


 

Αθ. Ράπτη: Συνάδελφοι, να μαζευτούμε να ξεκινήσουμε για να τελειώσουμε. 

Υπάρχουν συνάδελφοι έξω που πρέπει να έρθουν; Προχωράμε τη διαδικασία. Πριν 

συνεχίσουμε θα πρέπει να συμπληρώσουν ως προς την ψηφοφορία για την 

τροποποίηση του καταστατικού, για το σύνολο των άρθρων της τροποποίησης, 

παρόντες ήταν 83, υπέρ ψήφισαν 73, κατά 7 και λευκά 3. Επομένως με αυτήν την 

ψηφοφορία πέρασε στο σύνολο η τροποποίηση του καταστατικού. Συνεχίζουμε στο 

επόμενο θέμα στις εργασίες της δεύτερης μέρας του συνεδρίου, η νομιμοποίηση 

των συνέδρων και ο έλεγχος της απαρτίας ήδη έχουν γίνει, εκλογή του προεδρείου 

συνεχίζουμε κανονικά, εφορευτική επιτροπή; 

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Ράπτη: Θα εκλέξουμε εφορευτική επιτροπή τώρα; 

Εκτός μικροφώνου. 

Αθ. Ράπτη: Επομένως θέλει… Υπάρχει κάποια αντίρρηση να συνεχίσει το προεδρείο 

έτσι όπως είναι; Ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ να συνεχίσει το προεδρείο έτσι όπως έχει 

εκλεγεί από την προηγούμενη μέρα. Υπέρ, κατεβάστε τα χέρια, κατά, κανένας, 

λευκά, κανένας, ομόφωνα λοιπόν συνεχίζει το προεδρείο έτσι όπως εκλέχθηκε από 

την προηγούμενη ημέρα. Θα πρέπει να εκλέξουμε τώρα εφορευτική επιτροπή. 

Προτάσεις που υπάρχου ή αυτοπροτάσεις να κατατεθούν για εφορευτική επιτροπή. 

Εκτός μικροφώνου 

Φιλ. Κυριάκος: Για εφορευτική επιτροπή προτείνουμε το συνάδελφο τον Τάκο Νίκο, 

ο συνάδελφος από κει. Τη συναδέλφισσα τη Μαρία την Πέικου, η οποία δεν είναι 

εδώ αυτήν τη στιγμή, το συνάδελφο, το Χρήστο τον Πελτέκη, τον κύριο Κοκκωνίδη, 

που κι αυτός δεν είναι εδώ, την κυρία Γκαρνάκη Μαρία. Αν υπάρχει άλλη 

υποψηφιότητα να κατατεθεί στο προεδρείο. 

Προεδρείο: Υπάρχει άλλη υποψηφιότητα για εφορευτική επιτροπή; Όχι. Περνάει 

επομένως ομόφωνα.  



Γ. Μερτινός: Η εφορευτική επιτροπή Μαρία πρέπει να συνεδριάσει και να μας 

ανακοινώσει μέχρι πότε μπορούμε να βάλουμε υποψηφιότητες. Αυτό πρέπει να 

γίνει μέχρι το μεσημέρι, να συνεδριάσετε. 

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Ράπτη: Να επαναλάβετε λιγάκι τα ονόματα για να τα γράψουμε κι εμείς της 

εφορευτικής επιτροπής.  

Εκτός μικροφώνου. 

Προεδρείο: Συνάδελφοι προχωράμε στην επόμενη ενότητα, Διοικητικός  - 

Οικονομικός Απολογισμός. Πρώτα ο Διοικητικός Απολογισμός. 

Σ. Λιόντης: Φαίνεται ο στόχος που βάλαμε από την αρχή και καταγράφεται στο 

Διοικητικό Απολογισμό ήταν να μπορέσουμε και να κατορθώσουμε να κάνουμε ένα 

συνέδριο που να μην πορευτεί στην πεπατημένη των προηγούμενων, ένα, και 

κυρίως δε όλου του συνδικαλιστικού κινήματος που τα συνέδριά τους καταλήγανε 

σε φιάσκο, σε αντιπαραθέσεις άγονες, με σκοπιμότητες. Νομίζω ότι η πρώτη μέρα 

του συνεδρίου μας, αν και ήταν πάρα πολύ δύσκολο το θέμα κύλισε πάρα πολύ 

καλά που αποδεικνύεται ότι υπάρχει μια ωριμότητα, ξεπεράσαμε τα όποια 

προβληματάκια, έγιναν οι συνθέσεις που έπρεπε να γίνουν και υπήρχε η κατάλληλη 

προετοιμασία ώστε να φτάσουμε σε ένα αίσιο αποτέλεσμα.  

Συνάδελφοι σε σχέση με το Διοικητικό Απολογισμό. Πραγματικά, θα μπορούσαμε 

να τον αποφύγουμε εντελώς και να πούμε μόνο για τυπικούς λόγους να διαβαστεί ο 

Διοικητικός Απολογισμός και αυτό γιατί ακολουθήσαμε μια τακτική τα τρία χρόνια 

που ήμασταν στη Διοίκηση, η οποία αποδείχτηκε και σωστή και δικαιωμένη, 

οτιδήποτε κάναμε σα διοικητικό συμβούλιο, οποιοδήποτε πρόβλημα υπήρχε να 

ενημερώνεστε τόσο οι Σύλλογοι, τα διοικητικά συμβούλια, όσο οι προηγούμενοι 

σύνεδροι και αν οι σύλλογοι συμφωνούσαν και εγώ θα έλεγα κι έκαναν και σωστή 

επιλογή να ενημερώνουν με αυτά που τους στέλναμε τα μέλη τους θα ήταν και οι 

υπόλοιποι ενημερωμένοι.  



Άρα θεωρώ ότι για τα πεπραγμένα μας, τρια χρόνια ανελλιπώς σας κρατούσαμε 

ενήμερους και γνωρίζετε από πρώτο χέρι και με τον πλέον επίσημο και υπεύθυνο 

τρόπο ποια προβλήματα αντιμετωπίζαμε κάθε στιγμή. Παράλληλα, ήταν μια 

επιλογή μας, η Ημερήσια Διάταξη, το τι κουβεντιάζουμε εμείς στο Διοικητικό 

Συμβούλιο και αυτήν να την παίρνετε και να την έχετε στα χέρια σας. Θα σας 

θυμίσω και ευτυχώς τα αποφύγαμε ότι στα προηγούμενα συνέδρια μπαίναμε σε 

ατέρμονες διαδικασίες ενστάσεων, τα θυμάστε, πέρναγαν ώρες και χάναμε την 

ουσία που έπρεπε να συζητήσουμε με τα προβλήματα.  

Εννοείται ότι σε αυτόν το Διοικητικό Απολογισμό που θα κουβεντιάσουμε σήμερα 

δε θα κάνω καμία πολιτική ανάλυση ή επιφανειακά θα πιάσω κάποια θέματα γιατί 

θέλω να επικεντρωθώ κυρίως στα πεπραγμένα μας και στα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουμε και θα τα βρούμε μπροστά μας ή τα αντιμετωπίσαμε και 

συνεχίζουν να υπάρχουν. Στο πρόγραμμα δράσης που θα κουβεντιάσουμε το 

απόγευμα εκεί θα γίνει η όποια ανάλυση της πολιτικής κατάστασης και θα μπούνε 

και οι στόχοι που θα πρέπει να έχει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη επόμενη 

θητεία του.  

Συνάδελφοι, όταν αναλάβαμε βάλαμε ένα στίγμα. Εάν συνεχίζαμε με τους ρυθμούς 

που λειτουργούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, πολύ σύντομα θα είχαμε κατεβάσει 

ρολά σαν Ομοσπονδία. Δε θα είχαμε να πληρώσουμε ενοίκια, εννοείται δε θα 

είχαμε υπάλληλο, δε θα είχαμε τηλέφωνα, θα τελείωναν τα όποια αποθέματα 

χρημάτων υπήρχαν. Για να το πετύχουμε αυτό όμως πρέπει να αποδεικνύουμε και 

την τιμιότητα του χειρισμού του όποιου εγχειρήματος. Θα το ακούσετε και στον 

οικονομικό απολογισμό αρχή μας ήταν και είναι, είναι στη διάθεση του καθενός τα 

πάντα. Το τελευταίο παραστατικό, πλήρης διαφάνεια και μπορεί, είναι έξω στη 

Γραμματεία να ελέγξει ο κάθε συνάδελφος και την τελευταία αποδειξούλα πού 

πήγαν τα χρήματα. Αυτήν τη φορά έχει ιδιαίτερη σημασία να το αποδεικνύουμε για 

τον απλούστατο λόγο διότι άρχισαν κάποιοι συνάδελφοι, ίσως για πρώτη φορά και 

είναι η πρώτη φορά γιατί μέχρι τώρα δεν πλήρωναν ή στη αρχή πλήρωσαν μια 

φορά συνδρομή στη Ομοσπονδία, κάποιοι συνάδελφοι, κάθε μήνα δίνουν από το 

υστέρημά τους, ένα ευρώ για την Ομοσπονδία, άρα οφείλαμε αυτό το ένα ευρώ να 



το διαχειριστούμε με φειδώ, με συνέπεια και να μην ξοδεύεται χωρίς να αποδίδει 

το στόχο που βάζει η Ομοσπονδία ή που θα ήθελε ο κάθε συνάδελφος.  

Βέβαια, ο στόχος που είχαμε βάλει από την αρχή ήταν κι αυτός ήταν κι ένας 

προσωπικός μου στόχος, πέρα από το Διοικητικό Συμβούλιο, βέβαια μετά δεν ήταν 

μόνο δικός μου υιοθετήθηκε από τους πάντες, ήταν σ’ αυτήν τη θητεία, έστω και 

ένα ευρώ να μπει στα ταμεία της Ομοσπονδίας που να είναι έσοδο γιατί μέχρι τότε 

μόνο έξοδα υπήρχαν, θα ήταν επιτυχία. Αυτό βέβαια, αλληγορικά το λέω, δεν 

κυριολεκτούμε ένα ευρώ αλλά έστω και ένα ευρώ θα ήταν επιτυχία. Εδώ σε αυτήν 

την επιλογή να περισώσουμε την Ομοσπονδία, καθοριστικό ρόλο πέρα από τη 

βούληση και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έπαιξαν και οι πρόεδροί 

μας, το Γενικό Συμβούλιο.  

Και πραγματικά σ’ εκείνο, που εγώ το θεωρώ σταθμό και ιστορική απόφαση που 

είχαν πάρει οι συνάδελφοι, παραμερίζοντας τα όποια προβλήματα, τα θέματα που 

κάποιες Συνελεύσεις στο παρελθόν είχαν αποφασίσει άλλα ξαναπήραμε μια 

απόφαση και λέμε από εδώ και πέρα οι συνδρομές θα πρέπει να γίνονται μέσω της 

ΕΑΠ. Θα σας θυμίσω ότι και στο παρελθόν επιχειρήθηκε αυτό αλλά απέτυχε και 

απέτυχε για τον απλούστατο λόγο που τον ξέρετε όλοι. Ήταν μια απόφαση από τα 

πάνω που πήγε να επιβληθεί προς τα κάτω. Η απόφαση έλεγε τρία ευρώ οπότε 

πάρα πολλοί Σύλλογοι στις Γενικές Συνελεύσεις το απέρριπταν από χέρι διότι δεν 

ήταν δική τους απόφαση και αυτό ήταν το λάθος το μοιραίο. Εμείς, το πήγαμε 

αντίστροφα ναι μεν το Γενικό Συμβούλιο πήρε την απόφαση αλλά προϋπόθεση 

ήταν να περαστεί και να γίνει απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων. Όταν είναι 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τότε δεσμεύει όλα τα μέλη του Συλλόγου. Όποιες 

συνελεύσεις έγιναν και έβαλαν το θέμα, δεν υπήρχε καμία αντίρρηση, δηλαδή ήταν 

τρομερό και η φοβία που είχαμε ότι περίπου 1 %, να βρισκόταν ένας που 

αντιδρούσε σε αυτήν τη επιλογή. Σήμερα πάρα πολλοί Σύλλογοι έχουν μπει στη 

διαδικασία, γίνονται εισπράξεις και βέβαια υπάρχουν και κάποιοι σύλλογοι που δεν 

έχουν ξεκινήσει ακόμα. Κάποιοι είναι στη φάση της υλοποίησης οσονούπω 

μπαίνουν και μένουν δυο – τρεις σύλλογοι που δεν έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία.  



Αυτοί οι Σύλλογοι είναι οι Σύλλογοι που έχουμε και προβλήματα, π.χ. 

Αιτωλοακαρνανίας που δεν είναι σήμερα εδώ, της Κορίνθου, της Αττικής και Νήσων 

που δεν έχουν μπει στη διαδικασία, της Λιβαδειάς που δεν έχουν ξεκινήσει 

διαδικασία, της Κοζάνης. Και μόνο αυτοί. Όλοι οι υπόλοιποι Σύλλογοι, μπορεί να 

μου διαφεύγει κάποιος έχουν ξεκινήσει και υλοποιούν τη διαδικασία. Βέβαια για να 

μη σας κουράζω, εδώ έχει δημιουργηθεί ένα νέο δεδομένο: Τα 2/3 των Συλλόγων 

υλοποιούν αυτήν τη απόφαση και κάθε μήνα μπαίνει στο ταμείο της Ομοσπονδίας 

ένα ευρώ από αυτούς που έχουν πάρει απογραφικά και τα έχουν καταθέσει στις 

υπηρεσίες και τρεις σύλλογοι – τέσσερις δεν έχουν μπει σε αυτήν τη διαδικασία.  

Άρα εκ των πραγμάτων θα πρέπει το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία 

με τους Συλλόγους αυτούς να μεριμνήσουν για την έναρξη της διαδικασίας. Το 

δεύτερο θέμα που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε είναι πώς θα μπορέσουμε να 

διαχειριστούμε τα όποια χρηματικά αποθέματα της Ομοσπονδίας με τρόπο ώστε 

και να βγει η θητεία και να φτάσουν για το Συμβούλιο που θα εκλεγεί. Όπως θα 

δείτε και στον οικονομικό απολογισμό αλλά και στον οικονομικό προϋπολογισμό 

που θα καταθέσουμε στο Συνέδριο όλη αυτή η θητεία με τα ίδια δεδομένα που 

λειτουργήσαμε στη δική μας θητεία και διασφαλίζεται κι ένα υπόλοιπο για το 

επόμενο Συμβούλιο. Εγώ θα έλεγα ότι το νέοι Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να 

ξαναδεί τον περιορισμό των δαπανών όσο μπορεί ακόμα ώστε να αφήσει πιο πολλά 

χρήματα για το μεθεπόμενο Συμβούλιο όχι γι’ αυτό που έρχεται. Για να μη σας 

κουράσω έχετε έναν πολυσέλιδο απολογισμό, δεν ξέρω αν αισθανθήκατε την 

ανάγκη να του ρίξετε μια ματιά, κακώς αν δεν του ρίξατε, νομίζω ότι τα καταγράφει 

όλα κι αν δεν το κάνατε, θα σας παρακαλούσα να το κάνετε, ας είναι και μετά το 

Συνέδριο, αξίζει τον κόπο, οπότε εδώ καταγράφεται ποια μέτρα είχαμε πάρει και 

πήραμε που ήταν πολλά και σημαντικά και προέκυψε το οικονομικό αποτέλεσμα τα 

τρία χρόνια της θητείας μας να βγουν με περίπου 200000 ευρώ, όταν συγκριτικά με 

την προηγούμενη θητεία ήταν περίπου 720000 ευρώ.  

Θέλω να κάνω μια διευκρίνιση, ήταν άλλα τα δεδομένα τότε και άλλα είναι σήμερα. 

Τότε ήταν 3 υπάλληλοι, δύο υπάλληλοι ενώ τώρα έχουμε έναν και με εξάωρη 

απασχόληση. Εν πάση περιπτώσει όμως έπρεπε ίσως πολύ έγκαιρα να διαγνώσουμε 

το αδιέξοδο το οικονομικό και να ληφθούν μέτρα ώστε να μη λειτουργούμε σα μια 



Ομοσπονδία χλιδάτη με το λεφτά υπάρχουν και πράγματι υπήρχαν και πολλά λεφτά 

μάλιστα αλλά να που ήρθε η ώρα και πλέον δεν υπάρχουν λεφτά.  

Το δεύτερο στοίχημα συνάδελφοι που βάλαμε ως Διοίκηση ήταν πώς θα 

κρατήσουμε όρθιους τους Συλλόγους. Είναι αλήθεια και είναι μια πραγματικότητα, 

ότι αυτοί οι Σύλλογοι που είχαν οι μηχανικοί ΤΕ ήταν δημιούργημα οικονομικών 

δεδομένων. Ήταν μια συναλλαγή. Μπήκε το επίδομα, άρα για να πάρω εγώ τα 300 

ευρώ, πρέπει να γραφτώ στο Σύλλογο. Δεν είχε καμία σχέση με συνδικαλιστική 

έκφραση του κλάδου, πολύ λίγοι συνάδελφοι το ένοιωθαν ή το έβλεπαν έτσι, οι 

συνάδελφοι οι πρόεδροι το ξέρουν πότε ξαφνικά εκεί που δεν είχαμε Σύλλογο 

είχαμε 200 άτομα, 100 άτομα και πότε εξαφανίστηκαν. Όμως ήρθε κι εκεί ένα τέλος, 

το επίδομα που παίρναμε το 3‰ τελείωσε συνεπώς έμπαινε θέμα τι θα γίνει. Θα 

υπάρξουν Σύλλογοι αύριο; Ένα στοιχείο ήταν αυτό.  

Το δεύτερο στοιχείο που το ξέρετε και το ζείτε είναι ότι τα τέσσερα τελευταία 

χρόνια, περίπου 40% των συναδέλφων συν δεν είναι ότι φεύγουνε αλλά έχουν 

περίπου 7 χρόνια σ’ όλη την Ελλάδα, να διορίστηκαν ίσως και τυχαία, όχι ότι ήταν 

οργανωμένο καμιά 40αριά συνάδελφοι. Ή από μετατάξεις προέκυψαν αλλά αμιγώς 

προσλήψεις ΤΕ μηχανικών έχουν να γίνουν πάνω από 7 χρόνια που σημαίνει 

μαθηματικά να το πάρεις, βιολογικά έρχεται το τέλος. Βγαίνουμε στη σύνταξη, δεν 

μπαίνει κανένας άρα λιγοστεύουμε. Έτσι βάλαμε στόχο να ανασυντάξουμε τους 

Συλλόγους για να μπορέσουμε να τους κρατήσουμε όρθιους. Και πραγματικά η όλη 

προσπάθεια, να μη σας κουράσω με ποια μέτρα πείσαμε τους συναδέλφους, είναι 

μια δέσμη ενεργειών που κάναμε.  

Να τους ενημερώνουμε κλπ, φτάσαμε στο σημείο και με έκπληξη είδαμε στις 

τελευταίες εκλογές εκεί που περίμενες κάποιοι Σύλλογοι να έχουν μειωμένη 

δύναμη και ήταν λογικό, χωρίς να υπάρχει κάποιο στοιχείο (κάποιο επίδομα) από το 

οποίο να προέκυπτε κάποια μαζικότητα στους Συλλόγους, ξαφνικά άρχισαν να 

ζωντανεύουν. Δηλαδή, ενώ στις προηγούμενες εκλογές ψήφισαν στη Θεσσαλονίκη 

200 τώρα ψήφισαν 500. Ενώ στη Λάρισα ψήφισαν 90 – 80 τώρα ψήφισαν 100. 

Παρόλο που φύγανε το 30% συνταξιούχοι. Αυτό έγινε σε πάρα πολλούς Συλλόγους, 



για να μην αδικήσω δεν τους αναφέρω είναι όμως πολλοί οι Σύλλογοι που αυτό έχει 

γίνει. Αυτό είναι το θετικό σημείο που μας δίνει θάρρος και κουράγιο.  

Από την άλλη μεριά υπάρχει και το αρνητικό. Έχουμε ήδη ένα Σύλλογο 

Αιτωλοακαρνανίας, θα έλεγα ένα ιστορικό Σύλλογο γιατί είχαμε και συναδέλφους 

που είχαν δώσει τη ζωή τους για να τον στήσουν μόλις αποσύρθηκαν αυτοί ή 

κουράστηκαν, ο Σύλλογος Αιτωλοακαρνανίας έχει διαλυθεί. Δεν υφίσταται. Δεν 

έκαναν εκλογές, αυτός που ήταν πρόεδρος αρνείται ή μάλλον μας έστειλε αν Mail 

που μας δούλευε και από πάνω, λέει δέχομαι να έρθω ως παρατηρητής. Μου 

καλύπτετε τα έξοδα; Δηλαδή εμ δεν έκανε εκλογές, εμ μας δούλευε.  

Και επίσης εδώ πρέπει να επισημάνω ότι σαφώς αν και δεν είναι θέμα του 

Διοικητικού Συμβουλίου αλλά νομίζω ότι είναι πρόβλημα του κλάδου, υπάρχει 

πρόβλημα με την ίδια την Αττική, με το μεγαλύτερο Σύλλογο της Ελλάδος, Αττικής 

και Νήσων που είναι περίπου εκτιμούμε το 40% τω συναδέλφων πανελλαδικά που 

καλύπτει αυτός ο Σύλλογος, με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν. Ένα αχανές 

περιβάλλον Αττικής, διασκορπισμένες υπηρεσίες, με νησιά αλλά υπάρχει 

πρόβλημα. Δηλαδή όταν γίνεται Γενική Συνέλευση στο Σύλλογο με 32 ή 36 άτομα, 

όταν εδώ σήμερα είναι από το μεγαλύτερο Σύλλογο 10 σύνεδροι υπάρχει 

πρόβλημα.  

Εγώ δε θα μπω και δεν είναι δική μας ευθύνη και θέση τι πρέπει να γίνει απλά κάνω 

μια έκκληση καλόπιστα, όταν θα κάνουν τοποθέτηση οι σύνεδροι από το Σύλλογο 

Αττικής να κάνουν προτάσεις πως βλέπουν να ξεπεράσουμε το πρόβλημα και να 

κάνουμε κάτι διαφορετικό. Πώς θα μπορέσουμε να ξαναγίνει αυτός ο Σύλλογος. Για 

το γενικό Συμβούλιο 2 κουβέντες. Πραγματικά και παρόλο που δεν υπήρχαν τα 

οικονομικά δεδομένα και στα πλαίσια περικοπών δεν μπορούσαμε να κάνουμε 

παραπάνω Γενικά Συμβούλια, δηλαδή να κάνουμε 2 το χρόνο αλλά τα περιορίσαμε 

σε αν το χρόνο γιατί έχουν 6 με 8 χιλιάδες έξοδα η σύγκληση κάθε Γενικού 

Συμβουλίου. Όμως η αποκάλυψη συνάδελφοι και το θάρρος που παίρνεις ήταν ότι 

όταν έχεις ένα σώμα, η ποιότητα των προέδρων που συγκροτούν αυτό το σώμα.  

Εγώ ειλικρινά είχα ενθουσιαστεί από τη πρώτη στιγμή και έπρεπε αυτό το σώμα του 

Γενικού Συμβουλίου, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή τους προέδρους, να τους 



δούμε με τον ανάλογο σεβασμό γιατί αυτά είναι τα στελέχη του κλάδου μας. Στα 

δύο γενικά Συμβούλια πάρθηκαν πάρα πολύ σοβαρές αποφάσεις, είδαν το θέμα της 

παιδείας, των ΤΕΙ έβγαλαν απόφαση, των επαγγελματικών δικαιωμάτων, έβγαλαν 

απόφαση, το σώσιμο της Ομοσπονδίας με την ιστορική απόφαση να μπούμε όλοι 

στην ΕΑΠ. Το Site της Ομοσπονδίας.  

Από την πρώτη μέρα αυτό το εργαλείο είπαμε να ενεργοποιηθεί, να το φτιάξουμε 

ένα site,  το οποίο πραγματικά θα ανταποκρίνεται στο επίπεδο που θα εκφράζει 

τους μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διότι είχαμε ένα site το οποίο ήταν και 

γενικώς ανημέρωτο αλλά δεν ήταν και καλαίσθητο. Δηλαδή δεν ενέπνεε να το 

επισκεφθεί κάποιος ήταν ένα ασπρόμαυρο πράγμα, ήταν λάθος το στήσιμό του. 

Εδώ θέλω να σας πω ότι έγινε ένα site με μεγάλη επισκεψιμότητα πάνω από 60.000 

μοναδικοί επισκέπτες στα 2,5 χρόνια που υπάρχει. Προσπαθούμε και είναι 

ενημερωμένο. Κάποιος είπε για τράπεζα νομική κλπ, είναι ενημερωμένο και στη 

νομοθεσία αλλά και επίκαιρο ενημερώνει για τα οργανωτικά μας, πότε γίνονται 

εκλογές και τι προβλήματα υπάρχουν στον κλάδο. Άρα έχουμε ένα εργαλείο που 

είναι το site.  

Στο ξεκίνημα της θητείας μας είπαμε να ενεργοποιήσουμε για πολλούς λόγους και 

ιστορικούς, το περιοδικό, ΔΟΚΟΣ, το οποίο ήταν σταματημένο ούτως ή άλλως 

είχαμε πάρει απόφαση από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο να σταματήσει η 

έντυπη μορφή λόγω κόστους, (κόστιζε περίπου 30000 ευρώ το κάθε τεύχος) και 

εφόσον υπάρχου πλέον σύγχρονα μέσα να μπορέσουμε να το διακινούμε σε 

ηλεκτρονική μορφή. Έγινε προσπάθεια και βγήκαν 5 τεύχη. Είχαμε κάνει έκκληση, 

δεν μπορεί να είναι αρθρογράφοι ή εν πάση περιπτώσει να αναλώνονται λίγα 

άτομα για να βγει η ύλη ή να βγει το περιοδικό, κάναμε έκκληση σε όλους τους 

συναδέλφους να συμμετέχουν με ύλη, με άρθρα κλπ. Ελάχιστοι συνάδελφοι 

ανταποκρίθηκαν. Από την άλλη μεριά διαπιστώσαμε ότι δυστυχώς πάρα πολλοί 

Σύλλογοι δεν το έπαιρναν. Δηλαδή γινόταν μια δουλειά 15 – 20 μέρες κάποια άτομα 

και τελικά το περιοδικό δεν έφτανε σε συναδέλφους.  

Εννοείται πως οι Σύλλογοι που έστελναν και τα έγγραφα της Ομοσπονδίας, το 

προωθούσαν αλλά εντοπίστηκαν πάρα πολλοί Σύλλογοι που δεν το προωθούσαν 



για τους δικούς τους λόγους. Ή δεν ήταν οργανωμένοι, ή δεν είχαν την υποδομή, 

δεν είχαν τα e-mail, δεν ξέρω πάντως ελέγξαμε και διαπιστώσαμε ότι δε φτάνει 

στον κάθε συνάδελφο. Κι έτσι πήραμε πίσω την απόφαση να εκδίδουμε 

ηλεκτρονικά το περιοδικό και αυτήν τη στιγμή δεν εκδίδεται. Είπαμε να βγάλουμε 

ένα τώρα για το συνέδριο, ούτε κι αυτό στάθηκε εφικτό γιατί κι εκεί θα έπρεπε 

κάποιος κόσμος να αναλωθεί για να γίνει ένα περιοδικό για το συνέδριο και δεν 

υπήρχε αυτός ο κόσμος. Ινστιτούτο.  

Γνωρίζετε ότι έχουμε ένα Ινστιτούτο, το οποίο δυστυχώς δεν μπορέσαμε ποτέ να 

πάρει οντότητα και μορφή να υλοποιεί τους στόχους για τους οποίους τότε το 

δημιουργήσαμε. Εμείς ως Διοικητικό Συμβούλιο πήραμε μια απόφαση ότι θα 

πρέπει να ξανακάνουμε μια προσπάθεια, εκτιμούμε ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο 

για τον κλάδο μας και βέβαια και εδώ βάλαμε τη σφραγίδα μας σα Διοίκησης και 

λέμε ότι στη Διοίκηση του νέου Ινστιτούτου, παρόλο που η ΠΟΜΗΤΕΔΥ είναι ο 

βασικός μέτοχος με μεγάλο ποσοστό δε θα είναι κανένα από τα μέλη του 

Συμβουλίου ή μάλλον θα είναι απλά μέλη. Άρα θα πρέπει τα όργανά του να είναι 

συνάδελφοι είτε από τους Συλλόγους ή να αξιοποιηθούν άλλοι συνάδελφοι που θα 

βάλουνε πλάτη για το Ινστιτούτο.  

Κάναμε μια επιλογή για δύο ανθρώπους. Επιστρατεύσαμε το συνάδελφο, τον 

Κωστόπουλο το Γιώργο και προτάθηκε να αναλάβει ως πρόεδρος. Αυτή η επιλογή 

δικαίωσε τη επιλογή μας γιατί πραγματικά ενάμιση χρόνο που έχει κάνει 

προσπάθεια το Ινστιτούτο, τουλάχιστον σε επίπεδο δουλειάς και εγγράφων αλλά 

και στόχων έχει ανέβει πολύ ψηλά, έχω πει κάποια στιγμή είναι πέρα από το μπόι 

μας. Δηλαδή έχει προσθέσει κύρος μόνο και μόνο το Ινστιτούτο που απευθύνεται 

σε διάφορες υπηρεσίες. Μετά το Διοικητικό Απολογισμό, ο πρόεδρος του 

Ινστιτούτου θα κάνει μια σύντομη ενημέρωση. Επίσης, στο Διοικητικό Συμβούλιο 

επιλέξαμε και προτείναμε ένα συνάδελφο, όχι τυχαία, ένα συνάδελφο, ο οποίος 

είχε μεγάλη εμπειρία στα προγράμματα, το Γιάννη τον Αδαμάκη δυστυχώς εκεί δε 

μας βγήκε ότι καλύτερο, ενώ στην αρχή, στο ξεκίνημα ήταν ενθουσιώδης και άφησε 

να εννοηθεί ότι θα περπατήσει πολλά πράγματα και μάλιστα τώρα που θα βγει στη 

σύνταξη θα είναι μέρα νύχτα μιας που είναι και κοντά του η Ομοσπονδία, αυτό δεν 

έγινε.  



Συνάδελφοι, όταν αναλάβαμε έπρεπε να βγούμε στην κοινωνία, να βγούμε όσο πιο 

δυνατά μπορούμε. Και πολλές φορές έβγαινε τόσο δυνατά που ήταν πέρα από το 

μέγεθός μας αλλά έτσι πρέπει. Γι να σε υπολογίζει ο άλλος πρέπει να φαίνεσαι 

μεγάλος. Ότι κάποιος είσαι, ότι πίσω από σένα είναι μια δύναμη. Έτσι έπρεπε να 

παρουσιαζόμαστε γιατί αυτό χρησιμοποιείται ως εργαλείο για να μπορείς να 

διεκδικείς. Έτσι, από την πρώτη μέρα κάναμε συναντήσεις και κοινές συνεδριάσεις 

με την ΕΕΤΕΜ, ήρθαν στα γραφεία μας κάναμε μια κοινή συνεδρίαση για να 

βάλουμε τους κοινούς στόχους, να δούμε τι μας χωρίζει, πού διαφοροποιούμαστε 

ώστε να μπορέσουμε να πορευτούμε. Επίσης, από τις πρώτες μέρες πήγαμε την 

ΑΔΕΔΥ, μιλήσαμε με τη Διοικούσα της ΑΔΕΔΥ και εξασφαλίσαμε ένα φιλικό κλίμα, 

την υποστήριξη της ΑΔΕΔΥ ως ένα κομμάτι των δημοσίων υπαλλήλων που το 

δεχτήκανε ότι είμαστε οι κατατρεγμένοι διότι είμαστε στη συμπληγάδα των 

συντεχνιών και το μεγάλο ψάρι που είναι ο έτερος αντίπαλος τρώει το μικρό. Η 

επόμενη συνάντηση που κάναμε ήταν με την ΕΜΔΥΔΑΣ. 

Καλέσαμε και ήρθε η Διοικούσα της ΕΜΔΥΔΑΣ στα γραφεία της ΠΟΜΗΤΕΔΥ και δεν 

το κάναμε τυχαία να έρθουν στα γραφεία μας, ήταν συμβολικό. Δεν είχαμε 

αυταπάτες, ξέραμε με ποιους μιλούσαμε αλλά τότε ήταν η εποχή που ο δημόσιος 

υπάλληλος λοιδωρούνταν, οι τεχνικές υπηρεσίες αμφισβητούνταν, η κινητικότητα 

και η διαθεσιμότητα ήταν σε εξέλιξη άρα υπήρχε κοινό πλαίσιο να δράσουμε όλοι 

μαζί ΕΜΔΥΔΑΣ – ΠΟΜΗΤΕΔΥ και μάλιστα βγάλαμε μια ανακοίνωση κοινή, η οποία 

μοιράστηκε στις υπηρεσίες. Εγώ την έβρισκα στα γραφεία και είδα να τη μοιράζουν 

και οι ΠΕ και οι ΤΕ. Αυτό είναι το μεγαλείο Και βέβαια εκεί ήταν και ξεκάθαρος και ο 

πρόεδρος της ΕΜΔΥΔΑΣ όταν βάλαμε το θέμα ότι τους βρίσκουμε μπροστά στα 

δικαστήρια για τους Οργανισμούς, ήταν ξεκάθαρος, ότι  όσον αφορά την κεντρική 

Διοίκηση δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να υιοθετήσουν αυτήν την τακτική.  Όμως 

δεν μπορούμε να δεσμευτούμε για το τι θα κάνουν οι περιφερειακές ΕΜΔΥΔΑΣ. 

Συνάδελφοι θα πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε ένα μεγαλύτερο φορτίο εμείς διότι 

είμαστε η μοναδική Ομοσπονδία και η μοναδική οργανωμένη συνδικαλιστική 

οντότητα των αποφοίτων ΤΕΙ. Δηλαδή στο χώρο των ΤΕΙ δεν υπάρχει άλλος κλάδος 

που να έχει συνδικαλιστική διάρθρωση και να αντιστέκεται και να διεκδικεί. 

Υπάρχει μια Ομοσπονδία δασοπόνων, η οποία στην ουσία είναι μόνο στα χαρτιά. 



Δεν έχουν πόρους, δεν έχουν χρήματα, είχανε σε επίπεδο προσώπων, πρόεδρο έναν 

πολύ δυναμικό συνάδελφο, τους φιλοξενούμε στα γραφεία μας για να 

συνεδριάσουν, κάτι που έγινε μόνο μία φορά.  

Επιλογή μας μετά ήταν να έρθουμε σε επαφή με την κοινότητα των ΤΕΙ. Έτσι έγιναν 

συναντήσεις με την τριμελή γραμματεία των ΤΕΙ , με τον πρόεδρο του ΤΕΙ Πειραιά 

και με τον πρόεδρο του ΤΕΙ Κρήτης. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις καταφάνηκε 

ότι ένας λόγος που έχουμε φτάσει σε αδιέξοδο με τα ΤΕΙ είναι και οι ίδιοι οι 

Πρόεδροι και οι καθηγητές των Ιδρυμάτων. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί κοιτάνε 

την πάρτη τους, το μέλλον τους και δεν τους νοιάζει τι αποφοίτους βγάζουν, τι θα 

κάνουν την επόμενη μέρα που τελειώνουν μια σχολή. Οι άνθρωποι αυτοί κοιτάνε 

πως μέσα από κάποιο νόμο θα γίνουν κάτι που δεν είναι. Άρα από αυτούς, εκτός 

από πολύ λίγες εξαιρέσεις φωτεινές, όπως είναι ο πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης., δεν 

είναι ποτέ μαζί μας άρα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Και αν ήταν ο πρόεδρος της 

ΕΕΤΕΜ εδώ, αυτό θα του έλεγα. Μπαίνουν κάθε χρόνο στα ΤΕΙ χιλιάδες παιδιά, 

χωρίς κανένα μέλλον. Κι αντί να καθόμαστε στα γραφεία και να συνεδριάζουμε, θα 

πρέπει να πάτε στα ΤΕΙ όταν γίνονται εγγραφές και να τους λέτε μη γράφεστε. Εάν 

είναι να συμπεριφέρεται έτσι η Πολιτεία και το σύστημα τι τα θέλετε; Αυτός θα 

έπρεπε να είναι ο μοναδικός στόχος της ΕΕΤΕΜ. 

Σε σχέση με τα κόμματα. Επιχειρήσαμε χωρίς καμία διάκριση εκτός από τη Χρυσή 

Αυγή που ήταν πολιτική μας επιλογή να μη συναντηθούμε να βρεθούμε με τα 

πολιτικά κόμματα, να τους θέσουμε τα προβλήματά μας και να τους ζητήσουμε να 

πάρουν θέση. Έτσι, είδαμε το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΚΚΕ και 

τους Ανεξάρτητους Έλληνες. 

Σε επίπεδο εξουσίας και κυβέρνησης. Ήταν ένας αδιάκοπος αγώνας να μπορέσουμε 

να συναντηθούμε με τους Υπουργούς και των δύο κυβερνητικών σχημάτων που 

υπήρξαν στη διάρκεια της θητείας μας. (ΠΑΣΟΚ – ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ). Έτσι 

είδαμε τον Ανδριανό , τον Κεγκέρογλου, το Μητσοτάκη δεν μπορέσαμε ποτέ να τον 

δούμε γιατί είχε την αρχή να συναλλάσσεται με το συνδικαλιστικό κίνημα, πλην 

όμως είχαμε τακτική επαφή με το Διευθυντή του, ο οποίος τυχαία ήταν και 

καθηγητής των ΤΕΙ και μέσω αυτού του περνούσαμε την  αγωνία μας 



αντιμετωπίστηκαν και προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που θαν 

ήταν μοιραία για τον κλάδο μας, θυμάστε πως εκείνη την εποχή λοιδωρούνταν το 

δημόσιο, έμπαινε ευθέως θέμα ότι από τις διαθεσιμότητες θα πρέπει να 

εξαιρεθούν μόνο οι ΠΕ. Είχαμε πάει στο Μέγαρο Μαξίμου επί κυβέρνησης Σαμαρά 

και είδαμε τον κ. Σταμάτης, Επικρατείας που ήταν το δεξί χέρι του Σαμαρά, έγινε μια 

εποικοδομητική κουβέντα, τους βάλαμε τα προβλήματά μας και βέβαια δεν είχαμε 

αυταπάτες ότι τα προβλήματα θα λυθούν. Από κει και πέρα κάναμε τις συμμαχίες 

μας, το είδατε αυτό και στο μήνυμα που μας έστειλε ο Λευτέρης Αυγενάκης, δεν 

είναι κάποιο τυχαίο πρόσωπο, είναι συνάδελφος, από τους ελάχιστους 

συναδέλφους που έχουμε στη Βουλή  και ο οποίος είναι κάθε φορά στη διάθεση να 

προωθεί τα ζητήματα του κλάδου μας. Από την άλλη πλευρά, είδαμε το αποκούμπι 

μας διαχρονικά, τον Αποστόλη τον Κακλαμάνη, ο οποίος έδινε μάχες στη Βουλή 

ξεκάθαρα υπέρ των ΤΕΙ και των ΤΕ. 

Στην πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ξεκίνησε ένας καινούριος αγώνας δρόμου. 

Θα έπρεπε σε ένα πολιτικό σύστημα άγνωστο πρώτον και κύριο να κάνουμε γνωστό 

ότι υπάρχουμε εμείς. Και εδώ είδαμε δύο περιόδους. Στην πρώτη είδαμε ότι υπήρχε 

μια ελιτίστικη αντιμετώπιση. Όλο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την παιδεία ήταν 

επιρροή από το Τεχνικό Επιμελητήριο. Και εδώ υπάρχει μια αδυναμία ότι δικοί μας 

συνάδελφοι που ανήκουν σε αυτό το κόμμα ίσως δεν μπορούσαν να παρέμβουν και 

να περάσουν την αντίληψη τους.  

Υπάρχει μια δεύτερη περίοδος, μετά τις εκλογές που πλέον άρχισαν να 

καταλαβαίνουν τι σημαίνει να είμαι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, με εξαίρεση 

βέβαια το Σπίρτζη που δεν καταλαβαίνει τίποτα, είναι υπουργός του ΤΕΕ. Στη 

δεύτερη περίοδο ήταν αποκάλυψη ότι όπου ζητήσαμε να δούμε, οι πόρτες ήταν 

ανοιχτές και υπήρχε διάθεση να γίνει ένας ανοιχτός διάλογος χωρίς χρονικά όρια. 

Έτσι είδαμε τον Κατρούγκαλο, υπουργό εργασίας, κουβεντιάσαμε όλα τα θέματα 

που μας αφορούσαν, το Σταθάκη, υπ. Οικονομίας, την Αν. Υπουργό Παιδείας, Σία 

Αναγνωστοπούλου, το Βερναρδάκη, άλλους βουλευτές, τον Υφ. Αθλητισμού 

Συνοδινό, το Γενικό Γραμμετέα Εργασίας, Νεφελούδη και αποκορύφωμα, η 

τελευταία συνάντηση που κάναμε σε επίπεδο Υπουργού ήταν με το Σπίρτζη. Αν 

ήταν ο Δημόπουλος εδώ θα του έλεγα ότι διαφωνούμε κάθετα με την τακτική του. 



Ο Δημόπουλος έχει 80.000 μηχανικούς ΤΕ από πίσω. Η διοίκηση της ΠΟΜΗΤΕΔΥ 

έχει 5000 από πίσω κόσμο. Άρα δεν μπορεί να λέει ότι υπάρχει μια βεντέτα, είμαστε 

στα δικαστήρια κλπ. Συνάδελφοι, ακόμα και στον εχθρό σου όταν εκπροσωπείς 

κλάδο πρέπει να πας, να τον ακούσεις και να του πεις. Τι πάει να πει είμαι 

πρόεδρος της ΠΟΜΗΤΕΔΥ και δεν πάω να δω το Σπίρτζη. 

Στη συνάντηση με το Σπίρτζη, δεν είχαμε αυταπάτες για το ποιόν πάμε να δούμε. 

Ξέραμε ότι ο μέχρι χθες πρόεδρος του ΤΕΕ είναι υπουργός σε ένα κρίσιμο 

υπουργείο είχαμε έναν άνθρωπο που εξέφραζε συντεχνιακά τους μηχανικούς ΠΕ, 

άρα αν δεν τον σταματήσουμε θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τα συντεχνιακά του 

συμφέροντα. Εμείς τον καταγγείλαμε και τον καταγγέλουμε ότι λειτουργεί σαν 

υπουργός του ΤΕΕ. Όμως είναι υπουργός όλων των Ελλήνων. Εάν θέλεις να είσαι 

υπουργός μόνο του ΤΕΕ θα πρέπει να σε χειριστούμε ως ένα επικίνδυνο άνθρωπο 

που είναι υπουργός μιας κυβέρνησης και μάλιστα αριστερής.  

Όταν πήγαμε εκεί του βάλαμε όλα τα θέματα, και ήταν και πολλά που μας 

απασχολούσαν. Εκτός έδρας, επαγγελματικά δικαιώματα. Τότε ήταν σε 

διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα δημόσια έργα και φοβόμασταν ότι αυτός ο 

άνθρωπος είναι ικανός να βγάλει ένα νόμο, το 4412 που  λέει ότι οι ΤΕ δε θα είναι 

επιβλέποντες. Παρόλο που το είχε βγάλει στη διαβούλευση και κάναμε τις 

παρατηρήσεις μας σε κάποια θέματα που ήταν εις βάρος μας. Το νομοσχέδιο αυτό, 

δυο πράγματα ήταν εις βάρος μας: Ότι δεν μπορούμε να είμαστε σε διαγωνισμούς 

για πάνω από 1250000 και όταν γίνεται κλιμάκιο επιβλεπόντων επικεφαλής είναι 

ΠΕ. 

Εκτός μικροφώνου 

Σ. Λιόντης: Σαφώς και είμαστε πρόεδροι σε διαγωνισμούς, σε έργα πάνω από 

1250000 ευρώ. Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι είμαι προϊστάμενος στο τμήμα 

που κάνει διαγωνισμούς και τα ξέρω πολύ καλά. Μπορεί να μπαίνουμε 

καταχρηστικώς και παράνομα. 



Αθ. Ράπτη: Συνάδελφοι, μην κάνουμε διάλογο. Αφήστε τον πρόεδρο να 

ολοκληρώσει το Διοικητικό Απολογισμό και οι όποιες παρατηρήσεις στις 

τοποθετήσεις σας.  

Σ. Λιόντης: Στο Σπίρτζη μπήκαν όλα τα θέματα. Θέλω να κάνω μια διευκρίνιση Σε 

αυτές τις επισκέψεις ως Διοικητικό Συμβούλιο υιοθετήσαμε ότι: Πρώτον δεν υπήρχε 

η αυθεντία του ενός, άρα παρουσιάζει το θέμα ο πρόεδρος ή ένα άτομο. Το 

διευκρινίζαμε από την αρχή ότι ισότιμα όσοι βρισκόμαστε θα μιλήσουμε και όποιος 

κάποιο πράγμα το κατέχει καλύτερα, αυτή είναι η έκφραση της Ομοσπονδίας που 

σημαίνει ότι στις συναντήσεις μιλούσαν όλοι και ο καθένας έλεγε όχι τα δικά του, 

εξέφραζε με τον καλύτερο τρόπο τις θέσεις της Ομοσπονδίας. Αυτό έγινε και στο 

Σπίρτζη. Όποιος μιλούσε δεν εξέφραζε την προσωπική του άποψη αλλά ήταν ενιαία 

έκφραση του κλάδου.  

Παρακάτω υπάρχει ένας ατέλειωτος κατάλογος με έγγραφα που έχουν γίνει ως 

παρεμβάσεις σε διάφορα θέματα κι αυτό διότι όπως είχαμε πει δε θα αφήναμε να 

ξεφύγει κανένα θέμα χωρίς να κάνουμε παρέμβαση. Για όποιο θέμα έπεσε στην 

αντίληψή μας τα τελευταία χρόνια, υπήρχε αντίδραση, ανεξάρτητα από το 

αποτέλεσμα δώσαμε τη μάχη. Αυτός ο κατάλογος δείχνει τι ενέργειες έχουμε κάνει 

για διάφορα θέματα και βέβαια θα πρέπει να υπολογίσετε ότι για να συνταχθεί ένα 

έγγραφο που θα είναι υπεύθυνο, χωρίς λάθος χρειάζονται πάνω από τρεις μέρες. 

Αυτό το λέω για δική μου παρηγοριά. 

Μέσα στον Απολογισμό θα σταθώ σε 3 – 4 πραγματάκια και το κλείνω. Το ένα είναι 

που το καταφέραμε, όχι μόνο εμείς αλλά και εμείς, που πέρασε στο νομοσχέδιο του 

δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα ότι μπορούν πλέον να γίνονται και Γενικοί Διευθυντές 

ΤΕ, που μέχρι τότε μπορούσαν να γίνονται μόνο προϊστάμενοι και Γενικοί 

Διευθυντές μόνο ΠΕ. Δεν έχει αξία αν θα γίνει κάποιος από εμάς Γενικός 

Διευθυντής. Είναι σημαντικό ότι κατοχυρώθηκε θεσμικά κι έτσι μπορούμε να 

διεκδικούμε διοικητική ανέλιξη. Αυτό το θέμα το πήρε πάνω του ο Λ. Αυγενάκης και 

αν θα δείτε το βίντεο στη Βουλή του λέει ο Μητσοτάκης «θα σου κάνω τη χάρη 

Λευτεράκη μου. Δε θα σου χαλάσω το χατήρι». Βέβαια, πριν αλέκτωρ λαλήσει 

βγήκε Υ.Α. που το αναστέλλει. Στην πρώτη εφαρμογή λέει του νόμου θα κριθούν οι 



ΠΕ. Αλλά στη δεύτερη θα είναι ΤΕ. Και το 2ο κουφό ήταν ότι οι περισσότεροι 

Οργανισμοί που βγήκαν για τα Υπουργεία, κι εκεί είναι η σφηγκοφωλιά γράφουν εν 

ελλείψει ή δε μας προβλέπουν καθόλου. Εκεί έγινε μια ευρύτατη κινητοποίηση από 

την Ομοσπονδία, ενημερώσαμε τους πάντες, έγιναν και επερωτήσεις στη Βουλή και 

βέβαια κάναμε και μια προσφυγή, ένα υπόμνημα στο ΣτΕ, με κόστος βέβαια, ένα 

υπόμνημα έχει κόστος 3-4 χιλιάδες πρέπει όμως εδώ να διευκρινίσουμε ότι 

συνδικαλισμός μέσα  από τα δικαστήρια δε γίνεται. Είναι δεδομένο ότι μέχρι 

σήμερα έχουμε ξοδέψει ατέλειωτα χρήματα για προσφυγές και όλες ήταν χαμένες. 

Χίλες φορές να κατεβαίναμε, να κάναμε μια απεργία, να καθόμασταν έξω από το 

υπουργείο, πιο πολλά θα πετυχαίναμε.  

Το 2ο πράγμα που ήταν πολύ σημαντικό ήταν όταν ο ανεκδιήγητος Υπουργός 

Παιδείας, ο Μπαλτάς, στην πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ βρήκε ευκαιρία να ξεχρεώσει 

τα συντεχνιακά του γραμμάτια. Ότι ήθελε ο Μπαλτάς να εξοφλήσει γραμμάτιο στο 

ΤΕΕ προσπάθησε να το περάσει με ένα νομοσχέδιο που υποτίθεται θα αναμόρφωνε 

την παιδεία αλλά αφορούσε μόνο τους ΠΕ και το Πολυτεχνείο. Συνέπεσε να είχαμε 

και Γενικό Συμβούλιο και βγάλαμε ένα πολύ τεκμηριωμένο έγγραφο με το οποίο 

αποδομούσαμε όλη την προσπάθεια του Μπαλτά που έδινε το 5ο έτος  μαστερ, άρα 

ανέτρεπε όλη τη διοικητική δομή γιατί ξαφνικά κάποιος που ενδεχομένως 

υπολείπονταν στην υπηρεσία, έπαιρνε ένα δοτό μάστερ και βρίσκονταν + 150 

μόρια. Ένα δεύετρο στοιχείο ήταν ότι πλέον μέσα από αυτό το νομοσχέδιο δεν 

έπαιρνε πιστωτικές μονάδες η πρακτική άσκηση. Αυτό σημαίνει ότι ξαφνικά όλα τα 

ΤΕΙ βρίσκονταν να είναι 3,5 χρόνια όχι 4 λόγω της εξαίρεσης της πρακτικής άσκησης. 

Έγιναν συγκροτημένες κινήσεις, ενημερώσαμε πρωθυπουργούς, κόμματα, 

συναντήσεις με την αν. υπουργός Παιδείας. Δεν μπορώ να πω ότι το πετύχαμε 

εμείς, το ανατρέψαμε. Έγιναν εκλογές, άλλαξε ο υπουργός παιδείας και προς το 

παρόν πήγαν στην άκρη αυτά τα σχέδια. Πάντως η Αν. υπουργός παιδείας, Σία 

Αναγνωστοπούλου δεσμεύτηκε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επαναφέρει το  νόμο 

Μπαλτά ως είχε. 

Το δεύτερο χαρακτηριστικό ήταν ο νόμος 4354, τα μισθολογικά κλιμάκια. Ήταν μια 

τρομερή εμπειρία. Καταγράφεται πως μπορούμε  ως κλάδος, αν λειτουργούμε 

μεθοδευμένα, συντονισμένα να πετύχουμε. Ήταν Κυριακή. Πέφτει στην αντίληψη 



μας ότι με τη διαδικασία του κατεπείγοντος ως προαπαιτούμενο νομοθέτημα για να 

πάρουμε τη Δευτέρα τη δόση. Κυριακή απόγευμα, έχοντας και το πρακτικό 

πρόβλημα του Διοικητικού μας Συμβουλίου που είναι ανά την Ελλάδα έπρεπε 

ταχέως να φτάσουμε στην Αθήνα για να δούμε τι θα κάνουμε. Στόχος μας ήταν να 

μπούμε στη Βουλή και εκεί υπήρξε η φαεινή ιδέα ότι αφού δεν έχουμε «άκρες να 

μας βάλουν μέσα στη Βουλή, καλέσαμε του Συλλόγους για να ενεργοποιήσουμε 

τυχόν γνωριμίες τους. Από τα Γιάννενα, ο Βασίλης Οικονόμου βρήκε το βουλευτή 

Στέφο, από τη Λαμία, ο Κ. Παπαχρήστου βρήκε το Δημήτρη Βέτα και από τη 

Θεσσαλονίκη βρήκαμε το Μηταφίδη, ένα σπουδαίο πρόσωπο που ενέπνεε ευγένεια 

και εμπιστοσύνη, οπότε είχαμε τρεις βουλευτές που μας εξασφάλισαν είσοδο στη 

Βουλή. Δε φτάνει αυτό, στο καφενείο της Βουλής συζητήσαμε επί δύο ώρες με το 

Βερναρδάκη, παρουσία των τριών βουλευτών και να έχει περάσει το μισό 

υπουργικό συμβούλιο από εκείνο το τραπέζι. Αυτό κατάφερε η άσημη ΠΟΜΗΤΕΔΥ. 

Ο Βερναρδάκης μπορεί να ήταν απροσπέλαστος αλλά καταφέραμε να ασχοληθεί με 

το θέμα μας διότι αν περνούσε το νομοσχέδιο εκείνη την ημέρα ως είχε θα 

βρισκόμασταν όλοι στη ΔΕ κατηγορία γιατί το νομοσχέδιο έλεγε ότι ΤΕ μπαίνουν 

μόνο όσοι έχουν ΑΤΕΙ. Δε λέω στην πορεία θα άλλαζε ενδεχομένως γιατί θα 

γίνονταν επανάσταση. Βέβαια, δε σας κρύβω ότι κάποιοι από αυτούς που 

μιλούσαμε έλεγαν, γιατί ανησυχείς πρόεδρε; Τα ίδια λεφτά θα παίρνει, θα υπάρχει 

προσωπική διαφορά.  

Άρα, με μεθοδευμένες κινήσεις, με την παράλληλη αξιοποίηση Συλλόγων, 

γνωριμιών αντιμετωπίζεις καταστάσεις και κάνεις και συμμάχους. Από εκείνη την 

ημέρα, οι τρεις βουλευτές αυτοί είναι μαζί μας. Αποχτήσαμε δηλαδή προσβάσεις σε 

ανθρώπους και κλείνω αυτό με το Υπουργείο Αθλητισμού. Δε θα το έλεγα γιατί 

υπάρχουν τέτοια στον  κατάλογο πολλά θέματα αλλά το Υπουργείο Αθλητισμού 

είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα διότι στην καρδιά των υπουργείων πετύχαμε 

κάτι. Από τις πρώτες μας συναντήσεις σας Διοίκηση ήταν με τον Ανδριανό γι΄αυτό 

το θέμα κι έφτασε πριν από μερικές μέρες που κάναμε επαφές με  το Υπ. 

Αθλητισμού γιατί υπήρχε απόλυτος αποκλεισμός των ΤΕ. Δεν μπορούσαν να 

παραλάβουν ούτε περίφραξη ενός γηπέδου 5x5 της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού. Και εκεί με συντονισμένες ενέργειες και επαφές με το νομικό τμήμα, 



πέρασε ο καινούριος Οργανισμός που δεν υπάρχει μεγαλύτερο μεγαλείο να 

βλέπεις: Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας. Προϊστάμενος ΠΕ ή ΤΕ. Και είναι ιδιαίτερα 

σημαντική η κατάκτηση γιατί είναι κατάκτηση που αφορά σε Οργανισμό 

Υπουργείου.  

Και φτάνουμε στο 6‰, το οποίο σήμερα θα αναφέρω εντελώς επιδερμικά και 

επιφανειακά γιατί θα το δούμε αναλυτικά στο πρόγραμμα δράσης. Ειδικά για αυτό 

το θέμα το Συνέδριό μας θα πάρει αποφάσεις για το τι θα κάνουμε από αύριο το 

πρωί.  

Σχετικά με το 6‰. Θα προσπαθήσω να σας περιγράψω όλα τα γεγονότα με απόλυτη 

ειλικρίνεια, μόνο αν μου διαφεύγει κάτι δε θα σας το πω. Πολλοί συνάδελφοι το 

μπερδεύουν με το επίδομα 3‰ που παίρναμε εμείς και το 7‰ που έπαιρναν οι ΠΕ. 

Δεν είναι εκείνο το επίδομα. Είναι το επίδομα που έπαιρναν από το ’13 μόνο οι ΠΕ 

που ήταν η κράτηση που γινόταν στα έργα από τους εργολάβους και το διένειμε το 

ΤΣΜΕΔΕ μόνο στους ΠΕ. Από τότε που δόθηκε το επίδομα αυτό, έγιναν τεράστιες 

προσπάθειες για να δοθεί και σε εμάς γιατί αντιμετωπιζόμαστε σαν παιδιά ενός 

κατώτερου θεού παρόλο που συμμετείχαμε στις επιβλέψεις και ενδεχομένως οι ΤΕ 

έχουν περισσότερες επιβλέψεις από τους ΠΕ. Από τις προηγούμενες διοικήσεις 

έγιναν ασταμάτητες ενέργειες για να μπορέσουμε να πάρουμε και εμείς αυτόν τον 

πόρο. Ότι προσπάθειες κάνουμε εμείς τώρα γινόταν και στο παρελθόν. Κάναμε 

επίσης μια προσφυγή στο ΣτΕ και τη χάσαμε. Το ΣτΕ είπε ότι η Πολιτεία δίνει το 

επίδομα όπου θέλει. Είπαμε λοιπόν στο Σπίρτζη ότι πρέπει να αποκατασταθεί αυτή 

η αδικία και αν είσαι μάγκας και δεν είσαι μόνο υπουργός του ΤΕΕ πεδίο λαμπρό να 

το αποδείξεις. Πράγματι στη συνάντηση ο Σπίρτζης  Μας είπε ναι αν μπορέσετε και 

κάνετε συμφωνία με τις εργοληπτικές οργανώσεις, θα σας το δώσω. Δεσμεύομαι 

ότι θα το πάρετε κι εσείς. Μετά από πέντε μέρες όμως ψηφίστηκε νόμος κατ΄ 

εντολή της τρόικας που κατήργησε και επίσημα το επίδομα που έπαιρναν οι ΠΕ που 

βέβαια από το 2001 ενώ γίνονταν οι κρατήσεις έμπαιναν τα χρήματα σε έναν 

κουμπαρά αλλά δεν τους τα μοίρασαν άρα υπάρχουν τα χρήματα και τα διεκδικούν 

και καλά κάνουν. Εν πάση περιπτώσει με το μνημονιακό νόμο καταργήθηκε αυτό το 

επίδομα.  



