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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

εισερχόμενοι στο 2021, το δεύτερο κύμα εξάπλωσης του 

Covid-19 όχι μόνο μας κρατά σε απόσταση, αλλά μας 

προβληματίζει τόσο στο επίπεδο της υγείας - δεδομένου ότι 

παρά την έναρξη των εμβολιασμών δεν έχει ακόμα 

ανακαλυφθεί κάποια θεραπεία - όσο και στο επίπεδο της 

οικονομίας - για ευνόητους λόγους. Όσον αφορά στα 

επαγγελματικά μας θέματα, κυριάρχησαν τους τελευταίους 

μήνες η συζήτηση για τον νέο Χωροταξικό νόμο και η έναρξη 

του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ». 

Τον Χωροταξικό Νόμο τον εξορθολογήσαμε αρκετά μέσω μιας πληθώρας δράσεων, 

είτε αυτόνομων, είτε σε συνεργασία με άλλα περιφερειακά τμήματα, παρόλο που 

δεν εισακουστήκαμε επαρκώς. Για το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»  περιμένουμε 

απαντήσεις από το Υπουργείο, καθώς υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι στη 

διαδικασία συμμετείχαν  εφαρμογές που επιτάχυναν την ένταξη. Ελπίζουμε ότι η 

αλλαγή ηγεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και η πρόσφατη αναβολή της 

συνέχισης του προγράμματος θα οδηγήσουν σε καλύτερη επικοινωνία του 

Τμήματός μας με το εν λόγω Υπουργείο. Όμως, αυτό που στιγμάτισε το τέλος του 

2020 ήταν η απαράδεκτη και αδικαιολόγητη τροπολογία σχετικά με τη διαδικασία 

εγγραφής των αποφοίτων κολλεγίων στο ΤΕΕ, το οποίο και την καταδίκασε αμέσως. 

Παράλληλα, σημειώνουμε ότι ο κλάδος έχει αναλογικά έντονη δραστηριότητα και 

υπάρχει επαρκές αντικείμενο για την πλειοψηφία των συναδέλφων σε μια 

καταστροφική περίοδο για πολλούς κλάδους. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ θα συνεχίσει να συμβάλει 

τόσο στον αναπτυξιακό τομέα, αποστέλλοντας προτάσεις πχ. για το Αρχαιολογικό 

Κτηματολόγιο και τη Διαχείριση Υδάτινου Δυναμικού της Κρήτης, όσο και με την 

έναρξη διαδικτυακών σεμιναρίων για την υποστήριξη των συναδέλφων σε θέματα 

καθημερινότητας, όπως η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και ο νέος χωροταξικός 

νόμος. Ήδη ξεκίνησαν οι ζωντανές μεταδόσεις, καθώς αρκετοί συνάδελφοι 

παρακολούθησαν ζωντανά την παρουσίαση της μελέτης αξιοποίησης του 

αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης από την πλατφόρμα του ΤΕΕ/ΤΑΚ. 

Σας εύχομαι ολόψυχα ένα δημιουργικό και ευτυχισμένο έτος με πρωταρχικό 

χαρακτηριστικό τη σωματική και ψυχική υγεία! 

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

 Μιχαήλ Χωραφάς 

 Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ 
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 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» 

 

Την 1η Σεπτεμβρίου 2020 

πραγματοποιήθηκε 

τηλεδιάσκεψη μεταξύ της 

Διοικούσας Επιτροπής του 

ΤΕΕ/ΤΑΚ και του Υπουργού 

Ναυτιλίας & Νησιωτικής 

Πολιτικής  κ. Ιωάννη 

Πλακιωτάκη, του Υφυπουργού 

Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. 

Λευτέρη Αυγενάκη, των 

Βουλευτών Ηρακλείου κ. Μάξιμου Σενετάκη, κ. Σωκράτη Βαρδάκη, κ. Νικόλαου 

Ηγουμενίδη, κ. Χαράλαμπου Μαμουλάκη, κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου, κ. 

Μανώλη Συντυχάκη και κ. Γεώργιου Λογιάδη και του Βουλευτή Λασιθίου κ. 

Εμμανουήλ Θραψανιώτη, με θέμα συζήτησης το Νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός 

της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας». 

