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             Ηράκλειο 17-12-2018 
             Αρ. πρωτ. οικ. 2531 
             Σχετ.: οικ.1369,2281/18 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ 
από 13-11-2018 έως 16/12/18 

στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας στις 19-12-2018 
 

Α. Συνεδριάσεις Δ.Ε. 

Η.Δ. της Δ.Ε. 22-11-2018: 

1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις.  
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.  

2. ΒΟΑΚ: Προτάσεις Τροποποίησης Χάραξης.  
Εισηγητές: Κώστας Μπάκιντας μέλος Δ.Ε. και Καφφετζάκης Γιώργος, Πρόεδρος Ν.Ε.Λασιθίου.  

3. Αποζημίωση εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.  
Εισηγήτρια: Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.   

4. Ενετικά Τείχη Ηρακλείου. 
Εισηγήτρια: Εύα Κοκκινίδου, μέλος Δ.Ε. 
 

Η.Δ. της Δ.Ε. 13-12-2018: 

1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις.  
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.  

2. Προϋπολογισμός ΤΕΕ/ΤΑΚ 2019  
Εισηγητής: Κώστας Μπάκιντας μέλος Δ.Ε.  

3. Δυσλειτουργίες διαχείρισης και λειτουργίας δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας.  
Εισηγητές: Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.  & Μπάμπης Κουτρούλης, Πρόεδρος Αντιπροσωπείας. 

4. Ολοκλήρωση Συγκοινωνιακών Έργων ΟΑΚ Α.Ε. 
Εισηγητής: Γιώργος Αγαπάκης, μέλος Δ.Ε. 
 

Β. Παρεμβάσεις 

 Ανοιχτή επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Βασίλη Λαμπρινό με θέμα  «Πολιτιστικό και συνεδριακό 

κέντρο Ηρακλείου» Η επιστολή αναφέρει: «…Το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ με το θεσμικό ρόλο του 

τεχνικού συμβούλου που του έχει αναθέσει η Πολιτεία, παρακολουθούσε και παρακολουθεί στενά το ΠΣΚΗ, 

δεδομένου ότι αποτελεί το μεγαλύτερο οικοδομικό έργο στην Κρήτη. Το ίδιο, στις αλλεπάλληλες ενασχολήσεις των 

Οργάνων του με το Πολιτιστικό, έκφραζε ισχυρές αιτιάσεις για τη νομιμότητα και την ποιότητα των διαδικασιών και 

των εργασιών, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από τα ευρήματα των Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων. Ως αποτέλεσμα, 

ενεργώντας με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον αλλά και την προφύλαξη του κύρους του ως Τεχνικού Συμβούλου της 

Πολιτείας, απέσυρε από τα σχετικά γνωμοδοτικά όργανα του έργου τους εκπροσώπους του (από την Επιτροπή 

Εισήγησης για Ανάθεση, αρχικά, και στην συνέχεια από το Τεχνικό Συμβούλιο της ΔΕΠΤΑΗ). …σε πρόσφατη συνεδρίαση 

mailto:teetak@tee.gr
http://www.teetak.gr/


 2

του Δημοτικού Συμβουλίου (24/9/2018), η δημοτική αρχή ακύρωσε και επιπλέον απαξίωσε πλήρως τον ρόλο της 

Επιτροπής Παρακολούθησης, επειδή η ΕΠ με σχετική απόφασή της έκφρασε τις τεκμηριωμένες αντιρρήσεις της για τον 

υπό έγκριση πίνακα νέων εργασιών του ΠΣΚΗ. Η αντιθεσμική, αντιδεοντολογική και απαξιωτική συμπεριφορά των 

δημοτικών υπευθύνων οδήγησε τους συναδέλφους μηχανικούς του ΤΕΕ.ΤΑΚ, Χαρά Τριαματάκη, πρόεδρο της ΕΠ, 

Ζαχαρία Ασσαριωτάκη, μέλος και Κώστα Ξυλούρη, μέλος, να παραιτηθούν πάραυτα. Η Δ.Ε. του ΤΕΕ.ΤΑΚ κατά την 

