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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η 8η 

 

 

Της Αντιπροσωπείας του Τμήματος 

Της 22ης  Ιουλίου 2015 

Ημέρα Τετάρτη και Ώρα 19:30 

 

 

 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ 

 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

 

 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ,  ΒΑΛΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,  ΚΛΑΔΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ 

ΜΑΡΙΑ, ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,  ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 

ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΤΑΜΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, ΜΑΥΡΑΚΗΣ 

ΝΙΚΗΤΑΣ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΛΑΤΥΡΡΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΣΓΟΥΡΟΣ 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΑΝΘΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ.  

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, 

ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, 

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ΒΕΡΒΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΒΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΓΕΜΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΠΑΥΛΟΣ, ΟΡΦΑΝΟΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΤΡΑΚΗ ΒΑΛΙΑ, 

ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 

ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ, ΤΣΙΧΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΦΡΥΣΑΛΗ ΜΕΛΑΝΗ, ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ. 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  54 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 26        ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 28  
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 

1. Ανακοινώσεις Προεδρείου. 

2. Ενημέρωση δραστηριότητας Διοικούσας Επιτροπής. 

3. Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη Διοικούσα 

Επιτροπή.  

4. Έγκριση προϋπολογισμού του τμήματος. 
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--------------------- 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Καλησπέρα και πάλι, 

είμαστε αυτή τη στιγμή 20 άτομα, με βάση το άρθρο 7 

παράγραφος 9 του 1486, δεν ακούγεται ε, έχουμε πρόβλημα 

με τα μεγάφωνα, το θέμα είναι αν καταγράφονται αυτό είναι το 

θέμα, γράφεται; Εδώ έχει πρόβλημα ε,  

Λοιπόν συνάδελφοι, προχωράμε τώρα δεν έχουμε 

περιθώρια για πολλά - πολλά φαντάζομαι να με ακούτε είμαστε 

λίγοι,  με βάση το άρθρο 7 παράγραφος 9 του 1486 του ‘84, 

μα ησυχάστε, ησυχάστε. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   (Δεν αποδίδεται καθαρά υπάρχει πρόβλημα 

ήχου) 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ελέγχοντας λοιπόν την 

απαρτία διαπιστώνουμε ότι με βάση το άρθρο 7 παράγραφος 9 

του N. 1486 είμαστε 20 άτομα κι επειδή είναι επαναληπτική η 

συνεδρίαση απαιτείται το ¼ των παρόντων, συνεπώς έχουμε 

απαρτία και ξεκινάμε με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

•  Ανακοινώσεις Προεδρείου 

•  Ενημέρωση δραστηριότητας της Διοικούσας Επιτροπής 

•  Έλεγχος Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Διοικούσα 

Επιτροπή. 

•  Και μετά το κυρίως θέμα έγκριση προϋπολογισμού του 

τμήματος. 

Τέθηκε ένα θέμα και φαντάζομαι να συμφωνείτε όλοι, 

επειδή η Τατιάνα είναι εδώ, και επειδή και την προηγούμενη 

φορά είχε έρθει η Τατιάνα, να μην περιμένει όλη τη 

συνεδρίαση, αν δεν έχετε αντίρρηση, είναι αποκλειστικά θέμα 

μεταξύ μας και ομόφωνο, να συζητήσουμε μετά τις 

ανακοινώσεις του Προεδρείου που δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο 

το θέμα του προϋπολογισμού και μετά η ενημέρωση 

δραστηριότητας και ερωτήσεις κ.λπ. 

Συμφωνεί το Σώμα; Συμφωνείτε όλοι, ωραία. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

 

Ανακοινώσεις Προεδρείου 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Σαν Προεδρείο δεν έχουμε 

κάποιες ιδιαίτερες ανακοινώσεις, πέραν από το ότι να 

συγχαρούμε τους συναδέλφους της ΕΜΔΥΔΑΣ που 

εξελέγησαν, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι 

που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. 

 Τώρα ακούγομαι φαντάζομαι Έχουν έρθει ένα – δυο 

ανακοινώσεις από συναδέλφους που δεν μπορούν να 

παραστούν, την Κα Τριαματάκη και να μην μπούμε τώρα σ’ 

αυτές τις λεπτομέρειες.  

  

ΘΕΜΑ 4ο 

 

Έγκριση προϋπολογισμού του τμήματος 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:    Είπαμε και προηγουμένως 

ότι με σύμφωνη γνώμη του Σώματος προχωράμε στο θέμα 

κατευθείαν του προϋπολογισμού του τμήματος και αμέσως 

μετά θα συζητήσουμε για την ενημέρωση της δραστηριότητας 

της Διοικούσας και για ερωτήσεις, τοποθετήσεις κ.λ.π. 

 Παρακαλώ την Κα Τατιάνα να μας αναλύσει τα του 

προϋπολογισμού. 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ:   Εγώ είμαι η Κα Τατιάνα. 

 Καλησπέρα κι από μένα, οι ιδιαιτερότητα της αποψινής 

παρουσίασης έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτή αφορά μόνο 

ό,τι έχουμε να πούμε για τον προϋπολογισμό του έτους 2015. 

Δηλαδή δεν θα σας γίνει παρουσίαση σήμερα για τον 

ισολογισμό – απολογισμό του 2014. 
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 Αυτό είχε προκύψει σαν αναγκαιότητα λόγω της 

αμεσότητας που έπρεπε να γίνει. Δηλαδή ήδη η διαδικασία για 

την έγκριση του προϋπολογισμού είχε ξεκινήσει από το 

Μάρτιο, κι αυτό γιατί από την Αθήνα έχει δοθεί οδηγία πλέον 

τα λογιστήρια όλων των Περιφερειακών Τμημάτων, να 

ενοποιηθούν με αυτό της κεντρικής δομής. Κάτω λοιπόν από 

αυτή τη πίεση ήθελαν από την Αθήνα να εφαρμοστεί αυτή η 

αλλαγή ήδη από το 2015. Όταν όμως ειπώθηκε αυτό είχε ήδη 

ξεκινήσει η χρήση του 2015 και αυτό δεν γινόταν, δηλαδή δεν 

γινόταν να ακυρωθούν οι πράξεις των περιφερειακών 

τμημάτων που είχαν γίνει μέχρι τότε, για να ξεκινήσουν με κάτι 

καινούργιο, που ούτε είχαμε εκπαιδευτεί ούτε είχαμε δει πως 

είναι και πως λειτουργεί.  

Προέκυψαν κάποιες καθυστερήσεις και κάποιες αναβολές 

για την έγκριση, λόγω και των καταστάσεων που όλοι 

γνωρίζουμε, και έτσι σήμερα έπειτα από την έγκριση που 

πήραμε από τη Διοικούσα που στη συνεδρίαση στις 2 Ιουνίου, 

καλείστε και εσείς να εγκρίνετε τον προϋπολογισμό του 

τμήματος για το 2015, προκειμένου να σταλεί στην Αθήνα για 

έγκριση από εκεί και να συνεχίσει η ομαλή λειτουργία του 

τμήματος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή παράδειγμα δεν μπορούμε 

να εκδώσουμε εντάλματα, επειδή δεν έχουμε εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό.  

Ξεκινήσαμε και λειτουργούσαμε τη χρήση με το 50% του 

προηγούμενου προϋπολογισμού το οποίο είναι για ένα 

εξάμηνο, έχει περάσει το πρώτο εξάμηνο του έτους, οπότε από 

1/7ου  δεν μπορεί να εκδοθεί κάποιο ένταλμα αν δεν υπάρξει 

έγκριση του προϋπολογισμού του τμήματος.  

 Παράλληλα να σας πω, ότι όλα τα περιφερειακά τμήματα 

έπειτα από μια σύσκεψη πού έγινε στην Αθήνα, έχουν 

δεσμευθεί ότι για το υπόλοιπο της χρονιάς θα λειτουργήσουν 

παράλληλα τα δύο λογιστικά προγράμματα, δηλαδή το 

πρόγραμμα που υπάρχει και λειτουργεί τόσα χρόνια, με το 

καινούργιο πρόγραμμα που έχει δοθεί από την Αθήνα, έτσι 

ώστε να γίνει και η σχετική τριβή πάνω σε αυτό.  Και από 
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1/1/16 ξεκινάμε όλοι μαζί ενοποιημένοι, ενοποιημένοι εννοώ 

στα προγράμματα του λογιστηρίου.  

Η Αθήνα, η κεντρική δομή το έκανε αυτό με σκοπό να 

έχει μια συνολική εικόνα των οικονομικών όλου του ΤΕΕ ανά 

πάσα στιγμή και μετατρέποντας το λογιστικό της πρόγραμμα 

πλέον σε διπλογραφικό, όπως υποχρεούνται οι δημόσιες 

υπηρεσίες. Ακόμα βέβαια δεν έχουμε δει κάτι, δηλαδή εγώ δεν 

έχω εικόνα πως λειτουργεί το πρόγραμμα, πέρα από ένα 

διήμερο που μου παρουσιάστηκε πέρυσι τέτοιο καιρό περίπου 

και υποθέτω ότι τ ις επόμενες ημέρες, όχι τις επόμενες μέρες, 

μετά τις διακοπές του καλοκαιριού, αυτό θα τεθεί πλέον σε 

εφαρμογή κανονικά, με ότι αυτό συνεπάγεται τέλος πάντων.  

Επίσης τα περιφερειακά τμήματα έχουν δεσμευθεί, ότι ο 

προϋπολογισμός για το 2016 θα καταρτιστεί μέχρι το Νοέμβριο 

του ‘14, έτσι ώστε να ξεκινήσει η καινούργια χρονιά με 

εγκεκριμένο προϋπολογισμό πλέον, δεν θα ξαναέχουμε 

δηλαδή να ξεκινήσουμε τη χρονιά χωρίς να έχουμε εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό για το κάθε περιφερειακό τμήμα.  

 Τώρα σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό του 2015 έχει 

καταρτιστεί με τον τρόπο που γινόταν όλα αυτά τα χρόνια και 

προφανώς με το υπάρχον λογιστικό πρόγραμμα.  Αν θυμάστε 

ή αν είδατε το συνημμένο αρχείο του προϋπολογισμού 

ενδεχομένως παρατηρήσατε, ότι φέτος υπάρχει κατά πολύ 

μειωμένο το κομμάτι που αφορά τις πληρωμές για τις       

υπηρεσίες,  δηλαδή κυρίως τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, 

γιατί αυτή από πέρυσι το Μάρτιο πλέον καταβάλλεται από τη 

κεντρική δομή, και άρα αντίστοιχα έχει μειωθεί κατά πολύ το 

κομμάτι που αφορά αυτές τις υπηρεσίες, τους μισθούς δηλαδή. 

Και όλοι η υπόλοιποι ΚΑΕ έχουν προϋπολογισθεί με βάση τις 

προβλεπόμενες δαπάνες, δηλαδή έχοντας υπόψη μας τι 

μπορεί να προκύψει μέχρι το τέλος του χρόνου και τι 

υποχρεώσεις μπορούμε να έχουμε μέχρι τέλος του χρόνου, 

αντίστοιχα έχουμε καταρτίσει και φέτος το προϋπολογισμό, ο 

οποίος κλίνει στο ποσό 1.000.750 Ευρώ, είναι κατά λίγο 

μειωμένος σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή πέρυσι ήταν 1.000.100 

ευρώ. Και επίσης το διαθέσιμο ποσό που μας έμεινε από το 
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2014 ανέρχεται στο ποσό των 101.859,29 ευρώ, δηλαδή 

1/1/2015 είχαμε στο ταμείο μας αν θέλετε σαν σύνολο το ποσό 

που σας ανέφερα 

 Να σας πω επίσης στη συνεδρίαση της Διοικούσας 

Επιτροπής για την έγκριση του προϋπολογισμού έγιναν 

κάποιες παρατηρήσεις και λίγο αναπροσαρμόστηκαν οι ΚΑΕ 

που εντοπίσαμε ότι ήθελαν κάποια αναπροσαρμογή και το 

αρχείο του προϋπολογισμού που σας έχει σταλεί είναι το 

τελικό. Αυτό δηλαδή που θα αποσταλεί και στην Αθήνα για 

έγκριση.  

Δεν έχω εγώ να σας πω κάτι επάνω σε αυτά 

περισσότερο, δεν ξέρω αν θέλετε ή αν έχετε κάποια 

παρατήρηση γι’ αυτό και να αποφασίσετε εάν θέλεε… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:    Ωραία να πάμε στις 

ερωτήσεις τότε, λοιπόν συνάδελφοι ξεκινάμε με ένα κατάλογο 

ερωτήσεων, ποιος θέλει να ρωτήσει επί του προϋπολογισμού 

του ‘15, ποιος θέλει να κάνει ερώτηση; 

 Ο συνάδελφος Σγουρός, άλλος; Άλλος συνάδελφος ή 

συναδέλφισσα;  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Από τη Διοικούσα έχει περάσει; 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ:   Έχει περάσει, 2 Ιουνίου, έχει περάσει. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:    Έχει έχει περάσει, το είπε, 

λοιπόν άλλος συνάδελφος, συναδέλφισσα που θέλει να 

ρωτήσει; Δεν βλέπω κανένα. Εγώ ήθελα μια διευκρίνιση, μετά 

το συνάδελφο κ. Σγουρό μια ερώτηση, λοιπόν ξεκινάμε, 

συνάδελφε Οδυσσέα. 

 

 ΣΓΟΥΡΟΣ:  Θα ήθελα να μου πείτε αν…, (δεν αποδίδεται 

καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Στο μικρόφωνο για να καταγράφεται συνάδελφε 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι. 

 

 ΣΓΟΥΡΟΣ:  Εγώ μπορώ  να καταλάβω τη τάση 

υπερσυγκέντρωσης στην Αθήνα όλων των δραστηριοτήτων του 

Επιμελητηρίου, στο τέλος δεν ξέρω τι θα μείνει στα 

περιφερειακά τμήματα. Τέλος πάντων, αν αυτό έχει να κάνει με 

τις πάγιες και ανελαστικές δαπάνες και τη διαχείρισή τους ας 

συμβεί. Θα ήθελα όμως να μου πείτε, σε περίπτωση που γίνει 

μια προγραμματική σύμβαση του τμήματος, όπως είχε γίνει 

πριν δυο χρόνια με το δήμο Μαλεβιζίου ή με τη Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Λασιθίου για την εκτέλεση ενός επιστημονικού 

έργου, σ’ αυτή την περίπτωση τι γίνεται έχουμε εικόνα ή θα 

είμαστε υποχρεωμένοι το ποσό που θα διακινεί η 

προγραμματική σύμβαση να το στείλουμε στην Αθήνα και 

ποιος θα το διαχειρίζεται εκεί; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Και εγώ να κάνω μια 

διευκρινιστική ερώτηση, θα ήθελα να μας πείτε πολύ 

επιγραμματικά αυτό το ένα εκατομμύριο, πώς αναλύεται σαν 

έσοδα κατά κατηγορίες, δηλαδή τόσα από εδώ, τόσα από εκεί, 

επιγραμματικά. 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ:   Ναι, λοιπόν κατ’ αρχήν σε αυτό που είπε ο κ. 

Σγουρός, είπα λίγο πριν ότι προϋπολογίσαμε τι έχουμε να 

κάνουμε σαν δράσεις.  Στο πνεύμα του προϋπολογισμού είναι 

και τέτοιου είδους συμβάσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν 

μεταξύ οποιοδήποτε τρίτου με το περιφερειακό τμήμα. Αυτά τα 

χρήματα τα διαχειριζόμαστε εμείς σαν περιφερειακό τμήμα, 

τουλάχιστον εγώ δεν έχω καθαρή εικόνα, η δραστηριότητα μας 

σαν περιφερειακό τμήμα δεν περιορίζεται, εμείς μπορούμε να 

κάνουμε όσες συμβάσεις θέλουμε με όποιους θέλουμε, αυτά 

θα είναι έσοδα του τμήματος δεν έχουμε υποχρέωση να τα 

στείλουμε ή να τα καταθέσουμε αν θέλετε ή να τα δώσουμε να 

τα διαχειριστεί οποιοδήποτε τμήμα της κεντρικής υπηρεσίας. 

Όπως μέχρι τώρα λειτουργούσαμε, σε ότι αφορά συμβάσεις 

είτε ήταν μικρές είτε ήταν λιγότερο μεγάλες, έτσι πιστεύω, 
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αυτή την εικόνα έχω ότι θα γίνεται για οποιοδήποτε ποσό από 

1.000 ευρώ μέχρι 100.000 ευρώ έτσι; Είναι έσοδα του 

περιφερειακού τμήματος αυτά, αυτή την εικόνα έχω μέχρι 

σήμερα που σας μιλάω, αν κάποια στιγμή δοθούνε, γιατί κατά 

καιρούς έχουν ζητηθεί από την Αθήνα τι μη εξοφλημένα 

εντάλματα της προηγούμενης χρονιάς υπάρχουν, ποια είναι τα 

πάγια έξοδα του τμήματος, δεν έχουμε όμως σαφή απάντηση τι 

θα γίνουν αυτά, δηλαδή γιατί μας ρωτάτε ας πούμε. Θα μας 

δώσετε με βάση τα έξοδά μας, θα μας τα καλύπτει η υπηρεσία, 

η κεντρική δομή ή από τα χρήματα του περιφερειακού θα 

πρέπει να καλυφθούν, δεν έχω τέτοια εικόνα να σας πω, δεν 

ξέρω, είναι λίγο ακόμα κρυμμένα τα χαρτιά. Πάντως μέχρι 

τώρα δεν έχει τεθεί θέμα ούτε το αποθεματικό μας να 

κατατεθεί ούτε και κάτι άλλο, είναι έσοδα του περιφερειακού, 

έχω την εικόνα ότι μένουν στο περιφερειακό, αυτό πιστεύω, 

αυτά δείχνουν τα δεδομένα και η ενημέρωση που έχω μέχρι 

τώρα. 

 Σε αυτό που ρώτησε ο κ. Αγαπάκης, τα έσοδα του 

τμήματος είναι κυρίως από τις πραγματογνωμοσύνες που δεν 

είναι βέβαια στάνταρ αυτά τα πράγματα, είναι κατά 

προσέγγιση, προεκτιμάμε και με βάση κάποια στοιχεία. Πέρυσι 

είχαν τύχει μεγάλες υποθέσεις, δηλαδή μιλάμε για αρκετές 

χιλιάδες ευρώ αμοιβή για πραγματογνωμοσύνη, όχι πολλές 

αλλά μία δύο ήτανε. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τι τάξη μεγέθους ήτανε το 

σύνολο; 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ:   Αν θυμάμαι καλά μια πραγματογνωμοσύνη πρέπει 

να ήταν πάνω από 30.000 ευρώ το κόστος της, ήταν τρεις οι 

πραγματογνώμονες, τα έσοδα βέβαια είναι το 1/3 από την 

αμοιβή των πραγματογνωμόνων, ναι έτσι.  

 Έσοδα επίσης, εντάξει δεν υπάρχουν βέβαια πολλά τώρα 

γιατί έχουν σταματήσει αυτά, υποτίθεται ότι είναι από κάποιες 

διαφημίσεις που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του τμήματος, δεν 

είναι μεν σαν ποσά μεγάλα, υπάρχουν όμως και κάποια έσοδα 
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από πωλήσεις των βιβλίων που έχει κατά καιρούς εκδώσει το 

Τεχνικό Επιμελητήριο και πωλούνται σε βιβλιοπωλεία ή σε 

όποιον το ζητήσει.  

