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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 

ΤΑΚΤΙΚΗ 
 

Σ υ ν ε δ ρ ί  α σ η 8η   

 
(τηλεδιάσκεψη) 

 
Της Αντιπροσωπείας του Τμήματος 

Της 9ης  Μαρτίου 2022 
Ημέρα Τετάρτη και Ώρα 19:00 

 
 
 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
 
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 
 
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 
 
 
 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
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ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, BARTOLOZZI GIULIA, 
ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, 
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΜΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ, ΓΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΛΑΔΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ 
ΜΑΡΙΑ, ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 
ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ, ΜΑΡΑΚΗ ΦΑΝΗ, 
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ,  ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 
ΜΟΔΑΤΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ,  
ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ, ΣΙΤΗ 
ΜΑΡΙΑ, ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΞΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ,  ΠΑΝΤΕΡΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, 
ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ, ΧΩΡΑΦΑΣ 
ΜΙΧΑΗΛ.  
 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΓΙΑΣ ΒΑΓΙΑΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ 
ΠΑΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ,  ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, 
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, 
ΡΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΩΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΤΖΑΒΛΑΚΗ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ,  ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΧΛΑΚΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
 
 
 
 

ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
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Για την υποστήριξη της συνεδρίασης συμμετείχαν στην 
τηλεδιάσκεψη η Κα ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ και ο κ. 
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 56 
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 44 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
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1. Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας 
2. Ενημέρωση - Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε. 
3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε. 
4. Έγκριση Προϋπολογισμού 2022 ΤΕΕ/ΤΑΚ 
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---------------------  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Καλησπέρα σύμφωνα με τον 
κανονισμό έχουμε απαρτία, έχουμε 38 μέλη μέσα αυτή τη 
στιγμή κι ως εκ τούτου υπάρχει απαρτία για την 8η  τακτ ική 
συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος με 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 Προϋπολογισμού 2022 ΤΕΕ/ΤΑΚ 
 Πριν ξεκινήσουμε θέλω να ευχαριστήσω τους 
συναδέλφους που με τ ίμησαν κι  όλους τους συναδέλφους που 
είναι στην Αντιπροσωπεία σε μια τόσο πολύ δύσκολη περίοδο 
κι έχουν προσπαθήσει πραγματικά να δώσουν λύσεις όλο 
αυτό το διάστημα, σε μία περίοδο που δεν φαινότανε τόσο 
δύσκολη, αλλά τελικά φαίνεται  ότι θα είναι δυσκολότερη από 
τα προηγούμενα χρόνια από ό,τι έχουμε περάσει.  
 Ας ελπίσουμε ότι  η συλλογικότητα και  η συναδελφικότητα 
που έχουν δείξει όλες οι παρατάξεις αυτό το διάστημα, θα μας 
φωτίσει και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για όλους. 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

ΘΕΜΑ 1ο  
 

Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ας προχωρήσουμε στο 1ο  
θέμα, που είναι οι ανακοινώσεις του Προέδρου της 
Αντιπροσωπείας. 
 Καλώ τον Πρόεδρο να πάρει το λόγο και να ξεκινήσει . 
 
(διακοπή ήχου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   …Ανακοινώσεις στη 
συνέχεια και μετά με τον προϋπολογισμό ή δεν θα 
προλάβουμε να το… 
 Θα προσπαθήσω να το διαβάσω από το κινητό. 
 
ΜΕΛΟΣ: Κάντε ένα διάλειμμα γιατί δεν έχουμε ίντερνετ οι 
μισοί.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ειρήνη έτσι είναι,  το θέμα 
είναι ότι δεν έχουμε δίκτυο και δεν μπορούμε να τυπώσουμε. 
Μπορεί να σταλεί σε όλα τα μέλη; 
 
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ :  Θα προσπαθήσω γιατί έχουμε ένα θέμα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προσπαθήστε να σταλεί 
τώρα σε όλα τα μέλη. 
 Εγώ το έχω διαβάσει, άποψή μου είναι ότι είναι 
ψήφισμα. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ…, ψήφισμα για τον πόλεμο της 
Ρωσίας στην Ουκρανία. 
 Το ΤΕΕ/ΤΑΚ καταδικάζει  απερίφραστα και απόλυτα μέσω 
εισβολής σε ξένη χώρα την προσπάθεια να αναθεωρητισμού 
των διεθνών συμβάσεων, την κατάφορη παραβίαση του 
διεθνούς δικαίου και  την επιβολή του δίκαιου και ισχυρότερου. 
 Η σύρραξη μεταξύ των δύο χωρών Ουκρανίας και 
Ρωσίας πιθανά να έχει αίτια βαθειά με ρίζες στο όχι και  τόσο 
πρόσφατο παρελθόν. Αφορμές εύκολα υπάρχουν και αν δεν 
υπάρχουν εφευρίσκονται.  Σε κάθε περίπτωση όμως δεν 
μπορεί να γίνει αποδεκτή από κανέναν η διαδικασία επίλυσης 
διαφορών μέσω της ισχύος των όπλων ή του μεγέθους και 
εδικού βάρους των εμπλεκομένων. 
 Ζώντας σε περιοχή του πλανήτη με έντονα γεωπολιτικά 
συμφέροντα οι λαοί της περιοχής έχουμε νοιώσει κυριολεκτικά 
στο πετσί μας τέτοια γεγονότα, κάποια από τα οποία μάλιστα 
εξακολουθούν να ταλανίζουν την παγκόσμια κοινότητα μέχρι 
και  σήμερα. Αλλά και η Ευρώπη στο όχι  και τόσο μακρύ 
παρελθόν, έχει κλασσικά τέτοια παραδείγματα που οδήγησαν 



 Συνεδρίαση 8η              9η ς   Μαρτίου  2022                     σελίδα   8  

 

τελικώς σε παγκόσμιους πολέμους και αναδιανομή εδαφών 
μεταξύ κρατικών μορφωμάτων, πολλές φορές θνησιγενών. Και 
αν κάποιοι υποφέρουν σε κάποια περίπτωση και είναι το 
μόνιμο και  πιθανά μόνο θύμα των συρράξεων, είναι οι λαοί 
των εμπλεκομένων και κυρίως αυτός που νοιώθει τις δυνάμεις 
κατοχής να του στερούν το δικαίωμα αυτοδιάθεσης και 
αυτοπροσδιορισμού. 
 Δεν θα προσπαθήσουμε να δικαιολογήσουμε κάποια 
πλευρά, πιθανά στα πλαίσια της προπαγάνδας και 
προσπάθειας παραπληροφόρησης που διεξάγει η κάθε 
εμπλεκόμενη πλευρά κι όσοι βρίσκονται πίσω από αυτή, η 
αλήθεια, το σωστό και  το δίκαιο είναι άγνωστες λέξεις.  Ούτε 
θα δώσουμε άφεση αμαρτιών στη διπλωματία των ισχυρών 
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διακαώς προτρέπει,  
αναβάλλοντας τη για το μέλλον, τη συγκρότηση κοινής 
ευρωπαϊκής εξωτερικής και αμυντικής πολιτ ικής. 
 Είναι  κατανοητό αλλά όχι αποδεκτό ότι τα οικονομικά 
συμφέροντα είναι κυρίαρχα, πόσο μάλλον τώρα σε μία 
περίοδο που η ενέργεια και οι  σπάνιες γαίες έρχονται να 
υπαγορεύσουν εθνικές πολιτικές και να διαμορφώσουν νέες 
συμμαχίες. Δεν μπορεί  να είναι αποδεχτή οποιαδήποτε 
εισβολή σε ξένη χώρα και  αυτό γιατί  το δίκαιο των όπλων δεν 
μπορεί να αποκαταστήσει το δίκαιο των εθνών. Ο νόμος της 
ζούγκλας καραδοκεί και υιοθετείται  εύκολα γιατί ξυπνά βασικά 
ζωώδη ένστικτά μας. 
 Δηλώνουμε λοιπόν αλληλέγγυοι στο δοκιμαζόμενο 
ουκρανικό λαό και τους άμαχους και στα παιδιά της 
Ουκρανίας, τους πρόσφυγες και  τους νεκρούς αυτού του 
πολέμου της Ρωσίας στο κυρίαρχο και ανεξάρτητο ουκρανικό 
κράτος και κατηγορηματικά αντίθετοι στη δια της βίας επιβολή 
αναθεωρητισμού, την οποία και  την έχουμε υποστεί στο 
παρελθόν στην Κύπρο και τη νοιώθουμε συνεχώς ως 
κρεμάμενοι πάνω από τα κεφάλια μας απειλή από τη ρητορική 
του και  προς ανατολάς γείτονα μας. 
 Το διάβασα σωστά Πρόεδρε; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Ναι,  ναι πάρα πολύ ωραία, εντάξει  
μια χαρά, ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Να πω κάτι; Γνωρίζετε ποια 
είναι η διαφορά του ψηφίσματος με την απόφαση; Το ψήφισμα 
είναι άπαξ, εδώ πέρα παίρνουμε μία θέση πάρα πολύ σοβαρή 
για το Επιμελητήριο. Μία παρατήρηση ξεκινώντας. 
 Το βάζω προς ψηφοφορία, αν θα συζητηθεί ως πρώτο 
θέμα ή θα πάει στο τέλος της συνεδρίασης. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   Συγγνώμη Πρόεδρε μήπως να προτείνουμε, οι 
εισηγητές τι  λένε; Να πάνε στο τέλος της συνεδρίασης; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Ας πάει στο τέλος της 
συνεδρίασης. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Αν είναι ανάγκη το ΤΕΕ/ΤΑΚ να αναλύσει τώρα 
αυτό το ζήτημα, τουλάχιστον ας πάει στο τέλος της 
συνεδρίασης. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Πρόεδρε αν έχω το λόγο δεν 
σήκωσα το χέρι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ναι Πρόεδρε έχεις το λόγο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Εγώ δεν έχω πρόβλημα να πάει  
στο τέλος της συνεδρίασης σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι 
είναι  κάτι που πρέπει να βγει από το Τεχνικό Επιμελητήριο, 
μια άποψη η οποία είναι δεν είναι στρογγυλεμένη, είναι 
συγκεκριμένη και από εκεί  και  πέρα μπορούμε να τη 
συζητήσουμε. 
 Να ψηφίσουμε βασικά…, καταρχήν αν έχουν ενημερωθεί,  
η ενημέρωση πρέπει να γίνει  σύμφωνα με την ημερήσια 
διάταξη για τη δράση της Διοικούσας και να ψηφίσουμε και 
τον προϋπολογισμό που είναι απαραίτητο μέχρι τέλος του 
Μάρτη και γι ’  αυτό και γίνεται και η συνεδρίαση αυτή αμέσως 
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μετά την ειδική συνεδρίαση και σε βάζουμε Πρόεδρε αμέσως 
στα βαθειά, για την ψήφιση του προϋπολογισμού για να 
μπορέσει να τρέξουν οι όποιες διαδικασίες στο Τεχνικό 
Επιμελητήριο. 
 Οπότε συμφωνώ να πάει στο τέλος της συνεδρίασης.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Θέλει κάποιος άλλος να πει  
κάτι  επί του θέματος; Μεταφέρεται στο τέλος της διαδικασίας 
εκτός αν θέλει κάποιος να πει κάτι επί του θέματος. Θέλει 
κάποιος από την… 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Όχι,  αφού το πάμε στο τέλος Μιχάλη μπορούμε 
να το συζητήσουμε τότε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ωραία. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Άρα προχωράμε. 
 

ΘΕΜΑ 2ο  
 

Ενημέρωση - Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν Πρόεδρε σε καλώ να 
ξεκινήσεις με το 1ο  θέμα, ανακοινώσεις Προεδρείου, Προέδρου 
Διοικούσας και… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Ωραία, Συζήτηση για τη 
δραστηριότητα της Διοικούσας Επιτροπής, είναι το 2ο  θέμα. 
 Κλείστε τα μικρόφωνα σας οι υπόλοιποι,  Παναγιώτης 
Κωνσταντακόπουλος, ποιος έχει ανοιχτό το μικρόφωνο; 
 Καλησπέρα σας λοιπόν ξανά κι από μένα, θα αναφερθώ, 
θα προσπαθήσω εν τάχει να τα πω αν και έχετε πάρει τη 
δράση της Διοικούσας Επιτροπής όσον αφορά τις τελευταίες 
60 μέρες περίπου 65 μέρες, από τ ις 25 του μήνα μέχρι 
σήμερα.  
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 Έχουν γίνει αρκετές συναντήσεις με διάφορους φορείς, 
με βουλευτές, έχουν σταλεί αρκετές επιστολές. Τις έχετε λάβει 
στα e-mail  σας, προσπαθούμε η πληροφόρηση γενικά, είτε 
αυτό αφορά επιστολές που στέλνει το Τεχνικό Επιμελητήριο 
με αποφάσεις της Διοικούσας είτε αυτό αφορά δραστηριότητες 
είτε συναντήσεις, να ενημερώνεστε όσο το δυνατόν καλύτερα. 
Ελπίζω ότι τα e-mail τα παίρνετε όλοι και όλα τα μέλη του 
Τμήματος Ανατολικής Κρήτης.  
 Εν τάχει θα ξεκινήσω να σας πω ότι, στις 24 του Γενάρη 
στείλαμε μία επιστολή όπου υποστηρίζαμε την υποψηφιότητα 
του Δήμου Ηρακλείου δια του Αντιδημάρχου του Γιώργου του 
Σισαμάκη, ο οποίος είναι  Αντιδήμαρχος του Προγραμματισμού 
και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ηρακλείου, για τη 
σύνταξη του φακέλου της αποστολής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
για την τοπική αυτοδιοίκηση με τ ίτλο:  «Mission 100 έξυπνες 
πόλεις και (…) ουδέτερες πόλεις έως το 2030». Μια επιστολή 
που δηλώναμε την υποστήριξη μας, αλλά και την έμπρακτη 
εάν και εφόσον χρειαστεί σε όλη αυτή τη διαδικασία και όταν 
θα πάρει το πρόγραμμα –ευελπιστούμε η υποψηφιότητα αυτή 
να ευοδωθεί- και  φυσικά είμαστε σε συνεργασία με τον 
Αντιδήμαρχο σε όποιες δράσεις θα μπορούμε να κάνουμε 
κοινές με το Δήμο Ηρακλείου, όσον αφορά το συγκεκριμένο 
θέμα. 
 Στη συνέχεια στις 25 Ιανουαρίου μετά από μία 
διερεύνηση την οποία κάναμε σε όσα μπορούσαμε κέντρα τα 
οποία εκτελούσαν pcr τεστ και rapid τεστ ώστε να πάρουμε 
όσο το δυνατόν καλύτερη τ ιμή…, «Ηλία, Ηλία κλείσε το 
μικρόφωνο, Σπανάκης Ηλίας» . Όπου κάναμε μία διερεύνηση 
με τα παιδιά από το Τεχνικό Επιμελητήριο. Προσπαθήσαμε και 
ήρθαμε σε επαφή τόσο στο Λασίθι, Ιεράπετρα, Σητεία, Άγιο 
Νικόλαο, Ηράκλειο, όσο μπορούσαμε περισσότερα κέντρα τα 
οποία εκτελούσαν…, αυτά τα διαγνωστικά κέντρα τα οποία 
εκτελούσαν τα μοριακά τεστ και τα τεστ αντιγόνου. Στείλαμε 
αυτή την προσφορά ώστε να μπορέσουμε να ελαφρύνουμε σε 
σχέση με την τιμή την οποία είχε δώσει εκείνη την εποχή ως 
ελάχιστη τιμή τα 45 ευρώ για το pcr.  Πήραμε αρκετά καλές 
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τιμές, μέχρι και 30 ευρώ ίσως και λιγότερα δεν θυμάμαι. Σας 
στάλθηκε ώστε να μπορέσετε και εσείς και η οικογένεια σας 
να κάνετε σε δύσκολες στιγμές, να πάρουμε όσο το δυνατόν 
χαμηλότερες τ ιμές στα μικροβιολογικά διαγνωστικά κέντρα. 
Ελπίζω να ήτανε χρήσιμο και  να είναι  και  χρήσιμο ακόμα, μια 
και  η όλη διαδικασία ακόμα συνεχίζεται.  
 Στη συνέχεια στις 28 Ιανουαρίου του…, προχωρήσαμε, 
έγινε μια συνάντηση αρκετά εποικοδομητική με τον 
Περιφερειάρχη, με τον κ. Σταύρο Αρναουτάκη με αρκετά από 
τα μέλη της Διοικούσας. Συζητήσαμε με τον Περιφερειάρχη 
ειδικότερα θέματα που αφορούσαν και τη διενέργεια, μάλλον 
τις διεργασίες που πρέπει να γίνουν. Βρισκόμαστε σε καλό 
δρόμο, για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την 
Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Σητείας, για τον προσεισμικό 
έλεγχο των σχολικών κτηρίων που αφορούν τη Σητεία μετά το 
σεισμό στη Σητεία.  
 Συζητήσαμε για το Βόρειο Οδικό Άξονα, συζητήσαμε για 
το γραφείο το οποίο έχει συσταθεί στο Europe Direct όπως 
θυμάστε συμμετείχαμε ο Πρόεδρος της Διοικούσας στα 
εγκαίνια του Europe Direct και  στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάκαμψης. Νομίζω ότι ε ίναι μια ιδιαίτερη τιμή και για μας. 
 Συζητήσαμε για το Παρατηρητήριο οδικής ασφάλειας, 
που το είχαμε φέρει στην προηγούμενη Διοικούσα, όπου 
συζητήσαμε τις διεργασίες που πρέπει να γίνουν όσον αφορά 
το πώς αυτό το Παρατηρητήριο σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια και την Τροχαία θα πρέπει να δρομολογηθεί,  ώστε 
να φτιαχτεί αυτή η πλατφόρμα που θα ενημερώνεται  για τα 
επίμαχα σημεία, τα οποία υπάρχουν πρόβλημα στο οδικό 
δίκτυο της περιφέρειας, της περιφέρειας Κρήτης εννοώ. Αλλά 
επίσης στη συνέχεια μιλήσαμε για το…, σας είπα για τον 
Βόρειο Οδικό Άξονα, συζητήσαμε για τα επίμαχα  θέμα τα 
οποία τρέχανε όσον αφορά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι. 
Νομίζω ότι ήταν μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση και 
νομίζω ότι από αυτά, έστω και αυτές οι δυο συνεργασίες σας 
ανέφερα με την Περιφέρεια άμεσες, νομίζω ότι θα ευοδωθούν 
και  θα έχουμε αποτελέσματα το επόμενο διάστημα.  
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 Στη συνέχεια έγινε μία συνάντηση με το Δήμαρχο 
Ηρακλείου, με τον κ. Λαμπρινό, όπου κι εκεί συζητήσαμε 
αρκετά θέματα τα οποία αφορούσαν τόσο την κυκλοφοριακή 
μελέτη της παλιάς πόλης, η οποία βρισκόταν τότε σε εξέλιξη 
αλλά και  ακόμα σήμερα. Ένα θέμα το οποίο το συζητήσαμε και 
στην προηγούμενη Διοικούσα που έγινε και η παρουσίαση 
από τον…, στην προ-προηγούμενη μέλλον Διοικούσα, όπου 
έγινε και η παρουσίαση από τους μελετητές, όπου βγήκε και η 
μόνιμη, μέσω της μόνιμης επιτροπής που είχε επεξεργαστεί το 
θέμα όπου βγήκαν και τα αντίστοιχα δημοσιεύματα που 
μπορεί να είδατε στον τύπο όσον αφορά τις επιφυλάξεις μας, 
τις ενστάσεις μας και τις όποιες παρατηρήσεις μας για το 
συγκεκριμένο θέμα το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση. 
 Συζητήσαμε με τον κ. Λαμπρινό για τη συνεργασία του 
ΤΕΕ/ΤΑΚ με την ΔΑΕΦΚ στο Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών 
μια και τώρα όπως γνωρίζετε έχει ριχτεί και ο Δήμος 
Ηρακλείου και αρκετοί οικισμοί από το Δήμο Ηρακλείου -
προφητικά το είχαμε συζητήσει- τώρα την προηγούμενη 
Δευτέρα κηρύχτηκε και ο Δήμος Ηρακλείου ως σεισμόπληκτος. 
Και συζητήσαμε και δύο θέματα το οποίο αφορούν 
περιμετρικά του κτηρίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ, τα επίμαχα θέματα, τα 
οποία ήτανε η πεζοδρόμηση της οδού Πρεβελάκη η οποία μας 
υποσχέθηκε ο Δήμος ότι θα το δρομολογήσει μέσω του 
αντιδημάρχου του κ. Αναστασάκη, αλλά και  την κατεδάφιση 
του απαλλοτριωμένου ακινήτου που είναι δεξιά στη γωνία στο 
Τεχνικό Επιμελητήριο, το οποίο ε ίναι απαλλοτριωμένο. Και 
φυσικά συζητήσαμε και για το επίμαχο θέμα της 
αντικατάστασης στη Διεύθυνση το οποίο ήτανε και παρούσα…, 
ο Πρόεδρος της ΕΜΔΥΔΑΣ, όπου συζητήσαμε και το θέμα της 
αντικατάστασης της Φραγκιουδάκη της Μαρίας η οποία έχει 
γίνει Διευθύντρια τώρα στη ΔΥΔΟΜ στο τμήμα αδειών. Το 
οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και  θέσαμε τους προβληματισμούς 
μας και  το πώς θα πρέπει,  την προσοχή που θα πρέπει  να 
δοθεί από το Δήμο Ηρακλείου σε αυτό το τμήμα. 
 Στη συνέχεια έγινε μια συνάντηση με την ΠΕΔ Κρήτης, με 
τον Πρόεδρο της ΠΕΔ τον Γιάννη τον Κουράκη, όπου σας 
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αναφέρουμε αρκετά θέματα τα οποία συζητήσαμε. Συζητήσαμε 
πάλι από θέματα του ΒΟΑΚ το πώς θα πρέπει να 
διεκδικήσουμε για όλη την Κρήτη από την Κίσσαμο μέχρι τη 
Σητεία. Συζητήσαμε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της 
χώρας, πώς πρέπει αυτό να στηριχθεί  και  αυτό να γίνει και 
πόσο είναι αναγκαίο για τους δήμους που εκπροσωπεί η ΠΕΔ. 
Αναλύθηκαν θέματα της Πράσινης Ανάπτυξης, για την 
κλιματική αλλαγή, για τους δασικούς χάρτες, θέματα τα οποία 
απασχολούν όλους τους Δημάρχους αλλά και τους πολίτες. 
Συμφωνήσαμε για την άριστη συνεργασία, για τη συνέχιση της 
συνεργασίας και μάλιστα να μπορέσουμε να βρούμε 
φόρμουλες κοινών ημερίδων και μάλιστα του ζητήσαμε –όπως 
και  του Περιφερειάρχη- ζητήσαμε να μετέχουν στο επόμενο 
βήμα το οποίο θέλουμε να κάνουμε στην επόμενη ημερίδα, αν 
και  εφόσον επιτρέψουν οι συνθήκες, την οποία ετοιμάζει η 
μόνιμη επιτροπή και του ζητήσαμε να είναι συνδιοργανωτές.  
Για τη μόνιμη επιτροπή συγκοινωνιακών έργων, όπου 
ετοιμάζουμε την ημερίδα στο Λασίθι,  για να γίνει  στη Σητεία,  
για την παρουσίαση του ΒΟΑΚ και την εξέλιξη και  τους 
προβληματισμούς που έχουμε σε σχέση με αυτό που σας είπα 
για το Βόρειο Οδικό Άξονα που πρέπει να είναι από την 
Κίσσαμο μέχρι την Σητεία, μία σταθερή θέση που έχει το 
Τεχνικό Επιμελητήριο αλλά και  η ΠΕΔ και φυσικά ένα θέμα το 
οποίο πρέπει να αναδειχθεί . Νομίζω θα είναι  ενδιαφέρουσα 
ημερίδα και θα έχει ενδιαφέρον το ότι θα είναι 
συνδιοργανωτές και  υποστηριχτές και η ΠΕΔ, αλλά και η 
Περιφέρεια Κρήτης.  
 Στη συνέχεια στα πλαίσια του σεισμού γνωρίζετε ότι η 
δραστηριοποίηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου είναι αρκετά 
μεγάλη. Θα προσπαθήσω να πάω λίγο γρήγορα να σας πω 
ότι, έγινε μια πολύ εποικοδομητική συζήτησης πολύωρη με το 
Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδος τον κ. Φραγκάκη στο Δημαρχείο. 
Αναδείξαμε τα προβλήματα τόσο που έχουν οι πολίτες με τους 
σεισμούς, με τα προβλήματα πώς θα πρέπει να απεμπλακεί 
όλη η ιστορία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή και που δεν 
προχωράνε οι διαδικασίες αποκατάστασης των κτηρίων. Δεν 
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προχωράνε οι διαδικασίες των ετοιμόρροπων, των κόκκινων 
κτηρίων. Θέματα τα οποία μας απασχόλησαν και στις 
Διοικούσες και  οι  μόνιμες επιτροπές, αλλά και η επιτροπή η 
οποία είναι επικεφαλής η Μαρία η Ξυλούρη, η 7μελή επιτροπή 
που έχουμε φτιάξει στο Τεχνικό Επιμελητήριο και μπορούμε, 
και  προσπαθούμε να βρούμε φόρμουλες για να μπορέσουμε 
να κάνουμε ό,τ ι δυνατόν καλύτερο, είτε νομοθετικές ρυθμίσεις 
είτε παρεμβάσεις τις οποίες πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή θα 
σας πω παρακάτω για τις επιστολές οι οποίες βγήκαν από 
όλες αυτές τις συζητήσεις και  με τον κ. Φραγκάκη, αλλά και με 
την επιτροπή και  στη Διοικούσα, οι οποίες δύο παρεμβάσεις 
με δύο επιστολές για αυτά τα κτήρια. Θα σας μιλήσω 
αργότερα. 
 Στη συνέχεια έγινε μια συνάντηση με την 
Αποκεντρωμένη, με την Αποκεντρωμένη Διοίκησης με την Κα 
Κοζυράκη, όπου τέθηκαν τα θέματα της στελέχωσης του 
ΣΥΠΟΘΑ, επίμαχο θέμα σε σχέση με τα υπόλοιπα. Για τους 
δασικούς χάρτες, νομίζω θέματα τα οποία ήτανε επίμαχα, για 
τη στελέχωση των  υπηρεσιών το θέταμε σε όλες τ ις 
συναντήσεις αυτές και ιδιαίτερα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης. 
 Στη συνέχεια έγινε μία συνάντηση στην οποία 
παραστάθηκε ο Πρόεδρος της Διοικούσας στο κυβερνητικό 
κλιμάκιο το οποίο είχε κατέβει αν είχατε ενημερωθεί.  Μια 
συνάντηση η οποία έγινε στο ΑΤΛΑΝΤΙΣ, όπου πέρα των 
Δημάρχων, των Υπουργών που είχαν έρθει, των Γενικών 
Γραμματέων, ήτανε καλεσμένοι Δήμαρχοι, οι  επίμαχοι 
Αρκαλοχωρίου, Αρχανών – Αστερουσίων, αλλά και 
Χερσονήσου αν δεν κάνω λάθος και Βιάννου και πέραν αυτών 
των 4 είχαμε την τιμή να είμαστε κι εμείς ως Τεχνικό 
Επιμελητήριο, αλλά και ο Πρόεδρος του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου. Μας δόθηκε ο λόγος, θέσαμε τους 
προβληματισμούς μας, αναφερθήκαμε στο πως θα πρέπει να 
απεμπλακούν οι  διαδικασίες και μέσα από αυτή την 
παρέμβασή μας νομίζω ότι βγήκανε αρκετά πράγματα και 
βγήκαν και αναδείχθηκαν τα θέματα και όλοι οι 
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προβληματισμοί που σας είχαμε αναφέρει προηγουμένως, που 
σας ανέφερα προηγουμένως. 
 Στη συνέχεια στις 15 Φεβρουαρίου μετά από την 
παρουσίαση της μελέτης ο οποία έγινε στη Διοικούσα από το 
μελετητή, παρουσία του Αντιδημάρχου του κ. Αναστασάκη, 
αλλά και της εισήγησης της μόνιμης επιτροπής 
συγκοινωνιακών έργων του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης με 
επικεφαλής τη Μαρία τη Σίτη, την οποία την ευχαριστώ άλλη 
μια φορά, η οποία συντόνισε όλη την επιτροπή και 
καταφέραμε και βγάλαμε αρκετά πράγματα. Τα οποία σας είπα 
ότι δημοσιοποιήθηκαν στη συνέχεια και καταθέσαμε τους 
προβληματισμούς μας, αλλά και τις ενστάσεις μας όσον αφορά 
τη διαδικασία της σύνταξης της μελέτης, αλλά και το πώς θα 
πρέπει,  ποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνουν, ώστε να 
γίνουν όσο το δυνατόν καλύτερο σε αυτή τη μελέτη. 
 Στη συνέχεια στις 16 Φεβρουαρίου, την επόμενη μέρα, 
έγινε η συνάντηση. Απλά να πω εδώ ότι  όλες αυτές οι 
συναντήσεις είναι υβριδικές οι περισσότερες, πέραν αυτές του 
κ. Αρναουτάκη του Περιφερειάρχη και  στην ΠΕΔ όπου έγιναν 
μόνο δια ζώσης, γιατί έγιναν στα γραφεία τους, οι υπόλοιπες 
γίνονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο μέσω των Βουλευτών είναι 
υβριδικές, δηλαδή γίνονται ταυτόχρονα και δια ζώσης όσοι 
μπορούνε, αλλά και  όσοι άλλοι δεν δύναται να βρίσκονται –τα 
παιδιά τα οποία βρίσκονται στο Λασίθι από τη Διοικούσα- είτε 
κάποια οι οποίοι δεν δύναται να παρουσιαστούνε, γίνεται 
μέσω κάμερας με τηλεδιάσκεψη, όπου μπορούν να κάνουν 
παρεμβάσεις και είναι αρκετά επιτυχείς αυτές οι  συναντήσεις.  
 Στη συνάντηση λοιπόν με τον κ. Ηγουμενίδη τέθηκαν τα 
θέματα των δικαιολογητικών, τότε που ήταν επίμαχο που του 
στείλαμε και τις αντίστοιχες επιστολές για την κατάθεση των 
δικαιολογητικών που έγινε στις 8 Φλεβάρη αν θυμάστε στο 
4178. Παράταση η οποία δόθηκε στη συνέχεια αλλά 
προέκυψαν και αρκετά άλλα θέματα πάλι, βέβαια θα τα πούμε 
στη συνέχεια, είτε το θέμα του ΒΟΑΚ είτε τα θέματα των 
σεισμών ή θέματα τα οποία είναι  επίκαιρα, τα οποία ζητάμε 
από αυτές τ ις συναντήσεις πέρα της γενικότητας των θεμάτων 
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που θέτονται,  ζητάμε και τη στήριξη αλλά και τις επερωτήσεις 
αυτών των…, τη δραστηριοποίηση τέλος πάντων των 
βουλευτών στα θέματα τα οποία τους στέλνουμε με e-mail,  για 
να μπορέσουμε μέσω επερωτήσεων να στηριχθούν στη Βουλή 
των Ελλήνων. Πράγμα το οποίο κάνουνε σύσσωμοι όλοι οι  
βουλευτές, ανεξαρτήτου παρατάξεως και  μάλιστα και  οι  δύο 
προτάσεις που στη συνέχεια καταθέσαμε στις 18 Φεβρουαρίου 
που αφορούσαν τα σεισμόπληκτα κτήρια που σας είπα ότι 
επιστολές οι  οποίες βγήκαν από όλες αυτές τ ις συναντήσεις 
που έγιναν από τη διαπίστωση των προβλημάτων, το οποίο 
υπήρχαν στους σεισμούς με το Αρκαλοχώρι και στο Δήμο 
Μίνωα Πεδιάδος,  αλλά και στο Δήμο Αστερουσίων, Αρχανών 
και  Αστερουσίων. Όπου κάναμε δύο προτάσεις τις οποίες τις 
λάβατε στα e-mail σας και όπου στάλθηκαν με επερωτήσεις 
αντίστοιχες των βουλευτών, βρίσκονται σε εξέλιξη. 
Γνωρίζουμε ότι  βρίσκονται στον κ. Τριαντόπουλο στο γραφείο 
του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, ο οποίος σας είπα 
ότι είχε ενημερωθεί  και προσωπικά από μένα στην ανοιχτή 
συνεδρίαση που είχε γίνει  στο κυβερνητικό κλιμάκιο. Θέματα 
τα οποία τα επεξεργάστηκε η μόνιμη επιτροπή η 7μελής που 
σας είπα προηγουμένως και βγήκαν πραγματικά δύο θέματα, 
δύο παρεμβάσεις μάλλον οι οποίες και ουσιώδεις ήταν και 
ουσιαστικές και ελπίζω να έχουν και αποτέλεσμα το επόμενο 
διάστημα, για να μπορέσουν να απεμπλακούν από τις 
δύσκολες διαδικασίες της ΔΑΕΦ ή της ΤΑΕΦ, που έχει 
συσταθεί  στο Αρκαλοχώρι. 
 Στη συνέχεια έγινε μία συνάντηση με τον βουλευτή του 
ΜΕΡΑ 25 με τον κ. Λογιάδη. Συζητήσαμε στη συνέχεια και 
για…, ο οποίος στη συνέχεια μάλιστα άμεσα έστειλε αυτές τις 
δύο επιστολές με επερώτηση που σας είπα προηγουμένως. 
Συζητήσαμε προφανώς τα προβλήματα που υπάρχουν στο 
οδικό δίκτυο της Κρήτης, για το Βόρειο Οδικό Άξονα το πώς 
πρέπει να εξελιχθεί, του ζητήσαμε κι αυτουνού τη στήριξη του 
στην ημερίδα που ετοιμάζουμε για τον ΒΟΑΚ, όπου θα 
κληθούν βέβαια και όλοι οι βουλευτές και  όλοι οι φορείς. 
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 Συμμετείχα στην ημερίδα για την καινοτομία, αλλά και οι 
φορείς οι  οποίοι το στηρίζουν, όπου έκανα μία πραγματικά 
ουσιαστική παρέμβαση σε αυτό, το οποίο το διοργάνωνε η 
Περιφέρεια Κρήτης. 
 Στη συνέχεια κάναμε μια συνάντηση Δευτέρα 21 
Φεβρουαρίου κάναμε μια συνάντηση με το Χάρη το 
Μαμουλάκη, όπου αναδείξαμε αρκετά θέματα πέραν από τα 
προηγούμενα, αλλά και για την κυκλική οικονομία, αλλά και 
για την αξιοποίηση του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι,  αλλά 
και για τις επιστολές τ ις οποίες είχαμε στείλει,  όπου ο Χάρης 
ο Μαμουλάκης έστειλε και αυτός επερώτηση στη Βουλή αυτές 
τις δύο επιστολές, στον Υπουργό. 
 Στη συνέχεια μετά με απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής, στείλαμε μια –στις 28 Φεβρουαρίου- στείλαμε μία 
επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον κ. 
Κώστα τον Σκρέκα, όπου έπειτα από εισήγηση της Μαρίας της 
Ξυλούρη κάναμε μία παρέμβαση για τα κονδύλια, η οποία 
ήταν αρκετά νομίζω τεκμηριωμένη και τη στείλαμε για τα 
διατιθέμενα κονδύλια, που αφορούσαν την Περιφέρειας 
Κρήτης, γιατί η Κρήτη είναι ρηγμένη, αποδεικνύοντας με 
πληθυσμιακά κριτήρια, αλλά και  ενεργειακά κριτήρια ότι 
έχουμε πάρει χαμηλότερη χρηματοδότηση από άλλες περιοχές 
και ζητούσαμε εντέλει είτε σε οποιαδήποτε αναδιανομή από 
Περιφέρειες στις οποίες θα έχουνε μικρότερες απορροφήσεις,  
όπως γνωρίζουμε από προηγούμενα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ή 
αδιάθετα υπόλοιπα, να διατεθούν στους επιλαχόντες καταρχήν 
για το παρόν πρόγραμμα, που θα υπάρχουν έτσι κι αλλιώς 
λίστα επιλαχόντων σε περιφέρειες που έχει μεγαλύτερη 
ζήτηση. Είτε στο να ληφθεί  τέλος πάντων υπόψη τους στην 
επόμενη κατανομή η οποία στο επόμενο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. 
 Τέλος έγινε μία συνάντηση στη 1η  Μαρτίου, έγινε μία 
συνάντηση γνωριμίας, γνωριμίας, δεν είναι γνωριμίας. Μια 
συνάντηση τέλος πάντων όχι μόνο γνωριμίας, αλλά και 
ουσιώδεις συναντήσεις όλες αυτές, με τον κ. Συντυχάκη, το 
Μανώλη το Συντυχάκη το Βουλευτή του ΚΚΕ. Ουσιαστική 
συζήτηση και εδώ. Συζητήσαμε βέβαια τότε είχε ξεκινήσει και 
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ο πόλεμος, ήταν κι ένα επίμαχο θέμα.  Συζητήσαμε αρκετά 
θέματα πάλι για το Βόρειο Οδικό Άξονα, αλλά και γ ια τις 
επιστολές, τις οποίες βέβαια εκεί δεν είδαμε στην αντίστοιχη 
στήριξη. Νομίζω –τέλος πάντων- δεν έγινε η αντίστοιχη 
στήριξη στη Βουλή, αλλά θεωρώ ότι θα βοηθήσει σε αυτή την 
κατεύθυνση και θα μπορέσουμε να έχουμε μία συνεργασία και 
με τον κ. Συντυχάκη. Μιλήσαμε για τους δασικούς χάρτες, για 
τα προβλήματα, για το Κτηματολόγιο και για τα προβλήματα 
τα οποία υπάρχουν. 
 Σε όλες αυτές τις συναντήσεις ουσιώδεις αλλά και 
πραγματικά με αποτελέσματα νομίζω ότι το Τεχνικό 
Επιμελητήριο δια των φορέων και στα πλαίσια της 
εξωστρέφειας που πιστεύω να έχουμε παρά τις δύσκολες 
συνθήκες οι οποίες υπάρχουν και  αυτές οι συναντήσεις 
αντιλαμβάνεστε ότι είναι  αρκετά δύσκολες, αλλά και το 
πρόγραμμα όλων αυτών είναι βαρύ, αλλά νομίζω και μας 
ακούν και τους ακούμε και περιμένουμε αποτελέσματα από 
αυτά. 
 Εδώ κλείνω και έχω, δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάποια 
πράγματα. 
 Αυτά από μένα προς το παρόν, σας ευχαριστώ πολύ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ωραία, ευχαριστούμε τον 
Πρόεδρο, παρακαλώ αν έχει κάποιος από τη Διοικούσα να 
προσθέσει κάτι,  αν ξέχασε κάτι ο Πρόεδρος ή να έχει κάποια 
παρατήρηση να προσθέσει πάνω σε αυτά που είπε. Και 
ταυτόχρονα περνάμε, κρατάμε και κατάλογο ερωτήσεων. 
Όποιος θέλει να υποβάλλει ερώτηση προς τη Διοικούσα 
Επιτροπή μπορεί να σηκώσει χεράκι και να προετοιμάζεται.   
 Υπάρχει κάποιος που θέλει να προσθέσει κάτι ;  
 Η Ειρήνη η Βρέντζου έχει ζητήσει το λόγο. Υπάρχει 
κάποιος άλλος; 
 Ωραία, ο λόγος είναι  δικός σου, σε ακούμε.  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Ναι, καλησπέρα ξανά και από αυτή την 
Αντιπροσωπεία. 
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 Εγώ θα τοποθετηθώ, στην ουσία δεν είναι 
συμπληρωματικά, είναι δική μας η τοποθέτηση στην 8η  
συνεδρίαση, της ΑΜΑΚ λοιπόν στην Αντιπροσωπεία αυτή.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ειρήνη με συγχωρείς θα 
πρέπει να ξαναξεκινήσεις γιατί  δεν ακουγόσουνα. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Ναι,  εγώ λοιπόν θα πω κάποια πράγματα  πολύ 
σύντομα σεβόμενη και το χρόνο και τη διαδικασία αλλά που 
θέλω να τα πω σε σχέση με την…, εκπροσωπώντας την ΑΜΑΚ 
σε σχέση με την πορεία μέχρι τώρα και τα γεγονότα που 
συμβαίνουν. 
 Σαφώς ζούμε πολύ ιδιαίτερες καταστάσεις,  
κουβεντιάσαμε και πριν στην αρχή σε σχέση με τον πόλεμο 
πραγματικά που βιώνει αυτή τη στιγμή εδώ δίπλα μας που 
γίνεται και  που είναι πολύ σημαντικό και  που θα έχει ολέθριες 
συνέπειες σε όλη την ανθρωπότητα και που έχουμε εμπλακεί 
και  ως χώρα δυστυχώς με εξοπλισμό που έχουμε στείλει και  
με τέλος πάντων κατά τη δικιά μας τουλάχιστον την εκτίμηση 
μ’ ένα τρόπο που δεν είναι όρθος. Και αυτό ταυτόχρονα 
φυσικά πέρα από τ ις ανθρώπινες ζωές και όλο αυτόν τον 
πόλεμο συμφερόντων που γίνεται,  θα έχει τ ις συνέπειες και 
οικονομικά, σε μια κατάσταση που ζούμε αυτή τη στιγμή 
ακρίβειας απίστευτης. Ήδη δηλαδή οι μισθοί έχουν πέσει, η 
αγοραστική τους δύναμη και αξία έχει πέσει πάρα πολύ. 
Δηλαδή είναι πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες και σε 
όλες αυτές τις δύσκολες συνθήκες έχουμε και την πολιτική 
που εφαρμόζεται  και  τους νόμ9ους και που κάθε μέρα 
έρχονται και που δεν ξέρουμε από πού μας έρχονται. Σε κάθε 
νομοσχέδιο ψηφίζονται και 150.000 διατάξεις. 
 Είναι μια δύσκολη καθημερινότητα πραγματικά, μέσα 
λοιπόν σε αυτό προσπαθούμε να δούμε και τι  γίνεται και μέσα 
από το Τεχνικό Επιμελητήριο.  Εμείς αναρτήσαμε στην 
ιστοσελίδα μας για τον πόλεμο μια ανακοίνωση όχι άλλος 
πόλεμος πρέπει να υπάρχει, γιατί πραγματικά δεν είναι ο 
μόνος. Και παράλληλα τώρα να πω για τη λειτουργία της 
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εντάξει, της Αντιπροσωπείας τι να πούμε; Από την 
προηγούμενη Αντιπροσωπεία μέχρι τώρα έχουμε την αλλαγή 
σκυτάλης. Ελπίζω να είναι εποικοδομητική και να δώσει 
πράγματα το επόμενο διάστημα. 
 Για τη μεν Διοικούσα συνεχίζεται το μπαράζ των 
συναντήσεων, δεν θα πω αναλυτικά γιατί  τα είπαμε και  στην 
προηγούμενη, ισχύουνε, με πολλούς, με βουλευτές, με, με, με. 
Εντάξει το αναπτύσσουμε γενικά θέματα χωρίς όμως να είναι 
πολύ στοχοποιημένα και έτσι με πολύ συγκεκριμένες 
προτάσεις για το τι θα μπορούσε άμεσα να γίνει. Είναι δηλαδή 
λίγο πώς να το πω; Έτσι εθιμοτυπικές περισσότερο παρά με 
κάποια συγκεκριμένα αιτήματα και  κάτι  που θα μπορούσαμε 
να ζητήσουμε άμεσα να συμβεί.  
 Σε σχέση με τα  θέματα που βάλαμε εμείς, βάλαμε και 
την παράταση των δικαιολογητικών και της ταυτότητας 
κτηρίου και για το ΥΠΕΔ για τη διεκδίκηση της 
χρηματοδότησης. Προσπαθούμε γενικώς να εισάγουμε 
διάφορα ζητήματα που ενδεχομένως να βοηθήσουν στην 
καθημερινότητα των μηχανικών, αλλά και των ανθρώπων. Και 
για τη συλλογική προμήθεια του προτύπου ΕΛΟΤ
 αντιπροτείναμε και ψηφίστηκε να δοθεί δωρεάν.  
 Τώρα εδώ να πω για την Νομαρχιακή Επιτροπή 
Λασιθίου, ότι πραγματικά δεν λειτουργεί . Πρέπει να το πούμε 
αυτό. Είχαμε και την εκλογή στην προηγούμενη συνεδρίαση 
του παραιτηθέντος του νέου μέλους που είχανε και 
γραμματέα, δεν έχει γίνει συγκρότηση.  
 Σε σχέση τώρα με τα…, ταυτόχρονα με όλη αυτή την 
κρίση περνούν διάφορα νομοθετήματα. Χθες, προχθές έληξε η 
διαβούλευση για τους οικισμούς με ένα σωρό διατάξεις κι όχι 
μόνο. Με τα δάση που αλλάζουν χέρια, χιλιάδες διατάξεις που 
πραγματικά εγώ δεν μπορούσα να τις διαβάσω όλες. Μεταξύ 
άλλων είχαμε και τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες. Εμείς 
εκδώσαμε ένα…, συμμετείχαμε στη διαβούλευση και 
εκδώσαμε και δελτίο τύπου με τις παρατηρήσεις μας. 
Πραγματικά είναι  πολύ σημαντικές και θα το δούμε μπροστά 
μας άμα καταλήξουμε έτσι .  
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 Και σε σχέση με τους οικισμούς πραγματικά δεν ξέρω. 
Δεν μπορώ να πω ότι έχω εικόνα γιατί  ε ίναι αμέτρητα τα 
νομοθετήματα και  δυστυχώς μετά από τα μνημόνια 
ακολουθείται αυτός ο τρόπος, που για να διαβάσει  κανείς ένα 
νομοθέτημα θέλει  πραγματικά πάρα πολύ κόπο. Δηλαδή σε 
ένα νομοθέτημα του Υπουργείου Εσωτερικών να βάζουμε 
εκατόν πενήντα χ ιλιάδες διατάξεις και μάλιστα με τη μορφή η 
τάδε παράγραφος της τάδε παραγράφου αντ ικαθιστά την τάδε 
παράγραφο της τάδε παραγράφου, αυτό μόνο διαβούλευση 
και  διαφάνεια δεν είναι.  Όπου μετά στην πορεία ερχόμαστε να 
τα αντιμετωπίσουμε. 
 Και θέλω να πω επειδή, κλείνοντας, δεν ε ίχα σκοπό αλλά 
επειδή έγινε μία συζήτηση σε σχέση με τις υπηρεσίες και  με το 
(δεν αποδίδεται καθαρά)…, τότε ένας μετέχει και να βοηθήσει 
τέλος πάντων αυτή την αποχή για να μπορέσουν να 
προσληφθούνε άτομα στις ΥΔΟΜ κι όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή 
γίνεται με αιχμή της ΥΔΟΜ αλλά το πρόβλημα είναι ευρύτερο 
δυστυχώς. Όντως υπάρχει αυτή η υποβάθμιση απίστευτη στις 
δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες, αυτό είναι  το ένα κομμάτι που 
είναι  καλό να βοηθήσει αν μπορούν να υπάρξουν είτε 
ανακατατάξεις είτε προσλήψεις, να ζητήσουν προσλήψεις, να 
διεκδικηθούν προσλήψεις, διότι η λογική είναι όχι, να βάζουμε 
με διάφορες μορφές, με τελείες με, με, πάντως όχι μόνιμο 
προσωπικό. Και αυτό φαίνεται πια και το πληρώνουμε όλοι.  
 Και το άλλο είναι ότι είναι καλό να υπάρχει μια 
συνεργασία και μια συνεννόηση –το ‘χω ξαναπεί- δεν είμαστε 
αντίπαλοι, είμαστε συνάδελφοι και καλό είναι να το νοιώθουμε 
αυτό από όποια θέση κι αν είμαστε. Και ακόμα αν κάποιος 
συνάδελφος έρθει στο δημόσιο και δεν εξυπηρετηθεί άμεσα, 
εάν καταλάβει ότι πραγματικά δεν μπορούσε να γίνει κάτι 
άλλο, θα το δεχθεί.  Αν όμως οι συνθήκες είναι  τέτοιες που 
αντιλαμβάνεται ότι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, εκεί 
υπάρχει θέμα. Και θα πρέπει όλοι  να βοηθήσουμε στην 
κατεύθυνση αυτή. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα, τεράστιο ζήτημα, 
δηλαδή με πολλές υπηρεσίες και με τη δικιά μας υπηρεσία και 
με της ΥΔΟΜ και με πάρα πολλές και νομίζω ότι πρέπει να 
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σκύψουμε και να κάνουμε κουβέντα πάνω σε αυτό σε 
επόμενες ενδεχομένως συνεδριάσεις. Πιο συγκεκριμένα 
δηλαδή και να μπουν συγκεκριμένα τα προβλήματα, το να τα 
κρύβουμε κάτω από το χαλί  δεν βοηθάει κανέναν, βοηθάει 
μόνο τη διοίκηση την πολιτ ική που κάθε μέρα υποβαθμίζει το 
δημόσιο και σε μια προσπάθεια να το ιδιωτικοποιήσει πλήρως 
είτε είναι αυτό υγεία είτε είναι πολεοδομία είτε είναι  έργα είτε 
είναι οτιδήποτε. 
 Αυτά, θα το στείλω μάλιστα, την τοποθέτησή μας αυτή να 
μπει και στα πρακτικά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ευχαριστούμε τη συνάδελφο 
Ειρήνη Βρέντζου. 
   

