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Η θητεία της νέας Δ.Ε. του Τμήματος ξεκινά σε μια χρονική συγκυρία, την οποία
διαμορφώνουν οι εξής παράμετροι:
Σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
-

Οι γεωπολιτικές διαμάχες για τον έλεγχο των νέων πηγών ορυκτών καυσίμων
και των αγωγών προμήθειας ενέργειας στην Ευρώπη,
Η τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση και
Η κλιματική αλλαγή.
Η ανάκαμψη και η επαναφορά σε μια νέα κανονικότητα μετά την πανδημία
του COVID-19.

Στην Ελλάδα
-

Η έναρξη της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 (ΕΣΠΑ),
Η μέχρι πρότινος σταδιακή έξοδος από την κρίση και την οικονομική ύφεση,
Η πολιτική κατεύθυνση για προσέλκυση επενδύσεων και παράλληλα για
υποστήριξη της εγχώριας επιχειρηματικότητας,
Η ανάσχεση του braindrain,
Η έναρξη μεγάλων ενεργειακών έργων και
Η ενδυνάμωση του ρόλου του ΤΕΕ ως τεχνικού συμβούλου της Κυβέρνησης
και η ειδοποιός συμμετοχή του, τόσο στα σημαντικά projects της Ελλάδας,
όσο και στις θεσμικές προσεγγίσεις των θεμάτων της αρμοδιότητάς του.

Στην Περιφέρεια Κρήτης
- Τα μεγάλα projects της Κρήτης όπως ο ΒΟΑΚ , το Διεθνές Αεροδρόμιο του Καστελίου,
η ενιαία διαχείριση υδάτων Κρήτης, η μελλοντική αξιοποίηση του αεροδρομίου Ν.
Καζαντζάκης, κ.α.
- Η εδραίωση του ΤΕΕ/ΤΑΚ ως βασικού συνομιλητή στη διαμόρφωση προτάσεων για
όλα τα σημαντικά ζητήματα της Περιφέρειας.
Εκτός των ανωτέρω όμως, στην παρούσα χρονική συγκυρία οι Μηχανικοί, όπως και
οι περισσότεροι κλάδοι, βιώνουμε μία ιδιαίτερα δύσκολη και επίπονη
καθημερινότητα σε μια σειρά επαγγελματικών ζητημάτων.
Οι εξελίξεις που είχαν λάβει χώρα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης είναι
πρωτόγνωρες για τους Μηχανικούς και είχαν ισοπεδώσει σε μεγάλο βαθμό τον κλάδο
μας. Σε όλα αυτά ήρθε να προστεθεί και η πρωτοφανής υγειονομική κρίση του
COVID-19 για να διαμορφώσει πλέον ένα ζοφερό τοπίο στην καθημερινότητα των
Μηχανικών που σε μια περίοδο που η αισιοδοξία είχε αρχίσει να μετουσιώνεται σε
αύξηση του κύκλου εργασιών, άλλαξε άρδην σε λίγες μόνο ημέρες .

Είναι αδήριτη και επιτακτική η ανάγκη να προσαρμόσει το ΤΕΕ το ρόλο του στη νέα
πραγματικότητα, ώστε να μπορέσει να παρέμβει στην Πολιτεία και να υποστηρίξει τα
μέλη του. Η στόχευση ΤΕΕ/ΤΑΚ πρέπει να περιλαμβάνει:
-

την αναζήτηση νέων επαγγελματικών προκλήσεων για τα μέλη του,
την ουσιαστική παρέμβασή του σε ρυθμίσεις/νομοσχέδια που αφορούν και
επηρεάζουν τους Μηχανικούς,
το άνοιγμα στην κοινωνία και τις ρεαλιστικές προτάσεις για όλα τα
αναπτυξιακά ζητήματα και τα τεχνικά θέματα της Περιφέρειας Κρήτης, αλλά
και της Χώρας.

