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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η αύξηση των εμβολιασμών και η μερική άρση των μέτρων 
προστασίας κατά του covid 19 μας επιτρέπει την αισιοδοξία 
για την επάνοδο  της κανονικότητας. Ίσως το σημαντικότερο 
νέο του τελευταίου διαστήματος είναι η έγκριση των πόρων 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο αναμένεται ως 
μάννα εξ ουρανού από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Σημαντική 
επιτυχία ότι εντάχθηκε σε αυτό, κονδύλιο για τη 
χρηματοδότηση τμήματος του ΒΟΑΚ, παρά την εξαίρεση των 
έργων υποδομής, ένα ζήτημα που ως τμήμα το ζητήσαμε επανειλημμένα και θα 
συνεχίσουμε να πιέζουμε έως την υλοποίηση του. 

Παράλληλα, όπως είχαμε υποσχεθεί, διοργανώνουμε επιμορφωτικά σεμινάρια για 
θέματα τεχνικού ενδιαφέροντος (Φυτεμένα δώματα, Χρήσεις γης) με μεγάλη 
απήχηση, αλλά και καταθέτουμε οραματικές προτάσεις για τη μείωση της 
γραφειοκρατίας, όπως το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο. 

Επιπρόσθετα, το επόμενο διάστημα θα φροντίσουμε την αναβάθμιση των υποδομών 
μας, τόσο του κτιρίου με απαραίτητες επεμβάσεις επείγοντος χαρακτήρα, όσο και 
τον εκσυγχρονισμό της ιστοσελίδας μας. 

Θα συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος και παρεμβατικότητα να αγωνιζόμαστε για 
καλύτερες μέρες τόσο για τον κλάδο, όσο και για τον τόπο. 

  Συναδελφικά, 

 O Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ 

 Μιχαήλ Χωραφάς 

 Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ 
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 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤHΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κ. ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Στις 22 Ιανουαρίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της 
ΔΕ, στην Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη, με προτάσεις εμπλουτισμού του 
Αρχαιολογικού Κτηματολογίου. Συγκεκριμένα προτάθηκε να υπάρχει 
κατηγοριοποίηση των περιοχών ενδιαφέροντος στο χάρτη και οι αρμόδιοι 
μηχανικοί να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη βεβαίωση θέσης ή την τήρηση 
των μορφολογικών όρων στην αρχιτεκτονική μελέτη. Ζητήθηκε επίσης ενίσχυση 
όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου στην Ανατολική Κρήτη, καθώς το 
προσωπικό είναι ελάχιστο και πρόσφατα έχουν γίνει αποχωρήσεις. 
Καταλήγοντας, ζητήθηκε από την Υπουργό τηλεδιάσκεψη ώστε να  της 
αναλυθούν διεξοδικότερα τα οφέλη, οι λεπτομέρειες και η εφαρμοσιμότητά της 
πρότασης.  
Ανακοινώθηκε ότι τον Ιούνιο θα δοθεί σε λειτουργία στο κοινό η διαδικτυακή 
πύλη του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου. 
 

 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ 
ΤΕΕ/ΤΑΚ 

 

Στις 22 Ιανουαρίου 
πραγματοποιήθηκε η 
εναρκτήρια τηλεδιάσκεψη των 
νεοσύστατων Μονίμων 
Επιτροπών του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Έγινε 
χαιρετισμός από τον Πρόεδρο 
και τα μέλη της Δ.Ε. και 
ακολούθησε ενημέρωση των 
μελών όπου τέθηκαν οι  
κατευθυντήριες γραμμές που οι 
επιτροπές θα ακολουθούν. 
Τονίστηκε η σπουδαιότητα του έργου των Μονίμων Επιτροπών στη λειτουργία 
του τμήματος και ζητήθηκε η ενεργή συμμετοχή των μελών τους. 
Όλες οι επιτροπές έχουν συνεδριάσει και ορισμένες έχουν συντάξει εισηγήσεις 
που υιοθετήθηκαν από τη Δ.Ε. Μέχρι σήμερα το TEE/ΤΑΚ έχει υποστηρίξει  45 
συνεδριάσεις Μ.Ε. μέσω τηλεδιάσκεψης  χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του e:presence.gov.gr 

 

 

 



3 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ. ΚΩΣΤΑ ΣΚΡΕΚΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 
4495/17. 

 

Την 1η Φεβρουαρίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου 
της Δ.Ε., στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα, που 
εξηγούσε την αναγκαιότητα και ζητούσε την παράταση τουλάχιστον μέχρι το 
τέλος του έτους 2021 για την ολοκλήρωση των δηλώσεων αυθαιρέτων. 
Δόθηκε ικανοποιητική παράταση. 
 

 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΒΟΑΚ 
ΚΑΒΟΥΣΙ- ΑΥΧΗΝ ΑΓΚΑΘΙΑ 

 

Στις 3 Φεβρουαρίου 
πραγματοποιήθηκε 
τηλεδιάσκεψη που οργάνωσε ο 
Δήμος Ιεράπετρας με τη 
συμμετοχή των μελετητών του 
έργου, του διευθυντή 
συγκοινωνιακών έργων του 
ΒΟΑΚ κ. Γεώργιου Αγαπάκη και 
του Προέδρου της Δ.Ε., 
παρουσία των επικεφαλείς των 
δημοτικών παρατάξεων του Δ. 
Ιεράπετρας, του Δημάρχου Σητείας και κατοίκων του οικισμού Καβούσι. 
Αναλύθηκαν τα προβλήματα και η αντίρρηση των κατοίκων του Καβουσίου για το 
σχεδιαζόμενο έργο. Ο μελετητής έδωσε απαντήσεις στα προβλήματα που 
παρουσιάστηκαν και έγινε εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των εκπροσώπων 
των παρατάξεων, παρόλο που οι διαφωνίες παρέμειναν. 
Ο Πρόεδρος τόνισε την σημασία του έργου για το Νομό και το ενδεχόμενο 
ακύρωσης του με μια πιθανή προσφυγή των κατοίκων στο ΣΤΕ. 
 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ. ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 

