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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η 5η
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
Της Αντιπροσωπείας του Τμήματος
Της 17 η ς Ιανουαρίου 2018
Ημέ ρα Τετάρτη και Ώρα 18:00

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΤΟΥ

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ,
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΚΛΑΔΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ,
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΓΕΜΕΛΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ,
ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ, ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ,
ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡ ΙΑ, ΠΕΡΟΥΛΙΟΥ
– ΣΕΡΓΑΚΗ ΙΡΙΣ,
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΓΑΠΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΜΑΥΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ,
ΧΑΤΖΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΧΩΡΑΦΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ,
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΣΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΒΟΣΚΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΦΡΥΣΑΛΗ ΜΕΛΙΝΑ, ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΥΛΛΑΣ, ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΦΙΛΙΠΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ
ΧΑΡΑ,
ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΑΚΗ ΦΑΝΗ,
ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
ΜΗΝΑΣ,
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΑΝΙΑΔΗΣ
ΜΗΝΑΣ, ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 5 3
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 36
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 17
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας.
Ενημέρωση – Συζήτηση για τη δραστηριότητα της ΔΕ .
Έλεγχος - Ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ΔΕ.
Κατάρτιση Πίνακα Εισηγητών του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Αλλαγές και τροποποιήσεις θεσμικού πλαισίου ΤΕΕ
(ενημέρωση)
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ΤΟΥ

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

--------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
…την έναρξη της 5 η ς
τακτικής επαναληπτικής συνεδρίασης της Αντιπροσ ωπείας του
Τεχνικού Τμήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τη
Τμήματος Ανατολικής Κρήτης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1 ο
Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ανακοινώσεις,
σας
ενημερώνω ότι ο συνάδελφος Πρόεδρος της Διοικούσας
Επιτροπής ο Γιάννης Χαρωνίτης, ενημερώνει το Προεδρείο και
δια του Προεδρείου και εσάς, ότι για ανειλημμένες
υποχρεώσεις θα απουσιάζει από την Αντιπροσωπεία σήμερα,
όπως και για τον ίδιο λόγο απουσίαζε και από την
προηγούμενη συνεδρίαση.
Επίσης με αντίστοιχο μήνυμά του ο συνάδελφος ο
Κώστας Χαμηλοθώρης ενημέρωσε το Σώμα ότι λόγω της
θεραπείας που ακολουθεί, το γνωρίζετε, δεν θα μπορέσει να
είναι σήμερα μαζί μας. Του ευχόμαστε το Πρ οεδρείο,
φαντάζομαι ότι ισχύει το ίδιο αντίστοιχα και σε εσάς, μ ία
γρήγορη επάνοδο στην έδρα του πλήρης υγείας και σύντομα.
Να επαναλάβω για όσους δεν ήτανε παρόντες στην
προηγούμενη συνεδρίαση που αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας,
τις ευχές μου προσωπικά για καλή χρονιά και σε εσάς και στις
οικογένειες σας και βέβαια για ένα καλό και δημιουργικό χρόνο
για το Επιμελητήριο της Ανατολικής Κρήτης και όλο βέβαια το
Επιμελητήριο της Ελλάδας.
Το επόμενο θέμα που είναι η ενημέρωση και συζήτηση
για τη δραστηριότητας της Διοικούσας Επιτροπής, αν δεν
υπάρχει θέμα, να με ενημερώσετε. Ευχαρίστως.
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καθαρά,

μιλάει

6

εκτός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Αν και δεν είπα κάτι
συγκεκριμένο, ευχαρίστως, ναι, ναι. Συνάδελφε Κασαπάκη
ευχαρίστως, δύο λεπτά.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

(διακοπή ήχου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Συνάδελφε
Γιάννη
Κασαπάκη θα παρακαλούσα πριν…, επειδή είπες ότι θα
τοποθετηθείς
επί
των
ανακοινώσεων,
να
γίνει
μία
προαναγγελία του τι περιλαμβάνει.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Θα διαβάσω το άρθρο του κανονισμού και
τίποτα άλλο.
Στο άρθρο λοιπόν εννέα του κανονισμού λειτουργίας της
Αντιπροσωπείας, στην παράγραφο τέσσερα αναφέρεται ότι:
Εκτός αν διαφορετικά καθορίζεται για ειδικά θέματα στον
παρόντα κανονισμό, κατά γενικό κανόνα ακολουθείται η εξής
διαδικασία για κάθε θέμα .
Α) εισήγηση
Β) διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τον εισηγητή.
Γ) διευκρινιστικές απαντήσεις του εισηγητή
Δ) έκφραση απόψεων και προτάσεων των μελών,
δευτερολογία του εισηγητή.
Εγώ θέλω να τοποθετηθώ στις ανακοινώσεις του
Προεδρείου, μου το απαγορεύετε;
ΜΕΛΟΣ: Τέλος πάντων.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Όχι τέλος πάντων, από τον Πρόεδρο περιμένω
απάντηση. Μου απαγορεύετε να τοποθετηθώ;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Καταρχήν σε αυτό το χώρο
που είναι δημοκρατικός δεν υπάρχει απαγόρευση, αλλά
εφόσον θέλετε να τοποθετηθείτε συ νάδελφε Γιάννη Κασαπάκη
στα θέματα της απουσίας του Προέδρου, ανακοίνωση, στην
απουσία συναδέλφου λόγω προβλήματος υγείας και τις ευχές,
οτιδήποτε από τα τρία ευχαρίστως, αλλά μόνο αυτά.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας
είπατε, είναι θέμα, εγώ τοποθετούμαι σε αυτό το θέμα, σε
οποιοδήποτε…, εγώ πού θα πω δηλαδή σε αυτά που λέτε
εσείς κύριε; Για εξηγήστε μου κ. Πρόεδρε. Εδώ είναι ο
κανονισμός, δεν λέω εγώ, δεν είναι καπρίτσιο, ούτε πείσμα του
Κασαπάκη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μπορείς να επαναλάβεις σε
παρακαλώ το ερώτημα;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Το ερώτημα είναι άρθρο 9 κανονισμού
λειτουργίας της Αντιπροσωπείας, παράγραφος 4, κατά γενικό
κανόνα ακολουθείται η εξής διαδικασία για κάθε θέμα, το ένα
θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι θέμα ή όχι για να το
ξεκαθαρίσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ολοκλήρωσε, θα απαντήσω
συνολικά.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Άρα λοιπόν στο θέμα έκφραση απόψεων και
προτάσεων των μελών εγώ θέλω να τοποθετηθώ. Πού θα
τοποθετηθώ δηλαδή αλλιώς;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε Γιάννη Κασαπάκη
και μέλη της Αντιπροσωπείας, το Προεδρείο επί του θέματος
που έθεσε ο συνάδελφος Γιάννης Κασαπάκης ομόφωνα έχει
την εξής γνώμη. Επειδή το θέμα το οποίο έθεσε θεωρώντας ως
εισήγηση της ανακοίνωση των θεμάτων της Αντιπροσωπείας
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δεν εδράζεται επί της Αντιπροσωπ είας στενά ερμηνευόμενο,
δεν παρέχεται το δικαίωμα πλην αν θέλει να αναφερθεί στης
ίδιας τις ανακοινώσεις διευκρίνιση και μπορεί διασταλτικά να
διαστείλει την τοποθέτησή του πάνω σε αυτές και μόνο. Στα
επόμενα θέματα όμως της ημερήσιας διάταξης, στα οποία
υπάρχει
σαφής
αναφορά
στις
δραστηριότητες
του
Επιμελητηρίου
είτε
είναι
η
Διοικούσας
Επιτροπή
ή
Αντιπροσωπεία ή το οτιδήποτε, προφανώς μπορεί να θέσει την
άποψή του.
Επομένως συνάδελφε Γιάννη Κασαπάκη επί των
ανακοινώσεων και μόνο, δηλαδή για θέματα απουσί ας των
συναδέλφων που ανακοινωθήκανε και των ευχών, που είναι
ευπρόσδεκτες προφανώς, μπορείς να θέσεις οτιδήποτε και με
διαστολή να πας και παραπέρα. Διαφορετικά στα επόμενα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Έχω το λόγο κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι με αυτή τη διευκρίνιση.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Λοιπόν κ. Πρόεδρε και βαφτισμένος είμαι και
τον πατέρα μου ξέρω, άρα λοιπόν κάθε φορά, παρακαλώ για
τα πρακτικά να αποκαλείτε με το όνομα και το επώνυμό μου.
Το λοιπόν, εγώ σας λέω ότι θέλω να τοποθετηθώ κάπου
για το πώς λειτουργεί η Αντιπροσωπεία, σε ποιο θέμα θα
τοποθετηθώ; Τη στιγμή που εδώ λέει ένα, δύο, τρία, τέσσερα,
πέντε θέματα. Σε κάθε θέμα λοιπόν βάσει του κανονισμού
δικαιούμαι να ομιλήσω και τηρείται αυτή η διαδικασία. Εσείς
γιατί…, δηλαδή πού…, δηλαδή αυτά που θα πω θα μου πεις
είσαι εκτός θέματος. Αυτά που εγώ θέλω να πω όσον αφορά
τη λειτουργία της Αντιπροσωπείας πού δικαιούμαι να τα πω;
Έχει προβλέψει ο νομοθέτης ότι ανεξάρτητα από το τι λέτε
εσείς ή τι εισηγείστε και οι υπόλοιποι μπορούν να εισηγηθούν.
Εγώ δεν κρίνω αυτά τα οποία εισηγηθήκατε εσείς, εσείς
γιατί κρίνετε αυτά που εγώ θέλω να πω; Γιατί κάνετε
λογοκρισία; Ξέρετε εγώ τι θα πω; Ξέρετε ότι επικαλούμαι τον
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κανονισμό λειτουργίας της Αντιπροσωπείας που εσείς δεν
θέλετε να εφαρμόσετε;
(Δεν αποδίδεται καθαρά)
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Τι θέμα να φέρω;
ΧΩΡΑΦΑΣ: Στο Προεδρείο, σκεφτόμαστε εάν θα μιλήσει ο
συνάδελφος να δούμε τι ψάχνετε τόση ώρα, αν θα μιλήσει επί
της διαδικασίας της Αντιπροσωπείας; Αν θα του δώσουμε το
λόγο; Αυτό συζητάμε τόση ώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
παρακαλώ πάρα πολύ.

Συνάδελφε

Χωραφά

σε

ΧΩΡΑΦΑΣ: Παρακαλώ το Προεδρείο λίγο να σκεφτεί αυτή τη
στιγμή τι λέει και τι ψάχνει στη σελίδα…
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Τι εισήγηση να φέρω; Να φέρω ότι δεν τηρείται
ο κανονισμός;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δεν ψάχνουμε κάτι, απλώς
προσπαθούμε συνάδελφοι να προχωρήσει η σημερινή
διαδικασία, υπάρχουν σοβαρά θέματα. Το θέμα που θέτει ο
συνάδελφος ο Κασαπάκης είναι επίσης σοβαρό, προβλέπεται
διαδικασία γραπτής εισήγησης να την καταθέσετε συνάδελφε
Κασαπάκη να λάβουμε γνώση…
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Πού θα μιλήσω; Μα σε παρακαλώ…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Και θα ακολουθηθεί κανονική
διαδικασία. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι…
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Όχι δεν είναι έτσι που το λέτε κύριες, διότι στην
εισήγηση κάθε φορά όταν τα προηγ ούμενα χρόνια μιλούσε
οποιοσδήποτε ήθελες για την πρόοδο και τις εργασίες της
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Αντιπροσωπείας. Δεν μπορείτε εσείς να μου πείτε πότε θα
μιλήσω, τι θα μιλήσω και τι θα πω. Δεν θα μου κάνετε
λογοκρισία, διότι δεν είστε από το νόμο ικανός να με κρίνετε.
Εγώ θα μιλήσω βάσει νόμου, δεν θα μιλήσω για πείσματα δεν
ξέρω κι εγώ ποιανού.
Ωραία, μπορώ να προχωρήσω κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, ναι.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ωραία.
Συνάδελφοι το ΤΕΕ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πέντε λεπτά όμως ε;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Συγγνώμη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πέντε λεπτά.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Πέντε λεπτά; Γιατί πέντε λεπτά; Συγγνώμη ένα
λεπτό Πρόεδρε γιατί; Είμαι εκπρόσωπος παράταξης είμαι,
εκπρόσωπος, δεν είμαι καθόλου εκτός θέματος, βάσει νόμου
μιλάω, βάσει νόμου μιλώ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
Συγγνώμη αλλά
υπάρχει το Προεδρείο, δεν θα κουβεντιάζετε μεταξύ σας.

εδώ

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
Το ΤΕΕ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου σημαίνει ότι διέπεται από νόμους και κανονισμούς,
έχει λοιπόν ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας και για τη
Διοικούσα Επιτροπή και για την Αντιπροσωπεία. Απλή
ανάγνωση και ίσως κάποια εμπέδωση θα βοηθούσε τα μάλα
στην εύρυθμη λειτουργία. Έτσι στο άρθρο 4 του κανονισμού
παράγραφος 2 αναφέρει, τα προς συζήτηση θέματα της
ημερήσιας διάταξης π λην του 1 ο υ , 2 ο υ και 3 ο υ συνοδεύονται
από γραπτές εισηγήσεις που αποστέλλονται τα μέλη με την
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πρόσκληση. Στη σημερινή πρόσκληση 4, 5 θέματα πού είναι οι
εισηγήσεις;
Στο άρθρο 5 παράγραφος 3, τα πρακτικά τηρούνται με
μαγνητοφώνηση της συνεδρίασης, επίσημο τεύχος πρακτικών
θεωρείται το δακτυλογραφημένο κείμενο που προέρχεται από
την απομαγνητοφώνηση και φέρει τις υπογραφές του
Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.
Παράγραφος
4,
τα
πρακτικά
των
συνεδριάσεων
διανέμονται
στα
μέλη
της
Αντιπροσωπείας
κατά
το
συντομότερο χρονικό διάστημα. Τα πρακτικά τακτικής
συνεδρίασης διανέμονται πριν από την επόμενη τακτική
συνεδρίαση. Η σημερινή είναι η 5 η συνεδρίαση και των
προηγουμένων συνεδριάσεων πού είναι τα πρακτικά; Θα
έπρεπε να γνωρίζετε κ. Πρόεδρε ότι υπάρχει απόφαση τ ης
Αντιπροσωπείας για ανάρτηση στο διαδίκτυο και για έγγραφα
αντίτυπα φέροντος και τις αντίστοιχες υπογραφές ως ο
κανονισμός ορίζει. Αν δεν σας ικανοποιεί, επειδή ίσως είναι
κατάλοιπο του παρελθόντος προσκομίστε νέα απόφαση για να
αποφανθεί το Σώμα. Το Σώμ α αποφασίζει κι όχι εσείς.
Υπάρχει ένα έγγραφο πρωτοκολλημένο στις 13-6-17 με
αριθμό πρωτοκόλλου 1291 το οποίο αναφέρει: Προς τον
Πρόεδρο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ, Πρόεδρο Διοικούσας
Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Επειδή δεν είμαι κάτοχος e-mail παρακαλώ όπως όλα τα
απαιτούμενα
έγγραφα,
προσκλήσεις,
ανακοινώσεις,
αποφάσεις, πρακτικά, που απευθύνονται προς το άτομο μου,
να μου χορηγούνται αυτοπροσώπως κατόπιν τηλεφωνικής
επικοινωνίας.
Παρακαλώ, θα σας το επισυνάψω και να το βάλετε στα
πρακτικά, στην έκδηλη αγανάκτησή μ ου για τη μη πρόσκληση
στην προηγούμενη Αντιπροσωπεία μου απαντήσατε ότι επειδή
είσαι προβλέψιμος κ. συνάδελφε κοιτάξτε το κινητό σας σαν
ενημέρωση σχετικά.
Στον κώδικα διοικητικής διαδικασίας, διαβάζω σχετικά, ο
οποίος ισχύει (δεν αποδίδεται καθαρά)…, κα ι για μας
ασφαλώς, άρθρο 14 παράγραφος 2. Ο Πρόεδρος καθορίζει την
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ημέρα κ.τ.λ. καλεί τα μέλη, μπορεί να γίνει και με τηλεφώνημα,
τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο μέσον εφόσον
(δεν
αποδίδεται
καθαρά)…,
αποδεικνύεται
από
(δεν
αποδίδεται καθαρά)…, η οποία φέρει χρονολογία και
υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση.
Παράγραφος 4, αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάζει
τακτικό μέλος το οποίο δεν έχει προσκληθεί η συνεδρίαση
είναι παράνομη και ως εκ τούτου απαιτώ να ακυρωθεί η
προηγούμενη συνεδρίαση , άλλως είσαστε υπόλογος για τη
δικαστική έρευνα της υπόθεσης. ( δεν αποδίδεται καθαρά)…,
ως καφενείο το Επιμελητήριο. Ντρέπομαι και θλίβομαι που
συμμετέχω σε αυτό το τσίρκο. Μην βιαστείτε να αποφανθείτε
ότι, αν δεν σου αρέσει παραιτήσου. Εγώ εν αντιθέσει μ ε εσάς
σέβομαι το ΤΕΕ, τα όργανα του και τους συναδέλφους που
τόσα χρόνια με στηρίζουν και εκλέγομαι.
Τα ανωτέρω πορεύουν από νόμους, δεν είναι πείσματα,
ούτε πράξεις γραφικού τύπου. Δώστε λοιπόν τη δέουσα
προσοχή, κατά την ιταλική παροιμία « uomo avvisato mezzo
salvato» και για τα ελληνικά «άνθρωπος προειδοποιημένος
άνθρωπος μισός σωσμένος».
Και ένα τελευταίο που αφορά όλη την Αντιπροσωπεία,
προτροπή και παραίνεση προς τους συναδέλφους και
ειδικότερα στους νέους. Συμμετοχή, παρουσία στο ΤΕΕ γι’
αυτό δεν εκλεγήκατε; Γι’ αυτό δεν σας εξέλεξαν με
οποιοδήποτε τρόπο οι συνάδελφοι θεμιτό ή αθέμιτο; Μη
συμμετοχή σημαίνει κλείσιμο στόματος τουλάχιστον 550
ατόμων που σας εξέλεξαν και σας εξουσιοδότησαν να μιλάτε
γι’ αυτούς. Σκεφτείτε και αυτό, αφήνετε τις (…) να (… ) και να
χαράζουν το μέλλον σας αντί για εσάς. Το βρίσκετε λογικό;
Αυτά, σας ευχαριστώ που με ακούσατε και θα μου πείτε
εσείς που αλλού θα μπορώ να πω οτιδήποτε άλλο θα ήθελα να
πω για όσον αφορά τη λειτουργία του Επιμελητηρίου.
Σκεφτείτε αυτό που σας είπ α και κοιτάξτε τους νόμους, διότι
έχουν και ουρά όλα αυτά τα πράγματα και ο κώδικας όλα τα
προβλέπει, ο νόμος όλα τα προβλέπει, εκτός και δεν τον
θέλετε το νόμο να τον δείτε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Συνάδελφε
Γιάννη
Κασαπάκη θα καταθέσεις το κείμενο στη ν Αντιπροσωπεία ή θα
αντλήσουμε τα σχετικά από τα λεχθέντα, στα πρακτικά …
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ποιο κείμενο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
…από τα πρακτικά όταν
καθαρογραφούν; Αυτό που διαβάσατε, που συμβουλευτήκατε.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
(Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός
μικροφώνου)…, το οποίο έπρεπε να έχετε διαβάσει, το οποίο
έπρεπε να έχετε λάβει υπόψη σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ευχαριστούμε.

Εντάξει

ευχαριστούμε,

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Όχι μου ζητήσατε κάτι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Επειδή αναφέρθηκαν πάρα
πολλά πράγματα κα ι θα ήτανε το δέον να υποβληθούν ως
εισήγηση αναρτημένα. Σε όσα έχει γίνει η καθαρογραφή είναι
αναρτημένα.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Τα πρακτικά συνάδελφε πού είναι; Τα πρακτικά
πού είναι; Τα φέρατε; Τα αναρτήσατε στο διαδίκτυο;
Απαντήστε μου ευθέως, τα πρακτικά τα αναρ τήσατε στο
διαδίκτυο; Τέσσερις συνεδρίες, πέντε έχουμε κάνει πού είναι
τα πρακτικά; Εγώ θέλω να ξέρω τι γράφεται και τι δεν
γράφεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε Κασαπάκη, έγινε
η
δική
σου
ανακοίνωση
των πραγμάτων,
όταν θα
καθαρογραφούνε θα τα μελετήσουμε ό,τι κατάλεπτώς ανέφερες
και θα απαντήσει το Προεδρείο, να είσαι απόλυτα σίγουρος.
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Ό,τι είπα θέλω να γραφτούνε στα πρακτικά

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Προφανώς.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Όπως και τις προηγούμενες φορές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠ ΕΙΑΣ:
ημερήσιας διάταξης.

Το

επόμενο

θέμα

της

ΧΩΡΑΦΑΣ: Συγγνώμη Πρόεδρε ουδέν σχόλιον γι’ αυτά που
είπε ο Γιάννης Κασαπάκης; Ουδέν σχόλιον;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Δεν είναι…, καταρχήν
συνάδελφε Χωραφά το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, ότι αν τεθεί
ως εισήγηση έπρεπε να είναι γραπτή.
ΧΩΡΑΦΑΣ: Όχι εισήγηση, έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα
προς το Προεδρείο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Αν εσείς νομίζετε ότι στο
μικρό αυτό χρόνο μπορεί το Προεδρείο να επεξεργαστεί όλες
αυτές τις πληροφορίες και να απαντήσει με επάρκεια, εγώ
προσωπικά δεν μπορώ. Όμως επιφυλάσσομαι στην αμέσως
επόμενη συνεδρίαση που θα έχω όλο το πλήθος των
πραγμάτων που έθεσε ο Γιάννης προφανώς και θα
τοποθετηθούμε, είναι απλό.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
(δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός
μικροφώνου)…, τα π ρακτικά δεν έπρεπε να τα έχει εδώ; Γιατί
δεν (…) οφθαλμοφανή απαντήστε μου γιατί, στον Εισαγγελέα
πρέπει να πάω;
ΧΩΡΑΦΑΣ: Στο αν (…) προετοιμασία για να απαντήσετε σε
αυτά τα ζητήματα;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Η πρόσκληση είναι το πιο
εύκολο και είναι η απόδειξη ότι είστε παρόντες εδώ, διότι και
οι προσκλήσεις σας ενεχειρίστηκαν και ήρθαν και οι εισηγήσεις
επισυνημμένες…
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
(δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει
μικροφώνου)…, ποια πρόσκληση μου ενεχυ ρίσατε;
ψεύτης, ψεύδεστε, ψεύδεστε.

εκτός
Είστε

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Παρακαλώ
συνάδελφε
Κασαπάκη να απευθύνεστε στον Πρόεδρο του Σώματος
εφόσον σέβεσαι το Σώμα η αναφορά του Προέδρου είναι στο
Σώμα κι αν χαρακτηρίζεις έτσι τον Πρόεδρο υπάρχει θέμα, το
καταλαβαίνεις. Και δεν είναι δικό μου…, όχι.
Ο συνάδελφος Γολοβάνης, άμα είναι εκτενές στο βήμα να
το ακούσουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και να γραφτεί στα
πρακτικά. Και θα παρακαλούσα να βοηθήσει το Σώμα να
προχωρήσει η διαδικασία.
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ: Δεν θα σας απασχολήσω πολύ, απλά επειδή
από την εμπειρία μα ς και στο άλλο Όργανο του Επιμελητηρίου
έχω δει ότι οι απουσίες ευνοούν ένα καλύτερο κλίμα. Και θέλω
να παρακαλέσω και το Γιάννη και τον Πρόεδρο ένα βήμα προς
τα πίσω στο θέμα της πρόσκλησης να δείτε πως μπορεί να
λυθεί. Είναι αστείο δηλαδή, μην βλέπετε μό νο τα τυπικά, να
δούμε λίγο την ουσία να λυθεί, γιατί έχουμε πραγματικά πολύ
σοβαρά θέματα. Δεν λέω ότι δεν είναι σοβαρό αυτό, αλλά μου
δίνει λίγο την εικόνα εσωστρέφειας. Δεν λέω, εγώ πιστεύω ότι
ο συνάδελφος ο Κασαπάκης τόσα χρόνια που είχε συνηθίσει
σε μια κατάσταση, ε δεν είναι δα τώρα και τόσο σπουδαίο να
διατηρηθεί αυτό. Ας μην γίνει προσωπική κόντρα, εγώ νομίζω
ότι μπορείτε να το λύσετε πολύ εύκολα κι όχι να
επεξεργαστείτε ένα απλό σχόλιο τώρα με μία λύση, δηλαδή
Πρόεδρε μπορείς να του προτείνεις να τελειώσουμε…, (δεν
αποδίδεται καθαρά)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Άλλος συνάδελφος επί του
ιδίου θέματος να το κλείσουμε να προχωρήσουμε στο
επόμενο; Όχι.
Στο επόμενο θέμα.
Η συνάδελφος η Ειρήνη Βρέντζου.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Εγώ δεν ήθελα να μιλήσω, αλλά το αν κ άποιος
σέβεται ή όχι το Επιμελητήριο νομίζω το δείχνει με τον τρόπο
του σε όλη αυτή την πορεία που είμαστε εδώ και είμαστε
πολλοί παλιοί εδώ για να σεβόμαστε.
Αν θέλετε να κάνω μια πολύ μικρή αναφορά και μόνο
στην ειδοποίηση. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
λοιπόν και ισχύουν οι νόμοι περί διαφάνειας, οι νόμοι
ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων που τους ξέρουμε όλοι,
που είναι και υποχρεωτικοί και που θα έλεγα να μην ψάχνουμε
να βρούμε αιτίες να δημιουργούμε θέματα.
Εγώ αυτό που νοιώθω και βλέπω αυτή τη στιγμή είναι ότι
ζητάμε αφορμές να δημιουργήσουμε ιστορίες. Αν δεν θέλετε να
γίνει δουλειά στο Επιμελητήριο το έχουμε καταλάβει. Να είστε
σίγουροι όμως ότι δουλειά θα γίνει με όποιο τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
πρώτο θέμα που ανέκυψε; Όχι.

Άλλος

συνάδελφος;

