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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,                                                            
 
Η άρση των μέτρων κατά του covid 19 μας 
επιτρέπει την επιστροφή στην κανονικότητα με 
επόμενο στόχο η διοργάνωση σεμιναρίων και 
ημερίδων να μπορούν να πραγματοποιούνται 
πλέον υβριδικά.  
Επιπρόσθετα  προσπαθούμε καθημερινά για την 
επίλυση και διεκπεραίωση τεχνικών ζητημάτων 
όπως είναι η παράταση υποβολής Αντιρρήσεων 
των Δασικών Χαρτών, η χρηματοδότηση  μέσω 
ΕΣΠΑ 2021-2027 για αναβάθμιση της 
υλικοτεχνικής υποδομής των μηχανικών, η 
αύξηση των κονδυλίων του Προγράμματος 
΄΄ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ΄΄ της Περιφέρειας Κρήτης και η ίδρυση και στελέχωση του ΤΑΕΦΚ 
στην ΠΕ Ηρακλείου. 
Επόμενος στόχος είναι η εκδήλωση – τεχνική συζήτηση στη Σητεία με στόχο να 
παρουσιαστεί στους φορείς αλλά και στους πολίτες η πρόοδος του ΒΟΑΚ από την 
Κίσσαμο έως τη Σητεία. Φυσικά όπως είχαμε δεσμευτεί για την άμεση ενημέρωση και 
την επίλυση θεμάτων που αφορούν καθημερινά  τους συνάδελφους μηχανικούς  το 
επόμενο διάστημα πρόκειται να διεξαχθεί σεμινάριο για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα 
Κτιρίου, σεμινάριο για θέματα Πυρασφάλειας με την συνδρομή των στελεχών του 
Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών σε συνεργασία με 
το ΕΚΑΒ.  
Το ΤΕΕΤΑΚ με τον θεσμικό του ρόλο θα συνεχίσει με αμείωτο ρυθμό να αγωνίζεται, να 
προβάλλει και να επιλύει θέματα που αφορούν την Κρήτη με σκοπό την οικονομική 
και πολιτιστική της ανάπτυξη. 

 

     Συναδελφικά,  

                                                     O Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ 

                                                            Γεώργιος Ταβερναράκης  

                                     Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π. 
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 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
Στις 24 Ιανουαρίου στάλθηκε επιστολή*, από τα μέλη της ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ στον Δήμο 
Ηρακλείου και συγκεκριμένα στον Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υπαίθρου & Τουρισμού 
κ. Γεώργιο Σισαμάκη δηλώνοντας την στήριξη του ΤΕΕΤΑΚ για την υποψηφιότητα του 
Δήμου Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης,  της αποστολής της ΕΕ για την τοπική 
αυτοδιοίκηση με τίτλο MISSION ΄΄100 έξυπνες και κλιματικά ουδέτερες πόλεις ως το 
2030΄΄. 

 

 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  PCR  ΚΑΙ  RAPID TESTS ΓΙΑ ΤΑ  ΟΜΟΤΙΜΑ ΚΑΙ  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΕΕΤΑΚ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 
 
Στις 25 Ιανουαρίου στάλθηκε ενημερωτικό δελτίο σε όλα τα μέλη του ΤΕΕΤΑΚ , έπειτα 
από εισήγηση του Προέδρου της ΔΕ κ. Γεώργιου  Ταβερναράκη, ο οποίος ζήτησε και 
συγκέντρωσε προσφορές χαμηλότερης τιμής για τα μέλη του ΤΕΕΤΑΚ, από 
μικροβιολογικά και διαγνωστικά κέντρα, για την διενέργεια μοριακών τεστ (PCR) 
καθώς και τεστ ανίχνευσης αντιγόνου (RAPID TEST). 
 
 
 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕ ΤΕΕΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ Κ. ΣΤΑΥΡΟ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ 

Στις 28 Ιανουαρίου 2022   πραγματοποιήθηκε συνάντηση  του Περιφερειάρχη Κρήτης 
κ. Σταύρου Αρναουτάκη με τον Πρόεδρο και τα μέλη της ΔΕ του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Τμήματος Ανατολικής Κρήτης   στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης. Η 
ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ, έθεσε σαν θέμα στον  Περιφερειάρχη  την προγραμματική σύμβαση 
μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης , 
Δήμου Σητείας και ΤΕΕΤΑΚ 
για τον προσεισμικό έλεγχο 
των σχολικών κτιρίων όλων 
των βαθμίδων στη Σητεία. 
Θέμα συζήτησης επίσης,  
ήταν οι θέσεις του ΤΕΕΤΑΚ  
για τον ΒΟΑΚ και το κομμάτι 
Παχειά Άμμος  - Σητεία,  
καθώς επίσης και  η 
επικείμενη συνεργασία του 
ΤΕΕΤΑΚ με το γραφείο Europe 
Direct της Περιφέρειας 
Κρήτης και το Ευρωπαϊκό 
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Ταμείο Ανάκαμψης. Τέλος, ο Πρόεδρος της ΔΕ κ. Γεώργιος Ταβερναράκης πρότεινε την 
δημιουργία – λειτουργία Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας στην Κρήτη,  με την 
συνδρομή του ΤΕΕΤΑΚ , της Τροχαίας και  της Περιφέρειας Κρήτης. Από την πλευρά 
του ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ευχήθηκε καλή επιτυχία στο 
έργο της νεοσύστατης  ΔΕ, εκφράζοντας την ευχαρίστησή του για την άριστη 
συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης  και ΤΕΕΤΑΚ, το οποίο αποτελεί τον θεσμικό 
σύμβουλο σε αναπτυξιακά θέματα. 