ΘΕΜΑ 3ο  
 

Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Περνάμε στο στάδιο των 
ερωτήσεων. 
 Έχει υποβάλει αίτημα για να κάνει  ερώτηση ο Γιάννης ο 
Σχινάς και μετά έχω υποβάλλει αίτημα κι εγώ. 
 Παρακαλώ το Γιάννη το Σχινά να πάρει το λόγο. 
 
ΣΧΙΝΑΣ: Καλησπέρα, μισό λεπτό να λύσουμε τα τεχνικά 
προβλήματα.  
 Η ερώτηση αφορά ένα έγγραφο που είχαμε ζητήσει να 
σταλεί ως Μόνιμη Επιτροπή Μεταφορών του Τμήματος, είχαμε 
ζητήσει να σταλεί ένα έγγραφο στο Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη και στη Διεύθυνση της Αστυνομίας, στη διοίκηση της 
Αστυνομίας και συζητήθηκε το θέμα σε κάποια Διοικούσα 
Επιτροπή, νομίζω δύο Διοικούσες πριν. Τη τύχη θέλω να 
δούμε, εάν προχώρησε ή όχι για να ενημερώσουμε και  τα μέλη 
της επιτροπής, γιατί έχουμε συνεδρίαση την άλλη βδομάδα. 
 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ευχαριστούμε το συνάδελφο 
το Γιάννη το Σχινά. 
 Και θα ήθελα κι εγώ να κάνω μία ερώτηση, δύο 
ερωτήσεις μάλλον.  
 Καταρχήν για την πλατφόρμα που λάβαμε προσφάτως 
από το ΤΕΕ για υποβολή ερωτήσεων στη ΔΑΕΦΧ, αν έχουμε 
κάποια εικόνα τι ερωτήσεις έχουν υποβληθεί και ακριβώς δεν 
έχω καταλάβει τη διαδικασία, είναι ακόμα ανοιχτή; Δηλαδή 
αυτό θα γίνει ένα πακέτο και θα σταλεί στη ΔΑΕΦΚ και μετά 
θα μας κοινοποιηθούν σε όλους οι απαντήσεις; Δεν έχω 
καταλάβει το μηχανισμό που έχει προετοιμαστεί γι ’  αυτή τη 
σημαντική πληροφορία. 
 Και επίσης δεν έχω ακούσει, συγγνώμη εάν έχει ειπωθεί 
σε προηγούμενη ενημέρωση της Διοικούσας, για το 
Τρανταλίδιο, δηλαδή αν έχει γίνει κάποια ενημέρωση από τη 
Διοικούσα για την υπόθεση για το κτήριο αυτό στο κέντρο του 
Ηρακλείου, τι  έχει γίνει. Ήθελα να παρακαλέσω τη Διοικούσα 
εάν υπάρχει  κάποιο έτσι  σύντομο ιστορικό να μας 
πλμαςφορήσει.  
 Επίσης να πω και περαστικά στο Γιάννη τον Ατσαλή που 
περνάει δύσκολα, έμαθα ότι έχει κορωνοϊό και ε ίναι  σε πολύ 
άσχημη κατάσταση, όπως και στο Νίκο τον Ανδρουλάκη  
περαστικά. 
  Εκ μέρους της Διοικούσας το λόγο θα τον πάρει ο 
Πρόεδρος φαντάζομαι στην αρχή. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Ναι,  ναι  βεβαίως. 
 Καταρχήν λίγο να σου απαντήσω, δεν θυμάμαι ποια 
επιστολή λέει ο Γιάννης ο Σχινάς. Γιάννη αν μπορείς θύμισε 
μου ποια επιστολή λες γιατί τις έχουμε στείλει  όλες τις 
επιστολές που περάσανε από τη Διοικούσα. 
 
ΣΧΙΝΑΣ:   Αυτή που αφορούσε το Παρατηρητήριο Οδικής 
Ασφάλειας. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Στάλθηκε αυτή η επιστολή, έχει 
σταλεί  για τη συνάντηση; Δεν θυμάμαι τι  αφορούσε, πάντως 
έχει σταλεί η επιστολή, νομίζω ότι  έχει σταλεί η επιστολή. Θα 
το δω, δεν είμαι σίγουρος 100%, αλλά θυμάμαι ότι είχε βγει 
για να γίνει μια επιστολή που αφορούσε για να γίνει στο 
Υπουργείο έτσι δεν είναι; Έφυγε μαζί με την επιστολή που 
είχατε στείλει για το ΒΟΑΚ, για να γίνει η συνάντηση με τον 
Υπουργό, να τους ενημερώσουμε για τη συνάντηση που θα 
γίνει στη Σητεία. Αλλά θα το δω και θα σου απαντήσω, δεν το 
έχω τώρα αυτή τη στιγμή στα χέρια μου μπροστά αν την 
έχουμε στείλει, αυτή τη συγκεκριμένη που λες, αλλά νομίζω 
φύγανε μαζί και οι δύο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Πρόεδρε με συγχωρείς, επί 
της διαδικασίας επειδή είχε σηκώσει το χέρι της η Μαρί η 
Σίτη… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :   Α, έχει ερώτηση; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Και μήπως είναι 
διευκρινιστική και  βοηθάει τη συζήτηση η παρατήρησή της, να 
της δώσουμε το λόγο για την επιστολή μήπως μπορεί να 
βοηθήσει;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Ναι,  ναι . 
 
ΣΙΤΗ :  Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. 
 Βασικά το κατέβασα μετά το χέρι γιατί άκουσα την 
απάντηση, απλά αυτό να υπενθυμίσουμε ότι είναι  δύο οι  
επιστολές. Η μία αφορά στη συνάντηση για την εκδήλωση για 
το ΒΟΑΚ στη Σητεία. Και η άλλη αφορά στο Παρατηρητήριο 
Οδικής Ασφάλειας προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
και την ΕΛΑΣ. Είναι δύο οι επιστολές, απλά επειδή έχουμε 
όντως όπως είπε ο κ. Σχινάς έχουμε την επόμενη βδομάδα τη 
συζήτηση με τη μόνιμη επιτροπή έχουμε την επόμενη 



 Συνεδρίαση 8η              9η ς   Μαρτίου  2022                     σελίδα   26  

 

συνάντηση δηλαδή, την επόμενη συνεδρίαση, να ξέρουμε τι να 
τους πούμε και να ξέρουμε τ ι  δουλεύουμε στη συνέχεια. 
 Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Ευχαριστούμε Μαρία. 
 Πρόεδρε έχεις το λόγο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :   Νομίζω ότι έδωσα την 
απάντηση, ΟΚ εντάξει.  
 Όσον αφορά τη δεύτερη τώρα δεν μπορώ να σας 
απαντήσω αυτή τη στιγμή, θα σας πω αύριο το πρωί, αλλά 
νομίζω στάλθηκαν μαζί και οι  δύο. Σίγουρα έφυγε η μία, 
σίγουρα έχει φύγει.  
 Τώρα, έχει σηκώσει ο Καραλάκης ο Μάνος Πρόεδρε, δεν 
μπορώ… 
 
ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ : Ναι θέλω να κάνω μία ερώτηση στη Διοικούσα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μάνο με συγχωρείς, με το 
Μάνο, καταρχήν το λόγο θα τον δίνει ο Πρόεδρος, παρακαλώ 
όποιος είναι…, γιατί ο κατάλογος των ερωτήσεων έχει κλείσει,  
η Μαρία μπήκε απλά για να βοηθήσει τη συζήτηση.  
 Μάνο θα μπεις στον κατάλογο αλλά να μην διακόπτουμε 
τον Πρόεδρο συνέχεια, να κλείσει  τις ερωτήσεις και  μετά αν 
δεν σε έχει καλύψει να υποβάλεις την ερώτηση, εντάξει Μάνο. 
 
ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ : Ναι επειδή δεν με έχει καλύψει,  γι ’  αυτό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ωραία, να ολοκληρώσω τις 
ερωτήσεις οι οποίες έχουν τεθεί μέχρι τώρα Πρόεδρε. 
 Ωραία, για τις δύο ερωτήσεις… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Σε ακούμε Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ναι, ναι για τ ις δύο ερωτήσεις 
που έκανες. Όσον αφορά την πλατφόρμα των ερωτήσεων που 
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έχουμε ζητήσει έχουνε ομαδοποιηθεί, υπάρχει μια πληθώρα, 
δεν έχω ακριβώς το…, το διαχειρίζεται  ο Μανώλης την 
πλατφόρμα το πόσες έχουν μαζευτεί. Ο στόχος πάντως σε 
κάθε περίπτωση είναι και η συνεννόηση που έχουμε κάνει με 
κριτήρια Κανέλου, όχι Κανέλου, με την Κα Κλεάνθη συγγνώμη, 
η οποία είναι επικεφαλής της ΔΑΕΦΚ ώστε να διοργανώσουμε 
αυτό το σεμινάριο, το οποίο στα πλαίσια όπως αυτό το οποίο 
είχε γίνει το πρώτο που είχαμε κάνει τότε λίγο μετά το σεισμό 
στις 27 Σεπτεμβρίου. Να διοργανώσουμε εκ νέου ένα νέο 
σεμινάριο το οποίο όμως θα είναι πιο στοχευμένο, όσον 
αφορά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν για τη σύνταξη των 
φακέλων και την όλη διαδικασία που σας ανέφερα 
προηγουμένως, στα πλαίσια αυτού έχουμε στείλει και την 
απλοποίηση των διαδικασιών με τις δύο επιστολές. 
Ευελπιστούμε ότι μετά την ολοκλήρωση και  την επεξεργασία 
θα στείλουμε αυτά τα ερωτήματα στη ΔΑΕΦΚ, η οποία θα τα 
επεξεργαστεί και θα τα ομαδοποιήσει. Θα οργανώσουμε αυτή 
την ημερίδα η οποία θα είναι ε ισηγητές από τη ΔΑΕΦΚ, αλλά 
μια μικρότερη σε σχέση με την προηγούμενη που αν θυμάστε 
την είχατε δει,  όσοι την είχαν παρακολουθήσει,  αλλά στη 
συνέχεια θα γίνει και μια ευρύτερη συζήτηση όπου θα 
κατατεθούν και ερωτήματα πλέον αυτών, τα οποία δεν 
καλύφθηκαν στην ημερίδα αυτή την οποία θα γίνει.  
 Το άλλο ερώτημα το οποίο έκανες Μιχάλη ήτανε, 
αφορούσε θύμισε μου. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Αφορούσε αυτή τη μεταλλική 
κατασκευή που… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :   Α για το Τρανταλίδιο ναι . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ναι,  ναι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :   Η Διοικούσα Επιτροπή πριν από 
αρκετές Διοικούσες, με εισήγηση του Σωμαρά του Μανώλη και 
του Φωτεινάκη του Βαγγέλη αν δεν κάνω λάθος, τους δύο 
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συναδέλφους, έγινε μία εισήγηση στη Διοικούσα Επιτροπή, 
πήραμε απόφαση πριν τα Χριστούγεννα είχε γίνει αυτό, όπου 
είχαν τοποθετηθεί μόνο οι  δύο…, μόνο τα θεμέλια. Σήμερα 
όπως γνωρίζετε έχει τοποθετηθεί και η μεταλλική κατασκευή. 
  
