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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
από 13-11-2018 έως 17-02-2019

στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας στις 18-02-2019

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.

Η.Δ. της Δ.Ε. 24-01-2019:

1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις. 
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε. 
2. Κτηματολόγιο στην Ανατολική Κρήτη
Εισηγητής: Κώστας Μπάκιντας μέλος Δ.Ε. 
3. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του ΕΣΧΑΔΑ «Γούρνες Χερσονήσου». 
Εισηγήτρια: Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.  
4. Λογότυπος ΤΕΕ/ΤΑΚ
Εισηγήτρια: Εύα Κοκκινίδου, μέλος Δ.Ε.

Η.Δ. της Δ.Ε. 07-02-2018:

1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις. 
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε. 
2. Οικονομικός Απολογισμός-Ισολογισμός 2018 & Προϋπολογισμός ΤΕΕ/ΤΑΚ 2019 
Εισηγητές: Κώστας Μπάκιντας μέλος Δ.Ε. & Τατιάνα Δανασή στέλεχος ΤΕΕ/ΤΑΚ
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Β. Οργάνωση, Υποδομή Τμήματος

 Ενημέρωση συναδέλφων για ανάρτηση στη διαύγεια (ΑΔΑ 6ΕΕ87ΛΚ-ΛΘ3) της απλοποιημένης προκήρυξης 
Δημοπρασίας & Συμβατικών τευχών του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών του κτιρίου που στεγάζει το 
ΤΕΕ/ΤΑΚ». Οι συνάδελφοι ενημερώθηκαν επίσης για τη προθεσμία κατάθεσης των σχετικών προσφορών. 
Ακολούθησε συνοπτικός διαγωνισμός στις 21/12/2018 από όπου και αναδείχτηκε ο ανάδοχος και μένει η 
υπογραφή της σύμβασης. 

 Την Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019 η υπηρεσία του ΤΕΕ/ΤΑΚ απέκτησε σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης 
εγγράφων.

 Από 01-01-2019 το γραφείο της Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου στεγάζεται σε χώρο που μας 
παραχωρήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, στο κτίριο της Παλιάς Νομαρχίας που τώρα στεγάζεται η 
Περιφέρεια Κρήτης και οι υπηρεσίες της Π.Ε. Λασιθίου.

 Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό , σε συνέχεια του από 30-01-2019 ηλεκτρονικού 
μηνύματος , μετά από τη σύσκεψη προέδρων που είχε προηγηθεί με καταγραφή των αναγκών σε 
προσωπικό και εξοπλισμό. Ζητήσαμε: 2 ΠΕ Μηχανικών, 1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, 1 ΤΕ Διοικητικού 
και 1 ΔΕ. Επίσης στείλαμε και ανάγκες σε υλικοτεχνική υποδομή (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 337/08-02-2019).

Γ. 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 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 τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη με θέμα «Δυνατότητα 

πρόσβασης και προβολής των δηλώσεων αυθαιρέτων κατασκευών του Ν. 4494/2017, 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 
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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.». Ο Δήμος Ηρακλείου 
επανήλθε με τροποποίηση των διατάξεων και αποστείλαμε εκπροσώπους.

 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.».

 Επιστολή προς το Περιφερειακό Συμβούλιο στα πλαίσια της διαβούλευσης της ΣΜΠΕ του ΕΣΧΑΣΕ με θέμα 
«Απόψεις για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής 
Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) του Επενδυτικού Σχεδίου «ΕLOUNDAHILLS» της εταιρείας 
MIRUMHELLAS A.E., στην περιοχή «Πλευρά» του Δήμου Αγίου Νικολάου στην Π.Ε. Λασιθίου Περιφέρειας 
Κρήτης. ». Η επιστολή καταλήγει «Συνοψίζοντας , καλούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο να δεχτεί τα σημεία που θέτουμε και 
να τα συμπεριλάβει στη γνωμοδότηση του προς την αρμόδια Υπηρεσία και βέβαια να καλέσει την ιδιοκτήτρια εταιρεία να τα 
επανεξετάσει ουσιαστικά , να επανέλθει με ουσιαστικό διάλογο με την τοπική κοινωνία προκειμένου το όποιο αποτέλεσμα να έχει 

πραγματικά ένα θετικό πρόσημο για την τοπική κοινωνία και για την Κρήτη.» (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 2615/27-12-2018).

