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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 

Τακτική – Επαναληπτική 
 

Σ υ ν ε δ ρ ί  α σ η  7η  

 
(τηλεδιάσκεψη) 

 
Της Αντιπροσωπείας του Τμήματος 

Της 2ης  Φεβρουαρίου 2022 
Ημέρα Τετάρτη και Ώρα 18:30 

 
 
 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
 
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
 
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 
 
 
 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
ΒΑΓΙΑΣ ΒΑΓΙΑΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, 
ΓΕΜΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ, ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΔΡΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ, ΚΛΑΔΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 
ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ, 
ΜΑΡΑΚΗ ΦΑΝΗ, ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΟΔΑΤΣΟΣ 
ΜΑΡΚΟΣ, ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΙΚΑΚΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΝΤΕΡΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΡΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ 
ΜΑΡΙΑ, ΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΣΩΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ, ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΩΡΑΦΑΣ 
ΜΙΧΑΗΛ, ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ. 
 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  BARTOLOZZI GIULIA,  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ,  ΑΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ,  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ,  ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,  ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  

ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ,  ΞΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ,  
ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 56 
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 40 
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 17 
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GUEST ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 
 
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
 
1. Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας. 
2. Ενημέρωση - Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε. 
3. Έλεγχος - Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε. 
4. Εκλογή μέλους Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου. 
 
 
  Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση θα 

επαναληφθεί στις 2 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και  
ώρα 18:30’ μέσω τηλεδιάσκεψης και με τα ίδια θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης. Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση 
είναι  `τακτική` και για την απαρτία της ισχύουν τα 
αναφερόμενα στον Κανονισμό της Αντιπροσωπείας του 
Περιφερειακού Τμήματος. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Συνάδελφοι καλησπέρα. 
 Το μοναδικό μέλος του Προεδρείου που είναι στην 
αίθουσα του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. σας καλωσορίζει στη συνεδρίαση 
την επαναληπτική 7η  τακτική συνεδρίαση του Σώματος. Είναι 
εξ αναβολής για λόγους που φαντάζομαι ότι σας εξηγήθηκαν 
την προηγούμενη φορά.  
 Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους επικεφαλής των 
παρατάξεων για τη συνεργασία τους για την αναβολή και με 
τον τρόπο που επιτεύχθηκε.  

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
ΘΕΜΑ 1ο  

 
Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μια γενική ενημέρωση στην 
αρχή από το Προεδρείο.  
 Η συνεδρίαση γίνεται τέσσερις μήνες μετά την 
προηγούμενη που έγινε τέλος Σεπτέμβρη. Καθυστέρησε για 
διάφορους λόγους. Ήτανε οι αργίες των Χριστουγέννων, ήταν  
ο Covid αλλά ήτανε και η σχετική έλλειψη θεμάτων και ε ίχαμε 
και  την αναβολή αυτή οπότε φτάσαμε στους τέσσερις μήνες 
και  μια εβδομάδα περίπου για να ξανακάνουμε τη συνεδρίαση.  

Στο ενδιάμεσο όμως είχαμε μια έκτακτη συνεδρίαση της 
Αντιπροσωπείας για την εκλογή δυο μελών του Προεδρείου 
της Αντιπροσωπείας και όλου του Προεδρείου της Διοικούσας  
Επιτροπής σε αντ ικατάσταση παραιτηθέντων μελών. 

Ευχόμαστε καλή θητεία εγώ προσωπικά στα δυο νέα 
μέλη του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας και  πιστεύω όλη η 
Αντιπροσωπεία στο νέο Προεδρείο της Διοικούσας Επιτροπής.  

Λοιπόν, είναι συγκεκριμένος ο τρόπος πια που κάνουμε 
συνεδριάσεις όσο διαρκεί αυτή η κατάσταση. Εδώ στο Τ.Ε.Ε. 
είμαστε το Προεδρείο εάν και εφόσον μπορεί που σήμερα δεν 
ήταν δυνατόν να είναι η παρουσία όλων των μελών εδώ. Οι 
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υπηρεσιακοί παράγοντες του Τ.Ε.Ε. και στη συγκεκριμένη 
σημερινή συνεδρίαση είναι και  τρεις ψηφοσυλλέκτες γιατί  αν 
έχετε διαβάσει τα θέματα της συνεδρίασης το 4ο  είναι εκλογή 
μέλους της Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου στη θέση 
παραιτηθέντος μέλους της, θα το πούμε σε λίγο.  

Οι γενικοί κανόνες της λειτουργίας μας είναι γνωστοί.  
Δεν αλλάζουνε από τη δια ζώσης συνεδρίαση. Ως προς το 
ηλεκτρονικό κομμάτι της συνεδρίασης κλειστό μικρόφωνο όσο 
μπορείτε κατά τη διάρκεια που μιλάνε οι υπόλοιποι 
συνάδελφοι για να τους ακούμε. Ο λόγος ζητείται με το raise 
hand και υπάρχει η δυνατότητα να στέλνετε μηνύματα μέσω 
του chat. Η διαδικασία αυτή αφορά κάθε φάση της 
συνεδρίασης, κάθε θέμα που συζητείται. Αν προκύψει θέμα 
φανερής ψηφοφορίας αυτή θα γίνει με το raise hand. Η 
μυστική ψηφοφορία είναι ο τρόπος που έχει  καθορισθεί με 
τους ψηφοσυλλέκτες κάτω. Θα σας έρθει e-mai l. Μπορεί να 
σας το εξηγήσει σε λίγο και ο κ. Στρατήγης ο συνάδελφος ο 
οποίος είναι εδώ από την υπηρεσία του Τ.Ε.Ε. για να μας 
βοηθήσει.  

Λοιπόν, χωρίς να λέω ότι τελειώνει η ενημέρωση του 
Προεδρείου, οι  ανακοινώσεις του Προεδρείου της 
Αντιπροσωπείας θα ήθελα να σας πω, δεν ξέρω εάν έχετε 
ενημερωθεί ήδη ότι υπάρχει ένα αίτημα να προταχθεί το 4ο  
θέμα για να τελειώσουνε, να αποδεσμευθούνε σχετικά κάπως 
γρήγορα οι συνάδελφοι οι οποίοι μας έκαναν πάλι την 
εξυπηρέτηση και είναι  εδώ στο Τ.Ε.Ε. οι συνάδελφοι 
ψηφοσυλλέκτες. Υπάρχει μια καταρχήν σύμφωνη γνώμη των 
παρατάξεων μέσω των επικεφαλής τους γιατί έχει γίνει μια 
τέτοια συνεννόηση αλλά ο κανονισμός μας είναι σαφής ότι για 
να γίνει αυτό απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Σώματος. Αν 
δεν υπάρχει αντίρρηση ως προς τη διαδικασία που γίνεται 
αυτή τη στιγμή που κάνω αυτή τη στιγμή θέτω το αίτημα για 
να προταχθεί το 4ο  θέμα σε ψήφιση από το Σώμα. Θα ήθελα 
να σηκώσουνε το χέρι μόνο όσοι διαφωνούν. Έστω και ένας 
όμως άμα διαφωνήσει συνάδελφοι θα πάει  4ο .  Οπότε επειδή 
τουλάχιστον εγώ και οι επικεφαλής των παρατάξεων όπως 
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συζητήσαμε το θεωρούμε λογικό θα περιμένω για μισό λεπτό 
την αντίδρασή σας και τη θετική σας ψήφο στο θέμα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Πρόεδρε, αν έχω τον λόγο ένα 
λεπτό, ένα λεπτό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Επί της διαδικασίας; Ε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Ναι,  ναι .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ένα λεπτό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Υπάρχει θέμα επί της διαδικασίας.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το θέμα έχει τεθεί σε 
ψηφοφορία πάντως. Δεν διαφώνησε κανείς, άρα θα προταχθεί 
το 4ο  θέμα.  
 Συνάδελφε Πρόεδρε της Διοικούσας έχει τον λόγο αλλά 
επί της διαδικασίας.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Επί της διαδικασίας.  
 Επειδή, δεν έχω αντίρρηση να μπει πρώτο στην… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Τέλειωσε, αυτό συνάδελφε 
τέλειωσε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Αφού έχει τελειώσει έτσι και 
αλλιώς απλά Πρόεδρε όταν βάζεις τέτοια θέματα εντάξει 
προφανώς δεν, δύσκολα να φέρει  κάποιος αντίρρηση. Απλά 
υπάρχουν και κάποια δεδομένα αυτή τη στιγμή που έχουμε 36 
άτομα από ότι βλέπω συμμετέχοντες. Αντιλαμβάνεσαι ότι 
κάποιοι μπορεί να μην έχουν μπει μέσα ή να σκέφτονται να 
μπουν αργότερα όταν είναι 4ο  θέμα. Και κατά πλειοψηφία 
προφανώς θα πέρασε. Απλά νομίζω ότι  τέτοια θέματα δεν θα 
πρέπει να μπαίνουν έτσι όταν είναι να υπάρχουν (πρόβλημα 
ήχου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Εντάξει, κατανοητό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Σας το λέω ως έτσι αυτό, δεν έχω 
αντίρρηση παρόλα αυτά, ας προχωρήσουμε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Κατανοητό αυτό που λες 
αλλά η συνεδρίαση δεν είναι part t ime. Στη συνεδρίαση 
καλούμαστε όλοι,  έχουνε κληθεί όλοι να μπούνε και όχι μόνο 
για το θέμα που τους ενδιαφέρει.  Το ίδιο θα συνέβαινε  και  
στο Τ.Ε.Ε..  Όποια ήταν εκείνη την ώρα, στο Τ.Ε.Ε. εννοώ το 
ίδιο θα συνέβαινε  και αν είχαμε μια δια ζώσης συνεδρίαση. 
Όποιοι  ήτανε εκείνη τη στιγμή θα παίρνανε την απόφαση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Εντάξει.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Κατανοητό πάντως αυτό που 
λες, ευχαριστώ για την παρέμβαση αλλά προχωράμε στη, στη 
συζήτηση μάλλον του 4ου  θέματος αλλά έχει ζητήσει το λόγο  ο 
συνάδελφος ο Βάγιας. Αν είναι  επί της διαδικασίας Βάγια.  
 
ΒΑΓΙΑΣ :  Ναι, ναι.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ναι.  Έλα Βάγια. 
 
ΒΑΓΙΑΣ :  Τριάντα δευτερόλεπτα μόνο.  
 Συνολικά για τη διαδικασία αρχικά νομίζω επειδή έχει,  
έχουν προχωρήσει εν πάση περιπτώσει η πανδημία όλοι 
συνεδριάζουνε δια ζώσης με μέτρα κ.λπ. πιστεύω ότι πρέπει 
να αρχίσει  σιγά σιγά να εξετάζεται η δια ζώσης συζήτηση γιατί 
είναι όπως και να το κάνουμε δυσκολεύει τις δημοκρατικές 
συλλογικές διαδικασίες η ηλεκτρονική συζήτηση. Νομίζω ότι 
όλοι  το καταλαβαίνουμε αυτό.  
 Σε σχέση με την εκλογή εγώ απλά ήθελα να διευκρινίσω 
ότι θα απέχω και σαν Πανεπιστημονική και για πολιτικούς 
λόγους αλλά και γιατί κατά τη γνώμη μας νομιμοποιείται  



 Συνεδρίαση 7η               2η ς   Φεβρουαρίου 2022                  σελίδα   10  

 

άθελα, δεν λέω ότι υπάρχει εσκεμμένα και μια να το πω έτσι 
διαδικασία συνολικού σχεδιασμού… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Εντάξει.  
 
ΒΑΓΙΑΣ : …για ηλεκτρονικές ψηφοφορίες που δεν είναι  
δημοκρατικό ούτε αυτό γιατί  και πάλι θέλει συζήτηση και  
χωράει πολύ κουβέντα εν πάση περιπτώσει,  μην κουράσω 
άλλο.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Επειδή δεν συμμετέχεις, δεν 
έχεις μιλήσει πολλές φορές εντάξει  το κατανοώ. Δεν ήταν 
όμως επί της διαδικασίας αυτό αλλά κατανοητό. 
 
ΒΑΓΙΑΣ :  Εντάξει.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Θα μπορούσες να το πεις 
μετά στις ανακοινώσεις του Προεδρείου ή στη δράση της 
Διοικούσας. 
 
ΒΑΓΙΑΣ :  Έγινε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Αλλά εντάξει κατανοητό 
Βάγια, κατανοητό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.  
 

ΘΕΜΑ 4ο  
 

Εκλογή μέλους Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Να μας μιλήσει λίγο ο 
Μανώλης ο Στρατήγης για τον τρόπο της διαδικασίας για να 
σας υπενθυμίσει γιατί προφανώς δεν έχουμε άλλες 
υποψηφιότητες μέχρι τώρα, δεν έχει έρθει  κάποια στο 
Προεδρείο.  
 Ο συνάδελφος ο Αντώνης ο Κουμπενάκης; Αντώνη για 
ποιο λόγο; Για τη διαδικασία; 
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ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ :  Καλησπέρα σε όλους καταρχήν. Ναι, 
Πρόεδρε. 
 Θα έλεγα να κάνουμε όλοι οι  συνάδελφοι μια 
προσπάθεια σε αυτή την εθελοντική διαδικασία συμμετοχής 
μας όλων στις διαδικασίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου να 
τηρήσομε έστω κάποια στιγμή τους χρόνους. Ας κάνουμε μια 
προσπάθεια να είμαστε όλοι  στις 18:00 όπως έλεγε η 
πρόσκληση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  18:30 ήτανε Αντώνη η 
πρόσκληση. 
 
ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ :  Με συγχωρείτε, εγώ στο e-mai l που έχω 
λέει ημερομηνία… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  18:00 ήτανε άνοιγε η 
συνεδρίαση Αντώνη για να μπορέσετε να κάνετε σύνδεση και 
να ελέγξουνε οι συνάδελφοι από το Τ.Ε.Ε. εδώ οι διοικητικοί 
τη δυνατότητα να συμμετέχετε.  
 
ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ :  Έτσι, ναι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.  
 Ο Μανώλης ο Στρατήγης έχει τον λόγο.  
 
(διακοπή ήχου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, η ψηφοφορία στην 
ουσία έχει ξεκινήσει. Επειδή κρίνουμε ότι δεν έχει λογική να 
περιμένουνε αυτή τη μισή ώρα…. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :   Δεν μου έχει έρθει εμένα e-mail.  
 
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ :  Tώρα, τώρα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Τώρα θα ’ρθει σε όλους, 
τώρα θα ’ρθει  σε όλους.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Γιατί λες έχει ξεκινήσει  τότε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ε;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Τι είπες ότι έχει ξεκινήσει;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Έχει ξεκινήσει να στέλνει τα 
e-mail; Σας είπε, παιδιά την ώρα που ανοίγει το σύστημα θα 
σας έρθουνε τα e-mail .  
 
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ :  Tώρα, τώρα φεύγουν. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Επειδή είναι 19:00 τώρα, 
τώρα φεύγουνε τα e-mail. Σας είπαμε ότι θα είναι 19:00 μέχρι 
19:30. Λοιπόν, έχουμε μισή ώρα χρόνο να γίνεται παράλληλα 
με την υπόλοιπη συζήτηση αν συμφωνείτε. Αν συμφωνούν 
δηλαδή οι επικεφαλής των παρατάξεων μπορούμε να 
συνεχίσουμε τη συζήτηση και  ταυτόχρονα να γίνεται  η 
διαδικασία του 4ου  θέματος. Δεν είναι  το τυπικό αλλά κρίνω 
ότι, τουλάχιστον εγώ ως Πρόεδρος ότι ε ίναι παράλογο να 
περιμένουμε 35 άτομα που είμαστε μέσα, που έχουμε 
ανταποκριθεί σε αυτή την επαναληπτική συνεδρίαση να 
περιμένουμε μισή ώρα για να τελειώσει μια ψηφοφορία. 
Μπορείτε να το κάνουμε παράλληλα όλοι. Δεν ξέρω, αν έχει 
κάποια αντίρρηση κάποιος, κάποια παράταξη ας μου το πει.  
 Κα Βρέντζου; 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Ναι, η άποψή μου είναι να δώσουμε ένα 
πεντάλεπτο, εξάλεπτο, όπου να ψηφίσουμε όλοι με την ησυχία 
μας να δούμε αν υπάρχει θέμα, να δείτε αν κάποιος έχει θέμα 
και  να ξεκινήσουμε μετά. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Δεκτό, δεκτό, λογικό 
απόλυτα.  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Εντάξει;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Απόλυτα λογικό, απόλυτα.  
 
ΜΑΡΑΚΗ : Εμένα δεν μου έχει έρθει e-mail.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Φανή περίμενε, το κοιτάμε.  
 Καλησπέρα Κώστα.  
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Καλησπέρα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Για ενημέρωση δική σου 
έχουμε ξεκινήσει την ψηφοφορία, θα το δεις στο e-mail σου.  
Έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση του 4ου  θέματος.  
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : 19:00 δεν ξεκινούσαμε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ε; 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : 19:00 δεν ξεκινούσαμε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  18:30. Φανή ποιο e-mail  
είπες; 
 
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ :  fani_maraki@yahoo.gr 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : fani_maraki@yahoo.gr έχει  
έρθει  η πρόσκληση σε εσένα.  
 
ΜΑΡΑΚΗ : Δεν την έχω λάβει  ακόμα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Για δες τα spam. Τι άλλο να 
σου πω; Αλλιώς θα μιλήσεις με τον Μανώλη στο  κινητό.  
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ΜΑΡΑΚΗ : Ούτε στα spam.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Φανή τώρα… 
 
(διακοπή ήχου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Λοιπόν, συνάδελφοι ξεκινάμε 
πάλι τη συνεδρίαση. Σας δίνω ένα λεπτό να μπείτε μέσα όσοι 
είναι για να συζητήσουμε.  
 Λοιπόν, δεν είχε τελειώσει στην ουσία η παρουσίαση του 
πρώτου θέματος. Οι όποιες ανακοινώσεις βέβαια του 
Προεδρείου έγιναν πάνω σε αυτό αν κάποιος συνάδελφος 
θέλει να τοποθετηθεί ή θέλει κάποια ερώτηση για να το 
κλείσουμε το θέμα και να προχωρήσουμε μετά στο 2ο .  
 Να ξεκινήσει η συνάδελφος η Ειρήνη η Βρέντζου και 
βλέπουμε αν υπάρχει άλλος.  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Καλησπέρα σε όλους. Καλησπερίζω και το νέο 
μέλος τη συναδέλφισσα τη Φραντζέσκα τη Φρακάκη. 
Αποχαιρετούμε τον Μάξιμο τον Σενετάκη. 
 Θα συμφωνήσω με τον Βάγια σε σχέση με το ότι 
πραγματικά θα πρέπει να δούμε σιγά σιγά ανθρώπους και ήδη 
γίνεται στην Αθήνα σε αμφιθέατρα και σε χώρους έτσι ώστε να 
μπορέσουμε δια ζώσης διότι πράγματι η δημοκρατία επιτάσσει 
να το κάνουμε αυτό.  
 Και δεν έχω να πω τίποτα άλλο, οτιδήποτε άλλο θα το 
ενσωματώσω στο 2ο  θέμα για να είναι και,  να έχει  μια 
συνέχεια.  
 Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Δεν βλέπω κάποιον άλλον να 
θέλει να πει κάτι.  
 Καταρχήν δικό μου φάουλ. Χαιρετίζουμε το νέο μέλος της 
Αντιπροσωπείας το οποίο μάλιστα συμμετέχει και στη 
σημερινή συνεδρίαση, την Κα Φραγκάκη, Δρακάκη, συγγνώμη.  
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 Ως προς το θέμα που έβαλε και ο συνάδελφος ο Βάγιας 
και  η συναδέλφισσα η Βρέντζου έχω εκφράσει τουλάχιστον τη 
δική μου θέση επανειλημμένα. Θέλω συνεδριάσεις δια ζώσης. 
Είναι πρόβλημα, το ξέρετε όλοι  ότι  είναι πρόβλημα, ξέρετε ότι 
τα πρωτόκολλα δεν μας επιτρέπουνε να κάνουμε αυτό το 
πράγμα ακόμα. Εγώ πιστεύω όμως ότι η επόμενη ίσως είναι 
πια, ίσως μπορέσει να βρεθεί μια αίθουσα η οποία 
τουλάχιστον να χωράει  αυτά τα πενήντα άτομα και  να μπορεί 
να την αντέξει οικονομικά το ΤΕΕ.  
 Θεωρούμε λοιπόν ότι έχει κλείσει το 1ο  θέμα.   
 

