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ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ          ΑΓΑ:  

Αξηζ.Πξση.: ΣΓΟΓ/    /                                       ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

 

 

Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο 

πλεδξίαζεο κε αξηζκό  30/4.12.2012 

Σεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. 

 

        ΩΡΑ  ΔΝΑΡΞΖ : 18:00 

                                          ΩΡΑ  ΛΖΞΖ :  02:15 ηεο 5.12.2012 
 

 

 

  ΥΡΟΝΟ 

ΠΡΟΔ-

ΛΔΤΖ 

ΥΡΟΝΟ 

ΑΠΟΥΧ-

ΡΖΖ 

ΠΑΡΟΝΣΔ : Υξήζηνο πίξηδεο Πξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 Αληψληνο Πξσηνλνηάξηνο Γεληθφο Γξακκαηέαο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 Κσλζηαληίλνο Κνπξληψηεο Αλαπι. Γελ. Γξακκαηέαο 20:55 ΛΖΞΖ 

 Θεφδσξνο εξαθίδεο παξαηηεζείο Β΄ 

Αληηπξφεδξνο 

ΔΝΑΡΞΖ 01:25 

 Πνιπρξφλεο Αθξηηίδεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 Γξεγφξεο Γξεγνξηάδεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ 01:15 

 Γεψξγηνο Εεξβάθεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 Κσλζηαληίλνο Μαθέδνο Μέινο 20:05 ΛΖΞΖ 

 Αζαλάζηνο Μπνχκεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 Αζεκνχια ηαγηάλλε Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 Γεψξγηνο Σζνπθαιάο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 ππξίδσλ Κνληνκάξεο Μέινο 19:45 01:15 

 Γεψξγηνο Παπαλαζηαζίνπ  Μέινο 20:15 ΛΖΞΖ 

     

AΠΟΝΣΔ: Νηθφιανο Μήιεο Μέινο   

 Ησάλλεο Φνχξθαο Μέινο   

     

Παξίζηαληαη απφ 

ην Πξνεδξείν ηεο 

Αληηπξνζσπείαο 

ΣΔΔ 

Ησάλλεο Θενδσξάθεο 

Παξαζθεπή Μπάηζνπ 

Γεψξγηνο Ζιηφπνπινο 

Πξφεδξνο 

Α΄Αληηπξφεδξνο 

Β΄Αληηπξφεδξνο 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΔΝΑΡΞΖ 

20:05 

20:40 

22:30 

00:05 

 

Παξίζηαηαη ε θ. Γήκεηξα Καλέιινπ, Γεληθή Γηεπζχληξηα ΣΔΔ 

Γξακκαηέαο :  ν Θεκ. Ληαξακάληδαο, ππάιιεινο Σ.Δ.Δ.  

 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΔΝΑΡΞΖ 

 

22:30 

ΛΖΞΖ 
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ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

 

1. Eηζεγήζεηο Γηεπζχλζεσλ 

2. Δπηθχξσζε Πξαθηηθψλ 

3. Πξνυπνινγηζκφο ΣΔΔ 

4. Αλψηαηε Παηδεία 

5. Δηζήγεζε γηα άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο  

(Δηζεγεηήο: Κ. Κνπξληψηεο) 

6. Θεζκηθφ Πιαίζην 

7. Δηζήγεζε γηα ηζηνζειίδα πψιεζεο ειιεληθψλ πξντφλησλ 

Γνκηθψλ Τιηθψλ θαη θηηξηαθνχ απνζέκαηνο Διιήλσλ 

Μεραληθψλ 

8. Δλεκέξσζε 

 

ΣΜΖΜΑ Α΄ της 4.12.2012 

 

ΘΔΜΑ Η/30/2012 Παξάζηαζε πιιφγνπ Δξγαδνκέλσλ Σ.Δ.Δ. 

 Αληηπξνζσπεία ηνπ πιιφγνπ Δξγαδνκέλσλ ηνπ ΣΔΔ απνηεινχκελε 

απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ πιιφγνπ θ. Παλ. Ρήγα θαη ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πιιφγνπ θ.θ. Κ. Αβξακίδε, η. 