 Στείλαμε μία επιστολή στην οποία θέταμε και τους 
προβληματισμούς για τη μελέτη αυτή καθ’ αυτή, η οποία 
χρησιμοποιήθηκε, αλλά και για τις άδειες οι οποίες πάρθηκαν. 
Στείλαμε μία επιστολή στο πολεοδομικό, στο Δήμο Ηρακλείου, 
στο Δήμαρχο και στους αντίστοιχους Αντιδημάρχους και στον 
κ. Αναστασάκη, αλλά και στον κ. Καραντινό. Δυστυχώς δεν 
έχουμε πάρει απάντηση μέχρι σήμερα όσον αφορά τις 
διαδικασίες ή οτιδήποτε άλλο αφορούσε τα ερωτήματα τα 
οποία είχαμε βάλει μέσα. 
 Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε, άλλη 
παρέμβαση πέραν αυτήν δεν έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. 
Θεωρώ ότι αν και εφόσον έρθει ξανά το θέμα ή αν δούμε ότι 
ακόμα δεν μας έχουν απαντήσει μετά από δύο  μήνες που 
έχουμε στείλει την επιστολή, νομίζω ότι ίσως χρειαστεί να 
γίνει μια εκ νέου παρέμβαση για το θέμα. 
 Σας ευχαριστώ. 
 Μιχάλη δεν ακούγεσαι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο κατάλογος των ερωτήσεων 
έχει κλείσει,  παρόλα αυτά είχε υποβάλει αίτημα για να 
υποβάλει ερώτηση και μόνο ερώτηση ο Μανώλης ο Καραλάκης 
και  η Μαρία η Ξυλούρη. 
 Αυτό που είπα πριν και δεν ακούστηκε, είναι Πρόεδρε ότι 
τα δεδομένα έχουν αλλάξει,  δεν είναι όπως ήταν τότε. Θα το 
πω και στην τοποθέτησή μου, τώρα πλέον έχει ολοκληρωθεί 
αυτή τη κατασκευή και είναι κάτι ακόμα μεγαλύτερο από αυτό 
που φανταζόμασταν που τότε ας πούμε γινότανε συζήτηση, 
αλλά θα το πω στην τοποθέτησή μου μετά. 
 Ευχαριστώ για την ενημέρωση. 
 Έχει το λόγο ο Μάνος ο Καραλάκης και μετά η Μαρία η 
Ξυλούρη και τέλος. 
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ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ : Ναι, η ερώτηση μου αφοράει ένα θέμα που είχε 
μπει στην προηγούμενη Διοικούσα και αφορούσε ομαδική 
αγορά ή πρόσκληση ενδιαφέροντος για χαμηλότερες τιμές για 
αγορά του προτύπου ΕΛΟΤ 63-64, το οποίο θεωρώ ότι σαν 
Πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 
Ανατολικής Κρήτης, ότ ι θα ήτανε πάρα πολύ βοηθητικό για 
όλους τους Μηχανολόγους Ηλεκτρολόγους και απορρίφθηκε. 
Και ήθελα να μάθω το λόγο. 
 Εμείς ούτως ή άλλως σαν Σύλλογος θα προσπαθήσουμε 
να κάνουμε μία αντίστοιχη διερεύνηση στον ΕΛΟΤ 
προκειμένου να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία, αλλά 
θεωρώ ότι  θα ήτανε πολύ πιο βολικό να γινόντανε μέσω του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε Μάνο και να 
κάνει  την ερώτηση και η Μαρία η Ξυλούρη, ώστε να απαντήσει 
μετά συνολικά ο Πρόεδρος. 
 Μαρία έχεις το λόγο. Μαρία μας ακούς; 
 Πάμε στις τοποθετήσεις, α συγγνώμη ναι, την απάντηση 
για το Μάνο τον Καραλάκη θα τη δώσει ο Πρόεδρος 
φαντάζομαι;   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :   Ναι, ναι, βέβαια. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Συγγνώμη, συγγνώμη  
Πρόεδρε ναι  έχεις το λόγο, συγγνώμη. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Ναι ωραία. 
 Όσον αφορά λοιπόν το θέμα που έβαλε ο Καραλάκης, 
όπως θυμάσαι την εισήγηση την έκανε ο Τσεκούρας ο Άρης 
από το open tee. Δυστυχώς δεν πέρασε το θέμα, δεν ξέρω αν 
έχει σημασία να πω ποιοι ψήφισαν και ποιοι  δεν ψήφισαν 
υπέρ. Δυστυχώς δεν πέρασε το θέμα από τη Διοικούσα, 
θεωρήθηκε ότι  για διάφορους λόγους δεν μπορούσε…, 
κάποιες παρατάξεις δεν το θεωρήσανε ότι θα έπρεπε να γίνει .  
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 Δεν μπορώ να πω κάτι,  εγώ προσωπικά ήμουνα υπέρ, 
μια και το έκανε και η παράταξή μας. Από εκεί και πέρα 
δυστυχώς δεν ψηφίστηκε, δεν έχω να πω κάτι άλλο. 
 Ευχαριστώ. 
 Η Μαρία τελικά δεν θα κάνει εισήγηση ε; Εύχομαι 
πάντως Μανώλη με κάποια άλλη διαδικασία να τα καταφέρετε 
γιατί θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, οι πρωτοβουλίες να 
χαμηλώνουνε το κόστος κάποιων θεμάτων, εργαλείων, τα 
οποία δυστυχώς δεν διαθέτει η πολιτεία κι αυτό είναι 
δυστυχώς δεδομένο στην παρούσα φάση τέλος πάντων. Και 
επειδή είναι επιτακτική η ανάγκη, γ ι’  αυτό και εμείς το κάναμε 
και  ως εισήγηση στη Διοικούσα. Δυστυχώς δεν πέρασε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Πρόεδρε ευχαριστούμε, θα 
περάσουμε στο στάδιο των τοποθετήσεων, ακόμα και ερώτηση 
να θέλει να κάνει ο Κώστας ο Μπάκιντας… 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Να συμπληρώσω θέλω την απάντηση του 
Προέδρου σαν μέλος της Διοικούσας. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι σωστά, οπότε όποιες 
θέλει να συμπληρώσει τις απαντήσεις του Προέδρου, Αντώνη 
κι εσύ να συμπληρώσεις θέλεις ή θέλεις τοποθέτηση; Αντώνη 
θέλεις εσύ τοποθέτηση; 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ :   Να συμπληρώσω, να συμπληρώσω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία, πάμε και η Μαρία η 
Ξυλούρη θέλει να συμπληρώσει κάτι  για το ερωτηματολόγιο 
είναι για το σεισμόπληκτο, οπότε έχει το λόγο ο Κώστας ο 
Μπάκιντας και ακολουθεί μετά η Μαρία η Ξυλούρη αν είναι 
δυνατόν να…, γιατί δεν μπορούσε προηγουμένως να μιλήσει 
και στη συνέχεια μετά ο Αντώνης ο Μαυρογιάννης και πάμε 
στις τοποθετήσεις μετά. 
 Κώστα έχεις το λόγο. 
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Ωραία, εγώ απλά να διευκρινίσω για το 
τελευταίο. Νομίζω ότι  ήτανε τουλάχιστον ελλιπής η απάντηση 
του Προέδρου. 
 Για το θέμα που έβαλε ο συνάδελφος ο Καραλάκης η 
παράταξή μας κατέθεσε μία άλλη πρόταση, αντιπρόταση η 
οποία  υπερψηφίστηκε και η οποία ήταν όχι απλά να 
διεκδικήσουμε να μειωθεί το κόστος γι ’  αυτά τα πρότυπα, 
αλλά να μηδενιστεί. Εμείς ζητήσαμε λοιπόν να παρέμβουμε 
και το αποφάσισε η Διοικούσα, να παρέμβει η Διοικούσα και 
το Κεντρικό ΤΕΕ και το Υπουργείο και αυτά τα πρότυπα να 
είναι δωρεάν για τους συναδέλφους διότι είναι υποχρεωτικής 
εφαρμογής. Ό,τ ι είναι υποχρεωτικής εφαρμογής δεν θα 
έπρεπε οι συνάδελφοι να το πληρώνουν. Δηλαδή είναι πιο 
προωθημένη η πρόταση.  
 Φυσικά συμφωνούμε ότι το κόστος είναι  μεγάλο κτλ και 
είπαμε να προσπαθήσουμε αυτό το πράγμα, όχι ότι 
καταψηφίσαμε την πρόταση για να μειωθεί αυτό το κόστος 
έτσι;  
 Αυτή ήταν η αντιπρόταση που πέρασε από τη Διοικούσα, 
πιο προωθημένη δηλαδή. 
 Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Έχουμε θέμα, η Μαρία η 
Ξυλούρη βγήκε και προσπαθεί  να ξαναμπεί.  
 Θα πάρει το λόγο ο Αντώνης ο Μαυρογιάννης και ελπίζω 
η Μαρία να λύσει το πρόβλημα εντωμεταξύ. 
 Αντώνη έχεις το λόγο. 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ :   Ναι,  καταρχήν θα ήθελα να πω ότι ο 
Πρόεδρος να μάθει να υπερασπίζεται τ ις αποφάσεις της 
Διοικούσας έτσι;  Ένα είναι αυτό. 
 Δεύτερον, δεν ήταν, ε ίναι πολύ άκαιρο να λέμε τώρα έτσι 
μια ωραία τέτοια ότι τάχα την καταψήφισαν κάτι το ωραίο και 
δεν είπαν τ ίποτα. Ο Κώστας με κάλυψε ωστόσο σε αυτό κι 
εγώ θέλω να συμπληρώσω ότι  περιμένω τις πρωτοβουλίες του 
Προέδρου και της ηγεσίας τώρα του Τεχνικού Επιμελητηρίου,  
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πώς από εδώ και  πέρα θα κινηθεί για να μπορέσουν αυτά τα 
πρότυπα να τα έχουν οι συνάδελφοι,  πώς θα τα διεκδικήσει 
και  εδώ θα φανούμε συνάδελφοι τι  είμαστε ο καθένας. Τι 
κάνουμε από εδώ και πέρα να διεκδικήσουμε αυτά τα 
πρότυπα, δεν (πρόβλημα ήχου) είναι πάρα πολλά για πολλούς 
συναδέλφους. 
 Αυτό ήθελα να πω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστώ τον Αντώνη το 
Μαυρογιάννη και πάμε στις τοποθετήσεις.  
 Έχω ζητήσει  το λόγο εγώ, θέλει  κάποιος άλλος να κάνει 
τοποθέτηση από τ ις παρατάξεις; Ωραία όση ώρα μιλάω είναι 
ανοιχτός ο κατάλογος, έχει ζητήσει  το λόγο μόνο ο Μανώλης ο 
Καραλάκης μέχρι στιγμής. 
 Συνάδελφοι καταρχήν για το Τρανταλίδιο ήθελα να πω 
ότι η εικόνα που είχα κι εγώ πριν τα Χριστούγεννα ναι με 
προβλημάτιζε, ναι φαινόταν ότι θα είναι κάτι που δεν θα είναι 
οπτικά όμορφο ή θα έχει πρόβλημα, τουλάχιστον για την 
εμφάνιση ας πούμε του πεζόδρομου, ενός πολύ όμορφου 
πεζόδρομου. Κανένας όμως δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό 
το πράγμα που βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή τα δεδομένα έχουν 
αλλάξει και ίσως θα πρέπει να το ξαναδείτε στη διοικούσα και 
πόσο μάλλον από τη στιγμή που δεν έχουν απαντήσει 
Πρόεδρε και ίσως και θα πρέπει  να έρθει και σαν εισήγηση 
της Διοικούσας στην Αντιπροσωπεία, αν συνεχιστεί να μην 
απαντάνε. Πρέπει να απαντήσουνε να δούμε δηλαδή τ ι είχε 
στο μυαλό του ο ποιητής; 
 Τώρα, για τα πρότυπα. Για τα πρότυπα θέλω να πω ότι 
πραγματικά το κόστος είναι τεράστιο, εγώ το βλέπω τώρα και 
με τη συζήτηση που γίνεται με τα σεισμόπληκτα, επειδή είναι 
απαραίτητο να έχεις ευρωκώδικα για παράδειγμα το μέρος 8.3 
του ευρωκώδικα που είναι  για τα υφιστάμενα, για τον έλεγχο 
των υφισταμένων και  για τις επισκευές για τ ις ενισχύσεις, τα 
κόστη είναι τεράστια. Οι ευρωκώδικες έχουν αλλάξει  οι τ ιμές 
τους κι  έχουνε αλλάξει και  οι προδιαγραφές τους τα τελευταία 
χρόνια, με αποτέλεσμα να έχει κάποιος μία έκδοση και να έχει 
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κάποιος άλλος μία άλλη έκδοση και να μην μπορούν να 
συνεννοηθούν, γιατί έχει γίνει κάποια αλλαγή ενδιάμεσα. Ή θα 
πρέπει να είναι το κόστος πάρα πολύ χαμηλό ή θα πρέπει με 
κάποιο τρόπο να υπάρχουν τρόποι να μπορούν να τους 
προμηθευτούν οι μελετητές.  

Το κόστος είναι υπερβολικό, αν βάλεις και τα 
προγράμματα κι όλα αυτά πλέον δηλαδή μιλάμε για ένα 
φοβερό κόστος γ ια να διατηρήσεις ένα γραφείο ενεργό. 

Αυτά είχα να πω, τώρα με σειρά προτεραιότητας δεν είδα 
πως έχουν σηκωθεί τα χέρια. Θα ξεκινήσουμε όμως με τη 
Μαρία τη Ξυλούρη που είχε ζητήσει προηγουμένως το λόγο 
και δεν της τον δώσαμε λόγω τεχνικού προβλήματα και 
συνεχίζουμε με το Μάνο τον Καραλάκη και βλέπουμε τους 
υπόλοιπους στη σειρά. 

Ευχαριστώ. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗ : Όταν μου δώσατε το λόγο απλά είχα εγώ το 
τεχνικό πρόβλημα και ελπίζω τώρα να με ακούτε. Με ακούτε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Σε ακούμε Μαρία, σε ακούμε. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗ :  Ωραία, ωραία. 
 Απλά μια μικρή συμπλήρωση ήθελα να κάνω σε αυτά 
που ειπώθηκαν από τον Πρόεδρο σε σχέση με το 
ερωτηματολόγιο που στείλαμε. 
 Ήτανε ένα θέμα που η επιτροπή το επεξεργάστηκε και 
θεωρούμε ότι είναι πολύ – πολύ σημαντική η άποψη των 
συναδέλφων πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή στην 
ουσία να μας πουν οι ίδιοι οι συνάδελφοι ποια είναι  τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουνε επί της ουσίας και στην 
πράξη, σε ό,τι  αφορά τη σύνταξη του φακέλου. 
 Ανάλογα με το τι  απαντήσεις θα λάβουμε ο σκοπός είναι 
να ομαδοποιηθούν και  να μπορέσουμε με αυτό τον τρόπο να 
οργανώσουμε το καλύτερο δυνατόν σεμινάριο για τους 
συναδέλφους όλους και  για τους πολίτες κατ’ επέκταση, γιατί 
υπάρχει αρκετά μεγάλη παραπληροφόρηση σε πολλά θέματα 
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και αυτό που λαμβάνουμε εμείς οι ιδιώτες μηχανικοί από τους 
πολίτες, είναι πολλές φορές αντιφατικά πράγματα. Δηλαδή 
διάφορα που ίσως λέγονται σε διάφορες ενημερώσεις από 
ίσως κάποιους συλλόγους ή από διάφορα γραφεία πολιτικά 
κτλ, πραγματικά ώρες – ώρες έχουνε δημιουργήσει μία 
σύγχυση στην όλη κατάσταση. Οπότε εμείς αυτό που θέλουμε 
είναι να κάνουμε ένα σεμινάριο που θα βοηθήσει τους 
συναδέλφους τόσο στο έργο τους αλλά και στην ενημέρωση 
των πολιτών.  
 Ανάλογα λοιπόν με το τ ι  ερωτήματα και τι  θέματα, γιατί 
δεν ε ίναι  μόνο ερωτήματα που μπορεί  να θέσει ένα 
συνάδελφος, μπορεί να θέσει κάποιες παρατηρήσεις που έχει 
εντοπίσει μέσα στη νομοθεσία ή μέσα στη διαδικασία και να 
μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να αποσαφηνίσουμε κάποια 
πράγματα. Ανάλογα με το τι  θα μαζέψουμε λοιπόν η πρόταση 
της επιτροπής είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και 
τους σωστούς εισηγητές για το σεμινάριο αυτό, όχι μόνο 
δηλαδή με την Κα Κλεάνθη και τη ΔΑΕΦΚ, αλλά μπορεί να 
χρειαστεί να έχουμε μία νομική στήριξη σε κάποια θέματα ή 
μπορεί να χρειαστεί που θεωρώ ότι θα χρειαστεί,  να έχουμε 
και την παρέμβαση κάποιων ειδικών εισηγητών πάνω σε 
θέματα ενισχύσεων, αποκαταστάσεων κτηρίων τόσο και  
μνημείων, όσο και για τις κατοικίες, ανάλογα και με το είδος 
της κατασκευής και τον τρόπο κατασκευής κτλ. Και κάποια 
άλλα θέματα που χρήζουν οικονομικής ας πούμε περισσότερο 
διερεύνησης που έχουν να κάνουν με τα τιμολόγια και  πώς 
μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι  καλύτερο  και  για τους 
πολίτες και γ ια τους συναδέλφους και για τ ις αμοιβές τους 
δηλαδή των συναδέλφων και για τα πάντα. 
  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε πολύ Μαρία 
για το έργο που κάνετε, ευχαριστούμε και τη Διοικούσα και τον 
Πρόεδρο για τη σημαντική αυτή προσπάθεια, 
 Να περάσουμε στο Μανώλη τον Καραλάκη και 
ταυτόχρονα να σας ενημερώσω ότι έχει κλείσει  ο κατάλογος 
των τοποθετήσεων. 
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ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ :  Ευχαριστώ Πρόεδρε. 
 Όσον αφορά τα πρότυπα του ΕΛΟΤ, επειδή σαν 
σύλλογος κάναμε μία σχετική διερεύνηση, προχωρά σε 
μαζικές αγορές από το (πρόβλημα ήχου), ας πούμε για 
παράδειγμα αυτό που συζητήσαμε πριν το 6.314, η τ ιμή του 
είναι  190 ευρώ αν πάει  ένας συνάδελφος μόνος του. Αν όμως 
γίνει ένα συγκεκριμένο αίτημα από 200 συναδέλφους η τιμή 
πέφτει στα 65 ευρώ. Οπότε οι τιμές δεν ε ίναι πλέον 
απαγορευτικές, το θέμα είναι  κατά πόσο μπορεί να οργανωθεί 
για οποιοδήποτε ΕΛΟΤ είναι αναγκαίο και υποχρεωτικό να 
υπάρξει μία ομαδική εκδήλωση ενδιαφέροντος και να 
προωθηθεί σχετικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο, ώστε να 
γίνει η αγορά. Και το λέω από το Τεχνικό Επιμελητήριο γ ιατί 
εμείς σαν σύλλογος θεωρητικά θα μπορούσαμε να το κάνουμε 
και αυτό προτιθέμεθα να κάνουμε, απλώς είναι ένα θέμα η 
διαχείριση των χρημάτων.  
 Επειδή δεν έχουμε κάποια οικονομική υπηρεσία που να 
μπορεί να εκτελεί  αυτές τις ιστορίες, όλα αυτά τα χρήματα θα 
πρέπει να μπούνε σε κάποιο λογαριασμό κάποιου από εμάς 
και  αυτά να κατατεθούν στον ΕΛΟΤ και αυτό είναι το θέμα 
μας. Δηλαδή είναι πιο πολύ διαχειριστικό και για αυτό θα 
προτιμούσαμε να το είχε κάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ευχαριστούμε Μάνο, απλά 
να πω κι εγώ μία παρατήρηση, ότι στους ευρωκώδικες είναι 
χιλιάρικα. 
 Ευχαριστούμε πάντως για την ενημέρωση. 
 
ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ : Αν ζητηθεί μαζικά θέλουμε τόσους, η διαφορά 
θα είναι πολύ, θα δεις ότι το κόστος… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Θα το δούμε, θα το δούμε, 
ευχαριστούμε, είναι  σημαντικό το ότι  το έχεις διερευνήσει,  
ευχαριστούμε πάρα πολύ.  
 Περνάμε στον Άρη τον Τσεκούρα, Άρη έχεις το λόγο. 
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ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ :  Καλησπέρα, με ακούτε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Σε ακούμε Άρη. 
 
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ : Καλή δύναμη καταρχήν Μιχάλη για την εκλογή 
σου, καλή θητεία παραγωγική, ελπίζω να έχουμε μια πολύ 
καλή συνεργασία. 
 Θέλω καταρχήν να πω, να προσθέσω ουσιαστικά στην 
εισήγηση του Προέδρου, ότι μία επίσης σημαντική απόφαση 
που έχουμε πάρει σαν Διοικούσα είναι η διεξαγωγή 
σεμιναρίων για τα παθητικά κτήρια. Είναι  σε συνέχεια μίας 
άλλης απόφασης που έχει πάρει το προηγούμενο διάστημα η 
Διοικούσα, προκειμένου να συνδιοργανώσει με το Δήμο 
Ηρακλείου εκδηλώσεις τη βδομάδα για τα κτήρια σχεδόν 
μηδενικής κατανάλωσης, η οποία προγραμματίζουμε να γίνει 
προς το Σεπτέμβρη. Και τώρα θα είναι ένα σεμινάριο από το 
Ινστιτούτο Παθητικών Κτηρίων, Ελληνικό Ινστιτούτο 
Παθητικών Κτηρίων, το οποίο θα έχει μια μεγάλη διάρκεια 
γύρω στις 12 διδακτικές ώρες, το οποίο θα είναι μία εισαγωγή 
στο σχεδιασμό ενός παθητικού κτηρίου. 
 Είναι μια γενική νοοτροπία που καλλιεργείται  αυτό το 
διάστημα και στο Τεχνικό Επιμελητήριο, βιώνουμε και 
κλιματική αλλαγή,  αλλά και ενεργειακή κρίση, οπότε πρέπει να 
κοιτάξουμε λίγο το τ ι  καταναλώνουμε. Να μειώσουμε τις 
καταναλώσεις μας. Ο κτηριακός τομέας είναι ένας από τους 
πιο δυνατούς. Επίσης κοιτάμε και στον ηλεκτρομηχανολογικό 
τομέα κάτι αντίστοιχο να κάνουμε.  Είναι μια γενικότερη 
σκοπιά, το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί νομίζω ότι πολύς 
κόσμος εκτός από τα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ και για τις νέες αλλά και 
για τις (…) κατοικίες, θέλει να πάει στο near zero.  

Οπότε δεν ήτανε στην εισήγηση του Προέδρου, θα 
έπρεπε να είναι και το συμπληρώνω. 

Τώρα, όσον αφορά την αγορά ενός συγκεκριμένου 
προτύπου, το ΕΛΟΤ AD 63-64 που εισηγηθήκαμε, εγώ να πω 
κάτι γιατί δεν είμαι καθόλου αντίθετος ούτε με την τοποθέτηση 
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της ΑΜΑΚ, ούτε με τη δικιά σου που έκανες Πρόεδρε, αλλά 
ούτε και με αυτό που καταθέσαμε. Δεν είναι αντικρουόμενα 
όλα αυτά, αυτό θέλω να πω. 

Το συγκεκριμένο πρότυπο αφορά τις ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις, δεν το έχουμε πει τόση ώρα. Είναι το χαρτί για 
τη ΔΕΗ που λέμε, που χρειάζεται ανανέωση, το οποίο έχει 
τεθεί προσφάτως από 20 Ιανουαρίου σε ισχύ το νέο πρότυπο. 
Οπότε πάρα πολλοί συναδέλφοι, εγώ να φανταστείτε το έχω 
προμηθευτεί από πέρυσι με το που βγήκε. Πολλοί συναδέλφοι 
τώρα που θα αρχίσουν σιγά σιγά ο ΔΕΔΔΗΕ να ζητάει βάσει 
του καινούργιου προτύπου θα μπούνε άμεσα στη διαδικασία 
να το προμηθευτούν. Άρα συμφωνώντας με την πρόταση και 
της ΑΜΑΚ ότι θα έπρεπε από τη στιγμή που είναι κάτι 
υποχρεωτικό προς εφαρμογή δεν γίνεται να με υποχρεώνεις 
να εφαρμόσω κάτι το οποίο πρέπει να το αγοράσω. Άρα ναι  
μπορούμε να τοποθετηθούμε προς το κεντρικό ΤΕΕ προς αυτή 
την κατεύθυνση και  να στείλει το κεντρικό ΤΕΕ και εμείς ίσως 
επιστολή προς τον ΕΛΟΤ για να δούμε πώς μπορεί αυτό να 
γίνει ώστε να μηδενιστεί το κόστος για τους συναδέλφους. 
Προφανώς όταν το ΕΛΟΤ δίνει μια τόσο μεγάλη έκπτωση στα 
200 μέλη εάν το διαχειριστεί αυτό και κεντρικά το ΤΕΕ 
καταλαβαίνουμε ότι από τα 190€ που λέμε για τα 60€ ότι 
μπορεί να πέσει και  στα 5€. Άρα και αυτή είναι μια επιπλέον 
κίνηση που μπορεί να γίνει αλλά μέχρι να γίνει κάτι που θέλει 
τόσο συντονισμό ή μια αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του 
ELOT σαν οργανισμός.  Όχι μια απόφαση μόνο για το 
ΤΕΕ/ΤΑΚ.  

Εγώ θεωρώ και εμείς όλοι που το συζητάμε αυτό το 
ζήτημα το θεωρούμε και χρέος προς τους συναδέλφους αφού 
μπορούμε να κάνουμε μια μαζική αγορά. Το κάνουνε οι 
συλλόγοι ηλεκτρολόγων. Δηλαδή ο συνάδελφος μηχανολόγος 
– ηλεκτρολόγος, μηχανικός στην Ανατολική Κρήτη που μπορεί 
να απευθυνθεί ώστε να πετύχει μια τέτοια προνομιακή τιμή; 
Να πάει στο Σύλλογο Ηλεκτρολόγων και να τους πει ρε παιδιά 
μήπως μπορείτε να βάλετε και εμένα; Να μην του δώσει το 
ΤΕΕ/ΤΑΚ την οργανωτική διαχείριση ώστε αυτοί οι πέντε,  
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δέκα, πενήντα, εκατό συναδέλφοι που θέλουν να το 
προμηθευτούν να τους κοστίσει λιγότερο; Και παράλληλα να 
κυνηγήσουμε και το κεντρικό ΤΕΕ να κατευθυνθεί προς αυτή 
την κατεύθυνση και εμείς να ζητήσουμε γενικά τα πρότυπα να 
είναι δωρεάν; Είναι  κάτι αντικρουόμενο; Δεν είναι 
αντικρουόμενο.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Άρη, με συγχωρείς, με 
συγχωρείς. Ανοίγεις πάρα πολύ σωστά και… 
 
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ : Ωραία.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Αλλά μεγάλα θέματα.  
 
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ :  Δεν είναι μεγάλο, είναι ένα θέμα που 
συζητήθηκε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ναι,  ναι.  
 
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ : Οπότε εγώ θέλω, κλείνω, κλείνω.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αλλά είναι ένα πλαίσιο 
δράσης είναι .  
 
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ :  Όχι, δεν το προτείνω.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Πραγματικά δηλαδή το 
σέβομαι, το σέβομαι πάρα πολύ, το σέβομαι πάρα πολύ αυτό 
που λες. Ένα πλαίσιο δράσης εννοώ προς τη συγκεκριμένη 
κατεύθυνση. Αλλά επειδή το 4ο  θέμα είναι ο προϋπολογισμός 
και  περιμένει η συνάδελφος η Τατιάνα η Δανασή… 
 
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ :  Δεν το ανοίγω, το κλείνω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ανοίγεις θέματα και  
υπάρχουν και  άλλοι τρεις ακόμα που πρέπει  να  
τοποθετηθούν. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω να το κλείσεις.  
 
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ :  Το κλείνω σε ένα, σε πέντε δευτερόλεπτα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Ναι.    
 
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ :  Οπότε εγώ έχω να κάνω μια νύξη ότι σε αυτό 
που είπε και ο συνάδελφος ο Κώστας ο Μπάκιντας ότι μπορεί 
να τη θεωρούμε πιο προωθητική, δεν θυμάμαι ακριβώς πως 
την όρισε την πρόταση της ΑΜΑΚ αλλά εγώ βλέπω εν τέλει 
καταψηφίσθηκε η πρόταση και δεν θα μπορέσουμε μέχρι να 
πετύχουμε το μέγιστο δεν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε 
τους συναδέλφους.  
 Αυτό ήθελα να πω για αυτό είναι αντιπαραθετικό. Τελικά 
δεν είναι προσθετικό ενώ θα μπορούσανε να το θέσουνε 
προσθετικά να φύγουνε δυο επιστολές. Όχι να μη φύγει αυτή 
και  να φύγει μια άλλη. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ότι εμείς 
κοιτάμε και  το τώρα και το μετά.  
 Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ευχαριστούμε και εμείς 
συνάδελφε.  
 Περνάμε στο Μιχάλη τον Χωραφά. Μιχάλη, έχεις τον 
λόγο.  
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Ναι,  ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και πάλι 
καλησπέρα σε όλους.  
 Θα ήθελα πρώτα από όλα να συγχαρώ τον Γιάννη τον 
Σχινά για την προσφορά του στο Σώμα ως απερχόμενος 
Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας. Να τονίσω τη σημαντική 
συμβολή του σε εποχές δύσκολες και πρωτόγνωρες για το 
Τμήμα προσπαθώντας να λειτουργήσει με 55 άτομα από 
απόσταση. Και γενικά για τον τρόπο που βοήθησε να 
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λειτουργήσει η Αντιπροσωπεία αυτό το διάστημα και τις 
απόψεις του.  
 Δεν μπορώ να κρύψω τη χαρά μου δίνοντας τα 
συγχαρητήρια για την εκλογή του νέου Προέδρου του Μιχάλη 
του Γολοβάνη, ενός συναδέλφου και φίλου που έχει τεράστια 
εμπειρία. Έχουμε ταυτόχρονη είσοδο στην Αντιπροσωπεία του 
Τμήματος από το 2007. Έχει προσφέρει πολλά στο Τμήμα από 
όλες τις θέσεις και από ως απλό μέλος της Αντιπροσωπείας 
και  στη Διοικούσα ως Αντιπρόεδρος Διοικούσας και είναι 
σημαντικό να τον έχουμε τώρα και Πρόεδρο της 
Αντιπροσωπείας.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μιχάλη με συγχωρείς, με 
συγχωρείς Μιχάλη, ένα λεπτό.  
 Φεύγουμε εκτός θέματος. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω 
πάνω στο θέμα τοποθέτηση σε παρακαλώ πολύ γιατί αρχίζει 
πλέον και δυσκολεύει  πολύ για τους συναδέλφους εδώ πέρα 
και  έχουμε και πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολη επιστροφή στο 
σπίτι,  είναι πολύ κακός ο καιρός.  
 
ΧΩΡΑΦΑΣ: Δεν νομίζω να βρεθεί  κανείς να τοποθετηθεί πιο 
σύντομα από εμένα Μιχάλη. Αν βρεθεί να μου το επισημάνεις.  
 Αυτό λοιπόν το οποίο ήθελα να σχολιάσω για αυτά τα 
οποία ακούσθηκαν στη Διοικούσα είναι για το ζήτημα της 
ημερίδας του Βόρειου Οδικού Άξονα αν τελικά επετεύχθη η 
παρουσία εκπροσώπου της Κυβέρνησης γιατί θα είναι πολύ 
σημαντικό να μην τα πούμε μεταξύ μας αυτά που έχουμε πει 
και  ξαναπεί αλλά ουσιαστικά να υπάρχει εκπροσώπηση 
κυβερνητική να ακούσει τα αιτήματά μας για να φτάσει ο 
δρόμος μέχρι τη Σητεία.  
 Το δεύτερο ζήτημα πολύ σημαντικό που έθεσε πριν ο 
Άρης και συμπλήρωσε και μπράβο του που έφερε αυτήν την 
εισήγηση και  την προσπάθεια να γίνει επιμόρφωση για τα 
κτήρια μηδενικής κατανάλωσης που τόσο ανάγκη έχουν οι 
συνάδελφοι να παρακολουθήσουμε. 
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Και να αναφερθώ σε δυο κρίσιμα ζητήματα που θα 
φέρουμε και σαν παράταξη στην επόμενη Διοικούσα. Εκεί 
νομίζω πρέπει να επικεντρωθούμε το επόμενο διάστημα για 
την ενεργειακή θωράκιση της χώρας.  Είναι ένα ζήτημα που θα 
έπρεπε να το έχουμε αναλύσει αυτές τ ις δύσκολες στιγμές που 
συνεχώς αυξάνεται  το κόστος όχι  μόνο του ηλεκτρικού αλλά 
όλων των πηγών ενέργειας και ε ίναι θέμα που άπτεται του 
αναπτυξιακού νόμου που είναι μπροστά μας αλλά και του 
ΕΣΠΑ του επερχόμενου ότι πρέπει να βγάλουμε ένα πίνακα 
τιμών ώστε οι αμοιβές, τα κόστη των εργασιών στα έργα να 
έχουν τις πραγματικές ρεαλιστικές τιμές της αγοράς σήμερα 
διότι  με τ ις συνεχείς αυξήσεις θεωρώ ότι οι πίνακες που 
πιθανόν να ετοιμάζονταν να είναι τελείως άκαιροι και μη 
πραγματικοί.  