 Επιστολή προς την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με 
θέμα «Ορισμός Εκπροσώπου ΤΕΕ/ΤΑΚ για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο : ‘Υποβολή 

πρότασης για τη διαμόρφωση χώρων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης’». Η επιστολή 
καταλήγει «Σε συνέχεια του από 351-ΕΞ /27.12.2018 εγγράφου σας (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 2631/2018) για τον ορισμό εκπροσώπου μας ως 
μέλος επιτροπής διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Υποβολή πρότασης για τη διαμόρφωση 
χώρων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης» Ηρακλείου» διαπιστώθηκε ότι βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας οι προϋποθέσεις που τίθενται και τα κριτήρια επιλογής αναδόχου οδηγούν σε "φωτογραφικές" διατάξεις. Κατόπιν των 

παραπάνω παρακαλούμε για την επανεξέταση του θέματος προκειμένου να αποσταλεί εκπρόσωπος μας». (α.π. 2631 ΤΕΕ/ΤΑΚ 
π.ε./10-01-2019).

 Επιστολή προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης με θέμα «Παρατηρήσεις επί της διαδικασίας λήψης απόφασης στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης». Η επιστολή στάλθηκε στις 18/1/2019, έχει ως αντικείμενο παρατηρήσεις επί της 
προκήρυξης για παροχή υπηρεσιών συμβούλου στη Δ/ση τεχνικών έργων του Π.Κ.  και καταλήγει «από τα 
παραπάνω προκύπτει ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν είναι η ενδεδειγμένη, δε συνάδει με τη νομοθεσία περί δημοσίων 
έργων και σας προτείνουμε, να επαναφέρετε το θέμα στο Τεχνικό Συμβούλιο με οποιαδήποτε νεότερα στοιχεία έχουν προκύψει 

προς επανεξέταση». (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 138/18-01-2019).

 Επιστολή προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με θέμα «Καθυστέρηση εγγραφής νέων 
μηχανικών στον ΕΦΚΑ». Η επιστολή στάλθηκε με αρ. πρωτ. 2613 π.ε. στις 25/1/2019 και καταλήγει: «Κατόπιν 
όλων όσων σας εκθέσαμε, θα θέλαμε να επιταχύνετε τη διαδικασία εγγραφής νέων μηχανικών στον ΕΦΚΑ, έτσι ώστε να μπορούν οι 
νέοι συνάδελφοι να εργάζονται όντας καλυμμένοι ασφαλιστικά από τη στιγμή που θα κάνουν έναρξη επαγγέλματος και θα 
αποστείλουν στο φορέα σας τα σχετικά έγγραφα».

 Επιστολή – ανταπάντηση του ΤΕΕ/ΤΑΚ προς το ΤΜΕΔΕ σχετικά με την επιστολή που είχε αποστείλει στις 
22/11/2018 και αφορούσε σε αίτημα για επίσπευση της δημιουργίας μηχανισμού έκδοσης Εγγυητικών 
Επιστολών από το ΤΜΕΔΕ για Έργα Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ (2014 – 2020). Η νέα επιστολή στάλθηκε με 
αρ. πρωτ. 2345 στις 17-/12/2018 και ζητούσε άμεσες λύσεις ως προς τα ζητήματα που τέθηκαν στην πρώτη 
επιστολή. 

 Επιστολή – ανταπάντηση του ΤΕΕ/ΤΑΚ προς το ΤΜΕΔΕ σχετικά με την επιστολή που είχε αποστείλει στις 
6/11/2018 και αφορούσε σε αύξηση του ποσού της προμήθειας των εγγυητικών επιστολών στο ΤΜΕΔΕ. Η 
νέα επιστολή στάλθηκε στις 22/01/2019 και ζητούσε συγκεκριμένες απαντήσεις ως προς τα ζητήματα που 
τέθηκαν στην πρώτη επιστολή. 

 Επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη με θέμα «Αποζημίωση Εκπροσώπων 
ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων». Η επιστολή στάλθηκε στις 17/1/2019 
με αρ. πρωτ. οικ. 131 και καταλήγει: «Κατόπιν των 
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παραπάνω και  έχοντας υπ’ όψη τα σχετικά προαναφερόμενα, παρακαλούμε όπως προβείτε, ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός για 
ζητήματα υποδομών και για θέματα που άπτονται ζητημάτων του κλάδου των Μηχανικών, στην υπογραφή των απαιτούμενων 
υπουργικών αποφάσεων προκειμένου να ρυθμιστεί το ζήτημα του ορισμού και η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης των 

εκπροσώπων του ΤΕΕ σε κάθε είδους συλλογικό όργανο».
 Επιστολή προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με αρ. πρωτ. οικ. 240 στις 28/1/2019 με θέμα 

«Δυσλειτουργίες διαχείρισης και λειτουργίας Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας». Η επιστολή αναφέρει μεταξύ 
άλλων: …«Από τα παραπάνω  γίνεται φανερό ότι ο Κώδικας ΕΔΔΗΕ παραμένει ένα δυσλειτουργικό και κενό θεσμικό 
κατασκεύασμα, αφού δεν έχει εκδοθεί η πλειονότητα των εγχειριδίων που απαιτούνται για την εφαρμογή του. Ειδική μνεία πρέπει 
να γίνει στην μη έκδοση των εξαιρετικά σημαντικών Εγχειριδίων Πρόσβασης και Ποιότητας Υπηρεσιών, τα οποία σχετίζονται με την 
ποιότητα και την ασφάλεια της ηλεκτρικής ενέργειας που οφείλεται να παρέχονται στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, 
αφενός, και αφετέρου, αποτελούν αναγκαίες τεχνικές οδηγίες για την αποτελεσματική εκπόνηση των μελετών και την κατασκευή 
έργων που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά δίκτυα και τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, από τους μηχανικούς που έχουν τα αντίστοιχα 