Δύο μέρες πριν ένας σύμβουλος μας ψέλλισε ότι σε αυτόν το νόμο που ισχύει να 

κάνουμε μια τροποποίηση, καθόμαστε, γράφουμε την τροποποίηση αλλά τελικά 

αφορούσε ένα νόμο που καταργήθηκε. Εμείς ήδη αρχίσαμε να ερχόμαστε σε επαφή 

με συνδικαλιστικές οργανώσεις. Στις 27 Ιουνίου, ώρα πέντε κατατέθηκε στις 

επιτροπές της Βουλής για να ψηφιστεί και να γίνει νόμος του κράτους. Μέχρι τότε 

ήταν το γνωστό νομοσχέδιο. Ξαφνικά ο Σπίρτζης, εκεί που είχε μια κλειστή και 

απόρρητη σύσκεψη στις 7 στο γραφείο του με τις εργοληπτικές οργανώσεις που 

προφανώς κουβέντιαζαν διάφορα θέματα για το νομοσχέδιο, ξαφνικά εκεί μέσα 

πέταξε ο Σπίρτζης πάνω στο γραφείο τη συμφωνία λέγοντας ότι θα σας δώσω τις 

αναθεωρήσεις κλπ., αλλά πρέπει να υπογράψετε αυτήν τη συμφωνία. Και βέβαια 

έγινε το παζάρι και την υπέγραψαν. Το λέει εξάλλου η ΕΜΔΥΔΑΣ στην ανακοίνωσή 

της. Όλα αυτά τα έχουμε διασταυρώσει με συμμετέχοντες μέσα. Πρώτο πρόβλημα 

με το Σπίρτζη, με αυτό που έκανε μας πούλησε. Έπρεπε να πάρει την ανάλογη 

πρωτοβουλία και για εμάς. 6‰ για τους ΠΕ και 2‰ για εμάς. (Σε χρήματα είναι το 

ίδιο γιατί το ποσό διαιρείται με μικρότερο νούμερο). Δεν είναι για το ποσό. Το ποσό 

δε θα είναι μεγάλο είναι ο τσαμπουκάς και το γαμώτο. Βέβαια υπάρχουν πολλά 

δεδομένα που τον οδήγησαν σε αυτήν τη στάση. Μην ξεχνάτε, σε δύο μήνες το ΤΕΕ 

έχει εκλογές, ο Σπίρτζης κατεβάζει παράταξη, ο Σπίρτζης παίζει το παιχνίδι του στο 

ΣΥΡΙΖΑ, άρα έπρεπε να δώσει ένα δώρο στους ΠΕ Δ.Υ. ώστε να πάρει ψήφους. Το 

δεύτερο είναι ότι ο συντεχνιακός Σπίρτζης έδωσε στο σινάφι του αυτό που ήθελε 

και πάλευε η ΕΜΔΥΔΑΣ. 

Εκτός μικροφώνου  

Σ. Λιόντης: Θα το πάρουν γιατί το δικαιούνται, ο νόμος που το δημιούργησε τώρα 

καταργήθηκε άρα το παλεύουν νομικά, νόμος τα δίνει, νόμος τα καταργεί. Τα 

δικαστήρια θα αποφασίσουν αλλά έχει δεσμευτεί ότι κάνουν προσπάθεια να τα 

δώσουν. Δε θα το λύσουμε εμείς. 

Μετά από αυτήν την εξέλιξη εμείς έπρεπε να πάρουμε αποφάσεις. Καταρχήν 

αιφνιδιαστήκαμε και όχι μόνο εμείς αλλά και οι βουλευτές που συμμετείχαν στις 

επιτροπές για μπήκε τροποποίηση την τελευταία στιγμή. Οπότε από την επόμενη 

μέρα αρχίσαμε τις συνεδριάσεις για να χαράξουμε στρατηγική για το τι θα κάνουμε. 



Αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις επαφές με τις εργοληπτικές 

οργανώσεις για να δούμε αν μπορούμε να πετύχουμε συμφωνία με τους 

εργολήπτες και να ζητήσουμε από το Σπίρτζη να την περάσει όπως υποσχέθηκε. 

Παράλληλα, κάναμε τεράστιες προσπάθειες να κλείσουμε ραντεβού με το Σπίρτζη 

μετά τις 8/8 που δημοσιεύτηκε ο νόμος. Δε μας δέχτηκε ποτέ. Πλην όμως αρχίσαμε 

ένα δίαυλο επικοινωνίας με όλη τη δομή του γραφείου του Σπίρτζη που παίρνει 

αποφάσεις. Κάποιοι από αυτούς μιλούσαν εν ονόματι του Σπίρτζη οπότε 

διαφαίνονταν ότι έψαχναν να βρουν λύση υλοποίησης της υπόσχεσης που είχε 

δώσει. Είπαμε όμως ότι θα πρέπει να δούμε και το Σπίρτζη και ήρθαμε δύο μέρες 

στη Θεσσαλονίκη, στο Βελίδειο  και στα εγκαίνια του περιπτέρου των ΕΛΤΑ, μετά τη 

λήξη της τελετής, βγήκαμε μπροστά του και του είπαμε ότι είμαστε η ΠΟΜΗΤΕΔΥ 

και απαιτούμε 10 λεπτά να μας δεις. Δυσανασχέτησε, μου είπε ότι είναι 

απαράδεκτο αυτό που κάνεις. Από εκείνη την ημέρα διακόπηκαν οι εντατικές 

συζητήσεις και επαφές. Φάνηκε να κλείνουν τα παράθυρα επικοινωνίας. 

Αυτό το παράθυρο ξανάνοιξε πάλι και δεν το λέω με διάθεση να σας παραπλανήσω. 

Δεν το λέω να το πιστέψετε, δεν κάνω ψευτοσυνδικαλισμό. Έγιναν τα εξής: Την 

Κυριακή στείλαμε στο Σύμβουλο που συνομιλούσαμε μια επιστολή, εγώ ως 

πρόεδρος και ούτε λίγο ούτε πολύ του αποκαλύψαμε τους γενικούς σχεδιασμούς 

της στρατηγικής μας για τη διεκδίκηση του επιδόματος. Οπότε μετά από δύο μέρες 

ο Σύμβουλος με πήρε τηλέφωνο. Μιλούσαμε μιάμιση ώρα, (ήταν παρών και ο 

Βασίλης ο Οικονόμου) Με αυτό το τηλεφώνημα, σχεδόν μου κατέθεσε το επίδομα 

στην τράπεζα και ήπιαμε και το πρώτο ουίσκι. Και βέβαια, δε θέλω να το πάρουμε 

τοις μετρητοίς. Ξέρουμε ποιο είναι το παιχνίδι, καταλήγει εν κατακλείδι ότι 

«δεσμεύομαι από τον Υπουργό  ότι θα το πάρετε. Είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον 

άλλο. Του ζήτησα να στείλει κάτι στο Συνέδριο, μια απόδειξη πέρα από τα 

προφορικά. Μας έκανε μια πρόταση ανέφικτη γιατί της ΕΜΔΥΔΑΣ θα ξαναπεράσει 

πάλι, θα διορθωθεί γιατί είναι λάθος. Το ΤΕΕ δεν μπορεί να διαχειριστεί τον πόρο, 

άρα θα πρέπει να βρεθεί άλλη φόρμα κι εκεί που θα γίνει η τροποποίηση να μας 

βάλει μέσα και εμάς. Αλλά πώς; Να κάνουμε συμφωνία με την ΕΜΔΥΔΑΣ γιατί ο 

νόμος λέει … τη συμφωνία ή όποια άλλη συμφωνία.  

Δε σας κουράζω άλλο με το Διοικητικό Απολογισμό αλλά σας παρακαλώ να το δείτε.  



Θέλω να σας πω ότι πέρα από τα κλαδικά συμμετείχαμε στα τρια χρόνια σε όλες τις 

απεργιακές κινητοποιήσεις, στις αποχές από επιτροπές.  

Τα εκτός έδρας που παίρνουμε όλοι είναι θέμα που θέσαμε στο Σπίρτζη και μας 

είπε ότι σύντομα το θέμα θα είναι λυμένο διότι θα τα βάζω στον προϋπολογισμό 

του κάθε έργου ξεχωριστά τα εκτός έδρας και θα τα παίρνουν οι επιβλέποντες. 

Εννοείται αυτή δεν είναι ικανοποιητική λύση όμως πολύ πρόσφατα προέκυψε μια 

ΚΥΑ (δεν ξέρω αν βγήκε ακόμα) που δημιουργεί ένα πολύ σοβαρό θέμα. Καταρχήν 

αφορά μόνο το ΥΠΥΜΕΔΙ. Δεν αφορά άλλες υπηρεσίες, αλλά αυτή η ΚΥΑ που 

υπέγραψε ο Σπίρτζης και μένει να υπογραφεί από τον Τσακαλώτο, μας επιτάσσει 

ότι εμείς θα είμαστε οι βοηθοί επιβλεπόντων. Πρώτη φορά δημόσιο έγγραφο μας 

χαρακτηρίζει βοηθούς στους ΠΕ επιβλέποντες. Το πρώτο ατόπημα που πρέπει ως 

κλάδος να το αντικρούσουμε. Ήδη εμείς έχουμε στείλει ένα έγγραφο. Η Νίκη λέει 

έχει γίνει ένα λάθος στη διατύπωση, θα δούμε πως θα το μαζέψουμε, στο 

πρόγραμμα δράσης έχει διορθωθεί. Πέρα από αυτό όμως είναι σαφές: Οι κείμενη 

νομοθεσία πουθενά δε λέει ότι οι ΤΕ είναι βοηθοί επιβλέποντες.  Σύμφωνα με όσα 

μου είπε ο Συνάδελφος πρόεδρος της ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕ, ουδέποτε στο ΥΠΕΧΩΔΕ ήταν 

επιβλέποντες ΤΕ. Άρα είναι ένα καθεστώς χρόνια πάντα αυτό και συνεχίζει και 

τώρα. Το δεύτερο όμως εξωφρενικό είναι ότι λέει: Οι ΠΕ θα παίρνουν 60 μέρες για 

επιβλέψεις και οι ΤΕ 30. Άρα για πρώτη φορά, σε κάποιο έγγραφο εισέρχεται και η 

ποσοτική διαφοροποίηση μεταξύ ΠΕ και ΤΕ. Είναι θέμα το οποίο θα πρέπει να το 

σηκώσουμε έχουμε στείλει ήδη μια επιστολή στο Σπίρτζη, το θέμα είναι στο 

πρόγραμμα δράσης για να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε και γι’ αυτό το 

θέμα. Γνώμη μου είναι να μην απευθυνθούμε μόνο στο Σπίρτζη αλλά να πάμε στον 

Τσακαλώτο. Μήπως πείσουμε ότι εδώ συνεργείται ένα έγκλημα. Φόβος είναι ότι 

αυτή η ΚΥΑ μπορεί να γίνει  μπούσουλας και για τα άλλα Υπουργεία και τις άλλες 

υπηρεσίες. 

Κλείνω συνάδελφοι, με το σύνθημά μας που νομίζω αυτό πρέπει να είναι και αρχή 

του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Η μόνη από χέρι χαμένη μάχη είναι αυτή 

που δε δίνουμε. Εμείς τις δώσαμε και θα τις δίνουμε για να κρατήσουμε όρθιο τον 

κλάδο μας.  



Χειροκρότημα. 

Αθ. Ράπτη: Συνάδελφοι, πριν περάσουμε στον οικονομικό απολογισμό θα πρέπει να 

ενημερώσουμε ότι το μέλος της εφορευτικής επιτροπής που εκλέξαμε νωρίτερα, 

Κοκκωνίδης Ιωάννης, δεν μπορεί να συμμετέχει, έτσι δηλώθηκε, επομένως θα 

πρέπει να ψηφίσουμε για τη συμπλήρωση ενός μέλους ακόμα κι από το Διοικητικό 

Συμβούλιο προτείνεται η συναδέλφισσα Σιούρδα Πηνελόπη.  

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Ράπτη: Από πού είναι η συνάδελφος Σιούρδα Πηνελόπη; Είναι εδώ; Εδώ είναι. 

Άμα είναι εδώ να σηκωθεί να τη δούμε τουλάχιστον. Συνάδελφοι ψηφίζουμε υπέρ 

της αντικατάστασης του συναδέλφου Κοκκωνίδη από τη Σιούρδα.  

Φιλ. Κυριάκος: Κι έτσι έγινε πιο όμορφη η εφορευτική επιτροπή. 

Αθ. Ράπτη: Υπέρ, κατεβάστε τα χέρια, κατά, κανένας, λευκά, κανένας, επομένως 

ψηφίζεται ομόφωνα η εφορευτική επιτροπή. Προχωράμε στον οικονομικό 

απολογισμό. Συγνώμη, είχε αναφέρει ο πρόεδρος ότι πριν τον οικονομικό 

απολογισμό και μετά το  Διοικητικό θα κάνει παρέμβαση ο συνάδελφος 

Κωστόπουλος, ο οποίος καλείται στο βήμα να ασκήσει την παρέμβασή του. 

Γ. Κωστόπουλος: Συνάδελφοι καλησπέρα, σας καλωσορίζω στη Θεσσαλονίκη μιας 

και είμαι κάτοικος της πόλης. Θα συγχωρήσετε ένα μικρό τρακ που έχω, γιατί έχω 

και πέντε χρόνια να απευθυνθώ σε κόσμο και μάλιστα σε προσωπικότητες, όπως 

είστε εσείς. Ευχαριστώ τον πρόεδρο του Δ.Σ. για τα καλά του λόγια. Θα ήθελα να 

μοιραστώ κάποια πράγματα μαζί σας και μην παρεξηγείτε το φιλικά, γιατί μεταξύ 

φίλων λέγονται πράγματα πολύ πιο εύκολα, χαλαρά και κατανοητά. Για μένα είναι 

τιμή να με θεωρείτε φίλο.  

Το Ινστιτούτο το ιδρύσατε αν θυμάμαι καλά το 2011 εγκρίθηκε το καταστατικό και 

είχε μια διάρκεια χρονική μέχρι να λειτουργήσει με το πρώτο διορισμένο 

συμβούλιο εκτός καταστατικού, δηλαδή από το ειρηνοδικείο από την ψήφισή του, 

το 2015 από την προηγούμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δηλαδή τη 

σημερινή. Μέσα σε αυτά τα πρόσωπα τα οποία προτάθηκαν από το Διοικητικό 



Συμβούλιο ήταν και το δικό μου. Και έπειτα από την πρώτη σύνθεση προέκυψε να 

αναλάβω τις τύχες του ινστιτούτου. Οι σκοποί του ινστιτούτου, είναι η επιμόρφωση 

και η κατάρτιση των Μηχανικών ΤΕ, η έρευνα και η μελέτη που περιλαμβάνει όλα 

τα επίπεδα και τομείς, επιστημονικός, κοινωνικός, πολιτικός, πολιτιστικός, 

πολιτισμικός που εμπλέκεται ο μηχανικός στο χώρο που κινείται. Μη σας φαίνεται 

παράξενο και σας τρομάζει η έρευνα μια η μελέτη. Μέσα από εκεί μπορεί να 

προκύψουν πράγματα και θεματολογίες, οι οποίες να δώσουν ερείσματα και να 

δημιουργηθούν προγράμματα επιμόρφωσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης, πέρα 

από αυτά τα κοινά, τα οποία υπάρχουν ήδη από το ινστιτούτο επιμόρφωσης για 

τους δημοσίους υπαλλήλους, μέσω άλλων φορέων από διάφορα άλλα Ινστιτούτα ή 

ιδιωτικούς φορείς και στα μεν των δημοσίων υπαλλήλων η διαδρομή για να τα 

παρακολουθήσετε είναι γνωστή μέσω της αίτησης του ΙΝΕΠ, το οποίο βέβαια 

συρρικνώθηκε σε λίγες πόλεις στην Ελλάδα. Στις υπόλοιπες πόλεις υπάρχει ένα 

θέμα και αναγκάζονται οι συνάδελφοι μηχανικοί να πάνε συμπληρωματικά στις 

θεματολογίες που γίνονται στις μεγάλες έδρες ίσως για οικονομικούς λόγους. Πάνω 

σε αυτό το κομμάτι το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει να παρέμβει μέσω της 

συμφωνίας που έχει η Ομοσπονδία με το ΙΝΕΠ ούτως ώστε να είναι εταίρος με  το 

ΙΝΕΠ και συνδιοργανωτής σε σεμινάρια που μπορούν να γίνουν σε περιοχές που 

δεν μπορεί να πάει το ΙΝΕΠ. Θεωρώ ότι αυτός ο στόχος είναι εφικτός και μπορούμε 

να τον υλοποιήσουμε, πέρα από την εμπειρία που θα αποκτήσει το Ινστιτούτο, θα 

δημιουργήσει και ένα background που θα του δώσει εφόδια για πιστοποίηση το 

ίδιο το Ινστιτούτο. Για να λειτουργήσει ένα Ινστιτούτο, χρειάζεται κάποιες 

πιστοποιήσεις. Ξεκινάμε πρώτα, έχουμε αφετηρία το οικονομικό κομμάτι. Αυτό δεν 

το έχουμε ως Ομοσπονδία και ως Ινστιτούτο πρέπει να το υποκαταστήσουμε μέσω 

άλλων διαδρομών και αυτές οι διαδρομές είναι μέσω υπεργολαβιών και μέσω 

συνεργασιών.  

Μη σας φοβίζουν όταν σας αναθέτουν θέματα. Ήδη έχω παρατηρήσει το εξής: Ότι 

όταν μας αναθέτει ο προϊστάμενος ένα θέμα που είναι πάνω από εμάς, μας πιάνει 

ένας πανικός λόγω του άγχους. Αν το ίσιο θέμα, εμείς οι ίδιοι το αναθέσουμε σε 

κάποιον άλλο που δεν το γνωρίζουμε, το θέμα, έχουμε την απαιτήσεις από αυτόν 

και τον κρίνουμε αυστηρά. Θυμηθείτε το αυτό στο πώς θα κάνετε και τις κρίσεις σας 



όσον αφορά στο απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Δηλαδή εάν ήσασταν εσείς 

στην θέση αυτών των ανθρώπων, των συναδέλφων, πώς θα ενεργούσατε, ποια 

αποτελέσματα θα είχατε τι θα κάνατε γιατί αλλιώς βλέπεις τα πράγματα απέξω και 

αλλιώς από μέσα. Θα επανέλθω στο οικονομικό κομμάτι. Δεν υπάρχει ευρώ 

διαθέσιμο για το Ινστιτούτο. Για να καλύψουμε αυτό το πράγμα, χρειαζόμαστε 

ανθρώπους, χέρια. Αυτά τα χέρια είστε εσείς και αυτά τα μυαλά. Εάν εσείς δε 

στηρίξετε και δε συμμετέχετε στο ινστιτούτο, όταν σας χρειαστεί και όποτε 

απευθυνθεί. Αν αντιληφθείτε στην περιοχή σας ότι υπάρχουν φορείς που τρέχουν 

προγράμματα έχουν προκηρύξει προγράμματα, που μπορεί να βάλετε με το μυαλό 

σας ότι το ινστιτούτο μπορεί να ανταποκριθεί και ανταποκρίνομαι σημαίνει ότι 

μπορώ να ολοκληρώσω τη διαδικασία μετέπειτα αλλά σε πρώτη φάση ότι μπορεί 

να συμμετάσχει. Ενημερώστε σας παρακαλώ το Ινστιτούτο, μέσω του γραφείου της 

Ομοσπονδίας, μέσω της υπαλλήλου της Πένη, μέσω του Διοικητικού συμβουλίου 

για να μπορέσει να λάβει γνώση και να πάει έγκαιρα και να δημιουργήσει τις 

προϋποθέσεις για να αναλάβει κάποια δραστηριότητα, κάποιο έργο.  

Όταν πρωτοαναλάβαμε ήμασταν σα ναυαγοί στον ωκεανό χωρίς να ξέρουμε προς 

ποια κατεύθυνση να ακολουθήσουμε και τι να κάνουμε. Αν υπάρχει όμως θέληση, 

ψάχνεις να βρεις λύσεις και ακολουθείς και πορεία μήπως βρεις κάποια στεριά. Σε 

αυτήν την πορεία είχα δύο πολύ ικανούς και άξιους συνοδοιπόρους στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, όχι ότι και οι υπόλοιποι δεν ήταν ικανοί, είχα τη στήριξή τους αλλά 

είχαν τα θέματά τους, τα δικά σας δηλαδή να χειριστούν συνδικαλιστικά θέματα με 

βαρύ φορτίο απλά είχαμε και τη σιωπηρή αλλά και την ηθική στήριξη σ’ αυτά τα 

οποία θα κάνουμε. Αυτά τα δύο άτομα είναι η ειρήνη η Μπεκιάρη και ο Γιάννης 

Παπαϊωάννου, η Ειρήνη γενική Γραμματέας, και ο Γιάννης, ταμίας χωρίς χρήματα. 

Κάναμε κάποια βήματα, βρήκαμε κάποιες φόρμουλες, το μόνο μειονέκτημά μας 

ήταν ότι δεν μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε και πάλι για λόγους οικονομικούς 

κάποιες ημερίδες, οι οποίες έχουν κάποιο αντίτιμο και γίνονται από ιδιωτικούς 

φορείς, ειδικούς συμβούλους που ενημερώνουν για διαδικασίες, πώς 

συμπληρώνεις φάκελο, πού απευθύνεσαι, πού ψάχνεις για να λάβεις μέρος σε 

προγράμματα και δράσεις. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν καταφέραμε να το 

υλοποιήσουμε. Ευελπιστώ στη συνέχεια, στο επόμενο χρονικό διάστημα, να βρεθεί 



μια φόρμουλα αυτή η ενημέρωση και αυτό το εργαλείο από τη στιγμή που δεν έχει 

τη δυνατότητα να προσλάβει στελεχιακό δυναμικό που να έχει τις απαραίτητες 

γνώσεις και να έχουμε και τις απαιτήσεις να μας φέρουν τα αντίστοιχα έργα, τα 

οποία θα έχει όφελος, το ινστιτούτο και η Ομοσπονδία σε αυτό το κομμάτι, να 

μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να καλύψουμε κάποια από τα κενά τα οποία 

λείπουν από το παζλ για να μπορέσει να λειτουργήσει το Ινστιτούτο.  

Εδώ θα τονίσω κάτι το οποίο έχω πει στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τις δύο 

γενικές Συνελεύσεις που έχουν γίνει. Το Ινστιτούτο είναι αστική μη κερδοσκοπική 

εταιρεία, δεν είναι συνδικαλιστικός φορέας. Εκεί δε χωρά κανένα συνδικαλιστικό 

τερτίπι. Ο συνδικαλισμός εκεί σταματά. Εκεί έχεις να κάνεις με άλλους 

ανταγωνιστές έξω στην αγορά, πρέπει να είσαι έτοιμος κι όχι να παίρνεις 

αποφάσεις αφού δεις ένα γεγονός και να πεις αν θα κάνω ή δε θα κάνω, πρέπει να 

είσαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή και να κάνεις ελιγμούς για να μπορείς να 

ανταποκριθείς σε αυτά που πρέπει.  

Οπότε όλα αυτά τα οποία ξέρετε κι εγώ θυμάμαι από τα προηγούμενα συνέδρια 

δεν έχουν καμία θέση και καμία σχέση στο Ινστιτούτο Θα παρακαλούσα από τη 

στιγμή που λειτουργεί το Ινστιτούτο και είναι ένα εργαλείο για την Ομοσπονδία και 

για τους Συλλόγους, για τους μετόχους, θα πρέπει να το προστατεύετε και να το 

προσέχετε. Δεν έχει σημασία αν είναι ο Κωστόπουλος στη θέση του προέδρου ή ο 

άλλος ο Κωστόπουλος. Δεν είναι θέμα προσώπου. Είναι θέμα θεσμού από το οποίο 

προσβλέπουμε να αλλάξει τη νοοτροπία μας και εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα, 

εάν μπορέσει να σταθεί το ινστιτούτο, θα μας ωφελήσει στο πώς θα 

συμπεριφερόμαστε προς τα έξω, πώς θα σκεφτόμαστε και πώς θα χρησιμοποιούμε 

την πιο πρόσφορη λύση σε συνδυασμό ελιγμών πολιτικής, προετοιμασίας γιατί 

πρέπει να είσαι πάντα προετοιμασμένος με προτάσεις και δεν πας έτσι ξεκάρφωτα 

που σημαίνει ότι αυτό θα σας βοηθήσει όταν θα έχετε συναντήσεις με την πολιτική 

ηγεσία και με τους φορείς. 

Για να μη σας κουράζω περισσότερο και να το τερματίσω εδώ. Ευτυχώς που δε θα 

κριθώ από την ψήφο σας για το Ινστιτούτο, σας εύχομαι να έχετε μια γόνιμη 

συνεργασία στο υπόλοιπο του Συνεδρίου, να επιλέξετε τους καταλληλότερους από 



όλους τους κατάλληλους για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουμε μιαμ 

καλύτερη επόμενη ημέρα. Σας ευχαριστώ 

Αθ. Ράπτη: Μετά και  από την παρέμβαση του συνάδελφου Κωστόπουλου, 

συνεχίζουμε με τον οικονομικό απολογισμό.  

Φιλ Κυριάκος: Σούλα θα ήθελα δυο λόγια να πω συμπληρωματικά στο διοικητικό 

Απολογισμό. 

Αθ. Ράπτη: Εντάξει 

Φιλ. Κυριάκος: Όπως είπε ο συνάδελφος ο πρόεδρος, για το 6‰ γίνανε κάποιες 

συναντήσεις. Αυτές οι συναντήσεις και το ιστορικό ξεκίνησαν από τη συνάδελφο, 

αντιπρόεδρο του Συλλόγου κεντρικής Μακεδονίας, η οποία χρησιμοποιώντας 

προσωπικές της γνωριμίες και σχέσεις, μας βοήθησε ούτως ώστε να μας υποδείξει ο 

Σπίρτζης ένα σύμβουλό του προκειμένου να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες για το 

επίδομα. Αυτό εμένα τουλάχιστον μου έδωσε ελπίδες, το γεγονός δηλαδή ότι 

ξεκίνησε το επίδομα από τη Θεσσαλονίκη γιατί και το 3‰ από τη Θεσσαλονίκη 

ξεκίνησε.  

Γίνανε πραγματικά τηλεφωνικές επαφές και ο Σύμβουλος μας είπε θα τα πούμε στη 

Θεσσαλονίκη. Πραγματικά, με το που έφτασε για τα εγκαίνια της ΔΕΘ, 

τηλεφωνηθήκαμε, βρεθήκαμε, συζητήσαμε μαζί του, κατάλαβε ότι για μας είναι 

εξαιρετικά σημαντικό, ότι δε θα το απεμπολήσουμε εύκολα, η συμμετοχή μας σε 

αυτόν τον πόρο, όπως είναι και η σημερινή πραγματικότητα, για μας είναι 

εξαιρετικά σημαντική αλλά όχι πια, υπογράφουμε πιστοποιήσεις τόσα χρόνια και με 

το νέο αυτόν πόρο αφού το παλιό επίδομα καταργήθηκε δε θα συμμετέχουμε και 

πάλι. Φτάσαμε να συζητάμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το ποιος θα είναι ο 

φορέας υλοποίησης αυτού του επιδόματος, όχι του επιδόματος, της συμμετοχής σε 

αυτόν τον πόρο. 

Μας υπέδειξε ότι θα μπορούσε να είναι το ΤΣΜΕΔΕ. Φυσικά και δε δεσμευτήκαμε 

για τίποτα, φυσικά να πούμε και γιατί όχι. Σίγουρα πολλοί συνάδελφοί μας ιδιώτες 

είναι ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ, δεν ήταν αυτός λόγος για να μην προχωρήσουν οι 



διαπραγματεύσεις, οι συζητήσεις, γίναν επαφές μάλιστα και με το ταμείο και 

φτάσαμε 12:30 τη νύχτα να λέμε προχωράμε. 

Δεν τα λέω αυτά για να δημιουργήσω ελπίδες. Να είμαι ξεκάθαρος. Να μην 

μπερδεύω το θέλω με το γίνεται και μάλιστα όταν έχουμε απέναντί μας έναν 

υπουργό με αυτές τις προδιαγραφές. 

Όπως είπε και ο Στέφανος υπήρξε θετική εξέλιξη. Στη ΔΕΘ υπήρξε μια δυσφορία 

μας την εξέφρασε και ο Σύμβουλος. Συναντηθήκαμε, αναλωθήκαμε σε διαρκείς 

συζητήσεις. Έγιναν όλες οι προσπάθειες που έπρεπε να γίνουν. Ίσως πέσαμε σε μια 

εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, έσκασε η βόμβα στην τράπεζα Αττικής και το 

ΤΣΜΕΔΕ ως βασικός μέτοχος, οι προτεραιότητες λοιπόν του Υπουργείου 

μετατοπίσθηκαν στο πώς θα σβήσει αυτήν τη φωτιά. 

Ίσως ήταν αυτή η άσχημη συγκυρία. Είναι θετικό ότι επανακτήθηκε η επαφή και 

βλέπουμε κρατώντας τον πήχη εξαιρετικά χαμηλά με δεδομένο και τον 

προβληματισμό που έχει ο Σπίρτζης με τις εκλογές στο ΤΕΕ. 

Προσωπικά δεν μπορώ να φανταστώ ότι σε αυτόν το νέο πόρο δε θα συμμετέχουμε. 

Δε θέλω να το αποδεχτώ αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να κινήσουμε γη και ουρανό 

αλλά αυτό θα είναι κάτι που θα το συζητήσουμε στο πρόγραμμα δράσης.  

Πραγματικά, ένας εξαιρετικά μακροσκελής διοικητικός απολογισμός από τον 

πρόεδρο, εγώ θα είμαι πιο συνοπτικός θα πρέπει να σκεφτείτε τι είχαμε να 

αντιμετωπίσουμε, τι μπορέσαμε να κάνουμε και τι κάναμε. Αναλωθήκαμε, 

ταλαιπωρηθήκαμε, το παλέψαμε. Σίγουρα δεν κάναμε όλα όσα θα έπρεπε ή θα 

μπορούσαμε να κάνουμε. Ας ξεκινήσουμε από αυτήν την παραδοχή. Σίγουρα 

προσπαθήσαμε. Σα να άνοιξε ξαφνικά η πόρτα και βρεθήκαμε στο χιονιά. Από πού 

να ξεκινήσουμε; Αντιμετωπίσαμε το μισθολόγιο που παραλίγο να βρειθούμε στην 

κατηγορία ΔΕ, χωρίς πτυχίο. Από το βαθμολόγιο και την αξιολόγηση, από τη 

συμμετοχή μας στην επιλογή προϊσταμένων, από το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και 

τα επαγγελματικά δικαιώματα που σκάσανε με τη νέα απόφαση του ΣτΕ, τη 267, 

που είναι μια αντιγραφλη της απόφασης, της αφαίρεσης της καρδιάς του Π.Δ. του 

318. Πάντα στην ίδια φιλοσοφία και εμφανίζεται πιο επιτακτικό από ποτέ και 



πρέπει να δοθεί άμεση λύση στα επαγγελματικά δικαιώματα, το οποίο θα 

επιτευχθεί πιθανόν μέσω του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, σε ποια κατάταξη θα 

βρεθούνε τα παλαιά ΤΕΙ που στη συντριπτική μας πλειοψηφία έχουμε αποφοιτήσει 

και τα νέα ΤΕΙ μετά το 2001, ένα διαχωρισμό που προσπαθήσαμε όλα αυτά τα 

χρόνια να τον αποφύγουμε. Όλα τα ζητήματα άνοιξαν. Και όλα προσπαθήσαμε να 

τα διαχειριστούμε, δεν έχει γίνει κάποια ζημιά μέχρι στιγμής, τα διαχειριστήκαμε 

νομίζω πετυχημένα, κάναμε αυτό που μπορούσαμε και έπρεπε κι έτσι νομίζω 

πρέπει να συνεχίσουμε. Να μη σας ταλαιπωρώ άλλο. Αυτά για τώρα. 

ΑΘ. ΡΑΠΤΗ: Νομίζω ότι τώρα είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε για τον οικονομικό 

απολογισμό. 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι γειά σας. Είμαι ο Βασίλης 

Οικονόμου, πρόεδρος του Συλλόγου των Ιωαννίνων, εκλεγμένος για πρώτη φορά 

και στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, στο προηγούμενο Συνέδριο πριν από τρία χρόνια και 

είχα αναλάβει για αυτήν την τριετία το βαρύ και δύσκολο καθήκον του ταμία της 

Ομοσπονδίας…. (εκτός μικροφώνου)… Ναι, προφανώς, όχι λόγω πραγματικότητας 

γιατί όσοι με γνωρίζουν κάνουν διάφορες άλλες κρίσεις. 

Ε… κοιτάξτε να δείτε. Αναλαμβάνοντας το ταμείο της Ομοσπονδίας αυτά τα χρόνια, 

τα πολύ δύσκολα και πέτρινα χρόνια, γιατί παλιότερα με τον πόρο και τα επιδόματα 

τα οποία είχαμε, τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά, συνέδρια σε πολυτελή 

ξενοδοχεία, διαφορετικά οικονομικά στοιχεία, διαφορετικές εισροές, οι εκροές ήταν 

πολύ πιο εύκολες και γινότανε πέσαμε στα χρόνια της κρίσης, πέσαμε στα χρόνια 

των capital control, πέσαμε στα πέτρινα χρόνια όλων των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων και όχι άδικα πολλοί μας κατηγορήσανε για αυτό, ότι οι συνδικαλιστές 

έχουν γίνει κρατικοδίαιτοι, ότι οι Ομοσπονδίες λειτουργούν για το λόγο αυτό 

κάνοντας εκπτώσεις στη δράση τους και αν κοιτάξουμε από ψηλά θα δούμε ότι όσοι 

λένε αυτά τα λόγια για την τριτοβάθμια οργάνωση μάλλον έχουν δίκιο ή έχουν ένα 

πολύ μεγάλο δίκιο. Γιατί από κει ξεκινάει η διάρθρωση του συνδικαλιστικού 

κινήματος για να φτάσει τελικά σε κάποιες Ομοσπονδίες όπως είμαστε εμείς. Δε 

μιλάω για τους Συλλόγους είναι μία άλλη ιστορία. Ο καθένας ξέρει το δράμα των 

Συλλόγων, πώς επιζούν, πώς δημιουργούνται διοικητικά συμβούλια και αν έχουν 



οικονομικά αλλά φτάνουμε τελικά σε μια δευτεροβάθμια Ομοσπονδία, όπως 

είμαστε εμείς που δεν είναι και εργασιακή είναι κλαδική που σημαίνει ιδιαίτερα 

προβλήματα, ιδιαίτερες ανάγκες και διαφορετικοί τρόποι δράσης. Εμείς αυτό το 

έχουμε κατοχυρώσει και το έχουμε κατοχυρώσει μέσα από τα συνέδριά μας όλα 

αυτά τα χρόνια ότι ξεχνώντας πολιτικές αντιπαραθέσεις, συνδικαλιστικές 

αντιπαραθέσεις, παλεύουμε τα προβλήματα από κοινού και αυτά τα έχουμε για την 

επόμενη μέρα στο μυαλό μας ή για τη μεθεπόμενη μέρα ή και καθόλου και 

ομονοούμε πάνω στα κοινά προβλήματα και τεράστια του κλάδου, δεν έχουμε την 

πολυτέλεια. 

Γυρίζω ξανά στα οικονομικά για να πω ότι η μικρή εδώ κλαδική Ομοσπονδία έφτασε 

εδώ μετά τις προηγούμενες εκλογές να έχει να διαχειριστεί ένα ποσό, το οποίο θα 

σας το διαβάσω και δε θέλω να σας κουράσω καλύτερα να κοιτάξετε τους πίνακες 

μόνοι σας. Θα σας πω πέντε πραγματάκια βασικά και μετά στις ερωτήσεις που θα 

κάνετε θα δοθούν οι κατάλληλες απαντήσεις, όπου χρειάζονται λίγο ψάξιμο θα τις 

γράψει το προεδρείο τις ερωτήσεις για να ψαχτούν και τα αρχεία μας στα ταμεία 

μας και να δοθούν ακριβώς τα αποτελέσματα. Φτάσαμε λοιπόν, όπως είπε και ο 

πρόεδρος προηγουμένως ενώ από το ταμείο της Ομοσπονδίας είχαν περάσει πάνω 

από 1,5 εκατομ. ευρώ, εμείς να διαχειριστούμε 415.815 ευρώ. Ο προηγούμενος 

τριετής απολογισμός ήταν της τάξης των 724.000 ευρώ.  

Αυτά τα χρήματα λοιπόν, τα 415 χιλιάρικα που παραλάβαμε εμείς κοιτάζοντας 

απλώς το ταμείο, κοιταζόμενοι δίπλα μας γιατί μετά τις εκλογές προέκυψε ένα νέο 

διοικητικό συμβούλιο που ο πρόεδρος ήταν από τη Λάρισα, ο ταμίας ήταν από τα 

Γιάννενα, ο Γραμματέας και ο Αντιπρόεδρος ο Β της Ομοσπονδίας ήταν από τη 

Θεσσαλονίκη και ο μόνος Αθηναίος, μέλος του Προεδρείου, υπήρχαν και άλλοι 

Αθηναίοι, ήταν ο Γιώργος ο Μερτινός, έπρεπε να δούμε ότι και πώς θα 

καταφέρουμε να κάνουμε αυτό το πείραμα και να πετύχουμε δηλαδή με αυτά τα 

415 χιλιάρικα να περάσουμε τη τριετή μας θητεία, που εκ πρώτης όψεως φαινόταν 

ότι δεν έβγαινε και να αφήσουμε και χρήματα στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο. 

Προσπερνάω τη διαδικασία θα αναλυθεί στη συνέχεια, να σας πω ότι αυτήν τη 

στιγμή καταφέραμε στην τριετία τα έξοδά μας τελειώνοντας ο οικονομικός 

απολογισμός από την 1η Δεκεμβρίου και κλείνοντας … ε… από  την 1η Οκτωβρίου 



και κλείνοντας … να δω λίγο τις ημερομηνίες του ’13 και κλείνοντας το απολογισμό 

για να έχουμε μια βάση για την οποία μιλάμε 31 Αυγούστου του 2016. Ο 

Σεπτέμβριος είναι απέξω έχει κάποια έξοδα για το Συνέδριο, τα ξέρουμε κι αυτά 

πόσα είναι και πού περίπου βρισκόμαστε. 

Λοιπόν. Έξοδα λοιπόν αυτήν την τριετία είχαμε 199.768 ευρώ. Λίγο κάτω από 

200.000. Τα αποθέματα τα οποία αφήνουμε στο τέλος του Αυγούστου, 31 

Αυγούστου του 2016 είναι 232.920 ευρώ. Παραλαμβάνοντας 415 χιλιάρικα, 

βάζοντας μέσα και τα έξοδα του Συνεδρίου και κάποια άλλα έξοδα γραφείου κ.λ.π 

που θα προκύψουν, εκτιμούμε ότι αφήνουμε στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο 

που θα αναλάβει μετά τις εκλογές, ένα ποσό περίπου στις 200.000 ευρώ, 190.000 

ευρώ. Έχουμε φτιάξει ένα προϋπολογισμό ενδεικτικό και βλέπουμε ότι με αυτά τα 

χρήματα μπορεί να καλυφθεί με αξιοπρέπεια και η επόμενη τριετία. Είναι βέβαια ο 

προϋπολογισμός ενδεικτικός, το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει αν 

θα πρέπει να μείνει εκεί ή αν θα πρέπει μεγαλύτερες μειώσεις, αν θα μπορέσει να 

βρει περισσότερα έσοδα κι αν τελικά μπορεί να καταφέρει να αφήσει και για το 

επόμενο διοικητικό συμβούλιο ένα ποσό το οποίο εμείς το προϋπολογίζουμε γύρω 

στις 60.000 ευρώ μετά από τρία χρόνια… (εκτός μικροφώνου)… βεβαίως …βεβαίως 

…βεβαίως. 

Αυτό θέλω να το πω γιατί πρέπει να ξέρετε ότι άλλες οργανώσεις όπως είναι η Π.Ο. 

ΕΜΔΥΔΑΣ, αυτή την στιγμή το ταμείο τους είναι στο 0. Μηδενικό ταμείο και κάνει 

συνέδρια, καλεί τους συνέδρους να φιλοξενηθούν σε φιλικά σπίτια. Λοιπόν, 

τελειώνω αυτήν την παρενθεσούλα και ας πάμε για λίγο στο κομμάτι αυτό το 

δύσκολο. Στο τέλος εσείς θα κρίνετε αν τα έχουμε καταφέρει, αν πήγαμε καλά και θ’ 

ακούσουμε και τις προτάσεις. Λοιπόν 415.000 ευρώ παραλάβαμε. Οι συνδρομές 

που είχαμε από συνέδρους γιατί ξεκινήσαμε… από συλλόγους ναι βεβαίως 

συγνώμη, είδα την πρώτη συνδρομή που ήταν από ένα συνάδελφο μόνο, ο οποίος 

από μόνος του προθυμοποιήθηκε και πρέπει να τον τιμήσουμε, Φρατζής λέγεται, 

έβαλε κάποια χρήματα σε μία τράπεζα από μόνος του γιατί δεν είχε προλάβει να τα 

βάλει στο Σύλλογο Δωδεκανήσου. Ήταν ένα κομματάκι 16 ευρώ. Το προχωράμε 

αυτό το προσπερνάμε αυτό, τιμή του συναδέλφου, από μόνος του 

προθυμοποιήθηκε. Κύρια τράπεζα την οποία χρησιμοποιήσαμε και έρχονταν οι 



συνδρομές των μελών ήταν η Τράπεζα Πειραιώς  και η Τράπεζα Πειραιώς πάλι είναι 

η κύρια Τράπεζα που κάνουμε όλες τις κινήσεις και όλες τις πληρωμές. 

Παραλαμβάνοντας αυτά τα χρήματα υπήρχε ένας μεγάλος λογαριασμός στην Alpha 

Bank που ήταν τα χρήματα εκεί, αποφασίσαμε σα Διοικητικό Συμβούλιο γιατί 

είπαμε ότι πέσαμε σε δύσκολες εποχές που έπαιζε και το κούρεμα των καταθέσεων.  

Πήραμε απόφαση να τα σπάσουμε σε τέσσερις διαφορετικούς λογαριασμούς με 

100.000 ή και παρακάτω τον καθένα για να μη βρεθούμε σαν Ομοσπονδία να 

κουρευτούν τα χρήματα των συναδέλφων των συνδρομών ολονών μας και να 

βρεθούμε τελείως στο μηδέν. Ήταν ένα άγχος πολύ μεγάλο. Δημιουργήσαμε λοιπόν 

τρεις – τέσσερις λογαριασμούς, οι οποίοι αναγράφοντα ακριβώς ποιοι είναι και 

δημιουργήθηκε και ένας λογαριασμός ο οποίος ήταν ατομικός στο όνομα του 

προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία γιατί ξέραμε 

ότι μετά το συνέδριο ο λογαριασμός θα είναι κλειδωμένος, μεταφέρθηκαν εκεί 

κάποια, χρήματα για να μπορέσουμε στο διάστημα της πιστοποίησης πάλι να 

μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Αυτός ο λογαριασμός από τότε που αναλάβαμε 

και κάναμε τη διασπορά των χρημάτων είναι ανενεργός και σας ενημερώνω ότι αν 

θα χρησιμοποιηθεί πάλι τώρα θα χρησιμοποιηθεί με ένα μικροποσό για να 

καλύψουμε ένα μήνα ανάμεσα στη νομιμοποίηση του παλιού με του νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου για να μπορούμε να πληρώνουμε τα πάγια έξοδά μας. 

Εκτιμώ ότι όλα έγιναν με διαφάνεια και γίνονται με διαφάνεια και βλέπετε λοιπόν 

τα έσοδα συνολικά κάθε χρονιά μπροστά σας ποια ήταν πόσα ήταν για το ’13, πόσα 

ήταν για το ΄14 πόσα ήταν για το ΄15, πόσα ήταν για το ’16 και από πού 

προέρχονταν. Κάναμε διαπραγματεύσεις μετά αφού κάναμε αυτή τη διασπορά και 

κάποια χρήματα σε τράπεζες που δεν είχαμε σκοπό να τα κινήσουμε, ενώ ήταν 

ανοιχτά παλαιότερα άτοκα τα κάναμε προθεσμιακές καταθέσεις μετά από 

διαπραγμάτευση με τις τράπεζες αυτές. Έτσι λοιπόν προκύπτουν οι τόκοι που 

έχουμε από αυτές τις προθεσμιακές καταθέσεις και καταφέραμε να μαζέψουμε 

ποσά που ενδεικτικά τα βλέπετε αυτά ποια είναι 400 ευρώ, 1500 ευρώ, δεν 

αφήσαμε κανένα ευρώ και προσπαθούμε να μην αφήσουμε κανένα ευρώ κανενός 

συναδέλφου να πάει χαμένο. Καταφέραμε παρακάτω που βλέπετε Μανίκα 

διαφορά παρακράτησης που γράφει, στη σελίδα έσοδα βρίσκομαι πάντα για όσους 



το κοιτάνε αυτό, που λέει Αποστολοπούλου διαφορά παρακράτησης και από κάτω 

Μανίκα διαφορά παρακράτησης, βρήκαμε κάποια τιμολόγια δικηγόρων που ο 

φόρος μισθωτών υπηρεσιών είχε υπολογιστεί λάθος αντί για 20% ήταν 30%. Αυτά 

τα χρήματα τα ζητήσαμε πίσω και τα πήραμε πίσω από τους δικηγόρους και τα 

προσθέσαμε στα έσοδα γιατί είχαν βγει από τα ταμεία της Ομοσπονδίας.  

Αν γυρίσουμε στην πίσω τη σελίδα πάμε στα έξοδα. Εκεί υπάρχει μια 

κατηγοριοποίηση εξόδων στην οποία φαίνεται αναλυτικά κάθε χρονιά από το ‘13 

που αναλάβαμε που είναι η πρώτη στήλη, δε γράφεται, η πρώτη στήλη που γράφει 

έξοδα από κάτω είναι το 2013 είναι η συνέχεια της προηγούμενης σελίδας δεν 

ξανατυπώθηκαν οι ημερομηνίες. Η δεύτερη στήλη είναι το ’14, η Τρίτη το ΄15, η 

τέταρτη το ΄16 και στο τέλος είναι το σύνολο όπου βλέπουμε λοιπόν ποιες ήταν οι 

δαπάνες της Ομοσπονδίας σε αυτή την κατηγορία, αυτά τα χρόνια. Δε νομίζω ότι 

έχει νόημα τώρα να σας αναφέρω νούμερα, αν θέλετε κοιτάξτε το, ελέγξτε το και 

κάντε τις απορίες σας για γραπτές να κατατεθούν για να απαντηθούν. Και στην 

αμέσως επόμενη σελίδα η ανάλυση των χρηματικών διαθεσίμων, τα χρήματα αυτά 

τα οποία έχει η Ομοσπονδία αυτή τη στιγμή που απολογούμαστε μέχρι τις 31 

Αυγούστου, που βρίσκονταν, σε ποιες τράπεζες και έχουμε αναλυτικά, ο 

λογαριασμός της Τράπεζας Πειραιώς που είναι ο κύριος λογαριασμός με τον οποίο 

κάνουμε τις πληρωμές και όλες, στη Τράπεζα Πειραιώς 191 ευρώ, ένας 

λογαριασμός ατομικός, γράφονται και τα ονόματα αν χρειαστούν κάποια χρήματα 

για ένα μικρό διάστημα να χρησιμοποιηθούν και μετά πάλι να παραδοθούν στον 

κύριο λογαριασμό της Ομοσπονδίας, στην τράπεζα Eurobank ο λογαριασμός, στην 

Εθνική Τράπεζα μια προθεσμιακή κατάθεση, τα χρήματα που έχουμε κλειστά, 

ανοιχτά κάποια χρήματα στην τράπεζα Εθνική και στην Alpha Bank. Αυτά είναι τα 

διαθέσιμα 31/8, τα 232.000 ευρώ. Να προχωρήσω τώρα αν θέλετε, αναφέροντας 

και δυο πραγματάκια για τον προϋπολογισμό της επόμενης τριετίας; Όχι. Το λογικό 

λοιπόν μετά είναι να έρθει ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής που έκανε το 

έλεγχο στα οικονομικά της Ομοσπονδίας αυτής της τριετίας να πει την  έκθεσή του, 

την εισήγησή του, τις διαπιστώσεις του, τα προβλήματα και ας μαζευτούν και οι 

ερωτήσεις, οι απορίες που υπάρχουν πάνω σε αυτό το κομμάτι. ………(εκτός 

μικροφώνου….) Ορίστε; (εκτός μικροφώνου)…….. ναι. Όπως επιθυμείτε δηλαδή στο 



προεδρείο να γίνουν γραπτές για να απαντηθούν………. (εκτός μικροφώνου)……… 

Ωραία. 

Αθ. Ράπτη: Ο συνάδελφος Κουνάκος είναι πρόεδρος  

Βας. Οικονόμου: Να καλέσω το συνάδελφο Κουνάκο στο βήμα 

Αθ. Ράπτη: Να ανέβει στο βήμα να διαβάσει την έκθεση. 

Βας. Οικονόμου: Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής και πρόεδρος του Συλλόγου 

Καβάλας – Δράμας  - Ξάνθης. 

Κων. Κουνάκος: Καλησπέρα συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Συναδέλφισσες και 

συνάδελφοι. Στο προηγούμενο, 7ο συνέδριό μας ουσιαστικά κάναμε τη μεγάλη 

αλλαγή για να υπάρχουμε εμείς σήμερα και το νέο διοικητικό συμβούλιο που θα 

εκλεγεί αύριο απ’ όλους μας γιατί αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να 

ευχαριστήσω το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο του 7ου συνεδρίου, και ειδικά 

τον πρόεδρό του, τον κ. Αγγελίδη γιατί μας έδωσε αυτήν την ευκαιρία με εκείνες 

εκεί τις τοποθετήσεις του και τις αφορμές, αν θέλετε να, προσωπικά εμένα να είμαι 

υποψήφιος για την ελεγκτική επιτροπή και να με εκλέξει εκείνο το Συνέδριο 

προκειμένου να βάλουμε μια τάξη στην αταξία, η οποία για μας ήταν απαράδεκτη. 

Να μην υπάρχει οικονομικός απολογισμός και έλεγχος της ελεγκτικής επιτροπής στο 

7ο συνέδριο… 

(Εκτός μικροφώνου)… 

Αθ. Ράπτη: Συναδέλφισσα μη διακόπτεις… θα τοπ… θα τοποθετηθείς μετά Κατερίνα 

μου 

Κ. Κουνάκος: Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδρίασε την ημέρα των εκλογών. Εμείς 

ζητούσαμε να υπάρξει έλεγχος των οικονομικών στοιχείων από την ελεγκτική 

επιτροπή και ουσιαστικά έκθεση από την οικονομική … από την ελεγκτική επιτροπή 

δεν υπήρχε. Αυτό το είχαμε καταγγείλει και τότε και έτσι εγώ δέχτηκα και 

αποφάσισα να είμαι παρότι είχα υποχρεώσεις άλλες να είμαι υποψήφιος για την 

ελεγκτική επιτροπή της θητείας του 2013 – 2016. Άρα, ένας στόχος επιτεύχθηκε και 

από κει και πέρα θέλω να σας πω το τι συνάντησα και θέλω να σκεφτείτε κιόλας 



όσοι θέλουν να ασχοληθούν και να συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια να συμμετέχουν 

στα ψηφοδέλτια ενεργά και όχι παθητικά. Δε μας περισσεύουν άτομα. Είμαστε 90; 

Θα πρέπει κάποιοι να είναι πιο πολύ στρατιώτες αυτοί οι οποίοι θα έρθουν και θα 

πλαισιώσουν τα ψηφοδέλτια που αύριο θα τιμήσουμε με την ψήφο μας. Εγώ 

αντιμετώπισα πρόβλημα.  

Δεν μπορούμε να βάλουμε υποψηφιότητα για ελεγκτική επιτροπή, να εκλεγούμε 

τρία άτομα, εγώ και άλλοι δύο συνάδελφοι  και στην πορεία οι δύο συνάδελφοι να 

αποχωρήσουν. Φυσικό είναι να αποχωρήσουν για κάποιους λόγους προσωπικούς, 

υγείας, συνταξιοδότησης, κλπ. Αλλά να βάζουμε προσχήματα και να δημιουργούμε 

προβλήματα στο όργανο για τη λειτουργία του, αυτό είναι απαράδεκτο. Ίχα τέτοια 

φαινόμενα. Παρόλα αυτά χρέωσα και είναι λυπηρό αυτό και το λέω «χρέωσα» σαν 

επιτροπή ελεγκτική τα οικονομικά της Ομοσπονδίας κατά 847 ευρώ στην τριετία 

που αφορούν μετακινήσεις αεροπορικά γιατί άλλος ήταν από το Ηράκλειο και εγώ 

ήμουν από την Καβάλα, ξενοδοχεία και όλα αυτά, είναι λυπηρό, δεν είμαστε σε 

εποχές για να ξοδεύουμε ήρθαμε για να κρατήσουμε, ό,τι μπορούμε να 

διατηρήσουμε για να υπάρχει η συνέχεια εφόσον δεν έρχονται καινούριοι πόροι. 

Είχα παραίτηση, προσπαθούσα ενώ  εκλεγήκαμε το Σεπτέμβρη, στο συνέδριο, 

προσπαθούσα το Δεκέμβρη, τουλάχιστον γι’ αυτούς τους δύο μήνες να βρεθούμε 

σε σώμα για να κάνουμε και τον έλεγχο εν μέρει των προηγούμενων διοικήσεων και 

να δούμε πού είμαστε και να δώσουμε τις κατευθύνσεις μας στο νέο διοικητικό 

συμβούλιο.  

Τελικά το καταφέραμε, κατεβήκαμε στην Αθήνα στο τέλος του ’13. Είδαμε την 

κατάσταση, είναι προς τιμή του νέου διοικητικού συμβουλίου ότι ήταν εκεί όλοι 

τους. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τον ταμία αλλά και τα άλλα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου που ήταν εκεί και αμέσως αποδέχθηκαν όλες τις 

παρατηρήσεις μας, παρότι δε συνεδριάσαμε επίσημα, παρότι δε συγκληθήκαμε σε 

σώμα, τρία άτομα, (η κυρία Παρισίου και εγώ βρεθήκαμε αλλά δεν ήρθε ο κ. 

Φουντούκης είχε δηλώσει αδυναμία, δεν μπορούσαμε να συγκληθούμε, ήθελε την 

απόλυτη πλειοψηφία για να συνεδριάσει το όργανο την πρώτη φορά. Τελικά, για να 

μην πάει άσκοπα η μετακίνησή μας στην Αθήνα, καθίσαμε, αποφασίσαμε μια 

ολόκληρη μέρα και είπαμε τι θέλουμε. Καταρχήν θα πρέπει να ανοιχτούν είπαμε 



καινούρια βιβλία. Τα βιβλία τα οποία υπήρχαν, αυτά τα οποία προβλέπεται μέσα 

από το καταστατικό, το άρθρο 11, ενώ τα ζητούσαμε δεν υπήρχαν. Υπάρχει βιβλίο 

ελεγκτικής επιτροπής; Της προηγούμενης ζητάω: Όχι δεν υπάρχει. Για ποιο λόγο; Δε 

θα έπρεπε να υπήρχε πρακτικά; Δε συνεδριάζει σύμφωνα με το καταστατικό δύο 

φορές το χρόνο; Διαχειριστήκανε 745.000 ευρώ την προηγούμενη θητεία συν 44 

χιλιάρικα άρα δηλαδή 790 χιλιάρικα γιατί η προηγούμενη θητεία μπορεί να ήταν 

745 αλλά και τα έξοδα του συνεδρίου του μηνός που γινόταν το συνέδριο, οι 

δαπάνες των 44.000 ουσιαστικά διαχειριστήκανε από την προηγούμενη διοίκηση. 

Άρα δηλαδή 790 χιλιάρικα δε θα έπρεπε να είχαν ελεγχθεί; Δηλαδή μπορούσαμε να 

ανεχθούμε συνάδελφοι, Parking, Parking, κινητά τηλέφωνα της τάξης των 3000 

ευρώ ετησίως; Με απεριόριστες δαπάνες; Λοιπόν. Υπήρχαν… (Εκτός μικροφώνου)… 

Αθ. Ράπτη: Συνάδελφοι μη διακόπτετε… 

Εκτός μικροφώνου… 

Αθ. Ράπτη…. Στις τοποθετήσεις σας 

Κων. Κουνάκος: Αυτά … αυτά ήταν με αποφάσεις; 

Εκτός μικροφώνου… 

Αθ. Ράπτη: Συναδέλφισσα κράτησέ τα 

Εκτός μικροφώνου… 

Κων. Κουνάκος: Δε θα κάνω τοποθέτηση συναδέλφισσα. Μια και μία θα τελειώσω. 

