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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 7 

Τα μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ Τμήματος Ανατολικής Κρήτης και ο βουλευτής Ηρακλείου κ. Γεώργιος 8 
Λογιάδης πραγματοποίησαν υβριδική συνάντηση την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου στα 9 
γραφεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ. 10 

Αρχικό θέμα συζήτησης ήταν η διαδικασία αποκατάστασης των σεισμόπληκτων κτιρίων του 11 
Δήμου Μίνωα Πεδιάδας μετά τον 12 
σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου. Η 13 
ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ ενημέρωσε τον κ. 14 
Λογιάδη ότι έχει στείλει δύο 15 
επιστολές στον υφυπουργό παρά 16 
τω πρωθυπουργό κ. Χρήστο 17 
Τριαντόπουλο, στις οποίες 18 
καταθέτει μια σειρά προτάσεων 19 
για βελτίωση και επιτάχυνση της 20 
διαδικασίας αξιολόγησης και 21 
επιδότησης των σεισμόπληκτων 22 
κτιρίων του Δήμου Μίνωα 23 
Πεδιάδας.  24 

Στη συνέχεια αναφέρθηκαν στην ενεργειακή κρίση και πως έχει επηρεάσει όλα τα δημόσια 25 
έργα λόγω αναπροσαρμογής στις τιμές των υλικών.  26 

Επιπλέον συζητήθηκε  ο αργός ρυθμός κτηματογράφησης από τους πολίτες καθώς και τα 27 
τεράστια προβλήματα που έχουν προκύψει λόγω της ανάρτησης των δασικών χαρτών, η 28 
κατασκευή του αεροδρομίου στο Καστέλλι, στο οποίο δεν έχει προβλεφθεί η εκπόνηση 29 
μελέτης ενός μέσου σταθερής τροχιάς το οποίο θα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των κοινού, 30 
και φυσικά η χρηματοδότηση του ΒΟΑΚ από την Κίσσαμο έως την Σητεία.  31 

Η ΔΕ ευχαρίστησε τον κ. Λογιάδη για την τόσο εποικοδομητική συζήτηση που είχαν και εκείνος 32 
με την σειρά του τόνισε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του ΤΕΕ/ΤΑΚ σε σοβαρά θέματα που 33 
αφορούν την Κρήτη. Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΔΕ κ. Γεώργιος 34 
Ταβερναράκης , η Αντιπρόεδρος κ. Φανή  Μαράκη , ο Γραμματέας κ. Αντώνης Κουμπενάκης και 35 
τα μέλη κ. Ειρήνη  Βρέντζου , κ. Μαρία Ξυλούρη και  κ. Αντώνης Μαυρογιάννης. 36 
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Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ 42 
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   Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ.  46 
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