι άλλες 

φορές και άρα δεν είναι θέµα να δεχθούµε το ότι να βγει ένα 

πάντρεµα και να βγει µια οµοφωνία. ∆εν τίθεται τέτοιο θέµα. 

Απλά πραγµατικά, παρόλο που όντως δεν έχουµε µπει στον 

κόπο και στη διαδικασία να δούµε όλους αυτούς τους νόµους 
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κι όλα αυτά τα άρθρα, προφανώς θα είναι αρνητικά. ∆εν 

τίθεται θέµα ότι θα είναι αρνητικά εφόσον έρχονται να είναι 

εφαρµοστικά µνηµονίου. Και εφόσον στην τοποθέτησή µας και 

εχθές στη ∆ιοικούσα, αλλά και εδώ δεν θέλουµε να 

κουράζουµε και να λέµε πράγµατα πάρα πολλά. Αλλά η θέση 

µας ήτανε και η τοποθέτηση που κάναµε, ήτανε ότι δεν είναι 

θέµα εισπρακτικό.  

 Αυτά τα µέτρα που έρχονται δεν αποσκοπούνε ούτε στο 

να εισπράξουνε, ούτε τίποτα. Αποσκοπούν στο να διαλύσουν 

τη µεσαία τάξη στη χώρα. Αποσκοπούν στο να φέρουν µια νέα 

τάξη πραγµάτων, είµαστε ένα πείραµα που συνεχίζεται να 

γίνεται µε τον πιο σκληρό τρόπο.  

 Αυτή ήταν η τοποθέτησή µας χθες στη ∆ιοικούσα και 

τελικά πρέπει και να την ξαναλέµε και πρέπει να την 

ξανατονίζουµε, ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο, πρέπει να τα 

λέµε κι εµείς 150.000 φορές τα πράγµατα, γιατί τελικά 

βγαίνουµε να στοχοποιούµαστε χωρίς λόγο.  

 Αυτή ήτανε η θέση µας και προφανώς είναι και προκύπτει 

από όλα τα κείµενα που γράφουµε κι από όλη µας τη στάση 

όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι το είχαµε ερµηνεύσει το µνηµόνιο 

πριν κι έτσι το ερµηνεύουµε και τώρα κι έτσι θα το 

ερµηνεύσουµε οποιαδήποτε κυβέρνηση έρθει. Το να 

διατηρήσουµε την καθαρότητά µας και να µείνουµε απέξω και 

να µην συµµετέχουµε, να µην τυχόν κάνοµε κάτι που ίσως να 

βοηθήσει τους µηχανικούς ε, δεν είναι στην πρακτική µας, δεν 

είναι στη λογική µας, δεν το θέλουµε, δεν πρόκειται να το 

κάνουµε. Και µπαίνουµε και βουτάµε και δεν πειράζει ας 

σπιλωθούµε, ας µας κατηγορήσουνε, όπου µπορούµε να 

κάνουµε κάτι και να καταφέρουµε θα το κάνουµε. Αν 

µπορούµε, θα είµαστε εκεί θα διεκδικούµε. 

 Στο γενικό πλαίσιο; Σαφώς διαφωνούµε µε το µνηµόνιο 

και σαφώς διαφωνούµε µε όλους τους νόµους κι άρα κανένα 

θέµα δεν έχουµε να µπει. Να µπει, σε χωριστό θέλετε; Μαζί 

θέλετε; ∆εν έχουµε καµία αντίρρηση. Αυτό που θέλαµε κι αυτό 

που ξεκινήσαµε είναι µια προσπάθεια να αντιδρούµε, να 

αντιδράσουµε, να είµαστε εδώ, να έχουµε θέµατα και να 
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είµαστε βεβαίως και στα όποια συλλαλητήρια σε ό,τι γίνεται 

και θα συνεχίσουµε να είµαστε εδώ και να παλεύουµε. Και να 

πάψετε να µας αποδίδετε ρόλους που δεν τους έχουµε. 

 Τέλειωσα. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Νοµίζω ότι δεν πρέπει 

να αρπάζεται ο ένας από αυτά που λέει ο άλλος.  Ο καθένας 

έχει εδώ τα θέµατά του, ο καθένας πρέπει να κάνει τις 

τοποθετήσεις του µε βάση τη διαδικασία και µε στόχο το τι 

πρέπει να ψηφίσει τελικά το Σώµα. ∆εν χρειάζεται κανείς να 

αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας εδώ µέσα.  

 Εγώ το µόνο που θα ήθελα να σχολιάσω σχετικά µε την 

τελευταία τοποθέτηση και αφορά το θέµα της Αντιπροσωπείας. 

Αναφέρθηκε χωρίς θέµα η Αντιπροσωπεία, υποβαθµισµένο 

ρόλο. Το µόνο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι ότι την 

ευθύνη γι’ αυτό την έχει κατά 1/53 ο καθένας από τα µέλη κι 

όχι κάποιος άλλος. Οι ευθύνες για το ρόλο της 

Αντιπροσωπείας όσον αφορά τα θέµατα που εισάγονται, είναι 

σε όλους εµάς συνάδελφοι.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Εµείς έχουµε καταθέσει και δεν µπαίνουνε.  

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Στην Αντιπροσωπεία;  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Βεβαίως και δεν µπαίνουνε, εγγράφως. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Εγγράφως. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Από τον Φλεβάρη. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Από το ’14 το ∆εκέµβριο έχουµε εγγράφως 

καταθέσει το θέµα τηςW, (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 

µικροφώνου)W, κι όχι µόνο. 
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ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Με συγχωρείτε αν 

συµβαίνει κάτι τέτοιο, θα παρακαλούσα Πρόεδρε να 

επιβεβαιώσεις αν είναι αλήθεια καιW 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ναι είναι αλήθεια, εγώ το επιβεβαιώνω, αλήθεια 

είναι. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εάν θέλετε απουσία 

του Προέδρου που τον αναπληρώνω σήµερα, δεσµεύοµαι ότι 

στην επόµενη συνεδρίαση θα µπει το θέµα αυτό µε τη θερµή 

παράκληση να γίνει µια επαναποστολή για να µην υπάρχουν 

ζητήµατα που µπορεί να χάθηκε ή που µπορεί να βρίσκεται. 

 Παρακαλώ αυστηρά όµωςW 

 

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συγγνώµη, συγγνώµη 

δεν αλλάζει η άποψη του καθένα από αυτά που λέει ο άλλος. 

Αν γίνεται συντοµότατα, εντός τριών λεπτών Γολοβάνης, 

Ορφανός και κλείσαµε τις τοποθετήσεις γιατί παρακαλώW, και 

Φραγκιαδάκης αυστηρά παρακαλώ στα τρία λεπτά αυστηρά, 

γιατί δεν έχουµε καταλήξει στο πως θα κυλήσει η διαδικασία 

και πρέπει σε αυτό το θέµα να επικεντρώσουµε. 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   Το αντίθετο είπα εγώ από αυτό που είπε η 

Ειρήνη κι εγώ θα µπορούσα να µιλήσω για παροξυσµό και 

ηθεληµένη παρεξήγηση ή για µύγα ας πούµε. ∆εν καταλαβαίνω 

για ποιο λόγο πιάστηκε έτσι. Εγώ αυτό που είπα, είπα σε 

όλους αναφερόµενους και στους προηγούµενους, ότι είστε η 

Λούµπιτς της πολιτικής, δηλαδή µε την έννοια το ότι 

ισχυρίζονται ότι ξέρουν να πετάνε το αεροπλάνο και όταν 

κάτσουνε στο πιλοτήριο – δείτε το σηµερινό παράδειγµα, το 

τωρινό – δεν µπήκε κανένας άλλος µέσα, οι δύο είναι. Η άκρα 

της δεξιάς κι ένα κοµµάτι της αριστεράς, εν πάση περιπτώσει. 

Ναι αυτοί είναι, αυτοί είναι µες στο πιλοτήριο, αυτή είναι η 

Κυβέρνηση Ειρήνη, δεν το ήξερες; 
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 Αυτοί λοιπόν ισχυρίζονται αυτή τη στιγµή ότι ξέρουν να 

πετάνε το αεροπλάνο. Μπήκανε, το ρίξανε στις Άλπεις. Το ίδιο 

κάνανε και οι προηγούµενοι. ∆εν λέω, άλλα περιµέναµε, άλλα 

βλέπουµε. Αλλά εν πάση περιπτώσει όταν αµφισβητούνται τα 

πάντα, αµφισβητούνται τα πάντα αυτή την περίοδο, 

αµφισβητείται η έννοια της ελευθερίας, η έννοια του χώρου 

δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα αυτά που είπε ο 

Οδυσσέας προηγουµένως αναφερόµενος στην πρόταση και 

στην υποστήριξη του Στέλιου του Ορφανού. 

 Εγώ δεν διαφωνώ σε όλα αυτά. Συµφωνώ λέω, απλά 

αποδυναµώνουµε το ψήφισµα, αυτό είπα προηγουµένως και το 

κάνω ξεκάθαρο τώρα και για την Ειρήνη. Που νοµίζει ότι 

αναφερόµουνα στην Ειρήνη, στον Κώστα, στον Αντώνη, στην 

ΑΜΑΚ. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Η πρόταση λοιπόν 

Μιχάλη είναι; 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   Την είπα προηγουµένως, αυτό ήτανε για να 

ξεκαθαρίσω τι είπα στηνW 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Η πρόταση είναι αυτό 

που πρότεινα;  

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   Αυτό. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Για να είναι κατανοητό 

σε όλους. 

 Ο συνάδελφος Ορφανός. 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:   ∆εν θα επαναλάβω τα ίδια, να πω απλά ότι αυτή 

η προσπάθεια σύνθεσης, σε αυτό θα αναφερθώ, την οποία 

είπε ο Χωραφάς, είπε ο Χαρωνίτης και είπε και ο Ματάµης µε 

το δικό του τρόπο, αυτή η προσπάθεια σύνθεσης δεν 

καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι επιδίωξη όλων µας και 

πάντα. Σεβασµός στη διαφορετική άποψη σηµαίνει ότι σέβοµαι 
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ότι µπορεί και στην κατάληξη µιας συζήτησης να υπάρχουν 

διαφορετικές απόψεις. Η σύνθεση µου θυµίζει έτσι όπως 

την είπατε, την υποστηρίξατε αυτό που λέµε ολίγον έγκυος. 

∆εν γίνεται να είναι κανείς ολίγο έγκυος ή είναι ή δεν είναι. ∆εν 

µπορεί τώρα να λες από τη µια µεριά καταγγέλλω το 

πολυνοµοσχέδιο συνολικά και από την άλλη µεριά αντιλήψεις, 

δεν θα πω πρόσωπα γιατί δεν είναι προσωπικό το θέµα, 

αντιλήψεις που λένε ότι εµείς εστιάζουµε σε κάτι που είτε είναι 

θέµα των µηχανικών που είπε ο Ματάµης πιο ευγενικά είτε 

που είναι ξέρω εγώ επειδή αυτό µας θίγει περισσότερο που 

είπαν οι άλλοι δυο. Να το συνθέσουµε και να πούµε εντάξει ας 

πούµε όλη την εισαγωγή η οποία εστιάζει στη διπλή κατηγορία 

των ασφαλίσεων και τίποτα άλλο. Εδώ το είπα και πριν, 

ετοιµάζεται στο πολυνοµοσχέδιο κι όχι µόνο και στα επόµενα 

µέτρα του Οκτωβρίου, κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης 

συνολικά. 

 Εστιάζουµε λοιπόν σε αυτά και στην κατάληξη λέµε, 

είµαστε και κατά του πολυνοµοσχεδίου. ∆ηλαδή πως είναι 

δυνατόν εσείς που δεν πιστεύετε, που δεν το πιστεύετε ότι 

πρέπει να καταργηθεί το µνηµόνιο; Είπε ο Ματάµης πάλι 

ευγενικά ότι ενδεχόµενα κάποια από τα άρθρα του 

πολυνοµοσχεδίου να έχουνε και µεταρρυθµίσεις θετικές. ∆εν 

το έχει διαβάσει αλλά το υποθέτει, οι άλλοι το ξέρετε ότι 

υποστηρίζετε κάποια από τις άλλες µεταρρυθµίσεις του 

πολυνοµοσχεδίου. Πώς είναι δυνατόν τώρα να σας πιστέψουµε 

στο τέλος να πείτε, ότι δηλαδή είµαστε συνολικά κατά και πάµε 

και στα συλλαλητήρια. 

 ∆ηλαδή τώρα µην κάνουµε πλάκα. ∆εν είναι δυνατόν να 

υπάρξει σύνθεση. Όχι επειδή η σύνθεση δεν είναι καλό 

πράγµα γενικά, αλλά επειδή εδώ υπάρχουν διαφορετικές 

απόψεις.  

 Κατά συνέπεια ή ψηφίζετε το ένα ή ψηφίζετε το άλλο, 

πώς να το κάνουµε δηλαδή;  Να σας πω κάτι; Καλό είναι να 

υπάρχουν, εµείς δεν θέλουµε να είµαστε µοναχικοί, ούτε ο 

Ορφανός, ούτε το ΚΚΕ, ούτε η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, θέλουµε 

να έχουµε συνεργασίες κ.τ.λ., αλλά σε βάση που να ξέρουµε τι 
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λέµε και για τι παλεύουµε. Όχι δηλαδή να µην ξέρουµε ή να 

υποκρινόµαστε ή να το κρύβουµε έτσι να πηγαίνουµε, δεν 

γίνεται αυτό το πράγµα. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστούµε 

συνάδελφε Ορφανέ, ο Μανώλης ο Φραγκιαδάκης για τρία 

λεπτά παρακαλώ. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Αν έχεις κάτι καινούριο να πεις, µην πεις τα 

ίδια κι εσύ. 