τακτική της συνεδρίαση στις 01-11-2018 αφού κάλεσε τη Διοίκηση της ΔΕΠΤΑΗ και όλα τα μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ 

μηχανικούς μέλη της ΕΠ, συζήτησε διεξοδικά το θέμα, όπου παρατέθηκαν όλες οι απόψεις, αποφάσισε κατά 

πλειοψηφία να σας αποστείλει την παρούσα επιστολή επισημαίνοντας ότι : Θεωρεί απόλυτα επιβεβλημένη και ορθή 

την παραίτησή τους, προκειμένου να προφυλαχθεί το κύρος τους ως μηχανικοί, αλλά προπαντός για να τηρηθεί η 

δεοντολογία που επιβάλλει στην δημοτική αρχή να λαμβάνει υπόψη της τη γνώμη των θεσμοθετημένων οργάνων όπως  

η ΕΠ, σε κάθε περίπτωση δε να μην απαξιώνει το ρόλο τους. Η σωστή λειτουργία οργάνων συμβουλευτικού χαρακτήρα, 

όπως η ΕΠ συμβάλλει στην καλή εκτέλεση και λειτουργία των έργων και άρα στο δημόσιο συμφέρον. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ 

εκφράζει τη θέση του για το μεγαλύτερο οικοδομικό έργο στην Κρήτη, ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις 

διαδικασίες που ορίζονται από το νομικό πλαίσιο και να αποδοθεί στην κοινωνία του Ηρακλείου και της Κρήτης.» (α.π. 

οικ. 4323/23-11-2018). 

 Επιστολή προς Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη με θέμα «Δυνατότητα πρόσβασης 

και προβολής των δηλώσεων αυθαιρέτων κατασκευών του Ν. 4495/2017, όλων των συμμετεχόντων 

μηχανικών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΤΕΕ». Η επιστολή αναφέρεται στη μη ενεργοποίηση, 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δήλωσης των αυθαιρέτων, της δυνατότητας ελέγχου και γενικότερης 

εποπτείας μιας δήλωσης από το μηχανικό που έχει εισαχθεί ως συμμετέχων από τον διαχειριστή της 

δήλωσης (α.π. οικ. 2416/4-12-2018). 

 Επιστολή προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με θέμα «Προβολή της δραστηριότητας του ΤΕΕ/ΤΑΚ 

στο διαδικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης». (α.π. 2307/4-12-2018). 

 Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο Δήμο Ηρακλείου στο οποίο αναφέρουμε: «Σε συνέχεια του από 

04.12.2018 ηλεκτρονικού μηνύματος σας για την αποστολή της διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου για 

την εκπόνηση της μελέτης: «Αναθεώρηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Παλιάς Πόλης»    διαπιστώθηκε ότι στην 

19.3  τα κριτήρια  που τίθενται οδηγούν σε "φωτογραφική" διάταξη.  Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε 

για την επανεξέταση του θέματος προκειμένου να αποσταλεί εκπρόσωπος μας.» 

 Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο Δήμο Ηρακλείου στο οποίο αναφέρουμε: «Σε συνέχεια του από 

04.12.2018 ηλεκτρονικού μηνύματος σας για την αποστολή της περιληπτικής διακήρυξης για την  «Παροχή 

υπηρεσιών συμβουλών για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου 

Ηρακλείου»  διαπιστώθηκε ότι στην Παρ 2.2.6 οι προϋποθέσεις που τίθενται οδηγούν σε "φωτογραφική" 

διάταξη.  Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για την επανεξέταση του θέματος προκειμένου να 

αποσταλεί εκπρόσωπος μας.». 

Γ. Συναντήσεις 

 Συνάντηση – συζήτηση για τη λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου με τoυς:κ.Ν.Κόπακα, 

προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου, κ. Άρη Ροζάκη, Πρόεδρο Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, κ. 

