
1

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πρεβελάκη & Γρεβενών 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.:  2810 – 342520    τηλ/τυπία:2810-281128
Ηλ. δ/νση: teetak@tee.gr Ιστοσελίδα:www.teetak.gr

                Ηράκλειο  /10-2019
                Σχετ.: οικ.1369,2281,οικ.2531/18, 
                          οικ.396,1223/19

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
Από 09-05-2018 έως 25-10-2019

Α. Συνεδριάσεις Δ.Ε.

Η.Δ. της Δ.Ε.16-05-2018: 

1. Ενημέρωση - Εκπροσωπήσεις
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.
2. Ειδική Προσαύξηση
Εισηγητής : Ιωάννης Αναγνώστου, Αντιπρόεδρος Δ.Ε.
3. Σύμβαση ανάθεσης έργου για τη Στελέχωση των «Ομάδων Έρευνας και Καταγραφής Πεδίου» στα 

πλαίσια της υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ηρακλείου για την Πράξη: 
«Αναβάθμιση αξιόλογου Οικιστικού και Μνημειακού αποθέματος του Δ. Ηρακλείου».

Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.
4. Σύμβαση ανάθεσης έργου για τη στελέχωση της Ομάδας Εργασίας υποστήριξης του έργου της Δ.Ε. και 

της αρμόδιας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚγια θέματα εφαρμογής του Ν. 4495/2017. 
Εισηγητής : Κώστας Μπάκιντας, μέλος Δ.Ε.
5. Πάρκο Γεωργιάδη
Εισηγητές : Εύα Κοκκινίδου , μέλος Δ.Ε. , Ιωάννης Σχινάς, Γ.Γραμματέας ‘’Α’’
6. Νομαρχιακή Λασιθίου
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

Η.Δ. της Δ.Ε.30-05-2018: 

1. Ενημέρωση – Εκπροσωπήσεις.
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.
2. Απολογισμός-Ισολογισμός χρήσης 2017, Προϋπολογισμός 2018
Εισηγητές : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε., Τατιάνα Δανασή, στέλεχος ΤΕΕ/ΤΑΚ.
3. Σύμβαση ανάθεσης έργου για τη Στελέχωση 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» και κατανομή 
της δαπάνης στα μέλη της παραπάνω ομάδας καθώς και στα μέλη των Ομάδων Έρευνας και 
Καταγραφής Πεδίου.

Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.
4. Σύλλογοι Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης.
Εισηγήτρια: Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

Η.Δ. της Δ.Ε. 14-06-2018: 

1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις.
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.
2. Εκπρόσωποι ΤΕΕ/ΤΑΚ στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής.
Εισηγήτρια: Ευαγγελία (Εύα) Κοκκινίδου,  μέλος Δ.Ε.
3. Συνοπτικός Διαγωνισμός με αρ. πρωτ. 2574/16-05-2018 με τίτλο: « Μελέτη πραγματογνωμοσύνης για 

τις ανταλλάξιμες εκτάσεις ιδιοκτησίας Δημοσίου της περιοχής Πετρά Δήμου Σητείας».
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Εισηγητής : Κωνσταντίνος Μπάκιντας, μέλος Δ.Ε.
4. Ορισμός υπευθύνων από τη Δ.Ε. στις Μόνιμες Επιτροπές ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε., Ιωάννης Αναγνώστου Αντιπρόεδρος Δ.Ε.
5. Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR).
Εισηγητές : Ιωάννης Αναγνώστου, Αντιπρόεδρος Δ.Ε. , Δημήτριος Ρομπογιαννάκης Γεν. Γραμματέας Δ.Ε.
6. Επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΚ για το Προβάδισμα των κατηγοριών μετά την έκδοση της εγκυκλίου από τον 

Υπουργό Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω59Ρ465ΧΘ7-Υ4Ι).
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.
7. Επιστολή στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για τη βεβαίωση Σ.ΕΠ.Ε.
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.
8. Επιμελητές και Μέλη Μόνιμων Επιτροπών ΤΕΕ/ΤΑΚ
Εισηγήτρια: Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

Η.Δ. της Δ.Ε. 02-07-2018:

1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις.
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.
2. Εκπρόσωποι ΤΕΕ/ΤΑΚ στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής.
Εισηγήτρια: Ευαγγελία (Εύα) Κοκκινίδου,  μέλος Δ.Ε.
3. Κοινή επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΚ & ΤΕΕ/ΤΔΚ για εφαρμογή του νόμου περί δημοσίων έργων. 
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.
4. Κοινή επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΚ & ΤΕΕ/ΤΔΚ στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για το ΒΟΑΚ.
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.
5. Συμπλήρωση Πειθαρχικού Συμβουλίου ΤΕΕ/ΤΑΚ
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.
6. Κτηματολόγιο.
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.
7. Εκλεγμένοι στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ για τον Οργανισμό ΤΕΕ.
Εισηγήτρια: Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

Η.Δ. της Δ.Ε. 26-07-2018:

1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις.
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.
2. Ενημέρωση για τα έργα που εκτελούνται στο κέντρο του Ηρακλείου.
Εισηγήτρια: Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.
3. Ενέργειες  ΤΕΕ/ΤΑΚ  για εφαρμογή του νόμου περί δημοσίων έργων. 
Εισηγητές : Χαράλαμπος Κουτρούλης Πρόεδρος ‘’Α’’ &Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.
4. Ενίσχυση της λειτουργίας του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

Η.Δ. της Δ.Ε. 24-09-2018:

1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις.
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.
2. ΣΧΟΟΑΠ Αγίου Νικολάου.
Εισηγήτρια: Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.
3. Συμμετοχή ομάδων ΤΕΕ/ΤΑΚ στο εργασιακό πρωτάθλημα του Δήμου Ηρακλείου.
Εισηγητής: Δημήτρης Ρομπογιαννάκης, Γεν. Γραμματέας Δ.Ε.
4. Προγραμματική Σύμβαση  «Ανακαίνιση και Συντήρηση του κτιρίου του ΤΕΕ στο Ηράκλειο Κρήτης» του 

ΤΕΕ/ΤΑΚ με την Περιφέρεια Κρήτης.
Εισηγητής: Μιχάλης Βασιλείου , μέλος Δ.Ε.

Η.Δ. της Δ.Ε. 18-10-2018:

1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις.
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.
2. Συμμετοχή ομάδων ΤΕΕ/ΤΑΚ στο εργασιακό πρωτάθλημα του Δήμου Ηρακλείου.
Εισηγητής: Δημήτρης Ρομπογιαννάκης, Γεν. Γραμματέας Δ.Ε.
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3. Πολιτιστικό Δήμου Ηρακλείου.
Εισηγήτρια: Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.
4. Πειθαρχικό Συμβούλιο ΤΕΕ/ΤΑΚ. Νομοθεσία και εφαρμογή.
Εισηγητές: Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.& Αλέκος Κλάδος Πρόεδρος Πειθαρχικού Συμβουλίου ΤΕΕ/ΤΑΚ.
5. Δυνατότητα πρόσβασης και προβολής των δηλώσεων αυθαίρετων κατασκευών του Ν. 4494/2017, 

όλων των συμμετεχόντων μηχανικών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΤΕΕ.
Εισηγητής: Γιάννης Αναγνώστου, Αντιπρόεδρος Δ.Ε.

Η.Δ. της Δ.Ε. 01-11-2018:

1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις.
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.
2. Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου.
Εισηγήτρια: Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.
3. Τροπολογία του Υπουργείου Υποδομών &Μεταφορών για την κυκλοφορία των τετράτροχων 

μοτοσικλετών ATVs (γουρουνών) σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους.
Εισηγητές: Γιάννης Αναγνώστου, Αντιπρόεδρος Δ.Ε. & Μαρία Σίτη Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ.
4. Αύξηση του ποσού της προμήθειας των εγγυητικών επιστολών στο ΤΜΕΔΕ.
Εισηγητής: Κώστας Μπάκιντας, μέλος Δ.Ε.

Η.Δ. της Δ.Ε. 22-11-2018:

1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις. 
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε. 
2. ΒΟΑΚ: Προτάσεις Τροποποίησης Χάραξης. 
Εισηγητές: Κώστας Μπάκιντας μέλος Δ.Ε. και Καφφετζάκης Γιώργος, Πρόεδρος Ν.Ε. Λασιθίου. 
3. Αποζημίωση εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. 
Εισηγήτρια: Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε. 
4. Ενετικά Τείχη Ηρακλείου.
Εισηγήτρια: Εύα Κοκκινίδου, μέλος Δ.Ε.

Η.Δ. της Δ.Ε. 13-12-2018:

1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις. 
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε. 
2. Προϋπολογισμός ΤΕΕ/ΤΑΚ 2019 
Εισηγητής: Κώστας Μπάκιντας μέλος Δ.Ε. 
3. Δυσλειτουργίες διαχείρισης και λειτουργίας δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
Εισηγητές: Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.  & Μπάμπης Κουτρούλης, Πρόεδρος Αντιπροσωπείας
4. Ολοκλήρωση Συγκοινωνιακών Έργων ΟΑΚ Α.Ε.
Εισηγητής: Γιώργος Αγαπάκης, μέλος Δ.Ε.

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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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.  

Η.Δ. της Δ.Ε. 18-07-2019:

1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις.
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, ΠΜ, Πρόεδρος Δ.Ε.
2. Αποτελέσματα κριτικής επιτροπής για το διαγωνισμό του λογότυπου για το ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Εισηγήτρια : Ευαγγελία (Εύα) Κοκκινίδου, ΑΜ, μέλος Δ.Ε.
3. Συμμετοχή στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου  που αφορά σε «Οικονομική Υποστήριξη 

εξωστρεφών Δράσεων 2019» 
Εισηγητής : Ιωάννης Αναγνώστου, ΠΜ, Αντιπρόεδρος Δ.Ε.
4. Εγκρίσεις – γνωμοδοτήσεις από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων
Εισηγητής : Παναγιώτης Κωνσταντακόπουλος, ΑΤΜ, μέλος Δ.Ε.

Η.Δ. της Δ.Ε. 19-09-2019:

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

2. Εκλογές ΤΕΕ.
Εισηγητής : Κώστας Μπάκιντας, ΑΤΜ, μέλος Δ.Ε.
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Η.Δ. της Δ.Ε. 25-09-2019 (Ειδική Συνεδρίαση):

Ανακήρυξη των υποψηφίων για τις εκλογές της 3η Νοεμβρίου 2019
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, ΠΜ, Πρόεδρος Δ.Ε.

Η.Δ. της Δ.Ε. 24-10-2019:

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

2. Ομάδα Εργασίας για την υποστήριξη του έργου της Δ.Ε. και της αρμόδιας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ 
για θέματα εφαρμογής του Ν.4495/2017 «Έλεγχος και Προστασία
του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».
Εισηγητής : Κώστας Μπάκιντας, ΑΤΜ, μέλος Δ.Ε.

3. Ανακαίνιση και συντήρηση του κτιρίου του ΤΕΕ στο Ηράκλειο Κρήτης.
Εισηγητής : Μιχάλης Βασιλείου, ΠΜ, μέλος Δ.Ε.

4. Λογότυπο ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Εισηγήτρια: Εύα Κοκκινίδου, ΑΜ, μέλος Δ.Ε.

Β. Οργάνωση, Υποδομή Τμήματος

 Συντάχτηκαν πρωτόκολλα καταστροφής και απομακρύνθηκαν έπιπλα, κατασκευές, μηχανήματα και 
συσκευές που δεν ήταν πλέον σε χρήση και λειτουργία.

 Αλλάχθηκε η κλειδαριά και δόθηκε κλειδί σε όλα τα μέλη της Δ.Ε. και στα μέλη του Προεδρείου της 
Αντιπροσωπείας. Επίσης δόθηκε κλειδί στην υπάλληλο του συλλόγου εργοληπτών Νομού Ηρακλείου που 
φιλοξενούμε στα γραφεία του τμήματος . 

 Αποφασίστηκε να προκηρυχθεί διαγωνισμός για λογότυπο του τμήματος.
 Στάλθηκε αίτημα στο  ΤΕΕ για ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων (α.π. οικ.1205/01-06-2018).

 Επικαιροποιήθηκε η επιτροπή ηλεκτρονικών κληρώσεων του τμήματος:
 Αποστολή του με αρ. πρωτ. οικ. 1238/06-06-2018 εγγράφου μας προς το ΤΕΕ με θέμα την αποκατάσταση 

βλαβών του κτιρίου και με όλο το ιστορικό και για να δοθεί η έγκρισή της Δ.Ε. του ΤΕΕ προκειμένου να 
προχωρήσουμε στην προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Κρήτης για την υλοποίηση του έργου.

 Αποστολή του με αρ. πρωτ. 1043/25-05-2018 εγγράφου προς ΤΕΕ με θέμα ‘’Συγκέντρωση Στατιστικών 
Στοιχείων Πειθαρχικών Συμβουλίων ΤΕΕ έτους 2016-2017.’’.

 Αποστολή του με αρ. πρωτ. 1133/19-06-2018 εγγράφου προς ΤΕΕ με θέμα ‘’Πλήρης καταγραφή του υλικού 
των βιβλιοθηκών του ΤΕΕ .’’.

 Έγκριση και υποβολή προς έγκριση στην Αντιπροσωπεία του Τμήματος : Απολογισμός-Ισολογισμός χρήσης 
2017, Προϋπολογισμός 2018.

 Επιστολή προς τον Πρόεδρο  ΤΕΕ κ. Γεώργιο Στασινό και τη Δ/νση Επαγγελματικής Δραστηριότητας - Τμήμα 
Επαγγελματικών Διαφορών και Πειθαρχικού Ελέγχου του με αρ. πρωτ. 1462/04-07-2018 εγγράφου με θέμα 
‘’ Στελέχωση του Πειθαρχικού Συμβουλίου Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης’’. Η επιστολή 
αναφέρει την ομόφωνη πρόταση εκ μέρους της Δ.Ε. για την αντικατάσταση διορισμένου μέλους του 
πειθαρχικού συμβουλίου ΤΕΕ/ΤΑΚ λόγω συνταξιοδότησης. Η πρόταση είναι: 

- κ. Μιχαήλ Ψαρουδάκης του Κωνσταντίνου ως τακτικό μέλος, Πολιτικός Μηχανικός με Α.Μ. ΤΕΕ 68824, που 
υπηρετεί στην Περιφέρεια Κρήτης και έως σήμερα κατέχει την θέση του αναπληρωματικού μέλους του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου στη θέση του κ. Νικόλαου Τζανιδάκη,

- κ. Αντώνιος Μαυρογιάννης του Δημητρίου ως αναπληρωματικό μέλος, Πολιτικός Μηχανικό με Α.Μ. 64151, που 
υπηρετεί στο Δήμο Ηρακλείου.

Έγινε ο ορισμός των συναδέλφων όπως είχαν προταθεί (α.π.1711/5-9-2018).
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 Αποστολή του με αρ. πρωτ. οικ. 1622/25-07-2018 εγγράφου μας προς το ΤΕΕ με θέμα :   ‘’Σύνταξη 
Καταλόγου Υπόχρεων ΔΠΚ 2018 (χρήση 2017) ‘’ καταλήγοντας «..Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες 
προκειμένου να αποσαφηνιστεί και να αποφασιστεί οριστικά η θέση του ΤΕΕ για το αν και ποια Όργανα 
Διοίκησης ή μεμονωμένα πρόσωπα σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο είναι υπόχρεα Δήλωσης Πόθεν 
Έσχες (υποχρέωση – διοικητική πράξη για την οποία διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις) καθώς και για την 
σύνταξη και υποβολή του σχετικού καταλόγου στο πληροφορικό σύστημα της Αρχής.». Μετά από το με αρ. 
πρωτ. 18786/03-08-2018 έγγραφο του ΤΕΕ , αποστέλλουμε το με αρ. πρωτ. οικ. 1691/07-08-2018 έγγραφό 
μας προς την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης Γ’ μονάδα , 
ορίζοντας υπεύθυνους υπαλλήλους από το τμήμα μας σύμφωνα με την 73/2018 ομόφωνη απόφαση της 
Δ.Ε.

 Επιστολή προς Περιφέρεια Κρήτης με θέμα: «Αποκατάσταση βλαβών του κτιρίου που στεγάζει το  ΤΕΕ/ΤΑΚ» 
κατόπιν της ενημέρωσης της προέδρου του τμήματος ότι οι αιτηθείσες εργασίες που αφορούν στο κτίριο 
του ΤΕΕ/ΤΑΚ εγκρίθηκαν από τη Δ.Ε. του ΤΕΕ. Σε αναμονή της  παραπάνω έγκρισης αποστάλθηκε το παρόν 
έγγραφο και ζητήθηκε η δρομολόγηση των σχετικών ενεργειών εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης  
προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του κτιρίου του ΤΕΕ.(α.π. οικ. 1698/9-
8-2018). 