Καπειάθνπ, Κπξ. Καξχδε, Ζι. Λαδηθφ, θαη Γ. Σζεξγά ελεκέξσζε ηε 

Γηνηθνχζα Δπηηξνπή γηα ηα αηηήκαηα φπσο ηα αλέπηπμε θαη ζηε 

ζπλεδξίαζε ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ ηελ 20.11.2012 θαη επί πιένλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ηελ πξφζιεςε ησλ 11 

ζπκβαζηνχρσλ θαη ην επίδνκα ησλ 176 €, θαζψο  θαη γηα ηελ 

εμαγγειζείζα απεξγία ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ΣΔΔ ηελ 6.12.2012 

 

Απνθ. Α1/30/2012 Απφςεηο ΣΔΔ γηα ηελ απινπνίεζε ησλ ρσξνηαμηθψλ δηαδηθαζηψλ 

 Ο Πξφεδξνο ΣΔΔ Υξ. πίξηδεο αθνχ ελεκέξσζε ηε Γ. Δπηηξνπή φηη 

ην ΤΠΔΚΑ δήηεζε ηηο απφςεηο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ απινπνίεζε ησλ 

ρσξνηαμηθψλ δηαδηθαζηψλ, πξνηείλεη ηε ζπγθξφηεζε 5κεινχο 

επηηξνπήο. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ ηνπνζεηήζεηο ησλ κειψλ ηεο, απνδέρεηαη 

ηελ πξφηαζε ηνπ Γξ. Γξεγνξηάδε κέινπο ηεο, λα παξαπεκθζεί ην 

ζέκα ζηελ αληίζηνηρε Μφληκε Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ. 

 

Απνθ. Α2/30/2012 Θέκαηα Αληηπξνζσπείαο  ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ΣΔΔ, απνθαζίδεη ηε 

ζχζηαζε επηηξνπήο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπ πξνεδξείνπ ηεο 

Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ. Αθνινχζεζε ζπδήηεζε γηα ην ζέκα ηεο 

αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο κειψλ ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ απφ 

ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο. 
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Α Π Ο Φ Α  Ί Ε Δ Η 

 

1. ηε δηνξγάλσζε πλάληεζεο ζηελ Αζήλα ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 2013, κε ηα Μέιε ηνπ πξνεγνχκελνπ θαη ηνπ Νένπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ 

Δπηκειεηεξίσλ Μεραληθψλ (Council of Engineers 

Chambers - ECEC). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο ζα 

παξαδνζεί επίζεκα ε Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ Οξγαληζκνχ 

ζηελ Απζηξία θαη ζα ζπδεηεζνχλ ζέκαηα αλαθνξηθά κε ηε 

δηνξγάλσζε ησλ Δθδειψζεσλ πνπ πξνγξακκαηίδνληαη ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2013 θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ηνπ ECEC, ηνλ ενξηαζκφ ηεο επεηείνπ ησλ 10 

ρξφλσλ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ECEC θαη ησλ 90 ρξφλσλ απφ 

ηελ ίδξπζε ηνπ ΣΔΔ.  

 

2. ηελ έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ πνπ ζα βαξχλνπλ 

ην ΣΔΔ γηα ηελ σο άλσ πλάληεζε,  πνζνχ 1.000,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.  

Ο πξνυπνινγηζκφο απηφο ζα θαιχςεη έμνδα θηινμελίαο 

(παξάζεζε θαθέ,  πξνζθνξά δείπλνπ, αλακλεζηηθψλ, 

πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη γξαθηθήο χιεο θιπ.) 

Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο, π. Κνληνκάξεο θαη Γ. Σζνπθαιάο, 

Μέιε Γ.Δ. κεηνςεθνχλ. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

ΣΜΖΜΑ Δ΄ της 4.12.2012 

 

 

 

Απνθ. Δ1/30/3012 Δπηθχξσζε πξαθηηθψλ 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή επηθπξψλεη ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ: 

 Νν 23/16.10.2012 

α. Με πξνζζήθε κεηνςεθηψλ ησλ Γξ. Γξεγνξηάδε θαη π. Κνληνκάξε 

ζηελ απφθαζε Α19/23/2012 θαη δήισζεο ηνπ Γξ. Γξεγνξηάδε 

ζηελ ίδηα απφθαζε. 

