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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ,
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΓΕΜΕΛΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ,
ΟΡΦΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ, ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΧΩΡΑΦΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ,
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΑΝΙΑΔΗΣ
ΜΗΝΑΣ, ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΒΟΣΚΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΥΛΛΑΣ,
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΖΑΒΛΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ,
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΦΙΛΙΠΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,
ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΕΡΟΥΛΙΟΥ –
ΣΕΡΓΑΚΗ ΙΡΙΣ, ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ, ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ,
ΧΑΤΖΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΜΑΡΑΚΗ
ΦΑΝΗ,
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
ΜΗΝΑΣ,
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ,
ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΔΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΦΡΥΣΑΛΗ
ΜΕΛΙΝΑ.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 5 3
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 30
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 23
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.
2.
3.
4.

Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας
Ενημέρωση - Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.
Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.
Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου
(ΕΣΧΑΔΑ) πρώην Αμερικάνικης Βάσης
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--------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι, συναδέλφισσες
και συνάδελφοι λίγο ησυχία παρακαλώ.
Εκκινούμε
τη
10 η
τακτική
συνεδρίαση
της
Αντιπροσωπείας του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του
Επιμελητηρίου και αφήνουμε λίγο χαλαρά το θέμα των
απαρτιών, θα το ολοκληρώσουμε σε λίγο, γιατί έχουμε την τιμή
να είναι μαζί μας ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του
ΤΕΕ, ο συνάδελφος Πρόεδρος Γιώργος Στασινός . Και θα
πρότεινα στο Σώμα, επειδή γνωρίζουμε ότι έχει πιεσμένο
πρόγραμμα, να προταχθεί η παρουσίαση του και ένας μικρός
χαιρετισμός από εμάς, πολύ μικρός, αλλά και οι τοποθετήσεις
του, μια παρουσίαση όσον αφορά το έργο του Επιμελητηρίου,
ειδικά στον καιρό π ου βρισκόμαστε. Αν συμφωνεί το Σώμα να
μου το πείτε; Συμφωνείτε; Ευχαριστώ.
Συνάδελφε Πρόεδρε ελάτε να πάρετε το λόγο που σας
διευκολύνει, είτε στο έδρανο δίπλα μας είτε εκεί, απλώς να
επισημάνω ότι οι καιροί είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντες για τους
μηχανικούς, αντιγράφω αυτολεξεί από τα λόγια του ίδιου του
Προέδρου, μια σημαντική φράση που έχει καταθέσει για τα
τεκταινόμενα
σ το
χώρο
του
Επιμελητηρίου,
ότι:
«η
πραγματικότητα που βιώνουν οι μηχανικοί είτε είναι μισθωτοί
είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες είνα ι απελπιστική». Αυτό
νομίζω ότι είναι μία σημαντική παράμετρος η οποία ειδικά
βαδίζοντας προς τις επιμελητηριακές εκλογές εκ νέου, θα
πρέπει να γίνει κατανοητή απ’ όλους μας, ειδικά όσοι
αγωνιζόμαστε στο χώρο των μηχανικών, ο χώρος να
παραμείνει δραστήριος και ενεργός όσον αφορά την ανάπτυξη
αφενός και αφετέρου να πυκνώσουν οι μηχανικοί τις τάξεις του
Επιμελητηρίου, διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όσοι είσαστε
σε αυτή την αίθουσα, ότι τα τελευταία χρόνια το Επιμελητήριο
μας, βιώνει ένα μεγάλο πρόβλημα στη συ μμετοχικότητα.
Και πάλι καλώς ορίσατε συνάδελφε Πρόεδρε και έχετε το
λόγο.
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ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Ευχαριστώ Πρόεδρε.
Καταρχήν να σας ευχαριστήσω όσους είστε παρόντες και
όσες. Είστε εδώ για να συζητήσουμε για τα ζητήματα, για τα
προβλήματα του κλάδου και των συναδ έλφων. Να πω το εξής
καταρχήν, η συμμετοχή στις τελευταίες εκλογές του ΤΕΕ, ήταν
λίγο μεγαλύτερη από ότι στις προηγούμενες. Το λέω,
επομένως δεν μειώνεται πάντα η συμμετοχή, έχει αυξηθεί λίγο
στις τελευταίες εκλογές, ελπίζω σε αυτές να αυξηθεί ακόμα
περισσότερο που έχουμε στις 3 Νοεμβρίου.
Από εκεί και πέρα, θα ξεκινήσω με το εξής, πριν την
ενημέρωση. Θεωρώ ότι θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι
ανεξάρτητα από το πού ανήκει ο καθένας και σε ποια
παράταξη και ποια παράταξη εκπροσωπεί, ότι αν στο επόμενο
διάστημα όσον αφορά τα ζητήματά μας, τα ζητήματα που
απασχολούν τους μηχανικούς, καταρχήν τους συναδέλφους και
το ΤΕΕ μετά από αυτό. Αν δεν είμαστε όλοι μαζί, δεν θα
καταφέρουμε τίποτα και τα ζητήματα είναι πάρα πολλά. Όταν
αντιληφθούμε, είτε όσον αφορά τις παρατάξ εις είτε όσον
αφορά το χώρο εργασίας, δηλαδή να καταλάβουν οι ελεύθεροι
επαγγελματίες και οι δημόσιοι υπάλληλοι ότι είμαστε το ίδιο,
να καταλάβουν οι εργολάβοι και οι μελετητές ότι είμαστε όλοι
το ίδιο, να καταλάβουμε όλοι ότι αν δεν πάμε όλοι μαζί, τότε τ ο
πιο σίγουρο είναι ότι όλοι θα έχουμε κάποιο πρόβλημα και δεν
θα βοηθηθούμε από εκεί και πέρα και αυτό πρέπει να το
καταλάβουν και οι παρατάξεις. Εγώ σας το λέω ότι σε σχέση
με την εμπειρία μου, δεν είχα μεγάλη εμπειρία στη Διοικούσα
Επιτροπή του ΤΕΕ, πρι ν βγω Πρόεδρος, βγήκα το Μάιο του
’15, ήμουν στη Διοικούσα περίπου ένα – ενάμιση χρόνο. Αυτή
ήταν η θητεία μου, βγήκα Πρόεδρος μετά.
Αυτή τη στιγμή στη Διοικούσα στο Κεντρικό ΤΕΕ έχουμε
σχεδόν
απόλυτη
συνεννόηση,
είμαστε
από
πολλές
διαφορετικές παρατάξεις . Απλά και να το πω λίγο αλλιώς, θα
πω ένα αστείο για να ξέρετε λίγο έτσι την εμπειρία μου. Το
είπα νομίζω το πρωί και στην Πρόεδρο. Όταν είχα μπει στο
ΤΕΕ υπήρχαν διάφορες μορφές παλιές του ΤΕΕ που είχαν
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κάνει καμιά 25αριά – 30 χρόνια ο καθένας στις Διοικ ήσεις.
Πριν…, αυτά τα έμαθα λίγο στην πράξη. Όταν ερχόταν η ημέρα
που θα κάναμε Διοικούσα ας πούμε, κάθε Τρίτη, που κάναμε
συνήθως, επί Σπίρτζη γινότανε το εξής, καλούσε 6:00 η ώρα
την Τρίτη Διοικούσα, ερχόταν ο Σπίρτζης κατά τις 9:00 έμπαινε
στην αίθουσα στις 11:00 κάναμε ένα 5ωρο μόνοι μας πίναμε
καφέ, ξεκινούσε στις 11:00 τελείωνε στις 4:00. Τώρα έχουμε
Διοικούσα 5:30, 6 παρά τέταρτο έχουμε ξεκινήσει, 7:00 – 8:00
έχουμε τελειώσει.
Άρα αλλάζουν τα πράγματα. Όταν ξεκίνησε…
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Τώρα είναι Υπουργός Πρόεδρε.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Ορίστε;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ενδιαφερόταν να γίνει Υπουργός γι’ αυτό.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Καλά εντάξει, τώρα τέλος πάντων.
Όταν ξεκίνησα είχαν βγει και κάποιοι παλιοί στη
Διοικούσα από άλλες παρατάξεις, με έπαιρναν τηλέφωνο,
Πρόεδρε έχουμε κανένα ζήτημ α ξέρω εγώ να έρθω; Χρειάζεται;
Κάνω τη μετάφραση η οποία ίσχυε μέχρι τότε, τότε όλοι
παίρνανε από το γραφείο του Προέδρου, αν ήθελε ο Πρόεδρος
να ψηφίσουν κάτι ζητούσε και ο άλλος το αντάλλαγμα για να
ψηφίσει, ανεξάρτητα αν ήταν από τη δική του παράταξη, από
άλλη. Αποφάσισα για να μην τηρήσω αυτόν τον κανόνα που
ίσχυε σε όλες τις προηγούμενες Διοικήσεις, να λέω σε όλους
όταν με παίρνανε τηλέφωνο αν έχουμε τίποτα, λέω όχι τίποτα
δεν έχουμε. Με χρειάζεσαι ήταν η επόμενη ερώτηση. Δεν σε
χρειάζομαι άμα θες μην έρθεις και από τότε δεν μπαίνει κανείς
στο γραφείο μου, δεν συζητάει τίποτα, έρχονται ακόμα και από
τη δική μου παράταξη και από όλες, τα μαθαίνουν τα
ζητήματα, υπάρχουν αναρτημένα, μπαίνουμε μέσα τα
ψηφίζουμε, όποιος δεν θέλει ας μην το ψηφίσει, όλοι τα
ψηφίζουν, σχεδόν ομόφωνες είναι οι αποφάσεις γιατί είναι…,
το λέω λίγο…, θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, λέμε
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για παράδειγμα για τους εργαζόμενους ότι θα έχουμε μία
παροχή για να εξεταστούν σε οφθαλμίατρο για παράδειγμα.
Ωραία όποιος θέλει ας μην το ψ ηφίσει. Λέμε για τους
μηχανικούς κάτι θετικό, όποιος θέλει ας μην το ψηφίσει.
Άρα όταν πας με μία διαδικασία που προσπαθείς να
κάνεις για τους συναδέλφους σου κάτι θετικό ή για το ΤΕΕ,
όποιος θέλει ας μην το ψηφίσει. Δεν υπάρχουν συμφωνίες. Και
γιατί το λέω; Γιατί πρέπει να καλλιεργηθεί, έχει καλλιεργηθεί –
τουλάχιστον στο κεντρικό ΤΕΕ αρκετά και πιστεύω σιγά – σιγά
και στα Περιφερειακά και στην Αντιπροσωπεία σιγά – σιγά
βελτιώνεται το κλίμα, μπορούμε να κάνουμε συζητήσεις γύρω
από τα προβλήματα που μας απ ασχολούν, να βρούμε λύσεις,
ακόμα και αν διαφωνούμε, γιατί υπάρχουν θέματα που μπορεί
να διαφωνούμε, αλλά είναι μία υγιής διαδικασία που στο τέλος
καταλαβαίνουμε ότι όλοι το καλό θέλουμε, μπορεί ο καθένας
να έχει μία διαφορετική προσέγγιση, αλλά τουλάχιστο ν αυτή
είναι, ο τελικός σκοπός είναι ο ίδιος που όλοι πιστεύουμε.
Θα μπω τώρα λίγο στα θέματα, απλά σας λέω ότι
αλλάζοντας νοοτροπία και σκεπτόμενοι όλοι, ανεξάρτητα ότι
θα γίνουν οι εκλογές, θα τελειώσουν οι εκλογές, όλοι θα
έχουμε τα προβλήματα, δεν θα έχει κάποιος λιγότερα από τον
άλλο. Άρα όλοι θα πρέπει να δούμε πως λύνονται τα
προβλήματα των μηχανικών και μετά και του ΤΕΕ. Το λέω γιατί
και του ΤΕΕ έχει αξία, παράδειγμα πρέπει να γίνει το κτήριο,
εντάξει δεν απασχολεί τους μηχανικούς, αλλά δεν γίνεται να
είμαστε ΤΕΕ και να στάζει ξέρω εγώ ή δεν γίνεται να μπαίνει ο
άλλος και να λέμε είμαστε μηχανικοί και ξέρω εγώ δεν έχουμε
βάψει το κτήριο ή οτιδήποτε. Τα είπα με την Πρόεδρο, όλοι
στην ίδια κατεύθυνση είναι, στην ίδια διαδικασία, άρα τέλος
πάντων όλοι το ίδιο θέλουμε αλλά πρέπει και να γίνει, αυτά
συζητούσαμε.
Θα μπω στα δικά μας θέματα.
Ποια είναι τα προβλήματα των μηχανικών τα οποία τα
ζείτε κι εσείς. Παλιά ήταν ελάχιστοι οι μηχανικοί που
χρωστούσαν ασφαλιστικές εισφορές, τώρα είναι το 80%
περίπου από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Είτε χρωστάνε

σελίδα 9

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

ΤΟΥ

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

λίγα είτε πολλά είτε χρωστάνε παλιά αναδρομικά είτε
χρωστάνε καινούρια. Άρα να ξέρετε ότι είναι μεγάλη
πλειοψηφία των μηχανικών, ο μηχανικών παλιά πρώτα
πλήρωνε τις συνδρομές του και μετά πλήρωνε τη ΔΕΗ. Έτσι
ήτανε η νοοτροπία του μηχανικού, δεν υπήρχε κανείς
μηχανικός που να χρώσταγε, γιατί συνδεόταν πολύ με το
επάγγελμα, τώρα δεν μπορεί να πληρώσει, οπότε χρωστάει.
Άρα ένα μεγάλο ζήτημα που θα πρέπει να λύσουμε με
οποιαδήποτε Κυβέρνηση και όποια πρόσβαση έχε ι ο καθένας
και με όποια δυνατότητα έχει και όπως μπορούμε να το
πετύχουμε είναι να πετύχει έστω αυτό το μέτρο των 120
δόσεων να διευρυνθεί να είναι πιο απλό, να μπορεί ο άλλος
τουλάχιστον να κάνει μία ρύθμιση να δούμε κατά το δυνατόν.
Έχουμε προσφύγει σε πολλά πράγματα στο νόμο κατά του
νόμου Κατρούγκαλου, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, απλά η
γενική πολιτική διαχείριση όπως καταλαβαίνετε με το
Συμβούλιο της Επικρατείας και ενώ είναι βγαλμένη η απόφαση
δεν βγαίνει. Όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η απόφαση ότι θα λέει
ότι πρέπει να πέσει ο νόμος Κατρούγκαλου, απλά σου λέει ας
αλλάξει η Κυβέρνηση να το βγάλουμε μετά, επομένως
καινούρια Κυβέρνηση, να κάνετε καινούριο νομοσχέδιο να μην
στεναχωρηθεί κανείς, ούτε οι προηγούμενοι, ούτε οι επόμενοι,
όλους τους βολεύει.
Έχουμε προσφύγει κατά των αναδρομικών, έχουμε
προσφύγει κατά του ΚΕΑΟ σχετικά με την κατάσχεση για κάτω
από 5.000 ευρώ. Γιατί τα λέω όλα αυτά; Γιατί παλιά το ΤΕΕ
μόνο φώναζε, φώναζε στους δημοσιογράφους, φώναζε,
φαινότανε διεκδικητικό, δεν έκανε καμία νομική ενέργεια. Από
όταν έχουμε αναλάβει τη διοίκηση, εγώ θα σας πω το εξής, ο
καλύτερος νόμος που είχε έρθει μέχρι πρόσφατα, δεν ανήκω
σε αυτό το χώρο αλλά δεν έχει σχέση, ήτανε ο νόμος του
Στρατούλη. Ο οποίος ψηφίστηκε τον Αύγουστο νομίζω του ’15,
όχι τον Αύγουστο, τον Ιούλιο ξέρω εγώ του ’15, καταργήθηκε
το Σεπτέμβριο του ’15 και έλεγε ότι μπορούμε να επιλέγουμε
ασφαλιστική κατηγορία και κατέβαινες δύο ασφαλιστικές
κατηγορίες μείωνες τις εισφορές και μετά καταργήθηκε. Όταν
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καταργήθηκε ο νόμος όλοι λένε ότ ι το χάσαμε. Εμείς πήγαμε
και το διεκδικήσαμε όμως, ήμασταν οι μόνοι, πριν και από
τους νομικούς, και αποφάσισε το Νομικό Συμβούλιο του
Κράτους ότι όσοι είχαν μπει μηχανικοί, είναι 20.000 μηχανικοί,
κατάφεραν να πληρώσουν μειωμένες εισφορές γιατί το
κερδίσαμε νομικά.
Άρα λέω ότι παράλληλα με ό,τι κάνουμε λέω ότι πρέπει
να κάνουμε και νομικές ενέργειες, γιατί κατά πάσα πιθανότητα
μπορούμε να τις κερδίζουμε. Δεν λέω να μην φωνάζουμε, να
φωνάζουμε, αλλά άμα μόνο φωνάζουμε δεν έχουμε το
αποτέλεσμα.
Άρα θεωρώ ότι το νούμερο ένα βάσανο γενικά των
μηχανικών είναι το ασφαλιστικό και θα είναι και στο μέλλον.
Όσο και να αυξηθεί η απασχόληση ακόμα και τώρα οι εισφορές
δηλαδή 13,3% που είναι ο κλάδος σύνταξης , 7% που θεωρώ
είναι υπερβολή ο κλάδος υγείας, για κάποιον α ς πούμε που
μπορεί να έχει έσοδα 50.000 ευρώ, είναι 5Χ7=35, είναι 7%,
3.500 ευρώ το χρόνο. 3.500 ευρώ το χρόνο κανονικά πρέπει
να έχεις και το γιατρό αγκαλιά, σε οποιαδήποτε, ακόμα και η
ιδιωτική ασφάλιση, πρέπει να μπει ένα πλαφόν κοντά στα
1.000 ευρώ. Δεν ξέρω αλλά πρέπει πάντως να βρεθεί ένα
μέτρο να μειωθεί. Υπάρχει το 4 και 7% που είναι στον
κατώτατο μισθό που είναι το εφάπαξ, εντάξει δύο χρόνια τα
ηλεκτρονικά συστήματα του ΕΦΚΑ και του ΕΤΑΕΕ δεν
λειτουργούσαν με αποτέλεσμα να μας έχουν αναδρομικά τώρα
και δύο ετών έχουν μαζευτεί και όσο και να φαίνεται παράξενο
εγώ μπορεί να το ήξερα ή κάποιοι από εσάς να το ξέρατε,
αλλά ο μηχανικός το καταλαβαίνει μόνο όταν του έρχεται, γιατί
πιο πριν δεν το ξέρει και νομίζει ότι ξαφνικά ήρθαν εισφορές.
Κάνουμε πάντως, κάνουμε ενέργειες, σημαντικές προσπάθειες,
αλλά να ξέρετε ότι είναι νούμερο ένα στόχος για να
καταφέρουμε λίγο να ξεβαλτώσουμε.
Το νούμερο δύο το οποίο το πετυχαίνουμε με μικρές
κινήσεις, οι οποίες μπορεί να μην τις αντιλαμβάνεται ο
καθένας αλλά είναι σημαντικές, είναι να αυξήσουμε την
επαγγελματική ύλη. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το κομμάτι
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της ανάπτυξης, θα το πω αυτό, έχει να κάνει με την
επαγγελματική ύλη που δημιουργείται για παράδειγμα, θα πω
ένα παράδειγμα, το οποίο το διεκδικεί το ΤΕΕ, πιστεύ ω ότι θα
το καταφέρουμε. Διεκδικούμε να γίνουμε, να αποτελέσει το
ΤΕΕ ένα κεντρικό σύστημα αδειοδοτήσεων. Και δεν
αναφέρομαι στην έκδοση οικοδομικών αδειών, αλλά και στις
άδειες λειτουργίας. Αυτή τη στιγμή βγαίνουμε με ένα σύστημα
γνωστοποιήσεων ηλεκτρικά οι άλλες. Αν αυτό πάει και γίνει
ένα κεντρικό σύστημα του ΤΕΕ, σημαίνει ότι την άδεια
λειτουργίας ενός καταστήματος την αναλαμβάνει υποχρεωτικά
μόνο ο μηχανικός, τώρα την κάνουν και διάφοροι άλλοι τη
δουλειά, μπορεί από λογιστής μέχρι οτιδήποτε, αυτός που θα
έχει πρόσβαση, αυτός θα ανεβάζει το σύστημα, ταυτόχρονα θα
υπάρχει και ένα σύστημα ελέγχου όπως υπάρχουν οι ελεγκτές
δόμησης, αποτέλεσμα θα έχουμε περισσότερη επαγγελματική
ύλη γιατί θα κάνει και έλεγχο ο μηχανικός σε όλες αυτές τις
διαδικασίες. Άρα υπά ρχουν πάρα πολλοί τρόποι διεκδικώντας
πράγματα και το ΤΕΕ να αυξάνουμε την επαγγελματική ύλη
των μηχανικών. Για ποιο λόγο να γίνεται αυτό; Για να
καταφέρνουμε τουλάχιστον να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που
να ζούμε αξιοπρεπώς ή τουλάχιστον να μην υπάρχουν
άνθρωποι που να ζουν μόνο με ένα αυθαίρετο που θα κάνουν
το μήνα.
Δεν θεωρώ ότι θα φτάσουμε πολύ σύντομα στα επίπεδα
που ήταν παλιά ο μηχανικός και θεωρούνταν ένας άνθρωπος
που βγάζει πολλά λεφτά κ.τ.λ., θα αργήσει ίσως, ενδεχομένως
αυτό να γίνει, αλλά τουλάχ ιστον να φτάσουμε σε ένα επίπεδο
που δεν θα πεινάει κανένας ή τουλάχιστον σχεδόν κανένας.
Όσον αφορά το κομμάτι της ανάπτυξης, τώρα εγώ πολλές
φορές χρησιμοποιώ τον όρο «αληθινή ανάπτυξη» κι όχι
«δίκαιη», εντάξει γιατί μπορεί να είναι «δίκαιη» αλλά να μην
υπάρχει τέλος πάντως. Αλλά για να μην μπω στα πολιτικά
αυτά θα πω το εξής. Σημαντικό κομμάτι που θα πρέπει να
αντιμετωπίσουμε είναι το κομμάτι των αδειοδοτήσεων. Αυτή τη
στιγμή ο βασικότερος λόγος, σημαντικότερος από το
φορολογικό και το ασφαλιστικό, από την υψηλή φορολογία και
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τις εισφορές, είναι το κομμάτι των αδειοδοτήσεων γιατί ο
οποιοσδήποτε δεν γνωρίζει αν θα εκδοθεί μία άδεια. Εγώ που
είμαι Πρόεδρος του ΤΕΕ αν έρθει κάποιος και μου δείξει μία
έκταση και μου πει τι ισχύει εκεί πέρα; Υπάρχει μία πολύ
σημαντική πιθανότητα να του πω κάτι λάθος, μία έκταση να
μην καταλάβω ότι είναι προστατευόμενη, να έχει γίνει κάποια
απαλλοτρίωση που δεν φαίνεται κάπου, να υπάρχει μία γωνία
που έχει περάσει παραδίπλα η γωνία του Δασάρχη, να έχει
μετακινηθεί ο αιγιαλός, ν α έχει δεν ξέρω κι εγώ, να έχουν γίνει
διάφορα πράγματα. Σε αυτό το κομμάτι έχουμε πάρει
πρωτοβουλία εδώ και τρία χρόνια, δύο χρόνια που έχουν
συμφωνήσει όλα τα κόμματα απλά δεν έχει γίνει απολύτως
τίποτα, να δημιουργηθεί ένας ενιαίος ψηφιακός χάρτης με όλ α
τα γεωχωρικά δεδομένα που ουσιαστικά στο τέλος θα αποτελεί
και δεσμευτική πράξη της διοίκησης, δηλαδή να χρειάζεται να
μην πηγαίνεις σε καμία υπηρεσία για να πάρεις όλα αυτά τα
στοιχεία, να κάνεις κλικ στο οικόπεδο και να σου βγαίνουν όλα
αυτά τα στοιχεί α.
Θεωρώ με μελέτη που έχουμε κάνει ότι περίπου για το
70% των δεδομένων της χώρας που πολλά από αυτά
υπάρχουν, τα περισσότερα μάλλον υπάρχουν, θα χρειαστούμε
γύρω στα 2 – 2,5 χρόνια. Σκεφτείτε, λέω εγώ απλά τα νούμερα
για να έχετε υπόψη σας, τι δεν υπάρ χει αυτή τη στιγμή; Δεν
υπάρχει διασύνδεση , δηλαδή τα γεωχωρικά δεδομένα αυτή τη
στιγμή που έχει ηλεκτρονικά το ελληνικό δημόσιο μπορεί να
του έχουν κοστίσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Αυτή τη
στιγμή χρειάζονται 10 -15 εκατομμύρια για να γίνει η
διασύνδεση, δεν την κάνει κανείς.
Άρα μπορούμε να πάρουμε πρωτοβουλίες σαν Τεχνικό
Επιμελητήριο πολλά που ακούγονται λίγο γενικά αλλά είναι
σημαντικά, ίσως να αυξήσουμε και το κομμάτι της δουλειάς και
της επαγγελματικής ύλης των μηχανικών και να δούμε πως
μπορούμε να επιτυγχάνουμε πράγματα.
Όσον αφορά, θα πω λίγα πράγματα έτσι λίγο πιο
συγκεκριμένα. Υπάρχει το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ 2 που
πρόκειται να βγει μέσα Ιουλίου. Εγώ εκτιμώ όποιος και να
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έμπαινε Υπουργός, εγώ να ήμουνα αύριο Υπουργός δεν θα το
έβγαζα μία βδομάδα, δηλαδή σε πέντε μέρες, άμα ήμουνα
Υπουργός γιατί θα φοβόμουνα μην μου πέφτουν τα
συστήματα, όπως έπεφταν στο προηγούμενο και γίνω ρεζίλι
την πρώτη βδομάδα που έχω αναλάβει. Άρα θεωρώ, εκτιμώ ότι
ο οποιοσδήποτε θα δώσει μία παράταση να πάει λίγο
παραπίσω, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει.
Το ΤΕΕ Κεντρικά έχουμε ανοίξει και ένα help desk
σχετικά με όλα αυτά τα θέματα του ΚΕΝΑΚ και των
ενεργειακών
επιθεωρήσεων,
που
μπορεί
κάποιος
να
συμβουλευτεί για θέματα που έχει. Από τις αρχές του ’15
έχουμε ανοίξει τα εξής help desk, έχουμε help desk για την
αυθαίρετη δόμηση, help desk για την ενεργειακή επιθεώρηση
για τον ΚΕΝΑΚ, έχουμε help desk για φοροτεχνική
υποστήριξη, help desk για νομική υποστήριξη. Κατά το
δυνατόν θα προσπαθήσουμε να μπορούμε να παρέχουμε
κάποιες υπηρεσίες και στα περιφερειακά, δεν είναι εύκολη
διαδικασία.
Επίσης έκλεισε, μετά υπήρχε το ΙΑΚΕΜ ΤΕΕ το οποίο
ήταν μία Ανώνυμη Εταιρεία θυγατρική του ΤΕΕ που είχε γίνει ο
μόνος σκοπός του τελικά από ό,τι κατάλαβα μετά από πολλά
χρόνια, ήταν απλά γ ια να βολεύονται λίγος τις θέσεις κάποιοι
άνθρωποι. Δεν υπήρχε κανένας άλλος λόγος να υπάρχει.
Κατάφεραν μετά από τόσα χρόνια να το βάλουνε 1.700.000
μέσα. Αν έδιναν στον οποιοδήποτε από εσάς ένα ΚΕΚ με το
όνομα, με το brand name ΤΕΕ σίγουρα θα ήτανε κερδο φόρο
κάθε χρόνο. Εμείς καταφέραμε με τις διοικήσεις και το
συνδικαλισμό που επικρατεί να το βάλουμε μέσα 1.700.000.
Σαν διοίκηση πήρα τη δύσκολη απόφαση να το
κλείσουμε, κάναμε μία σημαντική προσπάθεια για να μην την
πληρώσουν οι εργαζόμενοι και τραβήξαμ ε τους εργαζόμενους
κάποιους
στο
ΤΕΕ,
κάποιους
σε
Υπουργεία,
οπότε
τουλάχιστον σώθηκαν οι εργαζόμενοι από αυτή τη διαδικασία.
Κάνουμε ένα έλεγχο που έχει παραγγείλει το ΤΕΕ, έχουμε
κάνει αίτηση πτώχευσης, έχουν μπει εκκαθαριστές, αλλού θα
καταλήξω, δεν θέλ ω να σας ενημερώσω μόνο γι’ αυτό, παρόλο
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που καλό είναι να έχετε ενημέρωση. Έχει κάνει έναν έλεγχο η
Grand Thordon και τα αποτελέσματα που θα βγουν μάλλον
από πρόχειρα πράγματα που έχω δει, είναι να μου φύγουν και
τα ελάχιστα μαλλιά που μου έχουν μείνει ή όπως είπε και
κάποιος άλλος, όταν είχα μαλλιά να μου φύγουν όλα
κατευθείαν,
από
αυτά
που
γινόντουσαν,
λέω
έτσι
χαρακτηριστικά. Παίρναμε ΕΣΠΑ, ξεπληρώναμε κάτι άλλο.
Είναι πράγματα που μπορεί να έχουν και πολύ σημαντικές
ευθύνες. Και όλοι αυτοί διαμαρτύροντ αι κιόλας, δηλαδή
θεωρούν ότι είναι και θιγμένοι. Έτσι το λέω λίγο γενικά γιατί…
Αυτή τη δουλειά που έκανε το ΙΕΚΕΜ έστω όχι σε αυτό το
ποσοστό, στο 70%, στο ΙΕΚΕΜ πλήρωνε ο μηχανικός, πήγαινε
έκανε σεμινάριο, πληρωνόντουσαν οι εκπαιδευτές και στο
τέλος το έβαλαν 1.700.000. Αυτή τη δουλειά εγώ την κάνω
αυτή τη στιγμή την κάνω σαν ΤΕΕ Κεντρικά, έχουμε κάνει
καμιά 20αριά σεμινάρια τα οποία υπάρχουν διαδικτυακά, άρα
μπορείτε εσείς το βράδυ πριν κοιμηθείτε να πατήσετε να δείτε
πώς γίνεται η ενεργειακή επιθεώρη ση, να δείτε πώς μπαίνει
στο σύστημα ή οι άδειες, να δείτε όλα αυτά ό,τι ώρα θέλετε.
Υπάρχουν
διαδικτυακά
και
βίντεο
και
μπορείτε
να
παρακολουθήσετε και on line και μετά. Την ίδια δουλειά την
κάνω με μηδέν κόστος, το μόνο που μου κοστίζει παίρνω
κάποια τηλέφωνα και ζητάω σε συναδέλφους καταξιωμένους
να κάνουν τα σεμινάρια, ζητάω μία χάρη να μου το κάνουν
δωρεάν, δεν μου έχει πει κανείς όχι, κανείς δεν λέει όχι. Το
κάνουμε δωρεάν για τους συναδέλφους. Οι μηχανικοί που
έρχονται εκεί το κάνουν δωρεάν, το κάνου νε διαδικτυακά, και
το κόστος όλης αυτής της διαδικασίας, που έκανε το ΙΕΚΕΜ,
μου κοστίζει μία γραμματέα που έχω έξω από το γραφείο μου
να ασχολείται το πολύ μία μέρα τη βδομάδα και δέκα
τηλέφωνα που κάνω εγώ κι όλο αυτό κόστιζε στις
προηγούμενες διοικήσει ς 1.700.000 και… Το εξηγώ γιατί
έχουμε μαζέψει το μαγαζί, όταν ανέλαβα Πρόεδρος σε δύο
μήνες δεν είχα να πληρώσω τη μισθοδοσία, τα είχε αφήσει
ωραία ο Υπουργός και 5 εκατομμύρια χρέη, μόλις βγήκα από
το γραφείο μου χρωστούσε στον κλειδαρά, χρωστούσε στον
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περιπτερά, πήγα να φάω σε μία ταβέρνα και χρωστούσε γιατί
είχε κεράσει κάμποσους και είχε κάτι τιμολόγια κόψει κ.τ.λ.,
κ.τ.λ. Και επειδή δεν έχω συνηθίσει και σαν άνθρωπος να
χρωστάω σε κανέναν μου κακοφαινόταν, αισθανόμουνα πολύ
άσχημα.
Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπληρώσει
περίπου 5 εκατομμύρια χρέη, τα έχουμε μαζέψει τα
οικονομικά. Φέτος μάλλον θα είναι και η χρονιά, θα έχουμε
καταφέρει να είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα, γιατί βοηθάει
και οι άδειες και άλλα πράγματα που έχουμε ξεκινήσει. Γενικά
βελτιώνεται η κατάσταση, θεωρώ ότι επόμενο διάστημα θα
βελτιωθεί πολύ περισσότερο, άρα θα μπορούμε να δίνουμε και
περισσότερα χρήματα στα περιφερειακά, να κάνουμε και
περισσότερες δράσεις και να αναπτύξουμε και άλλα πράγματα.
Το κυριότερο όμως είναι να βοη θάμε τους συναδέλφους.
Δηλαδή η άποψή μου είναι πως μπορούμε να διευκολύνουμε
την καθημερινότητα όλων των συναδέλφων. Αν αυτό το
πετυχαίνουμε αυτός είναι ο βασικός στόχος. Παλιά όταν ήμουν
μικρότερος και είχα πρωτομπεί στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ,
το ΤΕΕ είχε προϋπολογισμούς 35 εκατομμύρια και καμιά
10αριά εκατομμύρια τα έδιναν μόνο σε ταξίδια. Ήταν
ταξιδιωτικό πρακτορείο, όταν ήθελα…, το λέω, δεν τον ξέρω
τον άνθρωπο πολύ καλά, τον Κώστα τον Μπάκιντα, αν ήθελα
να με ψηφίσει ο Κώστας ο Μπάκιντας του έλεγα θε ς ένα ταξίδι
στη Βραζιλία και μετά ένα στην Κούβα; ΟΚ πλήρωνε το ΤΕΕ,
έπαιρνα μία ψήφο, έτσι γινόταν.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Γιώργο γιατί αναφέρθηκες σε εμένα;
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Δεν μου έχει πει τίποτα, εντάξει δεν το…, το είπα
γιατί δεν μπορεί να το παρεξηγήσει κανείς για τί δεν είμαστε
ούτε σε ίδιες παρατάξεις, ούτε…
Τώρα ποιο είναι το επόμενο ζήτημα; Το λέω σε
διάφορους συναδέλφους που συζητάω. Κανείς δεν πρόκειται
να σκεφτεί ούτε εμάς σαν μηχανικούς, ούτε το ΤΕΕ. Ο μόνος
τρόπος να βελτιώσουμε την καθημερινότητα μας είτε αυτό
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αφορά μία πολεοδομική διάταξη είτε αφορά το νόμο τον 4412
για τις δημόσιες συμβάσεις είτε αφορά οτιδήποτε γίνεται με
έναν απλό τρόπο. Δουλεύουμε μόνοι μας, εντοπίζουμε το
πρόβλημα, φτιάχνουμε τις διατάξεις που πρέπει να γίνουν και
διεκδικούμε να τις περάσουν όπως τις γράψαμε. Αν
περιμένουμε να πάμε πίσω από αυτούς και απλά να πηγαίνω
εγώ στη Βουλή τρεις φορές τη βδομάδα ή δύο και να
διαμαρτύρομαι δεν πετυχαίνουμε απολύτως τίποτα.
Άρα το λέω και στην Πρόεδρο και το λέω και σε όλους,
γιατί καμία φορά ο ι Πρόεδροι μένουν μόνοι τους, το λέω κι εγώ
και στην Αθήνα, καλά συναντιόμαστε σε όλες τις συνεδρίες και
μετά φεύγουν όλοι και μετά μένει ο Πρόεδρος να κάνει όλη τη
δουλειά. Αν δεν κάτσουμε να τα γράψουμε μόνοι μας, να
βελτιώσουμε την καθημερινότητα μας, δ εν μπορούμε να
πετύχουμε τίποτα.
Εγώ σας λέω ότι σαν Πρόεδρος είμαι αρκετά
διεκδικητικός και θα καταφέρουμε να αλλάξουμε πράγματα που
μας ενοχλούν. Επίσης έτσι για να το ξεκαθαρίσω θα μείνω στο
ΤΕΕ και θα προσπαθήσω να ξαναβγώ Πρόεδρος, αλλά δεν θα
φύγω. Γιατί, το λέω αυτό γιατί οι περισσότεροι το
χρησιμοποιούν σαν σκαλοπάτι, εγώ δεν το χρησιμοποιώ σαν
σκαλοπάτι, προσπαθώ να…
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Καταγράφονται αυτά Πρόεδρε.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Ναι τα έχω πει πολλές φορές και δημόσια.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Καταγράφονται.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Εννοείται.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Να πω το εξής…
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Συνάδελφοι θα μπορείτε μετά
να τοποθετηθείτε.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Ποιο είναι το πρόβλημα και κλείνω με αυτό.
Το πρόβλημα με αυτές τις αντιδράσεις τις οποίες
αντιμετωπίζω συχνά, να λέει «καταγράφονται» ο καθένας ή «το
είπες» κ.τ.λ. είναι το εξής. Εγώ έχω μάθει και όποιος θέλει να
με διαψεύσει, να τηρώ το λόγο μου πάντα. Οι περισσότεροι
έχουν μάθει να λένε το ανάποδο από αυτό που θέλουν να
κάνουν. Εγώ δεν αντέχω να πω κάτι και να μην το κάνω,
προτιμώ να αυτοκτονήσω. Άρα σας λέω εφόσον, εφόσον το
λέω αυτή είναι η πραγματικότητα. Πολλοί διαψεύδονται γιατί
έχουν μάθει με άλλη λογική.
Κάτι τελευταίο, το είπα και στην αρχή. Όλοι είμαστε από
το ίδιο μέρος, πρέπει να το καταλάβουμε. Μπορεί εγώ αύριο
να τσακωθώ με την Ειρήνη και να διαφωνήσουμε. Όμως επειδή
θα πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα και των μηχανικών και
του ΤΕΕ θα πρέπει να συνεργαστούμε. Αν αυτό δεν το
καταλάβουμε να είναι νούμερο ένα προτεραιότητα όλων μας,
τότε δεν θα πετύχουμε τίποτα. Θα έρθουν οι εκλογές, θα
γίνουν και τα συνδικαλιστικά ΟΚ όλα αυτά ωραία, μετά έρχεται
η μέρα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Αυτά
πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, δεν έχουμε περιθώριο, αν δεν τα
καταφέρουμε, αν τα καταφέρουμε θα είμαστε πι ο μπροστά και
από άλλους κλάδους αντίστοιχους επιστημονικούς. Αν δεν το
κάνουμε αυτό δεν θα πετύχουμε τίποτα.
Αυτό, προτιμώ να σας ακούσω και να απαντήσω στα
ερωτήματα, πολλές φορές βρίσκομαι σε περιφερειακά και
γενικά αναπαράγονται πράγματα που δεν ισχύο υν, οπότε
προτιμώ να σας ακούσω και να απαντηθούν ερωτήματα η
απορίες που έχουμε ή κάποιος μπορεί να πιστεύει ότι κάτι
κάνομε λάθος, να το συζητήσουμε. Ή μπορεί όντως να γίνεται
κάτι λάθος και να δούμε πως θα διορθωθεί.
Επομένως
προτιμώ να σας ακούσω, 9:0 0 η ώρα θα φύγω από εδώ, οπότε
έχουμε χρόνο.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
Ωραία, ευχαριστούμε το
συνάδελφο Πρόεδρο για τα πολλά ενδιαφέροντα, πάρα πολλά
βέβαια θέματα άνοιξαν ταυτόχρονα.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ:
ρωτήσουνε;

