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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

Σήμερα ξεκινά από το ΤΕΕ/ΤΑΚ μια νέα προσπάθεια επικοινωνίας, μέσω της οποίας θα 
προσπαθήσουμε να μας νιώσετε πιο κοντά σας. Οι συνθήκες που αντιμετωπίζουμε είναι 
πρωτόγνωρες, καθώς η εξάπλωση του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις της μας επιβάλλουν 
μια ασυνήθιστη απόσταση και τροποποίηση της καθημερινότητάς μας. Στο πλαίσιο αυτό, 

το Τμήμα μας έλαβε άμεσα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και λειτουργεί κυρίως μέσω 
επιστολών, τηλεδιασκέψεων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, χωρίς να υστερήσει σε 
επίπεδο εξυπηρέτησης. Παρ’ όλες τις δυσκολίες, δηλώνει παρόν σε όλα τα ζητήματα που 
αφορούν στον θεσμικό του ρόλο. Ξεκινώντας με παρεμβάσεις στα μεγάλα αναπτυξιακά 
έργα που έχει απόλυτη ανάγκη η Κρήτη και δίνοντας το μεγαλύτερο βάρος σε θέματα 
καθημερινότητας των συναδέλφων, πιστεύουμε ότι ήδη έχουμε αρχίσει να επιτυγχάνουμε 
στόχους. 

Προσωπικά πιστεύω ότι στην Προεδρία μου αυτή στο ΤΕΕ/ΤΑΚ, έχω την τύχη να 
πλαισιώνομαι από μια ιδιαίτερα έμπειρη και καταρτισμένη Διοικούσα Επιτροπή. Δηλώνω 
πολύ αισιόδοξος για τα αποτελέσματα που μπορούμε να επιτύχουμε στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων μας. Ζητώ από όλους σας, να θεωρείτε το ΤΕΕ/ΤΑΚ στήριγμα σας και να 
επιδιώκετε τη συμμετοχή σας στις Μόνιμες Επιτροπές, αλλά και στις εκδηλώσεις μας, όταν 
επιτραπεί η έναρξή τους. Μαζί μπορούμε να καλύψουμε πολλά από τα κενά που 
υπάρχουν. 

Αναμφισβήτητα, ένα κενό που δεν δύναται να καλυφτεί, είναι η απώλεια του φίλου, 

συναδέλφου και Προϊσταμένου του Τμήματός μας, αείμνηστου Κώστα Χαμηλοθώρη. Το 
πάθος, ο επαγγελματισμός και η γενικότερη προσφορά του θα μας λείψουν έντονα. 
Παράλληλα, οι αρχές του μας οπλίζουν με δύναμη, ώστε να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο 
μέλλον για το Τεχνικό Επιμελητήριο και τα μέλη του. 

Έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, θα κάνουμε την παρουσία μας αισθητή στους 
φορείς Αυτοδιοίκησης, στην Πολιτεία, στο κεντρικό ΤΕΕ και κυρίως σε όλους εσάς. 

Συναδελφικά, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ 

                                                                          Μιχαήλ Χωραφάς  

                                                                          Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ 
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 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ κ. 
ΛΕΥΤΕΡΗ ΑΥΓΕΝΑΚΗ  

 

Τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 
2020 πραγματοποιήθηκε 

συνάντηση της Διοικούσας 
Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ με τον 
Υφυπουργό Πολιτισμού και 
Αθλητισμού κύριο Λευτέρη 

Αυγενάκη. Τέθηκαν κρίσιμα 
θέματα της καθημερινότητας 
των μηχανικών και του 
μέλλοντος των υποδομών της 
Κρήτης. Ο Πρόεδρος της 

Διοικούσας Επιτροπής ζήτησε 
την στήριξη - διαμεσολάβηση 
του Υπουργού ώστε να δημιουργηθούν δίαυλοι επικοινωνίας με τα αρμόδια υπουργεία 
κατ’ αρχήν για την πληρέστερη ενημέρωση και εν συνεχεία για την προώθηση των 
αιτημάτων του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε να στηρίξει τα αιτήματα αυτά. 
 

