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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  

 

 

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   9η  

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  

 

Της Αντιπροσωπείας του Τμήματος  

Της 25ης  Φεβρουαρίου  2019 

Ημέρα Δευτέρα και Ώρα 07:15 

 

 

 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΒΟΣΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

 

 

 

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,  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ,  ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,  ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ,  ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,  ΣΙΤΗ 

ΜΑΡΙΑ,  ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,  

ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ,   ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΣΧΙΝΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.   

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  

 

ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ,  ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,  ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΕΡΟΥΛΙΟΥ – 

ΣΕΡΓΑΚΗ ΙΡΙΣ,  ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ,  ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ,  ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΑΚΗ ΦΑΝΗ, 

ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ,  ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, 

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,  ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  

ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,  ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  

ΒΟΣΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,  ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 

ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ,  

ΦΡΥΣΑΛΗ ΜΕΛΙΝΑ, ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΥΛΛΑΣ.  

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  53 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 25     ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:  28  
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 

1. Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας  

2. Ενημέρωση - Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.  

3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.  

4. Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού 2019 ΤΕΕ/ΤΑΚ  

5. Ενημέρωση και παρουσίαση προγράμματος Δράσης ΜΕ: (α) 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ &  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, (β) ΕΠΑΓΓ. ΘΕΜ. & 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ, (γ) ΧΩΡΟΤ. &  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, (δ) ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & Δ.ΧΩΡΙΚΩΝ  

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   σελίδα  5            ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ   ΤΟΥ    Τ.Ε.Ε. /Τ .Α.Κ.  

 

---------------------  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  …την ανάπτυξη των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης ,  παρακαλώ καθίστε στις θέσεις σας.  

   

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 

ΘΕΜΑ 1ο 

 

Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ενημερώνω το Σώμα, σε mail 

που πήρα το μεσημέρι,  η συνάδελφος Φρυσάλη, ενημερώνει  ότι  

λόγω ασθενείας δεν θα παρευρίσκεται .  

 Δεν υπάρχει  άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη στο 1
ο
 θέμα. 

Και επειδή επίσης δεν υπάρχει  και  θέμα.  

 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

 

Ενημέρωση - Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Καλώ τη συνάδελφο Πρόεδρο για  

το 2ο θέμα, Ενημέρωση –  συζήτηση για τη δραστηριότητα της 

Διοικούσας Επιτροπής.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Μισό λεπτό Πρόεδρε να 

τακτοποιηθούμε και  ξεκ ινάω.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Υπάρχει  κατανόηση.  

 Ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Κασαπάκης έχει  επί της 

διαδικασίας θέμα.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Μήπως θα ήταν προτιμότερο μια και  έχουμε το 4
ο
 

θέμα να (δεν αποδίδεται  καθαρά, μιλάει  εκτός μικροφώνου)…, να 
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το περάσουμε μήπως θέλει  να πάει  η κυρία στα παιδιά της; Εμείς 

τα κουβεντιάζουμε και  μετά.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να προταχτεί  το θέμα της 

συζήτησης του προϋπολογισμού.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Εντάξει .  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Για να πάει  και  η κυρία στα παιδιά της.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Κανένα πρόβλημα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Δεν έχω καμία αντίρρηση, εάν 

συμφωνεί…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Ναι, ναι .  Ναι να προταχτεί .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Δεκτό από το Προεδρείο, 

φαντάζομαι ότι  και  το Σώμα συμφωνεί.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Από όλους, από όλους, ναι ,  ναι .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία.   

 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

 

Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού 2019 ΤΕΕ/ΤΑΚ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η συνάδελφος Τατιάνα Δανασή 

να κάνει  την εισήγηση εκ μέρους της υπηρεσίας.  

 Το 4
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης προτάσσεται,  Έγκριση 

Οικονομικού Προϋπολογισμού 2019 ΤΕΕ/ΤΑΚ.  

 

ΔΑΝΑΣΗ:   Καλησπέρα και από μένα, θα ξεκινήσουμε με μια 

παρουσίαση της διαχείρισης του τμήματος για το 2018, ξεκινώντας 
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από τα εισπραχθέντα στην Τράπεζα της Ελλάδος για το έτος αυτό 

που ανέρχονται στις 52.805,77 ευρώ. Εκδόθηκαν και  εξοφλήθηκαν 

τα εντάλματα, έχουμε δύο σειρές, τη σειρά άλφα και τη σειρά 

βήτα.  

 Η σειρά άλφα ήταν και  θα σας εξηγήσω γιατί  λέω ήταν η 

σειρά των ενταλμάτων που πήγαιναν για επιτροπικό έλεγχο από το 

νούμερο ένα έως το 15 και  η σειρά βήτα που είναι  όλα τα 

υπόλοιπα χρηματικά εντάλματα από το 1 έως το 108.  

 Πλέον από το 2019 βάσει  νόμου καταργείται  η διαδικασία 

του προληπτικού ελέγχου κάποιων ενταλμάτων όπως ήταν τα 

οδοιπορικά, οι  αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων και κάποια άλ λα 

που έπρεπε να πάνε στον Επίτροπο και πλέον κάποια στιγμή 

μπορεί  να έρθει  ένας κατασταλτικός έλεγχος, δηλαδή να μας 

ζητήσουν από την υπηρεσία του Επιτρόπου ένα δειγματοληπτικό 

έλεγχο για το κατά πόσο τηρούμε τ ις νόμιμες διαδικασίες έκδοσης 

των χρηματικών  ενταλμάτων μας.  

 Τα έξοδα μας αυτά ανέρχονται στις 58.652,58 ευρώ. Είχαμε 

και  το υπόλοιπο της χρήσης του 2017 που ήταν 176. 946,06. Ο 

λογαριασμός της μισθοδοσίας πλέον είναι  μηδενικός διότι  αν 

θυμάστε και  όσοι δεν το ξέρετε να σας πω ότι  η μισθοδοσία μας 

εδώ και δύο χρόνια καλύπτεται  από την κεντρική υπηρεσία και  με 

βάση όλα τα στοιχεία αυτά το υπόλοιπο για τη χρήση μας το 2018 

λοιπόν είναι  στις 171.099,25. Έτσι έκλεισε η Τράπεζα της 

Ελλάδος, μάλλον έτσι  έκλεισε ο χρόνος με αυτό το υπόλοιπο.  

 Η χρέωσή μας τώρα είναι  το υπόλοιπο του ’17 που σας είπα 

ότι  ήτανε 176.946,06 συν τα έξοδα της χρήσης μας των 52.805,77 

ευρώ μας κάνει  το σύνολο των 229.751,83.  Αντίστοιχα η πίστωσή 

μας είναι  τα έξοδα της χρήσης του ’18 δηλαδή 58.652,58 ευρώ συν 

το υπόλοιπο της χρήσης του ’18, δηλαδή των 171.099,25 μας 

κάνει  και  αυτό 229.751,83 ευρώ.  

 Στις  31-12-18 το υπόλοιπο του λογαριασμού της ταμειακής 

μας διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος ήτανε 165.403,13. 

Είχαν μείνει  κάποιες ανεξόφλητες επιταγές το σύνολο των οποίων 

ήταν στις  4.604,41, δηλαδή σημαίνει  ότι  κάποιοι  ε ίχαν πάρει  τ ις 

επιταγές τους, αλλά για κάποιο λόγο μέχρι 31/12
ου

 δεν τ ις ε ίχαν 

εξοφλήσει  και  το υπόλοιπο του λογαριασμού του κοινού κεφαλαίου 
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ήταν στις 10.300,53 ευρώ. Όλα αυτά κάνοντας τ ις πράξεις μας 

λένε το σύνολο  του υπολοίπου της χρήσης του 2018, δηλαδή τις 

171.099,25.  

 Αυτή είναι  μια συνοπτική παρουσίαση της χρήσης του 2018.  

 Να συνεχίσω με τον απολογισμό για το 2018 και τον 

ισολογισμό και μετά να συνεχίσω με τον προϋπολογισμό του ’19.  

 Η τακτική μας επιχορήγηση  από την κεντρική υπηρεσία του 

ΤΕΕ για το έτος 2018, ήταν 22.180,66. Δεν υπήρξε καμία έκτακτη 

επιχορήγηση. Οι κρατήσεις μας και  τα λοιπά έσοδα ανήλθαν στις 

30.625,11, το υπόλοιπο της χρήσης μας όπως ήδη έχει  αναφερθεί  

ήταν στις 176.946,06, άρα το σύνολο των εσόδων μας 229.751,83.  

 Αντίστοιχα τα έξοδα μας είναι  τα 58.652,58 συν το υπόλοιπο 

που μας έχει  περισσέψει για το 2018, δηλαδή 171.099,25 που 

είναι  και  αυτό ίσο με το σύνολο των εσόδων, δηλαδή στις 

229.751,83.  

 Στον ισολογισμό μας στο ενεργητικό η βιβλιο θήκη μας 

διαμορφώνεται στα 74,95 ευρώ, να θυμίσω για μια ακόμα φορά ότι  

τα βιβλία που μπαίνουν στη βιβλιοθήκη και το σύνολο γενικά των 

βιβλίων της βιβλιοθήκης αποτιμάται με 0,01 λεπτό το βιβλίο, δεν 

σημαίνει  ότι  η αξία τους είναι  τόσα, απλά με αυτό τον τρό πο 

αποτιμάμε τα βιβλία που μπαίνουν στη βιβλιοθήκη.  

 Τα έπιπλα και τα σκεύη ανέρχονται στις 3.719,74, φέτος 

είχαμε πάρει ,  εξοπλίστηκε το τμήμα από διάφορα μηχανήματα, 

προτζέκτορες όλα αυτά και  διαμορφώσανε το ποσό αυτό και  τα 

διαθέσιμα του ταμείου μας, μαζ ί  με τα διαθέσιμα του ταμείου μας 

διαμορφώνεται το σύνολο του ενεργητικού στις 174.893,94 ευρώ.  

 Αντίστοιχα το παθητικό, το κεφάλαιο με βάση των παρελθών 

χρόνων χρήσεων μαζί  με τα διαθέσιμα του ’17, την αξία της 

βιβλιοθήκης το ’17 και  την αναπόσβεστη αξία των επίπλων μας 

επίσης το ’17 διαμορφώνεται στις 177.027,38 και  σαν δεύτερο 

κομμάτι  το αποτέλεσμα της χρήσης, δηλαδή η προσθήκη των 

βιβλίων το ’18, η προσθήκη των επίπλων το ’18, τα διαθέσιμα που 

έχει  το τμήμα 31 -12-18 αν αφαιρέσουμε βέβαια και  αυτά που 

είχαμε το ’17 και  τ ις αποσβέσεις των επίπλων το 18 είναι  μείον 

2.133,44 που φέρνουν το σύνολο του παθητικού στο ίδιο ποσό με 

το σύνολο του ενεργητικού, δηλαδή στις 174.893,94.  
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 Σε ό,τ ι  αφορά τις αποσβέσεις επειδή είναι  κομμάτι  του 

ισολογισμού αν παρατηρήσατε  από φέτος ο πίνακας μας έχει  μια 

διαφορετική μορφή, επειδή πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα 

μηχανήματα που μπαίνουν  στα πάγια για την υπηρεσία και…, έχει  

λοιπόν μια διαφορετική μορφή ο πίνακας των αποσβέσεων λόγω 

του όπως σας είπα πρέπει να αναφέρονται πλέον αναλυτικά τα 

μηχανήματα που μπαίνουν στην υπηρεσία και  αντίστοιχα να 

εμφανίζονται  οι  αποσβέσεις της χρήσης και  η αναπόσβεστη αξία 

των επίπλων τέλος πάντων και των σκευών όπως φαίνεται  στην 

καταγραφή των στοιχείων για το τμήμα.  

 Περιληπτικά για τον απολογισμό και τον ισολογισμό αυτά 

είχα να σας παρουσιάσω. Επίσης σας είχα στείλει  και  το αρχείο 

του απολογισμού όπως προκύπτει  από το πρόγραμμα του 

λογιστηρίου που αποτελεί  τα πραγματικά έξοδα για το τμήμα και 

τ ις πραγματικές του δαπάνες ανά κωδικό χρέωσης.  Δεν ξέρω αν 

θέλετε κάτι  επ’ αυτού να ρωτήσετε ή να διευκρινίσω τυχόν 

ερωτήσεις που θέλετε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τέλειωσε η παρουσίαση του… ;  

 

ΔΑΝΑΣΗ:   Του ισολογισμού και του απολογισμού ναι.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Υπάρχουν συνάδελφοι 

διευκρινιστικές ερωτήσεις στο τεχνικό κομμάτι  που να απευθύνετε 

στη συνάδελφο τη Δανασή γι ’  αυτά που…, τ ις ανακοινώσεις που 

έκανε; Όχι. Μπορείς να προχωρήσει.  

 

ΔΑΝΑΣΗ:   Ωραία.  

 Το επόμενο κομμάτι  που θα πρέπει να σας παρουσιάσω 

είναι  αυτό του προϋπολογισμού για το έτος  2019, ο οποίος είχε 

καταρτιστεί  από την προηγούμενη χρήση, δηλαδή αρχές του 

Δεκέμβρη το είχαμε περάσει από τη Διοικούσα, αλλά δεν έγινε η 

συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας μέσα στο Δεκέμβριο οπότε δεν 

συζητήθηκε.  

 Τώρα ερχόμαστε να παρουσιάσουμε το τελικό, τη ν τελική 

διαμόρφωση του προϋπολογισμού για τη χρήση του 2019, η οποία 
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έχει  μια πιο ορθολογική κατάρτιση. Με το ύψος του 

προϋπολογισμού να διαμορφώνεται στις 861.799,25. Εδώ δεν 

έχουμε στρογγυλά ποσά, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε 800.000 

ή 900.000 γιατί  ε ίναι  τα υπόλοιπα της χρήσης που δεν είναι  

στρογγυλό ποσό και μας διαμορφώνει στα κόμμα ή στα 861 ας 

πούμε κι  όχι  860. Είναι  πιο ορθολογικά κατανεμημένες οι  

προβλέψεις μας για τα έξοδα μας, με την έννοια ότι  δεν έχουμε 

υπέρογκα ποσά, παρά μονάχα μερικούς ΚΑΕ που όπως είναι  για 

το κτήριο, για ομάδες εργασίας και  τέτοια πράγματα και  αυτό 

όπως έχουμε πει  πολλές φορές δεν ανταποκρίνεται  στην 

πραγματικότητα, απλά προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι  οι  

κωδικοί  αυτοί  θα έχουν χρήματα για να μας δίνουν την ευελιξία να 

κινούμαστε κατά τη διάρκεια της χρήσης και  να μην χρειάζεται  να 

κάνομε τροποποίηση προϋπολογισμού όταν κάποιος κωδικός 

μηδενίσει ,  γιατί  αυτό συνεπάγεται  ότι  θα πρέπει να ξανασταλεί  

στην Αθήνα, να περιμένουμε την έγκριση για να μπορούμε να 

κινηθούμε και  να καλύψουμε τ ις δαπάνες για το τμήμα.  

 Αυτό έχω να σας πω για τον προϋπολογισμό, δεν ξέρω αν 

θέλετε κάτι  ενημερωτικό περισσότερο ή κάτι  διευκρινιστικό.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Υπάρχουν συνάδελφοι τεχνικής 

φύσης ερωτήσεις σε αυτό το κομμάτι ;  Διευκρινίσεις στα  κείμενα;  

Όχι.  

 Να ανοίξει  κύκλος τοποθετήσεων, εισηγήσεων από τους 

συναδέλφους, ποιος θέλει  να τοποθετηθεί ;  Ο συνάδελφος ο 

Γιάννης ο Κασαπάκης, ο συνάδελφος Κώστας ο Μπάκιντας, άλλος; 

Ανοιχτός είναι  δηλαδή ο κύκλος, αλλά για να έχω μια εικόνα. 

Συνάδελφε θα μετακινηθείς; Στο μικρόφωνο, ε, μα δεν γίνεται  

διαφορετικά.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Θεωρώ μια και  αναφέρθηκε από την εισηγήτρια το 

χρονικό δεν έγινε τον τελευταίο μήνα, ίσως θα έπρεπε να 

προσέχουμε λίγο παραπάνω να μην φτάνουμε την τελευταία 

στιγμή και  να ξεπεράσουμε μια φορά αυτό το…, το ελληνικό 

σύστημα ότι  στο παρά πέντε να γίνονται  ορισμένα πράγματα.  Διότι  

ίσως τώρα να μην είχε πρόβλημα στη λειτουργία του τμήματος. 
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Ίσως στο μέλλον αυτό στο παρά πέντε να δημιουργεί  κάποιο 

πρόβλημα. Λοιπόν αυτό θα ήταν, θα παρακαλούσα όχι  την 

τελευταία στιγμή, τ ίποτα παραπάνω.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστούμε το συνάδελφο το 

Γιάννη τον Κασαπάκη.  

 Ο συνάδελφος Κώστας Μπάκιντας.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Καλησπέρα συνάδελφοι.  

 Καταρχήν, προφανώς ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Κασαπάκης 

μου έδωσε την αφορμή, καταρχήν δεν θυμάται προφανώς, γιατί  

ε ίναι  η πρώτη φορά στην ιστορία του Τεχνικού Επιμελητηρίου, 

τουλάχιστον τα τελευταία δέκα χρόνια που είμαι  εγώ εδώ, αλλά και 

παλιότερα από όσο ξέρω, είναι  η πρώτη φορά που πριν τελειώσει 

το έτος ψηφίστηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή προϋπολογισμός. 

Αυτή ήταν και  η αλλαγή, ε ίναι  η πρώτη φορά που ψηφίζεται  τόσο 

νωρίς και  από την Αντιπροσωπεία. Δεν θυμάσαι συνάδελφε 

Γιάννη, πρώτη φορά τόσο νωρίς.  

 Μάλιστα…  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Το λες εσύ αυτό.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Όχι το λέω εγώ, ψηφίστηκε από την Αντιπροσωπεία 

πριν τελειώσει το έτος πρώτη φορά αυτό, από τη Διοικούσα 

συγγνώμη και πήγε στην Αντιπροσωπεία. Η Αντιπροσωπεία δεν 

έχει  απαρτία, εκεί  την ευθύνη την έχουμε όλοι μας…  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Εγώ δεν μέμφομαι κανέναν συνάδελφε, εγώ είπα 

αυτά να προσπαθούμε να τα αποφεύγουμε.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Διευκρινίζω απλά, μην κάνουμε διάλογο, απλά 

διευκρινίζω ότι  ε ίναι  η πρώτη φορά που τόσο νωρίς έρχεται  και  

στην Αντιπροσωπεία και  έχει  ψηφιστεί .  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Δεν μέμφομαι κανέναν, ε ίπα να προσπαθούμε να 

φτάνουνε στην ώρα τους.  
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Διευκρινίζω με βάση αυτά, ξαναλέω, με βάση αυτά 

που είπε ο συνάδελφος Κασαπάκης, διευκρινίζω ότι  ε ίναι  η πρώτη 

φορά που ψηφίζεται  τόσο νωρίς από τη Διοικούσα Επιτροπή ο 

προϋπολογισμός και  έρχεται  και  στην Αντιπροσωπεία τόσ ο νωρίς. 

Να θυμίσω ότι  προηγούμενα έτη είχαμε πρόβλημα μέχρι τον 

Ιούνιο, Ιούλιο να πληρώσουμε τα έξοδα του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου και  μας κυνηγούσανε.  

 Τώρα, να πω όπως είπε η Τατιάνα βέβαια, ότι  ε ίναι  πάλι ο 

προϋπολογισμός πολύ υψηλότερος από αυτόν που αναμένουμε να 

πραγματοποιηθεί ,  με τη γνωστή ας πούμε αιτ ιολογία ότι  πρέπει να 

έχουμε τη δυνατότητα αν κάτι  προκύψει σε κάποιο συγκεκριμένο 

κωδικό να μπορεί  να καλυφθεί  χωρίς τροποποίηση 

προϋπολογισμού. Να επισημάνω όμως ότι  κάναμε κι  μία 

προσπάθεια εξορθολογισμού της τάξεως του περίπου 40%, 

δηλαδή ο προϋπολογισμός ήτανε, ε ίχε μείνει  στο 1.300.000 τα 

προηγούμενα χρόνια, πέρυσι ας πούμε και  τώρα κατέβηκε στις 

860.000 περίπου, έτσι  ώστε να μην έχουμε και  τόσο μεγάλα 

νούμερα, υπερβολικά για το Τεχνικό Επιμελητήρι ο.  

 Δεν έχω να πω κάτι  άλλο, από τη Διοικούσα πέρασε δύο 

φορές, γιατί  πέρασε και  το Νοέμβρη ο προϋπολογισμός και  το 

Γενάρη με την ενημέρωση στις 31/12
ου

 και ψηφίστηκε ομόφωνα, 

οπότε νομίζω ότι…, προτείνω την έγκρισή του.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, υπάρχει  άλλος 

συνάδελφος που ενδιαφέρεται  να τοποθετηθεί  επί του 

απολογισμού, προϋπολογισμού κ.τ.λ.;  όχι .  

 Καλώ το Σώμα σε ψηφοφορία για την έγκριση του 

απολογισμού 2018 του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήματος 

Ανατολικής Κρήτης, ποιοι  ε ίναι  υπέρ; Κατά υπάρχει  σ υνάδελφος; 

Λευκά; Εγκρίνεται  με ένα λευκό και  υπέρ όλων ο απολογισμός 

2018 του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ.  

 Το τμήμα του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και του 

προϋπολογισμού.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Του ισολογισμού πρώτα.  



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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Του ισολογισμού, εγκρίνετε 

συνάδελφοι και  συναδέλφισσες ισολογισμός –  προϋπολογισμός 

2018-2019 του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ; Ποιοι  ε ίναι  

υπέρ; Κατά; Λευκά; Ένα λευκό, οι  υπόλοιποι ομόφωνα.  

 Εγκρίνεται  ο προϋπολογισμός –  απολογισμός όπως 

κατατέθηκε στην Αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου.  

 Ευχαριστούμε τη συνάδελφο Τατιάνα για την παρουσίασή 

της.  

 

ΘΕΜΑ 2
ο
 

 

Ενημέρωση - Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προχωρούμε στο επόμενο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης που είναι  η ενημέρωση από τ η Διοικούσα 

Επιτροπή από την συνάδελφο Πρόεδρο.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Καλησπέρα κι  από μένα, ευχαριστούμε 

την Τατιάνα.  

 Είχατε πάρει  οι  περισσότεροι από εσάς φαντάζομαι και  

επειδή δεν έγινε η προηγούμενη Αντιπροσωπεία, η πρώτη δηλαδή, 

άρα έχετε φαντάζομαι  τη συνοπτική παρουσίαση, την είχατε λάβει  

και  ε ίναι  μέχρι εκείνη μια μέρα πριν δηλαδή ήτανε μέχρι 17/2
ου

 

που ήτανε να γίνει  η προγραμματισμένη η πρώτη συνεδρίαση της 

Αντιπροσωπείας.  

 Θα προσπαθήσω να είμαι  όσο γίνεται  πιο σύντομη 

επικεντρώνοντας σε ζητήματα που αφορούν έτσι  τα πιο 

ουσιαστικά. Ούτως ή άλλως είστε αποδέκτες τα μέλη της 

Αντιπροσωπείας και  σχεδόν της συντριπτικής πλειοψηφίας των 

εγγράφων που φεύγουν από τη Διοικούσα Επιτροπή, οπότε θεωρώ 

ότι  λίγο πολύ είμαστε όλοι ενήμεροι. Απλά καλό είναι  να πούμε 

κάποια πράγματα και  γιατί  ε ίμαστε πλέον Σώμα εδώ και μπορεί  

κάποιος να θέλει  και  να ρωτήσει  και  να διευκρινιστούν.  

 Σε σχέση με τ ις Διοικούσες Επιτροπές, όπως βλέπετε έγιναν 

συνεδριάσεις, τέσσερις συνεδριάσεις το διάστημα αυτό, από 
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13/11
ου

,  θα πω αναγκαστικά και  πριν γίνει  η προηγούμενη 

Αντιπροσωπεία, γιατί  δεν είχε γίνει  τότε για να περάσει και  ο 

προϋπολογισμός. Σε σχέση με την οργάνωση και υποδομή του 

τμήματος κάτι  που είναι  και  πολύ επίκαιρο, γιατί  όλοι  το είδαμε 

εδώ σήμερα με τη βροχή, έγινε ένας συνοπτικός διαγωνισμός στην 

Περιφέρεια μετά από μια προγραμματική που υπογράψαμε με τον 

Περιφερειάρχη, έγινε ο συνοπτικός λοιπόν διαγωνισμός 21/12
ου

 

για το κτήριο με έναν προϋπολογισμό που αφορά  αποκατάσταση, 

άμεση αποκατάσταση υγρασίας στην ουσία για να μ πορέσουμε 

όσο μπορούμε δεν ξέρω θα φανεί  μετά από αυτά που βλέπουμε, 

διότι  δυστυχώς το κτήριο όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε ας πούμε 

φροντιστεί  να το πω, με αποτέλεσμα ότι  με τ ις βροχές αυτές, έχει  

ενταθεί  πάρα πολύ το πρόβλημα. Η πάνω αίθουσα είναι  παντελώς  

μη λειτουργική και  μάλιστα κινδυνεύουμε και  να χάσουμε και  

καρέκλες και  εξοπλισμό και πάγια τέτοια διότι  βρέχονται,  δεν 

έχουμε πού να τα βάλουμε, ανοίγουνε, ε ίναι  δηλαδή πολύ άσχημα 

τα πράγματα. Έχει  αναδειχθεί  ο ανάδοχος, απλά μέχρι πριν δύο 

μέρες που είχα μιλήσει  με την Περιφέρεια από τη Μάρκου 

Μουσούρου, δηλαδή τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της 

Περιφερειακής Ενότητας μου είπαν ότι  περίμεναν να τους φέρει  

επικαιροποιημένα για να μπορέσει  να υπογράψει. Είναι  ο Νικήτας 

ο Λουλάκης και  αναμένουμε να έρθει  για να μπορέσουμε να 

εξαντλήσουμε όλες τ ις εργασίες που μπορεί  να γίνουν, έτσι  ώστε 

με δικά μας χρήματα θυμίζω από το Τμήμα, για να μπορέσουμε να 

εξαλείψουμε τουλάχιστον την υγρασία και  τα πολύ σοβαρά θέματα 

τα οποία έχουμε.  

 Το κτήριο προφανώς χρήζει  κι  άλλων  παρεμβάσεων, αλλά θα 

πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία και  τακτοποιήσεων, δεν 

υπάρχουν αποτυπώσεις. Εγώ από μια έρευνα που κάνω τώρα το 

τελευταίο διάστημα, έχουμε και  σε σχέδια έχουμε έλλειψη, δηλαδή 

θέλει  μια δουλειά στο να είμαστε έτοιμοι .  Ενδεχομένως θέλει  και  

κάποιες τακτοποιήσεις για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να 

κάνουμε ένα τεχνικό δελτίο με έναν τρόπο, να ζητήσουμε χρήματα, 

με έναν τρόπο να γίνουνε και  άλλες παρεμβάσεις γιατί  έχουμε 

πολύ σοβαρά θέματα που δεν αφορούν μόνο την υγρασία, δεν 

δουλεύουν τα air condit ion ,  έχουμε ηλεκτρομηχανολογικά πριν 
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πόσο καιρό διαπίστωσα ότι  δεν υπάρχει  ρελέ. Δηλαδή αν έπαιρνε 

μια φωτιά εδώ θα καιγόμαστε και  δεν θα έπεφτε καμία ασφάλεια 

και  το αντικαταστήσαμε. Δηλαδή είναι  ένα εγκαταλελειμμένο 

πραγματικά, κυριολεκτικά κτήριο. Αυτή είναι  η κατάσταση και προς 

το παρόν ελπίζουμε μέσα από αυτή την…, με μια καλή συνεργασία 

με την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, έτσι  ώστε να 

μπορέσουμε να απορροφήσουμε και  να κάνουμε όσο μπορούμε 

περισσότερες εργασίες, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.  

 Αυτό σε σχέση με το κτήριο.  

 Έχουμε…, ο Νικήτας ο Λουλάκης ο συνάδελφος.  

 

ΜΕΛΟΣ:  Προϋπολογισμού;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Έχουμε, 20.000 είχαμε βάλει  

προϋπολογισμό, έδωσε έκπτωση 22% και ε ίμαστε δηλαδή λίγο 

πριν την υπογραφή, ενδεχομένως  μου είχε πει ,  σήμερα ας πούμε 

δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο γιατί  δεν είμαι  και  πολύ καλά. 

Είχα σκοπό να πάρω για να δω αν έχουμε κάποιο νέο, εν πάση 

περιπτώσει ε ίναι  θέμα φαντάζομαι ημερών, διότι  έτσι  

ενημερώθηκα από το Διευθυντή εκεί  τον συνάδελφο το Μα νώλη.  

 Επίσης αλλά δεν ξέρω αν έχετε όλοι αντιληφθεί  ότι  έχουμε 

πλέον ένα ηλεκτρονικό πρωτόκολλο στην υπηρεσία του ΤΕΕ/ΤΑΚ, 

είμαστε…, έχουμε όμως κάποια θέματα, δεν ξέρω αν κάποιοι  από 

εσάς ενημερώνεστε, βλέπετε μάλλον κάποια αρχεία. Υπάρχει   μια 

δυσλειτουργία και  ενδεχομένως κάποιοι  να μην παίρνετε τα 

συνημμένα. Εγώ ας πούμε είμαι  ένας από αυτούς που δεν παίρνω 

τα συνημμένα, όμως  πιστεύω ότι  θα το λύσουμε, γίνεται  πλέον 

ηλεκτρονικά η διακίνηση των εγγράφων. Είμαστε το δεύτερο τμήμα 

μετά την Μακεδονία, δηλαδή μετά την Μακεδονία που έχει  

ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, δεν έχει  κανένα άλλο περιφερειακό στην 

υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι  επέκταση του Κεντρικού ΤΕΕ που το 

αιτηθήκαμε το Μάιο και  μπορέσαμε και  το βάλαμε τώρα 29 Γενάρη 

έγινε η εγκατάσταση. Θεωρώ πολύ σημαντικό βήμα παρόλα τα 

προβλήματα που μπορεί  να έχουμε τώρα για αρχή μέχρι να 

έχουμε, γιατί  σημαίνει  και  εξοικονόμηση και χαρτιών, όλα 
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διακινούνται  και  ηλεκτρονικά, δηλαδή νομίζω δεν χρειάζεται  να πω 

για τα θετικά του πράγματος.  

 Επίσης δεν έχουμε, ξενοικιάσαμε τα  γραφεία της 

Νομαρχιακής Επιτροπής, έχουμε Λασιθίου, ήδη μετακομίσαμε, 

βέβαια ο χώρος δεν είναι  έτοιμος, δηλαδή τα πράγματα είναι  

αμπαλαρισμένα αλλά είναι  σε ένα χώρο που θα μας παραχωρήσει 

η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου σε συνεργασία με την 

Περιφέρεια εδώ, τα έχουμε προς το παρόν αμπαλάρει  γιατί  ο 

χώρος εκεί ,  το παλιό εργαστήριο για όσους ξέρουν, θα φτιαχτεί  με 

μια εργολαβία, οπότε θα δημιουργηθεί  ένας πολύ ωραίος χώρος 

που είναι  και  αυτόνομος εξωτερικά, δηλαδή έχουμε είσοδο  από το 

πλάι, οπότε μπορούμε να μπαίνουμε και  να βγαίνουμε χωρίς να 

έχουμε θέματα με την υπηρεσία. Θα μπει στο επόμενο 6μηνο. Άρα 

για το επόμενο 6μηνο θεωρούμε ότι  δεν έχουμε δηλαδή γραφεία σε 

λειτουργία, αλλά είναι  μία καλή αρχή διότι  εκεί  πληρώνουμε πάρα 

πολλά χρήματα χωρίς πρακτικά να αξιοποιούνται  και  από τους 

συναδέλφους αυτά τα γραφεία και  το σέρναμε όλο αυτό, τώρα το 

λύσαμε.  

 Επίσης μετά από μια συνάντηση που έγινε στην Αθήνα με το 

Στασινό που ζήτησε να στείλουμε μήπως να μπούμε σε μια 

διαδικασία μαζικής προμήθειας. Κάναμε μια κα ταγραφή και 

στείλαμε εξοπλισμό από εδώ, κυρίως όμως σε επίπεδο κάποιων 

μηχανολογικού, υπολογιστές, διάφορα τέτοια. Συν ζητήσαμε και  

προσωπικό για να μπούμε στη διαδικασία των τυχόν ας πούμε 

προσλήψεων που τώρα μαζικά το ΤΕΕ καταθέτει  μέσω ΑΣΕΠ. Για 

να ξέρετε ζητήσαμε δύο μηχανικούς, μία ΤΕ και μία ΔΕ, 

καλησπέρα Γιώργο και στείλαμε και  ό,τ ι  μπορούσαμε γιατί  ε ίχαμε 

μια πολύ βιαστική προθεσμία, δηλαδή δεν βάλαμε κάποια 

πράγματα που θα μας χρειαζότανε ίσως παραπάνω, αλλά 

θεωρήσαμε ότι  μπορούμε για αρχή να ζητήσουμε αυτά και  θα 

είμαστε εδώ να επανέλθουμε.  

 Τώρα παρεμβάσεις. Τα πιο παλιά δεν θα τα πω, τα έχετε δει ,  

θα πάω λίγο στα πιο πρόσφατα. Υπάρχει  ένα θέμα με τ ις 

διακηρύξεις, θέλω να πω εδώ. Αυτές που μας έρχονται εδώ 

τουλάχιστον γιατί  ε ίναι  κάποιες που δεν έρχονται όπως είναι  

προμήθειες και  αυτά και  δυστυχώς δεν τα παρακολουθούμε και  
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μάλιστα έχουμε στείλει  και  στη μόνιμη επιτροπή Έργων και 

Μελετών να έχει  και  αυτή το νου της. Είναι  ένα θέμα που δεν ξέρω 

πόσο μπορούμε να το παρακολουθήσουμε στο σύνολο του. Αλλ ά 

αυτές που έρχονται εδώ τις διαβάζουμε προσεκτικά και  

τουλάχιστον δεν στέλνουμε εκπρόσωπο χωρίς να έχουμε δει  αν 

υπάρχει  κάποια φωτογραφική διάταξη, αν υπάρχει  κάτι  που πρέπει 

να αλλάξει .  

 Έχουμε ανταπόκριση από κάποιους φορείς, από κάποιους 

άλλους δεν έχουμε ή έχουμε σε μερικά. Εδώ υπάρχουν αναλυτικά, 

δεν θα τα αναφέρω, πάντως είναι  ένα μεγάλο κομμάτι  το οποίο το 

κοιτάμε και  πραγματικά έχουμε ένα μεγάλο έλλειμμα στις μελέτες. 

Στις μελέτες, δηλαδή δεν έχουμε ανθρώπους να κοιτάξουν τ ις 

μελέτες. Αν δηλαδή ο Κώστας δεν μπορέσει  να κοιτάξει  τη μελέτη 

δεν μπορούμε να τη δούμε τη μελέτη και  η μόνιμη επιτροπή από 

ό,τ ι  μου έχει  μεταφέρει  ο Μηνάς έχει  θέμα με τ ις μελέτες. Δηλαδή 

μπορεί  να έρθει  μια μελέτη και  δεν έχουμε, πρέπει εκεί  λίγο και  

έχουμε και  την Εύα βέβαια στη Διοικούσα αλλά και αυτή δεν…, 

δηλαδή δεν μπορούμε να καλύψουμε το κομμάτι  αυτό και  μπορεί  

κάτι  να μας ξεφύγει .   

 Η πρόθεσή μας πάντως είναι  να τα κοιτάμε και  ό,τ ι  

μπορούμε να επιστρέψουμε, να γυρίσουμε, να βλέπουμε ότι  σιγά –  

σιγά κάτι  γίνεται  σε αυτό. Εντάξει  υπάρχουν και  φορές που δεν 

δίνουν και  πολλή σημασία, αλλά νομίζω ότι  με μια επιμονή και ότι  

ε ίμαστε εδώ και θέλουμε αυτό το πράγμα να το ελέγξουμε κάτι  θα 

καταφέρουμε και  δεν ξέρω πόσο μπορεί  να βοηθήσει  και  εδώ η 

Αντιπροσωπεία ή…, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το λύσουμε αυτό. 

Το βάζω σαν ένα θέμα πάντως.  

 Κάναμε παρέμβαση για το ΕΣΧΑΣΕ νομίζω αυτό το είδατε 

γενικώς κινήθηκε το θέμα. Και με το Πανεπιστήμιο έχουμε θέματα, 

το Πανεπιστήμιο Κρήτης με διάφορα ζητήματα που τα λέω εδώ 

αναλυτικά, να μην αναφερθώ. Δηλαδή κάπου εκεί  και  με το τεχνικό 

σύμβουλο που ακύρωσε ομόφωνη απόφαση του Τεχνικού 

Συμβουλίου και  στείλαμε επιστολή.  

 Επίσης στείλαμε για τον ΕΦΚΑ, για την καθυστέρηση της 

εγγραφής των νέων συναδέλφων που είναι  ένα θέμα που εμείς δεν 

το είχαμε μέχρι τώρα γιατί  πηγαίναμε στο ΤΣΜΕΔΕ και 
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εγγραφόμαστε, αλλά οι  νέοι  συνάδελφοι γράφονται στον ΕΦΚΑ και 

έχουν τεράστιες καθυστερήσεις και  το έχουμε βάλει  και  αυτό και  

στείλαμε και  επιστολή. Ανταπαντήσαμε σε σχέση με το ΤΜΕΔΕ, 

μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο νεότερο και  δυστυχώς ούτε η 

Αθήνα το θεωρεί σημαντικό αυτό το θέμα.  

 Ένα μεγάλο κομμάτι  που θέλω να αναφερθώ είναι  η 

αποζημίωση των μελών επιτροπών των ιδιωτών μηχανικών. Εδώ 

έχουμε κάνει  μια σειρά από ενέργειες πάρα πολύ σημαντικές. 

Στείλαμε και  στον Υπουργό το Σπίρτζη για να μπορέσει  να εκδώσει 

κατά την παλιά ΚΥΑ του 3316 νέα απόφαση για να μπορέσουμε να 

πληρώνουμε τουλάχιστον τ ις μελέτες που μέχρι στιγμής 

πληρώνονται.  Στείλαμε στο Εσωτερικών για τ ις αποφάσεις που 

έβγαζε για τ ις Αποκεντρωμένες, όπου πήραμε και  απάντηση η 

οποία είναι  και  πολύ ενθαρρυντική και  θα τη στείλουμε και  σε όλη 

την Ελλάδα γιατί  δεν ξέρουμε τώρα πόσοι την έχουν πάρει  

χαμπάρι, ούτε εμείς την είχαμε πάρει ,  δηλαδή εννοώ κι  εμείς εδώ 

σαν ΤΕΕ, αλλά και η Αποκεντρωμένη. Βγήκε αναδρομικά απ όφαση 

με συνυπογραφή του Υπουργείο Οικονομικών για να μπορέσουν 

να πληρωθούν οι  επιτροπές για το ’18 αυτές που έχουν ήδη γίνει .  

Γιατί  αυτές οι  αποφάσεις επειδή βασίζονται  σε προϋπολογισμούς, 

δηλαδή σε κατ’ εκτίμηση προϋπολογισμούς και  βγαίνουν με 

συγκεκριμένο ποσό, αργούν να βγουν πάρα πολύ, δηλαδή έχει  

τελειώσει ας πούμε ο χρόνος και  βγαίνουνε προς το τέλος, οπότε 

έχουν γίνει  τα ΣΑ, για την Αποκεντρωμένη μιλάμε για ΣΑ, μιλάμε 

για ΣΥΠΟΘΑ, μιλάμε για επιτροπές κάποιων έργων που έχει ,  

προμηθειών, έχει  διάφορες επιτροπές.  

 Αυτές λοιπόν βγαίνουνε με απόφαση του Εσωτερικών και 

τώρα μας απάντησαν στο έγγραφό μας ότι  εκδόθηκε αυτή η 

απόφαση, είναι  συνυπογραφή και μπορεί  η Αποκεντρωμένη να 

πληρώσει. Οπότε αυτό θα το…, το πήραμε τώρα αυτές τ ις μέρες 

και  έτσι  θα το στείλουμε και  θα το δημοσιοποιήσουμε και  στα 

υπόλοιπα ΤΕΕ. Και επίσης στείλαμε σε όλους τους φορείς για να 

γίνεται  σωστά η διαδικασία και  να μην καλούν εκ των υστέρων 

τους εκπροσώπους μας να υπογράφουν απλώς και κάναμε και  ένα 

έγγραφο σε όλες τ ις υπηρεσίες που κάνουν διαγωνισμούς 

επιτροπές κ.τ.λ. ότι  να πληρώνουν.  
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 Σε αυτό μέχρι στιγμής υπάρχει  μια κινητικότητα και  μια 

ανταπόκριση και  εγώ προσπαθώ και παίρνω και τηλέφωνο, όποτε 

δηλαδή στέλνουμε κάποιον και  στο Δήμο Ηρακλείου και  με τους 

Αντιδημάρχους έχω μιλήσει  και  το Πανεπιστήμιο κάνει  μία 

προσπάθεια να πληρώσει και  το ΤΕΙ έχει  ξεκινήσει  από ό,τ ι  ξέρω 

και πληρώνει  και  με τη ΛΑΣΕΑΣ έχουμε κάνει  μια επαφή ότι  

πρέπει και  αυτή να πληρώνει  που δεν πληρώνει  και  στους δήμους 

προσπαθούμε να κάνουμε επαφή για να μπορούν να πληρώσουνε. 

Υπάρχει  μια κινητικότητα σε σχέση με παλιά που δεν πλήρωνε 

κανείς, θέλει  όμως ακόμα πολλή προσπάθεια και  πολύ δρόμο. Σε 

αυτό εάν μπορέσομε να διασφαλίσουμε και  την –  από το Σπίρτζη 

θεωρώ εγώ δεν ξέρω, η εκτίμησή μου δεν έχουμε πάρει  απάν τηση 

–  να υπογράψει και  κάποιες δύο Υπουργικές που απαιτούνται  ή 

μια σε ένα δεν ξέρω για τα έργα, ενδεχομένως και τ ις μελέτες να 

την επικαιροποιήσει  καλό θα είναι ,  παρόλο που μέχρι στιγμής δεν 

έχουμε θέμα γι ’  αυτό, παρόλο που έχει  καταργηθεί  ο 3316. Αλλά 

και για τα έργα, αυτό πραγματικά θα είναι  μεγάλη κατάκτηση και 

θα μπορέσουμε να έχουμε μια παραπάνω συμμετοχή. Όχι ότι  ε ίναι  

τρομερό το ποσό, αλλά εν πάση περιπτώσει ε ίναι  

εμπεριστατωμένες πάντως επιστολές που έχουμε στείλει  και  με τη 

νομοθεσία και  με τη (…) σε σχέση με τ ις αποστάσεις, αν νομίζω σε 

αυτό έχουμε κάνει  μια πολύ καλή δουλειά και  ελπίζουμε να έχει  και  

κάποια αποτελέσματα.  

