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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,                                                            

Η εκλογή μου στην προεδρία της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, 
αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα και μια δικαίωση της 
προσπάθειας που γίνεται από μια παράταξη, σχετικά νέα 
μεν αλλά με βαθιές ρίζες στα δρώμενα του ΤΕΕ. 
Ταυτόχρονα όμως αποτελεί υποχρέωσή δική μου, με τη 
θέση αυτή που αναλαμβάνουμε σήμερα, να σκύψουμε με 
δυναμισμό και αποφασιστικότητα, μέσα πάντα από 
συμμετοχικές διεργασίες,  δίνοντας λύσεις, σε τεχνικά 
θέματα που αφορούν την κοινωνία, τον πολίτη και την καθημερινότητα των συναδέλφων 
μηχανικών. Γιατί πρέπει σαφώς να τονιστεί ότι η θέση αυτή δεν είναι `προσωπική`, αλλά 
στο μέτρο του δυνατού, μέσα από αυτήν εκφράζονται οι φόβοι, οι αγωνίες αλλά και οι 
προτάσεις του συνόλου των μηχανικών της Ανατολικής Κρήτης, όπως αυτά 
διαμορφώνονται στα συλλογικά μας όργανα. 

Είμαστε αποφασισμένοι, επιτελώντας το ρόλο μας ως σύμβουλοι της Πολιτείας, στα 
πλαίσια μιας διαρκούς επιδιωκόμενης εξωστρέφειας του Τεχνικού Επιμελητηρίου, 
καταρχήν να συνεργαζόμαστε με το κεντρικό ΤΕΕ, το ΤΔΚ, τους φορείς, τα Επιμελητήρια, 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α & Β βαθμού, την Περιφέρεια τους Δήμους, τοπικούς φορείς 
αλλά και την κυβέρνηση. 

Να παρεμβαίνουμε, να προτείνουμε λύσεις και προτάσεις, μέσω των θεσμικών οργάνων 
του ΤΕΕ/ΤΑΚ, την Διοικούσα, την Αντιπροσωπεία, των Μονίμων Επιτροπών και των 
Ομάδων Εργασίας.  

Είμαστε αισιόδοξοι ότι για τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσουμε τη δημιουργική 
συνεργασία, τιμώντας την προγραμματική μας συμφωνία με την παράταξη της ΔΚΜ και 
την επιτυχή, μέσα σε δύσκολες για τον τόπο συνθήκες, προεδρία υπό τον Μιχάλη Χωραφά 
καθώς και με τις υπόλοιπες παρατάξεις στην Διοικούσα Επιτροπή. Σε αυτό το σημείο δεν 
μπορώ παρά να επισημάνω και να εξάρω, την διαχρονική και διαρκή παρουσία όλων των 
διοικήσεων (Δ.Ε.) του ΤΕΕ ΤΑΚ, που ακόμη και σε καιρούς δύσκολους για όλους μας, δεν 
σταμάτησαν να συνεισφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, με  εμπεριστατωμένες προτάσεις, 
και έτσι κατάφεραν και διατήρησαν  την `εμπιστοσύνη` της τοπικής πολιτείας προς τον 
`σύμβουλό της` αλλά και της κοινωνίας προς τον μηχανικό. 

Πρόθεσή μας είναι μέσα από τον εποικοδομητικό και γόνιμο διάλογο να δημιουργηθούν 
οι απαραίτητες συγκλίσεις, στις όποιες αποφάσεις κληθούμε να πάρουμε, που θα 
αφορούν στα μεγάλα αλλά και μικρότερα τεχνικά έργα του νησιού μας, στην ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισμό του τόπου μας, στην αντιμετώπιση της κλιματικής και ενεργειακής κρίσης  
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με εξειδίκευση στα τοπικά δεδομένα,  και στον «συνεχή βομβαρδισμό» νομοθετικών 
ρυθμίσεων των  κυβερνήσεων. Ταυτόχρονα να προάγουμε δράσεις για την ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση και εξέλιξη τόσο των συναδέλφων των εκπρόσωπων φορέων αλλά και 
των πολιτών σε διάφορα ζητήματα που άπτονται της πλουραλιστικής δραστηριοποίησης 
των μηχανικών.  

Και το μόνο που μπορώ να δεσμευτώ είναι ότι μοναδικός γνώμονας των παρεμβάσεων 
του ΤΕΕ ΤΑΚ, πάντα θα είναι  το συμφέρον των πολιτών, των συναδέλφων, αλλά και της 
πολιτείας . 

 

                     Συναδελφικά,  

                                                    O Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ 

                                                            Γεώργιος Ταβερναράκης  

                                                            Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ 
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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

Ολοκληρώνοντας σε μια περίοδο με πρωτοφανείς 
υγειονομικές συνθήκες τη θητεία  μου ως Πρόεδρος της 
Διοικούσας Επιτροπής του τμήματος, πιστεύω ότι κρατήσαμε 
τη σημαία του Τεχνικού Επιμελητηρίου πολύ ψηλά. Με 
επίλογο της δράσης μας, μια ιστορική συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου για το τμήμα Χανιά – Ηράκλειο 
του ΒΟΑΚ, όπου ο Περιφερειάρχης και η συντριπτική 
πλειοψηφία των συμβούλων εξήραν τις θέσεις μας που 
αποτέλεσαν βάση της εν λόγω απόφασης, κλείσαμε μια διετία με παρεμβάσεις σε όλα τα 
κρίσιμα ζητήματα επικαιρότητας, με σημαντικό σταθμό τη συμβολή μας στο θέμα του 
σεισμού του Αρκαλοχωρίου. Τόσο η εθελοντική συμμετοχή σας στις αυτοψίες, όσο και η 
συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης εκτιμήθηκε ιδιαίτερα. 