 

Στις 05 Φεβρουαρίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου 
της Δ.Ε., στην Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως, που 
καταδίκαζε την αυτοματοποιημένη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής 
ισοδυναμίας των πτυχίων Κολλεγίων με τα δημόσια ΑΕΙ ως απαξιωτική για τους 
Αποφοίτους των Πολυτεχνικών Σχολών και καλούσε την Κυβέρνηση να αποσύρει 
την εν λόγω διάταξη του Νόμου 4763/2020, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος 
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διαβούλευσης στους φορείς, με προφανή απαίτηση τη συμμετοχή ακαδημαϊκών 
και εκπροσώπων των επιστημονικών επιμελητηρίων στη διαδικασία. 
 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ. ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΟΑΚ 

 

Στις 09 Φεβρουαρίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου 
της Δ.Ε., στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών κ. Γιώργο Καραγιάννη, ζητώντας 
διάθεση στοιχείων και ενημέρωση σχετικά με τα γεωμετρικά στοιχεία - δεδομένα 
του υπό μελέτη έργου του ΒΟΑΚ, προκειμένου να διατυπώσει το Τμήμα μας 
άποψη πριν και κατά την διαβούλευση της Μελέτης ΜΠΕ, ως θεσμοθετημένος 
Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτεία.  
Από το Υπουργείο έστειλαν τα σχέδια στο τμήμα μας στις 3 Μαρτίου. 
 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕ Κ. ΓΙΩΡΓΟ ΣΤΑΣΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ 

ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΒΛΈΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ E-ADEIES. 

 

Στις 12 Φεβρουαρίου στάλθηκε επιστολή*, στον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γιώργο 
Στασινό, που ενημέρωνε για τη δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος 
έκδοσης αδειών e-adeies σε σχέση με την αντικατάσταση επιβλέποντος 
μηχανικού και πρότεινε λύσεις για το πρόβλημα. 
 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ. ΧΡΗΣΤΟ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID 19 

 

Στις 17 Φεβρουαρίου στάλθηκε επιστολή* έπειτα από εισήγηση του 
Αντιπροέδρου της Δ.Ε. κ. Γιώργου Ταβερναράκη, στον Υπουργό Οικονομικών κ. 
Χρήστο Σταϊκούρα, με προτάσεις όπως μείωση φορολογικών συντελεστών, 
συνέχιση του μέτρου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, επιδότηση τόκων 
δανείων, αύξηση ποσοστού ενίσχυσης από ΕΣΠΑ κ.α. 
Ορισμένες προτάσεις θεσμοθετήθηκαν ήδη. 
 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ. 
 

Στις 18 Φεβρουαρίου στάλθηκε επιστολή* στις Αναθέτουσες Αρχές Έργων και 
Μελετών της Ανατολικής Κρήτης έπειτα από εισήγηση του μέλους της Δ.Ε. κ. 

Μηνά Μανιαδή, που τις καλούσε να λάβουν υπόψιν τη δυσχέρεια μετακίνησης 
των συνάδελφων μηχανικών που προέκυψε λόγω των περιοριστικών μέτρων της  
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πανδημίας και πρότεινε για τους συνοπτικούς διαγωνισμούς να απαιτείται μόνο 
ανάρτηση στο  ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και όχι 
παραλαβή του φακέλου από το χώρο της Υπηρεσίας. 
 

 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΟ 
ΛΕΥΤΕΡΗ ΑΥΓΕΝΑΚΗ 

 

Στις 19 Φεβρουαρίου 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
εργασίας του Υφυπουργού 
Αθλητισμού και Βουλευτή Νομού 
Ηρακλείου κ. Ελευθέριο Αυγενάκη με 
την Διοικούσα Επιτροπή μέσω 
τηλεδιάσκεψης. Στη συγκεκριμένη 
συνάντηση τέθηκαν σοβαρά θέματα 
ενδιαφέροντος των Μηχανικών εις 
γνώση του κ. Αυγενάκη από τον 
Πρόεδρο κ. Μιχαήλ Χωραφά και τα 
μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Η συζήτηση ξεκίνησε με το Βόρειο Οδικό Άξονα 
Κρήτης (ΒΟΑΚ). Στη συνέχεια τέθηκε από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. ένα θέμα που 
αξιολογείται ιδιαίτερα κρίσιμο για το σύνολο της Επικράτειας και αφορά στο 
Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο. Ο Υφυπουργός κ. Αυγενάκης επανέλαβε την 
πρόθεση της Κυβέρνησης για άμεση ολοκλήρωση των μελετών του ΒΟΑΚ και την 
άμεση προκήρυξη του έργου και ανέλαβε να βοηθήσει στη λήψη των μελετών 
που ζητά το Τμήμα. Ομοίως, δήλωσε ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε το 
Υπουργείο Πολιτισμού να προωθήσει το ζήτημα του Αρχαιολογικού 
Κτηματολογίου.  
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την δέσμευση και των δύο πλευρών για 
εποικοδομητική συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. 
 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
«Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ» 

 

Στις 19 Φεβρουαρίου ο Πρόεδρος της Δ.Ε., συμμετείχε στη διαδικτυακή 
εκδήλωση «Η Καινοτομία στην Κρήτη Σήμερα και οι φορείς που τη στηρίζουν» 
που οργανώθηκε από την Εθνική Τράπεζα με τη συμμετοχή σημαντικών φορέων 
και επιχειρήσεων που στηρίζουν την καινοτομία. Κατά την ομιλία του ο Πρόεδρος 
τόνισε την σημασία της στήριξης των καινοτόμων επιχειρήσεων για τη συνολική 
πρόοδο της Χώρας και τις δράσεις του ΤΕΕ για τη στήριξη της καινοτομίας μέσω 
του προγράμματος prototype. 
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 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ. ΑΔΩΝΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ. ΚΩΣΤΑ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4412/2016) 
 