Ο ρόλος του Τμήματος πρέπει να ενισχυθεί σε όλες τις συνιστώσες του, δηλαδή ως:
-

Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας σε όλο το εύρος αρμοδιότητάς του.
Οργανισμός των Μηχανικών της Περιφέρειας
Φορέας προαγωγής της επιστήμης, της τεχνικής και της τεχνολογίας.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
-Το ΤΕΕ/ΤΑΚ θα προασπίσει και προωθήσει το ρόλο του ως τεχνικός και
επιστημονικός σύμβουλος της κοινωνίας, της Αυτοδιοίκησης, της Πολιτείας και των
συναδέλφων, πρώτα και πάνω από όλα.
-Θα συνεργαστεί με το κεντρικό ΤΕΕ, σε πορεία διασαφήνισης και διασφάλισης των
δικαιωμάτων των μηχανικών, χωρίς όμως να εξελιχθεί σε συνδικαλιστικό όργανο.
Επιπρόσθετα θα συνεργαστεί με σκοπό κρίσιμες παρεμβάσεις επί θεμάτων “εθνικού
και περιφερειακού επιπέδου”. Αυτό σαφώς δεν σημαίνει την περιθωριοποίηση του
τμήματος, το οποίο θα διατηρεί την αυτοτέλειά του και θα δρα δυναμικά όπου
παρουσιάζεται διάσταση απόψεων.
-Σε όποια περίπτωση κρίνεται σκόπιμο, θα υπάρχει σαφής και ολοκληρωμένη
τοποθέτηση, χωρίς να προωθεί μικροπολιτικές και κομματικές σκοπιμότητες,
βασιζόμενη σε τεχνικά και επιστημονικά κριτήρια. Σε καμία περίπτωση το Τμήμα δεν
θα αποτελέσει, βιομηχανία παραγωγής ψηφισμάτων επί παντός επιστητού θέματος.
-Το Τμήμα, θα αγωνιστεί για τη μείωση της γραφειοκρατίας στην καθημερινότητα
του μηχανικού και του πολίτη. Θα ενεργοποιηθεί τόσο στο πλαίσιο προτάσεων
απλοποίησης (πχ, κτηματολόγιο αρχαιοτήτων, προσδιορισμός εκτάσεων δημοσίου,
κωδικοποίηση πολεοδομικής νομοθεσίας, κτλ), αλλά και θα χρησιμοποιήσει ως
βασικό εργαλείο την αξιοποίηση της τεχνολογίας και καινοτόμων διαδικασιών σε
βασικά ζητήματα ενδιαφέροντος μηχανικού. Επίσης, θα διεκδικήσει την ουσιαστική
μεταφορά και άσκηση αρμοδιοτήτων από Αθηνοκεντρικές δομές σε αντίστοιχες
υπηρεσιακές δομές της Κρήτης με σκοπό την άμεση και επιτόπια δράση ενεργειών
και πράξεων, που αφορούν τεχνικά θέματα έργων και μελετών στην Κρήτη.
-Θα υπάρχει συνεχής συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους
παραγωγικούς φορείς για θέματα που άπτονται του τεχνικού και επιστημονικού
αντικειμένου του ΤΕΕ.
-Αυτονόητη υποχρέωσή μας αποτελεί η τεκμηριωμένη αξιολόγηση, των μεγάλων
αναπτυξιακών υποδομών, για τις οποίες θα ζητήσουμε την άμεση ολοκλήρωση των
μελετών με παράλληλη δημοσιοποίηση ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης. Θα προκύπτουν ουσιαστικές παρατηρήσεις βελτιστοποίησης, οι οποίες
σκοπό θα έχουν την τεχνική βελτιστοποίηση με όρους κοινωνικής-οικονομικής
συνοχής και ανάπτυξης και όχι, είτε την ακυρωτική και οπισθοδρομική στάση είτε την
άκριτη και χωρίς όρους αποδοχή. Η συμμετοχή ιδιωτών στον σχεδιασμό και την
ανάπτυξη υποδομών περιφερειακού ή ακόμη και τοπικού επιπέδου, θα
υποστηρίζεται εάν προκύπτει με επαρκή αιτιολόγηση ότι τα έργα αυτά δεν θα
μπορούσαν να εκτελεστούν με άλλον τρόπο σε συγκεκριμένο χρόνο.

