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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 7 

Την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ΔΕ του Τεχνικού 8 
Επιμελητηρίου Τμήματος Ανατολικής Κρήτης με τον Υφυπουργό Αθλητισμού και Βουλευτή 9 
Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.   10 

Η συζήτηση ξεκίνησε με την αναφορά του Προέδρου της ΔΕ κ. Γιώργου Ταβερναράκη στον 11 
σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου που έπληξε τον Δήμο Μίνωα Πεδιάδας και στην επιτακτική 12 
ανάγκη της υπογραφής της ανάδειξης 13 
του Αναδόχου  που αφορά το Ειδικό 14 
Χωρικό Σχέδιο του Δήμου η οποία θα 15 
συμβάλλει στην οικιστική και 16 
οικονομική ανάπτυξη του. Ο κ. 17 
Λευτέρης Αυγενάκης,  ανέφερε ότι 18 
είναι σε καθημερινή επικοινωνία με 19 
το αρμόδιο Υπουργείο και ότι εντός 20 
των ημερών πρόκειται να αναδειχθεί 21 
ο ανάδοχος.  22 

Στην συνέχεια συζήτησαν για την 23 
χρηματοδότηση του ΒΟΑΚ και ότι 24 
πρέπει να ενταχθεί στην μελέτη το τμήμα Αγ. Νικόλαος – Σητεία καθώς και στην γενικότερη 25 
βελτίωση του οδικού δικτύου λόγω της επικείμενης κατασκευής του Αεροδρομίου Καστελίου.  26 

Τέλος αναφέρθηκαν στο πολύ σοβαρό πρόβλημα της πολυνομίας και στις δυσκολίες που 27 
προκύπτουν τόσο για τους πολίτες όσο και για τους μηχανικούς, στην υποστελέχωση των 28 
υπηρεσιών των Δήμων και των ΟΤΑ , στο νομοσχέδιο που αφορά την εκτός σχεδίου δόμηση 29 
και στην βελτίωση του, στην ενεργειακή κρίση με τις συνέπειες της  όπως είναι η αλματώδης 30 
αύξηση των οικοδομικών υλικών και στον προβληματισμό της αξιόποιησης του Αεροδρομίου 31 
Νίκος Καζαντζάκης όχι από το ΤΑΙΠΕΔ αλλά σε κάθε περίπτωση στα πλαίσια της αίτησης – 32 
πρότασης για την σύνταξη του Ειδικού Χωρικού Πολεοδομικού  Σχεδίου που έχει κατατεθεί 33 
από τον Δήμο Ηρακλείου.   34 

Η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ ευχαρίστησε τον κ. Λευτέρη Αυγενάκη για την συζήτηση που είχαν και του 35 
εξέθεσαν τα προβλήματα που αφορούν τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο και 36 
εκείνος με την σειρά του δεσμεύτηκε για προώθηση των θεμάτων στα αρμόδια Υπουργεία και 37 
την άμεση ενημέρωση της ΔΕ για την πορεία και τον τρόπο επίλυσης τους. 38 

Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΔΕ κ. Γιώργος Ταβερναράκης, η Αντιπρόεδρος κ. 39 
Φανή Μαράκη , ο Γραμματέας κ. Αντώνης Κουμπενάκης και ο κ. Αντώνης Μαυρογιάννης 40 
μέλος.   41 
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