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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ                Ηράκλειο, 7-09-2020
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Πρεβελάκη & Γρεβενών
Ταχ. Κώδικας: 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τηλέφωνο : (+30) 2810 342520
Fax: (+30) 2810 281128
Ηλ. Δ/νση: teetak@tee.gr
Ιστοσελίδα: www.teetak.gr

Προς:
Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής   
Πολιτικής, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη
minister@yna.gov.gr  
minister.office@yna.gov.gr

Θέμα:  Δημιουργία Επιτροπής Υποστήριξης  για την κατασκευή τμημάτων του 
Β.Ο.Α.Κ. εντός της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Σχετ. :  Η με αρ. πρ. 575/21-2-2020 επιστολή μας.

      Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Επικοινωνούμε μαζί σας για να τονίσουμε την απόλυτη ανάγκη να ασχοληθούμε ενεργά 
με την κατασκευή των τμημάτων του Β.Ο.Α.Κ, εντός της  Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. 
Σας επισυνάπτω επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ το Φεβρουάριο του 2020 προς τον Υπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή, καθώς και σημερινή επικαιροποιημένη, 
όπου επεσημάναμε την ωριμότητα όλων των μελετών και ειδικά των τμημάτων :

 Άγιος Νικόλαος – Νεάπολη
 Καλό Χωριό – Παχειά Άμμος – Καβούσι
 Παχειά Άμμος – Ιεράπετρα

Επειδή πέραν της επιστροφής των κερδών από τη διακράτηση των ελληνικών 
ομολόγων, που αναφέραμε  τότε, προέκυψαν τα 32 δισεκατομμύρια του Ταμείου 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αμφότερα έχουν ως προϋπόθεση την άμεση 
συμβασιοποίηση των έργων, η ευκαιρία που παρουσιάζεται, θεωρούμε  ότι είναι μοναδική. 
Οι μελέτες αυτές είναι από τις πλέον ώριμες, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη 
την Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες που τυχαίνει να έχουμε. Συνεπώς, απαιτείται η 
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ενεργοποίηση όλων μας,  προκειμένου να μη χάσει η Κρήτη και ειδικά ο νομός  Λασιθίου, 
μια ιστορική ευκαιρία. 

 Προτείνουμε τη δημιουργία μιας Επιτροπής Υποστήριξης από όλους μας ή 
τουλάχιστον όσους έχουν τη χρονική δυνατότητα, εμπλουτισμένη με τον Πρόεδρο του 
Επιμελητηρίου Λασιθίου κ. Θωμά Χαριτάκη και τον Πρόεδρο του ΟΕΕ/ΤΑΚ κ. Σταύρο 
Καρτέρη, ώστε το μήνυμα να είναι ενιαίο και ισχυρό. 

Θεωρούμε  ότι πρέπει να συνεδριάσουμε έπειτα από πρόσκληση του Υπουργού κ. 
Γιάννη Πλακιωτάκη, που πιθανότατα έχει το πιο επιβαρυμένο πρόγραμμα και σε κάθε 
περίπτωση έως το τέλος της εβδομάδας, είτε δια ζώσης, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, την 
οποία έχουμε τη δυνατότητα να οργανώσουμε ως ΤΕΕ/ΤΑΚ. Οι άμεσες ενέργειες έχουν 
ιδιαίτερη σημασία, διότι οι προτάσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνονται τόσο στο 
Υπουργείο Υποδομών, όσο και στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε άλλες περιοχές της Ελλάδας 
συντάσσουν με ταχύτητα μελέτες, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτούν αυτή την ιστορική 
χρηματοδότηση. Πρέπει να ενωθούν όλες οι δυνάμεις και να υπάρξει αφοσίωση στον κοινό 
στόχο. 

Θα περιμένουμε νέα σας με αγωνία, αισιοδοξώντας για το καλύτερο αποτέλεσμα.

                                                                           Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

                                             

Κοινοποίηση :
1.Βουλευτή Λασιθίου, κ. Μανώλη Θραψανιώτη, manolisthrapsaniotis@yahoo.gr
2. Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρο Αρναουτάκη, arnaoutakis@crete.gov.gr; gram.pkr@crete.gov.gr
3.Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, κ. Ιωάννη Γουλιδάκη, g.goulidakis@yahoo.gr; 
4.Δήμαρχο Αγ. Νικολάου, Αντώνιο Ζερβό, grafdim@yahoo.gr
5. Δήμαρχο Ιεράπετρας, Θεοδόσιο  Καλαντζάκη, dimos@ierapetra.gov.gr
6.Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου, Ιωάννη Στεφανάκη, info@0474.syzefxis.com.gr
7. Δήμαρχο Σητείας,  Γεώργιο Ζερβάκη, info@sitia.gr  

  
Εσωτερική Διανομή:

 ΔΕ ΤΕΕ/ΤΑΚ 
 Προεδρείο  Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ 
 Πειθαρχικό Συμβούλιο ΤΕΕ/ΤΑΚ 
 Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου,
 Γραφείο Προϊσταμένης
 Γραφείο Μηχανικών
 Φάκελος Δ.Ε. 
 Χρονολογικό Αρχείο
 Ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ
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