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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  

 

Τακτική  

 

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   4η  

 

(τηλεδιάσκεψη)  

 

Της Αντιπροσωπείας του Τμήματος  

Της 22ας  Φεβρουαρίου  2021 

Ημέρα Δευτέρα και Ώρα 18:00 

 

 

 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΛΥΔΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ 

 

 

 

 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΣΠΑΝΑΚΗΣ  ΗΛΙΑΣ  
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, 

ΓΕΜΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ, ΞΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ 

ΜΑΡΙΑ, ΣΩΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, 

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 

ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ 

ΧΑΡΑ, ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΜΑΡΑΚΗ ΦΑΝΗ, ΡΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, 

ΑΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΟΔΑΤΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΙΟΥΛΙΑ, ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ, 

ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 

ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΠΑΝΤΕΡΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ, 

ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , 

ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΒΑΓΙΑΣ ΒΑΓΙΑΣ,  ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ,  

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, 

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ . 

 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,  ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ,  ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.  

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 55  

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 50 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 5  
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 

1. Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας  

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

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

 

 

 

 

  Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση θα 

επαναληφθεί την 1η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

18:30’ μέσω τηλεδιάσκεψης και με τα ίδια  θέματα Ημερήσιας 

Διάταξης. Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση είναι 

`τακτική` και  για την απαρτία της ισχύουν τα αναφερόμενα 

στον Κανονισμό της Αντιπροσωπείας του  Περιφερειακού 

τμήματος ΤΕΕ/ΤΑΚ.  
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---------------------  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Συνάδελφοι ήρθε η ώρα να 

ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Πρακτικά αυτή τη στιγμή είμαστε 

42 άτομα στην ώρα μας. Οι τηλεδιασκέψεις έχουν και αυτό το 

καλό, ξεκινάμε πολύ πιο γρήγορα, δεν έχουμε τις γνωστές 

καθυστερήσεις τέταρτου, μισάωρου που είχαμε στις δια ζώσης 

συνεδριάσεις.  

 Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στην 4 η συνεδρίαση  της 

Αντιπροσωπείας, είμαστε πια στο 2021, είναι η πρώτη για το 

2021. Έχουμε βρει έναν ρυθμό, οι τηλεδιασκέψεις μπήκαν 

στην καθημερινότητα όλων μας και αρχίσαμε να τις 

συνηθίζουμε.  

 Αν γίνεται να είναι κλειστά τα μικρόφωνα για να 

συνεχίσω.  

 Η υπηρεσία εδώ έχει οργανωθεί πάρα πολύ και είναι 

στην ουσία πια εύκολο να μας υποστηρίζει, έτσι έχουνε φύγει 

και οι ενδοιασμοί που είχαμε ως Προεδρείο και φαντάζομαι και 

όχι μόνο ως Προεδρείο, αλλά και ως Σώμα για αυτού του 

είδους τις συνεδριάσεις.   

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 

ΘΕΜΑ 1ο 

 

Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Άρα ξεκινάμε την 4η 

συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας, μία συνεδρίαση χωρίς ειδικά 

θέματα, μόνο τα τρία τα βασικά, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, 

γιατί ο κανονισμός μας δίνει και τη  δυνατότητα στο ενδιάμεσο 

για κάτι άλλο, αλλά δεν υπάρχει κάποια κατάθεση στο 

Προεδρείο θέματος για συζήτηση εκτός ημερησίας. Άρα προς 

το παρόν συνεχίζουμε με τα θέματα που έχουμε.  

 Ανέφερα ότι προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες, θα ήθελα 

να ευχαριστήσω για την  προηγούμενη συνεδρίαση ειδικά δύο 
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άτομα, τον Κώστα τον Μπάκιντα και το Μηνά το Μανιαδή για 

τον τρόπο που χειρίστηκαν – βάλτε τους με όποια σειρά θέλετε 

δεν με ενδιαφέρει – αλλά για τον τρόπο που χειρίστηκαν τη 

διαδικασία και καταφέραμε, τη διαδικασία στις  εισηγήσεις τους 

και καταφέραμε να φτάσουμε σε αίσιο τέλος συνθετικό. Αυτός 

είναι ο τρόπος να λειτουργούμε, δεν έχουμε μάθει, αλλά οι 

συνάδελφοι πιστεύω ότι μας δείξανε ένα δρόμο και μια πάρα 

πολύ καλή διάθεση. Αν τον ακολουθήσουμε όλοι θα 

μπορέσουμε να λειτουργήσουμε.  

 Από πλευράς μας, από πλευράς Προεδρείου δεν είναι 

τόσο εύκολες αυτές οι διαδικασίες, είναι διαφορετικό πράγμα, 

πρέπει να παρακολουθούμε ταυτόχρονα και το τι λέτε και το τι 

γίνεται, δεν υπάρχει η δυνατότητα της δια ζώσης και της 

γρήγορης ανταπόκρισης με τον κόσμο. Πρέπει να το 

καταλάβετε ότι είναι λίγο για μας ειδικά. Γι’ αυτό θεώρησα 

σκόπιμο να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα δύο παιδιά τον Κώστα 

και το Μηνά.  

 Μια προτροπή, ο κανονισμός είναι συγκεκριμένος, 

κάνουμε μία προσπάθεια όλοι να τον εφαρμόσουμε και στις 

τηλεδιασκέψεις. Δεν έχει γραφτεί για τηλεδιασκέψεις, άρα 

πρέπει να προσαρμοζόμαστε.  

 Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο να πούμε, οι όροι που 

γίνονται οι διαδικασίες είναι γνωστοί. Είναι γνωστοί δηλαδή, 

αν γίνεται η οποιαδήποτε συζήτηση δίνεται ο λόγος στον 

εισηγητή, μετά ερωτήσεις επί της εισήγησης και μετά με τη 

διαδικασία του raise hand είναι όλα αυτά, δηλαδή όποιος θέλει 

να πάρει το λόγο είτε για ερώτηση είτε για τοποθέτηση 

σηκώνει το raise hand από εδώ πέρα, είμαστε τρία άτομα, δύο 

από το Προεδρείο και η Ειρήνη η Κουρουπάκη που 

προσπαθούμε να ελέγχουμε ποιος έχει σηκώσει και με κάποια 

σειρά το χέρι και ο Μανώλης ο Στρατήγης ο οποίος μας 

βοηθάει γενικώς.  

 Μπήκε και ο κ. Ρασούλης, καλησπέρα Γιάννη.  

 Μπορούμε να ξεκινήσουμε.   



   σελίδα  7            ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ   ΤΟΥ    Τ.Ε.Ε. /Τ .Α.Κ.  

 

Η ενημέρωση του Προεδρείου από εμένα τέλειωσε, είναι 

η Μαρία η Λυδάκη αν είναι εδώ αν θέλει να μιλήσει και μετά ο 

Ηλίας ο Σπανάκης.  

Από τη Μαρία όχι, Ηλία έχεις κάτι να πεις; Λοιπόν δεν 

υπάρχει κάτι…  

 

ΣΠΑΝΑΚΗΣ :  Γιάννη δεν έχω κάτι.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ναι, ναι, δεν υπάρχει κάτι 

οπότε αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις πάνω στην όλη 

διαδικασία ή κάποια τοποθέτηση ή εάν θέλετε να τις κάνουμε 

μετά αφού γίνει και η τοποθέτηση του Προεδρείου για το 2 ο 

θέμα της Διοικούσας για να μην χάνουμε και το χρόνο.  

 Έχουμε ένα αίτημα, θα σας το διαβάσω μετά, έχω ένα 

αίτημα για να κατατεθεί ένα ψήφισμα για την αναγνώριση των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων των κολεγίων. Παρότι δεν έχει 

κατατεθεί πριν την έναρξη, δεν έχει καμία σημασία, τώρα είναι 

η έναρξη άρα για να το καταθέσουν τα παιδιά να μας  το 

στείλουν και θα συζητήσουμε το Σώμα, είναι θέμα Σώματος αν 

θα αποφασίσει να το συζητήσει. Θα σας διαβάσω μετά τον 

κανονισμό.  

 Συμφωνείτε όλοι να γίνει η τοποθέτηση της Διοικούσας 

Επιτροπής επί των πεπραγμένων και μετά να γίνει μία 

συζήτηση και για τις ανακοινώσεις του Προεδρείου και για τια 

ανακοινώσεις της Διοικούσας; Εάν υπάρχουν διαφωνίες 

παρακαλώ το raise hand , εάν δεν υπάρχουν να δώσουμε το 

λόγο στο συνάδελφο το Χωραφά και να στείλουνε όσοι…, α, 

ήρθε και το ψήφισμα.  

 Η Κα Βρέντζου έχει το λόγο, η συναδέλφισσα η Ειρήνη 

Βρέντζου.  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ειρήνη ζήτησες το λόγο;  
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι, καλησπέρα, καταρχήν ήθελα να πω, αλλά το 

είπαμε για το ψήφισμα το οποίο τώρα όντως με την 

τηλεδιάσκεψη ακριβώς ο χρόνος που πρέπει να σταλεί λ ίγο 

μπερδευτήκαμε, θεωρητικά είναι πριν την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Δεν υπάρχει πρόβλημα το 

είπα Ειρήνη, δεν υπάρχει πρόβλημα.  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Εγώ απλώς ήθελα να βάλω ένα θέμα για τη μέρα 

διεξαγωγής της Αντιπροσωπείας, αν θέλετε το λέω τώρα, εάν 

θέλετε το βάζω συνολικά με την τοποθέτησή μετά της 

Διοικούσας.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Αν δεν σε πειράζει να τα 

συζητήσουμε όλα μαζί μια και καλή.  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Κανένα πρόβλημα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Γιατί είναι κρίμα να 

αναλωθούμε τώρα.  

 Θα παρακαλούσα το συνάδελφο τον Κλάδο που μου το 

έστειλε και εμένα, να το στείλει σε όλα τα μέλη, να 

διαβάσουμε…  

 

ΚΛΑΔΟΣ : Το έστειλα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  …το ψήφισμα.  

 

ΚΛΑΔΟΣ : Εστάλη Γιάννη.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Εντάξει ευχαριστώ πάρα 

πολύ.  

 Θα γίνει η συζήτηση αυτή τη στιγμή για το 2 ο θέμα, 

θεωρείται ότι έχει κατατεθεί πριν την έναρξη για να 

μπορέσουμε όμως να αποφασίσουμε σαν Σώμα αν θα το 
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συζητήσουμε ή όχι, αφού τελειώσει η συζήτηση τους 2 ου  

θέματος, θα δοθούν πέντε λεπτά κενός χρόνος, για να  γίνουν 

οι όποιες συζητήσεις μεταξύ μας και να καλέσω μετά το Σώμα 

να αποφανθεί αν θα πρέπει να συζητηθεί ή όχι το ψήφισμα 

των παιδιών, του συνάδελφου του Κλάδου, να μην λέω των 

παιδιών.  

 

ΘΕΜΑ 2ο 

 

Ενημέρωση - Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Ο λόγος στον Πρόεδρο της 

Διοικούσας που φαντάζομαι θα κάνει την εισήγηση για το 2 ο 

θέμα, αν όχι να μας πει ποιος θα είναι.  

 Συνάδελφε Μιχάλη.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ναι ευχαριστώ Γιάννη, βεβαίως θα 

την κάνω εγώ και όποιος χρειάζεται μπορε ί να συμπληρώσει.  

 Καταρχήν όλα όσα είπες στον πρόλογό σου είναι 

κατανοητά και κυρίως να ξέρεις ότι κατανοώ το ζήτημα της 

δυσκολίας του να ανταποκριθεί ένα Προεδρείο σε τέτοιες 

συνθήκες.  

 Καλή δύναμη σε εσάς, από εμάς θα υπάρχει κατανόηση, 

να είστε βέβαιοι . Από την άλλη οφείλω να πω ότι οι 

συνεργάτες μας στο ΤΕΕ/ΤΑΚ και το προσωπικό του Τμήματος 

και η ομάδα υποστήριξης του έργου κάνει πάρα πολύ καλή 

προσπάθεια, ώστε να δουλεύουμε και να παράγουμε 

αποτελέσματα  σε άριστες συνθήκες μπορώ να πω. Δηλαδή θα 

έλεγα μπορούμε να κρίνουμε και από απόψε και να δούμε και 

την προσέλευση και να δούμε ότι πραγματικά μας έχουν 

βοηθήσει με τον τρόπο που ετοιμάζουν τα συστήματα, να 

συμμετέχουμε όλοι, να νοιώθουμε ότι μπορούμε να 

συμμετέχουμε, να είναι η ποιότητα της επικοινωνίας τέτοια 

που να βοηθά τη συζήτηση κι όλα μέσα σε αυτές τις άσχημες 

συνθήκες που υπάρχουν, να κυλούν όσο ομαλότερα γίνεται.  
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 Τώρα στα ζητήματα που διαχειριστήκαμε ως Διοικούσα 

μέσα σε ένα διάστημα που παραμένει δύσκολο. Θυμάστε όλοι 

σας και ζείτε μάλλον όλοι σας ότι η Κρήτη αυτό το διάστημα 

ταλαιπωρήθηκε από το θέμα του κορωνοϊού περισσότερο. 

Μάλιστα ξεκινήσαμε από ένα χωριό πολύ ανατολικά, πιο 

ανατολικά από τη Σητεία, συνεχίσαμε με τον Άγιο Νικόλαο, 

τώρα στα κόκκινα είναι το Ηράκλειο. Τι να κάνουμε μέσα σε  

δύσκολες συνθήκες προσπαθείτε και προσπαθούμε όλοι μας 

καθημερινά και ελπίζω ότι όλοι μας και οι οικογένειες μας θα 

καταφέρουμε να είμαστε αλώβητοι από αυτές τις δύσκολες 

συνθήκες.   

 Προχωρούμε στη δραστηριότητα μας, έχετε λάβει το 

ενημερωτικό σημείωμα, θα κάνω πάνω σε αυτό μία σύντομη 

έτσι αναφορά και κάποια σχόλια. Αμέσως μετά την τελευταία 

συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας κάναμε την τελευταία για 

εκείνο το διάστημα, την ύστατη προσπάθεια να ακουστούμε 

στο ζήτημα του νομοσχεδίου του εκσυγχρονισμού της 

χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, τόσο με προτάσεις 

πολύ συγκεκριμένες, μπαίνοντας άρθρο – άρθρο και 

επισημαίνω τα ζητήματα κυρίως στο κεφάλαιο Γ΄ της εκτός 

σχεδίου δόμησης που θα προκαλούσαν παρανοήσεις και 

προβλήματα. Όσο και την επόμενη μέρα και λίγο πριν την 

ψήφιση σε ένα κοινό κείμενο μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο 

Δυτικής Κρήτης και το Τεχνικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.  

 Θεωρώ ότι προσωπικά εγώ αλλά και ολόκληρη η 

Διοικούσα εξαντλήσαμε τα όρια παρέμβασης σε ένα 

νομοσχέδιο που έφερνε πολλές ανακατατάξεις, καθώς 

εμπεριείχε πολλά, πάρα πολλά διαφορετικά κεφάλαια και 

νομίζω, ειλικρινά μιλώντας, ότι ακόμα και σήμερα που έχουν 

περάσει πλέον των δύο μηνών από την ψήφισή του, δεν 

έχουμε πλήρη και καθαρή εικόνα των αλλαγών και του πως 

εφαρμόζονται. Στις προσπάθειες, διότι αναφέρθηκα σε ύστατες 

προσπάθειες, τότε πριν την ψήφιση όμως και στη συνέχεια 

κάνω προσπάθειες, ώστε με κάποιο τρόπο να έχουμε μια 

ενημέρωση τύπου είτε σεμινάριο είτε…, πιο πολύ σαν 

σεμινάριο, σαν διάλεξη της ερμηνείας του νέου νόμου. Δεν έχ ω 



   σελίδα  11           ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ   ΤΟΥ    Τ.Ε.Ε. /Τ .Α.Κ.  

 

καταφέρει να έχω ανταπόκριση και η τελευταία ενημέρωση η 

οποία έχω, είναι ότι αναμένονται ερμηνευτικές εγκύκλιοι. Τι να 

πως; Μας έχει φέρει έτσι σε δύσκολη θέση αυτό το 

νομοσχέδιο. Σίγουρα περιέχει θετικές διατάξεις, αλλά θεωρώ 

ότι σε γενικές γραμμές έχε ι αναστατώσει τον κόσμο, τους 

συναδέλφους που ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά.  

 Τώρα, ένα επόμενο θέμα το οποίο σας έχω καταγράψει 

και στην ενημερωτική επιστολή και το οποίο επίσης πάρα 

πολύ έντονα και προσωπικά και συνολικά σαν Διοικούσα 

παλέψαμε, είναι το θέμα του Οργανισμού της Περιφέρειας 

Κρήτης, στο οποίο είχαμε θεωρώ ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Η 

ενημέρωσή μου είναι ότι η συντονίστρια Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης δεν αποδέχθηκε την απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου που κύρωνε έναν κανονισμό για το υπαλληλ ικό 

προσωπικό που δεν περιείχε το προβάδισμα ή τέλος πάντων 

το σαφές και σε κάθε περίπτωση προβάδισμα των ΠΕ 

υπαλλήλων. Και έχει ζητήσει την αναμόρφωση. Όπως σωστά 

αναφέρθηκε και στην πρόσφατη Διοικούσα θα 

παρακολουθούμε τις εξελίξεις, ώστε να κάνουμε παρέμβαση 

όπου χρειάζεται. Σας θυμίζω ότι και πριν την ψήφιση του 

είχαμε κάνει κοινό δελτίο τύπου  τα τρία Επιμελητήρια, τα τρία 

Επιστημονικά Επιμελητήρια και μετά την ψήφισή του είχαμε 

κάνει συνάντηση οι Πρόεδροι μαζί με τον Πρόεδρο της 

ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης στην συντονίστρια και στη 

συνέχεια όπως σας γράφω στο ενημερωτικό δελτίο είχαμε 

τηλεδιάσκεψη μαζί με τον Περιφερειακό Σύμβουλο τον κ. 

Ζαχαρία το Δοξαστάκη, ο οποίος έχει επιφορτιστεί με το 

ζήτημα αυτό από πλευράς Περιφέρειας, όπου προσωπικά δεν 

άφησα οποιοδήποτε έτσι περιθώριο για οποιαδήποτε 

μικροαλλαγή να το πούμε έτσι στο κείμενο του κανονισμού.  

 Στη συνέχεια η επόμενη σημαντική είδηση ήταν η 

επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας του κ. 

Μπακογιάννη στις 18 Δεκεμβρίου στο Ηράκλειο για να δει από 

κοντά κάποια ετοιμόρροπα κτήρια. Ήταν επίκαιρο το ζήτημα 

μετά το σεισμό στη Σάμο των ετοιμόρροπων κτηρίων και 

αναφέρθηκε σε κάποιες…, έκανε κάποιες ανακοινώσεις για 
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στήριξη, χρηματοδότηση και διάφορα εργαλεία για τα 

ετοιμόρροπα διατηρητέα κτήρια. Ήταν όλες αυτές οι 

ανακοινώσεις είναι προς τη θετική κατεύθυνση, ακόμα δεν 

έχουμε δει κάποια να λαμβάνει έτσι σάρκα και οστά. Στο 

περιθώριο της συζήτησης του ανέπτυξα τουλάχιστον δύο 

ζητήματα ένα που σας προανέφερα με το χωροταξικό, νέο 

χωροταξικό νόμο και αν μπορούν  να γίνουν κάποια σεμινάρια. 

Όπως επίσης και το επίκαιρο ζήτημα της ηλεκτρονικής 

ταυτότητας κτηρίου, που όπως γνωρίζετε καλύφθηκε με μία 

διαδικτυακή ενημέρωση. Θεωρώ ότι και στη συνέχεια θα 

πρέπει να γίνει κάτι ακόμα πιο αναλυτικό.  

 Το επόμενο θέμα που μας  απασχόλησε ήταν το 

πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. Θυμάστε ότι είχαμε και νωρίτερα 

ασχοληθεί με το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ και είχαμε στείλει 

επιστολή. Ακολούθησε νέα επιστολή στην οποία προτείναμε 

διάφορες τροποποιήσεις για τα μελλοντικά προγράμματα και 

την πρόταση να ενταχθούν στο επόμενο πρόγραμμα όσοι ήταν 

επιλαχόντες και δεν κατάφεραν να εγκριθούν σε αυτό το 

πρόγραμμα.  Μάλιστα ενημερωτικά να σας πω για όσους δεν 

το έχουν δει, ότι 2 Μαρτίου ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής 

δικαιολογητικών για όλες αυτές τις περιπτώσει ς που 

εγκρίθηκαν από όλες τις Περιφέρειες.  

 Θεωρώ ότι σύντομα θα μπορούμε να καταθέσουμε και 

περισσότερες τεκμηριωμένες προτάσεις για το πώς 

προτείνουμε να αναμορφωθεί το νέο πρόγραμμα. Ήδη 

φαίνονται ότι κάποιες από αυτές που έχουμε προτείνει έχουν 

ληφθεί υπόψη και θα συμπεριληφθούν στο νέο πρόγραμμα. 

Όμως να τονίσω εδώ και την ανακοίνωση του Προέδρου μας 

του Γιώργου του Στασινού που είναι σε αντιστοιχία και μια 

προγενέστερη πρόταση του δικού μας Τμήματος από την 

Άνοιξη, σε μια επιστολή νομίζω προς τον Πρωθυπουργό για 

μέτρα ενίσχυσης, που αναφέρει ότι πρέπει να επεκταθεί το 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, να δει και τα ζητήματα στατικής ενίσχυσης των 

οικοδομών, ώστε να μην πηγαίνουμε απλά να αναβαθμίζουμε 

ενεργειακά, οικοδομές οι οποίες έχουν μεγάλη τρωτότητα στο 

σεισμό.  
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 Τώρα το επόμενο θέμα στο οποίο θα αναφερθώ είναι ένα 

ζήτημα που προσωπικά το έχω ψηλά στην ατζέντα και 

υποστηρίχθηκε από όλη τη Διοικούσα Επιτροπή. Είναι το 

ζήτημα του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου. Ελπίζω να έχετε 

διαβάσει όλοι την επιστολή. Ουσιαστικά η επιστολή αυτή 

προτρέπει το Υπουργείο να ξαναδεί το θέμα του 

Αρχαιολογικού Κτηματολογίου, δεδομένου ότι είναι ένα 

πρόγραμμα το οποίο είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007 -2013, 

εντάχθηκε και στο επόμενο, ακόμα δεν έχει μπει στη 

λειτουργία, στην εφαρμογή ενώ ξέρουμε, έχουμε διαβάσει 

δηλαδή στα site ότι ο ανάδοχος έχει παραδώσει, αλλά αυτό 

που κυρίως θίγαμε εμείς ως Τεχνικό Επιμελητήριο, είναι ότι 

πρέπει να εμπλουτιστεί και η πρότασή μας έτσι με λίγα λόγια 

συνοψίζεται, ότι να είναι σε τέτοιο βαθμό εμπλουτισμένο αυτό 

το εργαλείο, ώστε να δίνει την πλήρη εικόνα ελέγχων που 

απαιτούνται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. 

Και χωρίς να μακρηγορώ, έτσι δυο λόγια να σας πω, ότι να 

είναι βαμμένος ο χάρτης με χρώματα ανάλογα με τις περιοχές 

που δεν χρειάζεται καθόλου να περάσουν από τον έλεγχο του 

Υπουργείου Πολιτισμού. Σε αυτές που μόνο κατά τη διάρκεια 

των εκσκαφών απαιτείται να παρίσταται υπάλληλος είτε σε 

αυτές τις οποίες καθόλου δεν μπορεί να γίνει η παραμικρή 

επέμβαση. Και τέλος αυτές στις οποίες απαιτούνται 

συγκεκριμένοι μορφολογικοί όροι τους οποίους οφείλει να 

τηρεί ο μελετητής.  

 Με αυτόν τον τρόπο δεν θα περνάει η οποιαδήποτε 

μελέτη ή αίτηση από τις υπηρεσίες του Υπουργείου 

Πολιτισμού, θα έχει την ευθύνη ο μελετητής να τηρεί και 

βεβαίως θα μπορούσε στο Συμβούλιο Αρχιτεκ τονικής να 

υπάρχει όπως παλιότερα ένα μέλος του Υπουργείου 

Πολιτισμού, ώστε να υπάρχει και από την πλευρά του να το 

πούμε έτσι κάποιος έλεγχος. Αυτό θεωρούμε ότι θα έχει δύο 

πάρα πολύ θετικές εξελίξεις, πρώτον θα απελευθερωθούν οι 

πόροι του Υπουργείου Πολιτισμού, δηλαδή όλοι αυτοί οι 

Αρχαιολόγοι και οι Αρχιτέκτονες οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη 

εμπειρία δεν θα αφιερώνουν τόσο χρόνο στη διαδικασία τη 
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γραφειοκρατική, αλλά θα μπορούν να ασχολούνται με 

αποκαταστάσεις μνημείων ή ανασκαφές αρχαιολογικών χώρων 

που είναι και πραγματικά ο πλούτος της χώρας.  

 Και δεύτερον πιστεύω ότι οι μηχανικοί όλοι σας 

καταλαβαίνετε την απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας 

που θα έφερνε μία τέτοια εξέλιξη.  

 Τώρα, επίσης πρέπει να αναφερθώ στο ότι στο διάστημα 

από την προηγούμενη μας συνεδρίαση μέχρι αυτή ξεκίνησαν 

να λειτουργούν όλες οι μόνιμες επιτροπές. Θεωρώ πάρα πολύ 

θετική εξέλιξη τη συνεδρίαση, κάποιες μάλιστα έχουν 

συνεδριάσει και δύο φορές, δυστυχώς ο κόσμος είναι λίγος ο 

οποίος συμμετέχει, όμως πραγματικά επειδή στην συντ ριπτική 

πλειοψηφία από αυτές τις συνεδριάσεις έχω συμμετάσχει κι 

εγώ, βλέπω την όρεξη στα μάτια των συναδέλφων να 

προσφέρουν και μάλιστα ήδη κάποιες έχουν ξεκινήσει να 

υποβάλλουν στη Διοικούσα γραπτές απόψεις.  

 Στη συνέχεια να αναφερθώ σε μία επιστολή που στείλαμε 

στον Υπουργό Περιβάλλοντος τον κ. Σκρέκα για τις 

απαραίτητες παρατάσεις, ώστε να υπάρξει περισσότερος 

χρόνος να ολοκληρώσουμε τους φακέλους των αυθαιρέτων 

κατασκευών του νόμου 4178 και 4014. Έγινε αποδεκτό, έχουμε  

έτσι μία σοβαρότατη παράταση που μας δίνει το δικαίωμα να 

ολοκληρώσουμε την εργασία μας. Μία ετήσια παράταση και 

πραγματικά θέλω να πιστεύω ότι όλοι μας θα προσπαθήσουμε 

να ετοιμάσουμε τους φακέλους μας εγκαίρως. Η αλήθεια είναι 

ότι έχει μπει τώρα στη ζωή μας λίγο αιφνιδιαστικά, παρόλο 

που μπήκε αργά η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, όπου 

μπαίνουμε σε νέες διαδικασίες, αλλά μακροπρόθεσμα θεωρώ 

ότι θα συμβάλει στην οργάνωση του πολεοδομικού 

αποθέματος.  

 Επίσης να σας ενημερώσω για μια τηλεδιάσκεψη που 

είχα ως προσκεκλημένος  του Δήμου Ιεράπετρας για το κομμάτι 

του Βόρειου Οδικού Άξονα από το Καβούσι έως Αρχή 

Αγκαθιάς. Εκεί υπάρχει μία μεγάλη συζήτηση από τους 

κατοίκους του χωριού και του Δήμου Ιεράπετρας, του χωριού 

του Καβουσίου και του Δήμου Ιεράπετρας για τα πόσο 
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επηρεάζονται περιβαλλοντικά  αλλά και οι αγροτικές 

καλλιέργειες από το έργο αυτό. Υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις 

από τους ντόπιους και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει κάποια 

ένσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Φαίνεται και ο 

Δήμαρχος Ιεράπετρας να συντάσσεται προς αυτή την 

κατεύθυνση.  

 Εγώ ως Πρόεδρος του Τμήματος μας και βλέποντας έτσι 

μακροσκοπικά την κατάσταση, ζήτησα από όλους να σκεφτούν 

πριν από μια τέτοια ενέργεια διπλά, καθώς είναι ένα μεγάλο 

αναπτυξιακό έργο για το νομό. Είναι αρκετά χιλιόμετρα, είναι 

αρκετά μεγάλο έργο «ακριβό» ας το πούμε έτσι έργο που 

πραγματικά προσφέρει ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο και 

μέσα από τέτοια εμπόδια θεωρώ ότι θα χαθεί μια μεγάλη 

ευκαιρία να γίνει ο δρόμος, καθώς έχω τοποθετηθεί και 

δημοσίως, θεωρώ ότι ίσως και να είναι αυτά τα προγράμματα 

το Ταμείο Ανάκαμψης και το επόμενο ΕΣΠΑ, η τελευταία 

ευκαιρία για να γίνουν μεγάλα οδικά έργα στην περιοχή μας.  

 Στη συνέχεια να αναφερθώ στο θέμα το οποίο μόλις πριν 

λίγο ο Γιάννης ο Κλάδος έστειλε στο Προεδρείο της 

Αντιπροσωπείας σχετικά με την εξίσωση των αποφο ίτων των 

κολεγίων. Μια διαδικασία που έχει μπει περίπου από το 2020 

στη νομοθεσία μας και η οποία άλλαξε πρόσφατα ως προς το 

σκέλος της η διαδικασία να τρέχει από τα Επιμελητήρια. Η 

αλλαγή που έγινε ήταν να τρέχει πλέον από ένα τμήμα του 

Υπουργείου Παιδείας. Είμαστε αντίθετοι, είμαστε κάθετα 

αντίθετοι με αυτή την εξέλιξη, καθώς θεωρούμε ότι δεν μπορεί 

κάτι τέτοιο πραγματικά να  υλοποιηθεί, καθώς το τμήμα αυτό 

του Υπουργείου Παιδείας με τη στελέχωση που έχει, είναι 

αδύνατον κατά την άποψή μας να κρίνει σε βάθος την ισοτιμία 

ή το τι χρειάζεται για να εξισωθεί το πτυχίο, καθώς δεν είναι 

αυτόματη εξίσωση.   Αλλά θεωρούμε ότι δεν μπορεί να κρίνει 

επαρκώς και δεδομένου ότι ήδη η Αντιπροσωπεία του 

Κεντρικού Τεχνικού Επιμελητηρίου, αλλά και ο Πρόεδρος του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου έχει τοποθετηθεί με σαφήνεια και 

καθαρότητα πάνω στο θέμα. Εμείς ουσιαστικά πέρα από το να 

πάρουμε θέση συμφωνώντας με αυτό το κείμενο, αυτό που 
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προτείναμε στην κατάληξη της επιστολής μας είναι ότι πρέπει 

οπωσδήποτε στη διαδικασία να συμμετέχουν τα Επιμελητήρια 

και ακαδημαϊκοί.  Μόνο έτσι θεωρούμε ότι διασφαλίζεται η 

διαδικασία της αντικειμενικής κρίσης αυτών των πτυχίων.  