 

      Οι Βουλευτές ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Διοικούσας 

Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ σχετικά με τις απόψεις του Τμήματος επί του 

Νομοσχεδίου και τις ενέργειες στην κατεύθυνση της βελτίωσης του 

νομοσχεδίου και της απόσυρσης επίμαχων διατάξεων. Όλοι οι Βουλευτές 

συντάχθηκαν με τις απόψεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ και δεσμεύτηκαν να κινητοποιήσουν 

όλους τους διαθέσιμους πόρους και την επιρροή τους, για να δικαιωθούν τα 

αιτήματα του τεχνικού κόσμου και να μην αποτελέσει το υπό διαβούλευση 

Νομοσχέδιο έναν δυσάρεστο αιφνιδιασμό για την πλειοψηφία των πολιτών, οι 

οποίοι διαθέτουν ακίνητη περιουσία εκτός σχεδίου 

 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ  ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΡΑΚΗ  

 

      Στις 8 Σεπτεμβρίου 2020 

πραγματοποιήθηκε 

συνάντηση του Προέδρου της 

Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ με τον 

Πρόεδρο της Περιφερειακής 

Ένωσης Δήμων Κρήτης κ. 

Γιάννη Κουράκη στα γραφεία 

της ΠΕΔ στο Ηράκλειο. 

Αντικείμενο της συνάντησης 
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αποτέλεσε η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Εκσυγχρονισμός της χωροταξικής και 

πολεοδομικής νομοθεσίας», ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις διατάξεις του 

νομοσχεδίου  που αφορούν στο δραστικό περιορισμό της εκτός Σχεδίου 

Δόμησης. Ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ ενημέρωσε τον Πρόεδρο της ΠΕΔ 

Κρήτης για τις θέσεις και τις προτάσεις του Τμήματος μας, ενώ υπήρξε κοινή 

διαπίστωση των δυο Προέδρων για την ανάγκη να δοθεί περισσότερος χρόνος 

για διαβούλευση των άρθρων για την εκτός σχεδίου δόμηση. 

 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   

 

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2020 

πραγματοποιήθηκε συνάντηση 

του Προέδρου κ.Χωραφά,        

του Αντιπροέδρου κ.Γιώργου 

Ταβερναράκη και του μέλους κ. 

Αντώνη Μαυρογιάννη της Δ.Ε. 

του ΤΕΕ/ΤΑΚ καθώς και μελών 

του Οικονομικού Επιμελητηρίου 

με τον Πρόεδρο του 

Περιφερειακού Συμβουλίου 

Κρήτης  κ. Παύλο Μπαριτάκη, 

τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη 

κ. Γιώργο Αλεξάκη στην Περιφέρεια Κρήτης για τον Προτεινόμενο Οργανισμό της 

Περιφέρειας. Όλοι οι εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων εξέφρασαν σοβαρές 

διαφωνίες σχετικά με τη διατύπωση περί προβαδίσματος. Επιπρόσθετα 

τεκμηρίωσαν τις απόψεις του με πλήθος νομοθετικών διατάξεων. 

 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» 

 

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2020 

πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία 

της Περιφέρειας Κρήτης, 

συνάντηση του Προέδρου της 

Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ με τον 

Περιφερειάρχη Κρήτης κ. 

Σταύρο Αρναουτάκη. Θέμα της 

συνάντησης ήταν το 
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Νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας». 

Ο Πρόεδρος ζήτησε την στήριξη του Περιφερειάρχη για να δοθεί παράταση στη 

διαβούλευση του νομοσχεδίου και να τροποποιηθούν οι διατάξεις που αφορούν 

στην εκτός σχεδίου δόμηση και προκαλούν σοβαρά προβλήματα. Από την 

πλευρά του ο Περιφερειάρχης κ. Αρναουτάκης τόνισε ότι στηρίζει το αίτημα του 

ΤΕΕ/ΤΑΚ για παράταση στη διαβούλευση του νομοσχεδίου, διότι αν αυτή δοθεί, 

μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει. 

 

 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» 

 

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2020 

πραγματοποιήθηκε 

τηλεδιάσκεψη της Δ.Ε. 

του ΤΕΕ/ΤΑΚ με τον 

Υφυπουργό Χωροταξίας 

και Αστικού 

Περιβάλλοντος κ. 

Δημήτριο Οικονόμου. 

Στην πολύ 

ενδιαφέρουσα και 

ουσιαστική συζήτηση που έγινε, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. και τα μέλη της που 

συμμετείχαν εξήγησαν τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες του ΤΕΕ/ΤΑΚ 

αλλά και όλου του τεχνικού κόσμου για το επίμαχο νομοσχέδιο. Ο Υπουργός 

φάνηκε να κατανοεί την ανάγκη να υπάρξουν αλλαγές στο νέο νομοσχέδιο για 

κάποια ζητήματα που δεν έχουν διατυπωθεί σωστά και δύναται να υπάρξουν 

παρανοήσεις. Συγκεκριμένα ο κ. Οικονόμου δήλωσε ότι σε όσες περιοχές 

υπάρχει τοπικός χωροταξικός σχεδιασμός (ΣΧΟΟΑΠ – ΓΠΣ) δεν θα ισχύσουν οι 

προτεινόμενοι περιορισμοί. Το δεύτερο ζήτημα για το οποίο επίσης δεσμεύτηκε 

ήταν ότι, όταν εκπονηθούν τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, θα δοθεί η 

δυνατότητα να υπάρξουν παρεκκλίσεις. 