-Υιοθέτηση ορθολογικής στάσης απέναντι σε επενδύσεις που ενισχύουν δραστικά
την οικονομία της Κρήτης. Κρίνοντας ότι ο τουρισμός αποτελεί κύριο πυλώνα της
τοπικής οικονομίας, οι τουριστικές επενδύσεις υψηλής ποιότητας θα πρέπει να
υποστηρίζονται για ταχεία εξέλιξη, εφόσον πληρούν κριτήρια σεβασμού του
περιβάλλοντος και προωθούν την αειφορία. Πρόσθετος στόχος μας είναι η
θεσμοθέτηση της επίβλεψης του `θεσμού` των αντισταθμιστικών οφελών, η οποία
κατά την γνώμη μας πρέπει να εισαχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις.
-Βασική μας αρχή είναι ότι η εξωστρέφεια του ΤΕΕ πρέπει να ενισχύει τόσο την
αντίληψη που έχει ο τεχνικός κόσμος για την κοινωνία, όσο και την αντίληψη που έχει
η κοινωνία για ζητήματα που θεωρεί εύκολα στη λύση τους και γρήγορα στην
αντιμετώπισή τους. Αυτό θα επιτευχθεί με διοργάνωση ημερίδων και (πιθανώς
συνδιοργάνωση) συνεδρίων Ακαδημαϊκού επιπέδου. Στο πλαίσιο αυτό απαραίτητη
είναι η τακτική συνεργασία με Φορείς και Πανεπιστημιακά - Ερευνητικά ιδρύματα
του νησιού.
-Ενίσχυση του ρόλου του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την διάδοση και εδραίωση των νέων
τεχνολογιών στην Ανατολική Κρήτη (από τις ΑΠΕ, τις τάσεις της Βιομηχανίας 4.0, ως
την ηλεκτροκίνηση και τις τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας).
-Στήριξη της οικολογικής μετεξέλιξης του τομέα παραγωγής ενέργειας με κριτήρια
βιωσιμότητας και προστασίας του περιβάλλοντος. Υποστήριξη των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (Φωτοβολταϊκά, Ανεμογεννήτριες, Βιομάζα, Γεωθερμία,
Υδροηλεκτρικά, κτλ).
-Προώθηση των νέων τεχνολογιών για τη διανομή και αποθήκευση ενέργειας με
στόχο, οι αυξημένες μελλοντικές ανάγκες να μην απαιτήσουν δυσανάλογες
υποδομές. Με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών για αποκεντρωμένη παραγωγή
ενέργειας, αποθήκευση και έξυπνη διαχείριση εξορθολογίζεται η υποδομή του
δικτύου διανομής με περιβαλλοντικά και λειτουργικά οφέλη. Προώθηση εκπόνησης
masterplan για τις μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες του νησιού και τη σύγχρονη
μετεξέλιξη.
-Στήριξη τομών στον τομέα των μεταφορών με προώθηση ορθολογικών τάσεων για
την ανάπτυξη εναλλακτικών μέσων μεταφοράς όπως τα υδροπλάνα και των
υποδομών για υποστήριξη πιο σύγχρονων λειτουργιών στα μεγάλα μεταφορικά
μέσα, όπως ηλεκτροδότηση ελλιμενισμένων πλοίων από ΑΠΕ χωρίς καύση ορυκτών
καυσίμων.
-Προώθηση της λογικής των ελέγχων στατικής επάρκειας υφιστάμενων κατασκευών
και υποδομών τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών.
-Προώθηση προτάσεων βιώσιμης κινητικότητας με τη χρήση νέων τεχνολογιών,
σχεδιασμού και εισαγωγή πιο φιλικών πρακτικών.
-Το ΤΕΕ/ΤΑΚ θα διεκδικήσει να είναι `στρατηγικός εταίρος` σε προγραμματικές
συμβάσεις, σε τοπικά προγράμματα, σε ευρωπαϊκά προγράμματα και σε ειδικά