επαγγελματικά δικαιώματα.».
 Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών με θέμα «Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές 

διαγωνισμών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και σε συμβούλια». Η επιστολή στάλθηκε στις 
29/1/2019 με αρ. πρωτ. οικ.231 και καταλήγει: «Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαιτούμενες 
ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας προκειμένου να ρυθμιστεί το ζήτημα  του ορισμού και της διαδικασίας καταβολής της 
αποζημίωσης των ιδιωτών – μελών των συλλογικών οργάνων  οριστικά και όχι μόνο σε ετήσια βάση στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

αλλά και στους ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα». 
 Επιστολή προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με θέμα «Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές 

διαγωνισμών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων». Η επιστολή καταλήγει: «παρακαλούμε αφ’ ενός όπως 
προβείτε, στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ρυθμιστεί το ζήτημα  της καταβολής της αποζημίωσης των ιδιωτών - μελών 
των συλλογικών οργάνων και αφ΄εταίρου όπως συστηματικά προβαίνετε εγκαίρως, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, σε κάθε 
απαιτούμενη ενέργεια, κατά τα πρότυπα και της ως άνω απόφασης, για την καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων  των 
εκπροσώπων μας σε όλες τις επιτροπές ώστε να τηρηθεί η νομιμότητα και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία Συμβουλίων 
και Επιτροπών, όπου συμμετέχουν οι εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε. Συγκεκριμένα, σας ζητούμε όπως εξετάσετε και διεκπεραιώσετε τις 
καταβολές των αποζημιώσεων για τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε επιτροπές διαγωνισμών για σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων και δεν έχουν ακόμα αποζημιωθεί για το έτος 2017, βάσει και της υπ’αριθμ.  25729 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ  

514/Υ.Ο.Δ.Δ./18.10.2017) ». (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 330/07-02-2019).

 Επιστολή προς το Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό με θέμα «Αίτημα για αναγνώριση του 5ου έτους των 
Πολυτεχνικών Σχολών ως Μεταπτυχιακό σύμφωνα με το ΦΕΚ 3987/Β/14-09-2018 και άλλα θέματα 
διπλωματούχων μηχανικών στην εκπαίδευση. (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 339/08-02-2019).

 Επιστολή προς τον Αν. Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Νεκτάριο Σαντορινιό με θέμα «Στήριξη 
από το ΤΕΕ/ΤΑΚ αιτήματος των κατοίκων της Κάσου για αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων 
ακτοπλοϊκής σύνδεσης Κρήτης – Κάσου», (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ οικ. 366/12.02.19).

 Σύνταξη υπομνήματος προς τον Πρωθυπουργό και τους βουλευτές του Νομού Ηρακλείου με θέμα 
«Υπόμνημα με ζητήματα των μηχανικών». Το υπόμνημα στάλθηκε στις 13/2/2019, κατόπιν συνάντησης με 
τους βουλευτές.

 Επιστολή προς τον Ο.Λ.Η. Α.Ε. με θέμα «Τροποποίηση όρων συμμετοχής σε πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος του Ο.Λ.Η. Α.Ε. ». Η επιστολή αναφέρει: « Έχετε αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Λιμένος τη 
με αρ. πρωτ. 838/08-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών αποτύπωσης περιβάλλοντος χώρου 
και κτιρίου επιβατικού σταθμού https://portheraklion.gr/images/19PROC004435836.pdf . Με έκπληξη διαβάσαμε στην παράγραφο 
4 που περιγράφετε το περιεχόμενο της προσφοράς να ζητείται αντίγραφο ''Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού'' και όχι και Δίπλωμα 
Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού. Σύμφωνα  με την κείμενη νομοθεσία έπρεπε να ζητείται Πτυχίο Μελετητή Δημοσίων Έργων 
στην κατηγορία 16  Τοπογραφικών Μελετών διότι πρόκειται για τοπογραφική μελέτη. Θεωρούμε ότι το παραπάνω έγινε εκ 

παραδρομής και παρακαλούμε όπως προβείτε στη διόρθωσή του.». (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 371/143-02-2019).