 

 

 ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΟΑΚ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

 

 

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε, μετά από πρόσκληση του 

Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου κ. Γιάννη Γουλιδάκη, σύσκεψη για τις εξελίξεις 

στο θέμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης παρουσία του Προέδρου της ΔΕ και 

Περιφερειακών Συμβούλων. Ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ ενημέρωσε τους 
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συμμετέχοντες για τις θέσεις 

του Τμήματος μας, τις 

προτάσεις μας και τις δράσεις 

που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. 

Ειδικά στάθηκε στην επιστολή 

προς τον Υπουργό Υποδομών - 

με την οποία το ΤΕΕ/ΤΑΚ ζήτησε 

την πλήρη χρηματοδότηση των 

έργων του ΒΟΑΚ στο Νομό 

Λασιθίου από το Ταμείο 

Ανάπτυξης - και στην επιστολή 

προς τους αιρετούς της 

Περιφερειακής Ενότητας για την ανάγκη σύστασης επιτροπής παρακολούθησης 

των εξελίξεων.  

 

Ακολούθησε συνάντηση για το ίδιο θέμα στις 11 Σεπτεμβρίου, η οποία 

πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη  Λασιθίου 

Γιάννη Γουλιδάκη και συμμετείχαν οι δήμαρχοι Αγίου Νικολάου, Σητείας, 

Ιεράπετρας, & Οροπεδίου, Αντώνης Ζερβός, Γιώργος Ζερβάκης, Θεοδόσης 

Καλαντζάκης και Γιάννης Στεφανάκης, αντίστοιχα, ο περιφερειακός Σύμβουλος  

Π. Ε. Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, ο βουλευτής Λασιθίου του ΣΥΡΙΖΑ 

Μανώλης Θραψανιώτης, και ο Πρόεδρος ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ Μιχάλης Χωραφάς. Η 

συνάντηση επαναλήφθηκε στις 10 Δεκεμβρίου, οπότε και ορίστηκε συντονιστικό 

όργανο αποτελούμενο από τους κυρίους Γουλιδάκη, Ζερβάκη και τον Πρόεδρο 

ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ. 

 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕ Κ. ΓΙΩΡΓΟ ΣΤΑΣΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους 

της ΔΕ κ. Κώστα Μπάκιντα, στον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γεώργιο Στασινό. Στην 

επιστολή αναλύθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στην 

πρόσβαση τους σε υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία.  

Ζητήθηκε η άμεση παρέμβαση του Προέδρου του ΤΕΕ για την ανάδειξη και 

επίλυση του θέματος, ώστε ειδικά στην παρούσα συγκυρία της πανδημίας να 

παρέχεται απρόσκοπτη πρόσβαση (κατά προτίμηση ηλεκτρονικά) στα 

υποθηκοφυλακεία και στο κτηματολόγιο σε όλους τους συναδέλφους, χωρίς να 

ορθώνονται εμπόδια από τους νομικούς. 
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 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ. ΚΩΣΤΗ 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. 4178/2013. 

 

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2020 στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του 

Προέδρου της ΔΕ, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή 

Χατζηδάκη που ζητούσε παράταση, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους 2020, 

της δυνατότητας υπαγωγής στον ν. 4495/2017 αυθαιρέτων κατασκευών και 

χρήσεων ανεξαρτήτου κατηγορίας, κατά τα ισχύοντα και χωρίς επιπλέον 

προσαυξήσεις.  Ανάλογη - τουλάχιστον - παράταση ζητήθηκε και (α) για την 

ανάρτηση των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που συνοδεύουν τις 

δηλώσεις του ΤΕΕ - ΤΜ ΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ - 1674 - 16/09/2020 ν.4178/2013 

κατηγορίας 5 -  που η καταληκτική ημερομηνία ήταν η 30η Σεπτεμβρίου 2020 - 

και (β) για την υποχρέωση ανάρτησης δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων 

που συνοδεύουν τις δηλώσεις του ν. 4495/17. Τέλος, ζητήθηκε εξάμηνη 

παράταση της ανάρτησης των σχεδίων και δικαιολογητικών της 1ης ομάδας 

δηλώσεων του Ν.4178/2013 που έληγαν στις 8 Νοεμβρίου 2020, με ταυτόχρονη 

μετατόπιση της σχετικής υποχρέωσης των υπολοίπων κατηγοριών δηλώσεων 

στον εν λόγω νόμο. 