ΘΕΜΑ 2ο  
 

Ενημέρωση - Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Και περνάμε στο 2ο ,  
σύμφωνα με την πρόσκληση 2ο  θέμα και  τον κανονισμό μας 
είναι  η ενημέρωση και συζήτηση για τη δραστηριότητα της 
Διοικούσας Επιτροπής. 
 Ο λόγος για την πρώτη τοποθέτηση στον συνάδελφο 
Πρόεδρο της Διοικούσας τον Γιώργο τον Ταβερναράκη. 
Γιώργο, όσο μπορείς πιο οικονομία χρόνου.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Λοιπόν, καλησπέρα σας και από 
εμένα.  
 Μετά την τελευταία Αντιπροσωπεία και την εκλογή του 
νέου Προεδρείου να ευχαριστήσω το Σώμα καταρχήν για την 
εκλογή των νέων μελών της Διοικούσας που κάναμε στις 15 
Δεκεμβρίου, της Αντιπροσωπείας που κάναμε στις 15 
Δεκεμβρίου.  Εκείνη την ημέρα δεν είχαμε την ευκαιρία να 
κάνουμε δηλώσεις.  
 Συγχρόνως να καλωσορίσω και  το νέο μέλος της 
Αντιπροσωπείας και τον απερχόμενο αλλά και τον Μάξιμο τον 
Σενετάκη για τη συμβολή του στην Αντιπροσωπεία και από το 
ρόλο του ως μέλος της Αντιπροσωπείας αλλά και το ρόλο του 
ως βουλευτής. Θα έχουμε και το επόμενο διάστημα μια 
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συνάντηση στα πλαίσια των συναντήσεων τα οποία 
προγραμματίζουμε και θα σας πω παρακάτω.  
 Η Διοικούσα Επιτροπή σε σχέση με την προηγούμενη 
ενημέρωση που έγινε στην προηγούμενη ενημέρωση που έγινε 
στην προηγούμενη Αντιπροσωπεία η ενημέρωση θα ξεκινήσει 
από τις 22 του Σεπτέμβρη μέχρι και τις προηγούμενες μέρες 
που γράφτηκε και  το κείμενο το οποίο σας έχει ήδη αποσταλεί 
όσον αφορά όσο πιο συνοπτικά γίνεται για τ ις δραστηριότητες 
της Αντιπροσωπείας.  
 Θα μου επιτρέψετε επειδή εκείνη την ημέρα που γίνανε η 
εκλογή δεν έγινε κάποια δήλωση, ίσως πήρατε το newsletter 
το οποίο ε ίχε κάποιες δηλώσεις μέσα, ίσως τις διαβάσατε, 
ίσως όχι,  θεωρώ υποχρέωσή μου καταρχήν να σας πω ότι η 
εκλογή μου στην Προεδρεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου και η 
ανάληψη της προεδρίας είναι ιδιαίτερη τιμή γ ια μένα. Είναι η 
δικαίωση γενικά μιας προσπάθειας πολλών ανθρώπων μιας 
παράταξης της οποίας έχει βαθιές ρίζες το Τεχνικό 
Επιμελητήριο και μιας επανίδρυσής της το καινούργιο όνομα 
το Open-TEE, όπως αυτό έγινε με νέο καταστατικό και νέες 
διαδικασίες. Προσέλκυση νέων μελών. Πήγαμε τότε στις 
εκλογές και από τις εκλογές αυτές μετά από τις διεργασίες 
που έγιναν προέκυψε η Διοίκηση η οποία σήμερα διανύουμε.  
 Θα ήθελα θερμά να ευχαριστήσω τον απερχόμενο 
Πρόεδρο τον Χωραφά το Μιχάλη ο οποίος αλλά και τον κύριο 
Αγαπάκη ο οποίος ήτανε στην προηγούμενη Διοικούσα. Δυο 
μέλη ιδιαίτερα αξιόλογα που συμβάλλανε σε μια θητεία 
πιστεύω αρκετά δημιουργική στα πλαίσια μιας αντίξοων 
συνθηκών των οποίων όλοι μας ζούμε, που ευελπιστούμε να 
το ξεπεράσουμε και να πάμε παρακάτω.  
 Θέλω να σας πω ότι είμαι  αποφασισμένος ότι 
επιτελώντας τον ρόλο και εκπροσωπώντας τους 2500 
μηχανικούς τον ρόλο του ΤΕΕ ως σύμβουλο της Πολιτείας 
αλλά και εκπροσωπώντας επάξια τους μηχανικούς 
συναδέλφους πιστεύω ότι θα μπορέσουμε και μέσα από τ ις 
μόνιμες επιτροπές πραγματικά να παράξουμε έργο, να 
τοποθετούμαστε σε μια επικαιρότητα η οποία τρέχει  σε 
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νομοσχέδια τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία διαβούλευσης 
αλλά και  με καίριες παρεμβάσεις, τεκμηριωμένες να 
μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα και να διορθώνουμε τις 
επιλογές της Πολιτείας όπου και  όπως μπορούμε να 
μπορούμε να παρεμβαίνουμε και να δίνουμε λύσεις και φυσικά 
αυτές οι προτάσεις θα είναι  πάντα μέσα από τα θεσμικά 
όργανα του Τεχνικού Επιμελητηρίου, από τη Διοικούσα, από 
την Αντιπροσωπεία, τ ις μόνιμες επιτροπές και τις ομάδες 
εργασίας που πιστεύω ότι θα ξεκινήσουν στο επόμενο 
διάστημα να προχωρήσουμε.  
 Εδώ θα ήθελα και εγώ να πω ότι το διακαή μου πόθο να 
μπορέσουμε να φύγουμε από αυτό το πράγμα της 
απομακρυσμένης τέλος πάντων συνεδρίασης η οποία 
προφανώς δημιουργεί  πολλά, πολλά θέματα και πολλά 
προβλήματα. Δεν είναι ανάγκη να τα αναλύσουμε τώρα. 
Νομίζω ότι παρόλα αυτά υπάρχει αποτέλεσμα. Και παράγουμε 
έργο και φαίνεται προς τα έξω. Νομίζω ότι η ενημέρωσή σας 
μέσω των e-mail  των οποίων γίνεται σωρηδόν είναι ιδιαίτερα 
σημαντική.  
 Θεωρώ πάντως ότι μπορούμε να έχουμε  μέσα από τα 
πλαίσια της συζήτησης τις απαραίτητες συγκλήσεις ώστε οι 
αποφάσεις τ ις  οποίες θα πάρουμε και θα αφορούν όλα αυτά 
τα θέματα θα μπορέσουν να δώσουν και τον ρόλο το δικό μας 
αλλά και την εξωστρέφεια του Τεχνικού Επιμελητηρίου που 
τόσο πολύ επιζητούμε όλοι για το συμφέρον των συναδέλφων 
και  το συμφέρον των πολιτών και της Πολιτείας.  
 Προχωρώντας τώρα στην, αυτό έτσι και να με 
συγχωρέσετε Πρόεδρε για την έτσι παρέμβασή μου αυτή, το 
θεωρώ υποχρέωσή μου έτσι  καλωσορίζοντας την πρώτη μου 
ουσιαστικά Αντιπροσωπεία ως Πρόεδρος, εκπροσωπώντας τη 
Διοικούσα Επιτροπή.  
 Θα ξεκινήσω  με αυτή την καταγραφή η οποία σας έχει 
σταλεί από τ ις 22 Σεπτεμβρίου όπου ήταν η προηγούμενη 
Αντιπροσωπεία, την επόμενη μάλλον της προηγούμενης 
Αντιπροσωπείας. Στις 22 λοιπόν Σεπτεμβρίου έγινε μια 
επιστολή στον Υπουργό, στην Υπουργό Πολιτισμού την Κα 
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Μενδώνη όπου το αίτημα ήταν για άμεσες ενέργειες στην 
κατεύθυνση επιτάχυνσης της εξέτασης των δηλώσεων 
αυθαιρέτων. Θυμάστε τότε υπήρχε ένα θέμα με τ ις δηλώσεις 
των αυθαιρέτων οι οποίες στοιβάζονταν και μάλιστα έστω 
στην τοπική αρχαιολογία δεν συζητιούνταν καν στο Τοπικό 
Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Κάναμε μια παρέμβαση στην Κα 
Μενδώνη τότε όπου ζητούσαμε να απεμπλακεί το θέμα διότι 
δεν μπορούσαν αυτές να μπουν μέσα από μια εγκύκλιο η 
οποία είχε σταλεί από το Υπουργείο Υποδομών ώστε να το 
υπογράφει απευθείας τις δηλώσεις και να μην περνούν από το 
Τ.Α.Σ.,  από το Τοπικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Τέλος 
πάντων, υπήρξε μια εμπλοκή  η οποία στη συνέχεια μετά από 
πάρα πολύ καιρό, πριν από λίγο καιρό μάλλον η Κα Μενδώνη 
κατάφερε, η Υπουργός Πολιτ ισμού δηλαδή «κατάφερε» να 
στείλει επιτέλους αυτή την επιστολή και να δώσει διέξοδο στο 
θέμα και να μπορέσουν στη συνέχεια να προχωρήσουν οι 
φάκελοι.   

Φυσικά στην επιστολή αυτή είχαμε αναφερθεί και στις 
όλες καθυστερήσεις οι  οποίες υπάρχουν σε όλες τ ις υποθέσεις 
για την Αρχαιολογία και ε ίχαμε, το οποίο το γνωρίζουν όλοι 
και  το ζουν οι συνάδελφοι στο πετσί τους και  εκτίθενται προς 
τους πελάτες τους και σε μια Υπηρεσία η οποία όντως είναι 
δυσκίνητη.  

Στη συνέχεια στις 27 Σεπτεμβρίου που είχαμε το μεγάλο 
σεισμό στο Αρκαλοχώρι πραγματικά βρεθήκαμε ως Διοικούσα 
Επιτροπή σε ένα γεγονός το οποίο πραγματικά μας 
συγκλόνισε όλους. Είχαμε έναν νεκρό εκείνη την ημέρα. Το 
Τεχνικό Επιμελητήριο και η Διοικούσα Επιτροπή και  ο 
Πρόεδρος ο Χωραφάς ανέλαβε πρωτοβουλία, μιλήσαμε με όλη 
τη Διοικούσα. Σε εγρήγορση συστήσαμε την ίδια στιγμή μια 
λίστα όπου καλέσαμε τα μέλη μας να φτιάξουμε ένα μητρώο 
εθελοντών μηχανικών όπου γνωρίζαμε ότι θα ήτανε οι ανάγκες 
οι άμεσες οι οποίες θα έπρεπε να υπάρξουν όσον αφορά τ ις 
ζημιές και την καταγραφή των ζημιών και  το πως έπρεπε να 
κινηθεί η Πολιτεία εκείνη την ώρα να δώσουμε κατευθύνσεις.  
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Βρεθήκαμε την επόμενη μέρα στο Αρκαλοχώρι αρκετά 
μέλη της Διοικούσας Επιτροπής όπου ήτανε και,  
ανταποκρίθηκε η Πολιτεία άμεσα ομολογώ όπου βρέθηκε 
επιτόπου στον χώρο στον οποίο ε ίχε γίνει ο σεισμός και όπου 
είχε στηθεί και οι σκηνές  όπου υπήρχαν το στρατηγείο του 
συντονισμού των επόμενων, των πρώτων αναγκών των 
οποίων έπρεπε να δοθούν από την Πολιτεία. Βρέθηκε εκεί  ο 
Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής ο κ. Στυλιανίδης, ο 
Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών ο κ. Καραγιάννης, ο 
Πρόεδρος του ΟΑΣΠ ο κ. Λέκκας. Εκεί με παρεμβάσεις του 
Προέδρου οι αρμόδιοι δεσμεύθηκαν ότι θα κάνουν άμεσα τις 
ενέργειες προκειμένου να ανακουφισθεί ο πληττόμενος 
κόσμος, που ήταν και το ζητούμενο εκείνη την ώρα. Παρά το 
ότι εκείνη την ώρα δεν είχαν αξιολογηθεί  οι βασικές υποδομές,  
έδειχναν ότι  με μια πρώτη βόλτα την οποία είχαμε κάνει 
υπήρξε μια πρώτη εκτίμηση ότι οι βασικές υποδομές 
λειτουργούσαν στο μεγαλύτερό τους μέρος. Δεν είχαμε πάρα 
πάρα πολλές ή τέλος πάντων σε κεντρικούς δρόμους μεγάλες 
κατολισθήσεις οπότε υπήρχε η δυνατότητα της διέλευσης του 
οποιουδήποτε υλικού βοήθειας θα μπορούσε να μεταφερθεί 
είτε φαρμακευτικού υλικού είτε υλικών πρώτης ανάγκης.  

Εκείνη την ημέρα παραδόθηκε, ζητήθηκε μάλλον από τον 
κ. Καραγιάννη να συντονίσει,  αλλά και τον κ. Γιαννούτσο, ο 
οποίος ήτανε ο συντονιστής εκεί της όλης διαδικασίας το 
μητρώο το οποίο ήδη είχαμε συντάξει και ήδη είχαν μπει οι 
πρώτοι 70 συνάδελφοι μέσα, στη συνέχεια μπήκαν πάρα 
πολλοί, πάνω από 150 συνάδελφοι μετείχαν σε αυτές τις 
επιτροπές, τις πρωτοβάθμιες επιτροπές όπου  δεχθήκαμε και 
τα συγχαρητήρια από πολύ κόσμο και από πολίτες. Να 
σημειώσω ότι γίνανε πάνω από 1.500, συγγνώμη, από 14.000 
αυτοψίες πρωτοβάθμιου ελέγχου με συμμετοχή ιδιωτών 
συναδέλφων μηχανικών και όχι μόνο και δημοσίων υπαλλήλων 
εθελοντικά όπου απέμπλεξαν μια διαδικασία στην οποία 
σήμερα δείχνει να βαλτώνει και στα πλαίσια και της 
συνάντησης να σας ενημερώσω ότι την Παρασκευή θα είναι 
εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο το οποίο θα βρεθεί για αυτό το 
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σκοπό, το πως θα μπορέσουμε να δώσουμε … (πρόβλημα 
ήχου)…, το οποίο κυβερνητικό κλιμάκιο έχουμε κληθεί και 
εμείς με πρόκληση να μετέχει ο Πρόεδρος της 
Αντιπροσωπείας μαζί  με τους Προέδρους άλλων 
Επιμελητηρίων.  

Προχωρώντας λίγο γρηγορότερα, έμεινα σε αυτό έτσι  
γιατί ήταν ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό και ο ρόλος του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου εκεί φάνηκε πραγματικά και νομίζω 
ότι δεν μπορούσαμε, δεν θα έπρεπε να κάνουμε και  κάτι 
διαφορετικό όπου είχε και στη συνέχεια τ ις όποιες 
παρεμβάσεις έχετε ακούσει που έχουν γίνει για το όλο θέμα 
και το που σήμερα θα το, για τα επόμενα χρόνια μάλλον θα 
πρέπει να έχουμε και τις αντίστοιχες παρεμβάσεις που πρέπει 
να γίνουν για την αναδόμηση της περιοχής και την 
ανασύσταση της περιοχής. Ήταν απόφαση βέβαια των 
πληγέντων.  

Λοιπόν, προχωράω στις 4 Οκτωβρίου στάλθηκε επιστολή 
στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον κ. Σκρέκα 
όπου ζητήθηκαν διευκρινήσεις για τις εκτός σχεδίου δόμησης, 
αρκετών ασαφειών ο οποίος έχει ο Ν. 4759/2020 για τους 
όρους δόμησης των ακινήτων, αλλά και τη συνένωση των 
όμορων γηπέδων που έχουν δοθεί και φυσικά ζητήθηκε ικανή 
παράταση της εφαρμογής του νόμου των μεταβατικών 
διατάξεων της εκτός σχεδίου δόμησης ως μέτρο ανακούφισης 
στα όλα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί .  

Στη συνέχεια στις 10 Οκτωβρίου μεταβήκαμε με τον 
Πρόεδρο, με τον Μιχάλη τον Χωραφά, μετά από μια κλήση 
προς τους συναδέλφους για τη συλλογή ειδών πρώτης 
ανάγκης όπου πήγαμε και τα παραδώσαμε στην Αντιδήμαρχο 
Πεδιάδος, στην Κα Όλγα Δραμουντάνη. Αντιλαμβάνεστε ένα 
πεδίο εκεί  το οποίο ήτανε αρκετά δύσκολο και στενάχωρο για 
όλους μας και  το παραδώσαμε στο Επιχειρησιακό Κέντρο του 
Αρκαλοχωρίου. Πράγμα το οποίο νομίζω ότι το κρατήσαμε στο 
επίπεδο που έπρεπε να το κρατήσουμε και ούτε το 
δημοσιοποιήσαμε και δεν θέλαμε κιόλας. Δεν υπήρχε λόγος 
αυτά να δημοσιοποιούνται.  
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Στη συνέχεια στις 10 Νοεμβρίου στείλαμε μια επιστολή 
στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης πάλι και Πολιτικής 
Προστασίας τον κ. Στυλιανίδη σχετικά με τις μελέτες 
πυροπροστασίας για τα υφιστάμενα κτήρια τα οποία 
ανακαινίζονται. Ήταν ένα θέμα το οποίο έβαζε σε μια 
διαδικασία της μελέτης, της αποσαφήνισης τέλος πάντων της 
μελέτης πυροπροστασίας στα υφιστάμενα κτήρια όπου να μην 
εφαρμόζεται το άρθρο 19 του 71/88, η έκθεση αξιολόγησης για 
τα ξενοδοχεία που έχουν κατασκευαστεί, με συνέπεια ενώ για 
ξενοδοχεία τα οποία έχουν κατασκευαστεί μετά την έκδοση 
του Προεδρικού Διατάγματος του 71 και του 41, του '18 
προκειμένου να αποφευχθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση των 
παλιών κτηρίων και των ιδιοκτητών τους που θα πρέπει,  
προφανώς θα υπήρξε μια πολύ μεγάλη βάση για την 
αναβάθμιση των μικρών ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας 
και  φυσικά θα υπήρχε και  ένα πολύ μεγάλο κόστος,  αλλά και  
μια δυσχερή αντιμετώπιση από τους συναδέλφους 
μηχανικούς.  

Στη συνέχεια στις 12 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ένα 
σεμινάριο στη διαδικασία της αποκατάστασης των 
σεισμόπληκτων κτηρίων με διευθύντρια την Κα Κλεάνθη, τον 
κ. Γιαννούτσο που σας ανέφερα προηγουμένως, αλλά και  τον 
πολιτικό μηχανικό τον κ. Μώκο που μας έκαναν εισηγήσεις 
(πρόβλημα ήχου) ήταν με τηλεδιάσκεψη, όπου μετείχαν ένας 
πολύ μεγάλος αριθμός μηχανικών, πάνω από εκατό, όπου 
παρακολούθησαν μια πρώτη αίσθηση του πως θα πρέπει να 
κινηθούν οι συνάδελφοι μηχανικοί, απορίες που υπάρχουν 
ακόμα και σήμερα. 

Και στα πλαίσια αυτού θα μου επιτρέψετε να πω ότι η 
Επιτροπή η οποία έχουμε συστήσει, η επταμελή Επιτροπή η 
οποία έχει συσταθεί  από τη Διοικούσα Επιτροπή έχει ζητήσει 
και  έχει  ήδη συζητηθεί με την Κα Κλεάνθη, με την 
Προϊσταμένη του Υπουργείου Υποδομών να 
πραγματοποιήσουμε ένα επόμενο σεμινάριο με ένα 
ερωτηματολόγιο και  μια ομαδοποίηση τέλος πάντων των 
ερωτημάτων των οποίων προκύπτουν από την επεξεργασία 
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που έχουν κάνει οι συνάδελφοι μέχρι τώρα για τις 
περιπτώσεις που έχουν, υποπεριπτώσεις που έχουν 
συναντήσει.   

Θεωρώ ότι  σε αυτό πάσχουμε ως προς την 
πληροφόρηση και  τα επόμενα βήματα τ ις επόμενες μέρες θα 
είναι  σημαντικά ώστε να μπορέσουμε να έχουμε στο site του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου και τη νομοθεσία, αλλά και τ ις 
οποιεσδήποτε, ίσως και κάποιο παράδειγμα το οποίο θα 
καταφέρουμε να φέρουμε, να περάσουμε μέσα στο σύστημα, 
για να μπορέσουν να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι.  Όλα αυτά 
αμέσως μετά το σεμινάριο το οποίο προγραμματίζουμε το 
επόμενο, το αμέσως επόμενο διάστημα.  

Στις 10 Νοεμβρίου έγινε μια επιστολή προς την Υπουργό 
Πολιτ ισμό πάλι την Κα Μενδώνη όπου αφορούσε τον 
επιχειρούμενο αποχαρακτηρισμό της νήσου Κολοκύθας από 
την Α΄ Αρχαιολογική Ζώνη. Η εισήγηση η οποία ήταν από την 
Ειρήνη προφανώς ομόφωνα προχώρησε και στάλθηκε και στο 
Δήμο Αγίου Νικολάου ο οποίος και αυτός συντασσόταν μαζί 
μας. Με αφορμή την παρέμβαση αυτή, αφορμή για την 
παρέμβαση αυτή ήταν μια αυτοψία η οποία έχει 
πραγματοποιηθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο 
στην περιοχή, αλλά και το αίτημα της ιδιωτικής εταιρείας η 
οποία ήθελε για την απαλλοτρίωση της έκτασης αρκετών 
στρεμμάτων και  τον αποχαρακτηρισμό ενός μέρους της 
περιοχής από Α΄ Αρχαιολογική Ζώνη. Θεωρούμε και έχουμε 
πάρει και τη διαβεβαίωση μέχρι τώρα ότι η αρνητική στάση 
της Αρχαιολογίας παραμένει.  Αναμένουμε τα αποτελέσματα 
και  αναμένουμε σε οποιαδήποτε εξέλιξη εάν και εφόσον 
υπάρξει να σας ενημερώσουμε και  φυσικά να παρέμβουμε σε 
οποιαδήποτε εξέλιξη αν και εφόσον χρειαστεί.  

Στη συνέχεια στις 16 Νοεμβρίου έγινε μια επιστολή προς 
τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων τον κ. Άδωνη 
Γεωργιάδη σχετικά με τον, ήταν η επόμενη μέρα που ανέλαβα 
εδώ, στείλαμε, είχε παρθεί από την προηγούμενη Διοικούσα 
επί Προεδρίας του κ. Χωραφά όπου στάλθηκε μια επιστολή η 
οποία είχε και αίσθηση και παρεμβατικότητα και η οποία 
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αφορούσε, ήταν προς τον Υπουργό Ανάπτυξης τον κ. Άδωνη 
Γεωργιάδη σχετικά με τον αποκλεισμό των συναδέλφων των 
μελών του Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών Αναπτυξιακού 
Νόμου αλλά και της έκθεσης πιστοποίησης, αλλά και τους 
(πρόβλημα ήχου) που εμπεριείχε η πρόθεση να ελέγχονται τα 
έργα άνω των 700.000 ευρώ μόνο από ορκωτούς λογιστές.  

Τις επιστολές βέβαια όλες αυτές τις έχετε λάβει στο e-
mail  σας. Κάποιες ίσως τις έχετε δει , κάποιες όχι.   

Στη συνέχεια στις 19 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε μια 
εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΑΚ για το ηλεκτρονικό σύστημα της 
έκδοσης αδειών, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, τακτοποίηση 
αυθαιρέτων. Πραγματοποιήθηκε μια πολύ επιτυχημένη 
διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα το ηλεκτρονικό σύστημα της 
έκδοσης αδειών, ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου και  την 
τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Εισηγητές ήταν η Κα Αλεξάνδρα 
Ματάλα, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πληροφοριακών 
Συστημάτων και  Εφαρμογών του ΤΕΕ, η Κα Κλεοπάτρα Βήμα, 
Προϊσταμένη στην Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ, ο κ. 
Μιχάλης Παπαμιχαήλ, μέλος της ομάδας help desk του ΤΕΕ 
για τα αυθαίρετα και τον κ. Κωνσταντίνο Τσελή, επιστημονικό 
συνεργάτη του ΤΕΕ. Χαιρετ ισμό είχε απευθύνει και ο 
Πρόεδρος του ΤΕΕ ο κ. Στασινός και  ο κ. Νίκος 
Παναγιωτόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής της Ανάπτυξης 
Έργων και  Επιστημονικών Επαγγελματικών Θεμάτων ΤΕΕ. Η 
διάλεξη μεταδόθηκε ζωντανά από την πλατφόρμα του ΤΕΕ/ 
ΤΑΚ αλλά και μέσω του καναλιού του τμήματος του You Tube 
και από το Facebook. Πολυάριθμοι θεατές από όλη την 
Ελλάδα την παρακολούθησαν τη διάλεξη. Αντιλαμβάνεστε την 
σπουδαιότητα του πράγματος που και ακόμα και  σήμερα η 
ταυτότητα των κτηρίων αναμένουμε και  υπάρχουν και πολλές 
απορίες και πιστεύω ότι θα έχουμε μπροστά μας,  ίσως να 
γίνουν και νέα σεμινάρια πάνω σε αυτό το θέμα κατά την 
εφαρμογή και όταν και εφόσον προκύψουν. 