Πρόεδρε

να

κάτσω

να

απαντήσω

ό,τι

με

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, ναι, βέβαια να καθίσετε,
διαφορετικά θα ήτανε τιμωρία.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Όχι εδώ καλά είναι, όχι εδώ θα κάτσω, δεν έχω
πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Υπάρχουν καταρχήν πρώτα
διευκρινιστικές ερωτήσεις, ερωτήσεις δηλαδή επί αυτών που
ακουστήκανε. Θέματα που ακουστήκανε και θα έπρεπε…,
ερωτήσεις επί όσων ακουστήκανε, αν υπάρχουν .
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Το δεύτερο, θέματα που δεν
ανοίχτηκαν και πρέπει να ειπωθούν και να απαντηθούν, βλέπω
πολλούς. Τότε να αρχίσουμε, π αρακαλώ να είναι…, θα γίνει
κύκλος, υπάρχει δυνατότητα χρόνου, όχι θα προηγηθούμε από
τους συναδέλφους, ο Γιάννης ο Κασαπάκης να ρωτήσει, ο
Μάνος ο Καραλάκης, ο συνάδελφος Μανιαδής, ο Καφφετζάκης
και ο Κώστας ο Χαμηλοθώρης .
Ο συνάδελφος Κασαπάκης Γιάννης.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Συνάδελφε Πρόεδρε σας καλωσορίζω. Έκπληξη
μεγάλη διότι είμαι ίσως από τους γηραιότερους εδώ, τέτοια
λόγια από Πρόεδρο δεν έχω ξανακούσει και συνήθως οι
Πρόεδροι όταν ερχότανε είχαν μαζί τους και μια κουστωδία.
Οφείλω να σας πω ότι δεν έχω καμ ία σχέση με την παράταξή
σας και πάντοτε ήμουνα υπέρ του εμείς κι όχι του εγώ.
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Το ερώτημα, αυτή τη στιγμή έχω πολλά και ένα από αυτό
που απασχολεί και πολλούς συνάδελφους οι οποίοι βρίσκονται
τη δική μου. Δηλαδή εγώ είμαι στα πρόθυρα να πάρω σύνταξη.
Πριν Κατρούγκαλου οι συνάδελφοι με τα ίδια έτη εισφοράς και
παρουσίας παίρνουν, έχουν φτάσει να παίρνουν γύρω στα
1.400 ευρώ. Εγώ από ό,τι ακούγεται στην πιάτσα αν πάρω τα
1.000 ευρώ με τα ίδια έτη εισφοράς, αν πάρω τα 1.000 ευρώ
θα είμαι ευτυχής. Ισχύει αυτό; Ή αν δεν ισχύει τι μπορούμε να
κάνουμε;
Αυτό καταρχήν και μετά πάμε σε άλλα.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Δεν το ξέρω να το απαντήσω και δεν θέλω να
απαντήσω γιατί δεν το ξέρω. Δεν γνωρίζω το ποσό της
σύνταξης που θα πάρετε γιατί εξαρτάται από πολλά άλλα
πράγματα. Αν όμως , να το πω λίγο για να είμαστε
αποτελεσματικοί.
Το
μέιλ
μου
είναι,
υπάρχει
το
president@tee.central.gr, υπάρχει αυτό το μέιλ που αν μου το
γράψετε σε μία παράγραφο θα φροντίσω να σας το αποστείλω
ακριβώς τι θα πάρετε. Δηλαδή θα το στείλω εγώ σε αυτούς
που πρέπει να απαντήσουν, θα το δουν και θα σας απαντήσω.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Γιατί ποια ισονομία, ποια ισοπολιτεία.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Καλά αυτό έχει καταργηθεί γενικά, αλλά τέλος
πάντων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
Μάνος Καραλάκης.

Ωραία, ο συνάδελφος ο

ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ: Πρόεδρε καλώς ήρθατε.
Δύο ερωτήσεις, τώρα με την εξομοίωση των ΤΕΙ με τα
ΑΕΙ έχει σκεφτεί το Κεντρικό ΤΕΕ πώς θα διαχειριστεί αυτή την
κατάσταση; Πώς θα ενταχθούν αυτοί οι άνθρωποι; Γιατί καλώς
ή κακώς, είτε το θέλ ετε είτε δεν το θέλετε θα ενταχθούν στις
τάξεις του ΤΕΕ με τον άλφα ή βήτα τρόπο, όσο και να
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αντιδρούμε ή να μην αντιδρούμε. Έχετε σκεφτεί με ποιο τρόπο
θα γίνει αυτό; Ένα.
Και δεύτερον, πάρα πολλοί από μας εκτός του επάγγελμα
του μηχανικού έχουν έσοδα κα ι από άλλες πηγές. Είμαστε
ίσως ο μοναδικός τομέας που αναγκάζεσαι να περάσεις τις
ασφαλιστικές εισφορές κατευθείαν στην προσωπική σου
φορολογική δήλωση κι όχι στη δήλωση από την οποία έχεις το
μεγαλύτερο εισόδημα. Δηλαδή αν έχεις από μια εταιρεία ένα
πολύ μεγάλο εισόδημα, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το
επάγγελμα του μηχανικού, δεν μπορείς να περάσεις τις
ασφαλιστικές σου εισφορές στα έξοδα της εταιρείας. Άρα
γίνεται το ευτράπελο ενώ προσωπικά να έχεις ζημιές, να έχεις
κέρδη από άλλους τομείς. Το οποίο εί ναι απαράδεκτο και το
οποίο θεωρητικά για θέματα ισονομίας και ισοπολιτείας, θα
έπρεπε να παρέμβει το ΤΕΕ ώστε να περνιούνται όπως αν
ήμουν ένας ελεύθερος επαγγελματίας θα το πέρναγα στην
επιχείρηση που είχε τα κέρδη και σαν μηχανικός να μπορώ να
το κάνω το ίδιο και να μην δεσμεύομαι από το ΤΣΜΕΔΕ.
Αυτά.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Λοιπόν να ξεκινήσω από το δεύτερο το οποίο δεν
το γνωρίζω αλλά και αυτό σε παρακαλώ θα με διευκολύνεις
στο εξής, αν μπορείς να μου εξηγήσεις, να μου το γράψεις σε
μία παράγραφο τι ισχύει σε εμάς και να μου πεις αντίστοιχα τι
ισχύει σε κάποιο άλλο κλάδο για να μπορώ να πω κι εγώ ότι,
εφόσον ισχύει στους άλλους να το διεκδικήσω και για εμάς, θα
το κάνω πολύ ευχαρίστως και πιστεύω θα το πετύχουμε
κιόλας. Αν όμως όντως ισχύει σε κάποιους άλλους, αν δ εν
ισχύει σε κάποιους άλλους…
ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ: Αν είσαι έμπορος και έχεις τέσσερις εταιρείες
για παράδειγμα τον ΟΑΕΕ θα τον βάλεις στην εταιρεία που
έχεις τα κέρδη, θα τα βάλει στα έξοδα τα συγκεκριμένης
εταιρείας. Σαν μηχανικός ακόμη και κέρδη να έχεις, να βγ άζεις
π.χ. ένα εκατομμύριο από τις άλλες εταιρίες και παρουσιάζεις
ζημιά σαν μηχανικός, τις ασφαλιστικές εισφορές πρέπει να τις
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βάλεις στην προσωπική σου δήλωση, όχι στην δήλωση της
εταιρείας που έχεις.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Στους εμπόρους όμως πώς ισχύει; Ισχύει πά λι…
ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ: Πάει εκεί που έχεις τα κέρδη.
ΧΩΡΑΦΑΣ: (…) οι εισφορές δεν αφορούν στην ειδικότητα
τους, εμάς αφορά επειδή είσαι μηχανικός.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: ΟΚ, ωραία, λίγο.
ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ: Αλλά βγαίνουν όμως με βάση εισφορές στα
έσοδα σου, από όλες τις πηγές.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Ωραία, κάνε μου τα δύο παραδείγματα να τα έχω
και θα το δουλέψω λίγο και με τους νομικούς του ΤΕΕ για να
το δω πως θα το γράψουμε σαν διάταξη, να δω αν μπορεί κάτι
να γίνει.
Τώρα όσον αφορά το κομμάτι, καλά έκανες και με
ρώτησες συνάδελφε γιατ ί είναι σημαντικό και θα πρέπει λίγο
να το συζητήσουμε να γνωρίζετε περίπου πως έχει η
κατάσταση. Γιατί πολλά πράγματα δεν λέγονται ή δεν
μπορούμε να τα ανακοινώσουμε κιόλας ακριβώς.
Όσον αφορά το κομμάτι των αποφοίτων ΤΕΙ , για λόγους
εκλογικούς έγιναν αυ τές οι ρυθμίσεις που έγιναν και τέλος
πάντων έτσι όπως έγιναν το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή
ανακοινώθηκαν ότι κάποια παλιά ΤΕΙ που έγιναν πανεπιστήμια
θα είναι 5ετούς φοίτησης. Αυτό δεν σημαίνει αυτή τη στιγμή με
βάση τον τελευταίο νόμο του Γαβρόγλου ότι ό λοι αυτοί
αποκτούν επαγγελματικό δικαίωμα. Γιατί; Γιατί υπάρχει μία
διάταξη την οποία ζήτησα στη Βουλή και πέρασε που λέει ότι,
για να κρίνουμε αν μπορούν να πάρουνε επαγγελματικό
δικαίωμα, θα αποφασίσει μία 7μελής επιτροπή, στην οποία…,
αρχικά στο νόμο εί χε έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ, οι
εκπρόσωποι του ΤΕΕ γίνονται δύο, οι υπόλοιποι είναι κάποιοι
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καθηγητές από πολυτεχνεία ένας ή δύο κ.τ.λ., κ.τ.λ. να μην
μπω αναλυτικά στη σύνθεση και η απόφαση για να μπορούν
να πάρουν επαγγελματικό δικαίωμα να έρθουν στο ΤΕΕ κ αι να
πάρουν επαγγελματικό δικαίωμα πρέπει να λαμβάνεται με 5
στους εφτά. Κοινώς λέω λίγο πρακτικά εμείς έχουμε τους 2,
πρέπει να πάρουν απόφαση 5 στους 7 πρέπει ένας στους
υπολοίπους 5 αν διαφωνεί δεν μπορούν να έρθουν καν να
κάνουν το αίτημα γι’ αυτό. Βέ βαια αυτό έχει να κάνει…, δεν
γίνεται έτσι απλά ψηφίζουμε, έχει να κάνει με κριτήρια που
μπαίνουνε. Για το αν υπάρχουν τα εργαστήρια, αν υπάρχουν
τα κατάλληλα μαθήματα, αν υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις.
Ενώ το είχε φέρει στην αρχή και έλεγε ότι με απλή
πλειοψηφία 4 στους 7 και με έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ, το
κάναμε 2 τους εκπροσώπους του ΤΕΕ και 5 στο 7. Άρα
πετύχαμε λίγο για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα φρένο.
Τώρα από εκεί και πέρα αν κάποια στιγμή, να το πω λίγο
αλλιώς. Όντως αυτά έρχεται το Πανεπιστήμιο να βάλουμε ένα
παράδειγμα Δυτικής Αττικής και όντως φτιάξει τα εργαστήρια,
όντως φτιάξει τα μαθήματα και τα φτιάξει όλα, ας γίνει
Πολυτεχνείο και ας έρθει να εγγράφεται στο ΤΕΕ. Αλλά δεν
γίνεται πάντως να πηγαίνουμε προς τα κάτω το επίπεδο της
εκπαίδευσης και στη συνέχεια να λέμε ότι θα έχουμε τα ίδια
επαγγελματικά δικαιώματα.
Άρα προσπαθούμε να κάνουμε μία διαχείριση σε αυτό.
Πάνω σε αυτή τη διαχείριση πήραμε μια απόφαση διαφορετική
από αυτή που κάναμε μέχρι τώρα για να μην κινούμαστε μόνο
νομικά, να ανοίξουμε ένα μητρώο στο ΤΕΕ με αποφοίτους των
ΤΕΙ. Αυτό είναι ένα μητρώο, δεν είναι κάτι διαφορετικό, που
υπήρχε και στο παρελθόν γιατί μπορούσαν να γραφτούν στις
τεχνικές επωνυμίες. Αυτό γιατί γίνεται; Έχει μία λογική του ότι
αυτοί έχουν ένα σύλλογο την ΕΤΕΜ και προσπαθούσαν με την
ΕΤΕΜ να πετύχουν διάφορα, έχουμε κινηθεί πολλές φορές
εναντίον τους, έχουμε κερδίσει δικαστήρια, αλλά παρόλα αυτά
αν καταφέρουμε να ενσωματώσουμε σε διαφορετικό επίπεδο
και με διαφορετικό τρόπο τους αποφοίτους αυτούς σε ένα
μητρώο, τότε σημαίνει θα καταφέρνουμε και εμείς να παίζουμε
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ρόλους στην όλη διαδικασία εξέλιξης. Άρα θα έλεγα ότι αντί να
κινούμαστε μόνο αρνητικά ότι δεν θέλουμε, δεν θέλουμε επειδή
αυτό νομοτελειακά κάποια στιγμή θα εξελιχθεί, θα πρέπει να
βάζουμε κάποιες προϋπο θέσεις ώστε να είναι αυστηρή η
διαδικασία για να μπορούν να έρθουν κάποια στιγμή για
επαγγελματικά δικαιώματα.
Κατά την προσωπική μου άποψη αυτό δεν πρόκειται να
γίνει όποιος κι αν θέλει, οποιοσδήποτε Υπουργός για
ψηφοθηρικούς λόγους, γιατί έχει γίνει και στο παρελθόν και το
λέω και πρακτικά. Όσο είμαι Πρόεδρος τα τελευταία τέσσερα
χρόνια, έχουν έρθει κάτι Σάββατα βράδια τροπολογίες που
τους δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα που δεν φαντάζεσαι,
δεν έχουν ούτε οι διπλωματούχοι μηχανικοί, πρόσφατο
παράδειγμα του Κεγκέρογλου έτσι; Γι’ αυτό με βρίζει καμία
φορά για το λέω καμία φορά και ονομαστικά ότι το έκανε. Πήγε
μία μέρα και έφερε τροπολογία, που ήξερε ότι δεν μπορεί να
ψηφιστεί βέβαια απλά για ψηφοθηρικούς λόγους, για να πει
στους αποφοίτους εδώ των ΤΕΙ να μα ζέψει καμία ψήφο. Δεν
γίνεται έτσι, δεν ψηφίστηκε προφανώς η τροπολογία, αλλά δεν
γίνεται. Φανταστείτε αυτό το έχω αντιμετωπίσει καμιά 10αριά
φορές τα τελευταία 4 χρόνια.
Προσπαθούμε κατά το δυνατόν, γνωρίζοντας την
ισορροπία των δυνάμεων γιατί ξέρετε θα μ πορούσα απλά
εκείνη την ώρα όταν ψήφιζε το νόμο ο Γαβρόγλου να έχω
τσακωθεί και να μην πετύχω ακόμα και αυτή την ισορροπία να
έχουμε 2 στους 7 και να ζητάω 5 στους 7 πλειοψηφία και να
έχει μείνει στο 1 στους 7 ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ και 4 στα 7
να παίρνει απ όφαση. Ορισμένα πράγματα χρειάζονται και μία
πολιτική διαχείριση. Όλα αυτά ούτε μπορώ να τα λέω και
δημόσια, γιατί πολλές φορές δημιουργούνται αντίθετα
αποτελέσματα. Απλά το όσο πιο έξυπνη διαχείριση κάνουμε
και όσο λιγότερο ανεβάζουμε τόνους θεωρώντας ότι θα τους
έχουμε απέναντι και όσο μπορέσουμε να καταλήξουμε στο να
παίρνει και ο καθένας το επαγγελματικό δικαίωμα που του
αντιστοιχεί, αυτό που έχει σπουδάσει, ανάλογα με τις σπουδές
του ή ανάλογα με ό,τι έχει κάνει, εκεί πρέπει να οδηγηθούμε.
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Γιατί καλώς ή κακώς όλες οι κυβερνήσεις από το ’80 από όταν
ξεκίνησε όλη η ιστορία με το ΤΕΙ, που άνοιγαν ΤΕΙ όπου ήθελε
κάποιος να πάρει ψήφους στην περιοχή του και ανάλογα αν
ήταν Υπουργός ή όχι, οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα.
Κάποια στιγμή πρέπει να κλείσει. Τι κάν ει τώρα και ο
νόμος λίγο να το εξηγήσω. Τους κοροϊδεύει και τους ίδιους
όμως. Γιατί οι νυν απόφοιτοι, αυτοί που έχουν αποφοιτήσει
αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πάρουν κανένα δικαίωμα. Ο
νόμος έτσι όπως το λέει σε αυτούς δεν δίνει κανένα δικαίωμα
τους έχει αφήσει σε κάτι επιτροπές και λέει αυτοί που θα
βγουν από εδώ και πέρα που σας έχω κάνει 5ετούς φοίτησης,
δηλαδή ο πρώτος που θα είναι μετά από 6 χρόνια από τώρα,
αν έχει περάσει από την επιτροπή θα πάρει επαγγελματικό
δικαίωμα. Δηλαδή μιλάμε για τρελή κορο ϊδία και απέναντι
στους ίδιους.
Απλά εμείς πρέπει να έχουμε μία σοβαρή στάση, να λέμε
ότι πρέπει να υπάρχει πυραμίδα της τεχνικής ευθύνης ανάλογα
με τις σπουδές που έχει κάνει ο καθένας κ.τ.λ., κ.τ.λ., να λέμε
αυτό, τα πράγματα της κοινής λογικής και να π ροσπαθούμε να
μην μπορέσει κάποιος να παρακάμψει όλη αυτή τη διαδικασία
απλά με μία νομοθεσία.
Δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο και το λέω, συγγνώμη, και
κλείνω, το λέω αυτό γιατί όσο δυναμώνει το ΤΕΕ είτε
παίρνοντας
διαδικασίες
είτε…,
για
παράδειγμα
θα
διεκδικήσουμε να πάρουμε τη διαδικασία του ηλεκτρονικού
μητρώου, της ηλεκτρονικής διαδικασίας, περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, θα διεκδικήσουμε και άλλα πράγματα
να
πάρουμε. Όσο το ΤΕΕ δυναμώνει σε όλα αυτά, τόσο πιο
δύσκολο είναι να μας αντιμετωπίσουν κι εμάς σαν ΤΕΕ και όσο
είμαστε και όλοι μαζί απέναντι σε αυτά τα προβλήματα.
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, όχι να συνεχίσει.

εκτός
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ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ: Γιατί είναι σημαντικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Μιχάλη, υπάρχουν.

Υπάρχουν

συνάδελφε

ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Πήρε, πήρε όλες τις απαντήσεις ο…
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ: Πάνω σε αυτό συγγνώμη, γιατί δεν είναι μόνο
το ζήτημα να πιάσουν, τα κριτήρια θα τα πιάσουν Πρόεδρε, το
θέμα είναι ότι με αυτή την τακτική εξάγουμε τα δικά μας
χρήματα με το τι έχουν σπουδάσει τα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Θα δοθεί η δυνατότητα
συνάδελφε Γολοβάνη να τοποθετηθείς, να το θέσεις.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ:
Αυτό, να το πω λίγο γρήγορα και αυτό. ναι,
ακούστε λίγο, το ζήτημα της πολιτικής επιλογής της κάθε
κυβέρνησης, μπορεί μια κ υβέρνηση να θέλει εδώ να βγάλουμε
ένα εκατομμύριο μηχανικούς, λάθος είναι και θα αντιδράσουμε.
Απλά λέω πάνω σε αυτή τη διαδικασία υπάρχουν πολλά
πράγματα που είναι λάθος πολιτικές ενδεχομένως και το
κάνουν για άλλους λόγους.
Από εκεί και πέρα εμείς θα πρ έπει να έχουμε μία
σταθερή θέση και να προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι δεν
θα έρθει κάποιος που δεν θα έχει τα αντίστοιχα προσόντα ή
δεν θα έχει κάνει τις ανάλογες σπουδές για να πάρει ένα
επαγγελματικό δικαίωμα. Δηλαδή δεν θα έρθει κάποιος που
έχει κάνει κανένα εργαστήριο, δεν έχει κάνει τα κατάλληλα
μαθήματα ή οτιδήποτε και θα έρθει να διεκδικήσει ένα
επαγγελματικό δικαίωμα επειδή απλά δια βάφτισης πήρε ένα
δικαίωμα δια νομοθεσίας. Έτσι να το πω γενικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
Πριν δώσω το λόγο στο
συνάδελφο το Γέμελο, να σημειώσω για τα πρακτικά ότι λίγο
πριν αρχίσει η κύρια τοποθέτηση του Προέδρου του
συναδέλφου Στασινού, σημειώθηκε απαρτία 27 παρόντες στην
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αίθουσα. Όσοι άλλοι συνάδελφοι δεν έχουν υπογράψει να
υπογράψουν.
Ο συνάδελφος Σαράντος.
ΓΕΜΕΛΑΣ: Πρόεδρε καλώς ήρθατε, μια ερώτηση θέλω να σας
κάνω όσον αφορά το θέμα του ενοικίου του κτηρίου στο ΤΕΕ,
στο κεντρικό ΤΕΕ. Τι ύψος είναι και αν κρίνετε εσείς ότι είναι
δυσανάλογο με την οικονομική κατάσταση αυτή τη στιγμή του
φορέα του ΤΕΕ κι αν έχει γίνει κάποια προσπάθεια
εξοικονόμησης με μεταστέγαση κάπου αλλού ή να ζητήσετε
κάτι έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος στέγασης. Ένα αυτό.
Το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με την τελευταία
οδηγία που έχει δώσει το ΤΕΕ προς τις Πολεοδομίες αν δεν
κάνω λάθος, προς τις υπηρεσίες Πολεοδομίας, έχει φύγει
έγγραφο δηλαδή του ΤΕΕ προς τις υπηρεσίες Πολεοδομίας,
δίνοντας τους οδηγίες. Το οποίο προσωπικά με ξένεψε λίγο,
δηλαδή πώς είναι δυνατόν ένας φορέας σύμβουλος του
κράτους όπως είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο, τη συ μβουλή να
μην την δίνει προς την Κεντρική Διοίκηση κατευθείαν, αλλά να
τη στέλνει το ίδιο στις Πολεοδομίες. Αφορά μου φαίνεται αν
δεν κάνω λάθος την έκδοση οικοδομικών αδειών την κατηγορία
τρία, αν δεν λάθος. Δηλαδή δόθηκε η οδηγία από το ΤΕΕ
κατευθείαν προς τις Πολεοδομίες.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Δηλαδή όσον αφορά…, με παραξενεύουν λίγο οι
ερωτήσεις αλλά δεν πειράζει θα τις απαντήσω. Δεν
καταλαβαίνω σε τι θα βοηθήσει εσάς, αλλά θα το πω.
Το ΤΕΕ πλήρωνε ενοίκια γύρω στις…, η σύμβαση που
είχε, 85 περίπου χιλιάδες ευρώ το μήνα στο κτήριο που είναι
τώρα βάσει του διαγωνισμού. Έκανε διαδοχικές μειώσεις και
φτάσαμε περίπου στις 45. Τώρα έληγε η σύμβαση στο τέλος
του ’19, το Νοέμβριο νομίζω του ’19 λήγει, κάναμε διεθνή
διαγωνισμό και περιμένω τα αποτελέσματα του διαγωνισμού .
Προσφέρονται δηλαδή κτήρια με συγκεκριμένο ενοίκιο. Ο
διαγωνισμός που γίνεται μας δίνει και το περιθώριο επιπλέον
διαπραγμάτευσης, δηλαδή αν θεωρούμε ότι μπορούμε να
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διαπραγματευτούμε και κατώτερη τιμή. Αυτό όσον αφορά το
κτήριο. Ορίστε;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Από το κτήριο τα ενοίκια τα έχουμε εξοφλήσει;
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Εκεί τα έχουμε εξοφλήσει, όταν παρέλαβα το ΤΕΕ
χρωστούσαμε κανένα δυο χρόνια.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Αυτό θα την κάνω κάποια στιγμή την κουβέντα,
αλλά θα την κάνω αν ανοίξω το στόμα μου δυστυχώς θα
υπάρχουν πολλά προβλήματα σε κάποιους και καλό είναι προς
το παρόν…, συγκρατούμαι κατά το δυνατόν.
Όχι να πω και για το άλλο θέμα, το ΤΕΕ είναι…,
καταρχήν όσον αφορά το ΤΕΕ έχει τη διαδικασία διαχείρισης
του ηλεκτρονικού συστήματος για άδειες. Το ΤΕΕ ούτε
νομοθεσία φτιάχνει, ούτε μπορεί να ερμηνεύει νομοθεσία. Το
μόνο που κάνει είναι διαχείριση του συστήματος και εφαρμόζει
τη νομοθεσία. Αν…, έχουμε δύο Help Desk, ένα Help Desk για
τις Πολεοδομίες, για τη ΣΥΔΟ Μ και ένα Help Desk για τους
ελεύθερους επαγγελματίες. Αν ζητηθούν…, καταρχήν είμαστε
συνέχεια σε συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, επομένως
δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα να παρακάμπτουμε κανένα
Υπουργείο, ειδικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έχουμε καλή
συνεργασία, κατά το δυνατόν τέλος πάντων. Άρα δε νομίζω ότι
έχει δημιουργηθεί κάποιο τέτοιο ζήτημα, πρώτη φορά το
ακούω, το να έχει σταλεί μία οδηγία σχετικά με την κατηγορία
τρία, να πω και για την κατηγορία τρία μια και συζητείται.
Κατά την προσωπική μου άπο ψη δεν θα έπρεπε να
υπάρχουν
καν
κατηγορίες.
Η
κατηγορία
τρία
που
δημιουργήθηκε με τη δυνατότητα να μπορεί να εκδίδει από
μόνος του ο μηχανικός μία άδεια δημιουργεί πρόβλημα στον
ίδιο τον…, ανεξάρτητα αν διαφωνούν οι υπηρεσίες, αν
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διαφωνεί το Υπουργείο, αν διαφωνούν κάποιοι άνθρωποι,
δημιουργεί το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ίδιο το μηχανικό.
Θα πω ένα παράδειγμα, ακούστε με λίγο και το είπα και
στη Βουλή και το ζήτησα και τον Υπουργό παρόλο που
φαίνεται παράλογο. Πας να εκδώσεις μία οικοδομική άδεια
αυτή τη στιγμή σε μία περιοχή του Ηρακλείου που έχει
επιτρεπόμενο ύψος 15 μέτρα. Έχεις έτοιμη την άδεια, την
Τρίτη, ημέρα Τρίτη, σήμερα έχουμε Τετάρτη, την Τετάρτη
σήμερα εγώ την καταθέτω, την βγάζω την άδεια και εχθέ ς είχε
εκδοθεί ημέρα Τρίτη ένα Π ροεδρικό Διάταγμα για περιορισμό
ύψους στα 12 μέτρα. Εγώ σαν ελεύθερος επαγγελματίας έχω
εκδώσει παράνομα μια άδεια, δεν έχω εφαρμόσει τη
νομοθεσία, δεν μπορώ να το ξέρω ότι έχει εκδοθεί το Π.Δ . για
τον περιορισμό του ύψους. Πού να το ξέρω; Γιατί δημοσιεύεται
κάπου ή μπορώ κάπου να μπαίνω κάθε μέρα για να το βλέπω;
Ναι, βγάζω μια άδεια που είναι παράνομη. Έρχεται ελεγκτής
δόμησης στη συνέχεια, χτίζεται, πέφτουν τα μπετά. Ο ελεγκτής
δόμησης που έρχεται κοιτάει εάν εφαρμόσθηκε η άδεια. Άρα
συνεχίζεις και χτίζεις. Τους λέει η άδεια προχωράει, νόμιμη
είναι. Εσύ χτίζεις αυθαίρετη κατασκευή, ο μηχανικός ο
μηχανικός θα έχει αστικές ευθύνες και ποινικές ευθύνες εκείνη
την ώρα και ξαφνικά καταστρέφουμε έναν άνθρωπο , μία
επένδυση που γίνεται και έχουμε δημιουργήσει και ένα
αυθαίρετο χωρίς να υπάρχει λόγος .
Άρα πιστεύω εφόσον δεν έχει δημιουργηθεί αυτός ο
ψηφιακός χάρτης με όλα τα γεωχωρικά δεδομένα για να
μπορώ εγώ να δεσμεύ ω τη διοίκηση να μπαίνω σε ένα …, από
τον υπολογιστή μου στο οικόπεδο και να βλέπω στους όρους
δόμησης εκείνη την ώρα που θα εκδίδω την άδεια δεν μπορώ
στην πραγματικότητα να την εκδώσω την άδεια.
Άρα θεωρώ ότι είναι κακή η νομοθέτηση , το εξήγησα και
στη βουλή, απλά δεν το κατάλαβα , το λέω έτσι γενικά την
προσωπική μου άποψη όσον αφορά την κατηγορία 3 και
νομίζω συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι ανεξάρτητα , εγώ
μπορεί να ήμουν και της λογικής να τα βγάζει και όλα ο
μηχανικός μόνος του αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί . Είναι
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σαν να τον καταστρέφουμε και τον ίδιο , τον ίδιο τον μηχανικό
και τη χώρα. Άρα θεωρώ ότι καλό είναι αυτή η κατηγορία 3 να
καταργηθούν, πιστεύω, λέω την προσωπική μου άποψη ότι
πρέπει να καταργηθούν οι κατηγορίες και να υπάρχει
προέλεγχος παντού και να τελειώσει αυτή η ιστορία το να
διαλέγουμε τα περισσότερα ερωτήματα είναι αν μπαίνω στην
κατηγορία 1, 2, 3 χωρίς να υπάρχει λόγος . Δηλαδή αυτή τη
στιγμή έχουμε κάνει μία κακή νομοθέτηση . Τέλος πάντων,
ελπίζω ανάμεσα σε αυτά που Θα προτείνουμε το επόμενο
διάστημα να είναι και η απλοποίηση αυτών των διαδικασιών
και να βελτιώσουμε λίγο την κατάσταση .
Το σίγουρο είναι βέβαια ότι έχουμε ακριβή εικόνα του τι
συμβαίνει σε κάθε ΥΔΟΜ το οποίο είναι σημαντικό για να
λύσουμε τα προβλήματα . Εγώ μπορώ να σας πω καλό είναι
κάποια στιγμή, ενδεχομένως κάποια στιγμή θα βγάλουμε και
στατιστικά το οποίο θα φαίνεται τι γίνετα ι οπουδήποτε στην
Ελλάδα.
Απλά δημιουργούνται τα εξής προβλήματα , μπορώ να πω
πολλά παραδείγματα . Μια ΥΔΟΜ δεν έχει τοπογράφο για να
δίνει όρους δόμησης αλλά έχει τέσσερις που ελέγχουν ΝΟΚ.
Αλλά δεν φτάνει ποτέ κανένας στο ΝΟΚ γιατί αφού δεν έχει να
του δίνουν όρους δόμησης , η άλλη έχει τέσσερις τοπογράφους
και έχει έναν που δίνουν όρους δόμησης και μπορεί να μην
έχει κανέναν να ελέγχει ΝΟΚ. Αυτά δεν γίνονται, δηλαδή και
αυτά πρέπει κάποια στιγμή λίγο να τα λύσουμε . Υπάρχουν και
πιο ακραία παραδείγματα , δεν θα πω το Δήμο, κάποια στιγμή
σε μία υπάρχει ΥΔΟΜ που δεν εξέδιδε καμία άδεια. Υπήρχαν
είκοσι επενδύσεις με ΕΣΠΑ από πίσω που δεν μπορούσαν να
βγουν οι άδειες και αναγκάστηκα παρόλο που δεν είναι
αρμοδιότητά μου αφού διαμαρτύρονταν οι συνάδελφοι να
πάρω το Δήμαρχο γιατί ανήκουν όπως γνωρίζετε στους
Δήμους. Αφού ο Δήμαρχος έχει βάλει ένα γεωπόνο να ελέγχει
τις άδειες ο όποιος γεωπόνος του λέει εγώ δεν μπορώ να
υπογράψω τίποτα γιατί δεν έχω επαγγελματικό δικαίωμα να
εκδίδονται οι άδειες . Μου λέει ας μου δίνει ο διπλά Δήμος
όρους δόμησης γιατί δεν έχω τοπογράφο . Όταν στο τέλος του
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είπα του Δημάρχου να στείλω τρεις εθελοντές μηχανικούς να
διευκολύνω την κατάσταση; Α πλά θα πρέπει το κουμπί να το
πατάει ο δικός σας υπάλληλος που είναι ο νόμιμος για να
προχωρήσει τη διαδικασία. Μου λέει Πρόεδρε δεν γίνονται
αυτά. Και τι κατάλαβα; Επειδή εκεί είχαν χτιστεί κάμποσα
καταλύματα και είχε δημοτικές εκλογές το επόμενο διάστημα
είχε υποσχεθεί σε όλους τους άλλους ότι δεν θα χτιστεί κανένα
άλλο κατάλυμα στους ξενοδόχους γι α να τον ψηφίσουν να
ξαναβγεί Δήμαρχος. Τ ι να πεις; Δηλαδή με αυτά που
συμβαίνουν τι να πεις ; Απλά να ξέρετε ότι επειδή ασχολούμαι
καθημερινά έχω ακριβή εικόνα το τι γίνεται σχεδόν σε κάθε
ΥΔΟΜ, μπορώ να σας πω και με πρόσωπα .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος ο Βαγγέλης ο
Μανιαδής.
ΜΑΝΙΑΔΗΣ:
μικροφώνου).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
βέβαια.
ΜΑΝΙΑΔΗΣ:
μικροφώνου).

(Δεν

αποδίδεται

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

Ναι,

ναι,

μιλάει

να

καθαρά,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δεν έχει
καταγραφεί στα πρακτικά διότι αυτά που
ρωτούνται είναι πάρα πολύ σημαντικά.

εκτός

καταγραφεί,

μιλάει

εκτός

σημασία, να
λέγονται και

ΜΑΝΙΑΔΗΣ: Γεια σας και από δω.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω καταρχήν σαν μηχανικός, σαν
Βαγγέλης ανεξάρτητα από το σε ποιό Δήμο ανήκω, δεν
γνωριζόμαστε κιόλας α πό πιο πριν. Ήθελα να ρωτήσω και πιο
πολύ το έχω σαν χρέος σε αυτούς που με ψηφίσανε ας πούμε
και βγήκα εδώ πέρα για την κατάσταση του κτιρίου . Δεν ξέρω
τώρα το κτήριο ανήκει σε εμάς , ανήκει σε εσάς, ανήκει, θα
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ήθελα όλοι μαζί να εργαστούμε λίγο σε αυτό τ ο θέμα, ξέρω ότι
και η Πρόεδρος καταβάλλει φιλότιμη προσπάθεια σε αυτό το
θέμα και θα ήθελα και από εσάς ας πούμε να μας ενημερώσετε
πώς πρέπει να γίνει η διαδικασία να διορθώσουμε αυτή την
κατάσταση.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Θα το πω τώρα.
ΜΑΝΙΑΔΗΣ:
μικροφώνου).