β. Με πξνζζήθε δήισζεο ησλ Κ. Κνπξληψηε, Κ. Μαθέδνπ θαη Γ. 

Παπαλαζηαζίνπ ζηελ απφθαζε Α20/23/2012. 

 Σν πξαθηηθφ Νν 23/16.10.2019 επηθπξψζεθε φπσο δηακνξθψζεθε 

κεηά απφ ςεθνθνξία κε απνηέιεζκα: 

 ΝΑΗ:        10  (Πξσηνλνηάξηνο, Μαθέδνο, Εεξβάθεο, Κνπξληψηεο,  

             Παπαλαζηαζίνπ, ηαγηάλλε, Σζνπθαιάο, Μπνχκεο,  

             Αθξηηίδεο, πίξηδεο) 

 ΟΥΗ:          2  (Κνληνκάξεο, Γξεγνξηάδεο) 

 ΛΔΤΚΟ:   1  (εξαθίδεο) 
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 Δπίζεο θαηά ηελ επηθχξσζε ηεο απφθαζεο ζπδεηήζεθε ε παξαθάησ 

απφ 30.10.2012 δήισζε – δηακαξηπξία ηνπ π. Κνληνκάξε, ε νπνία 

θαηαρσξείηαη ζην παξφλ πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο: 
  

«Σξίηε 30 Οθησβξίνπ 2012 
Πξνο ηα κέιε ηεο 

ΓΔ/ηεε  

ηα κέιε ηεο Α/ηεε 

 

«Γεκόζηα δήισζε - δηακαξηπξία θαηά ηεο θεξόκελεο σο ππεξςεθηζκέλεο 

εηζήγεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ, θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γηνηθνύζαο 

Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ ηελ Σξίηε 16.10.2012, ζρεηηθά κε ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο από πόξνπο ηνπ ΣΜΔΓΔ»  

ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηεο Γηνηθνύζαο ηνπ ΣΔΔ,  

■ όπσο εγθξίζεθε κε ηελ Γ16γ/03/231/Γ/1.4.88 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ, 

■ όπσο εγθξίζεθε κε απόθαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ πνπ πάξζεθε ζηε 

ζπλεδξίαζε ηεο 19.9.1987 θαη 

■ όπσο ηξνπνπνηήζεθε ζύκθσλα κε ην λ.2308/95, 

θαη εηδηθόηεξα ζύκθσλα κε 

1. ηα αλαθεξόκελα ζην Άξζξν.3 §4, ηα πξαθηηθά ηεο πλεδξίαζεο ηεο ΓΔ/ηεε 

ζηηο 16.10.12 δηα ηεο παξνύζεο γξαπηήο αληίξξεζεο σο πξνο ηελ πεξηγξαθή ηεο 

έθβαζεο ηεο ζρεηηθήο κε ην ζέκα ςεθνθνξίαο, δελ ζεσξνύληαη επηθπξσκέλα, 

πξηλ απνθαλζεί πεξί απηνύ ε ΓΔ. 

2. κε κηα επζεία εξκελεία ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην Άξζξν.4 §2, ε πξόηαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ γηα ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο δελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη ςεθίζηεθε. 

δηόηη δελ ζπγθέληξσζε ππέξ απηήο ηελ απόιπηε πιεηνςεθία επί ησλ 14 παξόλησλ 

κειώλ (πίξηδεο, Πξσηνλνηάξηνο, Αθξηηίδεο, Σζνπθαιάο, Μπνύκεο, Μήιεο, 

Εαληάο, Κνπξληώηεο, Μαθέδνο, Παπαλαζηαζίνπ, Γεζύιιαο, εξαθίδεο, 

Γξεγνξηάδεο, Κνληνκάξεο), 

αιιά κόλν ησλ 7 εμ’ απηώλ (πίξηδεο, Σζνπθαιάο, Μπνύκεο, Μήιεο, 

Εαληάο(ΠΑΚ), Πξσηνλνηάξηνο(πλ), Αθξηηίδεο(ΓΚΜ-ΓΑΠ), 

ελώ ιεπθό ςήθηζαλ 6 (Κνπξληώηεο, Μαθέδνο, Παπαλαζηαζίνπ(ΓΚΜ), 

Γεζύιιαο(ΓΔΜ), εξαθίδεο(ΔΛΔΜ), Κνληνκάξεο) θαη 

1 ςήθν έιαβε ε πξόηαζε ηνπ Γξεγνξηάδε(Παλεπηζηεκνληθή) από ηνλ ίδην.  