 
 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕ ΤΕΕΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ. ΒΑΣΙΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΟ  
 
Στις 28 Ιανουαρίου 2022   πραγματοποιήθηκε συνάντηση  του Δημάρχου Ηρακλείου, 
κ. Βασίλη Λαμπρινό  με τον Πρόεδρο και τα μέλη της ΔΕ του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, στην αίθουσα «Ανδρέας Παπανδρέου» της Λότζια.

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕΤΑΚ, τόνισε την αναγκαιότητα σύναψης  των 
προγραμματικών συμβάσεων, για την καταγραφή του κτιριακού αποθέματος στους 
οικισμούς του Δήμου Ηρακλείου. Επίσης το  ΤΕΕΤΑΚ θα συμμετέχει ενεργά και θα 
καταθέσει προτάσεις στην διαβούλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί και  αφορά την 
Κυκλοφοριακή Μελέτη Της  Παλιάς Πόλης Ηρακλείου. Ένα επιπλέον θέμα συζήτησης,  
ήταν η συνεργασία του ΤΕΕΤΑΚ με την ΔΑΕΦΚ και το μητρώο εθελοντών μηχανικών , 
για την καταγραφή των πρωτοβάθμιων ελέγχων στα εκκρεμή αιτήματα των 
σεισμόπληκτων από τον σεισμό στο Αρκαλοχώρι στις 27 Σεπτεμβρίου 2022. Τέλος, 
τέθηκε το θέμα της επικείμενης τοποθέτησης προϊσταμένου στο Τμήμα Οικοδομικών 
Αδειών στην ΥΔΟΜ Ηρακλείου, αλλά και γενικότερα θέματα του οργανισμού του 
Δήμου Ηρακλείου που είναι σε επεξεργασία, της άμεσης κατεδάφισης του 
απαλλοτριωμένου κτιρίου έναντι του κτιρίου του ΤΕΕΤΑΚ, καθώς και της άμεσης 
πεζοδρόμησης της οδού Πρεβελάκη. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου συνεχάρη τον Πρόεδρο 
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και τα νέα μέλη της ΔΕ  του ΤΕΕΤΑΚ για την εκλογή τους, και ευχήθηκε καλή επιτυχία 
στο έργο τους. Επίσης αναφέρθηκε στην άριστη συνεργασία του ΤΕΕΤΑΚ  με το Δήμο 
Ηρακλείου τονίζοντας  τον σημαντικό του  ρόλο στα θέματα τεχνικής φύσης που 
σχετίζονται με την πόλη του Ηρακλείου. 
 
 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕ ΤΕΕΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΕΔ ΚΡΗΤΗΣ  Κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΡΑΚΗ  
 
Την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022   πραγματοποιήθηκε συνάντηση  του Προέδρου ΠΕΔ 
Κρήτης κ. Ιωάννη  Κουράκη, με τον Πρόεδρο και  τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήματος 
Ανατολικής Κρήτης,   στα γραφεία της 
ΠΕΔ Κρήτης. 
Στη συγκεκριμένη συνάντηση τέθηκαν 
σοβαρά θέματα ενδιαφέροντος όπως η 
πορεία χρηματοδότησης του ΒΟΑΚ. Και 
οι δύο πλευρές συμφώνησαν για την 
δημιουργία ενιαίου ΒΟΑΚ από την 
Κίσσαμο έως την Σητεία καθώς και την 
διεκδίκηση της σύνδεσης του ΒΟΑΚ με 
το αεροδρόμιο στο Καστέλλι,  η οποία 
θα συντελέσει στην μετακίνηση χιλιάδων πολιτών και τουριστών ιδιαίτερα την θερινή 
περίοδο. Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕΤΑΚ τόνισε την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας 
ψηφιακού χάρτη της χώρας, με την ενσωμάτωση των οριογραμμών,  και του μεγάλου 
προβλήματος που δημιουργείται από τον χαρακτηρισμό του επαρχιακού, εθνικού, 
δημοτικού και αγροτικού δικτύου. Στη συνέχεια αναλύθηκαν θέματα  που σχετίζονται 
με την ενεργειακή κρίση και την πορεία της πράσινης ανάπτυξης στην Κρήτη, την 
κλιματική αλλαγή , ζητήματα πολιτικής προστασίας, τα προβλήματα που 
δημιουργούνται ως προς τις αρτιότητες ιδιοκτησιών από τους δασικούς χάρτες και την 
υποστελέχωση των Δήμων από Μηχανικούς. 
Ο Πρόεδρος ΠΕΔ Κρήτης και η Διοικούσα Επιτροπή του TΕΕΤΑΚ συμφώνησαν στην 
συνέχιση  της άριστης συνεργασίας μεταξύ ΠΕΔ Κρήτης και του ΤΕΕΤΑΚ ελπίζοντας και 
οι δύο σε άριστα αποτελέσματα. 
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 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕ ΤΕΕΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ  Κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΦΡΑΓΚΑΚΗ 
 