 Στη συνέχεια να αναφερθώ σε μια επιστολή που 

ξαναστείλαμε στο Υπουργείο Υποδομών, πιθανόν να έχετε 

όλοι σας ενημερωθεί από τον τύπο ότι πρόσφατα κατατέθηκε 

στο Υπουργείο Ενέργειας, δεν θυμάμαι τώρα στη Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος αν θυμάμαι καλά, η μελέτη του ΒΟΑΚ για το 

τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη και από ό,τι γνωρίζουμε η μελέτη 

του μεγάλου έργου Χανιά – Χερσόνησος σύντομα θα κατατεθεί.  

 Εμείς λοιπόν όπως και την προηγούμενη Άνοιξη με 

επιστολή μας έχουμε ζητήσει στοιχεία των μελετών. 

Επαναλάβαμε το αίτημα μας με αφορμή αυτή την ενημέρωση 

που λάβαμε από τη ΔΥΚ. Δυστυχώς παρά τις επιστολές και τα 

προσωπικά μου τηλεφωνήματα που το μέγιστο ας πούμε της 

προσπάθειας αυτής ήταν να μιλήσω με κάποιο σύμβουλο του 

Γενικού Γραμματέα, μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει κανένα 

στοιχείο. Και προχθές κάναμε μία τηλεδιάσκεψη με τον 

Υφυπουργό Αθλητισμού τον κ. Αυγενάκη, ο οποίος δεσμεύτηκε 

να μας βοηθήσει στην κατεύθυνση στο να ληφθούν αυτά τα 

στοιχεία. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το να λάβουμε κάποια 

στοιχεία, το συσχετίζω με αυτό που και δημοσίως έχω πει και 

προ ολίγου σας ανέφερα ότι, θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη 

ευκαιρία αυτή η περίοδος στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο 

επερχόμενο ΕΣΠΑ. Πρέπει να εξαντλήσουμε τα περιθώρια όσα 

φυσικά μας αναλογούν σαν Τμήμα, να συμβάλλουμε ώστε να 

ενταχθούν όσο περισσότερα τμήματα γίνεται στα προγράμματα 

αυτά. Και στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής πιστεύω ότι με 

την εμπειρία μας και με τη γνώση των τοπικών συνθηκών, όσο 

νωρίτερα λάβουμε αυτά τα στοιχεία, τόσο καλύτερα θα 

μπορέσουμε να συμβουλεύσουμε στη διαδικασία αυτή.  

 Ξέρετε, γνωρίζετε οι περισσότεροι ότι συνήθως αυτά τα 

οποία βγαίνουν στη διαβούλευση, στη δημόσια διαβούλευση 

εννοώ, γιατί τότε προφανώς με κάποιο τρόπο θα φτάσουν τα 

στοιχεία στα χέρια μας, δύσκολα αλλάζουν. Πολύ δύσκολα 
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αλλάζουν, ειδικά σε μελέτες δρόμων τέτοιας εμβέλειας, οι 

οποίες φαντάζομαι ότι το δημόσιο θα θέλει να τις προχωρήσει 

ταχύτατα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα εισακουστούμε, γι ’  αυτό και 

δεν θέλω να νοιώθετε ότι κουράζω, ξαναστέλνοντας δεύτερη 

φορά επιστολή για το ίδιο ζήτημα. Όμως πιστεύω ότι είναι 

μείζονος σημασίας.  

 Ακολούθησε επιστολή μας για ένα ζήτημα που αφορά την 

έκδοση, όχι την έκδοση, τη διαδικασία των οικοδομικών αδειών 

και το κατά πόσο και σε ποιο στάδιο μπορούμε να αλλάξουμε 

τον επιβλέποντα μηχανικό, καθώς είχε παρατηρηθεί το εξής. 

Παρατηρήθηκε το εξής φαινόμενο, να μπορεί να τροποποιηθεί 

ο επιβλέπων μηχανικός στο σύστημα  e-adeies , να τον 

αποδέχεται δηλαδή κανονικά το σύστημα κι όμως να μην 

γίνεται αποδεκτός από την υπηρεσία που στέλνει τους 

ελεγκτές δόμησης. Στείλαμε μία επιστολή για να 

αποσαφηνιστεί και να διορθωθεί το ζήτημα αυτό.  

 Στη συνέχεια ετοιμάσαμε επιστολή σχετικά με την 

ενίσχυση του κλάδου και της οικονομίας σχετικά με τις 

επιπτώσεις του κορωνοϊού. Όπου πέρα από την ενίσχυση του 

κλάδου και θυμίζω το εξής, ότι ούτε και σε προηγούμενες 

επιστολές που στείλαμε, μόνο στην αρχή της πανδημίας, ούτε 

και τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία να ζητάμε κάποιο επίδομα. 

Και πραγματικά κατά την ταπεινή μου άποψη η συζήτηση η 

οποία γίνεται για αυτό το επίδομα των 400 ευρώ δεν τιμά την 

κυβέρνηση και πραγματικά χαίρομαι που και άλλα 

Επιμελητήρια δεν στέκονται στο επίδομα των 400. Θεωρώ ότι 

άλλα ζητήματα είναι αυτά τα οποία είναι προτεραιότητας για 

μας τους μηχανικούς κι όχι ότι η οικονομική ενίσχυση δεν είναι 

απαραίτητη στον κλάδο για να μην παρεξηγηθώ, αλλά 

ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ευρύτερη ανάπτυξη και 

δίνουν προφανώς δουλειά και αντικείμενο στους μηχανικούς 

είναι σε προτεραιότητα και για αυτό και στην επιστολή μας, 

ειδικά για το νησί μας, συμπεριλάβαμε ζητήματα ενίσχυσης του 

τουρισμού και του ξενοδοχειακού κλάδου, που είναι άμεσα 

συνυφασμένα και με τις δικές μας δραστηριότητες, είτε 

μελετητικές είτε δραστηριότητες επίβλεψης είτε κατασκευής.  
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 Επίσης στείλαμε μία επιστολή στα πλαίσια ας πούμε της 

προστασίας ας το πούμε έτσι των συναδέλφων από κορωνοϊό 

και ζητήσαμε αυτό το διάστημα που υπάρχον προβλήματα και 

καλό είναι να αποφεύγονται οι επαφές, αν μπορούμε να 

αποφύγουμε να απαιτείται να πηγαίνουμε στις υπηρεσίες, 

ώστε να πάρουμε την προκήρυξη ενός διαγωνισμού, αλλά από 

το διαδίκτυο, δηλαδή την ιστοσελίδα των δήμων, των 

αναθετουσών αρχών να προμηθευόμαστε την προκήρυξη.  

 Επίσης να σας ενημερώσω για τη συμμετοχή μου σε μια 

διαδικτυακή εκδήλωση της Εθνικής Τράπεζας για την 

καινοτομία στην Κρήτη και τους φορείς που τη στηρίζουν και 

την αναφορά μου στη δράση του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος για καινοτόμες επιχειρήσεις στο Blue prototype by 

TEE . Θεωρώ ότι καλό  θα ήταν και στο προσεχές διάστημα να 

μας προβληματίσει στη Διοικούσα αν θα μπορούσαμε να 

δώσουμε κάποια μεγαλύτερη βάση στην καινοτομία και πως 

μπορεί να προαχθεί.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πρόεδρε τραβάει.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Σε ένα λεπτάκι κλείνω Πρόεδρε, 

συγγνώμη με ξέρετε ότι προσπαθώ να είμαι σύντομος στα 

θέματα, συγγνώμη αν έχω κρατήσει το λόγο πιο πολύ από ό,τι 

πρέπει.  

 Να σας κάνω μια ενημέρωση για το κτήριο.  

 Έχει εγκριθεί ο ένας διαγωνισμός από τους τέσσερις που 

περιμένουμε σχετικά με την προμήθεια των υλικών της στέγης 

του κτηρίου. Είναι μια ευχάριστη εξέλιξη αυτή και σύντομα, 

μόλις ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του Κεντρικού ΤΕΕ θα 

εγκριθούν και οι υπόλοιπες τρεις, ενώ προχωράει και η 

τακτοποίηση των πολύ μικρών αυθαιρέτων κατασκευών που 

υπάρχουν στο κτήριο.  

 Επίσης να σας ενημερώσω ότι αναλάβαμε να καλύψουμε 

τα έξοδα της νομικής υποστήριξης μίας εκπροσώπου μας σε 

επιτροπή ετοιμορρόπων.  
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 Να αναφερθώ πάλι με τη βοήθεια των καλών συνεργατών 

μας ότι κάναμε μία l ive αναμετάδοση της εκδήλωσης του 

Δήμου Αγίου Νικολάου το GIS που θεωρώ ένα πάρα πολύ 

χρήσιμο εργαλείο και ότι σύντομα ετοιμάζουμε μία διάλεξη – 

εσπερίδα για «φυτεμένα δώματα».  

 Τέλος να μην ξεχάσω να αναφερθώ στο φίλο τον Μηνά 

τον Μανιαδή με τον οποίο είχαμε μία εξαιρετική συνεργασία 

στη Διοικούσα Επιτροπή, αλλά λόγω φόρτου εργασίας 

αναγκάστηκε να σταματήσει τη δραστηριότητα του στη 

Διοικούσα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα προσέφερε με 

την εμπειρία του και τη δραστηριότητα του και καλωσορίζω τον 

Άρη τον Τσεκούρα που τον διαδέχεται και που πιστ εύω ότι θα 

έχει μία εξίσου παραγωγική θητεία.  

 Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για 

οποιαδήποτε ερώτηση.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο 

της Διοικούσας για την ενημέρωση, εκτενέστατη.  

 Συνεχίζουμε, απευθύνομαι στα μέλη, στα υπόλο ιπα οχτώ 

μέλη της Διοικούσας Επιτροπής αν θέλει κάποιος να πει ή να 

συμπληρώσει κάτι σε αυτά που είπε ο Πρόεδρος για να 

συνεχίσουμε τη διαδικασία. Ο Μπάκιντας ναι, λοιπόν, ας 

ξεκινήσει ο Κώστας ο Μπάκιντας…  

 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Πρόεδρε συγγνώμη επί της διαδικασίας, 

κάνουμε ερωτήσεις τώρα;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι, είπα, να ακούτε, είπα ότι 

αυτή τη στιγμή συμπληρώνει άτομα από τη Διοικούσα 

Επιτροπή την εισήγηση του δεύτερου θέματος.  

 Έχει ζητήσει πρώτα το λόγο ο Κώστας ο Μπάκιντας και 

ξεκινάει, μετά είναι η συναδέλφισσα η Βρέντζου.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Καλησπέρα σε όλους και από μένα.  

 Να πω κι εγώ, γιατί προχθές στη Διοικούσα δεν είχα 

καταλάβει ότι ήταν παρών ο Μηνάς ο Μανιαδής και δεν τον 
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χαιρετίσαμε. Να τον ευχαριστήσω για την παρουσία του στη 

Διοικούσα όλο αυτό το διάστημα. Ειδικά εμείς είχαμε μία καλή 

συνεργασία νομίζω και όπως ανέφερες κι εσύ Πρόεδρε και 

στην Αντιπροσωπεία την προηγούμενη φορά, καταφέραμε και 

συνεργαστήκαμε.  

 Τον ευχαριστώ πολύ, για μένα είναι θετική η συνεισφορά 

του και ελπίζω ο συνάδελφος που τον αντικατέστησε να είναι 

εξίσου θετικός.  

 Τώρα, δυο – τρία πράγματα θέλω να πω σε αυτά που 

ανέφερε ο Πρόεδρος. Ένα είναι να συμπληρώσω για το 

χωροταξικό.  Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Ένα 

είναι για το χωροταξικό, να συμπληρώσω ότι μας έχει 

δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα μας 

την επαγγελματική, στους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και 

στις αρμόδιες σχετικές δηλαδή υπηρεσίες  Πολεοδομία κυρίως 

κι όχι μόνο. Έχει πάρα πολλές ανεφάρμοστες διατάξεις κατά 

την άποψή μου και έχει και πολλές ελλείψεις και προκαλούν 

διλήμματα και απορίες για τους όρους δόμησης, για τα εκτός 

σχεδίου ακίνητα, για τις μεταβατικές διατάξεις. Έχει 

επαναλαμβανόμενες διατάξεις, έχει διάφορα πράγματα που 

πραγματικά μας προβληματίζουν και ειλικρινά σας λέω, 

σήμερα υπέγραψα ένα τοπογραφικό και δεν ήξερα τι όρους 

δόμησης να βάλω. Το διάβαζα, το ξαναδιάβαζα δεν έβγαινε 

νόημα και διαπιστώνω ότι υπάρχει κενό και πρέπει άμεσα να 

γίνουν διορθώσεις επ’ αυτού. Και καθημερινά ανακαλύπτουμε 

και κάποια πράγματα σε αυτό το σχέδιο, σε αυτό το νόμο όπου 

δεν τα ξέραμε και τα οποία δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα. 

Για παράδειγμα αναφέρω αν δεν το γνωρίζετε, απαγορεύονται 

οι συνενώσεις εκτός σχεδίου παρά μόνο υπό προϋποθέσεις 

και δεν μιλάμε μόνο για συνενώσεις για να βγάλεις άρτιο 

οικόπεδο, δύο λιόφυτα να έχει κάποιος διπλανά μη 

οικοδομήσιμα δεν μπορεί να τα συνενώσει για να τα δώσει στα 

παιδιά του, για να τα καλλιεργήσει από κοινού ας πούμε. Είναι 

πράγματα αδιανόητα που δεν γνωρίζω με ποιο σκεπτικό 

γράφτηκαν.  Νομίζω τα περισσότερα εκ παραδρομής.  
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 Ένα άλλο που διαπίστωσα πρόσφατα είναι ότι κατήργησε 

χωρίς μεταβατικές διατάξεις τις μειωμένες εισφορές των 

κληροτεμαχίων που μπαίνουν σε σχέδιο πόλης. Χωρίς να 

διευκρινίζει πώς ακριβώς ισχύει, τα υφιστάμενα σχέδια δηλαδή 

σε όσα έχουν πράξη εφαρμογής  συγκεκριμένες, κυρωμένες  εάν 

κάποιος κάνει μια διορθωτική δεν ξέρουμε αν αυξάνονται οι 

εισφορές του. Δηλαδή αν έχει κάποιο λάθος για παράδειγμα 

στον αριθμό του συμβολαίου ή στο όνομα του πατρός και 

πρέπει να κάνει μια διόρθωση στους πίνακες στις πράξεις 

εφαρμογής, η Πολεοδομία αυτή τη στιγμή και η Περιφέρεια 

σηκώνει τα χέρια ψηλά και λένε σύμφωνα με το νόμο μάλλον 

πρέπει να αυξήσουνε τις εισφορές τους.  Πράγματα δηλαδή όχι 

απλά παράλογα, αλλά και κατά τη γνώμη μου και 

αντισυνταγματικά, γιατί δεν γίνεται δύο ιδιοκτησίες στην ίδια 

περιοχή να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο.  

 Το κλείνω αυτό με την επισήμανση ότι θα πρέπει να το 

δούμε στις μόνιμες επιτροπές και να γίνουν προτάσεις 

τουλάχιστον ένα μάζεμα, μια διόρθωση δηλαδή σε όλο αυτό να 

σώσουμε ό,τι σώζεται.  

 Μια άλλη παρατήρηση για ένα άλλο θέμα θέλω να κάνω. 

Στάλθηκε μία επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών τον κ. 

Σταϊκούρα από το ΤΕΕ/ΤΑΚ, η οποία κατά την άποψή μου δεν 

έχει σχέση με τους μηχανικούς, δεν θα έπρεπε αυτό το 

πράγμα να το στείλουν μηχανικοί.  Δύο πράγματα βασικά 

ζητάει, ουσιαστικά την ενίσχυση επιχειρήσεων και 

επαγγελματικών κλάδων που ασχολούνται με τον τουρισμό 

είναι το ένα και κίνητρα να δοθούν λέει στις επιχειρήσεις που 

έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο να τους διευκολύνουμε 

για τους τόκους και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Δεν μιλάει για 

τους μηχανικούς. Είναι δηλαδή η επιστολή υποτίθεται για τον 

covid σε σχέση με τους μηχανικούς και αναφέρεται σε 

επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό και τους 

μηχανικούς τους βάζει έτσι από το πλάι σαν τσόντα. Εγώ αυτό 

το θεωρώ λάθος τουλάχιστον και απλά ενημερώνω το Σώμα 

για τη δική μας ας πούμε αντίθεση.  
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 Και ένα τρίτο θέμα που θέλω να σχολιάσω, είναι για 

κάποιες προκηρύξεις διαγωνισμών που στέλνονται στο 

Επιμελητήριο ζητώντας εκπρόσωπο στην επιτροπή  

διαγωνισμού, όπου υποτίθεται το Επιμελητήριο πάντα δηλαδή 

αυτό κάναμε, ελέγχει τα βασικά άρθρα της προκήρυξης για 

τυχόν φωτογραφικές διατάξεις ή για τυχόν σημαντικά και μόνο 

λάθη σε αυτές. Όσες φορές δεν διαβάζουμε εμείς τις 

προκηρύξεις σαν ΑΜΑΚ και να εντοπίσουμε σφάλματα τέτοια 

χοντρά, δεν υπάρχει καμία αντίδραση από κανέναν. Πάντα 

στέλνουμε εκπρόσωπο, πάντα συμφωνούμε, πάντα λέμε ναι, 

ναι στο Δήμο Ηρακλείου για κάθε προκήρυξη, ναι στην 

Περιφέρεια για κάθε προκήρυξη, ναι στις Περιφερειακές 

Ενότητες, ναι σε όλα. Κάποιες φορές που κοιτάζουμε τις 

διακηρύξεις εμείς και βρίσκουμε χοντράδες, τότε μόνο 

παρεμβαίνουμε και λέμε, για παράδειγμα μία προκήρυξη που 

είχε βγάλει ο Δήμος Ηρακλείου που ζητούσε για αστική 

αποτύπωση υποχρεωτικά drone σε αστική αποτύπωση που 

δεν είναι ό,τι καλύτερο και υποχρεωτικά άδεια χειριστή, 

υποχρεωτικά άδεια κτλ, κτλ, που τέλος πάντων δεν ήτανε οι 

διατάξεις αυτές σωστές. Εμείς προτείναμε να μην στείλαμε 

εκπρόσωπο, το ΤΕΕ/ΤΑΚ έστειλε όμως εκπρόσωπο και απλά 

κατόπιν ανέλαβε ο Αντιπρόεδρος ο Γιώργος ο Ταβερναράκης 

και έκανε μια συζήτηση με την υπηρεσία και για κάποιο λόγο 

πιθανόν αυτό, δεν ξέρω για ποιο λόγο, τέλος πάντων, 

αναβλήθηκε και επαναπροκηρύσσεται η μελέτη αυτή.   Όμως 

εμείς στείλαμε κανονικά εκπρόσωπο, δεν στείλαμε επιστολή 

που έπρεπε να στείλουμε και να λέμε να διευκρινιστεί αυτό.  

 Άλλη μία αντίστοιχη προκήρυξη  έγινε πρόσφατα από την 

Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, όπου φυσικά δεχόμαστε και 

το ξέρουμε και το παλεύουμε χρόνια τώρα ότι η συγκεκριμένη 

Περιφερειακή Ενότητα είναι φοβερά υποστελεχωμένη σε 

μηχανικούς, και πάντα κάνουμε προσπάθεια για να στηρίξουμε 

την Περιφερειακή Ενότητα και ζητάμε την πρόσληψη 

μηχανικών.  Όμως αυτό δεν έχει σχέση και δεν σημαίνει ότι για 

αυτό το λόγο θα βγάζουμε προκηρύξεις οι οποίες καλούν 

συγκεκριμένα μόνο δύο μηχανικούς με ονοματεπώνυμο. 
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Μάλιστα ο ένας εκ των δύο μαθαίνω ότι δεν έχει καν τις 

προϋποθέσεις και δεν πρόκειται να πάει κτλ και άρα είναι 

κλίση προς μία συγκεκριμένη συνάδελφο για να συμμετέχει σε 

αυτό το διαγωνισμό. Όπου έχει πολλά λάθη αυτή η 

προκήρυξη, λάθος στα πτυχία που ζητάει σε σχέση με το 

αντικείμενο που αναφέρει, λάθος στις κατηγορίες δηλαδή των 

πτυχίων. Έχει επίσης μία αμοιβή 52.000 ευρώ για 13 μήνες 

σύμβουλος ας πούμε μηχανικός, χωρίς να εξηγεί γιατί κτλ και 

πριν η υπηρεσία κάνει την κλήρωση, εγώ έθεσα τις ενστάσεις 

μου και είπα να στείλουμε επιστολή και να ρωτήσουμε γιατί 

γίνεται αυτό το πράγμα και αν γίνεται να διορθωθεί αυτή η 

προκήρυξη και βεβαίως να μην στείλουμε εκπρόσωπο σε μια 

τέτοια προκήρυξη που ο οποιοσδήποτε θέλει αυτή τη στι γμή 

μπορεί να κατηγορήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο που 

υποτίθεται ότι προστατεύει όσο γίνεται τους θεσμούς και τη 

νομιμότητα, ότι συνάδει σε μια κάθε άλλο παρά σωστή 

διακήρυξη. Και μάλιστα το Επιμελητήριο παρόλα αυτά με 

απάντηση μόνο του Προέδρου έστειλε εκπρόσωπο, μας 

ενημέρωσε στην επόμενη Διοικούσα ο Πρόεδρος ότι είχε τη 

σύμφωνη γνώμη 5 μελών της Διοικούσας για αυτό και το 

συζητήσαμε μόνο κατόπιν εορτής στη Διοικούσα και 

παραδέχθηκε ο Πρόεδρος ότι πράγματι απευθύνεται σε μία 

συγκεκριμένη υπάλληλο που προτ ιμάει η υπηρεσία να πάρει 

επειδή την ξέρει και δέχθηκε το Επιμελητήριο να συμπράξει σε 

αυτό το πράγμα.  

 Νομίζω ότι δεν είναι καλή στάση αυτή, δεν προδικάζει για 

καλή συνέχεια στην πορεία σε σχέση με τις αναθέτουσες 

αρχές. Νομίζω ότι κάθε δήμος τώρα και κάθε φορέας θα το 

έχει αυτό ως πάτημα και θα σου λέει, μα γιατί έστειλες στον 

άλλο και δεν στέλνεις σε εμάς και νομίζω ότι ανοίγει ας πούμε 

μια πεπατημένη που θα δημιουργήσει τρομερά προβλήματα 

και φυσικά ρίχνει κατά την άποψη μου το κύρος του 

Επιμελητηρίου.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Να τελειώνουμε Κώστα.  
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ :  Από εμένα ευχαριστώ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Εντάξει, δεν ήταν ακριβώς 

συμπλήρωμα φαντάζομαι της Διοικούσας, είχε και μέρος 

τοποθέτησης, οπότε άμα ξανατοποθετηθείς μετά παρακαλώ να 

το λάβεις υπόψη σου την ανοχή που δείξαμε.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ :  Εντάξει δεκτό, δεκτό.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Κλείνουμε στις εισηγήσεις 

της Διοικούσας Επιτροπής με τη συναδέλφισσα την Ειρήνη τη 

Βρέντζου.  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Να κάνω τότε τοποθέτηση, δεν θέλω κι εγώ να 

συμπληρώσω οπότε θα πάω μετά άμα είναι.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Εντάξει ευχαριστώ πάρα 

πολύ Ειρήνη.  

 Τέλειωσε η ενημέρωση της δράσης της Διοικούσας, 

οπότε ακολουθεί η διαδικασία διευκρινιστικών ερωτήσεων. Με 

το raise hand πάλι και η Κα Ανδριοπούλου επειδή από ό,τι 

βλέπω δεν μπορεί να…, (πρόβλημα ήχου). Επίσης δεν έχουμε 

άποψη αν μπορεί να επικοινωνήσει ο κ. Κατσιδονιωτάκη αν 

μπορεί να μιλήσει.   

 Συνάδελφε Χωραφά θέλεις ερώτηση στη δράση της 

Διοικούσας;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Αν θέλετε να απαντήσω τώρα σε 

αυτά τα οποία…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι, όχι μετά, αν δεν υπάρχει 

άλλη ερώτηση Μιχάλη θα απαντήσεις μετά, τοποθέτηση θα 

γίνει, εντάξει;  

 Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, άρα κλείνει αυτό το 

κομμάτι και προχωράμε τοποθετήσεις, όσοι ενδιαφέρονται να 
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τοποθετηθούνε, ανοίγει ο κατάλογος για ένα λεπτό και θα σας 

ορίσουμε τη σειρά.  

 Ας ξεκινήσει η συναδέλφισσα η Ειρήνη η Βρέντζου που 

είχε πάρει το λόγο και πριν, με τη σειρά μετά θα είναι ο 

συνάδελφος ο Μαυρογιάννης, ο Ταβερναράκης και ο Κλάδος 

και κλείνουν και…  

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ :  Ταβερναράκης μετά Ταβερναράκης και μετά 

εγώ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Μαυρογιάννη ευχαριστώ 

πάρα πολύ για την υπόδειξη, η σειρά είναι αυτή που είπα 

λοιπόν εντάξει; Βρέντζου, Μαυρογιάννης, Ταβερναράκης, 

Κλάδος.  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι, ξεκινάω, καταρχήν να καλησπερίσω και 

όλους  τους συναδέλφους που μπήκανε μετά.  

 Θέλω να πω κι εγώ, να ευχαριστήσω το Μηνά το Μανιαδή 

και να τον αποχαιρετίσω από τη Διοικούσα γιατί έφυγε την 

προηγούμενη φορά και δεν μπορέσουμε, έφυγε αφού έγινε η 

κουβέντα ότι ήτανε εκεί.  

 Θέλω να πω  ότι, να βάλω πολύ σύντομα για την ημέρα 

της Αντιπροσωπείας που ζήτησα και πριν. Θεωρώ ότι 

Δευτέρα, το έχω ξαναπεί αλλά το βάζω και τώρα, είναι μια 

πολύ κακή ημέρα για να κάνουμε Αντιπροσωπείες, διότι όχι ως 

προς την ίδια τη μέρα, αλλά ως προς την προετοιμασία της. 

Διότι μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, εμείς τώρα είχαμε και την 

Πέμπτη Διοικούσα όπου οτιδήποτε θέλουμε να ετοιμάσουμε 

είναι πολύ δύσκολο. Θεωρώ ότι όλοι μας θέλουμε λίγο χρόνο 

για να ξεκουραζόμαστε και να μπορούμε τέλος πάντων σε 

αυτές τις δύσκολες συνθήκες να το περνάμε και θεωρώ ότι η 

Δευτέρα είναι μια πολύ κακή μέρα για να κάνουμε. Συνήθως 

είχαμε χρόνια τις Τετάρτες, είναι μέσα στη βδομάδα, όπου 

έχουμε ένα περιθώριο να μπορούμε να οργανωθούμε 

καλύτερα.  Το βάζω λοιπόν σαν θέμα.    
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 Θέλω να πω καταρχήν πραγματικά σήμερα που έτσι 

σκεφτόμουνα ότι έχουμε την Αντιπροσωπεία σκεφτόμουν σε τι 

γενικότερο κλίμα ζούμε και βιώνουμε. Έβαλα για λίγο έτσι να 

δω τα νέα και πραγματικά οι συνθήκες είναι πολύ άσχημες έτσι 

όπως γίνονται. Βιώνουμε μία κρίση που είναι υγειονομική αλλά 

και οικονομική, με χειρισμούς που δεν θα πω περισσότερα 

εγώ. Θεωρώ ότι πραγματικά υπάρχουν πολύ σοβαρότερα 

ζητήματα. Έχουμε μέσα στην κρίση περνάνε χιλιάδες 

νομοσχέδια, περνούν ιδιωτικοποιήσεις σε όλους τους τομείς, 

έρχονται τώρα και τα δημόσια έργα αλλά και υγεία. Περνάει η 

ιδιωτικοποίηση στην παιδεία, που ένα θέμα το έχουμε και σαν 

ψήφισμα, το έχουμε καταθέσει. Περνάει η αστυνομοκρατία με 

προσλήψεις αστυνομικών στα πανεπιστήμια που για μένα είναι 

πολύ σημαντικό για μια  κοινωνία το να αστυνομεύει 

πραγματικά και να βάζει την αστυνομία μέσα στους φοιτητές 

που…, δηλαδή είναι καθοριστικό για τα τι θέλει, πού θέλει να 

το πάει μια κοινωνία, με ανησυχεί εμένα πάρα πολύ αυτό το 

πράγμα.  

 Θεωρώ ότι πραγματικά μέσα σε όλο αυτό το ψηφίζονται 

και για τους μηχανικούς, η κατάσταση είναι όπως λέει και ο 

Κώστας πριν και δεν θα αναφερθώ περισσότερο, είναι πολύ 

δύσκολη με ζητήματα που έρχονται που δεν μπορούμε να 

εξηγήσουμε καθημερινά και που είναι κάθε μέρα και χειρότερα. 

Και με την ταυτότητα που βγήκε τώρα που στην ουσία 

μεκυλίεται πάλι όλο το οικονομικό κόστος στον κάθε πολίτη, 

μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση τη δύσκολη που βιώνει και 

αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι η πολιτεία δεν είναι σε 

θέση να κάνει την Πολεοδομία της, την πολιτική της, το 

σχεδιασμό της.   