Μανώλη Αλιφιεράκη, Πρόεδρο Δ.Σ. Επιμελητηρίου Ηρακλείου, κ. Χαράλαμπο Καρπαθάκη, Πρόεδρο Δικαστικών 

Επιμελητών, κ. Ειρήνη Χατζάκη, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης, κ. Στυλιανή Αρχοντάκη, 

Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας & Χωροταξικού Σχεδιασμού - Καταγραφής κι Αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας Δήμου Ηρακλείου, 

κ. Εβίτα Καρουζάκη, μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου . Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 

15/11/2018 και εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΑΚ συμμετείχαν η πρόεδρος της Δ.Ε. Ειρήνη Βρέντζου και το μέλος της 

Δ.Ε. Κώστας Μπάκιντας. 

Δ. Μόνιμες Επιτροπές 



 3

 Στάλθηκαν από τη Δ.Ε. προς εξέταση τα παρακάτω θέματα (συγκεντρωτικά): 
 

- ΜΕ 6: Μόνιμη Επιτροπή Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Έργων & Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού 

1. Οδική ασφάλεια , όπως τέθηκε εκτός Η.Δ. κατά τη συνεδρίαση της Δ.Ε στις 18-01-2018. 
2. Διοργάνωση εσπερίδας ΒΟΑΚ στο Λασίθι αλλά και στο Ηράκλειο . Αναμένουμε τις εξελίξεις . 
3. ΒΟΑΚ  

 

- ΜΕ 3: Μόνιμη Επιτροπή Μελετών & Έργων Δημοσίου 

1. Εφαρμογή του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Έργων και Μελετών:  Στο Πλαίσιο Δράσης του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την 
τριετία 2017 - 2020 μεταξύ άλλων αναφέρεται:«[…] Επιπλέον, έχει ενταθεί με την τελευταία νομοθεσία η 
πρακτική να βαφτίζονται τα έργα «προμήθειες» και οι μελέτες «έρευνα» με τα ιδρύματα να «κλέβουν» τις 
δουλειές από τους αποφοίτους τους δημιουργώντας ένα περιβάλλον αθέμιτου ανταγωνισμού. […]».Το 
ΤΕΕ/ΤΑΚ οφείλει να παρακολουθεί την εφαρμογή του Νόμου περί Μελετών και Έργων και να παρεμβαίνει 
προς όφελος της νομιμότητας και της διασφάλισης της δουλειάς των συναδέλφων μηχανικών. 
Η Δ.Ε. κατά τη συνεδρίαση της 28.03.2018 , αποφάσισε ομόφωνα να διερευνηθεί από την αρμόδια Μ.Ε. 
«Μελετών και Έργων Δημοσίου» ο βαθμός και η έκταση εφαρμογής αυτής της πρακτικής από τους 
δημόσιους φορείς και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ανατολική Κρήτη προκειμένου να αναληφθούν 
σχετικές πρωτοβουλίες από το ΤΕΕ/ΤΑΚ. 

2. Διοργάνωση εκδήλωσηςμε θέμα «Δημόσια Έργα – μελέτες και προμήθειες». 
 

- ΜΕ 8 : Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος ,Βιομηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας & Νέων Τεχνολογιών 

1. Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, καλεί όλους τους πολίτες 
και τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική 
διαβούλευση επί του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την κυκλική οικονομία 
(http://www.opengov.gr/minenv/?p=9352). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το πλαίσιο της δημόσιας πολιτικής 
για την κυκλική οικονομία, ως κομβικό στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας, το οποίο 
συντονίζει και υλοποιεί ειδική διϋπουργική ομάδα, εγκρίθηκετο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής 
Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ). Η διαβούλευση του Σχεδίουθα διαρκέσει έως τις 26 Ιουνίου και ώρα 24.00. Οι 
παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα συμβάλουν στην υλοποίηση της μετάβασης σε μια 
κυκλική οικονομία στην υπηρεσία του περιβάλλοντος και της δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης.Εξέταση του 
θέματος προκειμένου να συμμετέχει το ΤΕΕ/ΤΑΚ στη διαβούλευση. 

2. Υδρογονάνθρακες. 
3. Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), όπως 

ανακοινώθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.opengov.gr/minenv/?p=9704 . 

