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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  

 

 

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  7η  

 

ΤΑΚΤΙΚΗ  

 

Της Αντιπροσωπείας του Τμήματος  

Της 21ης  Ιουνίου  2018 

Ημέρα Πέμπτη  και Ώρα 19:30 

 

 

 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

 

 

 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΡΔΑΚΗΣ 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΓΕΜΕΛΑΣ 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ,  ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,  

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ, ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ, ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, 

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ, ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  

ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΒΟΣΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,  

ΦΡΥΣΑΛΗ ΜΕΛΙΝΑ, ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.   

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  

 

ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 

ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΕΡΟΥΛΙΟΥ – 

ΣΕΡΓΑΚΗ ΙΡΙΣ,  ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ, ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,  

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΑΚΗ ΦΑΝΗ,  

ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ, 

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  

ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΥΛΛΑΣ.  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  53 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 35        ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:  18  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
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η
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1. Ανακοινώσεις Προεδρείου  Αντιπροσωπείας . 

2. Ενημέρωση  – Συζήτηση για τη δραστηριότητα της ΔΕ . 

3. Έλεγχος  - Ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ΔΕ.  

4. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού χρήσης 2017, 

Προϋπολογισμού 2018.  

5. Εσωτερικός Οργανισμός Λειτουργίας Τ.Ε.Ε. . 

6. Ψήφισμα από τη Δ.Κ.Μ. για την αδικαιολόγητη αύξηση 

φόρων στην ακίνητη περιουσία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι καλησπέρα. 

Έχει σχηματισθεί απαρτία επί 53 μελών της Αντιπροσωπείας 

του Τμήματος της Ανατολικής Κρήτης είναι παρόντες τη στιγμή 

αυτή 31 άτομα και παρακαλώ ησυχία. Συνάδελφοι ησυχία.  

 Έναρξη της συνεδρίασης .  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

 

Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σας ανακοινώνω το 

Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ότι έχουν αναρτηθεί, είναι στη 

διάθεση και των μελών της Αντιπροσωπείας και του Τμήματος 

προφανώς, μέχρι και το 5 ο πρακτικό των συνεδριάσεων της 

Αντιπροσωπείας προς ενημέρωση των μελών. Το 6 ο πρακτικό 

που αφορούσε τις πρόσφατες αρχαιρεσίες έχει φτάσει στο 

τμήμα μας σε ψηφιακή μορφή και επεξεργάζεται από το 

Προεδρείο προκειμένου να αναρτηθεί.  

 Όσον αφορά, θα καλέσω την Πρόεδρο του Τμήματος ..., α, 

ναι, συγγνώμη, έχει κατατεθεί σχέδιο ψηφίσματος από τη 

Δ.Κ.Μ. στο Προεδρείο και θα συζητηθεί μετά την ολοκλήρωση 

των θεμάτων της σημερινής συνεδρίασης. Το ψήφισμα αφορά 

την αδικαιολόγητη αύξηση φόρων στην ακίνητη περιουσία. 

Είναι στη διάθεση των μελών και των παρατάξεων 

προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά.  
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ΘΕΜΑ 2ο 

 

Ενημέρωση – Συζήτηση για τη δραστηριότητα της ΔΕ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα καλέσω τη συνάδελφο 

Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας να αναπτύξει το 2 ο θέμα της, 

συγγνώμη, εν τη ρύμη του λόγου μου, της Διοικούσας 

Επιτροπής να αναπτύξει το θέμα, το 2ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ενημέρωση περί της δράσης της Διοικούσας 

Επιτροπής. Το λόγο έχει η συνάδελφος Ειρήνη Βρέντζου.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Καλησπέρα.  

Από ό ,τι πήρατε όλοι ηλεκτρονικά έχει σταλεί από χθες η 

συνοπτική παρουσίαση της δραστηριότητας της Διοικούσας 

του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.  η οποία είναι από 18/02 έως 20/6. 

Φαντάζομαι, δεν ξέρω εάν την έχετε όλοι διαβάσει. Θα 

προσπαθήσω να πω κάποια πράγματα όσο είναι πιο σύντομα 

δίνοντας λίγο το περιεχόμενο και τη δράση  το προηγούμενο 

διάστημα της Διοικούσας Επιτροπής.  

Κατ’ αρχήν να πω ότι η προηγούμενη τακτική συνεδρίαση 

έγινε 17/01 ενώ ενδιάμεσα 07/05 είχαμε την ειδική συνεδρίαση 

όπου έγινε η αλλαγή και η εκλογή Αντιπροέδρου της 

Αντιπροσωπείας του Τμήματος καθώς επίσης και Προέδρου, 

Αντιπροέδρου  και Γενικού Γραμματέα της Διοικούσας.  

Είναι, γίνεται μια αναφορά στις συνεδριάσεις της 

Διοικούσας Επιτροπής  όπου δεν θα αναφερθώ γιατί ούτως ή 

άλλως υπάρχουν πολύ αναλυτικά. Σε γενικές γραμμές γίνονται 

κάθε δύο εβδομάδες με διάφορα θέματα από τα οποία 

απορρέουν και οι επόμενες δράσεις  της Διοικούσας .  

Ως προς την οργάνωση και την υποδομή του Τμήματος  

συντάχθηκαν πρωτόκολλα καταστροφής  και απομακρύνθηκαν 

έπιπλα, κατασκευές , μηχανήματα .  

Έχουμε πάρει και απόφαση για να προκηρύξουμε ένα 

διαγωνισμό για το λογότυπο του Τμήματος.  
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Στείλαμε αίτημα στο Τεχνικό Επιμελητήριο για 

ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων διότι , δεν ξέρω αν το 

γνωρίζατε, εγώ να σας πω την αλήθεια δεν το ήξερα ότι δεν 

έχουμε ηλεκτρονικό πρωτόκολλο στο Τ.Ε.Ε.  ενώ η Αθήνα έχει . 

 Επίσης επικαιροποιήθηκε η Επιτροπή Ηλεκτρονικών 

Κληρώσεων. 

Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα σε σχέση με την 

αποκατάσταση των βλαβών του κτιρίου όπου από 

πληροφορίες που έχουμε, δεν έχουμε πάρει στα χέρια μας, 

στάλθηκε μια πολύ αναλυτική καταγραφή όλων  των μέχρι τώρα 

δράσεων που είχαμε κάνει διότι η Περιφέρεια μας ζήτησε πριν 

προχωρήσει στην προγραμματική σύμβαση να έχει την 

σύμφωνη, την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Αθήνας 

οπότε κάναμε αίτημα και περιμένουμε την απάντηση έτσι ώστε 

να μπορέσουμε να φτιάξουμε τουλάχιστον, να άρουμε δηλαδή 

αυτή την υγρασία και το θέμα του κτιρίου.  

Τώρα από παρεμβάσεις που έγιναν το προηγούμενο 

διάστημα έγινε μια παρέμβαση στο Δήμο για τη μελέτη 

ανάπλασης της παλιάς πόλης από όπου εκκρεμεί και μια 

επιτροπή παρακολούθησης. Εμείς θέλω να πω εδώ ότι έχουμε 

κάνει τις δικές μας προτάσεις σε σχέση με τη σύνθεση της 

επιτροπής αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο νεότερο από 

το Δήμο σε σχέση με την παλιά πόλη.  

Έγινε μια παρέμβαση στον Υπουργό Πολιτισμού και στην 

Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για το Γραφείο της 

Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων και υπάρχει μια δέσμευση 

αλλά δεν ξέρω εάν αυτή έχει αποτυπωθεί κιόλας σε πράξη.  

Στείλαμε σε όλες τις υπηρεσίες της Ανατολικής Κρήτης τη 

γνωστοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου της 

Επικρατείας σε σχέση με το προβάδισμα των κατηγοριών.  

Έγινε υπόμνημα στον Υπουργό Οικονομικών για την 

κοινή εκδήλωση που κάναμε με το Οικονομικό Επιμελητήριο 

αλλά και το Επιμελητήριο Ηρακλείου.  

Επίσης, έγινε μια, ορίσαμε μάλλον εκπρόσωπο στη 

σύσταση επιστημονικής επιτροπής για την αξιολόγηση των 

προτάσεων για τη μελέτη του πάρκου Γεωργιάδη.  
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Έγινε επιστολή σε σχέση με το θέμα που έχουμε μάλιστα 

ξεχωριστό σήμερα στη συζήτησή μας για τον Οργανισμό. 

Μανώλη καλώς ήρθες. Λοιπόν, για τον Οργανισμό του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου όπου σχεδόν όλα τα περιφερειακά 

αλλά αυτό δεν θα πω για αυτό για αυτό περισσότερα γιατί το 

έχουμε ούτως ή άλλως ως ξεχωριστό θέμα. Απλά η Διοικούσα 

Επιτροπή έστειλε άμεσα πρώτη επιστολή και μετά την 

απόφαση της Διοικούσας έστειλε και δεύτερη επιστολή.  

Επίσης, στείλαμε επιστολή για το πάρκο Γεωργιάδη όπου 

λέμε για όλη αυτή τη διαδικασία που έγινε για την, τέλος 

πάντων το ανάποδο του πράγματος, ότι δεν έγιναν τα 

πράγματα όπως θα έπρεπε και αφού συμμετείχαμε και 

υπογράφαμε ως οι εκπρόσωποί μας που ήταν ο Σχινάς ο 

Γιάννης και η Εύα η Κοκκινίδου αυτό το πόρισμα που βγήκε 

και στη συνέχεια ήρθε το θέμα και στείλαμε για τη διαδικασία, 

για το ότι δεν έγινε σωστά η διαδικασία όλη αυτή της 

διαβούλευσης του πάρκου. Αλλά για αυτό μπορεί να 

προσθέσει μετά εδώ η συνάδελφος αν θέλει η Εύα.  

Έγινε μια κοινή επιστολή των δύο Επιμελητηρίων σε 

σχέση με τις συμβάσεις έργων ως προμήθειες στο 

Πανεπιστήμιο Κρήτης.  

Επίσης και στο Δήμο Σητείας για ένα συνοπτικό 

διαγωνισμό.  

Κάναμε μια παρέμβαση στο Κτηματολογικό Γραφείο  

Ηρακλείου όπου βγήκε η προϊσταμένη και δήλωσε ότι υπάρχει 

μια πολύ μεγάλη αδυναμία για τη λειτουργία του οπότε κάναμε 

αμέσως την επομένη μια συνάντηση μαζί της και μας εξέθεσε 

το θέμα και δώσαμε και δελτίο τύπου και βέβαια θα ήμαστε 

εδώ για περαιτέρω δράσεις γιατί από ότι φαίνεται υπάρχουν 

πολύ σοβαρά θέματα υποστελέχωσής του.  

Και επίσης ξαναστείλαμε επιστολή με θέμα το 

προβάδισμα στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού μετά από την 

εγκύκλιο του Σκουρλέτη σε όλες τις υπηρεσίες της Ανατολικής 

Κρήτης.  

Ως προς το κεντρικό Τ.Ε.Ε. θα ήθελα να πω εδώ ότι 

παρευρέθηκα στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της 
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Αντιπροσωπείας το 9, 8 και 9, μάλλον 9, 10 του Ιούνη με 

διάφορα θέματα. Ο σκοπός βέβαια που ανέβηκα ήταν να 

βρεθούμε οι Πρόεδροι επειδή είχαμε ζητήσει να κάνουμε μια 

συζήτηση σε σχέση με το θέμα του Οργανισμού του Τ.Ε.Ε. 

ειδικά οι Πρόεδροι των περιφερειακών αλλά τελικά ταυτόχρονα 

έγινε και η Αντιπροσωπεία όπου μπήκε σαν ψήφισμα το θέμα 

του Οργανισμού και εκεί έκανα εγώ τοποθέτηση και μετέφερα 

τις θέσεις τις δικές μας εδώ του τμήματος. Δεν πέρασε βέβαια 

το ψήφισμα αλλά έγινε μια κουβέντα και φάνηκε ότι υπάρχει 

ένα έδαφος, υπάρχουν δηλαδή διαμαρτυρίες ανά την Ελλάδα 

για αυτό το θέμα.  

Επίσης, προσπάθησα να κάνω κάποιες επαφές εκεί και 

με τον Πρόεδρο αλλά και με στελέχη σε σχέση τα προβλήματα 

εδώ και του κτιρίου και της ηλεκτρονικής που έχουμε ζητήσει 

για να μπορέσουμε να έχουμε όσο γίνεται μια καλή συνεργασία 

με το κεντρικό Τ.Ε.Ε.  

Να πω για τις συναντήσεις έχουμε κάνει.  

Βρεθήκαμε με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, με τη 

συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αλλά και την 

Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου την Κα Πελαγία Πετράκη. Με τους 

μεν πρώτους συζητήσαμε εφ’ όλης της ύλης ζητήματα που 

αφορούν μηχανικούς αλλά και που θέλουμε να έχουμε μια καλή  

συνεργασία για να μπορέσουμε να λύνουμε θέματα που 

προκύπτουν. Και επίσης ειδικά με την Αντιπεριφερειάρχη, α, 

με τη συντονίστρια βάλαμε και το θέμα των δασικών, του 

εκπροσώπου, του τοπογράφου ως εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε. 

στο θέμα της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων όπου στείλαμε 

και επιστολή στη συνέχεια κοινή με το Δυτικής Κρήτης ενώ στο 

Λασίθι συζητήσαμε και τα θέματα υποστελέχωσης του νομού 

αλλά και κάποια ζητήματα που θα μπορούσαμε να 

προχωρήσουμε όπως είναι το θέμα των οικισμών αλλά και την 

παρέμβασή μας σε θέματα του ΒΟΑΚ. Επίσης μας είπα ότι 

άτυπα ενδεχομένως να έχουμε κάποια αίθουσα εκεί να 

μεταστεγασθεί η Νομαρχιακή Λασιθίου.  
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Έγινε επίσης μια συνάντηση, α, να πω ότι σε αυτές τις 

συναντήσεις ήτανε η Διοικούσα, το Προεδρείο της 

Αντιπροσωπείας αλλά και ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής.  

Επίσης κάναμε συνάντηση  με τη Συθιακάκη, τη 

Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων για να μπορέσουμε να 

έχουμε μια πρώτη προσέγγιση και να λύσουμε θέματα που 

αφορούν κυρίως το νόμο περί αυθαιρέτων με βάση και την 

επιτροπή που έχουμε φτιάξει για την υποστήριξη του έργου 

της Διοικούσας Επιτροπής. Ήταν μια πρώτη συνάντηση που 

έγινε, αναμένουμε, το μόνο, το θετικό από όλο αυτό είναι ότι 

θα προχωρήσουμε και σε δεύτερη και φάνηκε τέλος πάντων ότι 

ανοίγει ένας δίαυλος επικοινωνίας για αυτό το θέμα.  

Επίσης, κάναμε συνάντηση με τον Πρύτανη  του 

Πανεπιστημίου Κρήτης το Ζώρα για θέματα και συνεργασία 

των δύο φορέων. Ήταν μπροστά και ο Αντιπρύτανης ο 

Τσακαλίδης που είναι και συνάδελφος.   

Και πριν από αυτές τις συναντήσεις είχανε προηγηθεί 

θεματικές συναντήσεις και με την Περιφέρεια με τους 

αρμόδιους, με τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη των Τεχνικών 

Έργων τον Ξυλούρη αλλά ήτανε μπροστά στην πρώτη και ο 

Κουκιαδάκης και η Αντιπεριφερειάρχης σε σχέση με θέματα 

ρεμάτων, απαλλοτριώσεων και διαφόρων προβλημάτων που 

έχουμε και έγινε μετά και μια δεύτερη πιο εξειδικευμένη με τον 

Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων και βέβαια έπεται 

συνέχεια γιατί εκεί το θέμα δεν, έχει ακόμα πολύ δρόμο.  

Είχε γίνει συνάντηση για τη μελέτη της παλιάς πόλης με 

το Δήμο.  

Και επίσης για τη συνάντηση είπαμε με το Κτηματολογικό 

Γραφείο που άμεσα κάναμε μια πρώτη συνάντηση αλλά 

φαντάζομαι θα πρέπει να συνεχιστεί.  

Και τέλος πραγματοποιήθηκε μια κοινή συνεδρίαση των 

δύο Διοικουσών, δηλαδή του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. και του 

Οικονομικού Επιμελητηρίου την Τρίτη όπου βάλαμε κάποια 

ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία των δύο επιμελητηρίων 

τόσο σε επίπεδο μελών, δηλαδή ενημερώσεων σε διάφορα 

θέματα που απασχολούν αμφοτέρους και μπορούμε άμεσα  να 
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το λύσουμε αλλά και σε επίπεδο ανοικτών εκδηλώσεων. Ήδη 

δηλαδή περίπου από Σεπτέμβρη θέλουμε να κάνουμε και 

καταλήξαμε, δεν ξέρω εάν έφυγε το δελτίο τύπου γιατί δόθηκε 

ένα από το Οικονομικό Επιμελητήριο αλλά δεν το είδα, δεν 

ξέρω εάν το βάλανε σε σχέση με την κοινή αυτή συνεδρίαση 

και τα αποτελέσματά της όπου είπαμε ότι θέλουμε μια 

συνεργασία σε διάφορα ζητήματα που μπορούνε να τρέξουν 

και μια, και σε επίπεδο κοινών εκδηλώσεων με θέμα τους 

νέους που προσδιορίσουμε δηλαδή περίπου μια πρώτη ας 

πούμε έτσι εκδήλωση που θα μπορούσαμε να κάνουμε.  

Ως προς τις μόνιμες επιτροπές έκλεισε το θέμα με τις 

μόνιμες επιτροπές ως προς τη σύνθεσή τους. είναι, παραμένει 

ανοικτή η επαγγελματικών θεμάτων που είπαμε επειδή είναι 

υποστελεχωμένη παραμένει ανοικτή όποιος συνάδελφος κάνει 

αίτηση θα τον δεχόμαστε.  

Ορίσαμε και επιμελητές, υπάρχουν εδώ τα ονόματα, δεν 

τα διαβάζω, τα έχετε δει  που θα θα, από τη Διοικούσα που θα 

ασχολούνται με το, θα έχουνε την εποπτεία.  

Και επίσης καλέσαμε και τις μόνιμες επιτροπές  σε 

Διοικούσα, σε συνεδρίαση της Διοικούσας όπου ξεκαθαρίσαμε 

και το πλαίσιο και όλα αυτά που πρέπει να γίνονται και να 

δρουν προκειμένου να έχουμε μια καλή συνεργασία.  

Ήδη υπάρχουνε θέματα που έχουμε στείλει στις μόνιμες 

επιτροπές από τη μεριά της Διοικούσας όπως είναι η οδική 

ασφάλεια, όπως είναι στη Μόνιμη Επιτροπή Μελετών και 

Έργων το θέμα του να διασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή και 

όχι καταστρατήγηση του νόμου μελετών και έργων και στην 

Επιτροπή Περιβάλλοντος στείλαμε να δούμε το θέμα της 

κυκλικής οικονομίας όπου είναι σε διαβούλευση για να 

μπορέσουμε να έχουμε άποψη και βέβαια υπάρχει και η 

αμφίδρομη σχέση και από τις επιτροπές.  

Τώρα εκδηλώσεις και δράσεις που κάναμε εμείς εδώ. 

Υπήρχε η θεατρική ομάδα που κάναμε σε συνεργασία, 

συνδιοργάνωση με τους αρχιτέκτονες.  
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Επίσης, διοργανώσαμε την εσπερίδα με θέμα το 

χωροταξικό πλαίσιο της Κρήτης το οποίο πήγε καλά και έπεται 

και συνέχεια.  

Έγινε ημερίδα με το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» μαζί με 

το Επιμελητήριο Ηρακλείου και σε συνεργασία με τη 

συμμετοχή του Συλλόγου Μηχανολόγων -Ηλεκτρολόγων όπου 

είχαμε δύο εισηγήσεις. Τις αναφέρω εδώ αναλυτικά.  

Έγινε η τρίτη και τελευταία εκδήλωση για την 

παρουσίαση της καταγραφής των οικισμών όπου έκλεισε του 

Δήμου, του Δημοτικού Διαμερίσματος Τυλίσου,  όπου έκλεισε 

αυτός ο κύκλος που είχαμε δεσμευθεί απέναντι στο Δήμο 

Μαλεβιζίου για μια δουλειά που είχε γίνει πριν από αρκετό 

καιρό αλλά που έπρεπε να τη δώσουμε  στον κόσμο του Δήμου.  

Εδώ θέλω να πω ότι ήταν πραγματικά μια πολύ επιτυχημένη 

εκδήλωση αυτή η παρουσίαση και πολύ δύσκολη. Αυτό 

πραγματικά, αυτή την επιτυχία την οφείλουμε στον Κώστα τον 

Μπάκιντα που ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Ναι γιατί έγινε 

πριν από αρκετά χρόνια και έπρεπε να κάνουμε πολύ δουλειά 

να τα μαζέψουμε όλα αυτά να γίνουνε.  

 Τώρα για τη συμμετοχή τη δική μας σε διάφορες 

παρεμβάσεις και δράσεις δεν θα κάνω αναφορά. Νομίζω τα 

έχετε πάρει όλοι, τα έχετε διαβάσει. Προσπαθούμε σε γενικές 

γραμμές να συμμετέχουμε  όπου απαιτείται και χρειάζεται 

γενικά εγώ το έχω διαπιστώσει ότι καλείται το Τεχνικό 

Επιμελητήριο σε πάρα πολλά πράγματα που γίνονται στην 

πόλη, σε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Προσπαθούμε να υπάρχει 

μια συμμετοχή και παρέμβαση όπου αυτό θεωρούμε  ότι είναι 

πιο κοντά σε εμάς ή που έχει κάποιο νόημα να παρέμβουμε 

και έτσι έχει γίνει αυτή η αναφορά σε σχέση τουλάχιστον με 

αυτά που μπορέσανε να γίνουνε που είναι ήδη αρκετά.  

 Θα ήθελα μόνο να πω για αυτό το τελευταίο που έγινε σε 

σχέση με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που 

εγκαινιάστηκε εδώ η περιφερειακή βιβλιοθήκη όπου 

υπάρχουνε και αρκετοί μηχανικοί εκεί και είπαμε να έχουμε και 

μια καλύτερη συνεργασία και βέβαια έχουνε διάφορες, ήταν 



   σελίδα  13           ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ   ΤΟΥ    Τ.Ε.Ε. /Τ .Α.Κ.  

 

διάφορες εκδηλώσεις οι οποίες δεν θα κάνω αναφορά μια που  

τις έχετε όλοι πάρει.  

Προσπαθούμε όπου μπορούμε να κάνουμε και 

χαιρετισμούς και να διοργανώνονται πράγματα που σχετίζονται 

και να ενημερώνουμε και τους συναδέλφους και  σε αυτή την 

αίθουσα αλλά και όπου αλλού γίνονται.  

Ως προς τις ομάδες εργασίας έκλεισε και η τελευταία 

υπογραφή των συμβάσεων των συμπληρωματικών για την 

επιτροπή που θα βοηθήσει το έργο της Διοικούσας σε σχέση 

με το νόμο περί αυθαιρέτων και δουλεύει ήδη. Φαντάζομαι θα 

έχουμε αποτελέσματα, έχει μπει δηλαδή στη λειτουργία, έχει 

ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή.  

Και επίσης θέλω να πω ότι έκλεισε μετά από αρκετό 

καιρό και η υπογραφή, υπογράψαμε χθες τις προγραμματικές 

συμβάσεις και της ομάδας καταγραφής αλλά και της ομάδας 

έρευνας, πεδίου για την προγραμματική που έχουμε κάνει με 

το Δήμο Ηρακλείου που έχει ξεκινήσει πριν αρκετό καιρό, δεν 

ξέρω, ενάμισι χρόνο, δύο, πόσο είναι, σε σχέση με την 

αναβάθμιση του οικιστικού και μνημειακού αποθέματος. Τέλος 

πάντων, της καταγραφής κτισμάτων που είναι ας πούμε 

επικίνδυνα ή ετοιμόρροπα ή τέλος πάντων δημιουργούν 

θέματα σε δημόσιο χώρο. Έγιναν οι υπογραφές των 

συμβάσεων, ξεκινάνε άμεσα, δηλαδή την επόμενη Τρίτη είναι η 

πρώτη κοινή συνεδρίαση έτσι ώστε να μπορέσουν να βγουν 

έξω οι συνάδελφοι και να μπορέσει να ξεκινήσει αυτή η 

προγραμματική με το Δήμο και να ολοκληρωθεί.  

Επίσης γίνεται μια προσπάθεια ανοίγματος του Τ.Ε.Ε. 

στους συναδέλφους με καλέσματα ανά ομάδες όπως είπα και 

πριν έγιναν οι μόνιμες επιτροπές, καλέσαμε τη Νομαρχιακή σε 

συνεδρίαση της Διοικούσας, τους συλλόγους επίσης τους 

καλέσαμε σε συνεδρίαση  της Διοικούσας  για να μπορέσουμε 

να ενισχύσουμε τη συνεργασία όλων αυτών των επιμέρους 

ομάδων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά και πάντα βοηθάμε 

όταν λειτουργούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο και να 

μπορέσουμε να βοηθήσουμε την περαιτέρω συνεργασία.  
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Ανοίχθηκε ο κατάλογος των πραγματογνωμόνων με 

πρόσκληση και έρχονται συνάδελφοι κάθε μέρα υπάρχει 

περίπου και μια αίτηση και συμμετέχουνε. Ανοίξαμε ξανά τον 

κατάλογο με τα Σ .Α. που έχει και αλλαγή έτσι ώστε να έρθουν 

και άλλοι συνάδελφοι να συμμετέχουνε στις διάφορες 

επιτροπές.  

Και επίσης θέλω να πω σε σχέση με την ενημέρωση ότι 

ενημερώνεται όλη η Διοικούσα, το Προεδρείο της 

Αντιπροσωπείας αλλά και η Νομαρχιακή για όλα τα θέματα τα 

οποία έρχονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο αλλά και στέλνουμε 

τις προσκλήσεις τόσο της Διοικούσας όσο και της 

Αντιπροσωπείας σε όλους τους συναδέλφους έτσι ώστε να 

μπορέσουν να είναι ενήμεροι να μπορέσουν να συμμετέχουν.  

Επίσης στέλνονται και όλα τα σοβαρά ας πούμε θεματικά 

έγγραφα που αποφασίζουμε εδώ και αποστέλλονται επιστολές 

έτσι ώστε να ε ίναι ενήμεροι για να μπορέσουμε να έχουμε τη 

μέγιστη δυνατή συμμετοχή τους στις δράσεις του 

Επιμελητηρίου.  

Ευχαριστώ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Και εμείς ευχαριστούμε τη 

συνάδελφο Πρόεδρο.  

 Υπάρχουνε διευκρινιστικές ερωτήσεις; Ερωτήσεις.  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι, θα δοθεί χρόνος για 

τοποθετήσεις.  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ερωτήσεις επί των 

ελέχθησαν αυτή τη στιγμή από την Πρόεδρο.  

Ναι, ο συνάδελφος Κασαπάκης, ο συνάδελφος ο Μιχάλης 

ο Χωραφάς. Μανώλη και εσύ;  
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ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μετά αν είναι, μετά.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Συνάδελφοι καλησπέρα.  

 Δύο ερωτήσεις οικονομικής φύσεως. Τι γίνεται με την 

οικονομική αποζημίωση των μελών της εφορευτικής επιτροπής 

των συναδέλφων οι οποίοι έλαβαν  μέρος στις εκλογές;  

 Δεύτερη ερώτηση. Ποια η αποζημίωση του Πρόεδρου της 

Διοικούσας και των μελών της Διοικούσας; Μιας Κα Πρόεδρος 

τυγχάνεται και δημόσιος υπάλληλος τι γίνεται όσον αφορά 

αποζημίωση από το Επιμελητήριο ή αποζημίωση από το 

δημόσιο.  

 Επόμενη ερώτηση. Είπατε για συναντήσεις με τους 

φορείς της τοπικής εξουσίας. Καλώς. Μέχρι πρότινος 

δυστυχώς με την επελθούσα διοίκηση δεν έγινε αυτό όλες οι 

διοικήσεις καλούσαν τους βουλευτές των νομών σε μια 

παρουσίαση στο Τεχνικό Επιμελητήριο για την όσο το δ υνατόν 

καλύτερη προώθηση των προβλημάτων του νομού. Τώρα θα 

συνεχιστεί αυτή η παράδοσις ή θα συνεχιστεί η ατυχής της 

προηγούμενης ατυχήσας διοίκησης;  

 Ευχαριστώ.    

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο 

Χωραφάς για να απαντηθούν συνολικά.  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Καλησπέρα και από εμένα συνάδελφοι.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δεν ακούγεστε.  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Τώρα θα ακουστώ.  

 Πρώτα ήθελα να ρωτήσω το Προεδρείο από τη στιγμή 

που κατέθεσα ένα ψήφισμα πριν την έναρξη της συνεδρίασης 

νομίζω έπρεπε να ενημερωθεί το, για  ποιο, σε ποια σειρά θα 

συζητηθεί.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μετά την ολοκλήρωση των 

θεμάτων.  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Όλων των θεμάτων, ωραία, ευχαριστώ.  

 Και προς την Πρόεδρο σχετικά με τις συναντήσεις τις 

οποίες έγιναν ποιο ήταν το συμπέρασμα από  τη συνάντηση με 

την Αρχαιολογία δεδομένων των προβλημάτων των οποίων 

υπάρχουν με το νέο νόμο των αυθαιρέτων και ποιο το 

συμπέρασμα από τη συνάντηση με τη συντονίστρια της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης για το ζήτημα της παρουσίας 

κάποιου τοπογράφου στην επιτροπή;  

 Ευχαριστώ.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε Μανώλη 

Καραλάκη έχεις ερώτηση ή είναι μετά;  

 

ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ:  Ερώτηση όσον αφορά τη λειτουργία του 

Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έλα στο βήμα. Στο βήμα να 

απαντηθούν.  

 

ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ:  Η ερώτηση είναι  μια απλή.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δεν ακούγεσαι.  

 

ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ:  Όσον αφορά τον Οργανισμό Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας ήξερα από το παρελθόν ότι οποιοσδήποτε 

μπορούσε να καταθέσει οποιαδήποτε πατέντα ή σχέδιο ο 

Οργανισμός δεν έκανε έλεγχο κατά πόσον αυτό ήταν  κάτι 

πρωτότυπο ή όχι, απλώς έκανε μια έκθεση ελέγχου που 

απλώς σημείωνε ότι έχει ξαναγίνει ή οτιδήποτε. Αν έχει 

αλλάξει κάτι σχετικά με αυτό το καθεστώς με αποτέλεσμα 

πλέον να αναγνωρίζουνε πατέντες που ουσιαστικά αυτό θα 

έπρεπε να είναι και η δουλειά του. Αυτό.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Υπάρχει άλλη ερώτηση από 

τους συναδέλφους για την οικονομία της συζήτησης;  

 Συνάδελφε Πρόεδρε στο βήμα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Κατ’ αρχήν να πω ότι δεν πρόλαβα 

να τις σημειώσω, ελπίζω να απαντήσω σε όλες και επίσης 

ξέχασα, είχα ετοιμάσει μια ενημέρωση σε σχέση με την 

τρέχουσα νομοθεσία που μας αφορά και μπορώ άμα θέλετε να 

την προσθέσω μετά γιατί αγχώθηκα λίγο με όλα αυτά που είπα 

και δεν τα είπα. Λοιπόν, θα απαντήσω πρώτα και μετά θα πω 

πολύ σύντομα τι έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα σε σχέση 

με τη νομοθεσία που μας αφορά.  

 Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Είπαμε εκεί στην 

ενημέρωση στα εγκαίνια του περιφερειακού γραφείου ότι θα 

γίνεται, γίνεται ο έλεγχος και αν είναι πρωτότυπο προχωράει 

κανονικά. Γίνεται, όχι, γίνεται.  Εάν τώρα δουν ότι δεν είναι 

πρωτότυπο τότε προχωράμε σε ένα άλλο δίπλωμα που δεν 

θυμάμαι πως το είπανε αλλά πάντως κάνει όλο αυτό το 

κομμάτι όπως το κάνουνε ο ευρωπαϊκός και όλοι οι άλλοι, όλες 

οι διεθνείς οργανισμοί που πατεντάρουνε. Είναι δηλαδή όλο το 

πακέτο έχει έλθει εδώ πλέον. Αυτό σε σχέση με αυτή την 

ερώτηση.  

 Ως προς το Μιχάλη, να πάω ανάποδα μην, αυτό που 

ρώτησες ήτανε σε σχέση...  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός 

μικροφώνου).  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Α, ναι, σε σχέση με τους δασικούς 

χάρτες κατ’ αρχήν η συντονίστρια συμφώνησε μαζί μας και 

προφορικά. Το είχε κάνει και στο παρελθόν. Δηλαδή θεωρεί 

δίκαιο το αίτημα αυτό να συμμετέχουνε εκ μέρους, μηχανικοί 

από το Τ.Ε.Ε. και δη τοπογράφοι όπως εμείς και το Δυτικής 

Κρήτης θεωρούμε και στείλαμε και είπε ότι θα διαβιβάσει το 

αίτημα στην Αθήνα γιατί στην ουσία είναι τροποποίηση 

νομοθετική πρέπει να γίνει, δεν είναι στη δική της την 
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αρμοδιότητα να προσθέσει τον εκπρόσωπο. Όμως συμφωνεί 

και ήδη το έχει κάνει. Τώρα το αν θα υπάρξει κάποιο 

αποτέλεσμα από κεντρικά δεν έχω επανέλθει να δω, δεν έχω 

δει μάλλον και κάτι να έχει αλλάξει.  

 Το δεύτερο ήτανε σε σχέση με τη συνάντηση...  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Με την Αρχαιολογία…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Με την αρχαιολογία, ναι. Ήταν μια 

δύσκολη συνάντηση. Δεν μπορώ να πω ότ ι βγήκανε κάποια 

άμεσα αποτελέσματα και κάτι να το πω ως πολύ θετικό. Το 

μόνο θετικό και για αυτό και το είπα έτσι και στην εισήγησή 

μου είναι ότι ξεκίνησε ένας δίαυλος επικοινωνίας. Δηλαδή είναι 

η πρώτη φορά που έγινε καταρχήν αυτή η συνάντηση με τη 

διευθύντρια την εκάστοτε της Εφορείας Αρχαιοτήτων. 

Δεχθήκαμε αμφότεροι ότι πρέπει να είμαστε συνομιλητές και 

να λύνουμε θέματα αλλά σε αυτή τη φάση τουλάχιστον μας 

είπε ότι προχωράνε γενικά αυτά που έχουνε εξετάσει, είναι 

θετικά, δηλαδή δεν φάνηκε ότι κάποια κολλάνε αλλά έχουνε 

γίνει πολύ λίγα. Δηλαδή ο αριθμός των εισηγήσεών τους είναι 

θετικός με εξαίρεση δύο περιπτώσεις μας είπε έτσι που είναι 

πολύ κραυγαλέες. Πάμε, οι εισηγήσεις τους είναι θετικές αλλά 

έχουνε εξετάσει λίγα θέματα και είπαμε να επανέλθουμε μαζ ί 

και με τη διευθύντρια την αντίστοιχη της πρώην Βυζαντινών 

και νυν τμήμα που είναι και να κάνουμε άλλη μια κουβέντα. 

Δεν είχαμε δηλαδή κάποια θεαματικά αποτελέσματα από αυτή 

τη συζήτηση αλλά ήταν μια πρώτη προσέγγιση και έτσι....  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Έγινε κατανοητό  το μέγεθος του προβλήματος.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Ελπίζω πως ναι, ελπίζω πως ναι, 

αλλά δεν έχουμε κάποια θεαματικά αποτελέσματα σε σχέση με 

αυτό. είναι μια αρχή που έγινε.  

 Για το συνάδελφο τώρα τον Κασαπάκη σε σχέση με την 

εφορευτική δεν είμαι σίγουρη αν έχουνε μπει τα χρήματα. 

Υπάρχει, υπήρχε ένα θέμα σε σχέση με την πληρωμή που το 
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είχανε βάλει πριν και από πριν το είχαμε βάλει. Εγώ τώρα δεν 

το συζήτησα να πω την αλήθεια. Το Τ.Ε.Ε. βάζει ζήτημα 

χρημάτων. Ότι δεν έχω χρήματα, έχω μεγάλα προβλήματα 

οικονομικά. Και μάλιστα δεν είχαν πληρωθεί, δεν είχαν 

πληρωθεί ούτε οι δικαστικοί. Μέχρι πρότινος δεν είχαν 

πληρωθεί ούτε οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και δυστυχώς, δεν 

ξέρω όμως αν έχει λυθεί τώρα αυτό. Θα ρωτήσουμε, θα 

ρωτήσω όμως έτσι ώστε να δω τι έχει γίνει.  Υπάρχει θέμα με 

το κεντρικό Τ.Ε.Ε. ως προς και την χρηματοδότηση γιατί το 

συζήτησα αυτό στη συνάντηση που έγινε  στο περιθώριο της 

Αντιπροσωπείας που είχα από τον Πρόεδρο και για τη μικρή 

επιχορήγηση και για όλο αυτό το θέμα των χρημάτων και 

έχουμε καθυστερήσει και πάρα πολύ και με το κτίριο και ένας 

από τους λόγους είναι ότι θέλουνε πάση θυσία να μην τυχόν 

υπάρξει η παραμικρή υποψία ότι εμείς μπορεί να τους 

ζητήσουμε αυτά τα χρήματα. Υπάρχει δηλαδή ένα ζήτημα σε 

σχέση με τα χρήματα από το κεντρικό Τ.Ε.Ε.  