 Επιστολή προς τις Υπηρεσίες της Ανατολικής Κρήτης με θέμα «Ομαλή λειτουργία επιτροπών διαγωνισμών 
για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων». Η επιστολή μεταξύ άλλων αναφέρει: …« Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο 
μέλη των επιτροπών να μην ενημερώνονται έγκαιρα ή και καθόλου για την ημερομηνία συνεδρίασής τους με αποτέλεσμα συχνά 
οι αποφάσεις να λαμβάνονται αποκλειστικά από τον πρόεδρο (!) ή μία μικρή μειοψηφία μελών και στη συνέχεια να καλούνται 
εκβιαστικά οι συνάδελφοι να επικυρώνουν αποφάσεις που λήφθηκαν χωρίς τη δική τους συμμετοχή στη διαδικασία. Είναι 
προφανές ότι εκτός από κατάφορα παράνομη, η πρακτική αυτή απαξιώνει την έννοια της επιτροπής αμαυρώνοντας τη διαφάνεια 
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των διαγωνισμών καθώς αφήνει περιθώριο για κατάχρηση εξουσίας εις βάρος των διαγωνιζομένων αλλά και των ίδιων των φορέων 
και κατ’ επέκταση των πολιτών. Επιπλέον, τα μέλη των επιτροπών έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να ενημερώνονται ώστε να 
εκπονούν τα καθήκοντά τους. Με το σκεπτικό αυτό, το ΤΕΕ ΤΑΚ καλεί τους φορείς που προκηρύσσουν διαγωνισμούς να ελέγχουν για 
την τήρηση των προβλεπομένων καθώς είναι εκείνοι κύριοι των έργων και επομένως υπεύθυνοι για την εξασφάλιση μίας εύρυθμης 

και νόμιμης διαδικασίας.». (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 384/14-02-2019).

 Επιστολή προς τις Υπηρεσίες της Ανατολικής Κρήτης με θέμα «Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές 
διαγωνισμών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων». Η επιστολή μεταξύ άλλων αναφέρει: «Να καταβάλλετε 
τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις των εκπροσώπων μας (βάσει και της 2/17140/0022ΦΕΚ192/08.05.2007 ΚΥΑ) που συμμετέχουν 
στις επιτροπές για την  Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών, καθώς 
παρά την ύπαρξη ρητών νομοθετικών διατάξεων που επιβάλλουν την καταβολή της ως άνω αποζημίωσης, οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ 
στις παραπάνω αναφερόμενες επιτροπές, όπως μας ενημερώνουν δεν λαμβάνουν πάντα την προβλεπόμενη νόμιμη αποζημίωση. 
Επιπλέον, θα θέλαμε να επισημάνουμε πως όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει απρόσκοπτα να εφαρμόζουν τις ως άνω 
αναφερόμενες διατάξεις και να καταβάλλουν τις αποζημιώσεις στους εκπροσώπους μας, καθώς παρατηρείται το φαινόμενο κάποιες 
υπηρεσίες να είναι συνεπείς ως προς τα οφειλόμενα ( για παράδειγμα η Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 

που είναι σταθερά συνεπής) και άλλες όχι. » (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 387/14-02-2019).

 Επιστολή προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης με θέμα «Τροποποίηση όρων συμμετοχής σε διακήρυξη συνοπτικού 
διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης». Η επιστολή στάλθηκε με αρ. πρωτ. 392 στις 
15/2/2019 και καταλήγει: «Συζητώντας το θέμα στην τακτική συνεδρίαση της  Δ.Ε. στις 7/2/2019 αποφασίστηκε να σας σταλεί 
η παρούσα επιστολή προκειμένου να επανεξετάσετε άμεσα το ζήτημα και να προβείτε στην απαραίτητη διόρθωσή του, θεωρώντας 
ότι προσδιορίστηκαν εκ παραδρομής λανθασμένα οι συγκεκριμένες τάξεις μελετητικών πτυχίων από την τεχνική υπηρεσία του 

Πανεπιστημίου Κρήτης».

Δ. Κεντρικό ΤΕΕ

 Συμμετοχή της Προέδρου στη σύσκεψη προέδρων στις 25/1/2019. Έγινε ενημέρωση σχετικά με τα θέματα 
που έχουν απασχολήσει το τμήμα.

Ε. Συναντήσεις

 Συνάντηση – συζήτηση για τη λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου με τους: 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. και το μέλος της Δ.Ε. Κώστας 
Μπάκιντας.

