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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
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Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ,
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΚΛΑΔΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ΞΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΣΩΜΑΡΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ,
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ,
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ
ΧΑΡΑ,
ΑΓΑΠΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΜΑΡΑΚΗ
ΦΑΝΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ,
ΑΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΟΔΑΤΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΙΟΥΛΙΑ, ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ,
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡ ΙΝΗ,
ΣΧΙΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΣΠΑΝΑΚΗΣ
ΗΛΙΑΣ,
ΠΑΝΤΕΡΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΜΠΙΚΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ,
ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ,
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣ ΤΟΤΕΛΗΣ.
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΓΕΜΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ, ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ, ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ,
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ, ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΡΑΣΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΒΑΓΙΑΣ
ΒΑΓΙΑΣ.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 55
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 41 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 14
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.
2.
3.
4.

Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας .
Ενημέρωση - Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.
Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.
Έγκριση Οικονομικού Απολογ ισμού – Ισολογισμού χρήσης
2020, Προϋπολογισμού 2021 ΤΕΕ/ΤΑΚ .
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Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Συνάδελφοι καλησπέρα.
Πολύπαθη και η σημερινή συνεδρίαση, πέρασε από αρκετές
δυσκολίες μέχρι να μπορέσουμε να την υλοποιήσουμε. Μετά
από σύμφωνη γνώμη των παρατάξεων, άργησε σχετικά να γίνει,
έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ως θέμα τον Οικονομικό
Απολογισμό του προηγούμενου έτους, αλλά και τον
προϋπολογισμό της τρέχοντος. Για γνωστούς λόγους δεν
πετύχαμε απαρτία την προηγούμενη βδομάδα, οπότε σήμερα
έχουμε την επαναληπτική συνεδρίαση. Στο σημείο αυτό
ευχαριστούμε τόσο τους επικεφαλής των παρατάξεων όσο και
τα όλα τα μέλη της Αντιπροσωπείας για τη διακριτική
αντιμετώπιση του θέματος. Οπότε σας καλωσορίζουμε στ ην 5 η
τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1 ο
Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, θα ακολουθηθεί η
ίδια διαδικασία που μέχρι τώρα έχουμε στις τηλεδιασκέψεις.
Δηλαδή παρουσία εδώ είναι το Προεδρείο και συγκεκριμένα
είμαστε δυο μέλη του Προεδρείου και η βοήθεια που μας
προσφέρει το Τμήμα, οι συνάδελφοι, οι υπάλληλοι του
Τμήματος και η εισηγήτρια για το 4ο θέμα. Η διαδικασία πάλι
είναι γνωστή. Θα τη δείτε και στην πορεία. Να την εμπεδώσ ει
και η Κα Τιμοθεάτου. Δηλαδή ο λόγος στο θέμα ζητείται με το
raise hand και δίνεται από το Προεδρείο. Θα έχουμε για κάθε
θέμα εισήγηση, διευκρινιστικές ερωτήσεις και τοποθετήσεις και
σε περίπτωση που απαιτηθεί και ψηφοφορία επειδή οι
ψηφοφορίες τουλάχισ τον για τα θέματα που βλέπουμε μέχρι
εδώ είναι φανερές, που έχουμε. Θα είναι με τη διαδικασία του
raise hand που έχουμε κάνει. Σε εκείνη τη στιγμή που θα
γίνεται η ψηφοφορία θα χειρίζεται το σύστημα το τεχνικό
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προσωπικό εδώ για να μπορέσουμε να μετρήσουμε σωστά τις
ψήφους όποτε και όταν χρειασθεί.
Για να ξεκινήσουμε θέλω να σας πω ότι κατατέθηκε πριν
την έναρξη της συνεδρίασης ένα ψήφισμα από την ΑΜΑΚ.
Επειδή υπάρχουνε τα υπόλοιπα θέματα θα το αφήσουμε προς
το τέλος. Θα το αφήσουμε για να δούμε πάλι τη δια δικασία και
πως θα γίνει. Μάθαμε από την προηγούμενη φορά, εύχομαι να
μην κάνουμε πάλι λάθος από τη μεριά του Προεδρείου.
Λοιπόν, εδώ τελειώνουν κάπου οι ανακοινώσεις του
Προεδρείου της Αντιπροσωπείας. Σε περίπτωση που έχει
κάποιος κάτι να προσθέσει από το υπόλοιπο Προεδρείο να πει
η Κα Λυδάκη ή ο κ. Σπανάκης. Από ότι βλέπω δεν υπάρχει.
Λοιπόν, εάν υπάρχουνε ερωτήσεις διευκρινιστικές.
Ο συνάδελφος ο Μαυρογιάννης, μισό λεπτό μόνο.
Αντώνη ξεκίνα και αν υπάρχει και κάποια άλλη θα το πούμε.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι Γιάννη, δεν θέλω να πω κάτι, απλά δεν
μπορώ να το βγάλω, όπως το έχετε κάνει πως βγαίνει. Το
χεράκι κατά λάθος μπήκε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
κατεβάσουνε από εδώ.

Μισό,

μισό.

Θα

το

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ούτε τοποθέτηση, κ λήση για
τοποθετήσεις τότε αν πάνω σε αυτό που στην εισήγηση, για
ανακοινώσεις του Προεδρείου. Οπότε από ότι βλέπω δεν
υπάρχει κάτι.
Τελειώνει το 1 ο θέμα εδώ για της Αντιπροσωπείας που
είχαμε βάλει της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 4 ο
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Έγκριση Οικονομικο ύ Απολογισμού – Ισολογισμού χρήσης
2020, Προϋπολογισμού 2021 ΤΕΕ/ΤΑΚ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
Προχωράμε στο 2 ο θέμα.
Ενημέρωση και συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.
Ο συνάδελφος ο Πρόεδρος ο Χωραφάς έχει ζητήσει το
λόγο για την Αντιπροσωπεία, για τ ις ανακοινώσεις του
Προεδρείου συνάδελφε Πρόεδρε ή για να ξεκινήσει η
ενημέρωση για το 2 ο θέμα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Επί της διαδικασίας Πρόεδρε αν
συμφωνούμε όλοι επειδή αυτό το διάστημα έχει ταλαιπωρηθεί
η Τατιάνα που να της εκφράσουμε και μέσω της συ νεδρίασης
της Αντιπροσωπείας τα συλλυπητήριά μας για την απώλεια του
πατέρα της μήπως προτάξουμε το θέμα πριν την ενημέρωση
δηλαδή να δούμε του προϋπολογισμού
εάν δεν υπάρχει
αντίρρηση ώστε να την αποδεσμεύσουμε σχετικά νωρίς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
Από πλευράς Προεδρείου
δεν υπάρχει αντίρρηση. Αν τοποθετηθούνε και οι επικεφαλής
των παρατάξεων κανένα πρόβλημα.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ούτε από εμάς υπάρχει αντίρρηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ο κ. Ταβερναράκης;
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Και από εμένα κανένα θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, συμφωνούμε τότε να
συζητηθεί στην αρχή σαν 2 ο θέμα το 3 ο της ημερήσιας
διάταξης, το 4 ο της ημερήσιας διάταξης η έ γκριση του
Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού του 2020 και
Προϋπολογισμού του 2021 του Τμήματος.
Ο λόγος στον Πρόεδρο ο οποίος φαντάζομαι θα τον
δώσει στην εισηγήτρια που έχει ορισθεί.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Βεβαίως ευχαριστώ Πρόεδρε.
Εγώ
δεν
θα
πω
ιδιαίτερα
πράγματα
για
τον
προϋπολογισμό. Θα πω ότι ακολουθεί τα πρότυπα του
προηγούμενου και ότι κλείσαμε το 2020 με μια έτσι χρηστή
διοίκηση προσπαθώντας να μην υπάρχουν ιδιαίτερα έξοδα.
Ήτανε έτσι και αλλιώς εκ των πραγμάτων η ευχέρειά μας
περιορισμένη λόγω του κορωνοϊού και της αδυναμίας
διοργάνωσης πολλών εκδηλώσεων. Αφήσαμε και συν 20.000
αν θυμάμαι καλά στο ταμείο. Όπως είπα για τον
προϋπολογισμό είναι στα περσινά πρότυπα. Δεν αναμένουμε
ιδιαίτερες μεταβολές το 2021, μικρές μεταβολές.
Θα μας αναλύσει τα θέματα περισσότερο η Προϊσταμένη
μας η Τατιάνα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
Δανασή.

Λοιπόν, ο λόγος στην Κα

ΔΑΝΑΣΗ: Καλησπέρα από εμένα σε όλους.
Καταρχήν
να
σας
ευχαριστήσω
όλους
για
τη
συμπαράστασή σας και την κατανόηση στην προσωπική μου
δυσκολία αυτό τον καιρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, έναν έναν ξεχωριστά από καρδιάς.
Λοιπόν, ξεκινώντας το α ποψινό θέμα η Διοικούσα του
Τμήματος ενέκρινε τον ισολογισμό -απολογισμό του ’20 καθώς
και τον προϋπολογισμό για τη χρήση του ’21 στη συνεδρίασή
της στις 20 Μαΐου του ’21.
Σας παρουσιάζω λοιπόν τα οικονομικά στοιχεία για τη
διαχείριση του Τμήματος που αφο ρούν τη χρήση του 2020 και
έχουν ως εξής:
Στην Τράπεζα της Ελλάδος εισπράχθηκαν 65.718,08 €.
Εκδόθηκαν και εξοφλήθηκαν 94 χρηματικά εντάλματα
πληρωμής με το συνολικό τους κόστος να διαμορφώνεται στις
55.917,89€.
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Χρηματικό υπόλοιπο από τη χρήση του 2019 ήταν το
ποσό των 101.565,74€.
Και με βάση τα στοιχεία αυτά τα έσοδα και τα έξοδα για
τη χρήση του 2020 είναι το σύνολο των 167.283,82€.
Στα έσοδα για το Τμήμα υπολογίζουμε πάντα το
υπόλοιπο της χρήσης, της προηγούμενης χρήσης για την
οποία τώρα κλείνουμ ε, δηλαδή το 2019 μαζί με τα έσοδα της
χρήσης του ’20 ενώ στα έξοδα αντίστοιχα υπολογίζουμε τις
δαπάνες του Τμήματος και το χρηματικό υπόλοιπο του ’20 το
οποίο ανέρχεται στο ποσό των 111.365,93€.
Το ποσό αυτό του χρηματικού υπολοίπου μας προκύπτει
από το τραπεζικό υπόλοιπο του λογαριασμού της ταμειακής
μας διαχείρισης που διατηρούμε στην Τράπεζα της Ελλάδος
έως την 31-12-20. Το ποσό αυτό ήταν 101.410,91€.
Αφαιρούμε τις ανεξόφλητες επιταγές το ποσό των οποίων ήταν
2.333,98€ και προσθέτουμε το υπόλοιπο του λογαριασμού του
κοινού κεφαλαίου το οποίο ήταν 12.289,00€ και έτσι φτάνουμε
στο τελικό ποσό του υπολοίπου, δηλαδή στις 111.365,93€ που
προανέφερα.
Περνώντας στον ισολογισμό για το 2020 έχουμε αρχικά
το ενεργητικό. Η κύρια οικονομική κατάσταση της Υπηρεσί ας
μας στις 31-12-20 έχει την εξής εικόνα:
Η αξία της βιβλιοθήκης διαμορφώνεται στα 75,49€ το
οποίο μεταφράζεται σε 7.549 καταγεγραμμένα βιβλία.
Πάγια στοιχεία της Υπηρεσίας προηγούμενων ετών αλλά
και της χρήσης του ’20 διαμορφώνονται στην αξία των
6.322,17€ και τα ταμειακά διαθέσιμα όπως προανέφερα και
παραπάνω για το 2020 είναι 111.365,93€.
Το σύνολο του ενεργητικού μας διαμορφώνεται στις
117.763,59€.
Αντίστοιχα το παθητικό υπολογίζοντας την προηγούμενη
χρήση, δηλαδή το ’19 με το κεφάλαιο να διαμορφών εται στις
109.044,98 και τα αποτελέσματα της χρήσης του ’20 να είναι
8.718,61 μας δίνουν το ίδιο σύνολο με το ενεργητικό και άρα
ενεργητικό ίσον παθητικό που είναι και το ζητούμενο.
Περνάμε στον απολογισμό για το 2020.
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Η τακτική επιχορήγηση του Τμήματος από την Κεντρική
Υπηρεσία του ΤΕΕ για το ’20 ήταν 39.270,99€, 17.090,33€
περισσότερα από την αντίστοιχη επιχορήγηση του ’19.
Οι κρατήσεις και τα λοιπά έσοδα, π.χ. έσοδα από
πραγματογνωμοσύνες για το Τμήμα ήταν 26.447,09 και τα
οποία προσθέτοντας και το υπ όλοιπο της χρήσης του 2019 το
σύνολο των εσόδων για την Υπηρεσία για το 2020 είναι
167.283,82€.
Περνώντας στα έξοδα έχουμε τα έξοδα για το 2020 με το
διαθέσιμο υπόλοιπο της χρήσης του ’20 επίσης διαμορφώνεται
στο ίδιο ποσό με τα έσοδα και άρα έσοδα ίσον έ ξοδα.
Για τις αποσβέσεις τώρα ο πίνακας που σας έχει ήδη
σταλεί απεικονίζει τη διαμόρφωση του κόστους για την
υπηρεσία μας των περιουσιακών στοιχείων τα οποία με το
πέρασμα του χρόνου αξίζουν όλο και λιγότερο. Με τις
αποσβέσεις καταγράφεται αυτή η διαδικα σία φθοράς γιατί και
αυτό αποτελεί πραγματικό έξοδο για την Υπηρεσία.
Αυτά τα στοιχεία που σας προανέφερα αφορούσαν τον
ισολογισμό, τον απολογισμό και τη διαχείριση για τη χρήση
του 2020.
Περνάμε τώρα στον προϋπολογισμό για τη χρήση του
’21.
Όπως προανέφερε και ο Πρόεδρος ο κ. Χωραφάς το
ποσό του προϋπολογισμού μας για το 2021 ανέρχεται στο
ποσό των 780.000€ που είναι το ίδιο με το ποσό
του
περσινού προϋπολογισμού.
Έγιναν κάποιες αναδιαμορφώσεις είτε αυξήσεις είτε
μειώσεις
σε διάφορα ποσά ΚΑΕ βασιζό μενοι πάντα στα
προβλεπόμενα δεδομένα όπως αυτά διαμορφώνονται για τη
χρήση του ’21, δηλαδή με βάση τις προβλέψεις μας για το πως
μπορούν να εξελιχθούν οι υποχρεώσεις μας κυρίως στη χρήση
του ’21.
Έτσι στα έσοδα υπολογίσαμε ως τακτική επιχορήγηση
από το ΤΕΕ το ίδιο ποσό με πέρυσι 50.000€. Κάποια τυχόν
έκτακτη επιχορήγηση γύρω στις 20.000€ , οι κρατήσεις υπέρ
Δημοσίου,
ασφαλιστικών
ταμείων
και
λοιπά
έσοδα
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υπολογίζονται στις 598.634,07€ και συμπεριλαμβάνεται και το
υπόλοιπο της χρήσης του ’20 που όπως είπαμε ήταν
111.365,93€ με σύνολο εσόδων όπως και σύνολο εξόδων
αντίστοιχα στις 780.000€.
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη σας όλα τα παραπάνω
στοιχεία καλώ το Σώμα να εγκρίνει τόσο τον απολογισμό και
τον ισολογισμό του Τμήματος για το ’20 όσο και για τον
προϋπολογισμό του ’21.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
Ευχαριστούμε
την
Κα
Δανασή, εισηγήτρια του θέματος.
Αρχικά υπάρχει κάποιος, κάποιο μέλος της Διοικούσας
Επιτροπής το οποίο να θέλει να συμπληρώσει κάτι προτού
προχωρήσουμε στις διευκρινιστικές ερωτήσεις;
Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι οπότε προχωράμε στη
διαδικασία των διευκρινιστικών ερωτήσεων.
Κατάλογος ανοικτός για ένα λεπτό αν και δεν βλέπω, θα
περιμένουμε λίγο ακόμα. Ο συνάδελφος ο Ταβερναράκης έχει
ερώτηση. Μπορεί εάν θέλει να την κάνει και…
ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ: Ναι, βέβαια.
Τατιάνα καταρχήν συλλ υπητήρια για τον πατέρα σου.
Κατά δεύτερον ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Όσον αφορά
τα ταμειακά διαθέσιμα σε ποιους κωδικούς μπορούν να
ξοδευτούν έχετε, δηλαδή ας πούμε αυτή τη στιγμή μας είπες
ότι η αξία των περιουσιακών στοιχείων του Τμήματος, δηλαδή
εξοπλισμός, υπολογιστές, γραφεία και όλα τα σχετικά είναι
σχεδόν μηδενικός. Θα μπορούσαν να ξοδευτούν κάποια
χρήματα από τα ταμειακά διαθέσιμα για αυτούς του κωδικούς;
Δηλαδή
αντικατάσταση
των
υπολογιστών
που
έχετε,
αντικατάσταση των γραφείων, επιπλώσεων και τέτοια;
ΔΑΝΑΣΗ: Ακούγομαι; Εντάξει.
Μανώλη
καταρχήν
σε
συμπαράσταση.

ευχαριστώ

πολύ
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Λοιπόν, αυτό που είπες, σε ό ,τι αφορά τις αποσβέσεις
για τα διάφορα έπιπλα και σ κεύη της Υπηρεσίας δεν έχουμε
πρόβλημα στο να π ρομηθευτούμε οτιδήποτε μας χρειάζεται.
Αυτό το κάνουμε ήδη και το κάναμε και τα προηγούμενα
χρόνια. Το ταμειακό μας υπόλοιπο μας επιτρέπει να
καλύπτουμε οποιαδήποτε ανάγκη έχει το Τμήμα, τόσο σε
εξοπλισμό όσο και σε άλλες ανάγκες που προκύπτουν κατά τη
διάρκεια της χρονιάς. Για αυτό και ο προϋπολογισμός είναι
στην ουσία, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα με την
έννοια ότι δε φτάνουμε ποτέ να έχουμε ούτε έξοδα 780.000 ή
και περισσότερα όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Απλά
προβλέπουμε να έχουν όλοι οι κωδικοί που χρησιμοποιεί το
Τμήμα για την κάλυψη των υποχρεώσεών του λεφτά
πλασματικά έτσι ώστε αν προκύψει οποιαδήποτε ανάγκη να
μπορεί να καλυφθεί και να μη χρειάζεται αντίστοιχη
τροποποίηση γιατί αν για κάποιο λόγο ένας ΚΑΕ δεν έχει
χρήματα και προκύψε ι η ανάγκη να χρησιμοποιηθεί, δεν
μπορεί να πάρεις έτσι απλά χρήματα από κάπου αλλού.
Πρέπει να γίνει τροποποίηση του προϋπολογισμού, να
μειωθούν από κάποιον άλλον ΚΑΕ χρήματα και να προστεθούν
σε αυτόν που δεν έχει για να μπορέσει ς να καλύψει την ανάγκη
σου. Φροντίζουμε λοιπόν όλοι οι ΚΑΕ που από την εμπειρία
μας έχουμε και χρησιμοποιούμε, να έχουν χρήματα και εκεί να
είναι και να υπάρχουν. Αν βέβαια κάποια στιγμή ξεπεράσουμε
τα ταμειακά μας υπόλοιπα εκεί είναι ένα άλλο θέμα, θα πρέπει
να βρούμε λεφτά, έτσ ι; Προς το παρόν δεν αντιμετωπίζουμε
τέτοιο πρόβλημα και μπορούμε κι όπως το κάνουμε
τουλάχιστον σε ό ,τι αφορά τους υπολογιστές, οτιδήποτε άλλο
να αγοράσουμε αυτά που θέλουμε, πάντοτε βέβαια αυτά που
έχουμε ανάγκη. Έτσι;
Αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε.
Από ότι βλέπω δεν υπάρχει άλλη ερώτηση . Οπότε
συνάδελφοι ανοίγει κατάλογος τοποθετήσεων ομιλητών.
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Η συνάδελφος η Βρέντζου ας ξεκινήσει και τα επόμενα
δυο λεπτά θα μείνει ανοιχτός ο κατάλογος για όποιον άλλον
θέλει να τοποθετηθεί. Ειρήνη ο λό γος δικός σου.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι, θέλω να πω ότι ως παράταξη εμείς
ψηφίσαμε στη Διοικούσα όταν ήρθε προς συζήτηση τον
ισολογισμό και τον απολογισμό. Η απόφαση δηλαδή που ήρθε
από τη Διοικούσα είναι ομόφωνη.
Κινείται πράγματι στα ίδια πλαίσια έτσι ώστε να μπο ρούν
να καλυφθούν ανάγκες. Υπάρχει μία ενίσχυση εκεί που
ενδεχομένως να χρειαστούν συνάδελφοι χρήματα, είτε ως
προσφορά, ως βοήθεια νομική, είτε με έναν οποιοδήποτε
τρόπο προκειμένου να μπορούν να βοηθηθούν. Δηλαδή πάντα
κοιτάμε ο προϋπολογισμός να υπάρχει αυτοί, οι κωδικοί αυτοί
οι οποίοι μπορούν να κάνουν πράγματα, είτε αφορούν
σεμινάριο, σε εκδηλώσεις, είτε σε ενισχύσεις συναδέλφων.
Να ευχαριστήσω την Τατιάνα που τόσα χρόνια και με την
παρουσία της και τη συμβολή της και αυτή συμβάλλει στο να
είναι
ένας
τακτοποιημένος
γενικά
ισολογισμός προϋπολογισμός και να μην έχουμε θέματα .
Και αυτό που θέλω εγώ να πω και στην Αντιπροσωπεία
και το συζητήσαμε και το είπαμε και στη Διοικούσα είναι ότι θα
πρέπει να, το έχουμε πει πολλές φορές και θα πρέπει να γίνει
μία ανακατανομή και να παίρνουνε παραπάνω χρήματα από το
Κεντρικό ΤΕΕ, το οποίο Κεντρικό ΤΕΕ κάποια στιγμή έβγαλε
έναν αλγόριθμο, ας μην κουράσουμε με αυτά, αλλά τα χρήματα
που μας δίνει επειδή ακριβώς δεν χρωστούσαμε και δεν
ήμασταν μέσα είναι λίγα. Δεν αντισ τοιχούν σε καμία
περίπτωση στις ανάγκες του Τμήματος, αλλά και σε μία
ισότιμη
κατανομή
με
βάση
τέλος
πάντων
κάποια
χαρακτηριστικά και θεωρούμε ότι θα πρέπει, το αποφασίσαμε
και στην τελευταία Διοικούσα, το είχαμε βάλει από την πρώτη,
να διεκδικήσουμε παραπ άνω χρήματα έτσι ώστε να μπορεί το
Τμήμα να κάνει δράσεις και να βοηθάει τους συναδέλφους.
Αυτά, ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστώ και για τον χρόνο
ο οποίος ήτανε σύντομος.
Έχει ζητήσει το λόγο και ο συνάδελφος ο Τ αβερναράκης
και να τοποθετ ηθεί και τελειώνουμε . Μετά θα έχουμε
δευτερολογία από τον Πρόεδρο και αν χρειαστεί από την Κα
Δανασή.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Ναι, να πω κι εγώ και να συμπληρώσω την
Ειρήνη σε σχέση με αυτά τα οποία είπε αλλά και την Τατιάνα.
Καταρχήν να την ευχαριστήσω ξανά, άλλη μια φορά για
την εισήγηση αλλά και για τη δουλειά της στο Τεχνικό
Επιμελητήριο και φυσικά τα συλλυπητήρια έτσι κι αλλιώς της
τα είπα και προηγουμένως αλλά και προσωπικά για τον χαμό
του πατέρα της.
Αλλά από εκεί και πέρα όσον αφορά τώρα τον
προϋπολογισμό να πω ότι κι εμείς ως παράταξη ψηφίσαμε τον
προϋπολογισμό στη Διοικούσα. Προφανώς θέσαμε τον
προβληματισμό ότι τα έσοδα δυστυχώς από το Τεχνικό
Επιμελητήριο μετά από τα κεντρικά, κυρίως το βασικό μας
πρόβλημα είναι τα έσοδά μας είναι πάρα πολύ μειωμένα σε
σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και ιδιαίτερα στα χρόνια της
κρίσης. Έχουμε θέσει το θέμα επιτακτικά και το έχουμε
συζητήσει και στη Διοικούσα αλλά και με τον Πρόεδρο, αλλά
και με το Κεντρικό Τεχνικό Επιμελητήριο. Έχω κάνει και εγώ
προσωπικά κάποιες επαφές και με τα υπόλοιπα Επιμελητήρια,
έχουμε βρει τις κατανομές που έχουνε γίνει στις υπόλοιπες,
στα υπόλοιπα Τμήματα τα π εριφερειακά. Υπάρχουν κάποιες
έντονες, πολύ μεγάλες διαφορές με το ποια κριτήρια τελικά
υπάρχουν και πώς γίνεται εμείς με 2.500 μέλη και π. χ. τα
Γιάννενα ή τα Χανιά με 1 .500 μέλη να παίρνουνε τα ίδια
χρήματα τα Χανιά και τα διπλάσια από εμάς τα Γιάννενα.
Θεωρώ ότι είναι κάποιοι προβληματισμοί οι οποίοι πρέπει να
έχουμε προχωρήσει σε κάποιες εισηγήσεις για να δούμε για
την επόμενη κατανομή.
Η δικαιολογία από τον Πρόεδρο του κεντρικού Τεχνικού
Επιμελητηρίου είναι ότι υπήρξε μία συμφωνία τότε, πριν, στην
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περίοδο της κρίσης όπου το δικό μας Τεχνικό Επιμελητήριο
είχε κάποια έσοδα ομολογουμένως και κάποι ο αποθεματικό
πάρα πολύ μεγάλο σε σχέση με ά λλα τμήματα που είχαν
πολλά προβλήματα. Υπήρξε μία αλλαγή την οποία όμως
υιοθετήθηκε για τα επόμενα χρόνια με τη λογική του ουδέν
μονιμότερον του προσωρινού.
Πιστεύω ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε και να
επανέλθουν τα χρήματα σε αυτά που αναλογούν στα μέλ η μας
και φυσικά να μπορούμε και στις δραστηριότητες του Τεχνικού
Επιμελητηρίου που θα πρέπει να είναι πολύ περισσότερες και
σε σχέση με τα υπόλοιπα Επιμελητήρια, διότι τα επόμενα
χρόνια και ιδιαίτερα μετά την καραντίνα την οποία περνάμε
όλοι μας είναι προ φανές ότι θα έχουμε τη δυνατότητα και την
ευκαιρία να κάνουμε πολύ περισσότερες εκδηλώσεις, τα οποία
χρειάζονται χρήματα για αυτές τις εκδηλώσεις.
Τώρα
όσον
αφορά
το
υπόλοιπο,
ο
υπόλοιπος
προϋπολογισμός νομίζω ότι είναι καταρτισμένος έτσι και με το
σκεπτικό των τρεχόντων αναγκών, ιδιαίτερα αυτών του κτιρίου
κ.λπ., θα δείτε κάποια ποσά μέσα τα οποία είναι λίγο
αυξημένα
σε
σχέση
με
τους
προηγούμενους
προϋπολογισμούς. Είναι με την προοπτική ότι θα μπορέσουμε
αυτά τα χρήματα να τα χρησιμοποιήσουμε συμπληρωματι κά σε
σχέση με αυτά που περιμέν ουμε από το Κεντρικό Τεχνικό
Επιμελητήριο για να έρθουνε για την επισκευή του κτιρίου που
έχει πάρα πάρα πολλά προβλήματα, σε διάφορα επίπεδα, είτε
στα βαψίματα, είτε στα ηλεκτρολογικά του, είτε στην
αναβάθμιση των ηλεκτρονικ ών του κ.λπ. ώστε να μπορέσει να
μαζευτεί τουλάχιστον το κτίριο τις επόμενες μέρες που
ευελπιστούμε,
που
ευελπιστούμε
μήνες,
μάλλον
που
ευελπιστούμε ότι θα είμαστε όλοι σε μία νέα κατάσταση και όχι
πάνω από μία οθόνη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ , καλή συνέχεια σε όλους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
συνάδελφο.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
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Ο λόγος στον Πρόεδρο για τη δευτερολογία και σε
περίπτωση που απαιτηθεί ίσως στην Κα Δανασή, για να
κλείσουμε το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ευχαριστώ Πρόεδρε και με
συγχωρείτε γιατί έχασα κάποιο κομμάτι της ομιλίας του
Αντιπροέδρου, λόγω κάποιου επείγοντος τηλεφωνήματος.
Εγώ θα ήθελα να πω για το ζήτημα το οικονομικό ότι
χειριστήκαμε καταρχήν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα
διατιθέμενα κονδύλια πρώτον και κατά δεύτερον νομίζω για
πρώτη φορά στην ιστορία του Τμήματος καταφέραμε να
χρησιμοποιηθούν κονδύλια του κεντρικού ΤΕΕ για την
επισκευή τμημάτων του κτιρίου μας, τη στέγη και των
ηλεκτρολογικών που έχουν π αρθεί οι αποφάσεις από τη
Διοικούσα του κεντρικού Τεχνικού Επιμελητηρίου και έχει
υπογραφεί, έχουν υπογραφεί σχετικές συμβάσεις για τη στέγη.
Ταυτόχρονα φροντίσαμε, δεν έχει σχέση με τα
οικονομικά, έχει σχέση με τη γενικότερη οργάνωση σε όλα τα
επίπεδα, φροντίσαμε να γίνει τακτοποίηση των μικρών, των
πολύ μικρών αυθαιρεσιών που υπάρχουν στο κτίριο και είναι ο
φάκελος έτοιμος και κατατεθειμένος στις αρμόδιες Εφορ είες
Αρχαιοτήτων ώστε να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις και έχω
μάλιστα αρκετά έτσι πιέσει τον Πρόεδρο του Τεχνικού
Επιμελητηρίου, τον Γιώργο το ν Στασινό και νομίζω ότι θα το
καταφέρουμε και αυτό να βγει ακόμα κάποιο κονδύλιο σχετικά
με επισκευή του κτιρίου. Τώρα το πόσο μεγάλο και σε ποιες
εργασίες θα κατευθυνθεί, θα δούμε τι θα καταφέρουμε
Πρόεδρε αλλά νομίζω ότι θα τον πετύχουμε εν τέλει και αυτόν
το στόχο. Σε όλα τα επίπεδα λοι πόν θεωρώ ότι έχει γίνει η
μέγιστη δυνατή προσπάθεια και όχι μόνο προσπάθεια αλλά και
απτά αποτελέσματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, ευχαριστούμε.
Αν θέλει η Κα Δανασή, δεν θέλει να συμπληρώσει κάτι ,
οπότε θεωρείται ότι η συζήτηση ως προς το 4 ο θέμα έχει
τελειώσει.
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Προχωρούμε σε ψηφοφορία.
Κλείνουμε τα μικρόφωνα για την ψηφοφορία γιατί σε
περίπτωση που είναι ανοιχτό μας χαλάει το σύστημα και δεν
μπορούμε να κάνουμε σωστά την καταμέτρηση. Κλείνουμε τα
μικρόφωνα και ως πρώτο ερώτημα είναι αν εγκρίνο υμε τον
οικονομικό, ένα λεπτό να το διαβάσω ακριβώς, αν εγκρίνεται ο
οικονομικός απολογισμός και ο ισολογισμός χρήσης του 2020.
Αρχίζουμε η ψηφοφορία με το raise hand είναι στην
…(πρόβλημα ήχου)…
Δεν ξέρω αν με ακούτε.
31 ψήφοι είναι υπέρ της έγκρισης.
Προχωράμε, κατεβάζουμε τώρα τα χέρια. Θα τα
κατεβάσει εδώ η υποστήριξη .
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Κ. Πρόεδρε συγγνώμη, για την ψηφοφορία,
επειδή είδα αρκετά χέρια τα οποία δεν ήταν σηκωμένα, κάτι,
λίγο για το διαδικαστικό μετρήστε και αυτά που είναι πιθανόν
στο chat. Δεν ξέρω, κάτι που ίσως να μην μπορούμε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Έχω, θα σας τα πω μετά ...
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Διευκρινίστε το δηλαδή σε αυτούς που είναι
μέσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
Ταβερναράκη μετά, εντάξει.

Θα

σας

τα

πω,

κ.