Την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ κ. Γεώργιος 
Ταβερναράκης και τα μέλη κ. Αριστοτέλης Τσεκούρας, κ. Κωνσταντίνος Μπάκιντας και  
κ. Μαρία Ξυλούρη συντονίστρια της επιτροπής για τα σεισμόπληκτα, 
πραγματοποίησαν υβριδική συνάντηση με τον Δήμαρχο Μίνωα Πεδιάδας κ. Μανώλη 
Φραγκάκη. Στην συνάντηση παρευρέθηκαν και οι Σύμβουλοι – Μηχανικοί του Δήμου. 
Βασικό θέμα συζήτησης 
ήταν οι παρεμβάσεις 
που απαιτούνται να 
γίνουν για την άμεση 
αποκατάσταση των 
κατοικιών και των 
επιχειρήσεων εξαιτίας 
του σεισμού της 27ης 
Σεπτεμβρίου, η 
επιτάχυνση των 
κατεδαφίσεων αλλά και 
η απλοποίηση των 
διαδικασιών σύνταξης 
των φακέλων των 
σεισμοπλήκτων. Ο κ. 
Φραγκάκης 
αναφέρθηκε στο Τοπικό Χωρικό Σχέδιο του Δήμου, το οποίο θα καθορίσει τις χρήσεις 
γης του Δήμου εν όψει της κατασκευής του αεροδρομίου στο Καστέλλι. Επίσης 
επιβεβαιώθηκαν τα στάδια συνεργασίας των δύο πλευρών για το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο 
του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας,  για το οποίο τις επόμενες μέρες πρόκειται να αναδειχθεί 
ο ανάδοχος,  αλλά και τις κατευθύνσεις που πρέπει να δοθούν με στόχο την ανάπτυξη 
του Δήμου σε συνδυασμό με την κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι αλλά 
και την άρση των επιπτώσεων του σεισμού της 27ης Σεπτεμβρίου. Η Διοικούσα 
Επιτροπή του ΤΕΕΤΑΚ επισήμανε την στήριξη που θα παρέχει στο σχέδιο 
ανασυγκρότησης του Δήμου. 
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 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕ ΤΕΕΤΑΚ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ 

Ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ Τμήματος Ανατολικής Κρήτης κ. Γεώργιος 
Ταβερναράκης, η κ. Ειρήνη 
Βρέντζου και ο κ. Αντώνης 
Μαυρογιάννης μέλη της ΔΕ 
καθώς και η Αντιπρόεδρος 
της ΕΜΔΥΔΑΣ κ. Ελευθερία 
Ζωάκη συναντήθηκαν την 
Τετάρτη 02 Φεβρουαρίου 
με την Συντονίστρια της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης κ. Μαρία Κοζυράκη. 
Στην συνάντηση 
αναλύθηκαν θέματα που 
σχετίζονται με τα επαγγελματικά και εργασιακά θέματα των μηχανικών, στην 
ανάγκη στελέχωσης των ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. , στην πορεία υλοποίησης της διαδικασίας που 
αφορά τους Δασικούς Χάρτες καθώς και στον τρόπο που λειτουργούν οι Μόνιμες 
Επιτροπές οι οποίες συμβάλουν στη λειτουργία φορέων της δημόσιας διοίκησης 
σε θέματα τεχνικής φύσης που αφορούν την ανατολική Κρήτη. Η ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ 
και η Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Μαρία Κοζυράκη 
συμφώνησαν στην συνέχισης της άριστης συνεργασίας μεταξύ  του ΤΕΕ Τμήματος 
Ανατολικής Κρήτης και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για όλα τα κρίσιμα 
θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση.  