 Πραγματικά δεν ξέρω με τι διάθεση και πώς όλοι μας 

ερχόμαστε είτε να συζητήσουμε τα επιμέρους προβλήματα είτε 

τέλος πάντων να προσπαθήσουμε για λύσεις, με μια 

Κυβέρνηση που δεν μας ακούει. Γιατί δεν μας άκουσε σε 

κανένα από όλα αυτά τα νομοσχέδια, ακόμα  και για την 

κατηγορία πέντε που τώρα επανέρχεται και λέει α, να το 
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δούμε, να το συζητήσουμε, βαρεθήκαμε να φωνάζουμε όχι 

μόνο εμείς και όλοι οι μηχανικοί σε όλη την Ελλάδα.  

 Έτσι ήθελα λίγο να βάλω αυτόν τον προβληματισμό γιατί 

νομίζω ότι δεν μπορούμε να τα δούμε όλα αυτά ανεξάρτητα.  

 Τώρα σε σχέση μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, υπάρχει 

όντως μια υποβάθμιση και μια τάση υποβάθμισης της 

παιδείας, των διπλωμάτων μας, στον 4412 αναφερόμαστε στο 

νέο σχέδιο νόμου ως ένας από τους κοινωνικούς φορείς. Είναι 

πραγματικά πολύ δύσκολη η κατάσταση. Καλούμαστε λοιπόν 

να παλέψουμε όπως μπορούμε. Σαν λοιπόν Τεχνικό 

Επιμελητήριο θα πρέπει πραγματικά να ποιούμε ας πούμε ένα 

ήθος και μια λειτουργία που θα είναι αντίθετη με όλα αυτά που 

βλέπουμε γύρω μας. Άρα…, για να μην πω για το Υπουργείο 

Πολιτισμού δηλαδή και με τη Μενδώνη και όλα αυτά τα οποία 

γίνονται και δεν έχει πάρει κανείς πολιτική ευθύνη.  

 Εγώ λοιπόν εδώ πραγματικά θέλω να πω ότι 

προσπαθούμε σαν παράταξη να ποιήσουμε ήθος και να έχουμε 

μια όσο μας αναλογεί μια δημοκρατική λειτουργία και μια 

σωστή λειτουργία στα πράγματα και εδώ θέλω στην 

Αντιπροσωπεία να απαντήσω ερώτηση που έκανε ο Πρόεδρος 

ο Χωραφάς σε μια Διοικούσα που εγώ έλειπα, για το πώς εμείς 

αντιλαμβανόμαστε η ΑΜΑΚ το ρόλο μας στη διοίκηση και αν 

εμείς ενημερώναμε τη Διοικούσα για όλα που γινότανε και αν 

εκεί που πηγαίναμε στις συναντήσεις με πολιτικά πρόσωπα ή 

με Δημάρχους ή με οτιδήποτε, πώς τέλος πάντων το 

αντιμετωπίζαμε.  

 Εγώ λοιπόν θα απαντήσω εδώ στην Αντιπροσωπεία που 

είναι και όλοι, ότι μία φορά μόνο έγινε συνάντηση με το 

Δήμαρχο μάλιστα τον Λαμπρινό που μόλις μπήκα στη 

Διοικούσα μου είπε η Χαρά συγκεκριμένα, μα Ειρήνη σε είδαμε 

στην εφημερίδα με το Δήμαρχο τι έγινε και εμείς δεν το ξέραμε.  

Και πράγματι ζήτησα συγγνώμη γιατί έγινε μία παρεξήγηση. 

Εγώ θεώρησα ότι υπήρχε ένα θέμα τότε με την πληρωμή της 

ομάδας των επικινδύνων ετοιμορρόπων και πήγα σε μια…, 

θεώρησα έτσι, πολύ κατ’ ιδίαν και πολύ συγκεκριμένη 

συνάντηση γι’ αυτό το θέμα, τελικά αυτό μπήκε στην 
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εφημερίδα. Ήταν η μόνη συνάντηση που δεν είχε ενημερωθεί η 

Διοικούσα. Κι όχι μόνο δεν είχε ενημερωθεί αλλά δεν έγινε 

καμία συνάντηση που να μην ήτανε όλη, όλη η Διοικούσα 

προσκεκλημένη, όλη η Διοικούσα σε πλήρη συνεννόηση. Και 

όποτε δεν γινόταν αυτό, δύο φορές στο Κτηματολόγιο που μας 

ζήτησαν να είμαστε λίγα άτομα, είχαμε πάει με τους 

τοπογράφους, δηλαδή με τον Κώστα τον Μπάκιντα και τον 

Κωνσταντακόπουλο από τη ΔΚΜ.  

 Άρα αυτός είναι ο τρόπος που εμείς αντιλαμβανόμαστε τα 

πράγματα, όπως επίσης και όταν ερχότανε και οποιαδήποτε 

συμμετοχή είτε σε πρόγραμμα είτε  σε μια επιτροπή είτε 

οτιδήποτε, καλά – καλά δεν προλάβαινα να το πω εγώ και 

έλεγε ο Κώστα, θέλει κανείς από τη Διοικούσα να πάει; 

Αντιμετωπίζαμε δηλαδή τη Διοικούσα και στέλναμε από τη 

Διοικούσα, κάτι που τώρα δεν γίνεται. Δηλαδή στέλνονται 

άνθρωποι όπως ας πούμε τότε και με τον Ειδικό Γραμματέα 

και διάφορα άλλα που δεν ανήκουνε στη Διοικούσα και δεν 

υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση.  Αυτό θέλω να καταθέσω, 

απαντώντας στον Πρόεδρο.  

 Τώρα, θέλω να πω πολύ γρήγορα για τον Οργανισμό της 

Περιφέρειας. Όντως ο Πρόεδρος πραγματικά το πήρε πάνω 

του, το κυνήγησε, βοηθήσαμε. Πρόεδρε θέλω να πω όμως ότι 

έχω μια πληροφορία ότι έφυγε ο Οργανισμός για ΦΕΚ και δεν 

τον ξέρουμε, δεν ξέρω πραγματικά τη έχει συμβεί. Θα έλεγα να 

τον ζητήσεις για να δούμε τι πέρασε, διότι υπάρχουν 

πληροφορίες ότι έγιναν λίγο αλχημείες. Εγώ παρόλα αυτά, 

παρόλο το τελικό αποτέλεσμα όντως προσπάθησες και όντως 

ήτανε κάτι θετικό το οποίο το κυνήγησες μαζί με τα άλλα 

Επιμελητήρια και αυτό σου το αναγνωρίζω πράγματι. Παρόλα 

αυτά θα έλεγα να κάνουμε μια παραπάνω προσπάθεια να 

δούμε τι είναι αυτό που έφυγε για ΦΕΚ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Να συντομεύεις Ειρήνη λίγο;  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι, τελειώνω, τελειώνω.  
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 Τέλος θέλω να πω, ότι θα καταθέσουμε για να υπάρχει 

για τα πρακτικά, θα στείλω στο τέλος της συνεδρίασης. Κ αι 

επίσης θα καταθέσω και την τοποθέτηση μας το γιατί δεν 

αναλάβαμε μόνιμες επιτροπές υπεύθυνοι από τη Διοικούσα η 

ΑΜΑΚ.  

 Αυτό, ευχαριστώ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ευχαριστώ πολύ.  

 Συνεχίζουμε με το συνάδελφο το Μαυρογιάννη, είχε 

ζητήσει το λόγο και ο συνάδελφος ο Βάγιας, ο οποίος είπε ότι 

δεν μπορούσε να λειτουργήσει το σύστημα με το χεράκι,  θα 

μιλήσει μετά τον Αντώνη το  Μαυρογιάννη.  

 Αντώνη.  

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Εγώ δεν θα μιλήσω καταρχήν Πρόεδρε, 

διότι δεν καταλαβαίνω γιατί άλλαξες τη σειρά των ομιλητών. Η  

σειρά των ομιλητών ήτανε Βρέντζου, Ταβερναράκης και πάει 

λέγοντας και ξαφνικά τον αλλάζεις, δεν το δέχομαι, άρα δεν θα 

μιλήσω πλέον.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ευχαριστώ πάρα πολύ, 

λοιπόν εντάξει φτάνει, αν δεν θες να μιλήσεις κανείς δεν ήτανε 

… 

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ :  Και ελπίζω να μην ξαναγίνει αυτό.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Τη σειρά την ορίζει το 

Προεδρείο Αντώνη, δεν την ορίζει η ταχύτητα…  

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Είναι η σειρά που γράφονται.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστώ, ευχαριστώ, 

εντάξει.  

 Ο συνάδελφος ο Βάγιας έχει το λόγο.  

 

ΒΑΓΙΑΣ :  Καλησπέρα κι από μένα, καλά δεν θα…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Βάγια μισό λεπτό, επειδή 

είσαι εκπρόσωπος παράταξης έχεις πέντε λεπτά έτσι;  

 

ΒΑΓΙΑΣ : Εντάξει ναι.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Απλά ενημερώνω γιατί δεν 

έχεις ξανασυμμετάσχει.  

 

ΒΑΓΙΑΣ : Δεν σκόπευα να πω και παραπάνω.  

 Πιο πολύ σε σχέση με δύο ζητήματα. Ένα που μπήκε 

δηλαδή και από την ΑΜΑΚ σε σχέση με τα κολέγια σαν 

ψήφισμα που έχουμε και εμείς μια τοποθέτηση, που είναι 

σημαντικό ζήτημα με ποια έννοια; Και δεν είναι μόνο μ ία 

πλευρά, μάλλον είναι μόνο μία πλευρά του ζητήματος, γιατί 

όπως και το ψήφισμα που κατέληξε η κεντρική επάνω 

Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, ουσιαστικά δεν βάζει τις αιτίες οι 

οποίες έχουν οδηγήσει σε αυτό, φαίνεται σαν μια κακιά δεξιά 

Κυβέρνηση, ενώ στην ουσία ε ίναι μία κατεύθυνση χρόνων, δεν 

ήταν κάτι ξαφνικό. Μία κατεύθυνση χρόνων που τι στοχεύει; 

Στοχεύει, είναι κομμάτι της πολυδιάστατου επιστημονικού 

αντικειμένου το να δημιουργούνται απόφοιτοι πολλαπλών 

ταχυτήτων, ώστε να έχεις όσο περνάνε τα χρόνια όλο και π ιο 

φθηνό ευέλικτο εργατικό δυναμικό επιστημονικό. Άρα τι να 

γίνεται; Να έχουνε οι μεγάλες επιχειρήσεις όσο γίνεται πιο 

φθηνούς εργαζόμενους για να αυξάνουν τα κέρδη τους. Και δεν  

είναι τυχαίο ότι έρχεται και σαν επιστέγασμα και συνέχεια και 

άλλων Κυβερνήσεων, προηγούμενων Κυβερνήσεων πχ του 

ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι θέμα μιας κακιάς δεξιάς Κυβέρνησης. Ο 

ένας χτίζει πάνω στον άλλο με την ίδια στόχευση.  

 Είναι λέω μία πλευρά γιατί ταυτόχρονα το νομοσχέδιο…, 

λέω αυτό ήτανε με τα κολέγια τα τέλη του ’20, αλλά πέρασε κα ι 

τώρα το νομοσχέδιο το πρόσφατο που βάζει βάσει του ’10. 

Διαγραφές φοιτητών και μια σειρά άλλες πλευρές που 

ουσιαστικά είναι στην ίδια ρότα με την ισοτίμηση των 

κολλεγίων. Στο να φτιαχτεί μια μεγάλη δεξαμενή παιδιών που 
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δεν θα έχουν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση και θα 

στελεχώσουνε ενδιάμεσες δομές και απόφοιτοι ουσιαστικά από 

αυτές τις δομές θα πιέζουνε τα δικαιώματα των από πάνω 

προς τα κάτω αύριο στην αγορά εργασίας.  Άρα είναι κρίσιμο 

ζήτημα και δεν είναι κάποιος που το έφερε τώρα και βγαίνει το 

συμπέρασμα ότι αν δεν βάλεις στο στόχαστρο αυτών που 

οδηγεί σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις και νομοσχέδια που είναι 

κερδοφορία απέναντι στις κοινωνικές ανάγκες, δεν θα έχεις 

κανένα αποτέλεσμα.  

 Και το άλλο ζήτημα που θέλω να θίξω με αφορμή αυτό 

που ειπώθηκε για το επίδομα των 400 ευρώ κα έχω και ένα 

κείμενο να καταθέσω, σε σχέση με αυτό. Καλά αρχικά κατά τη 

γνώμη μου σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε με εκατομμύρια 

να έχουν φύγει σε μεγάλες επιχειρήσεις για τη στήριξη τους 

κτλ, τι να πω; Το να λέμε 400 ευρώ δεν μας ενδιαφέρουνε και 

να λέμε μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη, όχι 400 ευρώ, πολύ 

μεγαλύτερη στήριξη θα έπρεπε να έχουν οι μηχανικοί. Όποιος 

το λέει αυτό σημαίνει ότι δεν έχει, δεν το βιώνει στη ζωή του.  

Και δεν αντιπροσωπεύει και τη μεγάλη μάζα των μηχανικών 

που ζορίζονται σε αυτή τη φάση. Και μάλιστα δεν μπαίνει καν 

από τον κρατικό προϋπολογισμό το 400άρι, αλλά μπαίνει από 

τις τσέπες των ίδιων των μηχανικών, δηλαδή μία κοροϊδία και 

μισή. Απέναντι σε αυτό θα πρέπει να ζητήσουμε επιδόματα 

που να καλύπτουν τις ανάγκες με μια σειρά άλλα μέτρα κι όχι 

τα τετρακόσια ευρώ που είναι αυτά λίγα.  

 Η άλλη πλευρά που μπήκε αφορά το να μην ζητάμε τα 

400 ευρώ αλλά να πούμε για την ανάπτυξη, ξενοδοχεία, το ένα 

το άλλο κτλ. Το ανάπτυξη για ποιον εντάξει το έχω ξαναπεί 

αλλά εντάξει θα  το πω πάλι. Ανάπτυξη με τους μηχανικούς, με 

τα κολέγια, με όλη αυτή την πτώση των δικαιωμάτων προς τα 

κάτω τι θα σημαίνει; Θα σημαίνει ναι έργα, ναι ξενοδοχεία, ναι 

τουρισμός, ναι δεν ξέρω εγώ ΒΟΑΚ, ναι αεροδρόμιο, αλλά με 

δικαιώματα. Άρα είναι μία ανάπτυξη που συμφέρει ένα κομμάτι 

μηχανικών που έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν 

αφορά τη μάζα των μηχανικών τη μεγάλη. Και στον αντίποδα 

το είχα πει και άλλη φορά νομίζω δεν είμαι σίγουρος, αλλά τι 



 Συνεδρίαση 4
η
           22

η ς
  Φεβρουαρίου 2021                      σελίδα   32 

 

αποδεικνύεται από την κρίση; Αυτή που δεν είναι του 

κορωνοϊού, του οικονομικού συστήματος του συγκεκριμένου; 

Αποδεικνύεται ότι όσο κριτήριο της παραγωγής είναι η 

κερδοφορία, θα την πληρώνουμε σε τέτοιες καταστάσεις.  

 Ας πούμε τουρισμός, ενώ η χώρα μας έχει όλα αυτά τα 

καλά είναι ένα πανάκριβο εμπόρευμα. Θα μπορούσαν να 

λειτουργούν τα ξενοδοχεία και δεν υπάρχει ανάπτυξη να το πω 

έτσι τουριστική άμα ήτανε ο – να το πω έτσι – ο εργαζόμενος 

στο σούπερ μάρκετ, ο νοσηλευτής που έχει φτύσει αίμα να 

μπορεί να πάει διακοπές ένα μήνα, θα υπήρχε αυτό το 

πράγμα; Θα είχαν δουλειά περισσότεροι μηχανικοί αν δεν 

έμπαινε η λογική κόστους – οφέλους και άρα δεν έκαναν 

αντιπλημμυρικά έργα γιατί δεν συμφέρει οικονομικά και 

αντιπυρικά; Κάθε χρόνο εδώ πέρα πλημμυρίζει το ίδιο και 

φέτος.  

 Και πολλά άλλα τεχνικά έργα που δεν προτιμούντα ι ενώ 

θα μπορούσαν να φέρουν πολύ μεγάλη κάλυψη αναγκών σε 

θέσεις εργασίας. Δεν προτιμούνται γιατί δεν έχουν το 

αντίστοιχο, την αντίστοιχη κερδοφορία.  Άρα αυτή είναι κατά τη 

γνώμη μας μια λογική που αν προχωρούσε το ΤΕΕ θα 

μπορούσε πράγματι να αποτυπώνει τ ις ανάγκες των 

μηχανικών και του κλάδου, η οποία προφανώς δεν είμαστε σε 

αυτή την τέτοια.  

 Θα βάλω δύο κείμενα κάτω για τα πρακτικά, το ένα 

αφορά τα κολέγια, το άλλο αφορά πώς το λένε, το άλλο ζήτημα 

σε σχέση με τα επιδόματα.  

 Αυτά ήθελα να πω εγώ, ευχαριστώ για το χρόνο σας.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ευχαριστούμε το συνάδελφο 

το Βάγια.  

 Το λόγο στο συνάδελφο τον Ταβερναράκη.  Πέντε λεπτά 

και ο Ταβερναράκης εκπρόσωπος παράταξης.  

 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ :  Καλησπέρα σε όλους και από μένα.  

 Θα ήθελα κι εγώ σε αυτά τα πέντε λεπτά να προσπαθήσω 

να σας δώσω την εικόνα των προσπαθειών που γίνονται μέσα 
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από τη Διοικούσα του Επιμελητηρίου, αλλά και τις καθημερινές 

επαφές και συναντήσεις τις οποίες έχουμε ως Διοικούσα. 

Δηλαδή τις παρεμβάσεις τις οποίες κάνουμε με γνώμονα το 

συμφέρον των μηχανικών, την επικαιρότητα, αλλά και το 

συμφέρον της κοινωνίας.  

 Θα ήθελα να σταθώ στις ενέργειες τις οποίες έχει κάνει 

το ΟΡΕΝ ΤΕΕ όσον αφορά τις εισηγήσεις και τις παρεμβάσεις 

που με δικιές μας επιστολές και εισηγήσεις με εισηγητές από 

την παράταξη μας έχουν πάει στη Διοικούσα. Αρκετά θέματα 

από τα οποία αναφέρθηκε ο Πρόεδρος στην ομιλία του. 

Ενδεικτικά θα σας πω μερικά από τις…, μετά την τελευταία 

Αντιπροσωπεία όπου  (δεν αποδίδεται καθαρά) και σε κάποιες 

επιστολές τις οποίες τις έχετε λάβει στα mail σας που 

στάλθηκαν Υπουργούς, Βουλευτές είτε στον Πρωθυπουργό τον 

ίδιο.  

 Κάποια από αυτά έτσι επιγραμματικά, ήτανε μετά το 

σεισμό της Σάμου, όπου κάναμε μια εκτεταμένη έτσι 

επεξεργασία σε μια συνεχιζόμενη Διοικούσα. Τελικά στείλαμε 

μία επιστολή για  την αντιμετώπιση της στατικότητας των 

ετοιμορρόπων επικίνδυνων κτηρίων, κάτι το οποίο πιστεύουμε 

θα έχει και αποτέλεσμα στη συνέχεια. Για τα πως θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται τα ετοιμόρροπα κτήρια και ιδιαίτερα στο 

Ηράκλειο και το πρόβλημα το οποίο υπάρχε ι στο Ηράκλειο με 

την κατάληψη των κτηρίων. Και το πώς σε συνδυασμό με την 

ταυτότητα των κτηρίων – το οποίο ξεκίνησε – την ηλεκτρονική 

ταυτότητα των κτηρίων το οποίο ξεκίνησε από 1 η/1ου , θα 

μπορέσει σιγά – σιγά όλο αυτό το κτηριακό απόθεμα της 

Κρήτης να μπορέσει να…, και ολόκληρης της Ελλάδας, να 

μπορέσει να έχει τα χαρακτηριστικά εκείνα στα οποία να 

φαίνονται οι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνουνε ή 

γίνονται κατά τη διάρκεια της ζωής ενός κτηρίου, μιας 

υποδομής και δημόσιας υποδομής, ώστε να γνωρίζουμε  την 

ασφάλεια και το επίπεδο της ασφάλειας κάθε κτηριακού 

αποθέματος, όποιο κι αν είναι αυτό.   

 Κάποιες άλλες παρεμβάσεις τις οποίες κάναμε ήτανε αν 

θυμάστε καλά στην προηγούμενη Αντιπροσωπεία έγινε με μία 
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εκτενή συζήτηση για την αξιοποίηση του αεροδρομίου  του 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ και το πώς θα πρέπει το ειδικό χωρικό 

αυτό να μπορέσει να εκπονηθεί και για ποιο λόγο πρέπει να 

εκπονηθεί από το Δήμο Ηρακλείου, αυτά τα συζητήσαμε 

εκτενέστερα την προηγούμενη φορά με δύο πάρα πολύ καλές 

εισηγήσεις που βγήκε τελικά με κάποια επιστολή την οποία 

στείλαμε. Και κάποιες ενέργειες τις οποίες πρέπει να κάνει η 

Διοικούσα./  

 Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της ενέργειας η παράταξη μας 

προώθησε ένα σχέδιο για τη διεύρυνση της διαβούλευσης 

σχετικά με τον χαρακτήρα τον οποίο πρέπει να αποκτήσει 

αυτός ο χώρος της Νέας Αλικαρνασσού, με την εκπόνηση 

αυτού του ειδικού χωρικού σχεδίου, αλλά και του πως θα 

πρέπει αυτή η διαβούλευση, ποιοι θα πρέπει να εμπλακούν και 

πώς θα πρέπει να μπορέσει το Τεχνικό Επιμελητήριο μέσα 

από αυτές τις ενέργειες,  να έχει μία ολοκληρωμένη και 

παρεμβατική διαδικασία.  Προτείναμε λοιπόν τη διοργάνωση 

διαδικτυακών συναντήσεων με Εφορίες και Επιμελητήρια, 

όπου θα γίνεται η ενημέρωση των φορέων και η ανταλλαγή 

απόψεων και ο προβληματισμός, ακόμα και με τους πολίτες 

για αυτή την προέγκριση του Ειδικού Χωρικού. Να γίνει 

διοργάνωση με εκδήλωση όπου τελικά οι πολίτες θα στηρίζουν 

το Δήμο Ηρακλείου πρώτα από όλα ως επισπεύδοντα για το 

Ειδικό Χωρικό. Να μπορέσει να γίνει μια διαδικτυακή 

ενημέρωση με τους μελετητές, αλλά και με συναδέλφους που 

θα έχουν την ειδική επιστημονική γνώση του θέματος.  

 Ένα τρίτο που προτείναμε ήταν η καταγραφή των 

απόψεων των φορέων και των πολιτών που θα πρέπει να γίνει 

με κάποιο ερωτηματολόγιο, το οποίο θα πρέπει να συνταχθεί, 

το οποίο θα είναι δομημένο και θα έχει μία ποσοστιαία 

τουλάχιστον κατανομή 10% της Νέας Αλικαρνασσού και 5% 

των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, του 

Δήμου Ηρακλείου εννοώ. Να γίνει στη συνέχεια η καταγραφή 

των υφιστάμενων ιδιοκτησιών και των επιχειρήσεων, αλλά και 

να γίνει και αποστολή των συμπερασμάτων.  
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Όλο αυτό δόθηκε στην Ειδική Επιτροπή Χωροταξικού για 

επεξεργασία και αυτή την απόφαση πήρε και η Διοικούσα, για 

επεξεργασία μαζί με τους δύο εισηγητές τον κ. Ζαμπετάκη και 

τη Σίτη τη Μαρία, αλλά και τον Γαλετάκη αν  δεν κάνω λάθος 

από τη ΔΚΜ, ώστε να μπορέσουν να διοργανώσουν όλες αυτές 

τις δράσεις, ώστε να έχουμε τελικά ένα αποτέλεσμα.  

Έμεινα σε αυτό το θέμα έτσι λίγο παραπάνω για να σας 

δείξω πώς ένα θέμα μπορούμε να το πιάσουμε και πόσες ώρες 

καταναλώνουμε για ένα  θέμα καθημερινά, για να μπορέσουμε 

τελικά να φτάσουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα.  

Πολλά περισσότερα θέματα στη συνέχεια 

επεξεργαστήκαμε και…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ένα λεπτό ακόμα συνάδελφε.  

 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Ναι, γρήγορα θα προσπαθήσω να σας πω, 

πέρα από τις όποιες άλλες επιστολές στείλαμε για τα επίκαιρα 

θέματα τα οποία ζούμε όλοι καθημερινά με τα νομοσχέδια που 

έρχονται απανωτά το ένα πάνω στο άλλο.  

 Στην πρόσφατη Διοικούσα, μάλιστα και μετά την έναρξη 

της λειτουργίας των μόνιμων επιτροπών, ένα «απαραίτητ ο 

εργαλείο» για το Τεχνικό Επιμελητήριο, για τη Διοικούσα, 

όπου θα μπορέσει να γίνεται ο συγκερασμός και η προώθηση 

θέσεων και απόψεων, ώστε η Διοικούσα να παίρνει αποφάσεις 

και να προωθεί θέματα.  

 Δύο θέματα πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία ως 

παράταξη καταθέσαμε και προωθηθήκανε στις μόνιμες 

επιτροπές είναι η επικαιροποίηση και η συμπλήρωση του 

πίνακα των ελάχιστων αμοιβών. Είχε φτιαχτεί το 2009 από το 

ΤΕΕ/ΤΑΚ, το οποίο είχε μία ευρεία αποδοχή και ενόψει 

μάλιστα και της ηλεκτρονικής ταυτότητας και του 

πιστοποιητικού πληρότητας του ηλεκτρονικού φακέλου και 

πολλών άλλων που έχουν προκύψει στη συνέχεια, να 

μπορέσουν οι συνάδελφοι να έχουν μία βάση, στην οποία θα 

μπορέσει να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα από τη μία 

του επαγγέλματος, αλλά και τη διασφάλιση των αμοιβών, μια 
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και οι ελάχιστες αμοιβές όπου δεν υπάρχουν τέλος πάντων ή 

όπου μπορούν να βγουν, να μπορέσουν να έχουν ένα πινάκιο 

το οποίο να μπορέσουν στους πελάτες τους.  

 Ένα το οποίο και αυτό μεταφέρθηκε στη μόνιμη επιτροπή 

για επεξεργασία και ένα τελευταίο θέμα το οποίο στείλαμε πάλι 

στη μόνιμη επιτροπή Κτηματολογίου, ήτανε για το θέμα το 

οποίο γνωρίζετε όλοι με τους δασικούς χάρτες, όπου με τις 

πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει το ΤΕΕ/ΤΑΚ για να 

δώσουμε οδηγίες στους μηχανικούς και στους πολίτες.  

 Εν τάχει να πω ότι προσπάθησα να σας δώσω σε αυτά τα 

πέντε λεπτά μια εικόνα με τρία, τέσσερα, πέντε θέματα έτσι 

που επέλεξα για να σας παρουσιάσω, νομίζω ότι όλοι 

προσπαθούμε να σας δώσουμε την πληροφόρηση μέσα από τα 

mass mail σε όλα τα μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Θεωρούμε ότι πλέον 

βάσει των συνθηκών των οποίων ζούμε, θεωρώ ότι παράγεται 

ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο από το Τεχνικό Επιμελητήριο, 

πιστεύω σε μία κατεύθυνση στην οποία επικροτείται από την 

πλειονότητα των συναδέλφων και πολλοί άνθρωποι δουλ εύουν 

σε αυτή την κατεύθυνση.  

 Τέλος θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω το Μηνά τον 

Μανιαδή, ο οποίος ήτανε μέλος της Διοικούσας μέχρι 

πρόσφατα, ο οποίος συνεισέφερε τα πλείστα όσα σε πάρα 

πολλές από αυτές τις παρεμβάσεις τις οποίες μιλήσαμε 

προηγουμένως, αλλά και σε πολλές άλλες τις οποίες…, στα 

νομοσχέδια ειδικά τα οποία κάναμε τις όποιες παρεμβάσεις 

είτε για τον 4412 είτε για την πολεοδομική νομοθεσία. Αλλά 

του εύχομαι τα καλύτερα και εύχομαι βέβαια να συνεχίσει στην 

Αντιπροσωπεία μαζί μας και εύχομαι και τα καλύτερα και μια 

ανάλογη θητεία και στον Άρη τον Τσεκούρα.  

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και επιφυλάσσομαι αργότερα 

για τα υπόλοιπα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Δεν υπάρχει αργότερα 

συνάδελφε, αυτή τη στιγμή τελειώνει η τοποθέτησή σου.  

 Ο συνάδελφος ο Κλάδος, λιγότερο χρόνο Γιάννη από 

τους υπόλοιπους αν μπορείς.  
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ΚΛΑΔΟΣ : Ναι, καλησπέρα και από μένα.  

 Δυο λόγια θα πω για το θέμα των κολεγίων και 

γενικότερα για το ζήτημα, έχουμε καταθέσει και το ψήφισμα. 

Σαφώς όμως όπως είπαν και οι προηγούμενοι η ιστορία δεν 

έρχεται τώρα πρόσφατα, το ξεκίνησε προσφάτως από την 

Κοινοτική Οδηγία 2005 η οποία ουσιαστικά έγινε εθνικό 

νομοθέτημα με το ΠΔ του 2010, ΠΔ 38/2010. Ουσιαστικά 

δηλαδή εκεί μπήκε πρώτη φορά το θέμα της αναγνώρισης των 

επαγγελματικών προσόντων. Από τότε μεσολάβησαν πολλές 

νομοθετικές ρυθμίσεις. Ουσιαστικά και με την πλέον πρόσφατη 

και την τελευταία πριν από αυτό το νόμο της Καραμέως ήτανε 

το ’18 το ΠΔ. Όλα αυτά κινιόντουσαν στη συγκεκριμένη 

κατεύθυνση όπως είπαν και προηγουμένως, μιας διαβάθμισης, 

μιας κατηγοριοποίησης κάθετης ουσιαστικά των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων και των τίτλων σπουδών οι 

οποίοι είναι δυο διαφορετικοί άξονες.  Την ισοτίμηση στον 

τίτλο σπουδών την έκανε το ΔΕΑΤΑΠ και το ΔΙΚΑΤΣΑ. Τα 

επαγγελματικά δικαιώματα ουσιαστικά έχει αναλάβει το ΣΑΕΠ 

που  λεγότανε προηγουμένως, το Συμβούλιο Αναγνώρισης 

Επαγγελματικών Προσόντων νομίζω και τώρα είναι αυτή η 

επιτροπή που έχει φέρει ο τελευταίος νόμος η ΑΤΕΕΝ. Ένα 

Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του 

Υπουργείου Παιδείας.   Προφανώς δηλαδή είναι ευρωπαϊκές 

οδηγίες και μάλιστα όλες και οι προηγούμενες Κυβέρνησης 

φέρνανε ουσιαστικά τους νόμους αυτούς. Ήταν λίγο στη λογική 

δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, είναι απέξω οι οδηγίες, μας το 

λένε οι Κοινοτικές.   