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Κλείνουμε τα μικρόφωνα πάλι
εκτός από τα 31, τις 31 ψήφους έχουμε και 2, την Κα
Ανδριοπούλου και τον κ. Μοχιανάκη ακόμα υπέρ οι οποίοι
μπήκανε, το στείλανε στο chat.
Ξεκινάμε τώρα όσοι είναι κατά. Πρακτικά έληξε και αυτό
με μηδέν κατά.
Λευκό; Πάλι.
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ΜΕΛΟΣ: Μιχάλη έχεις κλειστό το μικρόφωνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μου το κλείνει η Τεχνική
Υποστήριξη, έχουμε, το κλείνει μαζικά.
Λοιπόν, επαναλαμβάνω γιατί δεν ξέρω αν γράφτηκε.
Έχουμε λοιπόν από τα 39 άτομα τα οποία φαίνονται ότι
συμμετέχουν αυτή τη στιγμή, 31 ψήφισαν υπέρ με τη
διαδικασία του raise hand και 2 στο chat γιατί λένε ότι έχουν
πρόβλημα. Είναι η κυρία, ο κ. Μοχιανάκης και η Κα
Ανδριοπούλου, άρα 33 άτομα είναι στο υπέρ. Οι υπόλοιποι δεν
συμμετείχαν στην ψηφοφορία , για κάποιο λόγο μπορεί να μην
είναι συνδεδεμένοι.
Προχωράμε
λοιπόν,
θεωρείται
ότι
εγκρίθηκε
ο
οικονομικός απολογισμός και ο ισολογισμός του 2020.
Προχωράμε στην έγκριση του προϋπολογισμού του 2021.
Ξεκινούμε πάλι τη διαδικασία με το raise hand για τα υπέρ.
Λοιπόν, για τον προϋπολογισμό 34 υπέρ με το raise
hand και 2 πάλι στο chat. Άρα 36 άτομα υπέρ.
Κατεβάζουμε τα χέρια ένα λεπτό, τώρα στο κατά.
Ξεκινάει η ψηφοφορία για το κατά. Μηδέν γιατί αν κατάλαβα
καλά ένα χεράκι που είχε κατέβει μάλλον ήταν εκ παραδ ρομής,
πήγαινε στην προηγούμενη ψηφοφορία που προφανώς δεν
ψήφισε.
Συνεχίζουμε για τα λευκά.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Εντάξει.
Με μηδέν λευκά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αυτή τη
στιγμή είναι 36 υπέρ, μηδέν κατά, μηδέν λευκά.
Εγκρίνεται λοιπόν ο προϋπολογισμός του έτους 2021 του
Τμήματος Ανατολικής Κρήτης και ευχαριστούμε την Κα
Δανασή. Κλείνει το 4 ο θέμα.
ΘΕΜΑ 2 ο
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Ενημέ ρωση - Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Και προχωράμε στα θέματα
της ημερήσιας διάταξης. 2 ο θέμα. Ενημέρωση - Συζήτηση για
τη δραστηριότητα της Δ.Ε.
Ο λόγος στον Πρόεδρο για αρχή. Ο συνάδελφος ο
Χωραφάς, ο Πρόεδρος της Διοικούσας ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ
Πρόεδρε.
Να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου την Έλενα την
Τιμοθεάτου, να της ευχηθώ καλή και παραγωγική θητεία. Να
συνεισφέρει στη δραστηριότητα του Σώματος και του Τμήματος
γενικότερα.
Αυτή την περίοδο συνάδελφοι, νομίζω ότι από την
τελευταία φορά που βρεθήκαμε και συνομιλήσαμε είναι επίσης
ένα διάστημα πολύ έντονο για τον κλάδο. Πολύ έντονο για το
Τεχνικό
Επιμελητήριο
Ανατολικής
Κρήτης .
Καθημερινά
δείχνουμε την παρουσία μας, υπάρχουν ζητήματα φλέγοντα,
ζητήματα στα οποία παρεμβαίνουμε με τη βοήθεια και την
ουσιαστική συνεισφορά όλων των παρατάξεω ν είμαστε μέσα
στις εξελίξεις, μπορώ να πω μπροστά από τις εξελίξεις .
Και έτσι επιγραμματικά να αναφέρω χωρίς να κουράσω,
νομίζω ότι όλοι λαμβάνετε και τις ενημερώσεις, λαμβάνετε και
το newsletter.
Είχαμε τις τελευταίες μέρες την εκδήλωση για τον Βόρειο
Οδικό Άξονα Κρήτης όπου το τμήμα μας έχει κάνει μεγάλη
προσπάθεια και με επιστολές και με τηλέφωνα και με απόψεις
που υποβάλλαμε στο Υπουργείο και προτάσεις για βελτίωση
της μελέτης του Τμήματος Χερσόνησος -Νεάπολη. Ένα γεγονός
που θεωρούμε ότι εκτιμήθηκε πολύ από το Υπουργείο, που δε
μας είχε συνηθίσει στο να μας στέλνει τις μελέτες και μάλιστα
φαίνεται - δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για αυτό - φαίνεται να
είμαστε ο πρώτος ή ο μόνος φορέας που λάβαμε και τα σχέδια
για την υπόλοιπη Κρήτη, κάτι που δείχνει ότ ι μας υπολογίζουν.
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Μας κάλεσαν και στην εκδήλωση αυτή του Σαββάτου, ενώ δεν
υπήρχαν άλλοι φορείς εκτός των Δημάρχων και των
Αντιπεριφερειαρχών, του Περιφερειάρχη και των Υπουργών.
Άλλα μεγάλα ζητήματα είναι το ζήτημα του Κτηματολογίου
που ξεκίνησε η προανάρτηση, πολλά τα ζητήματα και εκεί .
Παρεμβαίνουμε και με την ενημέρωση στους πολίτες και με το
αίτημα για παράταση της προανάρτ ησης και με εκδηλώσεις
ενημερωτικές.
Οι δασικοί χάρτες οι οποίοι μας απασχόλησαν το
προηγούμενο διάστημα επίσης, καταθέσαμε προτ άσεις αρκετές
από τις οποίες έγιναν αποδεκτές , καταρχήν προφορικά από
τον Υπουργό τον κ. Σκρέκα και αναμένουμε τις θεσμικές του
παρεμβάσεις και τις νομοθετικές αλλαγές που απαιτούνται.
Το θέμα που με ψήφισμα φέρνει ξανά η παράταξη της
ΑΜΑΚ σήμερα στην Αντ ιπροσωπεία, το θέμα του Οργανισμού
της Περιφέρειας όπου έχει γίνει έτσι μία τιτάνια προσπάθεια
πριν ψηφιστεί, μετά που ψηφίστηκε, μετά που έγινε ΦΕΚ με
αλλεπάλληλα δελτία τύπου και αποφάσεις όπου καλούμε,
καλέσαμε συνεχώς όλα τα επιστημονικά Επιμελητήρια τ ης
Κρήτης και συστρατεύτηκαν σε αυτή την προσπάθειά μας με
συναντήσεις στην Περιφέρεια, στην Αποκεντρωμένη. Μία
τεράστια προσπάθεια για να υπάρχει μόνο μία πολύ πολύ
μικρή ας το πούμε έτσι δικαίωση, καθώς μόνο σε πέντε ή έξι
θέσεις ουσιαστικά κατοχυρώθηκε
το προβάδισμα των
διπλωματούχων μηχανικών.
Με συναντήσεις και επαφές για το θέμα που ταλανίζει και
τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις πολεοδομίες για τον
4759 και τις ρυθμίσεις που έφερε κυρίως για την…
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Συγγνώμη συνάδελφοι κάποιος έχει
το μικρόφωνο και ακούγονται οικογενειακές συζητήσεις.
Ευχαριστώ.
Μάλιστα είχαμε την τιμή να έρθει ο Γενικός Γραμματέας
στο κτήριό μας, στο Τμήμα μας να συζητήσουμε πριν μερικές
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μέρες τα θέματα αυτά και χθες να είμαι καλεσμένος σε
τηλεδιάσκεψη με την Πολεοδομία Ηρακλείου που διοργάνωσε ο
βουλευτής ο Μάξιμος Σενετάκης και μέλος της Αντιπροσωπείας
μας για τα ζητήματα αυτά, όπου λάβαμε δεσμεύσεις ότι
ζητήματα που έχουμε θίξει και αναλύσει εγγράφως πριν την
ψήφιση του νόμου, θα τροπ οποιηθούν και έγινε δεκτό το
αίτημά μας και εγώ αλλά και η Μαίρη η Φραγκιουδάκη από την
πολεοδομία του Ηρακλείου να συμμετέχουμε σε αυτή τη
συνδιαμόρφωση του κειμένου. Ελπίζω πραγματικά μιας και δεν
είχα σήμερα κάποια ενημέρωση να μην μας ζητηθεί απλά να
ξαναστείλουμε προτάσεις, αλλά να συμμετέχουμε. Να υπάρχει
κάποιος ουσιαστικός διάλογος ή ανάλυση των απόψεων,
καθώς αποδείχτηκε ότι οι απόψεις μας είχαν στέρεες βάσεις
και κανένα από τα στελέχη του Υπουργείου, καθώς ήταν πολλά
υπηρεσιακά στελέχη, δεν αντιτά χθηκε στις απόψεις που
έχουμε καταγράψει.
Σε
θέματα
επαγγελματικά
πολλές
επιστολές
για
ασφαλιστική κάλυψη των μηχανικών προς τον Πρόεδρό μας
τον Στασινό.
Για τον ΚΕΝΑΚ που αλλάζει χωρίς να, που αλλάζει την
απαίτηση στις οικοδομικές άδειες για την κατηγορ ία της
ενεργειακής κλάσης των κτιρίων .
Για την αποζημίωση των εκπροσώπων.
Βλέπετε τη δράση μας με τα σεμινάρια τα επιστημονικά
και τα φυτεμένα δώματα και τις χρήσεις γης που είχαν
τεράστια συμμετοχή.
Νομίζω Πρόεδρε επειδή όλα είναι καταγεγραμμένα και
νομίζω ότι και σε αυτό τον τομέα κάνουμε πάρα πολύ καλή
δουλειά
να
υπάρχει
γραπτή
ενημέρωση
προς
τους
συναδέλφους για όλα αυτά που συμβαίνουν.
Να μην κουράσω, να δώσουμε το λόγο στα υπόλοιπα
μέλη της Διοικούσας και εδώ είμαστε για τις όποιες ερωτήσεις
στη συνέχεια, να καλύψουμε τις απορίες του κάθε
συναδέλφου.
Πάντα να τονίσω ότι η δραστηριότητά μας, η απόδοσ ή
μας και τα θέματα τα οποία προβάλλουμε έχουν, είναι σε
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άμεση συνάρτηση με την προσωπική σας δραστηριότητα
συνάδελφοι από όλες τις παρατάξεις. Να νιώ θετε ότι είστε
μέλη της Διοικούσας ότι ο λόγος σας και η επιστολή σας θα
μας κινητοποιήσει και θα βάλει περισσότερα όπλα στην
φαρέτρα μας.
Ευχαριστώ Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο
της Διοικούσας Επιτροπής.
Συμπλήρωση από κάποιο άλλο από τα μέλη της
Διοικούσας για τη δράση; Και θα γίνει μία παράκληση, η
συμπλήρωση να αφορά κάτι το οποίο ίσως να μην έχει γραφτεί
στο κείμενο που έχει στείλει. Είναι αναλυτικό και μεγάλο το
κείμενο που μας στέλνει κάθε φορά η Διοικούσα Επιτροπή ω ς
δράση.
Περιμένω, μισό λεπτό όποιος θέλει από όλους σας.
Μιχάλη άμα θες κλείσε το μικρόφωνο, Πρόεδρε.
Ο
συνάδελφος
ο
Μαυρογιάννης
αν
θέλει
να
συμπληρώσει.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, θα ήθελα να πω δύο λόγια.
Εντάξει ο Πρόεδρος τώρα μην μας δείχνει ότι συντε λείται
και κανένα τεράστιο θέμα ας πούμε, όσον αφορά στο Τεχνικό
Επιμελητήριο. Το Τεχνικό Επιμελητήριο πραγματικά σε κάποι α
σημεία που έπρεπε να πάρει θέση σαν Διοικούσα δεν στάθηκε
στο ύψος της όπως είναι στον ΟΕΥ όταν έπρεπε να βγει από
τη Διοικούσα απόφ αση της Περιφέρειας, θα το δείτε στη
συνέχεια τα γύρισε.
Πέρα από αυτό τώρα, θα ήθελα, είναι και άλλα, αλλά δεν
είναι να σταθούμε σε αυτά.
Αυτό τώρα με το νομοσχέδιο το τελευταίο αυτό που
ψηφίστηκε έτσι, θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα γίνεται μια
προσπάθεια κάπου να ωραιοποιηθεί ένα αποτυχημένο
νομοσχέδιο που το έχουν κράξει όλοι οι μηχανικοί της χώρας,
δεν βγήκε κανείς να πει, ήταν μια συνάντηση με τον Υπουργό
που ήμουνα, πραγματικά όμως όταν έχεις τον Υπουργό πρέπει
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να του βάλεις σοβαρά θέματα που υπάρχο υν αυτή τη στιγμή
είτε στη νομοθεσία, είτε στο όλο θέμα που, στην όλη
λειτουργία σήμερα των Υπηρεσιών που κινούνται γύρω από τη
παροχή υπηρεσιών προς τους συναδέλφους, κάποιοι που
δυστυχώς
ήταν
μια
μοναδική
ευκαιρία
χάθηκε
και
αναλωθήκαμε περισσότερο σε φι λοφρονήσεις παρά το να του
πούμε. Η προσπάθειά μου τότε να του πω, θα ήθελα να πω ότι
κόπηκε στην πορεία, να βάλουμε σημαντικά θέματα . Όργανα
δεν λειτουργούν, στο νομό Ηρακλείου ΣΥΠΟΘΑ, αυτή τη
στιγμή
έχουμε
σοβαρά
νομοθετικά
προβλήματα
να
απαντήσουμε και έχει πρόβλημα η πολεοδομία, ουσιαστικά δεν
απαντιούνται κι έπρεπε να τεθούν όλα στον Υπουργό. Δεν
τέθηκαν. Δεν είναι μόνο δηλαδή τα πέντε σημεία ωραιοποίησης
εκτός σχεδίου δόμησης. Τους τα έχουμε γράψει εκατό χιλιάδες
φορές. Όταν έχεις τον Υπουργό τον βαρά ς. Δεν τον
χαϊδολογείς, του τα λες. Θα ήθελα δηλαδή την άλλη φορά να
είμαστε πιο επιθετικοί στο να του πούμε θέματα γενικά και να
λύσει. Εγώ αυτό ήθελα να κάνω, την παρέμβαση όσον αφορά
στην όλη θέμα με τ η συνάντηση με τον Υπουργό.
Με τον Γενικό Γραμματέα εκεί φάνηκε η γύμνια του
νόμου. Έτσι; Ήτανε μια συνδιαλλαγή, αυτό μας είπε ο Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείου. Μια κοπτοραπτική ουσιαστικά
που έγινε και αυτό βγήκε αυτό το τερατούργημα που πάνε να
συμμαζέψουν σήμερα.
Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε.
Αντώνη το μικρόφωνο, Αντώνη ξανακατέβασε το χέρι. Σε
λίγο, από κεκτημένη ταχύτητα, ξέρουμε ότι θα ξαναμιλήσεις.
Λοιπόν, από ότι είδα δεν υπάρχει. Για συμπλήρωση
Ειρήνη στης δραστηριότητα ή τοποθέτηση;
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Όχι, τοποθέτηση.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Περίμενε ένα λεπτό να
κάνουμε τις διευκρινιστικές ερωτήσεις πρώτα από τα μέλη .
Εντάξει;
Λοιπόν, διευκρινιστικές ερωτήσεις ως προς τους δυο
εισηγητές που είχαμε μέχρι τώρα. Λοιπόν, δεν υπάρχουν
ερωτήσεις.
Ανοίγει κατάλογος των τοποθετήσεων . Αν θέλει η
συνάδελφος η Βρέντζου η οποία είπε ήδη από πριν το, είχε
σηκώσει το χέρι να ξεκινήσει αλλιώς ας περιμένουμε και τους
υπόλοιπους.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Όχι, δεν έχουμε πρόβλημα, ό ,τι θέλετε, δεν έχω
θέμα, ό,τι θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
τον λόγο.

Έλα Ειρήνη, ξεκινάς, έχεις

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι, το είπα και πριν γιατί, επειδή είμαστε μέλη
της Διοικούσας συνήθως συμπληρώνουμε με την έννοια και
μετά και μετά οι τοποθετήσεις να έχουνε όλη την εικόνα, με
αυτή την άποψη σήκωσα πριν το χέρι μου.
Να πω λοιπόν ότι, πολύ σύντομα γιατί ούτως ή άλλως θα
καταθέσουμε και εμείς, πάντα καταθέτουμε ένα υπόμνημα να
υπάρχει σε σχέση με την τοποθέτησή μας στην Αντιπροσωπεία
αλλά νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον να ενημερώσουμε το Σώμα
για κάποια πράγματα.
Να πούμε καταρχήν ότι μέσα σε αυτό το διάστημα
πραγματικά γίνονται πάρα πολλά θέματα σε εξέλιξη τα οποία
αφορούν τόσο ευρύτερα, δηλαδή και τον κόσμο και την πόλη
μας αλλά και φυσικά τα επαγγελματικά. Είναι πραγματικά ένας
καταιγισμός εξελίξεων ο οποίος δημιουργεί πάρα πολλά
ζητήματα. Ας πούμε η Τράπεζα Αττικής που θα πω κάποια
που είναι και άμεσα συνυφασμένα με τον μηχανικό. Υπάρχει
ένα τεράστιο ζήτημα με την Τράπεζα Αττικής και φανταστείτε
ότι αυτή τη στιγμή δεν γίνεται και θέμα. Δηλαδή νιώθουμε ότι
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δεν μας αφορά. Όπου εκεί πήγ ανε εκατομμύρια των
εκατομμυρίων από τα χρήματα των μηχανικών.
Γίνεται η προανάρτηση του κτηματολογίου, κάνουμε τη
σύσκεψη, ισχυρίζεται η Κυβέρνηση ότι κανένα θέμα και
προκύπτουνε να παίρνει περιουσίες πάλι.
Υπάρχει το θέμα, σήμερα μάλιστα βγήκα το ΕΣΠΑ για
τους δικηγόρους. Σήμερα βγήκε.
Για τον Οργανισμό θα πω, θα πω περισσότερα επειδή
έχουμε και το ψήφισμα, θα πω εκεί όπου θεωρώ και έχει δίκιο
ο Αντώνης σε αυτό που είπε ότι ναι, εντάξει, προφανώς γίνεται
δουλειά στο Επιμελητήριο αλλά θα πρέπει να βάζει το μαχαίρι
στο κόκκαλο και να αντιδρά σοβαρά και στην πράξη για
ζητήματα τα οποία θίγουν τους μηχανικούς.
Σήμερα μάλιστα, μάλλον όχι σήμερα, βγήκε και ένα ΦΕΚ,
έβγαλε ανακοίνωση η Διοικούσα του ΤΕΕ όπου βγήκε ένα ΦΕΚ
όπου εξισώνει, δίνει Interpretive Mas ter στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής που είναι μια συνέχεια και της προηγούμενης
Κυβέρνησης,
δηλαδή
τους
εντάσσει
στο
νόμο
της
προηγούμενης Κυβέρνησης και μάλιστα αναδρομικά. Αυτό
είναι το τρομερό. Δηλαδή δεν είναι ότι τώρα θα κάνω μια
αξιολόγηση και τα πτ υχία θα δω πού πάνε και ναι να έχουν
δικαιώματα, τα έχουμε πει. Αλλά μέσα σε μια νύχτα, σε μια
μέρα ψηφίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας ότι οι απόφοιτοι
όλοι, διαχρονικά του ΤΕΙ στην ουσία Αττικής έχουνε
Interpretive Master που είναι απαράδεκτο. Δηλαδή εγώ
μάλιστα δεν προλάβαμε και να κάνουμε για την Αντιπροσωπεία
μια, να βγάλουμε δηλαδή κανονικά και ένα ψήφισμα. Δεν ξέρω
αν και πως προλαβαίνουμε. Η Αθήνα έχει αντιδράσε ι. Το θέμα
είναι αν θα κινηθεί ουσιαστικά, δηλαδή αν θα κινηθεί με την
έννοια ότι και στα κολέγια που είδαμε στο δια ταύτα. Δηλαδή
θα γίνουν οι προσφυγές; Θα κάνουμε θέμα; Γιατί το να
αντιδρούμε μόνο δεν λέει εάν και εφόσον δεν δημιουργούμε
ένα τείχος προστασίας και δεν προσβάλλουμε αυτά που
δημιουργούνται. Που αυτό είναι ένα ζητούμενο γιατί κ άθε μέρα
θίγονται πραγματικά δικαιώματα και αυτό έχει γίνει και με τον
Οργανισμό που ναι αντιδρούμε. Αλλά και με τα ΤΕΙ βγάλαμε
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ψήφισμα στην Αντιπροσωπεία αλλά δεν έχει θιγεί αυτή τη
στιγμή καμία, δεν έχει γίνει και θεσμικά κάποια αντίδραση.
Τώρα, επίσης, πολύ σύντομα να πω γιατί για το ΣΥΠΟΘΑ
που έγινε η αντικατάσταση των μελών μας εμείς διαφωνήσαμε
θεωρώντας ότι θα πρέπει πραγματικά να δει το ΤΕΕ τους
εκπροσώπους του στις επιτροπές επί της ουσίας. Να
ενημερωθούμε δηλαδή και να ενημερωνόμαστε για το τι γί νεται
και στη συνέχεια να παίρνουμε, να λαμβάνουμε αποφάσεις.
Ένα πολύ σημαντικό σημείο που θα ήθελα να σταθώ είναι
το θέμα της καύσης και οικιακής οικονομίας όπου μέσα σε μια
νύχτα αποφάσισε η Διοικούσα στην ουσία να στείλει μια
επιστολή που να καλεί άμε σα να εφαρμοστούν εδώ τα θέματα
αυτά της καύσης που είχε πάρει άλλες θέσει ς το ΤΕΕ και που
δεν έτυχαν επεξεργασίας και θα πρέπει να είμαστε πολύ
προσεκτικοί γιατί πάρα πολλά θέματα γίνονται και σε σχέση με
το περιβάλλον και τεχνικά ζητήματα που οφείλουμε ν α δίνουμε
στον κόσμο βοήθεια με τη γνώση μας και όχι να
αποπροσανατολίζουμε .
Και από εκεί και πέρα δε θα σταθώ σε αυτά που εμείς
προφανώς όπως πάντα στην πορεία μας βάζουμε ζητήματα
στη Διοικούσα, φέρνουμε θέματα τα οποία θεωρούμε ότι
μπορούνε να βοηθήσου ν τους συναδέλφους, οπότε και για τον
ΕΦΚΑ και τους μηχανικούς και για την αναθεώρηση των
δημοσίων έργων και τη μείωση σε εισφορά σε γη και χρήμα
που εκεί είχαμε και μια μικρή νίκη μετά την παρέμβασ ή μας.
Πράγματι μια μερίδα πολιτών ανακουφίστηκε, είχαμε δ ηλαδή
και ένα αποτέλεσμα.
Για την αποζημίωση των εκπροσώπων του ΤΕΕ, για την
ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης, για τις προθεσμίες για την
προανάρτηση, για τη διεκδίκηση των …(πρόβλημα ήχου)…
προγραμμάτων όπως του ΕΣΠΑ όπως δόθηκαν στους
δικηγόρους που άνοιξε η πλατφόρμα.
Με τη Νομαρχιακή τα μέλη μας ζητούν διαρκώς να γίνει η
σύσταση και να συζητηθούν ζητήματα με αιτήματά τους.
Και επίσης συμμετείχαμε θέλω να πω και στην Κεντρική
Αντιπροσωπεία όπου έχουμε τρία μέλη. Είμαι εγώ, ο Κώστας ο
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Μπάκιντας και ο Αντ ώνης ο Μαυρογιάννης. Έγινε λοιπόν 24/04
η συνεδρίαση της Κεντρικής Αντιπροσωπείας όπου και με
ερωτήματα σε σχέση και με τις προγραμματικές δηλώσεις, σε
σχέση με τις αποζημιώσεις των μηχανικών και πάντα
συμμετέχουμε και προσπαθούμε με τον καλύτερο τρόπο να
συμβάλλουμε
μεταφέροντας και τα θέματα
που μας
απασχολούν εδώ αλλά και συμβάλλοντας σε λύσεις για τα
θέματα που απασχολούνε όλη τη χώρα τους μηχανικούς.
Και βέβαια εκδώσαμε και τα δελτία μας αυτά που
εκφράζουνε τις απόψεις μας όπως πάντα για τα θέματα στη ν
πόλη και όχι μόνο.
Υπάρχουν πολλά θέματα που τρέχουν και που θα πρέπει
να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και να συμμετέχουμε. Δηλαδή
βγαίνουν διάφορα τώρα όπως ας πούμε αυτό της ΔΕΠΑΝΑΛ
πάλι με το υπόγειο πάρκο στην πόλη, πάρα πολλά τέτοια τα
οποία συζητιούνται σε μια εταιρία, επικαιροποιούνται μελέτες παράδειγμα τώρα έφερα - γιγάντιο θέμα και έργο το οποίο το
Τεχνικό Επιμελητήριο δυστυχώς ούτε, εννοείται ότι πήρε ο
Δήμος και αυτοί δεν το σκέφτονται και δεν το ν ενημερώνουν
αλλά κι εμείς θα πρέπει να είμαστε πιο ενεργοί σε αυτά τα
ζητήματα και να ζητάμε να κάνουμε παρεμβάσεις γιατί
πραγματικά υπάρχει, υπάρχουν πολλά θέματα που τρέχουνε.
Θα στείλω την τοποθέτηση τη δικιά μας, δεν θέλω να πω
κάτι άλλο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε πάρα π ολύ.
Ο συνάδελφος ο Σωμαράς θα ξεκινήσει και σε μισό λεπτό
κλείνει και ο κατάλογος των τοποθετήσεων, για αυτό Αντώνη
βάλε τώρα, τελευταίος θα μιλήσεις, μην αγχώνεσαι. Ο
συνάδελφος ο Σωμαράς ο Ανδρέας;
ΣΩΜΑΡΑΣ: Ναι, με ακούτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λίγο πιο δυνατά Ανδρέα.
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ΣΩΜΑΡΑΣ: Με ακούτε τώρα καλύτερα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι, ναι, πάμε.
ΣΩΜΑΡΑΣ: Ωραία, λοιπόν, εγώ θέλω να τοποθετηθώ λίγο
γενικά αν μου επιτρέπετε. Έχει σχέση και με την αποτίμηση
της Διοικούσας.
Νομίζω
ότι
έχει
υποβαθμιστε ί
ο
ρόλος
της
Αντιπροσωπείας - διορθώστε με αν κάνω λάθος οι παλαιότεροι
- που είναι να συζητάει τα θέματα και να τα δίνει στη
Διοικούσα προς επίλυση. Αυτό νομίζω ότι είναι και σε κάθε
Οργανισμό, αυτή είναι η λογική. Ότι τα πολλά μέλη
εξουσιοδοτούν τα λίγα που μπορούν να κινηθούν πιο ευέλικτα.
Φαντάζομαι και ελπίζω ότι αυτό γίνεται μόνο λόγω πανδημίας,
έλλειψης ας πούμε δυνατότητας να βρεθούμε κ.λπ. Ελπίζω να
αλλάξει αυτό άμεσα γιατί νομίζω ότι είναι λίγο άκομψο αυτό το
πράγμα. Δηλαδή η Διοικούσα προχωράει, τρέχει τα θέματα, τα
λύνει και μετά έρχεται στην Αντιπροσωπεία να πούμε τι; Να τα
ψηφίσουμε ή απλά να ενημερωθούμε; Τέλος, κλείνει το
κομμάτι αυτό.
Δεύτερο κομμάτι που ήθελα να πω είναι για δυο θέματα
που έχουμε θέσει.
Το ένα ήτανε αν θυμόσαστε και στην προηγούμενη που
είχε συζητηθεί, με το θέμα του ΕΦΚΑ …(πρόβλημα ήχου)…
είχε
παραπέσει
ας
πούμε
σαν
προτεραιότητα,
το
ξανανασύραμε. Έχω ενημερώσει και τον Πρόεδρο της
Διοικούσας και την ΑΜΑΚ ας πούμε σαν εκπροσώπους, ότι θα
έχει φτιαχτεί ένα γράμμα το οποίο είναι έτοιμο, όποτε θέλετε
σαν Διοικούσα το προωθείτε.
Το δεύτερο θέμα ήτανε αυτό που θέσαμε στην
προηγούμενη Διοικούσα …(πρόβλημα ήχου)… της ασφάλειας
αστικής ευθύνης. Επίσης, φτιάχτηκε ένα γράμμα …(πρόβλημα
ήχου)… να ενημερωθεί η Αντιπροσωπεία
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ανδρέα, Ανδρέα, λίγο, λίγο,
ένα λεπτάκι. Να κλείσουμε το μικρόφωνο του Γιάννη του
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Κλάδου γιατί σε χάσαμε και ξαναεπανέλαβε από το δεύτερο
θέμα. Δεν ακούστηκες καθόλου.
ΣΩΜΑΡΑΣ: Ωραία. Τώρα νομίζω ακούγομαι, έτσι ; Τώρα με
ακούτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι Ανδρέα, έλα, έλα.
ΣΩΜΑΡΑΣ: Ναι, ωραία.
Το δεύτερο θέμα λοιπόν είναι τα δυο ζητήματα που
θέσαμε σαν ΑΜΑΚ ας πούμε, τα οποία ήμουν εισηγητής εγώ
της Διοικούσας στο ένα τουλάχιστον. Είναι το θέμα της
ασφάλειας αστικής ευθύνης των μηχανικών. Ένα πολύ σοβαρό
θέμα το οποίο έχει υπάρξει και αυτό ενώνεται και με το
προηγούμενο και κανονικά θα έπρεπε να έχει συζητηθεί πρώτα
στην Αντιπροσωπεία και μετά να πάει στη Διοικούσα για
ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση προχώρησε έστω και έτσι, ότι
θα κάνουμε ένα αίτημα στο ΤΕΕ, να προσπαθήσει να μας
καλύψει. Νομίζω να μη, για να μην τρώω χρόνο της
Αντιπροσωπείας επειδή είμαι και στα όρια των θεμάτων,
φλερτάρουμε με τα όρια των θεμάτων που έχουν τεθεί. Ένα
θέμα είναι αυτό λοιπόν, έχει ετοιμαστεί, έχει φύγ ει λογικά μία
επιστολή προς τον Πρόεδρο, αν μπορεί το Κεντρικό ΤΕΕ να
πάρει προσφορά για όλα τα μέλη του με σκοπό να πετύχουμε
χαμηλότερο κόστος και αν μπορεί να καλύψει κάποιο κομμάτι
από αυτό ή ολόκληρο ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι δευτερεύον
νομίζω.
Το άλλο θέμα ήταν ένα θέμα με τις μειωμένες εισφορές
των μηχανικών, γενικότερα των ελεύθερων επαγγελματιών που
με το μπάχαλο αυτό που είχε γίνει, όσοι ήταν ελεύθεροι
επαγγελματίες το γνωρίζουνε, ότι δεν καταφέρανε σχεδόν οι
μισοί, μπορεί να μην μπω οι περισ σότεροι να επωφεληθούν
των μειώσεων αυτών. Και σε αυτό το κομμάτι είχε παραπέσει
αυτό λίγο, είχε μείνει λίγο πίσω. Έχει ετοιμαστεί ένα γράμμα.
Ενημερώνω τον Πρόεδρο να το δει ζεστά το θέμα και όχι μόνο
απλά να σταλεί ένα γράμμα στον Πρόεδρο, ο ίδιος προσωπ ικά
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εφόσον μπορεί να το κυνηγήσει και να το πιέσει έχει νόημα και
είναι τώρα η ώρα του, η τελευταία του ώρα, γιατί τώρα θα
βγουν οι εκκαθαρίσεις του ’20, οπότε τότε, τώρα μπορεί να
μπει σαν επιλογή αυτό.
Αυτά και ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, αλλά και
ζητώ συγγνώμη γιατί σε λίγο θα πρέπει να πάω την κόρη μου
στον γιατρό. Θα αποχωρήσω σε λίγο. Για αυτό ήθελα και το
λόγο τώρα, για να τοποθετηθώ συνολικά.
Όποιος θέλει κάποια απορία ως προς εμένα, απαντάω
αμέσως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι, τώρα είναι η διαδικασία
τοποθετήσεων Ανδρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ως προς αυτό που είπες εισηγητές σε θέματα στην
Αντιπροσωπεία μπορεί να είναι είτε η Διοικούσα, είτε οι
παρατάξεις, είτε άτομα μέσω των παρατάξεων. Δηλαδή τα
θέματα η Αντιπροσωπεία δεν τα αποφασίζει μόνη της ποια
συζητάει. Έρχονται σε αυτήν . Άρα από μόνος σου είπες ότι
κάποια θέματα ας πούμε, που ήσουνα εισηγητής δεν ήρθαν
στην Αντιπροσωπεία, πήγαν στη Διοικούσα. Απλά και μόνο
απλά για ενημέρωσή σου. Δεν μπορεί να συζητήσει η
Αντιπροσωπεία είναι αυτ ό το οποίο δεν της έχει έρθει.
Συνεχίζουμε με τον συνάδελφο τον Ταβερναράκη. Έχει
κλείσει ο κατάλογος των ομιλητών.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Εκπλήσσομαι που δε μιλάει κ αι ο Αντώνης
ο Μαυρογιάννης. Ομολογουμένως εμένα με εκπλήσσει αλλά
δεν πειράζει. Και που με αφήν ει εμένα τελευταίο. Σας
ευχαριστώ πάρα πολύ κ. Μαυρογιάννη. Λοιπόν, έτσι για το
σχόλιο για την προηγούμενη Αντιπροσωπεία.
Καταρχήν καλησπέρα σας άλλη μία φορά.
Θα πω άλλη μια φορά ότι παρά τις δύσκολες συνθήκες
που έχουμε διανύσει όλοι μας, όλο αυτό το δ ιάστημα, μέσα
από μία ανέλπιστη κατάσταση που μας έχει φέρει η πανδημία
και εγώ προσωπικά το έζησα, δεν κόλλησα εγώ αλλά έζησα
μέσα σε μία καραντίνα δεκαπέντε μέρες με τους γιους μου.
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Θεωρώ ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε και μετά
από τον εμβολιασμό μας και μετά από την όλη αυτή
διευθέτηση πανευρωπαϊκά, νομίζω ότι πιθανόν να είμαστε,
ευελπιστώ και εγώ μάλλον να είμαστε σε ένα σωστό δρόμο,
για να μπορέσουν να ανοίξουν και το Τεχνικό Επιμελητήριο
ξανά, να είναι όντως ανοιχτό, παρά το ότι που για εμένα
παραμένει
ανοιχτό
το
Τεχνικό
Επιμελητήριο .
Οι
δραστηριότητές του είναι εμφανείς σε όλους, στα πλαίσια των
υγειονομικών πρωτοκόλλων.
Έχουν γίνει οι δυνατόν συναντήσεις προσωπικές τις
οποίες θα πρέπει να μείνω και σε αυτές που βρέθηκα εγώ, στη
μια δεν μπόρεσα να έρθω με τον Υπουργό που ανέφερε
κάποια στιγμή ο Μαυρογιάννης και ο Πρόεδρος, που έγινε με
τον Υπουργό, με τον ΥΠΕΚΑ, δεν μπόρεσα να έρθω εγώ αλλά
ήρθαν εκπρόσωποι της παράταξης, ήταν και η Μαρία η Σίτη .
Αλλά θα σταθώ σε αυτή του Χάρη του Μανουλάκη, του
βουλευτή του Νομού Ηρακλείου, ο όποιος πραγματικά είναι
ένας συνάδελφος ο οποίος έχει περάσει από το Τεχνικό
Επιμελητήριο και γνωρίζει τα τεχνικά θέματα πάρα πολύ καλά .
Ήμασταν στη συνάντηση εγώ και ο Πρόεδρος από τη
Διοικούσα, οι υπόλοιποι συνάδελφοι δεν μπόρεσαν να έρθουν,
αλλά έγινε μια πραγματικά πάρα πολύ καλή συζήτηση για όλα
τα θέματα, ιδιαίτερα για την κυκλική οικονομία που ανέφερε
και κάτι η Ειρήνη προηγουμένως, για κάποιο ψήφισμα το
οποίο βγάλαμε, που ανέτρεψε και έκανε και έρανε, προφανώς
δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα τα οποία είπε η Ειρήνη σε
καμία περίπτωση. Είναι προφανές ότι η εισήγησ ή μας ήτανε,
την οποία την είχαμε κάνει εμείς ως παράταξη μέσα στη
Διοικούσα. Βγήκε μια απόφαση που ήτανε, η οποία είναι
απολύτως εναρμονισμένη στα πλαίσια τη ς περιφερειακής και
του περιφερειακού σχεδιασμού που το οποίο γνωρίζετε ότι
έχω πάρα πολύ καλή από το σπίτι μου μέσα γνώση, αλλά και
από το, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές οδηγίες αλλά και όσον
αφορά τη γενικότερη τάση και ευρωπαϊκή οδηγία την οποία θα
πρέπει να προχωρήσουμε την ανακύκλωση, την εναπόθεση
μόνο ή την αξιοποίηση των ελάχιστων υπολειμμάτων του