 

ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ:   Συνάδελφοι ένας ευρωπαίος πολιτικός είχε 

πει πριν από τις εκλογές, ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει τις 

επόµενες εκλογές θα βρεθεί αντιµέτωπος µε τα ίδια µε τα 

οποία βρέθηκε ο κ. Παπανδρέου.   

 Αν επιθυµεί κανείς παραµονή στην ευρωζώνη θα πρέπει 

να τηρείς τους κανόνες. 

 Η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είχε µειώσει τις ανισότητες, 

καλά τα πήγαινε, αλλά µετά βγήκε ότι δεν ήξερε στα δύσκολα. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Επί του θέµατος έχεις να πεις τίποτα; Τώρα 

αντιµετωπίζουµε ένα παρόµοιο θέµα.  

 Το θέµα είναι ότι όλοι αυτοί που αναλάβανε την 

Κυβέρνηση έχουν κενά, τα οποία θα παρουσιαστούν στα 

δύσκολα. Αυτό είναι το θέµα. Κι εγώ συµφωνώ µε την πρόταση 

την αρχική που κατέβηκε και αυτή πρέπει να υποστηρίξουµε. 

 Επίσης ήθελα να πω για το συνάδελφο που είπε για τη 

δηµοκρατία, ότι θα µπορούσε να διαβάσει τον Πλούταρχο 

όπου λέει ότι «η δηµοκρατία είναι να κυβερνάς λίγο και να 

κυβερνιέσαι για πάντα».  

 Και ένα άλλο, ότι λέει ο Πλάτωνας ότι «η δηµοκρατία 

πρέπει να είναι αξιοκρατική, αν είναι λαϊκιστική τότε καταλήγει 

σε τυραννία». Η ταυτότητα της δηµοκρατίας, ένα πράγµα µόνο 

θα σας διαβάσω, «η ταυτότητα της δηµοκρατίας είναι η ισότητα 

των πολιτών, ασχέτως κοινωνικής, οικονοµικής ή άλλης 

καταστάσεως και ασχέτως φυσικών χαρισµάτων. ∆ιότι η 
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ισότητα των πολιτών δεν αφανίζει τ ις φυσικές διαφορές, δεν 

κάνει ένα κοντό ψηλό, δεν κάνει έναν που έχει ταλέντο στα 

µαθηµατικά ξαφνικά να κάνει άρση βαρών. Η πραγµατική 

ισότητα των πολιτών διαφυλάσσει ως κόρη οφθαλµού µε 

προοπτική καλλιεργίας τις φυσικές τους ανισότητες. Υπ’ αυτή 

την έννοια δεν µπορεί να υπάρξει πραγµατική δηµοκρατία που 

να µην είναι αξιοκρατική. Αν υπάρξει τέτοιο πράγµα τότε η 

κρίση είναι επί θύρας και βεβαίως ξέρουµε πολύ καλά ότι 

όποτε και στη δική µας ιστορία τα πράγµατα για λόγους 

γενικής ισότητας έρεπαν προς το χαµηλό και το ευτελές, η 

καταστροφή ήταν φοβερή και τη βιώνουµε σήµερα». 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:    Ευχαριστούµε Μανώλη 

και για την ιστορική επιµόρφωση και µπαίνουµε στην 

ψηφοφορία δεδοµένου ότι ο κ. Ορφανός δεν επιθυµεί τον 

συγκερασµό των δύο προτάσεων, δεν έχει νόηµα να επιµείνω 

στην πρόταση που έκανα. Οπότε παρόλο που δεν το θεωρώ 

λογική διαδικασία για το ίδιο θέµα να βγούνε δυο ψηφίσµατα, 

θα τα θέσουµε και τα δύο σε ψηφοφορία. Θα τα θέσουµε και τα 

δύο σε ψηφοφορία. 

 Και ξεκινούµε µε αυτό που κατατέθηκε πρώτο από τη 

∆ιοικούσα, ξεκινώ εγώ µε το κατά όπως και την προηγούµενη 

φορά. Πόσοι είναι κατά του ψηφίσµατος, όχι, όχι δεν υπάρχει 

διαδικασία να επιλεγεί ψήφισµα το ένα ή το άλλο και 100 

ψηφίσµατα µπορούν να έλθουν στο Προεδρείο προκειµένου το 

Σώµα να τα εγκρίνει. 

 Πρώτο λοιπόν το ψήφισµα της ∆ιοικούσας Επιτροπής, 

παρακαλώ να πούµε πόσοι είναι κατά του ψηφίσµατος της 

∆ιοικούσας Επιτροπής. Ρωτώ και καταµετρώ, µηδέν, λευκό; 

Κατά είναι κανένας κατά στο ψήφισµα της ∆ιοικούσας 

παρακαλώ συνάδελφοι;  

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:   Έτσι που το πας να σε δω στο τέλος πως θα 

ερµηνεύσεις το αποτέλεσµα.  
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ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Έτοιµη είναι και η 

ερµηνεία, δεν ξέρω εάν θα ευχαριστήσει το συνάδελφο 

Ορφανό, αλλά έτοιµη είναι και η ερµηνεία. 

 Μηδέν κατά, µηδέν λευκό, δύο λευκά, τα υπόλοιπα υπέρ. 

Εάν ήσασταν απόντες, απόντες, αλλά αφού είστε παρόντες; 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:   ∆εν µπορείς να ερµηνεύεις, γιατί µέτρησες τα 

υπέρ; ∆εν µπορείς να ερµηνεύεις έτσι την ψήφο του καθενός. 

 

 ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Υπάρχει και το απών 

αλλά για όσους βλέπω παρόντες δεν λέω απών. 

 

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λευκό 2, υπέρ 

παρακαλώ, υπέρ, θα µου κάνεις τι χάρη ή να πάω; Παρακαλώ 

να κάθονται όλοι για να γίνει η καταµέτρηση ορθά, επειδή θα 

ελεγχτώ από το συνάδελφο Ορφανό παρακαλώ για την 

κατανόησή σας. 

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:   Συγγνώµη πρέπει να τα βάλετε σε 

αντιπαράθεση τα δύο. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν προβλέπεται από 

τον κανονισµό. Ενστάσεις γίνονται δεκτές. 

 Υπέρ κι εγώ. Παρών; Κάτι δεν µας βγαίνει στην άθροιση. 

∆εν διευκολύνετε τη διαδικασία.  Συνάδελφοι από την 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ αναγκάζοµαι να γράψω ότι αρνείστε να 

ψηφίσετε. 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:  Κοίταξε και η ερµηνεία σου είναι εντελώς 

αυθαίρετη. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Προς το παρόν δεν 

έκανα ερµηνεία, σε λίγο µπορεί να κάνω, αλλά προς το 

παρόν.. 
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ΟΡΦΑΝΟΣ:   Γιατί εµείς ψηφίζουµε το δεύτερο ψήφισµα. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Αφού είναι ανεξάρτητο σου λέει, ξεχωριστά. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:    Κάτι δεν καταλάβατε 

καλά. 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:  Καθώς είπε και ο Οδυσσέας εδώ δεν είµαστε 

µοδίστρες να κάνουµε κοπτοραπτική. 

 

 ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Καµία κοπτοραπτική, 

µα µισό λεπτό αποσύρθηκε η δική µου πρότασηW, συνάδελφε 

η δική µου πρόταση η οποία από κάποιους µπορεί να 

ερµηνεύεται ως κοπτοραπτική, αποσύρθηκε, δεν εισάγεται 

προς ψήφιση στο Σώµα, συγγνώµη Πρόεδρε, συγγνώµη. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Συγγνώµη Πρόεδρε, Πρόεδρε επί 

της διαδικασίας για να ξεκαθαρίσουµε, επί της διαδικασίας. 

Νοµίζω ότι όλο το Σώµα, υπάρχει και το παρών, οι συνάδελφοι 

είναι παρών και τελειώνει η ιστορία. 

 

 ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν λένε ούτε παρών, 

ούτε παρών δεν λένε, είπα παρών δεν λένε, αρνήθηκαν να 

ψηφίσουν. 

 Οπότε 29 υπέρ, κατά µηδέν, λευκό 2 και 3 που 

αρνήθηκαν να ψηφίσουν. Συγγνώµη δεκτές παρακαλώW 

 

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Από τη στιγµή πουW 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:   ∆εν σε εξουσιοδότησα να ερµηνεύσεις την ψήφο 

µου. 
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ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Από τη στιγµή που δεν 

τοποθετείστε δεν κάνω καµία περαιτέρω ερµηνεία και 

προχωρώ στην ψηφοφορία του επόµενου ψηφίσµατος. 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 

µικροφώνου)W, ούτε και κανέναν άλλο να ερµηνεύσουν την 

ψήφο µας, κανέναν δεν εξουσιοδοτήσαµε. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Προχωρούµε στην 

ψηφοφορία του επόµενου ψηφίσµατος που κατατέθηκε από το 

Στέλιο Ορφανό αυτούσιο. Υπάρχει κανείς που θέλει να το 

ξαναδιαβάσω; Όχι δεν υπάρχει κανείς, οπότε από τη στιγµή 

που δεν ζήτησε κανείς να το ξαναδιαβάσω, να το διαβάσω; Να 

το διαβάσω: «Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ καλεί την 

Κυβέρνηση να αποσύρει το πολυνοµοσχέδιο από τη Βουλή και 

τη Βουλή να µην το ψηφίσει. Καλεί του συναδέλφους 

µηχανικούς να συµµετάσχουν στα συλλαλητήρια της 

Παρασκευής 16 Οκτωβρίου του 2015, ενάντια στο 

πολυνοµοσχέδιο της Κυβέρνησης». 

 Η πρόταση λοιπόν του Στέλιου του Ορφανού το ψήφισµα 

κατατίθεται στο Σώµα προς ψήφιση. 

 Αφού σας αρέσει ξεκινάµε τώρα από τα υπέρ, παρακαλώ 

ανάταση χειρός για τα υπέρ για το ψήφισµα. Παρακαλώ µην 

µετακινείστε, µην µετακινείστε παρακαλώ. Αναγνώστηκε, 

Μπριλάκις παρακαλώ είστε µες στην αίθουσα ή είστε απόντες; 

Όποιος θέλει να ψηφίσει να µπει µες στην αίθουσα η πόρτα να 

κλείσει παρακαλώ Βαγγέλη, Μανώλη κλείστε την πόρτα, δεν 

είναι κατάσταση αυτή να γίνεται ψηφοφορία και να είναι 

κάποιοι εκτός της αίθουσας. 

 Με ανάταση χειρός ξαναµετρούµε τα υπέρ, παρακαλώ για 

τελευταία φορά σηκώστε το χέρι σας όσοι είστε υπέρ του 

ψηφίσµατος του Στέλιου του Ορφανού. Κλείστε τις πόρτες, 

Γιώργο σε παρακαλώ µπες και κλείσε την πόρτα, έχουµε 

κουραστεί αναίτια, έχουµε κουραστεί µε αυτό το ζήτηµα 

αναίτια, 26. Λευκό παρακαλώ, 1, 2, 3, 4 λευκά. Κατά; 1, ο 

Μπριλάκις τι κάνει τώρα εκεί ψήφισε; 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Κι εγώ παρών. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι λευκό; Παρών; 

 Συνάδελφοι υπερψηφίστηκε το ψήφισµα του Στέλιου του 

Ορφανού µε 26 υπέρ, 4 λευκό, 1 κατά κι ένα παρών. Αυτό 

σηµαίνει ότι αύριο η Αντιπροσωπεία θα δηµοσιεύσει και τα δύο 

ψηφίσµατα για το ίδιο θέµα και προχωρούµεW 

 

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Την άποψή µου την 

είπα για το πώς θα το εµφανίσουµε, δεν εισακούστηκε από ‘κει 

και πέρα θα δηµοσιευτεί παρά τη δική µου άποψη.  

 

ΘΕΜΑ 2ο 

 

Ενηµέρωση δραστηριότητας ∆ιοικούσας Επιτροπής 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Προχωράµε στην 

ενηµέρωση της δραστηριότητας της ∆ιοικούσας Επιτροπής 

από τον Πρόεδρο. 

 Παρακαλώ το συνάδελφο Χαρωνίτη. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Συνάδελφοι µετά από αυτή την 

ωραία επεισοδιακή ψήφιση, να σας πω ότι το διάστηµα αυτό 

που έχει περάσει από την τελευταία Αντιπροσωπεία, 

συναντηθήκαµε µε το ∆ήµαρχο του Ηρακλείου τον κ. Λαµπρινό 

για την ενηµέρωσή του σχετικά µε το πρότυπο το οποίο είχαµε 

περάσει και από τη ∆ιοικούσα το KOSTA NOSTRUM. 

 Είχαµε την αποστολήW, συνάδελφοι λίγο ησυχία 

παρακαλώ, είχαµε την αποστολή στην Περιφέρεια και την 

Αποκεντρωµένη ∆ιεύθυνση Κρήτης, καθώς και τη 

δηµοσιοποίηση της απόφασης πρόσκλησης κινητοποίησης 

στους φορείς της Κρήτης. Ένσταση εναντίον της Περιφέρειας 
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σχετική µε την κατασκευή και εγκατάσταση αιολικών παρκών 

ανεµογεννητριών στην Κρήτη, των εταιρειών ΤΕΡΝΑ και 

ΕΛΙΚΑ, για την οποία όπως µε ενηµέρωσε σήµερα ο 

Οδυσσέας, θα το πει αυτό µετά, είχαµε και µία παρέµβαση 

στην ΑΝΑΤΟΛΗ εις βάρος µας, ότι κάνουµε πώς το είπε 

Οδυσσέα; Κοµµατικές σκοπιµότητες; Κοµµατικό γραφείο. Το 

ακούσαµε κι αυτό. 

