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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η 2
η 

Της Αντιπροσωπείας του Τμήματος 

Της 2
ης

 Φεβρουαρίου 2016, Ημέρα Τετάρτη και Ώρα 19:00 

 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΒΑΛΥΡΗ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΒΕΡΒΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,  ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  

ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,  ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 

ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΤΑΜΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ,  ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ 

ΠΑΥΛΟΣ,  ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΡΟΥΛΙΟΥ ΙΡΙΣ, ΣΓΟΥΡΟΣ 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,  ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΦΡΥΣΑΛΗ ΜΕΛΑΝΗ, ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΩΡΑΦΑΣ 

ΜΙΧΑΗΛ. 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ,  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ΓΕΜΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ, ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, 

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ,  ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΕΤΡΑΚΗ ΒΑΛΙΑ, 

ΠΛΑΤΥΡΡΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,  ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ, ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ 

ΠΟΛΥΑΝΘΗΣ, ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  54 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 34        ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 20  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Ασφαλιστικό μηχανικών. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  …το ασφαλιστικό των μηχανικών, παρακαλώ ησυχία, καθίστε  

στις θέσεις σας. Έχουμε την απαρτία που προβλέπει ο κανονισμός με 31 παρόντες. Συγγνώμη για τη 

μικρή καθυστέρηση. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΗΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
 

 

Ασφαλιστικό μηχανικών 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα ξεκινήσουμε αμέσως με την παρουσίαση της πρώτης 

εισήγησης η οποία είχε κατατεθεί από την ΑΜΑΚ, παρακαλώ τον εκπρόσωπο της ΑΜΑΚ να 

αναγνώσει την εισήγηση. 

 Πριν ξεκινήσει η εισήγηση από τον Κώστα τον Μπάκιντα να καλωσορίσουμε τους 

εκπροσώπους των συλλόγων των μηχανικών, οι οποίοι στη συνέχεια θα έχουν και το λόγο για να 

τοποθετηθούν να ακούσουμε τις απόψεις τους. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Καλησπέρα, εισαγωγικά θα πω δυο πράγματα, τα οποία τα έχομε καταθέσει και στη 

Διοικούσα και ως αρμόδιο όργανο θέλουμε να τα πούμε και στην Αντιπροσωπεία. Θα τα πω πολύ 

γρήγορα, γιατί τα θεωρούμε εισαγωγικά και δεν αφορούν την ουσία. 

 Ουσιαστικά θα καταθέσουμε μαζί με την εισήγηση που θα αναπτύξει ο Γιάννης ο Κλάδος 

αμέσως μετά, ένα υπόμνημα καταγγελία της ΑΜΑΚ προς την Αντιπροσωπεία, κατά την έκτακτη 

συνεδρίαση με θέμα το ασφαλιστικό. 

 Εν τάχει να πούμε ότι η Διοίκηση του τμήματος κατά τη γνώμη μας δεν κινείται σωστά στο 

συγκεκριμένο θέμα κι όχι μόνο. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που κατά τη γνώμη μας είναι 

λάθος, είναι το ότι κινείται περισσότερο προσωπικά ο Πρόεδρος, αγνοώντας τα όργανα του 

Επιμελητηρίου και αγνοώντας – ακόμα πιο σημαντικό – τους συναδέλφους μηχανικούς. Αγνοήθηκε η 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ που έγινε εδώ στις 14 αν θυμάμαι καλά του Γενάρη, για το λόγο αυτό 

εμείς καταθέσαμε καταγγελία στη Διοικούσα Επιτροπή. Ζητήσαμε από τον Πρόεδρο να μην κινείται 

αυτόνομα αλλά να λαμβάνει υπόψη του συλλογικές αποφάσεις αλλά και το κίνημα των μηχανικών και 

μάλιστα ήθελα να κάνω παρατήρηση σε σχέση με μηνύματα που στάλθηκα ηλεκτρονικά από το 

τμήμα, από την υπηρεσία του τμήματος, προς τους συναδέλφους όλους με ένα mass mail που λέμε, 

τα οποία διαχώριζαν τη θέση της ΑΜΑΚ, εντελώς προβοκατόρικα, σαν η ΑΜΑΚ να συμφωνεί 

υποτίθεται με το νομοσχέδιο υπονοώντας ας πούμε και πολλοί συνάδελφοι αυτό κατάλαβαν, ότι η 

ΑΜΑΚ συμφωνεί με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο και δεν συμμετέχει στις κινητοποιήσεις. 

 Βεβαίως όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα ξέρουν ότι η ΑΜΑΚ πρωτοστατεί στις 

αντιδράσεις και συμμετείχαμε και στην ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ παρότι κρατήθηκε κρυφό από 

τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, δεν ενημερώθηκε καν η Διοικούσα Επιτροπή γι’ αυτό και βεβαίως 

δεν συμφωνούμε με το κατατεθειμένο ασφαλιστικό νομοσχέδιο και γι’ αυτό στη συνεδρίαση της 
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Σητείας που έγινε, βάλαμε το θέμα και εκεί πάρθηκε η πρώτη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής 

ομόφωνα, η οποία για κάποιο λόγο αποσιωπήθηκε μετά και αντικαταστάθηκε από ένα κείμενο που 

έγραψαν οι Πρόεδροι συλλόγων του ΤΕΕ, ο Χαρωνίτης, του Ιατρικού Συλλόγου, του Φαρμακευτικού 

και των Δικηγόρων, χωρίς να υπάρξει η συνεδρίαση της Διοικούσας δια περιφοράς. Αυτό το κάνουμε 

μόνο σε περιπτώσεις που συμφωνούμε όλοι ομόφωνα για κάτι έκτακτο να βγάλουμε μία τέτοια 

απόφαση. Και ενώ είχε ήδη η Διοικούσα απόφαση αυτή αγνοήθηκε και στάλθηκε στα mail μήνυμα ότι 

η ΑΜΑΚ διαφωνεί. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συγγνώμη συνάδελφε Κώστα ξέρεις ότι πρέπει να 

προχωρήσουμε με τις εισηγήσεις σε παρακαλώ συντόμευσε. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Δεν καθυστερώ, απλά αυτά όλα γίνανε για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο και θέλω να 

πω ότι η στάση του τμήματος διχάζει τον όποιο αγώνα για τα δίκαια αιτήματα των μηχανικών στο 

ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Καλούμε λοιπόν για άλλη μια φορά το τμήμα να αλλάξει στάση, τη διοίκηση 

δηλαδή. 

 Λέμε λοιπόν και θα καταθέσω εδώ πέρα και όλα τα συνημμένα, ότι ενώ υπήρχε αυτή η 

ομόφωνη απόφαση της Διοικούσας, δεν στάλθηκε σαν κάλεσμα αυτή στους συναδέλφους, αντίθετα 

στάλθηκε το κείμενο, το ψήφισμα των Προέδρων που συντάχθηκε ερήμην της Διοικούσας, στάλθηκε 

δια περιφοράς, άρα απαιτούσε ομόφωνη απόφαση και είναι αμφίβολο και από ποιους ψηφίστηκε στη 

Διοικούσας, τη στιγμή που είχαμε και αντικαταστάσεις μελών, παραιτήσεις από τη ΔΚΜ κ.τ.λ. 

 Η πρόσκληση επίσης για τη σύγκλιση της Αντιπροσωπείας δεν έγινε σύμφωνα με το θεσμικό 

πλαίσιο, η ΑΜΑΚ ζήτησε εκτάκτως σύγκλιση τόσο της Διοικούσας όσο και της Αντιπροσωπείας. Το 

θεσμικό πλαίσιο όπως αναφέραμε πάλι λέει ότι το 1/5 των μελών της Αντιπροσωπείας έχει δικαίωμα 

να καλέσει έκτακτη Αντιπροσωπεία, πράγμα το οποίο κάναμε κι όμως αυτό δεν έγινε, αλλά 

προτάθηκαν εκλογές στο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας και της Διοικούσας, ότι την προηγούμενη 

βδομάδα να μην καταφέρουμε να συζητήσουμε το ασφαλιστικό γιατί είχε πάει 11:00 η ώρα το βράδυ 

κ.τ.λ. 

 Ενώ λοιπόν αναρωτιόμαστε ότι ενώ όλοι οι μηχανικοί βρίσκονται σε αναβρασμό για τόσο 

σοβαρό θέμα του ασφαλιστικού, γιατί και απευθύνομαι και στην παράταξη, Πρόεδρε, της ΔΚΜ, γιατί 

διαλέξατε τώρα αυτή την περίοδο για να παραιτηθείτε από τις θέσεις ευθύνης που είχατε και 

ουσιαστικά να καθυστερήσει η συζήτηση για το ασφαλιστικό και γιατί μπήκαν αυτά τα δύο θέματα 

μαζί, έτσι ώστε να μην μπορέσει να συζητηθεί το ασφαλιστικό επί της ουσίας. 

 Συνεχίζει ο Γιάννης ο Κλάδος με την βασική εισήγηση του θέματος. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε Κώστα νομίζω αναλύσαμε και προχθές το ζήτημα, 

είδες εξηγήσαμε ότι συνέπεσε με το ασφαλιστικό, αυτό δεν ήτανε κάτι προσχεδιασμένο. Όπως 

καταλαβαίνεις αυτά δεν προσχεδιάζονται εύκολα να συμπέσουν με το ασφαλιστικό, ούτε υπήρχε 

λόγος να συμπέσουν. Συνέπεσαν όμως κι αφού συνέπεσαν ολοκληρώσαμε τις εκλογικές διαδικασίες, 

προχωρήσαμε για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση του ασφαλιστικού. Όπως είδες από όλες τις 
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παρατάξεις υπήρξαν αποχωρήσεις, μακάρι να μην υπήρχαν, πάντα μιλούμε για την παρουσία που 

πρέπει να έχουν όλοι στο όργανο και συγκεκριμένα στην Αντιπροσωπεία. Δυστυχώς δεν κατέστη 

δυνατόν, αποχώρησαν κι έτσι αναγκαζόμαστε να συνεχίσουμε σήμερα.  

 Ευτυχώς σήμερα θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τα ζητήματα και δίνω το λόγο στο Γιάννη 

τον Κλάδο για να προχωρήσει την εισήγηση. 

 

ΚΛΑΔΟΣ:  Χαίρεται, να ξεκινήσω, θα διαβάσω ουσιαστικά την εισήγηση της ΑΜΑΚ για το 

ασφαλιστικό και πιθανόν να προχωρήσω σε κάποια σχόλια μετά ή κατά τη συνέχεια της ομιλίας μου. 

 Ανακοινώθηκε στις αρχές του χρόνου η πρόταση της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για την 

επερχόμενη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος. Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου κινείται 

στην κατεύθυνση όλων των προηγούμενων μνημονιακών νόμων, δηλαδή του 3863 του ’10 γνωστό κι 

ως νόμο Λοβέρδου και του 3986 του ’11, δηλαδή του μεσοπροθέσμου με βάση το οποίο είδαμε τις 

λεγόμενες εισφορές Βρούτση, ενισχύοντας έτσι τη λογική της απαλλαγής της υποχρέωσης του 

κράτους από τη συνεισφορά του στην κοινωνική ασφάλιση. Ενισχύεται η ανταποδοτική 

κεφαλαιοποιητική λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος, ενώ καταργείται κάθε απομεινάρι 

κοινωνικού αναδιανεμητικού χαρακτήρα αυτού, μετατρέποντας την κοινωνική ασφάλιση ουσιαστικά 

σε ατομική υποχρέωση.  

 Είναι φανερό ότι πρόθεση του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να μειωθεί το πλήθος 

των αυτοαπασχολούμενων στην Ελλάδα και να εναρμονιστεί με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν και οι αυξήσεις των ασφαλιστικών μας εισφορών 

κατά τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και στο παρόν νομοσχέδιο. Κι α μη τι άλλο δείχνουν να 

βρίσκονται σε σωστό γι’ αυτούς δρόμο, αν δούμε πόσοι νέοι συνάδελφοι δεν γράφονται στο 

Επιμελητήριο ή πόσοι εγκαταλείπουν το επάγγελμα ή τη χώρα τα τελευταία χρόνια. 

 Τι προβλέπεται όμως στο καινούριο νομοσχέδιο. Προβλέπεται ενοποίηση όλων των 

ασφαλιστικών ταμείων κύριας ασφάλισης και εφάπαξ στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Με 

αυτό τον τρόπο ολοκληρώνεται η υφαρπαγή των αποθεματικών τους ΤΣΜΕΔΕ γύρω στα 1,5 δις 

ευρώ τώρα που απέμειναν μετά το κούρεμα το PSI και τη ληστεία από την επένδυση στην Τράπεζα 

Αττικής. Άγνωστο παραμένει τι θα γίνει με το ζήτημα της εγγυοδοσία του ΤΣΜΕΔΕ, καθώς αν 

μεταφερθεί στις τράπεζες θα σημαίνει οδυνηρές εξελίξεις για μελετητές και εργολήπτες. 

 Δεύτερον, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων. Θεσπίζεται η εθνική σύνταξη των 

384 ευρώ και η αναλογική σύνταξη. Ξεκινάει περίπου από τα 170 σύμφωνα με τους πίνακες και 

ποικίλει. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, έτσι από 1-1-17 οι εισφορές 

για τους αυτοαπασχολούμενους θα υπολογίζεται ως ποσοστό 38,45% επί του μηνιαίου εισοδήματος 

του όπως αυτό καθορίζεται και με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα, από την ασκούμενη 

δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος είτε με βάση την καθαρή αξία των 

παρεχόμενων μηνιαίως ή σε άλλη τακτική χρονική βάση υπηρεσιών του τρέχοντος έτους και τα οποία 

αποδίδονται, εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής 

δαπάνης. 
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 Τα νούμερα που θα αναφέρουμε παρακάτω είναι τα νούμερα που περιέχονται στην πρόταση 

του σχεδίου νόμου. Επειδή έχει υπάρξει διάφορα στα κανάλια, διάφορες προτάσεις εμβόλιμες 

αλλαγές, θα μείνουμε σε αυτά και θα σχολιάσουμε εάν θέλετε και αυτά που έχουν ακουστεί μέχρι 

τώρα. 

 Αναλυτικά για τις εισφορές οι οποίες συνδέονται με τα εισοδήματα με τον εξής τρόπο. Η κύρια 

σύνταξη στο 20% των εισοδημάτων, ενώ αναφέρει το σχέδιο νόμου ότι σε καμία περίπτωση η 

μηνιαία ασφαλιστική εισφορά που υποχρεούται να καταβάλουν οι ασφαλισμένοι, δεν δύναται να 

υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου 

κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 που είναι 586,08 ευρώ. Δηλαδή 

προκύπτουνε για την κύρια σύνταξη μόνο 117,21 ευρώ μηνιαία, είναι η ελάχιστη κατηγορία, η 

ελάχιστη κατηγορία εισφοράς για την κύρια σύνταξη, για όσους δηλαδή προβλέπεται, έχουνε μηνιαίο 

κάτω των 586,08, οι υπόλοιποι πάνε με αυτό που έχουνε. Επικουρική στο 7,5% προκύπτει ένα ποσό 

43,95 ευρώ το μήνα για υγειονομική περίθαλψη προβλέπεται 6,95%, 40,70 περίπου το μήνα, εφάπαξ 

4% 23,44 και 10 ευρώ το μήνα υπέρ ΟΑΕΔ το οποίο δίνουμε. Συνεπώς στη χαμηλότερη κατηγορία 

προβλέπονται εισφορές 2.824 ευρώ το έτος για εισοδήματα μέχρι 7.032 ευρώ. 

 Παρακάτω έχουμε κάποια παραδείγματα ουσιαστικά τα οποία αναφέρονται σε γενικές 

γραμμές σε τέσσερες περιπτώσεις. Μιλάμε για νέο μηχανικό κάτω 5ετίας με εισόδημα 1.000 ευρώ το 

μήνα, οι εισφορές του θα είναι στα 4.734, είναι υπολογισμένα με το χιλιάρικο. Αν θυμηθούμε ότι προ 

του ’11 οι εισφορές αυτές ήτανε στα 2 χιλιάδες ευρώ. Άνεργος μηχανικός – άλλο παράδειγμα – 

νεοεισερχόμενος με μηδενικό εισόδημα, εξακολουθεί να υπάρχουν οι ίδιες εισφορές 2.824. 

Μηχανικός 10ετίας άνω των 35 χρόνων με εισόδημα 1.500 ευρώ το μήνα, οι εισφορές του εδώ πάνε 

στις 7.041 και μηχανικός ασφαλισμένος προ του ’93 με εισόδημα 2.000 ευρώ το μήνα, οι εισφορές 

του θα πάνε στα 9.348. Ξαναλέω αυτά είναι τα ποσοστά που περιέχει το σχέδιο νόμου. 

 Επειδή προβλεφθήκανε κάποιες μειώσεις αρχικά τους νεοεισερχόμενους, όπου ουσιαστικά 

βάζανε, αυτό είναι ένα σχόλιο, παρένθεση αναφέρεται και παρακάτω, απλά το λέω για τη 

διευκόλυνση της κουβέντας. Αναφέρονται κάποια ποσοστά τα οποία πάνε ουσιαστικά από τους 

νεοεισερχόμενους στα προηγούμενα ποσά, εισφορών δηλαδή τα ποσά περίπου του ’11. Εντάξει εδώ 

έχει κάποιο…, δηλαδή εάν θεωρούμε ότι κάποιος άνεργος μπορεί να καλύπτει, που θα έπρεπε να 

απαλλάσσεται από τις εισφορές ή να έχει ας πούμε επίδομα ανεργίας, καλείται να πληρώσει 2.000 

ευρώ το χρόνο με μηδενικό εισόδημα, καταλαβαίνουμε λίγο την αντίφαση του όλου πράγματος. 

Επίσης συγκρίσεις γίνονται με το νόμο του Βρούτση που ουσιαστικά στην πράξη είχε παγώσει, 

δηλαδή που ήτανε ήδη αρκετά υψηλός. Σε κάποια σημεία βλέπουμε να υπερβαίνει κι αυτό το νόμο. 

Δεν ξέρω εάν πάμε στη λογική του μη χείρον βέλτιστον, αλλά εξακολουθούν τα νούμερα να είναι 

πολύ υψηλά. 

 Για τους μισθωτούς, για τους μισθωτούς αντίστοιχα προβλέπεται ότι ουσιαστικά 

συνεισφέρουν στην κύρια σύνταξη το 6,67%, για το επικουρικό 3,5%, το εφάπαξ 4% και για τον 

κλάδο υγείας 2,55%. Από αυτό για τις κατηγορίες των μισθωτών προκύπτει αύξηση εισφορών, 

δηλαδή μείωση μισθού ουσιαστικά 6,73% επί των μεικτών αποδοχών για τους μέχρι 5ετίας 

ασφαλισμένους, για όσους είναι έως 5 χρόνια ασφαλισμένοι. Αύξηση εισφορών 0,9% επί των μεικτών 
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αποδοχών για όσους είναι από 5 έως 10 χρόνια ασφαλισμένοι και μείωση εισφορών 0,9% επί των 

μεικτών για όσος έχουν πάνω από δέκα χρόνια ασφάλιση. 

 Συμπερασματικά για την πλειοψηφία των μηχανικών που ζουν από τη δουλειά τους 

προκύπτει σημαντική αύξηση εισφορών όπως προείπαμε για τους νεοεισερχόμενους, για τους 

περισσότερους μισθωτούς, για την συντριπτική πλειοψηφία των μισθωτών εργαζομένων με δελτίο 

παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι αμείβονται δηλαδή πάνω – κάτω πάνω από 800 ευρώ το μήνα κι εδώ 

αξίζει να πούμε ότι παρότι αναγνωρίζεται η εξαρτημένη σχέση εργασίας που υποκρύπτει το 

μπλοκάκι, δεν υπάρχει ούτε κατά προσέγγιση να τεθεί το θέμα της κατάργησης του ή να μπούμε σε 

λογική συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι απαγορευμένη λέξη για τα τελευταία έξι χρόνια ας 

πούμε, προφανώς. Και το οποίο ο τρόπος αυτός εργασίας προφανώς στερεί από εργαζομένους 

ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. 

 Οι περισσότεροι αυτοαπασχολούμενοι με ετήσια εισοδήματα πάνω από 9.000 ευρώ μάλλον 

ανεβαίνουν οι εισφορές τους έτσι όπως υπολογίζεται και σε κάποιες περιπτώσεις πάει και 

διπλασιασμός. Αυτό τώρα και σε σχέση με το μνημονιακό νόμο του Βρούτση όπως είπαμε τον 3986 

αλλά και σε σχέση με τα ισχύοντα προ του ’11. Μικρές μειώσεις θα δουν μόνο όσοι έχουν πολύ μικρά 

ή μηδενικά εισοδήματα, οι οποίοι όμως θα έπρεπε να απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

καταβολής εισφορών και θα έπρεπε αντί να υποχρεώνονται να πληρώνουνε να λαμβάνουν επίδομα 

ανεργίας για το οποίο καταβάλλονται εισφορές όλοι οι ασφαλισμένοι τα τελευταία χρόνια. Πολλά 

χρόνια όχι τα τελευταία μόνο.  

 Εδώ αξίζει να πούμε επίσης ότι έχει αναφερθεί στις τελευταίες ρυθμίσεις όπου αλλάζουν τα 

ποσοστά, βγαίνουν κάποιες εκπτώσεις για τους νεοεισερχόμενους, βέβαια τα βάζουνε μία χρονική 

ισχύ διετίας, δηλαδή λένε ότι για τα επόμενα δύο χρόνια θα γίνει έκπτωση 40% σε αυτούς, 30 σε 

κάποιους άλλους, έτσι ώστε να πάνε οι εισφορές κοντά στα προηγούμενα επίπεδα. Ή ας πούμε 

είπαν θεωρητικά και ειπώθηκε ως καλό ότι θα εξετάσει τη δυνατότητα απαλλαγής από την 

υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για όσους βρίσκονται σε αναστολή άσκησης 

επαγγέλματος, πράγμα κατ’ ουσία με τον ένα ή άλλο τρόπο και σήμερα ισχύει, δηλαδή αν κάποιος 

διαγραφεί από το ΤΣΜΕΔΕ, προφανώς…, από το ΤΕΕ προφανώς δεν πληρώνει εισφορές. Αν 

κάποιος κλείσει και τα βιβλία του τώρα ουσιαστικά λένε ότι δεν θα πληρώνεις, αλλά εντάξει το να 

πανηγυρίζουμε δηλαδή όταν βγαίνει κάποιος από το επάγγελμα δεν μπορεί να δουλέψει και οκ δεν 

πληρώνει εισφορές είναι ένα ζήτημα. 

 Αναφέρθηκε επίσης ότι θα δοθεί δυνατότητα για οικονομική ενίσχυση ανέργων μέσω ειδικού 

λογαριασμού του ΟΑΕΔ ενώ δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Εντάξει έχω να πω ότι έχει 

ξανακουστεί αυτό στο παρελθόν αρκετές φορές. 

 Όσον αφορά τις συντάξεις, η πρόταση της Κυβέρνησης αποδέχεται και ενσωματώνει πλήρως 

τη λογική του 3863 του νόμου του Λοβέρδου δηλαδή και η σύνταξη λόγω γήρατος, αναπηρίας και 

θανάτου του φορέα κύριας ασφάλισης θα υπολογίζεται ως το άθροισμα δυο τμημάτων, της εθνικής 

σύνταξης και της ανταποδοτικής. Η εθνική σύνταξη η οποία θα χορηγείται στα 67 έτη ορίζεται σε 384 

ευρώ κάθε μήνα συνδεόμενη με το ΑΕΠ. Ουσιαστικά είναι η σύνταξη για την οποία το κράτος 

εγγυάται την καταβολή της γι’ αυτό το κομμάτι. Η ανταποδοτική σύνταξη θα υπολογίζεται με βάση τα 
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έτη ασφάλισης, τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές, που και εδώ ποικίλουν και 

είναι: για τους μισθωτούς ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια 

του ασφαλιστικού του βίου, ο οποίος μέσος όρος αυτός υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του 

συνόλου των μηναίων αποδοχών δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του και εδώ ως σύνολο 

μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που 

υπόκεινται σε εισφορές καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου, εξαιρουμένων των δώρων 

εορτών και επιδόματος αδείας που τυχόν καταβλήθηκαν. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων 

αποδοχών για τους μισθωτούς μιλάμε πάντα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου 

για κάθε ημερολογιακού έτους πλην του τελευταίου έτους ή τμήματος έτους, κατά το οποίο 

υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης, προσαυξανόμενες κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως 

προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. 

 Για τους αυτοαπασχολούμενους τώρα και για τους αγρότες ισχύει αυτό, για τον υπολογισμό 

του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστικές κατηγορίες βάσει των 

οποίων υπολογίζονταν οι εισφορές για κύρια σύνταξη σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο μέχρι την ισχύ 

αυτού του νόμου και για το διάστημα μετά τη δημοσίευση του νόμου με το εισόδημα, το οποίο 

υπόκεινται σε εισφορές σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 54 του παρόντος νομοσχεδίου καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ασφαλιστικού βίου. 

 Επίσης να πούμε εδώ ότι με το άρθρο 48 παράγραφος 4 του παρόντος, εξαφανίζεται η ειδική 

προσαύξηση, η οποία κατ’ ουσίαν ήτανε σαν μια δεύτερη σύνταξη των μηχανικών, συνεισφέροντας 

άνω του 50% πολλές φορές η συνολική τελική σύνταξη. Άγνωστο παραμένει, θα γίνουν με τις μέχρι 

σήμερα καταβληθείσες εισφορές και αν υπάρχει ο άμεσος κίνδυνος να χαθούν ή όχι. 

 Με δυο παραδείγματα για τις συντάξεις, να πούμε ότι συντάξιμες αποδοχές σύμφωνα με τα 

παραπάνω και μέχρι σήμερα, θα πούμε για τους προ του ’93 αποτελούσε η πρώτη ασφαλιστική 

κατηγορία, 693,35 ευρώ, για όλους προ του ’93 ασφαλισμένους, όπου για 35 χρόνια έβγαινε η κύρια 

σύνταξη η βασική το 384, η ανταποδοτική προβλέπεται ένας συντελεστής 37,52% για τα 35 χρόνια, 

επί το 6,93 που είπαμε πριν προκύπτει 264,  260 ευρώ, άρα προκύπτει σύνολο κύριας σύνταξης του 

ΤΣΜΕΔΕ 644 ευρώ.  Αυτό το κομμάτι σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο βλέπουμε ότι έχει μία 

μείωση 247 ευρώ μόνο στην κύρια σύνταξη. 

 Στο ευνοϊκό σενάριο τώρα ότι η ειδική προσαύξηση θα υπολογιστεί αντίστοιχα και δεν θα 

χαθεί, έχομε επίσης 37,52 για την ειδική προσαύξηση άλλα 260 ευρώ, δηλαδή πάμε σε ένα σύνολο 

σύνταξης ΤΣΜΕΔΕ 904,28. Αντίστοιχα για τα 40 χρόνια προκύπτει ένα σύνολο κύριας σύνταξης 708 

ευρώ και με την ειδική προσαύξηση αντίστοιχα 324, δηλαδή πάμε σε μια συνολική σύνταξη 1.000 

ευρώ. 

 Βλέπομε λοιπόν μία άμεση μείωση για τις συντάξεις σε ορισμένες περιπτώσεις άνω του 28% 

στις περισσότερες, ενώ ο επανϋπολογισμός τους με τα νέα δεδομένα, προσωπικές διαφορές 

συντελεστές αναπλήρωσης για τους ήδη συνταξιούχους, θα οδηγήσει πολύ σύντομα σε αντίστοιχες 

περικοπές και σε αυτούς. Αυτό είναι ένα άγνωστο πεδίο λίγο αλλά εκεί οδεύει μάλλον. 

 Είναι γεγονός ότι ήδη η πλειοψηφία των ασφαλισμένων έχει σχεδόν ολοκληρωτικά απωλέσει 

την εισφοροδοτική της ικανότητα λόγω των διαδοχικών αυξήσεων στις εισφορές και τη φορολογία, 
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αλλά και την αναδουλειά των τελευταίων ετών. Με το παρόν νομοσχέδιο αναμένεται να συνεχιστεί η 

εξώθηση εκτός επαγγέλματος, εκτός χώρας και εκτός υγειονομικής περίθαλψης μεγάλης μερίδας 

αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων. Εντείνεται επίσης η συγκέντρωση της όποιας παραγωγικής 

δραστηριότητας σε μεγάλα συγκροτημένα εταιρικά σχήματα, τα οποία έχουν νόμιμες διεξόδους 

φοροαποφυγής, καθώς επίσης εντείνεται και η υπαλληλοποίηση, προλεταριοποίηση των 

εργαζομένων επιστημόνων. Ανοίγει ο δρόμος για την πλήρη ιδιωτικοποίηση έτσι της κοινωνικής 

ασφάλισης, αφού πρώτα λεηλατηθούν ταμεία και δημιουργηθεί το κατάλληλο υποκείμενο 

κατεστραμμένων αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων. 

 Για τους λόγους αυτούς, όλους τους παραπάνω δηλαδή, εντείνουμε την αντίδρασή μας και 

κλιμακώνουμε τις δράσεις μας, όλοι μαζί και σε συνεργασία με άλλους πληττόμενους κλάδους, 

διεκδικώντας άμεση δραστική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και διατήρηση των συντάξεων. 