 Ένα θέμα όμως που εδώ μπαίνει ,  ε ίναι  και  κατά πόσο όλοι 

μας εδώ κι  εδώ κάνω και ένα κάλεσμα και προς τα μέλη της 

Αντιπροσωπείας, θα πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτόν τον 

κατάλογο που έχουμε. Πρέπει άμεσα το επόμενο διάστημα να 

ζητήσουμε μία επικαιροποίηση του καταλόγου για να μπορέσουμε 

να έχουμε παραπάνω συναδέλφους και  να μην είναι  όλο οι  ίδιοι  

και  οι  ίδιοι ,  οι  οποίοι  έχουν κουραστεί  να βγαίνουν και  να 

πηγαίνουνε. Κάπου θα πρέπει αυτό να ανοιχτεί ,  δεν είναι  εύκολο 

και γιατί  ζητάνε πόθεν έσχες, ζητάνε τώρα και στα ΣΑ και στα 

ΣΥΠΟΘΑ πόθεν έσχες αυτοί  που είναι  δηλαδή, ο κάθε συνάδελφος 

ζορίζεται  να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία.  Από την άλλη αν 

είναι  πάντα οι  ίδιοι  και  οι  ίδιοι  ένας –  ένας ζητάει  να φύγει ,  γιατί  

προφανώς δεν μπορεί  να είναι  πάντα να βγαίνει ,  να κληρώνεται,  
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δηλαδή δεν είναι  στήσιμο, δεν είναι  στημένη η κλήρωση απλά είναι  

πολύ λίγοι  οι  συνάδελφοι και  βγαίνουν όλοι ο ι  ίδιοι  και  οι  ίδιοι .  

 Εδώ λοιπόν απευθύνω πραγματικά σε όλους μας, κι  εγώ θα 

μπω, δεν πρόλαβα γιατί  δεν ήρθα σήμερα και όλοι  μας, κάποιοι  

πρέπει να μπούμε, δηλαδή δεν γίνεται  να κληρώνουμε τους ίδιους 

και  τους ίδιους συναδέλφους, ας μπούμε όλοι που να μεγ αλώσει, 

στατιστικά τέλος πάντων να έχουμε μια πιθανότητα να έχει  όσο 

γίνεται  πιο αραιά για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτό το 

θεσμό, που κάποια στιγμή δεν θα μπορούμε να το κάνουμε, 

δηλαδή θα έχουμε πρόβλημα. Και θα στείλουμε ένα κάλεσμα τώρα 

σε όλους τους συναδέλφους με βάση και τ ις ενέργειες που έχουμε 

κάνει ,  αλλά θεωρώ ότι  και  η Διοικούσα και η Αντιπροσωπεία 

πρέπει να δίνει  το καλό παράδειγμα συμμετέχοντας κι  αυτοί  και  

βοηθώντας στο να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτή τη λειτουργία 

των επιτροπών.  

 Αυτό δηλαδή που μας μένει  τώρα μέσα σε αυτές τ ις ενέργειες 

είναι  να στείλουμε την απόφαση αυτή του Υπουργείου Εσωτερικών 

στην Αποκεντρωμένη και να το πιέσουμε να πληρώσει, να κάνουν 

αυτές τ ις διαδικασίες, γιατί  πολλές φορές και  η διοίκηση βαριέται  

να κάνει  αυτές τ ις διαδικασίες που πρέπει και  να μπορέσουμε να 

καλέσουμε συναδέλφους να συμμετέχουν. Αυτό είναι  ένα μεγάλο 

θέμα με τ ις επιτροπές.  

 Με την Αθήνα τι  να σας πω εμείς βάλαμε στη συμμετοχή του 

Προέδρου που ήμουνα εγώ, πάω όλα τα θέματα που έχουμε 

συζητήσει  εδώ,  θέλω να πω ότι  εμείς φαίνεται  να έχουμε κάνει  

πολύ σημαντικές επεξεργασίες σε πάρα πολλά ζητήματα και  αυτό 

είναι  ένα καλό γιατί  τα δίνουμε και  έτοιμα και  κάποια πράγματα 

δεν τα παίρνουν χαμπάρι και  κάποια πράγματα δεν τα αξιολογούνε 

κιόλας. Όπως ας πούμε είναι  για το ΤΜΕΔΕ, αυτό με τ ις…, δεν το 

θεωρούν αξιόλογο ας πούμε, εξαρτάται και  ποιοι  συμμετέχουν και  

αν υπάρχει  αυτή η γνώση αν θέλουμε να σκύψουμε και  στα 

προβλήματα των μικρών και μεσαίων που εμείς εδώ το κάνουμε.  

 Τώρα για τ ις συναντήσεις, θα πάω στι ς πιο πρόσφατες, έγινε 

συνάντηση 2/2
ου

 με τους Βουλευτές Νομού Ηρακλείου. Για τους 

συναδέλφους στο Λασίθι  να πω ότι  η απόφαση είναι  να κάνουμε 

και  μια χωριστή και  μάλιστα ήδη έχω έρθει  σ επαφή με τους 
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Βουλευτές για να κάνουμε χωριστά στον Άγιο Νικόλαο ει  δ υνατό με 

θέματα κι  από εκεί ,  γι ’  αυτό καλέσαμε μόνο του Ηρακλείου. Ήτανε 

πολύ εποικοδομητική συζήτηση, τους στείλαμε και  τα υπομνήματα 

τα οποία είχαμε με τα θέματα που είχαμε δουλέψει και  από ό,τ ι  

φαίνεται ,  από ό,τ ι  μου είπανε κιόλας και  στη Βουλή έχουνε β άλει  

θέματα και  σε άλλους Υπουργούς έχουν βάλει  θέματα, δηλαδή 

υπάρχει  μία κινητικότητα. Δεν θα πω τώρα τι  τους στείλαμε, 

νομίζω το πήρατε όλοι.  Να πω ότι  ήρθαν σε αυτή τη συνάντηση το 

Ηγουμενίδης, ο Δανέλης, ε ίχε εκπρόσωπο ο Κεγκέρογλου, ο 

Βαρδάκης και  ο Μιχελογιαννάκης είχανε…, προέκυψε ένα σοβαρό 

θέμα και δεν μπορούσαν να έρθουν αλλά ζήτησαν να ενημερωθούν 

μέσω του υπομνήματος το οποίο και  τους το στείλαμε.  

 Επίσης ένα θέμα που έχουμε τώρα είναι  ο σύμβουλος της 

Περιφέρειας, στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων τ ης Περιφέρειας 

Κρήτης, το οποίο το κάναμε μια πρώτη κουβέντα στην Διοικούσα. 

Από τότε έγινε μια συνάντηση 13/2
ου

 μαζί  και  με την ΕΜΔΥΔΑΣ 

στην υπηρεσία αυτή για να μιλήσουμε με τους συναδέλφους εκεί ,  

μάλιστα μόνοι προϊσταμένους και  Διευθυντή για να δούμε κα ι  να 

εκφράσουμε την αντίδρασή μας σε αυτό, ότι  από τη μια είναι  το 

θέμα ότι  σαφώς μπαίνει  μέσα στο ιδιωτικό κομμάτι  μέσα σε μια 

δημόσια υπηρεσία και  από την άλλη έτσι  όπως είναι  γραμμένη ως 

τεχνικός αυτός σύμβουλος, αφήνει  τεράστια περιθώρια να κάνεις 

κάποιος, αυτός να κάνει  κι  όλες τ ις μελέτες οπότε έχουμε ένα θέμα 

ότι  πώς θα δουλέψουν οι  μικροί και  μεσαίοι  μελετητές, δηλαδή 

που έχουμε εδώ. Δεν μπορεί  δηλαδή να τα κάνει  όλα και  μάλιστα η 

Περιφέρεια που είναι  ένας μεγάλος φορέας.  

 Η αλήθεια είναι  ότι  δεν βρήκαμε πολύ…, δηλαδή μας είπαν 

ότι  εμείς δεν έχουμε τέτοια πρόθεση, εμείς δεν θέλουμε να 

κάνουμε τ ις μελέτες μέσα εδώ,  μια βοήθεια θέλουμε διότι  ε ίμαστε 

υποστελεχωμένοι,  αλλά δεν αποτυπώνεται αυτό στο κείμενο το 

οποίο έχουμε στα χέρια μας.  Μετά από αυτό κάναμε και  μια 

συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, μαζί…  

 

ΜΕΛΟΣ:  Ποιοι  ε ίναι  υποστελεχωμένοι;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Η ΛΑΣΑΙΑΣ, η Διεύθυνση Τεχνικών, 

ναι .  

 Μετά κάναμε και  μια συνάντηση και με τον Αρναουτάκη, 

όπου ήμουνα εγώ από τη Διοικούσα από το ΤΕΕ και ήτανε και  από 

την ΕΜΔΥΔΑΣ, όπου το μεταφέραμε το πρόβλημα και τη 

δυσαρέσκεια του Τεχνικού Επιμελητηρίου σε αυτό το θέμα και ότι  

δεν μπορεί  η Περιφέρεια ένας τόσο μεγάλος φορέας να αφήνει  

απέξω και δίνει  όλες τ ις μελέτες σε όποιον είναι  αυτός τέλος 

πάντων και ε ίναι  πολύ μεγάλος ο προϋπολογισμός αυτός και  ε ίπε 

ότι  κανένα πρόβλημα να το ξαναδούμε, εμείς δεν θέλουμε σε καμία 

περίπτωση να μην δώσουμε δουλειά εδώ στην Κρήτη και  ο στόχος 

μας δεν είναι  να κάνομε εμείς τ ις μελέτες, ε ίναι  να μας βοηθήσουνε  

να προκηρύξουμε μελέτες.  

 Του ξαναείπαμε ότι  αυτό δεν αποτυπώνεται στο κείμενο και  

ε ίμαστε τώρα σε μια διαδικασία να γίνει  κάποια, εγώ τους 

πρότεινα να το αλλάξουν και  να το περάσουνε τουλάχιστον σε 

αυτό το μεγάλο κομμάτι ,  γιατί  για το άλλο είπαμε και  προσλήψεις 

να γίνουνε και  να μπούμε στην κινητικότητα, γιατί  ε ίχε βγει  κάποια 

στιγμή και  ε ίχε πει  ότι  εγώ δεν θα μπω στην κινητικότητα, ε ίχε 

δεσμευτεί  απέναντι  στους δήμους δηλαδή. Νομίζω θα το πάρει  

πίσω και τουλάχιστον έτσι  μας είπε δηλαδή και ε ίμαστε σε επαφή 

για να μπορέσουν αυτά να αλλάξουν και  να ξαναπεράσουν τυχόν 

από ένα…, εμείς τουλάχιστον αυτό προτείναμε, από το επόμενο 

Περιφερειακό, μια που…, είχε δηλώσει ο Αρναουτάκης ότι  εγώ δεν 

μπαίνω στην κινητικότητα, η Περιφέρεια. και  ε ίμαστε…, δηλαδή το 

παρακολουθούμε θέλω να  πω αυτό το θέμα.  

 Σε σχέση με τ ις μόνιμες επιτροπές έχουμε στείλει  κάποια 

θέματα, η αλήθεια είναι  ότι  δεν λειτουργούν οι  μόνιμες επιτροπές 

έχουμε θέμα. Δεν ανταποκρίνονται  δυστυχώς όπως πρέπει ή 

έχουμε…, η μόνιμη επιτροπή δημοσίων έργων και μελετών εδώ 

δημοσίου είναι  πραγματικά ανεξάρτητη, ναι  έχει  των έργων, των 

μελετών έχουμε θέμα ναι.   Έχουμε εντάξει  τον ΒΟΑΚ που είναι  μια 

άλλη πονεμένη ιστορία. Σε γενικές γραμμές πάντως στην ενέργεια 

έχουμε στείλει  κάποια πράγματα δεν μας έχουν μέχρι στιγμής 

απαντήσει  και  λέγοντας ότι  δεν προλαβαίνουνε, δεν κάνουν το δικό 

τους πλάνο από ό,τ ι  μαθαίνω, δεν ξέρω ήταν να πάει  ο Πρόεδρος 
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της Αντιπροσωπείας, περιμένεις την απάντηση στην επόμενη για 

να κάνουν μια επανεκκίνηση, έχουμε θέμα. Δηλαδή δεν έχουμε 

βοήθεια από τις μόνιμες επιτροπές. Τώρα στείλαμε και  για το 

ΕΣΧΑΔΑ Γουρνών σε δύο επιτροπές και  περιμένουμε απαντήσεις 

και  πρέπει άμεσα να μας στείλουνε γιατί  από ό,τ ι  έμαθα θα μπει 4 

του μήνα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, οπότε πρέπει να έχουμε 

ό,τ ι  ε ίναι  να έχουμε.  

 Θα πάμε  στις εκδηλώσεις δράσεις τ ις δικές μας, δεν θα πω 

τις πιο παλιές, τ ις έχετε διαβάσει  να υποθέσω, θα πω ότι  έγινε…, 

α, παίξαμε τώρα ενόψει και  των γιορτών μια θεατρική παράσταση 

κουκλοθέατρο και στον Άγιο Νικόλαο για πρώτη φορά και στο 

Ηράκλειο για παιδιά.  

Κάναμε μια πολύ πετυχημένη ανοιχτή συζήτηση στις 20 του 

Δεκέμβρη εδώ με δικούς μας, με δικά μας στελέχη για τα 

αυθαίρετα και  το νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών με 

εισηγητές  τον Κώστα τον Μπάκιντα, τον Αντώνη τον Μαυρογιάννη 

και  την Κική την Κοιλάδη και την ομάδα την Βάλια την Πετράκη και 

τον Παντελή τον Μοχιανάκη, η οποία είχε πολύ μεγάλη επιτυχία 

και  δείχνει  ότι  όταν δουλεύουμε κάτι  ακόμα και με τ ις δικές μας 

δυνάμεις πηγαίνει  πολύ καλά.  

Έχουμε με την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία έχουμε ένα 

κύκλο…  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Και με τον Κώστα τον Χαμηλοθώρη στο Ηράκλειο.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Στο Ηράκλειο; Α, παιδιά τον ξέχασα, 

θα το συμπληρώσω και θα το ανεβάσουμε. Δεν το έχω ανεβάσει  

ακόμα για κάτι  τέτοιες περιπτώσεις.  

 Λοιπόν, έχουμε λοιπόν, ναι  με επίσης πολύ μ εγάλη επιτυχία, 

παρόλο που πολλοί δήλωσαν και δεν ήρθαν, αλλά αυτοί  που 

ήρθαν ήταν πολύ ευχαριστημένοι.  Εδώ θέλω να πω ότι  αυτό είναι  

ακόμα σε εξέλιξη και  αυτό το ανέλαβε, το διοργάνωσε και το 

προχωράει και  το τρέχει  η Μαρία η Βασιλάκη μέλος εδώ της 

Αντιπροσωπείας και  πραγματικά πάει  εξαιρετικά.  

 Επίσης, α, ε ίχαμε με τον Ευθύμη Λέκκα αυτήν την εσπερίδα. 

Ήρθαν από την Αθήνα αφού τους είχαμε τρελάνει  για το e-adies 
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και έγιναν και  ενημερωτικά με όλη τ ις υπηρεσίες δόμησης και  εδώ 

και στον Άγιο Νικόλαο επίσης κάναμε εκδηλώσεις και  εκεί  με τον 

Νίκο τον Παναγιωτόπουλο και την Κλεοπάτρα τη Δήμα που επίσης 

πήγε πάρα πολύ καλά, εκεί  κόψαμε και  μία πίττα για τους 

συναδέλφους του Νομού Λασιθίου.  

 Κάναμε τ ις τεχνικές οδηγίες στο ΤΕΕ που επίσης πήγε 

εξαιρετικά, πολύ μεγάλη συμμετοχή παρόλο που ήτανε μετά την 

πίττα μας και  αυτό το οργάνωσε επίσης η Μαρία η Βασιλάκη, με 

πολύ μεγάλη επιτυχία, το πήρε πάνω της και  έγινε.  

 Έγινε σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών και των (…) ΕΒΕΝΥ  

επίσης μία ημερίδα, αυτή δεν είχε πάρα πολύ κόσμο ήτανε και  

κακή ώρα.  

 Α, πήγαμε στη Σητεία με την ίδια εκδήλωση, εκτός από το 

Χαμηλοθώρη που συγγνώμη κιόλας που τον ξέχασα, θα τον 

προσθέσω εγώ εδώ και θα υπάρχει  στα αρχεία μας. Έγινε λοιπόν 

η ημερίδα αυτή που είχαμε για τα αυθαίρετα και  πήγε και  Σητεία 

και  Ιεράπετρα που επίσης σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία, 

δηλαδή ήρθανε και  συνάδελφοι με ερωτήσεις, απαντήσεις, πάρα 

πολλές ώρες, δεν ξέρω πόσες ώρες ήμασταν, δηλαδή ήτανε 

σχεδόν 11:30 που ξεκινήσαμε 7:30, πήγε 11:30 στη Σητεία και  δεν 

φεύγανε οι  συνάδελφοι και  στην Ιεράπετρα, ε ίχε και  πολύ κόσμο 

και από όλες τ ις ηλικίες και  πραγματικά φαίνεται  ότι  όταν πάμε 

στους συναδέλφους με θεματολογία που τους αφορά και έτσι  

εμπεριστατωμένα έχει  αποτέλεσμα.  

 Να πούμε ότι  κάναμε την πίττα μας, η οποία επίσης πήγε 

πάρα πολύ καλά. Σε αυτό οφείλουμε την όλη διοργάνωση στο 

Μιχάλη τον Βασιλείου. Ε, με την υπηρεσία εδώ, με την Ειρήνη την 

Κουρουπάκη, με τον Μανώλη αλλά ήτανε από τη Διοικούσα λέω 

τώρα εγώ, που επίσης πήγε πάρα πολύ καλά.  

 Για συμμετοχή, παρεμβάσεις, εκδηλώσεις, δράσεις δεν θα 

πω τίποτα, τα έχετε εδώ, είναι  καταγεγραμμένα. Από ό,τ ι  βλέπετε 

ο στόχος είναι  όπου μπορούμε, όπου μπορώ τουλάχιστον εγώ και 

όπου μπορούν και  άλλοι συνάδελφοι, παίρνετε όλοι καταρχήν το 

πού  μας καλούνε. Άρα όλη η Διοικούσα και το Προεδρείο ξέρει .  Να 

συμμετέχουμε και  να μεταφέρουμε τ ις θέσεις μας και  να κάνουμε 
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παρεμβάσεις αυτό νομίζω αποτυπώνεται σε αυτό το κεφάλαιο, δεν 

θα το πω, το έχετε όλοι.  

 Στις ομάδες εργασίας να πω ότι  τώρα με αυτά τ α πρακτικά 

που θα ανεβούνε έχουμε παραλάβει  το έργο των επικινδύνων 

ετοιμορρόπων κ.τ.λ. που με τ ις καταρρεύσεις γίνεται  όλο και  πιο 

επίκαιρο και  τώρα στα πρακτικά που θα ανέβει  δηλαδή εμείς θα 

στείλουμε και  στο δήμο ότι  κάναμε την παραλαβή και παράλληλα 

στείλαμε και  επιστολή όπου ζητάμε παραπάνω χρήματα και  θα 

κάνομε και  επαφή γι ’  αυτό. Φαντάζομαι ότι  και  από τη μεριά τους 

πρέπει να προχωρήσουνε, δύο του Μάρτη είναι  τελική προθεσμία, 

άρα πρέπει να παραληφθε ί  για να μπορέσουμε να κάνουμε και  τ ις 

παρουσιάσεις  και έχει  γίνει  εξαιρετική δουλειά.  

 

ΜΕΛΟΣ:  (Δεν αποδίδεται  καθαρά, μιλάει  εκτός μικροφώνου)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Εμείς θα στείλουμε ούτως ή άλλως θα 

ανεβάσουμε τα πρακτικά γιατί  το έχουμε ήδη περάσει από 

Διοικούσα, το έχουμε παραλάβει  το έργο, άρα θα ανέβει  στα 

πρακτικά τώρα αύριο, οπότε θα στείλουμε και  τη δικιά μας την 

παραλαβή για να μπορέσουν να προχωρήσουνε αυτές οι  

διαδικασίες.  

 Για συναδέλφους τ ι  να πω; Έχουμε κάνει  τα ΣΥΠΟΘΑ, τα 

είδατε, βγάζουμε, δεν έχουμε…, θα στείλουμε μόνο για το Λασίθι  

διότι  για το Ηράκλειο δεν έχουμε καμία συμμετοχή και θα 

ξαναβγάλουμε την πρόσκληση για τα ΣΥΠΟΘΑ, τη στελέχωσή 

τους.  Έχουμε πρόβλημα.  

 Και επίσης α…, με τα μπάσκετ και  με τα αθλητικά κ.τ.λ. 

κάνουμε μία προσπάθεια να είμαστε κοντά στις ομάδες μας και  σε 

κανένα παιχνίδι  ελπίζω να μπορέσουμε να πάμε όλοι και  να 

ενισχύσουμε, να ενισχύσουμε την ομάδα ναι γιατί  όχι .  Και 

δυστυχώς είχαμε και  απώλειες που επίσης προσπαθούμε να 

είμαστε κοντά με τ ις οικογένειες τους, δύσκολοι οι  καιροί  για τους 

μηχανικούς. Είχαμε και  τη μητέρα του Μιχάλη του Γολοβάνη και τ ι  

να πω συλλυπητήρια και  από εδώ.  
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ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Ευχαριστώ παιδιά, ευχαριστώ όλους τους 

συναδέλφους, τ ι  να πω.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Τι να πω, αυτά εγώ, δεν θέλω να πω 

κάτι  άλλο, με τ ις πραγματογνωμοσύνες είδατε δύο αιτήσεις .  

 Α, θέλω να πω, όχι  θέλω να πω, εκτός κειμένου κάποια 

πράγματα που τρέχουνε τώρα θέλω να πω.  

 Το ένα είναι  ότι  α, όχι  το ένα το είπα ήδη, το άλλο είναι  ότι  

κάνουμε μια προσπάθεια με το Κτηματολόγιο. Δηλαδή είχαμε 

πάρει  απόφαση στη Διοικούσα να κάνουμε ξ εκινώντας από μια 

εκδήλωση και μια ιδέα που είχαν οι  συνάδελφοι στη Σητεία που 

την έχουμε εκεί  που εγώ απλώς παρευρίσκομαι ως Πρόεδρος του 

ΤΕΕ και ήταν μαζί  μου και  ο Ρουκουνάκης από τη Νομαρχιακή και  

ο Φιλοκτήτης ο Βαρδάκης από τη Σητεία, πήγαμε στην εκδή λωση 

συναδέλφων που διοργάνωσαν στη Σητεία για το Κτηματολόγιο 

που ήταν πολύ επιτυχημένη και  ε ίχε και  ενδιαφέρον. Και μας ήρθε 

αυτή η ιδέα να κάνουμε κι  εμείς εκδηλώσεις και  να ενισχύσουμε 

και  τη σωστή τέλος πάντων και τη συμμετοχή όλου του κόσμου, 

αλλά και τη σωστή συμμετοχή με τον καλύτερο τρόπο τέλος 

πάντων που μπορούμε να κάνουμε από τη μεριά μας.  

 Πήραμε μια απόφαση στη Διοικούσα να κάνουμε και  στο 

Λασίθι  και  στον Άγιο Νικόλαο και Ιεράπετρα, γιατί  Σητεία είχε γίνει  

αλλά και  Ηράκλειο και  Μοίρες να δούμε, να κάνουμε κάποιες 

αντίστοιχες. Σε συνεργασία και  με τη Σητεία το σύλλογο που ήδη 

είχε κάνει  ε ισηγήσεις ο Μιχάλης μάλιστα ο Φαρσάρης, ε ίχε 

ετοιμάσει  μια πολύ καλή εισήγηση, αλλά να εμπλουτιστούν εδώ και 

από εμάς και  από τον Κώστα τον Μπάκιντα που είναι  στη 

Διοικούσα και ε ίναι  και  Τοπογράφος και  να απευθυνθούμε και  στο 

σύλλογο των Αγρονόμων –  Τοπογράφων Κρήτης και  να έχουμε μια 

συνεργασία και  όλοι  αυτοί  μαζί  να κάνουμε. Όμως ο σύλλογος 

Αγρονόμων –  Τοπογράφων Κρήτης αρνήθηκε να συμμετέχει  σε 

αυτό. Πήρε απόφαση το ΔΣ του λέει  να μην συμμετέχει  να κινηθεί  

μόνος του, οπότε μετά από αυτό εμείς μένουμε ως Τεχνικό 

Επιμελητήριο και  κάνουμε… Έχουμε ήδη κάνει  μια συνεννόηση για 

Τετάρτη 6, 6 λοιπόν κλείσαμε και  αίθουσα στον Άγιο Νικόλαο και 

ε ίδαμε να οργανώσουμε και  εδώ, βρίσκαμε τέλος πάντων 
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ημερομηνίες για το Ηράκλειο, αλλά ο Κώστας έμαθε ότι  θα γίνει ,  

τυχαία δηλαδή, θα έρθει  η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ 5 του μήνα στο 

Ηράκλειο, οπότε δεν μπορούσαμε να πέσουμε τώρα μία μέρα η 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ μία μέρα εμείς. Αυτοί  ε ίναι  πολύ κλεισ τοί  και  

στεγανοί,  εγώ μίλησα, προσπάθησα σήμερα να επικοινωνήσω μαζί  

τους για να δω αν τέλος πάντων, ούτε καν οι  ανάδοχοι δεν ξέρουν 

τ ι  θα γίνει ,  ε ίναι  πολύ κλειστό πραγματικά. Που μου το έλεγε ο 

Κώστας, δεν το πιστεύεις άμα δεν το ζήσεις, δηλαδή παίρνεις το 

μηχανικό και  σου λέει  δεν ξέρω η Διευθύντρια, δεν ξέρω το Τμήμα, 

δηλαδή είναι  πολύ…  

 Τέλος πάντων, εγώ τους είπα ότι  θα πρέπει να μας καλέσετε 

να το μάθουμε κ.τ.λ. και  σαφώς δεν θα βάλουμε την ίδια μέρα τη 

δικιά μας εκδήλωση. Άρα θα δούμε τώρα πώς θα πά ει  αυτή, που 

θα προσπαθήσουμε να είμαστε εκεί  μόλις το μάθουμε, γιατί  την 

προηγούμενη φορά και με τους αναδόχους πάλι δεν το είχαμε 

μάθει .  Δηλαδή δεν μας καλούν, δεν δημοσιοποιείται ,  δεν ξέρω με 

έναν τρόπο. Τώρα εγώ τους ζήτησα να το μάθουμε κιόλας και  θα 

δούμε με βάση αυτό, δηλαδή είτε εμείς κάνουμε Άγιο που δεν 

έχουν αυτοί  προγραμματίσει .  Έχουμε, θα δούμε πως θα 

οργανώσουμε το Ηράκλειο και  Σητεία να πω επίσης, Ιεράπετρα, 

ότι  όντα ήμασταν εκεί  για τα αυθαίρετα, για την εκδήλωση, εγώ 

είχα προανακοινώσει ας πούμε ότι  εμείς θέλουμε να έρθουμε εδώ 

και να κάνομε και  μια εκδήλωση για το Κτηματολόγιο και  εκεί  μου 

είπε ο συνάδελφος ο Καραλάκης πού είναι ;  Είναι  μέλος της 

Αντιπροσωπείας, δεν είναι  εδώ σήμερα, ότι  εκεί  έχουν ένα υπό 

σύσταση σύλλογο και έχουν αυτοί  οργανώσει τέλος πάντων να 

κάνουν μια τέτοια παρουσία κάτι .  Και φυσικά τους είπα ότι  πολύ 

ευχαρίστως να την κάνουμε μαζί ,  εμείς Τεχνικό Επιμελητήριο είναι  

και  εσείς σύλλογος μηχανικών είστε, λέει  καλά θα το δούμε. Δεν 

έχω πάρει  απάντηση, αναμένω να δω τι  θα γ ίνει  με αυτό το θέμα, 

ε ίμαστε σε επαφή, καλώς τον Μανώλη.  

 Νομίζω αυτά, δεν έχω να πω κάτι  άλλο.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, υπάρχουν συνάδελφοι 

διευκρινιστικές ερωτήσεις στην ενημέρωση που έχει  κάνει  η 

Πρόεδρος;  
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Συμπλήρωση θέλω εγώ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η συμπλήρωση θα δοθεί ,  μόνο 

διευκρινίσεις.  

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Μια ερώτηση να κάνω, ο…, (δεν αποδίδεται  

καθαρά, μιλάει  εκτός μικροφώνου)…, να κάνει  το Τεχνικό 

Επιμελητήριο εκδηλώσεις;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Ναι, ναι ,  όχι  δεν μου είπε γιατί ,  θα 

κάνουν μόνοι τους, έτσι  μου είπε.  

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:   (Δεν αποδίδεται  καθαρά, μιλάει  εκτός 

μικροφώνου)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Δεν ξέρω, τ ι  να σου πω; Αυτή την 

απάντηση πήρα Αντώνη.  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Υπάρχει  συνάδελφοι άλλη 

διευκρινιστική ερώτηση; Διευκρίνιση, οι  ε ισηγήσεις μετά.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Μια ερώτηση θέλω.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ερώτηση, ναι  ερώτηση.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Επιτέλους έγινε συνάντηση με τους Βουλευτές, 

κάποιοι  από ό,τ ι  ε ίπε η Πρόεδρος ήρθαν ή έστειλαν αντιπρόσωπο, 

όλοι;  Ή κάποιος δεν έστειλε ούτε αντιπρόσωπο;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Είπε, ε ίπε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Είπα, αλλά θα ξαναπώ, ο 

Πρωθυπουργός δεν έστειλε αντιπρόσωπο αλλά μας έστειλε 
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μήνυμα την επομένη ότι  προώθησε όλα τα αιτήματα σε αρμόδιους 

Υπουργούς, ξέχασα να το πω αυτό.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, άλλη ερώτηση δεν 

υπάρχει ;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Ο Αυγενάκης δεν ήρθε, δεν έστειλε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συμπληρωματική ενημέρωση 

από μέλη της Διοικούσας; Ο Κώστας ο Μπάκιντας, άλλος 

συνάδελφος; Όχι. Κώστα.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Γι ’ αυτό το τελευταίο που ειπώθηκε τώρα με το 

Κτηματολόγιο, εντάξει  δεν ξέρω τώρα γιατί  ο σύλλογος αποφάσισε 

αυτό. Είχαμε κάνει  εδώ Διοικούσα και το είχαμε πει  και  με τον 

Πρόεδρο τον Χατζηβασίλη, ε ίχαμε πει .  Εγώ πρότεινα και  εδώ να  

βγάζαμε και  κοινή ανακοίνωση, αλλά δεν υπήρξε, δεν έγινε τέλος 

πάντων αυτό, εντάξει .  Δεν έχει  γίνει  κάτι ,  τουλάχιστον που να 

ξέρω εγώ, απλά αποφάσισε ο σύλλογος να κινηθεί  μόνος του, δεν 

ξέρω γιατί .  

 Ήθελα να σχολιάσω ένα από αυτά που είπε η Πρόεδρος, για  

το σύμβουλο της Περιφέρειας είναι  το ένα. Ότι  ο Μηνάς με την 

ερώτηση όπως την έκανε είχε απόλυτο δίκιο, δηλαδή θέλει  

σύμβουλο η Περιφέρεια να πάρει  δίνοντας 1,7 εκατομμύρια ευρώ 

πόσα είναι…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Παραπάνω νομίζω είναι ,  2,7…  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   2,7 είναι ;  2,4; Εντάξει  γι ’  αυτό είπαμε να πούμε 

ποσά, τέλος πάντων βγάζει  αυτό το ποσό το 2,4 όσο… Εγώ 

σκεφτόμουνα με ένα τέτοιο νούμερο, με το 1/3 αυτού του ποσού 

πραγματικά θα μπορούσαν εδώ οι  μελετητές του Ηρακλείου να 

βγάλουν όλες και  να βοηθήσουν πάρα πολύ τέλος πάντων και όλες 

τ ις μελέτες κ.τ.λ. Τώρα αν αυτό το ποσό το θέλει  η Περιφέρεια για 

να βγάλει  τους διαγωνισμούς, συγγνώμη αλλά εμένα δεν το χωράει 

ο νους μου, δεν το χωράει ο νους μου. Μπορεί  να έχουν ανάγκη 
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από προσωπικό ναι  να πάρουν προσωπικό, πόσους να πάρουν με 

τόσα λεφτά; Για πόσο καιρό; Συγγνώμη αν γίνομαι καλός πού θα 

τους βάλουν κιόλας ναι ,  ε ίναι  πολλά λεφτά, δεν είναι  όπως είναι  ο 

ΒΟΑΚ όπου ήταν για πολύ συγκεκριμένο έργο και  εκεί  ανεξάρτητα 

από το τ ι  έκανε τελικά ο σύμβουλος, αλλά ήτανε για συγκεκριμένο 

τέλος πάντων έργο είχε τ ις προϋποθέσεις ας το πούμε έτσι  να το 

κάνει .  Εδώ δεν μπορώ να το καταλάβω για ποιο έργο είναι  τόσα 

πολλά χρήματα έτσι ;  Και γι ’  αυτό λοιπόν απλά εκφράζω την άποψή 

μου ότι  ε ίναι  απαράδεκτο απέναντι  και  στη δημόσια δι οίκηση διότι  

απεμπολεί  διάφορα ας πούμε θέματα ελέγχου κ.τ.λ.,  αλλά και  

στους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς, μελετητές, όπου 

φαίνεται  να τους πετάει  απέξω και θα το δούμε σύντομα ότι  αυτό 

θα είναι  το αποτέλεσμα και ας λένε ότι  δεν θα είναι  αυτό, αυτό  

ήτανε ένα σχόλιο.  

 Τώρα, παρακάτω, να σας ενημερώσω πολύ σύντομα για την 

Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ στην Αθήνα, η οποία έγινε αυτό το 

Σαββατοκύριακο, ευτυχώς πρόλαβα στο τσακ να γυρίσω εχθές το 

απόγευμα συνάδελφοι που πηγαίνανε στα Χανιά, πήγαν Χανιά και  

τους γύρισε το αεροπλάνο πίσω στην Αθήνα και μείνανε Αθήνα 

τελικά και  τέτοια. Στο τσακ χθες το απόγευμα εγώ ήρθα ναι 

εντάξει .  Ψηφίστηκε ο Οργανισμός του ΤΕΕ, η τροποποίηση του 

Οργανισμού του ΤΕΕ. Όπου έχοντας την αλλαγή βέβαια και  τα 

περιφερειακά τμήματα παραμένουν περιφερειακά τμήματα όπως το 

είχαμε πει  ξανά ότι  αυτό θα γινότανε, έγινε τελικά αυτό. Δεν έχουν 

περάσει διάφορες προτάσεις, προσθήκες που είχαν γίνει  και  

τροποποιήσεις από διάφορους που θα ήτανε έτσι  λίγο καλύτερα, 

αλλά δεν έγινε πολύ καλή επεξεργασία  σε δεύτερη φάση, αλλά 

τέλος πάντων ψηφίστηκε ο Οργανισμός, γίνανε οι  Διευθύνσεις 

στην Αθήνα που ήθελε, οι  γενικές της διοίκησης του ΤΕΕ και 

παραμείνανε τα περιφερειακά τμήματα έτσι ;  

 Άλλο ένα ουσιαστικά το βασικό θέμα της συνεδρίασης ήταν 

για τους αποφοίτους δύο σχολών, σχολές Εφαρμοσμένων 

Μαθηματικών στο Πολυτεχνείο που υπάρχουν χρόνια και  σχολές 

Τμήματος Οικονομίας και  Διοίκησης τώρα, στη Χίο μπράβο. Εκεί  

τώρα υπήρχε η πρόταση από την Μονοπούλου την Πρόεδρο της 

Αντιπροσωπείας και  από άλλους, οι  απόφοιτοι  των τμημάτων 
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αυτών να εγγράφονται στο ΤΕΕ ως μηχανικοί  και  ως…, για κάθε 

μία από αυτές τ ις σχολές, ως βασικές ειδικότητες. Δηλαδή βασική 

ειδικότητα οι  απόφοιτοι  του ΣΕΛΦΕ, των Εφαρμοσμένων 

Μαθηματικών και βασική ειδικότητα του Τμήματος Οικονομίας και  

Διοίκησης.  

 Εγώ προσωπικά είχα διαφορετική άποψη, δηλαδή δεν 

μπορούσα να στηρίξω να μπούνε με βασική ειδικότητα, δεν είναι  

εύκολο αυτό το πράγμα να πεις ότι…, εδώ τόσα χρόνια είχαμε 

9ωρο βασικής ειδικότητας, τώρα να μπούνε ως βασική ειδικότητα 

και  να είναι  τ ι ;  Να είναι  οι  μεν εφαρμοσμένοι μαθηματικοί ,  βασική 

ειδικότητα οι  άλλοι του Τμήματος Οικονομίας και  Διοίκησης είναι  

λίγο μπέρδεμα. Σε πρώτη φάση λοιπόν τελικά πέρασε από την 

Αντιπροσωπεία να μπούνε. Εγώ θεωρώ λογικό τουλάχιστον οι  

απόφοιτοι  του Πολυτεχνείου  να μπούνε ως μηχανικοί ,  τώρα σε 

ποια ειδικότητα θα εξεταστεί  τώρα σε πρώτη φάση γιατί  και  η 

Αντιπροσωπεία δεν ψήφισε να μπούνε ως βασική ειδικότητα, ούτε 

η μία, ούτε η άλλη σχολή, ψηφίστηκε όμως να μπούνε και  οι  δύο. 

Εγώ στη δεύτερη ψήφισα λευκό, γιατί  το  τμήμα οικονομίας δεν 

ήξερα, δεν είχα τη δυνατότητα να ξέρω πόσο μπορούν αυτοί  να 

λέγονται  μηχανικοί .  Δεν είναι  σε Πολυτεχνείο, ε ίναι  Πολυτεχνική 

Σχολή, έχουν κάνει  ό,τ ι  μπορούν για να γίνουν Πολυτεχνική Σχολή 

Πανεπιστημίου και  πραγματικά δεν μπορούσα…, 5ε τούς ναι ,  δεν 

μπορούσα να πάρω τέτοια απόφαση, δεν είχα τα στοιχεία για να 

το κρίνω αυτό και  γι ’  αυτό ψήφισα λευκό στη δεύτερη, σας 

ενημερώνω αυτό.  

 Τρίτο, για την κεντρική Αντιπροσωπεία, βγήκε και  ένα 

ψήφισμα με πολύ μεγάλη πλειοψηφία εναντίον των αναγκα στικών 

εισπράξεων που προωθεί αυτές τ ις μέρες το ΚΕΑΟ για τ ις 

ασφαλιστικές εισφορές και  ψήφισαν όλες οι  παρατάξεις. Αυτά για 

την Αντιπροσωπεία.  

 Να σας πω για το μπάσκετ που ανέφερε η Ειρήνη ότι…, είναι  

και  ο Μιχάλης εδώ ότι  έγινε μια προσπάθεια και  στηρίχ τηκε η 

ομάδα με εξοπλισμό, φανέλες, μπάλες και  συνεννοήσεις και  

πληρωμή των εξόδων στα γήπεδα που γίνονται  οι  προπονήσεις 

κ.τ.λ.,  Coach υπάρχει  και  ε ίναι  μια πλήρης ομάδα, το επίπεδο δεν 

μπορώ να πω ότι  ε ίναι  πολύ υψηλό…  
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Έλληνας είναι ;  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Είναι ο Κοκκινίδης ο Αντώνης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Ντόπιοι ,  ντόπιοι .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τοποθέτηση.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Ο Κοκκινίδης ο Αντώνης.  

 Έγινε ο πρώτος αγώνας πριν από λίγο από εκεί  ήρθα δηλαδή 

κι  εγώ τώρα και εντάξει  να ενημερώσω χάσαμε, φά γαμε, μόνο 50 

πόντους φάγαμε πάντως οπότε εντάξει .  Βάλαμε 23.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να ολοκληρώσει συνάδελφοι.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Αυτά ήθελα να πω για ενημέρωση, ευχαριστώ πολύ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, ευχαριστούμε. Υπάρχουν 

διευκρινιστικές ερωτήσε ις στα λεγόμενα του συναδέλφου Κώστα 

Μπάκιντα; Διευκρίνιση, ερώτηση; Θα ανοίξει  κύκλος 

τοποθετήσεων. Υπάρχει ;  Όχι.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Να συμπληρώσω κάτι  πριν ρωτήσουνε 

οι  συνάδελφοι; Το ξέχασα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συμπλήρωσε αλλά…, της 

Διοικούσας  Πρόεδρος συμπληρώνει.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Με το Σπίρτζη, επειδή είπα για την 

ομάδα με το ΒΟΑΚ όταν κατέβηκε ο Σπίρτζης στο Καστέλλι  μίλησα 

μαζί  του και  έχει  αφήσει  ανοιχτό το ενδεχόμενο να έρθει  εδώ και 

να κάνει  αυτή την περιβόητη εκδήλωση για το ΒΟΑΚ, αυτό ήθελα 

να πω για την ομάδα, γιατί  με πήρανε δηλαδή και με ενημέρωσαν 

κιόλας και  πιο πριν αν πήρε ο Γιάννης εκ μέρους της ομάδας της 

μόνιμης επιτροπής τ ι  θα γίνει .  Και ήτανε πάρα πολύ θετικός, 
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δηλαδή ότι  η επόμενη φορά που θα κατέβει ,  βέβαια δεν περίμεν α 

να κατέβει  στα Χανιά με τ ις πλημμύρες, μα είδατε τ ις καταρρεύσεις 

των γεφυρών; Απίστευτο, μιλάμε φοβερό, δηλαδή ήτανε πέτρινες 

γέφυρες απίστευτες, η διαχείριση των υδάτων κ.τ.λ.  

 Τέλος πάντων, άρα υπάρχει  λοιπόν αυτό και  ήθελα να το πω 

για τη μόνιμη επιτροπή επειδή είναι  εδώ για να μην ρωτήσουν. 

Απλά το ξέχασα, ότι  η επόμενη φορά που θα έρθει  θα είναι  

ανοιχτός και  θέλει  να έρθει  εδώ στο ΤΕΕ δηλαδή και να 

ενημερώσει για το ΒΟΑΚ, αυτό.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, συνάδελφοι ποιοι  θέλουν 

να τοποθετηθούν επί της εισήγησης; Να δω, ο συνάδελφος ο 

Γολοβάνης, ο Μηνάς ο Μανιαδής, Σαράντος Γέμελας, άλλος; 

Κασαπάκης Γιάννης. Ωραία συνάδελφοι πέντε λεπτά.  

 Ο συνάδελφος ο Γολοβάνης ο Μιχάλης.  

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Καταρχήν…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Καταγράφονται οι  ομιλούντες;  

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   Καταρχήν να ξεκινήσω αντίστροφα και θα ήταν 

παράλειψη να μην αναφέρω στην πολύ καλή συνεργασία με την 

Πρόεδρο όσον αφορά την ομάδα μπάσκετ, ε ίναι  μεγάλη διαφορά 

και με κάνει  να χαμογελώ η εικόνα και να έχουμε βάλει  πολλά 

πράγματα στην άκρη για να δημιουργήσουμε αυτή την ομάδα και 

το σημαντικό παρόλο που το αποτέλεσμα μπορεί  να μην είναι  τόσο 

καλό, ε ίναι  πάρα πολύ καλό το αποτέλεσμα στο δέσιμο που έχουν 

τα παιδιά και  κυρίαρχο στοιχείο είναι  το ότι  η ομάδα αποτελείται  

στη συντριπτική πλειοψηφία από μηχανικούς.  Δηλαδή πρώτη φορά 

είχαμε τέτοια προσέλευση και πρέπει να καταλάβουνε κι  άλλοι 

συνάδελφοι μηχανικοί  που παίζουν σε άλλες ομάδες ότι  πρέπει να 

επιστρέψουν πίσω στην ομάδα, γιατί  το ΤΕΕ πάντα έδινε ένα 

διαφορετικό τόνο να σας πω στο πρωτάθλημα. Εγώ την έχω ζήσει  

την ομάδα και πιο παλιά με το Δημήτρη τότε και  με τον Μαυράκη 

παλιότερες εποχές. Ναι όταν είχαμε πάρει  το πρωτάθλημα, η 

ομάδα σιγά –  σιγά φτιάχτηκε, μην ξεχνάμε ότι  πέρυσι ήμασταν 
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στην Γ΄ Κατηγορία, τώρα σιγά –  σιγά μαζεύουμε κόσμο  λοιπόν. 