Στις 29 Νοεμβρίου έγινε μια συνάντηση γνωριμίας με τον 
Σύνδεσμο της βιομηχανικής περιοχής, όπου στα πλαίσια αυτά 
ήμασταν από τη Διοικούσα Επιτροπή πέραν εμού, του 
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Προέδρου του Χωραφά και  του Άρη του Τσεκούρα ήταν και ο 
επιμελητής ο Νίκος, της Μόνιμης Επιτροπής της Βιομηχανίας 
ο κ. Βασιλάκης, ο Νίκος ο Βασιλάκης. Ήταν ο Πρόεδρος του 
Συνδέσμου ο Λευτέρης ο Αντωνάκης και αρκετοί από τη 
Διοικούσα τέλος πάντων Επιτροπή του Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων της βιομηχανικής περιοχής, της ΒΙΠΑ.  

Παρουσιάστηκε λοιπόν τότε ένα προσχέδιο το οποίο 
είναι  ένα σύμφωνο συνεργασίας των δυο φορέων όπου είχε 
κάποια πεδία συνέργειας και συνεργασίας, όπου πέραν από 
της ευρείας συζήτησης η οποία συζητήθηκε στη συνέχεια 
υπογράφηκε και αυτό το μνημόνιο το οποίο το γνωρίζετε το 
επόμενο διάστημα αφού εγκρίθηκε και από τους δυο 
Διοικούσες, αντίστοιχες Διοικούσες Επιτροπές του ΤΕΕ και 
του Συνδέσμου.  

Στη συνέχεια στις 30 Νοεμβρίου έγινε μια συνάντηση με 
τον Δήμαρχο Μίνωα-Πεδιάδος όπου με την παρουσία πέραν 
ημών από τη Διοικούσα κάποιων από τη Διοικούσα ήταν και ο 
Αντιπεριφερειάρχης ο κ. Αλεξάκης, πραγματοποιήθηκε με 
εκπροσώπους του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Διευθύντρια του 
Πολεοδομικού. Αναδείξαμε τα πρώτα ζητήματα τα οποία 
υπήρχαν, εντάξει  πήραμε βέβαια τ ις ευχαριστίες συνέχεια και 
από παντού όσον αφορά τ ις αυτοψίες και την πρώτη φάση 
στους πρωτοβάθμιους ελέγχους από όλους και  το πως 
συνέβαλε το Τεχνικό Επιμελητήριο. Δώσαμε το στίγμα των 
πρώτων μετά από το σεμινάριο το οποίο είχε γίνει, αλλά και 
τον πρώτο προβληματισμό των συναδέλφων μηχανικών όσον 
αφορά την εξέλιξη της διαδικασίας για την αποκατάσταση των 
κτηρίων.  

Ο Δήμαρχος Μίνωα-Πεδιάδος ο κ. Φραγκάκης έθεσε και  
αυτός τους πρώτους προβληματισμούς για τ ις πρώτες 
κατεδαφίσεις οι οποίες έπρεπε να πραγματοποιηθούν και οι  
οποίες απομπλέχτηκαν στη συνέχεια αλλά συνεχίζουν να 
υπάρχουν αυτά τα προβλήματα  τα οποία τα αναδείξαμε στην 
τελευταία μας συνάντηση που κάναμε πριν από δυο ημέρες εκ 
νέου.  
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Θεωρώ ότι σε αυτή την κατεύθυνση και σε αυτή την 
συνεργασία τόσο με τον Δήμο Μίνωα Πεδιάδος αλλά όσο και 
με τον Δήμαρχο τον κ. Κοκοσαλή που θα κάνουμε το επόμενο 
διάστημα  με το Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων νομίζω ότι θα 
μπορέσουμε να δώσουμε τ ις βάσεις και να μπορέσουμε να 
βοηθήσουμε στα πλαίσια της ανασυγκρότησης των 
πληγέντων.  

Στις 30 Νοεμβρίου έγινε μια επιστολή προς τους 
Δημάρχους Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου για τη μεγάλη 
καθυστέρηση της συγκρότησης τους ΣΥΠΟΘΑ Β΄, ένα θέμα το 
οποίο τέθηκε και  σήμερα στη συνάντηση που είχαμε με την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση η Διοικούσα Επιτροπή και στην Κα 
Κοζυράκη ένα θέμα το οποίο λύθηκε, δε λύθηκε ή εμμέσως 
λύθηκε, αλλά τέλος πάντων φαίνεται  ότι έχει λυθεί σήμερα, 
όπου δεν οριζόταν, γραμματείς, το αυτονόητο καμμιά φορά, 
και  εκκρεμούσαν φάκελοι αρκετών υποθέσεων και το ΣΥΠΟΘΑ 
δεν λειτουργούσε γιατί δεν μπορούσε, δεν υπήρχε γραμματέας 
για να κρατήσει πρακτικά. Εντάξει  όσο και αν ακούγεται αυτό 
δυστυχώς ίσχυε. Και παρά τις παρεμβάσεις μας συνέχιζε και 
μόλις πρόσφατα, νομίζω μόλις πρόσφατα πριν από λίγο καιρό 
διευθετήθηκε το θέμα τουλάχιστον του Ηρακλείου που 
εκκρεμούσε.  

Επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών στις 30 
Νοεμβρίου και  Μεταφορών σχετικά με τη δημόσια 
διαβούλευση για το σχέδιο νόμου για τ ις πρότυπες προτάσεις.  
Ήταν ένα νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά ήταν εντυπωσιακό 
και  είναι εντυπωσιακό. Φωτογράφιζε τις έξι, επτά εταιρείες 
όπου τους έδινε για πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ έργα με 
προτάσεις, βέλτιστες προτάσεις τέλος πάντων. Εμείς κάναμε 
κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις σε αυτές τ ις προτάσεις, δεν 
νομίζω ότι όλα αυτά εισακούστηκαν, πολλές φορές άλλες 
φορές εισακούονται,  άλλες όχι. Αλλά δόθηκε πραγματικά μια 
αξιοπρεπής παρέμβαση προς εμάς, αλλά σε συνεργασία και 
με τους εργοληπτικούς συνδέσμους εδώ, όπου και το 
αναδείξαμε το θέμα και το δημοσιοποιήσαμε και  νομίζω ότι 
έκανε και την αίσθηση την οποία έπρεπε να γίνει.  
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Στις 3 Δεκεμβρίου έγινε μια κοινή επιστολή του 
Συμβολαιογραφικού Συλλόγου του Εφετείου Κρήτης, με τον 
Συμβολαιογραφικό Σύλλογο του Εφετείου Κρήτης προς τον 
Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος τον κ. 
Νικόλαο Ταγαρά σχετικά με τη σύσταση των διηρημένων  
ιδιοκτησιών στις εκτός σχεδίου πόλεις αλλά και στους εκτός 
ορίων οικισμών περιοχές. Ένα θέμα το οποίο το ανέδειξαν 
αρκετοί βουλευτές στη συνέχεια, φυσικά δεν έχει δοθεί λύση 
ακόμα. Είναι ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά τονίζαμε ότι το 
μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα για την απαγόρευση 
σύστασης των διηρημένων κάθετων ιδιοκτησιών μόνο για τα 
νέα κτήρια που έχουν κατασκευαστεί μετά τις 28-7-1 και 
ουσιαστικά (δεν αποδίδεται καθαρά)…, γ ια μια ακόμη φορά 
όσων είχαν κατασκευάσει αυθαίρετα. Ζητήθηκε λοιπόν να 
εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα του άρθρου 5 παραγράφου 4 
του 4178  ώστε να επιτραπεί η σύσταση των διηρημένων 
ιδιοκτησιών επί ανεξαρτήτων κτηρίων του εκτός σχεδίου 
πόλεως και οικισμών περιοχών. Ένα θέμα το οποίο 
αναδείχθηκε στη Βουλή, ίσως να το παρακολουθήσατε κιόλας, 
δυστυχώς το αποτέλεσμα σε επερωτήσεις βουλευτών σίγουρα 
το θέμα θα βρίσκεται σε εξέλιξη,  προς το παρόν αυτό που 
γνωρίζω είναι ότι είναι σε νομική επεξεργασία και  προς το 
παρόν προσπαθούν να βρεθεί λύση για την απεμπλοκή αυτού 
του θέματος.  

Στις 6 Νοεμβρίου, τη Δευτέρα στις 6 Νοεμβρίου έγινε το 
σύμφωνο συνεργασίας που σας ανέφερα προηγουμένως μετά 
τη συνάντηση η οποία είχε γίνει με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων 
της βιομηχανικής περιοχής του Ηρακλείου, όπου λάβαμε 
υπόψιν τους κοινούς στόχους αλλά και τους σκοπούς των δυο 
φορέων, όπου συμφωνήθηκε η συνεργασία υπογράφοντας 
αυτό το σύμφωνο συνεργασίας το οποίο πιστεύω ότι θα το 
αξιοποιήσουμε και μέσα από τη Μόνιμη Επιτροπή Βιομηχανίας 
και  Ενέργειας η οποία θα φέρει τ ις προτάσεις και ώστε να 
μπορέσουμε να έχουμε τις κοινές δράσεις για την υποστήριξη 
της εξωστρέφειας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας των 
προϊόντων και των υπηρεσιών που παράγονται από τον τόπο 
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μας. Έναν σύνδεσμο, μια βιομηχανική περιοχή η οποία 
σημειωτέον δουλεύουνε δεκάδες συνάδελφοι και στηρίζουνε 
αυτές τις επιχειρήσεις, ώστε να υποστηρίξουμε τόσο την 
καινοτομία αλλά και την ασφαλή και (πρόβλημα ήχου) 
προσαρμογή στο νέο οικονομικό περιβάλλον και όχι μόνο. Το 
σύμφωνο συνεργασίας υπογράφηκε βέβαια από τους δυο 
Προέδρους και προχώρησε, πιστεύουμε ότι θα προχωρήσει σε 
μια αξιοποίηση, στην αξιοποίηση αυτού του συμφώνου. Θα 
προχωρήσουμε όλοι μαζί.  

Στις 7 Δεκεμβρίου έγινε η συμμετοχή του Τμήματος στη 
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα την 
κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και τη 
συντήρηση και την εκμετάλλευση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά-
Ηράκλειο.  

Πραγματικά μια παρέμβαση στην οποία ο απερχόμενος 
Γραμματέας και ο Πρόεδρος έκαναν μια παρουσίαση την 
οποία άξιζε τον κόπο να την παρακολουθήσετε. Ήτανε μια 
πραγματικά ουσιαστική παρέμβαση όπου έγινε από το Τμήμα 
Ανατολικής Κρήτης και αφορούσε όλο τον οδικό άξονα. 
Νομίζω ότι ήτανε εύστοχες παρατηρήσεις και τεκμηριωμένες 
οι οποίες υιοθετήθηκαν ομόφωνα από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο. Νομίζω ότι σημαίνει κάτι για όλους εμάς που 
συνεργαστήκαμε και εργάστηκαν για αυτό το θέμα και για το 
ρόλο τελικά του Τεχνικού Επιμελητηρίου σε ένα θέμα το οποίο 
νομίζω ότι αφορά όλη την κοινωνία της Κρήτης.  

Στη συνέχεια στις 16 Δεκεμβρίου έγινε η συνδιάσκεψη με 
τους Προέδρους,  η πρώτη συνδιάσκεψη που συμμετείχα και 
εγώ ως Πρόεδρος των Τμημάτων του Τεχνικού Επιμελητηρίου. 
Η επόμενη θα γίνει αύριο, θεωρώ ότι αύριο θα έχουμε τη  
συνδιάσκεψη. Ο κ. Στασινός πέραν του ότι μας εξήρε το 
γεγονός ότι το νέο «Εξοικονομώ» τότε ξεκινούσε και ήταν το 
μεγάλο στοίχημα το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», το οποίο ήτανε 
ένα θέμα το οποίο ήταν ένα στοίχημα για το Τεχνικό 
Επιμελητήριο σε μια αλλαγή της τραγελαφικής κατάστασης 
που είχαν τα προηγούμενα «Εξοικονομώ» με τη χρονική 
ιεράρχηση. Νομίζω ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο με τις 
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προηγούμενες παρεμβάσεις που είχαμε κάνει  και τις δικές μας 
αλλά και  όλα τα υπόλοιπα Τμήματα των Επιμελητηρίων, αλλά 
και  το Κεντρικό ΤΕΕ κατάφερε να έχει την πλατφόρμα αυτή και  
σήμερα να βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει δοθεί και παράταση 
μάλιστα μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Και νομίζω ότι ήτανε μια 
μεγάλη επιτυχία για μια ακόμη φορά και του Τμήματος, με τη 
συμβολή του Τμήματος του δικού μας και  τις παρεμβάσεις του 
Τμήματος Ανατολικής Κρήτης σε αυτό το θέμα.  

Και στη συνέχεια ο Πρόεδρος  ο κ. Στασινός μας 
διαβεβαίωσε για το επόμενο «Εξοικονομώ» το οποίο είναι 
στοίχημα για το Τεχνικό Επιμελητήριο μετά από έξι μήνες που 
αναμένεται να βγει τον Ιούνιο του 2022.  

Από παρέμβαση δική μας μας ενημέρωσε για το θέμα 
του αναδόχου που θα μάθουμε τ ις επόμενες μέρες εάν και 
εφόσον υπάρχει  της προκήρυξης του ειδικού χωρικού του 
Αρκαλοχωρίου το οποίο είναι κατεπείγον και το οποίο το 
Τεχνικό Επιμελητήριο έχει αναλάβει τη διαδικασία της 
ανάδειξης του αναδόχου, το Κεντρικό ΤΕΕ.  

Και φυσικά μας ενημέρωσε και για το θέμα των μελών, 
της πληρωμής των μελών, των συναδέλφων που μετέχουν στις 
Επιτροπές, ένα θέμα που το βάλαμε και εμείς και  
συμφωνήθηκε τότε να σταλεί μια κοινή επιστολή η οποία 
βρίσκεται  σε διαδικασία για σύνταξη για να σταλεί σε όλους 
τους φορείς για να πληρώνονται οι συνάδελφοι μηχανικοί με 
το αναλογούν τίμημα που μετέχουν σε όλες τις επιτροπές σε 
οποιοδήποτε φορέα και αν μετέχουν οι συνάδελφοι οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες. Ένα θέμα το οποίο το βάζουμε σε 
κάθε συνάντησή μας είτε αυτή είναι με φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης είτε του Α΄ ε ίτε του Β΄ βαθμού και  της 
Περιφέρειας και των Δήμων, αλλά και σε κεντρικό επίπεδο 
όταν μιλάμε σε βουλευτές ένα θέμα το οποίο δυστυχώς 
χρονίζει  πολλές φορές και η διαδικασία που πολλές φορές τις 
κάνουν οι  ίδιοι συνάδελφοι δεν γίνονται,  δεν 
πραγματοποιούνται και με συνέπεια οι συνάδελφοι να μην 
πληρώνονται  για την προσφορά τους αυτή. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Λίγο πιο σύντομα, Πρόεδρε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Τελειώνω, ναι ,  τελειώνω είναι  λίγο 
ακόμα.  

Στις 20 Δεκεμβρίου είχαμε την τιμή να μετέχουμε στα 
εγκαίνια του γραφείου της Περιφέρειας Κρήτης του EUROPE 
DIRECT όπου πέραν του κ. Αρναουτάκη, του Περιφερειάρχη 
όπου μετείχε, μετείχε ο κ. Βαρβιτσιώτης, ο Υπουργός 
Εξωτερικών, αλλά και ο Πρόεδρος βέβαια της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ο κ. Σχοινάς ο Μαργαρίτης σε τηλεδιάσκεψη και 
μετείχαν και από τα τρία Επιμελητήρια μετείχαμε εμείς και το 
Επιμελητήριο το Εμπορικό.  

Ουσιαστικά μας δόθηκε ο λόγος και κάναμε μια νομίζω 
ουσιαστική παρέμβαση όσον αφορά τη συμβολή του Ταμείου 
Ανάκαμψης, αλλά στην ανάκαμψη της χώρας μετά από τη 
δεκαετή κρίση αλλά και της πανδημικής κρίσης, ενώ δόθηκε 
ιδιαίτερη σημασία στη χρήση και στη διάθεση των πόρων του 
Ταμείου Ανάκαμψης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και 
έγινε ιδιαίτερη μνεία στην ανθρωποκεντρική διαχείριση του 
προγράμματος τόσο στη διαδρομή της πληροφορίας, αλλά όσο 
και  στη σύνταξη των προγραμμάτων από τους πολίτες προς 
τα κέντρα εξουσίας. Ένα θέμα το οποίο το έθεσε και το 
επιβράβευσε  και ο κ. Σχοινάς μετά την τοποθέτησή μας.  

Θεωρούμε ότι η συμβολή της πληροφόρησης της 
Περιφέρειας το οποίο έχουμε την τιμή να υπάρχει στην 
Περιφέρειά μας στο Ηράκλειο νομίζω ότι θα είναι καθοριστική 
και  το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει  ρόλο να παίξει σε αυτό και 
να κάνει τις παρεμβάσεις τις οποίες πρέπει και να δώσει τις 
κατευθύνσεις τις οποίες αφουγκράζοντας την κοινωνία και 
τους πολίτες.  

Στις 20 Δεκεμβρίου στάλθηκε στον Υπουργό Ανάπτυξης 
για τον αναπτυξιακό νόμο μια ουσιαστική επιστολή στον κ. 
Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με το ύψος των επενδυτικών 
σχεδίων των οποίων υποβάλλονται και τα οποία αντί  να 
υποβάλλονται και να ελέγχονται από τ ις κατά τόπους 
Περιφέρειες μας στέλνουνε ξανά πάνω στο κεντρικό αθηναϊκό 
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κράτος όπου αντιλαμβάνεστε πως αυτό δυσχεραίνει τους 
συναδέλφους που ασχολούνται με αυτά τα αναπτυξιακά 
σχέδια.  

Τελειώνοντας, δεν έχουμε κάτι άλλο, τελειώνοντας έχω 
να σας πω ότ ι σε διαδικασία βρίσκεται η εξέλιξη οι 
συναντήσεις τις οποίες έχουμε κάνει  και έχουμε θέσει μια 
σειρά θεματολογίας τόσο στον Περιφερειάρχη με όλη την 
Διοικούσα όπου έχουν πραγματοποιήσει, αλλά και 
θεματολογία την οποία έχουμε συζητήσει στις Διοικούσες και  
είναι χαρακτηριστική η παρέμβαση στην οποία κάναμε και 
πρώτον είδαμε τον Δήμαρχο Ηρακλείου τον κ. Λαμπρινό, όπου 
πραγματικά του θέσαμε ένα θέμα το οποίο είναι της 
αντικατάστασης του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Δόμησης 
του Τμήματος Αδειών.  

Στη συνέχεια κάναμε τη συνάντηση με τον κ. 
Περιφερειάρχη όπου του θέσαμε αρκετά θέματα τα οποία 
νομίζω ότι και οι  παρεμβάσεις αλλά και  οι απαντήσεις πέραν 
από τον ΒΟΑΚ το οποίο συζητήσαμε, συζητήσαμε για τον 
Οργανισμό της Περιφέρειας και πολλή άλλη θεματολογία. Θα 
προσπαθήσω να είμαι  σύντομος.   

Στη συνέχεια κάναμε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο της 
ΠΕΔ, με τον κ. Κουράκη όπου του θέσαμε αρκετά θέματα, 
αλλά και το θέμα της επιστολής που σας έθεσα, δηλαδή όλη 
αυτή τη θεματολογία την οποία τρέχει τ ίθεται θέμα σε όλους 
και τ ις παρεμβάσεις τ ις οποίες θα κάνουμε. Μιλήσαμε για τη 
συνεργασία την οποία πρέπει να έχουμε με τον Πρόεδρο της 
ΠΕΔ και με όλους τους Δημάρχους και με όλη την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, επιτελώντας επαναλαμβάνω τον ρόλο μας, 
αλλά και προσπαθώντας να προωθήσουμε δράσεις και νομίζω 
ότι σε αυτή τη στόχευση θα μπορέσουμε να προωθήσουμε 
κοινές δράσεις και σε αυτή τη στόχευση η επόμενη δράση την 
οποία ετοιμάζουμε, ετοιμάζεται να γίνει για τον Βόρειο Οδικό 
Άξονα την οποία ετοιμάζει η Μόνιμη Επιτροπή Συγκοινωνιών 
ζητήσαμε και από τον Περιφερειάρχη, αλλά και από τον 
Πρόεδρο της ΠΕΔ τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης αυτής.  
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Εχτές έγινε η συνάντηση με τον Δήμαρχο Αρκαλοχωρίου 
όπου έγινε ένα γενικό πλάνο το πως θα πρέπει να κινηθούμε 
σε σχέση με αυτά που σας είπα προηγουμένως όσον αφορά 
το Αρκαλοχώρι και πως θα πρέπει να γίνει η ανασυγκρότηση 
του Αρκαλοχωρίου και  με ποιους όρους. Θέσαμε κάποιους 
όρους τους οποίους νομίζω ότι στην επόμενη Αντιπροσωπεία 
θα τους αναλύσουμε πραγματικά με αποτελέσματα.  

Και σήμερα έγινε μια συνάντηση με την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση με την Κα Κοζυράκη όπου θέσαμε και θέματα 
υπαλληλικά, αλλά και θέματα για τους δασικούς χάρτες, 
παρεμβάσεις τις οποίες τις έχετε δει κατά καιρούς, τις οποίες 
τις έχουμε κάνει και έχουνε ληφθεί  υπόψιν και από Υπουργεία, 
αλλά και από διάφορους φορείς.  

Κλείνοντας θέλω να πω ότι θεωρώ ότι η δραστηριότητα 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου πρέπει να είναι σαφής και 
προσανατολισμένη σε θέματα τα οποία απασχολούν την 
κοινωνία αλλά και τους πολίτες σε τεχνικά θέματα τα οποία 
μπορούμε να δώσουνε λύσεις και  σε αναπτυξιακά ζητήματα 
και εν μέσω μιας κρίσης και σε αντίξοες συνθήκες μπορούμε 
να δώσουμε, να παράγουμε θέσεις, να έχουμε προτάσεις και 
να μπορέσουμε να έχουμε τ ις παρεμβάσεις τ ις οποίες θα 
πρέπει προς τη θετική κατεύθυνση.  