Κατάργηση της ανταποδοτικότητας και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, ασφαλιστικό με κοινωνικό 

αναδιανεμητικό χαρακτήρα. Επιστροφή των κλεμμένων αποθεματικών των ταμείων, άμεση 

αποδέσμευση του ΤΣΜΕΔΕ από την Τράπεζα Αττικής και το χρηματιστήριο, διοικητική και οικονομική 

αυτοτέλεια του ΤΣΜΕΔΕ, δημόσια καθολική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, δωρεάν αποκλειστικά 

κρατική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επίδομα ανεργίας για όλους, ανεξάρτητα από χρέη στο 

ταμείο, διατήρηση της δυνατότητας εγγυοδοσίας στο ταμείο για τους μελετητές και τους εργολήπτες, 

κατάργηση του ΚΕΑΟ και του νόμου για τις κατασχέσεις, ακύρωση της βεβαίωσης των ασφαλιστικών 

χρεών των εργαζομένων στην Εφορία, κατάργηση της υποχρεωτικής κατάθεσης βεβαίωσης της 

ασφαλιστικής ενημερότητας για πρόσβαση στην εργασία. Ενώ προτείνουμε και καλούμε όλους τους 

μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων να αντιδράσουμε ξεκινώντας από άμεσες και ουσιαστικές δράσεις 

όπως, αποχή των μηχανικών από επιβλέψεις των δημοσίων έργων, αλλά και από τη συμμετοχή τους 

σε όλες τις επιτροπές έργων. Διακοπή πρόσβασης και χρήσης των συστημάτων ηλεκτρονικών 

εφαρμογών του ΤΕΕ, ενεργή συμμετοχή του συνόλου των μηχανικών σε όλες τους τις κινητοποιήσεις 

που οργανώνονται σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο με απαρχή την πορεία της Πέμπτης, την 

απεργία, την απεργιακή πορεία της Πέμπτης και κάλεσμα όλων των επιστημονικών κλάδων 

ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ αρχικά, αλλά και κάθε πληττόμενου κλάδου στη συνέχεια σε άμεσες κοινές 

δράσεις και αντιδράσεις. 

 Αυτά, ευχαριστώ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Κλάδο και τώρα θα ανοίξει 

κατάλογος ερωτήσεων πάνω στην εισήγηση, παρακαλώ ερωτήσεις.  

 Γιάννη θα σε ρωτήσω εγώ δύο ζητήματα πάνω στην εισήγηση σου. Πρώτον, σχετικά με το 

ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης…  (αλλαγή κασέτας) 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Και δεύτερον αναφέρεις για εταιρικά σχήματα, εάν θέλεις να μας 

αναλύσεις αν γνωρίζεις τι προβλέπει για τα εταιρικά σχήματα και τις περιπτώσεις των ΑΕ και τις 

περιπτώσεις των ΟΕ. 
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ΚΛΑΔΟΣ:  Να ξεκινήσω σε σχέση σε αυτό με τη σύνταξη, προφανώς από την ισχύ του νόμου και 

μετά για το ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξης, υπολογίζεται με βάση τις εισφορές που έχεις δώσει, 

δηλαδή με βάση το εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος είναι τυχερός ή άτυχος, δεν ξέρω τώρα, 

έχω πολύ εισόδημα, δίνει υψηλές εισφορές θα πάρει και υψηλότερη σύνταξη, ανταποδοτική 

τουλάχιστον.  

 Το κομμάτι τώρα αυτών που έχοντας χαμηλό εισόδημα θα μπαίνουν ουσιαστικά με 

χαμηλότερες εισφορές συγκριτικά με τους άλλους, θα οδηγηθούν και σε μικρότερη ανταποδοτική 

σύνταξη. Αυτό είναι ξεκάθαρο από την ισχύ του νόμου και μετά. Είναι λίγο θολό το τι θα γίνει με τους 

ήδη  υπάρχοντες συνταξιούχους, το πώς θα  υπολογιστούν με συντελεστές προσωπικής διαφοράς 

κ.τ.λ. Οι συντελεστές επίσης που ορίζονται και αυτό δεν το είπα πριν, αλλά ουσιαστικά έχουν 

θεσπιστεί κάποια άλλα ποσοστά αναπλήρωσης που ποικίλουν με τα έτη ασφάλισης. Σε αυτό το 

κομμάτι αξίζει να πούμε ότι δεν ξέρω εάν είναι θεμιτό το κομμάτι της κύριας σύνταξης, που θεωρητικά 

το εγγυάται το κράτος ότι θα δίνεις αυτά τα 384, δεν ξέρω και αυτά με πιθανοτικά μικρότερα χρόνια 

εργασίας θα απομειώνεται. Αν δηλαδή το 384 θα το εγγυάται και θα το δίνει, είτε ας πούμε βγεις με 

40 χρόνια ασφάλισης είτε βγεις με λιγότερα γιατί προκύπτουν και άλλοι συντελεστές για το κομμάτι το 

ανταποδοτικό σίγουρα για τα μικρότερα χρόνια. 

 Το άλλο που θέλω να πω για το δεύτερο που με ρωτήσατε το κομμάτι που αφορά τα 

τραπεζικά. Το πώς μπορεί να αλλάξει ένα εταιρικό σχήμα, προφανώς μπορεί να παίξει με τα 

εισοδήματά του και να τα διανείμει εσωτερικά στην εταιρεία με τέτοιο τρόπο ώστε να γλυτώσει 

εισφορές από αυτό. Δηλαδή να παρουσιάσει και να καλεστεί να πληρώσει ένα εταιρικό σχήμα 

εισφορές χαμηλότερες, να τα διανείμει διαφορετικά.  

 Τώρα η διαφορά με ΕΠΕ και ΟΕ δεν το ξέρω, δεν γνωρίζω τι ακριβώς προβλέπεται γι’ αυτό, 

αλλά… 

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΚΛΑΔΟΣ: Ναι, ναι, έλα, έλα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μισό λεπτό Γιάννη, αν ολοκλήρωσε ο Γιάννης τότε σε παρακαλώ 

εδώ για να καταγραφεί. Δεν βοηθάς το Γιάννη βοηθάς όλους τους παρευρισκόμενους. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Το 384 είναι εγγυημένο και για τα 15 χρόνια, είναι εγγυημένο γι’ αυτό και το έχουνε 

βάλει πλαφόν. 

 Όσον αφορά τα σχήματα εάν κρατήσουν το κεφάλαιο για επένδυση φυσικά δεν έχει να 

αποδώσει και ασφάλιστρα. Εάν όμως πάει να το διαμοιράσει στους μερισματούχους, τότε οι 

μερισματούχοι θα πρέπει να αποδώσουν επί των ασφαλίστρων που αναλογούν, το ποσοστό έτσι; 

Αυτό. είναι στο σχέδιο, είναι στο σχέδιο.  Ναι μόνο εάν… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συγγνώμη συνάδελφοι όποιος θέλει θα πάρει μετά το Γιάννη το 

λόγο, να μην κάνουμε διάλογο. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μόνο εάν συνεχίζεις να διακινείς για επενδύσεις και για εξοπλισμό δεν ξέρω τι τα 

κέρδη τέλος πάντων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο Γιάννης έκανε σαφές το εξής, ότι στις περιπτώσεις των ΟΕ 

όπου το μισό κέρδος πηγαίνει απευθείας στους μετόχους εκεί φορολογείται, το λέω φορολογείται 

γιατί όλοι καταλάβατε ότι δεν είναι ασφαλιστικό αυτό φορολογικό είναι έτσι μιλάμε για δεύτερη 

φορολογία ουσιαστικά. Το ποσοστό λοιπόν πάει επί του ποσού το οποίο πάει στο μέτοχο και στην 

ΑΕ όσο δεν διανέμεται το κέρδος… 

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  Αυτό που λέτε δεν ισχύει καθόλου, αυτό που λέτε ίσχυε παλιά, για τις ΕΠΕ και για τις 

ΟΕ…, (δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου) 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δεν κάνουμε διάλογο όποιος θέλει να τοποθετηθεί μετά και για τις 

ΑΕ όταν διανέμεται μέρισμα στους μετόχους το μέρισμα αυτό συνυπολογίζεται και έτσι πάλι  

ποσοστό δίνει ο μηχανικός στο ασφαλιστικό. 

 Παρακαλώ άλλες ερωτήσεις ή τοποθετήσεις… 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Να συμπληρώσω στην απάντηση. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Για τις ερωτήσεις, ναι ωραία, ο Κώστας ο Μπάκιντας.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Αυτό που είπε ο Γιάννης δεν το γνωρίζω, αλλά δεν γνωρίζω…, έτσι το είπαν 

προφορικά, δεν ξέρω αν προβλέπεται στο σχέδιο. Βάζω έναν προβληματισμό σε αυτό και λέω το 

εξής, μία εταιρεία η οποία έχει μηχανικούς μετόχους και έχει και μπακάληδες μετόχους, όσοι 

μηχανικοί παίρνουν κέρδη μέσω τιμολογίου προφανώς θα επιβαρυνθούν με την εισφορά την 

ασφαλιστική με το ποσοστό που προβλέπεται από το νομοσχέδιο. Όταν όμως η εταιρεία διανείμει 

κέρδη καταρχήν στις Ανώνυμες δεν είναι δυνατόν να διανείμει κέρδη και να υπάρχει εισφορά, δεν 

μπορώ να καταλάβω πως μπορεί να γίνει αυτό να υπάρχει ασφαλιστική εισφορά σε διανομή κερδών. 

Αυτό το είπαν βέβαια, δεν ξέρω πως μπορεί να γίνει αυτό. Αν την βάλει την εισφορά στο φυσικό 

πρόσωπο μηχανικό τότε αυτό θα καταπέσει στο δικαστήριο κατευθείαν διότι δεν μπορεί δύο μέτοχοι 

εταιρείας ο ένας να έχει επιβάρυνση διαφορετική από τον άλλο. Δεν το έχω δει στο νομοσχέδιο όμως 

να το γράφει. Θα ήθελα δηλαδή εάν κάποιος το ξέρει να μας πει πού ακριβώς προβλέπεται. 

 Τώρα ήθελα να προσθέσω περισσότερο για πληροφορία, εδώ έχουμε ένα διάγραμμα που 

κυκλοφόρησε που το είχε βγάλει Πρόεδρος του στατιστικού οργανισμού πρέπει να είναι αυτό 

ΕΣΤΑΜΕΔΕ, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, ο Ιωάννης Κατσούλης, ο οποίος έχει εδώ πέρα κάνει μια 

καλή δουλειά για τη συνολική περιουσία του ΤΣΜΕΔΕ. Κι έχει εδώ ένα διάγραμμα με το PSI πως από 
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τα 4 δισεκατομμύρια βούλιαξε στο 1.300.000 περίπου, διότι δεν ήταν μόνο αυτά που πήραν άμεσα, 

ήταν συνολικά η αποτίμηση το οποίο ήτανε προφανώς η μεγαλύτερη καταστροφή που έχει υπάρξει 

σε ασφαλιστικά ταμεία. 

 Από τότε όμως έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι υπάρχει μία ανοδική πορεία. Δηλαδή 

παρά το ότι υπήρξαν αυξήσεις στις εισφορές και μείωση του ποσοστού συναδέλφων που πλήρωναν 

και μείωση των εγγραφών στο ταμείο στο ΤΕΕ και στο ΤΣΜΕΔΕ, παρόλα αυτά υπήρξε περίπου 500 

εκατομμύρια αύξηση της περιουσίας του ταμείου τα τελευταία χρόνια. Το οποίο ερμηνεύεται 

ποικιλοτρόπως, όμως σίγουρα μία ερμηνεία είναι και το ότι κάθε άλλο παρά μη βιώσιμο ήταν το 

ταμείο και οπωσδήποτε και πριν το PSI δεν το συζητάμε αυτό καθόλου. 

 Θα ήθελα και αυτό να το καταθέσω και είπε ο Γιάννης επίσης ως ενημέρωση από τον 

Κατρούγκαλο μετά που κατατέθηκε το νομοσχέδιο έχουν υπάρξει διάφορες δηλώσεις που όμως δεν 

έχουνε καταγραφεί. Έχουνε ενδιαφέρον με την έννοια ότι για πρώτη φορά μπαίνει η απαλλαγή από 

υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για όσους βρίσκονται σε αναστολή του 

επαγγέλματος. Τι εννοούμε αναστολή κ.τ.λ. και για οικονομική ενίσχυση των ανέργων, για πρώτη 

φορά μπαίνει στο τραπέζι αυτό. Δεν έχουν όμως καταγραφεί ως προτάσεις επίσημες, δεν έχουν μόνο 

προφορικά έχουν γίνει αυτά, δεν υπάρχουν στο νομοσχέδιο. Αυτά. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο Γιάννης ο Σχινάς.  

 

ΣΧΙΝΑΣ:  Εφόσον το ανοίξαμε, στην πραγματικότητα τώρα δεν συζητάμε αυτό που φέρανε τα παιδιά, 

αλλά συζητάμε το… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συγγνώμη, συγγνώμη να είναι σαφές το πλαίσιο, οι ερωτήσεις επί 

της… 

 

ΣΧΙΝΑΣ:  Μια διευκρίνιση ως προς αυτό το θέμα… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Των εταιρειών; 

 

ΣΧΙΝΑΣ: Των εταιρειών ναι. 

 Στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να δούμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ξεκομμένο από το 

φορολογικό που έρχεται και αυτό γιατί στον τρόπο προσδιορισμού των εισφορών μας λέει, των 

εισφορών όχι των δικών μας οποιουδήποτε εφόσον το κάνει ενιαίο το ταμείο λέει ότι θα πληρώνουμε 

εισφορές με βάση το εισόδημα το οποίο αποκτούμε από την εργασία μας.  

 Αυτό που έχουν αφήσει να διαρρεύσει για το φορολογικό είναι ότι τέρμα τα αυτοτελώς 

φορολογούμενα ποσά. Στα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά είναι και αυτά τα μερίσματα των 

εταιρειών ή όλες αυτές οι ιστορίες, οι οποίες κάλλιστα μπορούν να προστεθούνε και να σου βγάλουνε 

ένα εντελώς διαφορετικό εισόδημα από αυτό που βγαίνει μόνο με τα μπλοκάκια που κόβουμε με τις 

αποδείξεις, τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. Δεν είναι σίγουρο τίποτα παιδιά. Ναι για το 
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φορολογικό, δεν είναι τίποτα σίγουρα, γι’ αυτό λέω ότι δεν είναι ερώτηση παιδιά είναι συμπλήρωση, 

γιατί εδώ πρέπει να καταλάβουμε γιατί συζητάμε, δεν είναι ξεκομμένο από το φορολογικό. Εκεί θα 

είναι το μεγάλο χτύπημα γιατί εκεί θα φορολογηθούν όλα ενιαία, θα μπούνε τέτοιο. Ναι μεν θα 

πληρώνουμε λιγότερο φόρο γιατί θα μπαίνουνε στα έξοδα, αλλά το 29 γίνεται 38,5 με το…, σαν 

διευκρίνιση το είπα και τίποτα άλλο. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αυτό ουσιαστικά, γι’ αυτό το λόγο έκανα την ερώτηση για να 

υπάρξει ένας προβληματισμός, γιατί μακάρι να υπήρχε ένας εύκολος τρόπος να μειωθεί η τελική 

φορολογία μέσα από εταιρικά σχήματα, αλλά ούτε αυτό διαφαίνεται με σιγουριά αυτή τη στιγμή. Είναι 

όλα θολά, θα δούμε, θα δούμε στη συνέχεια. 

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εάν δεν είναι ουσιαστικό να προχωρήσουμε. 

 Άλλη ερώτηση επί της εισήγησης της ΑΜΑΚ; Όχι, κλείνουν λοιπόν οι ερωτήσεις και 

προχωρούμε στην επόμενη εισήγηση, ποιος θα είναι εισηγητής από την πλευρά της ΔΗΣΥΜ; 

Παρακαλώ τον εκπρόσωπο της ΔΗΣΥΜ να έρθει στο βήμα. 

 Ο Οδυσσέας ο Σγουρός έχει το λόγο. 

 

ΣΓΟΥΡΟΣ:  Συνάδελφοι νομίζω ότι μετά την εισήγηση του Γιάννη του Κλάδου, ο οποίος ασχολείται 

ενεργά και συστηματικά με τα σχετικά ζητήματα και με τα οποία νομίζω ότι εγώ προσωπικά αλλά και 

όλοι μας καλυπτόμαστε απόλυτα, εγώ θα ήθελα να εκτρέψουμε λίγο τη συζήτηση σε ένα πιο πολιτικό 

προσδιορισμό των πραγμάτων, γιατί θεωρώ ότι εάν συζητούμε μόνο νομοτεχνικές λεπτομέρειες του 

επερχόμενου νομοσχεδίου χάνουμε το δάσος. 

 Όπως ξέρετε πριν από μερικές μέρες πανηγύριζε ένα κομμάτι Ελλήνων ψηφοφόρων γιατί 

εκλέχθηκε αρχηγός ενός κόμματος ένας μεταρρυθμιστής. Υπάρχει νομίζω μία μεγάλη, μία τεράστια 

διαδικασία παραπλάνησης αυτή την περίοδο, έχουμε μπερδέψει την έννοια μεταρρύθμισης με την 

έννοια της απορρύθμισης. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή από εδώ και πέρα δεν είναι ποιοι 

μεταρρυθμιστές θα αναλάβουνε τύχες πολιτικές για τη χώρα, το θέμα είναι πως θα ενταθεί και θα 

ολοκληρωθεί η διαδικασία απορρύθμισης που έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει όπως ξέρετε από τις 

αρχές ήταν στα μέσα της 10ετίας του 2000, αλλά ουσιαστικά πάει πολύ πίσω, γιατί ξεκινάει αμέσως 

μετά το ’73. Τη 10ετια του ’80 με τη Θάτσερ και τον Ρέιγκαν και τις απόψεις της Άυν Ράντ που 

επηρεάσανε οικονομικά και παραγωγικά τον καταμερισμό του κόσμου. Και βέβαια το 1999 με το 

νόμο ταφόπλακα του «δημοκρατικού» προέδρου Κλίντον ο οποίος κατήργησε τις δεσμεύσεις του 

Μπρέτον Γουντς, που ξέρετε πάρα πολύ καλά τι αντιπροσωπεύανε. Μέχρι το 1999 οι τράπεζες 

μπορούσανε να παρέχουν μόνο τραπεζικές υπηρεσίες ή να ασκούνε δραστηριότητες στο χώρο τον 

καθαρά τραπεζικό. Μετά το 1999 οι τράπεζες πια παγκοσμίως και αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια και θα σας πω γιατί, έχουν αναλάβει πιο ενεργούς ρόλους. Έχουνε μπει στο μεγάλο 

χρηματοπιστωτικό παιχνίδι, στην αγορά προϊόντων και στη διαχείριση κεφαλαίων, στα φαντς, στα 
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σουάπς, όλα αυτά τα εξωτικά προϊόντα τα οποία συγκροτούνε το μεγάλο κόλπο το οποίο εξελίσσεται 

για τη διεθνή οικονομία. 

 Αισθάνομαι πραγματικά αδυναμία αυτή την περίοδο πολιτικά να βρω ένα ερμηνευτικό πλαίσιο 

για να κατανοήσω πως εξελίσσονται τα πράγματα, αλλά θεωρώ ότι αν σταθούμε μόνο στα μικρά τα 

δικά μας που δεν είναι και μικρά γιατί μας αφορούνε και έχουν να κάνουνε με ανθρώπους και δεν 

σταθούμε λίγο στα μεγάλα, έχουμε πραγματικά χάσει το δάσος όπως είπα εστιάζοντας στο δέντρο. 

 Έλεγα προηγουμένως πειράζοντας το συνάδελφο Ορφανό ότι, ξανά διαβάζοντας 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ, το είχα κόψει από το ’80 μου φαίνεται ότι ούτε ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ φτάνει, λέει λίγα 

πράγματα. Εγώ θα σας πρότεινα εάν βρείτε μπροστά σας Άσκε Σάσεν όπου τη βρείτε είναι 

κοινωνιολόγος καθηγήτρια στο Σικάγο Ολλανδικής καταγωγής, είχε έρθει και στην Αθήνα πέρυσι για 

μια ομιλία, νομίζω ότι σε αυτό το βιβλίο τα λέει όλα. Χωρίς έλεγχο και μότο για εθνική κυριαρχία η 

μετανάστευση και ιδιότητα του πολίτη την εποχή της παγκοσμιοποίησης.  

 Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι πολύ μικρό μέρος μιας εικόνας μεγάλης. Θεωρώ 

ότι η εξέλιξη από εδώ και πέρα θα είναι δυσμενέστερη. Όλα αυτά τα πολύ φιλόδοξα για μια εθνική 

σύνταξη 600 ή 700 ευρώ που θα αφορά και τους μηχανικούς, φανταστείτε, νομίζω ότι σε λίγο καιρό 

ίσως, σε 2-3 ακόμα δεν θα τα συζητάμε καν. 

 Προσπάθησα να αποδελτιώσω ανακοινώσεις και θέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου ή και 

θέσεις της Δημοκρατικής Συμπαράταξης διατυπωμένες με διάφορους τρόπους και ξεκινώντας από το 

2013 στο τελευταίο εμβληματικό τεύχος του ΤΑΥ με νούμερο 100 διαβάζω. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλώ Οδυσσέα, θα κάναμε την εισήγηση υποτίθεται και 

τοποθετήσεις θα κάνουμε μετά. 

 

ΣΓΟΥΡΟΣ: Ναι, μην με διακόπτεις όμως Μιχάλη, δεν μπορώ να μιλάω μόνο με νούμερα έτσι; 

Πολιτικά πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ασφαλώς, ασφαλώς στις τοποθετήσεις, ασφαλώς. 

 

ΣΓΟΥΡΟΣ:  Το 2012 ήταν ένας ακόμα οδυνηρός χρόνος για την ελληνική κοινωνία και τους 

μηχανικούς. Οι εκφραστές του συστήματος της αγοραίας χυδαιότητας κατάφεραν να προχωρήσουν 

σε περισσότερες επαχθείς ρυθμίσεις, για όλους μας επιτείνοντας τη διάλυση του κοινωνικού κράτους 

και της δημόσιας ασφάλισης, περιορίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα στρατηγικών τομέων της 

παραγωγικής δομής του τόπου, ενισχύοντας απροκάλυπτα τα προνόμια του διεθνούς και του 

ντόπιου κεφαλαίου και υλοποιώντας την πιο εκτεταμένη κατεδάφιση εργασιακών και ασφαλιστικών 

δικαιωμάτων που είχε κατακτηθεί μεταπολεμικά, με πολύχρονους πολιτικούς και κοινωνικούς 

αγώνες. Ανακοίνωση του Γενάρη του 2013 και καταλήγει. Με τις ρυθμίσεις που έχουν επιβληθεί 

σήμερα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα οι μηχανικοί ουσιαστικά επιχειρείται να συντριβούν και να 

αποτελέσουν το νέο επιστημονικό προλεταριάτο που θα βιώσει με όλους τους τρόπους την 

απαξίωση, την ανεργία και την υποαπασχόληση και κυρίως θα υποχρεωθούν να αναζητήσουν τύχη 



   σελίς 15           ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ   ΤΟΥ   Τ .Ε.Ε. /Τ .Α.Κ.  

 

σε μια νέα μεταναστευτική έξοδο, σε χώρες ενός εκτεταμένου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, που θα 

μετατρέπει τις περισσότερες χώρες και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες του μεσογειακού νότου, σε 

προορισμούς φθηνής εργατικής δύναμης. Μέλη ενός διαρκούς διευρυνόμενου και εξαθλιωμένου 

τρίτου κόσμου. 

 Ο Γιάννης πολύ εύστοχα παρατήρησε – ο Κλάδος – προηγουμένως στην τοποθέτησή του, ότι 

τα μητρώα των ελεύθερων επαγγελματιών των μηχανικών πρέπει να περιοριστούνε δραστικά. Αυτή 

τη στιγμή όπως ξέρετε είναι σε δραστηριότητα σχετική μεγάλη ή μικρή δεν έχει σημασία περίπου 

100.000 μηχανικοί, είναι σαφές ότι μάλλον η μελέτη που μας είχε ανακοινώσει πριν από τρία χρόνια ο 

σημερινός Υπουργός ΥΠΟΜΕΔΥ και τότε Πρόεδρος του ΤΕΕ που είχε έρθει στο Ηράκλειο, ότι 

σύμφωνα με τις μελέτες του Τεχνικού Επιμελητηρίου η χώρα χρειάζεται 25 – 30.000 μηχανικούς και 

έχει 100.000, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το κάνουμε πράξη. 

 Είναι σαφές ότι με τις προβλέψεις του ασφαλιστικού νομοσχεδίου ή φορολογικού νομοσχεδίου 

όπως θέλετε ονομάστε το, αλλά και με το επαχθέστερο φορολογικό που έρχεται, ουσιαστικά δεν θα 

μετράμε πια το άθροισμα εάν είναι από 90 έως 105% αυτών που πρέπει να καταβάλει ένας 

άνθρωπος που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο χώρο των μηχανικών. Ουσιαστικά πια θα 

πρέπει να απαντήσουμε σε μια διπολική απάντηση του τύπου, πρέπει να συνεχίσεις ή δεν πρέπει να 

συνεχίσεις να δουλεύεις; Νομίζω ότι αυτή θα είναι η απάντηση στα επόμενα χρόνια που πρέπει να 

δώσουν οι περισσότεροι από εμάς.  

 Νομίζω συνάδελφοι ότι πραγματικά αυτό που συνέβη από το 2010 μέχρι το 2014-15 με την 

πρώτη μνημονιακή λαίλαπα όπως την αποκαλώ εγώ προσωπικά, με τις κυβερνήσεις και τις 

συγκυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, τις οποίες νομίζω στο Τεχνικό Επιμελητήριο 

σχεδόν με ένα τρόπο μάλλον ομόφωνο έτσι είχαμε καταδικάσει όλοι, έγινε μία φοβερή διαδικασία για 

την πλήρη διάλυση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με τη δραστηριότητά μας.  

 Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω; Να σας θυμίσω μερικά; Να σας θυμίσω το 

πλαίσιο παραγωγής μελετών και έργων του δημοσίου; Αυτή τη στιγμή είναι σαφές ότι δεν υπάρχει 

κανένα πλαίσιο γιατί έχουν πολύ απλά σταματήσει να παράγονται μελέτες. Η χώρα φαίνεται αυτή ότι 

δεν έχει καμία ανάγκη πια να παράγει μελετητικό έργο γιατί δεν την ενδιαφέρουν τα ζητήματα καμίας 

παραγωγικής ανασυγκρότησης. Δεύτερον, να σας θυμίσω τη ρύθμιση τη φοβερή περί νόμιμων 

και συμφωνηθεισών αμοιβών; Αυτά τα έχουμε ζήσει νομίζω τα προηγούμενα χρόνια και τα έχομε 

βιώσει πια ο καθένας με έναν τρόπο και στο επίπεδο το επαγγελματικό. 

 Θεωρώ λοιπόν πως σήμερα η μόνη απάντηση που μπορεί να υπάρχει είναι όσο γίνεται πιο 

ενεργή στράτευση και συστράτευση με όλες τις δυνάμεις που εναντιώνονται σε αυτή την παραγωγική 

πια διάλυση που ετοιμάζεται για τη χώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή δύο μεγάλες κατηγορίες 

οι οποίες είναι στους δρόμους, δηλαδή από τη μια μεριά ο κόσμος των αγροτών που δεν είναι όλοι 

προνομιούχοι οι Θεσσαλοί μεγαλοαγρότες και ο κόσμος ενός μεσαίου επιστημονικού δυναμικού 

βρίσκονται και απ’ ό,τι φαίνεται να συνεχίσουνε να βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση το επόμενο 

διάστημα. Είναι σαφές ότι αυτό το οποίο επέρχεται και εμένα αυτό με ανησυχεί, κυρίως είναι πολύ 

χειρότερο, γιατί αποτελεί μέρος αυτού που σας είπα, ενός πιο μεγάλου σεναρίου, που θεωρώ ότι σε 

αυτό πρέπει να είμαστε και δίκαιοι. Σε καμία περίπτωση η τοποθέτησή μου, οι απόψεις μου δεν 



 Συνεδρίαση 2
η
         2

η ς
  Φεβρουαρίου   2016             σελίς   16 

 

έχουνε τη διάθεση μιας αντικυβερνητικής ρητορίας, ίσα – ίσα είναι πραγματικά απογοητευτικό το ότι 

μια Κυβέρνηση όπως κι αν την λένε της Αριστεράς ή η πρώτη Κυβέρνηση της Αριστεράς ή εν πάση 

περιπτώσει όπως προσδιορίζεται με όλες τις ενστάσεις που μπορεί να έχει κανείς, έφτασε στο σημείο 

να προχωρήσει άνευ όρων μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε δεσμεύσεις και πρακτικές και κυρίως σε μια 

ξεκάθαρη πολιτική που δυστυχώς συνεχίζει και ολοκληρώνει την κατάσταση που είχαμε βιώσει τα 

τρία – τέσσερα τελευταία χρόνια. 

 Πραγματικά υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα από εδώ και πέρα, δεν είναι δυνατόν να 

αποσυνδέεται ούτε η τύχη η δική μας, ούτε η τύχη της ελληνικής κοινωνίας από ένα συνολικότερο πια 

σχέδιο αφήγησης από ένα άλλο φαντασιακό που χρειάζεται η χώρα.  