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Μισό λεπτό.
ΜΑΝΙΑΔΗΣ: Όχι γιατί είμαστε πάνω από όλα μηχανικοί.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Να το απαντήσω λοιπόν γιατί αυτό όντως είναι
σημαντικό ζήτημα, το συζήτησα από το πρωί με την Πρόεδρο
και είμαστε στην ίδια κατεύθυν ση.
ΜΑΝΙΑΔΗΣ: Αυτό ήθελα.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Στην ίδια λογική. Λοιπόν, καταρχήν τα κτίρια, τα
ακίνητα γενικά ανήκουν στο κεντρικό ΤΕΕ , όλα τα ακίνητα. Το
ΤΕΕ έχει πολλά κτίρια, δυστυχώς δεν έχει εκεί που θα έπρεπε
να έχει οπωσδήποτε που είναι στην Αθήνα δεν έχει και
πληρώνει τα ενοίκια που πρέπει , που χρειάζονται. Έχουμε
αρκετά ωραία κτίρια και εδώ έχουμε και στα Χανιά και στη
Ρόδο και σε πολλά κτίρια έχουμε σε κάποιες περιοχές
γιγαντιαία κτίρια τα οποία είναι άδειοι χώροι δυστυχώς γιατί
κάναμε μία ήταν ένας Υπο υργό μία ήταν ένας βουλευτής και
τέτοια και φτιάχναμε κάτι τεράστια τα οποία έχουν
καταναλώσεις τρέλες και τέλος πάντων δεν χρειαζόντουσαν .
Εδώ το κτίριο τι χρειάζεται ; Λίγο να πούμε τη διαδικασία .
Χρειάζεται να κάνουμε τις μελέτες που απαιτούνται για να
ζητήσουμε κάπου μία χρηματοδότηση , θα δούμε πως θα τη
βρούμε τη χρηματοδότηση .
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ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Θα δούμε. Έτσι ώστε να φτιαχτεί όλο το κτίριο .
Μπορεί αυτό να είναι αν πάμε σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ να
είναι για ενεργειακή αναβάθμιση και να περι λαμβάνει και άλλες
τέτοιες εργασίες ή θα το βρούμε . Το βασικό όμως για να το
βρούμε είναι να έχουμε τις μελέτες για να λέμε τι ζητάμε και
ένα προϋπολογισμό . Άρα θα πρέπει σε αυτό το κομμάτι είτε να
δουλέψετε κατά το δυνατόν εθελοντικά όσοι μπορούν να
συμβάλουν σε αυτή τη διαδικασία εφόσον υπάρχουν εθελοντές
που να θέλουν τουλάχιστον να βοηθήσουν ή αλλιώς ας
κάνουμε και κάποιες αναθέσεις σε κάποιους ανθρώπους
προκειμένου να γίνουν. Τα συζήτησα το πρωί με την Πρόεδρο.
Εγώ αναλαμβάνω το κομμάτι της εύρεσης της χρηματοδότησης
μόλις μου παραδοθούν οι σχετικές μελέτες για να έχω κάτι να
λέω. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε να τη βρούμε τη
χρηματοδότηση. Πάντως το βάζουμε και μεταξύ μας σαν στόχο
εδώ που βρισκόμαστε ότι μέχρι την επόμενη φορά που θα
έρθω και ελπίζω να έρ θω σύντομα να έχουμε προχωρήσει σε
αυτό το κομμάτι , τουλάχιστον να έχουμε μία μελέτη κάτι να
μπορούμε να ζητήσουμε τα χρήματα. Πάντως είναι ντροπή, το
λέω λίγο όποιος μπει δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε ΤΕΕ
και έχουμε τέτοιο κτίριο, δηλαδή είναι λάθος κα ι για την εικόνα
μας σαν μηχανικοί. Εγώ ξέρω ότι επειδή το συζήτησα έτσι δεν
θα πω ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, σημασία έχει το τι
κάνουμε από δω και πέρα. Πάντως η Πρόεδρος ενδιαφέρεται
έτσι πολύ για το συγκεκριμένο ζήτημα και πιστεύω θα το
προχωρήσουμε.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Α, να το πω κιόλας λίγο να το συμπληρώσω.
Υπάρχουν 17 περιφερειακά , 17 Πρόεδροι. Με τους
Προέδρους έχω άριστη συνεργασία , καλή και προσπαθώ κατά
το δυνατόν να είναι ξεκάθαροι οι κανόνες απέναντι σε όλους ,

σελίδα 33

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

ΤΟΥ

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

δηλαδή η χρηματοδότηση να είναι καθαρή απέναντι σε όλους ,
να το πω λίγο για να το ξέρετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Σε παρακαλώ
σχετικό όμως διότι προηγούνται άλλοι συνάδελφοι.

να

είναι

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Σχετικό.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Μια στιγμή να ολοκληρώσω κάτι.
Πριν αναλάβω Πρόεδρος ο Πρόεδρος του ΤΕΕ έδινε ότι
λεφτά ήθελε σε όποιο περιφερειακό ήθελε . Τώρα έχουμε έναν
αλγόριθμο που τον έχουν αποφασίσει οι ίδιοι οι Πρόεδροι
μεταξύ τους που έχει να κάνει με τους νομούς, τα μέλη κ.λπ.
και υπάρχει μία αντικειμενική χρηματοδότηση, δηλαδή τόση
παίρνει δόση ο ένας, τόσο ο άλλος, τόσο ο άλλος, όλα τα
περιφερειακά. Άρα είναι αντικειμενικά . Το ίδιο κάναμε και με
τους επιστημονικούς συλλόγους , άρα υπάρχουν κανόνες . Το
λέω έτσι για να έχουμε λίγο , όσο βάζουμε κανόνες μεταξύ μας
τόσο καθαρές είναι οι σχέσεις. Δεν ήθελα να συνεχιστεί η άλλη
διαδικασία παρόλο που ξέρετε κάθε Πρόεδρο τον βολεύει να
δίνει σε αυτούς που θέλει ότι και να το πουλάει αυτό αλλά έτσι
δεν πάμε μπροστά. Επομένως επιλέξαμε την άλλη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε Βασιλείου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Για το κτίριο του ΤΕΕ λέμε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Πρόεδρε καλώς ήρθατε, καλησπέρα σας.
Βασιλείου Μιχάλης ονομάζομαι , είμαι μέλος της Διοικούσας
Επιτροπής.
Έχω ασχοληθεί πολύ ζεστά με το κτίριο , με το θέμα του
κτιρίου. Τον Μάρτιο αν δεν κάνω λάθος ή Μάρτιο ή Απρίλιο
του ’16 επί προεδρίας Γιάννη Χαρωνίτη είχα συντάξει
προϋπολογισμό
ύψους
91.000
ευρώ
που
αφορούσε
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ουσιαστικά ένα μάζεμα του κτιρίου ούτως ώστε να δείχνει
κτίριο μηχανικών. Υπάρχει δηλαδή αυτή η μελέτη.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Αυτό με ενημέρωσε η Πρόεδρος, απλά είπα καλό
είναι να προσθέσουμε σε αυτό αν υπάρχει η δυνατότητα η
αλλαγή κουφωμάτων ή κάποιων πραγμάτων για να το
συνδυάσουμε με ενεργειακή αναβάθμιση…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Συμφωνούμε απόλυτα.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Και να δούμε και αν περιλαμβάνονται και
χρωματισμοί και κάποιες άλλες εργασίες. Δηλαδή ας
προσθέσουμε και κάποιες άλλες να συμπληρωθούν αυτά τα
πράγματα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Συμφωνώ, θα συμφωνήσω σε ένα πράγμα που
είπατε πριν. Το αναγνωρίζω γιατί και εγώ το ίδιο πράγμα
κάνω. Όταν λέω κάτι θέλω να το τηρώ. Θα ασχοληθώ
προσωπικά και με τα κουφώματα, θα συντάξω προϋπολογισμό
και εύχομαι την επόμενη φορά να συζητήσουμε ότι, θα μας
πείτε ότι τα βρήκαμε, ελάτε να ξεκινήσουμε. Προκηρύσσουμε
διαγωνισμό. Αυτό θέλω να πούμε.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Ωραία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Αυτό θέλω να διασφαλίσετε και να δεσμευθείτε
για αυτό.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ:
Αυτό,
ωραία
θα
το
πω
το
εξής:
Θα
προσπαθήσουμε να βρούμε να δεσμευθούμε και να είναι
ξεκάθαροι οι κανόνες. Αν δεν καταφέρουμε να βρούμε τα
χρήματα από ΕΣΠΑ θα τα β άλουμε στον προϋπολογισμό του
ΤΕΕ και θα το φτιάξουμε πάντως. Εντάξει, θα βρούμε τον
τρόπο. Βελτιώνονται σιγά -σιγά τα οικονομικά του ΤΕΕ, τόσα
χρήματα τέτοιου επιπέδου θα τα βρούμε πάντως.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Και αυτό που ήθελα Πρόεδρε σαν τελευταίο και
κλείνω είναι χαίρομαι που σας γνωρίζω έτσι και από κοντά
γιατί δείχνετε έτσι θέρμη. Έγγραφα που έχουμε αποστείλει
εμείς όσον αφορά το κτίριο καθυστέρησαν πολύ να έρθουν σε
εμάς. Δηλαδή υπήρξε δυσλειτουργία στη συνεννόηση με το
κεντρικό ΤΕΕ όσον αφορά το κτίριο και , και, δηλαδή θεωρώ
απαράδεκτο, δεν το λέω προσωπικά σε εσάς, προς Θεού, έτσι,
το γεγονός να στέλνουμε, να λέμε κοιτάξτε παιδιά εντάξει δεν
θα κάνουμε 91.000 , θα πάμε στις 19.000, θα πέσουμε στα 19
χιλιάρικα, θα φτιάξουμε εμείς τη μόνωση με προσωπικά μας
έξοδα του Ανατολικής Κρήτης και να κάνουμε να πάρουμε
απάντηση έξι μήνες.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Αυτό επειδή ασχολήθηκα προσωπικά
όντως οι υπηρεσίες κωλυσιεργούν και έχεις δίκιο ….

επειδή

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Το γνωρίζετε;
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Ναι, το γνωρίζω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Το γνωρίζατε αυτό , αυτό θέλω να πω.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Ναι, ασχολήθηκα π ροσωπικά για να προχωρήσει η
όλη διαδικασία, υπάρχει άνθρωπος εδώ που το γνωρίζει ότι
προσπάθησα λίγο να το λύσω κατευθείαν. Από δω και πέρα
επειδή να βάλουμε και τον κανόνα όπου κολλάει ένα ζήτημα
μπορεί να με πάρει η Πρόεδρος και να συνεννοηθούμε
επιτόπου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Αυτό θέλω, αυτό θέλω.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Θα απαντάω στο τηλέφωνο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Επειδή βλέπω ότι υπάρχει, υπάρχει έτσι μια
συνεννόηση και υπάρχει μια καλή συνεργασία και μια καλή
σχέση.
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ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Στην αρχή δεν της το πολυαπαντούσα και είχε
διαμαρτυρίες αλλά τώρα της το απαντάω το τηλέφωνο οπότε
μπορούμε να συνεννοηθούμε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:
Ευχαριστώ.

Ελπίζω

να

συνεχιστεί

αυτό

το

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστώ το
Βασιλείου.
Ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Καφφετζάκης.

καλό

κλίμα.

συνάδελφο

ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ:
Πρόεδρε καλωσορίσατε. Ήθελα να βάλω
δυο-τρία πραγματάκια. Ξέρω ότι η ώρα είναι περασμένη και
θέλετε να φύγετε .
Καταρχήν με χαροποιεί ιδιαίτερα φαντάζομαι και τους
περισσότερους συναδέλφους μηχανικούς το γεγονός αυτό που
είπατε το οποίο δεν το γνώριζα για τη διασύνδεση των
ηλεκτρονικών π λατφορμών. Συνεπώς επιτέλους να κάνουμε το
αυτονόητο, δηλαδή αυτή η διασύνδεση να μπορέσει να
βοηθήσει το μηχανικό και όντως η δυναμική αυτή όπως οι
άδειες να πάρει σάρκα και οστά και πραγματικά ένας
μηχανικός από το Ηράκλειο να μπορεί να εκδίδει με δύο -τρία
πατήματα…
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Οπουδήποτε.
ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ:
πούμε.

… μια άδεια στην Αλεξανδρούπολη ας

ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Αυτό είναι πολύ σημαντικό .
Από την άλλη όμως με λυπεί ιδιαίτερα που ειδικά σε
τέτοιες περιόδους κρίσης που οι συνάδελφοι μηχανικοί
προσδοκούν και διψούν για αυτή την επιμόρφωση να λέμε ότι
κλείνουμε
ένα
επιμορφωτικό
φορέα
του
Τεχνικού
Επιμελητηρίου όπως είναι το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ λόγω κάποιων
οικονομικών ατασθαλιών. Δεν θα διαφωνήσω μαζ ί σας αλλά
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εξαντλούμε πρώτα όλη τη διαδικασία να δούμε πως μπορούμε
να τον κρατήσουμε ζωντανό μειώνοντας κάπως έστω και
σημαντικά τα έξοδα και τις ατασθαλίες αυτές που είπατε αλλά
πρωτίστως θα έπρεπε να κρατηθεί αυτός ο φορέας ως ο μόνος
επιμορφωτικός ξαναλέω φορέας που αντιπροσωπεύει το
Τεχνικό Επιμελητήριο.
Ένα τρίτο θέμα που ήθελα να βάλω είναι το εξής με αυτή
την έρμη πολεοδομική δαιδαλώδη νομοθεσία .
Επιτέλους εμείς πότε ως ΤΕΕ και ως κεντρική διοίκηση
Θα μπορέσουμε να πούμε επίσης το αυτονόητο; Απλοποιήστε
την. Αυτό το πράγμα που γίνεται σε αυτή τη νομοθεσία είναι
κάτι το ασύλληπτο . Δηλαδή πρέπει το κάθε γραφείο , ο κάθε
μηχανικός να έχει μία νομική υπηρεσία ούτως ώστε κάθε φορά
να ερμηνεύουμε νόμους , εγκυκλίους κ.λπ.
Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο μας οδηγεί
πολλές φορές και σε σφάλματα και ο νόμος, οι νόμοι αυτοί
των αυθαιρέτων που υπάρχουν τώρα έχουν δύο χιλιάδες
διευκρινιστικές απαντήσεις , πράγμα το οποίο είναι έως
αποκρουστικό δηλαδή για τον Έλληνα μηχανικό από τη στιγμή
που για το ίδιο θ έμα υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις
μεταξύ των ιδίων εμάς.
Αυτό με οδηγεί στο τέταρτο κομμάτι που είναι η
ποινικοποίηση
του
επαγγέλματος .
Δηλαδή
είναι
τόσ η
δαιδαλώδη η νομοθεσία, π ροφανώς και ο μηχανικός βρίσκεται
σε ένα αδιέξοδο και πολλές φορές ποινικοπ οιείται όπως και το
παράδειγμα που είπατε ότι μπορεί να αλλάξει μία νομοθεσία
την οποία να μην την γνωρίζει και κάποια στιγμή να φτάσουμε
σε ένα σημείο που να υπάρχει να είναι υπόλογος ο μηχανικός
για πράγματα τα οποία δεν ευθύνεται ο ίδιος.
Άρα
λοιπόν
νομοθεσία
και
ποινικοποίηση
του
επαγγέλματος είναι δύο πολύ σημαντικά θέματα τα οποία
πρέπει το κεντρικό ΤΕΕ να τα πιάσει και να τ α οργανώσει
ούτως ώστε να βγούμε όλοι οι μηχανικοί από το αδιέξοδο .
Ένα τελευταίο και κλείνω είναι το θέμα με τις αμοιβές των
μηχανικών. Ειδικά ο μελετητής μηχανικός πλέον είναι ο πιο
ελάχιστα αμειβόμενος μέσα σε ένα εργοτάξιο από όλα τα
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επαγγέλματα που θα παρελάσουν εκεί μέσα . Έχουμε
καταντήσει δηλαδή το επάγγελμά μας να το κάνουμε τόσο
χαμηλά αμειβόμενο με τόσες τεράστιες ευθύνες που
κουβαλάμε στην πλάτη μας διαχρονικά .
Αυτά τα τρία θέματα τα τελευταία και το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ θα
ήθελα να τους δώσετε λίγο μία μεγαλύτερη προσοχή ούτως
ώστε να μπορέσουμε ως κλάδος και ως μηχανικοί να τα
διεκδικήσουμε.
Ευχαριστώ.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Μια ερώτηση θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ελάτε γιατί περιμένουν και
άλλοι και επίσης σας ενημερώνω ότι ο Πρόεδρος έχει
περιορισμένο χρονικό διάστημα , περιοριστείτε στην ερώτηση ,
τα θέματα είναι δουλεμένα , η τεκμηρίωση είναι πρόδηλη . Μόνο
σε ερωτήσεις. Συνάδελφε Γιάννη Κασαπάκη έκλεισε, μόνο στην
ερώτηση.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Μόνο στην ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
αρκετό…

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Όχι

τεκμηρίωση,

έχεις

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
Όσον
αφορά
την
ποινικοποίηση
του
επαγγέλματος θυμάμαι το μακαρίτη το δικηγόρο Βγόντζα ο
οποίος είπε το κλασικό ότι ο δο λοφόνος μετά από είκοσι
χρόνια που τον τιμωρεί η κοινωνία και μπαίνει στη φυλακή
βγαίνει έξω και είναι πεντακάθαρος , ο μηχανικός εσαεί και οι
απόγονοί του έχουν ευθύνη. Τώρα με το νέο νόμο
Παρασκευόπουλου, Παρασκευοπούλου πώς τον λένε , που
βγαίνουμε όλοι έξω εμείς θα συνεχίσουμε ακόμη σε αυτό ;
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Να προσπαθήσω λίγο να …
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι και επίσης κάνω μία
έκκληση συνάδελφε Πρόεδρε επειδή έχουν μείνει άλλοι δύο
ερωτώντες…
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Ναι, θα μείνω
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θα μείνεις.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Θα μείνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, μια χαρά.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Θα τις ακούσω τις δύο ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας.

Και

θα

προστεθεί

και

ο

ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Και της Διοίκησης.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Θα τα πω λίγο μαζεμένα . Αυτά που είπε ο
συνάδελφος πριν είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει ο
μηχανικός.
Δηλαδή
η
πολυδαίδαλη
νομοθεσία ,
η
ποινικοποίηση του επαγγέλματος . Αυτά δεν λύνονται από τη
μία μέρα στην άλλη και επίσης καλό είναι να έχου με να
προτείνουμε λύσεις . Εμένα με απασχολούν καθημερινά , τα
αντιμετωπίζω τα π ροβλήματα, ελεύθερος επαγγελματίας είμαι ,
η γυναίκα μου είναι συνάδελφος μηχανικός ελεύθερος
επαγγελματίας επίσης. Τα ζω, το ζω το επάγγελμα και τα ξέρω
πολύ καλά.
Επίσης, ο ίδιος έχω αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα της
ποινικής ευθύνης. Μία μέρα, έχω εκδώσει αρκετές οικοδομικές
άδειες, μία μέρα πριν κάμποσα χρόνια ξύπνησε ένα ς σε ένα
κτίριο που είχα βγάλει την άδεια και έμειναν , φώναξε έναν
μπογιατζή, έπεσε ο μπογιατζής, σκοτώθηκε, λειτουργούσε τ ο

Συνεδρίαση 10

η

26

ης

Ιουνίου

2019

σελίδα

40

κτίριο και κάλεσαν εμένα και είχα πέντε χρόνια δικαστήριο
μέχρι να απαλλαγώ και απαλλάχτηκα επειδή βρήκα την
υπεύθυνη δήλωση που είχα κάνει για να πάρει ρεύμα και
σώθηκα τελευταία στιγμή και ζητούσαν ένα εκατομμύριο οι
συγγενείς του σαν ασ τική ευθύνη.
Και επίσης θα σας πω το εκπληκτικό επειδή το έχω
ζήσει. Αν το δικαστήριο αποφάσιζε ότι …, αποφάσισε το
δικαστήριο καταρχήν ότι θα πληρώσει ο ιδιοκτήτης , ήμασταν
κατηγορούμενοι εγώ και ο ιδιοκτήτης , ο ιδιοκτήτης 150.000
ευρώ. Αν αποφάσιζε το δικαστήριο ότι πρέπει να πληρώσω
ένα χιλιάρικο εγώ και 150.000 ο ιδιοκτήτης αν ο ιδιοκτήτης δεν
είχε τα λεφτά στο λογαριασμό θα τα έπαιρνε από το δικό μου
λογαριασμό και θα έπρεπε εγώ μετά να προσπαθήσω να τα
πάρω από τον ιδιοκτήτη , δηλαδή ανεξάρτητα αν έβγα ζε
απόφαση για 1.000 ευρώ στο μηχανικό . Το λέω λίγο για να
καταλάβετε περίπου ποια είναι η κατάσταση .
Λοιπόν, όλα αυτά χρειάζονται τροποποιήσεις στον
ποινικό κώδικα οι οποίες πήγαν να γίνουν κάποιες
τροποποιήσεις κ.λπ., κ.λπ. Είναι δύσκολα ζητήματα και όντ ως
δεν πληρώνεται με κανένα ποσό η ευθύνη που έχουμε, έτσι
είναι. Και όντως είναι μηδενική η αμοιβή που παίρνουμε και
όλα αυτά που κάνου με.
Από εκεί και πέρα όλα αυτά τα ζητήματα ή πρέπει να
μπει μία κόκκινη γραμμή και να πούμε από δω και πέρα τι
κάνουμε γιατί την πολυδαίδαλη νομοθεσία την δημιουργούμε
εμείς οι ίδιοι τελικά. Εγώ έχω αντιληφθεί ότι…, καταρχήν τα
περισσότερα νομοθετήματα που γίνονται είτε είναι για
πολεοδομική νομοθεσία που είναι όντως δαιδαλώδης ή
οτιδήποτε όλα αυτά μόνοι μας τα φτιάχνουμε γιατί οι μηχανικοί
αρχίζουμε και σκεφτόμαστε και αν αυτό ς κάνει το ένα και αν ο
άλλος από το παράθυρο σκεφτεί τον ημιυπαίθριο να πάρει
τρεις πόντους και να ανοίξε ι και φτιάχνουμε νομοθεσία για να
αποτρέψουμε έναν που σκέφθηκε κάποιος επειδή κάνει τον
πολύ έξυπνο και είναι (…) με την νομοθεσία, για αυτό δεν
γράφουμε απλή νομοθεσία .
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Άρα ή θα πρέπει…, καταρχήν πιστεύω ότι το επόμενο
διάστημα πρέπει κατά το δυνατόν να αλλάξουν ελάχιστα
πράγματα. Κουράστηκε ο μηχανικός να διαβάζει κάθε
εβδομάδα κάτι που άλλαξ ε, δεν μπορεί να το παρακολουθήσει .
Όποιος και αν είναι, ο Θεός να είναι. Άρα κάποια στιγμή
πρέπει να πούμε σταματάμε να πειράζουμε
οτιδήποτε ή
πειράζουμε ελάχιστα για να διορθώσουμε κάποια πράγματα . Ή
θα μπορούσα να πω το λέω λίγο απλά που υπάρχει μία ιδέα
κάποια στιγμή να μπουν τρία μεγέθη να λέμε μετράμε μόνο τον
όγκο στην οικοδο μή και πέντε πράγματα και τέλος…
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Ναι, τέλος πάντων υπάρχουν πολλές ιδέες πάνω
σε αυτό αλλά τελικά δεν έγινα ν. Εγώ πιστεύω ότι τα επόμενα ,
τα επόμενα λίγα χρόνια πρέπει να πειράξουμε κατά το δυνατόν
λιγότερα όσα πράγματα είναι αμφισβητούμενα ή για να μην
υπάρχουν προβλήματα και αν ο ένας ερμηνεύει έτσι και ο
άλλος αλλιώς να προσπαθήσουμε να λύσουμε με μία επιτροπή
αυτές τις ερμηνείες της πολεοδομ ικής νομοθεσίας. Έχω μία
πρόταση για αυτό να βελτιώσουμε την κατάσταση δηλαδή να
μην…, ένας υπάλληλος που βγάζει μία άδεια και την ίδια άδεια
δεν τη βγάζει ο δ ίπλα υπάλληλος, μην πω ο δίπλα υπάλληλος
και στην ίδια ΥΔΟΜ, να είναι κοινοί οι κανόνες και να δο ύμε
μετά από λίγα χρόνια αν μπορέσουνε να κωδικοποιήσουμε
λίγο αυτή τη νομοθεσία γιατί για να την κωδικοπο ιήσουμε
πρέπει να σταματήσει και να αλλάζει συνέχεια γιατί αλλιώς δεν
γίνεται.
Έκανα μία σημαντική προσπάθεια στην οποία δεν
ανταποκρίθηκαν οι μηχανι κοί και μου έκανε ιδιαίτερη
εντύπωση. Βάλαμε δωρεάν και το πληρώσαμε σαν ΤΕΕ για να
βοηθήσουμε σε αυτή την κατάσταση την υπηρεσία «ΝΟΜΟΣ».
Ουσιαστικά να έχετε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία σε
οποιαδήποτε διάταξη να μπαίνετε δωρεάν . Μπορούσε να την
πάρει οποιοσδήποτε μηχανικός και ακόμ α μπορεί. Δεν μπήκαν
πολλοί πάντως να τη ζητήσουν και απορούσα και εγώ γιατί.
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Δηλαδή με τόση πολυδαίδαλη νομοθεσία γιατί κάποιος δεν
έκανε ένα αίτημα να την έχει δωρεάν την υπηρεσία και ήταν
για κάμποσες ώρες αλλά θα μπορούσαμε να τη δώσουμε και
για περισσότερες. Το λέω έτσι γενικώς γιατί προσπαθήσαμε να
το αντιμετωπίσουμε .
Τώρα να απαντήσω στα μεγαλύτερα ζητήματα που έχουν
στη χώρα και πώς θα λυθούν είναι μεγάλη συζήτηση και δεν
μπορώ
να
την
κάνω
τώρα .
Ιδέες
υπάρχουν,
θα
προσπαθήσουμε πάντως να τη βελτιώσουμε την κατάσταση .
Έχω και ιδέες αλλά πρέπει να τα συζητήσουμε σε βάθος και να
έχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις για το τι θα κάνουμε .
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δεν είμαι Υπουργός
Δικαιοσύνης. Έχουν περάσει πολλοί φίλοι σου Υπουργοί κατά
το δυνατόν στο παρελθόν, δεν το άλλαξε κανείς . Αν γίνω
Υπουργός Δικαιοσύνης δεσμεύομαι ότι θα το αλλάξω , ναι,
αλλά μέχρι τότε ως Πρόεδρος του ΤΕΕ θα κάνω αυτά που
μπορώ ως Πρόεδρος του ΤΕΕ .
Λοιπόν, όσον αφορά το ΙΕΚΕΜ. Για το ΙΕΚΕΜ σας είπα
ότι αυτή τη στιγμή δεν γινόταν, θα έκλεινε το ΤΕΕ εάν
πληρώναμε το 1.700.000 που χρώσταγε το ΙΕΚΕΜ και δεν
μπορούσαμε γιατί ήταν άλλο νομικό πρόσωπο και δεν
μπορούσαμε και αν θέλαμε , δεν μπορούσαμε και γιατί δεν
είχαμε τα χρήματα και γιατί δεν γινόταν και για τυπικούς
λόγους.
Από εκεί και πέρα την έχουμε αντικαταστήσει είπα την
υπηρεσία
γιατί
μπορείτε
διαδικτυακά
να
πάρετε
τα
περισσότερα σεμινάρια από αυτά που γινόταν . Αν στο μέλλον
καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μία άλλη δομή και πιο
σύγχρονη και μπορεί να γίνει με πιο σύγχρονες διαδικασίες ,
δεν χρειάζεται δηλαδή να έρχεται ο εισηγητής , δηλαδή δεν
καταλαβαίνω και σε τι βοηθάει , να έρθει ένας εισηγητής εδώ
στην αίθουσα και να πρέπει να έρθεις εδώ στην αίθουσα
αλλιώς να μην μπορείς να τον δεις. Δεν καταλαβαίνω αν
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βοηθάει περισσότερο . Αν βοηθάει όντως περισσότερο να
δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την επιμόρφωση . Η
επιμόρφωση χρειάζεται και προσπαθούμε κατά το δυνατόν να
τη βελτιώσουμε αλλά υπάρχουν πιο σύγχρονα εργαλεία για
αυτό. Αυτά για το ΙΕΚΕΜ. Πάντως γιατί οδηγήθηκε όλο αυτό θα
την πω κάποια στιγμή την ιστορία όπως τα πω και την ιστορία
ποιος Υπουργός παλιός Πρόεδρος του ΤΕΕ δεν άφησε να γίνει
κτίριο το ΤΕΕ και με ποια διαδικασία .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ο
Χαμηλοθώρης. Επαναλαμβάνω συνάδελφοι
εστιάστε, η τεκμηρίωση είναι κοινός τόπος .

συνάδελφος
στην ερώτηση

ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ: Πρόεδρε καλώς ήρθες.
Εμένα δεν με κάλυψε η κουβέντα που έγινε γύρω από το
θέμα των αποφοίτων των ΤΕΙ . Διαμορφώνονται δύο
καταστάσεις. Η μία είναι ότι δεν έχου με πλέον ενδιάμεσ η
βαθμίδα εκπαίδευσης , ανώτερης εκπαίδευσης . Άρα είναι κάτι
που μας αφορά όχι τόσο στο ακαδημαϊκό πεδίο όσο γίνεται το
αντικείμενο
της
συζήτησης
όσο
το
αντικείμενο
της
διαστρωμάτωσης στην παραγωγική διαδικασία γιατί εκεί
δουλεύουν οι επαγγελματίες.
Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι υπάρχει μία εγκατεστημένη
βάση να το πω έτσι , ένα πλήθος μηχανικών πτυχιούχων από
τα τεχνολογικά ιδρύματα οι οποίοι θεωρούν ότι de jure θα
αποκτήσουν ακριβώς επειδή υπάρχει μία τέτοια απόφαση
δικαιώματα τέτοια.
Μέχρι τώρα ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε είναι
αποτρεπτικός, αυτό φαίνεται ότι στην αγορά δεν κατάφερε να
αποτελέσει τροχοπέδη για να μην προβαίνουν σε πράξεις .
Υπάρχουν χιλιάδες πράξεις στις οποίες έχουν προβεί
πτυχιούχοι μηχανικοί οι οποίες μπορούν να τ ινάξουν στον
αέρα και οικοδομές και οτιδήποτε . Το δια ταύτα πρακτικά και
με όρους πραγματικούς , επαγγελματικούς γιατί και αυτοί οι
άνθρωποι είναι περίπου σχεδόν όσο είναι και οι ενεργοί
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επαγγελματίες μηχανικοί διπλωματούχοι. Μπορεί να είναι κατά
τι λιγότεροι.
Τελειώνω. Τι σκοπεύουμε να κάνουμε σε αυτή τη
διαδικασία σε βάθος χρόνου ; Όχι με τη λογική μονάχα τη
θεσμική. Πώς σκοπεύουμε αυτό το πράγμα να ομαλοποιηθεί
και αν υπάρχει μία πρόθεση και ενόψει των εκλογών και μετά
τις εκλογές αυτό να αποτελέσει μία α πό τις στρατηγικές του
ΤΕΕ για το πώς θα πάμε να μιλάμε για ένα ενιαίο φορέα για
τον τεχνικό κόσμο της χώρας .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, ευχαριστούμε
πολύ.
Ναι, είναι ο Μαυρογιάννης ο Αντώνης και εγώ.

πάρα

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Ναι, ναι, θα κάτσω άλλα
διαχειριστείτε το χρόνο .

δέκα λεπτά οπότε

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Καλώς, δύο λεπτά.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μια ερώτηση μόνο. Ερώτηση θα είναι αλλά
πιο πολύ περισσότερο εγώ θα συμφωνήσω ότι μπορεί να είναι
το πρωταρχικό πρόβλημα των μηχανικών οι εισφορές στα
ασφαλιστικά ταμεία , με αυτό ασχολούνται πολλοί , ίσως να μην
είναι όμως η
καθημερινότητ ά τους. Έχουν τεράστια
προβλήματα στο χώρο των μηχανικών. Να το πάρουμε, τα
βάλανε λίγο, πολύ. Τι να πούμε ότι οι μισοί μηχανικοί αύριο θα
έχουνε, θα υποστούν ποινικές ευθύνες και διώξεις ; Και αυτό
θα είναι για πολλά πράγματα .
Θα ήθελα τώρα, πολύ ώρα δεν μπορώ να πω , θα ήθελα,
ας το κάνετε σε μορφή ερώτησης για να καλύψω λίγο το
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τέτοιο. Το ΤΕΕ έχει στα χέρια του τις πλατφόρμες. Τι δουλε ιά
έχει το ΤΕΕ να έχει με τις πλατφόρμες εγώ θα έλεγα καμία. Ο
επιστημονικός τους ρόλος δεν είναι να κρατάει πλατφόρμες
χειρίζων. Θα το δεχτώ όμως για ένα κομμάτι κονόμησε, έβγαλε
τα χρήματα για τη λειτουργία το υ, για τίποτε άλλο. Από εκεί
εισπράττει το ΤΕΕ και έχει χρήματα. Δεν μπορώ να πω όμως
τίποτα.
Το ΤΕΕ όμως έχει ένα εργαλείο στα χέρια του πολύ
σημαντικό. Ποια είναι η χρήση του; Θα το πω δηλαδή. Όταν
έχουμε εμείς στα χέρια μας το σύνολο πλέον των
τακτοποιήσεων των οικοδομικών αδειών δεν είναι το
συμπέρασμα βγήκαν 30 στο Ηράκλειο, 29 στην Κολοπετινίτσα;
Το συμπέρασμα είναι ότι ακούτε κάτι. Εδώ μέσα από αυτά που
βλέπουμε κριτικάροντας, κάνοντας ένα το άλλο γίνονται όργια.
Τον μηχανικό πρέπει στα όργια. Δηλαδή που βλέπουμε ότι
εκδίδονται άδειες, έχουμε σε όλη την Ελλάδα να εκδίδονται
άδειες παράνομες, που έχουμε τακτοποιήσεις εντελώς
παράλογες και είναι πάρα πολύ απλό για το Τεχνικό
Επιμελητήριο να το βγάλει και πώς θα παρέμβουμε στους
συναδέλφους μηχανικούς ώστε αυτό να μην συμβαίνει. Και όχι
αύριο να λέμε άντε πάλι γίνανε διώξεις ή οτιδήποτε. Πρέπει να
παρέμβουμε στην πηγή. Δεν μπορεί σήμερα, μιλήσαμε ότι
πρέπει να αυξήσουμε το αντικείμενο των μηχανικών. Κανένα
πρόβλημα. Μόνοι μας το δώσαμε. Μικρής κλίμακας και
σαχλαμάρες τώρα και όλα αυτά, τεράστια έργα γίνονται με μιας
μικρής κλίμακας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Επιτάχυνε λίγο στο χρόνο
σου.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Επιταχύνω.
Χάθηκε όμως ένα μεγάλο μέρος του μηχανικού που
μπήκαν στο παιχνίδι των παράνομων ή δεν ξέρ ω αδειών,
τακτοποιήσεων και μέχρι τώρα πέντε χρόνια το ΤΕΕ δεν πήρε
χαμπάρι τίποτα και έχουν ρίξει τις αμοιβές κάτω. Πάρα
πολλούς αν τους ρωτήσετε έχουν κάνει τις αμοιβές πλέον δεν
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ξέρω τι ή πήραν δουλειές, έχουν αρπάξει τις δουλειές. Άμα
κάνετε ένα έτσι θ α δείτε στο Ηράκλειο ποιοι έχουν πεντακόσιες
τακτοποιήσεις, δεν μπορεί να (…) και ποιοι δεν μπορούσαν να
σταυρώσουν πάνω από είκοσι. Γκουγκλάρετε, θα το δείτε.
Θέλει λίγο…, το ΤΕΕ να μην λέει έχω αυτό, βγάζω, κάνω στο
Ηράκλειο τρεις χιλιάδες τακτοποιήσεις. Οι τρεις χιλιάδες ήταν
σωστά. Εύκολο είναι, ας μπει να παρέμβει, αν παρέμβει ποτέ
σε αυτό και αν παίξει το ρόλο του τέτοιου. Μετά…, αλλά
φοβάμαι ότι θα φύγει ο Πρόεδρος και θα πρέπει να
τοποθετηθούμε.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Ναι όχι, φεύγω.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό είναι το κακό, εννιά η ώρα και φεύγει.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Θα απαντήσω λίγο, θα απαντήσω λίγο σε αυτά
και…
Να πω το εξής. Καταρχήν δεν μπορεί το ΤΕΕ να παίρνει
αποφάσεις από μόνο του για μερικά πράγματα. Έχει, είναι να
υπογραφεί, δεν ξέρω αν έχει υπογραφεί τώρα, υπάρχου ν δύο
υπουργικές
αποφάσεις
του
Σταθάκη.
Μία
έχει
τον
δειγματοληπτικό έλεγχο των αυθαιρέτων. Είναι σημαντικό, μην
το θεωρείτε, όταν γίνει πέντε, είναι 1.100.000 οι δηλώσεις
αυθαιρέτων. Όταν γίνουν 55.000 έλεγχοι πιστέψτε με πιστεύω
πάνω από 20.000 θα βγουν λάθος. Σε αυτή τη διαδικασία….
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:
μικροφώνου).