Στο
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ΘΕΜΑ 2 ο
Ενημέ ρωση – Συζήτηση για τη δραστηριότητα της ΔΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Στο επόμενο θέμα, ο
Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπ ής, ο συνάδελφος ο
Μπάκιντας Κώστας θα ενημερώσει για τη δραστηριότητα της
Διοικούσας Επιτροπής.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
(δεν
αποδίδεται
καθαρά,
μιλάει
εκτός
μικροφώνου)
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΗ Η ΕΓΓΡΑΦΗ
Θα ήθελα να ξεκινήσω την ενημέρωση…
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΗ Η ΕΓΓΡΑΦΗ
Γίνεται ενημέρωση για την συγκρότηση σε σώμα και
εκλογή προεδρείου του Πει θαρχικού Συμβουλίου του ΤΑΚ
Και επιλέχθηκε Πρόεδρος ο συνάδελφος Αλέκος Κλάδος, που
είναι και παρών, συγχαρητήρια Αλέκο, με αναπληρωτή τον
Γιώργο Φουρναράκη. Εύχομαι καλή θητεία στη δύσκολη αυτή
θέση, διότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι ένα δύσκολο Σώμα,
όπου όμως πιστεύω είναι απαραίτητο και κρατάει σε υψηλά
επίπεδα όσο λειτουργεί το κύρος του Επιμελητηρίου.
Να σας αναφέρω τώρα γρήγορα κάποια επαγγελματικά
αναπτυξιακά στην κατηγορία αυτή. Στάλθηκε επιστολή προς
τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης με τις απόψεις του
τμήματος για τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας των
εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και
Ηράκλειο, όπου είχαμε ρωτηθεί σχετικά και είχε γίνει στη
Διοικούσα και μία σχετική συζήτηση.
Επίσης στάλθηκαν οι απόψεις του τμήματος πρ ος το
Δήμο Ηρακλείου, σχετικά με τη δημιουργία μαρίνας λιμενικών
και ναυταθλητικών εγκαταστάσεων στις 15/12 ο υ , η οποία
άποψη της Διοικούσας ήταν ότι, το ΤΕΕ/ΤΑΚ τοποθετείται
αρνητικά για τη χωροθέτηση μαρίνας στη θέση του κόλπου
Δερματά και καταρχήν θετικά για τη χωροθέτηση της στην
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περιοχή του Παγκρητίου Σταδίου για την οποία ερωτηθήκαμε.
Με την προϋπόθεση ότι θα ακολουθηθούν όλες οι μελέτες και
διαδικασίες χωροθέτησης, καταλληλότητας κ.τ.λ. Με το
έγγραφο μάλιστα που στείλαμε προτείναμε τα Επιμελητήρια να
συνεργαστούν με τους ΟΤΑ μέσω ομάδας εργασίας, που θα
παρακολουθεί, θα τροφοδοτηθεί με προτάσεις και θα
γνωμοδοτεί σχετικά.
Στο τελευταίο διάστημα κάναμε και κάποιες εκδηλώσεις.
Διοργάνωση εκδήλωσης – συζήτηση για το νέο νόμο
4495/2017 για την προστασία τ ου δομημένου περιβάλλοντος
στις 10 του Νοέμβρη, με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταθάκη. Στην εκδήλωση αυτή
η οποία ήταν και η πρώτη για το νόμο που έγινε πανελλαδικά,
η πρώτη παρουσίαση και μεταδόθηκε και διαδικτυακά, μετείχ ε
πλήθος μηχανικών και εκπροσώπων φορέων και τέθηκαν τα
πρώτα ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή του.
Διοργανώθηκε
εκδήλωση
στη
Νεάπολη
την
23 η
Νοεμβρίου του 2017 με θέμα: «Το παιδί στην πόλη – βιώσιμη
κινητικότητα και οδική ασφάλεια» με κριτήριο τον ευάλ ωτο
χρήστη.
Την επόμενη μέρα διοργανώθηκε ημερίδα στο Ηράκλειο
με θέμα: «Σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας» τα ΣΒΑΚ «η
νέα πρόκληση στον πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό
– η περίπτωση των τουριστικών πόλεων».
Στις 12 του Γενάρη διοργανώθηκε ενημ ερωτική εκδήλωση
στο Ηράκλειο για το ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων με
συμμετοχή ομιλητών από το ΥΠΕΝ και πολύ μεγάλη
συμμετοχή και επιτυχία.
Παρακάτω αναφέρονται διάφορες εκδηλώσεις στις οποίες
συμμετείχε ο Πρόεδρος κυρίως της Διοικούσας Επιτροπής και
ίσως και κάποια άλλα μέλη. Θα αναφέρω μόνο την ημερίδα του
ΣΑΝΥ που είναι σχετική με το νόμο 4495 και την ημερίδα για
τα κυκλοφοριακά προβλήματα του Δήμου Ηρακλείου.
Για τις ομάδες εργασίας. Στο πλαίσιο της προβολής των
ομάδων εργασίας καταγραφής του αξιόλογου κτηριακού
αποθέματος των οικισμών του Δήμου Μαλιβίου και σύμφωνα
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με την προγραμματική σύμβαση που υπάρχει με το Δήμο
Μαλεβιζίου, έγινε παρουσίαση του έργου των ομάδων για τους
οικισμούς του Δημοτικού Διαμερίσματος Γαζίου την 27 η
Νοεμβρίου στο Δημοτικό Κατά στημα Μαλεβιζίου.
Μετά την ψήφιση του 4495 του ’17, συστήθηκε επιτροπή
για την επεξεργασία ζητημάτων που άπτονται του νέου νόμου
και της εφαρμογής του με σκοπό την επίλυση, τον εντοπισμό
και επίλυση ζητημάτων που αφορούν στον νέο τρόπο έκδοσης
οικοδομικών αδειών και τακτοποίησης αυθαιρέτων και
απασχολούν τους συναδέλφους στην καθημερινότητα τους.
Προς την επιτροπή αυτή ήδη έχουν αρχίσει και στέλνονται
ερωτήματα από συναδέλφους ώστε να κωδικοποιηθούν, να
απαντηθούν με όσο το δυνατόν εγκυρότερο τρόπο, όσα είν αι
εφικτό και να τεθούν προς επίλυση προς το αρμόδιο
Υπουργείο, όσα ζητήματα βρίσκονται σε γκρίζες ζώνες. Από
την επιτροπή αυτή θα διοργανωθούν ημερίδες και σεμινάρια σε
Ηράκλειο και Λασίθι, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά οι
συνάδελφοι.
Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του
τμήματος και του Δήμου Ηρακλείου για την καταγραφή των
επικινδύνων υποδομών, έχει προχωρήσει το έργο της ομάδας
σχεδιασμού στην προετοιμασία εντύπων, δελτίων καταγραφής
κ.τ.λ., προκειμένου να προχωρήσει η καταγραφή επί του
πεδίου. Ο πρόσφατος νόμος μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες από
τους δήμους, από τη Σ ΥΔΟΜ στα υπό σύσταση παρατηρητήρια
που θα λειτουργούν στις Περιφέρειες, έτσι το αποτέλεσμα του
ερευνητικού έργου θα αξιοποιηθεί πιθανά από την Περιφέρεια
στο
προσεχές
μέλλο ν
κι
αφού
λειτουργήσουν
τα
Παρατηρητήρια. Επίσης αποφασίστηκε από τη Διοικούσα να
πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση για το αναθεωρημένο
περιφερειακό χωροταξικό Κρήτης, το επόμενο διάστημα, με τη
βοήθεια της ομάδας εργασίας που είχε ασχοληθεί και είχε
καταθέσει προτάσεις πριν την ψήφισή του.
Να πούμε τώρα επίσης για τη σύνθεση των μόνιμων
επιτροπών σύμφωνα με το πλαίσιο δράσης που ψηφίστηκε
από την Αντιπροσωπεία, έγινε ήδη η προκήρυξη και η δημόσια
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πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 13 Δεκεμβρίου.
Με πρώτη καταληκτική ημερομηνία είχαμε στις 10/1 ο υ και έχει
δοθεί ήδη μια πρώτη παράταση μέχρι τη Δευτέρα αν δεν κάνω
λάθος.
Τώρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που
έχουμε στη στέγη του κτηρίου, έχει γίνει αλληλογραφία με την
Περιφέρεια Κρήτης για σύ ναψη προγραμματικής σύμβασης. Θα
μας ενημερώσουν αργότερα ο Μιχάλης Βασιλείου και η Ειρήνη
η Βρέντζου. Να ενημερώσω ακόμα για πραγματογνωμοσύνες
ότι από 26 Οκτωβρίου έως 10/1 ο υ έγιναν, κατατέθηκαν δύο
αιτήσεις,
προκαταβλήθηκε
η
αιτηθείσα
αμοιβή
του
πραγματογνώμονα για μία και παραδόθηκαν μετά την
παραλαβή τους από την υπηρεσία 3 πραγματογνωμοσύνες
στους αιτούντες.
Αυτά από μένα, να συνεχίσουν τα υπόλοιπα μέλη της
Διοικούσας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο
τον Κώστα Μπάκιντα.
Ο συνάδελφος ο Μιχάλης Βασιλείου να συμπληρώσει ή
να προσθέσει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Καλησπέρα συνάδελφοι, χρόνια πολλά και από
μένα, καλή χρονιά και δημιουργική.
Εγώ ήθελα να σας ενημερώσω όσον αφορά το κτήριο που
στεγαζόμαστε, πολλά λόγια δεν χρειάζεται να πούμε, η εικόνα
μιλάει από μόνη της έτσι; Το μεγαλύτερο πρόβλημα
εντοπίζεται στο γεγονός ότι το κτήριο δεν ανήκει ιδιοκτησιακά
στο ΤΕΕ/ΤΑΚ. Από εκεί ξεκίνησε το όλο πρόβλημα. Ανήκει στο
κεντρικό ΤΕΕ. Οι ενέργειες ξεκινήσανε το Μάρτη του ’17, η
πρώτη μας αλληλογραφία με τ ο κεντρικό ΤΕΕ. Είχε γίνει μια
μελέτη από τον κύριο, από τον συνάδελφο Φιλίππου τον
Κώστα, πάνω στην οποία πατήσαμε και εγώ και η συνάδελφος
η Φανή η Μαράκη, η οποί α δεν είναι εδώ απ’ ό,τι βλέπω,
προκειμένου να φτιαχτεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα το
κτήριο. Δυστυχώς λόγω του ιδιοκτησιακού και του νέου νόμου
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του 4412 συν το γραφειοκρατικό κομμάτι, φτάσαμε Γενάρη του
’18 να έχουμε καταλήξει σε μια τελική ευθεία, ούτως ώστε να
φτιάξουμε το κτήριο.
Αυτό το κομμάτι που θα φτιάξουμε, η αρχική μελέτη
προέβλεπε
ολική
ανακαίνιση
του
κτηρίου,
έναν
προϋπολογισμό περίπου στις 90.000, το οποίο προέβλεπε
από υγρομόνωση πάνω της ταράτσας που είναι το κυρίως
πρόβλημα για όλη αυτή εδώ την κατάσταση, μέχρι
χρωματισμούς, μέχρι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μέχρι,
μέχρι, μέχρι. Το πρόβλημα όμως είναι ότι το Κεντρικό ΤΕΕ δεν
μπορούσε να χρηματοδοτήσει σαν ιδιοκτήτης το όλο έργο
αυτό, με αποτέλεσμα να το επιβαρυνθούμε εμείς σαν ΤΕΕ/ΤΑΚ
τον προϋπολογισμό αυτόν. Αποτέλεσμα αυτού είναι να
απομονώσουμε και να εκτελέσουμε τις επείγουσ ες εργασίες,
ούτως ώστε να μην ξαναδούμε εικόνες όπως με τους κουβάδες
εδώ, με τα νερά κι όλο αυτό το τραγικό, την τραγική εικόνα
που είναι ντροπή για μας που είμαστε μηχανικοί το σπίτι μας
να έχει αυτή την εικόνα. Τις απομονώσαμε λοιπόν και μάλιστα
προχθές είχαμε συνάντηση με μηχανικούς της Περιφέρειας,
συγκεκριμένα με την Κα Έλενα τη Σταματάκη, Αρχιτέκτονα
μηχανικό και την Κα Μαρία Σμυρνάκη μηχανολόγο, οι οποίες
θα είναι και οι επίσημα επιβλέπουσες του έργου αυτού. Ο
προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στ ις 20.000 ευρώ.
Ευελπιστούμε, στόχος μας είναι μέσα τα μέσα στου
Φλεβάρη να έχει κλείσει οριστικά το ζήτημα και να έχει τεθεί
ανάδοχος για να κλείσει το έργο αυτό.
Αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Υπάρχει άλλο μέλος από τη
Διοικούσα Επιτροπή που θέλει να θέσει θέματα ή…, να γίνει
μετά ο κύκλος των ερωτήσεων. Γι’ αυτό η δική μου
παρέμβαση.
Η συνάδελφος Ειρήνη Βρέντζου.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Θα πω…, καταρχήν θα συμπληρώσω σε σχέση
με τα πεπραγμένα της Διοικούσας, έχω μια πολύ τελευταία
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πληροφορία, έκανε πολύ αναλυτική παρουσίαση ο Μιχάλης
ούτως ή άλλως για το κτήριο. Ήδη έχει υπογραφεί έγγραφο
από την Περιφέρεια όπου θα μας ζητάνε να τους δώσουμε τα
χρήματα και να γίνει και μία μικρή αναπροσαρμογή στις τιμές
μονάδος των εργασιών, από ό,τι είπαν θα το λάβουμε
φαντάζομαι, αύριο ίσως να το έχουμε και στη Διοικούσα, για
να μπορέσουμε να προχωρήσουμε την προγραμματική.
Επίσης θέλω να συμπληρώσω σε σχέση με τον
Οργανισμό, δεν ξέρω αν αναφέρθηκες Κώστα και δεν το
άκουσα, σε σχέση με τον Οργανισμό της Περ ιφέρειας. Την
Πέμπτη γίνεται εκτελεστική επιτροπή για να εγκριθεί ο
Εσωτερικός Οργανισμός Λειτουργίας της Περιφέρειας Κρήτης,
όπου και με επαφές που είχαμε με τον Περιφερειάρχη έγινε
πρόσκληση από το Επιμελητήριο να παρευρεθούμε σε αυτή
την επιτροπή και να ενημερώσουμε για τις θέσεις που έχουμε
πάρει. Έχει συζητηθεί το θέμα και στη Διοικούσα όπου είναι
ομόφωνη απόφαση σε σχέση με την επιλογή προϊσταμένων και
το προβάδισμα που ζητάμε για τους ΠΕ Μηχανικών και έχουν
γίνει και κάποιες άλλες συζητήσεις σε σχέση με την
διάρθρωση των υπηρεσιών.
Το καινούριο είναι ότι έχουμε κάνει μια επαφή με την
Δυτική Κρήτη και στην ουσία θα εκπροσωπήσουμε αύριο, στη
13:00 που είναι εκτελεστική και τη Δυτική Κρήτη σε σχέση με
τον Οργανισμό, όπου στο πρώτο κομμάτι συμφωνούν. Για το
δεύτερο δεν έχουν κάνει αντίστοιχες επεξεργασίες, οπότε
τουλάχιστον για το πρώτο κομμάτι του προβαδίσματος θα
εκπροσωπήσουμε και τη Δυτική Κρήτη στην εκτελεστική
επιτροπή.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα αυτής της
επιτροπής, διότι όπως καταλαβ αίνετε αυτή εισηγείται μετά στο
Περιφερειακό Συμβούλιο και ελπίζω να έχουμε κάποια θετικά
αποτελέσματα.
Για το δήμο δεν έχω κάποιο νεότερο, έχουμε πει να γίνει
κάποια πρόσκληση, δεν έχουμε προχωρήσει, δεν ξέρω αν
κάποιος που είναι εδώ θέλει να πει κάτι γι α το που βρίσκεται ο
Εσωτερικός Οργανισμός του Δήμου Ηρακλείου. Έχουμε πάρει
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όμως απόφαση στη Διοικούσα να καλέσουμε και τους
συναδέλφους μας που είναι εκεί σε υψηλές θέσεις για να
κάνομε μια κουβέντα.
Τώρα θα ήθελα να πω ευρύτερα κάποια πράγματα.
Καταρχήν δεν ξέρω αν το έχετε δει, έχουν δημοσιευτεί όλα σε
επιστημονικό αρχικά επίπεδο, έχουν γίνει ΦΕΚ όλα τα
αναθεωρημένα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής, μαζί και
της Κρήτης. Είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει και στο
παρελθόν το Τεχνικό Επιμελητήριο και νομίζω μας αφορά και
σε επίπεδο έργων, αλλά και να έχουμε μια εικόνα πάνω σε
αυτό. Είχαμε συμβάλει και στη διαμόρφωση του. Επίσης
προχωράνε οι φορείς διαχείρισης σε επίπεδο χώρας, ήδη έχει
κατατεθεί σχέδιο νόμου με τους φορείς διαχείρισης.
Αναθεωρήθηκαν κ αι οι περιοχές ΝΑΤΟΥΡΑ και ειδικής
προστασίας, οπότε βρισκόμαστε, είναι σε εξέλιξη και αυτό. Δεν
ξέρω αν έχετε ενημερωθεί εδώ για την Κρήτη έχουμε δύο
φορείς διαχείρισης, αλλά δεν ξέρουμε τώρα ακριβώς. Εγώ
τουλάχιστον δεν πρόλαβα να το δω για να σας ενημερ ώσω
περαιτέρω.
Τώρα, σε κεντρικό όμως επίπεδο είχαμε πρόσφατα την
ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, δεν ξέρω αν προλάβατε πολλοί
να το διαβάσετε, γιατί δυστυχώς όλα αυτά τα πολυνομοσχέδια
κατατίθενται με διαδικασίες εξπρές και από ό,τι άκουσα ήτανε
1.500 σελίδες. Προσπαθούμε μέσω ανακοινώσεων να δούμε τι
γίνεται, το κεντρικό ΤΕΕ δεν έβγαλε καμία ανακοίνωση σε
σχέση με το τι περιλαμβάνει. Βγήκαν κάποιες ανακοινώσεις
από την ΕΜΔΥΔΑΣ και από άλλους φορείς βέβαια κοινωνικούς.
Μέσα στο πολυνομοσχέδιο αυτό πέρα από κά ποια κοινωνικά
θέματα που σίγουρα θίγουν και κάποιους συναδέλφους μας
εδώ τρίτεκνους, πολύτεκνους που κόπηκαν επιδόματα, έχουμε
την πώληση λιγνιτικών μονάδων, προχωρούν σε κάποιους
τομείς ιδιωτικοποιήσεις. Έχουμε μια αλλαγή στο κομμάτι της
απεργίας, που αφ ορά όμως επιχειρήσεις και επίσης έχουμε
την ένωση του…, κατατέθηκε δηλαδή και φαντάζομαι έχει
ψηφιστεί, δεν ξέρω όμως αν έχουν γίνει αλλαγές, διότι σήμερα
δεν μπόρεσα αν το δω αν έχει αναρτηθεί στη Βουλή, η ένωση
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του Υποθηκοφυλακείου με το Κτηματολόγιο και στη δημιουργία
τέλος πάντων αυτού του ενιαίου φορέα με μορφή Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, τουλάχιστον έτσι ήτανε στο
αρχικό σχέδιο.
Επίσης απ’ ό,τι αναγραφόταν στην ανακοίνωση της
ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ υπάρχει μέσα, ψηφίστηκε και το μητρώο
επιμετρητών δημοσίων έργων, που είχαμε πει, είχαμε
ξανασυζητήσει στο παρελθόν που αφορά ιδιώτες μηχανικούς
οι οποίοι θα κάνουν επιμετρήσεις στα δημόσια έργα.
Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη, ήταν μία πρόταση του
κεντρικού, δηλαδή το ΤΕΕ κεντρικά την ήθελε αυτή την…, είχε
κάνει μάλλον νομίζω, την είχε κάνει αυτή την πρόταση. Εμείς
εδώ διίστανται οι απόψεις. Όπως και να έχει είναι μια μεγάλη
κουβέντα για το ρόλο του μηχανικού και τη δημοσίου
υπαλλήλου και την παραγωγή τέλος πάντων των δημοσίων
έργων. Και δεν ξέρω αν υπάρχουν κι άλλα θέματα που
ενδεχομένως να μας απασχολήσουν. Κάτι ακούστηκε και για
δικαιώματα επαγγελματικά, δεν είμαι σίγουρη, δεν μπορώ να
σας το μεταφέρω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κατατέθηκε από
το Υπουργείο Παιδείας και αυτό σίγουρα μας αφορά, η
δημιουργία του Πανεπι στημίου Δυτικής Αττικής. Σας διαβάζω
από ανακοίνωση ότι σύμφωνα με το σχέδιο νόμου
απορροφάται το ΤΕΙ Αθήνας και το ΤΕΙ Πειραιά από το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και δημιουργούνται 5 νέες
σχολές και 26 νέα τμήματα. Σας διαβάζω αυτές τις σχολές
είναι, το τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
Το τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής, το τμήμα Μηχανικών
Βιομηχανίας
Σχεδίασης
και
Παραγωγής,
Μηχανικών
Τοπογραφίας
και
Γεωπληροφορικής,
Μηχανολόγων
Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών.
Εδώ λοιπόν προσπαθήσαμε να κάνουμε μια επαφή να
δούμε τι γίνεται και με το Κεντρικό της Αθήνας για το αν θα…,
καταρχήν μιλήσαμε με το Δυτικής Κρήτης για να δούμε αν
ήξερε κάτι και να κάνουμε κάποια κίνηση. Σιγή ιχθύος! Ο
Πρόεδρος ο Στασινός ούτε ανακοίνωση, ούτε στη ν ιστοσελίδα
υπάρχει, ούτε τοποθέτηση, ούτε τίποτα. Η Μωροπούλου που
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είναι καθηγήτρια στο ΕΜΠ δεν είναι η Μωροπούλου;
Αποφασίζει την επόμενη συνεδρίαση της Αντιπροσωπίας για
το θεσμικό πλαίσιο, προφανώς δεν ασχολείται, δεν ξέρω τι
γίνεται. Αλλά αυτό το λέω σε σχέση με το κεντρικό ΤΕΕ που
στο πλαίσιο δράσης λέγαμε ότι έχουμε ένα θέμα και δεν
μπορούμε να συνεργαστούμε και τι είναι αυτά και οι θέσεις
του. Πραγματικά σιγή ιχθύος, μας κάνει πολύ μεγάλη
εντύπωση. Εμείς ως Ανατολική Κρήτη προφανώς, φαντάζομαι
ότι καταρχήν και οι διαδικασίες αυτές και οι συγχωνεύσεις με
ποιο τρόπο μέσα σε μία νύχτα δημιουργία σχολών
πολυτεχνικών στην Αττική, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που
καταρχήν λέει κάποιος τι καλό που είναι αυτό το νομοσχέδιο.
Όμως πραγματικά σαν Ανατολική Κρήτη ε ίναι δύσκολο, θα
πρέπει αυτό να γίνει σε μια συνεργασία με το κεντρικό ΤΕΕ και
το κεντρικό ΤΕΕ και σε επίπεδο Διοικούσας και σε επίπεδο
Προέδρου και σε επίπεδο Αντιπροσωπείας, δεν έχει βγάλει
τουλάχιστον μέχρι στιγμής κι αν κάποιος ξέρει κάτι ας με
διαψεύσει, καμία ανακοίνωση. Εμείς ερχόμενοι σε επαφή με τη
Δυτική Κρήτη επίσης δεν ξέρουνε τίποτα. Το καταθέτω,
υπάρχει σίγουρα θέμα. Αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη και
τα ΠΔ που όλο είναι να υπογραφούν και όλο δεν
υπογράφονται, μαζί με τους Εσωτερικούς Οργαν ισμούς έχουμε
ένα θέμα που δεν ξέρουμε πού πάει, εγώ ανησυχώ πάρα
πολύ, δεν θεωρώ ότι θα πάει καθόλου θετικά. Αυτή είναι η
προσωπική μου γνώμη και έτσι τουλάχιστον φαίνεται να είναι ,
κεντρικά δεν είμαστε σε ετοιμότητα, γιατί αυτά είναι θέματα
που όσο και να τα σηκώσουμε εμείς εδώ, αν δεν ξεσηκωθεί η
Αθήνα και το κεντρικό ΤΕΕ σίγουρα τα αποτελέσματα δεν
μπορούν να είναι θετικά.
Τώρα παράλληλα βέβαια υπάρχει μια γεωπολιτική
κατάσταση δύσκολη, θα πρέπει νομίζω να μας απασχολούν και
αυτά τα θέματα, γιατί ποτέ δεν είναι ανεξάρτητα, αλλά θα
πρέπει να έχουμε τη σύνεση και την ωριμότητα και τη διάθεση
να συζητάμε και να έχουμε και χρόνο και να ξεφύγουμε από
άσκοπες διενέξεις και πραγματικά να μπούμε και σε αυτά τα
ζητήματα, γιατί νομίζω ότι οφείλουμε να το κάνουμε. Δεν είναι
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άμοιροι ούτε οι μηχανικοί, ούτε το κεντρικό, ούτε εμείς των
όποιων συνθηκών υπάρχουν και παγκόσμια με όλα αυτά που
ακούμε και βλέπουμε γύρω – γύρω. Έχουμε λίγο περάσει, εγώ
το λέω, εποχή της παράνοιας. Όπως και να έχει νομίζω ότι οι
μηχανικοί οφείλουν να είναι σε ετοιμότητα και ελπίζω και θα
κλείσω με αυτό, αυτή η χρονιά να είναι πολύ δημιουργική και
μπορούμε να πιάσουμε όσο γίνεται περισσότερα θέματα
ουσιαστικά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε τη συνάδελφο
την Ειρήνη Βρέντζου , ο Δημήτρης Ρομπογιαννάκης θα
συμπληρώσει τα θέματα.
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Μια τελευταία ενημέρωση που είναι με
τις τελευταίες εξελίξεις, έχει κατέβει ένα κλιμάκιο από το
Υπουργείο Ναυτιλίας τις τελευταίες μέρες και επισκέπτεται όλη
την Κρήτη με θέμα τον καινο ύριο νόμο τον 4504 του ’17 που
αφορά τους λιμένες, χερσαίες ζώνες, λιμενικές υποδομές
γενικότερα. Ήρθε και ο Κουρουπλής, ήρθε ο Γενικός
Γραμματέας και διάφορα διευθυντικά στελέχη από το
Υπουργείο.
Πέρα από την…, ας το πούμε ενημέρωση που κάνανε για
το νέο νόμο, μας είπανε και κάποια πράγματα γενικότερα, για
master plan, για θαλάσσιο τουρισμό, για λιμενική πολιτική.
Ένα κομμάτι όμως που θα μας απασχολήσει περισσότερο,
είναι ότι αυτή τη φορά ο νόμος αναφέρει και για νομιμοποίηση
εγκαταστάσεων και διαχωρίζει τα λιμενικά με τα κτηριακά. Άρα
λοιπόν είναι ένα κομμάτι που θα τρέξει σε όλα τα λιμάνια, γιατί
τα περισσότερα λιμάνια έχουμε μέσα και κτηριακά και πρέπει
να ξέρετε και να είμαστε προετοιμασμένοι Κώστα για την
επιτροπή που θα κάνουμε που έχει γίνει ήδη, έχ ει συσταθεί για
το νόμο για τα αυθαίρετα, είναι ότι τα κτηριακά υπάγονται στον
4178. Δεν έχουν να κάνουν με χερσαίες ζώνες, το εξαιρούνε
για κάποιο λόγο, μάλλον για κάποια πολιτική και δεν μπορεί να
θεωρείται και νόμιμος ένα λιμένας, κάτι κρύβεται, αν δεν είναι
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νόμιμες όλες οι εγκαταστάσεις που είναι σε ένα λιμένα, δεν
θεωρείται ο λιμένας νόμιμος, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να
γίνει καμία εργασία. Ούτε για απλή συντήρηση, ούτε για
θωράκιση των λιμένων, ούτε οτιδήποτε είναι αυτό, αυτό είναι
σημαντικό.
Πάντως πέρα όλων των άλλων ήτανε πολύ καλό το ότι
κατεβήκανε κάτω και κάνανε μία επίσκεψη σε πολλά λιμάνια,
σε πολλούς δήμους και μας ενημερώσανε για κάποια
πράγματα. Το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει ένα λόγο και ίσως θα
πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο και αυτό το νό μο γιατί είναι ένας
νόμος που τον περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια με το κενό που
δημιουργήθηκε με τη λήξη ορισμένων διατάξεων του 2971 του
2001. Άρα λοιπόν επειδή απασχολεί και πολλούς μηχανικούς
θα πρέπει να το κοιτάξουμε και αυτό, ίσως και στην επιτροπή
αυτή που έχετε κάνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μικρή όμως η παρέμβαση
γιατί θα έχουμε και συμπληρωματικές διευκρινίσεις.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Όχι είναι θέμα επιστημονικό γι’ αυτό για να
μην…, ναι.
Είναι συμπληρωματικό για να μην μείνουμε με την εικόνα
του τι φταίει. Φταίνε οι αποφάσεις του Συμβουλίου της
Επικρατείας που έχουν βγει και που έχουν ακυρώσει να
τεμαχίζει και να πολεοδομεί ΕΣΑΛ και το Υπουργείο Ναυτιλίας,
οπότε ήδη γι’ αυτό γίνονται και ΠΔ πλέον, οι χωροθετήσεις, τα
master plan και όχι Κοινές Υπουργικές οι Αποφάσεις ΕΣΑΛ για
να είναι νόμιμες και άρα γι’ αυτό και υπάγεται όλο αυτό στο
καθεστώς των πολεοδομικών διατάξεων κι όχι του Υπουργείου
Ναυτιλίας.
Αυτό ήθελα να διευκρινίσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε, η ερώτησή
σου αφορά ως μέλος της Διοικο ύσας να κάνεις παρουσίαση
δραστηριότητας;
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Στο βήμα, ο συνάδελφος

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ: Αγαπητή συναδέλφισσα ήθελα να σου πω κάτι
τώρα επειδή αύριο θα είσαι παρούσα στη συζήτηση του
οργανογράμματο ς. Διαβάζοντας και συζητώντας τα θέματα
όπως σου είπα, σου έδωσα και κάποια πληροφορία σχετικά με
το…, αλλά διαβάζοντας την έκθεση για τον συνήγορο του
πολίτη για τον 4495 και επειδή ψηφίζεται το οργανόγραμμα,
για το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος π ου είναι μία
υπηρεσία που προβλέπεται στον 4495 γράφει ο συνήγορος
του πολίτη: «επειδή προβλέπεται η ίδρυση των Περιφερειακών
Παρατηρητηρίων Περιφερειακής Διεύθυνσης Ελέγχου Δόμησης
που θα υπάγονται στην κάθε Περιφέρεια και Τοπικών
Παρατηρητήριων που θα υπ άγονται στην κάθε Περιφερειακή
Ενότητα, στα οποία εκχωρείται η αρμοδιότητα του ελέγχου και
της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος. Πέρα του
ζητήματος που προαναφέρθηκε ότι προκειμένου να τεθεί η
ισχύ η προαναφερόμενη διάταξη θα χρειαστεί η έκδοση
προβλεπόμενου
Προεδρικού
Διατάγματος,
τίθεται
εν
αμφιβόλου
η
δυνατότητα
επαρκούς
στελέχωσης
και
υλικοτεχνικής υποδομής της νέας δομής, σε συνδυασμό με τις
υφιστάμενες αντίστοιχες αδυναμίες των υπηρεσιών, των
Πολεοδομικών Υπηρεσιών». Εκεί πέρα λοιπόν ίσως, νομίζω
και δεν ξέρω τώρα, δεν προλαβαίνουμε στη Διοικούσα να το
συζητήσουμε, αλλά επειδή πρόκειται για μία τεράστια δομή,
κάποια πρόβλεψη θα πρέπει να υπάρχει, δηλαδή από πού θα
αντληθούνε; Το έχουνε σκεφτεί καθόλου; Γιατί εμένα η
εντύπωση που μου δώσανε είναι ό τι δεν το έχουν…, θα τους
το ξαναπούμε. Θα τους το ξαναπούμε και ίσως θα πρέπει να
το συζητήσουμε και αύριο στη Διοικούσα μία πρώτη συζήτηση
να δούμε τις κινήσεις που θα κάνουμε γιατί αυτό παιδιά θα
έρθει, στα επόμενα χρόνια θα έρθει.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Συνάδελφοι υπάρχουν
διευκρινιστικές ερωτήσεις πάνω σε αυτά που ακούστηκαν από
τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής; Ναι ο συνάδελφος
Μανώλης Καραλάκης, ο συνάδελφος ο Γιάννης Κασαπάκης
δεύτερος, ερωτήσεις, ο κ. συνάδελφος Χωραφάς, ερωτήσεις
στο βήμα για να καταγραφούνε.
ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ: Μια ερώτηση για τον κ. Βασιλείου όσον αφορά
την επισκευή του κτηρίου, απ’ ό,τι κατάλαβα εμείς είμαστε
αυτοί που πληρώνουμε. Είμαστε αυτοί που θα επιβλέψουμε ή
θα αφήσουμε να γίνει όπως συνήθως γίνεται με τα δημόσια
έργα ο χαμηλότερος πλειοδότης και μετά να τον αφήσουμε να
κάνει ό,τι καταλαβαίνει; Δηλαδή θα υπάρχει κάποια επίβλεψη
από πλευράς δικιάς μας ώστε όταν θα ανοιχτούν οι προσφορές
να αξιολογηθούν όπως πρέπει και να μην επιλεγεί ο
φθηνότερος όπως γίνεται συνήθως με τα δημ όσια έργα; Αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όλες μαζί, όλες μαζί θα
απαντηθούν, γιατί μπορεί να χρειαστεί να απαντηθείτε.
Ο συνάδελφος ο Γιάννης Κασαπάκης.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Δυο απλές ερωτήσεις. Είπατε ότι ο συνάδελφος
Πρόεδρος της Διοικούσας λείπει από τη σημε ρινή συνεδρίαση
για προσωπικούς λόγους ή για λόγους του Τεχνικού
Επιμελητηρίου;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Επαγγελματικούς λόγους.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
Δεύτερη ερώτηση, έχουν γίνει, έχουν
καταβληθεί οι αποζημιώσεις των συναδέλφων μηχανικών των
εφορευτικών επιτροπώ ν των εκλογών ή όχι; Κι αν όχι γιατί δεν
έχουν αποζημιωθεί οι συνάδελφοι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Χωραφάς το ερώτημά του.

Ο

συνάδελφος
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μιλάει

εκτός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μεταφέρω το ερώτ ημα του
συναδέλφου του Μιχάλη Χωραφά για τα πρακτικά : «Nα γίνει
μια σύντομη ενημέρωση για τις μόνιμες επιτροπές»
Από τη Διοικούσα Επιτροπή…, υπάρχει άλλη ερώτηση;
Όχι, να απαντηθούν τα ερωτήματα από το συνάδελφο τον
Βασιλείου, το τεχνικό πρώτα .
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:
Συνάδελφε όσον αφορά για το μειοδοτικό
διαγωνισμό, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, υπό την έννοια με τον
4412/2016 είναι 20.000 ο προϋπολογισμός, οπότε πάει σε
απευθείας ανάθεση με κλή ρωση, ηλεκτρονική κλήρωση.
Όσον αφορά δε την επίβλεψη του έργου, άτυπα τόσο εγώ
όσο και η Φανή η Μαράκη θα παρακολουθούμε το έργο.
Δεσμεύομαι,
ναι,
ναι,
ενώπιον
και
Διοικούσας
και
Αντιπροσωπείας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, στο ίδιο ερώτημα;
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ενώ ισχύει αυτό που είπε ο κ. Βασιλείου, δεν
απαγορεύει κανέναν να βγει με τον 117 άρθρο και να πάει σε
συνοπτικό διαγωνισμό επειδή είναι κάτω από 20.000.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
γιατί…

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Μια

στιγμή,

μια

στιγμή

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:
Δεν απαγορεύει κανείς, αντί για
απευθείας ανάθεση μπορούμε να πάμε στον συνοπτικό.

την

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ωραία,
έχουμε
τη
δυνατότητα μετά για τοποθετήσεις.
Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα ερωτήματα στο θέμα που
έθεσε πρώτο ο συνάδελφος ο Γιάννης Κασαπάκης, επειδή έχω
στο κινητό μου, και γι’ αυτό το συμβουλεύομαι, απαντώ στο
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πρώτο ερώτημα για την απουσία του Πρ οέδρου της
Διοικούσας. «Αγαπητέ Πρόεδρε – απευθύνεται σε εμένα το
έγγραφο, είναι πρωτοκολλημένο με αριθμό πρωτοκόλλου
213/17-1-18 στις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου – αγαπητέ
Πρόεδρε,
αγαπητοί
συνάδελφοι
επαγγελματικοί
λόγοι
επιβάλουν την παρουσία μου στην Πελοπόννησο από 5 -1-18
και δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να μετέχω στη σημερινή
Αντιπροσωπεία, όπως επίσης και για τους ίδιους λόγους δεν
παρέστην στην προηγούμενη. Ο Πρόεδρος Χαρωνίτης
Γιάννης».
Στο επόμενο θέμα ποιος θα απαντήσει στα θέματα που
έθεσε ο συνάδελφος Γιάννης Κασαπάκης; Ο συνάδελφος ο
Κώστας ο Μπάκιντας.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
Για τις εφορευτικές επιτροπές αν έχουν
πληρωθεί, να ενημερώσω το Σώμα ότι το έβαλα το θέμα στην
κεντρική Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου γιατί
καθυστερούν οι πληρωμές αυτ ές. Δεν γνωρίζω αν πληρώθηκαν
το Γενάρη, δεν έχουν πληρωθεί από ό,τι με πληροφορούν
τώρα. Παρότι υποσχέθηκε ο Πρόεδρος Στασινός ότι θα
έμπαινε σε άμεση προτεραιότητα. Βέβαια να σας πω ότι το
ΤΕΕ βρίσκεται σε δραματική οικονομική κατάσταση και δεν
ξέρω αν έχει τη δυνατότητα να τα πληρώσει αυτή τη στιγμή.
Αυτό που είπαν είναι ότι, θα δώσουν προτεραιότητα αλλά αυτό
ήθελα να πω κυρίως, αλλά θα συμψηφιστούν με τυχόν χρέη
των μελών στις.., για τις εισφορές στο Τεχνικό Επιμελητήριο.
Εκτιμώ ότι πληρώθηκαν τώρα το Γ ενάρη ναι. Τώρα τον Γενάρη
ξέρω ότι δόθηκαν κάποια χρήματα και νομίζω ότι ήτανε και
στους δικαστικούς οι οποίοι πίεζαν με διάφορους τρόπους και
δεν ήξερα τα μέλη των εφορευτικών αν το έκαναν, εντάξει,
ελπίζω ότι θα γίνει εντός του μήνα πάντως.
Α, και το άλλο ερώτημα από τον Μιχάλη το Χωραφά για
τις μόνιμες επιτροπές γιατί δόθηκε η παράταση, το είχαμε
συνάδελφε εξαρχής αποφασίσει στη Διοικούσα, εκτιμήσαμε ότι
να το κάνουμε σε δόσεις. Έχει συμμετοχή, όχι μεγάλη έχει
όμως συμμετοχή αρκετή και δεν είχαμε απλά προσδιορίσει τις

