
1 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σε μια ρευστή περίοδο για την παγκόσμια ανάπτυξη, λόγω της 
πανδημίας του COVID 19 η οποία συνεχίζεται, η χώρα μας 
πέρασε το καλοκαίρι με θετικό πρόσημο αλλά και οι 
περισσότεροι συνάδελφοι βλέπουν το αντικείμενο τους να 
αυξάνεται. 

 Ως Επιμελητήριο, αρχίζουμε να δρέπουμε τους καρπούς της 
εικοσάμηνης άοκνης προσπάθειας αυτής της διοίκησης σε 
πολλά από τα θέματα που έχουμε στην κορυφή της ατζέντας. Σε μια περίοδο που 
κομβικά αναπτυξιακά έργα οριοθετούνται στην Κρήτη και στην περιοχή μας, 
καταφέραμε να λάβουμε για πρώτη φορά αλλά και χρονικά ως πρώτος φορέας, 
μελέτες του ΒΟΑΚ. Συνεργαστήκαμε άριστα με το τμήμα Δυτικής Κρήτης για να 
παράξουμε μια υψηλότατου επιπέδου εργασία προτάσεων βελτιστοποίησης του 
έργου, σε εκπληκτικά σύντομο χρόνο, εντός του καλοκαιριού. Η δέσμευση του 
Υπουργείου Υποδομών και φυσικά του Πρωθυπουργού για έναρξη του έργου το 2022 
μας γεμίζει ικανοποίηση για ένα έργο που θεωρούνταν ουτοπία. 

Στο νέο Εξοικονομώ πολλές από τις βελτιωτικές προτάσεις μας 
ενσωματώθηκαν. Στους δασικούς χάρτες βλέπουμε βελτιώσεις στο ιδιοκτησιακό και 
δωρεάν αναμορφώσεις ενώ στην εκτός σχεδίου δόμηση, έπειτα από τον 
εξορθολογισμό που πετύχαμε , σε σχέση με το νομοσχέδιο του περασμένου 
Αυγούστου αναμένεται πολύ σύντομα και η αποσαφήνιση των διατάξεων που 
έχουμε υποδείξει. 

Φροντίζουμε να παρεμβαίνουμε ουσιαστικά, σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα, καθώς και 
σε θέματα καθημερινότητας, δίνοντας λύσεις και σχεδιάζοντας με αισιοδοξία το 
πολλά υποσχόμενο μέλλον. Ο ρόλος μας ως Τεχνικό Επιμελητήριο έχει αποκτήσει 
ουσιαστικό χαρακτήρα, θέτοντας τους εαυτούς μας στην διάθεση της Πολιτείας ως 
επιστημονικός Σύμβουλος σε ζητήματα σχεδιασμού, υλοποίησης και θεσμοθέτησης. 

Συνεχίστε να μας οπλίζετε με δύναμη με τις απόψεις, ιδέες και παρατηρήσεις σας, 
ώστε να είμαστε κάθε μέρα και πιο χρήσιμοι. 

  Συναδελφικά, 

   O Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ 

 Μιχαήλ Χωραφάς 

 Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ 
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 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ, ΑΡΤΙΟΤΗΤΕΣ ΓΗΠΕΔΩΝ, ΙΣΧΥΣ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 

 

Στις 06 Μαΐου  

πραγματοποιήθηκε μια 
εξαιρετικά επιτυχημένη 
διαδικτυακή διάλεξη με θέμα " 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ, ΑΡΤΙΟΤΗΤΕΣ 
ΓΗΠΕΔΩΝ, ΙΣΧΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΑΔΕΙΩΝ" με βασική εισηγήτρια 
την κ. Μαίρη Φραγκιουδάκη 

Προϊσταμένη του τμήματος 
οικοδομικών αδειών του Δήμου 
Ηρακλείου και συμμετέχοντες τους  κ. Νίκο Μιχελάκη, Διευθυντή της 
Πολεοδομίας Ηρακλείου και την κ. Μανουσάκη Ειρήνη, Υπεύθυνη τμήματος 
τεχνικού αρχείου και μηχανοργάνωσης Πολεοδομίας Ηρακλείου. Η διάλεξη 
μεταδόθηκε ζωντανά μέσω της πλατφόρμας του ΤΕΕ/ΤΑΚ αλλά και μέσω του 
καναλιού του τμήματος στο youtube και στο facebook. Πάνω από 500 θεατές από 
όλη την Ελλάδα παρακολούθησαν τη διάλεξη. 
 

 ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ, ΤΕΕ/ΤΔΚ, ΟΕΕ/ΤΑΚ, ΟΕΕ 15 ΠΤ ΔΚ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΕ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Στις 19 Μαΐου εκδόθηκε κοινό δελτίο τύπου* των ΤΕΕ/ΤΑΚ, ΤΕΕ/ΤΔΚ, ΟΕΕ/ΤΑΚ, 

ΟΕΕ 15 ΠΤ ΔΚ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΕ που καλούσε τον Περιφερειάρχη Κρήτης, να 
προχωρήσει σε έκδοση διοικητικής πράξης διόρθωσης του περιεχομένου του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας , λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξομοίωση 
αποφοίτων με διαφορετική εκπαιδευτική βάση θίγει την επιστημονική επάρκεια 
και τα επαγγελματικά δικαιώματα των επιστημόνων – μελών των ανωτέρω 
φορέων και γεννά εύλογη αμφισβήτηση για την ποιότητα του παραγόμενου 
έργου. 
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 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΧΩΡΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ. ΕΥΘΥΜΙΟ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟ 
ΤΕΕ/ΤΑΚ. 
 

Στις 21 Μάϊου  πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση του Γενικού Γραμματέα 
Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού 
Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιου Μπακογιάννη 
με τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, στο 
κτίριο του Τμήματος. Συζητήθηκαν πολλά 
θέματα όπως η αναγκαιότητα 
τροποποίησης του Νόμου 4759/2020, η 

οριοθέτηση επικίνδυνων υδατορεμάτων, η 

κατηγοριοποίηση των κοινοχρήστων 
δρόμων, ο δειγματοληπτικός έλεγχος των 
δηλώσεων αυθαιρέτων και νέων 
οικονομικών αδειών, η έλλειψη γραμματείας στα ΣΥΠΟΘΑ Β’, η μείωση του ορίου 
20% για ΣΥΠΟΘΑ σε δηλώσεις αυθαιρέτων, η ανάγκη δημιουργίας νέων 
βιοτεχνικών περιοχών, η απαιτούμενη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων που έχουν 
συγκεντρωθεί στις κεντρικές υπηρεσίες και η μελλοντική αξιοποίηση του 
αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης. Τέλος, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ευχαρίστησε το Γενικό 
Γραμματέα για την άριστη συνεργασία και την τιμή που του έκανε με τη επίσκεψη 

του και ο κ. Μπακογιάννης δεσμεύτηκε για τη συνέχιση της άριστης συνεργασίας, 
ελπίζοντας και οι δύο σε καλύτερα αποτελέσματα. 
 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

 

Στις 22 Μαΐου στάλθηκε επιστολή* έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της Δ.Ε., 

στις Αναθέτουσες Αρχές Διαγωνισμών και Έργων ζητώντας  τους να προβούν στις 
αναγκαίες ενέργειες για την εξασφάλιση των ποσών για την απρόσκοπτη 
καταβολή των αποζημιώσεων στους εκπροσώπους του ΤΕΕ/ΤΑΚ που 
συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα της Διοίκησης. 
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 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κ. ΚΩΣΤΑ ΣΚΡΕΚΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ 

 

Στις 2 Ιουνίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της ΔΕ κ. 
Κώστα Μπάκιντα στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα, 
που εξηγούσε την αναγκαιότητα και ζητούσε την παράταση μέχρι την 
επικαιροποίηση του ΚΕΝΑΚ ή εως τον Ιούνιο του 2022 της παρέκκλισης για τις 
οικοδομικές άδειες που εκδίδονται και αφορούν νέα κτίρια κατοικιών ή 
προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια. 
 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κ. ΚΩΣΤΑ ΣΚΡΕΚΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

Στις 2 Ιουνίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της ΔΕ κ. 
Κώστα Μπάκιντα στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα, 
που εξηγούσε την αναγκαιότητα και ζητούσε την παράταση λήξης της 
προανάρτησης του κτηματολογίου για τα ακίνητα στους Δήμους Φαιστού, 
Γόρτυνας, Αρχανών Αστερουσίων, Μινώα Πεδιάδος και Βιάννου. 
 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΣΤΑΣΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Στις 2 Ιουνίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της ΔΕ κ. 
Κώστα Μπάκιντα στον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γιώργο Στασινό, που υπενθύμιζε τη 
δυσχερή κατάσταση που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι μηχανικοί λόγω 
αυξημένης αστικής ευθύνης και ζητούσε από το ΤΕΕ να προχωρήσει σε συλλογή 
προσφορών και διερεύνηση δυνατότητας παροχής μαζικής ασφάλισης αστικής 
ευθύνης παρεχόμενων υπηρεσιών για τα μέλη του. 
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 ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

 

Στις 9 Ιουνίου  

πραγματοποιήθηκε μια 
εξαιρετικά επιτυχημένη εσπερίδα 
με θέμα " ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ " με εισηγητές από το 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και 
την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Συμμετείχαν 
εκπρόσωποι από όλους τους αρμόδιους φορείς. Η εσπερίδα μεταδόθηκε ζωντανά 
μέσω της πλατφόρμας του ΤΕΕ/ΤΑΚ αλλά και μέσω του καναλιού του τμήματος 
στο youtube και στο facebook.  