σχέδια που απαιτούν την ενεργή συμμετοχή των μηχανικών, πάντα στο πλαίσιο της
νομιμότητας του δημοσιονομικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
-Σημαντικός στόχος είναι ο συνδυασμός των δράσεων με τα αρμόδια εποπτικά
όργανα και τους παρεμφερείς φορείς, για την αντιμετώπιση του κινδύνου και της
υγιεινής στην εργασία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κείμενης νομοθεσίας. Το
ΤΕΕ πρέπει να έχει παρέμβαση στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας τουλάχιστον στα
εργοτάξια και τις παραγωγικές εταιρείες.
-Εξωστρέφεια του ρόλου του Μηχανικού και του ΤΕΕ/ΤΑΚ μέσω κοινών Δράσεων σε
θέματα τα οποία αφορούν την τοπική ανάπτυξη , Φορείς & Οργανισμούς των οποίων
η δράση είναι σε κοινή πορεία με τους σκοπούς του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
-Τέλος με την ολοκλήρωση της αποκατάστασης και αναβάθμισης του κτιρίου του
ΤΕΕ/ΤΑΚ και την διοργάνωση σε αυτό θεματικών δράσεων ευρύτερου
ενδιαφέροντος, στοχεύουμε στην δημιουργία ενός νέου βασικού πόλου αναφοράς
στην τοπική κοινωνία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
-Ανάθεση καθηκόντων προς τα μέλη της Διοικούσας, με τρόπο κοινά αποδεκτό, για
τη μεγιστοποίηση παραγωγής έργου.
-Ενίσχυση του ρόλου της “Αντιπροσωπείας”, έτσι ώστε οι αποφάσεις για τα κρίσιμα
θέματα να φέρουν την έγκριση (και ουσιαστικά τον έλεγχο) του ανώτατου οργάνου
του ΤΕΕ/ΤΑΚ ,που είναι ουσιαστικά αρμόδιο για την χάραξη στρατηγικής.
-Παραγωγική δράση Μόνιμων Επιτροπών. Οι επιτροπές θα έχουν σαφές πλαίσιο
δράσης με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Πρέπει επίσης να ελέγχεται ανά τακτά
διαστήματα η λειτουργία τους από την Δ.Ε.
-Απαραίτητη προϋπόθεση ορθής λειτουργίας είναι η τακτική συμμετοχή των
εκλεγμένων μελών στα όργανα. Ο σεβασμός των διαδικασιών και των κανόνων
λειτουργίας των οργάνων θα εφαρμόζεται με πλήρη τυπικότητα.
-Θα γίνει προσπάθεια σύστασης γραφείου διασύνδεσης μηχανικών με τις τοπικές και
όχι μόνο επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το γραφείο εκτός της διασύνδεσης θα
υποστηρίζει συμβουλευτικά του μηχανικούς, ιδιαίτερα τους νέους (στον κλάδο, στην
περιοχή ή το αντικείμενο).
-Θα γίνει προσπάθεια αύξησης των εκπαιδευτικών σεμιναρίων πιστοποίησης προς
τους συναδέλφους, ευρύτερα του τεχνικού κόσμου και όσων απαιτούν την
επιμόρφωσή τους σε τεχνικά ζητήματα και τεχνολογίες. Έσοδα που πιθανώς να
προκύπτουν θα συντελούν στην οικονομική του αυτάρκεια και την οικονομική
ενίσχυση νέων δράσεων του ΤΕΕ/ΤΑΚ.

-Προώθηση της ψηφιοποίησης για τη διευκόλυνση των μηχανικών. Σύσταση ομάδας
εργασίας ή επιτροπής για το συντονισμό δράσεων ψηφιοποίησης.
- Εύρεση χώρου και διαμόρφωση γραφείου ως έδρα της Νομαρχιακής Λασιθίου, στον
Άγιο Νικόλαο

ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Οι Μόνιμές Επιτροπές λειτουργούν µε βάση τις αρχές και τις κατευθύνσεις του
Πλαισίου Δράσης του ΤΕΕ/ΤΑΚ , όπως αυτό ψηφίζεται από την Αντιπροσωπεία του
τμήματος έπειτα από εισήγηση της ∆.Ε. Σύμφωνα και µε το Ν.1486/84, οι απόψεις
και προτάσεις των Μονίμων Επιτροπών που συστήνουν τα Περιφερειακά Τμήματα
του ΤΕΕ, έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα προς τη ∆Ε. του Περιφερειακού Τμήματος
στην οποία και πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση.
Για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των επιτροπών προτείνουμε
-

Την παρουσίαση θέματος στη Διοικούσα Επιτροπή τουλάχιστον μια φορά το
εξάμηνο.
Την υποχρεωτική συνάντηση των μελών της επιτροπής τουλάχιστον μια φορά
τον μήνα.
Την αντικατάσταση μέλους της κάθε επιτροπής μετά από τρεις συνεχόμενες
απουσίες του.
Την διοργάνωση τουλάχιστον μιας εκδήλωσης κατά την διάρκεια της θητείας
της.

ΤΙΤΛΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
1. Χωροταξικού-Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης,
2. Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού.
3. Επαγγελματικών Θεμάτων, Ασφαλιστικού, Φορολογικού, Τεχνικής Παιδείας,
Δια βίου Επιμόρφωσης και Διασύνδεσης με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα
4. Αειφορίας, Περιβάλλοντος , Ενέργειας.
5. Αρχιτεκτονικών Θεμάτων και Πολιτισμού.
6. Προβολής, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων, Νέων Μηχανικών,
Ψηφιοποίησης και Διασύνδεσης με άλλα Περιφερειακά Τμήματα.
7. Μελετών- Έργων Δημοσίου, Έργων Υποδομής και Δικτύων
8. Εθνικού Κτηματολογίου, Δασικών Χαρτών και Γεωχωρικών Δεδομένων

9. Ιδιωτικών Έργων, Κατασκευών και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

10. Βιομηχανίας και παραγωγικής ανασυγκρότησης
11. Υποεπιτροπή Ιεράπετρας
12. Υποεπιτροπή Σητείας

1. Χωροταξικού-Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.
Αντικείμενο: Επεξεργασία χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων κάθε είδους και
κλίμακας
Σχετιζόμενες Ειδικότητες: Όλες
Αριθμός Μελών Επιτροπής: Προτεινόμενος - 7 Αναπληρωματικοί – 3

2. Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακού
Σχεδιασμού.
Αντικείμενο: Θέματα Αστικών, Θαλάσσιων και Εναέριων Μεταφορών, Logistics,
Συγκοινωνιακά Έργα, Αστικές Συγκοινωνίες και Διαχείριση της Κυκλοφορίας
Σχετιζόμενες Ειδικότητες: Όλες
Αριθμός Μελών Επιτροπής: Προτεινόμενος - 7 Αναπληρωματικοί – 3

3. Επαγγελματικών Θεμάτων, Ασφαλιστικού, Φορολογικού,
Τεχνικής Παιδείας, Δια βίου Επιμόρφωσης και
Διασύνδεσης με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα
Αντικείμενο: Παρακολούθηση εξελίξεων για το πλαίσιο άσκησης του
επαγγέλματος του μηχανικού́, επαγγελματικά δικαιώματα και θέματα τα οποία
απασχολούν και επηρεάζουν όλους τους μηχανικούς όπως ασφαλιστικό και
Φορολογικό.
Η Τεχνική Παιδεία η Επιμόρφωση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Χρήση
Συστημάτων Πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας στην επαγγελματική εξέλιξη και

κουλτούρα των μηχανικών. Η Διασύνδεση με την Ακαδημαϊκή κοινότητα μπορεί να
συμβάλει ουσιαστικά σε αυτή την κατεύθυνση.
Σχετιζόμενες Ειδικότητες: Όλες
Αριθμός Μελών Επιτροπής: Προτεινόμενος - 7 Αναπληρωματικοί – 3

4. Αειφορίας, Περιβάλλοντος , Ενέργειας.
Αντικείμενο: Δύο μεταξύ των βασικών αξόνων της Αειφόρου Ανάπτυξης είναι το
περιβάλλον και η ενέργεια. Άλλοι Άξονες Δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο
αντικείμενο της επιτροπής είναι η Διαχείριση των απορριμμάτων και υγρών
αποβλήτων, Διαχείριση Υδάτων, Ρύπανσης, Υποβάθμισης του περιβάλλοντος,
Προώθησης τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, Υποστήριξη της Τοπικής
Κοινωνίας.
Σχετιζόμενες Ειδικότητες: Όλες
Αριθμός Μελών Επιτροπής: Προτεινόμενος - 7 Αναπληρωματικοί – 3

5. Αρχιτεκτονικών θεμάτων και Πολιτισμού.
Αντικείμενο: Σύγχρονη αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική κληρονομιά, διαχείριση τόπων,
άρση αποκλεισμών στο δομημένο περιβάλλον, συνεργασίες με φορείς και δίκτυα,
εναρμονισμός με τις νέες τάσεις, Πολιτισμός.
Σχετιζόμενες Ειδικότητες: Όλες
Πολεοδόμων - Χωροτακτών)

(απαραίτητη

η

συμμετοχή

Αρχιτεκτόνων,

Αριθμός Μελών Επιτροπής: Προτεινόμενος - 5 Αναπληρωματικοί – 3

6.Προβολής, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων, Νέων
Μηχανικών, Ψηφιοποίησης και Διασύνδεσης με άλλα
Περιφερειακά Τμήματα.
Αντικείμενο: Οι δράσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ και η προβολή́ του, η Ενημέρωση των πολιτών
και των φορέων για τις δράσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Καλλιέργεια κι ενδυνάμωση εσωτερικής
πληροφόρησης και επικοινωνίας για τα μέλη μας. Κοινωνικά Δίκτυα. Επικοινωνία με
άλλα τμήματα.