Ευχαριστώ Πρόεδρε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστώ τον συνάδελφο 
Μιχάλη Χωραφά.  
 Και περνάμε στην Ειρήνη τη Βρέντζου. Ειρήνη, δεν σε 
βλέπω.  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Νομίζω ότι ήταν ο Αντώνης πριν από εμένα άμα 
θέλει να πει.         
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ο Αντώνης έχει κατεβάσει το 
χέρι.  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Α, εντάξει.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Εκτός αν… 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Εντάξει, δεν το είδα, δεν το είδα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ναι,  ναι.  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Ωραία.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Θες να, μήπως δεν είσαι  
έτοιμη;  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Όχι,  όχι, όχι. Απλά είχα δει  το χεράκι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Να μιλήσει,  είναι  και ο 
Σαράντος ο Γέμελας είναι. Αν… 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ :  Ας πει ο Σαράντος, δεν έχω θέμα, ό,τ ι  θέλετε.  
 Λοιπόν, εγώ απλώς είχα δει τον Αντώνη, για αυτό το 
είπα. Λοιπόν, πολύ σύντομα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Εντάξει,  έχεις τον λόγο 
Ειρήνη.  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Ωραία.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Εκτός αν υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα γιατί σε είδα ότι δεν ήσουνα.  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Όχι,  όχι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Αν θες κάποιο χρόνο.  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Θα είμαι πολύ σύντομη. 
 Απλώς θέλω να πω το εξής: Ένα πολύ σημαντικό είναι 
ότι να έχουμε συναίσθηση όταν είναι κάποιος Πρόεδρος ότι θα 
πρέπει να στηρίζει και να λέει την αλήθεια στους συναδέλφους 
και  στις προτάσεις τους. Η τοποθέτηση και όλη αυτή η 
συζήτηση που έγινε για το θέμα των προτύπων είναι 
απαράδεκτη. Η τοποθέτηση του Προέδρου είναι απαράδεκτη. 
Το είπε ο Κώστας αλλά πραγματικά ένιωσα την ανάγκη να το 
πω και εγώ. Έγινε μια αντιπρόταση και μάλιστα εμείς δεν το 
βάλαμε σε αντιπαράθεση. Μπήκαν από εκεί.  Δεν έχει  νόημα 
να απασχολούμε πραγματικά την Αντιπροσωπεία αλλά θα 
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πρέπει να λέμε την αλήθεια συνάδελφοι. Θα πρέπει να λέμε 
την αλήθεια. Πρώτα εμείς κάναμε μια άλλη πρόταση και 
θελήσαμε το ΤΕΕ να κάνει μια προσπάθεια να δοθούνε τα 
πρότυπα δωρεάν. Το ποιος είναι πιο προωθημένος και να 
πετάμε τέτοια είναι καλό να σεβόμαστε μια παράταξη που έχει 
δείξει τη σταθερότητα και τη συμμετοχή της στα πράγματα.  
 Επίσης, τώρα με την ευκαιρία που ήθελα να πω όσον 
αφορά το Ινστιτούτο και τα σεμινάρια εμείς κάναμε πρόταση 
να επεκταθεί,  να επεκταθούν οι εισηγητές και να μην είναι 
μόνο από αυτό το Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου κ.λπ. η οποία 
όμως δεν πέρασε. Τι να κάνουμε; Έχουμε άλλες απόψεις, 
άλλες προτάσεις, προσπαθούμε να συνθέτουμε και 
προσπαθούμε πάντα να είμαστε θετικοί.   
 Ως προς το Τρανταλλίδειο η απάντηση του Προέδρου 
επίσης είχε θέμα. Τι πάει να πάει αν κάποιος το θέλει; Η 
Διοίκηση έχει ευθύνη. Κάναμε μια επιστολή και  είναι 
απαράδεκτο που ο Δήμος δεν μας απάντησε. Δηλαδή 
στέλνουμε μια επιστολή το Τεχνικό Επιμελητήριο ΤΕΕ/ΤΑΚ 
στον Δήμο  και  ο Δήμος έχουν περάσει δυο μήνες και δεν έχει 
απαντήσει σε ΤΕΕ. Αυτό δεν είναι  θέμα; Είναι πολύ σοβαρό 
θέμα αυτό. Δεν μας υπολογίζει;  Τι γίνεται; Δεν μας σέβεται;  
Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και τι  κάνουμε εμείς; Τι 
κάνει  η Διοίκηση; Θα ξαναφέρει,  ποιος θα το ξαναφέρει το 
θέμα; Έχει παρθεί μια απόφαση, οφείλει η Διοίκηση να την 
προχωρήσει. Και έχεις δίκιο Μιχάλη που το έβαλες ότι εδώ 
έχει γίνει χαμός. Οι συνάδελφοι και όλος ο κόσμος έχει 
ξεσηκωθεί.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μπορείτε να το φέρετε ως 
Διοικούσα θέμα στην Αντιπροσωπεία.  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Να ξανάρθει το θέμα και να πάμε και  στον Δήμο 
και να πάμε και να πούμε γιατί δεν μας απαντάτε. Και εν πάση 
περιπτώσει πρέπει η Διοίκηση να διεκδικήσει πράγματα. Αυτό 
ήθελα να πω σε σχέση με αυτό.  

Λοιπόν, αυτά, δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε τη συνάδελφο, 
τη συναδέλφισσα Ειρήνη Βρέντζου και περνάμε στον 
τελευταίο, στον Σαράντο τον Γέμελα και  να ετοιμάζεται  ο 
Πρόεδρος για το κλείσιμο.  
 
ΓΕΜΕΛΑΣ: Καλησπέρα Μιχάλη. Καλή θητεία σου εύχομαι.  
 Ήθελα απλά να πω γιατί ακούσθηκαν για προωθημένες 
απόψεις και το ένα και το άλλο εγώ απλά θα υπενθυμίσω 
στους συναδέλφους και σε όποιους ή τουλάχιστον είναι  
υπέρμαχοι της φιλελεύθερης οικονομίας όσον αφορά τα 
πρότυπα ΕΛΟΤ κ.λπ. φιλελεύθερης μη ελεγχόμενης από το 
Κράτος οικονομίας ότι  έτσι είναι αυτή η οικονομία, δηλαδή 
πρέπει,  αυτά τα πράγματα πληρώνονται. Σε άλλες 
περιπτώσεις όταν η οικονομία είναι ελεγχόμενη από το Κράτος 
δίνονται δωρεάν και  πολύ σωστά ζήτησε η ΑΜΑΚ να δοθούν 
δωρεάν στους συναδέλφους.  
 Τώρα όσον αφορά το Τρανταλλίδειο θα πρέπει 
οπωσδήποτε να υπάρξει συνέχεια. Δεν μπορεί ο Δήμος 
κυριολεκτικά να «γράφει» το Τεχνικό Επιμελητήριο γιατί εκτός 
από τις εθιμοτυπικές επισκέψεις από εκεί και πέρα κάτι άλλο 
εγώ δεν βλέπω τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Τώρα όσον 
αφορά το θέμα του…, ναι και του  Τρανταλλίδειου  να πω ότι 
εγώ αισθάνομαι ντροπή σαν μέλος του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου, η οποία κάποιοι φίλοι που λένε καλά εσύ μου 
λέει δεν είσαι στο ΤΕΕ; Εκεί  πέρα έξω από τη δίπλα απέναντι 
λέει από την Λότζια τι  είναι αυτά τα πράγματα λένε στο δρόμο; 
Λοιπόν, αυτά σας μεταφέρω, σας μεταφέρω την άποψη του 
περισσότερου κόσμου στο Ηράκλειο οι οποίοι  δεν είναι 
σχετικοί και με τον τεχνικό τομέα.  

Λοιπόν, χαιρετώ, ευχαριστώ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε τον 
συνάδελφο Σαράντο Γέμελα.  

Και το λόγο έχει  ο Πρόεδρός μας. Απλά μια παρατήρηση. 
Βλέπω ότι υπάρχει μια κοινή ας πούμε έτσι συνισταμένη για 
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το θέμα αυτό του κτηρίου και πιστεύω ότι  και ο Πρόεδρος θα 
μας πει τώρα, θα ήθελα δηλαδή να ακούσω τη θέση του 
σχετικά και πιστεύω ότι θα κάνει το καλύτερο δυνατό γιατί 
είναι ένα μέρος της πόλης μας που πλέον δηλαδή δημιουργεί 
πολλά ερωτηματικά και εμένα με ρωτάνε για το Τεχνικό 
Επιμελητήριο για αυτή την κατασκευή.  

Ευχαριστώ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ωραία, λοιπόν κλείνοντας την 
τοποθέτησή μου καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη για την 
παράλειψή μου που δεν αποχαιρέτησα τον αγαπημένο μου και 
νομίζω όλων μας και ιδιαίτερα αρκετά σημαντικό μέλος της 
Αντιπροσωπείας τον Γιάννη τον Σχινά όπου αποχωρεί από 
Πρόεδρος. Νομίζω ότι σε πολύ δύσκολες συνθήκες ο Γιάννης 
έδωσε τον καλύτερό του εαυτό στις όποιες Αντιπροσωπείες 
κάναμε, σε πρωτόγνωρες συνθήκες και νομίζω ότι σήμερα 
βλέπετε ότι όλοι μας έχουμε εξοικειωθεί έτσι  κι αλλιώς 
αναγκαστικά με την όλη διαδικασία και βγαίνουνε και 
αποτελέσματα αρκετά σημαντικά.  

Παρακολουθώντας τις τοποθετήσεις όσες έγιναν στη 
συνέχεια της τοποθέτησης της δικής μου, την οποία 
προσπάθησα να είναι όσο το δυνατόν πιο συμπτυγμένη,  
αφήνοντας πράγματα, αρκετά πράγματα πίσω τα οποία 
γίνονται στην καθημερινότητα του Τεχνικού Επιμελητηρίου και 
στο γεγονός το ότι δίνουμε καθημερινές μάχες μέσα στο 
Τεχνικό Επιμελητήριο για τους συναδέλφους με τους 
συναδέλφους. Στο Τεχνικό Επιμελητήριο εγώ τουλάχιστον 
προσωπικά προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν περισσότερες 
ώρες την ημέρα και όχι μόνο. Οι συνεδριάσεις τους 
τελευταίους δυόμισι μήνες ε ίναι  σχεδόν κάθε δεκαπέντε μέρες 
έχουμε Διοικούσα με ενδιάμεσες έχουμε τ ις Αντιπροσωπείες. 
Νομίζω ότι βγαίνουν θέματα και επιστολές τις οποίες 
παρέλειψα να σας στείλω αλλά νομίζω ότι τ ις έχετε λάβει για 
αυτό και σας είπα να σας ζητήσω συγγνώμη για να μην 
μακρηγορήσω στο τι πράγματα έχουν γίνει στο Τεχνικό 
Επιμελητήριο.  
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Θα ξεκινήσω με τον όρο εθιμοτυπικές επισκέψεις που 
έδωσαν κάποιοι  που τοποθετήθηκαν χωρίς να αναφερθώ 
προσωπικά σε κανέναν. Νομίζω ότι η ουσία και μόνο του 
αποτελέσματος, το ότι έχουμε τουλάχιστον από τις επιστολές 
τις δικές μας, τουλάχιστον τρεις επερωτήσεις σύσσωμων 
βουλευτών του νομού Ηρακλείου στη Βουλή αυτή τη στιγμή σε 
διάστημα ενάμισι μήνα, νομίζω ότι αποδεικνύει του μη 
εθιμοτυπικού αυτού του οποίου κάναμε.  

Όσον αφορά δε την απάντηση στον πρώην Πρόεδρο τον 
Χωραφά όσον αφορά τη συνεδρίαση, την ημερίδα την οποία 
ετοιμάζουμε για τον ΒΟΑΚ, έχουμε στείλει  επιστολή, το είπα 
προηγουμένως στην τοποθέτησή μου. Έχουμε στείλει 
επιστολή στον Υπουργό, έχουμε συνεννοηθεί με όλους τους 
βουλευτές των δυο νομών Ηρακλείου και Λασιθίου. Όσον 
αφορά του Λασιθίου έχουμε συνεννοηθεί και με τον αντίστοιχο 
Υπουργό. Έχουμε την υπόσχεση και με τον Υπουργό του, με 
τους Υπουργούς από τον νομό Ηρακλείου αλλά και με τους 
Υπουργούς, κυβερνητικούς εννοώ, του νομού Λασιθίου ότι θα 
γίνει το καλύτερο δυνατόν όσον αφορά να παρουσιαστούν οι 
πέραν αυτών και των φορέων να έχουμε συμμετοχή και από το 
Υπουργείο ώστε προφανώς να μην τα πούμε μόνοι μας.  

Έγινε μια, όσον αφορά τη δράση της Διοικούσας αλλά 
και  τη συνεργασία μου με το προσωπικό του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου εγώ θέλω να εξάρω αυτή τη συνεργασία 
σήμερα, έναν έναν τα παιδιά να τα ευχαριστήσω. Πραγματικά 
δίνουμε σας ξαναλέω μάχες καθημερινά ώστε να φύγουν και 
να μπορέσουμε να λύνουμε θέματα τα οποία πιθανόν να μην 
χρειάζεται ούτε καν να μπούμε σε διαδικασία διαφορετική από 
την απλή συνεννόηση ή τη συνεργασία είτε με ιδιοκτήτες οι 
οποίοι απευθύνονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο, είτε με 
συναδέλφους οι οποίοι απευθύνονται  στο Τεχνικό 
Επιμελητήριο.  

Θέλω να πω ότι έγινε μια μεγάλη συζήτηση επίσης στις 
τοποθετήσεις όπου αφορούσαν δύο θέματα το Τρανταλλίδειο 
και  τα πρότυπα του ΕΛΟΤ.  
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Δεν θα απαντήσω στο χαρακτηρισμό που έδωσε η 
Ειρήνη στην τοποθέτησή μου,  νομίζω ότι ποτέ μου δεν 
χρησιμοποιώ χαρακτηρισμούς ή προσπαθώ να μην 
χρησιμοποιώ. Θεωρώ ότι ήμουνα σαφής.  

Καταψήφισε η ΑΜΑΚ την πρόταση του OPEN ΤΕΕ για 
την αγορά, για τη μαζική αγορά σύμφωνα με την πρόταση του 
συγκεκριμένου ΕΛΟΤ, το οποίο είναι  απαραίτητο προς τους 
συναδέλφους. Αυτή η διαδικασία είναι που τρέχει  εδώ και 
πάρα, πάρα πολλά χρόνια για τα ΕΛΟΤ. Προφανώς και 
καυτηριάζουμε και λέμε ότι αυτό το θέμα και πολύ σωστά ο 
Άρης τοποθετήθηκε ότ ι αυτό το θέμα προφανώς και δεν θα 
έπρεπε να είναι,  να επιβαρύνει τους συναδέλφους μια και 
υποχρεούται να γνωρίζουν τα ΕΛΟΤ τα αυτά. Όμως η 
διαδικασία σήμερα είναι αυτή. Αυτό το οποίο ζητήσαμε είναι 
όχι να μπούνε παράλληλα οι δύο προτάσεις, η οποία 
προφανώς πρόταση προφανώς και θα πρέπει να τη 
διεκδικήσουμε μέσω του Επιμελητηρίου ή μέσω του ΤΕΕ, αλλά 
το άμεσο το οποίο χρειάζονται οι άνθρωποι στη δουλειά τους 
καθημερινά,  θα πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε μια λύση και 
σε αυτή την κατεύθυνση έγινε και η ε ισήγηση. Η αντιπρόταση 
διότι αντιπαρατέθηκαν οι δύο προτάσεις δυστυχώς 
καταψηφίστηκε η μία, αυτό είναι γεγονός και υπερψηφίστηκε η 
πρόταση, υπερψηφίστηκε η πρόταση της ΑΜΑΚ μέσα στη 
Διοικούσα στο να στείλουμε την επιστολή στον ΕΛΟΤ να μας 
τα δώσει δωρεάν ή στο ΤΕΕ και στο Υπουργείο, το οποίο και 
έχει συνταχθεί  και επιστολή και θα σταλεί άμεσα για να μας τα 
δώσουνε δωρεάν. Τα συμπεράσματα δικά σας.  

Όσον αφορά τώρα το Τρανταλλίδειο όντως πραγματικά 
θεωρώ και εγώ ότι  είναι ένα θέμα το οποίο όμως το 
συζητήσαμε εκτεταμένα. Το οποίο θέσαμε όλους τους 
προβληματισμούς. Εγώ το είχαμε συζητήσει  και  στη 
συνάντηση η οποία κάθε άλλο πάρα εθιμοτυπική ήτανε και 
σας εξήγησα τι  θέματα θέσαμε και πόσο σοβαρά θέματα 
θέσαμε στον Δήμαρχο τον κ. Λαμπρινό. Δυστυχώς το γεγονός 
είναι  ότι  δεν έχουμε πάρει απάντηση μέχρι σήμερα δυο μήνες 
μετά την επιστολή την οποία έχουμε στείλει.  Θεωρώ ότι στην 
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επόμενη Διοικούσα εάν κάποιο μέλος δεν το φέρει εγώ 
προσωπικά αναλαμβάνω την ευθύνη πέραν της όποιας 
επαφής με την Προϊσταμένη της ΥΔΟΜ που σήμερα είναι,  την 
αναπληρώτρια την Μαρία την Φραγκιουδάκη η οποία είναι και  
η αρμόδια για να απαντήσει καταρχήν όσον αφορά τις 
διαδικασίες των αδειών των οποίων ζητάμε και στη συνέχεια 
τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να απαντήσουν 
προς το Τεχνικό Επιμελητήριο. Δυστυχώς δεν έχουμε λάβει 
από κανέναν ούτε υπηρεσιακό, ούτε πολιτικό παράγοντα 
απάντηση για  αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι αν το επόμενο 
διάστημα δεν πάρουμε, στην επόμενη Διοικούσα η οποία είναι 
την άλλη βδομάδα, δεν πάρουμε απάντηση είναι προφανές ότι 
δεσμεύομαι προσωπικά να ξανασυζητήσουμε το θέμα για να 
δούμε τις περαιτέρω ενέργειές μας για το θέμα αυτό.  

Κλείνοντας να πω άλλη μια φορά καλή επιτυχία στον 
Μιχάλη και  καλή συνέχεια έχουμε ένα θέμα ακόμα και  καλή 
θητεία Μιχάλη για άλλη μια φορά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ευχαριστώ Πρόεδρε.  

Ευχαριστώ όλους όσους μίλησαν τους συναδέλφους για 
τα θέματα τα τρέχοντα τώρα.  

 
ΘΕΜΑ 4ο  

 
Έγκριση Προϋπολογισμού 2022 ΤΕΕ/ΤΑΚ 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Περνάμε στο 4ο  θέμα καθότι  
το 3ο  θέμα έλεγχος, ερωτήσεις, επερωτήσεις προς τη 
Διοικούσα δεν έχει κατατεθεί εγγράφως κάποια ερώτηση και 
καλώ τον Πρόεδρο να εισηγηθεί την έγκριση του 
προϋπολογισμού 2022 του ΤΕΕ/ΤΑΚ.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Ναι, ο προϋπολογισμός του 
ΤΕΕ/ΤΑΚ είναι, τον έχει συντάξει όπως γνωρίζεται η Τατιάνα, 
το στέλεχος, η Προϊσταμένη του Τεχνικού Επιμελητηρίου και  
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είναι  υπεύθυνη του Λογιστηρίου. Είναι ισοσκελισμένος. Ήδη 
έχει περάσει ομόφωνα από τη Διοικούσα Επιτροπή.  

Όσον αφορά τον έχετε στα χέρια σας, εάν έχετε κάποιες 
ερωτήσεις όσον αφορά τους κωδικούς και  την όλη σύνταξη του 
προϋπολογισμού παρόλο που έχει συζητηθεί ξαναλέω στη 
Διοικούσα και έχει περάσει ομόφωνα είναι  προφανές ότι έχετε 
δικαίωμα κάθε μέλος να απευθυνθείτε σε μένα είτε στην 
Τατιάνα. Αν θέλει κάτι  η Τατιάνα να προσθέσει σε αυτό το 
οποίο λέω εγώ σε παρακαλώ Πρόεδρε να δώσεις το λόγο στην 
Τατιάνα όσον αφορά την περιγραφή την πιο αναλυτική 
περιγραφή του προϋπολογισμού ή αν κάτ ι άλλο θέλει να 
προσθέσει.  

Σας ευχαριστώ από μένα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ευχαριστούμε Πρόεδρε.  
Ο λόγος στην Τατιάνα την Δανασή προκειμένου να μας 

αναλύσει  τα του προϋπολογισμού.  
 

ΔΑΝΑΣΗ: Καλησπέρα από μένα σε όλους.  
Να χαιρετίσω τον απερχόμενο Πρόεδρο τον Γιάννη τον 

Σχινά και να καλωσορίσω τον νέο Πρόεδρο τον Μιχάλη τον 
Γολοβάνη. Δεν σημαίνει ότι ο κ.  Σχινάς φεύγει και δε θα μας 
ξανάρθει. Έτσι;  Αυτό είναι δεδομένο, η συνεργασία 
συνεχίζεται και ξεκινάμε και την επίσημη συνεργασία με τον 
Μιχάλη τον Γολοβάνη ως Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας του 
Τμήματος.  

Δεν έχω να σας πω πολλά πράγματα για τον  
προϋπολογισμό. Σας έχω στείλει μια μικρή εισήγηση  σε ό,τι  
αφορά το θέμα αυτό. Θα σας τη διαβάσω για να καταγραφεί 
και  στα πρακτικά.  

Ο  προϋπολογισμός του Τμήματος για το έτος 2022 
κινείται στα ίδια περσινά επίπεδα και  διαμορφώθηκε ξανά στις 
780.000 ευρώ. Να θυμίσω εδώ ότι το ύψος αυτό του  
προϋπολογισμού δεν σημαίνει ότι τα έσοδά μας αλλά κυρίως 
τα έξοδά μας θα είναι τόσα. Το ύψος του ποσού που  
προϋπολογίζουμε για κάθε ΚΑΕ είναι για να έχουμε τη 
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δυνατότητα κατά τη διάρκεια όλου του οικονομικού έτους να 
καλύψουμε τις ανάγκες του Τμήματος που θα παρουσιαστούν. 
Αν αυτό δεν προβλεφθεί όταν και εφόσον παρουσιαστεί 
ανάγκη αν δεν υπάρχουν στον ΚΑΕ χρήματα για να 
μπορέσουμε να προχωρήσουμε θα πρέπει  να γ ίνει η 
τροποποίηση προϋπολογισμού. Η διαδικασία αυτή είναι 
χρονοβόρα και για το λόγο αυτό προϋπολογίζουμε από την 
αρχή τα ποσά που υπολογίζουμε ότι ενδέχεται να χρειαστούμε 
για την υλοποίηση των αποφάσεών μας.  

Το υπόλοιπο της χρήσης του 2021 όλων των τραπεζικών 
λογαριασμών του Τμήματος όπως διαμορφώθηκαν έως 31-12-
2021 ανέρχεται στο ποσό των 124.212,66 ευρώ. Το ποσό 
αυτό προστίθεται στα έσοδα του Τμήματος μια και μεταφέρεται 
από τη χρήση που κλείνει στην επόμενη, στη νέα χρήση 
δηλαδή.  

Ο προϋπολογισμός όπως είπε και ο Πρόεδρος της 
Διοικούσας για το 2022 έλαβε την ομόφωνη έγκριση της 
Διοικούσας Επιτροπής κατά τη συνεδρίασή της στις 24-2-2022 
και επίσης σε επόμενη συνεδρίαση τόσο της Διοικούσας όσο 
και  της Αντιπροσωπείας του Τμήματος θα εισηγηθούμε και την 
έγκριση του ισολογισμού-απολογισμού για το έτος 2021.  

Διευκρινιστικά εδώ να σας αναφέρω ότι η έγκριση του 
προϋπολογισμού του Τμήματος ήταν επείγον θέμα έπειτα από 
σχετική οδηγία που δόθηκε από την Κεντρική Υπηρεσία του 
ΤΕΕ που θα έπρεπε μέχρι μέσα στον Μάρτιο να υπάρχουν 
όλοι  οι προϋπολογισμοί των Τμημάτων εγκεκριμένοι,  για 
έγκριση στην Αθήνα, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και 
για  αυτό τίθεται θέμα τώρα μόνο για τον προϋπολογισμό διότι 
ήτανε λίγο πιεστικές οι διαδικασίες και δεν μπόρεσα να 
προετοιμάσω το θέμα του ισολογισμού και του απολογισμού. 
Σε μια επόμενη λοιπόν συνεδρίαση θα επανέλθουμε για το 
κλείσιμο της χρήσης του 2021.  

Αυτά ήθελα να σας πω εγώ από την πλευρά μου. Δεν 
ξέρω αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις ή κάποιες διευκρινήσεις 
που ενδεχομένως θέλετε να απαντήσω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Πριν από αυτό Τατιάνα αν 
θέλει κάποιο άλλο μέλος της Διοικούσας ή ο Πρόεδρος να 
προσθέσει κάτι .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Όχι, όχι . Όχι από μένα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ωραία περνάμε τότε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Κάποιο άλλο, κάποια ερώτηση αν 
χρειάζεται κάτι,  κάποια διευκρίνιση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Περνάμε τότε στη φάση των 
ερωτήσεων. Υπάρχει κάποιο μέλος που θέλει  να ρωτήσει  κάτι;  
Δεν βλέπω κάποιον να ζητάει  το λόγο.  

Οπότε περνάμε στη φάση των τοποθετήσεων των 
παρατάξεων. Υπάρχει κάποιο μέλος της Αντιπροσωπείας που 
θέλει να τοποθετηθεί επί του προϋπολογισμού;  

Ωραία, περνάμε τότε στη διαδικασία της ψήφισης. Όσοι 
είναι υπέρ να σηκώσουν το χέρι. Να σηκώσουν χεράκι.  
Έχουμε υπέρ, κατά και λευκό;  
 
ΜΕΛΟΣ:  Υπέρ, κατά και λευκό και οι παρόντες ε ίμαστε 40 
θεωρητικά.  
 
ΜΕΛΟΣ: 15 είναι τα χεράκια τώρα.  
 
ΜΕΛΟΣ: 19, 20. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Και πόσοι έχουν πατήσει ,  
γιατί δεν τους βλέπω εγώ τώρα; 
 
ΜΕΛΟΣ: 40. 
 
ΜΕΛΟΣ: 43, βγάζουμε εμένα και  την (…). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Α, 43, ναι.   
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ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Γιατί δεν φαίνομαι; Δεν με 
βλέπω.  
 
ΜΕΛΟΣ: Πρόεδρε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι,  ψάχνω… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Τώρα δεν ψηφίζουμε, δεν 
φαίνονται τα χεράκια; Τι γίνεται;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι, ρε παιδιά, ψάχνω εδώ 
πέρα να δω, δεν είμαι στο…, πού είμαι;  
 
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν 
σηκώσει χέρι για υπέρ;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι, ναι, Πρόεδρε ένα λεπτό 
γιατί…  
 
ΛΥΔΑΚΗ:  Και εγώ έχω πρόβλημα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι.   
 
ΛΥΔΑΚΗ:  Δεν το βρίσκω.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  To react ion είναι παιδιά, reaction  
που γράφει χεράκι, lower hand και upper hand. To reaction 
πατάτε.  
 
ΛΥΔΑΚΗ:   Και πού είναι αυτό, πού είναι αυτό το reaction; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Είναι κάτω δίπλα στο participant, 
chat, (…) recording (…) 
 
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΛΥΔΑΚΗ:  Δεν μου δίνει  αυτές τις επιλογές. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Μαυρογιάννης, Καλογεράκη, 
Αγαπάκης. Κανένας δεν έχει ψηφίσει ρε παιδιά; 
 
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΜΕΛΟΣ: Ποια δεν μπορεί να μας το πει.   
 
ΜΕΛΟΣ: Εγώ δεν μπορώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Πρόεδρε, να σε βοηθήσω λίγο;  
Αυτοί που δεν μπορούν να σηκώσουν χεράκι ας τους 
ρωτήσετε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι, ξέρουμε ήδη  έναν, η 
Μαρία η Λυδάκη δεν μπορεί να σηκώσει χέρι. Α, σήκωσε χέρι,  
σήκωσε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Σήκωσε.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η Μαρία σήκωσε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Μαυρογιάννης; Η Μαρία η 
Καλογεράκη, ο Γιώργος ο Αγαπάκης;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο Γιώργος ο Αγαπάκης… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Η Φανή η Μαράκη; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δεν τους… 
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ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ:  Εγώ δεν μπορώ να σηκώσω χεράκι,  δεν ξέρω 
γιατί. Δεν μου δίνει τη δυνατότητα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Η Μαρία η Καλογεράκη δεν 
μπορεί να σηκώσει;  
 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ: Ναι, δεν μπορώ. Ναι, δεν μπορώ. Δεν μου 
δίνει την επιλογή.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Ωραία άλλος;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Άλλος; Ο Γιώργος ο 
Αγαπάκης;  
 
ΞΥΛΟΥΡΗ : Και η Τζένη η Ανδριοπούλου.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Ο Αντώνης ο Μαυρογιάννης;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πρόεδρε τέλος. Όποιος 
σήκωσε χέρι σήκωσε. Περνάμε στην καταμέτρηση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Η Φανή η Μαράκη; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Μα μετά θα βγούνε λιγότεροι.  
Τέλος πάντων, εντάξει.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μα δεν γίνεται.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Εντάξει, τ ι  να πω; Τουλάχιστον 
όσοι δεν μπορούν ας το γράψουνε στο chat.    
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εμείς μετρήσαμε τώρα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Πρόεδρε συγγνώμη που 
επεμβαίνω αλλά για να σε βοηθήσω, για αυτό. Για αυτό μιλάω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι εδώ πέρα τώρα βλέπω 
ότι δεν υπάρχει  καμία αντίδραση. Και στο chat να το 
ζητήσουμε…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ο Κουμπενάκης ο Αντώνης; 
Δηλαδή τι να πω τώρα; Τέλος πάντων. Εντάξει. Ο Ηλίας ο 
Σπανάκης.  Ο Γιάννης ο Σχινάς δεν έχει σηκώσει χέρι .  
 
ΣΧΙΝΑΣ: Τι λέτε ρε;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Ε, δε φαίνεται.  
 
ΣΧΙΝΑΣ: Το κατέβασα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Α, το κατέβασες; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τώρα κατέβηκε, τώρα 
κατέβηκε. 36 χέρια έχουμε μετρήσει.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Εντάξει, εντάξει.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, περνάμε, μισό λεπτό 
να κατεβάσουν όλοι  τα χέρια. Δεν υπάρχει κάποιο χέρι 
σηκωμένο. Ηλία έχεις σηκώσει το χέρι τώρα. Ναι,  ωραία.  

Λοιπόν, πάμε όσοι ψηφίζουνε κατά να σηκώσουν χέρι.  
Έκλεισε, δεν υπάρχει κάποιο χέρι σηκωμένο.  
 
ΜΑΡΑΚΗ : Εγώ δεν ψήφισα, Μιχάλη. Μιχάλη; Με ακούς; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Μιχάλη δεν ακούγεσαι. Δεν 
ακούγεσαι Μιχάλη.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όσοι δεν έχουνε ψηφίσει και 
παρών. Αφού υπάρχει  πρόβλημα τώρα με το χεράκι δεν 
μπορούμε τώρα. Αν αρχίσουνε η Μαρία η Καλογεράκη ας 
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πούμε μου έστειλε υπέρ στο chat. Η Μαρία η Λυδάκη έστειλε 
υπέρ στο chat. Αυτοί στείλανε στο chat. Δεν έστειλε κάποιος 
άλλος. Τέλος.  
 