 Είχαµε αποστολή στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις της 

Περιφέρειας Κρήτης µε την επιστολή µε θέµα τη σύνταξη των 

εξαρτηµένων τοπογραφικών διαγραµµάτων, το οποίο νοµίζω 

ότι είναι ένα υπερπλήρες κείµενο στο οποίο θα ήθελα να 

ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα µέλη της ∆ιοικούσας την Ειρήνη και 

τον Κώστα τον Χαµηλοθώρη και τον Κώστα τον Μπάκιντα, οι 

οποίοι το συντάξανε αυτό το κείµενο, το φτιάξανε, το 

διαµορφώσανε βασικά στο αρχικό κείµενο που είχε κάνει και ο 

Χαµηλοθώρης µε χρήσιµες παρεµβάσεις. 

 Να σας πω ότι έχουµε κάνει επανειληµµένως άγονους 

διαγωνισµούς, µάλλον προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

και ακόµα αναζητούµε συνάδελφο αρχιτέκτονα µηχανικό για 

τον ορισµό του στις επιτροπές, τις τριµελείς επιτροπές 

επικινδύνων ετοιµορρόπων κατασκευών του ∆ήµου Φαιστού 

και του ∆ήµου Αρχανών και θα ήθελα να σας παρακαλέσω, 

όποιοι ξέρετε κάποιον αρχιτέκτονα να τον πείσετε να µπει σε 

αυτές τις επιτροπές. Έχουµε βέβαια εκεί κι ένα µικρό 

πρόβληµα γιατί πρέπει να είναι νέας, σχετικά νέο αριθµού 

µητρώου, τέλος πάντων, είδες είπα νέου. 

 ∆ιοργανώσαµε µία ηµερίδα η οποία ήτανε πραγµατικά 

είχε αρκετό κόσµο µε τον κ. Καθηγητή, οµότιµο Καθηγητή του 

ΕΜΠ και Πρόεδρο της Αρχιτεκτονικής Σχολής του 

Πανεπιστηµίου Frederik τον κ. Τουλιάτο. Με θέµα την 

συµπεριφορά των ιστορικών µη υπολογισµένων κατασκευών 

στο σεισµό, όπου ήτανε πραγµατικά πολύ καλή εκδήλωση. 

ΕίχεW, ο κ. Τουλιάτος ανέπτυξε ιδιαίτερα ιστορικά κτήρια και 

στο πως αυτά συµπεριφέρονται και το πώς είναι έτσι 

σχεδιασµένα, ώστε να αντέχουνε για πάνω από χίλια χρόνια 

σαν κατασκευές.  
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 Συνδιοργανώσαµε την ηµερίδα µε το Ινστιτούτο Κτηρίων 

Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, έγινε προχθές το 

Σαββάτο, όπου η αίθουσα ήτανε κατάµεστη και µάλιστα οι 

συνάδελφοι ζητήσανε να ξαναγίνει αυτή η ηµερίδα. Να σας πω 

ότι ήδη έχουµε συµφωνήσει µε τους ανθρώπους από το 

ΙΝΖΕΜΠ το ινστιτούτο αυτό, να κάνουµε µία ηµερίδα τον 

επόµενο χρόνο για το πώς µπορούνε να αξιοποιηθούνε µε την 

τεχνολογία ΙΝΖΕΜΠ παραδοσιακοί οικισµοί. Θεωρώ ότι θα 

είναι κι αυτή µια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ηµερίδα. 

 Όσον αφορά τις οµάδες εργασίας συµµετείχα στη 

σύσκεψη στο Υπουργείο Πολιτισµού µετά και την ενηµέρωση 

που είχαµε από τον Οδυσσέα για κάποιες ενέργειες που 

γίνονται από το ∆ήµο Αγίου Νικολάου ώστε να παρακαµφθεί το 

Τεχνικό Επιµελητήριο και η Περιφέρεια. συµµετείχα σε µία 

σύσκεψη στο Υπουργείο Πολιτισµού για τη Σπιναλόγκα, όπου 

διαπίστωσα έχει ακόµα πολύ δρόµο και θα πρέπει πραγµατικά 

να το Επιµελητήριο να σταθεί αρωγός στην Περιφέρεια, γιατί 

είναι πολύ µεγάλο το κοµµάτι το οποίο πρέπει ακόµα να 

κάνουµε. Είναι πολύ δύσκολο και θα πρέπει να το στηρίξουµε 

σθεναρά. 

 Παραλήφθηκαν από την σχετική οµάδα εργασίας οι 

απόψεις του τµήµατος για τη Β1 φάση του χωροταξικού, και 

έχουν εγκριθεί από τη ∆ιοικούσα και έχουν σταλθεί στον 

Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος τον κ. Καλογερή στις 4/9ου . 

 Έχουµε κάνει την παραλαβή της Γ΄ φάσης της 

απογραφής του πολεοδοµικού και αρχιτεκτονικού πλούτου των 

20 οικισµών του δήµου Μαλεβιζίου Κρήτης, που είναι και η 

προγραµµατική σύµβαση που έχουµε και έχουµε εισηγηθεί στο 

δήµο την καταβολή της τρίτης και τελικής δόσης. Να σας πω 

όµως ότι δύο οµάδες, τρεις οµάδες δεν έχουν παραδώσει 

ειδικά τα τοπογραφικά κι αυτή τη στιγµή τους κυνηγάµε για να 

γίνει η παράδοση, γιατί αν χάσουµε αυτή τη χρονιά θα πρέπει 

να µπούνε µετά στον επόµενο προϋπολογισµό του δήµου, 

όπου καταλαβαίνουµε ότι θα έχουµε σηµαντικές 

καθυστερήσεις. Προσπαθούµε να βρούµε, δηλαδή να πιέσουµε 

τις οµάδες να παραδώσουνε, γιατί είναι και πολύ µεγάλα, 
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πολλά τα αιτήµατα των συναδέλφων γιατί δεν γίνεται η 

πληρωµή προς αυτούς. 

 Όσον αφορά µε την οργάνωση και την υποδοµή του 

τµήµατος, την 22/7ου  µετέβηκα, αµέσως µετά ουσιαστικά την 

ψήφιση από την Αντιπροσωπεία του προϋπολογισµού, 

µετέβηκα στην Αθήνα και καταφέραµε στις 23 να έχουµε την 

έγκριση του οικονοµικού απολογισµού από το κεντρικό ΤΕΕ. 

Μια διαδικασία η οποία αν δεν γινότανε αυτή η παρέµβαση 

µπορεί να µην είχαµε ακόµα εγκεκριµένο προϋπολογισµό. 

 Έχουµε προχωρήσει στη σύσταση των µονίµων 

επιτροπώνW  (αλλαγή κασέτας) 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Εγκαταστάθηκε το ηλεκτρονικό 

σύστηµα διαχείρισης των οικονοµικών, καθώς θα έχουµε ένα 

ενιαίο σύστηµα όλα τα Τεχνικά Επιµελητήρια και γι ’  αυτό 

ακριβώς έχουµε και το πρόβληµα ότι πρέπει να κάνουµε τον 

προϋπολογισµό πριν να αλλάξει ο χρόνος, επειδή ακριβώς 

είναι καινούριο το σύστηµα, έχει διαφορετικούς κωδικούς, δεν 

µπορούµε να πάµε όπως πηγαίναµε παλιότερα µε το 50% του 

προηγούµενου προϋπολογισµού, γιατί δεν θα κουµπώνουν οι 

κωδικοί µετά στο επόµενο σύστηµα. 

 Να σας πω βέβαια ότι δεν λειτουργεί το σύστηµα, µας το 

δείξανε εδώ πειραµατικά κάποια στιγµή είχαν έρθει από την 

Αθήνα η εταιρεία. Παρόλα αυτά όµως στις προσπάθειές µας 

τώρα για να κάνοµε κάποια κοµµάτια για να εκπαιδευτεί και η 

Τατιάνα να δει πως δουλεύει να κάνει κάποιες εικονικές 

συναλλαγές να δει πως µπαίνουν στο σύστηµα, δεν έχουµε 

καταφέρει ακόµα να το δουλέψουµε. Εκκρεµεί να ξαναρθούνε. 

Ελπίζω ότι θα είναι έτοιµο και on l ine µέχρι το τέλος του 

χρόνου, έτσι ώστε να έχουµε 1-1-16 τον εγκεκριµένο 

προϋπολογισµό. 

 Να σας πω ότι έχουν περάσει από το υπηρεσιακό 

συµβούλιο, έχουµε αιτηθεί δύο υπαλλήλους, ένα µηχανικό µε 

µετάταξη κι έναν διοικητικό ∆Ε µε απόσπαση. Πρόσφατα µας 

στείλανεW, είναι µία κοπέλα που ήτανε στη ΣΕΑΠ, δύο κάνανε 

βασικά, έχει περάσει από την Αθήνα από το υπηρεσιακό. ∆εν 
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ξέρουµε όµως, όσον αφορά τη µηχανικό δεν έχουµε κάποια 

ενηµέρωση στο που ακριβώς βρίσκεται η κατάστασή της. Όσον 

αφορά τη διοικητική υπάλληλο περιµένουµε τη σύµφωνη 

γνώµη του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου του φορέα της, 

η οποία όπως καταλαβαίνουµε αφού δεν πάρθηκε από την 

αρχή µάλλον θα καθυστερήσει ή µπορεί και να µην της δοθεί 

και καθόλου. 

 Και βέβαια όλοι βλέπετε το κτήριο µας πως είναι. Πήραµε 

χθες την απόφαση στη ∆ιοικούσα να κάνουµε τον χρωµατισµό 

εξωτερικά του κτηρίου και να φτιάξοµε και κάποια µερεµέτια 

εδώ µέσα, µε όσο πιο µικρό κόστος γίνεται και προσωρινά. 

Καθώς να σας πω και κάτι άλλο, από την ΙΝΖΕΠ τον 

οργανισµό αυτό µας ζητήθηκε να µετάσχουµε ως associates σ’ 

ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα, που έχει να κάνει µε ιστορικά 

δηµόσια κτήρια και πως µπορούν να αναβαθµιστούν σε κτήρια 

µηδενικής ενέργειας. Περιµένω να µας στείλουν το πακέτο 

ακριβώς που περιγράφει το τι πρέπει να γίνει και το τι πρέπει 

να κάνουµε εµείς, έτσι ώστε να το συζητήσουµε και στη 

∆ιοικούσα. Θα ήθελα να πιστεύω ότι είναι µία καλή ευκαιρία 

από τη στιγµή που δεν µπορούν να µας χρηµατοδοτήσουν από 

το κεντρικό ΤΕΕ, να κινηθούµε µόνοι µας και να καταφέρουµε 

να κάνουµε ό,τι  µπορούµε για το κτήριο µας. 

 Να σας πω επίσης ότι έχουνε γίνει µέχρι τις 13/10ου  

πέντε αιτήσεις πραγµατογνωµοσυνών, χθες είχαµε άλλες τρεις. 

Έχει προκαταβληθεί η αιτηθείσα αµοιβή για δύο 

πραγµατογνωµοσύνες και δεν έχει παραδοθεί καµία καθώς 

είναι στη διαδικασία της εξέλιξης.  

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή οτιδήποτε άλλο είµαι 

διαθέσιµος. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:    Ναι Γιάννη, ο Γιάννης 

ο Κασαπάκης. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Συνάδελφοι, κύριοι και κυρίες της 

Αντιπροσωπείας  λυπάµαι που έχασα τον έλεγχο της ηρεµίας 

µου αλλά κάπου υπάρχουν και όρια.  
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 Αγαπητοί συνάδελφοι η Αντιπροσωπεία δεν είναι ούτε 

παιδική χαρά, ούτε µάζωξη για να βγάζουµε τα απωθηµένα 

µας. έχουµε γίνει γραφικοί να ακούµε ότι δεν κάναµε τίποτα, 

δεν προσφέρουµε τίποτα, δεν φέρνουµε τίποτα προς συζήτηση 

και µοναδικός µας σκοπός είναι εδώ να ‘ρθουµε να 

κουβεντιάσουµε.  Ε, κάνουµε εκατό χρόνια να ‘ρθουµε και µε 

το που ήρθαµε κιου, κιου, κιου. 

 Λέµε ότι δεν µας σέβεται η Κυβέρνηση και οι εκλεγµένοι 

από µας στην ελληνική βουλή, εµείς σεβόµαστε; Σεβόµαστε 

τον οµιλούντα; Σεβόµαστε τον θεσµό που υποτίθεται ότι 

υπηρετούµε; ∆εν σεβόµαστε τον άλλο που έρχεται από την 

Ιεράπετρα, από τον Άγιο Νικόλαο κι έρχεται ο άνθρωπος κι 

εµείς σφυρίζουµε και ούτε καν ερχόµαστε να συµπληρώσουµε 

τον απαιτούµενο αριθµό για να λειτουργήσουµε. 

 Αρκετά µεγάλοι είµαστε, όποιος νοµίζει ότι εδώ είναι 

παιδική χαρά νοµίζω ότι σφάλει.  Έχω γίνει γραφικός να λέω 

τα ίδια και τα ίδια κάθε φορά. ∆ηλαδή τι χρειάζεται παραπάνω; 

Προηγουµένως προτού ξεκινήσουµε δύο – τρεις συνάδελφοι 

παραπονέθηκαν εδώ. Τι κάνετε; Γιατί δεν γράφετε, τι είναι 

αυτά που µας φέρνετε. Έφερε κανένας καµιά φορά έγγραφο 

έστω και µεµονωµένα να πούµε, παιδιά θα κουβεντιάσουµε 

αυτό, αυτή είναι η εισήγηση, αυτή είναι η πρόταση προς 

ψήφιση. Έφερε κανείς; Είµαστε συνάδελφοι; Εγώ δεν αναιρώ 

την ευθύνη που µου αναλογεί. Όποιος θέλει ας µιλήσει µετά, 

δεν διακόπτω κανέναν. 

 Ο καθένας έρχεται εδώ χάµω για να περάσει την ώρα 

του, ε, δεν είναι έτσι είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει έτσι 

είναι. Η συµπεριφορά σας αυτό δείχνει, δηλαδή τι θέλετε να 

πάµε στις εφηµερίδες; Λέτε, λέτε, λέτε, δεν µας σέβονται οι 

Υπουργοί, δεν µας σέβονται οι Κυβερνήσεις, εµείς τι είµαστε; 

Μια µικρή βουλή δεν είµαστε; Άρα λοιπόν να διαµαρτυρόµαστε 

αφού εµείς δεν σεβόµαστε τον ψήφο που µας έστειλε εδώ. 