Πέραν της διοργάνωσης των σεμιναρίων για τα σεισμόπληκτα και το ηλεκτρονικό σύστημα 
αδειών και αυθαιρέτων, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις υποδομές του τμήματος, κτιριακές 
και ψηφιακές. Στο κτίριο μας έγιναν σημαντικές εργασίες, όπως η αντικατάσταση της 
στέγης, όπου επιλύθηκε το πρόβλημα των εισερχόμενων στο κτίριο υδάτων, η 
αντικατάσταση επικίνδυνων καλωδιώσεων, η επισκευή  κεντρικών μονάδων θέρμανσης 
αλλά και η επισκευή των όψεων και της περίφραξης. Ο χρωματισμός εξωτερικά και 
εσωτερικά του κτιρίου δίνει πλέον μια αξιοπρεπή εικόνα στο σπίτι των μηχανικών με 
λίγους στόχους να μένουν για να επιτευχθεί η πλήρης αποκατάσταση του κτιρίου. 
Σημαντική επισήμανση ότι διατέθηκαν για πρώτη φορά χρήματα για επισκευή  του κτιρίου 
από το κεντρικό ΤΕΕ, έπειτα από την ανακατασκευή του κτιρίου το 1985. Επιπρόσθετα, 
εκσυγχρονίστηκε η ιστοσελίδα του τμήματος και σε συνδυασμό με τη χρήση που ήδη 
γίνεται στις ψηφιακές δυνατότητες (youtube, facebook ) φέρνουν το τμήμα μας όλο και 
πιο κοντά στο συνάδελφο.  

Τίποτα από τα παραπάνω δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς τη σημαντική συμβολή όλων 
ανεξαιρέτως των εξεχόντων μελών της Διοικούσας Επιτροπής, αλλά και των εξαιρετικών 
στελεχών και συνεργατών του τμήματος, στους οποίους οφείλω ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. 
Όπως σαφώς πρωταρχικά ευχαριστώ την παράταξή μου ΔΚΜ/ΤΑΚ που μου προσέφερε τη 
δυνατότητα να υπηρετήσω σε αυτή την βαρυσήμαντη θέση, όπως και την παράταξη OPEN 
TEE για τη συνεχή στήριξη. Παράκληση μου είναι να σταθείτε όλοι δίπλα στο νέο Πρόεδρο 
κ. Γιώργο Ταβερναράκη και να συμβάλετε στο έργο του, ενθυμούμενοι ότι όλοι εσείς 
δίνετε τη δύναμη που θέλετε ο φορέας σας να έχει. 

                       Συναδελφικά,  

                                                            Μιχαήλ Χωραφάς  

                                                            Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ 
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 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟ κ. 
ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
Στις 21 Σεπτεμβρίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της ΔΕ 
κ. Μιχαήλ Χωραφά, στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αρχιστράτηγο κ. 
Στέφανο Κολοκούρη, που δήλωνε την ικανοποίηση του ΤΕΕ/ΤΑΚ για τις άμεσες 
κινήσεις στελέχωσης του Γραφείου Πυρασφαλείας Ηρακλείου, όπως αυτό είχε ζητηθεί 
με επιστολή μας στις 24 Αυγούστου. 
 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κ. ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ 
ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 
 
Στις 22 Σεπτεμβρίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της ΔΕ κ. 
Μαρίας Ξυλούρη στην Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη, που ζητούσε την 
παρέμβαση της Υπουργού στις αποσαφήνιση της διαδικασίας αντιμετώπισης των 
δηλώσεων αυθαιρέτων από τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων καθώς 
παρατηρείται σύγχυση και μεγάλες καθυστερήσεις. Στην επιστολή ζητήθηκε επίσης η 
άμεση συγκρότηση της επταμελούς επιτροπής γνωμοδότησης της παρ. 9α του άρθρου 
116 του Ν 4495/17, ώστε να αποφεύγεται η αποστολή θεμάτων από όλη την Ελλάδα 
στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.  
 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΕΙΤΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ  
 
Στις 27 Σεπτεμβρίου το 
ΤΕΕ/ΤΑΚ άμεσα 
ανταποκρινόμενο στον 
καταστροφικό σεισμό του 
Αρκαλοχωρίου που έγινε 
την ίδια μέρα, εξέδωσε 
πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για 
συμμετοχή συναδέλφων 
μηχανικών μελών του 
Τμήματος στα κλιμάκια 
ελέγχου των 
σεισμόπληκτων κτιρίων 
υπό την καθοδήγηση των 
αρμοδίων στελεχών του Υπουργείου Υποδομών. Συμμετείχαν  70 εθελοντές 
συνάδελφοι στους σχετικούς ελέγχους. 
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 ΠΑΡΟΥΣΙΑ Δ.Ε ΣΤΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 
 