ΜΑΡΑΚΗ : Να το σηκώσω εγώ τώρα; Τώρα μπορώ. Στο υπέρ 
είμαι. Πώς να το γράψω; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Φανή, Φανή εντάξει.  Να το 
μετρήσουμε, αλλά δεν γίνεται αυτό.  
 
ΜΑΡΑΚΗ : Ναι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έχει και παρών, εντάξει.   

Λοιπόν πάμε στο κατά. Όποιος είναι κατά να σηκώσει το 
χέρι του.  

 
ΜΑΡΑΚΗ : Λάθος ρε παιδιά, λάθος, συγγνώμη.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να σηκώσουν τα λευκά.  

Λοιπόν, εγκρίνεται ο  προϋπολογισμός με 37 ψήφους 
υπέρ, 0 λευκά και  0 κατά. Τα υπόλοιπα παρών.  

Περνάμε στο εκτός ημερησίας, το ψήφισμα που έχει 
καταθέσει η παράταξη του ΟPEN ΤΕΕ και παρακαλώ τον 
εισηγητή να μας το εισηγηθεί  το θέμα και να μας πει εάν 
επιμένει, θέλει  να το αποσύρει ή θέλει να το συζητήσουμε σε 
επόμενη συνεδρίαση. Δεν ξέρω.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Όχι, δεν έχω εγώ θέμα. Γιατί να 
μην το συζητήσουμε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το συζητάμε;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Την επόμενη φορά μπορεί να έχει  
τελειώσει ο πόλεμος που όλοι ευχόμαστε να έχει τελειώσει.  
Νομίζω ότι είναι μια παρέμβαση την οποία υποχρεούμαστε να 
την κάνουμε σε έναν πόλεμο που γίνεται στη γειτονιά μας και 
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αφορά την Ευρώπη που θεωρώ ότι, νομίζω ότι όλους μας έχει 
συγκλονίσει.  Νομίζω ότι αποτυπώνεται μέσα όλος ο 
προβληματισμός τον οποίο κάποιος μπορεί  να βάλει 
τουλάχιστον σε ένα βαθμό συμπαράστασης σε έναν πόλεμο 
που δέχεται μια χώρα ανεξάρτητη και μια κυρίαρχη χώρα από 
μια άλλη για όποιους λόγους γεωπολιτικούς ή άλλους 
συμβαίνει. Νομίζω ότι είναι ένα κείμενο το οποίο σας καλώ να 
το υπερψηφίσουμε και να το δημοσιοποιήσουμε. Το Τεχνικό 
Επιμελητήριο είναι ένας φορέας που πρέπει να βγαίνει 
μπροστά κατά περίπτωση σε κάποια τέτοια θέματα. Θεωρώ 
ότι αυτό είναι μια περίπτωση στην οποία μας συγκλονίζει 
σήμερα και σε έναν πόλεμο που γίνεται στη γειτονιά μας και 
που οι όποιοι λόγοι επικαλούνται κάποιοι πολύ γλαφυρά 
περιγράφει μέσα και το ψήφισμα ότι κάποιοι επικαλούμενοι 
γείτονές μας επικαλούνται παρόμοια επιχειρήματα για να 
μπορέσουν να αποσταθεροποιήσουν και τη δική μας γειτονιά.  

Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Νομίζω ότι το κείμενο 
το διάβασες Μιχάλη, δεν χρειάζεται να το διαβάσω εγώ. Το 
διάβασες στην αρχή. Σας καλώ να το υπερψηφίσετε.  

Σας ευχαριστώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πρόεδρε ευχαριστούμε.  

Εγώ καταρχήν να σας πω ότι ανοίγει ο κατάλογος των 
ερωτήσεων και όποιος θέλει να βάλει κάποια τροπολογία στη 
συζήτηση… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Συγγνώμη, συγγνώμη Μιχάλη κάτι  
για το διαδικαστικό.  

Σε παρακαλώ κράτησε λίγο τη διαδικασία όσον αφορά 
και  το διαχωρισμό γιατί  δεν έγινε αυτό στην τοποθέτηση, στην 
προηγούμενη διαδικασία για την δράση της Διοικούσας. Οι 
ερωτήσεις να είναι σύντομες και με έναν κατάλογο ερωτήσεων 
και  στη συνέχεια τοποθετήσεις και το κλείσιμο με την 
τοποθέτηση την δική μου και ψηφοφορία. Δηλαδή να τηρηθεί 
σε παρακαλώ η διαδικασία έτσι όσο μπορείς. Αντιλαμβάνομαι 
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ότι είναι η πρώτη συνεδρίαση. Απλά για να σε βοηθήσω στο 
λέω για να μην μπερδεύουμε τοποθετήσεις με ερωτήσεις κ.λπ.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Πρόεδρε σε ευχαριστώ. Σε 
ευχαριστώ για την υπόδειξη. Για μένα πάντα προέχει  η 
συνεννόηση με τους συναδέλφους και η συλλογικότητα. 
Νιώθω ότι είμαι στο σπίτι μου, νιώθω ότι είμαι με 
συναδέλφους πραγματικά και  δεν νιώθω άσχημα να δώσω το 
λόγο σε κάποιον ο οποίος έχει να πει κάτι,  να προσθέσει 
εποικοδομητικά στη συζήτηση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Βεβαίως και να γίνει αυτό.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το ίδιο ακριβώς πιστεύω και 
για εσένα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Απλά λίγο τη διαδικασία να 
τηρούμε και όλα θα πάνε μια χαρά.  
 Ευχαριστώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία. Λοιπόν ανοίγει ο 
κατάλογος των ερωτήσεων.  

Θα ήθελα εγώ να ξεκινήσω και όση ώρα μιλάω 
παρακαλώ όποιος θέλει να υποβάλει αίτημα για ερώτηση ή 
όποιος θέλει να καταθέσει τροπολογία. Τώρα Πρόεδρε εμείς 
είχαμε κάποιο πρόβλημα εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν έχουνε λάβει 
τα μέλη το ψήφισμα ηλεκτρονικά; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Έχει  μπει στο chat.  Έχει μπει  στο 
chat.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έχει σταλεί το ψήφισμα στα 
μέλη. Οπότε αν ανοίξετε το e-mail  σας θα το δείτε.  

Ξεκινώντας λοιπόν εγώ θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. 
Γιατί το Τεχνικό Επιμελητήριο να πάρει θέση υπέρ ενός 
Κράτους αυτή τη στιγμή και επιπλέον γιατί το Τεχνικό 
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Επιμελητήριο που κυρίως οι συνάδελφοι και ο κόσμος που θα 
μας ακούσει θα αντιδράσει  περιμένοντας το Τεχνικό 
Επιμελητήριο να κάνει  μια τοποθέτηση για τα ενεργειακά 
προβλήματα, για τη φτώχεια που έρχεται και  πραγματικά για 
τις πολύ υψηλές τ ιμές ενέργειας και τις επιπτώσεις της κρίσης 
στη χώρα μας να δει να παίρνουμε μια απόφαση η οποία έχει 
μια πολιτ ική χροιά αν μου επιτρέπεις Πρόεδρε, που δεν 
πιστεύω ότι το επιδιώκεις, αλλά τελικά όταν παίρνουμε μια 
απόφαση σε τόσο βαθιά νερά και τόσο άμεσα και με ψήφισμα 
μάλιστα, νομίζω είναι λίγο βιαστικό.  

Δεν έχω κανένα πρόβλημα να ψηφίσω το ψήφισμα με την 
έννοια το ότι έχει  και ένα αντιπολεμικό χαρακτήρα, αλλά δεν 
μου αρέσει να πάρω θέση τόσο άμεσα σε έναν πόλεμο που 
είναι μακριά, με την έννοια το ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τα 
στοιχεία που υπάρχουνε μεταξύ αυτών των δύο χωρών. 
Δηλαδή τελειώνει το ψήφισμα παίρνοντας θέση υπέρ της 
Ουκρανίας.  

Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να τοποθετηθεί,  
συγγνώμη να κάνει ερώτηση ή να προτείνει κάποια 
τροπολογία;  

Ο Βαγγέλης ο Μπικάκης έχει σηκώσει το χέρι του. 
Υπάρχει κάποιος άλλος;  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Μια στιγμή. Ερωτήσεις κάνουμε τώρα ή 
τοποθετούμαστε;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ερωτήσεις, ερωτήσεις.  
Ειρήνη ερωτήσεις. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Α! 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Και αν έχετε κάποια 
τροπολογία μπορείτε να την υποβάλετε στο chat. Τροπολογία 
επί του ψηφίσματος.  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Εντάξει, αλλά να τοποθετηθούμε κιόλας.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα τοποθετηθούμε, βεβαίως. 
Θα τοποθετηθείτε.  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Okay.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο Βαγγέλης ο Μπικάκης έχει 
το λόγο.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  O Μπικάκης μάλλον τοποθέτηση 
θέλει να κάνει.  
 
ΜΠΙΚΑΚΗΣ : Τοποθέτηση θέλω να κάνω παρά ερώτηση, 
επομένως για μετά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία, περνάμε τότε στο 
στάδιο  των τοποθετήσεων.  

Παρακαλώ, Ειρήνη Βρέντζου. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Πρόεδρε, πρόεδρε συγγνώμη, 
συγγνώμη.  Να απαντήσω στην ερώτησή σου. Πρώτα 
απαντάω στις ερωτήσεις.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Ναι,  ναι, επειδή ήταν λίγο 
σαν τοποθέτηση. Δηλαδή κατάλαβες Γιώργο ότι ουσιαστικά… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ωραία, μπορώ να απαντήσω στην 
τοποθέτησή μου. Πολύ ωραία.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Εντάξει, κανένα πρόβλημα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία, σε ακούμε Πρόεδρε 
θες να απαντήσεις τώρα ή μετά συνολικά να ακούσεις και τις 
τοποθετήσεις; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Το μόνο που έχω να πω είναι ότι 
το παρόν ψήφισμα νομίζω ότι,  θα το έλεγα και στην 
τοποθέτησή μου, αλλά απαντώντας και στην ερώτησή σου ότι 
προφανώς και παίρνουμε θέση υπέρ του βαλλόμενου αυτή τη 
στιγμή από έναν προφανώς σε όλους μας και σε όλους τους 
Έλληνες πολίτες άδικο πόλεμο σε έναν κυρίαρχο ουκρανικό 
λαό. Δεν το συζητάμε και μάλιστα κάνουμε και έναν 
παραλληλισμό σε μια κυπριακή κατοχή από τα τουρκικά 
στρατεύματα σήμερα τα οποία μας ταλανίζει  όλον τον 
ελληνισμό και νομίζω και σε μια απειλή στην οποία ως 
δαμόκλεια σπάθη υπερίπταται πάνω από τα κεφάλια μας ως 
Έλληνες πολίτες. Νομίζω ότι ε ίναι  υποχρέωσή μας να το 
κάνουμε βλέποντας τα θύματα μπροστά μας απαντώντας στην 
ερώτησή σου. 

Και δεύτερον νομίζω ότι δεν μπαίνουμε στο θέμα το 
ενεργειακό που είπες ότι θα ήταν καλύτερα να μπούμε στο 
ενεργειακό. Νομίζω ότι έχουμε τοποθετηθεί για την ενεργειακή 
κρίση. Έχουμε βγάλει αρκετά πράγματα για την ενεργειακή 
κρίση, έχει γίνει και μια τοποθέτηση μάλιστα στο Τεχνικό 
Επιμελητήριο είχαμε βγάλει ένα Δελτίο Τύπου όσον αφορά την 
ενεργειακή κρίση και για τα γεωπολιτικά παιχνίδια βέβαια 
χωρίς τα δεδομένα  τα σημερινά του πολέμου.  

Νομίζω ότι  είναι ένα θέμα που σε συνδυασμό με τον 
πόλεμο θα πρέπει να τεθεί είτε στην επόμενη Διοικούσα είτε 
στην επόμενη Αντιπροσωπεία, αλλά είναι ένα συνδυαστικό 
θέμα το οποίο προφανώς και θα πρέπει να τεθεί όχι ως 
ψήφισμα πλέον αλλά ως απόφαση όσον αφορά την ενεργειακή 
πορεία της χώρας και ποια ενεργειακή πορεία θα πρέπει να 
λάβει σε σχέση με άλλα δεδομένα που υπάρχουνε θεσμικά 
πλαίσια είτε το green deal,  είτε άλλες καταστάσεις που θα 
πρέπει να προσαρμοστεί η χώρα μας όσον αφορά τους 
ενεργειακούς ρύπους. Νομίζω ότι είναι  ένα άλλο θέμα 
συνδυαστικό όμως με τον πόλεμο και τα σημερινά δεδομένα 
της ακρίβειας αλλά νομίζω ότι θα το δούμε, μπορούμε να το 
δούμε σε μια άλλη Διοικούσα. Αυτό το συγκεκριμένο ψήφισμα 
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καταδικάζει απλά την εισβολή μιας χώρας σε μια άλλη, την 
οποία θεωρούμε ότι  ε ίναι κυρίαρχο κράτος το οποίο δε θα 
θέλαμε να το δούμε και εμείς για τη χώρα μας.  

Αυτό ως απάντηση σε αυτά που είπες Μιχάλη.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Πρόεδρε ευχαριστώ για την 
απάντηση και παρακαλώ ο Βαγγέλης ο Μπικάκης να πάρει το 
λόγο.  
 
ΜΠΙΚΑΚΗΣ : Καλησπέρα Μιχάλη.  

Καταρχήν συγχαρητήρια και καλή θητεία. Καλησπέρα σε 
όλους. Νομίζω όσον (…), μια σύντομη τοποθέτηση, νομίζω ότι 
προφανώς το κείμενο είναι υπέρ της Ουκρανίας, ωστόσο 
κρατάει  και κάποιες ίδιες αποστάσεις, διότι και η 
πληροφόρηση που έχουμε όσο παραπληροφόρηση μπορεί να 
είναι από τη Ρωσία, μπορεί το ίδιο να ισχύει και από τον 
αντίπαλο στην Ουκρανία. Έτσι; Προφανώς είμαστε εναντίον 
του πολέμου. Προφανώς είμαστε εναντ ίον της εισβολής και τα 
σχετικά και νομίζω ότι  σίγουρα θα πρέπει να βγούμε και  να το 
εκφράσουμε. Είναι  ένα θέμα το οποίο είναι  πολιτικό, αλλά 
σίγουρα αφορά και το Τεχνικό Επιμελητήριο. Δεν είμαστε μόνο 
εδώ για να λέμε τεχνικά πράγματα, αλλά σίγουρα και 
πράγματα που αφορούν όλους.  

Αυτό, ευχαριστώ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη 
τον Μπικάκη και περνάμε στον Μανώλη τον Καραλάκη.  
 
ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ : Πρόεδρε, όσον αφορά το ψήφισμα θεωρώ ότι  
σαφέστατα και πρέπει να πάρουμε θέση. Και μιλάω εγώ ως 
μισός Κύπριος γιατί και όλη η διαδικασία αυτή της εισβολής 
της Ρωσίας στην Ουκρανία, έγινε ακριβώς και  με τον ίδιο 
τρόπο που έγινε η εισβολή στην Κύπρο. Μέχρι τα τέσσερα 
μίλια έξω από την Κύπρο μας έλεγαν ότι οι Τούρκοι κάνουν 
άσκηση. Κάπως έτσι κάνοντας άσκηση εισέβαλαν και στην 
Ουκρανία. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποια στιγμή πρέπει να πούμε 
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τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι μια ξεκάθαρη εισβολή 
και  σαφώς πρέπει  να πάρουμε θέση.  
 Όσον αφορά τώρα τα ενεργειακά ζητήματα που έθεσες 
έχουν ξεκινήσει και βγαίνουνε αποφάσεις τόσο για το Net 
Metering όσο και  για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις 
στέγες των σπιτιών, όχι  με συμψηφισμό, αλλά με αγορά της 
περίσσειας ενέργειας. Εκεί πέρα που θα πρέπει  ίσως να 
επιμείνουμε είναι  ότι αυτό δεν ισχύει ακόμη για την Κρήτη και 
τα υπόλοιπα διασυνδεδεμένα νησιά. Αυτή είναι  η τοποθέτηση 
όσον αφορά τα ενεργειακά. Δεν έχουνε βγει ακόμη οι 
επιδοτήσεις από το ΕΣΠΑ που πρέπει να γίνουν πολύ πιο 
γρήγορα. Αλλά αυτά είναι πράγματα που βγαίνουν κάθε μέρα. 
Δηλαδή κάθε πρωί όταν δεις τις καθημερινές ενημερώσεις 
βγάζει  ο ΔΕΔΔΗΕ και κάτι  καινούργιο όσον αφορά τα θέματα 
ενέργειας.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ωραία, Ευχαριστούμε Μάνο.  
 Έχει κλείσει ο κατάλογος των τοποθετήσεων. Και είναι ο 
Γιάννης ο Σχινάς έχει ζητήσει το λόγο. Είναι  ο επόμενος.  
 
ΜΑΡΑΚΗ : Πρόεδρε, και εγώ τον έχω ζητήσει τον λόγο, δεν 
ξέρω αν φαίνεται το χεράκι  μου.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Αμέσως μετά Φανή, αμέσως 
μετά τον Γιάννη τον Σχινά είσαι  εσύ και μετά η Ειρήνη η 
Βρέντζου.  
 
ΣΧΙΝΑΣ: Λοιπόν, καλησπέρα ξανά.  

Δύο λόγια, δυο λόγια κυρίως γιατί ασχολήθηκα λίγο με το 
θέμα και με τη συγγραφή του συγκεκριμένου κειμένου. Θέση 
παίρνουμε υπέρ του κόσμου ο οποίος υποφέρει. Αυτός που 
υποφέρει είναι αυτός ο οποίος δέχεται την εισβολή. Το αν έχει 
δίκιο ή άδικο ποτέ δεν το ξέρουμε. Αφορμές όπως γράφουμε 
στο έγγραφο θα βρεθούνε οι αιτ ίες ε ίναι γεωπολιτικά 
παιχνίδια, είναι  πολλά πράγματα. Επεμβατικές δράσεις 
κρατών είτε της Ρωσίας, είτε ξένων κρατών στην Ουκρανία,  
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δεν είναι εκεί  το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι γίνεται μια 
σύρραξη, αυτοί που υποφέρουνε πάντα είναι αυτοί οι οποίοι 
έχουνε τον ξένο στρατιώτη μέσα τους και οι στρατιώτες που 
πολεμάνε  αριστερά και δεξιά. Αυτή είναι η θέση μας. Η θέση 
μας δεν είναι να πάρουμε θέση ότι υπάρχουν οι κακοί τάδε οι 
οποίοι επιτίθενται στους καλούς από τους άλλους. Όχι.  Η 
θέση μας είναι σαφής ότι καταδικάζουμε μια εισβολή και μια 
επίλυση προβλημάτων με την επιβολή του δίκαιου του 
ισχυρότερου. Γιατί ε ίτε το θέλουμε είτε όχι η Ρωσία είναι  ένας 
παγκόσμιος παίκτης, η Ουκρανία δεν είναι το ίδιο πράγμα. 
Λοιπόν αυτά. Το αν θα έπρεπε να πάρουμε θέση εγώ 
συμμερίζομαι λίγο την άποψη του Προέδρου της 
Αντιπροσωπείας ότι ίσως να μην έπρεπε να γίνει εδώ, αλλά 
από την άλλη γιατί όχι , γιατί όχι;  Υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει 
ένα θέμα το οποίο μας επηρεάζει και οικονομικά. Ήδη 
ξεκίνησε η κουβέντα να εγκαταλειφθεί η διασύνδεση η οποία 
είχε αποφασιστεί και να περάσει μέσω Τουρκίας από Ισραήλ. 
Έχουμε και δικά μας θέματα τα οποία προκαλούνε 
παρενέργειες, έρχονται ως παρενέργειες αυτού του πολέμου.  

Λοιπόν, ευχαριστώ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστώ τον Γιάννη τον 
Σχινά.  

Και περνάμε στη Φανή την Μαράκη και να ετοιμάζεται η 
Ειρήνη η Βρέντζου.  

 
ΜΑΡΑΚΗ : Μιχάλη, καταρχήν συγχαρητήρια, σιδεροκέφαλος 
για τη νέα σου αυτή θέση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κ. 
Σχινά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Φανή δεν σε ακούμε.  
 
ΜΑΡΑΚΗ : Μα γιατί; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Έχει κλείσει  ο κατάλογος. 
Είναι η Φανή η Μαράκη, η Ειρήνη η Βρέντζου, ο Μιχάλης ο 
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Χωραφάς, ο Μηνάς ο Μανιαδής, ο Γιάννης ο Κλάδος και ο 
Άρης ο Τσεκούρας. Δεν έχει  υποβάλει  άλλος. Αυτός είναι ο 
κατάλογος. Τελευταίος είναι ο Άρης ο Τσεκούρας.  
 Φανή σε ακούμε.  
 
ΜΑΡΑΚΗ : Με ακούτε τώρα; Εμπρός, ναι;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Μέχρι να λύσει το πρόβλημα 
η Φανή η Μαράκη θέλει η συνάδελφος η Ειρήνη η Βρέντζου να 
τοποθετηθεί;    
 
ΜΑΡΑΚΗ : Ναι, δεν ξέρω τι να κάνω. Με ακούτε;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Φανή δεν σε ακούμε.  
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Σε ακούμε αλλά όχι πολύ δυνατά Φανή. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Σε ακούμε αλλά όχι  πολύ δυνατά, 
ναι .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Έλα, έλα σε ακούμε, σε 
ακούμε, έλα. 
 
ΜΑΡΑΚΗ : Τίποτα, τώρα αφού δεν με ακούτε καλά αυτό που 
θέλω να πω… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Σε ακούω, σε ακούω. Τώρα 
σε ακούω εγώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :   Σε ακούμε, σε ακούμε. 
 
ΜΑΡΑΚΗ : Συγχαρητήρια Μιχάλη. Συγχαρητήρια για τη θέση 
που ανέλαβες και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Σχινά που 
πραγματικά με δυσκολία μπόρεσε να καταφέρει όλα αυτά που 
κατάφερε ως Πρόεδρος με όλα αυτά τα διαδικτυακά κλπ. 
Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ.  
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 Και τίποτα, ήθελα να πω ότι και εγώ με τη σειρά μου 
αυτό το έγγραφο το θεωρώ πολύ ήπιο. Το θεωρώ ότι δεν 
παίρνουμε θέση σε κάτι  σημαντικό που να μας καθορίσει και 
να μας χαρακτηρίσει σαν Τεχνικό Επιμελητήριο. Απλά 
καταδικάζουμε ποιο; Το φαινόμενο του πολέμου, την εισβολή, 
το λάθος τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων που ένας 
λαός προσπάθησε να επιλύσει με αποτέλεσμα να 
δημιουργηθούν όλα αυτά που δημιουργήθηκαν, όλες αυτές οι 
απώλειες, οικονομικές, κτ ιριακές και χίλια δύο άλλα. Θεωρώ 
λοιπόν ότι αυτό το έγγραφο αν είναι το ΤΕΕ να στείλει κάτι ας 
το στείλει είναι  μια χαρά. Δεν είναι  ένα κακό έγγραφο. Είναι 
μια πολύ ωραία εισήγηση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα γιατί ακούω παιδιά πολύ 
χαμηλά; 
 
ΜΑΡΑΚΗ : Κάθε άνθρωπος, κάθε μορφωμένος άνθρωπος θα 
πρέπει να καταδικάζει αυτή την πράξη που έκανε η Ρωσία, 
ανεξάρτητα αν έχει δίκιο ή όχι.  Αυτή τη στιγμή το έγγραφο 
αυτό δεν εξετάζει αν έχει δίκιο η Ρωσία ή η Ουκρανία. Αυτή τη 
στιγμή εμείς με την εισήγηση αυτή καταδικάζουμε την εισβολή,  
τον πόλεμο, την επίθεση, αυτό. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα 
έγγραφο που πρέπει να ψηφιστεί και να βγει παραέξω και να 
τοποθετηθούμε και  εμείς. Άλλωστε έχουμε τοποθετηθεί σε 
τόσα άσχετα πράγματα στο παρελθόν που εντάξει αυτή τη 
φορά νομίζω ότι είναι και το πιο εύλογο από αυτά που (…). 
Και έπειτα σαν αντικείμενο μπορεί να μην μας θίγει άμεσα 
αλλά έμμεσα ναι. Όλα αυτά που ζούμε είναι και αυτό μια 
συνέπεια του πολέμου. Συνέβη από τον πόλεμο θέλω να πω. 
Οι αυξήσεις, οι ανατιμήσεις, τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε εμείς οι μηχανικοί με τις προμήθειες, με τα 
έργα και όλα αυτά. Δεν είναι και αυτό θέμα που μας αφορά; 
Δεν είναι συνέπεια του πολέμου αυτό;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ευχαριστούμε συναδέλφισσα 
Φανή Μαράκη.  
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Και περνάμε στην Ειρήνη την Βρέντζου. Ειρήνη έχεις το 
λόγο.  

 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Καταρχήν να πω ότι θεωρώ ότι το θέμα του 
ψηφίσματος είναι ένα θέμα και το θέμα του πολέμου και που 
πρέπει το Τεχνικό Επιμελητήριο και  μπορεί να πάρει  θέση 
εφόσον αυτή είναι η σωστή εννοείται. Μάλιστα εγώ στην 
τοποθέτησή μας που έστειλα κιόλας να μπει στα πρακτικά 
κάνω αναφορά, στο έγγραφο της ΑΜΑΚ, κάνουμε αναφορά 
στον πόλεμο γιατί είναι κάτι που δεν μπορεί να μην μας 
επηρεάζει ούτως ή άλλως. Δηλαδή είναι το πιο λογικό είναι να 
πάρει το Τεχνικό Επιμελητήριο θέση.  
 Ως προς το κείμενο τώρα που ήρθε είναι το ζητούμενο.  
Καταρχήν να τονίσω σε όλους τους τόνους και  να μην 
παρερμηνευτώ ότι εννοείται ότι  είμαστε κατά των πολέμων 
και  προσωπικά είμαι  κατά των πολέμων όχι  άλλοι πόλεμοι.  
Όμως από εκεί και πέρα το κρίνω αυτό, το ψήφισμα αυτό που 
ήρθε έχει πάρα πολλές πολιτικές θέσεις οι οποίες είναι σε 
λάθος κατεύθυνση και πάρα πολλές και ανακρίβειες.  
 Το να βγούμε ξερά και να πούμε ναι είμαστε κατά του 
πολέμου και το δίκιο το έχει η χώρα που χτυπήθηκε, που 
επιτέθηκε και λέει  οι αμυνόμενοι κ.λπ. εμένα αυτή την περίοδο 
που ακούω πραγματικά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και 
τις αναλύσεις με ενοχλεί πάρα πολύ. Δηλαδή με ενοχλεί αυτή 
η έλλειψη μνήμης, η έλλειψη ιστορικής μνήμης, όλη αυτή η 
προπαγάνδα η οποία γίνεται και που ξαφνικά λες και  
γεννηθήκαμε σήμερα και πρέπει σήμερα να πούμε κάτι, άλλα 
όλα τα άλλα τα ξεχνάμε. Όλα αυτά τα γεγονότα που έχουνε 
γίνει και από πριν και από το ’14 που φωνάζουνε οι Ρώσοι και 
όλα αυτά τα αντίποινα τα οποία γίνανε που όπως είπε και 
πριν ο Κώστας όταν στην τοποθέτησή μας βάλαμε τα θέματα 
του πολέμου, το 1/5 να γινότανε όταν επιτέθηκε η Τουρκία 
στην Κύπρο δεν θα είχε γίνει αυτό.  
 Όλη αυτή δηλαδή η κατάσταση που βιώνουμε, τα μέτρα 
που πάρθηκαν, η θέση της χώρας μας που δεν θίγεται γιατί 
αυτή τη στιγμή εγώ νομίζω με μια εκτίμηση έτσι από αυτά που 
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παρακολουθώ ότι είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε μπει τόσο 
σθεναρά και  με τόσο σφρίγος απέναντι στο να στείλουμε και 
όπλα χωρίς να σκεφτούμε καν ότι εκεί είμαστε επίσης η μόνη 
χώρα που έχουμε τόσους χιλιάδες Έλληνες και που στην 
ουσία στοχοποιήθηκαν με αυτές τ ις κινήσεις. Δηλαδή το θέμα 
είναι πολύ πιο βαθύ και πολύ πιο (…), θέλει πολύ πιο βαθιά 
ανάλυση για να είμαστε ουσιαστικοί.  
 Δεν μπορεί  να λέμε ότι υπάρχει ο νόμος της ζούγκλας. 
Όχι δεν υπάρχει ο νόμος της ζούγκλας, δεν ε ίναι ο άνθρωπος 
ο νόμος της ζούγκλας. Εδώ υπάρχουν συμφέροντα, πολύ 
συγκεκριμένα συμφέροντα. Υπάρχουνε, αν διαβάσει κανείς 
τους αναλυτές το θέμα έχει ξεκινήσει από πολύ πιο πίσω. 
Δηλαδή προετοιμαζότανε καιρό προφανώς.  
 Επειδή λοιπόν αυτό το κείμενο για να μην μακρηγορώ 
για να μην κάνω και εγώ αναλύσεις γιατί προσπαθώ να 
αντιληφθώ με βάση το πολιτ ικό μου πλαίσιο και το πως τόσα 
χρόνια παρακολουθούμε τα πράγματα γιατί προφανώς μας 
επηρεάζουνε καταλυτικά σίγουρα καταδικάζουμε τον πόλεμο, 
όμως αυτό το κείμενο δεν εκφράζει στο ελάχιστο ουσιαστικά 
ζητήματα που τ ίθενται αυτή την περίοδο και που δεν επιτρέπει 
την υπερψήφισή του. 

Αυτό.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ευχαριστούμε την Ειρήνη 
την Βρέντζου και  περνάμε στον Μιχάλη τον Χωραφά.  
 Παράλληλα όποιος έχει  έτοιμη τροποποίηση να την 
στείλει στο chat  και  κλείνει με την ομιλία του τελευταίου του 
Άρη του Τσεκούρα. Όποιος έχει στείλει τροποποίηση μέχρι 
εκείνη την στιγμή αλλιώς μετά δεν θα είναι δυνατή να γίνει 
δεκτή από το Προεδρείο.  
 Μιχάλη σε ακούμε.  
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Ευχαριστώ Πρόεδρε.  

Εμένα η άποψή μου κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση και  
νομίζω την καταθέτω διαχρονικά από το 2007 που είμαι στα 
όργανα μαζί με πολλούς από εσάς. Προφανώς ο καθένας από 
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εμάς έχει μια άποψη και φυσικά και συλλογικά το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης θα μπορούσε να είχε άποψη. 
Είναι όμως αυτός ο ρόλος του; Αυτό περιμένει η κοινωνία από  
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης; Συνάδελφοι 
πρέπει να είμαστε χρήσιμοι.  Πρέπει αυτό το οποίο βγαίνει ως 
άποψη του Τεχνικού Επιμελητηρίου να είναι αυτό που 
περιμένει η κοινωνία να ακούσει , αυτό που χρειάζεται και  αυτό 
που θα υιοθετήσει,  αυτό που θα θαυμάσει. Μπορεί να 
ακούγομαι λ ίγο ρομαντικός, αλλά νομίζω ότι το τελευταίο 
πράγμα που περιμένει η κοινωνία σήμερα είναι την άποψη του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης για τον πόλεμο 
και  το τελευταίο το οποίο η κοινωνία περιμένει να αναδείξει.  

Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε χρήσιμοι και  
μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι γιατί πραγματικά εκτιμώ τις 
δυνατότητες όλων των μελών της Αντιπροσωπείας και  της 
Διοικούσας που συνεργαστήκαμε στενά τα δύο προηγούμενα 
χρόνια. Πιστεύω ότι  έχουμε κατάρτιση, έχουμε απόψεις και 
μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι στα θέματα που πραγματικά 
έχουμε γνώση και  εμπειρία. Όλοι έχουμε άποψη στον πόλεμο, 
για το θέμα του πολέμου. Δεν έχουμε όμως όλα τα στοιχεία. 
Δεν έχουμε τη γνώση και την πληροφόρηση που χρειάζεται για 
να έχουμε άποψη. Φυσικά και δεν νομίζω να υπάρχει ανάμεσά 
μας ούτε ένας που να ενδιαφέρεται, που να συμφωνεί με το να 
επιτίθεται μια χώρα σε μια άλλη. Φυσικά και ε ίμαστε όλοι κατά 
του πολέμου.  

Όσον αφορά το κείμενο, το συγκεκριμένο κείμενο γιατί  
δεν αναφέρομαι καθόλου μέχρι στιγμής στο κείμενο και στο αν 
συμφωνεί κάποιος μαζί του ή διαφωνεί σε γενικές γραμμές 
νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος να συμφωνήσει,  είναι μια 
λιτή έτσι, μια λιτή περιγραφή των ζητημάτων. Οι προεκτάσεις 
είναι πολύ εκτενέστερες. Τα αίτια είναι  πολύ βαθύτερα. 
Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν 
τοποθετούμαστε στο Τεχνικό Επιμελητήριο και όχι  να 
εκφράζουμε λόγο επί παντός επιστητού, να θωρακίσουμε το 
κύρος μας ότι τοποθετούμαστε εκεί που πραγματικά μας 
χρειάζονται και ε ίμαστε χρήσιμοι.  
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Ευχαριστώ Πρόεδρε.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ευχαριστούμε συνάδελφε 
Μιχάλη Χωραφά.  

Και πάμε στον Μηνά τον Μανιαδή. Μηνά έχεις το λόγο.  
Και να ετοιμάζεται ο Γιάννης ο Κλάδος.  

 
ΜΑΝΙΑΔΗΣ : Σε όλες τις προηγούμενες εισηγήσεις υπήρχαν 
θετικά, θετικά στοιχεία, θετικές παραμέτροι, θετικές 
παράγραφοι. Το μόνο που θα ήθελα να εκφράσω ως 
παράπονο και θα κλείσω είναι ότι καλό είναι να έχουμε μια 
ευαισθησία για το παγκόσμιο γίγνεσθαι, για την παγκόσμια 
ειρήνη, αλλά επειδή έχει μεγάλη δόση πολιτικής θα ήθελα μια 
μεγαλύτερη ευαισθησία στα εθνικά θέματα. Δεν μπορώ να 
ξεπεράσω με τ ίποτα το γεγονός, τώρα να μου πείτε είναι 
άσχετο, δεν μπορώ θέλω να το εκφράσω ρε παιδί μου να 
μείνει  στα πρακτικά, δεν μπορώ να συγχωρέσω σε τίποτα, στο 
Τμήμα ότι στο Μακεδονικό που κατά την γνώμη μου ήταν ένα 
ξεπούλημα της ιστορίας μας δεν πήραμε θέση. Αυτό ήθελα να 
εκφράσω κι ας ε ίναι εκτός θέματος. Ως επί το πλείστον με 
κάλυψε ο Σχινάς ο Γιάννης.  

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ευχαριστούμε τον 
συνάδελφο τον Μηνά τον Μανιαδή και περνάμε στον Γιάννη 
τον Κλάδο.  

Γιάννη έχεις τον λόγο.  
 
ΚΛΑΔΟΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Μιχάλη και 
συγχαρητήρια, δεν στα εξέφρασα πριν.  
 Δύο πράγματα για το κείμενο.  
 Αρχικά το κείμενο έχει προφανώς και  ένα πολιτικό 
υπόβαθρο και ένα πολιτικό σκεπτικό ελαφρώς περιορισμένο 
με το οποίο ας πούμε εξάγεται αποτελέσματα τα οποία βγάζει 
στο τέλος. Προφανώς να πω τη γνώμη μου και θεωρώ όλοι,  
την γνώμη όλων εδώ πέρα ότι προφανώς και 
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αντιλαμβανόμαστε και λέμε όχι  ας πούμε στον πόλεμο και να 
σταματήσει τον πόλεμο που η Ρωσία ως εισβολέας έχει κάνει 
στην Ουκρανία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που μπορούμε 
θεωρώ όλοι να συμφωνήσουμε και να μείνει εκεί.  
 Από την άλλη ένα τέτοιο κείμενο για το στηρίξω και να 
πω ότι θα βγει μια απόφαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου η 
οποία θα το εκφράζει  και θα έχει και μια ουσία, θεωρώ ότι  δεν 
μπορεί να λείπει  ας πούμε μια αναφορά που γίνεται, που 
προσπαθεί να γίνει αλλά δεν γίνεται στην ουσία στο ιστορικό 
ας πούμε της τελευταίας ε ικοσαετίας να πούμε, δηλαδή από 
εκεί κάπως θα πρέπει να το ψάξουμε στο ρόλο και τ ις ευθύνες 
του ΝΑΤΟ να το πούμε ξεκάθαρα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αμυδρά λέγεται αυτό.  
 Στο ρόλο τώρα το αν η Ουκρανία τα τελευταία έξι χρόνια 
αποτελεί ένα κυρίαρχο εθνικό κράτος εγώ έχω κάποιες 
ενστάσεις πάνω σε αυτό, γιατί ξέρουμε και τον τρόπο που 
βγήκε ο Πρωθυπουργός της το ’14 και ξέρουμε και  τι  γίνεται 
και  το ’14 ας πούμε σε ένα κυρίαρχο κράτος της Ευρώπης, το 
οποίο έχει απαγορευτεί ας πούμε το Κομμουνιστικό Κόμμα, 
στο οποίο έχουν απαγορευτεί οι  μειονοτικές γλώσσες στις 
ανατολικές της επαρχίες εκεί που αυτοανακηρύχθηκαν ας 
πούμε ανεξάρτητες με δημοψηφίσματα κλπ. Δεν μιλάω για την 
Κριμαία, μιλάω για το Ντονέτσκ και το Ντονμπάς, εκεί που το 
’14 και το ’15 αυτοί που είναι σήμερα στα κυβερνητικά πόστα 
τους Ουκρανίας έσφαζαν, κατέσφαζαν τον κόσμο μέσα στο 
εργατικό κέντρο. Είναι γνωστά όλα αυτά.  
 Δεν θα μπω σε μια λογική ποιος έκανε τι  και λιγότερο ή 
περισσότερο. Απλά θεωρώ ότι είναι  πολύ περισσότερο τα 
γεγονότα, η ανάλυση που πρέπει να γίνει  και το σκεπτικό το 
οποίο θα πρέπει να τεθεί εδώ μέσα και στο οποίο μάλλον δεν 
θα καταφέρουμε, δηλαδή επειδή έχει γίνει και στο παρελθόν 
δεν θα καταφέρουμε να βγάλουμε κάτι κοινό. Το αναγνωρίζω 
και το λέω ευθέως σε όλους γιατί ερχόμαστε από πολιτικές, 
διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες ο καθένας και θα κατεβαίναν 
δύο διαφορετικά ψηφίσματα και τρία και θα υπερψηφιζότανε 
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με όρους αριθμητικής υπεροχής όποιο έβγαινε. Αυτό για να το 
πω ξεκάθαρα και για να μην κοροϊδευόμαστε ότι θα γινότανε.  
 Αλλά θεωρώ αδιανόητο να βγάλουμε ένα σκεπτικό και  να 
μην αναφέρουμε και τους λόγους και τις συγκυρίες που έχουν 
οδηγήσει εκεί . Προφανώς δε μιλάω τώρα για τις ευθύνες της 
Ρωσίας και του Πούτιν, ε ίναι ξεκάθαρα. Όλοι μας τώρα λέμε 
ότι είναι οι Ρώσοι ολιγάρχες που είναι δικτάτορες κλπ. Είναι οι 
Ρώσοι ολιγάρχες από τη μια μεριά. Από την άλλη μεριά τα 
καπιταλιστικά σχήματα τα λέμε επενδυτές στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Αυτό δηλαδή που στη Ρωσία το αναφέρουμε σαν 
ολιγάρχες πλέον, από την άλλη μεριά είναι επενδυτές εδώ 
πέρα όταν έρθουνε. Και επενδυτές από τη Ρωσία  
ερχόντουσαν εδώ πέρα και είναι  τα ίδια κεφάλαια που τώρα τα 
κατηγορούμε ότι αυτοί κάνουνε τον πόλεμο στην Ουκρανία και 
τον στηρίζουνε. Μιλάμε τώρα ότι έχουμε, ε ίναι για να 
παίρνουν τα μυαλά μας ας πούμε στον αέρα αλλά εντάξει αυτή 
είναι  η πραγματικότητα, θα γίνει πιο σκληρή και στην πορεία 
και  στο άμεσο μέλλον.  
 Εμείς θα το νιώσουμε και θα το βιώσουμε πολλαπλώς 
όχι μόνο ανθρωπιστικά σκεπτόμενοι ας πούμε το δράμα του 
Ουκρανικού λαού ας πούμε και του κόσμου, των αμάχων εκεί 
πέρα που βάλλονται.  Θα το νιώσουμε και εμείς ως τα απόνερα 
ας πούμε της ενεργειακής, οικονομικής κρίσης του πολέμου. 
Αλλά για κάποιους αυτό θα τους βοηθήσει  να αυγατέψουνε τα 
κεφάλαιά τους ας πούμε ας μην το ξεχνάμε αυτό στο άμεσο 
μέλλον.  
 Εγώ με αυτό και θέλω να κλείσω, δεν θέλω να το 
τραβήξω, θεωρώ ότι  θα ήτανε μια συνεδρίαση από μόνη της 
με ενδιαφέρον ας πούμε εγκυκλοπαιδικό ή ιστορικό να 
καθόμαστε και να τα πούμε με συγκεκριμένα κείμενα και με 
αναλύσεις κ.λπ., δε θεωρώ ότι μπορεί να γίνει αυτό αυτή την 
ώρα το καταλαβαίνω κιόλας, για αυτό η στάση μου στο 
συγκεκριμένο ψήφισμα θα είναι  λευκό. Προφανώς σαφώς και 
λέμε όχι στον πόλεμο και να σταματήσει ο πόλεμος και ο 
πόλεμος ναι η Ρωσία έχει μπει ως εισβολέας αλλά μέχρι εκεί.  
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 Το παράδειγμα της Κύπρου, επίσης συγγνώμη δεν 
γίνεται καμιά αναφορά στη συμμετοχή της Ελλάδας στον 
πόλεμο. Έτσι; Και την στείλαμε ας πούμε και αυτό θεωρώ ότι 
είναι  κατακριτέο και  θα έπρεπε να μνημονευτεί  σε κάποιο 
κείμενο. Και επίσης το παράδειγμα της Κύπρου δεν ειπώθηκε 
ότι ήτανε μια χώρα, ήτανε μια χώρα που δέχτηκε ε ισβολή μετά 
τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αυτό το λέμε μόνο εμείς 
ας πούμε σε κεντρικό επίπεδο δηλαδή και η Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας δεν το ανέφερε. Και ήταν και οι συνθήκες βέβαια 
διαφορετικές και αλλιώς αλλά ήταν η πρώτη εισβολή 
ουσιαστικά.  

Αυτά από μένα  τα λίγα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ευχαριστούμε συνάδελφε.  
Περνάμε στον Άρη τον Τσεκούρα και πριν όμως δώσω 

τον λόγο στον Άρη τον Τσεκούρα θέλω να ρωτήσω το Σώμα 
επειδή καθυστερημένα έχει  ζητήσει το λόγο και ο Παναγιώτης 
ο Κωνσταντακόπουλος ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Μ. Αν υπάρχει 
όμως έστω και ένας που διαφωνεί από το Σώμα να δοθεί μετά 
τον Άρη τον Τσεκούρα ο λόγος στον Παναγιώτη δε θα δοθεί.  

 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Αλλοίμονο Πρόεδρε, αλλοίμονο.  

 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Αλλοίμονο, δεν υπάρχει περίπτωση. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία, ευχαριστώ το Σώμα 
για τη σύμφωνη γνώμη του.  

Και ο λόγος είναι στον Άρη τον Τσεκούρα.  
 

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ : Λοιπόν, καταρχήν μπορώ να πω ότι με 
εξέφρασε πάρα πολύ σε πολιτικό επίπεδο ειδικά στην 
αναφορά περί ιστορικότητας και ιστορικής μνήμης που πρέπει 
να έχουμε και για τα παραδείγματα λέω των παλαιότερων 
πολέμων η Κα Βρέντζου και  είναι  πολύ σημαντικό και είναι 
κάτι  που με φοβίζει  μπορώ να σας πω το ότι σε τόσους 
πολέμους, αυτούς που θυμάμαι τουλάχιστον μετά τη 
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Γιουγκοσλαβία σαν νεότερη γενιά δεν έχουμε ξαναδεί  τόσο 
έντονη, τόσο έντονα τα ΜΜΕ και να έχουνε πέσει πάνω από 
τον πόλεμο, να δημιουργούν, το δράμα του πολέμου να το 
μεταφέρουνε, γινόταν πολέμοι που δεν μας μεταφέραν εμάς 
δράμα. Ίσα και ίσα βγαίνανε και πανηγυρικά για κάποιες 
επεμβάσεις που πάντα την πλήρωνε κόσμος. Πέθαινε κόσμος, 
πεθαίνει κόσμος και  αυτή τη στιγμή που μιλάμε εκτός από την 
Ουκρανία πεθαίνει κόσμος και σε άλλα σημεία του πλανήτη. 
Αυτό είναι κάτι που με φοβίζει, κάτι που με ανατριχιάζει και 
δεν μπορώ να το αποδεχτώ για τον 21ο  αιώνα, που βέβαια σε 
πολιτικό επίπεδο θεωρώ ότι ε ίναι πολύ προφανές αυτό που 
βιώνουμε τώρα.  
 Επίσης, μου άρεσαν αρκετά σημεία από την εισήγηση 
του (…), από την τοποθέτηση του Γιάννη του Κλάδου περί 
ευθυνών, περί ότι αυτό δεν ξεκίνησε πρόσφατα, ότι η 
Ουκρανία μπορεί να έχει κάνει και αυτή τα αμαρτήματά της, η 
Ρωσία τα δικά της.  
 Και επίσης μπορώ να πω ότι συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό 
σε αυτό που είπε ο πρώην Πρόεδρος, ο Μιχάλης ο Χωραφάς 
στο πότε θέλει ο κόσμος να ακούσει κάτι από το Τεχνικό 
Επιμελητήριο, τ ι  θέλει να ακούσει  από το Τεχνικό 
Επιμελητήριο. Εκεί εγώ αρχικά είχα κάποιες ενστάσεις αν θα 
έπρεπε να έχουμε μια τοποθέτηση για τον πόλεμο. 
Διαβάζοντάς όμως το κείμενο κατέληξα κάπου αλλού. Με 
αυτές τις φοβίες που έχω διαβάζοντας το πόσες πολυεθνικές 
έχουνε ρίξει  εμπάργκο στη Ρωσία που αυτό δεν έχει  ξαναγίνει 
σε τόσους πολέμους. Σε μια τόσο μεγάλη αγορά οι  
πολυεθνικές πήραν σύσσωμες ταυτόχρονα απόφαση να 
χαρίσουνε αυτό το τζίρο και αυτή την κερδοφορία, να τον 
πετάξουν. Να κλείσουνε μαγαζιά, να σταματήσουν να 
πουλάνε, να στέλνουνε, να συνεργάζονται. Γιατί έχει γίνει 
αυτό το πράγμα; Έπιασε ξαφνικά τ ις πολυεθνικές τόσο μεγάλη 
ευαισθησία; Δεν νομίζω. Ποτέ καμία πολυεθνική δεν έχασε 
λεφτά από ευαισθησία. Και αυτό συνάδελφοι είναι που με 
φοβίζει πολύ περισσότερο για το τι  εξελίξεις θα έχουμε αύριο, 
μεθαύριο. Γιατί αυτές οι πολυεθνικές σίγουρα γνωρίζουν ότι 
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με κάποιον άλλον τρόπο θα πάρουν τα λεφτά τους. Όχι 
αποκλειστικά από τη Ρωσία, από κάπου θα τα πάρουνε.  
 Για τους λόγους αυτούς θεωρώ και στηρίζω το ψήφισμα 
και  σαν περιεχόμενο και  σαν τοποθέτηση να υπάρχει, διότι 
είναι στοχευμένο το ότι το ψήφισμα δεν βάζει έντονη πολιτ ική 
χροιά. Δεν μπορεί όπως είπε ο πρώην Πρόεδρος, θέλουν να 
ακούνε την τεχνική άποψη από το Τεχνικό Επιμελητήριο. Δεν 
μπορούμε εμείς να κρίνουμε με τα στοιχεία που έχουμε και 
δεν είμαστε και  οι αρμόδιοι  πέρα από πολίτες, νοήμων 
άνθρωποι και σύγχρονοι πολίτες σαν εξειδίκευση δεν 
μπορούμε εμείς αν αξιολογήσουμε αν έχει δίκιο η Ρωσία ή η 
Ουκρανία. Μπορούμε όμως να εκφράσουμε ότι έχει δίκιο ο 
καθένας που βάλλεται,  που σκοτώνεται. Όπως τώρα που 
κάνουνε οικονομικό πόλεμο στη Ρωσία εάν έχει τόσο δίκιο η 
Ρωσία ή η Ουκρανία υπάρχουνε άλλοι δρόμοι να λυθούν αυτές 
οι διαφορές. Μπορεί το μεγαλύτερο άδικο σε αυτή την 
περίπτωση να το έχει η Ουκρανία. Δε σημαίνει ότι μπαίνω και 
βομβαρδίζω και την πληρώνουνε οι αμάχοι και όλοι οι πολίτες 
όμως. 
 Άρα πρέπει να πάρουμε μια τοποθέτηση και αυτό γιατί 
φοβάμαι πάρα πολύ ότι στο άμεσο μέλλον θα ξανασυζητάμε 
για πολύ άσχημα πράγματα που θα είναι πέρα από την 
Ουκρανία και δεν μιλάω μόνο για το ενεργειακό και τις 
προμήθειες και όλα αυτά, που βλέπετε ήδη τι γίνονται στην 
παγκόσμια αγορά. Μιλάω για τι  μπορεί να έχουμε προεκτάσεις 
τέτοιων κινήσεων προς την Ελλάδα. Και εγώ είμαι κατά το ότι 
έστειλε όπλα η Ελλάδα, γιατί είμαι κατά του πολέμου και 
γενικά κατά των μαχών. Συμφωνώ σε πολιτικό επίπεδο με 
αρκετά από αυτά που ειπώθηκαν. Συμφωνώ στο τι  πρέπει να 
προσέχουμε και επειδή συμφωνώ ότι σαν Επιμελητήριο 
πρέπει να προσέχουμε πως τοποθετούμαστε και πόσο 
απλώνουμε τη θεματολογία που τοποθετείται  το 
Επιμελητήριο…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Συνάδελφε ο χρόνος έχει  
τελειώσει.  Σε παρακαλώ λίγο ταχύτερα. 
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ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ : Ωραία τελειώνω.  

Για  αυτό το λόγο επειδή συμφωνώ με όλα αυτά στηρίζω 
ακριβώς αυτό το κείμενο που είναι λιτό και στοχευμένο και  
υπέρ του κόσμου και του λαού.  

Ευχαριστώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε τον Άρη τον 
Τσεκούρα.  

Και πάμε στον Παναγιώτη τον Κωνσταντακόπουλο. 
Παναγιώτη έχεις το λόγο και έχει κλείσει ο κατάλογος. Δεν 
υπάρχει άλλος. Περνάμε μετά στις (…), έχει προταθεί μια 
τροπολογία και  περνάμε στην τροπολογία και μετά στην 
ψήφιση του ψηφίσματος.  

Παναγιώτη έχεις το λόγο.   
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ : Καλησπέρα, ευχαριστώ που μου 
δώσατε το λόγο έστω και καθυστερημένα.  

Μιχάλη εύχομαι συγχαρητήρια στη θητεία σου. Καλή 
δύναμη. Είμαι σίγουρος ότι  θα τα καταφέρεις.  

Τώρα όσον αφορά την εισήγηση σχετικά με τον πόλεμο, 
άκουσα πολύ προσεκτικά τα παιδιά, τους συναδέλφους που 
μίλησαν πριν. Θα συμφωνήσω σε πολλά θέματα με τον Γιάννη 
τον Κλάδο και με την Ειρήνη την Βρέντζου. Είναι  προφανές ότι 
ακούσαμε  από τα media ότι η επίθεση ήταν η πρώτη επίθεση 
στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λες και η 
Κύπρος και η Σερβία είναι στην Αφρική ξέρω εγώ. Είναι 
προφανές ότι η Ουκρανία σε μεγάλο βαθμό έχει και αυτή λίγο 
λερωμένη τη φωλιά της.  

Αν με ρωτήσετε σαν μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
αν το Τεχνικό Επιμελητήριο θα έπρεπε να παίρνει θέση σε 
τέτοια ζητήματα πραγματικά δεν ξέρω τι να σας απαντήσω 
γιατί είναι τόσο πολύπλοκα και τόσο τεράστια αυτά τα θέματα 
που δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε ποτέ να προκύψει μια 
ομόφωνη γνώμη όπως εγώ θα επιθυμούσα ας πούμε.  
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Τώρα από τη στιγμή όμως που έρχεται ένα τέτοιο 
ψήφισμα που αφορά τον πόλεμο και την καταδίκη του εγώ 
προσωπικά δεν μπορώ παρά να το ψηφίσω και θεωρώ ότι και 
το Σώμα θα έπρεπε να το ψηφίσει γιατί ακριβώς είναι  ένα 
κείμενο το οποίο δεν ανοίγεται  σε πολλές λεπτομέρειες ώστε 
να είναι  σε μεγάλο βαθμό παρεξηγήσιμο.  

Σας ευχαριστώ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε τον 
συνάδελφο.  

Πριν περάσουμε στην ψήφιση ή όχι  του ψηφίσματος, 
ήθελα να θέσω υπόψη του Σώματος μια τροπολογία που έχω 
προτείνει εγώ.  

Καταρχήν θέλω να πω γιατί την προτείνω. Και εγώ 
συμφωνώ με τον Παναγιώτη τον Κωνσταντακόπουλο τέτοιου 
είδους ψηφίσματα πρέπει  να είναι  ομόφωνα, αν όχι ομόφωνα 
με μεγάλη πλειοψηφία. Δεν μου αρέσει και για αυτό προτείνω 
αυτή την τροποποίηση ο παραλληλισμός με την Κύπρο. Είναι 
όποιος δεν ξέρει τι έχει  γίνει στο Ντονμπάς αυτά που είπε ο 
Γιάννης ο Κλάδος προφανώς δεν μπορείς να κάνεις ένα τέτοιο 
παραλληλισμό και για αυτό το λόγο προτείνω να φύγει η 
τελευταία παράγραφος. Η τελευταία παράγραφος του 
ψηφίσματος που λέει «Δηλώνουμε αλληλέγγυοι στο 
δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό, στους άμαχους και στα παιδιά 
της Ουκρανίας, στους πρόσφυγες και στους νεκρούς αυτού 
του πολέμου της Ρωσίας». Από εκεί και κάτω. Μέχρις εκεί 
λοιπόν προτείνω να υπάρχει αυτού του πολέμου, της Ρωσίας 
του κυρίαρχου ανεξάρτητου ουκρανικού κράτους και 
κατηγορηματικά αντίθετοι στη δια της βίας επιβολή 
αναθεωρητισμού, την οποία και  την έχουμε υποστεί στο 
παρελθόν στην Κύπρο και την νιώθουμε συνεχώς ως 
κρεμάμενη πάνω από τα κεφάλια μας απειλή από τη ρητορική 
του προς ανατολάς γείτονά μας. Αυτό το κομμάτι, ο 
παραλληλισμός που γίνεται επειδή είναι λίγο σύνθετος, είναι 
λίγο σύνθετος, θα προτιμούσα να λείπει. Θα προτιμούσα να 
λείπει. Ωραία μέχρι εκεί που λέει αλληλέγγυοι στο 
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δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό, στους αμάχους και στα παιδιά 
της Ουκρανίας, στους πρόσφυγες και τους νεκρούς αυτού του 
πολέμου, τέλος.  

Αυτή είναι η πρόταση η δικιά μου. Αυτή είναι η πρόταση 
η δικιά μου. Οπότε τίθεται σε ψηφοφορία, σκεφτείτε το ένα 
λεπτό και μετά ανακοινώνουμε τον χρόνο για την ψηφοφορία. 
Αν θέλει και κάποια παράταξη να διαβουλευθεί.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Πρόεδρε; Συγγνώμη αν έχω το 
λόγο;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Σε ακούμε. Σε ακούμε 
Πρόεδρε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :   Θα κάνω έτσι  μια τοποθέτηση που 
θέλω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Να σου πω και κάτι άλλο 
Πρόεδρε τώρα; Κακώς δηλαδή, δεν το περίμενα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :   Όχι,  δεν θέλω… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι, θέλω να σου πω και 
κάτι  άλλο, τώρα που το θυμήθηκα.  
 Το 2016 στο ελληνορωσικό συνέδριο είχε κατέβει ο 
Λαβρόφ στην Αθήνα. Αν σου δείξω την παρουσίαση που έκανε 
τότε θα αρχίσεις να προβληματίζεσαι, γιατί από τότε 
αισθανόντουσαν την πίεση και γ ια άλλους λόγους.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :   Ωραία, θα… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Δηλαδή θέλω να πω ότι 
αυτό, αυτό που ζούμε σήμερα… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :   Ας μην κάνουμε, ναι.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : …  δουλεύει πολλά χρόνια 
για το ενεργειακό και για τα έσοδα και για ζητήματα τα οποία 
τώρα δεν φαίνονται ξεκάθαρα.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Θα κάνω μια τοποθέτηση 
συνολικά μετά στο τέλος. Έτσι κι αλλιώς ότι  έχω δικαίωμα και 
ως εισηγητής βάσει της διαδικασίας.  
 Αυτό που θέλω να πω είναι όσον αφορά την τροπολογία 
και τη διαδικασία την οποία έβαλες στην τροπολογία, κανονικά 
για την τροπολογία θα πρέπει να τοποθετηθούν ξανά πάλι 
όλοι  κλπ. Εάν για τη συντόμευση της διαδικασίας.. .   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι Πρόεδρε, τίθεται  σε 
ψηφοφορία. Δεν τοποθετούμαστε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Τίθεται  σε ψηφοφορία απευθείας 
χωρίς τοποθετήσεις και τίποτα άλλο, δεν χρειάζεται κάποια 
διαβούλευση κάτι άλλο. Έτσι;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ναι.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Δηλαδή τίθεται σε ψηφοφορία η 
τροπολογία και  τίποτα άλλο.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Επί της ψηφοφορίας δηλαδή μόλις 
μας πεις.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, σας διαβάζω τι 
αφαιρείται πάλι. «Της Ρωσίας το κυρίαρχο και ανεξάρτητο 
ουκρανικό κράτος και κατηγορηματικά αντίθετη στη δια της 
βίας επιβολή αναθεωρητισμού την οποία και την έχουμε 
υποστεί στο παρελθόν στην Κύπρο και τη νιώθουμε συνεχώς 
ως κρεμάμενη πάνω από τα κεφάλια μας απειλή από τη 
ρητορική του προς ανατολάς γείτονά μας. Αυτό το κομμάτι 
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νομίζω ότι είναι  σύνθετο και  το θέτω σε ψηφοφορία για να 
αφαιρεθεί. Όσοι συμφωνούν να σηκώσουν χεράκι.  
 
ΧΩΡΑΦΑΣ: Πρόεδρε, δεν υιοθετούμε και του Κώστα την 
άποψη εκεί μήπως και το ψηφίσουμε όλοι το κείμενο;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ποια είναι η άποψη του 
Κώστα;  
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ :   Όχι, εγώ απλά, απλά να σας προστατεύσω 
λίγο.  
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Να αφαιρεθεί ο νόμος της ζούγκλας.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Δεν κατέθεσε, δεν κατέθεσε 
όμως εγγράφως.  
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Όχι , τίποτα παιδιά δεν κατέθεσα, απλά σας το 
λέω εσάς ας πούμε, εντάξει.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Πες το Κώστα πες το. Με 
συγχωρείς.  
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Τίποτα, τίποτα. Απλά λέω είναι λίγο… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αν μπορεί να βγει κάτι 
ομόφωνα να βγει.   
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Όχι, όχι εγώ δεν το λέω για να το ψηφίσω 
παιδιά. Εγώ λευκό θα ψηφίσω. Απλά δεν είναι ωραίο αυτό 
που γράφει εκεί πέρα, δείτε το αυτή την έκφραση που έγραψα 
στο chat που γράφει. Είναι λίγο για να σας προστατέψω το 
λέω ας πούμε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι, όχι,  έχεις δίκιο ούτε 
εμένα μου αρέσει .  Συγγνώμη το ξέχασα.  
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Έξυπνα ζωώδη ένστικτά μας, δικά μας ένστικτα; 
Έχουμε εμείς ζωώδη ένστικτα ας πούμε;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι,  ναι.  
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Πρόεδρε, Γιώργο τι λες;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Εκφραστικά… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Μάλλον έχει δίκιο ο Κώστας, θέλει 
μια διόρθωση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Εκφραστικά Πρόεδρε, 
εκφραστικά εντάξει για το εκφραστικό. Εγώ λέω για να 
αφαιρεθεί όμως ένα κομμάτι  παραλληλισμού με την Κύπρο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Σε αυτό που λες Μιχάλη αν θες 
επειδή δεν κάνουμε τοποθετήσεις στις τροπολογίες τίθενται  
αμέσως. Θεωρώ ότι η τροπολογία που ζητάς…  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Δεν ισχύει αυτό, δεν ισχύει. Παιδιά επί της 
διαδικασίας είναι τελείως λάθος.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Δεν το ξέρω, αλλά νομίζω ότι 
υπάρχει τοποθετήσεις; 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Η διαδικασία που ακολουθείται είναι τελείως 
λάθος για τα ψηφίσματα, σας το λέω. Πρώτα από όλα 
ψηφίζεται το σύνολο και μετά κατατίθενται  οι τροπολογίες.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Και  μετά  κατατίθενται οι 
τροπολογίες. Και εγώ έτσι νομίζω.  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Τοποθετήσεις και επί της τροπολογίας.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Επειδή έθεσε έναν προβληματισμό 
ο Κώστας… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Είναι ένα ψήφισμα Ειρήνη, 
δεν είναι δυο.  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ :  Ναι,  αλλά πρώτα από όλα, πρώτα από όλα… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αν ήταν δύο ψηφίσματα 
βάσει του κανονισμού έπρεπε να ψηφίσουμε βασικό ψήφισμα 
και πάνω στο ψήφισμα να κάνουμε τ ις τροπολογίες. Από την 
στιγμή που είναι ένα ψήφισμα ψηφίζονται οι τροπολογίες και 
μετά ψηφίζεται η τροπολογία, το ψήφισμα. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Μιχάλη, τα μπέρδεψες. Στο ψήφισμα δεν πάει 
ένα και δύο. Το ψήφισμα είναι άλλο και άλλο οι ε ισηγήσεις.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι, όχι,  Ειρήνη με 
συγχωρείς. Σε περίπτωση περισσοτέρων της μιας επί του 
θέματος εισηγήσεων.  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Ακριβώς.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τότε γίνεται.  Ναι,  δεν 
υπάρχει. Υπάρχει ένα ψήφισμα.  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Μα εδώ… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ένα ψήφισμα, ένα ψήφισμα 
έχει κατατεθεί.  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Το ψήφισμα έχει άλλη διαδικασία.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Δηλαδή αυτό είναι το βασικό 
ψήφισμα. Γιατί αν το ψηφίσουμε μετά αφού το έχεις ψηφίσει 
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δηλαδή και λογικά δεν βγαίνει. Αφού το έχεις ψηφίσει πώς θα 
ψηφίσει μετά τροπολογίες;  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Μιχάλη, επέτρεψε μου ένα λεπτό.  
 Η διαδικασία είναι άλλη για τα ψηφίσματα και άλλη για 
τις εισηγήσεις. Δεν έχει καμία σχέση. Στις εισηγήσεις ισχύει  
αυτό που λες. Επί των ψηφισμάτων καλό είναι, αυτή είναι 
άλλη περίπτωση. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Να σου διαβάσω το άρθρο 
13; Στην περίπτωση μιάς μόνης εισήγησης μετά την 
ολοκλήρωση και  των δευτερολογιών ο Πρόεδρος κλείνει  τη 
συζήτηση και διατυπώνει την προς ψήφιση πρόταση και τις 
σχετικές τροπολογίες.  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Στις εισηγήσεις Μιχάλη, όχι στα ψηφίσματα. Τα 
ψηφίσματα έχουν άλλη διαδικασία.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι, ε ίναι, η διαδικασία 
λήψης αποφάσεων είναι.  
 