 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥΣ 

 

Στις 9 Ιουνίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της ΔΕ κ. 
Κώστα Μπάκιντα στον Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Παναγιώτη Δουφεξή ζητώντας να 
γίνει νέα εκκαθάριση των εισφορών για να διορθωθούν οι αστοχίες του 
συστήματος (διατάραξη πληρωμών λόγω αποστολής ειδοποιητηρίων σε μη 
σταθερές ημερομηνίες και με ελάχιστη προθεσμία έγκαιρης εξόφλησης) κατά την 
περίοδο από 2ος  έως και 5ος 2020. 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

 

Στις 11 Ιουνίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της ΔΕ κ. 
Κώστα Μπάκιντα, στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη 
ζητώντας την προκήρυξη προγράμματος ΕΣΠΑ για επιδότηση των μηχανικών ως 
προς την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους, δεδομένου του αυξημένου 
όγκου των εργασιών των συναδέλφων που απαιτούν σύγχρονες ψηφιακές δομές. 
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 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΚΑΙ ΝΟΑΚ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

 

Στις 15 Ιουνίου έγινε συνεδρίαση 
μονοθεματικού Δημοτικού 

Συμβουλίου Ιεράπετρας με θέμα 

συζήτηση για την υλοποίηση των 
έργων του ΝΟΑΚ και ΒΟΑΚ στο 
Νομό Λασιθίου. Ο Πρόεδρος 

ανέλυσε τις απόψεις και τις 
δράσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ προς την 
κατεύθυνση της ωρίμανσης των 
μελετών και της άμεσης υλοποίησης των έργων στο Νομό Λασιθίου. 

Παρουσιάστηκε μια πλειάδα δράσεων που συνίσταται σε επιστολές προς το 
Υπουργείο Υποδομών, προς τους αιρετούς του Νομού Λασιθίου, τονίζοντας την 
«χρυσή» ευκαιρία που παρουσιάζεται λόγω του ταμείου ανάκαμψης και του 
ΕΣΠΑ 2021-2027 

 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΝΕΩΡΙΩΝ 

 

Στις 17 Ιουνίου στάλθηκε απαντητική επιστολή*, στον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. 
Λευτέρη Αυγενάκη, που εξέφραζε την συμφωνία του ΤΕΕ/ΤΑΚ στην πρωτοβουλία 
του Υφυπουργού για την αξιοποίηση των Δυτικών Νεωρίων , υπό προϋποθέσεις. 
Μάλιστα υπήρξε και η δέσμευση ότι το Τμήμα μας θα επανέλθει επι του θέματος 
με αναλυτικότερες προτάσεις που θα διαμορφώσει η αρμόδια Μόνιμη Επιτροπή 
Αρχιτεκτονικών Θεμάτων του .  
 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤHΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κ. ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ UNESCO 

 

Στις 28 Ιουνίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της ΔΕ κ. 
Ειρήνης Βρέντζου, στην Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη, που τόνιζε την 
αναγκαιότητα και τα οφέλη από την ένταξη της Σπιναλόγκας στα μνημεία 
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και ζητούσε την ενημέρωση από το 
Υπουργείο για τους λόγους της πρόσφατης απόρριψης εκ μέρους του ICOMOS της 
ένταξης της. 
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 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΣΔΙΤ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ – ΝΕΑΠΟΛΗ 

 

Στις 30 Ιουνίου ο Πρόεδρος και ο Γ.Γ. 
της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ συμμετείχαν στο 
Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου 
για το θέμα του ΒΟΑΚ ΣΔΙΤ 
Χερσόνησος – Νεάπολη. Ο Πρόεδρος 
ανέλυσε τις απόψεις του Τμήματος επί 
του θέματος. Επίσης  ανέλυσε την 
ωριμότητα των μελετών ως 
εκπρόσωπος του Ο.Α.Κ. ο Γ.Γ. της ΔΕ κ. 
Γιώργος Αγαπάκης. Η εισήγηση του 
Τμήματος αποτέλεσε τη βάση της απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου Αγίου 

Νικολάου.  