 Είναι σαφές ότι σήμερα βέβαια δεν είμαστε στο τέλος του 19
ου

 αιώνα, δεν είμαστε στην εποχή 

της πρώτης και κατόπιν της δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης. Ο 20
ος

 αιώνας ξέρετε πάρα πολύ 

καλά ότι διαφοροποίησε πάρα πολλά ζητήματα, από την άλλη μεριά όμως πρέπει να έχουμε υπόψη 

μας, εγώ τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω, ότι δεν ξέρω αν αυτή η ελληνική Κυβέρνηση που 

έχουμε αυτή τη στιγμή εκφράζει έστω και κατά ένα μέρος πολιτικά τις προτεραιότητες που είχανε μπει 

τα τελευταία χρόνια μέσα από την τεράστια αγωνιστική κινητοποίηση των Ελλήνων που καλά έκανε 

και συνέτριψε τους ιδιωματισμούς τους πολιτικούς της προηγούμενης 5ετίας. Θεωρώ ότι μάλλον 

υπακούει σε ζητήματα ρυθμίσεων ή μάλλον τη διαδικασία απορρύθμισης που σας είπα στην αρχή και 

δεν είναι τυχαίο ότι αυτή την περίοδο τα δυο μεγάλα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα, νομίζω 

ότι είναι δυο συγκοινωνούντα για μένα ζητήματα, είναι το ζήτημα λέει το προσφυγικό και το 

ασφαλιστικό. Νομίζω ότι είναι ακριβώς ίδιας…, είναι μάλλον δυο όψεις του ίδιου νομίσματος.  

Είναι σαφές ότι υπάρχει ένας κόσμος αλλού ο οποίος εγκαταλείπει τις εστίες του, φεύγει από 

ζώνες πολέμων και ληστρικής εκμετάλλευσης πρώτων υλών και πόρων. Ολόκληρες χώρες 

καταστρέφονται, ένας κόσμος απελπισμένων διακινείται πια προς τις «αναπτυγμένες χώρες» της 

Ένωσης. Βλέπετε πάρα πολύ καλά ότι η Ένωση ήδη είναι σε φάση να μας πετάξει έξω, έτσι συζητάει 

διάφορα σενάρα. 

Η Ελλάδα έχει σταθεί με έναν τρόπο στο ζήτημα των προσφύγων τουλάχιστον στο 

ανθρωπιστικό επίπεδο, αυτό πρέπει να το λέμε. Αρνείται να δει το προσφυγικό ως ένα ζήτημα που 

πρέπει να το χώσουμε κάτω από το χαλί και καλά κάνει η Κυβέρνηση νομίζω και στέκεται με έναν 

τέτοιο τρόπο, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι η…  (αλλαγή κασέτας) 

 

ΣΓΟΥΡΟΣ:  …της καθημερινής δραστηριότητας, τα ζητήματα που έχουν να κάνουνε με τις ρυθμίσεις 

σε όλα τα επίπεδα, πρέπει σε κάθε περίπτωση να συνδέονται με τα ζητήματα που τρέχουν διεθνώς. 

Με το ζήτημα το προσφυγικό και με το ζήτημα της απόλυτης επιβολής πια μιας διεθνούς ελίτ μαφίας, 

η οποία λειτουργεί με υπερεθνικό τρόπο, έτσι δεν έχει καμία δημοκρατική νομιμοποίηση και μπορεί 

ουσιαστικά να συντρίβει Κυβερνήσεις όπως νομίζω ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα, 

γιατί έχουμε μία Κυβέρνηση δυστυχώς η οποία συντρίβεται από το βάρος ακριβώς αυτών των 

πιέσεων. 

 Στο επίπεδο το πολύ πρακτικό θα ήθελα να πω όπως είπα και στην αρχή, συμφωνώ απόλυτα 

με την προσέγγιση του συνάδελφου του Γιάννη του Κλάδου. Νομίζω ότι το λιγότερο που μπορούμε 
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να έχουμε να κάνουμε σήμερα, είναι να σταθούμε ως Τεχνικό Επιμελητήριο με έναν τρόπο στο 

ζήτημα, βάζοντας πάντα ένα πολιτικό πλαίσιο, το οποίο θα βλέπει την πραγματικότητα με ένα ευρύ 

τρόπο και παράλληλα βέβαια καταθέτοντας προτάσεις οι οποίες πολύ φοβάμαι συνάδελφοι ότι θα 

πάνε στο καλάθι των αχρήστων. 

 Αυτά προς το παρόν, επιφυλάσσομαι στη συνέχεια. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε το συνάδελφο Οδυσσέα για την άποψή του, τονίζω 

επί της διαδικασίας ότι το ορθό είναι να διαβάζονται οι εισηγήσεις και μετά να προχωρούμε σε 

ερωτήσεις και τοποθετήσεις. 

 Παρακαλώ ο λόγος στον Γιάννη τον Αναγνώστου. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Καλησπέρα και από μένα ξανά, δεν άφησε πάρα πολλά ο Γιάννης ο Κλάδος που να 

μην τα ανέλυσε, επομένως θα σας διαβάσω εγώ αφού έκανε την τοποθέτηση όσον αφορά το 

πολιτικό πλαίσιο ο Οδυσσέας. Θα σας διαβάσω ένα διεκδικητικό πλαίσιο που έχουμε συντάξει 

σχετικά με το νομοσχέδιο.  

 Με δεδομένο λοιπόν ότι το ασφαλιστικό έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου κάθε απόπειρα για 

βελτίωση μόνο με τα εργαλεία του ίδιου του συστήματος είναι αδιέξοδοι και οδηγεί διαρκώς σε νέες 

περικοπές.  Με δεδομένο ότι η οργάνωση και η λειτουργία του ασφαλιστικού αποτυπώνει όλες τις 

παθογένειες της πλειοψηφίας του πολιτικού συστήματος, οι οποίες επιβραβεύτηκαν σταθερά μέχρι 

και τις τελευταίες εκλογές από τους πολίτες. Μεγάλες υποσχέσεις χωρίς καμία τεκμηρίωση και μερική 

ικανοποίηση των κομμάτων και συντεχνιακών ομάδων βραχυπρόθεσμα. Επίσης έγιναν κάποιες 

επιδιορθώσεις του ασφαλιστικού με μπαλώματα που επιχειρούν να ξεγελάσουν τους σημερινούς 

συνταξιούχους, υπονομεύουν τους μελλοντικούς και τινάζουν στον αέρα την αναπτυξιακή προοπτική, 

δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τίποτα απολύτως και σε κανέναν. 

 Τέταρτον, η σύνδεση των εισφορών της ασφάλισης με το καθαρό εισόδημα αποκλειστικά από 

την επαγγελματική δραστηριότητα, είναι σε ορθή κατεύθυνση λόγω της κατάστασης της χώρας. 

Χωρίς νόημα βέβαια αν δεν ανοίξεις συζήτηση για το παραγωγικό μοντέλο με το οποίο θα τρέξει η 

οικονομία μας τον 21
ο
 αιώνα. 

 Αυτό που εμείς ζητάμε και θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε στο μέτρο του δυνατού, 

είναι το ΕΤΑΑ να παραμείνει αυτόνομο και αυτοδιοίκητο. Να αποδεσμευτούν τα αποθεματικά του 

ΕΤΑΑ από την υποχρεωτική κατάθεση και διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδος, να επιστραφούν 

στο ΕΤΑΑ τα ποσά που υφαρπάχτηκαν μέσω του PSI, ορίστε; 

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Εντάξει νομίζω ότι εδώ ζούμε τα τελευταία πέντε χρόνια εδώ ζούμε όλοι. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλώ ο συνάδελφος Ξυλούρης που είναι και έμπειρος στα 

θέματα της Αντιπροσωπείας, οι ερωτήσεις μόλις ολοκληρωθούν οι εισηγήσεις. 
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου) 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όλοι κατανοούν τι ρωτάς, ευχαριστώ. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Θα σας πω, θα σας πω, μάλλον για να συμπληρώσω το Γιάννη, επειδή τυχαίνει να 

έχουμε ξαναγνωριστεί κι εγώ πιστεύω ότι ξέρετε καλύτερα. 

 Λοιπόν, οι εισφορές των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ σύνταξη, επικουρικό, εφάπαξ και κλάδους 

υγείας να είναι συνυφασμένες με το καθαρό εισόδημα αλλά με κλιμακωτή διαβάθμιση, 

διασφαλίζοντας την αναλογικότητα και λαμβάνοντας  υπόψη την αδυναμία καταβολής των 

ασφαλιστικών εισφορών, λόγω της οικονομικής καταστροφής του κλάδου και των μηχανικών. 

 Να υπάρξει πραγματική ανταποδοτικότητα των εισφορών με τη σύνταξη, κάτι που βέβαια 

μάλλον προκύπτει από το νέο νομοσχέδιο. Να υπάρξει αποδέσμευση του ΕΤΑΑ από το ΚΕΑΟ, πιο 

σωστό την κατάργηση ζητάμε του ΚΕΑΟ, γιατί εντάξει το να αποδεσμευτεί από το ΕΤΑΑ και να 

γλυτώσουμε εμείς τώρα πια είμαστε όλοι στο ίδιο κουρμπέτι, άρα καλό θα ήτανε να προφυλαχτούν 

στο σύνολο οι πολίτες.  

 Διαφύλαξη της δυνατότητας παροχής εγγυοδοσίας από το ΕΤΑΑ ως κόρη οφθαλμού γιατί κάτι 

τέτοιο θα πλήξει πάρα πολύ τους εργολάβους. Να εκδίδεται ασφαλιστική ενημερότητα ΕΤΑΑ με 

οφειλές και να υπάρχει δυνατότητα διακανονισμού αποπληρωμής, έτσι ώστε η πλειονότητα των 

συναδέλφων να έχει ξανά πρόσβαση στο επάγγελμα. 

 Εδώ να συμπληρώσω ότι, να κάνω μάλλον μια παρένθεση και να πω ότι, μέχρι τώρα για τους 

μεν συνταξιούχους εάν ήσουνα με οφειλές 20 έως 50.000 μπορούσες να βγεις στη σύνταξη και να 

συμψηφίσεις τα χρωστούμενα. Τώρα με το νέο νομοσχέδιο κατεβαίνει αυτό στις 20.000 από εκεί και 

πάνω δεν υπάρχει δυνατότητα διακανονισμού. Επίσης πιο πάνω πάλι γιατί ξεχάστηκα, όσον αφορά 

το ΚΕΑΟ, επανέρχεται μάλλον σε πλήρη λειτουργία το ΚΕΑΟ με το καινούριο ασφαλιστικό ενώ ήτανε 

σε αναστολή.  

 Τώρα εδώ στο επόμενο bullet είναι, ζητάμε δύο πράγματα ή την κατάργηση του 2 και του 5% 

υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ μια που έτσι κι αλλιώς πληρώνουμε τις εισφορές μας κανονικά ή να 

διεκδικήσουμε το πλαίσιο στο οποίο ήδη είναι οι δικηγόροι και πια πάμε σε ένα ενιαίο ταμείο για να 

μην πω ότι με τους δικηγόρους ειδικά είμαστε ήδη στο ίδιο ταμείο. Τι συμβαίνει με τους δικηγόρους; 

Ναι μεν οι δικηγόροι ας πούμε έχουνε ένα «χι» ποσό το δίμηνο, αλλά έχουνε αντίστοιχη κράτηση, οι 

λεγόμενες ουρίτσες είναι αυτές που κολλάνε στα δικόγραφά τους, οι οποίες ουρίτσες ανάλογα το 

ποσό αφαιρούνται από τη διμηνιαία εισφορά τους. Αντίστοιχα λοιπόν αν είναι να διατηρηθεί αυτή η 

κράτηση υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ, θα μπορούσε να εκπίπτει από τις 6μηνες εισφορές μας όπως εκπίπτει 

από τους δικηγόρους ήδη. 

 Να συνεχίσουμε τώρα. Η διασφάλιση της βιωσιμότητας του ΤΕΕ επίσης θεωρούμε ότι είναι 

σημαντική, γι’ αυτό και ζητάμε θεσμοθέτηση εκ νέου μίας εισφοράς, γύρω στο 1%, αυτό θα βγει τώρα 

ανάλογα τη μελέτη βιωσιμότητας, αποκλειστικά από τις αμοιβές των μηχανικών και των εργοληπτών, 

ώστε να μπορέσει και το ΤΕΕ κάπως να επανέλθει, να βρει έναν ισολογισμό σωστό, από τη στιγμή 
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που καταργείται πλήρως η δημόσια επιχορήγηση για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Διαφορετικά 

δεν θα υπάρχει και ΤΕΕ. 

Τώρα όσον αφορά το πλαίσιο δράσης φυσικά θα πρέπει να έχουμε μία κοινή δράση ως ενιαίο 

ΤΕΕ και να μην υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός που προκύπτει κεντρικό, περιφερειακά, κι αν έχουμε 

μία καθολική και ενιαία έκφραση ως κλάδος. Να υπάρχει μία εναρμόνιση της δράσης μας με τους 

λοιπούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, τόσο της Ανατολικής Κρήτης, αλλά όσο πιο πολύ 

τόσο πιο καλά εάν μπορούμε να πάμε και αλλού. Προτείνουμε την αποχή από συμβούλια και 

επιτροπές αυτόματα όποτε αποφασίζεται κεντρικά. Φυσικά τη συμμετοχή μας στην απεργία της 4
ης

 

Φεβρουαρίου.  

 Προτείνουμε προς το Κεντρικό ΤΕΕ το κατέβασμα των ηλεκτρονικών συστημάτων ως ένδειξη 

διαμαρτυρίας. Ακόμα, εντάξει τώρα αυτό είναι μακάρι να γινότανε, φαντάζομαι είναι πιο πολύ 

επιθυμία παρά πραγματικότητα να γίνει κάτι τέτοιο, να μπορέσουμε κάποια στιγμή συντονισμένα να 

πάμε ακόμα και σε κατάθεση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μας προς ένδειξη διαμαρτυρίας, 

αλλά πανελλαδικά έτσι; Αλλιώς δεν έχει κανέναν νόημα. 

 Αυτές είναι οι προτάσεις μας, δεν ξέρω αν… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε το συνάδελφο Αναγνώστου. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  …θέλετε κάτι. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Και ανοίγει κύκλος ερωτήσεων, παρακαλώ ερώτηση; 

 Εφόσον δεν υπάρχουν ερωτήσεις θα ξεκινήσουμε τώρα κύκλο τοποθετήσεων. Θα 

τοποθετηθούν αρχικά τα μέλη της Αντιπροσωπείας και στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των συλλόγων 

που έχουν κληθεί. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Πρόεδρε να προτείνω κάτι; Επειδή έχει ενδιαφέρον δεν κατάλαβα…, (δεν αποδίδεται 

καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)…, γιατί θεωρώ ότι μπορεί να τοποθετηθεί όπως θέλει με ό,τι 

σειρά θέλει. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Κάποια διαδικασία πρέπει να τηρήσουμε συνάδελφε. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε ελπίζω… 

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Απλά τηρούμε τη διαδικασία, όλοι θα πάρουν το λόγο, δεν 

υπάρχει κανείς που θα ζητήσει το λόγο και δεν θα τον πάρει, γι’ αυτό έγινε η πρόσκληση απόψε που 

ξέρετε ότι είναι και ανοιχτή και πέρα των συλλόγων που είχαμε πει στην αρχή. Εστάλη η πρόσκληση 
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σε όλα τα μέλη της Ανατολικής Κρήτης, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έρθουν να τοποθετηθούν και 

απλά τηρούμε τη διαδικασία ξεκινώντας από τα μέλη της Αντιπροσωπείας.  

 Παρακαλώ λοιπόν, ο συνάδελφος Ορφανός, ο συνάδελφος Κασαπάκης, δεν υπάρχει 

ερώτηση για τοποθετήσεις, άλλος για τοποθέτηση; Ο Χαμηλοθώρης. 

  

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Από την Αντιπροσωπεία κάποιος άλλος είναι; Ωραία περνάμε στους εκπροσώπους. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μετά, μετά. 

 Ο συνάδελφος Ορφανός να έρθει στο βήμα. 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:  Εκ μέρους της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ να πω ότι δεν ετοιμάσαμε εισήγηση να τη 

διανείμουμε στα μέλη της Αντιπροσωπείας, γιατί μας καλύπτει η απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου των Ελεύθερων Επαγγελματιών Μηχανικών που διαβάστηκε και έγινε ομόφωνο πλην 

μιας ψήφου της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ που είχε γίνει στον ίδιο χώρο πριν μερικές μέρες. 

Μας καλύπτει λοιπόν από την άποψη της τοποθέτησης πάνω στο θέμα που συζητάμε για το 

ασφαλιστικό. Εδώ είναι και οι εκπρόσωποι του συλλόγου θα μιλήσουν υποθέτω μετά. 

 Θέλω να πω αναφέροντας συνοπτικά ορισμένες από τις θέσεις μας. Είναι μόλις ένας χρόνος 

και κάτι μέρες που έχουμε μια διαφορετική Κυβέρνηση στη χώρα. Αυτό είναι πάρα πολύ μικρό 

διάστημα για να δικαιολογείται να ξεχάσουμε τι έκαναν οι Κυβερνήσεις της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και 

του ΠΑΣΟΚ. Είναι πάρα πολύ μικρό διάστημα επίσης για να ξεχάσουμε τι έλεγαν οι σημερινοί 

κυβερνώντες ως αντιπολίτευση μόλις μέχρι και το Δεκέμβρη του ’14. Είναι πάρα πολύ μικρό 

διάστημα επίσης για να ξεχάσουμε τι έλεγαν οι διοικήσεις του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας 

κεντρικά αλλά και τοπικά, σε σχέση με ζητήματα που άπτονται και του ασφαλιστικού που συζητάμε 

και όλων των νόμων που είχαν ψηφιστεί, των αντιασφαλιστικών νόμων της προηγούμενης περιόδου, 

ακόμα και ιδιαίτερων μέτρων που είχαν παρθεί στο χώρο του ΤΣΜΕΔΕ σε σχέση με τη συμμετοχή 

στην Τράπεζα Αττικής κ.τ.λ. ακόμα και σε σχέση με το PSI  που τώρα ομόφωνα φαίνεται όλοι να το 

καταδικάζουν. 

 Εμείς λοιπόν στο μικρό αυτό διάστημα δεν ξεχνάμε τίποτα από τα προηγούμενα και 

καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά την αμηχανία πολλών συναδέλφων από τις άλλες παρατάξεις, που 

υποχρεώνονται σήμερα κι εγώ δεν έχω κανένα θερμόμετρο ή υποκρισιόμετρο για να μετρώ το βαθμό 

της υποκρισίας ή το βαθμό των ειλικρίνειας, ούτε υποκρισιόμετρο, ούτε ειλικρινόμετρο πώς το λένε. 

Δεν έχουμε κανένα τέτοιο εργαλείο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι φανερό ότι υπάρχει μία μεγάλη 

αμηχανία όταν στο ψήφισμα της Διοικούσας, το οποίο θα έπρεπε κι αυτό να διαβαστεί ως εισήγηση, 

βλέπομε να καταγγέλλεται το ΠΑΣΟΚ, η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι πάντες, τα μνημόνια. 

Όταν ακούμε στην εισήγηση της ΔΗΣΥΜ, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή άμα δεν θέλετε να είσαστε 

ΠΑΣΟΚ δικαίωμα σας αλλά να ακούμε πάλι καταγγελία όλων των προηγούμενων. Και 

καταλαβαίνουμε και την αμηχανία της ΑΜΑΚ όταν στην εισήγησή της υπερασπίζεται την κοινωνική 

ασφάλιση έναντι των προσπαθειών και των προηγούμενων και των τωρινών Κυβερνήσεων, να 

μετατρέψουν σε ατομική υποχρέωση την ασφάλιση. Καταλαβαίνουμε την αμηχανία.  Αλλά εν πάση 
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περιπτώσει…, γιατί θα στο εξηγήσω, λες να στο αφήσω χωρίς να στο εξηγήσω; Δεν θα σε 

ευχαριστήσει. 

 Λέω λοιπόν ότι πέρα από τον βαθμό της ειλικρίνειας ή όχι που συζητιέται, υπάρχει ένα ζήτημα 

ότι σε αυτά τα ζητήματα που συζητάμε ασφαλιστικό, που συνδέεται με το θέμα των παροχών υγείας, 

συνδέεται με το θέμα της ανεργίας, συνδέεται με το ζήτημα της κρίσης, συνδέεται με το ζήτημα των 

διαφόρων πολιτικών που ασκούνται για την έξοδο από την κρίση, συνδέονται με όλα αυτά. Σε σχέση 

λοιπόν με όλα αυτά τα ζητήματα, δεν αρκεί με κραυγές κανείς να διαφοροποιείται από ένα πάρα 

πολύ πρόσφατο παρελθόν, δεν αρκεί για να έχει δηλαδή πώς να το πούμε, την εμβάπτιση στην 

κολυμπήθρα του Σιλωάμ. Χρειάζεται ουσιαστική προσέγγιση των ζητημάτων που συζητάμε και που 

άπτονται με την κοινωνική ασφάλιση, με το θέμα το ασφαλιστικό, ουσιαστική προσέγγιση και 

χρειάζεται και καθαρή θέση. Το να λέει κανείς διάφορα π.χ. αναφέρομαι στην εισήγηση της ΑΜΑΚ και 

να μην ξεκαθαρίζει στο τέλος ποια είναι η θέση σε σχέση με το κυβερνητικό νομοσχέδιο; Να μπούμε 

σε συζήτηση ή να αποσυρθεί; Πού είναι δεν το διάβασα, δεν μου διάφυγε. Να το συμπληρώσετε, να 

το συμπληρώσετε. 

 

ΚΛΑΔΟΣ: Το έχουμε πει ευθαρσώς. 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:  Αχ, και η εισήγηση που φέρνετε στο Τεχνικό Επιμελητήριο το ξεχάσατε. Μα θα το 

βάλουμε, είδατε τώρα; Θα το βάλουμε γιατί το ξεχάσαμε, δηλαδή για να συμπληρώσουμε την 

υποκρισία μας. Και δεν αναφέρομαι τώρα ατομικά, εγώ ξέρω και ατομικά έχουμε κάνει συζητήσεις με 

πάρα πολλούς συναδέλφους από εσάς και μπορεί να συμφωνούμε σε διάφορα πράγματα, αλλά έχει 

σημασία πως εμφανίζεται εδώ πέρα σαν παράταξη.  Έχει μια μεγάλη σημασία, θα το βάλουμε, θα το 

βάλουμε, το ξεχάσαμε.  Λοιπόν να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί από την άλλη μεριά θα πω κι άλλα 

ουσιαστικά που θα έπρεπε να τοποθετηθείτε και δεν τοποθετηθήκατε.  

Έρχεται η παράταξη της ΔΗΣΥΜ και μας λέει περιχαρής ο συνάδελφος Αναγνώστου που 

υποτίθεται ότι συμπληρώνει την εισήγηση του Οδυσσέα, ο Οδυσσέα σε καλύπτει; Σε συμπλήρωσε ο 

Αναγνώστου; Και έρχεται και μας λέει για παράδειγμα πέρα από τις καταδίκες και τις αρές της 

κατάρες δηλαδή στο ασφαλιστικό που μοιάζει με φορολογικό, μας λέει κιόλας ότι θα πρέπει να 

γενικευτεί αποκλειστικά από τους μηχανικούς, το 1% προς το; ΤΕΕ διότι πρέπει να στηριχτεί η 

αυτοτέλειά του. Δεν φτάνουν όλα τα υπόλοιπα δηλαδή και το ΤΕΕ.  

Και να σας πω κάτι, το ΤΕΕ είναι κρατικός μηχανισμός, σύμβουλος του κράτους. Το κράτος 

δηλαδή σύμφωνα με την τωρινή, τη σημερινή θέση της ΔΗΣΥΜ, το κράτος που έχει σύμβουλο το 

Τεχνικό Επιμελητήριο δεν θα δίνει τίποτα για το Τεχνικό Επιμελητήριο αλλά αποκλειστικά από τις 

αμοιβές των μηχανικών και των εργολάβων όπως λέει η εισήγηση το διεκδικητικό πλαίσιο που μας 

διάβασε ο Αναγνώστου από εκεί θα στηρίζεται το οικονομικό του ΤΕΕ; Μα το λέει, συνάδελφέ μου 

δεν διάβασε τώρα το διάβασε ο Αναγνώστου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλώ ησυχία. 
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ΟΡΦΑΝΟΣ:  Λέει, εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ΤΕΕ με τη θεσμοθέτηση εκ νέου εισφορές 1% 

υπέρ του ΤΕΕ αποκλειστικά από την αμοιβή μηχανικών και εργοληπτών. Το λέει, δεν το έβγαλα από 

το μυαλό μου, μα τι λέτε τώρα; Καταδικάζετε ένα παρελθόν και το επαναλαμβάνετε σήμερα με 

διαφορετικούς τρόπους; 

 Θέλω λοιπόν για να μην επεκταθώ, ποια είναι η ουσία των ζητημάτων που συζητάμε με το 

νέο ασφαλιστικό; Φυσικά όλα τα προηγούμενα αντιασφαλιστικά νομοθετήματα, όλα τα προηγούμενα, 

όλα κι αυτά που είχε συμφωνήσει και η Διοίκηση του ΤΕΕ κεντρικά με την οποία πάλι το διεκδικητικό 

πλαίσιο το δικό σας λέει να συντονιστούμε, το κεντρικό ΤΕΕ έναν από τους βασικούς αντιπάλους 

δηλαδή των μηχανικών, των εργαζόμενων μηχανικών. Όλα λοιπόν τα αντιασφαλιστικά τα 

προηγούμενα νομοθετήματα είχαν περιορίσει το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση. Όχι μόνο με 

αυτό το μπακαλίστικο τρόπο που επιμένουμε να αντιμετωπίζουμε το ζήτημα και η Κυβέρνηση και οι 

παρατάξεις, δηλαδή να δούμε πόσο ανεβήκανε οι εισφορές και να δούμε και πόσο μειωθήκανε οι 

παροχές, να βγάλουμε τον ισολογισμό να πούμε ότι η ανταποδοτικότητα είναι χαμηλή και κατά 

συνέπεια δεν υπάρχει βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων, έτσι σε αυτή τη λογική. Μα αυτή η 

λογική είναι που περνάει και στο σημερινό νομοσχέδιο και είναι απαράδεκτη λογική όχι μόνο 

καταδικάζοντάς την φραστικά όπως λέει στην πρώτη παράγραφο το ψήφισμα της ΑΜΑΚ, που λέει ότι 

δεν γίνεται, μετατρέπεται η κοινωνική ασφάλιση σε ατομική υποχρέωση.  

 Για καθίστε εδώ ανοίξατε και συζήτηση ακόμα, ανοίξαμε και συζήτηση αναλύοντας το 

νομοσχέδιο και λέμε π.χ. ότι πρέπει να συνδέεται με το επίπεδο του εισοδήματος η βιωσιμότητα των 

ταμείων. Τι θα πει αυτό το πράγμα; Είναι συνεπής αυτή η θέση με τη θέση ότι πρέπει να 

υπερασπιστούμε τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης;  

 Το ασφαλιστικό σύστημα δυο πράγματα βασικά εξασφαλίζει, να το πούμε έτσι, την σύνταξη 

και την υγεία, που το καθένα από αυτά τα δυο βέβαια συνδέεται με όλη την ανάπτυξη της χώρας, με 

την κρίση, με την ανεργία, με όλα τα υπόλοιπα.  Σας ρωτάω εγώ, και το ένα και το άλλο και η 

σύνταξη δηλαδή και το θέμα της υγείας, το οποίο το προσπερνάμε. Λέει η ΑΜΑΚ στο τέλος φυσικά 

στο ψήφισμά της ότι θα πρέπει να υπάρχει δωρεάν αποκλειστικά κρατική ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη και μου θυμίζει το κύριε ελέησον, κύριε ελέησον του παπά. Το λέμε δηλαδή έτσι άψυχα 

χωρίς καθόλου να καταβαίνουμε τι λέμε και θα το εξηγήσω γιατί. 

 Το θέμα λοιπόν της υγείας, είναι ατομική υποχρέωση του καθενός; Δηλαδή όταν κάποιος 

εργαζόμενος, δεν λέω μόνο μηχανικός, μισθωτός, εργάτης, οικοδόμος, άνεργος, επιστήμονας, 

δικηγόρος ή ακόμα και μεγαλέμπορος, πάθει μια αρρώστια που χρειάζεται δαπανηρή περίθαλψη, 

αυτό λοιπόν θα γίνει με βάση το εισόδημά του; Μα έτσι γίνεται σήμερα κι έτσι γίνεται και από το 

τελευταίο νομοσχέδιο και φυσικά είναι ζήτημα προτεραιοτήτων αυτού του κράτους εάν θα υπάρχει 

δωρεάν αποκλειστικά κρατική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αυτό πρέπει να συμπληρωθεί όμως ότι 

δεν μπορεί να αντιμετωπίζεις ισότιμα όπως έχουμε ακούσει άλλες φορές το δημόσιο και τον ιδιωτικό 

τομέα της υγείας. Αυτός σημαίνει ότι θα πρέπει να καταργηθεί κάθε ιδιωτική επιχειρηματική 

δραστηριότητα στο χώρο της υγείας, μην μας τα λέτε αυτά γιατί σήμερα η ιδιωτική υγεία είναι αυτή 

που αγοράζει μέσω και των ασφαλιστικών εταιρειών κλίνες π.χ. στα νοσοκομεία. Αυτά όλα 

συνδέονται και με το ασφαλιστικό. 
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 Εδώ λοιπόν χρειάζεται να μιλήσουμε πιο καθαρά όχι να λέμε συνθήματα. Το δέχεστε; Εάν το 

δέχεστε να το πούμε καθαρά. Εκτός που υγεία σαφώς δεν είναι ατομική υπόθεση του καθενός, αλλά 

είναι κοινωνική υποχρέωση ενός κράτους, να εισπράξει τα απαραίτητα λεφτά για τη στήριξη, γιατί 

είναι δαπανηρό το σύστημα της υγείας. Να εισπράξει τα απαραίτητα λεφτά όχι από τον εργαζόμενο 

και τον κάθε παθόντα και ανάλογα με το εισόδημά του, γιατί άμα δεν έχει εισόδημα σημαίνει ότι δεν 

θα έχει και υγεία έτσι δεν είναι; Άμα δεν θα έχει εισόδημα που μας λέει και ο Κατρούγκαλος δεν θα 

έχει και υγεία. Αλλά να πει ότι θα πρέπει να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο και πρέπει το κράτος 

να πληρώσει. Το κράτος δεν θέλει να επιβαρυνθεί, αυτές είναι και οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 Και έρχομαι στο ζήτημα των συντάξεων. Στο ζήτημα των συντάξεων είναι ατομική υπόθεση 

του καθενός και μάλιστα ανάλογα με το εισόδημα το αν θα έχει σύνταξη ή όχι; Και να καθόμαστε να 

κουταλομετράμε μπακαλίστικα, να με συγχωρείτε γιατί εδώ απευθύνομαι σε επιστήμονες, 

συναδέλφους επιστήμονες, να κουταλομετράμε μπακαλίστικα. Άκουσα και κάποιο συνάδελφο από 

την διοίκηση των Ελεύθερων Επαγγελματιών δεν ξέρω από ποια παράταξη, στην προηγούμενη 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ και κουταλομετρούσε κάπως έτσι, μπακαλίστικα. Πόσο είναι οι 

εισφορές, αυξηθήκανε ως αμάν, πόσο πάνε οι παροχές, μειωθήκαν ωχ αμάν, τι θα κάνουμε τώρα. 