ΜΑΡΑΚΗ : Με ακούει κανένας; Παιδιά με ακούτε; Είναι  10:00, 
φτάνει . Για όνομα του Θεού! Άντε να το ψηφίσουμε αυτό το 
πράγμα για να τελειώνουμε. Έλεος πια. Από τις 06:00 
είμαστε.  
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Ειρήνη δεν πειράζει. Δεν πειράζει ας το 
προχωρήσουμε έτσι τη διαδικασία.  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Εντάξει, απλώς το λέω.  
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Στην ουσία να εστιάσουμε, στην ουσία. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Σωστά, τον βηματισμό μας θα τον βρούμε σιγά 
σιγά.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Λοιπόν, ωραία ας βάλουμε λοιπόν 
την τροπολογία που ζήτησε ο Μιχάλης παρόλο που εγώ 
διαφωνώ για την τροπολογία. Ο εισηγητής πρέπει να (…), στη 
διαδικασία έχει δίκιο η Ειρήνη, αλλά τέλος πάντων ας το 
περάσει η τροπολογία πρώτα, ας την ψηφίσουμε γιατί  μπορεί 
να μην ψηφισθεί το ψήφισμα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ρώτησε τον προηγούμενο 
Πρόεδρο Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Ωραία.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ρώτησε τον προηγούμενο 
Πρόεδρο την άποψή του.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Εσείς τηρείτε τη διαδικασία, 
ωραία.  
 Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχει πάρα πολύ δίκιο ο 
Κώστας για τα ζωώδη ένστικτα. Είναι προφανές ότι ζητάω να 
φύγει από την εισήγηση και να παραμείνει μόνο ότι ξυπνούν, 
πώς το λέει το κείμενο; Άντε, το έχασα! Να φύγει το γιατί 
ξυπνά τα ζωώδη ένστικτά μας. Προφανώς είναι, νομίζω ότι 
δεν, είναι too much. Ο νόμος της ζούγκλας καραδοκεί και 
υιοθετείται εύκολα. Ή ο νόμος της ζούγκλας καραδοκεί τίποτα, 
άλλο σκέτο. Σκέτο, μόνο να μείνει  αυτό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δεν αλλάζει κάτι Πρόεδρε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Να φύγει όλη η έκφραση μάλλον, 
όλο το αυτό. Ο νόμος της ζούγκλας καραδοκεί και υιοθετεί 
γιατί ξυπνά τα ζωώδη ένστικτα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, πάμε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Νομίζω ότι  είναι  μια έκφραση που 
δεν χρειάζεται  να μπει.  Έχει απόλυτο δίκιο ο Κώστας. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Πρόεδρε,  ωραία. Περνάμε 
σε ψηφοφορία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Τη βγάζω δηλαδή από την 
εισήγηση, την βγάζω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ποιος ψηφίζει, όποιος 
ψηφίζει τον παραλληλισμό… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Εσύ τώρα ζητάς να φύγει η 
αναφορά για την Κύπρο. Έτσι;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ο παραλληλισμός με την 
Κύπρο, ναι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ωραία,  εντάξει. Ποιος ψηφίζει  
υπέρ;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όποιος ψηφίζει  να σηκώσει 
χέρι. Κανένας.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Κανένας. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ένας, δυο.  
 
ΜΑΡΑΚΗ : Μια στιγμή Μιχάλη, συγγνώμη. Επαναλαμβάνετε τι  
ψηφίζουμε;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Να φύγει ο παραλληλισμός 
με την Κύπρο. Είναι λάθος γιατί ε ίναι δύο διαφορετικά θέματα 
κατά τη γνώμη τη δικιά μου και  το προτείνω να φύγει.   
 
ΜΑΡΑΚΗ : Ωραία. Το προτείνεις και πρέπει να ψηφίσουμε αν 
συμφωνούμε μαζί σου; Εγώ συμφωνώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Επί των παρόντων είναι;  
 
ΜΕΛΟΣ: Όχι, υπέρ, κατά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, η πλειοψηφία είναι υπέρ 
των παρόντων. Έτσι;  
 
ΜΕΛΟΣ: Ναι, ναι,  πάντα επί των παρόντων. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Κατεβάστε τα χεράκια. Πόσοι 
είναι  κατά της τροπολογίας; Σηκώστε χέρια. Με συγχωρείτε 
κατά της τροπολογίας λέμε, κατά της τροπολογίας. Έτσι;  
 
ΜΕΛΟΣ:  Μιχάλη, τώρα δε θέλουμε να βγει  η παράγραφος για 
την Κύπρο, για αυτό δεν ψηφίζουμε;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι παιδί μου κατά της 
τροπολογίας. Το λέω γιατί… 
 
ΜΕΛΟΣ: Της δικιάς σου.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ναι,  ναι.  
 
ΜΕΛΟΣ: Εντάξει.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Κατεβάστε τα χέρια. Και 
πάμε στο λευκό. Ποιοι ψηφίζουν λευκό;  
 
ΜΑΡΑΚΗ : Τ ι σημαίνει λευκό Μιχάλη στην τροπολογία; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μηνά έχεις ψηφίσει κατά και  
τώρα είδα το χέρι σου πάλι.  Εντάξει. Υπέρ της τροπολογίας 
ψήφισαν 12, κατά της τροπολογίας ψήφισαν 8 και λευκό 
ψήφισαν 9. Άρα περνάει η τροπολογία. Αφαιρείται από το 
ψήφισμα. Και πάμε να ψηφίσουμε το ψήφισμα ως έχει. Θέλετε 
να σας το διαβάσω; Θα πρέπει να γίνει αλλαγή στην έκφραση.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Μιχάλη όχι  ως έχει,  την τελευταία 
παράγραφο διάβασε μόνο που τροποποιήθηκε.  
 
ΜΕΛΟΣ: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Κώστας ο Μπάκιντας δεν θα 
το αφαιρέσουμε; Δεν θα το ψηφίσουμε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Το έχουμε αφαιρέσει  έτσι και 
αλλιώς. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι,  πρέπει, ένα λεπτό,  
πρέπει να αλλάξει το εκφραστικό. Δεν έχει έρθει κάτι αυτή τη 
στιγμή. Θα το αλλάξει το εκφραστικό είπε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Όχι, όχι φεύγει,  εγώ πρότεινα να 
φύγει η τελευταία παράγραφος. Αυτό είπα ότι τη βγάζω ρε 
παιδί μου ως εισηγητής. Οπότε διορθώνω την αυτή.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μα που είναι; Τα ζωώδη 
ένστικτα που είναι;  Κάπου είναι μέσα. Ναι,  ναι, ναι,  αυτό 
φεύγει.  Ωραία,  θα διαβάσω από εκεί που έγιναν οι 
τροποποιήσεις και μετά. Εντάξει;  
 Πρόεδρε κάτι  λες; Γιατί δεν σε ακούμε. Ωραία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Συγγνώμη, διάβασε τ ις δύο 
τελευταίες παραγράφους όπως τροποποιήθηκαν πλέον. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Περίμενε, περίμενε. 
 Λοιπόν, δεν μπορεί να είναι αποδεκτή η οποιαδήποτε 
εισβολή σε ξένη χώρα και αυτό γιατί το δίκιο των όπλων δεν 
μπορεί να υποκαταστήσει το δίκιο των εθνών. Δηλώνουμε 
λοιπόν αλληλέγγυοι στον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό, στους 
αμάχους και στα παιδιά της Ουκρανίας, στους πρόσφυγες και 
τους νεκρούς αυτού του πολέμου στο κυρίαρχο ανεξάρτητο 
ουκρανικό κράτος και κατηγορηματικά αντίθετοι στη δια της 
βίας επιβολή αναθεωρητισμού. Μέχρις εκεί .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Εντάξει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Εντάξει;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Ευχαριστώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ωραία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Το υπόλοιπο κείμενο όπως το 
διάβασες στην αρχή.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι, το κείμενο (…), ωραία. 
Τίθεται  σε ψηφοφορία το κείμενο του ψηφίσματος. Πόσοι είναι  
υπέρ να σηκώσουν χέρι ; Κατεβάστε τα χέρια. Πόσοι είναι 
κατά; Σηκώνουν χέρια όσοι είναι κατά. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Κατά λάθος ψήφισα εγώ κατά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Εντάξει, εντάξει,  Ειρήνη. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Το ακύρωσα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ωραία, όσοι ε ίναι  λευκό. 
Όσοι ψηφίζουν λευκό. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας είναι 
20 υπέρ, 0 κατά και 10 λευκό. Οπότε το ψήφισμα ψηφίστηκε 
με τ ις τροπολογίες που αναφέρθηκαν προηγουμένως και 
τελειώνει η συνεδρίαση.  
 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.  
 Και για τα θέματα της διαδικασίας θα μιλήσω και με την 
Ειρήνη και  με τον Πρόεδρο να δω πως μπορούμε να έχουμε 
καλύτερη συνεργασία στη συνέχεια. Πάντως εδώ πέρα ήταν 
και  ο Γιάννης ο Σχινάς, το συζητήσαμε, δεν έγινε κάτ ι αν έγινε 
κάποιο λάθος σκοπίμως.  
 Σας ευχαριστώ πάντως όλους για τη συνεργασία  και για 
τον τρόπο που με υποδεχθήκατε. Ευχαριστώ, γεια σας. 
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Πρεβελάκη & Γρεβενών, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: (+30) 2810 342520  
e-Mail: teetak@tee.gr  -  URL: http://www.teetak.gr

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

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Σας καλούμε στην 8η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος,
την 9η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00.
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 Προϋπολογισμού 2022 ΤΕΕ/ΤΑΚ

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 16 
Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μέσω τηλεδιάσκεψης και με τα ίδια 
θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση είναι `τακτική` και 
για την απαρτία της ισχύουν τα αναφερόμενα στον Κανονισμό της Αντιπροσωπείας του 
Περιφερειακού τμήματος ΤΕΕ/ΤΑΚ.

Κοινοποίηση:

- Περιφερειάρχη Κρήτης

-  Συντονίστρια Αποκ. Διοίκησης Κρήτης

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Ιωάννης Σχινάς
Αγρονόμος Τοπογράφος  Μηχανικός

       Ηράκλειο, 28.02.2022
       

Προς:

Μέλη της Αντιπροσωπείας
ΤΕΕ/ΤΑΚ

 ΤΕΕ - ΤΜ ΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ - 381 - 28/02/2022



ID Τηλεδιάσκεψης: 110553

Συμμετέχοντες: Desktop-Mobile: 59

Περιγραφή: 8η Τακτική Συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑκ

Συντονιστής:

ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΜΗΜΑ 

Έναρξη: Ημερομηνία: 09-03-2022 Ώρα: 19:00

Λήξη: Ημερομηνία: 09-03-2022 Ώρα: 23:45

Συμμετέχοντες Χρήστες στην Τηλεδιάσκεψη

Ονοματεπώνυμο Απεστάλη email Κατάσταση Διάρκεια

BARTOLOZZI GIULIA 28-02-2022 13:12:20 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28-02-2022 13:12:20 Συνδέθηκε 02:44':25"

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 28-02-2022 13:12:20 Συνδέθηκε 02:43':45"

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 28-02-2022 13:12:20 Συνδέθηκε 00:58':34"

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28-02-2022 13:12:20 Συνδέθηκε 01:53':10"

ΑΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28-02-2022 13:12:20 Συνδέθηκε 02:42':52"

ΒΑΓΙΑΣ ΒΑΓΙΑΣ 28-02-2022 13:12:20 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 28-02-2022 13:12:20 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 28-02-2022 13:12:20 Συνδέθηκε 02:44':27"

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 28-02-2022 13:12:20 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 28-02-2022 13:12:20 Συνδέθηκε 02:43':20"

ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 28-02-2022 13:12:20 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28-02-2022 13:12:20 Συνδέθηκε 02:43':52"

ΓΕΜΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 28-02-2022 13:12:20 Συνδέθηκε 01:11':25"

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 28-02-2022 13:12:20 Συνδέθηκε 02:26':18"

ΔΑΝΑΣΗ ΤΑΤΙΑΝΗ 28-02-2022 13:12:20 Συνδέθηκε 02:40':50"

ΔΡΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ 09-03-2022 09:42:55 Συνδέθηκε 02:33':35"

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28-02-2022 13:12:20 Συνδέθηκε 02:44':05"

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 02:44':24"

ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 02:43':30"

ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 02:42':21"

ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 00:57':26"

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 02:43':42"

ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 28-02-2022 13:12:21 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 02:44':18"

ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 02:40':03"

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 28-02-2022 13:12:21 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 02:44':10"

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 02:04':37"

ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 28-02-2022 13:12:21 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΜΑΡΑΚΗ ΦΑΝΗ 28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 02:44':23"

ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 02:32':46"

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 02:44':26"

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 02:43':12"

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 02:44':11"



ΜΟΔΑΤΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 02:43':20"

ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 01:23':20"

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 01:52':48"

ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 02:44':22"

ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 28-02-2022 13:12:21 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 02:42':18"

ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 02:44':25"

ΞΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 02:19':05"

ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 02:16':44"

ΡΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 01:55':05"

ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 28-02-2022 13:12:21 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 02:43':05"

ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 02:07':55"

ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 02:31':50"

ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 02:40':13"

ΣΩΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 02:36':29"

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28-02-2022 13:12:21 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 02:44':24"

ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 28-02-2022 13:12:21 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ 28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 00:24':28"

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 02:43':42"

ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 02:41':30"

ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 28-02-2022 13:12:21 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

28-02-2022 13:12:21 Συνδέθηκε 02:43':07"
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ΔΡΑΣΗ ΔΕ ΑΠΟ 25/1/2022 ΕΩΣ 9/3/2022 

 

                                                    

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
Στις 24 Ιανουαρίου στάλθηκε επιστολή*, από τα μέλη της ΔΕ του τμήματος στον Δήμο 
Ηρακλείου και συγκεκριμένα στον Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υπαίθρου & Τουρισμού 
κ. Γεώργιο Σισαμάκη δηλώνοντας την στήριξη για την υποψηφιότητα του Δήμου 
Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης  της αποστολής της ΕΕ για την τοπική αυτοδιοίκηση 
με τίτλο MISSION ΄΄100 έξυπνες και κλιματικά ουδέτερες πόλεις ως το 2030΄΄. 
 
 

 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  PCR  ΚΑΙ  RAPID TESTS ΓΙΑ ΤΑ  ΟΜΟΤΙΜΑ ΚΑΙ  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 
 
Στις 25 Ιανουαρίου στάλθηκε ενημερωτικό δελτίο σε όλα τα μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ , έπειτα 
από εισήγηση του Προέδρου της ΔΕ κ. Γεώργιου  Ταβερναράκη, ο οποίος ζήτησε και 
συγκέντρωσε προσφορές χαμηλότερης τιμής από μικροβιολογικά και διαγνωστικά 
κέντρα για την διενέργεια μοριακών τεστ PCR καθώς και τεστ ανίχνευσης αντιγόνου 
(RAPID TEST). 
 
 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ Κ. ΣΤΑΥΡΟ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ 

Στις 28 Ιανουαρίου 2022   πραγματοποιήθηκε συνάντηση  του Περιφερειάρχη Κρήτης 
κ. Σταύρου Αρναουτάκη με τον Πρόεδρο και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήματος Ανατολικής Κρήτης   στα γραφεία της Περιφέρειας 
Κρήτης.  

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, έθεσε σαν θέμα στον  
Περιφερειάρχη  την προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης , Δήμου 
Σητείας και ΤΕΕ/ΤΑΚ για τον προσεισμικό έλεγχο των σχολικών κτιρίων όλων των 
βαθμίδων στη Σητεία. Θέμα συζήτησης επίσης,  ήταν οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ  για τον 
ΒΟΑΚ και το κομμάτι Παχιά Άμμος  - Σητεία,  καθώς επίσης και  η επικείμενη 
συνεργασία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήμα Ανατολικής  Κρήτης με το γραφείο 
Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. 
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Τέλος, ο Πρόεδρος της ΔΕ πρότεινε την δημιουργία – λειτουργία Παρατηρητηρίου 
Οδικής Ασφάλειας στην Κρήτη,  με την συνδρομή του ΤΕΕ/ΤΑΚ , της Τροχαίας καθώς 
και  της Περιφέρειας Κρήτης. 
Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ευχήθηκε 
καλή επιτυχία στο έργο του νεοσύστατης  Διοικούσας Επιτροπής  του ΤΕΕ/ΤΑΚ, 
εκφράζοντας την ευχαρίστησή του για την άριστη συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας 
Κρήτης  και Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, το οποίο αποτελεί 
τον θεσμικό σύμβουλο σε αναπτυξιακά θέματα. 
 
 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ. ΒΑΣΙΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΟ  
 
Στις 28 Ιανουαρίου 2022   πραγματοποιήθηκε συνάντηση  του Δημάρχου Ηρακλείου, 
κ. Βασίλη Λαμπρινό  με τον Πρόεδρο και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, στην αίθουσα «Ανδρέας 
Παπανδρέου» της Λότζια. 
Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, Γιώργος Ταβερναράκης, τόνισε την 
αναγκαιότητα σύναψης  των προγραμματικών συμβάσεων, για την καταγραφή του 
κτιριακού αποθέματος στους οικισμούς του Δήμου Ηρακλείου. Επίσης το  ΤΕΕ/ΤΑΚ θα 
συμμετέχει ενεργά και θα καταθέσει προτάσεις στην διαβούλευση, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί και  αφορά την Κυκλοφοριακή Μελέτη Της  Παλιάς Πόλης 
Ηρακλείου. 
 Ένα επιπλέον θέμα συζήτησης,  ήταν η συνεργασία του ΤΕΕ/ΤΑΚ με την ΔΑΕΦΚ και το 
μητρώο εθελοντών μηχανικών , για την καταγραφή των πρωτοβάθμιων ελέγχων στα 
εκκρεμή αιτήματα των σεισμόπληκτων από τον σεισμό στο Αρκαλοχώρι στις 27 
Σεπτεμβρίου. Τέλος, τέθηκε το θέμα της επικείμενης τοποθέτησης προϊσταμένου στο 
Τμήμα Οικοδομικών Αδειών στην ΥΔΟΜ Ηρακλείου, αλλά και γενικότερα θέματα του 
οργανισμού του Δήμου Ηρακλείου που είναι σε επεξεργασία, καθώς και της άμεσης 
κατεδάφισης του απαλλοτριωμένου κτιρίου έναντι του κτιρίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ,  και της 
άμεσης πεζοδρόμησης της οδού Πρεβελάκη.     
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου συνεχάρη τον Πρόεδρο και τα νέα μέλη της ΔΕ  του ΤΕΕ/ΤΑΚ 
για την εκλογή τους, και ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο τους. Επίσης αναφέρθηκε 
στην άριστη συνεργασία μας με το Δήμο Ηρακλείου τονίζοντας  τον σημαντικό μας  
ρόλο στα θέματα τεχνικής φύσης που σχετίζονται με την πόλη του Ηρακλείου. 
 
 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΕΔ ΚΡΗΤΗΣ  Κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΡΑΚΗ  
 
Την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022   πραγματοποιήθηκε συνάντηση  του Προέδρου ΠΕΔ 
Κρήτης κ. Ιωάννη  Κουράκη, με τον Πρόεδρο και  τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήμα Ανατολικής Κρήτης,   στα γραφεία της ΠΕΔ Κρήτης. 
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Στη συγκεκριμένη συνάντηση τέθηκαν σοβαρά θέματα ενδιαφέροντος όπως η πορεία 
χρηματοδότησης του ΒΟΑΚ. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν για την δημιουργία 
ενιαίου ΒΟΑΚ από την Κίσσαμο έως την Σητεία καθώς και την διεκδίκηση της σύνδεσης 
του ΒΟΑΚ με το αεροδρόμιο στο Καστέλλι,  η οποία θα συντελέσει στην μετακίνηση 
χιλιάδων πολιτών και τουριστών ιδιαίτερα την θερινή περίοδο. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. 
Γιώργος Ταβερναράκης τόνισε την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας ψηφιακού χάρτη 
της χώρας, με την ενσωμάτωση των οριογραμμών,  και του μεγάλου προβλήματος που 
δημιουργείται από τον χαρακτηρισμό του επαρχιακού, εθνικού, δημοτικού και 
αγροτικού δικτύου. 
Στη συνέχεια αναλύθηκαν θέματα  που σχετίζονται με την ενεργειακή κρίση και την 
πορεία της πράσινης ανάπτυξης στην Κρήτη, την κλιματική αλλαγή , ζητήματα 
πολιτικής προστασίας, τα προβλήματα που δημιουργούνται ως προς τις αρτιότητες 
ιδιοκτησιών από τους δασικούς χάρτες και την υποστελέχωση των Δήμων από 
Μηχανικούς. 
Τέλος ο κ. Κουράκης και η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος συμφώνησαν στην 
συνέχιση  της άριστης συνεργασίας μεταξύ ΠΕΔ Κρήτης και του ΤΕΕ/ΤΑΚ ελπίζοντας 
και οι δύο σε άριστα αποτελέσματα. 
 
 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ  Κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΦΡΑΓΚΑΚΗ 
  
Την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ και τα μέλη κ. 
Αριστοτέλης Τσεκούρας, κ. Κωνσταντίνος Μπάκιντας και  κ. Μαρία Ξυλούρη 
συντονίστρια της επιτροπής για τα σεισμόπληκτα, πραγματοποίησαν υβριδική 
συνάντηση με τον Δήμαρχο Μίνωα Πεδιάδας κ. Μανώλη Φραγκάκη. Στην συνάντηση 
παρευρέθηκαν και οι Σύμβουλοι – Μηχανικοί του Δήμου. 
Βασικό θέμα συζήτησης ήταν οι παρεμβάσεις που απαιτούνται να γίνουν για την 
άμεση αποκατάσταση των κατοικιών και των επιχειρήσεων εξαιτίας του σεισμού της 
27ης Σεπτεμβρίου, η επιτάχυνση των κατεδαφίσεων αλλά και η απλοποίηση των 
διαδικασιών σύνταξης των φακέλων των σεισμοπλήκτων. 
Ο κ. Φραγκάκης αναφέρθηκε στο Τοπικό Χωρικό Σχέδιο του Δήμου, το οποίο θα 
καθορίσει τις χρήσεις γης του Δήμου εν όψει της κατασκευής του αεροδρομίου στο 
Καστέλλι. 
Επίσης επιβεβαιώθηκαν τα στάδια συνεργασίας των δύο πλευρών για το Ειδικό 
Χωρικό Σχέδιο του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας,  για το οποίο τις επόμενες μέρες πρόκειται 
να αναδειχθεί ο ανάδοχος,  αλλά και τις κατευθύνσεις που πρέπει να δοθούν με στόχο 
την ανάπτυξη του Δήμου σε συνδυασμό με την κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο 
Καστέλλι αλλά και την άρση των επιπτώσεων του σεισμού της 27ης Σεπτεμβρίου. 
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κ. Γεώργιος Ταβερναράκης επισήμανε την στήριξη που θα παρέχει 
το ΤΕΕ/ΤΑΚ στο σχέδιο ανασυγκρότησης του Δήμου. 
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 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Κ. 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ 
 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης καθώς και τα μέλη κ. Ειρήνη 
Βρέντζου και κ. Αντώνης Μαυρογιάννης καθώς και η Αντιπρόεδρος της ΕΜΔΥΔΑΣ 
κ. Ελευθερία Ζωάκη συναντήθηκαν την Τετάρτη 02 Φεβρουαρίου με την 
Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Μαρία Κοζυράκη. 

Στην συνάντηση αναλύθηκαν θέματα που σχετίζονται με τα επαγγελματικά και 
εργασιακά θέματα των μηχανικών, στην ανάγκη στελέχωσης των ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. , στην 
πορεία υλοποίησης της διαδικασίας που αφορά τους Δασικούς Χάρτες καθώς και 
στον τρόπο που λειτουργούν οι Μόνιμες Επιτροπές οι οποίες συμβάλουν στη 
λειτουργία φορέων της δημόσιας διοίκησης σε θέματα τεχνικής φύσης που 
αφορούν την ανατολική Κρήτη. 

Τέλος ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κ. Γιώργος Ταβερναράκης και η Συντονίστρια της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Μαρία Κοζυράκη συμφώνησαν στην 
συνέχισης της άριστης συνεργασίας μεταξύ  του ΤΕΕ Τμήματος Ανατολικής Κρήτης 
και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για όλα τα κρίσιμα θέματα που 
αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση.  

 

 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΕ ΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ 

 

Eυρύτατη κυβερνητική σύσκεψη αποτελούμενη από τον Υφυπουργό παρά τω 
Πρωθυπουργό για θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές 
καταστροφές κ. Χρ. Τριαντόπουλο, την Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως, τον 
υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη και επτά γενικούς 
και ειδικούς γραμματείς των εμπλεκόμενων υπουργείων   πραγματοποιήθηκε σε 
κεντρικό ξενοδοχείο στο Ηράκλειο την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022 με θέμα 
τα μέτρα ενίσχυσης των σεισμόπληκτων και την περαιτέρω στήριξή τους από τον 
σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου. Στην σύσκεψη μετείχε και ο Πρόεδρος της ΔΕ του 
ΤΕΕΤΑΚ κ. Γεώργιος Ταβερναράκης  τονίζοντας ότι χρειάζονται οριζόντια μέτρα για 
τους πληττόμενους ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να αποσυμφορηθεί 
το σύστημα. Επίσης ως μηχανικοί δεν έχουμε πληροφόρηση σε βάθος με 
αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ενημερώσουμε τους πολίτες ώστε και αυτοί να 
μπορούν να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις. Τα χρήματα δεν επαρκούν. 
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Ιδιαίτερα με τις αυξήσεις των υλικών τα χρήματα επαρκούν για να καλύψουν 
λιγότερο από το 50% της πραγματικής συνολικής δαπάνης που καλείτε να καλύψει 
ο πολίτης και αυτό για τα πρώτα 150τμ κτιρίων (κατοικία ή/και επαγγελματικός 
χώρος) που διαθέτει. Τέλος, ανέφερε ότι υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στη 
διαδικασία σύνταξης των  φακέλων που αφορούν τους σεισμόπληκτους και ως εκ 
τούτου χρόνοι αποκατάστασης σε βάθος δεκαετίας δεν μπορούν να συζητιούνται 
και να γίνονται αποδεκτές. 

Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στον Δήμο Μίνωα Πεδιάδας για τα 
θέματα πολεοδομικής και χωροταξικής ανασυγκρότησης του Δήμου μετά τον 
σεισμό στο Αρκαλοχώρι.  

Στην σύσκεψη συμμετείχε και ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και 
Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης ο οποίος ανακοίνωσε στους 
συμμετέχοντες ότι η ανάδειξη του αναδόχου που θα εκπονήσει το Ειδικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας βρίσκεται στο τελικό στάδιο, η 
Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Μαρία Κοζυράκη, ο Πρόεδρος 
του ΤΕΕΤΑΚ κ. Γεώργιος Ταβερναράκης  , ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μίνωα 
Πεδιάδας κ. Γαβριήλ Κουρής και οι Αντιδήμαρχοι Τεχνικών έργων κ. Μανώλης 
Ζουμπουλάκης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Αραβιάκης, η Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου Όλγα Δραμουντάνη, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων 
Αρκαλοχωρίου και Καστελλίου καθώς και υπηρεσιακά στελέχη των Τεχνικών 
Υπηρεσιών και της Πολεοδομίας του Δήμου. Επιπλέον στην σύσκεψη συζητήθηκε 
και το θέμα των κατεδαφίσεων των κτιρίων που έχουν κριθεί ως ετοιμόρροπα  μετά 
το σεισμό , με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος να 
ανακοινώνει ότι εντός τριμήνου θα υπάρξει ειδική ρύθμιση για την απλοποίηση 
του όλου πλαισίου των κατεδαφίσεων. 

 

 

 ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕΤΑΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ    
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
Στις 15 Φεβρουαρίου στάλθηκε επιστολή*στον Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Βασίλη 
Λαμπρινό από την ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ και σύμφωνα με την γνωμοδότηση της ΜΕ 
Μεταφορών , Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού του ΤΕΕ/ΤΑΚ 
η  οποία περιελάβανε τις απόψεις της ΔΕ σχετικά με την αναθεώρηση της 
κυκλοφοριακής μελέτης της παλιάς πόλης του Ηρακλείου. 
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 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕ ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗ 

Την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022   πραγματοποιήθηκε υβριδική συνάντηση  με 
τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ ΤΑΚ και τον βουλευτή Ηρακλείου κ. 
Νικόλαο Ηγουμενίδη. 

Στη συγκεκριμένη συνάντηση συζητήθηκε η επικείμενη υπουργική απόφαση η 
οποία αφορά στην παράταση της κατάθεσης των δικαιολογητικών του Ν.4178/13 
μέχρι τις 31/12/2022, ενώ συμφωνήθηκε να ενεργοποιηθεί άμεσα η πλατφόρμας 
που αφορά την τακτοποίηση των αυθαίρετων κτισμάτων της κατηγορίας 5 του 
Ν.4495/17. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ . Γεώργιος Ταβερναράκης, η Αντιπρόεδρος κ. Φανή 
Μαράκη, ο γραμματέας κ. Αντώνης Κουμπενάκης  και τα μέλη κ. Ειρήνη Βρέντζου 
,κ. Χαρά Τριαματάκη και κ. Αντώνης Μαυρογιάννης της ΔΕ που συμμετείχαν στην 
συζήτηση ανέφεραν στον κ. Νικόλαο Ηγουμενίδη ότι η ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ αποφάσισε 
να στείλει δύο επιστολές στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό κ. Χρήστο 
Τριαντόπουλο στις οποίες καταθέτει μια σειρά προτάσεων για βελτίωση και 
επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης και επιδότησης των σεισμόπληκτων 
κτιρίων του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας.  