 Πραγματοποιήθηκε στις 2/2/2019 συνάντηση της Δ.Ε. και του προεδρείου της "Α" με τους βουλευτές του 
νομού. Στη συνάντηση, η οποία έγινε σε πολύ καλό κλίμα, συζητήθηκαν αφενός θέματα που αφορούν στην 
καθημερινότητα των μηχανικών (ασφαλιστικό, εισφορές και λοιπά ζητήματα ΕΦΚΑ, νόμος αυθαιρέτων, 
κτηματολόγιο, υποστελέχωση τοπικών υπηρεσιών κλπ.) και αφετέρου θέματα στα οποία 
δραστηριοποιούνται οι συνάδελφοι μηχανικοί (έργα που υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν στο 
νομό Ηρακλείου και στην Κρήτη γενικότερα,). Στα πλαίσια του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που επιδείχθηκε 
από τους βουλευτές για πιο τακτική ενημέρωσή τους και διαρκούς συνεργασίας με το τοπικό τμήμα του ΤΕΕ 
προτάθηκε η συχνή ενημέρωση επί τεχνικών ζητημάτων και θεμάτων των μηχανικών με βάση 
συγκεκριμένες θεματικές ενότητες και η σύνταξη σχετικού υπομνήματος στο οποίο θα περιέχονται οι 
επισημάνσεις που τέθηκαν στη συνάντηση του Σαββάτου 2 Φεβρουαρίου. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι 
βουλευτές Ηγουμενίδης Νικόλαος, Δανέλλης Σπυρίδων και εκπρόσωπος του βουλευτή Κεγκέρογλου 
Βασίλειου ενώ οι βουλευτές Σωκράτης Βαρδάκης 
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και Ιωάννης Μιχελογιαννάκης κατόπιν κωλύματος το οποίο αντιμετώπιζαν επικοινώνησαν με την Πρόεδρο 
της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ και ζήτησαν να ενημερωθούν μέσω του υπομνήματος που θα συνταχθεί.

 Πραγματοποιήθηκε στις 13-02-2019 συνάντηση με τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης με 
θέμα την ανάθεση παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ 
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», με τη διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 
(Ανοικτή Διαδικασία). Στη συνάντηση συμμετείχε η πρόεδρος της Δ.Ε.

ΣΤ. Μόνιμες Επιτροπές

 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 εκδήλωσης με θέμα «Δημόσια Έργα – μελέτες και προμήθειες».
3. Διακήρυξη υπ. αρ. 62 της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Κρήτης για την επιλογή αναδόχου για την 

παροχή υπηρεσίας για το έργο «Ειδικό Αναπτυξιακό Σχέδιο Δήμου Μινώα Πεδιάδος»
4. Γνωμοδότηση σχετικά με την εκτέλεση της '' Προμήθειας και εγκατάστασης κουφωμάτων στα τμήματα 

Φυσικής και Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο''.

- 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, εγκρίθηκε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής 
Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ). Η διαβούλευση του Σχεδίου θα 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 .

- ΜΕ 4: Μόνιμη Επιτροπή Ιδιωτικών Έργων & Κατασκευών, Ασφάλειας & Υγείας στην 
Εργασία/Πολιτικής Προστασίας   

Με αφορμή τις πυρκαγιές στην ανατολική Αττική να εξεταστούν οι αντίστοιχες συνθήκες στην Ανατολική 
Κρήτη.
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- ΜΕ 5 : Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξικού - Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
1. Εγκυρότητα πολεοδομικών μελετών – εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων και περιφερειακών 

πλαισίων κατά την έκδοση σχετικών διοικητικών πράξεων.
2. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του ΕΣΧΑΔΑ «Γούρνες 

Χερσονήσου».

- ΜΕ 7 : Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικής Δημόσιου Χώρου και Πολιτισμού
1. Εγκυρότητα πολεοδομικών μελετών – εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων και περιφερειακών 

πλαισίων κατά την έκδοση σχετικών διοικητικών πράξεων.
2. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του ΕΣΧΑΔΑ «Γούρνες Χερσονήσου».

Ζ. 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) 
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 επιμελητής της έκδοσης, 
Νίκος Σκουτέλης, αρχιτέκτων Πολυτεχνείου Κρήτης. Για την εκδήλωση εκδόθηκε και σχετικό δελτίο τύπου (α.π. 
οικ. 2340/21-11-2018).

 Ανέβηκε ξανά 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.

 Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση των νέων αλλά και των παλιότερων συναδέλφων 
σχετικά με τη λειτουργία, την οργάνωση και τους τίτλους που φιλοξενεί η βιβλιοθήκη του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Η 
εκδήλωση διοργανώθηκε στο χώρο της βιβλιοθήκης στις 18/12/2018.

 Παρουσίαση του κουκλοθέατρου «ο Ψαροτρομάρας» στις 18/1/2019 στον Άγιο Νικόλαο και στις 19/1/2019 
στο Ηράκλειο, για τα παιδιά.