Στις 28 Σεπτεμβρίου το ΤΕΕ/ΤΑΚ, ο 
Πρόεδρος και μέλη της ΔΕ του 
τμήματος βρέθηκαν στο Αρκαλοχώρι 
για την επίσκεψη του πρωθυπουργού 
και είχαν συνομιλίες με αρμόδιους 
φορείς, όπως, ο Υπουργός Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής κ. Χρήστος  
Στυλιανίδης, ο Υφυπουργός 
Μεταφορών και Υποδομών κ. Γιώργος 
Καραγιάννης και ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ 
κ. Ευθύμης Λέκκας. Οι αρμόδιοι 
δεσμεύτηκαν για τις άμεσες ενέργειές 
τους προκειμένου να ανακουφιστεί ο 
πληττόμενος κόσμος και να οργανωθεί 
η επόμενη μέρα στην περιοχή.  

 
Έκτος του προέδρου στη συνάντηση παρευρέθησαν ο αντιπρόεδρος κ.Γιώργος 
Ταβερναράκης, ο Γενικός Γραμματέας κ.Γιώργος Αγαπάκης και το μέλος της Δ.Ε. κ. 
Άρης Τσεκούρας. 
 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κ. ΚΩΣΤΑ ΣΚΡΕΚΑ 
ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ 
 
Στις 04 Οκτωβρίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της ΔΕ κ. 
Μαρίας Ξυλούρη, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα, 
ζητώντας άμεση ερμηνεία  των ασαφειών που δημιούργησε ο Ν.4759/2020 στους 
όρους δόμησης ακινήτων και τη συνένωση όμορων γηπέδων αλλά και να δοθεί ικανή 
παράταση του χρόνου εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων ως μέτρο ανακούφισης 
στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. 
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 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 
 
Στις 10 Οκτωβρίου 
παραδόθηκαν από τον 
Πρόεδρο κ. Μιχαήλ Χωραφά 
και τον Αντιπρόεδρο της ΔΕ κ. 
Γιώργο Ταβερναράκη στην 
Αντιδήμαρχο Μινώα  
Πεδιάδος κ. Όλγα 
Δραμουντάνη,  
όλα τα είδη πρώτης ανάγκης 
που προσφέρθηκαν από τους 
συναδέλφους για τους 
σεισμόπληκτους.  
Η συγκέντρωση ειδών 
πραγματοποιήθηκε στο κτίριο 
του ΤΕΕ/ΤΑΚ και η παράδοση στο Επιχειρησιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου.  
 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κ. 
ΧΡΗΣΤΟ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 
ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΟΝΤΑΙ 
 
Στις 10 Νοεμβρίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του προέδρου της ΔΕ, 
στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστο Στυλιανίδη, με 
στόχο την αποσαφήνιση της διαδικασίας εκπόνησης μελέτης παθητικής 
πυροπροστασίας σε υφιστάμενα κτίρια. Η πρόταση ήταν να εφαρμόζεται η διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 19 του Π.Δ. 71/88 (έκθεση αξιολόγησης) για ξενοδοχεία 
που έχουν κατασκευαστεί πριν την έκδοση του Π.Δ., ενώ για τα ξενοδοχεία που έχουν 
κατασκευαστεί μετά την έκδοση του Π.Δ. 71/88 και πριν την έκδοση του Π.Δ. 41/18 να 
εφαρμόζεται ότι προβλέπεται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 71/88, προκειμένου να 
αποφευχθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση των παλαιών κτιρίων και των ιδιοκτητών τους 
αλλά και να αρθεί ένα σημαντικό πρόσχωμα στην αναβάθμιση των μικρών 
ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας. 
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 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 
 
Πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 
διαδικτυακό σεμινάριο από τη 
Διεύθυνση Φυσικών Καταστροφών 
του Υπουργείου Υποδομών με 
εισηγητές τη Διευθύντρια κ. Μαρία 
Κλεάνθη, τον Προϊστάμενο κ. 
Αντώνη Γιαννούτσο και τον 
πολιτικό μηχανικό κ. Μώκο. Οι 
εισηγήσεις ήταν αναλυτικές και 
βοήθησαν πολύ τους άνω των 
εκατό μηχανικούς που 
παρακολούθησαν, ενώ πλήθος αποριών λύθηκαν στο τέλος της εσπερίδας.  
 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κ. ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΠΟ Α΄ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΖΩΝΗ 
 
Στις 16 Νοεμβρίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της ΔΕ κ. 
Ειρήνης Βρέντζου, στην Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη, δηλώνοντας την 
αντίθεση του τμήματος με τον εξεταζόμενο αποχαρακτηρισμό της Νήσου Κολοκύθας 
στο Δήμο Αγίου Νικολάου από Α’ Αρχαιολογική Ζώνη. Αφορμή για την παρέμβαση 
ήταν αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στις 15/10/2021 από το Κεντρικό Αρχαιολογικό 
Συμβούλιο, έπειτα από αίτημα ιδιωτικής εταιρίας, για απαλλοτρίωση έκτασης 
αρκετών στρεμμάτων με μερική τροποποίηση του χαρακτηρισμού της νήσου ως Α 
αρχαιολογικής Ζώνης. 
 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ. ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 
 