Με απηή ηελ εξκελεία ηαζζόκαζηε σο παξάηαμε θαη απηή έρεη επηθξαηήζεη ζε 

πιείζηεο άιιεο ςεθνθνξίεο ηεο ΓΔ/ηεε. 

3. κε κηα δηαζηαιηηθή εξκελεία ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν. 15 §2 ηνπ 

λ.2690/99 (Κύξσζε ηνπ θώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο) ε 

πξόηαζε επίζεο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη ςεθίζηεθε, δηόηη κέινο ηεο ΓΔ/ηεε 

πνπ απέρεη από ηελ ςεθνθνξία ή δίδεη ιεπθή ςήθν ζεσξείηαη απόλ, Δάλ δελ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά από ην λόκν (δει. ηνλ θαλνληζκό ηεο ΓΔ/ηεε)  
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Γηα εκάο ην ζέκα ηεο Σξάπεδαο Αηηηθή δελ έγεη ιήμεη.  

Ζ απόθαζε γηα ην ζέκα απηό δελ λνκηκνπνηείηαη πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη εζηθά, 

ελώ ηαπηόρξνλα ππάξρνπλ ζνβαξέο λνκηθέο ελζηάζεηο. Μηα αλαηκηθή 

«πιεηνςεθία» ζε ζπλεδξίαζε ηεο ΓΔ/ηεε, δελ ππνθαζηζηά ην θπξίαξρν όξγαλν 

ηνπ ΣΔΔ, ηελ Α/ηεε, θαη κε δηθή ηεο απόθαζε ζα πξέπεη λα θηλεζεί πεξεηαίξσ ε 

ΓΔ/ηεε. 

ηελ ζπλεδξίαζε ηεο Α/ηεε ζηηο 3,4 Ννέκβξε ζα θξηζεί εάλ όιεο νη δπλάκεηο πνπ 

ζηέθνληαη θξηηηθά απέλαληη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ ΣΜΔΓΔ ζε 

ηξαπεδηθά θαη ρξεκαηηζηεξηαθά παηρλίδηα, ην ελλννύλ, θαη ζα πξνρσξήζνπλ ζε 

ακνηβαίεο ππνρσξήζεηο ζην πνιηηηθό πεξηερόκελν ώζηε ε απόθαζε θόιαθνο ηεο 

ζπλεδξίαζεο ηεο 16.10.2012 ηεο ΓΔ/ηεε λα αλαηξαπεί ή αλ απιά εθηνμεύνπλ 

κεγάια, αιιά θνύθηα ιόγηα. 

Όκσο, ε ζθνπηκόηεηα θαη ε πξνρεηξόηεηα κε ηελ νπνία επηρεηξήζεθε λα 

θαηαπαηεζεί αθόκα θαη ν θαλνληζκόο ηεο ΓΔ/ηεε, πξνθεηκέλνπ λα ππεξςεθηζηεί 

ε εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, δελ αθνξά κόλν ην ηερληθό ζθέινο ηεο επίκαρεο 

ςεθνθνξίαο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο 16.10.2012 επηπιένλ ζπλέβεζαλ ηα 

εμήο: 

1. Ζ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ην ζρεηηθό ζπλνδεπηηθό πιηθό ήξζε ζε γλώζε 

ησλ κειώλ ηεο ΓΔ. ειάρηζηα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ζηεξώληαο ηε 

δπλαηόηεηα ησλ κειώλ ηεο ΓΔ λα κειεηήζνπλ επαξθώο ηα ζπλεκκέλα ζηνηρεία.  

Μλεκείν αλεπζπλόηεηαο θαη πξνζβνιήο πξνο όινπο ηνπο κεραληθνύο, είλαη ε 

ζηάζε ηεο ΓΔ/ΣΜΔΓΔ ε νπνία δελ εηζεγήζεθε κε απόθαζή ηεο πξνο ην ΣΔΔ, 

αιιά απνθάζηζε λα πξνσζήζεη αληί απόθαζήο ηεο, ην γξάκκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο.  

