ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Παρασκευή 15 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ και
τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου τον κ. Χρήστο Τριαντόπουλο, Υφυπουργός στον
Πρωθυπουργό, καθώς και τον κ. Νίκο Κουλοχέρη, Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής,
παρουσία του Υφυπουργού Αθλητισμού και Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη και του
κ. Μάξιμου Σενετάκη Βουλευτή Ηρακλειου.
Πρωταρχικό
θέμα
συζήτησης αποτέλεσε ο
σεισμός
της
27ης
Σεπτεμβρίου στον Δήμο
Μίνωα Πεδιάδας και κατά
πόσο
προχωρούν
οι
διαδικασίες αποκατάστασης
των σεισμόπληκτων κτιρίων.
Ο Πρόεδρος κ. Γιώργος
Ταβερναράκης και τα μέλη
της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ,
αναφέρθηκαν στις τεράστιες
δυσκολίες
που
αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί
για την σύνταξη των φακέλων αποκατάστασης των σεισμόπληκτων κτιρίων λόγω της
υποστέλεχωσης της αρμόδιας υπηρεσίας Δ.Α.Ε.Φ.Κ. στο Αρκαλοχώρι ,ότι θα πρέπει να δοθεί
μέριμνα από την πολιτεία ώστε η αμοιβή του μηχανικού για την διεκπεραίωση της διαδικασίας
να είναι επιδοτούμενη και στο τιμολόγιο αποκατάστασης των σεισμόπληκτων κτιρίων να
προστεθεί ως επιλέξιμη δαπάνη η κατασκευή κτιρίου προκάτ. Δεν παρέλειψαν δε, να
ευχαριστήσουν τον κ. Τριαντόπουλο, για την προώθηση των επιστολών που έστειλε η ΔΕ στα
σχετικά Υπουργεία, και αναφέρονται σε μια σειρά προτάσεων οι οποίες θα συμβάλουν στο να
προχωρήσουν γρηγορότερα οι διαδικασίες σύνταξης των φακέλων στα κτίρια που είναι
χαρακτηρισμένα ‘’πράσινα’’ καθώς και στα χαρακτηρισμένα ΄΄κίτρινα και κόκκινα΄’.
Ο κ. Τριαντόπουλος με την σειρά του, αναφέρθηκε στο Υπουργείο που έχει λάβει πολύ
σοβαρά τις συγκεκριμένες επιστολές και βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγής του θεσμικού
πλαισίου καθώς και ότι πρέπει να αναθεωρηθούν οι τιμές που αφορούν το τιμολόγιο
αποκατάστασης των ζημιών. Επίσης, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί 189 φάκελοι
αποκατάστασης και έχουν εγκριθεί 91, όπως επίσης έχουν δοθεί περίπου 60 εκατομμύρια
ευρώ μέσω του προγράμματος ‘’ΑΡΩΓΗ’’. Τέλος, συμφωνήθηκε το επόμενο διάστημα να
πραγματοποιηθεί σεμινάριο ενημέρωσης των μηχανικών από την Δ.Α.Ε.Φ.Κ. σε συνεργασία με
το ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ, ενημέρωσαν τον κ. Τριαντόπουλο για
καίρια θέματα τα οποία σε τοπικό επίπεδο χρειάζεται να επιλυθούν άμεσα, όπως είναι η
χρηματοδότηση και η ολοκλήρωση των μελετών του ΒΟΑΚ από την Κίσσαμο έως την Σητεία, η
υποστελέχωση των υπηρεσιών στους Δήμους , τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες

με τις δηλώσεις των ακινήτων τους στο Κτηματολόγιο, και τέλος στο ότι θα πρέπει να
εφαρμοστεί ένα σχέδιο αποκατάστασης και αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών στο
νησί.
Ο Πρόεδρος της ΔΕ κ. Ταβερναράκης ευχαρίστησε τον κ. Τριαντόπουλο και τον κ.
Κουλοχέρη για την τιμή που του έκαναν και πραγματοποίησαν αυτή την τόσο εποικοδομητική
συζήτηση και εκείνοι με την σειρά τους δεσμευτήκαν για την προώθηση και την επίλυση των
θεμάτων που αφορούν την Κρήτη.
Στην συνάντηση παρευρέθηκαν ο γεν. γραμματέας ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Αντώνης
Κουμπενάκης και τα μέλη, κ. Ειρήνη Βρέντζου, κ. Αντώνης Μαυρογιάννης, κ. Χαρά
Τριαματάκη, κ. Μαρία Ξυλούρη ,καθώς και ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ.
Μιχάλης Γολοβάνης.
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