Πολύ σωστά το λέει η ΑΜΑΚ ότι αυτή όλη η επιχείρηση η οποία κλιμακώθηκε από τα προηγούμενα 

νομοσχέδια και ολοκληρώνεται με το παρόν νομοσχέδιο, οδηγεί στην εξώθηση εξόδου από το 

επάγγελμα πολλών μηχανικών, στη φυγή στο εξωτερικό κ.τ.λ. Είναι ατομική υπόθεση αυτό; Δηλαδή 

το αν θα υπάρχει ανεργία, το ότι δεν υπάρχουν ιδιωτικά έργα, το ότι δεν κινείται πλέον η οικοδομή, το 

ότι δεν κινούνται άλλα τεχνικά έργα, δεν γίνεται βιομηχανία, δεν μπορεί…, είναι θέμα άντε όλοι το 

παραγωγικό μοντέλο που έλεγε ο Αναγνώστου, άντε όλοι να βοηθήσουμε με περισσότερες 

επιδοτήσεις και με νέο αναπτυξιακό νόμο και με κίνητρα τους επιχειρηματίες ιδιώτες, ούτως ώστε ας 

πούμε και να καθόμαστε εδώ και να μας λέει και ο συνάδελφος Αναγνώστου προηγούμενα, τι θα γίνει 

με τις μετοχές μας και πόσο είναι το αφορολόγητο σου πώς το είπαμε εκεί το τέτοιο; Εγώ δεν έχω 

αφορολόγητο αποθεματικό, δεν θα σκάσω δηλαδή τι λέει για τις Ανώνυμες Εταιρείες. Αλλά κι εγώ 

όπως και χιλιάδες άλλοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες ή ακόμα και μικρομεσαίοι εργολήπτες 

δεν έχουμε να καλύψουμε αυτά τα πράγματα. Δεν θα μπούμε, δεν πρέπει να μπούμε στη λογική του 

συμψηφισμού των παροχών με τις εισφορές για να καταλήξουμε ότι δεν υπάρχει βιωσιμότητα, άρα 

ξέρω εγώ να λέμε ο άνεργος… Είναι πολύ κακό ας πούμε που του μείωσε κατά 300 ευρώ την 

υποχρεωτική εισφορά, μα εκεί είναι το ζήτημα; 

 Συνάδελφοι, για να διατηρηθεί ο κοινωνικός χαρακτήρας του ασφαλιστικού συστήματος που 

σημαίνει δηλαδή υγεία κοινωνικό αγαθό και συντάξεις σεβαστές και εγγυημένες από το κράτος, θα 

πρέπει να πληρώσει το κεφάλαιο. Θα πρέπει να πληρώσει το κράτος. Δεν θα πρέπει να πληρώσουν 

οι μισθωτοί, ούτε οι μηχανικοί ούτε και οι άλλοι μισθωτοί. Δεν θα πρέπει να επιβαρυνθούν υπέρμετρα 

οι ελεύθεροι επαγγελματίες γιατί; Γιατί πολύ απλά οι μισθωτοί διαχρονικά 20 – 30 χρόνια έχουν 

πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής τους. Εδώ μιλάμε για ληστεία που έχει γίνει στα ασφαλιστικά 

ταμεία, δηλαδή αυτά που έχουμε πληρώσει δεν θα τα πάρουμε. Ποιοι τα πήρανε; Ε, αυτοί που τα 

πήρανε να τα δώσουνε. Ποιοι τα πήρανε; Με κυβερνητικές αποφάσεις, με βούλες, με νόμους, τα είχε 
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η Εθνική η Τράπεζα της Ελλάδος άτοκα τόσα χρόνια, παιχτήκανε στο χρηματιστήριο και έχουνε γίνει 

κομπόδεμα είτε ελληνικών περιουσιών είτε στο εξωτερικό έχουνε φύγει. Τα δικά μας τα αποθεματικά, 

οι δικές μας εισφορές, των μισθωτών, των ελεύθερων επαγγελματιών. Γιατί να ξαναπληρώσουμε; 

Γιατί δεν το λέμε καθαρά; Εάν θέλουμε να διατηρηθεί κοινωνικό σύστημα υγείας όχι μόνο πρέπει να 

αποσυρθεί ετούτο εδώ το νομοσχέδιο εντελώς, ούτε σε συζήτηση να μην μπούμε. Να μην μπούμε σε 

καμία συζήτηση περί ανταποδοτικότητας και βιωσιμότητας με την μπακαλίστικη λογική του δούναι και 

λαβείν ατομικά, αλλά να μπούμε στην υποχρέωση του κεφαλαίου και του κράτους, αυτά που έχουνε 

κλέψει να τα πληρώσουνε για να στηρίξουν το ασφαλιστικό σύστημα. Καμία εισφορά οι εργαζόμενοι, 

καμία εισφορά οι μισθωτοί, καμία αύξηση των εισφορών και καμία μείωση των παροχών για τους 

εργαζόμενους μηχανικούς, δεν ξέρω τι θα κάνουνε οι εταιρείες. Οι εταιρείες ξέρω τι θα κάνουν, 

πρέπει να πληρώσουν και οι τεχνικές και οι άλλες εταιρείες, πρέπει να πληρώσουν, το κράτος πρέπει 

να πληρώσει. Δηλαδή τώρα θα ξεχάσουμε που το λένε και ειρωνικά τα σποτ στο ραδιόφωνο και στην 

τηλεόραση ότι είχε υποσχεθεί ο Τσίπρας τον 13
ο
 μισθό, επαναφορά της 13

ης
 σύνταξης και τα 

υπόλοιπα; Θα τα ξεχάσουμε αυτά τα πράγματα; Πώς θα δίνουνε όμως; Ούτε είναι και θέμα 

συνθηματολογικά απλά να το υιοθετήσουμε και να πούμε ξέρεις εμείς μένουμε στα παλιά μας τα 

συνθήματα είμαστε σταθεροί, ας τα αναλύσουμε λιγάκι. Ποιος θα πάρει απάνω του την ανάκαμψη το 

μεγάλο κεφάλαιο; Και ποιος θα εγγυηθεί τον κοινωνικό χαρακτήρα αυτών των ζητημάτων; 

 Εάν δεν δούμε λοιπόν έτσι λίγο περισσότερο σε βάθος αυτά τα ζητήματα πως 

κατοχυρώνονται τα υπόλοιπα είναι κραυγές άναρθρες. Να μου επιτρέψετε χωρίς ειρμό. Θα 

καταλήξουμε σε κάτι που ένας συνάδελφος είπε στην ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ το εξής δίλλημα 

το οποίο αναπαράγεται συνεχώς. Είχε αναπαραχθεί και στην περίοδο του δημοψηφίσματος. Ότι μα 

κοιτάξτε να δείτε, αφού λέει εμείς - και χρησιμοποίησε πρώτο πληθυντικό ενώ δεν έστεκε, οι Έλληνες 

– αποφασίσαμε να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε είναι μία συνέπεια κι αυτό, πρέπει να το 

δεχθούμε. Θα πρέπει τέτοιες ρυθμίσεις να έχουμε στο ασφαλιστικό και το συνέδεσε το ζήτημα. 

 Είπε ο Οδυσσέας γιατί δεν συνδέεται μόνο με την υγεία και την ανεργία και τα υπόλοιπα το 

ασφαλιστικό, συνδέεται και με τις γεωστρατηγικές επιδιώξεις της ελληνικής Κυβέρνησης διαχρονικά 

και στη Μέση Ανατολή κ.λ.π. Προχθές ήτανε ο Τσίπρας με δέκα Υπουργούς στο Ισραήλ. Γιατί είπε 

και στο προσφυγικό λέει ότι έπαιξε θετικό ρόλο. Εδώ παίζει με τη φωτιά. 

 Το παιχνίδι και της σημερινής και όλων των προηγούμενων Κυβερνήσεων και στο Κυπριακό 

και στο Μεσανατολικό και στις σχέσεις με το Ισραήλ και στις σχέσεις με τους αραβικούς λαούς και 

στο σχέδιο ανακατανομής της ισχύος στη Μέση Ανατολή σε σχέση με τη ληστεία των 

πλουτοπαραγωγικών κρατών, των ενεργειακών πηγών βασικών, είναι παιχνίδι με την φωτιά. 

Ενεργειακός κόμβος που θέλουν να μετατρέψουν την Κρήτη είναι και η Ουκρανία, να η Ουκρανία την 

βλέπετε πως είναι; Αυτό θέλουμε κι εμείς για την Κρήτη;  

 Πανηγυρίζανε προχθές και η Περιφέρεια που συμμετείχε στην υποδοχή του ιταλικού πλοίου 

που θα ξεκινήσει την πόντιση του καλωδίου σύνδεσης Ισραήλ – Κύπρου – Κρήτης. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε αν θες να συντομεύσεις λίγο. Να ολοκληρώσουμε. 
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ΟΡΦΑΝΟΣ: Με συγχωρείτε τώρα αλλά εάν δεν πάρουμε καθαρή θέση σε ορισμένα τέτοια συνολικά 

ζητήματα που ρυθμίζουνε και την καθημερινότητά μας, εάν δεν αποφασίσουμε όλοι μαζί οι 

εργαζόμενοι μηχανικοί, δεν λέω για τις εταιρείες, να αντιταχθούμε σε τέτοιες πολιτικές που ήτανε 

παρούσες με άλλες διατυπώσεις ενδεχόμενα και εχθές και σήμερα, εάν δεν το αποφασίσουμε τα 

υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και απλά θα μαζευόμαστε που και που και θα κλαίμε τη 

μοίρα μας. 

 Τελειώνω μόνο με το εξής, να σταματήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο, να σταματήσει το Τεχνικό 

Επιμελητήριο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης να συμπαρατάσσεται στις κινητοποιήσεις με όλους τους 

εργατοπατέρες τους πουλημένους και τους αγροτοπατέρες που έχουνε ρημάξει και την αγροτιά. Να 

σταματήσει να συμπαρατάσσεται με τις συγκεντρώσεις του Εργατικού Κέντρου. Ο σημερινός 

βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Βαρδάκης ήτανε ως Πρόεδρος που έλεγε ξέρεις τα μνημόνια θα τα κάψουμε 

κ.τ.λ. και είναι αυτός που ψηφίζει τώρα. Και ο τωρινός Πρόεδρος, ο καινούριος Πρόεδρος που θέλετε 

να συμπαραταχθείτε μαζί με άλλους επιστημονικούς φορείς και δεν ξέρω ποιους άλλους φορείς, είναι 

αυτοί που λένε, ότι ξέρεις θα διαφοροποιηθούμε από τους προηγούμενους υποκριτικά. Να το 

σταματήσουμε αυτό το βιολί. Υπάρχουν φορείς από τα κάτω, από τη βάση που αντί να 

αποδιοργανώνουν το εργατικό ή το αγροτικό ή το μαζικό κίνημα γενικότερα προσπαθούν να το 

ανασυντάξουν σε αγωνιστική κατεύθυνση, ουσιαστικά αγωνιστική κατεύθυνση. 

 Μπορούμε να συμπαρασταθούμε με αυτούς τους φορείς; Αλλιώς και μόνο δηλαδή η 

συμπαράταξη με αυτούς τους φορείς που επιλέγει η Διοικούσα αποδείχνει την υποκρισία της. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Ορφανό για τις ενδιαφέρουσες 

απόψεις, παρακαλώ λίγο στο χρόνο να μην απλωνόμαστε ώστε να μιλήσουν όλοι. 

 Ο Γραμματέας της Αντιπροσωπείας ο Γιάννης ο Κασαπάκης. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Το 1983 όπως και σήμερα είχαμε τα ίδια πράγματα, ακριβώς τα ίδια πράγματα. 

Προσπάθησαν να βρούνε μια νέα πηγή όσον αφορά το ασφαλιστικό πως και τι και βρήκαν το μεγάλο 

εφεύρημα, υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση. Τι ήτανε αυτό; Έδιναν το δικαίωμα στους 

εργαζόμενους να πληρώνουν για να έχουν αυξημένα δικαιώματα μετά όταν με το καλό έρθουν στη 

σύνταξη. Δηλαδή πλήρωναν για να έχουνε μελλοντική σύνταξη μεγαλύτερη. Για 20 χρόνια είχε πολλά 

έσοδα αυτό το επικουρικό, κάποια στιγμή όμως αυτά τα κεφάλαια τα οποία εξεκίνησαν για να λύσουν 

το πρόβλημα χρησιμοποιήθηκαν για να εξοφλήσουν και να εξορθολογήσουν τις κύριες συντάξεις. 

Έτσι εξαπατήθηκαν δύο φορές.  Το τρέχον πλεόνασμα έλυσε το τότε πρόβλημα και το μικρό 

πρόβλημα έγινε μεγαλύτερο. Έτσι έπρεπε να λύσουν δυο προβλήματα αυτό που είχαν για να λύσουν 

και μετά το ταμείο που δημιούργησαν αντί να λύσει δημιούργησε μεγαλύτερα προβλήματα. 

 Εμείς έχουμε εδώ όλους τους Υπουργούς οι οποίοι είναι κοινωνικά ευαίσθητοι, όλοι οι 

Υπουργοί, όλοι είναι κοινωνικά ευαίσθητοι, όλοι. Και αρχινάνε, Υπουργός Μεταφορών ας πούμε λέει, 

ξέρεις κοινωνική ευαισθησία έχει και λέει τζάμπα εισιτήριο στην Αθήνα, γιατί η Ελλάδα είναι μόνο η 

Αθήνα. Το Υπουργείο Πολιτισμού τζάμπα εισιτήρια. Όλοι τζάμπα γιατί; Γιατί έχουνε κοινωνική 

ευαισθησία μόνο οι Υπουργοί. Αποτέλεσμα; Όλη αυτή, μια διογκωμένη γραφειοκρατία να πνίγεται 
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στην χαρτούρα, οι δικαιούχοι να μην έχουν πρόβλημα, να χάνονται και μέσα σε αυτούς τους όρους 

να τρέχουνε οι επιτήδειοι οι οποίοι να καρπούνται αυτά τα οποία λίγο πολύ το κοινωνικό σύστημα 

επιτρέπει. 

 Τα ασφαλιστικά ταμεία δεν είναι και δεν πρέπει να είναι μηχανισμοί ανακατανομής. Πρέπει να 

είναι αναγκαστική αποταμίευση και σταθερή γι’ αυτό και μόνο το λόγο. Σε ένα ταμείο δηλαδή που να 

μην μπορεί κανείς να το ακουμπήσει. Παράδειγμα είδαμε τι έγινε και που πήγαν, αν υπήρχε το ταμείο 

να λέει αυτά είναι τα λεφτά τα οποία είναι σε αυτό κατατεθειμένα στο λογαριασμό και δεν τα πειράζει 

κανείς, δεν θα είχαμε τα προβλήματα τα σημερινά. Τον κατακερματισμό της κοινωνικής ευαισθησίας 

στους Υπουργούς με τον κατακερματισμό αυτόν χάνει η κοινωνία τον λογαριασμό και οι δικαιούχοι τη 

στήριξη. 

 Και να λαμβάνει στην Ελλάδα αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε να 

μετρούμε, που δεν ξέρουμε να μετρούμε. Λένε τώρα, άκουσα ότι ο Πρόεδρος ο δικός μας σε κάποιες 

λέει συναντήσεις που μετείχε με τους τεχνοκράτες και το Υπουργείο στην αρχή λέει υπάρχουν 40.000 

μηχανικοί, μετά μας είπαν 23.000, στο τέλος 26.000, ενώ εμείς είμαστε λέει γύρω στους 70.000. 

αρχινάνε και κάνουνε τον λογαριασμό, 40 επί τόσο τόσο, άρα το μπακαλίστικο που λέει και ο Στέλιος 

ο Ορφανός, άρα να κάνομε την αύξηση αυτή. Δεν ξέρουμε να μετρούμε, μια ζωή στην Ελλάδα δεν 

ξέραμε και οι Υπουργοί κάνουνε καθημερινά τα πάντα, ό,τι περνάει από το χέρι τους και να μην 

κάνουνε τίποτα, τίποτα. Και το ότι χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε ανάπτυξη, διότι μόνο με την ανάπτυξη 

θα γίνουνε πράγματα, τα οποία τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τα κάνομε. Και η ανάπτυξη τι 

είναι; Γρήγορες και διαφανείς διαδικασίες. Στο Τεχνικό Επιμελητήριο στην Αθήνα απ’ ό,τι λένε έχουνε 

ήδη έτοιμη την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών, έχουν έτοιμη την ηλεκτρονική ταυτότητα των 

κτηρίων και δέκα μήνες τώρα οι αρμόδιοι Υπουργοί δεν υπογράφουν. Γιατί; Γιατί δεν θέλουνε…, 

τίποτα.  

Η ανάπτυξη τι είναι; Μια σταθερή φορολογική κλίμακα να ξέρει ο άλλος τι και πως. Ταχύτητα 

και δουλειά και να αξιολογήσουμε επιτυχημένους και ικανούς στον τομέα ανθρώπους κι όχι τα 

παρεάκια, τα μπατζανάκια και τα υπόλοιπα.  

Συνάδελφοι εάν δεν γίνουν αυτά όλα τα άλλα τα νούμερα, όλες οι εισηγήσεις που λέμε δεν θα 

οδηγηθούμε πουθενά. Υπάρχει και ένα ιστορικό, το ’90 στην Ισπανία λίγο πολύ είχαν το ίδιο 

πρόβλημα και τι κάνανε; Εμείς μια ζωή στην Ελλάδα θέλουμε να ανακαλύψουμε τον τροχό και την 

πυρίτιδα, δυστυχώς. Στην Ισπανία τι κάνανε λοιπόν; Κλειστήκανε οι εκπρόσωποι των κομμάτων σε 

ένα σημείο και είπανε, εδώ θα είμαστε μέχρι να λύσουμε το ασφαλιστικό αλλιώς δεν φεύγουμε από 

εδώ πέρα. Κλειστήκανε όλοι μέσα σαν όταν κλείνονται οι Πάπες για να βγάλουν τον Πάπα έτσι έγινε. 

Να συνεδριάζουν αδιακόπτως μέχρι να καταλήξουν σε μια συμφωνία αρχών και διαδικασιών με την 

περίφημη κι έτσι την ονομάσανε περίφημη ιστορική pacto de Toledo, κάνοντας αυτή τη συμφωνία 

λύσανε το πρόβλημά τους. 

Όταν κλειστεί κάποιος λοιπόν και πει, κοίταξε να δεις οι διαδικασίες είναι η αρχή να γίνει αυτό 

και αυτό, αναγκαστικά θα βγει έξω, γιατί τώρα ο καθένας φοβάται το πολιτικό κόστος. Λέει να το 

κάνω εγώ έτσι και μετά τι θα γίνει θα ξαναβγώ; Δεν θα βγω. Αν κλειστούνε λοιπόν μέσα και πούνε 

κοίταξε να δεις εκεί θα κάτσετε να κουβεντιάζετε μέχρι να βγάλετε μια απόφαση η οποία θα είναι 



   σελίς 27           ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ   ΤΟΥ   Τ .Ε.Ε. /Τ .Α.Κ.  

 

αποδεκτή από όλους. Θα υπάρξει η λύση, αλλιώς συνάδελφοι εγώ, όπου να ‘ναι μπορεί να πάρω και 

σύνταξη, εσείς νέοι συνάδελφοι θα ξανακουβεντιάζετε όπως το ’83 που κουβεντιάσανε και βρήκανε 

τη φαεινή ιδέα το επικουρικό ταμείο, τώρα θα βρούνε να χρυσώσουνε το χάπι και να τελειώνει η 

ιστορία. 

Εδώ χρειάζεται δραστικά μέσα εάν δε τα κάνουμε τελείωσε, χαθήκαμε. Τώρα όλες αυτές οι 

κουβέντες ναι μεν, κάποιος πρέπει να σπάσει αυγά. Φοβόμαστε, εντάξει μα ο φόβος δεν οδηγεί 

πουθενά. Αν λοιπόν δεν αποφασίσουμε να ορίσουμε κάποιους οι οποίοι να ξέρουν και να είναι όντως 

ικανοί εκπρόσωποι των κομμάτων, των φορέων όποιοι είναι αυτοί, να έχουνε και την εντολή να 

βρουν τι και πως δεν λύνεται το πρόβλημα. Τα υπόλοιπα είναι για το σήμερα, εδώ μιλάμε για το 

αύριο και μεθαύριο τι θα γίνει. Εμείς καλά ή κακά πορευτήκαμε ως πορευτήκαμε, εσείς συνάδελφοι 

δεν ξέρω κατά πόσο θα φτάσετε – οι νέοι μιλώ για τους νέους – μακάρι να διαψευστώ και πολύ θα 

χαρώ εάν διαψευστώ. 

Αυτά. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο Κώστας ο Χαμηλοθώρης στο βήμα. 

 

ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:  Συνάδελφοι καλησπέρα, στην προηγούμενη Αντιπροσωπεία, όχι αυτή για τις 

εκλογές την πιο προηγούμενη συζητούσαμε για το χωροταξικό και τότε είχα πει ότι το προσφυγικό θα 

είναι κάτι που θα ανατρέψει και το χωροταξικό και οτιδήποτε. Προσπάθησε να το συνδέσει όμορφα ο 

Οδυσσέας, γιατί είναι όντως πρόβλημα. 

 Για να δούμε όμως τα του ασφαλιστικού θα πρέπει να δούμε τρεις – πέντε σταθερές. Θα 

συμφωνήσω σε ένα πράγμα με τον Στέλιο τον Ορφανό, δεν μπορεί αυτή η ιστορία να πηγαίνει έτσι 

και δεν μπορεί από κάπου θα πρέπει να παρθούν αυτά τα χρήματα και τοποθέτησε για το κεφάλαιο, 

τοποθέτηση ότι πρέπει να γίνουν. Μα οι περισσότεροι Έλληνες αγαπητέ μου φίλε Στέλιο δεν 

συμπαρατάσσονται με αυτή την ιδέα, τουλάχιστον σε αυτό που ψήφισαν. 255 Βουλευτές στη Βουλή 

ψήφισαν για να παραμείνει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι απόψεις και οι αντιλήψεις όλων των 

φορέων που υπάρχουν ανά γύρω είναι στην κατεύθυνση αυτή και καταλαβαίνω κινηματικές 

διαδικασίες που υπάρχουν στο χώρο για αντίδραση σε αυτά τα πράγματα αλλά και από αυτό το 

χώρο λείπουν προτάσεις που θα κινούνται μέσα στο πλαίσιο του εφικτού αυτού που κινούμαστε 

σήμερα και πρέπει να δώσουν μία λύση. 

 Για το ασφαλιστικό έχουμε μία εξίσωση δύσκολη που φαίνεται ότι δεν βγαίνει, δεν έβγαινε και 

δεν θα βγει έτσι εύκολα. Από τη μια έχουμε ανθρώπους που βγαίνουν στην σύνταξη πολλοί, έχω εδώ 

ένα ωραίο άρθρο του Γιαννίτση το οποίο θα σας διαβάσω πολύ λίγο, όχι πράγματα, μερικά στοιχεία 

που έχουν ένα ενδιαφέρον. Στο τελευταίο διάστημα, από το 2008 και μετά πόσοι Έλληνες βγήκαν 

στην σύνταξη; 400.000 βγήκανε στο διάστημα 2008 – 2012 και περίπου 150.000 βγήκαν στο 

διάστημα 2012 και μετά και εκκρεμούν 300.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης. 

 Από την άλλη πλευρά έχουμε μία ανεργία που έχει ανέβει στο 25%. Άρα χαμηλό σημείο για 

να αντλήσεις εισφορές. Από την άλλη υψηλές ανάγκες για να πληρώσεις συντάξεις. Στο χώρο και τον 

κλάδο το δικό μας που το ζούμε εμείς εδώ στο ΤΕΕ καθημερινά, βλέπουμε ότι έχει 
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υπερτετραπλασιαστεί ο ρυθμός με τον οποίο οι παλιότεροι συνάδελφοι έρχονται και καταθέτουν για 

να βγουν στη σύνταξη. Νέοι συνάδελφοι δεν έρχονται να εγγραφούν στο ΤΕΕ άρα να εγγραφούν και 

στο αντίστοιχο ταμείο. Από τους συναδέλφους που είναι εν ενεργεία αρκετοί φεύγουν, άρα με πάρα 

πολύ μεγάλη ταχύτητα απομειώνεται το πλήθος των ανθρώπων που μπαίνουν στη διαδικασία για να 

πληρώνουν εισφορές και πάρα πολύ γρήγορα αυξάνεται ο όγκος των ανθρώπων που θέλουν να 

παίρνουν από το σύστημα χρήματα, το ασφαλιστικό σύστημα. Ένα σύστημα αναδιανομής είναι δεν 

είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Κάποιοι άνθρωποι πληρώνουν και κάποιοι άνθρωποι την ίδια στιγμή 

παίρνουν. Αν θα φτάσουν να μην υπάρχουν χρήματα για να πληρωθούν, θα φτάσουμε σε ένα black 

out, δεν θα μπορεί ο συνταξιούχος να πάρει συντάξεις. Και το κλειδί είναι σε αυτή την ιστορία πού θα 

κρατήσεις την ισορροπία. 

 Αυτή η Κυβέρνηση προσπάθησε συνεπής κατά τη γνώμη μου στη βασική της θεώρηση, να 

κάνει μία σημαντική αναδιανομή επιβάλλοντας εισφορές σε αυτούς που κατά την κρίση της θεωρεί ότι 

έχουν και αντίστοιχα να στηρίξει αυτούς που κατά την κρίση της θεωρεί ότι δεν έχουν. Αυτά δείχνουν 

και τα νούμερα τα μπακαλίστικα έτσι μπακαλίστικα αλλιώς, δεν έχει σημασία πάντως υπάρχουν 

απόψεις που λένε αυτό. 

 Φαίνεται μια συνεπής στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα εδώ και 15 χρόνια, 

ότι κύριοι μειώστε το πλήθος των αυτοαπασχολουμένων σας, έρχεται τώρα να γίνει μια προσαρμογή 

με βίαιο τρόπο γιατί; Κακά τα ψέματα είτε έτσι είτε αλλιώς είτε θα είναι ένα ταμείο είτε τρία στο οποίο 

θα καταλήξει εγώ πιστεύω να είναι, αυτή η ιστορία θα έχει τρομακτικές επιπτώσεις αυτή την ώρα 

στους ελευθεροεπαγγελματίες. Θα συρρικνωθεί ο κλάδος των ελεύθερων επαγγελματιών, γιατί; Δεν 

τους βγαίνει διαφορετικά. Και το δόγμα θέλετε να είστε στην Ευρώπη, θέλετε να είστε μαζί μας θα 

πρέπει να δουλεύετε με τον τρόπο που δουλεύουμε εμείς. 