 Ως προς την αποζημίωση τη δικιά μου ακόμα δεν έχω, 

δεν έχει διευκρινισθεί συνάδελφε και δεν έχω πάρει 

αποζημίωση  για να είμαι σίγουρη για το ποσό και για το τι 

είναι. Μόλις πάρω πολύ ευχαρίστως να το πω. Δεν 

αποδεσμεύομαι από τα καθήκοντα του δημοσίου που  είμαι. 

Υπάρχει μια αποζημίωση με τη μορφή των όχι μισθού αλλά –

πώς λέγεται τώρα αυτό.  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Έξοδα παράστασης, ναι. Το οποίο 

όμως ακόμα δεν έχει γίνει η καταβολή για να έχω το ποσό για 

να το ανακοινώσω. Επειδή είμαι και στο δημόσιο θέλω να το 

διευκρινίσουμε τι ακριβώς γίνεται.   

 Ποια άλλη ερώτηση έκανες;  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 



 Συνεδρίαση 7
η
  Τακτική 21

η ς
  Ιουνίου   2018       σελίδα   20 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Τα μέλη δεν πληρώνονται. Μέχρι 

στιγμής, υπήρχε από παλιά εγώ θυμάμαι μια πολύ μικρή 

αποζημίωση την οποία την οποία δεν την είχαμε πάρει ποτέ, 

δεν, είχαμε πάρει; Δεν θυμάμαι. Κώστα αν το θυμάσαι, θες να 

πεις; Συμπλήρωσε μετά γιατί εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι. 

Είχαμε πάρει, έχουμε πάρει ποτέ χρήματα από τη Διοικούσα; 

Έχουμε πάρει, ναι;  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Τέλος πάντων, θα το πει ο Κώστας 

αυτό γιατί εγώ να πω την αλήθεια δεν θυμάμαι. Υπήρχε μια 

μικρή παλιά αλλά εγώ χρόνια τώρα είναι που δεν έχουμε 

πάρει. Από τουλάχιστον εγώ από τότε που είμαι στη 

Διοικούσα.  

 Άλλη ερώτηση που ξέχασα;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Υπάρχει. Η συνάντηση με 

τους βουλευτές;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Α, η συνάντηση με τους βουλευτές. 

Κατ’ αρχήν να πω ότι αυτές οι συναντήσεις που 

προσδιορίσθηκαν με τον Αρναουτάκη με την Κοζυράκη  κ.λ.π. 

ξεκίνησαν με τη νέα διοίκηση που είναι από τις 7 του μήνα. 

Δηλαδή δεν προλαβαίναμε να κάνουμε άλλες η αλήθεια είναι, 

έγιναν ήδη πάρα πολλές. Προφανώς θα γίνουν και άλλες και 

όχι μόνο με τους βουλευτές αλλά και σε χώρους εργασίας και 

εκκρεμούνε και με Δημάρχους, εκκρεμούνε πάρα πολλές 

συναντήσεις αλλά θέλει ένα χρόνο, δεν μπορούν να γίνουνε 

όλες μέσα σε μια μέρα. Να το οργανώσουμε κιόλας και να έχει 

και ένα, ένα νόημα όλο αυτό.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός 

μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Βεβαίως, βεβαίως. Χαίρομαι να 

γίνονται και προτάσεις για να μπορέσουμε να τις 

παρακολουθήσουμε, όλη η Διοικούσα χαίρεται για αυτό.  

 Τώρα θα μου δώσετε πολύ λίγο χρόνο γιατί ξέχασα 

τελείως να πω ότι ψηφίσθηκε, έγινε νόμος η οδηγία που αφορά 

τη θέσπιση πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό 

και μέσα σε αυτό, μέσα σε αυτό υπάρχουν διάφορες 

τροποποιήσεις του 4495 που αφορούν τα ΚΕΣΑ, ΣΥΠΟΘΑ 

αλλά και διάφορα άλλα και βέβαια ο νόμος, αυτό από μόνο του 

έχει ένα ενδιαφέρον αλλά εγώ να σας πω την αλήθεια από ένα 

πολύ γρήγορο τρέξιμο που του έκανα μάλλον πιο πολύ αφορά 

τα πετρέλαια και τις, δεν βλέπω πολύ καλή πρόθεση να βγει 

αυτός ο νόμος. Αυτή την αίσθηση έχω.  

 Επίσης βγήκε, στην εφημερίδα της κυβέρνησης 

ενεργοποιήθηκε, αυτό θα το ξέρουν φαντάζομαι εδώ οι 

τοπογράφοι, στο ΦΕΚ 2216, 14/06 η απόφαση του Σταθάκη 

που ενεργοποιείται η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των 

διαγραμμάτων για τις εμπράγματες συναλλαγές του 

Κτηματολογίου και του Υποθηκοφυλακείου.  

 Στο μεσοπρόθεσμο έχουν μπει κάποια πράγματα για 

όσους ενδιαφέρονται για τις χρήσεις γης έχουνε μπει διάφο ρες 

εκεί τροποποιήσεις και αποσπασματικά που μας αφορούν.  

 Επίσης υπογράφθηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο του 

τουρισμού. Έγινε η ανάθεση της μελέτης 24/05 και θα 

ολοκληρωθεί σε 18 μήνες που και αυτό μας αφορά πάρα πολύ 

και ειδικά εδώ στην Κρήτη γιατί έχει μπει στο χωροταξικό 

παντού όλο αυτό.  

 Έχουμε επίσης και για το Natura μια ιστορία που έχει 

ξεκινήσει με τους φορείς.  

 Υπάρχει και ένα θέμα να σας το πω για όσους 

ενδιαφέρονται μετά από μια επιστολή του Κώστα του Ξυλούρη 

για τον τεχνικό ασφαλείας όπου έχουμε απάντηση από το 

Τ.Ε.Ε. που λέει ότι για να υπάρχει σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας θα πρέπει ο τεχνικός ασφαλείας να απασχολείται 

υπό συνθήκες νομίμου ωραρίου υπαλλήλου.  

 Τώρα γίνεται και το πανευρωπαϊκό σεισμικής μηχανικής.  
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 Και να πω και κάτι άλλο τελευταίο. Ξέρετε όλοι ότι 

έχουμε τον ευρωπαϊκό γενικό κανονισμό για την προστασία 

προσωπικών δεδομένων. Αυτό μας απασχόλησε ως Τεχνικό 

Επιμελητήριο. Μιλήσαμε με Αθήνα. Αυτή, το κεντρικό έχει 

απευθυνθεί στο Τ.Ε.Ε. σε δικηγόρο για να μπορέσει να μας 

δώσει κάποιες κατευθύνσεις σε σχέση με τη διαχείριση των 

προσωπικών δεδομένων των μελών μας και των 

συναλλασσόμενων αλλά σε σχέση με εμάς, με το μηχανικό που 

κάνει συμβάσεις και που δίνει, που έχει σχέσεις με κόσμο δεν 

θα ασχοληθεί το κεντρικό Τ.Ε.Ε. και το ψάχνουμε για να δούμε 

σε επίπεδο εδώ αν μπορέσουμε να ενημερώσουμε με έναν 

τρόπο τους συναδέλφους για να μπορέσουνε να 

ανταποκριθούν.  

 Δεν ξέχασα καμία ερώτηση; Ωραία, ευχαριστώ.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε.  

 Υπάρχει μέλος της Διοικούσας Επιτροπής που θέλει 

συμπληρωματικά; Ο συνάδελφος ο Κώστας ο Μπάκιντας. 

Κάποιος άλλος; Όχι. Συνάδελφε Κώστα.   

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Καλησπέρα.  

 Κατ’ αρχήν να δώσω συγχαρητήρια στην Ειρήνη για την 

πολύ αναλυτική ενημέρωση που μας έκανε και για τη δράση 

και σε όλη τη Διοικούσα που είχε πραγματικά αυξημένη 

δραστηριότητα το τελευταίο διάστημα.  

 Εγώ θα συμπληρώσω σε σχέση με τις ερωτήσεις που 

ακούσθηκαν δύο πράγματα θα ήθελα να συμπληρώσω. Αφ’ 

ενός για τις επιτροπές. Νομίζω ότι έχουν πληρωθεί. Έτσι, από 

δύο πηγές, από δύο πηγές έχει  φτάσει στα αυτιά μου αυτό, ότι 

έχουνε πάρει την αποζημίωση. Δεν είμαι σίγουρος όμως.  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Τέλος πάντων, ναι, θα διερευνηθεί αυτό. Ναι, 

ωραία.  
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ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Το άλλο είναι για τη συνάντηση στην 

αρχαιολογία. 

 Αγαπητέ Μιχάλη το θέμα αυτό είναι δύσκολο και 

αποδείχθηκε και από τη συνάντησή μας  στην αρχαιολογία. 

Δηλαδή παρά το ότι υπήρξε διάθεση από πλευράς 

προϊσταμένης για γενικότερη επαφή και συνεργασία όταν 

μπαίναμε σε θέματα που δημιουργούν προβλήματα στους  

συναδέλφους βρίσκαμε άρνηση και φάνηκε ότι ο τρόπος που 

το αντιμετωπίζουν είναι τέτοιος που δεν θα δοθεί κατά την 

άποψή μου λύση που να βοηθήσει τους ιδιώτες και τους 

ελεύθερους επαγγελματίες. Δηλαδή όταν αναφέραμε ότι , μα η 

νομοθεσία λέει μόνο για τους αρχαιολογικούς χώρους ότι 

πρέπει να γίνεται αυτός ο έλεγχος σου πετάει ένα ναι αλλά 

εγώ θα πάω με το άρθρο 10 ας πούμε που μπορεί να βλέπει 

μνημείο, μπορεί να βλέπει αρχαιολογικό χώρο, μπορεί το ένα, 

μπορεί το άλλο και ουσιαστικά άνοιγε ο έλεγχος της 

Αρχαιολογίας…  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Και το χειροτέρευε.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Το χειροτέρευε, ακριβώς. Το πλαίσιο….  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

  

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Και νομίζω ότι το θετικό πρακτικά που βγήκε 

μόνο είναι ότι η πλειοψηφία των εισηγήσεων που έχουν βγει 

είναι θετικές, έχουν αρχίσει να πηγαίνουν, δεν έχουν 

αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος διότι έχουν κατατεθεί 

λίγες μέχρι στιγμή αιτήσεις και νομίζουν…  Και ήπιες, ακριβώς. 

Και νομίζουν ότι έτσι θα είναι…  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Φταίνε οι μηχανικοί, φταίνε, πολλοί φταίνε , 

εντάξει. Αυτό είναι προς συζήτηση αν φταίνε οι μηχανικοί ή αν 

φταίει και η νομοθεσία που στον 4178 δεν αναφερόταν 

καθόλου ότι έπρεπε να γίνει έλεγχος και είναι και αυτό ένα 

θέμα που η αρχαιολογία το αμφισβητεί. Δηλαδή λέει ότι και τον 

4178 απαιτούνταν έλεγχος από την αρχαιολογία  παρά το ότι 

δεν το έγραφε. Άρα θα προκύψουνε στο μέλλον πολλά τέτοια 

προβλήματα. Περίπου καμιά τριανταριά θετικές εισηγήσεις 

έχουν βγάλει οι οποίες κρίνονται λίγες όταν όλο το κέντρο του 

Ηρακλείου αρχαιολογικός χώρος, όλο το εντός   τειχών 

Ηράκλειο και ένα τετράγωνο απέξω είναι αρχαιολογικός 

χώρος, θεωρείται αρχαιολογικός χώρος. Λοιπόν, και αυτό για 

αυτό. Έτσι; Το καλό είναι ότι δώσαμε ας πούμε συνάντηση, 

δηλαδή είπαμε ότι θα συναντηθούμε ξανά και με την 

προϊσταμένη του άλλου τμήματος που έλειπε. Άρα υπάρχει 

δηλαδή επαφή και επικοινωνία για πρώτη φορά και νομίζω ότι 

αυτό είναι καλό , αλλά νομίζω ότι η δουλειά του Επιμελητηρίου 

σε αυτό το θέμα πρέπει να είναι προς τα πάνω, προς το 

Υπουργείο δηλαδή.  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Για τροποποίηση του νόμου.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Ναι και για ξεκαθάρισμα διότι στην ερώτησή μου 

πείτε μας εάν μπορείτε με βάση ποιες αρχές κρίνετε…  

 

ΜΕΛΟΣ:  Ένα μπούσουλα.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Ένα μπούσουλα, δεν ζητάμε νούμερα. Ένα 

μπούσουλα, δεν ζητάμε μαθηματικό τύπο. Να ξέρουμε σε 

ποιες περιπτώσεις έχει ελπίδα να εγκριθεί ή όχι μια υπόθεση. 

Η απάντηση ήταν κατά περίπτωση χωρίς κανένα μα κανένα 

μπούσουλα, καμία αρχή. Έτσι.  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να ολοκληρώσει ο ομιλητής. 

Θα δοθεί η δυνατότητα όποιος θέλει να τοποθετηθεί.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Ένας, ένας.  

 

ΜΕΛΟΣ:  Αυτό που κατά περίπτωση τα βλέπουμε τα πράγματα, 

τις (….) όταν είναι σε οπτική επαφή…  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Ναι, αυτό το είπα ότι έγινε ουσιαστικά διαστολή 

της νομοθεσίας και όχι, ναι.  

 Τώρα ήθελα επίσης να συμπληρώσω επειδή ρωτήθηκε. 

Τώρα ήρθε και η Τατιάνα, θα το ξέρει καλύτερα από εμένα. Τα 

μέλη της Διοικούσας έχουνε μια αποζημίωση. Εγώ παλιά ας 

πούμε θυμάμαι και έχω πάρει δύο, τρεις φορές, μικρή. 

Κάποιες φορές παλιότερα μάλιστα τα αφήνανε σε ένα ταμείο 

κοινό στη Διοικούσα που δινότανε για έξοδα πρόχειρα ας 

πούμε. Κάποιες φορές άλλες τα είχαμε πάρει. Τώρα δεν 

γνωρίζω αν έχει κοπεί αυτό ή όχι. Έχουμε καιρό να πάρουμε. 

Αυτά, εντάξει.   

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε το συνάδελφο 

τον Μπάκιντα τον Κώστα. Υπάρχει συνάδελφος που θέλει να 

τοποθετηθεί επί των διαμηνυθέντων;  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Τοποθετήσεις.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τοποθετήσεις, ναι.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Για τη δραστηριότητα;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι, για το συγκεκριμένο 

θέμα. Ο συνάδελφος  ο Γιάννης ο Κασαπάκης. Είναι άλλος 

κανείς που να δούμε την οικονομία του χρόνου; Ο συνάδελφος 

ο Μιχάλης ο Χωραφάς. Άλλος; Ωραία.   
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ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι, επί των θεμάτων που 

τεθήκαν τοποθετήσεις. Τα μέλη της Διοικούσας είχαν  τη 

δυνατότητα να το κάνουν.  

Συνάδελφε Γιάννη Κασαπάκη πέντε λεπτά.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Κατ’ αρχήν και πάλι καλησπερίζουμε μιας και 

είναι η πρώτη φορά την Πρόεδρο που πρέπει να συνηθίσουμε 

η Πρόεδρος και να ευχηθούμε καλή δουλειά.  

 Τα σημεία είναι θετικά. Θετικά  με ποια έννοια; Βλέπω ότι 

πρώτη φορά –και ευχαριστώ –ότι μου διεβιβάσθησαν διότι έχω 

δηλώσει και εγγράφως στην υπηρεσία ότι εγώ δεν διαθέτω για 

τον α’ ή β΄ λόγο, για δική μου τρέλα αν επιτρέπετε, email 

οπότε έλαβα το μήνυμα τηλεφωνικά πέρασα και έλαβα τα 

έγγραφα τα οποία έχουν σταλεί σε συναδέλφους μέσω 

ηλεκτρονικής φόρμας.  

 Διαβάζοντας λοιπόν αυτή τη συνοπτική παρουσίαση  

βλέπω ότι οι συνεδριάσεις έγιναν 18/01, 07/02/2018, 

08/03/2018, 28/032018, 26/04/2018 με την απερχόμενη 

διοίκηση. Από τις 16/05 και μετά έχουμε ανά δύο εβδομάδες 

συνεδρίαση. Αυτό και μόνο κάτι λέει. Ότι η προηγούμενη 

ατυχήσασα διοίκηση απλώς να διολισθαίνει ο χρόνος.  

 Κάποια θέματα διότι νομίζω ότι κανείς πρέπει να 

συμβάλει προτάσεις θεμάτων τα οποία πρέπει να 

επεξεργάζεται το Επιμελητήριο και ως θεσμικός θεωρώ ότι έχω 

την υποχρέωση ορισμένα πράγματα να τα προτείνω διότι 

θέματα τα οποία θέλουν ανάδειξη και αν μου επιτρέπετε την 

έκφραση τρέξιμο.  

Ένα από αυτά τα θέματα είναι η τράπεζα αίματος. Το 

Τεχνικό Επιμελητήριο είχε δημιουργήσει μια τράπεζα αίματος 

και κάποιοι συνάδελφοι τρέξαμε και δημιουργήσαμε ένα 

απόθεμα γύρω στις 30 μονάδες αίματος. Κακή διαχείριση, 

αδράνεια; Αυτά εξαφανίστηκαν. Ίσως διότι προσφέρθηκαν 

δωρεάν και στη δύσκολη στιγμή όσοι τα παρέλαβαν δεν 
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φρόντισαν να τα αναπληρώσουν. Και μην μου πει κανείς ότι 

ξέρεις δεν με αφορά εμένα το αίμα διότι δεν θα πάθω πράμα. 

Αυτός είναι στην πρώτη γραμμή κινδύνου όσον αφορά το αίμα.  

Ένα άλλο θέμα. Ο πληθυσμός είναι μια μεγάλη βόμβα 

αγαπητοί συνάδελφοι. Αρκεί να σκεφθείτε ότι όταν έγινε η  

συνθήκη της Λοζάνης οι Έλληνες ήμασταν 8.000.000 και οι 

Τούρκοι 11 με 12.000.000. Έκτοτε ξέρετε που έχουνε φτάσει οι 

Τούρκοι, 80.000.000 και εμείς με το ζόρι 11. Η γήρανσις, η 

υπογεννητικότητα, η μετανάστευση που θα οδηγήσει αυτό; 

Όποιο σχεδιασμό και να κάνουμε θα είναι κενός. Αν 

κοιτάξουμε γύρω μας θα δούμε πράγματα που μας 

πληγώνουνε αφάνταστα. Στην ενδοχώρα έχουμε κτίρια 

δημοτικών σχολείων τα οποία είναι περιστερώνες ή τα 

χρησιμοποιούμε σαν πολιτιστικά και τρέχουμε και τρέμουμε τη 

μοίρα μας εκεί. Οι μαθητές στο Ηράκλειο μηδέν. Η αστυφιλία 

μπορεί. Ένα τότε που ήμουνα στη Διοικούσα του Τμήματος 

είχα φέρει ένα θέμα  «Σχολείο στο Σίβα» το οποίο σχολείο  

εκόστισε τότε 200.000.000 δραχμές - και μάλιστα εχλευάσθην 

διότι  το είχα αναφέρει τότε - εκόστισε 200.000.000 δραχμές  και  

όταν πήγα να πάρω το πόσο, από την εκπαίδευση, τη 

δημοτική εκπαίδευση πόσα παιδιά  είχανε εκεί μου είπανε 30. 

Και μου λένε ελάτε εδώ να σας δείξω μου λέει ένας διευθυντής 

τότε πόσα σχολεία μας έχουν παραδώσει στο Νομό Ηρακλείου 

και δεν έχουμε  παιδιά. Θέλω να πω ότι αυτά τα πράγματα ό,τι 

και να σχεδιάζουμε, ό,τι και να κάνουμε δεν έχουμε 

αντίκρισμα. Απλά πράγματα. Στο Ηράκλειο μέσα πόσα μαγαζιά 

είναι άδεια. Οι πελάτες που είναι; Στρατώνες, στρατόπεδα 

παντού. Στρατιώτες που; Άρα λοιπόν πρέπει να  δούμε, να 

δώσουμε το έναυσμα πώς να γίνει κάποια εάν θέλετε προτείνω 

ότι πρέπει να κάπου να το δούμε διότι αυτό είναι το μέλλον της 

χώρας. Παλιά θυμάμαι κάποιες γιαγιάδες στο χωριό μου 

εχαιρετίζανε λέει γιατί τους είχανε δώσει επίδομα, είχανε 

πολλά κοπέλια και τους δώσανε επίδομα…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πολυτεκνίας . 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Πολυτεκνίας. Και μια γιαγιά μου λέει τότε μωρέ 

παιδί μου εμένα μου τα δώκανε έκανα  τα κοπέλια. Γιάντα δεν 

τα δίνουνε σε μια νέα γυναίκα να της πούνε εάν κάνεις το τρίτο 

κοπέλι θα  σου δώσω και άλλα λεφτά; Μια απλή γιαγιά η οποία 

ήξερε ένα και ένα κάνει δυο, τίποτα παραπάνω. Αυτά. Τώρα 

κυνηγάμε τους τρίτεκνους και τους τετράτεκνους.  

 Κάτι άλλο. Τα τροχαία ατυχήματα.  

 Αγαπητοί συνάδελφοι κάθε χρόνο στην Ελλάδα 

εξαφανίζεται από το χάρτη μια κωμόπολη. Μια κωμόπολη. 

Χωρίς να λέμε για την οικονομική, κοινωνική, το οικονομικό -

κοινωνικό πρόβλημα από την υποστήριξη των θυμάτων. Αν 

αγαπάμε τον τόπο αυτό πραγματικά πρέπει άμεσα να κάνουμε 

κάτι. Με προτάσεις και να απαιτήσουμε από την πολιτική 

εξουσία να εφαρμοσθούνε διότι ό,τι και να κάνουμε χωρίς 

πολιτικό κόστος εμείς, διότι ό,τι και να κάνουμε δεν πάει να 

σχεδιάζουμε εμείς, δεν, δεν, δεν, όταν δεν υπάρχει….  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μισό λεπτό. Ένα λεπτό 

ακόμα συνάδελφε.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Δεν νομίζω συνάδελφε Πρόεδρε αυτά τα οποία 

λέω να είναι εκτός και να μην είναι σοβαρά πράγματα.  

 Ο βόρειος οδικός άξονας. Διάβασα ότι διόδια λέει για την 

ολοκλήρωση. Δεκτό, ναι. Αλλά με ξεκάθαρους όρους και 

καθαρό τέλος. Διάβασα πάλι στον τύπο ότι η Αττικής Οδός με 

πρόσχημα τη μελέτη επέκτασης που θα κοστίσει 2 - 3.000.000 

δραχμές θα έχει περαιτέρω παραχώρηση στην εταιρεία την 

οποία την διαχειρίζεται αν και ήδη έχει γίνει απόσβεση των 

χρημάτων τα οποία επένδυσε. Υπάρχει και σε τελευταία 

ανάλυση ο αθέμιτος ανταγωνισμός μετά ο οποίος ας πούμε 

ψεύδεται η ίδια η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το Αττικό 

Μετρό, συγγνώμη, την Αττική Οδό θα κάνει και τη μελέτη. Ε, 

λίγο, πολύ μηχανικοί είμαστε, ξέρουμε ότι σε κάθε μελέτη 

υπάρχουν κάποια τρωτά σημεία. Πώς είναι δυνατόν λοι πόν ο 

ανταγωνιστής να μπορεί για την ποιότητα και την ολοκλήρωση 

τη σωστή του έργου να ανταγωνιστεί τον άλλον ο οποίος έχει 
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σχεδιάσει τη μελέτη, ξέρει που είναι τα τρωτά σημεία και να 

έχουμε ύστερα έναν υγιή ανταγωνισμό για το καλό της χώρας.  

 Αυτά νομίζω  είναι κάποια θέματα και ίσως και κάποια 

άλλα με την καλή θέληση όλοι μας  αυτά να προωθήσουμε και 

αυτά να τρέξουμε. Τα υπόλοιπα τώρα από εδώ ή από εκεί θα 

τα βρούμε αλλά αν δεν υπάρχουν στρατιώτες στρατηγοί δεν 

υπάρχουνε.  

 Ευχαριστώ.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Και εμείς ευχαριστούμε.  

 Ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο Χωραφάς.  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Κατ’ αρχήν δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ 

στη σημαντική προσπάθεια που φαίνεται ότι καταβάλλεται από 

την Πρόεδρο αυτό το πρώτο διάστημα για να αναστρέψει την 

πολύ άσχημη εικόνα της προηγούμενης διοίκησης και 

ιδιαιτέρως την πληροφόρηση της Αντιπροσωπείας για τα 

πεπραγμένα. Όλα φαίνονται σε θετικό δρόμο και η αποστολή 

των εγγράφων σε όλα τα μέλη της Διοικούσας και το κάλεσμα 

για συνάντηση με τους φορείς από όλα τα μέλη και ασφαλώς 

δράσεις όπως αυτή της επαφής του κτηματολογικού γραφείου 

και οι υπόλοιπες.  

Θέλω να επισημάνω την προσοχή σχετικά με την 

επιτροπή των δασικών χαρτών. Ασφαλώς και είναι δύσκολο να 

αλλάξει η νομοθεσία. Καλή είναι η προσπάθεια ώστε η 

συντονίστρια να κάνει πιθανόν κάποιο αίτημα ή να μάθουμε 

εάν έστειλε κάποια επιστολή ή ποια είναι η τύχη της επιστολής 

για το θέμα αυτό. Όμως υπάρχει κάτι πιο πρακτικό που νομίζω 

ότι μπορεί να γίνει. Έχει εκπρόσωπο αν δεν κάνω λάθος στην 

επιτροπή η περιφέρεια, δηλαδή κάθε περιφερειακή ενότητα, 

οπότε εκεί πιστεύω ότι έχουμε καλύτερη τύχη. Θα ήταν καλό 

να απευθυνθούμε στον Περιφερειάρχη ή στον αρμόδιο 

Αντιπεριφερειάρχη και να πιέσουμε εκεί να γίνει τοποθέτηση 

τοπογράφου γιατί υπάρχει η δυνατότητα. Οι περιφερειακές 

ενότητες έχουν τοπογράφους οπότε θεωρώ ότι είναι καλύτερες 

οι πιθανότητες εκεί να πετύχουμε το στόχο να τοποθετηθούν 
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κάποιοι συνάδελφοί μας στις επιτροπές και κατανοούμε πόσο 

σημαντικό είναι να έχουμε απέναντι ένα συνάδελφό μας σε 

σχέση με το να έχουμε δασολόγους.  

Για το ζήτημα του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής που έχω 

αναφερθεί από το βήμα εδώ ξανά στο παρελθόν αλλά και 

εγγράφως νομίζω ότι θα εξετασθεί στην επόμενη Διοικούσα 

Επιτροπή και πέρα από τις αλλαγές του νέου νόμου που 

προφανώς θα ληφθούν υπόψη νομίζω ότι είναι αποδεκτό α πό 

τη Διοικούσα ότι πρέπει πλέον να γίνεται με αποστολή πίνακα 

για κλήρωση και όχι με ορισμό μελών.  

Άφησα τελευταίο ένα θέμα  που πίστευα ότι θα 

σχολιαστεί. Δεν σχολιάστηκε παρόλο που θεωρητικά είναι 

πολύ σπουδαία και χαρμόσυνα νέα για την Κρήτη οι 

ανακοινώσεις για το βόρειο οδικό άξονα. Δεν θέλω να ανοίξω 

ιδιαίτερη συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα, δηλαδή αυτό θα 

μπορούσε να γίνει σε μια επόμενη συνεδρίαση της 

Αντιπροσωπείας για το τι από αυτά που ακούγονται είναι 

ρεαλιστικό, τι είναι υλοποιήσιμο, τι βάσεις υπάρχουν για να 

προχωρήσουμε σε αυτές τις ενέργειες οι οποίες έχει 

προχωρήσει ήδη η κυβέρνηση.  

Εγώ θα ήθελα απλά να εστιάσω στο εξής: Αν 

συμφωνείτε, αν συμφωνεί η Αντιπροσωπεία να σταλεί μια 

επιστολή της Προέδρου στον Υπουργό που να μας 

προσκομίζει τη μελέτη η οποία ανατέθηκε στον τεχνικό 

σύμβουλο ώστε να δούμε ποια είναι αυτά τα στοιχεία, τα 

τεχνικά στοιχεία τα οποία καθοδηγούν  στην απόφαση για τις 

λύσεις αυτές οι οποίες προτείνονται. Από εκεί και πέρα αν με 

το καλό λάβουμε αυτά τα στοιχεία ή ελπίζω όχι αν  δεν τα 

λάβουμε θα μπορούσε να γίνει μια συζήτηση  ουσιαστική.  

Ευχαριστώ.      

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε.  

 Η συνάδελφος Πρόεδρος.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Θα είμαι πολύ σύντομη. Σε σχέση 

μόνο με το τελευταίο θα πω γιατί νομίζω τα υπόλοιπα 

ειπώθηκαν και προτάσεις και οτιδήποτε θα λυθούν υπόψη.  

 Ευχαριστώ κατ’ αρχήν για τα καλά λόγια όλων που 

μίλησαν. Η προσπάθεια είναι να γίνονται κάθε μέρα και 

περισσότερα πράγματα και να, καλούμε και την 

Αντιπροσωπεία να βοηθήσει σε αυτό με τη συμμετοχή και την  

παρουσία και προτάσεις όλων.  

 Σε σχέση με το ΒΟΑΚ δεν έγινε η αλήθεια είναι κάποια 

αναφορά γιατί ακριβώς δεν έχουμε τα στοιχεία που απαιτείται. 

Σίγουρα πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα . Από αυτό το 

βήμα σαν παράταξη τουλάχιστον σαν ΑΜΑΚ  πολλές φορές 

έχουμε πει για τα έργα αυτά που γίνονται με ΣΔΙΤ  ότι για ποια 

μελέτη μιλάμε. Ένα κομμάτι μεγάλο που είναι να γίνει έτσι 

προφανώς τη μελέτη θα την κάνει ανάδοχος . Δεν έχουμε στα 

χέρια μας ούτε στρατηγική , τη μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού  

για να ακούμε ούτε για ποιο τρόπο βγήκαν αυτά, άρα  επί 

ποίου θέματος να συζητήσουμε είναι ένα ζήτημα . Έχουμε πει 

και άλλες φορές ότι σίγουρα η έλλειψη είναι μεγάλη στην 

Κρήτη αλλά δεν καλύπτεται τόσο άμεσα όσο τουλάχιστον 

φαίνεται να υπάρχουνε όλες αυτές οι διακηρύξεις . Είναι βέβαια 

ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε με όποιο τρόπο. Δεν 

ξέρουμε , ξέρουμε κάποιες από τις μελέτες που πήγαν Αθήνα , 

δεν ξέρουμε αυτές που έχει ο σύμβουλος και δεν ξέρουμε και 

ποιες είναι αυτές που θα υλοποιηθούν . Υπάρχει δηλαδή ένα 

θέμα σε αυτό, θα δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να το 

λύσουμε . 

Ευχαριστώ . 

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Στο βήμα , στο βήμα , 

συνάδελφε Κασαπάκη  στο βήμα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Το κομμάτι αυτό που θα πάει ...  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αλλά σύντομα, πολύ σύντομα 

όμως.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Δεν την ξέρεις τη μελέτη . 

 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ:  Μια διευκρίνιση που είναι χρήσιμη.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αν ο συνάδελφος...  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Δεν έχουμε άλλη (…) μελέτες. 

Κανένα πρόβλημα να ζητήσουμε. Να ζητήσουμε.  

 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ:  Καλησπέρα συνάδελφοι και από εμένα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πολύ σύντομα θα σας 

παρακαλέσω συνάδελφε.  

 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ:  Πολύ σύντομα Πρόεδρε, πάρα πολύ σύντομα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να μην ανοίξει ο κύκλος 

νέος.  

 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ:  Συνάδελφοι να πω και εγώ δύο πραγματάκια, δεν 

θα μιλήσω αρκετά γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα. Προφανώς 

κάποια στιγμή πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά και στη 

Διοικούσα και στην Αντιπροσωπεία. Είναι ένα θέμα σύνθετο, 

δύσκολο, πολύπλοκο. Κοιτάξτε, δύο κουβέντες μόνο.  

 Δημοσιεύθηκαν δύο διακηρύξεις η μια ως έργο 

παραχώρησης και η άλλη ως έργο ΣΔΙΤ. Ποια η διαφορά του 

ενός από το άλλο; Δύο διευκρινίσεις μόνο θέλω να κάνω 

επειδή έχω ασχοληθεί λίγο με το θέμα. Λοιπόν, το ΣΔΙΤ τι 

είναι; Παραχώρηση είναι και αυτό. Απλώς ο προϋπολογισμ ός 

είναι κάτω από 500.000.000 και γίνεται μια ειδική διαδικασία. 

Τώρα η παραχώρηση και η μια περίπτωση και η άλλη όπως 

αναφέρουν οι διακηρύξεις είναι, θα γίνουν με τη διαδικασία του 

ανταγωνιστικού διαλόγου. Δηλαδή οι διακηρύξεις λένε πρώτη 



   σελίδα  33           ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ   ΤΟΥ    Τ.Ε.Ε. /Τ .Α.Κ.  

 

φάση διαγωνισμού  που είναι η προεπιλογή, δεύτερη φάση 

διαγωνισμού που είναι ο ανταγωνιστικός διάλογος και τρίτη 

φάση διαγωνισμού που είναι η υποβολή δεσμευτικών, 

οικονομικών και τεχνικών προτάσεων. Η πρώτη φάση είναι 

εύκολη και μπορεί να γίνει οποτεδήποτε. Η δεύτερη φάση. .. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα σε παρακαλέσω 

συνάδελφε.  

 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ:  Ναι.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έχουμε φύγει όμως από το 

θέμα.  

 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ:  Ναι, πολύ σύντομα, πολύ σύντομα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα μπορούσαμε να το 

βάλουμε θέμα, είναι ενδιαφέρον.  

 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ:  Πρόεδρε επειδή μιλήσαμε για λύσεις, ακούστε, 

αυτή τη στιγμή δεν έχει μπει στο τραπέζι κάποια λύση. Δηλαδή 

τι έχει μπει; Έκανε ο ΟΑΚ μια λύση, έκανε και ένας τεχνικός 

σύμβουλος μια λύση που δεν την έχει δει κανείς. 

Ανταγωνιστικός διάλογος ξέρετε τι σημαίνει; Η κάθε 

διαγωνιζόμενη εταιρεία θα φέρει τη λύση της, την τεχνική λύση 

και η επιτροπή που θα ορισθεί  θα επιλέξει τη βέλτιστη λύση.  

 Σε σχέση με αυτό που είπε ο Μιχάλης και η Πρόεδρος 

άρα λοιπόν το δύσκολο σημείο των διαγωνισμών είναι το 

δεύτερο  πολύ δύσκολο σημείο και δεν ξέρουμε και πόσο χρόνο 

θα πάρει. Πάνω σε αυτό που είπε ο Μιχάλης και η Πρόεδρος 

εγώ θα έλεγα το εξής: Να ζητήσουμε από το Υπουργείο να 

κάνει μια καλύτερη ενημέρωση η αρμόδια διεύθυνση που έκανε 

το διαγωνισμό και αν είναι δυνατόν να μας δώσει τις λύσεις 

του τεχνικού συμβούλου γιατί αυτή δεν ξέρουμε, την άλλη 

λύση την ξέρουμε. Αυτό δεν είναι άσχημο. Καλή ιδέα είναι. Να 

ζητήσουμε από την αρμόδια υπηρεσία ή από το Υπουργείο 
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πείτε μας ποια λύση έχει γίνει, να πούμε και εμείς την άποψ ή 

μας γιατί βέβαια όποια λύση επιλεγεί κάποια στιγμή – δεν 

ξέρουμε πότε – θα πάει στην Περιφέρεια Κρήτης για να 

γνωμοδοτήσει από πλευράς περιβάλλοντος, από πλευράς 

περιβαλλοντικών όρων και εμείς σαν Τ.Ε.Ε. Ανατολικής 

Κρήτης  πρέπει να έχουμε μια εικόνα, μια  γνώση.  

Άρα λοιπόν εγώ επικροτώ την άποψη και της Προέδρου 

και του Μιχάλη που λέει τι; Πείτε μας τι έχει βρε παιδί μου 

τεχνικά.      

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τέλος χρόνου.  

 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ:  Ωραία, ok.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τέλος χρόνου.  

 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ:  Δεν είναι κακό και να ζητήσουμε και από την 

υπηρεσία να έρθει να κάνει μια ενημέρωση.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τέλος χρόνου.  

 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ:  Ok, ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αν υπάρχει πρόταση να 

σχηματοποιεί εγγράφως και να έρθει στο  Προεδρείο. Στη 

διαδικασία μπορούμε να τη δούμε.  

Έχει τελειώσει η συζήτηση του 2 ου  θέματος της 

ημερήσιας διάταξης όσον αφορά τις ενημερώσεις.  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:   Για την επιστολή στην Αντιπεριφερειάρχη για το 

θέμα των…  
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ΘΕΜΑ 3ο 

 

Έλεγχος - Ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ΔΕ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το 3ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης που αφορά ερωτήσεις – επερωτήσεις επειδή δεν 

έχουν κατατεθεί στο Τμήμα θεωρείται ως μη υφιστάμενο.  
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ΘΕΜΑ 4ο 

 

Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού χρήσης 2017, 

Προϋπολογισμού 2018  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Το 4ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης αφορά την έγκριση, μάλλον απολογιστικά, 

απολογισμό – ισολογισμό του προηγούμενου έτους και 

έγκριση προϋπολογισμού επόμενου έτους 2018.  

