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                                         ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.

2.  Kατάθεση  παρατηρήσεων  για  το  νομοσχέδιο  για  τον  έλεγχο  και  την
προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος.

3.  Επιστολή Προέδρου Τ.Ε.Ε. κ. Στασινού για το θέμα της Attica Bank.

4. Προμήθεια και εγκατάσταση εξωτερικής σειρήνας συναγερμού των γραφείων
του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

5.  Επιστολή  ΑΝ.ΚΟ.  για  ορισμό  εκπροσώπου  στην  Ομάδα  Περιφερειακών
Φορέων στο πλαίσιο του προγράμματος BRIDGES.

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

α) Κοινοποίηση επιστολής Λιάκου Γεώργιου για την κράτηση υπέρ ΕΜΠ στις
αμοιβές μηχανικών.
β) Πράξη επιστροφής προληπτικού ελέγχου.

Τα  σχετικά  συνημμένα  έγγραφα  της  Συνεδρίασης,  βρίσκονται  στο  πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «16.2016». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ

https://www.dropbox.com/sh/9nxfujrhs1w2nd9/AABRbVWA9fVuYF4GcXtWN7Hxa?dl=0
ΑΔΑ: 6ΡΚΩ46Ψ842-9ΝΩ



ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος -  Πρόεδρος,  Γιαννακίδης Δημήτριος -
Αντιπρόεδρος,  Δαλάκης Νικόλαος , Κακάλης Αθανάσιος, Ντέλμας
Κωνσταντίνος,   Συλλίρης Νικόλαος, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ : ‘Ηργης Δημήτριος, Παμπόρης Βασίλειος, Κιάνας Στέργιος μέλη. 
Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ16/2016 

Χρέη Γεν. Γραμματέα για την παρούσα συνεδρίαση εκτελεί ο συν. Δαλάκης 
Νικόλαος
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ : 2ο ,4ο, 3ο, 5ο , 1ο 

        ΘΕΜΑ 2   ο

Γίνεται ενημέρωση για την ανάρτηση προς διαβούλευση του νομοσχεδίου για
τον  έλεγχο  και  την  προστασία  του  Δομημένου  Περιβάλλοντος  και  την
πρόσκληση  από  τον  πρόεδρο  του  Τ.Ε.Ε.  κο  Στασινό  για  κατάθεση
παρατηρήσεων. 
Η πρόσκληση για κατάθεση προτάσεων έχει  αποσταλεί  σε όλες τις  Μόνιμες,,
Νομαρχιακές Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας, κλαδικούς Συλλόγους, ΕΜΔΥΔΑΣ  και
έχουν  ήδη  κατατεθεί  παρατηρήσεις  από  συναδέλφους  (Κώτσικας,
Γκουντρομίχος, Δαλάκης).
Δεδομένου  ότι  δόθηκε  παράταση  για  προτάσεις  μέχρι  τις  10  Οκτωβρίου  θα
περιμένουμε για περαιτέρω προτάσεις.
Ο  συν.  Δαλάκης   σημειώνει  την  αναγκαιότητα  για  ενεργοποίηση  των
συναδέλφων για κατάθεση προτάσεων και δραστηριοποίηση αναφέροντας και
ανάλογες κινητοποιήσεις συμβολαιογράφων για τα τοπογραφικά. Προτείνει να
υπάρξει συνάντηση με αρμόδιο υπουργό δηλώνοντας την διαθεσιμότητά του να
παρευρίσκεται. 
Ο συν. Ντέλμας  σημειώνει ότι θα πρέπει στην παρούσα περίοδο κρίσης που
διανύουμε  οι  όποιες  προτάσεις   μας  να  συμβιβάζουν  τα  συμφέροντα  των
συναδέλφων με τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα των πολιτών.   