Συνεδρίαση 5

η

επαναληπτικ 17

ης

Ιανουαρίου

2018

σελίδα

32

ημέρες πόσο θα δώσουμε, τώρα δώσαμε αυτές και επειδή ήταν
και οι εορτές μέσα σε αυτό το διάστημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ευχαριστούμε, υπάρχει
μέλος της Αντιπροσωπείας ο οποίος θέλει να κάνει εισήγηση
επί των θεμάτων; Να εκθέσει απόψει ς; Όχι, υπάρχει κάποια…,
ο συνάδελφος ο Μιχάλης Χωραφάς, υπάρχει άλλος; Δεν θα
κλείσει ο κατάλογος για να έχουμε δυνατότητα να το
χειριστούμε. Ωραία, ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο Χωραφάς
πέντε λεπτά.
ΧΩΡΑΦΑΣ: Καλή χρονιά κι από μένα συνάδελφοι, υγεία και
ευτυχία στις οικογένειες σας, επαγγελματική επιτυχία εύχομαι
κι ό,τι καλύτερο.
Θα ξεκινήσω από τις μόνιμες επιτροπές, χαίρομαι που
υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, απλά δίνοντας παράταση
δείχνουμε ότι δεν πολυσεβόμαστε αυτούς που έσπευσαν να
κάνουν την αίτηση εγκα ίρως και θα το καταλάβαινα βεβαίως αν
δεν υπάρχει συμμετοχή για λόγους ανάγκης, αλλά από τη
στιγμή που υπάρχει μεγάλη συμμετοχή…
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Εγώ δεν είπα μεγάλη συμμετοχή.
ΧΩΡΑΦΑΣ: Ρώτησα αν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, ωραία,
καταγράφεται πιο σωστά, Πρόεδρε υπάρχει μέτρια ας πούμε
συμμετοχή.
Τώρα εγώ επειδή δεν θέλω να παίρνω και πολλές φορές
το λόγο γι’ αυτό θα κάνω τώρα ένα σχόλιο για το ζήτημα του
Γιάννη του Κασαπάκη. Δεν γίνεται να ζητά κάποιος να μιλήσει
και να ψάχνουμε τον κανονισμό και να λέμε να μιλ ήσει ή να
μην μιλήσει τι λέει ο κανονισμός κ.τ.λ. έτσι; Ούτε μισή ώρα
μιλούσε, ούτε είναι ότι έχει καταχραστεί το χρόνο και να τον
επιπλήξουμε. Και δεύτερο σχόλιο ότι θα έπρεπε να υπάρξει
μια απάντηση για τα στοιχειώδη, δηλαδή δεν ξέρω τι θα
μελετήσει το Προεδρείο, αλλά το να ξέρει αν κάποιος έλαβε
την πρόσκληση ή δεν την έλαβε πρέπει να το ξέρει. Το αν έχει
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πρωτοκολλημένη μια αίτηση που να ενημερώνει ότι δεν
λαμβάνει προσκλήσεις πρέπει να το ξέρει. Το αν υπάρχουν
πρακτικά αναρτημένα πρέπει να το ξέρει, αλλ ά τέλος πάντων
μελετήστε αυτά που χρήζουν μελέτης για να τα απαντήσετε την
επόμενη φορά. Νομίζω ότι δεν βοηθούμε τη λειτουργία
λέγοντας ότι ουδέν σχόλιο σήμερα και θα τα πούμε την
επόμενη φορά.
Διοικούσα, αρχίζει τώρα να γίνεται συνήθεια αυτό έτσι;
Και δεν είναι ωραίο παιδιά, πρέπει εδώ να λέμε για τις
διαδικασίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου και να λέμε τα καλά,
να λέμε και τα άσχημα. Δεν γίνεται να ερχόμαστε εδώ και να
μην έχουμε ένα γραπτό κείμενο όπως έχουμε από τότε που
εγώ έχω μπει τουλάχιστον δέκα χρό νια, έντεκα που είμαι εδώ
πέρα, υπήρχε πάντα ένα γραπτό κείμενο εκεί πάνω, δεν
χρειάζεται να είναι μακροσκελές, που να διαβάζουν όλα τα
μέλη τι έκανε η Διοικούσα. Τώρα ξεκίνησε το χόμπι αυτό,
ελπίζω ότι ήτανε στιγμιαίο λάθος που λέμε.
Τώρα να πούμε και ορ ισμένα ακόμα χιουμοριστικά. Λέει η
Ειρήνη ότι τέτοιες ενέργειες δεν αφήνουν το ΤΕΕ/ΤΑΚ να
παίξει το ρόλο του σαν την παρέμβαση του Γιάννη, έτσι νομίζω
να τα αντιμετωπίζουμε λίγο τα θέματα πιο σοβαρά. Δεν
υπάρχει κανείς εδώ που να εμποδίζει ο ρόλο του ΤΕΕ/Τ ΑΚ
Πρόεδρε. Ευχαρίστως Ειρήνη να πεις, κι ότι με κάθε τρόπο θα
καταφέρουμε το ΤΕΕ να κάνει έργο κόντρα, δεν ξέρω σε
ποιους έτσι; Να δούμε σε ποιους θα κάνει έτσι;
Να συνεχίσω με τα υπόλοιπα χιουμοριστικά γιατί καλό
είναι να γελάμε και λίγο με τα θέματα, καλά τα σοβαρά θέματα
αλλά εδώ τόσα χρόνια μας φταίγανε οι κυβερνήσεις.
Ψηφίζονταν αυτό, α, η κυβέρνηση, πάμε γρήγορα απεργία,
Πρόεδρε να ψηφίσουμε απεργία να βγούμε να κάνουμε
διαδηλώσεις. Τώρα ξαφνικά παιδιά οι νόμοι δεν είναι ωραίοι
αλλά δεν φταίει η κ υβέρνηση, το ΤΕΕ, το κεντρικό ΤΕΕ δεν
έχει πάρει θέση. Έτσι λοιπόν να δούμε λίγο πιο σοβαρό το
ρόλο μας και κυρίως τις τοποθετήσεις που κάνουμε από το
βήμα. Έχουμε και…, όσοι έχουν τέλος πάντων έχουν και
σοβαρό ρόλο μες στο Επιμελητήριο, να φροντίζουν οι
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τοποθετήσεις τους να είναι λίγο πιο υπεύθυνες. Να θυμούνται
το παρελθόν τους, όσοι δεν είναι χθεσινοί. Αυτοί που είναι
χθεσινοί, ήρθαν σήμερα, έχουν δικαίωμα να τα παρουσιάζουν
και να τα νομίζουν όπως θέλουν και να αφήσουμε το κεντρικό
ΤΕΕ να κάνει τη δουλε ιά του που αντικειμενικά το επάγγελμά
μας είναι το μόνο το οποίο έχει κατοχυρώσει πράγματα μέσα
σε αυτά τα δύσκολα χρόνια και το αναγνωρίζουν όλα τα άλλα
επαγγέλματα. Εμείς όμως μας αρέσει, το έχω ξαναπεί από
αυτό το βήμα να λιθοβολούμε το κεντρικό ΤΕΕ για να μην πω
να λιθοβολούμαστε και μεταξύ μας.
Αναφέραμε ότι αντί να ασχοληθεί με άλλα θέματα το
κεντρικό ΤΕΕ έχει θέμα το θεσμικό πλαίσιο. Όποιος νομίζει ότι
δεν πρέπει να το έχει και όποιος συμφωνεί με το σημερινό
θεσμικό πλαίσιο να βγει να πει, εγώ θέλω αυτό το πλαίσιο να
συνεχιστεί γιατί αυτό με εκφράζει και αυτό εκφράζει το Τεχνικό
Επιμελητήριο σήμερα έτσι;
Επίσης κάτι τελευταίο για το φίλο το Γιάννη τον Πρόεδρο,
επαγγελματικοί λόγοι δικαιολογούν την απουσία σήμερα και
στην προηγούμενη συνεδρίαση ή κα ι γενικότερα; Δεν το έκανα
ερώτηση γιατί δεν είναι εδώ ο Γιάννης να απαντήσει και ούτε
θέλω απάντηση από κάποιον, αλλά αν τουλάχιστον
γνωρίζουμε αν μπορεί να είναι πίσω στα καθήκοντα του
σύντομα καλό είναι να το ξέρουμε.
Σας ευχαριστώ και πάλι καλή χρονιά .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Άλλος συνάδελφος με
τοποθέτηση; Ο συνάδελφος Γιάννης Κασαπάκης. Πέντε λεπτά.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Καταρχήν συγγνώμη για το ύψωμα το τόνου
της φωνής, αλλά είναι μια κραυγή αγωνίας για το πού όλοι
εμείς σιγά – σιγά πάμε το ΤΕΕ.
Όσον αφορά για το θέμα των επιτροπών, η εμπειρία
δείχνει ότι πολλοί συνάδελφοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον και στο
τέλος άνθρακας ο θησαυρός. Η εμπειρία επίσης δείχνει ότι
κάποιοι συνάδελφοι από το παρελθόν χρησιμοποιούσαν τις
επιτροπές, να μου επιτρέψετε την έκφραση ν α πω ότι
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κολλούσαν ένσημα για να τα έχουν έναντι άλλων συναδέλφων,
ειδικά δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι ερχότανε και λέγανε
δώστε μου μια βεβαίωση ότι υπήρξα μέλος της τάδε επιτροπής
και στις ενδεχόμενες κρίσεις αυτό να θεωρείται προσόν.
Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να προσέχουμε αυτά διότι είναι
κάπως…, δεν είναι ισομερές ότι κάποιος ο οποίος
παρουσιάζεται, λέει ότι είναι μέλος και μετά στο τέλος να
ζητάει βεβαίωση σε κάτι το οποίο ναι μεν εκδήλωσε
ενδιαφέρον, αλλά ποτέ δεν πάραξε έργο.
Είναι κάποιες
λεπτομέρειες οι οποίες τα χρόνια όλα αυτά μας οδήγησαν να
ξέρουμε και ίσως και αυτά οδηγούν σιγά – σιγά σε παρακμή
είτε μας αρέσει να το παραδεχθούμε είτε όχι, αυτό που λίγο
πολύ όλοι λέμε ότι αγαπάμε.
Όσον αφορά τώρα το Επιμελητήριο και τον τρόπο
λειτουργίας του, συνάδελφοι το Επιμελητήριο έχει μια συνέχεια
το χθες, το σήμερα, το αύριο. Ορισμένα πράγματα πρέπει να
τα δούμε με ειλικρίνεια και ειλικρίνεια πάνω από όλα είναι ότι,
καλά είναι να ανακατευόμαστε, να μας δίνουνε συγχαρητήρια
όταν εκλεγόμαστε, αλλά δεν εί ναι και κορόιδα όσοι αυτοί οι
οποίοι έρχονται, οργανώνουν τη ζωή τους ότι να έχουν, ότι τη
συγκεκριμένη μέρα υπάρχει Αντιπροσωπεία και οργανώνουν
τη ζωή τους με τέτοια. Υπάρχει άτομο το οποίο έχει κοπέλια
και διοργανώνει ολόκληρη για να είναι εδώ τη συγκεκ ριμένη
μέρα και κάποιοι άλλοι ούτε καν παρουσιάζονται. Αν κάποιοι
συνάδελφοι κρίνουν ότι δεν μπορούνε, πολύ ευχαρίστως να
παραιτηθούνε, υπάρχουν δόξα το Θεό οι επόμενοι οι οποίοι θα
μπορούν να προσέλθουνε και έτσι να έρθουν και νέα στελέχη,
διότι τα ακούω συνέχεια από συναδέλφους, ειδικά νέους οι
οποίοι θέλουν να προσφέρουνε, από όλες τις παρατάξεις. Δεν
τοποθετούμαι να πω η μια παράταξη ή η άλλη. Συνάδελφοι δεν
μπορείτε, πηγαίνετε σπίτια σας, αφήστε τους νέους οι οποίοι
έχουνε διάθεση. Και αυτό που είπα συ νάδελφοι μην αφήνετε
τις γιαγιάδες σας και τους παππούδες σας να σχεδιάζουνε το
μέλλον το δικό σας. Εγώ συνάδελφοι καλά ή κακά είμαι χρόνια
εδώ, περάσανε άτομα τα οποία επανειλημμένα είχαν εκλεγεί
και μια φορά ο ήχος της φωνής τους δεν καταγράφηκε στα
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πρακτικά. Ε, μα αυτό τότε τι είναι; Δεν είναι κοροϊδία ή του
ίδιου τους του εαυτού. Για ποιο λόγο; Κανένας με το ζόρι δεν
θέλει, όλοι λίγο πολύ έχουμε τις δουλειές μας, λέμε ότι
αγαπούμε, ναι, αλλά απόδειξε το κιόλας. Αφήνεις τη γιαγιά σου
να κουβεντιάζει για το μέλλον σου και να μην σέβεσαι και τον
ομιλητή. Πόσες φορές εδώ και παλιά ερχότανε όλοι, τι κάνεις,
τι δεν κάνεις και αφήνανε και ή μιλούσε ή δεν μιλούσε ο
ομιλητής το ίδιο του έκανε. Ο ίδιος ο εκπρόσωπος της
παράταξης του μιλούσε στο βήμα και ο άλλος απ ό κάτω το
ψιλό του και το χοντρό του. Ε, είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα
και θέλουμε να λέμε μετά ότι είμαστε μηχανικοί και μας φταίνε
πάντα οι άλλοι κι εμείς δεν φταίμε. Αυτά και μόνο, τίποτα
παραπάνω. Εάν νομίζουμε ότι μπορούμε να δουλέψουμε,
αλλιώς να πάμε στα σπίτια μας. Ο καθένας ας βάλει κάποια
ερωτήματα στον εαυτό του.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Άλλος συνάδελφος; Ο
Αναγνώστου στο βήμα, ο συνάδελφος ο Αναγνώστου στο
βήμα. Πέντε λεπτά.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Πρακτικό θέμα για την αίθουσα, ο διάδρομος
εδώ πρέπει να είναι πιο μεγάλος, διότι για τον άλφα ή βήτα
λόγο χρειαστεί να βγούμε έξω, έξοδος κινδύνου δεν υπάρχει,
θα κατά ξευτιλιστούμε όταν ο ένας θα καταπλακώσει τον άλλο
σε έκτακτη ανάγκη. Άρα λοιπόν παρακαλώ φροντίστε την
επόμενη φορά ο διάδρομος ο εσωτερικός τουλάχιστον να είναι
ελεύθερος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εξαιτίας των τοποθετήσεων πιο πολύ βγήκα
να τοποθετηθώ κι εγώ, αλλιώς δεν είχα κανένα σκοπό. Όμως
πρέπει εδώ λίγο να βάλουμε και κάποια πράγματα νομίζω στη
θέση τους. Δηλαδή θα ξεκινήσω από το έργο των μόνιμων
επιτροπών και την ιδιοτέλεια των συναδέλφων.
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Πρώτον κατά τα παρελθόντα έτη δεν έχουν εργαστεί ή
παράξει έργο όλες οι επιτροπές, όμως να ισοπεδώνουμε το
έργο των μόνιμων επιτροπών κατά το παρελθόν, το οπο ίο έχει
καταγραφεί, είναι νομίζω λίγο άκυρο και άστοχο και για τους
συναδέλφους
που
καλούμε
εθελοντικά
να
δηλώσουν
συμμετοχή σε αυτές τις επιτροπές.
Δεύτερον, πολύ καλά κάνει ο Μιχάλης ο Χωραφάς ο
συνάδελφος και λέει ότι αυτοί που ήτανε εντάξει στο
χρονοδιάγραμμα το αρχικό είναι ίσως λίγο ριγμένοι. Όμως πάλι
η ουσία είναι που μετράει και η ουσία είναι ότι αν αυτή τη
στιγμή έχεις 50 αιτήσεις και χρειάζεσαι 70 άτομα δεν έχουμε
κανένα λόγο να συστήσουμε ελλιπές επιτροπές. Έτσι
τουλάχιστον εγώ σε σχέση με τον Αντιπρόεδρο μπορώ να πω
κάποια πράγματα με το όνομα τους έτσι;
Παρακάτω, ναι θέλω να πω ρε παιδί μου, θα σας πω,
εγώ μπορώ να σας πω ναι είμαστε 50 θέλουμε 70, καλό είναι ο
Κώστας που το αποφεύγει έτσι να το κάνει. Δεν χρειάζεται έτσι
κι αλλιώς, δεν χρειά ζεται να καταλήξουμε εκεί τέλος πάντων
αυτό θέλω να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι ο εισηγητής να
κάνει την τοποθέτησή του, μην γίνεται διάλογος από το Σώμα,
μπορούμε να μιλήσουμε από του βήματος.
Συνέχισε.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Επίσης στην όλη διαδικασ ία, γιατί άκουσα
τώρα εδώ ότι όλοι θέλουμε να παραχθεί έργο, να κάνουμε
πράγματα για το ΤΕΕ, να κάνει πράγματα το ΤΕΕ για τους
συναδέλφους, για το κύρος του, για τέλος πάντων για ό,τι
ακούστηκε. Αυτό δεν είναι συζήτηση να την κάνουμε σε κάθε
Αντιπροσωπεία, δηλαδή δεν θα βγαίνει εδώ ο καθένας μας να
λέει και να επιβεβαιώνει ότι είμαστε παρόντες και θα
βοηθήσουμε και μετά να έχουμε να υπογράφουμε γράμμα
κενό. Να το κάνουμε κιόλας, όχι να το λέμε μόνο στο βήμα.
Συγγνώμη δηλαδή που γίνομαι κακός, αλλά κάποια στ ιγμή
πρέπει να σταματήσει κι όλο αυτό γιατί δεν έχει άδικο ο
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συνάδελφος που είπε, τι κάνουμε εδώ; Εσωτερικούς
διαπληκτισμούς; Ανταλλάσουμε τα ξίφη μας; Τι κάνουμε; Έργο
παράγουμε ή κατηγορεί ο ένας τον άλλο, να καταλάβω.
Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ευχαριστούμε, άλλος
συνάδελφος να τοποθετηθεί; Όχι, υπάρχει δευτερολογία από
πλευράς της Διοικούσας; Ναι, ο συνάδελφος ο Κώστας
Μπάκιντας.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Καταρχήν να πω ότι με το όνομα τους λέω τα
πράγματα απλά δεν ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό των μελών
τώρα έτσι; Εκτιμώ ότι αυτή τη στιγμή έχουν συμπληρωθεί τα
μέλη, ο αριθμός που απαιτείται. Δεν ξέρω ακριβώς η υπηρεσία
πρέπει να μας πει και το ίδιο θέλω να πω και για τα αντίγραφα
της ενημέρωσης, κάποιο θέμα με την υπηρεσία δεν τα έχουμε,
αλλά το έντυπο Μιχάλη ή τανε έτοιμο.
Τι να πει κανένας, τώρα χωρίς λόγο προσπάθησε τώρα ο
συνάδελφος ο Χωραφάς μαζί με τον Κασαπάκη, στηρίζοντας ο
Χωραφάς τον Κασαπάκη να μας πουν τι; Καταρχήν ο Μιχάλης
άρχισε διάφορες εκφράσεις που ειπώθηκαν να τις παραποιεί.
Δεν είπε κανένας ο ύτε ότι δεν φταίει η κυβέρνηση και φταίει το
κεντρικό ΤΕΕ για το νομοσχέδιο, ποιος το είπε αυτό το πράγμα
τώρα; Μόνο ο Χωραφάς το είπε εδώ πέρα αυτό το πράγμα και
όλη την καλή διάθεση έχουμε να συζητήσουμε σοβαρά και να
κάνουμε πράγματα, αλλά όταν αυτό το πράγμα συμβαίνει άλλα
να λέμε, άλλα να μεταφέρουμε δεν μπορώ να το καταλάβω
αυτό. Τι μας είπε δηλαδή ο Μιχάλης; Μας είπε εκτός αυτή την
παραποίηση που έκανε σε διάφορα πράγματα, υπερασπίστηκε
το ΤΕΕ κεντρικά βέβαια, να υπερασπιστούμε το ΤΕΕ κεντρικά
έτσι; Είπε ότι εμείς στηρίζουμε την κυβέρνηση και
κατηγορούμε το ΤΕΕ και τι άλλο; Για την απουσία του
Χαρωνίτη.
Ο Κασαπάκης είπε ότι το ΤΕΕ είναι τσίρκο, το ΤΕΕ/ΤΑΚ
επειδή χρησιμοποιεί mail στις προσκλήσεις. Αυτά παιδιά το
2018 να είναι αυτά τα…, μακάρι να είν αι αυτά τα προβλήματα,
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δηλαδή πραγματικά των μηχανικών να είναι αυτά τα
προβλήματα,
ότι
ενημερωνόμαστε
μέσω
e-mail.
Και
εγκαλούμαστε θεσμικά από ποιον Μιχάλη εγκαλούμαστε
θεσμικά; Από την παράταξη που την προηγούμενη βδομάδα
την κοπάνησε και σκόπιμα δεν ήρ θε εδώ; Έτσι σέβεται το
θεσμό της Αντιπροσωπείας; Συνεννοηθήκατε να μην έρθετε;
Χωρίς λόγο, μια παράταξη αποφασίζει να μην έρθει στην
Αντιπροσωπεία χωρίς λόγο και εγκαλεί θεσμικ ά τους άλλους,
αυτό δεν το καταλαβαίνω και έχει γίνει και στη Διοικούσα
πρόσφατα. Χωρίς λόγο, δεν μπορώ να καταλάβω, ούτε έγινε
κάτι, υπήρξε κάποιο συμβάν; Κάτι που δεν ξέρουμε; Να μας
ενημερώστε σχετικά αν είναι. Ξέρουμε ότι δεν υπήρχε και
ξέρουμε ότι απλά υπήρξε μια συνεννόηση από εσάς να μην
έρθετε. Μας το είπατε, μας το είπε ο Κω νσταντακόπουλος.
Λέμε λοιπόν ότι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι, συνάδελφε αν
θέλεις να…, δυο λεπτά θα δοθούνε μετά.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: …αποφασίζει μία παράταξη να μην έρθει στην
Αντιπροσωπεία χωρίς λόγο, επειδή λέει κάποιοι δεν
μπορούσαν είπαν αποφασίσαμ ε να μην έρθει κανένας μας. Η
παράταξη αυτή δεν μπορεί να μιλάει για το πώς λειτουργεί η
Αντιπροσωπεία έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μικρές δευτερολογίες, δεν
υπάρχει, είναι φανερό ότι θα ακουγότανε το όνομα διότι έγινε η
πρωτολογία επί του συγκεκριμένου . Τι αφορά η ένσταση; Για
την παράταξη;
(Δεν αποδίδεται καθαρά)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δεν έθεσε θέμα ασθένειας.
(Δεν αποδίδεται καθαρά)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, συνάδελφοι το θέμα
θεωρείται περαιωμένο και για τον συνάδελφο Γιάννη
Κασαπάκη, διότι απάντησε επί του προσωπικού.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
μικροφώνου)

(δεν

αποδίδεται

καθαρά ,

μιλάει

εκτός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Απάντησε το μέλος της
Διοικούσας Επιτροπής όπως έκρινε σκόπιμο.
(Δεν αποδίδεται καθαρά)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Προεδρείο, το Προεδρείο.

Το

Προεδρείο

είπ α,

το
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ΘΕΜΑ 3 ο
Έλεγχος - Ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ΔΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το 3ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης επειδή δεν έχει τεθεί αντίστοιχο αντικείμενο,
θεωρείται ότι δεν υφίσταται.
Στο 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ναι παρακαλώ.
(Δεν αποδίδεται καθαρά)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Η πληροφορία που μετέφερε
πρέπει να διευκρινιστεί; Μόνο σε αυτό όμως να μην
δημιουργηθεί θέμα, επί του συγκεκριμένου, μην ανοίξει
κύκλος, σε παρακαλώ πάρα πολύ συνάδελφε. Δύο, δεν θα
γίνει.
(Δεν αποδίδεται καθαρά)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι η συζήτηση είχε
ενδιαφέρον, οι απόψεις ανταλλαχθήκανε από του βήματος, να
συνεχιστεί η διαδικασία με τον ίδιο τρόπο, όχι ανάμεσα στα
έδρανα από το κοινό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε
όλους, καλή χρονιά.
Όντως το πρωί της προηγούμενης συνεδρίασης πήρα
τηλέφωνο την Ειρήνη τη Βρέντζου και το Γιάννη τον Σχινά,
ενημέρωσα ότι για λόγους υγείας, ταξιδιών κ.τ.λ. 13 από τα 16
μας μέλη δεν θα ήταν δυνατόν να παραβρεθούν. Θεώρ ησα
σκόπιμο να ενημερώσω τους συναδέλφους ώστε κάποια άτομα
ειδικά οι συνάδελφοι του Λασιθίου να ειδοποιηθούν ώστε να
μη ταλαιπωρηθούν εξαιτίας μας. Δεν ήτανε μία κοπάνα έτσι;
Κοπάνα όταν έχεις κάποιο λόγο που δεν έρχεσαι Κώστα δεν
είναι κοπάνα.
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Αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι, συνάδελφοι οι
τοποθετήσεις έχουνε…, το Σώμα κρίνει δεν χρειάζονται
διευκρινίσεις και παρακαλώ όλα τα μέλη, ευχαριστώ.
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ΘΕΜΑ 4 ο
Κατάρτιση Πίνακα Εισηγητών του Πειθαρχικού Συμβουλίου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Το επόμενο θέμα της
ο
ημερήσιας διάταξης, το 4 , αφορά τον ορισμό μελών,
εισηγητών μάλλον, συγγνώμη, του Πειθαρχικού Συμβουλίου
του τμήματος του ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης.
Η διαδικασία όσον αφορά τον ορισμό , τον κατάλογο των
εισηγητών που ορίζεται από την Αντιπροσωπεία τ ου τμήματος,
πρέπει να περιλαμβάνει δέκα τουλάχιστον μέλη. Ως ελάχιστο
προσόν τίθεται η 10ετία από κτήσεις άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος. Υπενθυμίζω στα μέλη της Αντιπροσωπείας ότι
το Πειθαρχικό Συμβούλιο αντλεί τους εισηγητές με αντίστοιχη
απόφασή του από αυτόν τον πίνακα και καλώ τα μέλη της
Αντιπροσωπείας να προτείνουν συναδέλφους με αντίστοιχα
προσόντα. Έχουν έρθει ήδη οι προτάσεις στο Προεδρείο, αν
υπάρχει κάποια άλλη αυτή τη στιγμή να έρθει πριν τις
αναγνώσω
όλες
μαζί.
Υπάρχει
πρόταση
από
τους
παριστάμενους στην αίθουσα για εισηγητή του Πειθαρχικού
Συμβουλίου; Όχι.
Διαβάζω τους αντίστοιχους εισηγητές όπως έχουν
προταθεί. Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας, Καναβάκης Σταύρος,
Μπελιμπασάκης Στέφανος, Νεονάκης Ιωάννης, Νικολαΐδης
Εμμανουήλ, Φανουράκης Ιωσήφ, Φιλίππου Κ ωνσταντίνος,
Χαρά Τριαματάκη, Γεώργιος Βιδάκ ης, Μανώλης Φραγκιαδάκης,
Γεώργιος Αγαπάκης, θα το εκφωνήσουμε και θα μου τα θέσετε
αυτά, Παντερής Εμμανουήλ, Βοσκάκης Εμμανουήλ, Μπικάκης
Ευάγγελος, Καραλάκης Εμμανουήλ, Χατζηβασίλης Χάρης. Με
την επιφύλαξη τυχό ν μη πλήρωσης του κριτηρίου, μη
πλήρωσης του κριτηρίου της 10ετίας, ένας έκαστος εκ των
συναδέλφων που ακούστηκε τίθεται προς ψηφοφορία από το
Σώμα και για επίσπευση της διαδικασίας θα ξαναδιαβάσω τον
κατάλογο. Όπου υπάρχει συναίνεση όλων θα προχωρώ, όπου
υφίσταται διαφοροποίηση , ναι;
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(Δεν αποδίδεται καθαρά)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι εννοείται και τα ομότιμα
μέλη, δεν διάβασα το υπόλοιπο άρθρο. Περιλαμβάνονται από
10ετή εμπειρία και τα επίτιμα μέλη του Επιμελητήριο, τα
ομότιμα, συγγνώμη.
Επειδή έχουν έρθει με την μέριμνα των παρατάξεων τα
ονόματα, το Προεδρείο συμπεραίνει ότι έχει υπάρξει συναίνεση
των συναδέλφων. Έτσι κι αλλιώς η εμπειρί α του συναδέλφου
του Γιάννη Κασαπάκη το γνωρίζει, ότι με τη συναίνεση τους
είναι εισηγητές έτσι κι αλλιώς. Άρα ο πίνακας πρέπει να
καταρτιστεί να είναι τουλάχιστον δέκα για να είναι νόμιμος και
θα αναγνώσω τα ονόματα με την αφαίρεση του … Ποιος
ειπώθηκε ότι…
(Δεν αποδίδεται καθαρά)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Λοιπόν ένας – ένας θα
αναγνωστεί, αν υπάρχει διαφοροποίηση από συναίνεση…, ναι.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Θα ήθελα να πω ότι εφόσον τα προτείνουν οι
παρατάξεις εμείς δεν έχουμε αντίρρηση για τα μέλη αυτά,
όμως θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να βάλουμε μία
επιφύλαξη, η επιφύλαξη είναι για τυχόν θέματα ασύμβατα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩ ΠΕΙΑΣ: Ναι το είπα, το είπα.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Όπως ας πούμε του συναδέλφου του Βιδάκη, αν
προκύψει και κάποιου άλλου…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπάρχει.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Μα

δεν

υπάρχει,

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Α, δεν υπάρχει το όνομα, συγγνώμη.

δεν
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Διευκρινίζω στο Σώμα ότι
επειδή δεν έχουμε πρόσβαση αυτ ή τη στιγμή στο μητρώο και
στην τυχόν…
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Μπορεί να υπάρξει και άλλο θέμα Πρόεδρο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Με την επιφύλαξη…
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Του κριτηρίου της 10ετίας,
της εγγραφής ως ομότιμα μέλη στο Επιμελητήριο και τυχόν
άλλου λόγου που θα ενημερωθεί το Σώμα ότι υφίσταται αυτός
ο λόγος, ο κατάλογος θα είναι όπως σήμερα έχει αναγνωστεί.
Επομένως θα αναγνώσω τα ονόματα, όπου υφίσταται
διαφοροποίηση οποιουδήποτε είδους δ ηλαδή παρόν κ.τ.λ.
όπως προβλέπεται από τη διαδικασία για τις αποφάσεις της
Αντιπροσωπείας, να το επισημαίνετε και θα σταματήσω να
σημειωθεί.
Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας ομόφωνα δεκτός, Καναβάκης
Σταύρος ομόφωνα δεκτός, Μπελιμπασάκης Στέφανος ομόφωνα
δεκτός, Νεονάκης Ιωάννης ομόφωνα δεκτός, Νικολαΐδης
Εμμανουήλ ομόφωνα δεκτός, Φανουράκης Ιωσήφ ομόφωνα
δεκτός, Φιλίππου Κωνσταντίνος ομόφωνα δεκτός, Χαρά
Τριαματάκη ομόφωνα δεκτή, Γεώργιος Βιδάκης ομόφωνα
δεκτός, α, ο Βιδάκης Γεώργιος έχει κώλυμα, κώλυμα
εκλογιμότητας, ναι δεν…
(Δεν αποδίδεται καθαρά)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Η Τριαματάκη δεν έχει
αντίστοιχο πρόβλημα, Βιδάκης Γεώργιος έχει κώλυμα δεν
επιλέγεται,
Μανώλης
Φραγκιαδάκης
ομόφωνα
δεκτός,
Γεώργιος Αγαπάκης ναι με δική του παράκληση αποσύρεται,
Παντερής Εμμανουήλ ομόφωνα δεκτός, Βοσκάκης Εμμανουήλ
ομόφωνα δεκτός, Μπικάκης Ευάγγελος ομόφωνα δεκτός,
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Καραλάκης Εμμανουήλ ομόφωνα δεκτός και Χατζηβασίλης
Χάρης ομόφωνα δεκτός.
Η λίστα με τις επιφυλάξεις που ήδη έχουν αναφερθεί έχει,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.., 1, 2, ,3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
μέλη, ωραία.
Με την επικύρωση του πίνακα των εισηγητών του
Πειθαρχικού Συμβουλίου ολοκληρώνεται το 4 ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, αν υπάρξουν διαφοροποιήσεις θα
ενημερωθεί το Σώμα στην επόμενη συνεδρ ίαση ή με αντίσ τοιχο
ηλεκτρονικό μήνυμα για να επιταχυνθεί και η διαδικασία.
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ΘΕΜΑ 5 ο
Αλλαγέ ς και τροποποιήσεις θεσμικού πλαισίου ΤΕΕ
(ενημέ ρωση)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το 5 ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης αφορά Αλλαγές και τροποποιήσεις θεσμικού πλαισίου
ΤΕΕ (ενημέρωση), έχει ήδη διανεμηθεί ηλεκτρονικά στα μέλη
της
Αντιπροσωπείας
το
αντίστοιχο
υλικό
το
οποίο
διαβιβάστηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή. Την παρουσίαση
του θέματος θα την κάνει ο συνάδελφος Κώστας ο Μπάκιντας
που θα έρθει πρώτος το βήμα και θα ακολουθήσει η
Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής η συνάδελφος η Ειρήνη
η Βρέντζου.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Συνάδελφοι το θέμα το προτείναμε να μπει στην
Αντιπροσωπεία για ενημέρωση διότι έγινε μία προσπάθεια από
το ΤΕΕ, την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ να τροποποιηθεί η
θεσμικό πλαίσιο λίγο ξαφνικά χωρίς να έχουμε ενημέρωση
σοβαρή και χωρίς να έχει υπάρξει διαβούλευση για το θέμα.
Πράγματι εκτιμώ ότι το θεσμικό πλαίσιο χρειάζεται
τροποποίηση, σε πολλά θέματα είναι μη λειτουργικό,
αναχρονιστικό θα έλεγα, όπως μια που το συζητούσαμε πριν
για το Πειθαρχικό Συμβούλιο, όπου και οι αμοιβές των
εισηγητών
είναι…,
είτε
δεν
προβλέπονται
είτε
είναι
εξευτελιστικές, όπως και οι ποινές που προβλέπονται.
Παράδειγμα προβλέπεται ποινή 1.000 δραχμές έτσι; Τρία
ευρώ, έως δέκα χιλιάδες νομίζω δραχμές, 30 ε υρώ. Δεν μπορώ
να το κρίνω αυτό αν ήταν εξωφρενικό όταν ψηφίστηκε, το
σίγουρο είναι ότι πράγματι χρειάζεται τροποποίηση. Όμως η
τροποποίηση αυτή πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει μαζί με τους
μηχανικούς. Οι μηχανικοί πρέπει να αποφασίσουν τι όργανο
θέλουν, πώς να λειτουργεί η Αντιπροσωπεία, πώς να
λειτουργούν τα όργανα του ΤΕΕ κι όχι μια μερίδα αυτών, μια
ελίτ όπου εγώ την χαρακτηρίζω έτσι, διότι κληθήκαμε σε
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έκτακτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. Δηλαδή
ούτε καν τακτική συνεδρίαση για την τροποποίηση του
θεσμικού πλαισίου. Αυτό πραγματικά ήταν προσβλητικό για τα
μέλη της Αντιπροσωπείας και είναι και η απάντηση στον
Μιχάλη που του αρέσει ο τρόπος λειτουργίας του κεντρικού
ΤΕΕ.
Έτσι λοιπόν η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με
απαιτούμενη χαμηλή απαρτία, το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017
και μάλιστα τα θέματα που είχε ήταν τόσο σοβαρά από τα πιο
σοβαρά θέματα που θα μπορούσε να έχει η Αντιπροσωπεία. Η
τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου και η έγκριση του
προϋπολογισμού του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Δηλαδή για να
έχουμε συναίσθηση πως λειτουργεί αυτό το ΝΠΔΔ στο οποίο
είμαστε μέλη, αρκεί αυτή η πρόσκληση εδώ πέρα, δηλαδή αυτή
πρόσκληση που σας λέω τώρα να σταλεί σε όλα τα μέλη και να
τους εξηγήσουμε. Τα δύο πιο σοβαρά θέματα του ΤΕΕ πήγαν
να περάσουν σε μία έκτακτη συν εδρίαση με λειψή απαρτία,
επειδή κάποιοι ήθελαν να το κάνουν με αυτό τον τρόπο χωρίς
διαβούλευση, χωρίς τίποτα.
Σε αυτή τη συνεδρίαση λοιπόν έκαναν παρέμβαση
συνάδελφοι εκτός οργάνου και δεν άφησαν να συζητηθεί αυτό
το θέμα. Δεν ξέρω αν η αντίρρηση αυτών όλων ήταν μόνο για
τον τρόπο ή αν ήταν γενικότερη, για τον τρόπο χειρισμού ή αν
ήταν γενικότερη αντίδραση και το αποτέλεσμα ήταν πάντως να
μην συζητηθεί. Εμείς θεωρήσαμε όταν ακυρώθηκε αυτή η
συζήτηση, θεωρήσαμε ότι είναι καλό να το βάλουμε το θέμα
στο τμήμα, για να ενημερωθεί τουλάχιστον η Αντιπροσωπεία,
γιατί κανένας δεν μας ενημερώνει και αν μπορούμε να έχουμε
κάποια άποψη ή τέλος πάντων τουλάχιστον να έχουμε γνώση
του τι γίνεται.
Επιβεβαιωθήκαμε διότι την προηγούμενη βδομάδα
στάλθηκε
νέα
πρόσκληση
από
την
Πρόεδρο
της
Αντιπροσωπείας ΤΕΕ την Κα Μωροπούλου, όπου μας καλεί να
συμμετέχουμε, ενώ τα μέλη της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ έτσι;
Κεντρικού δηλαδή, στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 και
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ώρα 10:30 στην αίθουσα της Γερουσίας στη Βουλή των
Ελλήνων, στη Μέγαρο της Βουλής, στην Αθήνα, με μοναδικό
θέμα: «Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου ΤΕΕ». Δηλαδή μετά
τις αντιδράσεις και μετά την έκτακτη συνεδρίαση κ.λ.π., κ.λ.π.
τώρα πάμε στη Βουλή για να συζητήσουμε την τροπ οποίηση
του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ.
Την απάντηση την έδωσε εδώ ο Σαράντος ότι στη Βουλή
δεν μπορεί να μπει κανείς μέσα, υπάρχει φρουρά. Αυτή είναι η
κατάντια
μας
συνάδελφοι,
για
να
συζητήσουμε
την
τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου πρέπει να έχουμε
φρουρούς. Να πάμε στη Βουλή μέσα να μην μπορούν να
μπουν οι συνάδελφοι να διακόψουν προφανώς έτσι; Αυτό δεν
σημαίνει ότι είμαι υπέρ του να μην συζητούνται τα θέματα και
να διακόπτουν οποιοδήποτε, αλλά είμαι υπέρ όμως του να
γίνεται μία διαβούλευση να συμμετέχο υν ενεργά οι συνάδελφοι
σε ένα τόσο σοβαρό θέμα που τους αφορά πραγματικά.
Το θέμα το έχουμε και στη Διοικούσα την αυριανή, ώστε
να σταλεί τουλάχιστον μία επιστολή σχετικά με αυτά στο
Κεντρικό ΤΕΕ να μην είμαστε εντελώς απόντες. Η ουσία
πάντως κατά τη γνώ μη μου είναι ότι τα περιφερειακά τμήματα
δεν τα λαμβάνουν καθόλου υπόψη τους. Σας είχα πει και την
προηγούμενη φορά νομίζω εδώ ότι υπήρξε εκτάκτως στην ίδια
συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό εκεί πέρα η πρόταση να
κόψουνε κονδύλια επειδή ζορίζεται το ΤΕΕ κε ντρικά να κόψουν
κονδύλια από τα περιφερειακά. Κατευθείαν, η εύκολη λύση
είναι αυτή, γιατί; Γιατί στην Αντιπροσωπεία ΤΕΕ δεν
συμμετέχουν τα περιφερειακά συνάδελφοι, δεν συμμετέχουν. Ο
Μιχάλης ο Χωραφάς είναι, εγώ, ο Γιάννης ο Μαρνέλ λος, αυτοί
είμαστε και ο Νίκος ο Κατσαράκης οι εκλεγμένοι στην
Αντιπροσωπεία
ΤΕΕ
κεντρικά.
Τα
περιφερειακά
δεν
εκπροσωπούνται σαν περιφερειακά και μάλιστα παλιότερα
είχαμε και το φαινόμενο εκλεγμένοι από αυτό εδώ το τμήμα να
μην έχουν έρθει ποτέ σε αυτό εδώ το τμήμα. Ήτανε στην
Αθήνα, μένανε στην Αθήνα και συμμετείχαν από την Αθήνα.
Αλλά είχανε εκλεγεί από εδώ.
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Λέω λοιπόν, ότι αυτό κατευθείαν καταδεικνύει και
πρόβλημα του θεσμικού πλαισίου. Όταν ένα περιφερειακό
τμήμα δεν έχει άποψη, δεν ζητείται η άποψή του για το
θεσμικό πλαίσιο. Θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να υπάρχει
μία περιφερειακή διάσταση στα όργανα το ΤΕΕ, δεν μπορεί να
μην υπάρχει Αντιπροσωπεία της Αττικής. Δεν υπάρχει
Αντιπροσωπεία
Αττικής,
εκπροσωπείται
από
την
Αντιπροσωπεία τη μεγάλη και όπως καταλαβαίνετε κάνει
κουμάντο στη μεγάλη.
Σας έχουμε στείλει κι ένα εισαγωγικό σημείωμα ως
Προεδρείο της Διοικούσας για την τροποποίηση του θεσμικού
πλαισίου, να το διαβάσω κι αυτό και συνεχίζει η Ειρήνη μετά
αναλυτικότερα με το τι προτείνουν κάποιες παρατάξεις στην
Αντιπροσωπεία
τ ην
κεντρική
και
το
Προεδρείο
της
Αντιπροσωπείας.
Κατά τη συνεδρίαση στις 2 -3 Δεκεμβρίου 2017 της
κεντρικής Αντιπροσωπείας συζητήθηκε το θέμα, καταρχήν γιατί
δεν ολοκληρώθηκε τελικά, με απόφαση του Προεδρείου της
κεντρικής Αντιπροσωπείας η συζήτηση έχει τι ς εξής
προτεραιότητες:
1. Ενίσχυση και διεύρυνση του ρόλου του ΤΕΕ ως θεσμικού
συμβούλου της πολιτείας στα θέματα της τεχνικής
ανάπτυξης, παιδείας και καινοτομίας με ενίσχυση της
εξωστρέφειάς του.
2. Ενίσχυση του ΤΕΕ με διεύρυνση του σε νέες κατηγορίες
μελών, βλέπε ΤΕΙ κ.τ.λ.
3. Ενίσχυση του κύρους του ΤΕΕ με καθιέρωση της άμεσης
δημοκρατίας και προσαρμογή των εκλογικών διαδικασιών
στις νέες συνθήκες και στα δεδομένα που προκύπτουν από
τη μέχρι σήμερα εμπειρία. Νέες συνθήκες είναι η πρόταση
ορισμένων να αποκλείσουν κάποιες παρατάξεις από τη
δυνατότητα εκλογής στο ΤΕΕ, γιατί αυτό έχει προταθεί από
αρκετές μεγάλες παρατάξεις.
4. Πρόβλεψη
αλλαγής
του
τρόπου
λειτουργίας
της
Αντιπροσωπείας και της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ
που θα υλοποιεί με αλλαγή του εσωτερικού τους
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κανονισμού, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα, η
ευελιξία και συνεργασία τους.
Το Προεδρείο της Διοικούσας του ΤΕΕ/ΤΑΚ έκρινε ότι
είναι
απαραίτητο
να
αρχίσει
μία
συζήτηση
για
τις
τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ σε επίπεδο
Αντιπροσωπείας, ώστ ε να κατατεθούν απόψεις και να είμαστε
σε θέση να αποστείλουμε ως περιφερειακό τμήμα τις θέσεις
που θα διαμορφώσουμε. Τώρα αυτό το γράψαμε πριν μάθουμε
ότι θα γίνει τώρα η Αντιπροσωπεία ξανά.
Οι άξονες που θεωρούμε ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί
το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ είναι:
 Ενίσχυση του κύριους του ΤΕΕ
 Προάσπιση των δικαιωμάτων του συνόλου των μηχανικών
 Ενίσχυση της ουσιαστικής συμμετοχής των περιφερειακών
τμημάτων στη διαμόρφωση των θέσεων του ΤΕΕ
 Διασφάλιση της συμμετοχής των μικρών παρατάξεων στα
όργανα του ΤΕΕ
 Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου στην κατεύθυνση της
ενίσχυσης της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της
αποτελεσματικότητας.
Το Προεδρείο της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Ιωάννης Χαρωνίτης
Κώστας Μπακιντας
Ειρήνη Βρέντζου
Θα συνεχίσει η Ειρήνη την εισήγηση με τις θέσεις
παρατάξεων που κατατέθηκαν στην κεντρική Αντιπροσωπεία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Βρέντζου στο βήμα.