 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ κ. ΣΤΑΥΡΟ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ  
 

Την Τρίτη 28/01/2020 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
της Διοικούσας Επιτροπής του 
ΤΕΕ/ΤΑΚ με τον Περιφερειάρχη 
Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, 
στο γραφείο του. Συζητήθηκαν 
θέματα που σχετίζονται με τον 
οργανισμό της Περιφέρειας, με 
τη συγκρότηση και 
αποτελεσματικότητα των 
υπηρεσιών της. Συζητήθηκε 
επίσης η ενίσχυση του ρόλου 
της Περιφέρειας και του 
ΤΕΕ/ΤΑΚ σχετικά με αποφάσεις που λαμβάνονται από την κυβέρνηση για τον τόπο μας 
και αναλύθηκε η κρίσιμη κατάσταση αναφορικά με το μέλλον των μεγάλων υποδομών  
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του νησιού. Τονίστηκε και από τις δύο πλευρές η διαχρονικά καλή συνεργασία του 
ΤΕΕ/ΤΑΚ με την Περιφέρεια και σύντομα θα υπάρξει νέα συνάντηση με συγκεκριμένους 
στόχους. 
 

 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ κ. ΜΑΝΩΛΗ 
ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ  
 

Τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΕ/ΤΑΚ συνάντηση του 
Βουλευτή ΚΚΕ Ηρακλείου κ. Μανώλη Συντιχάκη με τη Διοικούσα Επιτροπή. Συζητήθηκαν 
θέματα της καθημερινότητας των μηχανικών με έμφαση στο ασφαλιστικό και τη 
συμμετοχή ιδιωτών σε αντικείμενα που ως σήμερα διαχειριζόταν υπηρεσίες του 
δημοσίου. Ο Πρόεδρος μας ζήτησε τη συμβολή του κ. Συντιχάκη στην αμεσότερη 
ενημέρωση για σχέδια νόμου που αφορούν τον κλάδο των μηχανικών. 
 

 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 
2020 ο Πρόεδρος της 
Διοικούσας Επιτροπής 

παρευρέθηκε σε εκδήλωση 
του συλλόγου μηχανικών 
Σητείας, όπου απηύθυνε 
χαιρετισμό στους 
συναδέλφους και 
συζητήθηκαν η αναπτυξιακή 
υστέρηση και απομόνωση της  
Σητείας, αλλά και ζητήματα 
σχετικά με την πολυνομία και 
την γραφειοκρατία στον κλάδο 
των μηχανικών. 
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 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Στις 14 Φεβρουαρίου 2020 ο 
Πρόεδρος της Διοικούσας 
Επιτροπής απηύθυνε 
χαιρετισμό στην εκδήλωση "Η 
καινοτομία στην Ελλάδα και οι 
φορείς που τη στηρίζουν” που 
πραγματοποιήθηκε στο 
Εμποροβιομηχανικό 
Επιμελητήριο Ηρακλείου. 
 

 

 

 

 ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ 

Στις 15 Φεβρουαρίου 2020 έγινε με μεγάλη 
συμμετοχή η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
του ΤΕΕ/ΤΑΚ στην καφετέρια MARE (πλατεία 
Ξενία). Τιμήθηκαν τα μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ που 
έχουν υπηρετήσει σε θέσεις Δημάρχων. 
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 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗ  
 

Στις 18 Φεβρουαρίου 2020 έγινε η 
συνάντηση της Διοικούσας 
Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ με τον 
βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ 
κ. Νίκο Ηγουμενίδη. Συζητήθηκαν 
θέματα της καθημερινότητας των 
μηχανικών και ιδιαιτέρως θέματα 
αυθαίρετης δόμησης, προστασίας 
ρεμάτων και η πιθανή εξέλιξη της 
Κρήτης ως ενεργειακός κόμβος. 
 