 

 

 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ, ΤΕΕ/ΤΔΚ, ΟΕΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ 

ΓΕΩΤΕΕ  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ  

 

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2020 στάλθηκε κοινή επιστολή* στον Περιφερειάρχη 

Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη με θέμα τις αλλαγές στον Οργανισμό της 

Περιφέρειας Κρήτης. Στην επιστολή αναλύεται ότι η επιλογή προϊσταμένων των 

οργανικών μονάδων και το προβάδισμα των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ 

τίθεται συχνά σε αμφισβήτηση, παρά τη σαφήνεια των Νόμων και τις 

αποφάσεις του ΣτΕ. Ζητήθηκε να μην εφαρμοστεί η αιφνιδιαστική, 

προβληματική και επικίνδυνη διατύπωση στον νέο Οργανισμό της Περιφέρειας 

Κρήτης που επιτρέπει την αυθαίρετη τοποθέτηση προϊσταμένων σε «εξαιρετικές 

περιπτώσεις». 
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 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΥΡΙΖΑ ΣΩΚΡΑΤΗ ΦΑΜΕΛΛΟ ΚΑΙ 

ΠΕΤΗ ΠΕΡΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» 

 

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2020 

πραγματοποιήθηκε 

διαδικτυακή συζήτηση με 

θέμα το νομοσχέδιο 

«Εκσυγχρονισμός της 

Χωροταξικής και 

Πολεοδομικής Νομοθεσίας» 

στην οποία συμμετείχαν Ο 

Τομεάρχης Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας κ. Σωκράτης Φάμελλος και η Αναπληρώτρια Τομεάρχης του 

ΣΥΡΙΖΑ, Πέπη Πέρκα, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, το Προεδρείο της 

Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) του ΤΕΕ, ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας καθώς και οι 

Πρόεδροι και εκπρόσωποι των ΔΕ από 14 Περιφερειακά τμήματα, μεταξύ των 

οποίων και ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Η συζήτηση ήταν πλούσια και 

εποικοδομητική, ενώ οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ συμφώνησαν με τους Προέδρους 

ότι απαιτούνται αρκετές αλλαγές και πιο μακρά διαβούλευση. 

 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΟΥ 

ΤΕΕ/ΤΑΚ 

 

Την 1η Οκτωβρίου 2020 έγινε συγκρότηση σε σώμα της νέας Νομαρχιακής 

Επιτροπής Λασιθίου του Τμήματος μας. Νέος Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Ιωάννης 

Ατσαλής, Αντιπρόεδρος ο κ. Μιχαήλ Μαυρικάκης, Γραμματέας ο κ. Γεώργιος 

Καροφυλάκης και μέλη οι κυρίες Μαρία Ρουκουνάκη και Lilit Vardazaryan. 

 

 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Στις 6 Οκτωβρίου 2020 ο Πρόεδρος 

της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ επισκέφτηκε 

τη Συντονίστρια της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

κ. Μαρία Κοζυράκη και 

αντάλλαξαν απόψεις για το 

νομοσχέδιο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ 
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», καθώς και για θέματα συνεργασίας του 

Τμήματος με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η κ. Κοζυράκη δήλωσε ότι επιθυμεί 

την στενή συνεργασία της ΑΠΔ Κρήτης με το ΤΕΕ/ΤΑΚ. 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ. ΚΩΣΤΑ 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΕ 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

 

Στις 15 Οκτωβρίου 2020 στάλθηκε προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 

κ. Κώστα Καραμανλή, επιστολή που εκθέτει το σοβαρό πρόβλημα με την 

αποζημίωση εκπροσώπων του ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων. Στην επιστολή αναλύονται οι τρομερές καθυστερήσεις 

στην καταβολή των αποζημιώσεων - και πολλές φορές η μη καταβολή τους - 

στους εκπρόσωπους του ΤΕΕ  που συμμετέχουν σε πληθώρα επιτροπών και 

συμβουλίων της πολιτείας, αφιερώνοντας πολύτιμο χρόνο από την 

καθημερινότητα τους για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Η 

επιστολή καταλήγει στο ότι η έλλειψη της αντίστοιχης θεσμικής απόφασης είναι 

αυτή που δημιουργεί το πρόβλημα με τις αποζημιώσεις και ζητήθηκε από τον 

Υπουργό να ενεργήσει για το ζήτημα. 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ. ΚΩΣΤΑ 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Στις 15 Οκτωβρίου 2020 στάλθηκε προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 

κ. Κώστα Καραμανλή, επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της ΔΕ κ. 