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ16/2016
Αποφασίζεται:
 α) η  αποστολή θέσεων  του Τμήματος προς το Τ.Ε.Ε για το προς διαβούλευση
νομοσχέδιο για τον έλεγχο και την προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος
μετά  από  αναμονή  περαιτέρω  παρατηρήσεων  που  θα  περιλαμβάνει  την
ομαδοποίηση των παρατηρήσεων που θα κατατεθούν.
 Πριν από την αποστολή του κειμένου θα υπάρξει ηλεκτρονική  ενημέρωση των
μελών της Δ.Ε. για τυχόν παρατηρήσεις. 
β) η μετάβαση του συναδέλφου Δαλάκη Νικόλαου, Μέλους της Δ.Ε. στην Αθήνα
για  συνάντηση  με  την  Γενική  Γραμματέα  Χωρικού  Σχεδιασμού  και  Αστικού
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το θέμα του
νέου Νόμου για τον Έλεγχο και την Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος
μετά από συνεννόηση και σχετική πρόσκληση.
Ο προϋπολογισμός της μετάβασης ανέρχεται στο ποσό των 250€ 
Επικυρώνεται αυθημερόν.
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Γίνεται ενημέρωση για το πρόβλημα ανεξέλεγκτης ( άνευ λόγου) λειτουργίας της
σειρήνας των γραφείων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ16/2016
Αποφασίζεται η προμήθεια και εγκατάσταση εξωτερικής σειρήνας συναγερμού
στα  γραφεία  του  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.   προϋπολογισμού  ενενήντα  (  90)  ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Επικυρώνεται αυθημερόν.
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Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 690/16-9-2016 έγγραφο πρόσκληση
της  ΑΝΚΟ  για  τη  σύσταση  Ομάδας  Περιφερειακών  Φορέων(Regional
Stakeholders Group)    στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος  Bridges (Interreg
Europe). 

Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ16/2016
Ορίζεται ως εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Ομάδα Περιφερειακών Φορέων
του προγράμματος ο συν. Ντάβος Νικόλαος, Μηχανολόγος Μηχανικός. 
Επικυρώνεται αυθημερόν.

 Ο  Πρόεδρος  ενημερώνει  σχετικά  με  την  αντίστοιχη    με  αριθμό  πρωτ.
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 707 /16-9-2016 επιστολή του Δήμου Κοζάνης για το πρόγραμμα
που συμμετέχει με τίτλο « Intustrial Symbiosis for Regional Sustainable Grouth
and a resource Efficient Cicular Eco –SYMBI” με πρόσκληση για συνάντηση που
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29-9-2016. 
      

Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ16/2016
Ορίζεται ως εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στη συνάντηση φορέων που καλεί ο
Δήμος για το πρόγραμμα Interreg Europe ο συνάδελφος Ντέλμας Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός. 
Επικυρώνεται αυθημερόν.
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Στη  συζήτηση  παρευρίσκεται  και  το  μέλος  του  Τ.Ε.Ε.  πρώην  βουλευτής  του
ΣΥΡΙΖΑ και νυν μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της  ΛΑΕ,  συν.   Ουζουνίδου
Ευγενία. 
Ο πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης αναφέρει ότι το παρόν θέμα αφορά τις
εξελίξεις στην Τράπεζα Αττικής θέμα που απασχολεί όλους τους συναδέλφους,
με την έκθεση του  Ταμείου στην Τράπεζα   και όλο τον κλάδο των μηχανικών. 
Σημειώνει  την  επιστολή  του  προέδρου  του  Τ.Ε.Ε.  κου  Στασινού  προς  την
Τράπεζα  της  Ελλάδας  για  την  αναγκαιότητα  έρευνας   και  ενημέρωσης  με
απόδοση ευθυνών.
Σημειώνει επίσης ότι για το θέμα κατέθεσε και σχετική επιστολή ( αριθμ. Πρωτ.
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ  .  706/22-9-2016)  ο  επικεφαλής  της  παράταξης   «Νέα  πρόταση
Μηχανικών» Συλλίρης Νίκος. 
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Στη  συνέχεια  κάνει  υπενθύμιση  όλων  των  αποφάσεων  της  Δ.Ε.  και  της
Αντιπροσωπείας  του  Τ.Ε.Ε.  /Τ.Δ.Μ.  για  το  θέμα  ιδιαίτερα  της  απόφασης  της
Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε/Τ.Δ.Μ. στην 4η τακτική συνεδρίαση της (11-6-2015)
τονίζοντας  τη  συμβολή  του συναδέλφου  Ντέλμα Κωνσταντίνου  για  το  θέμα.
Ενδεικτικά:

«4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΔΜ (11-6-2015)
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η κατάσταση σήμερα έχει ως εξής:
Α) Έχει απορριφθεί από το ΣΤΕ η προσφυγή του ΤΕΕ για τις υπέρογκες αναδρομικές
ασφαλιστικές εισφορές (Φεβρουάριος 2015)
Β) Δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα, παρά περί του αντιθέτου υποσχέσεων και σχετική
υπερώτηση 41 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, καμία νομοθετική παρέμβαση κατάργησης
των υπέρογκων και αναδρομικά από 1-7-2011 εισφορών (στο τελευταιο νομοσχεδιο
5/6/2015 το οποίο αφορούσε και ασφαλιστικα ζητήματα, καμία αναφορα δεν έγινε
στις εισφορές μηχανικών του ΤΣΜΕΔΕ)
Γ) Αναμένεται μέχρι 30/6/2015 η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων α’ εξαμήνου 2015
(πληρωμή μέχρι 30/7/2015). Με αυξημένες εισφορές (υποχρεωτική μετάταξη σε γ’
ασφ. Κατηγορία), ενώ αναμένονται και τα αναδρομικά αυτής της περιόδου (4 χρόνια,
περίπου 3000).
Για το ασφαλιστικό, το ΤΕΕ/ΤΔΜ, θεωρεί επιβεβλημένο έναν συντονισμό δράσεων.
Μια παντεχνική συνάντηση μηχανικών Δυτικής Μακεδονίας για τον κοινό σχεδιασμό
διεκδικήσεων, κινητοποιήσεων και προτάσεων για το ασφαλιστικό.
o Πρόταση για άμεση κινητοποίηση με στόχο την αναστολή καταβολής
εισφορών για το α’ Εξάμηνο του 2015, μέχρι την νομοθετική ρύθμιση για την
κατάργηση της μνημονιακής τους αύξησης.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ:
Πλήρης και χωρίς προϋποθέσεις ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους
τους ασφαλισμένους, ανεξάρτητα από τις ασφαλιστικές τους οφειλές.
Άμεση και αναδρομική ακύρωση όλων των ληστρικών αυξήσεων εισφορών
(κατάργηση των διατάξεων του Ν. 3986/2011, άρθρο 44, § 14 κ΄15). Επιπλέον
επιβάλλεται να υπάρξει ριζική μείωση εισφορών, με αναδρομική ισχύ.
Προσαρμογή των υποχρεώσεων εισφοράς στις πραγματικές δυνατότητες των
συναδέλφων όπως αυτές προκύπτουν από την επαγγελματική δραστηριότητα
στις παρούσες συνθήκες
Άρση της υποχρέωσης εισφοράς για όσους δεν έχουν επαρκές εισόδημα από
το επάγγελμα μηχανικού. Το μέτρο των 100 δόσεων δεν λύνει το πρόβλημα,
πόσο μάλλον όταν “νομιμοποιεί” παράλογες και ανέφικτες υποχρεώσεις.
Κατάργηση του ΚΕΑΟ που υπό το πρόσχημα της είσπραξης εισφορών
μεγαλοοφειλετών θέτει στο στόχαστρο τις περιουσίες των μηχανικών. Όχι
κατασχέσεις και πλειστηριασμοί για χρέη σε εφορία- ταμεία-τράπεζες για
άνεργους- υποαπασχολούμενους- εργαζόμενους. Αναστολή κάθε δίωξης και
αναγκαστικής είσπραξης για οφειλές προς το ταμείο
Αποσύνδεση της ασφαλιστικής ενημερότητας από τη δυνατότητα άσκησης
του επαγγέλματος με εξαίρεση τις περιπτώσεις εργοδοτικών οφειλών, ώστε να
δοθεί η δυνατότητα σε χιλιάδες συναδέλφους να δουλέψουν.
Άρση των τοκογλυφικών όρων «διακανονισμού» των ασφαλιστικών οφειλών.
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Κατάργηση των τόκων επί των οφειλών.
Αναγνώριση των ανέργων και υποαπασχολούμενων μηχανικών, παροχή
αξιοπρεπούς επιδόματος ανεργίας – υποαπασχόλησης, με αναδρομική ισχύ.
Ενεργοποίηση του κλάδου προνοιακών παροχών -o οποίος παραμένει
αδρανής
Καταβολή στο Ταμείο της οφειλόμενης κρατικής χρηματοδότησης και των
αναδιανεμητικών πόρων.
  Αποσύνδεση του Ταμείου από την Τράπεζα Αττικής.