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη το τι  
μακρηγόρησα.  

Πρόεδρε. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο 
της Διοικούσας.  

Ήταν όντως μεγάλη η εισήγηση. Βέβαια ήταν και 
τέσσερις μήνες που είχαμε να συνεδριάσουμε. Ίσως να 
προσέχουμε λίγο όλοι  στη διαχείριση του χρόνου μας.  

 
ΘΕΜΑ 4ο (συνέχεια) 

 
Εκλογή μέλους Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μια μικρή διακοπή εδώ για 
να σας ανακοινώσω τα αποτελέσματα. Αν και τα έχετε πάρει 
όλοι  νομίζω στο chat και  πιθανά και  στο mail  σας, δεν ξέρω 
αν τα έχουν στείλει οι συνάδελφοι.  

Λοιπόν, ψήφισαν 34.11 ήταν τα λευκά ψηφοδέλτια και 23 
ήταν υπέρ του συνάδελφου του Μάρκου του Μοδάτσου. Οπότε 
εκλέγεται  στη θέση του μέλους της Νομαρχιακής Επιτροπής ο 
συνάδελφος Μοδάτσος. Του ευχόμαστε καλή θητεία.  

 
ΘΕΜΑ 2ο (συνέχεια) 

 
Ενημέρωση - Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Συνεχίζουμε τώρα στο 2ο   
θέμα.  

Προτού δώσουμε τον λόγο στα υπόλοιπα μέλη της 
Διοικούσας Επιτροπής για εμπλούτιση της ενημέρωσης 
δράσης της Επιτροπής θέλω να πω ότι ο συνάδελφος ο 
Χωραφάς, ο τέως Πρόεδρος, ο παλαιός Πρόεδρος της 
Διοικούσας Επιτροπής δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί  μας. 
Με έχει ενημερώσει οπότε και για αυτό τον λόγο δεν θεώρησα 
σκόπιμο να πω να ζητήσουμε να μας κάνει και αυτός ένα είδος 
ενημέρωσης για τη διάρκεια της δικής του θητείας.  

Λοιπόν, ποιο άλλο από τα μέλη της Διοικούσας 
Επιτροπής του Τμήματος θέλει  να κάνει  μια αρχική, μια 
συμπλήρωση στην εισήγηση του Προέδρου;  

Να ξεκινήσει η συνάδελφος η Ειρήνη η Βρέντζου και άμα 
υπάρχει κάποιος άλλος γιατί δεν βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή 
κάποιον άλλον θα προχωρήσει, θα του δοθεί και αυτουνού ο 
λόγος.  Η συνάδελφος η Βρέντζου και μετά ο συνάδελφος ο 
Κουμπενάκης.  

 
ΘΕΜΑ 3ο  

 
Έλεγχος - Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε. 
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι ερχόμενη εδώ είχα 
σκοπό έτσι στην Αντιπροσωπεία να πω μόνο τα ζητήματα που 
αφορούνε την Αντιπροσωπεία, αλλά πραγματικά η κατάσταση 
που ζούμε  είναι τραγική. Κάθε μέρα μετράμε εκατό τόσους 
θανάτους. Η ακρίβεια ε ίναι απίστευτη, τα παιχνίδια με την 
ενέργεια ε ίναι απίστευτα. Η κυβερνητική πολιτική που γίνεται 
είναι σαφώς με το μέρος των λίγων και κάθε περνάνε πάρα 
πολλά αντιδημοκρατικά και έτσι θέματα που δεν μπορώ να 
μην τα αναφέρω. Είναι,  ζούμε μια πραγματικά πολύ δύσκολη, 
πολύ δύσκολες στιγμές με πάρα πολλή βία, που δεν είναι 
τυχαία, με μίσος, με ρατσισμό και θα έπρεπε και όντως, δεν 
ξέρω αν η επομένη Αντιπροσωπεία γίνει κάπως διαφορετικά 
για να μπορούμε και να μιλήσουμε διαφορετικά και να πούμε 
κάποια τέτοια πράγματα.  

Εμείς σαν ΑΜΑΚ έχουμε επιλέξει ό,τ ι μας αντ ιστοιχεί να 
ασχοληθούμε με το Τεχνικό Επιμελητήριο και δυστυχώς η 
κατάσταση και στο Τεχνικό Επιμελητήριο δεν μας ικανοποιεί. 
Ήδη τώρα είπαμε ότι η τελευταία συνεδρίαση της 
Αντιπροσωπείας ήτανε 22 Σεπτέμβρη, 22 Σεπτέμβρη. Αμέσως 
μετά έγινε ο σεισμός, άκουσα πολύ προσεκτικά τον Πρόεδρο, 
ήταν πολύ αναλυτικός ότι έκανε το ΤΕΕ ό,τι  ήτανε δυνατόν.  
Δεν συμφωνούμε, το ΤΕΕ δεν έκανε ό,τι ήτανε δυνατόν. Έκανε 
σωστά, κάλεσε τους εθελοντές συναδέλφους που αν γινότανε 
πιο σωστά και  με έναν άλλο τρόπο θα ήταν ακόμα 
περισσότερη, θα γινόταν ακόμη περισσότερη δουλειά, όμως 
δεν συγκρότησε Διοικούσα Επιτροπή, δεν συγκροτήθηκαν τα 
όργανα, δεν μαζευτήκαμε, δεν συντονιστήκαμε όλοι μας, δεν 
κάναμε μία έκτακτη για αυτό το θέμα. Γίνεται σεισμός στην 
Ανατολική Κρήτη και δεν έγινε μία έκτακτη Διοικούσα να 
συζητήσουμε, να βάλουμε κάτω τα ζητήματα.  

Για αυτό εμείς καταθέσαμε μία τοποθέτηση και εγγράφως 
στη Διοικούσα στις 04/11 όπου βάλαμε εμείς το θέμα σεισμοί 
«ΤΕΕ και σεισμοί στην Ανατολική Κρήτη». Καταψηφίστηκε 
βέβαια η εισήγησή μας όπου εκεί θίγουμε και  ζητήματα που 
αφορούν και την Αντιπροσωπεία, γιατί ούτε η Αντιπροσωπεία 
συνεδρίασε μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Να καλέσει τα μέλη 
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της, να ενημερώσει, να συζητήσουμε και επίσης δεν έγινε, δεν 
πήρε το ΤΕΕ και το μερίδιο που θεωρούμε ότι του αναλογεί με 
δεδομένο ότι οι σεισμοί άπτονται των μηχανικών σε τεράστιο 
βαθμό και στις ενημέρωσης και στην κοινωνία.  

Ως προς τον τρόπο λοιπόν σαφώς εμείς διαφωνούμε για 
τη διαχείριση του θέματος. Έπρεπε να γίνει πολύ διαφορετικά 
με τη συμμετοχή των οργάνων, των διαδικασιών όλων των 
μελών της Διοικούσας και σε επίπεδο Αντιπροσωπείας 
επίσης. Θα καταθέσω και γραπτώς για τα πρακτικά και  την 
τοποθέτηση που κάναμε εγγράφως 04/11, αλλά και την 
τοποθέτησή μας σήμερα με κάποια σημεία.  

Δεν θα μακρηγορήσω γιατί πραγματικά θεωρώ ότι οι 
συνάδελφοι άκουσαν ήδη μία μακροσκελέστατη ενημέρωση, 
εμείς θα την καταθέσουμε και γραπτά. Θέλω να πω όμως 
κάποια πράγματα.  

Αμέσως μετά λοιπόν τις 22 Σεπτεμβρίου είχαμε την 
Ειδική Αντιπροσωπεία. Εδώ θα θυμίσω ότι είχαμε εκδώσει 
ανακοίνωση σε σχέση με τη συγκρότηση των οργάνων και  
απλώς θα πω ότι πράγματι επισφραγίστηκε αυτή η συμφωνία 
μεταξύ Δ.Κ.Μ. και Open ΤΕΕ και βέβαια άφησαν απέξω την 
παράταξή μας που μπήκε πρώτη και με διαφορά. Έτσι; Τι να 
πω τώρα; Αυτό πραγματικά το έχουμε πει , το έχουμε ξαναπεί,  
δείχνει  και δημοκρατία και το πώς τη νιώθουμε και τη 
βιώνουμε.  

Τώρα θα πω για την, θα έρθω στην τελευταία Διοίκηση. 
Καταρχήν ενημέρωσε προηγουμένως ο Γιώργος σε σχέση με 
το newsletter πολύ αναλυτικά. Εμείς το newsletter δεν το 
παίρνουμε πριν φύγει και στο newsletter υπάρχουν λάθη. 
Καταρχήν η Διοικούσα, στη Διοικούσα δεν υπάρχουνε 
παραπάνω από τρεις παρατάξεις. Είναι η Δ.Κ.Μ, είναι η Open 
ΤΕΕ και η ΑΜΑΚ. Δεν μπορεί να ενημερώνουμε τους 
συναδέλφους ότι τ ις άλλες παρατάξεις. Να πούμε τουλάχιστον 
ότι είναι μία η παράταξη και είναι η ΑΜΑΚ, να λέμε αλήθειες.  

Επειδή επίσης το θέμα της Κολοκύθας το εισηγήθηκε η 
Μαρία η Ρουκουνάκη που δεν υπάρχει στο newsletter.  Στη 
συνάντηση με τον Δήμαρχο ήταν η Μαρία η Ξυλούρη, ήμουν 
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εγώ, έκανε και παρέμβαση η Μαρία η Ξυλούρη που είναι και  
Πρόεδρος, συντονίστρια στην Επιτροπή για τα σεισμόπληκτα 
τώρα, μετά, είναι και άρρωστη σήμερα και δεν γίνεται 
αναφορά. Λίγο παραπάνω προσοχή για να λέμε την αλήθεια 
στους συναδέλφους αφού δεν υπάρχει αυτή η ανταπόκριση το 
να το δούμε και να το διορθώσουμε και το βλέπουμε κι εμείς 
όπως και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι.   

Με τη νέα λοιπόν Διοίκηση που βγήκε το πρώτο e-mail  
που πήραμε ήταν η κοινοποίηση των συναντήσεων. Εμάς η 
άποψή μας για τη δημοκρατία είναι σαφής. Εννοείται ότι 
πρέπει να συζητάμε, να συναποφασίζουμε, η Διοικούσα είναι 
όργανο, δεν είναι για να της κοινοποιούνται οι αποφάσεις. 
Αποφασίζουμε αυτό, αυτό, θα συναντηθούμε με αυτούς, με 
αυτούς, ούτε πλαίσιο, ούτε τίποτα.  

Ευχόμαστε και  ελπίζουμε επειδή έχουμε πολύ δρόμο 
μπροστά μας πραγματικά να λειτουργήσουμε δημοκρατικά και 
πραγματικά να υπάρχει μία συνεννόηση γιατί εμείς θέλουμε να 
συμμετέχουμε και θέλουμε να βάζουμε ζητήματα σε όλους 
αυτούς τους φορείς με ένα σωστό τρόπο για το καλό των 
μηχανικών και της κοινωνίας και παράλληλα θέλω να πω ότι 
μέσα σε όλο αυτό το κλίμα που είπατε πρωτύτερα, που 
πραγματικά είναι απογοητευτικό και  μέσα σε όλη αυτή την 
πολυνομία, την καθημερινότητα που έχουμε και στο Δημόσιο 
με όλα αυτά που γίνονται,  Οργανισμοί,  αναξιοκρατίες, της 
τρελής γίνεται  πάλι αυτή την περίοδο, αλλά και στον ιδιωτικό 
τομέα που πραγματικά είναι,  η καθημερινότητα των 
συναδέλφων είναι τραγική με όλα αυτά που συμβαίνουν με 
υπηρεσίες, με κτηματολόγια, με νομοθεσίες με όλα αυτά που 
γίνονται, μέσα λοιπόν σε όλα αυτά εμείς προσπαθούμε όσο 
γίνεται να αναδείξουμε κάποια ζητήματα και να βάλουμε και 
θέματα στη Διοικούσα και ήδη βάλαμε στο newsletter το θέμα 
της ενέργειας και  της φτώχειας. Έχουμε βάλει τον 
αποχαρακτηρισμό της Κολοκύθας, έχουμε βάλει για τα 
πρωτόκολλα κατεδάφισης, για τους σεισμούς της Ανατολικής 
Κρήτης, το κοινωνικό τιμολόγιο της Δ.Ε.Η. που καταψηφίστηκε 
από τις άλλες παρατάξεις γιατί  θεωρούσαν ότι δεν αφορά το 
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ΤΕΕ αυτά τα ζητήματα. Επίσης, θέσαμε και το θέμα της 
κυκλοφοριακής μελέτης της Παλιάς Πόλης ζητώντας -εκτός 
ημερήσιας το βάλαμε- προκειμένου να πούμε άποψη. 

Και με αφορμή αυτό θέλω να πω ότι καθημερινά γίνονται  
πράγματα στην πόλη, στην Ανατολική Κρήτη, ανακοινώνονται,  
θα γίνει εδώ πάρκινγκ, θα γίνει εδώ αυτό. Είναι απόν το ΤΕΕ 
όλα αυτά. Δεν υπάρχει  αυτή η ζύμωση κι αυτή η συμμετοχή 
που θα πρέπει  να έχουμε και  πρέπει να το προσπαθήσουμε 
αυτό.  

Τώρα η  Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου που εκλέξαμε 
και  σήμερα το νέο μέλος, ότι  δυστυχώς η Νομαρχιακή 
Επιτροπή λειτουργεί πλημμελώς. Αν θέλει μπορεί να 
μιλήσουνε και οι  συνάδελφοί μας που είναι  εκεί.  Σαφώς με 
ευθύνη των παρατάξεων Δ.Κ.Μ. και Open ΤΕΕ, έχουμε βάλει 
ζητήματα εμείς ως ΑΜΑΚ. Ούτε ήρθαν ποτέ, ούτε προχωράνε, 
υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα σε αυτό.  

Επίσης, α, ξέχασα και μια που μπαίνουν θέματα στην 
προηγούμενη Διοικούσα μπήκαν θέματα που δεν είχαν ούτε 
στις ειδήσεις ούτε καν είχε ερωτηθεί ας πούμε η υπεύθυνη, η 
συντονίστρια των σεισμών η Μαρία αν και είχε μπει ας πούμε 
ως εισηγήτρια. Αυτά πρέπει να λυθούνε, πραγματικά πρέπει 
να υπάρξει μία σωστή συνεργασία όσο γίνεται, για να 
μπορέσουμε να λειτουργούμε σωστά και παράλληλα 
προσπαθούμε όσο μπορούμε εμείς να εκδίδουμε και δελτία με 
θέματα που άπτονται πραγματικά των ενδιαφερομένων, 
νομίζουμε και για την κοινωνία. 

Και κλείνοντας θέλω να πω για το θέμα των σεισμών ότι  
η κατάσταση είναι τραγική εκεί  πάνω. Δεν προχωράει τίποτα,  
πραγματικά οι άνθρωποι δεν έχουν χρήματα να κλείσουν όλες 
αυτές τ ις ιστορίες, κάθε μέρα αλλάζει το πλαίσιο. Μέσα λοιπόν 
σε όλα αυτά, μέσα στο χειμώνα μέσα στα κρύα έχουμε εκεί μία 
πληγή, πολύ μεγάλη πληγή και ελπίζω να μπορέσουμε κι εμείς 
να την αναδείξουμε και μακάρι να μπορέσουμε μέσα από αυτή 
την όποια δράση γίνει ή μπορέσουμε να κάνουμε, δεν ε ίμαι 
πολύ αισιόδοξη, να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον και να 
συμμετέχουμε ουσιαστικά και να έχουμε κέφι να συμμετέχουμε 
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σε όλες αυτές τις διαδικασίες συμβάλλοντας σε μία θετική 
κατεύθυνση όσο γίνεται , γιατί πραγματικά το τοπίο είναι πολύ 
βαρύ και πολύ δύσκολο.  

Αυτά. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ANTΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη 
συνάδελφο την Ειρήνη τη Βρέντζου.  

Ο λόγος στον Αντώνη τον Κουμπενάκη. Δεν έχει  ζητήσει  
άλλος από τη Διοικούσα Επιτροπή τον λόγο, οπότε μετά θα 
περάσουμε στη συνέχεια της διαδικασίας.  

Αντώνη έχεις τον λόγο. 
 

ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ :  Ναι,  Πρόεδρε, σε ευχαριστώ. Καλό 
απόγευμα σε όλους.  

Θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους τους 
συναδέλφους που με την ψήφο τους μας τίμησαν και 
συστάθηκε η νέα Διοικούσα Επιτροπή. Να ευχαριστήσω θερμά 
τον προηγούμενο Πρόεδρο και όλα τα μέλη της Διοίκησης, των 
οποίων το έργο από πλευράς παραγωγής μακράν είναι το πιο 
περιεκτικό και παραγωγικό κατά τη γνώμη μου της τελευταίας 
δεκαετίας.  

Θέλω να αναφέρω απλά ότι η Δ.Κ.Μ. επιλέγει τον δρόμο 
της εργασίας. Εμείς δεν θα, και  θα ήθελα να ζητήσω από τους 
συναδέλφους να μην διολισθαίνουμε σε θέματα ή σε 
χαρακτηρισμούς που δεν έχουν θέση στο Τεχνικό 
Επιμελητήριο. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα δημοκρατίας αν μία 
πλειοψηφία διαφωνεί με την απόφαση κάποιας μειοψηφίας. 
Δημοκρατικά παίρνουμε τις αποφάσεις. Αυτοί οι όροι, είναι  
δημοκρατικό να διαφωνούμε και είναι δημοκρατικό η 
πλειοψηφία, η οποία πλειοψηφία, οποιαδήποτε χρονική στιγμή 
να λαμβάνει τις αποφάσεις της. Δεν είναι αντιδημοκρατικό να 
διαφωνώ, να διαφωνεί η πλειοψηφία με τη μειοψηφία. Αυτό 
είναι δημοκρατία. Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε δίκιο είναι 
μόνο αυτό που πιστεύω εγώ. Παρόλα αυτά εμείς επιθυμούμε 
τη σύνθεση. Δεν έχουμε καμία διάθεση ως Δ.Κ.Μ. να 
διαφωνήσουμε αν θεωρούμε, όπως συνέβη και με τη 
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προηγούμενη Διοίκηση επί προεδρίας του Μιχάλη του 
Χωραφά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε, Αντώνη, Αντώνη 
μισό λεπτό.  
 
ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ :  Ναι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αυτό δεν είναι  η δράση της 
Διοικούσας. Μπορείς να το πεις μετά. Άμα θες μόνο για τη 
δράση της Διοικούσας. Μετά μπορείς να κάνεις τοποθέτηση. 
 
ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ :  Πρόεδρε, κλείνοντας θα καταλάβετε γιατί το 
λέω. Γιατί  θα, δεν θα είμαι  μέχρι το πέρας της συνεδρίασης 
και  τον λόγο τον ξέρει ο Πρόεδρος οπότε δεν θα σας 
κουράσω, δύο κουβέντες μόνο θα πω ότι εμείς λαμβάνουμε 
υπόψη μας όλα τα θέματα που μας εισηγούνται οι συνάδελφοι 
αλλά θα μας επιτρέψουν να έχουμε την άποψή μας. Δεν θα 
έχουμε κανένα φόβο να διαφωνήσουμε είτε με νομοσχέδια,  
είτε με παρούσες πολιτικές αλλά δεν σημαίνει ότι όταν 
συμφωνούμε είμαστε μη δημοκράτες.  

Ο λόγος που τοποθετήθηκα Πρόεδρε είναι ότι εγώ κάθε 
Τετάρτη και το ξέρει ο Πρόεδρος της Διοικούσας γιατί του έχω 
ζητήσει να μη γίνει η Διοικούσα, Γιώργο Ταβερναράκη μπορείς 
να το επιβεβαιώσεις, έχω ανειλημμένη υποχρέωση κάθε 
Τετάρτη μετά τις 20.00, δεν ζητώ να αλλάξει η μέρα της 
Αντιπροσωπείας. Θα προσπαθήσω να συμμετάσχω, για αυτό 
έκανα και την τοποθέτηση Πρόεδρε της Αντιπροσωπείας γιατί 
θα σας ζητήσω συγγνώμη και θα πρέπει να σας καληνυχτίσω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ευχαριστούμε πολύ τον 
Αντώνη τον Κουμπενάκη. Καλή θητεία του ευχόμαστε σαν 
Προεδρείο.  
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ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ :  Μια, με συγχωρείς Πρόεδρε, ξέχασα να 
καλωσορίσω θερμά τη συνάδελφο την Ειρήνη τη Φραντζέσκα 
τη Δρακάκη.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Λοιπόν, ως συνήθως ο 
Αντώνης ο Μαυρογιάννης για να δημιουργήσει  θέμα έβγαλε 
αργά το χέρι του οπότε περνάμε στη διαδικασία ανοίγματος 
καταλόγου ερωτήσεων. Αντώνη, άμα θες για δυο λεπτά τον 
λόγο αλλά για δυο λεπτά, γιατί  τώρα αυτό δεν είναι σωστό.  
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ :  Δεν κλείνει έτσι και αλλιώς. Για δυο λεπτά 
θα είναι, να κάνω μία διευκρίνιση σε όλα τα λεγόμενα του 
τέτοιου. Το ΣΥΠΟΘΑ δεν λύθηκε το πρόβλημα. Πιθανό να μη 
γίνει η συνεδρίαση που προγραμματίστηκε γιατί δεν έχουμε 
σύνθεση του ΣΥΠΟΘΑ. Δεν υπάρχει.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Ναι,  εντάξει.  
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ :  Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα πάνω σε 
αυτό.  