 Πραγματοποιήθηκε ανοικτή ενημέρωση – συζήτηση για θέματα του  Ν.4495/2017 την  Πέμπτη 20 
Δεκεμβρίου στο  Επιμελητήριο  Ηρακλείου όπου συζητήθηκαν και ερωτήματα που είχαν τεθεί  από 
συναδέλφους προς  την  αρμόδια επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΑΚ καθώς και ο νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών 
αδειών. Η Πρόεδρος της Δ.Ε. Ειρήνη Βρέντζου απεύθυνε χαιρετισμό ενώ ανέπτυξαν εισηγήσεις οι:  
Κώστας Μπάκιντας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός και μέλος της Δ.Ε.
Αντώνης Μαυρογιάννης, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος της Αντιπροσωπείας και Προϊστάμενος του τμήματος 
αυθαιρέτων της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ηρακλείου.
Κική Κοιλάδη, Αρχιτέκτονας, Προϊσταμένη του τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
Κωνσταντίνος Χαμηλοθώρης , Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός και αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος 
Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου.

Τέλος παρουσίασαν παραδείγματα τα μέλη της ομάδας εργασίας Βάλια Πετράκη, Αρχιτέκτονας και Παντελής 
Μοχιανάκης, Πολιτικός Μηχανικός.  
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 Οργανώθηκε από το ΤΕΕ/ΤΑΚ σε συνεργασία με την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης (Ε.Φ.Ε.Κ.) 
κύκλος σεμιναρίων φωτογραφίας. Η έναρξη των σεμιναρίων έγινε στις 12/1/2019. Το σεμινάριο , που είναι 
σε εξέλιξη οργάνωσε και επιμελείται η Μαρία Βασιλάκη, Μηχανολόγος Μηχανικός μέλος της 
Αντιπροσωπείας.

 Οργανώθηκε από το ΤΕΕ/ΤΑΚ εσπερίδα με θέμα «Νέα Επιστημονικά, Τεχνικά και Επιχειρησιακά δεδομένα 
από πρόσφατες καταστροφές σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο» στις 22/1/2019 με κύριο ομιλητή το Δρ. 
Ευθύμιο Λέκκα.

 Πραγματοποιήθηκαν Ενημερωτικές – Εκπαιδευτικές συναντήσεις για το Πληροφοριακό Σύστημα e-adeies 
και την Ηλεκτρονική Έκδοση Οικοδομικών Αδειών. Την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκαν 
δύο ενημερωτικές – εκπαιδευτικές συναντήσεις: Στις 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
αποκλειστικά για τα στελέχη των Τμημάτων των Υπηρεσιών Δόμησης στην Ανατολική Κρήτη. Η συνάντηση 
έγινε στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ηρακλείου (Πλατεία Δασκαλογιάννη, Ηράκλειο). Στις 19.00 
πραγματοποιήθηκε ανοιχτή εκδήλωση για τους συναδέλφους μηχανικούς στο Ηράκλειο στο Πειραματικό 
Θέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Ηρακλείου (Λ. Πλαστήρα 10, Ηράκλειο). Την Παρασκευή 1 
Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Λασιθίου στις 
11.00 π.μ. ανοικτή εκδήλωση με το ίδιο θέμα. Κεντρικοί ομιλητές στις παραπάνω συναντήσεις – εκδηλώσεις 
ήταν τα στελέχη του ΤΕΕ 
κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας ΤΕΕ και
κ. Κλεοπάτρα Δήμα, Αρχιτέκτων Μηχανικός. 
Έγινε παρουσίαση του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης των Οικοδομικών Αδειών καθώς και ζητημάτων 
που χρήζουν τροποποιήσεων και βελτιώσεων. 
Ακολούθησε κοπή της πίτας για τους συναδέλφους του Ν.Λασιθίου.

 Πραγματοποιήθηκε στις 9/2/2019 ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ) για την 
Ενεργειακή Απόδοση και «Ενεργειακοί Έλεγχοι του Ν. 4342/2015». Την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
με μεγάλη επιτυχία οργάνωσε η Μαρία Βασιλάκη, Μηχανολόγος Μηχανικός μέλος της Αντιπροσωπείας και 
μέλος της μόνιμης επιτροπής Περιβάλλοντος.

 Πραγματοποιήθηκε στις 12/2/2019 ημερίδα με θέματα «Νέα ΤΟΤΕΕ Υαλοπινάκων, Νέος κανονισμός 
πυροπροστασίας, Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον, Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Εφαρμογές, Τελευταίες 
εξελίξεις στην τεχνολογία υαλοπινάκων». Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το ΤΕΕ/ΤΑΚ, την ΠΟΕΒΥ και τον 
Πανελλήνιο Σύλλογο Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών.