Την  1η Μαρτίου στάλθηκε πολυσέλιδη επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Γ.Γ. 
της ΔΕ κ. Γεώργιου Αγαπάκη, στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνη 
Γεωργιάδη και τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών κ. Κώστα Καραμανλή με 
απόψεις - προτάσεις για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τις προτεινόμενες 
αλλαγές στο τότε υπό διαβούλευση νομοσχέδιο που τροποποίησε τον  Ν. 
4412/2016 για τις συμβάσεις δημοσίων έργων και μελετών. Ιδιαίτερη έμφαση 
δόθηκε στα θέματα του ιδιώτη επιβλέποντα και των επιμετρήσεων των έργων.  
 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 

 

Στις 02 Μαρτίου 2021 στάλθηκε επιστολή* , έπειτα από εισήγηση του μέλους της 
Δ.Ε. κ. Ειρήνης Βρέντζου, στον Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη και στον 
Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης κ. Νικόλαο Ροκαδάκη, που 
γνωστοποιούσε δυσλειτουργίες των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ όσον αφορά τη 
διαδικασία κατάθεσης φακέλου δικαιολογητικών απονομής συντάξεων γήρατος 
και την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας για τους μη μισθωτούς ελεύθερους 
επαγγελματίες. Οι καθυστερήσεις που παρουσιάζονται είναι πολύ μεγάλες. 
 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ Κ.ΧΩΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΔ 
ΚΡΗΤΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ 

 

Πραγματοποιήθηκε στις 2 

Μαρτίου η κοινή συνεδρίαση 
των μελών του Διοικητικού́ 

Συμβουλίου της Περιφερειακής 
Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Κρήτης 
και των Δημάρχων όλου του 
νησιού, με τη συμμετοχή της 
Συντονίστριας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης κ. Μαρίας Κοζυράκη και 
του Προέδρου της Δ.Ε. με θέμα 
τους δασικούς χάρτες. Ο Πρόεδρος ανέπτυξε τις προτάσεις που ήδη είχε ψηφίσει 
η Διοικούσα και στη συνέχεια στάλθηκαν και από το ΤΕΕ/ΤΑΚ προς στον αρμόδιο 
Υφυπουργό κ. Αμυρά. 
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 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΟΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

 

Στις 03 Μαρτίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της Δ.Ε. 

κας. Ειρήνης Βρέντζου, προς τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα της Χώρας σχετικά 
με τις υπερβολικές χρεώσεις που ορισμένες τράπεζες προέβαιναν κατά την 
εξόφληση δόσεων προστίμων αυθαιρέτων. Η επιστολή ζητούσε επίσης από τα 
ιδρύματα να δοθεί η δυνατότητα καταχώρησης πάγιας εντολής εξόφλησης των 
δόσεων αυτών.  
Ορισμένα ιδρύματα απάντησαν και κάποια προσέφεραν πολύ χαμηλές χρεώσεις. 
 

 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 

 

Στις  3 Μαρτίου ο Πρόεδρος της ΔΕ του 
ΤΕΕ/ΤΑΚ απεύθυνε χαιρετισμό στην  
Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη Λασιθίου του 
ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, 
αναφερόμενος τόσο στην άμεση ανάγκη 
υλοποίησης μεγάλων έργων υποδομής όπως 
ο ΒΟΑΚ και έργα διαχείρισης υδάτινου 
δυναμικού, όσο στη δημιουργία επιδοτούμενων προγραμμάτων για αντισεισμική 
ενίσχυση κτιρίων μαζί με ένα ενισχυμένο πρόγραμμα δημοσίων έργων. Επίσης, 
τόνισε την ανάγκη ψηφιακής αναβάθμισης του δημόσιου τομέα , αλλά και 
κωδικοποίησης τη Πολεοδομικής Νομοθεσίας 

 

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ 

 

Στις 17 Μαρτίου  
πραγματοποιήθηκε μια 
εξαιρετικά επιτυχημένη 
διαδικτυακή διάλεξη με θέμα 
"ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΦΥΤΕΜΕΝΑ 
ΔΩΜΑΤΑ" με εισηγήτρια την κ. 
Ελένη Τσιριντάνη Αρχιτέκτονα 

Μηχανικό, παρουσία των 
Προέδρων των Αρχιτεκτονικών 
Συλλόγων Ηρακλείου κ. Αντώνη 
Ορφανουδάκη, Λασιθίου κ. Ιωάννη Ατσαλή και Λάρισας κ. Νέστορα Κανέλλου. Η 
διάλεξη μεταδόθηκε ζωντανά μέσω της πλατφόρμας του ΤΕΕ/ΤΑΚ αλλά και μέσω 
του καναλιού του τμήματος στο youtube και στο facebook. Πάνω από 1.000  
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θεατές από όλη την Ελλάδα παρακολούθησαν τη διάλεξη. 
 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ. ΓΙΩΡΓΟ 
ΑΜΥΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 

 

Στις 16 Μαρτίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση της Μόνιμης 
Επιτροπής Δασικών Χαρτών του Τμήματος, προς τον Υφυπουργό Προστασίας του 
Περιβάλλοντος κ. Γιώργο Αμυρά με θέμα την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών για 
την Κρήτη, τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και προτάσεις του Τμήματος για 
να λυθούν, ώστε όντως οι δασικοί χάρτες να αποτελέσουν ένα θετικό βήμα και 
όχι να προκαλέσουν επιπλέον προβλήματα. Ειδική μνεία έγινε στα πρόδηλα 
λάθη, τους δασωμένους αγρούς, το τεκμήριο του Δημοσίου σε σχέση με το 
ιδιοκτησιακό στην Κρήτη, την παράταση και το ύψος των παραβόλων 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ. ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 

Στις 19 Μαρτίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της Δ.Ε. 