Το άλλο, γενικότερα όλα θα σύστηνα πάρα πολύ στη 
σύμπραξη που έχει γίνει στο Τεχνικό Επιμελητήριο να μην 
έχει πλέον τόση απέχθεια στη λέξη κοινωνικό,  κοινωνία, 
κοινωνικοί αγώνες, κοινωνικές διεκδικήσεις και όλα αυτά.  
Πραγματικά, δεν είναι θέμα θα πω στον Κουμπενάκη αν 
είμαστε δημοκράτες ή όχι. Απλά βγάζουμε αυτό που θέλουμε 
να εκπροσωπήσουμε. Οτιδήποτε έρχεται  σήμερα από την 
ΑΜΑΚ και έχει θέση να πούμε και για την κοινωνία,  για όλα 
αυτά, θέλετε ακρίβειας, θέλετε όλο αυτό που γίνονται μας 
κλείνουν σε όλους τους τόνους ότι ε ίμαστε σύμβουλος του 
κράτους, σύμβουλος του κράτους. Εγώ δεν εννοώ τον εαυτό 
μου σύμβουλο του κράτους, αλλά ένα ενεργό μέλος της 
κοινωνίας που πρέπει να παίρνει θέσεις.  Τώρα αν έχουμε μία 
πλειοψηφία η οποία όμορφα ωραία λέει  δημοκρατικά 
απορρίπτονται όλα αυτά, δεν είναι κακό να το λέμε. Δεν 



 Συνεδρίαση 7η               2η ς   Φεβρουαρίου 2022                  σελίδα   40  

 

μπορώ να στο απαγορεύσω αλλά δεν μπορώ και να μην το 
λέμε.  

Αυτά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστώ τον συνάδελφο 
τον Μαυρογιάννη. Ήταν το τελευταίο μέλος της Διοικούσας 
Επιτροπής.  

Έχει ανοίξει η διαδικασία καταλόγου, εγγραφής στον 
κατάλογο των ερωτήσεων. Έχει σηκώσει το χέρι ο συνάδελφος 
ο Μιχάλης ο Γολοβάνης. Ας τον ακούσουμε. Μιχάλη τον λόγο. 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ : Καλησπέρα κι από εμένα. Με ακούτε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ναι,  Μιχάλη, ναι.  
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ : Ωραία, θα ήθελα να ρωτήσω τον Πρόεδρο της 
Διοικούσας Επιτροπής ή και αλλά μέλη της Διοικούσας, αλλά 
κυρίως τον Πρόεδρο αν έχει πληροφόρηση αν έχει αν έχει βγει 
κάποια άδεια επισκευής στο γεγονός που έγινε πριν το σεισμό 
του Αρκαλοχωρίου που ήταν οι πυρκαγιές στην Εύβοια. Γιατί 
έχω την εντύπωση ότι κάτι ανάλογο θα πρέπει να περιμένουμε 
κι εμείς εδώ πέρα. Δηλαδή αν δεν έχει  βγει  εκεί  πάνω κάποια 
άδεια επισκευής καταλαβαίνετε αν δεν πιέσουμε ποια θα είναι 
η συνέχεια. Αν έχει αυτή την πληροφόρηση.  

Ευχαριστώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε τον 
συνάδελφο.  

Ο Ανδρέας ο Σωμαράς έχει  τον λόγο. Ανδρέα; 
 
ΣΩΜΑΡΑΣ :  Με ακούτε;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ναι,  ναι.  
 
ΣΩΜΑΡΑΣ :  Από λάθος, από λάθος. Συνεχίστε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Εντάξει.  
Για μισό λεπτό είναι ανοιχτός ο κατάλογος των 

ερωτήσεων ακόμα. Ας ετοιμάζονται όποιοι θέλουνε να 
απαντήσουνε στην ερώτηση του Μιχάλη του Γολοβάνη για να 
προχωρήσουμε μετά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :   Ωραία, να απαντήσω εγώ μέχρι να 
υπάρξουνε…; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μισό λεπτό, μισό λεπτό 
Γιώργο να δούμε αν υπάρχει άλλη ερώτηση για να μην 
μπαίνουμε στην καθεμία μαζί.  Λοιπόν, για αρχή ως, στην 
απάντηση ο λόγος του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής 
και  μετά αν κάποιο άλλο μέλος της Διοικούσας ξέρει ή θέλει να 
συνεισφέρει στην απάντηση ας ζητήσει τον λόγο.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Ωραία, λοιπόν, καταρχήν να πω 
ότι και  να επικροτήσω το γεγονός της αγωνίας του Μιχάλη του 
Χωραφά αλλά και όλης της Διοικούσας, μηδενός 
εξαιρουμένου, δεν θέλω να βάλω τα θέματα όπως τα έβαλε η 
Ειρήνη, δεν μπορώ να αποδεχτώ ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο 
ήταν απόν, νομίζω ότι από την αποδοχή την οποία έχουμε  
τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση και σας έδωσα και το 
παράδειγμα, το παράδειγμα, το αποτέλεσμα και της χθεσινής 
σύσκεψη με τον Δήμαρχο Αρκαλοχωρίου αλλά και της 
μεθαυριανής σύσκεψης η οποία θα γίνει το κυβερνητικό 
κλιμάκιο, που θα γίνει μόνο το κυβερνητικό κλιμάκιο, ο 
Περιφερειάρχης, οι δυο Δήμαρχοι και  εμείς. Αντιλαμβάνεστε τη 
σπουδαιότητα που δίνουν σε εμάς αλλά και τ ις παρεμβάσεις 
τις οποίες κάναμε αλλά και την αξιολόγηση που έχουν κάνει  
για εμάς. Ο νοών νοείτω στο πώς έχουμε συνεισφέρει και  κατά 
πόσο έχουμε συνεισφέρει.  Σίγουρα δεν έχουμε κάνει, δεν τα 
έχουμε κάνει όλα καλά, αλλά σίγουρα το Τεχνικό Επιμελητήριο 
έχει φανεί και έχει δείξει την αγωνία του αλλά και την 
αποτελεσματικότητά του και πολλά θέματα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Απάντησε στην ερώτηση του 
Μιχάλη του Γολοβάνη Πρόεδρε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Απαντώντας λοιπόν και στον 
Μιχάλη σε συνέχεια όλης αυτής της εικόνας της οποίας είναι 
για τους σεισμούς και στα πλαίσια και της διοργάνωσης του 
συγκεκριμένου, της ενημέρωσης των πολιτών πριν από, τη 
Δευτέρα είχα τηλεφωνική επικοινωνία με την Κα Κλεάνθη, με 
τη Διευθύντρια του Υπουργείου Υποδομών στα πλαίσια για να 
ετοιμάσουμε το επόμενο σεμινάριο σε συνεργασία με την 
Επταμελή Επιτροπή, μου είπε ότι για τον σεισμό στη Σάμο 
διότι  υπήρχε ένα θέμα να συνεργαστούμε με τους 
συναδέλφους και με το Τεχνικό Επιμελητήριο του Ανατολικού 
Αιγαίου αλλά και να πάρουμε μία πληροφόρηση στο πώς 
συντάσσονται  αυτοί οι  φάκελοι  και πώς αν έχουν συνταχθεί 
μου είπε ότι ούτε ένας φάκελος, μετά μου είπε ότι έξι, επτά 
φάκελοι έχουνε κατατεθεί για επισκευές δεν έχει εγκριθεί ούτε 
ένας. Δυο χρόνια ο σεισμός. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ως 
πληροφόρηση, πόσο μάλλον για τις πυρκαγιές στην Εύβοια 
που αναφέρθηκες Μιχάλη. Αντιλαμβάνεστε…  
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ : Άρα ήπια, ήπια ήταν η αντίδραση της ΑΜΑΚ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :  Η αντίδραση, ναι, δεν σχολιάζω 
την αντίδραση το πώς, αν θα γίνει. Το πώς θα προχωρήσουν 
οι όλες διαδικασίες δεν έχουν σχέση με το πώς θα φανεί το 
ΤΕΕ. Εμείς το αναδείξαμε και το είπαμε και στον Δήμαρχο, 
του είπαμε Δήμαρχε μην έρθουμε, ήταν ο, από τη Διοικούσα 
ήταν ο Κώστας ο Μπάκιντας, νομίζω ότι ήτανε μπροστά αλλά 
ήτανε και  η Μαρία η Ξυλούρη η οποία ήτανε με τηλεδιάσκεψη 
λόγω του ότι είχε Covid και  ήταν ζωντανά και  όντως είδαμε, 
εκφράσαμε την αγωνία όλοι ότι να μην βρεθούμε Δήμαρχε 
μετά από δυο χρόνια και να μην έχει εγκριθεί ούτε μία 
επισκευή ούτε ενός κτηρίου. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του 
εάν βρεθούμε μετά από δυο χρόνια το τ ι θα υπάρχει εάν δεν 
έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες και σε αυτή την κατεύθυνση 
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εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να βγούμε μπροστά, είμαστε 
υποχρεωμένοι να βγούμε μπροστά για τους συναδέλφους, 
είμαστε υποχρεωμένοι να βγούμε μπροστά για την κοινωνία 
απαντώντας στον Αντώνη πόσο ενδιαφερόμαστε και αν 
ενδιαφερόμαστε για την κοινωνία και  προφανώς 
ενδιαφερόμαστε και  προφανώς πρέπει να είμαστε εκεί όταν 
περνάει  η δυσκολία και  όταν υπάρχει ένα τέτοιο φαινόμενο 
που θα πρέπει το Τεχνικό Επιμελητήριο να είναι μπροστά. 
Σίγουρα πρέπει να κάνουμε πολλά και σίγουρα σε αυτό θα 
πρέπει να συντελέσουν όλη η Διοικούσα και όλα τα μέλη της 
Αντιπροσωπείας. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ευχαριστούμε για την 
απάντηση στην ερώτηση. 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ : Συγγνώμη, Πρόεδρε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Έλα Μιχάλη. 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ : Δεν μπορώ να συμπληρώσω κάτι;  Μπορώ να 
συμπληρώσω κάτι;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ναι.   
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ : Γιατί εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό να μην 
ξεχαστεί αυτό. Δηλαδή πρέπει  επειγόντως να υπάρξει 
παρέμβαση της Διοικούσας, να υπάρξει μία διαδικασία έστω 
και μόνοι τους οι άνθρωποι, όσοι μπορούνε να επισκευάσουνε 
κάποιες ζημιές γιατί αν έρθει  άλλος σεισμός θα τους 
δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα και με ένταση. Λυπάμαι που 
το λέω.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Κατανοητό, κατανοητό  
Μιχάλη.  
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ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ : Την περίμενα την απάντηση αυτή αλλά 
χρειάζεται, δηλαδή πλέον καλύτερα να σε φοβούνται  παρά να 
σε λυπούνται.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Κατανοητό.  

Κάποιο άλλο μέλος από την Διοικούσα αν θέλει να 
προσθέσει κάτι  στην απάντηση του Προέδρου; 
 
ΜΑΡΑΚΗ : Έχω σηκώσει το χέρι μου. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Φανή, για την απάντηση ή 
για ερώτηση; 
 
ΜΑΡΑΚΗ : Να προσθέσω κάτι σχετικά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία, ωραία. Άρα ο λόγος 
στη Φανή τη Μαράκη. Νόμιζα ότι ήταν ερώτηση Φανή, 
συγγνώμη.  
 
ΜΑΡΑΚΗ : Όχι , όχι δεν είναι ερώτηση. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία, ωραία. Ο λόγος στη 
συνάδελφο τη Μαράκη. 
 
ΜΑΡΑΚΗ : Καλησπέρα σε όλους ξανά.   

Εγώ απλούστατα ορμώμενη από αυτό που είπε ο 
Πρόεδρος και  επειδή και εγώ με τη σειρά μου είχα κάποιες 
επαφές με την Κα Κλεάνθη για δημοτικά κτήρια και 
συγκεκριμένα του Δήμου Σητείας, γιατί  και  εδώ στη Σητεία 
υπήρξε ένας σεισμός στ ις 12 Οκτωβρίου να φανταστείτε ότι 
ακόμα δεν έχει  γίνει η οριοθέτηση της περιοχής με την 
υπουργική απόφαση για να μπορούν να ενταχθούν τα 
σεισμόπληκτα κτήρια και να κάνουν την υπαγωγή, τον φάκελο, 
να φτιάξουν τον φάκελο δηλαδή και να τον στείλουν στο 
Υπουργείο που μετά θα ελεγχθεί και θα έρθει ξανά η επιτροπή 
να ελέγξει κ.λπ., κ.λπ. Οπότε και αυτό έχει καθυστερήσει  
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πάρα πολύ και συγκεκριμένα σήμερα που μίλησα με την Κα 
Καλυβά, μου είπε ότι  δεν ξέρουν πότε θα γίνει αυτό και πότε 
θα οριοθετηθεί η περιοχή. Δηλαδή σε γενικές γραμμές εάν το 
Αρκαλοχώρι που έχει αυτές τις καθυστερήσεις όσον αφορά 
τους φακέλους που δεν έχουν ακόμα εγκριθεί,  αλλά ακόμα και 
για τον σεισμό της Σητείας, που κι  αυτό θεωρώ ότι πρέπει να 
το δούμε γιατί ήταν ένας σοβαρός σεισμός και έχουν υπάρξει 
αρκετές ζημιές, δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία ούτε καν 
της οριοθέτησης. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ευχαριστούμε πάρα πολύ.  
 
ΜΑΡΑΚΗ : … (πρόβλημα ήχου)… να γίνει κάτι,  μια όχληση εν 
πάση περιπτώσει από τη Διοικούσα που να απευθυνόμαστε σε 
αυτές τ ις καθυστερήσεις. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ευχαριστούμε τη συνάδελφο 
την… (πρόβλημα ήχου)… Ένα λεπτό γιατί  έχουμε αντήχηση 
εδώ.  

Τελείωσε η διαδικασία των ερωτήσεων, άρα ανοίγει ένας 
κατάλογος τοποθετήσεων και θα κλείσουμε με τη δευτερομιλία 
του εισηγητή. Έναν κατάλογο τοποθετήσεων. Να δώσω από 
τώρα τον λόγο στον Αντώνη τον Μαυρογιάννη ο οποίος θα 
περιμένει μέχρι  το τέλος να σηκώσει το χέρι;  Όχι να 
χαιρετιόμαστε.  

Λοιπόν, ο συνάδελφος ο Βάγιας έχει τον λόγο.  
 
ΒΑΓΙΑΣ :  Καλησπέρα ξανά σε όλους.  

Καλά τώρα εκ μέρους της Πανεπιστημονικής κιόλας δεν 
θα πω και κάτι που θα εκπλήξει.  Νομίζω γνωρίζετε τη θέση 
μας ότι για κάτι που θεωρείται δεδομένο στην πλειοψηφία της 
Διοικούσας, ότι εν πάση περιπτώσει το ΤΕΕ είναι σύμβουλος 
του κράτους, ότι η επιστήμη είναι  κάτι το οποίο είναι,  δεν έχει 
πρόσημο, είναι  για όλους και το πως αυτή εφαρμόζεται. Εμείς 
δεν συμφωνούμε σε αυτό και μάλιστα η πραγματικότητα 
επιβεβαιώνει πάρα πολύ το ότι η επιστήμη ή θα πηγαίνει για 
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τις ανάγκες ή θα πηγαίνει για τα κέρδη των λίγων. Και εδώ 
επειδή οι  μηχανικοί,  δεν υπάρχουν μηχανικοί γενικά έτσι,  
όντως μηχανικοί είμαστε αλλά υπάρχουν μηχανικοί που είναι 
εργαζόμενοι με μπλοκάκι,  υπάρχουν μηχανικοί  που είναι 
αυτοαπασχολούμενοι με ένα γραφείο και υπάρχουν και 
μηχανικοί  που είναι  και έχουν συμφέροντα με μεγάλες 
επιχειρήσεις.  

Όντως χρειάζονται έργα, όντως, εννοείται πώς αλλιώς θα 
βελτιώνεται  η ζωή εν πάση περιπτώσει του κόσμου, αλλά τα 
έργα εκείνα που υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες, αν 
προτεινόντουσαν από το κράτος θα δίναν πολύ περισσότερο 
ψωμί στην πλειοψηφία των μηχανικών σε σχέση με αυτά που 
συμφέρουν τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.  

Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό και εδώ πέρα συγχωρέστε 
με αλλά κάπως αναφέρθηκε στην αρχή κιόλας ότι η Πολιτεία 
αντέδρασε γρήγορα. Τι γρήγορα αντέδρασε η Πολιτεία; Μόνο 
σόου και happening έκανε και σε κάθε μεγάλη καταστροφή 
κάνει  σόου και happening και  αυτή η Κυβέρνηση και η 
προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ και όλες. Και είναι μακριά η λίστα. 
Εκείνη την ώρα που πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας για 
να μην υπάρχει πολιτικό κόστος εμφανίζονται και η 
μεγαλύτερη απόδειξη, ειπώθηκαν κιόλας ότι  οι προηγούμενοι 
φάκελοι δεν έχουν διαμορφωθεί κ.λπ. σε άλλες καταστροφές 
είναι ότι οι άνθρωποι στην Εύβοια, από τη Μάνδρα Αττικής, 
από εδώ, από εκεί,  από εδώ από το Αρκαλοχώρι έχουνε 
φτιάξει συντονιστικές επιτροπές για να μπορούν να διεκδικούν 
τις αποζημιώσεις τους κι όμως ακόμα δεν έχει προχωρήσει 
κάτι  ουσιαστικά.  

Με την κακοκαιρία υπήρχε πολύ σοβαρό πρόβλημα 
στους οικίσκους εν πάση περιπτώσει στην θέρμανση. Δεν 
λειτουργούσε η θέρμανση σε τέτοια κατάσταση και  πολλοί 
μένουνε στα σπίτ ια τους ενώ είναι ακατάλληλα επειδή δεν 
έχουν δοθεί οι κατάλληλοι οικίσκοι.  Και εγώ θα ρωτήσω. Δεν 
ξέρανε για όλα αυτά που βγήκαν ακατάλληλα; Υπήρχανε και 
λέω επειδή αν πούμε ότι είμαστε σύμβουλος του κράτους, να 
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το συμβουλέψουμε αυτό το κράτος προς ποια κατεύθυνση και 
τι  έργα να προτιμήσει.   

Στο Αρκαλοχώρι και  σε γύρω εκεί στα χωριά υπήρχαν 
Σύλλογοι Γονέων και Καθηγητών που είχαν ενημερώσει ότι 
υπάρχουνε προβλήματα με την αντισεισμική θωράκιση. Στο 
Οροπέδιο Λασιθίου στο Τζερμιάδο όπου γκρεμίστηκε το 
σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο που είναι εκατόν χρονών 
υπήρχανε, φτάσανε στο σημείο οι  γονείς, πέρυσι,  πέρυσι,  ένα 
χρόνο πριν, να μην στέλνουνε τα παιδιά στο σχολείο γ ιατί 
φοβόντουσαν και  ο Δήμος είπε εκεί πέρα στείλαμε, το είδαμε 
μια χαρά το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει. Στείλαν δυο 
μηχανικούς, είδαν κάτι παγκάκια, έπεσε το σχολείο εν ώρα 
λειτουργίας. Δηλαδή εδώ πέρα τώρα μιλάμε για ζωές κι εμείς 
είμαστε μηχανικοί. Έτσι;  Οπότε εδώ πέρα μιλάμε για 
εγκληματικές ευθύνες και πρέπει να επιλέξουμε εμείς προς τα 
που θα συμβουλέψουμε την πολιτεία και  άμα είναι να τη 
συμβουλέψουμε κάτι να πούμε. Τι μέτρα να παρθούν τώρα για 
να διαμορφωθούν οι κατάλληλοι οικίσκοι  για αυτούς τους 
ανθρώπους; 

Καλές οι πρωτοβουλίες του ΤΕΕ π.χ. με το σεμινάριο, 
σύμφωνοι,  π.χ. με τους εθελοντές, σύμφωνοι. Αλλά εδώ 
αποδεικνύεται ότι όσο καλή θέληση και να υπάρχει, όσο 
μεράκι  και  να έχει ένας μηχανικός να βοηθήσει, πάω εγώ 
βοηθάω εκεί πέρα στην καταγραφή, το κράτος δεν είναι 
προσανατολισμένο στο να δοθούνε αποζημιώσεις 
ολοκληρωμένες και αυτό δεν είναι απόφαση της μίας ή της 
άλλης κυβέρνησης μόνο. Αυτά είναι κεντρικές κατευθύνσεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει κόστος-όφελος. Να 
προτιμώνται μόνο εκείνα τα έργα που προστατεύουν την 
κερδοφορία ή που δίνουν κερδοφορία.  

Άρα όλες αυτές οι καταστροφές δεν είναι η κακιά μας η 
μοίρα ούτε η κλιματική αλλαγή γιατί υπάρχουν κι άλλου είδους 
καταστροφές. Είναι πολιτικές επιλογές, άρα πρέπει να το πω 
έτσι κι εμείς έχουμε ρόλο στο να διαλέξουμε πλευρά με τις 
προτάσεις μας.  
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Λοιπόν, ένα ζήτημα είναι  αυτό που ήθελα να θέσω σε 
σχέση με τους σεισμούς κ.λπ. και  το Αρκαλοχώρι και  την 
κατάσταση εκεί  και ένα δεύτερο για να το πάμε λίγο πιο 
συγκεκριμένα και  θα ψιλοτελειώσω εν πάση περιπτώσει με 
αυτό. Δεν ξέρω αν είδατε, εγώ τώρα, τώρα τελευταία 
διαδικτυακά για το master plan που υπάρχει εκεί πέρα για την 
πρώην Αμερικανική Βάση. Το οποίο τ ι  λέει; Δεν ξέρω να πω 
και την αλήθεια αν έχουμε εμείς κάποια θέση αλλά να τη 
συζητήσουμε αν υπάρχει ή αν δεν υπάρχει να πούμε. Τι λέει;  
ΤΑΙΠΕΔ 40,2 εκατομμύρια σε μία εταιρεία, μου διαφεύγει το 
όνομά της γ ια να φτιαχτούν δυο ξενοδοχειακές μονάδες για 
συνεδριακά κέντρα κ.λπ., κ.λπ. Ανάπτυξη τουριστική. Ωραία. 
Σε αυτό μέσα το οικόπεδο είναι το μουσικό και το καλλιτεχνικό 
σχολείο τα οποία να σας διαβάσω λίγο γρήγορα τι συμβαίνει 
σε αυτά τα δυο σχολεία; Λοιπόν, υπάρχει  απουσία 
κατάλληλων αιθουσών διδασκαλίας, ατομικών μαθημάτων και 
εκδηλώσεων, συναυλιών, κατάλληλων αιθουσών αποθήκευσης 
οργάνων, κατάλληλες αίθουσες για σίτ ιση, κατάλληλων χώρων 
για βιβλιοθήκες, μουσικές βιβλιοθήκες, στούντιο, εργαστήρια 
πληροφορικής.  Ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε η διαδικασία 
μελέτης αντισεισμικής θωράκισης που έχει αναλάβει ο Δήμος 
Χερσονήσου για το μουσικό σχολείο και στο καλλιτεχνικό δεν 
υπάρχει αυτοτελές κτήριο με αποτέλεσμα το σχολείο να 
λειτουργεί σε τρία διαφορετικά κτηριακά συγκροτήματα τα 
οποία μόνο το ένα ανήκει στο καλλιτεχνικό. Για αυτά οι 
μαθητές, οι γονείς, οι καθηγητές διεκδικούν να διαμορφωθούν 
κατάλληλοι χώροι εκεί πέρα. Και η Πολιτεία τι  λέει;  Θα 
φτιάξουμε άλλο πράγμα. Λοιπόν, εμείς τ ι θα πούμε. Επειδή, 
εγώ προτείνω είδα ότι συναντηθήκαμε με τον Σύνδεσμο 
Επιχειρηματιών Βιομηχανικής Ζώνης, δεν ξέρω εγώ τι, να 
συναντηθούμε με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και  
των καθηγητών στο μουσικό και καλλιτεχνικό; Εμείς το 
προτείνουμε. Να δούμε έχετε αυτές τις διεκδικήσεις και τις 
ανάγκες. Ελάτε να συζητήσουμε να δούμε πώς θα 
προωθήσουμε, να δούμε και τ ι  εν πάση περιπτώσει να 
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πιέσουμε την Πολιτεία. Λοιπόν, αυτή είναι μία πρόταση που 
έχουμε να κάνουμε. 