Συνεδρίαση 5

η

2

ας

Ιουνίου 2021

σελίδα

32

(πρόβλημα ήχου). Μένω σε αυτό για να απαντήσω λίγο στην
Ειρήνη σε αυτό που είπε γιατί έθεσε μία αιχμή πέρα από τις
υπόλοιπες αιχμές.
Θα παραμείνω όμως ότι, να παραμείνω ότι η Διοικούσα
Επιτροπή προσπαθεί να είναι στην επικαιρότητα, να
παρεμβαίνει και να επεμβαίνει σε όλες τις τρέχουσες
νομοθεσίες είτε αυτές είναι σε διαβούλευση, είτε αυτές
βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε βρίσκονται σε ψήφιση και να κάνει
ουσιαστικές και πραγματικά πάρα πολύ καλές παρεμβάσεις.
Αλλά και για τον Βόρειο Οδικό Άξονα, ένα θέμα το οποίο
καίει την Κρήτη, όπου κάναμε ήδη μία πάρα πολύ ουσιαστική
παρέμβαση με εισήγηση του Γραμματέα του κ. Αγαπάκη, η
οποία ήδη και παρουσι άστηκε και μάλιστα και βρέθηκε σε
θετική, με θετική άποψη ότι θα υιοθετηθούν αρκετά από αυτά
τα οποία ειπώθηκαν για ένα θέμα το οποίο είναι επίκαιρο.
Ως παράταξη προσπαθήσαμε και προσπαθούμε με όλα
μας τα μέλη τα οποία είναι στην Αντιπροσωπεία, αλλά και όλα
τα μέλη της παράταξης μας να φέρνουμε εισηγήσεις σε κάθε
Διοικούσα, τουλάχιστον μία έως δυο και επίσης και τέσσερις
πολλές φορές.
Να πω ότι έτσι επιγραμματικά κάποιες εισηγήσεις οι
οποίες έγιναν με πάρα πολύ κόπο από τα μέλη μας, που
αφορούσαν το δεύτερο παραδοτέο παραδ είγματος χάριν του
ειδικού χωρικού της Νέας Αλικαρνασσού, τους δασικούς
χάρτες για τις παρεμβάσεις τις οποίες έπρεπε από την ημέρα
που ξεκίνησαν έχουν γίνει κι άλλες αποφάσεις έχουν παρθεί,
για τις παρεμβάσεις, τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν
στους δασικούς χάρτες όπου βρίσκονται και σε εξέλιξη
σήμερα, με την κατάρτ ισή τους. Για τον πίνακα αμοιβών τον
οποίο, την επικαιροποίησή τους στην οποία πρέπει να γίνει
και μάλιστα με τα νέα, με τις νέες αμοιβές οι οποίες, νέες
μάλλον δραστηριότητες των μηχανικών με τους νέους νόμους
που έχουνε προκύψει σε εφαρμογή και όπως είναι η ταυτότητα
των κτιρίων, που προφανώς δε γνωρίζουν οι συνάδελφοι ποιες
θα είναι οι αμοιβές αυτές. Υπήρχε ένας παλιός πίνακας τον
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οποίο
έχουμε
ζητήσει
από
την
επιτροπή
να
τον
επικαιροποιήσει, από τη Μόνιμη Επιτροπή (…) Θεμάτων.
Εισηγήσεις για το Εξοικονομώ, προτάσεις για το
Εξοικονομώ τις οποίες τ ις επικαιροποίησε και έφερε μια πάρα
πολύ καλή εισήγηση, η Μόνιμη Επιτροπή και βγήκε μια
απόφαση στη Διοικούσα Επιτροπή.
Πάρα πολλά θέματα τα οποί α τα είδατε, τα οποία
περάσανε και από την παράταξη τη δική μας και από τις άλλες
παρατάξεις και από την ΡΚΒ, αλλά και από την ΑΜΑΚ που
άλλες υιοθετήθηκαν ή άλλες πλήρως ή τροποποιήθηκαν ή
συμπληρώθηκαν, πραγματικά με μια πάρα πολύ καλή διάθεση
και με στόχο αυτό που είπε και η Ειρήνη αλλά και ο Μιχάλης ο
Πρόεδρος ότι ο στόχος μας παραμένει κοινός, να είμαστε
δίπλα στο συνάδελφο όσο το δυνατόν μπορούμε περισσότερο,
στα καθημερινά του θέματα, στις καθημερινές τους δυσκολίες.
Παρά τις δυσκολίες των συνθηκών βλέπετε ότι οι
παρεμβάσεις μας είναι ουσιαστικές και αρκετές από αυτές
πιάνουν τόπο και ελπίζω να συνεχίσουμε με καλύτερο τρόπο
το επόμενο διάστημα που θα είμαστε και έξω από αυτό το
οποίο ζούμε σήμερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Συνάδελφε.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Πάνω που ήρθε η ώρα να σε
σταματήσω.
Λοιπόν, τελειώσανε οι τοποθετήσεις.
Δευτερολογία από τον εισηγητή.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ:
μικροφώνου).

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Δευτερολογία από, Γιώργο,
από τον εισηγητή του θέματος τον συνάδελφο τον Πρόεδρο της
Διοικούσας.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε.
Καταρχήν πριν αναφερθώ σε αυτά που ειπώθηκαν να πω
ότι είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή όλων των παρατάξεων
στο παραγόμενο έργο με ουσιαστικές εισηγήσεις, ουσιαστικές
προτάσεις και με τη δραστηριότητα έτσι όλων βγαίνει αυτό το
αποτέλεσμα το οποίο όλοι βλέπετε.
Τώρα στα επιμέρους θέματα νομίζω απάντησες κι εσύ
Πρόεδρε στον Ανδρέα τον Σωμαρά ότι αν έρχονται θέματα
στην Αντιπροσωπεία τα συζητάμε. Τώρα να περιμένουμε να
ξεκινήσει η Αντιπροσωπεία για να στείλουμε εκείνη τη στιγμή
κάποιο θέμα εντάξει είναι κι αυτό μία επιλογή , απλά δεν δίνει
τη δυνατότητα στα μέλη έτσι να προετοιμαστούν και να έχουν
μία παραγωγική τοποθέτηση πάνω στο κάθε θέμα.
Όσον αφορά αυτά που είπε η Ειρήνη, προφανώς και έχει
απόλυτο δίκιο στο θέμα των αποφοίτων των πανεπιστημίων,
των πρώην Τ.Ε.Ι., τώρα βγήκε μία απόφαση έτσι σοκαριστική
και άμεσα έβγαλε ανακοίνωση το Κεντρικό ΤΕΕ να δούμε τι
δράση μπορεί να υπάρξει από εκεί πέρα, αλλά ξαφνιάζομαι και
θα ήθελα να μας στείλει αν έχει κάποιο κομμάτι μέσα το
κείμενο που λέει ότι αυτό το ζήτημα δρα αναδρομικά. Γιατί
είχαμε όλοι την αίσθηση ότι τα Τ.Ε.Ι. έγιναν Α.Ε.Ι. για τους
αποφοίτους που θα κάνουν τον εξτρά χρόνο τέλος πάντων, τα
εξτρά μαθήματα κ.λπ. Να αναγνωριστεί έτσι αναδρομικά το
master για όλους αυτούς που έκαναν μία τετραετία και δεν
επανήλθαν είναι πραγματικά ακραίο εκτός από στενάχωρο.
Τώρα για το ζήτημα του ΕΦΚΑ, αναφέρθηκε στον ΕΦΚΑ ο
Αντρέας ο Σωμαράς, μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα φύγει η
επιστολή σίγουρα, όπως και όλες οι υπόλοιπες για τις οποίες
έχουμε λάβει απόφαση.
Τώρα για το φίλο τον Αντώνη τον Μαυρογιάννη που
παρευρεθήκαμε εχθές στη συζήτηση αυτή με τον Υπουργό και
τα στελέχη καταρχήν να πω ό τι η παρουσία του ήτανε όπως
πάντα καταλυτική και υπερχρήσιμη και οι παρατηρήσεις του
ήταν εύστοχες, αλλά από τις δηλώσεις του, από τις
τοποθετήσεις του νιώθω ότι ήθελε ή με χιούμορ να ξεκινήσει
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την αποψινή συνεδρίαση ή ότι δε βρισκόμασταν στην ίδια
συζήτηση να πει ότι ασχολούμασταν με φιλοφρονήσεις τη
στιγμή που αντικειμενικά στρίμωξα τον Υπουργό και όλα τα
στελέχη να παραδεχτούν ότι όλα αυτά που γράφαμε στις
επιστολές μας ήταν ορθά. Έχουν προκαλέσει τεράστιο
πρόβλημα και στους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις και
δεσμεύτηκαν ότι άμεσα θα το αποκαταστήσουν και θα μας
βάλουνε και στην επιτροπή όπως ελπίζω, να έχουμε μία
συμμετοχή για να, όπως …(πρόβλημα ήχου)… να βοηθήσουμε
με την εμπειρία μας και τις γνώσεις μας να μην επαναληφθούν
τα ίδια λάθη. Τώρα οι φιλοφρονήσεις πού ήταν, εγώ νομίζω ότι
φάνηκε ξεκάθαρα Αντώνη και η αδυναμία τους να απαντήσουν
στα θέματα που, όχι χθες πρώτη φορά έθεσα, έχω θέσει και με
επιστολές και στη δημοσιότητα πολλές φορές τα έχω πει και τα
ξαναλέω και είμαι αισιόδοξος ότι θα τον πετύχουμε το στόχο
στο
τέλος
όσος
κόπος,
όσοι
μήνες
προσπαθειών,
τηλεφωνημάτων και επιστολών και αν χρειαστούν.
Αυτά και πραγματικά να ευχαριστήσω όλους που
συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια για να μας δίνουν τα
ερεθίσματα γιατί ό ,τι κι αν κάνει ο Πρόε δρος και τα εννιά
άτομα της Διοικούσας χρειάζεται μία ακόμα μεγαλύτερη έτσι
συστράτευση για να πιάσουμε την πληθώρα των θεμάτων.
Έστειλαν και από την ΑΜΑΚ τώρα ένα κείμενο που βάζει
μία πληθώρα θεμάτων. Αυτά, ίσως να υπάρχουν κι άλλα που
έγιναν αυτό το δι άστημα. Το να τα αντιμετωπίσει κ ανείς όλα
αυτά και να είναι όπως είναι σήμερα το Τεχνικό Επιμελητήριο
μπροστά σε όλα αυτά τα ζητήματα είναι ένας μικρός άθλος.
Ευχαριστώ Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, ευχαριστούμε τον
εισηγητή του θέματος.
Κάπου εδώ τελειώνει και η συζήτηση του 2 ο υ θέματος της
ημερήσιας διάταξης του Σώματος.
ΘΕΜΑ 3 ο
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Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Θεωρητικά θα τελειώναμε
αλλά εμπρόθεσμα - σύμφωνα με τον Κανονισμό - κατατέθηκε
ένα κείμενο από την ΑΜΑΚ με τη λογική, το έχουν καταθέσει οι
συνάδελφοι, με τη λογική ψηφίσματος.
Προτού περάσουμε να διαβάσουμε το ίδιο το κείμενο
θέλουμε
να
σας
πούμε
κάτι
ως
Προεδρείο
της
Αντιπροσωπείας.
Σας διαβάζουμε λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ναι. Σα ς
διαβάζουμε τον Κανονισμό της Αντιπροσωπείας, το άρθρο 14,
που την προηγούμενη φορά από αβλεψία μας στην αρχή δεν
το εφαρμόσαμε, τουλάχιστον μετά το διορθώσαμε και έτσι δεν
υπήρξε κάποιο θέμα στο προηγούμενο ψήφισμα που είχε
έρθει.
Λοιπόν, λέει επί λέξη : «Ψήφισμα μπορεί να καταθέσει
στο Προεδρείο οποιοδήποτε μέλος του Σώματος μέχρι την
έναρξη της συνεδρίασης. Το Προεδρείο αποφασίζει εάν ένα
κείμενο που υποβλήθηκε αποτελεί ψήφισμα ή όχι. Αν
υπάρχουν αντιρρήσεις αποφασίζει τότε το Σώμα χωρίς
συζήτηση». Λοιπόν, θέλουμε μια μικρή τοποθέτηση ως προς
το θέμα αυτό.
Το προηγούμενο ψήφισμα που είχε έρθει αφορούσε ήδη
εγκεκριμένο θέμα και συζητημένο στην Αντιπροσωπεία ή και
στη Δυτικής, τη δεύτερη Αντιπροσωπεία και είχε ληφθεί
απόφαση και το ψήφισμα ήτανε σύμφωνο μ ε την απόφαση
αυτή. Δηλαδή υπήρξε κάποια συζήτηση, είχε το Σώμα άποψη,
είχε εκφράσει την άποψή του και θεώρησε ότι μπορούσε να
συζητηθεί ένα νέο κείμενο που ήρθε σαν ψήφισμα. Το
συγκεκριμένο που έρχεται τώρα δεν έχει τουλάχιστον σε αυτή
την Αντιπροσωπεία ξανασυζητηθεί.
Κατά την άποψή μας λοιπόν, τα μέλη του Προεδρείου
που είμαστε εδώ και θέλουμε όποιος έχει αντίρρηση να μας
πει αν εφαρμόζουμε λάθος τον Κανονισμό, θεωρούμε ότι εμείς
ότι δεν είναι ψήφισμα, είναι θέμα εκτός ημερησίας, δεν έχουμε
καμία αντίρρηση να το συζητήσουμε σαν εκτός ημερήσιας
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διάταξης αλλά επειδή λοιπόν εμείς λέμε ότι δεν είναι θέμα
ψηφίσματος, θα κληθεί το Σώμα να αποφασίσει. Δεν
αποφασίζουμε εμείς. Θα κληθεί το Σώμα να αποφασίσει
κανονικά με τη διαδικασία ψηφοφορίας. Γίνεται λέει η
συζήτηση, γίνεται η ψηφοφορία χωρίς συζήτηση για το αν είναι
ψήφισμα ή όχι, αυτό όμως θα ήθελα να το ξεπεράσουμε. Αν
θέλετε να τοποθετηθεί η συνάδελφος η Βρέντζου που το
κατέθεσε για το αν θεωρείται ψήφισμα, αν διαφωνεί με την
άποψη του Προεδρείου και μετά ν α περάσουμε στην
ψηφοφορία.
Ειρήνη θες να σου διαβάσω το άρθρο; … (πρόβλημα
ήχου)…
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Όχι, μπορώ να…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αυτή είναι η διαδικασία. Δεν
λέω, σου έδωσα τον λόγο έτσι κι άλλως, κατέβασε το χέρι , δεν
είναι, ναι.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι, καταρχήν εγώ διαφωνώ με το σκεπτικό
Πρόεδρε του Προεδρείου. Τι πάει να πει είχε συζητηθεί και δεν
είχε συζητηθεί; Τα ψηφίσματα συνήθως είναι θέματα που όχι,
που ποτέ μπορεί να μην δεν έχουν συζητηθεί. Και, αυτό
γίνεται διαχρονικά. Εδώ στην κεντρική Αντιπροσωπεία
ψήφισμα μπορεί να βγει για την ΠΥΡΚΑΛ, μπορεί να βγει,
βγαίνει για χιλιάδες πράγματα τα οποία δεν είναι απαραίτητο
το ψήφισμα. Πού το λέει ο Κανονισμός ότι θα πρέπει να έχει
λάβει γνώση ή να συζητηθεί ή οτιδήποτε και να είναι ψήφισμα ;
Εμείς το καταθέτουμε και θεωρούμε ότι είναι ψήφισμα.
Προφανώς είναι ψήφισμα γιατί ; Γιατί καλεί τους συναδέλφους
να πούνε «καταδικάζω αυτό κι αυτό κι αυτό που έγινε». Είναι
απλά τα πράγματα. Προφανώς και είναι ψήφισμα. Και δεν είναι
το θέμα αν εμείς το εκτιμούμε ή δεν τ ο εκτιμούμε είτε πούμε
ότι το επιχείρημα του Προεδρείου για το ότι δεν είναι ψήφισμα
είναι λάθος. Δεν έχει να κάνει με το αν έχει λάβει γνώση ή όχι
για το συγκεκριμένο θέμα για να τεθεί ως ψήφισμα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
Δεκτό. Απλά εμείς λέμε,
είναι ανοιχτό το μικρόφωνό μου, ναι, εμείς λέμε ότι το Σώμα
δεν έχει λάβει, δεν έχει συζητήσει το θέμα , άρα πώς μπορεί να
αποφανθεί σε κάτι τέτοιο ; Δηλαδή ποια είναι η διαφορά τότε
ενός θέματος ημερήσιας διάταξης από το ψήφισμα ; Δηλαδή θα
μπορούμε να έρχονται όλ α τα θέματα και για να έρθω σε αυτό
που είπε πριν ο συνάδελφος ο Σωμαράς. Λέει ότι δεν
συζητιούνται τα θέματα στην Αντιπροσωπεία. Μα άμα είναι ένα
θέμα να έρχεται μόνο και μόνο με λυμένη απόφαση χωρίς να
μπορεί να συζητηθεί, χωρίς να υπάρχει η προετοιμασία
παρατάξεων ή οτιδήποτε τότε καταργείται η λογική της
ημερήσιας διάταξης . Δεν διαφωνώ, θα το θέσουμε θέμα και
είναι θέμα ψηφοφορίας το αν θα συζητηθεί. Καθόλου δεν
διαφωνούμε. Ο Κανονισμός αυτό λέει, ότι αν εμείς διαφωνούμε
το Σώμα αποφασίζει αν είναι ψήφι σμα. Το Σώμα λοιπόν έχει
κάθε δικαίωμα να αποφασίσει ότι είναι ψήφισμα και θα το
συζητήσουμε έτσι αλλιώς το πάμε σαν θέμα ημερήσιας
διάταξης. Θέλω να γίνει κατανοητό. Δεν είναι, δηλαδή το
προηγούμενο δεν είχαμε κάποια αντίρρηση παρότι δεν ήταν σε
γνώση μας ο Κανονισμός και εδώ ήτανε λάθος δικό μου και
του Προεδρείου, κυρίως δικό μου και αναλαμβάνω εγώ την όλη
ευθύνη για αυτό και το διόρθωσα και το πήρα επάνω μου το
προηγούμενο. Εδώ λοιπόν λέμε, τότε ποια είναι τα θέματα της
ημερησίας διάταξης αν όλα είναι ψ ηφίσματα, ποια είναι η
διαφορά τους; Αυτό θέλω να πω, αυτή είναι η άποψή μας για
αυτό και το βάζουμε σαν θέμα και μακάρι να αποφασίσει το
Σώμα να ψηφίσει. Όχι , συνάδελφε Ταβερναράκη δεν είναι για
συζήτηση. Απλά έδωσα το …
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Επί της διαδικασίας να πω κάτι, επί της
διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι, όχι επί της διαδικασίας.
Η διαδικασία είναι σαφής. Απλά έδωσα, επειδή ακούστηκε η
δική μας άποψη στον εισηγητή, σε αυτόν που κατέθεσε, ούτε
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καν στη παράταξη αλλά σε αυτόν που κατέθεσε το ψή φισμα να
τοποθετηθεί για την άποψή του , αν διαφωνεί με τη λογική του
Προεδρείου. Διαφωνεί, το θέτουμε λοιπόν το θέμα σε
ψηφοφορία στο Προεδρείο.
Όχι, συνάδελφε Μιχάλη, Πρόεδρε επί της διαδικασίας ; Αν
είναι πείτε να το συζητήσουμε, σαφέστατα και θα το
συζητήσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Πάνω από δέκα δευτερόλεπτα δεν
θα πάρει Πρόεδρε. Ας κοιτάξουμε λίγο την ουσία .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ας γίνει με κάποιο τρόπο συζήτηση
επί του θέματος. Τώρα (πρόβλημα ήχου)…, το θέμα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Δεχτείτε λοιπόν, πολύ ωραία,
πολύ σωστά. Δεχτείτε όλοι, το βάζουμε σε ψηφοφορία,
δεχτείτε να συζητηθεί κι εγώ θα ψηφίσω υπέρ να συζητηθεί.
Σαφέστατα.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Μα αυτό ακριβώς ήθελα να πω κι εγώ
Γιάννη. Δεν με άκουσες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία. Εντάξει Γιώργο , πολύ
καλά.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να συζητηθεί
αλλά εντάξει αν συζητηθεί, αλλά να συζητηθεί ως εκτός
ημερησίας. Δεν είναι το θέμα αν θα είναι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Δεν έχει σημασία από τη
στιγμή που το δεχόμαστε σαν ψήφισμα, πάει. Λοιπόν, περιττό.
Ευχαριστώ.
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ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Να συζητηθεί για να έχει (…) τη διαδικασία
της εκτός ημερησίας. Το ίδιο πράγμα είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα
πολύ όλους.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, ένα λεπτό τα παιδιά
να ετοιμαστούνε, αν και πιστεύω ότι θα συζητηθεί, δεν υπάρχει
τέτοιο θέμα. Μπαίνει το θέμα σε ψηφοφορία για το αν η
εισήγηση, το ψήφισμα που κατατέθηκε αποτελεί ψήφισμα κι
εγώ που ψηφίζω και πρώτος ότι ε ίναι ναι.
Τα υπέρ. Αφού έτσι …(πρόβλημα ήχου). Δεν έχει αξία να
συνεχίζουμε την ψηφοφορία. Απλά θα πούμε μετά για τα κατά
και τα υπέρ. Είναι 25 τα υπέρ συν 1 από το chat , άρα 26 από
τους τουλάχιστον 36 συμμετέχοντες.
Συνεχίζουμε, κατά. Συνεχίζουμε την ψη φοφορία κατά.
Λοιπόν, κατέβηκαν δυο χεράκια που είχαν ανέβει, που
προφανώς ήθελαν να ψηφίσουνε πριν. Μηδέν.
Λευκά;
Λοιπόν το θέμα θεωρείται ότι είναι ψήφισμα και ξεκινάει η
διαδικασία της συζήτησής του κανονικά σύμφωνα με τον
Κανονισμό. Ο εισηγητής της θ α είσαι εσύ συναδέλφισσα
Βρέντζου;
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Συγγνώμη Πρόεδρε, συγγνώμη, συγγνώμη,
να ρωτήσω κάτι; Επειδή δεν ψήφισα ούτε το ένα ούτε το άλλο,
δηλαδή δεν κατάλαβα ότι θα κάνουμε (πρόβλημα ήχου). Τελικά
ψηφίσαμε ότι είναι ψήφισμα ή ότι είναι (πρόβλημα ήχου); Για
να καταλάβω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ψηφίσατε ότι είναι ψήφισμα
και θα συζητηθεί έτσι όπως είναι .
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ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Ως ψήφισμα δηλαδή. Έχει διαφορά από το
εκτός ημερησίας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Θα μπορείτε να κάνετε ό ,τι
προβλέπει το Καταστατικό. Μπορείτε να κάνετε .
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Ωραία, εντάξει.
διευκρινήσεις για να μάθουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
διαφορά καμία.

Αυτό

θέλω,

να

μας

Δεν έχει διαφορά. Δεν έχει

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Τότε τι μας έβαλες και ψηφίσαμε τότε; Αφού
είπαμε να συζητηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
Γιατί το Προεδρείο είχε
τοποθετηθεί. Παρακαλώ , έλα.
Λοιπόν, η συναδέλφισσα η Βρέντζου τοποθέτηση.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Λοιπόν, καταρχήν να πω πριν ξεκινήσω ότι το
άρθρο αυτό που είπε ο Πρόεδρος πριν, για το θέμα της
ισοτιμίας είναι το άρθρο 46, παράγραφος 2 του (…), τέλος
πάντων ας μην καθυστερώ θα του το στείλω άμα είναι μετά.
Λοιπόν, να πω για το ψήφισμα.
Λοιπόν, κατεβάσαμε ένα θέμα σε ψήφισμα όπως είπα και
στην τοποθέτησή μας το οποίο είχε συζητηθεί στη Διοικούσα.
Το είχαμε φέρει σ τη Διοικούσα με μορφή εισήγησης ως θέμα
εντός ημερησίας, όπου αναλυτικά είχε γίνει η όλη συζήτηση
και στο τέλος εμείς είχαμε κάνει τρεις προτάσεις. Από αυτές
λοιπόν τις τρεις προτάσεις υιοθετήθηκε η μία πρόταση, θα πω
αναλυτικά και φέρνουμε σήμερα τις άλλε ς δυο για ψήφισμα στο
Σώμα, το πιο σημαντικό Σώμα που είναι η Αντιπροσωπεία.
Αφορά λοιπόν τον Ο .Ε.Υ., τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης που από την πρώτη στιγμή
που συζητιόταν στην Περιφέρεια με εισηγήσεις μας φέρα με το
θέμα. Έγινε προσπάθεια πράγματι από τον Πρόεδρο και από
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όλη τη Διοικούσα και σε συνεργασία με τα άλλα Επιμελητήρια
προκειμένου να μπει το «ελλείψει» στον Οργανισμό, κάτι το
οποίο είχε βγει και με απόφαση του ΣτΕ θυμίζω, η οποία είχε
ακυρώσει εν μέρει τον Οργανισμό τη ς ίδιας της Περιφέρειας
Κρήτης αλλά και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
ακριβώς επειδή δεν είχε το «ελλείψει» και έρχεται λοιπόν η
Περιφέρεια, έγινε όντως αυτή η προσπάθεια, στάλθηκαν
επιστολές, έγιναν συναντήσεις και τελικά όμως ενέκρινε η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης έναν Οργανισμό της
Περιφέρειας Κρήτης όπου είχε το «ελλείψει» μόνο στις θέσεις
των Γενικών Διευθυντών, μόνο στη θέση όσον αφορά τους
μηχανικούς της Διεύθυνσης Υποδομών και σε όλα τα άλλα, σε
όλες τις άλλες Διευθύνσεις είχε κόμμα. Πέρασε λοιπόν από τη
μία η Περιφέρεια με το έτσι θέλω, πολιτικά αποφάσισε αυτή τη
θέση ενάντια και στην απόφαση του ΣτΕ και από την άλλη η
Αποκεντρωμένη και αυτή με το έτσι θέλω, ενέκρινε αυτό τον
Οργανισμό.
Αυτός ο Οργανισμός συνιστά μία υποβάθμιση . Πώς
λέγαμε πριν για το ΤΕΙ, πώς λέμε για τα κολέγια, πώς λέμε,
ακριβώς αυτό είναι. Όταν σε βάζει στο ίδιο τσουβάλι και σε
κρίνει, ακυρώνοντας και μη βλέποντας αποφάσεις του ΣτΕ
προφανώς είναι μια υποβάθμιση. Εκεί λοιπόν εμείς ήρθαμε
αφού έγινε αυτό και να πω ότι και τα αναφέρουμε μετά, δεν
ξέρω αν, νομίζω, Πρόεδρε εσύ θα το διαβάσεις το ψήφισμα;
Να τοποθετηθώ…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Θα το διαβάσουμε μετά, ένα
λεπτό Ειρήνη. Αφού τελειώσεις, την ώρα που θα γίν ουν οι
διευκρινιστικές ερωτήσεις και μετά θα γίνει κανον ικά η
διαδικασία, θα υπενθυμίσω κάποια πράγματα που πρέπει να
γίνουν αν ενδιαφέρονται οι συνάδελφοι . Έτσι;
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Εγώ λέω για τα πρακτικά, επειδή είπα ότι θα το
καταθέσω ούτως ή άλλως .
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Να το διαβάσουμε για να

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Για να ξέρετε τι ψηφίζετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
τροποποιήσεις ή οτιδήποτε.