κας Ειρήνης Βρέντζου και της Πολιτικού Μηχανικού κ. Κωνσταντινιάς 

Τσιμοπούλου, προς τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών κ. Γιώργο Καραγιάννη 
σχετικά με τις αυξήσεις που έχουν παρατηρηθεί στην προμήθεια δομικών και μη 
υλικών που αποτελούν και το κύριο κόστος ενός έργου. Ζητήθηκε η άμεση 
σύσταση της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων, η σύνταξη 
πρακτικού διαπίστωσης τιμών, η αποζημίωση της αναθεώρησης για όλα τα έργα 
που εξελίσσονται εν μέσω πανδημίας και η αναστολή ισχύος των παρ. 23 και 25 
του αρθ. 153 του Ν. 4412/2016. 
 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ. ΕΥΘΥΜΙΟ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΗΣ 

 

Στις 19 Μαρτίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της Δ.Ε. 

κ. Κώστα Μπάκιντα, προς τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού 
Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη, που ζητούσε να αποσαφηνιστεί ότι η 
κατάργηση αφορά στα νέα σχέδια πόλης και όχι τις περιοχές με εγκεκριμένο 
ρυμοτομικό σχέδιο.  
Το ερώτημα απαντήθηκε άμεσα και ικανοποιητικά. 
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 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 

 

Στις  21 Μαρτίου ο Πρόεδρος της ΔΕ του 
ΤΕΕ/ΤΑΚ απεύθυνε χαιρετισμό στην 3η 
Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη Ηρακλείου του 
ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ.  
Ο Πρόεδρος της ΔΕ τόνισε την ανάγκη 
ύπαρξης επιδοτούμενων προγραμμάτων για 
τον εκσυγχρονισμό των μελετητικών 
γραφείων αλλά και ευρύτερα 
προγραμμάτων που θα δώσουν ώθηση στις παραγωγικές δραστηριότητες. Επίσης 
θεώρησε απαραίτητη τη μείωση φορολογικών συντελεστών αλλά και την 
οργάνωση του χωροταξικού σχεδιασμού με ολοκλήρωση του χωροταξικού 
τουρισμού, επικαιροποίηση του χωροταξικού των ΑΠΕ και της βιομηχανίας και 
την ολοκλήρωση των Ειδικών περιβαλλοντικών Μελετών στις ζώνες Νατούρα. 
Τέλος αναφέρθηκε στην απαραίτητη στελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών για να 
ανταπεξέλθουν στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες. 
 

 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΑΛ  
 

Στις 22 Μαρτίου  ο Πρόεδρος της 
ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Μιχαήλ 
Χωραφάς απεύθυνε χαιρετισμό 
κατά τη διάρκεια της ψηφιακής 
περιοδείας του ΚΙΝΑΛ με θέμα 
το ταμείο ανάκαμψης και άλλα 
θέματα επικαιρότητας. Ο 
Πρόεδρος τόνισε την μεγάλη 
σημασία της χρηματοδότησης 
μέρους της κατασκευής του ΒΟΑΚ από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ- ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΑΚ 

 

Στις 22 Μαρτίου στάλθηκε επιστολή*, προς το Υπουργείο 
Υποδομών, έπειτα από εισήγηση του Γ. Γ. της ΔΕ κ. Γεωργίου 
Αγαπάκη, με τις απόψεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ για το Τμήμα 
Χερσόνησος – Νεάπολη του ΒΟΑΚ Ανατολικής Κρήτης. Στην 
επιστολή δηλώθηκε η συμφωνία του Τμήματος με την 
προτεινόμενη χάραξη του οδικού τμήματος αλλά έγιναν και  
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προτάσεις ώστε να συμπληρωθούν οι συγκοινωνιακές και υδραυλικές μελέτες. 
 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Στις 06 Απριλίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της ΔΕ 
Άρη Τσεκούρα και της Επιμελήτριας της Μόνιμης Επιτροπής Μεταφορών κ. 
Μαρίας Σίτη, προς το Υπουργείο Υποδομών, με αιτήματα α) να κοινοποιηθεί στο 
ΤΕΕ/ΤΑΚ το πλήρες κείμενο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Οδική Ασφάλεια 
με τους συνοδευτικούς πίνακες και χάρτες  και β) να κοινοποιηθεί η πρόσφατη 
Εθνική Στρατηγική για την Οδική Ασφάλεια. Αφού τονίστηκε η σημαντικότητα της 
πρωτοβουλίας σύνταξης του σχεδίου, ειδικά για την Κρήτη με την πληθώρα 
τροχαίων ατυχημάτων, εκφράστηκε η επιθυμία να παρουσιαστούν οι βασικοί 
άξονες δράσης και οι απαιτούμενες εφαρμοστικές διατάξεις του σχεδίου για την 
υλοποίηση των στόχων του. 
 

 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΕ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ. ΚΩΣΤΑ ΣΚΡΕΚΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

 

Την Κυριακή  11 Απριλίου  
πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
του Υπουργού Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Σκρέκα 
με τον Πρόεδρο της ΔΕ του 
ΤΕΕ/ΤΑΚ, στα πλαίσια της 
επίσκεψης του  Υπουργού στην 
Κρήτη για το θέμα των δασικών 
χαρτών. Ο Πρόεδρος δήλωσε 
ιδιαίτερα ικανοποιημένος από 
τις ανακοινώσεις του Υπουργού. 
«Οι πρωτοβουλίες που έλαβε ο Υπουργός και αφορούν στη λύση για το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς , τη διόρθωση των πρόδηλων σφαλμάτων, τη μείωση των 
παραβόλων και την παράταση της διαδικασίας των αντιρρήσεων, κρίθηκαν ότι 
κινούνται σε θετική κατεύθυνση, καθώς ο Υπουργός έλαβε υπ όψιν του τα σχόλια 
του ΤΕΕ/ΤΑΚ επί του θέματος. Περιμένουμε να δούμε εμπράκτως την  υλοποίηση 
όλων αυτών των δράσεων, ώστε να γίνουν οι διορθώσεις και να προχωρήσουν οι 
δασικοί χάρτες που αποτελούν ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο και παράλληλα 
προστατεύουν το περιβάλλον», δήλωσε ο Πρόεδρος στο περιθώριο της 
συνάντησης. 
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 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΥΛΙΟ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΜΕΣΩ COVID-19 