Όποιο νέο συνάδελφο έχετε που νομίζετε ότι  μπορεί  να παίξει ,  

εγώ δηλαδή τον Κωνσταντινίδη αν θυμάστε εδώ πέρα, ε ίχε έρθει  

να κάνει  μια παρουσίαση, του λέω έλα εδώ και ε ίναι  πολύ καλός, 

πολύ καλός.  

 Το άλλο το κομμάτι ,  οπότε θέλω να την ευχαριστήσω  την 

Πρόεδρο γι ’  αυτή τη συνεργασία και  νομίζω ότι  πιάνει  τόπο σαν 

πραγματική ουσία στις σχέσεις και  στον τρόπο που λειτουργεί  το 

ΤΕΕ που είναι  κάτι  άλλο. Εγώ το είδα και  από μία άσχημη πλευρά 

το τελευταίο διάστημα με την έννοια του τελικού αποτελέσματος, 

αλλά όσον αφορά την αγάπη και τους ανθρώπους που ήτανε 

δίπλα, μπορώ να πω ότι  κάποια ενέργεια υπάρχει  εδώ μέσα που 

είναι  σημαντική να τη διατηρήσουμε και  αν μπορούμε να τη 

μεταδώσουμε.  

 Τώρα όσον αφορά το θέμα που είπε ο Κώστας για το λευκό, 

θυμάμαι πριν από χρόνια που είχε ξανασυζητηθεί  το θέμα για τους 

μηχανικούς οικονομίας εδώ πέρα στη Διοικούσα, δεν θυμάμαι αν 

ήσουνα τότε Κώστα, εγώ είχα ψηφίσει  από τότε κατά, γιατί  ε ίχαμε 

προβλέψει όχι  ότι  ε ίμαστε μέντιουμ, αλλά με την εικόνα που 

έχουμε στην Ελλάδα, όπως ήτανε και  οι  Μηχανικοί  Παραγωγής και  

Διοίκησης παλιότερα που θα είχαν ένα αντικείμενο σε μία 

βιομηχανική οικονομία ή κάποιου άλλους είδους οικονομία, στο 

τέλος καταλήγουμε και  αυτό πρέπει να προσέξουμε και  νομίζω ότι  

πρέπει να το συζητήσετε και  στη Διοι κούσα να δείτε ας πούμε τ ι  

στάση τηρούμε σε τέτοιες περιπτώσεις, ότι  τελικά καταλήγομε μία 

ειδικότητα που δεν έχει  αντικείμενο να ονομάζεται  το τέλος, να 

παίρνει  τα δικαιώματα μηχανολόγων, να παίρνει  τα δικαιώματα 

ηλεκτρολόγων…  

 

ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ:  Πρόβλεψη είναι  αυτή;  

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Ναι είναι ,  ε ίναι ,  κατάλαβες τώρα έτσι Μπάμπη. 

Δυστυχώς δηλαδή πρέπει να έχουμε μία σταθερή στάση σε αυτό 

γιατί  θα τα δούμε για πολλές σχολές στο μέλλον.  
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 Αυτά, σας ευχαριστώ και πρέπει να σας αφήσω γιατί  έχω 

επισκέψεις από το εξωτερικό, δεν πήγα ούτε στον αγώνα, σας 

ευχαριστώ και θα τα πούμε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος ο Μηνάς ο 

Μανιαδής.  

 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ:  Καλησπέρα έχω μία ένσταση σχετικά με τον τρόπο 

που χειριστήκαμε την ανακαίνιση του κτηρίου.   

 Εγώ τον διαγωνισμό τον είχα δει ,  έκατσα είδα τον 

προϋπολογισμό του, καταρχήν τα λεφτά ήτανε πάρα πολύ λίγα, 

τώρα πληροφορήθηκα ότι  δεν το είχα προσέξει  τότε γιατί  δεν είδα 

τη χρηματοδότηση στη διακήρυξη ότι  η χρηματοδότηση είναι  100% 

από μας. Αυτό κατά τη γνώμη μου ήτανε ένα μεγάλο λάθος 

ιδιαίτερα στις μέρες μας, όπου Περιφερειάρχης, δεν υπάρχει  έργο 

που να μην βάζει  λεφτά, δεν ξέρω αν του ζητήσαμε ή δεν του 

ζητήσαμε, αν του ζητήσαμε και  δεν μας έδωσε κακώς δεν μας 

έδωσε. Αν δεν του ζητήσαμε κακώς δεν του ζητήσαμε.  

 Η πλειοψηφία των έργων που  βγαίνει  στους δήμους είναι  

70% ΠΔΕ, 30% συμμετοχή του δήμου και από την έκπτωση 

πομένουν τα λεφτά του δήμου και πληρώνει  μόνο το ΠΔΕ, δηλαδή 

βγάλαμε…, το κτήριο έχει  να ανακαινιστεί  χρόνια. Έχει  τόσες 

ελλείψεις και  καταδεχόμαστε εμείς να βγάλουμε ένα πρόχ ειρο 

διαγωνισμό 20.000; Δεν έπρεπε να τον βγάλουμε καθόλου. 

Ψιλορεζιλευτήκαμε εκεί  πέρα δηλαδή (…) στον εργολαβικό κόσμο 

λίγο…, γι ’  αυτό είχε και  τη συμμετοχή που είχε, γι ’  αυτό δώσανε 

και  την έκπτωση που δώσανε. Τώρα πάει ,  τέλειωσε, ότι  και  να 

λέμε. Θεωρώ  ότι  ο χειρισμός ήτανε λάθος, πολύ λάθος.  

 Επίσης από τη στιγμή που το ΤΕΕ έχει  υπάλληλο μηχανικό 

γιατί  να μην το επιβλέψει ο δικός μας μηχανικός; Έχουμε και  τον 

Κωστή, αυτός έχει  κάποια προβλήματα υγείας και  δεν μπορεί ,  

έχουμε την Μαρία τη Φουναργιωτάκη, ε ίναι  Πολιτ ικός Μηχανικός 

μας ήρθε από τη ΣΕΑΠ, γιατί  να μην το επιβλέψει η Μαρία; Γιατί  

να απευθυνόμαστε στην Περιφέρεια; Ας παίρναμε από την 

Περιφέρεια τ ις επιτροπές (…) κι  όλες αυτές που χρειάζονται  σαν 
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συμπληρωματικά, αλλά κύριο επιβλέποντα να είχαμε δ ικό μας. 

Σιγά το έργο που δεν μπορούμε να το επιβλέψουμε κιόλας.  

 Σχετικά με τ ις αμοιβές που είπε η Πρόεδρος για τους 

εκπροσώπους που στέλνει  το ΤΕΕ σε διάφορες επιτροπές. Ίσως 

τα έργα όπως έχει  γίνει  τώρα η διαδικασία των ηλεκτρονικών, να 

ήταν προτιμότερο  το ΤΕΕ να κάνει  μια κίνηση να καταργηθούν οι  

δικοί  μας εκπρόσωποι, δεν έχουνε λόγο ύπαρξης, από τη στιγμή 

που η διαδικασία είναι  στον αέρα, υπάρχει  πρόσβαση από όλους 

τους συμμετέχοντες σε όλα τα δικαιολογητικά που βγαίνουν στο 

σύστημα, θεωρώ ότι  ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ και ο εκπρόσωπος 

των εργοληπτών, οι  εργολήπτες ας στρώνουν μοναχοί τους, ε ίναι  

εκ του περισσού.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Στις μελέτες;  

 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ:   Στις μελέτες δεν ξέρω, εγώ λέω για τα έργα, στις 

μελέτες δεν ξέρω.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Εξήντα φορές είχαμε πάει  στο…  

 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ:   Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πιο παλιά και  στα έργα 

πηγαίναμε μια φορά, τώρα πηγαίνουμε τρεις ή τέσσερις.  

 Ήρθε ένα έγγραφο από το Επιμελητήριο σχετικά με το 

κόστος της εγγυητικής το minimum των 20 ευρώ. Θεωρώ από τη 

στιγμή που το ΤΜΕΔΕ έχασε τα έσοδα  του από τις άδειες, από τις 

ε ισφορές που είχαμε στους λογαριασμούς στα έργα και το ότι  

έμεινε και  δεν έχουμε πέσει  στα χέρια των τραπεζών, τα 20 ευρώ 

είναι  πολύ λίγα, αυτή είναι  η γνώμη μου. Γι ’  αυτό να το αφήσουμε 

εκεί  που κάθεται ,  γιατί  αν κλείσει  δεν μπορούμε πού θα πέσουμε 

όσοι ασχολούμαστε με δημόσιες συμβάσεις. Κι  ας ρωτήσουμε 

κάποιο συνάδελφο ο οποίος έχει  χάσει ,  έχει  απολέσει  αυτό το 

προνόμιο της εγγυητικής του ΤΜΕΔΕ και έχει  πέσει  στις τράπεζες.  

Να δείτε τ ι  ωραίο που είναι  το 20άρικο, μια χαρά είναι .  

 Θα ήθελα να κάνω και μερικές ερωτήσεις στην Πρόεδρο, τ ι  

ε ιδικότητες ζητήσαμε, ζητήσαμε δυο άτομα για πρόσληψη, ένα ΤΕ 

και ένα ΔΕ, τ ι  ε ιδικότητες ζητήσαμε;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Ναι θα πω, θα το πω πιο αναλυτικά 

αυτό.  

 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ:   Σχετικά με την Πολυτεχνική Σχολή που 

προγραμματίζεται  να δημιουργηθεί  εδώ στο ΤΕΙ έχουμε άποψη; 

Πάει  να δημιουργηθεί  ένα νέο Πολυτεχνείο στο Ηράκλειο, έχουμε 

άποψη; Το έχουμε συζητήσει ;  Θα το συζητήσουμε; Τι  θα κάνουμε;  

 Και μια τελευταία ερώτηση  με την επικείμενη κάθοδο του κ.  

Σπίρτζη για το Καστέλλι ,  εμείς σαν ΤΕΕ/ΤΑΚ το θέλουμε ή δεν το 

θέλουμε; Έχουμε επίσημη άποψη γι ’  αυτό το έργο; Τέτοιο έργο δεν 

έχει  ξανακατασκΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥστεί  στην Κρήτη, το θέλουμε ή δεν το 

θέλουμε; Έχουμε πάρει  απόφαση; Διότι  κατά καιρούς κάποιοι  το 

θέλανε, κάποιοι  δεν το θέλανε, όχι  θα καταστρέψει,  όχι  δεν θα 

καταστρέψει,  εμείς σαν ΤΕΕ και καλούμε και  τον Σπίρτζη εδώ θα 

του πούμε τ ι ;  Ότι  το θέμε ή δεν το θέμε; Τι  θα του πούμε; Έλα να 

μας πεις εσύ εάν το θέλουμε ή όχι ;  Μήπως θα έπρεπε να είχαμε 

διαμορφώσει  εμείς θέση πριν να έρθει  ο Υπουργός εδώ;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό ακόμα Μηνά.  

 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ:  Τέλειωσα Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία ευχαριστούμε, ο 

συνάδελφος ο Σαράντος ο Γέμελας.  

 

ΓΕΜΕΛΑΣ:   Καλησπέρα σε όλους, ήθελα να  συγχαρώ τη Διοικούσα 

Επιτροπή για την πληθώρα των εκδηλώσεων που έχει  κάνει  το 

ΤΕΕ το τελευταίο καιρό που όσα χρόνια εγώ τουλάχιστον 

ασχολούμαι με το ΤΕΕ τόσο συχνές εκδηλώσεις κα με τέτοιο 

ενδιαφέρον δεν έχω ξαναδεί .   

Θα ήθελα να πω για το θέμα που ειπώθηκε πριν όσον αφορά 

την ομάδα εργασίας των έργων και των μελετ ών. Είναι  πάρα πολύ 

δύσκολο για την ομάδα εργασία να παρακολουθεί  όλες τ ις 

διακηρύξεις οι  οποίες βγαίνουν στο αέρα και αναγκαστικά θα 

μπορούμε να κάνουμε παρέμβαση μόνο μετά από καταγγελίες 
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συναδέλφων. Δηλαδή να μπορούμε να είμαστε κάθε μέρα από 

πάνω από το ΕΣΗΔΗΣ, το ΚΗΜΔΗΣ να δούμε ποιες διακηρύξεις 

βγαίνουν κ.τ.λ. ε ίναι  αδύνατον. Δηλαδή χρειάζεται  ένας άνθρωπος 

ο οποίος να κάνει  μόνο αυτή τη δουλειά, μπορεί  και  όχι  ένας 

μπορεί  και  περισσότεροι ,  να κάνουν μόνο αυτή τη δουλειά.  

Ένα άλλο θέμα που ήθελα να θέσω, γιατί  και  εγώ δεν το 

γνωρίζω, είναι  ότι  ζητήθηκε από Εισαγγελέα, Αστυνομία, με πήραν 

τηλέφωνο τέλος πάντων για μία αυτοψία «πραγματογνωμοσύνη» 

δεν μπορώ να την πω, διότι  η πραγματογνωμοσύνη  παραγγέλνετε 

στο ΤΕΕ, Εισαγγελική τέλος πάντων και έμαθα μετά ότι  το μητρώο, 

στο μητρώο αυτό από το οποίο γίνεται  κλήρωση είναι  μόνο 

δημόσιοι  υπάλληλοι.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Θα πω, θα πω γι ’  αυτό.  

 

ΓΕΜΕΛΑΣ:  Πάλι και  αυτό δεν το ήξερα, το έμαθα, απλά το θέτω 

και μάλιστα μου κάνει  και  εντύπωση, όχι  εμένα μου είπανε ότι  

κληρώνομαι λέει ,  γιατί  τους ρώτησα. Δεν κατάλαβα λέω εκεί  ποιος 

θα με πληρώσει εμένα και  γιατί  να έρθω να το κάνω, πρέπει να με 

ορίσετε, αν με ορίσετε και  δεν πληρώνομαι επειδή είμαι  δημόσιο ς 

υπάλληλος θα πρέπει να ορίσετε συγκεκριμένες ποιες μέρες και  να 

ενημερώστε την υπηρεσία ότι  δεν θα παρέχω τις υπηρεσίες μου 

στον φορέα τον οποίο υπηρετώ, αλλά πρέπει να τ ις παρέχω σε 

εσάς κ.τ.λ.  

 Αυτό για την επιτροπή, για τα μέλη της επιτροπής 

τουλάχιστον στις μελέτες. Στις μελέτες σίγουρα πιστεύω ότι  

πρέπει να υπάρχει  (δεν αποδίδεται  καθαρά), για τα έργα τώρα 

πάλι το συζητάμε.  

 Γι ’ αυτό που ανέφερε ο συνάδελφος ο Μανιαδής τώρα ήθελα 

να πω και κάτι  άλλο αλλά το έχω ξεχάσει .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε το συνάδελφο το 

Γεμέλα.  

 Ο συνάδελφος ο Γιάννης Κασαπάκης.  
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Συνάδελφοι καλησπέρα, ευτυχώς και μείνανε λίγοι  

στην Αντιπροσωπεία, διότι  το γεγονός της μη καταλληλότητας της 

αίθουσας έχει  και  αυτό το ευχάριστο ότι  ε ίμαστε λίγοι .  Την 

επόμενη φορά θα κάνουμε Αντιπροσωπεία στο γραφείο της 

Προέδρου. Διότι  συνάδελφοι αυτό που λέμε και  ξαναλέμε τα ίδια 

πράγματα συνεχώς, οι  συνάδελφοι έχουν απαξιώσει παντελώς τη 

συμμετοχή τους στην Αντιπροσωπεία. Να ξεκινήσω και από αυτό 

και  να πω και ορισμένα πράγματα.  

 Θεωρώ λοιπόν Πρόεδρε ότι  πρέπει να τηρηθεί  ο κανονισμός 

λειτουργίας της Αντιπροσωπείας. Ο οποίος σας δίδει  δυνατότητα 

άτομα τα οποία μετά από τρεις αδικαιολόγητες απουσίες συνεχής 

να αιτ ιολογούνται μη παρουσία τους και  η Αντιπροσωπεία να 

αποφασίζει  για την αντικατάσταση τους από τον ίδιο εκλογικό 

συνδυασμό τον οποίο εκλέχθηκαν. Θα είναι  και  μόνο απλή 

επιστολή ή και  αν θέλετε να το πω στην καθομιλουμένη να τους 

φέρνει  στην σέντρα, δεν είναι  δόκιμος όρος, αλλά αρκετά 

ρεαλιστικός και  μόνο ότι  θα έρχονται για να κριθούνε, θα έρχονται 

γιατί  θα φέρουνε τους φίλους και  τους συγγενείς για να μην 

διαγραφούνε, ούτως ώστε θα έχουμε τουλάχιστον απαρτία να 

λειτουργούμε. Διότι  όσοι έρχονται δεν είναι  κορόιδα να αφήνουνε 

τ ις δουλειές τους και  να έρχονται και  οι  άλλοι να απαξιώνουνε.  

 Δυστυχώς αυτός ο ευτελισμός της Αντιπροσωπείας και  σας 

μιλάει  ένας που από την 10ετία του ’80 με μία μόνο φορά 

αποτυχίας, βρίσκεται  καθημερινά εδώ. Ε, δεν είναι  αυτό, το έχουμε  

και το ξαναλέμε και  άλλη φορά. Δεν θέλετε κύριοι ;  Εντάξε ι  σας 

έγραψαν οι  εφημερίδες, παραιτηθείτε, ο επόμενος να 

παρουσιαστεί  και  να προσφέρει  έργο.  

 Καθώς επίσης και  στις διάφορες εκδηλώσεις που κάνουμε τα 

μέλη της Αντιπροσωπείας τ ις περισσότερες φορές είναι  η 

μειονότητα και  όχι  η πλειονότητα. Για ποιο λόγο λο ιπόν; Τι  θέλετε 

δηλαδή αυτοί  οι  συνάδελφοι οι  οποίοι  ίσως γιατί  αποσκοπούν σε 

κάτι  άλλο και  αυτό ταιριάζει  στις επιτροπές που όλοι οι  

συνάδελφοι στην αρχή γράφονται με υστεροβουλία, για τον 

απλούστατο λόγο συνάδελφοι, έχουν ζητήσει  πολλάκις από εδώ ή 

ζητούσαν τουλάχιστον βεβαίωση συμμετοχής σε επιτροπές του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου και  ε ιδικά οι  δημόσιοι  υπάλληλοι οι  οποίοι  
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με αυτό το λόγο έπρεπε να ήταν ανταγωνιστικοί  στις κρίσεις σε 

άλλους συνάδελφους.  

 Θεωρώ λοιπόν ότι  πρέπει στο τέλος της σεζόν να κρίνετα ι  αν 

όντως κάποιος είναι ,  ήταν επαρκής και  αυτά που έλεγε έκανε να 

δικαιολογείται  αυτό το πιστοποιητικό το οποίο ζητάει .  Διότι  εκεί  

τουλάχιστον πολλές φορές το είχα δει  εγώ, ότι  δώστε μου μια 

βεβαίωση ότι  συμμετείχα αυτή την περίοδο σε αυτή την επιτροπή, 

μία βεβαίωση γι ’  αυτή την επιτροπή και πάει  λέγοντας. Αυτά τα 

πράγματα α μη τ ι  άλλο είναι  αθέμιτος ανταγωνισμός και  δεν είναι  

αξιοκρατικά. Διότι  ναι  κύριε να πάρεις το πιστοποιητικό ότι  

συμμετείχες, όχι  μόνο στα χαρτιά αλλά και με έργο.  

 Δυστυχώς ορισμένοι θεωρούν την Αντιπροσωπεία και  γενικά 

το Επιμελητήριο κατά το δοκούν, όπου τους συμφέρει .  Όπως 

είχαμε και  παλιά το πρόβλημα με το Κεντρικό Επιμελητήριο και  

τώρα έτσι όπως γινήκαμε να μην πω τι  γινήκαμε. Το Κεντρικό είχε 

την Αθήνα και οι  υπόλοιποι ήτανε φτωχοί συγγενείς.  

 Όσον αφορά την πίττα, πολύ ωραία εκδήλωση, ορισμένα 

πράγματα όμως πρέπει να τα πούμε για να γίνουν και  καλύτερα, 

δηλαδή τι ;  Η μουσική ρε παιδιά ήταν πολύ ψηλή.  Θα μπορούσε να 

ήτανε και  παρακάτω. Το άλλο μετά, κάπνιζε κάποιος νεαρός ο 

οποίος επανειλημμένα του είπα αυτό βέβαια είναι  σε προσωπικό 

επίπεδο, αλλά δεν φταίει ,  τ ι  να του πεις ότι  πήγαινε να καπνίσεις 

έξω; Μου λέει  τ ι  ε ίσαι κύριε και  μου λες να μην καπνίσω; Καθώς 

επίσης και  το είδος τους μουσικής, εντάξει  ωραία είναι  τα 

κλαπατσίμπαλα ας βάλουν όμως και λύρι –  λύρι λίγο.   Όχι περί 

ορέξεως συνάδελφε είμαστε από 18 χρονών 80 και  φεύγα.  

 Αυτά όχι  ως παράπονα, ε ίναι  ορισμένα πράγματα που η 

επόμενη, γιατί  ευτυχώς εντάξει  καλά τα κάναμε επιτέλους, γιατί  και  

το να μην μπορείς να μιλήσεις κάπου πρέπει να γίνουμε (…). Του 

το είπα εγώ του DJ, έγινε να γινούμε όλοι (…), μια ευκαιρία 

έχουμε επιτέλους βλέπεις κάποιον συνάδελφο, κάποιον από τα 

παλιά να πεις μια κουβέντα και  δεν μπορούσες να μιλήσεις. Ε και  

φύγαμε όλοι 1:00 η ώρα τι  να κάνουμε από εκεί  και  μετά; Τι  καλά; 

Εσύ μην μιλάς γιατί  τουλάχιστον βρήκες το μπουφάν σου. Εντάξει ;  

 Οπότε, επανέρχομαι, Πρόεδρε…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δύο λεπτά.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Και τρία και  τέσσερα και όσα θέλεις.  

 Επανέρχομαι, το θέμα των απουσιών είναι  κρίσιμο, 

δικαιούσαι και  δεν θα θεωρηθεί ,  ίσως αν δεν γίνει  δεν ξέρω μπορεί  

να σκεφτώ και κάτι  άλλο. Τη στιγμή που η πεπατημένη τόσα 

χρόνια λειτουργούσε γιατί  να μην την χρησιμοποιήσω και τώρα; 

Δεν θέλεις κύριε να έρχεσαι στην Αντιπροσωπεία παραιτήσου, μα 

δεν σε βάνει  κανένας να σου σκίζει  κανένας το σακάκι ή το φόρεμα 

να έρθει  στην Αντιπροσωπεία.   

 Αυτά.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστούμε.  

 Υπάρχει  άλλος συνάδελφος που θέλει  να κάνει  τοποθέτηση 

πριν γίνει  δευτερολογία από τα μέλη της Διοικούσας από την 

Πρόεδρο και τον Κώστα τον Μπάκιντα; Όχι.  

 Επειδή έγινε επίκληση από το συνάδελφο τον Γιάννη τον 

Κασαπάκη για θέματα τήρησης του κανονισμού  της 

Αντιπροσωπείας, να επισημάνω στο συνάδελφο ο οποίος διαθέτει  

μεγάλη εμπειρία στα θέματα και  στους διατελέσαντες Προέδρους 

όσοι ε ίναι  εδώ στην Αντιπροσωπεία, ότι  ο κανονισμός αυτά που 

πρέπει να γίνονται  τα γράφει ρητά και  διαφορετικές προσεγγίσεις 

υπάρχει  δυνατότητα, τη γνωρίζεις πάρα πολύ καλά συνάδελφε 

Γιάννη Κασαπάκη, κατέθεσε εισήγηση με τον τρόπο που 

προβλέπει ο κανονισμός και  να είσαι σίγουρος ότι  θα συζητηθεί  το 

θέμα. Ένα.  

 Δεύτερο, όπως και πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα 

επαφίεται  στον πατριωτισμό των μελών της Αντιπροσωπείας, η 

τήρηση που τη θεωρώ δεδομένη, πρέπει να γίνεται .  Ευχαριστώ.  

 Η συνάδελφος Πρόεδρος.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Όχι συγγνώμη τον λόγο, για μια διευκρίνιση μόνο.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Διαδικαστικό μόνο, διαδικαστικό.  
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Διαδικαστικό. Ο κανονισμός λειτουργίας επαφίεται  

ε ις την τήρηση του Προέδρου και του Προεδρείου, εγώ δεν θα 

υποκαταστήσω τον Πρόεδρο να  του πω Πρόεδρε κάνε αυτό.  Το 

άρθρο είναι  ευκρινέστατο ότι  η λειτουργία της Αντιπροσωπείας 

επαφίεται  στον Πρόεδρο και το Προεδρείο. Αν εσείς δεν θέλετε για 

τον άλφα ή βήτα λόγο…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Δεν είναι  διαδικαστικό όμως, δεν 

είναι  διαδικαστικό, λοιπόν ευχαριστούμε.  

 Συνάδελφε Πρόεδρε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Ο Κώστας θέλει  να απαντήσει  σε κάτι  

από αυτά και  μετά θα απαντήσω εγώ.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Εγώ σε ένα μόνο θέμα από αυτά που έβαλε ο 

Μηνάς, για το ΤΜΕΔΕ και τ ις εγγυητικές.  Λοιπόν, κατ’ αρχήν να 

πω  ότι  το πρόβλημα που έχει  προκύψει αφορά κυρίως –  και για 

αυτό δεν το καταλαβαίνουν οι  περισσότεροι –  κυρίως τους μικρούς 

μελετητές και  θα το εξηγήσω. Εκτός του ότι  το θέμα συζητήθηκε 

στη Διοικούσα, αναλύθηκε και  ομόφωνα ψηφίσθηκε γιατί  ήταν 

κατανοητό και  απλό αλλά θα το διευκρινίσω και εδώ πέρα. Τι  

συνέβη; Μπήκε, αυξήθηκε, κατ’ αρχήν το ΤΜΕΔΕ τι  ε ίναι ;  Είναι  ένα 

επαγγελματικό ταμείο στο οποίο εμείς οι  μηχανικοί  χωρίς να το 

επιλέξουμε  αλλά δώσαμε χωρίς τέλος πάντων να αποφασισθεί  

πίσω από τα όργανά της. Έτσι; Δώσαμε όμως ένα πολύ μεγάλο 

μέρος της περιουσίας του ΤΣΜΕΔΕ που είχαμε. Στο ΤΜΕΔΕ. Έτσι; 

Δόθηκαν ακίνητα, δόθηκαν διάφορα με την προϋπόθεση, μάλλον 

όχι  με την προϋπόθεση, με στόχο το ΤΜΕΔΕ να εξυπηρετεί  τους 

συναδέλφους και  να μην λειτουργεί  σαν ένας άλλον ένας 

χρηματοπιστωτικός οργανισμός. Για αυτό και  δώσαμε προίκα, 

δώρο την περιουσία των μηχανικών στο ταμείο αυτό. Το ταμείο 

αυτό λοιπόν εξυπηρετεί  τους συναδέλφους κυρίως στο θέμα της 

εγγυοδοσίας. Δεν έχει  να κάνει  με τη σύνταξη για αυτό και  τ ίθεται  

ένα θέμα που πήρε περιουσία από το ΤΣΜΕΔΕ έτσι και  δεν θα είχε 

κανένα νόημα να γίνει  αυτό, να παίρνει  δηλαδή περιουσία των 

μηχανικών και να μην προσφέρει  στους μηχανικούς.  
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Όμως τελευταία παρά το ότι  όπως αναγνωρίσαμε και  στην 

εισήγησή μας στη Διοικούσα και στην επιστολή μας  παρά το ότι  

λοιπόν έχει  κάνει  βήματα εκσυγχρονισμού και έχει  αναπτύξει  τ ις 

ηλεκτρονικές του υπηρεσίες το οποίο είναι  πολύ θετικό ,  όμως  

λειτουργεί  πλέον σαν ένας σκληρός χρηματοπιστωτικός 

οργανισμός όχι  σαν τους άλλους, συμφωνώ μαζί  σου….  

 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ:  (Δεν αποδίδεται  καθαρά, μιλάει  εκτός μικροφώνου).  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Θα συμφωνήσω μαζί  σου και  σε αυτό.  

   

ΜΑΝΙΑΔΗΣ:  Αυτό είναι  κατηχητικό.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Ναι, ίσως σε σχέση με τ ις τράπεζες να είναι  

κατηχητικό, όμως θεωρώ ότι  ε ίναι  σκληρός ο χρηματοπιστωτικός 

οργανισμός και  σε σχέση κυρίως με τους μικρούς μελετητές και  θα 

το εξηγήσω. Αυτό που έκανε σε σχέση με το ποσό το ελάχιστο που 

ανέβασε ήταν στόχευση καθαρά στους μικρούς μελετητές διότι  δεν 

ανέβασε το ποσοστό που θα μπορούσε με μια πολύ μικρή αύξηση 

του ποσοστού να περιλάβει  όλα τα έργα και τ ις μελέτες από το πιο 

μικρό μέχρι το πιο μεγάλο αλλά ανέβασε το ελάχιστο το οποίο 

χτυπάει  μόνο τα μικρά ποσά. Τα μικρά ποσά λοιπόν τα έχουνε 

μόνο οι  μικρές μελέτες. Δεν υπάρχει  έργο με 1.000 ευρώ, είναι  

πολύ σπάνιο τέλος πάντων. Ενώ μελέτες 1.000 ευρώ υπάρχουν, 

2.000 ευρώ, 500 ευρώ, 3.000 ευρώ, 5.000 ευρώ. Για να γίνει  

λοιπόν, για να συμμετέχει  ένας συνάδελφος  μελετητής σε μια 

μελέτη μικρή πλήρωνε μέχρι τώρα 6 ευρώ. Τι  γίνεται  όμως, γιατί  

σας ακούγετε σαν απόλυτο νούμερο μικρό, λογικό, δεν είναι  όμως 

έτσι.  Χρειαζόταν μια ομάδα μελετητών, μια ένωση που λέγεται  

τώρα οικονομικών φορέων για να κατέβει  σε μια μελέτη  μικρή. 

Μπορεί  να χρειαζόταν όμως και πέντε άτομα, πέντε ειδικότητες ας 

πούμε με τα πτυχία για να κατέβει  σε μια μελέτη τέτοια. Πλέον το 

ΤΜΕΔΕ από τον καθένα ξεχωριστή εγγυητική επιστολή με ελάχιστα 

τα 20 ευρώ. Έτσι λοιπόν εμείς που κατεβαίνουμε στους 

διαγωνισμούς για παράδειγμα κατεβαίνουμε σε δέκα περίπου 

διαγωνισμούς για να πάρουμε μια μελέτη έχουμε πληρώσει 100 
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ευρώ πέντε μελετητές, 100 ευρώ απλά για τη συμμετοχή μας σε 

κάθε διαγωνισμό έχουμε πληρώσει 1.000 ευρώ όλο το χρόνο και 

αν πάρουμε μια μελέτη που καταντά να είναι  πολύ υψηλό το 

ποσοστό των εγγυητικών σε σχέση με το εισόδημα που μπορεί  να 

έχεις. Σε μεγάλα ποσά δεν παίζει  κανένα ρόλο. Στα έργα, παρά 

μόνο νομίζω ουσιαστικά από 10.000, από 8.000  και  κάτω δεν 

πρέπει να παίζει  κανένα ρόλο, ίσως και από  10.000.  

Άρα, λοιπόν, στα περισσότερα έργα που είναι  υψηλότεροι οι  

προϋπολογισμοί πράγματι  δεν παίζει  σημασία καμία το αν 

πληρώσεις 20 ευρώ ελάχιστο και  πριν πλήρωνες τόσο. Δεν 

πλήρωνες τα 6 το ελάχιστο, πολύ σπάνια. Έτσι.  

 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ:  Λοιπόν, ακριβώς το ίδιο είναι  και  στα έργα ,  20 το 

μίνιμουμ.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Ναι, ναι  τα ποσά είναι  πολύ μεγαλύτερα.  

 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ:  ΕΟΦ, ΕΟΦ, Ένωση Οικονομικών Φορέων.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Το ξέρω, το ξέρω.  

 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ:  20 ευρώ έκαστος, το έκαστο φυσικό πρόσωπο.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Ναι.  

 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ:  Και αυτό που λες η μικρή μελέτη γιατί  μην τα 

παρεξηγείς τα πράγματα. Μια μικρή μελέτη των τάξεων των 2.000 

ευρώ για εμένα ένα έργο των 50.000 ευρώ χτυπημένο είναι  

επιτυχία εάν βγάλω 2.000 ενώ του μελετητή τα 2.000 είναι  (…).  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Εντάξει ,  εντάξει .  

 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ:  Περίμενε.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Μην με διακόπτεις, πες τα μετά άμα θέλεις, δεν έχω 

πρόβλημα.  
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ΜΑΝΙΑΔΗΣ:  Συγγνώμη, νόμιζα  ότι  ε ίχες τελειώσει Κωστή.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Όχι, όχι  δεν έχω τελειώσει.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δεν υπάρχει  διαδικασία 

προφανώς.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Εντάξει ,  δεν υπάρχει  πρόβλημα τώρα, εντάξει .  

 Ακόμα λοιπόν, μια που έκανε την παρέμβαση ο Μηνάς, αυτό 

που μου λέει  τώρα ενισχύει  ακριβώς αυτή τη θέση μας,  ότι  άρα και 

για τα έργα υπάρχει  πρόβλημα.  

 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ:  Ναι.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Ναι, ακριβώς, δίκιο έχεις και  για τα έργα υπάρχει  

λοιπόν πρόβλημα και για αυτό το λόγο είναι  απαράδεκτο αυτό που 

κάνει  το ΤΜΕΔΕ. Αν θεωρεί ότι  δεν βγαίνει  παρότι  εννοείται  ότι  

δεν πρέπει να συγκρίνεται  με τ ις τράπεζες, αν θεωρεί ότι  δεν 

βγαίνει  θα μπορούσε να αυξήσει  το ποσοστό τ οις % στην 

εγγυητική και  έτσι  λοιπόν…  

 

ΜΕΛΟΣ:  Αναλογικά.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Αναλογικά και  έτσι  λοιπόν να μην χτυπάει  τους 

μικρούς. Έτσι, ε ίναι  σαφές ότι  το ελάχιστο ποσό χτυπάει  τους 

μικρούς. Αυτό. Αυτός είναι  και  ο λόγος που το…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία,  η συνάδελφος η Πρόεδρος 

να κλείσει  τον κύκλο αυτό της ενημέρωσης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Ναι, ναι .  Λοιπόν, θα συνεχίσω από 

αυτό το θέμα που ρώτησε εδώ ο Μηνάς λέγοντας ότι  εμάς ο 

στόχος μας είναι ,  δεν λέμε ότι  θέλουμε, δεν συγκρίνουμε την 

τράπεζα με το ΤΜΕΔΕ αλλά θέλουμε να έχουμε ένα ΤΜΕΔΕ που 

θα είναι  όσο γίνεται  θα μπορεί  να στηρίξει  τους μικρούς και  
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μεσαίους και  εργολήπτες και  μελετητές. Αυτός είναι  ο στόχος και  

νομίζουμε ότι  και  σαν ΤΕΕ αυτό πρέπει να ζητάμε. Και ε ίναι  και  

ακατανόητο, δηλαδή δεν προκύπτει  από κάπου. Καλά -καλά ακόμα 

δεν ξεκίνησε να λειτουργεί .  Δηλαδή πριν κανά χρόνο τόσο πήρε 

την περιουσία για να κάνει  αυτό το πράγμα. Από πού προέκυψε 

αυτή η αύξηση; Δηλαδή έκανε τον ισολογισμό του, έκλεισε; Πώς 

προκύπτει ;  Δηλαδή ξαφνικά γιατί  ένα ταμείο  που πήρε μέρος της 

περιουσίας των μηχανικών να αποφασίζει  να κάνει  αυξήσεις; Δεν 

μπορεί  χωρίς λόγο. Δηλαδή εμείς θέλουμε και  σαν τμήμα εδώ αλλά 

θεωρούμε ότι  θα πρέπει και  το ΤΕΕ να στηρίξει  τους μικρούς και  

μεσαίους εργολήπτες. Άρα οτιδήποτε είναι  σε βάρο ς τους 

προσπαθούμε να το αλλάξουμε. Με αυτή την έννοια. Και ε ίναι  και  

μια απόφαση που δεν μας την στήριξε και  στην απάντησή του ο 

Μακέδος αλλά και που μιλήσαμε και  στο τηλέφωνο δεν είχε 

επιχείρημα. Δηλαδή δεν βγαίνω, δεν μπορώ να επιβιώσω, τ ι  ε ίναι  

αυτό τέλος πάντων που τον έκανε να χτυπήσει ακριβώς αυτά και  

τα αντίστοιχα τους μικρούς εργολήπτες; Αυτό.  

 Σε σχέση με τα θέματα τα δικά σου θα ξεκινήσω μια που 

ξεκίνησα από αυτό, τα ερωτήματα που έχει  βάλει  ο συνάδελφος ο 

Μηνάς να πω κατ’ αρχήν για το κτίριο.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι ησυχία έξω.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Λοιπόν, με το κτίριο αυτό που βρήκαμε 

εδώ ως προϊόν ας πούμε προηγούμενης διοίκησης και  μάλιστα 

ούτε καν, πριν κανά χρόνο περίπου, που είναι  ο Βασιλείου που το 

είχε κάνει ;   

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:   Μάρτιο του ’17.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Μάρτη του ’17 λοιπόν έγινε ένας 

προϋπολογισμός, προϋπολογισμός, όχι  μελέτη, προϋπολογισμός ο 

οποίος έγινε από το Φιλίππου μάλιστα τον Κώστα αφιλοκερδώς  

αυτός που την έκανε και  συνεργάστηκε και  τότε με τον Μιχάλη για  

να μπορέσουμε να δούμε με μια καταγραφή εργασιών. Αυτό 

είχαμε. Δεν έχουμε μελέτη. Έχουμε πρόβλημα με το κτίριο διότι  
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δεν έχει  ούτε αποτυπωθεί ούτε τακτοποιηθεί  όπου ένα μέρος είναι  

αυθαίρετο και  πρέπει να γίνει  τακτοποίηση, δεν υπάρχει  μελέτη 

για να μπορούμε, δηλαδή πρέπει κανονικά να την βγάλουμε τη 

μελέτη στον αέρα ή κάπως να γίνει .  Άρα αυτό που μπορέσαμε  να 

κάνουμε, που μπορούσαμε να χωρίσουμε τέλος πάντων το επείγον 

του πράγματος για να μπορέσουμε να μην έχουμε αυτό το χάλι ,  

αυτό ήταν το επείγον γιατί  το άλλο έχει  βγει  ένας προϋπολογισμός 

γύρω στις 100.000 που όμως θέλει  μελέτη, θέλει  δηλαδή και να 

προκηρύξουμε να έχουμε μια μελέτη την οποία μελέτη μετά θα 

κάνουμε έργο που δεν υπήρχε αυτό και  άμεσα το κτίριο θα πέσει  

σε λίγο. Και το κτίριο δεν έχει  τακτοποιηθεί  τόσα χρόνια, δεν είναι  

νόμιμο 100%, έχει  προβλήματα, δεν έχει  αποτυπώσεις, πρέπει 

κανονικά να το περάσουμε και  στο (δεν αποδίδεται  καθαρά)…,  άμα 

γίνουν αποτυπώσεις, δεν έχουμε τ ίποτα. Τα ψάχνουμε τώρα και 

δεν μπορούμε να τα βρούμε.  

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:   Και θέλει  και  άδεια.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Θέλει  λοιπόν να βγει  ότι  όλα αυτά 

δηλαδή είμαστε παράτυποι. Μέχρι πρότινος δεν ξέραμε αν 

μπορούμε να βγάλουμε και  το πάνω γιατί  η οριζόντια μόνωση 

υπήρχε μια διαφωνία, εδώ θυμάστε μια που το είχαμε συζητήσει  

στη διοικούσα ότι  ήθελε άδεια μικρής κλίμακας και  εμείς  από τη 

στιγμή που είμαστε αυθαίρετοι ,  παράνομοι, δεν έχουμε 

τακτοποιηθεί  τέλος πάντων, δεν μπορούσαμε ούτε αυτό να 

κάνουμε, οπότε είχαμε θέμα και με αυτό. Δεν είναι  τακτοποιημένο 

το κτίριο, έχουμε ζητήματα  και προσπαθούμε τώρα να βρούμε 

κατόψεις, να βρούμε τ ι  έχουμε, αποτυπώσεις. Θα πει  μετά, αν 

θέλει  μπορεί  να συμπληρώσει και  ο…  

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  Αναλυτικά θα τα πω, αναλυτικά.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Θα πει  και  ο Μιχάλης λοιπόν για αυτό. 

