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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
από 18-02-2019 έως 23-06-2019

στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας στις 26-06-2019

Α. Συνεδριάσεις Δ.Ε.

Η.Δ. της Δ.Ε. 21-03-2019:

1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις. 
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε. 
2. Εκπρόσωποι ΤΕΕ στο ΣΥΠΟΘΑ Ηρακλείου
Εισηγήτρια : Εύα Κοκκινίδου, μέλος Δ.Ε. 
3. Διοργάνωση εκδήλωσης ΤΕΕ/ΤΑΚ, σχετικά με το σχεδιασμό για ΑμεΑ
Εισηγητής : Γιάννης Αναγνώστου, αντιπρόεδρος Δ.Ε. 
4. Θέματα για το Ν.4495/2017 
Εισηγητής: Κώστας Μπάκιντας μέλος Δ.Ε. 

Η.Δ. της Δ.Ε. 11-04-2019:

1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις. 
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε. 
2. Μελέτες Δημοσίου
Εισηγητής : Κώστας Μπάκιντας, ΑΤΜ, μέλος Δ.Ε.  & Σταύρος Καναβάκης ΑΤΜ & ΠΜ.
3. ΒΟΑΚ 
Εισηγητές : Ειρήνη Βρέντζου, ΠΜ, Πρόεδρος Δ.Ε.& Γιώργος Καφφετζάκης, ΠΜ, Πρόεδρος Ν.Ε. Λασιθίου

Η.Δ. της Δ.Ε. 02-05-2019:

1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις. 
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε. 
2. Αεροδρόμιο στο Καστέλλι
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε. 

Η.Δ. της Δ.Ε. 13-06-2019:

1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις. 
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε. 
2. Κόλπος Δερματά
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, ΠΜ, Πρόεδρος Δ.Ε. & Αντώνης Κοκκινίδης ΑΜ
3. Συγκρότηση κριτικής επιτροπής για το διαγωνισμό του λογότυπου για το ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Εισηγήτρια : Εύα Κοκκινίδου, ΑΜ, μέλος Δ.Ε.
4. Χορήγηση στοιχείων για τα όρια απαλλοτρίωσης από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. Διαδικασίες 
οριοθέτησης ρεμάτων.
Εισηγητής : Κώστας Μπάκιντας, ΑΤΜ, μέλος Δ.Ε.  

Β. Οργάνωση, Υποδομή Τμήματος
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 Παραδώσαμε στο Δήμο Ηρακλείου τα 7 έργα τέχνης τα οποία φιλοξενούσαμε στο χώρο του ΤΕΕ/ΤΑΚ, μετά 
από αίτημά του (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 667/04-04-2019).

 Σε συνέχεια της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και ΤΕΕ/ΤΑΚ και του συνοπτικού 
διαγωνισμού που έγινε στις 21/12/2018 της απλοποιημένης προκήρυξης Δημοπρασίας & Συμβατικών 
τευχών του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών του κτιρίου που στεγάζει το ΤΕΕ/ΤΑΚ» αναδείχτηκε ο ανάδοχος, 
που είναι ο συν. Νικήτας Λουλάκης, Πολιτικός Μηχανικός και υπογράφηκε η σύμβαση. Έγινε εγκατάσταση 
του εργολάβου από τα αρμόδια στελέχη της Περιφέρειας την 17.05.2019 και ώρα 12:30 μμ  , παρουσία της 
Προέδρου και του Μιχάλη Βασιλείου, μέλους της Δ.Ε. και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες.

 Προκηρύχτηκε ο διαγωνισμός για  τη Σύνθεση Λογότυπου του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Στην περιληπτική διακήρυξη 
αναφέρεται: «Πρόσκληση συμμετοχής:  Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος , Τμήμα Ανατολικής Κρήτης,  με την ευκαιρία της 
συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυσή του, προκηρύσσει διαγωνισμό για το σχεδιασμό του λογοτύπου του και καλεί τους 
ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν. Ο Διαγωνισμός είναι ανοικτός σε εταιρίες και φυσικά πρόσωπα (ή ομάδες) και απευθύνεται σε 
αρχιτέκτονες, γραφίστες, σχεδιαστές και άλλες συναφείς ειδικότητες και σε όλους, όσους έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν 
πρόταση σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού. Αναζητείται μια πρόταση η οποία θα 
χαρακτηρίζει το ΤΕΕ/ΤΑΚ, το ρόλο, τη πορεία  και την αποστολή του. Η  καλλιτεχνική ποιότητα, η  έμπνευση, η  πρωτοτυπία και ο 
συμβολισμός είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να αποτυπώνονται στο λογότυπο, το οποίο θα αποτελεί μέρος της  ταυτότητας του 
Τμήματος και θα συνοδεύει όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του ΤΕΕ/ΤΑΚ, τα επιστολόχαρτα και άλλα έντυπά του, μετά από 
απόφαση της Δ.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να υποβάλουν έως δύο (2) προτάσεις. Θα απονεμηθούν , μετά από απόφαση της 
Κριτικής Επιτροπής από ένα  (1) έως τρία (3) βραβεία που θα συνοδεύονται με χρηματικό έπαθλο συμβολικού ύψους.
1ο Βραβείο: 1000,00 ευρώ
2ο Βραβείο: 500,00 ευρώ
3ο Βραβείο: 300,00 ευρώ
Αν η Κριτική Επιτροπή θεωρήσει ότι η αρτιότητα και η αξία των προτάσεων που υποβλήθηκαν είναι αξιοσημείωτη, μπορεί να 
απονείμει επί πλέον 2 επαίνους.
Μετά το πέρας του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί έκθεση με έργα των διαγωνιζομένων.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ιδεών την Τετάρτη ,  22/05/2019,  ώρα 15:00. Για περισσότερες πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν  τηλεφωνικά στο 2810342520 ή στέλνοντας μήνυμα στο 

teetak@tee.gr.».
Στη συνέχεια και λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος δόθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής ιδεών για  
τη Σύνθεση Λογότυπου του ΤΕΕ/ΤΑΚ με ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε. έως τις 30/5/2019.  
Συγκροτήθηκε , με ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε. κατά τη συνεδρίασή της στις 13-06-2019 η κριτική επιτροπή 
αξιολόγησης των ιδεών που κατατέθηκαν. Η πενταμελής κριτική επιτροπή απαρτίζεται από τους: 
κ. Ειρήνη Βρέντζου, Πολιτικός Μηχανικός και Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ, 
η κ. Εύα Κοκκινίδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός και μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, 
ο κ. Νίκος Σκουτέλης, Αρχιτέκτων Μηχανικός ,Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, 
ο κ. Μανόλης Τζομπανάκης, εικαστικός καλλιτέχνης- γλύπτης και 
ο κ. Κώστας Καρνίκης, γραφίστας.
Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της επιτροπής το Σάββατο 22 Ιουνίου και ώρα 18.00 π.μ. στην 
αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Κατατέθηκαν περίπου 30 ιδέες. Την όλη διεξαγωγή του 
διαγωνισμού την έχει αναλάβει η Εύα Κοκκινίδου, ΑΜ μέλος της Δ.Ε.

 Διαβιβάστηκε στο τμήμα μας η υπ' αριθμόν Α32/Σ16/2019 Απόφαση της Δ.Ε του ΤΕΕ με την οποία εγκρίθηκε 
ο Προϋπολογισμός Χρήσης 2019 του τμήματός μας συνολικού ποσού 861.799,25 ευρώ. (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 
1199/21-06-2019).  

Γ. Παρεμβάσεις

 Επιστολή προς τη Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Αποζημίωση Εκπροσώπων 
ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και σε συμβούλια της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». Η επιστολή αναφέρει: «Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια της (1) σχετικής 
επιστολής μας λάβαμε την (3) σχετική απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία μας ενημερώνει πως εκδόθηκε 
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η με αριθμό 69688/3-12-2018 ΚΥΑ «Καθορισμός αποζημίωσης των ιδιωτών – μελών συλλογικών οργάνων που 
συγκροτούνται με απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./728/07.12.2018). Η απόφαση, η 
οποία συνυπογράφεται από τον Υπουργό Οικονομικών ισχύει αναδρομικώς από 01.01.2018 μέχρι τις 31.12.2018 
προκειμένου να αποζημιωθούν οι ιδιώτες-μέλη για τον αριθμό συνεδριάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ζητούμε 
την άμεση ανταπόκρισή σας ώστε να καταβληθούν οι αποζημιώσεις των συναδέλφων μας που συμμετείχαν σε 
επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και σε συμβούλια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.». (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 456/27-02-2019).

 Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη με θέμα «Παράταση 
προθεσμίας έκπτωσης 10% επί του ενιαίου ειδικού προστίμου ρύθμισης αυθαιρέτων του Ν.4495/2017 και 
νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση της προβλεπόμενης αύξησης 10% του ενιαίου ειδικού προστίμου 
ρύθμισης αυθαιρέτων». Στην επιστολή αναφέρεται: «Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ αποφάσισε ομόφωνα κατά τη 
συνεδρίασή της στις 22/3/2019 να σας αποστείλει την παρούσα επιστολή ζητώντας: α. Την παράταση της προθεσμίας 
έκπτωσης 10% στο υπολογιζόμενο ενιαίο ειδικό πρόστιμο ρύθμισης αυθαιρέτων Ν.4495/2017 για τα ακίνητα που θα 
ενταχθούν στις διατάξεις του Ν.4495/2017 κατά έξι μήνες. Η έκπτωση του 10% λήγει στις 8 Απριλίου με διάρκεια 
ισχύος λιγότερη από 6 μήνες , διάστημα δυσανάλογο της πρώτης περιόδου που τελικά είχε διάρκεια σχεδόν ένα χρόνο, 
δηλ. μέχρι 31 Οκτωβρίου 2018. β. Να εξετάσετε την κατάργηση της προβλεπόμενης αύξησης του 10% μετά τη λήξη της 
έκπτωσης του 10% της τρέχουσας περιόδου. Η παραπάνω προσαύξηση δημιουργεί ουσιαστικά αύξηση κατά 22% σε 
σχέση με την παρούσα περίοδο και κατά 37,5 % σε σχέση με την αρχική περίοδο υπαγωγής. Θεωρούμε ότι οι 
παραπάνω αυξήσεις είναι υπερβολικές και αποτελούν αντικίνητρο για την ένταξη στο νόμο 4495/17. Σας 
επισημαίνουμε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ιδιοκτητών που αν και έχουν αυθαιρεσίες στις ιδιοκτησίες τους , δεν 
το γνωρίζουν και πληροφορούνται για τις αυθαιρεσίες αυτές μόνο εάν πρέπει να συντελεστεί κάποια 
συμβολαιογραφική πράξη ή εάν χρειαστεί να αποτυπώσουν την ιδιοκτησία τους για να ενταχθούν σε κάποιο 
πρόγραμμα (π.χ. Εξοικονόμηση κατ' οίκονκλπ), θα κληθούν να καταβάλλουν υπέρμετρα αυξημένο πρόστιμο. Για τις 
αποφάσεις σας, σας καλούμε να συνεκτιμήσετε την ταυτόχρονη υποβολή δηλώσεων για το Εθνικό Κτηματολόγιο σε 
πολλές περιοχές της χώρας, που δημιουργεί οικονομική και χρονική επιβάρυνση πολιτών και μηχανικών καθώς και τη 
χρονική καθυστέρηση έκδοσης προαπαιτούμενων εγκρίσεων (π.χ. από Εφορείες Αρχαιοτήτων)». (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 635/01-
04-2019)

