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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Επίσκεψη Διοικούσας Επιτροπής και Προέδρου Αντιπροσωπείας 
του ΤΕΕ Τμήματος Ανατολικής Κρήτης στο ΙΤΕ

Την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της Διοικούσας Επιτροπής 
του ΤΕΕ ΤΑΚ εκπροσωπούμενη από την Πρόεδρο Ειρήνη Βρέντζου, τα μέλη της Δ.Ε.  
Κώστα Μπάκιντα και Μιχάλη Βασιλείου καθώς και τον Προέδρο της Αντιπροσωπείας 
Χαράλαμπο Κουτρούλη στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. 

Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΙΤΕ Καθ. 
Νεκτάριο Ταβερναράκη ο οποίος σε ιδιαίτερο ζεστό κλίμα υποδέχθηκε τους εκπροσώπους 
του ΤΕΕ/ΤΑΚ και τους ενημέρωσε σχετικά με τις δραστηριότητες και τους τομείς έρευνας 
του ΙΤΕ. Η γόνιμη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των παραβρισκόμενων 
αποτέλεσε μία εξαιρετική ευκαιρία για την εκκίνηση χάραξης ενός πλαισίου μελλοντικών 
συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ των δύο φορέων. 

Τη συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΙΤΕ, ακολούθησε επίσκεψη- ξενάγηση των μελών του 
ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, στο Ινστιτούτο Υπολογιστικών 
Μαθηματικών καθώς και στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ όπου οι ερευνητές 
παρουσίασαν το έργο τους. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ/ΤΑΚ είχαν επίσης την ευκαιρία να 
επισκεφθούν το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών σε Αστικό και Φυσικό 
Περιβάλλον, το Εργαστήριο Παράκτιας Θαλάσσιας Έρευνας και τις εγκαταστάσεις του 
Προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύνης.

Η περιήγηση των μελών του ΤΕΕ/ΤΑΚ στις δομές και τις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ σε 
συνδυασμό με τη γνωριμία τους με τον Πρόεδρο και τους εξαιρετικά υψηλού επιπέδου 
ερευνητές ήταν κατά κοινή ομολογία μία σημαντική ευκαιρία για την ενημέρωση σχετικά με 
τις πρωτοπόρες ερευνητικές δραστηριότητες του ΙΤΕ. Οι εκπρόσωποι των δύο φορέων 
συμφώνησαν ότι σε ένα τόσο δυναμικά αναπτυσσόμενο πεδίο, γνωριμίες, συνεργασίες και 
συνέργειες είναι απαραίτητες και δεσμεύτηκαν να διευρύνουν τη συνεργασία των δύο 
φορέων.  

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Η Πρόεδρος

Ειρήνη Βρέντζου
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Εσωτερική διανομή
-  Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  Μέλη Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  Πειθαρχικό Συμβούλιο ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου
-  Εκπρόσωποι παρατάξεων ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  Γραφείο μηχανικών
-  Σύλλογοι Μηχανικών
-  Φάκελος Δ.Ε. 
-  Χρονολογικό Αρχείο
-  Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ
- ΜΜΕ