Και για να κλείσω ένα ζήτημα, συμφωνώ ότι ε ίναι πολλά 
τα προβλήματα. Ειπώθηκαν και από την Κα Βρέντζου 
διάφορα, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει 
Κυβέρνηση που είναι  ταγμένη με τα επιχειρηματικά 
συμφέροντα και  μπορεί  να τα λύσει. Αυτό που έχει  αποδειχτεί 
είναι  ότι  μόνο ο λαός μπορεί  να σώσει τον λαό και με 
διάφορους τρόπους το τελευταίο χρονικό διάστημα κι εμείς 
νομίζουμε ότι ακόμη και το ΤΕΕ και μηχανικοί  που το 
απαρτίζουν και από την Αντιπροσωπεία πρέπει να τα 
σκεφτούν αυτά. 

Και να σχολιάσω δυο τελευταία.  
Ότι με το Ταμείο Ανάκαμψης δεν ισχύει, δεν ξέρω που, 

είναι  μία κυβερνητική προπαγάνδα αυτό εν πάση περιπτώσει 
ότι θα φάει και  ο φτωχόκοσμος. Δεν θα φάει κανένας 
φτωχόκοσμος ούτε οι μικρές επιχειρήσεις. Η μεγάλη πίτα πάει 
στους μεγάλους, αυτή είναι η αλήθεια. 

Και μόνο ένα σχόλιο για το ζήτημα δημοκρατία γιατί  έχει  
ένα ενδιαφέρον. Να πω το εξής και διευκρινίζω εξαρχής για να 
μην υπάρχουν παρεξηγήσεις ότι δεν ταυτίζω ιδεολογικά 
κανέναν από το παράδειγμα που θα πω, απλά είναι πολύ 
μεγάλο ιστορικό παράδειγμα και  έχει μεγάλη ισχύ. Η 
Κυβέρνηση του Χίτλερ εκλέχθηκε δημοκρατικά. Δηλαδή μπορεί 
να έχεις εκλεγεί δημοκρατικά και  να πάρεις αντιδημοκρατικές 
αποφάσεις. Ούτε θέλω να πάρω θέση για το… 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Εντάξει, εντάξει.  
 
ΒΑΓΙΑΣ : Όχι, όχι , γίνεται, μόνο αυτό θέλω να πω, ότι γίνεται  
να πάρεις μη δημοκρατικές αποφάσεις ενώ έχεις εκλεγεί 
δημοκρατικά. Άρα η ουσία της δημοκρατίας είναι  άλλη και όχι 
το πώς έχεις εκλεγεί.   

Αυτά, ευχαριστώ πολύ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Να είσαι καλά, απλά ήτανε 
και  ως προς τον χρόνο και ως προς τη δράση της Διοικούσας 
γίνεται η όλη ιστορία αλλά εντάξει. Θέλω να καταλάβω γιατί 
έκανες μια πολύ πρόταση την… 
 
ΒΑΓΙΑΣ :  Σχολίασα όμως τ ις…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Βάγια ένα λεπτό, ένα λεπτό. 

Διευκρινιστικά έκανες μία πρόταση για κάτι  να ασχοληθεί  
το ΤΕΕ. Αυτή φαντάζομαι ότι απευθύνεται  στη Διοικούσα γιατί 
αν θες για την Αντιπροσωπεία θα πρέπει,  σε ενημερώνω ότι 
θα πρέπει  να κατεβάσεις μία εισήγηση και θα το συζητήσουμε 
στην Αντιπροσωπεία αν είναι θέμα Αντιπροσωπείας. Αλλά θα 
πρέπει να έρθεις με ε ισήγηση. Αν τώρα θες κάτ ι άλλο, δηλαδή 
η πρόταση που έκανες απευθύνεται στη Διοικούσα ας το 
ακούσει η Διοικούσα και ας προχωρήσει στην όλη διαδικασία.  

Λοιπόν, ο λόγος είναι για τοποθέτηση στη  
συναδέλφισσα τη Μαράκη τη Φανή, τρία με τέσσερα λεπτά 
Φανή γιατί ο Βάγιας είχε παραπάνω γιατί ε ίναι εκπρόσωπος 
παράταξης. Όση ώρα μιλάει η Φάνη είναι ανοιχτός ο 
κατάλογος, μετά τελειώνουμε.  
 
ΜΑΡΑΚΗ : Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω μόνο τον κ. Βάγια. 
Επειδή αναφέρθηκε στο Τζερμιάδο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι, όχι Φάνη. Φάνη, 
συγγνώμη. Τοποθέτηση κάνε. Τοποθέτηση, όχι ερώτηση. Δεν 
είναι,  δεν υπάρχει η διαλογική διαδικασία. 
 
ΜΑΡΑΚΗ : Όχι, υπάρχουν πράγματα που θεωρούνται  ανακριβή 
και  προσβάλλουν και συναδέλφους για ελέγχους που έγιναν 
στον Τζερμιάδο στο σχολείο και θέλω να δω ποιο σχολείο. 
Γιατί εγώ έχω ελέγξει ένα τέτοιο σχολείο και όχι μόνο εγώ και 
συνάδελφος αρκετά άξιος και αυτό που είπε δεν ισχύει.  Αυτό 
που είπε ότι είναι εγκαταλελειμμένο είναι λάθος. Αυτό που 
είπε ότι το βγάλανε άκυρο η ΚΤΥΠ, υπάρχουν και κάποια άλλα 
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στοιχεία πίσω που θα έπρεπε κάποιος να γνωρίζει.  Λέει λίγο 
ασάφειες και γ ια αυτό ήθελα να μου διευκρινίσει το έχει δει το 
σχολείο; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Λοιπόν, όχι, όχι.  Δεν θα γίνει  
αυτό του είδους η συζήτηση εδώ. Κατανοητό ότ ι ήτανε ίσως 
και  επί προσωπικού, αλλά προχωράμε.  

Είχε σηκώσει το χέρι για τοποθέτηση η συνάδελφος η 
Ειρήνη η Βρέντζου.  

 
ΜΑΡΑΚΗ :  (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός 
μικροφώνου). 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Φάνη, Φάνη σε παρακαλώ. 
 
ΜΑΡΑΚΗ : Okay.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Δεν έχει κάποια αξία τώρα 
αυτό.  

Η συνάδελφος η Βρέντζου. 
 
ΜΑΡΑΚΗ : Όχι δεν έχει απλώς … (πρόβλημα ήχου)… αυτούς 
που δεν έχουνε κάποιο συγκεκριμένο τεκμηριωμένο θέμα να 
πουν.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ειρήνη,  έχεις τον λόγο. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Ναι, μιλούσε η Φανή και δεν ήθελα να…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι, ναι καλά έκανες. Καλά 
έκανες, εντάξει.  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ : Για αυτό περίμενα. Πολύ σύντομα θα πω.  

Για το θέμα καταρχήν έτσι κάπως κλείνοντας γιατί  
βάζουμε ζητήματα, για το θέμα της βάσης των Γουρνών που 
έβαλε ο συνάδελφος ο Βάγιας η θέση της ΑΜΑΚ είναι πολύ 
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συγκεκριμένη. Έχουμε, όταν είχαμε τη Διοίκηση στο Τεχνικό 
Επιμελητήριο είχαμε καταθέσει και  προτάσεις, είχε βγει 
απόφαση της Διοικούσας ενάντια στο να γίνει όλοι,  στο να 
δοθεί στους ιδιώτες. Δυστυχώς μετά δεν διατήρησε το ΤΕΕ 
αυτή τη θέση. Εμείς την έχουμε αυτή τη θέση, ότ ι πρέπει να 
παραμένει  δημόσιος χώρος. Και φυσικά εννοείται  συμφωνούμε 
και  με τις ανάγκες των σχολείων και με ό,τι άλλες δράσεις εκεί 
προβλέπονται και από το ΣΧΟΟΑΠ και σαφώς είμαστε θετικοί 
στο να κάνουμε και δράση για αυτό το ζήτημα.  

Τώρα με το θέμα των σεισμών όπως είπα και  πριν στην 
εισήγησή μου είναι μία τεράστια πληγή όπου είπα το ΤΕΕ/ΤΑΚ 
δεν έκανε αυτά που έπρεπε. Όμως από εδώ και μετά υπάρχει 
τεράστιο πεδίο επειδή μιλώντας και επειδή συμμετείχα σε όλες 
τις αυτοψίες που γίναν με τους συναδέλφους, οι κυβερνώντες 
και  εν προκειμένω είναι για την αρχή και μόλις έρθουν οι 
κάμερες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουνε τεράστια θέματα, εμείς τα 
βγάλαμε και δελτίο όπου ενημερώσαμε για τα προβλήματα και 
για τα χρήματα και τέλος πάντων κάναμε και προτάσεις. 
Θεωρώ ότι επειδή σωστά έβαλε και  η Φανή ότι υπάρχει και η 
Σητεία που ακόμα δεν έχει  οριοθετηθεί,  με πολλά ζητήματα 
αλλά κι αυτή η κατάσταση εδώ στο Αρκαλοχώρι θα παγιωθεί 
και θα έχουμε πάρα πολλές καθυστερήσεις και ήδη οι 
άνθρωποι είναι εξαντλημένοι θεωρώ ότι σαφώς θα πρέπει να 
πάρουμε σοβαρές πρωτοβουλίες και να βγούμε μπροστά 
λέγοντας πράγματα σε σχέση με το τ ι συμβαίνει με το 
τιμολόγιο, με τις μελέτες που δεν προχωράνε και όλα αυτά τα 
προβλήματα που μπορούμε να το κάνουμε σε μία προσπάθεια 
να βοηθήσουμε την κοινωνία και να πιέσουμε στο όσο γίνεται 
να μπορέσει κάποια στιγμή να μπει μια ομαλή, να γίνει κάτι 
ομαλό εκεί στην περιοχή και οι άνθρωποι να επιστρέψουν 
στην κανονικότητά τους.  

Αυτό, ευχαριστώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

Δεν είχε ζητήσει  κάποιος άλλος συνάδελφος τον λόγο, 
έχει κλείσει ο κατάλογος.  



   σελ ίδα 53           ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ   ΤΟΥ   Τ.Ε.Ε. /Τ .Α .Κ.  

 

Οπότε δευτερομιλία του εισηγητή, ο συνάδελφος, ο 
Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και κλείνουμε. 
Συνάδελφε πέντε λεπτά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :   Ωραία, θα μπορούσα να μιλάω 
ώρες, δεν πειράζει. Ευχαριστώ που με περιορίζεις Πρόεδρε. 

Και επειδή το θέμα το επίμαχο πέρα των όλων θεμάτων 
των οποίων χειριζόμαστε και των οποίων προσπαθούμε μέσα 
από τις,  ξαναλέω μέσα από τ ις Επιτροπές γιατί  θεωρώ ότι 
οιΜόνιμες Επιτροπές είναι ιδιαίτερα σημαντικές χαίρομαι που 
και ο εκπρόσωπος της παράταξης ο κ. Βάγιας αντιλήφθηκε 
την αγωνία του Τεχνικού Επιμελητηρίου αλλά και την καλή 
διάθεση του Τεχνικού Επιμελητηρίου και όλης της Διοικούσας 
στο να μπορέσει να βρει λύσεις, τουλάχιστον αυτό κατάλαβα 
που είπε κατά λέξη.  

Θεωρώ ότι  η κατεύθυνση την οποία έχει το Τεχνικό 
Επιμελητήριο σίγουρα και την εξωστρέφειά του προς την 
κοινωνία θα πρέπει να την αποδεικνύει καθημερινά και με τον 
δημόσιο λόγο του όπου και  αν του ζητηθεί, αλλά και με τις 
ουσιαστικές παρεμβάσεις, τ ις τεκμηριωμένες τις οποίες για 
εμένα προσωπικό στοίχημα θα είναι να είναι όσο το δυνατόν 
να βρίσκεται η χρυσή τομή σε οποιαδήποτε εισήγηση.  

Θα πρέπει να πω ότι μηδενός εξαιρουμένου κανένα 
μέλος της Διοικούσας Επιτροπής, καμία παράταξη θεωρώ ότι 
δεν λειτουργεί μέσα από αυτό το πρίσμα. Το να μπορέσουμε 
να έχουμε αποτελεσματικότητα και για την κοινωνία και για 
τους συναδέλφους μηχανικούς και νομίζω ότι  πολλές φορές αν 
κοιτάξετε τ ις όποιες αποφάσεις έχουνε σταλεί, μάλιστα ήταν 
χαρακτηριστικό το σημερινό «ευχαριστήριο» της Κας 
Κοζυράκη, της συντονίστριας της Αποκεντρωμένης όσον 
αφορά την παρέμβαση την οποία κάναμε για την αναβολή των 
καθαιρέσεων, των κατεδαφίσεων συγγνώμη, των τελεσίδικων 
αποφάσεων στα κτίσματα τα οποία βρίσκονται εντός αιγιαλού 
και  παραλίας σε μία αναβολή την οποία έδωσε ο Υπουργός 
Ανάπτυξης ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, το οποίο προφανώς 
έκρυβε και δεν έκρυβε διάφορα πράγματα. Νομίζω είχαμε το 
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θάρρος να το κάνουμε. Ήταν μία εισήγηση την οποία δεν 
θεωρώ σωστό να λέμε ποιανού είναι η εισήγηση. Καλό είναι 
να το λέμε, δεν έχει σημασία. Για εμένα έχει  σημασία το 
αποτέλεσμα να βγαίνει και θεωρώ ότι όλα τα μέλη της 
Διοικούσας πραγματικά με αγωνία καταθέτουν σε κάθε 
Διοικούσα, τ ις οποίες κάνουμε αρκετά συχνά, πολύ συχνότερα 
από άλλα Τεχνικά Επιμελητήρια με δυο και  τρεις εισηγήσεις 
από κάθε παράταξη και η πλειονότητα αυτών, πέραν από 
μικρές αντιρρήσεις οι οποίες υπάρχουν, βγαίνουν ομόφωνα 
και  έχουν και ιδιαίτερα παρεμβατικό ρόλο και το 
αντιλαμβανόμαστε και από τις αντιδράσεις και των πολιτών 
αλλά και των φορέων που απευθυνόμαστε.  

Αυτό που θέλω να πω για το Αρκαλοχώρι, πραγματικά 
είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει, θα 
πρέπει να βοηθήσει (…), σας είπα κάποια πράγματα στην 
διάρκεια της τοποθέτησής μου. Είμαι σίγουρος ότι θα 
δώσουμε την κατεύθυνση προς τους μηχανικούς, για μένα 
λείπει η πληροφόρηση. Μία πληροφορία ακόμα θα σας δώσω 
ότι έχουν κατατεθεί από τ ις 27 Σεπτεμβρίου που έγινε ο 
μεγάλος σεισμός και  την όποια πληροφόρηση έχει δοθεί και τα 
όποια ΦΕΚ έχουνε βγει για τις,  όπου έχουνε κηρυχθεί,  όποιες 
περιουσίες έχουν κηρυχθεί σεισμόπληκτες. Έχουν μόλις 
κατατεθεί  τριάντα φάκελοι στη Διεύθυνση Αποκατάστασης 
Φυσικών Καταστροφών στη ΓΔΑΕΦΚ εδώ και στη συνέχεια 
έχουνε διαβιβασθεί στη ΓΔΑΕΦΚ και δεν έχει κανένας μα 
κανένας αξιολογηθεί.   

Προφανώς οι ευθύνες είναι κυβερνητικές, υπάρχουν 
ευθύνες κυβερνητικές και εμείς θα πρέπει να τις αναδείξουμε, 
υπάρχουν ευθύνες ως προς τα τιμολόγια τα οποία 
χρησιμοποιούνται  παρά τις όποιες τελευταία έγιναν 
τροποποιήσεις. Υπάρχουν ευθύνες τις οποίες θα πρέπει να τ ις 
αναδείξουμε, υπάρχουν όμως και  πρέπει κι εμείς να 
αναλάβουμε την ευθύνη μας να πληροφορήσουμε και τους 
πολίτες το πώς θα κατευθυνθούν, σε ποιους, πώς θα πάνε 
στους μηχανικούς, πώς θα συνταχθούν οι  φάκελοι  και πώς θα 
διεκδικήσουν τα χρήματα τα οποία έχει υποσχεθεί  που όπως 
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πολύ σωστά είπε η Ειρήνη ότι  ήρθαν, είδαν, μπήκαν στις 
κάμερες και έφυγαν. Νομοθέτησαν αλλά η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, το Τεχνικό Επιμελητήριο, οι μηχανικοί και οι 
πολίτες θα πρέπει να είναι  όλοι μαζί για να μπορέσουμε να 
προχωρήσουμε στο να μη φτάσουμε στο σημείο μετά από δυο 
χρόνια να είμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο και  ο κόσμος να 
βρίσκεται  ακόμα στα κοντέινερ και να ψάχνουμε αν έχουνε 
θέρμανση ή αν δεν έχουνε. Έτσι κλείνοντας με αυτό, ένα 
επίμαχο θέμα το οποίο νομίζω ότι θα το συζητήσουμε τις 
επόμενες μέρες και θα το δούμε. 

Να απαντήσω λίγο στην Ειρήνη στην τοποθέτησή της 
που έκανε, στην πρώτη της τοποθέτηση μάλλον όσον αφορά 
το θέμα το οποίο όντως, της λειτουργίας της Διοικούσας του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου νομίζω ότι ο καθένας μας έχει 
καταθέσει για πολλά χρόνια το πώς αντιλαμβάνεται το Τεχνικό 
Επιμελητήριο. Νομίζω ότι λειτουργούμε όσο το δυνατόν, 
περισσότερα συλλογικά, όχι όσο το δυνατόν, σίγουρα 
λειτουργούμε συλλογικά, σίγουρα όμως οι εξελίξεις τρέχουν κι 
αυτό φάνηκε και στο σεισμό του Αρκαλοχωρίου που έπρεπε 
άμεσα να παρθούν κάποιες πρωτοβουλίες πέρα από τις 
οποίες αντιρρήσεις υπήρχαν ή όχι.   

Εγώ θέλω να σας πω ότι στην επόμενη Αντιπροσωπεία 
σίγουρα θα έχουμε περισσότερα πράγματα να πούμε και 
σίγουρα περισσότερες δράσεις θα κάνουμε.  

Να παρακολουθείτε τα e-mail και να πληροφορείτε τους 
συναδέλφους για τον τρόπο τον οποίο θα κάνουμε,  για τις 
πληροφορίες τις οποίες στέλνουμε.  

Θεωρώ ότι η επόμενη Αντιπροσωπεία θα πρέπει  
Πρόεδρε να προσπαθήσουμε σε κάθε περίπτωση, βλέποντας 
τα υγειονομικά δεδομένα και τ ις όποιες, τα όποια ΦΕΚ έχουνε 
βγει για το πώς γίνονται οι συλλογικές συνεδριάσεις, να 
βρούμε έναν τρόπο την επόμενη Αντιπροσωπεία να την 
κάνουμε δια ζώσης.  

Απλά να σας πω ότι το κτήριο βρίσκεται σε μία σταδιακή 
αποκατάσταση. Έχουν φύγει ένα αρκετά μεγάλο ποσό μέχρι 
τώρα για να αποκατασταθεί η στέγη. Η αίθουσα αυτή τη 
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στιγμή δεν είναι  κατάλληλη ακόμα διότι δεν έχει 
αποκατασταθεί η ψευδοροφή και στη συνέχεια θα μπορέσουμε 
με μία, με κάποιες μικρές δαπάνες ακόμα, θα μπορέσουμε το 
κτήριο να είναι πλέον επισκέψιμο ώστε να μπορέσουμε να 
κάνουμε Θεού θέλοντος και μάλλον πανδημίας θέλοντος να 
μπορούμε να κάνουμε τις επόμενες Αντιπροσωπείες εκεί στον 
χώρο τον οποίο είναι ο ζωτικός χώρος του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου.  

Σας ευχαριστώ από εμένα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, ευχαριστούμε τον 
Πρόεδρο της Διοικούσας.  

Λίγο θα πρέπει να οργανώσουμε τον χρόνο σας κ. 
Ταβερναράκη να είναι κάπως πιο σύντομος. 

Και ως προς αυτό που είπατε έτσι κι αλλιώς η Διοικούσα 
Επιτροπή και το ΤΕΕ έχει το χρήμα, ας προσπαθήσει να βρει 
λοιπόν μία αίθουσα γιατί αναγκαστικά θα πρέπει να 
πληρώσουμε. Είχαμε κάνει κρούσεις, το ξέρετε, έχουμε κάνει 
κρούσεις και στον Δήμο Ηρακλείου και στο ΕΛΜΕΠΑ, αλλά ο 
Δήμος ήθελε κάποια χρήματα. Τώρα που φαντάζομαι ότι 
ανοίγουνε, θα ανοίξουνε λίγο τα πρωτόκολλα είναι ευκαιρία να 
το οργανώσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε όντως όλοι να 
βρεθούμε μαζί από κοντά.  

Λοιπόν, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Πάρα πολύ 
καλή συνεδρίαση, ειλικρινά το λέω. Έστω κι αν δεν ε ίχε πολλά 
θέματα. Να είμαστε καλά και τα λέμε σε ένα διάστημα που 
ελπίζω να είναι το δίμηνο που προβλέπει ο κανονισμός. 
 
 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 

 
 
 
 

 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 
 
 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Πρεβελάκη & Γρεβενών, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: (+30) 2810 342520  
e-Mail: teetak@tee.gr  -  URL: http://www.teetak.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ  « Α »

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Σας καλούμε στην 7η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος,
την 26η Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :
1. Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας

2. Ενημέρωση - Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.