 Κοινό ψήφισμα αιρετών εκπροσώπων και εκπροσώπων συλλογικών φορέων του Νομού Λασιθίου μετά τη 
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6.4.2019 στον Άγιο Νικόλαο.: « Άγιος Νικόλαος 06-04-2019, 
ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΑΚ. Οι εκπρόσωποι και οι πολίτες της Περιφερειακής 
Ενότητας Λασιθίου που λάβαμε μέρος στην σύσκεψη που έγινε σήμερα Σάββατο 6.4.2019 στον Άγιο Νικόλαο , με αφορμή τις 
πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών κ. Σπίρτζη για το ΒΟΑΚ ψηφίζουμε τα εξής: Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας 
για τον παραγκωνισμό και την κατάφορη αδικία εις βάρος του Νομού μας για το θέμα του ΒΟΑΚ. Με τις πρόσφατες δηλώσεις του ο 
κ. Σπίρτζης εξήγγειλε την υλοποίηση με σύγχρονες προδιαγραφές του ΒΟΑΚ από Κίσσαμο έως Άγιο Νικόλαο.  Εκτός υλοποίησης 
παραμένει επ΄ αόριστο το τμήμα  Άγιος Νικόλαος – Σητεία και τούτο παρά το γεγονός ότι η κατάσταση του τμήματος αυτού είναι 
απαράδεκτη και πολύ χειρότερη εκείνης του ΒΟΑΚ από Καστέλι μέχρι Άγιο Νικόλαο και επίσης παρά το γεγονός ότι τμήματα του 
όπως το τμήμα «Καλό Χωριό –Γέφυρα Φρουζή»  και το τμήμα της «Παράκαμψης Παχειάς Άμμου» διαθέτουν μελέτες πολύ 
ωριμότερες από εκείνες του ΒΟΑΚ Καστέλι –Άγιος Νικόλαος. Επίσης ,οι δρόμοι εξυπηρέτησης του αεροδρομίου Σητείας που 
λειτουργεί από ετών παραμένουν σε άθλια και τριτοκοσμική κατάσταση. Με τις παραπάνω επιλογές ο Νομός Λασιθίου που είναι ο 
μόνος Νομός της Κρήτης που φθίνει πληθυσμιακά , οδηγείται σε μεγαλύτερη συρρίκνωση και ορισμένες περιοχές του σε πλήρη 
αποδόμηση. Θεωρούμε απαράδεκτο για την κατασκευή οδικών έργων το μοναδικό κριτήριο που λαμβάνεται υπ όψη να είναι ο 
κυκλοφοριακός φόρτος, πράγμα που θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην υπερανάπτυξη των αναπτυγμένων περιοχών και 
στην μεγαλύτερη συρρίκνωση των λιγότερο αναπτυγμένων. Είναι καιρός η Ισόρροπη Ανάπτυξηνα πάψει να αποτελεί ωραίο 
σύνθημα και να αποτελέσει εφαρμοσμένη πολιτική. Για τους λόγους αυτούς ζητούμε για άλλη μια φορά :
α) Την προώθηση και άμεση χρηματοδότηση των μελετών μέχρι τη Σητεία
β)Τη  δρομολόγηση της κατασκευής των οδικών έργων και την ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα μέχρι τη Σητεία
γ) Σε πρώτη φάση να ενταχθεί το τμήμα Καλό Χωριό  – Παχειάς Άμμου στο πρόγραμμα κατασκευής του τμήματος ΒΟΑΚ  Κίσσαμος – 
Παχειά Άμμος.
δ)Επιδιώκουμε συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Σπίρτζη και τον Αντιπρόεδρο την Κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη για 
να τους εκθέσουμε τις θέσεις μας.
Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για τα δίκαια αιτήματα μας και για την ισότιμη αντιμετώπιση του Νομού μας από την πολιτεία.
Οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετείχαν στη σύσκεψη: Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, Η 
Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Πελαγία Πετράκη, Ο Βουλευτής Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτάκης, Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου 
Αντώνης Ζερβός, Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Θεοδόσης Καλαντζάκης, Ο Δήμαρχος Σητείας Θοδωρής Πατεράκης,Ο Πρόεδρος του ΟΑΚ 
Δημήτρης Κουνενάκης, Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου Θωμάς Χαριτάκης, Ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου 
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Εμμ. Πεπόνης, Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του  ΤΕΕ/ΤΑΚ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης Ειρήνη Βρέντζου, Ο Περιφερειακός 
Σύμβουλος Λασιθίου Μανώλης Κλώντζας, Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου  Αγίου Νικολάου Οδυσσέας Παπαδάκης, Ο 
Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου κ. Φαρσάρης, ΟΑΚ είναι Δ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., Πρόεδρος της και 

Σύμβουλος Τ.Υ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου».
 Επιστολή – απάντηση στην Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Πολιτικών Μηχανικών & Αρχιτεκτόνων στην 

επιστολή που είχε αποστείλει με θέμα «Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και 
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού - Διεύρυνση  γνωστικού αντικειμένου - Δημιουργία  δεύτερης ειδικότητας». Η 
επιστολή καταλήγει: «Η πρότασή σας εκτιμούμε ότι είναι τεκμηριωμένη και αναφέρεται στις πραγματικές ανάγκες 
εκσυγχρονισμού των ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ. Η πρόταση ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα σε όσους επιλέγουν τον τομέα 
Δομικών, να έχουν επιλογές ως προς την ειδικότητα, και αυτό κάνει πιο θελκτικό τον τομέα. Πρακτικά από τους 
μαθητές που επιλέγουν τον τομέα Δομικών θα "μοιράζονται" στη Γ΄Λυκείου στις ειδικότητες των δομικών με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται μια εκ των δυο ειδικοτήτων σε κάθε επαρχιακό σχολείο. Ως πρόταση θα έχει άριστη 
εφαρμογή στα αστικά κέντρα, όπου θα είναι δυνατή η δημιουργία και των δύο ειδικοτήτων/ σχολική μονάδα. (αφού 
εξαρτάται από το πλήθος των μαθητών που την επιλέγουν)». (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 602/15-4-2019)