Έτσι; Άρα λοιπόν βρεθήκαμε  λοιπόν χωρίς στοιχεία και  έπρεπε 

άμεσα να άρουμε αυτή την επικινδυνότητα με το… Ένα άλλο θέμα 

είναι  ότι  εμείς εκ του νόμου δεν έχουμε τεχνική υπηρεσία σαν ΤΕΕ 
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Τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Άρα δεν μπορούσαμε να βγάλουμε ούτε  

καν αυτό τον πρόχειρο τέλος πάντων διαγωνισμό. Έπρεπε να το 

κάνουμε ή μέσω του κεντρικού ΤΕΕ που έχει  ναι  μεν στον 

οργανισμό του αλλά δεν έχει  σε λειτουργία τεχνική υπηρεσία ή 

μέσω του Υποδομών που είναι  ο εποπτευόμενός μας φορέας, 

δηλαδή μέσω του Σπίρτζη του Υπουργείου να μας το κάνει  ή  

έπρεπε να πάμε στην Περιφέρεια επειδή εδώ θεωρητικά και  εκείνο 

το διάστημα δεν υπήρχε υπηρεσία του Υπουργείου που να είναι ,  

του Υπουργείου Υποδομών που να έχει  τεχνική υπηρεσία. Άρα με 

βάση λοιπόν το νομικό πλαίσιο εμείς έπρεπε να απευθυνθούμε 

στην Περιφέρεια για να γίνει  μια προγραμματική σύμβαση η οποία 

είναι  συγκεκριμένη και  ορίζει  τέλος πάντων πως και τ ι  πρέπει να 

γίνει  όλο αυτό νόμιμα. Ούτε μια, ούτε σε τόσο η Περιφέρεια  δεν 

διευκόλυνε να το πω έτσι,  δηλαδή ζήτησε απόφαση του ΤΕΕ 

ακόμα και για το ποσό το οποίο είναι  δικό μας. Έτσι; Και 

περιμέναμε έξι  μήνες πόσο για να πάρουμε την έγκριση του ΤΕΕ, 

του Στασινού ότι  ναι  σας επιτρέπω να κάνετε, γιατί  το κτίριο 

ανήκει  στο ΤΕΕ, δεν ανήκει  σε εμάς. Έτσι; Για να πάρουμε λοιπόν, 

και  δεν προχωρούσε τη διαδικασία μέχρι να πάρουμε την απόφαση 

αυτή. Δηλαδή ήτανε πολύ, πολύ τυπική η Περιφέρεια, ακριβώς με 

το νόμο τ ι  προβλέπει,  τ ι  εργασίες, μας έκοψε και  εργασίες και  

αναγκαστήκαμε λοιπόν να πάμε σε αυτό το πλαίσιο γιατί  νομικά 

αυτό μπορούσαμε να κάνουμε  νόμιμα, νόμιμα γ ιατί  φανταστείτε να 

είμαστε ΤΕΕ, να είμαστε μηχανικοί  να βγαίνουμε και  να λέμε περί 

αυθαιρεσιών και μια στιγμή να βγάλουμε το κτίριό μας στον αέρα 

χωρίς μελέτη, χωρίς έργα, χωρίς με ένα νόμιμο τρόπο. Άρα 

αναγκαστήκαμε λοιπόν να τρέξουμε αυτό, να πάρουμε τ ι ς 

αποφάσεις από την Αθήνα, να πάρουμε την έγκριση και  να 

ακολουθήσουμε το νομικό πλαίσιο που ορίζουν οι  προγραμματικές 

που λένε ακριβώς πως πρέπει να γίνει .  Έχουμε μια επιτροπή που 

ορίζουμε και  έχουμε βάλει  το Μιχάλη το Βασιλείου, έχουμε την 

επίβλεψη που ε ίναι  από την υπηρεσία διότι  έτσι  λέει  το νομικό 

πλαίσιο. Η Περιφέρεια υλοποιεί  ακριβώς αυτό που λέει  ο νόμος και  

εμείς φυσικά είμαστε εδώ, εννοείται  άμα είναι  εδώ και η Μαρία και  

έχουμε πει  και  ο Μιχάλης ο Βασιλείου να είναι  εδώ και να 

επιβλέπει  αλλά από το νόμο πρέπει να γίνει  επίβλεψη έτσι όπως 



   σελίδα  49           ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ   ΤΟΥ    Τ.Ε.Ε. /Τ .Α.Κ.  

 

έχει  γίνει .  Δηλαδή ακολουθήσαμε ακριβώς τη δυνατότητα που μας 

έδινε το νομικό πλαίσιο για να μπορέσουμε επιτέλους για να 

μπορέσουμε επιτέλους να το κάνουμε διότι  αλλιώς αυτή τη στιγμή 

θα ήμασταν έτσι  και  δεν θα είχαμε και  τον εργολάβο να περιμένει  

δυστυχώς. Αυτή είναι  η πραγματικότητα. Για οτιδήποτε άλλο 

πρέπει να κάνουμε μελέτη, να κλείσουμε τ ις αποτυπώσεις, να 

τακτοποιήσουμε το κτίριο και  μετά να προχωρήσουμε. Αυτό είναι  

το θέμα. Και σαφώς το έχουμε σκεφτεί  και  δί κιο έχεις να πούμε 

μετά άμα τα έχουμε όλα αυτά και  αν τα είχαμε θα το κάναμε ήδη 

να κάνουμε ένα τεχνικό δελτίο και  να ζητήσουμε φυσικά και  

χρήματα, για αυτά τα είκοσι δεν τα ζητήσαμε από τον Αρναουτάκη 

γιατί  υπήρχανε ήδη αποφάσεις από πιο παλιά, ε ίχαμε μπε ι σε αυτή 

τη διαδικασία, λέμε ας μην έχουμε θέμα και από αυτό και  να 

πρέπει να μπει και  από περιφερειακά, δεν ξέρω τι ,  ας μην 

κολλήσουμε, ας τα βάλουμε εμείς αυτά τα χρήματα, δεν είναι  

δηλαδή ότι  αρνήθηκε για αυτά τα συγκεκριμένα, ήταν έτσι  το 

πλαίσιο από την αρχή και ε ίπαμε να μην το αλλάξουμε γιατί  

εκκρεμούσαν και αποφάσεις και  στην Αθήνα όπου η Αθήνα 

φοβόταν μην τυχόν της ζητήσουμε τα χρήματα, ε ίναι  πολύ αυστηρή 

και ε ίπαμε να μην το ξεκινήσουνε από την αρχή και να πάμε πίσω 

στο θέμα του χρόνου. Για αυτό έγινε αυτή η ιστορία δηλαδή με το 

κτίριο.  

 Δεν ξέρω αν θέλει  να συμπληρώσει κάτι ,  θέλεις κάτι  να πεις 

σε αυτό;  

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  Πάνω στο κτίριο;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Πες, τα είπα;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να είναι  σύντομη η ενημέρωση.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Πολύ γρήγορα άμα θες.  

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  Ναι, ναι ,  πολύ σύντομη η ενημέρωση θα είναι .  

 Απλά αυτό που θέλω να πω είναι  ότι  ποτέ δεν 

πίστΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ  ότι  το Μάρτη του ’17 συνάδελφε όταν παρέλαβα 
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να κάνουμε έναν προϋπολογισμό μαζί  με τον κύριο Φίλιππου, το 

συνάδελφο τον Κώστα τον Φιλίππου βγάλαμε έναν προϋπολογισμό 

γύρω στις 93.000 είχε κάνει  μια μελέτη που περιλάμβανε μέσα 

από ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, από σοβατίσματα, βαψίματα. 

Εν τέλει  δεν προχώρησε αυτή η μελέτη ποτέ, ποτέ. Οι λόγοι ε ίναι  

πολλοί.  Και το Μάρτη  του ’17 παρόλο που μιλούσαμε μόνο για 

μονώσεις δεν πίστΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ  ότι  θα έχουμε φτάσει  Φλεβάρη του 

’19 και  το έργο δεν θα έχει  γίνει  ακόμα, δεν το πίστ ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ .  

Δεν το πίστΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ, δυστυχώς. Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά 

σαν εργολήπτης τ ι  σημαίνει  διαδικασία, τ ι  σημαίνει  υπηρεσίες.  

 

ΜΕΛΟΣ:  Είναι χρονοβόρες διαδικασίες, πολύ χρονοβόρες.  

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  Έτσι; Αντιμετωπίσαμε σοβαρά προβλήματα στο 

ιδιοκτησιακό. Είναι  τραγικό να λες στο κεντρικό ΤΕΕ που ανήκει  

στο κτίριο δεν βάζεις λεφτά, βάζω εγώ και αυτό να σε κα θυστερεί  

μήνες. Η μελέτη αυτή όπως σωστά είπε και  η Πρόεδρος θα πρέπει 

κανονικά το κτίριο να τακτοποιηθεί ,  να γίνουν οι  απαραίτητες 

μελέτες για να μπορούν να βγουν όλες οι  αδειοδοτήσεις  

προκειμένου να μπορεί  να βγει  το έργο. Παράλληλα έχεις και  ένα 

ιδιοκτησιακό και  όλα αυτά είναι  τροχοπέδη στο να κάνεις αυτό που 

θες. Αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τα 

νερά ήταν μόνο η υγρομόνωση, το έργο είναι  μόνο υγρομόνωση, 

τ ίποτα άλλο. Τίποτα διαφορετικό. Δυστυχώς ή ευτυχώς τα 

καταφέραμε, δυστυχώς για το χρόνο, ευτυχώς τα καταφέραμε, εγώ 

είχα απελπιστεί ,  να σας πω με ειλικρίνεια είχα απελπιστεί .  Λέω                      

αν είναι  δυνατόν ένα έργο να μην μπορούμε να το τρέξουμε και  να 

κολλάμε στο αυτονόητο. Είναι  τραγικό το να λες παιδιά βάζω εγώ 

τα λεφτά και  να σε καθυστερούνε δύο χρόνια, δύο χρόνια. 

Έγγραφα…  

 

ΜΕΛΟΣ:  Είναι δύσκολη η διοίκηση, πολύ δύσκολη.  

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  Δεν είναι  θέμα διοίκησης, δεν είναι  θέμα διοίκησης.  

 

ΜΕΛΟΣ:  Η γραφειοκρατία.  
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  Είναι θέμα θα το έλεγα αδιαφορίας του κεντρι κού 

Επιμελητηρίου. Από εκεί  ξεκινάει  για εμένα το όλο σφάλμα. 

Υπάρχουν έγγραφα της Διοικούσας τότε επί Πρόεδρου Χαρωνίτη 

που είχαμε κάνει ,  ε ίχαμε πει  εκκρίνεται ,  ξαναεγκρίνεται ,  έγγραφα. 

Τίποτα, ακόμα και αυτονόητο, ακόμα και που εσείς γελάγατε και  

καλώς γελάγατε, λογικό να γελάς αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε τ ι  

σημαίνει  διαδικασίες, τ ι  σημαίνει  υπηρεσίες και  τ ι  σημαίνει  το 

αυτονόητο να μπορώ να το κάνω. Και ευτυχώς τουλάχιστον που 

μπορούμε τουλάχιστον να δώσουμε…  

Και όσον αφορά την επίβλεψη με κάλυψε απόλυτα  η 

Πρόεδρος. Το θέμα επίβλεψη είναι  η ουσιαστική επίβλεψη και όχι  

η τυπική.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ελάτε κυρία Πρόεδρε ελάτε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Λοιπόν, σε αυτό θα συνεχίσω λοιπόν…  

 

ΜΕΛΟΣ:   Άμα θέλει  να πει  τώρα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Α, θέλει  να πει  τ ι ,  ποιος;  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Λέει  απλώς δεν προβλέπεται.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Α, συγγνώμη.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Δεν προβλέπεται θα ανοίξει  

κύκλος μετά.  

 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ:  Αφού έχουμε τέτοιες ελλείψεις με το κτίριο έχει  

δρομολογηθεί  η τακτοποίησή του, η αποτύπωσή του; Έχουμε 

δρομολογήσει  τ ίποτα τουλάχιστον;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Προσπαθούμε ρε εσύ, προσπαθούμε.  

 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ:   Αφού από το ’17 το παλεύουμε;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Προσπαθούμε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αφού το άκουσες Μηνά ότι  

προσπαθούμε, θα βοηθήσουμε όλοι.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Δεν έχει ,  δεν έχουμε τελειώσει με αυτά. 

Είμαστε στη διαδικασία να δούμε τ ις κατόψεις. Εντάξει .  Είναι  

μικρό το διάστημα. Τι  να πρωτοκάνουμε ;  Θα προσπαθήσουμε να 

τα κάνουμε.  

 Λοιπόν, να πω λίγο, να συνεχίσω λίγο για το προσ ωπικό να 

διευκρινίσω.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Συγγνώμη μισό λεπτό.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Α, συγγνώμη.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Υπάρχουνε, δεχόμαστε προτάσεις από συναδέλφους 

που μπορούν να κάνουνε μελέτες  για το κτίριο…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :   Α, ναι  σωστά, σωστά.  

 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ:  Οι μελετητές. Βρείτε τους μελετητές.. .  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Οπότε Μηνά εσύ νομίζω ως πολιτ ικός μηχανικός 

μπορείς να συμμετέχεις.  

 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ:  Εγώ εργολάβος είμαι .  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Εργολάβος είναι .  

 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ:  Εγώ όχι μελετητής, εργολάβος είμαι .  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Καλά, κάντε μας το έργο τότε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε Πρόεδρε.  



   σελίδα  53           ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ   ΤΟΥ    Τ.Ε.Ε. /Τ .Α.Κ.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Βασιζόμαστε στον εθελοντισμό των 

συναδέλφων λοιπόν και  δυστυχώς έχουμε μείνει  πίσω ως προς το 

τμήμα, στο τ ι  έχει  ετοιμάσει  το τμήμα δηλαδή.  

 Λοιπόν, το άλλο ερώτημα που έκανε ο Μηνάς να συνεχίσω 

από εκεί  από προσωπικό τ ι  ζητάμε; Ζητάμε δύο ΠΕ μηχανικούς, 

δεν έχουμε βάλει  ε ιδικότητα, δύο ΠΕ μηχανικών, δύο μηχανικούς. 

Δεν έχουμε βάλει  ε ιδικότητα για να μην δεσμευθούμε, δηλαδή αν 

βάζαμε ας πούμε θέλουμε ένα τοπογράφο ή θέλω ένα πολιτ ικό ή 

θέλουμε ένα Η/Υ και δεν ερχόταν και  ερχόταν κάποιος 

μηχανολόγος  ή κάποιος ηλεκτρολόγος  ή, θα είχαμε θέμα. Οπότε 

είναι  γενικό ΠΕ Μηχανικών. Επίσης, οι  άλλες δύο κατηγορίες που 

βάλαμε στην ουσία το ένα είναι  ΠΕ, α, ναι ,  όχι  βάλαμε πέντε 

τελικά, ξέχασα, ΠΕ Οικονομικού –  Διοικητικού, το άλλο είναι ,  οι  

άλλες δύο κατηγορίες που βάλαμε, δηλαδή ένα ΔΕ και ένα ΤΕ 

Διοικητικού τ ι  βάλαμε διότι  έχουμε αυτή τη στιγμή μιας ας πούμε 

σε διαδικασία μετάταξης ΔΕ που είναι  να έρθει  αλλά έχει  θέμα με 

το ότι  δεν είμαστε, τέλος πάντων πρέπει να αλλάξει  λίγο το νομικό 

πλαίσιο αλλά υπάρχει  η πρόθεση και έχουν ξεκινήσει  οι  

διαδικασίες για να έρθει  εδώ οπότε αν δεν την είχαμε βάλει  σαν 

απόφαση ότι  εμείς την θέλουμε δεν θα μπορούσαμε να την 

πάρουμε. Και η δεύτερη κατηγορία που βάλαμε δηλαδή ΤΕ 

Διοικητικός είναι  διότι  έχουμε τη Γιώτα την Ιωαννίδη εδώ η οποία 

δεν είναι  με μετάταξη, ε ίναι  με απόσπαση και η οποία όμως 

δηλώνει  ότι  μάλλον θέλει  να καταθέσει  για μετάταξη. Εάν 

καταθέσει  για μετάταξη και  εμείς δεν έχουμε ζητήσει  την 

αντίστοιχη ειδικότητα πάλι δεν θα μπορούσαμε να την πάρουμε. 

Άρα στην ουσία τα δύο αυτά ήταν για να καλύψουμε ανθρώπους 

που θέλουν να έρθουνε και  ε ίναι  στο δρόμο, άρα εμείς έπρεπε να 

τους ζητάμε για να μπορούμε να τους πάρουμε και  οι  άλλοι τρείς 

ε ίναι  γενικά ότι  θέλουμε αυτές τ ις κατηγορίες, μηχανικών δηλαδή 

για να τους πάρουμε σε μια μελλοντική, ε ίτε κινητικότητα, ε ίτε 

ΑΣΕΠ, ό,τ ι  τέλος πάντων γίνει  κεντρικά από το κεντρικό ΤΕΕ γιατί  

από εκεί  γίνονται  όλα. Δηλαδή εμείς και  για ΔΕ στείλαμε στην 

Αθήνα, η Αθήνα λέει  ναι  το δέχομαι ή δεν το δέχομαι. Άρα πήγε 
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δηλαδή με βάση αυτό, για να μπορέσουμε να καλύψουμε και  αυτά 

που έχουμε τώρα.  

 Σε σχέση με την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ δεν έχουμε πάρει  

θέση σαν Τεχνικό Επιμελητήριο, δεν το έχουμε συζητήσει ,  δεν το 

έχουμε φέρει  δηλαδή ως εισήγηση και δεν το έχουμε συζητήσει .   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Την πανεπιστημοποίηση, 

ανώτατο ήτανε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :   Ναι, την πανεπιστημοποίηση, τέλος 

πάντων των ΤΕΙ.  

 Για το Καστέλι  επίσης να πω  ότι  σαν Τεχνικό Επιμελητήριο 

μέχρι και  σήμερα που μιλάμε απόφαση δεν έχουμε πάρει ,  επίσημη 

δηλαδή απόφαση, να έχουμε συζητήσει  ως θέμα και να έχουμε 

καταλήξει  σε κάτι  όχι .  Κατά καιρούς βγαίνανε έτσι  σαν σπόντα 

μέσα σε διάφορες αποφάσεις ναι  για τα μεγάλα έργα, κάποιοι  

εκφράζουμε κάποιες ανησυχίες, κάποιοι  άλλοι όχι  αλλά σαν ΤΕΕ 

απόφαση και θέση δεν είχαμε. Δεν είχαμε πάρει ,  κακώς. Έτσι; 

Αλλά και μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάλι δεν έχουμε πάρει  

θέση. Συζητήθηκε το θέμα στη Διοικούσα με δική μου εισήγηση και 

ε ίχαμε πει  να κάνουμε μια ενημερωτική γιατί  υπάρχουν πολλά, δεν 

είναι  και  το θέμα με τον τρόπο που έγινε δηλαδή δεν έχει  ο κόσμος 

και  τα στοιχεία να κρίνει  αν το θέλει ,  κακό ή κακό, ή τ ι  και  πως. 

Τέλος πάντων δεν έχει  γίνει ,  τώρα προς το παρόν είναι  το έργο, 

φαίνεται  να προχωράει.  Δηλαδή μπήκανε οι  υπογραφές.  

 

ΜΕΛΟΣ:   Υπογράφτηκε η σύμβαση.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΥΚΟΥΣΑΣ:   Υπογράφθηκε η σύμβαση. Είναι  ένα 

θέμα στο οποίο δυστυχώς το Επιμελητήριο δεν μπόρεσε να πάρει ,  

δεν πήρε θέση, κακώς γιατί  πρέπει να παίρνει  θέση για αυτά τα 

θέματα. Δυστυχώς όμως δεν πήρε όταν έπρεπε και  τώρα νομίζω 

τώρα είναι  λίγο αργά να πάρει  θέση. Δηλαδή και τη συζήτηση που 

θα κάναμε θα την κάναμε απλώς να διαφωτίσουμε πλευρές του 

ζητήματος, δεν νομίζω ότι  σε αυτή τη φάση μπορεί  το 

Επιμελητήριο να βγει  και  να πει  δεν θέλω το έργο ή δηλαδή είναι  
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μια, ήρθαμε λίγο πίσω από τις εξελίξεις σαν Τεχνικό Επιμελητήριο. 

Ήρθαμε λίγο πίσω από τις εξελίξεις δυστυχώς, δυστυχώς.  

 

ΜΕΛΟΣ:   Δεν επιτρέπεται να μιλάω. Όμως γιατί ;  Δεν μου αρέσει  

αυτός ο κανονισμός.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δεν προβλέπεται,  στις 

δευτερομιλίες.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :   Και αυτό θα πρέπει να μας 

παραδειγματίσει  για να παίρνουμε θέσεις σε ζητήματα που 

τρέχουνε και  καλώς θα πρέπει να παίρνουμε γιατί  εκ των υστέρων 

δεν είναι  σωστό. Αλλά αυτό προϋποθέτει  μια ετοιμότητ α, μια 

παραγωγή θέσεων, μια πολύ καλή λειτουργία, δεν την έχουμε αυτή 

τη στιγμή, προσπαθούμε αλλά δεν την έχουμε πετύχει .  Νομίζω ότι  

θέλουμε χρόνο για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό αλλά όταν  

όμως ο κόσμος και  οι  συνάδελφοι βλέπουν ότι  κάτι  γίνεται  νομί ζω 

ότι  και  αυτοί  κάπως θα είναι  πιο θετικοί  στο να προσφέρουνε γιατί  

το Επιμελητήριο βασίζεται  στον κόσμο του, η επεξεργασία 

βασίζεται  σε όλους εμάς. Βασίζεται  στις μόνιμες επιτροπές, 

βασίζεται  στην αντιπροσωπεία. Όταν δεν υπάρχει  συμμετοχή δεν 

γίνεται  μόνο η Διοικούσα και η Πρόεδρος και  το Προεδρείο και  τα 

μέλη να επεξεργαστούν όλα αυτά που τρέχουν καθημερινά. Είναι  

απίστευτα αυτά που τρέχουν στην καθημερινότητά μας και  η 

επεξεργασία θέσεων θέλει  άλλη δουλειά την οποία αυτή τη στιγμή 

δεν την έχουμε κατακτήσει ,  δηλαδή υπολειπόμαστε σε αυτό, στο 

να έχουμε δηλαδή επεξεργασμένες θέσεις σε ζητήματα. Είναι  ένα 

ζητούμενο που πρέπει να το κατακτήσουμε και  έχει  να κάνει  και  με 

τη συμμετοχή και των μελών της Αντιπροσωπείας και  στο να 

αναβαθμίσουμε γενικά, δηλαδή στο να παρεμβαίνουμε στην 

καθημερινότητα που νομίζω σε αυτό έχουμε κάνει  πιο πολλά 

βήματα αλλά στο να επεξεργαστούμε θέσεις ε ίμαστε ακόμα πίσω 

και θέλει  δουλειά. Εγώ αυτό έχω να πω σε αυτό.  

 Και για την παρακολούθηση των έργων, ναι .  Έχει  δίκιο και  ο 

Σαράντος.  Λέει  πόσα πια  έργα να παρακολουθήσουμε;  Σωστό. 

Πρέπει όμως κάπως, εμένα τουλάχιστον πολλοί επειδή, με 
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παίρνουν τηλέφωνο. Α, έχει  βγει  αυτό, α, έχει  βγει  εκείνο, δεν το 

είδατε. Δεν τα βλέπουμε όλα, προφανώς. Γιατί  δεν έχουμε έναν 

άνθρωπο που να μπαίνει  στις ιστοσελίδες, δεν έχουμε επίσης και  

από τους εργολήπτες δυστυχώς. Έχουμε ένα θέμα και με τους 

συλλόγους. Δηλαδή δεν υπάρχει ,  όσο πιο καλά οι  σύλλογοι 

φέρνουν πληροφορία, δηλαδή αν ας πούμε ο σύλλογος 

εργοληπτών κοιτούσε π.χ. και  έλεγε α, εδώ έχει  αυτό, δεν είναι  

έργο αυτό, ε ίναι  προμήθεια ή αυτό είναι  αυτό θα μπορούσαμε να 

έχουμε ένα δίαυλο και  από εκεί .  Δηλαδή τώρα πρέπει όλα να τα 

βλέπουμε εμείς. Πρέπει όλα να τα βλέπουμε εδώ. Είναι  δύσκολο 

δυστυχώς και κάποια τα χάνουμε όσα μπορούμε και  με όποιο 

τρόπο. Τέλος πάντων θέλουμε να τα παρακολουθούμε πάντως, 

αυτό είναι  σίγουρο. Και όσες φορές έχουν έρθει  εδώ τα πάμε μέχρι 

τέλους.  

 Να πω για το μητρώο των πραγματογνωμόνων. Πού είναι  ο 

Σαράντος; Εδώ. Λοιπόν, τ ι  έχει  γίνει  τώρα. Εμείς για πρώτη φορά 

σαν Τεχνικό  Επιμελητήριο δεν στείλαμε τ ις καταστάσεις που μας 

ζητάνε από το Ειρηνοδικείο, όλοι  αυτοί  τέλος πάντων, η 

Πρωτοδίκης το ζητάει  για όλους αλλά κάναμε ένα κάλεσμα προς 

τους συναδέλφους και  ε ίπαμε ποιοι  θέλετε να γραφτείτε στις 

καταστάσεις για δικαστικοί  πραγματογνώμονες.  Και πήραμε μια 

λίστα με κάμποσα ονόματα, όχι  πάρα πολλά, τα οποία και  τα 

στείλαμε στο Πρωτοδικείο. Ταυτόχρονα το Πρωτοδικείο ζητάει  και  

από τις δημόσιες υπηρεσίες και  λέει  στείλτε μου τους μηχανικούς 

σας για λίστα πραγματογνωμόνων. Έχει  λοιπόν αυτές τ ις 

καταστάσεις του δημοσίου και  έχει  και  τ ις δικές μας οι  οποίες δεν 

ήταν οι  άπειρες, οι  δύο χιλιάδες, οι  δυόμισι  που δεν ξέρανε τ ι  να 

τ ις κάνουνε, ε ίναι  μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση νομίζω με 

πενήντα, εξήντα, δεν θυμάμαι πόσα άτομα ήτανε. Δηλα δή δεν 

ήτανε τεράστια, μπορούσε να χρησιμοποιήσει .  Εγώ μέχρι στιγμής 

ακούω όπως το είπε τώρα και ο Σαράντος ότι  ζητάνε από 

δημοσίους υπαλλήλους. Δεν ξέρω αν ζητάνε ταυτόχρονα και από 

την άλλη λίστα και  εμείς δεν έχουμε αυτή την πληροφορία.  

Όμως παρόλα αυτά επειδή το ακούω αυτό θα κλείσω ένα 

ραντεβού το επόμενο διάστημα με τον Εφέτη για να μπορέσω να 

δω πρώτον στάλθηκε τελικά, δηλαδή βγάλανε δηλαδή αυτοί  
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απόφαση; Γιατί  αυτοί  όταν πάρουν τ ις λίστες αυτές βγάζουν μια 

απόφαση και λένε αυτοί  ε ίναι  οι  πραγματογνώμονες για το έτος 

τάδε. Άρα λοιπόν αυτή την απόφαση εμάς δεν μας την 

κοινοποίησαν. Και την προηγούμενη φορά δεν την είχαν 

κοινοποιήσει  και  όταν…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Είναι κοινοποιήσιμη όμως;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Όχι, ε ίναι  γιατί  όταν την προηγούμενη 

φορά τους είπα γιατί  δεν μας την στείλατε και  μιλούσα με τον 

Εφέτη και  του είπα κακώς δεν μας την στείλατε διότι  δεν έχετε 

δίκιο, αυτή τη φορά θα σας την στείλουμε. Όμως δεν την πήραμε. 

Τώρα λοιπόν που ακούμε όλα αυτά εγώ θα κάνω μια επαφή πάλι 

με τον Εφέτη και  θα του πω να μας κοινοποιήσουνε την απόφαση 

που έχουνε για να δούμε τα μέλη που εμείς στείλαμε τα έχουν 

βάλει  σε αυτή την απόφαση ή έχουν κρατήσει  μόνο τους 

δημοσίους ή για ποιο λόγο τέλος πάντων; Τουλάχιστον να ξέρουμε 

να μην νομίζουν τα μέλη μας  ότι  εμείς δεν στείλαμε την κατάσταση  

ή τέλος πάντων τι  έχει  συμβεί .  Να σιγουρευτούμε ότι  η απόφαση 

που βγήκε είναι  αυτή γιατί  εμείς το έγγραφο το έχουμε που 

στείλαμε. Είναι  δεδομένο, το έχει  πάρει   η Διοικούσα, δεν είναι  εν 

κρυπτώ. Είναι  σε γνώση όλων, τα ονόματα, κανονικά. Έτσι;  Αλλά 

δεν ξέρω από εκεί  τ ι  γίνεται .  Και θα σας ενημερώσω. Υπόσχομαι 

στην επόμενη δηλαδή αντιπροσωπεία ή να πάρω και το, να δω τι  

γίνεται .  Άρα εκκρεμεί  εδώ λοιπόν αυτό.  

 Να δούμε τ ι  άλλο, αν μπήκε κάποια άλλη ερώτηση. Όχι, εγώ 

δεν βλέπω άλλη ερώτηση. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι  να 

προσπαθήσουμε όλοι να βοηθήσουμε. Δηλαδή με του καθενός τη 

συμμετοχή σε όποιο επίπεδο αυτός μπορεί  έχει  αποδεχθεί  αυτά 

που γίνονται  από εμάς. Η δύναμη του ΤΕΕ είναι  οι  μηχανικοί  του, 

δεν είναι  κάτι  άλλο. Όσο είμαστε ενεργοί και  όσο ο καθένας κάτι  

σκέφτεται ,  κάτι  υλοποιεί ,  κάτι   πάει  μέχρι τέλος και  δεν γκρινιάζει  

αλλά κάνει  πράγματα όταν ο καθένας από εμάς κάνει  κάτι  όποιο 

είναι  αυτό που του αρέσει ,  που μπορεί ,  που τον εκφράζει  κ.λπ. 

αυτό θα είναι  και  η  δύναμη η δικιά μας.  

 Αυτό θέλω εγώ να πω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, ευχαριστούμε τη 

συνάδελφο Πρόεδρο και τα μέλη της Διοικούσας για την 

ενημέρωση και περατώθηκε…  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:    Πρόεδρε πριν τελειώσετε, επί του κανονισμού.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Επί του κανονισμού. Που έχει  

σχέση με το θέμα;  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:    Με το θέμα το οποίο, στο θέμα το οποίο έκλεισε η 

Πρόεδρος όλοι να βοηθήσουμε για την καλυτέρευση του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:    Επί του κανονισμού πάντα. Σε αυτό το οποίο είπα 

προηγουμένως δύο πράγματα να αναφέρω. Να διαβάσω άρθρα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Δεν έχει  σχέση όμως, μπορείς 

να μιλήσεις μετά.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:    Όχι, μα αυτό…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μια μικρή παρέμβαση επί της 

διαδικασίας.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:    Γιατί ;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Γιατί  το θέμα έχει  περατωθεί.  Η 

ενημέρωση της Διοικούσας συνάδελφε Κασαπάκη έχει  

ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:    Ωραία, θα έχω το δικαίωμα…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Με τη δευτερομιλία. Θα 

ακολουθήσεις τον κανονισμό. Αν προτείνεις θέμα ημερήσιας 

διάταξης θα το βάλουμε.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:    Όχι, δεν είναι  θέμα, γενικού κανονισμού μιλάμε …, 

(δεν αποδίδεται  καθαρά, μιλάει  εκτός μικροφώνου).  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να ολοκληρώσω, μια στιγμή να 

ολοκληρωθεί το θέμα.  

 Λοιπόν, το θέμα ολοκληρώθηκε όσον αφορά την ενημέρωση 

από τη Διοικούσα.   

 

ΘΕΜΑ 3ο  

Έλεγχος –  Ερωτήσεις –  Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Και προχωρούμε στο επόμενο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι  οι  παρουσιάσεις των 

μόνιμων επιτροπών που έχουν προσκληθεί  στη σημερινή 

συνεδρίαση. Υπάρχει  θέμα διαδικαστικό ή πρόταση θέματος;  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Υπάρχει  πρόβλημα κανονισμού, λειτουργίας της 

Αντιπροσωπείας. Δύο λεπτά αν μου δώσετε το λόγο θα 

διευκρινίσω κανονικά.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Θέλω να καταλάβω είναι  θέμα 

που θα συζητήσει  η Αντιπροσωπεία;  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Όχι, το θέμα…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Είναι μια υπόμνηση που γίνεται   

στα μέλη;  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Είναι μια υπόμνηση το πώς θα λειτουργήσει  η 

Αντιπροσωπεία.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ένα λεπτό, ένα λεπτό.  
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Να το διαβάσω.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ένα λεπτό διότι  νομίζω στην 

ομιλία που έγινε πριν ειπώθηκε αλλά ένα λεπτό.  Ένα λεπτό μόνο.   

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Ένα λεπτό. Λοιπόν, διαβάζω τον κανονισμό 

λειτουργίας της Αντιπροσωπείας.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Περιφερειακού τμήματος.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Και περιφερειακού και τοπικού.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Περιφερειακού μας ενδιαφέρει .   

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Ωραία, περιφερειακού.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εκεί  ε ίμαστε.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Ωραία, περιφερειακού.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εκεί  ε ίμαστε.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Λοιπόν, του περιφερειακού τμήματος…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Παράγραφος και  άρθρο.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Φυσικά. Αντικατάσταση μελών αντιπροσωπείας. 

Άρθρο 2. Έχει  πέντε άρθρα, πέντε παραγράφους. Στο αντίστοιχο 

άρθρο της Κεντρικής Αντιπροσωπείας….  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Δεν είμαστε στην Κεντρική 

Αντιπροσωπεία συνάδελφε.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Αν δεν ολοκληρώσω;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ε, δεν είμαστε, ε ίστε εκτός, ε ίσαι 

εκτός.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Σε εμάς δεν αναφέρεται  στο πέντε ενώ στης 

Κεντρικής Αντιπροσωπείας στο έξι  αναφέρεται  ότι  αιρετά μέλη της 

Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ  που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από 

τρείς συνεχόμενες συνεδριάσεις αντικαθίστανται  με απόφαση του 

σώματος σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 7 του νόμου 

τόσο,  αφού προηγουμένως τους αποσταλεί  σχετική 

προειδοποιητική επιστολή.  

Νομίζω ότι  σε εμάς το περιφερειακό δεν μπαίνει  αυτό διότι  

από τη στιγμή που είναι  στο κεντρικό ισχύει  και  για το ίδιο.  Το 

άρθρο λοιπόν του Κεντρικού συμπληρώνει το άρθρο που 

αναφέρεται  σε εμάς, στην αντικατάσταση μελών της 

Αντιπροσωπείας  του ΤΕΕ-ΤΑΚ οποιοδήποτε Περιφεεριακού.  Έχει 

πέντε…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Πέρασε όμως το λεπτό.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Πέρασε όμως, ωραία…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Πέρασε το λεπτό.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Ωραία, ξαναλέω  λοιπόν ότι  ο κανονισμός λέει  το 

πέντε αυτό….  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστούμε, υπάρχει  η 

δυνατότητα….  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Και δεν μπορώ να αντικαταστήσω, δεν μπορώ να 

αντικαταστήσω εγώ τον Πρόεδρο, το Προεδρείο να πω αυτός εί ναι .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.  

 

ΘΕΜΑ 5
ο
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Ενημέρωση και παρουσίαση προγράμματος Δράσης ΜΕ: (α) 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, (β) ΕΠΑΓΓ. ΘΕΜ. & 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ, (γ) ΧΩΡΟΤ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 

(δ) ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & Δ.ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι μέλη των  μόνιμων  

επιτροπών.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ποιους έχουμε εδώ;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Προβολής και  δημοσίων 

σχέσεων ποιος είναι  εδώ; Προβολής και  δημοσίων σχέσεων είναι  

κάποιος συνάδελφος; Όχι.  

 Από την ομάδα θεμάτων ασφαλιστικού; Έχουμε.  

 

ΚΛΑΔΟΣ:  Εγώ  είμαι .   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι, θα μας κάνετε μια 

ενημέρωση; Κατ’ αρχήν πόσοι ε ίστε, ποιοι  ε ίστε, τ ι  έχετε κάνει .  

 

ΚΛΑΔΟΣ:  Είμαστε τέσσερις συνάδελφοι, δεν έχουμε συγκροτηθεί  

ακόμα, δεν έχουμε κάνει  καμία συνάντηση.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όταν λέμε συγκρότηση τι  

εννοούμε;  

 

ΚΛΑΔΟΣ:  Να συναντηθούμε την πρώτη φορά να εκλέξουμε. Με τον 

Μιχάλη τον Γολοβάνη και άλλες δύο συναδέλφισσες ήμασταν τρεις 

στην αρχή, μετά προστέθηκε και  άλλη μια συνάδελφος.   

Εντάξει ,  οι  εξελίξεις στο ασφαλιστικό υπάρχουν αυτή την 

περίοδο. Η αλήθεια είναι  ότι  μετά το μεγάλο αναβρασμό της προ 

ΕΦΚΑ εποχής, δηλαδή από τον 3986 από το ’11 και  μετά που 

υπήρξαν οι  νόμοι, υπήρξαν οι  αυξημένες εισφορές, η κίνηση που 

υπήρξε εκεί  μετά τον ΕΚΦΑ και την ενοποίηση όλων δεν ξέρω, 

επειδή έχει  παγιωθεί ,  ξέρει  προς το παρόν τ ι  πληρώνει  ο καθένας. 

Έχουμε πέσει  σε μια, ε ίχαν έρθει  οι  μισές εισφορές για να τα λέμε 
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και αυτά γιατί  μέχρι τώρα πληρώναμε τ ις μικρές εισφορές και  αυτή 

είναι  η διαφορά, δηλαδή εισφορές για επικούρ ιση και  εφάπαξ που 

δεν καταβάλουμε τώρα δύο χρόνια τα πληρώνουμε αναδρομικά 

τώρα με βάση τα ποσοστά που όριζε ο νόμος  με τον οποίο ας 

πούμε ιδρύθηκε ο ΕΚΦΑ, δηλαδή το 4% για το εφάπαξ και  το 7% 

για την επικούριση αυτό το 11% θα έρθει  αναδρομικά για αυτά τα 

δύο έτη με ξεχωριστό ειδοποιητήριο από το ΕΤΕΑΕΠ.  Αυτή είναι  

αυτή τη στιγμή το καινούργιο που θα έχουμε.  

Καινούργιο επίσης είναι  ότι  έχει  αλλάξει  ο τρόπος 

υπολογισμού, η βάση υπολογισμού του χαμηλότερου μισθού, του 

χαμηλότερου ετήσιου εισοδήματος καθώς έχει  αναπροσαρμοστεί  

τώρα από τα 586 στα 650 με την πρόσφατη αύξηση το οποίο αυτό 

θα ισχύει  από 1/2/19.  

Επίσης, υπάρχει  και  μια άλλη διαφοροποίηση η οποία αφορά 

τον πρώτο μήνα, βασικά αφορά από 1/1/19, 1
η
 του έτους όπου 

μειώθηκε το  ποσοστό της κύριας σύνταξης αυτό που λέγαμε Μαρία 

προηγουμένως από το 20% στο 13,33. Με μια εγκύκλιο έγινε αυτό. 

Ουσιαστικά αυτή η εγκύκλιος αφορά όμως, τα ποσά που βγήκαν σε 

αυτή την εγκύκλιο αφοράν μόνο τον 1
ο
,  το Γενάρη του ’19 καθόσον 

από τον Φλεβάρη του ’19 όπως είπα πάλι άλλαξε η βάση 

υπολογισμού του κατώτερου οπότε τα ελάχιστα έχουνε αυξηθεί  

πλέον.  

Εν ολίγοις και  κλείνοντας σε σχέση με τη μόνιμη επιτροπή 

αυτό που πληροφορήθηκα υπάρχει  μια διαδικασία να γίνει  μια 

εκδήλωση…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :   Θα πω.  

 

ΚΛΑΔΟΣ:  Θα πει   η Ειρήνη σε σχέση μαζί  με το Οικονομικό 

Επιμελητήριο για τ ις ε ισφορές. Ενόψει αυτής της εκδήλωσης με 

κάποιον από την Αθήνα ας πούμε που θα μας μιλήσει  ενόψει 

αυτής της εκδήλωσης θα γίνει  προσπάθεια και  φαντάζομαι εντάξει  

δεν είμαστε πολλοί,  φαντάζομαι θα βρεθούμε σαν μόνιμη επιτροπή 

και ας μην έχοντας ορίσει  κάποιο συντονιστή ή οτιδήποτε άλλο για 

να βγάλουμε πέντε, δέκα ζητήματα τα οποία υπάρχουνε και  

χρήζουν διευκρίνισης άλλα, χρήζουν αιτηματικής ,  έτσι  
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προταγματικής αντιμετώπισης κάποια άλλα, δηλαδή το ζήτημα των 

χρεών  που ανέφερε ο Κώστας προηγουμένως και σε σχέση με το 

ΚΕΑΟ αλλά και με χρέη που έχουν συνάδελφοι από τις 

προηγούμενες, από τα προηγούμενα χρόνια και  τα αναδρομικά του 

3986/11 τα οποία άλλοι ε ίναι  στο ΤΣΜΕΔΕ, δεν εμφανίζον ται  στον 

ΕΦΚΑ αλλά πολλοί τα χρωστούν και  έχουν θέματα και  με τ ις 

ενημερότητες αλλά και χρωστούμενα άλλων ετών δεν έχουν λυθεί  

ε ίτε κάποιος αν θέλει  να βγει  στη σύνταξη είτε αν κάποιος θέλει  να 

έχει  ενημερότητα. Προωθείται  από εξαγγελίες  κυβερνητικές 

κάποιες ρυθμίσεις και  δοσοποιήσεις αυτών αλλά πάλι υπάρχουν 

ζητήματα ας πούμε σχετικά με τ ις τρέχουσες εισφορές, σχετικά με 

τ ις παροχές οι  οποίες τους ήτανε τώρα ας πούμε κλασικά 

παραδείγματα της Υγειονομικής Περίθαλψης ή το υπέρ ΟΑΕΔ που 

πληρώνουμε που δεν είχε υλοποιηθεί  ποτέ και  τα οποία 

εμφανίζονται  στα χρωστούμενα συναδέλφων χωρίς να έχει  

ουσιαστικά, να παρίστανται  υπηρεσίες, παροχές επί αυτών.  

Ενόψει αυτής της εκδήλωσης που καλό θα είναι  να γίνει  

κ.λπ. φαντάζομαι ότι  θα βγάλουμε πράγματα και  θα έχουμε και  

νεότερα να πούμε στην Αντιπροσωπεία και  στη Διοικούσα  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Υπάρχει  κάποια διευκρίνιση ή 

ερώτηση προς το συνάδελφο;  Εγώ θέλω να ρωτήσω ποιος είναι  ο 

σύνδεσμος με τη Διοικούσα; Ποιο είναι  το μέλος της Διοικούσας 

που είναι ;  

 

ΚΛΑΔΟΣ:  Ποιο έχει  οριστεί ;   Δεν…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Ο Αναγνώστου, πού  είναι ;  Ο 

Αναγνώστου νομίζω είναι .   

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Ναι, ο Αναγνώστου είναι .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Ναι, ο Αναγνώστου είναι .   

 

ΚΛΑΔΟΣ:  Εντάξει ,  σαν, ναι  σαν μόνιμη επιτροπή είχαμε κατά τη 

συγκρότηση όπως είπα στην αρχή ήμασταν τρεις. Είχα μια 
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επικοινωνία σε αυτό το επίπεδο και όταν μπήκε δηλαδή και η 

συνάδελφος η Μαστοράκη η Ελένη…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :   Η Μαστοράκη.  

 

ΚΛΑΔΟΣ:   … που ήταν η τέταρτη που μπήκε κάπως για να 

γίνονται  λίγο πιο πολλοί ας πούμε είχα μια τελευταία επικοινωνία  

τότε, δεν είχαμε καταφέρει  να βρεθούμε ακόμα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αρχίζει  ο σχολιασμός;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ναι, πολύ γρήγορα.  

 Είναι μία επιτροπή που ένα διάστημα ήταν η πιο ας πούμε 

αιχμής και  τώρα η αλήθεια είναι  ότι  από άποψη ενδιαφέροντος έχει  

πέσει .  Εντάξει  καλό είναι  λέω εγώ από την άποψη της 

καθημερινότητας. Έτσι; Από την άλλη τώρα κάνουμε αυτή την 

προσπάθεια που είχα μιλήσει  εγώ και με τον Γιάννη για να 

κάνουμε αυτή την ημερίδα και  μου είπε τώρα χθες ,  χθες μου είπε ο 

Καρτέρης ο πρόεδρος του οικονομικού ότι  μίλησε μαζί  του και  λέει  

δεν είναι  λέει  τόσο σημαντικά  αυτά που έχουν γίνει  για να γίνει  

ολόκληρη εκδήλωση .  Μάλλον λοιπόν το οικονομικό ,  ως προς το 

οικονομικό εγώ παρόλα αυτά θεωρώ ότι  καλό θα είναι  αυ τό που 

είχαμε πει  και  από την αρχή να μιλήσεις εσύ μαζί  του για να δούμε 

τ ι ,  μήπως δηλαδή με τους μηχανικούς έχει  θέμα γιατί  εγώ βλέπω 

ότι  όλοι  αυτοί  που ασχολούνται όταν τους πούμε για θέματα 

μηχανικών λίγο ζορίζονται .  Αν δηλαδή αυτός δεν μπορεί  να,  δεν 

μπορεί  ας πούμε να έρθει  να δούμε τ ι  μπορούμε να κάνουμε σε 

σχέση με ανθρώπους που ξέρουν από θέματα μηχανικών ή αν 

αυτός απλά υποτιμά ας πούμε αυτά που ξέρει  ίσως λοιπόν θα 

πρέπει να έρθουμε εμείς σε επαφή και ας την κάνουμε και  μόνοι 

μας γιατί  το οικονομικό είπε ότι  αφού εμένα μου λέει  έτσι  δεν τον 

φέρνω. Δηλαδή είπε αυτός ότι  εγώ δεν θεωρώ ότι  αξίζει  τον κόπο .  