Στις 16 Νοεμβρίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της ΔΕ, 
στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με τον 
αποκλεισμό των συναδέλφων μελών του Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών του 
Αναπτυξιακού Νόμου από τις εκθέσεις πιστοποίησης, αλλά και τους κινδύνους που 
εμπεριέχει η πρόθεση να ελέγχονται έργα άνω των 700.000€ μόνο από ορκωτούς 
λογιστές. 
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 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ – 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 
 
Στις 19 Νοεμβρίου  
πραγματοποιήθηκε μια 
εξαιρετικά επιτυχημένη 
διαδικτυακή εκδήλωση 
με θέμα 
"ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΑΔΕΙΩΝ – 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ – 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ" με 
εισηγητές την κ. 
Αλεξάνδρα Ματάλα, Προϊσταμένη Δ/νσης πληροφοριακών συστημάτων & εφαρμογών 
ΤΕΕ, την κ. Κλεοπάτρα Δήμα, Προϊσταμένη τράπεζας πληροφοριών ΤΕΕ, τον κ. Μιχάλη 
Παπαμιχαήλ, μέλος της ομάδας Helpdesk του ΤΕΕ για τα αυθαίρετα και τον κ. 
Kωνσταντίνο Τσελίκη, επιστημονικό συνεργάτη ΤΕΕ. Χαιρετισμό απεύθυνε ο Πρόεδρος 
του ΤΕΕ κ. Γιώργος Στασινός και ο κ.  Νίκος Παναγιωτόπουλος, Γεν. Δ/ντής ανάπτυξης 
έργων και επιστημονικών επαγγελματικών θεμάτων ΤΕΕ. Η διάλεξη μεταδόθηκε 
ζωντανά μέσω της πλατφόρμας του ΤΕΕ/ΤΑΚ αλλά και μέσω του καναλιού του 
τμήματος στο youtube και στο facebook. Πολυάριθμοι θεατές από όλη την Ελλάδα 
παρακολούθησαν τη διάλεξη. 
 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΔΕ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Στις 29 Νοεμβρίου έλαβε 
χώρα συνάντηση της Δ.Ε. 
με το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων της 
Βιομηχανικής Περιοχής 
Ηρακλείου στο κτίριο του 
τμήματος. Ο Πρόεδρος της 
ΔΕ παρουσίασε το 
προσχέδιο συμφώνου 
συνεργασίας των δύο 
φορέων  
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τονίζοντας την ευρύτητα του πεδίου συνέργειας, επί του οποίου ακολούθησε ευρεία 
συζήτηση. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Λευτέρης Αντωνακάκης  ευχαρίστησε για την 
πρωτοβουλία και επιβεβαίωσε την επιθυμία του Συνδέσμου για μια τέτοια 
συνεργασία. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Γιώργος 
Ταβερναράκης , το μέλος της Δ.Ε. κ. Άρης Τσεκούρας και ο επιμελητής της Μ.Ε. 
Βιομηχανίας κ. Νίκος Βασιλάκης.   
 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 
 
Στις 30 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αρκαλοχωρίου συνάντηση της 
ΔΕ με εκπροσώπους του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδος και του 
εκπροσώπου της Περιφέρειας κ. Γιώργου Αλεξάκη. Ο Δήμαρχος κ. Μανόλης 
Φραγκάκης ευχαρίστησε το ΤΕΕ/ΤΑΚ για τη συνδρομή του στις αυτοψίες και ζήτησε τις 
απόψεις του τμήματος για την καλύτερη διαχείριση της κατάστασης που έχει 
προκληθεί μετά το σεισμό από πλευράς Δήμου.  Ο Πρόεδρος τόνισε στο Δήμαρχο την 
ανάγκη ενίσχυσης του 
γραφείου ΤΑΕΦΚ στο 
Αρκαλοχώρι και της 
επίσπευσης του Ειδικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου  . Στη 
συνάντηση παρευρέθηκαν 
εκτός του Προέδρου, ο 
Αντιπρόεδρος Γιώργος 
Ταβερναράκης και το μέλος 
της ΔΕ κ. Άρης Τσεκούρας.   
 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΠΟΘΑ Β’ 
 
Στις 30 Νοεμβρίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της ΔΕ, 
στους Δημάρχους Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου, ζητώντας άμεσες ενέργειες σχετικά 
με τον ορισμό γραμματέων στα  ΣΥΠΟΘΑ Β’ ΠΕ Ηρακλείου και Λασιθίου, καθώς 
εκκρεμούν φάκελοι αρκετών υποθέσεων, γεγονός που συνιστά τόσο απώλεια εσόδων 
για το κράτος όσο και καθυστέρηση ολοκλήρωσης οικοδομικών έργων από πολίτες.  
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 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ. ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ» 
 
Στις 30 Νοεμβρίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Αντιπροέδρου της 
ΔΕ κ. Γεώργιου Ταβερναράκη, στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα 
Καραμανλή, με προτάσεις – βελτιώσεις – διορθώσεις του Τμήματος στη δημόσια 
διαβούλευση του νόμου «Πρότυπες Προτάσεις» , ώστε να επεκταθεί το μέτρο των 
προτάσεων από ιδιωτικές εταιρείες και σε έργα μικρότερου προϋπολογισμού και να 
παραχθεί ένας βελτιωμένος νόμος τόσο για τον εργοληπτικό όσο και για τον 
μελετητικό κλάδο. 
 