 Κοινή επιστολή με το Δήμο Ηρακλείου, το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου, το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο  
Εφετείου Κρήτης και το Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών προς το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» κοινοποιούμενη :  1) Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεώργιο                                                   
Σταθάκη,        2) κ. Βουλευτές Ηρακλείου και                             3) κ. Προϊσταμένη Κτηματολογικού 
Γραφείου . Η επιστολή αναφέρει: «Η λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου ξεκίνησε την 02-12-2010 και 
εξαρχής επρόκειτο για μία «προβληματική» υπηρεσία δεδομένου ότι :
α. ουδέποτε στελεχώθηκε με το απαιτούμενο προσωπικό, εν αντιθέσει με τα λοιπά κτηματολογικά γραφεία της χώρας, στα οποία 
εξαρχής τοποθετήθηκαν δικηγόροι, μηχανικοί και διοικητικό προσωπικό και
β. βασιζόταν σε ένα δυσλειτουργικό υποθηκοφυλακείο, αυτό του Ηρακλείου, που λόγω υποστελέχωσης παρουσίαζε και 
παρουσιάζει ακόμα μέχρι και σήμερα, σοβαρότατες ελλείψεις (ανενημέρωτες μερίδες, βιβλία βαρών κλπ)
Μετά την ψήφιση του Ν. 4512/2018, την κατάργηση προς ΕΚΧΑ ΑΕ και την ίδρυση του νέου φορέα / ΝΠΔΔ με την επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα προβλήματα εντάθηκαν.
Κι ενώ έχει περάσει χρονικό διάστημα πέραν του έτους από την ίδρυση του νέου φορέα, το Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου 
εξακολουθεί να μην έχει δικηγόρους για την εξυπηρέτηση του κοινού, των δικηγόρων, των συμβολαιογράφων, των μηχανικών και 
των δικαστικών επιμελητών, αλλά και τον έλεγχο και την καταχώρηση των πράξεων. Ήδη σήμερα υπάρχουν περισσότερες από 1.000 
πράξεις σε εκκρεμότητα, εκ των οποίων οι περισσότερες (785 περίπου) βρίσκονται σε εκκρεμότητα στο γραφείο  της προϊσταμένης 
του Γραφείου, κ. Κόπακα, η οποία, λόγω του ότι είναι επιφορτισμένη με πλείονα καθήκοντα, αδυνατεί να τις ελέγξει, προκειμένου 
να καταχωρηθούν. Ενδεικτικό της κάκιστης λειτουργίας του Γραφείου, είναι και το γεγονός ότι μόνο τους τελευταίους μήνες, ήτοι 
από τον Σεπτέμβριου του έτους 2018, αποφασίστηκε να πραγματοποιείται απομακρυσμένος έλεγχος των κατατεθειμένων πράξεων 
(αυτή την στιγμή το Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου εξυπηρετείται από έναν δικηγόρο στην Άρτα και ένα δικηγόρο στην Χίο, οι 
οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο των πράξεων, όχι μόνο των κτηματολογικών γραφείων στα οποία υπάγονται, αλλά και του 
Ηρακλείου). Δυστυχώς ο έλεγχος παρουσιάζει σοβαρότατες δυσχέρειες με κυριότερη, την μη δυνατότητα των δικηγόρων αυτών να 
ανταποκριθούν στις «ιδιαιτερότητες» της πόλης του Ηρακλείου. Ειδικότερα: το Ηράκλειο είναι μία πόλη με «ιδιαιτερότητες» τόσο σε 
ιδιοκτησιακό, όσο και σε πολεοδομικό επίπεδο. Ο δικηγόρος λοιπόν ο οποίος δεν διατηρεί μία μόνιμη συνεργασία με το 
Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου και δεν γνωρίζει τα προβλήματα και τις  ιδιαιτερότητες της πόλης, αδυνατεί να ανταπεξέλθει στα 
καθήκοντά του. Επιπροσθέτως, μόλις τους τελευταίους τέσσερις μήνες, ήτοι από τον Νοέμβριο του έτους 2018, τοποθετήθηκε 
μηχανικός στο Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου! Δηλαδή μετά από έντεκα (11) μήνες από την ίδρυση του φορέα και μετά από ένα 
χρόνο που ο κ. Σύσκος είχε αιτηθεί την επανατοποθέτησή του στο Ηράκλειο, ο φορέας προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες για την 
κάλυψη της θέσης. Είναι βεβαίως ευκόλως αντιληπτό ότι ένας μόνο μηχανικός αδυνατεί να εξυπηρετήσει μία πόλη με πληθυσμό 
που ξεπερνά προς 200.000 και με δεδομένη αφενός την υπάρχουσα εκκρεμότητα των πράξεων, και αφετέρου τις ιδιαιτερότητες της 
πόλης, ως ανωτέρω αναφέρονται.
Περαιτέρω, σοβαρότατο πρόβλημα δημιουργεί η μη έγκριση κονδυλίων για την κάλυψη των απαιτούμενων ανελαστικών δαπανών 
για την λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου, όπως  γραφική ύλη, αναλώσιμα υπολογιστών & εκτυπωτών κ.α. 
Ενδεικτικό του τρόπου λειτουργίας του νεοϊδρυθέντος φορέα είναι στο χρονικό διάστημα του ενός και πλέον έτους της λειτουργίας 
του, και κατόπιν επανειλημμένων οχλήσεων προς προϊσταμένης του κ. Κόπακα, απέστειλε μόλις τρεις (3) κούτες χαρτί!
Σε όλα τα παραπάνω, έρχεται να προστεθεί και ακόμα ένα νέο πρόβλημα: από τους επτά υπολογιστές που διατίθενται για τον 
έλεγχο των κτηματολογικών φύλλων και των αντίστοιχων χαρτών, για τους δικηγόρους, τους συμβολαιογράφους, τους δικαστικούς 
επιμελητές και τους μηχανικούς, ήδη από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, λειτουργούν μόλις οι δύο! Και παρά τις  
επανειλημμένες οχλήσεις εκ μέρους του Γραφείου (είτε με την μορφή των μηνιαίων αναφορών προς εσάς, είτε με mail και 
τηλέφωνα), και παρά τις τηλεφωνικές οχλήσεις εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου στο αρμόδιο τεχνικό τμήμα, τέσσερις σχεδόν 
μήνες μετά δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί η βλάβη. Είναι ευκόλως αντιληπτό πως το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την δουλειά όλων, 
καθώς απαιτείται αναμονή ακόμα και μιάμισης ώρας για τον έλεγχο ενός και μόνο κτηματολογικού φύλλου.Και μπορεί βεβαίως το 
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α. 16 του Ν. 4512/2018 να προβλέπει αναλυτικά τον τρόπο διάρθρωσης των κτηματολογικών γραφείων ( « … Κάθε Κτηματολογικό 
Γραφείο οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και διαρθρώνεται σε Τμήματα ως εξής: α) Νομικό Τμήμα, β) Τεχνικό 
Τμήμα και γ) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, δ) Υποκαταστήματα …» ), όμως ένα χρόνο μετά την ίδρυση του νέου 
φορέα, δεν έχουν ξεκινήσει καν οι διαδικασίες για την πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού, διαδικασίες που έτσι κι αλλιώς 
είναι χρονοβόρες. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι, παρά τις οποίες δυσκολίες  που μπορεί να υπάρχουν, στις περιπτώσεις 
που ο φορέας επιθυμεί την πλήρωση θέσεων για την κάλυψη υπαρχουσών αναγκών, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προκήρυξη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό 
(100) ατόμων, για την υποστήριξη των ∆/νσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, για την εκτέλεση εργασιών 
κατάρτισης, ανάρτησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της  χώρας έως και την κύρωσή τους, οι οποίες θα 
γίνουν υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Συνεπώς, όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος!Όπως  αναφέρεται και στην αρχή του 
παρόντος, το Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου είναι η «συνέχεια» μίας εξίσου δυσλειτουργικής υπηρεσίας, του 
Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου, η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί παράλληλα για τις περιοχές που δεν έχουν κτηματογραφηθεί. 
Ενδεικτικό είναι ότι σήμερα, υπάρχουν απέραστα βάρη δέκα τριών (13) ετών, ενώ υπάρχει εκκρεμότητα και στην καταχώρηση των 
συμβολαίων των τελευταίων πέντε (5) ετών. Δεδομένων των παραπάνω ελλείψεων, γίνεται ευκόλως αντιληπτό η πληθώρα των 
λανθασμένων & ελλιπών εγγραφών στα κτηματολογικά φύλλα, οι οποίες θα πρέπει – ως δια μαγείας – να συμπληρωθούν και να 
διορθωθούν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, οπότε και λήγει η προθεσμία του άρθρου 6 του Ν. 2664/1998 για την διόρθωση των 
αρχικών εγγραφών. Και αυτό βεβαίως θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με τις τρέχουσες πράξεις! Αναλογιζόμενοι μάλιστα την έναρξη 
των εργασιών κτηματογράφησης κι άλλων περιοχών του Ν. Ηρακλείου (Δήμοι: Φαιστού, Γόρτυνας, Αρχανών- Αστερουσίων,  Μινώα 
–Πεδιάδος και Βιάννου) η ανησυχία για την λειτουργία  και το μέλλον του κτηματολογικού γραφείου Ηρακλείου γιγαντώνεται.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε θερμά για τις ενέργειές σας, προς επίλυση των ανωτέρω ζητημάτων.» (Ηράκλειο 17-04-2019)

 
 Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη με κοινοποίηση στους 

βουλευτές Ν. Ηρακλείου και Λασιθίου, με θέμα «Παράταση της προθεσμίας περαίωσης των δηλώσεων του 
Ν. 4178/2013.». Στην επιστολή αναφέρεται: «Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ αποφάσισε ομόφωνα κατά τη συνεδρίασή της 
στις 11/4/2019 να σας αποστείλει την παρούσα επιστολή ζητώντας να εξετάσετε την παράταση της προθεσμίας 
περαίωσης των δηλώσεων του Ν. 4178/2013, η οποία λήγει στις 03-05-2019. Για την απόφασή σας αυτή σας καλούμε 
να συνεκτιμήσετε την ταυτόχρονη υποβολή δηλώσεων για το Εθνικό Κτηματολόγιο σε πολλές περιοχές της χώρας, τις 
διαδικασίες για τα ακίνητα που εντάσσονται στις διατάξεις του Ν.4495/2017 καθώς και τα προγράμματα όπως το 
‘’Εξοικονόμηση κατ' οίκον’’. Παράλληλα, σας ζητούμε να εξετάσετε τα αιτήματα που αναφέρουμε στο με αρ. πρωτ. 
635/01-04-2019 έγγραφό μας.».(α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 823/23-04-2019)

 Επιστολή προς Πανεπιστήμιο Κρήτης με θέμα «Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του για την 
Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση της Πράξης: « 
Προστασία της παράκτιας ζώνης στην περιοχή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης»». Η επιστολή 
αναφέρει: «Σε συνέχεια του με α.π. 85-ΕΞ /15.04.2019 εγγράφου σας (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 748/ 15.04.2019) και κατόπιν 
απόφασης της ΔΕ του τμήματος μας, ως προς τον ορισμό εκπροσώπου μας ως μέλος επιτροπής διαγωνισμού για τη 
σύναψη δημόσιας σύμβασης διαπιστώθηκαν τόσο τυπικά σφάλματα όσο και ουσιαστικά θέματα. Ενδεικτικά 
αναφέρονται τα παρακάτω: (α) Υπερβολικά λεπτομερείς και εξαιρετικά περιοριστικές απαιτήσεις τεχνικής 
καταλληλόλητας (άρθρο 19.3, σελ. 22 διακήρυξης) γεγονός που παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας και του 
ελεύθερου ανταγωνισμού (άρθρο 18 Ν.4412/2016). (β) Δεν διακρίνεται σαφώς (αλλά, αντίθετα, αναμειγνύεται), τι 
είδους σύμβαση θα καταρτιστεί με τον διαγωνισμό, κατά την έννοια του ν.4412/2016 και συγκεκριμένα εάν πρόκειται 
να συναφθεί σύμβαση εκπόνησης "μελέτης" (άρθρο 2 παρ.3.6.(α)), ή σύμβαση παροχής "τεχνικών υπηρεσιών" (άρθρο 
2 παρ.3.6.(β)). Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε να προβείτε στη διόρθωση των παραπάνω σημείων ως προς τη 
διακήρυξη προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη κλήρωση για τον ορισμό εκπροσώπου μας». (α.π. 
ΤΕΕ/ΤΑΚ 831/23-04-2019) .