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 4759/2020 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ 

 

Στις 05 Ιουλίου στάλθηκε πολυσέλιδη επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του 
Πρόεδρου της  ΔΕ κ. Μιχαήλ Χωραφά, στον Υφυπουργό Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος κ. Νικόλαο Ταγαρά, με συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις 
βελτίωσης του Ν. 4759/2020 και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο Γ που αφορά τις 
ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση. Ζητήθηκε επίσης οι σημειακές 
τροποποιήσεις των ΣΧΟΟΑΠ ΓΠΣ κτλ να γίνονται με απόφαση Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για αποφυγή καθυστερήσεων και να καθοριστεί ένας 
φορέας που ορίζει τη γραμματεία του ΣΥΠΟΘΑ Α. 
 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΥΛΙΟ 

ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

Στις 07 Ιουλίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της ΔΕ κ. 
Κώστα Μπάκιντα, στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γεώργιο Στύλιο, 
με αίτημα για παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών 
Κτηματολογικών εγγραφών για το Ηράκλειο, καθώς το χρονικό διάστημα μέχρι τις 
31.12.2021 είναι μικρό και οι διαδικασίες χρονοβόρες με αποτέλεσμα να 
κινδυνεύουν να χαθούν περιουσίες ιδιωτών.  
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 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ. ΕΥΘΥΜΙΟ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΕ.Σ.Α.) 
 

Στις 07 Ιουλίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της ΔΕ κ. 
Ειρήνης Βρέντζου, στον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού 
Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη, σχετικά με την επιτακτική 
αναγκαιότητα σύγκλησης των Περιφερειακών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, 
καθώς αυτά δεν λειτουργούν από το 2017. 
 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΤ/ΧΤ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

 

Στις 08 Ιουλίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της ΔΕ κ. 
Ιωάννη Κλάδου, στον ΔΕΔΔΗΕ, με πρόταση για πρόβλεψη ενός προκαταρτικού 
σταδίου με αιτούμενα δικαιολογητικά (μια τεχνική έκθεση και ένα τοπογραφικό 
διάγραμμα), πέραν του οποίου θα αποφασίζεται αν θα απαιτηθεί η δέσμευση 
χώρου υποσταθμού.  
 

 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΣΔΙΤ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΝΕΑΠΟΛΗ 

 

Στις 15 Ιουλίου ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ/ΤΑΚ συμμετείχε στην 
συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κρήτης με θέμα το ΒΟΑΚ 
ΣΔΙΤ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ – ΝΕΑΠΟΛΗ και 
μετέφερε τις απόψεις της ΔΕ του 
Τμήματος, οι οποίες έτυχαν 

καθολικής αποδοχή. Στην 
συνεδρίαση συμμετείχε και ως εκπρόσωπος του Ο.Α.Κ. ο Γ.Γ. της ΔΕ κ. Γιώργος 
Αγαπάκης που ανέλυσε την ωριμότητα των μελετών. 
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 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ 
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ κ. ΓΙΑΝΝΗ 
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

 

Στις 16 Ιουλίου  πραγματοποιήθηκε στο 
Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο 
Ηρακλείου εκδήλωση που διοργάνωσε 
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής 
Κρήτης με θέμα τις  μελέτες  του ΒΟΑΚ  
στην Ανατολική  Κρήτη  και βασικό  
προσκεκλημένο  τον Υφυπουργό 

Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννη 
Κεφαλογιάννη. Τεχνικές Εισηγήσεις 
παρουσίασαν η κ. Ευγενία Καλοφωλιά , 
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Συγκοινωνιακών Υποδομών με 
Σύμβαση Παραχώρησης (Δ1 ) του Υπουργείου  Υποδομών  και Μεταφορών για τη 
μελέτη «Χερσόνησος – Χανιά» και ο Γενικός Γραμματέας της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. 
Γιώργος Αγαπάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις επί των 
μελετών, ενώ ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Μιχάλης Χωραφάς προλόγισε 
περιγράφοντας τις δράσεις του Τμήματος για το θέμα του ΒΟΑΚ και συντόνισε 
την εκδήλωση. Οι σημαντικότερες ανακοινώσεις ήταν ότι θα προταθούν τα έργα 
του Ν. Λασιθίου που έχουν πλήρεις μελέτες για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2021‐2027 και 
ότι δεν θα υπάρχουν διόδια στα τμήματα του ν. Λασιθίου που θα 
κατασκευαστούν ως δημόσια έργα 

 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ. ΚΥΡΙΑΚΟ 
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ – ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

Στις 27 Ιουλίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Αντιπροέδρου της 
ΔΕ κ. Γεώργιου Ταβερναράκη, στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. 
Κυριάκο Πιερρακάκη, με στοχευμένες παρατηρήσεις και προτάσεις επι των 
άρθρων του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού κτηματολογίου, 

καθώς και πρόσκληση για οργάνωση ενημερωτικής τηλεδιάσκεψης των 
αρμοδίων στελεχών με το ΤΕΕ/ΤΑΚ. 
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 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΙΝΩΑ 
ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

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. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ/ΤΑΚ 
ενημέρωσαν το Δήμαρχο ότι βρίσκονται στη διάθεση του Δήμου για κάθε 
συνεργασία, τονίζοντας τη χρησιμότητα των άμεσων ελέγχων. 

 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ. 