Η

συνάδελφος

Ειρήνη

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Λοιπόν, δεν θα σας κουράσω, θα προσπαθήσω να
είμαι συνοπτική, δεν ξέρω πόσοι από εσάς διάβασαν κ αταρχήν
αυτά που στείλαμε, θα ήτανε θετικό αν τα έχετε διαβάσει,
μπράβο, ακριβώς, έτσι.
Είναι πράγματι πολύ δύσκολο να διαβαστούν κι αυτό κάτι
λέει επίσης όταν στέλνεις κάτι που δεν μπορεί να διαβαστεί

Συνεδρίαση 5

η

επαναληπτικ 17

ης

Ιανουαρίου

2018

σελίδα

52

εύκολα. Καταρχήν δεν στάλθηκαν για όλους τους άξονες ,
διάβασε πριν ο Κώστας, δεν ξαναδιαβάζω, στάλθηκαν μόνο οι
δύο άξονες, απόψεις πάνω στους δύο άξονες κι όχι στους
υπόλοιπους και επίσης όταν στάλθηκαν με μια πολύ κακή
μορφή. Θα προσπαθήσω να αποκωδικοποιήσω αν και αρχικά
μια πρώτη εικόνα όταν κανείς διαβάζει, προσπαθήσει και
διαβάσει αυτές τις αλλαγές, είναι ότι…, τουλάχιστον εγώ πως
ένοιωσα, απομακρύνεται ακόμα περισσότερο από το μηχανικό
το ΤΕΕ. Το πρώτο πράγμα δηλαδή που ένοιωσα διαβάζοντας τα
είναι αυτό.
Το δεύτερο είναι ότι έγινε λίγο…, θυμίζει λίγ ο όπως τα
εμπορικά επιμελητήρια και τα υπόλοιπα με αύξηση θητειών,
δηλαδή να είμαστε τέσσερα χρόνια, να έχουμε δεοντολογίες
περίεργες, όχι αυτές που εμείς κατά καιρούς έχουμε βάλει εδώ,
αλλά μη συμμετοχής, θα πω παρακάτω. Λίγο δηλαδή
αποστασιοποιημένα, δεν θεωρώ ότι αυτές οι προτάσεις
ακουμπούν να μην πω, το μέσο μηχανικό θα έλεγα. Διότι αυτό
τον ακουμπάει και λέει, α να κάτι που με αφορά. Και βέβαια
εννοείται η περιφερειακή διάσταση που έθιξε πολύ σωστά και ο
Κώστας, ότι δεν τους αφορά καθόλου, δεν τους εν διαφέρει,
επειδή
υπάρχουν
και
περιφερειακά,
βάζουν
κάποιες
παρατηρήσεις, αλλά ουσιαστική συμμετοχή με την έννοια
δηλαδή αυτή που είχαμε και παλιότερα. Εγώ θυμάμαι η πρώτη
κουβέντα που κάναμε για το θεσμικό πλαίσιο ήτανε πάρα πολλά
χρόνια, ήταν αρχές που ήμ ουνα εδώ στην Αντιπροσωπεία και
είχαμε βάλει πράγματι αυτή την περιφερειακή διάσταση. Το
γεγονός δηλαδή να μην είναι η Αττική, να μην μπαίνουνε όλοι
έτσι και στην ουσία και οι επιστημονικές επιτροπές, ενισχύουνε
την Αττική. Δεν βγάζουμε εμείς εδώ, έχουμε β γάλει μία
συνάδελφο από την επιστημονική επιτροπή; Βγαίνουνε όλοι
από Αθήνα.
Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη για να μην σας
κουράσω, διαβάζοντας κάποιους άξονες κι έτσι για να
αποκτήσετε μια εικόνα μέχρι στιγμής τουλάχιστον ποιες είναι οι
προτάσεις που έχ ουν κατατεθεί. Τονίζω ότι το Προεδρείο της
Αντιπροσωπείας που προφανώς συγκάλεσε και που συζητάει το
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θέμα και που φαντάζομαι νοιώθει έτοιμο να πάρει αποφάσεις
για να καλέσει στη Γερουσία, δεν έχει πάρει θέση σε όλους
αυτούς τους άξονες. Δηλαδή σε αυτούς το υς άξονες που θα σας
διαβάσω θα τονίσω λίγο σε ποιους από αυτούς πήρε θέση το
Προεδρείο της Αντιπροσωπείας και βέβαια δεν υπάρχουν και ο
πρώτος και ο δεύτερος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κατεβαίνει στη
Γερουσία στην ουσία χωρίς πρόταση για όλο το σύνολο. Δεν
ξέρω τι θα γίνει εκεί, πάντως δεν έχει για όλα προτάσεις.
Για την κατηγορία 2 λοιπόν, ενίσχυση του ΤΕΕ με
διεύρυνση σε νέες κατηγορίες μελών, το Προεδρείο της
Αντιπροσωπείας λέει να αναγνωριστούν νέες ειδικότητες, όπως
είναι οι διπλωματούχοι της ΕΜΦΕ, είνα ι Μηχανικοί Φυσικών
Επιστημόνων του ΕΜΠ και Μηχανικοί Οικονομίας, πολυτεχνική
σχολή
Πανεπιστημίου
Αιγαίου.
Και
επίσης
λέει
να
συμπεριληφθούν και οι πτυχιούχοι ΤΕΙ σε ανεξάρτητο τμήμα
που ορίζει τη διοίκηση του αυτόνομα και ειδικές επιστημονικές
επιτροπές ειδικότητας των ΤΕΙ εννοεί ή τα τμήματα που θα
ενεργοποιηθούν, όταν το 1/3 των αποφοίτων τους εγγραφεί στο
ΤΕΕ και σε μια επόμενη Αντιπροσωπεία να προσδιορίσουμε τη
διαδικασία εκπροσώπησης τους. Είναι οι προτάσεις του
Προεδρείου της Αντιπροσωπείας, θα το το νίζω αυτό και βέβαια
μετά θα αναφέρω των υπολοίπων.
Έχουμε διάφορες άλλες, ας πούμε του μέλους της
Διοικούσας Ακριτίδη ότι μιλάει για μια αναλυτική ανάλογη
εκπροσώπηση όλων των Διαμερισμάτων, αλλά στην ουσία βάζει
θέμα αναμόρφωσης με άδεια άσκησης. Δηλαδ ή συνδέεται όπως
υπάρχουν και παρακάτω προτάσεις που βάζουν, μοιράζουν
επαγγελματικά σε στάδια, δηλαδή πρώτη ομάδα οι τελειόφοιτοι,
η δεύτερη ομάδα με κάποια χρόνια. Δεν θα κάνω πολύ
αναλυτική αναφορά αλλά σας το λέω.
Επίσης υπάρχει πρόταση συνένωσης με άλλους φορείς
του ΤΕΕ, όπως ας πούμε του ΓΕΩΤΕΕ, ο συνάδελφος ο
Πυργιώτης, υπάρχει η Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών η
οποία λέει ότι, προτείνουμε να υπάρξει μία ειδική επιτροπή,
ειδική ομάδα η οποία να το δουλέψει το θέμα διότι δεν έχει
δουλευτεί όπως πρέπει. Η Ανασυγκρότηση Μηχανικών χωρίζει
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τους μηχανικούς σε βαθμίδες όπως σας είπα πριν, βαθμίδα
άλφα, βαθμίδα βήτα η άλφα δύο υποκατηγορίες άλφα ένα και
άλφα δύο, οπότε μοιράζει ανάλογα την εμπειρία που πρέπει να
δώσουμε μετά εξετάσεις κ.τ.λ. Ναι βέβαια. Υπάρχει η
Περιφερειακή Συνεργασία Μηχανικών που σε αυτό λέει, μια
στιγμή, α, να διενεργείται δημοψήφισμα μετά από εισήγηση του
40% των μελών της Αντιπροσωπείας. Ο Δημοκρατικός Αγώνας
Μηχανικών λέει να αναθεωρηθεί όλη η διαδικασία της άδειας
άσκησης με βάσ η τα διεθνή δεδομένα. Ο Ευθυμιάδης
Απόστολος
βάζει
ISO
και
να…,
κάπως
δηλαδή
να
διαχειριστούμε τις κατηγορίες μας με βάση τα ISO. Η Δυναμική
Μηχανική και Ακμή εάν δεν πληρώνουνε τις ετήσιες εισφορές οι
συνάδελφοι να μην έχουν ίσα δικαιώματα εκλογής κ.τ.λ., κ.τ.λ.
Η ΔΗΠΑΜ κάνει…, θα πω εδώ η ΔΗΠΑΜ δεν είναι της
Μωροπούλου η παράταξη, είναι η παράταξη της Προέδρου της
Αντιπροσωπείας, η οποία βάζει πολύ αναλυτικά τις σχολές που
θέλουν
να
ενταχθούν
στο
ΤΕΕ,
δηλαδή
βάζει
τους
διπλωματούχους Εφαρμοσμένων Μαθηματι κών και Φυσικών
Επιστημών, επίσης Μηχανικούς Οικονομίας και Διοίκησης του
Αιγαίου, τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης δεν ξέρω
που είναι αυτό, αυτά. Και επίσης λέει ότι μπορεί να εκφράζει το
σύνολο του τεχνικού κόσμου με διαβάθμισης της τεχνικής
ευθύνης. Η απόφαση της Διοικούσας για την ίδρυση τμήματος
αποφοίτων σχολών ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης στο
ΤΕΕ ανοίγει δρόμο, όμως πρέπει να θεσπίσουμε ανάλογο
θεσμικό πλαίσιο και να υπάρξει ένα ανεξάρτητο τμήμα
αποφοίτων
Ανώτατης
Τεχνολογικής
Εκπαίδευση ς
όπου
μπορούν
να
εγγράφονται
οι
ανώτατες
αυτές
σχολές.
Επανέρχεται δηλαδή η ΔΗΠΑΜ όπως σας είπα και πριν με βάση
και την πρόταση της Μωροπούλου. Και εδώ, α, επίσης υπάρχει
μία πρόταση από το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής
Μακεδονίας, όπου λέει χορήγηση άδε ιας επαγγέλματος να
δίνεται σε όλους, ΑΕΙ, ΤΕΙ, Εργοδηγούς, Τεχνίτες κ.τ.λ. Αυτό
είχε ήδη ψηφιστεί και σε ένα επίπεδο.
Και πάμε τώρα στον άλλο άξονα, καταρχήν να πω για την
εκλογή Προέδρου, για την εκλογή Προέδρου λοιπόν το
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Προεδρείο της Αντιπροσωπείας π ροτείνει, σας τα διαβάζω έτσι
σε αυτά πιο συγκεκριμένα για να μην παραποιηθούν και να μην
μεταφέρω και κάτι λάθος, προτείνεται άμεση εκλογή του
Προέδρου του ΤΕΕ από τα μέλη με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και
εφόσον κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει το 33% συν ένα
των ψήφων στο 33% των εγγεγραμμένων επαναλαμβάνεται η
ψηφοφορία ανάμεσα στους δύο υποψηφίους που συγκέντρωσαν
τις περισσότερες ψήφους. Κατά αντιστοιχία και οι Πρόεδροι των
περιφερειακών.
Επίσης και άλλοι συνάδελφοι, δηλαδή το Ακριτίδης, η
ΑΦΕΤΗΡΙΑ,
Ο
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
προτείνουν άμεση εκλογή Προέδρου, βέβαια αλλάζουν λίγο τα
ποσοστά, ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ λέει το 40% να πάρει ο
Πρόεδρος.
Για το ίδιο θέμα συνεχίζω η ΡΠΜ λέει ότι η εκλογή των
Προεδρείων Αντιπροσωπείας και Διοικούσας σε μία δ ιαδικασία
ψηφοφορίας, Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΕ η παράταξη
λέει ψήφιση πάλι του Προέδρου ΤΕΕ απευθείας από τους
μηχανικούς και κατάργηση εκλογής από την Αντιπροσωπεία του
ΤΕΕ. Η ΔΗΠΑΜ λέει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ να εκλέγεται άμεσα
από τα μέλη με ξεχωριστό ψ ηφοδέλτιο και εφόσον κανείς δεν
συγκεντρώσει το 1/3 να επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία
ανάμεσα στους δύο πρώτους. Απ’ ότι βλέπετε κυριαρχεί εδώ,
επίσης και η ΔΗΣΗΜ άμεση εκλογή Προεδρείου αλλά το 50%,
αλλάζουν δηλαδή τα ποσοστά ή το 30% στο 40% των
εγγεγραμμένων. Το ΤΕΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΣΕΔΕ άμεση
εκλογή επίσης με το 33% των μελών συν ένας. Και άμεση
εκλογή και από την ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ, αυτά σε σχέση
λοιπόν με την εκλογή του Προέδρου, οι κατατεθειμένες
προτάσεις είναι στην άμεση ψηφοφορία.
Δεύτερο θέμα αριθμό θητειών του Προέδρου, έως δύο το
Προεδρείο της Αντιπροσωπείας, δύο πλήρεις συνεχείς θητείες.
Οι υπόλοιποι συνάδελφοι δυο θητείες, δύο θητείες, το πολύ δύο
θητείες
σε
κεντρικό
και
περιφερειακό
επίπεδο.
Ο
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ επίσης λέει δύο
θητείες, βάζει βέβαια πολλά δεν σας τα διαβάζω. Δύο θητείες
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και
η
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και η ΔΗΠΑΜ, μόνο δύο θητείες συνεχείς κι
όχι παραπέρα. Η ΔΗΣΗΜ δύο θητείες, το ΤΕΕ ΥΠΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΣΕΔΕ δύο πλήρεις θητείες, το ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
επίσης, η Αντιπροσωπεία ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας επίσης λέει
εδώ τρεις, προτείνει να είναι τρεις, και δύο Η ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ
ΑΚΜΗ και η ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ πάλι δύο.
Για το θέμα εκλογή Προεδρείου Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, το
Προεδρείο της Αντιπροσωπείας δεν έχει θέση, δεν ξέρω τι θα
ψηφίσει στην Αντιπροσωπεία, αλλά για αυτό το θέμα δεν έχει
άποψη, δεν έχει καταθέσει και βλέπω εδώ μόνο το
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ έχει καταθέσει με συγκρότηση λέει
κοινού ψηφοδελτίου και διάφορα άλλα που δεν θα σας τα
διαβάσω. Και γι’ αυτό το θέμα γενικά έχουμε έλλειψη
προτάσεων. Η ΔΗΣΗΜ μόνο λέει ότι το πολύ σε δύο
ψηφοφορίες με ένα ψηφοδέλτιο με διακριτές υποψηφιότητες για
κάθε μία από τις πέντε θέσεις. Θυμίζω ότι η ΡΠΜ δεν έχει πάρει
θέση σε πολλές από αυτές και λέει ότι θέλει να συσταθεί ομάδα.
Και επίσης η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
παίρνει θέση για την εκλογή Προεδρείου Αντιπροσωπείας και
λέει ότι να συγκροτείται με ταυτόχρονη ψηφοφορία ανά θέση για
όλες τις θέσεις και το ίδιο και για τα περιφερειακά.
Πάμε στην εκλογή μελών Αντιπροσωπ είας ΤΕΕ, είναι το
Προεδρείο
της
Αντιπροσωπείας
λέει,
τα
πανελλαδικά
ψηφοδέλτια για την κεντρική Αντιπροσωπεία θα πρέπει να
καλύπτουν το ν-1 ή έστω το ν-3, δηλαδή το 20% των
περιφερειακών τμημάτων του ΤΕΕ, αυτό που λέγαμε πριν, ότι
για να κατέβεις δηλαδή π ρέπει να έχεις παντού ψηφοδέλτια.
Θίγει δηλαδή πάρα πολύ τις παρατάξεις όπως είναι και η δικιά
μας, το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας λοιπόν έχει αυτή την
άποψη. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι λένε μείωση των μελών
γενικά, υπάρχει αυτό, μείωση σε 150 με ελάχιστο αρ ιθμό δύο
εκλεγμένα μέλη η αφετηρία. Μείωση στους 100 από τους 200 ο
Μήτρου, ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ λέει ότι
στην κεντρική Αντιπροσωπεία να εκπροσωπείται ανάλογα με
τον αριθμό των μελών ανά περιφέρεια και οι υποψήφιοι να
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ψηφίζονται μόνο από τα μέλη των τμημάτων που ανήκουν και
να μειωθεί ο αριθμός και να μην υπερβαίνει το 171. Επίσης η
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ λέει
150 και να καταργηθούν τα αριστίδην μέλη της κεντρικής
Αντιπροσωπείας, εγώ αυτό δεν ξέρω αν…, δεν το θυμόμουνα,
έχει αριστίδην μέλη η κεντρική Αντιπροσωπεία; Α, ίσως να
εννοεί αυτό και τα μέλη της κεντρικής να ψηφίζονται μόνο από
τους μηχανικούς του περιφερειακούς τμήματος ΤΕΕ, σε όποιο
είναι υποψήφιοι, να μην ψηφίζονται δηλαδή από την υπόλοιπη
Ελλάδα. Και η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΕ λέει μείωση
της κεντρικής Αντιπροσωπείας στο μισό, δηλαδή 100 άτομα, η
ΔΗΠΑΜ δεν έχει άποψη γι’ αυτό το θέμα. Η ΔΗΣΗΜ σε ό,τι
αφορά τα πανελλαδικά θα πρέπει να καλύπτουν 80% των
υποψηφίων σε όλες τις περιφέρειες. Το ΤΕΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΣΕΔΕ λέει πρώτο ψηφοδέλτιο επιλογής να καθοριστεί με
απλή αναλογική και δεύτερο ψηφοδέλτιο σταυροδοσία, κάνει
δηλαδή
μία
εναλλακτική
πρόταση.
Η
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ βάζει ένα μεγάλο ζήτημα, δεν θα
σας το διαβάσω, κάνει μία περίεργη έτσι, ένα λογάρ ιθμο
περίεργο. Επίσης το ΤΕΕ ΑΜ μείωση των μελών, γενικά εδώ
υπάρχει, επικρατεί το μείωση των μελών.
Τέταρτο θέμα όριο θητειών Προεδρείου κεντρικής
Αντιπροσωπείας. Εδώ το Προεδρείο δεν έχει άποψη, δεν έχει
καταθέσει και ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ λέ ει το
πολύ δύο θητείες με κάποιους όρους που δεν θα επεκταθώ.
Επίσης και η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ δύο
θητείες για τον Πρόεδρο και τρεις για τους υπόλοιπους και γι’
αυτό το θέμα γενικά δεν ασχολήθηκε ούτε το Προεδρείο, ούτε η
ΔΗΠΑΜ, δεν τους πολ υαπασχολεί αυτό.
Πάμε στο επόμενο, σας κουράζω; Να τα τρέξω λίγο πιο
γρήγορα ή ακούτε;
Η διάρκεια τώρα της θητείας των οργάνων διοίκησης, για
το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας λέει επίσης τέσσερα χρόνια.
Θα το τρέξω πιο γρήγορα, τέσσερα χρόνια, τέσσερα χρόνια,
γενικώς υπάρχει η 4ετής από ό,τι βλέπω εδώ, κυριαρχεί. Για
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την ημερομηνία εκλογών δεν θα αναφερθώ, έχουν πάει κάποιοι
στο Μάρτη, δεν πολυασχολήθηκε ο κόσμος.
Για το ειδικό καθεστώς με τους μηχανικούς μέλη ΤΕΕ στο
εξωτερικό. Το Προεδρείο της Αντιπ ροσωπείας λέει να μπορούν
να συμμετέχουν στη διαδικασία μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
και κανείς άλλος δεν ασχολήθηκε με αυτό το θέμα νομίζω.
Δυνατότητα μόνο συμμετοχής, αυτό δεν θα το πω, η διαχείριση
του τετραγωνικού πίνακα δεν νομίζω ότι αφορά κανέναν.
Για
τη
Διοικούσα
Επιτροπή
το
Προεδρείο
της
Αντιπροσωπείας δεν έχει πάρει θέση για την εκλογή μελών.
Άμεση εκλογή από τους μηχανικούς έχουν πει κάμποσοι και
υπάρχει και μια άλλη διαδικασία που τώρα δεν θα μπω τώρα σε
αυτή τη διαδικασία να σας τη διαβάσω, όποιος θέλει μπορεί
να…, α, εδώ υπάρχει μείωση της Διοικούσας σε δέκα μέλη. Και
αριθμός θητειών μελών της Διοικούσας Επιτροπής τρεις
θητείες, βάζουν και κάποια θέματα λίγο δεοντολογικά, μέγιστος
αριθμός 2, 3, 2, 3, εκεί γενικά κυμαίνεται.
Και ο αριθμός
θητειών μελών της Αντιπροσωπείας 4, κυριαρχεί το 4 μέγιστο.
Για τη διαδικασία εκλογών γενικά δεν έχουν ασχοληθεί
ιδιαίτερα, το Προεδρείο δεν έχει καταθέσει πρόταση και γενικά
έχουν μπει στη διαδικασία μόνο για την ηλεκτρονική ψηφοφορία
απ’ ό,τι βλέπω εδώ. Και ξανά η αναφορά για τα 4 χρόνια και το
ποσοστό και υπάρχουν και κάποιες προτάσεις για σταυροδοσία,
δηλαδή αν ψηφίζουμε εδώ για πανελλαδικά ή κάποιες τέτοιες
προτάσεις. Και για τις επιστημονικές επιτροπές υπάρχει ένα
θέμα με τις επιστημονικές επιτροπές, το να καταργηθούν και ναι
να μην ψηφίζονται με τον τρόπο που είναι τώρα, αλλά γενικά
δεν έχει ασχοληθεί πολύς κόσμος με αυτό.
Και
πάμε
στην
εκλογή
Αντιπροσωπείας
ΤΕΕ
περιφερειακών τμημάτων. Το Προεδρείο προτείνει άμεση
εκλογή Προέδρου επίσης και στην ουσ ία επαναλαμβάνονται τα
ίδια για να μην σας κουράσω το 33%, δηλαδή θέλουν όλοι
άμεσο αλλά απλά αλλάζουν λίγο τα ποσοστά. Και το ίδιο ισχύει
και για τη Διοικούσα, κάτι ανάλογο με άμεση εκλογή. Βέβαια
υπάρχουν κάποια όρια, δεν θα αναφερθώ ιδιαίτερα. Πάλι δύο

σελίδα 59

Π Ρ ΑΚ Τ Ι Κ Α ΑΝ Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι ΑΣ

ΤΟΥ

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

θητείες, τρεις θητείες, μπαίνει δηλαδή θέμα εδώ άμεσης
εκλογής και ορίου θητειών.
Για τις Νομαρχιακές έχει κάποια αναλυτικά, να γίνονται
ταυτόχρονα λέει με τις πανελλαδικές και βάζει και κάποιες
παραμέτρους που δεν θα μπω τώρα να σας διαβάσω. Επίσης –
τελειώνουμε – νομίζω τέλειωσα, ναι, για να δω λίγο. Α, όχι έχω
άλλη μία που είναι για τα Πειθαρχικά, πού είναι ο Αλέκος; Δεν
ασχολήθηκαν, δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα για τη σύνθεση των
Πειθαρχικών, ούτε το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας έχει
καταθέσει πρόταση, α πλά υπάρχει μία πρόταση από την
Πελοπόννησο που λέει να συγκροτούνται με ένα σχετικό
μητρώο. Δηλαδή να υπάρχει ένα μητρώο και μετά να γίνεται
κλήρωση. Ναι αυτά μπορείς να τα πεις μετά αν θέλεις Αλέκο, η
ΔΗΠΑΜ δεν έχει πρόταση, γενικά με αυτό το θέμα δεν
απασχόλησε τις παρατάξεις.
Το
ασυμβίβαστο,
υπάρχει
μεγάλη
αναφορά
στα
ασυμβίβαστα,
όποιος
έχει
ας
πούμε
θέση
όπως
Πρωθυπουργός, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου, Βουλευτής να
μην μπορεί να είναι υποψήφιος, ασυμβίβαστος σε σχέση με το
μητρώο του Πειθαρχικού , δηλαδή μελών και…, ασυμβίβαστο με
συγγένειες, μπαίνουν θέματα δηλαδή σε σχέση με το
ασυμβίβαστο. Φαίνεται να έχει απασχολήσει το θέμα αυτό,
φαντάζομαι θα υπάρχουν πολλά τέτοια θα έχουνε δει τα μάτια
τους.
Και σε σχέση με τις νέες ειδικότητες και τελειών ω, εάν
λέει δεν έχει εγγραφή από μία νέα ειδικότητα το 50% συν 1 τότε
να μην είναι αυτή η ειδικότητα η καινούρια, λέει το Προεδρείο
της Αντιπροσωπείας, έτσι λέει δεν το λέω εγώ.
Και εδώ θα κλείσω, νομίζω όποιοι είχαν την υπομονή να
προσέξουν πήραν μια ε ικόνα το που κινείται το πράγμα, δεν
ξέρω τι θα σας φέρουνε εκεί Κώστα. Και τώρα που τα
ξαναδιάβασα η αρχική μου εικόνα επικρατεί, δεν νομίζω ότι
απασχολεί κανένα μηχανικό όλες αυτές οι αλλαγές στις
τροποποιήσεις. Δεν τον αγγίζουν δηλαδή.
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Συνάδελφοι υπάρχουν
κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις σε αυτά που ακουστήκανε; Ο
συνάδελφος ο Αγαπάκης, υπάρχει κάποιος άλλος; Και ο
συνάδελφος ο Σχινάς, αν είναι μικρή θα την επαναλάβω, αν
είναι μεγαλύτερη στο βήμα.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Ακούγομαι; Ωραία.
Συνάδελφοι καταρχήν χρόνια πολλά και από μένα καλή
χρονιά, υγεία σε όλους και στις οικογένειες σας.
Η ερώτηση μου είναι η εξής, προς το συνάδελφο που
μετέχει στην κεντρική Αντιπροσωπεία. Όλα αυτά ρυθμίζονται με
νόμους, με νόμους διάσπαρτ ους, θα κάνω μετά μια σύντομη
τοποθέτηση. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω, γίνονται τώρα,
γίνονται διάφορες εισηγήσεις από διάφορες παρατάξεις με
σκοπό να καταλήξουν σε ένα, σε μια απόφαση, σε μια πρόταση
με σκοπό να αλλάξει το νομικό πλαίσιο; Γιατί χρειάζεται αλ λαγή
νόμων, αυτή είναι η ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος Σχινάς.
ΣΧΙΝΑΣ: Συνέχεια είναι της ερώτησης του κ. Γιώργου, βασικά
βλέπω εδώ μία απόφαση του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας
με ημερομηνία 23/11 ο υ που λέει ότι έχει συγκροτήσει την
επιτροπή υποστήριξης η οποία έχει συνεδριάσει τρεις φορές με
κάποιους εκεί πέρα μαζί με το Προεδρείο και λέει, υπάρχει ένας
διάλογος εν εξελίξει. Αυτός ο διάλογος ως προς τι σκοπεύει;
Δηλαδή η νέα πρόσκληση που σας στείλανε είναι για το διάλογο
ή για να προχωρήσετε σε κάποιες αποφάσεις τις οποίες θα
εισηγηθείτε κάπου; Είσαστε τρία μέλη αυτή τη στιγμή που
συμμετέχετε στο κεντρικό, λείπει ο τέταρτος ο κ. Κατσαράκης,
είσαστε τρία άτομα. Έχετε άποψη γι’ αυτό το διάλογο; Έχει γίνει
δηλαδή πραγματικά ή είναι κάτι το οποίο απλά το γράψανε σε
ένα έγγραφο; Ο Κώστας το είπε ότι είναι τέσσερα μέλη, τέσσερα
είναι και τα τρία είναι εδώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Άλλη ερώτηση
απαντηθούνε συνολικά; Ο Αναγνώστου, εσύ; Ωραία.

που

να

(Δεν αποδίδεται καθαρά)
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:
Τρεις ερωτήσεις εγώ, πρώτον άκουσα ότι
ήτανε έκτακτη, φαντάζομαι ότι ήτανε κυρίως λόγο του
προϋπολογισμού, αλλά απ’ ό,τι κατάλαβα από την ανάλυση
υπήρχαν εισηγήσεις από πάρα πολλές παρατάξεις, άρα πότε
έγινε η ενημέρωση ότι θα συζητηθεί το θέμα; Δεν μας είπατε ,
γιατί απ’ ό,τι είδα κάποιες παρατάξεις ήτανε πολύ έτοιμες.
Επίσης επειδή το θέμα το έφερε εδώ η παράταξη της
ΑΜΑΚ δεν άκουσα εισήγηση από τη μεριά της ΑΜΑΚ. Ωραία,
τέλος πάντων εισηγητές ήτανε από τη μεριά σας ή αν θέλετε
ρωτάω εγώ ευθέως, αν υπήρχαν θ έσεις από τη μεριά της ΑΜΑΚ
γιατί έχετε εκεί εκπροσώπηση.
Τελευταίο, αύριο νομίζω είναι θέμα και στη Διοικούσα.
Στη Διοικούσα για ποιο λόγο είναι θέμα; Πάλι με το ίδιο
σκεπτικό; Δηλαδή ως ενημέρωση ή πάμε να βγάλουμε και
κάποιο
ψήφισμα
επιστολή;
Να
γνωρί ζει
δηλαδή
η
Αντιπροσωπεία θα ήθελα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Όχι,
να απαντηθούν οι ερωτήσεις από τους συναδέλφους της
Διοικούσας; Ο Συνάδελφος Κώστας Μπάκιντας.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
Στην ερώτηση του συναδέλφου Αγαπάκη.
Πράγματι χρειάζεται τ ροποποίηση του θεσμικού πλαισίου, του
νομικού πλαισίου, αλλά υπάρχουν και θέματα τα οποία
μπορούν να λειτουργήσουν με απόφαση της Αντιπροσωπείας
μόνο. Νομίζω και ο κανονισμός της Αντιπροσωπείας, ο οποίος
είναι πολύ σημαντικός έτσι;
Τα υπόλοιπα προφανώς θα
προκληθεί μετά κάποια Υπουργική Απόφαση, νόμος είναι ναι,
νόμος σωστά.
Ερώτηση του Γραμματέα του συναδέλφου Σχινά, αν στη
νέα πρόσκληση, αν η νέα πρόσκληση είναι για αποφάσεις ή για
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διάλογο κι αν έχει γίνει διάλογος και τη συνδυάζω αυτή και με
την ερώτηση του συναδέλφου του Γιάννη του Αναγνώστου, το
πότε έγινε η ενημέρωση στις παρατάξεις κ.τ.λ. Οι παρατάξεις
είχαν ενημερωθεί νωρίς της Αντιπροσωπείας, νομίζω αρχές
καλοκαιριού, για να στείλουν εισηγήσεις, οι παρατάξεις είχαν
ενημερωθεί νωρίς. Ο διάλογος πο υ αναφέρει προφανώς δεν
αγγίζει τα περιφερειακά τμήματα και τους συναδέλφους, παρά
μόνο αυτούς που είτε έχουν οριστεί σε μια επιτροπή που έχουν
κάνει πάνω που ήταν για την καταγραφή που σας διάβασε πριν
η Ειρήνη επιγραμματικά και η αίσθησή μου είναι ότι π άμε στην
αίθουσα της Γερουσίας για απόφαση, παρότι δεν ξέρω αν
υπάρχει εισήγηση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εισήγηση,
υπάρχουν πολλές εισηγήσεις διαφορετικές για διάφορα θέματα
όπως αναφέρθηκαν πριν και δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής όσο
γνωρίζω
συγκερασμός
αυτών
που
συζητήθηκε
μεταξύ
παρατάξεων.
Στην Αντιπροσωπεία που έγινε στην Αθήνα το έκτακτο
δεν ήταν για τον προϋπολογισμό μόνο, παρότι ο Πρόεδρος του
ΤΕΕ έδειξε κατανόηση, της Διοικούσας δηλαδή έτσι; Στο ότι
στην άποψη που εξέφρασαν πάρα πολλοί συνάδελφ οι από
πολλές παρατάξεις και εκτός Αντιπροσωπείας ότι κακώς μπήκε
με αυτό τον τρόπο και έδειξε κατανόηση ο Πρόεδρος του ΤΕΕ.
Η Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας δεν έδειξε γι’ αυτό και όταν
προτάθηκε να προηγηθεί αρχικά ο προϋπολογισμός το
αρνήθηκε το Προεδρείο, μετά έγινε ένας σχετικός χαμός, με
ανάρτηση πανό κ.τ.λ. μπροστά στο βήμα έτσι;
Η ΑΜΑΚ δεν κατέθεσε θέση στην Αντιπροσωπεία ΤΕΕ
κεντρικά, θεωρούμε ότι δεν έχει γίνει η διαβούλευση που
πρέπει να γίνει στα περιφερειακά τμήματα και με τους
μηχανικούς γι’ αυ τό το θέμα. Αύριο στη Διοικούσα είναι το θέμα
και για ενημέρωση και για συζήτηση και για την πιθανότητα να
στείλουμε μία επιστολή βεβαίως δεν είμαστε σε θέση αυτή τη
στιγμή να έχουμε μια ανάλυση με συγκεκριμένες προτάσεις και
θέσεις σε ένα τέτοιο τόσο σημα ντικό ζήτημα. Εμείς πριν
μάθουμε ότι θα έμπαινε πάλι επιτακτικά, διότι η αναβολή δεν
έγινε για να μπει στην επόμενη Αντιπροσωπεία στην Αθήνα,
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έγινε η αναβολή και οι περισσότερες παρατάξεις έλεγαν όταν
μπορέσουμε να έρθουμε πιο κοντά στις θέσεις μας να έρθε ι το
θέμα. Τώρα προφανώς το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας έχει
άλλη άποψη, θέλει να ψηφιστεί πάση θυσία και η εκτίμησή μου
είναι ότι έχει να κάνει και με τις σχολές του Πολυτεχνείου αυτό.
Οι καινούριες σχολές που αναφέρονται έτσι.
(Δεν αποδίδεται καθαρά)
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Όχι, για τις νέες, ναι, ναι αυτό.
Δεν ξέρω αν ξέχασα κάποια άλλη ερώτηση νομίζω όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Υπάρχει…, ναι.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ξέχασα να απαντήσω ότι εισήγηση υπήρχε, την
διάβασα πριν, ήταν του Προεδρείου της Διοικούσας Επιτροπής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ωραία, ποιοι συνάδελφοι
θέλουν να αναπτύξουν τις σκέψεις τους πάνω στο θεσμικό
πλαίσιο; Ενδεικτικά για να δούμε διαχείριση του χρόνου,
Αναγνώστου, Χωραφάς, Αγαπάκης και ο συνάδελφος ο Κλάδος,
ναι ο συνάδελφος Αναγνώστου, πέντε λεπ τά.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εγώ θα ήθελα τώρα να ξεκινήσω λέγοντας,
μάλλον υπενθυμίζοντας ότι το κεντρικό ΤΕΕ και τα τοπικά
περιφερειακά τμήματα είναι ένα πράγμα. Δεν είναι άλλο τα
περιφερειακά τμήματα και άλλο το κεντρικό ΤΕΕ, το ΤΕΕ είναι
ένα. Είναι ένα, έτσι λέει και ο νόμος, έτσι είναι και η διαδικασία,
είναι ένα.
Δεύτερον σαν επισήμανση, όπως πολύ σωστά είπατε
υπάρχουν από εδώ από το περιφερειακό τμήμα αντιπρόσωποι
στο κεντρικό από τις παρατάξεις μας. Οι αντιπρόσωποι αυτοί,
δύο εξ αυτών είναι εδώ, δεν είναι νο μίζω…, ο συνάδελφος ο
Κατσαράκης δεν είναι εδώ είναι; Δεν είναι, τρεις είναι σύνολο.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Τέσσερις.
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Τέσσερις; Ποιον ξεχνάω, α συγγνώμη, τρεις
λοιπόν συγγνώμη ναι, συγγνώμη Μιχάλη, τρεις από τους
τέσσερις ναι είναι εδώ, νομίζω ότι ο λό γος που είναι οι
κεντρικοί αντιπρόσωποι εδώ του περιφερειακού από τις
παρατάξεις είναι για να εκπροσωπούν και το τμήμα και είναι
εκλεγμένοι από τα μέλη του τοπικού τμήματος γι’ αυτό ακριβώς
το λόγο, γι’ αυτό το λόγο είμαστε κι εμείς εδώ σ ήμερα για
αντίστοιχα θέματα.
Ταυτόχρονα ως κεντρικοί αντιπρόσωποι έχουν αν θέλετε
μία άτυπη υποχρέωση όπως πολύ καλά έκανε ο συνάδελφος ο
Μπάκιντας και Αντιπρόεδρος να μας ενημερώνουν για τα
τεκταινόμενα του κεντρικού. Τώρα αν δεν κάνω λάθος στις
συγκεκριμένες συνεδριάσει ς έχουν δικαίωμα να παραστούν και
οι Πρόεδροι των τοπικών τμημάτων. Επιπλέον να πω ότι όπως
είπα και πριν στην ερώτησ ή μου και απαντήθηκε κιόλας, από τη
στιγμή που υπάρχει μια ενημέρωση από το καλοκαίρι ότι θα
συζητηθεί αυτό το θέμα, άρα υπήρχε ο απαραίτητ ος χρόνος
πάλι από τους αντιπρόσωπους τους κεντρικούς που έχουν τα
τοπικά τμήματα, αλλά και από τις παρατάξεις στη συνέχεια, να
γίνει αυτή η διαβούλευση σε περιφερειακό επίπεδο, δεν
εμπόδισε κανείς κανέναν να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά και να μην
το κάνει επειδή οι παρατάξεις εδώ στο τοπικό επίπεδο έχουν
εκλεγμένα μέλη εδώ ξαναλέω σήμερα στην Αντιπροσωπεία,
μπορούν οι ίδιες να έχουν εισηγήσεις που είτε είναι κλαδί ενός
δέντρου, δηλαδή ανήκουν σε κάποια κεντρική παράταξη να τα
προωθήσουν εκεί είτε εάν δεν είναι να κατεβάσουν μία εισήγηση
σε κεντρικό επίπεδο. Άρα υπήρχε ο απαραίτητος χρόνος απ’
ό,τι καταλαβαίνω
Στη συνέχεια πάλι επειδή είδα πάρα πολλές εισηγήσεις
να αναλύονται και αφού όλες αυτές οι παρατάξεις φαντάζομαι
κατεβάζοντας αυτές τις εισηγήσεις θέλουν οι εισηγήσεις τους να
συζητηθούν, να αναλυθούν κ.τ.λ., αυτή ήτανε μία πρώτη
συνεδρίαση της κεντρικής Αντιπροσωπείας, προκειμένου να
επιχειρηματολογήσουν και να προκρίνουν που τελικά θα πάει η
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δουλεία όσον αφορά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου,
φαντάζομαι.
Τώρα εν κατακλείδι αυτό που θα ήθελα να πω, γιατί μου
δημιουργείται τουλάχιστον εμένα αυτή η εντύπωση ή μου
δημιουργήθηκε είναι ότι ξαναλέω εδώ είμαστε εκλεγμένοι
εκπρόσωποι των συναδέλφων στο περιφερειακό τμήμα.
Αντίστοιχα είναι και οι συνάδελφοι στο κεντρικό, γι’ αυτό
κάνουμε εκλογές κάθε τρία έτη μέχρι τώρα, προκειμένου να
εκπροσωπούμε τα μέλη μας είτε τοπικά είτε κεντρικά. Άρα το
όλο να ανοίξουμε τη συζήτηση πρώτον δεν μας το απαγόρευσε
ξαναλέω κανείς σε τοπικό επίπεδο αφού είχαμε πρότερη
ενημέρωση. Δεύτερον γι’ αυτό το λόγο μας ψηφίσανε, αλλιώς θα
το γυρίσουμε σε Γενικές Συνελεύσεις, νομίζω.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο
Αναγνώστου, ο συνάδελφος Αγαπάκης στο βήμα.]
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κάτι τελευταίο θα ήθελα εάν όντως π ρόκειται
να γίνει κάποια επιστολή αύριο από τη Διοικούσα, αφού
συζητηθεί το θέμα, θα ήθελα ή να δεσμευτούν τα μέλη της
Διοικούσας ότι δεν θα συμβεί αυτό ή αν συμβεί αυτό να…, εάν
αύριο που θα συζητηθεί το θέμα το ίδιο στη Διοικούσα και
πρόκειται όντως να σ ταλεί επιστολή προς το κεντρικό ΤΕΕ, θα
ήθελα να το γνωρίζουμε, ούτως ώστε αν είναι σήμερα να
αποφασιστεί και από την Αντιπροσωπεία το τι γνώμη έχει η
Αντιπροσωπείας επί αυτής της επιστολής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος Αγαπάκης στο
βήμα.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Δεν θα ήθελα να σας κουράσω, απλώς θα ήθελα
να κάνω δυο – τρεις επισημάνσεις και να θέσω δυο – τρεις
προβληματισμούς και να κάνω και μια πρόταση, παρότι
προσωπικά δεν είμαι προετοιμασμένος για προσωπικούς
λόγους δεν είχα το χρόνο να μελετήσω κ.τ.λ. Όμ ως επειδή έχω