Σε απάντηση στην παραπάνω επιστολή στάλθηκε το με αρ. πρωτ. Υ.Τ.Ε. 98-ΕΞ έγγραφο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης  το οποίο ανέφερε: « α) Σας γνωρίζω ότι το έργο είναι λιμενικό και από ότι 
γνωρίζετε  αρκετά δύσκολο και στην μελέτη και στην κατασκευή, που ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να είναι αρκετά 
μελετημένος , με αρκετή εμπειρία και αρκετή γνώση , ως εκ τούτου ο ανταγωνισμός «περιορίζεται» μεταξύ των 
επαϊόντων. Γνωρίζετε εξ άλλου τα πολλά προβλήματα του κόλπου του Δερματά. β) Η σύμβαση που θα υπογραφεί είναι 
Σύμβαση Τεχνικών Υπηρεσιών που προσδιορίζονται στον τίτλο (Σύναψη σύμβασης με Πολιτικό Μηχανικό ο οποίος θα 
προσφέρει τεχνικές υπηρεσίες για την υλοποίηση του έργου « Προστασία της παράκτιας ζώνης στην περιοχή του 
Μ.Φ.LΚ.» & το CPVS είναι : [71311100-2]- Υπηρεσίες υποστήριξης για έργα πολιτικού μηχανικού. γ) Ευχαριστώ για την 
παρέμβασή σας και πιστεύω ότι σας έπεισα.».
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Τέλος, για το ίδιο θέμα στάλθηκε και η επιστολή – απάντηση από το ΤΕΕ/ΤΑΚ στην οποία αναφέρεται: «Σε 
συνέχεια των σχετικών και κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Δ.Ε. της 02.05.2019, εξακολουθεί να ισχύει η σχετική 
απάντηση μας στα  αιτήματά σας.» (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 839/06-05-2019)

 Επιστολή προς Περιφέρεια Κρήτης με θέμα «Ορισμός Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος για την 
Υποβοήθηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης» της Περιφέρειας Κρήτης». Η επιστολή  
αναφέρει: «Σε συνέχεια των σχετικών και κατόπιν απόφασης της ΔΕ, ως προς τον ορισμό εκπροσώπου μας με τον 
αναπληρωτή του ως μέλος της επιτροπής για το διαγωνισμό του θέματος διαπιστώθηκαν τόσο τυπικά σφάλματα όσο 
και ουσιαστικά θέματα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:1. Υπερβολικά μεγάλο ποσό προϋπολογισμού χωρίς 
αναφορά σε συγκεκριμένα έργα.2. Εμπλοκή αντικειμένου εκπόνησης μελετών και παροχών συμβούλου.3. Στην παρ. 
13.3β υπάρχει ο όρος : " να έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα επιμόρφωσης προσωπικού Δημόσιου φορέα.'' ο οποίος 
είναι ''φωτογραφικός'' δημιουργώντας συνθήκες μη υγιούς ανταγωνισμού. Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε να 
προβείτε στη διόρθωση των παραπάνω σημείων ως προς τη διακήρυξη προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 
προβλεπόμενη κλήρωση για τον ορισμό εκπροσώπου μας». (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 790/23-04-2019)

 Επιστολή προς το Δήμο Φαιστού με θέμα: « Ορισμός μελών επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου για την 
ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτες Ωρίμανσης» της ενταγμένης στο Ε.Π. «Επιχειρηματικότητα & 
Καινοτομία 2014-2020» της πράξης «Διοικητικό Κέντρο Μεσσαράς», κατά τα προβλεπόμενα της παρ. 9γ του 
άρθρου 221 του Ν.4412/16. » Η επιστολή αναφέρει: «  Σε συνέχεια του με α.π. 4801/16.04.2019 εγγράφου σας 
(α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 774/16.04.2019) και κατόπιν απόφασης της Δ.Ε. του τμήματος μας ως προς τον ορισμό ενός εκπροσώπου 
μας με τον αναπληρωτή του για να συμμετέχει στην τριμελή Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με 
τίτλο «Μελέτες Ωρίμανσης» της ενταγμένης στο Ε.Π. «Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020» της πράξης 
«Διοικητικό Κέντρο Μεσσαράς», κατά τα προβλεπόμενα της παρ. 9γ του άρθρου 221 του Ν.4412/16, διαπιστώθηκαν 
τόσο τυπικά σφάλματα όσο και ουσιαστικά θέματα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω: 
(1) Οι τάξεις πτυχίων έχουν καταργηθεί. (παρ. 22.2.1)
(2) Οι υποσυντελεστές βαθμολόγησης του πίνακα της σελίδας 28 είναι αριθμητικά λανθασμένοι.
(3) Οι απαιτήσεις χρηματοοικονομικής επάρκειας είναι υπερβολικές για το οικονομικό αντικείμενο που προκηρύσσεται.
(4) Η απαίτηση για ύπαρξη iso9001 έρχεται σε λογική αντίφαση με την ύπαρξη ελάχιστης αποδεκτής βαθμολογίας 
(60%) στο κριτήριο Κ3.
Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε να προβείτε στη διόρθωση των παραπάνω σημείων ως προς τη διακήρυξη και 
εφόσον και όταν γίνουν οι διορθώσεις θα πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη κλήρωση για τον ορισμό εκπροσώπου 
μας.» (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 774/23-04-2019).

 Επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και τη Γενική Γραμματέα Περιβάλλοντος - σε 
συνέχεια του με αρ. πρωτ. οικ. 2118/16-10-18 εγγράφου μας με το οποίο αποστείλαμε αίτημα στη ΔΙΠΑ για 
την οργάνωση ανοικτής συζήτησης με θέμα τη «Λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου 
(ΗΠΜ)» στο Ηράκλειο Κρήτης, - με την οποία επανερχόμαστε ζητώντας ανταπόκριση στο αίτημά μας και  
συμβολή στην πραγματοποίηση της παραπάνω εκδήλωσης. (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 832/24-04-2019).

 Επιστολή προς το Δήμο Μίνωα Πεδιάδας με θέμα «Ορισμός μελών επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου 
για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Βελτίωσης Αγροτικής Οδού Τ.Κ. Γερακίου»». Η επιστολή 
αναφέρει: «Σε συνέχεια του με α.π. 5632/22.04.2019 εγγράφου σας (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 819/22.04.2019) για τον ορισμό 
ενός εκπροσώπου μας με τον αναπληρωτή του για να συμμετέχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού του θέματος και κατόπιν 
της από 02.05.2019 ομόφωνης απόφασης της Δ.Ε. του τμήματος μας, διαπιστώθηκε ότι στην παρ.19.3 της διακήρυξης 
καλούνται συγκεκριμένες τάξεις Μελετητών να υποβάλουν προσφορά. Ωστόσο, οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να 
καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του Μητρώου Μελετητών/ Γραφείων Μελετών, σύμφωνα με τα άρθρα 76 παρ 4 
& 77 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε να 
προβείτε στη διόρθωση του παραπάνω σημείου ως προς τη διακήρυξη προκειμένου εν συνεχεία να δρομολογηθεί η 
προβλεπόμενη διαδικασία για τον ορισμό εκπροσώπων μας.». (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 819/06-05-2019) .

 Επιστολή προς το Δήμαρχο Ηρακλείου με θέμα : «Απόψεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την Ανοικτή Πρόσκληση του 
Δήμου Ηρακλείου με θέμα: «Η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης την επόμενη μέρα». Η επιστολή αναφέρει: «  Κύριε 
Δήμαρχε, Στα πλαίσια των διαδικασιών διαβούλευσης που διοργανώνονται από τον Δήμο Ηρακλείου, έχει συγκληθεί μια εκδήλωση 
ανοιχτής συνάντησης για το μέλλον της κυκλοφορίας της πόλης του Ηρακλείου, την Δευτέρα 6 Μαΐου 2019, στις 17.00 στο κτίριο της 
οδού Ανδρόγεω, στην οποία και προσκληθήκαμε να συμμετέχουμε. Όπως αναφέρεται στο κείμενο της πρόσκλησης, το αντικείμενο 
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της συζήτησης – διαβούλευσης είναι οι «ευρύτερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θέλουμε να ισχύσουν εν όψει της Αναθεώρησης 
της Κυκλοφοριακής Μελέτης Παλαιάς Πόλης» και ειδικότερα για το πλαίσιο λειτουργίας του οδικού άξονα Δικαιοσύνης - Ίδης και 
του «σταυρού, μικρής Έβανς και 1821». Το Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Κ., ανταποκρινόμενο στο θεσμικό του ρόλο, δεν ήταν να δυνατόν να απέχει από 
αυτήν την διαδικασία. Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ κατά την τακτική της συνεδρίαση στις 02-05-2019 αποφάσισε ομόφωνα να σας αποστείλει 
την παρούσα επιστολή καταθέτοντας τις απόψεις της για το θέμα. Κατ’ αρχήν, χαιρετίζουμε την προσπάθεια αυτή, καθόσον η κάθε 
είδους ανοιχτή διαβούλευση, συμβάλλει στην διάχυση της πληροφορίας, στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων, στην ανταλλαγή 
απόψεων και ιδεών, και σαφώς οδηγεί στην ορθότερη λήψη αποφάσεων. Θεωρούμε ότι αυτή είναι μια σωστή πρακτική, η οποία θα 
πρέπει να ακολουθείται σε κάθε διαδικασία σχεδιασμού, όποτε και αν αυτή πραγματοποιείται και όχι μόνο σε προεκλογική 
περίοδο. Όμως επί του προκειμένου θέματος συζήτησης, έχουμε να κάνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 1. Όπως γνωρίζουμε, το 
συγκεκριμένο έργο ανάπλασης (Δικαιοσύνης – Ίδης – Έβανς -1821), ήταν ενιαίο, βασίσθηκε πάνω στον εγκεκριμένο κυκλοφοριακό 
σχεδιασμό, και ως τέτοιο μελετήθηκε, εγκρίθηκε και κατασκευάζεται. Η δημοτική αρχή γνώριζε εκ των προτέρων και τις μεταβολές 
που θα επιφέρει και την δημιουργία νέων αναγκών, την ικανοποίηση των οποίων όφειλε να έχει προβλέψει. Η εκ των υστέρων 
διαβούλευση, για ένα σχεδιασμένο και κατά το ήμισυ κατασκευασμένο έργο, δεν είναι κατανοητό τι σκοπό επιδιώκει να επιτύχει. 2. 
Όπως γνωρίζουμε (και εμμέσως αναφέρεται στην πρόσκληση συζήτησης), ο Δήμος έχει ήδη ξεκινήσει την διαγωνιστική διαδικασία 
για την «Αναθεώρηση της Κυκλοφοριακής Μελέτης Παλαιάς Πόλης». Δεν είναι κατανοητή από τον τεχνικό κόσμο η διαδικασία 
τμηματικού σχεδιασμού, στο νευραλγικότερο σημείο της πόλης, ο οποίος θα δεσμεύει και πιθανώς θα δυσκολεύει την γενικότερη 
οργάνωση της κυκλοφορίας (με κάθε μέσο, πεζή, ποδήλατο, αυτοκίνητο, Μ.Μ.Μ. και ταξί) στην περιοχή. Και αυτό γιατί ο ορθός και 
οικονομικός προγραμματισμός των έργων οφείλει να υπόκειται και να συμφωνεί με τον ευρύτερου επιπέδου σχεδιασμό. Η πρακτική 
του «πρώτα υλοποιούμε και μετά ερχόμαστε να προσαρμόσουμε τα πάντα στο έργο που κατασκευάσαμε» μας οδηγεί σε 
δυσεπίλυτα προβλήματα. 3. Στα πλαίσια της Αναθεώρησης της Κυκλοφοριακής Μελέτης, κρίνουμε ορθή τη συμμετοχική διαδικασία 
συζήτησης όλων των χρηστών της πόλης πάνω σε κάποια βάση συζήτησης (προσχέδιο) και με σαφές χρονοδιάγραμμα που να μην 
εξαντλείται σε συζήτηση μιας ημέρας. Παραμένουμε πάντα θετικοί στο να συμβάλουμε σε όποια ουσιαστική διαβούλευση γίνεται 

για την πόλη του Ηρακλείου.» (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 866/06-05-2019) 

 Ομιλία της Προέδρου του ΤΕΕ/ΤΑΚ στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της 
Βουλής των Ελλήνων στις 7/5/2019 με θέμα τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης - 
Κατασκευής - Χρηματοδότησης - Λειτουργίας - Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς 
Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη - Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων».