Ή

αν

υπάρχουν

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Εντάξει; Θα το διαβάσω εγώ.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ερχόμαστε λοιπόν, με το ψήφισμα λοιπόν αυτό
λέμε ότι ήτανε σε πλήρη, ήτανε πολύ ενημερωμένοι όλοι και οι
μηχανικοί, μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και όταν
λοιπόν έγινε αυτό εμείς φέραμε ξανά το θέμα και προτείναμε
τρία πράγματα.
Το ένα είναι να βγει ένα δελτίο τύπου που να καταδικάζει
πραγματικά και την Περι φέρεια και την Αποκεντρωμένη για
αυτή της τη στάση .
Το άλλο ήτανε να γίνουν προσφυγές προς το Συμβούλιο
της Επικρατείας μαζί και με την Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. και με τα άλλα
Επιμελητήρια έτσι ώστε να ακυρωθεί ο Οργανισμός της
Περιφέρειας.
Και το τρίτο είναι ότι έχ ουμε εκεί δυο συναδέλφους μας,
οι οποίοι ήταν πλήρως ενήμεροι και όμως υπερψήφισαν αυτόν
τον Οργανισμό. Δεν γίνεται να κατηγορούμε την Κυβέρνηση
γιατί ψηφίζει και οι συνάδελφοί μας όταν είναι σε αυτές τις
θέσεις να υπερψηφίζουν και το ΤΕΕ να μην παίρνει θέ ση και
να μην πει κακώς ψηφίσατε.
Αυτά, λοιπόν, τα τρία είχαμε φέρει.
Πράγματι υιοθετήθηκε το ένα από αυτά και βγήκε μία
επιστολή κοινή, καλή επιστολή από τα τρία Επιμελητήρια, από
το ΤΕΕ και από τα άλλα, το Επιμελητήριο το Οικονομικό κ.λπ.
Σωστή, θετικό βήμα, όμως δεν αρκεί. Για εμάς θεωρούμε ότι
εάν δεν κάνουμε πιο ουσιαστικά βήματα, αν δεν , πραγματικά
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δεν αντιδρούμε με έναν τρόπο που να φέρει πίσω, να αλλάξει
πίσω τη ροή των πραγμάτων, αυτό είναι μείον και έχουμε, τι
να το κάνουμε αυτό; Εάν στον Οργανι σμό της Περιφέρειας τότε
δεν είχε γίνει η προσφυγή από την Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ., δεν θα
είχαμε αυτό το αποτέλεσμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Εάν δεν είχαμε προσφύγει τότε με τα δικαιώματα των ΤΕΙ, δεν
θα είχαμε, τόσα χρόνια δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν
γίνεται να παλεύουμε αλλά στο δι α ταύτα και το Κεντρικό ΤΕΕ,
αλλά και εμείς εδώ να μην κάνουμε, γιατί να μην κάνουμε
προσφυγή και γιατί να μην κατηγορήσουμε τους συναδέλφους
και να πούμε κακώς ψηφίσατε συνάδελφοι ; Είστε μέλη του
ΤΕΕ, δεν μπορείτε εκεί νη τη στιγμή που είστε στο
Περιφερειακό Συμβούλιο να λέτε, να το αγνοείται αυτό και να
ψηφίζετε αυτή την υποβάθμιση. Έχει ευθύνη ο καθένας μας
εκεί που βρίσκεται, για το τι ψηφίζει. Δεν αρκεί να λέμε «ναι,
ναι, ναι ωραία εμείς όλοι είμαστε μηχανικοί» αλλά στο δια
ταύτα και όταν έρχεται η ώρα να στηρίξουμε, όταν έρχεται η
ώρα και δεν είναι μόνο αυτοί οι δυο συνάδελφοι του ΤΕΕ, είναι
και της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. μέλη που είναι σε θέσεις Γενικών
Διευθυντών και εισηγούνται, δεν γίνεται αυτό το πράγμα,
έχουμε χαλαρώσει. Δηλαδή, και ξαφνικά βρισκόμαστε μπροστά
σε συνεχείς υποβαθμίσεις.
Σε αυτό λοιπόν, για αυτό το λόγο λοιπόν εμείς
αποφασίσαμε να φέρουμε το θέμα, εκτός από την έλλειψη
πραγματικά που δεν έχει μπει το «ελλείψει», θα πω μόνο ότι
υπάρχουνε Διευθύνσεις και υπάρχουν και Τμήματα, ας πούμε
Τμήματα, πολλά Τμήματα και μεταξύ αυτών και η
Πληροφορικής όπου όχι μόνο είχε προβλεφθεί να μπούνε ΔΕ
Προϊστάμενοι, αλλά τοποθετήθηκαν κιόλας. Διότι λίγο μετά
που βγήκε ο Οργανισμός, υπάρχει και μία τοποθέτηση των
υπαλλήλων σε αυτόν τον Οργανισμό και άμα τη δείτε, δηλαδή
πραγματικά είναι απίστευτο. Όπως επίσης υπάρχουνε και στο
Τμήμα ας πούμε Χωροταξίας της Περιφέρειας, είναι στη
Διεύθυνση προβλέπεται στο Τμήμα Χωροταξίας να είναι
Γεωλόγος. Εντάξει έλεος, έλεος. Δεν γίνεται αυτ ό το πράγμα.
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Καθαρά η χωροταξία δηλαδή που ακόμα και μηχανικούς όλων
των ειδικοτήτων δεν βάζουμε και δεν προτείνουμε.
Ότι έχουμε δεν γίνεται ο Οργανισμός να είναι με βάση τα
άτομα που έχω να βολέψω , να τοποθετήσω κ.λπ. Αυτό το
πράγμα δεν είναι απλώς μόνο υ ποβάθμιση των μηχανικών,
είναι υποβάθμιση της Διοίκησης, είναι υποβάθμιση μίας
πραγματικά χρηστής Διοίκησης και δημιουργεί πάρα πολλά
θέματα και υποβαθμίζεται καθημερινά με αυτό τον τρόπο και
ειδικά η Περιφέρεια έπρεπε να είναι πολύ ψηλά. Να έχει έναν
τέλειο Οργανισμό και να λέμε και στους Δήμους που εκεί
έχουμε ακόμα χειρότερα προβλήματα, ότι ορίστε αυτός ο
Οργανισμός θα γίνει και όχι το αντίθετο. Τι πρέπει να κάνουμε
δηλαδή για να εφαρμοστεί η νομιμότητα; Υπάρχουν αποφάσεις
του
Συμβουλίου
της
Επικρατείας.
Οφείλουμε
να
προχωρήσουμε σε προσφυγές και οφείλουμε να καταδικάζουμε
τους συναδέλφους μας που ξεχνούν το ρόλο τους και
ψηφίζουνε εκεί με βάση άλλα πράγματα που έχουν στο μυαλό
τους.
Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
Ευχαριστούμε
για την
εισήγηση.
Ανοίγει ένας κατάλογος για διευκρινιστικές ερωτήσεις .
Μέχρι να…, θα σας επισημάνω κάποια πράγματα για να ξέρετε
τι κάνουμε. Είτε ήτανε ψήφισμα, είτε είναι πια θέμα εκτός
ημερησίας δεν έχει καμία διαφορά, είναι το ίδιο πράγμα. Αυτή
τη στιγμή συζητείται. Το θέμα εί ναι όμως ότι συζητείται στο
πλαίσιο της εισήγησης που έχουμε. Η εισήγηση που έχουμε θα
διαβαστεί εκτός αν έχουν προηγηθεί τροποποιήσεις επί αυτής.
Δηλαδή θέλω να ξέρετε το εξής. Η διαδικασία είναι απλή. Αν
υπάρχουνε τροποποιήσεις θα πρέπει να τις έχετε κατ αθέσει
στη διάρκεια των τοποθετήσεων που θα γίνουνε μετά, όχι στις
διευκρινιστικές ερωτήσεις, στη διάρκεια των τοποθετήσεων.
Αυτές
θα
ψηφιστούν
πρώτα
επί
του
κειμένου,
θα
ενσωματωθούνε στο κείμενο και μετά θα ψηφιστεί το τελικό
κείμενο. Αυτή είναι η διαδικ ασία της συζήτησης.

Συνεδρίαση 5

η

2

ας

Ιουνίου 2021

σελίδα

46

Ξεκινάμε λοιπόν με τις διευκρινιστικές ερωτήσεις. Μέχρι
τώρα έχουμε τον συνάδελφο τον Τσεκούρα. Άρη.
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ: Μπορώ να κάνω τοποθέτηση; Όχι ερωτήσεις;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι Άρη, μετά, μετά.
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ: Μετά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ερώτηση;

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Ο

Ταβερναράκης

για

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω την Ειρήνη για να
ενημερωθεί και το Σώμα εάν όντως γιατί έχει διατελέσει και
αυτή και εγώ Πρόεδρος της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Ανατολικής Κρήτης
και γνωριζόμαστε καλά για τους αγώνες μας κ αι της Ειρήνης
τους αγώνες αλλά νομίζω και οι δικοί μου όταν διατέλεσα
Πρόεδρος της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. επειδή όμως η Ειρήνη έχει
χειριστεί το θέμα τότε του Οργανισμού της Περιφέρειας όπου
σε
συνεργασία
με
την
Πανελλήνια
Ομοσπονδία
της
Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ., με την Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. προχωρήσανε
στην επιτυχία της ακύρωσης της προηγούμενης απόφασης ,
σύμφωνα με την απόφαση του Σ τΕ του προηγούμενου Ο.Ε.Υ.
της Περιφέρειας θέλω να μου πει η Ειρήνη με ποιο σχήμα
προχώρησαν στην επιτυχία του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Εάν το Κεντρικό Τεχνικό Επιμελητήριο συμμετείχε, εάν το
Κεντρικό ΤΕΕ/ΤΑΚ, το τοπικό ΤΕΕ /ΤΑΚ συμμετείχε, αν
οποιοδήποτε άλλο ΤΕΕ συμμετέχει σε κλαδικές ή συμμετείχε
ποτέ σε κλαδικές διεκδικήσεις μια και γνωρίζουμε πάρα πολύ
καλά το πόσο ισχυρή είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία και το
πως κινείται και τι σχέση έχει με το Κεντρικό Τεχνικό
Επιμελητήριο. Θέλω να μου απαντήσε ι αν αυτή η επιτυχία αν
συνέβαλε ή όχι το Κεντρικό Τεχνικό Επιμελητήριο και αν τώρα
γιατί ζητάει να μπει το Κεντρικό Τεχνικό Επιμελητήριο ή να
μπει ζητάει μόνο το τοπικό τμήμα ;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Τέλειωσες Γιώργο;
Πάλι ο συνάδελφος Τσεκούρας έχει σηκώσει το χέρι . Για
ερώτηση ή για τοποθέτηση Άρη;
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ: Ερωτήσεις. Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
Ωραία
δύο
ερωτήσε ις
τελειώνει και ο συνάδελφος ο Τσεκούρας και ο συνάδελφος ο
Αγαπάκης μετά. Κλείνουν οι ερωτήσεις , απαντάει η εισηγήτρια
και περνάμε σε τοποθετήσεις.
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ: Από την στιγμή που είναι ένα θέμα το οποίο έχει
συζητηθεί ήδη στη Διοικούσα και έχει παρθεί α πόφαση και
είναι παλιό θέμα γιατί δεν μπήκε ως θέμα ημερήσιας διάταξης
τόσο καιρό και έρχεται ως ψήφισμα αιφνιδιαστικά τελευταία
στιγμή; Θα μπορούσε να έχει μπε ι κανονικό θέμα να το
συζητήσει η Αντιπροσωπεία, όπως ζήτησε και ο συνάδελφος ο
Σωμαράς.
Επίσης, γιατί εμμένουμε στο να κυνηγήσουμε τους
συναδέλφους που ψηφίσανε για μ ένα είμαι απέναντί τους σε
αυτό που ψηφίσαν, από τη στιγμή που εκεί δεν βρίσκονται ως
εκπρόσωποί μας. Είναι απλά μηχανικοί. Δεν είναι εκπρόσωποι
του ΤΕΕ. Γιατί έχουμε τόσο μένος και επι μένουμε;
Αυτά τα δύο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Να ξεκινήσει, τον λόγο στον
συνάδελφο τον Αγαπάκη.
Απλά μια ερώτηση προς τον Κώστα τον Μπάκιντα είναι
για ερώτηση Κώστα ή για τοποθέτηση;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Τοποθέτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
μιλήσεις κανονικά. Εντάξει;
Ο συνάδελφος ο Αγαπάκης ;

Κατέβασε, please, μετά, θα
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ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε και χαιρετίζω και όλους
τους συναδέλφους για την αποψινή συνεδρίαση.
Δύο ερωτήσεις.
Η πρώτη είναι η απόφαση που ανέφερε η συναδέλφισσα
η Βρέντζου για το Συμβούλιο της Επικρατείας αν αυτή η
απόφαση έχει εφαρμοσθεί μέχρι σήμερα και αν έχει παράξει
έννομα αποτελέσματα; Δηλαδή αν τοις πράγμασι αν έχει
παράξει αποτέλεσμα. Εδώ ένα είναι αυτό .
Και το δεύτερο βλέπω το ψήφισμα, αν το βλέπω καλά,
και είναι ένα δελτίο τύπου εφ' όλης της ύλης. Τελικά τι είναι,
ψήφισμα είναι, εισήγηση είναι; Αφορά έξι, επτά θέματα από ότι
κατάλαβα. Για όλα τα θέματα δηλαδή ; Γιατί η συζήτηση που
έγινε προηγουμένως αφορούσε τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας, αλλά εγώ βλέπω και άλλα πέντε,
έξι θέματα. Τελικά τι, για όλα τα θέματα καλούμαστε να
τοποθετηθούμε;
Αυτά τα δύο καταρχήν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστώ.
Κλείσανε οι ερωτήσεις. Απαντάει η συνάδελφος η
εισηγήτρια και μετά να ετοιμαστείτε για τοποθετήσεις. Ανάλο γα
με τον αριθμό των συναδέλφων θα κρίνουμε και τον χρόνο
συνάδελφοι.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Καταρχήν να ξεκινήσω από το τέλος.
Ένα θέμα διαπραγματεύεται μόνο το ψήφισμα , δεν είναι,
δεν έχει τίποτα άλλο. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Δεν ξέρω τι, στο Γιώργο τον Αγαπάκη απαντάω. Δεν υπάρχουν
άλλα. Υπάρχει ένα ψήφισμα που λέει, περιγράφει την
κατάσταση και λέει η Αντιπροσωπεία και τα μέλη της
Αντιπροσωπείας αποφασίζουνε αυτό και αυτό. Έτσι είναι όλα
τα ψηφίσματα. Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Δηλαδή δεν
υπάρχει άλλη αναφορά σε άλλο θέμα για να απαντήσω σε
αυτό.
Σε σχέση με το Συμβούλιο της Επικρατείας και το αν έχει
φέρει αποτελέσματα, βεβαίως έχει φέρει αποτελέσματα. Έχουν
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ψηφιστεί Οργανισμοί οι οποίοι έχουνε βάλει, όπως ας πούμε ο
Οργανισμός της Ιεράπετρας που έχει (δεν αποδίδεται
καθαρά)…, αλλά και πέρα απ ό αυτό μέχρι πρότινος η
Αποκεντρωμένη δεν ενέκρινε τον Οργανισμό της Περιφέρειας
που ερχότανε και ξαναερχότανε και πήγαινε επικαλούμενη την
απόφαση του Σ τΕ και ο οποίος ήτανε μόνο με το, κάποιες
φορές ξεκινούσε πάντα μόνο με το «ή» και παλεύαμε διαρκώς
και προσπαθούσαμε. Και την τελευταία φορά μάλιστα ο
Οργανισμός της Περιφέρειας πήγε με το «ελλείψει» σε όλες τις
θέσεις των μηχανικών, σε όλες. Απλά ήταν παραμονές των
εκλογών, δεν μπορούσε να περάσει και αυτή τη φορά με
ευθύνη της Αποκεντρωμένης εγκρίθηκε. Το αν στη Χώρα μας
εφαρμόζεται η νομοθεσία αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτό
πραγματικά είναι απαράδεκτο. Δηλαδή έχουμε ενώ υπάρχουν
αποφάσεις δεν θα έπρεπε καν να συζητάμε. Θα έπρεπε και η
Περιφέρεια σεβόμενη τις α ποφάσεις αυτές να φτιάξει έναν
Οργανισμό με βάση αυτές τις αποφάσεις και η Αποκεντρωμένη
να μην εγκρίνει έναν Οργανισμό που δε σεβότανε αυτές τις
αποφάσεις και τη νομοθεσία εντέλει γιατί οι αποφάσεις
βασίζονται στη νομοθεσία η οποία υπάρχει. Το ότι αρνούντ αι
οι πολιτικοί, οι διοικητικοί να εφαρμόσ ουν τη νομοθεσία δεν
είναι καινούριο. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Αλλά αυτό
δε σημαίνει ότι εμείς θα το θεωρήσουμε δεδομένο. Εμείς
προσπαθούμε και πρέπει να προσπαθούμε.
Στον Τσεκούρα.
Δεν κατάλαβα συνάδελφε , πραγματικά πρέπει να είμαστε
πολύ προσεκτικοί. Ποιος έχει μένος απέναντι σε ποιο
συνάδελφο; Ποιος μιλάει για μένος; Εδώ μιλάμε , είμαστε
όργανα Αντιπροσωπείας, έχουμε τους μηχανικούς, τα μέλη και
παίρνουμε θέση και εκφράζουμε και λέμε ότι θα πρέπει, τέλος
πάντων δεν είναι σωστό και πρέπει να δώσουνε λόγο οι
συνάδελφοι που ψήφισαν. Δεν υπάρχει κανένα μένος. Να
προσέχουμε
τι
χρησιμοποιούμε
και
τι
εκφράσεις
χρησιμοποιούμε. Δεν έχει να κάνει με κανέναν συνάδελφο.
Έχει να κάνει, είναι πάντα συνάδελφοι καταρχήν μ ηχανικοί
όταν λέμε πάει ο βουλευτής και ψηφίζει υποβάθμιση παύει να
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είναι συνάδελφος; Δε ν κατάλαβα. Δηλαδή οι μηχανικοί όπου
πάνε πρέπει να ψηφίζουνε ενάντια στους μηχανικούς μετά και
εμείς να μη λέμε τίποτα επειδή εκεί είναι ως τι; Αλλά
ανεξάρτητα από το αν έχουμε άλλη αντίληψη ή όχι στα
πράγματα παρακαλώ θα ήθελα να προσέχετε τι λέτε. Δεν
υπάρχει κανένα μένος για κανένα συνάδελφο. Με τους δυο
συναδέλφους έχω εξαιρετική σχέση και με τους δυο και με
όλους τους άλλους που ψηφίσανε. Και δεν θίγουμε εδώ
προσωπικά. Θίγουμε τη στάση συγκεκριμένων μηχανικών που
ήταν εκεί και ψήφισαν κάτι. Και ότι οφείλουμε το ΤΕΕ να είναι
κοντά σε αυτό και να το στηλιτεύει και να προσπαθεί να
δημιουργήσει
συμμαχίες
και
να
υπερασπίζεται
τους
μηχανικούς όπου και να είναι. Αυτό είναι το θέμα.
Γιατί δεν μπήκε εντός ημερησίας . Να καταργήσουμε τα
ψηφίσματα ρε παιδιά, να αφήνουμε το θεσμικό πλαίσιο και να
πούμε δεν θέλουμε ψηφίσματα ποτέ ξανά. «Χ», μόνο θέματα
εντός ημερησίας. Εμείς θεωρήσαμε ότι είναι ένα θέμα
συζητημένο που μπορεί να π άει ως ψήφισμα. Αν θεωρήσουμε
ότι είναι για εντός ή εκτός ημερησίας θα το καταθέσουμε. Είναι
απλά τα πράγματα. Το θεσμικό πλαίσιο έχει τη δυνατότητα να
συζητήσουμε και ψηφίσματα και όπως περάσαμε και το άλλο
θέμα που είπαμε να γίνει προσφυγή για το θέμα με τα κολλέγια
ψήφισμα το φέραμε. Και στην Κεντρική Αντιπροσωπεία
ψήφισμα πήγε. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το θέμα.
Και νομίζω αν δεν κάνω λάθος έμεινε μόνο το θέμα το
κατά πόσο το ΤΕΕ έχει ποτέ συμβάλλει, του Γιώργου του
Ταβερναράκη, στο θέμα των Οργανισμώ ν. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ ήταν
μαζί με την Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. με Πρόεδρο τον Ινιωτάκη όταν
καταθέσαμε την πρώτη προσφυγή στον τότε Οργανισμό της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με τη Σχοιναράκη τότε Νομάρχη.
Στη συνέχεια δεν κατέβηκε μαζί μας. Όχι για κάποιο λόγο,
νομίζω ήταν και ο (…) νομίζω ήταν κάτι τέτοιο , δεν ήταν ότι
δεν θελήσαμε να είναι αλλά ούτε και ποτέ υπήρχε άρνηση να
είναι, απλά οι συγκυρίες δεν βοήθησαν και είμαστε μαζί με την
Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. συγκυριακά, δηλαδή θα μπορούσε
κάλλιστα να ήταν και το ΤΕΕ , ήταν μαζί στην πρώτη
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προσφυγή. Όχι μόνο το ΤΕΕ αλλά ήταν και το Οικονομικό
Επιμελητήριο και ήταν και το Εμπορικό Επιμελητήριο στην
πρώτη προσφυγή που είχαμε κάνει για τον Οργανισμό της
Νομαρχίας τότε.
Το Κεντρικό ΤΕΕ σε σχέση με την Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. δεν
έχουνε κάνει κάποια προσφυγή απ' ότι ξέρω αλλά έχει στείλει
επιστολές το ΤΕΕ και καλεί με τη Στασινού και καλεί τους
Περιφερειάρχες να σεβαστούν την απόφαση του Σ τΕ και να
μην εκδίδουνε τέτοιου είδους Οργανισμούς , άρα το θεωρεί
θέμα δικό του το Κεντρικό ΤΕΕ και μένει να δούμε αν και το
ΤΕΕ/ΤΑΚ το θεωρεί και αυτό θέμα δικό του.
Αυτά, νομίζω έχω απαντήσει. Αν δεν έχω απαντήσει σε
κάτι πείτε μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
Να σου πω την αλήθεια
συναδέλφισσα δεν κατέγραψα όλες τις ερωτήσεις . Εγώ νομίζω
ότι απάντησες σε όλες. Έτσι κι αλλιώς εσύ κρίνεις ότι
απάντησες, τελείωσε το θέμα.
Ξεκινάει η διαδικασία τοποθετήσεων.
Τι ήθελα να πω εδώ; Προσέξτε λίγο γιατί η εμπειρία σε
αυτό μέχρι τώρα και σωστή , σοβαρή αντιμετώπιση στο θέμα
είχανε μόνο ο Μπάκιντας, ο Μανιαδής. Ο Μ ανιαδής και ο
Μπάκιντας. Μόνο αυτοί είχανε κρίνει και δουλέψανε σωστά και
δεν είχαμε προβλήματα στις εισηγήσεις.
Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεών σας αν υπάρχουνε
τροπολογίες επί του ψηφίσματος πρέπει να τις πείτε και να
μας τις στείλετε και γραπτώς ή το υλάχιστον με κάποιο τρόπο
να μπορέσουμε να τις συγκεντρώσουμε. Οι τροπολογίες
επαναλαμβάνω δεν είναι αυτόνομα πράγματα , πρέπει να
ειπωθούνε τώρα στη συζήτηση των τοποθετήσεων και θα
συζητηθούνε πριν το ψήφισμα αλλιώς το ψήφισμα θα πάει
αυτούσιο και είτε θα εγκριθεί είτε θα απορριφθεί.
Λοιπόν, ξεκινάμε. Ποιος θέλει να ξεκινήσει τοποθετήσεις;
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Συγγνώμη Πρόεδρε .
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Άρα διαπιστώνουμε ότι το ψήφισμα σε σχέση με το εκτός
ημερησίας διάταξης που είχε προτείνει ο Μιχάλης ο Χωραφάς
για να είναι έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Διότι το εκτός
ημερησίας θέμα συζητιέται και παίρνεται μια απόφαση ενώ με
το ψήφισμα είτε ψηφίζεται αυτούσιο είτε τροποποιημένο το
οποίο κατατίθεται κατά τη διαδικασία.
Απλά διευκρινιστικά σε σχέση με αυτό που είπατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν, ναι, διευκρινιστικά
λοιπόν το ψήφισμα σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου
14 συζητείται με τη διαδικασία που ισχύει για τα υπόλοιπα
θέματα. Ο τρόπος αν θέλετ ε και την προσωπική μου άποψη
υποβαθμίζει λίγο τη λογική της Αντιπροσωπείας, δεν το βάζω
θέμα γιατί το είπαμε και στην αρχή εμείς δεν το θεωρούμε
ψήφισμα αλλά έπρεπε να γίνει σαν θέμα ημερήσιας διάταξης.
Αλλά όμως θα συζητηθεί όπως συζητιόνται όλα τα θέματα της
Αντιπροσωπείας. Άρα έχουμε μια εισήγηση γιατί έτσι
επιλέχθηκε και επί της εισήγησης αυτής είτε κάνουμε
τροπολογίες είτε ψηφίζουμε την εισήγηση. Η εισήγηση είτε θα
εγκριθεί είτε θα απορριφθεί μαζί με τις τροπολογίες που είτε
θα έχουν εγκριθεί είτε απορριφθεί πριν. Εντάξει;
Ξεκινάμε όμως, δεν υπάρχει άλλη διευκρινιστική , το
έχουμε εξηγήσει πάρα πολύ καλά το θέμα και αυτή τη φορά
ήμασταν εντελώς προετοιμασμένοι . Πάμε.
Κάποιος συνάδελφος; Ο Κώστας ο Μπάκιντας έχει
σηκώσει το χέρι; Να δω, ναι. Αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα
…(πρόβλημα ήχου)… ο συνάδελφος ο Μπάκιντας. Είναι
ανοιχτός ένας κατάλογος τοποθετήσεων. Κώστα έχεις το λόγο.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Λοιπόν, δε θα μιλήσω πολύ, δυο πράγματα θέλω
να πω.
Καταρχήν σωστά διευκρίνισε ο Πρόεδρος ότι η διαδικασία
είναι η ίδια έτσι κι αλλιώς και η αναφορά που έκανε την
προηγούμενη φορά με τον Μηνά που ε ίχαμε συνεργαστεί
ουσιαστικά για να παρθεί απόφαση απλά λέει ότι αν υπάρξει
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κάποια τροπολογία θα πρέπει να γίνει συνεννόηση ώστε να
βγει τελικά, να ψηφιστεί.
Τώρα το ψήφισμα γιατί βάζεις ψήφισμα είναι κάτι πιο
απλό από το θέμα και ας θυμίσω ότι πρόσφατα η Κεντρική
Αντιπροσωπεία στην Αθήνα σε ψήφισμα, έβγαλε ψήφισμα για
την τροπολογία εκείνη των κολλεγίων που ήταν πάρα πολύ
σημαντικό βεβαίως το θέμα και με αυτόν τον τρόπο το
χειρίστηκε.
Ένα πράγμα που με ενοχλεί πάρα πολύ όλα αυτά τα
χρόνια που ασχολούμαι με το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι ότι
συναντώ φίλους-συναδέλφους είτε που έχουμε συνεργαστεί
ακόμα και αν έχουμε και διαφωνίες πολλές φορές στο ν χώρο
του Τεχνικού Επιμελητηρίου σε πολλά θέματα συμφωνούμε , τα
θέματα τα, τα προφανή θέματα για τους μηχανικούς είτε αυτά
αφορούν επαγγελματικά δικαιώματα, είτε αφορούν θέματα της
κοινωνίας, του τεχνικού κόσμου και είμαστε στο Τεχνικό
Επιμελητήριο και συμφωνούμε όλοι. Όταν αυτοί οι συνάδελφοι
φεύγουν από το Τεχνικό Επιμελητήριο και καταλαμβάνουν
θέσεις ευθύνης αλλού , π.χ. στον Δήμο, το έχουμε δει
επανειλημμένως ή στην Περιφέρεια ξεχνούν ότι είναι
μηχανικοί. Ξεχνούν αυτά που έλεγαν τόσα χρόνια, ξεχνούν
αυτά που έλεγαν, που πίστευαν τόσα χρόνια. Και κατά την
άποψή μου τα πίστευαν. Και στο βωμό της όποιας πειθαρχίας
είτε κομματική λέγεται αυτή, είτε του όποιου οφέλους
εκλογικού εκεί πέρα που ασχολούνται ή δεν ξέρω και εγώ για
ποιο άλλο λόγο ψηφίζουν τα αντίθετα από αυτά που έλεγαν. Ε,
αυτό ρε παιδιά δεν μπορούμε να το δεχόμαστε έτσι χωρίς
καμία διαμαρτυρία. Δεν μπορεί ο συνάδελφος που είναι μέλος
της Αντιπροσωπείας να ψηφίζει υπέρ των κολεγίων και να μη
λέμε τίποτα. Αντίστοιχο θέμα είναι και τώρα εδώ. Δεν γίνεται
να μη στηρίζουμε τις θέσεις των μηχανικών και οι μηχανικοί να
κάνουν πως δεν το κατάλαβαν αυτό.
Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
Να μην καθυστερούμε, να συνεχίσουμε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Τον ευχαριστούμε τον
συνάδελφο τον Μπάκιντα, ήταν και πάρα πολύ σύντομος.
Ξεκινάει ο συνάδελφος ο Μαυρογιάννης . Για δέκα
δευτερόλεπτα ακόμα ανοι κτό, ο κατάλογος.
Αντώνη.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, λοιπόν, δεν θα πω πολλά πράγματα .
Απλά θέλω να τονίσω ότι σήμερα δεν είναι θέμα να
κουβεντιάζουμε αν είναι ψήφισμα ή όχι, αλλά ποια είναι η θέση
μας. Εδώ στον Οργανισμό της Περιφέρειας πέρασε παιδιά
αυτή τη στιγμή αυτ ή η εξομοίωση πλέον τεχνολόγωνμηχανικών, βάλανε πο υ; Στις Τεχνικές Υπηρεσίες που
μπορούν να οριστούν τεχνολόγοι να προΐστανται των
συναδέλφων μηχανικών. Ποια είναι η θέση η δικιά μας; Το
Τεχνικό Επιμελητήριο μέχρι σήμερα έχει ξεκάθαρη θέση. Και
το ΤΕΕ/ΤΑΚ είχε κάνει πάρα πολλά για αυτό το θέμα. Έχει
κάνει πάρα πολλά. Ξαφνικά, εμάς ποια είναι η θέση μας πάνω
σε αυτό; Απλά θα φωνάζουμε έξω στις ιδιωτικές συζητήσεις
όχι; Τι κάνουμε επίσημα, τι βγάζουμε ; Σήμερα έχουμε τη
δυνατότητα να βγάλουμε ένα έγγραφο και να πούμε «κύριοι, η
θέση του Τεχνικού Επιμελητηρίου είναι αυτή». Ξεκάθαρα
θεωρούμε ότι είναι λάθος. Τελείωσε. Τι πιστεύουμε; Να το
πούμε ξεκάθαρα σήμερα. Τώρα, αν προσκρούει γιατί θέλουμε
να δείξουμε σε αυτούς που το ψήφισαν ότι «ναι κύριοι, είμαστε
ενάντια σε αυτό που κάνατε και σας το λέμε. Το καταδικάζουμε
αυτό που κάνατε». Δεν λέω εγώ ότι θα τους υποχρεώσουμε να
μην ψηφίσουν και την άλλη φορά. Το ίδιο θα κάνουν. Εμείς
όμως πρέπει να τους πούμε « κύριοι εμείς διαφωνούμε και σας
το λέμε. Καταδικάζουμε τη σ τάση σας σαν μηχανικοί». Και ο
καθένας θα κριθεί. Εμείς δηλαδή τι κάνουμε; Να το
επικροτήσουμε; Δεν το κατάλαβα.
Και το μένος τώρα που λέει ο Τσεκούρας, εγώ θα πω
ποιο είναι το μένος να τους υπερασπιστούμε ενάντια στις
πάγιες θέσεις του Τεχνικού Επιμελητ ηρίου και πρέπει να
υπερασπιστούμε γιατί μπήκε αυτό το πράγμα. Η λέξη θα τους
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καταδικάσουμε. Ας έρθει να μου πει ο Τσεκούρας «γιατί αυτό».
Ανατρέπουμε.
Και στον Ταβερναράκη , έτσι, εγώ δεν λέω ότι δεν έδωσε
αγώνες αλλά οι αγώνες πρέπει να συνεχίζονται. Όχι ξαφνικά…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αντώνη, Αντώνη λίγο , λίγο,
λίγο ένα λεπτό. Σε χάσαμε. Ξαναεπανέλαβε. Όχι, όχι σε
χάσαμε.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν ξέρω από ποιο σημείο με χάσατε αλλά
θα ήθελα να πω, δεν ξέρω από το μένος, θα ήθελα να πω στον
Τσεκούρα ότι μένος έχει κάποιος άλλος να υπερασπιστεί
κάποια πράγματα.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
ακούστηκαν.