 Σε όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια από αυτό το άρθρο του Γιαννίτση το οποίο ήτανε 

αποσπάσματα από μία ομιλία, δημοσιεύτηκε και στα ΝΕΑ στις 18/1
ου

, με εντυπωσίασαν δυο – τρία 

πραγματάκια τα οποία θα ήθελα να μοιραστούμε. Διαβάζω όχι πολύ, δεν θα σας κουράσω, ούτε 

παράγραφοι δεν είναι, δυο – τρεις προτάσεις. Ο πόλεμος των γενεών είναι σε εξέλιξη και το σε ποια 

πλευρά θέλει να τοποθετηθεί ο καθένας είναι απόφαση δική του. Μέχρι στιγμής πάντως στον πόλεμο 

αυτό η ανάπτυξη απασχόληση η χώρα και οι προοπτικές της είναι θύματα, το βλέπουμε. Αυτοί που 

πλήττονται περισσότερο από όλη αυτή τη διαδικασία είναι οι νέοι άνθρωποι, άρα και η προοπτική της 

χώρας. Σε αυτό το κομμάτι αυτό το ασφαλιστικό σύστημα δεν δίνει λύση. Αφήνει τους νέους 

ανθρώπους έξω από τη διαδικασία, δεν έχετε παιδιά να πληρώσετε, μην πληρώσετε αλλά εντάξει 

βρείτε τη λύση σας μόνοι σας τι θα κάνετε. Σε αυτό το πρόβλημα που λέγεται νέα γενιά κα θα έρθει 

να αναλάβει τις θέσεις μας, τις καρέκλες μας στην παραγωγική δραστηριότητα, οπουδήποτε στην 

κοινωνία μας, δεν έχουμε να δώσουμε απάντηση. Δεν βλέπω να έχουμε ένα όραμα, δεν βλέπω να 

έχουμε διατυπώσει γιατί το κάνουμε αυτό το ασφαλιστικό. Το κάνομε για να επιβιώσει το σύστημα το 

οποίο ήδη έχουμε. Δεν το κάνουμε γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε τη δυνατότητα που θα έχει το 

εγγόνι μου να πάρει σύνταξη όταν θα φτάσει σε αυτό το σημείο και για να φτάσει σε αυτό το σημείο 

θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σε τι παραγωγικό μοντέλο θα δουλεύουμε. Έχετε ακούσει 

εσείς καμία συζήτηση τέτοια; Όχι τον ένα χρόνο μόνο τώρα, στα αρκετά χρόνια τα τελευταία, όχι. Δεν 
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κάνουμε τέτοιες συζητήσεις, μένουμε στο κομμάτι των διεκδικητικών μας ο καθένας από την πλευρά 

του, στο μικροπολιτικό μας και στην καμαρίλα μας να το πω έτσι, διαπαραταξιακά συμβαίνει αυτό και 

ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας και ευθύνη απέναντι σε αυτή την κοινωνία και σε αυτή τη χώρα. Και 

ευθύνη δεν είναι μόνο να πληρώνεις, ευθύνη είναι να σκέφτεσαι και πως θα πράξεις. Το τώρα, τα 

σύννεφα τα βλέπαμε στον ορίζοντα αυτής της καταιγίδας πάρα πολλοί άνθρωποι χρόνια πριν. Πώς 

διατυπώνουμε και βρίσκουμε λύσεις; 

Κάποτε το ’45 εν μέσω εμφυλίου πολέμου οι Έλληνες ενώ σκοτωνόντουσαν στα βουνά 

κατεβάζανε και στο πεδίο των ιδεών και στο πεδίο της ανασυγκρότησης αυτής της χώρας προτάσεις. 

Υπήρχαν προτάσεις, όποιος είχε διαβάσει ιστορία θα τις καταλάβει. Υπήρχαν οι προτάσεις του 

Ζολώτα τότε, ακραιφνείς νεοφιλελεύθερες από τότε, υπήρχαν και οι προτάσεις του Μπάτση για την 

βαριά βιομηχανία που γράφτηκαν στοιχειοθετημένα από επιστήμονες με βάση στοιχεία μηχανικών.  

Πού; Στην περίοδο του εμφυλίου. Πώς το κάνανε τότε και δεν μπορούμε να το κάνομε σήμερα; Πώς 

δεν μπορούμε να ανοίξουμε μια πόρτα να δούμε πώς διάολο θα δουλέψει αυτή η χώρα; Γιατί αν δεν 

πάρουμε αποφάσεις να δούμε τι χώρα θέλουμε και πού θέλουμε να πάμε δυστυχώς δεν έχει νόημα 

να συζητάμε για το ασφαλιστικό. Περάσει δεν περάσει μικρή σημασία έχει, σε τρία χρόνια από 

σήμερα θα είμαστε στην ίδια θέση και θα συζητάμε να διαπραγματευόμαστε σε αγώνες το 70% του 

εισοδήματός μας γιατί η εξίσωση δεν βγαίνει. Άρα; 

Για να αλλάξουν τα δεδομένα δεν αλλάζουνε μόνο και μόνο γιατί θέλουμε να αλλάξουμε, 

χρειάζεται και να δούμε πως θα αλλάξουνε.  Γιατί σου είπα Στέλιο μέχρι τώρα ο πολύς ο κόσμος σε 

αυτή τη χώρα μάλλον κάτι τέτοιο θέλει να έχει κι όχι κάτι διαφορετικό σαν και αυτό που οραματίζεσαι. 

Το οποίο εγώ το σέβομαι και θεωρώ ότι σε κάποιο άλλο επίπεδο μπορεί να έχει νόημα. Αλλά σε αυτή 

τη φάση φαίνεται ότι δεν προχωράει. Δεν βλέπω εγώ να βγήκανε με τα όπλα στους δρόμους να 

κάνουνε επανάσταση, να ανατρέψουν την Κυβέρνηση και να πούνε κάνουμε κάτι άλλο. Επίσης οι 

λύσεις οι δραστικές έχουν πίσω τους και δραστικές επιπτώσεις. Στις δραστικές επιπτώσεις έχουμε 

μετρήσει ποιο θα είναι το κόστος που θα καταβάλλουμε σαν κοινωνία; Κι αν δεν το μετρήσουμε εμείς 

που είμαστε μηχανικοί ποιος μπορεί να το μετρήσει; Αν δεν ξεκινήσει ο μηχανικός να δουλεύει πώς 

θα έχει ελπίδα η κοινωνία να δει την ανάπτυξη ή οτιδήποτε άλλο; Γιατί είναι γνωστό ότι πρώτα 

ξεκινούν οι υποδομές, έργα, διαδικασίες και μετά ακολουθεί η οποιαδήποτε ανάπτυξη και αναδιανομή 

σε κοινωνικό επίπεδο ή τουλάχιστον έτσι λένε τα οικονομικά. 

Άρα για να συνοψίζω να μην σας κουράζω, εμένα ο προβληματισμός μου δεν είναι τόσο στις 

διατάξεις αυτές εδώ, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μιας και θα εγκριθούν κάποια πράγματα απέξω 

συζητούμε για σκέψεις οι οποίες μπήκαν σε ένα χαρτί δομημένο, περιμένουμε να δούμε τι θα πουν οι 

απέξω στους οποίους χρωστάμε και θέλουν πρώτα να διασφαλίσουν τα χρήματά τους, για να δούμε 

ποια πρόταση πάμε να υλοποιήσουμε. Να πούμε όμως ότι οι βασικές φιλοσοφίες που έχει αυτό το 

σύστημα είναι συνεπείς με τις αρχές που είχαν τα αριστερά κόμματα. Η Αριστερά μιλάει για ένα 

ταμείο ίδιο για όλους τα τελευταία 30 χρόνια, δεν μίλησε τώρα για πρώτη φορά. Για σύστημα 

κοινωνικής ασφάλισης έτσι. 

Καταλαβαίνω την άποψη που έχουν αρκετοί από τους συναδέλφους που λένε ότι να 

πληρώσει το κράτος, να πληρώσει το κεφάλαιο, να πληρώσουν αυτοί, αλλά για να βρει το κράτος 
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πόρους από κάπου τα παίρνει. Δεν έχουμε δυστυχώς μία κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία όπου όλοι 

είμαστε μισθωτοί σε έναν φορέα για να μπορούμε να πούμε ότι ο πλούτος μοιράζεται από μία 

κεντρική πηγή. Έχουμε ένα σύστημα που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, άρα με κάποιο τρόπο 

πρέπει να μαζεύονται χρήματα για να διανεμηθούν. Στο κομμάτι που θα διανεμηθούν παίζει ρόλο 

πως τοποθετείται ο καθένας και που τοποθετείται και τι ισχύ έχει ο καθένας. 

Εγώ θεωρώ λοιπόν… 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ: Να πεις την άποψή σου. 

 

ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:  Λέω την άποψή μου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ όχι διάλογο, όχι διάλογο παρακαλώ. 

 

ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:  Λέω την άποψή μου, δεν θα απαντήσω όμως σε ένα δίλλημα το οποίο είναι 

κατασκευασμένο και αυτό, όπως είναι κατασκευασμένα και τα διλήμματα τα οποία λες κι εσύ Στέλιο. 

 Για εμένα λοιπόν αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε παράλληλα με οποιαδήποτε 

αγωνιστική δραστηριότητα γιατί δεν θα καταθέσουμε τα όπλα φυσικά, ούτε θα πέσουμε 

αδιαμαρτύρητα σε αυτή την ιστορία, όπως και να είναι, όπως και να έρχεται. Επειδή όμως πρέπει να 

μας απασχολεί ότι πολύ σύντομα θα έρθει και η επόμενη φουρνιά αυξήσεων, ανεξάρτητα ποιος θα 

είναι κυβερνήτης, θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά και να διαμορφώνουμε 

θέσεις για το τι παραγωγικό μοντέλο θέλουμε. Θέλουμε να έχουμε αγρότες; Τότε πρέπει να 

κλείσουμε τα Πολυτεχνεία. Γιατί; Γιατί δεν θα μπορούμε να κάνομε αλλιώς, γιατί οι άνθρωποι που 

πρέπει να δουλέψουν στη γη, δεν μπορούν να πάνε να δουλέψουν στη γη 30 χρονών. Θέλουμε να 

στηρίξουμε το κομμάτι της επιστήμης και της γνώσης; Να δουλέψει ο μηχανικός; Τότε θα πρέπει να 

βρούμε πράγματα τα οποία θα στηρίζουν τους ανθρώπους αυτούς να δουλεύουν από εδώ 

φέρνοντας δουλειές απέξω εδώ, γιατί η τεχνογνωσία δεν λείπει και το κομμάτι της αγοράς γνώσης 

είναι ακόμα λίγο πολύ παρθένο. Το κομμάτι της εξωστρέφειας στη χώρα μας στη δουλειά των 

επιστημόνων είναι μικρό, ξέρουμε να τους διώχνουνε έξω, δεν ξέρουμε να καταφέρνουμε να 

διώξουμε έξω τις υπηρεσίες και να μένουμε εδώ.  

 Άρα θεωρώ λοιπόν παράλληλα μαζί με τους αγώνες μας, θα πρέπει να κινήσουμε τις 

διαδικασίες και να ξεκινήσουμε τουλάχιστον ένα διάλογο μεταξύ μας και αντίστοιχα με τους 

υπόλοιπους να καταλήξουμε τι εικόνα θέλουμε γι’ αυτή τη χώρα για τον επόμενο αιώνα. Γιατί ένα 

ασφαλιστικό σύστημα δεν έχει ορίζοντα δέκα και είκοσι και πενήντα ετών. Όποιος το σχεδιάζει με 

ορίζοντα να επιβιώσει αυτή τη στιγμή, το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλει να βγάλει την πάρτη του 

καθαρή από αυτή την ιστορία και να μεταβιβάσει το πρόβλημα σε αυτόν που θα το διαδεχθεί 

ενδεχομένως ένα εξάμηνο μετά, δύο χρόνια μετά, πέντε χρόνια μετά, το πρόβλημα θα είναι εκεί. Και 

κάθε φορά που θα επιχειρείται να λυθεί χωρίς να συσχετίζεται με όλα τα υπόλοιπα πράγματα, θα 

οδηγεί σε πιο οδυνηρές λύσεις. 

 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε τον Κώστα και θα παρακαλούσα τους 

εκπροσώπους των συλλόγων να πάρουν το λόγο για τις δικές τους τοποθετήσεις. Ανοίγει κατάλογος 

με τοποθετήσεις, ο Ζαχαρίας ο Ασσαριωτάκης. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Θέλω να πω ότι με πήρε τηλέφωνο η Φανή η Κουτσουμπού η Πρόεδρος των 

Αρχιτεκτόνων και μου είπε ότι για λόγους υγείας δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί, μου είπε να το 

μεταφέρω. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, μήπως υπάρχει κάποιος άλλος εκπρόσωπος από το 

Σύλλογο Αρχιτεκτόνων; Όχι, μετά το Ζαχαρία άλλος που θα ήθελε να τοποθετηθεί; Ο Γέμελας, άλλος; 

Ο Κώστα ο Ξυλούρης, ωραία. Εφόσον δεν υπάρχει άλλος ξεκινάμε και ο καθένας θα λέει την ιδιότητά 

του, το σύλλογο που εκπροσωπεί. 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:  Καλησπέρα κι από μένα, με την ιδιότητα του προσώπου του Συλλόγου 

Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων και μετά, Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας. 

 Πριν από τρεις μήνες περίπου είχαμε καταθέσει μία πρόταση ως Σύλλογος Μηχανολόγων 

Ηλεκτρολόγων για το ΤΣΜΕΔΕ. Μάλλον σκέψεις για μια πρώτη συζήτηση γι’ αυτό που θα ερχόταν, 

που συζητάμε σήμερα. 

 Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν γίνει πάνω από δέκα μεταβολές στο ασφαλιστικό, όλες στην 

κατεύθυνση περικοπής των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Και πάντα με στόχο  

υποτίθεται τη διασφάλιση κοινωνικού χαρακτήρα, αλλά και της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού. 

Είμαστε σήμερα όμως εδώ για να συζητήσουμε μία νέα πρόταση για το ασφαλιστικό, γιατί όλα τα 

προηγούμενα έχουν αποτύχει, έχουν καταρρεύσει. Το ασφαλιστικό ζήτημα δεν πρέπει να το 

προσεγγίζει κανείς αυτοτελώς αλλά σε συνδυασμό με το πρόβλημα της ανάπτυξης.  

 Η χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος έχει συμβάλει σημαντικά τα προηγούμενα 

χρόνια στην αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος, με τις επιλογές που είχαν γίνει τότε. Ας δούμε 

μερικές επισημάνσεις και παρατηρήσεις γι’ αυτό που έχει εμφανιστεί ως σχέδιο νέου ασφαλιστικού, 

στο οποίο θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας βέβαια ότι αυτή είναι μία πρώτη πρόταση και ότι αυτό 

που τελικά μάλλον θα έρθει θα είναι πολύ χειρότερο από αυτό το οποίο συζητάμε τώρα. 

 Πρώτα απ’ όλα σαν σύλλογος είμαστε αντίθετοι στην ενοποίηση των ταμείων και αντί γι’ αυτό 

έχουμε ήδη προτείνει μεταξύ άλλων πρώτων, την ενοποίηση όλων των επιμέρους φορέων που έχουν 

ανεξάρτητη ένταξη στον ΕΤΑΑ, στον αντίστοιχο βασικό τομέα. Δεύτερον συγχώνευση όλων των 

περιφερειακών τμημάτων και γραφείων τρων τριών τομέων του ΕΤΑΑ και ενιαίες διοικητικές και 

λογιστικές λειτουργίες. Τρίτον έχουμε προτείνει την πλήρη ηλεκτρονική υποδομή ενιαία για τους τρεις 

τομείς και την διατήρηση της οικονομικής αυτοτέλειας της περιουσίας κάθε τομέα του ενιαίου ταμείου 

του ΕΤΑΑ. 

 Το δεύτερο που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι κάθε πρόταση αναμόρφωσης του 

ασφαλιστικού συστήματος θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από μία αναλογιστική μελέτη, κάτι 
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το οποίο δεν έχουμε δει να συμβαίνει εδώ. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι πρέπει να διατηρήσουμε 

την εγγυοδοσία ΤΣΜΕΔΕ για τους εργολήπτες τους μελετητές, με τις χρεώσεις και τα όρια που 

ισχύουν σήμερα. Τέταρτον για τις εισφορές θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μία ελάχιστη ετήσια 

εισφορά που θα καλύπτει την ασφαλιστική ιδιότητα, την υγειονομική περίθαλψη ούτως ή άλλως σε 

κάθε περίπτωση θεωρούμε να είναι υποχρέωση δημόσια, ώστε να εξασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο 

η απρόσκοπτη επαγγελματική δραστηριότητα των ασφαλισμένων και αντίστοιχα να οδηγείται σε ένα 

ελάχιστον ποσό συντάξιμης παροχής. Για τον προσδιορισμό των εισφορών πάνω από το ελάχιστο 

βασικό, μπορεί να καθοριστεί προφανώς ένα κλιμακούμενο ποσοστό σε συνάρτηση με τα 

πραγματικά εισοδήματα από την άσκηση του επαγγέλματος. Εδώ θα πρέπει να γίνει μία επισήμανση 

γιατί δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει, το τι περιλαμβάνει, τι είναι το φορολογητέο εισόδημα, αυτό το 

κάτι το οποίο συζητούσαμε πριν.  Προφανώς οι ασφαλιστικές εισφορές θα πρέπει να έχουν σχέση με 

τα εισοδήματα τα καθαρά από την άσκηση της δραστηριότητας της συγκεκριμένης.  

Τώρα είναι προφανές ότι τα ποσοστά που προτείνονται στο σχέδιο το οποίο έχει εμφανιστεί, 

είναι υπερβολικά μπορούν να χαρακτηριστούν και απαράδεκτα. Και είναι προφανές επίσης ότι αυτό 

το μοντέλο θα οδηγήσει σε εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή, αλλαγή έδρας και κλείσιμο σίγουρα 

μικρών επιχειρήσεων, αυτών δηλαδή που έχει περιγραφεί ουσιαστικά από όλους. Αυτό στην 

πραγματικότητα στη συνέχεια θα οδηγήσει ξανά στη διαπίστωση ότι το ασφαλιστικό σύστημα δεν 

είναι βιώσιμο και θα έχουμε μια ατέρμονη διαδικασία και θα γίνονται συνεχώς αυτό. Αυτό δηλαδή 

παρατηρούμε όλα τα τελευταία χρόνια, αν το βλέπουμε αποκομμένα το ασφαλιστικό μόνο από όλα τα 

υπόλοιπα. 

Ενδεικτικά να πούμε ότι την περίοδο της ενοποίησης των ταμείων η σχέση ασφαλισμένων 

συνταξιούχων στο ΤΣΜΕΔΕ από 7,2 προς 1 κατέληξε το 2015 σε 4 προς 1 και προφανώς αυτή η 

σχέση θα μειώνεται στη συνέχεια. 

Θεωρούμε επίσης δεδομένο ότι θα πρέπει να αναγνωρίζεται η ιδιότητα του ανέργου 

ελεύθερου επαγγελματία.  Τώρα το ασφαλιστικό όπως είπαμε και πριν ξεπερνά τα στενά αριθμητικά 

δεδομένα που το αφορούν. Είναι συνάρτηση της γενικότερης κατάστασης, των αντιλήψεων και των 

(…) της οικονομίας, αλλά και των κοινωνικών σχέσεων. Το ζητούμενο δεν είναι να πετύχουμε αυτή τη 

στιγμή αριθμητική ισορροπία του ασφαλιστικού, σε ένα ολοένα και χαμηλότερο εισοδηματικό 

επίπεδο. Αυτό οδηγεί στην φτωχοποίηση και των εργαζομένων και των συνταξιούχων. 

Επίσης θεωρούμε ότι στο κομμάτι της ρύθμισης, είναι πάρα πολύ σημαντικό, η κατάργηση 

των άρθρων 38 και 39 του νόμου 4331 του ’15 που αφορούσε τις ρυθμίσεις των χρεών προς το 

ΤΣΜΕΔΕ, επειδή αυτή η ρύθμιση παρείχε κάποια ψήγματα ανακούφισης σε πάρα πολλούς 

συνασφαλισμένους μας και είχε αυξήσει και την εισπραξιμότητα του ταμείου, όπως έχει φανεί και από 

τους πίνακες, αυτό έχει καταργηθεί, αυτό πρέπει να επανέλθει. 

Ερχόμαστε τώρα στις προτάσεις για να μην σας κουράζω. Ουσιαστικά οι προτάσεις μας είναι 

οι προτάσεις που είχαν εκφραστεί στην ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ. Δηλαδή η συνέχιση της αποχής από τις 

επιτροπές, αυτό όμως σαν μέτρο δεν είναι αρκετό. Θεωρούμε αναγκαίο να κλείσει το σύστημα 

αμοιβών με τακτοποιήσεις αυθαιρέτων. Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό να απέχουν οι συνάδελφοι 

δημόσιοι υπάλληλοι από τις επιβλέψεις των δημοσίων έργων, όχι από επιτροπές όπως γίνεται τώρα, 
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από επιβλέψεις δημοσίων έργων γραπτά. Αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα ότι έχουμε, 

διακόπτονται τα δημόσια έργα, δεν μπορούν να πιστοποιηθούν εργασίες. Αυτό θα πρέπει να γίνει με 

απόφαση του κεντρικού ΤΕΕ, άρα αν έχουμε μία τέτοια απόφαση σήμερα εδώ σαν ψήφισμα της 

Αντιπροσωπείας, ουσιαστικά αυτό πρέπει να είναι μία πρόταση προς το κεντρικό ΤΕΕ, γιατί αυτό 

μόνο μπορεί να καλύψει κάτι τέτοιο. 

Και κλείνοντας, θα ήθελα να ενημερώσω ότι αυτή την περίοδο γίνεται μία συζήτηση στο 

κεντρικό ΤΕΕ, άσχετα με το ασφαλιστικό αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί τα περί 

απορρύθμισης που είπε ο Οδυσσέας προηγουμένως και έχει απόλυτο δίκιο δεν αφορά μόνο το 

ασφαλιστικό, αφορά και τα επαγγελματικά δικαιώματα. Είχαμε κάνει πριν ένα χρόνο περίπου νομίζω 

μία συζήτηση εδώ πολύ αναλυτική, για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. Θυμάστε το νόμο που είχε 

ψηφιστεί και αναμέναμε την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων με πρόταση του ΤΕΕ. Αυτή την 

περίοδο λοιπόν το κεντρικό ΤΕΕ ετοιμάζει τα Προεδρικά Διατάγματα. Ζήτησε από τους κεντρικούς 

συλλόγους τυχαία το έχουμε μάθει εμείς εδώ, να εκφράσουν τις απόψεις τους μέχρι τις 29/1
ου

 και 

τώρα έστειλε μια επιστολή που ζητάει μέχρι την Παρασκευή να καταθέσουν τις απόψεις τους. Αυτό 

είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο! Γι’ αυτό το θέμα που έχει γίνει τόσο μεγάλη συζήτηση να 

παίρνεται απόφαση μόνο σε κεντρικό επίπεδο. 

Θεωρούμε και θεωρώ και θεωρούμε ως Σύλλογος ότι η Αντιπροσωπεία θα πρέπει να ζητήσει 

από το κεντρικό ΤΕΕ την παράταση της συζήτησης και την ενημέρωση όλων των περιφερειακών 

τμημάτων του ΤΕΕ, δεν μπορεί να γίνεται αυτό εν κρυπτώ. Πόσοι από εσάς γνωρίζετε εδώ ότι αυτό 

συζητείται τώρα; 

Ευχαριστώ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο λόγος στο Σαράντο το Γέμελα. 

 Αυτό είναι πολύ σοβαρό για το οποίο μας ενημέρωσε ο Ζαχαρίας κι εγώ προσωπικά σας 

καταθέτω και ως μέλος της κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου ότι δεν το 

γνωρίζω όντας και στην παράταξη του Προέδρου. Δηλαδή το Σαββατοκύριακο έχουμε συνεδρίαση το 

Κεντρικό ΤΕΕ και θα καταθέσω ερώτημα για λεπτομερέστερη ενημέρωση. Θα ήτανε καλό να 

ψηφίσουμε απόψε και μια σχετική, να σταλεί δηλαδή από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ ένα 

έγγραφο γι’ αυτό το ζήτημα. 

 

ΓΕΜΕΛΑΣ: Καλησπέρα συνάδελφοι, θα σας διαβάσω ένα κείμενο, Σαράντος Γέμελας Πρόεδρος της 

ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης μηχανικός του δημοσίου. 

 Θα σας διαβάσω ένα κείμενο το οποίο δεν έχει ψηφιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο διότι 

λόγω του έκτακτου της Αντιπροσωπείας δεν πρόλαβε να συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΕΜΔΥΔΑΣ, για να περάσει σαν ψηφισμένο από Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά πιστεύω ότι σε γενικές 

γραμμές εκφράζει την πλειοψηφία των απόψεων που έχουν οι μηχανικοί του δημοσίου, ύστερα από 

κάποιες συνεννοήσεις και κάποιες προφορικές συζητήσεις που έχω κάνει με πολλούς και με μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, όχι επίσημα όμως. 
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 Το νέο προσχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό προωθεί συντάξεις απόλυτης φτώχειας, 

πληρώνουμε πιο πολλά για περισσότερα χρόνια, για όλο και μικρότερες συντάξεις.  

Η επερχόμενη λεηλασία στο ασφαλιστικό αφορά όλους, συνταξιούχους, εργαζόμενους, νέους, 

ανέργους, αγρότες, επαγγελματίες. Οι αυξήσεις εισφορών μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, η 

εξαφάνιση της κρατικής χρηματοδότησης για να εξοικονομούνται πόροι, για να αποπληρωθεί ένα 

παράνομο χρέος, η ενοποίηση ταμείων και εξομοίωση προς τα κάτω δικαιωμάτων και παροχών, η 

σταδιακή κατάργηση των εμπορικών ταμείων, ενίσχυση των πενιχρών συντάξεων, έχουν ένα και 

μόνο στόχο. Την κατάργηση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή του δικαιώματός μας σε 

δημόσια δωρεάν περίθαλψη και του δικαιώματος να παίρνουνε μία σύνταξη για να ζήσουμε με 

αξιοπρέπεια μετά το εργασιακό βίος. 

Έτσι αναγκαστικά οδηγούμαστε υποχρεωτικά στην αντικατάστασή της από μία ατομική άμεσα 

ή έμμεσα ιδιωτική ασφάλιση, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε ένα. Αντί δηλαδή της 

κοινωνικής αλληλεγγύης προωθείται ο πλήρης κοινωνικός κανιβαλισμός. 

Οι αλλαγές σε γενικές γραμμές που φέρνει το νέα ασφαλιστικό στους μισθούς και στους 

εργαζόμενους αφορούν τους μισθωτούς και τους εργαζόμενους που θα δουν το μισθό τους να 

συρρικνώνεται κι άλλο με την αύξηση των εισφορών, ενώ αυξάνονται τα όρια ηλικίας. Όλους τους 

αυτοαπασχολούμενους από τους αγρότες ως τους επιστήμονες μηχανικούς κ.τ.λ. στους οποίους θα 

διπλασιαστούν ως τριπλασιαστούν οι εισφορές, δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν με κίνδυνο να 

χάσουν και το επάγγελμά τους. Τους νυν συνταξιούχους που θα δουν τα επικουρικά τους ταμεία να 

εξαφανίζονται και οι συντάξεις τους να μετατρέπονται σε επιδόματα φτώχειας. Τους νέους που με την 

αύξηση των ορίων ηλικίας, αλλά και τις αυξημένες εισφορές εγκαταλείπουν την ιδέα ότι κάποια στιγμή 

θα πάρουν σύνταξη και ότι έχουν δικαίωμα στην ασφάλιση περίθαλψη. Και πολλές οικογένειες που 

με τη σύνταξη του παππού σπούδαζε και στήριζε παιδιά και εγγόνια για σπουδές ή για να φτιάξει μια 

οικογένεια. 

Να σταματήσει τώρα ο εμπαιγμός και η λεηλασία. Επί πέντε χρόνια οι συνταξιούχοι της 

χώρας βλέπουν τις συντάξεις να μειώνονται μέχρι και 50%, τα αποθεματικά των ταμείων 

καταληστεύτηκαν από τα μηδενικά επιτόκια των τραπεζών, από το χρηματιστήριο, τα δομημένα…  

(αλλαγή κασέτας) 

 

ΓΕΜΕΛΑΣ:  …διότι η οικονομική κρίση αφαιρούσε πόρους από το ασφαλιστικό σύστημα. 

 Σήμερα μετά από τις επιθέσεις της προηγούμενης 5ετίας των δυαδικών κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ 

και ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ παίρνει τη σκυτάλη της αντιασφαλιστικής 

καταιγίδας. Για να εξοικονομηθούν πάνω από 2,5 δις μέχρι και το 2016 εφαρμόζουν τις διατάξεις του 

τρίτου μνημονίου, αλλά μέχρι σήμερα μέσα από το ασφαλιστικό σύστημα έχουν δραπετεύσει 12 δις 

που έχουν πάει στα θησαυροφυλάκια των δανειστών. Έτσι υπονομεύεται περισσότερο η οικονομική 

βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων με αποτέλεσμα να δρομολογούνται διαρκώς νέα 

αντιασφαλιστικά μέτρα.  

 Ο στόχος τους δεν είναι βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα, αλλά η εξεύρεση πρόσθετων πόρων 

για τους δανειστές, ο περιορισμός δαπάνης του κράτους και των εργοδοτών από τη θεσμοθετημένη 
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συμμετοχή τους στις ανάγκες του ασφαλιστικού συστήματος. Ενώ δεν προβαίνουν σε κανένα 

ουσιώδες μέτρο για την ανεργία, την μαύρη εργασία, τη φοροδιαφυγή, για την επέκταση της μερικής 

απασχόλησης, για τους χαμηλούς μισθούς και εισοδήματα που εξαϋλώνουν τα έσοδα των 

ασφαλιστικών ταμείων, κάνουν συνεχώς μία τρύπα στο νερό, αφού την ίδια στιγμή μειώνουν τα 

θεσμοθετημένα έσοδα των ταμείων. Τώρα προχωρούν ένα βήμα παραπάνω και επιδιώκουν να 

μεταφέρουν σταδιακά όλη την ευθύνη στον ασφαλισμένο, αλλάζοντας τον χαρακτήρα του 

συστήματος από αναδιανεμητικό σε κεφαλαιωτικό, από ένα σύστημα αλληλεγγύης σε ένα άθροισμα 

ατομικών κουμπαράδων από δημόσια κοινωνική ασφάλιση σε ιδιωτική, από ένα σύστημα που δίνει 

χαμηλές συντάξεις σε ένα συνταξιοδοτικό φτωχοκομείο. 

 Λέμε όχι στο νέο ασφαλιστικό και λέμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Υπάρχει άλλη λύση, 

προϋποθέτει την ανάπτυξη της χώρας σε όφελος των ανθρώπων της δουλειάς κι όχι των δυνάμεων 

του κέντρου. Απαιτεί τη συμμετοχή όλων μας σε μια αγωνιστική πορεία ανατροπής αντιλαϊκών 

νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Το ασφαλιστικό σύστημα μπορεί να σωθεί εφόσον διασφαλιστούν τα 

θεσμοθετημένα έσοδα του.  