Σχετιζόμενες Ειδικότητες: Όλες
Αριθμός Μελών Επιτροπής: Προτεινόμενος - 5 Αναπληρωματικοί – 3

7.Μελετών- Έργων Δημοσίου, Έργων Υποδομής και Δικτύων
Αντικείμενο: Η επιτροπή θα αποτελείται από δύο Υπο-επιτροπές
A. Την ομάδα μελετών δημοσίων έργων
B. Την ομάδα που αφορά στην κατασκευή των δημοσίων έργων.
Σχετιζόμενες Ειδικότητες: Όλες
Αριθμός Μελών Κάθε Υπο-Επιτροπής: Προτεινόμενος – 5 Αναπληρωματικοί – 2

8. Εθνικού Κτηματολογίου, Δασικών Χαρτών και Γεωχωρικών
Δεδομένων
Αντικείμενο: Παρακολούθηση εξελίξεων στην υλοποίηση του προγράμματος
ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης σε Περιφερειακό επίπεδο. Συνεργασία με τους
κατά τόπους συλλόγους Νομικών και Συμβολαιογράφων για την από κοινού
αντιμετώπιση θεμάτων. Παρακολούθηση λειτουργίας Κτηματολογικών Γραφείων και
Δασικών Υπηρεσιών
Σχετιζόμενες Ειδικότητες: Όλες
Αριθμός Μελών Επιτροπής: Προτεινόμενος – 9 Αναπληρωματικοί – 3

9.Ιδιωτικών Έργων, Κατασκευών και Υγείας και Ασφάλειας
στην Εργασία
Αντικείμενο: Οι κατασκευές στον ιδιωτικό τομέα απασχολούν ένα πολύ μεγάλο
ποσοστό των μελών του ΤΕΕ/ΤΑΚ και αποτελούσαν παραδοσιακά την ατμομηχανή
της οικονομίας. Επίσης το θεσμικό πλαίσιο μελετών κατασκευών ιδιωτικών έργων και
η ανάπτυξη προτάσεων για την τροποποίηση και βελτίωση του αποτελούν σκοπό της
παρούσας επιτροπής.
Η Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία ίσως είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Η απαίτηση
για τεχνικές συμβουλές εν μέσω κορωνοϊού , για διαδικασίες και πρωτόκολλα. Η
αξιολόγηση του επαγγελματικού κινδύνου, η ευθύνη του μηχανικού και η ενημέρωση
που πρέπει να έχει.

Η προώθηση θεμάτων υγείας και ασφάλειας στις κατασκευές προσπαθεί να
αποκτήσει τα τελευταία χρόνια την θέση που της αρμόζει και σαν μηχανικοί έχουμε
επωμιστεί την εφαρμογή των κανόνων ως τεχνικοί ασφαλείας.
Σχετιζόμενες Ειδικότητες: Όλες
Αριθμός Μελών Επιτροπής: Προτεινόμενος – 5 Αναπληρωματικοί – 3

10. Βιομηχανίας και παραγωγικής ανασυγκρότησης
Αντικείμενο: Ώθηση στη βιομηχανική και βιοτεχνική παραγωγή του νησιού και
προτάσεις για αύξηση των υποδοχέων μικρής και μέσης όχλησης.
Σχετιζόμενες Ειδικότητες: Όλες
Αριθμός Μελών Επιτροπής: Προτεινόμενος – 5 Αναπληρωματικοί – 3

11. Υποεπιτροπή Ιεράπετρας
Αντικείμενο: Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του Νομού Λασιθίου κρίνεται
απαραίτητη η ύπαρξη υποεπιτροπής στην πόλη της Ιεράπετρας για ενίσχυση του
έργου της Νομαρχιακής και της Διοικούσας Επιτροπής .
Σχετιζόμενες Ειδικότητες: Όλες
Αριθμός Μελών Επιτροπής: Προτεινόμενος – 3 Αναπληρωματικοί – 3

12. Υποεπιτροπή Σητείας
Αντικείμενο: Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του Νομού Λασιθίου κρίνεται
απαραίτητη η ύπαρξη υποεπιτροπής στην πόλη της Σητείας για ενίσχυση του έργου
της Νομαρχιακής και της Διοικούσας Επιτροπής .
Σχετιζόμενες Ειδικότητες: Όλες
Αριθμός Μελών Επιτροπής: Προτεινόμενος – 3 Αναπληρωματικοί – 3