Το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας ζητά άμεση υλοποίηση νομοθετικής ρύθμισης
με την οποία δεν θα εφαρμοστούν και θα ακυρωθούν στην πράξη τυχόν καταλογισμοί
των εξωπραγματικών αναδρομικών αυξήσεων και εισφορών, των προηγούμενων
ετών. Αυτή η ρύθμιση να γίνει άμεσα, μέσα στο χρονικό όριο της παράτασης του
εξαμήνου, ώστε να μην υποχρεωθούν τα μέλη μας να καταβάλουν αναδρομικές
οφειλές.
Η κατάσταση την οποία βιώνουν οι μηχανικοί είναι πολύ δύσκολη. Απαιτούνται
άμεσες ενέργειες ώστε οι συνάδελφοι να μη βρεθούν σε ακόμη δυσκολότερη θέση,
αντιμετωπίζοντας άδικες και υπερβολικές αυξήσεις με συνέπεια την σχεδόν βέβαιη
απομάκρυνση-εγκατάλειψη ουσιαστικά του επαγγέλματος.

Εξουσιοδοτείται η Διοικούσα Επιτροπή για το πλαίσιο των κινητοποιήσεων στο
πλαίσιο των παραπάνω στόχων”.

Eπίσης έγγραφο ΤΕΕ/ΤΔΜ προς τον Πρόεδρο της κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ κ.
Κυριακόπουλο με ανάλογη απόφαση Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ (αρ. πρωτ. 1266, 18-12-2014)
και σχετική  απόφαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ στην 2η συνεδρίαση της (12-6-
2014)  όπου  και  τονίζεται  «…..Επανεξέταση  της  εμπλοκής  του  ΤΣΜΕΔΕ  στην
τράπεζα Αττικής και  απεμπλοκή από κάθε είδους τραπεζικά και  χρηματιστηριακά
παιχνίδια».
 
Ο  συν.  Συλλίρης  αναφέρει  ότι  το  θέμα  είναι  ιδιαίτερα  σοβαρό  και  πρέπει
οπωσδήποτε  η  Δ.Ε  να  πάρει  θέση  όπως  αναφέρει  και  στη  σχετική  επιστολή που
έστειλε ως επικεφαλής της παράταξης των νέων μηχανικών.

“Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Τράπεζα Αττικής καθιστούν πλέον ορατό τον
κίνδυνο οριστική απώλεια των χρημάτων (810 εκατ ευρώ) του ΤΣΜΕΔΕ, που είναι
βασικός  μέτοχος.  Παρακολουθούμε  να  συντελείται  ένα  έγκλημα  σε  βάρος  των
Διπλωματούχων Μηχανικών. 

Έχοντας βαθιά συναίσθηση της σοβαρότητας του θέματος, εκτιμούμε ότι δεν
αρκούν η κριτική και οι καταγγελίες.

Επειδή πιστεύουμε ότι κοινός μας στόχος είναι: η πλήρης διαφάνεια, η πάταξη
κάθε φαινομένου, που έβλαψε ή μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα του Ταμείου μας
και των μηχανικών, η αποκατάσταση της όποιας βλάβης και η απόδοση ευθυνών.

Επειδή οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και διαφαίνονται ολέθριες.
Γι’ αυτό  καλούμαστε:
Να πάρουμε δημόσια ξεκάθαρη θέση.
Να  αξιώσουμε  από  τους  αρμόδιους  θεσμικούς  και  πολιτικούς  φορείς  να

σταθούν  στο  ύψος  των  περιστάσεων  και  να  επιδείξουν  υπευθυνότητα  για  την
υπόθεση της Attica Bank.

Να ενημερώσουμε τους συναδέλφους Μηχανικούς. Και 
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Να  οργανώσουμε  σύντομα  και  συλλογικά  τον  αγώνα  μας,  απέναντι  στην
διαγραφόμενη πορεία απώλειας των χρημάτων μας και τον αφανισμό του Κλάδου
μας.

Ευελπιστούμε στην άμεση και θετική ανταπόκρισής σας”. 

Ενημερώνει  επίσης  το  σώμα  για  το  ενημερωτικό  σημείωμα  (20-9-2016)  για  τις
τελευταίες  εξελίξεις  στην Τράπεζα Αττικής των μελών της Δ.Ε.  ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ
συν. Παναγιώτη Μούζιου και Ανδρέα Κολοβού. 