 Θα το εισηγηθεί η Πρόεδρος...  

 

ΔΑΝΑΣΗ:  Όχι εγώ είμαι.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η συνάδελφος  η Τατιάνα η 

Δανασή.  

 

ΔΑΝΑΣΗ:  Καλησπέρα και από εμένα.  

 Σε ότι αφορά το θέμα που προανέφερε ο Πρόεδρος ο κ. 

Κουτρούλης θα σας πω ότι ο απολογισμός και ο ισολογισμός 

για το έτος 2017 όπως και ο προϋπολογισμός του Τμήματος 

για το 2018 εγκρίθηκαν από τη συνεδρίαση της Διοικούσας 

Επιτροπής στις 30 Μαΐου του ’18. Ως είθισται είναι απαραίτητη 

και η έγκριση από το σώμα της Αντιπροσωπείας της 

υπηρεσίας και για αυτό το λόγο είμαι εδώ απόψε να σας 

παρουσιάσω κάποια βασικά στοιχεία. Τα σχετι κά έγγραφα που 

αφορούν απολογισμό, ισολογισμό και προϋπολογισμό νομίζω 

τα έχετε πάρει με email και θα σας κάνω μια μικρή και 

συνοπτική παρουσίαση και όποιος έχει οποιαδήποτε απορία 

αν μπορώ και αν ξέρω ευχαρίστως.  

 Λοιπόν, για τη διαχείριση του Τμήματος το έτος 2017 τα 

έσοδά μας ανέρχονται στο ποσό των 51.696,29 ευρώ. Έξοδα 

του Τμήματος αντίστοιχα για το 2017 είναι 41.462,25 ευρώ. Να 

θυμίσω ότι το υπόλοιπο της χρήσης του 2016 ήταν 166.712,02 

ευρώ και για το έτος 2017 το υπόλοιπο ανέρχεται στο ποσό 

των 176.946,06 ευρώ.  
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Αυτό το ποσό αφορά τους δύο λογαριασμούς στην 

Τράπεζα της Ελλάδος που τηρεί το Τμήμα. Ο ένας είναι ο 

λογαριασμός της ταμειακής σας διαχείρισης, δηλαδή ο 

λογαριασμός από τον οποίο κινούνται τα έξοδα και τα έσοδα 

του Τμήματος, οι οικονομικές μας υποχρεώσεις. Ο άλλος είναι 

ο λογαριασμός που πλέον ονομάζεται λογαριασμός του κοινού 

κεφαλαίου και ήταν, είναι ένας λογαριασμός που λειτουργούσε 

ως εφεδρικός σε περίπτωση που χρειαζόμασταν χρήματα να 

μεταφέρουμε από τον έναν στον άλλον. Αυτός κάποια στιγ μή 

δεσμεύθηκε από το κράτος τότε με το PSI. Το λογαριασμό 

αυτό πλέον δεν μπορούμε να τον αγγίξουμε, να τον, να 

πάρουμε χρήματα από αυτόν και να θυμίσω ότι είχε ο 

λογαριασμός αυτός 18.000 ευρώ. Πήραν σχεδόν τα μισά και 

από εκεί και πέρα συνεχίζεται με μια αξία μερίδας που έχουν 

δώσει και έχει 31/12/2017, είχε 10.074,21 ευρώ.  

Υπήρξαν και κάποιες επιταγές που είχαν πάρει 

προμηθευτές και δικαιούχοι από το Τμήμα αλλά μέχρι τις 

31/12 δεν είχανε εξοφληθεί και αυτές ήταν του ύψους των  

2.146,45 ευρώ.  

Στον απολογισμό τώρα για το 2017. Να θυμίσω ότι ο 

απολογισμός είναι τα ακριβή στοιχεία οικονομικά εσόδων και 

εξόδων που έχει το Τμήμα τη χρήση του ’17, δηλαδή τα 

πραγματικά οικονομικά στοιχεία. Η επιχορήγηση που πήραμε, 

στα έσοδα όσον αφορά τον απολογισμό, η επιχορήγηση που 

πήραμε από το Τεχνικό Επιμελητήριο το 2017, δηλαδή από 

την κεντρική υπηρεσία όλη τη χρονιά ήταν μόλις 7.636 ευρώ. 

Μαζί με όλα τα υπόλοιπα έσοδα του Τμήματος και τις 

παρακρατηθείσες κρατήσεις όπως και το υπόλοιπο από την 

προηγούμενη χρήση δηλαδή του 2016 το σύνολο των εσόδων 

μας είναι 218.408,31 ευρώ. Αντίστοιχα τα έξοδα χρήσης του 

’17 είναι τα έξοδά μας συν το υπόλοιπο από τις χρήσεις του 

’17 που είναι το ίδιο με αυτό των εσόδων δηλαδή 218.408,31.  

Ο ισολογισμός τώρα του 2017. Το σύνολο του 

ενεργητικού έχει κλείσει στο ποσό των 177.027,38 και να  

θυμίσω ότι στο σύνολο του ενεργητικού υπάγονται τα έπιπλα 

και τα σκεύη καθώς και η αξία της βιβλιοθήκης του Τμήματος 
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όπως και το υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό. Και έτσι αντίστοιχα το 

παθητικό είναι το κεφάλαιο μαζί με τα αποτελέσματα της 

χρήσεως του ’17 που και αυτό είναι το ίδιο ποσό και έτσι 

έχουμε το ισοδύναμο ενεργητικό ίσον παθητικό.  

Τώρα σε ότι αφορά τον προϋπολογισμό του Τμήματος για 

το 2018  πάρθηκε η απόφαση να είναι στο ίδιο ύψος με τον 

προϋπολογισμό του ’17. Ο προϋπολογισμός του ’17 είχε 

διαμορφωθεί στο 1.310.260,60. Η μόνη διαφορά φέτος είναι 

ότι χρειάσθηκε στη σύνταξη του φετινού προϋπολογισμού να 

προστεθούν κάποιοι νέοι ΚΑΕ, δηλαδή κάποιοι κωδικοί 

χρέωσης και πίστωσης λόγω καινούργιων φορολογικών 

απαιτήσεων για τους οποίους πρέπει να γίνει η αναγκαία 

πρόβλεψη αντίστοιχων δαπανών.  

Να κάνω μια μικρή παρατήρηση σε ότι αφορά το ύψος 

του προϋπολογισμού  που πρέπει να το λέμε κάθε φορά. Ο 

προϋπολογισμός είναι πλασματικός. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι 

θα κυμανθούμε σε αυτά τα επίπεδα. Βάζουμε τόσο μεγάλο 

ποσό για να έχουμε σε περίπτωση που κάτι χρειαστούμε να 

μην χρειαστούμε να κάνουμε τροποποιήσεις. Βάζουμε δηλαδή 

στους διάφορους κωδικούς των εσόδων και των εξόδων 

χρήματα εικονικά έτσι ώστε οποιαδήποτε στιγμή όταν τα  

χρειαστούμε να μπορούμε να τα πάρουμε διότι αν έχουμε 

λεφτά στην τράπεζα αλλά ο κωδικός δεν έχει χρήματα δεν 

μπορούμε να τα χρεώσουμε και να τα πιστώσουμε και άρα 

πρέπει να γίνει τροποποίηση του  προϋπολογισμού  και αυτό 

σημαίνει καθυστέρηση γιατί η τροποποίηση γίνεται από την 

κεντρική υπηρεσία έπειτα από εισήγηση βέβαια του Τμήματος.  

Αυτά έχω να σας πω περιληπτικά σε ό,τι αφορά το θέμα 

αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες ερωτήσεις που θέλετε 

ευχαρίστως να...  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, ευχαριστούμε τη 

συνάδελφο για την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει.  

 Διευκρινιστικές ερωτήσεις επί των κειμένων. Ο 

συνάδελφος ο Κασαπάκης ο Γιάννης. Άλλος; Καλά θα δοθεί  και 

η δυνατότητα.  
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Οι μισθοί του υπαλληλικού προσωπικού είναι 

από την Αθήνα ή από εδώ;  

 

ΔΑΝΑΣΗ:  Από το 2016 και μετά οι μισθοί των υπαλλήλων 

πληρώνονται πλέον από την κεντρική υπηρεσία όπως και οι 

λογαριασμοί κοινής ωφελείας. ΔΕΗ, ΟΤΕ, όλα αυτά έχουν 

μεταφερθεί στα έξοδα της κεντρικής υπηρεσίας, όχι πλέον από 

το Τμήμα.    

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Άλλη ερώτηση; Όχι.  

 Τοποθετήσεις επί του προϋπολογισμού, μάλλον 

απολογισμού, ισολογισμού, προϋπολογισμού υπάρχουν από 

τα μέλη της Αντιπροσωπείας;  

 Ο συνάδελφος Κώστας Μπάκιντας και οι συνάδελφοι η 

Φρυσάλη, η συνάδελφος.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Όπως κάθε χρόνο λέω ο προϋπολογισμός του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου και του Τμήματός μας θα έπρεπε 

κανονικά να παρουσιάζει, να δείχνει την βούληση και την 

πολιτική ας πούμε κατεύθυνση της δράσης που θα θέλουμε να 

κάνουμε κ.λπ., κ.λπ. Η κατάσταση όμως στο Τεχνικό 

Επιμελητήριο είναι τέτοια που αναγκαζόμαστε όπως είπε η 

Τατιάνα πολύ σωστά νωρίτερα να τον έχουμε τόσο υψηλό και 

ανοικτό ουσιαστικά ώστε να μην μας περιορίζει τ ίποτα διότι 

υπάρχει θέμα ουσίας κατά την άποψή μου στο Τ.Ε.Ε., δηλαδή 

πρόβλημα οικονομικό και μια δυσκολία στη συνεννόηση, 

δυσκολία στις τροποποιήσεις, δυσκολία στις αποφάσεις. Εδώ 

τόσο καιρό περιμένουμε την απόφαση της κεντρικής 

διοικούσας για το κτίριο μας για χρήματα τα οποία θα τα 

πληρώσουμε εμείς και δεν μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση 

από την κεντρική διοικούσα. Άρα λοιπόν για αυτό το λόγο τον 

αφήνουμε έτσι πολύ λάσκα τον προϋπολογισμό.  

Όμως κρατείστε αυτό που λέμε τώρα εδώ για το 

πρόβλημα που έχει το Τ.Ε.Ε. και τη μη συνεργασία. Ίσως θα 

πρέπει συνάδελφοι να το σκεφτούμε λίγο, να δούμε τι, πώς θα 
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το αντιμετωπίσουμε αυτό. Όταν τα περιφερειακά τμήματα 

αγνοούνται πλήρως και δυστυχώς όπως το έχω ξαναπεί και 

τότε αμφισβητήθηκε αυτή η άποψη δεν εκπροσωπούνται κατά 

την άποψή μου τα περιφερειακά τμήματα από τα κεντρικά διότι 

το ότι εγώ είμαι εκλεγμένος στην κεντρική Αντιπροσωπεία δεν 

εκπροσωπώ την Αντιπροσωπεία αυτή. Θα έπρεπε κατά τη 

γνώμη μου. Λοιπόν, για αυτό η κεντρική Διοικούσα πήρε την 

απόφαση με τον Οργανισμό να υποβαθμίσει τα περιφερειακά 

τμήματα και το δικό μας δηλαδή σε γραφείο. Τι νομίζετε ότι θα 

ακολουθήσει  από αυτό αν εφαρμοσθεί; Ελπίζω πως δεν θα 

εφαρμοσθεί. Όλα τα περιφερειακά έχουν αντιδράσει. Έτσι; Και 

μάλιστα και οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των περιφερειακών στο 

κέντρο με οποιαδήποτε παράταξη μέχρι στιγμής αντιδρούν. 

Κατά την άποψή μου ο στόχος είναι η υποβάθμιση η 

ουσιαστική, πιθανή συνένωση με της Δυτικής Κρήτης. Τώρα 

διαβάζω πίσω από τις γραμμές. Έτσι δική μου έτσι σκέψη.  

Και επίσης όσον αφορά τον προϋπολογισμό  των 

γραφείων δεν ξέρουμε πως, τι απόφαση μπορεί να πάρει η 

κεντρική διοίκηση για τα γραφεία.  Μπορεί τον προϋπολογισμό  

να τον χειρίζεται και τα οικονομικά όλα να τα χειρίζεται η 

κεντρική διοίκηση. Αν συνυπολογίσουμε σε αυτό ότι εμείς 

έχουμε ένα απόθεμα ενώ το κεντρικό αυτή τη στιγμή είναι 

βουτηγμένο στα χρέη το θεωρώ πιθανό στο επόμενο διάστημα 

να γίνει μια τέτοια προσπάθεια.  

Αυτά προς σκέψη και αν κάποια πρόταση υπάρχει 

μελλοντικά, στο επόμενο διάστημα να τη δούμε. Ευχαριστώ.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η συνάδελφος η Φρυσάλη. 

Τοποθέτηση Μανώλη;   

 

ΦΡΥΣΑΛΗ:  Καλησπέρα συνάδελφοι.  

 Έχουμε τοποθετηθεί πολλές φορές στο παρελθόν για τη 

στάση που κρατάμε σχετικά με την κριτική απέναντι στον 

υπολογισμό, απολογισμό οικονομικό τέλος πάντων του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου οπότε δεν θα μακρηγορήσω.  
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Απλά για να μείνει ξανά στα πρακτικά θα πω το εξής. Ότι 

σαν παράταξη δεν διαφωνούμε με τα νούμερα ούτε με τη 

δουλειά των συναδέλφων, των υπαλλήλων, δεν αμφισβητούμε 

σε καμία περίπτωση ότι κάνουν σωστά τη δουλειά τους. 

Έχουμε πει πολλές φορές ότι διαφωνούμε με τις 

προτεραιότητες τις οποίες βάζει το Τεχνικό Επιμελητήριο  είτε 

αυτό λέγεται Ανατολικής Κρήτης είτε κεντρικό Τεχνικό 

Επιμελητήριο. Κατανοητό ότι αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά 

προβλήματα, κατανοητό ότι δεν υπάρχουν λεφτά για να 

υπάρχουνε και οι δυνατότητες για περαιτέρω δράσεις αλλά 

αυτό που τονίζουμε εμείς κάθε  φορά είναι ότι τόσο το  

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.  τόσο και το κεντρικό Τεχνικό Επιμελητήριο  δεν 

είναι αποκομμένο ούτε με την κυβέρνηση  την τωρινή ούτε με 

την προηγούμενη. Οπότε διαφωνώντας με την κεντρική 

στρατηγική και του Τεχνικού Επιμελητηρίου σαν σύμβουλο του 

κράτους και της κεντρικής πολιτικής που εφαρμόζεται τα 

τελευταία χρόνια με τα μνημόνια που ψηφίζονται που 

πλήγονται με όλες αυτές τις κατευθύνσεις και ο κλάδος των 

μηχανικών διαφωνούμε και καταψηφίζουμε τον απολογισμό.  

Ευχαριστώ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος ο Μανώλης ο 

Καραλάκης στο βήμα.  

 

ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ:  Συνάδελφοι εγώ ήθελα να πω ότι από τη στιγμή 

που η οικονομική κατάστασή μας είναι μάλλον κακή σαν Τμήμα 

θα πρέπει να διερευνήσουμε τη δυνατότητα απόκτησης 

εσόδων από όλες τις δραστηριότητες όπως ψηφιακή υπογραφή 

που πολύ σύντομα όλοι μας θα χρειαστούμε. Από το να 

καταφεύγουμε στο Εμπορικό Επιμελητήριο ή σε άλλους φορείς 

θα πρέπει να εξετάσουμε τη δυνατότητα αν μπορούμε ήδη να 

γίνουμε ένας φορέας έκδοσης ψηφιακής υπογραφής που θα 

πολύ ευκολότερο μια που  τα μέλη μας θα τη χρειαστούν ούτως 

ή άλλως. Ένα αυτό σαν παρατήρηση.  

 Δεύτερο. Σχετικά με τα αποθεματικά που υπάρχουν 

προκειμένου να μην χαθούνε ίσως θα ήταν καλό να κάνουμε 
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μια διερεύνηση τι ξενόγλωσσα βιβλία μπορούμε να πάρουμε ή 

πως μπορούμε να εμπλουτίσουμε τη βιβλιοθήκη του Τμήματος 

ώστε τουλάχιστον να κεφαλαιοποιήσουμε τα χρήματα που 

καλώς ή κακώς ανήκουν στο Τμήμα.  

 Αυτά.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε.  

 Άλλος συνάδελφος ή συναδέλφισσα; Η συνάδελφος 

Πρόεδρος.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Λοιπόν, σε σχέση με το, δεν έχω 

να πω κάτι για τα νούμερα ως προς το μέγεθος και όλα αυτά. 

Τα είπε πολύ αναλυτικά η Τατιάνα την οποία ευχαριστούμε 

πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνει εδώ.  

Και επίσης έδωσε και την κατεύθυνση ο Κώστας ο 

Μπάκιντας σε σχέση με το  πώς βλέπουμε τον, πως βλέπαμε 

αλλά ξέχασε να πει ότι συνεχίζουμε να βλέπουμε έτσι τα 

νούμερα γιατί πίσω από τα νούμερα κρύβεται αυτή η 

κατεύθυνση που θέλουμε να δώσουμε και φάνηκε επίσης και 

στον απολογισμό των μέχρι τώρα δράσεων που έγιναν με την 

έννοια ότι είπαμε και στο πλαίσιο δράσης μας ότι θέλουμε να 

δώσουμε βοήθεια στην καθημερινότητα των μηχανικών. Και 

επίσης θέλουμε να κάνουμε μια εξωστρέφεια στις δράσεις.  

Ως προς αυτά λοιπόν αν δει κανείς προσεκτικά τα 

νούμερα υπάρχουνε, έχουν μπει παραπάνω κωδικοί εκεί που 

θεωρούμε ότι μπορούμε να έχουμε ομάδες όπως αυτή η ομάδα 

που έγινε με τις υπογραφές των συμβάσεων για να 

μπορέσουμε να βοηθήσουμε στη δουλειά για τα αυθαίρετα το 

συνάδελφο.  

Υπάρχουν χρήματα και θέλουμε να γίνουνε επεξεργασίες 

και να έχουνε ενισχύοντας με όποιο τρόπο μπορούμε και 

αξιοποιώντας τα χρήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή στο 

αποθεματικό μας με δράσεις κυρίως και με πράγματα που θα 

έχουνε ένα θετικό δηλαδή και μια συνέχεια και μια 

αλληλεπίδραση και μια επεξεργασία θέσεων δηλαδή κυρίως 

εκεί πάμε και όχι στην αγορά παγίων ας πούμε όπως είναι 
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βιβλία ή κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η σκέψη, αυτό έχει αποτυπωθεί 

και στο πλαίσιο δράσης μας και αυτό έχει αποτυπωθεί και 

μέχρι τώρα στις ομάδες που ήδη έχουμε κάνει, στην ομάδα 

αυτή εργασίας που ήδη έχει προχωρήσει αλλά και που 

σκεφτόμαστε και άλλες με συναδέλφους να μπορούνε να 

ασχοληθούνε και με το κομμάτι το ηλεκτρονικό εδώ της 

αναβάθμισής μας και τέτοιου είδους δράσεις που θα μας 

απασχολήσουνε και θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα 

χρήματα που έχουμε με όσο γίνεται πιο δημιουργικά και όσο 

γίνεται σε όφελος των συναδέλφων.  

Ως προς τη συνάδελφο τη Μελίνα τη Φρυσάλη θα ήθελα 

να πω ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ του κεντρικού 

Τ.Ε.Ε. και των περιφερειακών και του δικού μας αλλά και 

γενικότερα. Δεν ταυτίζεται το κεντρικό Τ.Ε.Ε. με τα 

περιφερειακά. Ίσα ίσα και μάλιστα αυτό φαίνεται και από το 

θέμα του γιατί θέλει να τα υποβαθμίσει. Προφανώς αν 

θεωρούσε ότι εφάρμοζαν την πολιτική του δεν θα ήθελε 

ενδεχομένως. Δεν ταυτίζεται ούτε ο προϋπολογισμός του ούτε 

οι επιλογές του ούτε και οι θέσεις και κυρίως σε σχέση με το 

δικό μας εδώ το Τμήμα έχουμε έρθει πολλές φορές και σε ρήξη 

και σε κόντρα και έχουμε και τελείως άλλη κατεύθυνση αυτή 

την εποχή αλλά και παλιότερα σε σχέση, δεν είναι, μακάρι να 

μπορούσαμε να είμαστε σε μια καλύτερη ακόμη και 

συνεργασία. Το είπε πολύ καλά ο συνάδελφος ο Κώστας ο 

Μπάκιντας. Δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό.  

Η ουσία είναι ότι εμείς θέλαμε, αυτό θέλω να καταλήξω, 

θελήσαμε όσο μπορούμε πράγματι να κάνουμε αυτό που είπε 

πριν ο Κώστας, να εναρμονίσουμε τις επιθυμίες μας, τις 

δράσεις μας, το πλαίσιο δράσης με αυτά τα χρήματα που 

έχουμε να αξιοποιήσουμε και αυτός είναι ο στόχος και είμαστε 

εδώ ανοικτοί  και σε προτάσεις και από την Αντιπροσωπεία 

έτσι ώστε να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι κανείς άλλος 

συνάδελφος για την οικονομία του λόγου για να μην 



 Συνεδρίαση 7
η
  Τακτική 21

η ς
  Ιουνίου   2018       σελίδα   44 

 

προχωρήσουμε σε δευτερολογίες; Όχι. Ωραία, έχει 

ολοκληρωθεί η παρουσίαση του θέματος.  

Ερωτάται το σώμα υπερψηφίζει τον ισολογισμό –

απολογισμό 2017 του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του 

Επιμελητηρίου; Ποιοι είναι υπέρ; Κατά; Ένας. Αποχές, λευκά; 

Μία. Μία λευκή, μια αποχή. Υπερψηφίσθηκε…  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι, το σημειώσαμε.  

 Εγκρίνεται ο απολογισμός–ισολογισμός 2017, ο 

οικονομικός απολογισμός και ο ισολογισμός του Τμήματος 

Ανατολικής Κρήτης .  

 Ερωτάται το σώμα εάν εγκρίνει τον προϋπολογισμό 2018  

του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τ.Ε.Ε. Ποιο είναι υπέρ; 

(είκοσι έξη, το νούμερο δεν αναφέρθηκε από τον πρόεδρο, 

υπάρχει όμως στις σημειώσεις του γραμματέα της 

συνεδρίασης). Κατά; Ένας, η συνάδελφος η Φρυσάλη. Λευκά, 

αποχές; Κανείς.  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Είναι κατά η συνάδελφος, 

υπέρ έγκριση του προϋπολογισμού 2018. Εγκρίθηκε ο 

προϋπολογισμός 2018 του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του 

Επιμελητηρίου.  

Ευχαριστούμε πάρα πολύ συνάδελφο την Τατιάνα τη 

Δανασή και τους συναδέλφους που εργάζονται στο Τμήμα και 

για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν και για το συγκεκριμένο 

θέμα.   
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ΘΕΜΑ 5ο 

 

Εσωτερικός Οργανισμός Λειτουργίας Τ.Ε.Ε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Και το επόμενο θέμα της 

αποψινής συνεδρίασης αφορά τον Οργανισμό του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου, εννοούμε το γενικό Οργανισμό υπηρεσ ίας τον 

οποίο θα τον εισηγηθεί η συνάδελφος Πρόεδρος της 

Διοικούσας Επιτροπής η Ειρήνη Βρέντζου.  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Έχει διανεμηθεί.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Συνάδελφοι έχουμε ήδη πει για 

αυτό και στο θέμα του προϋπολογισμού και στο θέμα το 

πρώτο του απολογισμού, της δράσης. Είναι ένα θέμα που μας 

απασχόλησε δυστυχώς πάρα πολύ το προηγούμενο διάστημα. 

Από πληροφορίες που είχαμε, κατ’ αρχήν θα κάνω ένα πολύ 

σύντομο ιστορικό για το ότι θα έμπαινε το θέμα από πριν 

δηλαδή μπει αμέσως σαν Διοικούσα αντιδράσαμε και στείλαμε 

μια επιστολή στο κεντρικό Τ.Ε.Ε. με ζητήματα σε σχέση με 

αυτή την κυρίως επικεντρώνοντας στο θέμα της υποβάθμισης 

των περιφερειακών τμημάτων γιατί ήταν θεμελιώδες προφανώς 

για το τμήμα μας αλλά αναφέροντας όμως και  άλλα ζητήματα 

σε σχέση με τον Οργανισμό του Τ.Ε.Ε. ο οποίος έγινε πολύ 

πρόχειρα και χωρίς ούτε καν τα στάνταρ και τις προδιαγραφές 

που απαιτούσε η ίδια η κείμενη νομοθεσία.  

Επίσης, ως προς το κομμάτι το θεσμικό το Π.Δ. που 

ισχύει για τη νομοθεσία του Τ.Ε.Ε. εξακολουθεί να θεωρεί 

απαραίτητη την έγκριση της κεντρικής Αντιπροσωπείας σε 

σχέση με τον Οργανισμό κάτι το οποίο και στην συνεδρίαση 

της Αντιπροσωπείας που έγινε στην Αθήνα δεν θεωρήθηκε 

από τον Πρόεδρο ότι είναι σημαντικό γιατί λέει δεν έγινε ποτέ 

αυτό και άρα δεν θεωρεί ότι θα πρέπει να πάει στην κεντρική 
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Αντιπροσωπεία παρόλο που δεσμεύθηκαν ότι θα το φέρουν. 

Δηλαδή όλο αυτό έγινε με προχειρότητα, έγινε σε 

καταστρατήγηση του θεσμικού και στην ουσία αυτό που λέμε 

εμείς και που είπαμε και στις δύο επιστολές που στείλαμε είναι 

ότι είναι μια έμμεση αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του Τ.Ε.Ε. 

Δηλαδή ενώ το Τ.Ε.Ε. σαν θεσμικό όργανο απαρτίζεται από τα 

τμήματά του διοικητικά και αυτό είναι μια έτσι του Προέδρου 

που έλεγε ότι διοικητικά είναι μόνο, δεν αλλάζει το  θεσμικό. 

Όμως αυτό έπεται, δεν μπορείς να έχεις θεσμικά τμήμα και 

διοικητικά να έχεις γραφείο. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να πω 

πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με το ότι πράγματι αυτό 

υποβαθμίζει τα περιφερειακά με όλα αυτά τα 

συμπεριμαρτούμενα τα οποία θα επιφέρει.  

Υπάρχει μια γενικότερη κινητοποίηση από τα 

περιφερειακά. Σας μεταφέρω το ευρύτερο κλίμα ότι ήδη έχουνε 

στείλει σχεδόν τα περισσότερα μια, επιστολές, ψηφίσματα, 

αποφάσεις από τις Αντιπροσωπείες τους, ψηφίσματα από τις 

Αντιπροσωπείες τους,  επιστολές  από τις Διοικούσες 

Επιτροπές βάζοντας να έρθει το θέμα στην κεντρική 

Αντιπροσωπεία να γίνει η σύσκεψη Προέδρων και να 

επανεξετασθεί και η Διοικούσα να το ξαναδεί. Μέχρι στιγμής 

δεν έχει γίνει αυτό. Έχουμε, αποσπάσαμε μόνο στην 

προηγούμενη Αντιπροσωπεία τη  δέσμευση του Προεδρείου της 

Αντιπροσωπείας ότι θα το φέρει στην επόμενη. Είναι ανοικτό, 

πρέπει να αντιδράσουμε.  

Με ομόφωνες αποφάσεις η Διοικούσα Επιτροπή έχει 

στείλει σε δύο επιστολές που έχετε λάβει  κατά το παρελθόν 

και σύμφωνα με την τελευταία επίσης ομόφωνη απόφαση έχει 

συνταχθεί το σχέδιο απόφασης όπου γίνεται και μια αναφορά 

στο δικό μας Τμήμα γιατί έγινε μια αλλαγή στην πορεία της 

πρότασης ότι τμήματα θα παραμείνουνε αυτά που έχουνε 5 

μόνιμους, 5 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού . Εμείς 

έχουμε 5 αλλά η 1 είναι με απόσπαση από την Πάτρα οπότε 

θεωρούμαστε ότι είμαστε στις 4. Προφανώς με τις 

αποχωρήσεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα το τμήμα 

έχει απομειωθεί και αυτό βέβαια παίζει ρόλο και στη 
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λειτουργία του και στο πως μπορεί να υποστηρίξει τη δράση 

και της Αντιπροσωπείας και της Διοικούσας. Υπάρχει ένα 

ζήτημα όμως παρόλα αυτά κάνουμε και μια μνεία ειδικά  λόγω 

του ότι πράγματι είναι υποστελεχωμένο αυτή τη στιγμή σε 

δυσαναλογία με τις ανάγκες και τον κόσμο του που εξυπηρετεί. 

Το περιφερειακό τμήμα έχει όλη τη δομή δηλαδή και αν δει 

κανείς τη δομή  του Οργανισμού του κεντρικού κάνει πάρα 

πολλά πράγματα σε σχέση με τις δράσεις του κεντρικού  και 

κάνοντας λοιπόν αυτή την ιδιαίτερη αναφορά τονίζουμε ότι 

ειδικά για το τμήμα μας υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα και βέβαια 

να πω ότι εάν και εφόσον  αυτό περάσει που θέλει ένα δρόμο 

και ελπίζω να το ανατρέψουμε στη συνέχεια δεν είναι εύκολο 

για όσους γνωρίζουν από προεδρικά διατάγματα οργανισμών 

να αλλάξει και ακόμα και αν αποκτήσουμε υπαλλήλους 

μόνιμους κ.λπ.  

Με αυτή την έννοια αποφασίσαμε να το φέρουμε το θέμα  

στη Διοικούσα γιατί θεωρούμε ότι και η δικιά μας, στην 

Αντιπροσωπεία  γιατί θεωρούμε ότι και η δικιά μας 

Αντιπροσωπεία οφείλει να πάρει μια απόφαση και να στείλει 

στο κεντρικό Τ.Ε.Ε. το μήνυμά μας ότι δεν δέχεται αυτή την 

υποβάθμιση που θέλει η Αθήνα να κάνει στα περιφερειακά 

τμήματα. Θέλουμε να δηλώσουμε ότι είμαστε εδώ, να 

δηλώσουμε ότι αντιδρούμε και να ζητήσουμε να επανεξετασθεί 

το θέμα είτε με το να έρθει στην κεντρική Αντιπροσωπεία  με 

όποιο τρόπο και ότ ι δεν θα το δεχθούμε.  

 Δεν ξέρω εάν θέλετε να σας διαβάσω το σχέδιο 

απόφασης γιατί έχει σταλεί σε όλους ή αν θεωρείτε ότι το 

ξέρουμε όλοι.  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Νομίζω ότι επειδή έχει σταλεί ότι 

είναι γνωστό. Οπότε αν κάποιος έχει…  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Ωραία, άρα δεν το διαβάζω.  

 Η πρόταση μόνο που αλλάζει αυτή σε σχέση με το να, 

δηλαδή που δεν είχε μπει στην αρχή είναι να παραπεμφθεί στο 

θέμα στην κεντρική Αντιπροσωπεία.  

Επίσης, υπάρχουν ψηφίσματα και θέλω να κάνω μια 

αναφορά σε αυτό. Όπως είπε και πριν ο Κώστας ότι δεν, οι 

εκπρόσωποί μας εδώ δεν εκπροσωπούν το Τμήμα, 

εκπροσωπούν παρατάξεις, οι εκπρόσωποι εννοώ στο κεντρικό 

Τ.Ε.Ε., σε πάρα πολλά, σε αρκετά μάλλον από τα ψηφίσματα 

και τις αποφάσεις των αντιπροσωπειών των περιφερειακών 

που στάλθηκαν στην Αθήνα έχουν προσυπογράψει και έχουν 

δεσμεύσει τους εκπροσώπους στο κεντρικό Τ.Ε.Ε. να 

στηρίξουν αυτές τις θέσεις. Δηλαδή να μην στηρίξουν στην 

Αντιπροσωπεία το σχέδιο αν έλθει έτσι από τη Διοικούσα και 

καλώ από  αυτό το βήμα και τους δικούς μας τους 

εκπροσώπους που όσους είναι εδώ μέσα αλλά και όσοι δεν 

είναι εδώ θα τους ενημερώσουμε να προσυπογράψουνε και να 

δεσμευθούν στην απόφαση της Αντιπροσωπείας έτσι ώστε να 

στηρίξουν τη θέση για μη υποβάθμιση του περιφερειακού 

τμήματος.  

Ευχαριστώ.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε.  

 Άλλος συνάδελφος για να τοποθετηθεί στο θέμα; Ο 

Κώστας ο Χαμηλοθώρης. Άλλος; Ο Δημήτρης ο 

Ρομπογιαννάκης, Χωραφάς Μιχάλης. Ανοικτός είναι ο 

κατάλογος. Για να μην ξεχαστούμε.  

 Κώστα. Ο συνάδελφος ο Χαμηλοθώρης.   

 

ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:  Καλησπέρα συνάδελφοι.  

 Το θέμα του Οργανισμού τουλάχιστον όπως ανακινήθηκε 

εγώ το αντιμετωπίζω από δύο σκοπιές. Πρώτα - πρώτα του 

υπηρεσιακού προϊσταμένου του Τμήματος και του μέλους της 

Αντιπροσωπείας.  

Σαν υπηρεσιακός προϊστάμενος να σας πω ότι η δομή 

ενός τμήματος δίνει τη δυνατότητα αυτονομίας λειτουργίας για 
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ορισμένα πράγματα. Κάθε περιφερειακό τμήμα είναι μια 

μικρογραφία της κεντρικής υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε. Η διαφορά 

που έχουν οι κεντρικές υπηρεσίες, και μιλάω λίγο για την 

υπηρεσιακή διάρθρωση για να έχουμε και μια ενημέρωση και 

σε αυτό το κομμάτι είναι πιο καθετοποιημένες. Οι υπάλληλοι 

στην κεντρική υπηρεσία του Τ.Ε.Ε.  γνωρίζουν τα αντικείμενα 

του τμήματός τους και συνήθως εξελίσσονται μέσα σε αυτά. 

Άνθρωποι από το λογιστήριο δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να 

δουν πραγματογνωμοσύνες για παράδειγμα. Εδώ έχουμε τη 

δυνατότητα, την υποχρέωση  αν θέλετε να είμαστε λίγο πιο 

οριζόντια γιατί οφείλουμε να καλύπτουμε όλη την γκάμα των 

υπηρεσιών που παρέχει το Τ.Ε.Ε. στα μέλη του ανά την 

Ελλάδα και αυτό συμβαίνει σε όλα τα περιφερειακά τμήματα. 

Για πάρα πολλά χρόνια το κομμάτι της δουλειάς που έβγαινε 

στο Τ.Ε.Ε.  και κεντρικά και σε περιφερειακά τμήματα σε 

γενικές γραμμές βασίζονταν σε ομάδες εργασίας. Αυτό το 

πράγμα κράτησε για πάρα πολλά χρόνια πολύ χαμηλά το 

μόνιμο προσωπικό που είχε το Τ.Ε.Ε. και κάποια στιγμή όταν 

χτύπησαν την πόρτα μας οι δημοσιονομικοί περιορισμοί 

τελειώσανε οι ομάδες εργασίας και ξεκίνησαν τα πρώτα 

σοβαρά προβλήματα δυσλειτουργίας κατ ’ αρχήν στην κεντρική 

υπηρεσία. Τα περιφερειακά τμήματα προσαρμόστηκαν 

γρηγορότερα στην κατάσταση, το κόψιμο ομάδων εργασίας 

που γινόταν παλιά γιατί οι μόνιμοι υπάλληλοι ήξεραν την 

γκάμα της δουλειάς που υπήρχε, έπεσε περισσότερη δουλειά, 

μειώθηκε όμως η ζήτηση από τους μηχανικούς  και σε ένα 

βαθμό αυτό το πράγμα  αντισταθμίστηκε.  

Για ποιο λόγο την κάνω αυτή την εισαγωγή. Τι έχει να 

κάνει αυτός ο Οργανισμός στην αλλαγή του, τι προτείνει 

ουσιαστικά σήμερα εκτός από το κομμάτι της υποβάθμισης 

των περιφερειακών τμημάτων σε γραφεία; Έρχεται και αλλάζει 

και τη δομή της κεντρικής υπηρεσίας. Φτιάχνει πια δύο Γενικές 

Διευθύνσεις στην κεντρική υπηρεσία μια που έχει να κάνει με 

τα καθαρά διοικητικά, οικονομικά θέματα και μια που έχει να 

κάνει με τα θεματικά αντικείμενα του Τ.Ε.Ε. Όποιος δει τα  

οργανογράμματα που υπάρχουν γιατί είχαν κυκλοφορήσει 
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αρκετά θα καταλάβει ότι οι δύο Γενικές Διευθύνσεις είναι κάτι 

διαφορετικό από μια, η θεματοποίηση πραγμάτων δείχνει κάτι 

σε θετική κατεύθυνση αλλά το αντιστάθμισμα για αυτό ήταν να 

υποπέσουν περιφερειακά τμήματα σε γραφεία με τη λογικά 

ποια; Της υποστελέχωσής τους. Η οποία από τι επιβλήθηκε; 

Ουσιαστικά από τη πρόσληψη προσωπικού και από την χρόνια 

μη πρόβλεψη κάλυψης των θέσεων που ήταν αναγκαία για να 

λειτουργήσουν τα περιφερειακά τμήματα.  