 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΕ ΤΕΕΤΑΚ  ΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: ́ ΄ ΤΑ 
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ΄΄ 

Ευρύτατη κυβερνητική σύσκεψη αποτελούμενη από τον Υφυπουργό παρά τω 
Πρωθυπουργό για θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές 
καταστροφές κ. Χρήστο Τριαντόπουλο, την Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως, 
τον υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη και επτά 
γενικούς και ειδικούς γραμματείς των εμπλεκόμενων υπουργείων   
πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο στο Ηράκλειο την Παρασκευή 4 
Φεβρουαρίου 2022 με θέμα τα μέτρα ενίσχυσης των σεισμόπληκτων και την 
περαιτέρω στήριξή τους από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2022 στο 
Αρκαλοχώρι. Στην σύσκεψη μετείχε και ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ κ. Γεώργιος 
Ταβερναράκης  τονίζοντας ότι χρειάζονται οριζόντια μέτρα για τους πληττόμενους 
ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να αποσυμφορηθεί το σύστημα. Επίσης 
οι μηχανικοί δεν έχουν πληροφόρηση σε βάθος με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 
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ενημερώσουν τους πολίτες ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να μπορούν να πάρουν 
τις κατάλληλες 
αποφάσεις. Τα χρήματα 
δυστυχώς δεν επαρκούν. 
Ιδιαίτερα με τις αυξήσεις 
των υλικών τα χρήματα 
επαρκούν για να 
καλύψουν λιγότερο από 
το 50% της πραγματικής 
συνολικής δαπάνης 
λόγω επισκευής και αυτό 
για τα πρώτα 150τμ 
κτιρίων (κατοικία ή/και 
επαγγελματικός χώρος) που διαθέτει. Τέλος, ανέφερε ότι υπάρχουν μεγάλες 
καθυστερήσεις στη διαδικασία σύνταξης των  φακέλων που αφορούν τους 
σεισμόπληκτα κτίρια και  χρόνοι αποκατάστασης σε βάθος δεκαετίας δεν μπορούν 
να συζητιούνται και να γίνονται αποδεκτές. 

Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στον Δήμο Μίνωα Πεδιάδας για τα 
θέματα πολεοδομικής και χωροταξικής ανασυγκρότησης του Δήμου μετά τον 
σεισμό στο Αρκαλοχώρι.  

 

Στην σύσκεψη συμμετείχε, ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού 
Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης ο οποίος ανακοίνωσε στους 
συμμετέχοντες ότι η ανάδειξη του αναδόχου που θα εκπονήσει το Ειδικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας βρίσκεται στο τελικό στάδιο, η 
Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Μαρία Κοζυράκη, ο Πρόεδρος 
του ΤΕΕΤΑΚ κ. Γεώργιος Ταβερναράκης  , ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μίνωα 
Πεδιάδας κ. Γαβριήλ Κουρής και οι Αντιδήμαρχοι Τεχνικών έργων κ. Μανώλης 
Ζουμπουλάκης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Αραβιάκης, η Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Όλγα Δραμουντάνη, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων 
Αρκαλοχωρίου και Καστελλίου καθώς και υπηρεσιακά στελέχη των Τεχνικών 
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Υπηρεσιών και της Πολεοδομίας του Δήμου. Επιπλέον στην σύσκεψη συζητήθηκε 
και το θέμα των κατεδαφίσεων των κτιρίων που έχουν κριθεί ως ετοιμόρροπα  μετά 
το σεισμό , με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος να 
ανακοινώνει ότι εντός τριμήνου θα υπάρξει ειδική ρύθμιση για την απλοποίηση 
του όλου πλαισίου των κατεδαφίσεων. 

 

 ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕΤΑΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ    
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Στις 15 Φεβρουαρίου στάλθηκε επιστολή*στον Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Βασίλη 
Λαμπρινό έπειτα  από την εισήγηση του Προέδρου της ΔΕ κ. Γεώργιου 
Ταβερναράκη και σύμφωνα με την γνωμοδότηση της ΜΕ Μεταφορών , 
Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού του ΤΕΕΤΑΚ, η  οποία 
περιελάβανε τις απόψεις της ΔΕ σχετικά με την αναθεώρηση της κυκλοφοριακής 
μελέτης της παλιάς πόλης του Ηρακλείου. 