3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.

4. Εκλογή μέλους Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου  

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 2  
Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30’ μέσω τηλεδιάσκεψης και με τα 
ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση είναι `τακτική` 
και για την απαρτία της ισχύουν τα αναφερόμενα στον Κανονισμό της Αντιπροσωπείας 
του Περιφερειακού Τμήματος

Κοινοποίηση:
- Περιφερειάρχη Κρήτης
-  Συντονίστρια Αποκ. Διοίκησης Κρήτης
-   Προεδρείο Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε.

Εσωτερική Διανομή:
-  Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Ν.Ε. Λασιθίου ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Πειθαρχικό  Συμβούλιο ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Εκπρόσωποι Παρατάξεων ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Εκλεγμένη στην Κεντρική «Α» μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Σύλλογοι Μηχανικών
- Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Γραφείο Μηχανικών
- Ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Χρονολογικό αρχείο
- Φάκελος «Α»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Ιωάννης Σχινάς
Αγρονόμος Τοπογράφος  Μηχανικός

Ηράκλειο, 14 / 01 / 2022

Προς:

Μέλη της Αντιπροσωπείας
ΤΕΕ/ΤΑΚ

 ΤΕΕ - ΤΜ ΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ - 108 - 14/01/2022
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ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ gagap@otenet.gr 21-01-2022 11:41:27 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ioannisanagnostou@gmail.com21-01-2022 11:41:27 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ jennyandriop@gmail.com 21-01-2022 11:41:27 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ milathianos@yahoo.com 21-01-2022 11:41:27 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΑΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ jovanni_20@hotmail.com 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΒΑΓΙΑΣ ΒΑΓΙΑΣ vagiasx2@hotmail.com 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ filoktitis@gmail.com 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ p.vardoulakis@deddie.gr 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ mvasilaki1@gmail.com 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ vasileiou.mic@gmail.com 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ evrentzu@otenet.gr 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ galetakis@gmail.com 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΓΕΜΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ s.gemelas@ggde.gr 21-01-2022 11:41:28 Συνδέθηκε 00:00':00"

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ m.golovanis@gspp.gr 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΔΡΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ efdrakaki@gmail.com 24-01-2022 14:42:31 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ gzambetakis@gmail.com 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ kalogerakimaria@gmail.com 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ emkaral@otenet.gr 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ntinoskats@gmail.com 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ joklados@gmail.com 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ evakokk@gmail.com 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ akoumpenakis@gmail.com 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ teetak@tee.gr 21-01-2022 11:41:28 Συνδέθηκε 00:10':52" Από: 18:29:35 - Μέχρι: 18:40:27

ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ babis@koutroulis.gr 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ panoskonstan@gmail.com 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ mlydaki@yahoo.com 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

Συμμετέχοντες Χρήστες στην Τηλεδιάσκεψη



ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ elenamamoulaki@gmail.com 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ maniadisminas@gmail.com 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΜΑΡΑΚΗ ΦΑΝΗ fani_maraki@yahoo.gr 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ marnello@otenet.gr 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ mastorelei@yahoo.gr 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ mav65@yahoo.gr 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ katyen@yahoo.gr 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΜΟΔΑΤΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ modatsos@otenet.gr 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ p.mochianakis@gmail.com 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ kostasbakintas@gmail.com 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ mbeliv14@gmail.com 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ mpikakis@operate.gr 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ bnikoloudakis@gmail.com 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΞΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ maria.xylouri@gmail.com 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ manpan72@yahoo.com 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΡΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ g.rasoulis@gmail.com 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ roukounomaria@gmail.com 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ maximos@senetakis.gr 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ sitim.atm@gmail.com 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ spanakis@ergoprolipsis.gr 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ manstra@gmail.com 21-01-2022 11:41:28 Συνδέθηκε 00:12':24" Από: 18:28:04 - Μέχρι: 18:40:28

ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ shinasgiannis@gmail.com 21-01-2022 11:41:28 Συνδέθηκε 00:14':39" Από: 18:25:48 - Μέχρι: 18:40:27

ΣΩΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ asomaras@gmail.com 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ geo.tavern@gmail.com 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ deyah-pt@otenet.gr 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ e_timotheatou@hotmail.com 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ triamataki25@gmail.com 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ tsekouras.aristotelis@gmail.com21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ kostis@a4-engineers.gr 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ michalischorafas@yahoo.gr 21-01-2022 11:41:28 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"



ID Τηλεδιάσκεψης:
Συμμετέχοντες:
Περιγραφή:
Συντονιστής:
Έναρξη:
Λήξη:

Ονοματεπώνυμο Βασικό email Απεστάλη email Κατάσταση
gfilippis@gmail.com 01-02-2022 14:37:06 Δεν συνδέθηκε

BARTOLOZZI GIULIA giuliabartolozzi@hotmail.com 01-02-2022 14:37:06 Δεν συνδέθηκε
ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ gagap@otenet.gr 01-02-2022 14:37:06 Συνδέθηκε
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ioannisanagnostou@gmail.com 01-02-2022 14:37:06 Δεν συνδέθηκε
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ jennyandriop@gmail.com 01-02-2022 14:37:06 Δεν συνδέθηκε
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ milathianos@yahoo.com 01-02-2022 14:37:06 Συνδέθηκε
ΑΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ jovanni_20@hotmail.com 01-02-2022 14:37:06 Δεν συνδέθηκε
ΒΑΓΙΑΣ ΒΑΓΙΑΣ vagiasx2@hotmail.com 01-02-2022 14:37:06 Συνδέθηκε
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ filoktitis@gmail.com 01-02-2022 14:37:06 Δεν συνδέθηκε
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ p.vardoulakis@deddie.gr 01-02-2022 14:37:06 Δεν συνδέθηκε
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ mvasilaki1@gmail.com 01-02-2022 14:37:06 Συνδέθηκε
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ vasileiou.mic@gmail.com 01-02-2022 14:37:06 Δεν συνδέθηκε
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ evrentzu@otenet.gr 01-02-2022 14:37:06 Συνδέθηκε
ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ galetakis@gmail.com 01-02-2022 14:37:06 Δεν συνδέθηκε
ΓΕΜΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ s.gemelas@ggde.gr 01-02-2022 14:37:06 Συνδέθηκε
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ m.golovanis@gspp.gr 01-02-2022 14:37:06 Συνδέθηκε
ΔΡΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑefdrakaki@gmail.com 01-02-2022 14:37:06 Συνδέθηκε
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ gzambetakis@gmail.com 01-02-2022 14:37:06 Δεν συνδέθηκε
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ kalogerakimaria@gmail.com 01-02-2022 14:37:06 Δεν συνδέθηκε
ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ emkaral@otenet.gr 01-02-2022 14:37:06 Συνδέθηκε
ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣntinoskats@gmail.com 01-02-2022 14:37:06 Δεν συνδέθηκε
ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ joklados@gmail.com 01-02-2022 14:37:06 Συνδέθηκε
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ evakokk@gmail.com 01-02-2022 14:37:06 Συνδέθηκε
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ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ akoumpenakis@gmail.com 01-02-2022 14:37:06 Συνδέθηκε
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ teetak@tee.gr 01-02-2022 14:37:06 Συνδέθηκε
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ babis@koutroulis.gr 01-02-2022 14:37:06 Δεν συνδέθηκε
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣpanoskonstan@gmail.com 01-02-2022 14:37:06 Συνδέθηκε
ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ mlydaki@yahoo.com 01-02-2022 14:37:06 Συνδέθηκε
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ elenamamoulaki@gmail.com 01-02-2022 14:37:06 Συνδέθηκε
ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ maniadisminas@gmail.com 01-02-2022 14:37:06 Συνδέθηκε
ΜΑΡΑΚΗ ΦΑΝΗ fani_maraki@yahoo.gr 01-02-2022 14:37:06 Συνδέθηκε
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ marnello@otenet.gr 01-02-2022 14:37:06 Συνδέθηκε
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ mastorelei@yahoo.gr 01-02-2022 14:37:07 Δεν συνδέθηκε
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ mav65@yahoo.gr 01-02-2022 14:37:07 Συνδέθηκε
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ katyen@yahoo.gr 01-02-2022 14:37:07 Συνδέθηκε
ΜΟΔΑΤΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ modatsos@otenet.gr 01-02-2022 14:37:07 Συνδέθηκε
ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ p.mochianakis@gmail.com 01-02-2022 14:37:07 Συνδέθηκε
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ kostasbakintas@gmail.com 01-02-2022 14:37:07 Συνδέθηκε
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ abaltatzi@yahoo.gr 01-02-2022 14:37:07 Δεν συνδέθηκε
ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ mbeliv14@gmail.com 01-02-2022 14:37:07 Συνδέθηκε
ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ mpikakis@operate.gr 01-02-2022 14:37:07 Συνδέθηκε
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ bnikoloudakis@gmail.com 01-02-2022 14:37:07 Συνδέθηκε
ΞΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ maria.xylouri@gmail.com 01-02-2022 14:37:07 Δεν συνδέθηκε
ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ manpan72@yahoo.com 01-02-2022 14:37:07 Συνδέθηκε
ΡΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ g.rasoulis@gmail.com 01-02-2022 14:37:07 Συνδέθηκε
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ roukounomaria@gmail.com 01-02-2022 14:37:07 Συνδέθηκε
ΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ sitim.atm@gmail.com 01-02-2022 14:37:07 Συνδέθηκε
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ spanakis@ergoprolipsis.gr 01-02-2022 14:37:07 Συνδέθηκε
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ manstra@gmail.com 01-02-2022 14:37:07 Συνδέθηκε
ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ shinasgiannis@gmail.com 01-02-2022 14:37:07 Συνδέθηκε
ΣΩΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ asomaras@gmail.com 01-02-2022 14:37:07 Συνδέθηκε
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ geo.tavern@gmail.com 01-02-2022 14:37:07 Συνδέθηκε
ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ deyah-pt@otenet.gr 01-02-2022 14:37:07 Δεν συνδέθηκε
ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ e_timotheatou@hotmail.com 01-02-2022 14:37:07 Συνδέθηκε
ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ triamataki25@gmail.com 01-02-2022 14:37:07 Συνδέθηκε
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ tsekouras.aristotelis@gmail.com 01-02-2022 14:37:07 Συνδέθηκε
ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ kostis@a4-engineers.gr 01-02-2022 14:37:07 Συνδέθηκε



ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ michalischorafas@yahoo.gr 01-02-2022 14:37:07 Συνδέθηκε

Ονοματεπώνυμο Βασικό email Απεστάλη email Κατάσταση
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ΔΡΑΣΗ Δ.Ε. Γ΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2021 
 

● ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κ. ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕ-
ΤΩΝ 
 
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 Υπουρ-
γού στις αποσαφήνιση της διαδικασίας αντιμετώπισης των δηλώσεων αυθαιρέτων από τις κα-
τά 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 ΜΗ-
ΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΕΛΕΓΧΟ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙ-
ΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 
 
Στις 27 Σεπτεμβρίου το ΤΕΕ/ΤΑΚ άμεσα ανταποκρινόμενο στον καταστροφικό σεισμό του Αρ-
καλοχωρίου που έγινε την ίδια μέρα, εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμ-
μετοχή συναδέλφων μηχανικών μελών του Τμήματος στα κλιμάκια ελέγχου των σεισμόπλη-
κτων κτιρίων υπό την καθοδήγηση των αρμοδίων στελεχών του Υπουργείου Υποδομών. Συμμε-
τείχαν  70 εθελοντές συνάδελφοι στους σχετικούς ελέγχους. 
 
 
●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 Αρ-
καλοχώρι για την επίσκεψη του πρωθυπουργού και είχαν συνομιλίες με αρμόδιους φορείς, 
όπως, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής κ. Χρήστος  Στυλιανίδης, ο Υφυπουργός Με-
ταφορών 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 πλητ-
τόμενος κόσμος και να οργανωθεί η επόμενη μέρα στην περιοχή. Εκτός του προέδρου στη συ-
νάντηση παρευρέθησαν ο αντιπρόεδρος κ.Γιώργος Ταβερναράκης, ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Γιώργος Αγαπάκης και το μέλος της Δ.Ε. κ. Άρης Τσεκούρας. 
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●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 Ξυ-
λούρη, 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 συνέ-
νωση όμορων γηπέδων αλλά και να δοθεί ικανή παράταση του χρόνου εφαρμογής των μετα-
βατικών διατάξεων ως μέτρο ανακούφισης στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. 
 
 
●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 Επιχει-
ρησιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου.  
 
 
●ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟ 
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑ-
ΚΑΙΝΙΖΟΝΤΑΙ 
 
Στις 10 Νοεμβρίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του προέδρου της ΔΕ, στον Υ-
πουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστο Στυλιανίδη, με στόχο την απο-
σαφήνιση της διαδικασίας εκπόνησης μελέτης παθητικής πυροπροστασίας σε υφιστάμενα κτί-
ρια. 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, προ-
κειμένου 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. 
 
 
●ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙ-
ΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ 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 ειση-
γήσεις ήταν αναλυτικές και βοήθησαν πολύ τους άνω των εκατό μηχανικούς που παρακολού-
θησαν, ενώ πλήθος αποριών λύθηκαν στο τέλος της εσπερίδας.  
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●ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κ. ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΟΥΜΕΝΟ 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 Υ-
πουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με τον αποκλεισμό των συνα-
δέλφων 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. 
 

 

 

●ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ – ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 
 
Στις 19 Νοεμβρίου  πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετικά επιτυχημένη διαδικτυακή εκδήλωση με 
θέμα "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΤΑ-
ΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ" με εισηγητές την κ. Αλεξάνδρα Ματάλα, Προϊσταμένη Δ/νσης πλη-
ροφοριακών συστημάτων & εφαρμογών ΤΕΕ, την κ. Κλεοπάτρα Δήμα, Προϊσταμένη τράπεζας 
πληροφοριών ΤΕΕ, τον κ. Μιχάλη Παπαμιχαήλ, μέλος της ομάδας Helpdesk του ΤΕΕ για τα αυ-
θαίρετα 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. 
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●ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΔΕ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ-
ΚΗΣ 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 τονίζοντας την ευρύτη-
τα του πεδίου συνέργειας, επί του οποίου ακολούθησε ευρεία συζήτηση. Ο Πρόεδρος του Συν-
δέσμου κ. Λευτέρης Αντωνακάκης  ευχαρίστησε για την πρωτοβουλία και επιβεβαίωσε την επι-
θυμία του Συνδέσμου για μια τέτοια συνεργασία. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Αντιπρόε-
δρος 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 ΔΡΑ-
ΣΕΩΝ 
 
Στις 30 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αρκαλοχωρίου συνάντηση της ΔΕ με εκ-
προσώπους του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδος και του εκπροσώπου της Περιφέρει-
ας 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 Α-
ντιπρόεδρος Γιώργος Ταβερναράκης και το μέλος της ΔΕ κ. Άρης Τσεκούρας.   
 
 
 
●ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑ-
ΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΠΟΘΑ Β’ 
 
Στις 30 Νοεμβρίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της ΔΕ, στους Δη-
μάρχους 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 κατασκεύ-
ασαν 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 πό-
λεων και οικισμών περιοχών ακινήτων. 
 
 
●ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟΥ 
 
Τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου, στα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής 
Ηρακλείου (ΣΕΒΠΗ), στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-
δας/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης ( TEE/ΤΑΚ) και ο ΣΕΒΠΗ, λαμβάνοντας υπόψη τους αντίστοιχους 
σκοπούς και στόχους των δύο φορέων, συμφώνησαν σε μεταξύ τους συνεργασία, υπογράφο-
ντας 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 ανταγωνιστικό-
τητας προϊόντων και υπηρεσιών, την καινοτόμο εξωστρεφή  επιχειρηματικότητα των μελών 
των δύο φορέων, καθώς και την ασφαλή και επωφελή προσαρμογή στο νέο οικονομικό περι-
βάλλον. 
Κύρια Στόχευση του Συμφώνου αποτελεί η ανάπτυξη της ψηφιακής εξυγίανσης, της κυκλικής 
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, η μεταποιητική καινοτομία και η έξυπνη διαχείριση ε-
μπορευμάτων. 
Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπεγράφη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ-
ΠΗ,  κ Ελευθέριο Αντωνακάκη και τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ, κ. Μι-
χαήλ Χωραφά,  παρουσία των μελών του ΔΣ ΣΕΒΠΗ, κ. Ελευθέριου Νιταδώρου (Αντιπροέδρου 
), κ. Σάββα Καθέρη ( Γενικού Γραμματέα),  κ. Τζίνας Τσαντρίζου (Υπεύθυνη Εξωστρέφειας και 



6 
 

των Αριστοτέλη  Τσεκούρα (Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΑΚ) και Νικολάου Βασιλάκη (Ε-
πιμελητή της μόνιμης Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΑΚ 
 
●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 γνω-
μοδότηση 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 πε-
ριφερειακών 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. 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 δι-
αδικασίας από το ΤΕΕ του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» που αφορά τις επιχειρήσεις και α-
ναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2022. 
 
 
●ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ EUROPE -  DIRECT 
 
Στις 20 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν τα διαδικτυακά εγκαίνια του Europe Direct της Περι-
φέρειας Κρήτης   με συμμετέχοντες τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Σχoινά 
Μαργαρίτη , τον αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών κ. Βαρβιτσιώτη Μιλτιάδη, τον Περιφε-
ρειάρχη 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 ουσιαστι-
κή συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης για την ανάκαμψη της χώρας μετά την δεκαετή οικονομι-
κή 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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●ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΙ-
ΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ – ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 
 

Στις 20 Δεκεμβρίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου  της ΔΕ κ. Γεώρ-
γιου Ταβερναράκη, στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνη  Γεωργιάδη σχετικά  με  
το  ύψος  των  επενδυτικών   σχεδίων   που ελέγχονται στις κατά τόπους Περιφέρειες. Είναι 
σκόπιμο να παραμείνει στις Διευθύνσεις των Περιφερειών της  Χώρας  η  διαχείριση  για  επεν-
δυτικά  σχέδια ύψους προϋπολογισμού μέχρι 3 εκ. ευρώ ως ίσχυε μέχρι σήμερα, καθώς  η αξι-
ολόγηση  από  τη  ΓΔΙΕ  του  Υπ.  Ανάπτυξης  σε  κεντρικό  επίπεδο  θα προκαλέσει  μεγάλο  
φόρτο  και  καθυστερήσεις,   πιθανότατα   μεγαλύτερες   και από  τις  σημερινές.  Το  όριο  του  
1  εκατ.  ευρώ  πιστεύουμε  ότι  είναι   πολύ χαμηλό, ειδικά λαμβάνοντας υπ’ όψιν  ότι υπάρ-
χουν  Περιφέρειες  ,  όπως  η Περιφέρεια Κρήτης που έχει στελέχη με μεγάλη εμπειρία στο α-
ντικείμενο. Παράλληλα προτείνουμε να οριστούν οι Περιφέρειες φορείς υποδοχής και στα υ-
πόλοιπα καθεστώτα όπως «Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων»,    
«Πράσινη     μετάβαση  - Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων», «Νέο Επιχειρείν», 
«Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (ΔΑΜ)», «Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία», «Επιχειρη-
ματική εξωστρέφεια και Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας». Κατανοούμε ότι σε άλλες Περιφέρειες 
δεν υπάρχει η δυνατότητα να επιβαρύνονται με τον έλεγχο τόσων προτάσεων , λόγω του ελά-
χιστου καταρτισμένου  προσωπικού.  Όμως  υπάρχουν σίγουρα Περιφέρειες  που έχουν τη δυ-
νατότητα να ανταπεξέλθουν με επάρκεια και μια τέτοια τροποποίηση θα ευνοούσε από κάθε 
άποψη την επιζητούμενη περιφερειακή ανάπτυξη. Πιστεύοντας ακράδαντα για το δίκαιο και το 
επωφελές του αιτήματός μας αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες. 