 Ο καθένας νοµίζει ότι ο άλλος φταίει, αναλάβαµε εµείς 

ποτέ την ευθύνη; Λέει ο άλλος να ξεκινάµε νωρίτερα, να 

ξεκινάµε νωρίτερα. Και να ξεκινάµε νωρίτερα έρχεται ο άλλος; 

∆εν έρχεται και σε τελευταία ανάλυση ρε παιδιά η παραίτηση 
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είναι µια πράξη αντρείας. Παραιτούµαι, δεν µπορώ, ευχαριστώ 

πολύ. ∆έκα άτοµα, δέκα άτοµα. Αλλά θέλουµε και το ονοµατάκι 

µας να γράφεται στις εφηµερίδες, θέλουµε να πάρουµε και το 

πιστοποιητικό για να το χρησιµοποιήσουµε µετά όταν θα 

κολλούµε ένσηµα για να πάρουµε προαγωγή και πάει 

λέγοντας. Γιατί δεν έχουµε το θάρρος της τόλµης να πούµε 

αυτά κι αυτά κι αυτά; 

 Ξέρω τι λέω και δεν θέλω να πω το όνοµά σου διότι είµαι 

παλιός και ξέρω από παλιά εδώ χάµω το τι και τι δεν γίνεται. 

Κι όπως έχει ψύλλους να µην ψυλλιάζεται, γιατί δεν θέλω να 

πω ονοµαστικά. 

 Ένα µόνο παράδειγµα σας λέω ότι ήρθανε και ψάχνανε 

βεβαιώσεις λέει ότι συµµετείχαν στην τάδε επιτροπή, γιατί; 

Γιατί µετά ρώτησα και λέει, α κρίνονται τώρα οι θέσεις και 

αυξάνει ο αυτός του, το (W) εµπλουτίζεται περισσότερο και µε 

αυτό το λόγο θα πάει µπροστά. Αυτό µόνο σας λέω. 

 Αρκετά, συνάδελφοι όποιος δεν θέλει σπίτι του, µα πράξη 

ανδρείας και αρετής είναι, κανένας δεν τον βάνει µε το ζόρι. Ή 

πέστε το ευθαρσώς ότι ξέρεις, εγώ έρχοµαι εκεί να ξεσκάσω, 

να γλυτώσω από τη µουρµούρα της γυναίκας µου έρχοµαι εδώ 

χάµω, ή τη µουρµούρα του άντρα µου έρχοµαι εδώ χάµω. ∆εν 

κατάλαβα; 

 

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Ε, µπορεί εσύ, γιατί µιλάς εσύ; Γιατί µιλάς εσύ; 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:    Όχι διάλογος 

παρακαλώ. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Έχεις ψύλλους; Έχεις ψύλλους; 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Πού µιλάς έτσι στο σπίτι σου; ∆εν κατάλαβα. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Αφού δεν µπορείς να καταλάβεις τι να σου πω; 
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 ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:    Όχι διάλογος 

παρακαλώ. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Εγώ κάθε φορά µε του που θα µιλήσω υπάρχει 

πρόβληµα. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Εντάξει ό,τι πεις, αφού νοµίζεις ότι σε 

αφορούνε, αφού νοµίζεις ότι σε αφορούνε λέγε τα. 

 Αυτά και λυπάµαι που επανέρχοµαι για το ίδιο και το ίδιο 

θέµα. Κι αν κοιτάξετε µόνο η οµάδα της ΑΜΑΚ είναι µια ζωή 

συµπαγής οι υπόλοιποι τι είναι; Να µην πω τι είναι, 

κουρελόχαρτα την κάναµε την Αντιπροσωπεία, όποιος 

καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:    Γιάννη παρακαλώ, 

παρακαλώ. 

 ∆εν είναι η πρώτη φορά που ο Γραµµατέας κάνει αυτή 

την τοποθέτηση και θα ήτανε καλό ο καθένας να κάνει την 

αυτοκριτική του. 

 Συνεχίζουµε µε τις ερωτήσεις επί της ενηµέρωσης της 

∆ιοικούσας Επιτροπής, ανοίγει ο κατάλογος ερωτήσεων.  

 Από µένα µια ερώτηση Πρόεδρε, σχετικά µε την 

αποστολή της επιστολής για τα τοπογραφικά στις υπηρεσίες 

αν είχαµε κάποια απόκριση κι αν γνωρίζουµε αν έχει ληφθεί η 

γνώµη του ΤΕΕ/ΤΑΚ κι αν ανταποκρίνονται οι υπηρεσίες και να 

µας ενηµερώσεις ποιες είναι οι επόµενες ενέργειες και που το 

ΤΕΕ/ΤΑΚ µπορεί να συµβάλει για το θέµα της Σπιναλόγκα και 

της ΟΥΝΕΣΚΟ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Όσον αφορά για το αν έχουν 

αποκριθεί οι υπηρεσίες, δεν έχουν αποκριθεί θέλω να πιστεύω 

όµως ότι το έχουν λάβει υπόψη τους το έγγραφο, καθώς είναι 

ένα πάρα πολύ καλά τεκµηριωµένο έγγραφο, το οποίο τους 

λύνει τα χέρια θεωρώ. Παρόλα αυτά δεν έχει απαντήσει κάποια 

υπηρεσία, δεν νοµίζω ότι είναι στο σκοπό της να µας 
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απαντήσει στο έγγραφο. Στο σκοπό της είναι το αν θα το 

χρησιµοποιήσει ορθώς ή όχι. 

 Με αυτή λοιπόν την έννοια δεν γνωρίζω να απαντήσω 

στο τι έχουνε πει. 

 Όσον αφορά για το θέµα της ΟΥΝΕΣΚΟ, νοµίζω ότι ο 

αρµοδιότερος όλων για να απαντήσει είναι ο Οδυσσέας που 

είναι γέννηµα του, είναι πόνηµά του και είναι και ο άνθρωπος 

ο οποίος έχει αναλάβει και το τρέχει µέρα νύχτα και µε 

απίστευτο πολύ προσωπικό κόπο. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:    Ναι παρακαλώ το 

συνάδελφο Σγουρό να συµπληρώσει την απάντηση για τη 

Σπιναλόγκα και την ΟΥΝΕΣΚΟ. 

 

ΣΓΟΥΡΟΣ:   Συνάδελφοι καταρχήν θα ξεκινήσω σε σχέση µε 

την ενηµέρωση που έκανε ο Πρόεδρος, µε την αναφορά στην 

οµόφωνη απόφαση της ∆ιοικούσας, για την εγκατάσταση των 

αιολικών πάρκων ΤΕΡΝΑ και ΕΛΙΚΑ. Οµόφωνη απόφαση 

θυµίζω.  

 Αυτή είναι η άποψη του Τεχνικού Επιµελητηρίου 

εκφράστηκε και δηµοσιοποιήθηκε δηµοσίως. Από ‘κει και πέρα 

στο επίπεδο της περιοχής του ∆ήµου Αγίου Νικολάου υπήρξε 

µια συζήτηση, υπήρχαν διαφορετικές απόψεις. Είναι δικαίωµα 

του κάθε ενός να έχει διαφορετικές απόψεις. Η ∆ηµοτική 

Κοινότητα Νεάπολης διοργάνωσε µία εκδήλωση µε 

καλεσµένους, η οποία δεν είχε καλή κατάληξη. Υπήρξε µία 

διάλυση ουσιαστικά της εκδήλωσης από ένα σηµείο και µετά. 

Γι ’ αυτό το ζήτηµα δεν ήµουνα παρών, δεν µπορώ να έχω 

άποψη. Θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση το βήµα πρέπει να 

είναι ανοιχτό για όλους, να εκφράζονται κι από ‘κει και πέρα 

βέβαια δεν µπορεί κανείς να κρίνει, γιατί έφτασε µία εκδήλωση 

σ’ ένα σηµείο τέτοιο, τέτοιας έντασης. 

 Ο Πρόεδρος όµως της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νεάπολης 

έχει κάθε δικαίωµα να πει την άποψή του πάνω στο θέµα αυτό, 

µια που η ∆ηµοτική Κοινότητα Νεάπολης είχε µία σχέση µε τη 

διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. ∆εν έχει όµως το δικαίωµα 



   σελίδα 53           ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ   ΤΟΥ   Τ .Ε.Ε. /Τ .Α.Κ.  

 

πιστεύω και κυρίως γιατί, δεν έχει ούτε το προσωπικό, ούτε το 

πολιτικό, ούτε το ηθικό ανάστηµα για να γράφει αυτά που θα 

σας διαβάσω τώρα σε µια σηµερινή του επιστολή στην 

ΑΝΑΤΟΛΗ. 

 Λέει λοιπόν ότι η συνέλευση εκείνη διαλύθηκε από 

αυτούς κι από αυτούς και µετά λέει: «Από εκείνους που έκαναν 

σηµαία µία απόφαση του ΤΕΕ/ΤΑΚ, η οποία δηµοσιεύτηκε µία 

βδοµάδα µετά την απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου 

Νεάπολης και η οποία µοιάζει βγαλµένη περισσότερο από 

κάποιο κοµµατικό γραφείο παρά από ένα Σώµα επιστηµόνων». 

Σας την παραδίδω στην κοινή σας χρήση, δεν έχω να κάνω 

κανένα σχόλιο, σας είπα ότι ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Νεάπολης, δεν έχει ούτε προσωπικό, ούτε 

πολιτικό, ούτε ηθικό ανάστηµα για να αναφέρεται µε τέτοιο 

απαξιωτικό τρόπο στο Επιµελητήριο.  

 Το θέτω υπόψη της Αντιπροσωπείας, θέλω πραγµατικά 

να ακούσω την άποψή σας συνάδελφοι, γιατί ψηφίσαµε 

οµόφωνα την απόφαση αυτή και βεβαίως θα µπει στη 

∆ιοικούσα, και προτείνω να σταλεί στο νοµικό τµήµα του 

Κεντρικού Τεχνικού Επιµελητηρίου για τα περαιτέρω. Ο κ. 

Συλλιγάρδος, Νίκος Συλλιγάρδος, δεν έχει σηµασία το όνοµα. 

Υπογράφει φαρδιά πλατιά ως Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Νεάπολης και αναφέρεται µε αυτόν τον τρόπο στην 

ανακοίνωση του Επιµελητηρίου. 

 Εγώ θεωρώ ότι µε θίγει προσωπικά αυτή η διατύπωση 

και θίγει κυρίως το Επιµελητήριο για τον τρόπο που λειτουργεί 

και βεβαίως δεν ξέρω να υπάρχει κανένα κοµµατικό γραφείο 

γύρω ή δίπλα στο Επιµελητήριο το οποίο να χαλκεύει 

ανακοινώσεις του Επιµελητηρίου. Ας έρθει να µας το αποδείξει 

αυτός ότι πραγµατικά έχει γίνει έτσι. 

 Τώρα όσον αφορά το θέµα της Σπιναλόγκα, νοµίζω ότι 

είναι ένα θέµα που είχε µπει στη ∆ιοικούσας από πλευράς 

µου, είναι ένα θέµα το οποίο είχε να κάνει µε την παράδοση 

του διαχειριστικού σχεδίου το 2013 τον Ιούνιο, από µία οµάδα 

εργασίας που δούλεψε µε µία προγραµµατική σύµβαση του 

Τεχνικού Επιµελητηρίου µε την Περιφέρεια. παραδόθηκε. Στη 
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συνέχεια υπήρξε ένα διάστηµα µπορώ να πω αναµονής. Τον 

Ιούνιο του 2014 βέβαια η Σπιναλόγκα µετά την υποβολή της 

πρότασης εντάχθηκε στην (W) l ist, (W) l ist σηµαίνει 

ουσιαστικά προθάλαµος αναµονής, άρα µπορεί πια να 

αποτελέσει εθνική πρόταση από εδώ και πέρα. 

 Φέτος ο ∆ήµος Αγίου Νικολάου ανέλαβε την πρωτοβουλία 

να ξανακινήσει το θέµα, θεωρώ ότι ο τρόπος µε τον οποίο 

έγινε ξεπερνά κατά πολύ τον τρόπο που θα έπρεπε να βλέπει 

η Περιφέρεια η ίδια καταρχήν το ζήτηµα που είναι ένα 

περιφερειακό ζήτηµα, δεν είναι τοπική υπόθεση του ∆ήµου 

Αγίου Νικολάου µόνο. Βεβαίως ο δήµος εµπλέκεται, βεβαίως 

µπορεί να έχει άποψη, αλλά αυτό το οποίο δηµοσιεύτηκε πριν 

από 3-4 µέρες στις εφηµερίδες ότι από εδώ και πέρα ό,τι έγινε 

έγινε, το θέµα όµως περνά στα χέρια του ∆ήµου Αγίου 

Νικολάου και είναι υπόθεση πια των αρχαιολόγων και ενός 

από τα µέλη της οµάδας το οποίος φαίνεται να έχει επιλεγεί, 

δεν ξέρω µε ποιες διαδικασίες, µάλλον µε τρόπο που ορίστηκε. 

Θα έχει πολύ ενδιαφέρον πραγµατικά να µάθοµε εάν υπάρχει 

κατανόηση για το ότι αυτή η εργασία που έχει παραδοθεί, 

εκτός των άλλων έχει να κάνει και µε τα πνευµατικά 

δικαιώµατα των ανθρώπων που την έχουν συγκροτήσει 

Πρόεδρε. 