 Αν χτυπηθεί η εισφοροδιαφυγή και η εισφοροκλοπή της εργοδοσίας μπορεί να αποδώσει 

μέχρι πολλά δις επιπρόσθετους πόρους ετησίως. Εάν χτυπηθεί η ανεργία, αν αυξηθούν και 

αποκατασταθούν οι μισθοί που σφαγιάστηκαν μέσα στην κρίση για να κερδίσει το κεφάλαιο, εάν 

υπάρχουν κίνητρα για τον ασφαλισμένο και πιο αυστηρές ποινές για τους εργοδότες, εάν επανέλθει η 

κρατική συμμετοχή της τριμερούς χρηματοδότησης, εάν θεσμοθετηθούν και επανέλθουν πόροι 

αναδιανεμητικοί για την αποκατάσταση των απωλειών που προκλήθηκαν με ευθύνη των 

Κυβερνήσεων και της εργοδοσίας. Με ένα καθολικό δημόσιο σύστημα ασφάλισης, καθορισμένων 

εισφορών και καθορισμένων παροχών με κοινωνική αλληλεγγύη, ενιαίο σύστημα λειτουργίας, με 

συντάξεις αξιοπρέπειας και δημόσια δωρεάν περίθαλψη για όλους, επαναφορά ορίων ηλικίας στα 35 

χρόνια ασφάλισης και στην ηλικία των 60 ετών. 

 Όλα αυτά εφόσον μεταβούμε από τη σημερινή κοινωνική έρημο των μνημονίων σε 

παραλληλικό ανασχεδιασμό της χώρας και στη γενναία αναδιανομή εισοδημάτων και πλούτου υπέρ 

των δυνάμεων της εργασίας. 

 Διεκδικούμε:  

• Αποκλειστικά δημόσια καθολική και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.   

• Όχι στην ανταποδοτικότητα και την επιχειρηματικότητα στην κοινωνική ασφάλιση.  

• Όχι στην ενοποίηση ισοπέδωση του ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΑΑ με άλλα ταμεία. Όχι στην κλοπή των 

αποθεματικών του και στην ισοπέδωση των δικαιωμάτων.  

• Κατάργηση του ΚΕΑΟ που υπό το πρόσχημα της είσπραξης εισφορών μεγαλοοφειλετών, θέτει 

στο στόχαστρο περιουσίες των συναδέλφων που ανήκουν στον κόσμο της εργασίας. 

Υπενθυμίζουμε ότι υπό το παρόν καθεστώς κάθε άνεργος μπορεί να γίνει μεγαλοοφειλέτης μέσε 

σε ελάχιστα χρόνια κρίσης.  

• Όχι κατασχέσεις και πλειστηριασμοί για χρέη σε Εφορία, ταμεία, τράπεζες, για ανέργους, 

υποαπασχολούμενους, εργαζόμενους. 

• Αναστολή κάθε δίωξης και αναγκαστικής είσπραξης για οφειλές προς το ταμείο.  
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• Πλήρης και χωρίς προϋποθέσεις ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους ασφαλισμένους, 

ανεξαρτήτως τυχόν ασφαλιστικών οφειλών.  

• Άμεση και αναδρομική ακύρωση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων 3518 του 2006, 3655 του 

2008 και όλων των ληστρικών αυξήσεων εισφορών, κατάργηση των διατάξεων του νόμου 3986 

του 2011 άρθρο 44 παράγραφος 14 και 15.  

• Επιπλέον επιβάλλεται να υπάρξει ριζική μείωση εισφορών με αναδρομική ισχύ, με προσαρμογή 

των υποχρεώσεων εισφοράς στις πραγματικές δυνατότητες των συναδέλφων, όπως αυτές 

προκύπτουν από την επαγγελματική δραστηριότητα στις παρούσες συνθήκες και άρση της 

υποχρέωσης εισφοράς για όσους δεν έχουν δεν έχουνε επαρκές εισόδημα από το επάγγελμα 

μηχανικού. Σημειώνουμε ότι αυτό το μέτρο θα εξασφαλίσει πόρους στο ταμείο παρότι ακούγεται 

λίγο παράλογο, καθώς θα επιτρέψει σε χιλιάδες συναδέλφους να ανταποκριθούν στις 

ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.  

• Διαβαθμισμένη αύξουσα ως προς τα πραγματικά έσοδα από το επάγγελμα μηχανικού, 

υποχρέωση ασφαλιστικής εισφοράς των ενεργών ασφαλισμένων με άνω όριο εξαρτώμενο από 

τα συγκεκριμένα έσοδα.  

• Αναγνώριση των ανέργων και υποαπασχολούμενων μηχανικών, παροχή αξιοπρεπούς 

επιδόματος ανεργίας υποαπασχόλησης με αναδρομική ισχύ.  

• Διαγραφή των χρεών τους προς το ταμείο, απαλλαγή από την καταβολή εισφορών στο διάστημα 

της ανεργίας.  

• Ενεργοποίηση του κλάδου προνοιακών παροχών ο οποίος παραμένει αδρανής, καθώς ποτέ δεν 

εκδόθηκε σχετική Υπουργική Απόφαση, χωρίς καμία αύξηση των εισφορών. 

• Αποσύνδεση της ασφαλιστικής ενημερότητας από τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος. 

Μου φαίνεται ότι αυτό τώρα τελευταία ότι ρυθμίστηκε, οπότε το ξεπερνάω.  

• Άρση των τοκογλυφικών όρων διακανονισμού των ασφαλιστικών οφειλών, κατάργηση των τόκων 

επί των οφειλών, προστασία της μητρότητας με χρηματοδότηση από το ταμείο τουλάχιστον δύο 

ετών άδειας μητρότητας κι όχι να βγαίνουνε οι γυναίκες πιο γρήγορα στη σύνταξη. Καλύτερα να 

μπορούν να πάρουν άδεια όταν θα την χρειάζονται, όταν θα είναι μικρό το παιδί. 

• Αποκατάσταση συντάξεων και ορίων ηλικίας, αποκατάσταση των αποθεματικών ταμείο από το 

PSI και τιμωρία των υπευθύνων για συγκεκριμένη απώλεια.  

• Καταβολή στο ταμείο της οφειλόμενης κρατικής χρηματοδότησης και των αναδιανεμητικών 

πόρων καθώς των οφειλών της εργοδοσίας, αποκατάσταση των απωλειών από 

χρηματιστηριακά, τραπεζικά παιχνίδια.  

• Να παταχθεί η διαφυγή πόρων από το ταμείο μέσω του δελτίου παροχής υπηρεσιών στην 

εξαρτημένη σχέση εργασίας, το μπλοκάκι.  

• Αποσύνδεση του ταμείου από την Τράπεζα Αττικής και απαγόρευση της μετατροπής πόρων του 

σε χρηματιστηριακούς τίτλους. Ούτε ένα ευρώ επιπλέον σε αυτή.  

• Καθαίρεση και απονομή ευθυνών με όλες τις προβλεπόμενες νομικές και διοικητικές διαδικασίες 

των εγκάθετων μελών της διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών του ασφαλιστικού φορέα 

που έχουν παρανομήσει ή ευθύνονται για την απώλεια των πόρων του. 
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Επίσης θέλω να σας ενημερώσω ότι ΕΜΔΥΔΑΣ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία και η 

ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης συμμετέχει στην αποχή από τις επιτροπές. Η τελευταία απόφαση είναι 

μέχρι και 5 Φεβρουαρίου. Εμμέσως μπλοκάρεται η παραγωγή των δημοσίων έργων, εμμέσως όμως 

όχι άμεσα μέσω της μη υπογραφής των πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών. Δυστυχώς 

αυτό που πρότεινε ο Ζαχαρίας ο Ασσαριωτάκης, δηλαδή ο Σύλλογος των Μηχανολόγων για την 

αποχή από την επίβλεψη, επειδή έχει ψαχτεί ήδη και από την ΕΜΔΥΔΑΣ τα παλαιότερα χρόνια για 

κινητοποιήσεις, δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να γίνει. Δηλαδή νομικά σε περίπτωση που αρνηθεί ο 

επιβλέπων να κάνει επίβλεψη έχει νομικές κυρώσεις. 

Αν είναι απαίτηση του ΤΕΕ πιο εύκολο θα είναι να πουν ότι οι εργολάβοι σταματάμε παρά ο 

επιβλέπων μηχανικός δεν μπορεί να επιβλέψει. Είναι πολύ πιο εύκολο, δηλαδή εννοώ νομικά. 

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΓΕΜΕΛΑΣ: Ναι σωστά, αλλά νομικά σας λέω δεν γίνεται. Εμμέσως έχουμε μπλοκάρει την παραγωγή 

δημοσίων έργων αυτή τη στιγμή με την αποχή από τις επιτροπές που μέσα σε αυτές τις επιτροπές 

μπορούμε να πούμε ότι είναι και η επιτροπή παραλαβής αυτών των εργασιών. 

 Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι, θα συμμετέχουμε στην απεργιακή κινητοποίηση την 

Πέμπτη στις 4 Φεβρουαρίου και ότι σε περίπτωση…, και επίσης συμμετέχουμε στο συντονιστικό της 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ και συμμετέχουμε και στις δράσεις που αποφασίζονται από την 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Γέμελα. 

 Ο λόγος στον Κώστα τον Ξυλούρη, τον καλωσορίζουμε, είναι και πρώην μέλος 

Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Το τι κάνετε εκεί πέρα στην Αντιπροσωπεία θα το κουβεντιάσουμε και αυτό, γιατί 

πρέπει να τα λέμε όλα. 

 Εγώ παιδιά επειδή είμαστε λίγοι, δεν θα κρίνω την κατάσταση…, ήντα να πω; Α, ο Κώστας ο 

Ξυλούρης είμαι Πρόεδρος του Συλλόγου Ελευθέρων Επαγγελματιών. 

 Των πιο…, να το πω έτσι παραπονεμένων ανθρώπων που έχω δει το τελευταίο διάστημα 

είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός παιδιά. Είναι σαν τον δαρμένο σκύλο, έχετε δει δαρμένο 

σκύλο; Ίδια ετσά ακριβώς είναι, με απίστευτο παράπονο και απογοήτευση. Ο οποίος όμως ανε γενεί 

θυμός εχαθήκατε εσείς οι κυβερνητικοί. Εάν δηλαδή γίνει θυμός αυτό το παράπονο και η αδυναμία 

των μηχανικών, είμαι σίγουρος ότι θα εξαφανιστούν άπαντες. Αν αυτός γίνει θυμός 

συνειδητοποιημένος δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να τους αντισταθεί κανείς. Και επειδή δεν θα 

κρίνω το σύστημα με τη σκοπιά της ιδέας του συστήματος που εγώ πρεσβεύω, δεν θα κρίνω δηλαδή 

από σοσιαλιστική άποψη, για να μην παρεξηγηθώ με κάποιους προλαλήσαντες θεωρητικοθολούρες 

του σοσιαλισμού, εγώ θα μιλήσω και θα κάνω κριτική για το σύστημα σαν ένας άνθρωπος απλός. 



 Συνεδρίαση 2
η
         2

η ς
  Φεβρουαρίου   2016             σελίς   38 

 

Που δέχομαι, θεωρώ δεδομένο ότι είμαστε…, αυτό είναι γιατί λέει ο κόσμος έκανε επιλογή να ζει σε 

αυτό το σύστημα, τέτοια τους είπανε να λένε.  

 Το μόνο που με εκνευρίζει παιδιά από όλα ξέρετε ποιο είναι; Όταν ακούω αυτούς τους 

ανέντιμους, ανήθικους κυβερνήτες να μιλάνε για θυσίες. Ε, μου δίνει χίλιοι διαόλοι ρε παιδί μου. 

Θυσία ξέρετε μωρέ ήντα είναι; Θυσία είναι παίρνω μια απόφαση και λέω, θα πάω στο μέτωπο να 

θυσιάσω και τον εαυτό μου για να γλυτώσω την πατρίδα. Θα θυσιάσω τον εαυτό μου για να 

γλυτώσω συνάνθρωπο μου. Θα θυσιάσω το εισόδημά μου για να γλυτώσω ένα σχολείο. Επιλέγω να 

θυσιάσω το χρόνο μου, τα χρήματα μου, την ώρα μου, τη σκέψη μου για ένα πράγμα. Εδώ δεν 

πρόκειται για θυσίες, εδώ πρόκειται για ένοπλη ληστεία, εξαναγκασμό με τη χαχαλόβεργα, για 

κλεψιά, μας τα κλέβουνε. Μας βάνουνε το πιστόλι στο κούτελο και σου λένε κερατά σκάστα. Αυτή 

είναι μωρέ η θυσία; Θυσία είναι αυτός που έκανε στο Πολυτεχνείο που θυσιάστηκε και μπήκε κάτω 

από το τανκς για να έχουμε σήμερα. Ο άλλος που ήτανε στη φυλακή 50 χρόνια, ο άλλος που 

εκτελέστηκε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ο Μπάτσης που επικαλούνται ορισμένοι τον οποίο τον 

εκτελέσανε εντελώς τυχαία. Τον Μπάτση γιατί τον εκτελέσανε ρε; Γιατί τον εκτελέσανε; Τον Μπάτση 

ξέρετε γιατί τον εκτελέσανε και τον Μπελογιάννη; Γιατί ενοχλούσανε, γιατί αυτά που έλεγε ήτανε 

βόμβες και λέγανε των ανθρώπων, μην είστε κορόιδα έχετε δικαίωμα να ζήσετε, γι’ αυτό εκτελέσανε 

τον Μπάτση κι ας μην τον επικαλείστε ορισμένοι που τον πολεμάτε. Διότι ο καθένας που κάνει θυσίες 

που εγώ δεν έχω κάνει καμία και το λέω δημόσια, μην νομίζετε ότι μιλώ για μένα, θέλει μεγάλη 

καρδιά. Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι ανέντιμοι και μας κλέβουν με το ζόρι. Σου βάνουνε το πιστόλι 

στο κούτελο. Δεν έχεις λεφτά θα πεθάνεις και το ζήσαμε εδώ πριν από λίγο καιρό. 

 Γι’ αυτό λοιπόν θα σας παρακαλέσω τουλάχιστον να είστε λίγο πιο ωμοί, να λέτε ναι ρε φίλε 

έχουμε την εξουσία κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Γιατί εγώ όταν είπα προηγμένως στο συνάδελφο 

καλοπροαίρετα μα ποιος ρε παιδιά τα κλέβει; Ακούστε μια ωραία έκφραση που είπε ο Σαράντος. Πώς 

μωρέ το είπε; Τα δισεκατομμύρια λέει δραπέτευσαν, ωραία το είπες Σαράντο. Φαντάζεστε μωρέ να 

δραπετεύσει ένα ευρώ και να ‘ρθει στην τσέπη σας κατά λάθος; Δεν υπάρχει περίπτωση. Προχθές 

μου ήρθε ότι χρωστούσα λέει 10 ευρώ από έναν ΕΝΦΙΑ του 2010 που ξεχάσανε να τον βάλουνε στη 

ΔΕΗ και μου λένε αν δεν πληρώσεις δεν κινείται τίποτα. Για όνομα της Παναγίας, και βρήκανε ότι 

χρώσταγα όχι από λάθος 17 ευρώ για μια αποθήκη στου διαόλου τη μάνα και το βρήκανε. Και 

ρωτάω μωρέ εγώ τώρα φίλε Κλάδο, τα τόσα δισεκατομμύρια μωρέ που κλέβουνε μέρα μεσημέρι δεν 

υπάρχει μωρέ ένας εισαγγελέας, δικαστής, υπουργός, βουλευτής, πρωθυπουργός, γραμματέας να 

πει, έλα εδώ ρε παιδιά, ήντα μωρέ κάνετε επαέ; Ο κύριος Σπίρτζης παράδειγμα, που ήτανε και 

Πρόεδρος και του λέμε ότι είναι κλέφτης, κλέβουνε. Πώς μωρέ το λένε αλλιώς το ρήμα κλέβω; Στα 

Ανώγεια το λέμε ζωοκλοπή γιατί κλέβουν μόνο ωζά, πώς το λέτε εσείς επαέ; Εδώ κλέβουνε με βούλα 

του κράτους και μας λέτε τώρα εμάς ότι εμείς έχουμε άλλα μοντέλα; Μα δεν ντρεπόσαστε ρε λίγο;  

Εδώ δεν μιλάμε για σοσιαλισμό φίλε Μπριλάκι. Π.χ τον Κώστα τον Μπριλάκι τον εκτιμώ 

αφάνταστα παρόλα που διαφωνώ σε όλα που λέει, γιατί έρχεται εδώ με άποψη, την καταθέτει, 

διαφωνώ, αλλά ξέρω όμως ότι δεν είναι πουλημένο τομάρι του κόμματος που υπερασπίζει. Είναι 

ένας άνθρωπος έντιμος, διαφωνώ κάθετα μαζί του, εκφράζει την άποψή του και τη λέει ανοιχτά. Οι 
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υπουργοί που έχετε δεν πρόκειται για ανθρώπους που έχουν μια γνώμη, είναι συνειδητοί εντολής, 

εντολών ξένων για να γίνονται αυτά που γίνονται.  

Ερώτηση, έρχεται ρε παιδιά η κατάσταση έχουμε κρίση λέει κ.τ.λ. ας αφήσουμε, ήρθε η κρίση 

όπως ήρθε ας πούμε η φυλλοξήρα, ήρθε. Και λες τώρα, βάζουμε από πέρυσι το θέμα στους 

συλλόγους και λέγανε ορισμένοι μα να δούμε ήντα μπορεί να κάνει και ετούτος σες, να το δούμε ρε 

παιδί μου, καταλαβαίνω. Και έρχεται μετά από ένα χρόνο και σου κάνει ένα νομοσχέδιο το οποίο οι 

ΠΑΣΟΚατζήδες ωχριούν. Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ θα ντρεπότανε π.χ. να το κάνει, λέω τώρα. Και λέω, 

μα καλά τρεζοί ειναι; Δεν είναι τρεζοί, δεν καταλαβαίνουνε; Ε, δεν νομίζω. Μα μήπως ρε παιδιά είναι 

όλα σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο που σου λένε ή το κάνεις ή σε εκτελώ και να έχουμε και τους 

παπαγάλους εδώ δεν γίνεται αλλιώς; Γιατί ρε φίλε δεν γίνεται δηλαδή; Δηλαδή εγώ να πεθάνω 

γίνεται, οι άλλοι να χάσουνε 100.000 δεν γίνεται. Δηλαδή ο Βαρδινογιάννης που κερδίζει 500 δις ε να 

μην κερδίσει 500, 499, α πα, πα, να χάσει η Αγάπη Βαρδινογιάννη ένα δις; Κάτσετε ρε παιδιά δηλαδή 

πώς την είδατε τη δουλειά; Πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς;  

Τα πράγματα είναι απλά, κατά τη γνώμη μας ο σύλλογος μας που δεν είναι κουμουνιστές 

κανείς δεν είναι, αποφασίζουμε ομόφωνα και λέμε, ότι εδώ αυτό εδώ αυτό είναι έκτρωμα πάρτε το 

πίσω. Θέλετε να το αποφασίσουμε εδώ; Πάρτε το πίσω και εδώ κύριοι Πρόεδροι του ΤΕΕ και κύριοι 

της Αντιπροσωπείας, γιάντα μωρέ όταν κάνουμε την ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ δεν έρχεστε; Γιατί δεν έρχεστε; 

Γιατί δεν έρχεστε εδώ να μιλήσετε όταν μιλάνε οι μηχανικοί. Γιατί δεν έρχεστε; Να σου πω εγώ γιατί 

δεν έρχεστε, και θα σας πω γιατί κάνετε τις συναντήσεις με τους άλλους προέδρους τους μεγάλους 

κρυφά, θα σας τα πω. 

Έρχεται λοιπόν να κάνομε συνέλευση εδώ πέρα και μας ζητάτε ντε και καλά να σας κάνουμε 

και αίτηση για να βάλουμε την αφίσα. Ένα. Γίνεται η συνέλευση δεν είναι κανένας από εσάς εδώ, 

εκτός από δυο – τρία μέλη της Διοικούσας, συνειδητά δεν ήρθατε, διότι δεν θέλετε να σας 

ξεμπροστιάσουμε στον κόσμο και να σας τα πει ο κόσμος. Γίνεται η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, 

αποφασίζουμε ένα κείμενο κατά τη γνώμη μου αρκετά σωστό, πολύ σωστό και αποφασίζομε μετά να 

συναντηθούμε με τους άλλους επιστημονικούς συλλόγους και πάλι ο πρόεδρος χωρίς παρακαλώ να 

ειδοποιήσει κανέναν και συναντάει τους άλλους προέδρους, γιατί παρακαλώ; Γιατί; Τόσο πολύ 

φοβάστε τους μηχανικούς;  

Εμείς συνάδελφοι θεωρούμε ότι, τα μέτρα αυτά ούτε τυχαία είναι ούτε κατά λάθος τα πήραμε, 

είναι λογική συνέπεια και συνέχεια μιας βρώμικης πολιτικής η οποία ακολουθείται τώρα και 30 

χρόνια. Με αντιασφαλιστικά νομοσχέδια, με κλεψιές των ταμείων, με ατιμίες και προσέξτε οι ίδιοι 

πάντα εκεί. Πράσινοι, μπλε, ροζ, ανάμεικτοι, σύμμικτοι, οι ίδιοι. Οι ίδιοι τραπεζίτες από πίσω, οι ίδιοι 

μεγαλοβιομήχανοι γι’ αυτό ο ΣΕΒ τραβάει τα τέτοια του να το υλοποιήσει και πάνω από όλους και 

όλα η θεία Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν κάνει ποτέ λάθος. Οι ευρωπαίοι αυτοί οι οποίοι συμφωνούνε 

να βομβαρδίζουν τη Συρία, ποιος τη βομβαρδίζει ρε παιδιά τη Συρία που μιλάτε για προσφυγικό, 

εγώ; Εσύ; Ποιος βομβαρδίζει τη Λιβύη; Ποιος βομβάρδισε το Λίβανο; Ποιος βομβαρδίζει το Ιράκ, 

ποιος βομβαρδίζει τη Γιουγκοσλαβία; Όλοι αυτοί που σήμερα μας βομβαρδίζουν οικονομικά και αύριο 

θα μου το θυμηθείτε εδώ θα πέσουν τα κοράκια για τα (…) αποθέματα και θα μας βομβαρδίζουνε θα 

λέμε τι να κάνουμε τώρα; Τότε τα πουλάκια θα έχουνε πετάξει στα Αμέρικα και θα είναι και οι 
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καθηγηταράδες στο Χάρβαρντ, θα το θυμάστε αυτό. Όπως έγινε και το ’45, όπως έγινε το ’67 και 

μετά θα τους φέρουνε με προσωπικά αεροπλάνα ηγέτες, το ίδιο θα ξαναγίνει και τώρα. Ενδιάμεσα 

όμως τι κάνομε;  

Εμείς συνάδελφοι και εδώ θέλω να καταγγείλω και μια άλλη τακτική κάποιων συλλόγων, να 

λέμε ρε παιδιά τα πράγματα ανοιχτά. Θεωρώ ότι κάποιοι δεν θέλουν να συμμετέχουν, να το πεις ρε 

φίλε, γιατί στην τελευταία ανάλυση από όταν γεννήθηκα εγώ είμαι μειοψηφία, πάντα μειοψηφία είμαι. 

Ξέρω γιατί είμαι μειοψηφία, αλλά εγώ έρχομαι και το λέω όμως και είμαι πάντα μειοψηφία. Γιατί δεν 

έρχονται για παράδειγμα, εγώ το λέω ανοιχτά, ο σύλλογος των Αρχιτεκτόνων. Δεν παίρνουνε ποτέ e-

mail, καλά ρε παιδιά, πού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο; Πού είναι οι Τοπογράφοι, πού είναι οι 

χημικοί;  

Ξέρετε γιατί τα λέω; Εγώ θεωρώ ότι τα όργανα άμα δεν παίζουν το ρόλο τους θα μας 

ξεπεράσουν όλους η ίδια η ζωή. Όμως να έχουμε την ειλικρίνεια κ. Πρόεδρε να λέμε την αλήθεια, ότι 

εδώ κάποιοι από εμάς ή μάλλον όλοι μας παίζουμε ένα ρόλο. Πρέπει να το λέμε ανοιχτά, εγώ 

δηλώνω ότι είμαι ενάντια σε αυτό το σύστημα, το λέω όμως και κάνω ό,τι μπορώ, τα λίγα, μήπως 

μπορέσω, όχι να το καλυτερεύσω γιατί δεν καλυτερεύει, να το ανατρέψουμε. Μέχρι να γίνει αυτό 

όμως πρέπει κατά τη γνώμη μου να βάλομε κάποιους στόχους, πρέπει να πούμε ότι εδώ δεν το 

ανεχόμαστε ρε παιδί μου, πώς θα γίνει δηλαδή; Λέμε, μα προσέξτε γιατί πρέπει να το καταλάβουμε 

κατά τη γνώμη μου. έβαλε λέει 400 εκατομμύρια ευρώ, ρε παιδιά να πάρεις να το πετάξεις έξω 

δηλαδή, στις 28 του Δεκέμβρη αποφασίσανε στο ΤΕΕ οι οποίοι κύριοι αυτοί στο ΤΕΕ είναι οι αυριανοί 

Σπίρτζηδες. Και δώσανε 400 εκατομμύρια ευρώ. Βρε συ μα κατέχεις, για να τα μετρήσεις θέλεις έξι 

μήνες. 400 εκατομμύρια ευρώ και τα βάνανε στην Τράπεζα Αττικής. 

Ρωτάω εγώ τώρα, καλά η κρίση που υπάρχει δεν μπορούσαν να τα δώσουν αλλού; Γιατί 

άραγε τα δώσανε εκεί; Εγώ θα σας πω γιατί, διότι όλοι αυτοί που παίρνουνε παχυλούς μισθούς και 

είναι και vice presidents των bank of Attica, παίρνουν παχυλούς μισθούς και γι’ αυτό τα βάζουνε εκεί. 

Γιατί δεν βγήκατε εσείς που είστε στο ΤΕΕ να τους καταγγείλετε και να πείτε, τι αλητεία είναι αυτή ρε 

συνάδελφοι; 

Άκουσα σήμερα, δεν ξέρω εάν αληθεύει, ότι ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου των 

Μηχανολόγων, άλλο κοράκι, εκεί να δείτε κοράκια τώρα, εδώ μέσα ήρθε και μας έλεγε να 

συμμετέχουμε στις επιτροπές οι οποίες επιβάλλουν να δίνουμε εξετάσεις αν δεν ξέρουμε να μετρούμε 

την ενέργεια σε αυτά που παίρνουν για τα σεμινάρια. Και ήρθε εδώ πέρα να μας προτείνει να 

συμμετέχουμε, του είπαμε ότι ήτανε ρουφιάνος, το πήρε πίσω. Ξέρετε ότι σήμερα παραιτήθηκε από 

Πρόεδρος του Συλλόγου Πανελληνίου Μηχανολόγων;  Ξέρετε τι έγινε; Διευθύνων Σύμβουλος στον 

ΟΤΕ, στον ΟΣΕ κάπου εκεί. Πού στο ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ; Κάπου εκεί. Να πως μεταφράζονται κύριοι ο 

κύριος αυτός που ήθελε να μας πείσει ότι και καλά πρέπει να κάνετε και τα σεμινάρια στις Ανώνυμες 

Εταιρείες για να δείτε αν είστε καλοί μηχανικοί, πήγε κι έγινε τώρα Διευθύνων Σύμβουλος. Το ίδιο 

είναι ο κ. Σπίρτζης και όλοι αυτοί οι μηχανισμοί.  

Και έρχεται πάνω από όλους η Κυβέρνηση αγαπητοί συνάδελφοι, η Κυβέρνηση η οποία 

έχουμε, ούτε Αριστερά, ούτε Δεξιά, είναι μία Κυβέρνηση που εκτελεί εντολές του κεφαλαίου τελεία και 

παύλα. Τώρα να θέλεις να την λες Αριστερά κι εγώ να τους λέω κεντρογενείς κουμμουνιστοφάγους 
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λίγο πράγμα αλλάζει. Γεγονός είναι αδίστακτοι εκτελεστές των εντολών του ξένου και τον ντόπιου και 

του ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Που προσέξτε τα μέτρα αυτά δεν τα παίρνουν μόνο στην Ελλάδα παιδιά, 

επειδή τυχαίνει να ξέρω από την Ιταλία πολύ καλά, σας πληροφορώ ότι τα μέτρα αυτά έχουν 

εφαρμοστεί πολύ πιο μπροστά εκεί. Αλλά τουλάχιστον να μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι γίνονται 

εντελώς τυχαία και λάθος. 

Κλείνοντας θέλω να πω το εξής, εθίχτηκε το θέμα προηγούμενα και νομίζω ότι είναι πολύ 

σοβαρό. Φανταστείτε ρε παιδιά αύριο να πάμε στη διαλήλωση και να είμαστε με τον Μιχελογιαννάκη, 

εγώ θα πάθω καθίζηση αίματος, δεν μπορώ δηλαδή. Εάν δηλαδή, ας πούμε να δω τον Βαρδάκη που 

του έλεγα βρε συ ΠΑΣΟΚος είσαι, λέει δεν είμαι ΠΑΣΟΚ, ήντα διάολο μωρέ του λέω είσαι; Και μια 

στιγμή φεύγει και πάει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Φανταστείτε δηλαδή να πάμε να διαδηλώσουμε με τον 

Αρναουτάκη μαζί, γιατί να μην πάμε; Αρχανιώτης είναι, Κρητικός είναι και αυτός. 