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Ναι γιατί αυτό χρειαζόταν μια…
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι 20, το 70%.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Τέλος πάντων, ναι, ας πούμε.

μιλάει

εκτός
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μιλάει

ε κτός

ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Ναι, ναι, να πω το εξής: Αυτό δεν μπορούσε να
πάρει την απόφαση το ΤΕΕ. Εμείς ζητάμε αυτή την υπουργική
απόφαση να βγει εδώ και τέσσερα χρόνια. Εγώ από το
Σκουρλέτη ξεκίνησα και αν θα το υπογράψει ο Σταθάκης θα
έχει τελειώσει η θητεία μου. Δεν μπορεί μόνο του το ΤΕΕ να
κάνει αυτόν τον δειγματοληπτικό έλεγχο εφόσον προβλέπεται
στη νομοθεσία και προβλέπεται υπουργική απόφαση.
Επίσης θα έχουμε έτοιμο ένα ηλεκτρονικό σύστημα, το
λέω λίγο σε μια περιοχή που έχετε πάρα πολλά αυθαίρε τα.
Λοιπόν, στο μέλλον και στο πολύ σύντομο μέλλον να ξέρετε
όποιος χτίζει αυθαίρετο θα πιάνεται. Πιστέψτε με θα γίνεται.
Υπάρχει έτοιμη υπουργική απόφαση η οποία θα υπογραφεί
ενδεχομένως από το Σταθάκη και αν όχι από το Σταθάκη από
επόμενο που θα υπάρχει μια διαδικασία που θα μπορείς να
καταγγείλεις τον απέναντι ότι έχει κάνει, κάνει αυτή τη στιγμή,
χτίζει αυθαίρετο, θα πηγαίνει ο ελεγκτής δόμησης, άρα δεν θα
ξέρουν ποιος θα πάει και θα γράφει εάν είναι αυθαίρετο. Δεν
θα πηγαίνει η πολεοδομία, θα πηγαίνει ένας τυχαίος. Και
επειδή ζούμε στη χώρα που όλοι θέλουμε να ψοφήσει η
κατσίκα του γείτονα είναι πολύ εύκολο να πιαστεί ο
οποιοσδήποτε. Άρα στο μέλλον θα επιβάλλονται και πολύ
μεγάλα πρόστιμα γιατί δεν θα υπάρχουν οι νόμοι των
αυθαιρέτων και ο άλλος θα τρώε ι ένα πρόστιμο. Όταν ξεκινήσει
αυτό να γίνεται θα σταματήσουν να γίνονται αυθαίρετα σε
συνδυασμό με τους ελεγκτές δόμησης.
Τώρα όσον αφορά το κομμάτι των δηλώσεων επειδή
μόλις γίνουν οι δηλώσεις των αυθαιρέτων οι έλεγχοι θα βγουν
κατά ένα μεγάλο ποσοστό λάθος οι δηλώσεις έχουμε
προβλέψει μια διαδικασία η οποία πέρασε από νομοθεσία για
να υπάρχει μια διαδικασία διαμεσολάβησης από κάποιο
μηχανικό από το ΤΕΕ έτσι ώστε να διορθώνονται οι δηλώσεις
κατά το δυνατόν γιατί αλλιώς θα βρεθούμε σε μια διαδικασία
που ο ένας θα καταγγέλλει τον άλλον και θα βγούνε όλες
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άκυρες οι δηλώσεις. Άρα κατά το δυνατόν προσπαθούμε να το
κάνουμε.
Τώρα όσον αφορά το υπόλοιπο κομμάτι. Έχω
πιάσει
αρκετούς, τρείς, τέσσερις μηχανικούς, κάποιους στην Αττική,
τους οποίους τους έχω στείλ ει στον εισαγγελέα για παράνομες
δηλώσεις κ.λπ. Όποιους μπορούμε να πιάσουμε από τα
συστήματά μας τα κάνουμε. Θεωρώ ότι οι κακοί συνάδελφοι
κάνουν κακό γενικά στο επάγγελμα γιατί κάνουν και
πλαστογραφίες κ.λπ.
Από εκεί και πέρα όσον αφορά το κομμάτι και τ ων
αμοιβών και των υπολοίπων όταν μπουν κανόνες ξεκάθαροι
και ξέρω ο καθένας ότι θα την πληρώνει στη συνέχεια και το
λέω σε σχέση με τα πειθαρχικά μας να ξέρετε ότι είναι πολύ
σημαντικά όργανα και θα αυξηθεί πάρα πολύ η δουλειά και θα
πρέπει να λειτουργούν κατά το δυνατόν καλά θα μαζευτεί το
επόμενο διάστημα η όλη διαδικασία και ενδεχομένως θα
ξαναδούμε και το κομμάτι των αμοιβών.
Τώρα επειδή θέλω μια και με βοήθησε να φορτίσω και να
έχω μπαταρία στο κινητό μου ο Κώστας ο Χαμηλοθώρης θα
πρέπει να του απαντ ήσω και την ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Και μετά στον Πρόεδρο της
Αντιπροσωπείας.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Και μετά στον Πρόεδρο, ναι και τελευταία στον
Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας.
Λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι όλης της τεχνικής
πυραμίδας. Θεωρώ αλλά λέω προσ ωπική μου άποψη η οποία
δεν έχει συζητηθεί ούτε στη Διοικούσα, ούτε στην
Αντιπροσωπεία, θα πω μια προσωπική άποψη με τη λογική ,
θεωρώ ότι στο τέλος το ΤΕΕ θα πρέπει να έχει το σύνολο των
μητρώων που αφορούν από τους τεχνίτες μέχρι τους
αποφοίτους κάθε βαθμ ίδας που αφορά τα τεχνικά έργα και θα
πρέπει να… Γιατί το λέω αυτό; Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει
να μοιραστεί και η τεχνική ευθύνη. Αυτή τη στιγμή ο μηχανικός
για να επανέλθω και σε προηγούμενη ερώτηση έχει ευθύνη για
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το τι έκανε από τον εργάτη μέχρι τον οποιοδήποτε έχει
περάσει. Όταν για το κάθε κομμάτι από αυτό υπάρχουν
αντίστοιχα μητρώα και υπάρχουν και αντίστοιχες ευθύνες στον
καθένα ο οποίος θα μπορεί να γραφεί με κάποια
δικαιολογητικά σε αυτό το μητρώο με κάποια λογική τότε θα
μοιραστεί και η ευθύνη. Και όταν γίνεται ένα λάθος παράδειγμα
στους σοβάδες θα φταίει αυτός που έκανε τους σοβάδες ενώ
τώρα δεν υπάρχει ούτε αυτό στους σοβάδες ούτε κανένας,
υπάρχει μόνο ο μηχανικός που ευθύνεται.
Άρα η πολιτική γενικά του ΤΕΕ θα είναι να καταφέρει όχι
να έχει, να το πω αλλιώς, να γίνει ένα Τεχνικό Επιμελητήριο
που θα διατηρεί όλα αυτά τα μητρώα των εργαζομένων σε
οποιαδήποτε οικοδομική δραστηριότητα ή και άλλες. Μόνο
τότε θα καταφέρουμε κάπως να μοιράσουμε την ευθύνη και να
έχουμε αυτή που πραγματικά μας αντιστ οιχεί εφόσον το
έχουμε λάβει και εμείς σοβαρά υπόψη ότι έχουμε ευθύνη.
Έτσι; Τα περισσότερα τα πληρώνουν οι μηχανικοί γιατί μπαίνει
το ζήτημα των μέτρων ασφαλείας στο τέλος και εκεί είναι
κυρίως το πιο επικίνδυνο κομμάτι.
Δεν θέλω να επεκταθώ γιατί δεν έχ ουμε πολύ χρόνο αλλά
μπορούμε να τα συζητήσουμε, θα ξανάρθω και θα τα
συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα.
Να αφήσω λίγο τον Πρόεδρο εδώ, να μην τον αδικήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα
πολύ. Και επειδή έχω κάνει έκκληση να είναι σύντομο ι θα είναι
εντελώς στεγνές οι ερωτήσεις μου χωρίς να σημαίνει ότι δεν
υπάρχει ένα background.
Απαντήθηκε κάπως η ερώτηση όσον αφορά την
αδειοδότηση των λοιπών τεχνικών επαγγελμάτων και των
μικρών επομένως δεν θα ήθελα να απαντηθεί.
Θέλω όμως ένα σχόλιο ό σον αφορά τι γίνεται με την
ταυτότητα κτιρίου η οποία έχει σταματήσει. Τι γίνεται με το
θέμα των τεχνικών οδηγιών επίσης πρακτικά έχουν
σταματήσει, οι τελευταίες που βγήκαν ήταν προβληματικής
ποιότητας.
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Και ένα σχόλιο συνάδελφε Πρόεδρε για τον ευρωπαίο
μηχανικό τον Euro Ing
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Ναι, να τα απαντήσω.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Οι ευρωπαίοι μηχανικοί.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Θα πω το εξής: Για τον τίτλο λες που δίνονται οι
Euro Ing;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι, ναι, που το φιλοξενεί ως
δομή το ΤΕΕ.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Ναι, λοιπόν, να πω, να μιλήσω όσον αφορά τα
άλλα ζητήματα που είπες Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Η ταυτότητα κτιρίου.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Η ταυτότητα είναι ένα προεδρικό διάταγμα που δεν
έχει εκδοθεί στην πραγματικότητα. Τι διαχείριση πρ έπει να
γίνει σε αυτό. Κάθε φορά, το λέω λίγο γιατί αυτό έχει να κάνει
με τα ενεργειακά πιστοποιητικά και πολλά άλλα πράγματα. Η
ταυτότητα του κτιρίου πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει
σταδιακά. Να το πω αλλιώς. Κάποτε λέγαμε ότι πρέπει να γίνει
ανά κτίριο. Επειδή αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ έτσι όπως
πάει θα πρέπει να γίνεται ανά ιδιοκτησία. Δηλαδή θα πρέπει,
προσπαθώ να σας το δώσω, ας πούμε ότι μια πολυκατοικία
είναι ένα δέντρο και πρέπει να μπουν τα δ ιαμερίσματα. Θα
πρέπει ο πρώτος που θα κάνει την ταυτότητα κτιρίου ο
πρώτος μηχανικός να βάζει το διαμέρισμα και να βάζει
ταυτόχρονα και τους κοινόχρηστους χώρους και στη συνέχεια
θα πρέπει να συνδέονται στη συνέχεια και τα διαμερίσματα. Ας
πούμε βάζει το Α1, να μπει το Α2, το Β1, το Β2 και να μπουν
και τα υπόλοιπα όταν γίνονται μεταβιβάσεις. Μόνο έτσι θα
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προχωρήσει. Γιατί γίνεται μόνο έτσι; Γιατί εφόσον είναι μια
διαδικασία στην οποία δεν θα επιχορηγηθεί ποτέ κανένας να
την κάνει, θα την κάνει με δικά του έξοδα βγαίνουν στη
συνέχεια οι ιδιοκτήτες, βγα ίνει ο Παραδιάς και λέει ότι όλα
είναι χαράτσια όπως λέει χαράτσι είναι η ενεργειακή
επιθεώρηση και καθόμαστε και τσακωνόμαστε.
Όλοι αυτοί επειδή είναι, επικρατεί ο λαϊκισμός στη χώρα
πιέζουν τους πολιτικούς και κάθε φορά ο κάθε Υπουργός
θεωρεί ότι θα χάσ ει ψήφους αν ξεκινήσει να προχωρήσει την
οποιαδήποτε ταυτότητα κτιρίου γιατί θα θεωρήσουν οι πολίτες
ότι βάζει χαράτσι τους πολίτες. Άρα αυτό θα πρέπει να γίνει
μια έξυπνη διαχείριση γιατί αυτό απαιτείται για να γίνεται ο
οποιοσδήποτε σχεδιασμός για να το προχωρήσουμε.
Θεωρώ ότι τα επόμενα δύο, τρία χρόνια θα ξεκινήσει
αλλά αυτό το θεωρώ εγώ. Εγώ θα την κάνω την προσπάθεια,
πιστεύω θα το καταφέρουμε. Μου πήρε και τρία, τέσσερα
χρόνια, από τον Σκουρλέτη ξεκινήσαμε, μέχρι να υπογράψει ο
ένας Υπουργός κατέληξ ε στο ΦΕΚ του οι άδειες. Με πολύ
προσπάθεια και πολύ πίεση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Τεχνικές οδηγίες.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Τεχνικές οδηγίες. Το ΤΕΕ έχει σταματήσει να
βγάζει τεχνικές οδηγίες πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Δεν
θυμάμαι, έβγαζε, μπορεί να έβγαζε το 1930 κ αι είχε
σταματήσει να τις βγάζει τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια.
Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια αλλά είναι μια εθελοντική
προσπάθεια, πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα. Παλιά έβγαζε
μια τεχνική οδηγία πως γίνεται μια υδραυλική μελέτη ή πως
γίνεται μια…, πλέον δεν εί ναι αυτά τα αντικείμενα και πρέπει
να είναι πιο…, να μπαίνει σε επιμέρους ζητήματα.
Έχουμε εκδώσει τα τελευταία δύο χρόνια τρείς τεχνικές
οδηγίες. Μια τεχνική οδηγία, έχουμε ξεκινήσει τώρα το
τελευταίο διάστημα και κάνουμε προσπάθεια αλλά αυτή η
προσπάθεια πώς γίνεται; Πρέπει να βρω τους καλύτερους να
έρθουν εθελοντικά και να γράψουν την οδηγία. Το λέω λίγο
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γενικά γιατί αλλιώς δεν μπορεί να γράψει οποιοσδήποτε μια
τεχνική οδηγία που να αφορά όλο τον κόσμο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
συγγνώμη Πρόεδρε.

Εθελοντικά

προϋπόθεση,

ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Ναι, εθελοντικά, πώς να το κάνει; Ναι, παλιά είχαν
μάθει όλοι να πληρώνονται, για αυτό λέω. Πλέον δεν
πληρώνουμε κανέναν. Σας το λέω δεν πληρώνουμε λόγω γιατί
αν μπει αυτή η λογική θα ξεκινήσουμε τα παζάρια, θέλω ένα να
πληρώνω, δεν θέλω παζάρια, σας το είπα από την αρχή.
Λοιπόν, βρίσκουμε όμως ανθρώπους που έρχονται
πραγματικά και την κάνουν την δουλειά. Βγάλαμε μια τεχνική
οδηγία σχετικά με τον οδοφωτισμό που γινόταν πάρτι όσον
αφορά έβαζε ο καθένας ότι φώτα να είναι, έκανε τις συμφωνίες
του για να πάρει και τα ανάλογα μετά. Εντάξει. Βγάλαμε για
τον οδοφωτισμό ίσως μια πολύ καλή τεχνική οδηγία που
μάζεψε λίγο την αγορά. Βγάλαμε μια τεχνική οδηγία που
είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη σχετικά με τους υαλοπίνακες
και τώρα πρόσφατα βγάλαμε μια τεχνική οδηγία σχετικά με την
πυροπροστασία και κάναμε μια μεγάλη εκδήλωση την
τελευταία εβδομάδα που δεν μπορούσες να κάτσεις ούτε έξω
από το ΤΕΕ. Άρα σιγά σιγά το κάνουμε.
Τώρα ξεκινήσαμε επίσης, θα πω ένα σημαντικό ζήτημα
για να καταλαβαίνο υμε τι επιπέδου πρέπει να είναι οι τεχνικές
οδηγίες. Ένα τεράστιο ζήτημα στο οποίο δεν έχει ασχοληθεί
κανείς και είμαστε πρωτοπόροι, τώρα θα κάνουμε σημαντική
δουλειά είναι – αλλά θα σας πω και τι πρόβλημα δημιουργείται
– προσπαθούμε να βγάλουμε μια τεχνικ ή οδηγία σχετικά με
την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών. Είναι τεράστιο
ζήτημα για την Ελλάδα, τεράστιο ζήτημα, κανείς δεν έχει
αντιληφθεί πως, ποιες είναι οι επιπτώσεις από αυτό το ζήτημα
και προσπαθούμε να βγάλουμε την τεχνική οδηγία. Ποιο είναι
το πρόβλημα; Έχουμε τους καλύτερους στην Ελλάδα από όλα
τα πανεπιστήμια, οι καλύτεροι καθηγητές όμως έτυχε το
αρμόδιο υπουργείο να δώσει κάτι αναθέσεις κανά 2.000.000
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για να κάνουν την ίδια δουλειά και εμείς την κάνουμε τζάμπα.
Καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρό βλημα. Και αυτοί που έχουν
πάρει αυτή τη στιγμή τις αναθέσεις παίρνουν τηλέφωνο και
βρίζουν και απειλούν αυτούς που κάνουν σε εμάς δωρεάν τη
δουλειά γιατί σου λέει εμείς είπαμε ότι κοστίζει και 2.000.000,
εσείς πώς; Άρα όλα αυτά είναι λεπτά ζητήματα τα οπο ία
πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε.
Αυτά, σας αφήνω. Μου αρέσει να κάνω τέτοιες… Ναι, η
Πρόεδρος. Η Πρόεδρος θα πάρει τηλέφωνο μετά…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει
εκτός μικροφώνου).
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Να πω μόνο το εξής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ναι, ναι.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Πραγματικά τις χαίρομαι αυτές τις συζητήσεις γιατί
είναι
ουσιαστικές,
καταλαβαίνω
τα
προβλήματα,
τα
περισσότερα τα ζω καθημερινά να ξέρετε και για αυτό ξέρω και
να απαντάω στα περισσότερα. Όσα δεν ξέρω δεν απαντάω. Θα
προσπαθήσω να ξανάρθω, βάζουμε προτεραιότητα όλοι μαζί
εδώ το κτίριο εδώ, ο συνάδελφος εδώ τον έχω μπροστά θα
κάνουμε και τη δουλειά να το αντιμετωπίσουμε.
Λοιπόν, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και την Πρόεδρο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ευχαριστούμε καταρχήν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Η συνάδελφος Πρόεδρος, η
Κα Βρέντζου έχει το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Εγώ δεν θα πω τίποτα, θα πω
πολύ σύντομα χαίρομαι που είσαι εδώ, χαιρόμαστε όλοι.
Νομίζω φάνηκε και από την κουβέντα ότι υπάρχει ανάγκη για
επικοινωνία. Εμάς είναι στη λογι κή μας από την πρώτη στιγμή
που αναλάβαμε εδώ τη Διοίκηση να έχουμε άριστες σχέσεις με
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το Τεχνικό Επιμελητήριο. Θεωρούμε ότι μπορεί να συμβάλει
στην καθημερινότητα των μηχανικών σε πάρα πολλά ζητήματα.
Για τα υπόλοιπα ανεξάρτητα αν έχουμε άλλες θέσεις δεν
πρέπει να σταθεί εμπόδιο και νομίζω ότι το έχουμε δείξει και
θέλουμε ακόμα πιο πολύ σε ζητήματα τα οποία δεν έχει νόημα
τώρα να πούμε εδώ που καθυστερούμε, που δεν έχουμε
απαντήσεις
και
οτιδήποτε.
Έχουμε
ήδη
προφανώς
καλυτερεύσει η σχέση μας, έχει γίνει, έχουμε πλέον μια πολύ
πιο ουσιαστική επικοινωνία και επαφή και νομίζουμε ότι αυτό
θέλουμε να συνεχιστεί έτσι ώστε να λύνουμε τα θέματα που
προκύπτουν.
Ευχαριστούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία, ευχαριστούμε το
συνάδελφο Πρόεδρο Γιώργο Στασινό για τη συζήτηση. Είναι
βέβαιο συνάδελφε Πρόεδρε ότι έμειναν πολλά αναπάντητα
επειδή ακριβώς δεν διατυπωθήκανε οι ερωτήσεις, όχι ότι δεν
υπήρχε η διάθεση. Και μια παράμετρος που εγώ εντόπισα
ήταν ότι κινηθήκαμε σε πάρα πολύ άριστο για θέματα
διαχείρισης του Επιμε λητηρίου αλλά το επόμενο διάστημα θα
μας βάλει σε πιο βαθιά νερά, το ξέρετε, στην οδό των εκλογών
που θα μπουν και πιο μεγάλα διακυβεύματα.
Σας εύχομαι καλό ταξίδι, καλή παραμονή στο νησί μας
και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Θα τα ξαναπούμε σύντομα . Θα έρθω δηλαδή όταν
είναι να αντιμετωπίσουμε ζητήματα, θα έρθω σας το
υπόσχομαι κατά το δυνατόν γιατί πρέπει να σας περιγράψω,
το λέω λίγο γρήγορα, κάθε μέρα πρέπει να απαντάω σε
διακόσια τηλέφωνα, διακόσια sms και εκατόν πενήντα με
διακόσια email. Αυτό απαιτεί επτά ώρες. Αυτοί που με
παίρνουν κάτι θέλουν να κάνουνε. Άρα πρέπει να βρω και την
ώρα να το κάνω και να το συντονίσω. Όμως παρόλα αυτά
επιμένω και θα απαντάω στα τηλέφωνα ή τουλάχιστον θα
παίρνω πίσω. Δεν είναι εύκολη δουλειά, είναι δύσκολη να το
συντονίσω αλλά αυτό με βοηθάει και ξέρω, τα καταλαβαίνω τα
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προβλήματα γιατί τα ακούω κάθε μέρα. Αν κάποιος με πάρει
τριάντα φορές για το ίδιο πρόβλημα καταλαβαίνω ότι είναι
σημαντικό, αν με παίρνει ένας και μου λέει ότι είναι το πιο
σημαντικό και με έχει π άρει μόνο αυτός καταλαβαίνω…
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
διαδικασία.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :

Συνάδελφοι

συνεχίζεται η

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1 ο
Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το 2 ο θέμα όσον αφορά
ερωτήσεις – επερωτήσεις και το 3 ο θέμα ενημέρωση από τη
Διοικούσα Επιτροπή. Η Πρόεδρος της Διοικούσας…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει
εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
μελών. Καλή η παρατήρηση.