Αν λοιπόν έχει  θέματα για μηχανικούς ή διαφορετικά να κοιτάξουμε 

να βρούμε και  από Αθήνα συναδέλφους μας. Ας πούμε ο 

Πετρόπουλος ο Δημήτρης που είναι  της ΕΜΔΥΔΑΣ  ξέρει  πάρα 

πολύ καλά το ασφαλιστικό , δεν  ξέρω όμως αν ξέρει  τους 
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ελεύθερους επαγγελματίες . Αν ξέρουμε κάποιον που ξέρει  τους 

ελεύθερους επαγγελματίες….  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Όχι ,  δεν λέμε τον Υπουργό. Ή αν,  να 

έρθεις  εσύ σε επαφή να δούμε αν έχει  νόημα ,  διαφορετικά θα 

ψάξουμε κάποιον άλλον. Καλό θα είναι  να γίνει  πάντως κάτι  αλλά  

ο ίδιος λέει  δεν αξίζει  τον κόπο. Έτσι έμαθα χθες το βράδυ .  

 

ΜΕΛΟΣ:   Να σχολιάσω κάτι ;  Ναι, όντως το θέμα ότι  για τους 

άλλους ή και  για εμάς  ναι γιατί  βασικό ζήτημα των μηχανικών είναι  

το κομμάτι  που αφορά την μετά ΕΦΚΑ, την προ ΕΦΚΑ εποχή που 

είναι  το κομμάτι  των αναδρομικών, των νόμων που δεν 

εφαρμοστήκανε αλλά χρεωστήκανε…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :   Που δεν το ξέρουμε.  

 

ΚΛΑΔΟΣ:   Κομμάτι  χρεών του ΤΣΜΕΔΕ τα οποία σέρνουνε 

συνάδελφοι. Δηλαδή ένα κύριο κομμάτι  ε ίναι  αυτό που okay δεν 

αφορά τους άλλους στο ΤΕΒΕ, τους αφορά μόνο στη λογική τα 

χρέη που είχαμε και  εμείς από το ΤΕΒΕ σε ποια ρύθμιση θα 

μπούνε.  Ένα κομμάτι  ε ίναι  αυτό.  

 Το άλλο κομμάτι  ε ίναι  ότι  και  πάλι δεν τους αφορά το 

κομμάτι  επικούρισης και  ΕΦΑΠΑΞ που δεν έχουν να περιμένουν 

κάτι  και  εμείς θα έχουμε να έρθουν ας πούμε με μη δυνατότητα 

υποχρεωτικής ας πούμε ή προαιρετικής επιλογής. Σε αυτό το 

βαθμό ναι.  Το κομμάτι  το άλλο που αφορά το  ΕΦΚΑ και το πώς 

τροποποιούνται  τα ποσοστά εισφορών κύριας σύνταξης 

υγειονομικά, ΕΦΑΠΑΞ, επικουρικά, οι  ελάχιστες και  οι  ανώτερες 

που υπάρχουνε είναι  νούμερα και ε ίναι  εύκολο να εξηγηθούνε.  

Υπό αυτή την έννοια δηλαδή αν έχουμε κάποιο συνάδελφο που 

έχει  γνώσεις, για αυτό είπα και πριν ότι  κάποια πράγματα μάλλον 

θα πρέπει να μπούνε που πραγματικά και  δεν ξέρουμε ποια τη 

νομοθετική διαδικασία που θα μπορέσουν να λυθούνε που αφοράν 

τα προηγούμενα χρέη και  πως θα ρυθμιστούνε. Περισσότερο γιατί  



   σελίδα  67           ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ   ΤΟΥ    Τ.Ε.Ε. /Τ .Α.Κ.  

 

και οι  ρυθμίσεις, οι  εξαγγελίες που προωθούνται ε ίναι  στη λογική 

ότι  μπαίνεις κάπου, ε ίναι  σκληρές ρυθμίσεις. Άμα χάσεις τη μια 

χάνεις τη ρύθμιση, δεν πρέπει να πληρώνουν τ ις τρέχουσες, τα 

τρέχοντα ας πούμε, τ ις τρέχουσες εισφορές που φαίνεται  ότι  και  

δεν το πολυλύνουνε το θέμα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Άρα θέλουμε κάποιον να ξέρει .  Αυτό. 

Αυτό είναι  το ερώτημά μας. Δηλαδή θα μιλήσουμε με αυτόν αν δεν 

ξέρει  να βρούμε κάποιον να ξέρει  για τους μηχανικούς. Αυτό είναι  

το πρόβλημα πάντα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :   Εντάξει ,  αυτά.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε το συνάδελφο…  

 

ΚΛΑΔΟΣ:   Και εγώ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   …τον συνάδελφο Κλάδο  για την 

τοποθέτησή του αν και  εκφράζω φαντάζομαι την προσδοκία του 

σώματος ήταν μεγαλύτερη η προσδοκία από το αποτέλεσμα αλλά 

τέλος πάντων, ευχαριστούμε.  

 

ΚΛΑΔΟΣ:   (Δεν αποδίδεται  καθαρά, μιλάει  εκτός μικροφώνου)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Του θέματος.  

 

ΚΛΑΔΟΣ:   Του θέματος.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν, ευχαριστούμε.  

 Οι συνάδελφοι από τη Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξίας και  

Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Είναι  εδώ ο …  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :   Ο Μανώλης.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ο Μανώλης ο Βερίγος που είναι  

συντονιστής. Και άλλος συνάδελφος; Όχι. Είναι  εδώ;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Η Εύα είναι  από τη Διοικούσα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Άρα είναι  σύνδεσμος, δεν είναι  

μέλος. Είναι  ο σύνδεσμος. Ωραία, θα μας κάνετε μια ενημέρωση 

όσον αφορά το αντικείμενο, το αποτέλεσμα, το στόχο;  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι, βέβαια.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:   Η Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξίας και  Πολεοδομίας είναι ,  

ε ίμαστε συνολικά 11 μέλη, έχουμε κάνει  9 συνεδριάσεις, έχουμε 

βγάλει  πρόγραμμα δράσης από 12/7/18. Σας έχουμε δώσει,  έχουμε  

δώσει  και  στη Διοικούσα μια ερμηνευτική συμβουλευτική 

απόφαση για το περιφερειακό χωροταξικό  πλαίσιο. Έχουμε κάνει  

διάφορες συζητήσεις για θέματα χρήσεων γης και  πολεοδομικών 

και χωροταξικών θεμάτων.  

 Σημαντικά θέματα τα οποία πιθανόν να απασχολήσουν την 

επιτροπή ή εν πάση περιπτώσει το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι  η 

μετάβαση στο νέο θεσμικό πλαίσ ιο πολεοδομικού και  χωροταξικού 

σχεδιασμού στο οποίο έχουν αλλάξει  ας πούμε οι  κανονισμοί για 

τα πολεοδομικά σχέδια. Η ηλεκτρική σύνδεση της Κρήτης το οποίο 

έχει  να κάνει  σε σχέση με θαλάσσια χωροταξία και  η ΑΟΖ η οποία 

έχει  να κάνει  επίσης σε σχέση με θαλάσσια χωροταξία. Δηλαδή τα 

ζητήματα της θαλάσσιας χωροταξίας είναι  ένα κομμάτι  το οποίο η 

Αντιπροσωπεία και  γενικά το Τεχνικό Επιμελητήριο θα πρέπει να 

αντιμετωπίσει  κάποια στιγμή ότι  ο χρόνος είναι  δύο σοβαρά 

ζητήματα που έχουν να κάνουν σε σχέση με την η λεκτρική 

σύνδεση της Κρήτης τώρα και με τ ις ΑΟΖ που επίσης εξελίσσονται 

τώρα και υπάρχουν δυο σχέδια σε εξέλιξη και  για γνωμοδότηση 

από το Τεχνικό Επιμελητήριο. Οπότε είναι  θέματα σοβαρά.  

 Αυτά.  

 



   σελίδα  69           ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ   ΤΟΥ    Τ.Ε.Ε. /Τ .Α.Κ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, υπάρχουν από τη 

συνάδελφο  την…, να κάνει  μια ενημέρωση  η συνάδελφος η Εύα 

επειδή είναι  ο σύνδεσμος από τη Διοικούσα να διευκρινίσει  

πράγματα.  

 

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ:   Εγώ θα πω ναι ε ίναι  μια ομάδα που βρίσκεται  

συχνά κ.λ .π., με ενημερώνει  και  εμένα. Είναι  πάρα πολλά θέματα 

αλλά και εμείς ως Διοικούσα τους στέλνουμε διάφορα θέματα πόσο 

όταν μάλιστα συν αυτό το ΕΣΧΑΔΑ Γουρνών κ.λπ. και  δεν ξέρω αν 

είχατε κάτι ,  ε ίναι  κάτι  πολύ επείγον, το ανέφερε και  η  Πρόεδρος 

προηγουμένως.  Αν έχεις κάτι  να μας πει  λίγο για αυτό.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:   Ναι. Το συζητήσαμε το θέμα ΕΣΧΑΔΑ Γουβών.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Θα το κρατήσεις σημείωση 

μήπως…; Ολοκληρώνεις; Είναι  και  άλλα, να τα πούμε μαζεμένα να 

τοποθετηθεί  συνολικά;  

 

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ:   Όχι, ήθελα να πω ναι,  για αυτό που είναι  κάτι  

πολύ πρόσφατο για τα σχετικά.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία.  

 

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ:   Άρα υπάρχει  ένας συντονισμός, υπάρχουν, 

δουλεύουν τα παιδιά τέλος πάντων  κ.λ .π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ο συνάδελφος ο Γιάννης 

Κασαπάκης.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Μια ερώτηση, μια ερώτηση. 11 μέλη ενεργά ή μόνο 

ως μέλη  της επιτροπής;  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:   Να σας  απαντήσω κ. Κασαπάκη και να σας  απαντήσω 

και εμμέσως σε αυτό το ερώτημα που θέσατε προηγουμένως, στην 

παρατήρηση που κάνατε προηγουμένως στην Αντιπροσωπεία.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μια στιγμή να τα απαντήσεις 

όλα μαζί  μήπως είναι  και  άλλο;  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:   Ναι, ναι .   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Άλλη ερώτηση, διευκρίνιση; Όχι. 

Κανείς; Εδώ;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Για αυτά που έχετε κουβεντιάσει  έχετε 

κάπου καταλήξει ,  έχετε, δηλαδή εμείς αν εξαιρέσουμε σαν 

Διοικούσα την πρώτη, το  πρώτο πρόγραμμα που πήραμε δεν 

έχουμε πάρει  κάτι  πέρα από άλλα ερωτήματα αλλά σαν 

επεξεργασία δεν έχει  έρθει  κάτι  σε εμάς. Έχετε καταλήξει  κάπου ή 

απλώς τα συζητάτε χωρίς να έχετε καταλήξει  κάπου; Αυτό. Που θα 

μπορούσε ας πούμε να έρθει  και  σε εμάς ή να έ ρθουμε να το 

βάλουμε και  στην Αντιπροσωπεία ή τέλος πάντων κάτι  που να 

είναι  έτοιμο για να μπορεί  τέλος πάντων ή έστω κάπως 

επεξεργασμένο για να μπορούμε να το συνεχίσουμε, να το 

προχωρήσουμε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Είναι άλλος συνάδελφος για να 

προσθέσω και εγώ μια ερώτηση;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Αυτά είναι  πολύ ενδιαφέροντα θέματα 

που έχεις βάλει .  Δηλαδή και την ΑΟΖ και την ηλεκτρική 

διασύνδεση και ήθελα να κάνω και εγώ την ερώτηση που έκανε η 

Εύα πριν ότι  σας έχουμε στείλει  κάτι  και  δεν έχουμε πάρει ,  δεν 

ξέρω εάν το έχετε επεξεργαστεί ,  δεδομένου ότι  4 του μήνα…  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:   Όχι, έχουμε πάρει  και  απόφαση.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Και που είναι ;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ε, μας την πήρε.  Επίσης, 

συμπληρωματικά στην Πρόεδρο για την ΑΟΖ και για το 

καλωδιακό δυο τρία λόγια παραπάνω, δηλαδή τι  ε ίναι  σαν θέμα 
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προς συζήτηση ή είχε απασχολήσει  ήδη; Να απαντήσεις. Και ο 

Κώστας.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Και εγώ να συμπληρώσω στα πλαίσια του 

προβληματισμού της Ειρήνης και  της ερώτησής της εάν 

ανεξάρτητα με το αν έχετε επεξεργαστεί  ή πόσο έχετε 

επεξεργαστεί  κάποια πράγματα, εάν  θεωρείτε ότι  θα έχετε το 

επόμενο διάστημα κάποιο ή κάποια θέματα είτε επεξεργασμένα 

είτε προς επεξεργασία που να έρθουν στη Διοικούσα να το 

συζητήσουμε μήπως ας πούμε κάποιο από αυτά τα θέματα 

απασχολήσει  το Επιμελητήριο και  σε επίπεδο συζήτησης, 

ενημέρωσης, εκδήλωσης ή οτιδήποτε άλλο.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Απάντησε, συνολικά.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:   Λοιπόν να ξεκινήσω ανάποδα. Να ξεκινήσω, αν μου 

το επιτρέπετε να ξεκινήσω έτσι;   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι,  όπως θέλεις.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:   Λοιπόν, η μόνιμη επιτροπή έχει  στείλει  αποφάσεις 

της στη Διοικούσα Επιτροπή. Ναι και  έχει  στείλει  και  έχει  στείλει  

και  καταρχήν έχει  στείλει  μια γνωμοδότηση για το Περιφερειακό 

Χωροταξικό Πλαίσιο. Έχει  στείλει  επίσης διάφορα άλλα θ έματα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Αποφάσεις εσείς έχετε στείλει ;   

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:   Υπήρχε μια ερμηνευτική, συμβουλευτική απόφαση 

για το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο το οποίο έχει  σταλεί…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αυτό που ρώτησε η Κα 

Πρόεδρος.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:   Όχι, όχι ,  άλλο, άλλο. Τέθηκε ένα ζήτημα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Μια στιγμή.  
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ΒΕΡΙΓΟΣ:  Τέθηκε ένα ζήτημα για το Περιφερειακό Χωροταξικό 

Πλαίσιο.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Σαν ερώτηση.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Σαν ερώτηση.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:    Άλλο έχει  στείλει  αποφάσεις της.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Απόφαση ερμηνευτική, απόφαση της ερώτησης. Όχι ,  

δεν έχει  σταλεί ,  η μόνιμη επιτροπή δεν έχει  στείλει  ερώτηση, 

έχει  στείλει  απόφαση…  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Στην απάντηση.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Στο ερώτημα που τέθηκε στη μόνιμη επιτροπή από 

διάφορα μέλη παιδιά τ ι  ισχύει ,  αν ισχύει  αυτό, ισχύει  το ένα ,  

ισχύει  το άλλο κ.λπ.  και κάναμε δύο, τρεις συνεδριάσεις επί 

αυτού του θέματος και…   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:    Δεν το έχουμε πάρει  αυτό, εγώ δεν 

έχω πάρει  τέτοιο πράγμα.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Τέλος πάντων, εντάξει .   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Σημαντικό είναι ,  δεν είναι  

τέλος πάντων.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Επίσης έχει  στείλει…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:    Όχι, δεν έχει  έρθει .   

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Επίσης  έχει  στείλει ,  επίσης έχει  στείλει  μια 

προκήρυξη που έγινε με απόφασή της πάλι τελευταία μια 

προκήρυξη που έγινε παράτυπα.  
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ΜΕΛΟΣ:  Αυτό ναι .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:    Αυτό ναι ,  αυτό ναι .   

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Επίσης,  έχω στείλει  εγώ σαν Μανώλης Βερίγος όχι  

σαν επιτροπή ένα έγγραφο προς το Τεχνικό Επιμελητήριο και  

προς το ΣΕΠΟΧ  για διάφορα θέματα τα οποία έχουνε να κάνουνε 

σχέση με διάφορες τροποποιήσεις ΣΧΟΟΑΠ  οι οποίες έγιναν .  

Έτσι; Λοιπόν…  

 

ΜΕΛΟΣ:  Παράτυπα.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Ναι, δεν ξαναενόχλησα, συζητήθηκαν και  αυτά τα 

ζητήματα στη μόνιμη επιτροπή.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Σας τα στείλαμε πίσω να έρθουν  με 

εισήγηση της μόνιμης .  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Μα, μισό λεπτό.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:    Και δεν έχουν γυρίσει  πίσω.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Ναι ,  θα γυρίσουν όμως, θα γυρίσουν.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:    Δεν έχουν όμως.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Γιατί  στην τελευταία φορά που ,  τελευταία φορά 

συζητήσαμε και  αυτά τα θέματα αλλά υποτίθεται  ότι  εγώ το 

έστειλα στο Τεχνικό Επιμελητήριο για να το στείλει…  

 

ΜΕΛΟΣ:  Το συζητήσαμε με τους  τεχνικούς.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  …στο ΣΕΠΟΧ να το στείλει  στο ΣΕΠΟΧ να έχουμε μια 

άποψη, τέλος πάντων το έστειλα εγώ στο ΣΕΠΟΧ δεν υπάρχει  

θέμα και θα υπάρχει ,  ελπίζω να υπάρχει  κάποια απάντηση από 
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εκεί  για το γεγονός ότι  ή στραβός είναι  ο γιαλός ή στραβά 

αρμενίζουμε σε διάφορα θέματα. Δηλαδή δεν μπορεί  να γίνονται  

τροποποιήσεις ΣΧΟΟΑΠ  σωρηδόν χωρίς καν περιβαλλοντικό 

προέλεγχο. Γιατί  έγιναν και  συζητήσεις με την Αθή να και τέλος 

πάντων. Λοιπόν ,  να μην σας…   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Όχι, όχι  ε ίναι  βασικό, συγγνώμη, 

Πρόεδρε. Συγγνώμη  πρέπει λίγο να καταλάβουμε τ ι  έρχεται  πίσω 

και τ ι  δεν έρχεται .  Από αυτά τώρα που λες Μανώλη αυτό που λες 

ότι  στάλθηκε σαν απόφαση δικιά σας εγώ δεν έχω πάρει  τ ίποτα. 

Εάν έφυγε, αν πήγε ΣΠΑΜ  που πήγε, δεν  ξέρω.  

Δεύτερον. Εγώ λέω εγώ γιατί  παίρνω το πρωτόκολλο εγώ 

έτσι και  το δείχνω στους άλλους. Λοιπόν ,  το ερώτημα που 

έκανες για τ ις σημειακές τροποποιήσεις το έκανες ονομαστικά 

ως Βερίγος, το συζητήσαμε στη Διοικούσα και ε ίπαμε ότι  ε ίναι  

σοβαρό θέμα και για αυτό το στείλαμε πίσω στη μόνιμη 

επιτροπή για να έχει  να μας έρθει  πίσω ξανά να το δούμε και  

μάλιστα συζήτησα και με τους υπηρεσιακούς εγώ το θέμα αυτό 

και  θέλουμε να πάρουμε θέση ,  αλλά δεν γύρισε για να 

ξεκαθαρίσουμε. Μέχρι στιγμής δεν έχει  γυρίσει  πίσω ως 

εισήγηση της μόνιμης επεξεργασμένο . Σωστά; Μέχρι στιγμής.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Κάποια μέλη της Διοικούσας να συμπληρώσω 

συγγνώμη ,  είχαν τ ις επιφυλάξεις τους αν θα πρέπει ,  τ ι  θα πρέπει 

να κάνουν τέλος πάντων .  Έτσι ;   

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Ναι, όχι .   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Σωστό και αυτό ,  δεν έφυγε  δηλαδή 

και με πολύ διάθεση ,  όμως έφυγε .  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Με συγχωρείτε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Έχεις δίκιο.  
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ΒΕΡΙΓΟΣ:  Το θέμα είναι  το εξής: Εγώ επίτηδες δεν το πέρασα 

από τη   Διοικούσα της οποίας είμαι  επιμελητής…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Της μόνιμης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Της μόνιμης επιτροπής.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Ναι, της μόνιμη επιτροπής  για το λόγο  του ότι  να μην 

θεωρηθεί  ότι  εν πάση περιπτώσει…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Όχι, εσύ καλά έκανες.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  …  και μάλιστα συζητήθηκε ,  όχι ,  ακούστε, ακούστε, 

συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση που κάναμε ,  πριν από 

εμάς συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα και την επιμέλεια της 

συζήτησης δεν την είχα εγώ ,  την είχε άλλος.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ωραία, πήρατε απόφαση;  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Με επιλογή δικιά μου.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Πήρατε όμως κάποια απόφαση;  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Πήραμε κάποιες αποφάσεις .   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Δεν την έχουμε όμως εμείς.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Ναι ,  εντάξει .   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Σωστά;  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Θα σας πω εγώ τώρα  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Δεν γύρισε πίσω.  
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ΒΕΡΙΓΟΣ:  Όχι ,  θα σας πω κάποια πράγματα προφορικά το τ ι  

συζητήθηκε εν πάση περιπτώσει.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Όχι μια στιγμή. Θέλω να 

ξεκαθαρίσουμε τ ι  έχουμε πάρει .  Δηλαδή εσείς ε ίστε μι α μόνιμη 

επιτροπή και έρχεστε εδώ και μας λες, σας έχουμε στείλει ,  αυτό, 

εκείνο και  λέω θέλω να ξεκαθαριστεί  τ ι  γύρισε πίσω στη 

διοικούσα. Γιατί  αν γύρισε πίσω στη Διοικούσα και εμείς δεν 

κάναμε κάτι  ε ίναι  μια δική μας ευθύνη, εγώ αυτό θέλω να 

ξεκαθαρίσω. Λέω ,  λοιπόν ,  ότι  στείλαμε το θέμα αυτό που 

έστειλες ατομικά πίσω στη μόνιμη επιτροπή μετά από συζήτηση 

στη Διοικούσα για να πάρουμε θέση. Δεν ,  εκκρεμεί  αυτό, 

εκκρεμεί  το πώς εσείς το έχετε  δουλέψει  ε ίναι  άλλο, αλλά σε 

εμάς δεν έχει  γυρίσει .  Σωστά ;   

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Όχι, σωστά, σωστά.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Σωστά. Λοιπόν ,  το πρώτο το 

κάποιες αυτό που έστειλες με την προκήρυξη το έχουμε στείλει ,  

το διαβιβάσαμε αμέσως στην μόνιμη επιτροπή και ε ίπαμε είναι  

το γνωστό θέμα ότι  στο θέμα των μελετών δυστυχώς έχουμε 

έλλειμμα και πρέπει τώρα να το ξαναδούμε. Κώστα νομίζω 

πρέπει να ρίξεις μια ματιά και  εγώ πρέπει να του ρίξω μια ματιά ,  

δυστυχώς τις διαβάζουμε τ ις μελέτες όλες έχουμε πρόβλημα με 

τ ις μελέτες. Λοιπόν εκκρεμεί  λοιπόν από εμάς αυτό, εσύ το 

έστειλες ,  θα σε παρακαλούσα όμως αν μπορείς όταν στέλνεις 

κάτι  και  έχεις μια κάποια επεξεργασία στο μυαλό σου δηλαδή με 

βάση αυτή την παράγραφο, εκείνο, κάτι  ρε παιδί  μου, γράφε το, 

δηλαδή αλλιώς εμείς το ψάχνουμε από την αρχή. Δηλαδή 

στέλνεις ένα κείμενο που είναι  ας πούμε εκατό σελίδες εγώ 

πρέπει να κάτσω να το διαβάσω όλο. Αυτό το λέω σαν δηλαδή 

βοήθεια, ότι  ε ίναι  βοήθεια  το να πεις δέστε αυτή την παράγραφο 

ή δέστε αυτό και  με βάση αυτό είναι  λάθος ή κάτι .  Για βοήθεια το 

λέω αυτό έτσι  αλλά για βοήθεια γιατί  αλλιώς πρέπει να  το δούμε 

από την αρχή. Αυτό εκκρεμεί  από εμάς, εσύ το έχεις στείλει ,  

εκκρεμεί  από εμάς. Εμείς άλλη απόφαση δικιά σας δεν έχουμε 
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πάρει,  δηλαδή δεν έχουμε πάρει  επεξεργασμένο θέμα να μας 

πείτε έχουμε επεξεργαστεί  αυτό. Ισχύει  αυτό ή μας έχετε στείλει  

κάτι  και  εμείς δεν το πήραμε;  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Σας έχουμε στείλει…   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Τι;  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  … μια ερμηνευτική συμβουλευτική απόφαση για το 

Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο το οποίο την πήραμε με πολύ 

μεγάλο κόπο για το λόγο  του ότι  αναφέρεται  στις τουριστ ικές 

εγκαταστάσεις και  στις αρτιότητες και  το τ ι  επιτρέπεται και  το τ ι  

απαγορεύεται  μέσα στο χωροταξικό γιατί  το χωροταξικό έβαλε 

κάποιους περιορισμούς αρτιότητας οι  οποίες δεν ήταν σαφ είς  

στις πολεοδομίες.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ναι ,  το ξέρω.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Έτσι λοιπόν; Πήραμε μια απόφαση  λοιπόν για αυτό…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Το χωροταξικό Κρήτης.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Το χωροταξικό Κρήτης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Και σε αυτό…  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Για αυτό το θέμα έχουμε πάρει  απόφαση την έχουμε 

στείλει ,  την έχω στείλει .  Τέλος πάντων…   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Δεν την έχουμε πάρει ,  δεν την έχω 

πάρει .  Εγώ δεν την θυμάμαι.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Πάντως δεν έχει  διακινηθεί  και 

προς την Αντιπροσωπεία.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Δεν την έχω πάρει .  Αυτό καταρχήν 

το θέμα αυτό ,  περίμενε ,  το θέμα αυτό το ξέρω πολύ καλά. Το 

είχαμε συζητήσει  και  το είχαμε παρουσιάσει  και  στην εκδήλωση 

που είχαμε κάνει  για το χωροταξικό. Πρόσφατα μάλιστα μίλησα 

και με τον Γιάννη τον Παρασύρη που εκκρεμούσε να μας στείλει  

κάποια ,  αυτοί στείλανε Αθήνα και προχθές μου είπε ότι  πήρανε 

κάποιες απαντήσεις από Αθήνα.   

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Ναι ,  συζητήθηκαν και  αυτές οι  απαντήσεις ,  

συμπεριλήφθησαν στην ….  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ωραία, εγώ πραγματικά αυτό δεν 

ξέρω που έχει  πάει  αλλά δεν έχει  έρθει  στη Διοικούσα .    

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Εντάξει .   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Αυτό θα ήθελα να μας το 

ξαναστείλετε.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Εντάξει ,  ωραία.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Και συμφωνείτε εσείς με την 

απόφαση της Αθήνας ή έχετε άλλη άποψη;  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Η Αθήνα έστειλε μια ερμηνευτική εγκύκλιο η οποία 

αναφέρεται  σε συγκεκριμένα πράγματα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ωραία.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Η απόφαση όπως είναι  γραμμένη, όπως είναι ,  την 

επεξεργαστήκαμε αρκετά ούτως ώστε να έχουμε μια …   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Διαφορετική προσέγγιση;  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Όχι, όχι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ωραία, αυτό δες το, δες το Μανώλη 

ειλικρινά  αυτό  δεν το έχω δει .  Καταρχήν με ενδιαφέρει  και  θα την 

διάβαζα με πολύ διάθεση.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Να το δούμε και…   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Έχουν κάνει  όμως και δουλειά. 

Δηλαδή εννιά συνεδριάσεις  έχουν κάνει .   

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Δεν είπα εγώ ότι  δεν έχουν κάνει ,  δεν είπα εγώ 

ότι  δεν έχουν κάνει  δουλειά.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Δες το, αυτό να το ξαναπάρουμε 

γιατί  εγώ δεν το έχω πάρει  αυτό.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Ναι, ωραία, να συνεχίσω;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μένουν δύο ερωτήσεις αυτό 

που ρώτησε ο Κασαπάκης.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Να  συνεχίσω. Αυτό που ρώτησε ο κύριος Κασαπάκης 

εγώ από τα προηγούμενα χρόνια της μόνιμης  επιτροπής όταν 

προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε αυτό το μηχανισμό που 

αναφέρεστε γονάτισε η μόνιμη επιτροπή. Δηλαδή όταν λέμε 

γονάτισε εννοούμε σβήνανε τον έναν, σβήνανε τον άλλον, 

σβήνανε, σβήνανε, στο τέλος μείναμε τριάντα. Δηλαδή άμα  

θέλουμε να κάνουμε μόνιμες επιτροπές ,  γιατί  δεν ξέρω αν 

απαντάω σε αυτό εν πάση περιπτώσει.   

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Όχι, δεν απαντάς αλλά τέλος πάντων.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Ναι, όχι ,  όχι .  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Εγώ λέω να μην γίνει  χρήση από άτομα τα οποία 

δεν είναι…  
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ΒΕΡΙΓΟΣ:  Οπότε αυτή την στιγμή, αυτή την στιγμή 

λειτουργούμε, όχι  αυτή την στιγμή λειτουργούμε με το μότο  το 

εξής ότι  όταν υπάρχει  κάποιος ο οποίος λείπει  δύο φορές τον 

καλώ εγώ και του λέω κοίταξε να δεις θα έρθεις την επόμενη 

φορά; Μπορεί  να μην έρχονται κάποιοι  και  τρίτη φορά και να  

έρχονται  την τέταρτη αλλά δεν τους διαγράφω ούτε εγώ και έχει  

συζητηθεί  και  αρκετές φορές και  σε προηγούμενες διοικούσες εν 

πάση περιπτώσει και  εάν υπάρχει  κάποια διαφορετική και  δεν 

τους διαγράφω για το  γεγονός ότι  αν ξεκινήσουμε αυτό το βιολί  

θα μείνουμε τρία άτομα.           

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Αυτό δεν ήταν διαγραφή συνάδελφε. Εγώ είπα 

στο τέλος να προσέχουμε τ ις βεβαιώσεις τ ις οποίες δίνουμε.  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Δεν είναι  θέμα της μόνιμης 

επιτροπής, δεν είναι  θέμα .   

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Οι  βεβαιώσεις δίνονται  από την 

υπηρεσία ,  δεν δίνονται  από τη μόνιμη επιτροπή.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Εγώ ρώτησα  τον αριθμό. Ο  συνάδελφος να μου 

απαντήσει  τώρα πρέπει να διευκρινίσει .  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Και να απαντήσω και στο σχετικά με το θέμα του 

ΕΣΧΑΔΑ υπήρχε μια ,  υπάρχει  μια θετική κατά τη γνώμη μου 

γνωμοδότηση από τη μόνιμη επιτροπή για το γεγονός ότι  

κάτσαμε και  ε ίδαμε ότι  ο συντελεστής δόμησης είναι  

χαμηλότερος από το ΣΧΟΟΑΠ,  δηλαδή ότι  η χρήση είναι  λίγο 

πολύ αυτές που ορίζει  το ΣΧΟΟΑΠ  και απλά εκκρεμεί  ένα 

κείμενο το οποίο θα μας στείλει  ένας συνάδελφος  όμως  ο οποίος 

το επεξεργάζεται  το οποίο είπαμε ότι  πρέπει ένα π ολύ μεγάλο 

ποσοστό και  μια πολύ μεγάλη λωρίδα μπροστά να είναι  
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οπωσδήποτε κοινόχρηστο και  σε δημόσια χρήση. Δηλαδή να 

υπάρχει  κάποιου είδους περιορισμός. Το σκεπτικό του ότι ,  το 

θετικό σκεπτικό της απόφασης είναι  ότι  ε ίναι  μια έκταση η οποία 

είναι  τόσο καιρό ανεκμετάλλευτη και  ότι  κάποια στιγμή πρέπει με 

κάποιο τρόπο να γίνει  εκμεταλλεύσιμη. Όλα αυτά γνωρίζοντας 

και  θέτοντας υπόψη στα μέλη της επιτροπής ότι  η θέση του ΤΕΕ 

και εν πάση περιπτώσει η άποψη της Διοικούσας Επιτροπής 

ήταν αρνητική.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Να ρωτήσω κάτι ;   

Το βγάλατε αυτό που λέει  για το ποσοστό ότι  ε ίναι  

χαμηλότερο το βγάλατε με βάση τα πολεοδομικά σταθερότυπα ή 

το βγάλατε έτσι  επειδή το λέτε  ή το υιοθετήσατε ;  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Όχι, όχι ,  όχι ,  δεν το λέει  η μελέτη, μισό λεπτό ,  μισό 

λεπτό. Ο μέσος συντελεστής δόμησης βγαίνει  με βάση την 

έκταση, βγάζει  ένα μέσο συντελεστή το οποίο πριν διαβάσω εγώ 

τι  γράφει μέσα η μελέτη το πρώτο πράγμα που πήγα να ελέγξω 

είναι  εάν να δω το μέσο συντελεστή. Τον έβγαλα λοιπόν εγώ 

μόνος μου και ο Γιάννης ξεχωριστά, χωρίς να διαβάσουμε, χωρίς 

να κάτσουμε να πάμε στο σημείο που το αναφέρει  και  τον 

βγάλαμε όσο τον γράφει.   

 

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ:   Τα υφιστάμενα κτίρια τα λάβατε υπόψη σας;  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Μηδέν δεκαεπτά .  

 

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ:   Όχι, όχι  αν υπολογίζετε τα  ήδη υφιστάμενα.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Τα υφιστάμενα κτίρια, ναι .   

 

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ:   Την ήδη υφιστάμενη δόμηση.  
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ΒΕΡΙΓΟΣ:  Μισό λεπτό, αυτό είναι  ένα θέμα, μισό λεπτό, αυτό 

είναι  ένα θέμα ο μέσος συντελεστής δόμησης έχει  να κάνει  με το 

εξής, ότι  σε μια ζώνη ορίζω τα τ έσσερα, στην άλλη ορίζω το 

μηδέν δεκαπέντε και  βγαίνει  ένας μέσος κάτω του μηδέν δύο. 

Δεν σημαίνει  ότι  το τέσσερα μην σας φαίνεται  δηλαδή μην σας 

φαίνεται  το τέσσερα μεγάλο γιατί  το τέσσερα…  

 

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ:   Άλλο ρωτάμε. Ρωτάμε εάν τα ήδη υπάρχοντα  

έχουν υπολογιστεί  στο συντελεστή δόμησης ;  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Τα υφιστάμενα.  

 

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ:  Τα ήδη υφιστάμενα έχουν μπει;   

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Τι σχέση έχει  αυτό;  

 

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ:  Για το συνολικό που θα πραγματοποιηθεί  στην 

όλη περιοχή .  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ:  Υπάρχει ;  Τη συνολική δόμηση.  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ:  Δεν λέμε μόνο σκοπό για την οποία λέμε στο 

σύνολο της έκτασης αυτής.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Είναι μια ΠΕΡΠΟ και ε ίναι  κάτι  

καινούργιο. Στο σύνολό της μιλάμε, δεν μιλάμε για το κομμάτι  

που θα δώσουμε .  

 

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ:  Δεν μιλάμε μεμονωμένα για ένα σημείο.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Το κενό που έχει  μείνει .   
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ΒΕΡΙΓΟΣ:  Όχι,  μισό λεπτό. Καταρχήν η μελέτη αναφέρεται  στο  

κενό.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Η μελέτη αναφέρεται  στο κενό ,  το 

ξέρω ,  αλλά μιλάμε για την  ΠΕΡΠΟ .  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Η μελέτη αναφέρεται  στο κενό, μισό λεπτό, μισό 

λεπτό, μισό λεπτό. Η μελέτη αναφέρεται  στο κενό ,  δεν 

αναφέρεται  στις κατοικίες των αξιωματικών ,  δεν αναφέρεται ,  

αναφέρεται  στο κενό.  

Άρα εάν εγώ πάρω τη μελέτη όπως είναι  την πάρω και την 

μελετήσω σαν μόνιμη επιτροπή είναι ,  πώς το λένε ,  δεν έχει  

κάποιο θέμα ,  εκτός από αυτό το οποίο είπαμε ότι  να δούμε πως 

θα γραφτεί .  Τώρα το ζήτημα της πολιτ ικής το ότι  εάν θα ήταν 

σωστό να την τεμαχίσουν εξαρχής είναι  άλλο ένα θέμα το οποίο 

δεν υπεισήρθε και  να σας πω και  κάτι  άλλο. Η μόνιμη επιτροπή 

δεν βγάζει ,  έχουμε αποφασίσει  ότι  δεν βγάζουμε αποφάσεις, δεν 

βγάζουμε αποφάσεις πολιτ ικής, τεχνικής φύσεως μόνο.  

 

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ:  Όμως παρόλα αυτά….  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Δεν είναι  μόνο, τεχνικής είναι ,  

χωροταξία είναι  αυτό ρε συ ,  δεν είναι  πολιτ ική.  

 

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ:  Βέβαια, χωροταξία και  όταν έχεις μια συνολική 

έκταση και έχεις ήδη δομημένα κάποια σύμφωνα με αυτά ποιος 

είναι  ο νέος   συντελεστής; Έχετε υπολογίσει  ποιος είναι  σήμερα 

και ποιος θα είναι  συνολικός όταν θα γίνει  όλο αυτό ;  Δεν θα 

έπρεπε;  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Βάζοντας μέσα και την υπόλοιπη έκταση;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Βέβαια.  

 

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ:  Βεβαίως, εννοείται .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Μα για αυτό μιλάμε.  

 

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ:  Διότι  ε ίναι  σαν ενιαίο κομμάτι .  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Ναι αλλά μισό λεπτό. Η υπόλοιπη έκταση, αυτό το 

οποίο….  

 

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ:  Δηλαδή δεν πάμε να δούμε σε ένα ξενοδοχείο 

(δεν αποδίδεται  καθαρά, μιλάει  συγχρόνως με τον κ. Βερίγο)  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Ναι, ναι ,  η υπόλοιπη έκταση όμως ανήκει  σε άλλο 

φορέα.  

 

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ:  Ναι, αλλά….  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Δηλαδή το κομμάτι ,  υπάρχει  ένα κομμάτι  το οποίο…,  

τα δύο κομμάτια τα οποία εξαιρέσανε δεξιά και  αριστερά το ένα 

ανήκει  στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ,  στο ΔΥΘΑΒΥ  και εν πάση 

περιπτώσει στο πανεπιστήμιο είναι  ένας φορέας…   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Η χωροταξία δεν κοιτάζει  ιδιοκτησία  

Μανώλη .  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Όχι, με συγχωρείτε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Η  χωροταξία δεν κοιτάζει  τ ίνος είναι  

κάθε τ ι ,  έρχεται  και  κόβει .  

 

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ:  Το αποτέλεσμα βλέπουμε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Το αποτέλεσμα, τέλος πάντων, 

εντάξει .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Σαν να βλέπουμε όλη την 

κοινωνία στο σύνολό της.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Δείτε το .   

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Ναι, όχι  να σας πω κάτι ;   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Θα το δείτε με την Εύα που είναι  η 

Εύα. Εσύ είσαι από τη διοικούσα καθίστε  να το δείτε.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Να το δούμε. Απλά να σου  πω κάτι ;  Να σας πω κάτι .  

Εάν υπάρχει ,  το θέμα συζητήθηκε με δεδομένο ότι  η διο ικούσα 

είχε κάποια αρνητική θέση .   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Δεν λέμε  αυτό ,  προφανώς, αφού σας 

είπαμε.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Ναι, θέση την οποία δεν καταλάβαμε κιόλας, δηλαδή 

δεν καταλάβαμε. Εντάξει…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ζητήστε διευκρινίσεις.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Ναι, πιθανόν να το ξαναδούμε το θέμα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Εύα  νομίζω  ότι  πρέπει να το δείτε 

μαζί .   

 

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ:  Και σχετικά σύντομα.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Ναι.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Κουβέντες για ΑΟΖ και 

καλωδιακά διότι  φαίνεται  ότι  από άλλη επιτροπή περιμέναμε για 

αυτά τα θέματα…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Από άλλη επιτροπή ε;  
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ΒΕΡΙΓΟΣ:  Όχι, όχι  αυτά τα θέματα αυτά τα δύο θέματα είναι  

θέματα θαλάσσιας χωροταξίας τα οποία θα απασχολήσουν το 

Τεχνικό Επιμελητήριο .   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Για τη μόνιμη επιτροπή 

ενδιαφέρουν εμάς.   

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Και τη μόνιμη επιτροπή. Στη μόνιμη επιτροπή έχουμε 

ένα μέλος ο οποίος ο Νίκος ο Ρεμπής κάνει  διδακτορικό στη 

θαλάσσια χωροταξία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο 

Πανεπιστήμιο ναι ,  οπότε μας βοηθάει  πολύ σε αυτό το κομμάτι .  

Είναι  θέματα πολιτ ικής όμως,  δεν είναι  μόνο ,  δηλαδή είναι  

θέματα πολιτ ικής .  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Προφανώς, όλα αυτά είναι  πολιτ ικής.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Όλα είναι  πολιτ ικής.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Έτσι; Όλα είναι  θέματα πολιτ ικής τα οποία….  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Ναι, τα οποία είναι  κατά τη γνώμη μου πολύ πιο 

σημαντικά από διάφορα άλλα που συζητάμε .  Είναι δηλαδή πολύ 

πιο μεγάλης σημασίας. Έτσι ;   

Αυτό ήθελα να πω. Τώρα το πρόγραμμα δράσης έχει  

διάφορα πράγματα, έχει  ημερίδες, έχει ,  το έχετε το πρόγραμμα 

δράσης και  αναλόγως το τ ι  θα θελήσε ι  να υλοποιήσει  το ΤΕΕ 

είμαστε…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία. Υπάρχει  κάτι  άλλο 

συνάδελφοι που χρειάζεται  να επισημάνετε;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Όχι εγώ θέλω να πω εάν έχουν κάτι  

συγκεκριμένο ακόμα το να γράφεται μέσα πέντε ας πούμε 
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ημερίδες δεν λέει  τ ίποτα. Δηλαδή αν κάποια είναι  έτοιμη ή ώριμη 

ή προτάσσεται να έρθει  στη Διοικούσα  να το συζητήσουμε.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Να έρθει ,  λεφτά…   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Να τη συζητήσουμε. Μα αν δεν τν 

συζητήσουμε;  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Όχι ,  λεφτά εννοώ  με την έννοια ότι  θα πρέπει να 

υπάρξουν  κάποιοι  ε ισηγητές οι  οποίοι  να έρθουνε…  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Αν εσείς θεωρείτε ότι  κάποια από αυτές 

προκρίνεται  για την δική σας,  από την δική σας πλευρά θα το 

συζητήσουμε στη Διοικούσα να το δούμε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Να δούμε, βέβαια αλλά με 

συγκεκριμένη πρόταση.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Η διάθεση υπάρχει .   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Δηλαδή ποιο θέμα, πως, τ ι ,  βέβαια 

αλλά συγκεκριμένα. Εμείς ε ίμαστε θετικοί ,  το έχουμε πει  αυτό 

αλλά να έρθει ,  το να στέλνεις το πρόγραμμα και να λες θέλω 

πέντε ημερίδες δεν λέει  κάτι .  Κάποια από αυτή πρέπει να 

δουλευτεί  λίγο ,  αυτό λέω ,  είναι  μια πρόθεση.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Την πρόθεσή σας όμως εντάξει  δεν χρειάζετα ι  να 

αναλύσετε ,  να φτάσετε στους εισηγητές ,  τα πάντα όλα και μετά 

να έρθει  στη Διοικούσα και σας πει  η Διοικούσα ευχαριστούμε, 

γεια σας.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:    Όχι, όχι ,  εννοείται ,  αλλά  την ιδέα, 

την ιδέα.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Αλλά την ιδέα όμως αυτή .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:    Την ιδέα ναι .   