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΛΕΓΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ» 

 

Στις 19 Φεβρουαρίου 2020 στάλθηκε στην Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως η 
«Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ σχετικά με την εξίσωση των 
αποφοίτων των Κολεγίων με τους Διπλωματούχους Μηχανικούς». Η Διοικούσα Επιτροπή 
του ΤΕΕ διαφωνεί πλήρως με την επιχειρούμενη αναγνώριση των Κολεγίων και ζητά από 
την Κυβέρνηση να αποσύρει το άρθρο 50 του σχεδίου νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», 
υπογραμμίζοντας ότι με το άρθρο αυτό αίρεται στην πράξη το άρθρο 16 του Συντάγματος 
για την υπεράσπιση της Δημόσιας Παιδείας. 

 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΡ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΑΚΟΥ 

 

Στις 21 Φεβρουαρίου 2020 
πραγματοποιήθηκε στο κτήριο του 
ΤΕΕ/ΤΑΚ παρουσίαση του βιβλίου 
του Δρ. Πολιτικού Μηχανικού κ. 
Κωνσταντίνου Σπυράκου, Καθηγητή 
ΕΜΠ με θέμα : «ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ» 
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 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ κ. ΚΩΣΤΑ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ  
 

Στις 21 Φεβρουαρίου 2020 στάλθηκε, έπειτα από απόφαση της ΔΕ που συνεδρίασε στις 
20/02/2020 με εισήγηση του Προέδρου μας, προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών 
κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή, επιστολή* με προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ σχετικά με την κατασκευή 
του ΒΟΑΚ. Επίσης στις 25 Φεβρουαρίου 2020 στάλθηκε δεύτερη επιστολή* στον Υπουργό 
σχετικά με την παροχή στοιχείων για την κατασκευή του ΒΟΑΚ. 
 

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΛΑΣΙΘΙ ΜΕ ΘΕΜΑ: 
«Επιτάχυνση της Υλοποίησης των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων των Δράσεων του ΕΣΠΑ 
2014 2020». 
 

Τα Επιμελητήρια Ηρακλείου-Λασιθίου 
και η Αναπτυξιακή Κρήτης σε 
συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΑΚ και το 
ΟΕΕ/ΤΑΚ οργάνωσαν ενημερωτικές 
εκδηλώσεις στις 
24.02.2020 στο Ηράκλειο και στις 
26.02.2020 στον Άγιο Νικόλαο με 
θέμα: «Επιτάχυνση της Υλοποίησης 
των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων των Δράσεων του ΕΣΠΑ 2014 2020». Συζητήθηκαν 
θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του ΤΕΕ και θα βοηθήσουν στην ταχύτερη 
υλοποίηση των ενταγμένων στο τρέχον κοινοτικό πλαίσιο έργων. 
 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ «ΜΕΡΑ 25» ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΟΓΙΑΔΗ  

 

Την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 έγινε η 
συνάντηση της Διοικούσας Επιτροπής 
του ΤΕΕ/ΤΑΚ με τον Βουλευτή 
Ηρακλείου του «ΜΕΡΑ 25» κ. Γεώργιο 
Λογιάδη. Έγινε εποικοδομητική 
συζήτηση με θέματα ποικίλου 
ενδιαφέροντος και ο κ. Βουλευτής 
έδειξε ιδιαίτερη ζέση στο να 
αναπτύξει μια στενή συνεργασία με το 
ΤΕΕ. 
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 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ 

 

Την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 στάλθηκε στον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα 
επιστολή* με θέμα την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, έπειτα από εισήγηση 
του Προέδρου μας. Στην επιστολή ζητήθηκε οι νέες αντικειμενικές αξίες που θα 
προκύψουν σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνουν τις προηγούμενες και σε αρκετές 
περιπτώσεις να μειωθούν προκειμένου να αποφευχθεί ένας φαύλος κύκλος, όπου από 
τη μία πλευρά θα έχει το θετικό πρόσημο της αισιοδοξίας της αγοράς που προσπαθεί να 
δείξει σημάδια ανάκαμψης και από την άλλη πλευρά, τη μεγάλη αύξηση της φορολογίας 
που θα λειτουργήσει ως τροχοπέδη στη διαδικασία αυτή και ουσιαστικά θα επαναφέρει 
το αρνητικό κλίμα και την εκ νέου επιφυλακτικότητα των πολιτών που θα δουν για άλλη 
μια φορά την περιουσία τους να απαξιώνεται με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Τελικά 
ανακοινώθηκε η παράταση της διαβούλευσης έως τις 10 Απριλίου 2020 ώστε να γίνουν 
οι απαραίτητες διορθώσεις. 
 