 

- Μόνιμη Επιτροπή Ιδιωτικών Έργων & Κατασκευών, Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία/Πολιτικής 
Προστασίας    

1. Με αφορμή τις πυρκαγιές στην ανατολική Αττική να εξεταστούν οι αντίστοιχες συνθήκες στην Ανατολική 
Κρήτη. 
 

- ΜΕ 5 : Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξικού - Πολεοδομικού Σχεδιασμού  
Εγκυρότητα πολεοδομικών μελετών – εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων και περιφερειακών 
πλαισίων κατά την έκδοση σχετικών διοικητικών πράξεων. 
 

- ΜΕ 7 : Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικής Δημόσιου Χώρου και Πολιτισμού 

Εγκυρότητα πολεοδομικών μελετών – εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων και περιφερειακών πλαισίων 
κατά την έκδοση σχετικών διοικητικών πράξεων. 

Ε. Εκδηλώσεις, Δράσεις 

 Πραγματοποιήθηκε στις 15/12/2018 σεμινάριο φορολογίας για θέματα μηχανικών με εισηγητή τον κ. 

Βαγγέλη Π. Μιχελινάκη, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, Οικονομολόγο – Φοροτεχνικό, Συγγραφέα.  

 Πραγματοποιήθηκε στις 21/11/2018 εκδήλωση σε συνδιοργάνωση με το Οικονομικό Επιμελητήριο με θέμα 

«BrainDrain: Η μετανάστευση των Ελλήνων επιστημόνων» με κεντρικούς ομιλητές τους:  κ.Λόη (Θεολόγο) 

http://www.opengov.gr/minenv/wp-content/uploads/downloads/2018/11/NECP_131118_final.pdf
http://www.opengov.gr/minenv/?p=9704
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Λαμπριανίδη Γ.Γ. Ιδιωτικών Επενδύσεων Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και κ.Νεκτάριο 

Ταβερναράκη Πρόεδρο Δ.Σ. Ι.Τ.Ε. – Δ/ντη Κ.Δ. Ι.Τ.Ε. Για την εκδήλωση εκδόθηκε και σχετικό δελτίο τύπου. 

 Παρουσίαση συλλογικού τόμου με τίτλο «Συν – ηχήσεις με το Δημήτρη Πικιώνη» – έκθεση αρχιτεκτονικού 

έργου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 30/11/2018 και για το βιβλίο μίλησαν οι: Παύλος Λέφας, 

αρχιτέκτων Παν. Πατρών, Αλέξιος Τζομπανάκης, αρχιτέκτων Πολυτεχνείου Κρήτης και ο επιμελητής της έκδοσης, 

Νίκος Σκουτέλης, αρχιτέκτων Πολυτεχνείου Κρήτης. Για την εκδήλωση εκδόθηκε και σχετικό δελτίο τύπου (α.π. 

οικ. 2340/21-11-2018). 

 Ξανανέβηκε η παράσταση της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου 

‘’ΑΝΘΙΣΜΕΝΕΣ ΜΑΝΟΛΙΕΣ’’του ΡΟΜΠΕΡΤ ΧΑΡΛΙΝΓΚ, απόδοση: Ερρίκος Μπελιές, 14-17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ώρα 

21:00 στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  αίθουσα Πειραματικού Θεάτρου, οργάνωση 

παραγωγής: Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου, συνδιοργάνωση:ΤΕΕ/ΤΑΚ 

ΣΤ. Συμμετοχή, Παρέμβαση σε Εκδηλώσεις, Δράσεις 

 Συμμετοχή της προέδρου Ειρήνης Βρέντζου και παρέμβαση στην 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020, που πραγματοποιήθηκε την 

Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018.  

 Συμμετοχή και παρέμβαση της προέδρου στην ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Έρευνες και εκμετάλλευση 

υδρογονανθράκων στην Κρήτη: ποιες είναι οι συνέπειες;» που διοργανώθηκε από την Greenpeace στις 

18/11/2018.  