 Συµµετείχαν πέντε µέλη στην τότε οµάδα, οι οποίοι 

θεωρώ ότι ήτανε ισότιµα υπεύθυνοι και υπόλογοι. Τώρα από 

εκεί και πέρα πρέπει να µας εξηγήσει µε πειστικό τρόπο ο 

∆ήµος Αγίου Νικολάου, γιατί αναλαµβάνει αυτός µόνο την 

πρωτοβουλία και τελικά ποιος θα είναι ο ρόλος του 

Επιµελητηρίου, το οποίο επί πέντε χρόνια δούλεψε πάνω στο 

θέµα. Και βεβαίως νοµίζω ότι χρειάζεται µία ενηµέρωση της 

Αντιπροσωπείας και χρειάζονται οπωσδήποτε να γίνεται µία 

επαφή µε την Περιφέρεια Κρήτης. Νοµίζω ότι η Περιφέρεια 

Κρήτης πρέπει να έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο. Αυτό. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:    Απαντήθηκαν τα 

ερωτήµατα και από τις απαντήσεις ουσιαστικά προέκυψαν δύο 

νέα ζητήµατα, τα οποία αν το Σώµα ενδιαφέρεται θα µπουν 
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προς συζήτηση για κάποια ενέργεια, αλλιώς η ∆ιοικούσα θα τα 

επεξεργαστεί στη συνέχεια. Το θέµα δηλαδή της αναφοράς του 

Τοπικού Συµβουλίου Νεάπολης γιατί θεωρούµε ότι κανένα 

όργανο, όχι µόνο το Τοπικό Συµβούλιο Νεάπολης που το 

σεβόµαστε αλλά δεν µπορούµε να δεχθούµε τέτοιου είδους 

χαρακτηρισµούς ως Τεχνικό Επιµελητήριο, τουλάχιστον να 

γίνει µία επιστολή κάπως καυστική ναW, ναι µα γι’ αυτό είπα 

για τη ∆ιοικούσα, το είπα ήδη Γιάννη. ∆εν µπορεί µε αυτούς 

τους χαρακτηρισµούς να αναφέρεται στο Τεχνικό Επιµελητήριο 

και νοµίζω ότι θα έπρεπε να σταλεί κάποια επιστολή και 

βέβαια να δούµε πως θα παρακολουθήσει το Τεχνικό 

Επιµελητήριο το θέµα της εξέλιξης του ζητήµατος της 

Σπιναλόγκα και της ΟΥΝΕΣΚΟ κι αν τέλος πάντων η 

Περιφέρεια ενδιαφέρεται στη συνέχεια να έχει κάποια 

συµµετοχή. 

 Να ανοίξουµε τώρα τον κύκλο των τοποθετήσεων σχετικά 

µε τα πεπραγµένα της ∆ιοικούσας. Συγγνώµη κάποιος άλλος 

από τη ∆ιοικούσα που θα ήθελε να προσθέσει κάτι σε αυτά 

που ειπώθηκαν; 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Ερωτήσεις µπορούµε να κάνουµε επί του 

θέµατος που (W). 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:    Ναι ποιο εκ των δύο; 

 

ΑΛΕΞΑΚΗΣ:  Όσον αφορά την απόφαση αυτή της ∆ιοικούσας 

για τις πηγές (W) ενέργειας, αν βγήκε ένα τεκµηριωµένο 

τεχνικά κείµενο που να µπορούσε να βγει αυτό το συµπέρασµα 

ότι ήτανε εναντίον.  ∆ηλαδή ήτανε ένα κείµενο που 

τοποθετήθηκε ενάντια στην εγκατάσταση αιολικών ή ήτανε 

εκείνο το οποίο δεν είχε τεχνική τεκµηρίωση;  

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:    Συγγνώµη Μανώλη, 

χωρίς να γνωρίζω λεπτοµέρειες θεωρώ ότι το κείµενο του 

Τεχνικού Επιµελητηρίου θα ήτανε σίγουρα τεκµηριωµένο και 

πλήρες. Όσον αφορά το κείµενο της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
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Νεάπολης φαντάζοµαι ότι δεν θα µπορούσε να είναι και 

ιδιαίτερα τεκµηριωµένο, απλά ήτανε απαξιωτικό για τα 

ΤΕΕ/ΤΑΚ αν κατάλαβα καλά. Αν δεν κατάλαβα παρακαλώ να 

µε διορθώσετε. 

 

ΑΛΕΞΑΚΗΣ:   Αυτή ήτανε η µία ερώτηση και η δεύτερη 

ερώτηση ήτανε όσον αφορά τη Σπιναλόγκα, αν υπήρχε κάποια 

προγραµµατική σύµβαση οικονοµικού περιεχοµένου από το 

∆ήµο Αγίου Νικολάου, αν είχαν εκπληρωθεί οι όροι. Γιατί είναι 

ξεκάθαρο ότι αν δεν έχει συµπληρωθεί τα πνευµατικά 

δικαιώµατα ισχύουνε. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:    Απ’ όσο γνωρίζω αλλά 

παρακαλώ και για το δεύτερο θέµα να µε διαψεύσουν οι 

έχοντες καλύτερη γνώση, πρέπει να έχουν εκπληρωθεί οι 

οικονοµικοί όροι προς την Περιφέρεια, η οποία ανάθεσε, 

πρώην Νοµαρχία αν θυµάµαι καλά, ανέθεσε την εργασία αυτή 

στο Τεχνικό Επιµελητήριο.  

Αν δεν υπάρχει αντίρρηση να ανοίξει κύκλος 

τοποθετήσεων;  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Από τη ∆ιοικούσα µήπως θέλει κάποιος. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:    Το ξανάπα µα δεν 

σήκωσε κανείς από τη ∆ιοικούσα το χέρι, α, συγγνώµη Ειρήνη 

έχεις το λόγο. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Πολύ σύντοµα θα προσθέσω κάποια πράγµατα 

σε σχέση µε τη δράση της ∆ιοικούσας. Παρόλο που είπα και 

πριν ότι κατά την άποψη τη δικιά µας και βέβαια αυτή τη φορά 

δεν καταθέσαµε κάτι γιατί µεσολάβησε ένα µικρό χρονικό 

διάστηµα από τότε που έγινε η προηγούµενη Αντιπροσωπεία 

όπου είχαµε καταθέσει και τα θέµατα που ήτανε σε 

εκκρεµότητα κι όλα αυτά που πρέπει να συζητηθούν και που 

δεν έχουνε συζητηθεί, οπότε δεν υπάρχει λόγος να 

επανερχόµαστε. 
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 Σαφώς υπάρχουν πάρα πολλά θέµατα που θα έπρεπε να 

είναι σε ετοιµότητα η ∆ιοικούσα και να έχει µια πολύ πιο 

πυκνή και σηµαντική δράση για να µπορέσει να τα 

αντιµετωπίσει. Ένα αρνητικό σε αυτό είναι ότι δεν έχουν 

λειτουργήσει οι οµάδες. ∆ηλαδή αυτή τη στιγµή ήδη υπάρχει 

οµάδα που δεν έχει ακόµα οριστεί ο συντονιστής της και άρα 

δεν έχουνε συνεδριάσει. 

 Εµείς στείλαµε σαν ∆ιοικούσα στις οµάδες αυτές για το 

νέο νόµο που υπάρχει τώρα και που δεν είναι στη 

διαβούλευση, αλλά είναι όµως, συζητιέται κι απ’ ότι φαίνεται 

θα έρθει πάρα πολύ άµεσα, για τα έργα και τις µελέτες. 

Πήραµε απόφαση για να στείλουµε για να έχουν άποψη, αλλά 

σίγουρα το γεγονός ότι ξεκινάνε τώρα είναι ήδη αρνητικό για 

τη δράση και για τις επεξεργασίες που θα έπρεπε να έχουµε.  

 Και δεν είναι µόνο αυτό, είναι πάρα πολλά σε εξέλιξη σε 

σχέση, το επόµενο δηλαδή διάστηµα, θα πρέπει πραγµατικά 

να ενταθεί η δράση µας, διότι υπάρχουν πάρα πολλά 

νοµοσχέδια που βρίσκονται σε εξέλιξη, πέρα από το 

ασφαλιστικό, ανοίγουνε όλα τα θέµατα των δηµοσίων έργων, 

των µελετών, των µητρώων. ∆εν είναι µία η επιτροπή είναι 

πάρα πολλές οι επιτροπές οι οποίες από την προηγούµενη 

Κυβέρνηση είχανε σχηµατιστεί και που δίνουν τώρα τα 

πορίσµατά τους και που αφορούν όλο το πλαίσιο των έργων 

και των µελετών. Αλλάζει δηλαδή άρδην και άρα εκεί θα 

πρέπει άµεσα, γιατί απ’ ό,τι φαίνεται θα έχουµε καταιγισµό, 

δεν θα προλαβαίνουµε να είµαστε σε πλήρη ετοιµότητα για να 

µπορούµε να τα επεξεργαστούµε για να έχουµε άποψη, γιατί 

πλέον δεν προλαβαίνει κανείς και να τα διαβάσει. 

 Θεωρώ ότι το επόµενο διάστηµα ούτως ή άλλως δηλαδή 

θα πρέπει να το δούµε πολύ πιο εποικοδοµητικά σε σχέση µε 

το προηγούµενο και για να µπορέσουµε να ανταπεξέλθουµε. 

 Τώρα υπάρχουν βέβαια και πάρα πολλά θέµατα που είναι 

σε εκκρεµότητα και που θα έπρεπε, που αφορούν την πόλη, 

µελέτες που δεν έχουν έρθει εδώ, κυκλοφοριακά που γίνονται, 

το ΣΥΠΟΘΑ που καταλήγει να γίνεται κι αυτό µια µεγάλη 
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πληγή και διάφορα άλλα που πρέπει να τα δούµε και που είναι 

επίσης σε εκκρεµότητα. 

 Σε σχέση µε το θέµα αυτό που έβαλε ο Οδυσσέας, για να 

µην τοποθετηθώ ξανά, θεωρώ ότι πρέπει άµεσα να 

αντιδράσουµε. Είναι απαράδεκτο όσο κι αν το κύρος του ΤΕΕ, 

το βλέπουµε κι εµείς εδώ δηλαδή ότι δεν είναι έτσι αυτό που 

θα έπρεπε, αλλά σίγουρα δεν µπορούµε απέναντι σε τρίτους 

να µην το υπερασπιστούµε. Αυτοί οι χαρακτηρισµοί σε καµία 

περίπτωση δεν δικαιολογούν, δεν µπορούµε δηλαδή να τους 

αφήσουµε αναπάντητους. Και βέβαια το κύρος του ΤΕΕ φάνηκε 

και από την πρόταση του συναδέλφου, που αµφισβητεί στην 

ουσία, δηλαδή λέει µήπως και δεν είµαστε και πολύ 

τεκµηριωµένοι; 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Καταρχήν δεν το διάβασα το κείµενο. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Αυτό λέω και µόνο που σκέφτεται κάποιος 

συνάδελφος ότι το ΤΕΕ µπορεί να έχει βγάλει ένα κείµενο µη 

τεκµηριωµένο, δείχνει ότι έχει πληγεί το κύρος του, είναι 

προφανές. ∆ηλαδή θα έπρεπε όταν βγάζει το ΤΕΕ ανακοίνωση 

να λέµε δεν υπάρχει περίπτωση είναι τεκµηριωµένη, αυτό λέω 

δεν λέω συγκεκριµένα. Αλλά και µόνο που υπάρχει αυτή η 

σκέψη είναι αρνητικό.  

 Το κείµενο που βγήκεW, συνάδελφε δεν κάνουµε 

διάλογο, εγώ κάνω µια τοποθέτηση σε σχέση το ότι υπάρχει 

εδώ µέλος της Αντιπροσωπείας και καλώς το κάνει εγώ δεν 

λέω γιατί έχει πληγεί το κύρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου 

αυτό λέµε, που αµφισβητεί το ότι ένα κείµενο βγήκε και µπορεί 

να µην ήταν τεκµηριωµένο και άρα έδωσε το δικαίωµα σε 

κάποιους να βγούνε και να πούνε α, τι είναι αυτά που λέει το 

Τεχνικό Επιµελητήριο, µάλλον από ένα κοµµατικό γραφείο θα 

είναι. 

 Άρα λοιπόν αυτό και µόνο δείχνει ότι έχουµε θέµα σε 

σχέση µε το Επιµελητήριο και θα πρέπει αυτό να το δούµε. 

Παρόλα αυτά εγώ θεωρώ ότι οπωσδήποτε εγώ δεν ξέρω αν 

πρέπει να βγει τώρα µια απόφαση, σίγουρα πρέπει να έρθει 
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στη ∆ιοικούσα. ∆εν ξέρω αν το πάµε νοµικά µε την έννοια να 

κινηθούµε και να το δει η Αθήνα κι αν το προχωρήσει η Αθήνα, 

αυτό δεν ξέρω εάν θα το προχωρήσει. Αλλά οπωσδήποτε 

πρέπει να αντιδράσουµε άµεσα τουλάχιστον µε µία πρώτη 

επιστολή. ∆ηλαδή µια επιστολή διαµαρτυρίας ανοιχτή, η οποία 

να δηµοσιευτεί στην ΑΝΑΤΟΛΗ, στην ίδια θέση όπως γίνεται 

πάντα, όπως προκύπτει νοµίζω από τον κώδικα της 

δηµοσιογραφίας, δεν ξέρω από κάπου, ότι πρέπει να µπει 

στην ίδια θέση που είχε µπει και το προηγούµενο κείµενο.  

Αυτό θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να γίνει. Το ένα είναι αυτό. 