 

 
 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕ ΤΕΕΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗ 

Την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022   πραγματοποιήθηκε υβριδική συνάντηση  με 
τα μέλη της Διοικούσας 
Επιτροπής του ΤΕΕΤΑΚ 
και τον βουλευτή 
Ηρακλείου κ. Νικόλαο 
Ηγουμενίδη. Στη 
συγκεκριμένη συνάντηση 
συζητήθηκε η επικείμενη 
υπουργική απόφαση η 
οποία αφορά στην 
παράταση της κατάθεσης 
των δικαιολογητικών του 
Ν.4178/13 μέχρι τις 
31/12/2022, ενώ 
συμφωνήθηκε να ενεργοποιηθεί άμεσα η πλατφόρμα που αφορά την τακτοποίηση 
των αυθαίρετων κτισμάτων της κατηγορίας 5 του Ν.4495/17. Στη συνέχεια ο 
Πρόεδρος της ΔΕ κ. Γεώργιος Ταβερναράκης, η Αντιπρόεδρος κ. Φανή Μαράκη, ο 
Γενικός Γραμματέας κ. Αντώνης Κουμπενάκης  και τα μέλη κ. Ειρήνη Βρέντζου ,κ. 
Χαρά Τριαματάκη και κ. Αντώνης Μαυρογιάννης της ΔΕ που συμμετείχαν στην 
συζήτηση ανέφεραν στον κ. Νικόλαο Ηγουμενίδη ότι η ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ αποφάσισε 
να στείλει δύο επιστολές στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό κ. Χρήστο 
Τριαντόπουλο στις οποίες καταθέτει μια σειρά προτάσεων για βελτίωση και 
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επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης και επιδότησης των σεισμόπληκτων 
κτιρίων του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας. Ο κ. Ηγουμενίδης δήλωσε ότι γνωρίζει τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας μετά το 
σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου που αφορούν στην διαδικασία αποκατάστασης των 
σεισμόπληκτων κτιρίων και δεσμεύθηκε ότι θα  καταβάλει κάθε προσπάθεια να 
προωθηθεί το ζήτημα. Επίσης συζήτησαν για τις ελλείψεις των μελετών αλλά και 
των χρηματοδοτήσεων των τμημάτων του εμβληματικού έργου του ΒΟΑΚ από την 
Κίσσαμο έως την Σητεία. Ο κ. Ηγουμενίδης τόνισε την αναγκαιότητα της 
ολοκλήρωσης των υπολειπόμενων μελετών  αλλά και το χρονοδιάγραμμα 
κατασκευής των τμημάτων που δεν έχουν προκηρυχθεί. Αναφέρθηκαν ακόμη στις 
επιπτώσεις  της  ενεργειακής κρίσης που πλήττει τη χώρα  αλλά και στους τρόπους 
που θα μπορούσε να αμβλυνθεί ιδιαίτερα στην Κρήτη λόγω της άντλησης 
ενέργειας τόσο της αιολικής όσο και της ηλιακής η οποία θα συμβάλλει σημαντικά  
στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Τέλος αναδείχθηκε το θέμα της 
υποστελέχωσης των Δήμων από μηχανικούς και τα προβλήματα που 
δημιουργούνται ως προς τις αρτιότητες από τους δασικούς χάρτες και κατ’ 
επέκταση στις δηλώσεις  του Κτηματολογίου. Η ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ ευχαρίστησε τον κ. 
Ηγουμενίδη για την τιμή με την παρουσία του και εκείνος με την σειρά του 
επεσήμανε την διαρκή διάθεση του για συνεργασία.  

 

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕΤΑΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  

Στις 18 Φεβρουαρίου στάλθηκαν δύο επιστολές*, έπειτα από εισήγηση του μέλους 
της ΔΕ και Συντονίστρια της Επιτροπής για τα Σεισμόπληκτα κα Μαρίας Ξυλούρη  
στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό κ. Χρήστο Τριαντόπουλο οι οποίες 
περιλάμβαναν μια σειρά προτάσεων ώστε να επισπευσθούν οι διαδικασίες 
αποκατάστασης των κτιρίων τα οποία έχουν αξιολογηθεί ως ΄΄πράσινα΄΄ με 
ελαφριές κυρίως βλάβες και στα οποία δεν απαιτείται στατική ενίσχυση και στα 
κτίρια τα οποία έχουν αξιολογηθεί ως ΄΄κίτρινα ΄΄ και ΄΄κόκκινα΄΄. Επίσης 
προτείνεται και η ενεργοποίηση του μηχανισμού της Κοινωνικής Κατοικίας. 
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 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕ ΤΕΕΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΟΓΙΑΔΗ 

Τα μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ Τμήματος Ανατολικής Κρήτης και ο βουλευτής Ηρακλείου 
κ. Γεώργιος Λογιάδης 
πραγματοποίησαν υβριδική 
συνάντηση την Παρασκευή 18 
Φεβρουαρίου. Αρχικό θέμα 
συζήτησης ήταν η διαδικασία 
αποκατάστασης των 
σεισμόπληκτων κτιρίων του 
Δήμου Μίνωα Πεδιάδας μετά 
τον σεισμό της 27ης 
Σεπτεμβρίου. Η ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ 
ενημέρωσε τον κ. Λογιάδη ότι έχει στείλει δύο επιστολές στον υφυπουργό παρά 
τω πρωθυπουργό κ. Χρήστο Τριαντόπουλο στις οποίες καταθέτει μια σειρά 
προτάσεων για βελτίωση και επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης και 
επιδότησης των σεισμόπληκτων κτιρίων του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας. Στη συνέχεια 
αναφέρθηκαν στην ενεργειακή κρίση και πως έχει επηρεάσει όλα τα δημόσια έργα 
λόγω αναπροσαρμογής στις τιμές των υλικών. Επιπλέον συζητήθηκε  ο αργός 
ρυθμός κτηματογράφησης από τους πολίτες καθώς και τα τεράστια προβλήματα 
που έχουν προκύψει λόγω της ανάρτησης των δασικών χαρτών, η κατασκευή του 
αεροδρομίου στο Καστέλλι στο οποίο δεν έχει προβλεφθεί η εκπόνηση μελέτης 
ενός μέσου σταθερής τροχιάς το οποίο θα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση του 
κοινού  , και φυσικά η χρηματοδότηση του ΒΟΑΚ από την Κίσσαμο έως την Σητεία. 
Η ΔΕ ευχαρίστησε τον κ. Λογιάδη για την τόσο εποικοδομητική συζήτηση που είχαν 
και εκείνος με την σειρά του τόνισε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του ΤΕΕΤΑΚ σε 
σοβαρά θέματα που αφορούν την Κρήτη. Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος 
της ΔΕ κ. Γεώργιος Ταβερναράκης ,η Αντιπρόεδρος κ. Φανή  Μαράκη , ο Γεν. 
Γραμματέας κ. Αντώνης Κουμπενάκης και τα μέλη κ. Ειρήνη  Βρέντζου , κ. Μαρία 
Ξυλούρη και  κ. Αντώνης Μαυρογιάννης. 
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 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΕ ΤΕΕΤΑΚ  ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ́ ΄ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ 
ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ΄΄ 

Στις 18 Φεβρουαρίου 
πραγματοποιήθηκε ημερίδα υπό 
την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης 
στην οποία συμμετείχε ο Πρόεδρος 
της ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ κ. Γεώργιος 
Ταβερναράκης ο οποίος κατά την 
ομιλία του  αναφέρθηκε στις 
δράσεις που υλοποιεί το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας στον τομέα 
της καινοτομίας και ποιες  
καινοτόμες μεθόδους 
χρησιμοποιούν οι μηχανικοί κατά  
την εκπόνηση  μιας μελέτης και  
στην κατασκευή ενός έργου. 

 

 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΕ ΤΕΕΤΑΚ  ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
΄΄ADRISEISMIC΄΄ 

Στις 19 Φεβρουαρίου 
πραγματοποιήθηκε η 3η συνάντηση 
εργασίας της ομάδας έργου του 
προγράμματος ΄΄ADRISEESMIC΄΄για 
την Αντισεισμική Θωράκιση στα 
ιστορικά αστικά κέντρα των πόλεων 
Αδριατικής και Ιονίου. Ο Πρόεδρος 
της ΔΕ κ. Γεώργιος Ταβερναράκης 
συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη 
τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη  
θωράκισης έναντι σεισμού, και 
γενικότερα από φυσικές καταστροφές, των ιστορικών και διατηρητέων κτιρίων με 
τη συμμετοχή και συνδρομή όλων των φορέων του κράτους. 
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 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕ ΤΕΕΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ. ΧΑΡΗ  ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ 

Την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου μετά από πρόσκληση της ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ 
πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση μεταξύ των 
μελών της ΔΕ και του αν. 
Τομεάρχη Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, βουλευτή 
Ηρακλείου κ. Χάρη  
Μαμουλάκη. Η ατζέντα 
της συνάντησης 
περιλάμβανε πολλά και 
σημαντικά ζητήματα.  

Αρχικά αναφέρθηκαν 
στην κατασκευή του 
αεροδρομίου στο Καστέλλι και στην αναγκαιότητα εκπόνησης της μελέτης ενός 
μέσου σταθερής τροχιάς που θα συνδέσει το νέο αεροδρόμιο με το Ηράκλειο. 
Επιπλέον συζητήθηκε η διάθεση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας , οι εξελίξεις με την πώληση της πρώην Βάσης στις Γούρνες και τα 
προβλήματα που δημιουργούνται με την υποστελέχωση των υπηρεσιών στους 
Δήμους. Τέλος αναφέρθηκαν στο πως η κύρωση των δασικών χαρτών εμποδίζουν 
την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης. Η ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ ευχαρίστησε τον κ. 
Μαμουλάκη για την τιμή που  τους έκανε με την παρουσία του και ζήτησε την 
στήριξη του στην ανάδειξη και επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν την Κρήτη. 
Εκείνος με την σειρά του ευχήθηκε καλή επιτυχία στην νέα ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ 
αναφέροντας τον θεσμικό ρόλο του ΤΕΕΤΑΚ στην συμβολή και εξεύρεση ιδανικών 
λύσεων. Στην υβριδική συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΔΕ κ. Γεώργιος 
Ταβερναράκης , και τα μέλη της ΔΕ κ. Ειρήνη Βρέντζου , κ. Μαρία Ξυλούρη , κ. 
Αντώνης Μαυρογιάννης , κ. Χαρά Τριαματάκη και κ. Αριστοτέλης Τσεκούρας. 
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 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΕ ΤΕΕΤΑΚ ΣΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
΄΄ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ΄΄ 