2. Πξηλ ηελ επίκαρε ςεθνθνξία, πξνεγήζεθε ςεθνθνξία πάλσ ζην δήηεκα ηεο 

κεηαθνξάο ηεο απόθαζεο γηα ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο 

Αηηηθήο ζηελ επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο Α/ηεε. 

Τπέξ ηεο κεηαθνξάο ηεο ιήςεο απόθαζεο ζηελ Α/ηεε ςήθηζαλ 6 (Κνπξληώηεο, 

Μαθέδνο, Παπαλαζηαζίνπ, Γξεγνξηάδεο, εξαθίδεο, Κνληνκάξεο) θαη θαηά 8 

(πίξηδεο, Πξσηνλνηάξηνο, Αθξηηίδεο, Σζνπθαιάο, Μπνύκεο, Μήιεο, Εαληάο, 

Γεζύιιαο). 

Δίλαη βαξύηαηεο νη επζύλεο ησλ εθπξνζώπσλ ησλ παξαηάμεσλ πλεξγαζία θαη 

ΓΔΜ πνπ παξά ησλ πεξί αληηζέηνπ δηαθεξύμεσλ ηνπο, ζέιεζαλ λα ζηεξήζνπλ 

από ηνπο ζπλαδέιθνπο κέιε ηεο Α/ηεε ην δηθαίσκα λα απνθαζίζνπλ απηνί γηα ην 

δώξν ησλ 400,00 εθ επξώ ηνπ ΣΜΔΓΔ ζηελ καύξε ηξύπα ηεο Σξάπεδαο 

Αηηηθήο. 

3. Αθόκα θαη ππό απηέο ηηο βεβηαζκέλεο ζπλζήθεο, ππήξγε ε δπλαηόηεηα θαηά 

ηελ ζρεηηθή ςεθνθνξία ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο ΓΔ/ηεε ζηηο 16.10.12, λα unv 

πεξάζεη ε απόθαζε γηα αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζηελ Σξάπεδα Αηηηθήο, 

εάλ θαη ν εθπξόζσπνο ηεο Παλεπηζηεκνληθήο ςήθηδε ΛΔΤΚΟ, ην νπνίν θαη ηνπ 

πξνηάζεθε. 

Δίλαη απνιύησο ζαθέο όηη εάλ όια ηα κέιε ηεο ΓΔ πνπ δηαθσλνύζαλ κε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ (πξνθαλώο θάησ από δηαθνξεηηθά πνιηηηθά ζθεπηηθά), 

ςήθηδαλ ΛΔΤΚΟ δελ ζα ππήξρε ίρλνο λνκηκόηεηαο ζηελ απόθαζε.  

Αληηθεηκεληθά ε ζηάζε ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο Παλεπηζηεκνληθήο λνκηκνπνίεζε ηελ 

επηδίσμε ηεο αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζηελ Σξάπεδα Αηηηθήο. Πεξηκέλνπκε 

έκπξαθηε αιιαγή ζηάζεο ηεο Παλεπηζηεκνληθήο ζηελ επόκελε Α/ηεε.  
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Γηα ηελ νπζία ηεο ππόζεζεο, ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο 16.10.2012, δηαθσλήζακε κε 

ηελ πξόηαζε αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο, ζπλνπηηθά γηα 

ηνπο εμήο ιόγνπο: 

1. Ζ κε πξνζθπγή ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο ζην ηακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο 

ηαζεξόηεηαο, ε εμαίξεζε ή ε έληαμή ηεο ζην πξόγξακκα αλαθεθαιαηνπνίεζεο 

ιόγσ ηεο αληαιιαγήο νκνιόγσλ (PSI), όπσο θαη ε επηρεηξνύκελε έληαμε ησλ δύν 

άιισλ ηζνηίκσλ ζπκκέηνρσλ ηνπ ΣΜΔΓΔ, ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο 

(Σαρ. Σακηεπηήξην & Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ) ζε επξύηεξα 

ηξαπεδηθά ζρήκαηα, αηηοηελούν πολιηικά και όσι ηεσνικά ζηηήμαηα. 