 Επίσης, είχαν καταρτιστεί κάποιες συμβάσεις με το Δήμο 

Μαλεβιζίου ή και με το Δήμο Αγίου Νικολάου τότε με αφορμή 

τις ομάδες εργασίας, από τα οποία τα χρήματα δεν έχουν.., 

από το Μαλεβίζι βέβαια δεν έχει κλείσει το θέμα με την 

τελευταία δόση δεν έχουμε πάρει δηλαδή τα χρήματα της 

τελευταίας δόσης ακόμα  από το Δήμο Μαλεβιζίου κι από εκεί 

περισσεύει κάτι για το Τεχνικό Επιμελητήριο. 

Άλλα έσοδα δεν έχουμε  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ουσιαστικά μιλάμε για 

επιχορηγήσεις δηλαδή. 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ:   Όχι με την έννοια της επιχορήγησης, η 

επιχορήγηση μας είναι μόνο από τη κεντρική δομή, από το 

Τ.Ε.Ε.   

 

ΠΡΟΕΔΡΣΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αυτό εννοώ 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ:   Από εκεί επιχορηγούμαστε…..  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συγγνώμη, το ένα 

εκατομμύριο αναλύεται σε 800.000 επιχορηγήσεις από το 

κεντρικό ΤΕΕ και σε 200.000 από τα υπόλοιπα; 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ:   Όχι 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αλλά; 

 

ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ:   200 χιλιάρικα από το κεντρικό κι όλα τα 

υπόλοιπα θεωρούμε ότι είναι από προγραμματικές που 

μπορούμε να έχουμε, από πραγματογνωμοσύνες, από 

διάφορες άλλες ενέργειες του τμήματος. Αλλά δεν είναι 
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πραγματικά τα νούμερα είναι πάντα φουσκωμένα για να 

μπορούμε να έχουμε τον αέρα που λέμε. 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ:   Και για να είναι ίσα έσοδα με έξοδα, δηλαδή όταν 

προϋπολογίζουμε σαν έξοδα 1.000.000 όλα αυτά πρέπει 

κάπως να προϋπολογισθούν και σαν έσοδα, γιατί θα πρέπει να 

αποδοθούν είτε σε φόρους είτε σε διάφορα πράγματα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μάλιστα, ωραία. 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ: Και απλά να θυμίσω ότι οι συνδρομές των μελών 

δεν είναι έσοδα του περιφερειακού τμήματος, τα χρήματα 

κατατίθενται σε λογαριασμό του κεντρικού ΤΕΕ, δηλαδή τα 

έσοδα από τις συνδρομές, τις ετήσιες συνδρομές των μελών 

είναι καθαρά κομμάτι που αποδίδεται στην Αθήνα σε χρήμα. 

Αν χρειαστείς βεβαίωση δεν θα στη δώσω, ενημερότητας 

εννοώ, δηλαδή με την έννοια της ρύθμισης έτσι όπως το λες 

δεν υπάρχει αλλά αν έχεις σήμερα να μου πληρώσεις τη 

συνδρομή του ‘13, του ‘12, ευχαρίστως τη δεχόμαστε δεν 

έχουμε πρόβλημα. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Όχι του ’12, του ’03, του ’04. 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ:   Ε, δεν ξέρω τώρα εκεί, όχι με την έννοια του… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:    Θέλετε να πείτε κάτι άλλο; 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ:   Όχι, εγώ δεν θέλω να πω κάτι άλλο 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, πάμε λοιπόν στο 

επόμενο σκέλος που είναι οι τοποθετήσεις συναδέλφων επί 

του προϋπολογισμού, αν κάποιος συνάδελφος ή 

συναδέλφισσα θέλει να κάνει μια σύντομη τοποθέτηση, θέλει 

κάποιος;  

Ο συνάδελφος ο Πρόεδρος της Διοικούσας Χαρωνίτης 

λοιπόν, άλλος συνάδελφος; Μπάκιντας, άλλος; Λοιπόν 
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κλείνουμε τον κατάλογο, Χαρωνίτης, Μπάγκιντας, ο 

συνάδελφος ο Πρόεδρος της Διοικούσας για σύντομη 

τοποθέτηση επί του προϋπολογισμού πάντα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Καλησπέρα συνάδελφοι, κατ’ 

αρχάς να συγχαρούμε τα νέα μέλη της ΕΜΔΥΔΑΣ, όπου και ο 

Σαράντης ο Γέμελος είναι και μέλος της Αντιπροσωπείας.  

Να σας πω μόνο ότι πρακτικά το πρόβλημα με τον 

προϋπολογισμό, γιατί η λογική ήταν να έχουμε τελειώσει πολύ 

πιο νωρίς, αλλά μας κωλυσιεργούσαν από το κεντρικό ΤΕΕ 

καθώς είχαμε την «εντολή», μέσα σε εισαγωγικά, την οποία 

παρακάμψαμε όλα τα περιφερειακά, να γίνει με το ενιαίο 

σύστημα, το οποίο ήλθαν, το δείξανε δύο μέρες, ούτε το 

εγκαταστήσανε, ούτε το προχωρήσανε το θέμα και παρόλα 

αυτά το θέλανε, μας λέγανε μη μας στείλετε τον 

προϋπολογισμό γιατί πολύ απλά θα σας τον επιστρέψουμε 

πίσω.  

Με αυτή τη λογική λοιπόν ξαφνικά, εντελώς όμως 

ξαφνικά, όταν πλέον όταν ανέλαβε η νέα διοίκηση του ΤΕΕ 

επάνω, μας είπε προχωρήστε στον προϋπολογισμό και φέρτε 

μας το καινούργιο προϋπολογισμό με το καινούργιο 

πρόγραμμα. Εκεί μάλιστα έγινε και μια σύσκεψη, όπου είχαμε 

ανέβει με τη Τατιάνα πάνω, καθώς θέλανε και τους 

υπεύθυνους που καταρτίζουν τους λογαριασμούς από το 

τμήμα, και τους εξηγήσαμε ότι δεν γίνεται έχουμε ξεκινήσει όλη 

τη χρονιά με το μισό του προηγούμενου έτους και είναι κωδικοί 

οι οποίοι δεν υπάρχουν στο καινούργιο σύστημα και δεν 

αντιστοιχίζονται με αυτούς που έχουμε σήμερα. Εκεί λοιπόν 

καταφέραμε να τους πείσουμε ότι θα κάνουμε το 

προϋπολογισμό συμβατικά θα το δίναμε και σ’ ένα excel που 

είναι με το καινούργιο σύστημα και ότι θα κάνουμε το νέο 

προϋπολογισμό, θα τον τελειώσουμε πριν αλλάξει ο χρόνος.  

Εκεί είχαμε και τη συζήτηση στη Διοικούσα, όπου και ο 

Κώστας είπε ότι δεν είχε κάποια προοπτική ο 

προϋπολογισμός, δεν φαινόταν μια προοπτική το τι θέλουμε 

να κάνουμε μέσα από αυτό, του εξήγησα ότι είναι 
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προϋπολογισμός ανάγκης, για να μπορέσουμε να κλείσουμε τη 

χρονιά, γιατί από 1/7ου  δεν μπορούμε να εκδώσουμε ένταλμα, 

έχουμε προμηθευτές, έχουμε τους ανθρώπους που καθαρίζουν 

το κτήριο, ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερό ό,τι μπορείτε να φανταστείτε δεν 

μπορούμε να το πληρώσουμε, πολύ απλά έτσι;  

Κάναμε και κάποιες διορθώσεις, που πολύ σωστά είχε 

πει και ο Κώστας και πολλά άλλα μέλη και ο Νίκος είχε πει 

κάποιες διορθώσεις από ότι θυμάμαι, σε κάποια κομμάτια για 

να πάρει ένα χρώμα στο που θέλουμε να κινηθεί και 

συμφωνήσαμε μεταξύ μας, ότι τουλάχιστον σαν Διοικούσα θα 

καταφέρουμε να κλείσουμε τον προϋπολογισμό πριν το τέλος 

του χρόνου από κοινού δίνοντας μια προοπτική, δηλαδή να 

δώσουμε στο προϋπολογισμό το στίγμα που θέλουμε να έχει 

για την επόμενη χρονιά το τμήμα και γι ’  αυτό ίσως να βλέπετε 

ένα περίεργο προϋπολογισμό αυτή τη στιγμή. Ίσως να βλέπετε 

ένα προϋπολογισμό που δεν τον καταλαβαίνετε με την έννοια 

αυτή, ότι δεν έχει κάποιο στίγμα, πραγματικά δεν έχει κάποιο 

στίγμα, ο πρώτος που το έθιξε ήταν ο Κώστας και είχε 

απόλυτο δίκαιο, δεν έχει ένα όραμα, έτσι;  

Άλλο αυτό, λοιπόν θέλω να σας πω πολύ απλά είναι 

προϋπολογισμός ανάγκης και είναι προϋπολογισμός ανάγκης 

να σας δώσω να καταλάβετε, το Σαββάτο είναι η Κεντρική 

Αντιπροσωπεία που θα ψηφίσει το κεντρικό προϋπολογισμό, 

γιατί εμείς είμαστε ένα τμήμα του κεντρικού προϋπολογισμού 

και ο προϋπολογισμός ο δικός μας δεν έχει συμπεριληφθεί, 

γιατί δεν έχει απόφαση της Αντιπροσωπείας, τον έχουμε 

στείλει εμείς επάνω για να τον εντάξουν παρακαλετά, έτσι και 

εκεί είναι ένα θέμα, εγώ φεύγω αύριο το πρωί με τον 

προϋπολογισμό, ελπίζω θα τον ψηφίσουμε απόψε σαν 

Αντιπροσωπεία, με ακριβώς αυτή τη λογική που το λέω, φεύγω 

αύριο το πρωί για να πάω να ενταχθεί με το έτσι θέλω τη 

τελευταία στιγμή για να είμαστε σίγουροι, ότι θα μπορέσουμε 

από βδομάδα, αν εγκριθεί ο κεντρικός, γιατί νομίζω πρέπει να 

εγκριθεί και από το Υπουργείο και δεν ξέρουμε πόσο θα μας 

καθυστερήσουν και εκεί έτσι;  

Εγώ αυτά είχα να πω, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο 

της Διοικούσας και τώρα ο συνάδελφος Μπάκιντας, ησυχάστε 

όμως, ησυχία. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Καλησπέρα, και εγώ θα πω συγχαρητήρια στα 

παιδιά της ΕΜΔΥΔΑΣ, δεν είναι μόνο ο Σαράντος, είναι αρκετοί 

εδώ πέρα, τακτικά και αναπληρωματικά, είναι εδώ η Μαρία, η 

Ειρήνη στην ομοσπονδία, ο Βαρδάκης ο Φιλοκτήτης, ο 

Σαράντος, τώρα δεν ξέρω αν ξεχνάω και κάποιον άλλο εδώ 

από την Αντιπροσωπεία, ο Ρουκουνάκης ο Μανώλης, η 

Μαστοράκη Ελένη, Τριαματάκη, ναι. Λοιπόν να δώσω 

συγχαρητήρια και στο Γιάννη το Κλάδο θέλω εγώ, τα καλλίτερα 

εύχομαι, τώρα στο θέμα μας. 

Πραγματικά ο Πρόεδρος με κάλυψε αρκετά, είπε από 

μόνος του αυτά που εγώ είχα πει στη Διοικούσα και θα τα 

ξαναέλεγα τώρα, πραγματικά θεωρώ ότι χρέος ενός φορέα 

όπως το Επιμελητήριο είναι ο προϋπολογισμός κατ’ αρχήν να 

ψηφίζεται πολύ νωρίτερα και να έχει κάποιο όραμα που είπε ο 

Οδυσσέας, να έχει στόχους, να έχει ένα πολιτικό στίγμα. 

Δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό, πράγματι 

στη Διοικούσα, που μας παρουσίασε η Τατιάνα τον 

προϋπολογισμό συζητήσαμε και κάποιες λεπτομέρειες, τίποτα 

το σπουδαίο, κάποιους κωδικούς αλλάξαμε, κάποια νούμερα 

όλοι μαζί και τον ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό, μόνο και μόνο 

για διαχειριστικούς λόγους διότι δεν υπάρχει δυνατότητα 

λειτουργίας του τμήματος χωρίς αυτόν.  

Ήθελα όμως να πω ότι αυτό συμβαίνει κατά τη γνώμη 

μου σε χειρότερο βαθμό στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 

στο κεντρικό ΤΕΕ δηλαδή. Εκεί ψηφίστηκε πρώτη φορά ο 

προϋπολογισμός το Δεκέμβριο πέρυσι νωρίς σχετικά, δηλαδή 

μια χρονιά τον κάνανε πριν το νέο έτος μόνο και μόνο επειδή 

φοβήθηκαν τις εκλογές τι θα γινόταν τις βουλευτικές το 

Γενάρη, τώρα θα πω και γι ’  αυτό. 

Ψηφίστηκε λοιπόν στην Αντιπροσωπεία, στο τέλος μιας 

Αντιπροσωπείας, χωρίς καν να παρουσιαστεί, αυτό δηλαδή 
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είναι φοβερό. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ψήφισε 

προϋπολογισμό και δεν παρουσιάστηκε καν στο σώμα, για να 

προλάβουν, αυτά τα πράγματα είναι ασόβαρα. Στην πορεία και 

μετά τις εκλογές σε επόμενη Αντιπροσωπεία, μπήκε θέμα 

τροποποίησης του προϋπολογισμού γιατί ουσιαστικά δεν είχαν 

συμμορφωθεί με τα νέα προγράμματα και με το νέο τρόπο που 

είχε αποφασίσει το κεντρικό Τεχνικό Επιμελητήριο να 

λειτουργήσει, αλλά και στην Αντιπροσωπεία αυτή που έγινε 

δεν ήταν έτοιμη και δεν παρουσιάστηκε πάλι ο τελικός, αυτός ο 

τροποποιημένος προϋπολογισμός και έτσι δεν ψηφίστηκε 

πάλι. 

Έγινε μια νέα, είχε γίνει πρόσκληση για νέα 

Αντιπροσωπεία πριν λίγο καιρό με  θέμα πάλι τον 

προϋπολογισμό. Αναβλήθηκε αυτή η Αντιπροσωπεία, λόγω 

των πολιτικών εξελίξεων, των διαπραγματεύσεων κ.λ.π. και 

τώρα τελευταία στιγμή μας στείλανε πρόσκληση το Σάββατο 

τώρα, όπως είπε ο Πρόεδρος, Αντιπροσωπεία στην Αθήνα 

εκτάκτως ξαφνικά κ.λ.π. για την ψήφιση του προϋπολογισμού, 

στην οποία σας λέω δεν θα μπορέσω να παραστώ, κυρίως για 

προσωπικούς λόγους.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:     Παντρεύεσαι και εσύ;  

 

ΜΠΑΓΚΙΝΤΑΣ:  Όχι, για οικονομικούς λόγους, τέλος πάντων 

δεν μπορώ να πάω δεν έχω τώρα λεφτά να πληρώνω ξαφνικά 

400 ευρώ ενώ δεν έχουμε πάρει τις αποζημιώσεις των 

προηγούμενων δεν ξέρω πόσων Αντιπροσωπειών. 

Επί της ουσίας όμως θέλω να πω του κεντρικού 

προϋπολογισμού που αφορά πραγματικά όλους, είναι ότι, 

υπάρχει ένας προϋπολογισμός 160.000.000 ευρώ, περίπου 

δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα δεν έχει σημασία, σημασία 

έχει ότι ο πραγματικός προϋπολογισμός που αφορά τα 

περιφερειακά τμήματα είναι 20 από αυτά, από τα 160, σ’ αυτά 

τα 20 ο ισολογισμός τελικά θα είναι το πολύ 11 και καθόμαστε 

και συζητάμε σ’ όλη την Ελλάδα, όλα τα τμήματα και το 

κεντρικό της Αντιπροσωπείας στην Αθήνα για αυτά τα 11, από 
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7 έως 11, ενώ υπάρχει ένα νούμερο των 160.000.000 ευρώ το 

οποίο περνάει ντούκου στο προϋπολογισμό του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος και αφορά προγράμματα στα οποία το 

Επιμελητήριο συμμετέχει. Και για τα οποία δεν έγινε καμία 

παρουσίαση στην αντιπροσωπεία του ΤΕΕ εννοώ πάντα του 

κεντρικού.   

Αν και το έβαλα θέμα, και ζήτησα να μας εξηγήσουν τι 

είναι αυτά τα ποσά και πως είναι δυνατόν εμείς να συζητάμε 

ώρες και μέρες για τα 7.000.000, ενώ έχουμε άλλα 100 δεν 

ξέρω πόσα εκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα, όπου 

δήλωσαν αδυναμία να μας εξηγήσουν.  Δεν ξέρουμε, αυτά 

αφορούν κάποια προγράμματα όπως είναι ο εξοπλισμός ο 

ηλεκτρονικός των τμημάτων του κεντρικού κ.λ.π. Δεν ξέρουμε 

όμως ποιος τα δρομολογεί, ποιος τα αναθέτει, σε ποιους τα 

αναθέτει, με ποια διαδικασία, εάν γίνονται διαγωνισμοί, ποιο 

το πραγματικό κόστος, ποια χρήματα από αυτά περνάνε από 

το Τεχνικό Επιμελητήριο, δεν ξέρουμε τίποτα για όλα αυτά.  

Όλοι οι εκλεγμένοι στην Αντιπροσωπεία, πρόβατα πραγματικά 

και συζητάμε και γίνεται τόση κουβέντα για τα 7.000.000 από 

τα 160.000.000, είναι γελοίο ας πούμε και όμως έτσι είναι. Γι ’  

αυτό και στην Αντιπροσωπεία τότε τη κεντρική εγώ δεν τον 

ψήφισα τον προϋπολογισμό διότι δεν υπήρξε καν εξήγηση γι’ 

αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά το μόνο που είπαν είναι ότι δεν 

τα παίρνουμε αυτά τα χρήματα, περνάνε από το Επιμελητήριο, 

τι θα πει περνάνε από το Επιμελητήριο και που πάνε αυτά τα 

χρήματα και ποιος τα παίρνει αυτά τα χρήματα δηλαδή 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:     Άυλα είναι δηλαδή, άυλα 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Όχι, υποτίθεται ότι είναι προγράμματα που τα 

αναθέτουν  (αλλαγή πλευράς κασέτας) 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, ενώ εμείς δεν 

έχουμε να πληρώσουμε τα ενοίκια των γραφείων του Λασιθίου. 
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Αυτό ήθελα να πω, τώρα και όπως σας είπα για το 

συγκεκριμένο του τμήματος του προϋπολογισμού, δεν έχουμε 

κάποια αντίρρηση.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε τον συνάδελφο 

τον Μπάκιντα, τελειώσαμε τις τοποθετήσεις και τίθεται στο 

σώμα το σχέδιο αυτού του προϋπολογισμού για ψηφοφορία. 

Λοιπόν παρακαλώ να σηκώσουν τα χέρια τους οι συνάδελφοι 

οι οποίοι υπερψηφίζουν το προϋπολογισμό, όπως αναλύθηκε, 

συνάδελφε κάνε καταμέτρηση, οι συνάδελφοι που 

υπερψηφίζουν, ναι, καταμέτρηση από το συνάδελφο τον 

Κασαπάκη, ποιοι υπερψηφίζουν το προϋπολογισμό.  

Λοιπόν 25 συνάδελφοι υπερψηφίζουν τον 

προϋπολογισμό όπως παρουσιάστηκε.  Ποιοι ψηφίζουν 

παρών;  Παρών δεν βλέπω κανέναν. Κατά του 

προϋπολογισμού; Επίσης δεν βλέπω κανέναν.  Συνεπώς 

ομόφωνα ψηφίζεται προϋπολογισμός αυτός. 