Και ερχόμαστε σήμερα, ενώ ουσιαστικά ένα μέρος του 

προβλήματος το έχουμε δημιουργήσει σε βάθος δύο, τριών, 

τεσσάρων δεκαετιών να πούμε ότι χρειάζεται να αλλάξει αυτό 

το πράγμα διότι δεν δικαιολογεί να έχεις τμήμα με δύο 

υπαλλήλους και ο ένας να είναι προϊστάμενος και ο άλλος να 

είναι υφιστάμενος. Τόσα χρήματα ξοδεύουμε σε αυτό χρήματα 

τα οποία δεν καλύπτουν ούτε το 0,05 του προϋπολογισμού του 

Τ.Ε.Ε. σε ότι αφορά τα επιδόματα θέσης των προϊσταμένων 

των περιφερειακών τμημάτων.  Άρα από αυτή τη διαδικασία η 

οποία έχει καταφανώς αρνητικές θέσεις και αρνητική χροιά και 

άρωμα για τα περιφερειακά τμήματα και όχι μόνο για τις 

υπηρεσιακές τους δομές αλλά κατά τη γνώμη μου και για την 

ανεξάρτητη διοίκηση των περιφερειακών τμημάτων υπάρχουν 

μερικά θετικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με την 

αναδιάρθρωση της κεντρικής υπηρεσίας. Αυτό όμως δεν 

σημαίνει ότι πρέπει να διαλυθεί η περιφερειακή διάρθρωση του 

Τ.Ε.Ε.  

Στερείται αυτός ο Οργανισμός από αυτό που λένε  σε 

άλλα πράγματα όραμα. Τι θέλει να κάνει με αυτό τον 

Οργανισμό το Τ.Ε.Ε.; Θέλει να κεντρικοποιηθεί; Να υπάρχει 

δηλαδή μια δομή που θα υποστηρίζει μια κεντρική δομή λήψης 

αποφάσεων στην Αθήνα και από  εκεί και πέρα οποιοδήποτε 

άλλο είναι διεκπεραιωτικό; Αυτό όμως άπτεται του θεσμικού 

πλαισίου του Τ.Ε.Ε. Αλλάζει τη φυσιογνωμία του οργανισμού 

και αυτό δεν είναι ζήτημα της Διοικούσας Επιτροπής μόνο ούτε 

είναι ζήτημα των υπηρεσιακών παραγόντων. Είναι ζήτημα της 

αντιπροσωπείας και όχι μόνο της τωρινής αλλά κατά τη γνώμη 
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μου και των επόμενων γιατί κάτι που αλλάζει σήμερα 

επηρεάζει και τις επόμενες γενιές.  

Στην Αθήνα δυστυχώς για το θέμα του Οργανισμού 

υπήρξαν σοβαρές διενέξεις  και στο σύλλογο εργαζομένων του 

Τ.Ε.Ε., υπάρχει και τέτοιος σύλλογος, διότι η γνωμοδότηση και 

οι απόψεις του συλλόγου επάνω ήτανε υπέρ του να 

καταργηθούν τα τμήματα σαν τμήματα και να γίνουν γραφεία.  

Επίσης, να σας πω ότι και στις διαδικασίες τις 

συλλογικές τις δικές μας υπάρχει ένα ζήτημα υποβάθμισης των 

περιφερειακών τμημάτων το οποίο ξεκινάει ακόμη, ακόμη και 

από το καταστατικό - κάτι που έρχεται δυστυχώς από το 

παρελθόν -όπου για να γίνει η γενική συνέλευση απαιτείται το 

51% των υπαλλήλων που υπηρετούν. Πού; Στην κεντρική 

υπηρεσία. Οπότε είναι αδιάφορο αν μετέχουμε εμείς σε γενικές 

συνελεύσεις, αν ψηφίζουμε, αν μετέχουμε στα δρώμενα τα 

συνδικαλιστικά μας μας έχουν ξεγραμμένους. Δεν μας 

λαμβάνει κανείς υπόψη. Θέλω να πω ότι με αυτή τη διαδικασία 

το κομμάτι της υποβάθμισης των υπηρεσιών στα περιφερειακά 

είναι ένα κομμάτι που δεν δόθηκε ποτέ σοβαρά τόσο από τις 

διοικήσεις των περιφερειακών τμημάτων όσο και της κεντρική ς 

διοίκησης.  

Σήμερα πιστεύω ότι χτυπάει το καμπανάκι για ένα και 

μόνο λόγο. Μετά την υποβάθμιση σε γραφεία των 

περιφερειακών τμημάτων θα έρθει – είναι βέβαιο - η 

αναδιάρθρωση των περιφερειακών τμημάτων την οποία θα 

γίνει σε ένα και μόνο σκοπό να λειτουργήσουν διεκπεραιωτικά 

τα περιφερειακά τμήματα –και θυμηθείτε το- ως διεκπεραιωτές 

αποφάσεων που έρχονται από την Αθήνα. Φοβούμαι δηλαδή 

ότι όργανα όπως είναι η Αντιπροσωπεία του τμήματος, όργανα 

όπως είναι η Διοικούσα Επιτροπή του τμήματος που 

εξασφαλίζουμε αυτονομία στις αποφάσεις, δυνατότητες 

παρεμβάσεων οι οποίες ήταν χρήσιμες και καλώ τον 

οποιοδήποτε θέλει να δει το έργο του ανεξάρτητου Τμήματος 

Ανατολικής Κρήτης κάτω στη βιβλιοθήκη. Όχι τώρα. Δεκαετιών 

τώρα για την κοινωνία της Ανατολικής Κρήτης. Και όχι  μόνο. 

Και παραπέρα.  
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Αυτό το πράγμα φοβούμαι ότι μετά από μια τέτοια 

διαδικασία θα κλείσει και θα εκλείψει. Και δεν είναι λοιπόν 

ζήτημα η όλη κουβέντα –γιατί έχει ακουστεί και αυτό - να 

προστατεύσουμε τα επιδόματα θέσης 13 προϊσταμένων  που 

υπάρχουνε ανά την Ελλάδα γιατί έχει ακουστεί από κεντρικά 

και αυτό το πράγμα. Είναι ζήτημα για εμένα αυτονομίας και 

αυτοδιάθεσης των μηχανικών σε κάθε περιοχή έτσι 

τουλάχιστον όπως αρχικά οραματίστηκε αυτό το θεσμικό 

πλαίσιο ο ιδρυτής του Τεχνικού Επιμελητηρίου πάρα μα π άρα 

πολλά χρόνια πίσω.  

Σας ευχαριστώ.       

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε το συνάδελφο 

τον Κώστα τον Χαμηλοθώρη.  

 Ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Ρομπογιαννάκης.  

 

ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:  Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαν οι 

προηγούμενοι. Συμφωνώ μαζί τους. Το σημαντικό είναι ότι 

έχουμε μπει σε μια διαδικασία πλέον αφανισμού. Δηλαδή εάν 

ακολουθήσουμε το κεντρικό Τ.Ε.Ε. στο τέλος δεν θα 

υπάρχουμε εμείς σαν οντότητα. Άρα λοιπόν είναι μεγάλη η 

ευθύνη η δικιά μας και να δούμε όπως είπε και ο Κώστας πριν 

τι παίζει από  πίσω και να δούμε και εμείς πως θα 

προστατεύσουμε τους εαυτούς μας. Και όταν λέω εαυτούς μας 

εννοώ όχι εμάς προσωπικά αλλά και τους μηχανικούς που 

εμείς εκπροσωπούμε.  Όλη την Ανατολική Κρήτη.  

Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό από εδώ πέρα να 

φύγουμε με μια  ομόφωνη απόφαση η οποία θα καταδικάζει 

αυτό που πάει να γίνει κεντρικά στην Αθήνα. Έχει φανεί προ 

πολλού πως δεν μας πολυσέβονται. Και να φύγουν όλοι οι 

εκπρόσωποι από εδώ πέρα όπως έχει γίνει και στα άλλα 

περιφερειακά τμήματα που ψηφίσανε ομόφωνα και οι 

Διοικούσες και οι Αντιπροσωπείες κατά αυτού του εκτρώματος. 

Όλοι λοιπόν οι εκλεγμένοι  εδώ πέρα που είναι οι  σχετικοί από 

την Αντιπροσωπεία θα πρέπει να βγούνε να το καταγγείλουν 

αυτό και να το καταψηφίσουν.  
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Αυτό ήθελα να πω.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε.  

 Ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο Χωραφάς.  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Λοιπόν, συνάδελφοι σχετικά με τον Οργανισμό του 

Τ.Ε.Ε. και κυρίως το θέμα της υποβάθμισης μέσω της 

συνένωσης με το Τμήμα Δυτικής Κρήτης όπως ακούστηκε από 

τους προλαλήσαντες  ότι αυτός είναι ο τελικός στόχος ο 

οποίος κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Νοιώθουν ότι, αυτές είναι 

οι ενδείξεις ότι προς τα εκεί κατευθυνόμαστε.  Όλοι γνωρίζουν 

πολύ καλά ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω τροποποίησης 

του θεσμικού πλαισίου και όχι μέσω του Οργανισμού του 

Τ.Ε.Ε..  

 Όσοι είμαστε στην Αθήνα εκλεγμένοι αλλά και σε αυτή 

την αίθουσα συζητήθηκε πρόσφατα ότι για τρεις συνεδριάσεις 

για μισό χρόνο περίπου, μπορεί να κάνω λίγο λάθος το 

διάστημα, ήταν σε εξέλιξη μια συζήτηση για το θεσμικό 

πλαίσιο του Τ.Ε.Ε.  για την τροποποίησή του. Εκεί κατατέθηκαν 

πάρα πολλές εισηγήσεις, δεν μπορώ να θυμηθώ, ίσως να ήταν 

λίγο πάνω από 15, 20 από την πλειοψηφία των παρατάξεων 

που συμμετέχουν και όχι μόνο  κάτι τέτοιο πουθενά δεν 

περιεγράφηκε αλλά ούτε υπονοήθηκε. Οπότε το να λέμε τώρα 

ότι α, στο θεσμικό πλαίσιο ναι μεν δεν συζητήθηκε η 

ενοποίηση των τμημάτων αλλά να εδώ που συζητάμε καθαρά 

για το υπαλληλικό προσωπικό του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

έρχονται να μας διαλύσουν την Αντιπροσωπεία και τη 

Διοικούσα του  Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.  κ.λπ. και να τις συνενώσουν 

κ.λπ. δεν ξέρω πόση βάση έχει. Δεν θα πω ότι σίγουρα δεν 

έχει γιατί δεν μπορώ εγώ να γνωρίζω και να μιλήσω με 

βεβαιότητα για αυτά τα θέματα αλλά οι ενδείξεις δεν είναι 

αυτές. Όταν δεν έχουμε ενδείξεις μπορούμε να 

υποπτευόμαστε. Όταν έχουμε ενδείξεις και  έχουν γίνει τόσα 

γραπτά και αρκετά προφορικά, όχι πολλά για διάφορους 

λόγους, ελπίζω κάποια στιγμή η Αντιπροσωπεία του κεντρικού 
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Τ.Ε.Ε.  να βρει τη δύναμη να συνεχίσει να το συζητά το θέμα. 

Τέλος πάντων.  

 Λέγοντας αυτά δεν σημαίνει ότι θα καταψηφίσω την 

εισήγηση αλλά ασφαλώς και θα προτείνω να υπάρξει μια 

βαθύτερη, λεπτομερέστερη μάλλον ενημέρωση από τους 

εκπροσώπους του κεντρικού Τ.Ε.Ε. είτε τον Πρόεδρο είτε 

κάποιο διευθυντή πάνω στο ζήτημα καθώς το, όπως είναι 

ξεκάθαρο το ζήτημα που συζητούμε είναι υπαλληλικό ζήτημα 

του Τεχνικού Επιμελητηρίου και να τονίσω ότι αυτό, αυτή η 

εισήγηση, συγγνώμη, αυτή η πρόταση του κεντρικού Τ.Ε.Ε., 

όχι εδώ η αποψινή εισήγηση, παρόλο που πλήττει όπως 

ανέφερε και ο Κώστας  με την εισήγησή του τα δικαιώματα 

κάποιων εργαζομένων και να τονίσω ότι νομίζω ήτανε πολύ 

έτσι πληρέστερη και ρεαλιστικότερη η δική του η εισήγηση. 

Προέρχεται από εισήγηση της υπηρεσίας του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου. Δεν ήταν δηλαδή πρωτοβουλία της Διοίκησης ή 

του Προέδρου. Ξεκίνησε από εισήγηση της υπηρεσίας η οποία 

στη συνέχεια προωθήθηκε στα όργανα.  

 Αυτά, ευχαριστώ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε.  

 Ο συνάδελφος ο Κώστας ο Μπάκιντας.  Και μετά είναι η 

συνάδελφος η Φρυσάλη. Υπάρχει άλλος; Μετά είναι ο 

Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Λοιπόν, τα  πράγματα είναι απλά. Στην κεντρική 

Διοικούσα, επειδή δεν ειπώθηκε, πέρασε αυτή η απόφαση για 

τον Οργανισμό μόνο με 7 ψήφους στα 15 μέλη. Έτσι; 7 άτομα 

το ψήφισαν και θέλουν έμμεσα να αλλάξουν  το θεσμικό διότι 

δεν είναι τυχαίο και ο συνάδελφος ο Χωραφάς τώρα για το 

θεσμικό πλαίσιο μίλησε. Μίλησε για την τροποποίηση του 

θεσμικού πλαισίου που κατατέθηκε στην Αντιπροσωπεία, 

κατατέθηκαν προτάσεις και, και, και. Γιατί ουσιαστικά αυτός ο 

Οργανισμός δεν αφορά τους υπαλλήλους μόνο. Αυτό είναι το 

δέντρο. Αλλά αφορά  παρέμβαση στο θεσμικό πλαίσιο. Είναι 

ασύμβατη αυτή η πρόταση που γίνεται της Διοικούσας του 
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Τ.Ε.Ε. απόφαση είναι ασύμβατη με το θεσμικό πλαίσιο. 

Δηλαδή από το θεσμικό πλαίσιο προβλέπονται τμήματα 

περιφερειακά. Άραγε ο Οργανισμός πρέπει να αναφέρεται σε 

τμήματα περιφερειακά. Είναι λοιπόν κόντρα στο θεσμικό 

πλαίσιο αυτή η απόφαση της Διοικούσας η μειοψηφική με 7 

στα 15 μέλη που δεν τολμούν να την φέρουν στην 

Αντιπροσωπεία διότι εκεί σε αντίθεση με το συνάδελφο Μιχάλη 

όλοι σχεδόν όσοι έχω δει μέχρι τώρα εκλεγμένοι εκπρόσωποι 

των περιφερειακών τμημάτων έχουν δεσμευθεί απέναντι στα 

τμήματά τους ότι θα είναι, ότι θα στηρίξουν το να παραμείνουν 

τα περιφερειακά τμήματα τέτοια και όχι να γίνουν γραφεία.  Και 

αν μη τι άλλο θα περίμενα Μιχάλη από εσένα που έχεις κρίση  

να στηρίξεις και αυτό όπως και η Διοικούσα ομόφωνα στήριξε, 

η Διοικούσα του Τμήματός μας στήριξε ομόφωνα όλες τις 

παρατάξεις και συγχαρητήρια για αυτό, θα περίμενα και από 

εσένα Μιχάλη τουλάχιστον στο συγκεκριμένο θέμα, 

καταλαβαίνω ότι ο Πρόεδρος είναι της παράταξής σου και δεν 

θες να τον αδειάσεις από το βήμα ας πούμε της 

αντιπροσωπείας μας αλλά τουλάχιστον στο συγκεκριμένο θέμα 

θα έπρεπε να στηρίξεις την παραμονή τουλάχιστον, τη 

διατήρηση του τμήματός μας ως τέτοιο. Τουλάχιστον αυτό.  

Εγώ καταλαβαίνω ότι  μπορεί να έχει, να υπάρχουνε 

ακόμα και θετικά στοιχεία στην πρόταση του Στασινού σε 

κάποια αναδιάρθρωση τμημάτων κ.λπ. Σίγουρα δεν είναι το 

οικονομικό θέμα που παρότι αυτό προβλήθηκε, προβλήθηκε 

δηλαδή ότι είναι εξοικονόμηση πόρων το να κόψουν του 

συναδέλφου Χαμηλοθώρη ας πούμε το επίδομα του, που είναι 

13 άτομα σε όλη την Ελλάδα κ.λπ. Δεν είναι εξοικονόμηση 

πόρων αυτή. Έτσι και αλλιώς ιδρύεται καινούργιο, καινούργια 

διεύθυνση στην Αθήνα και αυξάνονται τα έξοδα. Άρα εγώ 

λοιπόν θα παρακαλέσω και το Μιχάλη το Χωραφά και τη Μαρία 

τη Λυδάκη και το Γιάννη το Μαρνέλλο να δεσμευθούν και, εγώ 

και ο Νίκος ο Κατσαράκης είμαστε δεδομένοι, να δεσμευθούν 

ότι στην κεντρική αντιπροσωπεία τουλάχιστον αυτό το κομμάτι 

της υποβάθμισης των περιφερειακών τμημάτων για να μην 

βάζουμε έτσι θέματα αλλά που μπορεί να μας χωρίζουν, ας 
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βάλουμε αυτά που μας ενώνουν. Καλώ λοιπόν να δεσμευθούμε 

όλοι ότι θα το στηρίξουμε στην κεντρική Αντιπροσωπεία.  

Επίσης, εγώ πριν που είπα ότι ίσως, ίσως να κρύβεται 

από πίσω κάποια συνένωση κ.λπ. δεν εννοούσα πολύ 

συγκεκριμένα αυτό. Σίγουρα είναι το πρώτο βήμα για την 

αναδιάρθρωση όπως πολύ σωστά είπε ο συνάδελφος 

Χαμηλοθώρης του Τεχνικού Επιμελητηρίου που ειπώθηκε στην 

Αντιπροσωπεία. Δεν ήταν ότι έμεινε κρυφό και δεν ακούστηκε 

πουθενά. Ειπώθηκε στην Αντ ιπροσωπεία ότι τα περιφερειακά 

τμήματα είναι πολλά, πρέπει να μειωθούν κ.λπ. και εκτιμώ ότι 

μπορεί να είναι αυτή η στόχευση. Και να μην είναι όμως αυτή, 

εκεί θέλω να καταλήξω, και να μην είναι αυτή η στόχευση δεν 

αλλάζει το ότι είναι υποβάθμιση των περιφερειακών τμημάτων.  

Και το έργο που γίνεται στα περιφερειακά τμήματα δυστυχώς 

δεν το γνωρίζουν στην κεντρική Διοίκηση ή κάνουν πως δεν το 

γνωρίζουν δεν το γνωρίζουν ούτε στην Αντιπροσωπεία, ούτε 

στην Αντιπροσωπεία την κεντρική, συγγνώμη που καθυστερώ 

λίγο αλλά είμαι και εκλεγμένος στην κεντρική Αντιπροσωπεία. 

Εδώ πέρα αυτή τη στιγμή είναι μόνο εγώ και ο Μιχάλης ο 

Χωραφάς από την κεντρική Αντιπροσωπεία.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ο συνάδελφος ο 

Γιάννης ο Κασαπάκης είναι υπέρ του άπλετου χρόνου. Δεν 

μπορεί  να επικαλείται  τώρα. 09:38΄ ξεκίνησε ο συνάδελφος ο 

Κώστας.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Λέω λοιπόν ότι και αυτή η απόφαση για τον 

Οργανισμό οδηγεί στην υποβάθμιση και νομίζω ότι είναι 

υποχρέωσή μας να καταγραφεί αυτό.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Η συνάδελφος 

Φρυσάλη. Όχι, δευτερομιλίες αν είναι θα δοθούνε.  

 

ΦΡΥΣΑΛΗ:  Συνάδελφοι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την 

υποβάθμιση του Τεχνικού Επιμελητηρίου είτε αυτό αναφέρεται 

σαν περιφερειακό τμήμα είτε σαν κεντρικό. Εμείς είμαστε οι 
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πρώτοι που φωνάζουμε και λέμε και ξαναλέμε συνέχεια ότι 

έχει υποβαθμιστεί ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου ότι 

λειτουργεί όπως λειτουργεί και σε περιφερειακό επίπεδο και 

σε κεντρικό. Η υποβάθμιση όμως για εμάς δεν είναι 

μεμονωμένη ούτε είναι αποκομμένη από την ουσία των 

δράσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Σίγουρα θα 

υποβαθμισθεί περισσότερο αν συγχωνευτούν τα περιφερειακά 

τμήματα  που προφανώς ούτε εμείς συμφωνούμε σε κάτι τέτοιο 

αλλά δεν μπορούμε να συζητάμε μεμονωμένα για μια 

υποβάθμιση τέλος πάντων του Τεχνικού Επιμελητηρίου σε 

θέματα υπηρεσιών τη στιγμή που έτσι και αλλιώς διαφωνούμε 

και με το κεντρικό, και με το ήδη θεσμικό πλαίσιο το οποίο 

υπάρχει.  

Από αυτή την άποψη σαν παράταξη δεν μπορούμε να 

καταψηφίσουμε μία τροποποίηση τη στιγμή που διαφωνούμε 

έτσι κι αλλιώς και με το ήδη  νομικό πλαίσιο , με το ήδη θεσμικό 

πλαίσιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου  με την ουσία και με την 

πορεία που έχει χαράξει , με τις συζητήσεις που γίνονται γιατί  

η υποβάθμιση συνάδελφοι δεν έχει να κάνει μόνο με τις 

υπηρεσίες , έχει να κάνει με τις δράσεις που γίνονται , με τις 

συζητήσεις που γίνονται στις συνελεύσεις , με τις εισηγήσεις 

που έρχονται όλα αυτά τα χρόνια . Δεν αναφέρομαι μόνο στην 

τωρινή διοίκηση , αναφέρομαι στις παλιές διοικήσεις με θέματα 

τα οποία απασχολούν τους μηχανικούς τα οποία δεν 

συζητιόντουσαν. Πόσες  φορές είχε έρθει εξ αναβολής το 

ασφαλιστικό και δεν έμπαινε σε θέματα ημερήσιας διάταξης 

οπότε για εμάς η υποβάθμιση του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

είναι ολόπλευρη , είναι πολλά χρόνια τώρα και έχει να κάνει με 

βαθύτερα αίτια . 

Ευχαριστώ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε.  

 Είναι κανείς άλλος ή να μιλήσω εγώ; Όχι. Συνάδελφε 

Μανώλη για χρόνο δύο λεπτά θέλω μόνο. Δύο λεπτά.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Μιλάς ως συνάδελφος ή ως Πρόεδρος;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι, μιλάω ως μέλος της 

Αντιπροσωπείας. Για αυτό είπα συνάδελφε  Βοσκάκη να τηρείς 

τα διαδικαστικά.  

Συνάδελφοι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ζούμε αυτή τη 

στιγμή μία διαδικασία που είναι σε εξέλιξη διότι δεν είναι 

τυχαίο ότι έχει παγώσει και έχει σταματήσει ενώ είχε ξεκινήσει 

με μία πολύ μεγάλη ορμή το θέμα της τροποποίησης του 

θεσμικού πλαισίου. Προφανώς ένα ευαίσθητο κομμάτι μέσα 

στη μεγάλη λαίλαπα που συμπαρασύρει τις αλλαγές στη 

δημόσια διοίκηση που το έχει επιβάλει η τρόικα , οι θεσμοί, 

όπως θέλετε πείτε το , το ίδιο νόημα είναι , είναι και αυτό 

ξεκινώντας  από το πιο αδύναμο σημείο .  

Και για αυτό ακριβώς θα ήθελα να κάνω μία πολύ μικρή 

επισήμανση ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να καταρρεύσει ένα 

σύστημα το οποίο στηρίζεται ειδικά στα περιφερειακά τμήματα 

στην καλή διάθεση και στον εθελοντισμό προσφοράς των 

συναδέλφων όταν δεν  υπάρχει η υποστήριξη η διοικητική . 

Είναι πάρα πολύ απλό. Ο  μηχανισμός είναι πάρα πολύ απλός 

για αυτό μου είναι τελείως ακατανόητο αυτός ο νομικισμός που 

μπήκε σε αυτή την αίθουσα από το συνάδελφο το  Μιχάλη τον 

Χωραφά που θέτοντας ελάχιστα θέματα που δεν έχει καμία 

σχέση με το θεσμικό πλαίσιο ως πλαίσιο συζήτησης τείνει να 

αναιρέσει την ουσία. Προφανώς και δεν πρέπει να καταργηθεί 

το τοπικό τμήμα  διότι χρειαζόμαστε συνάδελφοι υποστήριξη 

και σαν λειτουργία Τμήματος και σαν λειτουργία 

Αντιπροσωπείας και είναι τελείως διαφορετικό θέμα από το 

μεγάλο θέμα του θεσμικού πλαισίου που είναι στο διηνεκές της 

αναμόρφωσης, αυτό είναι ξεκάθαρο . Όπως επίσης δεν μπορώ 

να καταλάβω τη λογική της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  που έρχεται 

ως Πόντιος Πιλάτος να μην δεχτεί μία πραγματικότητα που 

είναι ζωντανή .  Έχουμε την ανάγκη συνάδελφοι, Φρυσάλη αυτή 

τη στιγμή να υποστηρίζεται η λειτουργία της Αντιπροσωπείας 

του Επιμελητηρίου και εσένα και όλων μας και των μελών της 

Αντιπροσωπείας από ένα εύρωστο διοικητικό μηχανισμό . Αυτό 
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είναι ξεκάθαρο και δεν μπορώ να καταλάβω ποιο ιδεολογικό 

πλαίσιο μπορεί να το δικαιολογήσει . 

Άρα θα προτείνω τα μέλη της Αντιπροσωπείας χωρίς 

κανένα αστερίσκο , της Αντιπροσωπείας που είναι εδώ 

παρόντα να  υπερψηφίσουν χωρίς κανένα αστερίσκο την 

πρόταση που υπάρχει και θα ήθελα να μου επιτρέψετε και δεν 

παρακαλώ προσωπικά αλλά καλώ τους αντιπροσώπους που 

έχουν εκλεγεί στην Ανατολική Κρήτη στην Αντιπροσωπεία στην 

Αθήνα να υπερψηφίσουν το αντίστοιχο θέμα να μην μείνει 

καμία μα καμία διάσταση ασαφής ούτε παρερμηνεία ότι 

χρειαζόμαστε τα περιφερειακά τμήματα να υπηρετούνε 

συνάδελφοι που να μπορούν να δουλέψουν ειδικά στα θέματα 

που μας έχουν τάξει   οι μηχανικοί σε όλη την Ελλάδα και στο 

τμήμα μας.  

Ευχαριστώ . 

Υπάρχει δευτερομιλία; Ο συνάδελφος ο Χαμηλοθώρης. 

Άλλος; Ανοικτός είναι ο  κατάλογος δηλαδή. Δύο λεπτά όμως. 

Έλα συνάδελφε Κώστα. Και ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο 

Χωραφάς. Υπάρχει κανένας άλλος; Για την οικονομία του 

χρόνου δηλαδή. Να δούμε αν είναι παραπάνω.   

 

ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:  Όπως σας είπα και στην Αθήνα έχει 

ακουστεί ιδιαίτερα ότι ο  καυγάς γίνεται για να προστατευτεί το 

επίδομα θέσης 13 δεκατριών ανθρώπων ανά την περιφέρεια . 

Να σας πω ότι στο επιχείρημα ότι ξεκίνησε από την 

υπηρεσιακή δομή η αλλαγή του Οργανισμού πράγματι αυτό 

επικαλείται η διοίκηση του Τ.Ε.Ε. . Εγώ στην προσωπική 

έρευνα που έκανα με αρκετούς διευθυντές της υπηρεσίας και 

τη Γενική Διευθύντρια και το οτιδήποτε το συγκεκριμένο σχέδιο 

προς τη Διοικούσα Επιτροπή είναι ορφανό συντάκτη . 

Υπηρεσιακά είναι ορφανό συντάκτη και επιτρέψτε μου να 

εμπιστεύομαι τους υπηρεσιακούς συναδέλφους μου . Σε κάθε 

περίπτωση οι υπάλληλοι του τμήματος είτε έτσι είτε αλλιώς θα 

συνεχίσουν να υπηρετούν το τμήμα με τον τρόπο που μπορούν  

να το κάνουν και στα περιθώρια που είναι και δεν εξυπηρετούν 

μόνο τη λειτουργία της Αντιπροσωπείας και της Διοικούσας 
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Επιτροπής , εξυπηρετούν και την καθημερινή ανάγκη 

συναδέλφων να διεκπεραιώνεται μία γραφειοκρατία που έχει 

να κάνει με το Τ.Ε.Ε.  και με τις βεβαιώσεις τους και πιστέψτε 

με όλη αυτή η διαδικασία διεκπεραιώνεται ταχύτατα . Αν θα 

θέλαμε να μιλήσουμε με νούμερα και κρατούσαμε νούμερα οι 

υπηρεσίες των περιφερειακών τμημάτων είναι αυτές που 

εξυπηρετούν ταχύτερα πολίτες και μηχανικούς από όλες τις 

υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης και όποτε θέλετε μπορώ να 

ξεκινήσω να καταγράφω στοιχεία και να σας τα φέρω να σας 

τα παρουσιάσω στην Αντιπροσωπεία . Εγώ είμαι ανοικτός σε 

οποιαδήποτε μέτρηση μπορεί να γίνει .  

Το επόμενο . Κάθε συνάδελφος που έχει υπηρετήσει σε 

περιφερειακό τμήμα έστω και δύο  χρόνια είναι σε θέση να 

αναλάβει και σαν τμηματάρχης στην κεντρική υπηρεσία σε 

οποιοδήποτε τμήμα , πράγμα που μου είναι αμφίβολο αν 

μπορεί να το κάνει και διευθυντής της κεντρικής υπηρεσίας 

έστω για μία εβδομάδα σε περιφερειακό τμήμα . Δικαιολογήστε 

την ένταση μου. Το ζω κάθε μέρα . 

Σας ευχαριστώ . 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο 

Χωραφάς.  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Χαίρομαι ιδιαίτερα που από την τοποθέτησή μου 

μπήκαν σε πιο σωστή βάση τα ζητήματα και ειδικά δόθηκαν 

και κάποιες πληροφορίες  που δεν είχαν δοθεί πριν πάντα η 

τοποθέτηση του Κώστα του Χαμηλοθώρη είναι ουσιαστική και 

εμπεριέχει  ουσία . Το ερώτημα είναι ποιος αρνείται 

περισσότερο ενημέρωση . Έγινε τέτοια προσπάθεια να γίνει μία 

τηλεδιάσκεψη με το κεντρικό Τ.Ε.Ε. εδώ από τους 

αντιπροσώπους; Ο  Κώστας βεβαίως μπορεί να έχει 

προσωπικές σχέσεις ύστερα από τόσα χρόνια υπηρεσίας και 

να έχει ενημέρωση την οποία δεν αμφισβητώ . Σίγουρα βέβαια 

είναι ιδιαίτερα περίεργο να υπάρχει μία εισήγηση χωρίς 

συντάκτη . Δεν θέλω να πω πρωτοφανές , ιδιαίτερα περίεργο 

και θα ήταν ενδιαφέρον και για όλους μας να ακούσουμε αν 
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ισχύει κάτι τέτοιο , αν επιβεβαιώνεται  αλλά έχει σημασία που 

και ο Πρόεδρος επιβεβαίωσε , επανέλαβε αυτό που είπα και 

εγώ πριν ότι δεν τίθεται θέμα αλλαγής των τμημάτων , ούτε 

συζητείται , ούτε προωθείται Αυτό αποδείχτηκε από τις 

ενέργειες όλες του προηγούμενου εξαμήνου . 

 Τελευταίο που θέλω να αναφέρω και θα ήθελα 

παρακαλώ την επιβεβαίωση ή τη διάψευση είτε του Κώστα είτε 

της Ειρήνης οποίος είναι ο πιο, όποιος έχει περισσότερο 

εμβαθύνει πάνω στο ζήτημα. Αυτή η τροποποίηση ούτε μειώνει 

το υφιστάμενο προσωπικό, δίνει κατεύθυνση στο να μειωθεί , 

ούτε εμποδίζει την αύξησή του . Εδώ παρακαλώ μπορείτε να με 

ενημερώσετε πόσο είναι το προσωπικό , είναι τέσσερα  άτομα 

το μόνιμο προσωπικό ; 

 

ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:  Τέσσερα συν ένα με απόσπαση . 

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Τέσσερα συν ένα. Και στα πέντε άτομα νομίζω ότι 

δεν χάνεται  κανένα απολύτως δικαίωμα ούτε αυτό του...  

 

ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:  Εξακολουθεί να θεωρείται περιφερειακό 

τμήμα . 

 

ΧΩΡΑΦΑΣ: ... του επιδόματος . Α, ωραία !  

 

ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:  (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός 

μικροφώνου).  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Ωραία, μπράβο Κώστα  είσαι πάντα διαβασμένος 

και μας λύνεις τις απορίες .  

Όπως δηλαδή καταλαβαίνετε αυτό και το ζήτημα που αν 

θέλετε έχει σημασία και για την ουσία αλλά και για την 

ψυχολογία του προσωπικού το ζήτημα του επιδόματος και 

αυτό καλύπτεται με τις υφιστάμενες συνθήκες  του 

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.  και ασφαλώς και επειδή ... 

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
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ΧΩΡΑΦΑΣ:  Πέντε άτομα δεν είναι; Τέσσερα και ένα δεν είπες 

Κώστα;  

 

ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:  Και απλώς εξαιρούνται τα αποσπασμένα.  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Και είπες εξαιρούνται τα αποσπασμένα. Άρα...  

 

ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:  Και απλώς εξαιρούνται τα αποσπασμένα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε απάντησε στο 

ερώτημά σου πόσο είναι το προσωπικό . Όχι το τι σημαίνει με 

το νέο ... 

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Και στα δύο...  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει 

εκτός μικροφώνου).  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η διευκρίνιση της Προέδρου 

ισχύει.  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Συγγνώμη, η Πρόεδρος είπε κάτι για μείωση 

προσωπικού; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει 

εκτός μικροφώνου).  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Εντάξει, ωραία, ωραία. Πάντως σίγουρα από αυτό 

δεν εκπορεύεται κάποια μείωση προσωπικού και ίσα- ίσα αν 

τέλος πάντων υπάρχει ο αριθμός πέντε  λύνεται και το ζήτημα 

του επιδόματος.  

Όλα αυτά τα λέω χωρίς να, χωρίς να πω ποτέ ότι είμαι 

αντίθετος στο ψήφισμα  αλλά έχει σημασία η δευτερολογία που 

έγινε από όλους ώστε να αποσαφηνιστεί στη σωστή του βάση 

το θέμα . 
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Ευχαριστώ . 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε.  

 Υπάρχει άλλος να δευτερομιλήσει; Όχι.  

 Η εισηγήτρια, η Πρόεδρος.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Αν και ακούστηκαν αρκετά αλλά 

μάλλον πρέπει να δώσω κάποια στοιχεία για να μην μείνει 

τίποτα αδιευκρίνιστο . 

Καταρχήν ως προς την επαφή μας με το κεντρικό Τ.Ε.Ε.  

και τη συζήτηση και το τι δράσεις γίνανε από εδώ για να 

μπορέσουμε να έχουμε ενημέρωση από την πρώτη ημέρα που 

ανέλαβα εδώ ως Πρόεδρος πήρα τον Πρόεδρο τον Στασινό και 

ζήτησα να μιλήσουμε και ένα από αυτά τα θέματα που ήθελα 

να μιλήσουμε ήταν και ο Οργανισμός , το δεύτερο ήταν το 

κτίριο . Δεν είχε χρόνο να μιλήσει  μαζί μου , είπε ότι θα με 

πάρει, δεν με πήρε ποτέ μέχρι σήμερα . Όταν ανέβηκα στην 

Αθήνα στην κεντρική Αντιπροσωπεία τον συνάντησα  και του 

είπα για ποιο λόγο δεν μιλάμε  με τα περιφερειακά διότι εδώ ο 

στόχος ο δικός μας είναι ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές ή 

όποιες διαφορές να έχουμε μία όσο γίνεται καλύτερη 

συνεργασία με το κεντρικό Τ.Ε.Ε.  και προφανώς και με τον 

Πρόεδρο . Δεν μου απάντησε σε αυτό. Μου είπε βέβαια ότι θα 

λύσουμε το θέμα του κτιρίου και ως προς τον Οργανισμό είπε 

ότι είμαστε λαϊκιστές , ότι εκπορευόμαστε κομματικά και 

παρασυρόμαστε από τα άλλα τμήματα τα οποία έχουν 

αντιδράσει κατά καιρούς και ότι ζήτησε διαβούλευση , έχει 

ζητήσει τις απόψεις μας οι οποίες ουδέποτε στάλθηκαν . Και 

μάλιστα είπε ότι ενδεχομένως εγώ μπορεί να μην το ξέρω 

επειδή δεν ήμουνα τότε Πρόεδρος και μπορεί να κρύφτηκαν  

στα συρτάρια αυτά που έστειλε . Αυτό βέβαια διαψεύστηκε από 

τους άλλους Προέδρους που ήταν από την αρχή της θητείας 

ότι  ουδέποτε στάλθηκε μήνυμα στα περιφερειακά Τ.Ε.Ε.  

προκειμένου να γίνει διαβούλευση επί προτάσεων .  