Δε νομίζω όμως ότι… εντάξει 

Εκτός μικροφώνου 

Κων. Κουνάκος: Έπρεπε όμως να πω το τι βρήκα. Κάνω απολογισμό. Δε διαβάζω την 

έκθεση αυτή τη στιγμή κάνω απολογισμό κάνω απολογισμό 

Εκτός μικροφώνου 



Αθ. Ράπτη: Συνάδελφοι… Πρόεδρε πρέπει να διαβάσετε την έκθεση της επιτροπής 

ωστόσο όμως πρέπει να ολοκληρώσετε, μη δυναμιτίζουμε το κλίμα στα θέματα στα 

οποία συναδέλφισσα, θα πάρετε το χρόνο και θα τοποθετηθείτε. 

Κων. Κουνάκος: Είμαστε κουρασμένοι και καταλαβαίνω να υπάρχει αντίδραση 

ορισμένων συναδέλφων αλλά ακούστε: Αυτά τα λέω γιατί πονάω και πονάω γιατί 

θέλω να υπάρχει μια συνέχεια και η συνέχεια το ότι σήμερα υπάρχει ένα υπόλοιπο 

235.000 ευρώ. Αυτό νομίζω ότι οφείλεται στην απόφαση εκείνου του ιστορικού για 

μένα συνεδρίου που έκανε την ανατροπή απέναντι σε κάποιους συναδέλφους που 

δε σεβάστηκαν και δεν τήρησαν αυτά τα οποία ανέφερε και το καταστατικό. Πότε 

θα τα πούμε συνάδελφοι, αφού ουσιαστικά δεν είχε γίνει απολογισμός της 

προηγούμενης της … 

Αθ. Ράπτη: Συνάδελφε τοποθετείσαι και είναι θέμα. Νομίζω πρέπει να 

ολοκληρώσεις τη έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής. 

Κων. Κουνάκος: Λοιπόν εμείς ζητήσαμε και φιαχτήκανε βιβλία, τα στείλαμε να 

γίνουν θεωρήσεις, να σελιδομετρηθούν, να θεωρηθούν από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες, ήρθαν σφραγισμένα και αυτά παραδώσαμε στην οικονομική επιτροπή, 

στο Διοικητικό Συμβούλιο, στον ταμία και του είπαμε με αυτόν τον τρόπο θα 

κρατείτε πλέον κάθε μήνα τις δαπάνες της Ομοσπονδίας ώστε και για μας να είναι 

εύκολα ελεγμένο, εύκολα και με διαφανή κριτήρια τα οικονομικά της Ομοσπονδίας. 

Το καταφέραμε. Συγχαρητήρια θέλω να δώσω και στο Βασίλη τον Οικονόμου σαν 

ταμία, όπου πήραν και κρατούσαν τριπλό αρχείο λογιστής λογιστής, ταμίας… 

Αθ. Ράπτη: Συνάδελφε, ολοκλήρωνε δεν έχει νόημα 

Κων. Κουνάκος: Τελειώνω 

Αθ. Ράπτη: Όχι να τελειώσεις για τώρα τα συγχαρητήρια και αυτά θα τα πεις στην 

τοποθέτησή σου αυτό εννοώ. Δε διαφωνεί κανένας θα κάνει τοποθέτηση μετά αλλά 

έξω από τη διαδικασία της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

Κων. Κουνάκος: Ωραία. Ύστερα από τις…. Συγνώμη… το τέταρτο απόσπασμα 

πρακτικού συνεδρίασης στις 16/9/2016 που έχετε όλοι στα χέρια σας έγκαιρα, 



έγκαιρα είναι ο έλεγχος ο οποίος έγινε από τη τριμελή επιτροπή, εμένα σαν 

πρόεδρο και μέλη τον κ. Μπαμιεδάκη Ηλία και τον Κονίδα το Θανάση, στις 15 και 

16, δύο συνεδριάσεις για την τελευταία οικονομική χρήση του έτους ‘ 16 και ‘ 15. Οι 

άλλες δύο είχαν προηγηθεί με το πρακτικό 1, 2 όμως αναφέρεται με την κυρία 

Παρισίου και τον κύριο Μπαμιεδάκη, ο οποίος αντικατέστησε τον κύριο 

Φουντούκη. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Δε θα αναφερθώ στα νούμερα τα λένε 

μόνοι τους οι πίνακες, είναι καταγεγραμμένα και αυτά είχα να πω και συγνώμη… α! 

θα ήθελα και πάλι μια παρένθεση να ευχαριστήσω την κυρία Αντωνοπούλου, τη 

γραμματέα, την υπάλληλο της ΠΟΜΗΤΕΔΥ για όλη τη συνεργασία που είχαμε 

προκειμένου να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα.  

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Ράπτη: Συνάδελφε, συνάδελφε… Διαδικασία ερωτήσεων – απαντήσεων … 

(εκτός μικροφώνου)… εντάξει γιατί θα υπάρξει διαδικασία ερωτήσεων.  

Εκτός μικροφώνου 

Κων. Κουνάκος: Δεν υπήρχε Ελεγκτική Δεν υπήρχε έλεγχος του οικονομικού 

απολογισμού 

Αθ. Ράπτη: Συνάδελφε θα υπάρξουν ερωτήσεις και απαντήσεις μετά και θα 

ερωτηθούν όλα και θα απαντηθούν όλα. Αφού ολοκληρώθηκε και η Έκθεση της 

Ελεγκτικής Επιτροπής, καταρχήν να υπενθυμίσω ότι η εφορευτική επιτροπή θα 

πρέπει να συνεδριάσει και να ανακοινώσει πότε θα δεχτεί τις υποψηφιότητες, να 

μας έρθει εδώ πέρα για το πότε θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες. Επιπλέον τώρα 

ζήτησε κάποια παρέμβαση ο συνάδελφος, ο Δημόσπουλος, πρόεδρος της ΕΕΤΕΜ 

παρακαλείται να κάνει αυτήν την παρέμβαση και στη συνέχεια θα κάνουμε το 

διάλλειμα για φαγητό και μετά το απόγευμα θα συνεχίσουμε με ερωτήσεις – 

απαντήσεις – τοποθετήσεις. 

Δ. Δημόπουλος: Ευχαριστώ κυρία πρόεδρε. Επειδή παρεξηγήθηκε ενδεχομένως η 

τοποθέτησή μου σε σχέση με τον υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ. Επίσημα η ΕΕΤΕΜ έχει ζητήσει 

ραντεβού μαζί του ως υπουργός τάδε και εκκρεμεί. Μην παρεξηγηθούμε, άλλο το 

ένα άλλο το άλλο. Άλλο τα αισθήματά μας, άλλο ότι δεν ελπίζουμε, άλλο το 



θεωρούμε αυτό δηλωμένο και υπογεγραμμένο και άλλο η τυπική διαδικασία ως 

Υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ. Περιμένουμε ακόμα να μας καλέσει. Ευχαριστώ. 

Αθ. Ράπτη: Λοιπόν συνάδελφοι, το υπενθύμισα για την Επιτροπή. Θα 

σταματήσουμε για φαγητό… εκτός μικροφώνου… όχι μετά αφού υπάρχουν 

ερωτήσεις – απαντήσεις – τοποθετήσεις και στο τέλος θα ψηφίσουμε σταματάμε 

για το φαγητό, με βάση το πρόγραμμα πέντε η ώρα ξεκινάμε. 

Αθ. Ράπτη: Συνάδελφοι ξεκινάμε πριν την έναρξη της διαδικασίας ζήτησε να 

παρέμβει καταρχήν ο πρόεδρος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ο 

Στέφανος ο Λιόντης  

Στ. Λιότης: Ναι αλλά θέλω την Κατερίνα να είναι εδώ 

Αθ. Ράπτη: Γιατί ζήτησε στη συνέχεια η Κατερίνα η Μπρίλη επί προσωπικού και 

βεβαίως ο Γιάννης ο Μπαϊκούσης ως μέλος του απερχόμενου Διοικητικού 

Συμβουλίου θέλει να… εκτός μικροφώνου… ναι προφανώς, προφανώς, ναι ναι, όχι 

μετά θα τα ακούνε μόνο, Η Κατερίνα ήρθε μέσα; Λοιπόν συνάδελφοι: Θα 

ξεκινήσουμε με την παρέμβαση του συνάδελφου του προέδρου του απερχόμενου 

Διοικητικού Συμβουλίου που ζήτησε, θα υπάρξει στη συνέχεια παρέμβαση από το 

Γιάννη τον Μπαϊκούση ως μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Υπάρχει κάποιο άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ζητήσει 

παρέμβαση; Τοποθέτηση σα να απολογείται το Διοικητικό Συμβούλιο γιατί μετά θα 

προχωρήσουμε στις ερωτήσεις – απαντήσεις δεν θα…  

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Ράπτη: Μετά στις ερωτήσεις – απαντήσεις, μετά θα έχουμε εμείς ως σύνεδροι 

την ευχέρεια αυτή. Λέω σαν απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτή την στιγμή 

ζήτησε μόνο ο Γιάννης ο Μπαϊκούσης. Λοιπόν, ξεκινάμε με την παρέμβαση του 

προέδρου. 

Στ. Λιόντης: Λοιπόν συνάδελφοι, νομίζω ότι και όλοι το έχετε εκφράσει στις 

κουβέντες που κάναμε, είναι ένα από τα καλά συνέδρια που έχουμε κάνει ως τώρα 

σαν Ομοσπονδία. Είμαστε στη δεύτερη και τελευταία μέρα, τελευταίες στιγμές του 



Συνεδρίου και επειδή θέλω να προλάβω να μην παρεκτραπεί το Συνέδριο γιατί είναι 

πολύ σημαντικά τα επόμενα θέματα που πρέπει να κουβεντιάσουμε άρα εκεί 

πρέπει να έχουμε το στόχο και επειδή η τοποθέτηση του προέδρου της Ελεγκτικής 

Επιτροπής πυροδότησε μια κατάσταση που πιθανόν να δημιουργήσει παρεκτροπές 

και αντεγκλήσεις μεταξύ μας δεν εξετάζω αν είναι δίκαιες ή όχι, οφείλω να κάνω 

κάποιες παρατηρήσεις και να αποκαταστήσω κάποια πράγματα. Πρώτον, και μια 

παρατήρηση: Σήμερα είμαστε στο 2016. Έχουμε ένα Διοικητικό Συμβούλιο που 

απολογείται σε εσάς άρα θα κρίνουμε τα πεπραγμένα αυτού του Συμβουλίου.  

Έχετε ένα οικονομικό απολογισμό δικό μας, ένα διοικητικό και εκεί πρέπει να 

κάνετε τη όποια κριτική θέλετε. Οποιαδήποτε αναδρομή στο παρελθόν πριν τρία ή 

πριν έξι χρόνια νομίζω δε συμβάλει σε τίποτα και δε θα είναι χρήσιμο να γίνει αυτό. 

Ποιο το όφελος; Ούτως ή άλλως το κάθε Συνέδριο  κλείνει, κρίνει, εγκρίνει, 

επιχαίρει, καταδικάζει κλπ. Προφανώς αυτό το έκανε το προηγούμενο Συνέδριο που 

απολογήθηκε το τότε Διοικητικό Συμβούλιο. Δε θα κάνουμε αναδρομική κριτική. 

Αποκατάσταση πρώτη: Όταν παραλάβαμε εμείς από το προηγούμενο Διοικητικό 

Συμβούλιο, σαφώς υπήρχαν όλα τα βιβλία. Το ότι δεν ήταν θεωρημένα έχει δίκιο ο 

συνάδελφος ο Κουνάκος, πράγματι δεν ήταν θεωρημένα από την αρμόδια αρχή. 

Αλλά σύμφωνα με την πρακτική που υπήρχε μέχρι τότε δεν τα θεωρούσαν και εν 

πάσει περιπτώσει πολύ σωστά, ο συνάδελφος ο Κουνάκος μας επέβαλε, μας 

υπόδειξε διότι μετέφερε και μια εμπειρία που είχε από το Δήμο που ήταν 

Αντιδήμαρχος και είχε και μια εμπειρία στα λογιστικά και το υλοποιήσαμε δε 

σημαίνει όμως αυτό ότι δεν είχε βιβλία και δεν παραδόθηκαν βιβλία. Τέλος αυτό.  

(Εκτός μικροφώνου)  

Στ. Λιόντης: όχι σε παρακαλώ Κώστα. 

Αθ. Ράπτη: Συνάδελφε, δε θα παρέμβεις. Δεν είναι στη διαδικασία. 

Στ. Λιόντης: μετά μπορείς να πεις ό,τι θέλεις…  

(εκτός μικροφώνου) 



Στ. Λιόντης: Όχι εγώ δεν ασχολούμαι με κανέναν επί προσωπικού. Εγώ θέλω να 

διαφυλάξω το Συνέδριο για τις επόμενες δύο ώρες. 

Αθ. Ράπτη: Συνάδελφε μην παρεμβαίνεις 

Στ. Λιόντης: Θέμα δεύτερο: Σε σχέση με … Θανάση πρόσεξέ με λίγο σε παρακαλώ. 

Σε σχέση με το αν έλεγξε τότε η Ελεγκτική Επιτροπή σωστά, αν έκανε σωστά τη 

δουλειά της. Νομίζω ότι αυτό ο καθένας μπορεί να το κρίνει μόνο για τον εαυτό 

του. Υπήρχε ένα όργανο, νόμιμα εκλεγμένο που μαζεύτηκε και εκείνο έκρινε το πώς 

θα ελέγξει. Κανένας δεν ξέρει αν το έλεγχε στο σπίτι του ή πόσες μέρες χρειάστηκε 

κλπ. Η ουσία είναι ότι οι συνάδελφοι της τότε Ελεγκτικής Επιτροπής υπογράψανε 

αυτό που παρουσίασε και ο Κώστας με τις παρατηρήσεις του σήμερα για αυτό το 

Συμβούλιο το ίδιο έγινε και τότε. Άρα δεν μπορεί να ξέρει κανένας τι έγινε 

τελευταία στιγμή κλπ.. Εν πάσει περιπτώσει αυτά ελέχθησαν και τότε. Ε θα τα 

πούμε και το ’16. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι ένα όργανο με την αυτοτέλειά του και 

το κάθε μέλος της έχει την ευθύνη της υπογραφής του. Και τρίτο και τελευταίο και 

το κλείνω είναι σε σχέση με τον οικονομικό απολογισμό. Πράγματι αν ανατρέξετε 

στα πρακτικά του 7ου συνεδρίου είχε γίνει ένα μπάχαλο μάλιστα θυμάμαι πολύ 

καλά γιατί τα διάβασα και πρόσφατα, ο Θανάσης ο Κουμούτσος είχε ξεσηκώσει την 

αίθουσα για δύο ώρες λέγοντας ότι δε θα ξεκινήσει το Συνέδριο (και πράγματι δεν 

ξεκίνησε) αν στο φάκελό μου εδώ δεν έχω την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

Εκτός μικροφώνου 

Στ. Λιόντης: Δικαίως, δεν το κρίνω Θανάση ούτε με ενδιαφέρει. Σε παρακαλώ. 

Αθ. Ράπτη: Συνάδελφε μην παρεμβαίνεις 

Στ. Λιόντης: Είναι δικό σου πρόβλημα αν θέλεις δικαίωση τώρα. Λοιπόν: Πράγματι 

για x λόγους και δεν μπορώ να ξέρω εγώ τι δυσκολίες υπήρχαν εκείνη τη στιγμή, 

όμως τη δεύτερη μέρα, δε θυμάμαι ακριβώς χρονικά αλλά εντός του Συνεδρίου 

μοιράστηκε ο οικονομικός απολογισμός σε όλους τους συνέδρους. Την πρώτη μέρα, 

λάθος του τότε Συμβουλίου αλλά ήταν θέμα πρακτικό. Κι εμείς μπορούσαμε χθες να 

μην έχουμε κάτι τυπωμένο. Για παράδειγμα δε λειτουργούν τα εκτυπωτικά 

μηχανήματα. Δε σημαίνει όμως ότι ψάχνουμε να δικαιολογήσουμε γιατί δεν ήρθε 



τότε. Δε με ενδιαφέρει. Στο τέλος ήρθε και κρίθηκε. Όμως, σαφώς και υπάρχει και 

το έχω εδώ, μάλιστα έχω από όλα τα συνέδρια της ΠΟΜΗΤΕΔΥ 

Εκτός μικροφώνου 

Στ. Λιόντης: Όχι έβαλε έβαλε, Παναγιώτη έβαλε και εδώ είναι με υπογραφές το 

βλέπετε. Άρα δε γεννάται θέμα και σας παρακαλώ πολύ κάνω έκκληση και σε 

αυτούς που πιθανόν να θίχθηκαν μέσα από αυτήν την τοποθέτηση κάνω έκκληση 

να μην επανέρθουμε στο θέμα. 

Εκτός μικροφώνου 

Στ.Λιόντης: Κατερίνα, να σου πω κάτι; Ο καθένας συνάδελφος λέει ότι θέλει. Δεν 

μπαίνει θέμα να ανακαλέσει. Είναι εισαγγελική διαδικασία αυτό το «ανακάλεσε». 

Αυτό ας το κρίνει το Συνέδριο. Σας παρακαλώ πολύ να προχωρήσουμε τη 

διαδικασία μετά από αυτές τις εξηγήσεις γιατί δε θα τελειώσουμε στο χρόνο που 

πρέπει. 

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Ράπτη: Συνάδελφε, είσαι μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής; Ωραία, να κάνεις μια 

παρατήρηση. 

Αθ. Κονίδας: Συνάδελφοι, είμαι ο Θανάσης ο Κονίδας και είμαι μέλος της 

Ελεγκτικής Επιτροπής και ανέλαβα μετά από παραίτηση μιανής συναδέλφου. Εδώ 

σας δόθηκε ένα απόσπασμα της Ελεγκτικής Επιτροπής. Είναι το 4ο όπως διαβάζετε. 

Έχουν προηγηθεί άλλα τρία, τα οποία η Ελεγκτική Επιτροπή θα πρέπει να 

επισυναφθούν διότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ελεγκτικής Επιτροπής διότι 

αφορούν διαφορετικές διαχειριστικές περιόδους. Το ένα είναι αυτό και αυτό δεν 

έγινε και καλό είναι το Σώμα, αν τα έχεις πρόεδρε να τα καταθέσεις. Το είχαμε πει 

αυτό. Δεύτερον: Σε ότι αναγράφεται στο 4ο απόσπασμα εδώ του πρακτικού 

αποτελούν το διαχειριστικό έλεγχο που έκανε η Ελεγκτική Επιτροπή και τίποτε 

άλλο. Ότι παραπέρα από αυτό εδώ πέρα ακούστηκε αποτελούν προσωπικές 

απόψεις του συναδέλφου. Εντάξει; Εδώ είναι η Ελεγκτική Επιτροπή. Και επειδή 

τυχαίνει, συγνώμη κιόλας να ήμουν και στην προηγούμενη… 



Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Κονίδας: Ορίστε; 

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Ράπτη: Μην κάνετε διάλογο 

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Κονίδας: Εγώ είχα πει και έπρεπε να είναι συνημμένα γιατί είχαν κάνει άλλοι 

τον έλεγχο και επειδή ο συνάδελφος φρόντισε να μιλήσει και για την προηγούμενη 

Ελεγκτική Επιτροπή, παρακαλώ τον πρόεδρο Αστερίου, το συνάδελφο Αστερίου που 

ήταν πρόεδρος να… 

Εκτός μικροφώνου 

Στ. Λιόντης: Όχι Θανάση δε θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω… 

Εκτός μικροφώνου 

Στ. Λιόντης: Θανάση νομίζω… 

Εκτός μικροφώνου 

Στ. Λιόντης: Εντάξει άμα ήταν έτσι δεν έπρεπε να κάνω την τοποθέτηση που έκανα. 

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Κονίδας: Θέλω ο ταμίας να μας πει τα βιβλία που παρέλαβε η Ελεγκτική 

Επιτροπή και έβγαλε το 2ο απόσπασμα που το έλεγξε στις 9/2/2015 εάν ήταν της 

προηγούμενης διοίκησης και αν ήταν ενημερωμένα ή όχι. Και αν τα παραλάβατε ή 

όχι ενημερωμένα. 

Αθ. Ράπτη: Συνάδελφε, θα ακολουθήσει διαδικασία ερωτήσεων και απαντήσεων, 

επί των ερωτήσεων λοιπόν να τη θέσεις την ερώτηση και θα απαντηθεί. 

Εκτός μικροφώνου 



Αικ. Μπρίλη: Συνάδελφοι δεν είχα καμία πρόθεση ούτε να ζητήσω ούτε τίποτ’ άλλο. 

Λοιπόν, επειδή δε θέλω να συνεχιστεί, εν μέρει καλύφθηκα από τον πρόεδρο, το 

Στέφανο το Λιόντη επιφυλάσσομαι όμως να απαντήσω στην τοποθέτησή μου για να 

προχωρήσει το Συνέδριο. Τίποτ’ άλλο. 

Αθ. Ράπτη: Ευχαριστούμε πολύ Κατερίνα. Θανάση! Ζητάει το λόγο ο Θανάσης ο 

Κουμούτσος επί προσωπικού. 

Αθ. Κουμούτσος: Λοιπόν συνάδελφοι, δεν κατάλαβα τον υπαινιγμό του προέδρου, 

του απερχόμενου. Τίναξε ο Κουμούτσος το Συνέδριο; Είμαστε σοβαροί; 

Στ. Λιόντης: Θανάση συγνώμη. Δεν αρχίζουμε το θέατρο τώρα εδώ 

Αθ. Κουμούτσος: Σεβάσου τον ομιλητή 

Στ. Λιόντης: Όχι δε σέβομαι Θανάση. Εσύ δε σέβεσαι το Συνέδριο.  

Αθ. Ράπτη: συνάδελφοι, συγνώμη! Είμαστε εμείς το προεδρείο. Συγνώμη. Θανάση 

πες ποιο είναι το θέμα σου το προσωπικό να τελειώνουμε. Δε θα κάνετε όμως 

διάλογο μεταξύ σας. Πες το να τελειώνουμε. 

Αθ. Κουμούτσος: Όπως ακούσατε συνάδελφοι, και λυπάμαι γιατί φαίνεται ότι ούτε 

και εδώ μέσα υπάρχει παιδεία. Τα πτυχία δεν κάνουν την παιδεία συνάδελφοι. 

Ούτε σε κάνουν επιστήμονα δυστυχώς. 

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Ράπτη: Συνάδελφοι ας πει την άποψή του. Ας την πει να την ακούσουμε και 

κρίνετέ το. Μη διακόπτετε σας παρακαλώ  πολύ. 

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Κουμούτσος: Άσε με συνάδελφε να τελειώσω. 

Αθ. Ράπτη: Ε τώρα αν είναι να κάνετε διάλογο δεν… Θανάση σε παρακαλώ πολύ 

πρέπει να προχωρήσουμε. Μην προκαλούμε και μην απαντάς στους συναδέλφους. 

Συνάδελφε Θανάση πες το προσωπικό σου θέμα χωρίς σχόλια και χωρίς 

αστερίσκους. 



Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Ράπτη: Σε παρακαλώ συνάδελφε… Εντάξει αλλά αφήστε να ολοκληρώσει. 

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Ράπτη: Αφήστε να ολοκληρώσει. Ο καθένας έχει την ευθύνη αυτών που λέει. 

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Κουμούτσος: Γιατί να ανακαλέσω συνάδελφε, δεν κατάλαβα, όταν ακούγονται 

κουβέντες εδώ πέρα που δεν έχουν καμία σχέση με τη πραγματικότητα. 

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Κουμούτσος: Συνάδελφε, να τελειώσω πρώτα και μετά να κάνεις κριτική. Μάθε 

να ακούς και να σέβεσαι. 

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Ράπτη: Συνάδελφε γιατί το κάνεις αυτό; 

Αθ. Κουμούτσος: Αν δε σου αρέσει να φύγεις συνάδελφε. Δεν είναι σπίτι σου εδώ. 

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Ράπτη: Σε παρακαλώ συνάδελφε. Κάτσε κάτω. Έχει το δικαίωμα του λόγου. 

Αλλά να μας πει επιτέλους. Όσο διακόπτετε άλλο τόσο είναι πάνω στο βήμα. 

Επιτέλους να τελειώσει. 

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Ράπτη: Συνάδελφοι, νομίζω ότι είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Δεν μπορούμε ένα 

λεπτό να ακούσουμε την άποψη του άλλου; Αν δε μου αρέσει δεν την ασπάζομαι 

αλλά δε σημαίνει ότι δεν την ακούω. Επιτέλους δηλαδή. 

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Ράπτη: Δικαίωμά του. Είναι δικαίωμα του καθενός να έχει και την έλλειψη του 

αυτοσεβασμού και οτιδήποτε. Έλεος αφήστε τον να τελειώσει. Μη διακόπτετε. 



Αθ. Κουμούτσος: Ναι την παιδεία. Παιδεία δεν είναι τι έχω σπουδάσει… όταν 

λέγονται πράγματα που δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Ο συνάδελφος 

Κουνάκος, τι είπε; Ο Κουμούτσος τι έκανε; Όταν δεν ήρθε ποτέ κανένα χαρτί 

υπογεγραμμένο του οικονομικού απολογισμού τότε, ναι! Δεν κατάλαβα, πηγαίναμε 

σε συνέδριο οικονομικού απολογισμού χωρίς χαρτιά και καλούμασταν να 

ψηφίσουμε; Τι είμαστε πρόβατα; Και ο Κουμούτσος τίναξε στον αέρα το συνέδριο; 

Αθ. Ράπτη: Συνάδελφε, ούτως ή άλλως έχει κριθεί εκείνη η θητεία και τα 

αποτελέσματα σε δικαίωσαν καθώς κρίνεις. Λοιπόν προχωράμε. Είναι άλλη η 

θητεία. Ο συνάδελφος ο Μπαϊκούσης σαν μέλος του απερχόμενου Διοικητικού 

Συμβουλίου ζήτησε τοποθέτηση. 

Ι. Μπαϊκούσης: Θέλω μετά από αυτήν τη σύντομη έτσι παρεκτροπή να πως 

καταρχήν ότι δεν πρέπει να συνεχιστεί και να κλείσει αυτό το συνέδριο, όπως 

πολιτισμένα ξεκίνησε και πολιτισμένα διεξήχθη μέχρι πριν, αυτό που δεν είναι και 

τίποτα σοβαρό να το ξεχάσουμε. Εδώ πρέπει να μπαίνουν οι απόψεις, οι θέσεις του 

καθενός πολιτισμένα, κόσμια, έχει δικαίωμα ο καθένας να λέει την άποψή του 

ελεύθερα στο βήμα και να εκλείπουν όλα αυτά και οι αντεγκλήσεις. Δε μας 

ταιριάζει. Κάποια στιγμή πρέπει να ενηλικωθούμε. Γιατί υπήρξαν και στο παρελθόν 

γι’ αυτό είπα να ενηλικιωθούμε και αυτό το συνέδριο απέδειξε μέχρι στιγμής ότι 

πράγματι διεξήχθη σε πολύ καλά πλαίσια. Να συνεχίσει έτσι παρακαλώ αν θέλετε.  

Θέλω επίσης να απευθυνθώ στον απερχόμενο πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου, το Στέφανο το Λιόντη, απ’ αυτό εδώ το βήμα το επίσημο, κάτι που του 

το έχω πει κατ΄ ιδίαν, το έχω παραδεχτεί αρκετές φορές, να τον συγχαρώ, να τον 

ευχαριστήσω για την προσφορά του επί τρία χρόνια. Πάλεψε, έδωσε το είναι του 

μπορεί να αναδείχθηκαν διαφορές μεταξύ μας πάνω σε θέσεις, αυτό δεν έχει καμιά 

σημασία. Έχει τις θέσεις του, έχω τις δικές μου εσείς θα κρίνετε. Όμως, πάλεψε 

τίμια και κατάφερε και αρκετά. Πρώτα πρώτα επιτρέψτε μου να πω ότι πίστεψε, 

έδωσε ότι μπορούσε για να εφαρμοστεί η πληρωμή από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών 

και αυτό πιθανόν να εξασφαλίσει τη συνέχεια της Ομοσπονδίας μας που η 

Ομοσπονδία όσο και κακή να είναι πρέπει να υπάρχει. Αν δεν υπήρχε συνάδελφοι η 

Ομοσπονδία θα ήμασταν σήμερα ΔΕ, δε θα μας γνώριζε ούτε η μάνα μας. Εμάς στο 



δημόσιο, δεν ξέρω για τον ιδιωτικό τομέα. Άρα λοιπόν πρέπει με νύχια και με 

δόντια να κρατήσουμε αυτήν την Ομοσπονδία.  

Πρέπει όλοι οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι να κάνουμε αυτήν την προσπάθεια. Θέλω 

επίσης να πω στο προεδρείο του απερχόμενου, τα μέλη του προεδρείου και τον 

καλό συνάδελφο από την Κρήτη που πήρε σύνταξη, το Σεκερτζή το Ζαχαρία, τον 

οποίο και αντικατέστησα ότι δώσανε μεγάλη μάχη επί ένα χρόνο μέχρι να πάω εκεί. 

Γιατί το λέω αυτό; Επειδή έγινε μια αλλαγή διοίκησης μετά από 15 ή 17 χρόνια. Δεν 

είναι εύκολο πράγμα συνάδελφοι. Να αναλαμβάνεις μετά από μια διοίκηση που 

ήταν για 15 – 17 χρόνια συνέχεια και να μην έχεις ούτε ένα καρνέ εσύ, να μην έχεις 

τίποτε, να πρέπει να παραλάβεις παράδοση – παραλαβή κι εκεί υπήρξαν κάποια 

προβλήματα. Ένα πολύ μικρό μέρος, μπορεί να ήταν  μικρό αλλά έγινε όταν πήγα 

εγώ μετά από ένα χρόνο. Δε ρίχνω σε κανέναν ευθύνες. Λέω όμως ότι είχαν 

αντίξοες συνθήκες. Δώσαν τη μάχη και πέτυχαν. Εδώ έχει σχέση με τι οικονομικό. 

Πέτυχαν πλήρως. Περιόρισαν τα έξοδα. Έπρεπε να το κάνουν γιατί δε θα είχαμε 

συνέχεια, μεταφέρθηκαν, τα ξέρετε, τα είπε ο πρόεδρος και είναι έτσι ακριβώς.  

Αλλά δεν έκαναν μόνο αυτό. Οργάνωσαν έτσι τα οικονομικά που είναι τζάμι. Γιατί η 

γυναίκα του Καίσαρα, ξέρετε! Δεν πρέπει να είναι τίμια αλλά και να το δείχνει 

κιόλας. Μπορεί όποιος θέλει κάθε μήνα ν΄ανοίξει, να βρει όλες τις αποδείξεις και να 

δει τι έγινε. Το αναγνωρίζω πλήρως. Έχουν όμως διαφορές που εγώ τις θεωρώ 

κρίσιμες. Και θα σας πως ότι τις θεωρώ τόσο κρίσιμες που αν ήξερα όταν 

συγκροτείτο το ψηφοδέλτιο τις διαφορές αυτές δε θα συμμετείχα. Ζήτησα αμέσως 

το λόγο πριν μιλήσουν άλλα μέλη για να έχουν το χρόνο να τοποθετηθούν πάνω σ’ 

αυτά που έχω να πω. Κι επειδή δεν πρέπει να μιλάω έτσι και κάνω και κάποιο λάθος 

και θίξω κανέναν θα διαβάσω σημειώσεις από το διοικητικό συμβούλιο για να 

φανούν οι διαφορές κι εσείς να κρίνετε. Σεις είστε το ανώτερο όργανο να τις 

κρίνετε.  

Διοικητικό Συμβούλιο 10/1/2015: Α! Θέλω να πω ότι ψήφισα το Διοικητικό 

Απολογισμό γιατί είναι όπως τα είπε ο Πρόεδρος, σχεδόν όλα και καλώ και όλους 

σας να τον ψηφίσετε. Ήταν θετική η θητεία αυτού του απερχόμενου Διοικητικού 

Συμβουλίου τα τρία χρόνια. Ήταν θετική. Από δω και πέρα όμως ο κλάδος 



αντιμετωπίζει προβλήματα υπαρξιακά. Έχουν μπει σοβαρά προβλήματα. Εδώ 

πρέπει ν’ αλλάξουμε ρότα. Δεν είναι μόνο να διαχειριστούμε ε ξέρετε να πάρω το 

επίδομα εκείνο ή το άλλο εκτός έδρας κλπ. Αυτά, τα χάνεις εν μια νυκτί εάν δεν 

έχεις συνέχεια. Λοιπόν. Δε θέλω να θίξω κανέναν, δεν έχω προσωπικό με κανέναν, 

Ότι είναι σωστό σας το είπα και το αναγνωρίζω αλλά είμαι υποχρεωμένος να 

αναδείξω αυτές τις διαφορές. Γιατί: με μεγάλη μου χαρά είδα νέους συναδέλφους 

να δραστηριοποιούνται είναι ενδιαφέρον ν’ ακούσουν κι αυτοί και θα ήθελα 

ν΄ακούσω την άποψή τους πάνω σ’ αυτά. Διοικητικό Συμβούλιο 16/1/2015: Θέμα: 

Θέσεις και προγράμματα των πολιτικών κομμάτων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 

ενόψει των εθνικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.  

Η θέση της ΠΟΜΗΤΕΔΥ. Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω μόνο το όνομα του 

προέδρου, του Στέφανου Λιόντη και κανενός άλλου συναδέλφου, εκτός και το 

ζητήσουν, μπορώ να λέω και το δικό τους όνομα γιατί δεν είναι προσωπικά τα 

ζητήματα. Το ζήτημα είναι… Λοιπόν, ο πρόεδρος, Στέφανος Λιόντης: «Να 

συζητήσουμε αν αποδεχόμαστε  ότι τα ΤΕΙ είναι μια τελειωμένη ιστορία. Ποια θέση 

θα πρέπει να πάρουμε σαν Ομοσπονδία για να προστατέψουμε τους συναδέλφους 

στο δημόσιο τομέα». Συνάδελφος από το προεδρείο, το απερχόμενο: «Απ΄ ότι 

φαίνεται τα ΤΕΙ βρίσκονται στη δύση τους. Μας ενδιαφέρει τι θα γίνει με τους 

αποφοίτους αυτών των σχολών. Επαγγελματικά δικαιώματα είναι το πρώτο που 

πρέπει να βάλουμε». Άλλος συνάδελφος: «Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τι θα 

πρέπει να γίνουν τα μέλη μας δηλαδή τα παλαιάς κοπής ανεξάρτητα με το τι θα 

γίνει με τα ΤΕΙ». Δεν ξέρω εάν οι νέοι αποδέχονται αυτόν το διαχωρισμό δηλαδή, 

επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι ουδείς νομοθέτης μέχρι 

σήμερα τόλμησε να κάνει διαχωρισμό. Μας ονομάζουν ΤΕΙ κι έτσι κερδίσαμε και δε 

μας πήγαν και στη ΔΕ κατηγορία ακριβώς γι’ αυτό το λόγο. Αν μας λέγαν ΑΤΕΙ θα 

μας είχαν διαχωρίσει. Και θεωρώ πως αυτή η Ομοσπονδία εκφράζει όλα τα μέλη 

διότι οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι έχουν γραμμένα μέλη και των ΤΕΙ και των ΤΕΙ του 

2001 και δε συμμαζεύεται. Άλλος συνάδελφος…. Παρακαλώ αν θέλετε σεβαστείτε… 

Αθ. Ράπτη: Συνάδελφε… 



Ι. Μπαϊκούσης: Αν δε θέλετε να μ’ ακούσετε να καθίσω και κάτω. Θεωρώ ότι εδώ 

είναι διαφορές σοβαρές. Αν δεν τις θεωρείτε, εδώ πρέπει να βρούμε μια λύση 

κόσμια, τίμια, ωραία 

Αθ. Ράπτη: Γιάννη, μήπως πρέπει αυτά στο πρόγραμμα δράσης γιατί είναι για το 

μέλλον; 

Ι. Μπαϊκούσης: Δικαιολογώ αυτή τη στιγμή γιατί ψήφισα το Διοικητικό απολογισμό 

παρότι έχω διαφορές γιατί θα μου πούνε ότι αποδέχεσαι κι εκείνα… Λοιπόν: 

Πρόεδρε χαίρομαι που όψιμα συνάδελφοι σε πίεσαν να πάρουμε θέση για τις 

προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ έχει φανεί ότι το μόνο που θέλουν είναι να κάνουμε 

προεκλογικό έγγραφο. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια αριστερή λογική. Δεν 

μπορεί να υπάρχει μηχανολόγος των ΤΕΙ και μηχανολόγος του Πολυτεχνείου. 

Τοπογράφος των ΤΕΙ και τοπογράφος του Πολυτεχνείου και πάει λέγοντας.  

Αν το αποδέχεστε, εγώ έχω θέσεις πάνω σ’ αυτά και γιατί πρέπει να υπάρχουνε, τις 

οποίες είπα και στο Σπίρτζη γιατί αυτές είναι θέσεις του Σπίρτζη. Μας είπε όταν τον 

επισκεφτήκαμε ότι ομοειδείς σχολές συγχωνεύονται. Τι σημαίνει συγχωνεύονται; 

Θα ‘ρθει το μηχανολόγων του Μετσοβείου να συγχωνευτεί με το μηχανολόγων της 

Πάτρας; Ή της Θεσσαλονίκης το ηλεκτρολόγων με το ηλεκτρολόγων της 

Θεσσαλονίκης το ΤΕΙ; Είναι ξεκάθαρο συνάδελφοι. Κι επειδή εγώ έχει τύχει να ζήσω 

αυτήν την ιστορία. Προέρχομαι από τις σχολές υπομηχανικών μικρό Πολυτεχνείο, 

δεν ξέρω πώς τις έχετε ακούσει που μας κλείσαν. Δεν είναι όμως το ίδιο. Είναι πολύ 

χειρότερο τώρα. Τότε εμείς είχαμε μια συνέχεια. Είχαμε συνέχεια τα ΚΑΤΕ και 

υπήρξαν κάποιες φωνές τότε που έλεγαν «τι δουλειά έχουμε εμείς με τα ΚΑΤΕ» 

εμείς είμαστε 4 χρόνια σπουδές και 8 ½ μήνες πρακτική άσκηση αυτοί είναι τρία 

χρόνια.  

Ευτυχώς επεκράτησαν οι νηφάλιες που είπαν αν εμείς δεν πάμε μαζί με τα ΚΑΤΕ, σε 

λίγα χρόνια δε θα μας ξέρει ούτε η μάνα μας. Και πράγματι! Εγώ θα ήμουνα 

σήμερα, θα με λέγαν ΤΕ; Ποιος θα με εκπροσωπούσε; Τι θα γινόταν; Αν δεν υπάρχει 

σχολή να αιμοδοτεί αυτόν τον κλάδο; Κι από πού βρίσκουμε το δικαίωμα να το 

πάρουμε κι έτσι εγώ τόσο σκληρά θα το βάλω διότι για εμένα αυτό είναι πάλη μιας 

ζωής από τη σχολή, από τότε από τα πέτρινα χρόνια. Ποιος έχει το δικαίωμα και το 



είπα και στο Σπίρτζη αυτό έχουμε μια ιστορία πάνω από 100 χρόνια. Όσοι έχουν δει 

ένα φυλλάδιο που έχω βγάλει, το πρώτο οι ρίζες και η πορεία της τεχνολογικής 

εκπαίδευσης εκεί μέσα θα δει ότι έχουμε ιστορία 100 χρόνια.  

Ποιος θα μας πει ότι δε χρειαζόμαστε; Στο Σπίρτζη είπα πως τα προηγμένα κράτη 

έχουμε με τρία χρόνια σπουδές, έχουν επαγγελματικά δικαιώματα κι εμείς εδώ με 

τέσσερα χρόνια δεν έχουμε επαγγελματικά δικαιώματα. Είπε ο Σπίρτζης: «όχι 4 ένα 

εξάμηνο είναι πρακτική άσκηση». Του απάντησα: «Απορώ πώς ο συναρμόδιος για 

τα επαγγελματικά δικαιώματα υπουργός δε γνωρίζει ότι η πρακτική άσκηση είναι 

μέρος της εκπαίδευσης και αποδίδει πιστωτικές μονάδες». Γι’ αυτό, του είπα, στην 

προηγούμενη κυβέρνηση κάνατε το νομοσχέδιο με τον Μπαλτά και ζητούσατε ν’ 

αλλάξετε τις πιστωτικές μονάδες σε εκπαιδευτικές που δεν περιείχαν πρακτική 

άσκηση; Και τι μου είπε ακούστε: Τι μου είπε ποιος; Ο συντεχνιακός ο Μπαλτάς; 

Ποιος το είπε! Ο μεγαλύτερος συντεχνιακός που υπάρχει. Και γιατί το είπε αυτό, 

γιατί εγώ ήμουν με τη Μπολώνια εγώ θέλω τρια χρόνια σπουδές και να βγαίνω στο 

επάγγελμα. Να παίρνεις το bachelor και να κάνεις ξέρω γω μελέτες στατικές κλπ. 

Αλλά ποιος είναι εδώ τρια χρόνια; Είναι κανείς από μας; Τέσσερα χρόνια. Το 

Σύνταγμα λέει τέσσερα χρόνια σπουδές. Τέσσερα είμαστε εμείς. Και θα πως και 

τούτο: Αφού εμένα με ευνοεί δε θα το χρησιμοποιήσω στον υπουργό; Θα του πω 

αφού δέχεστε Μπολώνια με τρία χρόνια, έρχονται απέξω και τους γράφετε δε μας 

δίνετε εμάς επαγγελματικά δικαιώματα; Δηλαδή η όλη ιστορία και θέλω να με 

καταλαβαίνετε… για να μη σας κουράζω και να το λήξω.  

Στέφανος Λιόντης: Προβληματίστηκα με όσα είπε ο Γιάννης, που έκανε σοβαρή και 

συνολική προσέγγιση και τα ακούω για πρώτη φορά. Όμως θεωρώ ότι στην Ελλάδα 

δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μηχανικοί. Αυτές είναι οι διαφορές μας που σας λέω 

που έχω. Τον τιμώ, τον εκτιμώ, όλους τους αγώνες του, το ήθος του, τα πάντα. Αλλά 

εδώ έχουμε διαφορές. Δεν πρέπει να τις πούμε; Αυτό το νόημα έχει το συνέδριο 

συνάδελφοι. Να με ακούσουν κάποιοι, να τους πείσω, να με πείσουνε. Αυτό το 

νόημα έχει. Δεν έχω όμως το χρόνο εδώ να σας αναλύσω γι’ αυτό που λέει ο 

πρόεδρος ότι έχω κάνει σοβαρή και συνολική προσέγγιση κ.λπ.. Δεν έχω το χρόνο. 

Όμως την έχω κάνει. Διοικητικό Συμβούλιο 11/2/2015 μετά τις εκλογές. Μιλάμε, το 

πρώτο ήταν πριν τις εκλογές λίγες μέρες, το δεύτερο ήταν μετά. Στέφανος Λιόντης: 



Δεν μπόρεσα να καταλάβω την ΕΕΤΕΜ πού το πάει. Μου έχει δώσει να καταλάβω 

ότι λέει όλες οι σχολές ΣΤΕΦ να καταργηθούν. Δεν την κρίνω. Μπορεί να έχει δίκιο. 

Έχει δίκιο που λέει δεν του έδωσαν να καταλάβει. Ήρθε στην Πάτρα ο Δημόπουλος 

που μας ήρθε εδώ προηγουμένως και τι μας έλεγε, σε κοπή πίτας, θυμάσαι 

Θανάση. Και σηκώθηκα και του τα ‘πα. Λοιπόν μπορείς να μη με διακόπτεις; 

Αθ. Ράπτη: Συνάδελφε, μην παρεμβαίνεις.  

Ι. Μπαϊκούσης: Να τελειώσω. Άλλος συνάδελφος του προεδρείου του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Οι δύο μηχανικοί, ισότιμοι Ανώτατης Εκπαίδευσης δεν υπάρχει λόγος 

να υπάρχουν. Εμείς είμαστε οι απόφοιτοι των ΚΑΤΕ, ανώτερης εκπαίδευσης. 

Σημασία έχει τι γίνεται με αυτούς. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αυτός είναι ο σκοπός 

μας συνάδελφοι; Είναι αυτός; Θέλω να τ’ ακούσω και από τους νέους που θα 

παρακαλέσω να μιλήσουν και να πάρουν θέση. Και όλοι και οι συνάδελφοι που τα 

είπαν. Εγώ εδώ, άλλος συνάδελφος: Εγώ εδώ εκφράζω τις απόψεις της παράταξής 

μου. Άρα έχουμε τις ίδιες απόψεις με την παράταξη ακόμα και του βιομηχανικού 

εργάτη είναι ίδια για την παιδεία. Δηλαδή εδώ  ερχόμαστε για να προάγουμε τις 

απόψεις της παράταξης κι ας είναι αντίθετες προς τον κλάδο μας; Να το πούμε. 

Έχεις το δικαίωμα να με εκφράζεις. Να το πεις όμως. Εκεί είναι το θέμα γιατί σας 

είπα δε θα συμμετείχα στο ψηφοδέλτιο αν ήξερα αυτά. Δε δέχομαι να υπάρχει 

μηχανολόγος ΤΕΙ και ΠΕ.  

Δεν είναι δυνατόν να μη υπάρχουν εργοδηγοί. Πρέπει να το εξετάσουμε από τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δε δέχεται να υπάρχουν ΤΕ και ΠΕ και λέει δεν είναι 

δυνατόν να υπάρχουν εργοδηγοί. Δεν υπάρχει ισοτίμηση  των παλαιών και νέων 

ΤΕΙ. Σας είπα γι’ αυτό, οι νομοθέτες προσπαθούν και το ξεπερνάν… Δε μας αφορά τι 

θα γίνει με τα σημερινά ΤΕΙ. Δε μας αφορά λέει τι θα γίνει με τα σημερινά ΤΕΙ! Δ μας 

αφορά!. Είναι σημαντική ευκαιρία σήμερα που ο Σπίρτζης είναι υπουργός και 

πρέπει να λύσει το πρόβλημα μέσα από μια αριστερή άποψη και όχι συντεχνιακή. 

Είπα κι εκεί ότι κατά κάποιο τρόπο «ναρκωθήκαμε» όταν φύγαμε από το Σπίρτζη 

διότι ο Σπίρτζης μας έβαλε υπαρξιακό πρόβλημα. Έπρεπε εκείνη τη στιγμή κατά τη 

δική μου άποψη και κρίνετέ το κι εσείς να μη συζητάμε για το 3‰ που μας έδωσε 3, 

έπρεπε να το ξέραμε από πριν που δε μας δεχότανε, να μη συζητάμε για τα εκτός 



έδρας που μας ονόμασε βοηθούς και μας έδωσε τα μισά, δεν έπρεπε να συζητάμε 

τέτοια αφού μας έλεγε σας καταργώ. Άλλος συνάδελφος: Δε χρειάζονται δύο 

μηχανολόγοι, δύο ηλεκτρολόγοι … Στέφανος Λιόντης … και κλείνω. 

Αθ. Ράπτη: Μην παρεμβαίνεις συνάδελφε επιδιώκουμε να τελειώσει νωρίς  

Ι. Μπαϊκούσης: Πρέπει να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των συναδέλφων μας. 

Το όπλο μου το έδωσε μόνο ο Μπαϊκούσης. Ήταν να πάμε σε επιτροπή και 

προτιμήσαμε να μην πάμε. Αν πηγαίναμε δε θα πετυχαίναμε τίποτα. Αν πας πρέπει 

να έχεις διαμορφωμένη και τεκμηριωμένη άποψη. Εμένα δε με ρώτησαν όμως που 

είχα διαμορφωμένη και τεκμηριωμένη άποψη. Συνάδελφοι δε θέλω να σας 

κουράσω άλλο. Τον προβληματισμό μου βάζω και ίσως θα πρέπει να πάρει 

απόφαση εδώ το Συνέδριο είναι εάν εμείς υπερασπιζόμαστε και διεκδικούμε μόνο 

τα πώς να το πω; Των δημοσίων υπαλλήλων μόνο τα εφήμερα συμφέροντα, να μου 

δώσει κάποια αύξηση, να μου κάνει κάτι… ή όλον τον κλάδο. Εγώ αν το Συνέδριο 

λέει το πρώτο… βγάζω το καπέλο. Αυτό ήθελα δε θέλω να σας κουράσω άλλο. Εδώ 

είμαι να δώσω διευκρινίσεις και μακάρι ν΄ακούσω ότι δεν τα αποδέχονται αυτά. Ότι 

άλλαξαν άποψη. Ευχαριστώ πολύ. 

Αθ. Ράπτη: Ευχαριστούμε το συνάδελφο Μπαϊκούση, ζήτησε παρέμβαση σαν 

απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, ο συνάδελφος Ζαχαρίου. Αμέσως μετά… Όχι 

ακόμη είναι το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Στ. Ζαχαρίου: Συνάδελφοι, αν και βρισκόμαστε στο τέλος σχεδόν του Συνεδρίου κι 

εγώ με τη σειρά μου σαν Θεσσαλονικιός σας καλωσορίζω στην πόλη μας και αυτό 

εδώ το Συνέδριο, το ότι γίνεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης είναι απόρροια μιας 

προτροπής της Ομοσπονδίας και μιας σοβαρής δουλειάς που έγινε στην Κεντρική 

Μακεδονία. Διαφορετικά δε θα βρισκόμασταν εδώ. Είναι για πρώτη φορά που 

γίνεται το Συνέδριο στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη και είμαστε πολύ 

χαρούμενοι γι’ αυτό. Ο νοών νοείτο. Από κει και πέρα μπορώ να πω ότι αυτήν τη 

στιγμή, μετά από αυτά που είπε ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Μπαϊκούσης, το 

Συνέδριο δεν μπορεί να έχει και νόημα ιδιαίτερο συνέχισής του διότι είπε αλήθειες. 

Είπε ότι υπήρχε πολυφωνία σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, υπήρχε κομματισμός 

δίχως να ενοχλεί κανέναν, ναν ακούγονται κομματικές απόψεις και να εκφράζονται 



ό,τι θέλει ο καθένας δίχως φραγμό. Οι απόψεις του καθενός ήταν ελεύθερα 

ν΄ακουστούνε συγκεραζόντουσαν κι έβγαινε το σωστό αποτέλεσμα κι η 

συνισταμένη για τα αποτελέσματα τα οποία καταφέραμε ως τώρα. Από κει και πέρα 

όπως προηγουμένως έγινε μια ερώτηση το ποιοι συνάδελφοι είμαστε παρόντες και 

τι πτυχία έχουμε εγώ είμαι αυτός που πολλές φορές το έχω πεί αν και ο γιός μου 

τελείωσε ΤΕΙ, ΑΤΕΙ όπως τα ονομάζουνε, ο γιος μου ας κοιτάξει το δρόμο του και 

εγώ κοιτάζω το δικό μου. Τα συμφέροντα των ανθρώπων που βρίσκονται εδώ είναι 

αυτά τα οποία είναι τα πτυχία πριν του 2001. Δε θα παλέψω εγώ για τα 

συμφέροντα των σημερινών ΤΕΙ Ανώτατης Εκπαίδευσης θέλω να φτάσω να γίνω 

Ανώτατη Εκπαίδευση αλλά δε θα παλέψω γι’ αυτούς που είναι ήδη Ανώτατη 

Εκπαίδευση.  

Φωνές από το ακροατήριο 

Αθ. Ράπτη: Ρε συνάδελφοι, δεν μπορούμε ν’ ακούσουμε; Αφήστε έχει μια γνώμη 

δεν μπορείτε να την ανεχτείτε; Λοιπόν, ολοκλήρωνε συνάδελφε Ζαχαρίου. 

Στ. Ζαχαρίου: Από κει και πέρα και στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, το οποίο ήδη 

είναι δρομολογημένο, η πάλη η οποία γίνεται από την Ομοσπονδία είναι να 

διεκδικήσουμε και να αναβαθμίσουμε τον κλάδο μας. Τίποτ’ άλλο. Ευχαριστώ. 

Αθ. Ράπτη: Λοιπόν συνάδελφοι, μια ανακοίνωση απλό την εφορευτική επιτροπή και 

προχωράμε στο πρόγραμμά μας κανονικά: Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι Σιούρδα 

Πηνελόπη, Τάκος Νικόλαος, Πέικου Μαρία, Γκαρνάκη Μαρία, Πελτέκης Χρήστος 

που αποτελούμε την εφορευτική επιτροπή, η οποία εκλέχθηκε ομόφωνα στο 9ο 

Συνέδριο της ΠΟΜΗΤΕΔΥ, κατόπιν ψηφοφορίας εκλέξαμε Πρόεδρο την Σιούρδα 

Πηνελόπη και ανακοινώνουμε ότι θα γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφιοτήτων έως 

τις εννέα μετά μεσημβρίας στην αίθουσα διεξαγωγής του συνεδρίου. … φωνές από 

το ακροατήριο….  

Αθ. Ράπτη… σήμερα… Φωνές…. 

Αθ. Ράπτη: Συνάδελφοι, θα το … ακούστε… η εφορευτική ενδεχομένως θα δει και το 

χρόνο παράτασης αλλά είναι θέμα καθαρά της εφορευτικής επιτροπής. Εγώ την 

ανακοίνωση μετέφερα. Προχωράμε…. Μην απευθύνεστε στην Πρόεδρο την 



ανακοίνωση διάβασα δεν αποτελεί αρμοδιότητά μας. Εδώ είναι η εφορευτική θα το 

δείτε αμέσως μετά. Συνάδελφοι ερωτήσεις καθαρά διευκρινιστικές επί του 

διοικητικού και οικονομικού απολογισμού. Πόσες ερωτήσεις έχουμε; Μία … προς το 

παρόν μία. Ακούμε την ερώτηση. Έλα στο βήμα. Επαναλαμβάνω ερωτήσεις καθαρά 

διευκρινιστικές. Οι τοποθετήσεις αμέσως μετά τις απαντήσεις. 

Νίκη Μανουσογιάννη: Νίκη Μανουσογιάννη, είμαι μέλος του απερχόμενου 

Διοικητικού Συμβουλίου και προέρχομαι από το Σύλλογο Αττικής και Νήσων. Θα 

ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον Πρόεδρο του Συμβουλίου, πιθανόν και τα 

υπόλοιπα μέλη του προεδρείου να είναι ενήμερα, εγώ προσωπικά δεν είμαι 

ενήμερη. Στην ανακοίνωση που μας ήρθε στις 12/8/2016 που αφορούσε στο 

επίδομα του 6‰ αναφέρεται ότι στις 27/7/2016 κατατέθηκε το νομοσχέδιο, το 

νομοσχέδιο υπόψιν κατατέθηκε στις 21/7 και συζητήθηκε στη Βουλή, στις 

επιτροπές 26,27 και 28, πληροφορηθήκαμε ότι η ΕΜΔΥΔΑΣ θα έπαιρνε το επίδομα. 

Δε μάθαμε ποτέ βέβαια τον τρόπο που το πληροφορηθήκαμε και θέλω να ρωτήσω 

τον Πρόεδρο αν ο τρόπος αυτός ήταν η παρουσία του στην επιτροπή της Βουλής 

σαν φορέας γιατί δεν ενημέρωσε, γιατί εκεί μέσα ειπώθηκε το θέμα σε μορφή 

ερώτησης από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ που ρωτούσε τον πρόεδρο της ΣΑΤΕ και του 

ΠΕΔΜΕΔΕ που συμμετείχαν σαν φορείς εκεί εάν ισχύει η συμφωνία που έχουν με 

την ΕΜΔΥΔΑΣ και αν τη στηρίζουν. Εάν λοιπόν αυτή ήταν η πηγή πληροφόρησής 

μας, αφού το μάθανε γιατί την  άλλη μέρα αν όχι το ίδιο το βράδυ δεν 

κινητοποίησαν όλους τους Συλλόγους και όλους τους συναδέλφους γιατί το 

νομοσχέδιο δεν είχε πάει ακόμα στην Ολομέλεια άρα θα μπορούσαμε να είχαμε 

ίσως το χρόνο να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις και επίσης, ποιος ήταν ο λόγος 

παρουσίας του εκεί όταν δε ζήτησε καν το λόγο, απ’ ότι προκύπτουν απ’ τα 

πρακτικά της Επιτροπής, έστω για να υποστηρίξει τις θέσεις μας σε κάποια άρθρα 

που ζημιώνανε τον κλάδο όπως ήταν οι Επιτροπές; 

Αθ. Ράπτη: Μια συναδέλφισσα ακόμη ζήτησε να κάνει ερώτηση… Επί της 

ερωτήσεως… 

Γ. Παπούλια: Γειά σας! Παπούλια Γιωργία από Πάτρα. Θέλω να ρωτήσω τον κ. 

Ζαχαρίου τον απερχόμενο… μάλλον όχι θέλω να απευθυνθώ… πρώτη φορά 



συμμετέχω … Θέλω να μου πείτε ποιοι είναι από ΤΕΙ εδώ μέσα. Υπάρχουν 

συνάδελφοι εδώ που είναι από ΤΕΙ; … ομιλίες… ΤΕΙ – ΤΕΙ, ΤΕΙ, ΑΤΕΙ, να μην είναι 

παλιά. Υπάρχουν; Γιατί νομίζω ότι η ΠΟΜΗΤΕΔΥ δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτά όπως 

είπε ο κ. Ζαχαρίου. 