 Συμμετοχή - συνδιοργάνωση εκδήλωσης – εσπερίδας με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία και στην 

κοινωνία». Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε με ΟΣΕΤΕΕ-ΕΚΗ-ΣΤΥΕ και πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2018. 

Χαιρετισμό απεύθυνε εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΑΚ ο γενικός γραμματέας της Δ.Ε. Δημήτρης Ρομπογιαννάκης. 

 Συμμετοχή της προέδρου στο συνέδριο με τίτλο «Οι γεωγραφικές ενδείξεις ως πνευματική ιδιοκτησία της ΕΕ 

και η συμβολή τους στην ανάπτυξη των περιφερειών» που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης στις 

4/12/2018.  

 Συμμετοχή της προέδρου στην  ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Η πορεία και οι προοπτικές του 

ασφαλιστικού συστήματος» με κεντρικό ομιλητή τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο στις 4/12/2018. Έγινε παρέμβαση με αναφορά σε 

θέματα που απασχολούν τους μηχανικούς. 

 Συμμετοχή και παρέμβαση της προέδρου στην 1η Συνάντηση Δικτύου Φορέων Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Αγίου Νικολάου στις 10/12/2018 στο Εμπορικό Επιμελητήριο του Αγίου Νικολάου.  

 Συμμετοχή της προέδρου και χαιρετισμός στην εσπερίδα που διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο 

Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης και το Ινστιτούτο 

Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ) και πραγματοποιήθηκε στις 11/12/2018.   

Ζ. Ομάδες Εργασίας 

 Υπογραφή συμβάσεων από τα μέλη των ομάδων εργασίας για την Τεχνική Υποστήριξη του ΤΕΕ/ΤΑΚ  

Εμμανουήλ Στρατήγη  ΗΜ  & Μηχ.  Η/Υ & Κωνσταντίνα Δημητρίου ΗΜ  & Μηχ.  Η/Υ  και για την υποστήριξη 

του έργου των οργάνων του ΤΕΕ/ΤΑΚ από τις Ελένη Μαμουλάκη  ΑΜ και Βικτωρία Καραμήτσιου   ΠΜ. Οι 

συμβάσεις υπογράφηκαν στις 15/11/2018. 

 Συνάντηση , παρουσία της προέδρου των «Ομάδων Έρευνας και Καταγραφής Πεδίου» και της «Ομάδας 

Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Υποστήριξης» στα πλαίσια της υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης με 

το Δήμο Ηρακλείου για την Πράξη: «Αναβάθμιση αξιόλογου Οικιστικού και Μνημειακού αποθέματος του Δ. 

Ηρακλείου» την Παρασκευή 7/12/2018, στο ΤΕΕ/ΤΑΚ.   
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Η. Συνάδελφοι 

 Επιστολή – ενημέρωση προς συναδέλφους με θέμα «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή 

στα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ» για τις δύο περιφερειακές Ενότητες 

(Ηρακλείου – Λασιθίου) (12/11/2018).  

 Επιστολή προς συναδέλφους προκειμένου να δηλώσουν, εφόσον το επιθυμούν, να ενταχθούν σε κατάλογο 

ώστε να καλούνται ως δικαστικοί πραγματογνώμονες. Η κατάσταση των μελών του ΤΕΕ/ΤΑΚ που δήλωσαν 

διαθεσιμότητα στάλθηκε στη συνέχεια στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου (α.π. 2086/20-11-2018). 

Θ. Πραγματογνωμοσύνες 

 Από τις 13/11/2018 έως 17/12/2018 εκκαθαρίστηκαν 3 πραγματογνωμοσύνες. 

 

 Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ 
Η Πρόεδρος 

 
 

Ειρήνη Βρέντζου 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
Μέλη Δ.Ε. 
Μέλη Αντιπροσωπείας  
Μέλη Πειθαρχικού Συμβουλίου 
Εκλεγμένοι στην κεντρική ‘’Α’’ μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ 
Σύλλογοι Μηχανικών 
Εκπρόσωποι Παρατάξεων 
Χρονολογικό Αρχείο 
Ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ 