ΝΙΚΟ ΤΑΓΑΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ 

 

Στις 30 Ιουλίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της ΔΕ 
κ. Μιχαήλ Χωραφά, στον Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. 
Νίκο Ταγαρά, ζητώντας διευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά που ζητούνται για 
την έκδοση βεβαιώσεων χρήσεων γης, με σκοπό την αποσυμφόρηση των 
υπηρεσιών αλλά και την λιγότερη δυνατή επιβάρυνση του πολίτη με προσκόμιση 
επιπλέον δικαιολογητικών. 
 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
ΣΚΡΕΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ ΣΤΗΝ 
ΚΡΗΤΗ 

 

Στις 30 Ιουλίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της ΔΕ 
κ. Μιχαήλ Χωραφά, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο 
Σκρέκα που εξέφραζε τις προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ σχετικά την κατανομή του 
διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου για ΑΠΕ, ζητώντας την πρόβλεψη ενός  



11 

 

σημαντικού τμήματος του για τους μικρομεσαίους παραγωγούς ΑΠΕ ώστε να 
στηριχθεί η τοπική οικονομία και η περιφερειακή ανάπτυξη. Επίσης ζητήθηκε η 
διοργάνωση εκδήλωσης μέσω τηλεδιάσκεψης για την ανάλυση του ζητήματος. 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΧΡΗΣΤΟ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

 

Στις 5 Αυγούστου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της 
ΔΕ κ. Μιχαήλ Χωραφά, στον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, 
ζητώντας την άμεση ανάθεση μελέτης καθορισμού ζώνης παραλίας σε όλη την 
Ελλάδα ή την στελέχωση των υπηρεσιών για να ανταπεξέλθουν στην υποχρέωση 
τους αυτή. Τέλος έγινε η πρόσκληση για τηλεδιάσκεψη για ανάλυση του θέματος 
εις βάθος. 
 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  κ. ΝΙΚΟ ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

Στις 24 Αυγούστου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της 
ΔΕ κ. Μιχαήλ Χωραφά, στον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκο Χαρδαλιά 
και στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος κ. Στέφανο Κολοκούρη, που ανέλυε 
την υφιστάμενη κατάσταση υποστελέχωσης και εξηγούσε την επιτακτική ανάγκη 
προσθήκης επιπλέον ελεγκτών πυρασφάλειας στο γραφείο πυρασφάλειας 

Ηρακλείου, ώστε να είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται έγκαιρα : α. οι έλεγχοι 
των μελετών πυρασφάλειας, β. οι αυτοψίες στους επικίνδυνους χώρους, γ. οι 
έλεγχοι Seveso στις μεγάλες εγκαταστάσεις και να μπορούν σε σύντομο χρόνο να 
εκδίδονται τα πιστοποιητικά πυροπροστασίας.  
 

 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΚΑΙ ΤΕΕ/ΤΔΚ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΟΑΚ  
 

Στις 30 Αυγούστου στάλθηκε 11σέλιδη κοινή επιστολή*, από τα δύο 
παραρτήματα του ΤΕΕ στην Κρήτη, προς την Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής 
πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με εποικοδομητικές και 
αναλυτικές προτάσεις για το τμήμα του ΒΟΑΚ από Ηράκλειο εως Χανιά. 
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 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ 

 

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου τετραμήνου, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΑΚ 
συνεδρίασε 3 φορές και συγκεκριμένα στις 20/5/2021, 24/06/2021 και 
22/07/2021. Εξ αιτίας της υγειονομικής κατάστασης με τον covid-19, οι 
συνεδριάσεις της Δ.Ε. έγιναν μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

 

 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου τετραμήνου διενεργήθηκαν από το τμήμα 24 

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 δευτέρου τετράμηνου του 2021 έγιναν οι ακόλουθοι 2 

ορισμοί εκπροσώπων : 
 

Ορισμός Μελών Εποπτεύουσας Επιτροπής Περιφερειακού Γραφείου Ηρακλείου 
ΤΜΕΔΕ  
Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διαβούλευσης του 
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δ. Σητείας  
 

 ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ 

 

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου τετραμήνου του 2021 ζητήθηκαν 5, ανατέθηκαν 
3,  και παραδόθηκαν 2 πραγματογνωμοσύνες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)Η επιστολή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ-ΤΑΚ : www.teetak.gr 
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Όλα προς πώληση ..και ..όλοι(;)  οι μηχανικοί έμποροι; 