 

Στις 15 Απριλίου στάλθηκε κοινή επιστολή* του ΤΕΕ/ΤΑΚ και του Δικηγορικού 
Συλλόγου Ηρακλείου, προς τον Υφυπουργό για Ειδικά Ψηφιακά Έργα και το 
Κτηματολόγιο κ. Γεώργιο Στύλιο μέσω της οποίας γνωστοποιούνταν τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι μηχανικοί αλλά και το κοινό 
σχετικά με την εξυπηρέτηση τους ειδικά από το Κτηματολογικό Γραφείο 
Ηρακλείου. Η επιστολή περιλάμβανε και προτάσεις σχετικά με την ψηφιοποίηση 
των διαδικασιών αλλά και την ενίσχυση των Γραφείων με προσωπικό.  
 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ 

ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Σ.Β.Α.Κ. ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

Στις 21 Απριλίου 
πραγματοποιήθηκε η δεύτερη 
Διαδικτυακή Διαβούλευση 
Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου Ηρακλείου, 
με τη συμμετοχή του Προέδρου 
και του Γενικού Γραμματέα της 
Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Ο Πρόεδρος 
επεσήμανε ότι στη μελέτη του 
Σ.Β.Α.Κ. υπάρχουν αρκετά κοινά 
σημεία με την παλαιά μελέτη 
Δοξιάδη, η οποία δεν 
υλοποιήθηκε και ότι τα θεωρεί εν γένει θετικά. Δήλωσε επίσης ότι θεωρεί τη 
μελέτη αρκετά γενναιόδωρη με το ευρύ δίκτυο των ποδηλατοδρόμων που επίσης 
κινείται προς τη θετική κατεύθυνση. Τόνισε τέλος ότι το ευρύ δίκτυο 
ποδηλατόδρομων κινείται προς τη θετική κατεύθυνση. Ο Γενικός Γραμματέας της 
Δ.Ε. κ. Γεώργιος Αγαπάκης στην τοποθέτηση του ανέφερε ότι οι στόχοι του ΣΒΑΚ 
είναι η ανάπτυξη της Δημόσιας συγκοινωνίας, το περπάτημα και το ποδήλατο και 
με την βιούμενη καθημερινότητα που υπάρχει στην πόλη του Ηρακλείου για να 
εφαρμοστεί το ήπιο , ακόμα περισσότερο και  το ριζοσπαστικό σενάριο της 
μελέτης του ΣΒΑΚ, θα πρέπει να γίνει ανακατανομή του δημόσιου χώρου, με 
δημιουργία πολλών δορυφορικών αλλά και κεντρικών θέσεων στάθμευσης εκτός 
δρόμων (Parking), αλλιώς το όλο project του ΣΒΑΚ δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί. 
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 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ 
ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

Στις 23 Απριλίου 
πραγματοποιήθηκε 
τηλεδιάσκεψη του Υπουργού 
Οικονομικών κ. Χρήστου 
Σταϊκούρα με εκπροσώπους της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Παραγωγικών Φορέων, καθώς 
και των Βουλευτών της 
Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «Η 
τρέχουσα κατάσταση της 
οικονομίας και οι προοπτικές της σε περιφερειακό επίπεδο». Κατά την 
τοποθέτηση του ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ  τόνισε ότι σε όλη τη περίοδο 
της πανδημίας οι μηχανικοί ήταν στην πρώτη γραμμή της παραγωγικής 
δραστηριότητας χωρίς παύση, παρόλο που δεν υπήρχαν ιδιαίτερα μέτρα  
προστασίας στα εργοτάξια. Ο Πρόεδρος ζήτησε να προκηρυχτεί πληθώρα 
επιδοτούμενων προγραμμάτων για τον εκσυγχρονισμό των τεχνικών γραφείων, 
για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας αλλά και για τον 
τουρισμό. 
Επίσης τόνισε πως πρέπει να αποφευχθεί η αύξηση των αντικειμενικών αξιών σε 
περίοδο πανδημίας και ζήτησε να μην παραταθεί η δυνατότητα μεταφοράς της 
πληρωμής επιταγών, δεδομένου ότι το μέτρο αυτό εφαρμόζεται για μεγάλο 
διάστημα, χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη για τους θιγόμενους. Τελειώνοντας 
την τοποθέτηση του ο Πρόεδρος επεσήμανε το πρόβλημα ότι δεν προχωρούν ο 
καθορισμός ζώνης παραλίας από τις Κτηματικές Υπηρεσίες, γεγονός που 
«παγώνει» την ανάπτυξη σε πολλά παραθαλάσσια ακίνητα. 
 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ. ΚΩΣΤΑ ΣΚΡΕΚΑ  
ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 

 

Στις 27 Απριλίου 2021 στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση των Μόνιμων 
Επιτροπών «ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στην 
ΕΡΓΑΣΙΑ» & «ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» προς τον Υπουργό Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Σκρέκα με τεκμηριωμένες προτάσεις που αφορούν τον 
επόμενο κύκλο του προγράμματος Εξοικονομώ και την αποφυγή των αστοχιών 
που εμφανίστηκαν στον τελευταίο κύκλο που πρόσφατα έκλεισε. Ιδιαίτερη 
έμφαση δόθηκε στην αύξηση των κονδυλίων για την Περιφέρεια Κρήτης. 
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 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΔΑΤΩΝ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΡΑΒΩΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Στις 27 Απριλίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από κοινή εισήγηση των 
παρατάξεων ΔΚΜ και OPEN TEE προς τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Κωνσταντίνο Αραβώση με τις προτάσεις του 
ΤΕΕ/ΤΑΚ επί της διαβούλευσης του νέου Οδηγού για την Κυκλική Οικονομία. Στην 
επιστολή κατατέθηκαν αναλυτικά οι απόψεις του Τμήματος για τη μεταστροφή 
της οικονομίας και του παραγωγικού μοντέλου της χώρας στον κρίσιμο αυτό 
τομέα. 
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 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ 

 

Έπειτα από απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ, εγκρίθηκε ο διαγωνισμός προμήθειας 
υλικών και εργασιών για την επισκευή της στέγης του ΤΕΕ/ΤΑΚ που αντιμετωπίζει 
σοβαρά προβλήματα. Υπογράφηκαν οι σχετικές συμβάσεις με τους Αναδόχους. 
Ομοίως, αποφασίστηκε η βελτίωση του ηλεκτρολογικού δικτύου του κτιρίου.  
 

 ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΕ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ 

 

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ αποφάσισε να καλύψει οικονομικά τις υπηρεσίες νομικής 
υποστήριξης για μέλος του τμήματος που συμμετέχει ως εκπρόσωπος σε 
επιτροπή ετοιμόρροπων και έχει κληθεί σε δίκη. 
 

 ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΙΑΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ αποφάσισε να συνεχίσει την συμμετοχή του στην κάλυψη του 
κόστους απασχόλησης μιας δικηγόρου από κοινού με το Δ.Σ.Η. και το 

Συμβολαιογραφικό Σύλλογο, ώστε να βοηθηθούν οι συνάδελφοι αλλά και οι 
πολίτες στο Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου. 
 

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ 

 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΑΚ 
συνεδρίασε 4 φορές και συγκεκριμένα στις 19/1/2021, 15/02/2021, 11/03/2021 

και 15/04/2021. 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 πρώτου τετραμήνου διενεργήθηκαν από το τμήμα 12 

δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις, για τον ορισμό εκπροσώπων ως μέλη σε 
επιτροπές διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων σε διαγωνισμούς μελετών 
και έργων του Δημοσίου.  
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 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τετράμηνου του 2020 έγιναν οι ακόλουθοι 5 

ορισμοί εκπροσώπων : 
 

Ορισμός εκπροσώπου του ΤΕΕ/ΤΑΚ με τον αναπληρωματικό του στη συγκρότηση 
επιτροπής προσβασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης 

Ορισμός εκπροσώπου του ΤΕΕ/ΤΑΚ με τον αναπληρωματικό του στο Τεχνικό 
Συμβούλιο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 

Ορισμός εκπροσώπου για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου 
για τη διετία 2021-2022 

Ορισμός εκπροσώπου του ΤΕΕ/ΤΑΚ με τον αναπληρωματικό του για τη 
συγκρότηση επιτροπής διακανονισμού εμπορικών μισθώσεων 

Αντικατάσταση εκπροσώπων του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο «Συμβούλιο Πολεοδομικών 
θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ» για την Π.Ε. Ηρακλείου 

 

 ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ 

 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου του 2021 ζητήθηκαν 11 ανατέθηκαν 3 

και παραδόθηκαν 3 πραγματογνωμοσύνες). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)Η επιστολή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ-ΤΑΚ : www.teetak.gr 
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Η καύση των απορριμμάτων δεν μπορεί να είναι κρίκος της κυκλικής οικονομίας. 

Μάιος 2021 

Η κυκλική οικονομία εξασφαλίζεται κυρίως από την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και σε δεύτερο 
χρόνο από την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, έτσι ώστε οι πόροι να επιστρέφουν στην 
οικονομία και να αξιοποιούνται, μειώνοντας την κατασπατάληση των φυσικών πόρων για εξόρυξη, 
παραγωγή, μεταποίηση και πώληση των προϊόντων. 
Με τις μονάδες καύσης ή την καύση σε τσιμεντοβιομηχανίες παύει να υφίσταται ουσιαστικά η έννοια 
της κυκλικής οικονομίας. Σε καμία περίπτωση η ανάκτηση ενέργειας (πλην της ενεργειακής 
αξιοποίησης του βιοαερίου) δεν μπορεί να αποτελεί κρίκο της κυκλικής οικονομίας, καθότι 
καταστρέφει πολύτιμους πόρους.  
«…Η καύση απορριμμάτων και γενικά απορριμματογενών καυσίμων αποτελεί μία από τις τακτικές που 
έχουν αποδειχθεί επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία και οχληρές για το περιβάλλον. Επιδημιολογικές 
μελέτες  έχουν καταδείξει αύξηση παιδικών καρκίνων κοντά σε βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου και 
καύσης σκουπιδιών (Ortega-Garcia et al, 2017) και αυξημένη πιθανότητα καρκίνου σε κατοίκους γύρω 
από εγκατάσταση καύσης απορριμματογενών καυσίμων (Domingo et al, 2017). ..Δεν αφήνουν καμία 
αμφιβολία περί της επικινδυνότητας αυτής της διαδικασίας. Ειδικά η μελέτη των Pronk et al (2013) 
δείχνει ότι το Non Hodgin Lymphoma συνδέεται με ρύπανση από τσιμεντοβιομηχανίες που 
χρησιμοποιούν επικίνδυνα απορριμματογενή καύσιμα.», αναφέρουν με κείμενό τους 65 
επιστήμονες από όλη την Ελλάδα, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο 
«Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία – Οδικός Χάρτης» που είχε τεθεί 
πρόσφατα προς διαβούλευση. 
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ με επιστολή του ζητάει την Άμεση Περιφερειακή αποκέντρωση της χρήσης δευτερογενών 
(απορριματογενών) καυσίμων σε ενεργοβόρες βιομηχανίες! 