 Πραγματοποιήθηκε στις 15/2/2019 ανοιχτή εκδήλωση – συζήτηση στη Σητεία για τη διαδικασία ρύθμισης 
αυθαιρέτων σύμφωνα με το Ν.4495/2017. 
Στην εκδήλωση απεύθυνε χαιρετισμό η πρόεδρος της Δ.Ε. Ειρήνη Βρέντζου ενώ ανέπτυξαν εισηγήσεις οι:  
Κώστας Μπάκιντας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός και μέλος της Δ.Ε.
Αντώνης Μαυρογιάννης, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος της Αντιπροσωπείας και Προϊστάμενος του τμήματος 
αυθαιρέτων της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ηρακλείου.
Κική Κοιλάδη, Αρχιτέκτονας, Προϊσταμένη του τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
Επίσης παρουσίασαν παραδείγματα τα μέλη της ομάδας εργασίας Βάλια Πετράκη, Αρχιτέκτονας και Παντελής 
Μοχιανάκης, Πολιτικός Μηχανικός.  Τέλος απεύθυνε χαιρετισμό ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου 
Γιώργος Καφφετζάκης. 
Η ίδια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε και στις 16/2/2019 στην Ιεράπετρα. Οι παραπάνω εκδηλώσεις είχαν 
πολύ μεγάλη επιτυχία.

 Το βράδυ της Παρασκευής 8 Φεβρουαρίου 2019 διοργανώθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
συνοδεία μουσικής, ποτού και κερασμάτων στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα 
ζεστό και κεφάτο με μεγάλη προσέλευση μηχανικών όλων των ειδικοτήτων και ηλικιών. Η εκδήλωση 
αποτέλεσε μία ευχάριστη αφορμή συνάντησης με γιορτινή διάθεση υπό τη μουσική του DJ Willie Brown, 
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ενώ δεν έλειψε ο χορός μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Την εκδήλωση οργάνωσε και επιμελήθηκε ο 
Μιχάλης Βασιλείου μέλος της Δ.Ε.

Η. 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.  

 Παρακολούθηση παρουσίασης βιβλίου του Διδάκτορος Μηχανικής Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου του 
Βερολίνου κ. Αδαμάντιου Σκορδίλη με τίτλο «Τεχνολογίες Ανακύκλωσης Αποβλήτων». Η παρουσίαση 
πραγματοποιήθηκε από τις εκδόσεις Μπαρμπουνάκη και τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ. στις 17/12/2018 στο Πολύκεντρο 
Νεολαίας Δήμου Ηρακλείου. Συμμετείχε και έκανε παρέμβαση η πρόεδρος της Δ.Ε.

 Παρακολούθηση εκδήλωσης με θέμα «Αποκέντρωση, το αίτημα της ανάπτυξης. Ιδέες για την Ελλάδα, ιδέες 
για την Κρήτη». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Ηρακλείου τη Δευτέρα 17/12/2018. 
Παρευρέθηκε η πρόεδρος της Δ.Ε.

 Εγκαίνια του Κέντρου Έρευνας, Καινοτομίας και Ποιότητας των Πλαστικών Κρήτης ΑΒΕΕ στις εγκαταστάσεις 
της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου στις 21/12/2018. Παρευρέθηκε και έκανε παρέμβαση η πρόεδρος της 
Δ.Ε.

 Παρουσία και παρέμβαση της προέδρου της Δ.Ε. στο Δημοτικό Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου στη 
συζήτηση για την Τροποποίηση του Εσωτερικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου την 
Παρασκευή 21- 12 στις 6.00 μμ.

 Παρακολούθηση 1ης Γιορτής Κρητικού Ποδοσφαίρου που συνδιοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και 
τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κρήτης στις 22/12/2018. Παρευρέθηκε η πρόεδρος της Δ.Ε.

 Παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε στις 27/12/2018 στα πλαίσια της διαβούλευσης της 
ΣΜΠΕ του ΕΣΧΑΣΕ με θέμα «Απόψεις για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του 
Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) του Επενδυτικού Σχεδίου 
«ΕLOUNDAHILLS» της εταιρείας MIRUMHELLAS A.E., στην περιοχή «Πλευρά» του Δήμου Αγίου Νικολάου 
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στην Π.Ε. Λασιθίου Περιφέρειας. Η παρέμβαση έγινε από την πρόεδρο της Δ.Ε. Ειρήνη Βρέντζου, ενώ το 
υπόμνημα που κατατέθηκε διαβάστηκε από τον πρόεδρο της Ν.Ε. Λασιθίου Γιώργο Καφφετζάκη.

 Παρουσία και παρέμβαση της προέδρου της Δ.Ε. στο Περιφερειακό Συμβουλίου στη συζήτηση για την 
Τροποποίηση του Εσωτερικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας στις 27-12-2019. Η παρέμβαση έγινε με 
επιτυχία καθώς τροποποιήθηκε ο οργανισμός σε θέματα που ζητήθηκαν.

 Συμμετοχή σε εσπερίδα που διοργανώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης σε συνεργασία με το 
ΓΕΩΤΕΕ – Παράρτημα Κρήτης με θέμα τους Δασικούς Χάρτες, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3/1/2019 στο 
Επιμελητήριο Ηρακλείου. Παρευρέθηκε και έκανε παρέμβαση η πρόεδρος της Δ.Ε.