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Φέρε την.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:    Αυτή που εσείς προκρίνετε αυτή 

την στιγμή ποια είναι ,  συγκεκριμένα κάπως να τη συζητήσουμε.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Και ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε επίσης στην 

τελευταία συνάντηση που είχαμε που συζητηθήκανε  και τα 

ΣΧΟΟΑΠ  και τα διάφορα εν πάση περιπτώσει ζητήματα είναι  το 

εξής το οποίο είναι  επίσης σημαντικό θέμα το οποίο συζητήθηκε 

το θέμα το κατά πόσο ένας ιδιώτης μηχανικός μπορεί  να 

υπογράφει μελέτες δημοσίου. Αυτό είναι  ένα θέμα κατά  πόσο 

ένα ιδιώτης μηχανικός ,  δηλαδή ένας μηχανικός ο οποίος δεν 

φέρει  την ιδιότητα του μελετητή μπορεί  να υπογράφει μελέτες 

δημοσίου. Το συζητήσαμε, δεν καταλήξαμε κάπου προφανώς 

γιατί  ε ίναι  κάτι  πολύ ευρύτερο αλλά…  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:    Ξεκάθαρο είναι ,  αλλά δεν νομίζω 

ότι  τ ίθεται  θέμα.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Τι ε ίναι  ξεκάθαρο; Ότι ;   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:    Ότι δεν μπορεί .  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Ξεκάθαρο είναι .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:    Δεν μπορεί ,  προφανώς δεν μπορεί .   

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Συγγνώμη  και αυτά που έχουνε…  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Αλλά δυστυχώς καταστρατηγείται  πλήρως.  
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ΒΕΡΙΓΟΣ:  Συγγνώμη και αυτά που έχουνε γίνει  δηλαδή τι  ε ίναι ,  

άκυρα;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:    Άκυρα.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:  Μάλιστα.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Εντάξει ,  το άκυρα ,  στο άκυρα αυτό είναι  άλλο θέμα 

αυτό αν είναι  άκυρο.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:    Αλλά δεν μπορεί  να υπογράφει 

ε ίναι  σαφές.  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:    Δεν μπορεί ,  εννοείται  πως δεν 

μπορεί .  Ναι, εννοείται ,  βέβαια, αυτό είναι  δεδομένο.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:    Ωραία.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:    Λοιπόν σας ευχαριστώ πολύ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Και εμείς σας ευχαριστούμε το 

Μανώλη το Βερίγο για τα ενδιαφέροντα που είπε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:    Εμείς σας ευχαριστούμε.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Να πω κάτι ,  να πω κάτι ;   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:    Ναι, έλα.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Που είναι  πάνω  στην επιτροπή.  

Να πω ότι  ο Μανώλης ,  καταρχήν συγχαρητήρια για την 

επιτροπή που έχει  συνεδριάσει  εννέα φορές. Ελπίζω να 

συμμετέχουν αρκετοί .  Να πω τώρα για κάποια πράγματα που 

έχεις στείλει  εσύ είτε της επιτροπής είτε δικά σου που έ χουν να 
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κάνουν με προκηρύξεις και  με διάφορα κακώς κείμενα που 

συμβαίνουν πραγματικά γύρω μας εντάσσονται όλα στο πλαίσιο 

που είχε πει  και  η Ειρήνη πριν ότι  συμβαίνουν διάφορα, 

προσπαθούμε να τα βλέπουμε αλλά παιδιά εκτός τη ν αδυναμία 

να τα επεξεργαζόμαστε  όλα υπάρχει  και  μια αδυναμία Μηνά σε 

πολλούς από εμάς που συμμετέχουμε στη Διοικούσα, στην 

Αντιπροσωπεία και  στις μόνιμες επιτροπές κυρίως να βάζουνε, 

να λένε την άποψή τους και  να βάζουνε το μαχαίρι  στο κόκκαλο. 

Υπάρχει  μια τέτοια αδυναμία. Εγώ δεν ντρέπομαι  να το πω, 

πράγματι  ε ίναι  δύσκολο, πρέπει να ανακατευτείς με το τ ι  κάνει  ο 

κάθε Δήμος ,  με το τ ι  κάνει  η Περιφέρεια με το τ ι  κάνει  και  άμα 

πας να το κάνεις πολλές φορές γίνεσαι κακός, θα το πω έτσι 

απλά. Εμείς έχουμε τη διάθεση να το κάνουμε όταν έχει  ν όημα ,  

δεν σου είπα σε κάθε λεπτομέρεια .  Έτσι; Αλλά θέλουμε βοήθεια 

από όλους, όποιοι  μπορούν από τη Διοικούσα, από την 

Αντιπροσωπεία, από τις μόνιμες επιτροπές και  από τον κάθε 

συνάδελφο που έχει  την δυνατότητα που κάτι  έχει  πέσει  στην 

αντίληψή του και  να μην φοβόμαστε όλοι μαζί  πρέπει να τα 

βλέπουμε τα πράγματα αντικειμενικά .  

Αυτό,  ευχαριστώ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, ευχαριστούμε και  πάλι 

τον συνάδελφο τον Βερίγο για τη δουλειά που κάνει  και  να 

συνεχίσετε ακόμα περισσότερο.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:    Μπορώ να απαντήσω στον Κώστα  για ένα λεπτό ;   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι ,  βέβαια. Να μην 

παρασυρθείς όμως.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:    Εγώ Κώστα δεν φοβάμαι καθόλου .   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να μην παρασυρθείς όμως.  

 

ΒΕΡΙΓΟΣ:    Όχι. Εγώ δεν φοβάμαι καθόλου και έχω κάνει  και  

καταγγελίες. Έτσι; Δηλαδή δεν είναι…   
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Το ξέρω.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Με αφορμή αυτό το έκανε .  

 Λοιπόν ,  η επόμενη Επιτροπή Κτηματολογίου Και Χωρικών 

Δεδομένων, είναι  παρών κανείς εδώ;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:    Όχι.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι. Ωραία, με τη μη συζήτηση 

αυτού του υποθέματος ολοκληρώνεται η σημερινή συνεδρίαση .  

Σας ευχαριστώ 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 Σ Κ Λ Η Σ Η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ  « Α »

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Σας καλούμε στην 9η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος,
την 18η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07.15 μ.μ. 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 Οικονομικού Προϋπολογισμού 2019 ΤΕΕ/ΤΑΚ

5. Ενημέρωση και παρουσίαση προγράμματος Δράσης ΜΕ: (α) ΠΡΟΒΟΛΗΣ & 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, (β) ΕΠΑΓΓ. ΘΕΜ. & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ, (γ) ΧΩΡΟΤ. & 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, (δ) ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & Δ.ΧΩΡΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στη συνεδρίαση της παραπάνω 
ημερομηνίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την 25η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 07.15μ.μ. 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.

Ειδικά προσκαλούμενοι:

(α) Για το 5ο Θέμα, οι Επιμελητές και τα Μέλη των αντίστοιχων Μόνιμων Επιτροπών

Κοινοποίηση:

-  Περιφερειάρχη Κρήτης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Ηράκλειο,08-02-2019

Προς:

[1].Μέλη της Αντιπροσωπείας
ΤΕΕ/ΤΑΚ

[2] Προσκαλούμενους όπως 
κατωτέρω

 ΤΕΕ - ΤΜ ΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ - 341 - 08/02/2019



-  Συντονίστρια  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  
Κρήτης

-  Προεδρείο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
-  Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Εσωτερική διανομή
-  Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  Πειθαρχικό Συμβούλιο ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου
-  Εκπρόσωποι παρατάξεων ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  Εκλεγμένοι στην Κεντρική ‘’Α’’ μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  Γραφείο μηχανικών
-  Σύλλογοι Μηχανικών
-  Φάκελος ‘’Α’’
-  Χρονολογικό Αρχείο
-  Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  Ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ



 
 

Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 
1.ΕΣΟΔΑ  

 Τακτική επιχορήγηση Τ.Ε.Ε.                                                               22.180,66€ 
 Έκτακτη επιχορήγηση                 0,00€   
 Κρατήσεις & λοιπά έσοδα                                                                    30.625,11€ 
 Υπόλοιπο χρήσεως 2017                                                                  176.946,06€ 

              Σύνολο εσόδων                                                                         229.751,83€     
 
 
2.ΕΞΟΔΑ 

 Σύνολο εξόδων                                                                     58.652,58€ 
 Διαθέσιμο υπόλοιπο                                                                           171.099,25€ 

               Σύνολο εξόδων                                                                               229.751,83€    
 

Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 
 
1.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 Έπιπλα & σκεύη                                                                                      3.719,74€ 

 Βιβλιοθήκη                                                                                              74,95€ 

 Διαθέσιμο υπόλοιπο                                                                            171.099,25€ 
              ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                                               174.893,94€ 
 
2.ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

 Κεφάλαιο                                                                                             177.027,38€ 
 Αποτελέσματα χρήσεως                                                                       - 2.133,44€  

             ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                                                                      174.893,94€ 
 
 
 
Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού χρήσεως 2019 
 

Α. ΕΣΟΔΑ 
 
1.Τακτική επιχορήγηση Τ.Ε.Ε.                 50.000,00€                   
2.Εκτακτη επιχορήγηση           10.000,00€ 
4.Κρατήσεις υπέρ δημοσίου Ασφ. Ταμείων κ.τ.λ. έσοδα                                   799.718,49€ 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ     859.718,49€ 
 
 
Β. ΕΞΟΔΑ 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:                                                                859.718,49€ 
  
 
 
 
Η απόφαση αυτή να τεθεί προς έγκριση στην Αντιπροσωπεία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΠΔΔ   ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

07/02/2019

Τ.Ε.Ε.

Απολογισμός
2017

Απολογισμός
2018

Προϋπολογισμός
2018

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2017  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

 35.000,00

 504.314,54

 22.180,66

 5.764,38

 24.860,73

 9.636,00

 7.037,14

 35.023,15

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

 5.000,00

 10.000,00

 8.000,00

 10.000,00

 2.000,00

 34.700,00

 13.000,00

 22.180,66

 0,00

 0,00

 0,00

 5.764,38

 0,00

 0,00

 94,50

 9.636,00

 0,00

 0,00

 19,08

 7.018,06

 0,00

 0,00

 0,00

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

 5.000,00

 10.000,00

 8.000,00

 10.000,00

 2.000,00

 30.000,00
 700,00

 4.000,00

 22.180,66
 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 5.764,38

 0,00

 0,00
 0,00
 0,00

 7.636,00
 2.000,00

 0,00

 0,00

 19,08

 7.018,06

 0,00

 0,00
 0,00
 0,00

 120.000,00

 5.000,00

 10.000,00

 8.000,00

 12.000,00

 34.700,00

 411.614,54

 22.180,66

 0,00

 0,00

 0,00

 5.764,38

 0,00

 18.284,52

 9.636,00

 0,00

 0,00

 19,08

 7.018,06

 0,00

 25.556,96

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

 12.544,66

-1.272,76

-10.162,42

 12.544,66

 0,00

 0,00

-19,08

-1.253,68

 0,00

-7.272,44

 12.544,66

 0,00

 0,00

-19,08

-1.253,68

 0,00

 0,00

 94,50

 14.544,66
-2.000,00

 0,00

 0,00

-19,08

-1.253,68

 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  176.946,06  176.946,06  166.712,02 10234,04
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΠΔΔ   ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

07/02/2019

Τ.Ε.Ε.

Απολογισμός
2017

Απολογισμός
2018

Προϋπολογισμός
2018

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ

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

 78.000,00

 13.000,00

 3.848,58

 302.765,96

 2.000,00

 1.000,00

 6.000,00

 49.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 18.190,02

 0,00

 0,00

 0,00

 6.576,21

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 25.556,96

 0,00

 0,00

 0,00

 9.466,19

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 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

 13.000,00

 1.000,00

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

 13.000,00

 3.000,00
 848,58

 139.765,96
 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

 94,50

 0,00

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 0,00

 0,00
 0,00

 4.482,84
 0,00

 13.594,74
 0,00

 108,00
 4,44

 0,00

 0,00

 0,00

 5.635,53

 940,68

 0,00

 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

 2.000,00

 7.000,00

 49.000,00

 0,00

 0,00

 6.576,21

 0,00

 0,00

 9.466,19

5300

5500

5600

5220

5240

5250

5260

5290

5310

5510

5520

5680

5211

5221

5241
5243
5248
5249

5252

5261
5269

5291
5292
5294
5296
5297
5299

5311

5511

5521

5685

5689

Αποκλίσεις

 0,00

 0,00

-2.889,98

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-7.366,94

 0,00

 0,00

 0,00

-2.889,98

 94,50

 0,00

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 0,00

 0,00
 0,00

 674,09
 0,00

-8.078,18
 0,00

 36,00
 1,15

 0,00

 0,00

 0,00

-3.530,66

 640,68
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

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

07/02/2019

Τ.Ε.Ε.

Απολογισμός
2017

Απολογισμός
2018

Προϋπολογισμός
2018

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I
EKTAKTA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV
TAKTIKA

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 5.000,00

 469.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

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

 0,00

 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

 0,00
 0,00

 0,00

 0,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I
TAKTIKA

0000 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  120.000,00  22.180,66  9.636,00

 0,00

 120.000,00

 0,00

 0,00

 22.180,66

 0,00

 0,00

 9.636,00

 0,00

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΎ΄ΠΟΛΟΓΙΣΜΟ0100

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

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΌΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

0100

0200

0300

 5.000,00

 48.000,00

 400.000,00

 21.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

6600

9300

9500

9900

6640

9360

9560

9910

9920

6000

9000

6641

9362

9561
9562

9919

9921

Αποκλίσεις

 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

 9.636,00

 0,00

 12.544,66

 0,00



Σελ. 4 / 13

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

07/02/2019

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I
EKTAKTA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV
TAKTIKA

3000

5000

6000

9000

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

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 35.000,00

 504.314,54

 5.000,00

 469.000,00

 5.764,38

 24.860,73

 0,00

 0,00

 7.037,14

 35.023,15

 0,00

 0,00

 5.000,00

 10.000,00

 8.000,00

 0,00

 12.000,00

 0,00

 34.700,00

 411.614,54

 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

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 5.764,38

 0,00

 0,00

 18.284,52

 0,00

 0,00

 0,00

 6.576,21

 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

 19,08

 0,00

 7.018,06

 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

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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.

3100

3200

3300

3400

3500

3900

5100

5200

5300

5400

5500

5600

6100

6400

6600

9100

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

 7.037,14

 35.023,15

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-19,08

 0,00

-1.253,68

 0,00

 0,00

-7.272,44

 0,00

 0,00

 0,00

-2.889,98

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

 836.260,60

 5.000,00

 229.751,83

 0,00

 218.408,31

 0,00

 11.343,52

 0,00

6999 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο   Υ Π Ο Λ Ο Ι Π Ο  176.946,06  176.946,06  166.712,02  10.234,04
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΠΔΔ   ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

07/02/2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ε.

Προϋπολογισμός Απολογισμός Απολογισμός

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I
TAKTIKA

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  323.500,00  23.762,33  15.478,67

0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ Κ.Λ.Π.  10.000,00  0,00  0,00

0260 Πρόσθετες  παροχές  υπαλλήλων  10.000,00  0,00  0,00

0264 Αποζημίωση γιά συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπ.  10.000,00  0,00  0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2017

I

II

III

IV

 841.260,60

 0,00

 0,00

 469.000,00

 229.751,83

 0,00

 0,00

 0,00

 218.408,31

 0,00

 0,00

 0,00

Πλεόνασμα � Έλλειμμα  32.250,00  0,00  0,00

 1.310.260,60  229.751,83  218.408,31ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 21.000,00  0,00  0,00ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ9900  0,00

 0,00

 11.343,52

 0,00

 0,00

 0,00

 11.343,52

Αποκλίσεις

 0,00

 8.283,66

 0,00

 0,00

 0,00

2018 2018 2017

ΣΥΝΟΛΟ  469.000,00  0,00  0,00  0,00



Σελ. 6 / 13

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

07/02/2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ε.

Προϋπολογισμός Απολογισμός Απολογισμός

0400

0500

0700

ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ  ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

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

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ

 36.000,00

 33.500,00

 58.000,00

 0,00

 0,00

 4.037,92

 0,00

 0,00

 1.132,00

0410

0420

0540

0550

0710

0720

0770

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.

 20.000,00

 16.000,00

 7.000,00

 26.500,00

 10.000,00

 5.000,00

 40.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.037,92

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 80,00

 1.052,00

0411

0419

0426

0429

0549

0551

0552

0558

0711

0714

0715

0721

0771

0772

0775

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

 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

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 3.126,92

 360,00

 551,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 80,00

 852,00

 200,00

 0,00

Πλεόνασμα � Έλλειμμα  32.250,00  0,00  0,00

Αποκλίσεις

 0,00

 0,00

 0,00

 2.905,92

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-80,00

 2.985,92

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-80,00

 2.274,92

 160,00

 551,00

2018 2018 2017



Σελ. 7 / 13

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

07/02/2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ε.

Προϋπολογισμός Απολογισμός Απολογισμός

0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  184.900,00  19.724,41  14.346,67

0780

0810

0820

0830

0840

0850

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

Μισθώματα

Μεταφορές προσώπων και αγαθών

Επικοινωνίες

Ύδρευση, άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα

Δημόσιες σχέσεις

 3.000,00

 11.750,00

 750,00

 36.650,00

 26.000,00

 68.000,00

 0,00

 4.591,86

 0,00

 258,92

 6.505,75

 5.504,34

 0,00

 2.295,93

 0,00

 456,61

 3.926,58

 2.315,69

0781

0783

0813

0815

0817

0823

0829

0831

0832

0834

0841

0842

0845

0851

0855

0856

0857

0859

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

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

 1.000,00

 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

 0,00

 0,00

 4.591,86

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 258,92

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 6.505,75

 0,00

 0,00

 3.291,59

 1.262,75

 950,00

 0,00

 0,00

 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

Πλεόνασμα � Έλλειμμα  32.250,00  0,00  0,00

Αποκλίσεις

 0,00

 5.377,74

 0,00

 2.295,93

 0,00

-197,69

 2.579,17

 3.188,65

 0,00

 0,00

 2.295,93

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-197,69

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.579,17

 0,00

 0,00

 2.167,76

 787,75

 233,14

2018 2018 2017
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΠΔΔ   ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

07/02/2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ε.

Προϋπολογισμός Απολογισμός Απολογισμός

1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ  32.000,00  2.500,79  3.357,34

0900

1200

1300

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

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

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

 1.100,00

 21.000,00

 3.000,00

 0,00

 1.480,98

 281,65

 0,00

 2.148,22

 285,37

0880

0890

0910

1240

1250

1260

1290

1380

Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.

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

 17.500,00

 24.250,00

 1.100,00

 5.000,00

 5.000,00

 10.000,00

 1.000,00

 3.000,00

 603,81

 2.259,73

 0,00

 0,00

 714,80

 766,18

 0,00

 281,65

 155,00

 5.196,86

 0,00

 0,00

 1.032,68

 1.115,54

 0,00

 285,37

0887

0888

0889

0891

0894

0896

0899

0912

0913

1249

1259

1261

1292

1381

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

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

 10.000,00

 4.000,00

 3.500,00

 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

 300,01

 0,00

 303,80

 1.226,76

 0,00

 354,45

 678,52

 0,00

 0,00

 0,00

 714,80

 766,18

 0,00

 281,65

 155,00

 0,00

 0,00

 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

Πλεόνασμα � Έλλειμμα  32.250,00  0,00  0,00

Αποκλίσεις

 0,00

-856,55

 0,00

-667,24

-3,72

 448,81

-2.937,13

 0,00

 0,00

-317,88

-349,36

 0,00

-3,72

 145,01

 0,00

 303,80

-3.970,10

 0,00

 354,45

 678,52

 0,00

 0,00

 0,00

-317,88

-349,36

 0,00

-3,72

2018 2018 2017
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΠΔΔ   ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

07/02/2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

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

 325.250,00

 0,00

 31.847,06

 0,00

 21.799,49

1400

1700

1800

2300

2400

3300

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

 1.000,00

 5.000,00

 2.000,00

 3.500,00

 1.000,00

 325.250,00

 0,00

 738,16

 0,00

 0,00

 0,00

 31.847,06

 0,00

 923,75

 0,00

 0,00

 0,00

 21.799,49

1430

1730

1770

1890

2320

2490

3310

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

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

 1.000,00

 3.000,00

 2.000,00

 2.000,00

 3.500,00

 1.000,00

 3.500,00

 0,00

 738,16

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 923,75

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

1439

1731

1779

1899

2329

2499

3311

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

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

 1.000,00

 3.000,00

 2.000,00

 2.000,00

 3.500,00

 1.000,00

 3.500,00

 0,00

 738,16

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 923,75

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Πλεόνασμα � Έλλειμμα  32.250,00  0,00  0,00

Αποκλίσεις

 0,00

 0,00

 10.047,57

 0,00

-185,59

 0,00

 0,00

 0,00

 10.047,57

 0,00

-185,59

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-185,59

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

2018 2018 2017
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΠΔΔ   ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

07/02/2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ε.

Προϋπολογισμός Απολογισμός Απολογισμός

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II
TAKTIKA

3340

3350

3360

3390

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.

 82.000,00

 1.500,00

 1.250,00

 237.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 31.847,06

 0,00

 0,00

 0,00

 21.799,49

3341

3343

3348

3349

3352

3361

3369

3391

3394

3395

3396

3397

3399

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

 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

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.561,79

 27.281,98

 0,00

 0,00

 0,00

 3,29

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.301,96

 17.497,53

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Πλεόνασμα � Έλλειμμα  32.250,00  0,00  0,00

Αποκλίσεις

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 10.047,57

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 259,83

 9.784,45

 0,00

 0,00

 0,00

 3,29

2018 2018 2017
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΠΔΔ   ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

07/02/2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ε.

Προϋπολογισμός Απολογισμός Απολογισμός

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III
TAKTIKA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV
TAKTIKA

7000

9000

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 34.000,00

 558.760,60

 0,00

 542,40

 155,69

 671,06

7100

9700

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

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

 34.000,00

 558.760,60

 0,00

 542,40

 155,69

 671,06

7110

7120

9720

9740

9760

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

 13.000,00

 21.000,00

 158.260,60

 500,00

 400.000,00

 0,00

 0,00

 542,40

 0,00

 0,00

 0,00

 155,69

 71,06

 0,00

 600,00

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

 3.000,00

 10.000,00

 1.000,00

 5.000,00

 15.000,00

 158.260,60

 500,00

 400.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 542,40

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 155,69

 0,00

 71,06

 0,00

 600,00

Πλεόνασμα � Έλλειμμα  32.250,00  0,00  0,00

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αποκλίσεις

 0,00

-155,69

-128,66

-155,69

-128,66

 0,00

-155,69

 471,34

 0,00

-600,00

 0,00

 0,00

 0,00

-155,69

 0,00

 471,34

 0,00

-600,00

2018 2018 2017
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΠΔΔ   ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

07/02/2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I
TAKTIKA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II
TAKTIKA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III
TAKTIKA

0000

1000

2000

3000

7000

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ/ΝΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 323.500,00

 32.000,00

 4.500,00

 325.250,00

 34.000,00

 23.762,33

 2.500,79

 0,00

 31.847,06

 0,00

 15.478,67

 3.357,34

 0,00

 21.799,49

 155,69

0200

0400

0500

0700

0800

0900

1200

1300

1400

1700

1800

2300

2400

3300

7100

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

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

 10.000,00

 36.000,00

 33.500,00

 58.000,00

 184.900,00

 1.100,00

 21.000,00

 3.000,00

 1.000,00

 5.000,00

 2.000,00

 3.500,00

 1.000,00

 325.250,00

 34.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.037,92

 19.724,41

 0,00

 1.480,98

 281,65

 0,00

 738,16

 0,00

 0,00

 0,00

 31.847,06

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.132,00

 14.346,67

 0,00

 2.148,22

 285,37

 0,00

 923,75

 0,00

 0,00

 0,00

 21.799,49

 155,69

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III

 685.250,00

 0,00

 34.000,00

 58.110,18

 0,00

 0,00

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 8.283,66

-856,55

 0,00

 10.047,57

-155,69

 0,00

 0,00

 0,00

 2.905,92

 5.377,74

 0,00

-667,24

-3,72

 0,00

-185,59

 0,00

 0,00

 0,00

 10.047,57

-155,69

 40.635,50

 0,00

 155,69

 17.474,68

 0,00

-155,69
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΠΔΔ   ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

07/02/2019

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Πλεόνασμα � Έλλειμμα

Α Ν Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ

I

II

III

IV

 32.250,00

 685.250,00

 0,00

 34.000,00

 558.760,60

 0,00

 58.110,18

 0,00

 0,00

 542,40

 0,00

 40.635,50

 0,00

 155,69

 671,06

 41.462,25 58.652,58 1.310.260,60ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV
TAKTIKA

9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  558.760,60  542,40  671,06

9700 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.  558.760,60  542,40  671,06

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV  558.760,60  542,40

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

-128,66

-128,66

 671,06 -128,66

 0,00

 17.474,68

 0,00

-155,69

-128,66

 17.190,33



               
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

                Ηράκλειο 18-02-2019
                Σχετ.: οικ.1369,2281,οικ.2531/18

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
από 13-11-2018 έως 17-02-2019

στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας στις 18-02-2019

Η.Δ. της Δ.Ε. 22-11-2018:

1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις. 
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε. 
2. ΒΟΑΚ: Προτάσεις Τροποποίησης Χάραξης. 
Εισηγητές: Κώστας Μπάκιντας μέλος Δ.Ε. και Καφφετζάκης Γιώργος, Πρόεδρος Ν.Ε. Λασιθίου. 
3. Αποζημίωση εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. 
Εισηγήτρια: Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε. 
4. Ενετικά Τείχη Ηρακλείου.
Εισηγήτρια: Εύα Κοκκινίδου, μέλος Δ.Ε.

Η.Δ. της Δ.Ε. 13-12-2018:

1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις. 
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε. 
2. Προϋπολογισμός ΤΕΕ/ΤΑΚ 2019 
Εισηγητής: Κώστας Μπάκιντας μέλος Δ.Ε. 
3. Δυσλειτουργίες διαχείρισης και λειτουργίας δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
Εισηγητές: Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.  & Μπάμπης Κουτρούλης, Πρόεδρος Αντιπροσωπείας
4. Ολοκλήρωση Συγκοινωνιακών Έργων ΟΑΚ Α.Ε.
Εισηγητής: Γιώργος Αγαπάκης, μέλος Δ.Ε.

Η.Δ. της Δ.Ε. 24-01-2019:

1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις. 
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε. 
2. Κτηματολόγιο στην Ανατολική Κρήτη
Εισηγητής: Κώστας Μπάκιντας μέλος Δ.Ε. 
3. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του ΕΣΧΑΔΑ «Γούρνες Χερσονήσου». 
Εισηγήτρια: Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.  
4. Λογότυπος ΤΕΕ/ΤΑΚ
Εισηγήτρια: Εύα Κοκκινίδου, μέλος Δ.Ε.

Η.Δ. της Δ.Ε. 07-02-2018:

1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις. 
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε. 
2. Οικονομικός Απολογισμός-Ισολογισμός 2018 & Προϋπολογισμός ΤΕΕ/ΤΑΚ 2019 
Εισηγητές: Κώστας Μπάκιντας μέλος Δ.Ε. & Τατιάνα Δανασή στέλεχος ΤΕΕ/ΤΑΚ

1
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Β. Οργάνωση, Υποδομή Τμήματος

 Ενημέρωση συναδέλφων για ανάρτηση στη διαύγεια (ΑΔΑ 6ΕΕ87ΛΚ-ΛΘ3) της απλοποιημένης προκήρυξης 
Δημοπρασίας & Συμβατικών τευχών του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών του κτιρίου που στεγάζει το 
ΤΕΕ/ΤΑΚ». Οι συνάδελφοι ενημερώθηκαν επίσης για τη προθεσμία κατάθεσης των σχετικών προσφορών. 
Ακολούθησε συνοπτικός διαγωνισμός στις 21/12/2018 από όπου και αναδείχτηκε ο ανάδοχος και μένει η 
υπογραφή της σύμβασης. 

 Την Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019 η υπηρεσία του ΤΕΕ/ΤΑΚ απέκτησε σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης 
εγγράφων.

 Από 01-01-2019 το γραφείο της Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου στεγάζεται σε χώρο που μας 
παραχωρήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, στο κτίριο της Παλιάς Νομαρχίας που τώρα στεγάζεται η 
Περιφέρεια Κρήτης και οι υπηρεσίες της Π.Ε. Λασιθίου.

 Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό , σε συνέχεια του από 30-01-2019 ηλεκτρονικού 
μηνύματος , μετά από τη σύσκεψη προέδρων που είχε προηγηθεί με καταγραφή των αναγκών σε 
προσωπικό και εξοπλισμό. Ζητήσαμε: 2 ΠΕ Μηχανικών, 1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, 1 ΤΕ Διοικητικού 
και 1 ΔΕ. Επίσης στείλαμε και ανάγκες σε υλικοτεχνική υποδομή (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 337/08-02-2019).

Γ. Παρεμβάσεις

 Ανοιχτή επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Βασίλη Λαμπρινό με θέμα  «Πολιτιστικό και συνεδριακό 
κέντρο Ηρακλείου» Η επιστολή αναφέρει: «…Το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ με το θεσμικό ρόλο του τεχνικού 
συμβούλου που του έχει αναθέσει η Πολιτεία, παρακολουθούσε και παρακολουθεί στενά το ΠΣΚΗ, δεδομένου ότι αποτελεί το 
μεγαλύτερο οικοδομικό έργο στην Κρήτη. Το ίδιο, στις αλλεπάλληλες ενασχολήσεις των Οργάνων του με το Πολιτιστικό, έκφραζε 
ισχυρές αιτιάσεις για τη νομιμότητα και την ποιότητα των διαδικασιών και των εργασιών, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από τα 
ευρήματα των Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων. Ως αποτέλεσμα, ενεργώντας με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον αλλά και την 
προφύλαξη του κύρους του ως Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας, απέσυρε από τα σχετικά γνωμοδοτικά όργανα του έργου τους 
εκπροσώπους του (από την Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση, αρχικά, και στην συνέχεια από το Τεχνικό Συμβούλιο της ΔΕΠΤΑΗ). 
…σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (24/9/2018), η δημοτική αρχή ακύρωσε και επιπλέον απαξίωσε πλήρως τον 
ρόλο της Επιτροπής Παρακολούθησης, επειδή η ΕΠ με σχετική απόφασή της έκφρασε τις τεκμηριωμένες αντιρρήσεις της για τον υπό 
έγκριση πίνακα νέων εργασιών του ΠΣΚΗ. Η αντιθεσμική, αντιδεοντολογική και απαξιωτική συμπεριφορά των δημοτικών 
υπευθύνων οδήγησε τους συναδέλφους μηχανικούς του ΤΕΕ.ΤΑΚ, Χαρά Τριαματάκη, πρόεδρο της ΕΠ, Ζαχαρία Ασσαριωτάκη, μέλος 
και Κώστα Ξυλούρη, μέλος, να παραιτηθούν πάραυτα. Η Δ.Ε. του ΤΕΕ.ΤΑΚ κατά την τακτική της συνεδρίαση στις 01-11-2018 αφού 
κάλεσε τη Διοίκηση της ΔΕΠΤΑΗ και όλα τα μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ μηχανικούς μέλη της ΕΠ, συζήτησε διεξοδικά το θέμα, όπου 
παρατέθηκαν όλες οι απόψεις, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να σας αποστείλει την παρούσα επιστολή επισημαίνοντας ότι : Θεωρεί 
απόλυτα επιβεβλημένη και ορθή την παραίτησή τους, προκειμένου να προφυλαχθεί το κύρος τους ως μηχανικοί, αλλά προπαντός 
για να τηρηθεί η δεοντολογία που επιβάλλει στην δημοτική αρχή να λαμβάνει υπόψη της τη γνώμη των θεσμοθετημένων οργάνων 
όπως  η ΕΠ, σε κάθε περίπτωση δε να μην απαξιώνει το ρόλο τους. Η σωστή λειτουργία οργάνων συμβουλευτικού χαρακτήρα, όπως 
η ΕΠ συμβάλλει στην καλή εκτέλεση και λειτουργία των έργων και άρα στο δημόσιο συμφέρον. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ εκφράζει τη θέση του για 
το μεγαλύτερο οικοδομικό έργο στην Κρήτη, ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται από το νομικό 

πλαίσιο και να αποδοθεί στην κοινωνία του Ηρακλείου και της Κρήτης.» (α.π. οικ. 4323/23-11-2018).
 Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη με θέμα «Δυνατότητα 

πρόσβασης και προβολής των δηλώσεων αυθαιρέτων κατασκευών του Ν. 4494/2017, όλων των 
συμμετεχόντων μηχανικών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΤΕΕ». Η επιστολή αναφέρεται στη μη 
ενεργοποίηση, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δήλωσης των αυθαιρέτων, της δυνατότητας ελέγχου και 
γενικότερης εποπτείας μιας δήλωσης από το μηχανικό που έχει εισαχθεί ως συμμετέχων από τον 
διαχειριστή της δήλωσης (α.π. οικ. 2416/4-12-2018).

 Επιστολή προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με θέμα «Προβολή της δραστηριότητας του ΤΕΕ/ΤΑΚ 
στο διαδικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης». (α.π. 2307/4-12-2018).

 Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο Δήμο Ηρακλείου στο οποίο αναφέρουμε: «Σε συνέχεια του από 
04.12.2018 ηλεκτρονικού μηνύματος σας για την αποστολή της διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου για 
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την εκπόνηση της μελέτης: «Αναθεώρηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Παλιάς Πόλης»    διαπιστώθηκε ότι στην 
19.3  τα κριτήρια  που τίθενται οδηγούν σε "φωτογραφική" διάταξη.  Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε 
για την επανεξέταση του θέματος προκειμένου να αποσταλεί εκπρόσωπος μας.». Ο Δήμος Ηρακλείου 
επανήλθε με τροποποίηση των διατάξεων και αποστείλαμε εκπροσώπους.

 Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο Δήμο Ηρακλείου στο οποίο αναφέρουμε: «Σε συνέχεια του από 
04.12.2018 ηλεκτρονικού μηνύματος σας για την αποστολή της περιληπτικής διακήρυξης για την  «Παροχή 
υπηρεσιών συμβουλών για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου 
Ηρακλείου»  διαπιστώθηκε ότι στην Παρ 2.2.6 οι προϋποθέσεις που τίθενται οδηγούν σε "φωτογραφική" 
διάταξη.  Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για την επανεξέταση του θέματος προκειμένου να 
αποσταλεί εκπρόσωπος μας.».

 Επιστολή προς το Περιφερειακό Συμβούλιο στα πλαίσια της διαβούλευσης της ΣΜΠΕ του ΕΣΧΑΣΕ με θέμα 
«Απόψεις για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής 
Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) του Επενδυτικού Σχεδίου «ΕLOUNDAHILLS» της εταιρείας 
MIRUMHELLAS A.E., στην περιοχή «Πλευρά» του Δήμου Αγίου Νικολάου στην Π.Ε. Λασιθίου Περιφέρειας 
Κρήτης. ». Η επιστολή καταλήγει «Συνοψίζοντας , καλούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο να δεχτεί τα σημεία που θέτουμε και 
να τα συμπεριλάβει στη γνωμοδότηση του προς την αρμόδια Υπηρεσία και βέβαια να καλέσει την ιδιοκτήτρια εταιρεία να τα 
επανεξετάσει ουσιαστικά , να επανέλθει με ουσιαστικό διάλογο με την τοπική κοινωνία προκειμένου το όποιο αποτέλεσμα να έχει 

πραγματικά ένα θετικό πρόσημο για την τοπική κοινωνία και για την Κρήτη.» (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 2615/27-12-2018).

 Επιστολή προς την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με 
θέμα «Ορισμός Εκπροσώπου ΤΕΕ/ΤΑΚ για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο : ‘Υποβολή 

πρότασης για τη διαμόρφωση χώρων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης’». Η επιστολή 
καταλήγει «Σε συνέχεια του από 351-ΕΞ /27.12.2018 εγγράφου σας (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 2631/2018) για τον ορισμό εκπροσώπου μας ως 
μέλος επιτροπής διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Υποβολή πρότασης για τη διαμόρφωση 
χώρων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης» Ηρακλείου» διαπιστώθηκε ότι βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας οι προϋποθέσεις που τίθενται και τα κριτήρια επιλογής αναδόχου οδηγούν σε "φωτογραφικές" διατάξεις. Κατόπιν των 

παραπάνω παρακαλούμε για την επανεξέταση του θέματος προκειμένου να αποσταλεί εκπρόσωπος μας». (α.π. 2631 ΤΕΕ/ΤΑΚ 
π.ε./10-01-2019).

 Επιστολή προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης με θέμα «Παρατηρήσεις επί της διαδικασίας λήψης απόφασης στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης». Η επιστολή στάλθηκε στις 18/1/2019, έχει ως αντικείμενο παρατηρήσεις επί της 
προκήρυξης για παροχή υπηρεσιών συμβούλου στη Δ/ση τεχνικών έργων του Π.Κ.  και καταλήγει «από τα 
παραπάνω προκύπτει ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν είναι η ενδεδειγμένη, δε συνάδει με τη νομοθεσία περί δημοσίων 
έργων και σας προτείνουμε, να επαναφέρετε το θέμα στο Τεχνικό Συμβούλιο με οποιαδήποτε νεότερα στοιχεία έχουν προκύψει 

προς επανεξέταση». (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 138/18-01-2019).

 Επιστολή προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με θέμα «Καθυστέρηση εγγραφής νέων 
μηχανικών στον ΕΦΚΑ». Η επιστολή στάλθηκε με αρ. πρωτ. 2613 π.ε. στις 25/1/2019 και καταλήγει: «Κατόπιν 
όλων όσων σας εκθέσαμε, θα θέλαμε να επιταχύνετε τη διαδικασία εγγραφής νέων μηχανικών στον ΕΦΚΑ, έτσι ώστε να μπορούν οι 
νέοι συνάδελφοι να εργάζονται όντας καλυμμένοι ασφαλιστικά από τη στιγμή που θα κάνουν έναρξη επαγγέλματος και θα 
αποστείλουν στο φορέα σας τα σχετικά έγγραφα».

 Επιστολή – ανταπάντηση του ΤΕΕ/ΤΑΚ προς το ΤΜΕΔΕ σχετικά με την επιστολή που είχε αποστείλει στις 
22/11/2018 και αφορούσε σε αίτημα για επίσπευση της δημιουργίας μηχανισμού έκδοσης Εγγυητικών 
Επιστολών από το ΤΜΕΔΕ για Έργα Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ (2014 – 2020). Η νέα επιστολή στάλθηκε με 
αρ. πρωτ. 2345 στις 17-/12/2018 και ζητούσε άμεσες λύσεις ως προς τα ζητήματα που τέθηκαν στην πρώτη 
επιστολή. 

 Επιστολή – ανταπάντηση του ΤΕΕ/ΤΑΚ προς το ΤΜΕΔΕ σχετικά με την επιστολή που είχε αποστείλει στις 
6/11/2018 και αφορούσε σε αύξηση του ποσού της προμήθειας των εγγυητικών επιστολών στο ΤΜΕΔΕ. Η 
νέα επιστολή στάλθηκε στις 22/01/2019 και ζητούσε συγκεκριμένες απαντήσεις ως προς τα ζητήματα που 
τέθηκαν στην πρώτη επιστολή. 

 Επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη με θέμα «Αποζημίωση Εκπροσώπων 
ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων». Η επιστολή στάλθηκε στις 17/1/2019 
με αρ. πρωτ. οικ. 131 και καταλήγει: «Κατόπιν των 
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παραπάνω και  έχοντας υπ’ όψη τα σχετικά προαναφερόμενα, παρακαλούμε όπως προβείτε, ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός για 
ζητήματα υποδομών και για θέματα που άπτονται ζητημάτων του κλάδου των Μηχανικών, στην υπογραφή των απαιτούμενων 
υπουργικών αποφάσεων προκειμένου να ρυθμιστεί το ζήτημα του ορισμού και η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης των 

εκπροσώπων του ΤΕΕ σε κάθε είδους συλλογικό όργανο».
 Επιστολή προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με αρ. πρωτ. οικ. 240 στις 28/1/2019 με θέμα 

«Δυσλειτουργίες διαχείρισης και λειτουργίας Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας». Η επιστολή αναφέρει μεταξύ 
άλλων: …«Από τα παραπάνω  γίνεται φανερό ότι ο Κώδικας ΕΔΔΗΕ παραμένει ένα δυσλειτουργικό και κενό θεσμικό 
κατασκεύασμα, αφού δεν έχει εκδοθεί η πλειονότητα των εγχειριδίων που απαιτούνται για την εφαρμογή του. Ειδική μνεία πρέπει 
να γίνει στην μη έκδοση των εξαιρετικά σημαντικών Εγχειριδίων Πρόσβασης και Ποιότητας Υπηρεσιών, τα οποία σχετίζονται με την 
ποιότητα και την ασφάλεια της ηλεκτρικής ενέργειας που οφείλεται να παρέχονται στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, 
αφενός, και αφετέρου, αποτελούν αναγκαίες τεχνικές οδηγίες για την αποτελεσματική εκπόνηση των μελετών και την κατασκευή 
έργων που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά δίκτυα και τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, από τους μηχανικούς που έχουν τα αντίστοιχα 

επαγγελματικά δικαιώματα.».
 Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών με θέμα «Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές 

διαγωνισμών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και σε συμβούλια». Η επιστολή στάλθηκε στις 
29/1/2019 με αρ. πρωτ. οικ.231 και καταλήγει: «Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαιτούμενες 
ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας προκειμένου να ρυθμιστεί το ζήτημα  του ορισμού και της διαδικασίας καταβολής της 
αποζημίωσης των ιδιωτών – μελών των συλλογικών οργάνων  οριστικά και όχι μόνο σε ετήσια βάση στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

αλλά και στους ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα». 
 Επιστολή προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με θέμα «Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές 

διαγωνισμών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων». Η επιστολή καταλήγει: «παρακαλούμε αφ’ ενός όπως 
προβείτε, στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ρυθμιστεί το ζήτημα  της καταβολής της αποζημίωσης των ιδιωτών - μελών 
των συλλογικών οργάνων και αφ΄εταίρου όπως συστηματικά προβαίνετε εγκαίρως, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, σε κάθε 
απαιτούμενη ενέργεια, κατά τα πρότυπα και της ως άνω απόφασης, για την καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων  των 
εκπροσώπων μας σε όλες τις επιτροπές ώστε να τηρηθεί η νομιμότητα και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία Συμβουλίων 
και Επιτροπών, όπου συμμετέχουν οι εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε. Συγκεκριμένα, σας ζητούμε όπως εξετάσετε και διεκπεραιώσετε τις 
καταβολές των αποζημιώσεων για τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε επιτροπές διαγωνισμών για σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων και δεν έχουν ακόμα αποζημιωθεί για το έτος 2017, βάσει και της υπ’αριθμ.  25729 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ  

514/Υ.Ο.Δ.Δ./18.10.2017) ». (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 330/07-02-2019).