Οι παρατάξεις ΔΚΜ και #opentee έστειλαν την παραπάνω επιστολή αγνοώντας : 

1.Την από 28-06-2011 Απόφαση της Αντιπροσωπείας: «Θέσεις και Παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΑΚ για τη 
διαχείριση των στερεών απορριμμάτων στην Περιφέρεια Κρήτης», όπου η "Α" κατέληξε τότε στην 
απόφαση να προτείνει, μετά από εκτενή μελέτη και συζήτηση του προβλήματος στη μόνιμη επιτροπή 
περιβάλλοντος, τη Διοικούσα Επιτροπή και την Αντιπροσωπεία του Τμήματος, ως κύριο άξονα της 
επεξεργασίας των στερεών απορριμμάτων στην Κρήτη τη διαλογή στην πηγή, μηχανική διαλογή, 
ανακύκλωση, κομποστοποίηση και υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων, απόφαση που συνέβαλε 
τα μέγιστα στον ΠΕΣΔΑ Κρήτης.  

2.Την από 21-04-2016 Απόφαση της Αντιπροσωπείας: «Περιφερειακός Σχεδιασμός Απορριμμάτων και 
Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Κρήτη. Η επόμενη μέρα.», η οποία επικαιροποιεί την 
παραπάνω, προτρέποντας να προχωρήσει άμεσα ο σχεδιασμός στην κατεύθυνση αυτή. 

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ οφείλει να εγκαταλείψει κάθε αίτημα περί καύσης απορριμμάτων  και υπερασπιζόμενο 
το περιβάλλον και τον άνθρωπο , να συμβάλει τα μέγιστα  στο να προωθηθεί η διαλογή στην πηγή 
και η κομποστοποίηση 

https://www.amak.gr/index.php/perivallon/2305-ton-kodona-tou-kindynou-gia-tin-kaysi-skoupidion-kroyoun-65-epistimones
http://www.teetak.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1837:------l-----------r&catid=57:anakoinwseis&Itemid=53
https://www.amak.gr/index.php/tee-tak/2384-apofasi-tis-a-tou-tee-tak-gia-pesda-2011
https://www.amak.gr/index.php/tee-tak/2385-apofasi-a-tee-tak-gia-pesda-2016
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Λοιπόν συνάδελφοι, ας δούμε και με κάποια σκωπτική διάθεση τα τεκταινόμενα..  
Μάιος 2021, κάπου (χ2-27,625) ημέρες πριν την `όποια` επιστροφή στην κανονικότητα (το `χ` τυχαίο νούμερο 

εξαρτώμενο από την ατομική προτίμηση κάθε ενός από εμάς). Και η πλειονότητα των συναδέλφων της του ΤΑΚ 
αναρωτιέται..  

"Κυβέρνηση, quo vadis;"  Που θα μπορούσε σε ελεύθερη απόφαση να σημαίνει `κύριοι της κυβέρνησης, 
αποφασίστε επιτέλους τι θέλετε, για να κανονίσουμε και εμείς την πορεία μας.’ 

Και εξηγούμαστε: 
ΒΟΑΚ: Δεκέμβρη του 19 μας υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός ότι θα έρθει να μας ενημερώσει για τον σχεδιασμό 

του πολύπαθου έργου. 16 μήνες μετά είμαστε ακόμη σε αναμονή ανακοινώσεων… Νέα χάραξη, που και γιατί? 
Διαγωνιστική διαδικασία ποια, σε ποια τμήματα και πως? Χρηματοδότηση ποια και από πού? Διόδια ναι, όχι, 
ίσως ή θα δούμε. Ψήγματα πληροφοριών έρχονται από `δημοσιογραφικές πληροφορίες` και ανακοινώσεις των 
υπουργών (και όχι των υπουργείων). Αν εξαιρέσουμε το τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη, που υπάρχει ουσιαστική 
πρόοδος στις μελέτες, για τον υπόλοιπο δρόμο τι «ΘΑ» ισχύσει; Και ένα tip προς τους αποφασίζοντες. Είναι 
γνωστό ότι ο ΒΟΑΚ χρησιμοποιείται σαν περιμετρική των πόλεων από πλήθος κατοίκων των δήμων για 
ΕΝΔΟδημοτικές μετακινήσεις. Παρακαλούμε κατανοήστε τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις που θα έχει η 
τοποθέτηση διοδίων στο αστικό και επαρχιακό δίκτυο των μεγάλων αστικών κέντρων (Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, 
Χερσόνησος-Μάλια-Σταλίδα, Άγιος Νικόλαος) του νησιού και οριστικοποιήστε τον σχεδιασμό σας 
συνυπολογίζοντας τα όποια μέτρα ανακούφισης των περιοχών αυτών.  

Σε άλλα νέα… ψηφίζονται νόμοι για περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης,  και ήδη σε διάστημα λιγότερο των 
τριών μηνών, έχουμε τροποποιήσεις τους και `κλείσιμο του ματιού` σε κάθε ενδιαφερομενοδιαμαρτυρόμενο  με 
υποσχέσεις αλλαγών. Κοινώς.. έχουμε πολιτική Υπουργών και όχι οργανωμένης πολιτείας και η όποια προστασία 
εκτός σχεδίου δόμησης φαίνεται να κλείνει ξανά το μάτι σε συμφέροντα μικρών και μεγάλων.  

Δασικοί χάρτες. Ισχυρό εργαλείο μεν, αλλά προχειρότητα στην προσέγγιση σύνταξης  και εφαρμογής τους. 
Αναβολή της λήξης προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και νέες υποσχέσεις για τα τέλη αντίρρησης και για 
`αλλαγές` και προσαρμογή των απαιτήσεων του δημοσίου στο `ιδιότυπο` ιδιοκτησιακό καθεστώς της Κρήτης. Και 
πάνω που πάνε να αναθαρρήσουν οι πολίτες, έρχεται η προανάρτηση του Κτηματολογίου τον Απρίλιο, να 
υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες ότι `τμήμα του γεωτεμαχίου εμβαδού*** διεκδικείται κατά κυριότητα από το 
Ελληνικό Δημόσιο (Δ/νση Δασών)`. Άντε μετά να πιστέψεις τις υποσχέσεις. 