Έχουμε

αντικαταστάσεις

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει
εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Έχει αντικατασταθεί, έχουν
γίνει δύο παραιτήσεις μελών. Ο συνάδελφος ο Γιάννης ο
Μαρνέλλος και η Σίτη Μαρία και έχουν αντικατασταθεί από
τους συναδέλφους οι οποίοι είναι παρόντε ς στην αίθουσα,
είναι ο Γιώργος ο Παπουτσάκης και ο Δελάκης ο Μιχάλης αλλά
δεν είναι παρών. Αν και έχει στείλει μήνυμα ότι θα έρθει
αργότερα. Δεν υπάρχει άλλο θέμα.
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ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
Ο Παπουτσάκης είναι ο
συνάδελφος, να σηκ ωθεί λίγο όρθιος να τον διακρίνουν οι
υπόλοιποι. Καλώς όρισες συνάδελφε, καλή θητεία. Και ο
Δελάκης ο Μιχάλης ο οποίος έχει στείλει μήνυμα, το ξέρω έχει
μια ανειλημμένη υποχρέωση θα έρθει με καθυστέρηση, δεν
έχει έρθει ακόμα. Ευχόμαστε και στους δύο καλή θ ητεία.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι, βέβαια, δεν έχω από
την πλευρά της κάποια λεπτομέρεια. Δεν έχει γίνει
αντικατάσταση, έχει υποβάλει την παραίτησή της επίσης η
συνάδελφος η Μελίνα η Φρυσάλη, η Φρύσαλη αλλά δεν έχει
γίνει αντικατάσταση. Θα την διαδεχθεί, είναι παρών όμως στην
αίθουσα, ο συνάδελφος ο Βερβελάκης.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Πώς;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Βερβελάκης, ο συνάδελφος
έχει, είναι παλιό μέλος της Διοικούσας, της Αντιπροσωπείας,
είναι όμως παρών, τον ευχαριστούμε που ε ίναι παρών στην
αίθουσα. Ήταν παρούσα στην έναρξη και η συνάδελφος η
Φρυσάλη αλλά επειδή είναι σε ενδιαφέρουσα κατάσταση, είναι
έγκυος και οι συνθήκες στην αίθουσα δεν ήταν κατάλληλες…
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, έχεις δίκιο συνάδελφε
Γιάννη. Επειδή ακριβώς οι συνθήκες ήτανε αντίξοες στην
έναρξη λόγω της ζέστης έφυγε και μεταφέρει το χαιρετισμό της
στα μέλη της Αντιπροσωπείας.
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Υπάρχει κανένα σχόλιο στα επί των ανακοινώσεων
οτιδήποτε σε αυτή τη φάση των θεμάτων της Αντιπροσωπείας.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Από ότι με ενημερώνει γιατί
και για μένα είναι φρέσκια η είδηση αυτή έχουν ανέβει τα
πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης στην ιστοσελίδα
μας, μπορείτε να ενημερωθ είτε.
Ερώτηση, παρατήρηση; Όχι. Ωραία, ευχαριστούμε.
ΘΕΜΑ 2 ο
Ενημέ ρωση - Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Στο μεθεπόμενο θέμα της
σημερινής
συνεδρίασης.
Ερωτήσεις,
επερωτήσεις
δεν
υπάρχουν.
Είναι η παρουσίαση των δρα στηριοτήτων της Διοικούσας
Επιτροπής. Η συνάδελφος Πρόεδρος Ειρήνη Βρέντζου έχει το
λόγο.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Έχει σταλεί ηλεκτρονικά το
κείμενο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Λοιπόν, καλησπέρα.
Πήγαμε λίγο ανάποδα σήμερα μια που εί χαμε εδώ τον
Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
Να καλωσορίσω και εγώ τα νέα μέλη της Αντιπροσωπείας
αν και σχετικά προς το τέλος αυτής της θητείας. Παρόλα αυτά
έχουμε ακόμα κάποιο δρόμο μπροστά μας.
Στάλθηκε σε όλους σας η συνοπτική παρουσίαση της
δράσης της Διοικούσας, από τη Δευτέρα το μεσημέρι
φαντάζομαι θα έχετε, θα την έχετε διαβάσει. Θα προσπαθήσω
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όσο γίνεται να είμαι σύντομη επικεντρώνοντας στα πιο
σημαντικά θέματα που μας έχουν απασχολήσει μια που ούτως
ή άλλως είναι γνωστή σε όλους.
Καταρχήν είδατε τις Διοικούσες οι οποίες έγιναν και τα
θέματα. Εξάλλου ούτως ή άλλως στέλνεται σε όλους.
Σε σχέση με την υποδομή, την οργάνωση και την
υποδομή Τμήματος να σας πω ότι είναι σε διαδικασία και
είμαστε πλέον προς το τέλος για το λογότυπο, το διαγωνι σμό
αυτό που έχουμε κάνει είμαστε λίγο πριν αναδείξουμε τα
βραβεία τα οποία έχουν δοθεί. Έγινε η σύγκληση της Κριτικής
Επιτροπής το προηγούμενο Σάββατο οπότε είμαστε στο να
κάνουμε μια εκδήλωση, φαντάζομαι μάλλον έξω εδώ στον
κήπο για να μπορέσουμε γιατί π ρέπει άμεσα να γίνει αυτό,
δηλαδή δεν μπορεί ένας διαγωνισμός να βγει και να μην γίνει
άμεσα το αποτέλεσμα και η βράβευση.
Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός μας που είχαμε στείλει και
ήρθε τώρα πριν από δύο, τρεις μέρες του Τμήματος.
Και επίσης σε σχέση με τη ν προγραμματική σύμβαση να
πω για το κτίριο ότι επιτέλους έγινε η υπογραφή της
σύμβασης, επιτέλους έγινε η εγκατάσταση του εργολάβου.
Τώρα πριν, έγινε στις 17/05 έγινε η εγκατάσταση του
εργολάβου για έναν διαγωνισμό ο οποίος 21 Γενάρη είχαμε
ήδη ανοίξει προσφορές και είχε αναδειχθεί. Μέχρι να
επικαιροποιηθούνε, να γίνει, στο μεταξύ η σύμβαση ήταν
τρίμηνη χωρίς να μας ρωτήσουν από την Περιφέρεια και στην
ουσία τώρα μέσα στο μήνα θα πρέπει να καταθέσουμε ήδη και
παράταση, να κατατεθεί δηλαδή παράταση κάτι για το οποίο
εγώ αμέσως μόλις το πήρα χαμπάρι διαμαρτυρήθηκα διότι
είναι προφανές ότι δεν θα προλαβαίναμε μέσα σε αυτό το
διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αυτή τη στιγμή
είμαστε σε εξέλιξη. Νομίζω και κάτω έχουν αφαιρεθεί δηλαδή
από πάνω όλα αυτά τ α βαριά, τα κλιματιστικά κ.λπ. και είμαστε
στο να φτιαχτεί η μόνωση.
Υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια εδώ από εμάς,
από την υπηρεσία και προς τον εργολάβο και προς την
Περιφέρεια,
στην
ουσία
δηλαδή
το
παρακολουθούμε
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ουσιαστικά εδώ το έργο και την πορεία και ανησυχούμε διότι
πρέπει να προχωρήσει. Έχουμε, τουλάχιστον να μην έχουμε
νερά. Δηλαδή το γεγονός ότι ή αίθουσα έχει αυτά τα χάλια
εντάξει δεν μπορεί να λυθεί όλο ούτως ή άλλως, δηλαδή
κάποιες εγκαταστάσεις που είναι προβληματικές. Κάτω το
κλιματιστικό έχει ήδη μπλοκάρει και πέφτει η ασφάλεια για να
μην εδώ ότι κανονικά στην αίθουσα έξω δεν πρέπει να βγαίνει
κανένας διότι έχουμε πάρει προσφορά να φτιάξουμε το
σκαλοπάτι το οποίο είναι για να πέσει κανείς. Δηλαδή τα
προβλήματα είναι πραγματικά τεράστια. Η εγκατάλειψη του
κτιρίου είναι απίστευτη η οποία προκύπτει καθημερινά.
Δηλαδή κάθε μέρα βλέπουμε πράγματα τα οποία δυστυχώς
θέλουνε φτιάξιμο.
Και βέβαια όσο για το κτίριο και τη συνολική
αντιμετώπισή του πραγματικά χαίρομαι που δεσμεύθηκε ο
Πρόεδρος και ελπίζω πραγματικά να προχωρήσουμε γιατί
έχουμε έναν προϋπολογισμό, φαντάζομαι θα βγει ακόμα
παραπάνω αυτός ο προϋπολογισμός έτσι ώστε να μπορέσουμε
να έχουμε ένα αξιοπρεπές κτίριο.
Ως προς τις παρεμβάσεις που κάναμε ένα μεγάλο
κομμάτι, κεφάλαιο τεράστιο το οποίο το προσπαθούμε και
δυστυχώς δεν βρίσκουμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση και νομίζω
ότι με τις νέες δημοτικές διοικήσεις πλέον και τις νέες
δημοτικές
αρχές
πρέπει
να
κάνουμε επίσης μεγάλη
προσπάθεια είναι οι αμοιβές των επιτροπών των ιδιωτών
μηχανικών που συμμετέχουνε στις διάφορες εκπροσωπήσεις
σαν Τεχνικό Επιμελητήριο. Τεράστιο θέμα, μεγάλο πρόβλημα.
Από τη μια δεν έγινε η υπογραφή μιας υπουργικής οπότε από
τον Υπουργό τον Σπίρτζη που είχαμε παλιά σαν τις μελέτες
κατ’ αναλογία οπότε στην ουσία πάμε ανά ΟΤ Α και ανά
περιφέρεια και ανά δήμο. Άρα μια -μια προσπάθεια με ένα -ένα
στέλεχος της δημόσιας διοίκησης συν τον Αντιδήμαρχο, συν το
Δήμαρχο, άπειρα τηλεφωνήματα αν μπούνε. Είμαστε στη
διαδικασία
τώρα
κάποιοι
δήμοι
να
βάζουν
στον
προϋπολογισμό τους κάποια χρήμ ατα για να μπορέσουνε στη
συνέχεια και δεν το ξέραμε και δεν το καταλάβαμε, τεράστιο
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πρόβλημα, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Το προσπαθούμε, δεν
έχουμε άμεσα αποτελέσματα και θα έχουμε και μεγάλο
πρόβλημα από τις εκπροσωπήσεις. Το είπα και στον Πρόεδρο,
το μεσημέρι που βρεθήκαμε του έβαλα κάποια τέτοια
ζητήματα. Πρέπει να το δούμε, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα με
τις εκπροσωπήσεις των συναδέλφων διότι οι συνάδελφοι
ταλαιπωρούνται, κάνουν πόθεν έσχες, μπαίνουν σε μια
διαδικασία, βάζουν τα χρήματά τους για να πάνε σε
απομακρυσμένες περιοχές, δηλαδή πληρώνουν κιόλας για να
εκπροσωπούν το Τ.Ε.Ε. και ενώ μπορεί να λυθεί τουλάχιστον
ένα μέρος αυτής της προσπάθειας που είναι η αμοιβή.
Ως προς τη συντονίστρια της Αποκεντρωμένης που έχουν
εκδοθεί αποφάσεις και μπορεί να πλη ρώσει και αναδρομικά
μέχρι στιγμής δεν το έχουν κάνει ενώ υπάρχουν αυτές οι
αποφάσεις και τώρα γίνεται μια προσπάθεια και από την
υπηρεσία να ξαναστείλει στο οικονομικό τις συνεδριάσεις και
να μπορέσουν και θα έκανα πραγματικά, κάνω έκκληση και
στους δημοσίους υπαλλήλους που είναι στην αίθουσα αλλά και
σε όλους που έχουμε επαφή να το δούνε ζεστά, να κάνουν τα
πρακτικά αυτά που χρειάζεται, να μην το αμελούν έτσι ώστε οι
συνάδελφοί μας να πληρώνονται.
Σε αυτό λοιπόν έχουμε επανέλθει και πήραμε απόφαση
από το Υπουργείο Εσωτερικών στα άπειρα έγγραφα που
κάναμε ότι ναι βεβαίως εμείς έχουμε εκδώσει αποφάσεις μέχρι
και το ’18. Η Αποκεντρωμένη δυστυχώς δεν έχει ανταποκριθεί
στο βαθμό που θα έπρεπε παρόλο που έχουμε κάνει και
προσωπικές επαφές και με τη συντονίστρια και με τη διοίκηση.
Στους δήμους έχουμε θέμα. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει τώρα να
κάνουνε, να εντάσσουνε χρήματα στους προϋπολογισμούς έτσι
ώστε να μπορέσουν οι συνάδελφοι να πληρωθούνε. Έχουμε
δυστυχώς συναδέλφους μας δημοσίους υπαλλήλους που δεν
συντάσσουνε τα πρακτικά και δεν στέλνουνε στις Οικονομικές
Υπηρεσίες τις συνεδριάσεις για να μπορέσουν οι συνάδελφοι
να πληρωθούνε, κάτι που το αμελούν ή τους λένε α, πείτε μας
εσείς πότε συνεδριάσατε. Τρέχα γύρευε! Και δυστυχώς μέχρι
στιγμής εξακολουθεί να πληρώνει σταθερά η Περιφερειακή
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Ενότητα εδώ στο Ηράκλειο. Έχει αρχίσει λίγο και η Λασαίας
που είναι ο Νίκος και επίσης και το πανεπιστήμιο και το, ναι,
το Μεσογειακό τώρα και σε γενικές γραμμές κάτι γίνεται, θέλει
πάρα πολύ δουλειά, ακόμα όμως δεν έχει, δυστυχώς, δ εν
είμαστε σε σημεία που θέλουμε, είναι όμως κάτι το οποίο
πραγματικά θα το παλέψουμε πάρα πολύ.
Δεν θα πω τώρα για τις παρατάσεις και για τα αυθαίρετα
και για όλα αυτά, τα είδατε. Κάναμε πάρα πολύ δουλειά και
στείλαμε σε σχέση με τα πρόστιμα, με τις επιβ αρύνσεις και
όλα αυτά.
Για το ΒΟΑΚ το κοινό ψήφισμα το οποίο υπογράψαμε και
δυστυχώς παρόλο τις προσπάθειες που κάναμε με τον
Υπουργό και για να έρθει εδώ να μας ενημερώσει ήταν,
φάνηκαν άκαρπες, δεν μπορέσαμε να έχουμε μια τέτοια
ενημέρωση μέχρι στιγμής.
Επίσης για το κτηματολόγιο στείλαμε επιτέλους εκείνη
την κοινή επιστολή με το Δήμο Ηρακλείου και όλους τους
εμπλεκόμενους
(Συμβολαιογραφικό
Σύλλογο,
Δικηγορικό
Σύλλογο) για τα προβλήματα του κτηματολογίου στο Ηράκλειο,
του Κτηματολογικού Γραφείου.
Κάνουμε παρεμβάσεις που δεν θα αναφερθώ, είναι
γραμμένες εδώ σε σχέση με τους λεγόμενους φωτογραφικούς
διαγωνισμούς όπου μπορούμε πραγματικά και όπου το
βλέπουμε και με την Περιφέρεια τον Τεχνικό Σύμβουλο με όλο
αυτό το τεράστιο ποσό που βγήκε και δεν στείλαμε, δεν
στέλνουμε εκπροσώπους μας και τους ζητάμε να πάρουν πίσω
τις φωτογραφικές διατάξεις. Κάποιοι συμμορφώνονται και τις
αλλάζουν, έχουμε περιπτώσεις που δεν συμμορφώνονται και
εκεί εμείς δεν στέλνουμε εκπρόσωπό μας. Η προσπάθεια
πάντως είναι να διορθωθούν ε οι διαγωνισμοί και να βγαίνουν
όσο γίνεται πιο σωστά για να είναι ισότιμοι και να μπορεί ο
κάθε συνάδελφος να μπορεί να συμμετέχει. Προσπαθούμε
αυτό πραγματικά να το παρακολουθούμε.
Επίσης, στείλαμε έγγραφο για τα κυκλοφοριακά εδώ στο
Δήμο και όλο αυτό το σχεδιασμό.
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Έγινε παρέμβαση από εμένα στη Βου λή για το
αεροδρόμιο στο Καστέλ ι.
Υπάρχει, επίσης έγινε μια παρέμβ αση σε σχέση με το
δρόμο της Μεσαράς ο οποίος έχει ναι μεν ολοκληρωθεί στο
βασικό του κομμάτι αλλά υπάρχουν ακόμα ζητήματα που δεν
έχουν ολοκληρωθεί.
Συναντήσεις τις οποίες κάναμε έγινε μια προσπάθεια με
τον Περιφερειάρχη στο θέμα του Τεχνικού Συμβούλου πριν
στείλουμε οπ οιαδήποτε έγγραφα μαζί με την ΕΜ ΔΥΔΑΣ
προκειμένου να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας και να
επισημάνουμε ότι εμάς το θέμα μας δε ν είναι ότι δεν
καταλαβαίνουμε ότι είναι υποστελεχωμένες οι δημόσιες
τεχνικές υπηρεσίες αλλά δεν είναι δυνατόν να δίνονται όλα
αυτά τα χρήματα και ότι αυτό που εμείς θέλουμε είναι να
βοηθούνε οι τεχνικές υπηρεσίες προκειμένου να βγουν μελέτες
και να βγουν έργα έτσι ώστε και τα μικρά και μεσαία γραφεία
μελετητικά εργολαβικά να δουλέψουν και να μην παίρνουν
όλοι, να μην προκύπτει ξαφνικά η Περιφέρεια η οποία
υποτίθεται λόγω της…, γίνονται οι πιο μεγάλες μελέτες και να
τα παίρνει ένας άνθρωπος. Εκεί ήταν δηλαδ ή αυτό που εμείς
επικεντρώσαμε και κάναμε μια προσπάθεια να το συζητήσουμε
και να βρούμε λύση. Δεν βρήκαμε τελικά.
Έγινε μια συνάντηση στο πανεπιστήμιο όπου έχουμε
διάφορα θέματα λειτουργίας του Τεχνικού Συμβουλίου. Ο
Κώστας ο Μπάκιντας που συμμετέχει εκε ί τα ξέρει καλύτερα.
Έγινε και αντικατάσταση βέβαια του Κώστα, του Χαρωνίτη
βασικά που ήταν, ναι. Προσπαθούμε να παρέμβουμε και εκεί
έτσι όσο το δυνατόν να τηρείται η νομιμότητα και κάποιες
διαδικασίες να γίνονται σωστές.
Στη Σητεία επίσης πήγαμε σε σύσκε ψη που μας κάλεσαν
τότε με τα θέματα της θεομηνίας.
Την
περίοδο
των
αυτοδιοικητικών
εκλογών
πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου
και θέσαμε ζητήματα στους υποψήφιους Δημάρχους σε όλους
όσους ζήτησαν να βρεθούμε για το πώς θέλουμε να εί ναι
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καλύτερη η επικοινωνία και η συμμετοχή του Επιμελητηρίου
στα πράγματα.
Μόνιμες επιτροπές δυστυχώς δεν μπορώ να πω ότι
έχουμε κάποια αποτελέσματα. Δυστυχώς δεν θεωρώ όσο πάμε
προς το τέλος της θητείας ότι λειτούργησαν όλες σωστά.
Είχαμε λίγα αποτελέσμα τα. Μια από αυτές είναι και η μόνιμη
επιτροπή εδώ που βλέπω το Μηνά, έργων και μελετών, η
οποία σε γενικές γραμμές ανταποκρίθηκε στα αιτήματα τα
οποία της θέσαμε αλλά και οι ενέργειες, έγιναν κάποιες
εκδηλώσεις αλλά σε γενικές γραμμές δεν ήταν μια καλή θητ εία.
Ως προς τις εκδηλώσεις τώρα που κάναμε ένας άξονας
που κινηθήκαμε ήταν το κτηματολόγιο. Ένα μεγάλο θέμα το
οποίο συνεχίζει να απασχολεί και νομίζω ότι βοηθήσαμε πάρα
πολύ, πρακτικά γίναμε το κέντρο ας πούμε όπου κάποιος
έπαιρνε και ρωτούσα κιόλας. Δη λαδή το πήρα πάνω μας,
βγήκαμε προς τα έξω, κάναμε πάρα πολλές εκδηλώσεις σε όλη
την Ανατολική Κρήτη συνεργαζόμενοι αρχικά με το Σύλλογο
Μηχανικών Σητείας στη συνέχεια και με τη Κτηματολόγιο Α.Ε.,
με το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο, με το Σύλλογο Εφετείου
Κρήτης και κάνοντας εκδηλώσεις δύο φορές στον Άγιο
Νικόλαο, στην Ιεράπετρα, στη Σητεία, εδώ στο Ηράκλειο δύο
φορές; Κάναμε ανοικτές εκδηλώσεις με τεράστια επιτυχία και
με πάρα πολύ κόσμο και πραγματικά νομίζω βοηθήσαμε όσο
μπορούσαμε στο να καταλάβουν τα θέματ α, τα προβλήματα και
να αποφασίσουνε όλος ο κόσμος και οι πολίτες την
αναγκαιότητα, το πώς θα επιλέξουνε, τι θα κάνουνε, νομίζω ότι
είναι ένα θέμα που το σηκώσαμε, το πήραμε επάνω μας και
νομίζω το φέραμε και με πολύ μεγάλη επιτυχία.
Επίσης, με τα αυθαίρετα, το νόμο περί αυθαιρέτων
κάναμε μια πολύ σοβαρή δουλειά πάλι με εκδηλώσεις και στον
Άγιο Νικόλαο και στην Ιεράπετρα και στη Σητεία και εδώ. Δεν
ξέρω αν ξέχασα κάτι. Εδώ πραγματικά η συμβολή εδώ και του
Αντώνη, του Κώστα του Μπάκιντα, καθοριστική του Αντ ώνη
του Μαυρογιάννη, εδώ στο Ηράκλειο ήταν και ο Κώστας ο
Χαμηλοθώρης αλλά και τα παιδιά της ομάδας και η Κοιλάδη η
Κική, τα γράφω μέσα μην ξεχάσω και κανέναν, πραγματικά και
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ο Μιχάλης ο Φαρσάρης αλλά και οι υπόλοιποι από τους
άλλους
φορείς
που
πήραμε
την
πρωτοβουλία, τους
συντονίσαμε και τα οργανώσαμε. Νομίζω επίσης πήγε
εξαιρετικά. Για πρώτη φορά γίνανε έτσι τόσες εκδηλώσεις και
στη…, σε όλη την Ανατολική Κρήτη που πάλι βοήθησαν τους
συναδέλφους και στέφθηκαν με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
Θα πω εδώ, θα τ α διαβάσατε επίσης γίνεται μια
προσπάθεια να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και να έρθουμε σε
επαφή με την κοινωνία και ευαίσθητα τμήματά της όπως είναι
τα “παιδικά χωριά SOS”, τα παιδιά που φιλοξενούνται στο
Κέντρο Προστασίας, στη Στέγη Ανηλίκων, με κάποιες δρά σεις
που κάνουμε θεωρώντας ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο πρέπει
να έχει και αυτό το κομμάτι και να είναι ανοικτό στην κοινωνία
και να βοηθάει. Πήγαμε κάποια παιδιά σινεμά, δώσαμε κάποια
τρόφιμα. Κάνουμε μια προσπάθεια και σε αυτή την
κατεύθυνση.
Τώρα εδώ, τι άλλο;
Ναι, πήγαμε, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στην Αγία
Βαρβάρα Παρλαμά στο δρόμο εκεί. Πάρα πολύ επιτυχημένη
επίσης με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο συνάδελφος ο
Αγαπάκης εδώ βοήθησε πάρα πολύ στην πραγματοποίησή
της. Τον ευχαριστούμε. Και επίσης πήγε πάρα π ολύ καλά,
είδαμε ένα δύσκολο έργο που γίνεται εκεί.
Τώρα δεν θα σας πω, α, αυτό που δεν μπορέσαμε,
κάναμε εκδήλωση για την ενέργεια, δεν είχε πάρα πολύ κόσμο
αλλά ήταν πάρα πολύ σοβαρή και με πολύ καλά
συμπεράσματα, πολύ ουσιαστική και δυστυχώς δεν μπορέσ αμε
τελικά να πραγματοποιήσουμε την εκδήλωση με τους
υδρογονάνθρακες παρόλο που την είχαμε οργανώσει αλλά
πέσαμε τη μια πάνω στην ψήφο εμπιστοσύνης και μετά λόγω
εκλογών οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες δεν
μπορούσαν να έρθουν. Καταρχήν ο Υπουργός απαγορευόταν
να έρθει αλλά και οι υπόλοιποι δεν μπόρεσαν να έρθουν γιατί
άλλαξε το πρόγραμμά τους, έπρεπε να είναι Αθήνα και
δυστυχώς ακυρώθηκε. Ευελπιστούμε ότι στο μέλλον θα
μπορέσουμε να την οργανώσουμε. Από ότι διάβαζα μάλιστα
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υπογράφεται και η σύμβαση τ ώρα αυτή την εβδομάδα, δηλαδή
φαίνεται να προχωράει. Θέλαμε πραγματικά να έχει γίνει η
κουβέντα καλώς φορείς. Για όσους είδαν το πρόγραμμα
θέλοντας να μην το δούμε μονόπλευρα, να δούμε όλες τις
πλευρές, να δούμε το περιβάλλον, να είχαμε καλέσει
ανθρώπους που έχουν θέματα πάνω σε αυτό, που έχουν βάλει
ζητήματα και περιβαλλοντικά και άλλα έτσι ώστε όσο
μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς να διαμορφώσουμε άποψη
αλλά και την κοινωνία στη συνέχεια. Αυτό ευελπιστούμε να το
κάνουμε αργότερα.
Τώρα για τη συμμετοχή -παρέμβαση στις εκδηλώσεις
δράσεις δεν θα μπω στη διαδικασία για να σας τα αναλύσω.
Γίνεται μια προσπάθεια όσο γίνεται τόσο από εμένα ως
Πρόεδρος όσο και από τη Διοικούσα και από το Προεδρείο της
Αντιπροσωπείας που ενημερώνονται για όλες τις εκδηλώσεις
και όλες τις προσκλήσεις που παίρνουμε ως Τεχνικό
Επιμελητήριο που είναι πάρα πολλές. Πλέον όλοι ξέρουνε που
είμαστε προσκεκλημένοι. Να παρευρισκόμαστε εκεί που
πρέπει, εκεί που είναι ουσιαστικές, εκεί που μπορούμε να
κάνουμε παρεμβάσεις για να μπορέσει το ΤΕΕ ν α είναι στην
κοινωνία, να είναι στα πράγματα και νομίζω αν δείτε από τη
συμμετοχή ότι σε γενικές γραμμές έχουμε ένα υψηλό επίπεδο
συμμετοχής και παρεμβάσεων μεταφέροντας θέσεις, κάνοντας
παρεμβάσεις εκεί που μπορούμε, μεταφέροντας τις θέσεις μας
και είναι και σε πάρα πολλά ζητήματα. Δηλαδή άμα δείτε είναι
από πολιτική προστασία, από τα GIS του Δήμου που ήταν ο
Κώστας ο Μπάκιντας ως εκπρόσωπος της Διοικούσας που
πήγε εκεί.
Από τα προγράμματα τα διάφορα που έρχονται και
προσπαθούμε να βοηθούμε τους συναδέλφο υς. Σε πάρα
πολλά δηλαδή ζητήματα προσπαθούμε γενικά να είναι εκεί το
Επιμελητήριο και να μεταφέρει θέσεις και απόψεις και να
συμβάλει στη δημιουργία συνολικά καλύτερων θέσεων και
απόψεων.
Όσον αφορά τις ομάδες εργασίας έχουμε σε εξέλιξη την
προγραμματική με το Δήμο Ηρακλείου. Δυστυχώς δεν πήγε ως
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προς το αποτέλεσμα το κομμάτι το επιστημονικό και τις
ομάδες πραγματικά δούλεψαν εξαιρετικά. Δυστυχώς όμως ο
Δήμος δεν ανταποκρίθηκε στη δέσμευσή του ότι θα έδινε
παραπάνω χρήματα. Ζήτησε και άλλη προγραμματική. Δεν
μπήκαμε σε αυτό. Αποφασίσαμε ομόφωνα ότι δεν μπορούμε
να μπούμε. Υπάρχει, ακόμα είμαστε, είναι απλήρωτα, οι
συνάδελφοί μας που πραγματικά δούλεψαν πάρα πολύ
τριπλασιάζοντας αρχικά δυστυχώς όχι καταγεγραμμένη αλλά
συμφωνημένο αριθμό αποτυπώσεων και παρό λο που από το
Δήμο το δέχθηκαν ότι ναι έγινε παραπάνω δουλειά το
δέχθηκαν ότι ναι έγινε παραπάνω δουλειά δεν δώσανε τα
παραπάνω χρήματα και δυστυχώς δεν είχαμε και τη δέσμευση
ότι θα δοθούν τα χρήματα τώρα ας πούμε ή σε ένα ή πότε
οπότε εμείς έχουμε προχω ρήσει, πήραμε ομόφωνη απόφαση
να
πληρωθούν
οι
συνάδελφοι
να
μπορέσουμε
να
ολοκληρώσουμε αυτή την προγραμματική από εμάς, από το
ΤΕΕ μέχρι να δούμε τι θα γίνει ενώ παράλληλα ζητάμε από το
Δήμο τουλάχιστον τα πρώτα χρήματα, αυτά τα 12.000 που είχε
δεσμευθεί. Και αυτό πρέπει να μας κάνει πολύ προσεκτικούς
πραγματικά έτσι ώστε να διασφαλίζουμε με κάθε τρόπο τα
συμφέροντα του Τεχνικού Επιμελητηρίου όταν κάνουμε τις
προγραμματικές μας, τις συμβάσεις μας έτσι ώστε να είμαστε
κατοχυρωμένοι και να μην βάζουμε συναδέ λφους που μετά
αλλάζουν οι πολιτικές, οι θέσεις και δεν μπορούμε να, δεν
μπορούν να ανταποκριθούν. Σε αυτό κάναμε πάρα πολλές
ενέργειες. Είναι καταγεγραμμένες, δεν θα μπω στη διαδικασία
να σας τις δείξω και να σας τις πω τώρα δεν έχει νόημα.
Συσκέψεις, συσ κέψεων, έγγραφα για να μπορέσουμε να
έχουμε το τελικό αποτέλεσμα που θα πρέπει. Η δουλειά
επιστημονικά είναι εξαιρετικ ή και ούτως ή άλλως θα
παρουσιαστεί.
Επίσης έχουμε τα παιδιά με την τεχνική υποστήριξη όπου
κάναμε παράταση της σύμβασής τους για να μπορ ούμε όσο
γίνεται
να
επικαιροποιήσουμε
τα
μητρώα
μας,
να
ενημερώνουμε τους συναδέλφους, να βγαίνει όλη αυτή η
δουλειά εδώ από το Τεχνικό Επιμελητήριο.
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Ως προς τους συναδέλφους γενικά πέρα από την
ψηφιακή υπογραφή και τις οδηγίες που δώσαμε στα ΣΑ και
στα ΣΥΠΟΘΑ που κάνουμε τις ενέργειες αυτές για να
μπορέσουμε να έχουμε τις πιο σωστές εκπροσωπήσεις, το
κάλεσμα που κάναμε τώρα για να μπορέσουν να γίνουν
δικαστικοί πραγματογνώμονες και άλλοι συνάδελφοι και να
ανοίξει αυτό και να συμμετέχουν όσοι θέλουνε.
Το χρόνο προσπαθούμε όποιος συνάδελφος καταθέσει
κάποιο αίτημα ο χρόνος απάντησής του να είναι πάρα πολύ
λίγος, δηλαδή πλέον είτε ζητάει είτε ζητάει κάποιο ερώτημα
είτε οτιδήποτε να απαντάμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αν
πήρατε τώρα τηλέφωνο τελευταία βάλαμε ένα πολύ μικρό, λέμε
δηλαδή έχουμε μια…, περιμένετε κ.λπ. γιατί χάναμε τη μια
γραμμή και φαινότανε ότι ο κόσμος, φαινότανε ότι λείπαμε
εδώ, δεν ήταν κάποιος οπότε με αυτό κερδίζουμε λίγο χρόνο
για να απαντιέται και η δεύτερη έτσι ώστε να μην φαίνεται ότι
δεν…, να μην χάνουμε γραμμές δηλαδή συναδέλφων και τους
λέμε να μας στέλνουν κάποιο μήνυμα και γενικά προσπαθούμε
όσο γίνεται να παίρνουν απαντήσεις οι συνάδελφοι και σιγά
σιγά αυξάνεται ο ρυθμός αυτών που ρωτάνε γιατί βλέπουνε ότι
υπάρχει μια ανταπόκριση και γενικά οι χρόνοι που
εξυπηρετούμε θέλουμε να είναι οι καλύτεροι δυνατοί. Δηλαδή
μια άδεια ας πούμε απαλλαγής τη δίνουμε το πολύ σε δύο
μέρες, τρεις πλέον. Δηλαδή αμέσως έχει φύγει. Και όλη αυτή η
επικοινωνία, γενικά οτιδήποτε χρειάζεται ο συνάδελφος
θέλουμε να είμαστε εδώ να βοηθούμε στην καθημερινότητα,
γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για αυτό, έχουμε ακόμα δρόμο,
θέλουμε τη βοήθειά σας αν κάποιος είτε έχει κάποιο παράπονο
είτε ακούσει κάτι, είτε κάτι τέλος πάντων να διορθωθεί γιατί ο
στόχος είναι πραγματικά να έχουμε, είμαστε, έχουμε μέλη μας
τους συναδέλφους, δεν είμαστε μια δημόσια υπηρεσία
οποιαδήποτε. Δηλαδή είναι μέλη μας οι μηχανικοί και αυτό
πρέπει να διαχέεται και να διαπνέεται σε όλες μας τις κινήσεις,
σε όλες μας τις δραστηριότητες. Είμαστε εδώ για τους
μηχανικούς. Δεν είμαστε γενικά, δηλαδή και για τον κόσμο που
θα έρθει και για το παράπονο που θα ακούσουμε αλλά κυρίως
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πρέπει να βοηθάμε το μέγιστο τα μέλη μας και σε αυτό
κάνουμε πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θέλει ακόμα
αλλά νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο.
Εγώ αυτά είχα να πω. Ερωτήσεις αν έχετε κάτι, αν κάτι
ξέχασα να πει η Διοικούσα, δεν ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε τη συνάδελφο
Πρόεδρο. Ερωτήσεις διευκρινιστικές.
Ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Κασαπάκης. Άλλος; Για να
δούμε. Θα απαντήσεις από το έδρανο Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει
εκτός μικροφώνου).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Μια απλή ερώτηση.
Είπατε κάτι όσον αφορά το πανεπιστήμιο. Το παλιό, το
καινούργιο, το Ν.Π. τι από όλα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Άλλος συνάδελφος υπάρχει
ερώτηση που να πρέπει να απαντηθεί ή να μπορεί να
απαντηθεί από τα μέλη της Διοικούσας, την Πρόεδρο; Όχι.
Συνάδελφε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Εννοώ το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το
παλιό. Το παλιό, ναι.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
μικροφώνου).