Επομένως Πρόεδρε με τη θετική ψήφο της 

Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης και με τις όποιες 

ιστορίες καλή τύχη να έχει. 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

 

Ενημέρωση δραστηριότητας Διοικούσας Επιτροπής 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Πάμε τώρα στα επόμενα 

θέματα τα οποία τα αφήσαμε για να συζητήσουμε τον 

προϋπολογισμό και παρακαλώ τον πρόεδρο της Διοικούσας 

επιτροπής το συνάδελφο το Γιάννη το Χαρωνίτη για μια 

σύντονη ενημέρωση δραστηριότητας της Διοικούσας 

επιτροπής. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Λοιπόν συνάδελφοι, αν και αυτός ο 

μήνας ήταν αρκετά έντονος σε πολιτικό επίπεδο και μας έχουν 

παρασύρει οι πολιτικές εξελίξεις όλους.  
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Να σας πω ότι μας κάνανε από την Ανάπτυξη Αθλητισμού 

Ηρακλείου, μας ζητήσανε να τους βοηθήσουμε στον έλεγχο της 

στατικής επάρκειας του Παγκρητίου σταδίου. Γνωρίζετε ότι 

υπήρχε ιστορία με το στέγαστρο και θέλω να ευχαριστήσω την 

Ειρήνη, η οποία μαζί με το Μανώλη το Βοσκάκη αναλάβανε εκ 

μέρους του ΤΕΕ/ΤΑΚ να δώσουνε τις γνώσεις τους, πάνε σ’ 

αυτό το δύσκολο κομμάτι και ένα τμήμα αυτών των προτάσεων 

που δώσανε ήταν και ο λόγος που έγινε και το Bruno Zauli για 

να τα λέμε  και αυτά, πάντα πρέπει να λέμε όποτε βοηθάμε, 

είναι πολύ σημαντικό να το λέμε. 

Κάναμε συνεδρίαση στην Ιεράπετρα, η Διοικούσα 

Επιτροπή με τη συμμετοχή του Δημάρχου, Αντιδημάρχων, 

εκπροσώπων δημοτικών παρατάξεων και μελών και της 

τεχνικής υπηρεσίας και διάφοροι άλλοι που ήταν εκεί πολίτες, 

όπου συζητήσαμε θέματα του δήμου της Ιεράπετρας. 

Παράλληλα να σας πω ότι μας έχουν ζητήσει και από τη 

Βιάννο και από το δήμο Οροπεδίου Λασιθίου να κάνουμε 

αντίστοιχες Διοικούσες, έτσι ώστε να συζητήσουμε τα θέματα 

τα δικά τους και να ενημερωθούμε και εμείς και ίσως να 

προτείνουμε και κάποιες λύσεις, δυστυχώς όμως οι πολιτικές 

εξελίξεις δεν το επιτρέψανε, ελπίζω ότι θα γίνει σύντομα. 

Κάναμε διάφορα σειρά αιτημάτων τα οποία οφείλω να 

ομολογήσω ότι η Ειρήνη μας έδωσε πάρα πολύ υλικό, για τις 

αποζημιώσεις των συναδέλφων που μετέχουν σε συμβούλια 

και σε δημοπρασίες ιδιαίτερα, καθώς όσοι έχουν αναλάβει 

μέρος σε δημοπρασίες θα γνωρίζουν ότι έχουν πολύ χρόνο 

που χρειάζεται και ιδιαίτερα για τις μελέτες, χρειάζεται ένα 

πολύ μεγάλο κομμάτι να διαθέσουνε από το προσωπικό τους 

χρόνο και δεν αποζημιώνονται γι ’  αυτό.  

Κάναμε λοιπόν αυτά τα έγγραφα, τα στείλαμε και στο 

κεντρικό ΤΕΕ, ώστε να μεριμνήσει μαζί με τον Υπουργό τον 

αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών τον πρώην Πρόεδρο του 

ΤΕΕ, να υπογραφούν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις.  

Κάναμε παρέμβαση στη ΔΕΠΤΑΗ για την ακύρωση 

διαγωνισμού που αφορά εργασίες επίβλεψης του Πολιτιστικού, 

παράλληλα αποσύραμε από τη  ΔΕΠΤΑΗ τους εκπροσώπους 
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μας στο τεχνικό συμβούλιο. Συμμετείχα στην εγκατάσταση του 

πρώτου See Truck, το οποίο είναι ένα καινοτόμο και 

τεχνολογικά πρωτοπόρος μηχανισμός, ο οποίος μπορεί να 

βάλει τους ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα και δεν 

θέλω να πω μόνο τα ΑΜΕΑ, μια έγκυος ας πούμε, κάποιος που 

έχει ένα σπασμένο πόδι και δεν μπορεί να μπει εύκολα στη 

θάλασσα, τους παραλαμβάνει από την παραλία και τους βάζει 

στο νερό, έτσι ώστε να απολαύσουν και αυτοί τη θάλασσα, το 

τοποθετήσαμε στην Ιεράπετρα το πρώτο See Truck, το οποίο, 

το κορυφαίο ποιο είναι; Στο σημείο  που το τοποθετήσανε και 

εκεί είναι τώρα το κορυφαίο που καμιά φορά…, δηλαδή δεν 

ξέρει τι να πει κανείς. Πληροφορήσανε το παιδί το οποίο είναι 

συνάδελφος μας μηχανικός και είναι και προσωπικός μου 

φίλος από όταν είμαστε φοιτητές από την Πάτρα, ότι στο 

σημείο που του υποδείξανε να βάλουν το See Truck είχαν 

μπαζώσει πριν δύο μέρες και είχαν εξομαλύνει την παραλία, 

οπότε είχε μισό μέτρο μπάζωμα το οποίο με τον πρώτο νοτιά 

πήρε όλη την επιχωμάτωση και μαζί βέβαια και το See Truck 

και το πήγε μέσα στη θάλασσα, δηλαδή τέτοια πράγματα που 

μάλλον μόνο εδώ πέρα γίνονται. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ποιος του υπέδειξε αυτό το 

σημείο; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Του υποδείξανε αυτό το σημείο 

από τις τεχνικές υπηρεσίες, ότι εδώ πέρα θέλουμε να το 

βάλεις, αλλά δεν του είπαν ότι εδώ πέρα που σου λέμε να το 

βάλεις εμείς έχουμε μπαζώσει και έχουμε κάνει μισό μέτρο 

μπάζωμα στηΝ παραλία για να μπει το See Truck, αυτός τα 

νύχια του θα μυριστεί ότι εκεί πέρα είναι χαλαρό το υπέδαφος. 

Μετά από σχετικό αίτημα της Πολεοδομίας συναντήθηκε 

η Διοικούσα Επιτροπή με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με 

στελέχη της πολεοδομίας και συζητήσαμε με στόχο να 

αποστείλουμε προτάσεις για  τη βελτίωση λειτουργιών της 

Πολεοδομίας.  Κάναμε επιστολή στη Διεύθυνση Δασών με 

θέματα τοπογραφικά διαγράμματα για την έκδοση πράξεων 
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χαρακτηρισμού, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κ. Λαμπρινό 

και Αντιδημάρχους και κάποια στελέχη του Δήμου με θέμα τη 

διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για το σεισμό στους 

μαθητές των σχολείων, ήταν και μια απόφαση που είχαμε 

πάρει και από τη προηγούμενη Διοικούσα και την είχαμε 

επικαιροποιήσει και με αυτή και προχωράει, θέλω να σας πω 

και η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ενδιαφέρεται να γίνει κάτι 

τέτοιο, καθώς έχουν μεγάλο πρόβλημα, δεν ξέρουν τι να πουν 

στα παιδιά το μόνο που ξέρουν είναι, το κλασικό πώς να 

διαχειριστούν τα παιδιά και όχι όμως ποιες είναι οι σωστές 

ενέργειες που πρέπει να κάνουν, δηλαδή ότι κάνουν είναι 

εμπειρικό. 

Διοργανώσαμε μια πολύ καλή επιστημονική ημερίδα με 

τον υπό ίδρυση Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ανατολικής 

Κρήτης με θέμα την αντισεισμική τεχνολογία, όπου μίλησε ο κ. 

Σπυράκος και ο κ. Βάλιας, καθηγητές του Μετσόβιου.  

Συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις που οργάνωσε ο ΣΑΝΗ 

την αθέατη πόλη, δεν ξέρω αν είδατε τα stand τα οποία 

φτιάξαμε αλλά πήρανε αρκετά καλά σχόλια και επίσης μας 

ζήτησε και ο Δήμος να τους τα παραχωρήσουμε να 

παραμείνουν στα σημεία εκεί που είναι, έτσι ώστε να είναι και 

σαν τουριστικό αξιοθέατο. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Τσάμπα;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ε τσάμπα, δωρεάν, εγώ του είπα 

ότι να το σκεφτούμε, αλλά να πάνε να τα βάψουν γιατί τα ξύλα 

είναι άβαφα και με την πρώτη βροχή δεν θα μείνει τ ίποτα, 

αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν νομίζω να έχει κανένας 

αντίρρηση να μείνουν είναι ένα πάρα πολύ όμορφο έκθεμα. 

Έχουμε ζητήσει από την ομάδα εργασίας, υπήρχε μια 

διαρκής ομάδα εργασίας για την παρακολούθηση του 

χωροταξικού.  Αυτές τις ημέρες παραλάβαμε το αρχικό κείμενο 

και συστήσαμε και μια επιτροπή με μέλη της Διοικούσας έτσι 

ώστε να γίνει το κείμενο από point to point που είναι 

αντιπαράθεση στοιχείων.  Δηλαδή στο τάδε σημείο λέει αυτό 
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και εμείς λέμε εκείνο, να γίνει από ένα τέτοιο κείμενο να 

αλλάξει έτσι ώστε να μπορεί να εκφράζει και τις απόψεις της 

Διοικούσας. 

 Συστήθηκε ομάδα εργασίας για τη διατύπωση απόψεων 

και προτάσεων για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου 

Ηρακλείου.  

Συστήθηκαν μετά από απόφαση της Αντιπροσωπείας δύο 

ομάδες για την υποβολή προτάσεων για το σύστημα 

παραγωγής δημοσίων έργων και το σύστημα παραγωγής 

δημοσίων μελετών, που περιμένουμε και από αυτές το 

πόρισμά τους 

Υπογράψαμε την πρώτη μας προγραμματική σύμβαση με 

το Δήμο Ηρακλείου, μικρή βέβαια είναι δεν είναι κάτι το 

μεγάλο, με θέμα την αναβάθμιση του αξιόλογου οικιστικού και 

μνημειακού αποθέματος του Δήμου Ηρακλείου, είναι 12.000 

ευρώ.  Είναι για το κέντρο της πόλης Ηρακλείου, είναι εντός 

των τειχών, βέβαια και εκεί δυστυχώς παρατηρείται ένα 

πρόβλημα γιατί πρέπει πρώτα να υπογραφεί μια σύμβαση με 

το Μετσόβιο που θα μας δώσει τις προδιαγραφές και μετά να 

προχωρήσουμε εμείς. 

Έχουμε κάνει αίτηση για απόσπαση και μετάταξη 

υπαλλήλων στο τμήμα μας, δύο υπαλλήλους, έναν με 

απόσπαση διοικητικό και ένα με μετάταξη μηχανικό. Χθες που 

είχα επικοινωνία με το κεντρικό τμήμα μου είπαν ότι έχουν 

κατατεθεί τρεις προτάσεις, ένας διοικητικός και δύο μηχανικοί, 

οπότε θέλω να πιστεύω ότι και αυτές οι θέσεις θα καλυφθούν 

άρα σύντομα το τμήμα θα μπορεί να λειτουργήσει ελπίζω 

καλλίτερα. Απλά το μόνο κακό είναι ότι στους δύο μηχανικούς, 

ο ένας δεν έχει τη σύμφωνη γνώμη του φορέα του και δεν ξέρω 

κατά πόσο θα μπορέσει, αλλά εμείς ένα θέλουμε να μας έλθει, 

είναι η Αποστολάκη Χρύσα από το Δήμο Μίνωα Πεδιάδος, η 

άλλη λέγεται Φουναριωτάκη είναι από τη ΣΕΑΠ και την άλλη 

δεν θυμάμαι πως τη λένε τη διοικητικό, δεν τη θυμάμαι. Της 

Αποστολάκη, απ’ ότι ξέρω είναι η μοναδική ή έχει δύο. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Έχει εκεί πέρα δυο – τρεις. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Αλλά σαν μηχανικό νομίζω ότι 

πρέπει να είναι μόνο αυτή ή έχει κι άλλο; 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Έχει. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Μου είχε πει πάντως ότι εκεί είχε 

το πρόβλημά της, τώρα ελπίζω να ξεπεραστεί. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Για τη Φουναριωτάκη δηλαδή συμφωνεί το 

Υπουργείο; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Ναι. Τουλάχιστον αυτά έμαθα από 

πάνω κι εγώ κεντρικά. 

Συμμετείχα και στη σύσκεψη των Προέδρων για τα 

οικονομικά θέματα που σας είπα και με τη Τατιάνα και αυτό 

που είπες Κώστα το έχω ήδη μεταφέρει, ότι σε αυτά τα 

προγράμματα, που είδαμε και εμείς τότε, θυμάσαι είπαμε κι 

εμείς ότι δεν μπορεί να τα κάνει μόνο το κεντρικό ΤΕΕ, καλό 

θα ήταν να σπάει και περιφερειακά να μπορέσουμε και εμείς 

να τα προωθούμε στους συναδέλφους, έτσι; 

Να σας πω ότι η ομάδα τώρα που έχει, τώρα έχει 

ξεσπάσει ένας πόλεμος μεταξύ των περιφερειακών και του 

κεντρικού γιατί η ομάδα που έχει αναλάβει τη συντήρηση του 

καινούργιου προγράμματος, που είναι δηλαδή το δικό τους το 

πρόγραμμα, θέλει περίπου τα διπλάσια λεφτά για τη 

συντήρηση των περιφερειακών τμημάτων από αυτούς που 

έχουμε ήδη τώρα, έτσι; Και βέβαια όπως καταλαβαίνετε έχουμε 

αντιδράσει όλα τα περιφερειακά γιατί εδώ πέρα κοιτάζουμε να 

κόψουμε και το πεντακοσάρικο όχι να διπλασιάζουμε τα 

χρήματα εκεί πέρα. 

Έχουν γίνει έξι αιτήσεις, πρόσφατα, δέκα αιτήσεις για 

πραγματογνωμοσύνες προκαταβλήθηκε η αιτηθείσα αμοιβή για 

μια και έχουν παραδοθεί δύο πραγματογνωμοσύνες, 

τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι πάμε καλά από πλευρά 

αιτήσεων.  Μόλις όμως ακούνε το ποσό, το κτύπο, να το πω 
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και εγώ όπως το λέει ο Κωστής, εκεί πέρα έχουμε ένα στους 

τέσσερις ο οποίος τελικά λέει το ναι, όμως είναι σε αυτή την 

περίοδο ένα σημαντικό έσοδο γιατί καλώς ή κακώς 

καλύπτουμε από εκεί αρκετές τρύπες, δηλαδή πράγματα που 

έχουμε γιατί η χρηματοδότηση από το κεντρικό, να σας πω ότι 

εμείς την έχουμε υπολογίσει στο προϋπολογισμό 200 χιλιάρικα 

από το Κεντρικό, φέτος δεν υπολογίζουμε να ξεπεράσει τα 

πενήντα με εξήντα.  

Αυτά είχα να πω ευχαριστώ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο 

και πάμε τώρα στις ερωτήσεις. Ακούω για τον κατάλογο των 

ερωτήσεων, ποιος ή ποια συναδέλφισσα θέλει να κάνει 

ερώτηση; Υπάρχει κάποιος που θέλει να κάνει ερώτηση επί 

των….  

Δεν βλέπω κανένα συνάδελφο να έχει ενδιαφέρον για 

ερώτηση και πάμε σε τοποθετήσεις,  ποιος ή ποια 

συναδέλφισσα θέλει να κάνει μια σύντομη τοποθέτηση; Ο 

συνάδελφος Κασαπάκης, η συναδέλφισσα Βρέντζου, ο 

συνάδελφος Κλάδος, άλλος; Ο συνάδελφος…, άλλος 

συνάδελφος συναδέλφισσα, λοιπόν κλείνει ο κατάλογος, 

Κασαπάκης, Βρέντζου, Κλάδος και ο Νίκος, λοιπόν ξεκινάμε με 

το συνάδελφο Κασαπάκη.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Ναι, αυτό το οποίο ήθελα να αναφέρω είναι ότι 

καλά ή κακά έχω κάνει κάποια επιλογή, ότι έμαθα - έμαθα 

μοντέρνες τεχνολογίες και όργανα δεν τα χρησιμοποιώ.  

Τη στιγμή λοιπόν που ακούω ότι κάποιες συναντήσεις 

γίνονται με Προέδρους με Δημάρχους και εγώ να μη λαμβάνω 

υπόψη μου ότι γίνεται, γιατί ποτέ δεν με καλέσανε και ποτέ δεν 

βρέθηκα, θεωρώ ότι την επόμενη φορά θα θεωρούσα τη μη 

γνωστοποίηση, εξαρτάται από εμένα αν θα μπορέσω να 

παραβρεθώ ή όχι, ότι είναι κακόβουλη. Γιατί ως μέλος του 

προεδρείου θεωρώ ότι έχω την υποχρέωση να ενημερώνομαι 

και ανάλογα να πράττω.  
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Πολύ καλά ξέρετε ότι το Επιμελητήριο είναι για μένα κάτι 

το ξεχωριστό, τώρα ότι δεν έχω e-mail δική μου υπόθεση, το 

ότι δεν έχω τεχνολογία και αυτό δεν μπορεί να μου ζητήσει 

κανείς γιατί και πώς; Άρα λοιπόν για να μην πω απαιτώ το 

θεωρώ, αν μη τι άλλο, μη ευγενικό και προσβολή της 

Αντιπροσωπείας να μην καλούμε.  

Θα ήθελα λοιπόν την τοποθέτηση του Προέδρου και της 

Διοικούσας Επιτροπής στο σχετικό.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε το συνάδελφο 

Κασαπάκη, η συναδέλφισσα Βρέντζου.  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Νομίζω συνάδελφε ότι τουλάχιστον εγώ θα σε 

καλύψω μέχρι ένα ορισμένο σημείο   για τις προσκλήσεις.  

Κατ’ αρχήν να ευχηθούμε καλή θητεία στην ΕΜΔΥΔΑΣ, 

είναι λίγο απογοητευτικό που είμαστε σήμερα λίγοι, ίσως κάτι 

πρέπει να γίνει με αυτό για να ζωηρέψει λίγο η Αντιπροσωπεία 

και να αποκτήσει ένα ποιο ουσιαστικό ρόλο. 

Είπε ο πρόεδρος ένα θέμα σε σχέση, θα προσπαθήσω να 

είμαι όσο μπορώ πιο σύντομη, να μη σας κουράσω, αλλά δεν 

θα το ξαναπώ, απλά θα διευκρινίσω σε σχέση με την 

αποζημίωση των ιδιωτών μηχανικών που βάλαμε θέμα στη 

Διοικούσα και μαζέψαμε υλικό, δεν αφορούσε τις δημοπρασίες.  