 Επιστολή προς Περιφέρεια Κρήτης με την οποία διαβιβάζουμε την με αρ.Α70/Σ18/2018 (ΑΔΑ: 
6ΤΛΜ46Ψ842-ΡΟΖ)  απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ ως ιδιοκτήτης του κτιρίου  για σύμφωνη γνώμη εκτέλεσης 
του έργου  , διάθεση της πίστωσης ποσού 17.993,74 € με το ΦΠΑ ,  σύναψη προγραμματικής σύμβασης με 
την Περιφέρεια Κρήτης. (εστάλη 10.8.2018).

 Επιστολή στην Περιφέρεια Κρήτης – Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου κ. Πελαγία Πετράκη με θέμα «Στέγαση της 
Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου» : ΄΄ Σας ζητάμε να μας παραχωρήσετε μια αίθουσα στο κτίριο της Παλιάς 
Νομαρχίας που τώρα στεγάζεται η Περιφέρεια Κρήτης και οι υπηρεσίες της Π.Ε. Λασιθίου, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν ως γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ΄΄.(α.π. οικ.1929/25-9-
2018)

 Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης που εκπροσωπήθηκε από τον 
Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη και ΤΕΕ/ΤΑΚ που εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο της Δ.Ε. Ειρήνη 
Βρέντζου, για την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΙ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΑΚ» (29/10/2018).

 Διαβίβαση εγγράφων προς το ΤΕΕ  που αφορούν στην απόσπαση της κ. Ουρανίας Παπαβασιλείου 
κατηγορίας ΔΕ, η οποία υπηρετεί στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο που εδρεύει στην Αθήνα, προς την 
Υπηρεσία μας (α.π. 1488/19-9-2018). Ακολούθησε η απάντηση του ΤΕΕ με την οποία κοινοποιείται πως η 
ικανοποίηση του αιτήματος απόσπασης της υπαλλήλου δεν είναι δυνατή με τη ισχύουσα νομοθεσία (α.π. 
21920/17-10-2018).

 Επιστολή προς Περιφέρεια Κρήτης με θέμα «Εκπρόσωπος ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης» (α.π. οικ.2397/3-12-2018)

 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.
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 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).

 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).

 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, 
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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. 

 Στις 4/07/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9π.μ., η αρμόδια τριμελής Επιτροπή, που ορίστηκε από τη ΔΕ του 
ΤΕΕ/ΤΑΚ,  σύμφωνα με την απόφαση Δ.Ε. 127/2018, για την  απόσυρση και καταστροφή μη αναλωσίμων-
άχρηστων  υλικών τα οποία δεν έχουν εμπορική αξία και δεν επιδέχονται καμία επισκευή ή συντήρηση 
λόγω παλαιότητας ή μόνιμης βλάβης για το έργο: «Εκκαθάριση γραφείων ΤΕΕ/ΤΑΚ από άχρηστο υλικό 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό-σύνταξη πρωτοκόλλου καταστροφής και παράδοση σε ανακυκλώσιμα υλικά», 
συνέταξε πρωτόκολλο καταστροφής με σκοπό αυτά να παραδοθούν προς ανακύκλωση, προκειμένου να 
εκκαθαριστεί ο χώρος των γραφείων του  ΤΕΕ/ΤΑΚ.

 Την ίδια ημέρα συντάχτηκε λίστα με τα μη  αναλώσιμα υλικά σε  ηλεκτρονική μορφή, τα οποία μπορούν  να 
υποστηρίξουν το τμήμα σε κατάσταση εφεδρείας. Στην  λίστα αναφέρονται  τα τεμάχια και  η θέση στην 
οποία βρίσκονται. 

 Εκδόθηκε στις 24-07-19 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ με θέμα :« ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 
ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ» στις 24-07-19. Το ΔΤ αναφέρει: «Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος- Τμήμα Ανατολικής 
Κρήτης, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 60 χρόνων από την ίδρυσή του, προκήρυξε διαγωνισμό για το σχεδιασμό του λογοτύπου 
του. Συγκροτήθηκε πενταμελής  κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από την κ. Ειρήνη Βρέντζου, Πολιτικό Μηχανικό και Πρόεδρο του 
ΤΕΕ/ΤΑΚ, την κ. Εύα Κοκκινίδου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό και μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, τον κ. Νίκο Σκουτέλη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό 
, Αναπληρωτή Καθηγητή Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κ. Μανόλη Τζομπανάκη Καλλιτέχνη – Γλύπτη και τον κ. Κώστα Καρνίκη Γραφίστα 
προκειμένου να εξετάσει και να αξιολογήσει τις προτάσεις που είχαν υποβληθεί στο διαγωνισμό για τη σύνθεση Λογοτύπου του 
ΤΕΕ/ΤΑΚ. Το Σάββατο, 22/6/2019 και ώρα 18:00 η κριτική επιτροπή συνεδρίασε στην αίθουσα της Δ.Ε.  του  ΤΕΕ/ΤΑΚ, Πρεβελάκη & 
Γρεβενών στο Ηράκλειο. Διαπιστώθηκε ότι υπεβλήθησαν 28 συμμετοχές τις οποίες η επιτροπή εξέτασε αρχικά ως προς την 
πληρότητα, εγκυρότητα και συμμόρφωση στις προδιαγραφές του  διαγωνισμού σχετικά με τον τρόπο υποβολής. Αξιολογώντας την 
ποιότητα της σύνθεσης, την ευληπτότητα του μηνύματος και την ευχρηστία του λογοτύπου η επιτροπή αποφάσισε την απονομή των 
εξής βραβείων στις προτάσεις:
1ο βραβείο: (κωδικός 1184DAG). Δημήτριος Μπούκος – Γεράσιμος Χωραΐτης ΟΕ, Γραφιστικό γραφείο,  Χαλκίδα
2ο βραβείο: (κωδικός RGB9775). Γιάννης Πετράκης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Ηράκλειο.
Όπως είχε ανακοινωθεί, προγραμματίζεται έκθεση με τις υποβληθείσες προτάσεις εντός του Σεπτεμβρίου, στο χώρο του ΤΕΕ/ΤΑΚ, 

καθώς και εκδήλωση για την απονομή των βραβείων στις προτάσεις που προκρίθηκαν. Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί.». 
 Αποκαταστάθηκαν βλάβες και έγιναν εργασίες συντήρησης του κτιρίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
 Το Τμήμα μας απέκτησε λογότυπο , αφού με ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε. υιοθετήθηκε ως λογότυπο το 1ο 

βραβείο του διαγωνισμού. 

Γ. Παρεμβάσεις

 Επιστολή στο Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Βασίλη Λαμπρινό και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων κ. Γιάννη 
Αναστασάκη με θέμα ‘’Επισημάνσεις ΤΕΕ/ΤΑΚ για το Πάρκο Γεωργιάδη’’, καταλήγοντας …« Θέλουμε να 
πιστεύουμε ότι, από τον Δήμο, θα εκτιμηθεί η συμβολή όλων των μερών που μετείχαν στην Επιστημονική 
Επιτροπή και ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα που παρέχονται, έτσι ώστε να εφαρμοστούν όσα 
αναφέρονται στο κείμενο των συμπερασμάτων της, όσο το δυνατό ταχύτερα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες 
που παρέχει ο Νόμος για ανάλογα έργα, ακόμη και κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των 
προγραμματισμένων εργασιών. Τέλος, προτείνεται να συσταθεί Επιτροπή Παρακολούθησης, από το Δήμο, η 
οποία θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στο έργο της Επίβλεψης και της Παρακολούθησης, με σκοπό την 
εφαρμογή των συμπερασμάτων της Επιστημονικής Επιτροπής, τα οποία αφορούν την παρούσα φάση του 
έργου, αλλά και τις μελλοντικές φάσεις του, στο χρονικό ορίζοντα της δεκαετίας που καλύπτει η 
Διαχειριστική Μελέτη. » (αρ. πρωτ. 1123/21-05-2018).

 Κοινή επιστολή των ΤΕΕ/ Τμήματα Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης προς τη Συντονίστρια Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης  κ. Μαρία Κοζυράκη, με θέμα ‘’Σύνθεση Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων Δασικών 
Χαρτών’’ καταλήγοντας:….«Επί των προαναφερομένων το ΤΕΕ / Τμήματα Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, 
έχουν επανειλημμένα διατυπώσει την πάγια θέση τους για την μόνιμη εκπροσώπηση του ΤΕΕ στις εν λόγω 
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Επιτροπές με την συμμετοχή ενός Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού στην σύνθεση των Επιτροπών 
καθώς το αντικείμενο της εξέτασης των αντιρρήσεων περιέχει εκτός των άλλων και καθαρές τεχνικές 
λεπτομέρειες που δεν άπτονται του αντικειμένου των δασολόγων ή των γεωπόνων. Αντίθετα απαιτείται 
ιδιαίτερα εξειδικευμένη γνώση προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο θετικό αποτέλεσμα τόσο για το 
ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο συμφέρον. Ως εκ τούτου παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου 
να αλλάξει η σύνθεση των παραπάνω επιτροπών και να στελεχωθούν και από ένα Αγρονόμο -  Τοπογράφο 
Μηχανικό, εκπρόσωπο ΤΕΕ.»(αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΑΚ 1174/25-05-18  &αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΚ 580/23-05-18).

 Κοινή επιστολή των ΤΕΕ/ Τμήματα Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης προς Πανεπιστήμιο Κρήτης, υπόψη του κ. 
Πρύτανη, Καθηγητή κ. Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα με θέμα ‘’Διακηρύξεις Συμβάσεων Έργων ως Προμήθειες’’ 
αναφορικά με την 5323/02.05.2018 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για το «έργο» με τίτλο: 
«Αποξήλωση των υφιστάμενων ενεργοβόρων φωτιστικών φθορίου, την προμήθεια και εγκατάσταση νέων 
φωτιστικών τεχνολογίας LED, την προμήθεια υλικών όπως καλώδια, υλικά και διακόπτες dimming και 
μικροϋλικά, συμπεριλαμβανόμενης οποιασδήποτε μετατροπής στις εγκαταστάσεις φωτισμού σε 
επιλεγμένους χώρους εργασίας και αιθουσών διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο» 
προϋπολογισμού 308629,03€ πλέον ΦΠΑ 24%, , καταλήγοντας : ….«Κύριε Πρύτανη, στο πλαίσιο αυτό, 
θεωρούμε επιβεβλημένη την παρέμβαση σας αναφορικά με την ως άνω διακήρυξη, η οποία καταστρατηγεί 
την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων έργων.» (αρ.πρωτ. ΤΕΕ/ΤΑΚ 1166/24-05-18 &αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΚ 
600/25-05-18).

 Επιστολή στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πενταμοδίου με θέμα ‘’ Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος και Υγείας ‘’ 
ενημερώνοντας ότι …«το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. θα συμμετέχει στο Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος και Υγείας με την 
ιδιότητά του ως συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο και όχι ως ιδρυτικό μέλος του φορέα που θα 
συσταθεί. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.»’’ (αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΑΚ 
1029/25-05-2018).

 Επιστολή στο Δήμο Σητείας, υπόψη Δημάρχου Σητείας κ. Θεόδωρου Πατεράκη , Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου 
Σητείας και Επιτροπής Διαγωνισμού με θέμα ‘’ Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου 
εκπόνησης μελέτης « Μελέτη πραγματογνωμοσύνης για τις ανταλλάξιμες εκτάσεις ιδιοκτησίας Δημοσίου 
της περιοχής Πετρά Δήμου Σητείας» , καταλήγοντας :…« Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε τη 
διόρθωση των τευχών του διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξή του. » (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 1220/04-06-2018).

 Επιστολή στους Δήμους Ανατολικής Κρήτης (εκτός από το Δήμο Ηρακλείου που συμμετέχει εκπρόσωπός 
μας στην επιτροπή του ) με το οποίο απευθύνουμε ερώτημα για τη σύνθεση και λειτουργία των επιτροπών 
διαβούλευσης του Ν.3852/2010) (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ οικ. 1222/04-06-2018). 

 Παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΑΚ για τα οξυμένα προβλήματα στο Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου και 
συνάντηση με την Προϊσταμένη κ. Στρατονίκη Κόπακα. Έκδοση Δελτίου Τύπου όπου δηλώνετε ότι το 
ΤΕΕ/ΤΑΚ θα κινηθεί και θα παρέμβει δυναμικά προς κάθε κατεύθυνση για την εξεύρεση λύσεων στο 
πρόβλημα που ήδη ταλανίζει την κοινωνία αλλά και τους επαγγελματίες του κλάδου στο Ηράκλειο.

 Επιστολή προς τους φορείς και τις υπηρεσίες της Ανατολικής Κρήτης με θέμα ‘’Εφαρμογή του 
προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσης ευθύνης των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.‘’ 
καταλήγοντας …«Παρακαλούμε για την εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού 
αλλά και στο σύνολο του Δημόσιου Τομέα. Η εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, σύμφωνα και με την 
παραπάνω εγκύκλιο, είναι  σύμφωνη με την έννοια των συνταγματικών αρχών της ισότητας, της αξιοκρατίας 
και της κατοχυρωμένης στο άρθρο 103 του Συντάγματος αρχής της ορθολογικής οργάνωσης της δημόσιας 
διοίκησης.»(α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ οικ. 1311/18-06-2018).

 Επιστολή στην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης               κ. Έφη 
Αχτσιόγλου και στον Υπουργό Εσωτερικών Κ. Πάνο Σκουρλέτη με κοινοποίηση στη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία  με θέμα ‘’ Βεβαίωση 
Σ.ΕΠ.Ε.’’ , καταλήγοντας : ….« Προτείνουμε την έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο (όχι οδηγίας της 
ΕΑΑΔΗΣΥ που δεν έχει καμία νομική ισχύ και συχνά αγνοείται από τις υπηρεσίες), η οποία θα αναφέρει ότι: - 
Στη φάση του διαγωνισμού η απαίτηση καλύπτεται από σχετική δήλωση εντός του Τ.Ε.Υ.Δ. - Αρκεί η έκδοση 
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και προσκόμιση της αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά με την χορήγηση Πιστοποιητικού της παρ. 2γ 
του αρ. 73, Ν. 4412/2016, 2018, που έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ (sepenet.gr). Δεν απαιτείται 
πλέον η έκδοση ένορκης βεβαίωσης βάσει της παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, με την αιτιολογία ότι 
το κράτος μέλος, έχει αρμόδιο φορέα, (βλέπε ΣΕΠΕ), ο οποίος εκδίδει και χορηγεί το εν λόγω πιστοποιητικό 
στον οικονομικό φορέα, άσχετα αν προσκομίζει ή όχι τα στοιχεία που ζητούνται στον εκάστοτε διαγωνισμό, 
καθώς και όποιο πρόσφορο τρόπο θεωρείτε ότι θα μπορούσε να λύσει το θέμα αυτό.Τέλος θα θέλαμε να 
επισημάνουμε ότι παρά το γεγονός ότι ο ΣΕΠΕ στην ιστοσελίδα του ανάρτησε την ανακοίνωση που σας 
αναγράφουμε παραπάνω, η εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία παρουσιάζει προβλήματα, τα οποία και θα 
παρακαλούσαμε να επιλύσετε.» (αρ. πρωτ. οικ. 1461/04-07-2018).

 Επιστολή προς τους φορείς και τις υπηρεσίες της Ανατολικής Κρήτης με θέμα ‘’ :  Έργα ως προμήθειες ή 
υπηρεσίες ‘’ καταλήγοντας «…Πάγια θέση του ΤΕΕ/ΤΑΚ επίσης είναι, ότι απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
παραγωγή ενός ποιοτικού και αποτελεσματικού Δημόσιου Έργου είναι : 1. Πλήρης μελέτη  που θα 
περιγράφει με σαφήνεια ποσοτικά και ποιοτικά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και παραδοτέο. 2. Σωστή 
οργάνωση και εκτέλεση του έργου από πλευράς του αναδόχου. 3. Σωστή επίβλεψη του έργου από πλευράς 
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Σε μια συγκυρία όπου το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων συρρικνώνεται, 
το καθεστώς των μεγάλων εκπτώσεων τείνει να εδραιωθεί, οι περισσότερες Τεχνικές Υπηρεσίες των 
Αναθετουσών Αρχών / Φορέων είναι υποστελεχωμένες, πρόθεσή μας είναι να υπάρχει συνεχής 
παρακολούθηση του θέματος από το ΤΕΕ/ΤΑΚ με στόχο τη συμβολή του στη βελτίωση των εκτελούμενων 
έργων και των συνθηκών εργασίας των μηχανικών που απασχολούνται  σε αυτόν τον τομέα. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο με τη συνεργασία όλων που εμπλέκονται στην παραγωγή ενός Δημόσιου Έργου (μελετητές, 
εργολήπτες, επιβλέποντες). Το ΤΕΕ/ΤΑΚ θα είναι πάντα στη διάθεση σας για εποικοδομητικό και γόνιμο 
διάλογο για οτιδήποτε αφορά στη βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων έργων  στην Ανατολική Κρήτη.» 
(α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ οικ.  1459/04-07-2018).

 Επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη με θέμα ‘’Θέματα ελεγκτών 
δόμησης στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου στην Περιφέρεια Κρήτης.’’ καταλήγοντας : ….« 
Παρακαλούμε να ελέγξετε το σύστημα για τυχόν λάθος ώστε να εκλέγονται οι ελεγκτές από την 
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και αν αυτό δεν είναι δυνατόν από την όμορη Περιφερειακή Ενότητα του 
Ηρακλείου, καθώς και να εξετάσετε το θέμα της απόκτησης της ιδιότητας του ελεγκτή δόμησης και του 
ανοίγματος του καταλόγου των ελεγκτών δόμησης.» (αρ. πρωτ. οικ. 1460/04-07-2018).

 Κοινή επιστολή των ΤΕΕ/ Τμήματα Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης προς τον Υπουργό Υποδομών, Δικτύων και 
Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη με θέμα ‘’ Πρόσκληση για διοργάνωση ενημερωτικής – τεχνικής εκδήλωσης 
στα Χανιά, στο Τ.Ε.Ε./Π.Τ.  Δυτικής Κρήτης και στο Ηράκλειο, στο  Τ.Ε.Ε./Π.Τ. Ανατολικής Κρήτης,  για την 
προτεινόμενη λύση σχετικά με τον ΒΟΑΚ.  ’’ καταλήγοντας:….« Μετά τις τελευταίες εξαγγελίες σας σχετικά 
με την προτεινόμενη λύση για τον ΒΟΑΚ, οι Δ.Ε του Τ.Ε.Ε. Τμήματος Δυτικής Κρήτης και του Τ.Ε.Ε. Τμήματος 
Ανατολικής Κρήτης, ανταποκρινόμενες  στην ανάγκη άμεσης και έγκυρης ενημέρωσης τόσο για τους 
συναδέλφους μηχανικούς όσο και για τους πολίτες, με ομόφωνες αποφάσεις τους, επιθυμούν να 
διοργανώσουν   Ενημερωτική - Τεχνική Εκδήλωση για το θέμα αυτό, με προτεινόμενες ημερομηνίες  της 
επιλογής σας. Η παρουσία σας στις  εκδηλώσεις , η ανάπτυξη της κεντρικής εισήγησης και η παρουσία 
υπηρεσιακών στελεχών εκ μέρους του Υπουργείου, θα ήταν πολύ σημαντικά για την επιτυχία των 
παραπάνω εκδηλώσεων.  Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας.»  (αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΑΚ 
οικ. 1438/02-07-2018 & αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΚ 750/02-07-2018).

 Επιστολή στο ΤΜΕΔΕ Πρόεδρο Δ.Ε. ΤΜΕΔΕ &  Δ.Ε.  πρώην ΤΣΜΕΔΕ κ. Κων/νο Μακέδο και στον ΕΦΚΑ, Γενική 
Δ/νση Εισφορών κ. Ελέγχων με θέμα ‘’ Ασφαλιστικές εισφορές Ειδικής Προσαύξησης κατ’ εφαρμογή́ του 
άρθρου 44 παρ. 14 έως 17 του ν.3986/2011.’’ , καταλήγοντας : ….« Επίσης παρακαλούμε να διευκρινίσετε τα 
παρακάτω: 1. Αν παράλληλα με την αποστολή των εκκαθαριστικών των εισφορών του έτους 2017, θα 
πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος συμψηφισμός, προκειμένου να επιστραφούν έτσι όσα αναδρομικά έχουν 
πληρώσει ήδη τα μέλη μας. 2. Αν θα διαγραφούν τα ποσά αυτά της ειδικής προσαύξησης από τους 
διακανονισμούς τους οποίους έχουν κάνει ήδη συνάδελφοι μηχανικοί με το ταμείο και πώς διατίθεστε να 
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προσαρμόσετε τις νέες δόσεις που θα προκύψουν για αυτούς, καθώς και πώς θα ενημερώσετε σχετικά τους 
συναδέλφους. 3. Αν θα επιστραφούν τα ποσά αυτά που έχουν ήδη καταβληθεί από τους ενήμερους 
ασφαλιστικά συναδέλφους μηχανικούς ή αν θα συμψηφιστούν με τις μελλοντικές εισφορές τους. Με βάσει 
τα παραπάνω θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ενώ καλωσορίζουμε την παραπάνω ορθή απόφαση 
κατάργησης της ειδικής προσαύξησης, αναμένουμε να γίνει το ίδιο και για τις υπόλοιπες προσαυξήσεις, τις 
οποίες και εξακολουθούμε να θεωρούμε καταχρηστικές. » (αρ. πρωτ. οικ. 1511/10-07-2018).

 Επιστολή στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και  Θρησκευμάτων    κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου , στον 
Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και  Θρησκευμάτων κ. Δημήτρη Μπαξεβανάκη και στο Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής με θέμα ‘Αίτημα για άμεση αποκατάσταση της αδικίας που προκύπτει σε βάρος 
των Διπλωματούχων Μηχανικών που υπηρετούν στην Εκπαίδευση μετά την ενοποίηση των πινάκων 
ειδικοτήτων για τη σειρά κατάταξης των αναπληρωτών..’’ καταλήγοντας : ….« Θεωρώντας δεδομένο ότι ο 
στόχος σας είναι η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος , σας καλούμε να άρετε την αδικία που 
δημιουργείται για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς με την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση. Σας 
γνωστοποιούμε επιπρόσθετα ότι για τον κλάδο των Γεωπόνων ,- σχολή πενταετούς φοίτησης - διατηρήθηκε 
η ξεχωριστή λίστα από τους απόφοιτους των ΤΕΙ. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και παραμένουμε στην 
διάθεσή σας για κάθε απαραίτητη διευκρίνιση. » (αρ. πρωτ. 1517/16-07-2018).

 Επιστολή προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με θέμα «Προτεινόμενοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί για τη 
στελέχωση - συγκρότηση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) Ηρακλείου & Λασιθίου». Η επιστολή 
καταλήγει: ‘’Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών εγγράφων, και μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για συμμετοχή Μηχανικών – μελών μας στο «Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Ηρακλείου», και 
στο «Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Π.Ε.  Λασιθίου» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ,με απόφαση της Δ.Ε. 
του Τμήματος μας σας αποστέλλουμε τους παρακάτω πίνακες με τους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς 
προκειμένου να συμμετέχουν στα παραπάνω Συμβούλια’’(α.π. 1453/16-7-2018).

 Επιστολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο με θέμα «Έργα ως προμήθειες ή υπηρεσίες». Η επιστολή αναφέρει «..Η 
Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ με ομόφωνη απόφαση κατά τη συνεδρίασή της στις 02.07.2018, αποφάσισε να αποστείλει 
τη με αρ. πρωτ. οικ. 1459/04-07-2018 επιστολή προς όλες τις υπηρεσίες της Ανατολικής Κρήτης προκειμένου 
να επισημάνει την ορθή εφαρμογή του ν.4412/2016 περί Δημοσίων Έργων. Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ με ομόφωνη 
απόφαση κατά τη συνεδρίασή της στις 26.07.2018, αποφάσισε να σας αποστείλει την παραπάνω επιστολή 
για ενημέρωσή σας. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ θα είναι πάντα στη διάθεση σας για εποικοδομητικό και γόνιμο διάλογο για 
οτιδήποτε αφορά στην εφαρμογή της νομοθεσίας και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της ποιότητας των 
δημοσίων έργων  στην Ανατολική Κρήτη.» (α.π. 1479/31-7-2018).

 Επιστολή – απάντηση ΤΕΕ/ΤΑΚ προς τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή κ. Οδυσσέα-Ιωάννη 
Ζώρα με θέμα: «Τεχνικός Ασφαλείας σε Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο και Ηράκλειο». (α.π. 749/1-8-2018)

 Δελτίο τύπου ΤΕΕ/ΤΑΚ (10.8.2018) σχετικά με «Τα έργα στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου» κατόπιν 
συνεδρίασης της Δ.Ε. στις 26/7/2018 στην οποία παραβρέθηκαν και ο αντιδήμαρχος και ο Δ/ντής Τεχνικών 
‘Έργων του Δήμου Ηρακλείου, καθώς και οι συνάδελφοι διπλωματούχοι μηχανικοί που επιβλέπουν το 
παραπάνω έργο προκειμένου να γίνει σχετική ενημέρωση και διαλογική συζήτηση. Μεταξύ άλλων 
αναφέρει: «..Τα έργα πριν την δημοπράτηση τους και πολύ περισσότερο τα έργα εκείνα που έχουν ιδιαίτερη 
κοινωνική και οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες, θα πρέπει να προετοιμάζονται με την μέγιστη δυνατή 
πληρότητα και ωριμότητα από πλευράς μελετών προκειμένου, κατά την εκτέλεση του έργου, να αποφεύγονται 
ενδεχόμενες μελετητικές αστοχίες και συχνές τροποποιήσεις. Με πλήρεις μελέτες θα υποβάλλονται από τους 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς βάσιμες και ρεαλιστικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής από 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα προσφοράς με υπερβολική έκπτωση θα πρέπει, σύμφωνα με τη νομοθεσία, να 
ζητείται ουσιαστική αιτιολόγηση της προσφοράς και εάν αυτή δεν κρίνεται επαρκής, η προσφορά να απορρίπτεται και 
το έργο να κατακυρώνεται σε άλλον οικονομικό φορέα………. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ έχει ως πάγια αρχή του την ποιοτική, έντεχνη 
και εμπρόθεσμη εκτέλεση των Δημοσίων έργων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί εκτελέσεώς τους. Το 
συγκεκριμένο έργο ανάπλασης των κεντρικών δρόμων της πόλης του Ηρακλείου αναμφισβήτητα θα συμβάλλει στην 
αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του αστικού τοπίου στο κέντρο της πόλης. Απαιτεί όμως πρόσθετη προσπάθεια 
και προσοχή τόσο από τον φορέα υλοποίησης (Δ.Τ.Υ. Δήμου Ηρακλείου), όσο και από τον ανάδοχο του έργου, 
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προκειμένου να εξασφαλισθούν τόσο τα σφικτά χρονοδιαγράμματα που απαιτούν οι δύσκολες αστικές συνθήκες 
εκτέλεσης του έργου, όσο και οι υψηλές απαιτήσεις ποιότητας υλικών και εργασιών σύμφωνα με τις  Ε.ΤΕ.Π. και τα 
συμβατικά τεύχη.».

 Επιστολή απάντηση προς το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Ιεράπετρας Δήμου Ιεράπετρας στις με θέμα ‘’ 
Διευκρινίσεις σχετικά με το ύψος της αποζημίωσης’’ που αφορούσε στην αποζημίωση του  εκπροσώπου του 
ΤΕΕ/ΤΑΚ, ο οποίος μετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής του άρθρου 221 του Ν.4412/16. Η επιστολή 
κατέληγε: «Σας γνωρίζουμε, σε συνέχεια του (γ) σχετικού ερωτήματος σας, ότι έως την αναπροσαρμογή των 
(α), (β) σχετικών νομοθετικών διατάξεων για την εναρμόνισή τους  με το ισχύων θεσμικό  πλαίσιο, η 
αποζημίωση του εκπροσώπου μας, ο οποίος μετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής του άρθρου 221 του 
Ν.4412/16, κατά πάγια τακτική των φορέων έως σήμερα, πραγματοποιείται βάση αυτών». (α.π. οικ. 
1716/20-08-2018).

 Επιστολή προς Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών  - Δ/ση 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου με θέμα «Συμμετοχή εκπροσώπου ΤΕΕ σε επιτροπή διαγωνισμού». Η 
επιστολή αναφέρει: Σας γνωρίζουμε, σε συνέχεια του (β) εγγράφου σας,  που αφορά την τροποποίηση όρων της 
διακήρυξης διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης « Σύνταξη Φακέλων Μελετών Π.Ε.Λ.», ότι όπως σας επισημάνθηκε και 
στο (α) σχετικό έγγραφο μας,  δεν προκηρύσσονται συμβάσεις GIS αυτοτελώς αλλά η χρήση των Γεωγραφικών 
Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) εμπεριέχεται σε άλλες μελέτες και δεν αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία μελετών 
δημοσίων έργων. Ως εκ τούτου η προϋπόθεση (και μάλιστα με ποινή αποκλεισμού)  που αφορά την αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην υλοποίηση συμβάσεων με χρήση GIS «οι οποίες θα καλύπτουν χρονικά τουλάχιστον μια δεκαετία και εκ 
των οποίων τουλάχιστον πέντε (5) μελέτες πρέπει να αφορούν το Δημόσιο Τομέα – ΟΤΑ»  θεωρείται καταχρηστική και 
παρακαλούμε όπως αφαιρεθεί.(α.π.1704/21-08-2018)

 Νέα επιστολή προς Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών  - Δ/ση 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου με θέμα «Συμμετοχή εκπροσώπου ΤΕΕ σε επιτροπή διαγωνισμού». Η νέα 
επιστολή αναφέρει: ‘όπως σας επισημάνθηκε και στο (α) σχετικό έγγραφο μας,  δεν προκηρύσσονται 
συμβάσεις GIS αυτοτελώς αλλά η χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) εμπεριέχεται σε 
άλλες μελέτες και δεν αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία μελετών δημοσίων έργων. Ως εκ τούτου η 
προϋπόθεση (και μάλιστα με ποινή αποκλεισμού)  που αφορά την αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση 
συμβάσεων με χρήση GIS «οι οποίες θα καλύπτουν χρονικά τουλάχιστον μια δεκαετία και εκ των οποίων 
τουλάχιστον πέντε (5) μελέτες πρέπει να αφορούν το Δημόσιο Τομέα – ΟΤΑ»  θεωρείται καταχρηστική. 
Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε όπως αφαιρεθεί η συγκεκριμένη προϋπόθεση  (από την παράγραφο 
22.2.3. το εδάφιο «Για την περίπτωση του άρθρου 19.3.β, ….» έως το τέλος της παραγράφου) από τη 
διακήρυξη καθότι δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό’. (α.π. 1780/3-9-2018)

 Επιστολή προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με θέμα:  «Εφαρμογή της με αρ. οικ. 140055/2017 ΚΥΑ των 
Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Υποδομών & Μεταφορών, περί υδατορεμάτων». Η επιστολή 
καταλήγει ως εξής: ‘’Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στο άρθρο 7 παρ. 4 της (2) σχετικής το οποίο αναφέρει : 
«Σε περίπτωση αμφιβολίας περί του χαρακτήρα τμήματος του υδρογραφικού δικτύου ως υδατορέματος, 
καθώς και για τα χαρακτηριστικά αυτού, αποφαίνεται σχετικώς η αρμόδια Δ/νση Υδάτων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.». Όπως μας ενημερώνουν συνάδελφοι μας μηχανικοί, δεν εφαρμόζεται από τη 
Δ/νση Υδάτων η παραπάνω διάταξη. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για την εφαρμογή 
της’’(α.π.οικ.1868/17-9-2018).

 Επιστολή προς Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη με θέμα «Αίτημα για παράταση της 
προθεσμίας ανάρτησης δικαιολογητικών και σχεδίων του ν.4178/2013». Η επιστολή αναφέρει: «Η Δ.Ε. του 
ΤΕΕ/ΤΑΚ με ομόφωνη απόφαση κατά τη συνεδρίασή της στις 24-09-2018 αποφάσισε να αποστείλει τη με αρ. 
πρωτ. οικ. 1927/25-09-2018 επιστολή προκειμένου να αιτηθεί την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας 
υπαγωγής στον Ν.4495/2017 με έκπτωση 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου καθώς και της προθεσμίας 
ανάρτησης δικαιολογητικών και σχεδίων του ν. 4178/2013.».