Ακούστηκαν,

ακούστηκαν

όλα

Αντώνη,

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ωραία.
Και στον Γιώργο τον Ταβερναράκη ότι όταν δίνουμε
αγώνες συνεχίζουμε να τους δίνουμε. Ξεκάθαρα πράγματα. Και
σήμερα πρέπει να φύγει ένα ξεκάθαρο ψήφισμα. Τι; «Ναι
κύριοι είμαστε ενάντια σε αυτό, θα υπερασπίσουμε τη θέση
μας όπως και παλαιότερα στο ΣτΕ να αλλάξει αυτό που
ψηφίσατε και συνάδελφοι είμαστε αντίθετοι σε αυτό που
ψηφίσατε». Τελείωσε, δεν επικροτούμε αυτό που κάν ετε και να
τους το πούμε.
Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε.
Προφανώς εγώ δεν άκουγα γιατί εδώ πέρα έχουμε και
αρκετούς υπολογιστές ανοιχτούς και ίσως το δίκτυό μας είναι,
είχε ένα θέμα για λίγο, αφού είπε ο Κώστας ότι ακούστηκαν .
Το πολύ-πολύ να ακούστηκαν δυο φορές.
Ο συνάδελφος ο Τσεκούρας σήκωσε το χέρι εκτός,
εκπρόθεσμα. Άρα μιλάει ο Μιχάλης ο Χωραφάς πρώτα και
κλείνει ο Γιώργος ο Ταβερναράκης.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ευχαριστώ Πρόεδρε αλλά καλό θα
ήταν για λίγα λεπτά έτσι να δώσουμε τον χρόνο σε όλους.
Νομίζω δεν είναι και πάρα πολύ αργά αλλά εσείς αποφασίζετε
ως Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Να τελειώνουμε Μιχάλη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Εντάξει, κατανοώ , κατανοώ.
Καλό ήταν, είναι μετά από τόση προσπάθεια να μην
χρησιμοποιούνται οι εκφράσεις αν το ΤΕΕ/ΤΑΚ θεωρεί το θέμα
δικό του ή αν είναι μόνο σε ιδιωτικές συζητήσεις ή ότι δεν λέμε
τίποτα. Έτσι; Πρέπει να ψάξουμε να δούμε για ποια θέματα
τρεις φορές μέσα σε τόσους λίγους μήνες δημοσιοποιήσαμε
απόψεις και όχι δημοσιοποιήσαμε έτσι γι ατί οι φίλοι από την
ΑΜΑΚ, ο Αντώνης ο Μαυρογιάννης πήγαμε μαζί στη μια
συνάντηση, ο Μανώλης ο Ρουκουνάκης ο Πρόεδρος της
Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Ανατολικής Κρήτης πήγαμε μαζί στην άλλη
συνάντηση, τα τηλέφωνα ήταν αμέτρητα. Δηλαδή έγινε μια
υπερπροσπάθεια σε δημόσι ο πλαίσιο, δημοσιοποιημένη σε
όλα τα ΜΜΕ. Ο τόνος είναι ξεκάθαρος και το ότι είμαστε
απέναντι είναι ξεκάθαρο.
Τώρα να θυμηθούμε τι είμαστε. Είμαστε ο επιστημονικός
φορέας, ο σύμβουλος της Πολιτείας. Για αυτή τη δουλειά
υπάρχουν τα συνδικαλιστικά όργανα πο υ επιβάλλεται,
επιβάλλεται και εγώ αν ήμουνα σε αυτή τη θέση αυτονόητα
αυτό θα έκανα χωρίς δεύτερη συζήτηση, να προσφύγουν στο
Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν προσφεύγουν Τεχνικά
Επιμελητήρια, ούτε το Κεντρικό για όλους αυτούς τους
κανονισμούς που γνωρίζει η Ειρήνη καλά και ίσως και οι
υπόλοιποι από τους συναδέλφους που έχουν βγει και είναι
χειρότεροι για τα μέλη μας από ότι είναι ο Οργανισμός της
Περιφέρειας Κρήτης, που να μην παρεξηγηθώ, δεν θεωρώ ότι
είναι καλός, θεωρώ απλά ότι πετύχαμε κάποια λίγα πράγμα τα
με τη δραστηριότητά μας και δεν προχώρησε το αρχικό κείμενο
και τουλάχιστον έγινε σε κάποιες θέσεις διάκριση.
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Αλλά, επίσης να τονίσω γιατί για αυτά τα ζητήματα
τοποθετήθηκα έτσι στη Διοικούσα όπως καταλαβαίνετε αφού
έχουμε ήδη αποφασίσει, το Τμήμα μας έχει ήδη αποφασίσει
για το ζήτημα ότι όπως έκανε το Κεντρικό ΤΕΕ και ζήτησε η
Ειρήνη, το ίδιο ακριβώς πρότεινα και εγώ στη Διοικούσα αλλά
επειδή δεν έγινε αποδεκτό στη Διοικούσα προφανώς δεν είχε
νόημα να ζητήσουμε απόψεις και τροπολογίες. Δηλαδή να
στείλουμε επιστολή με τις θέσεις μας, όπως έκανε και ο
Στασινός λοιπόν, να κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Να στείλουμε
επιστολή
ή
ακόμα
περισσότερο
για
να
φαίνεται
η
συμπαράσταση και η σύμπνοιά μας στο θέμα αυτό, να
αναλάβουμε και οικονομικά, να αναλάβουμε έξοδα δικηγ όρων
ή λοιπά έξτρα για την υπεράσπιση αυτής της υπόθεσης στο
Συμβούλιο της Επικρατείας. Απλά ο Τεχνικός Σύμβουλος της
Πολιτείας να μην είναι προσφεύγ ων όπως δεν ήτανε για
κανέναν άλλο Κανονισμό.
Παρόλα αυτά στις έντονες προσπάθειες που έκανα με
τους Προέδρους συζήτησα και αυτό το ενδεχόμενο. Άσχετα με
την τοποθέτησή μου και με την τελική απόφαση της
Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος, συζήτησα για να δω τη
δική τους διάθεση στο θέμα αυτό. Δεν υπάρχει η διάθεση αυτή
συνάδελφοι. Εγώ σας καλώ επειδή τους γνωρί ζετε, η Ειρήνη
προσωπικά μάλιστα έχει συνεργαστεί και με όλους τους
Προέδρους με τους οποίους μίλησα . Νομίζω Ειρήνη ήταν και
στη δική σου θητεία οι ίδιοι, ο Σοφιανός, ο Καρτέρης, ο
Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης. Δεν έχουν τέτοια διάθεση και
θεωρούν ότι ο επισ τημονικός φορέας ολοκληρώνει κάπου εδώ
τον ρόλο του με τις συνεχείς επισημάνσεις του ζητήματος και
της νομιμότητας.
Και τέλος γιατί το προχώρησα ακόμα περισσότερ ο, έχω
ασχοληθεί πάρα πολύ με το ζήτημα για να δω πού μπορούμε
και πού πρέπει να φτάσουμε μίλη σα με παλιά στελέχη, μπορώ
να σας δημοσιοποιήσω έτσι τον διάλογό μου με τον Ριχάρδο
τον Ποβάσκι κάποια στιγμή για το ΤΣΜΕΔΕ. Για το ΤΣΜΕΔΕ
είχε πάρει, για το κεντρικό ΤΣΜΕΔΕ είχε πάρει απόφαση το
ΤΕΕ/ΤΑΚ να προσφύγει διότι έπαιρνε κάποιες αποφάσεις
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χωρίς να έχει για πολλά χρόνια εγκρίνει τον προϋπολογισμό
και τον απολογισμό αυτό που κάναμε εμείς σήμερα.
Απορρίφθηκε και αυτή η δραστηριότητα του ΤΕΕ/ΤΑΚ . Δεν
θυμάμαι τώρα αν ήτανε γύρω στο 2009 ή ’11, κάπου εκεί μου
είχε πει ο Ριχάρδος και μάλιστα απειλήθηκε κ αι το Τμήμα
όπως μου είπε, απειλήθηκε το Τμήμα με νομικές κυρώσεις
εξαιτίας της διαδικασίας που κίνησε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Δυο λεπτά ακόμα συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Δεν θα τα χρησιμοποιήσω
Πρόεδρε. Νομίζω ότι το κάλυψα το θέμα όπως το κάλυψ α και
στη Διοικούσα και λίγο παραπάνω και ευχαρίστως αν χρειαστεί
κάτι να δευτερολογήσω επί του θέματος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κλείνουμε τις τοποθετήσεις με το συνάδελφο τον
Ταβερναράκη. Και αυτός πέντε λεπτά.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Ναι, καλησπέρα κι από εμένα ξανά άλλη μια
φορά.
Ένα θέμα το οποίο θα συμφωνήσω με όλους ότι είναι ένα
θέμα το οποίο ταλανίζει τον κλάδο μας χρόνια, σε σχέση με το
να αποδείξουμε τα αυτονόητα σε αυτούς που διοικούν. Αυτό το
γνωρίζουμε όλοι, το τρώμε και τρ ώμε χτύπους συνέχεια από
τον έναν και τον άλλον είτε αυτό αφορά τα κολέγια που
ψηφίσαμε την προηγούμενη φορά, είτε αφορά το ψήφισμα που
είχε φέρει η ΑΜΑΚ, είτε αφορά τις αναγνωρίσεις, όλα τα
master που βγάζουν αν θα είναι αναδρομικά ή αν δεν θα είναι
ή ακόμα και τον Οργανισμό της Περιφέρειας.
Δεν θέλω να απαντήσω σε κανέναν για το αν οι αγώνες
συνεχίζονται ή δεν συνεχίζονται. Προφανώς και συνεχίζονται
οι αγώνες και προφανώς και προχωράμε στους αγώνες
αυτούς. Νομίζω το έχουμε αποδείξει και το έχουμε αποδείξ ει
εμπράκτως και σε αυτή τη θητεία της Διοικούσας του Τεχνικού
Επιμελητηρίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ , ως συμβούλου της Πολιτείας και
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το τονίζω αυτό, δεν είμαστε συνδικαλιστικό όργανο. Θα πρέπει
να επιτελούμε τον ρόλο μας και να ακολουθούμε το ρόλο μας
σύμφωνα με αυτά τα οποία προστάζει το καταστατικό μας και
αυτό που είναι, αυτό που πρέπει να κάνουν.
Άρα για να μη δημιουργηθεί καμία παρεξήγηση όλες οι
λύσεις, ανέφερε και ο Πρόεδρος αλλά και η Ειρήνη αλλά και ο
Αντώνης που μιλήσανε προηγουμένως, για όλες τις λύσεις τις
οποίες έκανε το ΤΕΕ/ΤΑΚ . Αδιαμφισβήτητα καταδικάσαμε και
καταδικάζουμε
τον
Οργανισμό
της
Περιφέρειας
όπως
συντάχθηκε. Το βγάλαμε σε απόφαση της Διοικούσας, το
βγάλαμε, ζητήσαμε από τον Πρόεδρο να κάνει συνεννόηση και
για το θέμα του Συμβουλίου της Επικρατ είας όπως ανέφερε ο
Πρόεδρος, εάν και εφόσον υπήρχε η πρόθεση ή αν
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια μπορούσε να γίνει. Προφανώς και
δεν συζητάμε εάν θα μπορούσε να γίνει κάτι να μπορούσαμε
να συμπαρασταθούμε και να είμαστε μαζί, αλλά θα πρέπει να
κρατάμε αυτό το ν ρόλο μας ως Τεχνικό Επιμελητήριο.
Προφανώς η πρόταση το να σας δώσουμε, να καλύψουμε τα
έξοδα ή όχι είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε,
άσχετα και αν η Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. όπως έχει πει
επανειλημμένα ο Αντώνης ο Μαυρογιάννης είναι πολύ πλούσια
και δεν έχει ανάγκη από χρήματα. Αυτό είναι δικό τους θέμα να
το κρίνουνε ή έτσι το είχε πει, τουλάχιστον δηλώσει στην
τελευταία Διοικούσα.
Από εκεί και πέρα το ουσιαστικό θέμα το οποίο τονίζω
και την εναντίωσή μας όσον αφορά, η οποία ήτανε προφανές
μέσα από τις συναντήσεις στις οποίες παραβρέθηκα και εγώ
με τον εισηγητή του Οργανισμού της Περιφέρειας, μαζί με τον
Μαυρογιάννη τον Αντώνη και τον Πρόεδρο όπου πήραμε
υποσχέσεις για τη διόρθωση και τελικά διορθώσαν ε, μαζί με
τους υπόλοιπους Προέδρους που ήτανε πα ρόντες, από τα
υπόλοιπα Επιμελητήρια και τελικά πετύχαμε μόνο σε αρκετά
από τα Τμήματα τα δικά μας, πέρα από τους Γενικούς
Διευθυντές, τουλάχιστον το είπε και η Ειρήνη στο Τμήμα
Υποδομών αλλά και σε άλλα Τμήματα τουλάχιστον οι
μηχανικοί στην πλειονότητά το υς να μην θίγονται από αυτό το
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(…) και να μπαίνει το «ελλείψει» νομίζω ότι θα πρέπει να
καταγραφεί ως μία επιτυχία αλλά και προσωπικά του ίδιου του
Προέδρου αλλά και όλης της Διοικούσας και την καταθέτω
εδώ.
Τώρα το αν θα πρέπει να βγάλουμε ένα ψήφισμα πο υ
φέρνει η παράταξη της ΑΜΑΚ είναι ένα θέμα το οποίο
προφανώς και πολλές φορές μας διχάζει , μας διχάζει
δυστυχώς όχι για την ουσία του πράγματος, μας διχάζει για το
ύφος του πράγματος ή πολλές φορές και για κάποιες θέσεις
καταγγελιών, καταδικάζουμε τον άλφ α, τον βήτα. Την
προηγούμενη φορά καταδικάζαμε τον Σερετάκη τον Μάξιμο
που ήταν βουλευτής, αύριο θα καταδικάσουμε τον Μητσοτάκη,
αύριο θα καταδικάσουμε και τον Παπανδρέου, αύριο θα
καταδικάσουμε και κάποιον άλλον. Είναι προφανές ότι αυτή
είναι μία προσφιλή τακτική η οποία δημιουργεί προφανώς,
είναι μία διαφορετική οπτική την οποία προφανώς εμένα
τουλάχιστον δεν με βρίσκει σύμφωνο ως πολίτη και ως
εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
Επαναλαμβάνω,
λοιπόν, προχωράμε σε οποιαδήποτε
καταδίκη Πρόεδρε του Οργα νισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας
της Περιφέρειας Κρήτης. Προφανώς θα είμαστε δίπλα στην
Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. , το δηλώνουμε και το έχουμε δηλώσει
απερίφραστα και φυσικά και αν χρειαστεί να παραστούμε ως
μάρτυρες, δεν ξέρω πώς γίνονται κι αυτά τα Συμβούλι α της
Επικρατείας ή οτιδήποτε άλλο, προφανώς θα πρέπει και το
Τεχνικό Επιμελητήριο και το Κεντρικό Τεχνικό Επιμελητήριο
από τη στιγμή που έχει πάρει θέση και καλεί και όλες τις
Περιφέρειες και καλεί και όλους τους Δήμους να ακολουθούν
και να σέβονται τις αποφάσεις του Συμβουλίου της
Επικρατείας, θα πρέπει να προχωρήσουμε πιθανό ν σε μια
αντίστοιχη, εκ νέου μια και το ζητάει η ΑΜΑΚ δήλωση ή …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ένα λεπτό ακόμα.
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ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Ναι, τελειώνω, ή απόφαση την οποία θα
πρέπει να βγει από αυτή την Αντιπροσωπεία ή να συνταχθεί
για να βγει ξανά αργότερα.
Αυτά προς το παρόν, σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Δεν υπάρχει προς το παρόν
συνάδελφε, έχεις τελειώσει. Αντώνη έχει κλείσει ο κατάλογος.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
εντάξει.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Α,

επί

του

προσωπικού

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αλλά για να δοθεί ο λόγος
στην Ειρήνη μετά για δευτερολογία.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Επί του προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Επί του προσωπικού μισό
λεπτό Αντώνη, μισό λεπτό. Λέγε, απλά σου λέω για μισό
λεπτό, όχι παραπάνω.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:
Ταβερναράκη.

Ναι,

ναι,

για

να

διορθώσω

τον

κ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι, για να καταλάβεις αν δεν
έγινα κατανοητός.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να ακούει τι λέμε γιατί μάλλον αργά τα
πιάνει όλα και δεν τα πιάνει σωστά ο Γιώργος. Δεν είπα ποτέ η
Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. είναι πλούσια και το κάνει. Είπα πάρα
πολύ καλά η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. από τη στιγμή που δεν θέλετε
έμπρακτα να συμμετέχετε δεν έχει ανάγκη την ελεημοσύνη του
ΤΕΕ των 100, 200 ευρώ. Αυτά θα τα βρούνε οι μηχανικοί
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δημόσιοι υπάλληλοι να υπερασπίσουν το ν ρόλο τους. Αυτό
είπα. Να ξεκαθαρίζω .
Τώρα αν εμείς είμαστε επιστημονικός φορέας όποτε
θέλουμε και γιατί πήρατε θέση το Τεχνικό Επιμελητήριο που
πήρε το Κεντρικό σε νόμους ; Γιατί πήρατε θέση στα κολέγια;
Εκεί
δεν
ήσαστ ε
επιστημονικός
τομέας;
Γίνατε
ο
συνδικαλιστικός μηχανισμός;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
προσωπικό, έλα.

Αντώνη

αυτό

δεν

είναι

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Καλώς έληξε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Εντάξει.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ να διευκρινίσω το τι είπα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Είμαστε μια πολύ καλή
ατμόσφαιρα αυτή τη στιγμή , δεν είναι ανάγκη τώρα να μου το
χαλάς έτσι.
Ξεκινάει η συναδέλφισσα η Ειρήνη η Βρέντζου
δευτερολογία. Εντάξει; Και έως τώρα δεν έχει κατατεθεί κάποια
τροπολογία μόνο εάν και εφόσον η ίδια η συναδέλφισσα
τροποποιήσει κάτι στο ψήφισμα θα γίνει η συζήτηση αλλιώς θα
ψηφιστεί, θα διαβάσω μετά το ψήφισμα ως είναι για να δούμε
αν το ψηφίζουμε ή όχι. Εντάξει;
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Λοιπόν, καταρχήν ήμουνα πολύ αναλυτική στην
τοποθέτησή μου και είπα πολύ αναλυτικά το τι έγινε και ότι
όντως ο Πρόεδρος το πήρε πάνω του το θέμα και το πάλεψε
μαζί φυσικά και με τη Διοικούσα και είχε αποτέλεσμα το είπα
και η ανακοίνωση που βγήκε μετά ήτανε θετική. Το είπα στη
Διοικούσα, το είπα και τώρ α. Μην παραποιείτε αυτά που λέμε.
Από εκεί και πέρα όμως προφανώς δεν είναι νίκη δεν
μπορούμε να την καταγράψουμε ως νίκη. Τι να πούμε δηλαδή;
Ότι νικήσαμε που μπήκε στους Γενικούς Διευθυντές και στους
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Διευθυντές μόνο της Διεύθυνσης Υποδομών. Ούτε στο
Περιβάλλον, ούτε στο Ανάπτυξης, ούτε σε όλα τα άλλα και στα
τμήματα και σε όλα τα υπόλοιπα είναι ισότιμοι οι μηχανικοί με
τους ΤΕ και σε κάποια τμήματα υπάρχουν ΔΕ και έχουνε βάλει
ειδικότητες άλλα αντί άλλων; Και να πούμε ότι είναι νίκη αυτός
ο Οργανισμός; Ε όχι ρε παιδιά, δεν είναι νίκη. Δυστυχώς είναι
ήττα. Είναι ήττα. Ήττα είναι για όλους τους μηχανικούς. Ήττα
είναι για το δίκαιο. Ήττα είναι για το ΣτΕ, ήττα είναι για τη
νομιμότητα, ήττα είναι για την ισονομία, ήττα είναι για μια
χρηστή διοίκηση. Τελείωσε.
Από εκεί και πέρα το ΤΕΕ κεντρικά βεβαίως έχει κάνει, το
ΤΕΕ δεν έκανε προσφυγή; Καταρχήν έχουμε μπλέξει τώρα και
έχουμε πίσω, το ένα είμαστε, δεν είμαστε συνδικαλιστικός
φορέας. Είμαστε ο φορέας ο οποίος υπερασπίζεται τον
μηχανικό. Τελεία. Άρα και τη θέσ η του στην κοινωνία, στα
επαγγελματικά
δικαιώματα .
Το
ΤΕΕ
προσέφυγε
στα
επαγγελματικά δικαιώματα των τότε ΤΕΙ και βγήκε η απόφαση
και προσέφυγε το ΤΕΕ μόνο του. Έχει κάνει προσφυγές το
ΤΕΕ. Και στην Κεντρική Αντιπροσωπεία τώρα το ψήφισμα της
Αντιπροσωπείας για τα κολέγια ζητούσε να προσφύγει. Η
ανακοίνωση του Στασινού τώρα για την ισοτιμία του Δυτικής
Αττικής λέει ότι θα πρέπει να κάνουμε, π ώς το λέει ακριβώς,
δίνει μια αιχμή, βέβαια δεν το κάνει. Γιατί; Εκεί είναι το θέμα.
Μέχρι που φτάνουμε και μέχρι που παλεύουμε.
Εμείς έχουμε απαίτηση από το ΤΕΕ και από το ΤΕΕ /ΤΑΚ
και από το ΤΕΕ κεντρικά να πάει παραπέρα και να
υπερασπίζεται ουσιαστικά και με νύχια και με δόντια τα
δικαιώματα των μηχανικών. Αυτή είναι η θέση μας. Αυτή είναι
η στάση μας και αυτό ζητάμε. Ούτε μηδενίσαμε το τι έχει γίνει
αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι
νικήσαμε. Τι νικήσαμε ρε παιδιά; Ο Οργανισμός που είχε
περάσει πριν είχε παντού ελλείψεις της ίδιας της Περιφέρειας
επί Προεδρίας δικιάς μας. Παντού ελλείψεις είχε στους
μηχανικούς, σε όλες τις Διευθύνσεις των μηχανικών. Θα με
τρελάνετε και τώρα λέμε ότι είμαστε και ευχαριστημένοι ;
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Τώρα κολλάμε πίσω από το ότι είμαστε , δεν είμαστε
συνδικαλιστικός φορέας. Κακώς. Διαβάστε ξανά τι είναι το
ΤΕΕ. Ότι υπερασπίζεται τα δικαιώματα τ ων μηχανικών, ότι
υπερασπίζεται τη θέση τους λοιπόν άρα και άρα και βέβαια και
των δημοσίων υπηρεσιών. Εννοείται. Δεν είναι υποβάθμιση αν
σε μια θέση χωροταξίας έχει μπει δασολόγος ή έχει μπει ένας
ΤΕ ή έχει μπει ένας εργοδηγός;
Εμείς έχουμε παραπάνω απαι τήσεις και κάνουμε και
παραπάνω και ζητάμε λοιπόν από το ΤΕΕ , για αυτό το φέραμε
το ψήφισμα, να προσφύγει εμπράκτως να δείξει ότι θέλει να
ακυρωθεί αυτή η απόφαση. Να ακυρωθεί ο Οργανισμός. Και
επίσης να πούμε και στους συναδέλφους μας ότι κακώς
ψηφίζετε. Απλά είναι τα πράγματα.
Δεν θέλουμε να αλλάξουμε τίποτα από το ψήφισμα, είναι
πλήρες, αναλυτικό, εμπεριστατωμένο. Λέει αναλυτικά και το
ΤΕΕ το τι έχει κάνει μέχρι τώρα, λέει ακριβώς και αποτυπώνει
την πραγματικότητα και ζητάει το παραπάνω για μας. Για εσά ς
από ότι φαίνεται δεν μπορεί να πάει παραπάνω αυτό που εμείς
θεωρούμε αυτονόητο. Να είναι εκεί, να υπερασπίζεται με
όποιο τρόπο, με όποιο τρόπο και ενάντια σε οποιονδήποτε.
Απλά είναι τα πράγματα.
Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, ευχαριστούμε τη
συνάδελφο, εισηγήτρια του θέματος.
Εδώ τελειώνει η διαδικασία της συζήτησης. Σύμφωνα με
τον κανονισμό λοιπόν εφόσον δεν έχουμε τροπολογίες θα
προχωρήσουμε σε ψήφιση του ψηφίσματος ή υπερψήφιση ή
καταψήφιση του ψηφίσματος ως έχει.
Θα το διαβάσω αν κρίνετε σκόπιμο. Εκτός αν το έχετε
διαβάσει όλοι. Πιστεύω ότι καλό είναι τουλάχιστον να το
διαβάσω, να τελειώνουμε γρήγορα. Όλοι θέλουμε να
τελειώνουμε. Συγ γνώμη οι γέροι άνθρωποι βγάζουν τα γυαλιά
τους για να δούνε από κοντά και πράττουμε.
«Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ κατά την
τακτική συνεδρίαση της 2ης Ιουνίου (επαναληπτική 27 η ς
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Μαΐου) του 2021 για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
της Περιφέρειας Κρήτης.
Το Περιφερειακό συμβούλιο :
1. Με την 114/20 απόφασή του τροποποίησε επικαιροποίησε τους Οργανισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας
της Περιφέρειας Κρήτης και
2. Με την 10/2021 απόφασή του τροποποιεί συμπληρώνει την προηγούμενη απόφαση τους Οργανισμούς
Εσωτερικής Λειτουργίας
Μεταξύ των δύο συνεδριάσεων του Περιφερειακού
Συμβουλίου (επισημαίνουμε ότι στην 2η συνεδρίαση το θέμα
εισάγεται εκτός ημερησίας διάταξης), αποστέλλονται :
1. Κοινή επιστολή των Επιστημονικών Επιμελητηρίων
Κρήτης προς τη Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης για τους Οργανισμούς ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, με θέμα
«οι θέσεις των Επιστημονικών Επιμελητηρίων Κρήτης για τους
Οργανισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας (ΟΕΥ) ΟΤΑ Α’ και Β’
βαθμού». Συνυπογράφουν το ΤΕΕ/ΤΑΚ, η Δυτική Κρήτη, το
ΟΕΕ/ΤΑΚ, ΟΕΕ Δυτικής Κρήτης και ΓΕΩΤΕΕ Περιφέρειας
Κρήτης.
(Θυμίζω σε όλους αν δεν το έχετε δει είναι εμβόλιμο αυτό
ότι σας τα στείλαμε στο chat αυτές τις επιστολές )
2. Κοινή Επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΤΕΕ Δυτικής ΚρήτηςΟΕΕ/ΤΑΚ και ΟΕΕ 15 ο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής ΚρήτηςΓΕΩΤΕΕ Κρήτης επί του Οργανισμού Περιφέρειας Κρήτης και
πραγματοποιούνται
και
συναντήσεις ,
ενώ
υπάρχουν
αντιδράσεις και από την ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής και Δυτικής
Κρήτης.
Υπενθυμίζουμε ότι έχει εκδοθεί η 2813/2017 Απόφαση
του ΣτΕ, με την οποία ακυρών ονται το Π.Δ.136/2010 περί
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» κατά το
μέρος εκείνο στ ο οποίο δεν υλοποιείται το προβάδισμα της
κατηγορία Π.Ε. έναντι της κατηγορίας Τ.Ε. καθώς και η
2817/2017 απόφαση τη ΣτΕ, με την οποία ακυρώνεται το Π.Δ.
149/2010 πάλι για τον «Οργανισμό της Περιφέρειας Κρήτης»

Συνεδρίαση 5

η

2

ας

Ιουνίου 2021

σελίδα

66

κατά το μέρος εκείνο στο οποίο δεν υλοποιείτα ι το
προβάδισμα Π.Ε. έναντι της Τ.Ε.
Παρά τα παραπάνω και αγνοώντας την απόφαση του ΣτΕ
και το θεσμικό της ρόλο για τον έλεγχο της νομιμότητας των
πράξεων της διοίκησης, με τη με αριθμ ό 1218/2021 Απόφαση
της
Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Κρήτης
εγκρίνεται η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας (ΦΕΚ 762/Β/2021).
Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας,
όσον αναφορά τους μηχανικούς, υπάρχει το προβάδισμα των
κατηγοριών
μόνο
στους
προϊσταμένους
των
Γενικών
Διευθύνσεων και των Δι ευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης
Υποδομών. Παράλληλα υπάρχουν και άλλα πολύ σοβαρά
θέματα που αφορούν την ειδικότητα των προϊσταμένων
οργανικών μονάδων, ενώ σε αρκετά τμήματα καθώς και σε
τμήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προΐσταται και Δ .Ε.
Μετά την έγκριση του Οργανισμού εκδίδεται κοινό δελτίο
τύπου ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΤΕΕ/ΤΔΚ- ΟΕΕ/ΤΑΚ – ΟΕΕ 15 ο Π.Τ.
ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ και ΓΕΩΤΕΕ ΚΡΗΤΗΣ.
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ με βάση το γεγονός ότι η
ελεύθερη επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι
αναμφίβολα παράνομη και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις
θεμελιώδεις αρχές της ισότητας και του κράτους δικαίου,
αποφασίζει:
1) Να προσφύγει το ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Συμβούλιο της
Επικρατείας για την ακύρωση του Οργανισμού, μαζί με τα
Επιμελητήρια αλλά και την Ε .Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Ανατολικής και
Δυτικής Κρήτης.
2) Να καταδικάσει τη στάση των μελών μας μηχανικών
που ήταν παρόντες και ψήφισαν υπέρ στις συνεδριάσεις του
Περιφερειακού Συμβουλίου, τον Γιώργο Αλεξάκη και Νίκο
Ξυλούρη.
Θεωρούμε ότι τα παραπάνω είναι τα ελάχιστα που
οφείλουμε να κάνουμε υπερασπιζόμενοι τους μηχανικούς και
το κύρος του ΤΕΕ ».
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ΤΟΥ

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

Κάπου εδώ ξαναβάζουμε τα γυαλιά μας να σας βλέπω
κανονικά και η διαδικασία είναι απλή.
Προχωρούμε σε ψηφοφορία επί του ψηφίσματος.
Διευκρινίζω πάλι ένα ψήφισμα είναι όπως μια οποιαδήποτε
απόφαση του ΤΕΕ/ΤΑΚ είτε εγκρίνεται είτε απορρίπτεται.
Άρα πάμε υπέρ της έγκρισης αυτή τη στιγμή . Ένα λεπτό
δώστε μας να ετοιμαστούμε. Σε δεκαπέντε δευτερόλεπτα θα
ξεκινήσει η ψηφοφορία. Μισό λεπτό, κατεβάζουμε πάλι τα
χέρια του Αντώνη και του Κώστα γιατί κάποιο πρόβ λημα
είχαμε. Λοιπόν, ξεκινάει τώρα το υπέρ του ψηφίσματος. Να
περιμένουμε ακόμα πέντε δευτερόλεπτα, αλλά είναι 12 με το
raise hand και 1 στο chat . Η Κα Ανδριοπούλου την οποία δε
βλέπετε εσείς. Είναι του --------- οπότε την βλέπετε.
Ωραία, κατεβάζουμε, λοι πόν, κατά του ψηφίσματος
ξεκινάει τώρα. Κάπου εδώ τελειώνει. Πόσο είναι ; 18 και δεν
έχουμε κάτι στο chat.
Κατεβάζουμε, πάμε σε λευκά. Λοιπόν, 1 λευκό.
Άρα το ψήφισμα δεν εγκρίνεται με ψήφους 18 κατά, 12
υπέρ και 1 λευκό.
Λοιπόν, εδώ θα κλείσει η συνεδρί αση.
Θέλω να σας ευχηθώ πάρα πολλές ευχές για να
περάσουμε ένα καλύτερο επόμενο διάστημα. Θα δούμε για την
επόμενη Αντιπροσωπεία τώρα ανάλογα και με τα θέματα που
θα υπάρχουνε μεσολαβεί το καλοκαίρι , ζήσαμε μια πάρα πολύ
δύσκολη περίοδο και δεν ξέρω εάν κ αι κατά πόσο θα είναι
δόκιμο να γίνει πριν τον Αύγουστο. Αν υπάρχουνε θέματα σε
κάθε περίπτωση, σε κάθε περίπτωση θα τα βάλουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Καλές διακοπές σε
όλους και υγεία πάνω από όλα παιδιά.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ηράκλειο, 14.05.2021

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Προς:

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

Μέλη της Αντιπροσωπείας
ΤΕΕ/ΤΑΚ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ «Α»
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Σας καλούμε στην 5η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος,
την 26η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη 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.
4. Έγκριση

Οικονομικού

Απολογισμού

–

Ισολογισμού

χρήσης

2020,

Προϋπολογισμού 2021 ΤΕΕ/ΤΑΚ

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την 2α
Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη 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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

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

Ιωάννης Σχινάς
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

- Χρονολογικό αρχείο
- Φάκελος «Α»

ID Τηλεδιάσκεψης:
Συμμετέχοντες:
Περιγραφή:

Συντονιστής:
Έναρξη:
Λήξη:

67350
Desktop-Mobile: 58
Συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ— ΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ)
Ημερομηνία: 02-06-2021 Ώρα: 18:00
Ημερομηνία: 02-06-2021 Ώρα: 23:30

Ονοματεπώνυμο

Φορέας

Οργανική Μονάδα

Βασικό email

Απεστάλη email

Διεύθυνση

Διάρκεια

BARTOLOZZI GIULIA
ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γενικό Τμήμα
Γενικό Τμήμα
Εξωτερικοί Συνεργάτες

giuliabartolozzi@hotmail.com
gagap@otenet.gr
ioannisanagnostou@gmail.com

30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:55

85.74.3.203
94.71.76.237
188.4.228.27

03:09':26"
02:35':52"
02:18':31"