 Το τραγικό που είναι το τελευταίο που φέρνει ουσιαστικά 

αυτός ο νόμος, η τροπολογία μάλλον που κατατέθηκε την 

τελευταία στιγμή στο νόμο, αφορά και τον τρόπο, δηλαδή τη 

μεγάλη διευκόλυνση, την σούπερ ευέλικτη διαδικασία 

αναγνώρισης ας πούμε της επαγγελματικής ισοδυναμίας 

πτυχίων και κολλεγίων και ξένων πανεπιστημίων μέσω του 

ΑΤΕΕΝ που είπαμε. Δηλαδή τυχαία μη αναγνωρισμένα 

ακαδημαϊκά από το Σύνταγμα το ελληνικό, ιδιωτικών 
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ιδρυμάτων σε σύμπραξη με ξένα ιδρύματα, να αποκτήσουν 

ισότιμα επαγγελματική δικαιώματα με τους αποφοίτους ας 

πούμε στο δικό μας χώρο, το χώρο των Πολυτεχνείων. Μια 

προτροπή, μια μάλλον άμεση απαίτηση από το Τεχνικό 

Επιμελητήριο σε διάστημα ενός μήνα από την κατάθεση της 

αίτησης να αναγνωρίσει τα δικαιώματα στον αιτούντα.  

 Προφανώς με το ψήφισμα που φέρνουμε και με τις 

κινητοποιήσεις που προτρέπουμε το Επιμελητήριο κι όλους να 

πράξουν, είναι μια πρώτη ας πούμε και τελευταία, μια ύστατη 

γραμμή άμυνας στο συγκεκριμένο. Δεν θα λυθεί το θέμα, αν 

θέλετε και την προσωπική μου άποψη προφανώς άμα θέλετε 

να απαντήσετε σε αυτό, αν θέλουμε να απαντήσουμε, είναι ένα 

ζήτημα καταρχάς ας πούμε της αναγκαιότητας και της 

υποχρεωτικότητας ενσωμάτωσης όλων των ευρωπαϊκών 

Κοινοτικών οδηγιών, στην ελληνική πραγματικότητα, ακόμα και 

σε κομμάτια που έρχονται σε αντίθεση, σαφή αντίθεση με το 

ελληνικό Σύνταγμα, όπως είναι ξέρω εγώ το άρθρο 16.  

 Ένα παραπάνω που αφορά το συγκεκριμένο, τη 

συγκεκριμένη συγκυρία τη χρονική και τη στάση του 

Υπουργείου, του Υπουργείου Παιδείας, είναι που βλέπουμε και 

είδαμε και σήμερα, είδαμε όλες τις τελευταίες νομοθετικές 

ρυθμίσεις. Είπε και ο συνάδελφος ο Βάγιας που αφορούν ας 

πούμε τη δημόσια εκπαίδευση και την εκπαίδευση γενικότερα, 

το έχουμε ξαναπεί και στη Διοικούσα και στην Αντιπροσωπεία, 

μια φράση δηλαδή πλήρους εξυπηρέτησης των ιδιωτικών 

συμφερόντων και των ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα της 

εκπαίδευσης και διευκόλυνσης αυτών, με ταυτόχρονη 

υποβάθμιση του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης των 

Δημοσίων Ιδρυμάτων και την πίεση εν τέλει που ασκούνε σε 

αυτά, για να λειτουργήσουν με όρους ιδιωτικοοικονομικούς και 

αυτά για να μπορέσουν ας πούμε να ανταγωνιστούνε σε όλα τα 

επίπεδα. Σε επίπεδα προγραμμάτων σπουδών, σε επίπεδα 

διδάκτρων, σε επίπεδα μισθών αυτών που δουλεύουν εκεί 

πέρα. Μαζί με αυτό χέρι – χέρι πάει και όλη η αναδιάρθρωση 

που μπήκε και στο λειτουργικό κομμάτι, στο κομμάτι ας πούμε 

της καταστολής, στο κομμάτι είδαμε της πανεπιστημιακής 
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αστυνομίας που θεσμοθετείται πλέον. Είδαμε και πριν 

θεσμοθετηθεί αυτό, πήραμε γραμμή σήμερα από την αύρα της 

δημοκρατίας που μπήκε στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης 

σήμερα στο ΑΠΘ, όπου μπήκαν  δυνάμεις καταστολής σε μία 

συμβολική κινητοποίηση κατάληψης. Σήμερα έγινε από 

συλλόγους φοιτητών, των ηλεκτρολόγων πάνω, δυο – τρεις 

σύλλογοι ήτανε. Μιλάμε για προσαγωγές, τραυματισμούς, 

χημικά, μέσα στην Πρυτανεία. Πράγματα αδιανόητα πριν από 

λίγα χρόνια. Δεν μιλάμε δηλαδή για εξωπανεπιστημιακά 

στοιχεία ή παραβατικά άτομα που εκμεταλλεύτηκαν το άσυλο 

το πανεπιστημιακό. Μιλάμε για φοιτητές που υλοποιούσαν 

αποφάσεις των συλλόγων τους.  

Το βλέπουμε να έρχεται, μία είναι η κατεύθυνση, το τι 

εξυπηρετεί, είναι μια μεγάλη γκάμα και σηκώνει μία κουβέντα, 

μπορεί να γίνει…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ένα λεπτό Γιάννη ακόμα, 

εντάξει;  

 

ΚΛΑΔΟΣ :  Τελειώνω, τελειώνω Πρόεδρε.  

 Απλά αυτά που βλέπουμε σε διάφορους τομείς μας 

εντείνουν την ανησυχία μας και μάλλον και η αντίδραση που 

θα βλέπουμε και που θα τη δούμε στο μέλλον θα προμηνύει 

έτσι μία δύσκολη κατάσταση, δύσκολη, ιδιαίτερη θα έλεγα, δεν 

θα πω δύσκολη ή εύκολη. Μια ιδιαίτερη. Αντίδραση θα 

υπάρξει, ελπίζω τουλάχιστον, ευελπιστώ να υπάρξει από 

όλους.  

 Ευχαριστώ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ευχαριστούμε το συνάδελφο 

τον Κλάδο.  

 Δευτερολογία του Προέδρου της Διοικούσας και 

αφήνουμε στο τέλος το θέμα που έθεσε η συναδέλφισσα η 

Βρέντζου για την Αντιπροσωπεία.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Ευχαριστώ Πρόεδρε.  
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 Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι είναι κρίμα τώρα αυτό που 

έγινε προ ολίγου για τη σειρά. Εγώ καταρχήν δεν είδα και ποια 

ήτανε η σειρά, αλλά να μην τοποθετηθεί ο Αντώνης ο 

Μαυρογιάννης. Δηλαδή Αντώνη θεωρώ ότι θα έπρεπε να 

τοποθετηθείς, Πρόεδρε δεν κάνω κάποια μομφή προς το 

Προεδρείο προς Θεού! Εσείς ξέρετε να τηρείτε τη διαδικασία, 

αλλά να μην βρίσκουμε αφορμές για να μην τοποθετούμαστε, 

είναι κρίμα. Εγώ θα ήθελα τέλος πάντων να τον ακούσω τον 

Αντώνη.  

 Λοιπόν πάμε στα θέματα.  

 Να ξεκινήσω από την  Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και 

το ζήτημα του διαγωνισμού για να στελεχωθεί με ένα 

διπλωματούχο μηχανικό. Ο τελευταίος ο οποίος θα απέτρεπε 

να ενισχυθεί η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου είμαι εγώ και 

έχω τη συμπαράσταση και της Διοικούσας, της πλειοψηφίας 

της Διοικούσας Επιτροπής. Έχουμε μάλιστα την τύχη να 

έχουμε εδώ στην Αντιπροσωπεία μαζί μας συναδέλφους που 

είτε σήμερα υπηρετούν σε αυτό το κτήριο είτε παλιότερα έχουν 

υπηρετήσει. Όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες 

συναναστρεφόμαστε με αυτή την υπηρεσία γνωρίζουμε τη 

διάλυση η οποία υπάρχει σε αυτή την υπηρεσία. Αν γνωρίζετε 

πόσοι διπλωματούχοι μηχανικοί και συνολικά μηχανικοί κυρίως 

για διπλωματούχους μιλάμε τώρα, ήταν πριν δέκα χρόνια, 

δώδεκα και πόσοι είναι σήμερα, δεν θα πιστεύετε την αλλαγή.  

 Η τοποθέτησή μου, τη συνδέω με τον κανονισμό της 

Περιφέρειας, διότι ήμουν προσκεκλημένος στο Περιφερειακό 

Συμβούλιο και το δεύτερο θέμα το οποίο έθιξα μετά το ζήτημα 

του προβαδίσματος, είπα ότι είναι αδιανόητο να μην ενισχύεται 

η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου σε διπλωματούχους 

μηχανικούς ή να μην ενισχύεται περισσότερο. Είναι μία 

κατάσταση τραγική.  

 Πριν στείλει ο Κώστας ο Μπάκιντας την επιστολή, είχα 

επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο έτσι ας το πούμε υπάλληλο 

εκεί για το θέμα της προκήρυξης, κυρίως για το θέμα του 

οικονομικού αντικειμένου και με διαβεβαίωσε ότι αυτό είναι 

κάτι που προβλέπεται από το νόμο κι ότι δεν είναι σε καμία 
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περίπτωση αυτή η αμοιβή η οποία θα ληφθεί. Για όποιον έχει 

περιέργεια κι αν είναι λογικό το ζήτημα της αμοιβής, βεβαίως 

να τα κουβεντιάσουμε αργότερα. Εγώ το κρίνω τέλος πάντων 

λογικό, όπως κρίνω και λογική την ανάγκη της υπηρεσίας να 

ενισχυθεί άμεσα με μία συνάδελφο η οποία έχει υπηρετήσει 

εκεί και γνωρίζει το αντικείμενο και πιστέψτε με ξέρω πολύ 

καλά πόσο δύσκολο είναι να βρεις συναδέλφους να ενισχυθείς 

είτε είσαι ιδιώτης είτε δημόσιο. Όταν λέω να ενισχυθείς εννοώ 

να παράξουν το επιθυμητό αντικείμενο.  

 Δεν είναι μια διαδικασία την οποία στηρίζω, να μην 

παρεξηγηθώ, εξήγησα και στη Διοικούσα Επιτροπή, ότι αν 

ήταν μια όμοια διαδικασία σε μια στελεχωμένη υπηρεσία θα 

ήμουν κάθετα αντίθετος. Είναι σε μια υπηρεσία η οποία 

ρημάζει πραγματικά.  

 Τώρα, να πάω στο θέμα, επειδή θίχθηκε προχθές στη 

Διοικούσα της συναισθηματικής ας πούμε φόρτισης. Προφανώς  

έχω σύνθεση με το Νομό Λασιθίου, αλλά δεν είναι αυτός ο 

λόγος και ένα επιχείρημα για το αν έχω  σύνδεση ή όχι θα το 

σχετίσω με το άλλο θέμα που ακούστηκε, το αν διαβάζουμε ή 

δεν διαβάζουμε τις προκηρύξεις.  Η μόνη προκήρυξη η οποία 

έχουμε επιστρέψει ή τουλάχιστον μία για την οποία είμαι 

σίγουρος ότι έχουμε επιστρέψει, είναι μία η οποία ήρθε από το 

Νομό Λασιθίου. Για να καταρρίψω τα θέματα της σύνδεσης.  

 Με κάλεσε ο συνάδελφος ο οποίος είναι πολιτικός 

προϊστάμενος, τυχαίνει δηλαδή να είναι συνάδελφος και είναι 

Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας, 

αναρωτώμενος εάν ο Λασιθιώτης Πρόεδρος κάνει πόλεμο 

στους Λασιθιώτες που θέλουν να προχωρήσουν την ανάπτυξη 

του τόπου τους και εξήγησα όσο πιο περιγραφικά και 

αντικειμενικά μπορούσα, ότι δεν είναι πόλεμος αλλά είναι 

προάσπιση της διαδικασίας και προστασία και τους δικού τους 

ρόλου. Αποσύρθηκε λοιπόν, διορθώθηκε και ήρθε πίσω η 

προκήρυξη του Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας.  

 Τώρα, για να κλείσω και το θέμα του Νομού Λασιθίου 

που είναι μια τεράστια πληγή η Περιφερειακή Ενότητα 

Λασιθίου, να τονίσω ότι στη συνεδρίαση και γραπτώς με e-
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mail πριν τη συνεδρίαση και στη συνεδρίαση ζήτησα να 

συντάξουμε μία επιστολή ενίσχυσης της τεχνικής υπηρεσίας 

της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, χωρίς έστω και ένα 

μέλος να πει ναι ή να πει ναι…, να συμφωνήσει τέλος πάντων 

για να συντάξουμε μία τέτοια επιστολή.  Ποιος τέλος πάντων 

έχει το μεράκι ας το πούμε έτσι να ενισχυθεί η Περιφερειακή 

Ενότητα Λασιθίου.  

 Στο θέμα της επιστολής του covid την οποία δεν 

εισηγήθηκα, έχουμε μπροστά μας, δεν εισηγήθηκα αλλά 

ψήφισα, έχουμε πεδίο δόξης λαμπρό και αν θέλετε ας μπει 

θέμα να συζητηθεί στην αποψινή συνεδρίαση να δούμε τι 

μέτρα προτείνει ο καθένας έτσι; Πάντως δεν καταγράφησαν 

κάποια άλλα μέτρα να προταθούν και είπα πριν να μην 

παρεξηγηθώ, φαίνεται ότι παρεξηγήθηκα από το συνάδελφο το 

Βάγια. Να πω λοιπόν προσωπικά όταν συζήτησα με τον 

Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας το Γιώργο το 

Στασινό τι είπα, ότι εγώ δεν δέχομαι καμία διαδικασία 

κριτηρίων των μηχανικών με δικά μας χρήματα, γιατί όπως 

σωστά είπε ο συνάδελφος είναι χρήματα τα οποία έχουν 

συνεισφέρει αυτά που μοιράζονται κι  όχι από τα υπόλοιπα 

όπως κανονικά θα έπρεπε. Θα έπρεπε κανονικά να μπουν σε 

όλα τα ΑΦΜ των ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών που 

είναι εύκολο να συλλεχθούν από το Τεχνικό Επιμελητήριο. 

Αυτή είναι η δική μου πρόταση. Στο αν τέλος πάντων 

τοποθετούμαι προς αυτή την Κυβέρνηση, άσχετα εάν 

θεωρητικώς πρόσκειμαι εκεί, εάν τοποθετούμαι θετικά ή 

αρνητικά δεν νομίζω να έχει υπάρξει Πρόεδρος στην ιστορία 

του ΤΕΕ/ΤΑΚ ο οποίος να είναι θεωρητικός στην παράταξη την 

οποία κυβερνά, ο οποίος να έχει τοποθετηθεί με τόσο 

έντονους χαρακτηρισμούς δημοσίως κατά Υπουργών και κατά 

Κυβέρνησης. Όπως και πριν από λίγο εδώ που η συνεδρίαση 

καταγράφεται και είπα ότι είναι ντροπή αυτή η διαδικασία η 

οποία γίνεται με τα 400 ευρώ.  

 Τώρα, όσον αφορά κάτι που ακούστηκε ότι δεν μας 

ακούνε, ε, ναι σε γενικές γραμμές δεν μας ακούνε, ούτε οι 

προηγούμενοι μας άκουγαν, ούτε οι προ -προηγούμενοι, αλλά 
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αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αγωνιζόμαστε σκληρά κι ότι δεν 

θα υπάρχει η παρέμβασή μας με συνεχή και έντονο τρόπο και 

όπως σας έχω πει και σε προηγούμενη συνεδρίαση, δουλεύω 

προσωπικά πάρα πολύ πάνω σε αυτό, όχι μόνο σε αυτά που 

βλέπετε αλλά και με τηλεφωνήματα και πρέπει να πούμε ότι 

ήταν μια μεγάλη επιτυχία και όσοι ασχολούνται με οικοδομικές 

άδειες θεωρώ ότι το κατανοούν, η διαφορά του νομοσχεδίου 

του Αυγούστου, με αυτό που τελικά ψηφίστηκε. Δηλαδή τι 

εννοώ; Ότι η εκτός σχεδίου δόμηση χονδρικά μιλάμε, άσχετα 

αν κρίνουμε…, δεν κρίνω τώρα αν καλώς υπάρχει ή κακώς 

υπάρχει, κρίναμε τον τρόπο με τον οποίο θα γινόταν η αλλαγή. 

Η εκτός σχεδίου δόμηση θεωρώ ότι περιορίζεται κατά 10% 

περίπου, ενώ με το νομοσχέδιο του καλοκαιριού περιορίζονταν 

κατά 90% περίπου.   

 Άρα η παρέμβαση και δεν εννοώ μόνο τη δική μας, δεν 

θέλω να περιαυτολογώ, αλλά ότι πρέπει να γίνεται έντονη 

προσπάθεια και γίνεται σε όλα τα ζητήματα, έφερε κάποιο 

αποτέλεσμα.  

 Το αν εφαρμόζουμε έτσι δημοκρατικές διαδικασίες στο 

ΤΕΕ/ΤΑΚ δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σχολιαστεί παραπάνω 

από κάποια δευτερόλεπτα. Η Διοικούσα Επιτροπή 

ενημερώνεται σχεδόν αυτόματα, να μην πω αυτόματα, αλλά 

τέλος πάντων χωρίς καμία παρέμβαση δική μου για όλα τα 

θέματα από την υπηρεσία του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Είναι από την αρχή 

της θητείας ενημερώνεται για το σύνολο των θεμάτων που 

φτάνουν στο e-mail και για πολλά, ίσως όχι για όλα, αλλά για 

πολλά που φτάνουν στο τηλέφωνο μου, γιατί τυχαίνε ι κάποια 

αν είναι τηλεφωνικώς να μην είναι εύκολο να προωθηθούν, 

όμως υπάρχει ενημέρωση, υπάρχουν δημοκρατικές 

διαδικασίες, είναι δηλαδή τέλος πάντων να μην σχολιάσουμε 

περισσότερο αν τηρούνται οι δημοκρατικές διαδικασίες.  

 Θέλω να πιστεύω Πρόεδρε ότι κάλυψα τα ζητήματα. Για 

ένα ζήτημα που ανέφερε ο Κώστας ο Μπάκιντας για το ότι ο 

Αντιπρόεδρος φρόντισε μία προκήρυξη. Να ξέρετε ότι μίλησα 

κι εγώ προσωπικά ο ίδιος τότε με το Διευθυντή τον Γιώργο το 

Φουρναράκη, τώρα τι από όλα αυτά έφερε το καλό 
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αποτέλεσμα, για μένα η συστράτευση των δυνάμεων φέρνει 

πάντοτε το καλύτερο αποτέλεσμα.  

 Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και είμαι στη διάθεσή σας για 

οτιδήποτε άλλο.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ευχαριστώ τον Πρόεδρο.

  

 Με τη δευτερολογία του τελειώνει και το δεύτερο θέμα, 

παρότι είχε ζητήσει το λόγο ο κ. Αγαπάκης δεν μπορώ να του 

τον δώσω γιατί ήτανε εκτός διαδικασίας.  

 Μένει να συζητήσουμε λίγο ένα θέμα που έβαλε η 

συνάδελφος η Βρέντζου για το χρόνο των συνεδριάσεων που 

το αναβάλαμε για αυτή τη στιγμή, για το τέλος της διαδικασία ς 

του δεύτερου θέματος.  

 Εγώ εδώ θέλω να πω κάτι προσωπικά. Το λάθος στη 

συγκεκριμένη, στη σημερινή, όχι το λάθος, θέλω να το θέσω 

κάπως κομψά. Η συνεδρίαση μπήκε σήμερα Δευτέρα γιατί εγώ 

νόμιζα ότι η συνάδελφος την προηγούμενη φορά που είχε γίνει 

πάλι ένα  τέτοιο θέμα, μου είχε μείνει στο μυαλό η εντύπωση 

ότι είχε ζητήσει να γίνει Δευτέρα. Δικιά μου η παρανόηση, 

δικιά μου και από εδώ και πέρα τώρα το προχωράμε τώρα σαν 

θέμα, το συζητήσαμε εδώ με τα παιδιά από το Προεδρείο, δική 

μας αντίρρηση δεν υπάρχει ως προς την Τετάρτη. Δεν υπάρχει 

βέβαια και η λογική να ορίσουμε ένα σταθερό χρόνο 

συνεδριάσεων, αν δεν έχει όμως αντίρρηση το Σώμα και η 

αντίρρηση θα εκφραστεί με το να σηκώσετε το χέρι σας, η 

αντίρρηση θα εκφραστεί με το να σηκώσετε το χέρι σας όχι η 

συμφωνία, τουλάχιστον οι επόμενες συνεδριάσεις να 

ακολουθήσουμε τη λογική της Τετάρτης. Και πάλι αναφέρω ότι 

η σημερινή είναι δικιά μου παρανόηση ως προς κάτι που 

συζητήθηκε την προηγούμενη φορά στην Αντιπροσωπεία.  

 Δεν βλέπω να υπάρχει αντίρρηση, οπότε τουλάχισ τον για 

τις επόμενες Αντιπροσωπείες και όσο είναι δυνατόν, θα το 

κάνουμε, θα προσπαθήσουμε να είναι Τετάρτες.   
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ΘΕΜΑ 3ο 

 

Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Συνεχίζουμε λίγο τώρα, 3ο 

θέμα, 3ο θέμα στις συνεδριάσεις ε ίναι ο Έλεγχος –  Ερωτήσεις 

– Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε. . 

 Στην πραγματικότητα αυτό έγινε στο προηγούμενο, με 

κάποιο τρόπο ένας έλεγχος στο προηγούμενο θέμα, δεν 

μπορεί να συζητηθεί όμως κάτι παραπάνω εδώ, γιατί αυτές 

έπρεπε να είναι κατατεθειμένες από πριν στο Προεδρείο, 

πάντα έτσι γίνεται αυτή η ιστορία.  

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΜΑΚ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Μπαίνει λοιπόν το θέμα του 

ψηφίσματος που έστειλε ο συνάδελφος ο Κλάδος, ψήφισμα 

ΑΜΑΚ, για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων  για 

επαγγελματικής ισοδυναμίας.  

 Εδώ θέλω να σας διαβάσω τον κανονισμό για να 

συνεννοηθούμε για τη διαδικασία.   

 Άρθρο 4  

 Ημερήσια διάταξη  

 Με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων και χωρίς 

συζήτηση η Αντιπροσωπεία μπορεί στην αρχή της 

συνεδρίασης της να δεχθεί για συζήτηση θέμα που δεν 

αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη και να προτάξει τη 

συζήτηση του  μετά από γραπτή πρόταση μέλους της. Αυτό 

μπορεί να αποφασιστεί και σε οποιοδήποτε σημείο της 

διαδικασίας μεταξύ δύο θεμάτων, αλλά με ομοφωνία.  

 Όπως αναφέρθηκε θεωρήσαμε ότι υπήρχε η κατάθεση 

του ψηφίσματος στην  αρχή της διαδικασίας. Άρα εδώ μπαίνει, 

εισάγεται στο θέμα για έγκριση η συζήτηση ενός θέματος 

ημερήσιας διάταξης. Για να εγκριθεί και να προχωρήσουμε στη 

συζήτηση, δεν θα συζητήσουμε αυτή τη στιγμή το ψήφισμα 

αλλά θα δούμε πως θα γίνει η διαδικασία, για να 
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προχωρήσουμε λοιπόν στη συζήτηση του θέματος, θα 

ζητήσουμε την ψηφοφορία των παρόντων, για να δούμε αν 

υπάρχει η πλειοψηφία των 3/5 που να μπορέσει να μπει το 

θέμα μετά και να συζητηθεί κανονικά.  

 Η ψηφοφορία θα γίνει καταρχήν, θα ψηφίσουμε  όσοι είναι 

υπέρ με το raise hand και όσοι δεν μπορούνε παρακαλώ  να το 

στείλουν με μήνυμα. Θα μείνει για ένα λεπτό ανοιχτό το 

σύστημα για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε ακριβώς τις 

ψήφους και μετά θα κλείσει και θα πάμε για το κατά και τα 

λευκά.  

 Κλείνουμε τα μικρόφωνα ολονών και ο Μπάκιντας ο 

Κώστας επί της διαδικασίας Κώστα;  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Όχι ψηφίζω απλά.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι Κώστα περίμενε.  

 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Μισό λεπτό να σε ρωτήσω κάτι; Δεν θα 

πρέπει να γίνει μία…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Επί της διαδικασίας ο κ. 

Ταβερναράκης.  

 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ :  …επί της διαδικασίας, ωραία σήκωσε το 

χέρι, έχει σηκώσει και ο Μαυρογιάννης, μιλάς πρώτος και μετά 

ο Αντώνης ο Μαυρογιάννης επί της διαδικασίας, ευχαριστώ.  

 Ταβερναράκη ένα λεπτό για τη διαδικασία και μετά ο 

Αντώνης ο Μαυρογιάννης.  

 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ :  Έχω μία ένσταση όσον αφορά τη 

διαδικασία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το δέχεται ότι 

κατατέθηκε πριν, παρόλο που δεν έχω κανένα πρόβλημα να 

συζητήσουμε οτιδήποτε. Απλά να καταθέσω ότι θεωρώ ότι 

είναι ένα θέμα το οποίο  έχει βγει ήδη ένα ψήφισμα από το 

Τεχνικό Επιμελητήριο…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αυτό συνάδελφε Γιώργο στην 

τοποθέτηση.  

 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Πρόεδρε ένα δευτερόλεπτο.  

 Και θεωρώ ότι έχει βγει ένα ψήφισμα από τη Διοικούσα 

του Τεχνικού Επιμελητηρίου με την πλειοψηφία των δύο 

παρατάξεων, απλά για να ενημερώσω έτσι; Ότι είναι ένα 

σχετικό ψήφισμα το οποίο ουσιαστικά…, απλώς ήτανε το 

ψήφισμα το οποίο έδωσε και το Τεχνικό Επιμελητήριο, δεν 

θεωρώ απαραίτητο αυτή τη στιγμή να τεθεί ξανά θέμα, παρόλο 

που για μένα είναι εκτός ημερησίας. Μπορεί να είναι εκτός 

ημερησίας διάταξης, αλλά έπρεπε να κατατεθεί πριν από την 

έναρξη της Αντιπροσωπείας. Εξάλλου η ημερομηνία του 

μηνύματος είναι πάνω από δύο μήνες έτσι;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ευχαριστώ.  

 Ο Αντώνης ο Μαυρογιάννης.  

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ :  Λοιπόν να μιλήσω, χαίρομαι που την 

εργολαβία την ανέλαβε ο Ταβερναράκης να μην μπει καν για 

συζήτηση. Όλοι φανταζόμαστε το διαβάσαμε για το 

συγκεκριμένο λόγο που μπήκε. Κάτι στη διαδικασία θα ήθελα 

να δω. Θα ήθελα οι ψήφοι να καταμετρηθούν. Πρόσεξα 

Πρόεδρε ότι πριν στην αρχή θα ήταν 26 άτομα έκανες μισή 

ώρα για να μετρήσεις ότι είμαστε 26. Θα ήθελα πάρα πολύ 

στην καταμέτρηση να γίνει σωστά.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αυτό είπα Αντώνη, γι ’  αυτό 

είπα να μείνει για ένα λεπτό ανοιχτό χωρίς να κάνουμ ε κάτι.  

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Όχι όπως την προηγούμενη φορά που 

μετρήθηκε σε ένα λεπτό η διαφορά των δύο ψήφων, μην 

επαναληφθεί αυτό.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Καλώς, εντάξει, τέλειωσες;  
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 Μαμουλάκη Ελένη για διαδικασία Ελένη; Η Κα 

Μαμουλάκη για τη διαδικασία είνα ι; Φαντάζομαι ότι δεν είναι 

για τη διαδικασία.  

 Απάντηση και στους δύο συναδέλφους, στο συνάδελφο 

τον Ταβερναράκη. Το κείμενο ήρθε με την έναρξη της 

διαδικασίας, θεωρείται λοιπόν ότι υπήρχε στο Προεδρείο, το 

Προεδρείο ζήτησε από τους συναδέλφους και σας το  

διανείμανε, άρα είναι κανονικότατη η διαδικασία που πάμε 

βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 4, θέλουμε τα 3/5 των 

παρόντων. Έτσι και αλλιώς συνάδελφε Ταβερναράκη και μετά 

να ερχότανε απλά θα θέλαμε την πλειοψηφία των παρόντων, 

δεν μπορεί να μην συζητηθεί κάτι αφού ήρθε στο θέμα, αφού 

ήρθε στη συνεδίαση.  

 Για το συνάδελφο το Μαυρογιάννη, κάνει λάθος και την 

προηγούμενη φορά μια χαρά μετρηθήκανε όλα, όπως και τώρα 

θα μετρηθούνε με αυτόν τον τρόπο αν σταματήσετε να 

παίρνετε και τηλέφωνα εδώ αυτή τη στιγμή θα μπορέσουμε να 

ξεκινήσουμε τη διαδικασία.  

 Ξεκινάνε υπέρ του να μπει θέμα εκτός ημερήσιας 

διάταξης το θέμα που έχει βάλει η ΑΜΑΚ για την αναγνώριση 

επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας, 

το ψήφισμα που έχει καταθέσει. Για ένα λεπτό θα μείνει 

ανοιχτό το ψήφισμα με το raise hand. 