Τις δημοπρασίες το είχαμε κάνει από καιρό, αφορούσε τις 

άλλες επιτροπές δηλαδή τα ΣΥΠΟΘΑ τα ΣΑΑ κτλ. Όντως έγινε 

αυτό και όντως στάλθηκαν τα έγγραφα, βέβαια θέλει 

παρακολούθηση από εδώ και μετά  δεν σημαίνει…., Αντώνη 

εσύ μιλάς;  

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Ναι.  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Μπερδεύομαι, με μπέρδεψες.  

Λοιπόν, θέλει σοβαρή δουλειά από εδώ και μετά γιατί 

στην ουσία αυτό το έγγραφο προϋποθέτει ότι πρέπει να 

υπογραφούν Υπουργικές Αποφάσεις.  Είναι ένας νόμος που 

ισχύει, είναι πρώτος μνημονιακός νόμος, αλλά όμως αυτό το 
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έχει κατοχυρώσει και εμείς δυστυχώς δεν το κυνηγάμε 

υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, από ότι ξέρω μέσω διαδικτύου 

όπου είδαν το θέμα αυτό στο Facebook  της ΑΜΑΚ και ήλθαν 

συνάδελφοι σε επαφή μαζί μας, υπάρχει τεράστιο θέμα, διότι 

πηγαίνουν οι συνάδελφοι, βάζουν τις βενζίνες τους, τρέχουν 

στην Αττική από εδώ  κι από εκεί με τη νέα αναδιάρθρωση των 

ΣΑΑ και ΣΥΠΟΘΑ και πλέον δεν πάνε.  Και έτσι ξεκίνησε και 

μια ιστορία στην Αθήνα. Πρέπει όμως να την 

παρακολουθήσουμε, νομίζω το Τεχνικό Επιμελητήριο και 

κεντρικά να επανέλθουμε, αλλά και να επανέλθουμε και τοπικά 

για να δούμε τι γίνεται.  

Επίσης βάλαμε ένα άλλο θέμα χθες που έγινε μετά από 

καιρό Διοικούσα και που αφορούσε τις εκπροσωπήσεις. Όντως 

το θέσαμε εγγράφως, μπήκε ως θέμα συζήτησης, εμείς 

θεωρούμε ότι οι εκπροσωπήσεις θα πρέπει να 

αντιμετωπισθούν με ένα ενιαίο τρόπο και να τις δει η 

Διοικούσα, η Διοικούσα αποφάσισε χθες κατά πλειοψηφία ότι 

δεν θα τις δει, απλά αποφασίσαμε τουλάχιστον να σταλούν στα 

μέλη δηλαδή της Διοικούσας και να καλέσουμε τους 

εκπροσώπους να μας πουν τέλος πάντων τι κάνουν σε αυτές 

τις επιτροπές.  

Και εδώ θέλω να προσθέσω και ένα άλλο ζήτημα που το 

θεωρώ σημαντικό, φαντάζομαι όλοι διαβάζετε στον τύπο και 

στις εφημερίδες για το περίφημο ΣΥΠΟΘΑ και το ΝΤΑΛΟ και τι 

γίνεται με αυτό το ζήτημα. Απασχολεί όλο το Ηράκλειο και όλα 

τα ΜΜΕ, εμείς έχουμε και εκπροσώπους δικούς μας τους 

οποίους δεν τους έχουμε καλέσει να μας ενημερώσουν. Εμείς 

βάλαμε το θέμα, μπήκε εκτός ημερησίας, συζητήθηκε και στα 

πρακτικά γράφτηκε ότι θα τους καλέσουμε, ενώ εμείς βάλαμε 

το θέμα ότι θα έπρεπε ήδη να τους έχουμε καλέσει και θα 

έπρεπε ήδη να μας έχουνε ενημερώσει για το τι γίνεται πλέον 

με αυτό το περιβόητο ζήτημα που πάει και έρχεται και 

διαβάζουμε στις εφημερίδες, και δεν ξέρουμε ούτε τα μέλη της 

Διοικούσας και προφανώς ούτε η Αντιπροσωπεία για αυτό το 

ζήτημα που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα.  



 Συνεδρίαση 7
8
         22

η ς
  Ιουλίου   2015             σελίδα   28 

 

Εκτός τώρα από αυτά τα θέματα θα σας διαβάσω σαν 

ενημερωτικό κυρίως είναι σε σχέση με τη δράση της 

Διοικούσας, θα διαβάσω λοιπόν μια καταγγελία, εδώ 

αναφέρομαι, εδώ θα σε καλύψω συνάδελφε. Ένα υπόμνημα 

καταγγελία δικό μας της ΑΜΑΚ προς τη Διοικούσα επιτροπή 

και απλά επειδή είναι σε κείμενο θα το διαβάσω και θα το 

καταθέσω και στο Προεδρείο.  

Με έκπληξη την οποία διαδέχτηκε η αγανάκτηση 

διαβάσαμε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου για τη 

συνάντηση της Διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ με τον 

Δήμαρχο Ηρακλείου, Αντιδημάρχους και υπηρεσιακά στελέχη.  

Παραθέτουμε απόσπασμα του δελτίου τύπου, είναι από 

το γραφείο τύπου του  Δήμου Ηρακλείου, λέει ο Λαμπρινός «Η 

ασφάλεια των μαθητών σε περίπτωση σεισμού είναι μια από 

τις βασικές προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής δήλωσε 

σήμερα ο Δήμαρχος Βασίλης Λαμπρινός μετά τη συνεργασία 

που είχε με τον πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Γιάννη Χαρωνίτη, 

μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Επιμελητηρίου και 

Αντιδημάρχους, με στόχο  την υπογραφή προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ ΤΕΕ/ΤΑΚ, Δήμου και πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης Ηρακλείου για την αντισεισμική θωράκιση των 

σχολικών μονάδων του Δήμου. Σε αυτή την προσπάθεια 

υπογράμμισε θα βοηθήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο, το οποίο 

από το Σεπτέμβρη, αρχικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 

δηλαδή δημοτικά και νηπιαγωγεία θα ξεκινήσει ένα 

ενημερωτικό κύκλο ημερίδων.  

Ο πρόεδρος του  ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Γιάννης Χαρωνίτης δήλωσε 

ότι το Επιμελητήριο συνεργάζεται με το Δήμο και σ’ αυτό το 

θέμα με τη διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας για σεισμό, 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων 

σε πρώτη φάση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης τόνισε 

ότι τα σχολικά κτήρια στο Δήμο Ηρακλείου είναι ασφαλή και 

έχουν επάρκεια και όπου χρειάζονται οι απαραίτητες 

βελτιώσεις το ΤΕΕ θα βοηθήσει με τη τεχνογνωσία του.  

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι κ. Ινιωτάκης, 

Αναστασάκης, Καναβάκη ο εντεταλμένος σύμβουλος αρμόδιος 
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πολιτικής προστασίας του Δήμου κ. Πατακός το μέλος της 

Διοικούσας κ. Χαμηλοθώρης και η διευθύντρια της 

Πολεοδομίας κ. Φραγκιαδάκη».  

Από τη συνάντηση αυτή λοιπόν προκύπτουν δύο σοβαρά 

θέματα τα οποία και καταγγέλλουμε με το υπόμνημα αυτό. 

Πρώτον: Η συνάντηση αυτή καθ’ αυτή, δηλαδή 

ενημέρωση, συμμετέχοντες, περιεχόμενο και  

Δεύτερον: Οι δηλώσεις του Προέδρου κατά τη διάρκεια 

της συνάντησης αυτής όπως καταγράφονται στο δελτίο τύπου 

του δήμου Ηρακλείου. 

Για το πρώτο θέμα: Η συνάντηση αυτή ουδέποτε 

συζητήθηκε στη Διοικούσα Επιτροπή, ούτε και αποφασίστηκε, 

επίσης ουδέποτε ενημερώθηκαν τα μέλη της ΑΜΑΚ στη 

Διοικούσα με οποιοδήποτε τρόπο είτε με αποστολή e-mail είτε 

με τηλεφώνημα κτλ. για τη συνάντηση. Δεν είναι όμως η πρώτη 

φορά που συμβαίνει αυτό. Στη συνεδρίαση της Διοικούσας 

Επιτροπής 6/5/14 θέτουμε εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα 

της επιστολής του Προέδρου για τα χημικά στη Μαρία 

Δαμανάκη υπογράφοντας σαν πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ χωρίς 

καν να έχει συζητηθεί στη Διοικούσα.  

Συνεδρίαση Διοικούσας 29/5/14, θέτουμε εκτός 

ημερησίας τη παρέμβαση στο διαδίκτυο του Προέδρου για τις 

παράνομες διανοίξεις δρόμου στον Κόκκινο Πύργο, 

επισημαίνοντας ότι το ύφος και το περιεχόμενο της επιστολής 

έπληττε το κύρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ.  

18/11/14 καταθέτουμε αίτημα για ένταξη του θέματος 

δυσλειτουργίας στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΑΚ 

διαπιστώσεις και προτάσεις ΑΜΑΚ και παραθέτουμε, έχει 

αναρτηθεί αυτό, απλά παραθέτουμε ένα απόσπασμα από την 

ιστοσελίδα μας, όπως λέει από την εισήγηση που είχαμε κάνει,  

Πρόεδρος λειτουργεί  ως όργανο δηλαδή αποφασίζει και κάνει 

ενέργειες ως Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ χωρίς αποφάσεις της 

Διοικούσας, ενώ δεν προβλέπεται αυτό από τον κανονισμό 

λειτουργία.  

Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις μας θυμίζουμε: 

την επιστολή για τα χημικά, τις δηλώσεις στο διαδίκτυο, τη 
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συμμετοχή και παρουσίαση από το ΤΕΕ/ΤΑΚ για τα αυθαίρετα 

στον εκθεσιακό χώρο στις Γούρνες χωρίς καμιά συνεννόηση, 

σύσκεψη φορέων για το ξεπούλημα της Βάσης Γουρνών, 

σύσκεψη με το δήμο Ηρακλείου και την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση για τη καταγραφή των ετοιμόρροπων, όλη η 

αλληλογραφία που έγινε με τον ΟΑΚ ΑΕ δηλαδή εκπροσώπηση 

ΤΕΕ/ΤΑΚ σε επιτροπές με παράνομη σύνθεση, καταγγελία 

Μαγγανά, συγκέντρωση και αποκλεισμός της Εφορίας για τον 

ΕΝΦΙΑ όπου στάλθηκε κάλεσμα συμμετοχής σε όλους τους 

συναδέλφους χωρίς καμιά απόφαση της Διοικούσας, ούτε καν 

μια προφορική συνεννόηση.  

Για όλα αυτά ενημερώσαμε στην Αντιπροσωπεία που 

έγινε στις 19/11/14, 9/2/15 πραγματοποιείται 

προγραμματισμένη συνάντηση με το Δήμαρχο Ηρακλείου και 

αντιδημάρχους συναδέλφους στην οποία τίθεται θέματα από 

τον Πρόεδρο και άλλα μέλη της Διοικούσας, χωρίς ποτέ να 

έχουν συζητηθεί, ενημερώνουμε άμεσα, συνεδρίαση της 

Διοικούσας Επιτροπής 3/2/15 θέτουμε εκτός ημερησίας τη 

συνάντηση της Διοικούσας με τον υποψήφιο βουλευτή 

Ηρακλείου Μάξιμο Σενετάκη,  τη συμμετοχή σε εσπερίδα 

17/12/14 για την αυθαίρετη δόμηση, την κατ’ εξακολούθηση 

παρουσία του μέλους της Διοικούσας και υπαλλήλου του 

ΤΕΕ/ΤΑΚ Κωνσταντίνου Χαμηλοθώρη σε τηλεοπτικές 

εκπομπές με θέμα τα αυθαίρετα, την ανακοίνωση της 

Διοικούσας για την υπουργοποίηση του πρώην προέδρου του 

ΤΕΕ Σπίρτζη, ενημερώνουμε ξανά στη συνεδρίαση της 

Αντιπροσωπείας 4/2/15, επίσης στέλνεται συγχαρητήρια 

επιστολή στον εκλεγμένο πρόεδρο του ΤΕΕ εκ μέρους της 

Διοικούσας πάλι χωρίς καμιά συνεννόηση.  

Πρόσφατα μάλιστα, τώρα το πρόσφατα μάλιστα το είχαμε 

ετοιμάσει αυτό λίγο μετά τις 2/6ου , απλά δεν έγινε Διοικούσα 

εκπροσώπησε το ΤΕΕ/ΤΑΚ στο ραδιόφωνο σε πρωινή 

εκπομπή για τα αυθαίρετα το μέλος της Διοικούσας επιτροπής 

Κωνσταντίνος Χαμηλοθώρης μαζί με το Βλαχάκη τον πρόεδρο 

των αυθαιρετούχων.  
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Και αναρωτιόμαστε, πώς θα λειτουργήσει το ΤΕΕ/ΤΑΚ με 

τέτοιες ταχτικές μη συνεννόησης και αποκλεισμού της ΑΜΑΚ; 

Γιατί αποκλείεται η ΑΜΑΚ; Υπάρχει σκοπιμότητα; ποιοι 

φοβούνται τη παρουσία της; Πώς θα σταθεί το ΤΕΕ/ΤΑΚ 

αρωγός σε τόσα σοβαρά θέματα των μηχανικών με τέτοια 

λειτουργία, δεν είναι αυτός ο στόχος;  

Και για το δεύτερο θέμα. Στη συνάντηση αυτή με το δήμο 

Ηρακλείου ο Πρόεδρος φαίνεται από την ιστοσελίδα του Δήμου 

ξαναλέω, όχι από δημοσιεύματα του τύπου, μεταξύ άλλων να 

δηλώνει, «επίσης τόνισε ότι τα σχολικά κτήρια στο δήμο 

Ηρακλείου είναι ασφαλή και έχουν επάρκεια και όπου 

χρειάζονται οι απαραίτητες βελτιώσεις το ΤΕΕ θα βοηθήσει με 

τη τεχνογνωσία του». Και εμείς αναρωτιόμαστε από πού αντλεί 

αυτό το συμπέρασμα ο πρόεδρος και το καταθέτει; 

Αντιλαμβάνεται την τεράστια ευθύνη που αναλαμβάνει 

απέναντι σε με τόσο ευαίσθητη κοινότητα όπως αυτή των 

παιδιών; Αντιλαμβάνεται το κύρος του ΤΕΕ και την ανάγκη να 

υπάρχει αυτό στην κοινωνία ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες 

ώρες που περνάει η κοινωνία και οι μηχανικοί;  

Τα μέλη της ΑΜΑΚ στη Διοικούσα το καταθέσαμε αυτό 

στη χθεσινή Διοικούσα και θα το καταθέσουμε και στα 

πρακτικά της Αντιπροσωπείας σήμερα.  

Επίσης έχουμε, κάναμε μια καταγγελία 3/7/15 ως ΑΜΑΚ 

στον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής, το καταθέσαμε και 

εχθές στη Διοικούσα το καταθέτουμε και σήμερα στην 

Αντιπροσωπεία και διαβάζω την καταγγελία αυτή: «Με 

αγανάκτηση διαβάσαμε στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης ότι το κάλεσμα της επιτροπής  Ηρακλείου για την 

υποστήριξη του ΝΑΙ στην Ευρώπη το υπογράφει ο Χαρωνίτης 

Γιάννης πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Καταγγέλλουμε τον Πρόεδρο 

του ΤΕΕ/ΤΑΚ που για μια ακόμα φορά φέρεται ως όργανο 

ενάντια στο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του ΤΕΕ/ΤΑΚ, 

θέμα για το δημοψήφισμα δεν ήλθε και δεν συζητήθηκε στη 

Διοικούσα και ως εκ τούτου δεν δικαιούται να υπογράφει ως 

πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ αλλά μόνο ως πρόσωπο σεβόμενος το 

κύρος του ΤΕΕ και των συναδέλφων μηχανικών.  
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Τα μέλη της ΑΜΑΚ στη διοικούσα, είναι Ηράκλειο 

3/7/15». 

Επίσης στην προηγούμενη αντιπροσωπεία που ήλθαμε 

εδώ.. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έχουμε και άλλα; 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Τελειώνω συνάδελφε τελειώνω, μην αγχώνεστε 

εγώ τουλάχιστον τελειώνω. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο χρόνος περνάει 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Ο χρόνος εντάξει τ ι έχει ο χρόνος.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Πριν τελειώσει μπορούμε να κάνουμε μία 

ερώτηση; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι τώρα συνάδελφε, η 

διαδικασία είναι τοποθετήσεις, να τελειώσει η συναδέλφισσα 

και μετά θα τοποθετηθεί ο Πρόεδρος κι όποιος άλλος θέλει να 

μιλήσει. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Στις δευτερολογίες όχι μετά από μένα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι μετά, μετά, στο τέλος 

προφανώς. 

 Ολοκληρώστε. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Λοιπόν την προηγούμενη Αντιπροσωπεία εδώ 

ήσασταν όλοι φαντάζομαι όχι όλοι τέλος πάντων πολλοί από 

εμάς είμαστε, ήρθαμε δεν είχε απαρτία, φύγαμε, την επομένη 

βγήκε ένα δημοσίευμα στο CRETA LIVE το οποίο και διαβάζω, 

ανυπόγραφο, «μαθαίνω ότι υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στις 

τάξεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ, ειδικά στις παρατάξεις που πρόσκεινται 

στη Κυβέρνηση και όχι μόνο, στην πρόσφατη μάλιστα…   

(τέλος κασέτας β΄ πλευράς) 
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   …ότι το δημοσίευμα είναι ανυπόστατο και ότι δεν 

έγινε η Αντιπροσωπεία μόνο λόγω έλλειψης απαρτίας. 

Αναμένουμε να το δούμε, δεν θα σας κουράσω άλλο 

σίγουρα θα συνεχίσουν κατ’ αρχήν συμπληρωματικά και ο 

συνάδελφος ο Νίκος ο οποίος θα αναφερθεί στις μόνιμες 

επιτροπές, αλλά και ο Γιάννης σε σχέση με τι έχουμε κάνει με 

το ασφαλιστικό, οπότε στην ουσία εγώ κλείνω αυτό τον κύκλο 

και συνεχίζεται η ενημέρωσή μας με τους υπόλοιπους 

συναδέλφους, τα καταθέτω αυτά στο προεδρείο. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστούμε τη 

συναδέλφισσα Κα Βρέντζου, τώρα έχει σειρά ο συνάδελφος 

Κλάδος, άλλωστε τα διαβάσετε κιόλας οπότε θα έχουμε 

καταγραφή, θα φαίνεται στα πρακτικά, όπως τα διαβάσετε, 

λοιπόν ο συνάδελφος Κλάδος. 

 

ΚΛΑΔΟΣ:  Χαίρετε και από εμένα συγχαρητήρια στους 

νεοεκλεγμένους στο νέο Δ.Σ της ΕΜΔΥΔΑΣ, εγώ θα αναφερθώ 

λίγο για το ζήτημα ΤΣΜΕΔΕ.  

Εχουμε ένα δελτίο τύπου ένα υπόμνημα, το είχαμε βγάλει 

τέλος Ιουνίου, όταν και είχε δημοσιευθεί ως σχέδιο νόμου τότε, 

ένα νομοσχέδιο που είχε φέρει η Κυβέρνηση με τίτλο «μέτρα 

για την ανακούφιση των ΑΜΕΑ, απλοποίηση λειτουργίας 

κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας, καταπολέμηση 

φοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα».  Σε αυτά τα 

συναφή ασφαλιστικά ζητήματα με τρία άρθρα έγινε 

προσπάθεια να ρυθμιστούν θέματα του ΕΤΑΑ και ειδικότερα το 

θέμα των αυξημένων εισφορών. 