Ένα άλλο θέμα είναι ότι ως Διοικούσα αυτό που είπα 

στην αρχή ότι έχει σταλεί σε όλους σας, στα  μέλη της 
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Αντιπροσωπείας η πρώτη-πρώτη επιστολή που στείλαμε 

κεντρικά και στον Πρόεδρο και στην υπηρεσία και στη 

Διοικούσα και στην Αντιπροσωπεία την κεντρική από την 

πρώτη κιόλας επιστολή ζητήσαμε σύσκεψη Προέδρων, δηλαδή 

ο Στασινός ο Πρόεδρος να καλέσει , έτσι είθισται γιατί δεν είναι  

θεσμοθετημένο όργανο αλλά επειδή δεν υπάρχει ουσιαστική 

αντιπροσώπευση και το έχουμε πει πολλές φορές από αυτό το 

βήμα, τουλάχιστον εγώ από το 2003 που είμαι εδώ συζητάμε 

για το θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με το πώς τα περιφερειακά 

θα μπορούν να έχουν αντιπροσώπευση ουσιαστική λοιπόν και 

από την πρώτη λοιπόν επιστολή έχουμε ζητήσει ομόφωνα ως 

Διοικούσα να γίνει Σύσκεψη των Προέδρων προκειμένου να 

συζητηθεί το θέμα . Το ζητήσαμε και στη δεύτερη. Αφού δεν 

λήφθηκε υπόψη ξανάρθε το θέμα , πάρθηκε απόφαση από την 

Διοικούσα με αυτή την πλειοψηφία την ισχνή τέλος πάντων και 

παρόλα αυτά δεν έγινε σύγκληση από τον Πρόεδρο . Όταν τον 

είδα στην Αντιπροσωπεία του είπα γιατί, γ ιατί πήγαμε να 

βρεθούμε από μόνοι μας.  Λέει γιατί βρίσκεστε από μόνοι σας;  

Λέω μα γιατί δεν μας καλείς.  Στείλαμε δεύτερη επιστολή , 

στείλανε όλα τα περιφερειακά ότι θέλουμε να γίνει μία 

σύσκεψη Προέδρων για να συζητήσουμε το θέμα και ο 

Πρόεδρος δεν μας κάλεσε ποτέ για να γίνει αυτή η ουσιαστική 

κουβέντα λοιπόν και εξακολουθεί να μη μας έχει καλέσει . 

Μέχρι και σήμερα τουλάχιστον πρόσκληση από το Στασινό γ ια 

να συζητήσουμε τα περιφερειακά που έχουν στείλει επιστολές , 

ξανά επιστολές , αποφάσεις , ψηφίσματα των Διοικουσών , των 

Αντιπροσωπειών συζήτηση καμία δεν έχει γίνει. Σε τέτοιο 

επίπεδο. Επίσης,  ένα θέμα λοιπόν είναι ότι αγνοούμε τα 

περιφερειακά,  δυστυχώς,  πολύ σημαντικό.  

Ένα δεύτερο θέλω να μείνω λίγο είναι ότι αυτό το κομμάτι 

της υποβάθμισης είναι καθαρά θεσμικό και δεν έχει καμία 

σχέση με διοικητική διαδικασία . Εννοείται ότι η υπηρεσία , 

καμία υπηρεσία δεν ξεκινά να φτιάχνει έναν Οργανισμό 

Εσωτερικής Λειτουργίας εάν δεν της έχει δοθεί η εντολή και η 

κατεύθυνση . Κανείς υπάλληλος δεν ξεκινάει  το πρωί και να πει 

εγώ θα αλλάξω σήμερα τον Οργανισμό της υπηρεσίας μου . 
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Είναι μία απόφαση την οποία την παίρνει η Διοί κηση , υπάρχει , 

λοιπόν υπάρχει μία διαδικασία η οποία γίνεται σε όλους τους 

Οργανισμούς , δεν γίνεται μόνο  στο Τ.Ε.Ε. Πράγματι ήταν 

απαίτηση μνημονιακή αλλά δεν ήταν όμως μόνο αυτό απαίτηση  

μνημονιακή. Δηλαδή δεν ήτανε, η απαίτηση η μνημονιακή είναι 

να στηθεί ο οργανισμός , δεν απαιτεί η μνημονιακή απαίτηση το 

πώς θα γίνει αυτός ο Οργανισμός . Επίσης έχει πάρα πολλά 

θεσμικά ατοπήματα σε σχέση και με την ίδια του τη σύνταξη 

αλλά δεν θα μπούμε τώρα σε αυτό . Έτσι ;  

Ένα άλλο θέμα που έβαλε ο Μιχάλης και θέλω να πω 

είναι ότι στη συζήτηση για το θεσμικό πλαίσιο πού το είχα 

παρουσιάσει εγώ τότε με τις προτάσεις που είχαν κατατεθεί 

είχε κατατεθεί πρόταση ότι να γίνουν , τα τμήματα να 

αντιστοιχηθούν με τις περιφέρειες. Υπάρχει κατατεθειμένη 

αυτή η πρόταση και ξανάρθε τώρα  στην Αντιπροσωπεία γιατί 

στην Αντιπροσωπεία που έγινε ...  

 

ΜΕΛΟΣ:  Από ποιον;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Είναι μια παράταξη , η παράταξη , η 

μια παράταξη από ΔΥΣΥΜ; Η ΔΥΣΥΜ την έχει κάνει αυτή την 

πρόταση η οποία την έφερε και τώρα και τη στηρίζει και λέει , 

έγινε τοποθέτηση τώρα στην κεντρική Αντιπροσωπεία . 

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Έγινε τοποθέτηση στην 

Αντιπροσωπεία και ότι εξακολουθεί να έχει αυτές τις θέσεις 

υπήρχε όμως και κατατεθειμένη στην παρουσίαση που είχα 

κάνει εδώ στην Αντιπροσωπεία για το θεσμικό πλαίσιο 

υπάρχει. Υπάρχει σαν πρόταση . Το αν υιοθετηθεί ή όχι είναι 

άλλη ιστορία , δεν έχει να κάνει με αυτό. Το αν, η υποβάθμιση 

καταρχήν που λέμε σε σχέση  με το να γίνει κάποιο, κάτι 

γραφείο δεν είναι η διοικητική υποβάθμιση , είναι και διοικητική 

γιατί στοιχειωδώς να ασχοληθεί κάποιος με τη δημόσια 

διοίκηση και να δει τη δομή και το πώς τελικά καλείται στην 



 Συνεδρίαση 7
η
  Τακτική 21

η ς
  Ιουνίου   2018       σελίδα   66 

 

ουσία ο Πρόεδρος και η Διοικούσα να παίξει το ρόλο της 

διοίκησης είναι προφανές αλλά αυτό στην ουσία είναι έμμεσος 

τρόπος αλλαγής του θεσμικού πλαισίου και εκεί πρέπει να 

μείνουμε. Δεν έχει να κάνει ούτε με τα χρήματα διότι  μόνο και 

μόνο η Γενική Διεύθυνση η δεύτερη που κάνουν αμέσως , 

αμέσως αλλάζει τελείως. Είναι τρεις φορές του τμηματάρχη . 

Δηλαδή δεν έχει νόημα να συζητάμε για τον προϋπολογισμό . 

Είναι καθαρά μία έμμεση αλλαγή θεσμικού πλαισίου και έτσι 

πρέπει να το δούμε . Ανεξάρτητα όμως και από το ό ,τι άλλο 

έχει πίσω του ή ακόμα και αν δεν έρθει τίποτα άλλο πίσω του 

αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιπαλέψουμε μία υποβάθμιση του 

τμήματος  που αν θέλουμε να την…  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Ναι , κλείνω . 

Εάν και θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι να συστρατευτούμε σε 

αυτό σε αντιστοιχία με την υπόλοιπη Ελλάδα και να 

προσπαθήσουμε να κρατήσουμε στην ουσία το θεσμικό 

πλαίσιο που ήδη υπάρχει και  να είμαστε εδώ και να το 

αλλάξουμε αλλά και πάλι η κατεύθυνση που κατά καιρούς έχει 

πάρει το δικό μας τμήμα είναι σε κατεύθυνση ενίσχυσης των 

περιφερειακών τμημάτων . Όλες τις συζητήσεις που έχουμε 

κάνει εδώ όλα τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι θέλουμε να 

ενισχυθούν τα περιφερειακά . Αυτή η αλλαγή που θέλει να γίνει 

τώρα είναι ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση . Είναι στην 

κατεύθυνση υποβάθμισης των περιφερειακών και η ενίσχυση 

του κεντρικού. Άρα ούτως ή άλλως ανεξάρτητα από το αν 

κάποιος συμφωνεί λίγο, διαφωνεί λίγο περισσότερο πιστεύω 

ότι θα πρέπει πραγματικά ομόφωνα και να δεσμευτούν και οι  

εκπρόσωποί μας εκεί , τέλος πάντων , τα μέλη της 

Αντιπροσωπείας γιατί δεν είναι εκπρόσωποί  μας να στηρίξουν 

αυτή την πρόταση . 

Ευχαριστώ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία , ολοκληρώθηκε η 

διαδικασία. Γνωρίζετε , το σχέδιο απόφασης έχει 

κυκλοφορήσει. Επί της διαδικασίας; Επί της διαδικασίας 

συνάδελφε Χωραφά ;  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Αναφέρθηκαν κάποια ζητήματα…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δεν ήταν προσωπικό θέμα , 

δεν ήταν προσωπικό το θέμα . Εξαντλήθηκε το θέμα , δόθηκε 

χρόνος, έχουν αναπτυχθεί όλα τα επιχειρήματα . Να 

προχωρήσουμε στην ψήφιση της απόφασης . 

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Όποιος θα ήθελε πάντως να συζητήσει εύκολα θα 

συζητούσε, γιατί εγώ…   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μα δεν ήταν δέκα λεπτά . Δεν 

ήταν δέκα λεπτά , ήταν έξι λεπτά ,  κρατούσα .  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός 

μικροφώνου).  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σε παρακαλώ συνάδελφε 

Χωραφά στη διαδικασία ειπωθήκανε πολλά επιχειρήματα.  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός 

μικροφώνου).  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία , λοιπόν, έχει κατατεθεί 

σχέδιο απόφασης . Ερωτάται το σώμα , κατ’ αρχήν είναι γνωστό 

σε όλους φαντάζομαι ναι έχει κοινοποιηθεί , υπερψηφίζει την 

απόφαση που περιλαμβάνει στο σχέδιο απόφασης  ως 

απόφαση  της Αντιπροσωπείας ;  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι , είναι μεγάλη, τρεις 

σελίδες είναι. Τρεις σελίδες είναι.  Τρεις σελίδες όμως είναι τα 

επιχειρήματα όπως εκφράστηκαν από την πλειοψηφία τους. 

Να μου επιτρέψετε να κάνω μία μετάφραση του σώματος . 

Εκφραστήκανε με την εξαίρεση της συναδέλφισσας της 

Φρυσάλη  υπήρξε ένα γενικότερο πλαίσιο πολιτικής και αν δεν 

κάνω λάθος τείνει προς την καταψήφιση ή αποχή , θα το 

μεταφράσει  στην πορεία, και ο συνάδελφος ο Χωραφάς έβαλε 

αστερίσκους αλλά όχι στην ουσία του. Το μεταφράζω σωστά ; 

Ωραία. Άρα το σώμα για την οικονομία της συζήτησης  το 

Σώμα υπερψηφίζει το σχέδιο απόφασης που είναι και η 

απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής; Όσοι συμφωνούν να 

σηκώσουν τα χέρια. Ωραία. Κατά; Μία κατά η συνάδελφος η 

Φρυσάλη. Αποχές, λευκά; Όχι.  

Επομένως κατά πλειοψηφία η συνέλευση εγκρίνει , η 

συνέλευση συγγνώμη , η Αντιπροσωπεία υπερψηφίζει το 

σχέδιο απόφασης . 

 Ευχαριστούμε.  
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ΘΕΜΑ 6ο 

 

Ψήφισμα από τη Δ.Κ.Μ. για την αδικαιολόγητη αύξηση 

φόρων στην ακίνητη περιουσία  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Στο επόμενο  θέμα. Έχει 

κατατεθεί το σχέδιο ψηφίσματος από την Δ .Κ.Μ. Το διαβάζω 

εάν δεν το έχετε διαβάσει . 

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Το μοίρασα Πρόεδρε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία,  επομένως το 

γνωρίζετε.     

  Το γνωρίζετε.  Είναι διαδικασία τοποθετήσεων , το ξέρω , 

δεν πάω παραπέρα. Απλώς λέω να μην το διαβάσω . Θέλετε  να 

το διαβάσω ή το όλοι θεωρείτε ότι είναι κτήμα των μελών; 

Τοποθετήσεις.  

Ωραία , εντάξει , το διαβάζω.  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το ίδιο είναι.  

 «Ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες η ΠΟΛ. 1113 με την 

οποία αναπροσαρμόζονται οι τιμές εκκίνησης ...». 

 

ΜΕΛΟΣ:   Το μικρόφωνο Πρόεδρε, το μικρόφωνο.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αφαιρώ την πρώτη 

παράγραφο που είναι, περιγράφει την παρούσα κατάσταση. 

Δεν έχει, δεν αλλοιώνει το νόημα.  

«Ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες η ΠΟΛ. 1113 με την 

οποία αναπροσαρμόζονται οι τιμές εκκίνησης  των ακινήτων 

στην ελληνική επικράτεια. Η αρχική απαίτηση της πολιτείας 

ήταν η εξίσωση των αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές και 

προήλθε λόγω της μεγάλης πίεσης από περιοχές της Αθήνας 



 Συνεδρίαση 7
η
  Τακτική 21

η ς
  Ιουνίου   2018       σελίδα   70 

 

όπου οι εμπορικές αξίες έχουν μειωθεί δραματικά κατά τη 

διάρκεια της κρίσης. Ακολουθήθηκε μια διαδικασία ανάθεσης 

σε πιστοποιημένους εκτιμητές και στη συνέχεια έλεγχος από 

επιτροπή πριν ψηφιστούν. Τα αποτελέσματα για το Νομό 

Λασιθίου ήταν η πολύ μεγάλη αύξηση των τιμών. Σε γενικές 

γραμμές το αποτέλεσμα είναι απαράδεκτο και θα εξηγήσουμε 

παρακάτω τους λόγους. Το τεράστιο πρόβλημα που 

δημιουργείται είναι η υπέρμετρη αύξηση των φόρων που 

εξαρτώνται από αυτές τις τιμές εκκίνησης και οι οποίοι είναι 

πολυάριθμοι. Ενδεικτικά αναφέρονται: ΕΝΦΙΑ, φόρους 

μεταβίβασης ακινήτων, φόρος κληρονομιάς, ΤΑΠ, ΦΠΑ 

νεοδμήτων κλπ. Οι αυξήσεις στο Νομό Λασιθίου είναι 

υπέρογκες. Στη Σητεία φτάνουν το 20%, στην Ιεράπετρα το 

31% και στον Άγιο Νικόλαο το 108%. Υπενθυμίζουμε την 

αναπτυξιακή υστέρηση του νομού και την έλλειψη υποδομών 

που όλοι οι φορείς αποδέχονται και τονίζουν. Στο Ηράκλειο το 

75% των ζωνών είχαμε μείωση ενώ στο Ρέθυμνο η αύξηση 

είναι μηδαμινή πλην μιας περιοχής, παραλία Ρεθύμνου. Στα 

Χανιά υπάρχουν επίσης αυξήσεις που  προσεγγίζουν τα 

επίπεδα του Νομού Λασιθίου. Καμία περιοχή της Ελλάδος δεν 

παρουσιάζει τις αυξήσεις του Δήμου Αγίου Νικολάου σε έκταση  

και εύρος. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί αυτή την 

υπέρογκη αύξηση των φόρων που πληγούν κατά κύριο λόγο τη 

μικρή και μικρομεσαία ακίνητη περιουσία. Επίσης, δεν έχει 

ζητηθεί από τους θεσμούς η αύξηση των εσόδων από τον 

ΕΝΦΙΑ. Ως λογικό συμπέρασμα θεωρούμε αυτονόητη τη 

μείωση των συντελεστών που διαμορφώνουν τις αντικειμενικές 

αξίες και τους λοιπούς φόρους (ΕΝΦΙΑ, κλπ. ). 

 Συνεπώς αιτούμαστε:  

Την άμεση επανεξέταση των τιμών τουλάχιστον στο Νομό 

Λασιθίου με σκοπό την  τροποποίηση της προαναφερόμενης 

ΠΟΛ. 1113.  

Την επανεξέταση, με σκοπό τη μείωση, όλων των 

συντελεστών που καθορίζουν  την αντικειμενική αξία και τους 

σχετικούς φόρους . 

Για τη Δ.Κ.Π. Μιχάλης Χωραφάς.».   



   σελίδα  71           ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ   ΤΟΥ    Τ.Ε.Ε. /Τ .Α.Κ.  

 

 Αυτό συνάδελφοι είναι το ψήφισμα.   

Υπάρχει μέλος της αντιπροσωπείας  που θέλει να 

τοποθετηθεί; Ωραία, τρείς. Ωραία, ο συνάδελφος ο Γιάννης. 

Γιάννη, ο συνάδελφος ο Αναγνώστου στο βήμα.   

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Δεν το είχα διαβάσει για αυτό με συγχωρείτε 

ζήτησα να διαβαστεί . Έτσι; Όμως αξίζει να αναφέρω , 

φαντάζομαι ότι έκανε αναφορά η Πρόεδρος στην ενημέρωση , 

απλά να το κάνω λίγο πιο αναλυτικά , αξίζει να αναφέρω ότι 

όντως στη συνάντησή μας με το Οικονομικό Επιμελητήριο 

συζητήθηκε το εν λόγω θέμα . Είπαμε να το βλέπαμε από 

κοινού τα δύο επιμελητήρια γιατί όντως η αύξηση είναι 

υπέρογκη. Δεν γνωρίζω αν όντως τα ποσοστά που 

αναγράφονται είναι τα ορθά , δεν το γνωρίζω. Έτσι; Γιατί δεν 

έχω μπει σε λεπτομέρειες όσον αφορά τη συγκεκριμένη 

απόφαση όμως συμφωνώ στο γενικό πλαίσιο . Επομένως είμαι 

θετικός σε ένα τέτοιο ψήφισμα . 

Αυτά.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, η συνάδελφος η 

Φρυσάλη.  

 

ΦΡΥΣΑΛΗ:  Συνάδελφοι αδιαμφισβήτητα ο ΕΝΦΙΑ είναι ένα 

αντιλαϊκό μέτρο που έρχεται να προστεθεί σε όλα τα υπόλοιπα  

τα οποία έχουν ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια . Κανείς δεν 

μπορεί να το αρνηθεί αυτό . Σίγουρα είμαστε κατά της νέας 

διάταξης που πάει να περάσει αλλά και πάλι αναγκάζομαι να 

επαναληφθώ γιατί πάλι το βλέπουμε μεμονωμένα. Δεν είναι 

μόνο ούτε ο Νομός Λασιθίου , είναι ένα πρόβλημα το οποίο 

πλήττει όλη την Ελλάδα αφ’ ενός και αφ’ ετέρου δεν είναι το 

μόνο αντιλαϊκό μέτρο. Εγώ λοιπόν προτείνω αντί αυτού του 

ψηφίσματος να κατεβάσουμε ένα ψήφισμα όπου θα 

καταγγέλλουμε όλα τα αντιλαϊκά μέτρα που έχουν ψηφισ τεί 

τόσο από την τωρινή όσο και από τις προηγούμενες 

κυβερνήσεις.  

 Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο 

Χωραφάς.  Μετά ο συνάδελφος ο Μπάκιντας και επειδή φοράω 

και την κοντή σκάλα των γυαλιών μου ... Α, ωραία, εντάξει. 

Ωραία .  Εκεί στην παρέα του Γιάννη, του Αντώνη σήκωσε 

κανείς  το χέρι; Επειδή φοράω την κοντή σκάλα των γυαλιών...   

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Και ο Κώστας.   

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Ήθελα να, φαντάζομαι ότι οι τιμές εκκίνησης που 

αναφέρονται είναι οι τιμές ζώνης ...   

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Ναι , ο σωστός ο όρος είναι τιμές εκκίνησης 

Έτσι λέγονται τώρα.  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Έτσι λέγονται τώρα ; 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Πάντα έτσι λέγονται, πάντα .  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Τέλος πάντων . 

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Εντάξει , okay. Δεν είναι έτσι ακριβώς αλλά  τέλος 

πάντων, εντάξει .  Ναι, λοιπόν,  επειδή υπολογίζω 

αντικειμενικές ξέρω ποια είναι, εντάξει. Λοιπόν, όλες μαζί 

αναφέρονται ως τιμές εκκίνησης ,  

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Αυτά που γράφονται στον πίνακα τώρα στην 

ΠΟΛ. είναι τιμές εκκίνησης.  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Okay, ωραία , αυτό  που δεν ξέρω, έριξα μία πολύ 

γρήγορη ματιά στις τιμές του Ηρακλείου , μου φάνηκαν περίπου 

ίδιες οι προηγούμενες και ίσως είδα και κάτι χαμηλότερο. Δεν 
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ξέρω όμως ούτε , δεν το μελέτησα, δεν το διάβασα πολύ και 

δεν ξέρω ούτε αν άλλαξαν  σαν συντελεστές εμπορικότητας , αν 

άλλαξαν άλλα πράγματα ή αν είναι όλα τα ίδια αυτά ή αν 

άλλαξε η τιμή οικοπέδου κ.λ.π. όλα αυτά που υπάρχουνε , τιμή 

εκκίνησης οικοπέδου κ.λ.π.  Τέλος πάντων , εντάξει για να 

υπολογίσεις μία αντικειμενική αξία υπάρχουνε… Είκοσι  

συντελεστές , έτσι . η τιμή ζώνης είναι αυτή που έχει ας πούμε 

2.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, τα αλλά λέγονται με 

διάφορους άλλους τρόπους . Δεν έχει σημασία , για αυτό το 

πράγμα μιλάμε , κατανοητό . Αυτό λοιπόν που λέω είναι ότι δεν 

ξέρω αν πρέπει να κάνουμε παρέμβαση ακόμα μεγαλύτερη ή 

να αναφερθούμε και στα του Ηρακλείου ή αν αυτά τα νούμερα 

είναι έτσι για τον Άγιο Νικόλαο, για το Λασίθι κ.λ .π. και αν 

μπορούμε δηλαδή , αν ξέρουμε και είμαστε έτοιμοι να πούμε 

συγκεκριμένα νούμερα που λέει τώρα αυτό εδώ . Δηλαδή τα 

ξέρουμε αυτά ότ ι ισχύουν; 

Εγώ συμφωνώ ως προς την αρχή. Έτσι; Δηλαδή 

συμφωνώ να πούμε ότι επειδή το έχω ακούσει από πολλούς 

και το θεωρώ δεδομένο ότι στον Άγιο Νικόλαο υπάρχει μία 

υπέρμετρη αύξηση δεν μπορώ να πω ... 

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Δεν μπορώ να πω για τα συγκεκριμένα νούμερα 

αυτό και επίσης συμφωνώ και στο αίτημα για την επανεξέταση 

με σκοπό  τη μείωση όλων των συντελεστών που καθορίζουν 

την αντικειμενική αξία και τους ειδικούς φόρους. Έτσι.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος ο Κώστας ο 

Χαμηλοθώρης.  

 

ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:  Παρότι πριν είχαμε μία μικρή αντιδικία με το 

συνάδελφο τον Χωραφά θα έρθω να πω ότι πράγματι ακόμη 

και στη δημόσια τηλεόραση έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην 

υπέρμετρη αύξηση των τιμών στο  Λασίθι και στα Χανιά σε 

σχέση με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα που υπήρχαν 
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αυξομειώσεις περίπου  ας το πούμε στα πλαίσια του ανεκτού 

στο Λασίθι και στα Χανιά τα πράγματα απογειώθηκαν οπότε 

ακόμη και αν υπάρχουν μικροδιαφορές σε ποσοστά Γιάννη ή 

αν είναι ακριβή τα νούμερα που εγώ δεν έχω κανένα λόγο να 

αμφισβητήσω το Μιχάλη το Χωραφά πράγματι κάτι τέτοιο 

συμβαίνει. Και σε αυτή την περίοδο τουλάχιστον είναι πλήγμα 

και για την κτηματαγορά στις περιοχές αυτές και για την 

υπόλοιπη αγορά όχι μόνο των μεταβιβάσεων αλλά και 

οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τις αντικειμενικές αξίες . Προς το 

παρόν μάλλον φαίνεται ότι δεν  επηρεάζει τα πρόστιμα των 

αυθαιρέτων. 

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:  Προς το παρόν φαίνεται να μην τα 

επηρεάζει .  

Θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να το στηρίξουμε κάτι 

τέτοιο γιατί έχει διακεκριμένα πλήγματα στα Χανιά και στο 

Λασίθι και επειδή εμάς η αρμοδιότητά μας σταματάει εδώ  

θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να το στηρίξουμε . 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι, ο συνάδελφος ο Σχοινάς 

ο Γιάννης θα τοποθετηθεί.  Συνάδελφος Σχινάς Γιάννης να 

μπορούμε να τον ελέγχουμε.   

 

ΣΧΙΝΑΣ:  Λοιπόν, ενώ δεν υπάρχει καμία διαφωνία στην όλη  

λογική και στο αποτέλεσμα, στην πρόταση εγώ πιστεύω ότι 

υπάρχει ένα θεματάκι ως προς τη σοβαρότητά μας αν 

στείλουμε ένα τέτοιο κείμενο . Τα έσοδα , περίμενε ,  δεν θέλω , 

δεν είναι παρεξηγήσιμο αυτό που θα πω , τα έσοδα από τον 

ΕΝΦΙΑ είναι συγκεκριμένα . Άρα αν ζητάς μείωση κάπου δεν 

μπορείς να ζητάς  μόνο τη μείωση αυτή , πρέπει να ζητήσεις 

επανεξέταση του ΕΝΦΙΑ γενικά . Όταν ο άλλος στον 

προϋπολογισμό , ο άλλος είναι ο Υπουργός Οικονομικών ; Δεν 

ξέρω ποιος εντάσσει  έσοδα, τάδε  ποσά δεν μπορείς να ζητάς 

μόνο αυτό ...  
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ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΣΧΙΝΑΣ:  Δεν διαφωνώ καθόλου ,  δεν είναι λογική η αύξηση το 

100%. Δεν είναι λογική . Όμως σαν Τ.Ε.Ε.  πιστεύω ότι πρέπει 

να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στην έκφρασή μας.  Δεν ξέρω 

αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω , αυτό λέω . 

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΣΧΙΝΑΣ:  Ίσως λεκτική , δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτή τη 

στιγμή αλλά η τελευταία παράγραφος ας πούμε ίσως και στην 

πρόταση  «να γίνει γενική επανεξέταση στις περιοχές που 

παρουσιάζουν τέτοια ποσοστά αύξησης». Δηλαδή  θέλω να με 

καταλάβετε προηγουμένως ... 

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΣΧΙΝΑΣ:  Γενικά στις περιοχές . Θέλω να καταλάβετε 

προηγουμένως λέγαμε ότι υποβαθμιζόμαστε από το κεντρικό  

Τ.Ε.Ε. Εγώ πιστεύω ότι ενώ είναι πάρα πολύ σωστό το 

ψήφισμα , υποβαθμίζουμε εμείς τον εαυτό μας με ένα τέτοιο 

κείμενο . Όχι , το κείμενο , η πρόταση σου λέω είναι σωστή . 

Εντάξει;  Θέλω να με καταλάβετε παιδιά , συγγνώμη, δεν θέλω 

να χαλάσω το καλό κλίμα .  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Γιάννη εγώ κατ’ αρχήν εγώ ο ίδιος το έφερα αυτό 

και έδωσα παραδείγματα για να γίνουν κατανοητά κάποια 

πράγματα γιατί όταν μιλούμε με νούμερα τότε γίνεται καλύτερα 

κατανοητό κάτι. Αν ερχόμουνα να πω ότι αυξήθηκαν στον Άγιο 

Νικόλαο και πόσο αυξήθηκαν κ.λ .π. Ίσως, ίσως για το κύρος 

του εγγράφου γιατί σε αυτό αναφέρεσαι να έπρεπε να 

απαλείψουμε το τι γίνεται ας πούμε στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, 

στο Ηράκλειο. Δηλαδή να μην μπούμε στη διαδικασία 
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σύγκρισης με τους άλλους νομούς. Ίσως να πρέπει να τις 

αφαιρέσουμε αυτές τις προτάσεις, να κρατήσουμε μόνο αυτ ά 

του Νομού Λασιθίου και το αίτημά μου καταλήγει σε αυτό εκτός 

αν θέλεις να το διευρύνουμε και να πούμε να εξετασθεί και σε 

άλλες περιοχές της χώρας αλλά εμείς είμαστε Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.  

οπότε δεν ξέρω τι νόημα έχει να μιλήσουμε για τις άλλες 

περιοχές της χώρας .  

Οπότε με βάση αυτό που είπες και δεδομένο ότι αν 

κατάλαβα καλά δεν προτάθηκε κάποια άλλη συμπλήρωση θα 

πρότεινα να αφαιρεθεί από το κείμενό μου η πρόταση που λέει 

στο Ηράκλειο στο 75% των ζωνών είχαμε μείωση ενώ στο 

Ρέθυμνο η αύξηση είναι μηδαμινή πλην μιας περιοχής και στα 

Χανιά υπάρχουν επίσης αυξήσεις που προσεγγίζουν τα 

επίπεδα του Νομού Λασιθίου. Να κρατήσουμε όλα τα 

υπόλοιπα. Δηλαδή τις αυξήσεις μέσα στο Νομό Λασιθίου, το 

ότι καμία περιοχή της Ελλάδος δεν παρουσιάζει τις αυξήσεις 

του Δήμου Αγίου Νικολάου σε έκταση και εύρος.  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Όταν λέω σε έκταση εννοώ ότι η αύξηση ήτανε σε 

όλους ανεξαιρέτως τους οικισμούς και την πόλη και το εύρος 

με βάση τα ποσοστά που σας έδωσα. Το ποσοστό βέβαια αυτό 

διάλεξα το μεγαλύτερο είναι ένα,  σε ένα οικισμό αλλά το πιο 

σημαντικό είναι ότι μέσα στην πόλη όλη η επέκταση του Αγίου 

Νικολάου έχει 54% αύξηση που είναι μια πολύ μεγάλη έκταση 

και ένα τμήμα του παλιού σχεδίου  έχει 63, 64; Κάπου εκεί. 

Δηλαδή πραγματικά υπέρογκες αυξήσεις. Δεν θέλω τώρα να 

κάτσω να σας αναλύσω τη διαδικασία πώς έγινε και ποιοι 

φταίνε , δεν έχει νόημα  αυτό. Νομίζω ότι αυτό που αιτούμαστε 

έχει  το νόημα .   

  

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Καλούμε το....  
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ΜΕΛΟΣ:  Την Κυβέρνηση να επανεξετάσει το  θέμα.  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Την Κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο, 

Υπουργό...  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Ναι, καλούμε τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών 

μάλλον, καλούμε τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών και να 

συζητήσουμε αν συμφωνούμε και το που πρέπει να σταλεί. 

Μάλλον μόνο εκεί ή να κάνουμε κα ι κάποια κοινοποίηση και 

κάποια κοινοποίηση κάπου ας πούμε να φανεί ότι είχαμε 

κάποια δράση;   

 Αυτά, ευχαριστώ.   

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, επομένως μετά τις 

διευκρινίσεις που ακουστήκανε από όλους τους ομιλητές 

υπάρχει - για το κείμενο - υπάρχει κάποια τροποποίηση 

συγκεκριμένα να προστεθεί ή να αφαιρεθεί  πριν το 

διαμορφώσουμε πως τελικά; Ωραία, εντάξει.  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έχετε κάνει σχέδιο 

εγγράφου ; 

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Κάντε μια μικρή...  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Να πω λίγο Μιχάλη, να πω λίγο για 

το κείμενο.  
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Νομίζω ότι σε σχέση με το , κατ’ αρχήν από ότι φαίνεται 

ισχύει αυτό οπότε δεν τίθεται θέμα αλλά σε σχέση με το 

κείμενο λέει κάποια πράγματα που εγώ δεν νομίζω ότι 

μπορούμε να τα πούμε γιατί δεν τα ξέρουμε . Δηλαδή  κατ’ 

αρχήν λίγο πριν από το συνεπώς αιτούμαστε όλη αυτή η 

παράγραφος ...  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να φύγει αυτή.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  ... είναι λίγο , δηλαδή «θεωρούμε 

ότι  η κυβέρνηση δεν επιθυμεί αυτή την υπέρογκη αύξηση των 

φόρων που πλήττουν κατά κύριο λόγο τη μικρή και τη 

μικρομεσαία ακίνητη περιουσία». Επίσης, «δεν έχει ζητηθεί 

από τους θεσμούς η αύξηση των εσόδων από τον ΕΝΦΙΑ. Ως 

λογικό συμπέρασμα...». Αυτό δεν το ξέρουμε. Δηλαδή εγώ 

νομίζω .... 

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:   (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός 

μικροφώνου)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Ότι δεν έχει ζητηθεί από τους 

θεσμούς η αύξηση των εσόδων  ή ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί 

την αύξηση των φόρων ή ότι...  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Το λογικό συμπέρασμα.  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Λοιπόν, άρα εγώ νομίζω ότι 

μπορούμε λοιπόν να φύγει αυτό, νομίζουμε τέλος πάντων ότι 

αυτό μπορεί να φύγει, δηλαδή η εκτίμηση για το τι θέλει η 

κυβέρνηση και για το εάν το θέλει αυτό και οι θεσμοί και τι 

θέλουνε δεν το έχουμε. Μπορούμε να σβήσουμε το ότι έγινε , 

ψηφίστηκε αυτή η ΠΟΛ.,  ψηφίστηκε και ότι αυτό δημιουργεί 
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αυτό που λέει εδώ για το Λασίθι μια μεγάλη αύξηση και ότι 

αυτό εννοείται ότι συμπαρασέρνει και τους φόρους που είναι 

μεγάλοι και ότι  εμείς θεωρούμε αυτονόητο να μειωθούνε και 

καλούμε την επανεξέταση των τιμών στο Λασίθι . Αυτό που λέει 

εδώ.  Δεν ξέρω, για το Ηράκλειο το είπε και ο Κώστας , δεν 

ξέρω αν έχουμε τέτοια , δεν το έχουμε δει αυτό αλλά αν είνα ι 

δεδομένο ότι στο Λασίθι είναι πάνω από 100% εντάξει. Αυτό.  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Ο Κώστας επιβεβαίωσε αυτό που λέω αλλά…, (δεν 

αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να συνοψίσω;  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:   Για τα Χανιά δεν έχει και πολύ νόημα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Δεν έχει νόημα.  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Εντάξει, άλλο. Σαν ενημέρωση και 

εισαγωγή του θέματος. Αλλά σαν ψήφισμα νομίζω με βάση 

αυτές τις παρατηρήσεις να το δεις Μιχάλυη.    

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι, επομένως το ψήφισμα 

κατατείνει ως εξής η πρόταση . Η πρώτη παράγραφος 

παραμένει ως έχει γιατί έτσι και αλλιώς περιγράφει  το πλαίσιο 

μέσα στο οποίο γίνεται . Το αποτέλεσμα για το Νομό Λασιθίου 

ήτανε πολύ μεγάλη αύξηση τιμών , σε γενικές γραμμές το 

αποτέλεσμα είναι απαράδεκτο και θα εξηγήσουμε τους λόγους . 

Το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται είναι η υπέρμετρη 

αύξηση των φόρων . Ενδεικτικά αναφέρονται ΕΝΦΙΑ, φόροι 

κ.λπ.  Οι  αυξήσεις  στο Νομό Λασιθίου είναι υπέρογκες. Στη 

Σητεία φτάνουν το 20%, στην Ιεράπετρα το 31 και στον Άγ ιο 

Νικόλαο το 108.  

 

ΜΕΛΟΣ:  Σε καμία περιοχή της Ελλάδος δεν παρουσιάζει ... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι, καμία περιοχή της 

Ελλάδος δεν παρουσιάζει τις αυξήσεις του Δήμου Νικολάου σε 

έκταση και σε εύρος . 

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:  Πρόεδρε συγγνώμη, γιατί δεν λέμε υπενθυμί ζομε 

την αναπτυξιακή υστέρηση του νομού;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το είπα.  

 

ΜΕΛΟΣ:  Μέσα είναι.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το είπα.  

 

ΜΕΛΟΣ:  Ναι.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το είπα, εννοείται.  

Ως λογικό συμπέρασμα θεωρούμε αυτονόητη τη μείωση 

των συντελεστών που διαμορφώνουν τις αντικειμενικές αξίες 

και τους σχετικούς όρους . Συνεπώς καλούμε την κυβέρνηση 

στην άμεση επανεξέταση των τιμών τουλάχιστον στο Νομό 

Λασιθίου με σκοπό την τροποποίηση της προαναφερόμενης 

ΠΟΛ. και την επανεξέταση με σκοπό τη μείωση όλων των 

συντελεστών που καθορίζουν και την αντικειμενική αξία και 

τους σχετικούς φόρους . 

Με την πρόταση που διαμορφώθηκε αυτή τη στιγμή 

Συμφωνεί  το Σώμα; 

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Υπέρ (είκοσι έξη, το νούμερο 

δεν αναφέρθηκε από τον πρόεδρο, υπάρχει όμως στις 

σημειώσεις του γραμματέα της συνεδρίασης) , κατά  …., αποχές 

ή λευκά. Η συνάδελφος η Φρυσάλη  (λευκό) .  

 

ΜΕΛΟΣ:  Λευκό ε; Λευκό ή αποχή.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Γιάννη λευκά; Πού  ήσουνα;  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι, σε όλα τα υπόλοιπα 

ήσουνα παρών, ωραία.  