 Το δεύτερο είναι σε σχέση µε τη Σπιναλόγκα. Θα έπρεπε 

κανονικά να έχουµε ήδη µιαW, το θέµα συζητήθηκε στη 

∆ιοικούσα και είχαµε πάρει µια απόφαση να κινηθούµε και να 

κάνοµε επαφές και να δούµε τι γίνεται. Απ’ ό,τι κατάλαβα και 

από την ενηµέρωση δεν έχουνε γίνει αυτές οι επαφές, δηλαδή 

αυτή τη στιγµή δεν ξέρουµε τι γίνεται, τ ι λέει η Περιφέρεια, 

πέρα από τα επαγγελµατικά δικαιώµατα. Είναι απαράδεκτο να 

πεταχτεί έτσι το Επιµελητήριο απέξω. ∆ηλαδή πέρα ναι από τα 

πνευµατικά δικαιώµατα είναι απαράδεκτο να έχει γίνει αυτή η 

προσπάθεια, να έχει γίνει µια οµάδα, να έχει καταλήξει σε ένα 

αποτέλεσµα, γιατί κι εγώ το διάβασα το δηµοσίευµα αυτό, ότι 

τώρα ας πούµε εγώ το παίρνω και γεια σας. ∆ηλαδή δεν 

γίνεται αυτό να το δεχθούµε έτσι και πρέπει να δούµε τι θα 

κάνοµε, δηλαδή το θεωρώ απαράδεκτο επίσης αυτό και 

έπρεπε ήδη να έχουνε γίνει αυτές οι κινήσεις και σήµερα να 

συζητάµε το τι λέει η Περιφέρεια δηλαδή και πως θα το 

χειριστούµε από εδώ και µετά. 

 Είχα τώρα άλλο ένα θέµα αλλά δεν το σηµείωσα και το 

ξέχασα. Στο τέλος όµως σε σχέση µε τη δικιά µας δράση θα 

ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα της Αντιπροσωπείας, εννοώ 

σαν ΑΜΑΚ µια που µιλάω, για να µην ξαναζητήσω το λόγο. 

Βγάλαµε ένα δελτίο τύπου σήµερα, εκδώσαµε µε θέµα «δώστε 

τέλος στην ανοµία» αναφέρεται στο θέµα του πρατηρίου της 

Ικάρου, είχαµε ξαναενηµερώσει την Αντιπροσωπεία και 

παλιότερα είναι ένα θέµα που έχει εµπλακεί το Τεχνικό 

Επιµελητήριο σε σχέση µε µια πραγµατογνωµοσύνη που είχε 
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γίνει πριν πολλά, εφτά χρόνια πόσα. Και που από τότε το θέµα 

αυτό κινείται σε διάφορες υπηρεσίες, προκύπτουν διάφορα 

θέµατα.  

Στην ουσία πολύ σύντοµα θα πω, δεν εφαρµόζεται ο 

νόµος και µε το να εµπλέκονται αρκετές υπηρεσίες και 

πολιτικοί προϊστάµενοι, υπάρχει µεγάλο ζήτηµα, υπάρχουν 

πολλά διαπλεκόµενα γύρω από αυτό και αποφασίσαµε σανW, 

τι όχι συνάδελφε θες να πεις; ∆εν θες να πεις; Εµείς λοιπόν 

δώσαµε σήµερα στη δηµοσιότητα ένα δελτίο τύπου. 

Θεωρήσαµε ότι θα έπρεπε να παρέµβουµε και να 

υπερασπιστούµε το θέµα αυτό σε σχέση µε το ΤΕΕ και την 

πραγµατογνωµοσύνη και τον πραγµατογνώµονα που έχει 

στοχοποιηθεί, αλλά κι ένα θέµα που έχει πέσει στην αντίληψή 

µας και που ξέρουµε ότι δεν εφαρµόζεται ο νόµος και ότι 

γίνονται πράγµατα τα οποία δεν έπρεπε να γίνονται και δεν 

ακολουθείται η νοµιµότητα κι έχει πέσει στην αντίληψή µας 

θεωρούµε ότι θα πρέπει να βγούµε ανοιχτά και να το 

καταγγείλουµε, όπως θα πρέπει και για άλλα θέµατα να το 

κάνοµε εφόσον πέφτουν στην αντίληψή µας.  

∆εν ξέρω αν θέλετε να σας το διαβάσω, το καταθέτω 

πάντως, νοµίζω δεν υπάρχει λόγος, αν κάποιος θέλει κάτι να 

ρωτήσει µπορούµε να απαντήσουµε. Το καταθέτουµε να µπει 

στα πρακτικά και θα το στείλουµε και ηλεκτρονικά έτσι ώστε να 

συµπεριληφθεί στα πρακτικά της Αντιπροσωπείας, σαν 

ενηµέρωση δηλαδή σας το λέω. 

Αυτά. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:    Ωραία, υπάρχει, 

υπάρχουν τοποθετήσεις νέες ή από τη ∆ιοικούσα ξανά; Όσον 

αφορά τις τοποθετήσεις των µελών της ∆ιοικούσας, Πρόεδρε 

παρακαλώ. Α, στο τέλος όλων των τοποθετήσεων εννοείς. 

 Ωραία, ανοίγει λοιπόν κατάλογος τοποθετήσεων για τα 

πεπραγµένα της ∆ιοικούσας.  Ορφανός, κανείς άλλος; κλείνει ο 

Πρόεδρος έτσι; Αλεξάκης λοιπόν πριν τον Πρόεδρο. 

 Στέλιο. 
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ΟΡΦΑΝΟΣ:   Σκεφτόµουνα να πω πως είναι κατάντια να 

συνεδριάζει η Αντιπροσωπεία µια φορά στους τέσσερις µήνες, 

αλλά επειδή δεν πρέπει να χρησιµοποιούµε οξυµένες 

εκφράσεις και επειδή είναι και της µόδας τα ισοδύναµα, να πω 

ότι δεν είναι τιµητικό. Και µε το ίδιο πνεύµα να πω ότι δεν 

είναι τιµητικό όταν συνεδριάζει σπάνια να µην υπάρχουν 

θέµατα για συζήτηση και εισηγήσεις, δεύτερο. Και τρίτον που 

επίσης δεν είναι τιµητικό είναι, στη συνεδρίαση της 

Αντιπροσωπείας ως θέµα που µας δίνει τη δυνατότητα να 

τοποθετηθούµε εφ’ όλης της ύλης, είναι η ενηµέρωση κι όχι ο 

απολογισµός, γιατί δεν µπαίνει σε ψηφοφορία, η ενηµέρωση 

για τα πεπραγµένα της ∆ιοικούσας, που µας δίνει λοιπόν 

ελλείψει κάποιων εισηγήσεων από την πλευρά του Προεδρείου 

της Αντιπροσωπείας, µας δίνει την ευκαιρία να τοποθετηθούµε 

εφ’ όλης της ύλης. 

 Γιατί λέω λοιπόν ότι αυτά τα πράγµατα τα τρία δεν είναι 

τιµητικά; Γιατί έχω τη γνώµη ότι η Αντιπροσωπεία δεν είναι 

απλά να λέµε ότι ξέρεις είναι η βουλή των µηχανικών Γιάννη 

µου και δεν την αναβαθµίζει καθόλου το να το λέµε. Ούτε είναι 

να λέµε ότι ξέρεις το 1/53 της Αντιπροσωπείας έχει την ίδια 

ευθύνη µε όλους. Με συγχωρείτε αλλά γιατί διεκδικήσατε από 

την παράταξη της ∆ΚΜ και επιλέξατε, εκλέξατε δύο 

εκπροσώπους στο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας κι ένας ο 

ανεξάρτητος, γιατί το κάνετε; Για να λειτουργήσει πιο εύρυθµα 

η Αντιπροσωπεία και µέσα στην εύρυθµη λειτουργία είναι να 

υπάρχουν και θέµατα για συζήτηση.  

 Εσείς λοιπόν τώρα δεν µπορείτε να λέτε ότι δεν έχετε 

περισσότερη ευθύνη απ’ ό,τι έχουνε όλα τα µέλη της 

Αντιπροσωπείας, προφανώς έχετε περισσότερη ευθύνη το 

Προεδρείο. 

 Όταν ρώτησα κάποια µέλη της ∆ιοικούσας γιατί δεν 

υπάρχουν θέµατα, έβγαλαν την ευθύνη από πάνω τους και εδώ 

βέβαια αυτό έχει να κάνει µε το θεσµικό πρόβληµα δύο 

διακριτών οργάνων που δεν έχουν καταλάβει το καθένα το 

ρόλο του και που διεκδικεί το καθένα γιαW  (αλλαγή κασέτας) 
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ΟΡΦΑΝΟΣ:   Στην Αντιπροσωπεία να φέρνουν θέµατα και 

εισηγήσεις. Θα µου πείτε ούτε κι εµείς δεν φέραµε που είµαστε 

τα 3/53. Αν είναι όµως να πηγαίνουµε έτσι, να αναλάβουµε στο 

εξής ως ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ να φέρνουµε εισηγήσεις. 

 Αλλά να σας πω κάτι; Είναι λίγο οξύµωρο γιατί είµαστε τα 

3/53 και το πιθανότερο είναι όταν θα φέρουµε εισηγήσεις να 

λέµε ότι έχει ευθύνη εδώ πέρα η πλειοψηφία των οργάνων και 

δεν ξέρω τι θα κάνετε, θα την ψηφίζετε την εκτίµησή µας; Έχει 

ευθύνη δηλαδή για την κατάντια του Επιµελητήριου η 

πλειοψηφία της ∆ιοικούσας ή το σύνολο της ∆ιοικούσας στο 

βαθµό που παίρνονται και οµόφωνες αποφάσεις ή έχει ευθύνες 

η Αντιπροσωπεία. Και το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας και 

το σύνολο της Αντιπροσωπείας. Αλλά εµείς είµαστε σας λέω 

και πάλι το 3/53, τέταρτα ξέρω εγώ ότι θέλετε τώρα, µην 

κολλήσουµε εκεί πέρα. 

 Παρόλα αυτά θα φέρνουµε εισηγήσεις, αφού πάει δηλαδή 

σε τέτοιο εκφυλισµό η Αντιπροσωπεία. Όµως όταν ρώτησα και 

το συνάδελφο Κασαπάκη και τον συνάδελφο Χωραφά, απόντος 

του Αγαπάκη σήµερα, γιατί δεν φέρνετε εισηγήσεις; Μου 

απάντησαν αυτό που λίγο – πολύ είπα και από το µικρόφωνο, 

γιατί δεν φέρνετε εσείς εισηγήσεις; Ή µου απάντησαν το άλλο, 

δεν έρχεται – ο Κασαπάκης µου το είπε αυτό – δεν έρχεται και 

κανείς λέει από τη ∆ιοικούσα να κάνουµε µια συνεργασία τι 

θέµατα θα βάλουµε, δεν έχουµε συνεργασία, δεν έχουµε 

ενηµέρωση από τη ∆ιοικούσα. Εγώ να µην πω ότι δενW 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   ∆εν είπα αυτό συνάδελφε. 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:  Μπορεί να µην το κατάλαβα καλά. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Μην το αλλάζεις. 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:   Καλά διόρθωσέ το. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Θα το διορθώσω ναι. 

 



   σελίδα 63           ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ   ΤΟΥ   Τ .Ε.Ε. /Τ .Α.Κ.  

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:  ∆ιόρθωσε το τώρα, θα µε διευκολύνει. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Από τον Πρόεδρο σου είπα, δεν σου είπα από 

τη ∆ιοικούσα. 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:   Αρχικά µου είπες ότι ο Πρόεδρος της 

Αντιπροσωπείας καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη κι εγώ είπα 

σε εσένα ότι θα έπρεπε να το κάνετε συλλογικά ως 

ΠροεδρείοW 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   ∆εν ανέφερα τη ∆ιοικούσα. 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:   ∆εν κάνω υποδείξεις αλλά σκέφτοµαι ότι θα 

έπρεπε να το κάνετε συλλογικά. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   ∆εν ανέφερα τη ∆ιοικούσα, θυµάµαι καλά. 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:   Και µετά µου είπες επιπλέον ότι µα δεν έχουµε 

και ενηµέρωση και στενή συνεργασία µε τη ∆ιοικούσα. Αυτό 

µου είπες, εν πάση περιπτώσει. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   ∆εν το είπα έτσι.  

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:   ∆ιόρθωσέ το.  

 Εγώ λέω πάντως ότι το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας 

θα έπρεπε να έχει συνεργασία µε τη ∆ιοικούσα και να φέρνει 

τα ίδια θέµατα από αυτά που αρκετά συζητάει η ∆ιοικούσα.

  

 Εν πάση περιπτώσει ξαναλέω το 3ο που εντόπισα είναι 

ότι, δεν είναι τιµητικό να συζητάµε ως Αντιπροσωπεία λίγο επί 

της ουσίας ή συνολικά όταν έρχεται το ενηµερωτικό της 

∆ιοικούσας. Έτσι γίνεται όµως και αναγκαστικά λοιπόν θα 

επεκταθούµε. 

 Εγώ θέλω να πω λοιπόν, πέρα από το διαδικαστικό τώρα 

επί της ουσίας σε σχέση µε τα πεπραγµένα της ∆ιοικούσας, ότι 

ετούτο το διάστηµα που πέρασε από την προηγούµενη 
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συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας και πέρα από το τι 

αποφάσισε και τι έκανε η ∆ιοικούσα, έπεσαν µπόµπες να το 

πω έτσι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ακόµη και διεθνώς. 

Εδώ και η Κίνα µπήκε σε ύφεση δηλαδή γι’ αυτό δεν 

επεκτείνοµαι στο διεθνώς αλλά λέω ή ξέρω εγώ τι γίνεται µε το 

προσφυγικό και µε το µεταναστευτικό.  