Αθ. Ράπτη: Μην κάνετε συγνώμη. Ερώτηση κάνε. Μην κάνεις τοποθέτηση 

Ομιλίες…. 

Γ. Παπούλια: Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης 

Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων… ομιλίες… 

Αθ. Ράπτη: Συνάδελφε άσε να κάνει την ερώτηση. 

Γ. Παπούλια: Το άκουσα αυτό και απλά ήθελα να εκφράσω – να ρωτήσω μπαίνει 

διαχωρισμός; Στην ΠΟΜΗΤΕΔΥ, στους Συλλόγους, στους κλαδικούς… 

Φωνές 

Αθ. Ράπτη: Μην απαντάτε… 

Γ. Παπούλια:… γράφονται μόνο … φωνές… όχι; Τότε λοιπόν γιατί εμείς παλεύουμε 

και δεν παλεύουμε για τα ΤΕΙ και παλεύουμε μόνο για τους παλιούς; Τίποτ’ άλλο. 

Εγώ θεωρώ ότι… δεν μπορώ να… πραγματικά όταν το άκουσα τρελλάθηκα… Τίποτ’ 

άλλο. 

Χειροκροτήματα 

Αθ. Ράπτη: Συνάδελφοι υπάρχουν άλλες ερωτήσεις καθαρά διευκρινιστικές επί του 

διοικητικού και οικονομικού; Ο συνάδελφος Αλεξάκης. 

Στ. Ζαχαρίου: Συνάδελφοι. Ίσως να έγινε παρανόηση. Σαφώς και δεν υπάρχει 

διαχωρισμός ΑΤΕΙ και ΤΕΙ. Είμαστε όλοι στον ίδιο φορέα, στην ΠΟΜΗΤΕΔΥ και στους 

τοπικούς Συλλόγους. Όμως,  

Αθ. Ράπτη: Μην κάνετε διάλογο θα σας απαντήσει έθεσε θέμα επί προσωπικού 

Στ. Ζαχαρίου: Όμως … Συναδέλφισσα, επειδή δυστυχώς, επειδή δυστυχώς και εγώ 

μέχρι πριν λίγο καιρό αλλά και οι περισσότεροι από δω αλλά δεν είναι του 



παρόντος, … Θα μ’ ακούσεις ή όχι; Επειδή δεν είναι του παρόντος να αναφερθούμε 

και να επεκταθούμε έχουμε ενημερώσει, τουλάχιστον στην Κεντρική Μακεδονία ότι 

υπάρχουν κάποια θεματάκια, τα λέω μικρά θεματάκια, τα οποία υπολείπονται των 

ΤΕΙ και των ΚΑΤΕΕ σε σχέση με των ΑΤΕΙ. Αυτά εδώ είναι που προσπαθούμε, εγώ 

τουλάχιστον, σα φιλοσοφία να καταφέρω να τα ανεβάσω και να είμαστε στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση που είμαστε σαν κλάδος και σα φορέας. Εντάξει; Και αν θέλεις 

στη συνέχεια κατ’ ιδίαν να σε ενημερώσω για να καταλάβεις τι εννοούσα και τι δεν 

ξέρεις.  

Αθ. Ράπτη: Ευχαριστούμε το συνάδελφο Ζαχαρίου, ο Αλεξάκης διευκρινιστική 

ερώτηση. 

Δ. Αλεξάκης: Επειδή αναφέρθηκε ο Κωστόπουλος ότι έχει γίνει μια συμφωνία 

μεταξύ της Ομοσπονδίας με το ΙΝΕΠ, την οποία δε μας είπες στο Διοικητικό 

Απολογισμό. Θα παρακαλούσα να μας δώσεις μια διευκρίνση. Ένα είναι αυτό. Και 

το δεύτερο είναι το εξής: Στον οικονομικό Απολογισμό: Υπάρχουν έξοδα 4215 για 

σύγκληση του Ινστιτούτου της ΠΟΜΗΤΕΔΥ. Επειδή κατά τον απολογισμό αλλά και 

με τις τοποθετήσεις του συναδέλφου, του Κωστόπουλου, δε φάνηκε ότι υπήρχε 

καμία ανταποδοτική συνδρομή για τα χρήματα αυτά. Αυτά τα χρήματα για ποιο 

λόγο δόθηκαν και ένα τρίτο, βλέπω ότι ορισμένες δαπάνες είναι ισότιμες στην 

τριετία, υπάρχουν δυο δαπάνες που θα ήθελα επίσης μια εξήγηση. Η μία είναι τα 

έξοδα κίνησης μελών που βλέπουμε ’14 – ’15 είναι από 13.000 ενώ το ’16 πάμε στις 

7000 πού οφείλεται αυτή η διαφορά και η άλλη είναι η αποζημίωση για κινητό 

μελών ΔΣ, έτσι ενώ το ’14 - ΄15 είναι 4.000, το ’16 όμως πέφτουν στο μισό των 4000 

και γίνονται 1900. Θα ήθελα μια διευκρίνιση σε αυτά. 

Αθ. Ράπτη: Άλλος συνάδελφος, διευκρινιστικές ερωτήσεις; Δε βλέπω, το Προεδρείο 

να απαντήσει. 

Σ. Λιόντης: Θέλω να απαντήσω στο φίλο μου το Γιάννη το Μπαϊκούση ότι αυτό που 

επιχείρησε να κάνει νομίζω ήταν αδόκιμο και δεν έπρεπε να το κάνει. Δεν έπρεπε 

να το κάνει. Διότι προφανώς και καλά κάνει κρατούσε σημειώσεις από τα ατέλειωτα 

Διοικητικά Συμβούλια που έχουμε κάνει κι όταν στην ημερήσια διάταξη υπάρχει ένα 

θέμα, υπάρχει πρώτος κύκλος τοποθετήσεων, δεύτερος κλπ. Κλπ. Ο καθένας λέει 



την άποψή του για το κάθε θέμα ξεχωριστά, δεν απομονώνεις τι είπε ο καθένας 

αλλά θα ήθελα και είναι στην διάθεση του Συνεδρίου, τα πρακτικά, όχι τι 

σημειώσεις κράτησε ο καθένας περιληπτικά και πιθανόν να μην αποδίδονται 

επακριβώς τι έλεγε ο άλλος αλλά τι άκουγε τη συγκεκριμένη στιγμή. Αλλά θα πρέπει 

να δει τι απόφαση πήρε το όργανο και να τελειώνει αυτή η ιστορία σε σχέση με το 

μέλλον των ΤΕΙ, με το πρόβλημα της Παιδείας… μη με διακόπτεις, δεν τελείωσα. 

Αθ. Ράπτη: Συνάδελφε μη διακόπτεις. 

Σ. Λιόντης: Κατά καλή μας τύχη, όταν συζητούνταν το νομοσχέδιο ή μάλλον το 

επιχείρημα να αλλάξει κάποια πράγματα ο Μπαλτάς, εκείνο το διάστημα είχαμε 

Γενικό Συμβούλιο και ένα από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ήταν το ΤΕΙ και το 

μέλλον του. Κι εκεί, σ’ εκείνο το Συμβούλιο, με εισήγηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΠΟΜΗΤΕΔΥ και με τις τοποθετήσεις των συναδέλφων προέδρων 

και του Μπαϊκούση και όλων βγήκε μια θέση της Ομοσπονδίας, του κλάδου, η 

οποία αυτή είναι και η θέση του κλάδου. Έχει αξία ποια είναι η άποψη ή η αγωνία 

του Λιόντη αν θα υπάρχουν δύο μηχανολόγοι, ένας στο Πολυτεχνείο, ένας στο ΤΕΙ; 

Αλλά κι εδώ όμως σας πληροφορώ από κει παίρνω από τον εαυτό μου ότι κάνει 

λάθος.  

Ουδέποτε εγώ πίστεψα και πιστεύω ότι δεν μπορούν να υπάρξουν και οι δύο 

μηχανολόγοι για τον απλούστατο λόγο, εγώ από μικρό παιδί που μπήκα στα ΚΑΤΕ, 

που έδωσα τους αγώνες τότε να περάσουνε, να γίνει ο 1264, ο νόμος για την ίδρυση 

των ΤΕΙ κλπ. πάντα είχαμε κάνει μια θεωρία και λέγαμε εφαρμογής – επιστήμονες 

άρα ο τεχνολογικός χαρακτήρας του Μηχανολόγου και τα Πολυτεχνεία που 

ασχολούνται με την έρευνα κλπ κλπ Εκείνο το θεώρημα που το σπουδαστικό κίνημα 

τότε το είχαμε θέσει. Και εδώ διαχωρίζονταν ο ρόλος του ενός με του άλλου, του 

Πολυτεχνείου με τα ΤΕΙ και πράγματι εάν δεν οριοθετήσεις και το λέω και τώρα και 

το πιστεύω αυτή την διαφορά, πραγματικά τι νόημα έχει αν   τον τεχνολογικό 

χαρακτήρα, άρα κατοχυρώνομαι στην πράξη στα πορίσματα της επιστήμης που θα 

κάνω έργο κλπ εγώ το ΤΕΙ, το ΚΑΤΕ κλπ και ο άλλος που κάνει μελέτες.  

Τι ρόλο έχει να έχω μηχανολόγο του Πολυτεχνείου του Βόλου και μηχανολόγου του 

ΤΕΙ Λάρισας και να θέλουν και οι δυο να κάνουν τα ίδια πράγματα. Όχι. Θα είναι 



λάθος. Εάν θέλω και ήθελα και το όνειρό μου είναι να γίνω μηχανολόγος του 

Πολυτεχνείου θα έπρεπε να πάω να δώσω κατατακτήριες και τελειώνει η ιστορία. 

Όμως, αυτό που έπρεπε να κάνω είναι να κατοχυρώσω ακριβώς την ιδιομορφία και 

το ρόλο του μηχανολόγου των ΤΕΙ και να του δώσω τα χαρακτηριστικά αυτά που 

πρέπει. Και να σας πως ένα παράδειγμα που το λέω. Επιβλέψεις έργων ποιος 

πρέπει να κάνει; Σαφώς ο μηχανολόγος του ΤΕΙ ή του ΚΑΤΕ γιατί αυτός είναι ο 

μηχανολόγος παραγωγής, τα πορίσματα της επιστήμης που λέγαμε κλπ – 

εφαρμογής.  

Μην κοιτάτε που δεν τόλμησε ποτέ η ελληνική Πολιτεία να προχωρήσει και τα 

άφησε στάσιμα. Δε φταίνε τα ΤΕΙ που η κατάντια είναι αυτή που είναι. Τα οδηγούνε 

εκεί οι αποφάσεις της Πολιτείας και ο αχταρμάς που γίνεται στην Παιδεία. Αλλά τα 

θύματα είμαστε εμείς. Δηλαδή, αυτήν την άποψή μου θα την ποινικοποιήσω και θα 

πω είμαι απέναντι στο Λιόντη και δε θα έμπαινα στο ψηφοδέλτιο αν την ήξερα 

νωρίτερα; Αστεία πράγματα δε φαίνονται; Νομίζω ναι. Όμως, η ουσία είναι ποια 

είναι η θέση που έχουμε πάρει: Κοινή απόφαση όλων μας είναι, το Γενικό 

Συμβούλιο: Κοινή απόφαση όλων μας είναι ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί με κάθε 

δυνατό τρόπο η συνέχεια της επαγγελματικής και ακαδημαϊκής σχέσης των 

αποφοίτων των ΤΕΙ. Άρα δε δεχόμαστε κατάργηση σχολών κλπ, δεν μπορεί να 

είμαστε τα θύματα εμείς, του παρελθόντος με την όποια μορφή λάβουν αυτά στο 

μέλλον. Τι πιο σοβαρή θέση που μπορεί να την παλέψεις, να πας στον υπουργό, να 

πας στην πολιτεία, να πας σε κάθε κυβέρνηση και να πεις: «Μεγάλε, κυρία 

Αναγνωστοπούλου, εμείς θέλουμε τη συνέχειά μας. Θέλουμε την κατοχύρωσή μας. 

Δεν μπορεί να βάλεις μια παρένθεση. Άρα θα πρέπει ό,τι σκέφτεσαι για το μέλλον 

που πρέπει να γίνει, εθνικός διάλογος για την παιδεία κλπ., κλπ για το μέλλον των 

πανεπιστημίων, της παιδείας κλπ, θα πρέπει εκεί εμείς να μην είμαστε απέξω. Θα 

πρέπει να υπάρχει διαδικασία που να τελειώνει ό,τι αποφασίσουμε. Εγώ αδυνατώ 

να προσδιορίσω ποιος θα είναι ο ρόλος του μηχανικού αύριο. Αλλά ξέρω το παρόν 

εμάς, εμένα ποιος θα είναι ο ρόλος μου. Θα είμαι παρένθεση, παρελθόν ή θα έχω 

μέλλον;  

Αυτή είναι μια θέση και νομίζω είναι πολύ σωστή. Τέλος πάντων είναι λάθος το να 

πει «έλεγε»… και καλά έκανε ο Γιάννης και επικαλούνταν με ονοματεπώνυμο εμένα 



γιατί οι άλλοι είναι ο ανώνυμος, κάποιος είπε κλπ κλπ δε νομίζω ότι στέκουν γιατί 

θα σας πω πάρτε τα πρακτικά και δέστε εκεί ποια είναι η σύνθεση των απόψεων. 

Δεν είναι λογικό; Νομίζω ναι. Και νομίζω ότι ουδέποτε Γιάννη, αν το είπα μπορεί να 

ξέφυγε ή να μην το άκουσες καλά ότι δεν μπορεί να υπάρχουνε δύο μηχανολόγοι. 

Επειδή εγώ θεωρώ τον εαυτό μου και κάποιους άλλους συναδέλφους, μάχιμους 

μηχανολόγους, καταξιωμένους μηχανολόγους και στη υπηρεσία μου και στη ζωή 

μου, άρα δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν μπορώ να υπάρξω.  

Δε θέλω να μιλήσω προσωπικά γιατί θα καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αρκεί να σας πω 

ότι εγώ είμαι προϊστάμενος και έχω 8 ΠΕ υφισταμένους. Λοιπόν…. Μανουσογιάννη, 

Νίκη. Πρώτον Νίκη δεν ήμουνα στη Βουλή. Ήμουνα στο χωριό μου, ήμουνα στο 

πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής 26 Ιουλίου, 27 σε άλλο πανηγύρι στο βουνό κι εκεί 

όχι έμαθα, δεν έμαθα τότε, έμαθα μετά από τρεις μέρες γιατί ήτανε χρέος και 

νομίζω οι μισοί αυτό κάνουμε όταν πάμε σπίτια μας, ψάχνουμε να βρούμε στο 

Internet τι στο καλό θα μας προκύψει την επόμενη μέρα στις επιτροπές της Βουλής 

κλπ. Ξέραμε όμως ότι εκείνο το διάστημα κατατίθετο το νομοσχέδιο για τα δημόσια 

έργα άρα έπρεπε να το παρακολουθήσουμε.  

Όταν κατατέθηκε στη Βουλή, εγώ το είδα, είχα μπει στο internet, το είδα το 

νομοσχέδιο που κατατέθηκε και το είδα και είδα ότι δεν άλλαζε τίποτα από την 

αρχική πρόταση που είχε μπει στη δημόσια διαβούλευση, Συνεπώς δεν 

υποψιαζόμουν ότι θα προκύψει κάτι καινούριο. Αυτό το είδα μετά από τρεις μέρες, 

νομίζω ήταν 1 ή 2 Αυγούστου, όταν πλέον κατατέθηκαν και οι προτάσεις 

νομοτεχνικής βελτίωσης στο νομοσχέδιο κι εκεί προέκυψε και αρχίσαμε να 

ανησυχούμε. Άρα δεν είχαμε καμία, Νίκη, πληροφόρηση μέχρι τότε και δεν είχε και 

κανένας συνάδελφος, διότι αν είχε θα έπαιρνε τηλέφωνο όπως πολύ σωστά, πάρα 

πολλοί συνάδελφοι με παίρνουν και άλλα μέλη και εμένα προσωπικά και με 

ενημερώνουν.  

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Ράπτη: Νίκη σε παρακαλώ πολύ, μην επεμβαίνεις. 



Γ. Μερτινός: Νίκη μου, συγνώμη πρόεδρε, στο έγγραφο σου γράφεις μερικές 

ανακρίβειες. Εκείνη την ημέρα, αν ανοίξεις τη Βουλή, το κανάλι που είναι 

αποθηκευμένες όλες οι συνεδριάσεις των επιτροπών θα δεις ότι ο Καραναστάσης 

βγαίνει και λέει: Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ καλούμε 1,2,3, ΠΟΜΗΤΕΔΥ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ. 

Όταν αρχίζουν και μιλάνε θα δεις ότι δε μίλησε η ΠΟΜΗΤΕΔΥ και το λέει κιόλας ότι 

δεν είδαμε το συνάδελφο, το Λιόντη να κάνει τοποθέτηση. Και να σου εξηγήσω 

γιατί: Γιατί όταν πήγαμε στο Σπίρτζη και βγάλαμε την ανακοίνωση για την οποία 

κατηγορηθήκαμε από το συνάδελφο Μπαϊκούση ότι ενδώσαμε, είχαμε πει τότε ότι 

ο Σπίρτζης θα μας βάλει σε όλες τις επιτροπές και για πρώτη φορά στην ιστορία του 

κλάδου ο Σπίρτζης μας έβαλε στους φορείς που καλεί η Βουλή για διαβούλευση 

όταν κατατίθενται τα νομοσχέδια. Η επιτροπή όμως που χειριζόταν το θέμα ήταν η 

επιτροπή εμπορίου με την Καφαντάρη πρόεδρο, το γραφείο της Καφαντάρη, επειδή 

δεν ήξερε τι είναι η ΠΟΜΗΤΕΔΥ και της το είχε δώσει έτσι ο Σπίρτζης, έψαξε στο 

ιντερνετ, βρήκε το e-mail του Λιόντη, που ο Λιόντης ήταν στο χωριό του και χόρευε 

και του έστειλε e-mail την ίδια μέρα να παρουσιαστεί 3 η ώρα στην επιτροπή. Χωρίς 

να ενημερώσεις κανέναν άλλο, ούτε το e-mail της Ομοσπονδίας.  

Εκτός μικροφώνου… 

Γ. Μερτινός: Σου λέω γράφει ανακρίβειες και σας καλώ να φέρετε τα πρακτικά της 

Βουλής ότι παρίσταται ο Στέφανος. Καλέστηκε η ΠΟΜΗΤΕΔΥ με τον πρόεδρό της 

Στέφανο Λιόντη. 

Εκτός μικροφώνου 

Σ. Λιόντης: Μακάρι Κώστα να ήμουνα. Μακάρι. 

Γ. Μερτινός: Εντάξει μετά από αυτό κάναμε παρέμβαση και διορθώσαμε στα 

αρχεία της Επιτροπής ότι το e-mail της ΠΟΜΗΤΕΔΥ και το τηλέφωνο είναι αυτό όχι 

του Στέφανου του Λιόντη και δυστυχώς τη χάσαμε την ευκαιρία γιατί πραγματικά… 

Σ. Λιόντης: Μακάρι να ήμουνα… Δεν υπήρχε λόγος να πω ψέμα. Μακάρι να ήμουνα 

στη Βουλή οπότε θα ξέραμε από πρώτο χέρι και θα έκανα παρέμβαση εκεί. Είναι 

σίγουρο ότι θα έκανα παρέμβαση. Μακάρι να ήμουνα. Λοιπόν   



Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Ράπτη: Συνάδελφοι, μην κάνετε διάλογο. Να τελειώσει τις απαντήσεις.  

Στ. Λιόντης: Είναι κι άλλη ερώτηση που δεν απάντησα; 

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Ράπτη: Συνάδελφοι θα το δείτε με την εφορευτική… 

Στ. Λιόντης: Δημήτρη Αλεξάκη. Καταρχήν δεν υπάρχει καμία συμφωνία ΙΝΕΠ – 

ΠΟΜΗΤΕΔΥ. Είπαμε ότι το Ινστιτούτο μας είναι εργαλείο άρα ανά πάσα στιγμή που 

το Διοικητικό Συμβούλιο αισθανθεί την ανάγκη υποστήριξης από το Ινστιτούτο θα 

απευθυνθεί στο Ινστιτούτο και αυτό θα το κάνει. Άρα δεν υπάρχει κάποια 

συμφωνία. Όσο για τα χρήματα νομίζω ότι … εντάξει… απλά δεν έχω στοιχεία μαζί 

μου επειδή κατατέθηκε και είχαμε θέμα στην ημερήσια διάταξη κάποιου 

Συμβουλίου ποια είναι αυτά τα χρήματα που ξοδευτήκανε, κατατέθηκε εκεί και δεν 

το έχω τώρα μαζί μου αλλά δε νομίζω ότι έχει και κάποια αξία… μέχρι τώρα εδώ και 

δύο χρόνια, το Ινστιτούτο έχει ξοδέψει για λειτουργικές δαπάνες και όχι μόνο και 

για εφορία, κάθε μήνα πληρώνουμε ένα ποσό φόρο επιτηδεύματος γιατί είναι 

Ανώνυμη Εταιρεία, όλα αυτά μαζί είναι 4000 ευρώ. Δε θέλω να προχωρήσω να σας 

πω ότι με αυτά τα λεφτά που αν τα αναλύσεις είναι τίποτα, οι συνάδελφοι, 

πρόεδροι που εκπροσωπούν τους Συλλόγους τους στη Διοίκηση, οι μισοί 

κατεβαίνουν με δικά τους έξοδα και οι μισοί συνδυάζουν άλλη δουλειά ή άλλη 

διαδικασία για να βρεθούν στο Ινστιτούτο.  

Δε χρεώνουν ούτε ο Παπαϊωάνου ούτε η Μπεκιάρη κλπ κλπ. Δηλαδή είναι 

μηδαμινά. Άρα δεν μπαίνει θέμα πού πήγαν τα 4000. Μπορούμε να το πούμε 

ακριβώς αλλά δε νομίζω ότι αξίζει. Όσο σε ό,τι έχει σχέση με την αποζημίωση 

κινητών… να μην απαντήσω. Να μην απαντήσω συνάδελφε. Είναι ένα θέμα. Η 

Ομοσπονδία έχει πάρει απόφαση να καλύπτει κάποιους λογαριασμούς για κινητά 

τηλέφωνα όχι τώρα – διαχρονικά. Έγινε προσπάθεια στα πλαίσια των μειώσεων εκεί 

που πληρώναμε 7000 να το πάμε 3000. Άμα θέλετε και τη δική μου πρόταση, από 

την εμπειρία του προέδρου που δε χρέωσε ποτέ την Ομοσπονδία πάνω από 25 

ευρώ το μήνα, γιατί τόσο είναι το συμβόλαιό μου τα 1500 λεπτά φτάνουν και 



περισσεύουν, νομίζω ότι κάποια στιγμή εάν κηρύξουμε ή πάμε για πτώχευση θα 

πρέπει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση και να πει κόβουμε και τα 

κινητά. Ας αφήσουμε να το αντιμετωπίσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ίσως η 

δαπάνη που μπορεί να περικόψει γιατί οι άλλες είναι ανελαστικές δαπάνες που είτε 

θέλουμε είτε όχι θα γίνονται. Αυτά. Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση 

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Ράπτη: Τι θέλεις συνάδελφε Γιάννη; 

Στ. Λιόντης: Το ξέρω το ξέρω Γιάννη, απλά όμως να την κάνεις στην τοποθέτησή σου 

μετά. 

Εκτός μικροφώνου 

Στ. Λιόντης: Γιάννη, υποστηρίζεις πράγματα που εγώ λέω ουδέποτε το είπα. 

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Ράπτη: Σου έπεσαν τα γυαλιά κάτω θα τα σπάσεις. Κάτι έπεσε κάτω στο πόδι 

σου. 

Εκτός μικροφώνου 

Φιλ. Κυριάκος: Γιάννη πότε ζήτησες πρακτικά και δε σου δόθηκαν; 

Αθ. Ράπτη: Συνάδελφοι… τέλειωσέ το δυο λεπτά να τελειώνουμε.  

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Ράπτη: Εντάξει συνάδελφε Γιάννη. Εντάξει είπε το … Εντάξει νομίζω ότι πρέπει 

να τελειώσουμε τώρα. 

Εκτός μικροφώνου 

Φιλ. Κυριάκος: Στο λέω εγώ Γιάννη ότι το αποσπασματικό δεν είναι καλό. 

Αθ. Ράπτη: Συνάδελφοι … 



Β. Οικονόμου: Συνάδελφε Μπαϊκούση τα πρακτικά τα κρατάει ο Γραμματέας της 

Ομοσπονδίας. Το βιβλίο της Ομοσπονδίας είναι στη διάθεση του καθενός  

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Ράπτη: Ρε συνάδελφοι, ή θα τον αφήσουμε να τελειώσει δυο λεπτά ή να τα 

διακόψουμε όλα. 

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Ράπτη: Ευχαριστούμε πολύ. Εκκρεμεί, μισό λεπτό, υπήρξε ένα αίτημα περί της 

παράτασης της ….. υπάρχει κάποια ανακοίνωση από την εφορευτική επιτροπή 

καινούρια; Η εφορευτική επιτροπή ανακοινώνει ότι εμμένει στην…. 

Εκτός μικροφώνου 

Γ. Μερτινός: Πού προβλέπεται ότι πρέπει να τελειώσει το Συνέδριο;… (εκτός 

μικροφώνου) Μπράβο σωστά το λες. Ποτέ δε γινότανε. Σωστά το λες. 

Αθ. Ράπτη: Για να προχωρήσει η διαδικασία… 

Εκτός μικροφώνου 

Γ. Μερτινός: Το συνέδριο δεν μπορεί να αποφασίσει. Έχουμε πει στο δικαστικό 

αντιπρόσωπο να έρθει 10 η ώρα. 10 με 12 θα γίνουν εκλογές. Για να ετοιμαστούν να 

γίνουν 10 η ώρα πρέπει να τυπωθούν τα ψηφοδέλτια. Αν τώρα … 

Εκτός μικροφώνου 

Γ. Μερτινός: Γιατί τι θα κάνατε; 

Εκτός μικροφώνου 

Γ. Μερτινός: Ελάτε να σας το γράψω εγώ αν δεν μπορείτε να το γράψετε, στο 

κομπιούτερ. 

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Ράπτη: Λοιπόν συνάδελφοι, το θέμα της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορεί να 

το λύσει το Συνέδριο. Είναι ξεχωριστό όργανο. Αυτό συνεδριάζει, αυτό αποφασίζει. 



Λοιπόν. Προχωράμε, ανοίγουμε κατάλογο ομιλητών επί του Διοικητικού. Πρώτος, 

όνομα: Ασημακόπουλος. Όσοι θέλουν να μιλήσουν να το πούνε τώρα για να 

μοιράσουμε το χρόνο επί του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού και για τα 

δύο μαζί για να ψηφίσουμε μετά… (εκτός μικροφώνου)… όχι έχουμε και πρόγραμμα 

δράσης μετά αυτό λέμε. Λοιπόν. Ασημακόπουλος είπες; (εκτός μικροφώνου)… 

Κατερίνα… (εκτός μικροφώνου). Έλεγα να δούμε ποιοι θέλουν να μιλήσουν για να 

δούμε αν μπορούμε να μοιράσουμε το χρόνο. (εκτός μικροφώνου) … Μα ήδη 

έχουμε ξεπεράσει το χρόνο δηλαδή έχουμε 0 χρόνο θεωρητικά. Δε γίνεται μα μη 

μιλήσει κανένας όμως με 0 χρόνο. Ας δούμε λιγάκι πόσοι θέλουν να μιλήσου γιατί 

αν είναι ένας του φτάνουν και 5 λεπτά. Λοιπόν! Κατάλογος ομιλητών καταρχήν. 

Ένας ο Ασημακόπουλος. Άλλος; Όνομα; Παπαϊωάννου. Μπρίλη; Άλλος όνομα; 

Σπαθάς; Δεν ακούω και καλά σαν τον Μπαϊκούση και γω. Ε, Στεφανής Άλλος μετά το 

Στεφανή. Δεν υπάρχει άλλος; Όνομα: Ηλιόπουλος. Άλλος; Δε θα μιλήσεις Ευσταθία; 

Ευσταθία, Αλεξάκης, Μανουσογιάννη, Κουμούτσος, Οικονόμου, Άλλος; Κουνάκος 

Μισό λεπτό να μετρήσω, μισό λεπτό. Είναι 12 ομιλητές. Φίλιππος Κυριάκος, 

Μερτινός, Άλλος; Δεν υπάρχει άλλος, Κατερίνα Μουστάκα. Κλείνει ο κατάλογος… 

(εκτός μικροφώνου) Σε παρακαλώ συνάδελφε, δεν υπάρχει μισό λεπτό, τελείωσε. 

Όνομα. Πώς τον λένε Μισθός; Κλείνει ο κατάλογος. 17 άτομα. Συνάδελφοι, από ένα 

λεπτό ο καθένας.  

Αν. Ασημακόπουλος: Μπορώ να πάρω το λόγο συναδέλφισσα; 

Αθ. Ράπτη: 1 λεπτό μόνο Έχουμε βγει ήδη εκτός χρόνου. Έχουμε και πρόγραμμα 

δράσης μετά δε γίνεται. 

Αν. Ασημακόπουλος: Καταρχήν λέγομαι Ασημακόπουλος Ανδρέας. Φτάσαμε 

εφτάμιση ώρα για να δοθεί, δε θα είμαι υποψήφιος, δεν είχα σκοπό να είμαι 

υποψήφιος, άρα ότι πω δεν υποκρύπτει καμία σκοπιμότητα. Φτάσαμε εφτάμιση 

ώρα για να πάρει ο σύνεδρος το λόγο να πει τις απόψεις του. Αυτό για μένα είναι 

σχετικά πολύ απαράδεκτο. Θα πω τρια πράγματα για το Διοικητικό και Οικονομικό 

Απολογισμό. Καταρχήν να δηλώσω ότι αναγνωρίζω την προσπάθεια που 

διαπίστωσα τα τελευταία τρία χρόνια από την πλευρά της Ομοσπονδίας και την 

καλή πρόθεση που έδειξε για να αντιμετωπίσει διάφορα ζητήματα σε θέματα 



οργάνωσης της Ομοσπονδίας αλλά και στην καλύτερη διαχείριση των οικονομικών 

που αν αληθεύουν αυτά που ακούω η διαχείριση των οικονομικών είναι ένα μεγάλο 

θέμα για την Ομοσπονδία που κάποια στιγμή θα πρέπει ως μέλη του 

συνδικαλιστικού κινήματος να κοιτάξουμε και τα δικά μας τα λάθη και να βγάλουμε 

συμπεράσματα, καταρχήν θα ψηφίσω υπέρ της έγκρισης του διοικητικού και 

οικονομικού απολογισμού. Θέλω όμως να κάνω 3 – 4 παρεμβάσεις.  

Η πρώτη παρέμβαση είναι η εξής: Δε δικαιολογείται Ομοσπονδία εργαζομένων να 

πηγαίνει να κάνει μείωση ρου ωραρίου της εργαζομένης που έχει. Δεν μπορεί να 

έχουμε την εργαζόμενη από 8 σε 6 ώρες για οικονομικούς λόγους. Προτείνω λες και 

είμαστε τρόικα, αντισταθμιστικά μέτρα, να καταργηθούν τα κινητά πλην του 

προέδρου, Γενικού Γραμματέα, Οργανωτικού Γραμματέα με ένα συγκεκριμένο 

πλαφόν. 2ον:  Δεν μπορεί να υπάρχει η Ομοσπονδία εάν δε συμμετέχει η Αττική 

μέσα. Περιφέρεια Αττικής είναι οι μισοί συνάδελφοι. Άρα λοιπόν εάν αυτοί είναι 

κρυμμένοι, είναι χαμένοι, είναι εξαφανισμένοι δεν μπορεί να συντηρηθεί η 

Ομοσπονδία. 3ον: Θα πρέπει να δούμε αν θέλουμε να την κρατήσουμε ή να μην την  

κρατήσουμε. Και βέβαια αν αποφασίσουμε ότι θέλουμε να την κρατήσουμε θα 

πρέπει να παράγουμε και πολιτική μέσα από την Ομοσπονδία και κυρίως μέσα από 

τα Συνέδριά της.  

Γιατί τώρα είμαστε δύο μέρες εδώ πέρα κυνηγάμε την ουρά μας και απ’ ότι έχω 

καταλάβει υπάρχει μια μιζέρια που μας διακατέχει και προσπαθεί ο ένας να 

κατηγορήσει τον άλλο. Εάν αποφασίσουμε λοιπόν ότι πρέπει να την κρατήσουμε 

την Ομοσπονδία δε θα είναι με ημερομηνία λήξης γιατί απ’ ότι κατάλαβα οκ, 

έχουμε αυτά τα τρία χρόνια, μετά τα τρία χρόνια για το επόμενο Διοικητικό 

Συμβούλιο δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Θα το δούμε τώρα συνάδελφοι. Εάν δε βγαίνει 

να κάνουμε αύξηση εισφορών –λέω εγώ-. Αν υποθέσουμε ότι σε 6 μήνες θα 

πάρουμε το επίδομα και θα πάρουμε ένα ποσοστό οκ, αλλά να το θέσουμε αυτό το 

ζήτημα στο συνέδριο.  

Μην κοροϊδευόμαστε δηλαδή, εάν δε βγαίνει – δε βγαίνει. Θα ήθελα τέλος να 

κλείσω γιατί ακούστηκα κάποιες πολεμικές ιαχές, έτσι; Εγώ που ΤΕΙ είμαι σας το 

είπα, με τους συναδέλφους ΠΕ δεν έχουμε να χωρίσουμε πολλά πράγματα. Ζούμε 



την ίδια καθημερινότητα, ζούμε τις ίδιες πολιτικές φτώχειας, όλοι στο πετσί μας 

έχουμε φάει τα μνημόνια άρα λοιπόν δεν έχουμε να παλέψουμε μαζί τους. Δεν 

είναι αυτός ο εχθρός. Ο εχθρός είναι οι πολιτικές που εφαρμόζονται. Και θα πρέπει 

να βάλουμε στη λογική της Ομοσπονδίας και στη λογική του κλάδου και στη λογική 

μας γενικότερα ως εργαζόμενοι ότι μόνο μέσα από συμμαχίες και συλλογικές 

διαδικασίες θα έχουμε νίκες. Ευχαριστώ πολύ. 

Προεδρείο: Ευχαριστούμε το συνάδελφο. Παρακαλώ να είστε όλοι σύντομοι γιατί 

είναι μεγάλος ο κατάλογος και δεν πρόκειται να τελειώσουμε αλλιώς. Ο 

συνάδελφος Παπαϊωάννου. Να κρατήσουμε λίγο το χρόνο στο 1 – 1,5 λεπτό γιατί 

αλλιώς... 

Ι. Παπαϊωάννου: Συνάδελφοι καλησπέρα. Θα φροντίσω να είμαι ακριβώς στο 1 

λεπτό για να μην δεσμεύω το χρόνο. Λοιπόν είμαι πρόεδρος στο Σύλλογο 

Δωδεκανήσου. Ήμουν και ταμίας για 1,5 χρόνο που προσπαθούσαμε να τρέξουμε 

το Ινστιτούτο. Επειδή ακούστηκαν διάφορα οφείλω να διευκρινίσω κάτι: Ως ταμίας 

του Ινστιτούτου, παρέλαβα ταμείο 0 ευρώ, ξόδεψα 0 ευρώ και λογικά θα 

παραδώσω 0 ευρώ. Γίνανε κάποιες συναντήσεις. Το ΔΣ του Ινστιτούτου ήταν 

7μελές. Προφανώς καταλάβατε ότι ασχολήθηκαν 3 άτομα από τα 7. Δεν είναι δική 

μου υπόθεση να κρίνω γιατί δεν ασχολήθηκαν οι άλλοι. Αυτά τα τρια άτομα που 

τρέξαν κάναν διάφορες συναντήσεις μεταξύ τους είτε διά ζώσης με δικά τους έξοδα, 

είτε μέσω skype είτε με e-mail, είτε με διάφορους τρόπους.  

Παράλληλα, κάναμε διάφορες επισκέψεις σε φορείς που πιστεύαμε ότι μπορούμε 

να βρούμε κάποια ανταπόκριση για επιδοτούμενα προγράμματα, τουλάχιστον 

καταφέραμε να μας γνωρίζουν και να μάθουν ότι υπάρχει ένα Ινστιτούτο και είναι 

μεγάλη αγωνία για μας που τρέξαμε να θέλουν όλοι, το επαναλαμβάνω όλοι όχι 

μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο που θα βγει, όλοι οι Σύνεδροι, όλα τα μέλη μας να 

υπάρχει το Ινστιτούτο. Η λειτουργία του εξαρτάται από όλους μας. Αυτή την αγωνία 

θέλω να βγάλω και να σας επισημάνω ότι ακόμα κι οι συναντήσεις που γίναν στα 

υπουργεία δεξιά – αριστερά, φροντίσαμε να συνδυάζονται με κάποιες άλλες 

υποθέσεις που είχαμε προσωπικά και δεν επιβαρύναμε ούτε για αεροπορικό 

εισιτήριο, ούτε για ημερήσια αποζημίωση ούτε για τίποτα την Ομοσπονδία. Δε 



θέλω να παρερμηνεύονται κάποια που ακούγονται πού πήγαν τα χρήματα κλπ. 

Προσωπικά εγώ, για μένα δεν ξοδεύτηκε ούτε μισό ευρώ. Ταυτόχρονα, για να 

ολοκληρώσω, δε θα σας κουράσω άλλο ότι ακόμα και για συνεδριάσεις του ΔΣ ή η 

Συνέλευση των μετόχων που έγινε ήταν ταυτόχρονα με το Γενικό Συμβούλιο. 

Καταλαβαίνετε λοιπόν, ούτε γι΄αυτό υπήρχαν έξοδα. Σας ευχαριστώ πολύ. 

Προεδρείο: Ευχαριστούμε το συνάδελφο Παπαϊωάννου. Η συνάδελφος Μπρίλη 

Αικ. Μπρίλη: Συνάδελφοι ακούσαμε εδώ πολλά και από το απερχόμενο προεδρείο 

σε θέματα σχετικά ότι όλον αυτόν τον καιρό προσπάθησαν, έκαναν οικονομία σε 

σχέση με το προηγούμενο απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ήταν 

σπάταλο, ήταν έτσι, έκανε αυτά, έκανε εκείνα κλπ. Το ότι έκανε οικονομία είναι το 

αυτονόητο. Από τη στιγμή που έπαψε ο πόρος προφανώς αρχίζεις και 

προσαρμόζεσαι στα νέα δεδομένα. Στα νέα δεδομένα όμως είχε προσπαθήσει και η 

προηγούμενη διοίκηση. Πλην όμως αποκρύπτουμε εσκεμμένα ότι ήταν πάρα πολλά 

τα έξοδα που ασχοληθήκαμε με προσφυγές και πληρώσαμε γι’ αυτά. Είχαμε τρεις 

υπαλλήλους, των οποίων με πολύ κόπο τελικά προσπαθήσαμε να λύσουμε τις 

συμβάσεις διότι υπήρχαν αντιδράσεις μέσα από το Συμβούλιο το ίδιο.  

Λοιπόν όλα αυτά είναι με ομόφωνες αποφάσεις και ήταν. Πώς λοιπόν λέμε ότι 

σήμερα αυτή η απερχόμενη διοίκηση έχει κάνει τα πάντα για να είναι με μέτρο όλα 

τα έξοδα ενώ η προηγούμενη ήταν σπάταλη; Θα θυμίσω ότι η προηγούμενη 

διοίκηση εφάρμοσε αποφάσεις συνεδρίου που έλεγαν ότι θα κάνουμε συμβούλια 

στην περιφέρεια, θα κάνουμε παραστάσεις σε συνελεύσεις, θα κάνουμε εκείνο, θα 

κάνουμε το άλλο. Λοιπόν πού είναι το ότι έκαναν οικονομία; Το αυτονόητο είναι 

αυτό για όλους. Επίσης, είχαμε κάνει προσπάθεια να έχουμε ένα αντιπροσωπευτικό 

προεδρείο δεν έγινε δεκτό αυτό οπότε λειτουργήσαμε όλον αυτόν τον καιρό έξι – 

πέντε. Επειδή δε θέλω να σας κουράζω πολύ νομίζω μοιράσαμε ως ψηφοδέλτιο ένα 

δισέλιδο που εξηγούμε ακριβώς πως ήταν μέχρι σήμερα οι διαδικασίες εντός του 

ΔΣ. Επίσης, τέθηκε από το συνάδελφο προηγούμενα θέματα ότι δεν παρέδωσα 

τίποτα, δε βρήκε τίποτα κλπ. Εν μέρει με κάλυψε ο συνάδελφος ο Στέφανος Λιόντης 

επειδή όμως ο συνάδελφος δε βγήκε να ανακαλέσει αυτά που είπε ως όφειλε διότι 

δεν ισχύουν αυτά που λέει εγώ στο πέρας του Συνεδρίου και μετά την  



απομαγνητοφώνηση των πρακτικών, θα ζητήσω τα πρακτικά και θα προχωρήσω 

στις νομικές διαδικασίες. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. 

Προεδρείο: Ο συνάδελφος Σπάθας. 

Ν. Σπαθάς: Συνάδελφοι καλησπέρα, Σπαθάς Νίκος από το Σύλλογο Κεντρικής 

Μακεδονίας. Συνάδελφοι μαζευτήκαμε σήμερα εδώ απ΄ όλες τις γωνιές της 

Ελλάδας να συζητήσουμε, να ζητήσουμε τι, τι ζητάμε από την Ομοσπονδία. Για να 

ξέρουμε πρώτα τι ζητούμε από την Ομοσπονδία και τι Ομοσπονδία ζητάμε πρέπει 

να ξέρουμε ποια είναι η ταυτότητά μας. Πώς προσδιοριζόμαστε εμείς. Αν 

σκεφτούμε ότι πριν από 18 χρόνια, όταν εγώ διορίστηκα μου λέγαν όλοι τι είσαι ΤΕ; 

Α! είσαι υπομηχανικός. Δε μας το λένε τώρα. Τώρα το λένε σπανίως. Μετά, πριν 

από λίγα χρόνια, μας λέγανε, αυτοί που έχουν συμφέρον να μη μας λένε 

μηχανικούς δεν είσαι μηχανικός εσύ. Όταν τους λέγαμε τι είμαι ποδοσφαιριστής; 

Κουλουρτζής; Ε δεν ξέρω, πάντως μηχανικός δεν είσαι κι εμείς λέγαμε πάντως εσείς 

δεν είστε οι νονοί μας που θα μας προσδιορίσετε τι είμαστε και τι δεν είμαστε.  

Αυτά για την ταυτότητά μας. Τώρα αν κάποιοι από εμάς γιατί γνωρίζω εγώ σε 

υπηρεσίες, σε μεγάλα έργα συνεπιβλέποντες ΠΕ και ΤΕ, αν ο ΤΕ δυστυχώς θέλει να 

αυτοπροσδιορίζεται ως βοηθός, παιδιά αυτό είναι πάνω του ο καθένας. Στο διά 

ταύτα τι ζητάμε από την Ομοσπονδία: Χθες ακούστηκε από μια αξιαγάπητη φωνή 

εδώ μέσα ότι να είναι προαιρετική η εισφορά μας. Σαφώς. Είναι κανένας που θα 

‘θελε ρε παιδιά να μην πληρώσει και να πλήρωνε από μόνος του; Να σας κάνω εγώ 

μια πρόταση πιο ευχάριστη. Να μην πληρώνει κανένας. Δεν είμαι πιο αγαπητός; Δεν 

είμαι πιο καλός; Κι όταν θέλουμε να κάνουμε συνέδρια θα πηγαίνουμε στον 

Μπόμπολα, θα πηγαίνουμε στην «Ελληνικός Χρυσός», θα τους λέμε δώστε ρε 

παιδιά κάτι να κάνουμε τα συνέδριά μας κι όταν θα μας φέρνουνε στις υπηρεσίες 

μας –μη γελάτε δεν είναι για γέλια- κι όταν θα μας φέρνουνε στις υπηρεσίες μας τα 

έγγραφα για ρύπανση του περιβάλλοντος ή για καταπάτηση δημοσίων εκτάσεων θα 

κοιτάζουμε πώς θα βάλουμε πλάτη. Τι Ομοσπονδία ζητάμε; Ζητάμε μια ισχυρή 

Ομοσπονδία; Ισχυρή Ομοσπονδία συνάδελφοι είναι μια εύρωστη Ομοσπονδία. 

Ζητάμε μια ισχυρή Ομοσπονδία κι ένα ισχυρό προεδρείο. Αυτά σας ευχατριστώ. 



Προεδρείο. Ευχαριστούμε το συνάδελφο Σπαθά, να το πούμε και σωστά. Ο 

συνάδελφος Στεφανής. 

Κ. Στεφανής: Συνάδελφοι, είμαι ο Στεφανής ο Κώστας, μέλος του απερχόμενου 

Διοικητικού Συμβουλίου και σύνεδρος απλό το Σύλλογο Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, 

Φωκίδας. Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε όλες οι κυβερνήσεις έχουν επιδοθεί 

σ’ έναν αγώνα δρόμου υλοποίησης των μνημονιακών πολιτικών, αδιαφορώντας για 

τις αντοχές των εργαζομένων, τις κόκκινες γραμμές που οι ίδιοι με λεγόμενά τους 

έχουν θέσει δήθεν αλλά τις έχουν καταρρίψει οι ίδιοι λες και ήταν χάρτινοι πύργοι. 

Κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων δεκαετιών, χάθηκαν, χάνονται και είναι 

άγνωστο μέχρι πού θα φτάσουμε. Αγνοούμε τι θα γίνει με τις συντάξεις μας, 

αγνοούμε, καλά δε μιλάμε για εφάπαξ, αγνοούμε αν θα διατηρήσουμε τις θέσεις 

εργασίας αύριο. Διαπιστώνουμε δυστυχώς ότι έχει υποθηκευτεί το παρόν και το 

μέλλον της χώρας μας και είμαστε δέσμιοι μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει χάσει 

πια τον κοινωνικό ρόλο, με πολιτικές λιτότητας ολοένα και δοκιμάζει την ελληνική 

κοινωνία για μια πενταετία. Δυστυχώς και η παρούσα κυβέρνηση, η αριστερή 

κυβέρνηση έχει επιδοθεί με γοργούς ρυθμούς να πραγματοποιήσει στο ακέραιο ό,τι 

οι προηγούμενες κυβερνήσεις από πλευράς λιτότητας και μνημονιακών πολιτικών 

δεν έχουν υλοποιήσει. Η κυβέρνηση αυτή ήταν που έβγαινε στους δρόμους και 

διαμαρτύρονταν για ιδιωτικοποιήσεις, η ίδια που έλεγε θα περάσουν πάνω απ το 

πτώμα μου εάν γίνουν ιδιωτικοποιήσεις, αλλά δυστυχώς τώρα βλέπουμε μέχρι και 

το νερό το δώσαμε σε ιδιώτες και με την ψήφο μάλιστα των οικολόγων πράσινων. 

Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε οι επιλογές μας είναι λίγες: αλληλεγγύη, ενότητα και 

αγώνας, όλοι μαζί ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και τα αυτονόητα. 

Δυστυχώς για τον κλάδο μας και τα αυτονόητα πρέπει να τα διεκδικούμε.  

Όπως ειπώθηκε και από συναδέλφους, όταν το 2013 εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο και απερχόμενο σήμερα, η οριακή πλειοψηφία που μας έδωσε το 

Συνέδριο τότε ήταν 6-5 σε μια δύσκολη εποχή, με πολιτικές που τις είχαμε βιώσει 

τότε όλοι, αναλογιζόμενοι ακριβώς αυτό προτείναμε αναλογικό ψηφοδέλτιο ώστε 

να πάμε όλοι μαζί και να περισώσουμε ό,τι μπορούμε για τον κλάδο. Αντί αυτού, οι 

συνάδελφοι της πλειοψηφίας χωρίς καν να προβληματιστούν ή να συζητήσουν την 



πρότασή μας είχαν ήδη μοιράσει τις θέσεις και προχωρήσαμε σε προεδρείο όπως 

είναι ακόμη και σήμερα. Άλλωστε αυτός ήταν ο σκοπός τους.  

Ο σκοπός συγκρότησης του τότε ψηφοδελτίου Λιόντη, Κυριάκου, Ζαχαρίου, 

Οικονόμου, Μερτινού ήταν αυτό, η αποπομπή του Κώστα Αγγελίδη, του επί 17 

χρόνια προέδρου της Ομοσπονδίας, την οποία Ομοσπονδία και τους 

πρωτοβάθμιους Συλλόγους ο ίδιος είχε ματώσει για να γίνει. Αυτό βέβαια 

επετεύχθη αφού υπήρξε μια κατασυκοφάντηση εναντίον του γιατί ενώ ήταν θύμα 

των μνημονιακών πολιτικών με το νόμο 2024/2011 και ήτανε σε διαμάχη με το 

δημόσιο για την απόλυσή του θεωρήθηκε συνταξιούχος και η Ομοσπονδία αντί να 

είναι υπέρ της στήριξης των συναδέλφων που διώχθηκαν με τέτοιο βίαιο τρόπο όχι 

μόνο δεν το έκανε αυτό αλλά με πλειοψηφία πάλι 6 – 5 τον αντικατέστησε και από 

το διοικητικό συμβούλιο και παρά το γεγονός ότι σε προηγούμενες διοικήσεις 

συνάδελφοι που κατά τη διάρκεια της θητείας συνταξιοδοτούνταν μέχρι τη λήξη της 

θητείας και το επόμενο συνέδριο ήταν ενεργοί.  

Αντί να είναι η Ομοσπονδία μας υπέρ της διατήρησης του δημοσίου χαρακτήρα 

όλων των τεχνικών υπηρεσιών, της υπεράσπισης των ασφαλιστικών και 

συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, της δημόσιας, δωρεάν παιδείας, 

της κατοχύρωσης του πλαισίου άσκησης των μηχανικών του τεχνολογικού τομέα 

εκπαίδευσης, την περιφρούρηση των θέσεων εργασίας και το αντικείμενο εργασίας 

των μηχανικών ΤΕ και γενικότερα για όλους τους εργαζομένους. Ο κλάδος μας έχει 

ανάγκη και πρέπει να αντισταθεί, να επιβιώσει σε όλες αυτές τις αλλαγές που 

θίγουν εργασιακά. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοί μας να 

είναι ενεργοί. Την Ομοσπονδία την είχαν, την έχουν και θα την έχουν αρωγό. 

Αθ. Ράπτη: Συνάδελφε Στεφανή πρέπει να συντομεύεις. Ήδη έχεις περάσει το χρόνο 

σου. 

Κ. Στεφανής: Τελειώνω – τελειώνω. Δεν ξαναπήρα το λόγο συναδέλφισσα 

Αθ. Ράπτη: Το κατανοούμε αλλά πρέπει να τελειώσεις. 

Κ. Στεφανής: Μη με διακόπτεις θα τελειώσω. Σε δυο λεπτά θα τελειώσω. Ας 

αναλογιστούμε ο καθένας μας από τη δικιά του σκοπιά και ας βάλει πλάτη και 



στους ενεργούς πρωτοβάθμιους συλλόγους και στην Ομοσπονδία. Κλείνοντας ως 

μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου σας ενημερώνω ότι θα είμαι ξανά 

υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο που ήδη σας μοίρασε ένα δισέλιδο με μοναδικό 

στόχο να υπηρετήσουμε τον κλάδο και μόνο αυτό. Ούτε να σταθούμε απέναντι σε 

συναδέλφους, σε σύνολο τον κλάδο. Δε δέχομαι εγώ το διαχωρισμό πριν και μετά 

το 2001. Όλοι είναι συνάδελφοι, η πλειοψηφία δυστυχώς των συναδέλφων γιατί οι 

διορισμοί έχουν πάψει να γίνονται τα τελευταία πέντε χρόνια και δεν υπάρχουν 

συνάδελφοι μετά το 2001. Μακάρι να υπήρχαν και δεν έχουμε την πολυτέλεια να 

τους διαχωρίζουμε. Πιστεύω ότι παρά τη δύσκολη περίοδο που περνάμε υπάρχει 

και η φωτεινή πλευρά της πατρίδας μας και πρέπει να την υπερασπιστούμε. Σας 

ευχαριστώ. 

Αθ. Ράπτη: Ευχαριστούμε το συνάδελφο. Ο συνάδελφος Ηλιόπουλος και να 

ετοιμάζεται η Ευσταθία. 

Εκτός μικροφώνου. 

Στ. Ηλιόπουλος: Να σας καλησπερίσω και εγώ, ο Ηλιόπουλος ο Στέργιος είμαι από 

τη Δράμα. Πρέπει να δοθεί μια απάντηση εδώ πέρα μέσα γι΄ αυτό που ακούστηκε 

και στενοχωρήθηκα ιδιαίτερα και νομίζω πολλοί από σας. Συνάδελφοι είμαστε 

συνέχεια του μικρού Πολυτεχνείου, των ΚΑΤΕ, των ΚΑΤΕΕ, των ΤΕΙ, των ΑΤΕΙ. Μας 

ενώνει το Μηχανικοί ΤΕ. Δεν πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι διαχωρισμοί γιατί στο 

τέλος είμαστε 80 εδώ πέρα θα μείνουμε 80 άτομα. Ο καθένας την ατομικότητά του 

θα κοιτάει. Όχι εγώ τελείωσα πριν το 2001 εσύ μετά το 2001. Έτσι δεν μπορούμε να 

συνεχίσουμε. Και να κάνουμε ένα ερώτημα. Πρέπει να συνεχίσουμε σαν κλαδικό 

σωματείο; Πρέπει να συνεχίσουμε εφόσον έχουμε αυτήν την αντιμετώπιση από το 

κράτος. Γιατί έχει βγάλει κατά καιρούς κάποιους νόμους δεν έχει βάλει όμως αυτά 

τα απαραίτητα στοιχεία μέσα ώστε να πάρουμε αυτά τα βασικά που πολεμάμε 

χρόνια.  

Και θα πρέπει να πολεμήσουμε και για τα παιδιά που έρχονται πίσω από εμάς. Για 

τα επαγγελματικά δικαιώματα. Πρέπει να το δούμε και τότε ίσως θα πρέπει να 

σταματήσουμε να υφιστάμεθα σαν κλάδος, όταν θα υπάρχουν στέρεα 

επαγγελματικά δικαιώματα και όταν ο μηχανικός ΤΕ θα έχει το ρόλο που του 



αρμόζει μέσα στην ελληνική κοινωνία. Όσον αφορά τώρα το θέμα του Διοικητικού 

Απολογισμού. Άκουσα, άκουσα με ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα 

νοικοκύρεμα. Στο νοικοκύρεμα δε λέμε όχι όταν φάνηκε ότι πριν από αυτούς δεν 

είχαν αυτό το νοικοκύρεμα που έπρεπε ούτε αυτήν την ιδιαίτερη σχέση και την 

επαφή με τον κόσμο που άρχισε να αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια. Όμως ήταν 

σωστός ο δρόμος που ακολούθησαν; Ο δρόμος της επαφής με τους υπουργούς 

μέσα στα διάφορα υπουργικά γραφεία κλπ είναι αυτός που αποδίδει; Έχει 

αποδειχθεί ότι δεν αποδίδει. Αλλάζει ο υπουργός αλλάζει και η πολιτική ακόμα κι 

όταν είναι το ίδιο κόμμα. Και η πολιτική τόσα χρόνια ήταν ενάντια των μηχανικών 

ΤΕ. Γιατί; Γιατί έχουν περισσότερους ψήφους, κακά τα ψέματα κι έχουν 

περισσότερα άτομα μέσα στη Βουλή από τους μηχανικούς ΠΕ.  

Άρα αυτό που είπε κάποια στιγμή ο απερχόμενος πρόεδρος ότι καλύτερα να 

είμασταν 100 άτομα κάτω από το υπουργείο και να φωνάζαμε εγώ θεωρώ ότι είναι 

και ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος που έχουμε. Γιατί 5 άτομα 

όταν πηγαίνουν εκεί δε μπορούν να καταφέρουν και πολλά πράγματα, να μην 

μηδενίσουμε. Όντως αυτό που κάνουν είναι συνέχεια να αποκρούουν δηλαδή 

έχουμε συνέχεια μια αμυντική στάση σε αυτά που μας φέρνουνε. Δεν έχουμε 

επιθετική στάση κι επιθετική στάση είναι να συνεχίσουμε να ζητάμε το αυτονόητο. 

Να διεκδικήσουμε τα επαγγελματικά μας δικαιώματα.  

Μην το ξεχάσουμε αυτό. Δε με νοιάζει συνάδελφοι, όσο και να σας φαίνεται 

περίεργο το 6 και το 2‰ γιατί είναι ψίχουλα μπροστά σε αυτά που έχουμε χάσει. Κι 

εκεί θα πρέπει να κινηθούμε. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες 

συμμαχίες με όλους τους άλλους εργαζόμενους ώστε να μπορέσουμε να 

αποκτήσουμε ξανά αυτά που έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια. Δεν πρέπει να 

ξεχωρίζουμε από τους άλλους εργαζόμενους αλλά να φροντίσουμε όλοι μαζί να 

ανεβάσουμε το βιωτικό μας επίπεδο. Κι εδώ κάνω μια πρόταση στο προεδρείο. 