 Κατά πλειοψηφία το ψήφισμα και εγκρίνεται.  

 Και μετά την ολοκλήρωση του ψηφίσματος λύεται η 

αποψινή συνεδρίαση.  

Ευχαριστούμε συνάδελφοι, καλό βράδυ.   

  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  



  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Πρεβελάκη & Γρεβενών, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ: (+30) 2810 342520  - Fax: (+30) 2810 281128 

e-Mail: teetak@tee.gr  -  URL: http://www.teetak.gr 

 

Π Ρ Ο ΣΚ Λ Η ΣΗ  ΣΥ Ν ΕΔ ΡΙ ΑΣ Η Σ  « Α»  

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

Σας καλούμε στην 7η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος, 

την 21η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30’ 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. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού χρήσης 2017, Προϋπολογισμού 2018 

5. Εσωτερικός Οργανισμός Λειτουργίας ΤΕΕ. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στη συνεδρίαση της 22ας Ιουνίου 2018, η 

συνεδρίαση θα επαναληφθεί την 25η Ιουνίου 2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 

19:30’ 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 

- Συντονίστρια Αποκ. Διοίκησης Κρήτης 

- Μέλη Πειθαρχικού Συμβουλίου μελών ΤΕΕ/ΤΑΚ 

Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου ΤΕΕ/ΤΑΚ 

- Σύλλογοι Μηχανικών 

- Εκπρόσωποι Παρατάξεων ΤΕΕ/ΤΑΚ 

- Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ 

Εσωτερική Διανομή: 

- Γραφείο Μηχανικών 

- Χρονολογικό αρχείο 

- Φάκελος Α…… 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

 

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 
 

 

Ηράκλειο, 11-06-2018 

Αρ. Πρωτ.:  1276 

Προς: 

Μέλη της Αντιπροσωπείας 

ΤΕΕ/ΤΑΚ 
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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 18-01-2018 ως 20/06/2018 

στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας στις 21-06-2018 
 
 
Η προηγούμενη τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας  πραγματοποιήθηκε στις 17-01-2018 ενώ στις 
07-05-2018 πραγματοποιήθηκε Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας με θέμα: 
 
1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Αντιπροσωπείας του Τμήματος 
2. Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γ. Γραμματέα της Δ.Ε. του Τμήματος 
 
Α. Συνεδριάσεις Δ.Ε. 
 
Η.Δ. της Δ.Ε. 18-01-2018:  

1. Ανακοινώσεις – Εκπροσωπήσεις 
                  Εισηγητής: Ι. Χαρωνίτης, Πρόεδρος Δ.Ε. 

2. Θέματα αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κρήτης 
                  Εισηγήτρια: Ειρ. Βρέντζου, Γεν. Γραμ. Δ.Ε. 

3. Θέματα υποστελέχωσης Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου 
                  Εισηγητής: Κων. Μπάκιντας, Αντιπρόεδρος Δ.Ε. 

4. Θεσμικό Πλαίσιο Τ.Ε.Ε. 
                  Εισηγητής: Κων. Μπάκιντας, Αντιπρόεδρος Δ.Ε. 

5. Ζητήματα Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ για θέματα του Ν.4495/2017 «Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και 
άλλες Διατάξεις» 

                  Εισηγητής: Κων. Μπάκιντας, Αντιπρόεδρος Δ.Ε. 
6. Μελέτη Παλαιάς Πόλης Ηρακλείου 

                  Εισηγήτρια: Ειρ. Βρέντζου, Γεν. Γραμ. Δ.Ε. 
7. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΟΛΗ Α.Ε. για Τεχνικό Σύμβουλο 

                  Εισηγητές: Κων. Μπάκιντας, Αντιπρόεδρος Δ.Ε., Χ. Χατζηβασίλης Πρόεδρος ΣΑΤΜ Κρήτης 
         Εκτός ημερησίας εισήχθηκε το θέμα της οδικής ασφάλειας με εισηγήτρια τη συν. Μαρία Σίτη μέλος της ‘’Α’’ και της ΜΕ 6: Μόνιμη  
         Επιτροπή Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Έργων & Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού. 
  
 
Η.Δ. της Δ.Ε. 07-02-2018:  

1. Ανακοινώσεις – Εκπροσωπήσεις 
                  Εισηγητής: Ι. Χαρωνίτης, Πρόεδρος Δ.Ε. 

2. Εκπρόσωποι ΤΕΕ ως «διαρκή μέλη» σε επιτροπές διαγωνισμών για Έργα, Μελέτες και Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών 
σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
Εισηγήτρια: Ειρ. Βρέντζου , Γε. Γραμματέας Δ.Ε. 

3. Συγκρότηση Μονίμων Επιτροπών ΤΕΕ/ΤΑΚ για την τριετία 2017-20. 
Εισηγητές: Κ. Μπάκιντας, Αντιπρόεδρος Δ.Ε. Δ. Ρομπογιαννάκης μέλος Δ.Ε. 

 
Η.Δ. της Δ.Ε. 08-03-2018:  

1. Ανακοινώσεις – Εκπροσωπήσεις 
                  Εισηγητής: Ι. Χαρωνίτης, Πρόεδρος Δ.Ε. 

2. Αποστολή Καταλόγου Υπόχρεων για Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) για 
το έτος 2018 προς την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή. 

                  Εισηγητές: Κ. Χαμηλοθώρης, Αν. Προϊστάμενος, Μ. Φουναργιωτάκη, Υπάλληλος του Τμήματος 
3. Σχέδιο Οργανισμού ΤΕΕ 

                  Εισηγητές: Ειρ. Βρέντζου, Γεν. Γραμ. Δ.Ε., Κ. Χαμηλοθώρης, Αν. Προϊστάμενος Τμήματος 
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4. Προβλήματα από την εφαρμογή των παρ. 9, 10 του άρθρου 116 του Ν.4495/2017 
                  Εισηγητές: Δ. Ρομπογιαννάκης, μέλος Δ.Ε., Ι. Αναγνώστου, Π.Μ. 

5. Προβλήματα στην υλοποίηση του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» 
                  Εισηγητές: Δ. Ρομπογιαννάκης, μέλος Δ.Ε., Ι. Αναγνώστου, Π.Μ. 
 
Η.Δ. της Δ.Ε. 28-03-2018:  

1. Ανακοινώσεις – Εκπροσωπήσεις 
Εισηγητής: Ι. Χαρωνίτης, Πρόεδρος Δ.Ε. 

2. Προβλήματα από την εφαρμογή του Ν. 4495/2017 
Εισηγητής: Κ. Μπάκιντας Αντιπρόεδρος Δ.Ε. 

3. Εφαρμογή του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Έργων και Μελετών 
Εισηγητής: Ειρ. Βρέντζου, Γεν. Γραμματέας Δ.Ε. 

4. Διοργάνωση επερίδας με θέμα το ΒΟΑΚ στο Λασίθι 
Εισηγητές: Δ. Ρομπογιαννάκης, μέλος Δ.Ε., Γ. Καφετζάκης Πρόεδρος Ν.Ε. Λασιθίου. 
 

Η.Δ. της Δ.Ε. 26-04-2018:  
1. Ανακοινώσεις - Εκπροσωπήσεις 

Εισηγητής: Ι. Χαρωνίτης, Πρόεδρος Δ.Ε. 
2. Προβλήματα από την εφαρμογή του Ν.4495/2017, Ομάδα Εργασίας 

Εισηγητής: Κ. Μπάκιντας, Αντιπρόεδρος Δ.Ε. 
3. Οργανισμός ΤΕΕ 

Εισηγήτρια: Ειρ. Βρέντζου, Γεν. Γραμ. Δ.Ε. 
 

Η.Δ. της Δ.Ε. 16-05-2018:  
1. Ενημέρωση - Εκπροσωπήσεις 

Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε. 
2. Ειδική Προσαύξηση 

Εισηγητής : Ιωάννης Αναγνώστου, Αντιπρόεδρος Δ.Ε. 
3. Σύμβαση ανάθεσης έργου για τη Στελέχωση των «Ομάδων Έρευνας και Καταγραφής Πεδίου» στα πλαίσια της υλοποίησης της 

προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ηρακλείου για την Πράξη: «Αναβάθμιση αξιόλογου Οικιστικού και Μνημειακού 
αποθέματος του Δ. Ηρακλείου». 
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε. 

4. Σύμβαση ανάθεσης έργου για τη στελέχωση της Ομάδας Εργασίας υποστήριξης του έργου της Δ.Ε. και της αρμόδιας Επιτροπής του 
ΤΕΕ/ΤΑΚ για θέματα εφαρμογής του Ν. 4495/2017.  
Εισηγητής : Κώστας Μπάκιντας, μέλος Δ.Ε. 

5. Πάρκο Γεωργιάδη 
Εισηγήτές : Εύα Κοκκινίδου , μέλος Δ.Ε. , Ιωάννης Σχινάς, Γ.Γραμματέας ‘’Α’’ 

6. Νομαρχιακή Λασιθίου 
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε. 

 
Η.Δ. της Δ.Ε. 30-05-2018:  

1. Ενημέρωση – Εκπροσωπήσεις. 
         Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε. 
2. Απολογισμός-Ισολογισμός χρήσης 2017, Προϋπολογισμός 2018 
         Εισηγητές : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε., Τατιάνα Δανασή, στέλεχος ΤΕΕ/ΤΑΚ. 
3. Σύμβαση ανάθεσης έργου για τη Στελέχωση της «Ομάδας Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Υποστήριξης» στα πλαίσια της 

υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ηρακλείου για την Πράξη: «Αναβάθμιση αξιόλογου Οικιστικού και 
Μνημειακού αποθέματος του Δ. Ηρακλείου» και κατανομή της δαπάνης στα μέλη της παραπάνω ομάδας καθώς και στα μέλη 
των Ομάδων Έρευνας και Καταγραφής Πεδίου. 

         Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε. 
4. Σύλλογοι Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης. 
         Εισηγήτρια: Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε. 
 

Η.Δ. της Δ.Ε. 14-06-2018:  
 
1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις. 

Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε. 
2. Εκπρόσωποι ΤΕΕ/ΤΑΚ στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής. 

Εισηγήτρια: Ευαγγελία (Εύα) Κοκκινίδου,  μέλος Δ.Ε. 
3. Συνοπτικός Διαγωνισμός με αρ. πρωτ. 2574/16-05-2018 με τίτλο: « Μελέτη πραγματογνωμοσύνης για τις ανταλλάξιμες εκτάσεις 

ιδιοκτησίας Δημοσίου της περιοχής Πετρά Δήμου Σητείας». 
Εισηγητής : Κωνσταντίνος Μπάκιντας, μέλος Δ.Ε. 

4. Ορισμός υπευθύνων από τη Δ.Ε. στις Μόνιμες Επιτροπές ΤΕΕ/ΤΑΚ. 
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε., Ιωάννης Αναγνώστου Αντιπρόεδρος Δ.Ε. 

5. Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR). 
Εισηγητές : Ιωάννης Αναγνώστου, Αντιπρόεδρος Δ.Ε. , Δημήτριος Ρομπογιαννάκης Γεν. Γραμματέας Δ.Ε. 



 3

6. Επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΚ για το Προβάδισμα των κατηγοριών μετά την έκδοση της εγκυκλίου από τον Υπουργό Εσωτερικών (ΑΔΑ: 
Ω59Ρ465ΧΘ7-Υ4Ι). 
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε. 

7. Επιστολή στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για τη βεβαίωση Σ.ΕΠ.Ε. 
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε. 

8. Επιμελητές και Μέλη Μόνιμων Επιτροπών ΤΕΕ/ΤΑΚ 
Εισηγήτρια: Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε. 

 
Β. Οργάνωση, Υποδομή Τμήματος 
 
 Συντάχτηκαν πρωτόκολλα καταστροφής και απομακρύνθηκαν έπιπλα, κατασκευές, μηχανήματα και συσκευές 

που δεν ήταν πλέον σε χρήση και λειτουργία. 
 Αλλάχθηκε η κλειδαριά και δόθηκε κλειδί σε όλα τα μέλη της Δ.Ε. και στα μέλη του Προεδρείου της 

Αντιπροσωπείας. Επίσης δόθηκε κλειδί στην υπάλληλο του συλλόγου εργοληπτών Νομού Ηρακλείου που 
φιλοξενούμε στα γραφεία του τμήματος .  

 Αποφασίστηκε να προκηρυχθεί διαγωνισμός για λογότυπο του τμήματος. 
 Στάλθηκε αίτημα στο  ΤΕΕ για ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων (α.π. οικ.1205/01-06-2018). 

 Επικαιροποιήθηκε η επιτροπή ηλεκτρονικών κληρώσεων του τμήματος: 
1. Ειρήνη Βρέντζου 
2. Κωνσταντίνος Χαμηλοθώρης  
3. Μαρία Φουναργιωτάκη  
Αναπληρωματικοί: 
1. Ιωάννης Αναγνώστου 
2. Παναγιώτα Ιωαννίδη 
3. Τατιάνα Δανασή 

 Αποστολή του με αρ. πρωτ. οικ. 1238/06-06-2018 εγγράφου μας προς το ΤΕΕ με θέμα την αποκατάσταση 
βλαβών του κτιρίου και με όλο το ιστορικό και για να δοθεί η έγκρισή της Δ.Ε. του ΤΕΕ προκειμένου να 
προχωρήσουμε στην προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Κρήτης για την υλοποίηση του έργου. 

 Αποστολή του με αρ. πρωτ. 1043/25-05-2018 εγγράφου προς ΤΕΕ με θέμα ‘’Συγκέντρωση Στατιστικών 
Στοιχείων Πειθαρχικών Συμβουλίων ΤΕΕ έτους 2016-2017.’’. 

 Αποστολή του με αρ. πρωτ. 1133/19-06-2018 εγγράφου προς ΤΕΕ με θέμα ‘’ Πλήρης καταγραφή του υλικού 
των βιβλιοθηκών του ΤΕΕ .’’. 

 Έγκριση και υποβολή προς έγκριση στην Αντιπροσωπεία του Τμήματος : Απολογισμός-Ισολογισμός χρήσης 
2017, Προϋπολογισμός 2018. 
 

Γ. Παρεμβάσεις 
 
 Επιστολή στο Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Βασίλη Λαμπρινό με θέμα ‘’ Μελέτη Ανάπλασης Παλιάς Πόλης 

Ηρακλείου’’ καταλήγοντας …« Επιθυμούμε να μάθουμε τις δικές σας σκέψεις και θεωρούμε σκόπιμο να συζητηθούν 
αυτά σε μια συνάντηση με σας και με τους αρμόδιους της Δημοτικής Αρχής, σε χρόνο που θα καθορίσετε.». (α.π. 
ΤΕΕ/ΤΑΚ 486/08-02-2018). 

 Επιστολή προς την Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού, κα. Κονιόρδου και την Υπουργό Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, κα. Γεροβασίλη για τη σχεδιαζόμενη κατάργηση του Γραφείου Π.Ε. Ηρακλείου της 
Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων. Η επιστολή είχε αποδέκτες επίσης τη Γεν. Γραμματέα Πολιτισμού κα 
Βλαζάκη, τους βουλευτές καθώς και τους Δημάρχους της Ανατολικής Κρήτης. Στο κείμενο της επιστολής του 
ΤΕΕ/ΤΑΚ σημειώνεται ότι «..Η Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, με έκπληξη και απογοήτευση διαπιστώνει 
ότι με το σχέδιο του νέου Οργανισμού καταργείται το Γραφείο Π.Ε. Ηρακλείου της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, ενώ 
αντίστοιχα, στο ίδιο σχέδιο, το Γραφείο Π.Ε. Θεσσαλονίκης, αναβαθμίζεται σε Δ/νση με χωρική αρμοδιότητα στη Βόρεια 
Ελλάδα». (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 377/15-02-2018). 

 Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΑΚ προς τους φορείς και τις Υπηρεσίες της Ανατολικής Κρήτης, με θέμα ΄΄Γνωστοποίηση 
Αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) σχετικά με το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή 
προϊσταμένων οργανικών μονάδων στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. ‘’ προτρέποντας για την 
εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ. (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 554/20-02-2018). 
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 Υπόμνημα της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ προς τον Υπουργό Οικονομικών για την από κοινού εκδήλωση «Έξοδος και 
Ανάπτυξη με την Κοινωνία Σύμμαχο» των Επιμελητηρίων (Επιμελητήριο Ηρακλείου, ΟΕΕ ΤΑΚ, ΤΕΕ/ΤΑΚ) στο 
Ηράκλειο την 23 Φεβρουαρίου 2018. (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 567/23-02-2018). 

 Έγγραφο προς το Δήμο Ηρακλείου με θέμα ‘’Ορισμός εκπροσώπου για τη σύσταση επιστημονικής επιτροπής 
για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα προκύψουν από την Δημόσια Διαβούλευση για τη Μελέτη του 
Πάρκου Γεωργιάδη’’, με το οποίο ορίζονται ο Ιωάννης Σχινάς ΑΤΜ, Γεν. Γραμ. της «Α» του ΤΕΕ/ΤΑΚ και η 
Ευαγγελία (Εύα) Κοκκινίδου τότε μέλος της ‘’Α’’ και νυν μέλος της Δ.Ε.(α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 407/08-02-2018). 

 Επιστολή στον Πρόεδρο Τ.Ε.Ε., Μέλη Δ.Ε. Τ.Ε.Ε., Πρόεδρο «Α» Τ.Ε.Ε., Περιφερειακά Τμήματα υπόψη Μελών 
Δ.Ε. και Προεδρείων «Α», Γεν. Δ/ντρια ΤΕΕ & Δ.Σ. Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ, Κοινοποιώντας την στον 
Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών & και στην Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης , με θέμα 
‘’Παρατηρήσεις για το προτεινόμενο σχέδιο Οργανισμού του ΤΕΕ ’’ καταλήγοντας …« Για το σκοπό αυτό θα 
πρέπει άμεσα να συγκληθεί σύσκεψη Προέδρων στην Αθήνα και κοινές συνεδριάσεις των Διοικουσών Επιτροπών των 
Περιφερειακών Τμημάτων αξιοποιώντας ακόμη και το μηχανισμό τηλεδιασκέψεων του ΤΕΕ στο αμέσως προσεχές 
διάστημα. Είναι προφανές ότι καθετί που υποβαθμίζει το ρόλο και το έργο των Περιφερειακών Τμημάτων δεν μπορεί να 
γίνει αποδεκτό και δεν είναι ανεκτό. » (αρ. πρωτ. 668/09-03-2018). 

 Επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη με θέμα ‘’Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ 
– Παρατηρήσεις’’ , καταλήγοντας : ….« θεωρούμε ότι πρέπει να εξεταστούν άμεσα τα παρακάτω: 1. Ο τουλάχιστον 
τριπλασιασμός συνολικού ποσού που έχει διατεθεί για το "Εξοικονομώ Κατ' Οίκον ΙΙ" ανά Περιφέρεια, είτε από 
ευρωπαϊκούς είτε και από εθνικούς πόρους αν χρειαστεί, 2. Η δυνατότητα υποβολής πρόσθετων στοιχείων ή 
διορθώσεων σε υποβληθείσες δηλώσεις, χωρίς την ακύρωση της αίτησης, και 3. Να αποκατασταθούν άμεσα και να 
θεωρηθούν οριστικά υποβληθείσες, οι δηλώσεις πολιτών οι οποίοι αδικήθηκαν χωρίς να μπορούν είτε να υποβάλουν, 
είτε να ολοκληρώσουν την αίτησή τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λόγω τεχνικών προβλημάτων και στρεβλώσεων της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας.» (αρ. πρωτ. 809/30-03-2018). 

 Επιστολή στον Πρόεδρο Τ.Ε.Ε., Μέλη Δ.Ε. Τ.Ε.Ε., Πρόεδρο «Α» Τ.Ε.Ε., Περιφερειακά Τμήματα υπόψη Μελών 
Δ.Ε. και Προεδρείων «Α», Γεν. Δ/ντρια ΤΕΕ & Δ.Σ. Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ, Κοινοποιώντας την στον 
Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών & και στην Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης , με θέμα ‘’ Σκέψεις 
και διαπιστώσεις για το προτεινόμενο σχέδιο Οργανισμού του ΤΕΕ μετά την πρόσφατη απόφαση της Δ.Ε.’’ 
καταλήγοντας …« Με βάση τα παραπάνω επαναδιατυπώνουμε την πρότασή μας  ότι θα πρέπει άμεσα να συγκληθεί 
σύσκεψη Προέδρων στην Αθήνα και κοινές συνεδριάσεις των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων 
αξιοποιώντας ακόμη και το μηχανισμό τηλεδιασκέψεων του ΤΕΕ στο αμέσως προσεχές διάστημα. Είναι προφανές ότι 
καθετί που υποβαθμίζει το ρόλο και το έργο των Περιφερειακών Τμημάτων δεν θα γίνει αποδεκτό από το τμήμα μας.» 
(αρ. πρωτ. 936/27-04-2018). 

 Επιστολή στο Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Βασίλη Λαμπρινό και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων κ. Γιάννη 
Αναστασάκη με θέμα ‘’Επισημάνσεις ΤΕΕ/ΤΑΚ για το Πάρκο Γεωργιάδη’’, καταλήγοντας …« Θέλουμε να 
πιστεύουμε ότι, από τον Δήμο, θα εκτιμηθεί η συμβολή όλων των μερών που μετείχαν στην Επιστημονική Επιτροπή και 
ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα που παρέχονται, έτσι ώστε να εφαρμοστούν όσα αναφέρονται στο κείμενο των 
συμπερασμάτων της, όσο το δυνατό ταχύτερα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει ο Νόμος για ανάλογα έργα, 
ακόμη και κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των προγραμματισμένων εργασιών. Τέλος, προτείνεται να συσταθεί 
Επιτροπή Παρακολούθησης, από το Δήμο, η οποία θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στο έργο της Επίβλεψης και της 
Παρακολούθησης, με σκοπό την εφαρμογή των συμπερασμάτων της Επιστημονικής Επιτροπής, τα οποία αφορούν την 
παρούσα φάση του έργου, αλλά και τις μελλοντικές φάσεις του, στο χρονικό ορίζοντα της δεκαετίας που καλύπτει η 
Διαχειριστική Μελέτη. » (αρ. πρωτ. 1123/21-05-2018). 

 Κοινή επιστολή των ΤΕΕ/ Τμήματα Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης προς τη Συντονίστρια Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης  κ. Μαρία Κοζυράκη, με θέμα ‘’Σύνθεση Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων Δασικών 
Χαρτών’’ καταλήγοντας:….« Επί των προαναφερομένων το ΤΕΕ / Τμήματα Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, έχουν 
επανειλημμένα διατυπώσει την πάγια θέση τους για την μόνιμη εκπροσώπηση του ΤΕΕ στις εν λόγω Επιτροπές με την 
συμμετοχή ενός Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού στην σύνθεση των Επιτροπών καθώς το αντικείμενο της εξέτασης 
των αντιρρήσεων περιέχει εκτός των άλλων και καθαρές τεχνικές λεπτομέρειες που δεν άπτονται του αντικειμένου των 
δασολόγων ή των γεωπόνων. Αντίθετα απαιτείται ιδιαίτερα εξειδικευμένη γνώση προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο 
θετικό αποτέλεσμα τόσο για το ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο συμφέρον. Ως εκ τούτου παρακαλούμε για τις ενέργειές 
σας προκειμένου να αλλάξει η σύνθεση των παραπάνω επιτροπών και να στελεχωθούν και από ένα Αγρονόμο -  
Τοπογράφο Μηχανικό, εκπρόσωπο ΤΕΕ.»  (αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΑΚ 1174/25-05-18  & αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΚ 580/23-05-18). 

 Κοινή επιστολή των ΤΕΕ/ Τμήματα Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης προς Πανεπιστήμιο Κρήτης, υπόψη του κ. 
Πρύτανη, Καθηγητή κ. Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα με θέμα ‘’Διακηρύξεις Συμβάσεων Έργων ως Προμήθειες’’ 
αναφορικά με την 5323/02.05.2018 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για το «έργο» με τίτλο: 
«Αποξήλωση των υφιστάμενων ενεργοβόρων φωτιστικών φθορίου, την προμήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών 
τεχνολογίας LED, την προμήθεια υλικών όπως καλώδια, υλικά και διακόπτες dimming και μικροϋλικά, 



 5

συμπεριλαμβανόμενης οποιασδήποτε μετατροπής στις εγκαταστάσεις φωτισμού σε επιλεγμένους χώρους εργασίας και 
αιθουσών διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο» προϋπολογισμού 308629,03€ πλέον ΦΠΑ 24%, , 
καταλήγοντας : ….«Κύριε Πρύτανη, στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε επιβεβλημένη την παρέμβαση σας αναφορικά με την 
ως άνω διακήρυξη, η οποία καταστρατηγεί την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων έργων. » (αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΑΚ 1166/24-
05-18 & αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΚ 600/25-05-18). 

 Επιστολή στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πενταμοδίου με θέμα ‘’ Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος και Υγείας ‘’ 
ενημερώνοντας ότι …«το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. θα συμμετέχει στο Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος και Υγείας με την ιδιότητά 
του ως συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο και όχι ως ιδρυτικό μέλος του φορέα που θα συσταθεί. Είμαστε στη 
διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.»’’ (αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΑΚ 1029/25-05-2018). 

 Επιστολή στο Δήμο Σητείας, υπόψη Δημάρχου Σητείας κ. Θεόδωρου Πατεράκη , Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου 
Σητείας και Επιτροπής Διαγωνισμού με θέμα ‘’ Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης 
μελέτης « Μελέτη πραγματογνωμοσύνης για τις ανταλλάξιμες εκτάσεις ιδιοκτησίας Δημοσίου της περιοχής Πετρά 
Δήμου Σητείας» , καταλήγοντας :…« Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε τη διόρθωση των τευχών του 
διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξή του. » (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 1220/04-06-2018). 

 Επιστολή στους Δήμους Ανατολικής Κρήτης (εκτός από το Δήμο Ηρακλείου που συμμετέχει εκπρόσωπός μας 
στην επιτροπή του )) με το οποίο απευθύνουμε ερώτημα για τη σύνθεση και λειτουργία των επιτροπών 
διαβούλευσης του Ν.3852/2010) (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ οικ. 1222/04-06-2018).  

 Παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΑΚ για τα οξυμένα προβλήματα στο Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου και συνάντηση 
με την Προϊσταμένη κ. Στρατονίκη Κόπακα.  Έκδοση Δελτίου Τύπου όπου δηλώνετε ότι το ΤΕΕ/ΤΑΚ θα κινηθεί 
και θα παρέμβει δυναμικά προς κάθε κατεύθυνση για την εξεύρεση λύσεων στο πρόβλημα που ήδη ταλανίζει 
την κοινωνία αλλά και τους επαγγελματίες του κλάδου στο Ηράκλειο. 

 Επιστολή προς τους φορείς και τις υπηρεσίες της Ανατολικής Κρήτης με θέμα ‘’Εφαρμογή του προβαδίσματος 
κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσης ευθύνης των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. ‘’ καταλήγοντας 
…«Παρακαλούμε για την εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού αλλά και στο σύνολο του 
Δημόσιου Τομέα. Η εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, σύμφωνα και με την παραπάνω εγκύκλιο, είναι  σύμφωνη με την 
έννοια των συνταγματικών αρχών της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κατοχυρωμένης στο άρθρο 103 του Συντάγματος 
αρχής της ορθολογικής οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης.» (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ οικ. 1311/18-06-2018). 
 
 

Δ. Κεντρικό ΤΕΕ 
 
Συμμετοχή της Προέδρου της Δ.Ε. στη συνάντηση με Προέδρους των Περιφερειακών  Τμημάτων του ΤΕΕ και 
συμμετοχή με παρέμβαση (μεταφέροντας τις ομόφωνες αποφάσεις της Δ.Ε.) στην τακτική συνεδρίαση της 
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα στις 09 &10 Ιουνίου 2018. Κυρίαρχο θέμα τόσο 
στη συνάντηση των Προέδρων όσο και στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας, ήταν ο Οργανισμός Εσωτερικής 
Λειτουργίας του ΤΕΕ. 

 
Παράλληλα έγινε συζήτηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό τόσο για το θέμα του οργανισμού όσο και 
για την επιχορήγηση από το ΤΕΕ αλλά και για την έγκριση που απαιτείται για να εκτελέσουμε τις εργασίες 
αποκατάστασης του κτιρίου μας. Επίσης έγιναν επαφές με στελέχη της Διοίκησης του ΤΕΕ για όλα τα παραπάνω 
θέματα αλλά και για να έχουμε καλή συνεργασία για όλα τα θέματα. 
 
Ε. Συναντήσεις 
 
Α. Έγιναν συναντήσεις της  Δ.Ε. , του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας αλλά και του Προέδρου της Νομαρχιακής 
με:  
 

 Τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, τη Δευτέρα 21-05-2018. 
 Τη Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Μαρία Κοζυράκη την Τρίτη 22-05-2018. 
 Την Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου κ. Πελαγία Πετράκη την Τρίτη 05-06-2018. 

 
Β. Έγινε συνάντηση μελών της Δ.Ε. και μελών της επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την εφαρμογή του ν. 4495/2017 με 
τη Δ/ντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου κ. Συθιακάκη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων κατά την 
εφαρμογή του παραπάνω νόμου την Τρίτη 12-06-2018. 
 
Γ. Έγινε συνάντηση της Προέδρου της Δ.Ε. και του Προέδρου της Αντιπροσωπείας με τον Πρύτανη του 
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Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Ζώρα και τον Αντιπρύτανη Οικονομικών κ. Παναγιώτης Τσακαλίδη με θέμα τη 
συνεργασία των 2 φορέων, την Παρασκευή 15-06-2018.  
 
Είχαν προηγηθεί θεματικές συναντήσεις της  Δ.Ε. , του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας αλλά και του Προέδρου 
της Νομαρχιακής:  
 
Θέματα αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κρήτης  
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου . Η συνάντηση έγινε με τον Αντιπεριφερειάρχη 
Ηρακλείου κ. Ευριπίδη Κουκιαδάκη,  τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων κ. Νίκο Ξυλούρη, την 
Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου κ. Πελαγία Πετράκη με θέματα ρέματα, απαλλοτριώσεις, υποστελέχωση 
υπηρεσιών κ.α.   
Επίσης έγινε και 2η συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Ξυλούρη για ρέματα, απαλλοτριώσεις κ.α. σε 
συνέχεια της προηγούμενης, την  Πέμπτη 3 Μαΐου. 
 
Μελέτη Παλιάς Πόλης Ηρακλείου 
Έγινε συνάντηση με το Δήμαρχο κ. Βασίλη Λαμπρινό με Αντιδημάρχους και με στελέχη του Δήμου για θέματα 
που αφορούν τη Μελέτη Ανάπλασης Παλιάς Πόλης Ηρακλείου, την Τρίτη 13-02-2018. Έγινε πρόταση από το 
Δήμαρχο να συγκροτηθεί ομάδας παρακολούθησης της Μελέτης Παλιάς Πόλης με το ΤΕΕ/ΤΑΚ και άλλους φορείς 
την οποία και αποδεχτήκαμε. 
 
Επίσης έγινε παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΑΚ για τα οξυμένα προβλήματα στο Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου και 
συνάντηση με την Προϊσταμένη κ. Στρατονίκη Κόπακα: 
Μετά τη δημοσιοποίηση από την κα Κόπακα των σημαντικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει το Κτηματολογικό 
Γραφείο Ηρακλείου τα οποία οδηγούν πρακτικά στην πλήρη αναστολή λειτουργίας του, η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ μαζί 
με εκπροσώπους κλαδικών συλλόγων Μηχανικών είχε άμεσα (15-06) συνάντηση με την Προϊσταμένη του 
Κτηματολογικού Γραφείου προκειμένου να αναληφθούν πρωτοβουλίες και δράσεις για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης. 
 
Τέλος πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση των Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ και του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
Ανατολικής Κρήτης για τη διεύρυνση της συνεργασίας των 2 επιμελητηρίων, Τρίτη 20 Ιουνίου 2018. Στη 
συνεδρίαση παρευρέθη και ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας.  

 
ΣΤ. Μόνιμες Επιτροπές 
 
 Με ομόφωνη απόφαση κατά τη συνεδρίαση της Δ.Ε στις 07.02.2018 έγινε η Συγκρότηση των Μόνιμων 

Επιτροπών για την τριετία 2017-20.Τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 έγινε η Πρώτη Κοινή Συνάντηση των 
Μόνιμων Επιτροπών παρουσία της Δ.Ε. και του προεδρείου της Αντιπροσωπείας. Με απόφαση της Δ.Ε. η 
Μ.Ε. 2 παραμένει ανοικτή για όποιον συνάδελφο εκδηλώσει ενδιαφέρον. 
Κατά τη συνεδρίαση της Δ.Ε. 14-06-2018:  
- Προσκλήθηκαν οι Επιμελητές και τα μέλη των Μ.Ε. προκειμένου να συζητηθεί το πλαίσιο λειτουργίας  

των Μ.Ε. όπως αυτό καθορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ και να συμβάλει η Δ.Ε. στη λειτουργία 
αυτή. 

- Ορίστηκαν οι υπεύθυνοι από τη Δ.Ε.: 
             ΜΕ 1: Μόνιμη Επιτροπή Προβολής & Δημοσίων Σχέσεων : Μιχαήλ Βασιλείου, μέλος Δ.Ε. 
             ΜΕ 2: Μόνιμη Επιτροπή   Επαγγελματικών Θεμάτων & Ασφαλιστικού : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε. 
             ΜΕ 3: Μόνιμη Επιτροπή Μελετών & Έργων Δημοσίου : Δημήτριος Ρομπογιαννάκης, Γεν. Γραμματέας Δ.Ε. 
               ΜΕ 4: Μόνιμη Επιτροπή Ιδιωτικών Έργων & Κατασκευών, Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία/Πολιτικής Προστασίας   
                     : Ιωάννης Αναγνώστου, Αντιπρόεδρος Δ.Ε. 
             ΜΕ 5: Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξικού - Πολεοδομικού Σχεδιασμού  :  Κοκκινίδου Ευαγγελία (Εύα), μέλος Δ.Ε. 
             ΜΕ 6: Μόνιμη Επιτροπή Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Έργων & Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού : Κωνσταντίνος  
                      Μπάκιντας, μέλος Δ.Ε. 
              ΜΕ 7: Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικής Δημόσιου Χώρου και Πολιτισμού:  Κοκκινίδου Ευαγγελία (Εύα), μέλος Δ.Ε. 
              ΜΕ 8 : Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος ,Βιομηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας & Νέων Τεχνολογιών : Ειρήνη Βρέντζου 
             ΜΕ 9: Μόνιμη Επιτροπή Εθνικού – Δασικού Κτηματολογίου & Διαχείρισης Χωρικών Δεδομένων: Παναγιώτης  
                       Κωνσταντακόπουλος, μέλος Δ.Ε. 
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             ΜΕ 10: Μόνιμη Επιτροπή για θέματα Νομού Λασιθίου : Γεώργιος Αγαπάκης, μέλος Δ.Ε. 
 
 
 Στάλθηκαν από τη Δ.Ε. προς εξέταση τα παρακάτω θέματα : 
 
ΜΕ 6: Μόνιμη Επιτροπή Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Έργων & Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού 
 
         Οδική ασφάλεια , όπως τέθηκε εκτός Η.Δ. κατά τη συνεδρίαση της Δ.Ε στις 18-01-2018.  
 
ΜΕ 3: Μόνιμη Επιτροπή Μελετών & Έργων Δημοσίου 

1. Εφαρμογή του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Έργων και Μελετών:  Στο Πλαίσιο Δράσης του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την τριετία 2017 - 2020 μεταξύ άλλων 
αναφέρεται: «[…] Επιπλέον, έχει ενταθεί με την τελευταία νομοθεσία η πρακτική να βαφτίζονται τα έργα «προμήθειες» και οι μελέτες «έρευνα» 
με τα ιδρύματα να «κλέβουν» τις δουλειές από τους αποφοίτους τους δημιουργώντας ένα περιβάλλον αθέμιτου ανταγωνισμού. […]».Το 
ΤΕΕ/ΤΑΚ οφείλει να παρακολουθεί την εφαρμογή του Νόμου περί Μελετών και Έργων και να παρεμβαίνει προς όφελος της νομιμότητας και της 
διασφάλισης της δουλειάς των συναδέλφων μηχανικών. 
Η Δ.Ε. κατά τη συνεδρίαση της 28.03.2018 , αποφάσισε ομόφωνα να διερευνηθεί από την αρμόδια Μ.Ε. «Μελετών και Έργων Δημοσίου» ο 
βαθμός και η έκταση εφαρμογής αυτής της πρακτικής από τους δημόσιους φορείς και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ανατολική Κρήτη 
προκειμένου να αναληφθούν σχετικές πρωτοβουλίες από το ΤΕΕ/ΤΑΚ. 

2. Διοργάνωση εσπερίδας ΒΟΑΚ στο Λασίθι αλλά και στο Ηράκλειο . Αναμένουμε τις εξελίξεις . 
 

ΜΕ 8 : Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος ,Βιομηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας & Νέων Τεχνολογιών 
  
Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, καλεί όλους τους πολίτες και τους παραγωγικούς και 
κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την 
κυκλική οικονομία (http://www.opengov.gr/minenv/?p=9352). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το πλαίσιο της δημόσιας πολιτικής για την κυκλική 
οικονομία, ως κομβικό στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας, το οποίο συντονίζει και υλοποιεί ειδική διϋπουργική ομάδα,  
εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ). Η διαβούλευση του Σχεδίου θα διαρκέσει έως τις 26 Ιουνίου και 
ώρα 24.00. Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα συμβάλουν στην υλοποίηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία στην 
υπηρεσία του περιβάλλοντος και της δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης.  
 