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Όχι. Έχουμε κάποια, είχαμε από
παλιά, αν είχατε δει και τις προηγούμενες δράσεις,
απευθύνομαι τώρα σε όλους, υπάρχουν κάποια ζητήματα,
δηλαδή είχαμε κάνει παρεμβάσεις σε σχέση με κάποιους, που
θεωρήσαμε
εμείς
και
που είναι, ήταν φωτογραφικοί
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διαγωνισμοί, κάποια τέτοια ζητήματα και κάπου προέκυψε ένα
θέμα ότι μήπως είμαστε λίγο αυστηροί, μήπως είμαστε…,
δηλαδή κάπως έτσι και για αυτό ξανακάναμε μια σύσκεψη
όπου φυσικά είπαμε εμείς θα κάνουμε αυτό για όλους και ότι
αυτή είναι η δουλειά μας. Να κάνουμε παρεμβάσεις για να
μπορέσουμε
να
διασφαλίσουμε
τα
συμφέροντα
των
συναδέλφων μας. Αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία, ευχαριστούμε τη
συνάδελφο Πρόεδρο.
Υπάρχουν τοποθετ ήσεις, εισηγήσεις; Ή μάλλον μέλη της
Διοικούσας που να προσθέσουν;
Ο συνάδελφος Κώστας Μπάκιντας. Άλλος; Για να δούμε
και το χρόνο. Όχι. Συνάδελφε Μπάκιντα στο βήμα.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Καλησπέρα.
Δεν μίλησα πριν που ήταν ο Πρόεδρος εδώ γιατί ήταν
περιορισμένος ο χρόνος. Τώρα δεν είχε νόημα να κάνουμε, να
αναπτύξουμε όλα τα θέματα, να κάνουμε πολλές ερωτήσεις.
Προτιμώ εφόσον έχουμε κάποια, λίγο πιο επεξεργασμένα
ζητήματα να του τα θέσω και στην Αθήνα στην Αντιπροσωπεία
ή ακόμα και να μεταφέρω τυχόν θέματα από εδώ. Η
παρατήρησή μου είναι ότι είναι πολύ θετικό να έρχεται ο
Πρόεδρος του ΤΕΕ στα περιφερειακά τμήματα, στην
Αντιπροσωπεία του τμήματος είναι πάρα πολύ θετικό. Έδειξε
και διάθεση καλή και νομίζω ότι, μάλλον εύχομαι να γίνεται πιο
συχνά από ότι και στο πα ρελθόν. Νομίζω ότι υπάρχει και μια
συνεννόηση καλή, μπορεί να γίνει, να γίνεται σε πιο τακτά
χρονικά διαστήματα και να το εκμεταλλευτούμε, με την καλή
έννοια, σαν Ανατολική Κρήτη να θέτουμε ζητήματα που
μπορούμε με αυτό τον τρόπο να τα κάνουμε γνωστά και ν α τα
προωθήσουμε, ζητήματα για τους μηχανικούς φυσικά.
Το συνδέω έτσι να πάω τώρα και σε αυτά που είπε η
Ειρήνη. Όπως είδατε και οι δύο αναφέρθηκαν σε ζητήματα που
αφορούν τους μηχανικούς κατά πλείστον λόγο, έτσι, στο
μεγαλύτερο βαθμό. Από τα πεπραγμένα που ανέφερε η Ειρήνη
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δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε ή τα έχετε διαβάσει είναι πάρα
πολλά ζητήματα μικρά που όμως μας ενδιαφέρουν και μας
αφορούν και που επηρεάζουν την καθημερινότητα των
μηχανικών είτε αυτοί είναι ελεύθεροι επαγγελματίες είτε είναι
δημόσιοι υπάλληλοι είτε εργολάβοι είτε μελετητές που το
έθεσε και ο Πρόεδρος Στασινός. Το επόμενο διάστημα και
εννοώ τα επόμενα χρόνια, λίγα, νομίζω ότι η κατεύθυνση θα
είναι αυτή για το Τεχνικό Επιμελητήριο και ιδιαίτερα νομίζω το
τμήμα μας μπορεί να παίξει σημαντ ικό ρόλο με παρεμβάσεις
σε θέματα σημαντικά που μας προβληματίζουν.
Τελευταία έχουμε αντιμετωπίσει πολύ μεγάλη δυσκολία
σε ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες της περιφέρειάς μας σε
σημείο που πραγματικά απορεί κανείς πώς, πώς γίνεται να
είναι τόσο δυσλειτουργικ οί, δυσλειτουργικοί ναι. Έχουμε
αναδείξει το θέμα των ορίων απαλλοτρίωσης ας πούμε. Για να
πάρει παιδιά ένας συνάδελφος ένα όριο απαλλοτρίωσης από
τον ΒΟΑΚ, για το ΒΟΑΚ ή για το Βόρειο Οδικό Άξονα ή για
επαρχιακούς δρόμους είναι ολόκληρη ιστορία. Η μία υπη ρεσία
μας στέλνει στην άλλη, η Λασαίας έχει το φοβερό φαινόμενο
να υπάρχουνε στη Λασαίας κάποια σκαναρισμένα, κάποια
ψηφιοποιημένα υπόβαθρα τα οποία δεν δίνονται στους
μηχανικούς γιατί ένας υπάλληλος τα έχει κάνει λέει μόνος στο
σπίτι του και είναι δικά το υ. Παίζονται μπαλάκι το ποια η
υπηρεσία είναι αρμόδια ο ΒΟΑΚ ή η Λασαίας. Το αποτέλεσμα
είναι να δεχόμαστε, εγώ προσωπικά δηλαδή σαν τοπογράφος
δέχομαι τηλέφωνα από συναδέλφους και μου λένε ρε Κώστα
μήπως έχεις εσύ αυτό το όριο γιατί ένα μήνα παλεύω να πάρ ω
αυτό το όριο απαλλοτρίωσης και δεν μπορώ. Ή η φοβερή
απάντηση δεν μπορώ να το κόψω αυτό το κομμάτι από το
αρχείο μου, πρέπει να σου το δώσω όλο και σιγά μην σου το
δώσω όλο, δεν μπορώ να σου το δώσω όλο. Λες και είναι δικό
του, λες και είναι δικό του. Έ τσι; Ή στην τοπογραφική, α,
αποφασίσαμε
για
το
κτηματολόγιο
να
μην
δίνουμε
αποσπάσματα των αναδασμών. Τι λες ρε φίλε; Ποιος είσαι που
το αποφάσισες αυτό, δικά σου είναι; Δεν καταλαβαίνω. Ναι,
λέει αφού το κτηματολόγιο τα έχει περασμένα γιατί το θες
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εσύ; Μα σοβαρά το λες; Και θέλω να κάνω ένα τοπογραφικό
και δεν μπορώ να βάλω το απόσπασμα του αναδασμού γιατί
αποφασίσανε να μην τα δίνουνε;
Είναι απίστευτα πράγματα που συμβαίνουν και που
προσπαθούμε να παρέμβουμε και δυσκολευόμαστε κιόλας να
βρούμε
λύση.
Για
το
πρώτο
θέμα
πήγαμε
ο
Αντιπεριφερειάρχης
έγινε
σύσκεψη
με
τρεις
Αντιπεριφερειάρχες, τρεις, λες και ήτανε το Μεσανατολικό. Με
Κουκιαδάκη, με Ξυλούρη, με Πετράκη.
ΜΕΛΟΣ: Και τι είπανε Κώστα;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ότι θα το λύσουν το θέμα. Ήταν τότε και τα
θέματα με τις οριοθετήσεις των ρεμάτων. Άλλη μεγάλη
αμαρτία.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Δεύτερη σύσκεψη.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Δεύτερη σύσκεψη, τρίτη σύσκεψη.
Για τα ρέματα που δεν το ανέφερα δόθηκε μία λύση
επειδή στη Λασαίας για τον α’ ή β’ λόγο κολλούσαν, δεν θέλω
τώρα να το αναλύσω , και περνούσαν από έλεγχο , στη Λασαίας
στην Περιφέρεια περνούσαν από έλεγχο, στην π εριφερειακή
Ενότητα περνούσαν από έλεγχο , στην Αποκεντρωμένη, τώρα
δόθηκε μία λύση και πάνε στις περιφερειακές ενότητες που
θεωρείται ότι είναι πιο άμεσες όμως υπάρχουν τρομερά κατά
την άποψή μου θέματα στις οριοθετήσεις ιδιαίτερα στις
προσωρινές οριοθέτησεις όπου για να βγάλει κάποιος μία
άδεια με μία προσωρινή οριοθέτηση πρέπει να κάνει όλη τη
διαδικασία της οριστικής. Και είναι και πολλά π ράγματα που
δεν είναι ξεκαθαρισμένα , βλέπε το ποιες περιπτώσεις
οριοθετούνται ποιες δεν οριοθετούνται λες και πρέπει να
επιλέξουμε κιόλας αν το ζητάει κάποιος και να αρνούμαστε την
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οριοθέτηση. Όπως αυτό που συζητούσαμε πριν με το
συνάδελφο Χωραφά μία περίπ τωση.
Λοιπόν, αυτά πιστεύω ότι είναι τέτοιου είδους θέματα
είναι αυτά που δυστυχώς μας απασχολούν πολύ έντονα , όλοι
τα έχετε ζήσει στην καθημερινότητά σας, όλοι, και νομίζω ότι
εκεί μπορούμε και να βρούμε κοινό τόπο και να κάνουμε
παρεμβάσεις τέτοιου τύπο υ. Έτσι.
Απλά θέλω να πω ότι από τη θέση του ο καθένας έξω
από το Τεχνικό Επιμελητήριο μπορεί να βάζει και ένα λιθαράκι
πάνω σε αυτό. Ας μην είμαστε αδιάφοροι ή αρνητικοί πολλές
φορές στη λύση ενός προβλήματος χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
προτείνω εδώ από τ ο βήμα της Αντιπροσωπείας οποιαδήποτε
μη νόμιμη λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα. Έτσι; Μιλάω
φυσικά για νομιμότητα αλλά μιλάω και να δίνουμε λύσεις ,
προτείνω να δίνουμε λύσεις. Και όλοι μας νομίζω ότι
μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό.
Το κλείνω για να μην καθυ στερήσω αυτό το θέμα , απλά
σας λέω ότι πιστεύω ότι πρέπει και στο μέλλον το Τεχνικό
Επιμελητήριο στα επόμενα χρόνια να δίνει βάρος σε αυτά τα
θέματα που φάνηκε και στη Διοικούσα ότι ομονοούμε και
προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.
Να πω βέβαια επίσης τώρα που είπα το ομονοούμε, στο
ΤΕΕ κεντρικά δεν θεωρώ ότι όλοι έχουν στόχο όπως είπε εν τη
ρύμη του λόγου ο Πρόεδρος να βελτιώσουμε τα πράγματα .
Όχι, συνάδελφοι δεν είναι έτσι . Δεν έχουμε όλοι τον ίδιο
στόχο. Υπάρχουν πάρα πολλοί στο κεντρικό ΤΕΕ ανεξαρτήτων
παρατάξεων οι οποίοι έχουν άλλους στόχους . Στην καλύτερη
περίπτωση προσωπικές ας πούμε φιλοδοξίες άσχετα με το
συμφέρον των μηχανικών, στην καλύτερη περίπτωση μπορεί
να έχουμε και πολύ χειρότερες . Έτσι; Λοιπόν, πέραν των
πολιτικών ας πούμε του καθενός κ.λπ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Χρόνια τώρα.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Τι;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Χρόνια τώρα.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Χρόνια τώρα βέβαια.
Για το θέμα που είπε η Πρόεδρος πριν με το
πανεπιστήμιο, να το πω λίγο πιο συγκεκριμένα . Υπάρχουν
διάφορα θέματα στο Τεχνικό Συμβούλιο του πανεπιστημίου
όπου όταν μας ρωτάνε , εκεί είμαι εγώ σαν αναπληρωτής του
Χαρωνίτη είμαι ακόμα , τώρα μάλιστα το Τεχνικό Επιμελητήριο
όρισε ως βασικό στη θέση του Χαρωνίτη έναν από το Ρέθυμνο,
από τη Νομαρχιακή του Ρεθύμνου, το οποίο έγινε γιατί το
ζήτησαν από το πανεπιστήμιο το ίδιο με την αιτιολογία ότι η
έδρα του πανεπιστημίου είναι στο Ρέθυμνο , βέβαια όλα τα
Τεχνικά Συμβούλια γίνονται στο Ηράκλειο και δεν ξέρω πώς θα
γίνει αυτό, μέχρι τώρα εγώ πηγαίνω εκεί. Το θέμα είναι ότι
αντιμετωπίζουν απλά πράγματα που όλες οι υπηρεσίες τα
ξέρουν και τα εφαρμό ζουν, τα αντιμετωπίζουν με ένα δικό τους
τρόπο που δημιουργεί προβλήματα. Λοιπόν , όλοι οι μηχανικοί
που είμαστε εκεί έχουμε την ίδια άποψη , ομονοεί και το
Τεχνικό Συμβούλιο αλλά δημιουργείται πρόβλημα μετά στη
σύγκλητο γιατί αυτοί θέλουν να περάσουν το τάδε πράγμα.
Έτσι; Αυτά είναι τα θέματα τώρα που…, εγώ τους είπα γιατί
μας καλείτε άμα δεν θέλετε να ακούσετε την άποψή μας; Έτσι
Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα φαίνεται ότι και αυτοί λίγο
διάβασαν νομοθεσία και προσπαθού ν λίγο να κάνουν πιο
σωστά τα πράγματα.
Εντάξει, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο . Απλά να σε
καλέσω όλους στην κατεύθυνση αυτή που είπα και πριν να
προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις για τα προβλήματα των
μηχανικών που δυστυχώς , το είπε και η Ειρήνη αυτό ,
δυστυχώς πάλι για άλλη μία φορά οι επιτροπές μας δεν
δουλεύουν όπως θα έπρεπε. Δεν αναλύουν , θέματα ακόμα και
σε περιπτώσεις που τους τσιγκλάει η Διοικούσα και τους λέει
πείτε μας αυτό, δεν…, κάποιοι ανταποκρίνεται , κάποιοι όχι.
Όπως έλεγε ο συνάδελφος ο Κατσαμπα κης πολλές φορές που
όλοι μπαίνουν έτσι απλά για να μπουν. Για αυτό ας πάρουμε ο
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καθένας ότι ευθύνες μπορεί πάνω σε αυτό το κομμάτι να
βοηθήσουμε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Υπάρχει συνάδελφος από τη
Διοικούσα που θέλει να συμπληρώσει επί του αντ ικειμένου της
ενημέρωσης;
Παναγιώτη;
Ωραία.
Ο
συνάδελφος
Κωνσταντακόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ :
Καλησπέρα
συνάδελφοι,
συμπληρωματικά σε αυτά που είπε ο Κώστας.
Έφερα ένα θέμα στην προηγούμενη Διοικούσα, το
συζητήσαμε εκτός ημερησίας , έχω σκοπό να το φέρω στην
επόμενη πιο οργανωμένα και θα ήθελα να ενημερώσω το σώμα
για το εξής: Πριν από κάποια χρόνια έχω κάνει μια
αποτύπωση για έναν συνάδελφο αρχιτέκτονα μέσα στο
Ηράκλειο ο οποίος ήθελε να κάνει μία αναπαλαίωση σε ένα
κτίριο παλιό. Το στέλνουμε λοιπόν στην αρχαιολογική εκεί
στην Εφορεία Αρχαιοτήτων, απαντά η Εφορεία Αρχαιοτήτων με
τα κλασικά που απαντάει και σε μία παράγραφο θέτει ένα
ζήτημα ότι για εμάς το κτίσμα είναι στατικά ανεπαρκές.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ : Ναι. Γίνεται ένας χαμός , τέλος
πάντων τελειώνει το θέμα , περνάει κανά χρόνος, κάνω μία
αποτύπωση μεγάλη γύρω στα 40 -45 στρέμματα στην περιοχή
των Καλών Λιμένων, απαντάει λοιπόν πάλι η Εφορεία
Αρχαιοτήτων ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα , θα σας φέρουμε
κατά τις εκσκαφές να παρακολου θεί ο φύλακας αλλά κατά τη
γνώμη μας μέσα στην έκταση αυτή υπάρχει ρέμα το οποίο
χρήζει οριοθέτησης. Πριν ένα μήνα, έχω στείλει ένα αίτημα
πάλι σε μία περιοχή στο Καλαμάκι σε μία έκταση τέλος
πάντων, η οποία είναι άρτια και οικοδομήσιμη εκτός σχεδίου,
απαντάει λοιπόν η Εφορεία Αρχαιοτήτων με το ίδιο τροπάριο
και στο τέλος λέει σας παρακαλώ να μου χαρακτηρίσετε , να
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μου αποδείξετε το χαρακτηρισμό του δρόμου στον οποίο έχει
πρόσωπο η ιδιοκτησία.
Θέλω λοιπόν να πω ότι κάπου έχουν μπερδέψει, χάσει,
ξεφύγει στο θέμα των αρμοδιοτήτων τους; Θα ήθελα λοιπόν αν
κάποιοι συνάδελφοι από δω έχουν παρόμοια θέματα να
ενημερώσουν τη Διοικούσα ώστε να μπορέσουμε να τα
μαζέψουμε και τέλος πάντων να γίνει μία κουβέντα που δεν
νομίζω ότι μπορεί να γίνει για τί την τελευταία φορά που
πήγαμε σαν Διοικούσα ακούσαμε την ίδια διευθύντρια της
υπηρεσίας να λέει ότι η υπηρεσία μας δεν είναι εδώ για να
εξυπηρετεί τον κόσμο και τον πολίτη αλλά είναι και να
διαφυλάσσει το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Να πάμε να
μιλήσουμε μαζί τους γιατί αν είναι να καταργήσουμε την ΥΔΟΜ
που είναι ο συνάδελφος ο Μαυρογιάννης , να καταργήσουμε τα
πάντα να πηγαίνουμε σε αυτούς, να βγάζουμε τα πάντα από
αυτούς και να κλείνει το θέμα εκεί. Αν λοιπόν κάποιος
συνάδελφος έχει κάτι έτσι παρόμοι ο να μας το πει να το
μαζέψουμε, να το οργανώσουμε να δούμε τι μπορούμε να
κάνουμε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Υπάρχει άλλος συνάδελφος
από τη Διοικούσα; Όχι. Τοποθετήσεις.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι, τοποθετήσεις. Θα
ανοίξει κύκλος τοποθετή σεων. Ο συνάδελφος ο Γιάννης ο
Κατσαμπάκης. Άλλος; Για να δούμε το χρόνο.
Θα
τοποθετηθείς. Καρδαράκης;
ΚΑΡΔΑΡΑΚΗΣ: Απλώς θέλω να προσθέσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι. Γεμέλας;
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Και ο συνάδελφος ο Γιάννη ς
ο Κασαπάκης στο βήμα . Τρία λεπτά παρακαλώ.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι, ναι. Και ο συνάδελφος ο
Χαμηλοθώρης ο Κώστας.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ευτυχώς και κατέβηκε ο Πρόεδρος ο κ.
Στασινός και κάναμε απόψε Αντιπροσωπεία διότι δεν θα
είχαμε πάλι απαρτία. Είμαστε προς το τέλος της θητείας αυτής
της Διοικούσας….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Συγγνώμη, συγγνώμη επειδή
καταγράφεται σημειώθηκε απαρτία δέκα λεπτά αφότου ανέβηκε
στο βήμα ο συνάδελφος ο Στασινός, ήταν 27 άτομα
υπογεγραμμένα.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Είπα αν δεν ήταν εδώ ο Πρόεδρος δεν θα είχαμε
απαρτία. Δε φταίτε εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Συγγνώμη.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Αυτό είπα. Αν δεν ήταν δεν θα μαζευόμαστε να
κάνουμε. Δεν είπα ότι δεν είχαμε απαρτία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Συγγνώμη, συγγνώμη.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Τι θέλω να πω; Είμαστε προς το τέλος αυτής
της θητείας και η κατάσταση είνα ι αποκαρδιωτική. Όλα
συμφωνώ σε αυτά που είπε ο Κώστας ότι πρέπει όλοι να
λάβουμε υπόψη και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας αλλά ας
ξεκινήσουμε από την όψη που έχει η Αντιπροσωπεία. Η
Διοικούσα μετά την αλλαγή αρκετά προσπαθεί και παράγει
έργο, αυτό το ακούω και από πολλούς συναδέλφους οι οποίοι
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λένε ότι τουλάχιστον τώρα μας ενημερώνει η Πρόεδρος για το
τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Είναι μεγάλη ευθύνη της
Αντιπροσωπείας και ειδικά του προεδρείου που δεν
εφαρμόστηκε και ποτέ τον κανονισμό της λειτουργίας της
Αντιπροσωπείας διότι κάποια στιγμή συνάδελφοι πρέπει να
μάθουμε ότι χωρίς να σπάσουμε αυγά ομελέτα δεν γίνεται.
Αν κοιτάξετε γύρω σας βλέπετε τους συναδέλφους τους
ίδιους και τους ίδιους οι οποίοι μετέχουν στην Αντιπροσωπεία.
Τι θέλω να πω; Τελειώνει ο χρόνος, τελειώνει και η θητεία
αυτής, θα ξαναέρθουν οι εκλογές και θα έχουμε το ίδιο
πρόβλημα. Αν κάποια στιγμή δεν αποφασίσουμε
να
εφαρμόσουμε τον κανονισμό , λειτουργίας δηλαδή να πούμε σε
κάποιον κοίταξε να δεις δεν μπορείς παραιτήσου γιατί η
Αντιπροσωπεία, το προεδρείο δεν είναι ότι διαγράφει,
διαγράφει η Αντιπροσωπεία. Όταν κύριε δεν μπορείς να είσαι
σε τρεις συνεχείς παρουσίες ή διαγράφεσαι μετά από απόφαση
της Αντιπροσωπείας ή παραιτήσει. Διότι έτσι και ένας νέος
συνάδελφος παρακολουθούν και απέξω και σου λέ ει γιατί εγώ
να ανακατευτώ τη στιγμή που δεν μου δίνουν τη δυνατότητα
και υπάρχουν οι καρεκλοκένταυροι οι οποίοι συνεχώς
μπαίνουν και τους δίνουν και κάπου όπως είπε και ο Πρόεδρος
αυτός προς τιμή του είπε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το
προεδρείο για να πάρει την προεδρία για να πάει παραπέρα.
Κάποια στιγμή γιατί μιλάει και η πε ίρα, τόσα χρόνια που είμαι
εδώ από το παλιό κτίριο μέχρι τώρα μία ζωή αυτό ήταν . Όλοι
οι συνάδελφοι στην αρχή με ενθουσιασμό όπως είπε και ο
συνάδελφος ο Κώστας αυτό που όντως με τις επιτροπές όλοι
να έρθουν να κάνουν και ζητάνε και μετά στο τέλος μία
βεβαίωση παρακολούθησης ή συμμετοχής γιατί; Γιατί τη
θέλουν
να
τη
χρησιμοποιήσουν
σαν
ένσημα
καλής
συνεργασίας.
Αν λοιπόν συνάδελφοι δεν αναλάβουμε την ευθύνη από
μόνοι μας και ο καθένας και οι παρατάξεις οι οποίες δεν θα
λύσουμε τίποτα διότι το πρόβλημα είναι πρώτα να λύσουμε τα
του οίκου μας και μετά να πάμε παραπέρα. Προσπάθειες
γίνονται, συμφωνώ αλλά και εμείς τι κάνουμε; Δηλαδή αν
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φέρναμε έστω και ένα αυτό που λέει ο κανονισμός και έφερνε
το προεδρείο 3-4 άτομα να του πει κύριε ή τουλάχιστον να
τους έστελνε ένα χαρτί να δικαιολογήσουν το γιατί δεν
έρχονται στις Αντιπροσωπείες. Παλιά υπήρχε αυτό κα ι
έστελναν το ξέρεις ήμουν άρρωστος , εντάξει δικαιολογία δεκτή.
Εδώ έχουμε συναδέλφους οι οποίοι αν ψάξουμε στα πρακτικά
από τις δέκα, πόσες έχουμε κάνει , μια-δυο παρουσίες έχουν,
και αυτή μεθαύριο θα έχουν το θράσος και την υποκρισία να
ξαναπούν υποψήφιο ι και ψήφισέ με και μην με ψηφίσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Αυτά, τίποτα παραπάνω. Αν
θέλετε να έχει μέλλον αυτό το όργανο φροντίστε στις επόμενες
εκλογές να δείτε τι θα κάνετε γιατί τώρα εδώ από ότι βλέπω
άντε να κάνουμε μία Αντιπροσωπεία ακόμα και αυτή ίσως με
το ζόρι.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε συνάδελφε
Κασαπάκη. Ο συνάδελφος Σαράντος Γ έμελας. Τρία λεπτά
συνάδελφε.
ΓΕΜΕΛΑΣ: Ναι, συνάδελφοι δεν θα σας κουράσω , μία σύντομη
τοποθέτηση πιο πολύ για να γραφτεί στα πρακτικά.
Επειδή έκανα τη συγκεκριμένη ερώτηση προηγουμένως
στον Πρόεδρο του κεντρικού ΤΕΕ και μετά απάντησε, στην
απάντησή του είπε ότι συμφωνεί και αυτός ότι θα πρέπει να
καταργηθεί αυτή η έκδοση οικοδομικής άδειας με την
κατηγορία 3 και ότι ο ίδιος συμφωνεί ότι είναι τεράστιες οι
ευθύνες οι οποίες αναλαμβάνει ο συνάδελφος ελεύθερος
επαγγελματίας ουσιαστικά εκδίδοντας ο ίδιος την οικοδομική
άδεια σε αυτή την κατηγορία απλά για να καταγραφεί στα
πρακτικά θα ήθελα να πω ότι σαν πρώην μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας της
Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. γνωρίζω ότι κατατέθηκε προσφυγή στο Σ τΕ
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από την Πανελλήνια Ομοσπονδία της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. κατά του
Ν. 4587 ποιος είναι;
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΓΕΜΕΛΑΣ: 4495, ναι. Δεν έχει σημασία το νούμερο , σημασία
έχει τι λέει. Λοιπόν, για τον 4495 έχει γίνει προσφυγή από την
Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. για αυτό το τμήμα ότι μπορεί να εκδίδει ο
μηχανικός μόνος του την οικοδομική άδεια κατηγορία 3 με το
σκεπτικό ότι δεν είναι ακόμα έτοιμα και τα γ εωχωρικά
δεδομένα με όλες τις πληροφορίες μέσα και με το σκεπτικό ότι
το προηγούμενο ότι τουλάχιστον θα πρέπει να υπάρχει μία ,
για όλες τις κατηγορίες μία προέγκριση , από την αρμόδια
ΥΔΟΜ. Τότε ζητήσαμε, τότε σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία
είχαμε ζητήσει από το ΤΕΕ να συνυπογράψει την προσφυγή
στο ΣτΕ μαζί με την Πανελλήνια Ομοσπονδία και το κεντρικό
ΤΕΕ το αρνήθηκε. Απλά αυτό σας το λέω για να καταγραφεί
στα πρακτικά γιατί στην απάντησή του ο Πρόεδρος είπε ότι και
αυτός συμφωνεί ότι πρέπει να καταργηθεί και θα πρέπει να
δίνεται προέγκριση αλλά άλλα λέμε και άλλα κάνουμε.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΓΕΜΕΛΑΣ: Όχι, δεν έχει καθαρογράφει. Όχι, έχει συνεδριάσει,
δεν έχει καθαρογραφεί η απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο
Σαράντο Γέμελα. Ο συνάδελφος Χαμηλοθώρης.
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ: Συνάδελφοι, τα προβλήματα στις υπηρεσίες
που
ανέφερε
και
ο
Κώστας ,
ανέφερε
και
ο
Κωνσταντακόπουλος είναι γνωστά και δεδομένα . Κατά βάση
ξεκινώ από το από το κομμάτι της υποστελέχωσης , το έχουμε
πει χιλιάδες φορές , εκατοντάδες. Παρόλα αυτά και σε αυτές τις
υπηρεσίες συνάδελφοι μηχανικοί είναι. Είναι ένα θέμα το
οποίο μπορούμε να το δούμε και με την Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. και
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ανεξάρτητα από την υποστελέχωση πρέπει να δούμε το έργο
που πρέπει να βγάζουν οι υπηρεσίες προς την κοινωνία πρ ος
τα έξω γιατί μερικά πράγματα πρέπει να γίνουν και στην
κατεύθυνση αυτή. Αυτό το κομμάτι της δαιδαλώδους
κατάστασης αποτελεί την ισχυρότερη «ασπίδα» για αυτόν που
δεν θέλει να κάνει τη δουλειά του για να καλύπτεται πίσω από
αυτό. Άρα κάποια στιγμή είναι θέμα πλέον και τη ς συνείδησης
του καθενός εκ των συναδέλφων μας. Μέλη μας είναι και οι
συνάδελφοι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι σε αυτές τις
υπηρεσίες και δημιουργούν τέτοια ζητήματα.
Ένα από τα σημαντικότερα θέματα για τα οποία και στο
παρελθόν έτυχε και είχα δουλέψει και το έχω δει να είναι
πρόβλημα
είναι
ότι
υπάρχει
μεγάλο
πρόβλημα
στις
περισσότερες υπηρεσίες στο να πουν ότι αυτά τα καινούργια
που είναι ψηφιακά είναι αυτά τα οποία ισχύουν. Τη θεσμική
κατοχύρωση από αυτά τα πράγματα. Ότι και να γίνει με τ α
ψηφιακά συστήματα με οτιδήποτε άλλο, εκεί που πονάει η όλη
η διαδικασία είναι η αρμόδια υπηρεσία να πει, να πάρει την
απόφαση ή να βρεθούν οι δυο τρεις άνθρωποι που θα την
πάρουν την απόφαση σε αυτή την υπηρεσία και συνήθως είναι
υπάλληλοι, το έχω δει να συμβαίνει, ότι αυτά τα πράγματα
είναι αυτά που λέγανε τα χαρτιά και από δω και πέρα πάμε με
αυτά. Αυτό δεν υπάρχει τέτοια αποφασιστικότητα ακόμα στις
υπηρεσίες και αν έχουμε να βοηθήσουμε σε κάτι στην
κατεύθυνση αυτή χρειάζεται να το κάνουμε. Τα κουβεντιάζαμε
για παρόμοια ζητήματα το GIS του Ηρακλείου, στην ημερίδα
που κάναμε για το GIS του Ηρακλείου και στην κατεύθυνση
αυτή του δήμου έχουν πάρει αποφάσεις και κινούνται με μικρά
βηματάκια αλλά είναι στη θετική κατεύθυνση.
Στα υπόλοιπα, ακόμη και στο κεντρικό Υπουργείο γύρω
από το συγκεκριμένο θέμα τρώγονται επί τέσσερις μήνες αυτή
την περίοδο για να δουν τι θα κάν ουν σαν διευθυντές, τι θα
κάνουν ο ένας, το άλλο, ποιος θα έχει την αρμοδιότητα για το
οτιδήποτε άλλο και πιθανόν να μη γνωρίζουν ότι γίνανε
τροποποιήσεις ακόμη και τελευταία στις 26 του μήνα στον
4495 και εκδόθηκε και εγκύκλιος ερμηνευτική του δύο χρόνια
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μετά στις 31 Μαΐου, πριν από 20 μέρες. Οι επτά στους δέκα
συναδέλφους δεν το ξέρουν. Πώς το ξέρουν; Όχι προφανώς
από τις ανακοινώσεις από τα αρμόδια υπουργεία, αντίστοιχα
από τις υπηρεσίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό συνάδελφε.
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ: Όχι, αυτό ήθελα και να κλείσω ότι στο
κομμάτι αυτό θα καλό θα είναι να ξεκινήσουν πρώτα αυτή την
κουβέντα με την Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. και να ξεκινήσουμε λίγ ο πιο
συντεταγμένα αυτό το πράγμα γιατί λέμε ότι οι υπηρεσίες
έχουν ευθύνη γίνονται άλλα αλλά κ αι στις υπηρεσίες είναι και
εκεί συνάδελφοί μας. Δεν μπορεί από τη μία πλευρά να
υποστηρίζουμε ότι είναι υποστελεχωμένες, είναι αυτό και θα
πρέπει να το βρούμε σε συνδυασμό πως θα δουλέψει
υποστηρίζοντας και τη δουλειά τους και τις αδυναμίες που
έχουν γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι οδηγούνται στο να μη
θέλουν να εξυπηρετήσουν γιατί δεν θέλουν να το κάνουν . Ο
γενικός κανόνας είναι η υποστελέχωση που υπάρχει και αυτό
είναι, το διαπιστώνει κανείς γρήγορ α γύρω-γύρω.
Αυτά συνάδελφοι , ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία υπάρχει συνάδελφος ή
συναδέλφισσα στην αίθουσα που θέλει να τοποθετηθεί; Ωραία
θα τοποθετηθεί ο Πρόεδρος. Κράτα το χρόνο. Τρία λεπτά
αυστηρά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Πάρε πέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
Όχι,
δεν
θέλω
να
καταχραστώ το χρόνο και ιδιαίτερα την καλή συμπεριφορά των
συναδελφισσών και των συναδέλφων που είναι στην αίθουσα
διότι δεν θέλω να συμπεριφέρομαι σαν ιεροκήρυκας που τα
ακούνε αυτοί που δεν φταίνε , που είναι παρόντες, δεν το
συζητούμε τέτοιο πράγμα.
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Θέλω όμως επειδή επικαλούμαι και εγώ τα πρακτικά να
επισημάνω τρία πράγματα που μου έκανε φοβερή εντύπωση
σήμερα το κομμάτι που αφορά την ενημέρωση της
συναδέλφισσας της Προέδρου και της δράσης της Διοικούσας
Επιτροπής 17 σελίδες αναλυτικές , έχουν διαβαστεί άλλωστε σε
αρκετές από τις συνεδριάσεις της Διοικούσας, ήμουν παρών,
άρα θα αναφερθώ ως, με παρεκβολή στην παρουσίαση που
έκανε ο Πρόεδρος του κεντρικού ΤΕΕ.
Μου έκανε συνάδελφοι φοβερή εντύπωση στο ότι
απουσίαζε από της…, γενικά στο πλαίσιο αναφοράς του
Προέδρου τα περιφερειακά. Ήταν φανερό ότι λειτουργούμε σε
μία δομή η οποία έχει αναδειχθεί το κεντρικό ΤΕΕ σαν το ΤΕΕ.
Είναι φανερό ότι ο ρόλος που επιφυλάσσεται για μας, εννοώ
τα περιφερειακά τμήματα είναι υποβαθμισμένος και δημιουργεί
σημεία προβληματισμού . Κατά την άποψή μου η δύναμη του
Επιμελητηρίου και δεν είναι τυχαίο ότι έκανε αρκετές αναφορές
στο δικό μας τμήμα επειδή ακριβώς είναι και δραστήριο έχει να
κάνει ότι ο ρόλ ος που έχουν τα περιφερειακά τμήματα
υπάρχει, είναι σημαντικός και μπορεί να δώσει σημαντική
ώθηση σε αυτό που και ο συνάδελφος ο Μπάκιντας είπε και η
συνάδελφος Ειρήνη κατέγραψε στα τρέχοντα θέματα του
μηχανικού που δεν μπορεί να είναι άλλος από τα τοπικά
τμήματα. Αυτό είναι φανερό. Άρα μπαίνει ένα σοβαρό θέμα και
διαχειριστικό που έχουμε κομμάτι να μιλήσουμε μαζί με τις
υπόλοιπες
παρατάξεις
αλλά
και
βαθιά
πολιτικό
και
συνδικαλιστικό που έχει να κάνει πώς βλέπουμε την
αποκεντρωμένη δομή του Επιμελητηρίου.
Το δεύτερο συνάδελφοι που μου έκανε επίσης μεγάλη
εντύπωση ήταν το πόσες φορές χρησιμοπο ίησε ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου το εγώ. Είναι όργανο του Επιμελητηρίου
θεσμικό ο Πρόεδρος, έχει αυξημένο ρόλο αλλά είναι πρώτος
μεταξύ
ίσων,
υπάρχει
και
Αντιπροσωπεία
καταρχήν
πολυπρόσωπη η οποία με το θεσμικό πλαίσιο που έχουμε έχει
την πολυτέλεια να έχει και ειδικές επιτροπές, τις μόνιμες
επιτροπές, άρα είναι ένα πλούσιο όργανο και δεν κατάλαβα
γιατί δεν έγινε καμία μνεία σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο ή αν μη
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τι άλλο της αδυναμίας του που υπάρχει, που είναι υπαρκτές.
Άρα και σε αυτό το κομμάτι υπάρχει διαφορετική προσέγγιση.
Και το τρίτο που θα περίμενα να ακούσω για να
συνοψίσω και να μην ταλαιπωρώ τους συναδέλφους εδώ,
επειδή επανειλημμένως, αλλά λείπει ο συνάδελφος ο Γιάννης ο
Κασαπάκης, αναφέρεται στο θέμα των παρουσιών ή των
απουσιών συνάδελφοι ο ρόλος μας και προσωπικά εμένα και
των μελών του προεδρείου είναι να τηρούμε ορισμένες φορές
κατά γράμμα και καταντά και δύσκολο τον κανονισμό. Ο
κανονισμός της τοπικής αντ ιπροσωπείας δεν το αναφέρει
πουθενά, να είστε σίγουροι ότι αν το ανέφερε αυτό το κομμάτι
θα είχε γίνει. Άλλωστε η τήρηση πολλών πραγμάτων επαφίεται
στον πατριωτισμό των μελών και των μηχανικών που έχουν και
αυξημένη αντιληπτική ικανότητα. Αυτό είναι ξεκάθα ρο. Επίσης
είναι ξεκάθαρο ότι όποιος θέλει να βάλει θέματα στην
Αντιπροσωπεία τέτοιου τύπου είναι ανοιχτό το θέμα με μία
εισήγηση μπορεί να γίνει.
Αυτά και σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, συνάδελφοι η συνάδελφος η Ειρήνη να κλείσει. Η
συνάδελφος Ειρήνη Βρέ ντζου να κλείσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Καταρχήν, θέλω να πω ότι ήρθε ο
Πρόεδρος του ΤΕΕ και πράγματι δεν είχαμε το χρόνο να πούμε
πράγματα.
Ένα πολύ σημαντικό το οποίο με αφορμή και την
τοποθέτηση του Προέδρου της Αντιπροσωπείας είναι πράγματι
η διάρθρωση του ΤΕΕ, το θεσμικό πλαίσιο και διάφορα
ζητήματα τα οποία κατά καιρούς έχουμε συζητήσει και εμείς με
προτάσεις. Ένα κυρίαρχο είναι όντως το θέμα του ρόλου των
περιφερειακών τμημάτων που αναλώσαμε πάρα πολύ χρόνο
σε αυτή τη θητεία του Προέδρου να κερδίσουμε το αυτονόητο,
δηλαδή την ύπαρξή μας ως τμήμα. Το δικό μας το τμήμα
μάλιστα είχε πάρει και αποφάσεις και προς τιμήν τους και όλοι
οι
συνάδελφοί
μας
οι
εκπρόσωποι
στην
κεντρική
αντιπροσωπεία ανεξάρτητα από την παράταξη που είχαν
εκλεγεί, συνυπέγραψαν και στήριξ αν τη θέση ότι πρέπει να
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παραμείνουμε τμήματα και να αναβαθμιστεί ο ρόλος μας.
Μέχρι στιγμής φαίνεται να αποσύρθηκε αυτό και πάμε σαν
τμήμα.
Είναι ενδεικτικό ότι σε κάποιες νομοθεσίες έχουν περάσει
στα γραφεία που το είχαμε επισημάνει Κώστα, είχαν μπει ήδη,
δηλαδή θεωρούσαν ότι θα ήμασταν γραφεία και καλά έκανες
και το είπες Πρόεδρε διότι πραγματικά θεωρώ και εγώ ότι το
Τεχνικό Επιμελητήριο δεν μπορεί να έχει το ρόλο που πρέπει
κεντρικά ανεξάρτητα αν είναι η οποία αδειοδοτούσα αρχή αν
περιφερειακά και στην κοινωνία γιατί δεν είναι μόνο η
καθημερινότητα που σαφώς θα μας απασχολήσει όπως λέει ο
Κώστας το επόμενο διάστημα αλλά είναι και ο ρόλος μας στην
κοινωνία, που αυτό ς δεν μπορεί να διασφαλιστεί από ένα
κεντρικό ΤΕΕ στην Αθήνα, αυτό ς διασφαλίζεται με την
παρουσία στο κάθε θέμα, στην κάθε κοινωνία που είσαι , στην
κάθε περιφέρεια που είσαι και θεωρώ ότι σε αυτό πραγματικά
έπρεπε να το δει διαφορετικά και δίνοντας και παραπάνω
βοήθειες και παραπάνω ενισχύσεις. Εμείς το κομμάτι αυτό τα
υπόλοιπα είμαστε εδώ για να ενισχύσουμε αυτό το ρόλο με
όποιες προτάσεις.
Τώρα για την Αντιπροσωπεία και τη συμμετοχή τι να πω ;
Πραγματικά είναι ένα ζήτημα το οποίο υπάρχει γενικά με τις
συμμετοχικές διαδικασίες και την προσφορά και τις συλλογικές
δράσεις. Εδώ είμαστε και νομίζω ότι όσο το Τεχνικό
Επιμελητήριο εδώ δείχνει ότι κάνει πράγματα και όσο
αγκαλιάζει τους συναδέλφους σιγά -σιγά θα γίνει και αυτό και
σε όλα τα επίπεδα. Θέλει μία αμφίδρομη, πολύ δουλειά για να
μπορέσουμε να το κάνουμε και υπομονή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία. Ευχαριστούμε τη
συνάδελφο Ειρήνη Βρέ ντζου. Με τη δευτερομιλία της κλείνει η
συζήτηση του 2 ο υ θέματος.
ΘΕΜΑ 3 ο
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Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το 3 ο θέμα Έλεγχος –
Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Διοικούσα Επιτροπή
επειδή δεν υφίσταται θεωρείται ως μη εγγεγραμμένο.
ΘΕΜΑ 4 ο
Ειδικό Σχέ διο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου
(ΕΣΧΑΔΑ) πρώην Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Και προχωρούμε στην
ανάγνωση, στο 4 ο θέμα. ΕΣΧΑΔΑ Γουρνών. Ποιος θα
εισηγηθεί; Συνάδελφοι αν δεν θέσετε θέμα απαρτίας θα
συνεχίσουμε. Θέστε θέμα απαρτίας.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
άτομα.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Ναι,

να

μετρηθούμε,

18

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Λοιπόν, για το επόμενο θέμα,
πραγματικά είναι ένα πολύ σ οβαρό θέμα το οποίο μας
απασχόλησε στη Διοικούσα Επιτροπή, το στείλαμε και στις
δύο μόνιμες επιτροπές , στείλανε κάποιες αποφάσεις . Η
δεύτερη αναθεώρησε την άποψή της. Είναι ένα πολύ
σημαντικό θέμα και κάνουμε και μια προσπάθεια που όμως
μέσα στο καλοκαίρι τώρα δεν μπορεί να γίνει για να
συζητήσουμε, έχουμε πει δηλαδή και στη Διοικούσα και να το
φέρουμε στην Αντιπροσωπεία αλλά και να συζητήσουμε γενικά
για το δημόσιο χώρο. Όμως θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με τον
κόσμο που είναι εδώ δεν έχει νόημα , είναι ένα ζήτημα το οποίο
καλό είναι να έχουμε περισσότερο κόσμο να γίνει μία πιο
ουσιαστική συζήτηση , εμείς ήδη την απόφασή μας την έχουμε
πάρει.
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αποσύρεται

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Όχι, θεωρώ….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μα δεν υπάρχουνε, δηλαδή
να μου επιτρέψετε γιατί δεν μπορεί αυτή τη στιγμή το όργανο
να πάρει απόφαση. Ή σταματάμε λόγω απαρτίας ή
αποσύρεται, διαφορετικά να συζητηθεί.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Δεν έχουμε απαρτία νομίζω για να
το συζητήσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, ευχαριστώ.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Στην επόμενη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θα τεθεί σε επόμενη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ναι.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν, ευχαριστούμε για την
παρουσία σας. Καλό βράδυ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΕΕ - ΤΜ ΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ - 1223 - 27/06/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ηράκλειο
Σχετ.: οικ.1369,2281,οικ.2531/18,
οικ.396/19

Πρεβελάκη & Γρεβενών 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 – 342520 τηλ/τυπία:2810-281128
Ηλ. δ/νση: teetak@tee.gr Ιστοσελίδα:www.teetak.gr

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
από 18-02-2019 έως 23-06-2019
στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας στις 26-06-2019

Α. Συνεδριάσεις Δ.Ε.
Η.Δ. της Δ.Ε. 21-03-2019:
1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις.
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

2. Εκπρόσωποι ΤΕΕ στο ΣΥΠΟΘΑ Ηρακλείου
Εισηγήτρια : Εύα Κοκκινίδου, μέλος Δ.Ε.

3. Διοργάνωση εκδήλωσης ΤΕΕ/ΤΑΚ, σχετικά με το σχεδιασμό για ΑμεΑ
Εισηγητής : Γιάννης Αναγνώστου, αντιπρόεδρος Δ.Ε.

4. Θέματα για το Ν.4495/2017
Εισηγητής: Κώστας Μπάκιντας μέλος Δ.Ε.

Η.Δ. της Δ.Ε. 11-04-2019:
1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις.
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

2. Μελέτες Δημοσίου
Εισηγητής : Κώστας Μπάκιντας, ΑΤΜ, μέλος Δ.Ε. & Σταύρος Καναβάκης ΑΤΜ & ΠΜ.

3. ΒΟΑΚ
Εισηγητές : Ειρήνη Βρέντζου, ΠΜ, Πρόεδρος Δ.Ε.& Γιώργος Καφφετζάκης, ΠΜ, Πρόεδρος Ν.Ε. Λασιθίου

Η.Δ. της Δ.Ε. 02-05-2019:
1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις.
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

2. Αεροδρόμιο στο Καστέλλι
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

Η.Δ. της Δ.Ε. 13-06-2019:
1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις.
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

2. Κόλπος Δερματά
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, ΠΜ, Πρόεδρος Δ.Ε. & Αντώνης Κοκκινίδης ΑΜ

3. Συγκρότηση κριτικής επιτροπής για το διαγωνισμό του λογότυπου για το ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Εισηγήτρια : Εύα Κοκκινίδου, ΑΜ, μέλος Δ.Ε.

4. Χορήγηση στοιχείων για τα όρια απαλλοτρίωσης από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. Διαδικασίες
οριοθέτησης ρεμάτων.
Εισηγητής : Κώστας Μπάκιντας, ΑΤΜ, μέλος Δ.Ε.

Β. Οργάνωση, Υποδομή Τμήματος
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 Παραδώσαμε στο Δήμο Ηρακλείου τα 7 έργα τέχνης τα οποία φιλοξενούσαμε στο χώρο του ΤΕΕ/ΤΑΚ, μετά
από αίτημά του (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 667/04-04-2019).

 Σε συνέχεια της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και ΤΕΕ/ΤΑΚ και του συνοπτικού
διαγωνισμού που έγινε στις 21/12/2018 της απλοποιημένης προκήρυξης Δημοπρασίας & Συμβατικών
τευχών του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών του κτιρίου που στεγάζει το ΤΕΕ/ΤΑΚ» αναδείχτηκε ο ανάδοχος,
που είναι ο συν. Νικήτας Λουλάκης, Πολιτικός Μηχανικός και υπογράφηκε η σύμβαση. Έγινε εγκατάσταση
του εργολάβου από τα αρμόδια στελέχη της Περιφέρειας την 17.05.2019 και ώρα 12:30 μμ , παρουσία της
Προέδρου και του Μιχάλη Βασιλείου, μέλους της Δ.Ε. και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες.

 Προκηρύχτηκε ο διαγωνισμός για τη Σύνθεση Λογότυπου του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Στην περιληπτική διακήρυξη
αναφέρεται: «Πρόσκληση συμμετοχής: Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος , Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, με την ευκαιρία της
συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυσή του, προκηρύσσει διαγωνισμό για το σχεδιασμό του λογοτύπου του και καλεί τους
ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν. Ο Διαγωνισμός είναι ανοικτός σε εταιρίες και φυσικά πρόσωπα (ή ομάδες) και απευθύνεται σε
αρχιτέκτονες, γραφίστες, σχεδιαστές και άλλες συναφείς ειδικότητες και σε όλους, όσους έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν
πρόταση σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού. Αναζητείται μια πρόταση η οποία θα
χαρακτηρίζει το ΤΕΕ/ΤΑΚ, το ρόλο, τη πορεία και την αποστολή του. Η καλλιτεχνική ποιότητα, η έμπνευση, η πρωτοτυπία και ο
συμβολισμός είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να αποτυπώνονται στο λογότυπο, το οποίο θα αποτελεί μέρος της ταυτότητας του
Τμήματος και θα συνοδεύει όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του ΤΕΕ/ΤΑΚ, τα επιστολόχαρτα και άλλα έντυπά του, μετά από
απόφαση της Δ.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να υποβάλουν έως δύο (2) προτάσεις. Θα απονεμηθούν , μετά από απόφαση της
Κριτικής Επιτροπής από ένα (1) έως τρία (3) βραβεία που θα συνοδεύονται με χρηματικό έπαθλο συμβολικού ύψους.
1ο Βραβείο: 1000,00 ευρώ
2ο Βραβείο: 500,00 ευρώ
3ο Βραβείο: 300,00 ευρώ
Αν η Κριτική Επιτροπή θεωρήσει ότι η αρτιότητα και η αξία των προτάσεων που υποβλήθηκαν είναι αξιοσημείωτη, μπορεί να
απονείμει επί πλέον 2 επαίνους.
Μετά το πέρας του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί έκθεση με έργα των διαγωνιζομένων.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ιδεών την Τετάρτη , 22/05/2019, ώρα 15:00. Για περισσότερες πληροφορίες ή
διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
τηλεφωνικά στο 2810342520 ή στέλνοντας μήνυμα στο
teetak@tee.gr.».

Στη συνέχεια και λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος δόθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής ιδεών για
τη Σύνθεση Λογότυπου του ΤΕΕ/ΤΑΚ με ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε. έως τις 30/5/2019.
Συγκροτήθηκε , με ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε. κατά τη συνεδρίασή της στις 13-06-2019 η κριτική επιτροπή
αξιολόγησης των ιδεών που κατατέθηκαν. Η πενταμελής κριτική επιτροπή απαρτίζεται από τους:
κ. Ειρήνη Βρέντζου, Πολιτικός Μηχανικός και Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ,
η κ. Εύα Κοκκινίδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός και μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ,
ο κ. Νίκος Σκουτέλης, Αρχιτέκτων Μηχανικός ,Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πολυτεχνείου Κρήτης,
ο κ. Μανόλης Τζομπανάκης, εικαστικός καλλιτέχνης- γλύπτης και
ο κ. Κώστας Καρνίκης, γραφίστας.

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της επιτροπής το Σάββατο 22 Ιουνίου και ώρα 18.00 π.μ. στην
αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Κατατέθηκαν περίπου 30 ιδέες. Την όλη διεξαγωγή του
διαγωνισμού την έχει αναλάβει η Εύα Κοκκινίδου, ΑΜ μέλος της Δ.Ε.

 Διαβιβάστηκε στο τμήμα μας η υπ' αριθμόν Α32/Σ16/2019 Απόφαση της Δ.Ε του ΤΕΕ με την οποία εγκρίθηκε
ο Προϋπολογισμός Χρήσης 2019 του τμήματός μας συνολικού ποσού 861.799,25 ευρώ. (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ
1199/21-06-2019).

Γ. Παρεμβάσεις
 Επιστολή προς τη Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Αποζημίωση Εκπροσώπων
ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και σε συμβούλια της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». Η επιστολή αναφέρει: «Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια της (1) σχετικής
επιστολής μας λάβαμε την (3) σχετική απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία μας ενημερώνει πως εκδόθηκε
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η με αριθμό 69688/3-12-2018 ΚΥΑ «Καθορισμός αποζημίωσης των ιδιωτών – μελών συλλογικών οργάνων που
συγκροτούνται με απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./728/07.12.2018). Η απόφαση, η
οποία συνυπογράφεται από τον Υπουργό Οικονομικών ισχύει αναδρομικώς από 01.01.2018 μέχρι τις 31.12.2018
προκειμένου να αποζημιωθούν οι ιδιώτες-μέλη για τον αριθμό συνεδριάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ζητούμε
την άμεση ανταπόκρισή σας ώστε να καταβληθούν οι αποζημιώσεις των συναδέλφων μας που συμμετείχαν σε
επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και σε συμβούλια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.». (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 456/27-02-2019).

 Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη με θέμα «Παράταση
προθεσμίας έκπτωσης 10% επί του ενιαίου ειδικού προστίμου ρύθμισης αυθαιρέτων του Ν.4495/2017 και
νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση της προβλεπόμενης αύξησης 10% του ενιαίου ειδικού προστίμου
ρύθμισης αυθαιρέτων». Στην επιστολή αναφέρεται: «Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ αποφάσισε ομόφωνα κατά τη
συνεδρίασή της στις 22/3/2019 να σας αποστείλει την παρούσα επιστολή ζητώντας: α. Την παράταση της προθεσμίας
έκπτωσης 10% στο υπολογιζόμενο ενιαίο ειδικό πρόστιμο ρύθμισης αυθαιρέτων Ν.4495/2017 για τα ακίνητα που θα
ενταχθούν στις διατάξεις του Ν.4495/2017 κατά έξι μήνες. Η έκπτωση του 10% λήγει στις 8 Απριλίου με διάρκεια
ισχύος λιγότερη από 6 μήνες , διάστημα δυσανάλογο της πρώτης περιόδου που τελικά είχε διάρκεια σχεδόν ένα χρόνο,
δηλ. μέχρι 31 Οκτωβρίου 2018. β. Να εξετάσετε την κατάργηση της προβλεπόμενης αύξησης του 10% μετά τη λήξη της
έκπτωσης του 10% της τρέχουσας περιόδου. Η παραπάνω προσαύξηση δημιουργεί ουσιαστικά αύξηση κατά 22% σε
σχέση με την παρούσα περίοδο και κατά 37,5 % σε σχέση με την αρχική περίοδο υπαγωγής. Θεωρούμε ότι οι
παραπάνω αυξήσεις είναι υπερβολικές και αποτελούν αντικίνητρο για την ένταξη στο νόμο 4495/17. Σας
επισημαίνουμε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ιδιοκτητών που αν και έχουν αυθαιρεσίες στις ιδιοκτησίες τους , δεν
το γνωρίζουν και πληροφορούνται για τις αυθαιρεσίες αυτές μόνο εάν πρέπει να συντελεστεί κάποια
συμβολαιογραφική πράξη ή εάν χρειαστεί να αποτυπώσουν την ιδιοκτησία τους για να ενταχθούν σε κάποιο
πρόγραμμα (π.χ. Εξοικονόμηση κατ' οίκονκλπ), θα κληθούν να καταβάλλουν υπέρμετρα αυξημένο πρόστιμο. Για τις
αποφάσεις σας, σας καλούμε να συνεκτιμήσετε την ταυτόχρονη υποβολή δηλώσεων για το Εθνικό Κτηματολόγιο σε
πολλές περιοχές της χώρας, που δημιουργεί οικονομική και χρονική επιβάρυνση πολιτών και μηχανικών καθώς και τη
χρονική καθυστέρηση έκδοσης προαπαιτούμενων εγκρίσεων (π.χ. από Εφορείες Αρχαιοτήτων)». (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 635/0104-2019)

 Κοινό ψήφισμα αιρετών εκπροσώπων και εκπροσώπων συλλογικών φορέων του Νομού Λασιθίου μετά τη
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6.4.2019 στον Άγιο Νικόλαο.: « Άγιος Νικόλαος 06-04-2019,
ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΑΚ. Οι εκπρόσωποι και οι πολίτες της Περιφερειακής
Ενότητας Λασιθίου που λάβαμε μέρος στην σύσκεψη που έγινε σήμερα Σάββατο 6.4.2019 στον Άγιο Νικόλαο , με αφορμή τις
πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών κ. Σπίρτζη για το ΒΟΑΚ ψηφίζουμε τα εξής: Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας
για τον παραγκωνισμό και την κατάφορη αδικία εις βάρος του Νομού μας για το θέμα του ΒΟΑΚ. Με τις πρόσφατες δηλώσεις του ο
κ. Σπίρτζης εξήγγειλε την υλοποίηση με σύγχρονες προδιαγραφές του ΒΟΑΚ από Κίσσαμο έως Άγιο Νικόλαο. Εκτός υλοποίησης
παραμένει επ΄ αόριστο το τμήμα Άγιος Νικόλαος – Σητεία και τούτο παρά το γεγονός ότι η κατάσταση του τμήματος αυτού είναι
απαράδεκτη και πολύ χειρότερη εκείνης του ΒΟΑΚ από Καστέλι μέχρι Άγιο Νικόλαο και επίσης παρά το γεγονός ότι τμήματα του
όπως το τμήμα «Καλό Χωριό –Γέφυρα Φρουζή» και το τμήμα της «Παράκαμψης Παχειάς Άμμου» διαθέτουν μελέτες πολύ
ωριμότερες από εκείνες του ΒΟΑΚ Καστέλι –Άγιος Νικόλαος. Επίσης ,οι δρόμοι εξυπηρέτησης του αεροδρομίου Σητείας που
λειτουργεί από ετών παραμένουν σε άθλια και τριτοκοσμική κατάσταση. Με τις παραπάνω επιλογές ο Νομός Λασιθίου που είναι ο
μόνος Νομός της Κρήτης που φθίνει πληθυσμιακά , οδηγείται σε μεγαλύτερη συρρίκνωση και ορισμένες περιοχές του σε πλήρη
αποδόμηση. Θεωρούμε απαράδεκτο για την κατασκευή οδικών έργων το μοναδικό κριτήριο που λαμβάνεται υπ όψη να είναι ο
κυκλοφοριακός φόρτος, πράγμα που θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην υπερανάπτυξη των αναπτυγμένων περιοχών και
στην μεγαλύτερη συρρίκνωση των λιγότερο αναπτυγμένων. Είναι καιρός η Ισόρροπη Ανάπτυξηνα πάψει να αποτελεί ωραίο
σύνθημα και να αποτελέσει εφαρμοσμένη πολιτική. Για τους λόγους αυτούς ζητούμε για άλλη μια φορά :
α) Την προώθηση και άμεση χρηματοδότηση των μελετών μέχρι τη Σητεία
β)Τη δρομολόγηση της κατασκευής των οδικών έργων και την ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα μέχρι τη Σητεία
γ) Σε πρώτη φάση να ενταχθεί το τμήμα Καλό Χωριό – Παχειάς Άμμου στο πρόγραμμα κατασκευής του τμήματος ΒΟΑΚ Κίσσαμος –
Παχειά Άμμος.
δ)Επιδιώκουμε συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Σπίρτζη και τον Αντιπρόεδρο την Κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη για
να τους εκθέσουμε τις θέσεις μας.
Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για τα δίκαια αιτήματα μας και για την ισότιμη αντιμετώπιση του Νομού μας από την πολιτεία.
Οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετείχαν στη σύσκεψη: Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, Η
Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Πελαγία Πετράκη, Ο Βουλευτής Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτάκης, Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου
Αντώνης Ζερβός, Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Θεοδόσης Καλαντζάκης, Ο Δήμαρχος Σητείας Θοδωρής Πατεράκης,Ο Πρόεδρος του ΟΑΚ
Δημήτρης Κουνενάκης, Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου Θωμάς Χαριτάκης, Ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου
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Εμμ. Πεπόνης, Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης Ειρήνη Βρέντζου, Ο Περιφερειακός
Σύμβουλος Λασιθίου Μανώλης Κλώντζας, Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου Οδυσσέας Παπαδάκης, Ο
Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου κ. Φαρσάρης, ΟΑΚ είναι Δ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., Πρόεδρος της και
Σύμβουλος Τ.Υ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου».

 Επιστολή – απάντηση στην Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Πολιτικών Μηχανικών & Αρχιτεκτόνων στην
επιστολή που είχε αποστείλει με θέμα «Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού - Διεύρυνση γνωστικού αντικειμένου - Δημιουργία δεύτερης ειδικότητας». Η
επιστολή καταλήγει: «Η πρότασή σας εκτιμούμε ότι είναι τεκμηριωμένη και αναφέρεται στις πραγματικές ανάγκες
εκσυγχρονισμού των ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ. Η πρόταση ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα σε όσους επιλέγουν τον τομέα
Δομικών, να έχουν επιλογές ως προς την ειδικότητα, και αυτό κάνει πιο θελκτικό τον τομέα. Πρακτικά από τους
μαθητές που επιλέγουν τον τομέα Δομικών θα "μοιράζονται" στη Γ΄Λυκείου στις ειδικότητες των δομικών με
αποτέλεσμα να δημιουργείται μια εκ των δυο ειδικοτήτων σε κάθε επαρχιακό σχολείο. Ως πρόταση θα έχει άριστη
εφαρμογή στα αστικά κέντρα, όπου θα είναι δυνατή η δημιουργία και των δύο ειδικοτήτων/ σχολική μονάδα. (αφού
εξαρτάται από το πλήθος των μαθητών που την επιλέγουν)». (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 602/15-4-2019)

 Κοινή επιστολή με το Δήμο Ηρακλείου, το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου, το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο
Εφετείου Κρήτης και το Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών προς το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» κοινοποιούμενη :
1) Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεώργιο
Σταθάκη,
2) κ. Βουλευτές Ηρακλείου και
3) κ. Προϊσταμένη Κτηματολογικού
Γραφείου . Η επιστολή αναφέρει: «Η λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου ξεκίνησε την 02-12-2010 και
εξαρχής επρόκειτο για μία «προβληματική» υπηρεσία δεδομένου ότι :
α. ουδέποτε στελεχώθηκε με το απαιτούμενο προσωπικό, εν αντιθέσει με τα λοιπά κτηματολογικά γραφεία της χώρας, στα οποία
εξαρχής τοποθετήθηκαν δικηγόροι, μηχανικοί και διοικητικό προσωπικό και
β. βασιζόταν σε ένα δυσλειτουργικό υποθηκοφυλακείο, αυτό του Ηρακλείου, που λόγω υποστελέχωσης παρουσίαζε και
παρουσιάζει ακόμα μέχρι και σήμερα, σοβαρότατες ελλείψεις (ανενημέρωτες μερίδες, βιβλία βαρών κλπ)
Μετά την ψήφιση του Ν. 4512/2018, την κατάργηση προς ΕΚΧΑ ΑΕ και την ίδρυση του νέου φορέα / ΝΠΔΔ με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα προβλήματα εντάθηκαν.
Κι ενώ έχει περάσει χρονικό διάστημα πέραν του έτους από την ίδρυση του νέου φορέα, το Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου
εξακολουθεί να μην έχει δικηγόρους για την εξυπηρέτηση του κοινού, των δικηγόρων, των συμβολαιογράφων, των μηχανικών και
των δικαστικών επιμελητών, αλλά και τον έλεγχο και την καταχώρηση των πράξεων. Ήδη σήμερα υπάρχουν περισσότερες από 1.000
πράξεις σε εκκρεμότητα, εκ των οποίων οι περισσότερες (785 περίπου) βρίσκονται σε εκκρεμότητα στο γραφείο της προϊσταμένης
του Γραφείου, κ. Κόπακα, η οποία, λόγω του ότι είναι επιφορτισμένη με πλείονα καθήκοντα, αδυνατεί να τις ελέγξει, προκειμένου
να καταχωρηθούν. Ενδεικτικό της κάκιστης λειτουργίας του Γραφείου, είναι και το γεγονός ότι μόνο τους τελευταίους μήνες, ήτοι
από τον Σεπτέμβριου του έτους 2018, αποφασίστηκε να πραγματοποιείται απομακρυσμένος έλεγχος των κατατεθειμένων πράξεων
(αυτή την στιγμή το Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου εξυπηρετείται από έναν δικηγόρο στην Άρτα και ένα δικηγόρο στην Χίο, οι
οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο των πράξεων, όχι μόνο των κτηματολογικών γραφείων στα οποία υπάγονται, αλλά και του
Ηρακλείου). Δυστυχώς ο έλεγχος παρουσιάζει σοβαρότατες δυσχέρειες με κυριότερη, την μη δυνατότητα των δικηγόρων αυτών να
ανταποκριθούν στις «ιδιαιτερότητες» της πόλης του Ηρακλείου. Ειδικότερα: το Ηράκλειο είναι μία πόλη με «ιδιαιτερότητες» τόσο σε
ιδιοκτησιακό, όσο και σε πολεοδομικό επίπεδο. Ο δικηγόρος λοιπόν ο οποίος δεν διατηρεί μία μόνιμη συνεργασία με το
Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου και δεν γνωρίζει τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες της πόλης, αδυνατεί να ανταπεξέλθει στα
καθήκοντά του. Επιπροσθέτως, μόλις τους τελευταίους τέσσερις μήνες, ήτοι από τον Νοέμβριο του έτους 2018, τοποθετήθηκε
μηχανικός στο Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου! Δηλαδή μετά από έντεκα (11) μήνες από την ίδρυση του φορέα και μετά από ένα
χρόνο που ο κ. Σύσκος είχε αιτηθεί την επανατοποθέτησή του στο Ηράκλειο, ο φορέας προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες για την
κάλυψη της θέσης. Είναι βεβαίως ευκόλως αντιληπτό ότι ένας μόνο μηχανικός αδυνατεί να εξυπηρετήσει μία πόλη με πληθυσμό
που ξεπερνά προς 200.000 και με δεδομένη αφενός την υπάρχουσα εκκρεμότητα των πράξεων, και αφετέρου τις ιδιαιτερότητες της
πόλης, ως ανωτέρω αναφέρονται.
Περαιτέρω, σοβαρότατο πρόβλημα δημιουργεί η μη έγκριση κονδυλίων για την κάλυψη των απαιτούμενων ανελαστικών δαπανών
για την λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου, όπως γραφική ύλη, αναλώσιμα υπολογιστών & εκτυπωτών κ.α.
Ενδεικτικό του τρόπου λειτουργίας του νεοϊδρυθέντος φορέα είναι στο χρονικό διάστημα του ενός και πλέον έτους της λειτουργίας
του, και κατόπιν επανειλημμένων οχλήσεων προς προϊσταμένης του κ. Κόπακα, απέστειλε μόλις τρεις (3) κούτες χαρτί!
Σε όλα τα παραπάνω, έρχεται να προστεθεί και ακόμα ένα νέο πρόβλημα: από τους επτά υπολογιστές που διατίθενται για τον
έλεγχο των κτηματολογικών φύλλων και των αντίστοιχων χαρτών, για τους δικηγόρους, τους συμβολαιογράφους, τους δικαστικούς
επιμελητές και τους μηχανικούς, ήδη από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, λειτουργούν μόλις οι δύο! Και παρά τις
επανειλημμένες οχλήσεις εκ μέρους του Γραφείου (είτε με την μορφή των μηνιαίων αναφορών προς εσάς, είτε με mail και
τηλέφωνα), και παρά τις τηλεφωνικές οχλήσεις εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου στο αρμόδιο τεχνικό τμήμα, τέσσερις σχεδόν
μήνες μετά δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί η βλάβη. Είναι ευκόλως αντιληπτό πως το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την δουλειά όλων,
καθώς απαιτείται αναμονή ακόμα και μιάμισης ώρας για τον έλεγχο ενός και μόνο κτηματολογικού φύλλου.Και μπορεί βεβαίως το
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α. 16 του Ν. 4512/2018 να προβλέπει αναλυτικά τον τρόπο διάρθρωσης των κτηματολογικών γραφείων ( « … Κάθε Κτηματολογικό
Γραφείο οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και διαρθρώνεται σε Τμήματα ως εξής: α) Νομικό Τμήμα, β) Τεχνικό
Τμήμα και γ) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, δ) Υποκαταστήματα …» ), όμως ένα χρόνο μετά την ίδρυση του νέου
φορέα, δεν έχουν ξεκινήσει καν οι διαδικασίες για την πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού, διαδικασίες που έτσι κι αλλιώς
είναι χρονοβόρες. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι, παρά τις οποίες δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν, στις περιπτώσεις
που ο φορέας επιθυμεί την πλήρωση θέσεων για την κάλυψη υπαρχουσών αναγκών, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προκήρυξη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό
(100) ατόμων, για την υποστήριξη των ∆/νσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, για την εκτέλεση εργασιών
κατάρτισης, ανάρτησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους, οι οποίες θα
γίνουν υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Συνεπώς, όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος!Όπως αναφέρεται και στην αρχή του
παρόντος, το Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου είναι η «συνέχεια» μίας εξίσου δυσλειτουργικής υπηρεσίας, του
Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου, η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί παράλληλα για τις περιοχές που δεν έχουν κτηματογραφηθεί.
Ενδεικτικό είναι ότι σήμερα, υπάρχουν απέραστα βάρη δέκα τριών (13) ετών, ενώ υπάρχει εκκρεμότητα και στην καταχώρηση των
συμβολαίων των τελευταίων πέντε (5) ετών. Δεδομένων των παραπάνω ελλείψεων, γίνεται ευκόλως αντιληπτό η πληθώρα των
λανθασμένων & ελλιπών εγγραφών στα κτηματολογικά φύλλα, οι οποίες θα πρέπει – ως δια μαγείας – να συμπληρωθούν και να
διορθωθούν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, οπότε και λήγει η προθεσμία του άρθρου 6 του Ν. 2664/1998 για την διόρθωση των
αρχικών εγγραφών. Και αυτό βεβαίως θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με τις τρέχουσες πράξεις! Αναλογιζόμενοι μάλιστα την έναρξη
των εργασιών κτηματογράφησης κι άλλων περιοχών του Ν. Ηρακλείου (Δήμοι: Φαιστού, Γόρτυνας, Αρχανών- Αστερουσίων, Μινώα
–Πεδιάδος και Βιάννου) η ανησυχία για την λειτουργία και το μέλλον του κτηματολογικού γραφείου Ηρακλείου γιγαντώνεται.
Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε θερμά για τις ενέργειές σας, προς επίλυση των ανωτέρω ζητημάτων.» (Ηράκλειο 17-04-2019)

 Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη με κοινοποίηση στους
βουλευτές Ν. Ηρακλείου και Λασιθίου, με θέμα «Παράταση της προθεσμίας περαίωσης των δηλώσεων του
Ν. 4178/2013.». Στην επιστολή αναφέρεται: «Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ αποφάσισε ομόφωνα κατά τη συνεδρίασή της
στις 11/4/2019 να σας αποστείλει την παρούσα επιστολή ζητώντας να εξετάσετε την παράταση της προθεσμίας
περαίωσης των δηλώσεων του Ν. 4178/2013, η οποία λήγει στις 03-05-2019. Για την απόφασή σας αυτή σας καλούμε
να συνεκτιμήσετε την ταυτόχρονη υποβολή δηλώσεων για το Εθνικό Κτηματολόγιο σε πολλές περιοχές της χώρας, τις
διαδικασίες για τα ακίνητα που εντάσσονται στις διατάξεις του Ν.4495/2017 καθώς και τα προγράμματα όπως το
‘’Εξοικονόμηση κατ' οίκον’’. Παράλληλα, σας ζητούμε να εξετάσετε τα αιτήματα που αναφέρουμε στο με αρ. πρωτ.
635/01-04-2019 έγγραφό μας.».(α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 823/23-04-2019)

 Επιστολή προς Πανεπιστήμιο Κρήτης με θέμα «Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του για την
Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση της Πράξης: «
Προστασία της παράκτιας ζώνης στην περιοχή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης»». Η επιστολή
αναφέρει: «Σε συνέχεια του με α.π. 85-ΕΞ /15.04.2019 εγγράφου σας (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 748/ 15.04.2019) και κατόπιν
απόφασης της ΔΕ του τμήματος μας, ως προς τον ορισμό εκπροσώπου μας ως μέλος επιτροπής διαγωνισμού για τη
σύναψη δημόσιας σύμβασης διαπιστώθηκαν τόσο τυπικά σφάλματα όσο και ουσιαστικά θέματα. Ενδεικτικά
αναφέρονται τα παρακάτω: (α) Υπερβολικά λεπτομερείς και εξαιρετικά περιοριστικές απαιτήσεις τεχνικής
καταλληλόλητας (άρθρο 19.3, σελ. 22 διακήρυξης) γεγονός που παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας και του
ελεύθερου ανταγωνισμού (άρθρο 18 Ν.4412/2016). (β) Δεν διακρίνεται σαφώς (αλλά, αντίθετα, αναμειγνύεται), τι
είδους σύμβαση θα καταρτιστεί με τον διαγωνισμό, κατά την έννοια του ν.4412/2016 και συγκεκριμένα εάν πρόκειται
να συναφθεί σύμβαση εκπόνησης "μελέτης" (άρθρο 2 παρ.3.6.(α)), ή σύμβαση παροχής "τεχνικών υπηρεσιών" (άρθρο
2 παρ.3.6.(β)). Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε να προβείτε στη διόρθωση των παραπάνω σημείων ως προς τη
διακήρυξη προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη κλήρωση για τον ορισμό εκπροσώπου μας». (α.π.
ΤΕΕ/ΤΑΚ 831/23-04-2019) .

Σε απάντηση στην παραπάνω επιστολή στάλθηκε το με αρ. πρωτ. Υ.Τ.Ε. 98-ΕΞ έγγραφο της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης το οποίο ανέφερε: « α) Σας γνωρίζω ότι το έργο είναι λιμενικό και από ότι
γνωρίζετε αρκετά δύσκολο και στην μελέτη και στην κατασκευή, που ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να είναι αρκετά
μελετημένος , με αρκετή εμπειρία και αρκετή γνώση , ως εκ τούτου ο ανταγωνισμός «περιορίζεται» μεταξύ των
επαϊόντων. Γνωρίζετε εξ άλλου τα πολλά προβλήματα του κόλπου του Δερματά. β) Η σύμβαση που θα υπογραφεί είναι
Σύμβαση Τεχνικών Υπηρεσιών που προσδιορίζονται στον τίτλο (Σύναψη σύμβασης με Πολιτικό Μηχανικό ο οποίος θα
προσφέρει τεχνικές υπηρεσίες για την υλοποίηση του έργου « Προστασία της παράκτιας ζώνης στην περιοχή του
Μ.Φ.LΚ.» & το CPVS είναι : [71311100-2]- Υπηρεσίες υποστήριξης για έργα πολιτικού μηχανικού. γ) Ευχαριστώ για την
παρέμβασή σας και πιστεύω ότι σας έπεισα.».
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Τέλος, για το ίδιο θέμα στάλθηκε και η επιστολή – απάντηση από το ΤΕΕ/ΤΑΚ στην οποία αναφέρεται: «Σε
συνέχεια των σχετικών και κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Δ.Ε. της 02.05.2019, εξακολουθεί να ισχύει η σχετική
απάντηση μας στα αιτήματά σας.» (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 839/06-05-2019)

 Επιστολή προς Περιφέρεια Κρήτης με θέμα «Ορισμός Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη
αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος για την
Υποβοήθηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης» της Περιφέρειας Κρήτης». Η επιστολή
αναφέρει: «Σε συνέχεια των σχετικών και κατόπιν απόφασης της ΔΕ, ως προς τον ορισμό εκπροσώπου μας με τον
αναπληρωτή του ως μέλος της επιτροπής για το διαγωνισμό του θέματος διαπιστώθηκαν τόσο τυπικά σφάλματα όσο
και ουσιαστικά θέματα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:1. Υπερβολικά μεγάλο ποσό προϋπολογισμού χωρίς
αναφορά σε συγκεκριμένα έργα.2. Εμπλοκή αντικειμένου εκπόνησης μελετών και παροχών συμβούλου.3. Στην παρ.
13.3β υπάρχει ο όρος : " να έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα επιμόρφωσης προσωπικού Δημόσιου φορέα.'' ο οποίος
είναι ''φωτογραφικός'' δημιουργώντας συνθήκες μη υγιούς ανταγωνισμού. Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε να
προβείτε στη διόρθωση των παραπάνω σημείων ως προς τη διακήρυξη προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
προβλεπόμενη κλήρωση για τον ορισμό εκπροσώπου μας». (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 790/23-04-2019)

 Επιστολή προς το Δήμο Φαιστού με θέμα: « Ορισμός μελών επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου για την
ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτες Ωρίμανσης» της ενταγμένης στο Ε.Π. «Επιχειρηματικότητα &
Καινοτομία 2014-2020» της πράξης «Διοικητικό Κέντρο Μεσσαράς», κατά τα προβλεπόμενα της παρ. 9γ του
άρθρου 221 του Ν.4412/16. » Η επιστολή αναφέρει: « Σε συνέχεια του με α.π. 4801/16.04.2019 εγγράφου σας
(α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 774/16.04.2019) και κατόπιν απόφασης της Δ.Ε. του τμήματος μας ως προς τον ορισμό ενός εκπροσώπου
μας με τον αναπληρωτή του για να συμμετέχει στην τριμελή Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με
τίτλο «Μελέτες Ωρίμανσης» της ενταγμένης στο Ε.Π. «Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020» της πράξης
«Διοικητικό Κέντρο Μεσσαράς», κατά τα προβλεπόμενα της παρ. 9γ του άρθρου 221 του Ν.4412/16, διαπιστώθηκαν
τόσο τυπικά σφάλματα όσο και ουσιαστικά θέματα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:
(1) Οι τάξεις πτυχίων έχουν καταργηθεί. (παρ. 22.2.1)
(2) Οι υποσυντελεστές βαθμολόγησης του πίνακα της σελίδας 28 είναι αριθμητικά λανθασμένοι.
(3) Οι απαιτήσεις χρηματοοικονομικής επάρκειας είναι υπερβολικές για το οικονομικό αντικείμενο που προκηρύσσεται.
(4) Η απαίτηση για ύπαρξη iso9001 έρχεται σε λογική αντίφαση με την ύπαρξη ελάχιστης αποδεκτής βαθμολογίας
(60%) στο κριτήριο Κ3.
Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε να προβείτε στη διόρθωση των παραπάνω σημείων ως προς τη διακήρυξη και
εφόσον και όταν γίνουν οι διορθώσεις θα πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη κλήρωση για τον ορισμό εκπροσώπου
μας.» (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 774/23-04-2019).

 Επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και τη Γενική Γραμματέα Περιβάλλοντος - σε
συνέχεια του με αρ. πρωτ. οικ. 2118/16-10-18 εγγράφου μας με το οποίο αποστείλαμε αίτημα στη ΔΙΠΑ για
την οργάνωση ανοικτής συζήτησης με θέμα τη «Λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου
(ΗΠΜ)» στο Ηράκλειο Κρήτης, - με την οποία επανερχόμαστε ζητώντας ανταπόκριση στο αίτημά μας και
συμβολή στην πραγματοποίηση της παραπάνω εκδήλωσης. (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 832/24-04-2019).

 Επιστολή προς το Δήμο Μίνωα Πεδιάδας με θέμα «Ορισμός μελών επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου
για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Βελτίωσης Αγροτικής Οδού Τ.Κ. Γερακίου»». Η επιστολή
αναφέρει: «Σε συνέχεια του με α.π. 5632/22.04.2019 εγγράφου σας (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 819/22.04.2019) για τον ορισμό
ενός εκπροσώπου μας με τον αναπληρωτή του για να συμμετέχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού του θέματος και κατόπιν
της από 02.05.2019 ομόφωνης απόφασης της Δ.Ε. του τμήματος μας, διαπιστώθηκε ότι στην παρ.19.3 της διακήρυξης
καλούνται συγκεκριμένες τάξεις Μελετητών να υποβάλουν προσφορά. Ωστόσο, οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να
καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του Μητρώου Μελετητών/ Γραφείων Μελετών, σύμφωνα με τα άρθρα 76 παρ 4
& 77 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε να
προβείτε στη διόρθωση του παραπάνω σημείου ως προς τη διακήρυξη προκειμένου εν συνεχεία να δρομολογηθεί η
προβλεπόμενη διαδικασία για τον ορισμό εκπροσώπων μας.». (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 819/06-05-2019) .

 Επιστολή προς το Δήμαρχο Ηρακλείου με θέμα : «Απόψεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την Ανοικτή Πρόσκληση του
Δήμου Ηρακλείου με θέμα: «Η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης την επόμενη μέρα». Η επιστολή αναφέρει: « Κύριε
Δήμαρχε, Στα πλαίσια των διαδικασιών διαβούλευσης που διοργανώνονται από τον Δήμο Ηρακλείου, έχει συγκληθεί μια εκδήλωση
ανοιχτής συνάντησης για το μέλλον της κυκλοφορίας της πόλης του Ηρακλείου, την Δευτέρα 6 Μαΐου 2019, στις 17.00 στο κτίριο της
οδού Ανδρόγεω, στην οποία και προσκληθήκαμε να συμμετέχουμε. Όπως αναφέρεται στο κείμενο της πρόσκλησης, το αντικείμενο
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της συζήτησης – διαβούλευσης είναι οι «ευρύτερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θέλουμε να ισχύσουν εν όψει της Αναθεώρησης
της Κυκλοφοριακής Μελέτης Παλαιάς Πόλης» και ειδικότερα για το πλαίσιο λειτουργίας του οδικού άξονα Δικαιοσύνης - Ίδης και
του «σταυρού, μικρής Έβανς και 1821». Το Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Κ., ανταποκρινόμενο στο θεσμικό του ρόλο, δεν ήταν να δυνατόν να απέχει από
αυτήν την διαδικασία. Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ κατά την τακτική της συνεδρίαση στις 02-05-2019 αποφάσισε ομόφωνα να σας αποστείλει
την παρούσα επιστολή καταθέτοντας τις απόψεις της για το θέμα. Κατ’ αρχήν, χαιρετίζουμε την προσπάθεια αυτή, καθόσον η κάθε
είδους ανοιχτή διαβούλευση, συμβάλλει στην διάχυση της πληροφορίας, στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων, στην ανταλλαγή
απόψεων και ιδεών, και σαφώς οδηγεί στην ορθότερη λήψη αποφάσεων. Θεωρούμε ότι αυτή είναι μια σωστή πρακτική, η οποία θα
πρέπει να ακολουθείται σε κάθε διαδικασία σχεδιασμού, όποτε και αν αυτή πραγματοποιείται και όχι μόνο σε προεκλογική
περίοδο. Όμως επί του προκειμένου θέματος συζήτησης, έχουμε να κάνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 1. Όπως γνωρίζουμε, το
συγκεκριμένο έργο ανάπλασης (Δικαιοσύνης – Ίδης – Έβανς -1821), ήταν ενιαίο, βασίσθηκε πάνω στον εγκεκριμένο κυκλοφοριακό
σχεδιασμό, και ως τέτοιο μελετήθηκε, εγκρίθηκε και κατασκευάζεται. Η δημοτική αρχή γνώριζε εκ των προτέρων και τις μεταβολές
που θα επιφέρει και την δημιουργία νέων αναγκών, την ικανοποίηση των οποίων όφειλε να έχει προβλέψει. Η εκ των υστέρων
διαβούλευση, για ένα σχεδιασμένο και κατά το ήμισυ κατασκευασμένο έργο, δεν είναι κατανοητό τι σκοπό επιδιώκει να επιτύχει. 2.
Όπως γνωρίζουμε (και εμμέσως αναφέρεται στην πρόσκληση συζήτησης), ο Δήμος έχει ήδη ξεκινήσει την διαγωνιστική διαδικασία
για την «Αναθεώρηση της Κυκλοφοριακής Μελέτης Παλαιάς Πόλης». Δεν είναι κατανοητή από τον τεχνικό κόσμο η διαδικασία
τμηματικού σχεδιασμού, στο νευραλγικότερο σημείο της πόλης, ο οποίος θα δεσμεύει και πιθανώς θα δυσκολεύει την γενικότερη
οργάνωση της κυκλοφορίας (με κάθε μέσο, πεζή, ποδήλατο, αυτοκίνητο, Μ.Μ.Μ. και ταξί) στην περιοχή. Και αυτό γιατί ο ορθός και
οικονομικός προγραμματισμός των έργων οφείλει να υπόκειται και να συμφωνεί με τον ευρύτερου επιπέδου σχεδιασμό. Η πρακτική
του «πρώτα υλοποιούμε και μετά ερχόμαστε να προσαρμόσουμε τα πάντα στο έργο που κατασκευάσαμε» μας οδηγεί σε
δυσεπίλυτα προβλήματα. 3. Στα πλαίσια της Αναθεώρησης της Κυκλοφοριακής Μελέτης, κρίνουμε ορθή τη συμμετοχική διαδικασία
συζήτησης όλων των χρηστών της πόλης πάνω σε κάποια βάση συζήτησης (προσχέδιο) και με σαφές χρονοδιάγραμμα που να μην
εξαντλείται σε συζήτηση μιας ημέρας. Παραμένουμε πάντα θετικοί στο να συμβάλουμε σε όποια ουσιαστική διαβούλευση γίνεται
για την πόλη του Ηρακλείου.» (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 866/06-05-2019)

 Ομιλία της Προέδρου του ΤΕΕ/ΤΑΚ στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της
Βουλής των Ελλήνων στις 7/5/2019 με θέμα τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης Κατασκευής - Χρηματοδότησης - Λειτουργίας - Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς
Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη - Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων».

 Επιστολή απάντηση προς την Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Ανατολικής Κρήτης ‘’Κνωσσός’’
σχετικά με την επιστολή με αρ.πρωτ. 2125/23.05.2019 που είχαν στείλει σχετικά με προσφορά σύνταξης
οικονομικής προσφοράς για τεχνική έκθεση κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων σε κλειδιά. (αρ. πρωτ.
ΤΕΕ/ΤΑΚ 960/23-05-2019)

 Προώθηση - κοινοποίηση δύο επιστολών που έχουν κατατεθεί στο ΤΕΕ/ΤΑΚ από την Πρωτοβουλία Πολιτών
για την Ανάδειξη, την Ανάπτυξη και την Προστασία του Πανασού (Π.Π.Α.Α.Π.Π.) προς τον Υπουργό
Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη, με κοινοποίηση στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ, στην
ΕΥΔΕ Κρήτης και Δωδεκανήσου, στην Περιφέρεια Κρήτης, στο Δήμο Ηρακλείου, στο Δήμο Γόρτυνας, στο
Δήμο Φαιστού και στην Πρωτοβουλία Πολιτών για την Ανάδειξη, την Ανάπτυξη, και την Προστασία του
Πανασού (Π.Π.Α.Α.Π.Π.). Στην επιστολή αναφέρουμε: « Στις 20.03.2019 μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ επισκέφθηκαν το νέο
δρόμο της Μεσσαράς όπου και παρακολουθήσανε την πορεία του έργου, ενημερωθήκανε για αυτό αλλά και δυστυχώς
διαπιστώσανε την κακή επιλογή χάραξης και τις επιπτώσεις της έλλειψης πλήρους μελέτης πριν την έναρξη του έργου.
Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται ζητήματα κατά τη λειτουργία του δρόμου που χρήζουν
επίλυσης. Χαιρετίζουμε ότι μετά από τόσα χρόνια ολοκληρώθηκε ο οδικός άξονας που εξυπηρετεί με ασφάλεια και
συντομία τις μετακινήσεις από και προς την περιοχή. Ζητούμε παρόλα αυτά να λάβετε υπόψιν σας ζητήματα που
χρήζουν επίλυσης και να επιληφθείτε αυτών άμεσα. Κατά την επίσκεψή μας συναντηθήκαμε και με μέλη της
πρωτοβουλίας πολιτών για την ανάδειξη, την ανάπτυξη, και την προστασία του Πανασού (Π.Π.Α.Α.Π.Π.) και
συζητήσαμε θέματα και παρατηρήσεις σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία του ΒΟΑΚ στην περιοχή τους. Ως εκ
τούτου, τα μέλη της πρωτοβουλίας (Π.Π.Α.Α.Π.Π.) κατέθεσαν στο τμήμα μας σχετικές επιστολές (αρ.πρωτ. ΤΕΕ/ΤΑΚ
840/24.04.2019). Με ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ στις 02/05/2019, σας διαβιβάζουμε τις επιστολές που
στάλθηκαν στο τμήμα μας και σας ζητούμε να τις εξετάσετε». (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 840/18-06-2019)

Δ. Κεντρικό ΤΕΕ
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 Μετά από το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΑΚ 420/ 21.02.2019 έγγραφό μας προς το ΤΕΕ με θέμα εκτέλεση της
σύμβασης «Προμήθειας και εγκατάστασης κουφωμάτων στα Τμήματα Φυσικής και Βιολογίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο» λάβαμε το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΑΚ 837/24.04.2019 ηλεκτρονικό
μήνυμα του Προέδρου του ΤΕΕ προς το ΤΕΕ/ΤΑΚ με τη συνημμένη γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου
του ΤΕΕ για το παραπάνω θέμα, το οποίο και αποστείλαμε σε όλους τους εμπλεκομένους.

 Διαβιβάστηκε στο τμήμα μας η υπ' αριθμόν Α32/Σ16/2019 Απόφαση της Δ.Ε του ΤΕΕ με την οποία εγκρίθηκε
ο Προϋπολογισμός Χρήσης 2019 του τμήματός μας συνολικού ποσού 861.799,25 ευρώ. (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ
1199/21-06-2019).

Ε. Συναντήσεις
 Συνάντηση της Προέδρου της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ με τον περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη στις
22/2/2019. Η συνάντηση είχε ως 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). Η συνάντηση έγινε μαζί με το Δ.Σ. της
ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης.

 Συνάντηση με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 6/3/2019 στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Ε. και ο Κώστας Μπάκιντας, μέλος της Δ.Ε.

 Την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ
εκπροσωπούμενη από την Πρόεδρο Ειρήνη Βρέντζου, τα μέλη της Δ.Ε. Κώστα Μπάκιντα και Μιχάλη
Βασιλείου καθώς και τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας Χαράλαμπο Κουτρούλη στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και
Έρευνας. Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΙΤΕ Καθ. Νεκτάριο
Ταβερναράκη ο οποίος σε ιδιαίτερο ζεστό κλίμα υποδέχθηκε τους εκπροσώπους του ΤΕΕ/ΤΑΚ και τους ενημέρωσε
σχετικά με τις δραστηριότητες και τους τομείς έρευνας του ΙΤΕ. Τη συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΙΤΕ, ακολούθησε
επίσκεψη- ξενάγηση των μελών του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, στο Ινστιτούτο
Υπολογιστικών Μαθηματικών καθώς και στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ όπου οι ερευνητές παρουσίασαν το
έργο τους. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ/ΤΑΚ είχαν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και
Εφαρμογών σε Αστικό και Φυσικό Περιβάλλον, το Εργαστήριο Παράκτιας Θαλάσσιας Έρευνας και τις εγκαταστάσεις
του Προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύνης. Οι εκπρόσωποι των δύο φορέων συμφώνησαν ότι σε ένα τόσο δυναμικά
αναπτυσσόμενο πεδίο, γνωριμίες, συνεργασίες και συνέργειες είναι απαραίτητες και δεσμεύτηκαν να διευρύνουν τη
συνεργασία των δύο φορέων.