Ο συνάδελφος Ντέλμας σημειώνει:

 “Οι εξελίξεις που συντελούνται το τελευταίο διάστημα και αφορούν την διοίκηση 
της Attika Bank καταδεικνύουν την πλήρη απομάκρυνση του ΤΣΜΕΔΕ που αποτελεί 
τον βασικό μέτοχο από το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας  με  στόχο την 
απώλεια του όποιου διοικητικού ελέγχου επί αυτής.
Ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με 
κυβερνητικά στελέχη εκβιάζοντας και απειλώντας απαίτησαν την παραίτηση από το 
Δ.Σ. της τράπεζας όλων των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΣΜΕΔΕ καθώς 
και την παραίτηση του ίδιου του προέδρου του ΕΤΑΑ που συμμετείχε σε αυτό με 
κατεξοχήν θεσμικό ρόλο καθ΄ όσον έχει την ευθύνη διαχείρισης της περιουσίας του  
ταμείου. Πραξικοπηματικά η Τράπεζα της Ελλάδος αύξησε τα μέλη του Δ.Σ. της 
τράπεζας από 13 σε 15 και όρισε  νέο διευθύνοντα  σύμβουλο της Τράπεζας τον κ. 
Θεόδωρο Πανταλάκη. Τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Αγροτικής Τράπεζας 
που εμπλέκεται στο σκάνδαλο της κατάθεσης 8 εκατομμυρίων ευρώ της ατομικής του
περιουσίας σε τράπεζα του εξωτερικού. (Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι έχουν φορολογηθεί 
αυτά τα χρήματα.)
Ο απώτερος στόχος όλων αυτών των πραξικοπηματικών ενεργειών  (που 
συντελούνται στο δύσοσμο περιβάλλον της συνεχιζόμενης  χορήγησης δανείων σε 
υποψήφιους καναλάρχες και άλλους «ημέτερους») αποτελεί  μεθόδευση της πλήρους 
αποξένωσης του ΤΣΜΕΔΕ από την επενδεδυμένη κλαδική περιουσία  και την 
προοδευτική παράδοση  αυτής αντί πινακίου φακής στους μηχανισμούς  (εγχώριους 
και ξένους) της ακόρεστης και αδηφάγου λεηλασίας της χώρας. 
Είναι οι ίδιοι διοικητικοί μηχανισμοί (με άλλο όνομα ) της χρόνιας κακοδιαχείρισης 
της τράπεζας, του διαχρονικού πάρτι της εξυπηρέτησης των ημέτερων συνδικαλιστών
και της δανειοδότησης των κομμάτων του πάλαι ποτέ ισχυρού δικομματικού 
συστήματος.
 Είναι οι ίδιοι μηχανισμοί  που επέβαλαν μέχρι πρόσφατα την συμμετοχή του 
ΤΣΜΕΔΕ  στις αλλεπάλληλες και ατελέσφορες αυξήσεις  του μετοχικού κεφαλαίου 
της Attica Bank με πρόσχημα την δήθεν διάσωση της επενδεδυμένης κλαδικής 
περιουσίας .Συμμετοχή  που όμως διασφάλιζε στο ΤΣΜΕΔΕ την νόμιμη διοικητική 
ισχύ στο Δ.Σ. της τράπεζας για την προστασία (σε κάποιο βαθμό) της περιουσίας του.
Είναι οι ίδιοι μηχανισμοί που αμαχητί παρέδωσαν την διοίκηση της Αttica Bank  στην
Τράπεζα της Ελλάδος. Την  τράπεζα που ληστρικά υπήγαγε πριν τέσσερα χρόνια τα 
αποθεματικά  του ΤΣΜΕΔΕ στο PSI (έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν για το διπλό 
κούρεμα) για να την αναγορεύσουν σήμερα σε τιμητή της κλαδικής περιουσίας. Τί  
ζητάει να μάθει (ως Πόντιος Πιλάτος) ο πρόεδρος του κεντρικού ΤΕΕ από τον 
διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την έρευνα που διενεργείται  και δεν 
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γνώριζει; Τα συρτάρια του ΤΕΕ εδώ και χρόνια βρίθουν από καταγγελίες για 
ρουσφέτια και βιλαέτια.
 Είναι οι ίδιοι μηχανισμοί που πραξικοπηματικά σήμερα αφαιρούν  αυτή την  καθ’ 
όλα νόμιμη διοικητική ισχύ από το ΤΣΜΕΔΕ  για να αυτοπροστατευτούν οι ίδιοι από 
τις ανομίες τους. Αντί να εγκαλέσουν τις διοικήσεις της Attica Bank  για την 
επιλήψιμη και καταχρηστική διαχείριση εις βάρος της περιουσίας του ΤΣΜΕΔΕ,  
αφαιρούν  από το ίδιο το ΤΣΜΕΔΕ  την τελευταία  εναπομένουσα ισχύ προστασίας 
της  περιουσίας  του. Αθώωση ( για τους υπαίτιους) και υφαρπαγή (της  κλαδικής 
περιουσίας) μαζί με μια κίνηση. Και το «σιγάν κρείττον του λαλείν» (η γνωστή 
ομερτά ) για αμφότερους. Τους όψιμους «τιμητές» και τους πρώην διαχειριστές. 
Δηλαδή σύμπαντες τους «αρμόδιους θεσμικούς και πολιτικούς φορείς» που 
οφείλουμε να καταγγείλουμε. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε  όπως εισηγούνται 
κάποια μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΕΤΔΜ (Νεα  Πρόταση Μηχανικών και άλλοι)  να 
ζητάμε από αυτούς  να «σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να δείξουν 
υπευθυνότητα». Υπευθυνότητα έναντι των μηχανικών από αυτούς που μεθόδευσαν  
τις περιστάσεις για ίδιον όφελος δεν νοείται.
Είναι οι ίδιοι μηχανισμοί που όλα αυτά τα χρόνια ( της μεγάλης αμφίπλευρης 
ληστείας των αποθεματικών) προσπάθησαν να φιμώσουν  με κάθε μέσο τις λίγες 
φωνές εναντίωσης. Τούς λίγους που προσπάθησαν για την  δημιουργία ενός ΤΕΕ 
στην υπηρεσία των μηχανικών και όχι των μηχανισμών. Ενάντια στις μεθόδους 
χειραγώγησης που εφάρμοσε  κατά κόρον το ΤΕΕ.(Όμοιες με  αυτές που αναφέρονται
στο βιβλίο «Όπλα με σιγαστήρα για ήσυχους πολέμους») . Ενάντια στον νόμο της 
συνενοχής και της σιωπής που πλέον δεσπόζει στο ΤΕΕ.
Πικρό αλίμονο για το διπλό πλήγμα που δέχεται ο κλάδος  των μηχανικών.
 Ηθικό και οικονομικό.
Τίμιε-α  μηχανικέ : Στάθι και οίκτιρον