 Επιστολή απάντηση προς την Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Ανατολικής Κρήτης ‘’Κνωσσός’’ 
σχετικά με την επιστολή με αρ.πρωτ. 2125/23.05.2019 που είχαν στείλει σχετικά με  προσφορά σύνταξης 
οικονομικής προσφοράς για τεχνική έκθεση κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων σε κλειδιά. (αρ. πρωτ. 
ΤΕΕ/ΤΑΚ 960/23-05-2019)

 Προώθηση - κοινοποίηση δύο επιστολών που έχουν κατατεθεί στο ΤΕΕ/ΤΑΚ από την Πρωτοβουλία Πολιτών 
για την Ανάδειξη, την Ανάπτυξη και την Προστασία του Πανασού (Π.Π.Α.Α.Π.Π.) προς τον Υπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη, με κοινοποίηση στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ, στην  
ΕΥΔΕ Κρήτης και Δωδεκανήσου, στην Περιφέρεια Κρήτης, στο Δήμο Ηρακλείου, στο Δήμο Γόρτυνας, στο 
Δήμο Φαιστού και στην Πρωτοβουλία Πολιτών για την Ανάδειξη, την Ανάπτυξη, και την Προστασία του 
Πανασού (Π.Π.Α.Α.Π.Π.). Στην επιστολή αναφέρουμε:   « Στις 20.03.2019 μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ επισκέφθηκαν το νέο 
δρόμο της Μεσσαράς όπου και παρακολουθήσανε την πορεία του έργου, ενημερωθήκανε για αυτό αλλά και δυστυχώς 
διαπιστώσανε την κακή επιλογή χάραξης και τις επιπτώσεις της έλλειψης πλήρους μελέτης πριν την έναρξη του έργου. 
Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται ζητήματα κατά τη λειτουργία του δρόμου που χρήζουν 
επίλυσης. Χαιρετίζουμε ότι μετά από τόσα χρόνια ολοκληρώθηκε ο οδικός άξονας που εξυπηρετεί με ασφάλεια και 
συντομία τις μετακινήσεις από και προς την περιοχή. Ζητούμε παρόλα αυτά να λάβετε υπόψιν σας ζητήματα  που 
χρήζουν επίλυσης και να επιληφθείτε αυτών άμεσα.  Κατά την επίσκεψή μας συναντηθήκαμε και με μέλη της 
πρωτοβουλίας πολιτών για την ανάδειξη, την ανάπτυξη, και την προστασία του Πανασού (Π.Π.Α.Α.Π.Π.) και 
συζητήσαμε θέματα και παρατηρήσεις σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία του ΒΟΑΚ στην περιοχή τους. Ως εκ 
τούτου, τα μέλη της πρωτοβουλίας (Π.Π.Α.Α.Π.Π.) κατέθεσαν στο τμήμα μας σχετικές επιστολές (αρ.πρωτ. ΤΕΕ/ΤΑΚ 
840/24.04.2019). Με ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ στις 02/05/2019, σας διαβιβάζουμε τις επιστολές που 
στάλθηκαν στο τμήμα μας και σας ζητούμε να τις εξετάσετε». (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 840/18-06-2019)

Δ. Κεντρικό ΤΕΕ
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 Μετά από το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΑΚ 420/ 21.02.2019 έγγραφό μας προς το ΤΕΕ με θέμα εκτέλεση της 
σύμβασης «Προμήθειας και εγκατάστασης κουφωμάτων στα Τμήματα Φυσικής και Βιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο» λάβαμε το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΑΚ 837/24.04.2019 ηλεκτρονικό 
μήνυμα του Προέδρου του ΤΕΕ προς το ΤΕΕ/ΤΑΚ με τη συνημμένη γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου 
του ΤΕΕ για το παραπάνω θέμα, το οποίο και αποστείλαμε σε όλους τους εμπλεκομένους. 

 Διαβιβάστηκε στο τμήμα μας η υπ' αριθμόν Α32/Σ16/2019 Απόφαση της Δ.Ε του ΤΕΕ με την οποία εγκρίθηκε 
ο Προϋπολογισμός Χρήσης 2019 του τμήματός μας συνολικού ποσού 861.799,25 ευρώ. (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 
1199/21-06-2019).  

Ε. Συναντήσεις

 Συνάντηση της Προέδρου της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ με τον περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη στις 
22/2/2019. Η συνάντηση είχε ως 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). Η συνάντηση έγινε μαζί με το Δ.Σ. της 
ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης.

 Συνάντηση με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 6/3/2019 στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου. 
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Ε. και ο Κώστας Μπάκιντας, μέλος της Δ.Ε.

 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 Πρόεδρο 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. 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. 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.  

 Κατάθεση κατόπιν κλήσης από την Πταισματοδίκη Ηρακλείου στις 20/3/2019. Η κατάθεση αφορά σε 
υπόθεση σχετικά με τα προβλήματα στατικότητας του Αγίου Μηνά και το ΤΕΕ/ΤΑΚ εκπροσώπησε η 
πρόεδρος της Δ.Ε.

 Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6.4.2019 στον Άγιο Νικόλαο κοινή σύσκεψη αιρετών εκπροσώπων και 
εκπροσώπων συλλογικών φορέων του Νομού Λασιθίου με σκοπό να γίνει εκτίμηση των εξελίξεων μετά τις 
ανακοινώσεις του Υπουργού Υποδομών κ. Χρήστου Σπίρτζη για το ΒΟΑΚ. Παραβρέθηκε η Πρόεδρος της Δ.Ε.  
Ειρήνη Βρέντζου η οποία αναφέρθηκε: α) στην έντονη διαμαρτυρία φορέων και πολιτών για το αίσθημα 
παραγκωνισμού που επικρατεί για την κατάφορη αδικία εις βάρος του Νομού Λασιθίου για το θέμα του 
ΒΟΑΚ, β) στην αναγκαιότητα για την προώθηση και άμεση χρηματοδότηση των μελετών μέχρι τη Σητεία, και 
την εκπόνηση της μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού που αποτελεί πάγιο αίτημα του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Στη 
συνάντηση αποφασίστηκε να γίνει συνάντηση με  τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Σπίρτζη και τον 
Αντιπρόεδρο την Κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη . Επίσης εκδόθηκε κοινό ψήφισμα μεταξύ των φορέων που 
συμμετείχαν.

 Συνάντηση με φορείς της περιοχής της Σητείας στην Περιφέρεια Κρήτης σχετικά με τη θεομηνία και τις 
καταστροφές που προκάλεσε στην περιοχή. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 16/4/2019 και 
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συμμετείχαν και τοποθετήθηκαν η πρόεδρος της Δ.Ε. Ειρήνη Βρέντζου και ο πρόεδρος της Ν.Ε. Λασιθίου Γ. 
Καφφετζάκης.

 Συνάντηση με υποψήφιους Δημάρχους Ηρακλείου, στα πλαίσια των αυτοδιοικητικών εκλογών 2019. 
Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με όλους όσους το ζήτησαν: Με τον Ηλία Λυγερό επικεφαλή της 
Δημοτικής Κίνησης «Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες» την Τετάρτη 24-04-2019, με το Γιώργο Σισαμάκη επικεφαλή 
της δημοτικής παράταξης «Ηράκλειο για όλους» την Τετάρτη 08-05-2019 και με τον Πέτρο Ινιωτάκη 
επικεφαλή της δημοτικής παράταξης «συν+ΠΡΑΞΗ Δημοτών Ηρακλείου» την Παρασκευή 24 Μαΐου, στα 
γραφεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ.

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''. 
5. Πορεία Μελετών Δημοσίων.: « Μετά από ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε. κατά τη συνεδρίασή της στις 11-04-

2019 σας διαβιβάζουμε την από 27-03-2019  επιστολή του συναδέλφου Σταύρου Καναβάκη Αγρονόμου 
Τοπογράφου και Πολιτικού Μηχανικού και παρακαλούμε για τις απόψεις και τις προτάσεις σας για το 
σοβαρό θέμα που αναπτύσσει σε αυτήν . Παράλληλα σας διαβιβάζουμε και την από 18-01-2019 επιστολή 
του (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 155/19) για να συνεκτιμηθεί από τα μέλη σας. Πρόθεσή μας είναι να μπορέσουμε να 
διατυπώσουμε προτάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά θέματα των μελετών του 
Δημοσίου.»

- 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.
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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.