Όχι παιδιά, εγώ νομίζω ότι πρέπει να κατεβούμε οι μηχανικοί και να επιδιώξουμε να 

συμπορευτούμε μαζί με εκείνες τις δυνάμεις που ξέρετε όλοι σας ποιες είναι, να συμπορευτούμε με 

εκείνες τις δυνάμεις που δεν παίζουνε, δεν αστειεύονται με το σύστημα. Γιατί το σύστημα είναι 

επικίνδυνο κι αν δεν τους δείξουμε να καταλάβουμε συναδέλφισσα ότι είμαστε θυμωμένοι, αυτό που 

λέμε εδώ ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας τέλειωσε είναι αλήθεια. Σήμερα πήγα να μπω στο ΤΕΕ για 

να δείτε τι εστί ΤΕΕ που θέλει λέει να του δίνουμε και εισφορά. Εγώ μωρέ μπορώ να του βάλω όχι 

1%, έπρεπε να τους στείλουμε από εκεί που ήρθανε. Εάν δεν πληρώσεις λέει την εισφορά στο ΤΕΕ, 

προσέξτε, δεν μπορείς να πάρεις ούτε λεφτά από δουλειά το ξέρετε αυτό; Δεν σου λέει μόνο δώσε 

μου και τα λεφτά μου, όχι δεν μπορείς καν να πληρωθείς. Αυτό ρε παιδιά χιτλερικά πράγματα 

δηλαδή. Ο Χίτλερ πήρε ένα δάνειο εκεί πέρα, αλλά τουλάχιστον σου άφησε κάτι, ετούτοι θα σου 

πάρουνε την ψυχή σου. Δεν τα λέω εγώ ρε παιδιά είναι η πραγματικότητα. 

Σήμερα που λέει να πληρωθώ, χρωστείς λέει 30 ευρώ στο ΤΕΕ 50, για να πάρεις ούτε την 

αμοιβή σου. Δηλαδή δεν έχεις λεφτά να πληρώσεις να πεθάνεις, και ξέρετε γιατί το κάνουνε; Διότι 

έτσι θα έρθει μια Ανώνυμη Εταιρεία μετά από τρεις μήνες, θα σε πάρει Αλέκο και εμένα κι εσένα 

Σαράντο με 400 ευρώ και έξω από την πόρτα με μπλοκάκι, θα έχει την ενημερότητα και θα κάνει όλες 

τις δουλίτσες. Αυτό είναι και το φορολογικό, αυτό είναι και το ασφαλιστικό και το εργασιακό, το οποίο 

το έχουνε φέρει σε συνθήκες γαλέρας. Ξέρετε τι σημαίνει γαλέρα; Ξέρετε πως δουλεύουνε οι 

συνάδελφοι μηχανικοί και τι υπογράφουνε αυτοί που είναι στις μεγάλες εταιρείες; Τη ζωή τους 

παίζουνε κορώνα γράμματα και σε όλα αυτά οι Κυβερνήσεις, αλλά ιδιαίτερα και ετούτη εδώ όχι μόνο 

κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, αλλά κατά τη γνώμη μας του συλλόγου, γιατί αυτό που σας λέω…, άμα 

σας πω τις προσωπικές μου απόψεις μπορεί να φύγετε από εδώ. Αλλά ο σύλλογος μας εκτιμάει ότι 

τέρμα δεν πάει άλλο, δεν το ανεχόμαστε και δεν καταδεχόμαστε καν να μπει για ψηφοφορία στη 

Βουλή. 

Έχουνε επιμέρους προτάσεις πάρα πολλές τις οποίες δεν νομίζω…, να μην σας κουράζω, οι 

οποίες αναφέρονται από τις συντάξεις, από τις εισφορές, από την υγεία, από την περίθαλψη, από 

όλα αυτά και για το Τεχνικό Επιμελητήριο. 

Το resume είναι ότι το απορρίπτουμε και συνεχίζουμε τη διαδικασία. Μου είπε η Μαρία και το 

λέει πολύ σωστά, αύριο κατά τη γνώμη μου πρέπει να συνεδριάσει το συντονιστικό της 
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ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ, γιατί έπρεπε ήδη να το έχουμε κάνει. Από αυτό το βήμα καλώ όλους αύριο όποια 

ώρα θέλετε το απόγευμα να συναντηθούμε για να δούμε πού θα πάμε, το πανό τι συνθήματα θα 

βάλουμε, να κατεβούμε οργανωμένα.  

Γιατί προχθές και κλείνω με αυτό, για να δείτε πως αυτοί που πραγματικά στηρίζουν το 

σύστημα και αναφέρομαι στον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Όταν πήγαμε κάτω στην Περιφέρεια 

να βγούμε επάνω, του λέω Πρόεδρε θα βγούμε επάνω, μπροστά ήτανε ο Κώστας, εμείς λέει, ακούτε, 

πήγαμε εκεί που έπρεπε με αυτούς που έπρεπε. Δηλαδή με εσάς τα μιάσματα μπροστά, δεν μπορώ 

να μαγκανίσω βέβαια, γιατί όλοι που βγήκαμε επάνω, όλοι μας – προσέξτε – ο καθένας έλεγε τις 

απόψεις του. Αν είναι κάποιος να με διαψεύσει εδώ. 

Εμείς θέλουμε όλοι να κατεβούμε ο καθένας με τις διαφορετικές…, με διαφορετικές απόψεις 

ρε παιδί μου, αλλά να συντασσόμαστε όσοι δεν την δεχόμαστε και όσοι είμαστε διατεθειμένοι να 

παλέψουμε. Γι’ αυτό αύριο το απόγευμα να ξανασυναντηθούμε, να δούμε την οργάνωση πώς, πού 

και πότε έτσι να έχουμε πιο καλή επιτυχία. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε τον Κώστα τον Ξυλούρη. 

 Εγώ δύο σχόλια μόνο θα ήθελα να κάνω σε αυτά που είπε τα οποία πολλά από αυτά νομίζω 

ότι δεν τα αμφισβητεί κανείς μας, τώρα από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. 

 Εγώ θέλω να σχολιάσω το αν οι Πρόεδροι φοβούνται τους μηχανικούς και παλιότερα το είχα 

πει ότι το εκτιμώ το χιούμορ του Κώστα. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Όχι δεν είναι χιούμορ, όχι. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, εγώ λοιπόν το εξέλαβα ως χιούμορ γιατί όπως 

καταλαβαίνεις το να καλούμε εδώ τους συλλόγους, αλλά όχι μόνο τους συλλόγους και να καλούμε και 

τον κάθε απλό μηχανικό προσωπικά να έρθει, να ακούσει ή να καταθέσει απόψεις, το τελευταίο που 

μπορεί να πει κάποιος είναι ότι φοβόμαστε τους μηχανικούς. 

 Τώρα από εκεί και πέρα εάν θέλεις να υποβάλλεις, γιατί ουσιαστικά κάθε φορά βέβαια ο 

λόγος σου είναι σε αυτό το πλαίσιο, ότι κάποιοι υπηρετούν το σύστημα, καλό θα ήτανε να 

κατονομάσεις κιόλας ποιοι πιστεύεις ότι υπηρετούν το σύστημα και με ποιο τρόπο. Εκτός βέβαια εάν 

εννοείς ότι όλοι εκτός της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ και της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ υπηρετούν το σύστημα, 

οπότε δεν χρειάζεται να μου απαντήσεις σε κάτι άλλο. 

 Τώρα, θα δώσω… 

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συγγνώμη ποια καταγγελία; 

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι διαφορετικής φύσεως νομίζω ότι ήτανε τα δυο ζητήματα, ήτανε 

διαφορετικά. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Στα ίδια γεγονότα αναφέρεται. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου) 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, ωραία συμφωνούμε, πριν να δώσω το λόγο στον Πρόεδρο 

τον Γιάννη τον Χαρωνίτη να…, και ο Κώστας, Κώστα έλα εσύ, ο Κώστας ο Μπριλάκις να πάρει το 

λόγο.  Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να πάρει το λόγο; 

 

ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Θέλω να διορθώσουμε λίγο και τις δύο γραπτές εισηγήσεις που είδα και της ΑΜΑΚ και 

της ΔΗΣΥΜ στο θέμα του τομέα έκδοσης εγγυητικών επιστολών. 

 Δεν είναι το κυρίαρχο ότι ωφελούνται οι εργολάβοι που βγάζουνε εγγυητικές από το ΤΣΜΕΔΕ, 

βγάζουν άνετα και από τις τράπεζες με πολύ μικρή διαφορά κόστους. Το κυρίαρχο είναι ότι βγάζει 

λεφτά το ΤΣΜΕΔΕ και περίπου το 15% των συντάξεων που παίρνουν όλοι οι μηχανικοί, οφείλεται 

στα κέρδη που έχει το ταμείο από τις εγγυητικές επιστολές. Αυτά τα 3,5 δις που λέμε αποθεματικά, το 

15% οφείλεται στον κλάδο των εγγυητικών επιστολών, ο οποίος είναι επιτυχημένος, λειτουργεί 70 

χρόνια και έχουμε πάρει λεφτά από τον ιδιωτικό τομέα, αλλιώς θα τα πάρουν οι τράπεζες. 

 Αυτά που γράφετε παιδιά είναι ξευτίλα, δηλαδή τρεις λέξεις και ότι ωφελούνται οι εργολάβοι. 

Δεν ωφελούνται οι εργολάβοι, οι μηχανικοί ωφελούνται, οι συντάξεις μας, να διατηρηθεί ο τομέας για 

να μην πάρουν τα λεφτά αυτά τα αντίστοιχα οι τράπεζες, διότι άμε δεν βγάλουμε εγγυητικές από το 

ΤΣΜΕΔΕ θα πάμε στις τράπεζες. Εμείς δεν έχομε μεγάλη διαφορά και δεν είναι μόνο οι εργολάβοι 

είναι και οι μελετητές δημοσίων έργων που τροφοδοτούνε το συγκεκριμένο λογαριασμό.  

 Αλλάξτε λοιπόν τη διατύπωση γιατί ωφελούνται οι συντάξεις μας και σας ερωτώ εγώ, 

δεχόμαστε τα λεφτά αυτά που βγάζει μια ας πούμε δουλειά που κάνει το ταμείο μας, που δεν είναι 

παροχή συντάξεων, που κανένα ασφαλιστικό ταμείο στην Ελλάδα δεν κάνει δουλειά ιδιωτική, 

δεχόμαστε τα έσοδα αυτά να τα πάρει ο ελληνικός λαός; Εγώ τουλάχιστον δεν συμφωνώ. Ούτε 

βέβαια συμφωνώ να ωφελούνται μόνο οι εργολάβοι επειδή αυτοί μόνο πληρώνουν και οι μελετητές. 

Να τα παίρνουνε όπως έγινε μέχρι τώρα το σύστημα, όλοι οι μηχανικοί. Αλλά να το δηλώσουμε 

καθαρά, τα οφέλη από τον κλάδο εγγυητικών που να διατηρηθεί βέβαια, της έκδοσης εγγυητικών, να 

πηγαίνουνε στους μηχανικούς. Άλλη διατύπωση δηλαδή. Δεν υπάρχει εγγυοδοσία, υπάρχει έκδοση 

εγγυητικών επιστολών… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ ησυχία εάν θέλετε να το συζητήσετε εκτός της 

αίθουσας. 

 

ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Κλέβουμε τις τράπεζες, ας το πούμε έτσι, κλέβουμε, δηλαδή αντί για να…, (δεν 

αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κώστα νομίζω έγινες κατανοητός, μάλλον ο Πρόεδρος ο Γιάννης ο 

Χαρωνίτης και μετά θα κλείσω εγώ για να πάμε στην ψήφιση των εισηγήσεων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Συνάδελφοι δεν θα πω πολλά γιατί είμαι και λίγο άρρωστος σήμερα, με 

έχει πιάσει αυτή η ωραιότατη γρίπη που κυκλοφορεί τώρα τελευταία. Μακάρι να ήτανε ο ΖΙΚΑ αλλά 

είναι η γρίπη και με έχει τσακίσει, με έχει στείλει. 

 Καταρχάς έχουμε δύο εισηγήσεις οι οποίες απ’ ό,τι εγώ είδα συμφωνούνε σε πολλά 

πράγματα και διαφωνούνε σε πολύ λίγα. Προτείνω λοιπόν να κάτσουνε εδώ τα παιδιά όπως είναι οι 

δύο Γιάννηδες και ο Κωστής να βγάλουνε μία ενιαία εισήγηση, συμπεριλαμβανομένων αυτών που 

είπε ο Ζαχάρης, τα οποία ήταν πολύ σωστά και συμφωνώ με όλα και αυτά που είπε και ο Σαράντος, 

τα οποία πιστεύω ότι επειδή ακριβώς εμείς δεν είμαστε στο κομμάτι του δημοσίου, είναι πολύ 

σημαντικά οι παρατηρήσεις που έχει ειδικά για το δημόσιο τομέα. Έτσι ώστε να βγάλουμε ένα ενιαίο 

κείμενο και να δείξουμε ότι είμαστε όλοι μαζί. 

 Από εκεί και μετά όσον αφορά τις καταγγελίες να θυμίσω ότι υπάρχουν όργανα. Να θυμίσω 

ότι υπάρχει ένα Προεδρικό Διάταγμα, να θυμίσω ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη δομή και με βάση 

αυτή λειτουργούμε και με βάση αυτή κάνουμε όλες μας τις κινήσεις. Έχουμε αποφασίσει να είμαστε 

την Πέμπτη στην απεργία στο Εργατικό Κέντρο και αυτό νομίζω δεν είναι κάτι που αλλάζει. Από εκεί 

και μετά το εάν θέλουμε, όποιος θέλει μπορεί να πάει σε όποια πορεία θέλει, εγώ θα καλούσα 

καλύτερα να είμαστε όλοι μαζί ακόμα και το ΠΑΜΕ και το Εργατικό Κέντρο να κάνουνε μια πορεία μια 

φορά όλοι μαζί. Και ουσιαστικά αυτό θέλω μόνο να προσθέσω. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι θα ήθελα κι εγώ να τοποθετηθώ αλλά δεν έχει νόημα 

να κουράσω, νομίζω ότι όλοι οι προλαλήσαντες ανέπτυξαν καλά το ζήτημα και οι τοποθετήσεις είχαν 

ιδιαίτερη ουσία.  

Είναι ένας φαύλος κύκλος σήμερα το ασφαλιστικό. Τα τελευταία χρόνια όπως είπε και ο 

συνάδελφος ο Ζαχαρίας, συζητάμε και ξανασυζητάμε το ασφαλιστικό και δυστυχώς κάθε φορά το 

συζητάμε σε δυσμενέστερη βάση και μπορεί μετά από μερικά χρόνια να το συζητούμε ακόμα σε 

δυσμενέστερη βάση, ακόμα κι αν σήμερα ληφθούν, ψηφιστούν νόμοι που εμπεριέχουν βάναυσα 

μέτρα.  

Πρέπει να τονίσουμε κατά την άποψή μου στην εισήγηση και στην απόφαση που θα 

πάρουμε, ότι παρόλα αυτά το ΤΣΜΕΔΕ αντέχει. Και τι εννοώ παρόλα αυτά; Παρά το κούρεμα, την 

κλοπή, ας την πούμε και κλοπή ακόμα ή ακόμα και την κακοδιαχείριση που μπορεί να γίνεται από 

αυτά που αναφέρθηκαν από τους προλαλήσαντες, είναι ένα ταμείο υγιέστατο. Ακόμα κι αν λάβουμε 

υπόψη αυτά που είπε ο Κώστας ο Χαμηλοθώρης ότι πολλοί περισσότεροι βγαίνουνε στη σύνταξη 

τώρα απ’ ό,τι παλαιότερα, μειώθηκε πολύ η αναλογία. Είναι ένα ταμείο που έχει την ικανότητα ή τη 

δυνατότητα ας το πούμε έτσι, να παρέχει αυτά που πρέπει μέχρι σήμερα τουλάχιστον στους 

ασφαλισμένους του. Αυτό θα χαθεί απ’ ό,τι φαίνεται αν ψηφιστεί αυτός ο νόμος, θα χαθεί, θα πάνε 

προς ενοποίηση, θα χαθούν τα αποθεματικά, θα οδηγηθούμε σε πολύ χειρότερες μέρες, ψηφίζοντας 
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αυτό το ασφαλιστικό που εγώ δεν μπορώ να το λέω και ασφαλιστικό. Είναι φορολογικό, είναι εξτρά 

φορολογικό νομοσχέδιο που επιβάλλει μια τουλάχιστον δυσβάσταχτη μπορεί να χαρακτηριστεί 

επιβάρυνση πλήττει βάναυσα την ανταγωνιστικότητα και οδηγεί σε κλείσιμο όλα τα γραφεία και σε 

διαγραφή από το Τεχνικό Επιμελητήριο όλους τους συναδέλφους. Τρομακτική αύξηση της ανεργίας 

κατά την άποψή μου και πιστεύω και τη δική σας θα φέρει. Άρα μετά από τρία – τέσσερα χρόνια, 

ακόμα κι αν αυτά ψηφιστούν τώρα που είναι σκληρά και βάναυσα, θα συζητούμε για νέα μέτρα ή την 

όποια αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού. Είναι καταδικασμένο να αποτύχει. 

Θα πρέπει επίσης στην εισήγηση, στην απόφαση που θα βγει να συμπεριλάβουμε κατά την 

άποψη μας ότι αν δεν δοθεί έμβαση σε νέες επενδύσεις, σε αύξηση της εργασίας, οποιαδήποτε 

εξέλιξη στο ασφαλιστικό που έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολη, ακόμα κι αν ψηφίζαμε εμείς σήμερα εδώ 

ένα νόμο για το ασφαλιστικό θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η οποιαδήποτε ψήφιση νόμου θα 

οδηγήσει σε αδιέξοδο. Πρέπει να δοθεί ώθηση σε νέες επενδύσεις, σε απλοποίηση των διαδικασιών. 

Θα ήθελα αν μπορεί από κάποιον, από εσάς, ίσως τον Ζαχαρία τον Ασσαριωτάκη που το 

πρότεινε, να ετοιμαστεί κάποιο ερώτημα το οποίο…, για τα Προεδρικά Διατάγματα ωραία, ώστε να το 

ψηφίσουμε και να το αποφασίσουμε για να σταλεί στο Κεντρικό ΤΕΕ. 

Και εγώ από την πλευρά μου θα πρότεινα επειδή δεν βλέπω μεγάλες αποκλείσεις στις δύο 

εισηγήσεις, αν γίνεται να συμπυκνωθούν ώστε να βγει κάτι το οποίο να είναι σχεδόν κοινής 

αποδοχής. Το σχεδόν το λέω και δίνω στη Μελίνα τη Φρυσάλη το λόγο. 

 

ΦΡΥΣΑΛΗ:  Οι εισηγήσεις δεν είναι δύο, είπε και ο Στέλιος στην τοποθέτησή σου, ότι εμείς στην 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ στηρίζουμε το ψήφισμα το οποίο ψηφίστηκε στην ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Επί της διαδικασίας λοιπόν Μελίνα να σε διορθώσω…, μπορείς, 

μπορείς. 

 

ΦΡΥΣΑΛΗ:  Η πρόταση δική μας είναι…   

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να σε ενημερώσω συνάδελφε βέβαια ο Στέλιος το γνωρίζει ως 

παλιό μέλος της Αντιπροσωπείας, ότι εισήγηση θεωρείται οποιοδήποτε κείμενο γραπτώς κατατεθεί 

στο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας. Τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει κατατεθεί 

Τρίτη εισήγηση. Επίσης σύμφωνα με τον κανονισμό εισήγηση θεωρείται εάν κατατεθεί στο ξεκίνημα 

της διαδικασίας, βέβαια εάν το Σώμα ψηφίσει ασφαλώς και γίνεται ως εισήγηση αποδεκτό. 

 Ενημερώνω επί της διαδικασίας ώστε να μην υπάρχουν παρανοήσεις. 

 Αυτό εδώ είναι η απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού 

Ηρακλείου; 
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Αυτή η απόφαση ήτανε του συλλόγου μας, η οποία υιοθετήθηκε ομόφωνα. Μετά έγινε 

ένα συντονιστικό από όλους το οποίο το δεχθήκαμε, έγινε μία συγκέντρωση κάποιων σημείων… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συγγνώμη Κώστα εάν θες να έρθεις να καταγραφεί, επειδή δεν 

καταγράφεται στα πρακτικά αυτό που λες.  Συγγνώμη αλλά δεν μας εστάλη, δεν μας εστάλη. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Πρόεδρε άκουσε με, πριν και από όλα είμαστε μέλη του ΤΕΕ, όταν υπάρχει μια 

διαδικασία…, (δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου).  Αυτή λοιπόν έκατσε η 

συναδέλφισσα η Μαρία, είδε το κείμενο αυτό, με βάση αυτό και κάποια άλλα πράγματα έκανε ένα 

υπόμνημα σύντομο το οποίο το καταθέσαμε και αυτό που έχεις στα χέρια σου και το άλλο σαν 

αιτήματα των μηχανικών. Αυτό λοιπόν το αίτημα επειδή ξέρουμε ότι πραγματικά όταν το διάβασα εδώ 

κανένας δεν διαφώνησε…, (δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)…, επειδή ήδη έχει 

συζητηθεί για να μην χάνουμε και χρόνο, νομίζω ότι μπορεί να μπει σαν βάση συζήτησης. Ο 

συνάδελφος ο Αλέκος ήτανε Πρόεδρος μπορεί να στο επιβεβαιώσει, προσθέστε το, αφαιρέστε ό,τι 

νομίζετε, να μπει σε ψηφοφορία να τελειώσουμε. Δηλαδή είναι, για να σας βγάλω από το φόβο είναι 

θέσεις που είναι κοινές από όλες τις παρατάξεις, μην νομίζετε ότι κρύβει κάτι το οποίο μπορεί να…, 

(δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου) 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο λόγος στον Κώστα τον Μπάκιντα. Κώστα έχω δώσει σε εσένα το 

λόγο ναι. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Καταρχήν επειδή με ρώτησε ο συνάδελφος ο Ξυλούρης, εννοείται ότι αναφερθήκαμε 

για την ενημέρωση των Προέδρων ότι δεν ήμασταν ενημερωμένοι εμείς σαν Διοικούσα, έχουμε κάνει 

και καταγγελία γραπτή, το είπαμε και εδώ και στη Διοικούσα να μην επανερχόμαστε. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Δεν το άκουσα γι’ αυτό το λέω. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Τώρα, όπως επίσης είπαμε και για την ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ, εμείς στην εισήγηση που 

καταθέσαμε ως ΑΜΑΚ σήμερα εδώ το δελτίο τύπου της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ που έκανε το συντονιστικό η 

Μαρία κ.τ.λ., εμείς το έχουμε ουσιαστικά συμπεριλάβει στην εισήγησή μας, το έχω εδώ και τα δύο τα 

έχω εδώ. Όλα τα αιτήματα της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ τα έχουμε συμπεριλάβει, όλα και απλά έχουμε λίγο 

μεγαλύτερη ανάλυση, που κάθισε ο Γιάννης ο Κλάδος και έκανε για το τι εστί το νομοσχέδιο αυτό. 

 Διευκρίνιση επίσης να κάνω στο συνάδελφο τον Ορφανό ο οποίος έλεγε, πολύ καλά τα λέει η 

ΑΜΑΚ, αλλά έπρεπε να βρει κάτι να διαφοροποιηθεί και είπε ότι δεν λέμε για την κατάργηση του 

νόμου.  Βεβαίως και τα λέμε και για την κατάργηση λέμε όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, 

καταθέσαμε το πρώτο ψήφισμα που καταθέσαμε, η πρώτη απόφαση στη Διοικούσα μιλά για 

αποτροπή της ψήφισης αυτού του σχεδίου νόμου, πρώτοι από όλους το βάλαμε αυτό και 

υιοθετήθηκε. Και βεβαίως λέμε και κατάργηση και της ανταποδοτικότητας και όλων των 

αντιασφαλιστικών νόμων και ασφαλιστικό με κοινωνικό αναδιανεμητικό χαρακτήρα. Δεν υπάρχει 
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αμφισβήτηση σε αυτό, είμαστε ενάντια, δεν θεωρούμε ότι μπορεί να τροποποιηθεί, είμαστε υπέρ της 

αποτροπής της ψήφισης αυτού του σχεδίου νόμου έτσι; Απόσυρση, απόσυρση, μην παίζουμε με τις 

λέξεις, μην παίζουμε με τις λέξεις. Είναι πεντακάθαρο. 

 Άρα λοιπόν λέω, εγώ συμφωνώ με το δελτίο τύπου της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ, το έχουμε 

συμπεριλάβει μέσα σε αυτό, έχουμε κάνει απλά μεγαλύτερο. Δηλαδή έχουμε όλα τα αιτήματα αυτή τη 

στιγμή κάτι λίγο πιο συγκεκριμένο που ειπώθηκε, κάτι από τον Ζαχαρία τον Ασσαριωτάκη κι από το 

Σύλλογο των Μηχανολόγων και από τον Κωστή τον Μπριλάκι για την εγγυοδοσία κάναμε έτσι μια 

διόρθωση. 

 Αυτό ήθελα να πω διευκρινιστικά, τώρα από εκεί και πέρα για τη διαδικασία… 

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Δεν έγινα κατανοητός μάλλον, δεν έγινα κατανοητός, λέω ότι στην εισήγησή μας, 

συμπεριλαμβάνονται όλα τα αιτήματα της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ εδώ είναι και μπορείτε να τα ελέγξετε, όλα 

και έχουμε απλά και μεγαλύτερη ανάλυση. Δεν θα αφαιρέσουμε τώρα για κάτι πιο λίγο. Ένα βήμα 

παραπέρα ακριβώς. Όχι δεν είναι παραπίσω συνάδελφε, μπορείς να το δεις εδώ πέρα μην 

προβοκάρεις. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλώ όχι διάλογος. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Για την πορεία επίσης εννοείται ότι λέμε ότι ξεκινάμε με απαρχή την απεργιακή 

κινητοποίηση της 4
ης

 Φλεβάρη. Μία πρόταση εναλλακτική που ακούστηκε είναι να καλέσουμε στην 

πλατεία Ελευθερίας, όχι βεβαίως με κάποια κομματική παράταξη, αλλά θα μπορούσαμε να 

μαζευτούμε στο κιόσκι στην πλατεία Ελευθερίας με τους Συλλόγους Μηχανικών, με την Παντεχνική, 

με όλους τους μηχανικούς και να περιμένουμε όλον τον όγκο να συνενωθούμε στην πορεία. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να δώσω το λόγο στον Οδυσσέα το Σγουρό και να ρωτήσω, 

τελικά θα υπάρξει κάποια σύνθεση…, ναι βεβαίως, βεβαίως. 

 

ΣΓΟΥΡΟΣ:  Εγώ δεν είχα διαβάσει το κείμενο το οποίο είχε κατατεθεί Πρόεδρε, αλλά μου φαίνεται ότι 

πρέπει να το διαβάσω επίσης γιατί απ’ ό,τι αντιλήφθηκα εδώ έχουμε τάση λαμβάνοντας υπόψη όλα 

τα κείμενα να τα συμπεριλάβομε, εκτός από το κείμενο το οποίο ψηφίστηκε από τη Διοικούσα και για 

το οποίο αν ξέρω καλά ψηφίσατε λευκό. Πρέπει απόψε να δούμε αυτό το κείμενο, το διαβάζω εγώ, 

γιατί έχει κατατεθεί από την αρχή της Αντιπροσωπείας. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Και αυτό που ψήφισε η Διοικούσα ομόφωνα το λαμβάνουμε υπόψη μας ή το ξεχάσαμε;  

 

ΣΓΟΥΡΟΣ:  Εγώ ξέρω ότι, εγώ έλειπα εκείνη την ημέρα. 
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Άρα το ξεχάσατε λοιπόν, γιατί υπήρχε και ομόφωνο ψήφισμα. 

 

ΣΓΟΥΡΟΣ:  Ομόφωνα το κείμενο αυτό; 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Όχι το άλλο. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θα παρακαλούσα τώρα να μην μπούμε στη διαδικασία των 

αποφάσεων της Διοικούσας, είχαμε ήδη δυο εισηγήσεις εδώ που αναπτύχθηκαν απόψε με ερωτήσεις 

και τοποθετήσεις, είχαμε μία Τρίτη που δεν αναπτύχθηκε, δηλαδή ενώ αναφέρθηκε δεν αναπτύχθηκε 

η Τρίτη εισήγηση και παρακαλώ να δούμε αν μπορεί να γίνει κάποια σύνθεση για να προχωρήσουμε 

στην ψηφοφορία.  

 Λοιπόν συνεχίζει ο Οδυσσέας ο Σγουρός. 

 

ΣΓΟΥΡΟΣ:  Εγώ είπα την άποψή μου δεν διαφωνώ με αυτά που ακούστηκαν απόψε, συμφωνώ και 

με την τοποθέτηση και την εισήγηση της ΑΜΑΚ, συμφωνώ και με την ανακοίνωση της 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Νομίζω ότι τα πράγματα πρέπει να ειπωθούν με το όνομά τους. 

σαφέστατα πρέπει να υπάρχει ένας τόνος που να μιλάει για την άμεση απόσυρση αυτού του 

τρομακτικού νόμου που ετοιμάζεται ή του νομοσχεδίου όπως θέλετε, συμφωνώ απολύτως με την 

προσέγγιση της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ και θεωρώ ότι εκτός από αυτό πρέπει να υπάρχει κι ένα ισχυρό 

πολιτικό πλαίσιο αναφορών στην αρχή, το οποίο πρέπει να λέει κάποια πράγματα με το όνομα τους. 