 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟ 
ΤΑΓΑΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΗΡΗΜΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
 
Στις 03 Δεκεμβρίου στάλθηκε κοινή επιστολή* με τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο 
Εφετείου Κρήτης, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της ΔΕ, στον Υφυπουργό 
Χωροταξίας και αστικού Περιβάλλοντος κ. Νικόλαο Ταγαρά, εξηγώντας το μεγάλο 
πρόβλημα που υπάρχει σήμερα με την απαγόρευση σύστασης διηρημένων – 
«καθέτων» ιδιοκτησιών μόνο για τα νέα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί  μετά την 
28/07/2011 και ουσιαστικά την επιβράβευση όσων κατασκεύασαν αυθαίρετα. 
Ζητήθηκε να εκδοθεί το π.δ. του άρθρου 5, παρ 4 του Ν4178/2013 ώστε να επιτραπεί 
η σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών επί ανεξαρτήτων κτιρίων στις εκτός σχεδίου 
πόλεων και οικισμών περιοχών ακινήτων. 
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 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
Τη Δευτέρα 6 
Δεκεμβρίου, στα 
γραφεία του 
Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων 
Βιομηχανικής 
Περιοχής Ηρακλείου 
(ΣΕΒΠΗ), στη 
Βιομηχανική Περιοχή 
Ηρακλείου, το 
Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας/Τμήμα 
Ανατολικής Κρήτης ( 
TEE/ΤΑΚ) και ο 
ΣΕΒΠΗ, λαμβάνοντας 
υπόψη τους αντίστοιχους σκοπούς και στόχους των δύο φορέων, συμφώνησαν σε 
μεταξύ τους συνεργασία, υπογράφοντας Σύμφωνο  Συνεργασίας.   
Το Σύμφωνο Συνεργασίας, μια πρωτοβουλία του Προέδρου του ΤΕΕ ΤΑΚ, έχει κύριο 
σκοπό την ανάπτυξη κοινών δράσεων για την υποστήριξη της εξωστρέφειας και 
διεθνούς ανταγωνιστικότητας προϊόντων και υπηρεσιών, την καινοτόμο εξωστρεφή  
επιχειρηματικότητα των μελών των δύο φορέων, καθώς και την ασφαλή και επωφελή 
προσαρμογή στο νέο οικονομικό περιβάλλον. 
Κύρια Στόχευση του Συμφώνου αποτελεί η ανάπτυξη της ψηφιακής εξυγίανσης, της 
κυκλικής ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, η μεταποιητική καινοτομία και η 
έξυπνη διαχείριση εμπορευμάτων. 
Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπεγράφη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΣΕΒΠΗ,  κ Ελευθέριο Αντωνακάκη και τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του 
ΤΕΕ/ΤΑΚ, κ. Μιχαήλ Χωραφά,  παρουσία των μελών του ΔΣ ΣΕΒΠΗ, κ. Ελευθέριου 
Νιταδώρου (Αντιπροέδρου ), κ. Σάββα Καθέρη ( Γενικού Γραμματέα),  κ. Τζίνας 
Τσαντρίζου (Υπεύθυνη Εξωστρέφειας και των Αριστοτέλη  Τσεκούρα (Μέλος 
Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΑΚ) και Νικολάου Βασιλάκη (Επιμελητή της μόνιμης 
Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΑΚ). 
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 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ 
ΘΕΜΑ :  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ» 

 
Στις 7 Δεκεμβρίου 
συνεδρίασε το 
Περιφερειακό Συμβούλιο 
Κρήτης με μοναδικό θέμα 
τη γνωμοδότηση επί της 
μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για το έργο « 
Μελέτη, Κατασκευή και 
Συντήρηση του ΒΟΑΚ, 
τμήμα Ηράκλειο – Χανιά». 
Συμμετείχαν ο Πρόεδρος 
της Δ.Ε. και ο Γενικός 
Γραμματέας κ. Αγαπάκης 
Γιώργος, που ανέλυσαν τις 
κοινές θέσεις του τμήματος με το τμήμα Δυτικής Κρήτης. Οι θέσεις αυτές έλαβαν 
κολακευτικά σχόλια από τη συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων και 
αποτέλεσαν τη βάση της απόφασης του Συμβουλίου.  
 

 

 ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ 
 
Στις 16 Δεκεμβρίου 
πραγματοποιήθηκε 
διαδικτυακή συνάντηση 
όλων των προέδρων των 
περιφερειακών τμημάτων 
του ΤΕΕ. Αποφασίστηκε να 
συνταχθεί μία επιστολή από 
το κεντρικό ΤΕΕ ώστε να 
διευθετηθεί το θέμα της 
πληρωμής των μελών που 
συμμετέχουν στις επιτροπές.   
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. 
Γιώργος Στασινός 
δεσμεύτηκε ως προς την χρηματοδότηση που αφορά τις εργασίες που απαιτούνται να 
γίνουν ώστε το ΤΕΕΤΑΚ να παρέχει πρόσβαση σε ΑΜΕΑ. 