 Επιστολή προς Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη με θέμα «Αίτημα για παράταση της 
καταληκτικής ημερομηνίας υπαγωγής στο ν.4495/2017 με έκπτωση 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου, 
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καθώς και της προθεσμίας ανάρτησης δικαιολογητικών και σχεδίων του ν.4178/2013». (α.π. 1997/3-10-
2018)

 Ακολούθησε νέα επιστολή προς Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη με θέμα «Αίτημα 
για παράταση της προθεσμίας ανάρτησης δικαιολογητικών και σχεδίων του ν.4178/2013». (α.π. 2184/26-
10-2018)

 Επιστολή προς τον Πρόεδρο  Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων κ. Κωνσταντίνο Μακέδο και 
κοινοποίηση αυτής στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και  Θρησκευμάτων κ. Κώστα Φωτάκη με 
θέμα το «Αίτημα για επίσπευση της δημιουργίας μηχανισμού έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών από το 
ΤΜΕΔΕ για Έργα Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ (2014 – 2020)». Η επιστολή αναφέρει: «Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ με 
ομόφωνη απόφαση κατά τη συνεδρίασή της στις 24-09-2018 αποφάσισε να σας αποστείλει την παρούσα 
επιστολή προκειμένου να αιτηθεί την επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών από το 
ΤΜΕΔΕ για Έργα Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ (2014 – 2020), έτσι ώστε να είναι σε θέση τα μέλη μας να 
λάβουν εγγυητικές επιστολές…».(α.π. οικ. 2113/16-10-2018)

 Επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών κ.Ευκλείδη Τσακαλώτο και την Υπουργό Πολιτισμού κα.Μυρσίνη 
Ζορμπά με θέμα την Παραχώρηση αρχαιολογικών κλπ χώρων στο Υπερταμείο. Η επιστολή καταλήγει: 
‘’Θεωρούμε βέβαια ότι …"η διαδικασία επαλήθευσης της λίστας των ακινήτων που περνούν στο Υπερταμείο 
προκειμένου να κανονικοποιηθεί και να διασφαλιστεί από το πρώτο μέχρι το τελευταίο ακίνητο πολιτιστικής 
κληρονομιάς και ότι εξαιρούνται…", η οποία διαδικασία, σύμφωνα με την υπουργό Πολιτισμού Μυρσίνη 
Ζορμπά, βρίσκεται σε εξέλιξη, έπρεπε να έχει προηγηθεί και να είναι εξ αρχής σαφές και αδιαμφισβήτητο τι 
παραχωρείται και τι όχι. Στην προκειμένη περίπτωση παραμένουμε σε συνεχή εγρήγορση εν αναμονή 
υλοποίησης των διαβεβαιώσεων. Θεωρούμε σαφές, βασικό και αδιαπραγμάτευτο το ότι Αρχαιολογικοί 
χώροι και μνημεία, μουσεία, ιστορικοί τόποι κλπ, ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα του Δημοσίου και 
δεν μπορούν να παραχωρούνται , ούτε καν να τίθενται σε καθεστώς συναλλαγής και πρέπει να εξαιρεθούν 
από τη λίστα του υπερταμείου’’.(α.π. οικ. 1928/25-9-2018).

 Επιστολή προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας Δήμου Ιεράπετρας με θέμα ‘’Παρατηρήσεις στη 
Διακήρυξη για τη Μελέτη με τίτλο «Σύνταξη φακέλου για την εξομοίωση ζωνών λιμένα Δ. Ιεράπετρας»’’. Η 
επιστολή καταλήγει ως εξής: ‘’Σας κάνουμε γνωστό πως κατόπιν καταγγελιών συναδέλφων ως προς τα 
κριτήρια επιλογής αναδόχου (Άρθρο 14) και συγκεκριμένα αναφορικά με τον όρο: «Να έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς τουλάχιστον τρεις (3) μελέτες Εξομοίωσης Χερσαίας Ζώνης σε Λιμένες ή Αλιευτικά Καταφύγια σε 
φορείς του Δημοσίου (Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία ή Οργανισμούς Λιμένων) της Κρήτης κατά την τελευταία 
τριετία (2015-2017)», η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ θεωρεί ότι ο άνω όρος είναι καταχρηστικός  και προτείνουμε την 
αφαίρεση της παραπάνω προϋπόθεσης’’(α.π. οικ. 2091/12-10-2018).

 Απόσυρση εκπροσώπων ΤΕΕ για τη μελέτη με τίτλο «Σύνταξη φακέλου για την εξομοίωση ζωνών λιμένα Δ. 
Ιεράπετρας» (α.π. 2098/12-10-2018) κατόπιν μη ενσωμάτωσης των ως άνω περιγραφόμενων 
παρατηρήσεων του ΤΕΕ/ΤΑΚ(α.π. οικ. 2091/12-10-2018) που αφορούσαν σε εισαγωγή καταχρηστικής 
προϋπόθεσης ως προς τα κριτήρια επιλογής αναδόχου του έργου. 

 Επιστολή προς Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα «Αίτημα για  την οργάνωση ανοιχτής 
Συζήτησης-Ημερίδας σχετικά με τη “Λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ)”» 
(α.π. οικ. 2118/16-10-2018).

 Επιστολή προς ΤΜΕΔΕ με θέμα «Αίτημα για επίσπευση της δημιουργίας μηχανισμού έκδοσης Εγγυητικών 
Επιστολών από το ΤΜΕΔΕ για Έργα Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ (2014-2020».  (α.π. οικ. 2113/16-10-2018)

 Επιστολή προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και προς το Δήμο Αγίου Νικολάου με θέμα «ΣΧΟΟΑΠ Αγίου 
Νικολάου». Η επιστολή καταλήγει: «η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ αποφάσισε να σας αποστείλει την παρούσα 
επιστολή στην οποία θα αποτυπώνονται οι παρακάτω απόψεις της : 1. Το εν λόγω ρέμα (όπως αυτό 
περιγράφεται στα παραπάνω έγγραφα) θα πρέπει να παραμείνει χαρακτηρισμένο ως ρέμα ανεξάρτητα από 
οποιαδήποτε χαρακτηριστικά του. 2. Να γίνει δεκτή η σημειακή διόρθωση της παραγράφου 3.2.1.3. του 
άρθρου 3 του ΦΕΚ 460/1-11-2010  δηλ. να μην υπάρχει ο όρος ‘’Υπόγειοι χώροι επιτρέπονται με μέγιστο 
ποσοστό το 50% της πραγματοποιούμενης κάλυψης και σε θέση υποχρεωτικής απόστασης Δ από τη 
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πρόσοψη του κτιρίου, έτσι ώστε σε κανένα σημείο όψης ή τμήματος όψης κτιρίου να μην εμφανίζονται 
περισσότεροι από δύο όροφοι’’».(α.π. 1749/31-10-2018)

 Επιστολή προς Πρόεδρο Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων κ. Κων/νο Μακέδο με θέμα 
«Αύξηση του ποσού της προμήθειας των εγγυητικών επιστολών στο ΤΜΕΔΕ». Η επιστολή εκφράζει την 
ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ να διαμαρτυρηθεί για την αύξηση του ποσού της προμήθειας των 
εγγυητικών επιστολών ΤΜΕΔΕ αλλά και να θέσει ζητήματα που αφορούν την εγγυοδοσία. (α.π. οικ.2244/6-
11-2018.)

 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 
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 
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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 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 
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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).κ

 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 
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).

https://portheraklion.gr/images/19PROC004435836.pdf
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 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».
 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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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.».
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 
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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 
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 
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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)

 Επιστολή προς το Δήμαρχο Ηρακλείου και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου 
Ηρακλείου με θέμα : «Κόλπος του Δερματά στο Ηράκλειο». Η επιστολή αναφέρει: «  Κύριε Δήμαρχε, Κύριε 
Αντιδήμαρχε, Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ κατά την τακτική της συνεδρίαση στις 13-06-2019 συζήτησε το θέμα του κόλπου του Δερματά. Στη 
συζήτηση αυτή είχαν κληθεί και έλαβαν μέρος, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου, ο Δ/ντης 
Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου, εκπρόσωποι του περιβαλλοντικού συλλόγου της Αγίας Τριάδας καθώς και 
κάτοικοι της περιοχής και εκλεγμένοι εκπρόσωποι του δημοτικού διαμερίσματος. Για την περιοχή του κόλπου Δερματά έχει 
χωροθετηθεί Τουριστικός Λιμένας με την ΚΥΑ 8312.5/8/19-4-2007 (ΦΕΚ Β' 787/18-5-2007) κατά τις διατάξεις άρθρου 30 του 
Ν.2160/1993 η οποία έχει αρθεί αυτοδίκαια κατά τα αναφερόμενα στο σώμα αυτής την 18-05-2014, χωρίς όμως να έχει εκδοθεί 
αρμοδίως σχετική ΚΥΑ περί ανάκλησης της χωροθέτησης. Επομένως μέχρι να ανακληθεί η χωροθέτηση, την αρμοδιότητα 
διαχείρισης της περιοχής του κόλπου Δερματά έχει η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού. Για την εκτέλεση οιωνδήποτε 
εργασιών σε περιοχές αιγιαλού, παραλίας ή θαλάσσιου χώρου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.2971/2001 (αιγιαλός παραλία 
και άλλες διατάξεις) ή οι διατάξεις του Ν.2160/1993 (Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις), αναλόγως του φορέα που 
έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης του χώρου αυτού. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την εκτέλεση των εργασιών είναι 
απαραίτητη η σχετική αδειοδότηση δηλ. η έκδοση από τον αρμόδιο φορέα "απόφασης έγκρισης εκτέλεσης των εργασιών", στην 
οποία επιβάλλεται να περιλαμβάνονται προϋποθέσεις και περιορισμοί που ενδεχομένως έχουν διατυπωθεί από τους 
γνωμοδοτούντες συναρμόδιους φορείς. Για την περιοχή του κόλπου του Δερματά εγκρίθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες τεχνικός 
φάκελος και εκδόθηκε απόφαση εξαίρεσης από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την  εκτέλεση εργασιών κατά τις 
διατάξεις που αφορούν τα έργα επείγοντος χαρακτήρα, δηλ. της παραγρ. 2.β του άρθρου 1 του Ν.4014/2011, όπως αυτές 
εξειδικεύονται με την με αριθμ.πρωτ.οικ.203913/19-12-2012 εγκύκλιο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, με σκοπό την ανακοπή του φαινομένου της 
διάβρωσης από τον κυματισμό και την αποτροπή του κινδύνου κατάπτωσης του παραλιακού δρόμου στο σημείο αυτό. Στη 
συνέχεια, εγκρίθηκε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες τροποποιητική μελέτη με σκοπό τη βελτίωση των μέτρων αντιδιαβρωτικής 
προστασίας. Η εκτέλεση του αντιδιαβρωτικού έργου καθυστέρησε με αποτέλεσμα να παρέλθει το ανώτατο χρονικό προβλεπόμενο 
από τον Ν.4014/2011 χρονικό όριο των δύο (2) ετών, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και εξ' αιτίας αυτού κατέστη 
ανέφικτη η έκδοση σχετικής απόφασης  παράτασης της εκτέλεσης των εργασιών. Μετά από έγγραφες καταγγελίες πολιτών, η 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης εξέδωσε σήμα διακοπής εργασιών. Στην παρούσα φάση δεν γνωρίζουμε εάν υπάρχει άδεια 
εκτέλεσης εργασιών και εάν εκτελούνται εργασίες προς άρση της επικινδυνότητας του έργου. Η Δ.Ε. αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
να σας αποστείλει την παρούσα επιστολή εκφράζοντας την ανησυχία της για το βόρειο παράκτιο μέτωπο της πόλης επισημαίνοντας 
ότι : 1. Θα πρέπει να γίνουν όλες οι νόμιμες ενέργειες για τη συνέχιση των εργασιών προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητα του 
έργου. 2.Να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τον αποχαρακτηρισμό της περιοχής ως τουριστικός λιμένας. 3. Να 
υλοποιηθεί η αρχιτεκτονική μελέτη που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή η οποία  έχει ως αφετηρία παλαιότερο αρχιτεκτονικό 

διαγωνισμό, αφού εκπονηθούν οι απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες.» (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 1364/22-07-2019) 

 Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χατζηδάκη Κωστή με Κοινοποίηση στον 
Πρόεδρο ΤΕΕ κ. Γεώργιο Στασινό αλλά και στους Βουλευτές Ανατολικής Κρήτης με θέμα : «Διαμαρτυρία για 
το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ που ορίζει μείωση της προθεσμίας διόρθωσης εγγραφών στο Κτηματολογικό 
Γραφείο Ηρακλείου.» Η επιστολή αναφέρει: «Κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ θα θέλαμε να 
σας εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας σχετικά με την διάταξη που περιέχεται στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση κι άλλα επείγοντα ζητήματα» που εισάγεται προς 
ψήφιση  στη Βουλή και αφορά στη μείωση του χρόνου εντός του οποίου μπορούν να γίνουν διορθώσεις των 
ανακριβών πρώτων εγγραφών σε κάθε κτηματογραφημένη περιοχή της χώρας. Η ρύθμιση αυτή προβλέπει θέσπιση 
μιας μοναδικής προθεσμίας για όλη τη χώρα, την 31η Δεκεμβρίου 2020, ανεξάρτητα με το χρόνο έναρξης λειτουργίας 
του Κτηματολογίου  κάθε περιοχής και των ιδιαίτερων προβλημάτων που μπορεί να υπάρχουν. Για τα ακίνητα που 
υπάγονται στο Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου  η ισχύουσα αυτή τη στιγμή προθεσμία είναι η 31η Δεκεμβρίου 
2026. Η μείωση της προθεσμίας  -κατά 6 μάλιστα χρόνια(!)- θα είναι καταστροφική ειδικά για το Ηράκλειο όπου 
υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμείς υποθέσεις και ανακρίβειες στις αρχικές εγγραφές. Το χρονικό διάστημα είναι πάρα 
πολύ μικρό και οι διαδικασίες χρονοβόρες, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που απαιτούνται δικαστικές αποφάσεις ή 
συναινέσεις με όμορους ιδιοκτήτες. Ας μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε και σε περίοδο υποβολής δηλώσεων για πολλές 
περιοχές που βρίσκονται υπό κτηματογράφηση κάτι που επιφέρει  επιπλέον επιβάρυνση σε πολίτες και επαγγελματίες. 
Με τη λήξη της προθεσμίας (31-12-2020) οι αρχικές εγγραφές καθίστανται οριστικές και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα 
για όσους δεν προλάβουν να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις,  είτε τα ακίνητά τους να περιέλθουν στην ιδιοκτησία 
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του Δημοσίου (ως ιδιοκτησίες αγνώστου ιδιοκτήτη) είτε να κατοχυρωθούν ως τμήματα γειτονικών ιδιοκτησιών. Για 
τους λόγους αυτούς, έστω και την ύστατη ώρα, καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει την επίμαχη διάταξη.» (α.π. 
ΤΕΕ/ΤΑΚ 1442/08-08-2019).

 Επιστολή προς το Δήμο Γόρτυνας με Θέμα: «Εκτίμηση καταλληλόλητας των σχολικών κτιρίων 
Δημοτικού – Νηπιαγωγείου Γέργερης και Γυμνασίου – Λυκείου Αγίας Βαρβάρας.» (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 1448/09-08-
2019).