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Γενικό Τμήμα

jennyandriop@gmail.com

30-05-2021 18:26:55

84.205.244.139

02:16':17"

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΓΙΑΣ ΒΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εξωτερικοί Συνεργάτες
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εξωτερικοί Συνεργάτες
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣΓενικό
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Τμήμα
ΚΡΗΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Γενικό Τμήμα
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εξωτερικοί Συνεργάτες

milathianos@yahoo.com
jovanni_20@hotmail.com
vagiasx2@hotmail.com
filoktitis@gmail.com
p.vardoulakis@deddie.gr

30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:55

46.103.79.235
141.255.19.135
Δεν συνδέθηκε
62.1.87.123
Δεν συνδέθηκε

02:41':55"
03:10':45"
00:00':00"
02:24':38"
00:00':00"

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΜΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΝΑΣΗ ΤΑΤΙΑΝΗ
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εξωτερικοί Συνεργάτες
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εξωτερικοί Συνεργάτες
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Γενικό Τμήμα
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εξωτερικοί Συνεργάτες
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γενικό Τμήμα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γενικό Τμήμα
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γενικό Τμήμα
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Γενικό Τμήμα
(Ο.Α.Ε.Δ.)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Γενικό Τμήμα
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εξωτερικοί Συνεργάτες
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΓενικό
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τμήμα

mvasilaki1@gmail.com
vasileiou.mic@gmail.com
evrentzu@otenet.gr
galetakis@gmail.com
s.gemelas@ggde.gr
m.golovanis@gspp.gr
tatdanasi@gmail.com
gzambetakis@gmail.com
kalogerakimaria@gmail.com
emkaral@otenet.gr
ntinoskats@gmail.com

30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:28:27
30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:55

79.130.48.165
141.237.37.112
178.147.42.132
Δεν συνδέθηκε
Δεν συνδέθηκε
Δεν συνδέθηκε
Δεν συνδέθηκε
94.71.7.196
46.177.70.44
85.74.204.138
Δεν συνδέθηκε

02:55':07"
01:08':00"
02:41':07"
00:00':00"
00:00':00"
00:00':00"
00:00':00"
02:59':21"
02:46':00"
02:40':58"
00:00':00"

ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εξωτερικοί Συνεργάτες
joklados@gmail.com
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εξωτερικοί Συνεργάτες
evakokk@gmail.com
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΓενικό
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τμήμα
akoumpenakis@gmail.com
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
teetak@tee.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Γενικό Τμήμα
babis@koutroulis.gr
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εξωτερικοί Συνεργάτες
panoskonstan@gmail.com

30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:55

62.74.3.164
Δεν συνδέθηκε
141.237.34.242
80.106.228.133
Δεν συνδέθηκε
85.73.86.212

02:53':12"
00:00':00"
02:23':14"
03:12':27"
00:00':00"
03:06':56"

ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Γενικό Τμήμα
mlydaki@yahoo.com
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣΓενικό
- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τμήμα
ΚΡΗΤΗΣ elenamamoulaki@gmail.com

30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:55

62.74.26.245
79.130.52.8

03:03':36"
02:37':12"

ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
ΜΑΡΑΚΗ ΦΑΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εξωτερικοί Συνεργάτες
Εξωτερικοί Συνεργάτες

maniadisminas@gmail.com
fani_maraki@yahoo.gr

30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:55

89.210.127.63
213.16.178.7

02:46':27"
03:00':12"

ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Εξωτερικοί Συνεργάτες
Γενικό Τμήμα
Γενικό Τμήμα
Γενικό Τμήμα

marnello@otenet.gr
mastorelei@yahoo.gr
mav65@yahoo.gr
katyen@yahoo.gr

30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:55

94.66.136.211
Δεν συνδέθηκε
37.6.160.105
176.58.253.1

01:01':59"
00:00':00"
02:38':07"
02:24':19"

ΜΟΔΑΤΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εξωτερικοί Συνεργάτες
Εξωτερικοί Συνεργάτες
Εξωτερικοί Συνεργάτες
Εξωτερικοί Συνεργάτες
Εξωτερικοί Συνεργάτες

modatsos@otenet.gr
p.mochianakis@gmail.com
kostasbakintas@gmail.com
mbeliv14@gmail.com
mpikakis@operate.gr

30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:55

77.49.57.129
45.153.183.199
178.147.29.249
Δεν συνδέθηκε
45.153.183.197

02:47':48"
02:59':45"
02:38':23"
00:00':00"
03:01':10"

Διαστήματα σύνδεσης:
Από: 18:05:57 - Μέχρι: 18:10:44, Από: 18:11:32 - Μέχρι:
21:16:11
Από: 18:40:04 - Μέχρι: 21:15:56
Από: 18:57:40 - Μέχρι: 21:16:11
Από: 18:56:22 - Μέχρι: 18:57:55, Από: 19:00:10 - Μέχρι:
21:14:54
Από: 18:27:43 - Μέχρι: 18:34:27, Από: 18:39:59 - Μέχρι:
18:42:17, Από: 18:43:19 - Μέχρι: 21:16:12
Από: 18:05:13 - Μέχρι: 21:15:58
Από: 18:49:32 - Μέχρι: 21:14:10

Από: 18:37:37 - Μέχρι: 18:43:48, Από: 18:39:37 - Μέχρι:
18:58:07, Από: 18:45:18 - Μέχρι: 21:15:44
Από: 19:07:12 - Μέχρι: 20:15:12
Από: 18:34:51 - Μέχρι: 21:15:58

Από: 18:16:40 - Μέχρι: 21:16:01
Από: 18:30:11 - Μέχρι: 21:16:11
Από: 18:33:40 - Μέχρι: 21:14:38

Από: 18:16:50 - Μέχρι: 19:00:12, Από: 19:00:15 - Μέχρι:
19:41:34, Από: 19:44:37 - Μέχρι: 19:48:29, Από:
19:48:35 - Μέχρι: 20:06:13, Από: 20:06:31 - Μέχρι:
20:13:21, Από: 20:13:43 - Μέχρι: 20:56:23, Από:
20:56:56 - Μέχρι: 21:14:27
Από: 18:52:58 - Μέχρι: 21:16:12
Από: 18:02:52 - Μέχρι: 21:15:19
Από: 18:06:51 - Μέχρι: 21:13:47
Από: 18:10:47 - Μέχρι: 18:58:03, Από: 18:58:48 - Μέχρι:
20:32:36, Από: 20:33:39 - Μέχρι: 21:16:11
Από: 18:37:59 - Μέχρι: 21:15:11
Από: 18:17:47 - Μέχρι: 18:22:36, Από: 18:34:29 - Μέχρι:
21:16:07
Από: 18:14:24 - Μέχρι: 21:14:36
Από: 18:04:45 - Μέχρι: 18:29:22, Από: 20:38:37 - Μέχρι:
21:15:59
Από: 18:37:59 - Μέχρι: 21:16:06
Από: 18:51:53 - Μέχρι: 21:16:12
Από: 18:04:09 - Μέχρι: 20:17:21, Από: 20:41:22 - Μέχρι:
21:15:58
Από: 18:16:23 - Μέχρι: 21:16:08
Από: 18:37:48 - Μέχρι: 21:16:11
Από: 18:14:50 - Μέχρι: 21:16:00

ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εξωτερικοί Συνεργάτες

ΞΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΡΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εξωτερικοί Συνεργάτες
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
Γενικό Τμήμα
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εξωτερικοί Συνεργάτες

ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
ΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

bnikoloudakis@gmail.com

Δεν συνδέθηκε

00:00':00"

30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:55

45.153.182.58
62.74.6.75
Δεν συνδέθηκε

02:49':13"
01:09':06"
00:00':00"

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εξωτερικοί Συνεργάτες
roukounomaria@gmail.com
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Γενικό Τμήμα
maximos@patris.gr
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣΓενικό
- ΕΘΝΙΚΟ
Τμήμα
ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
sitim.atm@gmail.com
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εξωτερικοί Συνεργάτες
spanakis@ergoprolipsis.gr
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εξωτερικοί Συνεργάτες
manstra@gmail.com
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εξωτερικοί Συνεργάτες
shinasgiannis@gmail.com
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εξωτερικοί Συνεργάτες
asomaras@gmail.com
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Γενικό Τμήμα
geo.tavern@gmail.com
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Γενικό (Δ.Ε.Υ.Α.)
Τμήμα
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ deyah-pt@otenet.gr
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΓενικό
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τμήμα
e_timotheatou@hotmail.com
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γενικό Τμήμα
triamataki25@gmail.com
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εξωτερικοί Συνεργάτες
tsekouras.aristotelis@gmail.com
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εξωτερικοί Συνεργάτες
gfilippis@gmail.com

30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:55
30-05-2021 18:26:56
30-05-2021 18:26:56
30-05-2021 18:26:56
30-05-2021 18:26:56
30-05-2021 18:26:56
30-05-2021 18:26:56
30-05-2021 18:26:56
30-05-2021 18:26:56
30-05-2021 18:26:56
30-05-2021 18:26:56

85.73.61.166
Δεν συνδέθηκε
2.85.160.176
80.106.228.133
80.106.228.133
80.106.228.133
91.138.155.106
188.4.22.53
Δεν συνδέθηκε
79.130.60.29
79.131.125.201
83.235.19.136
Δεν συνδέθηκε

02:34':32"
00:00':00"
02:09':42"
02:28':33"
02:55':20"
03:12':45"
01:35':32"
02:48':37"
00:00':00"
02:38':52"
02:33':08"
02:30':12"
00:00':00"

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

30-05-2021 18:26:56
30-05-2021 18:26:56

79.129.117.252
85.72.185.91

02:50':26"
02:50':36"

Εξωτερικοί Συνεργάτες
Γενικό Τμήμα

maria.xylouri@gmail.com
manpan72@yahoo.com
g.rasoulis@gmail.com

30-05-2021 18:26:55

kostis@a4-engineers.gr
michalischorafas@yahoo.gr

Από: 18:23:29 - Μέχρι: 18:24:25, Από: 18:26:49 - Μέχρι:
18:36:22, Από: 18:36:46 - Μέχρι: 20:47:58, Από:
20:48:28 - Μέχρι: 21:16:00
Από: 18:28:55 - Μέχρι: 19:38:01
Από: 18:39:58 - Μέχρι: 19:09:46, Από: 19:11:18 - Μέχρι:
21:16:02
Από: 18:35:10 - Μέχρι: 20:44:52
Από: 18:47:28 - Μέχρι: 21:16:01
Από: 18:20:44 - Μέχρι: 21:16:04
Από: 18:03:14 - Μέχρι: 21:15:59
Από: 18:25:35 - Μέχρι: 20:01:07
Από: 18:27:21 - Μέχρι: 21:15:58
Από: 18:37:09 - Μέχρι: 21:16:01
Από: 18:41:52 - Μέχρι: 21:15:00
Από: 18:43:30 - Μέχρι: 21:13:42
Από: 18:22:34 - Μέχρι: 18:23:33, Από: 18:24:10 - Μέχρι:
21:13:37
Από: 18:25:25 - Μέχρι: 21:16:01

ΔΡΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΑΠΟ 19-2-2021 ΕΩΣ 24-5-2021

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΟ
ΛΕΥΤΕΡΗ ΑΥΓΕΝΑΚΗ
Στις 19 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας του Υφυπουργού
Αθλητισμού και Βουλευτή Νομού Ηρακλείου κ. Ελευθέριο Αυγενάκη με την
Διοικούσα Επιτροπή μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συγκεκριμένη συνάντηση
τέθηκαν σοβαρά θέματα ενδιαφέροντος των Μηχανικών εις γνώση του κ.
Αυγενάκη από τον Πρόεδρο κ. Μιχαήλ Χωραφά και τα μέλη της Διοικούσας
Επιτροπής. Η συζήτηση ξεκίνησε με το Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Στη
συνέχεια τέθηκε από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. ένα θέμα που αξιολογείται ιδιαίτερα
κρίσιμο για το σύνολο της Επικράτειας και αφορά στο Αρχαιολογικό
Κτηματολόγιο. Ο Υφυπουργός κ. Αυγενάκης επανέλαβε την πρόθεση της
Κυβέρνησης για άμεση ολοκλήρωση των μελετών του ΒΟΑΚ και την άμεση
προκήρυξη του έργου και ανέλαβε να βοηθήσει στη λήψη των μελετών που ζητά
το Τμήμα. Ομοίως, δήλωσε ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε το
Υπουργείο Πολιτισμού να προωθήσει το ζήτημα του Αρχαιολογικού
Κτηματολογίου.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την δέσμευση και των δύο πλευρών για
εποικοδομητική συνεργασία σε όλα τα επίπεδα.
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 ο Πρόεδρος της Δ.Ε., 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 μέσω του προγράμματος prototype.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ. ΑΔΩΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ. ΚΩΣΤΑ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4412/2016)
Την 1η Μαρτίου στάλθηκε πολυσέλιδη επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Γ.Γ.
της ΔΕ κ. Γεώργιου Αγαπάκη, στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
1

Άδωνη Γεωργιάδη και τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών κ. Κώστα
Καραμανλή με απόψεις - προτάσεις για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τις
προτεινόμενες αλλαγές στο τότε υπό διαβούλευση νομοσχέδιο που
τροποποίησε τον Ν. 4412/2016 για τις συμβάσεις δημοσίων έργων και μελετών.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα θέματα του ιδιώτη επιβλέποντα και των
επιμετρήσεων των έργων.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
Στις 02 Μαρτίου 2021 στάλθηκε επιστολή* , έπειτα από εισήγηση του μέλους
της Δ.Ε. κ. Ειρήνης Βρέντζου, στον Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη και στον
Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης κ. Νικόλαο Ροκαδάκη, που
γνωστοποιούσε δυσλειτουργίες των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ όσον αφορά τη
διαδικασία κατάθεσης φακέλου δικαιολογητικών απονομής συντάξεων γήρατος
και την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας για τους μη μισθωτούς ελεύθερους
επαγγελματίες. Οι καθυστερήσεις που παρουσιάζονται είναι πολύ μεγάλες.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ Κ.ΧΩΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΔ
ΚΡΗΤΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ
Πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαρτίου η κοινή συνεδρίαση των μελών του
Διοικητικού́ Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Κρήτης και
των Δημάρχων όλου του νησιού, με τη συμμετοχή της Συντονίστριας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Μαρίας Κοζυράκη και του Προέδρου της
Δ.Ε. με θέμα τους δασικούς χάρτες. Ο Πρόεδρος ανέπτυξε τις προτάσεις που
ήδη είχε ψηφίσει η Διοικούσα και στη συνέχεια στάλθηκαν και από το ΤΕΕ/ΤΑΚ
προς στον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Αμυρά.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΟΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
Στις 03 Μαρτίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της Δ.Ε.
κας. Ειρήνης Βρέντζου, προς τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα της Χώρας σχετικά
με τις υπερβολικές χρεώσεις που ορισμένες τράπεζες προέβαιναν κατά την
εξόφληση δόσεων προστίμων αυθαιρέτων. Η επιστολή ζητούσε επίσης από τα
ιδρύματα να δοθεί η δυνατότητα καταχώρησης πάγιας εντολής εξόφλησης των
δόσεων αυτών.
Ορισμένα ιδρύματα απάντησαν και κάποια προσέφεραν πολύ χαμηλές
χρεώσεις.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Στις 3 Μαρτίου ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ απεύθυνε χαιρετισμό στην
Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη Λασιθίου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ,
αναφερόμενος τόσο στην άμεση ανάγκη υλοποίησης μεγάλων έργων υποδομής
όπως ο ΒΟΑΚ και έργα διαχείρισης υδάτινου δυναμικού, όσο στη δημιουργία
επιδοτούμενων προγραμμάτων για αντισεισμική ενίσχυση κτιρίων μαζί με ένα
ενισχυμένο πρόγραμμα δημοσίων έργων. Επίσης, τόνισε την ανάγκη ψηφιακής
αναβάθμισης του δημόσιου τομέα , αλλά και κωδικοποίησης τη Πολεοδομικής
Νομοθεσίας
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ
Στις 17 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετικά επιτυχημένη διαδικτυακή
διάλεξη με θέμα "ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ" με εισηγήτρια την κ.
Ελένη Τσιριντάνη Αρχιτέκτονα Μηχανικό, παρουσία των Προέδρων των
Αρχιτεκτονικών Συλλόγων Ηρακλείου κ. Αντώνη Ορφανουδάκη, Λασιθίου κ.
Ιωάννη Ατσαλή και Λάρισας κ. Νέστορα Κανέλλου. Η διάλεξη μεταδόθηκε
ζωντανά μέσω της πλατφόρμας του ΤΕΕ/ΤΑΚ αλλά και μέσω του καναλιού του
τμήματος στο youtube και στο facebook. Πάνω από 1.000 θεατές από όλη την
Ελλάδα παρακολούθησαν τη διάλεξη.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ. ΓΙΩΡΓΟ
ΑΜΥΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Στις 16 Μαρτίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση της Μόνιμης
Επιτροπής Δασικών Χαρτών του Τμήματος, προς τον Υφυπουργό Προστασίας
του Περιβάλλοντος κ. Γιώργο Αμυρά με θέμα την ανάρτηση των Δασικών
Χαρτών για την Κρήτη, τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και προτάσεις του
Τμήματος για να λυθούν, ώστε όντως οι δασικοί χάρτες να αποτελέσουν ένα
θετικό βήμα και όχι να προκαλέσουν επιπλέον προβλήματα. Ειδική μνεία έγινε
στα πρόδηλα λάθη, τους δασωμένους αγρούς, το τεκμήριο του Δημοσίου σε
σχέση με το ιδιοκτησιακό στην Κρήτη, την παράταση και το ύψος των
παραβόλων
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ. ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Στις 19 Μαρτίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της Δ.Ε.
κας Ειρήνης Βρέντζου και της Πολιτικού Μηχανικού κ. Κωνσταντινιάς
Τσιμοπούλου, προς τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών κ. Γιώργο Καραγιάννη
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σχετικά με τις αυξήσεις που έχουν παρατηρηθεί στην προμήθεια δομικών και μη
υλικών που αποτελούν και το κύριο κόστος ενός έργου. Ζητήθηκε η άμεση
σύσταση της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων, η σύνταξη
πρακτικού διαπίστωσης τιμών, η αποζημίωση της αναθεώρησης για όλα τα έργα
που εξελίσσονται εν μέσω πανδημίας και η αναστολή ισχύος των παρ. 23 και 25
του αρθ. 153 του Ν. 4412/2016.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ. ΕΥΘΥΜΙΟ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΗΣ
Στις 19 Μαρτίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της Δ.Ε.
κ. Κώστα Μπάκιντα, προς τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και
Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη, που ζητούσε να
αποσαφηνιστεί ότι η κατάργηση αφορά στα νέα σχέδια πόλης και όχι τις
περιοχές με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.
Το ερώτημα απαντήθηκε άμεσα και ικανοποιητικά.
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Στις 21 Μαρτίου ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ απεύθυνε χαιρετισμό στην 3η
Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ.
Ο Πρόεδρος της ΔΕ τόνισε την ανάγκη ύπαρξης επιδοτούμενων προγραμμάτων
για τον εκσυγχρονισμό των μελετητικών γραφείων αλλά και ευρύτερα
προγραμμάτων που θα δώσουν ώθηση στις παραγωγικές δραστηριότητες.
Επίσης θεώρησε απαραίτητη τη μείωση φορολογικών συντελεστών αλλά και την
οργάνωση του χωροταξικού σχεδιασμού με ολοκλήρωση του χωροταξικού
τουρισμού, επικαιροποίηση του χωροταξικού των ΑΠΕ και της βιομηχανίας και
την ολοκλήρωση των Ειδικών περιβαλλοντικών Μελετών στις ζώνες Νατούρα.
Τέλος αναφέρθηκε στην απαραίτητη στελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών για να
ανταπεξέλθουν στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες.
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΑΛ
Στις 22 Μαρτίου ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Μιχαήλ Χωραφάς απεύθυνε
χαιρετισμό κατά τη διάρκεια της ψηφιακής περιοδείας του ΚΙΝΑΛ με θέμα το
ταμείο ανάκαμψης και άλλα θέματα επικαιρότητας. Ο Πρόεδρος τόνισε την
μεγάλη σημασία της χρηματοδότησης μέρους της κατασκευής του ΒΟΑΚ από το
Ταμείο Ανάκαμψης.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ- ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΑΚ
Στις 22 Μαρτίου στάλθηκε επιστολή*, προς το Υπουργείο Υποδομών, έπειτα από
εισήγηση του Γ. Γ. της ΔΕ κ. Γεωργίου Αγαπάκη, με τις απόψεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ για
το Τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη του ΒΟΑΚ Ανατολικής Κρήτης. Στην επιστολή
δηλώθηκε η συμφωνία του Τμήματος με την προτεινόμενη χάραξη του οδικού
τμήματος αλλά έγιναν και προτάσεις ώστε να συμπληρωθούν οι συγκοινωνιακές
και υδραυλικές μελέτες.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Στις 06 Απριλίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της ΔΕ
Άρη Τσεκούρα και της Επιμελήτριας της Μόνιμης Επιτροπής Μεταφορών κ.
Μαρίας Σίτη, προς το Υπουργείο Υποδομών, με αιτήματα α) να κοινοποιηθεί στο
ΤΕΕ/ΤΑΚ το πλήρες κείμενο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Οδική
Ασφάλεια με τους συνοδευτικούς πίνακες και χάρτες και β) να κοινοποιηθεί η
πρόσφατη Εθνική Στρατηγική για την Οδική Ασφάλεια. Αφού τονίστηκε η
σημαντικότητα της πρωτοβουλίας σύνταξης του σχεδίου, ειδικά για την Κρήτη
με την πληθώρα τροχαίων ατυχημάτων, εκφράστηκε η επιθυμία να
παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες δράσης και οι απαιτούμενες εφαρμοστικές
διατάξεις του σχεδίου για την υλοποίηση των στόχων του.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΕ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ. ΚΩΣΤΑ ΣΚΡΕΚΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Την Κυριακή 11 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υπουργού
Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Σκρέκα με τον Πρόεδρο της ΔΕ του
ΤΕΕ/ΤΑΚ, στα πλαίσια της επίσκεψης του Υπουργού στην Κρήτη για το θέμα των
δασικών χαρτών. Ο Πρόεδρος δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις
ανακοινώσεις του Υπουργού. «Οι πρωτοβουλίες που έλαβε ο Υπουργός και
αφορούν στη λύση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς , τη διόρθωση των πρόδηλων
σφαλμάτων, τη μείωση των παραβόλων και την παράταση της διαδικασίας των
αντιρρήσεων, κρίθηκαν ότι κινούνται σε θετική κατεύθυνση, καθώς ο Υπουργός
έλαβε υπ όψιν του τα σχόλια του ΤΕΕ/ΤΑΚ επί του θέματος. Περιμένουμε να
δούμε εμπράκτως την υλοποίηση όλων αυτών των δράσεων, ώστε να γίνουν οι
διορθώσεις και να προχωρήσουν οι δασικοί χάρτες που αποτελούν ένα ισχυρό
αναπτυξιακό εργαλείο και παράλληλα προστατεύουν το περιβάλλον», δήλωσε ο
Πρόεδρος στο περιθώριο της συνάντησης.
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ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟ
ΣΤΥΛΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΜΕΣΩ COVID-19
Στις 15 Απριλίου στάλθηκε κοινή επιστολή* του ΤΕΕ/ΤΑΚ και του Δικηγορικού
Συλλόγου Ηρακλείου, προς τον Υφυπουργό για Ειδικά Ψηφιακά Έργα και το
Κτηματολόγιο κ. Γεώργιο Στύλιο μέσω της οποίας γνωστοποιούνταν τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι μηχανικοί αλλά και το κοινό
σχετικά με την εξυπηρέτηση τους ειδικά από το Κτηματολογικό Γραφείο
Ηρακλείου. Η επιστολή περιλάμβανε και προτάσεις σχετικά με την ψηφιοποίηση
των διαδικασιών αλλά και την ενίσχυση των Γραφείων με προσωπικό.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Σ.Β.Α.Κ. ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Στις 21 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη Διαδικτυακή Διαβούλευση
Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου Ηρακλείου, με τη συμμετοχή του Προέδρου και του Γενικού
Γραμματέα της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι στη μελέτη του
Σ.Β.Α.Κ. υπάρχουν αρκετά κοινά σημεία με την παλαιά μελέτη Δοξιάδη, η οποία
δεν υλοποιήθηκε και ότι τα θεωρεί εν γένει θετικά. Δήλωσε επίσης ότι θεωρεί τη
μελέτη αρκετά γενναιόδωρη με το ευρύ δίκτυο των ποδηλατοδρόμων που
επίσης κινείται προς τη θετική κατεύθυνση. Τόνισε τέλος ότι το ευρύ δίκτυο
ποδηλατόδρομων κινείται προς τη θετική κατεύθυνση. Ο Γενικός Γραμματέας
της Δ.Ε. κ. Γεώργιος Αγαπάκης στην τοποθέτηση του ανέφερε ότι οι στόχοι του
ΣΒΑΚ είναι η ανάπτυξη της Δημόσιας συγκοινωνίας, το περπάτημα και το
ποδήλατο και με την βιούμενη καθημερινότητα που υπάρχει στην πόλη του
Ηρακλείου για να εφαρμοστεί το ήπιο , ακόμα περισσότερο και το ριζοσπαστικό
σενάριο της μελέτης του ΣΒΑΚ, θα πρέπει να γίνει ανακατανομή του δημόσιου
χώρου, με δημιουργία πολλών δορυφορικών αλλά και κεντρικών θέσεων
στάθμευσης εκτός δρόμων (Parking), αλλιώς το όλο project του ΣΒΑΚ δεν θα
μπορεί να εφαρμοστεί.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
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Στις 23 Απριλίου πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Οικονομικών
κ. Χρήστου Σταϊκούρα με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
Παραγωγικών Φορέων, καθώς και των Βουλευτών της Περιφέρειας Κρήτης με
θέμα «Η τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας και οι προοπτικές της σε
περιφερειακό επίπεδο». Κατά την τοποθέτηση του ο Πρόεδρος της ΔΕ του
ΤΕΕ/ΤΑΚ τόνισε ότι σε όλη τη περίοδο της πανδημίας οι μηχανικοί ήταν στην
πρώτη γραμμή της παραγωγικής δραστηριότητας χωρίς παύση, παρόλο που δεν
υπήρχαν ιδιαίτερα μέτρα προστασίας στα εργοτάξια. Ο Πρόεδρος ζήτησε να
προκηρυχτεί πληθώρα επιδοτούμενων προγραμμάτων για τον εκσυγχρονισμό
των τεχνικών γραφείων, για την ενίσχυση της μικρομεσαίας
επιχειρηματικότητας αλλά και για τον τουρισμό.
Επίσης τόνισε πως πρέπει να αποφευχθεί η αύξηση των αντικειμενικών αξιών σε
περίοδο πανδημίας και ζήτησε να μην παραταθεί η δυνατότητα μεταφοράς της
πληρωμής επιταγών, δεδομένου ότι το μέτρο αυτό εφαρμόζεται για μεγάλο
διάστημα, χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη για τους θιγόμενους.
Τελειώνοντας την τοποθέτηση του ο Πρόεδρος επεσήμανε το πρόβλημα ότι δεν
προχωρούν ο καθορισμός ζώνης παραλίας από τις Κτηματικές Υπηρεσίες,
γεγονός που «παγώνει» την ανάπτυξη σε πολλά παραθαλάσσια ακίνητα.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ. ΚΩΣΤΑ
ΣΚΡΕΚΑ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
Στις 27 Απριλίου 2021 στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση των Μόνιμων
Επιτροπών «ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στην
ΕΡΓΑΣΙΑ» & «ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» προς τον Υπουργό Ενέργειας και
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Σκρέκα με τεκμηριωμένες προτάσεις που αφορούν τον
επόμενο κύκλο του προγράμματος Εξοικονομώ και την αποφυγή των αστοχιών
που εμφανίστηκαν στον τελευταίο κύκλο που πρόσφατα έκλεισε. Ιδιαίτερη
έμφαση δόθηκε στην αύξηση των κονδυλίων για την Περιφέρεια Κρήτης.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΔΑΤΩΝ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΡΑΒΩΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στις 27 Απριλίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από κοινή εισήγηση των
παρατάξεων ΔΚΜ και OPEN TEE προς τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού
Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Κωνσταντίνο Αραβώση με τις προτάσεις του
ΤΕΕ/ΤΑΚ επί της διαβούλευσης του νέου Οδηγού για την Κυκλική Οικονομία.
Στην επιστολή κατατέθηκαν αναλυτικά οι απόψεις του Τμήματος για τη
μεταστροφή της οικονομίας και του παραγωγικού μοντέλου της χώρας στον
κρίσιμο αυτό τομέα.
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΑΡΤΙΟΤΗΤΕΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΙΣΧΥΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Στις 05 Μαΐου πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετικά επιτυχημένη διαδικτυακή
διάλεξη με θέμα " ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΑΡΤΙΟΤΗΤΕΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΙΣΧΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΑΔΕΙΩΝ" με εισηγήτρια την κ. Μαίρη Φραγκιουδάκη προϊστάμενη του τμήματος
οικοδομικών αδειών δήμου Ηρακλείου. Η διάλεξη μεταδόθηκε ζωντανά μέσω
της πλατφόρμας του ΤΕΕ/ΤΑΚ αλλά και μέσω του καναλιού του τμήματος στο
youtube και στο facebook. Πάνω από 500 θεατές από όλη την Ελλάδα
παρακολούθησαν τη διάλεξη.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΕ
ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στις 17 Μάιου στάλθηκε επιστολή*, προς τις αναθέτουσες αρχές της Ανατολικής
Κρήτης που ζητούσε την εξασφάλιση και την απρόσκοπτη καταβολή των
αμοιβών των μελών του ΤΕΕ/ΤΑΚ που συμμετέχουν σε επιτροπές διαγωνισμών
έργων και μελετών κατ εφαρμογή του άρθρου 188 του Ν. 4782/2021.
Αναμένεται η απάντηση τους.

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Στις 19 Μάιου στάλθηκε κοινό δελτίο τύπου του ΤΕΕ/ΤΑΚ με τα ΤΕΕ/ΤΔΚΟΕΕ/ΤΑΚ – ΟΕΕ 15ο Π.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ- ΓΕΩΤΕΕ ΚΡΗΤΗΣ που ζητούσε
διόρθωση με διοικητική πράξη του περιεχομένου του πρόσφατα ψηφισμένου
οργανισμού λαμβάνοντας υπ οψιν ότι εξομοίωση αποφοίτων με διαφορετική
εκπαιδευτική βάση θίγει την επιστημονική επάρκεια και τα επαγγελματικά
δικαιώματα των μελών μας και γεννά εύλογη αμφισβήτηση για την ποιότητα
του παραγόμενου έργου.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟ ΓΓ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ ΕΥΘΥΜΙΟ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Την Παρασκευή 21 Μάϊου
πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Γενικού
Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιου
Μπακογιάννη με τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ανατολικής Κρήτης, στο κτίριο του τμήματος. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κ. Μιχαήλ
Χωραφάς έθεσε στον κ. Μπακογιάννη την αναγκαιότητα τροποποίησης του
Νόμου 4759/2020 ειδικά στο κεφάλαιο που αφορά στην εκτός σχεδίου δόμηση,
καθώς οι δεσμεύσεις που είχαν δοθεί από την προηγούμενη ηγεσία του ΥΠΕΝ
(Υπουργός κ. Χατζηδάκης και Υφυπουργός κ. Οικονόμου) σχετικά με την
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εφαρμογή του εντός περιοχών με πολεοδομικό σχεδιασμό (ισχύοντα ΓΠΣ,
ΣΧΟΟΑΠ κλπ.) δεν τηρήθηκαν. Με βάση τις ψηφισθείσες διατάξεις
παρατηρούνται διχογνωμίες στις ΥΔΟΜ και αδυναμία εξαγωγής ασφαλών
συμπερασμάτων σχετικά με την επιτρεπόμενη δόμηση και την κατάργηση των
παρεκκλίσεων δόμησης. Παράλληλα του επισήμανε την ανάγκη έναρξης του
προγράμματος ¨Διατηρώ¨ για την αποκατάσταση των διατηρητέων κτισμάτων.
Ο κ. Μπακογιάννης δήλωσε ότι είναι γνώστης των προβλημάτων και
προετοιμάζει διατάξεις για την αποσαφήνιση των ζητημάτων. Ο Γενικός
Γραμματέας ενημέρωσε επίσης ότι έπειτα από την απόρριψη του προγράμματος
¨Διατηρώ¨ από το Ταμείο Ανάκαμψης, εξασφαλίστηκαν κονδύλια 500 εκατ.
Ευρώ από το ΕΣΠΑ.
Στη συνέχεια αναλύθηκαν θέματα που σχετίζονται με την οριοθέτηση
υδατορεμάτων, την κατηγοριοποίηση των κοινοχρήστων δρόμων, το
δειγματοληπτικό έλεγχο των δηλώσεων αυθαιρέτων και νέων οικονομικών
αδειών, την έλλειψη γραμματείας στα ΣΥΠΟΘΑ Β’, την ανάγκη δημιουργίας νέων
βιοτεχνικών περιοχών, την απαιτούμενη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων που έχουν
συγκεντρωθεί στις κεντρικές υπηρεσίες και τη μελλοντική αξιοποίηση του
αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης. Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε ότι
συντάσσεται σχέδιο ΠΔ για τους κοινόχρηστους δρόμους και την οριοθέτηση
των οικισμών, ότι θα ξεκινήσει σύντομα ο δειγματοληπτικός έλεγχος σε άδειες
και αυθαίρετα, ότι θα προωθήσει την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων των
υπηρεσιών της Αθήνας αλλά και ότι είναι σύμφωνος με την εκπόνηση από
πλευράς Δήμου Ηρακλείου του Ε.Π.Σ. για την μελλοντική αξιοποίηση του
αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης, όπου θα πρέπει
να ληφθεί υπ. όψη η γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών που κατέχει μεγάλο
μέρος της έκτασης.
Τέλος ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ευχαρίστησε το Γενικό Γραμματέα για την άριστη
συνεργασία και την τιμή που του έκανε με τη σημερινή επίσκεψη και ο κ.
Μπακογιάννης δεσμεύτηκε για τη συνέχιση της άριστης συνεργασίας,
ελπίζοντας και οι δύο σε καλύτερα αποτελέσματα.
Στην συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας κ. Γιάννης
Σχινάς, ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Ε. κ. Γεώργιος Αγαπάκης, τα μέλη της Δ.Ε. κ.
Ειρήνη Βρέντζου και κ. Αντώνης Μαυρογιάννης και το μέλος της
Αντιπροσωπείας και Επιμελήτρια της Μ.Ε. Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Έργων
και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Μαρία Σίτη που εμπλούτισαν
την συζήτηση με χρήσιμες παρατηρήσεις

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
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Έπειτα από απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ, εγκρίθηκε ο διαγωνισμός προμήθειας
υλικών και εργασιών για την επισκευή της στέγης του ΤΕΕ/ΤΑΚ που
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Υπογράφηκαν οι σχετικές συμβάσεις με
τους Αναδόχους. Ομοίως, αποφασίστηκε η βελτίωση του ηλεκτρολογικού
δικτύου του κτιρίου.