Επιγραμματικά θα πω ότι το νομοσχέδιο και όπως αυτό 

έχει βγει ως νόμος , όπου είναι ο 4331 του ‘15, έχει κάποια 

ζητήματα για όσο αναφορά ο διαχωρισμός των προ ‘93 

ασφαλισμένους όπου πλέον ρητά αναφέρει ότι καταβάλουν τις 

εισφορές όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί πριν τις αυξήσεις του 

3986.  Για μετά του ’93 ασφαλισμένους δίνει τη δυνατότητα 

επιλογής έως και δύο ασφαλιστικών κατηγοριών χαμηλότερη 
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από αυτή που βρίσκονται τώρα, μόνο όμως για τη διετία 2015-

2016, προϋπόθεση για να αιτηθούν αυτή την υπαγωγή στη 

χαμηλότερη κατηγορία είναι να μην υπάρχουν χρέη ή να 

βρίσκονται σε ρύθμιση και να μην έχουν εκπέσει αυτής.  Ότι το 

δικαίωμα αυτό της υπαγωγής τελείται άπαξ, μία φορά δηλαδή 

και με το πέρας του ‘16 οι ασφαλισμένοι θα ενταχθούν στις 

προβλεπόμενες από τον 3986 ασφαλιστικές κατηγορίες με τις 

αυξήσεις που έχουν.  

Αναφέρουμε στο υπόμνημα ότι δεν γίνεται καμιά αναφορά 

για τις οφειλές από  την αναδρομική εφαρμογή των αυξήσεων, 

δηλαδή το διάστημα 2011-2014, εδώ όμως θέλω να πω ότι με 

μια εγκύκλιο που στάλθηκε από τον Γενικό Γραμματέα τον 

Ρωμανιά την Παρασκευή, όχι στα περιφερειακά αλλά στα 

τμήματα του Υπουργείου, γίνεται σαφής αναφορά σε αυτές τις 

εισφορές, όπου αναφέρει ότι θα καταβληθούν σε ισόποσες 

μηνιαίες δόσεις προς τους ασφαλισμένους. Η διαφορά δηλαδή 

των εισφορών που πληρώναμε με αυτές που θα έπρεπε να 

πληρώνουμε με βάση τον 3986, χωρίς επιβαρύνσεις, τώρα 

αυτό δεν καταλαβαίνω αυτό τι είναι, φαντάζομαι ότι εννοεί ότι 

δεν θα είχαμε επιβαρύνσεις επειδή δεν είχαν επιβληθεί, τώρα 

αν καθυστερούμε τις μηνιαίες δόσεις φαντάζομαι ότι θα 

μπαίνουν οι επιβαρύνσεις, αυτό ως παρένθεση.  

Επίσης το άρθρο 37 του συγκεκριμένου νόμου πλέον 

όπου μιλάει για τη καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες 

ασφαλιστικών εισφορών, εδώ έχουμε μια αύξηση, διεύρυνση 

του ανώτερου ορίου οφειλών στις 50.000, μ’ ένα καθορισμό 

συμψηφισμού και δόσεων τέτοιες διαδικασίες. Γίνεται μια 

προσπάθεια εδώ να απεγκλωβιστούν ας πούμε συνάδελφοι 

οφειλέτες που είναι προς συνταξιοδότηση.  

Επίσης δεν γίνεται καμία αναφορά στα ζητήματα των 

ανέργων μηχανικών τα χρέη δηλαδή που έχουν από τις 

εισφορές την περίθαλψή τους και προφανώς δεν γίνεται καμιά 

αναφορά για το κέντρο είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών, το 

ΚΕΑΟ η λειτουργία του οποίου συνεχίζεται κανονικά.  

Εμείς ως ΑΜΑΚ όπως λέμε και στο δελτίο τύπου, 

σταχυολογώντας τα παραπάνω  θέλουμε να πούμε ότι ακόμα 
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και αυτό το επιχειρούμενο πάγωμα των αυξημένων εισφορών, 

έχει απαγορευτικές προϋποθέσεις και στρεβλώσεις σοβαρές 

όσο αναφορά την ουσία. Αρχικά ο διαχωρισμός των 

ασφαλισμένων σε παλιούς και νέους εντείνει και ενισχύει μια 

διαίρεση που υπάρχει στο εσωτερικό των συναδέλφων. Το 

πάγωμα αυτών των ασφαλιστικών εισφορών που επιχειρείται 

θα έχει διετή διάρκεια, αυτό είναι εξίσου προβληματικό. 

Ουσιαστικά επίσης με τα καινούργια δεδομένα κατοχυρώνει τις 

αναδρομικές αυξήσεις από 1/7/2011, εδώ κάνω μια 

παρένθεση, δεν είναι στο υπόμνημα είναι προσωπική 

τοποθέτηση, δεν ξέρω αν εντάσσεται σε ένα πλαίσιο που λέει 

ότι σε δύο χρόνια θα έχουμε μια γενικότερη αναδιάρθρωση του 

ασφαλιστικού ή αν ισχύει αυτό που ειπώθηκε και σε 

συνάντηση συμβούλου του Στρατούλη του πρώην πλέον 

συμβούλου, υπεύθυνου για το ασφαλιστικό των μηχανικών, 

όπου είπε ουσιαστικά ότι θέλουν να δούνε με κάποιο τρόπο αν 

αυξηθούν τα έσοδα του ταμείου με αυτή τη διαδικασία της 

χαμηλότερης υπαγωγής και θα επανεξεταστεί το ζήτημα το ’16. 

Δεν ξέρω γιατί μπαίνει αυτή η διετία δηλαδή και μόνο. 

Και επίσης, ουσιαστικός αποκλεισμός από το δικαίωμα 

υπαγωγής στη χαμηλότερη κατηγορία, βάζοντας ως 

προαπαιτούμενο τη μη οφειλή προηγουμένων εισφορών ή τη 

ρύθμιση αυτών. Δηλαδή δεν έχει το δικαίωμα να υπαχθεί έστω 

και σε αυτή τη ρύθμιση τώρα κάποιος συνάδελφος που έχει 

εκπέσει μιας ρύθμισης οφειλών που είχε ή που χρωστάει ας 

πούμε. Εκτός και αν πάει πλέον άμεσα καταβάλει αυτές τις 

εισφορές και υπαχθεί μετά αιτηθεί ουσιαστικά αυτό μετά.  

Για εμάς είναι αντιληπτό ότι δεν εισακούστηκαν τα 

αιτήματα που έμπαιναν από τους συναδέλφους τα τελευταία 

χρόνια και όπως έχουν διατυπωθεί επανειλημμένα και από 

εδώ μέσα και από μαζικότερες και συλλογικές διαδικασίες που 

ζητούσαν την άμεση και αναδρομική ακύρωση όλων των 

ληστρικών αυξήσεων των εισφορών, δηλαδή τη κατάργηση των 

σχετικών διατάξεων του 3986. Δεν ακουμπάει τα ζητήματα των 

ανέργων συναδέλφων μιλάμε για αναγνώριση ιδιότητας 

ανέργου και μη καταβολής εισφορών από αυτούς. Δεν 
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ακουμπάει το νόμο του 4172/13 περί ΚΕΑΟ και αναγκαστικών 

μέτρων είσπραξης. Δεν καταργεί επιβαρύνσεις, μάλλον και 

αυτή η εγκύκλιος αυτή που βγήκε τώρα αναφέρει ότι δεν θα 

έχουν επιβαρύνσεις οι αναδρομικές εισφορές που μιλάμε για 

αυτά τα χρόνια αλλά μόνο αυτές και δεν μπορεί να υπαχθεί. Οι 

υπόλοιπες εισφορές που χρωστάει κάποιος επιβαρύνονται 

κανονικά με τις γνωστές επιβαρύνσεις τις καθυστερούμενες 

οφειλές.  

Κλείνοντας να πούμε ότι από τις συγκεκριμένες 

προτάσεις εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι η κυβέρνηση 

προσπαθεί μια λογική ας πούμε να μας δώσει την ασπιρίνη για 

να γιατρέψει τον καρκίνο στο ασφαλιστικό. Δεν διαβλέπουμε 

κάποια προσπάθεια να το εξετάσει πλέον ριζικά ας πούμε το 

θέμα και συνεχίζει ουσιαστικά μια λογική που είχαν όλοι οι 

προηγούμενοι μνημονιακοί, αντιασφαλιστικοί νόμοι και 

πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια.  

Αυτό θα το καταθέσουμε ως έχει, ως υπόμνημα θα 

επανέλθουμε φαντάζομαι και σε καινούργια Αντιπροσωπεία 

γιατί πλέον έχουμε ένα νόμο και αυτή τη στιγμή έρχονται οι 

εγκύκλιοι που θα καθορίσουν την εφαρμογή του στο 

περιφερειακό στο τμήμα από όσο ξέρω δεν είχαν κάποια 

ενημέρωση. Τώρα και εμένα αυτή η εγκύκλιος μου ήρθε τώρα, 

δεν ξέρω αν έχει φθάσει σ’ αυτούς θα υπάρχει και νεώτερη 

φαντάζομαι τοποθέτηση, αυτά.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μάλιστα, ευχαριστούμε το 

συνάδελφο Κλάδο. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΔ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει 

εκτός μικροφώνου)  

 

ΚΛΑΔΟΣ:   Εμένα μου ήρθε από αλλού και είδα ότι δεν έχει 

αποδέκτες στα περιφερειακά τμήματα παρά μόνο την 

Παρασκευή την έστειλε ο Ρωμανιάς.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία ευχαριστούμε 

συνάδελφε Κλάδο και τώρα έχει το λόγο ο συνάδελφος Νίκος 

Κατσαράκης.  

 

ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ:  Ακούγομαι; Ακούγομαι.  

Λοιπόν σ’ ένα άλλο θέμα συνάδελφοι, που έχει να κάνει 

με το πρόγραμμα δράσης και τη συγκρότηση των μόνιμων 

επιτροπών του τμήματος. Έγινε χθες όπως ίσως γνωρίζετε η 

Διοικούσα Επιτροπή του τμήματος μετά από περίπου ενάμισι 

μήνα, η προηγούμενη Διοικούσα Επιτροπή είχε γίνει στις 2/6ου   

από τότε έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλά, κυρίως στο κεντρικό 

πολιτικό επίπεδο. Έχουμε όλοι ζήσει και εξακολουθούμε να 

ζούμε πολύ δύσκολες και έτσι απρόοπτες θα έλεγα στιγμές.  

Συζητήθηκε λοιπόν χθες η πρόταση ξανά του προεδρείου 

της Διοικούσας Επιτροπής για τις μόνιμες επιτροπές του 

τμήματος. Η πρώτη συζήτηση είχε γίνει στις 2/6ου , ως ΑΜΑΚ 

τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής κατέθεσαν ένα υπόμνημα 

το οποίο για να μη σας κουράσω, θα διαβάσω τα κυριότερα 

σημεία του και στη συνέχεια θα το καταθέσω στο Προεδρείο 

της Αντιπροσωπείας προς ενημέρωση της Αντιπροσωπείας 

λοιπόν. 

Θεωρούμε κατ’ αρχήν ότι το θέμα της συγκρότησης των 

μόνιμων επιτροπών του τμήματος ήλθε πάρα πολύ αργά για 

συζήτηση στη Διοικούσα Επιτροπή, νομίζω ότι το 

αντιλαμβανόμαστε αυτό, 2/6/2015 συζητήθηκε παρά τις 

επανειλημμένες προσπάθειες από εμάς θέτοντας το θέμα 

εκτός ημερήσιας στη Διοικούσα Επιτροπή, αλλά και στις 

συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας του τμήματος, με 

αποτέλεσμα και αυτό είναι το σημαντικό εδώ, να έχουν 

στενέψει υπερβολικά τα περιθώρια για την ουσιαστική 

λειτουργία των επιτροπών αυτών. 

Υπενθυμίζουμε λοιπόν ότι στις 24 Νοεμβρίου του ‘13 

πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές στο ΤΕΕ, στις 17 Φλεβάρη του 

‘14 συγκλήθηκε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ και 

συγκροτήθηκαν τα όργανα του τμήματος και μόλις στις 4 

Φλεβάρη του 2015 ένα χρόνο μετά, ψηφίζεται κατά πλειοψηφία 
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στην Αντιπροσωπεία το πρόγραμμα δράσης του τμήματος και 

η διάρθρωση των μόνιμων επιτροπών.  

Τα μέλη της ΑΜΑΚ και τότε στην αντιπροσωπεία του 

ΤΕΕ/ΤΑΚ το καταψήφισαν, εξηγώντας με σαφήνεια τους 

λόγους οι οποίοι αναρτήθηκαν και στην ιστοσελίδα της 

παράταξης.  

Μετά την ψήφιση του προγράμματος δράσης έγινε η 

προκήρυξη για τις μόνιμες επιτροπές του τμήματος, για τη 

τριετία ‘14-‘16, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή 

αίτησης συμμετοχής στις επιτροπές ορίστηκε αρχικά η 3η 

Μάρτη 2015, επειδή όμως το θέμα της συγκρότησης των 

μόνιμων επιτροπών δεν ήλθε έγκαιρα προς συζήτηση στη 

Διοικούσα Επιτροπή, καταθέσαμε εγγράφως αίτημα με θέμα τι 

θα γίνει τελικά με τις μόνιμες επιτροπές του τμήματος.  

Το θέμα τελικά της συγκρότησης των μόνιμων επιτροπών 

συζητήθηκε στη  Διοικούσα Επιτροπή μόλις στις 2/6/2015. 

Θεωρούμε όπως επισημάναμε και στη συνεδρίαση αυτή 

ότι η πρόταση του Προεδρείου είναι απαράδεκτη, επιλογή 

υπεύθυνων από τη Διοικούσα Επιτροπή σε συγκεκριμένες 

επιτροπές όχι με βάση αντικειμενικά  κριτήρια και τοποθέτηση 

μελών σε άλλες επιτροπές μετά από τηλεφωνικές επικοινωνίες 

του Προέδρου, καθώς και άλλα ζητήματα. Η πρόταση έγινε 

μάλιστα χωρίς καμιά συνεννόηση του Προεδρείου με τα μέλη 

της ΑΜΑΚ στη Διοικούσα Επιτροπή του τμήματος αγνοώντας 

πλήρως τη γνώμη μας.  

Για όλους αυτούς τους λόγους αποφασίσαμε ως μέλη της 

ΑΜΑΚ να μη στηρίξουμε την εισήγηση του Προεδρείου στη 

Διοικούσα Επιτροπή και να μη συμμετέχουμε ως υπεύθυνοι 

από τη Διοικούσα Επιτροπή σε καμία μόνιμη επιτροπή του 

τμήματος. 

Ως μέλη της ΑΜΑΚ στη Διοικούσα Επιτροπή του 

τμήματος θα συμμετέχουμε όπου κρίνουμε στις συνεδριάσεις 

των μόνιμων επιτροπών και θα υποστηρίξουμε όπως και τα 

προηγούμενα χρόνια το έργο τους, εάν αυτό βέβαια καταστεί 

εφικτό λόγω της μεγάλης καθυστέρησης και των 

δυσλειτουργιών στη συγκρότησή τους.  
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Σε συνέχεια της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε χθες 

στη  Διοικούσα Επιτροπή, καταψηφίσαμε τη συγκρότηση των 

μόνιμων επιτροπών και το πρόγραμμα δράσης, όπως είχαμε 

πράξει άλλωστε και στην Αντιπροσωπεία και στη συνέχεια 

αυτό που αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Διοικούσα Επιτροπή 

είναι ότι, αν θυμάμαι καλά, αν έχω καταλάβει καλά, ότι τελικά 

δεν θα υπάρξουν από τη Διοικούσα Επιτροπή υπεύθυνοι των 

μόνιμων επιτροπών σε καμία επιτροπή, δηλαδή κανένα μέλος 

της Διοικούσας Επιτροπής δεν θα συντονίσει κατά κάποιο 

τρόπο το έργο των μόνιμων επιτροπών. 

Νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε και κλείνω εδώ 

καταθέτοντας το κείμενο αυτό στην Αντιπροσωπεία, ότι τόσο η 

μεγάλη καθυστέρηση η οποία πραγματοποιήθηκε, όσο και ο 

τρόπος συγκρότησης των επιτροπών και η πρόταση που είχε 

γίνει από το προεδρείο για τους συντονιστές των επιτροπών 

αυτών, καθίστα πάρα πολύ δύσκολο το έργο ουσιαστικά των 

επιτροπών αυτών. 

Ευχαριστώ.    

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν ευχαριστούμε το 

συνάδελφο Κατσαράκη.  

Και τώρα πριν δευτερολογήσει ο πρόεδρος θέλει κάποιος 

να ρωτήσει κάτι; Ορίστε: 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Τη συναδέλφισσα Βρέντζου ήθελα να ρωτήσω, 

όσο αναφορά τις επιτροπές εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου 

στις Επιτροπές μελετο-κατασκευής αν υπάρχουν σε αυτή τη 

προώθηση που γίνεται για την αμοιβή, διότι εγώ προσωπικά 

έχω συμμετάσχει σε κάποιες επιτροπές, μόνο στις Μοίρες 

πήγαμε 65 φορές, αν μέσα σε αυτή τη προσπάθεια υπάρχει 

και.. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Για όλους είναι, για όλους. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Βέβαια υπάρχει. 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Α, εντάξει γιατί δεν το άκουσα αυτό και ήθελα 

να το ξεκαθαρίσω.  

 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Για όλους είναι, για όλους. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Θα απαντήσω.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Πριν απαντήσεις να κάνω 

ένα σχετικό πάνω σε αυτό; Πριν απαντήσεις.  

Φαντάζομαι ότι υπάρχει μια πρωτοβουλία από την 

πλευρά της Διοικούσας να ρυθμιστεί αυτό το θέμα των 

αποζημιώσεων των μελών των επιτροπών, όταν τα μέλη είναι 

ιδιώτες συνάδελφοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αν φαντάζομε 

καλά. Το πρόβλημα αυτό δεν είναι μόνο για τους διαγωνισμούς 

μελέτη κατασκευής που πράγματι είναι μια δύσκολη ιστορία ή 

επίσης επιτροπές άλλου τύπου, όπως ΣΥΠΟΘΑ κ.λ.π. Είναι 

πολύ σοβαρό και έχει σημαντική επίδραση στις διαδικασίες 

των απαλλοτριώσεων. Πάρα πολλοί συνάδελφοι συμμετέχουν 

στις επιτροπές της Κτηματικής υπηρεσίας είτε για προεκτίμηση 

αποζημίωσης ακινήτων είτε για προσωρινό καθορισμό τιμών 

χωρίς να αμείβονται ποτέ. Μια πολύ σοβαρή δουλειά η οποία 

δεν έχει ενδιαφέρον από τους συναδέλφους γιατί δεν 

πληρώνονται, θα ήθελα να επεκταθεί και στο κομμάτι αυτό 

μιας και ο νόμος το προβλέπει μεν αλλά ποτέ δεν 

πληρώνονται, λοιπόν ορίστε, έχεις το λόγο.  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Ναι, κατ’ αρχήν για τον 3316 το σύστημα αυτό 

που γινόταν των μελετών, ούτως ή άλλως τα έχουμε ξεκινήσει 

πολύ πιο πριν γιατί, βάλαμε το θέμα και το κυνηγήσαμε από 

πέρυσι νομίζω, γιατί ειδικά για τον 3316 έχει εκδοθεί και 

αντίστοιχη Κοινή Υπουργική Απόφαση, οπότε άμεσα μπορεί 

κάποιος να πληρωθεί, απλά πρέπει πριν τη συγκρότηση 

δηλαδή πριν τη πρώτη συνεδρίαση να έχει σταλεί το ΦΕΚ με 

τα ονόματα και τη συγκρότηση της επιτροπής. 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Τεχνηέντως οι δήμοι δεν το κάνουν γιατί δεν 

θέλουν να πληρώσουν πολύ απλά.  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Ναι ακριβώς και γι ’  αυτό το λόγο είπα και πριν 

στη τοποθέτησή μου ότι αυτό δεν αρκεί να στείλουμε, που 

στέλνει τώρα το Τεχνικό Επιμελητήριο όλα τα έγγραφα και 

λέει, πρέπει να το κυνηγήσεις περισσότερο και με επαφές, γι ’  

αυτό ένας λόγος που είχαμε πει ότι θα πρέπει να καλέσουμε 

τους εκλεγμένους ή να κάνουμε μια κουβέντα, να πούμε τι 

γίνεται, κάποια στιγμή να μη στείλουμε ίσως, δηλαδή κάπως 

πρέπει να τι κυνηγήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο, έτσι ώστε 

αυτό να υλοποιηθεί, δηλαδή οι συνάδελφοι κάνουν πολύ 

δουλειά και δεν πληρώνονται.  Εννοείται ότι μιλάμε για τους 

ιδιώτες μηχανικούς, δεν μιλάμε για τους δημοσίους 

υπαλλήλους.  