 Επιστολή προς το Περιφερειακό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Νικολάου με θέμα : « Απόψεις 
για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)για τη Μαρίνα Elounda Hillsστα πλαίσια του Ειδικού 
Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) του Επενδυτικού Σχεδίου 
«ΕLOUNDAHILLS» της εταιρείας MIRUMHELLASA.E., στην περιοχή «Πλευρά» του Δήμου Αγίου Νικολάου 
στην Π.Ε. Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης.» Η επιστολή αναφέρει: «Την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 συζητήθηκε στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο η  επένδυση της εταιρείας MIRUM HELLAS A.E., στα «Πλευρά» του Δήμου Αγίου Νικολάου. Συγκεκριμένα συζητήθηκε η 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ), «ELOUNDA 
HILLS» με φορέα την εταιρεία MIRUM HELLAS A.E. Στα πλαίσια της παραπάνω διαβούλευσης, η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ , είχε καταθέσει απόψεις που 
επιγραμματικά ήταν: Η αλλαγή των πολεοδομικών διατάξεων της συγκριμένης έκτασης. Η απουσία χωροταξίας στο σύνολο της έκτασης. Η έλλειψη 
σεβασμού στα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της έκτασης. Ο Δημόσιος Χώρος και η ελεύθερη χρήση του από τους δημότες του Δήμου 
Αγίου Νικολάου αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Τις επόμενες μέρες συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγ. Νικολάου και στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά στην «Μαρίνα Elounda Hills» στην περιοχή Πλευρά της 
Ελούντας και συγκεκριμένα εξετάζει την κατασκευή των λιμενικών και χερσαίων υποδομών του τουριστικού λιμένα καθώς και την εν συνεχεία 
λειτουργία του. Στα πλαίσια της παραπάνω διαβούλευσης, η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ , αποφάσισε να καταθέσει τις απόψεις της για την παραπάνω ΜΠΕ. Η 
Μαρίνα Elounda Hills προτείνεται να αναπτυχθεί στη ζώνη αιγιαλού και παραλίας και στον παρακείμενο θαλάσσιο χώρο, προ ακινήτου ιδιοκτησίας 
της MIRUM HELLAS A.E. Συνιστά τμήμα του συνολικού επενδυτικού σχεδίου «EloundaHills», δυναμικότητας 202 θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη 
αναψυχής διαφόρων κατηγοριών, έως και 15m μήκος, καθώς και εποχιακό ελλιμενισμό σε μεγαλύτερα σκάφη αναψυχής έως και 70m μήκος. Θα 
κατασκευαστούν οι εξής θαλάσσιες εγκαταστάσεις: δύο λιμενολεκάνες καθώς και παραλιακά μέτωπα πρόσδεσης, δύο προβλήτες και μία λιμενική 
εγκατάσταση πρόσδεσης και εξυπηρέτησης super- και mega-yachts που προσφέρουν εποχιακό ελλιμενισμό. Η θαλάσσια ζώνη της μαρίνας έχει 
επιφάνεια 123.183 m2. Η συνολική επιφάνεια της χερσαίας ζώνης είναι 43.316 m2. Η υφιστάμενη χερσαία έκταση (αιγιαλός) είναι 28.540 m2, ενώ 
ακόμα 14,7 στρέμματα περίπου θα αποκτηθούν με επιχώσεις. Επίσης για την έδραση των λιμενικών έργων (κυματοθραύστης, μώλοι, προβλήτες επί 
πασσάλων) θα απαιτηθεί κατάληψη περίπου 17,5 στρέμματα θαλασσίου πυθμένα. Στο ρυμοτομικό σχέδιο της χερσαίας ζώνης της μαρίνας ορίζονται 
3 οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) Ο.Τ. 1 Ε = 9.041,00 τ.μ. με δόμηση Ε =5.550,00 τ.μ., Ο.Τ. 2 Ε = 6.252,00 με δόμηση Ε = 1.250,00 τ.μ. και Ο.Τ. 3 Ε = 
8.391,00 τ.μ. με δόμηση Ε = 1.200,00 τ.μ. Το μέγιστο ύψος θα είναι 13,50 μ. Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στο σύνολο της χερσαίας ζώνης 
ανέρχεται σε 8.100 m2. Η δόμηση περιλαμβάνει κτίριο διοίκησης, πύργο ελέγχου, αποθηκευτικούς χώρους και χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων, χώρους 
υγιεινής,εστιατόρια, αναψυκτήρια, χώρους αναψυχής, ξενοδοχείο και minimarket, κατάστημα ναυτιλιακών ειδών και άλλα εμπορικά καταστήματα. 
Η χερσαία ζώνη της μαρίνας περιλαμβάνει ακόμη δρόμους κυκλοφορίας πεζών και ελαφρών οχημάτων (buggycars), στέγαστρα, διαμορφωμένες 
υπαίθριες εγκαταστάσεις, πισίνες, χώρους στάθμευσης και χώρους πρασίνου. Για την κατασκευή των λιμενικών έργων θα απαιτηθούν περίπου 
172.000 m3φυσικών ογκολίθων και λιθορριπών και υλικών βάσης-υπόβασης για την κατασκευή της οδού πρόσβασης.  Επίσης, θα απαιτηθούν 
περίπου 19.000 m3υλικά επιχώσεων (ύφαλων και έξαλων) για τη διαμόρφωση της χερσαίας ζώνης. Τέλος, θα απαιτηθούν 4.000m3άμμου λατομείου 
κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης για τη διαμόρφωση των παραλιακών διαμορφώσεων της Λιμενικής εγκατάστασης πρόσδεσης και της 
Λιμενολεκάνης 2. Ο κατά προσέγγιση προϋπολογισμός κατασκευής των έργων της Μαρίνας Elounda Hills (συμπεριλαμβανομένων λιμενικών έργων, 
έργων χερσαίας ζώνης και Η/Μ εγκαταστάσεων και δικτύων) ανέρχεται σε 18.000.000 ευρώ. Ως ΤΕΕ/ΤΑΚ και όντας υπερ των επενδύσεων που 
συνάδουν με το αναπτυξιακό πρότυπο της Κρήτης υλοποιούμενες όμως με πλήρεις μελέτες και με σεβασμό στο περιβάλλον,  αφού μελετήσαμε το 
φάκελο της ΜΠΕ διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν βασικές ελλείψεις στο φάκελο της ΜΠΕ καθώς και στοιχεία που δεν συνάδουν με τα χαρακτηριστικά 
της ευρύτερης περιοχής του Κόλπου του Μεραμπέλου και του Δήμου Αγίου Νικολάου και θεωρούμε ότι θα τροποποιήσουν προς το αρνητικό τα 
χαρακτηριστικά της περιοχής με κίνδυνο να οδηγήσουν σε μη αναστρέψιμα αρνητικά αποτελέσματα. Τα κυριότερα από τα στοιχεία αυτά είναι τα 
παρακάτω:
1. Δεν υπάρχει ακτομηχανική μελέτη. Σύμφωνα με την παρ. 5 και 6 του παραρτήματος 4.3: Ομάδα 3η "Λιμενικά Έργα'' της Υ.Α. με αριθμ. 
οικ.:170225/20-01-14 (ΦΕΚ 135/Β΄/27-01-2014) “ Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 
δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως 
ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας ”.
Η έλλειψη ακτομηχανικής μελέτης καθιστά αδύνατη την εκτίμηση των επιπτώσεων στο παράκτιο μέτωπο.
2.Το επίπεδο της μελέτης απέχει πολύ από το να είναι Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων , ούτε καν επίπεδο Προμελέτης αποτελεί σε όλα τα 
επίπεδα. Στην περιγραφή των έργων, σε επίπεδο κειμένου αλλά και σχεδίων, στην εκτίμηση των επιπτώσεων , στην παράθεση σε ίδιο επίπεδο 
εναλλακτικών προτάσεων αλλά και στην ουσιαστική περιβαλλοντική αξιολόγησή τους. 
3.Η πολεοδόμηση της χερσαίας ζώνης. Με ποιές αποφάσεις έχουν οριστεί τα οικοδομικά τετράγωνα και πώς ορίστηκε η δόμηση;
4.Η έλλειψη σεβασμού στα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Θεωρούμε ότι με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις θα δομηθεί 
υπέρμετρα η συνολική έκταση αλλοιώνοντας τελείως τα χαρακτηριστικά της και ανατρέποντας προς το χειρότερο τη μέχρι τώρα ανάπτυξη των 
μεγάλων τουριστικών μονάδων της περιοχής με χαμηλά κτίρια ενταγμένα στο φυσικό ανάγλυφο και περιβάλλον. Θυμίζουμε ότι αντίστοιχες λογικές 
έχουν αναπτυχθεί και αποτύχει παταγωδώς στο παράκτιο μέτωπο της Ισπανίας και σίγουρα δεν θέλουμε κάτι τέτοιο να συμβεί στην περιοχή μας.
Ιδιαίτερα θυμίζουμε και το κείμενο του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κρήτης (που το επικαλείται η ίδια η Μελέτη) όπου 
στην σελίδα 2605 αυτού ως εφαρμογή των απαιτήσεων της Σύμβασης για το Τοπίο αναφέρει τον Κόλπο του Μεραμπέλου και την ευρύτερη 
περιβάλλουσα περιοχή ως «τοπία ιδιαίτερης σημασίας» εντός του ενιαίου δικτύου των «περιοχών με φέρουσα ικανότητα φυσικού και πολιτιστικού 
κεφαλαίου», που σημαίνει ότι επιβάλλεται να διατηρήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει αυτά να ανατραπούν.
5.Η κατασκευή γίνεται υποθαλάσσια επί 3 στρεμμάτων ποσειδονιών.
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Συνοψίζοντας , καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγ. Νικολάου αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο να δεχτούν τα σημεία που θέτουμε 
και να τα συμπεριλάβουν στις γνωμοδοτήσεις τους  προς την αρμόδια Υπηρεσίακαι συνεπώς να καλέσουν την ιδιοκτήτρια εταιρεία να τα 

επανεξετάσει ουσιαστικά , να επανέλθει με τα στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου να συζητηθεί ουσιαστικά θέμα.» (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 1471/21-
08-19)

 Επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης με θέμα : «Αίτημα ενημέρωσης ΤΕΕ/ΤΑΚ σχετικά με τα θέματα 
που συζητούνται στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος» (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 1458/19-08-19).

 Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χατζηδάκη Κωστή με Κοινοποίηση στον 
Πρόεδρο ΤΕΕ κ. Γεώργιο Στασινό αλλά και στους Βουλευτές Ανατολικής Κρήτης με θέμα : «Εξοικονομώ κατ’ 
οίκον ΙΙ – Aίτημα για άμεσα επιπλέον πόρους .» Η επιστολή αναφέρει: «Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ αποφάσισε να σας 
αποστείλει την παρούσα επιστολή ενημερώνοντάς σας ότι: Σήμερα, 25-9-2019 ήταν η ημερομηνία έναρξης για την 
Περιφέρεια Κρήτης του προγράμματος ''Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ.'' Το πρόγραμμα άνοιξε όπως είχε αναγγελθεί στις 
10.00 και τα χρήματα εξαντλήθηκαν λίγο πριν τις 11:00. Μέσα στο χρόνο αυτό, οι συνάδελφοι υπέβαλαν ελάχιστες από 
τις προτάσεις που είχαν προετοιμάσει για λογαριασμό των ενδιαφερόμενων πολιτών μας. Το προηγούμενο διάστημα 
γινόταν αντιληπτό από όλους μας, πως μέρα με τη μέρα η ζήτηση και το ενδιαφέρον ήταν διαρκώς αυξανόμενο. 
Δυστυχώς για πλήθος πολιτών της περιοχής ευθύνης μας δεν κατέστη δυνατό να υποβάλλουν την πρόταση τους, 
παρότι είχε προηγηθεί σωστή και επαρκής προετοιμασία γιατί, λανθασμένα, δε δόθηκε η δυνατότητα να υποβληθούν 
ακόμη μεγαλύτερος αριθμός προτάσεων  ανεξάρτητα αν έχουν δεσμευτεί οι διαθέσιμοι μέχρι εκείνη τη  στιγμή πόροι. 
Επίσης πολλές αιτήσεις παρόλο που υποβλήθηκαν και ήταν πλήρεις δεν κατάφεραν να δεσμεύσουν πόρους ώστε να 
οριστικοποιηθούν. Σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή θεωρώντας ότι η πολιτεία οφείλει να αξιοποιηθεί όλη η 
προετοιμασία και τα αιτήματα που επεξεργάστηκαν οι συνάδελφοί μας  το τελευταίο διάστημα αναζητώντας επιπλέον 
πόρους άμεσα ώστε να μην καλλιεργείται αίσθημα αδικίας ή άνισης μεταχείρισης μεταξύ των πολιτών.» (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 
1858/25-09-2019).

 Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χατζηδάκη Κωστή με Κοινοποίηση στον 
Πρόεδρο ΤΕΕ κ. Γεώργιο Στασινό αλλά και στους Βουλευτές Ανατολικής Κρήτης με θέμα : «Αίτημα για 
παράταση της προθεσμίας περαίωσης των δηλώσεων του Ν. 4178/2013 και υπαγωγής των δηλώσεων του 
Ν.4495/2017.» Η επιστολή αναφέρει: « Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ αποφάσισε ομόφωνα να σας αποστείλει την παρούσα 
επιστολή ζητώντας να εξετάσετε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των δηλώσεων του Ν. 4178/2013, η οποία 
λήγει στις 03-11-2019. Επιπλέον, σας ζητάμε να εξετάσετε την παράταση της προθεσμίας για υπαγωγή αυθαιρέτων 
στις διατάξεις του Ν.4495/2017, η οποία λήγει στις 09-11-2019. Για την απόφασή σας αυτή σας καλούμε να 
συνεκτιμήσετε την ταυτόχρονη υποβολή δηλώσεων για το Εθνικό Κτηματολόγιο σε πολλές περιοχές της χώρας, τα 
προγράμματα όπως το ‘’Εξοικονόμηση κατ' οίκον’’ καθώς επίσης και τις πολλές περιπτώσεις ακινήτων για τα οποία θα 
πρέπει να συνταχθεί συμβολαιογραφική πράξη (θα απαιτείται δηλαδή βεβαίωση μηχανικού σύμφωνα με το Ν.4495/17 
άρθρο 83) αλλά εξαιτίας αυθαιρεσιών που δε θα μπορούν να ρυθμιστούν δε θα είναι δυνατή η σύνταξη οποιασδήποτε 
πράξης επ’αυτών.». (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 1959/11-10-2019).

 Επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως με κοινοποίηση στον Πρόεδρο 
ΤΕΕ κ. Γεώργιο Στασινό αλλά και στους Βουλευτές Ανατολικής Κρήτης με θέμα: « Διαμαρτυρία για το νέο 
σύστημα εξομοίωσης των τίτλων σπουδών των Κολεγίων με αυτούς των Πολυτεχνείων και των 
Πολυτεχνικών Σχολών. Η επιστολή αναφέρει: « κ. Υπουργέ, κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ θα 
θέλαμε να σας εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας σχετικά με τη ρύθμιση που προωθείται από την Κυβέρνηση 
με την οποία προβλέπεται αυτοματοποιημένη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων 
Κολεγίων και των ξένων Πανεπιστημίων. Η διαδικασία που προβλέπεται είναι κατάφωρα άδικη για τους 
Διπλωματούχους Μηχανικούς, επιζήμια για το Δημόσιο συμφέρον και ισοπεδωτική για την Δημόσια 
Παιδεία.  Επιπλέον, η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) 
στο Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) εξομοιώνει το επίπεδο γνώσεων 
και  δεξιοτήτων των Διπλωματούχων των Πολυτεχνείων, με αυτό των αποφοίτων Κολλεγίων, χωρίς την απαραίτητη 
διαβάθμιση Τεχνικής Ευθύνης και ως εκ τούτου εγείρει σημαντικά θέματα αντισυνταγματικότητας αλλά και απαξίωσης 
της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σε συνέχεια των παραπάνω, ως Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ συμφωνούμε και στηρίζουμε το 
Ψήφισμα της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στις 5/10/2019 για το θέμα αυτό και σας  καλούμε να αποσύρετε την 
επίμαχη ρύθμιση.» (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 1967/14-10-2019).

Δ. Κεντρικό ΤΕΕ
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 Συμμετοχή της Προέδρου της Δ.Ε. στη συνάντηση με Προέδρους των Περιφερειακών  Τμημάτων του ΤΕΕ και 
συμμετοχή με παρέμβαση (μεταφέροντας τις ομόφωνες αποφάσεις της Δ.Ε.) στην τακτική συνεδρίαση της 
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα στις 09 &10 Ιουνίου 2018. Κυρίαρχο θέμα 
τόσο στη συνάντηση των Προέδρων όσο και στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας, ήταν ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Λειτουργίας του ΤΕΕ. Παράλληλα έγινε συζήτηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό τόσο 
για το θέμα του οργανισμού όσο και για την επιχορήγηση από το ΤΕΕ αλλά και για την έγκριση που 
απαιτείται για να εκτελέσουμε τις εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου μας. Επίσης έγιναν επαφές με 
στελέχη της Διοίκησης του ΤΕΕ για όλα τα παραπάνω θέματα αλλά και για να έχουμε καλή συνεργασία για 
όλα τα θέματα.

 Συμμετοχή της Προέδρου της Δ.Ε. στη συνάντηση με Προέδρους των Περιφερειακών  Τμημάτων του ΤΕΕ την 
Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018.Κυρίαρχο θέμα ήταν ο Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του ΤΕΕ αλλά και άλλα 
θέματα. 

 Συμμετοχή σε εκδήλωση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ με θέμα «Συζήτηση για το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ» 
στην Αθήνα στις 16/7/2018. Στην εκδήλωση συμμετείχε η πρόεδρος της Δ.Ε. Ειρήνη Βρέντζου.

 Επιστολή στο ΤΕΕ με θέμα «Σύνταξη Καταλόγου Υπόχρεων ΔΠΚ 2018 (χρήση 2017)» , η οποία καταλήγει: 
‘Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προκειμένου να αποσαφηνιστεί και να αποφασιστεί οριστικά η 
θέση του ΤΕΕ για το αν και ποια Όργανα Διοίκησης ή μεμονωμένα πρόσωπα σε κεντρικό και περιφερειακό 
επίπεδο είναι υπόχρεα Δήλωσης Πόθεν Έσχες (υποχρέωση – διοικητική πράξη για την οποία διατηρούμε 
σοβαρές επιφυλάξεις) καθώς και για την σύνταξη και υποβολή του σχετικού καταλόγου στο πληροφορικό 
σύστημα της Αρχής’.(α.π. οικ.1622/25-7-2018)

 Ερώτημα προς το ΤΕΕ – Δ/ση Επαγγελματικής Δραστηριότητας, Τμήμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης σχετικά 
με τη δυνατότητα υπογραφής πιστοποίησης δομημένης καλωδίωσης (ασθενών ρευμάτων) (α.π. 1269/23-8-
2018).