 Έχουμε και την Κα Ανδριοπούλου θα μετρήσει υπέρ, μας 

το έστειλε σε μήνυμα.  

 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20 για μετρήστε κι εσείς τα 

χεράκια, 19 είναι τα χεράκια και είναι και ο Βαρδουλάκης και η 

Ανδριοπούλου. Ο Βαρδουλάκης έχει σηκώσει το χεράκι;  

 

ΛΥΔΑΚΗ : Ο Βαρδουλάκης το έχει γράψει εδώ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Άρα εγώ γιατί έχω 19; 4, 6, 

8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20. 

 

ΛΥΔΑΚΗ :  21 πρέπει να είναι.  
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ΜΕΛΟΣ :  21 με την Ανδριοπούλου.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Λοιπόν 21 είναι οι ψήφοι 

υπέρ της ένταξης του θέματος για συζήτηση, είναι 19 οι οποίοι 

βλέπετε στην οθόνη σας όσοι μπορείτε να δείτε με τα raise 

hand και οι συνάδελφοι Ανδριοπούλου και Βαρδουλάκης.  

 Οπότε δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε τη διαδικασία γιατί 

θα έπρεπε για να συζητηθεί, εφόσον είμαστε 51 άτομα, θα 

έπρεπε τα 3/5 να είναι 29, δεν σχηματίζεται η απαραίτητη 

πλειοψηφία. Κρίνεται σκόπιμο να συνεχίσω τη διαδικασία;  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Απλή πλειοψηφία δεν χρειάζεται Πρόεδρε;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, όχι Κώστα να το 

ξαναδιαβάσω.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Όταν μπει πριν από τη συνεδρίαση θέλει απλή 

πλειοψηφία, όταν μπει μετά θέλει ομοφωνία.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι Κώστα, Κώστα, ακούμε.  

 Άρθρο 4  

 Ημερήσια διάταξη  

 Παράγραφος 4  

 Με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων και χωρίς 

συζήτηση η Αντιπροσωπεία μπορεί στην αρχή της 

συνεδρίασης να δεχθεί για συζήτηση θέμα που δεν 

αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Δεν μιλάμε για θέμα, για τα ψηφίσματα πρέπει 

να βρεις Πρόεδρε.  

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Εξάλλου ποιοι είναι παρόντες, εγώ βλέπω 

σκοτεινές οθόνες.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  51 είναι.  
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Πλειοψηφία είναι πριν και μετά είναι ομοφωνία.  

Τουλάχιστον έτσι είναι στην Κεντρική Αντιπροσωπεία.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Περίμενε να το ξαναδώ λίγο, 

δώστε μου ένα λεπτό. Έτσι κι αλλιώς τότε  αν είναι τότε να 

συνεχίσουμε την ψηφοφορία, γιατί μπορεί να κάνω και λάθος.  

 Κατεβάζουμε τα χέρια, όσοι είναι κατά της συζήτησης 

ψηφίζουνε τώρα.  

 

ΜΑΡΑΚΗ : Κ. Σχινά εγώ δεν έχω raise hand το έγραψα, 

έφτασε;  

 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ : Πρόεδρε, Πρόεδρε με ακούς;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αν θέλεις κάτι Μηνά γραπτό 

όχι εδώ.  

 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ : Ήμουν εκτός διαδικτύου, τώρα ξανασυνδέθηκα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ωραία, ψηφίζουμε για το 

θέμα αν θα πρέπει να μπει σε εκτός ημερήσιας διάταξης για 

συζήτηση το ψήφισμα της ΑΜΑΚ με το raise hand ή αλλιώς 

δήλωσε το.  

 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ : Εντάξει το δηλώνω γραπτά.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Αυτή τη στιγμή είναι 22 οι 

ψήφοι κατά, με 18 που φαίνονται στην οθόνη με το raise hand 

και Μαράκη, Μαρνέλος, Μανιαδής, Μαυροπούλου και 20 τώρα 

στην οθόνη, άρα έγιναν 24  οι ψήφοι.  

 Έτσι κι αλλιώς λοιπόν τελειώνει η ψηφορία…  

 

ΣΠΑΝΑΚΗΣ :  5 γραπτά.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : 5 Κουμπενάκης, τώρα μπήκε, 

γι ’  αυτό και 29 από ό,τι βλέπετε, άρα 25.  
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ΛΥΔΑΚΗ : Κουμπενάκης, Μαυροπούλο, Μανιαδής, Μαρνέλος, 

Μαράκη.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αυτοί είναι οι πέντε εκτός και 

εδώ είναι; Πάμε πάλι, 25 λοιπόν είναι το κατά, άρα τρία άτομα 

δεν συμμετείχαν στη διαδικασία μας αυτή τη στιγμή.  

 Οπότε το θέμα δεν συζητείται και επιφυλάσσομαι να σας 

πω την άλλη φορά τι ισχύει για τα ψηφίσματα. Εγώ είχα  μείνει 

με την εντύπωση ότι συζητάμε για τα θέματα ημερήσιας 

διάταξης που για συζήτησης τους θα πήγαινε με την 

πλειοψηφία των 3/5. Θα το ελέγξω, έτσι κι αλλιώς όμως αφού 

δεν πέρασε θεωρείται η διαδικασία ότι τελειώνει αυτή τη 

στιγμή.  

 Ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή σας και την 

επόμενη φορά Τετάρτη, θα σας ενημερώσουμε για την επόμενη 

διαδικασία.  

 Να είστε καλά.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Πρόεδρε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ποιος είναι; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πρόεδρε εγώ. Πρόεδρε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Χωραφάς Μιχάλης, Μιχάλη 

δεν μου βγάζει την οθόνη γι’ αυτό. Λέγε άμε θες να κλείσουμε, 

αλλά κλείσαμε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Θα πρέπει να γράψουμε κάποια 

τεκμηρίωση για την ψήφο ή δεν δικαιούμαστε;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Δεν δικαιούμαστε να γράψουμε 

τεκμηρίωση;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι, ήτανε για να συζητηθεί 

το θέμα ή όχι.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Αν θέλατε θα το συζητούσατε Πρόεδρε, 

αποφασίσατε να μην το συζητήσουμε καν, τώρα δεν έχετε…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Μισό λεπτό Πρόεδρε, τεκμηρίωση  

της άρνησης δεν μπορούμε να γράψουμε τεκμηρίωση;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι, όχι.  

 Λοιπόν ψηφίσματα, έχει δίκιο, υπάρχει ειδικό άρθρο για 

τα ψηφίσματα, μπορεί να κατατεθεί στο Προεδρείο από 

οποιοδήποτε μέλος του Σώματος μέχρι την έναρξη της 

συνεδρίασης  όπως έγινε.  

 Το Προεδρείο αποφασίζει αν ένα κείμενο είναι ψήφισμα ή 

όχι.  

 Κατά την έναρξη ανακοινώνει στο Σώμα τα ψηφίσματα και 

προσδιορίζει το χρόνο και τη σειρά και τη διάρκεια συζήτησης 

για το καθένα.  

 Συγγνώμη συνάδελφοι, λάθος του Προεδρείου δυστυχώς 

λάθος δικό μου, τα ψηφίσματα είναι άρθρο 14, ο Πρόεδρος 

λέει ανακοινώνει στο Σώμα τα ψηφίσματα και μετά απόφαση 

του Προεδρείου προσδιορίζει το χρόνο, τη σειρά και τη 

διάρκεια συζήτησης για το καθένα.  

 Άρα ζητώ συγγνώμη για την ταλαιπωρία, θα συζητηθεί, 

αναλαμβάνω την ευθύνη για το δικό μου λάθος. Οπότε 

προχωράμε σε μία διαδικασία.  

 Ο συνάδελφος ο Κλάδος που έκανε και την εισήγηση 

πέντε λεπτά να μας αναλύσει το ψήφισμα.  

 

ΚΛΑΔΟΣ : Είπα κάποια πράγματα προηγουμένως στην 

τοποθέτηση τη βασική.  

 Το ψήφισμα αυτό καθ’ αυτό τώρα ουσιαστικά είναι ένα 

σχετικά μαζεμένο ψήφισμα χωρίς την ιδιαίτερη ανάλυση 

πολιτική που θα σηκώσει το συγκεκριμένο θέμα. Και κινείται 
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στα πλαίσια και αν θέλετε και στις κατευθύνσεις αντιδράσεων 

της Κεντρικής Αντιπροσωπείας, επιλέγοντας να κατ εβάσουμε 

ένα ψήφισμα που θα έχει…, θα προτρέπει κάποιες άμεσες 

κινήσεις να γίνουν σχετικά με ενωτικά χαρακτηριστικά για να 

το πω και αλλιώς. Όπου προφανώς καυτηριάζουμε τον τρόπο 

που μπήκε την τελευταία στιγμή από την Υπουργό Παιδείας η 

τροποποίηση για την  αναγνώριση των επαγγελματικών 

προσόντων. Και ουσιαστικά αναφέρουμε ότι η Αντιπροσωπεία 

του ΤΕΕ/ΤΑΚ υπερασπιζόμενη τη δημόσια δωρεάν τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και το ενιαίο αδιάσπαστο 5ετές δίπλωμα μας, 

πρέπει να καταγγείλει απερίφραστα τη μεθόδευση της 

Υπουργού Παιδείας και της Κυβέρνησης συνολικά να 

νομοθετήσει νύχτα με τροπολογία της τελευταίας στιγμής την 

υποχρέωση των επαγγελματικών φορέων να εγγράφουν εντός 

ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης τους απόφοιτους 

κολεγίων.  

Και ότι η Αντιπροσωπεία θα κάνουμε την Ελληνική 

Κυβέρνηση να αποσύρει την κατάπτυστη αυτή νομοθετική 

ρύθμιση, να καλέσουμε τον Πρόεδρο και τη Διοικούσα 

Επιτροπή του Κεντρικού ΤΕΕ να προβεί σε κάθε ενέργεια, 

προκειμένου να μην προχωρήσει η εγγραφή αυτών των 

αποφοίτων μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας.  

Να καλέσει τον Πρόεδρο και τη Διοικούσα Επιτροπή του 

ΤΕΕ να προσφύγει ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών και 

δικαστικών ώστε να ακυρωθεί η προωθούμενη ρύθμιση.  

Να αναλάβει κοινές πρωτοβουλίες μαζί με τα άλλα 

Επιμελητήρια και τους επιστημονικούς συλλόγους των 

μηχανικών.  

Και να συντονίσει τις δράσεις του ΤΕΕ με τα Πολυτεχνεία 

και τις Πολυτεχνικές Σχολές.  

Να προχωρήσει σε νέου τύπου πολύμορφες δράσεις, 

κινητοποιήσεων υπό αυτό το συντονισμό.  

Και σε αυτό το σημείο να πούμε επίσης ότι η 

συγκεκριμένη  τροπολογία υπερψηφίστηκε και από αρκετούς 

συναδέλφους μας διπλωματούχους μηχανικούς, οι οποίοι 

θεωρούμε ότι θα έπρεπε να σταθούν στο ύψος της περίστασης 
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και να μην κρυφτούν πίσω από τις κυβερνητικές γραμμές όπου 

επιτάσσουν ας πούμε την πειθαρχία και τη (…) τους.  

Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να καλέσουμε και την 

Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ να εγκαλέσει και να 

αποδοκιμάσει το μέλος της, τον συνάδελφο τον Μάξιμο το 

Σενετάκη για τη στάση του να ψηφίσει τη συγκεκριμένη 

τροπολογία, όπως επίσης θα καλέσουμε και το Τ ΕΕ να πράξει 

αναλόγως για όλα τα μέλη του που ψήφισαν τη συγκεκριμένη 

τροπολογία, καθώς όπως μάλιστα ο ίδιος ο Πρόεδρος ο 

Στασινός σε δήλωσή του, οι εμπνευστές αυτών των 

απαράδεκτων ρυθμίσεων, αλλά και όσοι τους υποστηρίξουν με 

την ψήφο τους είχε πει τότε,  θα έχουν ακέραια την ευθύνη.  

Αυτό, σχετικά με το ψήφισμα.  

Συμπληρώνω ότι το όλο ζήτημα το είπα και πριν, είναι 

ένα κομμάτι που μπορεί να έχει, να γίνει μία μεγάλη κουβέντα 

και για το τι υπάρχει. Το έχουμε αναφέρεις τις ανακοινώσεις 

μας, το έχουμε αναφέρει  και στην προηγούμενες 

Αντιπροσωπείες και στη Διοικούσα, για όλα δηλαδή το 

πολιτικό υπόβαθρο. Το ψήφισμα μας επικεντρώνεται σε μια 

γραμμή ενιαίας ενωτικής, άμεσης αντιμετώπισης, ένα ψήφισμα 

δηλαδή του ΤΕΕ/ΤΑΚ που θα καλεί το Κεντρικό ΤΕΕ, αλλά και 

το ίδιο το ΤΕΕ/ΤΑΚ και τα υπόλοιπα τα Περιφερειακά, να 

στραφούν σε μία άμεση ας πούμε γραμμή εναντίωσης της 

συγκεκριμένης τροπολογίας. Και ουσιαστικά ανυπακοής στο 

κάλεσμα του Υπουργείου μέσω αυτού του νόμου για να 

εγγράψει, να απονείμει επαγγελματικά δικαιώματα σ τους 

αποφοίτους κολεγίου.  

Αυτό, ευχαριστώ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ευχαριστούμε το συνάδελφο 

τον Κλάδο.  

 Ερωτήσεις; Λέει η συζήτηση, λέει το άρθρο 3 λέει…, η 

παράγραφος 3 του άρθρου 14 λέει ότι η συζήτηση γίνεται με 

τον ίδιο τρόπο που γίνεται για τα υπόλοιπα θέματα της 

Αντιπροσωπείας, άρα έχουμε αυτή τη στιγμή ερωτήσεις αν 

υπάρχουν προς τον εισηγητή.   
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 Ο συνάδελφος ο Καραλάκης και όσο μιλάει ο συνάδελφος 

ο Καραλάκης την ερώτηση του, αν θέλει κανένας άλλος 

ανοιχτός ο κατάλογος.  

 

ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ : Εγώ έχω μία και  βασική ερώτηση. Το ΤΕΕ αυτή 

τη στιγμή δίνει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Παλιότερα, 

πολύ παλιότερα, οι παλιότεροι συνάδελφοι είχαν δώσει 

εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο. Από τη στιγμή που τις εξετάσεις 

τις καθορίζει το ΤΕΕ μπορεί να καθορίσει και την ύλη τ ων 

εξετάσεων και τα πάντα.  

 Άρα μπορεί αν πιστεύει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει 

να περάσουν επί της διαδικασίας θα το πετύχει. Ισχύει αυτό ή 

όχι; Ή τους δίνει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος το Υπουργείο; 

Μπορεί να το ξεκαθαρίσει αυτό ο συνάδελφος ο Κλάδο ς; 

 

ΚΛΑΔΟΣ : Να απαντήσω.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Μισό λεπτό Γιάννη, μισό 

λεπτό, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλη ερώτηση, άρα  

μπορείς να απαντήσεις ναι.  

 

ΚΛΑΔΟΣ :  Πρακτικά αυτό που καλείται το Υπουργείο είναι ότι 

καλεί το ΤΕΕ σε ένα μήνα από την αίτηση του αρμόδιου 

αιτούμενου, ο οποίος προηγουμένως το πτυχίο του, ο τίτλος 

σπουδών θα έχει αναγνωριστεί από το…, ουσιαστικά θα έχει 

περάσει από την επιτροπή την ΑΤΕΕΝ που είπαμε 

προηγουμένως, μια επιτροπή του Υπουργείου ουσιαστικά, που 

έχει να κάνει με την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής 

Νομοθεσίας. Το Υπουργείο καλεί το Επιμελητήριο, το ΤΕΕ που 

δίνει τα επαγγελματικά δικαιώματα, να δώσει τα αντίστοιχα 

δικαιώματα που απορρέουν από το ισοτιμημένο πτυχίο στον 

αιτούντα, χωρίς περαιτέρω χρονοκαθυστέρηση. Η νομοθετική 

ρύθμιση έγινε για αυτό υποτίθεται, για να γίνει πιο ευέλικτη η 

διαδικασία, καθώς είχαν παρατηρηθεί καθυστερήσεις στην 

απονομή των επαγγελματικών δικαιωμάτων.  
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ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ :  Συγγνώμη Γιάννη δεν ισχύει, δηλαδή ακόμη και 

στην Αγγλία όταν πας γιατί επικαλείσαι ευρωπαϊκή νομοθεσία, 

δεν γίνεσαι (…) με τη μία, την επόμενη μέρα που παίρνεις ένα 

bachelor . Το παίρνεις με μια διαδικασία συγκεκριμένη, με 

χρόνια, δηλαδή…  

 

ΚΛΑΔΟΣ : Αυτό δεν έχει σχέση με το ψήφισμα.  

 

ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ :  Δηλαδή η διαδικασία, λες ότι αυτοί οι άνρθωποι 

θα πάρουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος χωρίς εξετάσεις;  

 

ΚΛΑΔΟΣ : Το πώς θα δώσει το ΤΕΕ, εγώ όταν πήρα την άδεια 

ασκήσεως επαγγέλματος πριν από δέκα χρόνια, πέρασα μια 

τυπική εξέταση που είχε μια βάση ας πούμε τη διπλωματική 

μου εργασία. Θα μπορούσε να ήτανε  και (δεν αποδίδεται 

καθαρά) φορέα.  

 

ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ :  (…) πώς γίνονται οι εξετάσεις Γιάννη δεν είναι 

η διπλωματική σου, επέλεξαν να το κάνουνε έτσι.  

 

ΚΛΑΔΟΣ : Και τα δύο και τα δύο ήτανε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστώ, ευχαριστώ, 

τέλειωσε, τέλειωσε.  

 

ΚΛΑΔΟΣ : Και επίλυση στατικού φορέα επιτόπου και 

διπλωματική μου γιατί τους φάνηκε ενδιαφέρουσα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Γιάννη ευχαριστώ πάρα 

πολύ.  

 Συνάδελφε Καραλάκη, συνάδελφε Κλάδο φτάνει.  

 Ανοίγει ένας κατάλογος όσο μπορεί πιο περιορισμένος 

για τοποθετήσεις.   

 Λοιπόν αυτή τη στιγμή βλέπω τρία, πέντε, πω, πω, μισό 

λεπτό ας ξεκινήσει ο συνάδελφος ο Μπάκιντας που σήκωσε το 

χέρι πρώτος και μετά θα σας αναφέρουμε τη σειρά των 
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υπόλοιπων. Οι υπόλοιποι ομιλητές χωρίς να λέω τη σειρά 

είναι, Χωραφάς, Βρέντζου, Μαυρογιάννης, Βάγιας, 

Ταβερναράκης.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Συνάδελφοι πολύ γρήγορα θα πω ότι αυτό το 

θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και με θλίβει η εικόνα τώρα 

σήμερα η δική σας, με θλίβει. Αρνηθήκατε, ευτυχώς δεν 

προβλεπόταν αλλά αρνηθήκατε να συζητήσετε ένα θέμα που 

καίει τους μηχανικούς, ένα θέμα που πραγματικά όλη η 

Ελλάδα βράζει με αυτό, ένα θέμα που και η Κεντρική 

Αντιπροσωπεία το έβαλε, το ψήφισε σε συντριπτική 

πλειοψηφία, όλες οι παρατάξεις, δύο άτομα μόνο μεμονωμένα 

διαφώνησαν. Όλες οι παρατάξεις το στήριξαν  και  εδώ πέρα 

είστε βασιλικότεροι του βασιλέως. Υπάρχει η κομματική 

παράταξη της ΔΚΜ που δεν θέλει να τα βάλει με την 

Κυβέρνηση, είναι ξεκάθαρο και υπάρχει η παράταξη του 

ΠΑΣΟΚ ή του ΟΡΕΝ ΤΕΕ τέλος πάντων όπως λέγεστε, οι 

οποίοι στηρίζετε αυτή την κομματική στάση της ΔΚΜ. Αυτό και 

μόνο είναι ντροπή.  

 Το ξέρετε πολύ καλά και ένας – ένας από εσάς μόνος του 

σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις είμαι σίγουρος ότι έβριζε την 

Υπουργό που έφερε αυτή την τροπολογία. Αλλά όλοι μαζί 

μπροστά στις κάμερες κρύβεστε και αρνείστε και να  το 

συζητήσετε. Προσέξτε ρε παιδιά, αρνείστε σε μία παράταξη 

που φέρνει ένα ψήφισμα να το συζητήσετε; Δηλαδή συζητήστε 

το, να έχετε το θάρρος της γνώμης σας και να πείτε, κύριοι 

εμείς διαφωνούμε, εμείς θέλουμε τα κολέγια να είναι μηχανικοί, 

εμάς δεν μας ενδιαφέρει, εμείς είμαστε τόσο καλοί που θα τους 

κοντράρουμε όλους. Αλλά ντρέπεστε να το πείτε στις κάμερες 

μπροστά, δεν θέλετε να γραφτεί στα πρακτικά. Τώρα και 

καταγράφηκε η άρνησή σας και θα το καταψηφίσετε βέβαια 

γιατί εσείς είστε μπλοκ, είναι φανερό, δεν έχετε άποψη 

προσωπική. Έχετε κομματική, παραταξιακή πειθαρχία.  

 Να την χαίρεστε λοιπόν και ας ψηφίσετε ό,τι θέλετε, 

κλείνω εγώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Συνεχίζουμε, συνάδελφος 

Ταβερναράκης.  

 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Ναι, καταρχήν λυπάμαι πραγματικά για 

την…, πιστεύω ότι ο Κώστας έπεσε σε ατόπημα αυτή τη 

στιγμή, δεν θεωρώ ότι ισχύουν όλα αυτά που είπε. Όχι δεν 

θεωρώ, δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση η στάση της 

παράταξης ήτανε πάντα αυτή η γνωστή σε όλο τον κόσμο και 

για το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω ότι βγήκαμε μπροσ τά από 

την πρώτη στιγμή ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο. Δεν έχω να 

απολογηθώ για τίποτα σε κανέναν από αυτούς τους 

χαρακτηρισμούς.  

 Αυτό που έχω να πω όσον αφορά το συγκεκριμένο 

νομοσχέδιο, το Κεντρικό Τεχνικό Επιμελητήριο προσπάθησα 

να δώσω την πληροφόρηση  προηγουμένως, το Κεντρικό 

Τεχνικό Επιμελητήριο, όντως; Και η Αντιπροσωπεία αλλά και η 

Διοικούσα έχει αναλάβει το θέμα ώστε να το προωθήσει και να 

το κηρύξει αντισυνταγματικό. Τουλάχιστον αυτή την 

πληροφόρηση έχομε και τη διαβεβαίωση. Η Διοικούσα 

Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΑΚ έχει στείλει αντίστοιχο ψήφισμα, το 

οποίο βέβαια ήτανε σε ένα ύφος αξιοπρεπές, το οποίο 

πραγματικά κατονόμαζε το νομοσχέδιο ότι ήμασταν πλήρως 

αντίθετοι και ότι θα έπρεπε σαφώς να αποσυρθεί και 

καλούσαμε και το ΤΕΕ/ΤΑΚ και παρακαλώ την επιστολή  την 

οποία έχουμε στείλει στη Διοικούσα να σταλεί από τα παιδιά 

από το ΤΕΕ στο chat, ώστε να ενημερωθούν το τι έχει ψηφίσει 

η Διοικούσα Επιτροπή, φυσικά μόνο με τις δύο παρατάξεις, 

διότι δεν τους άρεσε το ύφος στην ΑΜΑΚ.  

 Ως συνήθως χρησιμοποιεί ένα άλλο λεξιλόγιο πολύ 

διαφορετικό από το δικό μας, αλλά τέλος πάντων σε κάθε 

περίπτωση καυτηριάσαμε σαφέστατα και δηλώσαμε σαφέστατα 

ότι είμαστε κατά του νομοσχεδίου, ότι ζητούμε να αποσυρθεί 

και ότι θεωρούμε ότι υποβιβάζει τον αγώνα το δικό μας, τον 

αγώνα των παιδιών μας που σπουδάσαμε στα Πολυτεχνεία, 

που σπουδάσαμε πέντε χρόνια, που αγωνιστήκαμε να 

πάρουμε το πτυχίο μας και αγωνιστήκαμε να πάρουμε την 
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άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που σήμερα θέλω να πιστεύω 

ότι όλοι μας τιμούμε.  

 Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα  τους επιστρέφω τους 

χαρακτηρισμούς και τις όποιες υποθέσεις για όποιες 

κομματικές, μην κουνάς το κεφάλι σου Αντώνη δεν κερδίζεις 

τίποτα. Χαρακτηρίζει βέβαια αυτούς που τα λένε και θεωρώ ότι 

αυτό το ψήφισμα έτσι όπως έχει κατατεθεί Γιάννη, Κλάδο 

Γιάννη, νομίζω ότι δεν καταλαβαίνω το λόγο που κατατέθηκε, 

απλά για να γίνει μία κουβέντα, για να δημιουργήσετε για μια 

φορά ακόμα εντυπώσεις. Τις οποίες βέβαια τις εξέφρασε το 

έτερο σας, ο Κώστας ο Μπάκιντας. Θεωρώ ότι εάν τους 

υιοθετούσα αυτούς τους χαρακτηρισμούς σε  σχέση με τη 

συζήτηση την οποία είχαμε κάνει στη Διοικούσα, αλλά και το 

ψήφισμα το οποίο βγάλαμε, θα ήθελα σε παρακαλώ να μου το 

επιβεβαιώσεις ότι είναι εντελώς αντίθετο το ψήφισμα το οποίο 

έβγαλε η Διοικούσα του ΤΕΕ/ΤΑΚ.  

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλώ  να καταψηφίσουμε 

αυτό το κείμενο, όχι γιατί δεν εκφράζει ή δεν λέει πράγματα τα 

οποία έχουμε ήδη πει, αλλά γιατί το ύφος και το ήθος αυτού 

του κειμένου δεν με εκφράζει εμένα προσωπικά. Σας 

ευχαριστώ πάρα πολύ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ευχαριστούμε, ο 

συνάδελφος ο Βάγιας.  

 

ΒΑΓΙΑΣ : Ναι, καλά ούτως ή άλλως κομμάτι της τοποθέτησής 

μου αφορούσε αυτό το ζήτημα.  

 Εμείς είμαστε υπέρ, απλά να διευκρινίσω το ότι είναι ένα 

ζήτημα και μόνο ότι ειπώθηκε κιόλας και σχετικά ότι έγινε να 

το πω έτσι, διαμορφώθηκε με έναν  τρόπο να έχει μία ευρεία 

στήριξη, τελικά ευρεία στήριξη από ποιον; Από αυτούς οι 

οποίοι κατά τα άλλα εκείνους τους νόμους, που νόμους δεν 

εννοώ νομικούς, οικονομικούς, αυτό το δρόμο ανάπτυξης που 

επιτάσσει να παίρνονται τέτοιες νομοσχέδια, να το στηρίζει.  

Εννοώ το δρόμο ανάπτυξης τον καπιταλιστικό που επιτάσσει 

να έχει φθηνότερο εργατικό δυναμικό.  
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 Άρα όποιος διατείνεται  ενάντια αυτού του νομοσχέδιου 

είναι…, αν δεν καταδικάζει και αυτό το σύστημα συνολικότερα, 

την Ευρωπαϊκή Ένωση που τα φέρνει, δεν είναι…,  τώρα 

κοροϊδευόμαστε; Α, τα φέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση 

αναγκαστικά πρέπει να το κάνουμε, κρίμα. Αυτό το κάνουμε 

και άρα εμείς θα έχουμε τις ευθύνες.  

 Άρα είναι υποκριτικό όποιος λέει όχι παιδιά να μην 

περάσει αυτό, αλλά την ουσία και τη ρίζα αυτό το νομοσχέδιο, 

δεν βγάζει άχνα ίσα – ίσα το στηρίζει. Οπότε εμείς, εντάξει 

εμείς, εγώ τώρα…, εκφράζουμε τη (…) ψηφίζω, στηρίζω το 

ψήφισμα αλλά με το σκεπτικό που καταθέσαμε, που το έστειλα 

πριν στην ομαδική, όχι με αυτό να αμβλύνουμε γωνίες, να είναι 

ευρεία αποδεκτό,  ρηχό δηλαδή, που τελικά δεν αναδεικνύει τον 

πραγματικό υπαίτιο. Και λέμε τώρα πάμε να παρθεί τώρα 

πίσω, μα όσο κινείται έτσι η κατάσταση θα το πάρουμε τώρα 

πίσω και θα το φέρουμε αύριο, μεθαύριο. Αν δεν πας κόντρα 

σε αυτόν τον οποίο το φέρνει δεν βγάζει.  

 Αυτά ήθελα να πω.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε, ο συνάδελφος 

ο Χωραφάς για να κλείσουνε οι εκπρόσωποι παρατάξεων.  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Έχω ζητήσει το λόγο Πρόεδρε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι αλλά Ειρήνη τώρα 

θεωρητικά, θα μιλήσεις μετά.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ό,τι θέλει η Ειρήνη ή πριν ή μετά, 

να διαλέξει.  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Όχι μετά, μετά, απλά έτσι που το είπε νόμιζα ότι 

δεν θα μιλούσα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι, όχι αφού σας είπα ότι η 

σειρά θα καθοριστεί μετά, απλά διάβασα τα έξι άτομα που θα 

μιλάγανε.  
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 Έλα συνάδελφε Μιχάλη.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Θα εξηγήσω γιατί σε εισαγωγικά 

χωρίς να παρεξηγηθώ, «επιτρέπω» να συνεχίζεται τώρα η 

συζήτηση αυτή.  

 Να ξεκινήσω όμως από το ότι αν η ΑΜΑΚ ήθελε αυτό το 

θέμα σήμερα να συζητηθεί, δεν έχει την παραμικρή δικαιολογί α 

που δεν έχει κατατεθεί, όχι μόνο από τότε που συντάχθηκε, 

ξέρουμε καλά πόσο καιρό υπάρχει αυτό μέσα στο Τεχνικό 

Επιμελητήριο, αλλά και τότε που Πρόεδρε και αγαπητό 

Προεδρείο καλούσες για να κατατεθούν θέματα. Είναι απόλυτα 

σαφές αν θέλει κάποιος να συζητήσει  κάτι πως είναι η 

διαδικασία.  