 Έγιναν βουλευτικές εκλογές, ψηφίστηκε µνηµόνιο, σε δυο 

µήνες από σήµερα τελειώνει το ΕΣΠΑ το προηγούµενο το 

οποίο σηµαίνει ότι θα σκάσουν κι άλλες µπόµπες σε δυο 

µήνες, µε την έννοια ότι ένα σωρό ηµιτελή έργα θα 

απενταχθούν και είναι δεδοµένο ότι δεν θα υπάρχει άλλη 

παράταση κι είναι δεδοµένο ότι δεν θα υπάρχει πρόγραµµα 

γέφυρα από το ΕΣΠΑ σε άλλο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα και 

είναι δεδοµένο επίσης ότι στο νέο ΕΣΠΑ, στο ΣΕΣ δηλαδή 

πάρα πολύ λίγα από τα ηµιτελή έργα θα καταφέρουν να 

πληρούν τα κριτήρια της επιλεξιµότητας και της χρησιµότητας 

να ενταχθούν.  ∆ηλαδή θα γίνει χαµός σε δυο µήνες κι εµείς 

εδώ δεν συζητάµε τέτοια πράγµατα. Ούτε η διοικούσα απ’ ό,τι 

κατάλαβα, ούτε και η Αντιπροσωπεία. ∆ηλαδή αν δεν είναι κι 

αυτό ένας από τους επιπλέον λόγους της υποβάθµισης ότι λίγο 

πολύ είµαστε εκτός πραγµατικότητας να το πω έτσι κι έξω από 

τις εξελίξεις, που αφορούν άµεσα και το αν θα έχουνε δουλειά 

οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και το αν θα έχουνε δουλειά οι 

µισθωτοί και αν θα έχουνε δουλειά και οιW, αν θα υπάρχουν 

έργα, αν θα εξελιχθούν έργα το επόµενο διάστηµα ή αν αυτή η 

πλούσια εµπειρία η οποία είτε στα ερευνητικά και στα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα τα τεχνικά της χώρας είτε παράγεται 

είτε µέσα στα σεµινάρια και τα διάφορα επίσης παράγεται και 

αναπαράγεται, αυτή όλη η γνώση πού θα πάει; Στο βρόντο ή 

ξέρω εγώ στη µετανάστευση. Κι εµείς εδώ πέρα τίποτα, 

είµαστε ευτυχισµένοι. Τραλαλά – τραλαλά χαρούµενοι. 

 ∆εν θα επεκταθώ γενικότερα, νοµίζω ότι αυτή η κρίση 

δηλαδή ότι είµαστε εκτός πραγµατικότητας είναι πολύ βαριά 

και κλείνει πολλά. 

 Θα αναφερθώ µόνο σ’ ένα ζήτηµα. Αναφέρθηκε εδώ πέρα 

το ενεργειακό, απ’ αφορµή την πρόταση της  ΤΕΡΝΑ και της 
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ΕΛΙΚΑ όπου µάθαµε ότι είχαµε και µία οµόφωνη απόφαση της 

∆ιοικούσας και ήτανε παράλειψή µου αν δεν το είδα στο site, 

το ζήτησα τώρα από τον Πρόεδρο και έριξα µια διαγώνια µατιά 

στο οµόφωνο κείµενο.  

 Αν ήµαστε στη ∆ιοικούσα εµείς δεν θα το ψηφίζαµε και 

γιατί το λέω αυτό το πράγµα; ∆εν θεωρώ µείζον το ότι ένας 

σύµβουλος από τη Νεάπολη είπε αυτά που είπε, τις 

σαχλαµάρες που είπε. Εντάξει έτσι έχει µάθει ο άνθρωπος να 

σκέφτεται έτσι εκφράζεται, απαράδεκτο δηλαδή. Αλλά το 

θεωρώ πάρα πολύ περίεργο µια ολόκληρη ∆ιοικούσα µε 

σύνθεση πολλών παρατάξεων όταν προσεγγίζει ένα τέτοιο 

θέµα σαν την επένδυση της ΤΕΡΝΑ και της ΕΛΙΚΑ να µην έχει 

ούτε µια λέξη µέσα στο κείµενο, στην κύρια στόχευση στο 

ενεργειακό που υπάρχει εδώ και χρόνια, και µέχρι το 2020 θα 

υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτή την ενεργειακή 

πολιτική, µάλιστα έχει την ενέργεια σε προτεραιότητα, 

υλοποιεί η ελληνική κυβέρνηση. 

 Ποια είναι αυτή κατεύθυνση; Είναι η απελευθέρωση της 

ενέργειας ναι ή όχι; Τι θα πει απελευθέρωση της ενέργειας; 

∆εν σηµαίνει µόνο, δεν θα επεκταθώ άλλο, θα πω πάρα πολύ 

σύντοµα να πω γιατί είναι εκτός πραγµατικότητας δηλαδή πάλι 

η ∆ιοικούσα ή πιάνεται από µία παρωνυχίδα των ζητηµάτων, 

από µια πρόταση που εγώ θα σας πω έχει και 

αποπροσανατολιστικές πλευρές της ΤΕΡΝΑ και δεν πιάνει την 

ουσία των ζητηµάτων. 

 Απελευθέρωση δεν είναι µόνο την υπάρχουσα ∆ΕΗ µε 

τους παραδοσιακούς τρόπους παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας να τη σπάσουµε σε τρία – τέσσερα κοµµάτια και 

τώρα να διαπραγµατεύεται και ενόψει µνηµονίου ξέρω εγώ η 

Ελληνική Κυβέρνηση παλικαρίσια αν ο Α∆ΜΥΕ∆ θα γίνει έτσι ή 

αλλιώς. ∆εν είναι µόνο αυτό. Γιατί όλοι οι καινούριοι τοµείς 

παραγωγής, δηλαδή είτε µε τις ΑΠΕ, είτε µε την παραγωγή 

βιοµάζας που συζητήθηκε πριν από πολύ καιρό εδώ πέρα 

στην Αντιπροσωπεία µε κάτι εισηγήσεις που ήτανε εντελώς 

επιδερµικές δηλαδή, όλη αυτή η παραγωγή από τους νέους 

τοµείς, ακόµα και οι υδρογονάνθρακες µιλάω τώρα για τα νέα 
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κοιτάσµατα που δοθήκανε τα οικόπεδα τα θαλάσσια σε ξένες 

εταιρείες, όλη πάει στην απελευθέρωση εξαρχής. Εξαρχής 

στην απελευθέρωση. 

 Εµείς δεν το βλέπουµε αυτό το πράγµα. Γίνεται µια 

κριτική στο κείµενο της ∆ιοικούσας που διάβασα στην πρώτη 

ενότητα ότι ξέρεις εδώ είναι ένα κοινωνικό αγαθό, έχει 

γενικόλογες εκφράσεις, είναι κοινωνικό αγαθό και δεν µπορεί 

τα κοινωνικά αγαθά να µην αντιµετωπίζονται µε κοινωνικό 

τρόπο. Αλλά το ότι δηλαδή βγαίνει έξω το δηµόσιο ή ο λαός, η 

εργατική τάξη, το επιστηµονικό δυναµικό της χώρας από την 

παραγωγή και τη διαχείριση της ενέργειας και παραδίνεται 

βορά σε ιδιωτικές εταιρείες από µικρούλες, για τη βιοµάζα, 

µέχρι τεράστιες όπως είναι η ΤΕΡΝΑ και η ΕΛΙΚΑ περνάει 

απαρατήρητο. Και περνάει επίσης απαρατήρητο ένα βασικό 

στο χωροταξικό, είπατε ότι αναφερθήκατε, το έχω διαβάσει 

αρκετά το χωροταξικό, το συζητήσαµε και στην Περιφέρεια, 

τυχαίνει να είµαι και εκεί πέρα και λέει του κόσµου τα 

αντιδραστικά πράγµατα και δεν διάβασα τη δική σας εισήγηση, 

θα έπρεπε να την κουβεντιάσουµε. Αλλά στο χωροταξικό 

υλοποιείται άλλη µια από τις βασικές κατευθύνσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ως προς την ενέργεια, ότι θα 

πρέπει να προωθηθεί η διασύνδεση της Κρήτης µε την Κύπρο 

και το Ισραήλ για τη µεταφορά, όχι απλώς καλωδίου 

ηλεκτρικού ρεύµατος, σωλήνων, αγωγών µεταφοράς φυσικού 

αερίου. ∆ιότι τα κοιτάσµατα τώρα που βρίσκουνε στην Κύπρο 

ή τα άλλα από το Ισραήλ και από την Αίγυπτο, και µε όλους 

τους πολέµους τώρα που γίνονται στην περιοχή για τη διάλυση 

των κινηµάτων των προοδευτικών και την επικράτηση των 

αντιδραστικότατων αραβικών συµφερόντων και αµερικάνικων 

που µε το πετρέλαιο ζούνε, ε, θέλουνε να έχουνε και τη 

µεταφορά. 

 Είναι στόχος λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

συνδέεται µε την προσπάθεια εξασφάλισης της ενεργειακής 

αυτάρκειας.. 

 



   σελίδα 67           ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ   ΤΟΥ   Τ .Ε.Ε. /Τ .Α.Κ.  

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Παρακαλώ λίγο 

σύντοµα. 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:  Μα καθίστε τώρα λέω το εξής, να φτιάξει αυτόν 

τον αγωγό. Σας λέω λοιπόν ότι και στο χωροταξικό της 

Κρήτης, αυτό δηλαδή που παρουσίασε το Υπουργείο, αυτό 

περνάει σαφέστατα µεν αλλά πάρα πολύ οικονοµικά 

διατυπωµένο στο κείµενο, στα κείµενα δηλαδή των 500 

σελίδων, είναι σε 3-4 αράδες, σκόρπιο µάλιστα σε 3-4 σηµεία 

στο χωροταξικό.  

 Κανείς δεν το πρόσεξε, κανείς δεν το σχολίασε κι εγώ 

σας λέω, εάν δεν είναι αυτό το κύριο σχέδιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των ελληνικών µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων 

και της Κυβέρνησης των Κυβερνήσεων των προηγούµενων και 

των τωρινών σε σχέση µε την ενέργεια. Απελευθερωµένη 

προφανώς θα είναι κι αυτή έτσι; Κοπελούζος και διάφορα 

συµφέροντα και η ΤΕΡΝΑ ακόµα ανακατεύεται. 

 Θα είναι ο κύριος προσανατολισµός η ΒΑΠΕ; Εγώ νοµίζω 

ότι όλος ο θόρυβος αυτός που έχει γίνει από τις ΒΑΠΕ, στον 

οποίο θόρυβο συνέβαλε και η ΤΕΡΝΑ µε την παρουσίαση µιας 

επενδυτικής πρότασης µαµούθ εντελώς έξω από τα µεγέθη 

που το ίδιο το χωροταξικό είχε βάλει σε σχέση µε την 

προσδοκώµενη παραγόµενη ενέργεια στην Κρήτη. Είναι 

εντελώς έξω, δηλαδή είναι πώς να το πω; οφθαλµοφανές ότι 

αυτή η πρόταση διατυπώθηκε ως λαγός, για να συγκεντρώσει 

την προσοχή, να συγκεντρώσει τις αντιδράσεις και να 

αποπροσανατολίσει και σίγουρα θα απορριφθεί, προκειµένου 

να περάσει απαρατήρητη η πρόταση που είναι βασική για τη 

µεταφορά σωληνώσεων φυσικού αερίου από το Ισραήλ. 

 Εµείς λοιπόν καθόµαστε και συζητάµε και το Τεχνικό 

Επιµελητήριο οµόφωνα να καταγγείλουµε και την ΤΕΡΝΑ και 

να καταγγείλουµε και το ∆ηµοτικό Σύµβουλο του Λασιθίου της 

Νεάπολης που µίλησε έτσι προσβλητικά για το Επιµελητήριο 

και περνάει εντελώς απαρατήρητο, το ότι η απελευθέρωση 

προωθείται µε τα τσαρούχια, ολοταχώς και µε αυτές τις 

επενδύσεις και µάλισταW 
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 ∆ηλαδή θέλω να πω τώρα, εάν δεν µπορούµε λίγο να 

βλέπουµε ότι τα ζητήµατα της εξελισσόµενης πραγµατικότητας 

είναι πάρα πολύ σύνθετα κι έχουν πάρα πολλές πλευρές, κι 

εµείς περιοριζόµαστε σε 2-3 πλευρές έτσι επιλεκτικά, που 

πέφτουνε στα µάτια µας και πέφτουµε και στην παγίδα κιόλας 

του να βλέπουµε και το περιβαλλοντικό, ξέρω εγώ και τα 

πουλάκια αυτό και οι θάµνοι κι όλα αυτά θα πληγούνε και τι θα 

γίνει και µε την καρέτα – καρέτα. Κι δεν βλέποµε όλα τα 

υπόλοιπα. Ε, µε συγχωρείτε αλλά δεν είναι σοβαρή 

προσέγγιση αυτή που κάνουµε. 

 Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι η ∆ιοικούσα και η Αντιπροσωπεία 

είναι µακριά από τη σοβαρότητα που θα έπρεπε να 

προσεγγίζει τα ζητήµατα ως µηχανικοί και ταυτόχρονα 

πολιτικά όντα που ενδιαφέρονται για το κοινωνικό γίγνεσθαι 

και για την εξέλιξη της χώρας, πώς θα εξασφαλίσουµε δουλειά 

στο παραγωγικό δυναµικό και στο επιστηµονικό δυναµικό, 

αυτό θα έπρεπε να µας απασχολεί µε τους πλούσιους τοµείς 

δραστηριότητας που θα µπορούσε να αναπτυχθούνε στην 

ελληνική κοινωνία και καθόµαστε και συγκρουόµαστε µε 

δευτερεύουσες πλευρές και χωρίς σηµασία. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λαµβάνοντας αφορµή 

από αυτά που είπε ο συνάδελφος ο Ορφανός, θα πρότεινα 

πιάνοντας ένα τµήµα µόνο του χωροταξικού, σε µια επόµενη 

συνεδρίαση να γίνει η παρουσίαση της απόφασης της 

∆ιοικούσας σχετικά µε το χωροταξικό της Κρήτης. ∆ηλαδή τα 

µέλη της Αντιπροσωπείας να είναι ενήµερα γι’ αυτή την 

απόφαση. 

 Είµαι σίγουρος ότι έχει γίνει άριστη προετοιµασία και 

είναι κατάλληλα τεκµηριωµένη η γνώµη του ΤΕΕ/ΤΑΚ, αλλά 

καλό θα ήταν να παρουσιαστεί και στο Σώµα της 

Αντιπροσωπείας. 