Κύριε Πρόεδρε του ΤΕΕΤΔΜ:
Ο Συνδυασμός που εκπροσωπώ έχει προ πολλού καταθέσει και επαρκώς αιτιολογήσει
προτάσεις που αφορούν την σχέση ΤΕΕ-ΤΣΜΕΔΕ-Attica Bank.Η πιο πρόσφατη 
κατάθεση προτάσεων έγινε στην 4η Τακτική Συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας  του 
Περιφερειακού Τμήματος .Δεν θα τις επαναλάβω”.

Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ16/2016

Aποφασίζεται να σταλεί  στο ΤΕΕ επιστολή όπως παρακάτω. Ο συν.  Συλλίρης
διαφωνεί  καταθέτοντας  την  πρόταση  της  παράταξής  του  όπως  φαίνεται
παραπάνω και καταψηφίζει το κείμενο.

“H Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας λαμβάνοντας υπόψιν
τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τα ευρήματα των ελέγχων για την Τράπεζα
Αττικής, όπως διαρρέονται στο σύνολο των ΜΜΕ, ζητεί από το ΤΕΕ να προβεί
στις αναγκαίες ενέργειες για:
Α.  την  πλήρη αποσύνδεση του ΤΣΜΕΔΕ από  την  Attica Bank (θέση που έχει
αποφασιστεί και στην 4η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/τμ.
Δυτικής Μακεδονίας και στην 2η τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας και
σε έγγραφό της προς τον πρόεδρο της κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ)
Β.  την  ανάληψη  δράσης  με  κάθε  πρόσφορο  μέσο  για  την  διασφάλιση,  την
διεκδίκηση  εις  το  ακέραιο  και  την  απόδοση   στο  ΤΣΜΕΔΕ   της   κλαδικής
περιουσίας που έχει επενδυθεί  στην Attica Bank»
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Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                      Ο εκτελών χρέη Γενικού  Γραμματέως  

Δημήτρης Μαυροματίδης                            Ζιώγας Κωνσταντίνος.

                                                                               Αρ. πρωτ.: 
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