Ειρήνης Βρέντζου, που ζητάει διευκρινήσεις σχετικά με τα Μητρώα συντελεστών 

παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε). Συγκεκριμένα αναλύεται η 

νομοθετική ανακολουθία και σύγχυση που υπάρχει όσον αφορά τον τρόπο 

κτήσης μελετητικού πτυχίου και ζητείται να αποσαφηνιστεί το ζήτημα, ενόψει 

και της λήξης των μελετητικών πτυχίων στις 31 Δεκεμβρίου 2020. 
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 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

Στις 20 Οκτωβρίου 2020 στάλθηκε επιστολή* προς τους Φορείς της Ανατολικής 

Κρήτης που διενεργούν διαγωνισμούς για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων , η 

οποία τονίζει το σοβαρό πρόβλημα που παρατηρείται με την παράλειψη 

αποζημίωσης ή την τεράστια καθυστέρηση στην καταβολή της, για τους 

εκπροσώπους του ΤΕΕ/ΤΑΚ που συμμετέχουν στις επιτροπές αυτών. 

Επισυνάφθηκε και η επιστολή που είχε σταλεί για το ίδιο θέμα από το τμήμα 

μας και τον Φεβρουάριο του 2019. Ζητήθηκε η άμεση επίλυση του προβλήματος 

ώστε να μην έλθει το τμήμα στη δυσάρεστη θέση να αδυνατεί να ορίσει 

εκπρόσωπο στους προσεχείς διαγωνισμούς. 

 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 

 

Στις 22 Οκτωβρίου 2020 ο 

Προέδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ 

παρέστη στην παρουσίαση 

που διοργανώθηκε από το 

Δήμο Ηρακλείου, της μελέτης 

αξιοποίησης του αερολιμένα 

Ν. Καζαντζάκης, 

υποβάλλοντας ερωτήσεις 

στους μελετητές και 

δεσμεύτηκε επίσης για την 

κατάθεση γραπτών 

προτάσεων από το τμήμα 

μας. 

 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΚΡΗΤΗΣ 

 

Στις 3 Νοεμβρίου ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ μαζί με τον Πρόεδρο του 

Οικονομικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Σταύρο Καρτέρη, τον Πρόεδρο του 

ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης κ. Αλέκο Στεφανάκη και τον Πρόεδρο της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής 
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Κρήτης κ. Εμμανουήλ 

Ρουκουνάκη, 

συναντήθηκαν με τη 

Συντονίστρια της 

Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κρήτης κ. 

Μαρία Κοζυράκη και 

ανέλυσαν τους 

προβληματισμούς 

τους, σχετικά με το νέο 

Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας της 

Περιφέρειας, καθώς 

δεν έχουν τηρηθεί οι 

διατάξεις της νομοθεσίας σχετικά με το προβάδισμα των ΠΕ σε σχέση με τους ΤΕ 

στην επιλογή προσώπων σε θέσεις ευθύνης. Μάλιστα, στις 18 Νοεμβρίου 2020 

στάλθηκε προς την κ. Κοζυράκη κοινή επιστολή* των 5 επιμελητηρίων της 

Κρήτης για το θέμα αυτό. 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ. ΚΩΣΤΗ 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ 

 

Στις 13 Νοεμβρίου 2020 στάλθηκε επιστολή*, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη, έπειτα από εισηγήσεις του Αντιπροέδρου της ΔΕ 

κ. Γεώργιου Ταβερναράκη και του μέλους της ΔΕ κ. Ιωάννη Κλάδου, με σκοπό 

την αύξηση των κονδυλίων του νέου Προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» 

για την Περιφέρεια Κρήτης.  Στην επιστολή αναφέρονται η  προφανής και άδικη 

κατανομή κονδυλίων σε σχέση με άλλες περιφέρειες, καθώς και η αναβολή της 

ημερομηνίας 30-11-2020 για τις υποβολές στην Περιφέρεια Κρήτης - λόγω μη 

έκδοσης σε ΦΕΚ του Οδηγού του προγράμματος - αλλά και τα μέτρα που έχουν 

επιβληθεί για τον περιορισμό του Covid-19 και δεν επιτρέπουν την εύκολη 

μετακίνηση των μηχανικών στις κατοικίες για την έκδοση των απαραίτητων 

πιστοποιητικών.  

 

Ζητήθηκε επίσης να αλλάξει ο τρόπος των υποβολών στο πρόγραμμα, που είναι 

βάσει χρονικής προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων - όπως 

και στον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος - σε ένα πιο δίκαιο για τους 

μηχανικούς και τους ιδιοκτήτες σύστημα υποβολών. 

 

 



11 
 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ. ΚΩΣΤΑ 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ 

ΚΑΣΤΕΛΛΙ 

 

Στις 20 Νοεμβρίου 2020 στάλθηκε προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 

κ. Κώστα Καραμανλή επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Γραμματέα της ΔΕ κ. 