 Στάλθηκε η με αρ. πρωτ. 2227/09-11-2018 επιστολή προς το Πρόεδρο Τ.Ε.Ε., Μέλη Δ.Ε. Τ.Ε.Ε., Πρόεδρο «Α» 
Τ.Ε.Ε., Περιφερειακά Τμήματα, υπόψη Μελών Δ.Ε. και Προεδρείων «Α», Γενική Δ/ντρια ΤΕΕ και Δ.Σ. 
Συλλόγου Εργαζομένων  ΤΕΕ με θέμα : Θέσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του 
Οργανισμού του ΤΕΕ .Στην επιστολή αναφέρονται: 1. Το με αρ. πρωτ. 668/09-03-2018 έγγραφό μας. 2. Το με 
αρ. πρωτ. 936/27-04-2018 έγγραφό μας. 3. Η Απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος Τμήματος Ανατολικής Κρήτης στην τακτική της συνεδρίαση την 21η Ιουνίου 2018 με θέμα 
‘’Οργανισμός ΤΕΕ’’. 4. Η προσυπογραφή της παραπάνω απόφασης της Αντιπροσωπείας από όλους τους 
εκλεγμένους από το ΤΕΕ/ΤΑΚ στην Κεντρική Αντιπροσωπεία κατά τη συνεδρίαση της Δ.Ε. στις 02-07-2018 
(αρ. απόφ. 220/2018). 5. Η περιγραφή του έργου που επιτελείται από τις Υπηρεσίες των Περιφερειακών 
Τμημάτων του ΤΕΕ. 6. Το από 02-11-2018 ηλεκτρονικό μήνυμα από τη Γραμματεία Προέδρου του ΤΕΕ με το 
οποίο στάλθηκε το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ καθώς και η Α 79/Σ 10/2018 
σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και ζητήθηκαν οι παρατηρήσεις μας έως την Παρασκευή 9 
Νοεμβρίου 2018. (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 2227/02-11-2018). Μεταξύ άλλων αναφέρουμε : «…Όπως έχουμε ήδη 
επισημάνει και στις προηγούμενες επιστολές μας , η αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής των υπηρεσιών 
του ΤΕΕ είναι ένας έμμεσος τρόπος αλλαγής του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ.  ……Είναι προφανές ότι καθετί 
που υποβαθμίζει το ρόλο και το έργο των Περιφερειακών Τμημάτων δεν θα γίνει αποδεκτό από το τμήμα 
μας».

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

 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. 
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 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).

 Πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Προέδρου με το Πρόεδρο του ΤΕΕ κατά την επίσκεψή του στο Ηράκλειο  
την Τετάρτη 26 Ιουνίου, όπου τέθηκαν τα θέματα του τμήματος και η ανάγκη για μια άριστη συνεργασία για 
την επίλυση των θεμάτων των μηχανικών. Την ίδια μέρα ο Πρόεδρος του ΤΕΕ παραβρέθηκε και στη 
συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας.

Ε. Συναντήσεις

 Έγιναν συναντήσεις της Δ.Ε. , του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας αλλά και του Προέδρου της 
Νομαρχιακής με: 

- Τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, τη Δευτέρα 21-05-2018.
- Τη Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Μαρία Κοζυράκη την Τρίτη 22-05-2018.
- Την Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου κ. Πελαγία Πετράκη την Τρίτη 05-06-2018.
- Το Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Βασίλη Λαμπρινό την Τετάρτη 27-06-2018

  Έγινε συνάντηση μελών της Δ.Ε. και μελών της επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την εφαρμογή του ν. 4495/2017 
με τη Δ/ντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου κ. Συθιακάκη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων κατά 
την εφαρμογή του παραπάνω νόμου την Τρίτη 12-06-2018.

  Έγινε συνάντηση της Προέδρου της Δ.Ε. και του Προέδρου της Αντιπροσωπείας με τον Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Ζώρα και τον Αντιπρύτανη Οικονομικών κ. Παναγιώτης Τσακαλίδη με θέμα τη 
συνεργασία των 2 φορέων, την Παρασκευή 15-06-2018.

 Είχαν προηγηθεί θεματικές συναντήσεις της Δ.Ε. , του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας αλλά και του 
Προέδρου της Νομαρχιακής: 

- Θέματα αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κρήτης 
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου . Η συνάντηση έγινε με τον 
Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου κ. Ευριπίδη Κουκιαδάκη,  τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων κ. 
Νίκο Ξυλούρη, την Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου κ. Πελαγία Πετράκη με θέματα ρέματα, 
απαλλοτριώσεις, υποστελέχωση υπηρεσιών κ.α. 
Επίσης έγινε και 2ησυνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Ξυλούρη για ρέματα, απαλλοτριώσεις 
κ.α. σε συνέχεια της προηγούμενης, την  Πέμπτη 3 Μαΐου.

- Μελέτη Παλιάς Πόλης Ηρακλείου
Έγινε συνάντηση με το Δήμαρχο κ. Βασίλη Λαμπρινό με Αντιδημάρχους και με στελέχη του Δήμου 
για θέματα που αφορούν τη Μελέτη Ανάπλασης Παλιάς Πόλης Ηρακλείου, την Τρίτη 13-02-2018. 
Έγινε πρόταση από το Δήμαρχο να συγκροτηθεί ομάδας παρακολούθησης της Μελέτης Παλιάς 
Πόλης με το ΤΕΕ/ΤΑΚ και άλλους φορείς την οποία και αποδεχτήκαμε.

- Επίσης έγινε παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΑΚ για τα οξυμένα προβλήματα στο Κτηματολογικό Γραφείο 
Ηρακλείου και συνάντηση με την Προϊσταμένη κ. Στρατονίκη Κόπακα:
Μετά τη δημοσιοποίηση από την κα Κόπακα των σημαντικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει το 
Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου τα οποία οδηγούν πρακτικά στην πλήρη αναστολή λειτουργίας 
του, η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ μαζί με εκπροσώπους κλαδικών συλλόγων Μηχανικών είχε άμεσα (15-06) 
συνάντηση με την Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου προκειμένου να αναληφθούν 
πρωτοβουλίες και δράσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

- Πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση των Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ και του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
Ανατολικής Κρήτης για τη διεύρυνση της συνεργασίας των 2 επιμελητηρίων, Τρίτη 20 Ιουνίου 2018. 
Στη συνεδρίαση παρευρέθη και ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας. 
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 Στις 23-07-2018 έγινε συνάντηση της Δ.Ε του ΤΕΕ/ΤΑΚ με τον πρόεδρο και στελέχη της ΔΕΥΑΗ μετά από 
αίτημα του ΤΕΕ/ΤΑΚ προκειμένου να ενημερωθεί με αφορμή τα φαινόμενα διακοπής υδροδότησης για 
αρκετές ημέρες περιοχών της πόλης του Ηρακλείου. Εκ μέρους της ΔΕΥΑΗ παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος 
Γιάννης Ρασούλης, ο Γενικός Διευθυντής και Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας Χάρης Παπαματθαιάκης και η 
Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών Κατασκευών Πόπη Τζαβλάκη.  Κατά τη συνάντηση έγινε ενημέρωση για 
την κατάσταση υδροδότησης της πόλης, η οποία χαρακτηρίστηκε οριακή. Επισημάνθηκε το θέμα της 
εξοικονόμησης νερού για όλες τις χρήσεις, και η ανάγκη ευαισθητοποίησης των δημοτών σ αυτή την 
κατεύθυνση. Επίσης έγινε ενημέρωση για τα έργα που είναι σε εξέλιξη και για τα έργα που έχουν 
προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα και αφορούν κυρίως αντικατάσταση επέκταση δικτύων 
ύδρευσης, καθώς και για την εκπόνηση του Διαχειριστικού Σχεδίου Ύδρευσης Δήμου Ηρακλείου. Τέλος 
συζητήθηκαν τα προβλήματα που υπάρχουν και αφορούν αφενός οικονομικά προβλήματα και αφετέρου  
την υποστελέχωση της υπηρεσίας.  

 Στις 07-08-2018 έγινε συνάντηση της Δ.Ε του ΤΕΕ/ΤΑΚ με τον πρόεδρο και στελέχη του ΕΣΔΑΚ. Από την 
πλευρά του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. συμμετείχαν ο Πρόεδρος Χάρης Μαμουλάκης και ο Αντιπρόεδρος Παντελής 
Μουρτζανός. Συζητήθηκαν αναπτυξιακά θέματα των μεγάλων υποδομών διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων, διάφορα επικουρικά και μη έργα προς τις μεγάλες μονάδες, τρόποι ανάπτυξης μεθόδων 
διαλογής στην πηγή και ανάπτυξης μεθόδων κυκλικής οικονομίας, κ.α. Έγινε επίσης συνάντηση με τους 
μηχανικούς – στελέχη του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. για θέματα της διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς και για 
ευρύτερα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως είναι το ασφαλιστικό, η στελέχωση, κ.α.(7/8/2018)

 Συνάντηση με τον κ. Ιγνατιάδη και τον κ. Αξιλθιώτη  (Παγκόσμια Τράπεζα) στις 19/10/2018. 
 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 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.

 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 
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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 
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.

 Συνάντηση με υποψήφιους βουλευτές στα πλαίσια των Εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019. 
Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με όλους όσους το ζήτησαν: Με το Χάρη Μαμουλάκη τη Δευτέρα 1 
Ιουλίου  2019, στις 14.00 μ.μ. και με πρόσκληση και στα μέλη της Αντιπροσωπείας που το επιθυμούν να 
παραβρεθούν. στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ

ΣΤ. Μόνιμες Επιτροπές
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 Με ομόφωνη απόφαση κατά τη συνεδρίαση της Δ.Ε στις 07.02.2018 έγινε η Συγκρότηση των Μόνιμων 
Επιτροπών για την τριετία 2017-20.Τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 έγινε η Πρώτη Κοινή Συνάντηση των 
Μόνιμων Επιτροπών παρουσία της Δ.Ε. και του προεδρείου της Αντιπροσωπείας. Με απόφαση της Δ.Ε. η 
Μ.Ε. 2παραμένει ανοικτή για όποιον συνάδελφο εκδηλώσει ενδιαφέρον.

 Κατά τη συνεδρίαση της Δ.Ε. 14-06-2018: 

- Προσκλήθηκαν οι Επιμελητές και τα μέλη των Μ.Ε. προκειμένου να συζητηθεί το πλαίσιο λειτουργίας  
των Μ.Ε. όπως αυτό καθορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ και να συμβάλει η Δ.Ε. στη 
λειτουργία αυτή.

- Ορίστηκαν οι υπεύθυνοι από τη Δ.Ε.:
ΜΕ 1: Μόνιμη Επιτροπή Προβολής & Δημοσίων Σχέσεων: Μιχαήλ Βασιλείου, μέλος Δ.Ε.
ΜΕ 2: Μόνιμη Επιτροπή   Επαγγελματικών Θεμάτων & Ασφαλιστικού: Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος 
Δ.Ε.
ΜΕ 3: Μόνιμη Επιτροπή Μελετών & Έργων Δημοσίου: Δημήτριος Ρομπογιαννάκης, Γεν. Γραμματέας 
Δ.Ε.
ΜΕ 4: Μόνιμη Επιτροπή Ιδιωτικών Έργων & Κατασκευών, Ασφάλειας & Υγείας στην 
Εργασία/Πολιτικής Προστασίας: Ιωάννης Αναγνώστου, Αντιπρόεδρος Δ.Ε.
ΜΕ 5: Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξικού - Πολεοδομικού Σχεδιασμού  :  Κοκκινίδου Ευαγγελία 
(Εύα),μέλος Δ.Ε.
ΜΕ 6: Μόνιμη Επιτροπή Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Έργων & Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού: 
Κωνσταντίνος Μπάκιντας, μέλος Δ.Ε.
ΜΕ 7: Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικής Δημόσιου Χώρου και Πολιτισμού: Κοκκινίδου Ευαγγελία 
(Εύα), μέλος Δ.Ε.

       ΜΕ 8 : Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος ,Βιομηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας & Νέων Τεχνολογιών: 
Ειρήνη Βρέντζου
ΜΕ 9: Μόνιμη Επιτροπή Εθνικού – Δασικού Κτηματολογίου & Διαχείρισης Χωρικών Δεδομένων: 
Παναγιώτης Κωνσταντακόπουλος, μέλος Δ.Ε.
ΜΕ 10: Μόνιμη Επιτροπή για θέματα Νομού Λασιθίου: Γεώργιος Αγαπάκης, μέλος Δ.Ε.

 Επιστολή της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ κατόπιν ομόφωνης απόφασης κατά τη συνεδρίασή της στις 14.06.2018, προς 
τα μέλη των Μόνιμων Επιτροπών (ΜΕ) προκειμένου να ενημερώσει για την τελική σύνθεσή τους, τους 
υπεύθυνους από τη Δ.Ε. αλλά και για θέματα λειτουργίας (α.π.1699/9-8-2018).

 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''. 
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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.

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 .

4. Στη συνεδρίαση της ΔΕ στις 18 07 αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνει μια προσπάθεια να υποβάλλουμε 
προτάσεις σε πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου. Ως πρώτο βήμα περιμένουμε προτάσεις σας. Σας 
ενημερώνουμε ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 30.08.19. Συνοπτικά το θέμα  : Η πρόσκληση 
του Πράσινου Ταμείου  αφορά σε «Οικονομική Υποστήριξη εξωστρεφών Δράσεων 2019» στο πλαίσιο του 
χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019 στον 
Α.Π. 3: Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2019 και πρόσκληση προς δυνητικά δικαιούχους. 
Δυνητικοί δικαιούχοι του Χρηματοδοτικού Προγράμματος είναι ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, 
Ανεξάρτητες Αρχές, Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια, Επιστημονικοί ή Επαγγελματικοί Σύλλογοι, το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό την ιδιότητά του ως του κεντρικού φορέα της εκτελεστικής εξουσίας για 
την χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής καθώς και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς με σχετικές 
αρμοδιότητες στα ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής. Ως επιλέξιμες δράσεις θεωρούνται η διοργάνωση 
συνεδρίων σχετικών με α) την προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, β) 
τη βελτίωση της βιωσιμότητας του αστικού περιβάλλοντος, γ) την προστασία / διαχείριση ειδών και 
οικοτόπων της άγριας πανίδας ή χλωρίδας, δ) την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ή ε) άλλες 
σχετικές θεματικές προσεγγίσεις με επιστημονικό περιεχόμενο.  […] Κάθε δυνητικά δικαιούχος μπορεί να 
υποβάλλει αποκλειστικά μία (1) πρόταση προς χρηματοδότηση, έως το ανώτατο ποσό των 15.000 ευρώ. 
Το Πράσινο Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει χρηματοδότηση χαμηλότερου ύψους από το 
αιτούμενο, ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων, το είδος της προτεινόμενης δράσης κλπ. Ως καταληκτική 
ημερομηνία για τη υποβολή σχετικών προτάσεων για δράσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα εντός του 
τρέχοντος έτους ορίζεται η 30.08.2019. Οι προτάσεις προς χρηματοδότηση, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο 
email: info@prasinotameio.gr και εντάσσονται μετά από σχετική Απόφαση του ΔΣ.

- 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».
3. Το σημείο (4) της ΜΕ με αριθμό 8.

http://www.opengov.gr/minenv/wp-content/uploads/downloads/2018/11/NECP_131118_final.pdf
http://www.opengov.gr/minenv/?p=9704
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- 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».
3. Το σημείο (4) της ΜΕ με αριθμό 8.

Ζ. Εκδηλώσεις, Δράσεις

 Πραγματοποιήθηκε η τρίτη και τελευταία εκδήλωση για την παρουσίαση της καταγραφής των οικισμών Δ.Δ. 
Τυλίσου, την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα της Δημοτικής  Πινακοθήκης 
Μαλεβιζίου "Μπότης Θαλασσινός"  στην Τύλισο. Παρουσιάστηκαν οι οικισμοί Τύλισος, Γωνιές, Κεραμούτσι, 
Μάραθος, Δαμάστα, Μονή, Καμάρι, Αστυράκι, Καμαράκι, Αηδονοχώρι και Καμαριώτης από τις ομάδες 
καταγραφής των οικισμών. Η παρουσίαση έγινε με βάση την Προγραμματική Σύμβαση του ΤΕΕ/ΤΑΚ με το 
Δήμο Μαλεβιζίου με θέμα : ‘Απογραφή του Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Πλούτου 20 Οικισμών του 
Δήμου Μαλεβιζίου  Κρήτης’. Συντονιστής και των τριών παρουσιάσεων ήταν ο Κώστας Μπάκιντας.

 Πραγματοποιήθηκε ομιλία του Κ.Ν.Καζαμιάκη, Αρχιτέκτονα, Ιστορικού Αρχιτεκτονικής και Ιστορικού Τέχνης 
με θέμα: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» στις 31/7/2018 στην 
αίθουσα αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ.