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.
ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ αποφάσισε να συνεχίσει την συμμετοχή του στην κάλυψη
του κόστους απασχόλησης μιας δικηγόρου από κοινού με το Δ.Σ.Η. και το
Συμβολαιογραφικό Σύλλογο, ώστε να βοηθηθούν οι συνάδελφοι αλλά και οι
πολίτες στο Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
Κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΑΚ
συνεδρίασε 4 φορές και συγκεκριμένα στις 19/1/2021, 15/02/2021, 11/03/2021
και 15/04/2021. Εξ αιτίας της υγειονομικής κατάστασης με τον covid-19, οι
συνεδριάσεις της Δ.Ε. έγιναν μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου διενεργήθηκαν από το τμήμα 12
δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις, για τον ορισμό εκπροσώπων ως μέλη σε
επιτροπές διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων σε διαγωνισμούς μελετών
και έργων του Δημοσίου.
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ
Κατά τη διάρκεια του πρώτου τετράμηνου του 2020 έγιναν οι ακόλουθοι 5
ορισμοί εκπροσώπων :
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Ορισμός εκπροσώπου του ΤΕΕ/ΤΑΚ με τον αναπληρωματικό του στη
συγκρότηση επιτροπής προσβασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης
Ορισμός εκπροσώπου του ΤΕΕ/ΤΑΚ με τον αναπληρωματικό του στο Τεχνικό
Συμβούλιο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Ορισμός εκπροσώπου για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου
για τη διετία 2021-2022
Ορισμός εκπροσώπου του ΤΕΕ/ΤΑΚ με τον αναπληρωματικό του για τη
συγκρότηση επιτροπής διακανονισμού εμπορικών μισθώσεων
Αντικατάσταση εκπροσώπων του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο «Συμβούλιο Πολεοδομικών
θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ» για την Π.Ε. Ηρακλείου
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ
Κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου του 2021 ζητήθηκαν 11 ανατέθηκαν 3
και παραδόθηκαν 3 πραγματογνωμοσύνες).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΠΔΔ ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

19/05/2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020
Τ.Ε.Ε.
ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ

Προϋπολογισμός
2020

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2019

Απολογισμός
2020

Απολογισμός
2019

0,00

0,00

Αποκλίσεις

0,00

0,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I
TAKTIKA
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΌ ΝΠΔΔ,ΟΡΓΑΝ., Ε.Λ.,ΚΛΠ

70.000,00
70.000,00

39.270,99

39.270,99

22.180,66

17.090,33

22.180,66

17.090,33

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

70.000,00

39.270,99

22.180,66

0211

Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμούς ή Ειδικούς λογαριασμούς

50.000,00

39.270,99

22.180,66

17.090,33

0212

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

20.000,00

0,00

0,00

0,00

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

18.500,00

210

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

150
3159

3295

3331

350

0,00

Λοιπα εσοδα απο προσφ.υπηρεσ.εκπαισευσης ( Σεμιναρια)

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Εσοδα από διαφημίσεις

5.000,00

0,00

0,00

3511

520
3521

0,00

0,00
-38,16

2.000,00

0,00

38,16

Έσοδα από πώληση συγγραμάτων και βιβλίων

2.000,00

0,00

38,16

Έσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

38,16

Εσοδα από πώληση βιβλίων, εντύπων και τίτλων

5.500,00

0,00
0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

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

510

0,00

Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών

Έσοδα από εκποίηση κ.λ.π. λοιπών κινητών αξιών

3359

0,00

0,00

5.000,00

0,00
2.434,64

-38,16
-38,16
0,00

0,00

0,00

4.636,71

-2.202,07

Τόκοι Κεφαλαίων

5.000,00

2.434,64

4.636,71

Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζες

5.000,00

2.434,64

4.636,71

Πρόσοδοι από κινητές αξίες

500,00

0,00

0,00

Τοκομερίδια

500,00

0,00

0,00

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

352.184,26

ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ

9.350,00

-2.240,23

0,00

3.000,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

330

0,00

4.674,87

Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

290

3.000,00

2.434,64

17.090,33

24.012,45

0,00

-2.202,07
-2.202,07
0,00
0,00

17.460,44

6.552,01

0,00

0,00

Έσοδα για δαπάνες που έγιναν

9.350,00

0,00

0,00

5111

Απόληψη εξόδων που έγιναν

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5113

Απόληψη εξόδων εξόδων δικαστηκών, διαγωνισμών, πλειτηριασμών κ.λ.π.

350,00

0,00

0,00

0,00

5119

Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν

4.000,00

0,00

0,00

0,00

110

6999

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

101.565,74

101.565,74

0,00

171.099,25

-69533,51
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020
Τ.Ε.Ε.
ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ

Προϋπολογισμός
2020

ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

5200

17.065,19

Αποκλίσεις
2.274,39

14.790,80
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ

2.500,00

Έσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

500,00

Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.

500,00

Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων

53.000,00

5241

Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α.

3.000,00

0,00

0,00

0,00

5243

Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

20.000,00

0,00

0,00

0,00

5248

Έσοδα Υπέρ ΕΦΚΑ

20.000,00

0,00

0,00

0,00

5249

Έσοδα υπέρ Λοιπων Ασφαλιστικών Ταμείων

10.000,00

0,00

0,00

Έσοδα υπέρ Λοιπών Οργανισμών

10.000,00

Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.

10.000,00

Έσοδα υέρ Ταμείων Αρωγής υπαλλήλων και στρατιωτικών

1.750,00

5261

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

1.500,00

0,00

0,00

0,00

5269

Έσοδα Υπέρ Ταμείων Αρωγής

250,00

0,00

0,00

0,00

236.500,00

5291

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

100.000,00

4.846,88

11.952,19

-7.105,31

5292

Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ.Υπηρεσιών

10.000,00

0,00

0,00

0,00

5294

Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων.

100.000,00

12.198,40

2.769,84

9.428,56

5296

Έσοδα υπέρ Ειδικών Λογαριασμών.

17.000,00

0,00

0,00

0,00

5297

Έσοδα υπέρ του δημοσίου από φόρο Προστιθέμενης Αξίας

2.500,00

0,00

0,00

0,00

5299

Εσοδα υπερ Ανεξαρτητων Αρχών και λοιπών φορέων

7.000,00

19,91

57,63

-37,72

5211
5220
5221
5240

5250
5252
5260

5290

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

5300
5310
5311
5500
5510
5511
5520
5521

1.000,00

Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές υπαλλήλων & Συνταξ/χων

1.000,00

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

1.000,00
3.500,00

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

500,00

Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρημ. Ενταλμ. Προπληρωμής

500,00

Επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται

3.000,00

Επιστροφή αποδ,συντάξ,αποζ,κλπ,που κατ/καν χωρίς να οφείλονται
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

5680

304.250,00

Απολογισμός
2019

Έσοδα υπέρ Μετοχικών ταμείων ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ Υπαλλήλων

5210

5600

Απολογισμός
2020

Διάφορα έσοδα

3.000,00
34.084,26
34.084,26

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
11,14

-11,14

0,00

0,00

-11,14

11,14

0,00

17.065,19

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
6.947,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
6.947,26

0,00

0,00

0,00
0,00

2.285,53

14.779,66

0,00

0,00
4.277,62

2.669,64
2.669,64

4.277,62
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020
Τ.Ε.Ε.
ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ

Προϋπολογισμός
2020

Απολογισμός
2020

Απολογισμός
2019

Αποκλίσεις

5685

Εσοδα υπέρ ΤΕΕ

15.000,00

4.918,70

1.117,87

3.800,83

5689

Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά

19.084,26

2.028,56

1.551,77

476,79

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I
EKTAKTA
2.500,00

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

6000
6600
6640
6641

9000
9300

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

2.500,00

Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες.

2.500,00

Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV
TAKTIKA
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

235.250,00

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

30.000,00

Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες

9360

2.500,00

0,00
0,00

0,00

30.000,00

9362

Επιχορηγήσεις για μελέτες & έρευνες για εκτέλεση έργων.

20.000,00

0,00

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠ. ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝ.Ή ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΜΩΝ
Επιχορηγήσεις για μελέτες έρευνες και πειραματικές εργασίες

9560

200.000,00
200.000,00
100.000,00

0,00

9562

Επιχορηγήσεις για μελέτες έρευνες και εκτέλεση έργων

100.000,00

0,00

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

5.250,00

Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ε.Ε.

9910
9919

5.000,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

9920
9921

Έσοδα από επιχ. Για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας

250,00

0,00
12.000,00

-12.000,00

12.000,00

-12.000,00
-12.000,00

12.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

250,00

0,00
0,00

0,00

0,00

5.000,00

Επιχ. Για λοιπούς σκοπούς

0,00

0,00

0,00

Επιχορηγήσεις για επιστημονικές μελέτες και έρευνες

-12.000,00

0,00
0,00

9561
9900

12.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Επιχορηγήσεις για επιστημονικές μελέτες και έρευνες.

0,00

0,00

0,00

9361
9500

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I
TAKTIKA
0000

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
0100

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΎ΄ΠΟΛΟΓΙΣΜΟ0100

70.000,00

39.270,99

22.180,66

0,00

0,00

0,00

22.180,66
0,00
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ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ Κ
0200

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

70.000,00

39.270,99

22.180,66

17.090,33

0300

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΌΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

0,00

0,00

0,00

0,00

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

3000

4.674,87

2.434,64

18.500,00

4.674,87
0,00

3.000,00

0,00

0,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5.000,00

0,00

0,00

0,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

5.000,00

0,00

38,16

-38,16

3400

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

3500

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

5.500,00

2.434,64

4.636,71

-2.202,07

3900

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

0,00

0,00

0,00

3100

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3200
3300

5000

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

24.012,45

352.184,26

0,00
17.460,44

17.460,44

5100

ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ

9.350,00

0,00

0,00

0,00

5200

ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

304.250,00

17.065,19

14.790,80

2.274,39

5300

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

1.000,00

0,00

0,00

0,00

5400

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ,ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

5500

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

3.500,00

0,00

0,00

0,00

5600

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

34.084,26

6.947,26

2.669,64

6999

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΥΝΟΛΟ

101.565,74
542.250,00

101.565,74
167.283,82

4.277,62

171.099,25
215.415,22
-48.131,40

-69.533,51

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I
EKTAKTA
6000

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠ΄ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ.ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

0,00

0,00

0,00

0,00

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

2.500,00

0,00

0,00

0,00

6100

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

6400
6600

ΣΥΝΟΛΟ

2.500,00

0,00

0,00

0,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV
TAKTIKA
9000

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

0,00

235.250,00

12.000,00

12.000,00

9100

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠ/ΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

9200

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

9300

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

30.000,00

0,00

0,00

0,00

9400

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

9500

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

200.000,00

0,00

12.000,00

-12.000,00

9600

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

0,00

0,00

0,00

0,00
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ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
9700

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

9800

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

0,00

0,00

0,00

0,00

9900

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

0,00

5.250,00
ΣΥΝΟΛΟ

235.250,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

-12.000,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2019

0,00

I

544.750,00

167.283,82

215.415,22

-48.131,40

II

0,00

0,00

0,00

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

235.250,00

0,00

12.000,00

-12.000,00

780.000,00

167.283,82

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

-60.131,40

227.415,22

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τ.Ε.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
Πλεόνασμα
137.200,00  Έλλειμμα

0,00

0,00

Προϋπολογισμός
2020
2020

Απολογισμός

2019

Απολογισμός

Αποκλίσεις
0,00
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τ.Ε.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
Πλεόνασμα
137.200,00  Έλλειμμα

0,00

0,00

Αποκλίσεις

Προϋπολογισμός
2020

Απολογισμός
2020

Απολογισμός
2019

0,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I
TAKTIKA
0000

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
0200
0260
0264
0400

248.550,00

19.729,66

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

10.000,00

0,00

Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων

10.000,00

0,00

Αποζημίωση γιά συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπ.

10.000,00

ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

23.500,00

0,00
1.488,00

3.796,32
3.796,32
3.796,32
0,00

-3.796,32
-3.796,32
-3.796,32
1.488,00

Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών

13.000,00

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

7.000,00

1.488,00

0,00

1.488,00

0419

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

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0420

Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου

9.000,00

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

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0429

Λοιπές αμοιβές φυσ.προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.

6.000,00

0,00

0,00

0,00

Με την ιδιότητα νομικού προσώπου

1.500,00

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

1.500,00

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

19.500,00

Δαπάνες εκπαίδευσης

2.500,00

Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης

2.500,00

Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση

17.000,00

0551

Εισφορές στο ΙΚΑ από τη μισθοδοσία προσωπικού

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0552

Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλ. Οργανισμούς

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0558

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ

9.000,00

0,00

0,00

0,00

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ

44.000,00

130,00

Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό

10.000,00

0,00

0711

Οδοιπορικά έξοδα μετακ.για εκτέλεση υπηρ. στο εσωτερικό υπαλλήλων

5.000,00

0,00

18,90

-18,90

0714

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

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0715

Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0431
0500
0540
0549
0550

0700
0710

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

1.488,00

0426

0430

0,00

0,00

-17.729,25

0411

0410

1.488,00

37.458,91

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.290,82
18,90

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-2.160,82
-18,90
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τ.Ε.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
Πλεόνασμα
137.200,00  Έλλειμμα

0720

0,00

0,00

Αποκλίσεις

Προϋπολογισμός
2020

Απολογισμός
2020

Απολογισμός
2019

0,00
-20,00

Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό

5.000,00

0,00

20,00

Ημερησία αποζ. μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρ. στο εσωτερικό

5.000,00

0,00

20,00

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

26.000,00

130,00

2.251,92

0771

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

10.000,00

130,00

1.772,64

-1.642,64

0772

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

9.000,00

0,00

80,00

-80,00

0775

Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικου προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική
ιδιότητα
Πληρωμές γιά αποστ. ή μετακ. στην αλλοδ. μη εχόντων υπαλλ.ιδ.

7.000,00

0,00

399,28

-399,28

3.000,00

0,00

0,00

0781

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

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0783

Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική
ιδιότητα
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0721
0770

0780

0800
0810

151.000,00

18.111,66

31.371,77

-20,00
-2.121,92

0,00

-13.260,11

Μισθώματα

7.500,00

0,00

255,10

0813

Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων

5.000,00

0,00

255,10

-255,10

0815

Μισθώματα μεταφορικών μέσων

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0817

Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Μεταφορές προσώπων και αγαθών

2.000,00

0,00

0,00

0823

Μεταφορές λοιπών προσώπων

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0829

Λοιπές μεταφορές.

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0820

0830

-255,10

0,00

Επικοινωνίες

16.000,00

208,82

424,85

0831

Ταχυδρομικά Τέλη

3.000,00

208,82

424,85

-216,03

0832

Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0834

Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0840

-216,03

Ύδρευση, άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα

16.000,00

3.946,86

6.860,41

0841

Ύδρευση και άρδευση

1.000,00

0,00

0,00

-2.913,55
0,00

0842

Φωτισμός

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0845

Δαπάνες καθαρισμού γραφείων

10.000,00

3.946,86

6.860,41

-2.913,55
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τ.Ε.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
Πλεόνασμα
137.200,00  Έλλειμμα

0850

0,00

0,00

Αποκλίσεις

Προϋπολογισμός
2020

Απολογισμός
2020

Απολογισμός
2019

0,00

Δημόσιες σχέσεις

72.000,00

7.500,82

17.293,99

-9.793,17

0851

Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0855

Επιδείξεις , γιορτές και λοιπά θεάματα

20.000,00

6.444,38

6.518,90

-74,52

0856

Φιλοξενίες και δεξιώσεις

25.000,00

202,72

7.594,47

-7.391,75

0857

Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια

20.000,00

103,73

2.196,96

-2.093,23

0859

Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων

5.000,00

749,99

983,66

-233,67

0880

Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.

17.000,00

556,10

832,60

-276,50

0887

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

10.000,00

0,00

274,60

-274,60

0888

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0889

Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού

3.000,00

556,10

558,00

-1,90

0890

Λοιπές δαπάνες

20.500,00

5.899,06

5.704,82

194,24

0891

Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις

10.000,00

4.754,38

3.165,51

1.588,87

0894

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

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0896

Επιδόσεις,δημοσιεύσεις,προσκλήσεις κ.λ.π.

3.000,00

644,80

1.072,60

-427,80

0899

Λοιπές δαπάνες

5.000,00

499,88

1.466,71

-966,83

550,00

0,00

0,00

0900

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
0910

Φόροι - Τέλη

550,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0912

Τέλη

50,00

0,00

0,00

0,00

0913

Φ.Π.Α. για συμψηφισμό

500,00

0,00

0,00

0,00

1000

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
1200

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.(εκτός επίπλ.& σκ.)
1240

Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας
1249

1250

Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομ/νται ειδικά
Προμήθεια Βιβλίων και εντύπων γενικά

1259

Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων

37.000,00

2.696,27

21.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

3.127,64

1.321,01
0,00

-431,37
1.489,39

0,00

952,82
952,82

0,00
0,00

0,00

-168,38

894,65

0,00
58,17

894,65

58,17
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τ.Ε.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
Πλεόνασμα
137.200,00  Έλλειμμα

1260
1261
1290
1292
1300

0,00

Αποκλίσεις

0,00

1381
1400

1439
1700

10.000,00

368,19

594,74

Προμήθεια χαρτιού,γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά

10.000,00

368,19

594,74

Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρ. και εκμετ.

1.000,00

0,00

0,00

Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων

1.000,00

0,00

0,00

1731
1770
1779
1800

1899
2000
2300
2320

2329

617,31

624,29

617,31

624,29

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

3.000,00

617,31

624,29

0,00

0,00

5.000,00

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

5.000,00

0,00

0,00

Λοιπές προμήθειες συντηρ.& επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

563,77

0,00

795,97

563,77

795,97

Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού

3.000,00

563,77

795,97

Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού

2.000,00

0,00

0,00

Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά

2.000,00

0,00

0,00

217,99

Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά

3.000,00

194,18

217,99

2.000,00

0,00
0,00

-232,20

217,99

194,18

3.000,00

-232,20

0,00

3.000,00

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

-232,20

0,00

Διάφορες προμήθειες

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

-6,98

0,00

3.000,00

194,18

-6,98
-6,98

0,00

Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών

3.000,00

-226,55

0,00

3.000,00

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.
1890

3.000,00

-226,55

0,00

Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠ.,ΒΙΒΛΙΟΔ.,ΤΥΠ/ΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1730

Απολογισμός
2019

Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικ. γραφείου γενικά )

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
1430

Απολογισμός
2020

0,00

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
1380

Προϋπολογισμός
2020

-23,81
-23,81
-23,81

0,00

0,00

0,00

Επιχορηγήσεις και συνδρομές για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας

2.000,00

0,00

0,00

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

2.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τ.Ε.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
Πλεόνασμα
137.200,00  Έλλειμμα

2400
2490
2499

3000

0,00

Αποκλίσεις

0,00

3310
3311

Απολογισμός

2020

Απολογισμός

2019

0,00

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

1.000,00

0,00

0,00

Λοιπές επιχορ/σεις & συνδρομές για ορισμένους ή μη σκοπούς

1.000,00

0,00

0,00

Λοιπές επιχορηγήσεις, συνδρομές και εισφορές.

1.000,00

0,00

168.750,00

12.904,43

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ/ΝΑ ΕΣΟΔΑ
3300

Προϋπολογισμός
2020

0,00
0,00

0,00

0,00

19.953,72

-7.049,29

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

168.750,00

12.904,43

19.953,72

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

1.000,00

0,00

0,00

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

1.000,00

0,00

-7.049,29
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία

52.000,00

3341

Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι΄αυτό

2.500,00

0,00

0,00

0,00

3343

Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό

7.000,00

0,00

0,00

0,00

3348

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΦΚΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΥΠΕΡ ΑΥΤΩΝ

40.000,00

0,00

0,00

0,00

3349

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

2.500,00

0,00

0,00

0,00

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

1.500,00

Απόδοση στον ΟΑΕΔ των εισπράξεων που έγιναν γι?αυτό

1.500,00

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

1.250,00

3361

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

250,00

0,00

0,00

0,00

3369

Έσοδα Υπέρ Ταμείων Αρωγής

1.000,00

0,00

0,00

0,00

3340

3350
3352
3360

11,14

0,00
0,00

0,00

-11,14

11,14

-11,14
0,00

0,00

0,00

19.942,58

12.904,43

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

113.000,00

3391

Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου

50.000,00

6.000,46

10.492,73

-4.492,

3394

Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. φυσικών προσώπων

50.000,00

6.846,34

9.314,37

-2.468,

3395

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

1.000,00

0,00

0,00

0,00

3396

Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ Ειδικών Λογαριασμών

3.000,00

0,00

0,00

0,00

3397

Απόδοση στο Δημόσιο του Φ.Π.Α.

3.000,00

0,00

0,00

0,00

3399

Λοιπές αποδόσεις

6.000,00

57,63

135,48

-77,85

3390

-7.038,15
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τ.Ε.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
Πλεόνασμα
137.200,00  Έλλειμμα

0,00

0,00

Αποκλίσεις

Προϋπολογισμός
2020

Απολογισμός
2020

Απολογισμός

2019

0,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II
TAKTIKA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III
TAKTIKA
7000

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

24.000,00

0,00

7.898,73

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

24.000,00

0,00

7.898,73

Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών

8.000,00

0,00

1.818,58

7111

Προμήθεια επίπλων και σκευών

3.000,00

0,00

0,00

0,00

7112

Προμήθεια ηλεκτρικών συσκ. και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων

5.000,00

0,00

1.818,58

-1.818,58

Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών

16.000,00

0,00

6.080,15

7122

Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών

1.000,00

0,00

0,00

0,00

7123

Προμήθεια Η/Υ λογισμικού & λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού

10.000,00

0,00

799,64

-799,64

7124

Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων

5.000,00

0,00

5.280,51

-5.280,51

7100
7110

7120

-7.898,73
-7.898,73
-1.818,58

-6.080,15

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV
TAKTIKA
9000
9700
9720
9725
9740
9744
9760
9761

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

161.500,00

20.587,53

57.410,48

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

161.500,00

20.587,53

57.410,48

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

80.000,00

8.107,53

19.385,48

Επισκευή και συντήρηση κτιρίων

80.000,00

8.107,53

Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού

1.500,00

0,00

Προμήθεια τηλεπικ/κών & ηλεκτρακουστικών συσκευών & οργάνων

1.500,00

0,00

Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές εργασίες

80.000,00

12.480,00

Επιστημονικές μελέτες και έρευνες

80.000,00

12.480,00

-36.822,95
-36.822,95
-11.277,95

19.385,48

-11.277,95
0,00

0,00
0,00
38.025,00
38.025,00

0,00
-25.545,00
-25.545,00
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ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I
TAKTIKA
0000

248.550,00

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

19.729,66

37.458,91

-17.729,25

0200

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

10.000,00

0,00

3.796,32

-3.796,32

0400

ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

23.500,00

1.488,00

0,00

1.488,00

0500

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

19.500,00

0,00

0,00

0,00

0700

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ

44.000,00

130,00

2.290,82

-2.160,82

0800

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

151.000,00

18.111,66

31.371,77

-13.260,11

0900

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

550,00

0,00

0,00

0,00

1000

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

37.000,00

2.696,27

3.127,64

-431,37

1200

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

21.000,00

1.321,01

1.489,39

-168,38

1300

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

3.000,00

617,31

624,29

-6,98

1400

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

5.000,00

0,00

0,00

0,00

1700

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

5.000,00

563,77

795,97

-232,20

1800

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.

3.000,00

194,18

217,99

-23,81

2000

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

3.000,00

0,00

0,00

0,00

2300

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

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2400

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

1.000,00

0,00

0,00

0,00

3000

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ/ΝΑ ΕΣΟΔΑ
3300

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I

168.750,00

12.904,43

168.750,00

12.904,43

19.953,72
19.953,72

-7.049,29
-7.049,29

457.300,00

35.330,36

60.540,27

-25.209,91

0,00

0,00

0,00

0,00

24.000,00

0,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II
TAKTIKA

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III
TAKTIKA
7000

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
7100

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III

24.000,00
24.000,00

7.898,73
0,00

0,00

7.898,73
7.898,73

-7.898,73
-7.898,73
-7.898,73
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ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV
TAKTIKA
9000
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
9700

161.500,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

20.587,53

57.410,48

-36.822,95

161.500,00

20.587,53

161.500,00

20.587,53

137.200,00

0,00

0,00

I

457.300,00

35.330,36

60.540,27

II

0,00

0,00

0,00

III

24.000,00

0,00

7.898,73

IV

161.500,00

20.587,53

57.410,48

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV

Πλεόνασμα  Έλλειμμα

57.410,48

-36.822,95
57.410,48

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

780.000,00

55.917,89

125.849,48
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πρεβελάκη & Γρεβενών , 712 02, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810-342520, 2810-341455
e-mail: teetak@tee.gr , www.teetak.gr

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Τ.Ε..Ε – ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2020



Εισπράχθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος Ηρακλείου

65.718,08€



Εκδόθηκαν και εξοφλήθηκαν εντάλματα από
Νο 1 έως 94

55.917,89€





Το υπόλοιπο της χρήσης 2019 ήταν
Yπόλοιπο λογ/μου μισθοδοσίας ΕΑΠ
Υπόλοιπο χρήσης 2020 είναι

101.565,74€
0,00€
111.365,93€

Με βάση τα παραπάνω ο ισολογισμός της χρήσεως 2020 παρουσιάζει :
ΧΡΕΩΣΗ
Υπόλοιπο χρήσεως 2019
Έσοδα χρήσεως
2020
Σύνολο

101.565,74€
65.718,08€
167.283,82€
ΠΙΣΤΩΣΗ

Έξοδα χρήσεως 2020
Υπόλοιπο χρήσεως 2020
Σύνολο

55.917,89€
111.365,93€
167.283,82€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 31-12-2020
Υπόλοιπο λογαριασμού 26029
101.410,91€
Μείον ανεξόφλητες επιταγές
- 2.333,98€
Υπόλοιπο λογ/μου 250078 (κοινό κεφάλαιο)
+ 12.289,00€
_______________________________________________________________________________
Σύνολο

111.365,93€

Ηράκλειο 19/4/2021

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΡΑΦΑΣ

Κατάσταση Αποσβέσεων
Κωδ.Παγίου
0000000001
0000000002
0000000003
0000000004
0000000005
0000000006
0000000007
0000000008
0000000009
0000000010
0000000011

Περιγραφή
Προµηθευτής

01/01/2020 - 31/12/20

ΠΑΓΙΑ-ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ-ΜΗΧ.ΓΡ.2002
ΠΑΓΙΑ-ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ-ΜΗΧ.ΓΡ.2003
ΠΑΓΙΑ-ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ-ΜΗΧ.ΓΡ.2004
ΠΑΓΙΑ-ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ-ΜΗΧ.ΓΡ.2005
ΠΑΓΙΑ-ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ-ΜΗΧ.ΓΡ.2006
ΠΑΓΙΑ-ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ-ΜΗΧ.ΓΡ.2008
ΠΑΓΙΑ-ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ-ΜΗΧ.ΓΡ.2009
ΠΑΓΙΑ-ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ-ΜΗΧ.ΓΡ.2010
ΠΑΓΙΑ-ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ-ΜΗΧ.ΓΡ.2011
ΠΑΓΙΑ-ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ-ΜΗΧ.ΓΡ.2012
1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ & 2 ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ
ΛΥ∆ΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ Τ∆Α 6340
0000000012 1 ΚΟΝΣΟΛΑ ΗΧΟΓΡΑΦΙΣΕΩΝ
ΜΑΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗΣ Τ.403
0000000013 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
COMPUTER LAB SOLUTIONS T.3051
0000000014 ΛΑΠΤΟΠ & ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
COMPUTER LAB SOLUTIONS T.3050
0000000015 PROJECTOR & ΥΛ.ΑΝΑΒ.Η/Υ
COMPUTER LAB SOLUTIONS T.3072
0000000016 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ KYOCERA
ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ
0000000017 Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
COMPUTER LAB
0000000018 ADAPTER
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AE
0000000019 ACCESS POINT
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
0000000020 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ SHARP
ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ
0000000021 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Ι.ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ Α.Ε.
0000000022 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
Ι.ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ Α.Ε.
0000000023 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΤΟΣΤΙΕΡΑ
Γ.ΚΑΡΒΕΛΑΣ
0000000024 ΣΚΟΥΠΑ
Γ.ΚΑΡΒΕΛΑΣ
0000000025 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗΣ-ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
0000000026 ΣΚΛΗΡΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ HDD WD RED 3TB
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Τ699644
0000000027 ΚΑΛΩ∆ΙΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Τ715270
0000000028 TP LINK DECO E4
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Τ726131
Σύν.Οµάδ. 10.00
ΠΑΓΙΑ

Ποσοτ. Ηµ.κτήσ.

Ηµ.∆ιαγρ.

Αξία κτήσης

Συν%
ετ.απ

Αποσβεσµένη
αξία παρ.Χρ.

Απόσβεση
χρήσης

Αναπόσβεστη
Αξία

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

31/12/02
31/12/03
31/12/04
31/12/05
01/01/06
31/12/08
31/12/09
31/12/10
31/12/11
31/12/12
11/06/18

150.182,95
13.964,00
16.596,00
22.446,00
1.082,90
4.538,45
1.619,59
1.084,32
8.571,88
1.644,60
300,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,00

150.176,27
13.963,75
16.596,00
22.446,00
1.082,90
4.538,44
1.619,58
1.084,31
8.571,87
1.644,59
45,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,00

6,68
0,25
0
0
0
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
225,00

1

06/12/18

198,00

10,00

19,80

19,80

158,40

1

20/11/18

138,88

20,00

30,10

27,78

81,00

1

20/11/18

1.548,14

20,00

335,43

309,63

903,08

1

27/11/18

1.597,49

20,00

346,13

319,50

931,86

1

05/06/19

173,60

20,00

14,47

34,72

124,41

1

11/06/19

559,24

20,00

46,60

111,85

400,79

1

19/06/19

35,90 100,00

35,89

0

0,01

1

25/06/19

30,90 100,00

30,89

0

0,01

1

25/06/19

1.798,00

10,00

74,92

179,80

1.543,28

1

05/07/19

764,21

10,00

25,47

76,42

662,32

1

11/07/19

764,21

10,00

25,47

76,42

662,32

2

26/03/19

283,90

10,00

18,93

28,39

236,58

0

13/09/19

185,00

10,00

3,08

18,50

163,42

0

25/06/19

75,00

10,00

3,13

7,50

64,37

1

10/02/20

115,90

20,00

0

19,32

96,58

0

23/07/20

9,90 100,00

0

9,90

0

1

12/10/20

0

2,13

61,76

63,89
230.372,85

20,00

222.779,02

1.271,66

6.322,17

Κατάσταση Αποσβέσεων
Κωδ.Παγίου

Περιγραφή
Προµηθευτής

Γενικά Σύνολα

:

01/01/2020 - 31/12/20

Ποσοτ. Ηµ.κτήσ.