- 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 την Τρίτη 5 Μαρτίου και ώρα 18:00 στην αίθουσα «Καστελλάκη» του Επιμελητηρίου 
Ηρακλείου ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «To Κτηματολόγιο ολοκληρώνεται στην Κρήτη» υπό τη 
διοργάνωση του Ελληνικού Κτηματολογίου και της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, το Σύλλογο Αγρονόμων  - Τοπογράφων Μηχανικών 
Κρήτης, το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Κρήτης.  
Την εκδήλωση συντόνισε εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, ο Περιφερειακός σύμβουλος και εντεταλμένος σύμβουλος για 
Ευρωπαϊκά και Διεθνή θέματα κ. Γιώργος Αλεξάκης. H εισαγωγική ομιλία πραγματοποιήθηκε από την αντιπρόεδρο του Ελληνικού 
Κτηματολογίου, Νατάσα Βαρουχάκη. Στη συνέχεια, η Διευθύντρια Έργων του Ελληνικού Κτηματολογίου, Άρια Ιωαννίδη, 
αναφέρθηκε στην «Κτηματογράφηση στο υπόλοιπο της χώρας» ενώ τον κύκλο των εισηγήσεων έκλεισε η Διευθύντρια Νομικής, 
Ελεωνόρα Ανδρεδάκη, με θέμα «Η συλλογή των δηλώσεων του Κτηματολογίου στην υπηρεσία του πολίτη».
Τις εισηγήσεις ακολούθησαν χαιρετισμοί των εκπροσώπων των φορέων. Η Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ Ειρήνη Βρέντζου αναφέρθηκε 
στις εκδηλώσεις και τη συνολική προσπάθεια του ΤΕΕ/ΤΑΚ να ενημερώσει τους πολίτες τόσο στο Ηράκλειο όσο και στο Λασίθι, για 
τα ζητήματα του κτηματολογίου καλώντας τους να συμμετέχουν στη διαδικασία του κτηματολογίου και να προχωρήσουν στην 
καταχώρηση των ιδιοκτησιών τους επισημαίνοντας την ιδιαίτερη βαρύτητα του ζητήματος της ορθής αποτύπωσης της κάθε 
ιδιοκτησίας.  Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου κ. Άρης Ροζάκης χαιρετίζοντας την από 
καιρό αναγκαία εφαρμογή του κτηματολογίου και επισημαίνοντας ότι ουσιαστικό ρόλο και ευθύνη αναφορικά με τις διαδικασίες 
του κτηματολογίου έχουν αποκλειστικά οι νομικοί και οι μηχανικοί και όχι ειδικότητες μη σχετικές που επιχειρούν να εμπλακούν 
δυσχεραίνοντας την εύρυθμη λειτουργία του κτηματολογίου. Ο Πρόεδρος του συλλόγου Αγρονόμων- Τοπογράφων Μηχανικών 
Κρήτης κ. Χαράλαμπος Χατζηβασίλης χαιρέτησε την εκδήλωσε και αναφέρθηκε με τη σειρά του, απευθυνόμενος στο ακροατήριο, 
στην κρισιμότητα του ζητήματος της ορθότητας της δήλωσης. Τέλος, η Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού συλλόγου Εφετείου 
Κρήτης κ. Αναστασία Δρανδάκη- Μαρινάκη αναφέρθηκε σε θέματα του κτηματολογίου που άπτονται σε ζητήματα των 
συμβολαιογράφων. 
Ενδιαφέρουσες ήταν και οι παρεμβάσεις εκ μέρους των εκπροσώπων των αναδόχων εταιρειών για το Ηράκλειο κ. Χρήστου Ντάλλα 
και για το Λασίθι  του κ. Γιάννη Αλαβάνου, πρ. Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας οι οποίοι προσκλήθηκαν και 
παραβρέθηκε στην εκδήλωση.
Η αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη όχι μόνο από μηχανικούς από πλήθος κόσμου οι οποίοι μετά τις εισηγήσεις έθεσαν τις 
ερωτήσεις τους εμπλουτίζοντας τη συζήτηση γύρω από το κτηματολόγιο, θέμα που απασχολεί το τελευταίο διάστημα ευρύτερα 
τους πολίτες.
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 Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα «Κτηματολόγιο» στον Άγιο Νικόλαο στις 06-03-2019. Η 
εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Επιστημονικό & Επαγγελματικό Σύλλογο Μηχανικών 
Σητείας.
Στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμό οι: 

Ειρήνη Βρέντζου, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
Γιώργος Καφετζάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Ν.Ε. Λασιθίου
Νίκος Ραπάνης, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Επιστημονικού & Επαγγελματικού Συλλόγου Μηχανικών Σητείας

ενώ ανέπτυξαν εισηγήσεις οι:  

Μιχάλης Φαρσάρης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός "Κίνδυνοι και σφάλματα στον εντοπισμό των ακινήτων"
Μαρία Αποστολάκη, Νομικός Σύμβουλος Γραφείου Κτηματογράφησης Αγίου Νικολάου
Μανόλης Νικολαΐδης, Πολιτικός Μηχανικός, Γραμματέας του Επιστημονικού & Επαγγελματικού Συλλόγου 
Μηχανικών Σητείας , «Τρόποι γεωγραφικού εντοπισμού ακινήτων και συνήθεις αστοχίες». 
Κώστας Μπάκιντας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΑΚ

Η αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη από μηχανικούς και λοιπούς ενδιαφερόμενους που με τις απορίες, τις 
ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις τους συνεισέφεραν στη δημιουργία ενός κλίματος ανταλλαγής 
πληροφοριών και εμπειριών γύρω από το κτηματολόγιο. 

 Δωρεά στα Παιδικά Χωριά SOS ειδών ένδυσης-υπόδησης- τροφίμων και ειδών καθαριότητας ποσού 150 
ευρώ για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών τους.

 Καταβολή της δαπάνης των εισιτηρίων για την παρακολούθηση   θεατρικής παράστασης -ταινίας για τα 
κορίτσια που φιλοξενούνται στο Κέντρο Προστασίας παιδιού Ηρακλείου. Μετά από συνεννόηση με τη 
Δ/ντρια του παραρτήματος  προστασίας παιδιού, το Σάββατο 30 Μαρτίου 7 κορίτσια και η κοινωνική 
λειτουργός του παραρτήματος παρακολούθησαν μαζί την Πρόεδρο και με στελέχη της υπηρεσίας του 
ΤΕΕ/ΤΑΚ  κινηματογραφική ταινία.

 Δωρεά τροφίμων και γλυκών στη Στέγη Ανηλίκων Αγοριών. 

 Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Απριλίου ώρα 19,00 στην αίθουσα '' Καστελλάκη'' του Επιμελητηρίου 
Ηρακλείου στο Ηράκλειο, ανοιχτή εκδήλωση – συζήτηση με θέμα το Κτηματολόγιο. Την εκδήλωση 
συνδιοργανώσαμε με το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου & το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Κρήτης.

Στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμό οι: 

Ειρήνη Βρέντζου, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
Άρης Ροζάκης, Δικηγόρος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου
Αναστασία Δρανδάκη-Μαρινάκη, Πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης,

ενώ ανέπτυξαν εισηγήσεις οι:  

Κώστας Μπάκιντας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΑΚ: "Κτηματολόγιο 
στην Ανατολική Κρήτη, ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης".
Μιχάλης Φαρσάρης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός : "Κίνδυνοι και σφάλματα στον εντοπισμό των ακινήτων".
Μαρία Μαρκετάκη, Δικηγόρος, υπεύθυνη στο νομικό τμήμα Κτηματογράφησης του γραφείου Κτηματογράφησης 
Ηρακλείου : "Σωστή δήλωση – Σωστή αρχική εγγραφή".
Μαρίνα Ανδρονά-Κοντογιαννάκη, Συμβολαιογράφος Ηρακλείου και 
Μαριλένα Σκυλουράκη, Συμβολαιογράφος Χανίων & Γενική Γραμματέας Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου 
Κρήτης:  "Χρησικτησία και Κτηματολόγιο".
Γιώργος Ντάλας , Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, και 
Βάϊα Λιάκου, Δικηγόρος, από την Κ/Ξ ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ.- Σ. ΣΟΥΛΙΑΣ /ΚΤ5-32 αναδόχου του Κτηματολογίου στους 
Δήμους της Π.Ε. Ηρακλείου 

Η εκδήλωση είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, με συμμετοχή των συναδέλφων αλλά και πλήθος κόσμου και με 
ουσιαστική συζήτηση.
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 Πραγματοποιήθηκε ανοικτή εκδήλωση – συζήτηση με θέμα ΄΄το Κτηματολόγιο ολοκληρώνεται στην Κρήτη’’, 
την Πέμπτη 4 Απριλίου, ώρα 19.00, στον Άγιο Νικόλαο. Την εκδήλωση συνδιοργανώσαμε με το Ελληνικό 
Κτηματολόγιο, το Δικηγορικό Σύλλογο Λασιθίου, το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Κρήτης & τη 
Κοινοπραξία Κτηματολόγιο για την Ανάπτυξη – Κτηματολόγιο Λασιθίου.

Στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμό οι: 

Ειρήνη Βρέντζου, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ,
Σοφία Τσαγκαράκη, Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου,
Αναστασία Δρανδάκη - Μαρινάκη, Πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης,
Μανόλης Ρουκουνάκης, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Αντιπρόεδρος της Ν.Ε. Λασιθίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ,

ενώ ανέπτυξαν εισηγήσεις οι:  

Δέσποινα Ανδρουλάκη, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, επιβλέπουσα της μελέτης του Κτηματολογίου στο 
Λασίθι : " Εθνικό Κτηματολόγιο - Κτηματογράφηση στην Π.Ε. Λασιθίου".
Μιχάλης Φαρσάρης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός: "Κίνδυνοι και σφάλματα στον εντοπισμό των ακινήτων".
Κώστας Μπάκιντας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Αλεξάνδρα Αρχοντάκη, Συμβολαιογράφος Σπηλίου & Μέλος του Δ.Σ. του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου 
Κρήτης: "Χρησικτησία και Κτηματολόγιο".
Μαρία Αποστολάκη, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος Γραφείου Κτηματογράφησης Αγίου Νικολάου, εκ μέρους του 
Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου.
Γιάννης Αλαβάνος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός , εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας Κτηματολόγιο για την 
Ανάπτυξη – Κτηματολόγιο Λασιθίου.

Η εκδήλωση είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, με συμμετοχή των συναδέλφων αλλά και πλήθος κόσμου και με 
ουσιαστική συζήτηση. Στη συζήτηση συμμετείχαν εκ μέρους της αναδόχου Κοινοπραξίας και οι Μιχάλης 
Αθανασόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός και Μαίρη Κοντού, Δικηγόρος. 

 Πραγματοποιήθηκε ανοικτή εκδήλωση – συζήτηση με θέμα ΄΄ το Κτηματολόγιο ολοκληρώνεται στην Κρήτη’’, 
τη Παρασκευή 5 Απριλίου, ώρα 19.00, στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη», στην Ιεράπετρα. Την εκδήλωση 
συνδιοργανώσαμε με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, το Δικηγορικό Σύλλογο Λασιθίου, το Συμβολαιογραφικό 
Σύλλογο Εφετείου Κρήτης & τη Κοινοπραξία Κτηματολόγιο για την Ανάπτυξη – Κτηματολόγιο Λασιθίου.

 Στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμό οι: 

Ειρήνη Βρέντζου, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ,
Γιώργος Παραουλάκης, Δικηγόρος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου, 
Αναστασία Δρανδάκη - Μαρινάκη, Πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης,

ενώ ανέπτυξαν εισηγήσεις οι:  

Δέσποινα Ανδρουλάκη, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, επιβλέπουσα της μελέτης του Κτηματολογίου στο 
Λασίθι : " Εθνικό Κτηματολόγιο - Κτηματογράφηση στην Π.Ε. Λασιθίου".
Κώστας Μπάκιντας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Αλεξάνδρα Αρχοντάκη, Συμβολαιογράφος Σπηλίου & Μέλος του Δ.Σ. του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου 
Κρήτης: "Χρησικτησία και Κτηματολόγιο".
Μαρία Αποστολάκη, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος Γραφείου Κτηματογράφησης Αγίου Νικολάου, εκ μέρους του 
Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου.
Γιάννης Αλαβάνος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός , εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας Κτηματολόγιο για την 
Ανάπτυξη – Κτηματολόγιο Λασιθίου.

Η εκδήλωση είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, με συμμετοχή των συναδέλφων αλλά και πλήθος κόσμου και με 
ουσιαστική συζήτηση. Στη συζήτηση συμμετείχαν εκ μέρους της αναδόχου Κοινοπραξίας και οι Μιχάλης 
Αθανασόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Θεολόγος Γέραλης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός και Μαίρη 
Κοντού, Δικηγόρος. 
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 Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση από το ΤΕΕ/ΤΑΚ με θέμα «Ενεργειακός Σχεδιασμός για την 
Κρήτη» στις 19-04-2019, με ομιλητές τους:
Γιώργο Τσουράκη, Δρ. Μηχανικό ΕΜΠ, Σύμβουλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: “Το Εθνικό 
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα για την περίοδο 2020-2030”.
Μιχάλη Καρυστιανό, Δρ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Μηχ. Η/Υ, Διευθυντή Κλάδου Μελετών & Ανάπτυξης 
Συστήματος ΑΔΜΗΕ Α.Ε. : “Ο σχεδιασμός του ΑΔΜΗΕ για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης”. 
Νίκο Καλογερή, Διπλωματούχο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Ενέργειας: “Οι Ενεργειακές Εξελίξεις στη Κρήτη, Δυνατότητες και Προοπτικές”. 
Τάσο Κεφαλά, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Μέλος κινήσεων πολιτών για ζητήματα διαχείρισης ενέργειας και 
αποβλήτων: “Πτυχές μιας κινηματικής προσέγγισης του ενεργειακού σχεδιασμού”. 
Χαιρετισμό απηύθυνε η πρόεδρος της Δ.Ε, ενώ η συζήτηση που ακολούθησε ήταν ουσιαστική.

 Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη μελών του ΤΕΕ/ΤΑΚ στo οδικό έργο  ''Αγία Βαρβάρα - Απομαρμά'' το Σάββατο 
20/4/2019. Για το έργο έγινε ενημέρωση από το Δ/ντη της  Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων του ΟΑΚ 
συνάδελφο Αγρονόμο - Τοπογράφο Μηχανικό Γεώργιο Αγαπάκη, και από το συνάδελφο Πολιτικό Μηχανικό 
Δημήτρη Ριζόπουλο εκ μέρους του Αναδόχου. Έγινε εκτενής συζήτηση μεταξύ των συναδέλφων μηχανικών 
για κατασκευαστικά θέματα αλλά και τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν η αντιμετωπίζονται κατά 
την υλοποίηση του. 

Για τις παραπάνω εκδηλώσεις εκδίδεται Δελτίο Τύπου το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
τμήματος.

Η. Συμμετοχή, Παρέμβαση σε Εκδηλώσεις, Δράσεις

 Παρακολούθηση της υπογραφής της Σύμβασης Παραχώρησης του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, 
Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου 
Κρήτης καθώς και Μελέτη, Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών Συνδέσεων αυτού». Η σύμβαση 
υπογράφηκε από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη στις 21/2/2019 στην αίθουσα 
του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Καστελλίου, στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Παραβρέθηκε η 
πρόεδρος της Δ.Ε.

 Παρουσία στο σεμινάριο για startup επιχειρήσεις και ερευνητικές ομάδες που διοργανώθηκε από το 
πρόγραμμα στήριξης νέας επιχειρηματικότητας NBG BusinessSeeds της Εθνικής Τράπεζας, σε συνεργασία με 
το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης  (ΕΤΕΠ-Κ) του ΙΤΕ, το H2B HUB του 
Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου και τον oργανισμό Bizrupt. Το σεμινάριο διήρκεσε από 22 έως 24 
/2/2019. Εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΑΚ παραβρέθηκε, απηύθυνε χαιρετισμό και συμμετείχε στην κριτική 
επιτροπής βράβευσης , η Πρόεδρος της Δ.Ε. 

 Παρακολούθηση στη συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μύρωνα 
Μιχαηλίδη στις 8/3/2019 στην αίθουσα Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού του Πολιτιστικού και 
Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου. Παραβρέθηκε η Πρόεδρος της Δ.Ε.

 Παρακολούθηση της εκδήλωσης παρουσίασης της εργασίας από τους μαθητές του 11ου Γυμνασίου 
Ηρακλείου για την Οικολογική και Ανεμπόδιστη Μετακίνηση στην πόλη μας, το Ηράκλειο. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε  στις 12/3/2019 και διοργανώθηκε από τις Επιτροπές Οργάνωσης της Εκστρατείας 
ECOMOBILITY και της Εκστρατείας FREE MOBILITY, τον Εθελοντικό Οργανισμό για το Αστικό Περιβάλλον 
ECOCITY και από συνεργαζόμενους Επιστημονικούς και Κοινωνικούς Φορείς. Εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΑΚ 
παραβρέθηκε η πρόεδρος της Δ.Ε.
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 Συμμετοχή και παρέμβαση από την Πρόεδρο της Δ.Ε. σε ενημερωτική εκδήλωση του ΣΑΤΕ και του 
Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Κρήτης που διοργανώθηκε στις 16-03-2019 στο Ηράκλειο για το 
Ν.4412/2016. 

 Συμμετοχή και παρέμβαση της Προέδρου της Δ.Ε. στο σεμινάριο με θέμα «Ρύθμιση αυθαιρέτων 
Ν.4495/Μελέτη στατικής επάρκειας (Μ.Σ.Ε.)&3DR.STRAD_3DR.STEELπου διοργανώθηκε από την 
3DREngineeringSoftware σε συνεργασία με το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών/Παράρτημα Ανατολικής 
Κρήτης στις 18/3/2019. 

 Συμμετοχή στην τελετή απονομής του 1ου Βραβείου «Βιργινία Μανασάκη» που διοργανώθηκε από τον 
Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης στις 19/3/2019. Εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΑΚ συμμετείχε 
στην κριτική επιτροπή απονομής του βραβείου η πρόεδρος της Δ.Ε η οποία και παρευρέθη.

 Παρουσία της Προέδρου της Δ.Ε. στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών 
κ. Χρήστος Σπίρτζης στο Ηράκλειο, παρουσιάζοντας την τελική χάραξη του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης 
στις 26-03-2019.

 Συμμετοχή με εισήγηση της προέδρου της Δ.Ε. σε ανοικτή ενημερωτική συγκέντρωση στο Ηράκλειο που 
διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α) και την Ένωση 
Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου με θέμα «Κτηματολόγιο, βραχυχρόνιες μισθώσεις, δημοτικά τέλη». 
Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στις 8/4/2019. Στη συγκέντρωση ομιλητές ήταν:- ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ και 
της UIPI, δικηγόρος κ. Στράτος Παραδιάς,  - ο πρόεδρος της ΕΝΙΔΑΝΗ, δικηγόρος κ. Κώστας Αράπογλου,  , - η πρόεδρος 
της Δ.Ε. του ΤΕΕ-ΤΑΚ κ. Ειρήνη Βρέντζου, - ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου κ. Άρης Ροζάκης - η π. 
πρόεδρος του συμβολαιογραφικού συλλόγου Εφετείου Κρήτης και αντιδήμαρχος Ηρακλείου κ. Στέλλα Αρχοντάκη – 
Καλογεράκη, - ο κ. Μηνάς Σεϊμένης, Πολιτικός Μηχανικός, προϊστάμενος του Γραφείου Κτηματογράφησης Ηρακλείου 
και η κ. Μαρία Μαρκετάκη, νομική σύμβουλος του Γραφείου Κτηματογράφησης Ηρακλείου. 

 Παρακολούθηση παρουσίασης της ανανεωμένης έκδοσης της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών 
πολεοδομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Ηρακλείου που πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση 
Πολεοδομίας Ηρακλείου στις 9/4/2019. Στην παρουσίαση το ΤΕΕ/ΤΑΚ Ε εκπροσωπήθηκε από το μέλος της 
Δ.Ε. Κώστα Μπάκιντα ο οποίος έκανε παρέμβαση - τοποθέτηση. 

 Παρακολούθηση από την Πρόεδρο της Δ.Ε. εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα «Αντιμετώπιση του 
περιβαλλοντικού εγκλήματος μέσω των ελέγχων και της εθνικής νομοθεσίας» που διοργανώθηκε από 
Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του προγράμματος LifeNaturaThemis. To σεμινάριο 
πραγματοποιήθηκε στις 11-04-2019 στο Ηράκλειο.

 Συμμετοχή της Προέδρου της Δ.Ε. στην ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις και τα έργα του ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην Περιφέρεια Κρήτης την Τετάρτη 17-04-2019 που διοργανώθηκε από τον Υφυπουργό  
Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

 Συμμετοχή στη Διαβούλευση για το Μηχανισμό Αγοράς Εργασίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της 
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 (RIS3Crete), που πραγματοποιήθηκε στις 
18/4/2019 στο Ηράκλειο. Στην εκδήλωση συμμετείχε η πρόεδρος της Δ.Ε.

 Επιστολή υποστήριξης της ίδρυσης του Αποθέματος Βιόσφαιρας Αστερουσίων (Κρήτης) και της ένταξης του 
στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας του προγράμματος Άνθρωπος και Βιόσφαιρα (ΜΑΒ) της 
UNESCO (24-04-2019).

 Παρακολούθηση από την πρόεδρο της Δ.Ε. της διάλεξης  από τον Ομότιμο Καθηγητή του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου Θεοδόση Π. Τάσιο Νίκος Καζαντζάκης: Η ανθρωπογραφία ενός τραγικού 
διανοούμενου, που διοργανώθηκε από το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019. 