Σεπτέμβριος 2021 

Το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος στη δημόσια διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού 
περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις», αναφέρει: «Το 
προτεινόμενο νομοσχέδιο δίνει τη χαριστική βολή στη μακροχρόνια κακοποίηση των ακτών της χώρας. … Ο 
νομοθέτης δηλώνει, απερίφραστα πλέον, ότι ο αιγιαλός, η παραλία και η θάλασσα παύουν να είναι 
οικοσυστήματα και κοινόχρηστα δημόσια αγαθά. Παύουν να υπόκεινται στους φυσικούς νόμους που 
αναγνωρίζει η επιστήμη και στους νομικούς περιορισμούς που επιβάλλονται από τη διεθνή νομοθεσία και 
δεσμεύουν τη χώρα. Παύουν να ανήκουν σε όλους. Τέλος η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε θάλασσες και 
ακτές και η απόλαυσή τους σύμφωνα με τον προορισμό τους…. Από δω και πέρα η παράκτια ζώνη 
αντιμετωπίζεται ως το ελκυστικό αντάλλαγμα που προσφέρεται στους επίδοξους επενδυτές, στρατηγικούς και μη, 
προκειμένου να τους δελεάσει. Μπορούν να την μπαζώσουν, να δημιουργήσουν προσχώσεις, ακόμα και νησιά, 
να την αποκλείσουν από κάθε πρόσβαση, να την οικοδομήσουν και γενικά να τη μεταχειριστούν με όποιο τρόπο 
έχει φανταστεί το επενδυτικό τους σχέδιο.». Ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών αναφέρει 
ότι με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιβεβαιώνεται, δυστυχώς, η πολιτική πρακτική, σύμφωνα με την 
οποία η «βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος» ταυτίζεται με την απορρύθμιση του χωρικού 
και περιβαλλοντικού σχεδιασμού με συνέπεια την συνεχή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, του 

σημαντικότερου τουριστικού και πλουτοπαραγωγικού πόρου της χώρας μας. 
Την ίδια ώρα, οι Ευρωπαίοι Αρχαιολόγοι απονέμουν το Ευρωπαϊκό Βραβείο Αρχαιολογικής 
Κληρονομιάς  στην Επιτροπή Πολιτών Ιεράπετρας, μια διάκριση που για πρώτη φορά αποσπά η 
Ελλάδα. Στην Ανακοίνωση για το βραβείο η «Επιτροπή Πολιτών Ιεράπετρας» σημειώνει: 
«Το φθινόπωρο του 2018 με την αναγγελία αδειοδότησης εγκατάστασης αιολικού πάρκου μέσα στον ενιαίο 
αρχαιολογικό χώρο του Ισθμού της Ιεράπετρας, ευαισθητοποιημένοι και ενεργοί πολίτες δημιουργήσαμε την 
Επιτροπή Πολιτών Ιεράπετρας με στόχο να προστατέψουμε την  κληρονομιά του τόπου μας. Την κληρονομιά μας 
την βιώνουμε ως αδιάσπαστη ενότητα που περιλαμβάνει μνημεία, υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα, το φυσικό 
περιβάλλον με την χλωρίδα και την πανίδα καθώς και τα δημιουργήματα της αλληλεπίδρασης των προγόνων 
μας με το τοπίο. Πραγματοποιήσαμε δράσεις ενημέρωσης στα χωριά, κινητοποιήσεις, προκαλέσαμε 
κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, προσφύγαμε στην δικαστική εξουσία, μπήκαμε μπροστά για να αποτρέψουμε την 
παράνομη εγκατάσταση στον αρχαιολογικό χώρο. Αυτές οι προσπάθειες τριών χρόνων δικαιώθηκαν απρόσμενα 
με την αναγγελία απονομής στην συλλογικότητα μας του Βραβείου Αρχαιολογικής Κληρονομιάς (Archaeological 
heritage) για το 2021 από την Ευρωπαϊκή Ενωση Αρχαιολόγων (ΕΑΑ). Μια σημαντική, και με διεθνή εμβέλεια, 
αναγνώριση που δεν μπορεί παρά να δώσει δύναμη σε μάς αλλά και σε όλες τις συλλογικότητες της χώρας που 
στέκονται απέναντι σε άνομα οικονομικά συμφέροντα και που, στο όνομα του κέρδους, περνούν σαν 
οδοστρωτήρες και αλλοιώνουν δια παντός το περιβάλλον και την κληρονομιά του τόπου μας. Την ώρα που η 
Ελληνική Πολιτεία στέλνει τα ΜΑΤ, οι Αρχαιολόγοι της Ευρώπης μας βραβεύουν». 