 



 

13 
 

Τέλος ο πρόεδρος του ΤΕΕ ενημέρωσε όλους τους προέδρους των περιφερειακών 
τμημάτων για την πορεία του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΥΤΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ 2021» και την 
επικείμενή ανάληψη της διαδικασίας από το ΤΕΕ του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» που 
αφορά τις επιχειρήσεις και αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2022. 

 
 

 ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ EUROPE -  DIRECT 

Στις 20 Δεκεμβρίου 
πραγματοποιήθηκαν τα διαδικτυακά 
εγκαίνια του Europe Direct της 
Περιφέρειας Κρήτης   με 
συμμετέχοντες τον Αντιπρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Σχoινά 
Μαργαρίτη , τον αναπληρωτή 
υπουργό εξωτερικών κ. Βαρβιτσιώτη 
Μιλτιάδη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης 
κ. Σταύρο Αρναουτάκη και τον 
Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιώργο Αλεξάκη.  
Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν 
ότι η Κρήτη αποτελεί έναν εθνικό πρωταθλητή εξωστρέφειας και ευρωπαϊκού  πολιτισμού σε 
όλα τα επίπεδα. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.  αναφέρθηκε στην ουσιαστική συμβολή του Ταμείου 
Ανάκαμψης για την ανάκαμψη της χώρας μετά την δεκαετή οικονομική κρίση αλλά και την 
επιδημιολογική κρίση λόγω covid19 των τελευταίων δύο ετών.  

 

Τέλος, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην χρήση και διάχυση των πόρων του ταμείου σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μικρές ή μεσαίες επενδύσεις , ενώ έγινε ιδιαίτερη μνεία στην 
ανθρωποκεντρική διαχείριση του προγράμματος τόσο στην διαδρομή της πληροφορίας  όσο 
και στην σύνταξη των προγραμμάτων από τους πολίτες προς τα κέντρα εξουσίας για την 
αποτελεσματικότερη υλοποίησή τους. Θεωρούμε ότι η συμβολή του γραφείου 
πληροφόρησης στην Περιφέρεια Κρήτης EUROPE-DIRECT στην κατεύθυνση αυτή θα είναι 
καθοριστική. 
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 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ 
 
Κατά τη διάρκεια 
του τρίτου 
τετραμήνου του 
2021, έπειτα από 
πολλά χρόνια 
εκτελέστηκαν οι 
απαραίτητες 
εργασίες για την 
αντικατάσταση 
της στέγης και την 
απαραίτητη 
συντήρηση – 
ανακαίνιση του 
κτιρίου του 
ΤΕΕ/ΤΑΚ, έτσι ώστε να καταστεί ένα ασφαλές για τους εργαζομένους και λειτουργικό 
για το κοινό κτίριο. 
 
 

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ 
 
Κατά τη διάρκεια του τρίτου τετραμήνου, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΑΚ 
συνεδρίασε 4 φορές και συγκεκριμένα στις 16/09/2021 , στις 04/11/2021 , στις  
25/11/2021 και στις 21/12/2021. 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 τρίτου  τετραμήνου διενεργήθηκαν από το τμήμα 3 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 τρίτου  τετράμηνου του 2021 έγιναν οι ακόλουθοι ορισμοί 
εκπροσώπων : 
Ορισμός εκπροσώπων στην Τριμελή Επιτροπή «Ομάδα Εργασίας Δήμου Μίνωα 
Πεδιάδας». 
 
 

 ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ 
 
Κατά τη διάρκεια του τρίτου τετραμήνου του 2021 ζητήθηκαν 5, ανατέθηκαν 2,  και 
παραδόθηκαν 2 πραγματογνωμοσύνες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)Η επιστολή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ-ΤΑΚ : www.teetak.gr 
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Σε μια εποχή που ο κορωνοιός συνεχίζει να καθορίζει τις εξελίξεις σε όλα τα 

επίπεδα, ξεκινά μια περίοδος σημαντικών χρηματοδοτήσεων για την Ελλάδα και 
ειδικά για την Κρήτη. Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ΕΣΠΑ 2021-2027 , Νέος 
Αναπτυξιακός Νόμος και Ταμείο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης συνιστούν μια 
ιστορική ευκαιρία για η χώρα και τον τόπο. ΒΟΑΚ, έργα πράσινης ανάπτυξης και 
«Εξοικονομώ» , τουριστικές αναπτύξεις αλλά και πληθώρα μικρομεσαίων 
επιχειρηματικών σχεδίων έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν και να 
αναστρέψουν πλήρως το οικονομικό κλίμα.  

Παράλληλα, το βλέμμα μας είναι στραμμένο στην ευρύτερη περιοχή του 
Αρκαλοχωρίου, όπου παρόλο που έχουν φτάσει οι πρώτες ενισχύσεις προς επούλωση 
των πληγών που άφησε ο σεισμός, οφείλουμε να εστιάσουμε σε δύο δράσεις. Τόσο 
στην κατάθεση των βέλτιστων προτάσεων στα πλαίσια της σύνταξης του Ειδικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδος που σύντομα θα ανατεθεί, όσο 
και σε ένα μόνιμο αίτημα για δημιουργία προγράμματος ΕΝΙΣΧΥΩ αντίστοιχο του 
προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ  με σκοπό την αντισεισμική ενίσχυση κτιρίων με υψηλή 
τρωτότητα ή μεγάλη παλαιότητα. 
 Επιπρόσθετα, οι ανάγκες των μηχανικών στην επαγγελματική τους 
καθημερινότητα παραμένουν τεράστιες και η παράταξη μας θα παραμείνει στην 
πρώτη γραμμή, όπως έκανε και το τελευταίο διάστημα με τις συνεχείς παρεμβάσεις 
της. Ενδεικτικά θυμίζουμε : 