Ξανακάντε οκτάωρο τη συναδέλφισσα η οποία, είναι συναδέλφισσα η υπάλληλος 

της ΠΟΜΗΤΕΔΥ, ξανακάντε το οκτάωρο. Κόψτε και πρέπει να κόψετε από τα 

υπόλοιπα που έχουμε γιατί όντως αν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε 

173.000 ευρώ μείον την επόμενη τριετία. Οι εισπράξεις θα είναι γύρω στις 59.000 

και τα έξοδα θα είναι γύρω στις 232.000. Να κόψουμε. Συνάδελφοι είμαστε και στη 



εποχή της τεχνολογίας. Μερικά Διοικητικά Συμβούλια, όσο και να φαίνεται δύσκολο 

μπορούν να γίνουν με πολλούς και διάφορους τρόπους χωρίς να χρειάζεται να είναι 

η παρουσία των συναδέλφων εκεί. Με e-mail άμεσα. Όλοι είμαστε σε υπηρεσίες 

που θα μπορούσαμε να έχουμε κατευθείαν μετάδοση μεταξύ μας. Δηλαδή δεν είναι 

ανάγκη να έχουμε όλα αυτά τα έξοδα. Θα πρέπει να τα κόψουμε και θα πρέπει να 

κοπούν πάνω από το 1/3. Δηλαδή η λογική μας θα πρέπει να είναι 59.000 

εισπράττουμε – 59.000 θα πρέπει να είναι τα έξοδά μας. 

Αθ. Ράπτη: Συνάδελφε πρέπει να ολοκληρώνεις 

Στ. Ηλιόπουλος: Ναι. Θα ψηφίσω το Διοικητικό Απολογισμό για ένα και μόνο λόγο. 

Ότι βλέπω ότι πάει να γίνει μια αρχή. Θα πρέπει όμως να μπούμε πιο δυναμικά 

μπροστά. Θα ψηφίσω λευκό στον οικονομικό απολογισμό και για τον 

προϋπολογισμό που μας έχουν δώσει και ήταν αρνητικός αλλά και γιατί 

στενοχωρήθηκα πολύ που δε δώσαμε ιδιαίτερη σημασία σε μια συνάδελφο, την 

κάναμε από οκτάωρο – εξάωρο. 

Αθ. Ράπτη: Ευχαριστούμε το συνάδελφο. Η συναδέλφισσα Ευσταθία Τσιλίρη και να 

ετοιμάζεται ο συνάδελφος Αλεξάκης. 

Ευστ. Τσιλίρη: Λοιπόν συνάδελφοι, θέλω να πως ότι οι ομιλίες των συνέδρων όχι 

τόσο της Διοίκησης, της απερχόμενης, της νυν, της προηγούμενης κλπ. Οι ομιλίες 

των συνέδρων φαίνεται ότι αρχίζουν να αναδεικνύουν τα προβλήματα και του 

κλάδου αλλά και συνολικότερα των εργαζομένων. Θεωρώ ότι ο κλάδος μας δεν 

είναι αποκομμένος από την κοινωνία και εδώ αν μέχρι πριν λίγο μας έβλεπε κανείς 

θα νόμιζε ότι εμείς είμαστε από άλλο πλανήτη. Ζούμε και το ξέρω αυτό όλοι ότι το 

ζούμε στο πετσί μας τα προβλήματα που ζει όλος ο κόσμος καθημερινά έχουμε 

μειώσεις μισθών, έχουμε χτύπημα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, δεν έχουμε 

πλέον υγεία, οι συντάξεις είναι για κλάματα, το νέο μισθολόγιο δυστυχώς και με την 

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ είναι χαμηλότερο από τα προηγούμενα σε αρκετούς από 

τους συναδέλφους, ιδιαίτερα τους καινούριους και κρατάει μια προσωπική 

διαφορά, μας καθηλώνει δηλαδή στο μισθολόγιο του Μητσοτάκη και μην 

κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας ακόμα κι όταν έχεις την προσωπική διαφορά 

και την κρατάς μέχρι το ’18 η ουσία είναι ότι καθηλώνεσαι στο μισθολόγιο του 



Μητσοτάκη που δεν έδωσε βαθμούς, που δεν έδωσε κλιμάκια, που έμεινε ο μισθός 

πιο κάτω απ’ ότι ήταν κλπ. 

 Έχουμε μπροστά μας νέο συνδικαλιστικό νόμο, ο οποίος θα χτυπήσει όλα τα 

δικαιώματα στην απεργία, στις συνελεύσεις, θ’ αλλάξει δηλαδή όλος ο 1264 που 

σήμερα δίνει κάποια συνδικαλιστικά δικαιώματα. Από 1/1/2017 έρχεται η 

αξιολόγηση, η στοχοθεσία και η σύνδεση του μισθού με την παραγωγικότητα και 

τους στόχους δεν ήρθαν από τον ουρανό ούτε είναι μνημονιακές πολιτικές γενικές 

και αόριστες μιας τρόικας ή τέσσερις που έχουν γίνει τώρα ή 44 είναι συγκεκριμένες 

κυβερνητικές πολιτικές. Αυτήν δηλαδή την πολιτική που τη ζητάει η τρόικα κάποια 

κυβέρνηση την υπηρετεί, την εξυπηρετεί και μάλιστα ίσως καλύτερα και από τους 

ίδιους.  

Έχουμε λοιπόν την  προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά, έχουμε τη σημερινή 

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, οι οποίοι δυστυχώς για τους εργαζόμενους και για τον 

κλάδο ακολουθούν την ίδια πολιτική. Ποια πρέπει να είναι η απάντηση των 

εργαζομένων; Και αυτό δεν το είδαμε ούτε από την απερχόμενη διοίκηση που εγώ 

να της δώσω 40 ελαφρυντικά,  ότι ήταν καινούριοι, ότι πήραν μια διοίκηση που δεν 

ξέραν ότι, ότι όμως ο στόχος μιας Ομοσπονδίας δεν είναι μόνο το νοικοκύρεμα ούτε 

κυρίως αν θέλετε τη γνώμη μου το νοικοκύρεμα. Υπάρχουν Ομοσπονδίες, οι οποίες 

έχουν ελάχιστα λεφτά, δεν έχουν γραφεία, δε μετακινούνται τα μέλη της διοίκησής 

τους παρά με δικά τους έξοδα, δεν έχουν να πληρώσουν τους συνέδρους τους κλπ 

κι όμως και συνελεύσεις κάνουν οι Σύλλογοι και οι συνάδελφοι κινητοποιούνται και 

τα διοικητικά συμβούλια λειτουργούνε κλπ. Δεν είναι τα λεφτά στις Ομοσπονδίες το 

άπαν.  

Το ζήτημα είναι τι πολιτική έχεις, τι πολιτική ακολουθείς. Και είπε ένας συνάδερφος 

προηγούμενα, από τη Δράμα έμαθα ότι είναι κι έχει απόλυτο δίκιο ότι κινητοποίηση 

και δραστηριοποίηση μιας Ομοσπονδίας δεν είναι η συνάντηση με τον υπουργό και 

η φωτογραφία μαζί του. Κινητοποίηση είναι να έχεις τον κόσμο στο δρόμο και 

δυστυχώς και εγώ δε λέω ότι δεν έχουν τέτοια πρόθεση οι συνάδελφοι ούτε μπορώ 

να τους πω ότι έχουν ούτε ότι δεν έχουν. Λέω αυτό που βλέπω ότι όχι μόνο τα τρια 

τελευταία χρόνια αλλά και τα προηγούμενα, από τότε δηλαδή που χάσαμε το 3‰ ο 



κλάδος κατέρρευσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυσκολία στη συσπείρωση των 

συναδέλφων, δυσκολία να δώσουνε συνδρομή, δυσκολία να έρθουν στη 

Συνέλευση. Θα μου πείτε είναι μόνο σε μας; 

Αθ. Ράπτη: Συναδέλφισσα να ολοκληρώνεις 

Ευς. Τσιλίρη: Ναι αγαπητή μου συναδέλφισσα. Δεν έχει γενικότερα το κίνημα 

πρόβλημα; Βέβαια έχει γενικότερα το κίνημα πρόβλημα. Όμως το ζήτημα είναι θα 

το αλλάξουμε αυτό; Είμαστε διατεθιμένοι; Και ποιοι είναι εκείνοι που μπορούν να 

πάνε την κατάσταση μπροστά; Να την αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι δεν 

μπορούμε να περιμένουμε από τον… πώς τον λένε αυτόν; Τον Σπίρτζη ας πούμε, ο 

οποίος έχει γίνει χαμαιλέοντας από πράσινος έγινε ροζ και δεν ξέρω και τι άλλο 

χρώμα θα αλλάξει. Ήμαρτον δηλαδή και να στηριζόμαστε στον πρώην πρόεδρο του 

ΤΕΕ ότι θα μας λύσει τα ζητήματα. Τα ποδαράκια μας, η φωνή μας και η 

αγωνιστικότητα του κλάδου είναι αυτή που μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση. 

Μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους που όλοι πλήττονται από την ίδια πολιτική. 

Ευχαριστώ. 

Αθ. Ράπτη: Ευχαριστούμε τη συναδέλφισσα Τσιλίρη, ο συνάδελφος Αλεξάκης και να 

ετοιμάζεται η συναδέλφισσα Μανουσογιάννη. 

Δ. Αλεξάκης: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι. Είναι γεγονός ότι έχουμε πολλά 

πράγματα να διεκδικήσουμε και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρα από τις 

διεκδικήσεις τις δικές μας έχουμε χρέος να διεκδικήσουμε και για τους επόμενους. 

Όπως εμείς παραλάβαμε μια κατάσταση από τους παλαιότερους έτσι πρέπει κι 

εμείς να κλείσουμε με πιο ευοίωνες προοπτικές αυτήν την Ομοσπονδία στους 

επόμενους και να χαράξουμε δρόμους, οι οποίοι θα είναι αξιοπρεπείς στους 

επόμενους. Και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να βλέπουμε την αλήθεια κατάματα και 

εννοώ ότι θα πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες για ενημέρωση των σπουδαστών 

των ΤΕΙ. Να τους εξηγούμε ακριβώς τι συμβαίνει στον κλάδο προκειμένου κι εκείνοι 

να κατανοήσουν ότι έχουν μπει σε μια δίνη και είναι απαιτητό να συμμετέχουν 

ενεργά στον αγώνα. Και να βάζουν στις διεκδικήσεις σαν φοιτητικό κίνημα την 

αποκατάσταση των επαγγελματικών δικαιωμάτων στον κλάδο. Από κει και μετά 

όμως θα πρέπει να υπάρξει μια διερεύνηση.  



Βεβαίως συμφωνούμε όλοι σ’ αυτό που είπε και ο πρόεδρος και σ’ αυτό που είχε 

ειπωθεί και παλιότερα ότι υπάρχουν οι μηχανικοί εφαρμογής και υπάρχουν και οι 

μηχανικοί που θα ασχοληθούν με την επιστήμη και την έρευνα. Όμως επειδή 

γίνεται μπάχαλο εδώ και δεκάδες χρόνια στη Ελλάδα πρέπει να δούμε πώς θα 

προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα διότι όπως ξέρουμε η συντεχνία του ΤΕΕ έχει 

παγιωθεί και δυστυχώς εμείς είμαστε… τους ακολουθούμε γιατί είναι πιο ισχυροί 

από μας. Λοιπόν, από την άλλη, ο συνάδελφος ο Παπαϊωάννου και ο Κωστόπουλος 

εξέφρασαν τις καλές διαθέσεις τους, δόθηκε εξήγηση αγαπητέ Γιάννη για τις 

δαπάνες που δεν εξήγησε ακριβώς ο συνάδελφος ο πρόεδρος ότι συνδυάσετε και 

άλλα ταξίδια προκειμένου ας πούμε να προσφέρετε ανέξοδα όμως δεν έγινε 

αντιληπτό σε τι πετύχαμε και τι έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα στα δύο 

χρόνια αυτά που έχετε αναλάβει τη διοίκηση του Ινστιτούτου. Μάλιστα, ανέφερε ο 

συνάδελφος ο Κωστόπουλος, πέρα από κάποιες συναντήσεις δεν ειπώθηκε κάτι 

άλλο. Μάλιστα ο συνάδελφος ο Κωστόπουλος ανέφερε ότι έπρεπε να πάτε σε 

κάποια σεμινάρια ιδιωτικά εταιρειών, όπως σημείωσα για να μάθετε πώς θα 

συντάξουν φάκελο διαχείρισης. Αυτό είπε ο συνάδελφος Κωστόπουλος. 

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Ράπτη: Συναδέλφισσα στην τοποθέτησή σου διευκρίνησε ότι θέλεις. Μην 

παρεμβαίνεις.  

Δ. Αλεξάκης: Για να πάει όμως κάποιος να πάρει διαχειριστική επάρκεια πρέπει να 

έχει οριστεί ρητά στο επιχειρησιακό πρόγραμμα το αντίστοιχο σα δικαιούχος. 

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες δεν είναι νομίζω επιδίωξη να φτιάξουμε ένα 

όργανο προθέσεων. Πρέπει να έχουμε ένα όργανο δράσης με συγκεκριμένες 

δράσεις, οι οποίες να έχουν θετικό αντίκτυπο στο έργο της Ομοσπονδίας και στον 

κλάδο. Εγώ αυτό ζήτησα να εξηγηθεί και αυτό πρέπει να απαιτήσουμε εφεξής. 

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Ράπτη: Συναδέλφισσα μην παρεμβαίνεις. Είναι δικαίωμά του να μιλήσει απλά 

παρακαλώ το συνάδελφο Αλεξάκη να συντομεύσει. 



Δ. Αλεξάκης: Συναδέλφισα δεν έχεις εμπειρία στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

ούτε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης πώς είναι οι διαδικασίες οι 

διαχειριστικές και βεβαίως νομίζω ότι μπορείς έτσι να τοποθετείσαι… Βέβαια 

προβληματ5ίζει το γεγονός ότι ο συνάδελφος Κωστόπουλος είπε ότι είναι ανάγκη 

για πρόσληψη στελεχών προκειμένου να ανταποκριθούμε στις λειτουργικές 

ανάγκες του Ινστιτούτου.  

Αυτό βέβαια δεν έχει συνεκτιμηθεί ούτε έχει αναφερθεί από τον πρόεδρο κατά το 

διοικητικό απολογισμό. Για την έμπρακτη συμμετοχή που είπε κάποιος 

προηγούμενα συνάδελφος και ξέχασε να αναφερθεί ο συνάδελφος ο Λιόντης ο 

πρόεδρος, του ΣΥΜΗΔΥΑΝ στις ενέργειες της Ομοσπονδίας θέλω να σας πω το εξής: 

Επειδή διετέλεσα και ταμίας του ΣΥΗΔΥΑΝ. Ότι σε μια προσφυγή που κάναμε σε 

συνεργασία με την ΠΟΜΕΔΥ, την  οποία χάσαμε όπως είπε ο συνάδελφος ο 

πρόεδρος, ο ΣΥΜΗΔΥΑΝ συνέβαλε πέρα από τη συνεργασία και 2500 ευρώ 

χρηματικά προκειμένου να γίνει η προσφυγή άσχετα αν τη χάσαμε ή όχι. Επίσης 

πρόεδρε ήθελα να πω το εξής: Δεν είναι απάντηση ότι το ΔΣ για δαπάνη τηλεφώνου 

πήραν μια απόφαση να ξοδέψουν 10500. Απάντηση είναι κάποια άλλη. Και βέβαια 

όλες οι ερωτήσεις γίνονται όχι γιατί ξοδέψαμε τόσα κατόπιν αποφάσεων αλλά να 

δούμε, όπως είπε και κάποιος συνάδελφος τι μπορούμε να μειώσουμε ενόψει της 

επόμενης τριετίας και της επόμενης εξαετίας προκειμένου να μην έχουμε κλείσιμο 

της Ομοσπονδίας λόγω μη κάλυψης λειτουργικών εξόδων. Γι’ αυτό ήταν οι 

ερωτήσεις. Αλλά και για τη χρησιμοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας για να γίνονται 

συνεννοήσεις και να αποφευχθεί ένα μεγάλο έξοδο μετακινήσεων που είναι 40.000 

ευρώ. 

Αθ. Ράπτη: Συνάδελφε Αλεξάκη ολοκλήρωνε 

Δ. Αλεξάκης: Και βέβαια, ένα τελευταίο που ήθελα να πω επειδή αναφέρθηκε 

στους καταστατικούς σκοπούς το λαϊκό συμφέρον πέραν των άλλων υπάρχει μια 

συμφωνία διατλαντική και η ΤΤΙΡ και η CETA όπως πιθανό να γνωρίζετε που είναι 

επώδυνες σε όλον τον κόσμο. Ένα θα σας πω απαγορεύουν σε περίπτωση 

ιδιωτικοποίησης την επανεθνικοποίηση οποιασδήποτε επιχείρησης. Άρα για να μην 



τα λέω κι αργότερα, νομίζω ότι ετούτη η Συνέλευση θα πρέπει να βγάλει ένα 

ψήφισμα καταδικαστικό ευχαριστώ. 

Αθ. Ράπτη: Ευχαριστούμε το συνάδελφο Αλεξάκη, η συναδέλφισσα Μανουσογιάννη 

και να ετοιμάζεται ο συνάδελφος Κουμούτσος. 

Νίκη Μανουσογιάννη: Συνάδελφοι εγώ θα είμαι πολύ σύντομη για να μη 

χρειαστεί… Με πολύ λίγα λόγια θα σας πω γιατί εγώ καταψήφισα τον απολογισμό 

στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Ράπτη: Ας βγει κάποιος έξω να τους πει να κάνουν ησυχία  

Νίκη Μανουσογιάννη: Δε με αποσυντονίζουν δεν πειράζει… 

Εκτός μικροφώνου  

Νίκη Μανουσογιάννη: Εγώ θα ήθελα απλά να περιγράψω συναισθηματικά τι 

βίωσα αυτήν την περίοδο. Το ό,τι χειρότερο για μένα είναι που ομολογώ δεν το έχω 

ξεπεράσει αυτά τα τρία χρόνια ήταν αυτό το «φέρτε τα κλειδιά τώρα» στην πρώτη 

συνεδρίαση. Αλλά και αν δεν τα φέρετε αν κάποιος τα κρατήσει εμείς να ξέρετε θα 

αλλάξουμε την κλειδαριά. Ούτε κλέφτης ή κλέφτρα ήμουνα ούτε είχα σκοπό να μπω 

κάποιο βράδυ να πάρω τα απόρρητα αρχεία.  

Και ομολογώ ότι με στενοχώρησε ακόμα περισσότερο που αυτά τα λόγια τα 

άκουσα, προφανώς ήταν απόφασή τους δε λέω ότι κάποιος τα είπε μόνος του διότι 

θα του λέγαν οι άλλοι όχι, τα άκουσα από το συνάδελφο, χρησιμοποίησα τη λέξη 

συνάδελφος παρόλο που τελευταία έχω αρχίσει να σκέφτομαι αν πρέπει να τη 

χρησιμοποιώ για ορισμένους, από το Μερτινό που εκτός των άλλων ήταν και 

Β΄αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αττικής, ο οποίος συστεγαζόταν μαζί με την 

Ομοσπονδία. Και ρωτάω εγώ αν εσείς ήσασταν σ’ αυτό το Σύλλογο θα συνεχίζατε σ’ 

εκείνο το χώρο να είσαστε; Όχι. Σ’ αν χώρο που εγώ με θεωρούν ύποπτη να πάρω 

τα απόρρητα αρχεία και τέτοια, εγώ δε θα μπορούσα να παραμείνω ούτε θα 

μπορούσα να είμαι εκεί υπό κηδεμονία δηλαδή να είναι και κάποιος άλλος να με 

εποπτεύει.  



Γι΄αυτό λοιπόν αναγκαστήκαμε και σα Σύλλογος να αποχωρήσουμε. Αυτό ομολογώ 

ότι ακόμα και σήμερα με ενοχλεί αφάνταστα. Θα πω για κάποια πράγματα που είπε 

και ο πρόεδρος. Περιοδικό ΔΟΚΟΣ: Ναι ήμουνα στη συντακτική επιτροπή, ναι 

διαφώνησα, κάποια από αυτά που λέω για να ξέρετε, τα περισσότερα δεν τα λέω 

σήμερα. Σήμερα τα λέω σε σας. Έχω το θάρρος και λέω ότι διαφορά έχω σ’ αυτόν 

που το έχω. Ο Στέφανος ο Λιόντης μπορεί να επιβεβαιώσει ότι του έχω στείλει 

αρκετά e-mail που του λέω που διαφωνώ που του λέω το ένα, που του λέω το άλλο. 

Λοιπόν Περιοδικό ναι ήμουνα συντακτική επιτροπή.  

Για μένα η συντακτική επιτροπή παίρνει την ύλη, φτιάχνει το περιοδικό. Δεν παίρνει 

ένα έτοιμο περιοδικό να πει τι; Τι ωραίο που είναι; Λέει δεν έγραφε κανείς άρθρο. 

Λέω ρε παιδιά εγώ μπορώ να γράψω. Η απάντηση: Μερτινός ναι λέει κοίταξε, εμείς 

φωτογραφίες δε βάζουμε λες και ήθελα εγώ να δω τη φωτογραφία μου. Το 

χειρότερό μου είναι να βλέπω τη φωτογραφία μου. Το περιοδικό σταμάτησε κάποια 

στιγμή ναι εγώ δεν μπορούσα με αυτές τις συνθήκες παραιτήθηκα από τη 

συντακτική επιτροπή. Προτάθηκαν ένα σωρό ονόματα, από τότε δεν ξέρω τι έγινε. 

Δε στέλνεται με τα e-mail λέει.  

Ναι έχουμε ένα site όμως που λέμε ότι το έχουν επισκεφθεί 50.000 μοναδικοί 

επισκέπτες. Θα μπορούσε να μπαίνει εκεί να το βλέπουνε 50.000 οι 50.000 είναι 

περισσότεροι από τα 100 200 300 e-mail που θα στέλναμε και αυτό σταμάτησε 

όμως και όχι γιατί εγώ δεν ήθελα να συνεργαστώ. Και ξέρουν πολύ καλά ότι σε όσες 

περιπτώσεις παρόλες τις διαφορές μας προσπάθησα να βρούμε λύση, προσπάθησα 

να πω βρε παιδιά δεν είναι έτσι το έγγραφο σωστά να το γράψουμε να 

διορθώσουμε το λάθος. Όλη η προσπάθεια ήταν πόσο καλά τα κάνουμε εμείς και 

πόσο άσχημα τα κάνανε οι προηγούμενοι.  

Μα εσείς μας ξέρετε. Ποιοι ήταν οι προηγούμενοι και ποιοι ήταν τώρα; Ποια άτομα 

ήταν διαφορετικά; Ας πιάσουμε τα παλιά πρακτικά να δούμε ποιες ήταν οι 

διαφοροποιήσεις, ποιες ήταν οι προτάσεις. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο ήμασταν με τους 

περισσότερους από αυτούς. Ποιες ήταν οι διαφορετικές προτάσεις που είχαν στα 

πρακτικά σ΄αυτά που φαίνεται που δεν τις εφαρμόζαμε. Μαζί τις παίρναμε τις 

αποφάσεις. Τις περισσότερες φορές τώρα οι αποφάσεις ναι υπήρξαν κάποιες που 



ήταν ομόφωνες, τις πιο κρίσιμες αποφάσεις τις παίρνανε στα συμβούλια που δεν 

ήμασταν εμείς. Και θα πεις γιατί δεν ήσουνα; Ναι το ότι μένει κάποιος στην Αθήνα 

δεν είναι δεδομένος 30 μέρες το μήνα. Ποτέ δε ρωτηθήκαμε αν μπορούμε να 

είμαστε. Αρκεί να ήταν οι έξι. Τώρα είμαστε εμείς δεν είμαστε, δεν πειράζει. Κι αν 

δει κάποιος τα πρακτικά, μα τυχαίο είναι αυτό; Σε όποιο δεν είμαστε συζητούνταν 

10 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Τι άλλο να πώ δε βλέπω κιόλας. Εν πάσει 

περιπτώσει δε θέλω να πω περισσότερα γιατί… Θεωρώ όμως ότι ένα Διοικητικό 

Συμβούλιο και εύχομαι το επόμενο να λειτουργήσει στο πνεύμα της συνεργασίας 

και όχι στο πνεύμα εμείς είμαστε πλειοψηφία, αποφασίζουμε δε μας ενδιαφέρει αν 

εσείς συμφωνείτε ή όχι, δε μας ενδιαφέρει αν έρχεστε ή όχι γιατί έτσι κι αλλιώς θα 

γίνει το Συμβούλιο, χωρίς συνεργασία δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ αποτέλεσμα. 

Το να προσπαθούμε εκεί μέσα ο ένας να βγάλει το μάτι του άλλου ή να δείξει ότι 

εγώ είμαι καλύτερος από σένα δεν οδηγεί πουθενά. Εύχομαι το επόμενο Διοικητικό 

Συμβούλιο να καταφέρει να βρει τον τρόπο να υπάρχει συνεργασία, ενημέρωση, να 

παίρνονται ει δυνατόν ομόφωνες οι αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ 

Αθ. Ράπτη: Ευχαριστούμε τη συναδέλφισσα Μανουσογιάννη, ο συνάδελφος 

Κουμούτσος και να ετοιμάζεται ο συνάδελφος Βασίλης Οικονόμου. 

Αθ. Κουμούτσος: Συνάδελφοι θα αρχίσω με ένα θέμα που είναι γνωστό και 

σχετίζεται με την κρίση που διανύει η χώρα. Έχετε ακούσει νομίζω όλοι σας το 

γνωστό δόγμα του σοκ. Έχει επηρεάσει τη χώρα μας, όσοι το έχετε διαβάσει θα το 

ξέρετε, όσοι δεν το έχετε  διαβάσει να το διαβάσετε. Δεν είναι τυχαίο ότι αφορά και 

το συνδικαλιστικό κίνημα, την αυτοδιάθεση του συνδικαλιστικού κινήματος ώστε ο 

λαός να είναι υποταγμένος στα συμφέροντα της πλουτοκρατίας και του κεφαλαίου. 

Όμως το συνδικαλιστικό κίνημα οφείλει τόσο κλαδικά όσο και επιστημονικά του 

ίδιου χώρου να ενώνει απόψεις, ιδέες, προτάσεις. Να συναποφασίζει, να παλεύει. 

Είμαι από αυτούς που το έχω κάνει πράξη στη ζωή μου και το ξέρουν οι πιο πολλοί 

τόσο στην Ομοσπονδία όσο και στην ΕΕΤΕΜ ότι πρέπει να βγούμε από το γραφείο, 

από τη καρέκλα στο πεζοδρόμιο, στον αγώνα. Δε διεκδικείς τίποτα με τις επισκέψεις 

στους Υπουργούς.  



Εμείς το κάναμε πράξη μαζί με την ΕΕΤΕΜ Αχαΐας καταφέραμε για πρώτη φορά 

στην ιστορία στον πρόεδρο της Δημοκρατίας με όλα τα μέσα ενημέρωσης παρόντα. 

Στην υπουργό παιδείας παρούσα. Πήραμε δημόσια δέσμευση. Για πρώτη φορά 

στην ιστορία να δέεται ότι έχετε δίκιο και είναι απαράδεκτο να μην έχετε 

δικαιώματα. Όπως είχα καλεστεί και στην Ομοσπονδία ως μέλος της ΚΔΕ της 

ΕΕΤΕΜ, εκεί τους είχα πει Συνάδελφοι πρέπει να παλέψουμε, πρέπει να βγούμε από 

αυτήν την καρέκλα θέλουμε στόχους και πρέπει να σταματήσει αυτή η διχόνοια 

μεταξύ ΕΕΤΕΜ και ΠΟΜΗΤΕΔΥ γιατί να υπάρχουνε συνάδελφοι γραφεία της ΕΕΤΕΜ 

και γραφεία της ΠΟΜΗΤΕΔΥ. Γιατί να υπάρχει Ινστιτούτο της ΠΟΜΗΤΕΔΥ και 

Ινστιτούτο της ΕΕΤΕΜ. Τι εξυπηρετεί; Ένας κλάδος δεν είμαστε; Μια οντότητα δεν 

είμαστε; Το τεχνικό επιμελητήριο έχει 10 Ινστιτούτα; 10 γραφεία; Υπάρχει κάλυψη 

πάντα του τεχνικού επιμελητηρίου της ΕΜΔΥΔΑΣ; Συναποφασίζουν ενώνονται. 

Εδώ… Θα προσχωρήσω στην άποψη της προηγούμενης συναδέλφισσας που 

παρόλο που με χωρίζει συνδικαλιστικά μεγάλο κενό οφείλει και αυτή και η 

προηγούμενη να ενώνει τις φωνές, να προσπαθούνε. Κι η διοίκησης οφείλει να 

είναι ηγέτης της ένωσης. Της συνένωσης απόψεων και προτάσεων, να οργανώνει, 

να βάζει προβληματισμούς στη βάση. Όχι με χαρτά. Πλέον τα χαρτιά τελειώσανε. 

Έχουμε γράψει δεκάδες τόνους χαρτιά για τον κλάδο. Όμως την ουσία δεν κάναμε, 

δε βγήκαμε στην κοινωνία να το πούμε δυνατά. Ποια οικογένεια σήμερα δεν έχει 

και ένα φοιτητή στα ΤΕΙ; Οι πάντες.  

Δε μας χωρίζει  τίποτα. Και πρέπει να δώσουμε και ένα μάθημα στο μεγάλο μας 

αντίπαλο. Δεν είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο συνάδελφοι, γιατί κάνετε πολλοί 

λάθος. Είναι αυτοί που λέγονται πρόεδροι ΤΕΙ. Αυτοί που καβαλήσαν το καλάμι σε 

μια νύχτα. Που βάλανε το Α το στερητικό Α. Ποιος νομοθέτης λέει νόμος υπάρχει 

ΑΤΕΙ; Για πες τε μου ένα νόμο, μια εγκύκλιο. Βρέστε μου κάπου που το λέει. Γιατί 

δεν το καταγγέλουνε; Εγώ σαν Αχαΐα το έχω κάνει. Γιατί δεν το καταγγέλλει ο 

φορέας; Αυτοί είναι οι αντίπαλοι. Δυστυχώς αυτοί με το δικό μας το ψωμί, με το 

δικό μας τον ιδρώτα, παράγουν, τι παράγουν; Παραγωγή προϊόντος τι είναι; Είναι οι 

φοιτητές. Τι παράγουν; Παράγουν επιστήμονες σ’ ένα λευκό χαρτί. Αυτοί είναι οι 

πολέμιοι πρώτα. Γι’΄αυτό προτείνω: Από αυτό το βήμα, δε θα ξαναπάρω το λόγο. Η 

επόμενη διοίκηση της ΠΟΜΗΤΕΔΥ και της ΕΕΤΕΜ στο επόμενο συνέδριο που θα τα 



πω πάλι εκεί να σταματήσει αυτή η διχόνοια. Να σταματήσει εγώ ή εσύ. Να 

σταματήσει αυτή η διαχωριστική γραμμή. Δεν υπάρχει πολυτέλεια άλλη πλέον. 

Φτάσαμε στον πάτο. 

Προεδρείο: Συνάδελφε, συγνώμη επειδή η τοποθέτηση πάνω στο Διοικητικό και 

Οικονομικό απολογισμό κι επειδή ο χρόνος μας πιέζει να είναι πάνω στο θέμα. 

Αθ. Κουμούτσος: Δεν είδαμε στοιχεία τέτοια που να βάζουν θέματα ενότητας του 

κλάδου, να βάζουν την προοπτική του κλάδου. Μπορεί να υπήρξαν προβλήματα 

διοικητικά ναι δε σταματάμε. Η ζωή συνεχίζεται. Προχωράμε. Διορθώνουμε τα 

λάθη, δημιουργούμε κανόνες, βάζουμε στόχους καινούριους. Δεν τους είδα τους 

στόχους που έχουν βάλει. Ποιους στόχους έβαλε η προηγούμενη διοίκηση. Δεν τους 

είδα στον απολογισμό. Όσο για τα οικονομικά: Δεν έχω να πω τίποτα αλλά ο 

συνάδελφος ο Κουνάκος άφησε κάτι σημαντικό. Δεν μπορείς να παραλαμβάνεις ένα 

χαρτί χωρίς υπογραφές ή βιβλία. Αν δεν υπάρχουν υπάρχει θέμα. Και όφειλε η 

διοίκηση η απερχόμενη όταν παρέλαβε να το θέσει. Να πάρει θέση. Δεν 

παραλαμβάνουμε κάτι που δεν έχουμε χαρτιά. Να μην υπάρχουν σκιές. Ευχαριστώ. 

Προεδρείο: Ευχαριστούμε το συνάδελφο. Ο συνάδελφος Οικονόμου και θα 

παρακαλέσω να τοποθετηθούμε πάνω σ’ αυτό που λέει το πρόγραμμα, δηλαδή 

τοποθέτηση πάνω στο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό λίγο σύντομα. 

Παρακάτω είναι το σχέδιο δράσης. Εκεί θα τοποθετηθούμε πάλι. 

Β. Οικονόμου: Συνάδελφοι θα είμαι αρκετά σύντομος. Ο λόγος που ζήτησα να 

πάρω το λόγο είναι ότι θεωρώ ότι εδώ πέρα έτσι όπως έχουμε ακολουθήσει τη 

διαδικασία κάπου δεν τα κάναμε σωστά τα πράγματα. Υπήρξαν μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν αντιρρήσεις για τη δράση, όπως ήταν ο 

συνάδελφος ο Μπαϊκούσης, τον οποίο τιμώ για την πορεία του στον κλάδο, στον 

οποίο δόθηκε χρόνος 20 λεπτών.  

Άρα λοιπόν άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία θα θέλουν να 

εκφραστούν και να πουν κι αυτά τη γνώμη τους δε θα έχουν αυτόν το χρόνο 

αναμφισβήτητα. Το δέχομαι αυτό, το αποδέχομαι. Αλλά δεν μπορεί πάντα κάποια 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μη μιλάνε. Έχουμε άποψη, έχουμε γνώμη και 



οφείλουμε να πούμε δυο πραγματάκια. Καταρχάς: Να μιλήσουμε για τους 

συναδέλφους που τους βλέπω απέναντί μου που τοποθετήθηκαν που ζητήσανε να 

υπάρχουν σοβαρές δράσεις της Ομοσπονδίας και να διαφυλάξουμε το μέλλον του 

κλάδου. Αυτό το πράγμα θα το συζητήσουμε λίγο παρακάτω είναι ένα άγχος και μια 

αγωνία πιστεύω όλων μας. Θα πρέπει να είναι το κύριο το οποίο μας απασχολεί. Οι 

προσωπικές αντεκδικήσεις μελών παλαιότερων διοικητικών συμβουλίων δεν έχουν  

χώρο σ΄αυτήν τη αίθουσα είναι παρελθόν. Βρέθηκα κι εγώ λοιπόν για να 

περιγράψω δυο πραγματάκια σ’ ένα διοικητικό συμβούλιο σα νέο μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου, το μόνο νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν 

είχε σχέση με αυτήν τη διαδικασία.  

Προσπάθησα να τηρήσω ισορροπίες ενότητας. Όχι να ζυγίσω και να μετρήσω. Η 

ενότητα είναι πού σημαντική και ι διαφωνίες εάν υπάρχουν θα πρέπει να υπάρχουν 

για σοβαρά ζητήματα όχι για ζητήματα προσωπικά, όχι γιατί χτες είμασταν μαζί, 

σήμερα είμαστε χώρια, αύριο δεν ξέρω που θα είμαστε. Να βάζουμε μπροστά τον 

κλάδο, να βάζουμε την επιβίωση της Ομοσπονδίας, τα οικονομικά της Ομοσπονδίας 

είναι πάρα πολύ σημαντικά αλλά τα οικονομικά είναι το όχημα που θα μας 

οδηγήσει στο μέλλον. Νομίζετε ότι αν τα οικονομικά δεν είναι καλά, είναι χάλια, 

είναι ανύπαρκτα αλλά υπάρχουν 5 – 10 άνθρωποι ζωντανοί και 5 σύλλογοι ζωντανοί 

που λειτουργούν από 5 ανθρώπους με αυτοθυσία όπως λειτουργούμε όλα αυτά τα 

χρόνια, η Ομοσπονδία δεν μπορεί να έχει επιτεύγματα; Μπορεί να έχει επιτεύγματα 

και χωρίς οικονομικά στοιχεία. Δράση να έχουμε, ενότητα να έχουμε και να μην 

ξεχνάμε στο παρά πέντε εκλογών ότι το πρόβλημά μας είναι η δράση και δεν είναι 

το πρόβλημα η συγκρότηση των ψηφοδελτίων, η συγκρότηση των παρατάξεων, η 

συγκρότηση τάσεων, απλώς και μόνο για να εκλεγούμε, απλώς και μόνο για να 

κάνουμε αντιπολίτευση σε μια επόμενη διοίκηση. Αν πέσουμε σ’ αυτήν τη λούμπα 

χαθήκαμε. Παρακάτω στο πρόγραμμα δράσης να βάλουμε τους στόχους από κοινού 

και να κριθούμε από κοινού είτε αύριο εκλεγούμε είτε αύριο δεν εκλεγούμε είτε 

είμαστε στο προεδρείο της Ομοσπονδίας είτε είμαστε αντιπολίτευση τα ης 

Ομοσπονδίας και να προσπαθήσουμε αν δεν μπορούμε τώρα, αύριο να βάλουμε τις 

κοινές γραμμές του αγώνα, Τίποτ΄ άλλο. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο Οικονόμου. Ο συνάδελφος Κουνάκος 



Κ. ΚΟΥΝΑΚΟΣ: Συνάδελφοι, μπήκανε δύο θέματα προσωπικά από τους 

συναδέλφους, τη συνάδελφο τη Μανουσογιάννη, όχι τη συνάδελφο Μπρίλη και το 

μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής, τον θανάση τον Κονίδα. Σε ότι αφορά θα μιλήσω 

την Ελεγκτική Επιτροπή και στην πρώτη τοποθέτησή μου για τον έλεγχο της 

Ελεγκτικής Επιτροπής αναφερόμουν στην Ελεγκτική επιτροπή. Δεν αφορούσε το 

θέμα του οικονομικού απολογισμού του πρώην Συμβουλίου σε ό,τι έχει να κάνει με 

τα οικονομικά. Τέθηκε όμως εδώ από το Στέφανο το Λιόντη, τον απερχόμενο 

πρόεδρο ότι πρέπει να κλείσει το θέμα κι εγώ θα το κλείσω. Εάν κάπου 

παρεξηγήθηκα ή έσφαλα ή είπα κάτι παραπάνω θα το θεραπεύσω εάν είναι αυτό το 

οποίο ενόχλησε.  

Το ξαναλέω όμως θα πρέπει να το ακούσετε όλοι σας, ότι όταν ζήτησα βιβλίο, 

πρακτικό της Ελεγκτικής Επιτροπής δε μου παρουσιάστηκε, δεν υπήρχε ενώ έπρεπε 

σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού να τηρείται βιβλίο ελεγκτικής 

επιτροπής, δεν υπήρχε αγαπητοί συνάδελφοι. Υπήρχε; Ρωτάω, υπήρχε; Εάν υπήρχε 

να το φέρετε εδώ. Δεν υπήρχε. Συγκλήθηκε σε σώμα ποτέ η Ελεγκτική Επιτροπή από 

το ’10 μέχρι το ’13; Δεν υπάρχει πρακτικό. Ποιος είναι ο πρόεδρος που υπογράφει 

τον έλεγχο και ποια είναι τα μέλη; Δεν υπάρχει εκλεγμένοι υπάρχουν αλλά σύσταση 

σε σώμα ήρθανε ποτέ; Ποιο είναι το νούμερο του πρακτικού αυτού; Να 

παρουσιαστεί Δεν υπάρχει. Ζήτησα να δω αρχεία, δεν υπάρχουν. Δεν μπορείτε 

όμως να έρχεστε σήμερα εδώ και στο σπίτι του κρεμασμένου να μιλάτε για σχοινί. 

Εγώ θα ανεβάσω λίγο τους τόνους. Δεν μπορώ να παίζω τις κυρίες εδώ μέσα. Γιατί 

τα παιδιά μου αυτή τη στιγμή είναι άνεργα και τα δύο. Γιατί τα παιδιά μου είναι στο 

εξωτερικό και τα δύο. Εσείς δεν έχετε παιδιά; Ή αν έχουν πάει στα ΤΕΙ δεν κάνατε 

κόπο να τα σπουδάσετε; Δεν πληρώσατε; Δε χαρήκατε όταν πέρασαν;  

Τι είναι αυτό που άκουσα ότι δε με ενδιαφέρει το παιδί μου τι θα κάνει αλλά με 

ενδιαφέρει το εγώ μου, δηλαδή αν αύριο ο γιος σου γίνει δημόσιος υπάλληλος δε 

θα έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε αυτήν την Ομοσπονδία, να παλέψουμε μαζί για 

να βάλουμε την Ελλάδα σε κίνηση; Δεν πρέπει; Πρέπει. Είμαστε στο τέλμα και 

είμαστε στο τέλμα γιατί μας φτάσανε εδώ οι πολιτικές και των πολιτικών αλλά και 

των δικών μας που πήραν αέρα τα μυαλά μόλις είδαν 5 δραχμές. Αγαπητοί 

συνάδελφοι οικονομικός απολογισμός προηγούμενης διοίκησης: Αυτό το χαρτάκι. 



Αυτό το χαρτάκι. Αυτό είναι οικονομικός απολογισμός, το οποίο έχει υπογραφές 

ήρθε με την πραγματικά την αντίδραση των μελών του συνεδρίου ότι τι θα 

ψηφίσουμε, τι θα συζητήσουμε όταν δεν έχουμε στοιχεία. Μας ήρθε μια 

φωτοτυπία. Ζητήσαμε τότε ότι πρέπει να υπάρχει και απόφαση της Ελεγκτικής 

Επιτροπής γι΄αυτά τα ποσά που αναφέρονται εδώ. Το χαρτάκι το οποίο διαβάστηκε 

η απόφαση της Ελεγκτικής Επιτροπής αλλά σας είπα πρακτικά δεν υπήρχανε και το 

Συμβούλιο συνεδρίασε στις 1 όπως λέει εκ των υστέρων βρήκα υπογεγραμμένο. 

Αυτό το οποίο πήραμε εμείς στο συνέδριο είναι αυτό το χαρτάκι, το οποίο δε λέει 

τίποτα. Δεν έχει μια υπογραφή δεν έχει καμία ευθύνη κανενός. Αναφέρει σκέτα 

ονόματα…. Εκτός μικροφώνου…. Αποφάσεις Ελεγκτικής Επιτροπής ανυπόγραφες. 

Βλέπετε πουθενά ανυπόγραφο δικό μας; Βλέπετε πουθενά στο 4ο πρακτικό, αυτό 

που σας μοιράστηκε να μην έχει σε όλες τις σελίδες υπογραφές, αυτές των μελών; 

Αθ. Ράπτη: Συνάδελφε ολοκλήρωνε εντάξει το έδωσες, το κατέθεσες και στα 

πρακτικά το είδαμε όλοι 

Κ. Κουνάκος: Άρα συνάδελφοι, κάτι δεν πήγαινε καλά. Ή στραβά ήταν ο γιαλός ή 

στραβώς αρμενίζαμε. Ε στραβά αρμενίζαμε, δεν ήταν στραβός ο γιαλός. Έτσι; Τα 

760 χιλιάρικα στην τριετία είναι γεγονός. Τα 190 με χρήση μη ελεγμένη του 

Σεπτεμβρίου κι εδώ αγαπητοί συνάδελφοι του Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχει ένα 

κενό.  

Τα 44 χιλιάρικα του μήνα Σεπτέμβρη του 2013 δεν ελέγχθηκαν από καμία Ελεγκτική 

Επιτροπή. Είναι χρήματα τα οποία έπρεπε να τα ελέγξει είναι το κενό που υπάρχει 

μεταξύ των δύο Ελεγκτικών Επιτροπών. Χρήση που αποφασίστηκε από το 

προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο και είναι κενό σήμερα. Τα 44 χιλιάρικα αυτά 

δεν τα νομιμοποιεί η Επιτροπή η δική μου στην οποία προΐσταμαι. Εγώ έκανα 

έλεγχο από 1/10/2013 έως 31/8/2016. Γι΄αυτό έχω την ευθύνη αγαπητοί 

συνάδελφοι. Για την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2013 που είναι 44 χιλιάρικα δεν 

μπορούσα να κάνω έλεγχο γιατί αφορούσαν αποφάσεις της προηγούμενης 

Διοίκησης.  

Τελειώνει το κομμάτι αυτό, Α! Σε ότι αφορά τις παρατηρήσεις που έκανε ο 

συνάδελφος, ο Θανάσης ο  Κονίδας ότι υπάρχει αναπόσπαστο κομμάτι της έκθεσής 



μας, το πρακτικό νούμερο 1 και νούμερο 2 δεν είναι παράλειψη δική μου, εμείς 

πήραμε τις αποφάσεις, τα δωσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο και είπαμε ότι αυτά 

θα πρέπει να συνοδεύουνε τα πρακτικά, το 3ο και το 4ο. Να συνοδεύουνε την 

τελευταία μας έκθεση. Έχει μόνο ένα κενό, το 21ο απόσπασμα δεν είναι 

υπογεγραμμένο από την κυρία Παρισίου, η οποία δεν το υπέγραψε. Ήτανε 

παρούσα έκανε κάποιες παρατηρήσεις, δεν υπέγραψε το πρακτικό. Υπέγραψε ο κ. 

Μπαμιεδάκης και εγώ, άρα με δύο μέλη δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τελείωσε ο 

Απολογισμός, τελείωσε η Ελεγκτική Επιτροπή δεν έχω τίποτα άλλο να πω.  

Αθ. Ράπτη: Συνάδελφε πρέπει να ολοκληρώσεις. 

Κ. Κουνάκος:  Αγαπητοί συνάδελφοι, οι εποχές είναι δύσκολες. Πρέπει να 

αναλογιστούμε την ευθύνη που έχουμε απέναντι στη χώρα, απέναντι στους πολίτες 

αυτής της χώρας. Το επιζητούμενο για όλους μας είναι να πάρει μπροστά η μηχανή. 

Να δουλεύει. Είμαστε μέρος της μηχανής. Είμαστε λίγοι με το σύστημα 10 

φεύγουνε ένας προσλαμβάνεται και αυτός ο ένας δε θα είναι ΤΕ θα μπορεί να είναι 

και κηπουρός γιατί ο κηπουρός ίσως έχει μεγαλύτερη ανάγκη, θα μπορεί να είναι 

νοσηλευτής γιατί το νοσηλευτή έχει ανάγκη το σύστημα υγείας…  

Το θέμα της μηχανής θέλει μηχανοδηγούς. Μηχανοδηγοί τόσα χρόνια είναι 

συγκεκριμένοι κλάδοι που προσφέρανε. Κι εγώ είμαι περήφανος που είμαι σ’ αυτόν 

τον κλάδο γιατί η αναγνωρισιμότητα υπάρχει στα πρόσωπα και πιστεύω σε ολονών 

σας τα πρόσωπα στο χώρο που κινείστε υπάρχει. Σας αναγνωρίζουνε. Σας 

υπολογίζουνε. Δεν είμαστε το τίποτα όπως θέλουν κάποιοι να μας παρουσιάσουν. 

Άρα έχουμε λόγο και ύπαρξη για το μέλλον. Θα παλέψουμε κι εγώ είμαι σίγουρος 

ότι θα παλέψουμε. Σήμερα, πήρα την απόφαση να είμαι υποψήφιος. Δε θα είμαι 

όμως υποψήφιος μέσα από αυτά τα δύο ψηφοδέλτια που υπάρχουν τώρα και 

ακούγονται ότι θα γίνουν. Θα είμαι υποψήφιος σε ένα τρίτο ψηφοδέλτιο, το οποίο 

θα κάνει συγκερασμό κι εσείς θα πάρετε την  απόφαση αν θα υπάρχουν 

εκπρόσωποι στο Διοικητικό Συμβούλιο από αυτόν τον τρίτο συνδυασμό για να 

κάνουμε αυτό το πάντρεμα και να προχωρήσουμε όλοι αντάμα για το καλό της 

πατρίδας, των παιδιών μας κι από κει και πέρα, εμείς ασπρίσαν τα μαλλιά μας, 

πέσανε δε θα έχουμε πολλά χρόνια ζωή. Λοιπόν να αφήσουμε τη σφραγίδα γιατί 



έχουμε παρακαταθήκη στα χέρια μας όσων χιλιάδων συναδέλφων που είναι απέξω 

και κοιτάνε και παίρνουν μια σύνταξη πενιχρότατη. Τίποτ’ άλλο. Δεν έχω να πω 

τίποτ’ άλλο.  

Αθ. Ράπτη:  Ευχαριστούμε το συνάδελφο Κουνάκο. Από την εφορευτική επιτροπή 

ανακοινώθηκε ότι υπάρχουν διαθέσιμες αιτήσεις υποψηφιοτήτων έξω στη 

γραμματεία, όσοι ενδιαφέρονται για να συντάξουν ψηφοδέλτια εεεε 

υποψηφιότητες, να τα ζητήσουν από τη γραμματεία. Η συναδέλφισσα η Κατερίνα η 

Μπρίλη είχε ζητήσει μια παρέμβαση. Είναι εδώ; Προχωράμε, ο Φίλιππος ο Κυριάκος 

και να ετοιμάζεται ο συνάδελφος ο Μερτινός. 

Φιλ. Κυριάκος: Συνάδελφοι. Περάσαμε στην ουσία, μαζί με τον απολογισμό και την 

κριτική για τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου περάσαμε στην ουσία και 

στο πρόγραμμα δράσης. Οι τοποθετήσεις, οι οποίες γίναν περιλαμβάνουν αυτά τα 

χαρακτηριστικά. Ο φίλος μας ο Γιάννης ο Μπαϊκούσης δε μ’ άρεσε που 

χρησιμοποίησε συγκεκριμένα κομμάτια των πρακτικών. Όσο και να είσαι 

καλόπιστος αλλοιώνουν τον νόημα και την ουσία των όσων σκεφτόταν και είπε 

κάποιος. Αναρωτιέμαι ποιος από μας εδώ θέλει να καταργηθούν τα ΤΕΙ. Έχει κάποιο 

λόγο; Δεν το έχω ανακαλύψει εγώ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Η αγωνία του τι θα 

γίνει με τα ΤΕΙ και τι θα γίνει με τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, είναι αυτή που 

μας οδηγεί σε αυτόν τον προβληματισμό.  

Θα ήθελα πραγματικά Γιάννη να μου πεις έναν καλό λόγο που έχει κάποιος από 

εδώ μέσα σε αυτήν την αίθουσα να θέλει να καταργηθούν τα ΤΕΙ. Δεν πρόκειται να 

γίνει το πτυχίο του πανεπιστημιακό, πολυτεχνικής σχολής, δεν υπάρχει καμία 

περίπτωση. Άρα, κάτι άλλο συμβαίνει. Νοιώθουμε όλοι ότι έρχεται μια ρύθμιση για 

τα επαγγελματικά δικαιώματα, για τα πτυχία μας, τη στάθμη των πτυχίων, αν είναι 

ανωτάτης σχολής, αν είναι ανωτέρας σχολής, και κάποιοι πάνε  να μας διαχωρίσουν 

προ, μετά ενώ πάμε ενιαία και όλους μας ενδιαφέρει το ΤΕΙ να εξελιχθεί, να ανεβεί 

για να είμαστε εμείς σε καλύτερη στάθμη. Έχουμε όμως γνώση του τι συμβαίνει με 

αυτά που ψηφίστηκαν στη Βουλή, για τη μελέτη του ΟΟΣΑ που λέει ότι τα ΤΕΙ σε 

καμία περίπτωση δεν πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά πανεπιστημιακής σχολής ότι 

θα πρέπει να είναι άμεσα υποβαθμισμένοι οι απόφοιτοί τους, να είναι η ενδιάμεση 



στην ουσία τάξη ανάμεσα στους διπλωματούχους μηχανικούς, τους εργοδηγούς, η 

δεν ξέρω τους τεχνίτες ή ότι άλλο θέλετε.  

Και εκεί προκύπτει η αγωνία τι γίνεται με αυτές τις σχολές και τι γίνεται με τους 

αποφοίτους αυτών των σχολών. Η ΕΕΤΕΜ μιλά για πανεπιστήμια τεχνολογικά, η 

κυβέρνηση μιλά για πανεπιστήμια εφαρμοσμένων τεχνών μήπως σκέφτομαι είναι ο 

τρόπος που θέλουν να προχωρήσουν αυτές οι ανώτατες σχολές των ΤΕΙ που δεν 

μπορούν να γυρίσουν πίσω, δεν είναι δυνατόν κάποιος να γυρίσει πίσω και να κάνει 

ανώτερες ή μέσες ανώτατες τεχνικές σχολές όπως είναι σήμερα τα ΤΕΙ. Μήπως 

θέλουν να κάνουν αυτό το ξεπήδημα στις πανεπιστημιακές σχολές εφαρμοσμένων 

τεχνών κι εκεί προκύπτει το ερώτημα, εμείς πού θα μείνουμε; Ποια θα είναι τα 

επαγγελματικά μας δικαιώματα; Ποια θα είναι η αξία, η ακαδημαίκή των πτυχίων 

μας; Ένας προβληματισμός σοβαρότατος και ίσως όλα προκύπτουν από την αγωνία 

μας να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα και είναι μέσα στις μεγάλες προκλήσεις 

που θα έχει να διαχειριστεί το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό το Διοικητικό 

Συμβούλιο προσπάθησε να στηρίξει Συλλόγους οι οποίοι είχαν πέσει σε μια φάση 

αδράνειας πραγματικά μετά την κατάργηση του 3‰ πέσανε σε μια φάση αδράνειας 

πολλοί Σύλλογοι. Όμως με αυτήν την προσπάθεια, η οποία έγινε καταφέραμε να 

έχουμε σήμερα σε αυτό το συνέδριο έναν πολύ μεγάλο αριθμό συνέδρων, σχεδόν 

εφάμιλλο με το προηγούμενο συνέδριο, ενώ έχουν προηγηθεί τόσες 

συνταξιοδοτήσεις. Είναι σημαντικό και δείχνει ότι εμείς προσπαθήσαμε. Και το 

γνωρίζουμε συνάδελφοι.  

Στηρίχθηκαν επίσης προσπάθειες νέων συναδέλφων Συλλόγων οι οποίοι 

παρουσίασαν αξιόλογη δράση και συναδέλφων νέων ηλικιακά. Αυτές τις 

προσπάθειες τις στηρίξαμε, τις αναδείξαμε και προσπαθήσαμε να γίνουν αυτοί οι 

οποίοι θα μπουν μπροστά ούτως ώστε να ακολουθήσουν και οι άλλοι Σύλλογοι. 

Απαντώ έτσι σε διάφορες από τις ερωτήσεις που ακούστηκαν – τοποθετήσεις. 

Κόντρα με την ΕΕΤΕΜ δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα έγγραφο που βγήκε αυτά τα τρία 

χρόνια από το Διοικητικό Συμβούλιο που να καταφέρεται κατά της ΕΕΤΕΜ: Κανένα. 

Τα προηγούμενα χρόνια, βεβαίως πολλά. Δεν υπάρχει κόντρα με την ΕΕΤΕΜ. Εγώ 

δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Ούτε έχω κοντραριστεί με το Δημόπουλο. Ούτε ο Στέφανος. 

Ε.. Να μην κάνω κατάχρηση. Η Νίκη δεν είναι αυτήν τη στιγμή εδώ. Μίλησε για το 



πόσο άσχημα αισθάνθηκε όταν της ζητηθήκαν τα κλειδιά. Θα ήθελα να ξεχάσω εγώ 

και ντρέπομαι που το αναφέρω κιόλας πόσο άσχημα αισθανθήκαμε όταν 

αναλάβαμε τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας και κάποιοι στοιχημάτιζαν ότι δε θα 

κρατούσαμε παραπάνω από 2 – 3 μήνες κι έκαναν ότι μπορούσαν γι’ αυτό. Θα 

ήθελα να το ξεχάσω. Θα ήθελα να τα ξεχάσω αυτά. Δε θα αναφερθώ άλλο σε αυτό 

όμως επειδή υπάρχει και το πρόγραμμα δράσης και αναφέρθηκε από συναδέλφους 

ότι παιδιά μια χαρά μας τα λέτε να οργανώσουμε τον κλάδο να να να τι γίνεται με 

το Σύλλογο Αττικής που έχει το 40 και πλέον τοις εκατό των μελών. Θα ήθελα 

πραγματικά, με καλόπιστο τρόπο οι συνάδελφοι από την Αττική, στο πρόγραμμα 

δράσης, να τοποθετηθούν και να πουν τι σκέφτονται; Με ποιο τρόπο θα 

ενεργοποιηθεί ο Σύλλογος Αττικής; Με ποιο τρόπο θα μαζέψουμε απογραφικά από 

το Σύλλογο Αττικής; Με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε εάν θέλουν  να τους 

βοηθήσουμε; Ή τι άλλο μπορεί να σκεφτεί κάποιος από δω ότι μπορεί να βοηθήσει 

ούτως ώστε η Αττική να μπει για τα καλά στο παιχνίδι. Η δύναμη είναι η Αττική. 

Αλίμονο αν τυχόν κυνηγά κάθε μικρός Σύλλογος να συγκεντρώσει 60 – 70 

απογραφικά. Ο Κώστας ο Στεφανής έχει μαζέψει λέει το 99 τοις εκατό των 

απογραφικών ναι αλλά, μπροστά στην Αττική τι γίνεται; Εκεί πραγματικά, θα πρέπει 

και θα ήθελα με απόλυτα καλόπιστο τρόπο να δούμε πώς μπορούμε να 

βοηθήσουμε τον κλάδο μέσα από την ενεργοποίηση του Συλλόγου της Αττικής. 