 Συλλογή και αποστολή φαρμακευτικών σκευασμάτων στο ΚΕΕΛΠΝΟ προκειμένου να προωθηθούν στους 
πυρόπληκτους στην Αττική. (α.π. 1652/2-8-2018)

 Διοργανώθηκε ειδική ενημερωτική εκδήλωση από το ΤΕΕ σε συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΑΚ εν όψει της 
υποχρεωτικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις οικοδομικές άδειες σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από το Ν.4495/2017 για τον «Έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» στις 
10/10/2018. Στην εκδήλωση συμμετείχαν και στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Προκειμένου να μπορέσουν τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών της Ανατολικής Κρήτης να συμμετέχουν 
στην ενημερωτική – εκπαιδευτική συνάντηση στάλθηκαν σχετικές προσκλήσεις την 1/9/2018. Η εκδήλωση 
αναμεταδόθηκε ζωντανά από τον ιστότοπο michanikos.gr.

 Επίσκεψη μελών ΤΕΕ/ΤΑΚ στα έργα «Γούρνες – Χερσόνησος» & στη Σήραγγα Οροπεδίου Λασιθίου 
φράγματος Αποσελέμη στις 3/11/2018.Ακολούθως εκδόθηκε και σχετικό δελτίο τύπου: «..Το  Σάββατο 
3/11/2018 πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του ΤΕΕ/ΤΑΚ στα έργα  Γούρνες- Χερσόνησο & έργα Αποσελέμη. Στο οδικό έργο `Γούρνες 
- Χερσόνησος` η επίσκεψη έγινε στη νέα κοιλαδογέφυρα Αποσελέμη (Γ4) μήκους 440 μ. της οποίας η ανωδομή μόλις ολοκληρώθηκε 
και την περιοχή ανασκαφής των σπηλαιωσεων οι οποίες-με απόφαση του ΚΑΣ- την περίοδο αυτή επιχώνονται με ειδικές τεχνικές. Η 
ενημέρωση συνολικά για το έργο έγινε από τον Δ/ντη της  Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων του ΟΑΚ συνάδελφο Αγρονόμο - 
Τοπογράφο Μηχανικό Αγαπάκη Γεώργιο, ενώ για τις τεχνικές λεπτομέρειες για την κατασκευή της γέφυρας ενημέρωσαν οι 
συνάδελφοι Πολιτικοί Μηχανικοί του έργου Γεωργακόπουλος Δημήτρης και Χρήστος Μπατσούλης. Για τις αρχαιολογικές 
ανασκαφικές εργασίες στην περιοχή των βράχοσκεπών έγινε ενημέρωση από τους αρχαιολόγους κ. Παπουτσάκη και κ. Κάσαρη εκ 
μέρους της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Στο υδραυλικό έργο της σήραγγας του Οροπεδίου Λασιθίου η επίσκεψη 
πραγματοποιήθηκε τόσο στην έξοδο της σήραγγας στην περιοχή των Γωνιών Πεδιαδος, όσο και στην είσοδο της στην περιοχή της 
Ιεράς Μονής Βιδιανής. Η ενημέρωση για την πορεία των έργων και των αντίστοιχων προβλημάτων τους έγινε από τον συνάδελφο 
Σπύρο Μέγα, Πολιτικό Μηχανικό. Και στα δυο έργα τα οποία είναι ειδικά έργα ως προς τη δυσκολία και ιδιαιτερότητα κατασκευής 
τους έγινε ενημέρωση αλλά και συζήτηση μεταξύ των συναδέλφων μηχανικών για κατασκευαστικά θέματα αλλά και τεχνικά 
προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν η αντιμετωπίζονται κατά την υλοποίηση τους. Τα παραπάνω έργα χρηματοδοτούνται από το 
ΕΣΠΑ 2014-2020 και υλοποιούνται από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης τον οποίο εκπροσώπησε η εντεταλμένη σύμβουλος κ. 
Φανή Κουτσουμπού και ο συνάδελφος Γεώργιος Αγαπάκης από την Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων του ΟΑΚ ΑΕ. Ευχαριστούμε όλους 
τους παραπάνω που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της επίσκεψης αυτής καθώς και τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν 

στο κάλεσμά μας. Φωτογραφίες από τα έργα έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΑΚ.» (α.π. οικ. 2234/15-11-18).
 Οργανώθηκε εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας (5-9/11/2018) στο Κέντρο αιμοδοσίας του Βενιζέλειου 

Νοσοκομείου Ηρακλείου προκειμένου να γίνει πράξη η ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ για 
ενεργοποίηση του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών του «Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας,  Τμήματος  Ανατολικής Κρήτης».
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 Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση ‘’ Οι νέοι μηχανικοί στο ΤΕΕ/ΤΑΚ’’ στις 09-11-2018. Έγινε ενημέρωση από 
τη Δ.Ε. για το ΤΕΕ και τις επιλογές των μηχανικών και στη συνέχεια ακολούθησε ποτό και μουσική στον κήπο 
του κτιρίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ.Η ανταπόκριση των νέων συναδέλφων ήταν πολύ ενθαρρυντική για όλους μας. Την 
εκδήλωση διοργάνωσε ο Μιχάλης Βασιλείου , ΠΜ, μέλος Δ.Ε. Κατόπιν αυτού εκδόθηκε Δελτίο Τύπου στις 
13/11/2018 με α.π. οικ. 2286 και αναρτήθηκαν φωτογραφίες της εκδήλωσης στον ιστότοπο του ΤΕΕ/ΤΑΚ. 

 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.  

 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 
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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, 
ενώ δεν έλειψε ο χορός μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Την εκδήλωση οργάνωσε και επιμελήθηκε ο 
Μιχάλης Βασιλείου μέλος της Δ.Ε.

 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».
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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.

 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 Καφφετζάκης, 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
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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.

 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,
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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. 

 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. 

 Στα πλαίσια του δωρεάν σεμιναρίου φωτογραφίας για τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας , 
Τμήματος Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΑΚ) από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης (Ε.Φ.Ε.Κ.), 
πραγματοποιήθηκαν 2 συναντήσεις για πρακτική άσκηση. Η 1η έγινε την Τετάρτη 12 Ιουνίου 19,30 μ.μ. και 
η 2η την Τρίτη 2 Ιουλίου στο χώρο της Ε.Φ.Ε.Κ.  

 Το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε  εκδρομή του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Αστεροσκοπείο στο Σκίνακα. 
Ενημερωθήκαμε για τη λειτουργία του αστεροσκοπείου και παρακολουθήσαμε τον ουρανό και την κίνηση 
των ουράνιων σωμάτων με το τηλεσκόπιο που διαθέτει, ενώ απολαύσαμε και την ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους διαδρομή. Η βραδιά έκλεισε με πολύ καλή παρέα και φαγητό στα Ανώγεια. Εκδόθηκε Δελτίο Τύπου 
όπου αναφέρουμε : «Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Βασίλη Χαρμανδάρη, καθηγητή του τμήματος Φυσικής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντή του Ινστιτούτου Αστροφυσικής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας για την θετική 
ανταπόκριση στο αίτημά μας, την παρουσίαση που ετοίμασε για τα μέλη μας και την άψογη συνεργασία που είχαμε 
πριν και κατά τη διάρκεια της εκδρομής. Επιπλέον, ευχαριστούμε την κα Μαρία Κοψαχείλη, Διδακτορική Φοιτήτρια του 
τμήματος Φυσικής και τον κ. Τάσσο Κουγεντάκη, Χειριστή τηλεσκοπίου/ηλεκτρονικό για την πολύτιμη συνδρομή τους 
στην παρουσίαση της λειτουργίας του αστεροσκοπείου. Ευχαριστούμε, τέλος, τα μέλη μας για την ανταπόκρισή τους 
και σε αυτή την εκδρομή που οργανώσαμε και αναμένουμε να βρεθούμε ξανά στις επόμενες εξορμήσεις μας!»
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 Πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου στην αυλή του ΤΕΕ/ΤΑΚ η εκδήλωση για την απονομή των 
βραβείων για το διαγωνισμό λογότυπο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αφορμή τα 60 χρόνια από την ίδρυσή του. 
Παράλληλα απονεμήθηκαν οι βεβαιώσεις στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο φωτογραφίας που 
διοργανώσαμε σε συνεργασία με την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης (Ε.Φ.Ε.Κ.) . Στους χώρους του 
κτιρίου μας έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης λογοτύπου καθώς και της έκθεσης φωτογραφίας με θέμα ‘’ 
Ανθρώπινες Παρεμβάσεις – Φωτογραφίζοντας Εργοτάξια και Κτήρια’’ .

 Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου η εκδήλωση, συνάντηση γνωριμίας και ενημέρωσης με 
τους νέους μηχανικούς. Η αίθουσα συνεδριάσεων της Αντιπροσωπείας ζωντάνεψε από νέες και νέους 
μηχανικούς από όλες τις ειδικότητες, μέλη του επιμελητηρίου οι οποίοι υπέβαλαν ερωτήσεις και κατέθεσαν 
τους προβληματισμούς τους στα μέλη της διοικούσας που τους καλωσόρισαν και τους μίλησαν για το 
ΤΕΕ/ΤΑΚ, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του επαγγέλματος του μηχανικού σήμερα. Η αυλή του 
νεοκλασικού της οδού Γρεβενών ζωντάνεψε από τις μουσικές του DJ GMARK και την παρουσία των νέων 
που ανέδειξαν μία άλλη διάσταση στο χώρο του επιμελητηρίου καθιστώντας τον για ακόμα μια φορά έναν 
τόπο συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών, έναν τόπο αναφοράς όλων των μηχανικών. Η 
εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία και διήρκησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.. 

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

Η. Συμμετοχή, Παρέμβαση σε Εκδηλώσεις, Δράσεις

 Συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο εργαστήριο συμμετοχικού σχεδιασμού με θέμα: “Πώς φαντάζομαι την πλατεία 
μου;” την Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Μαΐου, στη Νεάπολη με εκπρόσωπο τον Πρόεδρο της 
Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου ΤΕΕ/ΤΑΚ, κ. Γεώργιο Καφφετζάκη. Το παραπάνω διοργανώθηκε από το 
Δήμο Αγίου Νικολάου.

 Ημερίδα με θέμα «Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Καλεσσών – Ανάπτυξη και προοπτικές αξιοποίησης του 
κτηρίου» πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των φοιτητών της Αρχιτεκτονικής Σχολής του  Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου το Σάββατο 12 Μαΐου 2018, στις 19:30 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου 
Άνω Καλεσσών. Διοργάνωση Δήμος Μαλεβιζίου. Παρευρέθη και έκανε παρέμβαση η πρόεδρος της Δ.Ε. 

 Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, στις 19:00, στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Μαλεβιζίου «Μπότης 
Θαλασσινός» στην Τύλισο, έγινε η επίσημη παρουσίαση της επανέκδοσης του κλασσικού έργου για την 
ιστορία και τον πολιτισμό της τ. Επαρχίας Μαλεβιζίου, «Το Μαλεβίζι». Παρευρέθη ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. 
Γιάννης Αναγνώστου.

 Εκδήλωση με θέμα: «Το Ηρώον του Ηρακλείου», την Τρίτη 15 Μαΐου 2018, ώρα 20:00 στην αίθουσα 
«Μανόλης Καρέλλης», στον Β΄ όροφο του δημοτικού κτηρίου της οδού Ανδρόγεω, με ομιλητές τους 
Αρχαιολόγους κ. κ. Λιάνα Σταρίδα και Γιώργο Τζωράκη, από την Ηράκλεια Πρωτοβουλία. Παρευρέθη και 
έκανε παρέμβαση η πρόεδρος της Δ.Ε. 

 Τεχνικό σεμινάριο, πραγματοποιήθηκε στο Χώρο του ΤΕΕ/ΤΑΚ, την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018,’’Συστήματα 
Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων ‘’ YTONG THRAKON. Παρευρέθη και έκανε χαιρετισμό η πρόεδρος της 
Δ.Ε. 

 Παρουσίαση «Προστασία από τον κυκλοφοριακό θόρυβο» Παρασκευή 1η Ιουνίου 2018 10:00 –13:00 στο 
ΤΕΕ/ΤΑΚ από την εταιρεία Accustics Consultancy Company. Παρευρέθη και έκανε χαιρετισμό η πρόεδρος της 
Δ.Ε. . Επίσης παρευρέθησαν και μέλη της Δ.Ε. 

 Πανεπιστήμιο Κρήτης εκδήλωση για τα 40 χρόνια από τη λειτουργία του ιδρύματος , Κεντρική εκδήλωση το 
Σάββατο 2 Ιουνίου 2018 και ώρα 8,00 .μ.μ. στο Δημοτικό θέατρο Ρεθύμνου ‘’Ερωφύλη’’ στη Φορτέτσα. Με 
τον Προκόπη Παυλόπουλο. Παρευρέθη η πρόεδρος της Δ.Ε. 
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 Το ΚΕΕΛΠΟ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης διοργάνωσε ημερίδα με θέμα Νόσος των 
Λεγεωνάριων σε ταξιδιώτες στην Ελλάδα 18/06 με τη χορηγία του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Παρευρέθη και έκανε 
χαιρετισμό ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. 

 Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας  (ο μόνος αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση 
εφευρέσεων και βιομηχανικών σχεδίων), εγκαινίασε την Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Ηρακλείου , τη Δευτέρα 
18 Ιουνίου και ώρα 18.00, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, Αίθουσα "Καστελλάκη", Κορωναίου 9, Ηράκλειο 
Κρήτης. Παρευρέθη και έκανε χαιρετισμό η πρόεδρος της Δ.Ε.

 Συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΑΚ στις εκδηλώσεις του 1ου Περιφερειακού Διαγωνισμού Κρήτης για την Ολυμπιάδα 
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO την Κυριακή 24.06.2018. Εκπροσώπηση ΤΕΕ/ΤΑΚ από  τον Αντιπρόεδρο της 
Δ.Ε. 

 Συμμετοχή στην παρουσίαση του Β1 σταδίου της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δημοτικής Ενότητας 
Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου» που διενεργήθηκε στις 27/7/2018 στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης 
Μαλεβιζίου «Μπότης Θαλασσινός» στην Τύλισο. Παρευρέθηκε η πρόεδρος της Δ.Ε. 

 Συμμετοχή σε Ημερίδα σχετική με την τρέχουσα διαβούλευση της Περιφέρειας Κρήτης για την Εφαρμογή 
της Κυκλικής Οικονομίας στον Πρωτογενή Τομέα στην Κρήτη που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος 'SCREEN - Σε συνεργασία οι Περιφέρειες της Ευρώπης για την Ανάπτυξη της 
Κυκλικής Οικονομίας' (HORIZON 2020). Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 29/6/2018 και διοργανώθηκε 
από την Περιφέρεια Κρήτης. Παρευρέθη η πρόεδρος της Δ.Ε. 

 Συμμετοχή στο 74ο Συνέδριο της ΠΕΣΕΔΕ στις 30/6/2018. Παρευρέθηκε ο αντιπρόεδρος της Διοικούσας 
Επιτροπής του ΤΕΕ-ΤΑΚ

 Συμμετοχή στο 2ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Ηρακλείου που διοργανώθηκε από 29/6 έως 01/07/2018 στο 
πάρκο Υγειονομικού, στην περιοχή του Λάκκου. Παρευρέθη η πρόεδρος της Δ.Ε. 

 Πρώτη Παγκόσμια Παρουσίαση του μουσικού έργου ΑΠΟΚΟΠΟΣ η ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ στο νησί της Σπιναλόγκας, 
εκδήλωση η οποία διοργανώθηκε από το Δήμο Αγίου Νικολάου και την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Λασιθίου(18/7/2018). Παρευρέθη η πρόεδρος της Δ.Ε. 

 Συμμετοχή στο 2ο Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και S.T.E.A.M  Κρήτης που διοργανώθηκε από το 
Κέντρο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστημών Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου στις 7-8 & 9 
Σεπτεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΑΚ απονεμήθηκαν στους 
συμμετέχοντες αναμνηστικά μετάλλια. Παρευρέθη ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-ΤΑΚ 
ο οποίος και έκανε τις απονομές.

 Συμμετοχή στο επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώθηκε από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου 
Κρήτης στις 13/7/2018 με θέματα:

- Οι αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4495/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, στη νομοθεσία 
περί αυθαιρέτων

- Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων στη βάση δεδομένων του ΝΠΔΔ με την 
επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ’’
Συμμετείχαν: Δημήτρης Ρομπογιαννάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Πάνος Κωνσταντακόπουλος, Αγρονόμος 
Τοπογράφος Μηχανικός, Γιάννης  Μαρνέλλος , Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός και  Χάρης 
Χατζηβασίλης,  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός.

