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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                            13/10/2016 

ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

 

Σειρά σημαντικών θεμάτων που αφορούν τους μηχανικούς, σε σχέση με 

την εργασία, τους νόμους και το νέο ασφαλιστικό, καθώς και τη 

λειτουργία του Τεχνικού Επιμελητηρίου, έθεσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. 

Γιώργος Στασινός που επισκέφθηκε την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016 το 

περιφερειακό τμήμα Μαγνησίας. 

Τον κ. Στασινό υποδέχθηκε καλωσορίζοντας τον, η πρόεδρος του 

Τεχνικού Επιμελητήριο Μαγνησίας κ. Νάνσυ Καπούλα, η οποία ανέφερε 

μεταξύ άλλων ότι ο ομόλογός της είναι ιδιαίτερα μαχητικός, με 

σημαντικές παρεμβάσεις σε θέματα που αφορούν τους μηχανικούς και 

ιδιαίτερα την καθημερινότητά τους.  

«Είναι ένας άνθρωπος που έχει επίγνωση των προβλημάτων και πολλά 

απ’ αυτά έχουν λυθεί με καλή συνεργασία, το ενδιαφέρον και την 

εργατικότητα που τον διακρίνει», είπε η πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνησίας.  

Από την πλευρά του ο κ. Στασινός, μιλώντας προς τα μέλη της 

Διοικούσας Επιτροπής και μέλη του προεδρείου της Αντιπροσωπείας του 

ΤΕΕ Μαγνησίας, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος για τις εξελίξεις που 

θα υπάρξουν τους επόμενους μήνες για τον κλάδο των μηχανικών, 

τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για αντιπαραθέσεις λόγω 

των εκλογικών διαδικασιών που ακολουθούν.  

Αναφερόμενος στο νέο Ασφαλιστικό επεσήμανε ότι η διαδικασία 

λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ και της εγγυοδοσίας θα πρέπει να διευκρινιστεί 

μέχρι 1/1/2017, από το Υπουργείο. 

Μίλησε για το νόμο 4412/16 αναφορικά με τις δημόσιες συμβάσεις και 

τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την μη σύνταξη των 

προτύπων τευχών δημοπράτησης με αποτέλεσμα να μην μπορούν να  

προχωρήσουν διαγωνισμοί έργων και μελετών. Χτύπησε καμπανάκι 

κινδύνου για τα έργα του ΕΣΠΑ. «Είναι μια σημαντική αμέλεια του 

υπουργείου που καθυστερεί τα έργα ΕΣΠΑ περισσότερους από τρεις 

μήνες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εργαστούν οι μηχανικοί», 

υπογράμμισε. 
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Αναφέρθηκε στα προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν από τα νέα 

νομοσχέδια στα ιδιωτικά έργα και για την τροποποίηση του νόμου 

4030/12, του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και του Νόμου 4178/13 

που αφορά τα αυθαίρετα. 

Σημείωσε ότι το ΤΕΕ βοήθησε την πολιτεία να εισπράξει το ποσό των 1,7 

δις για τα αυθαίρετα, μέσω του προγράμματος που της κατασκεύασε, 

ωστόσο δεν πληρώθηκε ποτέ για την συγκεκριμένη υπηρεσία αν και το 

ποσό του 1,2 εκ. ευρώ έχει εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, από το 

Ιανουάριο του 2015.  

Επίσης μίλησε για τα νέο πρόγραμμα που αφορά την Εξοικονόμηση κατ΄ 

Οίκον το οποίο πιθανόν να είναι έτοιμο μέχρι τέλος του χρόνου, ωστόσο 

χρειάζεται πρώτα να γίνουν οι αναθεωρήσεις του ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων). 

«Τα προβλήματα είναι πολλά και επιπλέον τους μηχανικούς χτυπάει η 

ανεργία και το ασφαλιστικό. Αν και αυτά τα νομοσχέδια δεν 

λειτουργήσουν σωστά, θα έχουμε καταστραφεί εντελώς ως κλάδος και 

όλοι μαζί πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. 

Το ποσοστό ανεργίας των μηχανικών, δεν μπορεί να υπολογιστεί στην 

πράξη, αλλά μπορεί να είναι 60-70%», τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ. 

Ο κ. Στασινός αναφέρθηκε στα οικονομικά θέματα που αφορούν τη 

λειτουργία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ενώ καταλήγοντας για 

τη Τράπεζα Αττικής επεσήμανε ότι έχει ζητήσει το πόρισμα που αφορά 

την συγκεκριμένη τράπεζα, να γνωστοποιηθεί σε όλους τους μηχανικούς. 

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η αξία των 810 εκ. ευρώ που έχουν 

τοποθετηθεί από το ΤΣΜΕΔΕ στην Τράπεζα Αττικής από το 1997 μέχρι 

και την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση, αυτή τη στιγμή υπολογίζονται σε 

50 έως 60 εκ. ευρώ. 

Ακολούθησαν ερωτήσεις – τοποθετήσεις από τα μέλη της Διοικούσας 

Επιτροπής και της Αντιπροσωπείας, όπου ο κ. Στασινός απάντησε σε 

όλες και υποσχέθηκε ότι με τη επανεκλογή του θα επισκεφθεί τα 

Περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ. 

Στη συνέχεια, μίλησε στα μέλη του ψηφοδελτίου της Δημοκρατικής 

Κίνησης Μηχανικών  – Ενωτική Πρωτοβουλία, όπου επικεφαλής είναι η 

νυν πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνησίας κ. Νάνσυ Καπούλα, για θέματα που 

αφορούν τις εκλογές που θα διεξαχθούν στο ΤΕΕ την Κυριακή 20 

Νοεμβρίου 2016. 

 

 

 

 