Προκειμένου να συμμετέχουμε ως ΤΕΕ/ΤΑΚ στη διαβούλευση. 

 
 

Ζ. Εκδηλώσεις, Δράσεις 
 
Η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου παρουσίασε το έργο του ΡΟΜΠΕΡΤ ΧΑΡΛΙΝΓΚ 
‘’ΑΝΘΙΣΜΕΝΕΣ ΜΑΝΟΛΙΕΣ’’, απόδοση: Ερρίκος Μπελιές, 2-11 ΜΑΡΤΙΟΥ, ώρα 21:00 στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  αίθουσα Πειραματικού Θεάτρου, οργάνωση παραγωγής: Σύλλογος 
Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου, συνδιοργάνωση: ΤΕΕ/ΤΑΚ. 
 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης διοργάνωσε Εσπερίδα με θέμα:  “ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, Μια πρώτη προσέγγιση της αναθεώρησής του”. Η Εσπερίδα πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 18 Απριλίου 5:30 μ.μ., στην αίθουσα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Αναπτύχθηκαν οι παρακάτω 
εισηγήσεις: 
Το αναθεωρημένο Περιφερειακό Πλαίσιο, Συνοπτική παρουσίαση εκτιμήσεων, σκοπών και στόχων. Ειρήνη Βρέντζου |Πολιτικός Μηχανικός MSc 
Οικιστικό Δίκτυο, Αντώνης Χουρδάκης |Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος 
Συνοπτική παρουσίαση κατευθύνσεων δικτύου μεταφορικής υποδομής.Μαρία Σίτη | MScΑγρ. Τοπογράφος Μηχανικός- Συγκοινωνιολόγος 
Χωρικές ενότητες Τουριστικής και Βιομηχανικής ανάπτυξης που προβλέπονται από το νέο ΠΧΠ Περιφέρειας Κρήτης. Γιάννης Παρασύρης,  MSc 
Πολεοδόμος - Χωροτάκτης 
Χωροταξικό πλαίσιο και Τοπίο: Προσδοκίες και συμβιβασμοί. Οδυσσέας Σγουρός | Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ 
Χωροταξικός σχεδιασμός και οικονομικός προγραμματισμός επιπέδου Περιφέρειας. Νίκος Λεβεντάκης | Αρχιτέκτων 
Χωροταξικό Πλαίσιο: Εμφάσεις και αντιφάσεις. Βάννα Σφακιανάκη | Αρχιτέκτων 

 
Διοργανώθηκε Ημερίδα με θέμα : «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΙ» ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ την Τετάρτη 2 Μαΐου 
2018, ώρα 18:00 μ.μ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, σε 
συνδιοργάνωση με το ΤΕΕ/ΤΑΚ και τη συμμετοχή του Συλλόγου Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΑΚ, 
του Συνδέσμου Σιδηρουργών – Αλουμινοκατασκευαστών Ν. Ηρακλείου «Ο Ήφαιστος» και του Σωματείου Επαγγελματιών 
Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Κρήτης και του Cluster Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας. Από τη μεριά του 
ΤΕΕ/ΤΑΚ και του Συλλόγου Μηχανολόγων αναπτύχθηκαν οι εισηγήσεις :  
Κωνσταντίνος Μπάκιντας, Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Αντιπρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΕ/ ΤΑΚ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΙ, Γενικές αρχές και στόχοι».  
Ευάγγελος Μπικάκης -Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ « ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΙ: από την έγκριση υπαγωγής έως το κλείσιμο του Φακέλου 
Έργου.».  

 
Πραγματοποιήθηκε η τρίτη και τελευταία εκδήλωση για την παρουσίαση της καταγραφής των οικισμών Δ.Δ. 
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Τυλίσου, την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα της Δημοτικής  Πινακοθήκης Μαλεβιζίου 
"Μπότης Θαλασσινός"  στην Τύλισο. Παρουσιάστηκαν οι οικισμοί Τύλισος, Γωνιές, Κεραμούτσι, Μάραθος, 
Δαμάστα, Μονή, Καμάρι, Αστυράκι, Καμαράκι, Αηδονοχώρι και Καμαριώτης από τις ομάδες καταγραφής των 
οικισμών. Η παρουσίαση έγινε με βάση την Προγραμματική Σύμβαση του ΤΕΕ/ΤΑΚ με το Δήμο Μαλεβιζίου με 
θέμα : ‘Απογραφή του Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Πλούτου 20 Οικισμών του Δήμου Μαλεβιζίου  Κρήτης’. 
Συντονιστής και των τριών παρουσιάσεων ήταν ο Κώστας Μπάκιντας. 

 
Η. Συμμετοχή, Παρέμβαση σε Εκδηλώσεις, Δράσεις 
 
Επιστημονικό συνέδριο οδικής ασφάλειας από το Δήμο Χερσονήσου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις 
2&3 Μαρτίου 2018. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ εκπροσωπήθηκε από το Δημήτριο Ρομπογιαννάκη, Πολιτικό Μηχανικό μέλος και 
τώρα Γεν. Γραμματέα της Δ.Ε. του τμήματός μας και το Γεώργιο Καφφετζάκη, Πολιτικό Μηχανικό, πρόεδρο της 
ΝΕ Λασιθίου. Το θέμα της εισήγησης ήταν «Παρουσίαση πρωτοβουλίας ΤΕΕ-ΤΑΚ για την ενίσχυση της 
ευαισθητοποίησης για την Οδική Ασφάλεια (στην Κρήτη)» (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 489/09-02-2018). 
 
Περιφέρεια Κρήτης: Εκδήλωση με θέμα : Ψηφιακές δεξιότητες για την ανάπτυξη του Τουρισμού στην 
Περιφέρεια Κρήτης, , Δευτέρα 5 Μαρτίου . Παρευρέθηκε και απεύθυνε χαιρετισμό η Πρόεδρος της Δ.Ε. 
 
Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) διοργάνωσε Συνέδριο με θέμα 
«Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Πορεία προς την Κυκλική Οικονομία» την Πέμπτη 
29 και Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Παρευρέθηκε 
και απεύθυνε χαιρετισμό αλλά και παρέμβαση με τις θέσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ  η Πρόεδρος της Δ.Ε.  
 
Ημερίδα συνδιοργάνωσαν ο ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου και η Περιφέρεια Κρήτης/Π.Ε.Η. το Σάββατο  31 ΜΑΡΤΙΟΥ στην 
αίθουσα Καστελάκη του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου στις 10.30 π.μ. με θέμα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΝΟΜΟΙ 3669/2008 & 4412/2016), ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ). 
Παρευρέθηκαν οι Βρέντζου Ειρήνη , Κώστας Μπάκιντας από τη Δ.Ε. και ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας 
Μπάμπης Κουτρουλης. 
 
Ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πενταμοδίου και την υποστήριξη του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Εργαστηρίου Τοξικολογίας Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Κρήτης, κάλεσε σε συνάντηση για την ίδρυση του Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος και Υγείας 
(ΠΠΥ). Ο φορέας αυτός θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θα έχει στόχο την εκτίμηση κινδύνων από 
περιβαλλοντικούς ανθρωπογενείς ρύπους σε σχέση με την αύξηση νοσηρότητας και την υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Ηρακλείου, Αίθουσα Ανδρόγεω, – την Τετάρτη 
11 Απριλίου 2018 και ώρα 18.30. Παρευρέθη και έκανε παρέμβαση η πρόεδρος της Δ.Ε. Ειρήνη  Βρέντζου.  
 
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, ο 
οργανισμός πολιτισμού Branding Heritage και η Περιφέρεια Κρήτης κάλεσαν στον ανοικτό πολιτιστικό διάλογο 
«Contemporary Minoans: Ο Μινωικός πολιτισμός εμπνέει σύγχρονους δημιουργούς», με στόχο την ανάδειξη της 
διαχρονικής επιρροής και ευρείας αποτύπωσης του Μινωικού Πολιτισμού στην παγκόσμια σκηνή της σύγχρονης 
δημιουργίας, με ομιλητές διακεκριμένους αρχαιολόγους, επιστήμονες, δημοσιογράφους και διεθνούς φήμης 
δημιουργούς καθώς και εργαστήρια αρχαίων τεχνικών. Παρευρέθη η πρόεδρος της Δ.Ε.  
 
Ημερίδα Επαγγελματιών πραγματοποιήθηκε στο Λύκειο Γαζίου  στις 27/04/2018 ημέρα Παρασκευή παρουσία  
Αρχιτέκτονα και  Χημικού Μηχανικού των συν. Γιάννη  Πετράκη, κ. Αγγελική Μαρτίνου αντίστοιχα. 
 
Συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο εργαστήριο συμμετοχικού σχεδιασμού με θέμα: “Πώς φαντάζομαι την πλατεία 
μου;” την Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Μαΐου, στη Νεάπολη με εκπρόσωπο τον Πρόεδρο της Νομαρχιακής 
Επιτροπής Λασιθίου ΤΕΕ/ΤΑΚ, κ. Γεώργιο Καφφετζάκη. Το παραπάνω διοργανώθηκε από το Δήμο Αγίου 
Νικολάου. 
 
Ημερίδα με θέμα «Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Καλεσσών – Ανάπτυξη και προοπτικές αξιοποίησης του κτηρίου» 
πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των φοιτητών της Αρχιτεκτονικής Σχολής του  Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου το Σάββατο 12 Μαΐου 2018, στις 19:30 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Άνω Καλεσσών. 
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Διοργάνωση Δήμος Μαλεβιζίου. Παρευρέθη και έκανε παρέμβαση η πρόεδρος της Δ.Ε.   
  
Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, στις 19:00, στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Μαλεβιζίου «Μπότης 
Θαλασσινός» στην Τύλισο, έγινε η επίσημη παρουσίαση της επανέκδοσης του κλασσικού έργου για την ιστορία 
και τον πολιτισμό της τ. Επαρχίας Μαλεβιζίου, «Το Μαλεβίζι». Παρευρέθη ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. Γιάννης 
Αναγνώστου. 
 
Εκδήλωση με θέμα: «Το Ηρώον του Ηρακλείου», την Τρίτη 15 Μαΐου 2018, ώρα 20:00 στην αίθουσα «Μανόλης 
Καρέλλης», στον Β΄ όροφο του δημοτικού κτηρίου της οδού Ανδρόγεω, με ομιλητές τους Αρχαιολόγους κ. κ. 
Λιάνα Σταρίδα και Γιώργο Τζωράκη, από την Ηράκλεια Πρωτοβουλία. Παρευρέθη και έκανε παρέμβαση η 
πρόεδρος της Δ.Ε.   
 
Τεχνικό σεμινάριο, πραγματοποιήθηκε στο Χώρο του ΤΕΕ/ΤΑΚ, την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018,’’Συστήματα 
Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων ‘’ YTONG THRAKON. Παρευρέθη και έκανε χαιρετισμό η πρόεδρος της Δ.Ε.   
 
Παρουσίαση «Προστασία από τον κυκλοφοριακό θόρυβο» Παρασκευή 1η Ιουνίου 2018 10:00 –13:00 στο 
ΤΕΕ/ΤΑΚ από την εταιρεία Accustics Consultancy Company. Παρευρέθη και έκανε χαιρετισμό η πρόεδρος της Δ.Ε.  
. Επίσης παρευρέθησαν και μέλη της Δ.Ε.  
 
Πανεπιστήμιο Κρήτης εκδήλωση για τα 40 χρόνια από τη λειτουργία του ιδρύματος , Κεντρική εκδήλωση το 
Σάββατο 2 Ιουνίου 2018 και ώρα 8,00 .μ.μ. στο Δημοτικό θέατρο Ρεθύμνου ‘’Ερωφύλη’’ στη Φορτέτσα. Με τον 
Προκόπη Παυλόπουλο. Παρευρέθη η πρόεδρος της Δ.Ε.   
 
Το ΚΕΕΛΠΟ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης διοργάνωσε ημερίδα με θέμα Νόσος των Λεγεωνάριων σε 
ταξιδιώτες στην Ελλάδα 18/06 με τη χορηγία του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Παρευρέθη και έκανε χαιρετισμό ο Αντιπρόεδρος  της 
Δ.Ε.   
 
Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας  (ο μόνος αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση 
εφευρέσεων και βιομηχανικών σχεδίων), εγκαινίασε την Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Ηρακλείου , τη Δευτέρα 18 
Ιουνίου και ώρα 18.00, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, Αίθουσα "Καστελλάκη", Κορωναίου 9, Ηράκλειο Κρήτης. 
Παρευρέθη και έκανε χαιρετισμό η πρόεδρος της Δ.Ε.    
 
 
Θ. Ομάδες Εργασίας 
 
Ζητήματα της επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ για θέματα Ν.4495/17 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου 
Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις». Αμοιβόμενη ομάδα εργασίας για την υποστήριξη του έργου της Δ.Ε. και της 
αρμόδιας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ για θέματα εφαρμογής του Ν.4495/2017 «Έλεγχος και Προστασία του 
Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»». Υπογράφτηκε η σύμβαση με τους συναδέλφους , Βάλια 
Πετράκη, ΑΜ , Π. Μοχιανάκη, ΠΜ. 
 
Μετά από την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ.) με το Δήμο Ηρακλείου με θέμα «Αναβάθμιση του 
αξιόλογου Οικιστικού και Μνημειακού Αποθέματος του Δήμου Ηρακλείου», υπογράφτηκαν στις 20-06-2018 οι 
συμβάσεις για την «Ομάδα Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Υποστήριξης» και για τις «Ομάδες Έρευνας και 
Καταγραφής». 
Οι Ομάδες Έρευνας και Καταγραφής στελεχώθηκαν ως εξής: 1η Ομάδα (α) Ανδ. Πολυχρονάκης, ΠΜ και (β) Β. Πετράκη, ΑΜ, 2η Ομάδα (α) 
Π. Μοχιανάκης, ΠΜ και (β) Εύα Κοκκινίδου, ΑΜ, 3η Ομάδα (α) Μ. Ευαγγ. Μανιαδή, ΠΜ και (β) Μ. Δαριβιανάκη, ΑΜ και 4η Ομάδα (α) 
Ευαγγ. Ξεζωνάκη και (β) Ευαγγ. Γκούμας, ΑΜ. Η «Ομάδα Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Υποστήριξης» ως εξής: α)επικεφαλής για το 
συντονισμό των απαραίτητων δράσεων της Ομάδας Ερευνητικού Έργου: Σγουρός Οδυσσέας, ΑΜ με αναπληρωτή τον Κλάδο Ιωάννη, ΠΜ 
β) Παπαντωνίου Παρθενόπη, ΑΜ και γ)  Χαμηλοθώρη  Κων/νο, ΑΤΜ  Γ)  την υπ΄αρ. 147/2017 (ΑΔΑ: ΩΙ4Υ46Ψ842-ΒΣΧ_05) απόφαση της 
Δ.Ε. για τη διεύρυνση της σύστασης της παραπάνω ομάδας με την προσθήκη του κ. Εμμ. Βοσκάκη, Πολιτικού Μηχανικού Δ) το υπ΄αριθμ 
πρωτ. 1366/26.06.2018 έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ προς τη Δ/νση Πολεοδομίας Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για τη Διεύρυνση της Σύνθεσης «Ομάδας 
Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Υποστήριξης» για την υλοποίηση της Π.Σ. Δήμου Ηρακλείου – ΤΕΕ/ΤΑΚ στο οποίο ως αναπληρώτρια της κ. 
Παρθενόπης Παπαντωνίου, ορίζεται η κ. Χρυσούλα Κοκολάκη, Αρχιτέκτονα.  
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Ι. Συνάδελφοι 
 
Καλέσαμε τους συναδέλφους να ενταχθούν στον κατάλογο με τις πραγματογνωμοσύνες. (οικ. 1198/25-05-2018) 
 
Έγινε πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα συμβούλια αρχιτεκτονικής ΣΑ : έως την λειτουργία του 
«Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος» και την συγκρότησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4495/17» (άρθρο 26 του ν. 4495/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4513/2018, καθώς και την 
εγκύκλιο 1/2017). (Λήξη Παρασκευή 27 Απριλίου). 
 
Πληρωμή των εξόδων της ομάδας μπάσκετ για να προπονούνται στο ΤΕΙ. 
 
Οι προσκλήσεις της Δ.Ε. και της Αντιπροσωπείας καθώς και τα πιο σημαντικά έγγραφα αποστέλλονται σε όλους 
τους συναδέλφους.  
 
 
Κ. Πραγματογνωμοσύνες 
 
Από 18/01/2018 έως 20/06/2018 έγιναν 9 αιτήσεις , εκκαθαρίστηκε 1 και παραδόθηκε 1 πραγματογνωμοσύνες.   
 
 
 
 
                                                                                                        Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ 
                                                                                                                                          Η Πρόεδρος 
 
 
                                                                                                                                       Ειρήνη Βρέντζου 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
Μέλη Αντιπροσωπείας  
Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ 
Ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΠΔΔ   ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

24/05/2018

Τ.Ε.Ε.

Απολογισμός
2016

Απολογισμός
2017

Προϋπολογισμός
2017

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2016  0,00  0,00  0,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I
TAKTIKA

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡ.ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

 120.000,00

 40.000,00

 509.548,58

 9.636,00

 7.037,22

 35.023,15

 25.786,00

 4.311,93

 59.737,41

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΌ ΝΠΔΔ,ΟΡΓΑΝ., Ε.Λ.,ΚΛΠ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ,ΚΙΝ. ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣ.

ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ

ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

Επιχορηγήσεις & εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Οργανισμούς,Ε.Λ.,κλπ

Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης 

Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών

Εσοδα από πώληση βιβλίων, εντύπων και τίτλων

Τόκοι Κεφαλαίων

Πρόσοδοι από κινητές αξίες

Έσοδα για δαπάνες που έγιναν

Έσοδα υπέρ Μετοχικών ταμείων ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ Υπαλλήλων

 120.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 8.000,00

 10.000,00

 2.000,00

 34.700,00

 13.000,00

 9.636,00

 0,00

 0,00

 19,08

 7.018,14

 0,00

 0,00

 0,00

 25.786,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.311,93

 0,00

 0,00

 3,46

Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμούς ή Ειδικούς λογαριασμούς
Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς

Λοιπα εσοδα απο προσφ.υπηρεσ.εκπαισευσης ( Σεμιναρια)

Εσοδα από διαφημίσεις

Έσοδα από πώληση συγγραμάτων και βιβλίων

Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζες

Τοκομερίδια

Απόληψη εξόδων που έγιναν
Απόληψη εξόδων εξόδων δικαστηκών, διαγωνισμών, πλειτηριασμών κ.λ.π.
Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν

 100.000,00
 20.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 8.000,00

 10.000,00

 2.000,00

 30.000,00
 700,00

 4.000,00

 7.636,00
 2.000,00

 0,00

 0,00

 19,08

 7.018,14

 0,00

 0,00
 0,00
 0,00

 25.786,00
 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.311,93

 0,00

 0,00
 0,00
 0,00

 120.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 8.000,00

 12.000,00

 34.700,00

 416.848,58

 9.636,00

 0,00

 0,00

 19,08

 7.018,14

 0,00

 25.556,96

 25.786,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.311,93

 0,00

 45.639,56

0200

3100

3200

3300

3500

5100

5200

0210

3150

3290

3330

3510

3520

5110

5210

0000

3000

5000

0211
0212

3159

3295

3331

3511

3521

5111
5113
5119

Αποκλίσεις

 0,00

-16.150,00

 2.725,29

-24.714,26

-16.150,00

 0,00

 0,00

 19,08

 2.706,21

 0,00

-20.082,60

-16.150,00

 0,00

 0,00

 19,08

 2.706,21

 0,00

 0,00

-3,46

-18.150,00
 2.000,00

 0,00

 0,00

 19,08

 2.706,21

 0,00

 0,00
 0,00
 0,00

6999 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο   Υ Π Ο Λ Ο Ι Π Ο  166.712,02  166.712,02  108.451,42 58260,6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΠΔΔ   ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

24/05/2018

Τ.Ε.Ε.

Απολογισμός
2016

Απολογισμός
2017

Προϋπολογισμός
2017

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΣΦ.ΥΠΑΛΛ.& ΣΥΝΤΑΞ.ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝ.ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Έσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων

Έσοδα υπέρ Λοιπών Οργανισμών

Έσοδα υέρ Ταμείων Αρωγής υπαλλήλων και στρατιωτικών

Έσοδα υπέρ του Δημοσίου,αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών λοιπών 
Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ. ,Ειδικών Λογαριασμών Οργανισμών και φυσικών προσώπων.

Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές υπαλλήλων & Συνταξ/χων

Επιστροφή χρημάτων  για τακτοπ/ση Χ.Ε. και προκαταβολών

Επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται

Διάφορα έσοδα

 1.000,00

 65.000,00

 13.000,00

 3.848,58

 321.000,00

 2.000,00

 1.000,00

 6.000,00

 49.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 25.556,96

 0,00

 0,00

 0,00

 9.466,19

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 45.636,10

 0,00

 0,00

 0,00

 14.097,85

Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ

Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.

Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α.
Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Έσοδα υπέρ Λοιπων Ασφαλιστικών Ταμείων

Έσοδα υπέρ  Ο.Α.Ε.Δ.

Έσοδα υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)
Έσοδα Υπέρ Ταμείων Αρωγής

Έσοδα υπέρ του Δημοσίου.
Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων  Δημ.Υπηρεσιών
Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων.
Έσοδα υπέρ Ειδικών Λογαριασμών.
Έσοδα υπέρ του δημοσίου από φόρο Προστιθέμενης Αξίας
Εσοδα υπερ Ανεξαρτητων Αρχών και λοιπών φορέων

Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των  υπαλλ.για την υγειον.περίθαλψη τους και 
των μελών των οικογενειών τους

Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρημ. Ενταλμ. Προπληρωμής

Επιστροφή αποδ,συντάξ,αποζ,κλπ,που κατ/καν χωρίς να οφείλονται

Εσοδα υπέρ ΤΕΕ

Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά

 13.000,00

 1.000,00

 15.000,00
 40.000,00
 10.000,00

 13.000,00

 3.000,00
 848,58

 150.000,00
 4.000,00

 120.000,00
 38.000,00

 5.000,00
 4.000,00

 2.000,00

 1.000,00

 6.000,00

 34.000,00

 15.000,00

 0,00

 0,00

 0,00
 0,00
 0,00

 0,00

 0,00
 0,00

 3.808,75
 0,00

 21.672,92
 0,00

 72,00
 3,29

 0,00

 0,00

 0,00

 9.166,19

 300,00

 3,46

 0,00

 0,00
 0,00
 0,00

 0,00

 0,00
 0,00

 12.209,24
 0,00

 33.243,92
 0,00

 180,00
 2,94

 0,00

 0,00

 0,00

 13.497,85

 600,00

 2.000,00

 7.000,00

 49.000,00

 0,00

 0,00

 9.466,19

 0,00

 0,00

 14.097,85

5300

5500

5600

5220

5240

5250

5260

5290

5310

5510

5520

5680

5211

5221

5241
5243
5249

5252

5261
5269

5291
5292
5294
5296
5297
5299

5311

5511

5521

5685

5689

Αποκλίσεις

 0,00

 0,00

-4.631,66

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-20.079,14

 0,00

 0,00

 0,00

-4.631,66

-3,46

 0,00

 0,00
 0,00
 0,00

 0,00

 0,00
 0,00

-8.400,49
 0,00

-11.571,00
 0,00

-108,00
 0,35

 0,00

 0,00

 0,00

-4.331,66

-300,00
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΠΔΔ   ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

24/05/2018

Τ.Ε.Ε.

Απολογισμός
2016

Απολογισμός
2017

Προϋπολογισμός
2017

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV
TAKTIKA

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 5.000,00

 469.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 60.000,00

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ  Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠ. ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝ.Ή ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΜΩΝ

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες.

Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες  και πειραματικές εργασίες

Επιχορηγήσεις για μελέτες έρευνες και πειραματικές εργασίες

Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ε.Ε.

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

 5.000,00

 48.000,00

 400.000,00

 20.000,00

 1.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 60.000,00

 0,00

 0,00

Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες.

Επιχορηγήσεις για μελέτες & έρευνες  για εκτέλεση έργων.

Επιχορηγήσεις για επιστημονικές μελέτες και έρευνες
Επιχορηγήσεις για μελέτες  έρευνες και εκτέλεση έργων

Επιχ. Για λοιπούς σκοπούς

Έσοδα από επιχ. Για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας

 5.000,00

 48.000,00

 200.000,00
 200.000,00

 20.000,00

 1.000,00

 0,00

 0,00

 0,00
 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 60.000,00
 0,00

 0,00

 0,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I
TAKTIKA

0000

3000

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡ.ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

 120.000,00

 40.000,00

 9.636,00

 7.037,22

 25.786,00

 4.311,93

 0,00

 120.000,00

 0,00

 10.000,00

 10.000,00

 0,00

 9.636,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 25.786,00

 0,00

 0,00

 0,00

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΎ΄ΠΟΛΟΓΙΣΜΟ0100

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΌ ΝΠΔΔ,ΟΡΓΑΝ., Ε.Λ.,ΚΛΠ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΌΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

0100

0200

0300

3100

3200

 5.000,00

 48.000,00

 400.000,00

 21.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 60.000,00

 0,00

6600

9300

9500

9900

6640

9360

9560

9910

9920

6000

9000

6641

9362

9561
9562

9919

9921

Αποκλίσεις

 0,00

-60.000,00

 0,00

 0,00

-60.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

-60.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-60.000,00
 0,00

 0,00

 0,00

 25.786,00

 4.311,93

 0,00

-16.150,00

 0,00

 0,00

 0,00
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΠΔΔ   ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

24/05/2018

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I
EKTAKTA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV
TAKTIKA

5000

6000

9000

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 509.548,58

 5.000,00

 469.000,00

 35.023,15

 0,00

 0,00

 59.737,41

 0,00

 60.000,00

 8.000,00

 0,00

 12.000,00

 0,00

 34.700,00

 416.848,58

 2.000,00

 0,00

 7.000,00

 49.000,00

 0,00

 0,00

 5.000,00

 0,00

 0,00

 48.000,00

 0,00

 400.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 21.000,00

 19,08

 0,00

 7.018,14

 0,00

 0,00

 25.556,96

 0,00

 0,00

 0,00

 9.466,19

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.311,93

 0,00

 0,00

 45.639,56

 0,00

 0,00

 0,00

 14.097,85

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 60.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή  ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ,ΚΙΝ. ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣ.

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ

ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΣΦ.ΥΠΑΛΛ.& ΣΥΝΤΑΞ.ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝ.ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ,ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

ΕΣΟΔΑ ΑΠ΄ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ.ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠ/ΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ  Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ  Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠ. ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝ.Ή ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΜΩΝ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠ. ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝ.Ή ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΜΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

3300

3400

3500

3900

5100

5200

5300

5400

5500

5600

6100

6400

6600

9100

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

 59.737,41

 0,00

 60.000,00

 19,08

 0,00

 2.706,21

 0,00

 0,00

-20.082,60

 0,00

 0,00

 0,00

-4.631,66

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-60.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

 836.260,60

 5.000,00

 469.000,00

 218.408,39

 0,00

 0,00

 198.286,76

 0,00

 60.000,00

 20.121,63

 0,00

-60.000,00

6999 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο   Υ Π Ο Λ Ο Ι Π Ο  166.712,02  166.712,02  108.451,42  58.260,60
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΠΔΔ   ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

24/05/2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ε.

Προϋπολογισμός Απολογισμός Απολογισμός

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I
TAKTIKA

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  311.500,00  15.478,67  14.854,87

0200

0400

ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ Κ.Λ.Π.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ  ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 10.000,00

 36.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

0260

0410

0420

Πρόσθετες  παροχές  υπαλλήλων

Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών

Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου

 10.000,00

 20.000,00

 16.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

0264

0411

0419

0426

Αποζημίωση γιά συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπ.

Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδ.υπηρεσ. με την ιδ.ελευθ.επαγγελμ.

Αμοιβές λοιπών , που εκτελούν ειδ. υπηρ. με την ιδ. ελευθ. επαγγελμ.

Αμοιβές ιδιωτ.γραφ. & ιδιωτών για την  εκτέλ. μηχανογρ. Εργασιών

 10.000,00

 5.000,00

 15.000,00

 1.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2016

I

II

III

IV

 841.260,60

 0,00

 0,00

 469.000,00

 218.408,39

 0,00

 0,00

 0,00

 198.286,76

 0,00

 0,00

 60.000,00

Πλεόνασμα � Έλλειμμα  0,00  0,00  0,00

 1.310.260,60  218.408,39  258.286,76ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 0,00

 20.121,63

 0,00

 0,00

-60.000,00

-39.878,37

Αποκλίσεις

 0,00

 623,80

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

2017 2017 2016
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΠΔΔ   ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

24/05/2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ε.

Προϋπολογισμός Απολογισμός Απολογισμός

0500

0700

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛ.,Κ.Λ.Π.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ

 21.500,00

 58.000,00

 0,00

 1.132,00

 0,00

 2.480,54

0540

0550

0710

0720

0770

0780

Δαπάνες εκπαίδευσης

Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση

Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση  υπαλλήλων στο εσωτερικό

Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό

Πληρωμές για μετακ. Στο εσωτερικό προσώπων που δεν εχουν την υπαλλ.ιδιότ.

Πληρωμές γιά αποστ. ή μετακ. στην αλλοδ. μη εχόντων υπαλλ.ιδ.

 7.000,00

 14.500,00

 10.000,00

 5.000,00

 40.000,00

 3.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 80,00

 1.052,00

 0,00

 0,00

 0,00

 296,09

 60,00

 2.124,45

 0,00

0429

0549

0551

0552

0711

0714

0715

0721

0771

0772

0775

0781

0783

Λοιπές αμοιβές φυσ.προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.

Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης

Εισφορές στο ΙΚΑ από τη μισθοδοσία προσωπικού

Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλ. Οργανισμούς

Οδοιπορικά έξοδα μετακ.για εκτέλεση υπηρ.  στο εσωτερικό υπαλλήλων

Οδοιπορικά έξοδα για μετακ.εντός της χώρας υπαλλ. για εκπαίδευση

Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων

Ημερησία αποζ.  μετακίνησης  υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρ.  στο εσωτερικό

Οδοιπ.έξ. μετακ. για εκτ.υπηρ. προσώπ. μη υπαλλήλων στο εσωτερικό προσώπων 
που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα. 

Ημερ. αποζ. μετακ. για εκτ. υπηρ.στην ημεδ.προσώπ. μη υπαλλήλων

Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικου προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική 
ιδιότητα

Οδοιπ.έξοδα γι' αποστ. στην αλλοδ. ή μετακλ. απ' την αλλ.μη υπαλλ.

Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική 
ιδιότητα

 15.000,00

 7.000,00

 7.000,00

 7.500,00

 5.000,00

 2.000,00

 3.000,00

 5.000,00

 20.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 1.000,00

 2.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 80,00

 852,00

 200,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 296,09

 0,00

 0,00

 60,00

 1.574,45

 340,00

 210,00

 0,00

 0,00

Πλεόνασμα � Έλλειμμα  0,00  0,00  0,00

Αποκλίσεις

 0,00

 0,00

-1.348,54

 0,00

 0,00

-296,09

 20,00

-1.072,45

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-296,09

 0,00

 0,00

 20,00

-722,45

-140,00

-210,00

 0,00

 0,00

2017 2017 2016
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΠΔΔ   ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

24/05/2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ε.

Προϋπολογισμός Απολογισμός Απολογισμός

0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  184.900,00  14.346,67  12.374,33

0810

0820

0830

0840

0850

0880

Μισθώματα

Μεταφορές προσώπων και αγαθών

Επικοινωνίες

Ύδρευση, άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα

Δημόσιες σχέσεις

Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.

 11.750,00

 750,00

 36.650,00

 26.000,00

 68.000,00

 17.500,00

 2.295,93

 0,00

 456,61

 3.926,58

 2.315,69

 155,00

 3.826,55

 0,00

 1.004,34

 4.666,59

 250,99

 49,60

0813

0815

0817

0823

0829

0831

0832

0834

0841

0842

0845

0851

0855

0856

0857

0859

0887

0888

0889

Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων

Μισθώματα μεταφορικών μέσων

Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

Μεταφορές λοιπών προσώπων

Λοιπές μεταφορές.

Ταχυδρομικά Τέλη

Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού

Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ

Ύδρευση και άρδευση

Φωτισμός

Δαπάνες καθαρισμού γραφείων

Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις

Επιδείξεις , γιορτές και λοιπά θεάματα

Φιλοξενίες και δεξιώσεις

Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια

Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών

Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού

 10.000,00

 250,00

 1.500,00

 250,00

 500,00

 7.000,00

 9.650,00

 20.000,00

 1.000,00

 15.000,00

 10.000,00

 1.000,00

 20.000,00

 25.000,00

 20.000,00

 2.000,00

 10.000,00

 4.000,00

 3.500,00

 2.295,93

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 456,61

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 3.926,58

 0,00

 0,00

 1.123,83

 475,00

 716,86

 155,00

 0,00

 0,00

 3.826,55

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 336,35

 298,99

 369,00

 36,00

 1.122,00

 3.508,59

 0,00

 0,00

 150,99

 0,00

 100,00

 49,60

 0,00

 0,00

Πλεόνασμα � Έλλειμμα  0,00  0,00  0,00

Αποκλίσεις

 0,00

 1.972,34

-1.530,62

 0,00

-547,73

-740,01

 2.064,70

 105,40

-1.530,62

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 120,26

-298,99

-369,00

-36,00

-1.122,00

 417,99

 0,00

 0,00

 972,84

 475,00

 616,86

 105,40

 0,00

 0,00

2017 2017 2016
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΠΔΔ   ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

24/05/2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ε.

Προϋπολογισμός Απολογισμός Απολογισμός

1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ  32.000,00  3.357,34  1.240,65

0900

1200

1300

1400

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.(εκτός επίπλ.& σκ.)

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

 1.100,00

 21.000,00

 3.000,00

 1.000,00

 0,00

 2.148,22

 285,37

 0,00

 0,00

 1.139,78

 100,87

 0,00

0890

0910

1240

1250

1260

1290

1380

1430

Λοιπές δαπάνες

Φόροι - Τέλη

Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας

Προμήθεια Βιβλίων και εντύπων γενικά

Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικ. γραφείου γενικά )

Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρ. και εκμετ.

Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού

Προμήθ. ειδών συντ. και επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

 24.250,00

 1.100,00

 5.000,00

 5.000,00

 10.000,00

 1.000,00

 3.000,00

 1.000,00

 5.196,86

 0,00

 0,00

 1.032,68

 1.115,54

 0,00

 285,37

 0,00

 2.576,26

 0,00

 0,00

 357,42

 782,36

 0,00

 100,87

 0,00

0891

0894

0896

0899

0912

0913

1249

1259

1261

1292

1381

1439

Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις

Δικαστικά έξοδα (περ/νται έξοδαπτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολ.)

Επιδόσεις,δημοσιεύσεις,προσκλήσεις κ.λ.π.

Λοιπές δαπάνες

Τέλη

Φ.Π.Α. για συμψηφισμό

Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομ/νται ειδικά

Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων

Προμήθεια χαρτιού,γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά

Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Λοιπές προμήθειες συντηρ.& επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

 15.000,00

 5.000,00

 3.000,00

 1.250,00

 100,00

 1.000,00

 5.000,00

 5.000,00

 10.000,00

 1.000,00

 3.000,00

 1.000,00

 5.196,86

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.032,68

 1.115,54

 0,00

 285,37

 0,00

 2.088,26

 0,00

 86,10

 401,90

 0,00

 0,00

 0,00

 357,42

 782,36

 0,00

 100,87

 0,00

Πλεόνασμα � Έλλειμμα  0,00  0,00  0,00

Αποκλίσεις

 0,00

 2.116,69

 0,00

 1.008,44

 184,50

 0,00

 2.620,60

 0,00

 0,00

 675,26

 333,18

 0,00

 184,50

 0,00

 3.108,60

 0,00

-86,10

-401,90

 0,00

 0,00

 0,00

 675,26

 333,18

 0,00

 184,50

 0,00

2017 2017 2016
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΠΔΔ   ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

24/05/2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ε.

Προϋπολογισμός Απολογισμός Απολογισμός

2000

3000

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ/ΝΑ ΕΣΟΔΑ

 4.500,00

 369.500,00

 0,00

 21.799,49

 0,00

 32.652,25

1700

1800

2300

2400

3300

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ  ΕΚΤΥΠ.,ΒΙΒΛΙΟΔ.,ΤΥΠ/ΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ  ΠΕΡΙΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.

ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ& ΣΥΝΔΡ.ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ Κ.Λ.Π. ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝ.

ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ& ΣΥΝΔΡ.ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ Κ.Λ.Π. ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝ.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

 5.000,00

 2.000,00

 3.500,00

 1.000,00

 369.500,00

 923,75

 0,00

 0,00

 0,00

 21.799,49

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 32.652,25

1730

1770

1890

2320

2490

3310

3340

Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών

Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού

Διάφορες προμήθειες

Επιχορηγήσεις και συνδρομές για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας

Λοιπές επιχορ/σεις & συνδρομές για ορισμένους ή μη σκοπούς

Απόδοση στα μετοχικά ταμεία Υπαλλήλων και στρατιωτικών των εισπράξεων που 
ενεργούνται γι αυτά

Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία

 3.000,00

 2.000,00

 2.000,00

 3.500,00

 1.000,00

 3.500,00

 12.000,00

 923,75

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 6,04

 0,00

1731

1779

1899

2329

2499

3311

3341

3343

3349

Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού

Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά

Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά

Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών-Δαπάνες αρχαιρεσιών για 
ανάδειξη διοικητικών αρχών.