 Επιστολή προς το Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό με θέμα «Αίτημα για αναγνώριση του 5ου έτους των 
Πολυτεχνικών Σχολών ως Μεταπτυχιακό σύμφωνα με το ΦΕΚ 3987/Β/14-09-2018 και άλλα θέματα 
διπλωματούχων μηχανικών στην εκπαίδευση. (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 339/08-02-2019).

 Επιστολή προς τον Αν. Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Νεκτάριο Σαντορινιό με θέμα «Στήριξη 
από το ΤΕΕ/ΤΑΚ αιτήματος των κατοίκων της Κάσου για αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων 
ακτοπλοϊκής σύνδεσης Κρήτης – Κάσου», (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ οικ. 366/12.02.19).

 Σύνταξη υπομνήματος προς τον Πρωθυπουργό και τους βουλευτές του Νομού Ηρακλείου με θέμα 
«Υπόμνημα με ζητήματα των μηχανικών». Το υπόμνημα στάλθηκε στις 13/2/2019, κατόπιν συνάντησης με 
τους βουλευτές.

 Επιστολή προς τον Ο.Λ.Η. Α.Ε. με θέμα «Τροποποίηση όρων συμμετοχής σε πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος του Ο.Λ.Η. Α.Ε. ». Η επιστολή αναφέρει: « Έχετε αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Λιμένος τη 
με αρ. πρωτ. 838/08-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών αποτύπωσης περιβάλλοντος χώρου 
και κτιρίου επιβατικού σταθμού https://portheraklion.gr/images/19PROC004435836.pdf . Με έκπληξη διαβάσαμε στην παράγραφο 
4 που περιγράφετε το περιεχόμενο της προσφοράς να ζητείται αντίγραφο ''Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού'' και όχι και Δίπλωμα 
Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού. Σύμφωνα  με την κείμενη νομοθεσία έπρεπε να ζητείται Πτυχίο Μελετητή Δημοσίων Έργων 
στην κατηγορία 16  Τοπογραφικών Μελετών διότι πρόκειται για τοπογραφική μελέτη. Θεωρούμε ότι το παραπάνω έγινε εκ 

παραδρομής και παρακαλούμε όπως προβείτε στη διόρθωσή του.». (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 371/143-02-2019).

 Επιστολή προς τις Υπηρεσίες της Ανατολικής Κρήτης με θέμα «Ομαλή λειτουργία επιτροπών διαγωνισμών 
για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων». Η επιστολή μεταξύ άλλων αναφέρει: …« Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο 
μέλη των επιτροπών να μην ενημερώνονται έγκαιρα ή και καθόλου για την ημερομηνία συνεδρίασής τους με αποτέλεσμα συχνά 
οι αποφάσεις να λαμβάνονται αποκλειστικά από τον πρόεδρο (!) ή μία μικρή μειοψηφία μελών και στη συνέχεια να καλούνται 
εκβιαστικά οι συνάδελφοι να επικυρώνουν αποφάσεις που λήφθηκαν χωρίς τη δική τους συμμετοχή στη διαδικασία. Είναι 
προφανές ότι εκτός από κατάφορα παράνομη, η πρακτική αυτή απαξιώνει την έννοια της επιτροπής αμαυρώνοντας τη διαφάνεια 
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των διαγωνισμών καθώς αφήνει περιθώριο για κατάχρηση εξουσίας εις βάρος των διαγωνιζομένων αλλά και των ίδιων των φορέων 
και κατ’ επέκταση των πολιτών. Επιπλέον, τα μέλη των επιτροπών έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να ενημερώνονται ώστε να 
εκπονούν τα καθήκοντά τους. Με το σκεπτικό αυτό, το ΤΕΕ ΤΑΚ καλεί τους φορείς που προκηρύσσουν διαγωνισμούς να ελέγχουν για 
την τήρηση των προβλεπομένων καθώς είναι εκείνοι κύριοι των έργων και επομένως υπεύθυνοι για την εξασφάλιση μίας εύρυθμης 

και νόμιμης διαδικασίας.». (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 384/14-02-2019).

 Επιστολή προς τις Υπηρεσίες της Ανατολικής Κρήτης με θέμα «Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές 
διαγωνισμών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων». Η επιστολή μεταξύ άλλων αναφέρει: «Να καταβάλλετε 
τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις των εκπροσώπων μας (βάσει και της 2/17140/0022ΦΕΚ192/08.05.2007 ΚΥΑ) που συμμετέχουν 
στις επιτροπές για την  Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών, καθώς 
παρά την ύπαρξη ρητών νομοθετικών διατάξεων που επιβάλλουν την καταβολή της ως άνω αποζημίωσης, οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ 
στις παραπάνω αναφερόμενες επιτροπές, όπως μας ενημερώνουν δεν λαμβάνουν πάντα την προβλεπόμενη νόμιμη αποζημίωση. 
Επιπλέον, θα θέλαμε να επισημάνουμε πως όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει απρόσκοπτα να εφαρμόζουν τις ως άνω 
αναφερόμενες διατάξεις και να καταβάλλουν τις αποζημιώσεις στους εκπροσώπους μας, καθώς παρατηρείται το φαινόμενο κάποιες 
υπηρεσίες να είναι συνεπείς ως προς τα οφειλόμενα ( για παράδειγμα η Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 

που είναι σταθερά συνεπής) και άλλες όχι. » (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 387/14-02-2019).

 Επιστολή προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης με θέμα «Τροποποίηση όρων συμμετοχής σε διακήρυξη συνοπτικού 
διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης». Η επιστολή στάλθηκε με αρ. πρωτ. 392 στις 
15/2/2019 και καταλήγει: «Συζητώντας το θέμα στην τακτική συνεδρίαση της  Δ.Ε. στις 7/2/2019 αποφασίστηκε να σας σταλεί 
η παρούσα επιστολή προκειμένου να επανεξετάσετε άμεσα το ζήτημα και να προβείτε στην απαραίτητη διόρθωσή του, θεωρώντας 
ότι προσδιορίστηκαν εκ παραδρομής λανθασμένα οι συγκεκριμένες τάξεις μελετητικών πτυχίων από την τεχνική υπηρεσία του 

Πανεπιστημίου Κρήτης».

Δ. Κεντρικό ΤΕΕ

 Συμμετοχή της Προέδρου στη σύσκεψη προέδρων στις 25/1/2019. Έγινε ενημέρωση σχετικά με τα θέματα 
που έχουν απασχολήσει το τμήμα.

Ε. Συναντήσεις

 Συνάντηση – συζήτηση για τη λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου με τους: κ. Ν. Κόπακα, 
προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου, κ. Άρη Ροζάκη, Πρόεδρο Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, κ. 
Μανώλη Αλιφιεράκη, Πρόεδρο Δ.Σ. Επιμελητηρίου Ηρακλείου, κ. Χαράλαμπο Καρπαθάκη, Πρόεδρο Δικαστικών 

Επιμελητών, κ. Ειρήνη Χατζάκη, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης, κ. Στυλιανή Αρχοντάκη, 
Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας & Χωροταξικού Σχεδιασμού - Καταγραφής κι Αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας Δήμου Ηρακλείου, 
κ. Εβίτα Καρουζάκη, μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου . Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 
15/11/2018 και εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΑΚ συμμετείχαν η πρόεδρος της Δ.Ε. και το μέλος της Δ.Ε. Κώστας 
Μπάκιντας.

 Πραγματοποιήθηκε στις 2/2/2019 συνάντηση της Δ.Ε. και του προεδρείου της "Α" με τους βουλευτές του 
νομού. Στη συνάντηση, η οποία έγινε σε πολύ καλό κλίμα, συζητήθηκαν αφενός θέματα που αφορούν στην 
καθημερινότητα των μηχανικών (ασφαλιστικό, εισφορές και λοιπά ζητήματα ΕΦΚΑ, νόμος αυθαιρέτων, 
κτηματολόγιο, υποστελέχωση τοπικών υπηρεσιών κλπ.) και αφετέρου θέματα στα οποία 
δραστηριοποιούνται οι συνάδελφοι μηχανικοί (έργα που υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν στο 
νομό Ηρακλείου και στην Κρήτη γενικότερα,). Στα πλαίσια του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που επιδείχθηκε 
από τους βουλευτές για πιο τακτική ενημέρωσή τους και διαρκούς συνεργασίας με το τοπικό τμήμα του ΤΕΕ 
προτάθηκε η συχνή ενημέρωση επί τεχνικών ζητημάτων και θεμάτων των μηχανικών με βάση 
συγκεκριμένες θεματικές ενότητες και η σύνταξη σχετικού υπομνήματος στο οποίο θα περιέχονται οι 
επισημάνσεις που τέθηκαν στη συνάντηση του Σαββάτου 2 Φεβρουαρίου. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι 
βουλευτές Ηγουμενίδης Νικόλαος, Δανέλλης Σπυρίδων και εκπρόσωπος του βουλευτή Κεγκέρογλου 
Βασίλειου ενώ οι βουλευτές Σωκράτης Βαρδάκης 
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και Ιωάννης Μιχελογιαννάκης κατόπιν κωλύματος το οποίο αντιμετώπιζαν επικοινώνησαν με την Πρόεδρο 
της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ και ζήτησαν να ενημερωθούν μέσω του υπομνήματος που θα συνταχθεί.

 Πραγματοποιήθηκε στις 13-02-2019 συνάντηση με τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης με 
θέμα την ανάθεση παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ 
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», με τη διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 
(Ανοικτή Διαδικασία). Στη συνάντηση συμμετείχε η πρόεδρος της Δ.Ε.

ΣΤ. Μόνιμες Επιτροπές

 Στάλθηκαν από τη Δ.Ε. προς εξέταση τα παρακάτω θέματα (συγκεντρωτικά):

- ΜΕ 6: Μόνιμη Επιτροπή Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Έργων & Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού
1. Οδική ασφάλεια , όπως τέθηκε εκτός Η.Δ. κατά τη συνεδρίαση της Δ.Ε στις 18-01-2018.
2. Διοργάνωση εσπερίδας ΒΟΑΚ στο Λασίθι αλλά και στο Ηράκλειο . Αναμένουμε τις εξελίξεις .
3. ΒΟΑΚ 

- 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 εκδήλωσης με θέμα «Δημόσια Έργα – μελέτες και προμήθειες».
3. Διακήρυξη υπ. αρ. 62 της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Κρήτης για την επιλογή αναδόχου για την 

παροχή υπηρεσίας για το έργο «Ειδικό Αναπτυξιακό Σχέδιο Δήμου Μινώα Πεδιάδος»
4. Γνωμοδότηση σχετικά με την εκτέλεση της '' Προμήθειας και εγκατάστασης κουφωμάτων στα τμήματα 

Φυσικής και Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο''.

- ΜΕ 8 : Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος ,Βιομηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας & Νέων Τεχνολογιών
1. 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 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. Εξέταση 
του θέματος προκειμένου να συμμετέχει το ΤΕΕ/ΤΑΚ στη διαβούλευση.

2. Υδρογονάνθρακες
3. Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), όπως 

ανακοινώθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.opengov.gr/minenv/?p=9704 .

- ΜΕ 4: Μόνιμη Επιτροπή Ιδιωτικών Έργων & Κατασκευών, Ασφάλειας & Υγείας στην 
Εργασία/Πολιτικής Προστασίας   

Με αφορμή τις πυρκαγιές στην ανατολική Αττική να εξεταστούν οι αντίστοιχες συνθήκες στην Ανατολική 
Κρήτη.

6

http://www.opengov.gr/minenv/wp-content/uploads/downloads/2018/11/NECP_131118_final.pdf
http://www.opengov.gr/minenv/wp-content/uploads/downloads/2018/11/NECP_131118_final.pdf
http://www.opengov.gr/minenv/wp-content/uploads/downloads/2018/11/NECP_131118_final.pdf
http://www.opengov.gr/minenv/wp-content/uploads/downloads/2018/11/NECP_131118_final.pdf
http://www.opengov.gr/minenv/wp-content/uploads/downloads/2018/11/NECP_131118_final.pdf
http://www.opengov.gr/minenv/wp-content/uploads/downloads/2018/11/NECP_131118_final.pdf
http://www.opengov.gr/minenv/wp-content/uploads/downloads/2018/11/NECP_131118_final.pdf
http://www.opengov.gr/minenv/wp-content/uploads/downloads/2018/11/NECP_131118_final.pdf
http://www.opengov.gr/minenv/wp-content/uploads/downloads/2018/11/NECP_131118_final.pdf
http://www.opengov.gr/minenv/wp-content/uploads/downloads/2018/11/NECP_131118_final.pdf
http://www.opengov.gr/minenv/wp-content/uploads/downloads/2018/11/NECP_131118_final.pdf
http://www.opengov.gr/minenv/wp-content/uploads/downloads/2018/11/NECP_131118_final.pdf
http://www.opengov.gr/minenv/wp-content/uploads/downloads/2018/11/NECP_131118_final.pdf
http://www.opengov.gr/minenv/wp-content/uploads/downloads/2018/11/NECP_131118_final.pdf
http://www.opengov.gr/minenv/wp-content/uploads/downloads/2018/11/NECP_131118_final.pdf
http://www.opengov.gr/minenv/?p=9704


- ΜΕ 5 : Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξικού - Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
1. Εγκυρότητα πολεοδομικών μελετών – εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων και περιφερειακών 

πλαισίων κατά την έκδοση σχετικών διοικητικών πράξεων.
2. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του ΕΣΧΑΔΑ «Γούρνες 

Χερσονήσου».

- ΜΕ 7 : Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικής Δημόσιου Χώρου και Πολιτισμού
1. Εγκυρότητα πολεοδομικών μελετών – εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων και περιφερειακών 

πλαισίων κατά την έκδοση σχετικών διοικητικών πράξεων.
2. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του ΕΣΧΑΔΑ «Γούρνες Χερσονήσου».

Ζ. Εκδηλώσεις, Δράσεις

 Πραγματοποιήθηκε στις 15/12/2018 σεμινάριο φορολογίας για θέματα μηχανικών με εισηγητή τον κ. 
Βαγγέλη Π. Μιχελινάκη, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, Οικονομολόγο – Φοροτεχνικό, Συγγραφέα. 

 Πραγματοποιήθηκε στις 21/11/2018 εκδήλωση σε συνδιοργάνωση με το Οικονομικό Επιμελητήριο με θέμα 
«BrainDrain: Η μετανάστευση των Ελλήνων επιστημόνων» με κεντρικούς ομιλητές τους:  κ.Λόη (Θεολόγο) 
Λαμπριανίδη Γ.Γ. Ιδιωτικών Επενδύσεων Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και κ.Νεκτάριο 
Ταβερναράκη Πρόεδρο Δ.Σ. Ι.Τ.Ε. – Δ/ντη Κ.Δ. Ι.Τ.Ε. Για την εκδήλωση εκδόθηκε και σχετικό δελτίο τύπου.

 Παρουσίαση συλλογικού τόμου με τίτλο «Συν – ηχήσεις με το Δημήτρη Πικιώνη» – έκθεση αρχιτεκτονικού 
έργου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 30/11/2018 και για το βιβλίο μίλησαν οι: Παύλος Λέφας, 
αρχιτέκτων Παν. Πατρών, Αλέξιος Τζομπανάκης, αρχιτέκτων Πολυτεχνείου Κρήτης και επιμελητής της έκδοσης, 
Νίκος Σκουτέλης, αρχιτέκτων Πολυτεχνείου Κρήτης. Για την εκδήλωση εκδόθηκε και σχετικό δελτίο τύπου (α.π. 
οικ. 2340/21-11-2018).

 Ανέβηκε ξανά η παράσταση της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου 
‘’ΑΝΘΙΣΜΕΝΕΣ ΜΑΝΟΛΙΕΣ’’ του ΡΟΜΠΕΡΤ ΧΑΡΛΙΝΓΚ, απόδοση: Ερρίκος Μπελιές, 14-17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ώρα 
21:00 στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  αίθουσα Πειραματικού Θεάτρου, οργάνωση 
παραγωγής: Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου, συνδιοργάνωση: ΤΕΕ/ΤΑΚ.

 Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση των νέων αλλά και των παλιότερων συναδέλφων 
σχετικά με τη λειτουργία, την οργάνωση και τους τίτλους που φιλοξενεί η βιβλιοθήκη του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Η 
εκδήλωση διοργανώθηκε στο χώρο της βιβλιοθήκης στις 18/12/2018.

 Παρουσίαση του κουκλοθέατρου «ο Ψαροτρομάρας» στις 18/1/2019 στον Άγιο Νικόλαο και στις 19/1/2019 
στο Ηράκλειο, για τα παιδιά.

 Πραγματοποιήθηκε ανοικτή ενημέρωση – συζήτηση για θέματα του  Ν.4495/2017 την  Πέμπτη 20 
Δεκεμβρίου στο  Επιμελητήριο  Ηρακλείου όπου συζητήθηκαν και ερωτήματα που είχαν τεθεί  από 
συναδέλφους προς  την  αρμόδια επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΑΚ καθώς και ο νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών 
αδειών. Η Πρόεδρος της Δ.Ε. Ειρήνη Βρέντζου απεύθυνε χαιρετισμό ενώ ανέπτυξαν εισηγήσεις οι:  
Κώστας Μπάκιντας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός και μέλος της Δ.Ε.
Αντώνης Μαυρογιάννης, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος της Αντιπροσωπείας και Προϊστάμενος του τμήματος 
αυθαιρέτων της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ηρακλείου.
Κική Κοιλάδη, Αρχιτέκτονας, Προϊσταμένη του τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
Κωνσταντίνος Χαμηλοθώρης , Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός και αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος 
Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου.

Τέλος παρουσίασαν παραδείγματα τα μέλη της ομάδας εργασίας Βάλια Πετράκη, Αρχιτέκτονας και Παντελής 
Μοχιανάκης, Πολιτικός Μηχανικός.  
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 Οργανώθηκε από το ΤΕΕ/ΤΑΚ σε συνεργασία με την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης (Ε.Φ.Ε.Κ.) 
κύκλος σεμιναρίων φωτογραφίας. Η έναρξη των σεμιναρίων έγινε στις 12/1/2019. Το σεμινάριο , που είναι 
σε εξέλιξη οργάνωσε και επιμελείται η Μαρία Βασιλάκη, Μηχανολόγος Μηχανικός μέλος της 
Αντιπροσωπείας.

 Οργανώθηκε από το ΤΕΕ/ΤΑΚ εσπερίδα με θέμα «Νέα Επιστημονικά, Τεχνικά και Επιχειρησιακά δεδομένα 
από πρόσφατες καταστροφές σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο» στις 22/1/2019 με κύριο ομιλητή το Δρ. 
Ευθύμιο Λέκκα.

 Πραγματοποιήθηκαν Ενημερωτικές – Εκπαιδευτικές συναντήσεις για το Πληροφοριακό Σύστημα e-adeies 
και την Ηλεκτρονική Έκδοση Οικοδομικών Αδειών. Την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκαν 
δύο ενημερωτικές – εκπαιδευτικές συναντήσεις: Στις 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
αποκλειστικά για τα στελέχη των Τμημάτων των Υπηρεσιών Δόμησης στην Ανατολική Κρήτη. Η συνάντηση 
έγινε στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ηρακλείου (Πλατεία Δασκαλογιάννη, Ηράκλειο). Στις 19.00 
πραγματοποιήθηκε ανοιχτή εκδήλωση για τους συναδέλφους μηχανικούς στο Ηράκλειο στο Πειραματικό 
Θέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Ηρακλείου (Λ. Πλαστήρα 10, Ηράκλειο). Την Παρασκευή 1 
Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Λασιθίου στις 
11.00 π.μ. ανοικτή εκδήλωση με το ίδιο θέμα. Κεντρικοί ομιλητές στις παραπάνω συναντήσεις – εκδηλώσεις 
ήταν τα στελέχη του ΤΕΕ 
κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας ΤΕΕ και
κ. Κλεοπάτρα Δήμα, Αρχιτέκτων Μηχανικός. 
Έγινε παρουσίαση του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης των Οικοδομικών Αδειών καθώς και ζητημάτων 
που χρήζουν τροποποιήσεων και βελτιώσεων. 
Ακολούθησε κοπή της πίτας για τους συναδέλφους του Ν.Λασιθίου.

 Πραγματοποιήθηκε στις 9/2/2019 ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ) για την 
Ενεργειακή Απόδοση και «Ενεργειακοί Έλεγχοι του Ν. 4342/2015». Την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
με μεγάλη επιτυχία οργάνωσε η Μαρία Βασιλάκη, Μηχανολόγος Μηχανικός μέλος της Αντιπροσωπείας και 
μέλος της μόνιμης επιτροπής Περιβάλλοντος.

 Πραγματοποιήθηκε στις 12/2/2019 ημερίδα με θέματα «Νέα ΤΟΤΕΕ Υαλοπινάκων, Νέος κανονισμός 
πυροπροστασίας, Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον, Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Εφαρμογές, Τελευταίες 
εξελίξεις στην τεχνολογία υαλοπινάκων». Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το ΤΕΕ/ΤΑΚ, την ΠΟΕΒΥ και τον 
Πανελλήνιο Σύλλογο Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών.

 Πραγματοποιήθηκε στις 15/2/2019 ανοιχτή εκδήλωση – συζήτηση στη Σητεία για τη διαδικασία ρύθμισης 
αυθαιρέτων σύμφωνα με το Ν.4495/2017. 
Στην εκδήλωση απεύθυνε χαιρετισμό η πρόεδρος της Δ.Ε. Ειρήνη Βρέντζου ενώ ανέπτυξαν εισηγήσεις οι:  
Κώστας Μπάκιντας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός και μέλος της Δ.Ε.
Αντώνης Μαυρογιάννης, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος της Αντιπροσωπείας και Προϊστάμενος του τμήματος 
αυθαιρέτων της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ηρακλείου.
Κική Κοιλάδη, Αρχιτέκτονας, Προϊσταμένη του τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
Επίσης παρουσίασαν παραδείγματα τα μέλη της ομάδας εργασίας Βάλια Πετράκη, Αρχιτέκτονας και Παντελής 
Μοχιανάκης, Πολιτικός Μηχανικός.  Τέλος απεύθυνε χαιρετισμό ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου 
Γιώργος Καφφετζάκης. 
Η ίδια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε και στις 16/2/2019 στην Ιεράπετρα. Οι παραπάνω εκδηλώσεις είχαν 
πολύ μεγάλη επιτυχία.

 Το βράδυ της Παρασκευής 8 Φεβρουαρίου 2019 διοργανώθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
συνοδεία μουσικής, ποτού και κερασμάτων στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα 
ζεστό και κεφάτο με μεγάλη προσέλευση μηχανικών όλων των ειδικοτήτων και ηλικιών. Η εκδήλωση 
αποτέλεσε μία ευχάριστη αφορμή συνάντησης με γιορτινή διάθεση υπό τη μουσική του DJ Willie Brown, 
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ενώ δεν έλειψε ο χορός μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Την εκδήλωση οργάνωσε και επιμελήθηκε ο 
Μιχάλης Βασιλείου μέλος της Δ.Ε.

Η. Συμμετοχή, Παρέμβαση σε Εκδηλώσεις, Δράσεις

 Συμμετοχή της προέδρου Ειρήνης Βρέντζου και παρέμβαση στην 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020, που πραγματοποιήθηκε την 
Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018. 

 Συμμετοχή και παρέμβαση της προέδρου στην ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Έρευνες και εκμετάλλευση 
υδρογονανθράκων στην Κρήτη: ποιες είναι οι συνέπειες;» που διοργανώθηκε από την Greenpeace στις 
18/11/2018. 

 Συμμετοχή - συνδιοργάνωση εκδήλωσης – εσπερίδας με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία και στην 
κοινωνία». Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε με ΟΣΕΤΕΕ-ΕΚΗ-ΣΤΥΕ και πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2018. 
Χαιρετισμό απεύθυνε εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΑΚ ο γενικός γραμματέας της Δ.Ε. Δημήτρης Ρομπογιαννάκης.

 Συμμετοχή της προέδρου στο συνέδριο με τίτλο «Οι γεωγραφικές ενδείξεις ως πνευματική ιδιοκτησία της ΕΕ 
και η συμβολή τους στην ανάπτυξη των περιφερειών» που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης στις 
4/12/2018. 

 Συμμετοχή της προέδρου στην  ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Η πορεία και οι προοπτικές του 
ασφαλιστικού συστήματος» με κεντρικό ομιλητή τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο στις 4/12/2018. Έγινε παρέμβαση με αναφορά σε 
θέματα που απασχολούν τους μηχανικούς.

 Συμμετοχή και παρέμβαση της προέδρου στην 1η Συνάντηση Δικτύου Φορέων Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Αγίου Νικολάου στις 10/12/2018 στο Εμπορικό Επιμελητήριο του Αγίου Νικολάου. 

 Συμμετοχή της προέδρου και χαιρετισμός στην εσπερίδα που διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο 
Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης και το Ινστιτούτο 
Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ) και πραγματοποιήθηκε στις 11/12/2018.  

 Παρακολούθηση παρουσίασης βιβλίου του Διδάκτορος Μηχανικής Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου του 
Βερολίνου κ. Αδαμάντιου Σκορδίλη με τίτλο «Τεχνολογίες Ανακύκλωσης Αποβλήτων». Η παρουσίαση 
πραγματοποιήθηκε από τις εκδόσεις Μπαρμπουνάκη και τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ. στις 17/12/2018 στο Πολύκεντρο 
Νεολαίας Δήμου Ηρακλείου. Συμμετείχε και έκανε παρέμβαση η πρόεδρος της Δ.Ε.

 Παρακολούθηση εκδήλωσης με θέμα «Αποκέντρωση, το αίτημα της ανάπτυξης. Ιδέες για την Ελλάδα, ιδέες 
για την Κρήτη». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Ηρακλείου τη Δευτέρα 17/12/2018. 
Παρευρέθηκε η πρόεδρος της Δ.Ε.

 Εγκαίνια του Κέντρου Έρευνας, Καινοτομίας και Ποιότητας των Πλαστικών Κρήτης ΑΒΕΕ στις εγκαταστάσεις 
της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου στις 21/12/2018. Παρευρέθηκε και έκανε παρέμβαση η πρόεδρος της 
Δ.Ε.

 Παρουσία και παρέμβαση της προέδρου της Δ.Ε. στο Δημοτικό Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου στη 
συζήτηση για την Τροποποίηση του Εσωτερικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου την 
Παρασκευή 21- 12 στις 6.00 μμ.

 Παρακολούθηση 1ης Γιορτής Κρητικού Ποδοσφαίρου που συνδιοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και 
τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κρήτης στις 22/12/2018. Παρευρέθηκε η πρόεδρος της Δ.Ε.

 Παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε στις 27/12/2018 στα πλαίσια της διαβούλευσης της 
ΣΜΠΕ του ΕΣΧΑΣΕ με θέμα «Απόψεις για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του 
Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) του Επενδυτικού Σχεδίου 
«ΕLOUNDAHILLS» της εταιρείας MIRUMHELLAS A.E., στην περιοχή «Πλευρά» του Δήμου Αγίου Νικολάου 
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στην Π.Ε. Λασιθίου Περιφέρειας. Η παρέμβαση έγινε από την πρόεδρο της Δ.Ε. Ειρήνη Βρέντζου, ενώ το 
υπόμνημα που κατατέθηκε διαβάστηκε από τον πρόεδρο της Ν.Ε. Λασιθίου Γιώργο Καφφετζάκη.

 Παρουσία και παρέμβαση της προέδρου της Δ.Ε. στο Περιφερειακό Συμβουλίου στη συζήτηση για την 
Τροποποίηση του Εσωτερικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας στις 27-12-2019. Η παρέμβαση έγινε με 
επιτυχία καθώς τροποποιήθηκε ο οργανισμός σε θέματα που ζητήθηκαν.

 Συμμετοχή σε εσπερίδα που διοργανώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης σε συνεργασία με το 
ΓΕΩΤΕΕ – Παράρτημα Κρήτης με θέμα τους Δασικούς Χάρτες, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3/1/2019 στο 
Επιμελητήριο Ηρακλείου. Παρευρέθηκε και έκανε παρέμβαση η πρόεδρος της Δ.Ε.

 Συμμετοχή σε κεντρική ενημερωτική εκδήλωση στο ΕΒΕΑ Ηρακλείου με θέμα «Υποβολή δηλώσεων 
κτηματολογίου από 10-1-2019», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9/1/2019. Παρευρέθηκε και έκανε 
παρέμβαση η πρόεδρος της Δ.Ε.

 Συμμετοχή στην τελετή Αγιασμού των Υδάτων στις 6/1/2019. Παρευρέθηκε η πρόεδρος της Δ.Ε.
 Κοπή Πίτας του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στις 16 Ιανουαρίου 2019, παρουσία της προέδρου.
 Συμμετοχή της προέδρου στην εκδήλωση της Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «Γαλάζια Οικονομία στην Κρήτη» 

στις 18 Ιανουαρίου 2019.
 Συμμετοχή και παρέμβαση στο σεμινάριο που διοργανώθηκε από το Σ.Π.Μ.Ε./Τ.Α.Κ., στις 28-01-2019 για τις 

Μελέτες Στατικής Επάρκειας.
 Συμμετοχή  σε ενημερωτική εσπερίδα με θέμα: «Το Λασίθι στο Εθνικό Κτηματολόγιο, κατευθυντήριες 

οδηγίες για την ορθή δήλωση της ιδιοκτησίας σας καθώς και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από τον ανακριβή 
εντοπισμό του ακινήτου». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 30/1/2019 στη Σητεία και διοργανώθηκε 
από τον Επιστημονικό και Επαγγελματικό Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Σητείας. Στην εσπερίδα θα 
απεύθυνε  χαιρετισμό και τοποθετήθηκε η πρόεδρος της Δ.Ε. Παρευρέθηκαν επίσης ο Μανόλης 
Ρουκουνάκης Γεν. Γραμματέας της Ν.Ε. Λασιθίου και ο Φιλοκτήτης Βαρδάκης μέλος της Αντιπροσωπείας. 

Θ. Ομάδες Εργασίας

 Συνάντηση , παρουσία της προέδρου των «Ομάδων Έρευνας και Καταγραφής Πεδίου» και 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» την Παρασκευή 7/12/2018, στο ΤΕΕ/ΤΑΚ.  

 Επιστολή προς το Δήμο Ηρακλείου και τους Δήμαρχο κ. Βασίλη Λαμπρινό, Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη 
Αναστασάκη και Αντιδήμαρχο κ. Στέλλα Αρχοντάκη με θέμα ‘’Προγραμματική σύμβαση «Αναβάθμιση 
αξιόλογου οικιστικού και μνημειακού αποθέματος του Δήμου Ηρακλείου»’’ . Η επιστολή μεταξύ άλλων 
αναφέρει: « Η συστηματική έρευνα και επιστημονική αποδελτίωση όλου αυτού του όγκου εργασίας είχε ως 
αποτέλεσμα το έργο που ανέλαβαν οι συνάδελφοι να τους απασχολήσει πολύ περισσότερο από όσο 
υπολογίζεται στην αρχική σύμβαση. Με επαγγελματισμό και συνείδηση της σοβαρότητας του έργου, και 
δεδομένης της ρητής δέσμευσης εκ μέρους του Δήμου ότι η προγραμματική σύμβαση ήταν μόνο η αρχή, 
εργάστηκαν περισσότερο από το διπλάσιο προκειμένου να το φέρουν εις πέρας.Εκτιμώντας τον κόπο και την 
ευθύνη των συναδέλφων και θεωρώντας δεδομένη την καλή πίστη σχετικά με τις δεσμεύσεις ειδικά όταν 
αφορά σε τόσο κρίσιμα για τη ζωή και την ευημερία των πολιτών ζητήματα, ζητάμε τον επαναπροσδιορισμό 
της αμοιβής των συναδέλφων μηχανικών που εργάστηκαν στο έργο αυτό.» (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 386/14-02-2019)

Ι.Συνάδελφοι
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 Επιστολή – ενημέρωση προς συναδέλφους με θέμα «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή 
στα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ» για τις δύο περιφερειακές Ενότητες 
(Ηρακλείου – Λασιθίου) (12/11/2018). 

 Επιστολή προς συναδέλφους προκειμένου να δηλώσουν, εφόσον το επιθυμούν, να ενταχθούν σε κατάλογο 
ώστε να καλούνται ως δικαστικοί πραγματογνώμονες. Η κατάσταση των μελών του ΤΕΕ/ΤΑΚ που δήλωσαν 
διαθεσιμότητα στάλθηκε στη συνέχεια στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου (α.π. 2086/20-11-2018).

 Αποστολή πρόσκλησης – εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ για να συμμετάσχουν στις 
ομάδες μπάσκετ, ποδοσφαίρου και βόλλευ του τμήματος. Η αποστολή πραγματοποιήθηκε στις 20/12/2018 
και ακολούθησαν σχετικές υπενθυμίσεις.

 Συλλυπητήριο ψήφισμα της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ για την απώλεια της Ευαγγελίας Κουρτικάκη, Αγρονόμου – 
Τοπογράφου Μηχανικού.

 Συλλυπητήριο ψήφισμα της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ για την απώλεια του Ευάγγελου Ατζολετάκη, Αρχιτέκτονα 
Μηχανικού.

 Συλλυπητήριο ψήφισμα της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ για την απώλεια της Ρίτας Κυβερνητάκη Αρχιτέκτονα Μηχανικού. 

Κ. Πραγματογνωμοσύνες

 Από τις 13/11/2018 έως 17/12/2018 εκκαθαρίστηκαν 3 πραγματογνωμοσύνες.
 Από τις 18/12/2018 έως 14/2/2019 έγιναν 2 αιτήσεις.

Εσωτερική διανομή:
Μέλη Δ.Ε.
Μέλη Αντιπροσωπείας 
Μέλη Πειθαρχικού Συμβουλίου
Εκλεγμένοι στην κεντρική ‘’Α’’ μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
Σύλλογοι Μηχανικών
Εκπρόσωποι Παρατάξεων
Χρονολογικό Αρχείο
Ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ
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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 2018 

 
 
 

 Εισπράχθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος Ηρακλείου                                          52.805,77€              
      

 Εκδόθηκαν και εξοφλήθηκαν εντάλματα σειρά Α από  
       Νο 1 έως 15 & σειρά Β από 1 έως 108.                            58.652,58€ 

 
        

 

 Το υπόλοιπο της χρήσης 2017 ήταν                                    176.946,06€                          

 Yπόλοιπο  λογ/μου μισθοδοσίας ΕΑΠ                    0,00€    

 Υπόλοιπο χρήσης 2018        είναι                                                                                            171.099,25€  
 
Με βάση τα παραπάνω ο ισολογισμός της χρήσεως 2018 παρουσιάζει : 
 

ΧΡΕΩΣΗ 

Υπόλοιπο χρήσεως 2017                   176.946,06€ 
Έσοδα χρήσεως      2018                     52.805,77€ 
                     Σύνολο                                                                                                            229.751,83€ 

 
ΠΙΣΤΩΣΗ   

Έξοδα χρήσεως 2018                       58.652,58€ 
Υπόλοιπο χρήσεως 2018                                 171.099,25€ 

Σύνολο                                            229.751,83€ 
 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 31-12-2018 

Υπόλοιπο λογαριασμού 26029                               165.403,13€ 
Μείον ανεξόφλητες επιταγές Νο 54938420-1, 55093562-2, 55093578-9,  

55093579-7, 55093580-1, 55093581-9, 55093582-7                                                -      4.604,41€                                                                                                                        
 
  

      Υπόλοιπο λογ/μου 250078   (κοινό κεφάλαιο)                                                          +   10.300,53€ 
_______________________________________________________________________________ 

Σύνολο                                                                                                                               171.099,25€  

  
 
Ηράκλειο 7-2-2019                             

                                                              
 
 

      
                     H   ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε. 

 
       

            
 
                                                                                                                                           ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ 
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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

                Ηράκλειο 18-02-2019
                Σχετ.: οικ.1369,2281,οικ.2531/18

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
από 13-11-2018 έως 17-02-2019

στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας στις 18-02-2019

Η.Δ. της Δ.Ε. 22-11-2018:

1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις. 
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε. 
2. ΒΟΑΚ: Προτάσεις Τροποποίησης Χάραξης. 
Εισηγητές: Κώστας Μπάκιντας μέλος Δ.Ε. και Καφφετζάκης Γιώργος, Πρόεδρος Ν.Ε. Λασιθίου. 
3. Αποζημίωση εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών 

για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. 
Εισηγήτρια: Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε. 
4. Ενετικά Τείχη Ηρακλείου.
Εισηγήτρια: Εύα Κοκκινίδου, μέλος Δ.Ε.

Η.Δ. της Δ.Ε. 13-12-2018:

1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις. 
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε. 
2. Προϋπολογισμός ΤΕΕ/ΤΑΚ 2019 
Εισηγητής: Κώστας Μπάκιντας μέλος Δ.Ε. 
3. Δυσλειτουργίες διαχείρισης και λειτουργίας δικτύου 

Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
Εισηγητές: Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.  & Μπάμπης Κουτρούλης, Πρόεδρος Αντιπροσωπείας
4. Ολοκλήρωση Συγκοινωνιακών Έργων ΟΑΚ Α.Ε.
Εισηγητής: Γιώργος Αγαπάκης, μέλος Δ.Ε.

Η.Δ. της Δ.Ε. 24-01-2019:

1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις. 
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε. 
2. Κτηματολόγιο στην Ανατολική Κρήτη
Εισηγητής: Κώστας Μπάκιντας μέλος Δ.Ε. 
3. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) 

του ΕΣΧΑΔΑ «Γούρνες Χερσονήσου». 
Εισηγήτρια: Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.  
4. Λογότυπος ΤΕΕ/ΤΑΚ
Εισηγήτρια: Εύα Κοκκινίδου, μέλος Δ.Ε.

Η.Δ. της Δ.Ε. 07-02-2018:

1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις. 
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε. 
2. Οικονομικός Απολογισμός-Ισολογισμός 2018 & 
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Προϋπολογισμός ΤΕΕ/ΤΑΚ 2019 
Εισηγητές: Κώστας Μπάκιντας μέλος Δ.Ε. & Τατιάνα Δανασή στέλεχος ΤΕΕ/ΤΑΚ

Β. Οργάνωση, Υποδομή Τμήματος

 Ενημέρωση συναδέλφων για ανάρτηση στη διαύγεια (ΑΔΑ 6ΕΕ87ΛΚ-ΛΘ3) της απλοποιημένης προκήρυξης 
Δημοπρασίας & Συμβατικών τευχών του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών του κτιρίου που στεγάζει το 
ΤΕΕ/ΤΑΚ». Οι συνάδελφοι ενημερώθηκαν επίσης για τη προθεσμία κατάθεσης των σχετικών προσφορών. 
Ακολούθησε συνοπτικός διαγωνισμός στις 21/12/2018 από όπου και αναδείχτηκε ο ανάδοχος και μένει η 
υπογραφή της σύμβασης. 

 Την Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019 η υπηρεσία του ΤΕΕ/ΤΑΚ απέκτησε σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης 
εγγράφων.

 Από 01-01-2019 το γραφείο της Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου στεγάζεται σε χώρο που μας 
παραχωρήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, στο κτίριο της Παλιάς Νομαρχίας που τώρα στεγάζεται η 
Περιφέρεια Κρήτης και οι υπηρεσίες της Π.Ε. Λασιθίου.

 Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό , σε συνέχεια του από 30-01-2019 ηλεκτρονικού 
μηνύματος , μετά από τη σύσκεψη προέδρων που είχε προηγηθεί με καταγραφή των αναγκών σε 
προσωπικό και εξοπλισμό. Ζητήσαμε: 2 ΠΕ Μηχανικών, 1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, 1 ΤΕ Διοικητικού 
και 1 ΔΕ. Επίσης στείλαμε και ανάγκες σε υλικοτεχνική υποδομή (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 337/08-02-2019).

Γ. Παρεμβάσεις

 Ανοιχτή επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Βασίλη Λαμπρινό με θέμα  «Πολιτιστικό και συνεδριακό 
κέντρο Ηρακλείου» Η επιστολή αναφέρει: «…Το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ με το θεσμικό ρόλο του τεχνικού 
συμβούλου που του έχει αναθέσει η Πολιτεία, παρακολουθούσε και παρακολουθεί στενά το ΠΣΚΗ, δεδομένου ότι αποτελεί το 
μεγαλύτερο οικοδομικό έργο στην Κρήτη. Το ίδιο, στις αλλεπάλληλες ενασχολήσεις των Οργάνων του με το Πολιτιστικό, έκφραζε 
ισχυρές αιτιάσεις για τη νομιμότητα και την ποιότητα των διαδικασιών και των εργασιών, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από τα 
ευρήματα των Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων. Ως αποτέλεσμα, ενεργώντας με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον αλλά και την 
προφύλαξη του κύρους του ως Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας, απέσυρε από τα σχετικά γνωμοδοτικά όργανα του έργου τους 
εκπροσώπους του (από την Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση, αρχικά, και στην συνέχεια από το Τεχνικό Συμβούλιο της ΔΕΠΤΑΗ). 
…σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (24/9/2018), η δημοτική αρχή ακύρωσε και επιπλέον απαξίωσε πλήρως τον 
ρόλο της Επιτροπής Παρακολούθησης, επειδή η ΕΠ με σχετική απόφασή της έκφρασε τις τεκμηριωμένες αντιρρήσεις της για τον υπό 
έγκριση πίνακα νέων εργασιών του ΠΣΚΗ. Η αντιθεσμική, αντιδεοντολογική και απαξιωτική συμπεριφορά των δημοτικών 
υπευθύνων οδήγησε τους συναδέλφους μηχανικούς του ΤΕΕ.ΤΑΚ, Χαρά Τριαματάκη, πρόεδρο της ΕΠ, Ζαχαρία Ασσαριωτάκη, μέλος 
και Κώστα Ξυλούρη, μέλος, να παραιτηθούν πάραυτα. Η Δ.Ε. του ΤΕΕ.ΤΑΚ κατά την τακτική της συνεδρίαση στις 01-11-2018 αφού 
κάλεσε τη Διοίκηση της ΔΕΠΤΑΗ και όλα τα μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ μηχανικούς μέλη της ΕΠ, συζήτησε διεξοδικά το θέμα, όπου 
παρατέθηκαν όλες οι απόψεις, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να σας αποστείλει την παρούσα επιστολή επισημαίνοντας ότι : Θεωρεί 
απόλυτα επιβεβλημένη και ορθή την παραίτησή τους, προκειμένου να προφυλαχθεί το κύρος τους ως μηχανικοί, αλλά προπαντός 
για να τηρηθεί η δεοντολογία που επιβάλλει στην δημοτική αρχή να λαμβάνει υπόψη της τη γνώμη των θεσμοθετημένων οργάνων 
όπως  η ΕΠ, σε κάθε περίπτωση δε να μην απαξιώνει το ρόλο τους. Η σωστή λειτουργία οργάνων συμβουλευτικού χαρακτήρα, όπως 
η ΕΠ συμβάλλει στην καλή εκτέλεση και λειτουργία των έργων και άρα στο δημόσιο συμφέρον. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ εκφράζει τη θέση του για 
το μεγαλύτερο οικοδομικό έργο στην Κρήτη, ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται από το νομικό 

πλαίσιο και να αποδοθεί στην κοινωνία του Ηρακλείου και της Κρήτης.» (α.π. οικ. 4323/23-11-2018).
 Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη με θέμα «Δυνατότητα 

πρόσβασης και προβολής των δηλώσεων αυθαιρέτων κατασκευών του Ν. 4494/2017, όλων των 
συμμετεχόντων μηχανικών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΤΕΕ». Η επιστολή αναφέρεται στη μη 
ενεργοποίηση, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δήλωσης των αυθαιρέτων, της δυνατότητας ελέγχου και 
γενικότερης εποπτείας μιας δήλωσης από το μηχανικό που έχει εισαχθεί ως συμμετέχων από τον 
διαχειριστή της δήλωσης (α.π. οικ. 2416/4-12-2018).
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 Επιστολή προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με θέμα «Προβολή της δραστηριότητας του ΤΕΕ/ΤΑΚ 
στο διαδικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης». (α.π. 2307/4-12-2018).

 Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο Δήμο Ηρακλείου στο οποίο αναφέρουμε: «Σε συνέχεια του από 
04.12.2018 ηλεκτρονικού μηνύματος σας για την αποστολή της διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου για 
την εκπόνηση της μελέτης: «Αναθεώρηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Παλιάς Πόλης»    διαπιστώθηκε ότι στην 
19.3  τα κριτήρια  που τίθενται οδηγούν σε "φωτογραφική" διάταξη.  Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε 
για την επανεξέταση του θέματος προκειμένου να αποσταλεί εκπρόσωπος μας.». Ο Δήμος Ηρακλείου 
επανήλθε με τροποποίηση των διατάξεων και αποστείλαμε εκπροσώπους.

 Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο Δήμο Ηρακλείου στο οποίο αναφέρουμε: «Σε συνέχεια του από 
04.12.2018 ηλεκτρονικού μηνύματος σας για την αποστολή της περιληπτικής διακήρυξης για την  «Παροχή 
υπηρεσιών συμβουλών για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου 
Ηρακλείου»  διαπιστώθηκε ότι στην Παρ 2.2.6 οι προϋποθέσεις που τίθενται οδηγούν σε "φωτογραφική" 
διάταξη.  Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για την επανεξέταση του θέματος προκειμένου να 
αποσταλεί εκπρόσωπος μας.».

 Επιστολή προς το Περιφερειακό Συμβούλιο στα πλαίσια της διαβούλευσης της ΣΜΠΕ του ΕΣΧΑΣΕ με θέμα 
«Απόψεις για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής 
Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) του Επενδυτικού Σχεδίου «ΕLOUNDAHILLS» της εταιρείας 
MIRUMHELLAS A.E., στην περιοχή «Πλευρά» του Δήμου Αγίου Νικολάου στην Π.Ε. Λασιθίου Περιφέρειας 
Κρήτης. ». Η επιστολή καταλήγει «Συνοψίζοντας , καλούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο να δεχτεί τα σημεία που θέτουμε και 
να τα συμπεριλάβει στη γνωμοδότηση του προς την αρμόδια Υπηρεσία και βέβαια να καλέσει την ιδιοκτήτρια εταιρεία να τα 
επανεξετάσει ουσιαστικά , να επανέλθει με ουσιαστικό διάλογο με την τοπική κοινωνία προκειμένου το όποιο αποτέλεσμα να έχει 

πραγματικά ένα θετικό πρόσημο για την τοπική κοινωνία και για την Κρήτη.» (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 2615/27-12-2018).

 Επιστολή προς την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με 
θέμα «Ορισμός Εκπροσώπου ΤΕΕ/ΤΑΚ για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο : ‘Υποβολή 

πρότασης για τη διαμόρφωση χώρων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης’». Η επιστολή 
καταλήγει «Σε συνέχεια του από 351-ΕΞ /27.12.2018 εγγράφου σας (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 2631/2018) για τον ορισμό εκπροσώπου μας ως 
μέλος επιτροπής διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Υποβολή πρότασης για τη διαμόρφωση 
χώρων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης» Ηρακλείου» διαπιστώθηκε ότι βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας οι προϋποθέσεις που τίθενται και τα κριτήρια επιλογής αναδόχου οδηγούν σε "φωτογραφικές" διατάξεις. Κατόπιν των 

παραπάνω παρακαλούμε για την επανεξέταση του θέματος προκειμένου να αποσταλεί εκπρόσωπος μας». (α.π. 2631 ΤΕΕ/ΤΑΚ 
π.ε./10-01-2019).

 Επιστολή προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης με θέμα «Παρατηρήσεις επί της διαδικασίας λήψης απόφασης στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης». Η επιστολή στάλθηκε στις 18/1/2019, έχει ως αντικείμενο παρατηρήσεις επί της 
προκήρυξης για παροχή υπηρεσιών συμβούλου στη Δ/ση τεχνικών έργων του Π.Κ.  και καταλήγει «από τα 
παραπάνω προκύπτει ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν είναι η ενδεδειγμένη, δε συνάδει με τη νομοθεσία περί δημοσίων 
έργων και σας προτείνουμε, να επαναφέρετε το θέμα στο Τεχνικό Συμβούλιο με οποιαδήποτε νεότερα στοιχεία έχουν προκύψει 

προς επανεξέταση». (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 138/18-01-2019).

 Επιστολή προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με θέμα «Καθυστέρηση εγγραφής νέων 
μηχανικών στον ΕΦΚΑ». Η επιστολή στάλθηκε με αρ. πρωτ. 2613 π.ε. στις 25/1/2019 και καταλήγει: «Κατόπιν 
όλων όσων σας εκθέσαμε, θα θέλαμε να επιταχύνετε τη διαδικασία εγγραφής νέων μηχανικών στον ΕΦΚΑ, έτσι ώστε να μπορούν οι 
νέοι συνάδελφοι να εργάζονται όντας καλυμμένοι ασφαλιστικά από τη στιγμή που θα κάνουν έναρξη επαγγέλματος και θα 
αποστείλουν στο φορέα σας τα σχετικά έγγραφα».

 Επιστολή – ανταπάντηση του ΤΕΕ/ΤΑΚ προς το ΤΜΕΔΕ σχετικά με την επιστολή που είχε αποστείλει στις 
22/11/2018 και αφορούσε σε αίτημα για επίσπευση της δημιουργίας μηχανισμού έκδοσης Εγγυητικών 
Επιστολών από το ΤΜΕΔΕ για Έργα Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ (2014 – 2020). Η νέα επιστολή στάλθηκε με 
αρ. πρωτ. 2345 στις 17-/12/2018 και ζητούσε άμεσες λύσεις ως προς τα ζητήματα που τέθηκαν στην πρώτη 
επιστολή. 

 Επιστολή – ανταπάντηση του ΤΕΕ/ΤΑΚ προς το ΤΜΕΔΕ σχετικά με την επιστολή που είχε αποστείλει στις 
6/11/2018 και αφορούσε σε αύξηση του ποσού της προμήθειας των εγγυητικών επιστολών στο ΤΜΕΔΕ. Η 

3



νέα επιστολή στάλθηκε στις 22/01/2019 και ζητούσε συγκεκριμένες απαντήσεις ως προς τα ζητήματα που 
τέθηκαν στην πρώτη επιστολή. 

 Επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη με θέμα «Αποζημίωση Εκπροσώπων 
ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων». Η επιστολή στάλθηκε στις 17/1/2019 
με αρ. πρωτ. οικ. 131 και καταλήγει: «Κατόπιν των παραπάνω και  έχοντας υπ’ όψη τα σχετικά προαναφερόμενα, 
παρακαλούμε όπως προβείτε, ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός για ζητήματα υποδομών και για θέματα που άπτονται ζητημάτων 
του κλάδου των Μηχανικών, στην υπογραφή των απαιτούμενων υπουργικών αποφάσεων προκειμένου να ρυθμιστεί το ζήτημα 

του ορισμού και η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης των εκπροσώπων του ΤΕΕ σε κάθε είδους συλλογικό όργανο».
 Επιστολή προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με αρ. πρωτ. οικ. 240 στις 28/1/2019 με θέμα 

«Δυσλειτουργίες διαχείρισης και λειτουργίας Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας». Η επιστολή αναφέρει μεταξύ 
άλλων: …«Από τα παραπάνω  γίνεται φανερό ότι ο Κώδικας ΕΔΔΗΕ παραμένει ένα δυσλειτουργικό και κενό θεσμικό 
κατασκεύασμα, αφού δεν έχει εκδοθεί η πλειονότητα των εγχειριδίων που απαιτούνται για την εφαρμογή του. Ειδική μνεία πρέπει 
να γίνει στην μη έκδοση των εξαιρετικά σημαντικών Εγχειριδίων Πρόσβασης και Ποιότητας Υπηρεσιών, τα οποία σχετίζονται με την 
ποιότητα και την ασφάλεια της ηλεκτρικής ενέργειας που οφείλεται να παρέχονται στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, 
αφενός, και αφετέρου, αποτελούν αναγκαίες τεχνικές οδηγίες για την αποτελεσματική εκπόνηση των μελετών και την κατασκευή 
έργων που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά δίκτυα και τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, από τους μηχανικούς που έχουν τα αντίστοιχα 

επαγγελματικά δικαιώματα.».
 Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών με θέμα «Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές 

διαγωνισμών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και σε συμβούλια». Η επιστολή στάλθηκε στις 
29/1/2019 με αρ. πρωτ. οικ.231 και καταλήγει: «Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαιτούμενες 
ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας προκειμένου να ρυθμιστεί το ζήτημα  του ορισμού και της διαδικασίας καταβολής της 
αποζημίωσης των ιδιωτών – μελών των συλλογικών οργάνων  οριστικά και όχι μόνο σε ετήσια βάση στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

αλλά και στους ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα». 
 Επιστολή προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με θέμα «Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές 

διαγωνισμών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων». Η επιστολή καταλήγει: «παρακαλούμε αφ’ ενός όπως 
προβείτε, στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ρυθμιστεί το ζήτημα  της καταβολής της αποζημίωσης των ιδιωτών - μελών 
των συλλογικών οργάνων και αφ΄εταίρου όπως συστηματικά προβαίνετε εγκαίρως, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, σε κάθε 
απαιτούμενη ενέργεια, κατά τα πρότυπα και της ως άνω απόφασης, για την καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων  των 
εκπροσώπων μας σε όλες τις επιτροπές ώστε να τηρηθεί η νομιμότητα και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία Συμβουλίων 
και Επιτροπών, όπου συμμετέχουν οι εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε. Συγκεκριμένα, σας ζητούμε όπως εξετάσετε και διεκπεραιώσετε τις 
καταβολές των αποζημιώσεων για τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε επιτροπές διαγωνισμών για σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων και δεν έχουν ακόμα αποζημιωθεί για το έτος 2017, βάσει και της υπ’αριθμ.  25729 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ  

514/Υ.Ο.Δ.Δ./18.10.2017) ». (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 330/07-02-2019).

 Επιστολή προς το Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό με θέμα «Αίτημα για αναγνώριση του 5ου έτους των 
Πολυτεχνικών Σχολών ως Μεταπτυχιακό σύμφωνα με το ΦΕΚ 3987/Β/14-09-2018 και άλλα θέματα 
διπλωματούχων μηχανικών στην εκπαίδευση. (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 339/08-02-2019).

 Επιστολή προς τον Αν. Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Νεκτάριο Σαντορινιό με θέμα «Στήριξη 
από το ΤΕΕ/ΤΑΚ αιτήματος των κατοίκων της Κάσου για αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων 
ακτοπλοϊκής σύνδεσης Κρήτης – Κάσου», (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ οικ. 366/12.02.19).

 Σύνταξη υπομνήματος προς τον Πρωθυπουργό και τους βουλευτές του Νομού Ηρακλείου με θέμα 
«Υπόμνημα με ζητήματα των μηχανικών». Το υπόμνημα στάλθηκε στις 13/2/2019, κατόπιν συνάντησης με 
τους βουλευτές.

 Επιστολή προς τον Ο.Λ.Η. Α.Ε. με θέμα «Τροποποίηση όρων συμμετοχής σε πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος του Ο.Λ.Η. Α.Ε. ». Η επιστολή αναφέρει: « Έχετε αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Λιμένος τη 
με αρ. πρωτ. 838/08-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών αποτύπωσης περιβάλλοντος χώρου 
και κτιρίου επιβατικού σταθμού https://portheraklion.gr/images/19PROC004435836.pdf . Με έκπληξη διαβάσαμε στην παράγραφο 
4 που περιγράφετε το περιεχόμενο της προσφοράς να ζητείται αντίγραφο ''Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού'' και όχι και Δίπλωμα 
Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού. Σύμφωνα  με την κείμενη νομοθεσία έπρεπε να ζητείται Πτυχίο Μελετητή Δημοσίων Έργων 
στην κατηγορία 16  Τοπογραφικών Μελετών διότι πρόκειται για τοπογραφική μελέτη. Θεωρούμε ότι το παραπάνω έγινε εκ 

παραδρομής και παρακαλούμε όπως προβείτε στη διόρθωσή του.». (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 371/143-02-2019).
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 Επιστολή προς τις Υπηρεσίες της Ανατολικής Κρήτης με θέμα «Ομαλή λειτουργία επιτροπών διαγωνισμών 
για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων». Η επιστολή μεταξύ άλλων αναφέρει: …« Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο 
μέλη των επιτροπών να μην ενημερώνονται έγκαιρα ή και καθόλου για την ημερομηνία συνεδρίασής τους με αποτέλεσμα συχνά 
οι αποφάσεις να λαμβάνονται αποκλειστικά από τον πρόεδρο (!) ή μία μικρή μειοψηφία μελών και στη συνέχεια να καλούνται 
εκβιαστικά οι συνάδελφοι να επικυρώνουν αποφάσεις που λήφθηκαν χωρίς τη δική τους συμμετοχή στη διαδικασία. Είναι 
προφανές ότι εκτός από κατάφορα παράνομη, η πρακτική αυτή απαξιώνει την έννοια της επιτροπής αμαυρώνοντας τη διαφάνεια 
των διαγωνισμών καθώς αφήνει περιθώριο για κατάχρηση εξουσίας εις βάρος των διαγωνιζομένων αλλά και των ίδιων των φορέων 
και κατ’ επέκταση των πολιτών. Επιπλέον, τα μέλη των επιτροπών έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να ενημερώνονται ώστε να 
εκπονούν τα καθήκοντά τους. Με το σκεπτικό αυτό, το ΤΕΕ ΤΑΚ καλεί τους φορείς που προκηρύσσουν διαγωνισμούς να ελέγχουν για 
την τήρηση των προβλεπομένων καθώς είναι εκείνοι κύριοι των έργων και επομένως υπεύθυνοι για την εξασφάλιση μίας εύρυθμης 

και νόμιμης διαδικασίας.». (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 384/14-02-2019).

 Επιστολή προς τις Υπηρεσίες της Ανατολικής Κρήτης με θέμα «Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές 
διαγωνισμών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων». Η επιστολή μεταξύ άλλων αναφέρει: «Να καταβάλλετε 
τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις των εκπροσώπων μας (βάσει και της 2/17140/0022ΦΕΚ192/08.05.2007 ΚΥΑ) που συμμετέχουν 
στις επιτροπές για την  Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών, καθώς 
παρά την ύπαρξη ρητών νομοθετικών διατάξεων που επιβάλλουν την καταβολή της ως άνω αποζημίωσης, οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ 
στις παραπάνω αναφερόμενες επιτροπές, όπως μας ενημερώνουν δεν λαμβάνουν πάντα την προβλεπόμενη νόμιμη αποζημίωση. 
Επιπλέον, θα θέλαμε να επισημάνουμε πως όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει απρόσκοπτα να εφαρμόζουν τις ως άνω 
αναφερόμενες διατάξεις και να καταβάλλουν τις αποζημιώσεις στους εκπροσώπους μας, καθώς παρατηρείται το φαινόμενο κάποιες 
υπηρεσίες να είναι συνεπείς ως προς τα οφειλόμενα ( για παράδειγμα η Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 

που είναι σταθερά συνεπής) και άλλες όχι. » (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 387/14-02-2019).

 Επιστολή προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης με θέμα «Τροποποίηση όρων συμμετοχής σε διακήρυξη συνοπτικού 
διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης». Η επιστολή στάλθηκε με αρ. πρωτ. 392 στις 
15/2/2019 και καταλήγει: «Συζητώντας το θέμα στην τακτική συνεδρίαση της  Δ.Ε. στις 7/2/2019 αποφασίστηκε να σας σταλεί 
η παρούσα επιστολή προκειμένου να επανεξετάσετε άμεσα το ζήτημα και να προβείτε στην απαραίτητη διόρθωσή του, θεωρώντας 
ότι προσδιορίστηκαν εκ παραδρομής λανθασμένα οι συγκεκριμένες τάξεις μελετητικών πτυχίων από την τεχνική υπηρεσία του 

Πανεπιστημίου Κρήτης».

Δ. Κεντρικό ΤΕΕ

 Συμμετοχή της Προέδρου στη σύσκεψη προέδρων στις 25/1/2019. Έγινε ενημέρωση σχετικά με τα θέματα 
που έχουν απασχολήσει το τμήμα.

Ε. Συναντήσεις

 Συνάντηση – συζήτηση για τη λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου με τους: κ. Ν. Κόπακα, 
προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου, κ. Άρη Ροζάκη, Πρόεδρο Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, κ. 
Μανώλη Αλιφιεράκη, Πρόεδρο Δ.Σ. Επιμελητηρίου Ηρακλείου, κ. Χαράλαμπο Καρπαθάκη, Πρόεδρο Δικαστικών 

Επιμελητών, κ. Ειρήνη Χατζάκη, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης, κ. Στυλιανή Αρχοντάκη, 
Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας & Χωροταξικού Σχεδιασμού - Καταγραφής κι Αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας Δήμου Ηρακλείου, 
κ. Εβίτα Καρουζάκη, μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου . Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 
15/11/2018 και εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΑΚ συμμετείχαν η πρόεδρος της Δ.Ε. και το μέλος της Δ.Ε. Κώστας 
Μπάκιντας.

 Πραγματοποιήθηκε στις 2/2/2019 συνάντηση της Δ.Ε. και του προεδρείου της "Α" με τους βουλευτές του 
νομού. Στη συνάντηση, η οποία έγινε σε πολύ καλό κλίμα, συζητήθηκαν αφενός θέματα που αφορούν στην 
καθημερινότητα των μηχανικών (ασφαλιστικό, εισφορές και λοιπά ζητήματα ΕΦΚΑ, νόμος αυθαιρέτων, 
κτηματολόγιο, υποστελέχωση τοπικών υπηρεσιών κλπ.) και αφετέρου θέματα στα οποία 
δραστηριοποιούνται οι συνάδελφοι μηχανικοί (έργα που υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν στο 
νομό Ηρακλείου και στην Κρήτη γενικότερα,). Στα πλαίσια του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που επιδείχθηκε 
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από τους βουλευτές για πιο τακτική ενημέρωσή τους και διαρκούς συνεργασίας με το τοπικό τμήμα του ΤΕΕ 
προτάθηκε η συχνή ενημέρωση επί τεχνικών ζητημάτων και θεμάτων των μηχανικών με βάση 
συγκεκριμένες θεματικές ενότητες και η σύνταξη σχετικού υπομνήματος στο οποίο θα περιέχονται οι 
επισημάνσεις που τέθηκαν στη συνάντηση του Σαββάτου 2 Φεβρουαρίου. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι 
βουλευτές Ηγουμενίδης Νικόλαος, Δανέλλης Σπυρίδων και εκπρόσωπος του βουλευτή Κεγκέρογλου 
Βασίλειου ενώ οι βουλευτές Σωκράτης Βαρδάκης και Ιωάννης Μιχελογιαννάκης κατόπιν κωλύματος το 
οποίο αντιμετώπιζαν επικοινώνησαν με την Πρόεδρο της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ και ζήτησαν να ενημερωθούν 
μέσω του υπομνήματος που θα συνταχθεί.

 Πραγματοποιήθηκε στις 13-02-2019 συνάντηση με τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης με 
θέμα την ανάθεση παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ 
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», με τη διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 
(Ανοικτή Διαδικασία). Στη συνάντηση συμμετείχε η πρόεδρος της Δ.Ε.

ΣΤ. Μόνιμες Επιτροπές

 Στάλθηκαν από τη Δ.Ε. προς εξέταση τα παρακάτω θέματα (συγκεντρωτικά):

- ΜΕ 6: Μόνιμη Επιτροπή Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Έργων & Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού
1. Οδική ασφάλεια , όπως τέθηκε εκτός Η.Δ. κατά τη συνεδρίαση της Δ.Ε στις 18-01-2018.
2. Διοργάνωση εσπερίδας ΒΟΑΚ στο Λασίθι αλλά και στο Ηράκλειο . Αναμένουμε τις εξελίξεις .
3. ΒΟΑΚ 

- 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 εκδήλωσης με θέμα «Δημόσια Έργα – μελέτες και προμήθειες».
3. Διακήρυξη υπ. αρ. 62 της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Κρήτης για την επιλογή αναδόχου για την 

παροχή υπηρεσίας για το έργο «Ειδικό Αναπτυξιακό Σχέδιο Δήμου Μινώα Πεδιάδος»
4. Γνωμοδότηση σχετικά με την εκτέλεση της '' Προμήθειας και εγκατάστασης κουφωμάτων στα τμήματα 

Φυσικής και Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο''.

- ΜΕ 8 : Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος ,Βιομηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας & Νέων Τεχνολογιών
1. 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 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. Εξέταση 
του θέματος προκειμένου να συμμετέχει το ΤΕΕ/ΤΑΚ στη διαβούλευση.

2. Υδρογονάνθρακες
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3. Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), όπως 
ανακοινώθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.opengov.gr/minenv/?p=9704 .

- ΜΕ 4: Μόνιμη Επιτροπή Ιδιωτικών Έργων & Κατασκευών, Ασφάλειας & Υγείας στην 
Εργασία/Πολιτικής Προστασίας   

Με αφορμή τις πυρκαγιές στην ανατολική Αττική να εξεταστούν οι αντίστοιχες συνθήκες στην Ανατολική 
Κρήτη.

- ΜΕ 5 : Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξικού - Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
1. Εγκυρότητα πολεοδομικών μελετών – εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων και περιφερειακών 

πλαισίων κατά την έκδοση σχετικών διοικητικών πράξεων.
2. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του ΕΣΧΑΔΑ «Γούρνες 

Χερσονήσου».

- ΜΕ 7 : Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικής Δημόσιου Χώρου και Πολιτισμού
1. Εγκυρότητα πολεοδομικών μελετών – εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων και περιφερειακών 

πλαισίων κατά την έκδοση σχετικών διοικητικών πράξεων.
2. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του ΕΣΧΑΔΑ «Γούρνες Χερσονήσου».

Ζ. Εκδηλώσεις, Δράσεις

 Πραγματοποιήθηκε στις 15/12/2018 σεμινάριο φορολογίας για θέματα μηχανικών με εισηγητή τον κ. 
Βαγγέλη Π. Μιχελινάκη, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, Οικονομολόγο – Φοροτεχνικό, Συγγραφέα. 

 Πραγματοποιήθηκε στις 21/11/2018 εκδήλωση σε συνδιοργάνωση με το Οικονομικό Επιμελητήριο με θέμα 
«BrainDrain: Η μετανάστευση των Ελλήνων επιστημόνων» με κεντρικούς ομιλητές τους:  κ.Λόη (Θεολόγο) 
Λαμπριανίδη Γ.Γ. Ιδιωτικών Επενδύσεων Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και κ.Νεκτάριο 
Ταβερναράκη Πρόεδρο Δ.Σ. Ι.Τ.Ε. – Δ/ντη Κ.Δ. Ι.Τ.Ε. Για την εκδήλωση εκδόθηκε και σχετικό δελτίο τύπου.

 Παρουσίαση συλλογικού τόμου με τίτλο «Συν – ηχήσεις με το Δημήτρη Πικιώνη» – έκθεση αρχιτεκτονικού 
έργου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 30/11/2018 και για το βιβλίο μίλησαν οι: Παύλος Λέφας, 
αρχιτέκτων Παν. Πατρών, Αλέξιος Τζομπανάκης, αρχιτέκτων Πολυτεχνείου Κρήτης και επιμελητής της έκδοσης, 
Νίκος Σκουτέλης, αρχιτέκτων Πολυτεχνείου Κρήτης. Για την εκδήλωση εκδόθηκε και σχετικό δελτίο τύπου (α.π. 
οικ. 2340/21-11-2018).

 Ανέβηκε ξανά η παράσταση της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου 
‘’ΑΝΘΙΣΜΕΝΕΣ ΜΑΝΟΛΙΕΣ’’ του ΡΟΜΠΕΡΤ ΧΑΡΛΙΝΓΚ, απόδοση: Ερρίκος Μπελιές, 14-17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ώρα 
21:00 στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  αίθουσα Πειραματικού Θεάτρου, οργάνωση 
παραγωγής: Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου, συνδιοργάνωση: ΤΕΕ/ΤΑΚ.

 Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση των νέων αλλά και των παλιότερων συναδέλφων 
σχετικά με τη λειτουργία, την οργάνωση και τους τίτλους που φιλοξενεί η βιβλιοθήκη του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Η 
εκδήλωση διοργανώθηκε στο χώρο της βιβλιοθήκης στις 18/12/2018.

 Παρουσίαση του κουκλοθέατρου «ο Ψαροτρομάρας» στις 18/1/2019 στον Άγιο Νικόλαο και στις 19/1/2019 
στο Ηράκλειο, για τα παιδιά.

 Πραγματοποιήθηκε ανοικτή ενημέρωση – συζήτηση για θέματα του  Ν.4495/2017 την  Πέμπτη 20 
Δεκεμβρίου στο  Επιμελητήριο  Ηρακλείου όπου συζητήθηκαν και ερωτήματα που είχαν τεθεί  από 
συναδέλφους προς  την  αρμόδια επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΑΚ καθώς και ο νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών 
αδειών. Η Πρόεδρος της Δ.Ε. Ειρήνη Βρέντζου απεύθυνε χαιρετισμό ενώ ανέπτυξαν εισηγήσεις οι:  
Κώστας Μπάκιντας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός και μέλος της Δ.Ε.
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Αντώνης Μαυρογιάννης, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος της Αντιπροσωπείας και Προϊστάμενος του τμήματος 
αυθαιρέτων της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ηρακλείου.
Κική Κοιλάδη, Αρχιτέκτονας, Προϊσταμένη του τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
Τέλος παρουσίασαν παραδείγματα τα μέλη της ομάδας εργασίας Βάλια Πετράκη, Αρχιτέκτονας και Παντελής 
Μοχιανάκης, Πολιτικός Μηχανικός.  

 Οργανώθηκε από το ΤΕΕ/ΤΑΚ σε συνεργασία με την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης (Ε.Φ.Ε.Κ.) 
κύκλος σεμιναρίων φωτογραφίας. Η έναρξη των σεμιναρίων έγινε στις 12/1/2019. Το σεμινάριο , που είναι 
σε εξέλιξη οργάνωσε και επιμελείται η Μαρία Βασιλάκη, Μηχανολόγος Μηχανικός μέλος της 
Αντιπροσωπείας.

 Οργανώθηκε από το ΤΕΕ/ΤΑΚ εσπερίδα με θέμα «Νέα Επιστημονικά, Τεχνικά και Επιχειρησιακά δεδομένα 
από πρόσφατες καταστροφές σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο» στις 22/1/2019 με κύριο ομιλητή το Δρ. 
Ευθύμιο Λέκκα.

 Πραγματοποιήθηκαν Ενημερωτικές – Εκπαιδευτικές συναντήσεις για το Πληροφοριακό Σύστημα e-adeies 
και την Ηλεκτρονική Έκδοση Οικοδομικών Αδειών. Την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκαν 
δύο ενημερωτικές – εκπαιδευτικές συναντήσεις: Στις 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
αποκλειστικά για τα στελέχη των Τμημάτων των Υπηρεσιών Δόμησης στην Ανατολική Κρήτη. Η συνάντηση 
έγινε στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ηρακλείου (Πλατεία Δασκαλογιάννη, Ηράκλειο). Στις 19.00 
πραγματοποιήθηκε ανοιχτή εκδήλωση για τους συναδέλφους μηχανικούς στο Ηράκλειο στο Πειραματικό 
Θέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Ηρακλείου (Λ. Πλαστήρα 10, Ηράκλειο). Την Παρασκευή 1 
Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Λασιθίου στις 
11.00 π.μ. ανοικτή εκδήλωση με το ίδιο θέμα. Κεντρικοί ομιλητές στις παραπάνω συναντήσεις – εκδηλώσεις 
ήταν τα στελέχη του ΤΕΕ 
κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας ΤΕΕ και
κ. Κλεοπάτρα Δήμα, Αρχιτέκτων Μηχανικός. 
Έγινε παρουσίαση του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης των Οικοδομικών Αδειών καθώς και ζητημάτων 
που χρήζουν τροποποιήσεων και βελτιώσεων. 
Ακολούθησε κοπή της πίτας για τους συναδέλφους του Ν.Λασιθίου.

 Πραγματοποιήθηκε στις 9/2/2019 ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ) για την 
Ενεργειακή Απόδοση και «Ενεργειακοί Έλεγχοι του Ν. 4342/2015». Την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
με μεγάλη επιτυχία οργάνωσε η Μαρία Βασιλάκη, Μηχανολόγος Μηχανικός μέλος της Αντιπροσωπείας και 
μέλος της μόνιμης επιτροπής Περιβάλλοντος.

 Πραγματοποιήθηκε στις 12/2/2019 ημερίδα με θέματα «Νέα ΤΟΤΕΕ Υαλοπινάκων, Νέος κανονισμός 
πυροπροστασίας, Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον, Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Εφαρμογές, Τελευταίες 
εξελίξεις στην τεχνολογία υαλοπινάκων». Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το ΤΕΕ/ΤΑΚ, την ΠΟΕΒΥ και τον 
Πανελλήνιο Σύλλογο Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών.

 Πραγματοποιήθηκε στις 15/2/2019 ανοιχτή εκδήλωση – συζήτηση στη Σητεία για τη διαδικασία ρύθμισης 
αυθαιρέτων σύμφωνα με το Ν.4495/2017. 
Στην εκδήλωση απεύθυνε χαιρετισμό η πρόεδρος της Δ.Ε. Ειρήνη Βρέντζου ενώ ανέπτυξαν εισηγήσεις οι:  
Κώστας Μπάκιντας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός και μέλος της Δ.Ε.
Αντώνης Μαυρογιάννης, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος της Αντιπροσωπείας και Προϊστάμενος του τμήματος 
αυθαιρέτων της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ηρακλείου.
Κική Κοιλάδη, Αρχιτέκτονας, Προϊσταμένη του τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
Επίσης παρουσίασαν παραδείγματα τα μέλη της ομάδας εργασίας Βάλια Πετράκη, Αρχιτέκτονας και Παντελής 
Μοχιανάκης, Πολιτικός Μηχανικός.  Τέλος απεύθυνε χαιρετισμό ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου 
Γιώργος Καφφετζάκης. 
Η ίδια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε και στις 16/2/2019 στην Ιεράπετρα. Οι παραπάνω εκδηλώσεις είχαν 
πολύ μεγάλη επιτυχία.
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 Το βράδυ της Παρασκευής 8 Φεβρουαρίου 2019 διοργανώθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
συνοδεία μουσικής, ποτού και κερασμάτων στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα 
ζεστό και κεφάτο με μεγάλη προσέλευση μηχανικών όλων των ειδικοτήτων και ηλικιών. Η εκδήλωση 
αποτέλεσε μία ευχάριστη αφορμή συνάντησης με γιορτινή διάθεση υπό τη μουσική του DJ Willie Brown, 
ενώ δεν έλειψε ο χορός μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Την εκδήλωση οργάνωσε και επιμελήθηκε ο 
Μιχάλης Βασιλείου μέλος της Δ.Ε.

Η. Συμμετοχή, Παρέμβαση σε Εκδηλώσεις, Δράσεις

 Συμμετοχή της προέδρου Ειρήνης Βρέντζου και παρέμβαση στην 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020, που πραγματοποιήθηκε την 
Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018. 

 Συμμετοχή και παρέμβαση της προέδρου στην ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Έρευνες και εκμετάλλευση 
υδρογονανθράκων στην Κρήτη: ποιες είναι οι συνέπειες;» που διοργανώθηκε από την Greenpeace στις 
18/11/2018. 

 Συμμετοχή - συνδιοργάνωση εκδήλωσης – εσπερίδας με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία και στην 
κοινωνία». Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε με ΟΣΕΤΕΕ-ΕΚΗ-ΣΤΥΕ και πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2018. 
Χαιρετισμό απεύθυνε εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΑΚ ο γενικός γραμματέας της Δ.Ε. Δημήτρης Ρομπογιαννάκης.

 Συμμετοχή της προέδρου στο συνέδριο με τίτλο «Οι γεωγραφικές ενδείξεις ως πνευματική ιδιοκτησία της ΕΕ 
και η συμβολή τους στην ανάπτυξη των περιφερειών» που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης στις 
4/12/2018. 

 Συμμετοχή της προέδρου στην  ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Η πορεία και οι προοπτικές του 
ασφαλιστικού συστήματος» με κεντρικό ομιλητή τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο στις 4/12/2018. Έγινε παρέμβαση με αναφορά σε 
θέματα που απασχολούν τους μηχανικούς.

 Συμμετοχή και παρέμβαση της προέδρου στην 1η Συνάντηση Δικτύου Φορέων Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Αγίου Νικολάου στις 10/12/2018 στο Εμπορικό Επιμελητήριο του Αγίου Νικολάου. 

 Συμμετοχή της προέδρου και χαιρετισμός στην εσπερίδα που διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο 
Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης και το Ινστιτούτο 
Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ) και πραγματοποιήθηκε στις 11/12/2018.  

 Παρακολούθηση παρουσίασης βιβλίου του Διδάκτορος Μηχανικής Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου του 
Βερολίνου κ. Αδαμάντιου Σκορδίλη με τίτλο «Τεχνολογίες Ανακύκλωσης Αποβλήτων». Η παρουσίαση 
πραγματοποιήθηκε από τις εκδόσεις Μπαρμπουνάκη και τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ. στις 17/12/2018 στο Πολύκεντρο 
Νεολαίας Δήμου Ηρακλείου. Συμμετείχε και έκανε παρέμβαση η πρόεδρος της Δ.Ε.

 Παρακολούθηση εκδήλωσης με θέμα «Αποκέντρωση, το αίτημα της ανάπτυξης. Ιδέες για την Ελλάδα, ιδέες 
για την Κρήτη». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Ηρακλείου τη Δευτέρα 17/12/2018. 
Παρευρέθηκε η πρόεδρος της Δ.Ε.

 Εγκαίνια του Κέντρου Έρευνας, Καινοτομίας και Ποιότητας των Πλαστικών Κρήτης ΑΒΕΕ στις εγκαταστάσεις 
της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου στις 21/12/2018. Παρευρέθηκε και έκανε παρέμβαση η πρόεδρος της 
Δ.Ε.

 Παρουσία και παρέμβαση της προέδρου της Δ.Ε. στο Δημοτικό Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου στη 
συζήτηση για την Τροποποίηση του Εσωτερικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου την 
Παρασκευή 21- 12 στις 6.00 μμ.

 Παρακολούθηση 1ης Γιορτής Κρητικού Ποδοσφαίρου που συνδιοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και 
τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κρήτης στις 22/12/2018. Παρευρέθηκε η πρόεδρος της Δ.Ε.
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 Παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε στις 27/12/2018 στα πλαίσια της διαβούλευσης της 
ΣΜΠΕ του ΕΣΧΑΣΕ με θέμα «Απόψεις για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του 
Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) του Επενδυτικού Σχεδίου 
«ΕLOUNDAHILLS» της εταιρείας MIRUMHELLAS A.E., στην περιοχή «Πλευρά» του Δήμου Αγίου Νικολάου 
στην Π.Ε. Λασιθίου Περιφέρειας. Η παρέμβαση έγινε από την πρόεδρο της Δ.Ε. Ειρήνη Βρέντζου, ενώ το 
υπόμνημα που κατατέθηκε διαβάστηκε από τον πρόεδρο της Ν.Ε. Λασιθίου Γιώργο Καφφετζάκη.

 Παρουσία και παρέμβαση της προέδρου της Δ.Ε. στο Περιφερειακό Συμβουλίου στη συζήτηση για την 
Τροποποίηση του Εσωτερικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας στις 27-12-2019. Η παρέμβαση έγινε με 
επιτυχία καθώς τροποποιήθηκε ο οργανισμός σε θέματα που ζητήθηκαν.

 Συμμετοχή σε εσπερίδα που διοργανώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης σε συνεργασία με το 
ΓΕΩΤΕΕ – Παράρτημα Κρήτης με θέμα τους Δασικούς Χάρτες, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3/1/2019 στο 
Επιμελητήριο Ηρακλείου. Παρευρέθηκε και έκανε παρέμβαση η πρόεδρος της Δ.Ε.

 Συμμετοχή σε κεντρική ενημερωτική εκδήλωση στο ΕΒΕΑ Ηρακλείου με θέμα «Υποβολή δηλώσεων 
κτηματολογίου από 10-1-2019», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9/1/2019. Παρευρέθηκε και έκανε 
παρέμβαση η πρόεδρος της Δ.Ε.

 Συμμετοχή στην τελετή Αγιασμού των Υδάτων στις 6/1/2019. Παρευρέθηκε η πρόεδρος της Δ.Ε.
 Κοπή Πίτας του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στις 16 Ιανουαρίου 2019, παρουσία της προέδρου.
 Συμμετοχή της προέδρου στην εκδήλωση της Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «Γαλάζια Οικονομία στην Κρήτη» 

στις 18 Ιανουαρίου 2019.
 Συμμετοχή και παρέμβαση στο σεμινάριο που διοργανώθηκε από το Σ.Π.Μ.Ε./Τ.Α.Κ., στις 28-01-2019 για τις 

Μελέτες Στατικής Επάρκειας.
 Συμμετοχή  σε ενημερωτική εσπερίδα με θέμα: «Το Λασίθι στο Εθνικό Κτηματολόγιο, κατευθυντήριες 

οδηγίες για την ορθή δήλωση της ιδιοκτησίας σας καθώς και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από τον ανακριβή 
εντοπισμό του ακινήτου». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 30/1/2019 στη Σητεία και διοργανώθηκε 
από τον Επιστημονικό και Επαγγελματικό Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Σητείας. Στην εσπερίδα θα 
απεύθυνε  χαιρετισμό και τοποθετήθηκε η πρόεδρος της Δ.Ε. Παρευρέθηκαν επίσης ο Μανόλης 
Ρουκουνάκης Γεν. Γραμματέας της Ν.Ε. Λασιθίου και ο Φιλοκτήτης Βαρδάκης μέλος της Αντιπροσωπείας. 

Θ. Ομάδες Εργασίας

 Συνάντηση , παρουσία της προέδρου των «Ομάδων Έρευνας και Καταγραφής Πεδίου» και 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» την Παρασκευή 7/12/2018, στο ΤΕΕ/ΤΑΚ.  

 Επιστολή προς το Δήμο Ηρακλείου και τους Δήμαρχο κ. Βασίλη Λαμπρινό, Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη 
Αναστασάκη και Αντιδήμαρχο κ. Στέλλα Αρχοντάκη με θέμα ‘’Προγραμματική σύμβαση «Αναβάθμιση 
αξιόλογου οικιστικού και μνημειακού αποθέματος του Δήμου Ηρακλείου»’’ . Η επιστολή μεταξύ άλλων 
αναφέρει: « Η συστηματική έρευνα και επιστημονική αποδελτίωση όλου αυτού του όγκου εργασίας είχε ως 
αποτέλεσμα το έργο που ανέλαβαν οι συνάδελφοι να τους απασχολήσει πολύ περισσότερο από όσο 
υπολογίζεται στην αρχική σύμβαση. Με επαγγελματισμό και συνείδηση της σοβαρότητας του έργου, και 
δεδομένης της ρητής δέσμευσης εκ μέρους του Δήμου ότι η προγραμματική σύμβαση ήταν μόνο η αρχή, 
εργάστηκαν περισσότερο από το διπλάσιο προκειμένου να το φέρουν εις πέρας.Εκτιμώντας τον κόπο και την 
ευθύνη των συναδέλφων και θεωρώντας δεδομένη την καλή πίστη σχετικά με τις δεσμεύσεις ειδικά όταν 
αφορά σε τόσο κρίσιμα για τη ζωή και την ευημερία των πολιτών ζητήματα, ζητάμε τον επαναπροσδιορισμό 
της αμοιβής των συναδέλφων μηχανικών που εργάστηκαν στο έργο αυτό.» (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 386/14-02-2019)
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Ι.Συνάδελφοι

 Επιστολή – ενημέρωση προς συναδέλφους με θέμα «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή 
στα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ» για τις δύο περιφερειακές Ενότητες 
(Ηρακλείου – Λασιθίου) (12/11/2018). 

 Επιστολή προς συναδέλφους προκειμένου να δηλώσουν, εφόσον το επιθυμούν, να ενταχθούν σε κατάλογο 
ώστε να καλούνται ως δικαστικοί πραγματογνώμονες. Η κατάσταση των μελών του ΤΕΕ/ΤΑΚ που δήλωσαν 
διαθεσιμότητα στάλθηκε στη συνέχεια στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου (α.π. 2086/20-11-2018).

 Αποστολή πρόσκλησης – εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ για να συμμετάσχουν στις 
ομάδες μπάσκετ, ποδοσφαίρου και βόλλευ του τμήματος. Η αποστολή πραγματοποιήθηκε στις 20/12/2018 
και ακολούθησαν σχετικές υπενθυμίσεις.

 Συλλυπητήριο ψήφισμα της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ για την απώλεια της Ευαγγελίας Κουρτικάκη, Αγρονόμου – 
Τοπογράφου Μηχανικού.

 Συλλυπητήριο ψήφισμα της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ για την απώλεια του Ευάγγελου Ατζολετάκη, Αρχιτέκτονα 
Μηχανικού.

 Συλλυπητήριο ψήφισμα της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ για την απώλεια της Ρίτας Κυβερνητάκη Αρχιτέκτονα Μηχανικού. 

Κ. Πραγματογνωμοσύνες

 Από τις 13/11/2018 έως 17/12/2018 εκκαθαρίστηκαν 3 πραγματογνωμοσύνες.
 Από τις 18/12/2018 έως 14/2/2019 έγιναν 2 αιτήσεις.

Εσωτερική διανομή:
Μέλη Δ.Ε.
Μέλη Αντιπροσωπείας 
Μέλη Πειθαρχικού Συμβουλίου
Εκλεγμένοι στην κεντρική ‘’Α’’ μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
Σύλλογοι Μηχανικών
Εκπρόσωποι Παρατάξεων
Χρονολογικό Αρχείο
Ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ
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