Ειδικό χωρικό Αλικαρνασσού: ευκαιρία  για τον Ηρακλειώτη  ή φιλέτο που θα το γευτούν και αυτό `οι άλλοι`...  
Ο δήμος παίρνει τα εύσημα για την διαδικασία Ειδικού Χωρικού Σχεδιασμού που προσπαθεί να δρομολογήσει 
από το ένα υπουργείο και μπαίνει στον πάγο από το άλλο.  Νέο `Ελληνικό` μας ξημερώνει;  Διαφορετικές απόψεις 
και προσεγγίσεις από τους πολιτειακούς παράγοντες, ενώ από την όποια διαβούλευση οι κάτοικοι (κυρίως της 
Νέας Αλικαρνασού) απουσιάζουν.  

Και πολλά άλλα, που δεν χωρούν στον περιορισμένη επιφάνεια επικοινωνίας μας. Όμως μέσα σε αυτά, 
υπάρχουν και θετικά σημάδια από τους δήμους μας. ΣΒΑΚ συνάδελφοι. Η νέα λέξη της μόδας και το νέο πεδίο 
αλίευσης χρηματοδοτήσεων για έργα στις πόλεις (Άγιος Νικόλαος, Χερσόνησος, Ηράκλειο, Γάζι, Σητεία, 
Ιεράπετρα, Φαιστός).  Αλλάζουν οι πόλεις στα κυκλοφοριακά, ή έτσι τουλάχιστον ονειρεύονται οι δημοτικές 
αρχές... Περισσότερο περπάτημα (που όμως;  σε πόλεις χωρίς πεζοδρόμια;), περισσότερο ποδήλατο (αχ 
Ευρώπη!), λεωφορεία ή ακόμα και τραμ. Όμως ο ελέφαντας είναι μέσα στο δωμάτιο συνάδελφοι, και είμαστε 
εμείς οι ίδιοι  οι πολίτες,  που αντιδρούμε από συνήθειο στις αλλαγές και δεν  θέλουμε να χαλάσουμε την `βολή` 
μας, δηλαδή το παρκάρισμα του ι.χ. έξω από τον εκάστοτε προορισμό μας. Το ΤΕΕ ΤΑΚ οφείλει να υπερασπιστεί 
και να παρέμβει σε αυτά τα σχέδια, να ενεργήσει για την ουσιαστική αλλαγή παγιωμένων αντιλήψεων. 

Και μέσα σε αυτό τον κυκεώνα, το ΤΕΕ ΤΑΚ συνεχίζει την λειτουργία του. Με προβλήματα μεν, με μαζική χρήση 
του όρου `τηλέ` (τηλεδιασκέψεις, τηλεσυνεδριάσεις, τηλεσεμινάρια κ.α.) δε, αλλά παράγει έργο, με συμβολή 
όλων των παρατάξεων, στον βαθμό που η κάθε μία επιθυμεί. Εμείς συνεχίζουμε  να συνεισφέρουμε σε κάθε 
επίπεδο που μπορούμε και σε κάθε θέμα της επικαιρότητας που κρίνουμε σκόπιμο. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε 
τις παραμβάσεις στην Δ.Ε. του Τ.Α.Κ.,  για τους Δασικούς χάρτες, την οδική ασφάλεια  το ν/σ για την κυκλική 
οικονομία και την  

προσπάθεια επικαιροποίησης και σύνταξης νέου πινάκιου ελάχιστων αμοιβών μηχανικών 

Συνάδελφοι, η επωδός μας θα είναι μονίμως η ίδια….. πιστεύουμε ότι ο λόγος μας και οι πράξεις μας, πρέπει να 
είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς,  και να δρουν παρεμβατικά όπου κρίνουμε ότι έχουμε να συνεισφέρουμε 
κάτι θετικό. Και έτσι θα συνεχίσουμε…. 
Γιατί το ΤΕΕ, όπως και το αλεξίπτωτο, λειτουργεί καλύτερα όταν είναι ανοικτό 
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Η εξάπλωση του κορωνοιού εντός του έτους δυστυχώς δεν έδωσε τη δυνατότητα 
αποκατάστασης της κανονικότητας που επιδιώκεται τις τελευταίες μέρες. Στο 
δυσμενές αυτό πλαίσιο, είδαμε σημαντικές αλλαγές  που επιτεύχθηκαν έπειτα από 
μεγάλη προσπάθεια, όπως η ηλεκτρονική πρόσβαση στα Κτηματολογικά δεδομένα, 
η έναρξη της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και πολύ σύντομα αναμένεται η 
βελτίωση του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης αδειών e-adeies. Η παράταξή μας, 
τόσο τοπικά όσα και κεντρικά καταβάλει μια τεράστια προσπάθεια βελτίωσης των 
συνθηκών τέλεσης του επαγγέλματος. 

Ενδεικτικά παρουσιάζονται ζητήματα που εισηγηθήκαμε ή αιτηθήκαμε τοπικά το 
προηγούμενο διάστημα: 

 

 Προτάσεις - παρατηρήσεις επί του νέου νόμου σχετικά με την αναγνώριση 
επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας. 

 Πρόταση σχετικά με την ενεργοποίηση - αξιοποίηση του Αρχαιολογικού 
κτηματολογίου. Το Υπουργείο Πολιτισμού απάντησε θετικά. 

 Προτάσεις διοργάνωσης διαδικτυακών σεμιναρίων με θέμα « Φυτεμένα 
Δώματα» και «Χρήσεις Γης» που υλοποιήθηκαν με επιτυχία 

 Παρατηρήσεις επί της χάραξης του ΒΟΑΚ για το τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη  
 Απόψεις-Σχόλια - Παρεμβάσεις για το σε διαβούλευση ν/σ «Νέο Σχέδιο 

Δράσης της Ελλάδας για την κυκλική οικονομία». 
 Αίτημα παράτασης των προθεσμιών ολοκλήρωσης των δηλώσεων 

αυθαιρέτων 

 Προτάσεις και παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου τροποποίησης του 
πλαισίου δημοσίων συμβάσεων 

 Προτάσεις βελτίωσης λειτουργίας Κτηματολογικών Γραφείων 
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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.    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 

 