Στις 28 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε από την ομοσπονδία του Συλλόγου 
Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος το θεματικό εργαστήριο 
΄΄Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα 
του Περιβάλλοντος΄΄ στο οποίο ήταν προσκεκλημένος ο Πρόεδρος της ΔΕ του 
ΤΕΕΤΑΚ κ. Γεώργιος Ταβερναράκης και αναφέρθηκε στην σημασία της διεξαγωγής 
τέτοιων εργαστηρίων που συμβάλλουν στην κατάρτιση των εργαζομένων για την 
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. 

 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΕ ΤΕΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ FORUM ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

Στις 28 Φεβρουαρίου o Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ κ. Γεώργιος Ταβερναράκης 
συμμετείχε στην συνάντηση των 
εταίρων του ΄΄Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Δημόσιων Τοπικών 
Αρχών για την Ενεργειακή 
Μετάβαση΄΄  του Έργου ePlanet. 
Σκοπός της συνάντησης ήταν η 
ανάπτυξη και η εφαρμογή 
μεθοδολογίας καθώς και η 
υιοθέτηση μέτρων στην 
κατεύθυνση της ενεργειακής 
μετάβασης με στόχο την  
επίτευξη των Ευρωπαϊκών 
στόχων βιωσιμότητας.  
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 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ. ΚΩΣΤΑ ΣΚΡΕΚΑ ΓΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΄΄ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ΄΄ 

Στις 28 Φεβρουαρίου στάλθηκε επιστολή*, στον υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα έπειτα από εισήγηση του μέλους της ΔΕ κα Μαρίας 
Ξυλούρη που ζητούσε την αύξηση των διατιθέμενων κονδυλίων του προγράμματος 
΄΄Εξοικονομώ΄΄ στην Περιφέρεια Κρήτης καθώς οι διατιθέμενοι πόροι δεν 
συνάδουν με τα πληθυσμιακά της δεδομένα αλλά ούτε και με  τις συνθήκες 
έκτακτης ανάγκης που έχουν δημιουργηθεί, συγκεκριμένα στο νομό Ηρακλείου 
αλλά και στην περιοχή της Σητείας, μετά τη συνεχόμενη σεισμική δραστηριότητα 
των τελευταίων μηνών. 

 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕ ΤΕΕΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ. ΜΑΝΩΛΗ   ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ 

Την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022   πραγματοποιήθηκε υβριδική συνάντηση  με τα μέλη 
της Διοικούσας 
Επιτροπής του 
ΤΕΕ ΤΑΚ και τον 
βουλευτή 
Ηρακλείου κ. 
Μανώλη  
Συντυχάκη. Η ΔΕ 
του ΤΕΕΤΑΚ 
αναφέρθηκε 
στα τεράστια 
προβλήματα 
που 
αντιμετωπίζουν 
οι δημότες του 
Δήμου Μίνωα Πεδιάδας σχεδόν έξι μήνες μετά τον σεισμό και αφορούν στις 
διαδικασίες αποκατάστασης και επιδότησης  των σεισμόπληκτων κτιρίων. Ο κ. 
Συντυχάκης δήλωσε πως γνωρίζει για τις δυο επιστολές που έστειλε η ΔΕ του 
ΤΕΕΤΑΚ  στον Υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργό κ. Τριαντόπουλο και 
περιλαμβάνουν μια σειρά προτάσεων  για επιτάχυνση της διαδικασίας 
αποκατάστασης των σεισμόπληκτων κτιρίων και διαβεβαίωσε τους 
παρευρισκόμενους ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να προωθηθεί το 
ζήτημα και ο Δήμος Μίνωα Πεδιάδας να μας ΄΄ξανασυστηθεί΄΄ υπό την νέα του 
ριζικώς ανανεωμένη μορφή. Επίσης συζήτησαν για την έλλειψη χρηματοδότησης 
του ΒΟΑΚ , για την υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου , για την ενεργειακή 
κρίση που πλήττει την ΕΕ και  για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες 
στις υπό κτηματογράφηση περιοχές λόγω της ανάρτησης των δασικών χαρτών. Ο 
κ. Συντυχάκης συνεχάρη  την ΔΕ για την διαρκή προσπάθεια επίλυσης σοβαρών 
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θεμάτων που αφορούν την Κρήτη και δήλωσε την διάθεσή του για συνεχή 
συνεργασία. Στην υβριδική συνάντηση συμμετείχαν ακόμη η Αντιπρόεδρος της ΔΕ 
του ΤΕΕΤΑΚ κ. Φανή Μαράκη, και τα μέλη κ. Ειρήνη Βρέντζου , κ. Αντώνης 
Μαυρογιάννης και κ. Κωνσταντίνος Μπάκιντας καθώς και οι συνεργάτες του κ. 
Συντυχάκη κ. Θάλεια Πετράκη και κ. Στέλιος Ορφανός. 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΚΡΗΤΗ 