Και τέλος, από 1 Οκτωβρίου 2021, σύμφωνα με το ΦΕΚ 4066/06.09.2021, όλοι οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες μηχανικοί (άσχετα με το αν ασκούν εμπορική ή όχι δραστηριότητα) εγγράφονται 
αυτόματα στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) με υποχρεωτική εισφορά για ατομική 
επιχείρηση 30 ευρώ ετησίως. Στο Παράρτημα ΙΙ του νόμου εξαιρούνται άλλοι επιστήμονες που 
παρέχουν υπηρεσίες όπως: γιατροί, δικηγόροι, οδοντίατροι κλπ.  
Θα επιτρέψουμε να μετατρέψουν τα πάντα και την επιστήμη μας σε εμπόρευμα;  
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Σε μια περίοδο όπου η αβεβαιότητα για την καθημερινότητά μας συνεχίζεται λόγω 
της πιθανολογούμενης έξαρσης της πανδημίας μέσα στο Φθινόπωρο, αλλά με θετικό 
οικονομικό πρόσημο για την εθνική ανάπτυξη και την τοπική επιχειρηματικότητα, σύμφωνα 
με την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ, το ΤΕΕ/ΤΑΚ και η παράταξή μας η οποία ηγείται της 
Διοικούσας Επιτροπής συνεχίζει απρόσκοπτα το έργο βελτίωσης της καθημερινότητας του 
μηχανικού και παράλληλα της κατάθεσης προτάσεων, εκφράζοντας άποψη σε κομβικά 
ζητήματα ανάπτυξης υποδομών και βελτίωσης των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος. 

Φροντίσαμε να βρεθούμε  κοντά στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος με αφορμή το ζήτημα 
των σεισμικών δονήσεων οι οποίες ταλανίζουν ακόμη και σήμερα την περιοχή, στηρίζοντάς 
σχετικές πρωτοβουλίες του εν λόγω ΟΤΑ. Βρισκόμαστε δίπλα σε όλους τους φορείς 
ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης, δίπλα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
στηρίζοντας το έργο τους, και τις ανάγκες τους. 

Έπειτα από την ανάλυση της μελέτης και κατάθεση απόψεων επί των έργων του 
ΒΟΑΚ, εισαγάγαμε προς συζήτηση στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ το κρίσιμο θέμα της 

διαχείρισης Υδάτων της  Κρήτης, τονίζοντας την ευθύνη και τη χρησιμότητα του τμήματός 
μας επί όλων των μεγάλων έργων υποδομής του νησιού. 

 Δώσαμε έπειτα από πολλά χρόνια χώρο σε ζητήματα που άπτονται του χώρου της 
κατόπιν σχετικών εισηγήσεων μας σε θέματα βιομηχανικής πολιτικής & κυκλικής οικονομίας.  

Συμβάλαμε με προτάσεις μας προς το ΥΠΕΝ σε θέματα τα οποία άπτονται του 
ενεργειακού μίγματος της Χώρας, και της Ανάπτυξης της, όπως οι ΑΠΕ, και οι αδειοδότηση 
σε επίπεδο Κρήτης από την ΡΑΕ, ζητώντας τη διάχυση στην τοπική – μικρή 
επιχειρηματικότητα αλλά και την ανάσχεση της υπέρμετρης χωρικής εξάπλωσης. 

Η καθημερινότητα του μηχανικού ήταν στο προσκήνιο καθώς αναδείξαμε θέματα 
όπως το θεσμικό πλαίσιο των Βεβαιώσεων Χρήσης Γης, τις καθυστερήσεις στον  καθορισμού 
ζωνών παραλίας, και συμβάλλαμε  στην επιπλέον στελέχωση του γραφείου πυρασφάλειας 
Ηρακλείου  

Θα συνεχίσουμε την εποικοδομητική μας δράση χωρίς ορδές άρνησης και 
καταγγελτικού ύφους, χρησιμοποιώντας τεκμηριωμένο λόγο, με προτάσεις και εισηγήσεις 
που προάγουν την επιστημοσύνη και την επαγγελματική καταξίωση του Μηχανικού. 
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Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε πλήθος γεγονότων που συμβαίνουν την περίοδο αυτή και 
αφορούν έμμεσα ή άμεσα τον κλάδο μας , όπως ο σχεδιασμός για αναβολή ισχύος της `ηλεκτρονικής 
ταυτότητας` κτιρίων , η προώθηση της διαδικασίας ανάθεσης των πρώτων δώδεκα μελετών Τοπικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων (και ο προγραμματισμός για ανάθεση άλλων 130, μερικών εκ των οποίων και 
στην Κρήτη),  το προωθούμενο νομοσχέδιο για τις στρατηγικές επενδύσεις (που προβλέπεται 
παράκαμψη της πολεοδομικής νομοθεσίας και του χωρικού σχεδιασμού, για ιδιωτικές επενδύσεις 
ακόμη και στον αιγιαλό). Και θα μπορούσαμε να ασκήσουμε μια εύκολη και ανέξοδη στους 
κυβερνητικούς χειρισμούς. Όμως αυτό μπορούν να (και θα)  το κάνουν όλοι….. 

Κατά την άποψή μας, δύο πρέπει να είναι τα κυρίαρχα θέματα των ημερών.  