 Κατάθεση κατόπιν κλήσης από την Πταισματοδίκη Ηρακλείου στις 20/3/2019. Η κατάθεση αφορά σε
υπόθεση σχετικά με τα προβλήματα στατικότητας του Αγίου Μηνά και το ΤΕΕ/ΤΑΚ εκπροσώπησε η
πρόεδρος της Δ.Ε.

 Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6.4.2019 στον Άγιο Νικόλαο κοινή σύσκεψη αιρετών εκπροσώπων και
εκπροσώπων συλλογικών φορέων του Νομού Λασιθίου με σκοπό να γίνει εκτίμηση των εξελίξεων μετά τις
ανακοινώσεις του Υπουργού Υποδομών κ. Χρήστου Σπίρτζη για το ΒΟΑΚ. Παραβρέθηκε η Πρόεδρος της Δ.Ε.
Ειρήνη Βρέντζου η οποία αναφέρθηκε: α) στην έντονη διαμαρτυρία φορέων και πολιτών για το αίσθημα
παραγκωνισμού που επικρατεί για την κατάφορη αδικία εις βάρος του Νομού Λασιθίου για το θέμα του
ΒΟΑΚ, β) στην αναγκαιότητα για την προώθηση και άμεση χρηματοδότηση των μελετών μέχρι τη Σητεία, και
την εκπόνηση της μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού που αποτελεί πάγιο αίτημα του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Στη
συνάντηση αποφασίστηκε να γίνει συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Σπίρτζη και τον
Αντιπρόεδρο την Κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη . Επίσης εκδόθηκε κοινό ψήφισμα μεταξύ των φορέων που
συμμετείχαν.

 Συνάντηση με φορείς της περιοχής της Σητείας στην Περιφέρεια Κρήτης σχετικά με τη θεομηνία και τις
καταστροφές που προκάλεσε στην περιοχή. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 16/4/2019 και
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συμμετείχαν και τοποθετήθηκαν η πρόεδρος της Δ.Ε. Ειρήνη Βρέντζου και ο πρόεδρος της Ν.Ε. Λασιθίου Γ.
Καφφετζάκης.

 Συνάντηση με υποψήφιους Δημάρχους Ηρακλείου, στα πλαίσια των αυτοδιοικητικών εκλογών 2019.
Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με όλους όσους το ζήτησαν: Με τον Ηλία Λυγερό επικεφαλή της
Δημοτικής Κίνησης «Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες» την Τετάρτη 24-04-2019, με το Γιώργο Σισαμάκη επικεφαλή
της δημοτικής παράταξης «Ηράκλειο για όλους» την Τετάρτη 08-05-2019 και με τον Πέτρο Ινιωτάκη
επικεφαλή της δημοτικής παράταξης «συν+ΠΡΑΞΗ Δημοτών Ηρακλείου» την Παρασκευή 24 Μαΐου, στα
γραφεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ.

ΣΤ. Μόνιμες Επιτροπές
 Στάλθηκαν από τη Δ.Ε. προς εξέταση τα παρακάτω θέματα (συγκεντρωτικά):
-

ΜΕ 6: Μόνιμη Επιτροπή Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Έργων & Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού
1.
2.
3.

-

ΜΕ 3: Μόνιμη Επιτροπή Μελετών & Έργων Δημοσίου
1.

2.
3.
4.
5.

-

Οδική ασφάλεια , όπως τέθηκε εκτός Η.Δ. κατά τη συνεδρίαση της Δ.Ε στις 18-01-2018.
Διοργάνωση εσπερίδας ΒΟΑΚ στο Λασίθι αλλά και στο Ηράκλειο . Αναμένουμε τις εξελίξεις .
ΒΟΑΚ

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.
Διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα «Δημόσια Έργα – μελέτες και προμήθειες».
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»
Γνωμοδότηση σχετικά με την εκτέλεση της '' Προμήθειας και εγκατάστασης κουφωμάτων στα τμήματα
Φυσικής και Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο''.
Πορεία Μελετών Δημοσίων.: « Μετά από ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε. κατά τη συνεδρίασή της στις 11-042019 σας διαβιβάζουμε την από 27-03-2019 επιστολή του συναδέλφου Σταύρου Καναβάκη Αγρονόμου
Τοπογράφου και Πολιτικού Μηχανικού και παρακαλούμε για τις απόψεις και τις προτάσεις σας για το
σοβαρό θέμα που αναπτύσσει σε αυτήν . Παράλληλα σας διαβιβάζουμε και την από 18-01-2019 επιστολή
του (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 155/19) για να συνεκτιμηθεί από τα μέλη σας. Πρόθεσή μας είναι να μπορέσουμε να
διατυπώσουμε προτάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά θέματα των μελετών του
Δημοσίου.»

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.

9

2.
3.

-

Υδρογονάνθρακες
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.
2.

Εγκυρότητα πολεοδομικών μελετών – εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων και περιφερειακών
πλαισίων κατά την έκδοση σχετικών διοικητικών πράξεων.
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του ΕΣΧΑΔΑ «Γούρνες Χερσονήσου».

Ζ. Εκδηλώσεις, Δράσεις
 Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Μαρτίου και ώρα 18:00 στην αίθουσα «Καστελλάκη» του Επιμελητηρίου
Ηρακλείου ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «To Κτηματολόγιο ολοκληρώνεται στην Κρήτη» υπό τη
διοργάνωση του Ελληνικού Κτηματολογίου και της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, το Σύλλογο Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών
Κρήτης, το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Κρήτης.
Την εκδήλωση συντόνισε εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, ο Περιφερειακός σύμβουλος και εντεταλμένος σύμβουλος για
Ευρωπαϊκά και Διεθνή θέματα κ. Γιώργος Αλεξάκης. H εισαγωγική ομιλία πραγματοποιήθηκε από την αντιπρόεδρο του Ελληνικού
Κτηματολογίου, Νατάσα Βαρουχάκη. Στη συνέχεια, η Διευθύντρια Έργων του Ελληνικού Κτηματολογίου, Άρια Ιωαννίδη,
αναφέρθηκε στην «Κτηματογράφηση στο υπόλοιπο της χώρας» ενώ τον κύκλο των εισηγήσεων έκλεισε η Διευθύντρια Νομικής,
Ελεωνόρα Ανδρεδάκη, με θέμα «Η συλλογή των δηλώσεων του Κτηματολογίου στην υπηρεσία του πολίτη».
Τις εισηγήσεις ακολούθησαν χαιρετισμοί των εκπροσώπων των φορέων. Η Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ Ειρήνη Βρέντζου αναφέρθηκε
στις εκδηλώσεις και τη συνολική προσπάθεια του ΤΕΕ/ΤΑΚ να ενημερώσει τους πολίτες τόσο στο Ηράκλειο όσο και στο Λασίθι, για
τα ζητήματα του κτηματολογίου καλώντας τους να συμμετέχουν στη διαδικασία του κτηματολογίου και να προχωρήσουν στην
καταχώρηση των ιδιοκτησιών τους επισημαίνοντας την ιδιαίτερη βαρύτητα του ζητήματος της ορθής αποτύπωσης της κάθε
ιδιοκτησίας. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου κ. Άρης Ροζάκης χαιρετίζοντας την από
καιρό αναγκαία εφαρμογή του κτηματολογίου και επισημαίνοντας ότι ουσιαστικό ρόλο και ευθύνη αναφορικά με τις διαδικασίες
του κτηματολογίου έχουν αποκλειστικά οι νομικοί και οι μηχανικοί και όχι ειδικότητες μη σχετικές που επιχειρούν να εμπλακούν
δυσχεραίνοντας την εύρυθμη λειτουργία του κτηματολογίου. Ο Πρόεδρος του συλλόγου Αγρονόμων- Τοπογράφων Μηχανικών
Κρήτης κ. Χαράλαμπος Χατζηβασίλης χαιρέτησε την εκδήλωσε και αναφέρθηκε με τη σειρά του, απευθυνόμενος στο ακροατήριο,
στην κρισιμότητα του ζητήματος της ορθότητας της δήλωσης. Τέλος, η Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού συλλόγου Εφετείου
Κρήτης κ. Αναστασία Δρανδάκη- Μαρινάκη αναφέρθηκε σε θέματα του κτηματολογίου που άπτονται σε ζητήματα των
συμβολαιογράφων.
Ενδιαφέρουσες ήταν και οι παρεμβάσεις εκ μέρους των εκπροσώπων των αναδόχων εταιρειών για το Ηράκλειο κ. Χρήστου Ντάλλα
και για το Λασίθι του κ. Γιάννη Αλαβάνου, πρ. Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας οι οποίοι προσκλήθηκαν και
παραβρέθηκε στην εκδήλωση.
Η αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη όχι μόνο από μηχανικούς από πλήθος κόσμου οι οποίοι μετά τις εισηγήσεις έθεσαν τις
ερωτήσεις τους εμπλουτίζοντας τη συζήτηση γύρω από το κτηματολόγιο, θέμα που απασχολεί το τελευταίο διάστημα ευρύτερα
τους πολίτες.
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 Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα «Κτηματολόγιο» στον Άγιο Νικόλαο στις 06-03-2019. Η
εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Επιστημονικό & Επαγγελματικό Σύλλογο Μηχανικών
Σητείας.
Στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμό οι:
Ειρήνη Βρέντζου, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
Γιώργος Καφετζάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Ν.Ε. Λασιθίου
Νίκος Ραπάνης, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Επιστημονικού & Επαγγελματικού Συλλόγου Μηχανικών Σητείας
ενώ ανέπτυξαν εισηγήσεις οι:
Μιχάλης Φαρσάρης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός "Κίνδυνοι και σφάλματα στον εντοπισμό των ακινήτων"
Μαρία Αποστολάκη, Νομικός Σύμβουλος Γραφείου Κτηματογράφησης Αγίου Νικολάου
Μανόλης Νικολαΐδης, Πολιτικός Μηχανικός, Γραμματέας του Επιστημονικού & Επαγγελματικού Συλλόγου
Μηχανικών Σητείας , «Τρόποι γεωγραφικού εντοπισμού ακινήτων και συνήθεις αστοχίες».
Κώστας Μπάκιντας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΑΚ

Η αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη από μηχανικούς και λοιπούς ενδιαφερόμενους που με τις απορίες, τις
ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις τους συνεισέφεραν στη δημιουργία ενός κλίματος ανταλλαγής
πληροφοριών και εμπειριών γύρω από το κτηματολόγιο.

 Δωρεά στα Παιδικά Χωριά SOS ειδών ένδυσης-υπόδησης- τροφίμων και ειδών καθαριότητας ποσού 150
ευρώ για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών τους.

 Καταβολή της δαπάνης των εισιτηρίων για την παρακολούθηση

θεατρικής παράστασης -ταινίας για τα
κορίτσια που φιλοξενούνται στο Κέντρο Προστασίας παιδιού Ηρακλείου. Μετά από συνεννόηση με τη
Δ/ντρια του παραρτήματος προστασίας παιδιού, το Σάββατο 30 Μαρτίου 7 κορίτσια και η κοινωνική
λειτουργός του παραρτήματος παρακολούθησαν μαζί την Πρόεδρο και με στελέχη της υπηρεσίας του
ΤΕΕ/ΤΑΚ κινηματογραφική ταινία.

 Δωρεά τροφίμων και γλυκών στη Στέγη Ανηλίκων Αγοριών.
 Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Απριλίου ώρα 19,00 στην αίθουσα '' Καστελλάκη'' του Επιμελητηρίου
Ηρακλείου στο Ηράκλειο, ανοιχτή εκδήλωση – συζήτηση με θέμα το Κτηματολόγιο. Την εκδήλωση
συνδιοργανώσαμε με το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου & το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Κρήτης.
Στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμό οι:
Ειρήνη Βρέντζου, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
Άρης Ροζάκης, Δικηγόρος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου
Αναστασία Δρανδάκη-Μαρινάκη, Πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης,
ενώ ανέπτυξαν εισηγήσεις οι:
Κώστας Μπάκιντας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΑΚ: "Κτηματολόγιο
στην Ανατολική Κρήτη, ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης".
Μιχάλης Φαρσάρης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός : "Κίνδυνοι και σφάλματα στον εντοπισμό των ακινήτων".
Μαρία Μαρκετάκη, Δικηγόρος, υπεύθυνη στο νομικό τμήμα Κτηματογράφησης του γραφείου Κτηματογράφησης
Ηρακλείου : "Σωστή δήλωση – Σωστή αρχική εγγραφή".
Μαρίνα Ανδρονά-Κοντογιαννάκη, Συμβολαιογράφος Ηρακλείου και
Μαριλένα Σκυλουράκη, Συμβολαιογράφος Χανίων & Γενική Γραμματέας Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου
Κρήτης: "Χρησικτησία και Κτηματολόγιο".
Γιώργος Ντάλας , Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, και
Βάϊα Λιάκου, Δικηγόρος, από την Κ/Ξ ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ.- Σ. ΣΟΥΛΙΑΣ /ΚΤ5-32 αναδόχου του Κτηματολογίου στους
Δήμους της Π.Ε. Ηρακλείου

Η εκδήλωση είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, με συμμετοχή των συναδέλφων αλλά και πλήθος κόσμου και με
ουσιαστική συζήτηση.
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 Πραγματοποιήθηκε ανοικτή εκδήλωση – συζήτηση με θέμα ΄΄το Κτηματολόγιο ολοκληρώνεται στην Κρήτη’’,
την Πέμπτη 4 Απριλίου, ώρα 19.00, στον Άγιο Νικόλαο. Την εκδήλωση συνδιοργανώσαμε με το Ελληνικό
Κτηματολόγιο, το Δικηγορικό Σύλλογο Λασιθίου, το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Κρήτης & τη
Κοινοπραξία Κτηματολόγιο για την Ανάπτυξη – Κτηματολόγιο Λασιθίου.
Στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμό οι:
Ειρήνη Βρέντζου, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ,
Σοφία Τσαγκαράκη, Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου,
Αναστασία Δρανδάκη - Μαρινάκη, Πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης,
Μανόλης Ρουκουνάκης, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Αντιπρόεδρος της Ν.Ε. Λασιθίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ,
ενώ ανέπτυξαν εισηγήσεις οι:
Δέσποινα Ανδρουλάκη, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, επιβλέπουσα της μελέτης του Κτηματολογίου στο
Λασίθι : " Εθνικό Κτηματολόγιο - Κτηματογράφηση στην Π.Ε. Λασιθίου".
Μιχάλης Φαρσάρης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός: "Κίνδυνοι και σφάλματα στον εντοπισμό των ακινήτων".
Κώστας Μπάκιντας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Αλεξάνδρα Αρχοντάκη, Συμβολαιογράφος Σπηλίου & Μέλος του Δ.Σ. του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου
Κρήτης: "Χρησικτησία και Κτηματολόγιο".
Μαρία Αποστολάκη, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος Γραφείου Κτηματογράφησης Αγίου Νικολάου, εκ μέρους του
Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου.
Γιάννης Αλαβάνος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός , εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας Κτηματολόγιο για την
Ανάπτυξη – Κτηματολόγιο Λασιθίου.

Η εκδήλωση είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, με συμμετοχή των συναδέλφων αλλά και πλήθος κόσμου και με
ουσιαστική συζήτηση. Στη συζήτηση συμμετείχαν εκ μέρους της αναδόχου Κοινοπραξίας και οι Μιχάλης
Αθανασόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός και Μαίρη Κοντού, Δικηγόρος.

 Πραγματοποιήθηκε ανοικτή εκδήλωση – συζήτηση με θέμα ΄΄ το Κτηματολόγιο ολοκληρώνεται στην Κρήτη’’,
τη Παρασκευή 5 Απριλίου, ώρα 19.00, στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη», στην Ιεράπετρα. Την εκδήλωση
συνδιοργανώσαμε με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, το Δικηγορικό Σύλλογο Λασιθίου, το Συμβολαιογραφικό
Σύλλογο Εφετείου Κρήτης & τη Κοινοπραξία Κτηματολόγιο για την Ανάπτυξη – Κτηματολόγιο Λασιθίου.
Στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμό οι:
Ειρήνη Βρέντζου, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ,
Γιώργος Παραουλάκης, Δικηγόρος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου,
Αναστασία Δρανδάκη - Μαρινάκη, Πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης,
ενώ ανέπτυξαν εισηγήσεις οι:
Δέσποινα Ανδρουλάκη, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, επιβλέπουσα της μελέτης του Κτηματολογίου στο
Λασίθι : " Εθνικό Κτηματολόγιο - Κτηματογράφηση στην Π.Ε. Λασιθίου".
Κώστας Μπάκιντας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Αλεξάνδρα Αρχοντάκη, Συμβολαιογράφος Σπηλίου & Μέλος του Δ.Σ. του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου
Κρήτης: "Χρησικτησία και Κτηματολόγιο".
Μαρία Αποστολάκη, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος Γραφείου Κτηματογράφησης Αγίου Νικολάου, εκ μέρους του
Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου.
Γιάννης Αλαβάνος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός , εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας Κτηματολόγιο για την
Ανάπτυξη – Κτηματολόγιο Λασιθίου.

Η εκδήλωση είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, με συμμετοχή των συναδέλφων αλλά και πλήθος κόσμου και με
ουσιαστική συζήτηση. Στη συζήτηση συμμετείχαν εκ μέρους της αναδόχου Κοινοπραξίας και οι Μιχάλης
Αθανασόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Θεολόγος Γέραλης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός και Μαίρη
Κοντού, Δικηγόρος.
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 Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση από το ΤΕΕ/ΤΑΚ με θέμα «Ενεργειακός Σχεδιασμός για την
Κρήτη» στις 19-04-2019, με ομιλητές τους:
Γιώργο Τσουράκη, Δρ. Μηχανικό ΕΜΠ, Σύμβουλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: “Το Εθνικό
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα για την περίοδο 2020-2030”.
Μιχάλη Καρυστιανό, Δρ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Μηχ. Η/Υ, Διευθυντή Κλάδου Μελετών & Ανάπτυξης
Συστήματος ΑΔΜΗΕ Α.Ε. : “Ο σχεδιασμός του ΑΔΜΗΕ για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης”.
Νίκο Καλογερή, Διπλωματούχο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Ενέργειας: “Οι Ενεργειακές Εξελίξεις στη Κρήτη, Δυνατότητες και Προοπτικές”.
Τάσο Κεφαλά, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Μέλος κινήσεων πολιτών για ζητήματα διαχείρισης ενέργειας και
αποβλήτων: “Πτυχές μιας κινηματικής προσέγγισης του ενεργειακού σχεδιασμού”.
Χαιρετισμό απηύθυνε η πρόεδρος της Δ.Ε, ενώ η συζήτηση που ακολούθησε ήταν ουσιαστική.

 Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη μελών του ΤΕΕ/ΤΑΚ στo οδικό έργο ''Αγία Βαρβάρα - Απομαρμά'' το Σάββατο
20/4/2019. Για το έργο έγινε ενημέρωση από το Δ/ντη της Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων του ΟΑΚ
συνάδελφο Αγρονόμο - Τοπογράφο Μηχανικό Γεώργιο Αγαπάκη, και από το συνάδελφο Πολιτικό Μηχανικό
Δημήτρη Ριζόπουλο εκ μέρους του Αναδόχου. Έγινε εκτενής συζήτηση μεταξύ των συναδέλφων μηχανικών
για κατασκευαστικά θέματα αλλά και τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν η αντιμετωπίζονται κατά
την υλοποίηση του.
Για τις παραπάνω εκδηλώσεις εκδίδεται Δελτίο Τύπου το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του
τμήματος.

Η. Συμμετοχή, Παρέμβαση σε Εκδηλώσεις, Δράσεις
 Παρακολούθηση της υπογραφής της Σύμβασης Παραχώρησης του έργου «Μελέτη, Κατασκευή,
Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου
Κρήτης καθώς και Μελέτη, Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών Συνδέσεων αυτού». Η σύμβαση
υπογράφηκε από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη στις 21/2/2019 στην αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Καστελλίου, στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Παραβρέθηκε η
πρόεδρος της Δ.Ε.

 Παρουσία στο σεμινάριο για startup επιχειρήσεις και ερευνητικές ομάδες που διοργανώθηκε από το
πρόγραμμα στήριξης νέας επιχειρηματικότητας NBG BusinessSeeds της Εθνικής Τράπεζας, σε συνεργασία με
το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) του ΙΤΕ, το H2B HUB του
Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου και τον oργανισμό Bizrupt. Το σεμινάριο διήρκεσε από 22 έως 24
/2/2019. Εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΑΚ παραβρέθηκε, απηύθυνε χαιρετισμό και συμμετείχε στην κριτική
επιτροπής βράβευσης , η Πρόεδρος της Δ.Ε.

 Παρακολούθηση στη συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μύρωνα
Μιχαηλίδη στις 8/3/2019 στην αίθουσα Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού του Πολιτιστικού και
Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου. Παραβρέθηκε η Πρόεδρος της Δ.Ε.

 Παρακολούθηση της εκδήλωσης παρουσίασης της εργασίας από τους μαθητές του 11ου Γυμνασίου
Ηρακλείου για την Οικολογική και Ανεμπόδιστη Μετακίνηση στην πόλη μας, το Ηράκλειο. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στις 12/3/2019 και διοργανώθηκε από τις Επιτροπές Οργάνωσης της Εκστρατείας
ECOMOBILITY και της Εκστρατείας FREE MOBILITY, τον Εθελοντικό Οργανισμό για το Αστικό Περιβάλλον
ECOCITY και από συνεργαζόμενους Επιστημονικούς και Κοινωνικούς Φορείς. Εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΑΚ
παραβρέθηκε η πρόεδρος της Δ.Ε.
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 Συμμετοχή και παρέμβαση από την Πρόεδρο της Δ.Ε. σε ενημερωτική εκδήλωση του ΣΑΤΕ και του
Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Κρήτης που διοργανώθηκε στις 16-03-2019 στο Ηράκλειο για το
Ν.4412/2016.

 Συμμετοχή και παρέμβαση της Προέδρου της Δ.Ε. στο σεμινάριο με θέμα «Ρύθμιση αυθαιρέτων
Ν.4495/Μελέτη στατικής επάρκειας (Μ.Σ.Ε.)&3DR.STRAD_3DR.STEELπου διοργανώθηκε από την
3DREngineeringSoftware σε συνεργασία με το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών/Παράρτημα Ανατολικής
Κρήτης στις 18/3/2019.

 Συμμετοχή στην τελετή απονομής του 1ου Βραβείου «Βιργινία Μανασάκη» που διοργανώθηκε από τον
Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης στις 19/3/2019. Εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΑΚ συμμετείχε
στην κριτική επιτροπή απονομής του βραβείου η πρόεδρος της Δ.Ε η οποία και παρευρέθη.

 Παρουσία της Προέδρου της Δ.Ε. στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
κ. Χρήστος Σπίρτζης στο Ηράκλειο, παρουσιάζοντας την τελική χάραξη του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης
στις 26-03-2019.

 Συμμετοχή με εισήγηση της προέδρου της Δ.Ε. σε ανοικτή ενημερωτική συγκέντρωση στο Ηράκλειο που
διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α) και την Ένωση
Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου με θέμα «Κτηματολόγιο, βραχυχρόνιες μισθώσεις, δημοτικά τέλη».
Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στις 8/4/2019. Στη συγκέντρωση ομιλητές ήταν:- ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ και
της UIPI, δικηγόρος κ. Στράτος Παραδιάς, - ο πρόεδρος της ΕΝΙΔΑΝΗ, δικηγόρος κ. Κώστας Αράπογλου, , - η πρόεδρος
της Δ.Ε. του ΤΕΕ-ΤΑΚ κ. Ειρήνη Βρέντζου, - ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου κ. Άρης Ροζάκης - η π.
πρόεδρος του συμβολαιογραφικού συλλόγου Εφετείου Κρήτης και αντιδήμαρχος Ηρακλείου κ. Στέλλα Αρχοντάκη –
Καλογεράκη, - ο κ. Μηνάς Σεϊμένης, Πολιτικός Μηχανικός, προϊστάμενος του Γραφείου Κτηματογράφησης Ηρακλείου
και η κ. Μαρία Μαρκετάκη, νομική σύμβουλος του Γραφείου Κτηματογράφησης Ηρακλείου.

 Παρακολούθηση παρουσίασης της ανανεωμένης έκδοσης της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών
πολεοδομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Ηρακλείου που πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση
Πολεοδομίας Ηρακλείου στις 9/4/2019. Στην παρουσίαση το ΤΕΕ/ΤΑΚ Ε εκπροσωπήθηκε από το μέλος της
Δ.Ε. Κώστα Μπάκιντα ο οποίος έκανε παρέμβαση - τοποθέτηση.

 Παρακολούθηση από την Πρόεδρο της Δ.Ε. εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα «Αντιμετώπιση του
περιβαλλοντικού εγκλήματος μέσω των ελέγχων και της εθνικής νομοθεσίας» που διοργανώθηκε από
Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του προγράμματος LifeNaturaThemis. To σεμινάριο
πραγματοποιήθηκε στις 11-04-2019 στο Ηράκλειο.

 Συμμετοχή της Προέδρου της Δ.Ε. στην ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις και τα έργα του ΕΠ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην Περιφέρεια Κρήτης την Τετάρτη 17-04-2019 που διοργανώθηκε από τον Υφυπουργό
Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 Συμμετοχή στη Διαβούλευση για το Μηχανισμό Αγοράς Εργασίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 (RIS3Crete), που πραγματοποιήθηκε στις
18/4/2019 στο Ηράκλειο. Στην εκδήλωση συμμετείχε η πρόεδρος της Δ.Ε.

 Επιστολή υποστήριξης της ίδρυσης του Αποθέματος Βιόσφαιρας Αστερουσίων (Κρήτης) και της ένταξης του
στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας του προγράμματος Άνθρωπος και Βιόσφαιρα (ΜΑΒ) της
UNESCO (24-04-2019).

 Παρακολούθηση από την πρόεδρο της Δ.Ε. της διάλεξης

από τον Ομότιμο Καθηγητή του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου Θεοδόση Π. Τάσιο Νίκος Καζαντζάκης: Η ανθρωπογραφία ενός τραγικού
διανοούμενου, που διοργανώθηκε από το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019.

 Συμμετοχή στο Εθνικό Συνέδριο και τη Συνάντηση Πολιτικής με θέμα "Ενεργειακή απόδοση Δημόσιων
Κτιρίων - Σχέδιο δράσης, υλοποίηση και παρακολούθηση" που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του
IMPULSE. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου διαμέσου του Τμήματος
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στις 9/5/2019 και σε αυτό παραβρέθηκε η πρόεδρος της Δ.Ε.
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 Συμμετοχή και παρέμβαση από την Πρόεδρο της Δ.Ε. σε συνάντηση Εργασίας για τις «Λύσεις με Βάση τη
Φύση» (Nature Based Solutions), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ThinkNature (H2020) που
διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης στις 09-05-2019.

 Συμμετοχή στην τελετή λήξης της εκπαιδευτικής χρονιάς 2018 - 2019 του Κέντρου Εκπαιδευτικής
Ρομποτικής και Επιστημών Κρήτης το Σάββατο 8 Ιουνίου. Έγινε βράβευση στο ΤΕΕ/ΤΑΚ για την στήριξη μας
στις δράσεις του Κέντρου. Παράλληλα απονεμήθηκαν στην ομάδα 6 παιδιών τα οποία φέτος κατέκτησαν
την πρώτη θέση στον πανελλήνιο διαγωνισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναμνηστικά διπλώματα και από
ένα βιβλίο. Τις απονομές έκανε η Πρόεδρος της Δ.Ε.
Παρακολούθηση από την πρόεδρο της Δ.Ε. της Γενικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου
EUSTEMCoalition που πραγματοποιήθηκε στις 20/6/2019 στο Ι.Τ.Ε.

 Παρακολούθηση και παρέμβαση από την πρόεδρο της Δ.Ε. της συνεδρίασης του Συντονιστικού Τοπικού
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου, την Παρασκευή 21/06/2019, με βασικό θέμα
ημερήσιας διάταξης τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου.

Θ. Ομάδες Εργασίας
 Επιστολή προς το Δήμο Ηρακλείου με θέμα «Παραλαβή από το ΤΕΕ/ΤΑΚ του έργου: Προγραμματική
σύμβαση «Αναβάθμιση αξιόλογου οικιστικού και μνημειακού αποθέματος του Δήμου Ηρακλείου». Στην
επιστολή αναφέρεται: «Κύριε Δήμαρχε, Κύριοι Αντιδήμαρχοι, Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ κατά την τακτική της συνεδρίαση
στις 24-1-2019 αποφάσισε ομόφωνα να παραλάβει το έργο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ «Δήμου Ηρακλείου»
και «Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Κρήτης» για την Πράξη: «Αναβάθμιση αξιόλογου οικιστικού
και μνημειακού αποθέματος του Δήμου Ηρακλείου». Σας παραθέτουμε το απόσπασμα από τα πρακτικά τα οποία έχουν
αναρτηθεί στη Διαύγεια και έχουν πάρει αριθμό ΑΔΑ 6ΠΠΧ46Ψ842-0ΒΠ. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας». (α.π.
ΤΕΕ/ΤΑΚ 455/27-02-2019).

 Πραγματοποίηση συνάντησης με τον κ. Ιωάννη Αναστασάκη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων- Αυτεπιστασίας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, κα Στυλιανή Αρχοντάκη, Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας & Χωροταξικού
Σχεδιασμού - Καταγραφής και Αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας, κα Ευγενία Στυλιανού, Γενική
Γραμματέα Δήμου Ηρακλείου, τις «Ομάδες Ερευνητικού Έργου του ΤΕΕ/ΤΑΚ» , παρουσία της Προέδρου της
Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ Ειρήνης Βρέντζου και της κ. Εύας Κοκκινίδου, μέλους της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, την Παρασκευή
15 Μαρτίου 2019 και ώρα 9:00 πμ στα γραφεία της Πολεοδομίας Ηρακλείου. Στη συνάντηση αυτή
αναφέρθηκε από τους εκπροσώπους του Δήμου ότι πρόσθετη αμοιβή – παρά τις μέχρι τώρα δεσμεύσεις
από το Δήμο - δύναται να δικαιολογηθεί μόνο μέσω νέας προγραμματικής σύμβασης (συμπληρωματικής
της αρχικής).

 Επιστολή προς το Δήμο Ηρακλείου α. Δήμαρχο κ. Βασίλη Λαμπρινό, β. Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Αναστασάκη γ.
Αντιδήμαρχο κ. Στέλλα Αρχοντάκη δ. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης με θέμα : «Παραλαβή από το Δήμο
Ηρακλείου του έργου: Προγραμματική σύμβαση «Αναβάθμιση αξιόλογου οικιστικού και μνημειακού
αποθέματος του Δήμου Ηρακλείου» και καταβολή στο ΤΕΕ/ΤΑΚ του συνολικού ποσού πληρωμής της
σύμβασης αυτής.» Η επιστολή αναφέρει: «Κύριε Δήμαρχε, Κύριοι Αντιδήμαρχοι, Όπως σας έχουμε ήδη
ενημερώσει η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ κατά την τακτική της συνεδρίαση στις 24-1-2019 αποφάσισε ομόφωνα να
παραλάβει το έργο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ «Δήμου Ηρακλείου» και «Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Κρήτης» για την Πράξη: «Αναβάθμιση αξιόλογου οικιστικού και
μνημειακού αποθέματος του Δήμου Ηρακλείου». (ΑΔΑ:6ΠΠΧ46Ψ842-0ΒΠ). Σας καλούμε να προβείτε με τη
σειρά σας ,στην παραλαβή της παραπάνω σύμβασης και στην καταβολή του συνολικού ποσού πληρωμής
της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 6 της προγραμματικής σύμβασης. Με εκτίμηση,» (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ
736/12-04-2019).

 Υπογράφτηκε την Τετάρτη 17-04-2019, από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση της
υπ’ αρ. πρωτ. 117244/ 02-09-2015 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και
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ΤΕΕ/ ΤΑΚ, το Πρωτόκολλο παραλαβής του συνόλου των παραδοτέων στοιχείων της Προγραμματικής
Σύμβασης του Δήμου Ηρακλείου με το ΤΕΕ/ΤΑΚ με τίτλο «Αναβάθμιση αξιόλογου οικιστικού και μνημειακού
αποθέματος του Δήμου Ηρακλείου» σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 39079/19.04.2019 έγγραφο Δ.
Ηρακλείου».

 Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τις «Ομάδες Ερευνητικού Έργου του ΤΕΕ/ΤΑΚ» , στα πλαίσια της
Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Ηρακλείου με το ΤΕΕ/ΤΑΚ με τίτλο «Αναβάθμιση αξιόλογου
οικιστικού και μνημειακού αποθέματος του Δήμου Ηρακλείου» την Τετάρτη 19.06.19 στις 13:00 στο
ΤΕΕ/ΤΑΚ, όπου και ενημερώθηκαν οτι με ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε. θα γίνει η πληρωμή τους από το
ΤΕΕ/ΤΑΚ λόγω του ότι δεν είναι σαφές από το Δήμο Ηρακλείου το χρονοδιάγραμμα της αποπληρωμής.

 Παράταση των συμβάσεων των μελών των ομάδων εργασίας για την Τεχνική Υποστήριξη του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Εμμανουήλ Στρατήγη ΗΜ & Μηχ. Η/Υ & Κωνσταντίνα Δημητρίου ΗΜ & Μηχ. Η/Υ και για την υποστήριξη
του έργου των οργάνων του ΤΕΕ/ΤΑΚ από τις Ελένη Μαμουλάκη ΑΜ και Βικτωρία Καραμήτσιου ΠΜ. Η
παράταση των συμβάσεων έχει ισχύ 6 μήνες.

Ι. Συνάδελφοι
 Επιστολή προς συναδέλφους με θέμα «ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ με ΣΚΛΗΡΗ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (σε usb e-token) ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ». Τις οδηγίες συνέταξε ο συνάδελφος Μιχάλης Μακάκης
Η/Μ & Η/Υ/ (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 636/01-04-2019)

 Επιστολή – ενημέρωση προς συναδέλφους με θέμα «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή
στα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ» για την περιφερειακή Ενότητα
Ηρακλείου. Επεξεργασία και αποστολή εγγράφου στο οποίο αναφέρουμε: « Σας αποστέλλουμε, σε
συνέχεια των σχετικών και κατόπιν της από 21.03.2019 ομόφωνης απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του
τμήματός μας, κατάλογο συναδέλφων οι οποίοι, σε συνέχεια της (δ) σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος του τμήματός μας, κατέθεσαν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο «Συμβούλιο Πολεοδομικών
θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ» Ηρακλείου, ως εκπρόσωποι του ΤΕΕ/ΤΑΚ και οι οποίοι πληρούν τις
προϋποθέσεις, σύμφωνα με το (α) σχετικό (ελεγκτές δόμησης της κατηγορίας ΙΙΙ με εμπειρία σε θέματα σε
θέματα χωροταξίας – πολεοδομίας). Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για την ημερομηνία διεξαγωγής
της ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή του εκπροσώπου μας.» (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 594/26-03-2019).

 Ανάλογη επιστολή και για την ΠΕ Λασιθίου.
 Επιστολή - κάλεσμα προς τους συναδέλφους : «Συνάδελφοι, Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αν επιθυμείτε
να ενταχθείτε :
1. Σε κατάλογο που θα αποστείλουμε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου προκειμένου να καταρτιστούν οι ετήσιοι
κατάλογοι πραγματογνωμόνων.
2. Σε κατάλογο που θα αποστείλουμε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου προκειμένου να καταρτιστούν οι ετήσιοι
κατάλογοι πραγματογνωμόνων με εξειδίκευση σε αυτοκίνητα.
Το παραπάνω είναι μια πρωτοβουλία του ΤΕΕ/ΤΑΚ για να δώσει αυτή τη δυνατότητα σε όσους συναδέλφους το
επιθυμούν αλλά δεν δεσμεύει το δικαστήριο ως προς την επιλογή του πραγματογνώμονα.
Για να ενταχθείτε στον/στους κατάλογο/ους που θα στείλουμε μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο teetak@tee.gr με τα
στοιχεία σας (Όνομα, ΑΜ ΤΕΕ, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση), έως τις 20 Ιουνίου 2019. »

 Αποστολή δελτίου τύπου στους συναδέλφους για την Εργατική Πρωτομαγιά.
 Ενημέρωση συναδέλφων για την πρώτη ατομική έκθεση ζωγραφικής του συναδέλφου Πολιτικού
Μηχανικού, Αλέξη Ορφανού, που διοργανώθηκε στο βιβλιοπωλείο της Βικελαίας Βιβλιοθήκης 02-11/5/2019
στο Ηράκλειο.
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Κ. Πραγματογνωμοσύνες
 Από 15/02/2019 έως 20/06/2019 έγιναν 3 αιτήσεις , εκκαθαρίστηκαν 6 και παραδόθηκε 1
πραγματογνωμοσύνη.
Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Η Πρόεδρος
Ειρήνη Βρέντζου

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
Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
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