 Συμμετοχή σε κεντρική ενημερωτική εκδήλωση στο ΕΒΕΑ Ηρακλείου με θέμα «Υποβολή δηλώσεων 
κτηματολογίου από 10-1-2019», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9/1/2019. Παρευρέθηκε και έκανε 
παρέμβαση η πρόεδρος της Δ.Ε.

 Συμμετοχή στην τελετή Αγιασμού των Υδάτων στις 6/1/2019. Παρευρέθηκε η πρόεδρος της Δ.Ε.
 Κοπή Πίτας του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στις 16 Ιανουαρίου 2019, παρουσία της προέδρου.
 Συμμετοχή της προέδρου στην εκδήλωση της Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «Γαλάζια Οικονομία στην Κρήτη» 

στις 18 Ιανουαρίου 2019.
 Συμμετοχή και παρέμβαση στο σεμινάριο που διοργανώθηκε από το Σ.Π.Μ.Ε./Τ.Α.Κ., στις 28-01-2019 για τις 

Μελέτες Στατικής Επάρκειας.
 Συμμετοχή  σε ενημερωτική εσπερίδα με θέμα: «Το Λασίθι στο Εθνικό Κτηματολόγιο, κατευθυντήριες 

οδηγίες για την ορθή δήλωση της ιδιοκτησίας σας καθώς και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από τον ανακριβή 
εντοπισμό του ακινήτου». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 30/1/2019 στη Σητεία και διοργανώθηκε 
από τον Επιστημονικό και Επαγγελματικό Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Σητείας. Στην εσπερίδα θα 
απεύθυνε  χαιρετισμό και τοποθετήθηκε η πρόεδρος της Δ.Ε. Παρευρέθηκαν επίσης ο Μανόλης 
Ρουκουνάκης Γεν. Γραμματέας της Ν.Ε. Λασιθίου και ο Φιλοκτήτης Βαρδάκης μέλος της Αντιπροσωπείας. 

Θ. Ομάδες Εργασίας

 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.  

 Επιστολή προς το Δήμο Ηρακλείου και τους Δήμαρχο κ. Βασίλη Λαμπρινό, Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη 
Αναστασάκη και Αντιδήμαρχο κ. Στέλλα Αρχοντάκη με θέμα ‘’Προγραμματική σύμβαση «Αναβάθμιση 
αξιόλογου οικιστικού και μνημειακού αποθέματος του Δήμου Ηρακλείου»’’ . Η επιστολή μεταξύ άλλων 
αναφέρει: « Η συστηματική έρευνα και επιστημονική αποδελτίωση όλου αυτού του όγκου εργασίας είχε ως 
αποτέλεσμα το έργο που ανέλαβαν οι συνάδελφοι να τους απασχολήσει πολύ περισσότερο από όσο 
υπολογίζεται στην αρχική σύμβαση. Με επαγγελματισμό και συνείδηση της σοβαρότητας του έργου, και 
δεδομένης της ρητής δέσμευσης εκ μέρους του Δήμου ότι η προγραμματική σύμβαση ήταν μόνο η αρχή, 
εργάστηκαν περισσότερο από το διπλάσιο προκειμένου να το φέρουν εις πέρας.Εκτιμώντας τον κόπο και την 
ευθύνη των συναδέλφων και θεωρώντας δεδομένη την καλή πίστη σχετικά με τις δεσμεύσεις ειδικά όταν 
αφορά σε τόσο κρίσιμα για τη ζωή και την ευημερία των πολιτών ζητήματα, ζητάμε τον επαναπροσδιορισμό 
της αμοιβής των συναδέλφων μηχανικών που εργάστηκαν στο έργο αυτό.» (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 386/14-02-2019)

Ι.Συνάδελφοι
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 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).

 Αποστολή πρόσκλησης – εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ για να συμμετάσχουν στις 
ομάδες μπάσκετ, ποδοσφαίρου και βόλλευ του τμήματος. Η αποστολή πραγματοποιήθηκε στις 20/12/2018 
και ακολούθησαν σχετικές υπενθυμίσεις.

 Συλλυπητήριο ψήφισμα της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ για την απώλεια της Ευαγγελίας Κουρτικάκη, Αγρονόμου – 
Τοπογράφου Μηχανικού.

 Συλλυπητήριο ψήφισμα της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ για την απώλεια του Ευάγγελου Ατζολετάκη, Αρχιτέκτονα 
Μηχανικού.

 Συλλυπητήριο ψήφισμα της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ για την απώλεια της Ρίτας Κυβερνητάκη Αρχιτέκτονα Μηχανικού. 

Κ. Πραγματογνωμοσύνες

 Από τις 13/11/2018 έως 17/12/2018 εκκαθαρίστηκαν 3 πραγματογνωμοσύνες.
 Από τις 18/12/2018 έως 14/2/2019 έγιναν 2 αιτήσεις.

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
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