Συνεδρίαση 5

η

επαναληπτικ 17

ης

Ιανουαρίου

2018

σελίδα

66

υπηρετήσει έξι χρόνια από τη θέση που είναι ο Πρόεδρος τώρα,
έχω χειριστεί τη νομοθεσία αυτή πολλές φορές. Η δική μου
γνώμη είναι ότι το νομικό πλαίσιο που σήμερα διέπει το ΤΕΕ
είναι ξεπερασμένο, παρωχημένο κατά την άποψή μου,
λειτουργικά για πέταμα.
Αυτή τη στιγμή ισχύουν νόμοι που αφορούν τη λειτουργία
του ΤΕΕ από το 1923, ο πρώτος ιδρυτικός νόμος του ΤΕΕ, αν
θυμάμαι καλά το ’23 ήτανε, ’26. Έχουν γίνει διάφοροι άλλοι
νόμοι και Προεδρικά Διατάγματα που αλλάζει το ένα το άλλο και
υπάρχουν και πάρα πολλά σημεία τα οποία αναιρούν κάποια
πράγματα και δεν ταυτίζονται απόλυτα. Άρα αυτό το νομικό
πλαίσιο είναι τελείως ξεπερασμένο και μη λειτουργικό, κατά τη
γνώμη μου.
Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου σε αυτή την αίθουσα που
είναι πάνω από δέκα χρόνια, α κούω αυτή την ιστορία της
αλλαγής του θεσμικού πλαισίου. Έχουν γίνει κατά καιρούς
προτάσεις για αλλαγή των κανονισμών των Αντιπροσωπειών,
περιφερειακών τμημάτων κ.τ.λ., κ.τ.λ., μέχρι στιγμής δεν έχει
γίνει τίποτα. Οι διαπιστώσεις λοιπόν είναι ότι σίγουρα υ πάρχει
θέμα με το νομικό πλαίσιο τόσο του κεντρικού όσο και των
περιφερειακών τμημάτων. Τέθηκαν κάποια ζητήματα, μας
ενημέρωσε εδώ η Ειρήνη για επιμέρους θέματα κ.τ.λ., φαίνεται
ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες και ο χρόνος ότι κάποια
πράγματα πρέπει να αλλά ξουν, πέρα από το ότι πρέπει να
υπάρχει μία σοβαρή κωδικοποίηση ενιαία, που αυτή τη στιγμή
έχουμε δέκα νόμους και πέντε Προεδρικά Διατάγματα και κάτι
κανονισμούς γραμμένες με τη γραφομηχανή, αυτοί είναι οι
κανονισμοί έτσι Πρόεδρε; Αυτό κάνεις, ούτε καν μέσ α δεν
προβλέπεται διαδικασία ενημέρωσης με e-mail, ούτε καν και αν
το κάνεις μπορεί να μην θεωρηθεί και απόλυτα σωστό. Σε μια
εποχή που ο κώδικας διοικητικής διαδικασίας που αφορά τη
λειτουργία του δημοσίου και γενικότερα των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικα ίου όπως είμαστε και εμείς,
προϋποθέτουν την ηλεκτρονική αλληλογραφία και ενημέρωση, ο
κανονισμός μας δεν το προβλέπει αυτό άμεσα. Συνεπώς
υπάρχει αυτή η ανάγκη.
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Τώρα, νομίζω ότι κάποια πράγματα που ακούστηκαν,
σχόλια είναι αυτά και μετά θα καταλήξω στην πρόταση μου,
περί άμεσης εκλογής Προέδρου τόσο του κεντρικού όσο και των
περιφερειακών, νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση,
άλλωστε τόσοι άλλοι σύλλογοι όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος
και άλλοι, εκλέγουν άμεσα τον Πρόεδρο και φεύγει και από τη
διαδικασία αυτή που γίνεται που ξέρουμε όλοι, των ζυμώσεων
και των αυτών, των συσχετισμών και των ισορροπιών και δεν
ξέρω τι άλλο πώς τα λένε, τα ξέρετε. Για το ποιος θα είναι ο
Πρόεδρος του περιφερειακού τμήματος, για το ποιος θα είναι ο
Πρόεδρος στην Αντιπροσωπ εία κ.τ.λ. Αυτά πρέπει να
τελειώσουνε, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τον Πρόεδρο του
τμήματος και των τμημάτων. Τώρα σε ό,τι αφορά την
Αντιπροσωπεία αυτά είναι ζητήματα που μπορούν να λυθούν.
Νομίζω ότι ένα Σώμα πρέπει να εκλέγει το ίδιο το Σώμα το
Προεδρείο του όπως συνήθως γίνεται.
Τώρα αυτά βέβαια είναι επιμέρους διαδικαστικά, δεν
νομίζω ότι έχει καμία ιδιαίτερη αξία να μπει κανείς σε αυτά,
νομίζω όμως ότι επειδή το γενικότερο θέμα του νομικού
πλαισίου πρέπει να αντιμετωπιστεί σωστά, προτείνω το εξής,
δεν ξέρω στην Αθήνα τι προετοιμασίες έχουν κάνει, τι θέλουν
να κάνουν, αν θέλουν να βάλουν νέες ειδικότητες, τώρα η Κα
Μωροπούλου είναι καθηγήτρια του Πολυτεχνείου έτσι δεν είναι;
Να το λέμε γιατί είναι γνωστό αυτό. Έχει και μια βαρύτητα
αγαπητέ συνάδελφε Κώστ α, έχει και ένα κύρος έτσι; Πήγε και
στον Πανάγιο Τάφο, μην τα ξεχνάμε αυτά, είναι βαρύτητα.
Συνεπώς το ότι πηγαίνει στο κτήριο της Γερουσίας μην σε
εκπλήσσει θέλει να δώσει βαρύτητα, ενδεχομένως δεν ξέρω.
Δεν ξέρω ποιος είναι ο βασικός λόγος αλλά εγώ νο μίζω ότι
αυτές οι δουλειές είτε σε κεντρικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο
πρέπει να τύχουν ευρύτερης επεξεργασίας και ευρύτερης
διαβούλευσης, γι’ αυτό λοιπόν προτείνω, δεν ξέρω αν μπορεί
να γίνει, πιστεύω ότι μπορεί. Να συσταθεί μια ομάδα, να τη
συστήσει η Αντιπροσωπεία ή να εξουσιοδοτήσει τη Διοικούσα
να τη συστήσει, μια ομάδα εργασίας στην οποία να
συμμετέχουν όσοι, όχι τεράστια ομάδα έντεκα ατόμων που δεν
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κάνει ποτέ τίποτα, μια ομάδα 5 -6 ανθρώπων στην οποία γνώμη
μου, αλλά εξαιρώ τον εαυτό μου να συμμετέχ ουν όσοι
διατέλεσαν Πρόεδροι ή σε βασικές λειτουργίες του ΤΕΕ που
έχουν μια εμπειρία και μια γνώση πάνω στα θέματα αυτά
καλύτερη, αλλά και άλλοι συνάδελφοι που μπορεί να έχουν
μεράκι και αγάπη και σε ένα συγκεκριμένο διάστημα να μπορεί
να καταγράψει προτάσ εις και σκέψεις σε ό,τι αφορά καταρχήν
καθαρά το νομικό πλαίσιο του ΤΕΕ, που έχει να κάνει με την
εκλογή και τη λειτουργία και κατά δεύτερο λόγο σε σχέση με
τους κανονισμούς λειτουργίας της Αντιπροσωπείας, των
μόνιμων επιτροπών και της Διοικούσας Επιτροπής . Αυτά
πρέπει να αλλάξουν συνάδελφοι, τα καλά πράγματα να μείνουν
αλλά να συμπληρωθούν, να βελτιωθούν.
Αυτή είναι η πρόταση μου εμένα, δεν μπορεί να γίνει
προφανώς σε μια συζήτηση όπως τώρα που εγώ προσωπικά
δεν είμαι αυτή τη στιγμή οργανωμένος, να το πω ξεκάθαρα,
εσείς μπορεί να είστε δεν ξέρω. Δεν μπορούν να γίνουν
σοβαρές προτάσεις για ένα θέμα τόσο σοβαρό που ξεκινά από
το ’26 και έχει φτάσει μέχρι τώρα. Και που έχει επιχειρηθεί
πολλές φορές να αλλάξει αυτό το πλαίσιο και ποτέ δεν άλλαξε
για «χι», «ψι» λόγους. Νομίζω ότι καλύτερος τρόπος και αυτό
εάν εγώ μετείχα στην κεντρική Αντιπροσωπεία αυτό θα
πρότεινα, μια ομάδα εργασίας ρε παιδιά από κάποιους
ανθρώπους που έχουν μεράκι και κάποιους άλλους που ξέρουν
πέντε πράγματα να διαβουλευ τούν όλες αυτές οι π ροτάσεις και
στη συνέχει αν τεθούν με ψηφοφορία.
Λοιπόν δεν έχω να πω κάτι άλλο, αλλά νομίζω ότι είναι
το θέμα και παλαιότερα αγαπητέ Πρόεδρε το είχαμε συζητήσει
και το είχα κι εγώ θέσει κάποιες φορές αυτό το πράγμα και
νομίζω ότι είναι διαπαραταξιακό θ έμα, δεν είναι θέμα μίας
παράταξης ή δύο ή τριών. Όλοι μαζί πρέπει να βρούμε τον
κοινό τόπο εδώ πέρα για ένα ΤΕΕ που θέλουμε να πάει
παραπέρα και να μην διαλυθεί αύριο μεθαύριο.
Συνεπώς επαναλαμβάνω την πρόταση μου, σύσταση
ομάδας εργασίας, αποφασίζει η Αντιπροσωπεία το υλοποιεί είτε
η Αντιπροσωπεία είτε η Διοικούσα και η επιστολή που
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ενδεχομένως αποφασίσετε αύριο που θα κάνετε, θα λέει αυτό
το πράγμα, ρε παιδιά προετοιμασία, διαβούλευση και τελική
λήψη απόφασης, προκειμένου να ψηφιστούν οι νόμοι, γιατί
μπορεί και να μην ψηφιστούν οι νόμοι.
Αυτά προς το παρών σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος Χωραφάς στο
βήμα.
ΧΩΡΑΦΑΣ: Πρώτα από όλα Πρόεδρε θα ήθελα να καταθέσω
στο Προεδρείο για την ώρα της συνεδρίασης. Επειδή είμαι
σίγουρος ότι πολλοί συνάδελφοι δεν θα το έχουν δει, αυτή τη
συνόψιση προτάσεων – εισηγήσεων και θέσεων για το θεσμικό
πλαίσιο. Δείτε παρακαλώ νομίζω ότι είναι ευανάγνωστο, επειδή
κάτι ειπώθηκε πριν για να έχει μια εικόνα, όποιος θέλει να έχει
μια εικόνα των προτάσεων αυτώ ν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ηλεκτρονικά
πρακτικά.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Έχουμε
διαθέσιμα
τα
αντίγραφα τα οποία θα επισυναφτούν στα

ΧΩΡΑΦΑΣ: Ήταν πολύ χρήσιμη νομίζω η ανάγνωση από την
Ειρήνη των θέσεων, η δευτερολογία του Κώστα αποσαφηνίζει
πολλά θέματα αλλά και όλοι όσοι τοποθετήθηκαν και ο Γιάννης
και ο Γιώργος ορθά τοποθετήθηκαν έβαλαν το ζήτημα στη
σωστή του διάσταση. Να πούμε πρώτα από όλα το εξής, το
θεσμικό πλαίσιο και η επικείμενη τροποποίηση του δεν είναι
κάτι το οποίο επηρεάζει τον μαχόμενο μηχανικό στην
καθημερινότητά του. Ή τουλάχιστον δεν είναι κάτι το οποίο το
νοιώθει στην καθημερινότητα του. Όμως όσοι έχουν ασχοληθεί
λίγο με τα κοινά, όσοι έχουν εκλεγεί, όσοι έχουν αφιερώσει
χρόνο, ακόμα και σε επιτροπές, ακόμα και να μην έχουν
εκλεγεί, αλλά ειδικά αυτοί που έχου ν εκλεγεί, καταλαβαίνουν τη
βαρύνουσα σημασία του ζητήματος αυτού και δεν είναι τυχαίο
ότι πρωταγωνιστεί στην προεκλογική ατζέντα όλων των
τουλάχιστον μεγάλων και όχι μόνο παρατάξεων του ΤΕΕ για
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πάρα πολλά χρόνια. Για ποιο λόγο; Για τους λόγους που
ανέφεραν και οι προλαλήσαντες ότι είναι αναχρονιστικό, είναι
ένα προβληματικό πλαίσιο και πρέπει να τονίσουμε γιατί δεν
ακούστηκε αυτό, ότι είναι ένα ακριβό πλαίσιο, ένα ακριβό
θεσμικό πλαίσιο και για να μην παρεξηγηθώ, να αναφερθώ
ειδικά στο ζήτημα της εκλογής τ ου Προέδρου το οποίο μπορώ
να σας το επιβεβαιώσουν όλοι οι εκλεγμένοι κατά διαστήματα
στην κεντρική Αντιπροσωπεία, αλλά και όσοι γνωρίζουν τις
καταστάσεις
με
χαρακτηριστικότερο
παράδειγμα
την
προηγούμενη θητεία της κεντρικής Αντιπροσωπείας.
Τι σημαίνει ακριβό; Κάθε φορά που συνεδριάζουμε οι
εκλεγμένοι στην Αθήνα, στην κεντρική Αντιπροσωπεία, το ΤΕΕ,
δηλαδή εσείς γιατί όλα συνάδελφοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
καταλήγουν σε εμάς ή καταλήγουν σε ένα φορέα που έχει
οικονομικά προβλήματα όπως είπε ο Κώστας πριν, πληρώνει
πολύ σοβαρά ποσά και δεν ξέρω μήπως και κάποιος μπορεί να
πει πως. Εγώ δεν ρώτησα ποτέ αλλά βλέποντας τη διαδικασία
υπολογίζοντας από τα προσωπικά μου έξοδα και ας είμαστε
εμείς από τους πιο μακρινούς εδώ, από τα πιο ακριβά μέλη του
κεντρικού ΤΕΕ, υπολογίζω ότι δίνονται σοβαρότατα ποσά για
τις διαδικασίες αυτές.
Δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω τον αριθμό των
συνεδριάσεων αλλά ίσως και να ήτανε
έξι ή εφτά στην
προηγούμενη θητεία, οι οποίες αναλώθηκαν στις διαδικαστικές
εκλογές Προέδρων και Π ροεδρείων, πολλά χρήματα, χώρια την
ντροπή. Εγώ προσωπικά ντρέπομαι πάρα πολύ, είτε ο
Πρόεδρος είναι της παράταξης μου είτε άλλης γι’ αυτές τις
διαδικασίες που γίνονται. Και εδώ στο τοπικό που ανέφερε και
ο Γιώργος είναι μια παρανυχίδα των διαδικασιών που γίνονται
στο κεντρικό ΤΕΕ, χωρίς να θέλω να πω πολλά περισσότερα.
Επιμένω όμως ότι είναι ντροπή και είναι επιτακτική ανάγκη για
εμάς που γνωρίζουμε να αλλάξουμε το θεσμικό πλαίσιο. Και
όλοι οι προηγούμενοι Πρόεδροι που για δικούς τους λόγους ενώ
το εξήγγειλαν δεν το έκαναν, ήρθε η ώρα ένας Πρόεδρος να
κάνει αυτά που λ έει και αυτό θα το κάνει, ακόμα και αν
χρειάζεται αυτό του οποίου δεν είμαι υπέρμαχος του να μπει
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μέσα στη Βουλή για να το κάνει επειδή πιθανόν φρουρείται.
Αλλά η πραγματική ντροπή ήταν αυτό πο υ έγινε στην
προηγούμενη συνεδρίαση και ακροθιγώς ας πούμε θίχτηκε, ότι
ταξιδέψαμε από όλη την Ελλάδα στην Αθήνα για να
συζητήσουμε ένα θέμα και δέκα άτομα δεν μας άφησαν. Αυτό
λέει πολλά για τις δημοκρατικές διαδικασίες και την αντίληψη
ορισμένων ανθρώπων, οι οποίοι έφεραν αυτούς τους φοιτητές ή
τους συναδέλφους ή δεν ξέρω ακριβώς τι ήταν.
Πρέπει λοιπόν να το αλλάξουμε και θα αλλάξει αυτό είναι
το βασικό, ντροπή είναι με προσχηματικές αφορμές να
διατηρούμε το υφιστάμενο πλαίσιο.
Όπως είδατε και όπως εί παν και οι προλαλήσαντες έχει
καιρό ξεκινήσει η διαδικασία της καταγραφής των προτάσεων,
είδατε την πληθώρα των προτάσεων, υπάρχει πράγματι μεγάλη
ανάλυση και πληθώρα όμως να πω ότι πάσχουν οι προτάσεις
που έχω διαβάσει στην πλειοψηφία τους στο ζήτημα της
ανάλυσης το πώς επηρεάζει ο κανονισμός τα περιφερειακά
τμήματα. Εκεί ασφαλώς και έχουμε μια αυξημένη ευθύνη οι
εκλεγμένοι των περιφερειακών τμημάτων είτε ενδοπαραταξιακά
είτε και τοποθετούμενοι στο βήμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ
το οποίο οφείλω να πω ότι θέλει σθένος και υπομονή το να
τοποθετηθείς και να πω μπράβο στον φίλο τον Κώστα που
τοποθετείται πολύ συχνά, γιατί είναι μεγάλο το πλήθος των
τοποθετήσεων, μακρές οι συνεδριάσεις και μειωμένο δυστυχώς
το ενδιαφέρον ακρόασης. Δηλαδή μπράβο σε αυτούς που τα
λένε όχι και τόσο μπράβο σε αυτούς που δεν τα ακούνε.
Να τονίσω βέβαια γιατί ειπώ θηκε και ότι οι επιστημονικές
επιτροπές εκλέγονται κυρίως από την Αθήνα έτσι; Αυτά δεν
ισχύουν, έχουν εκλεγμένη από εδώ τη Μαρία τη Λυδάκη σε
επιστημονική
επιτροπή,
εκλεγμέ νους
από
τα
Χανιά,
εκλεγμένους από άλλα περιφερειακά τμήματα. Όμως σίγουρα με
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο η Αθήνα παίζει πρωταγωνιστικό
ρόλο στην πλειοψηφία των εκλεγμένων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δύο λεπτά ακόμα.
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ΧΩΡΑΦΑΣ: Χαίρομαι που το λες Πρόεδρε για τί νόμιζα ότι το
είχες χάσει το χρονόμετρο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, ήτανε ενδιαφέροντα τα
θέματα και είσαι ήδη στα εφτά λεπτά.
ΧΩΡΑΦΑΣ: Προτείνω κι εγώ για να κλείσω και να σεβαστώ το
χρονικό πλαίσιο το οποίο έθεσες, να γίνει μία ομάδα εργασίας η
οποία αν είναι τυχερή να δουλέψει στο επιθυμητό χρονικό
πλαίσιο, δηλαδή αν τύχει να πάρει αναβολή το θέμα στην
Αθήνα, να έχει πραγματικά χρόνο μπροστά της, όμως παρόλα
αυτά οφείλει να κάνει έστω μια μίνιμουμ προετοιμασία που να
σταλεί έστω δυο μέρες πριν τ η συνεδρίαση στην Αθήνα.
Εγώ προσφέρομαι, θα πρότεινα όσοι συμμετάσχουν, εγώ
είμαι μέλος έτσι κι αλλιώς οπότε θα καταθέσω τις απόψεις μου
αρμοδίως, αλλά προτείνω όσοι συμμετάσχουν αν τελικά
ψηφιστεί μια τέτοια πρόταση, να έχουν τουλάχιστον μία 3ετή
παρουσία στα όργανα του ΤΕΕ ώστε να έχουν αντίληψη των
ζητημάτων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο
το Χωραφά Μιχάλη, ο συνάδελφος Κλάδος Αλέκος στο βήμα.
ΚΛΑΔΟΣ: Καλή χρονιά, χρόνια πολλά και στους Αντώνηδες
τους συναδέλφους που γιορτάζουν σήμερα.
Μία λέξη, αναχρονιστικό νομικό πλαίσιο, το είπαν οι
προηγούμενοι συνάδελφοι, ο Μπάκιντας, ο Αγαπάκης.
Το
Πειθαρχικό Συμβούλιο κι τα περιφερειακά και το ανώτατο
λειτούργει με το νόμο του 1970 που είναι συμπληρωμένος
ουσιαστικά ο νόμος του 1926 του Βενιζέλου και με μια μικρή
τροποποίηση του ‘84 με ένα νόμο του ’84.
Πολλές φορές έχουμε κάνει προτάσεις, τελευταίες
προτάσεις που έχουμε κάνει με ομόφωνη απόφαση στο
Πειθαρχικό Συμβούλιο επί Προεδρίας του Καλοχριστιαννάκη το
2012, μετά από εισήγηση του Σοφουλάκη του Γιώργου μια
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πολυσέλιδες προτάσεις ας πούμε, τις στείλαμε επάνω
αρμοδίως, δεν μας απαντήσανε ποτέ και μάλιστα χωρίς να
ερωτηθούμε, εμείς από μόνοι μας για τροποποίηση του νόμου
του 1970.
Επίσης στην τελευταία θητεία μου ως Π ρόεδρος του
Πειθαρχικού την προηγούμενη, είχα οριστεί σε μια επιτροπή
από την κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Κώστα; Ως μέλος
μιας επιτροπής με αντικείμενο την εξέταση αλλαγής του
θεσμικού πλαισίου, προτάσεων. Μου στείλανε το έγγραφο αυτό
το έχω, το μόνο έγ γραφο που μου στείλανε είναι ότι ορίστηκα,
τίποτα άλλο από πάνω. Ουδέποτε συνεδρίαση και ουδέποτε
έκανε κάτι, δεν θυμάμαι αν ήτανε ομάδα ή επιτροπή, επιτροπή
ήτανε. Το Πειθαρχικό είδατε ότι δεν ασχολείται και κανείς και
κατά τη γνώμη μου έπρεπε να ασχολού νται αν δεν θέλουνε να
το καταργήσουν, να πουν ή το καταργούμε…, δεν μπορεί να το
αφήνουμε και να το απαξιώνουμε. Βέβαια προηγούνται άλλα, το
καταλαβαίνω, αλλά και αυτό είναι κατά τη γνώμη μου δυστυχώς
ένα πολύ σημαντικό όργανο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή χρονιά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο
τον Αλέκο Κλάδο. Πριν ανέβει ο συνάδελφος Γιάννης
Κασαπάκης στο βήμα, οι συνάδελφοι Χωραφάς και Αγαπάκης
έχουν κάνει πρόταση, συγκεκριμένη πρόταση δια του βήματος,
να τη συγκεκριμενοποιήσουν λί γο γραπτώς πριν έρθει στο
Προεδρείο.
Ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Κασαπάκης θα μιλήσεις;
Ωραία. Και μετά ο συνάδελφος ο Κώστας ο Μπάκιντας.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Το πρόβλημα είναι χρόνιο και δυστυχώς μια ζωή
το κεντρικό έκανε αυτά που ήθελε και πάντα εμείς λέγαμε ότι
ήμασταν εκ του περισσού. Άρα θεωρώ ότι οποιεσδήποτε
προτάσεις ή οτιδήποτε ήθελε κουβεντιαστεί είναι να γίνει μια
πρόταση και συνεννόηση με τα περιφερειακά, τα οποία κατ’
ιδίαν πολλές φορές έχουνε πει και λένε οι καρεκλοκένταυροι
των Αθηνών και δεν γίνεται τίποτα. Είχαμε και μια σχετική
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εμπειρία όταν προσπαθήσαμε τα παλαιότερα χρόνια να κάνουμε
κάποιες περιφερειακές συσκέψεις των νησιωτικών τμημ άτων και
δυστυχώς ή ευτυχώς συνάδελφοι κάθε φορά είχαμε και τον
Κομισάριο από δίπλα από το κεντρικό, μας έστελναν έ ναν, τάξει
ότι ήθελε να δει, να ελέγχει τι και τι κάναμε εμείς ή όχι. Δηλαδή
πρέπει να γίνει μία συνεννόηση διότι αυτά που λέμε εμείς εδώ
λένε και τα υπόλοιπα περιφερειακά τμήματα. Άρα οι των
Αθηνών πρέπει να καταλάβουνε ότι δεν…, εντάξει λένε ότι ο
αριθμός τους είναι μεγαλύτερος απ’ ό,τι είμαστε εμείς, εντάξει
αλλά και τα συμφέροντα των υπαρχόντων συναδέλφων και από
εδώ πρέπει να τα βρούμε.
Μια άλλη πρόταση πρέπει να προβλέψουμε το
ασυμβίβαστο, δηλαδή τι; Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου να μην
ετοιμάζεται και να έχει τα μέντε του που λένε και στο χωριό
μου, να γενεί Υπουργός της επόμενης ή της οποιασδήποτε
κυβέρνησης. Κύριε χρίστηκες Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
αυτομάτως έχει κλειστεί ο δρόμος για πολιτική ανέλιξη. Αν
ανατρέξουμε πίσω θα δούμε ότι όλοι οι Πρό εδροι μας γινήκανε
Υπουργοί και αυτομάτως ξεχάσανε αυτά τα οποία λέγανε ότι η
πολιτική εξουσία δεν μας έκανε.
Ένα άλλο, ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν, να οριστούν,
μετά από τέσσερα χρόνια ή και πέντε ακόμα διότι
παρεμπιπτόντως να έχετε υπόψη σας συνάδ ελφοι ότι οι
τελευταίες εκλογές αν δεν απατώμαι στο τμήμα μας κοστίσανε
800.000 ευρώ, 800.000 ευρώ κοστίσανε οι εκλογές. Άρα πρέπει
να προβλεφθεί και τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου ή δεν
ξέρω τι ναι, αλλά να ξέρουμε ότι μετά από τέσσερα χρόνια από
τις 20 Νοεμβρίου κάθε χρόνο θα γίνονται μετά από τέσσερα
χρόνια, γιατί; Γιατί έτσι αυτομάτως τεχνηέντως για τον άλφα ή
βήτα λόγο στην Αθήνα που ανάλογα τα παζάρια που γίνονται
και λένε εντάξει να το τραβήξουμε ακόμα λίγο και να το πάμε
παραπέρα. Και μην ξεχνάτε συνάδελφοι ότι ο Πρόεδρος του
Επιμελητηρίου
έχει
ένα
υψηλό
μισθό
αρκετά…,
μη
ευκαταφρόνητο, δικαιούται ακόμα και οδηγό αυτοκινήτου με
αυτοκίνητο. Όπως επίσης και ο Πρόεδρος της Διοικούσας
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Επιτροπής και των περιφερειακών τμημάτων το μηνιάτικο είναι
καλό.
Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας
σοβαρά και να έχουμε το ασυμβίβαστο, Πρόεδρος του
Επιμελητηρίου; Δεν μπορείς κύριε να πας μετά, εκ του
προοιμίου να το ξέρεις. Όπως και στην Κύπρο που πολιτικά
υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ Υπουργού και Βουλευτή στο
Κοινοβούλιο. Και εμείς κάποια πρόταση πρέπει να κάνουμε
ούτως ώστε όχι ο Πρόεδρος μας να θέλει να κάνει τα διάφορα
ούτως ώστε το κάθε κόμμα να τον πριμοδοτεί και κάποια στιγμή
ύστερα να τον χρησιμοποιεί Υπουργό ή Γενικό Γραμματέα ή δεν
ξέρω τι και δυσ τυχώς ή ευτυχώς ονόματα να μην λέμε γινήκανε
Υπουργοί με τις πλάτες των συναδέλφων.
Άρα λοιπόν, πρόταση, ασυμβίβαστο του Προέδρου,
σταθερή ημερομηνία μετά από 4 -5 χρόνια, 5 χρόνια αλλά τέλος
του Νοεμβρίου, τέλος…, να αποφασιστεί ούτως ώστε…, όπως
στην Αμερική να το πούμε στην τελευταία ανάλυση, να μην το
κρύψουμε άλλωστε. Στην Αμερική σου λέει κάθε 1 η , δεν ξέρω
πότε του μηνός τάδε θα γίνονται εκλογές, ανεξάρτητα το τι και
πως, εκτός πια από βίες καταστάσεις. Ούτως ώστε να ξέρουμε
εκ προοιμίου και εμείς πο υ θα ανακατευτούμε ότι κοίταξε να
δεις, ο μισθός μας θα είναι μέχρι τότε και το ασυμβίβαστο να
ξέρεις ότι θα ανακατευτείς, άρα σου κόβεται ο δρόμος για
περαιτέρω ανέλιξη.
Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο
Γιάννη Κασαπάκη, ο συνάδ ελφος Μπάκιντας Κώστας. Ναι
υπάρχει άλλος που θέλει να κάνει ομιλία; Όχι, ο τελευταίος.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Δυο τρία πράγματα να πω πάνω σε αυτά που
ακούστηκαν, κυρίως για τα εκλεγμένα μέλη στην Αντιπροσωπεία
ΤΕΕ από το θεσμικό πλαίσιο δυστυχώς δεν εκφράζουν τα
όργανα του περιφερειακού τμήματος, δεν εκφράζουν ούτε την
Αντιπροσωπεία, ούτε τη Διοικούσα. Γι’ αυτό και όπως είπα το
παράδειγμα
παλαιότερων
εκλεγμένων
μελών
στην
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Αντιπροσωπεία την κεντρική υπήρξαν άτομα που δεν είχαν
έρθει ποτέ εδώ, ποτέ καμία φορά στην Αν τιπροσωπεία, καμία
φορά στη Διοικούσα, ποτέ και δεν τους είχαμε δει κιόλας.
Εντάξει δεν θέλω να λέω ονόματα, παράδειγμα υπάρχει.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Εντάξει ο Ανδρουλάκης.
Δεν είναι δηλαδή, δεν εκφρά ζουν δηλαδή το όργανο το
τοπικό.
Επίσης…, και δεν ανήκουν καν στο…, τις απόψεις
δηλαδή του τμήματος. Αυτό είναι θέμα προβληματικού θεσμικού
πλαισίου, άρα λοιπόν πράγματι χρειάζεται τροποποίηση το
θεσμικό πλαίσιο.
Να πω επίσης σαν παράδειγμα όπως σωστά το ανέφερε
ο Μιχάλης μόνο εγώ έχω μιλήσει στο κεντρικό ΤΕΕ στο θέμα
αυτό. Δεν υπάρχει εκπροσώπηση λοιπόν του τμήματος σωστά;
Και ένα ακόμα θα πω, ότι οι εκλεγμένοι στο κεντρικό
επίσης, οι περισσότεροι είναι από παρατάξεις διαφορετικές από
τις τοπικές, είναι σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο κεντρικό και γι’ αυτό
και ψηφίζουν όλοι της παράταξης αυτής σε όλη την Ελλάδα το
ίδιο. Δεν λαμβάνουν υπόψη τις θέσεις του περιφερειακού
τμήματος, το ίδιο ψηφίζουν και ο Γιάννης και ο Μιχάλης και η
Μαρία.
Και επίσης να πω ότι δεν διακόπηκε η συζήτηση στην
Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ έτσι μόνο από την παρέμβαση που
έγινε. Έγινε η παρέμβαση και η Αντιπροσωπεία αποφάσισε,
ψήφισε να το αναβάλει, για να λέμε δηλαδή τα πράγματα όπως
είναι, δεν είπε δηλαδή…, ήρθαν, κάνανε παρέμβαση, μας εί παν
διάφορα κ.τ.λ. και τελικώς με την παρέμβαση αυτή η
Αντιπροσωπεία ψήφισε με συνεννόηση των παρατάξεων κ.τ.λ.
ψήφισαν να μην συζητηθεί. Εντάξει είπα ότι βγάλανε πανό, είπε
αυτό, εντάξει ΟΚ, αλλά το ψηφίσαμε Μιχάλη.
Τώρα, για τις επιστημονικές επιτροπέ ς που ειπώθηκε, ότι
δεν εκλέγονται συνήθως από την Αθήνα, από την Αθήνα
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εκλέγονται κυρίως συνάδελφοι ή τη Θεσσαλονίκη και οι
εξαιρέσεις π.χ. μέλος που έχει εκλεγεί από εδώ από το (…) τη
δική μας, έχουν ψηφιστεί από την Αθήνα. Όχι, γιατί μάλιστα να
ξέρετε ότι μας ρωτούσανε ποια είναι η Λυδάκη που ψηφίστηκε
και βγήκε από περιφερειακό τμήμα έτσι; Προφανώς, από την
παράταξή σας Μιχάλη ήταν γιατί δεν ξέρανε ποιος του πήρε την
θέση δεν ήξερε ο άλλος.
Για την επιτροπή που συμμετείχε τυπικά ο Κλάδος του
Πειθαρχικού, να πούμε ότι, ενώ υπήρχε λοιπόν αυτή η
επιτροπή για το θεσμικό πλαίσιο του Πειθαρχικού δεν κλήθηκε.
Άρα λοιπόν τι συζητάμε για σοβαρή διαβούλευση όταν η
αρμόδια επιτροπή δεν κλήθηκε.
Και συμφωνώ με την
παρατήρηση που έκανε ο Γιάννης ο Κασαπάκης, ότι καλό θα
ήταν να γίνει συνεννόηση με τα περιφερειακά τμήματα.
Συμφωνώ επίσης και με την πρόταση που ειπώθηκε από τους
συναδέλφους Χωραφά και Αγαπάκη για ομάδα εργασίας. Δεν
είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα στο
θεσμικό πλαίσιο, επομένως γ ιατί να μην γίνει αυτή η ομάδα, να
συμφωνήσουν οι παρατάξεις θα έλεγα, να είναι από όλες τις
παρατάξεις και αν καταφέρουμε να έχουμε κάποιο κοινό τόπο,
πολύ σωστά είπε ο συνάδελφος ο Αγαπάκης, αν καταφέρουμε
να έχουμε κάποιο κοινό τόπο, αυτό να προωθήσουμε .
Ευχαριστώ και επειδή δεν έχουμε και το χρόνο μια που η
κεντρική Αντιπροσωπεία το έχει ως θέμα, ας τη συστήσουμε
εμείς ή η Διοικούσα και ας αποφασίσει μετά η Διοικούσα,
μπορεί να κερδηθεί και άλλος χρόνος. Δεν ξέρουμε αν θα
αποφασίσει το κεντρικό ΤΕΕ αν πάει παραπέρα, έτσι κι αλλιώς
πρέπει να γίνει και νόμος είπαμε οπότε έχει δρόμο μπροστά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Άλλος συνάδελφος για κύρια
ή συναδέλφισσα για κύρια ομιλία δεν υπάρχει. Για ένα δίλεπτο
αν θέλει κάποιος να τοποθετηθεί συμπληρωματικά, ο
συνάδελφος ο Γιάννης ο Αναγνώστου. Παρακαλώ σύντομα
όμως.
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ας πούμε, να
κάνω μια έτσι πιο λεπτομερή πρόταση σε αυτό που είπε ο
συνάδελφος ο Μπάκιντας και συμφων ώ απόλυτα. Είναι να
συστήσουμε την ομάδα, αλλά να αποτελείτ αι από τους
εκπροσώπους μας στην κεντρική Αντιπροσωπεία, γιατί
γνωρίζουνε τη διαδικασία, είναι αυτοί που θα είναι παρόν και
άρα
μπορούν
να
μας
εκπροσωπήσουν
έχοντας
την
συγκεκριμένη εισήγηση, γιατί όχι και ομόφωνα ανεξαρτήτως
παράταξης, από τη στιγμή που έ ρχεται από το τοπικό τμήμα.
Δεύτερον, να συμμετέχουν αν θέλουν οι παρατάξεις που
δεν έχουν εκπρόσωπο στο κεντρικό και έχουν εδώ στο τοπικό
ως μέλη.
Τρίτον, αυτό φυσικά θα πρέπει να περάσει από τη
Διοικούσα ως μία εισήγηση που θα εγκριθεί από τη Διοικού σα η
εισήγηση της ομάδας αυτής της εργασίας και να παρουσιαστεί
αν γίνεται και από τον ίδιο τον Πρόεδρο του τμήματος ο οποίος
είπα και πριν ότι μπορεί να παραστεί σε αυτές τις
Αντιπροσωπείες. Αυτή είναι η δικιά μου πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Υπάρχει άλλος συνάδελφος
για ένα δίλεπτο παρατηρήσεων; Ναι τις προτάσεις τώρα.
(διακοπή ήχου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι η συνάδελφος η Μελίνα η
Φρυσάλη στο βήμα.
ΦΡΥΣΑΛΗ: Απλά θεώρησα σκόπιμο να μην μιλήσω για να μην
επαναλαμβάνομαι, τα έχουμε πει πολλέ ς φορές, τα είπαμε και
στην προηγούμενη συνεδρίαση. Γενικότερα διαφωνούμε ως
παράταξη με το ρόλο που έχει αυτή τη στιγμή το Τεχνικό
Επιμελητήριο, με το ρόλο του θεσμικού συμβούλου όπως
αναφέρεται και μέσα. Θεωρούμε ότι σε αυτές τις συνθήκες που
υπάρχουν σήμερα με τις εξελίξεις που τρέχουνε το να συζητάμε
για το πώς μπορεί να βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ τη
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στιγμή που δεν συζητάμε άλλα θέματα που καίνε τους
μηχανικούς είναι περιττό.
Δεν θεωρούμε ότι μπορεί να βελτιωθεί ο ρόλος του
Τεχνικού Επιμελητ ηρίου στο τωρινό οικονομικό πολιτικό και
κοινωνικό πλαίσιο, τα έχουμε πει πολλές φορ ές να μην τα
επαναλάβω ξανά. Αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε.
Να πλησιάσουν οι εκπρόσωποι των παρατάξεων και να
κλείσουν το θέμα, όπου το κρίνουν σκόπιμα να συνεισφέρουν
διευκολύνοντας το Προεδρείο, στη διαμόρφωση κοινής
πρότασης. Διαμορφώνεται η εξής πρόταση συνάδελφοι.
(διακοπή ήχου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Συνάδελφοι μετά από
διαβούλευση των παρατάξεων και αντίστοιχη τοποθέτηση της
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ , για το θέμα της δημιουργίας σύστασης
επιτροπής, η πρόταση που τίθεται στο Σώμα για ψήφιση είναι η
εξής: Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ εξουσιοδοτεί τη
Διοικούσα Επιτροπή του τμήματος να δημιουργηθεί επιτροπή
για τη μελέτη των θεμάτων αναμόρφωσης θεσμικού πλαισ ίου
και πρότασης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Τα μέλη της επιτροπής θα είναι 7, 7μελής επιτροπή και η
σύνθεση προτείνεται να είναι από τις παρατάξεις που
κατέθεσαν προτάσεις για την αναμόρφωση του πλαισίου και
δήλωσαν την πρότασή τους σήμερα.
Το αποτέλεσμα της επιτροπής θα διαβιβαστεί προς λήψη
απόφασης στην Αντιπροσωπεία του τμήματος όποτε έχει
ετοιμαστεί.
Υπάρχει κάποια διευκρίνιση σε αυτό το κείμενο όπου δεν
έγινε κατανοητό; Όχι.
Ποιοι συμφωνούν με τη συγκεκριμένη απόφαση; Ποιοι
συμφωνούν;
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Ποιοι είναι κατά; Λευκά; Δύο. Υπάρχει συνάδελφος που
δηλώνει παρών χωρίς να συμμετέχει στη διαδικασία; Όχι.
Παρών μηδέν.
Συνάδελφοι με την ψήφιση της πρότασης η οποία θα
διαβιβαστεί τάχιστα στη Διοικούσα Επιτροπή, ολοκληρώθηκε η
5 η επαναληπτική συνεδ ρίαση της Αντιπροσωπείας του τμήματος
και σας εύχομαι καλό βράδυ, ευχαριστώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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ΠΡ ΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥ ΝΕΔΡΙΑΣΗΣ « Α»
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Σας καλούμε στην 5η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος,
την 10η Ιανουαρίου 2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18.00 στην αίθουσα
συνεδριάσεων της «Α» του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Ηράκλειο (Πρεβελάκη και Γρεβενών).
Στη συνεδρίαση αυτή, για την απαρτία, απαιτείται τα παρόντα μέλη της «Α» να είναι
περισσότερα από τα απόντα.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :
1. Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας
2. Ενημέρωση - Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.
3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.
4. Κατάρτιση Πίνακα Εισηγητών του Πειθαρχικού Συμβουλίου
μελών του Περιφερειακού Τμήματος Τ.Ε.Ε. Ανατολικής Κρήτης
5. Αλλαγές και τροποποιήσεις θεσμικού πλαισίου Τ.Ε.Ε. [ενημέρωση]
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στη συνεδρίαση της 10ης Ιαν. 2018, η
συνεδρίαση θα επαναληφθεί την 17η Ιαν. 2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00’
στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
Για την απαρτία αρκεί η παρουσία του 1/4 των μελών της «Α» του Τμήματος.
Κοινοποίηση:
-