 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ. ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 στάλθηκε στον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Κωστή 
Χατζηδάκη επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου μας με την οποία ζητεί την 
αναστολή εφαρμογής της απαίτησης μελέτης κτιρίων ως Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής 
Κατανάλωσης μέχρι το τέλος του έτους ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος σε μελετητές 
και επιβλέποντες να αφομοιώσουν τα νέα συστήματα αλλά και σε εσάς να οργανώσετε 
διαδικασίες (ΤΟΤΕΕ, κλπ) ωρίμανσης σχετικά με φωτοβολταϊκά, βιοκλιματικό σχεδιασμό 
και άλλα απαραίτητα θέματα. Εν μέρει το αίτημα μας έγινε αποδεκτό, καθώς έως 

1/1/2021 αναστέλλονται οι διατάξεις όσον αφορά τα ειδικά κτίρια. Επιπρόσθετα έως 

31/5/2021 τα κτίρια κατοικιών αρκεί να μελετώνται με κατηγορία Β+. 
 

 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΣΤΑΣΙΝΟ 

Την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 στάλθηκε* στον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γιώργο Στασινό 

δεκασέλιδη επιστολή με την απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ, έπειτα από εισήγηση του 
Προέδρου μας, που σχετίζεται με τη βελτίωση του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης 
οικοδομικών αδειών (E – ADEIES). Ενημερωθήκαμε από το κεντρικό ΤΕΕ ότι θα 
ενσωματωθούν σε συνολικότερο πακέτο τροποποιήσεων που θα λειτουργήσει στο 
ηλεκτρονικό σύστημα αδειών το καλοκαίρι. 
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 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΣΤΑΣΙΝΟ 

 

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 εστάλη στον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γιώργο Στασινό 

επιστολή* για την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων, λόγω της πρωτόγνωρης κατάστασης 
που έχει προκληθεί εξαιτίας του κορωνοϊού. Προτάθηκε η διαμόρφωση επιστολής προς 
τον Πρωθυπουργό για την άμεση λήψη μέτρων όσον αφορά την ελάφρυνση του 
μισθολογικού και ασφαλιστικού βάρους καθώς και Μέτρων-Κίνητρων για τη στήριξη 
μηχανικών και πολιτών. Η επιστολή εστάλη στον Πρωθυπουργό. Πολλές από τις 
προτάσεις μας έγιναν αποδεκτές από την Πολιτεία.  
 

 

 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ. ΚΥΡΙΑΚΟ 
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ 

 

Την Παρασκευή 03 Απριλίου 2020 στάλθηκε στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. 
Κυριάκο Πιερρακάκη επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου μας, με προτάσεις 
για την ψηφιακή αναβάθμιση των διαδικασιών για την έκδοση οικοδομικής άδειας 
δεδομένης της καταστάσεως που διαμορφώθηκε από την υγειονομική κρίση του 
κορωνοϊού. Συνεχίζεται η επικοινωνία με τα αρμόδια υπουργεία με σκοπό την επίτευξη 

των σχετικών αλλαγών. 

 

 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ 

 

Την Παρασκευή 03 Απριλίου 2020 στάλθηκε στην συντονίστρια της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης κ. Μαρία Κοζυράκη, επιστολή* έπειτα από εισήγηση του Προέδρου 
μας, με θέμα την άμεση συγκρότηση και ηλεκτρονική λειτουργία για Συμβούλια 
Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 
(ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.). Το πρόβλημα λύθηκε και πλέον λειτουργούν τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, 
ενώ ξεκίνησε και προετοιμασία για να μπορούν να λειτουργούν και με τηλεδιάσκεψη. 
Αναμένεται το αντίστοιχο και για τα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. 
 