 Να µιλήσει επί προσωπικού πριν συνεχίσειW, το λέω 

αλλά κάποιος πρέπει να το φέρει, εγώ το λέω αλλά κάποιος 

πρέπει να φέρει µία εισήγηση. 
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 Ναι ο Γιάννης ο Κασαπάκη επί προσωπικού και µετά ο 

συνάδελφος ο Αλεξάκης. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Στον αγαπητό συµµαθητή τον κ. Στέλιο Ορφανό 

µια και αναφέρθηκε ονοµαστικά, θα πω µόνο ότι εξ ιδίων κρίνει 

τα αλλότρια. ∆ιότι δεν µπορεί να λέει ότι θα φέρει πράγµατα 

και εισηγήσεις κι εµείς δεν θα ψηφίσουµε. Αυτό σηµαίνει ότι 

εσείς που µια ζωή ό,τι και να γίνει εδώ µέσα αρνείστε τον 

ψήφο, νοµίζετε ότι αν φέρετε εσείς κάτι, εµείς θα αρνηθούµε 

να ψηφίσουµε. Αυτό κρίνετε εσείς, αφήστε εµάς να κρίνουµε. 

 Όταν λοιπόν λέτε, ναι, ναι λέτε ψήφους κι εσείς µια ζωή 

αρνείστε να ψηφίσετε και απόδειξη η σηµερινή, που αν 

γινότανε ο συγκερασµός όπως είπε ο Πρόεδρος, ήσασταν εκ 

προοιµίου φανερό ότι δεν θα ψηφίζατε. Ή να µην θυµίσω πάλι 

παλιά που είπατε, α, εγώ θα βγω έξω να ψηφίσω αυτό το 

πράγµα που είπατε εσείς; ∆εν το ψηφώ.  

 Να ξέρουµε δηλαδή που λέµε και τι λέµε και να µην λέµε 

ότι οι υπόλοιποι είµαστε άρνηση. Η προσωποποίηση της 

άρνησης νοµίζω κάποιος άλλος είναι. 

 Ευχαριστώ. 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:    Ο συνάδελφος 

Αλεξάκης. 

 

ΑΛΕΞΑΚΗΣ:   Καλησπέρα σας, εγώ να ξεκινήσω λίγο από το 

θέµα µε τις ΑΠΕ, καταρχήν να ξεκαθαρίσω επειδή είµαι και 

εκπρόσωπος του Αγίου Νικολάου, να ξεκαθαρίσω ότι 

καταδικάζω ξεκάθαρα την τοποθέτηση του Προέδρου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Νεάπολης. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Συγγνώµη τι επαγγέλλεται αυτός ο άνθρωπος; 

 

ΑΛΕΞΑΚΗΣ:   Είναι επιχειρηµατίας. Εντάξει αντίστοιχες 

περιπτώσεις υπάρχουν πάρα πολλές, αλλά πρέπει να 

καταδικάζονται και πρέπει να αναδεικνύουµε και συµφωνώ 

απόλυτα µε αυτό που προκύπτει. Παρόλα αυτά, παρόλο που 
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και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επειδή αφορούσε και ήτανε 

γνωµοδοτικού χαρακτήρα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κι επειδή 

το εξετάσαµε, εγώ µε το συγκεκριµένο κείµενο που έβγαλε η 

∆ιοικούσα διαφωνώ. Προσωπικά, προσωπική µου άποψη. Ότι 

ο καθένας µπορεί να έχει διαφορετική του άποψη και αυτή η 

πρόταση που καταθέσαµε είναι τελείως διαφορετική µε αυτή 

που είχε βγάλει η ∆ιοικούσα πριν τρία χρόνια, δείχνει ένα 

διαφορετικό πράγµα. 

 ∆ιαφωνώ µε τη δαιµονοποίηση κάποιων πραγµάτων, 

συµφωνώ, δηλαδή η πώς την λένε η επιστολή των 

ηλεκτρολόγων είναι τελείως διαφορετική, κι αυτοί συνάδελφοι 

είναι και συντάσσοµαι περισσότερο µε αυτό, που αφήνει 

ανοιχτές πόρτες, αφήνει περιθώρια κουβέντας. Το να 

δαιµονοποιούµε και να τα λέµε όχι, αυτή είναι προσωπική µου 

άποψη για το συγκεκριµένο κοµµάτι. 

 Περνάω το επόµενο κοµµάτι που αφορά τη Σπιναλόγκα. 

Επειδή πάλι σαν εκπρόσωπος του δήµου εγώ δεν έχω 

ενηµερωθεί γι ’  αυτό, στις πρώτες συναντήσεις λέγαµε ότι όταν 

ήταν η Περιφέρεια, λέγαµε ότι δεν συµµετείχε ο ∆ήµος Αγίου 

Νικολάου. Καλώς ή κακώς ο ∆ήµαρχος ο Αντώνης ο Ζερβός 

και ο Κωστής ο Μαυρικάκης που ήταν στην οµάδα εργασίας 

συµµετέχουν.  

 Άρα αυτή τη στιγµή, άρα η προσπάθεια του ∆ήµου Αγίου 

Νικολάου ανάδειξης αυτού, δεν σηµαίνει ότι παρακάµπτει το 

ΤΕΕ, κι έτσι κι αλλιώς έχει παραδοθεί στην Περιφέρεια Κρήτης, 

έχει παραδοθεί το κοµµάτι, άρα αναλαµβάνει ο δήµος ένα 

έργο, να τρέξει κάτι που τον αφορά άµεσα και δεν 

καταλαβαίνω γιατί είναι τέτοια της Περιφέρειας και δεν είναι 

του ∆ήµου Αγίου Νικολάου. 

 Άρα άµεσα επειδή απ’ ό,τι µου είπε δεν έχει ενηµερωθεί 

στο µεσοδιάστηµα ούτε ο ∆ήµαρχος, άµεσα όποτε θέλετε να 

γίνει µια συνάντηση στο ∆ήµο Αγίου Νικολάου που 

αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, γιατί καλώς ή κακώς και ο 

∆ήµαρχος και ο κ. Μαυρικάκης και ο Οδυσσέας, να γίνει µια 

συνάντηση. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Αποφάσισε ο ∆ήµαρχος, λέει από 

εδώ και πέραW 

 

ΑΛΕΞΑΚΗΣ:   ∆εν θα γίνει αυτή η κουβέντα τώρα, δεν αφορά 

εµάς, δεν αφορά εδώ την Αντιπροσωπεία µας.  

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:    Παρακαλώ όχι 

διάλογος. 

 

ΑΛΕΞΑΚΗΣ:   ΑναφέρωW 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Σε επίπεδο Περιφέρειας θα γίνει, 

ξεκαθαρισµένα. 

 

ΑΛΕΞΑΚΗΣ:   Εντάξει αυτό είναι θέµα που δεν αφορά την 

Αντιπροσωπεία νοµίζω.  Το τι θα κάνει ο ∆ήµος Αγίου 

Νικολάου για την ΟΥΝΕΣΚΟ νοµίζω είναι δικό του θέµα και δεν 

είναι τέτοιο. Απλά αναφέρω εδώ πέρα για να γνωρίζει το Σώµα 

καιW 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει 

εκτός µικροφώνου) 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:    Παρακαλώ όχι 

διάλογος, θα δοθεί η δυνατότητα τοποθέτησης µετά αν 

επιθυµείτε. 

 

ΑΛΕΞΑΚΗΣ:   Μα εγώ λέω για την πληροφόρηση και δεν λέω 

κάτι σχετικά µε το τέτοιο. 

 Αυτά είχα να πω, άρα άµεσα άµα δεν υπάρχει πρόβληµα 

συνεργασία µε το ∆ήµο Αγίου Νικολάου ή στην επόµενη 

Αντιπροσωπεία να είναι εδώ να εκφράσουν απόψεις για το τι 

έχει πραγµατοποιηθεί, για να ενηµερωθούµε σωστά και να 

ξέρουµε τι λέµε και τι γίνεται. 

 Καλώς ή κακώς από το ’14 πρέπει να προχωρήσει η 

διαδικασία γιατί σαν ∆ήµος Αγίου Νικολάου και σαν 
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εκπρόσωπος κοµµάτων του ∆ήµου Αγίου Νικολάου θεωρώ ότι 

είναι πολύ σηµαντικό, αναγνωρίζοντας και την προσπάθεια και 

τη δουλειά που έχει κάνει το ΤΕΕ και ποια είναι η ουσία από 

εδώ και πέρα. Το να λέµε ότι δεν δεχόµαστε, δεν ερχόµαστε, 

δεν πάµε, νοµίζω ότι δεν µας αντιπροσωπεύει. 

 Ευχαριστώ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Επειδή λες εκπροσωπώντας 

το ∆ήµο επειδή εγώ δεν γνωρίζω µπορείς να µου πεις πώς 

εκπροσωπείς το δήµο; ∆εν το ξέρω. 

 

ΑΛΕΞΑΚΗΣ:   Είµαι Αντιδήµαρχος. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Α, είσαι Αντιδήµαρχος;  

 

ΑΛΕΞΑΚΗΣ:  Ναι, ναι, είµαι εκπρόσωπος και µε αυτή την 

έννοια, δηλαδή είµαι µέλος του ΤΕΕ, αλλά είµαι και κοµµάτι 

του δήµου, µε αυτή την έννοια. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Είσαι Αντιδήµαρχος; 

 

ΑΛΕΞΑΚΗΣ:  Ναι, ναι. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Εκλεγµένος, µπορεί να είναι Αντιδήµαρχος 

χωρίς να είναιW 

 

ΑΛΕΞΑΚΗΣ:  Όχι δεν µπορείς να είσαι µη εκλεγµένος. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Α, έτσι πάει τουλάχιστον εκεί; 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:    Ο Πρόεδρος. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Συνάδελφε όσον αφορά το κοµµάτι 

της Σπιναλόγκας έχουν κινηθεί οι διαδικασίες ώστε να γίνει η 

συνάντηση σε πρώτο επίπεδο της ∆ιοικούσας της Περιφέρειας 
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και του δήµου, οπότε είναι κάτι το οποίο το αναµένουµε στο 

άµεσο επόµενο διάστηµα και το κλείνω εδώ το θέµα αυτό. 

 Ακούγεται πάρα πολύ και ακούστηκε πάρα πολύ ότι ο 

ρόλος του Επιµελητηρίου δεν είναι αυτός που έπρεπε να είναι, 

είναι κατώτερο των περιστάσεων. Συγγνώµη εγώ θα 

διαφωνήσω πλήρως, αυτή τη στιγµή το Επιµελητήριο ζητείται 

η άποψή του απ’ όλους τους δήµους. Ζητείται από όλους τους 

δήµους να πάµε της Ανατολικής Κρήτης κι έχουµε ήδη πάει και 

στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιεράπετρα και προγραµµατίζουµε 

να πάµε και στο Οροπέδιο και στη Βιάννο και σε όλους τους 

δήµους της Ανατολικής Κρήτης. 

 Η άποψή µας σέβεται από όλους τους δήµους, όλοι οι 

δήµοι και η Περιφέρεια µας έχουνε στους βασικούς τους 

εταίρους και δεν θα δεχθώ από εδώ και πέρα άλλη σπίλωση 

του Επιµελητηρίου. Το αν δεν σας αρέσω εγώ σαν Πρόεδρος 

είναι δικό σας θέµα και δεν µπορώ να κάνω κάτι γι ’  αυτό. 

Προσπαθώ να είµαι όσο γίνεται συγκαταβατικός, προσπαθώ 

να µην αποκλείω, προσπαθώ κι έχετε δει ότι περνάνε 

αποφάσεις και είδατε ότι πρώτος ήρθα εγώ όταν πήγαµε στον 

Εισαγγελέα, ενώ δεν ήρθαν άλλα µέλη της ∆ιοικούσας. ∆εν θα 

δεχθώ άλλη σπίλωση του Επιµελητηρίου και της 

Αντιπροσωπείας. 

 Η Αντιπροσωπεία έχει Προεδρείο, το Προεδρείο κρίνει 

ποια θέµατα πρέπει να συζητηθούν και ποια όχι. Όσες φορές 

έχουµε ζητήσει και σαν ∆ιοικούσα να µπούνε θέµατα 

µπαίνουνε, θα φέρουµε και σύντοµα, ειδικά το είπε και ο 

Οδυσσέας πριν από λίγο τα θέµατα για τις µεταφορές, για τον 

οδικό άξονα, για την οικοδοµή, για την κατακρήµνιση της 

οικοδοµής. Και έχουµε κάνει πάρα πολλές παρεµβάσεις 

γενικότερα κι εγώ προσωπικά, αλλά και σε επίπεδο 

∆ιοικούσας.  

 Αρκετά µε τη σπίλωση του Επιµελητηρίου. 

 

 ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:    Συνάδελφοι 

δεδοµένου ότι µίλησε και ο Πρόεδρος, δεν υπάρχει άλλη 

τοποθέτηση. Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πριν να 
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κλείσουµε. Να σκεφτούµε απόψε φεύγοντας τη διαδικασία 

όπως ολοκληρώθηκε µε τα ψηφίσµατα. Να σκεφτούµε δηλαδή 

πόσο είναι λογικό για το ίδιο θέµα να βγάζοµε δυο ψηφίσµατα. 

Μπορεί αυτά να φέρουν την υπογραφή µου αύριο το πρωί, 

αλλά είναι αποφάσεις της Αντιπροσωπείας. 

 Θεωρώ ότι αποδυναµώνονται βγάζοντας δύο ψηφίσµατα 

για το ίδιο θέµα. Κάποιος ουδέτερος παρατηρητής διαβάζοντας 

τα τουλάχιστον θα παραξενευτεί. 

 ∆εν θα πω κάτι άλλο, καληνύχτα σας και πιστεύω ότι 

στην επόµενη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας θα έχουµε 

περισσότερα θέµατα, ώστε να καµφθούν και τα παράπονα 

ορισµένων.    
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