Περιφερειάρχη Κρήτης
Γ. Γραμματέα Αποκ. Δ/σης Κρήτης
Προεδρείο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ
Ν.Ε. Λασιθίου ΤΕΕ/ΤΑΚ

Εσωτερική Διανομή:- Γραφείο Μηχανικών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πρεβελάκη & Γρεβενών 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 – 342520 τηλ/τυπία: 2810-281128
Ηλ. δ/νση: teetak@tee.gr Ιστοσελίδα: www.teetak.gr

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
από 26.10.2017 έως 10.01.2018

Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
 Επιστολή προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 03.11.2017 με τις απόψεις του
ΤΕΕ/ΤΑΚ για τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφάλειας των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου
Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο
 Αποστολή απόψεων του ΤΕΕ/ΤΑΚ προς το Δήμο Ηρακλείου για τη δημιουργία Μαρίνας
«Λιμενικών και Ναυταθλητικών Εγκαταστάσεων» με το 2274/15.12.2017 έγγραφο. Το
ΤΕΕ/ΤΑΚ τοποθετείται αρνητικά για τη χωροθέτηση μαρίνας στη θέση του Κόλπου Δερματά
και καταρχήν θετικά για τη χωροθέτηση της στην περιοχή του Παγκρητίου Σταδίου. Με το
έγγραφο προτείνεται η στενότερη συνεργασία των ΟΤΑ με τα επιμελητήρια μέσω ομάδας
εργασίας που θα παρακολουθεί, θα τροφοδοτεί με προτάσεις και θα γνωμοδοτεί για τα
οφέλη του σχεδιαζόμενου έργου

Β. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
 Διοργάνωση εκδήλωσης - συζήτησης για το νέο Νόμο 4495/2017 για την Προστασία του
Δομημένου Περιβάλλοντος την 10.11.2017 με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας κ. Σταθάκη. Στην εκδήλωση, η οποία ήταν η πρώτη που έγινε πανελλαδικά και
μεταδόθηκε και διαδικτυακά, μετείχε μεγάλο πλήθος μηχανικών και εκπροσώπων φορέων
και τέθηκαν τα πρώτα ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή του.
 Διοργάνωση Εκδήλωσης στη Νεάπολη την 23.11.2017 με θέμα: «Το παιδί στην Πόλη.
Βιώσιμη κινητικότητα και οδική ασφάλεια με κριτήριο τον ευάλωτο χρήστη»
 Διοργάνωση Ημερίδας στο Ηράκλειο την 24.11.2017 με θέμα: «Σχέδια Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Η νέα πρόκληση στον Πολεοδομικό και Κυκλοφοριακό Σχεδιασμό. Η
περίπτωση των τουριστικών πόλεων».
 Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης στο Ηράκλειο την 12.01.2018 με θέμα: Ηλεκτρονικό
Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) με συμμετοχή ομιλητών από το ΥΠΕΝ και πολύ μεγάλη
συμμετοχή και επιτυχία.
 Συμμετοχή Προέδρου Δ.Ε. - Μελών Δ.Ε.
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 στην εκδήλωση «Ευρωπαϊκά Εργαλεία για καινοτομία και Ανάπτυξη: η Επόμενη Μέρα»,
στο Ηράκλειο, την 30/10,
 στα εγκαίνια της έκθεσης «Οδική ασφάλεια μέσα από τα μάτια των παιδιών», στο
Ηράκλειο, την 06.11,
 στα εγκαίνια του νέου τερματικού σταθμού κρουαζιέρας, στο Ηράκλειο, την 10/11,
 σε συνάντηση για το πρόγραμμα SHERPA (Shared Knowledg for Energy Renovation in
Buildings by Public Administrations, στο Ηράκλειο, την 22/11,
 σε σύσκεψη Προέδρων των Περιφερειακών Τμημάτων υπό τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, στην
Αθήνα, την 23/11,
 στην εκδήλωση «Η Κύπρος μετά την Κρίση» με ομιλητή τον Πρόεδρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας, στην Αθήνα, την 23/11,
 στις εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης, στο Ηράκλειο, την 26/11,
 στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Κρήτης 2014-2020, στο Ηράκλειο , την 28/11,
 στην εκδήλωση «Η επιμήκυνση της Τουριστικής Περιόδου», στο Ηράκλειο, την 07/12,
 στην εκδήλωση «Επιχειρηματική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Κρήτης, βάσει της
μελέτης της ICAP GROUP», στο Ηράκλειο, την 12/12,
 στην εκδήλωση «Διαχείριση πλημμυρικού και σεισμικού κινδύνου στην Κρήτη», στη
Χερσόνησο, την 14/12.
 Στις ημερίδες του ΣΑΝΗ για το νέο νόμο 4495/2017, στο Ηράκλειο, την 20/11 και 25/11,
 Στην ημερίδα «Κυκλοφοριακά Προβλήματα του Δήμου Ηρακλείου», στο Ηράκλειο, την
04/12,
Γ. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Στο πλαίσιο της προβολής του έργου των Ο.Ε. καταγραφής του αξιόλογου κτιριακού
αποθέματος των οικισμών του Δ. Μαλεβιζίου και σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση
με το Δήμο Μαλεβιζίου έγινε παρουσίαση του έργου των Ο.Ε. για τους οικισμούς του Δ.Δ.
Γαζίου του Δ. Μαλεβιζίου την 27/11.
 Μετά την ψήφιση του Ν.4495/2017 για την Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος
συστάθηκε Επιτροπή για την επεξεργασία ζητημάτων που άπτονται του νέου Νόμου και της
Εφαρμογής του με σκοπό την επίλυση ζητημάτων που αφορούν στο νέο τρόπο έκδοσης
οικοδομικών αδειών και τακτοποίησης αυθαιρέτων και απασχολούν τους συναδέλφους στην
καθημερινότητα τους. Προς την Επιτροπή μπορούν να απευθύνουν ερωτήματα οι
συνάδελφοι ώστε να κωδικοποιηθούν, να απαντηθούν με έγκυρο τρόπο όσα είναι εφικτό και
να τεθούν προς επίλυση προς το αρμόδιο Υπουργείο όσα ζητήματα βρίσκονται σε γκρίζες
ζώνες. Από την Επιτροπή του Ν.4495/2017 θα διοργανωθούν ημερίδες και σεμινάρια σε
Ηράκλειο και Λασίθι προκειμένου ενημερωθούν σχετικά οι συνάδελφοι.
 Στο πλαίσιο της Π.Σ. μεταξύ ΤΕΕ/ΤΑΚ και Δήμου Ηρακλείου για την καταγραφή των
επικινδύνων οικοδομών έχει προχωρήσει το έργο της Ομάδας Σχεδιασμού στην
προετοιμασία εντύπων, δελτίων καταγραφής κτλ προκειμένου να προχωρήσει η καταγραφή
επί του πεδίου. Ο πρόσφατος Ν.4495/2017, μεταβιβάζει την αρμοδιότητα παρακολούθησης
των ετοιμορρόπων από τις ΥΔΟΜ, που λειτουργούν στους Δήμους, στα υπό σύσταση
Παρατηρητήρια που θα λειτουργούν στις Περιφέρειες. Έτσι, το αποτέλεσμα του Ερευνητικού
Έργου θα αξιοποιηθεί πιθανά από την Περιφέρεια στο προσεχές μέλλον και αφού
λειτουργήσουν τα Παρατηρητήρια.
 Αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση για το αναθεωρημένο
Περιφερειακό Χωροταξικό Κρήτης το επόμενο προσεχές διάστημα με τη βοήθεια της ομάδας
εργασίας που είχε καταθέσει προτάσεις πριν την ψήφισή του
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Δ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 Για τη Σύνθεση των Μόνιμων Επιτροπών σύμφωνα με το πλαίσιο Δράσης που ψηφίστηκε
από την «Α» έγινε προκήρυξη και Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την
13/12/2017 με καταληκτική ημερομηνία 10.01.2018. Έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον μέχρι την
10.01.2018 σχεδόν πενήντα συνάδελφοι. Με δεδομένο ότι απαιτούνται περισσότερα άτομα
για την πλήρη στελέχωση των Μ.Ε., κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί ολιγοήμερη παράταση για την
καταληκτική ημερομηνία ώστε να ενημερωθούν ξανά οι συνάδελφοι και να υποβληθούν
περισσότερες αιτήσεις.
 Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη στέγη του κτιρίου έχει γίνει αλληλογραφία με
την Περιφέρεια Κρήτης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την τήρηση των
διαδικασιών ανάθεσης του σχετικού έργου από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας,
όπως απαιτείται από τη νομοθεσία μιας και το ΤΕΕ δεν διαθέτει τεχνική Υπηρεσία αλλά και ο
εποπτεύων φορέας του δεν διαθέτει σχετική τεχνική υπηρεσία στην Κρήτη.
 Έγινε η ορκωμοσία του νέου Πειθαρχικού Συμβουλίου Μελών του Τμήματος την 10.01.2018.
Εκλέχθηκε Πρόεδρος ο συνάδελφος Αλέκος Κλάδος με αναπληρωτή το Γιώργο Φουρναράκη
Ε. ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ
 Από 26/10/2017 έως 10/01/2018 έγιναν κατατέθηκαν (2) αιτήσεις, προκαταβλήθηκε η
αιτηθείσα αμοιβή του πραγματογνώμονα για μία (1) και παραδόθηκαν μετά την παραλαβή
τους από την υπηρεσία τρεις (3) πραγματογνωμοσύνες στους αιτούντες.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Διοικούσα Επιτροπή
Πρεβελάκη & Γρεβενών, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: (+30) 2810 342520 - Fax: (+30) 2810 281128
e-Mail: teetak@tee.gr - URL: http://www.teetak.gr

Εισαγωγικό σημείωμα του προεδρείου της Δ.Ε.
κατά τη συζήτηση στην Αντιπροσωπεία του τμήματος στις 10 Ιανουαρίου 2018 του θέματος
‘’ Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ’’.
Κατά τη συνεδρίαση της 2 – 3 Δεκεμβρίου 2017 της Κεντρικής Αντιπροσωπείας συζητήθηκε
το θέμα της τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ.
Με απόφαση του προεδρείου της Κεντρικής Αντιπροσωπείας στις 23-11-2017 η συζήτηση
για το θεσμικό πλαίσιο είχε τις εξής προτεραιότητες:
1. Ενίσχυση και διεύρυνση του ρόλου του ΤΕΕ ως θεσμικού συμβούλου της πολιτείας
στα θέματα της τεχνικής ανάπτυξης, παιδείας και καινοτομίας με ενίσχυση επίσης
της εξωστρέφιάς του.
2. Ενίσχυση του ΤΕΕ με διεύρυνσή του σε νέες κατηγορίες μελών.
3. Ενίσχυση του κύρους του ΤΕΕ με καθιέρωση της άμεσης δημοκρατίας και
προσαρμογή των εκλογικών διαδικασιών στις νέες συνθήκες και στα δεδομένα που
προκύπτουν από τη μέχρι σήμερα εμπειρία.
4. Πρόβλεψη αλλαγής του τρόπου λειτουργίας της Αντιπροσωπείας και της
Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ που θα υλοποιηθεί με αλλαγή του εσωτερικού τους
κανονισμού, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα, η ευελιξία και η συνεργασία
τους.
Πριν τη συνεδρίαση αυτή είχαν ζητηθεί από το προεδρείο της Κεντρικής Αντιπροσωπείας
προτάσεις από τις παρατάξεις . Οι προτάσεις αυτές καταγράφηκαν , μαζί με τις προτάσεις
του προεδρείου της Αντιπροσωπείας και αφορούν τους άξονες 2 και 3. Η συνοπτική
καταγραφή των προτάσεων αυτών ως προς τους παραπάνω άξονες , αποστέλλεται
συνημμένα.
Το προεδρείο της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ έκρινε ότι είναι απαραίτητο να αρχίσει μια συζήτηση για
τις τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ σε επίπεδο Αντιπροσωπείας , ώστε να
κατατεθούν απόψεις και να είμαστε σε θέση να αποστείλουμε , ως περιφερειακό τμήμα τις
θέσεις που θα διαμορφώσουμε.
Οι άξονες που θεωρούμε ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ είναι:
1. Ενίσχυση του κύρους του ΤΕΕ.

2. Προάσπιση των δικαιωμάτων του συνόλου των μηχανικών.
3. Ενίσχυση της ουσιαστικής συμμετοχής των περιφερειακών τμημάτων στη διαμόρφωση
των θέσεων του ΤΕΕ.
4. Διασφάλιση της συμμετοχής των μικρών παρατάξεων στα όργανα του ΤΕΕ.
5. Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της δημοκρατίας , της
διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.

Το προεδρείο της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Ιωάννης Χαρωνίτης , Πρόεδρος
Κώστας Μπάκιντας, Αντιπρόεδρος
Ειρήνη Βρέντζου, Γενική Γραμματέας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ
2. Ενίσχυση του ΤΕΕ με διεύρυνση του σε νέες κατηγορίες μελών

Προεδρείο Α-ΤΕΕ

Θέμα 1ο:

Θέμα 2ο:

Βασικές Ειδικότητες Τ.Ε.Ε.

Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.

Να συμπεριληφθούν οι πτυχιούχοι ΤΕΙ σε ανεξάρτητο τμήμα, που ορίζει την διοίκησή του αυτόνομα. Οι σχετικές Επιστημονικές Επιτροπές
Να αναγνωρισθούν στις βασικές ειδικότητες, οι Νέες ειδικότητες κατά νόμο και να συμπεριληφθούν, επίσης, οι διπλωματούχοι της ΣΕΜΦΕ (ΕΜΠ)
Ειδικότητας, ή τα τμήματα θα ενεργοποιηθούν, όταν το 1/3 των αποφοίτων τους εγγραφεί στο ΤΕΕ. Ακολούθως θα προσδιοριστεί η διαδικασία
και οι Μηχανικοί Οικονομίας (Πολυτεχνική σχολή Πανεπιστημίου Αιγαίου), που εκπληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με παλαιότερες εισηγήσεις.
εκπροσώπησης στην αμέσως επόμενη Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ.

Εισηγήσεις Μελών Α-ΤΕΕ και Συνδυασμών που μετέχουν σε αυτή

1. Εισήγηση Μέλους Δ.Ε.
Τ.Ε.Ε. κ. Π.Ακριτίδη

Αναμόρφωση λειτουργίας Α-ΤΕΕ καθώς και διερεύνηση ενδεχόμενης μείωσης μελών, χωρίς να θίγεται η αναλογική εκπροσώπηση όλων των γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας.
Υποστηριχτικές επιτροπές από υπηρεσιακά στελέχη και εθελοντές των μελών της ΔΕ-ΤΕΕ.
Με οργανωμένες εισηγητικές επιτροπές της Α-ΤΕΕ να ξεκινήσουμε με σφικτό χρονοδιάγραμμα τη συζήτηση για (...) την αναμόρφωση του μητρώου του ΤΕΕ και τη διαδικασία απόδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος"
Πριν οι επιτροπές κάνουν την εισήγηση στην Α-ΤΕΕ για τη λήψη αποφάσεων θα πρέπει να ενημερώνουν όσο δουλεύουν τους συναδέρφους για την πρόοδο των εργασιών τους και να θέσουν τις εισηγήσεις τους σε δημόσια διαβούλευση, πριν τη συζήτηση στην Αντιπροσωπεία.

2. ΑΦΕΤΗΡΙΑ για το Τ.Ε.Ε. - για
Στις από 7 Μαίου 2017 προτάσεις για το νέο Θεσμικό Πλαίσιο του ΤΕΕ δεν αναφέρεται κάποια πρόταση σχετικά με την ενίσχυση του ΤΕΕ με διεύρυνση του σε νέες κατηγορίες μελών.
τον μηχανικό - για τη χώρα

3. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Υποστηριχτικές επιτροπές από υπηρεσιακά στελέχη και εθελοντές των μελών της ΔΕ-ΤΕΕ.
Με οργανωμένες εισηγητικές επιτροπές της Α-ΤΕΕ να ξεκινήσουμε με σφικτό χρονοδιάγραμμα τη συζήτηση για (...) την αναμόρφωση του μητρώου του ΤΕΕ και τη διαδικασία απόδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος"
Πριν οι επιτροπές κάνουν την εισήγηση στην Α-ΤΕΕ για τη λήψη αποφάσεων θα πρέπει να ενημερώνουν όσο δουλεύουν τους συναδέρφους για την πρόοδο των εργασιών τους και να θέσουν τις εισηγήσεις τους σε δημόσια διαβούλευση, πριν τη συζήτηση στην Αντιπροσωπεία.

4. ΛΑΜΠΡΟΣ Απ. ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ

Ενότητα του τεχνικού κόσμου - Διεύρυνση του ΤΕΕ σε όλες τις τεχνικές ειδικότητες και συνένωσή του με τους ανάλογους φορείς (ΓΕΩΤΕΕ)
Ιδιαίτερο καθεστώς μελών νέων αποφοίτων και εκπατρισθέντων

5. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ
Προτείνουμε τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής-Ομάδας Εργασίας στο πλαίσιο της Αντιπροσωπείας, αποτελούμενης από έμπειρους μηχανικούς και νομικούς που γνωρίζουν τα του ΤΕΕ. Η Ομάδα αυτή θα πρέπει σε 6 μήνες να υποβάλλει σχέδιο -πρόταση αλλαγής του τρόπου λειτουργίας και του
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ. Η διαδικασία πρέπει να είναι ανοιχτή ώστε οι παρατάξεις να μπορούν να υποβάλλουν και αρχικά (τώρα) αλλά και στην πορεία, προτάσεις για την ανασυγκρότηση του ΤΕΕ στη σημερινή εποχή και στις ανάγκες των μηχανικών και της χώρας.
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ
Η ολοκληρωμένη πρόταση του ΤΕΕ-ΤΚΜ που αντίστοιχη ομάδα εργασίας είχε επεξεργαστεί το 2008, μπορεί να αποτελέσει τη βάση και διευκόλυνση της όποιας επιτροπής αποφασιστεί για μια ταχεία επιτέλους λήψη απόφασης για το Θεσμικό Πλαίσιο.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

6. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Καθορίζονται δύο βαθμίδες στο Μητρώο του Τ.Ε.Ε.: Α και Β και κάθε μία από αυτές αφορά είτε σε μελέτη, είτε σε κατασκευή, είτε σε επίβλεψη
έργου.
• Στη βαθμίδα Α θα ανήκουν οι Μηχανικοί με οποιονδήποτε τίτλο σπουδών (Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., 5ετούς, 4ετούς ή τριετούς φοίτησης, εξωτερικού) και θα
εγγράφονται σ’ αυτήν, σε όποια κατηγορία του Πίνακα 1 επιλέξουν, ανεξάρτητα από τον τίτλο σπουδών. Οι Μηχανικοί της κατηγορίας αυτής θα
έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Τ.Ε.Ε. με την απόκτηση του τίτλου σπουδών, καθώς και δικαίωμα εργασίας υπό την καθοδήγηση Μηχανικού της Β
βαθμίδας, ο οποίος θα φέρει την ευθύνη για το αποτέλεσμα της εργασίας, δηλαδή οι Μηχανικοί της κατηγορίας αυτής θα είναι «δόκιμοι» («junior»,
«ασκούμενος»).
• Η κατηγορία Α θα έχει δύο υποκατηγορίες: Α1 και Α2. Στην υποκατηγορία Α1 θα ανήκουν οι Μηχανικοί 5ετούς φοίτησης ή 4ετούς με master ή
αντίστοιχο μεταπτυχιακό δίπλωμα. Στην κατηγορία Α2 θα εγγράφονται οι υπόλοιποι Μηχανικοί. Οι δύο κατηγορίες θα διαφέρουν μόνο ως προς τις
χρονικές περιόδους από την κτήση του τίτλου σπουδών και εργασίας που θα είναι απαραίτητες για το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την
Εάν υλοποιηθούν στο μέλλον οι συζητήσεις για ένα διευρυμένο ΤΕΕ , τότε και για τους αποφοίτους των ΤΕΙ, των σχολών τριετούς φοίτησης του
απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.
εξωτερικού κτλ θα πρέπει να εξεταστεί εάν μπορούν να εγγραφούν σε κάποια κατηγορία και να ασκούν συγκεκριμένες επαγγελματικές
Με τη συμπλήρωση της απαιτούμενης χρονικής περιόδου από την κτήση του τίτλου σπουδών, καθώς και της απαιτούμενης χρονικής περιόδου
δραστηριότητες.
εργασίας-άσκησης (οι απαιτούμενες χρονικές περίοδοι θα καθοριστούν στη λεπτομερή περιγραφή της πρότασης), ο Μηχανικός της κατηγορίας Α θα
αποκτήσει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη διαδικασία εξετάσεων. Με την επιτυχία στις εξετάσεις θα μεταπηδήσει στη Β βαθμίδα μελών του Τ.Ε.Ε.,
στην οποία θα αποκτήσει τα επαγγελματικά δικαιώματα, τις ευθύνες του Μηχανικού της ειδικότητας στην οποία εξετάστηκε και θα αποφασίσει τον
τρόπο που θα ασκήσει το επάγγελμα (μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, υπάλληλος, ελεύθερος επαγγελματίας κ.λπ.).
• Στην βαθμίδα Β του Τ.Ε.Ε. θα ανήκουν όλοι οι Μηχανικοί που έχουν λάβει την άδεια άσκησης του επαγγέλματος κατά τα ως άνω. Είναι οι μόνοι
που έχουν το δικαίωμα υπογραφής του Μηχανικού, ασκώντας τα σχετικά με την ειδικότητά τους δικαιώματα και αναλαμβάνοντας τις αντίστοιχες
ευθύνες, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών ή εταιρειών μελετών ή βιομηχανικών μονάδων είτε ως
υπάλληλοι του Δημοσίου ή Οργανισμών δημοσίου δικαίου (Επιβλέποντες Μηχανικοί ή Επικεφαλής Ομάδων Επίβλεψης έργων ή μελετών ή
Προϊστάμενοι τεχνικών υπηρεσιών και τμημάτων τους κ.λπ.).

7. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η συγκεκριμένη εισήγηση ταυτίζεται στο περιεχόμενο με την εισήγηση με α/α 3, αλλά έχουν αφαιρεθεί τα ονόματα των 6 υπογραφόντων εισηγητών.

Τροποποίηση της παραγράφου 5, ώστε να περιλαμβάνονται οι, πρόσφατα, θεσμοθετημένες ειδικότητες Μηχανικών.
8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Τα μέλη του Τ.Ε.Ε έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν την άρση απόφασης των οργάνων Διοίκησης του Τ.Ε.Ε. κατόπιν συλλογής υπογραφών που αντιστοιχεί στο 10% του πλήθους του μητρώου μελών.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Κατόπιν εισήγησης του 40% των μελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε είναι δυνατό να διενεργείται δημοψήφισμα σχετικά κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην πολιτική του Τ.Ε.Ε. ή άλλα ζητήματα που αφορούν στη διαμόρφωση θέσης του Τ.Ε.Ε.

9. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τα μέλη του Τ.Ε.Ε. θα είναι Διπλωματούχοι απόφοιτοι Πολυτεχνείων ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, μετά από απόκτηση της άδειας άσκησης
επαγγέλματος. Σε αυτή την κατεύθυνση η σημερινή κατάσταση για τη χορήγηση των αδειών πρέπει το να αναθεωρηθεί σύμφωνα με τις σύγχρονες
διεθνείς απαιτήσεις. Εναλλακτικά και για τους αποφοίτους ισότιμων σχολών του εξωτερικού μπορεί να προβλεφθεί ότι οι άδειες άσκησης του
επαγγέλματός των θα αποκτώνται στις χώρες ολοκλήρωσης του κύκλου των σπουδών τους.

Η αναθεώρηση του θεσμικού μας πλαισίου, σχετίζεται άμεσα με την οριοθέτηση του επιστημονικού ρόλου των μελών μας ή γενικότερα των
αποφοίτων της τεχνικής μας εκπαίδευσης (στάθμες πτυχίων, διαβάθμιση σπουδών κ.λπ.) και επίσης με τον καθορισμό (σωστότερα
επανακαθορισμό) των επαγγελματικών δικαιωμάτων για όλες τις ειδικότητες των Μηχανικών και αποφοίτων των σχολών Τ.Ε.Ι.

Δημιουργία τοῦ θεσμοῦ τοῦ Ἐπαγγελματία Μηχανικοῦ ἀπό το ΤΕΕ εἰς τους ἐπιμέρους τομεῖς δραστηριότητος χωρίς συνάρτησιν τῶν τίτλων αὐτῶν με
ἐπαγγελματικό "δικαίωμα" : Επαγγελματίας μηχανικός :
1) κατά ὑφιστάμενη εἰδικότητα τοῦ ΤΕΕ,
2) κατά τομέα διοικήσεως (διαχείριση έργων, ποιοτικός έλεγχος κατά ISO 9001, διαχείριση περιβάλλοντος κατά ISO 14000, διαχείριση ἐνεργείας
10. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Δια τούς ἀποφοίτους ΤΕΙ τα ἔτη τῆς ἀπαιτουμένης ἐμπειρίας θα εἶναι αὐξημένα κατά 3 ἔως 5 ἔτη.
κατά ISO 50001, διαχείριση πληροφοριακῶν συστημάτων κατά ISO 20000, κλπ.)
3) Κατά ειδική επιστομονική τεχνική (π.χ. στατικές μελέτες υψηλών κτιρίων, θερμοτεχνικές μελέτες θερμοηλεκτρικών σταθμών, υδραυλικά έργα,
κλπ) Πρόσβασιν εἰς αὐτούς τούς τίτλους θα ἀποκτᾶται με βάσιν τὰ ἔτη ἐπαγγελματικῆς ἐμπειρίας (π.χ. 15 ἔτη) ὁ ἀριθμός τῶν ὁποίων θα μειώνεται
μετά ἀπό ἐπαγγελματικές ἐξετάσεις.

11. ΔΥΝΑ.ΜΗ. - δυναμικοί
μηχανικοί και Α.Κ.ΜΗ.

Μένει ως έχει και προτείνεται να συμπληρωθεί με την θέσπιση της έννοιας του αντεπιστέλλοντος μέλους. Τώρα που η εγγραφή στο Τ.Ε.Ε. έχει
αποδεσμευτεί από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, θα υπάρξουν χιλιάδες μηχανικοί που θα είναι μέλη του Επιμελητηρίου χωρίς όμως να
ασκούν το επάγγελμα του μηχανικού. Αυτοί οι συνάδελφοι δεν πρέπει να πληρώνουν ετήσιες εισφορές ίσες με τους ενεργούς οικονομικά
μηχανικούς ούτε φυσικά να έχουν ίσα δικαιώματα στην δυνατότητα εκλογής τους στα όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Ε.

Επίσης, μετά την απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. το καλοκαίρι για δημιουργία χωριστού ‘’Μητρώου Αποφοίτων Ανωτάτων Τεχνολογικών
Ιδρυμάτων’’, που δεν είναι πλήρη μέλη, η πρόταση μας είναι και ιδιαίτερα επίκαιρη.