Το πρώτο αναδύθηκε και αναδείχθηκε από το αλαλούμ του κυβερνητικού ανασχηματισμού (έλα 
εσύ, όχι? Ε καλά… έλα εσύ τότε),  και είναι η έναρξη μιας ουσιαστικής συζήτησης για την κλιματική 
αλλαγή, τους παράγοντες που   την επηρεάζουν και τις όποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν. Δυστυχώς, 
για να απασχολήσει το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, έπρεπε οι πρόσφατες πυρκαγιές του 
καλοκαιριού να ταυτιστούν με την κλιματική αλλαγή από τα ΜΜΕ (έτσι ώστε να αποποιηθεί τις 
ευθύνες η `λατρεμένη` τους κυβέρνηση). Όμως δεν είναι μόνο οι φετινές πυρκαγιές. Αυξάνεται 
σταδιακά το πλήθος των ακραίων `καιρικών` φαινόμενων, και οι επιπτώσεις τους επηρεάζουν όλο και 
περισσότερο την καθημερινότητά μας. Και αν η Μάνδρα, το  Μάτι και η Εύβοια είναι τα πιο 
χαρακτηριστικά παραδείγματα, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις πλημμύρες των τελευταίων τριών 
χρόνων που ταλαιπωρούν τα βόρεια παράλια του νησιού μας.  Παράλληλα (και παραδόξως αλλά όχι 
παραλόγως) η αύξηση θερμοκρασίας που παρατηρείται και οι παρατεταμένες περίοδοι `ανομβρίας`, 
προκαλούν αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας, τόσο στις γεωργικές, όσο και τις αστικές περιοχές του 
νησιού μας και συνεκδοχικά αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.  

Το δεύτερο έρχεται ξανά στο προσκήνιο,  με αφορμή την προσπάθεια δημιουργίας και λειτουργίας 
των νέων Αναπτυξιακών Α.Ε. των ΟΤΑ, και δεν είναι άλλο από το μέλλον της δημόσιας διοίκησης στην 
πατρίδα μας. Η σταδιακή από το 2011, διακομματική και χωρίς τέλος, μείωση προσωπικού, σε 
συνδυασμό με την παράλληλη και χωρίς πόρους (οικονομικούς και ανθρώπινους) μεταφορά 
αρμοδιοτήτων και ευθυνών από την κεντρική   διοίκηση, έχει προκαλέσει `εργασιακό έμφραγμα` σε 
πλήθος υπηρεσιών, μεταξύ αυτών και σε όλες όσες ασχολούνται με τεχνικά θέματα.  Κατανοητές και 
μερικώς αποδεκτές όλες οι λογικές και οι δράσεις-αντιδράσεις. Όμως για να μπορέσουμε να πάρουμε 
θέση για τις όποιες ενέργειες γίνονται, απαιτείται να γίνει γνωστό (εάν υπάρχει), το σχέδιο της 
πολιτείας για το μέλλον της δημόσιας διοίκησης. Γιατί ως σήμερα, έξι  διαδοχικές κυβερνήσεις, απλά 
καλύπτονται πίσω από τις `μνημονιακές υποχρεώσεις` και καλλιεργούν σκόπιμα θολό τοπίο, 
αφήνοντας και τους δημόσιους-δημοτικούς λειτουργούς σε καθεστώς ανασφάλειας και διαρκούς 
πίεσης και τις αντίστοιχες υπηρεσίες σε `πρακτική αδυναμία` εκτέλεσης έργου. 

Συνάδελφοι, για εμάς τα πράγματα είναι απλά (μέσα στην πολυπλοκότητα των συνθηκών που τα 
καθορίζουν). Καλές οι τακτοποιήσεις ακινήτων, καλές οι διορθώσεις δασικών χαρτών και οι δηλώσεις 
κτηματολογίου… καλά και τα ενεργειακά πιστοποιητικά.. δίνουν δουλειά και έσοδα στον τεχνικό 
κόσμο. Όμως τα περισσότερα έχουν ημερομηνία λήξης. Πρέπει λοιπόν ως ΤΕΕ να ασχοληθούμε και με 
το `δάσος` και να προσπαθήσουμε να βάλουμε στην `ατζέντα` θέματα που σίγουρα αφορούν όχι μόνο 
τον κλάδο μας αλλά το σύνολο της κοινωνίας. 

Γιατί το ΤΕΕ, όπως και το αλεξίπτωτο, λειτουργεί καλύτερα όταν είναι ανοικτό. 

#open TEE- ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΕΕ-ΤΑΚ 
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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.    Αριστοτέλης Τσεκούρας, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, 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.    Ιωάννης Ατσαλής, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πρόεδρος 

2.    Μιχαήλ Μαυρικάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος 

3.    Γεώργιος Καροφυλάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Γραμματέας 

4.    Λιλίτ Βαρνταζαριάν, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Μέλος 

5.    Μαρία Ρουκουνάκη, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια έκδοσης newsletter  

 

Κίμων Γερογιαννάκης, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης 

 