Τώρα οι επιτροπές για το δεύτερο κομμάτι δηλαδή για 

όλες τις άλλες εκτός του 3316 όλες είναι μέσα στο νόμο, όλες 

οι επιτροπές παντός είδους επιτροπή που συμμετέχουν μέλη, 

ιδιώτες και μάλιστα σε κάποιες υπάρχει μια εξαίρεση και 

πληρώνονται και οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι μόνο στα σώματα 

ασφαλείας, όλες πληρώνονται. Με μια διαδικασία που πρέπει 

να ξεκινήσει ο φορέας του έργου και γι ’  αυτό και στα έγγραφα 

που κάναμε ήταν το ένα προς το κεντρικό Επιμελητήριο, έτσι 

ώστε να υπάρχει Υπουργική Απόφαση δηλαδή να υπογραφεί 

Υπουργική Απόφαση γιατί χωρίς αυτή δεν ξέρω αν για τη 

Κτηματική υπάρχει ας πούμε Υπουργική, μπορεί να υπάρχει, 

αν δεν υπάρχει, 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δεν πληρώθηκε ποτέ 

κανένας, πληρώθηκες εσύ ποτέ; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Έχω συμμετάσχει σε 20 επιτροπές 

περίπου (…) η μόνη που έχω πληρωθεί είναι αυτή η πρώτη. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Άρα υπάρχει Υπουργική Απόφαση 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πληρώθηκες με ποιο φορέα, 

συγγνώμη με ποιο φορέα;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Κτηματική. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι ποιος ήταν αυτός που 

κήρυξε.  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Υπάρχουν πάντως κάποιες Υπουργικές 

Αποφάσεις, εγώ έχω βρει κάποιες Υπουργικές Αποφάσεις και 

κάνω μια δουλειά σε αυτό για να μαζέψω και άλλες, οι όποιες 

παρόλο που είναι πριν την ισχύ του τελευταίου νόμου ισχύουν, 

όπως ισχύει για το 3316 και πληρώνουν. Όποιες τώρα δεν 

υπάρχουν και δεν έχουν υπογραφεί πρέπει να κυνηγήσουμε να 

υπογραφούν, το θετικό στη περίπτωση αυτή των Υπουργικών 

Αποφάσεων είναι ότι υπογράφονται μονομερώς. Ενώ για όλες 

τις άλλες, λόγω του μνημονίου πρέπει να υπάρχει σύμφωνη 

υπογραφή, συνυπογραφή του Υπουργείου Οικονομικών, αυτές 

οι αποφάσεις υπογράφονται από τον καθ’ ύλην αρμόδιο 

υπουργό, δηλαδή για τα ΣΥΠΟΘΑ ας πούμε μπορεί να 

υπογράψει μόνο ο ΠΕΚΑ, τώρα Περιβάλλοντος Ενέργειας κλ. 

Για την Κτηματική αρκεί μόνο το Υπουργείο Οικονομικών, 

χωρίς συνυπογραφή του φορέα.  

Άρα μπορούν εύκολα να ξεμπλοκάρουν αυτές οι 

αποφάσεις αν το κυνηγήσουμε, θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο 

θέμα το οποίο πρέπει το Επιμελητήριο να το δει και κεντρικά, 

κατ’ αρχήν το Επιμελητήριο κεντρικά, τα έγγραφα που βρήκα 

εγώ και που είχε στείλει ήταν όλα λάθος, δηλαδή είχε κάνει μια 

δουλειά φαντάζομαι κατόπιν πιέσεων επειδή προσπάθησα να 

το πω σύντομα πριν, θα το πω πιο αναλυτικά για να γίνει 

κατανοητό, με την αναδιάρθρωση των ΣΑ και των ΣΥΠΟΘΑ 

των συμβούλιων δηλαδή αρχιτεκτονικής και των ΣΥΠΟΘΑ ανά 

νομό, αναγκαζόταν οι συνάδελφοι, ενώ παλιά ήταν στην 

Περιφέρεια και γινόταν ένα να πηγαίνουν στην Αθήνα πολύ 

μακρινές αποστάσεις για να συμμετέχουν, άρα βάζανε λοιπόν 

τη βενζίνη τους οι άνθρωποι και δεν πληρωνόταν.  
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Έγινε λοιπόν ένας χαμός, τι γίνεται, άρχιζαν να μην 

πηγαίνουν και έτσι ξεκίνησε μια ιστορία και φαντάζομαι από 

εκεί έστειλε το Τεχνικό Επιμελητήριο ένα έγγραφο κεντρικά, το 

οποίο έλεγε στους Δημάρχους και στην Αποκεντρωμένη και 

στους Περιφερειάρχες να υπογράψουν Υπουργικές Αποφάσεις, 

δηλαδή τρελά πράγματα, ήταν τελείως λάθος το έγγραφο του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου όταν το ξεκίνησε.  Γι ’  αυτό κάνοντας 

την εισήγηση εμείς ως ΑΜΑΚ και φέρνοντάς το εγώ το θέμα 

στη Διοικούσα το αλλάξαμε αυτό το στείλαμε στο Τεχνικό 

Επιμελητήριο, είπαμε στον Πρόεδρο ότι πρέπει να γίνει αυτή η 

διαδικασία και όχι αυτό που λέτε στην ουσία και άρα πρέπει να 

ξεκινήσει μια άλλη πορεία προκειμένου να πληρωθούν οι 

συνάδελφοι.  

Όποιος έχει λοιπόν υπόψη του, είτε κάποια Υπουργική 

Απόφαση που υπάρχει και θα πρέπει να μας τη δώσει να την 

έχουμε, εγώ ας πούμε έχω μάθει ότι υπάρχει και κάποια για τα 

ΣΑ, είναι υπογεγραμμένη μια Υπουργική Απόφαση για τα ΣΑ 

και όμως ποτέ δεν πληρώνεται κανείς, ψέματα για τα 

αρχιτεκτονικά μνημεία, υπάρχει Υπουργική Απόφαση την 

οποία την έχω, εμείς εδώ δεν το ξέραμε αυτό.  

Θέλει λοιπόν ένα ψάξιμο, θέλει ένα κυνήγι, πρέπει και 

κεντρικά το Τεχνικό Επιμελητήριο, κυρίως το Τεχνικό 

Επιμελητήριο κεντρικά να προωθήσει αυτή την υπογραφή.  

Ήδη η Αποκεντρωμένη μετά και τα έγγραφα αυτά κάνει μια 

δουλειά σε επίπεδο διοίκησης και ζητάει να δώσουν οι φορείς 

οι υπηρεσίες τις επιτροπές που έχουν, προκειμένου να δει που 

αυτές ανταποκρίνονται και σε ποιες Υπουργικές Αποφάσεις και 

βέβαια θα πρέπει να πιέσουμε όπου μπορούμε και φορείς να 

εντάξουν στον προϋπολογισμό τους αυτό το κωδικό, έτσι ώστε 

να μπορεί αυτό να υλοποιηθεί.  

Θέλει δηλαδή μια δουλειά από εμάς, τώρα ξεκινάει αυτή η 

ιστορία, αυτό ήθελα να πω.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πάνω σε αυτό που είπε η 

συναδέλφισσα η Ειρήνη, θα ήθελα να προσθέσω και εγώ το 

εξής και σε αυτά που είπε ο συνάδελφος ο Μπάκιντας, επειδή 



 Συνεδρίαση 7
8
         22

η ς
  Ιουλίου   2015             σελίδα   44 

 

οι νόμοι αλλάζουν ραγδαία για παράδειγμα το θέμα των 

απαλλοτριώσεων, κάθε χρόνο έχουμε και αλλαγή. Ο τελευταίος 

νόμος για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, αποκλειστική 

αρμοδιότητα υπογραφής έχει για τα συγχρηματοδοτούμενα 

έργα, εκτός ΠΕΠ έχει ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών.  

Στη τελευταία διάταξη νόμου όπως τροποποιήθηκε 2882 

των απαλλοτριώσεων αναφέρει ότι, πλέον υπάρχει δυνατότητα 

εξαγοράς πέρα από δικαστικές διαδικασίες ακινήτων, κάτι που 

είναι πολύ δύσκολο, κατά τα πρότυπα των παραχωρήσεων 

που έγιναν, όπου υπεισέρχονται οι ορκωτοί εκτιμητές, εγώ δεν 

έχω καταλάβει οι ορκωτοί εκτιμητές από πού παίρνουν τα 

πτυχία τους κτλ, αλλά τώρα αναφέρεται στη τελευταία 

τροποποίηση του νόμου, ότι για μια απαλλοτρίωση η 

διεύθυνση απαλλοτριώσεων του Υπουργείου, η Δ12, ζητάει 

εκτιμήσεις από ορκωτούς εκτιμητές και όχι πλέον από 

επιτροπές του άρθρου 15 του 2882 των γνωστών επιτροπών 

που πήγαιναν στην Κτηματική Υπηρεσία. 

Άρα τα πράγματα αλλάζουν ραγδαία και πρέπει να δούμε 

όλες τις παραμέτρους, οι ορκωτοί εκτιμητές όπως ξέρετε, 

όπως είναι ορκωτοί λογιστές, ένα σώμα δεν ξέρω πως 

κατοχυρώνεται αυτό και αν αυτό επικρατήσει τελικά σημαίνει 

ότι ο κάθε φορέας πρέπει να πληρώνει τους ορκωτούς 

εκτιμητές με μία αποζημίωση ανά ιδιοκτησία. Ήδη υπάρχει 

αυτό το θέμα μας απασχολεί και εμάς εδώ στην Κρήτη καλό θα 

είναι η όποια παρέμβαση γίνει από το Τεχνικό Επιμελητήριο 

να έχει και αυτή τη διάσταση, αυτή τη προσέγγιση.  

Λοιπόν, πριν δευτερολογήσει ο Πρόεδρος δεν ξέρω αν 

θέλει κάποιος να πει κάτι, θέλει κάποιος να πει κάτι; Δεν 

βλέπω να θέλει να πει κάποιος κάτι εγώ μόνο να προσθέσω το 

εξής, α ο συνάδελφος ο Φουρναράκης, και ποιος άλλος; Και ο 

συνάδελφος ο Αναγνώστου, συνάδελφε Φουρναράκη έχεις το 

λόγο.  

 

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ:  Κάτι πολύ σύντομο για τις αποζημιώσεις των 

επιτροπών, επειδή πέρυσι είχα ένα θέμα με μια επιτροπή 

αρχιτεκτονικού διαγωνισμού την οποία είχαμε συστήσει. Είναι 
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ξεκάθαρο ότι η μέγιστη αμοιβή που μπορείς να έχεις ανά 

συνεδρίαση παιδιά είναι 50 ευρώ, δεν μιλάμε για κανένα τρελό 

ποσόν και παίζει από 20 ευρώ και πάνω δηλαδή το 50 πρέπει 

να το αιτιολογήσεις φοβερά και τρομερά. Ναι αλλά ειδικά για 

τις αρχιτεκτονικές που το ευρώ, το όριο είναι 50 ευρώ, πρέπει 

να το αιτιολογήσεις απόλυτα, θέλει Κοινή Υπουργική 

Απόφαση, η οποία για να βγει είναι εξαιρετικά δύσκολο 

εξαιρετικά χρονοβόρο τη βγάζεις στην ουσία…. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Πρέπει να βγει αλλά υπάρχει για όλα. 

 

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ:   Όχι, όχι για κάθε διαγωνισμό συγκεκριμένο 

θέλει για το αρχιτεκτονικό το είχα ψάξει πέρυσι θέλει για κάθε 

συγκεκριμένο διαγωνισμό, άλλο στους διεθνής… 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Στη σύσταση της επιτροπής πρέπει να είναι 

Κώστα; 

 

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ:  Ναι στη σύσταση της επιτροπής. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν μη κάνουμε διάλογο 

τώρα, εντάξει, ο συνάδελφος Αναγνώστου, στο τέλος θα 

μιλήσει ο πρόεδρος, μα δεν μπορεί να μιλήσει ο Πρόεδρος, να 

δευτερολογήσει και μετά στο τέλος θα μιλήσει, λοιπόν 

Αναγνώστου, όχι ο Πρόεδρος μιλάει και κλείνει, ησυχάστε.  

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Δεν ξέρω αν ακούγομαι.  

Καλησπέρα και από εμένα, γι αυτό που είπε ο Γιάννης 

πριν τα είπε αρκετά καλά, ο συνάδελφος ο Κλάδος, τα είπε 

αρκετά καλά, το μόνο που έχω να προσθέσω σε αυτό είναι ότι 

το τοπικό εδώ τμήμα του ΤΣΜΕΔΕ, ενώ είναι σε γνώση του 

αυτές οι τροποποιήσεις του νόμου και οι αλλαγές δεν μπορεί 

ακόμα, από ότι μου είπαν τουλάχιστον να προβεί σε τέτοιες 

διαδικασίες, δηλαδή να μπει σε τέτοιες ρυθμίσεις και να 

κατέβεις δύο κατηγορίες ακόμα. Περιμένουν κάποιες 
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διευκρινιστικές λέει ούτως ώστε να πάμε όσοι θέλουμε για να 

κάνουμε τις τροποποιήσεις αυτές.  

Για το συνάδελφο το Κατσαράκη που είπε μετά για τις 

επιτροπές πάλι δεν θα διαφωνήσω ως αναφορά το χρόνο που 

μας πήρε κτλ, λίγο θα διαφωνήσω - θα ρωτήσω κάποια 

συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή μπορεί να γίνει αυτό που 

αποφασίσατε στη Διοικούσα; Θέλω να πω το προβλέπει η 

λειτουργία αυτού του ΤΕΕ, η λειτουργία του ΤΕΕ δεν 

προβλέπει έτσι και αλλιώς μια εποπτεία από τη Διοικούσα; Δεν 

προβλέπει, ωραία, άρα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. 

  Δεύτερον, δεν είναι καλό όταν κατά πλειοψηφία της 

Διοικούσας έχει μια τέτοια απόφαση να είναι σεβαστή η 

απόφαση αυτή; Πάλι ερώτηση και αφού έτσι παραδοσιακά 

λειτουργούμε; 

Τώρα μετά κατά τα άλλα άκουσα και πάρα πολλά που 

είπε η συνάδελφος Κα Βρέντζου κυρίως καταγγελίες αν 

θυμάμαι καλά δεν τις θυμάμαι και όλες. Τέλος πάντων επειδή 

δεν θέλω να μπω σε μια τέτοια διαδικασία, κάτι λίγα που 

θυμάμαι θα πω κάποια πράγματα και σε στυλ έτσι ερώτησης.  

Σίγουρα φαντάζομαι ότι το όργανο είναι η Διοικούσα αλλά 

την  καθημερινή λειτουργία από όσο ξέρω τουλάχιστον, όσο 

είμαι εγγεγραμμένος την έχει ο Πρόεδρος κάθε φορά. Άρα η 

απορία μου είναι η εξής: στη καθημερινή λειτουργία δηλαδή πχ 

αναφέρθηκε ένα παράδειγμα με το συνάδελφο το Χαμηλοθώρη 

και μια τηλεόραση αν πάρει το πρωί το Κρήτη ΤV και τον θέλει 

το απόγευμα κάποιον για τα αυθαίρετα θα πρέπει να κάνουμε 

έκτακτη Διοικούσα; Είναι ερώτηση. 

Δεύτερον 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μετά μετά, ησυχάστε 

συνάδελφοι, αφήστε τον να πει τι θέλει να πει, συνάδελφε ένα 

λεπτό, ένα λεπτό. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Δευτερολογία κάνει αντί για τον Πρόεδρο;  

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Δεν μπορώ να τοποθετηθώ; 
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Δεν είναι η πρώτη φορά συνάδελφε. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αφήστε τον να πει τι θέλει 

να πει, ένα λεπτό, ένα λεπτό, συνάδελφοι ένα λεπτό. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Δεν σας διέκοψε. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Επί της διαδικασίας Πρόεδρε. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία επί της διαδικασίας  

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Με συγχωρείτε, ο γραμματέας μιας παράταξης 

δεν έχει δικαίωμα να κάνει κάποιες ερωτήσεις προς τη 

Διοικούσα; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συγνώμη συνάδελφε, μη το 

χαλάτε τώρα μη το χαλάτε. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Δεν είναι η πρώτη φορά. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Μα με συγχωρείτε ξαναρωτάω, από πότε 

απαγορεύεται σε μια παράταξη να πάρει θέσεις και να κάνει 

ερωτήσεις στη Διοικούσα, από πότε; 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  από πότε απαγορεύεται σε μια παράταξη να 

πάρει θέσεις και να κάνει ερωτήσεις στη Διοικούσα 

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μισό λεπτό, ησυχάστε, επί 

της διαδικασίας τι έχεις να παρατηρήσεις. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Θα τα πω στο μικρόφωνο. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μετά, μετά θα τα πεις. Να 

τελειώσει.  
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  δηλαδή με κόψατε και μετά, όχι, όχι εντάξει να 

πει να πει  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Επί της διαδικασίας λοιπόν 

ωραία. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Ένα λεπτό το να υποβαθμίζουμε τη Διοικούσα 

πια δεν ξέρω, πρέπει να κρατήσουμε ένα επίπεδο.  

Ερχόμαστε και έχουμε μια διαδικασία, εμείς 

συμπληρώνουμε ως Διοικούσα Επιτροπή και ανοίγει 

κατάλογος ομιλητών και λέει ο καθένας ότι θεωρεί. Εάν ο 

συνάδελφος ανεξάρτητα αν είναι Πρόεδρος παράταξης, ένας 

συνάδελφος που ήλθε χθες αν είναι εκτός αντιπροσωπείας 

ζητήσει το λόγο θα μπει μέσα στον κατάλογο και θα μιλήσει.  

Το να μιλάμε γιατί δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό 

και να βγαίνει μετά να κριτικάρει και να κάνει τοποθέτηση στη 

κάθε μία αυτό που κάναμε, σαν να κλείνει δηλαδή έχοντας το 

ρόλο είναι ο ρόλος του Προέδρου να έλθει και να κλείσει.  