Ευχαριστώ. 

Αθ. Ράπτη: Ευχαριστούμε το συνάδελφο, το Φίλιππο τον Κυριάκο, ο Γιώργος ο 

Μερτινός και να ετοιμάζεται η συναδέλφισσα, η Κατερίνα η Μουστάκα. 

Γ. Μερτινός: Συνάδελφοι αισθάνομαι περίεργα σήμερα. Μόλις μπήκα μέσα το 

απόγευμα, ήρθε μια συναδέλφισσα, μου λέει Γιώργο, πάντοτε στα συνέδρια τα ίδια 

γίνονται κάποιοι φωνάζουνε  - κάποιοι απολογούνται. Το μόνο που αλλάζει είναι το 

ποιοι φωνάζουν και ποιοι απολογούνται κάθε φορά. Σε όλα τα συνέδρια εγώ ήμουν 

από την άλλη μεριά. Φώναζα, διαμαρτυρόμουνα και κάποιοι άλλοι απολογούνταν. 

Τώρα ήρθα από την άλλη. Σήμερα απολογούμαι. Απολογούμαι. Ένας σύνεδρος που 

τόσα χρόνια είχε καταντήσει να γίνει γραφικός και περίγελος αλλά καλό παιδί, ο 

οποίος έλεγε καλά πράγματα αλλά δε θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ποτέ γιατί 

εμείς έχουμε κοινά προβλήματα και δεν μπαίνουν μέσα παρατάξεις, δεν μπορούμε 



να βάλουμε ιδεολογίες, δεν μπορούμε να βάλουμε αυτά που λέει ο Μερτινός ναι 

μεν καλά τα λέει αλλά δεν είναι για μας αυτά.  

Εμείς είμαστε μηχανικοί από όλες τις παρατάξεις με κοινά προβλήματα έρχεται 

τώρα ο Μερτινός μετά από τόσα χρόνια να αποδείξει ότι αυτά που έλεγε μπορούν 

να γίνουν και γίνανε και για να θυμηθούμε λιγάκι, πριν τρια χρόνια, μαζευτήκαμε 

έξι μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, με τρεις προέδρους από τρια 

διαφορετικά παραταξιακά ψηφοδέλτια, με διακριτές διαφορές. Οι παλιοί 

θυμούνται και τι είπαμε; Κύριοι, εμείς είμαστε πάνω από 40 χρονών με αξιοπρέπεια 

και με οικογένεια. Μας προσβάλει να μετέχουμε σε ένα ΔΣ που έτσι και ακούσει τα 

πρακτικά το παιδί μας θα μας πετάξει από το παράθυρο κάτω γιατί θα ντρέπεται 

που έχει τέτοιο πατέρα. Ένα το κρατούμενο. 2ο κρατούμενο: Είμαστε συνδικαλιστές 

σε ένα σύλλογο, μια Ομοσπονδία που είναι Ομοσπονδία των συνδικαλιστών των 

διαδρόμων, μια Ομοσπονδία ανάθεσης. Παίρνεις τηλέφωνο και λες ο δήμαρχός μου 

δε με κάνει προϊστάμενο, κάνε μου μια αγωγή, πλήρωσέ μου την αγωγή που κάνω 

εγώ, κλείνει το τηλέφωνο, έρχεται η Ομοσπονδία και ο Σύλλογος και λέει άσε 

αναλαμβάνουμε δικαστικά. Κάνουμε παρέμβαση, μπορεί να κερδίσω, μπορεί και να 

χάσω, όμως εσύ έχεις την υποχρέωση όταν γίνουν εκλογές να φέρεις και πέντε 

φίλους να ψηφίσουν εμάς.  

Είχαμε μια Ομοσπονδία η οποία δημοκρατικά, συνδικαλιστικά έπαιρνε αποφάσεις 

γιατί μπαίνανε 35.000 το μήνα και δημοκρατικά έπαιρνε αποφάσεις να κάνει τα 

συνέδρια, να κάνει ΔΣ στις περιφέρεις για να συσπειρώσει τον κλάδο αλλά αντί να 

μείνει σε ένα κανονικό ξενοδοχείο, έμενε στο 5άστερο για να γευτεί την πολυτέλεια 

που δεν μπορούσε να γευτεί σαν απλός πολίτης και κατηγορούσε βέβαια την 

αντιπολίτευση και της έλεγε όπως και ο Πάγκαλος μαζί τα φάγαμε, μα κι εσύ ήρθες 

κι έμεινες στο ΜΕΤ γιατί μου φωνάζεις. Λες κι εσύ αν έλεγες όχι με τον ένα ψήφο 

στους 11 θα άλλαζες τίποτα ή αν δεν πήγαινες στο ΔΣ θα γινόταν τίποτα, άρα επειδή 

μετείχες στο ΔΣ κι επειδή δεν είπες όχι, είπες λευκό, κατηγορείσαι ότι κι εσύ 

στήριζες την πολυδάπανη Ομοσπονδία. Μ΄αυτά τα τρία πράγματα, παραμερίζοντας 

όλα τα άλλα αποφασίσαμε να κατεβούμε μαζί. Κατεβήκαμε μ’ αυτό που είπε ο 

Στεφανής.  



Γι’ αυτόν ακριβώς το σκοπό μόνο. Τίποτ’ άλλο. Το πετύχαμε και προσπαθήσαμε να 

αλλάξουμε την Ομοσπονδία, να τη βάλουμε σε άλλη ρότα. Το καταφέραμε; Νομίζω 

εδώ σήμερα δε βρέθηκε κανείς να πει κακώς κάνατε, δεν κάνατε τίποτα, είσαστε 

ίδιοι με τους άλλους. Πετύχαμε τα πάντα; Όχι. Κάναμε περιστολή οικονομικών 

δαπανών εξ ανάγκης, πρέπει να κάνουμε κι άλλη εξ ανάγκης. Υπάρχει περιθώριο να 

γίνει. Βάλαμε δημοκρατικές διαδικασίες παρότι μας κατηγορήσανε για 

αντιδημοκράτες. Εγώ το δέχομαι. Τιμή μου να με κατηγορήσουνε μετά από 356 

συνδικαλιστικά έτη, συνδικαλιστικής δράσης, ότι είμαι αντιδημοκράτης, τιμή μου. 

Και με κατηγορούν όταν βάλαμε δημοκρατικές διαδικασίες, όλα στο φως, πλήρης 

ενημέρωση, ξέρετε τα πάντα για το τι γίνεται στην Ομοσπονδία και μας 

κατηγορούνε για αδιαφάνεια. Θέλαμε να κάνουμε μια ενεργή Ομοσπονδία, 

προσπαθήσαμε. Το πετύχαμε; Όχι συνάδελφοι, δεν το πετύχαμε, παραμένουμε 

Ομοσπονδία της ανάθεσης. Συμφωνώ συνάδελφε Ασημακόπουλε ακόμα δεν 

έχουμε καταφέρει να μαζέψουμε 100 άτομα κάτω από την πόρτα του υπουργείου. 

Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας.  

Και αρχίζοντας πρώτα να καταφέρουμε 20 πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι, επί 7 μέλη της 

Διοίκησης, 20 = 140. Τους 140 αυτούς, τα 140 στελέχη, τους 140 συνδικαλιστές, σε 

πρώτη φάση να κατεβάσουμε αυτούς στο Υπουργείο. Και θα το συζητήσουμε 

αργότερα, αύριο, στο πρόγραμμα δράσης το 6‰. Να κάνουμε εμείς την αρχή, 

σήμερα, σήμερα συγνώμη σήμερα. Να κάνουμε εμείς την αρχή. Και συνάδελφοι, δε 

θέλω να σας κουράσω. Δε θέλω να πω τίποτα για τον Απολογισμό είμαστε 

νοήμονες, καταλαβαίνουμε. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ευτυχισμένος που η Ομοσπονδία 

μπαίνει σε μια φυσιολογική ρότα. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχισμένος που αυτή τη στιγμή 

αρχίζουν και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, διαφορετικά ψηφοδέλτια. Αυτή 

είναι η δημοκρατία. Αλλά τα διαφορετικά ψηφοδέλτια όχι να στηρίζονται στο 

πλαίσιο των αποκλεισμών, ότι εγώ κάνω ένα διαφορετικό ψηφοδέλτιο γιατί εσείς 

με  αποκλείετε, δε με αφήνετε να μπω στη Διοίκηση γιατί περνάτε γραμμές. Να 

υπάρχουν διαφορετικά ψηφοδέλτια γιατί έχουν άλλους στόχους ή τους ίδιους 

στόχους αλλά διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των στόχων. Και να κάτσουν μαζί, 

στο επόμενο ΔΣ όποιοι βγούνε να κάνουν τη σύνθεση.  



Και ζητάμε οι νέοι, όχι νέοι ηλικιακά, νέοι συνδικαλιστικά γιατί είμαι από αυτούς 

που προτείνει και έχει την άποψη ότι οι θητείες πρέπει να μέχρι δύο, η κατάληψη 

των αξιωμάτων πρέπει να είναι μέχρι δύο θητείες, ότι είναι να δώσει, το δίνει σε έξι 

χρόνια, μετά αρχίζεις και γίνεσαι θες δε θες κατεστημένο, θες και δε θες ακούς 

μόνο  αυλοκόλακες, θες και δε θες ακούς μόνο τα θετικά, έτσι και ακούσεις 

αρνητικό τον κοιτάς τον άλλον ύποπτα, σου λέει α γιατί μου τα λέει αρνητικά, δε με 

πηγαίνει αυτός,  αυτός θέλει το κακό μου. Ζητάω από τους νέους συνδικαλιστές να 

έρθουν να πλαισιώσουν την Ομοσπονδία, στο δικό μου ψηφοδέλτιο δεν πρόκειται 

να υπάρχουν γραμμές, γιατί αν υπάρχουν τέτοια πράγματα εγώ την άλλη μέρα θα 

πάω σπίτι μου γιατί θα γίνω περίγελως της κοινωνίας  ευχαριστώ. 

Αθ. Ράπτη: Ευχαριστούμε Μερτινό. Ε συνάδελφε, δεν έχουμε ερωτήσεις.  

Σύνεδρος: Είναι σημαντικό, ζήτησες βιβλία;…. εκτός μικροφώνου 

Αθ. Ράπτη: Δε θα κάνουμε διάλογο, σε προσωπικό επίπεδο. 

Γ. Μερτινός: Συνάδελφε Πέτρο, ιδιωτικά μπορώ να σου πω όλη την ιστορία. 

Αθ. Ράπτη: Ευχαριστούμε το Γιώργο το Μερτινό, η συνάδελφος, η Κατερίνα 

Μουστάκα και να ετοιμάζεται ο Μισθός. 

Κ. Μουστάκα: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, καλησπέρα. Κατά πάσα πιθανότητα 

θα είναι το τελευταίο συνέδριο που παρίσταμαι μετά από πολλά χρόνια 

συνδικαλιστικής ζωής μια και σιγά σιγά οδεύω προς την έξοδο από τον υπηρεσιακό 

βίο. Ειλικρινά επειδή θα είναι και το τελευταίο συνέδριο που παρίσταμαι νοιώθω 

πάρα πολύ χαρούμενη και πολύ ευτυχισμένη, γιατί τα προηγούμενα που είχα 

παραστεί ως σύνεδρος μου έχουν αφήσει πάρα πολλές αρνητικές εμπειρίες και 

πάρα πολλές αρνητικές μνήμες. Αυτό το συνέδριο, οφείλω να ομολογήσω ότι 

προχώρησε και προχωράει με μια τάξη και με μια σαφήνεια θέσεων, με πολύ λίγες 

αντεγκλήσεις και όσες γίνανε ξεπεράστηκαν σύντομα και νομίζω ότι ίσως να 

ξεκινάει μια καινούρια μέρα και για τον κλάδο μας αλλά και για το συνδικαλιστικό 

κίνημα γενικότερα. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση και απευθύνομαι στους 

συναδέλφους που μοίρασαν το δισέλιδο, του ενωτικού συνδυασμού. Δεν είναι 

ενωτικός συνδυασμός συνάδελφοι το να κατηγορούμε τον πρόεδρο της 



Ομοσπονδίας ότι παραβρέθηκε σε επιτροπή της Βουλής χωρίς να έχουμε 

διασταυρώσει προηγουμένως αν όντως παραβρέθηκε. Αυτό είναι διασπαστική 

κίνηση. Αλλάξτε τον τίτλο του ψηφοδελτίου. 

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Ράπτη: Μη διακόπτεις συνάδελφε,  

Κατ. Μουστάκα: Λίγα λόγια συνάδελφοι, έχουμε φτάσει όλοι στα όριά μας, το 

πρόγραμμα δράσης είναι το σημαντικότερο που θα έπρεπε να μας απασχολεί και 

δυστυχώς ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος, παρόλα αυτά κάνω ακόμα μια θετική 

διαπίστωση: Το ότι σήμερα βλέπω πολλούς νέους συναδέλφους και πραγματικά 

φεύγω με πολύ μεγάλη αισιοδοξία, νέοι όχι στην  ηλικία τόσο, όσο νέοι στις ιδέες, 

νέοι στο συνδικαλιστικό κίνημα, νέοι και με διάθεση για αγώνα. Πιστεύω ότι θα 

ανταποκριθούνε στα νέα δεδομένα που μπαίνουν μπροστά μας μια και οι καιροί 

είναι πάρα πολύ δύσκολοι και θα συνεχίσουν τον αγώνα, το δικό μας όλον αυτόν 

που κάναμε μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. 

Αθ. Ράπτη: Ευχαριστούμε τη συναδέλφισσα την Κατερίνα τη Μουστάκα, ο 

συνάδελφος ο Μισθός, ο συνάδελφος Μισθός καλύφθηκε επομένως να έρθει ο 

συνάδελφος Τζίμας, Τσίπας και να ετοιμάζεται ο συνάδελφος Υδραίος 

Θ. Τσίπας: Συνάδελφοι καλησπέρα είμαι ο Θοδωρής ο Τσίπας. Είμαι πρόεδρος του 

Συλλόγου της Ηλείας. Συνάδελφοι είχα σκεφτεί να πω διαφορετικά πράγματα Θα το 

αλλάξω αυτό που ήθελα να πω γιατί από την όλη συζήτηση μου βγαίνει κάτι 

διαφορετικό. Θεωρώ ότι το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο έκανε μεγάλη 

προσπάθεια, μαζεύτηκε αρκετά η κατάσταση και στα οικονομικά και στα διοικητικά 

θέματα. Θεωρώ όμως ότι δεν έχουμε δει σήμερα, δεν έχουμε πει κάτι σήμερα γι’ 

αυτό που επέρχεται μετά από τρια χρόνια. Λίγοι νομίζω μίλησαν γι’ αυτό, ελάχιστοι. 

Ελάχιστες απόψεις άκουσα γι’ αυτό. Σύμφωνα με τον απολογισμό που μας έδωσε 

το Διοικητικό Συμβούλιο απ’ ότι φαίνεται, μ’ ένα πρόχειρο  απολογισμό, σε τέσσερα 

χρόνια δε θα υπάρχει ευρώ στην Ομοσπονδία. Οπότε μιλάμε με ημερομηνία λήξης.  

Εδώ θέλω να εκφράσω τη μεγάλη αγωνία μου. Μια κραυγή αγωνίας. Και δεν είναι 

μόνο για το θέμα το οικονομικό είναι ότι εδώ και εφτά χρόνια δεν έχουμε δει να 



προσλαμβάνεται κανένας στο δημόσιο και ειδικά ΤΕ μηχανικός. Φεύγουμε με 

σύνταξη άνθρωποι,  δεν προσλαμβάνεται κανένας, τα οικονομικά της Ομοσπονδίας, 

όλα που άκουσα είναι ευχάριστα όπως είπε ο Φιλ ο Κυριάκος είμαστε τα ίδια άτομα 

ίσως και περισσότεροι μετά από 4 χρόνια όμως; Είναι καίριο το ζήτημα, είναι 

ζωτικής σημασίας, πρέπει από τώρα να φροντίσουμε πρέπει να γίνει η περιστολή 

δαπανών όπως ακούστηκε νωρίτερα, όσα βγάζουμε πρέπει να χαλάμε και αυτό 

πρέπει να γίνει χθες. Δεν ξέρω πώς πρέπει να τον βρει τον τρόπο το νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο. Και αν δεν προκύψει ο πόρος είναι με ημερομηνία λήξης έτσι; Είναι 

ζωτικής σημασίας να συγκεντρωθούν τα απογραφικά.  Στενοχωριέμαι που ακούω 

ότι έχουν μαζευτεί 350 απογραφικά από όλη την Ελλάδα, όταν αυτή η απόφαση του 

Γενικού Συμβουλίου που πήραμε ήταν πριν από δύο χρόνια, αν θυμάμαι καλά, το 

’14. Απρίλιο του ’14 αν θυμάμαι καλά; Για να ξεκινήσουμε να μαζεύουμε τα 

απογραφικά για το 1 ευρώ. Έχουμε φτάσει 2 – 2,5 χρόνια μετά, διορθώστε με αν 

κάνω λάθος κι έχουμε μαζέψει μόνο 350 απογραφικά. Δεν πάει πουθενά. Έχει 

τελειώσει το πράγμα. Ο στόχος τότε θυμάμαι που είχαμε βάλει ήταν να μαζευτούν 

περίπου 3000 απογραφικά ώστε να έχουμε συνολικά το χρόνο 36000 ευρώ έσοδα.  

Εκτός μικροφώνου 

Θ. Τσίπας:  Και 800 νομίζω ότι είναι λίγα. Εμείς σα Σύλλογος και πρέπει να γίνει 

ειδική μνεία στους Συλλόγους που προσπάθησαν και τα κατάφεραν, ειπώθηκε ποιοι 

είναι δε θέλω να πω θα μιλήσω μόνο για το Σύλλογο το δικό μας, εμείς έχουμε 100 

τοις εκατό  επιτυχία θα μου πείτε είμαστε μικρός Σύλλογος αλλά έχουμε 100 τοις 

εκατό. 

Εκτός μικροφώνου 

Θ. Τσίπας: Μπράβο ναι, μακάρι παιδιά όλοι. Θέλω να πω ότι μπορεί να είναι 

δύσκολο αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε. Είναι ζωτικής σημασίας αυτό και πρέπει 

να το τονίσουμε και πρέπει σ’ αυτές τις εποχές που ζούμε… το οικονομικό θέμα 

είναι το καίριο της Ομοσπονδίας και θεωρώ ότι όσοι έχουν περάσει από την 

Ομοσπονδία, δε θεωρώ ότι μπήκε κανείς με κακό σκοπό, θεωρώ ότι όλοι έχουν 

προσφέρει άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, έχουν γίνει λάθη, σαφώς και στο 



προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, έχουν γίνει παραλείψεις, έχουν γίνει πάρα 

πολλά θετικά.  

Σε βάθος χρόνου άμα δούμε την Ομοσπονδία έχει μόνο θετικό πρόσημο. Εγώ 

τουλάχιστον βλέπω μόνο θετικό πρόσημο. Αν δεν υπήρχε η Ομοσπονδία δε θα 

υπήρχαμε σήμερα εδώ, δε θα υπήρχαμε σαν ΤΕ, όπως ειπώθηκε πολύ σωστά. 

Πρέπει η Ομοσπονδία να συνεχίσει. Φαντάζομαι ότι όσοι εκλεγούν δε θα πάνε για 

κανέναν άλλο λόγο. Έχω καλές προθέσεις, θα πάνε να βοηθήσουν, να 

προσπαθήσουν. Πρέπει να σταματήσει αυτή η εσωστρέφεια, δεν πάει άλλο αυτό το 

πράγμα, εμένα με στενοχωρεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα, οι συνεχείς 

αντεγκλήσεις, η επιστροφή στο παρελθόν, παιδιά πρέπει να προχωρήσουμε 

μπροστά. Τα προβλήματα, έξω η κοινωνία, σαν πολίτες έχουμε φτάσει στα όρια, 

καταστρέφονται συνταξιοδοτικά, επαγγελματικά, έρχονται νομοσχέδια το ένα πάνω 

στο άλλο κι εμείς ασχολιόμαστε τι έγινε πριν από οχτώ χρόνια, πριν από 10 χρόνια, 

ωραία, εντάξει τα κουβεντιάσαμε, τα ξαναείπαμε, τα ξαναείπαμε, πρέπει να 

κοιτάξουμε μπροστά. Πρέπει να ξεφύγουμε από τις αγκυλώσεις. Η παράταξη είναι 

μια και λέγεται ΠΟΜΗΤΕΔΥ. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό τώρα έχουμε τελειώσει σε 

τέσσερα χρόνια, εγώ δε σας λέω από τις αντεγκλήσεις, φεύγουνε συνάδελφοι, το 

ξαναλέω κι εγώ να το καταλάβω καλύτερα. 

 Φεύγουνε συνάδελφοι καθημερινά με σύνταξη. Δεν προσλαμβάνεται κανένας. Πού 

θα πάει αυτό; Τα οικονομικά της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με αυτά που μας λέει το 

Διοικητικό Συμβούλιο αρκούν για τέσσερα χρόνια. Το επόμενο Διοικητικό 

Συμβούλιο, μάλλον απ’ ότι φαίνεται θα πει καλωςορίσατε, σας χαιρετούμε, να είστε 

καλά, κάνουμε το Διοικητικό Απολογισμό, τον εγκρίνουμε και χαιρετάμε. Θα 

μοιράσουμε κι ότι λεφτά έχουμε όπως λέει το καταστατικό, όπου λέει και 

τελειώσαμε. Πρέπει να συσπειρωθούμε όλοι μας, να κοιτάξουμε μπροστά, να 

δούμε τους στόχους μας και να κρατήσουμε όρθια την Ομοσπονδία, να βάλουμε 

πλάτη όλοι μας. Από εδώ πρέπει να φύγουμε όλοι να πάμε να προβληματιστούμε, 

να βοηθήσουμε τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους γιατί εκεί είναι η ζωή της 

Ομοσπονδίας, οι πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι, να τους πλαισιώσουμε, το επόμενο 

Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να είναι δίπλα στους πρωτοβάθμιους, να βοηθήσει 

όπου μπορεί, σε οποιονδήποτε πρωτοβάθμιο Σύλλογο δεν μπορεί να μαζέψει υα 



απογραφικά, με οποιονδήποτε τρόπο να υπάρξει βοήθεια, να μαζευτούν τα 

απογραφικά και να είναι δίπλα στους πρωτοβάθμιους Συλλόγους και 

επαναλαμβάνω η παράταξη είναι μία. Όσα ψηφοδέλτια και να κατέβουν, η 

παράταξη λέγεται ΠΟΜΗΤΕΔΥ, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω άλλη παράταξη και δε 

δέχομαι άλλη παράταξη όπου κι αν είναι ο καθένας υποψήφιος. Κοινός στόχος είναι 

η ΠΟΜΗΤΕΔΥ. Ευχαριστώ. 

Προεδρείο: Ευχαριστούμε το συνάδελφο Τσίπα, ο συνάδελφος Υδραίος και 

τελειώνει ο κύκλος των τοποθετήσεων και θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία.  

Π.  Υδραίος: καλησπέρα κι από εμένα. Υδραίος λέγομαι, είμαι από το Βόλο  

εκπροσωπώ και τους συναδέλφους του υπουργείου εργασίας που είμαι υπάλληλος 

εκεί. Είμαι καινούριος σύνεδρος, είμαι και σε άλλο πρωτοβάθμιο Σύλλογο του 

Υπουργείου μας σαν επιθεωρητής και ειλικρινά στενοχωρέθηκα σήμερα που είδα 

τρεις καινούριες παρατάξεις να διεκδικούν τα ίδια δικαιώματα. Αυτός ο διχασμός 

ίσως είμαι πολύ νέος για να τον καταλάβω αλλά με κάλυψε πάρα πολύ καλά ο 

συνάδελφος ο προηγούμενος, ένα είναι το ψηφοδέλτιο, ΠΟΜΗΤΕΔΥ. Εγώ δε θα 

αναφερθώ σε άλλα ζητήματα, θα αναφερθώ στα ζητήματα που το απερχόμενο 

Διοικητικό Συμβούλιο μας κάλυψε σε μια συνάντηση και πολύ καλά έκανε και ήρθε 

μαζί μας στο Γενικό Γραμματέα που μας έγραψε κανονικά ξέρετε πού αλλά θα 

ήθελα και στο επερχόμενο να προσπαθήσει γιατί ο Γενικός ο Γραμματέας  ο δικός 

μας και μιλάμε για το Υπουργείο Εργασίας κι έχει μεγάλη σημασία αυτό δεν έδωσε 

καμία απάντηση. Δεν πρέπει να το αφήσουμε στο ντουλάπι και θα ξαναεπαναλάβω 

αυτά τα κύρια ζητήματα που απασχολούν και μας και απασχολούν και όλους σας. 

Δύο είναι κοινά, δύο είναι τα προβλήματα που αφορούν και καπελώνουν για άλλη 

μια φορά και το χώρο το δικό μας. Το οργανόγραμμα πρέπει να του δώσετε πολύ 

μεγάλη σημασία. Αυτά που βλέπουμε που λέει ο Νεφελούδης και που λέει και ο 

Σούκος, ο Ειδικός Γραμματέας, παιδιά είναι οικτρά. Δε θα ήθελα να αναφερθώ 

παραπάνω γιατί βλέπουμε πράγματα, τα οποία ενδεχομένως δεν τα βλέπετε εσείς. 

Εκτός μικροφώνου 

Π. Υδραίος: Με το έλλειψη, πρέπει να φύγει το έλλειψη και να γίνει ΠΕ ή ΤΕ 

παίζεται μεγάλο παιχνίδι σ’ αυτή τη λέξη. Πώς είπαμε το όνομά σου; Θοδωρή; Σ’ 



αυτήν τη λέξη παίζεται μεγάλο παιχνίδι. Και να φύγει και το ή το διαζευκτικό. 

Ακούστε τι σας λέω: κόμμα. Λοιπόν, για τις μετακινήσεις. Κι εκεί παίζεται πάρα 

πολύ μεγάλο παιχνίδι. Μπαίνουν οι διάφοροι συντεχνιακοί ξέρετε πού, ποιοι, μέσα 

στο υπουργείο, οι σύμβουλοι οι καλοί του Κατρούγκαλου, που στο τελευταίο μας 

είπε παιδιά κανιβαλίζουμε τον ΕΟΠΠΥ μη μιλάτε για τίποτα που να έχει μέσα 

νούμερο καταλάβατε τι εννοούμε, θα πρέπει να το δει η Διοίκηση αυτή που έρχεται 

πάρα πολύ σοβαρά και σαν πρωτοβάθμιο όργανο κι εμείς σαν επιθεωρητές 

μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Να κοιτάξετε πάρα πολύ καλά τεχνικοί ασφαλείας, 

σε εργοστάσια, σε χώρους εργασίας έχει δώσει το δικαίωμα στους μηχανικούς ΠΕ 

να είναι τεχνικοί ασφαλείας μέχρι 600 άτομα, ενώ σε μας μέχρι 50 άτομα.   

Αυτό αφορά και τους συναδέλφους, τους ιδιώτες που ασχολούνται με αυτό το 

πράγμα. Και κάτι άλλο: Πώς είναι δυνατόν να πάω να σηκώνω εγώ τον πεθαμένο 

από τη Χαλυβουργία, τον καμμένο στην ΑΓΕΤ και να πηγαίνω στον εισαγγελέα, στην 

αστυνομία, να κάνω την έκθεση αυτοψίας, να χαλάει η ισορροπία και η ψυχή η 

δικιά μου και της οικογένειάς μου και με επιτροπή να πηγαίνει συνάδελφος ΠΕ που 

δεν έχει δει ή δεν έχει μυρίσει το αέριο της Χαλυβουργίας. Τι εννοώ: Με μια 

διάταξη που έχω εδώ και στα κρυφά, μέσα στον  Αύγουστο, γιατί απ’ ότι κατάλαβα 

εκεί μέσα στον Αύγουστο γίναν όλα λέει ότι σ’ αυτές τις επιτροπές θα πρέπει ένας 

του ΕΟΠΠΥ, ένας δικηγόρος του ΙΚΑ και ένας συνάδελφος ΠΕ. Εγώ θα τα καταθέσω 

αυτά, θα ήθελα να ευχηθώ γιατί δεν ξέρω αν θα έχω ξανά την ευκαιρία να μπορέσω 

να σας μιλήσω, χάρηκα γι’ αυτά που άκουσα, θα διαφωνήσω για το συνάδελφο που 

είπε για χαμηλό επίπεδο, παιδιά από χωριά είμαστε όλοι. Με το υστέρημα των 

γονιών μας μπορέσαμε και κάναμε κάτι.  

Εκτός μικροφώνου 

Προεδρείο: Συνάδελφε ας το αφήσουμε το θέμα 

Π. Υδραίος: και θα ήθελα να ευχηθώ να είμαστε όλοι καλά να ξαναβρεθούμε και 

πιστεύω ότι αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν 

και νομίζω ότι ο καθένας μας αν βάλει ένα λιθαράκι θα καταφέρουμε πολύ 

περισσότερα.  



Προεδρείο: ευχαριστούμε το συνάδελφο. Εδώ έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος 

που αφορά το Διοικητικό και οικονομικό απολογισμό και θα προχωρήσουμε τώρα… 

Εκτός μικροφώνου 

Σ. Λιόντης: πρέπει να απαντήσω ρε παιδιά. Μπήκανε Δημητράκη μου τόσα πολλά 

θέματα. Συνάδελφοι θα είμαι τηλεγραφικός, πολύ σύντομος. Απλά να 

αποκαταστήσω αυτό που είπε ο Θανάσης αλλά το είπε νομίζω κι ο Φίλιππος, ο 

θανάσης ο Κουμούτσος, σαφώς δεν υπάρχει και μάλιστα το αντίθετο, καμιά 

αντιδικία με την ΕΕΤΕΜ. Είναι δεδομένο και μάλιστα από την πρώτη στιγμή, τους 

καλέσαμε, τα βρήκαμε, είπαμε ότι μας πλήγωσε μέχρι τώρα τέρμα, από δω και 

πέρα ο κλάδος. Άρα να τελειώνει.  

Σε σχέση με αυτό το δισέλιδο που έχετε στα χέρια σας που αφορά κριτική από ένα 

συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο, νομίζω ότι η πρώτη σελίδα ολόκληρη έχει απαντηθεί, 

από λάθος πληροφόρηση και σύγχυση γράφτηκε αυτό που γράφτηκε δεν ήμουνα 

ποτέ στη Βουλή άρα δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Μακάρι να ήμουνα και να 

απολογούμουνα σήμερα αν το χειρίστηκα καλά εκεί πέρα μέσα αλλά δυστυχώς δεν 

ήμουνα. Σε σχέση με κάποια κλειδιά κλπ κλπ που λεχτήκανε. Συνάδελφοι, όταν 

παραλάβαμε πραγματικά, τι κάνει ένα Συμβούλιο που έχει την ευθύνη για τα 

αρχεία της Ομοσπονδίας, αλλάζει κλειδαριές. Όταν νοικιάζεις ένα καινούριο σπίτι, 

το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι ν’ αλλάξεις κλειδαριά. Όχι γιατί δεν έχεις 

εμπιστοσύνη στους πέντε συναδέλφους που είχαν τα κλειδιά, αλλά ποιος άλλος 

μπορεί να έχει κλειδί.  

Εν πάση περιπτώσει για προληπτικούς λόγους αλλάξαμε κλειδαριές, δε σημαίνει 

κάτι τέτοιο αυτό. Παράλληλα, όταν πήραμε απόφαση να φύγουμε από εκείνα τα 

γραφεία που κόστιζαν περίπου 800 ευρώ, πήγαμε σε κάποια άλλα με 240 ευρώ, 500 

μέτρα παρακάτω, ωραιότατα, ανακαινισμένα, ευρύχωρα, κάναμε και το έχω εδώ 

γιατί είναι πρόκληση και να γράφεται, το έχω εδώ το έγγραφο, άρα είμαι και λίγο 

high τύπος, ενημερώνουμε ότι αλλάζουν τα γραφεία, ότι πήγαμε σε πιο οικονομικά, 

…τα νέα γραφεία επιφάνειας 85 τετραγωνικών καλύπτουν πλήρως τις λειτουργικές 

ανάγκες της Ομοσπονδίας αλλά όπως έχει προβλεφθεί τη φιλοξενία του Ινστιτούτου 

της ΠΟΜΗΤΕΔΥ και του Συλλόγου Αττικής και Νήσων στα νέα γραφεία. Θα θέλαμε 



να ενημερώσουμε ότι και στα νέα γραφεία παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των 

χώρων της Ομοσπονδίας από το ΣΥΜΗΔΥΑΝ, (εφόσον το επιθυμεί). Λογικό με τους 

ισχύοντες σήμερα όρους θα συνεχίσουν να υπάρχουν γιατί όλα τα χρόνια 

φιλοξενούνταν στον ίδιο χώρο. Βέβαια ήταν άλλες οι συνθήκες. Ο ίδιος πρόεδρος 

της Ομοσπονδίας ήταν και πρόεδρος στο Σύλλογο και είναι λογικό, εξασφαλίζοντας 

λειτουργική συνέχεια, απαλλάσσοντας το Σύλλογο από περιττά έξοδα στους 

χαλεπούς καιρούς που διανύουμε, (ενοίκια, τηλέφωνα, ηλεκτροδότηση, ύδρευση, 

internet κλπ) και του προσφέρει τη δυνατότητα ευελιξίας στην κάλυψη βασικών 

λειτουργικών αναγκών του μέσω της υπαλλήλου της ΠΟΜΗΤΕΔΥ, άρα και η κυρία 

Αντωνοπούλου ήταν στη διάθεση του Συλλόγου, σε καθημερινή βάση.  

Άρα και γραπτώς και ευτυχώς που υπάρχουν τα γραπτά, κάναμε πρόταση στο 

Σύλλογο της Αθήνας να μην ενοικιάσει γραφεία, τα οποία πληρώνουν 2,5 φορές 

παραπάνω από την Ομοσπονδία ενοίκιο και να μην μπουν σε αυτά τα έξοδα, τις 

περιπέτειες, κλπ. Και το πιο σπουδαίο θα αξιοποιούσαν την υπάλληλο που με μια 

συνεργασία, θα μπορούσε μόνη της η υπάλληλος, η κυρία Αντωνοπούλου, η οποία 

είναι εξαιρετικότατη να έχει λύσει και το κομμάτι των απογραφικών. Πάνω από 500 

απογραφικά θα τα έφερνε η Πένη. Δεν το αποδέχθηκαν είναι δική τους επιλογή και 

μάλιστα είχαν γραφείο θα είχαν δικό τους γραφείο με δικό τους κλειδί και θα 

γινόταν ότι γινόταν. Εάν υπήρχαν κάποια προβλήματα, εννοείται θα λύνονταν. Αυτό 

προτείνω να γίνει κει με το νέο Συμβούλιο, να ξαναδιατυπωθεί η πρόταση, να 

σταματήσει ο Σύλλογος σε 200 μέτρα, να διατηρεί άλλα γραφεία και να έρθει στην 

Ομοσπονδία μας. Δεν πειράζει, το λέω να το ακούσουν οι άλλοι.  

Γ. Μερτινός: Δεν πειράζει καταγράφεται. 

Σ. Λιόντης: Σε σχέση με τα πρακτικά και το cd. Συνάδελφοι είναι μια πονεμένη 

ιστορία. Το ότι προχωρήσαμε να καταγράφουμε με απόφαση στο cd  τις 

συνεδριάσεις μας, έγινε για δύο λόγους, κυρίως όμως έναν: Πρώτον για να 

καταγράφεται όλη η συνεδρίαση, άρα ανά πάσα στιγμή να υπάρχουν και ηχητικά 

ντοκουμέντα τι είπε ο καθένας αλλά και πιο πολύ, δε σας το κρύβω αυτός ήταν ο 

κύριος λόγος ήταν να αποτραπεί να παρεκτρέπεται ο καθένας μας, να λέει ότι θέλει. 

Να σκέφτεται ότι πλέον καταγράφεται.  Υπήρχαν λόγοι, δε θέλω να τροφοδοτήσω 



τίποτα, που έπρεπε να προστατέψουμε τον εαυτό μας. Δε μου πέρασε ποτέ από το 

μυαλό να σας βάλω εδώ ηχητικό, το οποίο θα σκύβατε το κεφάλι σας τι γινόταν εκεί 

πέρα μέσα.   

Εν πάσει περιπτώσει το παραβλέπω αυτό, δε με αφορά ή μάλλον με αφορούσε 

πάρα πολύ, δε με αφορά τώρα. Σε σχέση με συνεννόηση για το Διοικητικό 

Συμβούλιο, πότε θα γινόταν, συνάδελφοι, κι εδώ είναι μια πονεμένη ιστορία. Στην 

πρώτη θητεία μας ξεκινούσα να κάνω κάλεσμα και να συνεννοηθώ με τους 11 πότε 

θα κάνουμε συνεδρίαση και πραγματικά αρρώσταινα πριν ξεκινήσουμε τη 

συνεδρίαση. Ο ένας δεν μπορώ τώρα, ο άλλος δεν μπορώ τότε, πάντα υπήρχαν 

προσκολλήματα και πήραμε μια απόφαση και είπαμε 5 μέρες νωρίτερα θα φεύγει η 

ημερήσια διάταξη που θα λέμε τότε θα γίνει το Συμβούλιο οπότε είχαν όλο το χρόνο 

να πουν δεν μπορούμε και αν ένας μεγάλος αριθμός δήλωνε αδυναμία να έρθει, 

αμέσως επανακαθορίζονταν άλλη ημερομηνία. Η εμπειρία λέει τελικά με αυτό το 

σύστημα μόνο σε μια- δυο περιπτώσεις δήλωσαν κόλλημα  άρα λειτουργούσε 

κανονικά. Συνεπώς ακολουθήθηκε μέχρι τέλος.  

Τώρα πολλές φορές το έχω πει κι αν λείπει ένας δεν πειράζει. Δεν μπορείς να 

πετύχεις να μπορούν και οι 11 κάθε φορά την ίδια μέρα. Δε νομίζω ότι είναι λόγος 

αυτός να εγκαλείται ο πρόεδρος. Τώρα για τις συναντήσεις παρακάτω, νομίζω ότι το 

είδατε στις φωτογραφίες, εμείς αρχή μας από την αρχή, κάτι που δεν υπήρχε 

συνάδελφοι πριν και είπαμε να το ανατρέψουμε αυτό. Όχι θα πηγαίνουμε 

επισκέψεις και οι 11 χωρίς κανέναν αποκλεισμό. Εντάξει υπήρξαν και 4 περιπτώσεις 

που λόγω έκτακτης κατάστασης δε στάθηκε δυνατή η συνεννόηση με όλους. 

Πήγαμε και είδαμε τον Αυγενάκη, ε τον κυνηγούσαμε ένα μήνα. Είχαμε 

συνεδρίαση, τελείωσε η συνεδρίαση, πήρε τηλέφωνο θέλω να σας δω. Νομίζω δεν 

ήταν σωστά να πω περίμενε για να πάρω τηλέφωνο να έρθει ο Στεφανής από τη 

Λαμία για να υπάρχει εκπροσώπηση. Ήταν τρεις περιπτώσεις, η ουσία μένει όμως 

ότι η πρόθεσή μας ήταν και το υλοποιήσαμε και τους καλούσαμε και ερχόταν όλοι. 

Κάτι που δε γινόταν στο παρελθόν. Στο παρελθόν, ένας – δύο – τρεις, ο  Μερτινός 

δεν πήγε ποτέ σε επίσκεψη, τέλος πάντων δεν έχει καμία αξία να το συζητάμε καν.  



Εγώ τελειώνω όσο για το περιοδικό ΔΟΚΟΣ αυτά που είπε η συναδέλφισσα 

Μανουσογιάννη, ήταν επιτροπή συντακτική αλλά η διαδικασία που είχε προταθεί 

ήταν ανέφικτο να υλοποιηθεί, ουδέποτε η συντακτική επιτροπή θα μπορούσε να 

καθίσει σε  σώμα, να φτιάξει περιοδικό, σαφώς μαζευόταν το υλικό, γίνονταν μια 

προεργασία από την υπάλληλό μας, το σελιδοποιούσε και τότε το έστελνε στη 

συντακτική επιτροπή, η οποία μπορούσε να κάνει παρατηρήσεις, προσθήκες ή 

οτιδήποτε άλλο. Δε νομίζω ότι ήταν αυτό ο λόγος που το περιοδικό σταμάτησε. 

Ευχαριστώ πολύ δεν έχω τίποτα άλλο με πάρα πολλούς συναδέλφους συμφωνώ με 

ότι είπαν.  

Α! Όσον αφορά στο συνάδελφο Στέργιο Ηλιόπουλο. Εγώ θέλω να καταψηφίσει το 

διοικητικό απολογισμό γιατί δε βάλαμε στόχους, δεν πετύχαμε, κλπ. Στέργιο, 

προσωπικά έχω μια ευαισθησία στο οικονομικό κομμάτι. Με ενοχλεί και με 

στενοχωρεί που θα ψηφίσεις λευκό στον οικονομικό απολογισμό αν είναι ο λόγος 

που αφορά την υπάλληλό μας που είναι έξω πραγματικά όλους μας στενοχώρησε 

που πήγαμε σε μείωση ωραρίου άρα και κατάτι μείωση του μισθού της όμως έγινε 

με συναίνεση, προς τιμήν της ήταν αυτοπρόταση δικιά της να μειωθεί και σε εκείνη 

ένα ποσό, ασφαλιστικά διατηρούμε την οκτάωρη απασχόληση. Συνάδελφοι, για μας 

αυτή η εξαιρετική όσοι την ξέρετε κυρία έχει ένα μεγάλο κόστος γιατί έχει αυξημένα 

προσόντα. Έχει μεταπτυχιακά, έχει ξένες γλώσσες που τα πληρώνουμε κανονικά 

συνάδελφοι, όλα. Συνάδελφοι, αναρωτιόμαστε: Μήπως πρέπει να βρούμε μια άλλη 

κοπέλα που να μας στοιχίζει 400 ευρώ ή 500; Δεν μπήκε τέτοιο θέμα.  

Αθ. Ράπτη: Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, περνάμε στη 

φάση της ψηφοφορίας για το Διοικητικό Απολογισμό πρώτα:….. Πέρασε ο 

Διοικητικός Απολογισμός, για τον Οικονομικό Απολογισμό: Πέρασε ομόφωνα ο 

Οικονομικός Απολογισμός. Συνάδελφοι περνάμε στο επόμενο θέμα, τι διεκδικητικό 

πλαίσιο και οι οικονομικός προϋπολογισμός.  

Σ. Λιόντης: Έτσι για την ιστορία να σας πω ότι κάναμε λάθος που δεν ξεκινήσαμε το 

Συνέδριο την πρώτη μέρα, στις 9 το πρωί. Κι όχι 5  το απόγευμα. Και να έρχονταν οι 

Σύνεδροι από την παραμονή. Δυστυχώς θύμα αυτού του λάθους, παρόλο που πήγε 

πάρα πολύ καλά το Συνέδριό μας, το τελευταίο κομμάτι που είναι το πρόγραμμα 



δράσης που είναι πολύ σημαντικό και κυρίαρχο έμεινε τελευταία στιγμή και γνώμη 

μου είναι ας κουραστούμε και μια ώρα παραπάνω γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα, 

θα καθορίσει την πορεία του κλάδου για το επόμενο διάστημα, έχει άμεσους 

στόχους που πρέπει να υλοποιηθούν.  

Δε θα πω τίποτα για το πολιτικό σκέλος, το έχετε, είναι καλύτερα να το διαβάσετε 

με ησυχία και χάριν συντομίας να μην αναφερθώ καθόλου στο πρώτο κομμάτι, το 

πολιτικό ότι γράφει και πιστεύω ότι πολιτικά εκφράζει το 99 τοις εκατό γιατί αυτή 

είναι η αλήθεια και αυτή είναι η πολιτική που βιώνουμε. Τι διεκδικούμε σε 

οικονομικό επίπεδο. Εννοείται ότι μόνιμος στόχος του κλάδου πρέπει να είναι η 

κατάργηση του 4024 πουν είναι η ταφόπετρα του μισθού πλέον. Άρα εδώ 

αυτονόητο είναι ότι συμμετέχουμε με το υπόλοιπο εργατικό κίνημα που παλεύει 

για την ανατροπή του ίδιου νόμου. Το δεύτερο θέμα που αφορά καθαρά 

συντεχνιακά το δικό μας κομμάτι είναι να καταργηθεί η μνημονιακός νόμος για τα 

εκτός έδρας που δυστυχώς δεν έδωσε την ευκαιρία η κυβέρνηση να τον κατεβάσει 

ως ξεχωριστό νόμο αλλά τον ενέταξε μέσα σ’΄εκείνο το μεγάλο το νόμο που 

αφορούσε το μνημόνιο, τον έδεσε καλά δηλαδή.  

Τα έχετε ζήσει στις υπηρεσίες σας, το ζούμε. Τα εκτός έδρας στην ουσία έχουν 

καταργηθεί κι όπου σε κάποιες υπηρεσίες έχουν βρει κάποιους τρόπους να γίνεται 

αποκατάσταση με πίσω από την πόρτα ξέρετε ότι είναι πράξεις παράνομες, με 

ρίσκο των προϊσταμένων. Άρα πρώτο μέλημά μας είναι να καταργηθεί αυτό το 

κομμάτι του νόμου. Ήδη άρχισε σε κάποια Υπουργεία να σπάει και να φεύγουν 

εκείνα τα όρια που βάζει για αυθημερόν μετακίνηση 150 χιλιόμετρα κι εκείνο το 

ξεφτίλα ποσό των 9 ευρώ που δε φτάνει ούτε για τον πρωινό καφέ. Αντιδράσαμε, 

το βάζαμε, το βάλαμε στη συνάντηση με το Σπίρτζη και πρέπει μονίμως να υπάρχει 

πίεση να καταργηθεί.  

Εμείς σαν Ομοσπονδία και η πρόταση είναι αυτό το κομμάτι, αυτό το θέμα να το 

παλέψουμε μαζί με την ΕΜΔΥΔΑΣ. Να πεδίο λαμπρό, ένα θέμα που μας ενώνει. 

Γίνονται προτάσεις από πλευράς μας, όταν γίνανε οι κινητοποιήσεις που πολλοί 

συνάδελφοι γιατί κάθε μέρα με έπαιρναν και με ρωτούσαν τι κάναμε πρόεδρε, 

συμμετέχουμε στην επιτροπή παραλαβής ΠΑΠΑΕ, παραλαβής, διαγωνισμών κλπ, 



όπως κάναμε εκείνον τον αγώνα για το ασφαλιστικό που στην  ουσία, σαφώς και 

μας αφορούσε, αλλά αναδείχθηκε ένα νέο εργαλείο κινητοποιήσεων, αποχή από τα 

συγκεκριμένα καθήκοντα. Ήταν μια μορφή αγώνα που ήταν στον αέρα, δηλαδή 

αμφισβητείται αν είναι και νόμιμο να πηγαίνεις στην υπηρεσία, και να λες είμαι 

εδώ, δεν κάνω απεργία, παίρνω το μεροκάματο αλλά απέχω να πάω στο Μουζάκι 

να παραλάβω το τάδε έργο. Εγώ μίλησα τότε με την κυρία Τσίπρα, είναι η νομικός 

σύμβουλος της ΑΔΕΔΥ, η οποία το υποστήριξε και περπάτησε αυτός ο τρόπος 

κινητοποιήσεων κρατάτε τον όμως γιατί θα τον χρειαστούμε αυτόν τον τρόπο, θα 

τον  δοκιμάσουμε και σε άλλες προτάσεις, η Τσίπρα μου απάντησε ότι πρόεδρε 

έχεις δίκιο, είναι στα όρια της νομιμότητας, υπάρχουν αμφιλεγόμενες αποφάσεις 

και νομολογίες, εν πάσει περιπτώσει είναι δεδομένο ότι αν ήθελε η πολιτική 

εξουσία, άρα η κυβέρνηση, θα μπορούσε να κάνει μια προσφυγή και να ακυρώσει 

αυτή τη μορφή κινητοποίησης. Δεν  το έκανε, δηλαδή στην ουσία εδώ η κυβέρνηση 

αβαντάρισε αυτόν τον τρόπο αγώνα. Δεν ξέρω μια άλλη κυβέρνηση αν θα κάνει το 

ίδιο.  

Άρα να μη σας κουράζω, για τα εκτός έδρας, η πρόταση που πρέπει το επόμενο 

Διοικητικό Συμβούλιο να κάνει στην ΕΜΔΥΔΑΣ είναι να ξεκινήσουμε μια αποχή από 

συγκεκριμένα καθήκοντα για τα εκτός έδρας. Διαρκείας. Δεν έχει κόστος, 

συντονισμένα, πείθουμε, απέχουμε και βλέπουμε τι κάνουμε. Ένα άλλο θέμα στα 

οικονομικά είναι η προσωπική διαφορά και η υπερβάλλουσα μείωση. Είναι ανοικτό 

το θέμα, σαν Ομοσπονδία κάναμε και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και και, το 

θέμα παραμένει ανοικτό, ισχύει ακόμα, πάρα πολλοί συνάδελφοι βρέθηκαν να 

παίρνουν 200 ευρώ λιγότερα κλπ είναι ένα θέμα το οποίο μονίμως πρέπει να το 

παλέψουμε, να το έχουμε στην Ημερήσια Διάταξη. Και κλείνω τους οικονομικούς 

στόχους με το 6‰, το οποίο όμως είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο θα το δούμε μετά 

σε συνέχεια με αυτά που σας είπα, απλά μπαίνουμε στο διά ταύτα τι κάνουμε. 

Μέρες εκτός έδρας, επιβλέποντες, είναι φρέσκο επί του πιεστηρίου πρόβλημα, 

ακόμα δεν έχει εκδοθεί η ΚΥΑ από τον Τσακαλώτο, τη, έβγαλε ο Σπίρτζης, αφορά το 

ΥΠΥΜΕΔΙ αλλά η επόμενη μέρα είναι μπορεί να κλιμακωθεί.  

Σας είπα στο Διοικητικό Απολογισμό ότι αυτό είναι μια εκτρωματική πράξη, μας λέει 

θα είστε βοηθοί επιβλέποντες και ξέρω αυτός είναι ο στόχος του Σπίρτζη και 



διαχωρίζει 30 μέρες οι ΤΕ, 60 μέρες οι ΠΕ.  Αυτό το νέο Συμβούλιο, από τη Δευτέρα 

το πρωί θα πρέπει να επιδιώξει επειγόντως συνάντηση με τον Τσακαλώτο αν 

προλάβει και δεν το υπογράψει μιας και έχει βάλει βουλοκέρι ο Σπίρτζης, έχει 

δρομολογηθεί από κει έχει υπογραφή, μένει ο δεύτερος έτερος για να το 

υπογράψει, ο Τσακαλώτος να μπορέσουμε να κάνουμε αναπομπή από τον 

Τσακαλώτο αν μπορέσουμε να τον πείσουμε, να αποκατασταθεί η ΚΥΑ και να βγει 

μια καινούρια που να φέρνει τα πράγματα στο ζύγι τους. Στα θεσμικά θέματα. 

Συνάδελφοι, το είπε νομίζω νωρίτερα ο Θοδωρής ο Τσίπας ότι εάν δεν αρχίσουν να 

γίνονται προσλήψεις ΠΕ – ΤΕ, καταρχήν όλοι οι μηχανικοί, οι Τεχνικές Υπηρεσίες, 

μου το έλεγε νομίζω ο Γιάννης ο Μελισσάρης, ότι όταν αφυδατώνονται οι τεχνικές 

υπηρεσίες από προσωπικό, το επόμενο βήμα είναι έλα ΤΕΕ, έλα ιδιώτη πάρτην, την 

κλείνω.  

Πόσο μάλλον όταν εμείς έχουμε υπαρξιακό πρόβλημα στις προσλήψεις. Δε γίνονται 

προσλήψεις. Περνάει, θα συμφωνήσω με κάποιον που είπε η λογική κάποιοι που 

αποφασίζουν αν χρειάζονται μηχανικό σου λέει ένας δήμος τι τον θέλω τον ΤΕ 

Δομικών Έργων τι στιγμή που δεν μπορεί να μου κάνει τοπογραφικό κι έτσι να πάρω 

ΠΕ που τα κάνει όλα ή ένα μηχανολόγο που υπογράφει τα πάντα παρά να πάρω 

έναν ηλεκτρολόγο και ένα μηχανολόγο του ΤΕΙ, δηλαδή βλέπετε ότι όλο το 

σύμπλεγμα αντιμετώπισης του ΤΕΙ σε οδηγεί και σε συνέπειες. Από κει και πέρα 

όμως, η πρόταση που πρέπει να δούμε και να κάνουμε έχουμε σημειώσει εδώ ότι 

θα πρέπει οι Σύλλογοι, είναι ένα πεδίο λαμπρό, οι Σύλλογοι που ζουν την τοπική 

κοινωνία και ξέρουν άμεσα πρόσωπα που αποφασίζουν για προσλήψεις πρέπει να 

είναι αμείλικτοι και να παρεμβαίνουν αμέσως. Τι εννοώ: Σύλλογος Λάρισας, 

παρέμβαση στο δημοτικό Συμβούλιο που συνεδριάζει για να κάνει προσλήψεις στο 

Δήμο. Ο Σύλλογος θα απαιτήσει 50 – 50. Είναι συνταγματική υποχρέωση. Το 50 τοις 

εκατό του ελληνικού λαού έχει παιδιά που σπούδασαν στα ΤΕΙ. Θα πρέπει να 

αντιμετωπιστούν ισότιμα. Υπηρεσίες, οργανισμοί κλπ πρέπει μνα γίνεται 

παρέμβαση αλλά πιο εύκολο είναι και υπάρχει ένα παράδειγμα και κάπου το 

έγραψα με το Δήμο Καρπενησίου, όχι επειδή είμαι Καρπενησιώτης, δεν είχα κάνει 

τίποτα εγώ,  εκεί οι συνάδελφοι στο Δήμο κατορθώσανε και μάλιστα ανατρέψανε 

και οι προσλήψεις είναι 60 – 40, 60 ΤΕ και μιλάω για μηχανικούς.  



Αυτό πρέπει να είναι κάθε μέρα στη δράση του Συλλόγου. Το ίδιο πρέπει να κάνει 

και η Ομοσπονδία εννοείται όταν έρχεται σε επαφή με Υπουργούς, με πολιτικά 

κόμματα κλπ, πρέπει να απαιτεί με τον πλέον δυνατό τρόπο ισότιμες προσλήψεις. 

Θεσμικό θέμα είναι – κι εδώ πρέπει να γίνει σε συνεργασία με την ΕΜΔΥΔΑΣ, άρα 

βλέπετε ότι υπάρχει πεδίο και νομίζω ότι εκεί ο Μεταξάς και ο Γιώργος που ήδη 

έχουν μια συνεργασία σε άλλη βάση στη Χαλκίδα με την ΕΜΔΥΔΑΣ, η διατήρηση 

του δημόσιου χαρακτήρα των τεχνικών υπηρεσιών. Ξεκίνησε από το Χρυσοχοΐδη 

από παλιά που πήρε τις πολεοδομίες και στην ουσία παίρνουν φακέλους και 

βάζουν σφραγίδες οι υπηρεσίες στις Πολεοδομίες, τώρα κλιμακώνεται ήρθε κι 

έδεσε με το Σπίρτζη που θέλει να τα μεταφέρει όλα στους ιδιώτες, όλα στους 

ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς με όχημα το ΤΕΕ.  

Άρα εδώ ήδη και η ΕΜΔΥΔΑΣ άμα δείτε ανακοινώσεις έχει βγάλει πολύ σκληρές κι 

εμείς έχουμε βγάλει πολύ σκληρές με σκοπό να αποτρέψουμε αυτή τη φιλοσοφία 

και τη λογική του σημερινού Υπουργού, του Σπίρτζη. Επί του πιεστηρίου χτες, δεν 

προλάβαμε σα Διοικητικό Συμβούλιο να αντιδράσουμε αλλά θα πρέπει να το 

κάνουμε αύριο, είναι το καινούριο νομοσχέδιο που μπήκε χτες, το έχω τυπώσει 

αλλά δεν μπόρεσα να το διαβάσω, όχι για τα δημόσια έργα, δε θυμάμαι τον τίτλο, 

προμήθειες και αναθέσεις έργων, μπράβο. Μέσα από αυτό το νομοσχέδιο δεν 

πρέπει να περάσει ντούκου, στη ουσία καταργεί το κράτος, καταργεί το ίδιο το 

υπουργείο, τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, το ίδιο το Υπουργείο και όλα τα 

μεταφέρει στο ΤΕΕ. Όλες οι επιτροπές γίνονται μέσω του ΤΕΕ. Επίσης, μέσα από 

αυτήν τη διαδικασία, φροντίζει να δίνει πλέον αντικείμενο οικονομικό σε 

κατηγορίες μηχανικών και από αυτές τις κατηγορίες εμείς στο 90 τοις εκατό είμαστε 

απέξω. Να σας φέρω ένα παράδειγμα εξωφρενικό και δε νομίζω ότι μπορεί να 

σταθεί και νομικά, δημιουργεί ας πούμε Σώμα επιμετρητών άρα κάνω ένα σώμα 

μηχανικών που κάνουν σεμινάρια, πιστοποιούνται στο ΤΕΕ, γράφονται στο Μητρώο 

του ΤΕΕ, δε διευκρινίζεται αν θα είμαστε κι εμείς σε αυτό το Σώμα επιμετρητών που 

λέει ότι ο κάθε δήμος ζητάει από αυτό το Σώμα να κάνει επιμετρήσεις στο έργο. Κι 

έρχεσαι επιβλέποντα ΤΕ και ΠΕ και σου φέρνει τις επιμετρήσεις ο ιδιώτης 

επιμετρητής που προφανώς πληρώθηκε και μάλιστα και αδρά γι’ αυτήν την ιστορία 

και αποδέχεσαι ότι εγώ επιβλέπω αλλά άλλος μετράει. Όλο το νομοσχέδιο είναι  



διάτρητο, αλλάζει όλη τη φιλοσοφία είναι η αγωνία του να περισώσω το ΤΕΕ, να 

κάνω κράτος, αν και αυτό νομίζω το ανέφερε και ο πρόεδρος της ΕΕΤΕΜ, να κάνω 

κράτος εν κράτη το ίδιο το ΤΕΕ.  