 

 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 

 

Την Τρίτη 07 Απριλίου 2020 εστάλη στον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, 

επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Αντιπροέδρου κ. Γεώργιου Ταβερναράκη, με 
προτάσεις για τη λήψη μέτρων όσον αφορά τη στήριξη των μηχανικών, δεδομένης της 
διαμορφούμενης κατάστασης από  την υγειονομική κρίση του κορωνοϊού. Αρκετές από 
τις προτάσεις μας εισακουστήκαν. 
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 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ κ. ΣΤΑΥΡΟ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ  
 

Την Τετάρτη 15 Απριλίου 2020 εστάλη στον Περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη 
επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της Δ.Ε. κ. Κώστα Μπάκιντα, σχετικά με την 
ένταξη των συναδέλφων μηχανικών σε επιδοτούμενο πρόγραμμα της Περιφέρειας 
Κρήτης που αφορά ενίσχυση ψηφιακών υπηρεσιών με επιδότηση 100%.  
 

 

 

 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΕ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2020 
έγινε η τηλεδιάσκεψη των Προέδρων 
των Περιφερειακών Τμημάτων του 
ΤΕΕ όλης της επικράτειας. 
Συζητήθηκαν πολλά θέματα που 
αφορούν τους συναδέλφους και τα 
τμήματα του ΤΕΕ. Ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ/ΤΑΚ τόνισε την ανάγκη 
πληρωμής των μελών που 
συμμετέχουν σε επιτροπές διαγωνισμών με παράλληλη κατάργηση της δήλωσης πόθεν 
έσχες. Επίσης ζήτησε την αποφυγή εξεταστικής διαδικασίας για τους ενεργειακούς 
επιθεωρητές, την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων για να καλύψουν 
περισσότερες ανάγκες των συναδέλφων και έθιξε θέματα, τα οποία είναι αναγκαίο να 
προχωρήσουν άμεσα, όπως το αρχαιολογικό κτηματολόγιο και η κατοχύρωση των 
κοινοχρήστων οδών σε όλη την επικράτεια. Επιπρόσθετα ζήτησε ιδιαίτερη στήριξη για 
τον κλάδο μας με προγράμματα ΕΣΠΑ και αύξηση της ρευστότητας ώστε να 
αντιμετωπιστούν τα οικονομικά προβλήματα που αφετηρία είχαν την εξάπλωση του 
κορωνοϊού. 
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 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ 

 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου 
τετραμήνου του 2020, η Διοικούσα 
Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΑΚ συνεδρίασε 6 

φορές και συγκεκριμένα στις 
28/1/2020, 20/02/2020, 12/03/2020, 

02/04/2020, 09/04/2020 και 
30/04/2020. Μάλιστα εξ αιτίας της 
υγειονομικής κατάστασης με τον 
covid-19, οι τρείς τελευταίες 
συνεδριάσεις της Δ.Ε. έγιναν μέσω 
τηλεδιάσκεψης. 
 

 

 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τετράμηνου του 2020 διενεργήθηκαν από το τμήμα 7 
δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις, για τον ορισμό εκπροσώπων ως μέλη σε επιτροπές 
διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων σε διαγωνισμούς μελετών και έργων του 
Δημοσίου. Συγκεκριμένα στις 18/2, 19/2, 28/2 και 27/4. 