Είσοδος νέων ειδικοτήτων, όροι και προϋποθέσεις - προτείνεται η μετεξέλιξη του ΤΕΕ σε Τεχνικό Επιμελητήριο για όλα τα επίπεδα αποφοίτων (πολυτεχνικές σχολές – πενταετούς φοίτησης, πανεπιστημιακές σχολές / ΤΕΙ – τετραετούς φοίτησης, ΙΕΚ-διετούς φοίτησης) ή αλλιώς για τα επίπεδα 5,6,7
των (επαγγελματικών) προσόντων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων - ένας φορέας πιστοποίησης τόσο των σπουδών (ακαδημαϊκών προσόντων) όσο και των επαγγελματικών προσόντων για όλους τους Μηχανικούς. Το Τ.Ε.Ε. θα πρέπει να είναι ο φορέας όλου του τεχνικού κόσμου (Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι.
κ.λπ.) διασφαλίζοντας την πολιτεία, και πιστοποιώντας τα επαγγελματικά δικαιώματα με συγκεκριμένη εξεταστική διαδικασία. Σε περίπτωση, έστω μερικής άρσης των περιορισμών άσκησης του επαγγέλματος, αυτή πρέπει, στη βάση της αρχής της αναλογικότητας, να είναι γενικής εφαρμογής για
12. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
όλες τις ειδικότητες.
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Αναμόρφωση του Μητρώου των μελών του ΤΕΕ, το οποίο θα πρέπει να λειτουργεί σε άμεση σχέση με τη διαδικασία χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, αφού θα είναι σαφές ποιες κατηγορίες ειδικοτήτων θα μπορεί να υποστηρίξει κάθε μέλος του, ενώ η επιτροπή χορήγησης της άδειας
άσκησης επαγγέλματος θα έχει την αρμοδιότητα του ελέγχου της επιστημονικής επάρκειας και εμπειρίας / Διαχωρισμός μεταξύ της ιδιότητας του Μηχανικού, των επαγγελματικών δικαιωμάτων και του επιστημονικού επιπέδου / Εναρμόνιση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και των
επιστημονικών προσόντων-γνωστικό αντικείμενο σπουδών.

13. ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Τ.Ε.Ε.

Προτείνεται η συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας με την συμμετοχή ενός εκπροσώπου από κάθε παράταξη για την συγκρότηση δέσμης αλλαγών πάνω στο πλαίσιο λειτουργίας του ΤΕΕ. Στόχος της ομάδας εργασίας είναι να δουλέψει έτσι ώστε να προσπαθήσει να πετύχει το μέγιστο βαθμό
συναίνεσης ανά θέμα.
Η ομάδα εργασίας μέσα σε 4 μήνες από την συνεδρίαση της κεντρικής αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, θα καταθέσει σε ειδική συνεδρίαση της κεντρικής αντιπροσωπείας προτάσεις βελτίωσης, η ψήφιση των οποίων προτείνεται να γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία και μεμονωμένα για κάθε μια πρόταση.
Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει ατομική ευθύνη κάθε μέλους της αντιπροσωπείας και θα τεθούν σε ψηφοφορία προτάσεις από όλες τις φωνές του επιμελητηρίου. Την ευθύνη της λειτουργίας της επιτροπής προτείνεται να έχει η πρόεδρος της αντιπροσωπεία του ΤΕΕ.

14. ΠΕΣΕΔΕ ΚΑΙ Τ.Ε.Ε. ΥΠΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Στις από 2 Νοεμβρίου 2017 προτάσεις τροποποίησης θεσμικού πλαισίου ΤΕΕ της ΠΕΣΕΔΕ σε συνεργασία με την παράταξη «ΤΕΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» δεν αναφέρεται κάποια πρόταση σχετικά με την ενίσχυση του ΤΕΕ με διεύρυνση του σε νέες κατηγορίες μελών.

15. ΔΗ.ΠΑ.Μ.

Επιβάλλεται σήμερα, μετά την ένταξη όλων των παραπάνω ειδικοτήτων, να συμπεριληφθούν στις νέες ειδικότητες,
1) οι Διπλωματούχοι της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π.
Στην υπ’ αρ. πρωτ. 48893/17/009/26-10-2017 επιστολή του Καθηγητή Παναγιώτη Ψαρράκου, Κοσμήτορα της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. προς τη Δ.Ε. Τ.Ε.Ε.,
περιγράφεται αναλυτικά το πενταετές πρόγραμμα σπουδών της Σχολής, οι μεταπτυχιακές σπουδές, τα ερευνητικά – εκπαιδευτικά εργαστήρια,
θεωρώντας ως ΔΗ.ΠΑ.Μ. ότι στην παρούσα φάση, έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την ένταξη των αποφοίτων της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. στο Τ.Ε.Ε., κάτι
που έχει αποφασισθεί ομόφωνα από την Σύγκλητο του Ε.Μ.Π. στις 6/2/2009.
Δυστυχώς έχει παρατηρηθεί το οξύμωρο, να έχουν εγγραφεί στο Τ.Ε.Ε. Διπλωματούχοι Μηχανικοί Σχολών του Εξωτερικού που έχουν
παρακολουθήσει εμφανώς πιο περιορισμένα Προγράμματα Σπουδών από το πενταετές πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε.
2) οι Μηχανικοί Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
που συνεργάστηκαν με το Τ.Ε.Ε. και τροποποίησαν το πρόγραμμα σπουδών τους διαδοχικά από το 2006, 2008, κλπ, ενισχύοντας το προφίλ του
Μηχανικού με την προσθήκη 30 περίπου μαθημάτων στο πενταετές πρόγραμμα σπουδών.
Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, μετά από εισηγήσεις της Αντωνίας Μοροπούλου στη Μ.Ε. Παιδείας του Τ.Ε.Ε. τα έτη 2008-09, έχει
πλέον ένα πρόγραμμα σπουδών που συμπίπτει με προγράμματα σπουδών άλλων ειδικοτήτων του Τ.Ε.Ε.
Τα επαγγελματικά δικαιώματα της νέας αυτής ειδικότητας προτείνεται να καθορισθούν σε συνεργασία από την Σχολή και το Τ.Ε.Ε., μετά τη
δημιουργία της ειδικότητας «Μηχανικοί Οικονομίας», που θα μπορούσαν να καλύπτουν τις κατηγορίες αναπτυξιακών οικονομικών και κοινωνικών
μελετών, αλλά και μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, καθώς και ανάλογους τομείς επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Το Τ.Ε.Ε. μπορεί να εκφράζει το σύνολο του τεχνικού κόσμου της χώρας, ώστε το επάγγελμα του Μηχανικού να ασκείται με διαβάθμιση της Τεχνικής
ευθύνης, βάσει του επίπεδου της εκπαίδευσης. Η απόφαση της 24ης Μαΐου 2017, της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. για την ίδρυση Τμήματος
Αποφοίτων Σχολών Ανωτάτης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ε. ανοίγει το δρόμο στην κατεύθυνση αυτή. Όμως θα πρέπει να θεσπιστεί με την
ανάλογη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου.
Στο ανεξάρτητο αυτό Τμήμα, των Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ε. να μπορούν δηλαδή να εγγράφονται απόφοιτοι
Ανώτατων Σχολών Τεχνολογικού Τομέα και αναγνωρισμένων ισότιμων Σχολών του εξωτερικού με αντικείμενο Μηχανικού θα τηρείται ειδικό μητρώο
και θα δίδεται άδεια άσκησης επαγγέλματος σε επίπεδο τεχνικής ευθύνης ανάλογα με τις σπουδές. Οι απόφοιτοι Σχολών Τ.Ε.Ι. θα μπορούσαν να
μετέχουν σε ομάδες μελέτης και επίβλεψης και να έχουν δικαίωμα εκτέλεσης συγκεκριμένων έργων Μηχανικού.
Η Διοίκηση του Τμήματος Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, του Τ.Ε.Ε. είναι αυτόνομη, όπως σε τμήματα του ΤΕΕ. Θα
ενεργοποιηθεί όταν το 1/3 των αποφοίτων τους εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο του Τ.Ε.Ε.
Για τη ΔΗ.ΠΑ.Μ. η διαβάθμιση της Τεχνικής ευθύνης κατά την άσκηση των τεχνικών επαγγελμάτων, οφείλει να υλοποιείται στα μητρώα του Τ.Ε.Ε.,
βάσει των διαφορετικών επιπέδων σπουδών της Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης. Μόνο έτσι θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις ενοποίησης όλου
του τεχνικού κόσμου.

Προτάσεις Περιφερειακών Τμημάτων Τ.Ε.Ε. και άλλων (οι προτάσεις αναρτώνται στο πλαίσιο της ευρύτερης ενημέρωσης των Μελών Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε.)
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στις από 24 Οκτωβρίου 2017 προτάσεις της Αγωνιστικής Συνεργασίας Μηχανικών Πελοποννήσου για την τροποίηση του θεσμικού πλαισίου του Τ.Ε.Ε. δεν αναφέρεται κάποια πρόταση σχετικά με την ενίσχυση του ΤΕΕ με διεύρυνση του σε νέες κατηγορίες μελών.

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.
Προτείνεται από την επιτροπή η δυνατότητα διαγραφής και επανεγγραφής μέλους του Επιμελητηρίου χωρίς την διενέργεια εξετάσεων εκ νέου. Η πρόταση αυτή ακολουθεί την ψήφιση της αποσύνδεσης της ιδιότητας του μηχανικού από την ασφάλισή του.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ TMHMA
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Να προβλεφθεί η ένταξη των νέων ειδικοτήτων του άρθρου 75, παραγρ. 1, του νόμου 4485/04.08.2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α).
Ανάληψη από το Τ.Ε.Ε. της διαδικασίας χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων για όλες τις τεχνικές ειδικότητες (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ, ΙΕΚ, εργοδηγοί, τεχνίτες, κλπ.)

3ο σημείο των πρακτικών της συνεδρίασης της Επιτροπής Υποστήριξης του Έργου του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ:
3. Ενίσχυση του κύρους του με καθιέρωση της άμεσης δημοκρατίας και προσαρμογή των εκλογικών διαδικασιών στις νέες συνθήκες και στα δεδομένα που προκύπτουν από τη, μέχρι σήμερα, εμπειρία.
Προτείνων

Θέμα 1ο:

Θέμα 2ο:

Θέμα 3ο:

Θέμα 3ο:

Θέμα 4ο:

Θέμα 5ο:

Θέμα 6ο:

Εκλογή Προέδρου

Αριθμός Θητειών Προέδρου ΤΕΕ

Εκλογή Προεδρείου Α/ΤΕΕ

Εκλογή μελών Α/ΤΕΕ

Όριο θητειών Προεδρείου Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

Διάρκεια Θητείας των Οργάνων Διοίκησης του ΤΕΕ

Ημερομηνία Εκλογών

Προτείνεται άμεση εκλογή του Προέδρου του ΤΕΕ από τα μέλη, με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Εφόσον κανείς
υποψήφιος δεν συγκεντρώσει το 33% +1 των ψήφων στο 33% των εγγεγραμμένων, επαναλαμβάνεται η
Έως 2 πλήρεις και συνεχείς θητείες
ψηφοφορία ανάμεσα στους δύο υποψηφίους που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους (κατ’ αντιστοιχία
και οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Τμημάτων).

Ψηφοδέλτια κεντρικής Α/ΤΕΕ:
Τα πανελλαδικά ψηφοδέλτια για την κεντρική Α/ΤΕΕ θα πρέπει να καλύπτουν το Ν-1 ή έστω Ν-3 (δηλαδή της -20%) των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ

Ακριτίδης

Απευθείας από το εκλογικό σώμα

Μέγιστος αριθμός 2 θητειών

>> Μείωση μελών, χωρίς να θίγεται η αναλογική εκπροσώπηση όλων των γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας
>> Κατάργηση της σταυροδοσίας σε υποψηφίους άλλων περιφερειών, στις εκλογές του ΤΕΕ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ

Άμεση εκλογή από τους μηχανικούς

2 θητείες

Μείωση του αριθμού των μελών της Αντιπροσωπείας από 200 σε 150, με ελάχιστο αριθμό 2 εκλεγμένα μέλη ανά περιφέρεια

Προεδρείο Α-ΤΕΕ

Μήτρου

Δημοκρατικός Αγώνας Μηχανικών

Να μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία,
μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, με την απαραίτητη
αξιοπιστία των εκλογικών διαδικασιών (διαμόρφωση
μητρώου συμμετεχόντων πριν τις εκλογές και
ηλεκτρονική ψήφος στις πρεσβείες ή στα
αναγνωρισμένα προξενεία)

Θέμα 9ο:
Εκλογή μελών Διοικούσας Επιτροπής

Θέμα 10ο:
Αριθμός θητείων μελών της
Διοίκούσας Επιτροπής

Θέμα 11ο:
Θέμα 12ο:
Αριθμός θητειών μελών της
Διαδικασία εκλογών, γενικά
Α/ΤΕΕ

να ληφθεί υπ’ όψη παλαιότερη εισήγηση με συναίνεση προς την
Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, ώστε να ενισχύεται η
αντιπροσωπευτικότητα και των περιφερειακών τμημάτων.

Άμεση εκλογή, με απλή αναλογική και καθολική ψηφοφορία για τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος
για την εκλογή του κρίνεται σκόπιμο να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστο το 40% των προτιμήσεων. Εάν αυτό δεν
επιτευχθεί από την πρώτη εκλογή, η διαδικασία ξαναγίνεται μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων.

Να επιτρέπεται το πολύ για δύο θητείες διοίκησης.
Οι συγκεκριμένοι όροι της δυνατότητας επανεκλογής, πρέπει να ισχύουν σε κάθε περίπτωση
ανάθεσης καθηκόντων, ακόμα και εάν οι εκλεγόμενοι για διάφορους λόγους υποχρεωθούν να
ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε μικρότερο χρονικό διάστημα από την τετραετή θητεία για την
οποία εκλέχθηκαν. Επίσης, για την εκπλήρωση των όρων αυτών και για ΟΛΑ τα μέλη των οργάνων
Διοίκησης του Τ.Ε.Ε. (σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο) να προσμετρούνται και οι έως σήμερα
θητείες, από τις εκλογές του 2013 και μεταγενέστερα. Εξαιρούνται οι Πρόεδροι που η εκλογή τους
εξαρτάται από την όπως παραπάνω άμεση και καθολική ψηφοφορία.
>> Η επανεκλογή στο αξίωμα του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. Οι συγκεκριμένοι όροι της δυνατότητας
επανεκλογής, πρέπει να ισχύουν σε κάθε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων, ακόμα και εάν οι
εκλεγόμενοι για διάφορους λόγους υποχρεωθούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε μικρότερο
χρονικό διάστημα από την τετραετή θητεία για την οποία εκλέχθηκαν. Επίσης, για την εκπλήρωση
των όρων αυτών και για ΟΛΑ τα μέλη των οργάνων Διοίκησης του Τ.Ε.Ε. (σε κεντρικό ή
περιφερειακό επίπεδο) να προσμετρούνται και οι έως σήμερα θητείες, από τις εκλογές του 2013
και μεταγενέστερα. Εξαιρούνται οι Πρόεδροι που η εκλογή τους εξαρτάται από την όπως
παραπάνω άμεση και καθολική ψηφοφορία.

>> Η εκλογή να γίνεται με τις ισχύουσες διατάξεις.
>> Το Προεδρείο της Κεντρικής Αντιπροσωπείας εκλέγεται με τη συγκρότηση κοινού ψηφοδελτίου
στο οποίο οι υποψήφιοι θα δηλώνουν και τις αρμοδιότητες που επιθυμούν να τους ανατεθούν
>> Στις εκλογές ανάδειξης του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας ο αριθμός των υποψηφίων μπορεί
να περιορισθεί, ώστε να μην είναι για παράδειγμα μεγαλύτερος του διπλασίου των μελών του
οργάνου.
>> Όταν παραστεί ανάγκη αναπλήρωσης μέλους και από τις διενεργηθείσες εκλογικές διαδικασίες
δεν υπάρχει η δυνατότητα αναπλήρωσης, διενεργούνται εκλογές με ειδική αυξημένης συμμετοχής
ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Αντιπροσωπείας.
>> Η επανεκλογή στα αξιώματα των Προεδρείων των Αντιπροσωπειών, προτείνεται να επιτρέπεται
το πολύ για δύο θητείες διοίκησης. Οι συγκεκριμένοι όροι της δυνατότητας επανεκλογής, πρέπει να
ισχύουν σε κάθε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων, ακόμα και εάν οι εκλεγόμενοι για διάφορους
λόγους υποχρεωθούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε μικρότερο χρονικό διάστημα από την
τετραετή θητεία για την οποία εκλέχθηκαν. Επίσης, για την εκπλήρωση των όρων αυτών και για
ΟΛΑ τα μέλη των οργάνων Διοίκησης του Τ.Ε.Ε. (σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο) να
προσμετρούνται και οι έως σήμερα θητείες, από τις εκλογές του 2013 και μεταγενέστερα.
Εξαιρούνται οι Πρόεδροι που η εκλογή τους εξαρτάται από την όπως παραπάνω άμεση και
καθολική ψηφοφορία.

>> Στην Κεντρική Αντιπροσωπεία -όργανο κυρίαρχο που «χαράσσει» την πολιτική του Τ.Ε.Ε.- το σώμα των Μηχανικών να εκπροσωπείται ανάλογα με τον αριθμό των
μελών μας που ανά περιφέρεια θα συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες. Οι υποψήφιοι να ψηφίζονται μόνο από τα μέλη των Τμημάτων στα οποία ανήκουν.
>> Να μειωθεί ο αριθμός των αιρετών μελών της Κεντρικής Αντιπροσωπείας που κατά τη γνώμη μας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα «171» τακτικά μέλη
>> Οι εκλογές για την ανάδειξη των αντιπροσώπων να γίνονται με τις ισχύουσες διατάξεις.

(Η διατύπωση εκκρεμεί να συζητηθεί)

Μέγιστος αριθμός 3 θητειών για τα
μέλη της Διοικούσας Επιτροπής

Ηλεκτρονική εκλογική διαδικασία

Άμεση εκλογή από τους μηχανικούς

3 θητείες

>> Ηλεκτρονική εκλογική διαδικασία

Η διάρκεια θητείας των οργάνων διοίκησης του Τ.Ε.Ε. θα ανανεώνεται με τη διενέργεια εκλογών σε
ορισμένο χρόνο, ανά τετραετία.

Θέμα 14ο:

Θέμα 15ο:

Θέμα 16ο

Θέμα 17ο:

Θέμα 18ο:

Εκλογή Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικότητας

Εκλογή Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Περιφερειακών Τμημάτων

Εκλογή Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) Περιφερειακού Τμήματος

Εκλογή Νομαρχιακής Επιτροπής (Ν.Ε.) ΤΕΕ

Σύνθεση Πειθερχικών Συμβουλίων

Ασυμβίβαστα

Θέσπιση ορίου δύο (2) θητειών

Πρόοδος και Αναβάθμιση ΤΕΕ

Ψήφιση του Προέδρου ΤΕΕ απευθείας από τους Μηχανικούς σε ξεχωριστή ψηφοφορία και κατάργηση
εκλογής από την αντιπροσωπεία ΤΕΕ

ΔΗΠΑΜ

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. να εκλέγεται άμεσα από τα μέλη με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Εφόσον κανείς υποψήφιος
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ να μπορεί να πραγματοποιήσει έως δύο πλήρεις και συνεχείς θητείες και όχι
δεν συγκεντρώσει το 1/3 των ψήφων, στο 1/3 των εγγεγραμμένων, να επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία
περισσότερο.
ανάμεσα στους δύο πρώτους σε ψήφους υποψηφίους.

>> Όποιος έχει οποιαδήποτε κυβερνητική θέση εξουσίας (πρωθυπουργός,
υπουργός, βουλευτής, γενικός γραμματέας υπουργείου, εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.
Δημοσίων Οργανισμών) να μην μπορεί να είναι και υποψήφιος για όργανα του ΤΕΕ
>> Όποιος έχει αιρετή θέση σε όργανα του ΤΕΕ και αναλαμβάνει κυβερνητική θέση,
να αντικαθίσταται αμέσως από τον πρώτο αναπληρωματικό του

Η επανεκλογή στα αξιώματα των
προεδρείων Διοικουσών Επιτροπών
προτείνεται να επιτρέπεται το πολύ
για δύο θητείες διοίκησης. Αντίστοιχα
των μελών Διοικουσών Επιτροπών για
τρεις θητείες διοίκησης. Οι
συγκεκριμένοι όροι της δυνατότητας
επανεκλογής, πρέπει να ισχύουν σε
>> Κατ’ αντιστοιχία -δηλαδή με τη συγκρότηση κοινού ψηφοδελτίου- προτείνεται να γίνεται και η εκλογή
κάθε περίπτωση ανάθεσης
μελών της Δ.Ε. από την Κεντρική Αντιπροσωπεία.
καθηκόντων, ακόμα και εάν οι
>> Μετά από την εκλογή των μελών του οργάνου της Διοικούσας Επιτροπής και σε κοινό ψηφοδέλτιο η
εκλεγόμενοι για διάφορους λόγους
Αντιπροσωπεία να εκλέγει τα μέλη του Προεδρείου της Δ.Ε., σύμφωνα με το εκδηλωμένο ενδιαφέρον των
υποχρεωθούν να ασκήσουν τα
υποψηφίων σε ότι αφορά καθήκοντα που εάν εκλεγούν θα ήθελαν να ασκήσουν.
καθήκοντά τους σε μικρότερο
>> Στις εκλογές ανάδειξης των μελών της κάθε Δ.Ε. ο αριθμός των υποψηφίων μπορεί να περιορισθεί, ώστε
χρονικό διάστημα από την τετραετή
να μην είναι για παράδειγμα μεγαλύτερος του διπλασίου των μελών του οργάνου.
θητεία για την οποία εκλέχθηκαν.
>> Όταν παραστεί ανάγκη αναπλήρωσης μέλους και από τις διενεργηθείσες εκλογικές διαδικασίες δεν
Επίσης, για την εκπλήρωση των όρων
υπάρχει η δυνατότητα αναπλήρωσης, διενεργούνται εκλογές με ειδική αυξημένης συμμετοχής ψηφοφορία
αυτών και για ΟΛΑ τα μέλη των
μεταξύ των μελών της Αντιπροσωπείας.
οργάνων Διοίκησης του Τ.Ε.Ε. (σε
κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο) να
προσμετρούνται και οι έως σήμερα
θητείες, από τις εκλογές του 2013 και
μεταγενέστερα. Εξαιρούνται οι
Πρόεδροι που η εκλογή τους
εξαρτάται από την όπως παραπάνω
άμεση και καθολική ψηφοφορία.

Να εξετασθεί η δυνατότητα συμμετοχής των μελών μας στις εκλογικές διαδικασίες με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Και βεβαίως εάν υπάρχουν οι ικανές & αναγκαίες προϋποθέσεις η πρόταση να
υιοθετηθεί.

Εκλογή των Προεδρείων Αντιπροσωπείας και Διοικούσας σε μία διαδικασία ψηφοφορίας/προεδρείο

>> Τροποποίηση του εκλογικού κανονισμού του ΤΕΕ με βάση την αρχή της πλειοψηφίας και των δύο γύρων. Στο δεύτερο γύρο, είτε πρόκειται για πρόσωπα (εκλογές διοίκησης ΤΕΕ) είτε πρόκειται για
ψηφίσματα, πλαίσια κλπ. προκρίνονται τα δύο με τις περισσότερες ψήφους στον πρώτο γύρο
>> Θέσπιση της ηλεκτρονικής ψήφου στις εκλογές με την απαραίτητη διαπίστευση

Κατάργηση της συμμετοχής στην Αντιπροσωπεία των μελών των επιστημονικών επιτροπών. Εκλογή τους με
παράλληλη ψηφοφορία, για τους κλαδικούς συλλόγους ,στις εκλογές του ΤΕΕ

Η Εκλογή των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων να γίνεται με απλή αναλογική από την Αντιπροσωπεία και
τη δυνατότητα να προτείνονται ως μέλη τους ειδικοί επιστήμονες -τακτικά ή ομότιμα μέλη του Τ.Ε.Ε.- που έχουν
εκλεγεί τουλάχιστο για μία θητεία ως μέλη των οργάνων διοίκησης. Οι Ε.Ε.Ε. εκλέγουν τα Προεδρεία τους και
παράγουν έργο στα πλαίσια του ρόλου των, με τα μέλη τους να έχουν μόνο δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις
της Αντιπροσωπείας και καμία δυνατότητα συμμετοχής στις ψηφοφορίες.
Στα Περιφερειακά Τμήματα επίσης, πρέπει να προβλεφθούν ανάλογες διαδικασίες για τη συγκρότηση 3μελών
Επιστημονικών Επιτροπών, ανά ειδικότητα. Το πλαίσιο λειτουργίας των Επιτροπών θα αφορά τη συνδρομή τους
σε εξειδικευμένα θέματα για τη λήψη αποφάσεων, στο όργανο της Αντιπροσωπείας.

ΔΗΣΥΜ

Προτείνεται άμεση εκλογή του Προέδρου από τα μέλη, με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Εφόσον κανείς υποψήφιος
δεν συγκεντρώσει το:
>> 50% +1 των ψήφων, ή
2 θητείες
>> 30% +1 των ψήφων στο 40% των εγγεγραμμένων,
επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία ανάμεσα στους δύο υποψηφίους που συγκέντρωσαν τις περισσότερες
ψήφους.

ΤΕΕ υπό κατασκευή - ΠΕΣΕΔΕ

Αριθμός Θητειών Προέδρου ΤΕΕ: Έως 2 πλήρεις (η λέξη"πλήρεις" είναι διαγεγραμμένη στο κείμενο
Άμεση εκλογή του Προέδρου του ΤΕΕ από τα μέλη, με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Εφόσον κανείς υποψήφιος δεν
των προτάσεων) και συνεχείς θητείες. Ως θητεία ορίζεται χρόνος θήτευσης μεγαλύτερος των 2/3
συγκεντρώσει το 33% +1 των ψήφων στο 33% των ταμειακά ενήμερων Μελών ΤΕΕ επαναλαμβάνεται η
της πλήρους θητείας και με την προϋπόθεση ότι η θητεία δεν διεκόπη από οικειοθελή παραίτηση
ψηφοφορία ανάμεσα στους δύο υποψηφίους που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους
του Προέδρου.

Ανώτατο Όριο θητειών μελών Διοικούσας Επιτροπής :
Με την τροποποίηση αυτή προτείνεται η καθιέρωση ανώτατου ορίου θητειών στα μέλη της
Διοικούσας, ώστε να επιτραπεί σε περισσότερα μέλη να συμμετάσχουν στη διοίκηση του φορέα. Το
όριο προτείνεται να είναι οι τρείς (3) συνεχόμενες θητείες. Η τροποποίηση αυτή προτείνεται να μην
έχει αναδρομική ισχύ. Ειδικά για τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής το ανώτερο όριο
προτείνεται να είναι οι δύο (2) θητείες.

Avτιπρooωπεία τoυ TEE / Περιφ. Tμ. N.
Aιτωλ/vίας

Επικρατούσα συνιστώσα

Aμεση εκλογή του Προέδρου του ΤΕΕ από τα μέλη

Πρόταση - σχόλιο από Γ. Παπαδάκο
(συντάκτη του παρόντος φύλλου) με
βάση τη συνολική εικόνα των
προτάσεων

Εάν καταργηθεί η δυνατότητα ψήφου για υποψήφιους που έχουν έδρα σε άλλα Περιφερειακά Τμήματα και
εφαρμοστεί και η ηλεκτρονική διαδικασία (π.χ. σε κάθε εκλογικό κέντρο να υπάρχει ηλεκτρονική διαδικασία
για να ψηφίζουν όσοι προσέλθουν εκεί ενώ έχουν έδρα σε άλλο νομό), θα μπορούσε όλη η εκλογική
διαδικασία να συνοψίζεται σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά παράταξη / συνδυασμό, το οποίο να περιλαμβάνει
υποψήφιους με βάση τον τόπο της έδρας τους και υποψήφιους με βάση την ειδικότητά τους. Στην πρώτη
περίπτωση, το ενιαίο αποτέλεσμα θα προσφέρει:
>> Τα μέλη της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ανά Περιφέρεια, ως τους πλειοψηφίσαντες για το αντίστοιχο
πλήθος Αντιπροσώπων - οι ίδιοι θα αποτελούν τη Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος
>> Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος θα απαρτίζεται από τους ανωτέρω, διευρυμένη έως το
πλήθος των πλειοψηφισάντων που αντιστοιχούν στο πλήθος μελών της Αντιπροσωπείας του Π.Τ.
>> Αντίστοιχη εκλογή και για τις Νομαρχιακές Επιτροπές

>> Κατ’ αντιστοιχία με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, και οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Τμημάτων,
οφείλουν να εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.
>> Οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Τμημάτων, να μπορούν να πραγματοποιήσουν έως δύο πλήρεις
και συνεχείς θητείες και όχι περισσότερο.

>> Θέσπιση της ηλεκτρονικής ψήφου στις εκλογές με την απαραίτητη διαπίστευση
>> Μείωση της σταυροδοσίας σε ποσοστό 20% +1 επί του αριθμού των υποψηφίων για όλα τα όργανα του ΤΕΕ
>> Πλαφόν στο ποσοστό εκλογικής δύναμης που απαιτείται για την εκπροσώπηση μιας παράταξης στα Όργανα του ΤΕΕ, με σκοπό να αποφεύγεται η πολυδιάσπαση και να ευνοούνται οι
προγραμματικές προεκλογικές συνεργασίες.

>> Πρόεδρος Περιφερειακών Τμημάτων: 2 θητείες
>> Διοίκηση Περιφερειακών Τμημάτων: 3 θητείες
>> Προτείνεται άμεση εκλογή του Προέδρου από τα μέλη, με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Εφόσον κανείς
υποψήφιος δεν συγκεντρώσει το:
Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο και τα Πειθαρχικά Συμβούλια των
• 50% +1 των ψήφων, ή
Αναμόρφωση του ρόλου των νομαρχιακών επιτροπών σε σχέση με το
Περιφερειακών Τμημάτων εκλέγονται απ΄ ευθείας από το σώμα των
• 30% +1 των ψήφων στο 40% των εγγεγραμμένων,
αντίστοιχο Περιφερειακό Τμήμα.
Μηχανικών, από ενιαίο ψηφοδέλτιο.
επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία ανάμεσα στους δύο υποψηφίους που συγκέντρωσαν τις
περισσότερες ψήφους.
>> Εκλογή των προεδρείων των αντιπροσωπειών των περιφερειακών τμημάτων του ΤΕΕ σε 1
ψηφοδέλτιο με διακριτές υποψηφιότητες για κάθε μια από τις 3 θέσεις.

>> Εργαζόμενος στο ΤΕΕ ή άλλους φορείς του ΤΕΕ με υποψηφιότητες για όργανα
ΤΕΕ
>> Προέδρος, μέλος προεδρείων, διοικητής, εντεταλμένος σύμβουλος και
διευθύνον σύμβουλος Δημοσίων Οργανισμών κατά τη διάρκεια της προηγούμενης
άμεσης θητείας με υποψηφιότητες για μέλη οργάνων ΤΕΕ
>> Γενικός και ειδικός γραμματέας
>> Δήμαρχος και περιφερειάρχης

Στις εκλογές ΤΕΕ να υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, μείωσης του υπερβολικού περιθωρίου σταυρών προτίμησης που οδηγεί σε συνεργασίες ομάδων υποψηφίων που αλλοιώνουν
την αυθόρμητη επιλογή των μηχανικών. Τα ψηφοδέλτια για τα οποία θα κληθούν να επιλέγουν οι μηχανικοί προτείνεται να είναι:
Μείωση των μελών της διοικούσας σε 10 και συμμετοχή στην διοικούσα των προέδρων των περιφερειακών
Μέγιστος αριθμός 2 συνεχών >> Πρόεδρος ΤΕΕ
Μέγιστος αριθμός 2 συνεχών θητειών
τμημάτων
θητειών
>> Κεντρική Αντιπροσωπεία
>> Επιστημονική Επιτροπή
>> Τοπική Αντιπροσωπεία

>> Εκλογή του προεδρείου της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ σε 2 το πολύ ψηφοφορίες με ένα
ψηφοδέλτιο με διακριτές υποψηφιότητες για καθεμιά από τις 5 θέσεις
Σε ότι αφορά τα πανελλαδικά ψηφοδέλτια για την κεντρική Α/ΤΕΕ, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν κατά 80% το σύνολο των υποψηφίων σε όλες τις περιφέρειες ή
>> Χρονοδιάγραμμα Εκλογής Νέων Οργάνων από την Αντιπροσωπεία: Τα νέα όργανα
τμήματα του ΤΕΕ
αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους την 1η Ιανουαρίου, του νέου έτους. Μέχρι αυτή την ημερομηνία
πρέπει να έχουν εκλεγεί όλα τα όργανα, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

>> 4ετής, όπως στα περισσότερα ΝΠΔΔ
>> Οι εκλογές να γίνονται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, κάθε τέσσερα χρόνια

Ειδικό καθεστώς σύνδεσης με τους μηχανικούς που
πήγαν στο Εξωτερικό: Να μπορούν να συμμετέχουν στην
εκλογική διαδικασία.

4 θητείες

>> Εκλογή – σταυροδοσία Μελών Αντιπροσωπείας ΤΕΕ: με δύο ψηφοδέλτια ως εξής,
---- Πρώτο ψηφοδέλτιο επιλογής παράταξης για να καθορισθεί με απλή αναλογική ο αριθμός των εκλεγόμενων ανά παράταξη και
---- Δεύτερο ψηφοδέλτιο επιλογής - σταυροδοσίας υποψηφίων, όπου να επιτρέπεται η σταυροδοσία σε υποψηφίους όλων των ψηφοδελτίων.
>> Αριθμός θητειών Μελών Αντιπροσωπείας ΤΕΕ: έως 3 με ορισμό των θητειών ως άνω για τον Πρόεδρο. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι εν ενεργεία Μέλος ΔΕ
ΤΕΕ, τότε να επιτρέπεται η εκ νέου υποψηφιότητα και εκλογή του για μία επί πλέον φορά

Οι υποψήφιοι για τις ΕΕΕ, εφόσον συνεχίζουν να αποτελούν μέλη της αντιπροσωπείας, εκτίθενται με διακριτό
τρόπο στο ίδιο ψηφοδέλτιο με αυτό της κεντρικής αντιπροσωπείας

Δεκατρία (13) Περιφερειακά Τμήματα, ένα ανά Περιφέρεια, συμπεριλαμβανόμενης της Αττικής (Αντιστοίχιση της Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ με τις
Περιφέρειες της Χώρας).

>> Εκλογικό σώμα εκλογών ΤΕΕ: κρίνουμε σκόπιμο το εκλογικό σώμα να αποτελείται από τα ταμειακά εντάξει Μέλη του ΤΕΕ.
>> Αριθμός σταυρών προτίμησης: Μείωση αριθμού σταυρών προτίμησης σε 2 έως 6 ανάλογα με τα εγγεγραμμένα Μέλη του εκάστοτε Τμήματος
>> Πανελλαδικοί σταυροί προτίμησης: Διατήρηση των έως 3 σταυρών προτίμησης σε υποψηφίους άλλων τμημάτων, αλλά ως τμήμα των συνολικών σταυρών προτίμησης ως άνω (συνολικά 2 έως 6)
(ΣΣ: η κατάργηση των 3 Πανελλαδικών σταυρών θα ήταν σκόπιμο να γίνει μόνο εφ’ όσον το ΤΕΕ λειτουργήσει σε ομοσπονδιακή βάση.)

Ανώτατο Όριο θητειών μελών
Διοικούσας Επιτροπής :
Με την τροποποίηση αυτή
προτείνεται η καθιέρωση ανώτατου
ορίου θητειών στα μέλη της
Διοικούσας, ώστε να επιτραπεί σε
περισσότερα μέλη να συμμετάσχουν
στη διοίκηση του φορέα. Το όριο
προτείνεται να είναι οι τρείς (3)
συνεχόμενες θητείες. Η τροποποίηση
αυτή προτείνεται να μην έχει
αναδρομική ισχύ.

Αύξηση της χρονικής διάρκειας της θητείας των οργάνων από τριετή (3) σε τετραετή (4) :
Η τροποποίηση αυτή μειώνει τα εκλογικά έξοδα. Επίσης δίνει την δυνατότητα στις Διοικούσες
Επιτροπές να παρέχουν μεγαλύτερο έργο. Η τροποποίηση αυτή προτείνεται να μην έχει
αναδρομική ισχύ.

Αλλαγή του τρόπου κατανομής των εδρών της Κεντρικής Αντιπροσωπείας:
Η κατανομή των εδρών της Κεντρικής Αντιπροσωπείας να γίνεται ανάλογα με τους συμμετέχοντες στην εκλογική διαδικασία και όχι τους εγγεγραμμένους για το κεντρικό
ΤΕΕ και τα Περιφερειακά Τμήματα, με την ασφαλιστική δικλείδα ότι θα εκλέγεται τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος από κάθε Περιφερειακό Τμήμα.