 Να θυμίζω ότι το ίδιο θέμα, με μικρή παραλαβή, το ίδιο 

θέμα έφερε και στη 2η τακτική συνεδρίαση της 

Αντιπροσωπείας, επίσης ενώ είχε ληφθεί η απόφαση της 

Διοικούσας. Δεν το αναφέρω ως κάτι παράτυπο και παράνομο, 

προς Θεού, κάθε θέμα που συζητείται στη Διοικούσα βεβαίως 

μπορεί να έρθει και στην Αντιπροσωπεία. Τονίζω όμως ότι 

από τα τρία θέματα που έχουν έρθει από την ΑΜΑΚ είναι τα 

δύο όμοια και μάλιστα σε συνέχεια απόφαση της Διοικούσας.  

 Και πάω στο ζήτημα του κανονισμού Πρόεδρε. Εγώ δεν 

έχω ποτέ κατηγορήσει το Προεδρείο και μάλιστα σας είπα στην 

αρχή, αναφέρθηκα στο πόσο δύσκολος είναι ο ρόλος σου και 

του Προεδρείου συνολικά, από απόσταση και μέσα σε σύντομο 

χρόνο, ίσως δεν έπρεπε σε τόσο σύντομο χρόνο να έχεις 

αποφανθεί, αλλά σε τόσο σύντομο χρόνο να αποφανθείτε για 

ζητήματα επί του κανονισμού.  

 Στο άρθρο λοιπόν 14 για τα ψηφίσματα Πρόεδρε, 

παράγραφος 3, σε παραπέμπει ευθέως και σου λέει ότι για τα 

ψηφίσματα γίνεται ό,τι ακριβώς γίνεται και τα για υπόλοιπα 

θέματα, άρα έπρεπε να διατηρηθεί η διαδικασία που είναι για 

όλα τα υπόλοιπα θέματα. Όποιος θέλει μπορεί να το κοιτάξει, 

άρθρο 14 παράγραφος 3 που σε παραπέμπει στο άρθρο 10.  

 Τώρα, για την ουσία του ζητήματος, γιατί σε όλα αυτά 

στο τέλος, έπειτα από τις διαδικασίες που εί ναι πραγματικά 
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δευτερεύοντα θέματα, υπάρχει και μία ουσία.  Στην ουσία 

λοιπόν όλοι έχουμε καταδικάσει αυτή την κυβερνητική επιλογή 

και όλοι και αυτοί που υπερψηφίζουν και αυτοί που 

καταψηφίζουν έχουμε συμφωνήσει με την απόφαση της 

Αντιπροσωπείας. Αυτό δείχνει πόσο προσχηματική είναι αυτή 

η συζήτηση.  Και όσον αφορά αυτά που αναφέρθηκαν περί 

κομματικών γραμμών ή διαδικασιών, θα επαναλάβω αυτό που 

ανέφερα προ ολίγου  Πρόεδρε και στο οποίο κανείς δεν μπορεί 

να με διαψεύσει και μάλιστα υπό μία έννοια είναι και ευ τυχές 

το γεγονός ότι η προηγούμενη Διοίκηση είχε Προεδρεία ΑΜΑΚ 

και Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ώστε φάνηκε η ένταση στις 

τοποθετήσεις τέλος πάντων σε όλα τα ζητήματα. Και 

επαναλαμβάνω ότι κανείς Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ τουλάχιστον 

στη σύγχρονη ιστορία γιατί δεν μπορώ να ανατρέξω παλιά, δεν 

έχει καταφερθεί έτσι έντονα απέναντι στην Κυβέρνηση που 

θεωρητικώς πρόσκεινται.   

 Νομίζω λοιπόν ότι η ουσία του ζητήματος έχει αναλυθεί, 

η Διοικούσα έχει πάρει μια απόφαση που εκπροσωπεί το 

ΤΕΕ/ΤΑΚ και είναι σε λεπτομέρειες διαφορετι κή. Σε 

λεπτομέρειες που θέλουν να αναδείξουν την κομματική χροιά 

της ΑΜΑΚ.  

 Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, πραγματικά η αποψινή 

συνεδρίαση δεδομένου ότι δεν υπήρχαν θέματα Πρόεδρε, θα 

μπορούσε να γίνει σε μια…, να εξελιχθεί σε μια εκτενή 

συζήτηση για τα προβλήματα των μηχανικών και να τεθούν 

προτεραιότητες για το οποίο να ασχοληθεί το ΤΕΕ/ΤΑΚ στο 

επόμενο διάστημα. Θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ αξιόλογους 

συναδέλφους για να αναδείξουμε σοβαρά ζητήματα στα οποία 

το ΤΕΕ/ΤΑΚ έχει μεγαλύτερο περιθώριο επέμβασης και  θα 

φροντίσουμε τουλάχιστον η παράταξή μας να το κάνουμε στη 

συνέχεια.  

 Ευχαριστώ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μετά θα τοποθετηθώ σε αυτό 

που είπε ο συνάδελφος ο Χωραφάς.  
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 Η συναδέλφισσα η Βρέντζου και θα κλείσουμε με το 

συνάδελφο τον Μαυρογιάννη για να μην μου πει ότι δεν τον 

βάζω τελευταίο που σήκωσε το χέρι του. Αυτή τη φορά πρέπει.  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Ακούστηκαν πολλά και πραγματικά θα ξεκινήσω 

ανάποδα.  

 Θα πω ότι ναι όντως μπορεί ο Πρόεδρος να αναφέρεται 

σε Πρόεδρο που έχει καταφερθεί έντονα σε Κυβέρνηση που 

πρόσκεινται κομματικά, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, εμείς είμαστε 

μια αυτόνομη παράταξη που δεν είμαστε πουθενά κομματικά, 

οπότε δεν μπαίνουμε στο ίδιο τσουβάλι. Άρα δεν μπορώ να 

μπω σε αυτό.  

 Αυτό που θα πω όμως είναι το εξής, πραγματικά είναι 

απίστευτο αυτό που  γίνεται απόψε, είναι απίστευτο. Απίστευτο 

δηλαδή κάθε φορά εγώ εκπλήσσομαι αρνητικά. Ερχόμαστε να 

καταθέσουμε ένα ψήφισμα, υπάρχει στον κανονισμό της 

Αντιπροσωπείας, η διαδικασία των ψηφισμάτων. Είναι επιλογή 

μας να καταθέτουμε ψηφίσματα και όχι αποφάσεις . Άρα 

θέλουμε να το συζητήσουμε άρα ερχόμαστε για να το 

συζητήσουμε προσθέτοντας ακόμα και ένα καινούριο στοιχείο, 

που είναι η καταδίκη των μελών της Αντιπροσωπείας 

συναδέλφων που ψήφισαν στη Βουλή αυτό το κατάπτυστο 

νομοσχέδιο και αυτή την κατάπτυστη προσθήκη. Και ένα 

δεύτερο είναι, ότι εμείς από την αρχή και όλες τις φορές που 

ήρθε το θέμα στη Διοικούσα ως ΑΜΑΚ, επιμένουμε όπως το 

κάναμε και στην Κεντρική Αντιπροσωπεία, να ψηφιστούν 

δράσεις, να ψηφιστούν αντιδράσεις, να ψηφιστούν θέσεις.  

 Άρα λοιπόν αυτή είναι οι δύο λόγοι που δεν ψηφίστηκε 

και τότε, διότι εμείς λέμε να τρέξουμε, να πούμε στην Αθήνα, 

να πιέσουμε, να τονίσουμε το γεγονός ότι πρέπει να 

αντιδράσουμε. Και να καταδικάσουμε και συναδέλφους μας 

μηχανικούς που κατεβαίνουν σε εκλογές, που ψηφίζοντα ι από 

τους συναδέλφους και μετά ψηφίζουν στη Βουλή αυτά, αυτές 

πραγματικά τροπολογίες, διότι οφείλει το ΤΕΕ να το κάνει. 

Αυτά λοιπόν τα νέα στοιχεία βάλαμε.   
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 Ακούστηκαν πολλά, ότι εμείς έχουμε ένα άλλο ύφος και 

ένα άλλο λεξιλόγιο και ένα άλλο ήθος, ναι έχουμε. Αλλά δεν 

είναι αυτή η ουσία, εμείς έχουμε άλλες θέσεις. Πρώτα από όλα 

λοιπόν έχουμε άλλες θέσεις, βλέπουμε τα πράγματα 

διαφορετικά και αυτό θα το δει κανείς σε όλες μας τις 

τοποθετήσεις. Όλοι που μιλήσαμε βάλαμε ζητήματα τελείως 

ακομμάτιστα, τελείως αυτόνομα όπως είναι και η ουσία της 

παράταξής μας, δεν έχουμε δέσμευση από κανέναν, δεν 

δεσμευόμαστε να στηρίξουμε κανέναν, είμαστε μαζί με τους 

μηχανικούς στην κοινωνία και τα συμφέροντας τους και για 

αυτό είμαστε πεντακάθαροι και ερχόμαστε εδώ και λέμε ναι, 

εμείς θέλουμε να γίνει αυτό, θέλουμε να πιέσουμε για αυτό.  

 Άρα λοιπόν μην ακούω αυτά που πραγματικά θίγομαι ότι 

εμείς ψηφίζουμε αξιοπρεπώς και η ΑΜΑΚ έχει άλλο ύφος και 

άλλο λεξιλόγιο. Όλα αυτά προκύπτουν από τις θέσεις που έχει 

η ΑΜΑΚ και οι θέσεις της ΑΜΑΚ είναι διάφανες, είναι 

ξεκάθαρες εδώ και χρόνια.  

 Ερχόμαστε λοιπόν σε μία Αντιπροσωπεία που θέλουμε 

να συζητηθεί το θέμα με  μορφή ψηφισμάτων όπως γίνεται 

πάρα πολλές φορές και έχουμε ψηφίσει και στο παρελθόν, 

όπως έγινε και στην Κεντρική Αντιπροσωπεία. Ήρθε με μορφή 

ψηφίσματος αυτό, υπάρχει στον κανονισμό και οφείλουμε να 

το δούμε. Το ότι αρνηθήκατε να το συζητήσετε, ενώ όλες σας 

οι τοποθετήσεις ήτανε ότι εμείς, εμείς το θέλουμε, εμείς το 

στηρίξαμε, εμείς ήδη το έχουμε ψηφίσει. Ωραία ψηφίστε το 

λοιπόν και τώρα; Γιατί όχι;  Ότι αρνηθήκατε καν να το 

συζητήσετε κάνατε λάθος βέβαια γιατί προέκυψε ότι έπρεπε να 

συζητηθεί.  Είναι δυνατόν όποιο θέμα και να φέρναμε να μην 

συζητιέται, να αρνηθείτε να μπει για συζήτηση;  

 Και δεύτερον  υπάρχουν δύο, ξαναλέω, δύο  ζητήματα και 

θα κλείσω, ότι το ένα λοιπόν είναι ότι εμείς βάλαμε από την 

πρώτη στιγμή όπως έβαλε και η Κεντρική Αντιπροσωπεία και 

όπως όλα τα Περιφερειακά αποφασίσανε να πιέσουνε για 

δράσεις, για να γίνει προσφυγή, για να γίνουνε δράσεις όλο 

αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι, ότι δεν μπορούμε να 

κωφεύουμε. Δεν μπορούν να γίνονται όλα αυτά και μέλη μας 
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συνάδελφοι να πηγαίνουνε στη Βουλή και να ψηφίζουνε και να 

μην τρέχει τίποτα και το ΤΕΕ να αδιαφορεί.  

 Εμείς λοιπόν λέμε, καταδικάζουμε τους συναδέλφους  που 

το ψήφισαν και που είναι μέλη του ΤΕΕ, που είναι μέλη και 

των Οργάνων του ΤΕΕ όπως έχουμε και εμείς εδώ και καλούμε 

και το ΤΕΕ να καταδικάσει. Για αυτό το φέρνουμε και όποιος 

δεν το ψηφίζει δεν το ψηφίζει για τους δικούς του λόγους που 

τους καταλάβαμε  όλοι.  

 Ευχαριστώ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ευχαριστούμε τη 

συναδέλφισσα, να κλείσει ο συνάδελφος ο Μαυρογιάννης , όσο 

μπορείς πιο σύντομα Αντώνη.  

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Θα πάρω τον προηγούμενο χρόνο μου.  

 Λοιπόν, θα δούμε ορισμένα πράγματα γιατί οι μάσκες 

πέφτουν κάποια μέρα. Να ξεκαθαρίσουμε δυο πράγματα, 

όντως το συνάδελφο το Χωραφά όντως στεναχωρήθηκε γιατί 

το φέραμε την τελευταία στιγμή και δεν έδωσε εντολή στον 

Ταβερναράκη να κάνει την εισήγηση να περάσει η δικιά του. 

Την πατήσαμε δεν έχουμε την εισήγηση Ταβερναράκη, γιατί 

είναι αντιεισήγηση και ψεύδεται πάλι και ο ίδιος ο 

Ταβερναράκης, να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους.   

 Εμείς στη Διοικούσα κατεβάσαμε για τα κολέγια, αλλά 

πρόλαβε να κάνει αντιεισήγηση και να λέει ότι ψήφισε. Αν 

θέλει και είναι μάγκας αύριο το πρωί να βγάλουμε όλα τα 

απομαγνητοφωνημένα της Διοικούσας, να διαβάσουν οι 

συνάδελφοι πραγματικά τι συμβαίνει εκεί πέρα και ποιος λέει 

όχι. Και ποιος φέρνει και τι κάνει έτσι; Κάθε φορά που 

κατέβαζε η ΑΜΑΚ να την η αντιεισήγηση Ταβερναράκη να 

περάσει  η δικιά του. Για θυμήσου, στα πάντα αυτό έκανες, ενώ 

εμείς δεν αρεσκόμαστε κάθε φορά να σου κάνουμε 

αντιεισήγηση για τον άλφα ή βήτα λόγο.  

 Άρα να προσέχουμε λίγο όταν λέμε ποιοι κατεβάζουν στη 

Διοικούσα και ποιοι όχι. Εξάλλου καλώς, έβγαλε και ένα 

ψήφισμα που έβγαλε η Διοικούσα, συγγνώμη η Αντιπροσωπεία 
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θα πάψει να υπάρχει ξαφνικά; Αν η Διοικούσα βγάζει η 

Αντιπροσωπεία δεν υπάρχει; Δεν έχει λόγο σε όλο αυτό; Δεν 

το καταλάβαμε δηλαδή, γιατί δεν θα πρέπει να συζητηθεί στην 

Αντιπροσωπεία σήμερα αυτό το σημαντικό θέμα τα κολέγια 

ξαφνικά να είναι ισότιμοι των μηχανικών. Και πού εκφράζετε 

την αντίθεσή σας; Φάνηκε και από τον προηγούμενο ομιλητή 

με την ερώτηση του Καραλάκη. Εντάξει μωρέ θα πάει στο ΤΕΕ 

θα το κόψουμε, δεν πειράζει που το ψήφισαν. Έτσι; Φαίνεται 

ξεκάθαρα δηλαδή αυτό το πράγμα σήμερα ότι πάμε σαν 

στηρίξουμε, κάνουμε τώρα μία σύμπραξη, κάνουμε στο ΤΕΕ 

τώρα, ωχ μωρέ θα βγάλουμε τέτοια;  

 Όντως στον Πρόεδρο ναι είναι άλλο το ύφος μας, κανένα 

έγγραφο μας δεν γράφει αξιότιμε Υπουργέ έτσι; Αξιότιμε 

Υπουργέ έχοντας δεδομένη τη θέληση σας να λύσετε 

προβλήματα, σας παρακαλούμε κάντε αυτό. Όλες οι επιστολές 

λένε δεδομένη η θέληση του Υπουργού να κάνει, να λύσει 

προβλήματα, τίποτα περισσότερο, δεν ερχόμαστε να θίξουμε 

ότι είναι δεδομένη η θέλησή του να μην λύσει προβλήματα, να 

μας δημιουργήσει προβλήματα.  Δυστυχώς δεδομένη είναι η 

θέλησή τους. Μην γελιόμαστε και μην κρυβόμαστε έτσι;  

 Τώρα ποιο πόνεσε, γιατί αυτό που κατεβάσαμε το πιο 

απλό ήτανε, εντάξει της Αντιπροσωπείας και του Κ. ΤΕΕ ίδια 

σύνθεση έχει, Προεδρείο η ΔΚΜ, Προεδρείο ο τάδε έχει πάλι 

το ΠΑΣΟΚ εκεί πέρα, εσείς όλη αυτή η πλευρά του ΠΑΣΟΚ 

που αρέσκεται να παίζει εκεί με τη δεξιά έτσι; Ίδια αλλά αυτοί 

το ψήφισαν. Ξαφνικά εσάς εδώ τι σας πονάει να το βάλετε; 

Σας πόνεσε ποια; Η έκφραση να καταδικαστεί, αλλά λέει το 

μέλος της Αντιπροσωπείας όμως, δεν είναι γενικά ο Μάξιμος, 

είναι το μέλος της Αντιπροσωπείας, να καταδικάσουμε τη 

στάση του. Δεν ζητήσαμε ούτε τη διαγραφή από την 

Αντιπροσωπεία, ούτε τίποτα περισσότερο, εσείς μάλιστα τον 

διαγράψατε πριν από χρόνια από την Αντιπροσωπεία τον 

Μάξιμο, εμείς δεν ζητήσαμε αυτό, το πιο απλό, να 

καταδικάσουμε τη στάση του. Δεν καταδικάζετε τους βουλευτές 

που πήγαν και ψήφισαν αυτό; Ήθελα να ξέρω δηλαδή ο κ.  

Ταβερναράκης δεν καταδικάζει τη στάση τους που το ψήφισαν 
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στη Βουλή; Την επικροτεί και φοβάται να το πει τώρα; Ναι ρε 

κύριοι το καταδικάζω και ένα παραπάνω το μέλος της 

Αντιπροσωπείας, είναι αυτής της Αντιπροσωπείας μέλος, δεν 

είναι κάποιας άλλης, δεν ζητήσαμε να καταδικάσουμε κάποιας 

άλλης, αυτής της Αντιπροσωπείας.  Και να πάρουμε  θέση, 

αλλιώς συμφωνείτε με τη στάση των βουλευτών ότι το ψήφισαν 

και των μηχανικών βουλευτών ότι το ψήφισαν και θα έρχονται 

αύριο εδώ πέρα να υπερασπίζουν τους μηχανικούς. Να λένε 

ότι είναι μαζί μας.  

Αυτοί ψήφισαν και το νομοσχέδιο που το ΤΕΕ ήτανε 

ενάντια, το ψήφισε ο συνάδελφος, μην γελιόμαστε, το ψήφισε 

στη Βουλή. Όλα τα νομοσχέδια που αντιδρούμε τα ψηφίζει. Τι 

θα κάνουμε τώρα θα το επικροτήσουμε;   Αυτή τη στάση; 

Επικροτείστε την εδώ είσαστε, μην κρυβόσαστε όμως ότι το 

έβγαλε η Διοικούσα  γιατί το βγάζουμε και ότι είναι η ΑΜΑΚ 

κομματική, ποιο κομματικό βάλαμε; Τίποτα δεν βάλαμε.  

Τώρα είναι η ψηφοφορία, βγέστε και από εκεί και πέρα 

να μην ψεύδεστε άλλη φορά. Στη Διοικούσα υπάρχουν, θα τα 

στείλω εγώ απομαγνητοφωνημένα, σε όλους τους μηχανικο ύς, 

να δείτε ποιος είναι ο ρόλος του καθενός εκεί πέρα.  

Αυτά.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε.  

 Ο συνάδελφος ο Κλάδος μια δευτερολογία, Γιάννη όσο το 

δυνατόν μικρότερη και να περάσουμε στη διαδικασία της 

έγκρισης ή όχι του ψηφίσματος.  

 

ΚΛΑΔΟΣ :  Δεν θα μιλήσω σχεδόν καθόλου, με κάλυψε πλήρως 

ο Αντώνης σε αυτό το κομμάτι το τελευταίο που είπε και η 

Ειρήνη προηγουμένως.  

 Προφανώς είναι και συμβολικό αν θέλετε και το ότι στο 

πλαίσιο εάν…, τέλος πάντων το ότι μπήκε αυτό το κομμάτι έχει 

μια συμβολικό θέμα, για μέλος της Αντιπροσωπείας μας το 

οποίο θεωρώ ότι θα έπρεπε το τμήμα να πάρει θέση.  

 Προφανώς και παραταξιακά και προσωπικά ο καθένας 

έχει την ευθύνη της ψήφου του.  
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 Αυτό, δεν θα πω κάτι άλλο, με καλύψανε πλήρως.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ευχαριστούμε για τη 

συντομία όλους τους ομιλητές. Σε λίγο έτσι κι αλλιώς πρέπει 

να κλείσουμε, οπότε να προχωρήσουμε στη διαδικασία.  

 Ξαναζητάω άλλη μια φορά συγγνώμη, μας έπιασε 

απροετοίμαστους το όλο θέμα και έγινε λάθος. Το κακό και το 

παράλογο θα ήτανε να εμείνουμε σε ένα λάθος στη διαδικασία. 

Η διαδικασία λοιπόν αυτή είναι. Εφόσον είναι ψήφισμα θα 

έπρεπε να μπει με αυτό τον τρόπο που μπήκε. Θα διαφωνήσω 

με το συνάδελφο τον Χωραφά σε αυτό το θέμα.  

 Λοιπόν, ξεκινάμε πάλι τη διαδικασία ακριβώς όπως πριν. 

Για ένα λεπτό μένει ανοιχτή η πλατφόρμα για να σηκώσουνε το 

χέρι όσοι είναι υπέρ του ψηφίσματος που έχει κατατεθεί.   

Δεν κατεβάζουμε τα χέρια, κλείνει αυτή τη στιγμή απλά 

εμείς θα κάνουμε την καταμέτρηση, ο κ. Βαρδουλάκης μόνο 

έχει ψηφίσει με κείμενο. Μην ανοίξετε μικρόφωνο γιατί θα 

χάσουμε αυτή τη στιγμή τις ψήφους.  18 με το raise hand και 

ένας από το chat 19 είναι, έχει έρθει προσωπικά σε εμένα 

είναι του κ. Βαρδουλάκη για αυτό δεν το βλέπετε οι υπόλοιποι, 

άρα είναι 19, κατεβάζουμε τα χέρια και μπαίνει η διαδικασία 

για το κατά.  Κατεβάστε τα χέρια, έχουνε μείνει κάποια πάνω.  

Λοιπόν συνεχίζουμε αυτή τη στιγμή με τους υπέρ, με 

τους κατά συνεχίζουμε. Είναι 25 το κατά.  

Προχωρούμε για τα λευκά, κατεβάστε τα χέρια όλοι. Πάμε 

και στα λευκά και τελειώνουμε. Ο συνάδελφος ο Βάγι ας το 

κατέβασε.  

 

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ : Όλα είναι κατεβασμένα τώρα, ποιος ψηφίζει 

λευκό;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Υπάρχει άλλος λευκό εκτός 

από το συνάδελφο το Βάγια;  

 Αποτελέσματα ψηφοφορίας για το ψήφισμα, 19 υπέρ, 15 

κατά, ένα λευκό.   
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 Το ψήφισμα δεν εγκρίνεται από την Αντιπροσωπεία και 

κάπου εδώ τελειώνει η συνεδρίαση για δεύτερη φορά και 

ελπίζω αυτή τη φορά να μην κάνουμε ξανά λάθος, οριστική.  

 Θα είστε καλά συνάδελφοι θα τα πούμε.         

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

ΣΧΙΝΑΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

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

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ  « Α »

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Σας καλούμε στην 4η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος,
την 22α Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:30.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1. Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας

2. Ενημέρωση - Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.
3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την 1η 
Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30’ μέσω τηλεδιάσκεψης και με τα ίδια 
θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση είναι `τακτική` και 
για την απαρτία της ισχύουν τα αναφερόμενα στον Κανονισμό της Αντιπροσωπείας του 
Περιφερειακού τμήματος ΤΕΕ/ΤΑΚ.

Κοινοποίηση:

- Περιφερειάρχη Κρήτης

-  Συντονίστρια Αποκ. Διοίκησης Κρήτης

.

Εσωτερική Διανομή:
-  Προεδρείο Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε 
-  Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Πειθαρχικό  Συμβούλιο ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Εκπρόσωποι Παρατάξεων ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Εκλεγμένοι στην Κεντρική «Α» μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Νομαρχιακή Επιτροπή ΤΕΕ/ΤΑΚ Λασιθίου
- Σύλλογοι Μηχανικών
- Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Γραφείο Μηχανικών
- Ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Χρονολογικό αρχείο
- Φάκελος «Α»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Ιωάννης Σχινάς
Αγρονόμος Τοπογράφος  Μηχανικός

       Ηράκλειο, 11.02.2021
       

Προς:

Μέλη της Αντιπροσωπείας
ΤΕΕ/ΤΑΚ

 ΤΕΕ - ΤΜ ΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ - 277 - 11/02/2021



ID Τηλεδιάσκεψης:

Συμμετέχοντες:

Περιγραφή:

Συντονιστής:

Έναρξη:

Λήξη:

Ονοματεπώνυμο Απεστάλη email Διεύθυνση Διάρκεια Διαστήματα σύνδεσης:

BARTOLOZZI GIULIA 19-02-2021 14:13:22 2.87.8.136 02:58':52"

Από: 18:10:19 - Μέχρι: 18:12:25, 

Από: 18:16:01 - Μέχρι: 18:16:11, 

Από: 18:16:29 - Μέχρι: 21:13:05

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19-02-2021 14:13:22 94.66.12.91 02:39':42" Από: 18:32:34 - Μέχρι: 21:12:16

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 19-02-2021 14:13:22 130.43.85.184 02:38':43"

Από: 18:29:54 - Μέχρι: 19:23:57, 

Από: 19:23:57 - Μέχρι: 19:52:23, 

Από: 19:56:42 - Μέχρι: 21:12:56

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 19-02-2021 14:13:22 84.205.244.135 02:14':14"

Από: 18:31:55 - Μέχρι: 18:36:01, 

Από: 18:36:11 - Μέχρι: 20:46:19

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19-02-2021 14:13:22 141.237.40.85 01:47':01"

Από: 18:24:59 - Μέχρι: 18:45:13, 

Από: 19:17:38 - Μέχρι: 20:14:37, 

Από: 20:28:32 - Μέχρι: 20:58:20

ΑΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19-02-2021 14:13:22 78.87.252.164 02:53':28" Από: 18:18:46 - Μέχρι: 21:12:14

ΒΑΓΙΑΣ ΒΑΓΙΑΣ 19-02-2021 14:13:22 188.73.197.106 03:11':42" Από: 18:00:44 - Μέχρι: 21:12:26

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 19-02-2021 14:13:22 194.219.104.225 02:38':09" Από: 18:34:56 - Μέχρι: 21:13:05

ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 19-02-2021 14:13:22 94.66.56.164 03:09':31" Από: 18:02:39 - Μέχρι: 21:12:10

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 19-02-2021 14:13:22 109.178.227.125 02:23':21" Από: 18:49:44 - Μέχρι: 21:13:05

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 19-02-2021 14:13:22 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 19-02-2021 14:13:22 178.147.236.97 02:40':38" Από: 18:32:23 - Μέχρι: 21:13:01

ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19-02-2021 14:13:22 94.64.12.177 01:44':09" Από: 19:28:56 - Μέχρι: 21:13:05

ΓΕΜΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 19-02-2021 14:13:22 94.66.56.20 02:49':20" Από: 18:23:27 - Μέχρι: 21:12:47



ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 19-02-2021 14:13:22 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19-02-2021 14:13:22 2.87.8.232 02:55':47"

Από: 18:13:44 - Μέχρι: 18:18:17, 

Από: 18:20:04 - Μέχρι: 20:07:30, 

Από: 20:08:53 - Μέχρι: 21:12:41

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 19-02-2021 14:13:22 79.166.4.109 02:42':18" Από: 18:30:45 - Μέχρι: 21:13:03

ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19-02-2021 14:13:22 94.66.222.56 02:57':42" Από: 18:15:19 - Μέχρι: 21:13:01

ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19-02-2021 14:13:22 46.177.3.66 02:10':44"

Από: 18:54:35 - Μέχρι: 18:57:03, 

Από: 18:57:03 - Μέχρι: 18:59:55, 

Από: 19:00:00 - Μέχρι: 19:15:07, 

Από: 19:13:18 - Μέχρι: 21:03:35

ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19-02-2021 14:13:22 37.6.161.10 02:39':53" Από: 18:32:56 - Μέχρι: 21:12:49

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 19-02-2021 14:13:23 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19-02-2021 14:13:23 46.103.70.73 02:35':40" Από: 18:37:25 - Μέχρι: 21:13:05

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 19-02-2021 14:13:23 80.106.228.133 03:12':21" Από: 18:00:44 - Μέχρι: 21:13:05

ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 19-02-2021 14:13:23 178.147.147.172 02:15':20" Από: 18:56:50 - Μέχρι: 21:12:10

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19-02-2021 14:13:23 94.64.11.57 02:54':08"

Από: 18:03:18 - Μέχρι: 20:40:55, 

Από: 20:55:51 - Μέχρι: 21:12:22

ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 19-02-2021 14:13:23 80.106.228.133 02:51':48" Από: 18:21:15 - Μέχρι: 21:13:03

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 19-02-2021 14:13:23 79.130.59.218 02:38':32" Από: 18:34:22 - Μέχρι: 21:12:54

ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 19-02-2021 14:13:23 176.92.59.79 01:58':26"

Από: 18:38:21 - Μέχρι: 19:47:35, 

Από: 20:23:14 - Μέχρι: 20:23:51, 

Από: 20:24:20 - Μέχρι: 21:12:55

ΜΑΡΑΚΗ ΦΑΝΗ 19-02-2021 14:13:23 213.16.178.7 02:43':33" Από: 18:29:32 - Μέχρι: 21:13:05

ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19-02-2021 14:13:23 94.66.56.77 03:11':17" Από: 18:01:21 - Μέχρι: 21:12:38

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 19-02-2021 14:13:23 5.55.219.196 02:45':31"

Από: 18:27:04 - Μέχρι: 19:14:42, 

Από: 19:14:43 - Μέχρι: 21:12:36



ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19-02-2021 14:13:23 37.6.161.182 03:03':51" Από: 18:08:57 - Μέχρι: 21:12:48