Λοιπές επιχορηγήσεις, συνδρομές και εισφορές.

Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό

Απόδοση στο ΙΚΑ των  εισπράξεων που έγιναν γι΄αυτό

Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό

Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτά

 3.000,00

 2.000,00

 2.000,00

 3.500,00

 1.000,00

 3.500,00

 2.500,00

 7.000,00

 2.500,00

 923,75

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 6,04

 0,00

 0,00

 0,00

Πλεόνασμα � Έλλειμμα  0,00  0,00  0,00

Αποκλίσεις

 0,00

 0,00

-10.852,76

 923,75

 0,00

 0,00

 0,00

-10.852,76

 923,75

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-6,04

 0,00

 923,75

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-6,04

 0,00

 0,00

 0,00

2017 2017 2016
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΠΔΔ   ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

24/05/2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ε.

Προϋπολογισμός Απολογισμός Απολογισμός

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II
TAKTIKA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III
TAKTIKA

7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  34.000,00  155,69  0,00

7100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ  34.000,00  155,69  0,00

3350

3360

3390

7110

Απόδοση στους λοιπούς Οργαν. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτά

Απόδοση στα ταμεία Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των κρατήσεων που έγιναν 
γι'αυτά

Αποδ.των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ.του Δημοσίου κ.λ.π.

Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών

 1.500,00

 500,00

 352.000,00

 13.000,00

 0,00

 0,00

 21.799,49

 0,00

 0,00

 0,63

 32.645,58

 0,00

3352

3361

3369

3391

3394

3395

3396

3397

3399

7111

7112

Απόδοση στον ΟΑΕΔ  των εισπράξεων που έγιναν γι?αυτό

Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλ. Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)

Έσοδα Υπέρ Ταμείων Αρωγής

Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου

Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. φυσικών προσώπων

Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ.Ν.Π.Ι.Δ.(Σωματ. Κλπ)

Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ Ειδικών Λογαριασμών

Απόδοση στο Δημόσιο του Φ.Π.Α.

Λοιπές αποδόσεις

Προμήθεια επίπλων και σκευών

Προμήθεια ηλεκτρικών  συσκ. και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων

 1.500,00

 250,00

 250,00

 130.000,00

 200.000,00

 1.000,00

 10.000,00

 5.000,00

 6.000,00

 3.000,00

 10.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.301,96

 17.497,53

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,63

 0,00

 13.481,86

 19.160,78

 0,00

 0,00

 0,00

 2,94

 0,00

 0,00

Πλεόνασμα � Έλλειμμα  0,00  0,00  0,00

Αποκλίσεις

 0,00

 155,69

 155,69

 0,00

-0,63

-10.846,09

 0,00

 0,00

-0,63

 0,00

-9.179,90

-1.663,25

 0,00

 0,00

 0,00

-2,94

 0,00

 0,00

2017 2017 2016
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΠΔΔ   ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

24/05/2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ε.

Προϋπολογισμός Απολογισμός Απολογισμός

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV
TAKTIKA

9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  558.760,60  671,06  43.387,89

9700 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.  558.760,60  671,06  43.387,89

7120

9720

9740

9760

Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών

Επισκευή και συντ. κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκατ.σε αυτά

Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού

Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές εργασίες

 21.000,00

 158.260,60

 500,00

 400.000,00

 155,69

 71,06

 0,00

 600,00

 0,00

 1.168,57

 0,00

 42.219,32

7122

7123

7124

9725

9744

9761

Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών

Προμήθεια Η/Υ λογισμικού & λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού

Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων

Επισκευή και συντήρηση κτιρίων

Προμήθεια τηλεπικ/κών & ηλεκτρακουστικών συσκευών & οργάνων

Επιστημονικές μελέτες  και έρευνες

 1.000,00

 5.000,00

 15.000,00

 158.260,60

 500,00

 400.000,00

 0,00

 155,69

 0,00

 71,06

 0,00

 600,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.168,57

 0,00

 42.219,32

Πλεόνασμα � Έλλειμμα  0,00  0,00  0,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I
TAKTIKA

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  311.500,00  15.478,67  14.854,87

0200

0400

0500

0700

ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ Κ.Λ.Π.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ  ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛ.,Κ.Λ.Π.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ

 10.000,00

 36.000,00

 21.500,00

 58.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.132,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.480,54

Αποκλίσεις

 0,00

-42.716,83

-42.716,83

 155,69

-1.097,51

 0,00

-41.619,32

 0,00

 155,69

 0,00

-1.097,51

 0,00

-41.619,32

2017 2017 2016

 623,80

 0,00

 0,00

 0,00

-1.348,54
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΠΔΔ   ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

24/05/2018

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II
TAKTIKA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III
TAKTIKA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV
TAKTIKA

1000

2000

3000

7000

9000

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ/ΝΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 32.000,00

 4.500,00

 369.500,00

 34.000,00

 558.760,60

 3.357,34

 0,00

 21.799,49

 155,69

 671,06

 1.240,65

 0,00

 32.652,25

 0,00

 43.387,89

0800

0900

1200

1300

1400

1700

1800

2300

2400

3300

7100

9700

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.(εκτός επίπλ.& σκ.)

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ  ΕΚΤΥΠ.,ΒΙΒΛΙΟΔ.,ΤΥΠ/ΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ  ΠΕΡΙΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.

ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ& ΣΥΝΔΡ.ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ Κ.Λ.Π. ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝ.

ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ& ΣΥΝΔΡ.ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ Κ.Λ.Π. ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝ.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
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 34.000,00
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ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΠΔΔ   ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

24/05/2018

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Πλεόνασμα � Έλλειμμα

Α Ν Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ

I

II

III

IV

 0,00

 717.500,00

 0,00

 34.000,00

 558.760,60

 0,00

 40.635,50

 0,00

 155,69

 671,06

 0,00

 48.747,77

 0,00

 0,00

 43.387,89

 92.135,66 41.462,25 1.310.260,60ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 0,00

-8.112,27

 0,00

 155,69

-42.716,83

-50.673,41



 
 
Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 
1.ΕΣΟΔΑ  

 Τακτική επιχορήγηση Τ.Ε.Ε.                                             7.636,00€ 
 Έκτακτη επιχορήγηση            0,00€   
 Κρατήσεις & λοιπά έσοδα                                                               44.060,29€ 
 Υπόλοιπο χρήσεως 2016                                                             166.712,02€ 

              Σύνολο εσόδων                                                                     218.408,31€     
 
 
2.ΕΞΟΔΑ 

 Σύνολο εξόδων                                                                 41.462,25€ 
 Διαθέσιμο υπόλοιπο                                                       176.946,06€ 

               Σύνολο εξόδων                                                             218.408,31€    
 

Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 
 
1.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 Έπιπλα & σκεύη                                                                                       6,98€ 

 Βιβλιοθήκη                                                                                        74,34€ 

 Διαθέσιμο υπόλοιπο                                                                       176.946,06€ 
              ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                                          177.027,38€ 
 
2.ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

 Κεφάλαιο                                                                                          167.122,13€ 
 Αποτελέσματα χρήσεως                                                                      9.905,25€  

             ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                                                                    177.027,38€ 
 
 
 
Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού χρήσεως 2018 
 

Α. ΕΣΟΔΑ 
 
1.Τακτική επιχορήγηση Τ.Ε.Ε.            100.000,00€                   
2.Εκτακτη επιχορήγηση        20.000,00€ 
4.Κρατήσεις υπέρ δημοσίου Ασφ. Ταμείων κ.τ.λ. έσοδα                           1.190.260,60€ 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ     1.310.260,60€ 
 
 
Β. ΕΞΟΔΑ 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:                                                                1.310.260,60€ 
  
 
 
 
Η απόφαση αυτή να τεθεί προς έγκριση στην Αντιπροσωπεία 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ & ΓΡΕΒΕΝΩΝ Τ.Κ. 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΗΛ. 2810 342.520  &  2810 341.455,  ΦΑΞ 2810 281.128 E - mail teetak@tee.gr  

ΕΤΗ
ΠΟΣΑ 

ΛΟΓ/ΜΩΝ

ΠΡΟΣΘ. 

ΕΤΩΝ
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ΑΠΟΣBΕΣΘΕΝΤΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ

2002 150.182,95 150.176,27 6,68

2003 13.964,00 2.792,80 2.792,80 2.792,80 2.792,80 2.792,55 0,00 13.963,75 0,25

2004 16.596,00 3.319,20 3.319,20 3.319,20 3.319,20 3.319,20 0,00 16.596,00 0,00

2005 22.446,00     4.489,20 4.489,20 4.489,20 4.489,20 4.489,20 22.446,00 0,00

2006 1.082,90 216,58 216,58 216,58 216,58 216,58 1.082,90 0,00

2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2008 4.538,45 907,69 907,69 907,69 907,69 907,68 4.538,44 0,01

2009 1.619,59 323,92 323,92 323,92 323,92 323,90 1.619,58 0,01

2010 1.084,32 216,86 216,86 216,86 216,86 216,85 1.084,31 0,01

2011 8.571,88 1.714,38 1.714,38 1.714,38 1.714,38 1.714,37 8.571,87 0,01

2012 1.644,60 328,92 328,92 328,92 328,92 328,91 1.644,59 0,01

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00

71.547,74 0,00

ΣΥΝΟΛΑ 221.730,69 2.792,80 6.112,00 10.601,20 10.817,78 10.817,53 8.932,67 5.937,39 1.665,05 3.162,85 3.491,76 2.584,06 2.260,15 2.043,29 328,91 221.723,71 6,98

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30/5/2018

,

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

 

ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΜΠΟΓΡΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ

ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ - ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31-12-2017



          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Πρεβελάκη & Γρεβενών , 712 02, Ηράκλειο 
Τηλ.: 2810-342520,2810-341455 
fax:   2810-281128, e-mail: teetak@tee.gr , www.teetak.gr   
 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Τ.Ε..Ε – ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 

 
 
 

 Εισπράχθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος Ηρακλείου                                          51.696,29€              
      

 Εκδόθηκαν και εξοφλήθηκαν εντάλματα σειρά Α από  
       Νο 1 έως 4  & σειρά Β από 1 έως 79. 

     ( Το ένταλμα Β/74  ακυρώθηκε και το Α/4 παραπέμφθηκε 
      να εγκριθεί από το  Ελεγκτικό Συνέδριο Αθηνών )                                                                       41.462,25€ 
        

 

 Το υπόλοιπο της χρήσης 2016 ήταν                                    166.711,94€                          

 Yπόλοιπο λογ/μου μισθοδοσίας ΕΑΠ                    0,08€    

 Υπόλοιπο χρήσης 2017 είναι                                                                                                    176.945,98€  
 
Με βάση τα παραπάνω ο ισολογισμός της χρήσεως 2017 παρουσιάζει : 
 

ΧΡΕΩΣΗ 

Υπόλοιπο χρήσεως 2016                   166.712,02€ 
Έσοδα χρήσεως      2017                     51.696,29€ 
                     Σύνολο                                                                                                            218.408,31€ 

 
ΠΙΣΤΩΣΗ   

Έξοδα χρήσεως 2017                       41.462,25€ 
Υπόλοιπο χρήσεως 2017                                 176.946,06€ 

Σύνολο                                            218.408,31€ 
 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 31-12-2017 

Υπόλοιπο λογαριασμού 26029                               169.018,50€ 
Μείον ανεξόφλητες επιταγές Νο 54938420-1, 54999481-5,54999487-4, 

54999490-4,54999492-1 &  54999497-1                                                                 -        2,146,65€                                                                                                                        
 
  

      Υπόλοιπο λογ/μου 250078   (κοινό κεφάλαιο)                                                          +   10.074,21€ 
_______________________________________________________________________________ 

Σύνολο                                                                                                                               176.946,06€  

  
 
Ηράκλειο 30-5-2018                             

                                                              
 
 

      
H   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
       

            
 
                                                                                                                                           ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ 

 

                            

mailto:teetak@tee.gr


  

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  31-12-2017    

     
 Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

     

 1. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  74,34  
 - αξία παρελθουσών χρήσεων                                                  74,22   
 - αξία χρήσεως 2016                                                    0,12                                 

 2. ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ  6,98    
 - αξία παρελθουσών χρήσεων 221.723,71   
   μείον αποσβέσεις    
 - παρελθουσών χρήσεων   221.394,80   
 - χρήσεως 2017        328,91                             -221.730,69   

     
 Αναπόσβεστο υπόλοιπο  6,98   

     
 - Αγορασθέντα στη χρήση 2017 0,00   

     

  6,98   
 3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Υπόλοιπο ταμείου 
  

   176.946,06 
 

     
     
     

     
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  177.027,38  
     
 Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ    
     
 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ                167.122,13  

 

 
 - Παρελθουσών χρήσεων    
   Διαθέσιμα 31-12-2016 166.712,02   
   Αξία βιβλιοθήκης 31-12-2016         74,22   
   Αναπόσβεστη αξία επίπλων 31-12-2016 335,89   
 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017  9.905,25  
 - Προσθήκη βιβλίων 2017 0,12   
 - Προσθήκη επίπλων 2017 0,00   
 - Διαθέσιμα 31-12-2017 176.946,06   
   Μείον διαθέσιμα 31-12-2016                                              -166712,02   
   Μείον αποσβέσεις επίπλων 2017 - 328,91   

     
 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ    177.027,38  

     
   

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30-5-2018  

 

 

 

 

 

     
    H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  O Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                              Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

            

 

 
ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ                          ΔΗΜ. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ                              ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ                     

 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018 

ΕΣΟΔΑ :

ΕΞΟΔΑ :

 1.310.260,60

 1.310.260,60

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πρεβελάκη και Γρεβενών,
71202 Ηράκλειο

Η Πρόεδρος,

ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ

Ο Γεν. Γραμμματέας,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος,

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ



K A T O N O M A Σ Ι Α Αριθμός Κωδικού ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
μέχρι

20/11/2017 (Euro)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
μέχρι

20/11/2017 (Euro)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2018 (Euro)

0000

3000

5000

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡ.ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

0200

3100

3200

3300

3500

5100

5200

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΌ ΝΠΔΔ,ΟΡΓΑΝ., Ε.Λ.,ΚΛΠ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ,ΚΙΝ. ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣ.

ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ

ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

0210

3150

3290

3330

3510

3520

5110

5210

Επιχορηγήσεις & εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Οργανισμούς,Ε.Λ.,κλπ

Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης 

Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών

Εσοδα από πώληση βιβλίων, εντύπων και τίτλων

Τόκοι Κεφαλαίων

Πρόσοδοι από κινητές αξίες

Έσοδα για δαπάνες που έγιναν

Έσοδα υπέρ Μετοχικών ταμείων ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ Υπαλλήλων

0211
0212

3159

3295

3331

3511

3521

5111
5113
5119

5211

Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμούς ή Ειδικούς λογαριασμούς
Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς

Λοιπα εσοδα απο προσφ.υπηρεσ.εκπαισευσης ( Σεμιναρια)

Εσοδα από διαφημίσεις

Έσοδα από πώληση συγγραμάτων και βιβλίων

Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζες

Τοκομερίδια

Απόληψη εξόδων που έγιναν
Απόληψη εξόδων εξόδων δικαστηκών, διαγωνισμών, πλειτηριασμών κ.λ.π.
Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν

Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ
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Σελίδα 2

Σύνολο Κωδικού 0000

Σύνολο Κωδικού 3000

Οικονομικό Έτος : 2018 ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισμός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟΔΩΝ



K A T O N O M A Σ Ι Α Αριθμός Κωδικού ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
μέχρι

20/11/2017 (Euro)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
μέχρι

20/11/2017 (Euro)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2018 (Euro)

5300

5500

5600

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΣΦ.ΥΠΑΛΛ.& ΣΥΝΤΑΞ.ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝ.ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

5220

5240

5250

5260

5290

5310

5510

5520

5680

Έσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων

Έσοδα υπέρ Λοιπών Οργανισμών

Έσοδα υέρ Ταμείων Αρωγής υπαλλήλων και στρατιωτικών

Έσοδα υπέρ του Δημοσίου,αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ. ,Ειδικών 
Λογαριασμών Οργανισμών και φυσικών προσώπων.

Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές υπαλλήλων & Συνταξ/χων

Επιστροφή χρημάτων  για τακτοπ/ση Χ.Ε. και προκαταβολών

Επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται

Διάφορα έσοδα

5221

5241
5243
5248
5249

5252

5261
5269

5291
5292
5294
5296
5297
5299

5311

5511

5521

5685

5689

Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.

Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α.
Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Έσοδα Υπέρ ΕΦΚΑ
Έσοδα υπέρ Λοιπων Ασφαλιστικών Ταμείων

Έσοδα υπέρ  Ο.Α.Ε.Δ.

Έσοδα υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)
Έσοδα Υπέρ Ταμείων Αρωγής

Έσοδα υπέρ του Δημοσίου.
Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων  Δημ.Υπηρεσιών
Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων.
Έσοδα υπέρ Ειδικών Λογαριασμών.
Έσοδα υπέρ του δημοσίου από φόρο Προστιθέμενης Αξίας
Εσοδα υπερ Ανεξαρτητων Αρχών και λοιπών φορέων

Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των  υπαλλ.για την υγειον.περίθαλψη τους και των μελών των 
οικογενειών τους

Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρημ. Ενταλμ. Προπληρωμής

Επιστροφή αποδ,συντάξ,αποζ,κλπ,που κατ/καν χωρίς να οφείλονται

Εσοδα υπέρ ΤΕΕ

Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά

 1.000,00

 15.000,00
 30.000,00
 23.000,00
 10.000,00

 13.000,00

 3.000,00
 848,58

 150.000,00
 4.000,00

 120.000,00
 30.000,00

 5.000,00
 4.000,00

 2.000,00

 1.000,00

 6.000,00

 34.000,00

 15.000,00

 1.000,00

 15.000,00
 40.000,00

 10.000,00

 13.000,00

 3.000,00
 848,58

 150.000,00
 4.000,00

 120.000,00
 38.000,00

 5.000,00
 4.000,00

 2.000,00

 1.000,00

 6.000,00

 34.000,00

 15.000,00
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K A T O N O M A Σ Ι Α Αριθμός Κωδικού ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
μέχρι

20/11/2017 (Euro)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
μέχρι

20/11/2017 (Euro)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2018 (Euro)

6000

9000

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

6600

9300

9500

9900

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ  Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠ. ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝ.Ή ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΜΩΝ

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

6640

9360

9560

9910

9920

Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες.

Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες  και πειραματικές εργασίες

Επιχορηγήσεις για μελέτες έρευνες και πειραματικές εργασίες

Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ε.Ε.

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

6641

9362

9561
9562

9919

9921

Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες.

Επιχορηγήσεις για μελέτες & έρευνες  για εκτέλεση έργων.

Επιχορηγήσεις για επιστημονικές μελέτες και έρευνες
Επιχορηγήσεις για μελέτες  έρευνες και εκτέλεση έργων

Επιχ. Για λοιπούς σκοπούς

Έσοδα από επιχ. Για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας

 5.000,00

 48.000,00

 200.000,00
 200.000,00

 20.000,00

 1.000,00

 509.548,58

 5.000,00

 469.000,00

 514.548,58

 5.000,00

 469.000,00

 5.000,00

 48.000,00

 200.000,00
 200.000,00

 20.000,00

 1.000,00

Σελίδα 4

Σύνολο Κωδικού 5000

Σύνολο Κωδικού 6000

Σύνολο Κωδικού 9000

Οικονομικό Έτος : 2018 ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισμός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  1.143.548,58  1.143.548,58

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  166.712,02  166.712,02  166.712,02

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  1.310.260,60  1.310.260,60



                     
K A T O N O M A Σ Ι Α Αριθμός Κωδικού ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

μέχρι
20/11/2017 (Euro)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
μέχρι

20/11/2017 (Euro)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2018 (Euro)
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K A T O N O M A Σ Ι Α Αριθμός Κωδικού ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

μέχρι
20/11/2017 (Euro)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
μέχρι

20/11/2017 (Euro)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2018 (Euro)

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
0200

0400

0500

0700

ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ Κ.Λ.Π.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ  ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛ.,Κ.Λ.Π.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ

0260

0410

0420

0540

0550

0710

0720

0770

0780

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 10.000,00

 5.000,00

 15.000,00

 1.000,00

 15.000,00

 7.000,00

 7.000,00

 7.500,00

 12.000,00

 5.000,00

 2.000,00

 3.000,00

 5.000,00

 20.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 1.000,00

 10.000,00

 5.000,00

 15.000,00

 1.000,00

 15.000,00

 7.000,00

 7.000,00

 7.500,00

 0,00

 5.000,00

 2.000,00

 3.000,00

 5.000,00

 20.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 1.000,00

Πρόσθετες  παροχές  υπαλλήλων

Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών

Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου

Δαπάνες εκπαίδευσης

Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση

Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση  υπαλλήλων στο εσωτερικό

Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό

Πληρωμές για μετακ. Στο εσωτερικό προσώπων που δεν εχουν την υπαλλ.ιδιότ.

Πληρωμές γιά αποστ. ή μετακ. στην αλλοδ. μη εχόντων υπαλλ.ιδ.

0264

0411

0419

0426

0429

0549

0551

0552

0558

0711

0714

0715

0721

0771

0772

0775

0781

Αποζημίωση γιά συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπ.

Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδ.υπηρεσ. με την ιδ.ελευθ.επαγγελμ.

Αμοιβές λοιπών , που εκτελούν ειδ. υπηρ. με την ιδ. ελευθ. επαγγελμ.

Αμοιβές ιδιωτ.γραφ. & ιδιωτών για την  εκτέλ. μηχανογρ. Εργασιών

Λοιπές αμοιβές φυσ.προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.

Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης

Εισφορές στο ΙΚΑ από τη μισθοδοσία προσωπικού

Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλ. Οργανισμούς

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ

Οδοιπορικά έξοδα μετακ.για εκτέλεση υπηρ.  στο εσωτερικό υπαλλήλων

Οδοιπορικά έξοδα για μετακ.εντός της χώρας υπαλλ. για εκπαίδευση

Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων

Ημερησία αποζ.  μετακίνησης  υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρ.  στο εσωτερικό

Οδοιπ.έξ. μετακ. για εκτ.υπηρ. προσώπ. μη υπαλλήλων στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν 
υπαλληλική ιδιότητα. 

Ημερ. αποζ. μετακ. για εκτ. υπηρ.στην ημεδ.προσώπ. μη υπαλλήλων

Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικου προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα

Οδοιπ.έξοδα γι' αποστ. στην αλλοδ. ή μετακλ. απ' την αλλ.μη υπαλλ.
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K A T O N O M A Σ Ι Α Αριθμός Κωδικού ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

μέχρι
20/11/2017 (Euro)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
μέχρι

20/11/2017 (Euro)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2018 (Euro)

0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

0810

0820

0830

0840

0850

0880

0890

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.000,00

 10.000,00

 250,00

 1.500,00

 250,00

 500,00

 7.000,00

 9.650,00

 20.000,00

 1.000,00

 15.000,00

 10.000,00

 1.000,00

 20.000,00

 25.000,00

 20.000,00

 2.000,00

 10.000,00

 4.000,00

 3.500,00

 15.000,00

 5.000,00

 3.000,00

 1.250,00

 2.000,00

 10.000,00

 250,00

 1.500,00

 250,00

 500,00

 7.000,00

 9.650,00

 20.000,00

 1.000,00

 15.000,00

 10.000,00

 1.000,00

 20.000,00

 25.000,00

 20.000,00

 2.000,00

 10.000,00

 4.000,00

 3.500,00

 15.000,00

 5.000,00

 3.000,00

 1.250,00

Μισθώματα

Μεταφορές προσώπων και αγαθών

Επικοινωνίες

Ύδρευση, άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα

Δημόσιες σχέσεις

Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.

Λοιπές δαπάνες

0783

0813

0815

0817

0823

0829

0831

0832

0834

0841

0842

0845

0851

0855

0856

0857

0859

0887

0888

0889

0891

0894

0896

0899

Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα

Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων

Μισθώματα μεταφορικών μέσων

Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

Μεταφορές λοιπών προσώπων

Λοιπές μεταφορές.

Ταχυδρομικά Τέλη

Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού

Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ

Ύδρευση και άρδευση

Φωτισμός

Δαπάνες καθαρισμού γραφείων

Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις

Επιδείξεις , γιορτές και λοιπά θεάματα

Φιλοξενίες και δεξιώσεις

Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια

Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών

Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού

Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις

Δικαστικά έξοδα (περ/νται έξοδαπτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολ.)

Επιδόσεις,δημοσιεύσεις,προσκλήσεις κ.λ.π.

Λοιπές δαπάνες
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K A T O N O M A Σ Ι Α Αριθμός Κωδικού ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

μέχρι
20/11/2017 (Euro)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
μέχρι

20/11/2017 (Euro)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2018 (Euro)

1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

0900

1200

1300

1400

1700

1800

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.(εκτός επίπλ.& σκ.)

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ  ΕΚΤΥΠ.,ΒΙΒΛΙΟΔ.,ΤΥΠ/ΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ  ΠΕΡΙΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.

0910

1240

1250

1260

1290

1380

1430

1730

1770

1890

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 100,00

 1.000,00

 5.000,00

 5.000,00

 10.000,00

 1.000,00

 3.000,00

 1.000,00

 3.000,00

 2.000,00

 2.000,00

 311.500,00

 32.000,00

 100,00

 1.000,00

 5.000,00

 5.000,00

 10.000,00

 1.000,00

 3.000,00

 1.000,00

 3.000,00

 2.000,00

 2.000,00

 323.500,00

 32.000,00

 0,00

 0,00

Φόροι - Τέλη

Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας

Προμήθεια Βιβλίων και εντύπων γενικά

Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικ. γραφείου γενικά )

Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρ. και εκμετ.

Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού

Προμήθ. ειδών συντ. και επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών

Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού

Διάφορες προμήθειες

0912

0913

1249

1259

1261

1292

1381

1439

1731

1779

1899

Τέλη

Φ.Π.Α. για συμψηφισμό

Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομ/νται ειδικά

Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων

Προμήθεια χαρτιού,γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά

Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Λοιπές προμήθειες συντηρ.& επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού

Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά

Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά
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Σύνολο Κωδικού 0000

Σύνολο Κωδικού 1000



                     
K A T O N O M A Σ Ι Α Αριθμός Κωδικού ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

μέχρι
20/11/2017 (Euro)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
μέχρι

20/11/2017 (Euro)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2018 (Euro)

2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
2300

2400

ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ& ΣΥΝΔΡ.ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ Κ.Λ.Π. ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝ.

ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ& ΣΥΝΔΡ.ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ Κ.Λ.Π. ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝ.

2320

2490

 0,00

 0,00

 3.500,00

 1.000,00

 4.500,00

 3.500,00

 1.000,00

 4.500,00  0,00

Επιχορηγήσεις και συνδρομές για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας

Λοιπές επιχορ/σεις & συνδρομές για ορισμένους ή μη σκοπούς

2329

2499

Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών-Δαπάνες αρχαιρεσιών για ανάδειξη διοικητικών 
αρχών.

Λοιπές επιχορηγήσεις, συνδρομές και εισφορές.
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Σύνολο Κωδικού 2000



                     
K A T O N O M A Σ Ι Α Αριθμός Κωδικού ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

μέχρι
20/11/2017 (Euro)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
μέχρι

20/11/2017 (Euro)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2018 (Euro)

3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ/ΝΑ ΕΣΟΔΑ
3300 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

3310

3340

3350

3360

3390

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 3.500,00

 2.500,00

 7.000,00

 70.000,00

 2.500,00

 1.500,00

 250,00

 1.000,00

 100.000,00

 120.000,00

 1.000,00

 5.000,00

 5.000,00

 6.000,00

 369.500,00

 3.500,00

 2.500,00

 7.000,00

 0,00

 2.500,00

 1.500,00

 250,00

 250,00

 130.000,00

 200.000,00

 1.000,00

 10.000,00

 5.000,00

 6.000,00

 325.250,00  0,00

Απόδοση στα μετοχικά ταμεία Υπαλλήλων και στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι 
αυτά

Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία

Απόδοση στους λοιπούς Οργαν. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτά

Απόδοση στα ταμεία Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των κρατήσεων που έγιναν γι'αυτά

Αποδ.των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ.του Δημοσίου κ.λ.π.

3311

3341

3343

3348

3349

3352

3361

3369

3391

3394

3395

3396

3397

3399

Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό

Απόδοση στο ΙΚΑ των  εισπράξεων που έγιναν γι΄αυτό

Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΦΚΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΥΠΕΡ ΑΥΤΩΝ

Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτά

Απόδοση στον ΟΑΕΔ  των εισπράξεων που έγιναν γι?αυτό

Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλ. Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)

Έσοδα Υπέρ Ταμείων Αρωγής

Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου

Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. φυσικών προσώπων

Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ.Ν.Π.Ι.Δ.(Σωματ. Κλπ)

Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ Ειδικών Λογαριασμών

Απόδοση στο Δημόσιο του Φ.Π.Α.

Λοιπές αποδόσεις
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Σύνολο Κωδικού 3000



                     
K A T O N O M A Σ Ι Α Αριθμός Κωδικού ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

μέχρι
20/11/2017 (Euro)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
μέχρι

20/11/2017 (Euro)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2018 (Euro)

7000

9000

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

7100

9700

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

7110

7120

9720

9740

9760

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 3.000,00

 10.000,00

 1.000,00

 5.000,00

 15.000,00

 158.260,60

 500,00

 400.000,00

 34.000,00

 558.760,60

 3.000,00

 10.000,00

 1.000,00

 5.000,00

 15.000,00

 158.260,60

 500,00

 400.000,00

 34.000,00

 558.760,60

 0,00

 0,00

Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών

Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών

Επισκευή και συντ. κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκατ.σε αυτά

Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού

Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές εργασίες

7111

7112

7122

7123

7124

9725

9744

9761

Προμήθεια επίπλων και σκευών

Προμήθεια ηλεκτρικών  συσκ. και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων

Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών

Προμήθεια Η/Υ λογισμικού & λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού

Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων

Επισκευή και συντήρηση κτιρίων

Προμήθεια τηλεπικ/κών & ηλεκτρακουστικών συσκευών & οργάνων

Επιστημονικές μελέτες  και έρευνες

Η Πρόεδρος,

ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ

Ο Γεν. Γραμμματέας,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος,

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ
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Σύνολο Κωδικού 7000

Σύνολο Κωδικού 9000

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  1.278.010,60  1.310.260,60  0,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  32.250,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  1.310.260,60
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. 
Πρεβελάκη & Γρεβενών, 712 02 Ηράκλειο  Κρήτης  

Τηλ:2810.342520, Fax:2810.281.128 

E-Mail:  teetak@tee.gr  Ιστοσελίδα :  www.teetak.gr 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ 

της 21ης  Ιουνίου  2018 

“ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΕ” 

Η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  Τμήματος Ανατολικής 

Κρήτης σε τακτική της συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος, οδός 

Πρεβελάκη και Γρεβενών την 21
η
 Ιουνίου  2018 συζήτησε το ως άνω θέμα, 

λαμβάνοντας υπόψη την ομόφωνη εισήγηση της Δ.Ε. κατά τη συνεδρίασή της  

26.04.2018 και αποφάσισε κατά πλειοψηφία (ή ομόφωνα)  τα παρακάτω:  

Μετά από την πρόταση τροποποίησης του Οργανισμού του ΤΕΕ ,  που εγκρίθηκε 

με την με αρ. Α79/Σ10/2018 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ (συνεδρίαση 17 -04-2018) 

όπου μεταξύ άλλων υποβαθμίζει τα περισσότερα περιφερειακά τμήματα σε γραφεία 

,  αποφάσισε κατά πλειοψηφία (ή ομόφωνα)   τα εξής:  

Η αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής των υπηρεσιών του ΤΕΕ καταλήγει 

τελικά να χρησιμοποιείται από τον Πρόεδρο και τη Διοίκηση του ΤΕΕ ως ένας 

έμμεσος τρόπος αλλαγής του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ.   

Η αλλαγή αυτή έχει στόχο την ουσιαστική υποβάθμιση των περιφερειακών 

τμημάτων.  

Η υποβάθμιση αυτή έχει ξεκινήσει από παλιότερα, σταδιακά, αποκλείοντας τις  

φωνές των περιφερειακών τμημάτων όπως αυτές εκφράζονταν μέσα από τα 

newsletters που φιλοξενούσαν απόψεις παρατάξεων που είχαν εκλεγεί στην 

κεντρική αντιπροσωπεία.  

Σήμερα τα newsletters  φιλοξενούν απόψεις μόνο του προέδρου και η 

δημοκρατία που κατά βάση στηρίζεται στην συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων 

συρρικνώνεται καθημερινά στο ΤΕΕ.  

Ακόμα και ο τρόπος λήψης της απόφασης της Δ.Ε. , χωρίς να έχει προηγηθεί 

καμιά συζήτηση και κόντρα στο σύνολο σχεδόν των αποφάσεων των 
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περιφερειακών τμημάτων , όπως αυτές εκφράστηκαν μέσω των επιστολών που 

στάλθηκαν  ,  δείχνει  τον τρόπο διοίκησης : ‘’αποφασίζουμε και διατάζουμε’’  .  

Είναι προφανές ότι η πρόθεση της διοίκησης δεν είναι να μειωθεί το κόστος , 

αφού, όπως είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη επιστολή μας , η  εξοικονόμηση 

πόρων από την μείωση του πλήθους των τμημάτων και την παρεπόμε νη παροχή 

επιδόματος ευθύνης ,  ποσοστιαία κυμαίνεται κάτω από το 0,5%  του συνολικού 

μισθολογικού κόστους (μισθοί και ασφαλιστικές εισφορές ) όπως προκύπτει από τα 

δημοσιευμένα στοιχεία προϋπολογισμών του ΤΕΕ.  

Η πρόθεση είναι να εμποδίσουν με όποιο τρόπο περι φερειακά τμήματα , όπως 

αυτό της Ανατολικής Κρήτης που έχει αποδείξει διαχρονικά ότι , είτε μέσω της 

διοίκησή του, είτε μέσω των παρατάξεων που δραστηριοποιούνται σε αυτό, είναι 

ένα δραστήριο τμήμα που έχει άποψη, την εκφράζει και  διεκδικηθεί με κάθε τρόπο 

τα δίκαια των μηχανικών.  

 Ένας τέτοιος τρόπος είναι και το να υποβαθμίσουν τη διοικητική του 

λειτουργία.  

Η απόφαση της Δ.Ε. να διατηρήσει τα τμήματα που έχουν πέντε υπαλλήλους με 

κατοχή οργανικών θέσεων (εξαιρούνται οι αποσπασμένοι) λαμβάνε ται σε μια 

χρονική συγκυρία όπου:  

 έχουν συνταξιοδοτηθεί πολλά στελέχη του δημοσίου,  

 δεν επιτρέπονται οι  προσλήψεις (υπόκεινται στις μνημονιακές απαιτήσεις),  

όταν δεν λαμβάνονται  υπόψη παράμετροι όπως:  

 ο αριθμός των συναδέλφων που ανήκουν στο τμήμα,  

 η έκταση και οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιφέρειας.  

Η σύνταξη των νέων οργανογραμμάτων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα έχει  κυρίως στόχους:  

 την περιγραφή των ‘’περιγραμμάτων θέσης’’  και  

 την δυνατότητα εισόδου στην κινητικότητα με στόχο της ενίσχυ ση των 

υπηρεσιών τους.   

Είναι προφανές ότι  το προτεινόμενο Σχέδιο Οργανισμού δεν διαπνέεται από 

αυτό το πνεύμα. Κρατάει καθηλωμένα τα περιφερειακά τμήματα τα οποία θα 



 3 

παραμείνουν γραφεία ακόμα και εάν μετά τη διαδικασία της κινητικότητας 

ενισχυθούν με υπαλλήλους.  

Έτσι θα οδηγηθούμε στο εξής οξύμωρο, ένα τμήμα που στελεχώνεται  σήμερα 

με πέντε υπαλλήλους να είναι τμήμα και τμήματα που τώρα στελεχώνονται με 

τέσσερις υπαλλήλους και που, μέσω της κινητικότητας αποκτούν από ένα έως και 

τρεις π.χ. υπαλλήλους , να παραμένουν γραφεία με επτά υπαλλήλους.  

Σας επισημαίνουμε ότι αν θέλαμε να προβάλουμε τις ανάγκες του τμήματός μας 

ώστε να αποσπάσουμε μια ' 'εξαίρεση' '  από την απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ θα 

αναφέραμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αποχωρήσει από το τμήμα μα ς 3 

Μηχανικοί. Λόγω των αυξημένων αναγκών του τμήματος έχουμε ζητήσει 

προσωπικό. Στο τμήμα μας υπηρετεί μια υπάλληλος με απόσπαση, (που δεν 

μετράει στους πέντε υπαλλήλους κατά την απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ) ενώ 

αναμένουμε την κινητικότητα για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες του 

τμήματος. Όμως δεν εστιάζουμε στις ανάγκες του τμήματός μας αλλά 

επικεντρώνουμε στην υποβάθμιση που θα επιφέρει σε όλα τα περιφερειακά 

τμήματα η απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ υποβαθμίζοντάς τα σε Γραφεία.     

Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε να γίνουν  κοινές συνεδριάσεις των 

Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων αξιοποιώντας ακόμη και το 

μηχανισμό τηλεδιασκέψεων του ΤΕΕ στο αμέσως προσεχές διάστημα , καθώς και να 

συζητηθεί το θέμα στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ .  

Είναι προφανές ότι  καθετί  που υποβαθμίζει  το ρόλο και το έργο των 

Περιφερειακών Τμημάτων δεν θα γίνει αποδεκτό από το τμήμα μας.   

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

  Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
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