Γεώργιου Αγαπάκη, που εκθέτει το πρόβλημα της μη έγκυρης και πλήρους 

ενημέρωσης του τμήματος μας σχετικά με το μεγάλο αναπτυξιακό έργο του 

νέου Αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλλι. Ζητήθηκε να λάβει το ΤΕΕ/ΤΑΚ γνώση 

των οριστικών μελετών, με αποκλειστικό στόχο να συμβάλει στη 

βελτιστοποίηση της ολοκλήρωσης του έργου, ως θεσμικός τεχνικός σύμβουλος 

της Πολιτείας. Επίσης ζητήθηκε ορισμός μέλους του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο ΔΣ της 

εταιρείας διαχείρισης του, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανένας εκπρόσωπος της 

τοπικής κοινωνίας.  

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ. ΚΩΣΤΗ 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

Στις 20 Νοεμβρίου 2020 στάλθηκε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. 

Κωστή Χατζηδάκη με κοινοποίηση στη διοίκηση του Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ, 

κοινή επιστολή* του ΤΕΕ/ΤΑΚ, του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου και του 

Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης για 

παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των πρώτων εγγραφών των 

Κτηματολογικών Γραφείων Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου. Στην επιστολή 

αναλύονται τα γεγονότα που αναδεικνύουν την αναγκαιότητα της παράτασης. Η 

επιστολή  απαντήθηκε αρνητικά αλλά τελικά δόθηκε παράταση ενός έτους. 

 

 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΕ LIVE STREAMING ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ  

 

Στις 23 Νοεμβρίου διοργανώθηκε για 

πρώτη φορά στο site του ΤΕΕ/ΤΑΚ ζωντανή 

μετάδοση για όλους τους συναδέλφους, 

της μελέτης αξιοποίησης του 

αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης, από την 

μελετητική εταιρεία ΑΣΠΑ που έχει 
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αναλάβει τη μελέτη, με παρουσία του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας κ. Γεώργιου 

Καραντινού, του Δημοτικού Συμβούλου εντεταλμένου για θέματα δημοτικής 

περιουσίας κ. Μανώλη Βασιλάκη και της Γενικής Γραμματέως του Δήμου 

Ηρακλείου κ. Ευγενίας Στυλιανού. Η παρουσίαση διήρκησε περί των 3 ωρών και 

τέθηκαν ουσιαστικά ερωτήματα επί της μελέτης από τα μέλη της ΔΕ του 

τμήματος μας. 

 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ. ΚΩΣΤΗ 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» 

 

Την 01 Δεκεμβρίου 2020 στάλθηκε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

κ. Κωστή Χατζηδάκη επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της ΔΕ, με 

συγκεκριμένες προτάσεις αναβάθμισης του νομοσχεδίου και βελτίωσης του 

τελικού κειμένου. Οι προτάσεις του τμήματος επικεντρώθηκαν στο Κεφάλαιο Γ 

του νομοσχεδίου που αφορά τις ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση και 

τους οργανωμένους υποδοχείς. Επίσης στις 03 Δεκεμβρίου 2020 στάλθηκε κοινή 

επιστολή από το ΤΕΕ/ΤΑΚ, το ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης και το ΤΕΕ Δωδεκανήσου για το 

ίδιο θέμα. 

 

 ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

Την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 

πραγματοποιήθηκε αυτοψία σε κτίρια τα 

οποία έχουν χαρακτηριστεί ετοιμόρροπα ή 

επικίνδυνα και τα οποία βρίσκονται στο 

Ηράκλειο, από το Γενικό Γραμματέα 

Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος 

Ευθύμη Μπακογιάννη συνοδεία του 

Προέδρου της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Ο Γενικός 

Γραμματέας, είχε την ευκαιρία να δει από 

κοντά ετοιμόρροπα κτίρια στο κέντρο της 

πόλης. Ο κ. Μπακογιάννης επίσης ενημέρωσε 

ότι ετοιμάζονται τρία χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία έχουν να κάνουν με 

την αποκατάσταση των διατηρητέων κτιρίων. Το ένα έχει θεσμοθετηθεί ήδη και 

είναι η «Τράπεζα Γης» από τη μεταφορά συντελεστή δόμησης και είναι όπως 

είπε ένα εργαλείο που θεσμοθετήθηκε με το χωροταξικό νομοσχέδιο και θα 

μπει σε εφαρμογή στο επόμενο εξάμηνο. Στο περιθώριο της συνάντησης ο 

Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ ζήτησε από το Γενικό Γραμματέα τη διοργάνωση 
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διαδικτυακών σεμιναρίων για την ενημέρωση των μηχανικών σε επίκαιρα 