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19-02-2021 14:13:23 79.107.88.60 03:05':37" Από: 18:07:17 - Μέχρι: 21:12:54

ΜΟΔΑΤΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 19-02-2021 14:13:23 188.4.77.205 03:07':52" Από: 18:04:52 - Μέχρι: 21:12:44

ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 19-02-2021 14:13:23 109.178.212.173 03:07':00" Από: 18:06:05 - Μέχρι: 21:13:05

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19-02-2021 14:13:23 178.147.201.193 02:51':17" Από: 18:21:34 - Μέχρι: 21:12:51

ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 19-02-2021 14:13:23 94.71.198.64 03:11':42" Από: 18:01:23 - Μέχρι: 21:13:05

ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19-02-2021 14:13:23 45.153.183.197 02:55':20" Από: 18:17:28 - Μέχρι: 21:12:48

ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 19-02-2021 14:13:23 141.237.9.133 02:10':07"

Από: 18:30:37 - Μέχρι: 20:34:51, 

Από: 21:07:12 - Μέχρι: 21:13:05

ΞΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 19-02-2021 14:13:23 45.153.182.58 03:07':43" Από: 18:04:54 - Μέχρι: 21:12:37

ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19-02-2021 14:13:23 94.66.56.103 02:19':45" Από: 18:45:28 - Μέχρι: 21:05:13

ΡΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19-02-2021 14:13:23 94.66.114.40 01:49':18" Από: 18:41:42 - Μέχρι: 20:31:00

ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 19-02-2021 14:13:23 85.75.36.227 02:28':12" Από: 18:44:33 - Μέχρι: 21:12:45

ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 19-02-2021 14:13:23 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 19-02-2021 14:13:23 94.66.8.183 03:04':14"

Από: 18:07:52 - Μέχρι: 18:37:52, 

Από: 18:38:12 - Μέχρι: 21:12:26

ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 19-02-2021 14:13:23 62.1.229.139 02:54':06"

Από: 18:05:45 - Μέχρι: 18:07:21, 

Από: 18:15:15 - Μέχρι: 18:30:05, 

Από: 18:35:18 - Μέχρι: 21:12:58

ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19-02-2021 14:13:23 80.106.228.133 03:10':49"

Από: 18:01:43 - Μέχρι: 18:23:37, 

Από: 18:24:07 - Μέχρι: 21:13:02

ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19-02-2021 14:13:23 212.70.196.243 03:01':17" Από: 18:11:48 - Μέχρι: 21:13:05

ΣΩΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 19-02-2021 14:13:23 62.38.15.169 02:58':11"

Από: 18:14:53 - Μέχρι: 19:37:52, 

Από: 19:37:53 - Μέχρι: 19:40:46, 

Από: 19:40:46 - Μέχρι: 21:13:05



ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19-02-2021 14:13:23 46.246.144.120 03:07':47" Από: 18:04:46 - Μέχρι: 21:12:33

ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 19-02-2021 14:13:23 176.58.254.200 03:08':57" Από: 18:03:37 - Μέχρι: 21:12:34

ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ 19-02-2021 14:13:23 79.131.120.191 03:03':09"

Από: 18:09:31 - Μέχρι: 19:33:54, 

Από: 19:33:54 - Μέχρι: 21:12:40

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19-02-2021 14:13:23 83.235.19.136 03:07':01" Από: 18:05:34 - Μέχρι: 21:12:35

ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19-02-2021 14:13:23 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 19-02-2021 14:13:23 176.58.181.243 02:26':00" Από: 18:46:22 - Μέχρι: 21:12:22

ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19-02-2021 14:13:23 79.129.117.252 03:10':00"

Από: 18:01:13 - Μέχρι: 18:01:29, 

Από: 18:03:21 - Μέχρι: 21:13:05

ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 19-02-2021 14:13:23 79.131.155.96 03:10':35" Από: 18:02:12 - Μέχρι: 21:12:47
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ΔΡΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΑΠΟ 12-2020 ΕΩΣ 2-2021 

 
 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ. ΚΩΣΤΗ 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» 
 
Την 01 Δεκεμβρίου 2020 στάλθηκε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
κ. Κωστή Χατζηδάκη επιστολή*,  με συγκεκριμένες προτάσεις αναβάθμισης του 
νομοσχεδίου και βελτίωσης του τελικού κειμένου. Οι προτάσεις του τμήματος 
επικεντρώθηκαν στο Κεφάλαιο Γ του νομοσχεδίου που αφορά τις ρυθμίσεις για 
την εκτός σχεδίου δόμηση και τους οργανωμένους υποδοχείς. Επίσης στις 03 
Δεκεμβρίου 2020 στάλθηκε κοινή επιστολή από το ΤΕΕ/ΤΑΚ, το ΤΕΕ Δυτικής 
Κρήτης και το ΤΕΕ Δωδεκανήσου για το ίδιο θέμα. 

 

 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 
Στις 2 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη του Προέδρου της 
Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ με τη Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. 
Μαρία Κοζυράκη, τους Προέδρους των Επιμελητηρίων της Κρήτης και του 
Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη για το θέμα του Οργανισμού 
της Περιφέρειας. Ο Πρόεδρος επανέλαβε τους προβληματισμούς του σχετικά με 
το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας, καθώς δεν έχουν 
τηρηθεί οι διατάξεις της νομοθεσίας σχετικά με το προβάδισμα των ΠΕ σε σχέση 
με τους ΤΕ στην επιλογή προσώπων σε θέσεις ευθύνης. 
Τελικά, οι απόψεις μας έγιναν αποδεκτές και ο Οργανισμός επιστράφηκε για 
διόρθωση, ως προς το προβάδισμα των ΠΕ. 
 
 

 ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ Γ.Γ. 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
 
Την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε αυτοψία σε κτίρια τα 
οποία έχουν χαρακτηριστεί ετοιμόρροπα ή επικίνδυνα από το Γενικό Γραμματέα 
Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμη Μπακογιάννη συνοδεία του 
Προέδρου της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Ο Γενικός Γραμματέας, είχε την ευκαιρία να δει 
από κοντά ετοιμόρροπα κτίρια στο κέντρο της πόλης. Ο κ. Μπακογιάννης επίσης 
ενημέρωσε ότι ετοιμάζονται τρία χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία έχουν να 
κάνουν με την αποκατάσταση των διατηρητέων κτιρίων. Το ένα έχει 
θεσμοθετηθεί ήδη και είναι η «Τράπεζα Γης» από τη μεταφορά συντελεστή 
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δόμησης και είναι όπως είπε ένα εργαλείο που θεσμοθετήθηκε με το 
χωροταξικό νομοσχέδιο και θα μπει σε εφαρμογή στο επόμενο εξάμηνο. Στο 
περιθώριο της συνάντησης ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ ζήτησε από το 
Γενικό Γραμματέα τη διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων για την ενημέρωση 
των μηχανικών σε επίκαιρα θέματα όπως ο νέος Χωροταξικός Νόμος και η 
ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου. 
 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ. ΚΩΣΤΗ 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ 
 
Στις 22 Δεκεμβρίου 2020 στάλθηκε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
κ. Κωστή Χατζηδάκη επιστολή* του ΤΕΕ/ΤΑΚ, που αναδείκνυε τα προβλήματα 
της διαδικασίας υποβολών και τις αδικίες για την Περιφέρεια Κρήτης όσον 
αφορά στο διαθέσιμο προϋπολογισμό για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – 
Αυτονομώ» και πρότεινε λύσεις ώστε στον επόμενο κύκλο του προγράμματος 
που θα ανοίξει μέσα στο 2021, να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη. 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤHΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κ. ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
Στις 22 Ιανουαρίου 2021 στάλθηκε επιστολή* στην Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα 
Μενδώνη, με προτάσεις εμπλουτισμού του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου. 
Συγκεκριμένα προτάθηκε να υπάρχει κατάταξη των περιοχών στο χάρτη και οι 
αρμόδιοι μηχανικοί να αναλαμβάνουν τη βεβαίωση θέσης και την τήρηση στη 
μελέτη των μορφολογικών όρων, οι οποίοι θα ελέγχονται από το Συμβούλιο 
Αρχιτεκτονικής. Ζητήθηκε επίσης ενίσχυση όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου 
στην Ανατολική Κρήτη, καθώς το προσωπικό είναι ελάχιστο και πρόσφατα έχουν 
γίνει αποχωρήσεις. Καταλήγοντας, η Υπουργός προσεκλήθη σε τηλεδιάσκεψη 
ώστε να  της αναλυθούν διεξοδικότερα τα οφέλη και οι λεπτομέρειες της 
πρότασης. 
 

 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ 
ΤΕΕ/ΤΑΚ 
 
Την 22η Ιανουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια τηλεδιάσκεψη των 
νεοσύστατων Μονίμων Επιτροπών του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Έγινε χαιρετισμός από τον 
Πρόεδρο και τα μέλη της Δ.Ε. και ακολούθησε ενημέρωση των μελών, όπου 
τέθηκαν οι  κατευθυντήριες γραμμές που οι επιτροπές θα ακολουθούν. 
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Τονίστηκε η σπουδαιότητα του έργου των Μονίμων Επιτροπών στη λειτουργία 
του ΤΕΕ/ΤΑΚ και ζητήθηκε η ενεργή συμμετοχή των μελών τους. 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ. ΚΩΣΤΑ 
ΣΚΡΕΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 
Ν. 4495/17. 
 
Στις 01 Φεβρουαρίου 2021 στάλθηκε επιστολή* στον Υπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα, που εξηγούσε την αναγκαιότητα και ζητούσε την 
παράταση τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους 2021 για τις δηλώσεις με 
ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 που έληγαν 
στις 8-2-2021 8-5-2021 και 8-8-2021. 
 

 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΒΟΑΚ 
ΚΑΒΟΥΣΙ- ΑΥΧΗΝ ΑΓΚΑΘΙΑ 
 
Την 3η Φεβρουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη  με τη συμμετοχή 
των μελετητών του έργου, του διευθυντή συγκοινωνιακών έργων του ΒΟΑΚ κ. 
Γεώργιου Αγαπάκη και του Προέδρου της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, παρουσία των 
επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων του Δ. Ιεράπετρας, και του Δημάρχου 
Σητείας. Αναλύθηκαν τα προβλήματα και οι ενστάσεις των κατοίκων του 
Καβουσίου. Ο μελετητής έδωσε απαντήσεις στα προβλήματα που 
παρουσιάστηκαν και έγινε εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των εκπροσώπων 
των παρατάξεων. 
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ τόνισε την σημασία του έργου για το Νομό και το 
ενδεχόμενο να χαθεί η ευκαιρία κατασκευής του λόγω μιας πιθανής προσφυγής 
των κατοίκων Καβουσίου στο ΣΤΕ. 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ. ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ 
ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 
 
Στις 05 Φεβρουαρίου 2021 στάλθηκε επιστολή* στην Υπουργό Παιδείας & 
Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως, που καταδίκαζε την αυτοματοποιημένη 
διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων Κολλεγίων 
με τα δημόσια ΑΕΙ ως απαξιωτική για τους Αποφοίτους των Πολυτεχνικών 
Σχολών και καλούσε την Κυβέρνηση να λάβει σοβαρά υπόψη την εισήγηση – 
απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και να αποσύρει την εν λόγω διάταξη του 
Νόμου 4763/2020, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος διαβούλευσης στους 
φορείς, με προφανή απαίτηση τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και εκπροσώπων 
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των επιστημονικών επιμελητηρίων στη διαδικασία. 
 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ. ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΟΑΚ 
 
Στις 09 Φεβρουαρίου 2021 στάλθηκε επιστολή*, στο Γενικό Γραμματέα 
Υποδομών κ. Γιώργο Καραγιάννη, ζητώντας διάθεση στοιχείων και ενημέρωση 
σχετικά με τα γεωμετρικά στοιχεία - δεδομένα του υπό μελέτη έργου του ΒΟΑΚ, 
προκειμένου να διατυπώσει το Τμήμα μας άποψη πριν και κατά την 
διαβούλευση της Μελέτης ΜΠΕ, ως γνώστης επί των τοπικών συνθηκών και ως 
θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕ Κ. ΓΙΩΡΓΟ ΣΤΑΣΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΒΛΈΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ E-ADEIES. 
 
Στις 12 Φεβρουαρίου 2021 στάλθηκε επιστολή* στον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γιώργο 
Στασινό, που ενημέρωνε για τη δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος 
έκδοσης αδειών e-adeies σε σχέση με την αντικατάσταση επιβλέποντος 
μηχανικού και πρότεινε λύσεις για το πρόβλημα. 
 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ. ΧΡΗΣΤΟ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID 19 
 
Στις 17 Φεβρουαρίου 2021 στάλθηκε επιστολή* στον Υπουργό Οικονομικών κ. 
Χρήστο Σταϊκούρα, με προτάσεις για την ενίσχυση των Μηχανικών και του 
ξενοδοχειακού κλάδου, όπως μείωση φορολογικών συντελεστών, συνέχιση του 
μέτρου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, επιδότηση τόκων δανείων, αύξηση 
ποσοστού ενίσχυσης από ΕΣΠΑ κ.α. 
 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ. 
 
Στις 18 Φεβρουαρίου 2021 στάλθηκε επιστολή* στις Αναθέτουσες Αρχές Έργων 
και Μελετών της Ανατολικής Κρήτης, που τις καλούσε να λάβουν υπόψιν τη 
δυσχέρεια μετακίνησης των συνάδελφων μηχανικών που προέκυψε λόγω των 
περιοριστικών μέτρων της πανδημίας και πρότεινε για τους συνοπτικούς 
διαγωνισμούς να απαιτείται μόνο ανάρτηση στο  ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα 
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της αναθέτουσας αρχής και όχι παραλαβή του φακέλου από το χώρο της 
Υπηρεσίας. 
 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
«Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ» 
 
Στις 19 Φεβρουαρίου 2021 ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, συμμετείχε στη 
διαδικτυακή εκδήλωση «Η Καινοτομία στην Κρήτη Σήμερα και οι φορείς που τη 
στηρίζουν» που οργανώθηκε από την Εθνική Τράπεζα με τη συμμετοχή 
σημαντικών φορέων και επιχειρήσεων που στηρίζουν την καινοτομία. Κατά την 
ομιλία του ο Πρόεδρος τόνισε την σημασία της στήριξης των καινοτόμων 
επιχειρήσεων για τη συνολική πρόοδο της Χώρας και τις δράσεις του ΤΕΕ για τη 
στήριξη της καινοτομίας. 
 

 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ 
 
Έπειτα από απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ, εγκρίθηκε ο διαγωνισμός προμήθειας 
υλικών για την επισκευή της στέγης του ΤΕΕ/ΤΑΚ που αντιμετωπίζει σοβαρά 
προβλήματα. Σύντομα αναμένεται και η έγκριση των απαραίτητων εργασιών. 
 

 ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΕ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ 
 
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ αποφάσισε να καλύψει οικονομικά τις υπηρεσίες νομικής 
υποστήριξης για μέλος του τμήματος που συμμετέχει ως εκπρόσωπος σε 
επιτροπή ετοιμόρροπων και έχει κληθεί σε δίκη. 
 

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ/ΤΑΚ 
 
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί οι εξής συνεδριάσεις Μονίμων 
Επιτροπών του ΤΕΕ/ΤΑΚ: 

• 26-1-2021 Χωροταξικού - Πολεοδομικού Σχεδιασμου και Ανάπτυξης 
• 28-1-2021 Προβολής, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων, Νέων 

Μηχανικών, Ψηφιοποίησης και Διασύνδεσης με άλλα Περιφερειακά 
Τμήματα 

• 28-1-2021 Υποεπιτροπή Ιεράπετρας - Σητείας 
• 1-2-2021 ΜΕ Χωροταξικού - Πολεοδομικού Σχεδιασμου και Ανάπτυξης 
• 3-2-2021 ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων, Ασφαλιστικού, Φορολογικού, 

Τεχνικής Παιδείας, Δια βίου Επιμόρφωσης και Διασύνδεσης με την 
Ακαδημαϊκή Κοινότητα 
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• 4-2-2021 Αειφορίας, Περιβάλλοντος , Ενέργειας 
• 5-2-2021 Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακού 

Σχεδιασμού 
• 8-2-2021 Εθνικού Κτηματολογίου, Δασικών Χαρτών και Γεωχωρικών 

Δεδομένων 
• 8-2-2021 Μελετών- Έργων Δημοσίου, Έργων Υποδομής και Δικτύων 
• 9-2-2021 ΜΕ Χωροταξικού - Πολεοδομικού Σχεδιασμου και Ανάπτυξης 
• 10-2-2021 Αειφορίας, Περιβάλλοντος , Ενέργειας 
• 11-2-2021 ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων, Ασφαλιστικού, Φορολογικού, 

Τεχνικής Παιδείας, Δια βίου Επιμόρφωσης και Διασύνδεσης με την 
Ακαδημαϊκή Κοινότητα 

• 12-2-2021 Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακού 
Σχεδιασμού 

 



 

 

Τοποθέτηση ΑΜΑΚ στην 4η τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ στις  

22 Φεβρουαρίου 2021  

 

Ζούμε σε πολύ δύσκολες συνθήκες υγειονομικής και οικονομικής κρίσης. Σε αυτές τις 

συνθήκες η κυβέρνηση επιλέγει να ‘’περάσει ‘’ ιδιωτικοποιήσεις σε όλους τους τομείς , 

υγεία , παιδεία, υποδομές, μειώνοντας παράλληλα τη δημοκρατία και τη συμμετοχή.  

Οι μηχανικοί εξακολουθούμε να ‘’τρέχουμε ‘’ πίσω από τις προθεσμίες και τον 

παραλογισμό ζώντας το φιάσκο του εξοικονομώ, αλλά και της υποβάθμισης των 

διπλωμάτων μας  με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής 

ισοδυναμίας, με ψήφιση στη βουλή τροπολογίας , νύκτα. 

Το θέμα για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας 

το θέσαμε για συζήτηση στη ΔΕ. Καταθέσαμε το Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ  το 

οποίο έχει συγκεκριμένες δράσεις και διεκδικήσεις. Δείτε το εδώ: 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2315-amak-tha-apofasisei-i-de-tou-tee-tak-gia-tin-anagnorisi-

epaggelmatikon-prosonton-kai-epaggelmatikis-isodynamias 

Δεν ψηφίστηκε. Για το λόγο αυτό καταθέτουμε σήμερα Ψήφισμα προς την 

Αντιπροσωπεία για να αποφασίσει για δράσεις.  

Επίσης σε αυτές τι δύσκολες συνθήκες για τους μηχανικούς , οι παρατάξεις ΔΚΜ και #open 

tee έστειλαν επιστολή στον υπουργό Οικονομικών ζητώντας :  

«1. Ενίσχυση όλων των επιχειρήσεων και επαγγελματικών ομάδων, που ασχολούνται με το 

τουρισμό και τους μελετητές συναδέλφους των τεχνικών γραφείων, ώστε να διατηρηθεί το 

100% του προσωπικού τους, με τρόπο συντονισμένο και μεθοδικό (όπως μείωση 

φορολογικών συντελεστών, συνέχιση του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής, κ.α.). 

2. Να δοθούν επιπλέον κίνητρα σε επιχειρήσεις που ήδη έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό 
νόμο και προγράμματα ΕΣΠΑ, να προχωρήσουν και να ολοκληρώσουν τις εγκεκριμένες 
παρεμβάσεις εντός του 2021, όπως η επιδότηση τόκων δανείων ή (και) αύξηση του 
ποσοστού ενίσχυσης. Η παροχή νέων κινήτρων, θα δώσει επιπλέον ώθηση στους 
οικονομικούς φορείς (ατομικούς ή μη), μειώνοντας τις επιπτώσεις της ανασφάλειας που 
δημιουργεί το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον.». 
 

Έλεγχος των διακηρύξεων πριν από την αποστολή εκπροσώπου του ΤΕΕ. 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2315-amak-tha-apofasisei-i-de-tou-tee-tak-gia-tin-anagnorisi-epaggelmatikon-prosonton-kai-epaggelmatikis-isodynamias
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2315-amak-tha-apofasisei-i-de-tou-tee-tak-gia-tin-anagnorisi-epaggelmatikon-prosonton-kai-epaggelmatikis-isodynamias


Επανειλημμένα έχουμε θέσει το θέμα του ελέγχου από το ΤΕΕ/ΤΑΚ των διακηρύξεων πριν 
από την αποστολή εκπροσώπου. Οι απαντήσεις που παίρνουμε είναι είτε ότι «δεν 
μπορούμε να κάνουμε τους αστυνόμους», είτε «γιατί δεν τα ελέγχεται εσείς»;  Τι γίνεται 
όμως όταν τις διαβάζουμε και διαπιστώνουμε παρατυπίες;  

 
Αναφέρουμε 2 χαρακτηριστικές περιπτώσεις:    

 
Ορισμός εκπροσώπου του ΤΕΕ/ΤΑΚ στην επιτροπή διαγωνισμού για την ανάθεση μελέτης με τίτλο: 

«Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις παρεμβάσεων σε τμήματα του οδικού δικτύου της πόλης του 

Ηρακλείου». 

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ έστειλε εκπρόσωπο. Μετά από αυτό, ο Κώστας Μπάκιντας εξέφρασε την 

απορία του για το λόγο που ζητείται να γίνει αποτύπωση με drone σε αστική περιοχή του 

Ηρακλείου, ενώ μπορεί κάλλιστα να γίνει με επίγεια αποτύπωση, λέγοντας επίσης ότι με τον 

τρόπο αυτό αποκλείονται πολλοί συνάδελφοι που δεν διαθέτουν άδεια για χειρισμό drone. 

Επίσης ανέφερε ότι στο 19.3 στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα εκτός του ότι ζητά 

εμπειρία σε μελέτες τοπογραφικές σε περιβάλλον GIS κάτι που είναι θολό και οδηγεί μία 

επιτροπή ανάθεσης να αποκλείει κατά το δοκούν. Κακώς επίσης ζητά στην παράγραφο 19.3δ 

και 22.2.3 επιπροσθέτως ο οικονομικός φορέας να διαθέτει πιστοποιημένο χειριστή ΣΜΗΕΑ 

και επαγγελματική άδεια εκμετάλλευσης ΣΜΗΕΑ. Πρότεινε να αποσύρουμε το έγγραφο που 

ορίζουμε τον εκπρόσωπό μας και να στείλουμε ορθή επανάληψη. Επίσης η Ειρήνη Βρέντζου 

πρότεινε να ανακληθεί η συγκεκριμένη εκπροσώπηση από το ΤΕΕ/ΤΑΚ.  

Δεν αποσύραμε τον εκπρόσωπό μας.  

Ορισμός εκπροσώπου του ΤΕΕ/ΤΑΚ στην επιτροπή διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για τη 

μελέτη με τίτλο : «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για συνδρομή στο έργο της Π.Ε.Λασιθίου», με 

αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια Κρήτης/Π.Ε. Λασιθίου . 

Ο Κώστας Μπάκιντας στέλνει ηλεκτρονικό μήνυμα. : 

«Η πρόσκληση είναι απαράδεκτη, πολύ γρήγορα αναφέρω: 

1. Καλεί μόνο 2 συγκεκριμένος μηχανικούς να συμμετέχουν 
2. Έχει λάθη στα πτυχία που ζητά 
3. Έχει λάθη στην ειδικότητα που ζητά 
4. Έχει αμοιβή 52 χιλ ευρώ για 13 μήνες για 1 σύμβουλο χωρίς να το εξηγεί 

 
Προτείνω να ζητηθούν εξηγήσεις και φυσικά να αρνηθούμε να στείλουμε εκπρόσωπο» 

Το θέμα δεν ήρθε ποτέ σε συζήτηση στη ΔΕ και στάλθηκε εκπρόσωπος. Στην επόμενη ΔΕ , 

τα μέλη της ΔΚΜ και #open tee, μετά από ερώτηση του Κώστα Μπάκιντα παραδέχτηκαν 

ότι γνώριζαν ότι ο διαγωνισμός ήταν φωτογραφικός και στημένος.  

 

 



Ορισμός υπεύθυνου από τη ΔΕ στις Μόνιμες Επιτροπές  

Αποφασίσαμε τη μη ανάληψη θέσης υπεύθυνου από τη Διοικούσα Επιτροπή στις Μόνιμες 

Επιτροπές. Καταθέτουμε εγγράφως τις θέσεις μας  για τη μη ανάληψη θέσης υπεύθυνου 

από τη Διοικούσα Επιτροπή στις Μόνιμες Επιτροπές. 

Συνοπτικά αναφέρουμε: «..Η ΑΜΑΚ έχει διαχρονικά στηρίξει τα όργανα και το έργο του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Και 

συνεχίζει να το κάνει και σήμερα παρά τις δύσκολες συνθήκες που περιγράψαμε παραπάνω. Όμως , όπως και 

στο παρελθόν, όταν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν , παίρνει τις αποφάσεις που θεωρεί ότι αρμόζουν στις 

περιστάσεις και ότι μπορεί να στηρίξει με βάσει τις αρχές τις και το συμφέρον των μηχανικών και της κοινωνίας.  

Επιλέγουμε να μην αναλάβουμε ως υπεύθυνοι από τη ΔΕ σε Μόνιμες Επιτροπές. Πως θα μπορούσαμε άλλωστε 

να υπηρετήσουμε την πολιτική της συνδιοίκησης ΔΚΜ – Ανοιχτό ΤΕΕ με την οποία διαφωνούμε; Δεσμευόμαστε 

όμως ότι θα είμαστε παρόντες όπου χρειαστεί και θα συμμετέχουμε συμβάλλοντας στην παραγωγή θέσεων για 

την κοινωνία και τους μηχανικούς.».  

Ολόκληρη η τοποθέτησή μας: https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2318-amak-mi-analipsi-thesis-

ypeythynou-apo-ti-dioikoysa-epitropi-stis-monimes-epitropes 

 
Σε συνέχεια της τοποθέτησή μας η ΔΚΜ κατάθεσε μια απαράδεκτη ανακοίνωση , που 

μεταξύ άλλων αναφέρει: «Απέναντι σε αυτά που βιώσαμε ως κλάδος τα προηγούμενα χρόνια, με 

ευθύνη της παράταξης της ΑΜΑΚ, που είχε τη Διοίκηση του τμήματος και σιωπούσε στα μεγάλα 

προβλήματα, υπενθυμίζουμε ότι και την ψήφο των Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης σεβόμαστε και 

τους Θεσμούς του ΤΕΕ, οι οποίοι ως είθισται μας εκπροσωπούν σε συναντήσεις με Θεσμικούς και 

Κυβερνητικούς παράγοντες.  

Ας σταματήσουν λοιπόν οι προσχηματικές, επικοινωνιακές φόρμουλες με το υποτιθέμενο 

αντιμνημονιακό προφίλ και να συνδράμουν στην προσπάθεια του ΤΕΕΤΑΚ, στον βαθμό που τους 

αναλογεί, και από την θέση της Αντιπολίτευσης που τους ανατέθηκε μετά και τις τελευταίες 

διαδικασίες ανάδειξης Οργάνων εκπροσώπησης των Μηχανικών στην Ανατολική Κρήτη.» 

 

Το ακούσαμε και αυτό. Ότι για τα προβλήματα του κλάδου φταίει η ΑΜΑΚ !!!! Μας 

ανέθεσαν και την αντιπολίτευση!!  

 

Κείμενο ΑΜΑΚ στο newsletter του ΤΕΕ/ΤΑΚ:  

Πάει ο παλιός ο Χρόνος…..1 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2320-amak-paei-o-palios-o-xronos 

Για πρώτη φορά κείμενο των παρατάξεων (1 σελίδα) , στο newsletter του ΤΕΕ/ΤΑΚ , παρά το 

γεγονός ότι το ζητούσαμε από την πρώτη στιγμή θεωρώντας το ως ελάχιστο δείγμα 

ισότιμης ενημέρωσης των συναδέλφων.  

Παρόλο που στο κείμενό μας είχαμε αριθμούς ως ενεργά link, που παρέπεμπαν στην 

ιστοσελίδα μας , τα link αυτά δεν παρέμειναν ενεργά. γιατί , σύμφωνα με τις δύο 

παρατάξεις ΔΚΜ και #open tee ,  «η αναφορά σε ενεργά λινκ, μετατρέπει τη μια σελίδα σε 

πολλές». 