Σε κάθε ψηφοδέλτιο για την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε προστίθεται εκλογικά εξομοιούμενη περιφέρεια
«Επικρατείας» στην οποία, ανεξάρτητα από τον τρόπο κατάρτισης του (βλέπε Α), ο ανώτατος αριθμός
υποψηφίων είναι δεκαπέντε (15). Οι υποψήφιοι του «Επικρατείας» μπορούν είναι υποψήφιοι είτε για την
Αντιπροσωπεία είτε για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων και αναγράφονται με σειρά εκλογιμότητας
που προτείνεται από το συνδυασμό
ανεξάρτητα από το σε ποιο όργανο είναι υποψήφιοι. Οι υποψήφιοι του «Επικρατείας» που εκλέγονται
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας συγκροτούν τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. Η
εκλογή τους γίνεται με απλή αναλογική όπως αυτή προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη συγκρότηση του
σώματος από τα μέλη που εκλέγονται για την Αντιπροσωπεία και τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων
στο σύνολο τους. Σε περίπτωση μη εκλογής υποψηφίου στο «Επικρατείας» αυτός/αυτή εκλέγεται ως μέλος
της Αντιπροσωπείας (στο Π.Τ που είναι μέλος ή στην Ε.Ε. της ειδικότητας του/της) εφόσον από
ο συνδυασμός δικαιούται έδρα σύμφωνα με το ΠΔ 7/2010. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους της
Διοικούσας Επιτροπής αυτό αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο στη λίστα του «Επικρατείας» που είναι
και μέλος της Αντιπροσωπείας. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κατ’ αναλογία και για την εκλογή της

Άρθρα 7&8 (Αντιπροσωπεία και Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε)
1. Η λειτουργία των οργάνων γίνεται τετραετής χωρίς αναδρομική ισχύ

Να τεθεί μέγιστος χρονικός περιορισμός των θητειών στον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής οι
δύο (2) θητείες.

>> Η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. να αποτελείται από 150 μέλη τα οποία θα εκλέγονται με άμεση εκλογή .Ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογών να είναι ηλεκτρονική
ψηφοφορία, στα πρότυπα της εκλογής Πρυτάνεων, με μοναδικό κωδικό και εξασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου.
>> Ο αριθμός των μελών της Αντιπροσωπείας κατά Περιφερειακό Τμήμα, να είναι ανάλογος του αριθμού των ψηφισάντων ανά Περιφερειακό Τμήμα σε σχέση με τον
ολικό αριθμό των ψηφισάντων κατά τις εκλογές και με τους αντίστοιχους υπάρχοντες περιορισμούς έτσι ώστε να εκπροσωπούνται όλα τα Περιφερειακά Τμήματα

δύο (2) θητείες μέγιστο για τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.

Προτείνεται η καθιέρωση της τετραετούς θητείας των οργάνων του Τ.Ε.Ε. και καθιέρωση ως
εκλογικής ημερομηνίας η δεύτερη Κυριακή του Νοεμβρίου.

Έως 2 θητείες

Μείωση των μελών, χωρίς συμφωνία σε συγκεκριμένο αριθμό

Μέγιστο δύο θητείες για τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας

τετραετής θητεία - εκλογέςε τον Νοέμβριο του τελευταίου έτους

Δυνατότητα συμμετοχής

Άμεση εκλογή του Προέδρου του Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ από τα μέλη, με ξεχωριστό
ψηφοδέλτιο. Εφόσον κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει το 33% +1 των ψήφων στο 33% των
ταμειακά ενήμερων Μελών ΤΕΕ επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία ανάμεσα στους δύο υποψηφίους
που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους

Ηλεκτρονική ψηφοφορία:
Είναι ακατανόητο για την επιτροπή, οι επιστήμονες, που διαχειρίζονται την υψηλή τεχνολογία να μην μπορούν να ψηφίζουν ηλεκτρονικά. Αυτό προϋποθέτει την πιστοποίηση των συναδέλφων
(μελών) με τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας, που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του ψηφίσαντος.

Εἰς πάσαν ἐκλογή εἰς τα ὄργανα τοῦ ΤΕΕ, θα πρέπει να καταργηθῇ ἤ ἔννοια τοῦ παραταξιακοῦ ψηφοδελτίου καί να εἰσαχθῇ το ενιαίο ψηφοδέλτιο με περιορισμένη σταυροδοσία, ανάλογα με τον
αριθμό τῶν εκλέξιμων υποψηφίων εις το όργανο υπό εκλογήν. Π.χ. δια τα ολιγομελή όργανα (π.χ. επιστημονικές επιτροπές) θα πρέπει να ισχύῃ ἡ μονοσταυρία, ενῶ δια τα πολυμελή όργανα (από 10
έως 50) μέλη, ὁ αριθμός τῶν σταυρῶν θα πρέπει να περιορίζεται στο 10% τῶν υποψηφίων τοῦ ενιαίου ψηφοδελτίου, στρογγυλοποιημένος προς τα κάτω

Ἀποκλεισμός ἀπό τα αἰρετά ὄργανα τοῦ ΤΕΕ ὄσων μηχανικῶν δεν ὑπόκεινται εἰς τα
πειθαρχικά ὄργανα αὐτοῦ. Ἀλλαγή της νομοθεσίας δια ὑπαγωγή τῶν δημοσίων
ὑπαλλήλων μηχανικῶν εἰς τα πειθαρχικά ὄργανα τοῦ ΤΕΕ

>> Άρθρο 2: Μέλη του Τ.Ε.Ε. – Ειδικότητες
Τροποποίηση της παραγράφου 5, ώστε να περιλαμβάνονται οι, πρόσφατα, θεσμοθετημένες ειδικότητες
Μηχανικών.
>> Οι υποψήφιοι για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικότητας πρέπει να έχουν τουλάχιστον δέκα (10) έτη
επαγγελματικής εμπειρίας η οποία μειώνεται κατά δύο (2) έτη στην περίπτωση που κατέχουν Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης και κατά πέντε (5) έτη στην περίπτωση που είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος.

Όριο Θητειών μελών Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε και Περιφερειακού Τμήματος Τ.Ε.Ε: Κάθε τακτικό ή ομότιμο μέλος έχει ανώτατο όριο εκλογής στο ίδιο όργανο μέχρι
τρεις θητείες.

3. Σε κάθε ψηφοδέλτιο για την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε προστίθεται εκλογικά εξομοιούμενη περιφέρεια «Επικρατείας» στην οποία, ανεξάρτητα από τον τρόπο κατάρτισης του (βλέπε Α), ο ανώτατος
αριθμός υποψηφίων είναι δεκαπέντε (15). Οι υποψήφιοι του «Επικρατείας» μπορούν είναι υποψήφιοι είτε για την Αντιπροσωπεία είτε για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων και
αναγράφονται με σειρά εκλογιμότητας που προτείνεται από το συνδυασμό
ανεξάρτητα από το σε ποιο όργανο είναι υποψήφιοι. Οι υποψήφιοι του «Επικρατείας» που εκλέγονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας συγκροτούν τη Διοικούσα Επιτροπή

Να τεθεί μέγιστος χρονικός
περιορισμός των θητειών στα μέλη
της Διοικούσας
Επιτροπής οι τρείς (3) θητείες.

Κατάργηση της σταδιακής εκλογής των μελών του Προεδρίου (εκλογή με ενιαίο ψηφοδέλτιο από τα μέλη της
3 θητείες
Αντιπροσωπείας ή άμεση εκλογή από τους μηχανικούς)

>> Θέσπιση ορίου θητειών, και συγκεκριμένα έως δύο (2) θητείες για τον Πρόεδρο ΤΕΕ
Περιφερειακού Τμήματος και έως τρεις (3) θητείες για τα υπόλοιπα μέλη της Δ.Ε. Περιφερειακού
Τμήματος.
>> Διαδικασία εκλογής όπως για τα μέλη της Δ.Ε. Σε Κεντρικό Επίπεδο.

Ασυμβίβαστο για τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής:
Προτείνεται το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής με
τις εξής θέσεις ευθύνης :
---- Μέλη της Ελληνικής Βουλής
---- Μέλη της Κυβερνήσεως
---- Περιφερειάρχες – Δήμαρχοι
---- Αντιπεριφερειάρχες – Αντιδήμαρχοι – Δημοτικοί – Περιφερειακοί Σύμβουλοι
---- Μέλη Δ.Σ. Πανελλήνιων Τεχνικών Συλλόγων και όχι τοπικών
---- Μέλη Δ.Σ. σε Ν.Π.Δ.Δ.
---- Συνεργάτες Υπουργού, Γενικού Γραμματέα, Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη,
Δημάρχου, Αντιδημάρχου.

Άρθρα 7&8 (Αντιπροσωπεία και Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε)
2. Διαδικασία Εκλογής Οργάνων του Τ.Ε.Ε
Οι εκλογές του Τ.Ε.Ε γίνονται με την υποστήριξη ηλεκτρονικού συστήματος στα εκλογικά κέντρα
που ορίζονται. Κατά αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται το κόστος της εκλογικής διαδικασίας και ο χρόνος έκδοσης αποτελεσμάτων.
Η ανακήρυξη των συνδυασμών και η συγκρότηση των ψηφοδελτίων γίνεται ως εξής:
1. Επιτρέπεται η κατάρτιση ψηφοδελτίων που προκύπτουν είτε από μεμονωμένο υποψήφιο,
μεμονωμένο συνδυασμό/παράταξη ή συνεργασία/συνασπισμό παρατάξεων. Στην τελευταία περίπτωση δύναται το ανώτατο όριο υποψηφίων να προσαυξηθεί κατά 50% ανά εκλογική
περιφέρεια. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση συγκρότησης των ψηφοδελτίων των
Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων.

>> Άρθρο 5: Περιφερειακή διάρθρωση του Τ.Ε.Ε.
Συνίστανται οι κάτωθι Νομαρχιακές Επιτροπές:
>> Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε συγκροτείται με ταυτόχρονη ψηφοφορία ανά θέση 1. Αθηνών
για όλες τις θέσεις. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και τη συγκρότηση του Προεδρείου της
2. Πειραιώς
Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος.
3. Δυτικής Αττικής
>> Το Προεδρείο της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε συγκροτείται με ταυτόχρονη ψηφοφορία ανά 4. Ανατολικής Αττικής
θέση για όλες τις θέσεις. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και τη συγκρότηση του Προεδρείου της
5. Κυκλάδων Νήσων
Διοικούσας Επιτροπής Περιφερειακού Τμήματος.
>> Η συγκρότηση του Προεδρείου των Νομαρχιακών Επιτροπών
γίνεται κατόπιν της συγκρότησης σε σώμα των μελών της με
ταυτόχρονη ψηφοφορία ανά θέση για όλες τις θέσεις.

1. Περιφερειακή διάρθρωση ΤΕΕ
Παραμένει ως έχει,
2. Εκλογή οργάνων ΤΕΕ και Π.Τ.
Αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και χρονοδιαγραμμάτων με πρόβλεψη αποκλεισμού τεχνητών καθυστερήσεων

Εισηγητικά - γνωμοδοτικά όργανα της Αντιπροσωπείας με μέλη εκλεγμένα
πανελλαδικά με ενιαίο ψηφοδέλτιο.Τα μέλη των επιτροπών συμμετέχουν και
έχουν δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου εκτός αν είναι και
μέλη της Αντιπροσωπείας

Να γίνεται με την ίδια διαδικασία αλλά από μέλη που έχουν
ακλογική νομιμοποίηση, δηλαδή από τα μέλη της Αντιπροσωπείας
του Π.Τ.

τέσσερεις (4) θητείες
μέγιστο για τα μέλη της
Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.

>> Τώρα που η εγγραφή στο Τ.Ε.Ε. έχει αποδεσμευτεί από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, θα υπάρξουν χιλιάδες μηχανικοί που θα είναι μέλη του
Επιμελητηρίου χωρίς όμως να ασκούν το επάγγελμα του μηχανικού. Αυτοί οι συνάδελφοι δεν πρέπει να πληρώνουν ετήσιες εισφορές ίσες με τους
ενεργούς οικονομικά μηχανικούς ούτε φυσικά να έχουν ίσα δικαιώματα στην δυνατότητα εκλογής τους στα όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Ε.
>> Η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. να αποτελείται από 150 μέλη τα οποία θα εκλέγονται με άμεση εκλογή .Ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογών να είναι
ηλεκτρονική ψηφοφορία, στα πρότυπα της εκλογής Πρυτάνεων, με μοναδικό κωδικό και εξασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου.
>> Άρθρο 16, παρ. 3 – προστίθεται περίπτωση γ’) «να μην οφείλει εισφορές προς το Τεχνικό Επιμελητήριο.», παρ. 5 – να καταργηθεί

>> Οι επιστημονικές επιτροπές των ειδικοτήτων να εκλέγονται με άμεση εκλογή, δεν θα αποτελούν μέλη της
Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., αλλά επιστημονικούς συμβούλους της
για θέματα της αντίστοιχης επιστημονικής ειδικότητας.
>> Τα μέλη των Ε.Ε.Ε. να εκλέγονται με άμεση ψηφοφορία των μελών του Τ.Ε.Ε. της αντίστοιχης Επιστημονικής
Προτείνεται αντίστοιχη μείωση, κατά 25%, των μελών τους και ο ίδιος χρονικός περιορισμός θητειών με τα μέλη της Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε.
Ειδικότητας σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και με σταυροδοσία έως 3 σταυρούς, για να μην αλλοιώνεται ο
επιστημονικός τους ρόλος με παραταξιακά πρόσημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας
των μελών η 10ετής τους εμπειρία και ο αντίστοιχος χρόνος ύπαρξης στα μητρώα των τακτικών μελών του
Επιμελητηρίου.

Άμεση εκλογή από τους μηχανικούς, μόνο της Περιφερειακής
Συμμετοχή μόνον αιρετών μελών που θα προκύπτουν από τις
Ενότητας (πρώην Νομού), και απόδοση αρμοδιοτήτων αναλόγων των
εκλογές του Τ.Ε.Ε. Όχι διορισμένα μέλη από τον εκάστοτε Υπουργό.
Περιφερειακών Τμημάτων.

4 θητείες μέγιστο

>> Εφαρμογή ηλεκτρονικής διαδικασίας
>> Κατάργηση σταυροδοσίας για υποψήφιους άλλων Περιφερειακών Τμημάτων
>> Μείωση της σταυροδοσίας

Απεμπλοκή των επιστημονικών επιτροπών από τη λειτουργία της Αντιπροσωπείας

>> Μείωση του συνολικού αριθμού των μελών (π.χ. στα 150),
>> τα μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων δεν είναι μέλη της Αντιπροσωπείας εκτός εάν έχουν εκλεγεί και ως μέλη της Αντιπροσωπείας.
>> Τα μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ εκλέγονται αποκλειστικά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Περιφερειακού Τμήματος το οποίο εκπροσωπούν

ΔΥΝΑ.ΜΗ. & Α.Κ.ΜΗ.

>> Οι εκλογές πρέπει να γίνονται σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (πχ εντός του Μαρτίου) κάθε τέσσερα χρόνια και σε όσο το δυνατόν περισσότερα εκλογικά κέντρα ανά την επικράτεια.
>> Δικαίωμα ψήφου πρέπει να έχουν οι Έλληνες Μηχανικοί, μέλη του Τ.Ε.Ε., που ζουν στο εξωτερικό, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις πρεσβείες ή στα αναγνωρισμένα προξενεία.

Μείωση Κεντρικής Αντιπροσωπείας στο 1/2 της υφιστάμενης (σύνολο 100 άτομα)

>> Σε κάθε ψηφοδέλτιο για την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε προστίθεται εκλογικά εξομοιούμενη περιφέρεια «Επικρατείας» στην οποία, ανεξάρτητα από τον τρόπο
κατάρτισης του (βλέπε Α), ο ανώτατος αριθμός υποψηφίων είναι δεκαπέντε (15). Οι υποψήφιοι του «Επικρατείας» μπορούν είναι υποψήφιοι είτε για την
Αντιπροσωπεία είτε για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων και αναγράφονται με σειρά εκλογιμότητας που προτείνεται από το συνδυασμό
ανεξάρτητα από το σε ποιο όργανο είναι υποψήφιοι. Οι υποψήφιοι του «Επικρατείας» που εκλέγονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας
συγκροτούν τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. Η εκλογή τους γίνεται με απλή αναλογική όπως αυτή προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη συγκρότηση του σώματος από τα
μέλη που εκλέγονται για την Αντιπροσωπεία και τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων στο σύνολο τους. Σε περίπτωση μη εκλογής υποψηφίου στο «Επικρατείας»
>> Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε συγκροτείται με ταυτόχρονη ψηφοφορία ανά θέση
αυτός/αυτή εκλέγεται ως μέλος της Αντιπροσωπείας (στο Π.Τ που είναι μέλος ή στην Ε.Ε. της ειδικότητας του/της) εφόσον από
για όλες τις θέσεις. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και τη συγκρότηση του Προεδρείου της
ο συνδυασμός δικαιούται έδρα σύμφωνα με το ΠΔ 7/2010. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους της Διοικούσας Επιτροπής αυτό αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο
Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος.
στη λίστα του «Επικρατείας» που είναι και μέλος της Αντιπροσωπείας. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κατ’ αναλογία και για την εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής
Περιφερειακού Τμήματος σύμφωνα με το ΠΔ 7/2010 με την προσθήκη της υποχρεωτικής κατάρτισης ψηφοδελτίων Νομαρχιακών Επιτροπών από τις οποίες συγκροτείται
η εκάστοτε Νομαρχιακή Επιτροπή. Για την συγκρότηση της Νομαρχιακής Επιτροπής λαμβάνονται υπόψη η κατάταξη των Συνδυασμών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και
εφαρμόζεται η απλή αναλογική.
>> Όριο Θητειών μελών Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε και Περιφερειακού Τμήματος Τ.Ε.Ε: Κάθε τακτικό ή ομότιμο μέλος έχει ανώτατο όριο εκλογής στο ίδιο όργανο μέχρι τρεις
θητείες.

TEE-AM

>> Ασυμβίβαστο, μέλος της Δ.Ε. και της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ να είναι στο
Μητρώο Μελών Πειθαρχικού.
>> Ασυμβίβαστο, μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου, να έχει συγγένεια Α' βαθμού με
αυτόν που παραπέμπεται για πειθαρχικό παράπτωμα.
>> Ασυμβίβαστο, μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, να έχει εταιρική σχέση (π.χ.
σύσταση εταιρείας) ή άλλου είδους εργασιακή σχέση (π.χ. υπάλληλος) με αυτόν
που παραπέμπεται για Πειθαρχικό Παράπτωμα.
>> Ασυμβίβαστο, μέλος της Ν.Ε. ΤΕΕ Περιφερειακού Τμήματος, να είναι στο
Μητρώο Μελών Πειθαρχικού (για το Περιφερειακό Τμήμα ή γενικά;)

Θέσπιση ορίου τριών (3) θητειών

>> Χρονοδιάγραμμα Εκλογής Νέων Οργάνων από την Αντιπροσωπεία: Τα νέα όργανα αναλαμβάνουν τα
καθήκοντά τους την 1η Ιανουαρίου, του νέου έτους. Μέχρι αυτή την ημερομηνία πρέπει να έχουν εκλεγεί
όλα τα όργανα, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
>> Θεσμοθετείται το προεδρείο της ΔΕ του ΤΕΕ ως 5μελές όργανο. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τους 2
3 θητείες
αντιπροέδρους με αρμοδιότητες ο ένας οικονομικής διαχείρισης και ο άλλος των περιφερειακών τμημάτων
αντίστοιχα, τον Γεν. Γραμματέα και τον γραμματέα συντονισμού των ΜΕ του ΤΕΕ που αναπληρώνει και το
Γενικό Γραμματέα.

>> Εκλογή των μελών της Νομαρχιακής Επιτροπής ΤΕΕ απευθείας
από τους Μηχανικούς του Νομού στον οποίο (Νομό) είναι
υποψήφιοι, κατά τη διάρκεια των εκλογών Οργάνων του ΤΕΕ.
>> Οι υποψήφιοι για τη Ν.Ε. ΤΕΕ μπορούν να είναι:
---- Υποψήφιοι συνδυασμών και για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ
Περιφερειακού Τμήματος
---- Νομαρχιακοί Συνδυασμοί, διαφορετικοί από τους συνδυασμούς
για την Αντιπροσωπεία ΤΕΕ Περιφερειακού Τμήματος
---- Μεμονωμένοι υποψήφιοι
>> Οι Ν.Ε. ΤΕΕ Περιφερειακού Τμήματος αποτελούνται από πέντε (5)
μέλη. Στην εκλογή των μελών της Ν.Ε. ΤΕΕ θα ισχύει η απλή
αναλογική με βάση τους σταυρούς των υποψηφίων στις κάλπες του
Νομού. Η συγκρότηση της Ν.Ε. ΤΕΕ Περιφερειακού Τμήματος θα
γίνεται με ψηφοφορία μεταξύ των μελών στην πρώτη συνεδρίαση
μετά τις εκλογές.
>> Θ'εσπιση ορίου θητείων, και συγκεκριμένα έως δύο (2) θητείες
για τον Πρόεδρο της Ν.Ε. ΤΕΕ και έως τρεις (3) θητείες για τα μέλη
της Ν.Ε. ΤΕΕ.

>> Τα Πειθερχικά Συμβούλια, σε όλα τα επίπεδα να συγκροτούνται
μέσω σχετικού μητρώου μελών πειθαρχικού και κατόπιν διαδικασίας
δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή των τακτικών και
αναπληρωματικών μελών (και - προφανώς - όχι κατόπιν εκλογών).
>> Εκλογή Προέδρου - Αντιπροέδρου κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας
μεταξύ των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου

Να παραμείνει η διαδικασία εκλογής σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο. Τα μέλη της Δ.Ε. να εκλέγονται
από την Κεντρική Αντιπροσωπεία ΤΕΕ με βάση τα ψηφοδέλτια εκλογής τους. Να μην επιτρέπεται η
σύμπραξη ή διάσπαση συνδυασμών και ψηφοδελτίων , ώστε να εφαρμοστεί με τον τρόπο αυτό η απλή
αναλογική στην εκλογή μελών της Δ.Ε.

Η σειρά των περιφερειακών τμημάτων στην εφαρμογή του
τετραγωνικού πίνακα πρέπει, σύμφωνα με παλαιότερη
εισήγηση των Δραγκιώτη, Θεοδωράκη, Κρεμαλή, Σινάνη &
Φούρκα, να ανταποκρίνεται στην αντιπροσωπευτικότητα των
περιφερειακών τμημάτων, δηλαδή να καθορίζεται αυστηρά
βάσει του αριθμού των εγγεγραμμένων Μηχανικών.

>> Η επανεκλογή στα αξιώματα των μελών Διοικουσών Επιτροπών
και των Νομαρχιακών Επιτροπών, για τρεις θητείες διοίκησης. Οι
συγκεκριμένοι όροι της δυνατότητας επανεκλογής, πρέπει να
ισχύουν σε κάθε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων, ακόμα και εάν οι
>> Άμεση εκλογή, με απλή αναλογική και καθολική ψηφοφορία για τους Προέδρους των Δ.Ε. στα
εκλεγόμενοι για διάφορους λόγους υποχρεωθούν να ασκήσουν τα
Περιφερειακά Τμήματα. Οι Πρόεδροι για την εκλογή τους κρίνεται σκόπιμο να συγκεντρώνουν κατ’ καθήκοντά τους σε μικρότερο χρονικό διάστημα από την τετραετή
ελάχιστο το 40% των προτιμήσεων. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί από την πρώτη εκλογή, η διαδικασία
θητεία για την οποία εκλέχθηκαν. Επίσης, για την εκπλήρωση των
ξαναγίνεται μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων.
όρων αυτών και για ΟΛΑ τα μέλη των οργάνων Διοίκησης του Τ.Ε.Ε.
>> Τα Προεδρεία των Περιφερειακών Αντιπροσωπειών εκλέγονται με τη συγκρότηση κοινού
(σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο) να προσμετρούνται και οι έως
ψηφοδελτίου στο οποίο οι υποψήφιοι θα δηλώνουν και τις αρμοδιότητες που επιθυμούν να τους
σήμερα θητείες, από τις εκλογές του 2013 και μεταγενέστερα.
ανατεθούν
Εξαιρούνται οι Πρόεδροι που η εκλογή τους εξαρτάται από την όπως
>> Κατ’ αντιστοιχία -δηλαδή με τη συγκρότηση κοινού ψηφοδελτίου- προτείνεται να γίνεται και η
παραπάνω άμεση και καθολική ψηφοφορία.
εκλογή μελών των Δ.Ε. από τις Αντιπροσωπείες των Περιφερειακών Τμημάτων.
>> Στις Π.Ε. (Νομούς) της Περιφέρειας -που εδρεύει η Διοικούσα
>> Η επανεκλογή στα αξιώματα του Προέδρου της Δ.Ε. σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα, γενικά των
Επιτροπή κάθε Τμήματος- δεν υπάρχει λόγος να λειτουργεί και
προεδρείων Διοικουσών Επιτροπών αλλά και των Προεδρείων των Αντιπροσωπειών, προτείνεται να Νομαρχιακή Επιτροπή. Εξαίρεση πρέπει να αποτελέσουν οι
επιτρέπεται το πολύ για δύο θητείες διοίκησης. Αντίστοιχα των μελών Διοικουσών Επιτροπών και
γεωγραφικές ενότητες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας,
των Νομαρχιακών Επιτροπών, για τρεις θητείες διοίκησης. Οι συγκεκριμένοι όροι της δυνατότητας που λόγω μεγάλου αριθμού μελών ΟΛΟΙ οι Νομοί πρέπει να έχουν
επανεκλογής, πρέπει να ισχύουν σε κάθε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων, ακόμα και εάν οι
τις δικές τους Νομαρχιακές Επιτροπές.
εκλεγόμενοι για διάφορους λόγους υποχρεωθούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε μικρότερο
>> Άμεση εκλογή των Νομαρχιακών Επιτροπών, μόνο από τα μέλη
χρονικό διάστημα από την τετραετή θητεία για την οποία εκλέχθηκαν. Επίσης, για την εκπλήρωση των Π.Ε.
των όρων αυτών και για ΟΛΑ τα μέλη των οργάνων Διοίκησης του Τ.Ε.Ε. (σε κεντρικό ή περιφερειακό Στις εκλογές αυτές συμμετέχουν και εκλέγονται τα μέλη που έχουν
επίπεδο) να προσμετρούνται και οι έως σήμερα θητείες, από τις εκλογές του 2013 και
μόνιμη κατοικία ή την έδρα των επαγγελματικών τους
μεταγενέστερα. Εξαιρούνται οι Πρόεδροι που η εκλογή τους εξαρτάται από την όπως παραπάνω
δραστηριοτήτων στην Π.Ε. (Νομό) και χωρίς τον προαναφερόμενο
άμεση και καθολική ψηφοφορία.
περιορισμό ως προς τη δυνατότητα επανεκλογής των για τις θητείες
που πιθανά έχουν συμμετάσχει από το έτος 2013 μέχρι σήμερα.
Όμως η επανεκλογή στα αξιώματα το οργάνου της Νομαρχιακής
Επιτροπής θα πρέπει στο μέλλον να καθορίζεται αντίστοιχα με τα
παραπάνω αναφερόμενα, δηλαδή τρεις το πολύ θητείες για τα απλά
Εκλογή Νομαρχιακών Επιτροπών ταυτόχρονα με τις κεντρικές
εκλογές του ΤΕΕ στα ψηφοδέλτια των Περιφερειακών Τμημάτων

>> Το πλήθος των μελών της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Περιφερειακού Τμήματος, καθορίζεται σύμφωνα με τους εγγεγραμμένους Μηχανικούς του Περιφερειακού
Τμήματος. Σε αρκετές περιπτώσεις η περιφερειακή διάρθρωση του ΤΕΕ δεν αντιστοιχίζεται πλήρως με τη διοικητική διάρθρωση της Χώρας με αποτέλεσμα να
υπάρχουν Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ σε Νομαρχιακό Επίπεδο. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνεται τα μέλη της Αντιπροσωπείας να είναι δεκαεπτά (17) ή είκοσι
ένα (21).
>> Τα μέλη της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Περιφερειακού Τμήματος να ψηφίζονται μόνο από τους Μηχανικούς του Νομού, στον οποίο (Νομό) είναι υποψήφιοι.
>> Θέσπιση ορίου θητειών, και συγκεκριμένα έως δύο (2) θητείες για τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Περιφερειακού Τμήματος και έως τρεις (3) θητείες για
τα υπόλοιπα μέλη του Προεδρείου της.

>> Για λόγους οικονομίας και ευελιξίας, τα μέλη της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ να είναι εκατόν πενήντα (150)
>> Να καταργηθούν τα αριστείνδην μέλη της Κεντρικής αντιπροσωπείας ΤΕΕ
>> Έως δύο (2) θητείες για τον Πρόεδρο της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
>> Τα μέλη της Κεντρικής αντιπροσωπείας ΤΕΕ να ψηφίζονται μόνο από τους Μηχανικούς του Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ, στο οποίο (Περιφερειακό Τμήμα ΤΕΕ) είναι >> Έως τρεις (3) θητείες, για τα υπόλοιπα μέλη του Προεδρείου της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
υποψήφιοι.

Ευθυμιάδης Απόστολος

Το Προεδρείο της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε συγκροτείται με ταυτόχρονη ψηφοφορία ανά θέση για
Περιφερειακή Συνεργασία Μηχανικών όλες τις θέσεις. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και τη συγκρότηση του Προεδρείου της Διοικούσας Επιτροπής
Περιφερειακού Τμήματος.

>> Το ΤΕΕ να παραμείνει Ν.Π.Δ.Δ. με περιφερειακή διάρθρωση σε όλη τη χώρα, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί στις αιρετές Περιφέρειες, με πιθανές αποκλίσεις για
τις νησιωτικές ή τις δυσπρόσιτες χερσαίες περιοχές.
>> Ο αριθμός των μελών στις Περιφερειακές Αντιπροσωπείες να είναι αναλογικά αυτός που με τις έως σήμερα ισχύουσες διατάξεις προκύπτει.
>> Οι εκλογές για την ανάδειξη των αντιπροσώπων να γίνονται με τις ισχύουσες διατάξεις. Το ίδιο να γίνεται και με την εκλογή των Προέδρων

Προσαρμογή των περιφερειακών τμημάτων στη διοικητική διαίρεση της χώρας σε περιφέρειες

Όπως συμβαίνει στα περισσότερα ΝΠΔΔ, η διάρκεια θητείας των οργάνων Διοίκησης του Τ.Ε.Ε.
πρέπει να γίνει τετραετής, ξεκινώντας από την τρέχουσα θητεία, προκειμένου να παραχθεί ένα
ολοκληρωμένο έργο σε ένα εύλογο σημαντικό διάστημα που θα ενισχύσει την πολυφωνία και την
συνεργασία μεταξύ των πολλών διαφορετικών παρατάξεων και των μεμονωμένων υποψηφίων.

Οι νομαρχιακές εκλογές να γίνονται ταυτόχρονα με τις Πανελλαδικές

Να απασχολούνται αποκλειστικά με την προώθηση θεμάτων του επιστημονικού έργου του ΤΕΕ, σε παράλληλο
νέο όργανο

Άμεση εκλογή των μελών της Αντιπροσωπείας από ενιαίο ψηφοδέλτιο με μονοσταυρία
Εκλογή των Προεδρείων Αντιπροσωπείας και Διοικούσας σε μία διαδικασία ψηφοφορίας/προεδρείο

Αγωνιστική Συνεργασία Μηχανικών
Πελοποννήσου

Προτείνεται άμεση εκλογή του Προέδρου του ΤΕΕ από τα μέλη, με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Εφόσον κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει το 33% +1 των ψήφων στο
33% των εγγεγραμμένων, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία ανάμεσα στους δύο υποψηφίους που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους (κατ’ αντιστοιχία και οι
Πρόεδροι των Περιφερειακών Τμημάτων).

Προτείνεται ο ίδιος χρονικός περιορισμός θητειών με τα μέλη της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε.

Θέμα 19ο:
Νέες ειδικότητες
>> Αν έχει εγγραφεί στο αντίστοιχο μητρώο ΤΕΕ το 50% +1 των
αποφοίτων, τότε διενεργείται εκλογή με ξεχωριστή κάλπη για
τη νέα ειδικότητα. Στην περίπτωση αυτή, για τη νέα αυτή
ειδικότητα, εκλέγονται επιπλέον 5 μέλη στην αντιπροσωπεία
του ΤΕΕ.
>> Επιπλέον, για το τμήμα αποφοίτων ΤΕΙ, συστήνεται ένα
τμήμα (άρα και μία διαδικασία εκλογής - ενιαία κάλπη) για
όλες τις επιμέρους ειδικότητες, βάσει σπουδών

4 θητείες

Κατάργηση της σταυροδοσίας σε υποψηφίους άλλων περιφερειών, στις εκλογές του ΤΕΕ

Η επανεκλογή στα αξιώματα των Προεδρείων των Αντιπροσωπειών, προτείνεται να επιτρέπεται το πολύ για δύο θητείες διοίκησης. Οι συγκεκριμένοι όροι της
δυνατότητας επανεκλογής, πρέπει να ισχύουν σε κάθε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων, ακόμα και εάν οι εκλεγόμενοι για διάφορους λόγους υποχρεωθούν να
ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε μικρότερο χρονικό διάστημα από την τετραετή θητεία για την οποία εκλέχθηκαν. Επίσης, για την εκπλήρωση των όρων αυτών και για
ΟΛΑ τα μέλη των οργάνων Διοίκησης του Τ.Ε.Ε. (σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο) να προσμετρούνται και οι έως σήμερα θητείες, από τις εκλογές του 2013 και
μεταγενέστερα. Εξαιρούνται οι Πρόεδροι που η εκλογή τους εξαρτάται από την όπως παραπάνω άμεση και καθολική ψηφοφορία.

Θέμα 13ο:

Οι Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικότητας μετονομάζονται σε Επιτροπές Ειδικότητας. Δηλαδή, πλέον θα είναι
μέλη της Αντιπροσωπείας που θα εκλέγονται σε πανελλαδική βάση σύμφωνα με την ειδικότητά τους. Το
επιστημονικό έργο θα καλύπτεται με ξεχωριστές επιστημονικές επιτροπές οι οποίες θα συστήνονται κατά
περίπτωση (ανάλογα με το ζήτημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν / απαντήσουν)

Μείωση των Αντιπροσώπων στους 100 από 200 που είναι σήμερα

Πυργιώτης
ΡΠΜ

Οι εκλογές να γίνονται
το δεύτερο
4ετής, όπως στα περισσότερα ΝΠΔΔ, εκκινώντας από αυτή την θητεία. Σε αυτές τις πολύ δύσκολες δεκαπενθήμερο του
οικονομικές συνθήκες για τον τεχνικό κόσμο και το ΤΕΕ, η ανά τριετία εκλογική διαδικασία δεν
Μαρτίου, κάθε τέσσερα
είναι βιώσιμη
χρόνια. Μεταβατικά
από το Μάρτιο που
έπεται της τετραετίας

Θέμα 7ο:
Θέμα 8ο:
Ειδικό καθεστώς σύνδεσης με τους Έλληνες μηχανικούς
Ειδικά για τη διαχείριση του τετραγωνικού πίνακα
μέλη του ΤΕΕ στο Εξωτερικό

Ασυμβίβαστα μελών Διοικούσας Επιτροπής
Τα μέλη της Διοικούσας δεν μπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν
μπορούν να είναι
 μέλη της Κυβέρνησης ή διοριζόμενοι από μέλη αυτής σε οποιαδήποτε
κυβερνητική θέση
 μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Κλαδικών και Επιστημονικών Συλλόγων
 μέλη Διοικητικών Συμβουλίων άλλων ΝΠΔΔ ή Νομικών Προσώπων που υπάγονται
σε αυτά
(ΑΕ, ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ κλπ)
 Αντιπεριφερειάρχες ή Αντιδήμαρχοι
 συνεργάτες Υπουργού, Γενικού Γραμματέα, Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη,
Δημάρχου,
Αντιδημάρχου ή οποιουδήποτε άλλου έχει εκτελεστική εξουσία σε φορέα της
Κυβέρνησης,

>> Να μην επιτρέπεται η εκλογή στα όργανα του Τ.Ε.Ε. των συναδέλφων που έχουν
οποιαδήποτε υπαλληλική σχέση με το Τ.Ε.Ε., άμεση ή έμμεση.
>> Για τον Πρόεδρο της Δ.Ε., τον Γενικό Γραμματέα της Δ.Ε. και τον Πρόεδρο της
Α/Τ.Ε.Ε. να οριστούν ασυμβίβαστα με την ιδιότητα τους όπως το να είναι
ταυτόχρονα Πρόεδροι και Διευθύνοντες Σύμβουλοι Δημοσίων Οργανισμών,
Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες ή να κατέχουν οποιαδήποτε κυβερνητική θέση (π.χ.
Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων).
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