Αυτό δεν μπορεί να συμβεί είναι η τρίτη φορά που γίνεται 

Πρόεδρε και οφείλεις να κρατήσεις σωστά τη λειτουργία σε ένα 

επίπεδο της Αντιπροσωπείας.  

Αν θέλει ο κάθε συνάδελφος να προστεθεί στον κατάλογο 

και να πει την άποψή του, αλλά να κάθεται και να δευτερολογεί 

σαν Πρόεδρος, παιδιά έλεος.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει συναδέλφισσα 

κατάλαβα, λοιπόν επί της διαδικασίας, μισό λεπτό συνάδελφε 

Αναγνώστου, είπες τη γνώμη σου θέλεις να πεις κάτι άλλο; 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Ε, ναι δεν τελείωσα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Πάντως πάνω σε αυτό που 

θέτει η συναδέλφισσα η Βρέντζου, ένα λεπτό παρακαλώ 

συνάδελφοι ησυχάστε, ηρεμήστε, στη λογική της δημοκρατικής 

διαδικασίας και της έννοιας της διευρυμένης λογικής ο καθένας 

να πει τη γνώμη του πράγματι κάνουμε μια απόκλιση.  Έχεις 
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δίκαιο σε αυτό αλλά να μη φιμώσουμε κανένα, όλοι να πουν τις 

απόψεις τους, έχεις δίκαιο στη τυπική εφαρμογή της 

διαδικασίας αλλά θέλει να πει κάτι, να του πούμε να μην το 

πεις; Να το πει βρε παιδιά, είπατε εσείς τη γνώμη σας, να πει 

και αυτός τη γνώμη του, εντάξει μην κάνεις κριτικές και 

ερωτήσεις στους προλαλήσαντες γιατί τυπικά έχει δίκαιο, 

υπάρχει στάδιο ερωτήσεων, υπάρχει στάδιο τοποθετήσεων, 

μην έρχεσαι να κάνεις ερωτήσεις τώρα στο προηγούμενο, πες 

τη γνώμη σου και κλείνουμε, ολοκλήρωσε συνάδελφε.  

 

ΑΝΑΓΝΣΤΟΥ:  Θα προσπαθήσω να μείνω σε αυτό, αν και 

θεωρώ ότι μπορούμε εδώ πέρα να έχουμε λόγο, νομίζω, 

τουλάχιστον δεν έχει απαγορευτεί ακόμα, στον κάθε ένα να 

έχει λόγο, τέλος πάντων θα συνεχίσω λέγοντας, τώρα που 

είπατε για το διαδικαστικό θα προσπαθήσω να μείνω εκεί.  

Μπορεί να κάνω λάθος βέβαια αλλά θα προσπαθήσω να μείνω 

εκεί.  

Είπατε πριν ότι βγάλατε ένα ψήφισμα για ένα άρθρο της 

CRETA LIVE που μιλάει για διάσπαση, αν δεν κάνω λάθος 

υπέρ του ΝΑΙ κυβέρνησης, κάτι τέτοιο τέλος πάντων και 

βγάλατε μια (…) να λέτε ότι δεν είναι, δεν έγινε απαρτία, 

εντάξει. Πείτε μου τώρα εάν όντως έγινε και απευθύνεται στη 

συγκεκριμένη παράταξη αυτό το άρθρο η οποία έχει την 

ανάγκη… 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Συγγνώμη Πρόεδρε, συγγνώμη ένα λεπτό, 

δηλαδή ποιον ρωτάς και ποιος θα σου απαντήσει;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μην κάνουμε ερωτήσεις μην 

κάνουμε. 

 

ΑΝΑΓΝΣΤΟΥ:  Ωραία, είναι ρητορικό, είναι ρητορικό, θα 

καταλήξω μα δεν με αφήνουν να καταλήξω. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ησυχάστε!  Θέλεις να πεις τη 

γνώμη σου για το άρθρο πες την, αλλά μην ρωτάς. 
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Μα θα καταλήξω. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Χωρίς ερώτηση. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Μα δεν μ’ αφήνουν να καταλήξω. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μη στενοχωριέστε, 

ησυχάστε κατέληξε όμως μην κάνεις ερωτήσεις. 

 

ΑΝΑΓΝωΣΤΟΥ:  Λέω τώρα πείτε μου ρητορικά πείτε μου δεν 

είναι πιο εύκολο (αλλαγή β΄ κασέτας) 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Μετά μετά, ένα τελευταίο  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ξέρετε τι κάνουμε τώρα εδώ; 

Τοποθετήσεις, των τοποθετήσεων, των τοποθετήσεων, των 

τοποθετήσεων κλείστε το βρε παιδιά, ο Πρόεδρος θα μιλήσει 

μετά. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Ένα τελευταίο, πάλι όσο αναφορά τα όργανα 

και τη διοίκηση, τι πρέπει να γίνει τ ι δεν πρέπει να γίνεται, 

αυτό είναι τώρα κάτι που δεν ήθελα να σας πω την αλήθεια να 

πω γιατί είναι πάρα-πάρα μα πάρα πολύ παλιό πια, όμως πως 

γίνεται να επικαλούμαστε τον κανονισμό στη μία και να μη τον 

επικαλούμαστε και στο άλλο παράδειγμα, δηλαδή σχετικά με 

τον Πρόεδρο και τις αποφάσεις ας πούμε, τώρα εδώ και 

καταγγελίες υπέρ του ΝΑΙ που να σας πω την αλήθεια δεν με 

απασχολεί κιόλας αυτό ας υπερασπισθεί μόνος του ο 

Πρόεδρος τον εαυτό του, όμως ταυτόχρονα ενώ λέμε αυτά 

μετά τις εκλογές, γιατί αναγκάζομαι τώρα να το πω, μετά της 

εκλογές του ΤΕΕ, όταν βγήκε πρώτη δύναμη η ΑΜΑΚ, πριν καν 

τα όργανα και η Αντιπροσωπεία εκλέξει Πρόεδρο κτλ η 

συνάδελφος Κα Βρέντζου υπήρχε σε παράρτημα τοπικού 

καναλιού, βγήκε στη συνέντευξη όπου είπε, ναι είναι ο 
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επόμενος Πρόεδρος και θα κάνω αυτά και αυτά, έχω και 

βίντεο… 

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ηρεμήστε, μη μου το χαλάτε 

ηρεμήστε, συνάδελφε κλείστε, συνάδελφε Αναγνώστου, 

παρακαλώ, ηρεμήστε καθίστε  

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Δεν είναι λίγο έκπληξη αυτό; 

Αυτά, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ τέλειωσα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ηρεμήστε, καθίστε, λοιπόν 

ακούστε τώρα κάτι, η αλήθεια είναι ότι κάναμε ο τοποθετήσας 

του τοποθετήσαντος τον τοποθετήσαντα κανονικά πρέπει να 

μιλήσει ο Πρόεδρος και να κλείσει τη συζήτηση, λοιπόν 

ηρεμήστε, συναδέλφισσα θεωρείς ότι έχεις να προσθέσεις… 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Επί προσωπικού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Σύντομα όμως σε 

παρακαλώ,  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Λοιπόν, κατ’ αρχήν Πρόεδρε φάνηκε λοιπόν το να 

μην τηρούμε τη διαδικασία δημιουργεί πάρα πολλά 

προβλήματα. Αλλά εδώ έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι 

διαστρεβλώνονται πάρα πολλά πράγματα το να 

διαστρεβλώνουμε και να λέμε ότι ήμουν σε κανάλι που δεν 

εμφανίστηκα ούτε σε ένα κανάλι, δεν μας κάλεσαν ως ΑΜΑΚ, 

βγήκαμε πρώτη δύναμη στο ΤΕΕ και δεν υπήρχε ούτε μια 

συνέντευξη, ούτε μια παρουσίαση στην τηλεόραση για να 

πούμε τέλος πάντων ποιοι είμαστε εμείς που βγήκαμε, τι 

προτάσεις κάνουμε, δεν έγινε ποτέ τίποτα τέτοιο και έρχεται 

εδώ ο συνάδελφος Αναγνώστου και λέει ότι εγώ βγήκα στα 

κανάλια και διαστρεβλώνει και λέγοντας ψέματα; Αν είναι 

δυνατόν, αν είναι δυνατόν.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει, συναδέλφισσα 

Βρέντζου μην το προχωρήσουμε άλλο, παρακαλώ, μα μην 

αναβιώνετε τώρα ιστορίες εκλογών στις επόμενες εκλογές.  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Λοιπόν Πρόεδρε σε καλώ αυτή τη στιγμή από 

αυτό το βήμα, την επόμενη φορά που θα γίνει διαδικασία έτσι 

όπως έγινε και θα ανέχεσαι το κάθε συνάδελφο να έρχεται εδώ 

και να διαστρεβλώνει τη πραγματικότητα και να κάνει άλλα αντί 

άλλων και να απαντά σε αυτά που λέμε λέγοντας δεν ξέρω και 

εγώ τι; Έχεις μεγάλη ευθύνη, η ευθύνη είναι όλη δική σου, 

περιμένω από εσένα να κρατήσεις τη διαδικασία.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Κατ’ αρχήν είπα, κάναμε μια 

ελαστικότητα στη διαδικασία, αλλά να σεβαστούμε όλοι όλους, 

αν ας πούμε θέλουμε να είμαστε τυπικοί και αυστηροί να το 

κάνουμε, αλλά λοιπόν ο συνάδελφος Σγουρός εκ των υστέρων 

ζήτησε το λόγο, θέλεις να πεις κάτι; Αλλά μην επανέλθουμε σε 

εσωτερικές πάλι είπε ο προηγούμενος και ο πάρα 

προηγούμενος γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ, μετά έχει το 

λόγο ο Πρόεδρος και κλείνει η συζήτηση, μετά τον Πρόεδρο αν 

θέλετε επί άλλου θέματος να κάνουμε συζήτηση, ευχαρίστως 

λοιπόν έχεις σύντομα μια τοποθέτηση.  

 

ΣΓΟΥΡΟΣ:  Τι σημαίνει σύντομα; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σύντομα σημαίνει συνάδελφε 

μέσα σε δύο τρία λεπτά να πεις την άποψή σου, ορίστε.  

 

ΣΓΟΥΡΟΣ:  Σε δύο τρία λεπτά, εντάξει.  

Συνάδελφοι το 18ο αιώνα ο Βολταίρος είχε υπερασπιστεί 

το δικαίωμα των αντιπάλων του να λένε την πολιτική τους 

άποψη και στον 20ο αιώνα μια σπουδαία πολιτική 

προσωπικότητα η Ρόζα Λούξεμπουρκ είχε πει ότι η ελευθερία 

τελικά είναι η ελευθερία των αντιπάλων αυτή πρέπει να 

υπερασπιζόμαστε.  
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Εγώ είχα σκοπό να ξεκινήσω έτσι ακριβώς 

υπερασπίζοντας το δικαίωμα της πρώτης παράταξης του 

Επιμελητηρίου, της ΑΜΑΚ, να λέει την άποψή της, να θέτει 

ζητήματα να κάνει κριτική και καλά κάνει. Νομίζω αυτό το έχω 

δείξει με την παρουσία μου και τις τοποθετήσεις μου και στη 

διάρκεια της λειτουργίας της Διοικούσας, αλλά και 

συνολικότερα στο χώρο του Επιμελητηρίου. 

Θεωρώ όλα αυτά προάγουν θετικά μια συζήτηση στο 

χώρο του Επιμελητηρίου που αν θέλετε είναι το τελευταίο 

βήμα που απόμεινε στους μηχανικούς ειδικά αυτή την εποχή 

όπως έχει μετασχηματισθεί.  

Ειλικρινά απόψε στη διάρκεια της διαδικασίας είχα την 

αίσθηση για μια ακόμα φορά αυτού του περίφημου συνδρόμου 

του Τιτανικού.  

Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν βυθίζεται η χώρα, δεν μου 

αρέσει να κάνω τέτοιες ρητορικές τοποθετήσεις. Είναι σαφές 

όμως ότι ο κλάδος των μηχανικών βρίσκεται σε μια διαδικασία 

απόλυτης συντριβής. Εγώ λοιπόν θα περίμενα σε μια τόσο 

πραγματικά κρίσιμη συγκυρία, να συζητήσουμε ακριβώς και να 

θέτουμε αυτά τα ζητήματα.  

Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ότι αυτή τη 

στιγμή υπάρχουν στο δημόσιο τομέα τεχνικές υπηρεσίες που 

έχουν τραγικά αποστελεχωθεί με αποτέλεσμα ο δημόσιος 

τομέας να έχει χάσει όλη τη λειτουργικότητα και όλη την 

εμπειρία που είχε αποκτήσει έστω με τις ελλείψεις του τα 

προηγούμενα 20 χρόνια. 

Έχει συντριβεί στη κυριολεξία ο κλάδος της οικοδομής 

που έχει υποχωρήσει κατά 90%. Δεν έχω ακούσει από όλους 

αυτούς που υπερασπίζονται αυτή τη περίοδο το δικαίωμα των 

ξενοδόχων να μη περάσουν από την κατηγορία του 6,5% στη 

κατηγορία του 13% ΦΠΑ, γιατί θα έπρεπε ένας ηλικιωμένος 

γέρος στο Αρκαλοχώρι να πληρώνει 23% για να κάνει ένα 

τοιχίο από μπετόν.  

Ποιος είναι τέλος πάντων αυτός που έχει κάνει αυτές τις 

ρυθμίσεις; Είναι σαφές ότι έχουμε απέναντί συνολικά μας ένα 

πολιτικό σύστημα το οποίο είναι απόλυτα αναξιόπιστο και είναι 
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σε απόλυτο συντονισμό με μια διεθνή μαφία, έτσι δε φοβάμαι 

το έχω ξαναπεί πολλές φορές, η οποία είτε το θέλετε είτε όχι 

έχει ένα άλλο σχέδιο.  

Λοιπόν από το 2000 και μετά έχουμε ζήσει διαδοχικά δύο 

μνημόνια, έχουμε ζήσει διαδοχικά ρυθμίσεις επαχθείς για το 

κλάδο, έχουμε ζήσει ρυθμίσεις για το 3316 που υποχρεώνουν 

τους μελετητές μηχανικούς να κάνουν ουσιαστικά δωρεάν 

μελέτες, έχουμε ζήσει μαζικές αποστελεχώσεις του δημόσιου 

τομέα, έχουμε ζήσει ουσιαστικά την πλήρη αδυναμία των νέων 

συναδέλφων μηχανικών να ενταχθούν σε μια δραστηριότητα 

επαγγελματική, γιατί είναι σαφές ότι πρέπει να ασφαλίσουν 

κάτι που πάει παράλληλα με την ιδιότητα, είναι απολύτως 

εξωφρενικό αυτή τη στιγμή νέα παιδιά τα οποία δεν έχουν τη 

δυνατότητα να πληρώνουν ΤΣΜΕΔΕ ασφάλιση, να μην 

μπορούνε καν να δουλέψουν νόμιμα πρέπει να δουλεύουν 

παρέχοντας ουσιαστικά μαύρες υπηρεσίες.  

Ο Γιάννης ο Κλάδος, στον οποίο δίνω και εγώ τις ευχές 

μου με την ευκαιρία τέλος πάντων του απονενοημένου 

διαβήματος που έκανε, όπως όλοι μας, έχει ασχοληθεί 

πραγματικά με εξαιρετικό τρόπο όλο αυτό τον καιρό που είναι 

και στη Διοικούσα με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις 

θεσμικές απορυθμίσεις του ασφαλιστικού μας ζητήματος.  

Νομίζω ότι έγινε και εχθές το βράδυ μια καλή συζήτηση για τις 

πρόσφατες τροποποιήσεις, ασπιρίνες όπως πολύ σωστά 

επεσήμανε.  

Εγώ δε θα ήθελα να σταθώ τόσο πολύ σε ζητήματα που 

μπορώ να καταλάβω ότι έχουν και μια παραταξιακή λογική και 

μια στρατηγική ίσως υπηρετούν τέτοια.  Εν πάση περιπτώσει ο 

καθένας μπορεί να το θέτει με ένα ζήτημα και να κάνει κριτική. 

Θα ήθελα όμως να πω ότι αυτή τη περίοδο που υπήρχε αυτή η 

κομματική τέλος πάντων, όπως είπε η φίλη μου η Ειρήνη 

λειτουργία και πραγματικά υπήρχε ήταν πολύ περιορισμένη και 

πιστεύω ότι αυτό εκφράζει και μια αμηχανία δική μας απέναντι 

στην εξέλιξη των πραγμάτων. 

Υπήρχε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα τους τελευταίους 

τρεις μήνες στο οποίο το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει ασχοληθεί 
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ενεργά. Δεν άκουσα απόψε να αναφερθεί ιδιαίτερα, είναι το 

θέμα της αναθεώρησης του χωροταξικού περιφερειακού 

πλαισίου. Συνάδελφοι σε αυτό το θέμα το Τεχνικό 

Επιμελητήριο, οι μηχανικοί, οι εκπροσωπήσεις που έχουμε σε 

όλα τα επίπεδα, σε όλα τα επίπεδα επιτροπών δήμων, 

περιφερειακής ενότητας  ή και στην ίδια την ομάδα του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου έχουν δώσει από τον ελάχιστο χρόνο 

που δεν διαθέτει κανείς μας αυτή τη εποχή, τον καλύτερό τους 

εαυτό, ουσιαστικά τι; Για να υπερασπιστούμε την ανάγκη της 

περιφέρειας και της χώρας να έχει σχεδιασμό.  

Είναι σαφές ότι η υποχώρηση του σχεδιασμού σε όλα τα 

επίπεδα είναι πλέον ευδιάκριτη. Δεν τους ενδιαφέρει πια να 

υπάρχει σχεδιασμός, ο σχεδιασμός τείνει να καταργηθεί, το 

μόνο που θα μείνει στο τέλος, γιατί ήδη ακόμα και το εθνικό 

χωροταξικό τείνει σιγά-σιγά να μετατραπεί σε μια έκθεση 

ιδεών, είναι αυτό το περίφημο περιφερειακό χωροταξικό, το 

όποιο δυστυχώς εκφράζει σήμερα τις νοοτροπίες τις πολιτικές 

της προηγούμενης πενταετίας.  

Είπα χθες το βράδυ στη τοποθέτησή μου στη Διοικούσα 

ότι το χωροταξικό αυτό σχέδιο, είναι ένα σχέδιο το οποίο 

εκφράζει μια άγρια νεοφιλελεύθερη διάθεση. Νομίζω ότι ως 

Επιμελητήριο αυτό πρέπει να πολεμήσουμε αυτή τη περίοδο. 

Οι διατυπώσεις του χωροταξικού οι αναδιατυπώσεις του και οι 

αλλαγές που θα γίνουν, να γίνουν σε μια κατεύθυνση η οποία 

πραγματικά θα βάζει τα ζητήματα μιας άλλης στρατηγικής.  Σε 

αυτό συνάδελφοι νομίζω ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να 

συνομιλούμε μέσα, να βρούμε κοινούς τόπους.  

Εγώ λοιπόν πάνω σε αυτά τα ζητήματα θα επέμενα 

ιδιαίτερα ότι χρειάζεται να υπάρχει επίμονη συζήτηση και 

βεβαίως σε όλα τα ζητήματα που προανέφερα που έχουν να 

κάνουν με επαγγελματικές ρυθμίσεις, με ασφαλιστικές 

ρυθμίσεις, με την αδυναμία των νέων συναδέλφων να μην 

μπορούνε να παρέχουν υπηρεσίες. 