Δίλαη αδύλαην ηα επηζεηηθά ζρέδηα ζπγθεληξνπνίεζεο ηνπ ειέγρνπ ησλ ηξαπεδώλ, 

ζηα ρέξηα ιίγσλ ηξαπεδηθώλ νκίισλ, λα αληηκεησπηζηνύλ κε νπνηαδήπνηε 

βξαρππξόζεζκε ηαθηηθή ρσξίο ηελ αλαηξνπή ηελ πθηζηάκελεο πνιηηηθήο 

θαηάζηαζεο. 

2. Ζ κεηαθνξά κέξνπο ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ ΣΜΔΓΔ ζηελ Σξάπεδα Αηηικήρ 

δεν εγγςάηαι καμιά καλύηεπη ηύση για ηην πεπιοςζία ηων αζθαλιζμένων, 

ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο ηαμηθνύ ζπζρεηηζκνύ δύλακεο θαη κε δεδνκέλε ηελ πνιηηηθή 

θαηεύζπλζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο ΣηΔ θαη ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Τπ. 

Οηθνλνκηθώλ. 

Αληίζηνηρα όπσο ε Αγξνηηθή Σξάπεδα αλ θαη δηέθπγε ηνλ θίλδπλν ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ επνπηηθώλ αξρώλ γηα ειάρηζην δείθηε θπξίσλ βαζηθώλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ, σζηόζν εμαηξνύκελε ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο, ε θπξηόηεηα θαη 

δηνίθεζή ηεο ραξίζηεθε κε επηινγή ηεο ΣηΔ ζε γλσζηό ηδησηηθό ηξαπεδηθό όκηιν.  

3. Ζ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ζπλαδέιθσλ, 

ζα έπξεπε λα πξνβιεκαηίδεη ην ΣΔΔ ζηελ θαηεύζπλζε ηεο δηάζεζεο ησλ 

απνζεκαηηθώλ ηνπ ΣΜΔΓΔ για ηη ζηήπιξη ηων δοκιμαζόμενων 

ζςναδέλθων, αληί γηα ηε ζηήξημε κεξίδσλ ηνπ ηξαπεδηθνύ, θαηαζθεπαζηηθνύ θαη 

ρξεκαηηζηεξηαθνύ θεθαιαίνπ. 
 

Ο εθπξόζσπνο ηνπ Δλσηηθνύ Αξηζηεξνύ πλδπαζκνύ ζηε ΓΔ/ηεε  

πύννο Κνληνκάξεο” 

 

3. Νν 24/23.10.2012, κε πξνζζήθεο ιεπθήο ςήθνπ ησλ Γξ. 

Γξεγνξηάδε θαη π. Κνληνκάξε ζηηο απνθάζεηο Α3/24/2012 

θαη α4/24/2012 θαη πξνζζήθε κεηνςεθίαο ησλ Γξ. Γξεγνξηάδε 

θαη π. Κνληνκάξε ζηελ απφθαζε Α7/24/2012. 

 

 

 Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο (22:30) απνρώξεζαλ 

από ηε ζπλεδξίαζε ε Γήκεηξα Καλέιινπ Γεληθή Γηεπζύληξηα  ηνπ 

ΣΔΔ θαη ε Παξαζθεπή Μπάηζνπ, Α΄ Αληηπξόεδξνο 

Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ. 
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Συνεδρίαση ΔΕ 

16 Οκτωβρίου 2012 

Εισήγηση Προζδρου ΤΕΕ 

Θζμα 4 

 

Το ΕΤΑΑ/ Κλάδοσ Μθχανικών και ΕΔΕ το 2010 παρουςιάηει ζςοδα 886.663.900 € και ζξοδα 

672.000.000, δθλαδι πλεόναςμα 214.663.900 €.  Το 2011, μζςα ςτθν πιο βακιά φφεςθ και 

ανεργία, τα ζςοδα του Κλάδου μασ ιταν 945.000.000 και τα ζξοδα 567.000.000, δθλαδι 

πλεόναςμα 378.000.000 

Σφμφωνα με τθν αλλθλογραφία από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, προκφπτουν ςυμπεράςματα 

που τεκμθριώνουν το μζγεκοσ τθσ κακοδιαχείριςθσ, τθσ κλοπισ, του ςυνεχιηόμενου 

μαγειρζματοσ. 