• Όροι δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές 
• Νομοθεσία πυροπροστασίας 
• Δυνατότητα σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας 
• Ανάγκη τοποθέτησης γραμματέα στα ΣΥΠΘΑ Β΄ 

 
  
Ευχόμαστε σε όλους μια ευτυχισμένη χρονιά με την υγεία να αποτελεί πρωταρχικό 
ζητούμενο. Χρόνια πολλά με πρόοδο και δημιουργικότητα! 
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Η αύξηση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας φέρνει ενεργειακή φτώχεια.  

 

Δεκέμβριος  2021 
 

Η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί υπηρεσία κοινής ωφέλειας και δεν θα έπρεπε να νοείται νοικοκυριό που  να 
μην έχει πρόσβαση στο ζωτικής σημασίας αυτό αγαθό.  Όμως η έλλειψη πολιτικής βούλησης, στοχευμένης 
ενημέρωσης των πολιτών και ουσιαστικής διαβούλευσης σε ενεργειακά ζητήματα, μας φέρνει 
αντιμέτωπους με καταστάσεις τριτοκοσμικές.  
Εν μέσω τεράστιας οικονομικοπολιτικής κρίσης, η οποία έχει πλήξει ιδιαίτερα τους μικρούς και 
μικρομεσαίους της χώρας, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας υπερδιπλασιάζεται, συμπαρασύροντας όλα τα 
είδη πρώτης ανάγκης σε μπαράζ αυξήσεων και αποκλείοντας μεγάλο τμήμα της κοινωνίας από την 
πρόσβαση σε αγαθά ζωτικής σημασίας.  
Το ζήτημα της ενέργειας είναι ένα πολυσύνθετο ζήτημα, αλλά οι πολιτικές προτεραιότητες των 
κυβερνήσεων, αντί να το επιλύουν, το επιδεινώνουν. Η ιδιωτικοποίηση της ενέργειας, η εσπευσμένη 
κατάργηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το εγχώριο προϊόν που είναι ο λιγνίτης, με 
αντικατάσταση των μονάδων από μονάδες φυσικού αερίου που είναι εισαγόμενος πόρος, και η 
εγκατάσταση πληθώρας αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, φαίνεται να μην έχουν τα αναμενόμενα 
ενεργειακά αποτελέσματα, ενώ συνετέλεσαν στην αύξηση της τιμής της ενέργειας, καταστρέφοντας μεγάλο 
μέρος της φύσης.  
Στον δίκαιο προβληματισμό για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στα βουνά και φωτοβολταϊκών στην 
αγροτική γη δεν πρέπει να ξεχνάμε την ανάγκη για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Κι αυτό γιατί 
υπάρχει μεγάλο περιθώριο μείωσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η μείωση αυτή θα σταθεί εμπόδιο στην 
ανάπτυξη της χώρας.  
Το ενεργειακό μας αποτύπωμα είναι μεγάλο σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας και το «βιοτικό μας 
επίπεδο». Είμαστε πολύ μακριά από αυτό που λέμε «βιώσιμη ανάπτυξη». 
Χρειάζεται παιδεία, υπομονή, επιμονή και φυσικά πολιτική βούληση για να επιτευχθεί συνολικά μια 
νοοτροπία εξοικονόμησης,  τόσο σε επίπεδο ενεργειακού σχεδιασμού όσο και σε ατομικό επίπεδο. Η 
τεχνολογία είναι σύμμαχός μας με τα υλικά και τους αυτοματισμούς (πχ. μονώσεις και υλικά με 
θερμοδιακοπή, αυτοματισμοί για έλεγχο λειτουργίας συσκευών, διακοπή standby κλπ) να έχουν δοκιμαστεί, 
ενώ πλέον υπάρχουν μετρήσιμα μεγέθη εξοικονόμησης ενέργειας που αγγίζει το 20-30%. Αυτό θα μπορούσε 
να επιτευχθεί αν χρηματοδοτούνταν ή αν δινόταν κίνητρα για τη χρήση τους γενικότερα και όχι μόνο μέσω 
των προγραμμάτων «εξοικονομώ».  
Ας πάψουμε να στοχεύουμε στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων κι ας μπούμε στη διαδικασία πρόληψης 
των πραγματικών αίτιων. Να σταματήσουμε να αποδομούμε την αλήθεια που υποδεικνύει το δύσκολο 
δρόμο της επίλυσης, που είναι ο σχεδιασμός με προτεραιότητα την εξοικονόμηση της ενέργειας και των 
φυσικών πόρων, προάγοντας υποτιθέμενες λύσεις που αποσκοπούν στον πλουτισμό ιδιωτών, την 
καταστροφή του περιβάλλοντος, στην περεταίρω φτωχοποίηση του λαού και τον αποκλεισμό των 
ευάλωτων από τα αγαθά επιβίωσης.   
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Επιτέλους συνάδελφοι… ένα τρίμηνο χωρίς συνταρακτικές αλλαγές νομοθεσίας, χωρίς 
πιεστικές `καταληκτικές` προθεσμίες, που μας επιτρέπει να αρχίσουμε να πιστεύουμε ότι μια νέα 
κανονικότητα, όπου το μέλλον δεν μας επιφυλάσσει οδυνηρές εκπλήξεις, είναι προ των πυλών.  