 Συμμετοχή στο Εθνικό Συνέδριο και τη Συνάντηση Πολιτικής με θέμα "Ενεργειακή απόδοση Δημόσιων 
Κτιρίων - Σχέδιο δράσης, υλοποίηση και παρακολούθηση" που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
IMPULSE.  Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου διαμέσου του Τμήματος 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στις 9/5/2019 και σε αυτό παραβρέθηκε η πρόεδρος της Δ.Ε.
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 Συμμετοχή και παρέμβαση από την Πρόεδρο της Δ.Ε. σε συνάντηση Εργασίας για τις «Λύσεις με Βάση τη 
Φύση» (Nature Based Solutions), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ThinkNature (H2020) που 
διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης στις 09-05-2019.

 Συμμετοχή στην τελετή λήξης της εκπαιδευτικής χρονιάς 2018 - 2019 του Κέντρου Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής και Επιστημών Κρήτης το Σάββατο 8 Ιουνίου. Έγινε βράβευση στο ΤΕΕ/ΤΑΚ για την στήριξη μας 
στις δράσεις του Κέντρου. Παράλληλα απονεμήθηκαν στην ομάδα 6 παιδιών τα οποία φέτος κατέκτησαν 
την πρώτη θέση στον πανελλήνιο διαγωνισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναμνηστικά διπλώματα και από 
ένα βιβλίο. Τις απονομές έκανε η Πρόεδρος της Δ.Ε.
Παρακολούθηση από την πρόεδρο της Δ.Ε. της Γενικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
EUSTEMCoalition που πραγματοποιήθηκε στις 20/6/2019 στο Ι.Τ.Ε.

 Παρακολούθηση και παρέμβαση από την πρόεδρο της Δ.Ε. της συνεδρίασης του Συντονιστικού Τοπικού 
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου, την Παρασκευή 21/06/2019, με βασικό θέμα 
ημερήσιας διάταξης τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου. 

Θ. Ομάδες Εργασίας

 Επιστολή προς το Δήμο Ηρακλείου με θέμα «Παραλαβή από το ΤΕΕ/ΤΑΚ του έργου: Προγραμματική 
σύμβαση «Αναβάθμιση αξιόλογου οικιστικού και μνημειακού αποθέματος του Δήμου Ηρακλείου». Στην 
επιστολή αναφέρεται: «Κύριε Δήμαρχε, Κύριοι Αντιδήμαρχοι, Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ κατά την τακτική της συνεδρίαση 
στις 24-1-2019 αποφάσισε ομόφωνα να παραλάβει το έργο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ «Δήμου Ηρακλείου» 
και «Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Κρήτης» για την Πράξη: «Αναβάθμιση αξιόλογου οικιστικού 
και μνημειακού αποθέματος του Δήμου Ηρακλείου». Σας παραθέτουμε το απόσπασμα από τα πρακτικά τα οποία έχουν 
αναρτηθεί στη Διαύγεια και έχουν πάρει αριθμό ΑΔΑ 6ΠΠΧ46Ψ842-0ΒΠ. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας». (α.π. 
ΤΕΕ/ΤΑΚ 455/27-02-2019).

 Πραγματοποίηση συνάντησης με τον κ. Ιωάννη Αναστασάκη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων- Αυτεπιστασίας - 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, κα Στυλιανή Αρχοντάκη, Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας & Χωροταξικού 
Σχεδιασμού - Καταγραφής και Αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας, κα Ευγενία Στυλιανού, Γενική 
Γραμματέα Δήμου Ηρακλείου, τις «Ομάδες Ερευνητικού Έργου του ΤΕΕ/ΤΑΚ» , παρουσία της Προέδρου της 
Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ Ειρήνης Βρέντζου και της κ. Εύας Κοκκινίδου, μέλους της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, την Παρασκευή 
15 Μαρτίου 2019 και ώρα 9:00 πμ  στα γραφεία της Πολεοδομίας Ηρακλείου. Στη συνάντηση αυτή 
αναφέρθηκε από τους εκπροσώπους του Δήμου ότι πρόσθετη  αμοιβή – παρά τις μέχρι τώρα δεσμεύσεις 
από το Δήμο - δύναται  να δικαιολογηθεί  μόνο μέσω νέας προγραμματικής σύμβασης (συμπληρωματικής 
της αρχικής). 

 Επιστολή προς το Δήμο Ηρακλείου α. Δήμαρχο κ. Βασίλη Λαμπρινό, β. Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Αναστασάκη γ. 
Αντιδήμαρχο κ. Στέλλα Αρχοντάκη δ. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης με θέμα : «Παραλαβή από το Δήμο 
Ηρακλείου του έργου: Προγραμματική σύμβαση «Αναβάθμιση αξιόλογου οικιστικού και μνημειακού 
αποθέματος του Δήμου Ηρακλείου» και καταβολή στο ΤΕΕ/ΤΑΚ του συνολικού ποσού πληρωμής της 
σύμβασης αυτής.» Η επιστολή αναφέρει: «Κύριε Δήμαρχε, Κύριοι Αντιδήμαρχοι, Όπως σας έχουμε ήδη 
ενημερώσει η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ κατά την τακτική της συνεδρίαση στις 24-1-2019 αποφάσισε ομόφωνα να 
παραλάβει το έργο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ «Δήμου Ηρακλείου» και «Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Κρήτης» για την Πράξη: «Αναβάθμιση αξιόλογου οικιστικού και 
μνημειακού αποθέματος του Δήμου Ηρακλείου». (ΑΔΑ:6ΠΠΧ46Ψ842-0ΒΠ). Σας καλούμε να προβείτε με τη 
σειρά σας ,στην παραλαβή της παραπάνω σύμβασης και στην καταβολή του συνολικού ποσού πληρωμής 
της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 6 της προγραμματικής σύμβασης. Με εκτίμηση,» (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 
736/12-04-2019).

 Υπογράφτηκε την Τετάρτη 17-04-2019, από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση της 
υπ’ αρ. πρωτ. 117244/ 02-09-2015 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και 
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ΤΕΕ/ ΤΑΚ, το Πρωτόκολλο παραλαβής του συνόλου των παραδοτέων στοιχείων της Προγραμματικής 
Σύμβασης του Δήμου Ηρακλείου με το ΤΕΕ/ΤΑΚ με τίτλο «Αναβάθμιση αξιόλογου οικιστικού και μνημειακού 
αποθέματος του  Δήμου Ηρακλείου» σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 39079/19.04.2019 έγγραφο Δ. 
Ηρακλείου». 

 Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τις «Ομάδες Ερευνητικού Έργου του ΤΕΕ/ΤΑΚ» , στα πλαίσια της 
Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Ηρακλείου με το ΤΕΕ/ΤΑΚ με τίτλο «Αναβάθμιση αξιόλογου 
οικιστικού και μνημειακού αποθέματος του  Δήμου Ηρακλείου» την Τετάρτη 19.06.19 στις 13:00 στο 
ΤΕΕ/ΤΑΚ, όπου και ενημερώθηκαν οτι με ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε. θα γίνει η πληρωμή τους από το 
ΤΕΕ/ΤΑΚ λόγω του ότι δεν είναι σαφές από το Δήμο Ηρακλείου το χρονοδιάγραμμα της αποπληρωμής. 

 Παράταση των συμβάσεων των μελών 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. Η 
παράταση των συμβάσεων έχει ισχύ 6 μήνες.

Ι. Συνάδελφοι

 Επιστολή προς συναδέλφους με θέμα «ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ με ΣΚΛΗΡΗ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (σε usb e-token) ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ». Τις οδηγίες συνέταξε ο συνάδελφος Μιχάλης Μακάκης 
Η/Μ & Η/Υ/ (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 636/01-04-2019)

 Επιστολή – ενημέρωση προς συναδέλφους με θέμα «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή 
στα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ» για την περιφερειακή Ενότητα 
Ηρακλείου. Επεξεργασία και αποστολή εγγράφου στο οποίο αναφέρουμε: «  Σας αποστέλλουμε, σε 
συνέχεια των σχετικών και κατόπιν της από 21.03.2019 ομόφωνης απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του 
τμήματός μας, κατάλογο συναδέλφων οι οποίοι, σε συνέχεια της (δ) σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος του τμήματός μας, κατέθεσαν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο «Συμβούλιο Πολεοδομικών 
θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ» Ηρακλείου, ως εκπρόσωποι του ΤΕΕ/ΤΑΚ και οι οποίοι πληρούν τις 
προϋποθέσεις, σύμφωνα με το (α) σχετικό (ελεγκτές δόμησης της κατηγορίας ΙΙΙ με εμπειρία σε θέματα  σε 
θέματα χωροταξίας – πολεοδομίας). Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για την ημερομηνία  διεξαγωγής 
της ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή του εκπροσώπου μας.» (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 594/26-03-2019).

 Ανάλογη επιστολή και για την ΠΕ Λασιθίου.
 Επιστολή - κάλεσμα προς τους συναδέλφους : «Συνάδελφοι, Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αν επιθυμείτε 

να ενταχθείτε : 
1. Σε κατάλογο που θα αποστείλουμε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου προκειμένου να καταρτιστούν οι ετήσιοι 
κατάλογοι πραγματογνωμόνων. 
2. Σε κατάλογο που θα αποστείλουμε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου προκειμένου να καταρτιστούν οι ετήσιοι 
κατάλογοι πραγματογνωμόνων με εξειδίκευση σε αυτοκίνητα.
Το παραπάνω είναι μια πρωτοβουλία του ΤΕΕ/ΤΑΚ για να δώσει αυτή τη δυνατότητα σε όσους συναδέλφους το 
επιθυμούν αλλά δεν δεσμεύει το δικαστήριο ως προς την επιλογή του πραγματογνώμονα.
Για να ενταχθείτε στον/στους κατάλογο/ους  που θα στείλουμε μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο teetak@tee.gr με τα 
στοιχεία σας (Όνομα, ΑΜ ΤΕΕ, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση), έως τις 20 Ιουνίου 2019. »

 Αποστολή δελτίου τύπου στους συναδέλφους για την Εργατική Πρωτομαγιά.
 Ενημέρωση συναδέλφων για την πρώτη ατομική έκθεση ζωγραφικής του συναδέλφου Πολιτικού 

Μηχανικού, Αλέξη Ορφανού, που διοργανώθηκε στο βιβλιοπωλείο της Βικελαίας Βιβλιοθήκης 02-11/5/2019 
στο Ηράκλειο.
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Κ. Πραγματογνωμοσύνες

 Από 15/02/2019 έως 20/06/2019 έγιναν 3 αιτήσεις , εκκαθαρίστηκαν 6 και παραδόθηκε 1 
πραγματογνωμοσύνη. 

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
Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
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