 Συμμετοχή στην πρώτη διοργάνωση Climathon για την Κρήτη στις 29/10/ 2018 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό 
Κέντρο Ηρακλείου με γενικό θέμα «Το Ηράκλειο απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής». Εκ 
μέρους του ΤΕΕ συμμετείχαν ως μέντορες οι :

- Χαράλαμπος Κουτρούλης, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος , Πρόεδρος της «Αντιπροσωπείας» του ΤΕΕ/ΤΑΚ 
- Εμμανουήλ Βερίγος, Επιμελητής Μόνιμης  Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ Χωροταξικού - Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού, Μηχ/κος Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

 Παρουσίαση  της νέας υπηρεσίας για Μηχανικούς και Σχεδιαστές, με τίτλο : "3D Model VR Walkthrough - 
Περιήγηση Τρισδιάστατου Μοντέλου σε περιβάλλον Εικονικής Πραγματικότητας" που διοργανώθηκε από το 
VR Lab στις 5/11/2018. Παρευρέθη η πρόεδρος της Δ.Ε.

https://www.robotic-science-academy.edu.gr/
https://www.deptah.gr/gr/politistiko-kentro-irakleiou
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 Συμμετοχή και παρέμβαση της Προέδρου σε συνάντηση εργασίας με θέμα «Διαχείριση των περιοχών του 
δικτύου Natura 2000:Νέες προκλήσεις, καλές πρακτικές και διαβούλευση με την κοινωνία»

 Παρουσίαση προγραμμάτων της εταιρείας Tisoft στις 10/11/2018. Παρευρέθη η πρόεδρος της Δ.Ε.
 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 
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.
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 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 
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.

 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.

 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 
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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.

 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 
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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.

 Συμμετοχή της Προέδρου στη 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 την Τρίτη 2 Ιουλίου 2019.

 Παρουσία και χαιρετισμός της Προέδρου στην ενημερωτική Ημερίδα που διοργάνωσε το Περιφερειακό 
Τμήμα της ΠΕΔΜΕΔΕ Κρήτης  την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 και ώρα 18.00 στο Ηράκλειο Κρήτης με θέμα 
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο κατασκευών και υλικών».

 Παρουσία της Προέδρου σε συναυλία φιλανθρωπικού χαρακτήρα της Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η. την Παρασκευή 12 
Ιουλίου.

 Παρουσία της Προέδρου στην τελετή ορκωμοσίας της Περιφερειακής Αρχής Κρήτης (Περιφερειάρχη ,  
Περιφερειακών Συμβούλων), την Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019 και ώρα 11:00 το πρωί  στη Βασιλική του 
Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο.

 Παρουσία της Προέδρου στη τελετή ορκομωσίας της νέας Δημοτικής Αρχής, του Δήμου Ηρακλείου την 
Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 και ώρα 11:00, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, στο Ηράκλειο.

 Παρουσία της Προέδρου στη τελετή ορκομωσίας της νέας Δημοτικής Αρχής, του Δήμου Αγίου Νικολάου την 
Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019 και ώρα 19:00, στον Άγιο Νικόλαο.

 Υποστήριξη του 5ου Φεστιβάλ για το δημόσιο χώρο “Αθέατη Πόλη 2019” , με τόπο δράσης το  Παραλιακό 
μέτωπο στις 13, 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2019. Παρουσία της Προέδρου στις εκδηλώσεις.

 Παρουσία και παρέμβαση της Προέδρου κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και κατά τη 
συζήτηση της  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη Μαρίνα Elounda Hills στα πλαίσια του 
Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) του Επενδυτικού Σχεδίου 
«ΕLOUNDAHILLS» της εταιρείας MIRUMHELLASA.E., στην περιοχή «Πλευρά» του Δήμου Αγίου Νικολάου 
στην Π.Ε. Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης.

Θ. Ομάδες Εργασίας

 Στελέχωση ομάδας επιστημονικού έργου (ομάδας εργασίας) για θέματα Ν.4495/17 «Έλεγχος και προστασία 
του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις». Σύσταση αμοιβόμενης ομάδα εργασίας για την 
υποστήριξη του έργου της Δ.Ε. και της αρμόδιας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ για θέματα εφαρμογής του 
Ν.4495/2017 «Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»». Υπογράφτηκε 
η σύμβαση με τους συναδέλφους:

- Βάλια Πετράκη, ΑΜ 
- Π. Μοχιανάκη, ΠΜ

 Στελέχωση «ομάδων έρευνας και καταγραφής πεδίου» στα πλαίσια της εκπόνησης της προγραμματικής 
σύμβασης ΤΕΕ/ΤΑΚ και Δήμου Ηρακλείου για την πράξη «Αναβάθμιση αξιόλογου οικιστικού και μνημειακού 
αποθέματος του Δ.Ηρακλείου». Αντικείμενο της εργασίας των ομάδων είναι ο εντοπισμός και η καταγραφή 
με σύγχρονα μέσα ΤΠΕ «επικίνδυνων οικοδομών» από άποψη δομικής και στατικής στην εντός τειχών 
περιοχή της πόλης του Ηρακλείου. Στις 20-06-2018 υπογράφηκαν οι συμβάσεις για την «Ομάδα 
Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Υποστήριξης» και για τις «Ομάδες Έρευνας και Καταγραφής». Οι ομάδες 
στελεχώθηκαν από τους εξής συναδέλφους (α.π.οικ 1445/3-7-2018)

- Ανδρέας Πολυχρονάκης, ΠΜ και Βάλια Πετράκη ΑΜ
- Παντελής Μοχιανάκης ΠΜ και Εύα Κοκκινίδου ΑΜ
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- Μ.Ευαγγελία Μανιαδή ΠΜ και Μαρία Δαριβιανάκη ΑΜ
- Ευαγγελία Ξεζωνάκη ΠΜ και Ευάγγελος Γκούμας ΑΜ

Η στελέχωση της «Ομάδας Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Υποστήριξης» διαμορφώθηκε ως εξής: α)επικεφαλής 
για το συντονισμό των απαραίτητων δράσεων της Ομάδας Ερευνητικού Έργου Σγουρός Οδυσσέας, ΑΜ με 
αναπληρωτή τον Κλάδο Ιωάννη, ΠΜ β) Παπαντωνίου Παρθενόπη, ΑΜ με αναπληρώτρια την κ. Χρυσούλα 
Κοκολάκη ΑΜ, γ)  Χαμηλοθώρη  Κων/νο, ΑΤΜ  δ)  Εμμ. Βοσκάκη, ΠΜ.

 Συνάντηση των Ομάδων με αντικείμενο προγραμματικής σύμβασης ΤΕΕ/ΤΑΚ με δήμο Ηρακλείου για τη 
πράξη «Αναβάθμιση αξιόλογου οικιστικού και μνημειακού αποθέματος του Δ.Ηρακλείου» στις 3/7/2018.

 Ανοικτή επιστολή για τη διευκόλυνση του έργου των ομάδων έρευνας και καταγραφής πεδίου για τη πράξη 
«Αναβάθμιση αξιόλογου οικιστικού και μνημειακού αποθέματος του Δ.Ηρακλείου» (α.π. οικ. 1445/03-07-
2018).

 Συνάντηση της  Ομάδας εργασίας και της επιτροπής για το Ν. 4495 στις 7/8/2018.
 Προκήρυξη σύστασης δύο ομάδων για την Τεχνική Υποστήριξη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και την Υποστήριξη του έργου 

των Οργάνων του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Ακολούθησαν οι εξής προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση αμειβόμενης ομάδας εργασίας για την 
«Τεχνική Υποστήριξη του ΤΕΕ/ΤΑΚ» (α.π.1880/18-9-2018)

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση αμειβόμενης ομάδας εργασίας για την 
«Υποστήριξη του έργου των Οργάνων του ΤΕΕ/ΤΑΚ» (α.π.1881/18-9-2018)

Με ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε. κατά τη συνεδρίασή της στις 18-10-2018 αποφασίστηκε η στελέχωση της 
ομάδας εργασίας για την Τεχνική Υποστήριξη του ΤΕΕ/ΤΑΚ να γίνει από τους Εμμανουήλ Στρατήγη  ΗΜ  & 
Μηχ.  Η/Υ & Κωνσταντίνα Δημητρίου ΗΜ  & Μηχ.  Η/Υ και η στελέχωση της ομάδας εργασίας για την 
υποστήριξη του έργου των οργάνων του ΤΕΕ/ΤΑΚ από τις Ελένη Μαμουλάκη  ΑΜ και Βικτωρία Καραμήτσιου   
ΠΜ .

 Υπογραφή συμβάσεων από τα μέλη των ομάδων εργασίας για την Τεχνική Υποστήριξη του ΤΕΕ/ΤΑΚ  
Εμμανουήλ Στρατήγη  ΗΜ  & Μηχ.  Η/Υ & Κωνσταντίνα Δημητρίου ΗΜ  & Μηχ.  Η/Υ  και για την υποστήριξη 
του έργου των οργάνων του ΤΕΕ/ΤΑΚ από τις Ελένη Μαμουλάκη  ΑΜ και Βικτωρία Καραμήτσιου   ΠΜ. Οι 
συμβάσεις υπογράφηκαν στις 15/11/2018.

 Συνάντηση , παρουσία της προέδρου των «Ομάδων Έρευνας και Καταγραφής Πεδίου» και της «Ομάδας 
Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Υποστήριξης» στα πλαίσια της υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης με 
το Δήμο Ηρακλείου για την Πράξη: «Αναβάθμιση αξιόλογου Οικιστικού και Μνημειακού αποθέματος του Δ. 
Ηρακλείου» την Παρασκευή 7/12/2018, στο ΤΕΕ/ΤΑΚ.  

 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)

 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 
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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 
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.

 Παραλαβή του έργου της Ομάδας εργασίας υποστήριξης του έργου της Δ.Ε. και της αρμόδιας Επιτροπής του 
ΤΕΕ/ΤΑΚ για θέματα εφαρμογής του Ν.4495/2017 «Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος 
και άλλες διατάξεις».

Ι. Συνάδελφοι

 Πρόσκληση προς τους συναδέλφους προκειμένου να ενταχθούν στον κατάλογο με τις 
πραγματογνωμοσύνες. (οικ. 1198/25-05-2018)

 Πληρωμή των εξόδων της ομάδας μπάσκετ για να προπονούνται στο ΤΕΙ.
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 Οι προσκλήσεις της Δ.Ε. και της Αντιπροσωπείας καθώς και τα πιο σημαντικά έγγραφα αποστέλλονται σε 
όλους τους συναδέλφους. 

 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 του Γεωργίου Λασηθιωτάκη, Αγρονόμου – 
Τοπογράφου Μηχανικού.

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα «ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & 
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ – ΣΥΠΟΘΑ» για τις δύο περιφερειακές ενότητες Ανατολικής Κρήτης (Ηρακλείου – 
Λασιθίου). Το ΤΕΕ/ΤΑΚ καλεί τους ενδιαφερόμενους Μηχανικούς - μέλη του, που είναι εγγεγραμμένοι στην 
Κατηγορία ΙΙΙ του Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης και διαθέτουν εμπειρία σε θέματα Χωροταξίας και 
Πολεοδομίας, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. (α.π.1971/8-11-2018)

 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 του Ευάγγελου Ατζολετάκη, Αρχιτέκτονα 
Μηχανικού.

 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 της Ρίτας Κυβερνητάκη Αρχιτέκτονα Μηχανικού. 
 Επιστολή προς συναδέλφους με θέμα «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο 

Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ» για την περιφερειακή Ενότητες 
(Ηρακλείου – Λασιθίου) (12/11/2018).

 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. 
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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.

 Συλλυπητήριο ψήφισμα της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ για την απώλεια για τον πρόωρο χαμό του Νικολάου Αναγνώστου, 
πατέρα του Ιωάννη Αναγνώστου, μέλους ΤΕΕ και Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ.

 Αποστολή προς το Πρωτοδικείο Ηρακλείου εγγράφου με θέμα «Αποστολή καταστάσεων μηχανολόγων 
μηχανικών μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ με εξειδίκευση σε αυτοκίνητα  που επιθυμούν να ενταχθούν στο κατάλογο 
δικαστικών πραγματογνωμόνων.» (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ  1146/27-06-19).

 Αποστολή προς το Πρωτοδικείο Ηρακλείου εγγράφου με θέμα «Αποστολή καταστάσεων μελών  του 
ΤΕΕ/ΤΑΚ   που επιθυμούν να ενταχθούν στο κατάλογο δικαστικών πραγματογνωμόνων.» (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ  
1147/27-06-19).

 Συλλυπητήριο ψήφισμα της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ για την απώλεια του Σταύρου Μπαντουβά Αρχιτέκτονα  
Μηχανικού.

 Ενημέρωση Πόθεν Εσχες.
 Ενημέρωση στις 06-09-2019 στους συναδέλφους για το ότι έχουν προκηρυχτεί οι εκλογές για την ανάδειξη 

των οργάνων του ΤΕΕ και των Περιφερειακών Τμημάτων. Με μαζικό μήνυμα ενημερώσαμε ότι οι εκλογές 
θα γίνουν Κυριακή 3 Νοεμβρίου του 2019 και η υποβολή υποψηφιοτήτων είναι μέχρι 24 Σεπτεμβρίου 2019 
και ώρα 16:00. Στείλαμε και τα σχετικά έγγραφα.

 Ενημέρωση στις 26-09-2019 με Δελτίο Τύπου για τους υποψηφίους για τις εκλογές του ΤΕΕ, της 3ης 
Νοεμβρίου 2019. 

 Αποστολή στις 25-09-19 μηνύματος προς τους συναδέλφους με θέμα :«Προσφορά και ζήτηση εργασίας 
μέσω του ΤΕΕ/ΤΑΚ.». Το μήνυμα ανέφερε: : «Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ αποφάσισε ομοφώνα να βοηθήσει τους 
συναδέλφους σχετικά με την προσφορά και ζήτηση εργασίας. Για το σκοπό αυτό αποφασίστηκε η δημιουργία αρχείου 
όπου θα καταγράφονται αιτήματα συναδέλφων που ζητούν ή προσφέρουν εργασία και σχετικές πληροφορίες με αυτά. 
Προτείνουμε λοιπόν σε όποιο συνάδελφο επιθυμεί:
α) να εργαστεί με μόνιμη σχέση εργασίας, ή
β) να έχει κάποια μορφή συνεργασίας με τεχνικό γραφείο/εταιρεία να αποστείλει μέσω email ένα σύντομο βιογραφικό 
καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με τη σχέση εργασίας που προσφέρει ή δύναται να συνάψει (συνεργασία, 
μόνιμη σχέση εργασίας κλπ)».
Τα στοιχεία που θα αποσταλούν θα είναι διαθέσιμα για τους συναδέλφους ή τις εταιρείες που κατά καιρούς 
απευθύνονται σε εμάς ζητώντας μηχανικούς για απασχόληση ή συνεργασία».

 Ενημέρωση στις 26-09-2019 στους συναδέλφους με μαζικό μήνυμα : «Σας στέλνουμε τους υποψηφίους για 
τις εκλογές του ΤΕΕ, της 3ης Νοεμβρίου 2019. Ευχόμαστε στη συμμετοχή σας για να δώσουμε δύναμη στο 
Τεχνικό Επιμελητήριο και στο Μηχανικό.».

 Αποστολή των πρακτικών της τελευταίας 3ετίας στη Δ.Ε. και στους εκπροσώπους των παρατάξεων που 
συμμετέχουν στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2019.

 Αποστολή προς τους συναδέλφους μήνυμα με θέμα: «ANOIXTH ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ». Το μήνυμα ανέφερε: «Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα 
Ανατολικής Κρήτης  (ΤΕΕ/ΤΑΚ), προκειμένου να προβεί σε αναγκαίες εργασίες επισκευής του  κτηρίου που στεγάζονται 
οι Υπηρεσίες του (στην οδό Πρεβελάκη & Γρεβενών),  με ομόφωνη απόφαση της ΔΕ, ζητάει από τους ενδιαφερόμενους 
να καταθέσουν τις προσφορές τους για τις παρακάτω εργασίες:
•             Εργασίες ελαιοχρωματισμού εσωτερικά του κτηρίου ( εργασία & υλικά) 

mailto:teetak@tee.gr
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•             Εργασίες χρωματισμών-αμμοβολής σε  κάγκελα αυλής & κτηρίου, σκάλα εξόδου κινδύνου, πόρτες 
γκαράζ  (εργασία & υλικά)……. Προθεσμία κατάθεσης προσφορών  έως  Τρίτη 8/10/2019».

 Συνεχής αποστολή στοιχείων των συναδέλφων που αναζητούν εργασία μέσω της διαδικασίας ‘’Προσφορά 
και ζήτηση εργασίας μέσω του ΤΕΕ/ΤΑΚ.’’

Για τη Δ.Ε.
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