θέματα όπως ο νέος Χωροταξικός Νόμος και η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου. 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ. ΚΩΣΤΗ 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ 

 

Στις 22 Δεκεμβρίου 2020 στάλθηκε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

κ. Κωστή Χατζηδάκη επιστολή* του ΤΕΕ/ΤΑΚ, που αναδείκνυε τα προβλήματα 

της διαδικασίας υποβολών και τις αδικίες για την Περιφέρεια Κρήτης όσον 

αφορά το διαθέσιμο προϋπολογισμό για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ - 

Αυτονομώ» και πρότεινε λύσεις ώστε στον επόμενο κύκλο του προγράμματος 

που θα ανοίξει μέσα στο 2021, να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη. 

 

 

 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  

Κατά τη διάρκεια του τρίτου τετράμηνου του 2020 διενεργήθηκαν από το τμήμα 
37 δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις, για τον ορισμό εκπροσώπων ως μέλη σε 
επιτροπές διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων σε διαγωνισμούς μελετών 
και έργων του Δημοσίου.  

 

 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ 

Κατά τη διάρκεια του τρίτου τετράμηνου του 2020 έγιναν 8 ορισμοί 

εκπροσώπων για τακτικές εκπροσωπήσεις του τμήματος. 

 

 ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ 

 

Κατά τη διάρκεια του τρίτου τετράμηνου του 2020 ζητήθηκαν 8 και ανατέθηκε 1 

πραγματογνωμοσύνη 

 

 

 

 

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

http://www.teetak.gr/
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Με την εξέλιξη του δεύτερου κύματος του κορωνοϊού, η  φυσιολογική ζωή και εργασία έχει δεχθεί 

τεράστιο πλήγμα. Αναλογιζόμενοι όσα συμβαίνουν γύρω μας, οι μηχανικοί παραμένουμε με 

σεβαστό αντικείμενο, όντας ο κυρίαρχος κλάδος που προσφέρει στην ανάπτυξη της χώρας, παρόλο 

που δεν εκτιμάται η προσφορά μας από την Πολιτεία. Στο χώρο του ΤΕΕ-ΤΑΚ συμβάλλαμε με 

αξιοθαύμαστη παραγωγικότητα. Επεξεργαστήκαμε και καταθέσαμε ένα πολύ μεγάλο πλήθος 

θεμάτων, τα οποία οδήγησαν σε αντίστοιχες δράσεις, πολλές εκ των οποίων εισακούστηκαν. 

 

 Προτάσεις βελτίωσης ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών (e-adeies) 

προς το Κεντρικό ΤΕΕ. Οι περισσότερες αναμένεται να ενσωματωθούν στο σύστημα έως το 

Μάρτιο του 2021.  

 Πρόταση στον Υπουργό Οικονομικών για αποτροπή αύξησης των αντικειμενικών αξιών. 

Υιοθετήθηκε. 

 Πρόταση στον Υπουργό Υποδομών να αξιοποιηθούν συγκεκριμένα ευρωπαϊκά κονδύλια για 

κατασκευή τμημάτων του ΒΟΑΚ, ως δημοσίου έργου. Έως το Μάρτιο του 2021 αναμένονται 

ανακοινώσεις του αρμόδιου υπουργού προς αυτή την κατεύθυνση.  

 Πρόταση  στον Υπουργό ΥΠΕΝ για αναστολή υποχρέωσης σχεδιασμού των κτιρίων ως κτίρια 

μηδενικής κατανάλωσης. Αναβλήθηκε η υποχρέωση. 

 Προτάσεις προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ψηφιακή αναβάθμιση των 

διαδικασιών για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Ξεκινά ήδη η ηλεκτρονική διάθεση 

αντιγράφων από τα λειτουργούνται Κτηματολογικά Γραφεία και αναμένεται εντός του 2021 

να ψηφιοποιηθούν και οι διαδικασίες σε ΔΟΥ, ΕΦΚΑ και ΚΕΠ. 

 Πρόταση προς τη Συντονίστρια της ΑΔΚ για Ηλεκτρονική Λειτουργία των Συμβουλίων 

Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλιων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 

(ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)». Το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Ηρακλείου ξεκίνησε να λειτουργεί μέσω του 

ηλεκτρονικού συστήματος. 

 Πρόταση τροποποιήσεων στον Ν.4412 /2016.  

 Πρόταση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος για παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των 

πρώτων εγγραφών των Κτηματολογικών Γραφείων Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου. 

 Προτάσεις προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος επί του Νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός της 

Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας». Αποτράπηκε η απώλεια οικοδομησιμότητας 

σε ακίνητα άνω των 4 στρ. 