 Μπορώ να καταλάβω από την άλλη μεριά όπως σας είπα 

το έλλειμμα λειτουργίας που υπάρχει αυτή την περίοδο, από 

την άλλη μεριά δεν μπορώ να καταλάβω για το τι θα έπρεπε 



 Συνεδρίαση 7
8
         22

η ς
  Ιουλίου   2015             σελίδα   56 

 

πραγματικά, μάλλον για ποιο λόγο θα έπρεπε να μπαίνουν 

ζητήματα εδώ μέσα τα οποία θεωρώ ότι δεν μπορούν να 

αποτελούν αντικείμενο μιας δικιάς μας  συζήτησης, νομίζω ότι 

υποτιμούνε τη συζήτηση στο χώρο του Επιμελητηρίου.  

Θεωρώ ότι η συζήτηση ή όποια συζήτηση εξελίσσεται πρέπει 

να έχει ένα επίπεδο που θεωρώ ότι έχουν τη δυνατότητα οι 

παρατάξεις και η ΑΜΑΚ να θέτει σε κάθε περίπτωση.  

Νομίζω ότι από μόνοι μας  πρέπει να ανεβάσουμε λίγο 

αυτό το πήχη, αυτή είναι η δική μου έκκληση η προσωπική και 

αν θέλετε να κάνουμε αυτή την περίοδο με ένα τρόπο πολύ πιο 

διακριτό έντονη τη πολιτική παρουσία του Επιμελητηρίου.  

Θεωρώ ότι το Επιμελητήριο έχει ένα έλλειμμα αυτή τη 

στιγμή αν θέλετε πολιτικής θέσης ή πολιτικής τοποθέτησης. 

Ζούμε σε μια χώρα όπου οι Πρόεδροι των επιστημονικών 

επιμελητηρίων γίνονται υπουργοί και οι δημοσιογράφοι που 

κάνουν εκπομπές γίνονται αρχηγοί κομμάτων, φανταστείτε που 

έχει φθάσει η χώρα. 

Ο χώρος του Επιμελητηρίου που είναι ένας χώρος 

επιστημονικός και κοινωνικός είναι ένας χώρος που νομίζω ότι 

πρέπει να μπορεί να συζητά και να θέτει ζητήματα με άλλο 

τρόπο.  

Αυτή την περίοδο το θέμα το μεγάλο είναι το θέμα της 

παραγωγικής ανασυγκρότησης, προσωπικά έχω πει ότι η 

ανάπτυξη που ξέραμε και το πρότυπο που υπηρετήσαμε μέχρι 

τώρα όλοι μας έχει τελειώσει, λοιπόν ας αρχίσουμε να 

συζητάμε ακριβώς πάνω στην αναδιατύπωση και την ανάγκη 

πρότασης ενός άλλου προτύπου, μιας άλλης πολιτικής 

στρατηγικής.  

Δεν ξέρω τι θα γίνει απόψε, φαντάζομαι ότι θα ψηφιστεί 

το δεύτερο μάλλον το δεύτερο πακέτο δεσμεύσεων ως ένα 

άρθρο χιλίων σελίδων με το πιστόλι στον κρόταφο.  Είναι 

σαφές εγώ μπορώ να σας πω παρά ότι δεν πήγα σε 

συγκεντρώσεις, ότι ψήφισα ΟΧΙ και εξακολουθώ να ψηφίζω 

ΟΧΙ και τη προηγούμενη Τετάρτη και σήμερα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε το συνάδελφο 

Σγουρό, ο συνάδελφος Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 

για τη δευτερολογία του.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΙΣΑΣ:  Λοιπόν κατ’ αρχάς στο κ. 

Κασαπάκη, νομίζω σας ζήτησα συγγνώμη και τις δύο φορές 

που πίστευα ότι σας είχαν στείλει e-mail και μετά μου είπατε 

e-mail δεν έχετε, είχατε δίκαιο και σας είπα ότι στις επόμενες 

συναντήσεις θα καλεστείτε και θα σας καλέσω εγώ 

προσωπικά.  

Ως αναφορά τώρα τη συνάντηση με το Δήμαρχο που 

φαντάζομαι ότι και εσείς κ. Κασαπάκη σε αυτή αναφέρεστε, 

κατ’ αρχάς δεν ήταν συνάντηση, ήταν επ’ ευκαιρίας 

συνάντηση, τώρα ότι ο Δήμος θέλησε μετά να το κάνει σαν 

συνάντηση και σαν αυτό να το παίξει προς τα έξω αυτό είναι 

δικό του θέμα, δεν μπορώ εγώ να κάθομαι να απολογούμαι για 

το τι κάνει ο κάθε δήμος ή οτιδήποτε αυτό.    

Εγώ όπως είπα και χθες στη Διοικούσα και το θυμάται η 

Ειρήνη, πήγαμε εκεί πέρα με το Χαμηλοθώρη για να πάρω τη 

σύμβαση που υπογράψαμε, εκεί συναντηθήκαμε και με το 

Δήμαρχο μιλήσαμε, του είπα την πρόταση σα μια πρώτη ιδέα, 

φώναξε τους αντιδημάρχους, κάτσαμε κουβεντιάσαμε.  Το ότι 

δεν κάλεσα όλη τη Διοικούσα να τη πάρω τηλέφωνο να έλθει 

εκεί, οι αντιδήμαρχοι ήταν δίπλα και μπήκαμε μέσα 10 λεπτά 

δεν τι κάναμε.  

Όσο αναφορά το ότι είπα ότι τα κτήρια είναι στατικά, δεν 

το είπα εγώ μου το είπανε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου που 

έχει αναλάβει και κάνει αυτή την εργασία αυτή την περίοδο και 

μου είπε ότι τα κτήρια που έχουν ελέγξει μέχρι στιγμής είναι 

επαρκή και δεν χρειάζεται να φοβίζουμε τον κόσμο.  

Παρακάτω, όσο αναφορά το Νίκο, να σας πιάνω λίγο απ’ 

όλα, να θυμίσω ότι καταψηφίσατε και στη Διοικούσα και στην 

Αντιπροσωπεία και το πλαίσιο δράσης και τις μόνιμες 

επιτροπές, πρώτον.  
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Δεύτερον, παρ’ όλα αυτά ό,τι υποδείξεις μου ζητήσατε τις 

έβαλα και ό,τι διορθώσεις κάνατε τις έβαλα και πάλι το 

καταψηφίσατε, έτσι για να θυμόμαστε κάποια πράγματα, 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Δεν έγινε έτσι. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Πως δεν έγινε έτσι, ότι μου δώσατε 

τα έβαλα.  

 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ, μην κάνετε 

διάλογο, ο καθένας είπε τη γνώμη του. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Εγώ Κώστα δεν διέκοψα κανένα, 

αν δεν κάνω λάθος, 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Έχεις τον συνδικαλιστή χειρίστου… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ηρεμήστε, ηρεμήστε λοιπόν 

Πρόεδρε συνέχισε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΙΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Λοιπόν, τα 

καταψηφίσατε, έτσι ωραία.  

Εκανα την εισήγηση, μάλλον ξεχνάτε ότι από τις εκλογές 

μέχρι και την ημέρα που κατατέθηκαν οι επιτροπές, μάλλον 

ξεχνάτε το τι έχει συμβεί πολιτικά, μάλλον ξεχνάτε ότι είχαμε 

τα χημικά της Συρίας, μάλλον ξεχνάτε ότι είχαμε το 

ασφαλιστικό, μάλλον ξεχνάτε ότι είχαμε τα επαγγελματικά 

δικαιώματα,  μάλλον ξεχνάτε ότι είχαμε την κατάρρευση την 

οικονομική, μάλλον ξεχνάτε ότι έχουμε ένα δημοψήφισμα, 

μάλλον τα ξεχνάτε όλα αυτά.  Δεν θα μείνω εκεί γιατί δεν είναι 

εκεί πέρα η πραγματική ουσία.  

Υπήρξε μια διαφωνία στις 2 του Ιούνη, προσωπικά μου 

είπατε, δύο μέλη ότι συμφωνείτε με τις επιλογές που είχα για 

τις εκπροσωπήσεις της Διοικούσας στις επιτροπές, γιατί 

έκρινα πραγματικά με τα άτομα με αυτό που πίστευα και γι ’  
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αυτό μάλιστα χθες είχαμε και ένα παρών και δεν είχαμε 

τέσσερα κατά. 

Τέλος πάντων δεν διαφωνώ, μπορούσε να περάσει και με 

τι διπλή ψήφο του Προέδρου, δεν χάθηκε ο κόσμος αν ήταν 

εκεί το πρόβλημα, εγώ αλλά πάλι είπα δεν διέκοψα.  

Ζητήσατε κάποιες αλλαγές και σας εξήγησα και ακριβώς 

το λόγο για τον οποίο έκανα κάποια τηλέφωνα και το είπα 

δημόσια δεν το έκρυψα ποτέ και είναι συνάδελφοι με τους 

οποίους δεν έχω ούτε προσωπική σχέση και απλά τους ζήτησα 

επειδή είχαν μεγάλους αριθμούς μητρώου και ήταν σε 

επιτροπές όπου υπήρχαν άλλα ονόματα που ήταν πολύ πιο 

ισχυρά με πολύ πιο ισχυρά βιογραφικά, τους λέω βρε παιδιά 

αν μπορείτε να πάτε σε μια άλλη επιτροπή να μας 

διευκολύνετε και εμάς γιατί είναι άγονες επιτροπές και είναι και 

επιτροπές που είναι υπερφορτωμένες και έγινε και όντως 

θεωρώ ότι η στελέχωση των επιτροπών είναι υπέρ το δέον 

σωστή.  

Όσο αναφορά τους υπεύθυνους της Διοικούσας, το έψαξα 

πάρα πολύ δεν υπάρχει πουθενά ήταν μια πρωτοβουλία η 

οποία ήταν της Διοίκησης παλαιότερα για να υπάρχει μια 

καλύτερη επαφή μεταξύ των επιτροπών και της Διοικούσας και 

να μην μπλέκουν όλοι με όλα και γι ’  αυτό η τελευταία πρόταση 

που έκανα και αυτή τελικά πέρασε, ήταν κανείς υπεύθυνος 

από τη Διοικούσα σε καμία επιτροπή.  Όλοι είμαστε ισάξια 

μέλη, όποιος θέλει μπορεί να πάει σε όποια επιτροπή θέλει να 

παρακολουθήσει όποιες συνεδριάσεις θέλει, τόσο απλό.  

Αν προβληματίζεστε αν θα λειτουργήσουν οι επιτροπές 

να σας πω όπως πάνε τα πράγματα ενδέχεται να μην έχουμε 

Τεχνικό Επιμελητήριο του χρόνου, πάμε παρακάτω.  

Όσο αναφορά αυτά που είπε ο Γιάννης που συμφωνώ 

απόλυτα με αυτά που είπε ο Γιάννης, εγώ είχα την τύχη, αλλά 

δεν βγήκα ούτε να το διατυμπανίσω ούτε να το πω, με κάλεσε 

στη τελευταία σύνοδο των Προέδρων που ήμουν στην Αθήνα, 

με κάλεσε ο Σπίρτζης στο γραφείο του μου έδωσε το 

προσχέδιο, όπου ήταν τελικά και αυτό που πέρασε και μου 

λέει ποια είναι η άποψή σου, του είπα, στην αναβροχιά καλό 
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είναι και το χαλάζι, δεν λύνει το πρόβλημα είναι μια ασπιρίνη 

στο καρκινοπαθή, ακριβώς ότι είπες Γιάννη.  Αυτά που έλεγες 

χθες νόμιζα ότι μου είχες βάλει κοριό, δεν λύνει το πρόβλημα 

του λέω, αν δεν το δείτε σοβαρά με επιτροπές να κάτσετε να 

κάνετε σοβαρά το ασφαλιστικό των μηχανικών δεν πρόκειται 

να καταφέρετε τίποτα. Τότε μου ζήτησε να συμμετέχω και σε 

μια τέτοια επιτροπή, αρνήθηκα γιατί έμαθα και πολύ καλά μετά 

ότι το ασφαλιστικό το περνάνε και στα προαπαιτούμενα και 

πάνε να τα τσακίσουν όλα και θεωρώ λοιπόν πολύ σωστά ότι 

έκανα και αρνήθηκα τότε.  Δεν βγήκα να το διατυμπανίσω γιατί 

δεν ήταν κάτι που το κάνω ούτε να διατυμπανίζω γιατί δεν με 

ενδιαφέρει να διατυμπανίζω, με ενδιαφέρει να είμαι 

ουσιαστικός στη δουλειά μου.  

Όσο αναφορά τώρα αυτά που είπε η Ειρήνη, σε 

ευχαριστώ Ειρήνη που μου θυμίζεις ότι τελικά έχω κάνει 

πολλά, γιατί κάποια από αυτά τα είχα ξεχάσει, όμως ξέχασες 

να γράψεις εκεί μέσα ότι δεν πήρα την άδεια της Διοικούσας 

για να μπω στα καράβια τα οποία πήγανε στα χημικά και 

κονταροχτυπηθήκαμε και με θεούς και δαίμονες, έτσι περίμενα 

να το είχατε βάλει αυτό. Και άλλα πράγματα γιατί κάθε μέρα 

ασχολούμαι με εκατό διαφορετικά πράγματα τα οποία 

συγγνώμη δεν προλαβαίνω να σας πάρω την άδεια.  Και δεν 

νομίζω ότι είναι εκεί το θέμα έχετε δει ότι όποτε έχετε φέρει 

θέμα προσπαθώ και χθες έφερες θέμα και το έβαλα, το ένα 

θέμα δεν το έβαλα γιατί σου εξήγησα ότι εντάξει επειδή λείπει 

ο Χαμηλοθώρης ότι θεώρησε και είναι αυτός που έχει γράψει 

το κείμενο και συμφωνήσαμε όλοι ότι πρέπει να το δούμε με 

αυτή τη λογική.  

Νομίζω ότι έχετε δει όλη την αλλαγή που έχει γίνει στον 

ενάμισι χρόνο, γιατί στην αρχή μπορώ να πω ναι πραγματικά 

μπορεί να υπήρχε και από μέρους μου, δεν θα πω ότι δεν 

υπήρχε και από μέρους μου ας πούμε έτσι καχυποψία το 

δέχομαι, δεν λέω ότι είμαι αλάθητος.  

Όσο αναφορά τώρα το αν πήραν ναι και δεν ζήτησαν ναι 

και μάλιστα στις τοποθετήσεις μου είπα ότι εκπροσωπώ τον 

εαυτό μου και τον εαυτό μου και όχι τη Διοικούσα του 
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ΤΕΕ/ΤΑΚ ούτε καν την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ.  Είπα ότι 

εκπροσωπώ τον εαυτό μου, το ότι είναι ο Πρόεδρος του ΤΕ 

είμαι τι να κάνω και η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέβηκε από το 

βήμα γιατί δεν ήθελε να προεδρεύσει για τα μέτρα και πολύ 

καλά το έκανε, όμως όταν βγήκε να μιλήσει στο βήμα από 

κάτω ο τίτλος έγραφε Πρόεδρος της Βουλής, δεν έγραφε 

βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Α΄ Αθηνών, Πρόεδρος της Βουλής αυτός 

είναι ο τίτλος της μου ζητάτε να απαρνηθώ τον τίτλο μου ε δεν 

τον απαρνούμαι.  

Και όπως λοιπόν και ο Νίκος υπέγραψε πολύ ορθά στο 

όχι και μπράβο του ως καθηγητής των ΤΕΙ, αντίστοιχα δεν θα 

έπρεπε να το γράψει, θα έπρεπε να γράψει σαν άνθρωπος 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Εκ μέρους της Διοικούσας υπέγραψε; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Γιατί ήταν ανώτερος ο τίτλος του 

καθηγητή των ΤΕΙ από το μέλος της Διοικούσας, όμως η 

σύνοδος των Προέδρων τάχτηκε υπέρ του ναι, δεν είδα κανένα 

να βγει και να το καταγγείλει.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πρόεδρε μην παρασύρεσαι 

από το διάλογο, ολοκληρώστε παρακαλώ συνάδελφοι 

κρατείστε το επίπεδο, παρακαλώ! 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Βλέπω ότι είναι καθαρά 

προσωπικό το θέμα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πρόεδρε μην παρασύρεστε 

από το διάλογο ολοκληρώστε, παρακαλώ συνάδελφοι, αφήστε 

τα προσωπικά. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Δεν θέλω να παρασυρθώ, βλέπω 

ότι είναι καθαρά προσωπικό το θέμα, και όπως είπανε, εγώ 

είδα και τη συμφωνία που ήρθε, με το όχι και είναι πολύ 

χειρότερη από αυτή που είπα εγώ το ναι. 



 Συνεδρίαση 7
8
         22

η ς
  Ιουλίου   2015             σελίδα   62 

 

Εγώ δε λέω αυτό, εγώ λέω ότι οι καιροί είναι δύσκολοι 

και πρέπει όλοι να είμαστε μαζί συντεταγμένοι και δε χωράνε 

εδώ πέρα ίντριγκες, δε χωράνε εδώ πέρα σπέκουλες.  Εγώ 

Κώστα μου είδες και στην Αθήνα ότι πολλές φορές και ήλθα 

και στην Αντιπροσωπεία και είμαστε μαζί άσχετα ότι δεν έχω 

ψήφο και σου είπα ότι σωστά είναι αυτά που λες και είπα και 

στους δικούς μου, παιδιά είναι σωστά αυτά που λέει ο Κώστας 

γιατί τα πίστευα. Όχι επειδή τα πήραμε απόφαση εδώ γιατί τα 

πίστευα, εγώ αυτό ζητάω από εδώ μέσα, εγώ δε ζητάω να 

ψάχνουμε να δούμε τι έχω αναρτήσει στο Facebook ή τι έχω 

αναρτήσει σε ένα site από κάτω, ούτε έψαξα να δω τι έχετε 

αναρτήσει εσείς, γιατί δεν είναι για μένα αυτό το ζήτημα, για 

μένα το ζήτημα είναι να είμαστε μονιασμένοι και να 

μπορέσουμε να κάνουμε πέντε πράγματα εδώ πέρα για τους 

συναδέλφους μας και με αυτό κλείνω δεν χρειάζεται να πω 

κάτι άλλο.    

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν, ευχαριστούμε τι 

πρόεδρο της Διοικούσας, κλείνει ο κύκλος της ενημέρωσης 

δραστηριότητας Διοικούσας Επιτροπής. 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

 

Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη Διοικούσα 

Επιτροπή 

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Το τελευταίο θέμα που έχει 

εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι ο έλεγχος ερωτήσεις 

επερωτήσεις προς τη Διοικούσα το οποίο είναι όμως άνευ 

αντικειμένου καθώς δεν έχει υποβληθεί στο Προεδρείο σχετικό 

αίτημα αναφορικά με κάποιο ερώτημα σε σχέση με τη 

λειτουργία της Διοικούσας.  

Λοιπόν συνάδελφοι, κλείνοντας εδώ τη θεματολογία της 

ημερήσιας διάταξης να ευχηθώ και εγώ από τη πλευρά του 

προεδρείου καλή υπομονή, καλή δύναμη σε μια περίοδο πολύ 

δύσκολη, συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να έχουμε μια 
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συναινετική διαδικασία τα προβλήματα είναι κοινά.  Εύχομαι 

καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και όσοι μπορούν να κάνουν κάποιες 

διακοπές και θα επανέλθουμε αμέσως μετά το καλοκαίρι, 

λοιπόν καλή δύναμη και καλή υπομονή.  

Καληνύχτα.  
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