 

Τα θέματα που θέσαμε στη Δ.Ε. ως ΑΜΑΚ :  

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2318-amak-mi-analipsi-thesis-ypeythynou-apo-ti-dioikoysa-epitropi-stis-monimes-epitropes
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2318-amak-mi-analipsi-thesis-ypeythynou-apo-ti-dioikoysa-epitropi-stis-monimes-epitropes
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2320-amak-paei-o-palios-o-xronos


AMAK: Κατάργηση της επιπλέον εισφοράς ΤΕΕ για τους εργολήπτες δημοσίων έργων δείτε 

εδώ 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2317-amak-katargisi-tis-epipleon-eisforas-tee-gia-tous-

ergoliptes-dimosion-ergon 

ΑΜΑΚ: Αίτημα για διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων - σεμιναρίων για τους 

μηχανικούς της Ανατολικής Κρήτης. δείτε εδώ 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2316-amak-aitima-gia-diorganosi-ekpaideftikon-

imeridon-seminarion-gia-tous-mixanikoys-tis-anatolikis-kritis 

ΑΜΑΚ: Θα αποφασίσει η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την αναγνώριση επαγγελματικών 

προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας.δείτε εδώ 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2315-amak-tha-apofasisei-i-de-tou-tee-tak-gia-tin-

anagnorisi-epaggelmatikon-prosonton-kai-epaggelmatikis-isodynamias 

ΑΜΑΚ: Στήριξη ΤΕΕ σε εκπρόσωπό του που παραπέμπεται σε δίκη: δείτε εδώ 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2322-amak-stiriksi-tee-se-ekprosopo-tou-pou-

parapempetai-se-diki 

ΑΜΑΚ : «Πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ, Προβλήματα- Προτάσεις»δείτε
 
εδώ

 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2339-eisigisi-amak-sti-de-programma-eksoikonomo-

aftonomo-provlimata-protaseis 

 

Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου: 

Αίτημα ΑΜΑΚ για Συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ δείτε εδώ 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2319-aitima-amak-gia-synedriasi-tis-nomarxiakis-

epitropis-lasithiou-tou-tee-tak 

 

Εκδώσαμε τα παρακάτω Δελτία Τύπου: 

ΑΜΑΚ: Αξιοποίηση του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης δείτε εδώ 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2298-dt-amak-aksiopoiisi-tou-aerodromiou-nikos-

kazantzakis 

ΔT AMAK: «Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2020» - Ο πιο γρήγορος κερδίζει κι ο υπουργός 

πανηγυρίζει... 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2306-dt-amak-eksoikonomo-aftonomo-2020-o-pio-

grigoros-kerdizei-ki-o-ypourgos-panygirizei 

ΔΤ ΑΜΑΚ: «Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2020» - Μετά τις αποκαλύψεις...δείτε εδώ 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2321-dt-amak-eksoikonomo-aftonomo-2020-meta-tis-

apokalypseis 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2317-amak-katargisi-tis-epipleon-eisforas-tee-gia-tous-ergoliptes-dimosion-ergon
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2317-amak-katargisi-tis-epipleon-eisforas-tee-gia-tous-ergoliptes-dimosion-ergon
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2316-amak-aitima-gia-diorganosi-ekpaideftikon-imeridon-seminarion-gia-tous-mixanikoys-tis-anatolikis-kritis
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2315-amak-tha-apofasisei-i-de-tou-tee-tak-gia-tin-anagnorisi-epaggelmatikon-prosonton-kai-epaggelmatikis-isodynamias
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2322-amak-stiriksi-tee-se-ekprosopo-tou-pou-parapempetai-se-diki
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2322-amak-stiriksi-tee-se-ekprosopo-tou-pou-parapempetai-se-diki
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2322-amak-stiriksi-tee-se-ekprosopo-tou-pou-parapempetai-se-diki
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2339-eisigisi-amak-sti-de-programma-eksoikonomo-aftonomo-provlimata-protaseis
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2319-aitima-amak-gia-synedriasi-tis-nomarxiakis-epitropis-lasithiou-tou-tee-tak
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2298-dt-amak-aksiopoiisi-tou-aerodromiou-nikos-kazantzakis
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2306-dt-amak-eksoikonomo-aftonomo-2020-o-pio-grigoros-kerdizei-ki-o-ypourgos-panygirizei
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2306-dt-amak-eksoikonomo-aftonomo-2020-o-pio-grigoros-kerdizei-ki-o-ypourgos-panygirizei
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2321-dt-amak-eksoikonomo-aftonomo-2020-meta-tis-apokalypseis


ΔΤ ΑΜΑΚ: Όχι στις προσλήψεις αστυνομικών στα Πανεπιστήμια – Προσλήψεις 

Καθηγητών 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2323-dt-amak-oxi-stis-proslipseis-astynomikon-sta-

panepistimia-proslipseis-kathigiton 

ΔΤ ΑΜΑΚ: «Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2020» - Η συνέχεια του φιάσκου... δείτε εδώ 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2330-dt-amak-eksoikonomo-aftonomo-2020-i-synexeia-

tou-fiaskou 

 

 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2323-dt-amak-oxi-stis-proslipseis-astynomikon-sta-panepistimia-proslipseis-kathigiton
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2323-dt-amak-oxi-stis-proslipseis-astynomikon-sta-panepistimia-proslipseis-kathigiton
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2330-dt-amak-eksoikonomo-aftonomo-2020-i-synexeia-tou-fiaskou


 

 

Τοποθέτηση ΑΜΑΚ για τη μη ανάληψη θέσης υπεύθυνου από τη Διοικούσα 

Επιτροπή στις Μόνιμες Επιτροπές. 

Η ΑΜΑΚ , μετά τη συνεδρίαση της ΔΕ στις 21-12-2020 και τις πρώτες τοποθετήσεις 

των μελών της στη ΔΕ συζήτησε το θέμα και στην ολομέλεια της παράταξης σε 

συνάντηση που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.  

Κατά τη συζήτηση αποφασίστηκε να μην αναλάβουν τα μέλη της ΑΜΑΚ ως 

υπεύθυνοι από τη ΔΕ για τις ΜΕ. Επίσης αποφασίστηκε η συμμετοχή των μελών της 

ΑΜΑΚ κατά τις συνεδριάσεις των ΜΕ και η προσπάθεια από τη μεριάς τους να 

συμβάλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην λειτουργία των ΜΕ και στην 

παραγωγή θέσεων που θα συμβάλουν τα μέγιστα στην επίλυση των προβλημάτων 

καθημερινότητας των μηχανικών αλλά και των θεμάτων που απασχολούν την 

κοινωνία.  

Κατά τη συζήτηση αυτή λήφθηκε υπόψη η μέχρι σήμερα στάση της Διοίκησης του 

ΤΕΕ/ΤΑΚ. Όπως έχουμε ήδη καταθέσει και κατά τις συνεδριάσεις της Διοικούσας 

Επιτροπής και της Αντιπροσωπείας του τμήματος, υπήρξε από την αρχή 

συντονισμένη προσπάθεια να αντικατασταθούν οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ/ΤΑΚ που 

προέρχονται από την παράταξή μας. Τα μέλη της ΑΜΑΚ στη ΔΕ ουσιαστικά έχουν 

αποκλειστεί, δεν καλούνται σε συναντήσεις που γίνονται (π.χ. η συνάντηση με το 

Γ.Γ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος ), αλλά ούτε καν να συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά 

προγράμματα (πρόσφατα του ΜΦΙΚ). Ούτε μια φορά δεν έχουμε ερωτηθεί από τον 

πρόεδρο αν θέλουμε να συμμετέχουμε , ως μέλη της ΔΕ , σε οτιδήποτε, τακτική που 

εμείς, όντας στη διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΑΚ εφαρμόζαμε.  

Για τη συγκρότηση σε σώμα της Ν.Ε. Λασιθίου ενημερωθήκαμε τυχαία. Κατά τη 

συγκρότηση σε σώμα του Πειθαρχικού Συμβουλίου Ανατολικής Κρήτης για ακόμα 

μια φορά οι παρατάξεις ΔΚΜ και #openTEE δεν έλαβαν υπόψη τους τα 

αποτελέσματα των εκλογών. Αδιαφορώντας για την ψήφο των μηχανικών και την 

πρωτιά της ΑΜΑΚ άθροισαν τα αποτελέσματα των παρατάξεών τους και 

συγκρότησαν το πειθαρχικό.  



Τέλος καταψηφίσαμε το πλαίσιο δράσης καθώς και τον αυστηρό τρόπο λειτουργίας 

των Μόνιμων Επιτροπών που επέλεξαν (με διαγραφές μελών κλπ) προκρίνοντας την 

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου.  

Η ΑΜΑΚ έχει διαχρονικά στηρίξει τα όργανα και το έργο του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Και συνεχίζει 

να το κάνει και σήμερα παρά τις δύσκολες συνθήκες που περιγράψαμε παραπάνω. 

Όμως , όπως και στο παρελθόν, όταν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν , παίρνει τις 

αποφάσεις που θεωρεί ότι αρμόζουν στις περιστάσεις και ότι μπορεί να στηρίξει με 

βάσει τις αρχές τις και το συμφέρον των μηχανικών και της κοινωνίας.  

Επιλέγουμε να μην αναλάβουμε ως υπεύθυνοι από τη ΔΕ σε Μόνιμες Επιτροπές. 

Πως θα μπορούσαμε άλλωστε να υπηρετήσουμε την πολιτική της συνδιοίκησης 

ΔΚΜ – Ανοιχτό ΤΕΕ με την οποία διαφωνούμε; Δεσμευόμαστε όμως ότι θα είμαστε 

παρόντες όπου χρειαστεί και θα συμμετέχουμε συμβάλλοντας στην παραγωγή 

θέσεων για την κοινωνία και τους μηχανικούς.  

 

 



 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΩΡΑ ΑΠ΄ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ! 

Kαταγγέλουμε ως απαράδεκτη την κυβερνητική προσπάθεια να εμφανίσει ως «βοήθημα» προς 

τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς τη χρησιμοποίηση του αποθεματικού του ταμείου 

ασφάλισης. Αποτελεί πρόκληση επίσης η στάση της κυβέρνησης που προτίθεται να αποκλείσει τους 

δικαιούχους βάζοντας πλαφόν για την ενίσχυση τα 50 εκάτ. ευρώ  την ίδια ώρα που πριμοδοτεί με 

100δες εκατομμύρια ευρώ πολυεκατομμυριούχους μετόχους επιχειρήσεων.  

Η χρησιμοποίηση του «αποθεματικού» εισφορών προς ΟΑΕΔ, για την ενίσχυση  είναι  

απαράδεκτη,  γιατί καλεί τους εργαζόμενους μηχανικούς να την πληρώσουν κυριολεκτικά «απ’ τη 

τσέπη τους» χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού σε μια προσπάθεια να εξοικονομήσει 

κεφάλαια ώστε να σκορπίσει αφειδώς εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των ιδιοκτητών 

αεροπορικών επιχειρήσεων, τραπεζών και τηλεοπτικών καναλιών. Τεράστιες ευθύνες για την 

κατάσταση αυτή έχουν άλλωστε όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις που διαμόρφωσαν το 

κεφαλαιοποιητικό ανταποδοτικό ασφαλιστικό σύστημα με τις τεράστιες ασφαλιστικές εισφορές, 

χωρίς μάλιστα να προχωρήσουν ούτε καν σε κάποιο επίδομα ανεργίας για τους 

αυτοαπασχολούμενους που δεν είχαν δουλειά, για τους απολυμένους μισθωτούς με ΔΠΥ που 

έβγαιναν στην ανεργία. 

Καταγγέλλουμε παράλληλα τη διπλή κυβερνητική υποκρισία και το θράσσος που εμφανίζει το 

βοήθημα ως κυβερνητικό έργο. Ο κρατικός προυπολογισμός και οι αποδιδόμενοι πόροι προέρχονται 

απ’ την άγρια φορολόγηση των μισθωτών και των αυτοαπασχολούμενων, αφού το μεγάλο κεφάλαιο 

φοροαποφεύγει συστηματικά. Η υποκρισία όμως είναι διπλή στην περίπτωση των μηχανικών και των 

άλλων επιστημόνων αφού το περιβόητο βοήθημα προέρχεται από αποκλειστικά ίδιους πόρους. Είναι 

τουλάχιστον αδιανόητο να εμφανίζεται η αναδιανομή των πόρων που εχουμε καταβάλλει ως στήριξη 

των μηχανικών στη σημερινή κατάσταση. 

Απαιτούμε άμεσα ως μέτρα στήριξης των μηχανικών μέσα στην κρίση: 

-Καταβολή επιδόματος σε όλους τους μηχανικούς με ΔΠΥ που να αντισταθμίζει τη μείωση των 

εισοδημάτων τους  απ’ τον κρατικό προϋπολογισμό για όλο το διάστημα της κρίσης, όπως σε όλους 

τους άνεργους. 

-Καμιά καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για το διάστημα της κρίσης, χωρίς καμιά μείωση των 

συντάξεων. 

-Πάγωμα κάθε χρέους προς τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία για το διάστημα της 

κρίσης. 

-Θέσπιση μόνιμου επιδόματος ανεργίας για τους άνεργους μηχανικούς με ΔΠΥ. 



 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Όχι στην ισοπέδωση των πτυχίων σε διαβατήρια εξετάσεων πιστοποίησης! 
Ανατροπή της πολιτικής κεφαλαίου & ΕΕ σε εκπαίδευση και εργασία! 

 
Η αιφνιδιαστική ψήφιση, την 17.12.20, τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας για τη νομοθέτηση αυτοματοποιημένης 
διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας πτυχίων αποφοίτων Κολλεγίων & ξένων Πανεπιστημίων με το 
δίπλωμα μηχανικού των Πολυτεχνικών Σχολών, δεν αποτελεί έκπληξη. Η κυβέρνηση αξιοποιεί την πανδημία προκειμένου 
σε καθεστώς «έκτακτης ανάγκης» με το λαό σε «κατ’ οίκον περιορισμό» να επισπεύσει τη νομοθέτηση και εφαρμογή 
αντιλαϊκών «εκκρεμοτήτων» ετών, για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων και της Ε.Ε., που δεν κατάφεραν να 
ολοκληρώσουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. 
Η κυβέρνηση ΝΔ πέρασε πριν ένα χρόνο τροπολογία για την παραπέρα ισοτίμηση ιδιωτικών κολλεγίων εξωτερικού με τα 
ελληνικά Πανεπιστήμια, εφαρμόζοντας τη βασική πτυχή των στρατηγικών στόχων της Συνθήκης της Μπολόνια. Έπιασε το 
«νήμα» από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που, με το νόμο Γαβρόγλου, κατάργησε ουσιαστικά το ΣΑΕΠ αντικαθιστώντας το με 
ένα πιο ευέλικτο όργανο, το ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας), για να διευκολύνει 
περαιτέρω την αναγνώριση πτυχίων του εξωτερικού από κολέγια, προχώρησε σε άρση της «μεταβατικής περιόδου» 
απλοποιώντας τις διαδικασίες ισοτίμησης.  
Δεκαετίες πλέον, κάθε κυβέρνηση πρόσθετε έναν ακόμα κρίκο σε μια μακρόχρονη αλυσίδα αντιλαϊκών ρυθμίσεων, με στόχο 
την «απελευθέρωση» του επαγγέλματος, μεταξύ άλλων και του Μηχανικού, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΕ και των 
ομίλων. Η διαδικασία ξεκίνησε από το 1989 (οδ.89/48/ΕΟΚ) και ολοκληρώθηκε το 2005, με την οδηγία 2005/36/ΕΕ, την οδηγία 
Μπολκενστάιν και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, που ενσωματώθηκαν στην εθνική νομοθεσία. Από τότε τέθηκε το 
ζήτημα της αντιστοίχισης πτυχίων κάθε κατηγορίας και προσόντων αποφοίτων.  

 Οι νομοθετικές παρεμβάσεις των ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ για την «ισοτίμηση» των κολλεγίων  

 Το ΠΔ 99/2018 του Σπίρτζη για τη «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα» που έφερε το «διαίρει και βασίλευε» στους επιστημονικούς συλλόγους, με 
συντεχνιακή αντιπαράθεση και προσφυγές στο ΣτΕ 

 Η «αναβάθμιση» των διπλωμάτων πολυτεχνείων μέσω του integrated master για τη δήθεν «υπεράσπιση» των 
ακαδημαϊκών τίτλων και του επαγγέλματος στην πράξη νομοθέτησε την αναγνώριση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Προσόντων και την κατάταξη των βαθμίδων εκπαίδευσης με βάση πιστωτικές μονάδες. Δηλαδή νομιμοποίησε 
την απόδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων στο επίπεδο του «Bachelor», στο επίπεδο «πτυχίου» των 3ετών ή 
4ετών σπουδών (κολλεγίων, πανεπιστημίων εξωτερικού, πρώην ΑΤΕΙ).  

Οι ρυθμίσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και μετατρέπουν το πτυχίο σε ένα «προσόν», που αθροίζεται στο καλάθι των 
προσόντων και πιστοποιητικών. Στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά πτυχίων και προσόντων «πιστοποιημένες» σπουδές 
Μηχανικού αποτελούν αυτές που κάθε φορά επιλέγει ο εργοδότης ανάλογα με τις ανάγκες κερδοφορίας του και όχι αυτές που 
διασφαλίζουν ολόπλευρη επιστημονική γνώση. 
Οι κυβερνήσεις και οι επιχειρηματικοί όμιλοι θέλουν απόφοιτους τριετών, τετραετών, πενταετών σπουδών και κολεγίων, που 
όλοι θα ανταγωνίζονται για μια θέση εργασίας με ισοπεδωμένα δικαιώματα, θα είναι εγκλωβισμένοι σε συνθήκες  
ανασφάλιστης και κακοπληρωμένης δουλειάς, χωρίς κατώτερο μισθό μέσω ΣΣΕ, στο «όνομα» του μεταξύ τους 
ανταγωνισμού. Ταυτόχρονα σπρώχνουν στην έξοδο απ’ το επάγγελμα όσους αυτοαπασχολούμενους είχαν ακόμα τη 
δυνατότητα να ζουν απ’ τη δουλειά τους προκειμένου να καταλάβουν κι΄αυτό το μικρό κομμάτι επαγγελματικής «ύλης», 
εφόσον μόνο οι μεγάλες εταιρείες θα διαθέτουν όλες τις «πιστοποιήσεις» της αγοράς. Στόχος αυτής της πολιτικής είναι η 
φθηνότερη εργατική δύναμη, προκειμένου να μπορεί το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό να σπουδάζει και να 
μετακινείται «ευέλικτα» από δουλειά σε δουλειά και από χώρα σε χώρα, όπου απαιτεί το κεφάλαιο κάθε φορά. 
 

Οι «κάθε απόχρωσης» διοικήσεις του ΤΕΕ συνεργοί στο έγκλημα της ισοπέδωσης δικαιωμάτων 

Δεν αποτελούν έκπληξη ούτε οι σημερινές «κορώνες» της ηγεσίας του ΤΕΕ ενάντια στην κυβερνητική μεθόδευση, για την 
οριστική απαξίωση των διπλωμάτων αποφοίτων Πολυτεχνικών Σχολών. Ακόμα και την ύστατη στιγμή η ηγεσία του ΤΕΕ 
δήθεν «υπερασπίζεται» τα δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών επικαλούμενη το Κοινοτικό Δίκαιο και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επικαλείται ακριβώς το δίκαιο που ισοπέδωσε τα επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα των 
αποφοίτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης στα πλαίσια της «ενιαίας αγοράς» προσόντων και πτυχίων της Ε.Ε.  
Ισχυρίζεται ότι μπορεί να «διασώσει» διπλώματα και επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού «εντός πλαισίου» με αλλαγές 
που προωθεί στον τρόπο εξέτασης για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος και επιχείρησε να περάσει από την 



Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ τον περασμένο Ιούλη, ανεπιτυχώς λόγω κατακραυγής των σωματείων των μηχανικών και 
κινητοποίησης των φοιτητικών συλλόγων του ΕΜΠ. 
Θέλει να θεσμοθετήσει κοινές γραπτές εξετάσεις για όλους τους υποψήφιους μηχανικούς, με ύλη από θεματικές ενότητες 
ανά βασική ειδικότητα Μηχανικού. Ως αρμόδια «επαγγελματική οργάνωση» με μορφή ΝΠΔΔ, επιδιώκει να αναλάβει το ρόλο 
του «φορέα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων» για το σύνολο των πτυχίων, δημιουργώντας μια «κοινή 
δεξαμενή» από απόφοιτους πολυτεχνείων, πτυχιούχους των πενταετούς φοίτησης πρώην ΣΤΕΦ -ΑΤΕΙ και των 
“Bachelors” ξένων πανεπιστημίων και κολλεγίων, οι οποίοι θα περνούν από γραπτές εξετάσεις προκειμένου να αποκτήσουν 
πρόσβαση στο επάγγελμα. Ταυτόχρονα θέλει να αναλάβει ρόλο «φορέα πιστοποίησης» του συνόλου των τεχνικών 
επαγγελμάτων στις κατασκευές (βλ. τεχνίτες της οικοδομής κ.α.) και να τηρεί τα μητρώα διαβαθμισμένων επαγγελματικών 
δικαιωμάτων (ΜΕΚ, Μητρώα Μελετητών κ.λπ.). 
Το θερινό «σχέδιο» του ΤΕΕ ανέφερε ότι τα «προσόντα» των πτυχιούχων εξωτερικού και κολλεγίων θα εξετάζει μια 
πενταμελής επιτροπή και εφόσον κριθούν επαρκείς θα αποκτούν αυτόματα άδεια άσκησης επαγγέλματος. Εναλλακτικά θα 
υποχρεώνονται να κάνουν «πρακτική άσκηση» ή θα δίνουν γραπτές εξετάσεις «δοκιμασίας» για την άδεια επαγγέλματος. 
Η «επιτυχία» στις εξετάσεις απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος, αποτελεί μόνο την «εισαγωγή» σε ένα δια βίου κύκλο 
πιστοποιήσεων, μέσω σεμιναρίων, προϋπηρεσίας (έως και 12 ετών) και εξετάσεων στις διάφορες επαγγελματικές 
δραστηριότητες Μηχανικού. Κάθε πιστοποιούμενη δραστηριότητα αντιστοιχεί σε ένα επιμέρους τμήμα των 
κατακερματισμένων επαγγελματικών δικαιώματων κάθε ειδικότητας Μηχανικού. Ενώ θα υπάρχουν 
αλληλοαποκλειόμενες, για τον ίδιο μηχανικό, πιστοποιήσεις: λόγω νομικών περιορισμών π.χ. «ασυμβίβαστου» των ρόλων 
«ελεγκτή δόμησης» έναντι του «επιβλέποντα» ή του «μελετητή», λόγω κόστους για τον εργαζόμενο και απόκτησης εμπειρίας. 
Οι επαγγελματικές εξετάσεις είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου υλοποιείται η πλήρης αποσύνδεση του πτυχίου από το 
επάγγελμα. Μέσω αυτών υλοποιείται στην πράξη η «εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων», όπως καθορίζει η 
κοινοτική  
νομοθεσία μέσω της Οδηγίας της Μπολώνια (2005/36). Όποιος περνά τις εξετάσεις αυτές θα έχει πρόσβαση στα «κοινά» 
δικαιώματα κατόπιν νέας πιστοποίησης.  
Η ηγεσία του ΤΕΕ επαναλαμβάνει διαχρονικά τον ίδιο ισχυρισμό για να δικαιολογήσει τη στάση της: «οι διπλωματούχοι 
των Πολυτεχνείων θα πετυχαίνουν στις εξετάσεις, ενώ οι 3ετείς του εξωτερικού όχι». Δεν τσιμπάμε το «δόλωμα» για να 
αποδεχτούμε τις γραπτές εξετάσεις. Όταν αυτές «κατοχυρωθούν» θα λειτουργήσουν ως «κόσκινο» ελέγχου της εισόδου στο 
επάγγελμα, ανεξάρτητα από τον ακαδημαϊκό τίτλο. Θα λειτουργήσουν ως νέος επιπλέον μηχανισμός πίεσης για τη διάσπαση 
των ενιαίων σπουδών σε Bachelor και Master, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με την εφαρμογή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής 
που επιβάλλει την «προσαρμογή» των ΑΕΙ στη «νέα κανονικότητα» της επιχειρηματικότητας και της εμπορευματοποίησης της 
γνώσης. 
Η σημερινή όσο και οι προηγούμενες ηγεσίες του ΤΕΕ, διακομματικά και διαχρονικά πρόταξαν το απατηλό δίλημμα: Να 
«συνδιαμορφώσουμε» το πλαίσιο της «διαβαθμισμένης πρόσβασης» με πιστοποιήσεις, γραπτές εξετάσεις κλπ. ή να 
«καταστραφούμε» με πλήρης «απορρύθμιση» και «ισοπέδωση» με τα κολλέγια; Οι εργαζόμενοι μηχανικοί πρέπει να 
απορρίψουμε το δίλημμα γιατί το ΤΕΕ οδηγεί στην ισοπέδωση των πτυχίων μέσω των γραπτών εξετάσεων και της 
πιστοποίησης. 
 

Ο αγώνας συνεχίζεται: για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής, για τις σύγχρονες ανάγκες μας! 

Οι μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι Μηχανικοί είναι ώρα να οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας, να σημαδέψουμε τον 
πραγματικό «ορατό» αντίπαλο, τους επιχειρηματικούς ομίλους, που θέλουν να μας φορτώσουν ξανά τα βάρη της νέας 
καπιταλιστικής κρίσης. Μοναδικός ρεαλιστικός δρόμος για το μέλλλον μας είναι η σύγκρουση με την πολιτική του 
κεφαλαίου, των κυβερνήσεων του, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ που τη στηρίζουν. 
Να δυναμώσουμε τον αγώνα για την ακύρωση των αντιλαϊκών νόμων, για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών 
και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, ενάντια στην εργοδοτική τρομοκρατία των απολύσεων, της εκ πριτροπής εργασίας και 
της εξαντλητικής τηλεργασίας, της μείωσης μισθών και δικαιωμάτων. Για την υπογραφή ΣΣΕ με αναπλήρωση των απωλειών 
σε κάθε κλάδο. Για την ανατροπή της επίθεσης στο ασφαλιστικό με κατάργηση των νόμων Κατρούγκαλου -Βρούτση και της 
ανταποδοτικότητας στην ασφάλιση.  
Ο αγώνας για να καθυστερήσουν ή να ακυρωθούν οι τελικές ρυθμίσεις για την "απελευθέρωση" του επαγγέλματος, την 
πιστοποίηση των δραστηριοτήτων, την απαξίωση των πτυχίων μέσω της πολιτικής της ΕΕ και των ρυθμίσεων που στηρίζει το 
ΤΕΕ, αντικειμενικά πρέπει να προσανατολίζεται στην ανατροπή της πολιτικής του κεφαλαίου.  
Παλεύουμε για τη ζωή που μας αξίζει με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες που δίνει η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, 
η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας. 
Δεν υποστέλλουμε τη σημαία των αναγκών μας. Σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την κάλυψη τους. 
Διεκδικούμε: 

• Κατάργηση κάθε μορφής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, το ακαδημαϊκό δίπλωμα μοναδική 
προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος. 

• Κατάργηση των ρυθμίσεων εξίσωσης των πανεπιστημίων με τα ιδιωτικά κολέγια. 



• Ανατροπή της πολιτικής της ΕΕ για την «απελευθέρωση» των επαγγελμάτων σε όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. Αντίσταση, 
απειθαρχία, ανυπακοή στις επιταγές της ΕΕ για την παιδεία και τα επαγγελματικά δικαιώματα, καμιά εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ, 
κατάργηση όλων των νόμων και ΠΔ που τις ενσωματώνουν στην εθνική νομοθεσία. 

• Καμιά μετατόπιση της «τεχνικής ευθύνης» από το κράτος και την εργοδοσία στον εργαζόμενο μηχανικό. 

• Ενιαίο δημόσιο δωρεάν σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης, χωρίς ταξικούς φραγμούς και αντιεπιστημονικούς διαχωρισμούς των 
σπουδών σε κύκλους και των ιδρυμάτων σε κατηγορίες. Να διαμορφώνει επιστήμονες με υψηλή ειδίκευση και επαγγελματική 
επάρκεια και γενικό μορφωτικό επίπεδο. 

• Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου αναδιάρθρωσης των δημόσιων έργων και μελετών που επιταχύνουν τη συγκέντρωση 
μελετών και έργων στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου (ΣΔΙΤ, Συμβ.Παραχώρησης, ΓΟΚ, αυθαίρετα, οικοδομικές άδειες κ.λπ.).  



 

 

Ψήφισμα 

της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ κατά την τακτική της συνεδρίαση στις 22 

Φεβρουαρίου 2021 για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και 

επαγγελματικής ισοδυναμίας. 

 

Η κυβέρνηση , με τροπολογία της τελευταίας στιγμής από την υπουργό Παιδείας, 

ψήφισε νύχτα την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής 

ισοδυναμίας.   

Η Κεντρική Αντιπροσωπεία κατά την τακτική της συνεδρίαση το Σάββατο 19 

Δεκεμβρίου εξέδωσε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία (2 ψήφοι κατά) ψήφισμα κατά 

της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας.  

https://antiprosopeia.tee.gr/wp-content/uploads/%CE%A8%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-

%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%91.-%CE%A4%CE%95%CE%95_teliko.pdf 

Σε συνέχεια του ψηφίσματος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας , καλούμε την 

Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ να πάρει θέση για το θέμα και να προχωρήσει στην 

έκδοση ψηφίσματος: 

 

Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ για την αναγνώριση επαγγελματικών 

προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας 

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ υπερασπίζεται αταλάντευτα τη δημόσια, δωρεάν 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και το ενιαίο, αδιάσπαστο πενταετές δίπλωμα μηχανικού. 

Ως εκ τούτου καταγγέλλει απερίφραστα τη μεθόδευση της Υπουργού Παιδείας και 

της Κυβέρνησης συνολικά να νομοθετήσει κατά κυριολεξία νύχτα με τροπολογία της 

τελευταίας στιγμής την υποχρέωση των επαγγελματικών φορέων να εγγράφουν 

εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης τους αποφοίτους κολεγίων. 

Η Αντιπροσωπεία του  ΤΕΕ/ΤΑΚ: 



Α) Καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση να αποσύρει την κατάπτυστη νομοθετική 

ρύθμιση. 

Β) Καλεί τον Πρόεδρο και τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ να προβεί σε κάθε 

ενέργεια προκειμένου να μην προχωρήσει η εγγραφή αυτών των αποφοίτων μέσω 

της συγκεκριμένηςδιαδικασίας. 

Γ) Καλεί τον Πρόεδρο και τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ : 

 να προσφύγει ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών, ώστε να 

ακυρωθεί η προωθούμενη ρύθμιση. 

 να αναλάβει κοινές πρωτοβουλίες μαζί και με τα άλλα Επιμελητήρια και τους 

επιστημονικούς συλλόγους των μηχανικών και να συντονίσει τη δράση του ΤΕΕ με 

τα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές, να προχωρήσει σε νέου τύπου 

πολύμορφες δράσεις κινητοποιήσεων υπό το συντονισμό αυτό. 

 

Η συγκεκριμμένη ν-τροπολογία υπερψηφίστηκε και από αρκετούς συναδέλφους 

Διπλωματούχους Μηχανικούς, οι οποίοι αντί να σταθούν στο ύψος των 

περιστάσεων, προτίμησαν να παραμείνουν πιστοί και πειθαρχημένοι στην 

κυβερνητική γραμμή.  

Καλούμε την Αντιπροσωπεία του  ΤΕΕ/ΤΑΚ να εγκαλέσει και να αποδοκιμάσει το 

μέλος της , συνάδελφο Μάξιμο Σενετάκη , για τη στάση του να ψηφίσει την 

τροπολογία αυτή. 

Τέλος καλούμε το ΤΕΕ να πράξει αναλόγως για όλα τα μέλη του που ψήφισαν την 

συγκεκριμμένη τροπολογία, καθώς οι εμπνευστές των απαράδεκτων ρυθμίσεων 

αλλά και όσοι τους υποστήριξαν με την ψήφο τους έχουν ακέραια την ευθύνη. 
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