 Αίτημα ενημέρωσης προς τον Υπουργό Υποδομών για το νέο αεροδρόμιο Καστελίου.  

Εκτός από αυτά συνδιαμορφώσαμε με τις υπόλοιπες παρατάξεις κείμενα και επιστολές για πληθώρα 

επίκαιρων θεμάτων. Προβάλλουμε ως δύναμη ευθύνης στην Ανατολική Κρήτη και πασχίσαμε με τις 

θέσεις μας ώστε να αποκτήσει ξανά το ΤΕΕ-ΤΑΚ το σεβασμό και το ρόλο του συνομιλητή – 

συμβούλου.  
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             Πάει ο παλιός ο Χρόνος….. 
Ιανουάριος 2021 

 
Τι χρονιά κι αυτή !!  

Ξεκινά με την ψήφιση της αυτοματοποιημένης διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικής 
ισοδυναμίας των πτυχίων ιδιωτικών Κολεγίων και των ξένων Πανεπιστημίων, με αυτά των 
δημόσιων Πανεπιστημίων1.  

Έρχεται καραντίνα και υγιειονομική κρίση… 

Δεν περιμέναμε να ενταχθούμε στους κλάδους που θα στηριχτούν από την Πολιτεία2. 
Συνήθως είμαστε ο κλάδος που τα τελευταία χρόνια πλήττεται αλλά εξακολουθεί να 
θεωρείται προνομιούχος.3 Και ζούμε το σκάνδαλο των επιμορφωτικών σεμιναρίων4… 
Ψηφίζεται το αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο αλλά και ο αποκλεισμός της κοινωνίας από 
τον αιγιαλό, την παραλία και όχι μόνο5… Απαξιώνονται περιουσίες6 με τη μέθοδο του 
‘’ξαφνικού θανάτου’’.  

Απαγορεύονται οι διαδηλώσεις7… καταργούνται τεχνικά μαθήματα8.. και ο μύθος για το 
ΒΟΑΚ παραμένει …σκληρή πραγματικότητα9… 

Μέσα σε αυτό το κλίμα υποβάλλουμε δηλώσεις των αυθαιρέτων της κατηγορίας 5 (όλο το 
24 ωρο, με το σύστημα να πέφτει) 

Και εκεί που αναρωτιόμαστε γιατί να καταργηθεί η κατηγορία 5 έρχεται ο επόμενος νόμος 
που ξεκαθαρίζει το τοπίο… Η κατηγορία 5 και οι Τράπεζες… 
Νομοθετείται, νύχτα, με τροπολογία της τελευταίας στιγμής η υποχρέωση των 
επαγγελματικών φορέων να εγγράφουν εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης 
τους αποφοίτους κολεγίων10! 

Έρχεται το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2020» - Ο πιο γρήγορος κερδίζει κι ο υπουργός 
πανηγυρίζει11...  Το χρονόμετρο σταμάτησε στα 13 λεπτά και οι καταγγελίες ξεκίνησαν.   

Οι μηχανικοί για ακόμα μια φορά έχουμε εμπλακεί σε μια απαράδεκτη και εξευτελιστική 
διαδικασία «διεκπεραιωτικού αγώνα ταχύτητας» .  
Χωρίς ουσιαστική απάντηση για τη διαβλητότητα του συστήματος, η κυβέρνηση κρύβεται 
πίσω από την εταιρεία του λογισμικού και το ΤΕΕ είναι παρατηρητής… 
 
Όλο αυτό που βιώνουμε  είναι εξευτελιστικό. Σε όλα αυτά ήμασταν μόνοι!  
Βιώνουμε μια υποβάθμιση του επιστημονικού μας έργου, μέσα από συνεχείς διαδικασίες 
χρονικής εντατικοποίησης, με διαδικασίες φωτο-φινις & προθεσμίες που λήγουν, 
καθιστώντας – εκτός των άλλων -  την εργασία μας ανυπόφορη.  
 
Η ΑΜΑΚ αντιδρά και ενώνει δυνάμεις με όλους τους μηχανικούς που διεκδικούν 
αξιοπρέπεια για το μηχανικό και την κοινωνία .  
https://www.amak.gr/ 
Θα βγούμε επιθετικά τη νέα χρονιά; 
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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 

 

1.    Ατσαλής Ιωάννης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πρόεδρος 

2.    Μαυρικάκης Μιχαήλ, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος 

3.    Καροφυλάκης Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Γραμματέας 

4.    Βαρνταζαριάν Λιλίτ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Μέλος 

5.    Ρουκουνάκη Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος 

 

 

 

Επιμέλεια έκδοσης newsletter  

 

Κίμων Γερογιαννάκης, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης 

 