Εκτός μικροφώνου 

Σ. Λιόντης: Το ίδιο το ΤΕΕ και ελέγχει και ελέγχεται. Επιλογή προϊσταμένων, εξέλιξη 

μηχανικών ΤΕ στη διοικητική ιεραρχία. Θα μπω στο τι πρέπει να κάνουμε και πρέπει 

να το κατανοήσουμε και οι πρωτοβάθμιου Σύλλογοι και η Ομοσπονδία. Απλά τα 

διαβάζω ένα προς ένα. Ξεκινάμε ο κάθε συνάδελφος τι πρέπει να κάνει. Ο 

συνάδελφος είναι το μάτι στην υπηρεσία του, ο πρώτος που ακούει ότι θα αλλάξει 

ο Οργανισμός, ο πρώτος που ακούει τις εξελίξεις που αφορούν στο οργανόγραμμα 

της Υπηρεσίας του. Άρα ο κάθε συνάδελφος έχει την ευθύνη να ενημερώσει αμέσως 

τον πρωτοβάθμιο Σύλλογο και να γίνει παρέμβαση. Σε αυτήν την προσπάθεια, όταν 

χρειάζεται και όπου συντονίζεται με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και 

γίνεται άμεση παρέμβαση. Αυτό το  διάστημα επιχειρείται ενώ είχαμε μια θετική 

πορεία ήταν στη σωστή κατεύθυνση επιχειρείται μια αναχαίτιση, δηλαδή κεκτημένα 

ζητήματα που τα είχαμε λυμένα, κάνουν τροποποιήσεις και επανέρχονται πάλι 

ελλείψεις ή παραλείψεις. Δεν είναι τυχαίο αυτό, σας παραπέμπω να μπείτε στο site 

της ΕΜΔΥΔΑΣ και θα είτε 4 βίντεο που έχουν από το Συνέδριό τους.  

Πραγματικά σε πιάνει θλίψη, αλλά καλά είναι τουλάχιστον εμείς που ασχολούμαστε 

με τον κλάδο μας να τα δούμε αυτά τα βίντεο διότι παίρνεις από πρώτο χέρι 

ζωντανά, ποιοι είναι οι στόχοι και τι κάνουν. Θα δείτε εκεί πόσο επιθετικά και 

χυδαία μιλάνε για τους ΤΕ, για το προβάδισμα, πόσο οργή βγάζουν κάποιες κυρίες 

μηχανικίνες να τσιρίζουν ότι δεν μπορώ εγώ να έχω το Λιόντη προϊστάμενο. Άρα 

είναι ένα καθημερινό μέτωπο, το οποίο κορυφώνεται. Πόσο μάλλον αν βρούνε και 

έδαφος κυβερνητικό, σε λίγο θ’ αρχίσουν να βγαίνουν οι πρότυποι οργανισμοί. Άρα 

μπορεί να βγει ένας πρότυπος οργανισμός για τους Δήμους. Μπορούμε να δούμε 

εκεί να μας γυρίσουν 20 χρόνια πίσω. Άρα και σε πολιτικό επίπεδο θα πρέπει να 

πείσουμε δεν έχουμε πείσει τη νέα κατάσταση την κυβερνητική και την πολιτική. 

Αυτά σε σχέση με τους οργανισμούς. Επαγγελματικά δικαιώματα, πλαίσιο άσκησης 

επαγγέλματος. Συνάδελφοι δε θέλω να δικαιώσω τον Κουμούτσο που λέει να τα 



βρούμε με την ΕΕΤΕΜ αλλά εκ των πραγμάτων κάποια θέματα, δεν κάνουμε 

εμβόλιο και έχουμε την ίδια άποψη. Υπάρχουν  και διαφορετικές προσεγγίσεις για 

κάποια θέματα. Δε θα πω ποτέ ότι η ΕΕΤΕΜ δεν έχει την ίδια αγωνία για τα 

επαγγελματικά δικαιώματα αλλά να μια διαφωνία που προέκυψε σε επίπεδο 

τακτικής.  

Είχαμε μια καινούρια πολιτική κατάσταση, μια καινούρια κυβέρνηση που ίσως για 

πρώτη φορά αυτός ο χώρος αναλαμβάνει τα ηνία της χώρας δε θα έπρεπε… οι 

άλλοι δύο προηγούμενοι ξέρανε το πρόβλημα, ξέρανε ότι ο  1404 έλεγε σε τόσους 

μήνες που θα βγούνε οι πρώτοι απόφοιτοι των ΤΕΙ θα δοθούν επαγγελματικά 

δικαιώματα. Δεν το έκαναν ποτέ, δική τους η ευθύνη αυτοί μας οδήγησαν εδώ. 

Ούτε περιμέναμε λύση να μας τη δώσουνε, κάνανε κάποια βήματα κάποια από τα 

δύο κόμματα αλλά στα επαγγελματικά δικαιώματα είναι εκτεθειμένοι. Ήταν 

εκτεθειμένοι στις συντεχνιακές πιέσεις που δέχονταν. Ποιος κυβερνά αυτόν τον 

τόπο; Οι μηχανικοί και οι δικηγόροι. Άρα έχουν φάει καπέλο εκ των πραγμάτων δεν 

μπορούσε να προχωρήσει ποτέ τίποτα.  

Όταν έχεις όμως μια καινούρια κυβέρνηση αυτήν την κραυγή αγωνίας ενός κλάδου 

δε θα πρέπει να του την πεις όσο δυνατά μπορείς; Εννοείται θα του την πεις. Θα 

πρέπει να ενημερωθούν ότι εδώ έχεις μια κοινωνική ομάδα που τον πολιτικό 

σύστημα 40 χρόνια τη δουλεύει. Σπουδάζουνε, ξοδεύουν οι γονείς, βγαίνουν οι 

απόφοιτοι, και δεν τους δίνεις επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτό δε θα έπρεπε να το 

ακούσει η νέα εξουσία; Που πρεσβεύει και το δίκιο ως αριστερή κι όλας ένας λόγος 

παραπάνω. Άρα συγκυριακά έμπαινε το θέμα. Επαγγελματικά δικαιώματα, ως 

κλάδος το σηκώνουμε. Προέκυψε όμως η εξής αντίθεση με την ΕΕΤΕΜ, ότι εσείς οι 

δημόσιοι υπάλληλοι την έχετε δεμένη τη φοράδα, παίρνετε το μισθό σας και καλά 

κάνετε και βγαίνετε και  λέτε ότι θέλουμε επαγγελματικά δικαιώματα γιατί ήδη το 

ζούμε στις υπηρεσίες που μας αμφισβητούν πλέον και σ’ αυτό. Ότι δεν έχετε 

επαγγελματικά δικαιώματα άρα δεν μπορείτε να εξελιχθείτε ή είστε άχρηστοι 

δημόσιοι υπάλληλοι, δε χρειάζεστε. Το αντιμετωπίζουμε. Σου λέει όμως ο 

Δημόπουλος εγώ φίλε μου έχω και 30000 ελεύθερους επαγγελματίες που αν βγω 

δυνατά και πω δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα, αυτοί έστω στρεβλά και 

κοροϊδεύοντας, τα ξέρετε, πάει ο άλλος που είναι δομικών έργων στις πολεοδομίες, 



καταθέτει για μια άδεια ενώ δεν έχει δικαίωμα, υπήρχε μια σιωπηρή ανοχή 

καλύπτοντας τις ενοχές της Πολιτείας.  

Άρα έλεγε η ΕΕΤΕΜ θέλει προσεχτικά βήματα δε βγαίνουμε στο κλαρί, δε βγαίνουμε 

δυνατά. Δεν πειστήκαμε, δεν καλεστήκαμε να συμφωνήσουμε κοινό  αγώνα, κοινό 

δρόμο, όσο μπορούμε κι εμείς να συμβάλλουμε, απλά πήγαμε στο Λουτράκι 

καλεσμένοι που είχαν αυτό το θέμα κι εκεί στο Λουτράκι λέχθηκε ότι έχω ένα 

έτοιμο νομοσχέδιο με επαγγελματικά δικαιώματα άρα θα πρέπει να δούμε πως θα 

γίνει νόμος του Κράτους. Όμως συνάδελφοι, έχει αποδειχθεί παιδί που δεν κλαίει 

μένει νηστικό, πόσο μάλλον σε μια καινούρια κυβέρνηση. Άρα εμείς επιλέξαμε 

δυνατά, το σηκώνουμε το θέμα όσο μπορούμε. Και γι’ αυτό εξουσιοδοτήθηκαν οι 

συνάδελφοι από την Πάτρα, να εκπροσωπήσουν την ΑΔΕΔΥ, να κάνουμε μπλόκο 

στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να το σηκώσουν το θέμα, νομίζω κι ο Θανάσης ο 

Κουμούτσος, ως περιφερειακό τμήμα, διαφοροποιήθηκε από την κεντρική γραμμή 

της ΕΕΤΕΜ, το σήκωσε το θέμα αλλά παραμένει ανοιχτό. Είναι θέμα που το θέσαμε 

όποτε βρεθήκαμε με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και πρέπει να το 

σηκώνουμε όσο μπορούμε. Εξελίξεις στο χώρο των ΤΕΙ.  

Συνάδελφοι, είναι πολύ σοβαρό το θέμα,  δεν πρέπει να το περνάμε ντούκου απλά 

δύο χρόνια κυβέρνησης δεν κυβέρνησε αυτόν τον τόπο. Δεν τους δόθηκε ευκαιρία 

ακόμα. Ακόμα δεν κυβερνούν. Μέχρι τώρα δίνουν αγώνα αξιολόγηση, δάνειο,  

τρόικα, άρα δεν ξεδιπλώθηκαν δράσεις κυβερνητικές που να αφορούν θεσμικά 

μέτρα. Είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα ανοίξει το θέμα, τι θα γίνει με την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εκεί ως κλάδος,  σαφώς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και με 

προτάσεις γιατί αν δεν έχεις προτάσεις θα βρεθείς στο περιθώριο, μέσα από μια 

άρνηση, οπότε παίρνει μια απόφαση και σε καταργεί ή κάνει συμπτύξεις ή σου 

χρυσώνει το χάπι και κάποιοι τσιμπάνε από μας μάλιστα κάποιοι νέοι συνάδελφοι, 

κάποια νέα παιδιά έχουν καβαλικέψει ήδη το καλάμι που παίρνουν πτυχίο από τα 

ΤΕΙ αρχίζουν να λένε Γιάννη μου ότι τι δουλειά έχουμε εμείς με τους ΚΑΤΕτζήδες ή 

με τα ΤΕΙ που δεν ήταν ανώτατα. Εμείς είμαστε ανώτατοι. Κάποιοι άλλοι 

ονειρεύονται ότι θα βρεθούν στο Πολυτεχνείο, διπλωματούχοι μηχανικοί.  



Μ’ ένα νομοσχέδιο που πέρασε, εκεί ήτανε  για αστεία τα πράγματα έγινε κάποια 

παρέμβαση από μια συγκεκριμένη παράταξη εννοώ με την προηγούμενη 

κυβέρνηση, για τα επαγγελματικά δικαιώματα και σβήστηκε μια λεξούλα και την 

άλλη μέρα συνάδελφοί μας πετάγαν τη σφραγίδα κι έγραφε «Διπλωματούχος 

Μηχανικός». Δηλαδή σε κατάσταση να είμαστε ψώνια. Η πρόταση είναι ότι θέση 

μας είναι ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο η συνέχεια της 

επαγγελματικής και ακαδημαϊκής σχέσης των αποφοίτων ΤΕΙ. Άρα εδώ είναι 

κανόνας.  Δε δεχόμαστε να είμαστε παρελθόν. Άρα οποιαδήποτε θεσμική αλλαγή 

κάνετε θα πρέπει σε αυτή να είναι όλοι οι απόφοιτοι της τεχνολογικής εκπαίδευσης, 

να καλύπτονται μέσα από μια διαδικασία που θα αφορά όλους. Κι εδώ υπήρχε μια 

αντίθεση με την ΕΕΤΕΜ, ότι δε με ενδιαφέρει τα ΚΑΤΕ και τα ΤΕΙ πριν το 2001, διότι 

οι μεν ΚΑΤΕτζήδες λίγα τα ψωμιά σας, είμαστε συνταξιούχοι άρα μας ενδιαφέρουν 

τα ΤΕΙ που είναι θωρακισμένα είναι Ανώτατα Ιδρύματα. Αλλά  ανώτατα ιδρύματα 

από μια μέρα στην άλλη μπορεί να βρεθείς …  

Απαιτούμε να συμμετέχουμε στον όποιο διάλογο,  δεν μπορεί να αποφασίζουν 

κλειστά κλαμπ του Πολυτεχνείου σε  κάποια γραφεία του Υπουργείου άρα εδώ και 

η ΕΕΕΜ και η ΠΟΜΗΤΕΔΥ και οποιαδήποτε άλλη έκφραση έχουμε στο χώρο θα 

πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ και πρέπει να απαντήσουμε κι εμείς, να 

έχουμε έτοιμη πρόταση, υπάρχουν προτάσεις που λέει ότι ποιος είναι ο 

τεχνολογικός χαρακτήρας και ο ρόλος του. Εγώ θα πρότεινα σ’ εκείνη τη φάση, 

κάποιος είχε πει για εθνική συνδιάσκεψη, να βρεθεί ο κλάδος με επιστήμονες, να 

βγει ένα τεκμηριωμένο κι επιστημονικά δομημένο πόνημα που να απαντάει τι 

τεχνική εκπαίδευση θέλουμε στην Ελλάδα.  Αυτό πρέπει να το κάνουμε σαν κλάδος. 

Ασφαλιστικό, κοινωνική πρόνοια, δε  θα σας κουράσω είναι αυτονόητο ότι 

συντασσόμαστε με το γενικότερο λαϊκό κίνημα.  

Είμαστε κομμάτι αυτού του κινήματος. Ότι βιώνουν όλοι βιώνουμε κι εμείς. Έχει 

παρακάτω κάποια κεφάλαια οργανωτικά θέματα, θα πρέπει να δούμε τους 

Συλλόγους μας πάση θυσία να τους πάμε πιο μπροστά. Τα άμεσα μέτρα της 

Ομοσπονδίας, συνεργασία με άλλες οργανώσεις και μπαίνουμε στο ξεχωριστό 

κομμάτι που είναι το 6 ‰.  Νομίζω σας περιέγραψα όσο μπορούσα και όσο η μνήμη 

μου με βοηθούσε, τι έχει γίνει. Αν μου ξέφυγε κάτι δεν έχει αξία, την ουσία την 



έχετε καταλάβει που βρισκόμαστε. Είμαστε εν αναμονή, δεν έκλεισε  τίποτα, δεν 

εφησυχάζουμε, έχει το ύποπτο μέρος ότι πιθανόν να μας δουλεύουν, να θέλουν να 

κερδίσουν χρόνο αλλά το θετικό είναι ότι τόσο από το ΥΠΥΜΕΔΙ, από πλευράς του 

υπουργού, είναι αποδέκτης, ξέρει το θέμα, ξέρει ότι πρέπει να δοθεί μια απάντηση 

έστω και  αρνητική,  δεν μπορεί να βαλτώνει και να σέρνεται κι απ’ το χώρο του 

ΣΥΡΙΖΑ, εκεί έχουμε το φαινόμενο ότι με όποιους έχουμε συνομιλήσει είναι με το 

μέρος μας. Θεωρούν δίκαιο το αίτημά μας και άδικο αυτό που γίνεται πρέπει να 

αποκατασταθεί κι όσο θα βγαίνουν τα γκάλοπ αυτά που βγαίνουνε, θα ενισχύεται 

αυτή η άποψη γιατί έτσι είναι το παιχνίδι της εξουσίας. Άρα και προς αυτήν την 

κατεύθυνση, θα πρέπει να γίνουν πιέσεις, να μη σφυράνε κλέφτικα, να πάρουν 

θέση κι όταν σου λένε δίκιο έχεις, το επόμενο είναι λύστο.  

Συνάδελφοι είναι καταγεγραμμένο και καλά είναι να τα δείτε 12 σημεία. Δε 

σημαίνει ότι αυτές είναι 12 εντολές που ήρθαν από το Μωυσή. Είναι 12 απλές 

σκέψεις που έπρεπε να διατυπωθούν στο συνέδριο. Να τις αξιολογήσουμε. Να τις 

διαγράψουμε, να τις εμπλουτίσουμε ή να προσθέσουμε. Αυτές είχαμε εμείς σα 

Διοικητικό Συμβούλιο να σας προτείνουμε, πεδίο λαμπρό να προτείνετε κι εσείς 

κάτι διαφορετικό ή να βελτιώσουμε. Θα πρέπει να αποφασίσουμε σήμερα είναι 

κλιμακωτά: 1. Να εξαντλήσουμε την προσπάθεια συνάντησης κι επικοινωνίας με 

τον Υπουργό. Σας βάζω το δίλημμα και δυστυχώς δεν είναι όλοι εδώ να το 

κατανοήσουμε και να απαντήσουμε σε αυτό. Θα πρέπει το συνέδριο να δώσει 

εντολή στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και να απαντήσει αν έχει εξαντληθεί η 

υπομονή μας που σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνουμε τίποτα εμείς από αύριο το πρωί 

ξεκινάμε γιουρούσι. Ή σαφώς προσδιορίζοντας το χρόνο, δεν μπορεί να μείνει επ’ 

αόριστο 10, 20 μέρες;  

Ώστε να συνεχίσουμε τη διερεύνηση και την προσπάθεια με τον υπουργό μπας και 

αναίμακτα προκύψει το θετικό και το ποθητό που είναι να ενταχθούμε κι εμείς  στο 

επίδομα. Παράλληλα, θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες ώστε ο υπουργός να 

λαμβάνει και μηνύματα. Και το πρώτο μήνυμα θα το λάβει από το Συνέδριο, τι 

αποφασίσαμε, δηλαδή αυτές οι 12 ή οι 18 που θα προστεθούν προτάσεις θα πρέπει 

να τις πάρει στα χέρια και να καταλάβει ότι αυτοί είναι αποφασισμένοι να 

κλιμακώσουν τον αγώνα. Κάποια μέρα πολύ σύντομα, θα δω έξω από το γραφείο 



μου 500 άτομα, 1000 άτομα, ή 300 άτομα ή κάποιος είπε 20 Σύλλογοι επί 7 = 140 

άτομα αλλά θα είμαστε έξω από το γραφείο του και θα του κάνουν μπλόκο και 

πιθανόν να μπουκάρουμε και μέσα και να κάνουμε και κατάληψη. Αυτά πάντα 

χωρίς  να τα ξεκόψουμε  από την πρώτη πρόταση. Ότι πιέζουμε να τον 

συναντήσουμε και να πάρει θέση. Υπάρχει σε εξέλιξη μια  διαδικασία που δεν 

πρέπει να τη σταματήσουμε.  

Ποια είναι αυτή; Ότι υπάρχει ένας ανοιχτός δίαυλος με το σύμβουλο του υπουργού, 

θέλω καλόπιστα να πιστεύω ότι δε μας δουλεύει, άρα ότι σας μετέφερα ή ότι θα 

μεταφέρω στο αυριανό Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι σε συνεννόηση με τον 

υπουργό. … Έχω χάσει τον ειρμό… Να ενημερώσουμε παράλληλα, στην πορεία το 

γραφείο του πρωθυπουργού, τον ίδιο τον πρωθυπουργό, να του πούμε ότι εδώ 

συντελείται επί των ημερών σου και επί της κυβέρνησής σου η εξής αδικία και ότι 

δε θα ανεχτούμε αυτήν την αδικία να περάσει από πάνω μας. Να ενημερώσουμε 

επίσημα τις κοινοβουλευτικές ομάδες των ΑΝΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να 

ενημερωθούν, να τους απαιτήσουμε να πάρουν θέση υπεύθυνα για να 

ξεκαθαρίσουν αν είναι με το δίκιο μας. Το επόμενο βήμα αν δεν υπάρξει πρόοδος 

θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να δημοσιοποιούμε το θέμα. Εδώ υπήρχε η 

πρώτη δημοσιοποίηση ή μάλλον δεν υπήρχε γιατί εγώ με προσωπική μου ευθύνη 

το σταμάτησα αλλά όμως αν αποφασίσει το Συνέδριο από αύριο μπορεί να αρχίσει 

να κλιμακώνεται είναι οι Σύλλογοί μας να αρχίσουν να βγαίνουν, να ανεβάζουν το 

θέμα στη δημοσιότητα, στο site, επιστολές, μεθοδευμένα, συντεταγμένα με ένα 

πρότυπο κείμενο για να μη λέει ο καθένας κάτι ξεχωριστό αλλά να μην είναι ίδια και 

οι Σύλλογοι να αρχίσουν να έρχονται σε επαφή με τους τοπικούς βουλευτές, να 

τους τρομοκρατήσουν δηλαδή ότι εδώ υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και δεν πρέπει να 

μας αγνοείτε. Να πάνε προς τον υπουργό, προς το γραφείο του πρωθυπουργού και 

αλλού. Κάι τέτοιο έκανε ο Σύλλογος Ηλείας, απλά δεν το ανεβάσαμε στο site  γιατί 

περιμέναμε μπας… και κάτι γίνει. Επίσης κλιμακωτά, οι Σύλλογοί μας θα πρέπει να 

αρχίσουν να  κάνουν δυναμικές ενέργειες, δηλαδή θα πρέπει να αρχίσουν να 

κάνουν ντόρο στην επαρχία, να πάνε 15 άτομα, να μπουκάρουν στο γραφείο του 

τοπικού βουλευτή ή του κόμματος ΑΝΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ, να δημιουργήσουν κατάσταση, 

να φωνάξουν τον τύπο, να διαμαρτυρηθούν δυνατά.  



Εκτός μικροφώνου 

Σ. Λιόντης: Πιάνει γιατί είναι νέοι βουλευτές και φοβούνται τη λαϊκή οργή. Το 

επόμενο βήμα, κλιμακωτά,  αφού δεν υπάρξει φως είναι να κάνουμε πανελλαδική 

συγκέντρωση στο ΥΠΥΜΕΔΙ. Είναι ένα όπλο εφικτό κι εδώ πρέπει να χρεωθείτε ο 

καθένας σας πολύ σοβαρά. Η Χαλκίδα θα κατεβάσει 2 minibus, η Λάρισα θα 

κατεβάσει 2 λεωφορεία, Τρίκαλα – Καρδίτσα ένα λεωφορείο, ανάλογα με τη 

δύναμη που έχουμε ώστε τουλάχιστον 20 λεωφορεία επί 50 χίλια άτομα κάνει; 

Χίλια άτομα να βρεθούμε στο ΥΠΥΜΕΔΙ. Να διατρανώσουμε τη φωνή μας. Αυτό 

είναι ένα όπλο, το οποίο πρέπει να αξιοποιήσουμε και για ένα άλλο λόγο. 

Προφανώς, ο Σπίρτζης αυτό το επίδομα το έδωσε πίσω από την πόρτα, κλείνοντας 

το μάτι και ξεγελώντας την τρόικα και τους θεσμούς. Σε καμία περίπτωση δε θέλει 

αυτήν τη δημοσιότητα. Διότι και εκτίθεται αλλά και κινδυνεύει ενδεχομένως και το 

ίδιο το επίδομα των ΠΕ. Άρα θα πρέπει να ζυγίσει και να πάρει την πληροφορία ότι 

αύριο κατεβαίνουν χίλια άτομα, 20 λεωφορεία απ όλη την Ελλάδα, κι αν βοηθήσει 

και ο Σύλλογος Αττικής άλλα 500 θα είμαστε 1500 άτομα.  

Έτσι δημιουργούμε αγωνιστική διάθεση έστω και για οικονομικούς λόγους αλλά 

είναι η πρώτη προθέρμανση. Τότε αποφασίζουμε αλλά αυτό όμως  μπορεί να μη 

γίνει και  τότε, μπορεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, τα 11 άτομα συν κάποιες 

ενισχύσεις από Χαλκίδα και αλλού να μην είναι και μόνοι να πάνε να κάνουν 

κατάληψη στο γραφείο του Σπίρτζη. Πάλι με το  ίδιο αποτέλεσμα,  δημοσιότητα, 

τύπος κλπ. Και φτάνουμε συνάδελφοι, στην κορυφαία απόφαση που είναι το νέο 

Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει αποχή από συγκεκριμένα καθήκοντα των 

μηχανικών ΤΕ που σημαίνει ότι οι πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι πρέπει να πετύχουν 

καθολική συμμετοχή των συναδέλφων από συγκεκριμένα καθήκοντα.  Δεν 

μπαίνουμε σε επιτροπές διαγωνισμού, σταματάμε να κάνουμε επίβλεψη των 

έργων. Αυτές είναι οι πρώτες σκέψεις και το κλείνω απλά θέλω να σας ενημερώσω 

κάτι που δεν είπα νωρίτερα, ότι εμείς έχουμε κι ένα άλλο πρόβλημα σε σχέση ποιος 

θα μας διαχειριστεί αν ευοδώσει όλο το εγχείρημα. Το είπα… Άρα κλείνω.  

Αν όχι για τα άλλα θέματα που νομίζω ότι συμφωνούμε ένας – δύο  - τρεις διαρκείς 

στόχοι (προσλήψεις, οργανισμοί κλπ) για το 6‰ θα ήθελα όσο μπορείτε, ότι βγαίνει 



από το μυαλό σας, ο καθένας να έκανε μια τοποθέτηση, μια πρόταση, να  γίνει η 

σύνθεση αλλά κυρίως να ιεραρχίσουμε πώς ξεκινάμε και κυρίως να απαντήσουμε 

αν δίνουμε στο νέο συμβούλιο  προθεσμία  να χειριστεί το  θέμα σε σχέση με το 

Σπίρτζη ή από αύριο το πρωί βγαίνουμε στο κλαρί, δε μας ενδιαφέρει κύριοι,  

δυναμικά απαιτούμε ή δίνουμε μια περίοδο κάποιων ημερών κι αφού ναυαγήσει να 

συνεχιστεί ο αγώνας. Εδώ προτείνουμε κι έναν νέο τρόπο επικοινωνίας και πως 

παίρνονται οι αποφάσεις μεταξύ ΔΣ και Διοικητικών Συμβουλίων Συλλόγων. Εδώ σε 

καθορισμένη ώρα, κάποιοι έχουν πολύ προχωρημένες ιδέες περί τηλεδιάσκεψης 

κλπ αλλά εγώ θα πω πιο απλά πράγματα, συγκεκριμένη ώρα με ένα μέιλ είμαστε 20 

πρόεδροι στο κινητό ή σε υπολογιστή, με ένα μέιλ ενημερωνόμαστε άμεσα και 

παίρνουμε απόφαση για να καθορίσουμε το επόμενο βήμα. Για να μην 

περιμένουμε να κάνουμε Γενικό Συμβούλιο Ευέλικτες μορφές ας τις δοκιμάσουμε. 

Πριν τελειώσω… πριν ξεκινήσω αρχίζω να συγκινούμαι θα το επιτρέψετε.  Σε λίγο 

τελειώνει το συνέδριό μας, το είπε νομίζω κι ο Γιώργος ο Μερτινός είναι τόσο 

δημοκρατία όσο και ο κλάδος  βγαίνει πιο δυναμωμένος όσο πιο πολλές εκφράσεις 

υπάρχουν. Όταν αναλάβαμε την Ομοσπονδία, είχαμε  βάλει ένα στόχο.  

Να αναδείξουμε τους Συλλόγους σε πρώτο πλάνο και παράλληλα να μπορέσουμε 

επειδή φαινόταν το φυτώριο που υπάρχει πίσω, με σεβασμό να αναδείξουμε τη νέα 

γενιά που θα αναλάβει τις συνδικαλιστικές εκφράσεις  του κλάδου. Σε πάρα 

πολλούς συλλόγους είναι νέα παιδιά, με μέλλον στο δημόσιο και με μέλλον 

συνδικαλιστικά στην Ομοσπονδία. Στο προηγούμενο συνέδριο, θα μιλήσω 

εκφράζοντας και το  ψηφοδέλτιο που είχαμε κατεβεί. Ο Γιώργος ο Μερτινός 

εξήγησε ποιος ήταν ο κοινός παρονομαστής που βρεθήκαμε άνθρωποι με  

διαφορετική κουλτούρα και ιδεολογία σε ένα ψηφοδέλτιο. Είχαμε έναν κοινό 

στόχο.  Και ο κοινός στόχος ήταν να το πάρουμε αλλιώς.  Υπήρχε μια Διοίκηση, δε 

θα αξιολογήσω εγώ αν πέτυχε ή όχι. Εγώ θα πω πέτυχε και πολλά μάλιστα αλλά 

κάποια στιγμή υπάρχει και η φθορά, υπάρχει και η κούραση, υπάρχει και το τέλμα. 

Κι έτσι φτάσαμε να μας εμπιστευθείτε τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας και νομίζω ότι 

τα  τρία αυτά χρόνια κάτι κάναμε. Εγώ δε θα σταθώ αν πετύχαμε το στόχο να 

κάνουμε μεγάλη Ομοσπονδία. Εδώ υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα, δεν 



κουνιέται φύλλο στο εργατικό κίνημα. Πόσο μάλλον  ο συνάδελφος δημόσιος 

υπάλληλος που κινείται μόνο όταν  θίγεται άμεσα κάποιο επίδομα ή κάτι ανάλογο.  

Αυτή ήταν η κουλτούρα μας. Δύσκολα αλλάζει εννοείται ο στόχος είναι 

συνδικαλιστική συνείδηση του κλάδου. Σε αυτήν τη φάση, εάν δε  γίνει η ανανέωση 

στα όργανα της Ομοσπονδίας εάν και για τρια χρόνια μείνουν στο παρασκήνιο 

αυτός ο νέος κόσμος, αυτά τα νέα παιδιά, τα οποία έχουν αναδειχτεί ως πρόεδροι 

Συλλόγων, οι οποίοι είναι και ζωντανοί και μάχιμοι, εάν δεν περάσουν τώρα να 

διοικήσουν και αυτά την Ομοσπονδία νομίζω ότι στο επόμενο συνέδριο θα 

ψάχνουμε να  βρούμε και αυτούς. Από την άλλη μεριά θέλω προσωπικά να  

ευχαριστήσω την ομάδα που αναλάβαμε να διαχειριστούμε την τύχη αυτής της 

Ομοσπονδίας. Ειλικρινά, το  αν πετύχαμε κάτι, το πετύχαμε γιατί δεν το έκανε ένας. 

Δεν ήταν μια Διοίκηση μονοπρόσωπη. Ότι έγινε, έγινε συνολικά και όλοι μαζί.  

Έτσι, ο Φίλιππος ο Κυριάκος, με τον πρόεδρο και όποιον χρεωνόταν, δούλευε και 

ανταποκρινόταν στα έγγραφα, όλη η ομάδα ήταν παρούσα. Επίσης, θέλω να πω ένα 

μεγάλο ευχαριστώ  στο Γιώργο το Μερτινό, ο οποίος και σου χρωστάω μια 

απάντηση συνάδελφε Κουνάκο, είχες πει μια λέξη ότι δε ζημιώνεσαι, πραγματικά 

υπάρχει μια ημερήσια αποζημίωση… Νόμιζε ο συνάδελφος Κουνάκος ότι ο Γιώργος 

ο Μερτινός που 27 μέρες το μήνα ήταν από τις 9 η ώρα στην Ομοσπονδία, ότι 

έπαιρνε και ημερήσια αποζημίωση. Δεν έπαιρνε καμία ημερήσια αποζημίωση. 

Καμία μα καμία. Ήταν ο μοναδικός από το προεδρείο που ήταν στην Αθήνα, δε  

φτάνει αυτό όμως που ήταν ο μοναδικός αλλά κάθε μέρα ήταν στα γραφεία της 

Ομοσπονδίας.  

Θέλω να ευχαριστήσω τον ταμία, ο οποίος ανταποκρίθηκε απόλυτα παρόλο που 

όλα γίνονταν Γιάννενα – Αθήνα.  

Επίσης  θέλω να ευχαριστήσω το Στέλιο το Ζαχαρίου που ήταν συνεπέστατος όποτε 

ζητήθηκε η συνδρομή του.   

Το ίδιο ισχύει και για το Γιάννη το Μπαϊκούση. Δεν ξέρω αν ο φίλος μου ο Γιάννης 

και οι επιλογές που κάνει για αύριο είναι οι πιο σωστές. Εύχομαι να είναι ότι 

καλύτερο αλλά η βοήθειά του ήταν πολύ σημαντική. Δεν το κρύβω ήταν ο μέντοράς 



μου όσον αφορά τη σύνδεση του χθες με το αύριο, τεράστια εμπειρία, μικρό 

Πολυτεχνείο, μια πορεία στον κλάδο, ακόμα από την πορεία Θεσσαλονίκη – Αθήνα 

συμμετείχε. Άρα ήταν μια ολόκληρη ιστορία συν ότι ο άνθρωπος αποδεικνύει ότι 

δεν ήταν μόνο ο υπομηχανικός ή ο ΚΑΤΕτζής. Έχει μεταπτυχιακό και το τρίβει στη 

μούρη κάποιων. Πιστεύω ότι ο Γιάννης έπρεπε όπως ξεκινήσαμε να πάμε μαζί.  

Δε θα ξεχάσω το Ζαχαρία το Σεκερτζή που πραγματικά ήταν το εκτόπισμα ήθους 

συναδέλφου, πήρε σύνταξη, ένας σπουδαίος  συνάδελφος αλλά κυρίως που 

αντανακλούσε το ήθος του το συνδικαλιστικό και το συναδελφικό. Έχει πάρει 

σύνταξη, να είναι καλά, δεν μπορέσαμε  να τον καλέσουμε λόγω  εξόδων για να μην 

επιβαρύνουμε την Ομοσπονδία αλλά το μυαλό μας είναι πάντα εκεί. Όσον αφορά 

εμένα, καταρχήν θέλω να  ευχαριστήσω όλο το συνέδριο, όχι το σημερινό, αυτό δεν 

το ευχαριστώ, νομίζω ότι κρίνει και από  την κρίση βγαίνει η ευχαρίστηση ή η 

απογοήτευση. Το προηγούμενο.  

Θέλω  να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους προέδρους που δεν έκανα στη 

θητεία μου καμία διάκριση, ήτα όλοι φίλοι μου μιλούσα καθημερινά και συχνά με 

τα παιδιά όλα, με όλους τους συναδέλφους και κλείνοντας θέλω  να σας πω ότι 

ολονών έρχεται η ώρα, δε θα πω  εσάς να δω τώρα γιατί είμαι σίγουρος ότι θα 

προκύψουν πολύ καλύτερα πράγματα. Έχω πάρει απόφαση να σταματήσω εδώ και 

δε θα είμαι υποψήφιος, εννοείται ότι δε λιποτακτώ με απογοήτευση από τον κλάδο 

αλλά το κάνω συνειδητά γιατί πρέπει να ξέρεις πότε φεύγεις. Και με αυτό που 

φεύγεις τι θέλεις να πετύχεις. Εάν δε φύγω συνάδελφοι δε θα είναι αυτή η νέα 

γενιά  στο παιχνίδι. Κάποια στιγμή γίνομαι καθεστώς. Δεν το καταλαβαίνεις αλλά 

ήδη βλέπω τον εαυτό μου να αντιδρά κι έχω στενοχωρήσει πολλά αγαπημένα μου 

πρόσωπα. Δηλαδή ο ίδιος ο πανικός και το άγχος βγάζει μια συμπεριφορά που δεν 

την έχω στη ζωή μου. Άρα φαντάζεστε ότι είναι πιθανό να βραχυκυκλώσω τις 

διεργασίες και εξελίξεις. Όμως σαφώς δηλώνω ότι θα είμαι δίπλα τους, δε θέλω να 

ισχύσει ποτέ όσο με αφορά το τα ύστερα τιμούν τα πρώτα θέλω πάντα και να με 

τιμάτε και να σας τιμάω. Σας ευχαριστώ.  

Παρατεταμένο χειροκρότημα 



Αθ. Ράπτη: ευχαριστούμε τον πρόεδρο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Να διαβαστεί και ο οικονομικός προϋπολογισμός και να περάσουμε μετά 

συνάδελφοι προτείνω από τώρα οι ερωτήσεις – απαντήσεις και τοποθετήσεις να 

είναι 3 σε 1 και στο τέλος, ότι ερωτήσεις έχουν προκύψει μέσα από τις 

τοποθετήσεις να απαντηθούν. 

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Ράπτη: Δεν υποχρεώνουμε κανέναν να μιλήσει 

Προεδρείο: Αν δε θέλει κανένας δε θα μιλήσει.  

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Ράπτη: Δυστυχώς δεν μπορούμε να το παρατείνουμε για αύριο. Αύριο είναι 

μόνο οι αρχαιρεσίες. 

Σ. Λιόντης: συνάδελφοι, πρόεδρε, έχω κάνει μια παράλειψη. Θέλω να ευχαριστήσω 

μέσα από την καρδιά μου ένα σπουδαίο άνθρωπο, που είμαστε τυχεροί που την 

έχουμε. Που είναι η Πένη η Αντωνοπούλου, μια πολύ σπουδαία γυναίκα με τέτοιο 

ήθος που σπανίζουν οι άνθρωποι και φιλότιμο και το πιο σπουδαίο είναι ότι 

αγάπησε αυτόν τον κλάδο παρόλο που δεν είναι μηχανικός, είναι ΠΕ αλλά έχει μπει 

τόσο πολύ μέσα στο παιχνίδι που ξέρει και μπορεί να χειρίζεται πάρα πολλά θέματα 

μόνη της. Συν ότι δεν αρνήθηκε ποτέ να προσφέρει. Αυτόν τον άνθρωπο, νομίζω ότι 

θα πρέπει ως κλάδος όσο μπορούμε, θα πρέπει να μη λείψει ποτέ γιατί θα έρθει και 

η δύσκολη στιγμή που κι εκεί θα πάρουμε μέτρα γιατί βλέπετε τη δαπάνη αλλά ο 

τελευταίος που θα πρέπει να ασχοληθούμε θα είναι η Πένη. Αυτά.  

Χειροκρότημα 

Β. Οικονόμου: Τώρα εγώ πρέπει να διαβάσω τον προϋπολογισμό έτσι;  

Αθ. Ράπτη: υποχρεούσαι 

Β. Οικονόμου: θα μου επιτρέψετε πριν τον προϋπολογισμό δυο λόγια κι εγώ. Θέλω 

να ευχαριστήσω τον πρόεδρο γι’ αυτήν την εμπειρία και την αγωνία που ζήσαμε 

αυτά τα τρία χρόνια μαζί. Αυτά που έχουμε ζήσει αυτά τα τρία χρόνια δεν 



περιγράφονται. Εκτιμώ ότι έπρεπε να πει μερικά πράγματα παραπάνω ο Πρόεδρος 

αλλά όταν φτάνεις σε ένα συνέδριο, σε μια τέτοια διαδικασία, το να αναφέρεις 

προσωπικά ζητήματα μάλλον είναι λάθος. Έχουμε λοιπόν σαν προεδρείο αυτόν τον 

πρόεδρο που τον ευχαριστώ για άλλη μια φορά γι’ αυτήν την εμπειρία που έζησα 

μαζί του και είναι και ο μοναδικός νομίζω, αν υπάρχει άλλος να μου το πείτε που 

είναι στο τιμόνι μιας Ομοσπονδίας και αποχωρεί μετά από μια τριετή θητεία. 

Δηλαδή αυτά που λέμε να κατοχυρώσουμε στο καταστατικό, τα έχει κάνει ο ίδιος 

πράξη. Δε χρειαζόταν να τα περάσουμε στο καταστατικό. Κι αν σα νοοτροπία τα 

κρατήσουμε, το ηθικό δικαίωμα είναι πάνω από το νομικό δικαίωμα. Έχουμε φτάσει 

λοιπόν από την αγωνία μας να έχουμε τσακωθεί, να έχουμε πει και δυο κουβέντες 

παραπάνω και την επόμενη στιγμή, όταν λέμε τη δεύτερη κουβέντα, να μου λέει 

γιατί μου τα λες αυτά και να του λέω φίλε, με τον εχθρό μου θα παίξω μπουνιές, με 

τους δικούς μου ανθρώπους θα πω κάτι αλλά θα τα βρούμε την επόμενη μέρα και 

αν είπα κάτι που σε στενοχώρησε σου ζητάω τώρα συγνώμη. Αυτά για το 

συναισθηματικό κομμάτι της διαδικασίας αυτής.   

Πάμε τώρα στον προϋπολογισμό για να τελειώνουμε. Ο οικονομικός 

προϋπολογισμός καταλαβαίνετε ότι είναι ενδεικτικός, είναι μια πρόταση που κάνει 

το προεδρείο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, μια προσπάθεια ώστε να 

τον τηρήσει το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο όσο το δυνατόν αλλά είναι και στη 

διακριτική ευχέρεια να τον αναμορφώσει ν’ αλλάξει τα χρήματα από τη μια 

κατηγορία εξόδων στην άλλη, αφήσαμε κάποιο υπόλοιπο να δει πως θα το 

διαχειριστεί, σίγουρα θα προκύψουν και κάποιες έκτακτες ανάγκες, δεν είναι 

δυνατόν να τηρηθεί απολύτως, κάποιες βασικές αρχές λοιπόν. Προϋπολογίζουμε 

λοιπόν από την 1η/10/2016 έως 30/9/2019, οπότε και θα λήξει η θητεία του νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου ότι αφήνουμε 232.000 ευρώ δεν είναι υπαρκτά αυτά γιατί 

τα έξοδα του Συνεδρίου δεν έχουν περαστεί ακόμα. Το πραγματικό ποσό, με το 

οποίο πιθανόν θα αρχίσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι γύρω στις 200.000 

ευρώ. Από μεταφορά προηγούμενης χρήσης λοιπόν, 232.000 ευρώ, από συνδρομές 

μελών προϋπολογίζουμε για το 2016, 1600 ευρώ, πάμε στο 2017 για να δείτε την 

πραγματικότητα. Στο 2017 προϋπολογίζουμε 9000 συνδρομές μελών, στο 2018 

12000 ευρώ και το 2019 8000 ευρώ από συνδρομές μελών, το 2019 είναι λιγότερο 



γιατί δεν αφορά πάλι όλους τους μήνες. Θα έλεγα ότι τα έσοδα τα οποία 

προϋπολογίζουμε είναι πολύ σφιχτά. Δε θέλω να παρουσιάσω έναν εικονικό 

προϋπολογισμό αλλά νομίζω βάζουμε λίγα έσοδα.  

Εκτιμώ και θέλω να πιστεύω ότι με τη συνδρομή όλων των προέδρων αλλά και 

Συλλόγων που μέχρι τώρα είναι ανενεργοί μπορούμε το νούμερο 1000 να το 

πιάσουμε μέχρι το Δεκέμβριο, το νούμερο 1000 είναι χίλια μέλη με ένα ευρώ το 

μήνα, είναι 12000 ευρώ το χρόνο που το υπολογίζουμε για το 2018, εγώ πιστεύω 

ότι αυτό σα Συνέδριο, σα Γενικό Συμβούλιο, σαν αποφάσεις, το πιάνουμε μέχρι το 

Δεκέμβριο. Μέχρι στιγμής, η συνδρομή συνολικά παίρνεται από 347 μέλη, τα 

Γιάννενα δεν είναι μέσα, ενώ έχουν καταθέσει 55 απογραφικά, η Θεσσαλονίκη δεν 

είναι μέσα μόνο με 15 – 20 απογραφικά ενώ έχουν καταθέσει 350 και πλέον άρα 

εκτιμώ ότι τα έσοδα θα είναι αρκετά περισσότερα. Και με τη συνδρομή της Αττικής 

αν το έχει καταλάβει ότι πρέπει όλοι μαζί, όλοι οι Σύλλογοι από κοινού και με την 

Ομοσπονδία να προχωρήσουμε θέλω να κάνουμε θαύματα με το επόμενο 

Διοικητικό Συμβούλιο και τα θαύματα με τη δική μας την πίεση, με την πειθώ, με 

την πραγματικότητα, το αντιληφθεί την κατάσταση ο καθένας που βρισκόμαστε 

μπορεί  να είναι γεγονός, είναι γεγονός. Από τόκους από διάφορες τράπεζες από 

τους λογαριασμούς που έχουμε, που δυστυχώς μικραίνουν συνέχεια 

προϋπολογίζουμε 500 ευρώ για το ’16, 1000 ευρώ για το ‘17, 500 ευρώ για το ‘18 

και 200 για το ’19. Καταλαβαίνετε ότι πέφτοντας τα χρήματα μειώνονται και οι 

τόκοι. Γενικό σύνολο εσόδων δηλαδή στο τέλος του ΄19 πριν το Συνέδριο 265.000 

ευρώ. Πάμε τώρα στα έξοδα να δούμε πως τα προϋπολογίζουμε και να δούμε κι αν 

αφήνουμε ένα ρεαλιστικό ποσό στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, στο 

μεθεπόμενο μάλλον Διοικητικό Συμβούλιο γιατί είναι εξασφαλισμένη εκτιμώ αυτή η 

θητεία.  

Στα έξοδα λοιπόν υπάρχουν κάποιες κατηγορίες όπως υπήρχαν και στον οικονομικό 

απολογισμό που καταθέσαμε, ακριβώς οι ίδιες κατηγορίες και αντίστοιχα έξοδα. 

Έχουμε προβλέψει για αμοιβές και λοιπά έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών για το 

2016 1000 ευρώ. Δεν είναι ρεαλιστικό γιατί είναι οι μήνες που υπολείπονται, πάμε 

στο ’17 που το αφορά ολόκληρο κι εκεί έχουμε βάλει 3000 ευρώ. Αυτά τα 3000 

ευρώ είναι τα έξοδα του λογιστή. Αυτά έχουμε τώρα σαν έξοδα λογιστή. Στο χέρι 



του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι να βρει τρόπο να μειώσει αυτά τα έξοδα, 

μια καινούρια σύμβαση με κάποιον άλλον άνθρωπο ή με τον ίδιο αν δεχτεί να 

μειώσει τις απολαβές του. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού. Εδώ δεν υπάρχει καμία 

μείωση δαπανών. Εκτιμούμε ότι η κυρία Πένη είναι κεφάλαιο για την Ομοσπονδία, 

όποιος την έχει γνωρίσει τη λέξη συνάδελφος, τη λέξη πτυχιούχος μηχανικός, το 

τίτλο τον παίρνει άνετα και πάμε και παραπέρα. Άρα λοιπόν για την κυρία 

Αντωνοπούλου το 2017 προβλέπονται 20.000 ευρώ έξοδα, μην ακούγονται 

υπερβολικά, είναι το ΙΚΑ, είναι διάφορα πράγματα μέσα, 20.000 για το 2018, 13.000 

ευρώ για το ’19 γιατί δεν είναι όλο το ’19. 60.000 λοιπόν έξοδα στην τριετία και 

9000 που έλεγα για το λογιστή. Και υα τα πω αυτά γιατί προηγουμένως ακούστηκαν 

κάποια πράγματα που δεν απαντήθηκαν πάνω στη ρύμη του λόγου. Αποζημίωση 

για κινητό μελών ΔΣ. Αυτό το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει αν θα 

μεγαλώσει ή αν θα μειώσει το ποσό. Θα εκτιμήσει λοιπόν αν και πόσα μέλη 

χρειάζονται να παίρνουν αποζημίωση κινητού.  

Η πραγματικότητα είναι ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα και με τις αραιότερες 

συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που ψηφίσαμε στο Καταστατικό θα 

πρέπει να διατηρηθεί μάλλον για κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του 

Προεδρείου ένα ποσό μειωμένο ακόμα και από τις δύο μειώσεις που έκανε το 

προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Ρώτησε ο συνάδελφος Αλεξάκης, γιατί εκεί 

φαίνονται τόσα χρήματα και τον άλλο χρόνο λιγότερα και τον άλλο ακόμα λιγότερα, 

γιατί δυο φορές κάναμε μειώσεις σε αυτές τις δαπάνες. Και καταφέραμε με τον 

πρόεδρο και μειώνοντας τις δικές μας τις δαπάνες να κάνουμε μεγαλύτερη 

εξοικονόμηση. Γραφική ύλη και υλικά γραφείου υπολογίζουμε γύρω στα 250 ευρώ 

το χρόνο. Τα ποσά αυτά είναι αστεία, 250 ευρώ το χρόνο, είναι τα χαρτιά της 

Ομοσπονδίας, διάφορα ψιλοπράγματα. Δικαστικά έξοδα έχουμε βάλει 0 και θα 

θέλαμε να βάλουμε 0 και στα υπόλοιπα χρόνια, για να μη φαίνεται ένα μηδενικό 

τεράστιο, βάλαμε 500 ευρώ.  

Η πεποίθησή μας είναι ότι οι αγώνες δεν κερδίζονται με δικαστήρια, οι αγώνες 

κερδίζονται με ζωντανούς ενεργούς συναδέλφους κερδίζονται στο δρόμο, 

κερδίζονται με έγγραφα, κερδίζονται, κερδίζονται, κερδίζονται με μάχες. Όχι με 

δικαστήρια. Τα δικαστήρια αν το δούμε και ιστορικά ήταν μια διαδικασία που η 



ΕΕΤΕΜ έχει μπλέξει αρκετά και σχεδόν ποτέ δεν πήραμε θετικό αποτέλεσμα. Αν 

καταφέρουμε να έχουμε ενεργούς συλλόγους, ενεργή Ομοσπονδία και ενεργούς 

συναδέλφους, δε χρειάζεται δικαστικό έξοδο κανένα. Άλλους κάνουμε πλούσιους. 

Όχι τον εαυτό μας. Ενοίκιο γραφείων 3000 ευρώ το χρόνο. Τα γραφεία μας 

κοστίζουν 248,64 έχω αυτό το βίτσιο γιατί το πληρώνω κάθε μήνα και το θυμάμαι. 

Τα προηγούμενα γραφεία μας κόστιζαν 569 ευρώ και τα προ προηγούμενα γραφεία 

στη Τοσίτσα, μας κόστιζαν πάνω από 700 ευρώ. Τα γραφεία είναι αξιοπρεπέστατα, 

δεν υπάρχει λόγος να φύγουμε από αυτά τα γραφεία, το συμβόλαιο και η τιμή που 

έχουμε κλείσει είναι πολύ καλή και αν χρειαστεί συνάδελφοι υποψήφιοι, να ξέρετε 

ότι μπορούμε να βάλουμε κάποιο ράντζο εκεί μέσα ή κάποιον καναπέ κρεβάτι για 

να μειώσουμε κι άλλο τα έξοδα από τις δαπάνες του ξενοδοχείου. Εγώ είμαι από 

αυτούς τους ανθρώπους που το έχω πει δε θέλω πολυτελή ξενοδοχεία. Κατεβαίνω 

από τα Γιάννενα στην Αθήνα με πολύ δύσκολες συνθήκες, το ίδιο κι ο Γιάννης ο 

Μπαϊκούσης από την Πάτρα και όλοι οι συνάδελφοι. Είπα το Γιάννη γιατί τον έχω 

απέναντί μου. Δεν κάνουν τα ξενοδοχεία ούτε τα Συνέδρια, ούτε τη δράση της 

Ομοσπονδίας. Έξοδα κίνησης μελών Ομοσπονδίας 4800 έχουμε προϋπολογίσει για 

το υπόλοιπο του ’16 και  12000 για το ΄17. με την απόφαση που πήραμε μάλλον θα 

μειωθούν.  

Τα Διοικητικά Συμβούλια από 45 μέρες που τα είχαμε υπολογίσει πήγαν στο δίμηνο. 

Δεν ξέρω αν είναι σωστή απόφαση αλλά αυτό θα φανεί στην πορεία και είναι κακό 

αυτό που ψηφίζουμε σήμερα να μην το εφαρμόζουμε αύριο. Η τεχνολογία υπάρχει, 

μπορεί να βοηθήσει, εάν δε βρίσκεσαι όμως και δε ζυμώνεσαι αν δε δεις και την 

έκφραση στο πρόσωπο του συναδέλφου και την αντίδρασή του πώς θα αντιδράσει 

στην πρότασή σου. Η καθημερινότητα δε γίνεται εύκολα από τα μέσα επικοινωνίας. 

Να τελειώσω; Χρειάζεται να τα διαβάσω τα νούμερα; Όχι… να μου το πείτε γιατί 

καταλάβατε δεν έδινα σημασία στα νούμερα αλλά σε κάποιες επεξηγήσεις για 

αυτά. Συγκεντρωτικά λοιπόν λέω ότι μαζί και με τα έξοδα σύγκλισης του επόμενου 

συνεδρίου που πιστεύω ότι κι αυτά τα έχουμε εξασφαλίσει για τ επόμενο συνέδριο, 

για το μεθεπόμενο θα δούμε, έχει ο θεός, αφήνουμε για το επόμενο Διοικητικό 

Συμβούλιο 59350 ευρώ. Εδώ θα πω και κάτι άλλο και θα το δούμε πως θα το 

χειριστεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, Εκείνη την εποχή, ακόμα και τα 59.000 ευρώ 



μπορεί να είναι ένα ποσό που θα κρατήσεις την Ομοσπονδία ζωντανή για άλλα τρια 

χρόνια. Αυτό θα το δει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ για την υπομονή 

σας. 

Αθ. Ράπτη: Ευχαριστούμε το συνάδελφο να προχωρήσουμε στον κατάλογο ποιος 

θέλει να κάνει τοποθέτηση και ενδεχομένως να συμπεριλάβει και τις ερωτήσεις 

του. Δάφνος. Άλλος; Δαλιγκάρος, άλλος; Κωστόπουλος, άλλος; Τσίμπας; Άλλος; 

Γιάννης, Φίλιππος Κυριάκος. Άλλος; Μισθός και θα κάνω κι εγώ μια παρέμβαση, 

ελπίζω να μην  την αποσύρω. Ράπτη. Από ένα λεπτό λέμε κι ελπίζουμε να 

σεβαστούν το χρόνο, θα είμαστε ανεκτικοί συνεκτιμώντας βέβαια ότι έχει περάσει 

πολύ η ώρα. Ξεκινάμε. Ο συνάδελφος Δάφνος. 

Γ. Δάφνος: Γειά σας, όπως ξέρετε λέγομαι Δάφνος Γεώργιος, είμαι από το Σύλλογο 

Πρέβεζα – Άρτα – Λευκάδα και τυχαίνει να είμαι και Αντιπρόεδρος εκεί. Εγώ θέλω 

να πω μόνο για το πρόγραμμα δράσης συμφωνώ εν γένει. Δυο παρατηρήσεις μόνο: 

όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε όπως είπε 

και ο πρόεδρος την κοινή συνισταμένη με την ΕΕΤΕΜ, αν κάτι δε μαςε θίγει τόσο 

πολύ και κατάφωρα πρέπει να ακολουθήσουμε την ΕΕΤΕΜ αυτοί μπροστά κι εμείς 

πίσω γιατί θεωρώ ότι στο τέλος  της μέρας γυρίζω με ένα μεροκάματο στο σπίτι. Δε 

λέω να γίνουμε οι άχρηστοι του δημοσίου που στο τέλος, στην εκκαθάριση θα έρθει 

να μας πάρει κι εμάς η μπάλα αλλά πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο άλλωστε εμείς 

κατά κάποιον τρόπο είμαστε υποσύνολο της ΕΕΤΕΜ. Και θα ήθελα να πω για τον 

πόρο 6‰ όχι ακριβώς τόσο για το αν θα πάρουμε ή όχι τα χρήματα, αυτό με τη 

δημοσιότητα, δημοσιογράφοι, καταλήψεις κλπ δεν ξέρω πόσο μας βοηθάει με την 

έννοια της κοινής γνώμης. Ήδη απ’ όταν άρχισε η ιστορία με τα μνημόνια γιατί πριν 

τα μνημόνια μας είχαν γραμμένους, ήμασταν οι κακομοίρηδες, αφού υπήρχε χρήμα 

στην  αγορά. Μετά γίναμε οι προύχοντες, οι προνομιούχοι. Οπότε καταλαβαίνετε αν 

φανούμε εμείς κάπου και πούμε ότι κάποιος παίρνει κάτι και το θέλουμε κι εμείς δε 

νομίζω ότι είναι υπέρ μας. Πρέπει να το έχουμε σαν απειλή να φοβούνται την 

εξουσία πώς θα πάμε στον τόπο μας κάποιοι … 

Εκτός μικροφώνου 



Γ. Δάφνος: όχι αλλά κι ο υπουργός μην τον κάνουμε και τόσο χαζό. Ξέρει και τα 

μέσα είναι πρώτα δικά του και μετά είναι δικά μας. Μπορείς να πας στον υπουργό 

και να πεις το πρώτο που είναι και πιο λογικό γιατί εγώ να κάνω εκτός έδρας και 

γιατί δεν μπορώ να επιβλέψω και αφού με έχεις εκεί γιατί με πληρώνεις αλλά 

πιστέψτε ότι αυτός θα βγάλει μεγαλύτερο έρεισμα και πάτημα στο δημοσιογράφο 

μπροστά, στην κρατική τηλεόραση που είναι δικιά της οποιασδήποτε κυβέρνησης, 

τα έχουμε δει τόσα χρόνια. Αυτή είναι η άποψή μου ότι αυτό πρέπει λίγο να το 

προσέξουμε μην πάμε και την πάθουμε σαν το συνταξιούχο που λέει παίρνω 1500 

ευρώ και του λέει ο άλλος παίρνεις 1500 ευρώ και διαμαρτύρεσαι, πάθουμε κι 

εμείς το ίδιο και νομίζω ότι σε συνδυασμό με τα 4 πρώτα, πρέπει έτσι μ’ αυτήν τη 

σειρά, να δώσουμε ένα περιθώριο δεν ξέρω πόσο ένα - δυο μήνες και να μπούμε 

στη διαδικασία της αποχής. Δε δέχομαι να πηγαίνω να  παραλαμβάνω, να  

δημοπραττώ, να επιβλέπω και ο άλλος να καρπώνεται το 6‰. Δε θέλω να το χάσει, 

μην πάμε στη λογική δεν το παίρνω εγώ να μην το πάρεις ούτε εσύ, να το πάρει για 

να μπορώ να το πάρω κι εγώ. Αλλά όχι να του κάνω εγώ τη δουλειά και να πάρει το 

6‰ αυτός. Να πάρω κι εγώ κάτι. Κι αν πάρουμε αυτό το 2,3 που είναι για ακρίβεια, 

ας δώσουμε κι από κει μέσα ένα μικρό κομματάκι στην Ομοσπονδία, να δούμε πόσο 

θα είναι αυτό, δεν έγινε και τίποτα, ο πόρος θα είναι μικρός, θα είναι έτσι για το 

γαμώτο. Να μην κοιτάνε αυτοί να ενημερώνουν το βιβλιάριο κι εμείς να καθόμαστε 

σαν τους φτωχούς συγγενείς. Αυτά νομίζω θα ευχαριστήσω κι εγώ το Διοικητικό 

Συμβούλιο για όλη τη δουλειά που έκανε τόσα χρόνια και τον πρόεδρο που φεύγει 

είχα μια συνεργασία έτσι τον τελευταίο καιρό σαν εκπρόσωπος του Συλλόγου, αυτά 

τίποτ’ άλλο. Καλή συνέχεια.  