     
 1 

 2 

●ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙ-3 

ΚΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΛΙΔΙΟ ΟΙΚΗΜΑ 4 

 5 

Στις 21 Δεκεμβρίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου  της ΔΕ κ. Γεώρ-6 

γιου Ταβερναράκη, στον Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Βασίλη Λαμπρινό ζητώντας διευκρινήσεις  σχε-7 

τικά  με κάποιες εργασίες που εκτελούνται και αφορούν το Τριανταλίδιο Οίκημα ιδιοκτησίας 8 

Δήμου Ρεθύμνης και οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την κατάληψη κατά το ήμισυ των  Οδών 9 

Μιλάτου  και Αγίου Τίτου καθώς προκύπτει θέμα πολιτικής προστασίας για την απρόσκοπτη 10 

διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης (Πυροσβεστικό , Ασθενοφόρο κτλ.).  11 

 12 

 13 

●ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΉ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΩ-14 

ΤΟΚΟΛΛΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 15 

 16 

Στις 21 Δεκεμβρίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου  της ΔΕ κ. Γεώρ-17 

γιου Ταβερναράκη, στον Υπουργό Οικονομικών  κ. Χρήστο  Σταϊκούρα εκφράζοντας την δυσα-18 

ρέσκεια του σχετικά με την παράταση στην υλοποίηση των πρωτοκόλλων κατεδάφισης, χωρίς 19 

σχετικώς επαρκή αιτιολόγηση σε ευαίσθητα οικοσυστήματα. Με το άρθρο 111 του ν.  20 

 21 
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 22 

4850/21 ψηφίστηκε η  αναστολή  εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής απο-23 

βολής για έργα που υφίστανται πριν τις 9.3.2021, κάθε είδους, που έχουν κατασκευαστεί στον 24 

αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια  ζώνη,  το υδάτινο  στοιχείο,  τον πυθμένα  και το 25 

υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού. 26 

Και όλα αυτά, ενώ στην Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχουν ενεργές εργολαβίες 27 

με εξασφαλισμένα χρήματα από το πράσινο ταμείο για κατεδαφίσεις που έχουν τελεσίδικες 28 

αποφάσεις. Φυσικά υπάρχει ο κίνδυνος οι εργολάβοι οι οποίοι ανέλαβαν τις σχετικές εργασίες, 29 

να ξεκινήσουν  μια δικαστική διεκδίκηση των νόμιμών αμοιβών, χωρίς να έχει υλοποιηθεί το 30 

έργο κατεδάφισης. 31 

Η αναστολή ισχύει έως τις  31.3.2022  με  την  επερχόμενη  τουριστική  περίοδο η οποία το 32 

2022 αναμένεται να ξεκινήσει νωρίτερα, βάση δεδομένων από  τον τουριστικό κόσμο ,να δίνει 33 

εκ νέου αναβολή. 34 

 35 

 36 

 37 

●ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  38 

 39 

Στις 24 Ιανουαρίου 2022  στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου  της ΔΕ κ. 40 

Γεώργιου Ταβερναράκη, στον Δήμο Ηρακλείου και   συγκεκριμένα στην Διευθύντρια Προγραμ-41 

ματισμου , Οργάνωσης και Πληροφορικής, Συντονίστρια κ. Δρόσου Ρένια υποστήριξης της υ-42 

ποψηφιότητας του Δήμου Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης στην Πρόσκληση για την εκδή-43 

λωση ενδιαφέροντος της Αποστολής της ΕΕ για την τοπική αυτοδιοίκηση με τίτλο MISSION 44 

¨100 έξυπνες και κλιματικά ουδέτερες πόλεις ως το 2030. 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 50 

 51 

Στις 28 Ιανουαρίου 2022   πραγματοποιήθηκε συνάντηση  του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύ-52 

ρου Αρναουτάκη με τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήμα 53 

Ανατολικής Κρήτης   στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης. Ο Πρόεδρος  της Δ.Ε. έθεσε σαν θέ-54 

μα στον  Περιφερειάρχη  την προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης , Δήμου 55 

Σητείας και ΤΕΕ/ΤΑΚ για τον προσεισμικό έλεγχο των σχολικών κτιρίων όλων των βαθμίδων στη 56 

Σητεία. Θέμα συζήτησης επίσης ήταν οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ  για τον ΒΟΑΚ και το κομμάτι Πα-57 

χιά Άμμος  - Σητεία καθώς επίσης και  η επικείμενη συνεργασία του Τεχνικού Επιμελητηρίου 58 

Τμήμα Ανατολικής  Κρήτης με το γραφείο Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης και το Ευρω-59 

παικό Ταμείο Ανάκαμψης. 60 

Τέλος ο Πρόεδρος της ΔΕ πρότεινε την δημιουργία – λειτουργία Παρατηρητηρίου Οδικής Α-61 

σφάλειας στην Κρήτη με την συνδρομή του ΤΕΕ/ΤΑΚ , της Τροχαίας καθώς και  της Περιφέρειας 62 

Κρήτης. 63 

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης ευχήθηκε καλή επιτυ-64 

χία στο έργο του νέου Προέδρου  της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ εκφράζοντας την ευχαρίστησή του στην 65 

άριστη συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης  και Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήματος Ανατο-66 

λικής Κρήτης το οποίο αποτελεί τον θεσμικό σύμβουλο σε αναπτυξιακά θέματα.67 

68 
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Τοποθέτηση ΑΜΑΚ στην 7η τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ στις  

26 Ιανουαρίου 2022 (η συνεδρίαση έγινε στις 02 Φεβρουαρίου 2022) 

Η τελευταία τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας έγινε στις 22 Σεπτεμβρίου 2021.  Στις 

27 Σεπτεμβρίου 2021, στις 9:17 π.μ. έλαβε χώρα σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της 

κλίμακας Ρίχτερ,  με επίκεντρο κοντά στο Αρκαλοχώρι, του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, 

στην Κρήτη. Ο σεισμός προκάλεσε σημαντικές υλικές καταστροφές στο Αρκαλοχώρι και τα 

γύρω χωριά. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, όταν κατέρρευσε ο ναός του Προφήτη 

Ηλία. Ο σεισμός ήταν τμήμα σεισμικής ακολουθίας η οποία είχε ξεκινήσει στην περιοχή 

τέσσερις μήνες πριν και συνεχίζεται έως και σήμερα, πλήττοντας ευρύτερες περιοχές στους 

νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου. Μέσα σε μια στιγμή άλλαξε δραματικά η 

πραγματικότητα για τους κατοίκους μια πολύ μεγάλης γεωγραφικής περιοχής, 

προκλήθηκε διάρρηξη του κοινωνικού ιστού και ξέσπασμα μιας ανθρωπιστικής κρίσης.  

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ μπροστά σε ένα τέτοιο σημαντικό γεγονός πως ανταποκρίνεται;  

Σε επίπεδο ΔΕ:  

Δεν συγκαλείται έκτακτη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα αυτό των σεισμικών δονήσεων, 

των επιπτώσεών τους και τους τρόπους συμβολής του ΤΕΕ/ΤΑΚ στην επίλυση των 

τεράστιων προβλημάτων που προκλήθηκαν.    

Παράλληλα, η παρουσία στα ΜΜΕ είναι πολύ υποτονική και καθόλου ουσιαστική, παρά τον 

πολύ σημαντικό ρόλο των μηχανικών σε μια τέτοια θεομηνία. Δεν βγαίνει μπροστά με 

προτάσεις, θέσεις , έτσι ώστε να βοηθήσει την κοινωνία.  

Επιπροσθέτως δεν ενημερώνει άμεσα και τους συναδέλφους μηχανικούς έτσι ώστε να είναι 

έτοιμοι να ανταπεξέλθουν στις νέες καταστάσεις που δημιουργήθηκαν (ετοιμασία 

φακέλου, αποζημιώσεις, εγκρίσεις κ.α.). 

Ως ΑΜΑΚ , προσπαθήσαμε, επικοινωνώντας με τον πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΑΚ να παρέμβουμε 

προς τις παραπάνω κατευθύνσεις. Δεν εισακουστήκαμε. Αναμέναμε όμως να τεθεί ως θέμα 

στην πρώτη τακτική συνεδρίαση της ΔΕ που συγκαλείται μετά τους σεισμούς. 

Διαψευσθήκαμε.  

Για το λόγο αυτό καταθέσαμε γραπτή τοποθέτηση ΑΜΑΚ στην τακτική συνεδρίαση της 

Διοικούσας Επιτροπής στις 04 Νοεμβρίου 2021 με θέμα  «ΤΕΕ/ΤΑΚ και σεισμοί στην 

Ανατολική Κρήτη». 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2507-amak-tee-tak-kai-seismoi-stin-anatoliki-kriti


https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2507-amak-tee-tak-kai-seismoi-stin-anatoliki-kriti 

Την τοποθέτησή μας την καταθέτουμε και στη σημερινή συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας 

για να συμπεριληφθεί στα πρακτικά. 

Σε επίπεδο Αντιπροσωπείας:  

Παρά το τόσο σημαντικό γεγονός δεν συγκλήθηκε έκτακτη συνεδρίαση της 

Αντιπροσωπείας με μοναδικό θέμα αυτό των σεισμών και κατ’ επέκταση δεν 

ενημερώθηκαν τα μέλη της ΄΄Α’’ και δεν πάρθηκαν πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της 

ενημέρωσή τους. 

Η επόμενη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας ήταν η ειδική συνεδρίαση στις 15 Δεκεμβρίου 

2021. Στη συνεδρίαση αυτή ολοκληρώθηκε η συμφωνία μεταξύ των παρατάξεων ΔΚΜ και 

#opentee. Για τη συμφωνία αυτή είχαμε καταθέσει Δελτίο Τύπου ΑΜΑΚ , μετά τη 

συγκρότηση των οργάνων. 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2135-anakoinosi-amak-gia-ti-sygkrotisi-ton-organon-sto-tee-tak 

Αναφέρουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα: 

«Επισφραγίστηκε τη Δευτέρα το βράδυ με την εκλογή των οργάνων του ΤΕΕ/ΤΑΚ η συμφωνία που 

γνωρίζαμε ότι έχει γίνει μεταξύ ΔΚΜ και #opentee (πρώην ΑΠΡΟΣΥΜΗ, πρώην ΠΑΣΚ) με το 

μοίρασμα των θέσεων σε Διοικούσα Επιτροπή και Αντιπροσωπεία ΤΕΕ/ΤΑΚ. 

Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε και επίσημα ο "αποκλεισμός" της παράταξης των Αυτόνομων 

Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης (ΑΜΑΚ) από τη διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΑΚ. 

Η  "ανηθικότητα " της συγκεκριμένης "συναλλαγής" δεν έγκειται μόνο στο γεγονός ότι μένει έξω από 

τη διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΑΚ η 1η σε ψήφους παράταξη   με ποσοστό 40,82%  και με διαφορά από τη 

δεύτερη σχεδόν 12 μονάδες, αλλά και στο ότι οι παρατάξεις #openTEE και ΔΚΜ απέρριψαν όλες τις 

προτάσεις που κατέθεσε η ΑΜΑΚ χωρίς να κάνουν καμία αντιπρόταση, αλλά, κινούμενες 

παρασκηνιακά μοίρασαν τις θέσεις της διοίκησης μεταξύ τους! » 

Με τη νέα διοίκηση δεν ξεκινήσαμε καλά. Χωρίς να συνεδριάσουμε ούτε μια φορά μας 

κοινοποιήθηκαν συναντήσεις με πολιτικούς και πολιτειακούς φορείς. Στη δεύτερη 

συνεδρίαση της ΔΕ πολλά θέματα της Η/Δ δεν είχαν εισηγήσεις και τέλος 

συμπεριλήφθηκε θέμα στην Η/Δ από την επιτροπή για τους σεισμούς χωρίς καμιά 

συνεννόηση με την επικεφαλή της ομάδας αλλά και με τα υπόλοιπα μέλη της.  

 

Newsletter Δεκεμβρίου 2021 

ΑΜΑΚ:Η αύξηση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας φέρνει ενεργειακή φτώχεια. 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2545-amak-i-ayksisi-tis-timis-tis-ilektrikis-energeias-fernei-

energeiaki-ftoxeia-dimosieytike-sto-newsletter-tou-tee-tak-dekemvrio-2021 

 

Τα θέματα που θέσαμε στη Δ.Ε. ως ΑΜΑΚ :  

Ο επιχειρούμενος αποχαρακτηρισμός της νήσου Κολοκύθας από Α’ αρχαιολογική ζώνη 

και οι επιπτώσεις του στο νησί και στην ευρύτερη περιοχή. 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2135-anakoinosi-amak-gia-ti-sygkrotisi-ton-organon-sto-tee-tak
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2545-amak-i-ayksisi-tis-timis-tis-ilektrikis-energeias-fernei-energeiaki-ftoxeia-dimosieytike-sto-newsletter-tou-tee-tak-dekemvrio-2021
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2506-thema-amak-sti-de-o-epixeiroymenos-apoxaraktirismos-tis-nisou-kolokythas-apo-a-arxaiologiki-zoni-kai-oi-epiptoseis-tou-sto-nisi-kai-stin-evryteri-perioxi


https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2506-thema-amak-sti-de-o-epixeiroymenos-apoxaraktirismos-tis-

nisou-kolokythas-apo-a-arxaiologiki-zoni-kai-oi-epiptoseis-tou-sto-nisi-kai-stin-evryteri-perioxi 

Άρθρο 111 του ν. 4850/21: αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης σε 

ευαίσθητα οικοσυστήματα. 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2519-eisigisi-amak-sti-d-e-arthro-111-tou-n-4850-21-anastoli-

ektelesis-protokollon-katedafisis-se-evaisthita-oikosystimata 

ΤΕΕ/ΤΑΚ και σεισμοί στην Ανατολική Κρήτη 

 https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2520-eisigisi-amak-sti-d-e-tee-tak-kai-seismoi-stin-anatoliki-kriti 

Το Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ» ή «Η κοροϊδία της ΔΕΗ και του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας για τους δικαιούχους Κοινωνικού Τιμολογίου.» 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2553-eisigisi-amak-sti-de-to-koinoniko-timologio-tis-dei 

Η εισήγηση αυτή καταψηφίστηκε από τις παρατάξεις ΔΚΜ και #opentee με την αιτιολογία 

ότι αυτά τα θέματα δεν αφορούν το ΤΕΕ/ΤΑΚ. 

Τέλος , θέσαμε εκτός ημερησίας το θέμα της κυκλοφοριακής μελέτης της Παλιάς Πόλης 

του Ηρακλείου , ζητώντας αναβολή στην έγκρισή της προκειμένου να εκφράσουμε 

άποψη ως ΤΕΕ/ΤΑΚ. 

Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου: 

Δυστυχώς η Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου λειτουργεί πλημμελώς, με ευθύνη των παρατάξεων 

ΔΚΜ και #opentee που έχουν την διοίκηση.  Η πρώτη συνεδρίαση μετά τη συγκρότηση της η 

Νομαρχιακής (2η κατά σειρά) πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση της ΑΜΑΚ με 2 θέματα τα 

οποία παρά την απόφαση δεν έφτασαν ποτέ ΔΕ, ούτε στην Αντιπροσωπεία. Σε σύνολο 4 

συνεδριάσεων τα 5 από τα 7 θέματα τέθηκαν από την ΑΜΑΚ. Ακόμα και σε αίτημα της ΥΔΟΜ 

Λασιθίου που αφορούσε την επίλυση του θέματος της δόμησης στην εκτός σχεδίου στην περιοχή 

λόγω ΣΧΟΟΑΠ, θέμα πολύ σοβαρό για όλους αλλά και ιδιαίτερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, 

δεν πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση. 

 

Προηγούμενη Αντιπροσωπεία 

Δείτε την τοποθέτησή μας επί των πεπραγμένων της ΔΕ. 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2483-topothetisi-amak-stin-6i-taktiki-synedriasi-tis-antiprosopeias-

tee-tak-stis-22-septemvriou-2021 

 
Κεντρική Αντιπροσωπεία 

Συμμετείχαμε στην τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. με τα τρία 

εκλεγμένα μας μέλη.  

 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2519-eisigisi-amak-sti-d-e-arthro-111-tou-n-4850-21-anastoli-ektelesis-protokollon-katedafisis-se-evaisthita-oikosystimata
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2520-eisigisi-amak-sti-d-e-tee-tak-kai-seismoi-stin-anatoliki-kriti
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2553-eisigisi-amak-sti-de-to-koinoniko-timologio-tis-dei
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2483-topothetisi-amak-stin-6i-taktiki-synedriasi-tis-antiprosopeias-tee-tak-stis-22-septemvriou-2021


Εκδώσαμε τα παρακάτω Δελτία Τύπου: 

ΔΤ ΑΜΑΚ: Θα ενισχύσουμε στατικά ότι αναβαθμίζουμε ενεργειακά; 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2481-dt-amak-tha-enisxysoume-statika-oti-anavathmizoume-

energeiaka 

ΔΤ ΑΜΑΚ: Φονικός σεισμός στην Κρήτη. Ταρακουνήθηκαν οι υπεύθυνοι για την επόμενη 

μέρα; 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2518-dt-amak-fonikos-seismos-stin-kriti-tarakounithikan-oi-

ypeythynoi-gia-tin-epomeni-mera 

ΑΜΑΚ: ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Δεν ξεχνάμε. Αγωνιζόμαστε για τη Δημοκρατία, για ΨΩΜΙ, 

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2509-amak-edo-polytexneio-den-ksexname-agonizomaste-gia-ti-

dimokratia-gia-psomi-paideia-eleftheria 

ΔΤ ΑΜΑΚ: Είναι κακό μεσ’ στην άμμο να χτίζεις παλάτια; ..Ποιός θα τα χαλάσει; 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2508-dt-amak-einai-kako-mes-stin-ammo-na-xtizeis-palatia-poios-

tha-ta-xalasei 

ΔΤ ΑΜΑΚ: Ενεργειακή κρίση: ανάπτυξη για τις αγορές, κρίση για την κοινωνία! 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2528-dt-amak-energeiaki-krisi-anaptyksi-gia-tis-agores-krisi-gia-tin-

koinonia 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2481-dt-amak-tha-enisxysoume-statika-oti-anavathmizoume-energeiaka
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2518-dt-amak-fonikos-seismos-stin-kriti-tarakounithikan-oi-ypeythynoi-gia-tin-epomeni-mera
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2509-amak-edo-polytexneio-den-ksexname-agonizomaste-gia-ti-dimokratia-gia-psomi-paideia-eleftheria
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2508-dt-amak-einai-kako-mes-stin-ammo-na-xtizeis-palatia-poios-tha-ta-xalasei
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2528-dt-amak-energeiaki-krisi-anaptyksi-gia-tis-agores-krisi-gia-tin-koinonia


 ΔΚΜ-ΤΑΚ      

       ΠΡΟΣ 

       1.ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΛΗΤΗΡΙΟ  

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  

2. ΠΡΟΕΔΡΟ της Α  

 

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ  ΤΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ του  ΤΕΕ-ΤΑΚ   

Η παράταξη της ΔΚΜ του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης  για τις εκλογές που θα 

διεξαχθούν κατά την Ειδική  Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας την Τετάρτη 

02/02/2022, για την ανακήρυξη της Νομαρχιακής επιτροπής Λασιθίου του ΤΕΕ-ΤΑΚ 

του Τμήματος  θέτει την  κάτωθι  υποψηφιότητα: 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ  ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ του  ΤΕΕ-ΤΑΚ  τον συνάδελφο Μάρκο Μοδάτσο 

με Α.Μ. ΤΕΕ 85993 

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ 

Παναγιώτης Κωνσταντακόπουλος 

Μιχαήλ Γολοβάνης 

Χαρά Τριαματάκη 

Γιώργος Αγαπάκης 

Μαρία Λυδάκη 

Έλενα Τιμοθεάτου 

Γιώργος Γαλετάκης 

Γιάννης Ρασούλης 

Νίκος Ανδρουλάκης 

Μάρκος Μοδάτσος 

Ντίνος Κατσιδονιωτάκης 

Γιάννης Ατσαλής 

Αντώνης Κουμπενάκης 

Φραντζεσκα- Ειρηνη  Δρακακη 

Μιχαήλ Χωραφάς 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΚΜ 

Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 



 







 

 

Τοποθέτηση ΑΜΑΚ στην τακτική συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής στις 04 

Νοεμβρίου 2021  

ΤΕΕ/ΤΑΚ και σεισμοί στην Ανατολική Κρήτη. 

(κατατέθηκε στην 7η τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ στις  26 Ιανουαρίου 2022 

(πραγματοποιήθηκε στις 02 Φεβρουαρίου), για ενημέρωση και για να συμπεριληφθεί στα 

πρακτικά) 

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2021, στις 9:17 π.μ. συνέβη σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών με 

επίκεντρο κοντά στο Αρκαλοχώρι, του δήμου Μινώα Πεδιάδος, στην Κρήτη. Ο σεισμός 

προκάλεσε υλικές καταστροφές στο Αρκαλοχώρι και τα γύρω χωριά. Ένας άνθρωπος έχασε 

τη ζωή του όταν κατέρρευσε ο ναός του Προφήτη Ηλία. Ο σεισμός ήταν τμήμα σεισμικής 

ακολουθίας η οποία άρχισε στην περιοχή τέσσερις μήνες πριν από αυτόν τον σεισμό.  

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ μπροστά σε ένα τέτοιο σημαντικό γεγονός πως ανταποκρίνεται; 

Καλεί τους μηχανικούς της Ανατολικής Κρήτης να συμμετέχουν στις αυτοψίες . Σωστή και 

επιβεβλημένη κίνηση.  

Στη συνέχεια όμως και παρά τις επισημάνσεις και παραινέσεις μας προκειμένου : 

1. Να αναλάβει ενεργό ρόλο η ΔΕ ώστε να υπάρχει καθημερινή παρουσία τουλάχιστον ενός 

μέλους της ΔΕ στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου.  

2. Να γίνει άμεσα μια διαδικτυακή συνάντηση  - συζήτηση με τους συναδέλφους μας 

προκειμένου να ενημερωθούν για τις αυτοψίες, τον τρόπο διενέργειας, τις ευθύνες κ.α. 

3. Να υπάρξει συνεννόηση και ευελιξία σε σχέση με το χρόνο διενέργειας των  αυτοψιών 

(και όχι από το πρωί έως τις 16,00 ) ,   έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν περισσότεροι 

συνάδελφοι και 

4. Να ενημερώνεται και να αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή για τη διαχείριση του 

θέματος, με άμεση παρουσία, παρεμβάσεις και προτάσεις.  

Δεν έγινε τίποτα από τα παραπάνω, όλες οι αποφάσεις λήφθηκαν και συνεχίζουν να 

λαμβάνονται από τον πρόεδρο χωρίς ενημέρωση της Δ.Ε., (ακόμα και για το διαδικτυακό 

σεμινάριο που διοργανώνεται, τα μέλη της ΔΕ το έμαθαν από την πρόσκληση),  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9
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ενώ θα έπρεπε να έχει συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα αυτό των 

σεισμικών δονήσεων, των επιπτώσεών τους και τους τρόπους συμβολής του ΤΕΕ/ΤΑΚ 

στην επίλυση των τεράστιων προβλημάτων που προκλήθηκαν.    

Παράλληλα, η παρουσία του ΤΕΕ/ΤΑΚ στα ΜΜΕ είναι πολύ υποτονική και καθόλου 

ουσιαστική, παρά τον πολύ σημαντικό ρόλο των μηχανικών σε μια τέτοια θεομηνία. Δεν 

βγήκε μπροστά με προτάσεις, θέσεις , έτσι ώστε να βοηθήσει την κοινωνία.  

Επιπροσθέτως δεν ενημέρωσε άμεσα και τους συναδέλφους μηχανικούς έτσι ώστε να είναι 

έτοιμοι να ανταπεξέλθουν στις νέες καταστάσεις που δημιουργήθηκαν (ετοιμασία 

φακέλου, αποζημιώσεις, εγκρίσεις κ.α.). 

Ως ΑΜΑΚ , προσπαθήσαμε, επικοινωνώντας με τον πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΑΚ να παρέμβουμε 

προς τις παραπάνω κατευθύνσεις. Δεν εισακουστήκαμε. Αναμέναμε όμως να τεθεί ως θέμα 

στην πρώτη τακτική συνεδρίαση της ΔΕ που συγκαλείται μετά τους σεισμούς. 

Διαψευσθήκαμε.  

Για το λόγο αυτό καταθέτουμε τις θέσεις μας σήμερα , με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους 

συναδέλφους μας αλλά και την κοινωνία και καλούμε το ΤΕΕ/ΤΑΚ να θέσει τους σεισμούς 

και τις επιπτώσεις τους στο επίκεντρο της δράσης του, να συζητηθεί το θέμα σε όλα τα 

θεσμικά όργανα του ΤΕΕ/ΤΑΚ  στη Δ.Ε., την Αντιπροσωπεία και τις Μόνιμες Επιτροπές, έτσι 

ώστε:  

1. Να είναι κοντά στους συναδέλφους μηχανικούς με συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση 

προκειμένου νε ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην άσκηση του έργου 

τους και  

2. Να  συμβάλει με όποιο τρόπο αποφασιστεί μετά από κοινές συσκέψεις με τους 

κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς στις πληγείσες περιοχές  

α. Στην άμεση αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων.  

β. Στο σχεδιασμό της επόμενης μέρας.  
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