Φευ όμως φίλτατοι… οι ελπίδες γρήγορα διαψεύδονται.. γιατί οι συνθήκες ομαλότητας ΔΕΝ 
ισχύουν για τον κλάδο κατασκευής. Από την μια οι τιμές υλικών που έχουν πάρει την (ασταμάτητη) 
ανιούσα και από την άλλη η `άτυπη` στάση πληρωμών  που έχει υιοθετηθεί από τους κυρίους 
πολλών δημόσιων έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ ή το ΠΔΕ (δύο επιστολές 
αναγκάστηκε να στείλει  στον Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνικών 
Εταιρειών το τελευταίο τετράμηνο), δημιουργούν ένα ομιχλώδες και δύσβατο τοπίο στις 
συμβάσεις-συμφωνίες κατασκευής δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Η κυβέρνηση οφείλει να 
επιληφθεί άμεσα των προβλημάτων που δημιουργούνται, γιατί και σχετική ̀ τεχνητή ή μη` έλλειψη 
υλικών παρατηρείται και χρονοδιαγράμματα δεν γίνεται να τηρηθούν και περιουσίες καθίστανται 
επισφαλείς. Ο πρόσφατος «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων» 
σίγουρα δίνει ανάσες, μένει όμως να το διαπιστώσουμε στην πράξη πως λειτουργήσει. Και σαν να 
μην έφτανε αυτό είναι προ των θυρών και ο `κατ` επίφαση` «Αναπτυξιακός Νόμος-Ελλάδα-Ισχυρή 
ανάπτυξη», που στην πράξη αποκλείει τις Περιφέρειες αλλά και τις περιφερειακές επιχειρήσεις 
(μελετητές και κατασκευαστές) τόσο από τον σχεδιασμό όσο και από την υλοποίηση Στρατηγικών 
Επενδύσεων.   

Βέβαια δεν πρέπει μόνο να γκρινιάζουμε… υπάρχουν πράγματα που προχωρούν και 
εξελίσσονται. Και πολλές βελτιώσεις οφείλονται στις παρεμβάσεις του ΤΕΕ (και του κεντρικού και 
του ΤΑΚ). Χαρακτηριστικό παράδειγμα το νέο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2021». Οι όποιες πιθανές 
διαφωνίες στην ιεράρχηση των κριτηρίων, δεν είναι ικανές να μετριάσουν την ικανοποίησή που 
μας έδωσε η κατάργηση της ̀ χρονικής ιεράρχησης` της υποβολής αίτησης,  ο μεγαλύτερος αριθμός 
συμμετεχόντων νοικοκυριών και η δημιουργία λίστας επιλαχόντων. 

Κατά τα άλλα και στα καθ` ημάς, είναι σε διαβούλευση ως και το τέλος Ιανουαρίου, οι Ειδικές 
Περιβαλλοντικές Μελέτες των περιοχών Natura 2000 της Ανατολικής Κρήτης. Οφείλουμε να τις 
δούμε και δεσμευόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε. 

Και last but no least… Στέλεχός μας ανέλαβε την θέση προέδρου της Δ.Ε. του ΤΕΕ ΤΑΚ. Για εμάς 
δεν είναι κάποιου είδους δικαίωση ή  επιβράβευση των προσπαθειών μας (οι προβληματισμοί 
μας αυτοί πιθανώς δεν αφορούν καν τους συναδέλφους). Στην πραγματικότητα είναι μια θέση 
ευθύνης που αναλαμβάνουμε με δύο στόχους, (α) την συνεισφορά στην επίλυση προβλημάτων 
που αφορούν την κοινωνία, τον πολίτη και την αυτοδιοίκηση και (β) την αντιμετώπιση των 
θεμάτων της καθημερινότητας των συναδέλφων. Χρέος μας είναι να συνεχίσουμε επάξια την 
διαχρονική και διαρκή παρουσία όλων (ανεξαιρέτως, ακόμα και αυτών των οποίων τις θέσεις δεν 
ασπαζόμασταν) των προηγούμενων διοικήσεων του ΤΑΚ, που ακόμη και σε χαλεπούς καιρούς, που 
η ενασχόληση με τα κοινά δεν ήταν της `μόδας`, δεν σταμάτησαν στιγμή να ασχολούνται και να 
προσφέρουν στην τοπική κοινωνία. 

 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.   Γεώργιος Ταβερναράκης,, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 
2.   Φανή Μαράκη, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος 
3.    Αντώνης Κουμπενάκης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός,  Γεν. Γραμματέας           
4.    Ειρήνη Βρέντζου, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος 
5.    Μαρία Ξυλούρη, 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.    Μανόλης Παντερής, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος 
3.    Γιάννης Μαρνέλλος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, 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 
Αγγελική Ψυλλάκη, Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

 