 Διαβάζω Πρόεδρε γιατί αυτό το κείμενο έχει κατατεθεί από την αρχή και νομίζω ότι το πρώτο 

κομμάτι έχει ψηφιστεί και από τη Διοικούσα. 

 Οι Έλληνες Μηχανικοί μαζί με την υπόλοιπη κοινωνία μετά από 8 χρόνια διαρκούς 

«οικονομικής κρίσης», έχουν βιώσει όλη την εξέλιξη της απορρύθμισης που επιβάλλει διεθνώς μέσω 

των αντιδημοκρατικών του μηχανισμών το σύστημα της παγκόσμιας ελίτ που έχει σχηματίσει τα 

πεδία όλου του πλανήτη σε ενεργές πολεμικές ζώνες. 

 Στην Ελλάδα της μνημονιακής μονομέρειας και χρόνια και ανεπίλυτα προβλήματα οργάνωσης 

των τομέων της παραγωγής και των υποδομών της χώρας, οι εργαζόμενοι και μαζί τους ο κλάδος 

των μηχανικών και όλες οι επιστημονικές κοινότητες, έχουν υποστεί σταδιακά με αλλεπάλληλους 

νόμους και ρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια, θεσμικές και επαγγελματικές αλλαγές που καθιστούν 

ολοένα και επαχθέστερη την άσκηση οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας. 

 Όλα τα προηγούμενα χρόνια της πρώτης μνημονιακής λαίλαπας οι τεχνικοί κλάδοι και τα 

συναφή επαγγέλματα, οι μελετητές και οι εργολήπτες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα στελέχη του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα και κατ’ επέκταση όλοι οι κλάδοι των μηχανικών, γνώρισαν μια ανελέητη 

οικονομική φορολογική και ασφαλιστική μεταχείριση, που επέφερε την κατάρρευση και την εξαφάνιση 

της καθημερινής παραγωγικής τους απασχόλησης. Χιλιάδες παλιοί και νέοι μηχανικοί έμειναν άνεργοι 

πραγματοποιώντας σε πολλές περιπτώσεις βίαιη και πρόωρη έξοδο από τη δραστηριότητά τους, νέοι 

επιστήμονες δεν τόλμησαν να ξεκινήσουν απασχόληση, οι περισσότεροι είδαν το διαθέσιμο όρο του 
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εισοδήματος και της προσωπικής τους αξιοπρέπειας να δοκιμάζεται και εκατοντάδες κάθε χρόνο 

άλλαξαν εργασία ή υποχρεώθηκαν να αναζητήσουν καλύτερη τύχη στο εξωτερικό. 

 Οι νέοι επιστήμονες μέλη του ΤΕΕ και όχι είδαν τον εαυτό τους να ευτελίζεται και το φορέα 

τους υποτίθεται θεσμοθετημένο τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας, να μετατρέπεται σταδιακά σε χώρο 

υποδοχής προβλημάτων και διαρκών ρυθμίσεων αρνητικών, που ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν 

συντελεστεί σε τόσο περιορισμένο διάστημα με τόσο ανελέητο τρόπο. 

 Οι πολιτικές ελίτ του τόπου κατάφεραν σε ελάχιστον χρόνο να συντονιστούν με τις πρακτικές 

της διεθνούς χρηματοπιστωτικής αρπακτικής συμμορίας των υπερεθνικών οργανισμών και του 

συστήματος και να καταφέρουν απανωτά πλήγματα στις αντοχές και τις κατακτήσεις της ελληνικής 

κοινωνίας και των εργαζόμενων όλων των βαθμίδων. Μια διαρκής απόσυρση του δημόσιου τομέα 

από όλα τα μέτωπα της καθημερινής παραγωγικής και κοινωνικής δραστηριότητας, συνδυάστηκε με 

την ανενδοίαστη δημοσιονομική προσαρμογή και τις ληστρικές περικοπές όλων των κοινωνικών 

πόρων, καταφέρνοντας να διαλύσει το κοινωνικό κράτος και τα δικαιώματα της μεγάλης πλειοψηφίας 

που είχαν κατακτηθεί με συλλογικούς αγώνες σε πολλές 10ετίες. 

 Στη συγχορδία αυτής της επελαύνουσας βαρβαρότητας μέχρι πρόσφατα συμμετείχαν όλες οι 

ιστορικές και παραδοσιακές πολιτικές ομάδες της χώρας με επικεφαλής τις κυβερνήσεις και τις 

συγκυβερνήσεις ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και ΠΑΣΟΚ. Φέτος προστέθηκε σε αυτούς και η κυβέρνηση 

της Αριστεράς ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, που με φιλότιμο τρόπο κατάφερε δυστυχώς να συντονιστεί απόλυτα 

και να συμπλεύσει με όλες τις επιλογές που χαρακτήρισαν τις πολιτικές της κρίσης τα προηγούμενα 

χρόνια και να εκφράσει με ακόμα πιο ακραίους και αδιάντροπους τρόπους, τη δεύτερη μνημονιακή 

λαίλαπα που απειλεί να ολοκληρώσει την καταστροφή της προηγούμενης περιόδου. 

 Το ΤΕΕ/ΤΑΚ συντάσσεται και συμπορεύεται σήμερα με όλες τις κοινωνικές και πολιτικές 

δυνάμεις που εναντιώνονται σε αυτή την θλιβερή ιερή συμμαχία. Ο αγώνας των μηχανικών αποτελεί 

έσχατο αγώνα επιβίωσης και υπεράσπιση της ύπαρξης ενός επιστημονικού κλάδου που υπηρέτησε 

για δύο αιώνες τη δυνατότητα του τόπου να δημιουργεί και να παράγει και αρνείται να ενσωματωθεί 

στις διαδικασίες μετασχηματισμού ενός μονότροπου παραγωγικού και κοινωνικού προτύπου, που 

έχει αρθρωθεί ιστορικά πάνω σε διαδοχικές κρίσεις και είναι ολοφάνερο πως βρίσκεται πλέον σε 

τροχιά κατάρρευσης. 

 Η μικροπολιτική ψευδολογία, οι παραπλανητικές ερμηνείες μιας κρίσης του διεθνούς 

νεοφιλελευθερισμού που τείνει να κατασπαράξει τους λαούς και τους πόρους του πλανήτη και οι 

πρόθυμοι ηλίθιοι και κάθε λογής εκπρόσωποι των κυρίαρχων ελίτ της νέας πολιτικής βαρβαρότητας 

που πλασάρεται και στην Ελλάδα ως μονόδρομος από την νεομνημονιακή μας Κυβέρνηση, δεν 

πρόκειται να κάμψουν την ολοκληρωτική μας εναντίωση και τη διαρκή αντίδρασή μας για την 

υπεράσπιση της ίδιας της φυσικής ύπαρξης και της δυνατότητας μας να καλλιεργούμε μια κοινή 

αγωνιστική συνείδηση που θα γίνει ο τάφος των επιδιώξεων και των σχεδιασμών όλων των 

μηχανισμών που έχουν μάθει να υπηρετούν το σύστημά τους. 

 Το ΤΕΕ/ΤΑΚ θα παλέψει μαχητικά όπως και τα προηγούμενα χρόνια για να μην περάσουν τα 

σχέδιά τους. 
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 Καλούμε τα μέλη μας σε συμπόρευση και κοινή αγωνιστική κινητοποίηση με όλες τις 

παραγωγικές επιστημονικές κοινότητες και τους άλλους Έλληνες εργαζόμενους, για να εναντιωθούμε 

στην απόλυτη διάλυση της κοινωνικής συνοχής και να διεκδικήσουμε μία άλλη πορεία για τον τόπο. 

 Ο αγώνας για το ασφαλιστικό σήμερα αφορά την ίδια την ύπαρξη όλων μας. 

 Αυτό. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τώρα θα μπούμε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας και στην 

ψήφιση, ο τελευταίος στον οποίο θα δώσω το λόγο θα είναι ο Στέλιος ο Ορφανός. 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:  Εμείς νομίζω όπως και όλοι γνωρίζαμε ότι έχει καταλήξει σε μια τέτοια απόφαση τη 

Διοικούσα που μας διάβασε τώρα ο Οδυσσέας και μάλιστα έγραφε κιόλας ότι ψήφισε λευκό η ΑΜΑΚ. 

 Εμείς ως ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ θεωρούμε το κείμενο αυτό ως αποκορύφωση της υποκρισίας 

και δεν θα δεχόμαστε σε καμία περίπτωση να το ψηφίσουμε, όχι λευκό, μαύρο. Με ποια έννοια 

δηλαδή; Διαβάστε τώρα, χαρακτηριστικά τρία σημεία, οι νέοι επιστήμονες, δηλαδή δεν ξέρουμε πια 

για τι μιλάμε, οι νέοι επιστήμονες μέλη του ΤΕΕ και όχι είδαν τον εαυτό τους να ευτελίζεται και το 

φορέα τους – ποιον άραγε – θεσμοθετημένο τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας, δηλαδή το Τεχνικό 

Επιμελητήριο, τι να κάνει; Να μετατρέπεται, βρείτε μου άλλες λέξεις δηλαδή να μου πείτε τώρα να 

κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο μας και προσπαθούμε να μπούμε στην κολυμπήθρα του Σιλωάμ. 

Να μετατρέπεται σταδιακά σε ένα χώρο υποδοχής προβλημάτων και διαρκών αρνητικών ρυθμίσεων; 

Αυτό; δηλαδή δεν έπαιξε βρώμικο ρόλο το ΤΕΕ; Ένα. 

 Δεύτερον, λέει παρακάτω τώρα, στην προσπάθεια δηλαδή πάλι να καλύψουμε πρόσφατες 

ευθύνες και γνωστές, τη συγχορδία αυτής της…, άσε οι αναφορές στο πρώτο μνημόνιο και το 

δεύτερο μνημόνιο, εδώ πέρα τώρα θέλομε να πάρουμε και εύσημα, στη συγχορδία αυτής της 

επελαύνουσας βαρβαρότητας μέχρι πρόσφατα συμμετείχαν όλες οι ιστορικές και παραδοσιακές 

πολιτικές ομάδες της χώρας με επικεφαλής ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές είναι 

όλες; Δηλαδή μήπως θέλετε τώρα να ενισχύσουμε τη θεωρία που λέει όλοι ίδιοι είναι; Να καεί και οι 

300 τις ίδιες ευθύνες έχουνε; Όλοι το ίδιο είναι; Δηλαδή προκειμένου να πεις ότι εσύ είσαι καθαρός θα 

πεις ότι όλοι οι άλλοι είναι βρώμικοι; Είναι μέθοδος αυτή; 

 Και το αποκορύφωμα και τελειώνω. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ θα παλέψει μαχητικά όπως και τα 

προηγούμενα χρόνια για να μην περάσουν τα  προηγούμενα σχέδιά τους, όπως και τα προηγούμενα 

χρόνια. Με συγχωρείτε δηλαδή τώρα, όσο πάλεψε το ΤΕΕ/ΤΑΚ όλα τα προηγούμενα χρόνια άμα 

συνεχίσει να παλεύει και τώρα την βάψαμε όλοι μας. 

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Μόνο μια στιγμή σε σχέση με αυτό. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο λόγος στην Ειρήνη τη Βρέντζου αλλά να κλείσουμε. 
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ένα λεπτό. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μετά να μπούμε στην ψηφοφορία έτσι;  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ένα λεπτό. Μια στιγμή εμείς βγάλαμε και για την ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ και καταγγελία και 

οτιδήποτε, την απόφαση αυτή που βγήκε, συμφωνούμε δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Πήγαμε σήμερα 

ένα βήμα παραπέρα με την έννοια ότι τότε είχε απλώς διαβαστεί έτσι λίγοι ξέραμε τι έλεγε αυτό το 

νομοσχέδιο και βγήκαμε φυσικά με την πρώτη εικόνα που είχαμε και είπαμε το καταδικάζουμε να 

παρθεί πίσω συμφωνούμε. 

 Από εκεί και πέρα όμως ήρθε σήμερα μια εμπεριστατωμένη εισήγηση η οποία δίνει και 

πληροφορίες στους συναδέλφους αναλυτικές ότι αυτά δεν είναι λόγια που τα λέμε έτσι διότι δεν ξέρω 

μας ήρθανε, αλλά πραγματικά βγαίνει με συγκεκριμένα, έχουμε δηλαδή μια εισήγηση η οποία αναλύει 

το νομοσχέδιο και δίνει πρόσθετες πληροφορίες. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να πάμε ένα βήμα 

πίσω από αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί το να ψηφίσουμε κάτι άλλο που πραγματικά έχει όλο αυτό το 

πλαίσιο και πάει παραπέρα να ενημερώσει και τους συναδέλφους για το τι συμβαίνει, γιατί είναι 

πολλοί που δεν το έχουν διαβάσει, που δεν έχουν μπει σε αυτή τη λεπτομέρεια, είναι κατακριτέο;  Και 

την επόμενη φορά ακόμα πιο πολλοί θα έρθουμε γιατί αυτό το νόημα έχει, η κλιμάκωση δεν είναι 

μόνο κλιμάκωση σε σχέση με τους αγώνες και τις κινητοποιήσεις, είναι κλιμάκωση και σε σχέση με το 

πώς το εμβαθύνεις, το βλέπεις, τι διαβάζεις κάθε φορά και τι ενδεχομένως έχεις και να πεις. 

 Άρα από αυτή την άποψη εγώ θεωρώ ότι μπορούμε πραγματικά να ψηφίσουμε αυτό, διότι 

είναι στο ίδιο πλαίσιο και λέει κάποια πράγματα πιο εμπεριστατωμένα και πιο αναλυτικά. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τελευταία τοποθέτηση από τον συνάδελφο τον Αναγνώστου, 

τελευταία όμως έτσι, γιατί πρέπει να κλείσουμε τη διαδικασία. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Λίγα να σας πω, ότι καταρχήν δεν είχαμε πρόβλημα με τον συνάδελφο Ξυλούρη και 

γι’ αυτό προσπαθήσαμε και διαβάσαμε πολύ γρήγορα την πρόταση και εισήγηση της 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ. Ρώτησα βέβαια εδώ τους εκπροσώπους, οι οποίοι ουσιαστικά δεν μου άφησαν το 

περιθώριο που μου άφησε το περιθώριο που μου άφησε ο κ. Ξυλούρης απ’ ό,τι κατάλαβα για 

συνεννόηση και σύμπραξη των εισηγήσεων και λυπάμαι για αυτό κι έτσι μάλλον δεν μπορούμε να 

κάνουμε κάποιου είδους συγχώνευση απ’ ό,τι βλέπω, δεν μπορούμε. 

 Το ίδιο προσπαθήσαμε εδώ τώρα να κάνουμε με την ΑΜΑΚ, πάλι απ’ ό,τι κατάλαβα η ΑΜΑΚ 

θέλει να κατεβάσει δική της πρόταση, επομένως έχουμε τρεις προτάσεις ξεχωριστές και πάμε γι’ 

αυτές. 

 Το μόνο που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι στη δικιά μας εισήγηση θα προσθέσουμε την 

πρόταση των μηχανολόγων την οποία και θα πάρουμε αυτούσια, και θα προσθέσουμε και ένα 

πλαίσιο διεκδικητικό όσον αφορά το να δοθεί βάρος στην ανασυγκρότηση της χώρας μέσω της 

ανάπτυξης. 

 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Επί της διαδικασίας τώρα συνοψίζοντας και σχετικά με το 

τελευταίο αίτημα ώστε να τοποθετηθεί ως εισήγηση η απόφαση της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού παράγραφος 4, εισήγηση αποτελεί ένα κείμενο αν 

κατατεθεί πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ώστε επ’ αυτού να υπάρχουν ερωτήσεις, να υπάρχουν 

τοποθετήσεις. Διαφορετικά δεν προβλέπει διαφορετική διάταξη ο κανονισμός κι έτσι το Προεδρείο 

αποφασίζει αυτό ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί εισήγηση εκτός κι αν ομόφωνα το σύνολο του Σώματος 

συμφωνήσει να μπει στην ψηφοφορία μαζί με τις άλλες εισηγήσεις. Αν αυτό γίνει από το σύνολο του 

Σώματος ομόφωνα βεβαίως θα μπουν τρεις εισηγήσεις προς ψήφιση. 

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Προσέξτε, δεν υπάρχει στον κανονισμό, κανονικά θα έπρεπε να 

μην μπει προς ψηφοφορία και από παλαιότερες συνεδριάσεις πιθανόν να το θυμάστε και επί 

Προέδρου Ποβάσκυ και επί Προέδρου Αγαπάκη, μόνο στην περίπτωση που το σύνολο του Σώματος 

συμφωνούσε το Προεδρείο δεν έφερνε αντίρρηση. Γι’ αυτό λέω έστω και ένας να φέρει αντίρρηση 

τότε δεν θα τοποθετηθεί προς ψήφιση γιατί δεν υπάρχει πάτημα για να τοποθετηθεί προς ψήφιση. 

 Από ό,τι έγινε κατανοητό… 

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αυτό πείτε το εσείς ομόφωνα, εμάς ως Προεδρείο, κοινή απόφαση 

του Προεδρείου δεν μας επιτρέπεται από τον κανονισμό να το κάνουμε, γι’ αυτό ας το αποφασίσει το 

Σώμα να κλείσει η διαδικασία. 

 Απ’ ό,τι έγινε κατανοητό οι δύο εισηγήσεις δεν θα συγκεραστούν οπότε σίγουρα μπαίνουν και 

θα ήθελα αν κάποιος έχει αντίρρηση στο να τοποθετηθεί προς ψήφιση η απόφαση της 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ θα ήθελα να το δηλώσει. Αν υπάρχει έστω και ένας ο οποίος διαφωνεί με το να μπει 

προς ψήφιση ως εισήγηση η απόφαση της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ, διαφορετικά θεωρούμε ότι ομόφωνα 

συμφωνεί το Σώμα και εισάγεται προς ψήφιση και αυτή η εισήγηση. 

 Υπάρχει κανείς ο οποίος φέρει αντίρρηση; Δεν υπάρχει κανένας που να φέρει αντίρρηση 

συνεπώς εισάγεται προς ψήφιση και η απόφαση της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ και οι τρεις εισηγήσεις. 

 Ωραία θα ξαναδιαβαστεί εξ αρχής οι συμπληρώσεις. Κάποιες συμπληρώσεις στην εισήγηση 

της ΑΜΑΚ που θα κατατεθεί μετά και εγγράφως στο Προεδρείο, από τον Κώστα τον Μπάκιντα. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Προσθέσαμε από το Σύλλογο Μηχανολόγων κάποιες διαπιστώσεις, όπως ότι το 

ζητούμενο δεν είναι να επιτυγχάνεται η αριθμητική ισορροπία του ασφαλιστικού σε ολοένα και 

χαμηλότερο εισοδηματικό επίπεδο, αυτό οδηγεί στην φτωχοποίηση τόσο των εργαζομένων όσο και 

των συνταξιούχων. Προσθέσαμε ότι υιοθετούμε πλήρως το δελτίο τύπου της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ στις 20-1-2016, ότι δεν είναι το ζητούμενο να επιτυγχάνεται αριθμητική ισορροπία 
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όπως προσπαθούν του ασφαλιστικού σε ολοένα και χαμηλότερο εισοδηματικό επίπεδο, ενώ 

συνεχώς υπάρχει φτωχοποίηση των εργαζομένων και των συνταξιούχων και εκεί οδηγεί και αυτό 

κιόλας, προσπαθούν να υπάρξει μια ισορροπία, δηλαδή, προς τα κάτω.   (αλλαγή κασέτας) 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  …πλήρωση του δελτίου τύπου της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ στις 20-1-2016, διορθώσαμε τη 

δυνατότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών για τους μελετητές και εργολήπτες με χρεώσεις και όρια 

που ισχύουν σήμερα. Το θέμα των επιβλέψεων το βάζουμε παρότι νομικά όπως μας λέει ο Σαράντος 

είναι δύσκολο, αλλά θεωρούμε ότι μπορεί να μπει περισσότερο έτσι ως θέση. 

 Τώρα, να πούμε ότι με την πρόταση της ΔΗΣΥΜ διαφωνούμε ουσιαστικά σε πολλά θέματα 

στο διεκδικητικό πλαίσιο, αντίθετα πράγματα γράφουν. Καταρχήν εστιάζει μόνο στο ΕΤΑΑ, δηλαδή 

να επιστραφούν στο ΕΤΑΑ τα χρήματα, όχι σε όλα τα ταμεία δηλαδή για το PSI. Μιλάει μόνο για το 

ΕΤΑΑ αποδέσμευση του ΕΤΑΑ από το ΚΕΑΟ, όχι να καταργηθεί το ΚΕΑΟ ας πούμε. Δηλαδή εμείς 

θα είμαστε οι προνομιούχοι και οι υπόλοιποι δεν ξέρω τι θα είναι. 

 Μετά προτείνει εδώ πέρα να μπούνε νέες εισφορές πάλι υπέρ ΤΕΕ, δηλαδή θα το πείτε αυτό 

στους συναδέλφους και θα σας πούνε  μπράβο; Και ένα βασικό επίσης είναι ότι προτείνει πλήρως 

την ανταποδοτικότητα, δεν μιλάει για κοινωνικό αναδιανεμητικό χαρακτήρα όπως εμείς, δηλαδή είναι 

εντελώς σε άλλη κατεύθυνση. Δεν μπορούμε αυτό να συμφωνήσουμε. 

 Τώρα όσον αφορά το πρώτο σκέλος επίσης το πολιτικό πλαίσιο, έχουμε γράψει εδώ 

υποκριτικό, είναι υποκρισία να λέει ότι το ΤΕΕ πάλευε τόσα χρόνια όταν οι ίδιοι ψήφιζαν στην 

τράπεζα Αττικής να δώσουμε μισό δισεκατομμύριο ευρώ ας πούμε. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προχωρούμε στην ψηφοφορία των τριών εισηγήσεων με τη σειρά 

που κατατέθηκαν. Ξεκινούμε με την εισήγηση της ΑΜΑΚ, παρακαλώ να σηκώσετε το χέρι όσοι 

ψηφίζετε υπέρ της εισήγησης της ΑΜΑΚ, ώστε να μετρήσει ο Γραμματέας. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Θα παρακαλούσα να κάτσετε κάτω γιατί είμαστε όλοι κουρασμένοι και οι ψηφοφορίες 

και όχι αστειάκια ανεβοκατεβάζομε τα χεράκια, γιατί το έχουμε ξαναζήσει αυτό, κάποια στιγμή να 

γίνουμε σοβαροί άνθρωποι. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία προχωρούμε με την εισήγηση της ΔΗΣΥΜ, ανάταση χειρός 

για υπερψήφιση.  

 Και συνεχίζουμε με την εισήγηση της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ή ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ;  

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:  Το ψήφισμα της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το ψήφισμα της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ που εισήχθηκε ως εισήγηση από 

την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ. 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ: Μπράβο έτσι. 
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ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, όχι, όχι. 

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ καθίστε στη θέση σας να μετρήσουμε τους ψηφίσαντες 

στην εισήγηση της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Πρόεδρε να πω επί της διαδικασίας; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι. Κώστα έχεις το λόγο. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Κάποιοι γέλασαν που ψήφισα και την άλλη πρόταση, αλλά μάθετε το εξής, αν είχαμε 

δέκα προτάσεις εδώ πέρα και η πρώτη πρόταση έπαιρνε τρεις ψήφους και οι άλλες παίρνανε δύο, θα 

έβγαινε η δημοφιλέστερη λοιπόν; Όχι βέβαια. Άρα λοιπόν και το θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει το να 

ψηφίσεις αυτό. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ναι αλλά έπρεπε να (…) από την αρχή να ξέρουμε δηλαδή πως πάει το 

αποτέλεσμα…, (δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου) 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Δουλειά σας είναι του Προεδρείου να το πει. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Έπρεπε να γίνει από την αρχή αυτό το πράγμα, τώρα… 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Επίσης θα πρέπει να ξεκαθαριστεί τι προβλέπεται στη συγκεκριμένη περίπτωση 

μήπως απαιτείται πλειοψηφία. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τρεις συν μία ήταν δηλαδή… 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Δεν είχαμε ξεκαθαρίσει από την αρχή τη διαδικασία οπότε τι θα τη δεχθούμε τώρα; 

Δεν πάει. 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:  Ανακοίνωσε τα αποτελέσματα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τρεις συν μία λοιπόν. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Όχι κι εγώ ψηφίζω. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τρεις συν δύο, συγγνώμη. 

 Να δούμε τους παρόντες να επιβεβαιώσουμε ότι είναι 34; 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Αυτό που ψήφισε η Αντιπροσωπεία είναι με τους φορείς, με το Εργατικό Κέντρο… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δεν ψήφισε ακόμα η Αντιπροσωπεία. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Αυτό λέει στη εισήγηση η ΔΗΣΥΜ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Απόφαση δεν έχει βγει ακόμα. 

 35; Μας αναγκάζετε να ξαναμετρήσουμε. Υπήρχε κανείς ο οποίος να έκανε λευκό; Τους ξέρει 

ο Γιάννης. Παρακαλώ για να βοηθήσουμε τη διαδικασία επειδή είναι και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι 

μέλη. Να σηκώσουν τα χέρια τα μέλη της Αντιπροσωπείας; Συγγνώμη για την ταλαιπωρία αλλά 

υπάρχει ένα μικρό μπέρδεμα να το λύσουμε αμέσως. Τώρα μάλιστα 34, όχι μια χαρά, μια χαρά. 

 Επί 34 παρόντων η εισήγηση της ΑΜΑΚ έλαβε 14 ψήφους, η εισήγηση της ΔΗΣΥΜ 17 και η 

εισήγηση της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 5. 

 Επειδή καμία εισήγηση δεν έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία αποκλείεται η τρίτη κατά σειρά και 

οι δύο πλειοψηφούσες μπαίνουν σε ψηφοφορία, ώστε με τη σχετική πλειοψηφία να αναδειχθεί η 

απόφαση της Αντιπροσωπείας.  

 Οπότε ξανά παρακαλώ για την ΑΜΑΚ την εισήγηση της ΑΜΑΚ οι ψηφίσαντες, πόσοι 

υπερψηφίζουν ανάταση χειρός παρακαλώ. 

 Επιβεβαιώνεται το προηγούμενο αποτέλεσμα.  

 Τη εισήγηση της ΔΗΣΥΜ, 17 λοιπόν για τη ΔΗΣΥΜ, αλλά παρακαλώ, συγγνώμη, συγγνώμη 

συνάδελφοι παρακαλώ δεν έχω λάβει την τελική τροποποιημένη εισήγηση της ΔΗΣΥΜ. Είπατε 

δηλαδή δυο συμπληρώσεις… 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:  Βγαίνουνε τα νούμερα; Γιατί προηγούμενα ψάχνατε τα νούμερα, τώρα βγαίνουνε τα 

νούμερα; Δεν βγαίνει. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ε, πώς δεν βγαίνει; 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:  Ρώτησες τι ψηφίζουμε εμείς; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λευκό δεν ψηφίζετε; 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ: Ποιος το είπε; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αφού δεν ψηφίσατε καμία εκ των δύο, δύο ήτανε σε ψηφοφορία. 
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ΟΡΦΑΝΟΣ:  Εμείς και να γραφτεί στα πρακτικά, ψηφίζουμε την πρότασή μας και δεν δεχόμαστε 

κόλπα που να λένε…, (δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)…, γιατί αυτό διαχρονικά 

δεν υπάρχει που να μας κόψεις κομματάκια να το δεχθούμε ποτέ, ψηφίζουμε την πρότασή μας.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλώ… 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:  (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου) 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συμφωνώ, παρακαλώ όμως για να καταγραφεί στα πρακτικά να 

έρθεις να το πεις στο βήμα. 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:  Εμείς έχουμε άποψη και ψηφίζουμε την άποψή μας, ούτε δεύτερους γύρους θα κάνουμε 

τώρα κόλπα που κάνουνε τα ζόρικα που κάνουνε στις Ινδίες ούτε άλλα, επειδή τα λέει η… Εμείς 

έχουμε την πρότασή μας και ψηφίζουμε την πρότασή μας, συμψηφίστε ότι θέλετε εσείς. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Εντάξει. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κατανοητό, καταγράφηκε στα πρακτικά. 

 Ευχαριστούμε πολύ συνάδελφοι για την παρουσία σας και για την υπομονή σας, 

ευχαριστούμε και τους εκπροσώπους των συλλόγων… 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Ε, την απόφαση διάβασε. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι συγγνώμη, κατατέθηκε σχέδιο απόφασης για το ζήτημα των 

Προεδρικών Διαταγμάτων, σας το διαβάζω εν τάχει. 

 Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ στην έκτακτη συνεδρίαση με θέμα το ασφαλιστικό αποφάσισε 

μετά από πρόταση του Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης τα 

εξής: 

 Να γίνει άμεση ενημέρωση, να ζητηθεί μάλλον άμεση ενημέρωση από το Τεχνικό 

Επιμελητήριο προς τα Περιφερειακά Τμήματα, για τα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων για τα 

επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών. 

 Να δοθεί εύλογη παράταση στη διαβούλευση, όπου λήξη της έχει οριστεί η Παρασκευή 5 

Φεβρουαρίου, ώστε να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση και διαβούλευση με τους μηχανικούς. 

 Πόσοι υπερψηφίζουν; Υπάρχει κανείς που να καταψηφίζει ή να ψηφίζει λευκό; Για να 

ζητήσουμε ενημέρωση και παράταση για τα σχέδια  Προεδρικών Διαταγμάτων, θέλω να πιστεύω ότι 

ομόφωνα ψηφίζεται από το Σώμα της Αντιπροσωπείας.  

 Ομόφωνα ψηφίζεται από το Σώμα της Αντιπροσωπείας. 
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 Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας και όλοι στην απεργία και στη διαδήλωση της 

Πέμπτης.                           

  

  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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