Ο κ. Ηγουμενίδης δήλωσε ότι γνωρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
πολίτες του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας μετά το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου και 
αφορούν στην διαδικασία αποκατάστασης των σεισμόπληκτων κτιρίων και 
δεσμεύθηκε ότι θα  καταβάλει κάθε προσπάθεια να προωθηθεί το ζήτημα. 

Επίσης συζήτησαν για τις ελλείψεις των μελετών αλλά και των χρηματοδοτήσεων 
των τμημάτων του εμβληματικού έργου του ΒΟΑΚ από την Κίσσαμο έως την Σητεία. 
Ο κ. Ηγουμενίδης τόνισε την αναγκαιότητα της ολοκλήρωσης των υπολειπόμενων 
μελετών  αλλά και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής των τμημάτων που δεν έχουν 
προκηρυχθεί. 

Αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις  της  ενεργειακής κρίσης που πλήττει τη χώρα  αλλά 
και στους τρόπους που θα μπορούσε να αμβλυνθεί ιδιαίτερα στην Κρήτη λόγω της 
άντλησης ενέργειας τόσο της αιολικής όσο και της ηλιακής η οποία θα συμβάλλει 
σημαντικά  στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. 

Τέλος αναδείχθηκε το θέμα της υποστελέχωσης των Δήμων από Μηχανικούς και 
τα προβλήματα που δημιουργούνται ως προς τις αρτιότητες από τους δασικούς 
χάρτες και κατ΄ επέκταση στις δηλώσεις  του Κτηματολογίου.  

Η ΔΕ ευχαρίστησε τον κ. Ηγουμενίδη για την τιμή με την παρουσία του και εκείνος 
με την σειρά του επεσήμανε την διαρκή διάθεση του για συνεργασία.  
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 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 

ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΄΄ΠΡΑΣΙΝΑ΄΄ 

 

Στις 18 Φεβρουαρίου στάλθηκε επιστολή*, από τα μέλη της ΔΕ στον Υφυπουργό 
παρά τω Πρωθυπουργό κ. Χρήστο Τριαντόπουλο η οποία περιλάμβανε μια σειρά 
προτάσεων ώστε να επισπευσθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης των κτιρίων τα 
οποία έχουν αξιολογηθεί ως ΄΄πράσινα΄΄ με ελαφριές κυρίως βλάβες και στα οποία 
δεν απαιτείται στατική ενίσχυση. 

 

 

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΄΄ΚΙΤΡΙΝΑ΄΄ ΚΑΙ ΄΄ΚΟΚΚΙΝΑ΄΄ - 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

 

Στις 18 Φεβρουαρίου στάλθηκε επιστολή*, από τα μέλη της ΔΕ στον Υφυπουργό 
παρά τω Πρωθυπουργό κ. Χρήστο Τριαντόπουλο η οποία περιλάμβανε μια σειρά 
προτάσεων ώστε να επισπευσθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης των κτιρίων τα 
οποία έχουν αξιολογηθεί ως ΄΄κίτρινα ΄΄ και ΄΄κόκκινα΄΄. 

 

 

 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕ ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΟΓΙΑΔΗ 

 

Τα μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ Τμήματος Ανατολικής Κρήτης και ο βουλευτής Ηρακλείου 
κ. Γεώργιος Λογιάδης πραγματοποίησαν υβριδική συνάντηση την Παρασκευή 18 
Φεβρουαρίου. 

Αρχικό θέμα συζήτησης ήταν η διαδικασία αποκατάστασης των σεισμόπληκτων 
κτιρίων του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας μετά τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου. Η ΔΕ 
του ΤΕΕΤΑΚ ενημέρωσε τον κ. Λογιάδη ότι έχει στείλει δύο επιστολές στον 
υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό κ. Χρήστο Τριαντόπουλο στις οποίες καταθέτει 
μια σειρά προτάσεων για βελτίωση και επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης 
και επιδότησης των σεισμόπληκτων κτιρίων του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας.  

Στη συνέχεια αναφέρθηκαν στην ενεργειακή κρίση και πως έχει επηρεάσει όλα τα 
δημόσια έργα λόγω αναπροσαρμογής στις τιμές των υλικών.  



8 
 
 

Επιπλέον συζητήθηκε  ο αργός ρυθμός κτηματογράφησης από τους πολίτες καθώς 
και τα τεράστια προβλήματα που έχουν προκύψει λόγω της ανάρτησης των 
δασικών χαρτών, η κατασκευή του αεροδρομίου στο Καστέλλι στο οποίο δεν έχει 
προβλεφθεί η εκπόνηση μελέτης ενός μέσου σταθερής τροχιάς το οποίο θα 
συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των κοινού  , και φυσικά η χρηματοδότηση του ΒΟΑΚ 
από την Κίσσαμο έως την Σητεία.  

Η ΔΕ ευχαρίστησε τον κ. Λογιάδη για την τόσο εποικοδομητική συζήτηση που είχαν 
και εκείνος με την σειρά του τόνισε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του ΤΕΕ/ΤΑΚ σε 
σοβαρά θέματα που αφορούν την Κρήτη. Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος 
της ΔΕ κ. Γεώργιος Ταβερναράκης ,η Αντιπρόεδρος κ. Φανή  Μαράκη , ο 
Γραμματέας κ. Αντώνης Κουμπενάκης και τα μέλη κ. Ειρήνη  Βρέντζου , κ. Μαρία 
Ξυλούρη και  κ. Αντώνης Μαυρογιάννης. 

 

 

 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΕ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΄΄ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ΄΄ 

 

Στις 18 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε ημερίδα υπό την αιγίδα της Περιφέρειας 
Κρήτης στην οποία συμμετείχε ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ κ. Γιώργος 
Ταβερναράκης ο οποίος αναφέρθηκε στις δράσεις που υλοποιεί το ΤΕΕ στον τομέα 
της καινοτομίας και εάν οι μηχανικοί χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους στην 
υλοποίηση μιας μελέτης ή στην κατασκευή ενός έργου. 

 

 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕ ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ. ΧΑΡΗ  ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ 

 

Την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου μετά από πρόσκληση της ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των μελών της ΔΕ και του αν. Τομεάρχη 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων ,βουλευτής Ηρακλείου κ. Χάρη  Μαμουλάκη. 

Η ατζέντα της συνάντησης περιλάμβανε πολλά και σημαντικά ζητήματα. Αρχικά 
αναφέρθηκαν στην κατασκευή του αεροδρομίου στο Καστέλλι και στην 
αναγκαιότητα εκπόνησης της μελέτης ενός μέσου σταθερής τροχιάς που θα 
συνδέσει το νέο αεροδρόμιο με το Ηράκλειο. 
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Επιπλέον συζητήθηκε η διάθεση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας , οι εξελίξεις με την πώληση της πρώην Βάσης στις Γούρνες και τα 
προβλήματα που δημιουργούνται με την υποστελέχωση των υπηρεσιών στους 
Δήμους. 

Τέλος αναφέρθηκαν στο πως η κατάρτιση των δασικών χαρτών εμποδίζουν την 
ολοκλήρωση της κτηματογράφησης. 

Η ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ ευχαρίστησε τον κ. Μαμουλάκη για την τιμή που  τους έκανε με 
την παρουσία του και ζήτησε την στήριξη του στην ανάδειξη και επίλυση των 
ζητημάτων που απασχολούν την Κρήτη. Εκείνος με την σειρά του ευχήθηκε καλή 
επιτυχία στην νέα ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ αναφέροντας τον θεσμικό ρόλο του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου στην συμβολή και εξεύρεση ιδανικών λύσεων. Στην υβριδική 
συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΔΕ κ. Γεώργιος Ταβερναράκης , και τα 
μέλη κ. Ειρήνη Βρέντζου , κ. Μαρία Ξυλούρη , κ. Αντώνης Μαυρογιάννης , κ. Χαρά 
Τριαματάκη και κ. Αριστοτέλης Τσεκούρας. 

 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ. ΚΩΣΤΑ ΣΚΡΕΚΑ  

 

Στις 28 Φεβρουαρίου στάλθηκε επιστολή*, στον υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα έπειτα από εισήγηση του μέλους της ΔΕ κ. Μαρίας 
Ξυλούρη που ζητούσε την αύξηση των διατιθέμενων κονδυλίων του προγράμματος 
Εξοικονομώ στην Περιφέρεια Κρήτης  καθώς δεν έχει ληφθεί υπόψιν το θέμα των 
φυσικών καταστροφών καθώς και η κρίση που έχει δημιουργηθεί μετά την 
σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων μηνών. 

 

 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΕ ΣΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄΄ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ΄΄ 

 

Στις 28 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε από την ομοσπονδία του Συλλόγου 
Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος το θεματικό εργαστήριο ΄΄Κατάρτιση 
και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του 
Περιβάλλοντος΄΄ στο οποίο ήταν προσκεκλημένος ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ κ. 
Γιώργος Ταβερναράκης και αναφέρθηκε στην σημασία της διεξαγωγής τέτοιων 
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εργαστηρίων που συμβάλλουν στην κατάρτιση των εργαζομένων για την αντιμετώπιση 
των περιβαλλοντικών προκλήσεων. 

 

 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ FORUM ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

Στις 28 Φεβρουαρίου o Πρόεδρος της ΔΕ κ. Γιώργος Ταβερναράκης συμμετείχε στην 
συνάντηση των εταίρων του ΄΄Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημόσιων Τοπικών Αρχών για την 
Ενεργειακή Μετάβαση΄΄  του Έργου ePlanet. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανάπτυξη 
και η εφαρμογή μεθοδολογίας καθώς και η υιοθέτηση μέτρων στην κατεύθυνση της 
ενεργειακής μετάβασης με στόχο την  επίτευξη των Ευρωπαϊκών στόχων 
βιωσιμότητας. 

 

 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕ ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ. ΜΑΝΩΛΗ   ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ 

 

Την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022   πραγματοποιήθηκε υβριδική συνάντηση  με τα μέλη 
της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ ΤΑΚ και τον βουλευτή Ηρακλείου κ. Μανώλη  
Συντυχάκη. 

Ο Πρόεδρος της ΔΕ κ. Γιώργος Ταβερναράκης αναφέρθηκε στα τεράστια 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας σχεδόν 
έξι μήνες μετά τον σεισμό και αφορούν στις διαδικασίες αποκατάστασης και 
επιδότησης  των σεισμόπληκτων κτιρίων. Ο κ. Συντυχάκης δήλωσε πως γνωρίζει για 
τις δυο επιστολές που έστειλε η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ  στον Υφυπουργό παρά το 
Πρωθυπουργό κ. Τριαντόπουλο και περιλαμβάνουν μια σειρά προτάσεων  για 
επιτάχυνση της διαδικασίας αποκατάστασης των σεισμόπληκτων κτιρίων και 
διαβεβαίωσε τους παρευρισκόμενους ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
να προωθηθεί το ζήτημα και ο Δήμος Μίνωα Πεδιάδας να μας ΄΄ξανασυστηθεί΄΄ 
υπό την νέα του ριζικώς ανανεωμένη μορφή. 

Επίσης συζήτησαν για την έλλειψη χρηματοδότησης του ΒΟΑΚ , για την 
υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου , για την ενεργειακή κρίση που πλήττει 
την ΕΕ και  για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στις υπό 
κτηματογράφηση περιοχές λόγω της ανάρτησης των δασικών χαρτών.  
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Ο κ. Συντυχάκης συνεχάρη  την ΔΕ για την διαρκή προσπάθεια επίλυσης σοβαρών 
θεμάτων που αφορούν την Κρήτη και δήλωσε την διάθεσή του για συνεχή 
συνεργασία. 

Στην υβριδική συνάντηση συμμετείχαν ακόμη η Αντιπρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ 
κ. Φανή Μαράκη, και τα μέλη κ. Ειρήνη Βρέντζου , κ. Αντώνης Μαυρογιάννης και 
κ. Κωνσταντίνος Μπάκιντας καθώς και οι συνεργάτες του κ. Συντυχάκη κ. Θάλεια 
Πετράκη και κ. Στέλιος Ορφανός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



ΤΕΕ/ Π.Τ. Ανατολικής Κρήτης 

Προϋπολογισμός  Οικονομικού έτους 2022 

Ο προϋπολογισμός  του Τμήματος για το έτος 2022  κινείται στα ίδια 
περσινά επίπεδα και  διαμορφώθηκε ξανά στις 780.000,00€. 

Να θυμίσω εδώ ότι το ύψος αυτό  του Προϋπολογισμού δεν σημαίνει ότι  
τα έσοδά μας  αλλά  κυρίως   τα έξοδα μας  θα είναι τόσα.  

Το ύψος του ποσού που προϋπολογίζουμε για κάθε ΚΑΕ   είναι για να 
έχουμε τη δυνατότητα, κατά τη διάρκεια  όλου του οικονομικού έτους, να 
καλύψουμε τις ανάγκες του Τμήματος που θα παρουσιαστούν.                                    
Αν αυτό δεν  προβλεφτεί,  όταν και εφόσον  παρουσιαστεί η ανάγκη αν  
δεν υπάρχουν στον ΚΑΕ  χρήματα  για να μπορέσουμε να 
προχωρήσουμε, θα πρέπει  να γίνει Τροποποίηση Προϋπολογισμού. Η 
Διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και για το λόγο αυτό 
προϋπολογίζουμε από την αρχή τα ποσά που  υπολογίζουμε ότι  
ενδέχεται να χρειαστούμε για την υλοποίηση των αποφάσεων μας. 

Το υπόλοιπο της χρήσης 2021 όλων των τραπεζικών λογαριασμών  του 
Τμήματος, όπως διαμορφώθηκαν έως 31/12/2021,  ανέρχεται  στο 
ποσό των 124.212,66€.   Το ποσό αυτό προστίθεται στα έσοδα του 
Τμήματος μια και μεταφέρεται από την  χρήση  που κλείνει στην 
επόμενη.  

Ο Προϋπολογισμός 2022 έλαβε την ομόφωνη έγκριση της Δ.Ε. κατά την 
συνεδρίασή της στις 24/2/2022. 

Επίσης, σε επόμενη συνεδρίαση τόσο της Δ.Ε. όσο και της  «Α»  του 
Τμήματος, θα εισηγηθούμε την έγκριση Ισολογισμού - Απολογισμού για 
το έτος 2021. 

Ευχαριστώ. 

 

Τατιάνα Δανασή 

Προϊσταμένη ΤΕΕ/Π.Τ. Ανατολικής Κρήτης 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022 

ΕΣΟΔΑ :

ΕΞΟΔΑ :

 780.000,00

 780.000,00

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

Ο Πρόεδρος,

Γεώργιος Ταβερναράκης

Ο Γεν. Γραμμματέας,

Αντώνιος Κουμπενάκης 

Η Προϊσταμένη

Τατιανή Δανασή



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

31/12/2021 (Euro)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
μέχρι

31/12/2021 (Euro)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2022 (Euro)
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

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

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ
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3100

3200

3300

3500

3900
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ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΌ ΝΠΔΔ,ΟΡΓΑΝ., Ε.Λ.,ΚΛΠ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

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

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

ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ

0210

3150

3290

3330

3350

3510

3520

3910

4210

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

Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης 

Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών

Εσοδα από πώληση βιβλίων, εντύπων και τίτλων

Έσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών

Τόκοι Κεφαλαίων

Πρόσοδοι από κινητές αξίες

Εσοδα από Ναούς που ανήκουν στο Ν.Π.Δ.Δ.,κλπ

Πρόστιμα  και χρηματικές ποινές

0211
0212

3159

3295

3299

3331

3359

3511

3521

3919

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

Λοιπα εσοδα απο προσφ.υπηρεσ.εκπαισευσης ( Σεμιναρια)

Εσοδα από διαφημίσεις

Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομ. ειδικά

Έσοδα από πώληση συγγραμάτων και βιβλίων

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

Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζες

Τοκομερίδια

Εσοδα από την λοιπή επιχειρηματική  δράση του Ν.Π.Δ.Δ.

 50.000,00
 20.000,00

 7.000,00

 5.000,00

 5.000,00

 3.000,00

 2.000,00

 7.000,00

 500,00

 10.000,00

 70.000,00

 20.500,00

 70.000,00

 39.500,00

 50.000,00
 20.000,00

 3.000,00

 5.000,00

 0,00

 2.000,00

 3.000,00

 7.000,00

 500,00

 0,00

Σελίδα 2

Σύνολο Κωδικού 0000

Σύνολο Κωδικού 3000

Οικονομικό Έτος : 2022 ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισμός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟΔΩΝ



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

31/12/2021 (Euro)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
μέχρι

31/12/2021 (Euro)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2022 (Euro)

5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
5100

5200

ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ

ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

4220

5110

5210

5220

5240

5250

5260

5290

4220

Έσοδα για δαπάνες που έγιναν

Έσοδα υπέρ Μετοχικών ταμείων ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ Υπαλλήλων

Έσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων

Έσοδα υπέρ Λοιπών Οργανισμών

Έσοδα υέρ Ταμείων Αρωγής υπαλλήλων και στρατιωτικών

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

4219

4222

5111
5112
5113
5119

5211

5221

5241
5243
5248
5249

5252
5259

5261
5269

5291
5292
5294
5296
5297

Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές

Παράβολα Εξέτασης απο Επιτροπές

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

Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ

Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.

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

Έσοδα υπέρ  Ο.Α.Ε.Δ.
Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών οργανισμών.

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

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

 3.000,00

 2.000,00

 5.000,00
 1.000,00
 1.000,00
 2.000,00

 2.500,00

 1.000,00

 3.000,00
 10.000,00
 20.000,00
 10.000,00

 3.000,00
 5.000,00

 1.500,00
 1.500,00

 50.000,00
 6.287,34

 100.000,00
 10.000,00

 8.000,00

 5.000,00 5.000,00

 0,00

 5.000,00

 5.000,00
 0,00

 1.000,00
 4.000,00

 2.500,00

 1.000,00

 3.000,00
 10.000,00
 15.000,00
 10.000,00

 5.000,00
 0,00

 1.500,00
 1.000,00

 80.000,00
 10.000,00

 100.000,00
 10.000,00

 2.500,00

Σελίδα 3

Σύνολο Κωδικού 4000

Οικονομικό Έτος : 2022 ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισμός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟΔΩΝ



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

31/12/2021 (Euro)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
μέχρι

31/12/2021 (Euro)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2022 (Euro)

6000

8000

9000

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ  ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

5300

5500

5600

6100

6600

8100

9300

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

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ  Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

5310

5510

5520

5680

6120

6640

8110

Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές υπαλλήλων & Συνταξ/χων

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

Επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται

Διάφορα έσοδα

Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ. , Ν.Π.Ι.Δ. Οργανισμούς , Ιδρύματα και Ειδικούς 
Λογαριασμούς Εσωτερικού

Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες.

Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό

5299

5311

5511

5521
5529

5685

5689

6129

6641

8111

Εσοδα υπερ Ανεξαρτητων Αρχών και λοιπών φορέων

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

Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρημ. Ενταλμ. Προπληρωμής

Επιστροφή αποδ,συντάξ,αποζ,κλπ,που κατ/καν χωρίς να οφείλονται
Λοιπές επιστροφές ποσών που κατβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται

Εσοδα υπέρ ΤΕΕ

Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά

Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς

Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες.

Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.

 7.000,00

 1.000,00

 5.000,00

 1.500,00
 5.000,00

 25.000,00

 10.000,00

 20.000,00

 1.000,00

 5.000,00

 309.134,07

 2.500,00

 0,00

 295.287,34

 21.000,00

 5.000,00

 7.000,00

 1.000,00

 500,00

 3.000,00
 0,00

 20.000,00

 16.134,07

 0,00

 2.500,00

 0,00

Σελίδα 4

Σύνολο Κωδικού 5000

Σύνολο Κωδικού 6000

Σύνολο Κωδικού 8000

Οικονομικό Έτος : 2022 ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισμός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟΔΩΝ



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

31/12/2021 (Euro)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
μέχρι

31/12/2021 (Euro)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2022 (Euro)

9500

9900

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

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

9360

9560

9910

9920

Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες  και πειραματικές εργασίες

Επιχορηγήσεις για μελέτες έρευνες και πειραματικές εργασίες

Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ε.Ε.

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

9361
9362

9561
9562

9919

9921

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

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

Επιχ. Για λοιπούς σκοπούς

Έσοδα από επιχ. Για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας

 20.000,00
 30.000,00

 100.000,00
 50.000,00

 15.000,00

 5.000,00

 261.500,00 220.000,00

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

μέχρι
31/12/2021 (Euro)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
μέχρι

31/12/2021 (Euro)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2022 (Euro)

 20.000,00
 50.000,00

 100.000,00
 70.000,00

 20.000,00

 1.500,00

Σελίδα 5

Σύνολο Κωδικού 9000

Οικονομικό Έτος : 2022 ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισμός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισμός - ANAΠΤΥΞΗ ΕΞΟΔΩΝΟικονομικό Έτος : 2022 Σελίδα 5

ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  655.787,34  668.634,07

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  124.212,66  111.365,93  111.365,93

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  780.000,00  780.000,00



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

μέχρι
31/12/2021 (Euro)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
μέχρι

31/12/2021 (Euro)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2022 (Euro)

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
0200

0400

0500

0700

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

ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ  ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

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

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ

0260

0280

0410

0420

0430

0540

0550

0710

0720

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 10.000,00

 7.000,00

 3.000,00

 15.000,00

 10.000,00

 7.000,00

 6.000,00

 1.500,00

 5.000,00

 4.500,00

 2.000,00

 2.000,00

 10.000,00

 5.000,00

 2.000,00

 2.000,00

 3.000,00

 5.000,00

 10.000,00

 0,00

 0,00

 10.000,00

 6.000,00

 3.000,00

 6.000,00

 1.500,00

 0,00

 2.500,00

 4.000,00

 4.000,00

 9.000,00

 5.000,00

 1.000,00

 2.000,00

 3.000,00

 5.000,00

Πρόσθετες  παροχές  υπαλλήλων

Διάφορες  Αποζημιώσεις

Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών

Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου

Με την ιδιότητα νομικού προσώπου

Δαπάνες εκπαίδευσης

Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση

Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση  υπαλλήλων στο εσωτερικό

Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό

0264

0269

0283

0411

0419

0426

0429

0431

0541

0549

0551

0552

0558

0711

0712

0714

0715

0721

Αποζημίωση γιά συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπ.

Λοιπές  πρόσθετες  παροχές

Αποζημίωση οργάνων εποπτείας και ελέγχου

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

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

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

Λοιπές αμοιβές φυσ.προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης

Εισφορές στο ΙΚΑ από τη μισθοδοσία προσωπικού

Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλ. Οργανισμούς

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ

Οδοιπορικά έξοδα μετακ.για εκτέλεση υπηρ.  στο εσωτερικό υπαλλήλων

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

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

Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων

Ημερησία αποζ.  μετακίνησης  υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρ.  στο εσωτερικό

ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισμός - ANAΠΤΥΞΗ ΕΞΟΔΩΝΟικονομικό Έτος : 2022 Σελίδα 6



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

μέχρι
31/12/2021 (Euro)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
μέχρι

31/12/2021 (Euro)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2022 (Euro)

0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

0770

0780

0810

0820

0830

0840

0850

0860

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 10.000,00

 8.000,00

 7.000,00

 1.000,00

 2.000,00

 4.000,00

 2.500,00

 1.000,00

 1.000,00

 1.000,00

 2.000,00

 2.000,00

 15.000,00

 1.000,00

 3.000,00

 12.000,00

 3.000,00

 15.000,00

 15.000,00

 20.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 9.000,00

 7.000,00

 1.000,00

 2.000,00

 5.000,00

 1.500,00

 1.000,00

 1.000,00

 1.000,00

 3.000,00

 3.000,00

 10.000,00

 1.000,00

 5.000,00

 12.000,00

 3.000,00

 15.000,00

 20.000,00

 20.000,00

 5.000,00

 0,00

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

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

Μισθώματα

Μεταφορές προσώπων και αγαθών

Επικοινωνίες

Ύδρευση, άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα

Δημόσιες σχέσεις

Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων

0771

0772

0775

0781

0783

0813

0815

0817

0823

0829

0831

0832

0834

0841

0842

0845

0851

0855

0856

0857

0859

0863

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

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

Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικου προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα

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

Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα

Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων

Μισθώματα μεταφορικών μέσων

Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

Μεταφορές λοιπών προσώπων

Λοιπές μεταφορές.

Ταχυδρομικά Τέλη

Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού

Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ

Ύδρευση και άρδευση

Φωτισμός

Δαπάνες καθαρισμού γραφείων

Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις

Επιδείξεις , γιορτές και λοιπά θεάματα

Φιλοξενίες και δεξιώσεις

Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια

Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων

ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισμός - ANAΠΤΥΞΗ ΕΞΟΔΩΝΟικονομικό Έτος : 2022 Σελίδα 7



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

μέχρι
31/12/2021 (Euro)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
μέχρι

31/12/2021 (Euro)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2022 (Euro)

0900 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

0870

0880

0890

0910

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 5.000,00

 8.000,00

 5.000,00

 5.000,00

 12.000,00

 2.500,00

 2.000,00

 5.000,00

 1.000,00

 0,00

 500,00

 255.550,00

 0,00

 10.000,00

 10.000,00

 5.000,00

 12.000,00

 2.500,00

 3.000,00

 5.000,00

 0,00

 50,00

 500,00

 291.500,00  0,00

Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων

Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.

Λοιπές δαπάνες

Φόροι - Τέλη

0879

0887

0888

0889

0891

0894

0896

0899

0911

0912

0913

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστ.(περ/νται διάφορα)

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών

Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού

Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις

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

Επιδόσεις,δημοσιεύσεις,προσκλήσεις κ.λ.π.

Λοιπές δαπάνες

Φόροι

Τέλη

Φ.Π.Α. για συμψηφισμό

ΠΤ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισμός - ANAΠΤΥΞΗ ΕΞΟΔΩΝΟικονομικό Έτος : 2022 Σελίδα 8

Σύνολο Κωδικού 0000



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

μέχρι
31/12/2021 (Euro)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
μέχρι

31/12/2021 (Euro)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2022 (Euro)

1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
1200

1300

1400

1700

1800

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

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

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

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ  ΠΕΡΙΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.

1240

1250

1260

1270

1290

1310

1350

1380

1420

1430

1730

1770

1890

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 5.000,00

 5.000,00

 5.000,00

 3.000,00

 2.000,00

 1.000,00

 1.000,00

 3.000,00

 3.000,00

 2.500,00

 2.500,00

 2.000,00

 2.000,00

 5.000,00

 5.000,00

 7.000,00

 0,00

 1.000,00

 0,00

 0,00

 5.000,00

 0,00

 0,00

 5.000,00

 3.000,00

 2.000,00

Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας

Προμήθεια Βιβλίων και εντύπων γενικά

Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικ. γραφείου γενικά )

Π ρ ο μ ή θ ε ι α  α θ λ η τ ι σ μ ο ύ   κ α ι  ψ υ χ α γ ω γ ί α ς

Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρ. και εκμετ.

Υγειονομικό και Φαρμακευτικό Υλικό

Προμήθεια Χημικού Υλικού

Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού

Προμήθεια ειδών συντήρησ. και επισκ. μονίμων εγκαταστάσεων

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

Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών

Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού

Διάφορες προμήθειες

1249

1259

1261

1271

1292

1312

1351

1381

1429

1438

1439

1731

1779

Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομ/νται ειδικά

Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων

Προμήθεια χαρτιού,γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά

 Προμήθεια ειδών αθλητισμού

Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού

Προμήθεια απολυμαντικού υλικού

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Προμήθεια ειδών συντηρ.και επισκ.λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων

Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής  επίπλων και σκευών

Λοιπές προμήθειες συντηρ.& επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού

Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά
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K A T O N O M A Σ Ι Α Αριθμός Κωδικού ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

μέχρι
31/12/2021 (Euro)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
μέχρι

31/12/2021 (Euro)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2022 (Euro)

2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
2200

2300

2400

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

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

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

2260

2320

2490

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 3.000,00

 10.000,00

 5.000,00

 1.000,00

 36.000,00

 6.000,00

 3.000,00

 0,00

 5.000,00

 1.000,00

 40.000,00

 16.000,00

 0,00

 0,00

Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες

Επιχορηγήσεις και συνδρομές για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας

Λοιπές επιχορ/σεις & συνδρομές για ορισμένους ή μη σκοπούς

1899

2261

2329

2499

Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά

Επιχορηγήσεις για επιστημονικές μελέτες και έρευνες

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

Λοιπές επιχορηγήσεις, συνδρομές και εισφορές.
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Σύνολο Κωδικού 1000

Σύνολο Κωδικού 2000



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

μέχρι
31/12/2021 (Euro)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
μέχρι

31/12/2021 (Euro)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2022 (Euro)

3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ/ΝΑ ΕΣΟΔΑ
3100

3300

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

3190

3310

3340

3350

3360

3390

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.000,00

 500,00

 2.000,00

 5.000,00

 15.000,00

 2.500,00

 1.000,00

 250,00

 1.000,00

 30.000,00

 30.000,00

 1.000,00

 2.000,00

 2.000,00

 6.000,00

 113.750,00

 0,00

 1.000,00

 2.500,00

 7.000,00

 25.000,00

 2.500,00

 1.500,00

 250,00

 1.000,00

 30.000,00

 30.000,00

 1.000,00

 3.000,00

 3.000,00

 6.000,00

 99.250,00  0,00

Από λοιπές περιπτώσεις

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

Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία

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

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

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

3199

3311

3341

3343

3348

3349

3352

3361

3369

3391

3394

3395

3396

3397

3399

Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά

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

Απόδοση στο ΙΚΑ των  εισπράξεων που έγιναν γι΄αυτό

Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΦΚΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΥΠΕΡ ΑΥΤΩΝ

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

Απόδοση στον ΟΑΕΔ  των εισπράξεων που έγιναν γι?αυτό

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

Έσοδα Υπέρ Ταμείων Αρωγής

Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου

Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. φυσικών προσώπων

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

Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ Ειδικών Λογαριασμών

Απόδοση στο Δημόσιο του Φ.Π.Α.

Λοιπές αποδόσεις
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Σύνολο Κωδικού 3000



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

μέχρι
31/12/2021 (Euro)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
μέχρι

31/12/2021 (Euro)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2022 (Euro)

7000

9000

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

7100

9700

9900

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

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

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

7110

7120

9720

9740

9760

9910

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 15.000,00

 15.000,00

 500,00

 5.000,00

 5.000,00

 80.000,00

 1.000,00

 80.000,00

 10.000,00

 54.000,00

 161.500,00

 20.000,00

 20.000,00

 1.000,00

 8.000,00

 5.000,00

 80.000,00

 1.500,00

 80.000,00

 0,00

 40.500,00

 171.000,00

 0,00

 0,00

Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών

Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών

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

Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού

Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές εργασίες

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ε.Ε.

7111

7112

7122

7123

7124

9725

9744

9761

9919

Προμήθεια επίπλων και σκευών

Προμήθεια ηλεκτρικών  συσκ. και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων

Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών

Προμήθεια Η/Υ λογισμικού & λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού

Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων

Επισκευή και συντήρηση κτιρίων

Προμήθεια τηλεπικ/κών & ηλεκτρακουστικών συσκευών & οργάνων

Επιστημονικές μελέτες  και έρευνες

Λοιποί σκοποί

Ο Πρόεδρος, Ο Γεν. Γραμμματέας, Η Προϊσταμένη
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Σύνολο Κωδικού 7000

Σύνολο Κωδικού 9000

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  658.250,00  626.800,00  0,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  121.750,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  780.000,00



Γεώργιος Ταβερναράκης Αντώνιος Κουμπενάκης Τατιανή Δανασή
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