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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 7 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ Τμήματος Ανατολικής Κρήτης συναντήθηκαν με τον 8 
βουλευτή Ηρακλείου κ. Βασίλη Κεγκέρογλου την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022. 9 

Ο Πρόεδρος της ΔΕ κ. Γιώργος Ταβερναράκης αναφέρθηκε στη έλλειψη χρηματοδότησης  του 10 
εμβληματικού έργου του ΒΟΑΚ που ξεκινάει από την Κίσσαμο και καταλήγει στην Σητεία. 11 
Επίσης τόνισε ότι σε 12 
ορισμένα τμήματα ακόμη 13 
δεν έχουν ολοκληρωθεί οι 14 
μελέτες. Ο κ. Αντώνης 15 
Μαυρογιάννης μέλος της 16 
ΔΕ συμπλήρωσε ότι οι 17 
βασικοί οδικοί άξονες  18 
χρειάζονται βελτίωση για 19 
την ασφάλεια των πολιτών. 20 

Επίσης συζήτησαν για την 21 
ενεργειακή κρίση η οποία 22 
πλήττει την χώρα και πως οι 23 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) επιβάλλεται να αξιοποιηθούν ώστε να μειωθεί η 24 
κατανάλωση ενέργειας και η όλη διαδικασία να είναι προς όφελος των πολιτών. Ο κ. 25 
Αριστοτέλης Τσεκουράς μέλος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ, ο οποίος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης 26 
στην συζήτηση, επισήμανε ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια στην αξιοποίηση της Γεωθερμίας 27 
στον Τουρισμό και των ΑΠΕ γενικότερα στην αγροτική παραγωγή.  28 

Τέλος αναφέρθηκαν στον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου που έπληξε τον Δήμο Μίνωα Πεδιάδας. 29 
Η κ. Μαρία Ξυλούρη μέλος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ , η οποία συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης 30 
στην συζήτηση, ενημέρωσε τον κ. Βασίλη Κεγκέρογλου ότι η ΔΕ έστειλε δύο επιστολές στον 31 
υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό  κ. Χρήστο Τριαντόπουλο στις οποίες προτείνει μια σειρά 32 
ενεργειών με τις οποίες θα διευκολυνθούν οι διαδικασίες σύνταξης των φακέλων που 33 
αφορούν τα σεισμόπληκτα κτίρια έτσι ώστε να ξεκινήσει η οικιστική , οικονομική και κοινωνική 34 
ανασυγκρότηση της περιοχής. 35 

Η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ ευχαρίστησε τον κ. Βασίλη Κεγκέρογλου για την συνάντηση που είχαν καθώς 36 
και για όλες τις παρεμβάσεις του στη Βουλή που αφορούν τα φλέγοντα θέματα που πλήττουν 37 
την Περιφέρεια Κρήτης και εκείνος με την σειρά του δεσμεύτηκε στην συνέχεια της τόσο 38 
εποικοδομητικής συνεργασίας που έχει με το ΤΕΕ/ΤΑΚ έως σήμερα. 39 
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