
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 28 Ιουλίου στο 
Δημοτικό Κατάστημα 
Αρκαλοχωρίου συνάντηση 
εκπροσώπων της Διοικούσας 
Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ με το 
Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδος, 
κ.Μανώλη Φραγκάκη, 
μηχανικούς του Δήμου και το 
κλιμάκιο της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών – 
ΤΑΕΦΚ Χανίων που διενεργεί 
ελέγχους σε κτίρια του 
Δήμου. Από την ενημέρωση 
του κλιμάκιου του 
Υπουργείου Υποδομών και 
από τους μέχρι τώρα 
ελέγχους που έχουν ολοκληρωθεί δεν προκύπτει γενικευμένη καταγραφή επικίνδυνων 
κτιρίων. Ωστόσο, έχουν γίνει σημάνσεις με κίτρινη ένδειξη σε μερικά κτίρια, τα οποία πρέπει 
να εκκενωθούν άμεσα. Επίσης  έχουν σημανθεί ως  “ακατάλληλοι διέλευσης”  κάποιοι στενοί  
δρόμοι περιξ κτηρίων  που χαρακτηρίστηκαν επικίνδυνα. 
Ο  Δήμαρχος εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του για τον τρόπο εφαρμογής της 
εκκένωσης σπιτιών τα οποία έχουν σημανθεί ως ακατάλληλα και την αγωνία του για την 
επέκταση των ελέγχων στο σύνολο των σπιτιών του Δήμου. 
Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ/ΤΑΚ ενημέρωσαν το Δήμαρχο ότι βρίσκονται στη διάθεση του Δήμου 
για κάθε συνεργασία.  Τόνισαν τη χρησιμότητα των άμεσων ελέγχων, τουλάχιστον στα 
δημόσια κτίρια, αλλά και την αναγκαιότητα σύστασης από το Υπουργείο ενός προγράμματος 
για την επιδότηση στατικών ελέγχων και στατικής ενίσχυσης των κτιρίων δεδομένου ότι η 
χώρα έχει γερασμένο και με ελλιπή συντήρηση κτιριακό δυναμικό και θα πρέπει να υπάρξει 
η απαραίτητη πρόβλεψη, πριν προκύψει κάποια τραγωδία. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν γίνει 
κινήσεις από το ΤΕΕ/ΤΑΚ για τη σύσταση  επιδοτούμενου προγράμματος των ιδιοκτητών. 
Έγινε γνωστό επίσης,  ότι ο Πρόεδρος έχει ξεκινήσει επικοινωνία με στελέχη του ΟΑΣΠ για τη 
διενέργεια ενημερωτικής εσπερίδας μέσω τηλεδιάσκεψης με σκοπό την ενημέρωση των 
κατοίκων και των μηχανικών περί των απαραίτητων μέτρων προστασίας πριν, μετά και κατά 
τη διάρκεια του σεισμού. 
Στο τέλος της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ/ΤΑΚ μαζί με τη μηχανικό του Δήμου Μινώα 
Πεδιάδος κ. Μαρία Χουλάκη, περιηγήθηκαν στο κέντρο του Αρκαλοχωρίου,  σε κτίρια που 
επλήγησαν από τον πρόσφατο σεισμό. 
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κ. Μιχάλης Χωραφάς, ο αντιπρόεδρος της 
Δ.Ε. κ. Γιώργος Ταβερναράκης και το μέλος της Δ.Ε. κ.Αριστοτέλης Τσεκούρας. 

 Ηράκλειο, 30-07-2021 
Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ 

  Ο Πρόεδρος 
 Μιχαήλ Χωραφάς 

 Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ 