Με βάςθ τθν αλλθλογραφία του ΕΤΑΑ με τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ διαπιςτώνουμε τα εξισ: 

1. Στθν ανυπόγραφθ επιςτολι τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ προσ το ΕΤΑΑ (04.09.2012) θ 

ονομαςτικι αξία των ομολόγων ςτο κοινό κεφάλαιο αναφζρεται ωσ 21 δισ. €, ενώ 

ςτθν επιςτολι τθσ προσ το Υπουργείο Οικονομικών (02.08.2012) αναφζρεται ωσ 

18,7 δισ. €. 

2. Σε επιςτολι τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ προσ το Υπουργείο Οικονομικών αναφζρεται 

για το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ονομαςτικι αξία 2.801.229.232,28 πριν το PSI, ενώ 

1.622.252.295,25 μετά το PSI και ςε ανυπόγραφθ επιςτολι τθσ (04.09.2012) δεν 

αναφζρεται κακόλου ονομαςτικι αξία αλλά μόνο τρζχουςα. 

3. Στθν αξία κτιςθσ προ του PSI δεν αναφζρονται κακόλου τα μερίδια που 

αναλογοφςαν ςτο ΕΤΑΑ και εδώ αποδεικνφεται θ ακλιότθτα τθσ διαχείριςθσ προ PSI 

4. Ενώ μετά το PSI το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ζχει κετικι ειςροι χρθμάτων άνω των 

150.000.000 €, θ τρζχουςα αξία που παρουςιάηει θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, ςιμερα 

είναι 973.055.016,08 €, ενώ κα ζπρεπε να ιταν τουλάχιςτον θ αξία τθσ τρζχουςασ 

αξίασ μετά το PSI που είχε ενθμερώςει θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ δθλαδι 

882.119.952,24 και πρόςκετα περίπου 150.000.000 = περίπου 1.032.000.000 € 

5. Είναι εμφανζσ ότι το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, αν τα ςτοιχεία τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ 

είναι ακριβι, περίπου 60.000.000 €, ποςό το οποίο αντιπροςωπεφει το 40% των 

μετά το PSI κακαρών ειςροών του ςε μετρθτά ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ και τα 

οποίο ςε καμιά περίπτωςθ δεν μπορεί να αποδοκεί ςε αυξομείωςθ των τιμών των 

μεριδίων του κοινοφ κεφαλαίου, ενώ ζχουν κάνει φτερά ςε άγνωςτθ κατεφκυνςθ. 
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Σφμφωνα με τα παραπάνω ςτοιχεία και μετά τθ ςυνάντθςθ με τον Υπ. Εργαςίασ ειςθγοφμαι 

τθ ςυμμετοχι του ΕΤΑΑ/ Κλάδου Μθχανικών και ΕΔΕ για αξιοποίθςθ των αποκεματικών 

του ςτθ διάςωςθ τόςο των αποκεματικών από τθν κλοπι τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ όςο και 

των κερδοφόρων δθμόςιων Οργανιςμών, όπωσ ο ΟΠΑΠ, ςτρατθγικών δθμόςιων 

επιχειριςεων, όπωσ οι υγιείσ επιχειριςεισ του ενεργειακοφ Τομζα και θ ΔΕΗ και τθσ 

διαφφλαξθσ του δθμόςιου χαρακτιρα τθσ Τράπεηασ Αττικισ 

Η Τράπεηα Αττικισ ανεξάρτθτα από τθ ςτρατθγικι απόφαςθ για ςυνζχιςθ ι απεμπλοκι του 

Ταμείου από το μετοχικό τθσ κεφάλαιο ςιμερα είναι ζνα χριςιμο εργαλείο για τθν 

υλοποίθςθ των παραπάνω και για τθν φπαρξθ ςτθ Χώρα μασ μιασ υγιοφσ Τράπεηασ, 

δθμοςίου χαρακτιρα ςτθ Χώρα μασ. 

Η μθ ζνταξθ τθσ ςτο χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα είναι προχπόκεςθ για τθν αποφυγι του 

ξεπουλιματοσ ι του κλειςίματόσ τθσ, που επικυμοφν κφκλοι του ιδιωτικοφ τραπεηικοφ 

ςυςτιματοσ.   
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