Ηµ.∆ιαγρ.

Αξία κτήσης

230.372,85

Συν%
ετ.απ

Αποσβεσµένη
αξία παρ.Χρ.
222.779,02

Απόσβεση
χρήσης
1.271,66

Αναπόσβεστη
Αξία
6.322,17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2020
Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
- αξία παρελθουσών χρήσεων
- αξία χρήσεως 2020

75,49
75,10
0,39

2. ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ
- αξία παρελθουσών χρήσεων
μείον αποσβέσεις
- παρελθουσών χρήσεων
- αποσβέσεις χρήσεως 2020

6.322,17
230.372,85
- 222.779,02
1.271,66

3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Υπόλοιπο ταμείου

111.365,93

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

117.763,59

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ
1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
- Παρελθουσών χρήσεων
Διαθέσιμα 31-12-2019
Αξία βιβλιοθήκης 31-12-2019
Αναπόσβεστη αξία επίπλων 31-12-2019
2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2020
- Προσθήκη βιβλίων 2020
- Προσθήκη επίπλων 2020
- Διαθέσιμα 31-12-2020
Μείον διαθέσιμα 31-12-2019
Μείον αποσβέσεις επίπλων 2019

109.044,98
101.565,74
75,10
7.404,14
8.718,61
0,39
189,69
111.365,93
-101.565,74
-1.271,66

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

117.763,59
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5-5-2020

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΡΑΦΑΣ

O Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ

H ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝH

ΤΑΤΙΑΝΗ ΔΑΝΑΣΗ

Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
1.ΕΣΟΔΑ
 Τακτική επιχορήγηση Τ.Ε.Ε.
 Έκτακτη επιχορήγηση
 Κρατήσεις & λοιπά έσοδα
 Υπόλοιπο χρήσεως 2019
Σύνολο εσόδων

39.270,99€
0,00€
26.447,09€
101.565,74€
167.283,82€

2.ΕΞΟΔΑ
 Σύνολο εξόδων
 Διαθέσιμο υπόλοιπο
Σύνολο εξόδων

55.917,89€
111.365,93€
167.283,82€

Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
1.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
 Έπιπλα & σκεύη
 Βιβλιοθήκη
 Διαθέσιμο υπόλοιπο
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

6.322,17€
75,49€
111.365.93€
117.763,59€

2.ΠΑΘΗΤΙΚΟ
 Κεφάλαιο
 Αποτελέσματα χρήσεως

109.044,98€
8.718,61 €

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

117.763,59€

Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού χρήσεως 2021

Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού χρήσεως 2021
Α. ΕΣΟΔΑ
1.Τακτική επιχορήγηση Τ.Ε.Ε.
2.Εκτακτη επιχορήγηση
4.Κρατήσεις υπέρ δημοσίου Ασφ. Ταμείων κ.τ.λ. έσοδα

50.000,00€
20.000,00€
710.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

780.000,00€

Β. ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:

780.000,00€

Ηράκλειο 5-5-2020
Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΡΑΦΑΣ

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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021
ΕΣΟΔΑ :

780.000,00

ΕΞΟΔΑ :

780.000,00

Ο Πρόεδρος,

Ο Γεν. Γραμμματέας,

Η Προϊσταμένη

ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΡΑΦΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ

ΤΑΤΙΑΝΗ ΔΑΝΑΣ

Οικονομικό Έτος : 2021

Αριθμός Κωδικού

0200

Σελίδα 2

ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισμός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟΔΩΝ

KATONOMAΣΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2021 (Euro)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

0000

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
μέχρι
31/12/2020 (Euro)

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

0210

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

0211

Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμούς ή Ειδικούς λογαριασμούς

50.000,00

50.000,00

0212

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

20.000,00

20.000,00

70.000,00
3000

39.270,99

70.000,00 Σύνολο Κωδικού
39.270,990000

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

3100

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3150
3159
3200

Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης
Λοιπα εσοδα απο προσφ.υπηρεσ.εκπαισευσης ( Σεμιναρια)

3.000,00

3.000,00

5.000,00

5.000,00

2.000,00

2.000,00

3.000,00

3.000,00

7.000,00

5.000,00

500,00

500,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3290
3295
3300

Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών
Εσοδα από διαφημίσεις
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

3330
3331
3350
3359
3500

Εσοδα από πώληση βιβλίων, εντύπων και τίτλων
Έσοδα από πώληση συγγραμάτων και βιβλίων
Έσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών
Έσοδα από εκποίηση κ.λ.π. λοιπών κινητών αξιών
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ,ΚΙΝ. ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣ.

3510
3511
3520
3521

Τόκοι Κεφαλαίων
Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζες

2.434,64

Πρόσοδοι από κινητές αξίες
Τοκομερίδια

20.500,00
4000

18.500,00 Σύνολο Κωδικού
2.434,64 3000

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ

4200

ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ

4220
4222

4220
Παράβολα Εξέτασης απο Επιτροπές

5.000,00
5.000,00

5000

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
μέχρι
31/12/2020 (Euro)

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

0,00
0,00

Σύνολο Κωδικού 4000

Οικονομικό Έτος : 2021

Αριθμός Κωδικού

KATONOMAΣΙΑ

ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2021 (Euro)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
μέχρι
μέχρι
31/12/2020 (Euro)
31/12/2020 (Euro)
ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ

5100
5110

Έσοδα για δαπάνες που έγιναν

5111

Απόληψη εξόδων που έγιναν

5113

Απόληψη εξόδων εξόδων δικαστηκών, διαγωνισμών, πλειτηρια

5119
5200

Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν
ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

5210
5211
5220
5221
5240

Έσοδα υπέρ Μετοχικών ταμείων ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ Υπαλλήλων
Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ

Έσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων
Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.
Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων

5241

Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α.

5243

Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

5248

Έσοδα Υπέρ ΕΦΚΑ

5249
5250
5252
5260
5261
5269
5290

Έσοδα υπέρ Λοιπων Ασφαλιστικών Ταμείων
Έσοδα υπέρ Λοιπών Οργανισμών
Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.
Έσοδα υέρ Ταμείων Αρωγής υπαλλήλων και στρατιωτικών

Έσοδα υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλ
Έσοδα Υπέρ Ταμείων Αρωγής
Έσοδα υπέρ του Δημοσίου,αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών
Λογαριασμών Οργανισμών και φυσικών προσώπων.

5291

Έσοδα υπέρ του Δημοσίου.

5292

Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ.Υπηρ

5294

Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων.

5296

Έσοδα υπέρ Ειδικών Λογαριασμών.

5297

Έσοδα υπέρ του δημοσίου από φόρο Προστιθέμενης Αξίας

5299
5300

Εσοδα υπερ Ανεξαρτητων Αρχών και λοιπών φορέων

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

5310
5311
5500
5510

Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές υπαλλήλων & Συνταξ/χω

Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλ.για την υγειο
οικογενειών τους
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Επιστροφή χρημάτων για τακτοπ/ση Χ.Ε. και προκαταβολών

Οικονομικό Έτος : 2021

Αριθμός Κωδικού

5511
5520
5521
5600

ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισμός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟΔΩΝ

KATONOMAΣΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2021 (Euro)
500,00

Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρημ. Ενταλμ. Προπληρωμής

Σελίδα 4

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
μέχρι
31/12/2020 (Euro)
500,00

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
μέχρι
31/12/2020 (Euro)

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

3.000,00

3.000,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

5680

Διάφορα έσοδα

5685

Εσοδα υπέρ ΤΕΕ

20.000,00

15.000,00

4.918,70

5689

Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά

16.134,07

19.084,26

2.028,56

309.134,07
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
6600

352.184,26

Σύνολο
24.012,45
Κωδικο

6000

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

6640
6641

Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες.
2.500,00

Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες.

2.500,00
9000

2.500,00
2.500,00

Σύνολο Κωδικο

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

9300

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

9360

Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες

9361

Επιχορηγήσεις για επιστημονικές μελέτες και έρευνες.

20.000,00

10.000,00

9362

Επιχορηγήσεις για μελέτες & έρευνες για εκτέλεση έργων.

50.000,00

20.000,00

9500

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

9560

Επιχορηγήσεις για μελέτες έρευνες και πειραματικές εργασίες

9561

Επιχορηγήσεις για επιστημονικές μελέτες και έρευνες

100.000,00

100.000,00

9562

Επιχορηγήσεις για μελέτες έρευνες και εκτέλεση έργων

70.000,00

100.000,00

20.000,00

5.000,00

1.500,00

250,00

9900

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

9910
9919
9920
9921

Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ε.Ε.
Επιχ. Για λοιπούς σκοπούς
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
Έσοδα από επιχ. Για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας

261.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

668.634,07

235.250,00
678.434,26

Σύνολο Κωδικο
65.718,08

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

780.000,00

780.000,00

167.283,82

Σελίδα 5

Αριθμός
Κωδικού
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ
μέχρι
31/12/2020 (Euro)

KATONOMAΣΙΑ

Οικονομικό Έτος : 2021

Αριθμός
Κωδικού
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ
μέχρι
31/12/2020 (Euro)
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KATONOMAΣΙΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
0200

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

0260

Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων

0264

Αποζημίωση γιά συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπ.

0400

10.000,00

10.000,00

0,00

ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

0410

Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών

0411

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

10.000,00

7.000,00

1.488,00

0419

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

6.000,00

6.000,00

0,00

0420

Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου

0426

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

3.000,00

3.000,00

0,00

0429

Λοιπές αμοιβές φυσ.προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.

6.000,00

6.000,00

0,00

0430

Με την ιδιότητα νομικού προσώπου

0431

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

1.500,00

1.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

0500

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

0540

Δαπάνες εκπαίδευσης

0549

Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης

0550

Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση

0551

Εισφορές στο ΙΚΑ από τη μισθοδοσία προσωπικού

4.000,00

4.000,00

0,00

0552

Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλ. Οργανισμούς

4.000,00

4.000,00

0,00

0558

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ

9.000,00

9.000,00

0,00

0700

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ

0710

Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό

0711

Οδοιπορικά έξοδα μετακ.για εκτέλεση υπηρ. στο εσωτερικό υπαλλήλων

5.000,00

5.000,00

0,00

0712

Έξοδα κίνησης υπαλλ. που μετακ.εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας

1.000,00

0,00

0,00

0714

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

2.000,00

2.000,00

0,00

0715

Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων

3.000,00

3.000,00

0,00

0720

Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό

0721

Ημερησία αποζ. μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρ. στο εσωτερικό

5.000,00

5.000,00

0,00

0770

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

0771

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

10.000,00

10.000,00

130,00

0772

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

9.000,00

9.000,00

0,00

ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισμός - ANAΠΤΥΞΗ ΕΞΟΔΩΝ

Αριθμός
Κωδικού
KATONOMAΣΙΑ
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ
μέχρι
31/12/2020 (Euro)
ερικου προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα

Σελίδα 7

7.000,00

7.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

α κοινοχρήστων

5.000,00

5.000,00

0,00

σων

1.500,00

1.500,00

0,00

οιπού εξοπλισμού

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

208,82

3.000,00

3.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

12.000,00

10.000,00

3.946,86

ς

3.000,00

2.000,00

0,00

ά θεάματα

15.000,00

20.000,00

6.444,38

20.000,00

25.000,00

202,72

20.000,00

20.000,00

103,73

5.000,00

5.000,00

749,99

πών μηχανημάτων

10.000,00

10.000,00

0,00

πλων και σκευών

10.000,00

4.000,00

0,00

πού εξοπλισμού

5.000,00

3.000,00

556,10

12.000,00

10.000,00

4.754,38

κ. στην αλλοδ. μη εχόντων υπαλλ.ιδ.
αλλοδ. ή μετακλ. απ' την αλλ.μη υπαλλ.

ερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα

Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

αγαθών

ων

αι τηλετυπικά τέλη εσωτερικού

καταστάσεων κλπ

ός και καθαριότητα

ων

μετοχή σε συνέδρια

χέσεων

ανικού και λοιπού εξοπλισμού.

και βιβλιοδετήσεις
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Αριθμός
Κωδικού
KATONOMAΣΙΑ
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ
μέχρι
31/12/2020 (Euro)
δα (περ/νται έξοδαπτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολ.)

2.500,00
2.500,00

0,00

μοσιεύσεις,προσκλήσεις κ.λ.π.

3.000,00
3.000,00

644,80

νες

5.000,00
5.000,00

499,88

50,00
50,00

0,00

500,00
500,00

0,00

Σ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

υμψηφισμό

248.550,00
255.550,00

Σύνολο
Κωδικού 0000
19.729,66

Οικονομικό Έτος : 2021

Αριθμός
Κωδικού
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ
μέχρι
31/12/2020 (Euro)
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KATONOMAΣΙΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
1200

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

1240

Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας
1249

1250

Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομ/νται ειδικά

5.000,00
5.000,00

0,00

5.000,00
5.000,00

952,82

10.000,00
7.000,00

368,19

1.000,00
1.000,00

0,00

3.000,00
5.000,00

617,31

5.000,00
5.000,00

0,00

3.000,00
3.000,00

563,77

2.000,00
2.000,00

0,00

3.000,00
3.000,00

194,18

Προμήθεια Βιβλίων και εντύπων γενικά
1259

1260

Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων
Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικ. γραφείου γενικά )

1261
1290

Προμήθεια χαρτιού,γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά
Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρ. και εκμετ.

1292
1300

Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

1380

Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού
1381

1400

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

1430

Προμήθ. ειδών συντ. και επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού
1439

1700

Λοιπές προμήθειες συντηρ.& επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠ.,ΒΙΒΛΙΟΔ.,ΤΥΠ/ΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1730

Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών
1731

1770

Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού
Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού

1779
1800

Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.

1890

Διάφορες προμήθειες
1899

Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά

37.000,00
36.000,00

Σύνολο
Κωδ
2.696,27

Οικονομικό Έτος : 2021

Αριθμός
Κωδικού
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ
μέχρι
31/12/2020 (Euro)
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KATONOMAΣΙΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
2300

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

2320

2329

2400

Επιχορηγήσεις και συνδρομές για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας

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

2.000,00
5.000,00

0,00

1.000,00

0,00

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

2490
2499

Λοιπές επιχορ/σεις & συνδρομές για ορισμένους ή μη σκοπούς
Λοιπές επιχορηγήσεις, συνδρομές και εισφορές.

3.000,00
6.000,00

Σύνολο 0,00
Κωδικού 2

Οικονομικό Έτος : 2021

Αριθμός
Κωδικού
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ
μέχρι
31/12/2020 (Euro)
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KATONOMAΣΙΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ/ΝΑ ΕΣΟΔΑ
3300

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
3310

Απόδοση στα μετοχικά ταμεία Υπαλλήλων και στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι
αυτά
3311

3340

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

1.000,00
1.000,00

Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία
3341

Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι΄αυτό

2.500,00
2.500,00

3343

Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό

7.000,00
7.000,00

3348

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΦΚΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΥΠΕΡ ΑΥΤΩΝ

40.000,00
25.000,00

3349

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

2.500,00
2.500,00

3350

Απόδοση στους λοιπούς Οργαν. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτά
3352

3360

Απόδοση στον ΟΑΕΔ των εισπράξεων που έγιναν γι?αυτό

1.500,00
1.500,00

Απόδοση στα ταμεία Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των κρατήσεων που έγιναν γι'αυτά
3361

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

250,00
250,00

3369

Έσοδα Υπέρ Ταμείων Αρωγής

1.000,00
1.000,00

3390

Αποδ.των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ.του Δημοσίου κ.λ.π.
3391

Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου

50.000,00
30.000,00

3394

Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. φυσικών προσώπων

50.000,00
30.000,00

3395

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

1.000,00
1.000,00

3396

Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ Ειδικών Λογαριασμών

3.000,00
3.000,00

3397

Απόδοση στο Δημόσιο του Φ.Π.Α.

3.000,00
3.000,00

3399

Λοιπές αποδόσεις

6.000,00
6.000,00
168.750,00
113.750,00

Οικονομικό Έτος : 2021

Αριθμός
Κωδικού
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ
μέχρι
31/12/2020 (Euro)

ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισμός - ANAΠΤΥΞΗ ΕΞΟΔΩΝ

KATONOMAΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
7100

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

7110

Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών
7111

Προμήθεια επίπλων και σκευών

20.000,00

3.000,00

0,00

7112

Προμήθεια ηλεκτρικών συσκ. και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων

20.000,00

5.000,00

0,00

7120

Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών
7122

Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών

1.000,00

1.000,00

0,00

7123

Προμήθεια Η/Υ λογισμικού & λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού

8.000,00

10.000,00

0,00

7124

Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων

5.000,00

5.000,00

0,00

54.000,00
9000

24.000,00

0,

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

9700

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

9720

Επισκευή και συντ. κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκατ.σε αυτά
9725

9740

Επισκευή και συντήρηση κτιρίων

80.000,00

80.000,00

8.107,53

1.500,00

1.500,00

0,00

80.000,00

80.000,00

12.480,00

Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού
9744

9760

Προμήθεια τηλεπικ/κών & ηλεκτρακουστικών συσκευών & οργάνων
Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές εργασίες

9761

Επιστημονικές μελέτες και έρευνες

161.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

626.800,00

161.500,00
642.800,00

20
55.917,89
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

780.000,00

55.917,89

Ο Πρόεδρος,

Ο Γεν. Γραμμματέας,

Η Προϊσταμένη

ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΡΑΦΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ

ΤΑΤΙΑΝΗ ΔΑΝΑΣΗ

Ψήφισμα
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ κατά την τακτική της συνεδρίαση στις 02
Ιουνίου (επαναληπτική της 27 Μαΐου) 2021 για τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Περιφέρειας Κρήτης.

Το Περιφερειακό συμβούλιο :
1. Με την με αρ. 114/14-10-2020 απόφασή του τροποποίησε - επικαιροποίησε τον
Οργανισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας (ΟΕΥ) της Περιφέρειας Κρήτης.
2. Με την με αρ. 10/28-1-2021 απόφασή του τροποποιεί - συμπληρώνει την υπ’ αρ.114/1410-2020 , όμοια του ΟΕΥ της Περιφέρειας Κρήτης. δείτε εδώ
Μεταξύ των δύο συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (επισημαίνουμε ότι στη 2η
συνεδρίαση το θέμα εισάγεται για συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης ),
αποστέλλονται :
1. Κοινή επιστολή των Επιστημονικών Επιμελητηρίων Κρήτης προς την Συντονίστρια
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τους Οργανισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας (ΟΕΥ)
ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού , με θέμα '' οι θέσεις των Επιστημονικών Επιμελητηρίων Κρήτης για
τους Οργανισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας (ΟΕΥ) ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού'' . Συνυπογράφουν:
ΤΕΕ/ΤΑΚ , ΤΕΕ/ΤΔΚ, ΟΕΕ/ΤΑΚ, ΟΕΕ/ΤΔΚ, ΓΕΩΤΕΕ Π. Κρήτης. δείτε εδώ
2. Κοινή Επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΤΕΕ/ΤΔΚ- ΟΕΕ/ΤΑΚ – ΟΕΕ 15ο Π.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ- ΓΕΩΤΕΕ
ΚΡΗΤΗΣ επί του Οργανισμού Περιφέρειας Κρήτης δείτε εδώ
πραγματοποιούνται και συναντήσεις, ενώ υπάρχουν αντιδράσεις και από την ΕΜΔΥΔΑΣ
Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης.
Υπενθυμίζουμε ότι έχει εκδοθεί η 2813 / 2017 Απόφαση του ΣτΕ, με την οποία ακυρώνεται
το Π.Δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» κατά το μέρος
εκείνο στο οποίο δεν υλοποιείται το προβάδισμα της κατηγορία Π.Ε. έναντι της
κατηγορίας Τ.Ε. καθώς και η 2817/2017 Απόφαση ΣτΕ, με την οποία ακυρώνεται το Π.Δ.

149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» κατά το μέρος εκείνο στο οποίο δεν
υλοποιείται το προβάδισμα της κατηγορίας Π.Ε. έναντι της κατηγορίας Τ.Ε.
Παρά τα παραπάνω , αγνοώντας την απόφαση του ΣτΕ και το θεσμικό της ρόλο για τον
έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων της διοίκησης, με τη με αριθμ. 1218 /16-02-2021
Απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εγκρίνεται η τροποποίηση
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 762/Β/26-02-2021).
Στον ΟΕΥ της Περιφέρειας , ως αναφορά τους μηχανικούς , υπάρχει το Προβάδισμα των
κατηγοριών μόνο στους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων
της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών. Παράλληλα υπάρχουν και άλλα πολύ σοβαρά θέματα
που αφορούν την ειδικότητα των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, ενώ σε αρκετά
τμήματα καθώς και σε τμήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προΐσταται και ΔΕ!

Μετά την έγκριση του ΟΕΥ, εκδίδεται Κοινό δελτίο τύπου ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΤΕΕ/ΤΔΚ- ΟΕΕ/ΤΑΚ –
ΟΕΕ 15ο Π.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ- ΓΕΩΤΕΕ ΚΡΗΤΗΣ δείτε εδώ

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ με βάση το γεγονός ότι η ελεύθερη επιλογή
προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι αναμφίβολα παράνομη και έρχεται σε ευθεία
αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές της Ισότητας και του Κράτους Δικαίου, αποφασίζει:

1. Να προσφύγει το ΤΕΕ/ΤΑΚ στο ΣτΕ για την ακύρωση του ΟΕΥ , μαζί με τα
Επιμελητήρια αλλά και την ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης.
2. Να καταδικάσει τη στάση των μελών μας Μηχανικών που ήταν παρόντες και
ψήφισαν υπέρ στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον Γιώργο
Αλεξάκη και το Νίκο Ξυλούρη.
Θεωρούμε ότι τα παραπάνω είναι τα ελάχιστα που οφείλουμε να κάνουμε
υπερασπιζόμενοι τους μηχανικούς και το κύρος του ΤΕΕ.

Τοποθέτηση ΑΜΑΚ στην 5η τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ στις
02 Ιουνίου, επαναληπτική της 26ης Μαΐου 2021

Η Μέση Ανατολή φλέγεται , η κυβέρνηση με το μέρος των ισχυρών..
Οι βουνοκορφές μας γεμίζουν ανεμογεννήτριες και ετοιμάζουμε και τις θάλασσές μας..
Τα εργασιακά όλο και χειροτερεύουν..
Η κυβέρνηση θέλει να ιδιωτικοποιήσει και ό,τι έχει απομείνει από την πρώην Βάση των
Γουρνών , ενώ το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης ετοιμάζεται ως φιλέτο τύπου ‘’Ελληνικό’’.
Ανακοινώθηκε ο ΒΟΑΚ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν και όταν γίνει , θα έχουμε διόδια.
Τράπεζα Αττικής : Σε αναστολή διαπραγμάτευσης μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς τέθηκε η μετοχή της Attica Bank την Πέμπτη 29 Απρίλη και αφού είχε
προηγηθεί κατάδυση της αξίας της κατά 14,69% μετά το άνοιγμα της συνεδρίασης στο
Χρηματιστήριο. Αφορμή στάθηκε η ανακοίνωση ζημιών άνω των 300 εκατ. για το 2020. Οι
δύο μεγαλύτεροι μέτοχοι της Attica είναι ο ΕΦΚΑ και το ΤΜΕΔΕ που ελέγχουν το 32,34 %
και το 46,32% των μετοχών αντίστοιχα. Τα αποθεματικά του ταμείου των μηχανικών
χρησιμοποιήθηκαν για να στηθεί η Attica Bank.
Η έναρξη της προανάρτησης του Κτηματολογίου για τα ακίνητα στους Δήμους Φαιστού,
Γόρτυνας, Αρχανών-Αστερουσίων, Μινώα Πεδιάδας και Βιάννου αποκάλυψε αυτό που όλοι
λέγαμε και η κυβέρνηση διέψευδε. Τα στοιχεία των αναρτημένων δασικών χαρτών -πριν
την κύρωσή τους- έχουν περαστεί στην προανάρτηση του κτηματολογίου, επηρεάζοντας και
το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων. Ιδιαίτερα στην Κρήτη φαίνεται να χει αγνοηθεί η
διαφοροποίηση που υπάρχει σχετικά με το τεκμήριο κυριότητας του δημοσίου σε δασικές
εκτάσεις.
Έρχεται το ΕΣΠΑ για την επιχορήγηση δικηγόρων για την αναβάθμιση της υποδομής των
γραφείων τους. Οι μηχανικοί πάλι εκτός…
Εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Περιφέρειας Κρήτης από τη
Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης αγνοώντας την απόφαση του ΣτΕ και το θεσμικό
της ρόλο για τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων της διοίκησης, εν προκειμένω για το
προβάδισμα των κατηγοριών ΠΕ έναντι των ΤΕ και έναντι των ΔΕ στις θέσεις ευθύνης.

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ αρνήθηκε - με τις παρατάξεις ΔΚΜ και #open tee να καταψηφίζουν πρόταση της ΑΜΑΚ και της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης να προσυπογράψει προσφυγή
στο ΣτΕ κατά του ΟΕΥ της Περιφέρειας Κρήτης.
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2371-arnithike-to-tee-tak-protasi-tis-amak-kai-tis-emdydasanatolikis-kritis-na-prosypograpsei-prosfygi-sto-ste-kata-tou-oev-tis-perifereias-kritis

Για το λόγο αυτό καταθέτουμε σήμερα Ψήφισμα προς την Αντιπροσωπεία για να
καταδικάσει τη στάση της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης αλλά
και των μηχανικών μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου που υπερψήφισαν τον
Οργανισμό.
Αντικατάσταση εκπροσώπων ΤΕΕ στο ΣΥΠΟΘΑ Β’ ΠΕ Ηρακλείου
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ - με την ψήφο των παρατάξεων ΔΚΜ και #open tee - αποφάσισε την
αντικατάσταση των δύο εκπροσώπων του Τμήματος στο ΣΥΠΟΘΑ Β’ Π.Ε. Ηρακλείου λόγω
αντιπαράθεσης μεταξύ τους και την προκήρυξη εκ νέου πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για ένα βασικό και ένα αναπληρωματικό μέλος . Εμείς ζητήσαμε να κληθούν
οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση καθώς και οι άλλοι 2 εκπρόσωποι μας αλλά και η τότε
Πρόεδρος του ΣΥΠΟΘΑ Ηρακλείου ώστε να αναλύσουν και να περιγράψουν τι συνέβη στη
συνεδρίαση ώστε να μπορέσει η ΔΕ να λάβει απόφαση, αναδεικνύοντας για ακόμα μια
φορά το πολύ σημαντικό θέμα της στάσης των εκπροσώπων του ΤΕΕ στις επιτροπές και στα
συμβούλια.
Καύση και κυκλική οικονομία
Συζητώντας το θέμα «Απόψεις - Σχόλια - Παρεμβάσεις για το σε διαβούλευση ν/σ «Νέο
Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την κυκλική οικονομία».», καταψηφίσαμε να σταλούν
θέσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ στη διαβούλευση γιατί, μέσα σε μια νύκτα , οι παρατάξεις ΔΚΜ και
#open tee επιχειρούν να αλλάξουν τη θέση του ΤΕΕ/ΤΑΚ ενάντια στην καύση των
απορριμμάτων στην Κρήτη.
Σε συνέχεια της συζήτησης αυτής , το κείμενο της ΑΜΑΚ στο newsletter του ΤΕΕ/ΤΑΚ έχει
τίτλο :
Η καύση των απορριμμάτων δεν μπορεί να είναι κρίκος της κυκλικής οικονομίας.δείτε εδώ
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2387-keimeno-amak-gia-tin-kaysi-ton-aporrimmaton-oposdimosieytike-sto-newsletter-tou-tee-tak-maios-2021

Τα θέματα που θέσαμε στη Δ.Ε. ως ΑΜΑΚ :
ΕΦΚΑ και Μηχανικοί....απίστευτη ταλαιπωρία
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2389-eisigisi-amak-sti-de-efka-kai-mixanikoi-apistefti-talaiporia

Αναθεώρηση τιμών για την κατασκευή δημοσίων έργων

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2352-eisigisi-amak-sti-de-anatheorisi-timon-gia-tin-kataskevidimosion-ergon

Κατάργηση της μείωσης εισφοράς σε γη και σε χρήμα των κληροτεμαχίων στα σχέδια
πόλης .
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2353-eisigisi-amak-sti-de-katargisi-tis-meiosis-eisforas-se-gi-kai-sexrima-ton-klirotemaxion-sta-sxedia-polis

Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων καθώς και σε συμβούλια και λοιπές επιτροπές.
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2370-amak-to-tee-kai-to-tee-tak-ofeilei-na-kanei-energeiesprokeimenou-na-diasfalistei-i-apozimiosi-ton-mixanikon-pou-to-ekprosopoyn-stis-epitropes-kai-sta-symvoylia

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης.
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2371-arnithike-to-tee-tak-protasi-tis-amak-kai-tis-emdydasanatolikis-kritis-na-prosypograpsei-prosfygi-sto-ste-kata-tou-oev-tis-perifereias-kritis

Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης Μηχανικών
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2396-amak-eisigisi-sti-de-asfaleia-epaggelmatikis-efthynismixanikon

Αίτημα για παράταση της προθεσμίας προανάρτησης του Κτηματολογίου στην ευρύτερη
περιοχή Ηρακλείου
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2397-amak-eisigisi-sti-de-aitima-gia-paratasi-tis-prothesmiasproanartisis-tou-ktimatologiou-stin-evryteri-perioxi-irakleiou

Διεκδίκηση επιχορήγησης αυτοαπασχολούμενων μηχανικών, κατά το πρόγραμμα ΕΣΠΑ
επιχορήγησης δικηγόρων.
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2398-eisigisi-amak-sti-de-diekdikisi-epixorigisisaftoapasxoloymenon-mixanikon-kata-to-programma-espa-epixorigisis-dikigoron

Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου:
Για ακόμα μια φορά τα μέλη της ΑΜΑΚ στη ΝΕ Λασιθίου καταθέτουν αίτημα για
συνεδρίαση, όταν η ΝΕ θα έπρεπε να συνεδριάζει κάθε 15 ημέρες.
Αίτημα ΑΜΑΚ για Συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2381-aitima-amak-gia-synedriasi-tis-nomarxiakis-epitropislasithiou-tou-tee-tak

Προηγούμενη Αντιπροσωπεία

Ψήφισμα ΑΜΑΚ στην ''Α'' του ΤΕΕ/ΤΑΚ: αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και
επαγγελματικής ισοδυναμίας .
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2341-psifisma-amak-stin-a-tou-tee-tak-anagnorisi-epaggelmatikonprosonton-kai-epaggelmatikis-isodynamias

Δείτε εδώ την τοποθέτησή μας επί των πεπραγμένων της ΔΕ:
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2340-topothetisi-amak-stin-4i-taktiki-synedriasi-tis-antiprosopeiastee-tak-stis-22-fevrouariou-2021

Κεντρική Αντιπροσωπεία
Συμμετείχαμε στην τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. στις 24 -04-2021 με
τα τρία εκλεγμένα μας μέλη.

Εκδώσαμε τα παρακάτω Δελτία Τύπου:
Ταυτότητα κτηρίου...ή ποιος θα πληρώσει πάλι τη νύφη…δείτε εδώ
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2342-dt-amak-taftotita-ktiriou-i-poios-tha-plirosei-pali-ti-nyfi

Η ….άλωση των δημοσίων έργων..και όχι μόνο..δείτε εδώ
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2343-dt-amak-i-alosi-ton-dimosion-ergon-kai-oxi-mono

Κατάχρηση εξουσίας…. υποψήφια θύματα είμαστε όλοι!δείτε εδώ
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2351-dt-amak-kataxrisi-eksousias-ypopsifia-thymata-eimaste-oloi

Η καύση των απορριμμάτων δεν μπορεί να είναι κρίκος της κυκλικής οικονομίας.δείτε εδώ
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2388-dt-amak-i-kaysi-ton-aporrimmaton-den-borei-na-einai-krikostis-kyklikis-oikonomias

Και θα συνεχίσουμε να θέτουμε θέματα που απασχολούν τους μηχανικούς και την κοινωνία
και να επιμένουμε παρά τις αντιξοότητες . Καμιά φορά έχουμε μικρές νίκες που μας δίνουν
κουράγιο και ελπίδα.
Μια τέτοια μικρή νίκη είχαμε με το θέμα της «Κατάργηση της μείωσης εισφοράς σε γη και
σε χρήμα των κληροτεμαχίων στα σχέδια πόλης.», , όπου μετά την εισήγησή μας και την
επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ δόθηκε λύση και ανακούφιση για μερίδα πολιτών .
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2380-meta-apo-energeies-tis-amak-lysi-kai-anakoyfisi-gia-meridapoliton