Αθ. Ράπτη: Ευχαριστούμε το συνάδελφο Δάφνο. Ο συνάδελφος Δαλιγκάρος και να 

ετοιμάζεται ο συνάδελφος Κωστόπουλος. 

Σ. Δαλιγκάρος: Καλησπέρα και από εμένα Δαλιγκάρος Σωκράτης ονομάζομαι, στο 

Δήμο Βέροιας εργάζομαι, ανήκω στο Σύλλογο της Κεντρικής Μακεδονίας, έχω 

εμπειρία στο συνδικαλισμό, ήμουν και πρόεδρος Συλλόγου πρωτοβάθμιων 

σωματείων στην ΠΟΕ – ΟΤΑ. Με λυπεί το γεγονός ότι αυτήν τη στιγμή είμαστε 30 – 

35 άτομα. Με λυπεί αυτό το γεγονός και ο χρόνος που έχουν οι Σύνεδροι, οι οποίοι 

ζουν την καθημερινότητα στους τοπικούς Συλλόγους, θα έπρεπε να δοθεί 



περισσότερος χρόνος. Και απορώ που είναι αυτοί οι συνάδελφοι αυτήν τη στιγμή. 

Σε κάποιους έχουμε κλείσει και δωμάτια, έχουν φαγητό, λείπουν. Να περάσω λίγο 

επειδή ο χρόνος είναι στενός, στις δικές μου απόψεις. Καταρχάς, ήρθαν κάποιοι 

βουλευτές, μιλήσαμε για βουλευτές, ιδίως από την κυβέρνηση. Γιατί δεν τον 

στήσαμε στον τοίχο αυτόν το βουλευτή; Μιλάμε – μιλάμε τον αφήσαμε και έφυγε. 

Ποια είναι η πρότασή μου. Έχετε φανταστεί στρατηγούς να σχεδιάζουν πόλεμο και 

όταν πάνε να πολεμήσουν να ψάχνουνε τη βάση; Δεν υπάρχει βάση. Όπως 

παρομοίως ένας πωλητής όταν πάει να πουλήσει ένα προϊόν και δεν ξέρει το προϊόν 

ή δεν έχει παραγωγή. Αυτήν τη στιγμή εμείς θα εκλέξουμε ένα διοικητικό 

συμβούλιο, το οποίο θα σχεδιάσει ανάλογα με την ικανότητά τους και ανάλογα με 

τον ηγέτη αν έχει στρατηγική, αν έχει όραμα, πώς θα εμπνεύσει τους από κάτω τη 

δομή οργάνωσης κλπ. Αν η βάση από κάτω κοιμάται ότι και να κάνουν αυτοί οι 

συνάδελφοι, δε θα καταφέρουν πολλά πράγματα. Άγχος θα έχουν, απογοήτευση 

και χίλια δυο άλλα.  Άρα λοιπόν, το συνδυάζω και με κάτι άλλο αυτό. Εμείς πάμε και 

ζητάμε σα ζητιάνοι αυτήν τη στιγμή,  εγώ έτσι το αισθάνομαι.   

Πάμε  στον κ. Σπίρτζη, στο βουλευτή και τον παρακαλάμε, ανοίγουμε το χέρι , όπως 

κάνει η κυβέρνηση στην τρόικα και λέει σας παρακαλούμε δώστε μας λίγο.  Μα δεν 

πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να το αλλάξουμε, πρέπει να 

απαιτούμε. Για να απαιτήσουμε όμως πρέπει κι εμείς να δώσουμε κάτι  τι να 

δώσουμε και ποιος θα το δώσει; Το Διοικητικό Συμβούλιο θα δώσει. Η βάση πρέπει 

να δώσει. Όταν θα πάει το διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευτεί πρέπει να 

ξέρει ότι έχει μια βάση με ένα επιστημονικό επίπεδο. Είναι το Α και το Ω και τι 

εννοώ. Να σας πω ένα παράδειγμα, θα μπορούσαμε σε κάθε νομό να κάνουμε 

όπως είναι οι συντονιστικές επιτροπές και να παράγει έργο στο δημόσιο. 

Παραδείγματος χάρη έχει βγει ο νόμος 4415/16 για τα δημόσια έργα και τις 

προμήθειες. Θα μπορούσε κάλλιστα μια ομάδα να κάνει ένα λογισμικό,  το οποίο 

αφού το οργανώσει καλά θα μπορεί κάθε υπάλληλος να βγάζει τις απευθείας 

αναθέσεις του αυτό κάνω εγώ γι αυτό σα το λέω και αυτό να δημοσιευτεί δηλαδή 

να δοθεί στην Ομοσπονδία και να περάσει σε κάθε Δήμο, σε κάθε υπηρεσία, τώρα 

μιλάω για τους δήμους γιατί εκεί έχω την εμπειρία και να γράφει copyright 

μηχανικοί ΤΕ τάδε.  



Όταν αυτό γίνει από κάθε ομάδα εργασίας, ο καθένας στον τομέα του να μπορεί να 

προσφέρει κάτι, όταν θα πάει η Ομοσπονδία στον κ. Σπίρτζη, ο κ.Σπίρτζης θα ξέρει 

ότι από κάτω η Ομοσπονδία έχει ένα ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να απαιτήσει 

και τώρα προχωράω στο απέναντι στάδιο. Γιατί πρέπει να γίνει αυτό; Από την 

εμπειρία που έχω τουλάχιστον από την ΠΟΕ – ΟΤΑ, υπάρχουν διάφοροι κλάδοι 

όταν θα πάμε εμείς να διεκδικήσουμε το 6 ‰ θα βγούνε οι μηχανικοί ή άλλοι 

κλάδοι που δεν παίρνουν επίδομα μηχανικών και θα αρχίσει ένας εσωτερικό 

πόλεμος. Αυτό θα απλωθεί και στην κοινωνία. Όταν η κοινωνία ακούσει ότι εμείς 

πάμε να πάρουμε παραπάνω και θα έχουμε  εχθρούς και συναδέλφους, μπορεί να 

έχουμε τους ΠΕ συμμάχους εκείνη τη στιγμή αλλά θα έχουμε συναδέλφους  κι εκεί 

θέλει να είμαστε λίγο προσεχτικοί για το πώς θα κινηθούμε θυμάμαι πως όταν ήταν 

να απολύσουν τους σχολικούς φύλακες και τους διοικητικούς πως η κοινωνία 

στραλφηκε απέναντί μας και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Πώς μας 

δυσφήμιζαν κι αν δεν είμαστε οργανωμένοι θα μας φάνε λάχανο.  

Θέλει να είμαστε λίγο προσεχτικοί εκεί. Άλλο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι 

ένα κανάλι, δηλαδή κάποιος δήμος να κάνει ένα σεμινάριο Autocad και να το 

διαφημίσει κάποιοι συνάδελφοι που το γνωρίζουν και να το δώσουν για να φανεί η 

δουλειά ότι είμαστε κι εμείς εδώ και προσφέρουμε έργο. Είναι πολλά αυτά που 

θέλω να πω, δε θέλω να στενοχωρήσω το προεδρείο. Για το 6‰ τελευταίο, νομίζω 

το κλειδί μας είναι σε πρώτο στάδιο η ΕΜΔΥΔΑΣ διότι πρέπει να καταλάβει η 

ΕΜΔΥΔΑΣ ότι δεν πρέπει να δημοσιοποιηθεί το θέμα γιατί θα συμβούν αυτά που 

είπα πρωτύτερα με την αντιμετώπιση, την εχθρότητα άλλων συναδέλφων και της 

κοινωνίας άρα θα πρέπει να περάσει έτσι στα χαμηλά, από κει και πέρα αν δε 

συμφωνήσει η ΕΜΔΥΔΑΣ, τότε θα πρέπει να δοθεί μια διορία, συμφωνώ με τους 

προλαλήσαντες. 

Αθ. Ράπτη:  Ευχαριστούμε το συνάδελφο Δαλιγκάρο, ο συνάδελφος Κωστόπουλος 

και να ετοιμάζεται ο συνάδελφος Τσίμπας. 

Γ. Κωστόπουλος: Συνάδελφοι καλησπέρα και από εμένα, είμαι ο Κωστόπουλος ο 

Γιώργος από την Εύβοια, δε θέλω να σας κουράσω γιατί κι εγώ είμαι πάρα πολύ 

κουρασμένος από εχθές το μεσημέρι, δεν έχω μετακινηθεί καθόλου από την 



καρέκλα μου. Θέλω να πω το εξής: Συμφωνώ με τις προτάσεις για τις δράσεις μας. 

Βάζω μια ακόμα εγώ σαν 13η Κι αν θέλετε τη βάζετε κι εσείς. Να προσπαθήσουμε να 

διατηρήσουμε τις υπηρεσίες μας όσο μπορούμε γιατί αν κοιτάξουμε λίγο προς τα 

πίσω θα δούμε ένα σωρό υπηρεσίες που δεν τις προσέξαμε, σκόπιμα τις 

υποβάθμισαν κάποιοι, εν γνώσει τους κάναν πως δε βλέπαν την υποβάθμιση με 

στόχο να τις δώσουν προς τα έξω. Σας λέω τα ΚΤΕΟ, τις πολεοδομίες, τις εταιρείες 

διάφορες που δημιουργήθηκαν ως ΑΕ ενώ υπήρχαν τεχνικές υπηρεσίες για την 

Εγνατία, η ΔΕΠΑΝΟΜ, για τα νοσοκομεία, η ΘΕΜΙΣ κατασκευαστική για οτιδήποτε 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης τι θέλω να πω ότι θα πρέπει όσο μπορούμε να  

κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, αυστηρά να δώσουμε προς τα έξω ότι δεν είμαστε 

κάποιοι απλοί υπάλληλοι που με ένα χαρτζηλικάκι ή με ένα τάισμα σε μια 

παραλαβή θα  βάλουμε την υπογραφή μας εύκολα. Οποιαδήποτε υποβάθμιση έχει 

γυρίσει εις βάρος μας. Δε μα κάνει καλό δηλαδή να αδιαφορούμε. Κλείνω με μια 

λέξη: Σεβασμός. Ας προσπαθήσουμε να τη δουλέψουμε όσο περισσότερο 

μπορούμε σεβασμό πρώτα στον εαυτό μας που από κει πιστεύω θα βγούνε πολλά, 

σεβασμό προς το συνάδελφο, σεβασμό προς τον τυπικά αντίπαλο που είναι στην 

άλλη παράταξη, σεβασμό προς όλους και να απαιτήσουμε το σεβασμό από όλους. 

Είτε λέγεται υπουργός είτε λέγεται οποιοσδήποτε. Μια αυτοκριτική και μια 

προστασία της ηθικής στη δουλειά μας. Το λέω και αλλού.  Δεν είναι τόσο απλό και 

τόσο καλό να αδιαφορούμε ενώ ξέρουμε ότι ο συνάδελφος τα παίρνει, να το πούμε 

χοντρά.  

Πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε κι εκεί κάτι. Αυτό το ότι τα παίρνει ο ένας, τα 

παίρνει ο άλλος έχει καταλήξει στην κοινωνία ότι τα παίρνουμε όλοι. Αυτό μας έχει 

κάνει μεγάλη ζημιά. Από κει έχουν ξεκινήσει ένα σωρό αλλαγές στο χώρο δουλειάς. 

Άρα όσο μπορούμε προστασία και σεβασμό σε αυτά που έχουμε. Ευχαριστώ.  

Αθ. Ράπτη: Ευχαριστούμε το συνάδελφο Κωστόπουλο. Ο συνάδελφος Τσίμπας … 

έχει βγει έξω, η συναδέλφισσα Μηγιάνη κι εφόσον δε γυρίσει ο Τσίμπας να 

ετοιμάζεται ο συνάδελφος Κυριάκος. 

Ειρ. Μπεκιάρη: Καλησπέρα στους λίγους που έμειναν ν ακούσουν αυτά που έχω να 

πω κι εγώ Μπεκιάρη Ειρήνη, πρόεδρος Λάρισας – Μαγνησίας, ερασιτέχνης 



συνδικαλιστής. Στέφανε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνδικαλιστική μαθητεία για 

την παρακαταθήκη γιατί προερχόμαστε από τον ίδιο Σύλλογο ήταν ο Πρόεδρος  

ήμουν ταμίας για πάρα πολλά χρόνια, τώρα είμαι εγώ η πρόεδρος. Θεωρώ ότι ούτε 

και ο Στέφανος είναι επαγγελματίας συνδικαλιστής γι’ αυτό και κάνει μια θητεία και 

φεύγει με το κεφάλι ψηλά. Σ΄ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και φυσικά και το 

προεδρείο, το οποίο δίνει τη θέση του στο επόμενο που θα εκλεγεί.  

Θα ήθελα να ξεκινήσω αυτό που θέλω να σας πω σχετικά με μια μομφή που έγινε 

με τα οικονομικά και τα επιτεύγματα του Ινστιτούτου. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό 

που ειπώθηκε γιατί έχουμε δώσει τρεις άνθρωποι, οι οποίοι ασχοληθήκαμε χρόνο 

από τον εαυτό μας, δε θα μιλήσουμε για το οικονομικό που τα βάζουμε από την 

τσέπη μας και την ψυχή μας όλοι για να ξεκινήσουμε από το μηδέν και να 

φτάσουμε σε ένα σημείο όπου όπου πηγαίνουμε και διεκδικούμε κάτι ξέρουμε για 

το πράγμα μιλάμε και όχι μόνο ξέρουμε αλλά το διεκδικούμε και πάρα πολύ σωστά. 

Ειπώθηκε ότι παρακολουθήσαμε σεμινάρια σε ιδιωτικό φορέα που σημαίνει ότι 

δώσαμε λεφτά. Παρακολουθήσαμε σεμινάρια εγώ κι ο Γιάννης  γιατί ο Γιώργος ο 

Κωστόπουλος δεν μπορούσε καθώς είναι συνταξιούχος στο ΙΝΕΠ, μετακινηθήκαμε 

στην Αθήνα με δικά μας έξοδα ούτε της περιφέρειας στην οποία εγώ δουλεύω, ούτε 

του ινστιτούτου, ούτε της Ομοσπονδίας, με δικά μας έξοδα γιατί κι όταν ερχόμαστε 

για ένα οποιοδήποτε άλλο σεμινάριο, πάλι με δικά μας έξοδα ερχόμαστε.  

Συγχρόνως κάναμε ένα άτυπο συμβούλιο οι τρεις μας και κάναμε και μια 

συνάντηση στο υπουργείο Εξωτερικών με το γενικό Γραμματέα Απόδημου 

ελληνισμού, τον κ. Κόκκινο, όπου αναζητήσαμε υποβολή προτάσεων συνεργασίες 

στις προτάσεις και στα προγράμματα τα οποία υλοποιούνται και σε οποιοδήποτε 

άλλο πρόγραμμα τρέχει. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν δεν υπάρχει ούτε ένα 

οικονομικό  στοιχείο, το οποίο είναι υπό αμφισβήτηση από μεριάς μας από εμάς 

τους τρεις, οι οποίοι ασχοληθήκαμε. Δε λέω ότι οι υπόλοιποι δεν ασχολήθηκαν 

αλλά θεωρώ ότι το πήραμε πάρα πολύ πάνω μας και ακόμη κι αν δε συνεχίσουμε 

κάποια στιγμή να εκπροσωπούμε το Ινστιτούτο, το λέω αυτό και εξ ονόματος του 

Γιάννη, εμείς πάλι θα συνεχίσουμε να βοηθάμε γιατί αυτήν τη εμπειρία και αυτά τα 

πράγματα που μάθαμε θεωρώ ότι θα πρέπει να τα περάσουμε και στους επόμενους 

που θα ασχοληθούν. Έχουμε κάνει αναζήτηση συνεργασιών και υποβολή 



προτάσεων και το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και στην Πολιτιστική 

πρωτεύουσα στο Δήμο Λάρισας, θα κάνουμε τώρα και στο Βελιγράδι και στην  

περιφέρεια Θεσσαλίας, εν πάση περιπτώσει ελπίζω πραγματικά μέσα από την 

καρδιά μου και όχι για προσωπικό μου όφελος προς Θεού αλλά για όφελος της 

Ομοσπονδίας και του Ινστιτούτου τελικά ότι θα έχουμε αν πολύ καλό αποτέλεσμα 

και θεωρώ ότι, ότι έχουμε να πετύχουμε θα το πετύχουμε μόνο με συνεργασία, 

μόνο αν επικοινωνούμε γνώση μεταξύ μας.  

Αν κοιτάμε μόνο και μόνο πώς θα διαβάλλουμε ο ένας τον άλλο και πως θα 

υποθάλπουμε τις παρατάξεις, γιατί είπε ο φίλος προηγουμένως μία είναι η 

παράταξη, η ΠΟΜΗΤΕΔΥ, το χάσαμε το παιχνίδι, να μην περιμένουμε τρία χρόνια,  

να τα μαζεύουμε να φύγουμε τώρα. Παρόλα αυτά είμαι αισιόδοξη και θέλω να 

πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε και θα προσπαθήσουμε και θα βρούμε την άκρη και θα 

συνεργαστούμε. Ακόμα κι αν προερχόμαστε από αλλού έχουμε φίλους, έτσι δεν 

είναι Κατερίνα, κύριε Κουνάκο; Έχουμε φίλους. Είμαστε φίλοι πάνω απ’ όλα. Και θα 

συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε από οποιαδήποτε θέση είτε μέσα από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ως μέλη του, είτε ως απλοί πρόεδροι, είτε 

ως απλά φυσικά μέλη. Σε ότι έχει να κάνει με το πρόγραμμα δράσης είμαι απόλυτα 

καλυμμένη με ότι έχει ειπωθεί. Προφανώς και το στηρίζουμε και αυτήν τη στιγμή 

επειδή είμαι αρκετά κουρασμένη, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο να προτείνω. Θα 

ήθελα επίσης να πω ότι με κάλυψε και ο συνάδελφος που μίλησε ότι είναι πολύ 

σημαντικό να έχουμε επίγνωση της θέσης μας.  

Ποιοι είμαστε και αυτό επιτρέψτε μου να το τονίσω γιατί το έχω ψάξει ιδιαίτερα, κι 

όχι μόνο ποιοι είμαστε εντός των στενών τοπικών, εθνικών ορίων αλλά και τι 

είμαστε σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. Πού βρίσκονται οι μηχανικοί 

4ετούς φοιτήσεως στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Τι είμαστε σε σχέση με αυτούς; 

Πώς τους αντιμετωπίζουν οι χώρες τους; Μπορούμε να τα βρούμε αυτά τα 

πράγματα. Και το Ινστιτούτο μπορεί να τα βρει και εμείς ο καθένας, έχουμε τρομερά 

εργαλεία στη διάθεσή μας. Αρκεί να θέλουμε να ασχοληθούμε και μετά φυσικά να 

χρησιμοποιήσουμε αυτήν τη γνώση και να διεκδικήσουμε τη θέση που μας αρμόζει 

και φυσικά συμφωνώ και με την άλλη γνώμη που ειπώθηκε ότι πρέπει να 

τελειώνουμε και με την άμυνα, πρέπει να παίξουμε και λίγο επίθεση. Δυνατά. 



Φτάνει η άμυνα και φτάνει και η εσωστρέφεια, οι εσωτερικές συγκρούσεις. Προς τα 

έξω να κοιτάμε, όχι προς τα μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Αθ. Ράπτη: Ευχαριστούμε τη συναδέλφισσα Μπεκιάρη, προσήλθε ο συνάδελφος 

Τσίπας στο βήμα και θα συνεχίσει ο Φίλιππος Κυριάκος. 

Θ. Τσίπας: Λοιπόν συνάδελφοι, αντιλαμβανόμενος το περασμένο της ώρας και την 

κόπωση σε τρία λεπτά, ίσως και λιγότερο έχω τελειώσει. Σχετικά με το σχέδιο 

δράσης: Θεωρώ ότι η νέα Διοίκηση της ΠΟΜΗΤΕΔΥ, το πιάνω από κει που τελείωσα 

νωρίτερα, για την επιτακτική ανάγκη για τα απογραφικά, για να μαζέψουμε τα 

απογραφικά για να γίνεται η είσπραξη της συνδρομής μέσω της αυτόματης 

παρακράτησης από τη μισθοδοσία είναι νούμερο 1 στόχος για μένα με παράλληλη 

δραστική μείωση των εξόδων της Ομοσπονδίας. Είναι ο νούμερο ένα στόχος. Εγώ δε 

βλέπω άλλο πιο μεγάλο στόχο από αυτόν. Είναι θέμα επιβίωσης της Ομοσπονδίας. 

Δεύτερον, σχετικά με τη διεκδίκηση, θα πω επιγραμματικά 5 είναι που θα βάλω 

εγώ, τα οποία θεωρώ σημαντικότερα.  

2ον: Η διεκδίκηση του πόρου επί των δημοσίων συμβάσεων, ανάλογα με το 6‰ που 

πήραν οι ΠΕ μηχανικοί. Εγώ δε συμφωνώ με αυτό που ακούστηκε να καρφώσουμε 

στη τρόικα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε συμμαχίες. Έχουμε κοινά 

συμφέροντα με τους μηχανικούς ΠΕ, με την ΑΔΕΔΥ, με τη ΓΣΕΕ, με όλους τους 

κλάδους. Όλοι υφιστάμεθα τη λαίλαπα των μνημονίων, τι να κάνουμε πρέπει να 

δημιουργήσουμε συμμαχίες, να ξεκινήσουμε μια συμφωνία όλοι μαζί, κοινή από 

κάτω προς τα πάνω. Από πάνω προς τα κάτω δε γίνεται. Πρέπει να αλλάξουμε όλοι 

μας. Φαίνεται αυτό. Όσο δεν αλλάζουμε εμείς δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. 

Διαφωνώ λοιπόν με το να καρφώσουμε στην τρόικα. Επίσης θεωρώ ότι το να πάμε 

σε κάθε νομό, να την πέσουμε στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στους τοπικούς 

βουλευτές δε νομίζω ότι είναι η καλύτερη άποψη. Εγώ δεν ανήκω στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά 

απ’ όσο ξέρω ο ΣΥΡΙΖΑ με τα κλαδικά σωματεία δεν τα πάει καλά και θεωρώ ότι αν 

πάμε εκεί δε θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι αυτό το θέμα πρέπει η νέα 

Διοίκηση που θα προκύψει από τις εκλογές αύριο, θεωρώ ότι πρέπει να αποφασίσει 

η νέα διοίκησης πως θα το χειριστεί το θέμα. Δε νομίζω ότι πρέπει να δεσμευτεί το 

συνέδριο με οποιαδήποτε απόφαση ή ψήφισμα για το θέμα αυτό.  



3ον : Πρέπει να παλέψουμε για να επέλθει τροποποίηση στο νόμο για τις δαπάνες 

μετακινούμενων εντός της επικράτειας, ο νόμος για τα οδοιπορικά που μας έφερε 

με ημερήσια αποζημίωση 10 ευρώ και στα 50 χιλιόμετρα. Αντίστοιχα, στα νησιά 

υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους συναδέλφους μηχανικούς, 20 μίλια. Υπάρχει μια 

υπουργική απόφαση που βγήκε προχθές, 16/9 δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, η οποία δίνει 

στους υπαλλήλους της διαχειριστικής αρχής του ΕΣΠΑ 200 μέρες εκτός έδρας, τους 

μειώνει το όριο από τα 50 χιλιόμετρα στα 40 χιλιόμετρα και τους δίνει ημερήσια 

αποζημίωση 20 ευρώ. Να λοιπόν που υπάρχει κάτι που δείχνει ότι μπορούμε να 

πάμε και μεις και να ζητήσουμε αντίστοιχα. Πρέπει αυτό να το παλέψουμε σαν 

Ομοσπονδία.  

4ον: Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αξιώσουμε να εφαρμοστεί η νομοθεσία σχετικά 

με τη δυνατότητα να κρίνονται οι ΤΕ μηχανικοί μέχρι τη θέση του Γενικού 

Διευθυντή. Ότι λέει ο νόμος. Οι Οργανισμοί που δημιουργούνται πρέπει να 

ακολουθούν το νόμο. Ο νόμος είναι πάνω απ όλα. Δεν μπορεί στον Οργανισμό να 

υπάρχει εν ελλείψει ή οτιδήποτε άλλο δε θέλω να πλατειάσω σε αυτό, ο νόμος το 

λέει ξεκάθαρα μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Πρέπει η Ομοσπονδία να είναι 

από κοντά σε συνεργασία με τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους σε ότι γίνεται να 

επεμβαίνει για να εφαρμόζεται η νομοθεσία.  

5ο και πολύ σοβαρό. Είμαστε πολλοί σε Τεχνικές Υπηρεσίες, σε Πολεοδομίες και με 

τις αυτοψίες τρέχουμε στα δικαστήρια. Πρέπει να επιδιώξουμε τη νομική κάλυψη 

όλων των ΤΕ μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων με έξοδα των υπηρεσιών. Πολλοί 

από μας ξέρετε και πάρα πολλοί συνάδελφοί μας τρέχουν στα δικαστήρια, 

πληρώνουν από την τσέπη τους, για πράγματα, τα οποία, τη δουλειά τους έκαναν. 

Βέβαια δεν απεμπολούμε τα πάγια αιτήματά μας για τη έκδοση επαγγελματικών 

δικαιωμάτων, δεν αποδεχόμαστε την κατάργηση καμίας τεχνικής υπηρεσίας και την 

εκχώρηση αρμοδιοτήτων του κράτους σε ιδιώτες και απαιτούμε προσλήψεις ΤΕ 

μηχανικών, αναλογικές με τους ΠΕ μηχανικούς.  

Τέλος, θεωρώ ότι το ΔΣ που θα προκύψει από το Συνέδριο πρέπει να έχει ξεκάθαρη 

εικόνα ανανέωσης ώστε να δημιουργηθεί μια νέα δυναμική, μακριά από 

αντιπαραθέσεις και εσωτερικές διαμάχες, βάζοντας τέρμα στη εσωστρέφεια για να 



διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Πρέπει να οικοδομήσουμε ένα ισχυρό μέτωπο 

αντίστασης συνάδελφοι απέναντι σε ότι αντικοινωνικό έρχεται εναντίον μας. 

Πρέπει να βάλουμε όλοι πλάτη αυτήν τη στιγμή, να σηκώσουμε την Ομοσπονδία 

στους ώμους μας, να συνδυάσουμε τον ενθουσιασμό κάποιων νέων ανθρώπων με 

τη εμπειρία των παλαιότερων και να πετύχουμε όλους τους στόχους που έχει 

μπροστά της η Ομοσπονδία. Ευχαριστώ πολύ. 

Αθ. Ράπτη: Ευχαριστούμε το συνάδελφο Τσίπα. Ο συνάδελφος Φίλιππος Κυριάκος 

και να ετοιμάζεται ο συνάδελφος Μισθός.  

Φιλ. Κυριάκος: Ξέρω έναν άνθρωπο που χαίρεται που φεύγει ο Στέφανος σήμερα. 

Και δεν τον ευχαρίστησε αυτόν τον άνθρωπο ο Στέφανος. Είναι η γυναίκα του. Και 

πολλοί από εμάς πρέπει να  ευχαριστήσουμε τις δικές μας γυναίκες. Στέφανε 

πραγματικά λυπάμαι που τελειώνει αυτό το Συμβούλιο, αυτή η θητεία. Μαλώσαμε 

πολύ, αγαπηθήκαμε πολύ, κάναμε αρκετά πράγματα πολύ. Πρέπει να 

προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα όμως, πραγματικά το πρόγραμμα δράσης είναι 

αυτό που συντάξαμε, όπως συμπληρώθηκε, με τις αγωνίες που εκφράστηκαν, οι πιο 

όμορφες κουβέντες που ακούστηκαν σε αυτό το συνέδριο είναι σ’ αυτό το 

τελευταίο κομμάτι και δυστυχώς είμαστε λίγοι και δε φεύγει εδώ και πολύ ώρα 

κανένας, παρατήρησα, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Στέφανε, η αγωνία μας για τον 

κλάδο εκφράστηκε με την προσπάθεια που καταβάλλαμε και με το να υπάρχει 

συνέχεια γιατί θα μείνουν χρήματα για την επόμενη θητεία και πετύχαμε και κάτι 

άλλο. Να είναι μαζί μας αυτήν τη στιγμή αυτά τα νέα παιδιά, που είμαστε τυχεροί 

που τα έχουμε, πρέπει να στηριχτούν, ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου, ο Θοδωρής ο 

Τσίπας, η Ειρήνη η Μπεκιάρη, ο Δημήτρης ο Κωστάκης γιατί η αγωνία για το μέλλον 

του κλάδου πρέπει να εκφράζεται και στο ποιοι θα κρατήσουν αύριο τον κλάδο στα 

χέρια τους, ποιοι θα τον πάρουν στις πλάτες τους να τον πάνε λίγο παραπέρα. Δε θα 

σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ όλους.  

Αθ. Ράπτη: ευχαριστούμε το συνάδελφο, ο συνάδελφος Μισθός και στη συνέχεια 

θα μιλήσω εγώ.  

Παν. Μισθός: Βλέπω πολλά νέα πρόσωπα απόψε. Είναι ευχάριστο, εμένα μου 

προξενεί ιδιαίτερη χαρά για όλους τους νέους συναδέλφους, είμαι από τα πρώτα 



μέλη και μάλιστα από τα ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας. Θέλω να ευχαριστήσω το 

Στέφανο το Λιόντη για ότι έχει προσφέρει μέχρι τώρα και επίσης πρέπει να 

ευχαριστήσω όλους εκείνους που κατά καιρούς συμμετείχαν και έβαλαν πλάτη  για 

να μπορέσουμε να πετύχουμε ορισμένα πράγματα.  

Με τις προσωπικές τους γνωριμίες, με τις επαφές τους, γιατί αυτά όλα τέλος 

πάντων και το βασικότερο το 3‰ γιατί πολλοί δε γνωρίζουν εδώ τι έχει συμβεί με 

αυτό, δεν έγιναν τυχαία, ξεκίνησαν από πολύ παλιά. Και για να γίνει αυτό κάποιοι 

άνθρωποι ξόδεψαν ώρες, εργατοώρες, προσπάθειες, αναλώθηκαν προσωπικά και 

γενικότερα όλοι εμείς που συμμετείχαμε σε  αυτές όλες τις διαδικασίες δεν είμαστε 

ούτε επαγγελματίες συνδικαλιστές, ούτε μετείχαμε γιατί θέλαμε να καταξιωθούμε 

διά μέσου των Συλλόγων ή της Ομοσπονδίας στην κοινωνία. Η καταξίωση η δική 

μας έχει γίνει μέσα από τη δουλειά μας και πιστεύω ότι στους τοπικούς χώρους που 

ζει και εργάζεται ο καθένας μας ξέρει η κοινωνία ποιοι είμαστε και κατά πόσο 

μπορούμε να σταθούμε. Δεν ξέρω αν το είπα στην αρχή είμαι πρόεδρος του 

Συλλόγου Αρκαδίας – Λακωνίας από την ίδρυσή του. Εδώ είχα ένα κείμενο και είχα 

γράψει κάποιες σκέψεις. Επειδή πολλά πράγματα καλύφθηκαν από τους 

προηγούμενους συναδέλφους, μιλάω εκτός και θέλω να επισημάνω ότι θα πιάσω 

το θέμα από μια άλλη πλευρά και μια άλλη σκοπιά γιατί αυτό ίσως δεν 

αναφέρθηκε. Δεν είχα σκοπό να συμμετέχω στη διαδικασία, ούτε να μιλήσω αλλά 

ούτε και να συμμετέχω στις εκλογές.  

Έχω φτάσει σε όλα τα αξιώματα και τις βαθμίδες της δημόσιας διοίκησης εκείνο 

που μου μένει είναι παρόλο που εκτελώ  χρέη Γενικού Διευθυντή, είναι αυτό. Το 

κάνω και χωρίς αμοιβή. Άρα δεν έχω κανένα πρόβλημα καταξίωσης. Απλώς 

συμμετέχω γιατί έχω ζήσει στο πετσί μου την αγωνία. Την αγωνία των συναδέλφων, 

την αγωνία των προηγουμένων, που πρέπει να το επισημάνω που δεν είναι αυτήν 

τη στιγμή εδώ και κακώς δεν είναι. Βοήθησα και το γνωρίζουν οι συνάδελφοι εδώ, 

έβαλα πλάτη πάρα πολύ για να μπορέσουν οι προηγούμενοι να σταθούμε σαν 

Ομοσπονδία αλλά και στους επόμενους. Βέβαια σήμερα άλλαξε η κατάσταση και 

εγώ απογοητεύτηκα γιατί δυστυχώς περίμενα άλλα πράγματα και άλλα έγιναν. Είπα 

προηγουμένως ότι θα το προσεγγίσω διαφορετικά και η αφορμή είναι αυτό το 



λεγόμενο 6‰. Κουράστηκα, βαρέθηκα, απογοητεύτηκα. Το λέω αυτό μέσα από την 

ψυχή μου.  

Ήμουνα νιος και γέρασα, πέσανε τα μαλλιά μου Δυστυχώς και αναφέρομαι σε 

όλους τους πολιτικούς ή πολιτικάντηδες, οι οποίοι πέρασαν και συμμετείχα και εγώ 

σε αυτές τις διαδικασίες. Ζούμε σε μια κοινωνία ρατσιστική, η οποία δεν μπορεί να 

αποβάλει τα σύνδρομα του παρελθόντος. Ραγιαδισμός, δουλοπρεπισμός, 

κοινωνικός ρατσισμός Μην ψάχνετε να βρείτε τι φταίει και δε μας δίνουν εμάς το 

6‰. Οι τρεις ώρες που συμμετέχουμε στις εξετάσεις, το σύστημα το εκπαιδευτικό 

είναι εκείνο που κρίνει κατά την άποψη του 80 ή 90 % της κοινωνίας, κρίνει εάν 

εμείς είμαστε καλύτεροι από εκείνους που δεν πέρασαν στα ΤΕΙ ή εκείνοι που 

πέρασαν στα πανεπιστήμια είναι καλύτεροι από εμάς, μέσα σε ένα στενό χρονικό 

πλαίσιο. Δε θα κάτσω τώρα να αναλύσω το εκπαιδευτικό σύστημα γιατί  αυτά 

πιστεύω όλοι τα γνωρίζουμε. Ποιο είναι το θέμα; Ουδείς έρχεται να αξιολογήσει εκ 

των υστέρων, μετά από αυτήν τη διαδικασία, κανένας μας. Δεν υπάρχει πάντα 

είμαστε υπέρ της αξιολόγησης και σα Σύλλογοι και σαν Ομοσπονδία, πάντοτε το 

ζητάγαμε.  

Το ζητούσαμε γιατί πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε οι οποίοι κάνουμε 10 και δεν 

αμειβόμαστε σύμφωνα με την προσφορά μας. Ενώ εκείνοι που κάνουν ένα και δύο 

καταξιώνονται στην συνείδηση του κόσμου παρόλο ότι δυστυχώς μπορεί να μη 

διαθέτουν τα ουσιαστικά προσόντα. Ποιοι φταίνε; Φταίνε οι πολιτικοί. Μη μου πει 

κανένας ότι δε φταίνε αυτοί, ανεξαρτήτου τοποθέτησης, ανεξαρτήτου κόμματος και 

χρώματος. Εμείς χαρακτηριζόμαστε καλοί κακοί, βλάκες. Ποιοί είναι εκείνοι που 

κάνουν αυτούς τους χαρακτηρισμούς; Δεν τους κάνει η κοινωνία; Θα πω το 

χαρακτηριστικό παράδειγμα δυο γκαρσονιών.  

Ο ένας έχει πτυχίο και ο άλλος δεν έχει. Και αυτός που δεν έχει πτυχίο είναι ο 

καλύτερος από τον άλλο. Σας μιλάω ίσως απλοϊκά αλλά είναι η ουσία της υπόθεσης. 

Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι όσο και να παλεύουμε, ό,τι και αν κάνουμε η 

αντιμετώπιση θα είναι πάντα αρνητική. Θα μου πείτε άρα δηλαδή τι θα πρέπει να 

κάνουμε; Να καταθέσουμε τα όπλα; Να μην κάνουμε τίποτα; Να μην 

προσπαθήσουμε, δε λέω αυτό. Πιστεύω ότι λίγα πράγματα συνάδελφοι για να σας 



προσγειώσω γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά, τι πρέπει να γίνει, προγράμματα 

Δράσης, Μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολύ λίγα. Ο συνάδελφος ο Κωστόπουλος 

είπε κάτι σωστό. Όχι κάτι, είπε πολλά σωστά, μεταξύ αυτών όμως είπε ένα πολύ 

βασικό. Εμείς οι ίδιοι είμαστε εκείνοι που πρέπει να περάσουμε στην κοινωνία 

ποιοι είμαστε και να δώσουμε να καταλάβουνε με τη δουλειά μας, με την 

αξιοπρέπειά μας, με τη γνώση μας να μπορέσουμε να καταξιωθούμε. Σας 

πληροφορώ δεν καταξιώθηκα εγώ επειδή μου κάνανε κάποια χάρη. Καταξιώθηκα 

γιατί δούλεψα πολύ. Έχω κουραστεί, έχω βαρεθεί να προσπαθώ κάθε μέρα να 

πετύχω το ακατόρθωτο που το θεωρούν κάποιοι άλλοι και να αποδείξω ότι δεν 

είμαι ελέφαντας. Ακριβώς. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα είτε τη θέλετε 

είτε δεν τη θέλετε.  

Εάν εσείς οι ίδιοι δεν πάρετε στα χέρια σας τα πράγματα, εμείς οι ίδιοι δεν 

πρόκειται να αλλάξουμε τίποτα. Υπάρχει μπετόν αρμέ, υπάρχει η αντίληψη, 

υπάρχει η κουλτούρα της κοινωνίας. Αυτό είναι που φταίει. Δυστυχώς δεν έχουμε 

την κουλτούρα σα λαός. Δεν υπάρχει. Τι είσαι εσύ; ΤΕΙ; Α καημένε… Όταν όμως 

βλέπει ότι εσύ προσφέρεις 10 και του κάνεις τη δουλειά του αρχίζει λίγο να σε 

βλέπει με άλλο μάτι. Πάντοτε όμως δεν παύει να είσαι ο ραγιάς, ο τελευταίος, ο 

τιποτένιος. Θα πω το εξής: πρέπει να αναβαθμιστούνε τα ιδρύματα. Και πώς θα 

αναβαθμιστούν; Ίσως σε πολλούς να μην αρέσει αυτό που θα πω. Πρέπει να 

επανέλθει κύριοι είτε το θέλετε είτε όχι η βάση του 10. Δεν μπορεί να μπαίνουν στα 

Ιδρύματα τα δικά μας άνθρωποι με 2, 3 και άσχετα αν θίγω κάποιους εδώ. Δεν 

ξέρω, εγώ όταν έδωσα εξετάσεις, 14, 15, 16 εκεί ήταν. Καταρχήν πρέπει να πω δυο 

κουβέντες για τα παιδιά εδώ που υπάρχουν και προσπαθούνε και προσπαθήσανε, 

καμία αντίθεση. Αύριο ίσως βρεθώ και θα βρεθώ σε ένα αντίθετο ψηφοδέλτιο. Δεν 

το κάνω αυτό με σκοπό να εκδικηθώ κάποιους ή οτιδήποτε, το κάνω για να 

μπορέσω να προσφέρω κάτι, από μια άλλη μεριά, να βρω μια γωνία να μπω για να 

πω αυτά που τόσα  χρόνια λέω. Επειδή βλέπω ότι πολλοί δυσανασχετείτε και ίσως 

κάποιοι δε θέλουν να ακούσουν αλήθειες γιατί μερικές φορές πονάνε οι αλήθειες. 

Εγώ θα ευχαριστήσω όλους και εσάς που με ακούσατε παρόλο που είχα να πω 

πάρα πολλά … 

Αθ. Ράπτη: Μην κάνετε διάλογο. Συνάδελφε ολοκλήρωνε  



Παν. Μισθός: Σας λέω αυτό: Εάν εσείς δεν πάρετε στα χέρια σας την κατάσταση να 

θυμάστε θα έρθουν πολύ χειρότερες μέρες.  

Αθ. Ράπτη: Ευχαριστούμε το συνάδελφο, Μισθό, θα μιλήσω εγώ, ο συνάδελφος 

Λαζαρίδης και τελειώνουμε με το συνάδελφο Μερτινό. 

Αθ. Ράπτη: Ράπτη Αθανασία, από Γιάννενα, στο δήμο Ιωαννιτών για όσους δε με 

γνωρίζουν. Ζήτημα 1ο: Η Ομοσπονδία  μας έχει ιστορία και η ιστορία μας είναι τα 

μικρά πολυτεχνεία είναι τα ΚΑΤΕ, είναι τα ΚΑΤΕΕ, είναι τα ΤΕΙ, είναι τα ΑΤΕΙ. Να το 

κλείνουμε αυτό το θέμα. Το θέμα της ισοτίμησης επαγγελματικών δικαιωμάτων 

μέχρι και τα ΚΑΤΕΕ και ΤΕΙ έχει λήξει με  αυτούς τους τρόπους που έχει λήξει. 

Εκκρεμεί και πρέπει να λήξει το θέμα της ισοτίμησης των πτυχίων ΤΕΙ με τα ΑΤΕΙ. 

Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, αυτό εκκρεμεί, δεν έγινε ποτέ. Το θέμα δεν είναι 

ποιος και τι . Εκκρεμεί αυτήν τη στιγμή νόμος που να λέει ότι απόφοιτος ΤΕΙ και ΑΤΕΙ 

είναι ισότιμος. Πρέπει να υπάρξει. Στο διεκδικητικό πλαίσιο αναφέρομαι και στο 

καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διεκδικήσει. Βεβαίως ταυτόχρονα θα 

πρέπει να εκδοθούν επαγγελματικά δικαιώματα διά νόμου. Δεν έχουμε άλλη 

επιλογή, μην πάμε στις διαδικασίες προεδρικών διαταγμάτων. Εμείς νόμο θα 

πρέπει να πούμε. Σε ότι αφορά το Σπίρτζη. Εγώ συνάδελφοι θα πω ότι κακώς το 

Διοικητικό Συμβούλιο δεν έβγαλε κιόλας καταγγελία. Έπρεπε να έχει βγάλει χθες. 

Τόσο για τους χειρισμούς του για το 6‰, όσο και τα εκτός έδρας και το λέω αυτό 

γιατί κι ο διάολος θέλει φοβέρα. Και κακώς δεν έχουμε μπει ήδη στη διαδικασία να 

ενημερώσουμε τους τοπικούς παράγοντες και τους βουλευτές. Διότι από εκεί 

πιέζονται.  

Πρέπει ο κ.  Σπίρτζης, ως υπουργός να εκτεθεί στην κυβέρνηση. Τουλάχιστον η 

κυβέρνηση δεν έχει επισήμως ότι έχει τέτοια τακτική του διαίρει και βασίλευε. Αν 

αυτό αποδειχθεί μετά τη θητεία της και στην πράξη, θα κριθεί αλλά εμείς πρέπει να 

εκθέσουμε τον υπουργό με κάθε τρόπο που υπάρχει και το πρώτο είναι της 

καταγγελίας και της έκθεσης στους βουλευτές, οι οποίοι βρίσκονται στην 

κυβέρνησή του. Σε ότι αφορά το 6‰ δε λέω να μη συναντηθούμε με το Σπίρτζη, το 

αίτημα για συνάντηση παραμένει και θα το κυνηγάμε από όλες τις μεριές. Αλλά 

όμως η καταγγελία πρέπει να δοθεί και να κοινοποιηθεί. Συνάδελφοι δε συμφωνώ 



με το να μην το μάθει ο κόσμος για το 6‰. Δε συμφωνώ να κάνουμε συμφωνίες με 

την ΕΜΔΥΔΑΣ. Συνεχίζουμε την παλιά κακή τακτική του να βολευτούμε και η 

Ομοσπονδία μας αν είχε, μπορεί να είχε έσοδα αλλά κακή συνδικαλιστική πρακτική 

τα προηγούμενα χρόνια ήταν ακριβώς γι’  αυτό γιατί οι κλαδικοί Σύλλογοι έγιναν 

μόνο για το επίδομα, να πάρουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Δεν είναι αυτή λογική. 

Τι συμφωνία να κάνουμε εμείς με την ΕΜΔΥΔΑΣ; Σε ποια βάση; Τι να παζαρέψουμε 

συμμαχίες συνδικαλιστικές, βεβαίως. Αλλά εδώ μιλάμε για οικονομικές. Εδώ μιλάμε 

για οικονομικά συμφέροντα.  

Από πότε θα βάλουμε τέτοια νοοτροπία και λογική; Δεν πρέπει να συνεχίσουμε 

έτσι. Καμιά συμφωνία  με την ΕΜΔΥΔΑΣ. Αν το υπουργείο απαιτεί συμφωνία με τις 

εργοληπτικές οργανώσεις έτσι όπως τα έκανε, ε βεβαίως ναι με τις εργοληπτικές 

οργανώσεις κι απ’ ότι διάβασα, νομίζω ότι δε θα έχουν αντίρρηση. Αλλά με την 

ΕΜΔΥΔΑΣ τι; Ότι είμαστε μαζί; Για ποιο λόγο να το κάνουμε; Δεν έχουμε κανένα 

λόγο. Επομένως καταλήγω: Σε ότι αφορά το Σπίρτζη και για τα εκτός έδρας 

καταγγελία και ταυτόχρονα έκθεση στην κυβέρνηση μέσω των βουλευτών και 

βεβαίως, ταυτόχρονα άμεση απαίτηση μέσω όλων των τρόπων που θα βρούμε και 

μεθόδων με  τον Τσακαλώτο, όπου θα του πούμε ευθέως ένας υπουργός εκθέτει 

και την κυβέρνηση και εσάς. Σε ότι αφορά τη νομική κάλυψη συνάδελφοι, ξέρω ότι 

θεσμικό πλαίσιο υπάρχει. Τουλάχιστον σε ότι αφορά τους Δήμους. Σε εμάς 

εφαρμόζεται κιόλας. Επομένως, δε νομίζω ότι πρέπει να διεκδικήσουμε κάτι σε ότι 

αφορά τη νομική κάλυψη είναι θέμα ειλημμένο.  

Γ. Λαζαρίδης: Είμαι ο Γιώργος Λαζαρίδης από το Σύλλογο Κεντρικής Μακεδονίας 

από το Κιλκίς, απλά ήθελα να πω στο συνάδελφο που είπε ότι το να ενημερώνουμε 

τους τοπικούς βουλευτές δεν είναι καλή ιδέα. Εγώ μιλάω με όλους τους βουλευτές, 

επειδή πριν από λίγο είχαμε το θέμα με το παραμεθόριο και η κοινή αντίδραση που 

είχαν οι υπάλληλοι σε τέσσερις νομούς εδώ στη βόρειο Ελλάδα, έφερε αποτέλεσμα 

πιάνοντας όλους τους βουλευτές όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα έλεγα για το 

καινούριο ΔΣ που θα προκύψει όταν θα βγει οποιοδήποτε ψήφισμα που να έχει 

σχέση με την έκδοση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, με το επίδομα και 

οτιδήποτε άλλο, να σταλεί σε όλα τα πρωτοβάθμια και από κει να δοθεί σε όλα τα 

μέλη και να κοινοποιηθεί σε όλους τους βουλευτές. Φυσικά εννοείται ότι πιέζουμε 



τους ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ γιατί ακόμα και να το πάμε σε έναν της αντιπολίτευσης θα μας 

πει παιδιά έχετε δίκιο, θα το προωθήσουμε, όταν βγούμε στην εξουσία θα το 

κάνουμε. Αν όμως αυτό γίνει συγκροτημένα και σε μια χρονική περίοδο ας πούμε 

σε ένα μήνα θα γίνει σε όλους τους νομούς, θα το μάθουν αυτοί που πρέπει και θα 

το μεταφέρουν εκεί που πρέπει ότι σε κάθε πήγαν οι μηχανικοί και μάλιστα αν δε 

γίνει κάτι θα απέχουν από τα καθήκοντά τους όταν βγει μι απόφαση από το ΔΣ και θ 

έχουμε ένα χαρτί για να επιδώσουμε στους βουλευτές και να ασκήσουμε πίεση. 

Αυτό απλά συμπλήρωμα γιατί σε όλα τα άλλα έχω καλυφθεί. Εγώ απλά 

τελειώνοντας ήθελα να πω ότι είμαι πρώτη φορά σύνεδρος στην ΠΟΜΗΤΕΔΥ, έχω 

υπάρξει σύνεδρος σε άλλες Ομοσπονδίες της ΟΣΥΝΑΕ, νομίζω ότι είχαμε  ένα πάρα 

πολύ καλό κλίμα και ακόμα και για τους λίγους που λέτε, πριν από λίγο είχα 

μετρήσει 45 συνέδρους σε σχέση με τους 80 νομίζω ότι για τέτοια ώρα και με τέτοια 

προσέλευση είναι κάτι πολύ καλό και οφείλεται πιστεύω και στο απερχόμενο ΔΣ 

γιατί προφανώς αυτοί δημιούργησαν ένα καλό κλίμα για να γίνει ομαλά το 

Συνέδριο. Ευχαριστώ. 

Αθ. Ράπτη: Ευχαριστούμε το συνάδελφο Λαζαρίδη, θα ακολουθήσει ο συνάδελφος 

Μερτινός, θα κλείσουν οι τοποθετήσεις, θα ψηφίσουμε το διεκδικητικό πλαίσιο και 

τον οικονομικό προϋπολογισμό και έχουμε κάποια ψηφίσματα που έχουν κατατεθεί 

… 

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Ράπτη: όταν φτάσουμε στα ψηφίσματα. Συνάδελφε Μερτινέ 

Γ. Μερτινός: καταρχάς συνάδελφοι δεν ήθελα να κλείσω, δεν ήταν πρόθεσή μου 

αυτή, παρακάλεσα να πάω νωρίτερα δε με βάλανε. Καταρχάς συμφωνώ με πάρα 

πολλά πράγματα, σχεδόν με τα περισσότερα απ’ ότι είπατε. Θέλω να εστιάσω μόνο 

στο 6‰. Πρώτον: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αριστερό κόμμα πια. Αν ήταν ένα αριστερό 

κόμμα δε χρειαζόταν να πας σε κανένα βουλευτή, πήγαινες στην κεντρική επιτροπή 

που χαράζει την πολιτική, μίλαγες, τους έπειθες και εφαρμοζόταν. Επειδή όμως δεν 

υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα, νομίζω πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις παλιές 

μεθόδους που ξέρετε καλύτερα εσείς οι παλιοί συναγωνιστές. Αλλά δε βλάπτει να 

πάμε στους βουλευτές και να τους ενημερώσουμε γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι ο 



Σπίρτζης αυτή τη στιγμή δεν προέρχεται από το σώμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι ξένο 

από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι καινούριες μεταγγραφές.  

Δεύτερον: Συμφωνώ με τους συναδέλφους από τους ΟΤΑ της Μακεδονίας ότι 

πρέπει να θεμελιώσουμε την εμπιστοσύνη μας στις δουλειές μας. Εγώ θέλω να σας 

πω ότι το ’85 ανακατεύτηκα με το συνδικαλισμό γιατί όταν προσλήφθηκα στο Δήμο, 

βγήκα από τα ΚΑΤΕΕ σα μηχανικός, νομίζοντας ότι είμαι μηχανικός και πήγα εκεί και 

ένας εργοδηγός μου έλεγε ότι είμαι εργάτης. Κι επειδή δεν μπορούσα να το 

φανταστώ και δεν μπορούσα να αντιδράσω διαφορετικά, προσέγγισα την 

ΕΔΕΠΗΤΕΜ τότε για να δω τι μπορώ να κάνω κι έτσι έγινα συνδικαλιστής και το 

πρώτο που έμαθα, που μου είπανε ότι πρέπει να είμαι καλός μηχανικός για να μη 

με  βρίσουν εκεί πέρα και άρχισα να μαλώνω με όλους τους συναδέλφους που 

πήγαιναν και έβγαζαν φωτοτυπίες.  

Εκτός μικροφώνου 

Γ. Μερινός: Μπράβο. Τώρα για το 6‰.Δεν βλάπτει. Πρέπει να πιέσουμε, να 

δώσουμε δημοσιότητα, δεν πρέπει να μας φοβίζει, δεν πρέπει να ανησυχούμε ότι 

ξέρετε κάτι έχουμε ανοίξει πόρτες, έχουμε επικοινωνία με συμβούλους, μας είπαν 

ότι μπορεί να μας το δώσει άρα ας κρατήσουμε πισινή να πηγαίνουμε λάου λάου. 

Όχι. Πρέπει να πας και να ξέρεις πότε θα κάνεις ένα βήμα πίσω για να κάνεις μετά 

δύο βήματα μπροστά. Δε γίνεται να κάνεις συνέχεια πίσω γιατί μένεις πολύ πίσω 

και μετά ότι και να κάνεις και να τρέχεις δε φτάνεις μπροστά. Και για το Στέφανο να 

πω κι εγώ τα κλασικά. Ο Στέφανος είναι ο άνθρωπος που μου έμαθε ότι μπορεί να 

ξεκινάς από  διαφορετικό πολιτικό χώρο, να αγωνίζεσαι για ένα πράγμα, αλλά να 

αγωνίζεσαι να το πετύχεις μέσα στο ίδιο αξιακό πλαίσιο. Κι αυτό είναι πολύ 

σημαντικό που το έμαθα όντας 55 χρονών. Ευχαριστώ.  

Αθ. Ράπτη: Ευχαριστούμε το συνάδελφο Μερτινό, προχωράμε σε ψηφοφορία για 

το διεκδικητικό πλαίσιο πρώτα. Υπέρ, κάτω τα χέρια, κατά: κανένας Λευκά: κανένας. 

Ομόφωνα το διεκδικητικό πλαίσιο. Ψηφοφορία για τον οικονομικό προϋπολογισμό: 

Υπέρ: κάτω τα χέρια, κατά: κανένας, Λευκό: κανένας. Ομόφωνα. Συνάδελφοι, από 

το συνάδελφο Κουμούτσο, μας έφτασαν δύο ψηφίσματα, ένα κατά του Υπουργού 

ΥΠΟΜΕΔΙ Χρήστου Σπίρτζη και ένα κατά της αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας 



Σίας Αναγνωστοπούλου. Ήδη ο συνάδελφος έθεσε θέμα απαρτίας όχι αυξημένης 

πλειοψηφίας. 

Εκτός μικροφώνου 

Αθ. Ράπτη: Και ο ίδιος ο συνάδελφος Κουμούτσος δεν είναι εδώ καν για να στηρίξει  

Νομίζω ότι θα πρέπει να τα αναθέσουμε στο καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο που 

θα βγει, να τα επεξεργαστεί, σε  συνεργασία με το συνάδελφο Κουμοτσο και να 

βγάλουν τα αντίστοιχα ψηφίσματα σαν ψηφίσματα του Συνεδρίου. Συμφωνείτε να  

τα αναθέσουμε στο καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο; Ψηφίζουμε: Ομόφωνα να 

ανατεθούν τα ψηφίσματα στο καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με το 

συνάδελφο που τα κατέθεσε. Λήξη των εργασιών του συνεδρίου. Αύριο η 

ψηφοφορία για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου στις 10 – 12. 9:30 η 

προσέλευση συνέδρων.  

 

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