 

 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ 

 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τετράμηνου του 2020 έγιναν οι ακόλουθοι 19 ορισμοί 
εκπροσώπων : 

Ορισμός μέλους για τη συγκρότηση του ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ 
- Μαλεβιζίου. 
Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή κυκλοφορίας του Δήμου Αγίου Νικολάου. 
Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου. 
Ορισμός εκπροσώπου στην περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης της Περιφέρειας 
Κρήτης.    
Ορισμός μελών στα «Συμβούλια Αρχιτεκτονικής» Ηρακλείου και Λασιθίου 

Ορισμός εκπροσώπου για το συμβούλιο κοινωφελών περιουσιών Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης. 
Ορισμός εκπροσώπου για την επιτροπή τουρισμού & επιχειρηματικότητας του Δήμου 
Ηρακλείου. 
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Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής για τον « Προσδιορισμό αξίας ακινήτων 
για την επιβολή εισφοράς σε χρήμα και τρόπος καταβολής της». 
Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών θεμάτων & 
Αμφισβητήσεων – (ΣΥΠΟΘΑ) Π.Ε. Ηρακλείου – Λασιθίου. 
Ορισμός Εκπροσώπου στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης (Π.Δ. 
7/2013). 

Ορισμός Εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Κρήτης. 
Ορισμός Εκπροσώπου στο νέο Τεχνικό Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και Μελετών 
Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. . 
Ορισμός Εκπροσώπων  στο πλαίσιο διαβούλευσης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Χερσονήσου. 
Ορισμός Εκπροσώπου στη Μικτή Επιτροπή Ελέγχου Οικοδομών και Εργοταξιακών Έργων 
Ν. Ηρακλείου. 
Ορισμός Εκπροσώπου στη Μικτή Επιτροπή Ελέγχου Οικοδομών και Εργοταξιακών Έργων 
Ν. Λασιθίου. 
Ορισμός Εκπροσώπου στην Επιτροπή Προσβασιμότητας Εμποδιζόμενων Χρηστών του 
Δήμου Ηρακλείου. 
Ορισμός Εκπροσώπου στην Τοπική Ομάδα Φορέων  για το  Ευρωπαϊκό Έργο CAPonLITTER. 
Ορισμός Εκπροσώπου στην Εποπτεύουσα Επιτροπή Περιφερειακού Γραφείου 
Ηρακλείου.  
Ορισμός αξιολογητή – βαθμολογητή στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο 
«Συγκριτική τεχνικοοικονομική αξιολόγηση για την αξιοποίηση των υφάλμυρων πηγών: 
Αλμυρός Ηρακλείου, Αλμυρός Αγ. Νικολάου και Μαλαύρας». 

 

 ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τετράμηνου του 2020 ζητήθηκαν 4, ανατέθηκαν 3 και 
παραδόθηκε 1 πραγματογνωμοσύνη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)Η επιστολή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ-ΤΑΚ : www.teetak.gr 



 

 

12 

Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ/ΤΑΚ 

 

1.    Μιχαήλ Χωραφάς, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 

2.    Γεώργιος Ταβερναράκης, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος 

3.    Γεώργιος Αγαπάκης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός,  Γεν. Γραμματέας           
4.    Ειρήνη Βρέντζου, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος 

5.    Ιωάννης Κλάδος, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος  
6.    Μηνάς Μανιαδής, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος  
7.    Αντώνης Μαυρογιάννης, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος  
8.    Κων/νος Μπάκιντας, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος  
9.    Χαρά Τριαματάκη, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος  
 

 

 

Προεδρείο Αντιπροσωπείας 

 

1.    Ιωάννης Σχινάς, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Πρόεδρος 

2.    Μαρία Λυδακή, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος 

3.    Ηλίας Σπανάκης, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Γεν. Γραμματέας 

 

 

Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου ΤΕΕ/ΤΑΚ  

1.    Καφφετζάκης Γεώργιος - Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 

2.    Ρουκουνάκης Εμμανουήλ- Μηχανικός Περιβάλλοντος, Αντιπρόεδρος 

3.    Αβραμάκης Εμμανουήλ  - Αρχιτέκτων Μηχανικός, Γραμματέας 

4.    Ατσαλής Ιωάννης - Αρχιτέκτων Μηχανικός, Μέλος 

5.    Φωνιαδάκης Ιωάννης - Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος 

 

 

 

Επιμέλεια έκδοσης newsletter  

 

Κίμων Γερογιαννάκης, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης 

 

 

 

 

 