Στις 10 Μαρτίου στάλθηκε επιστολή*, στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. 
Ελευθέριο  Οικονόμου και στον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας κ. Μιχαήλ 
Καραμαλάκη, έπειτα από την εισήγηση του Προέδρου της ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ κ. 
Γεώργιου Ταβερναράκη και σύμφωνα με την γνωμοδότηση της ΜΕ Μεταφορών , 
Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού του ΤΕΕΤΑΚ, στην οποία 
προτείνεται η δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας με στόχο την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού από την Περιφέρεια  Κρήτης και τους 
Δήμους αναβαθμίζοντας τις υποδομές, τη σήμανσή του οδικού δικτύου, και  την 
βελτίωση της τροχονομικής επιτήρησης.  

 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕ ΤΕΕΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ. ΒΑΣΙΛΗ  ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΔΕ 
του ΤΕΕ Τμήματος Ανατολικής 
Κρήτης συναντήθηκαν με τον 
βουλευτή Ηρακλείου κ. Βασίλη 
Κεγκέρογλου την Πέμπτη 10 
Μαρτίου.Ο Πρόεδρος της ΔΕ κ. 
Γεώργιος Ταβερναράκης 
αναφέρθηκε στην έλλειψη 
χρηματοδότησης  του 
εμβληματικού έργου του ΒΟΑΚ 
που ξεκινάει από την Κίσσαμο 
και καταλήγει στην Σητεία. 
Επίσης τόνισε ότι σε ορισμένα τμήματα ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες. 
Ο κ. Αντώνης Μαυρογιάννης μέλος της ΔΕ συμπλήρωσε ότι οι βασικοί οδικοί 
άξονες  χρειάζονται βελτίωση για την ασφάλεια των πολιτών. Επίσης συζήτησαν 
για την ενεργειακή κρίση η οποία πλήττει την χώρα και πως οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας (ΑΠΕ) επιβάλλεται να αξιοποιηθούν ώστε να μειωθεί η κατανάλωση 
ενέργειας και η όλη διαδικασία να είναι προς όφελος των πολιτών. Ο κ. 
Αριστοτέλης Τσεκουράς μέλος της ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ ο οποίος συμμετείχε μέσω 
τηλεδιάσκεψης στην συζήτηση επισήμανε ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια στην 
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αξιοποίηση της Γεωθερμίας στον Τουρισμό και των ΑΠΕ γενικότερα στην αγροτική 
παραγωγή. Τέλος αναφέρθηκαν στον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου που έπληξε τον 
Δήμο Μίνωα Πεδιάδας. Η κ. Μαρία Ξυλούρη μέλος της ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ , η οποία 
συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στην συζήτηση, ενημέρωσε τον κ. Βασίλη 
Κεγκέρογλου ότι η ΔΕ έστειλε δύο επιστολές στον υφυπουργό παρά το 
πρωθυπουργό  κ. Χρήστο Τριαντόπουλο στις οποίες προτείνει μια σειρά ενεργειών 
με τις οποίες θα διευκολυνθούν οι διαδικασίες σύνταξης των φακέλων που 
αφορούν τα σεισμόπληκτα κτίρια έτσι ώστε να ξεκινήσει η οικιστική , οικονομική 
και κοινωνική ανασυγκρότηση της περιοχής. Η ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ ευχαρίστησε τον κ. 
Βασίλη Κεγκέρογλου για την συνάντηση που είχαν καθώς και για όλες τις 
παρεμβάσεις του στη Βουλή που αφορούν τα φλέγοντα θέματα που πλήττουν την 
Περιφέρεια Κρήτης και εκείνος με την σειρά του δεσμεύτηκε στην συνέχεια της 
τόσο εποικοδομητικής συνεργασίας που έχει με το ΤΕΕΤΑΚ έως σήμερα. 

 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕ ΤΕΕΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Κ. ΛΕΥΤΕΡΗ  ΑΥΓΕΝΑΚΗ 

Την Παρασκευή 11 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ΔΕ του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Τμήματος 
Ανατολικής Κρήτης με τον 
Υφυπουργό Αθλητισμού 
και Βουλευτή Ηρακλείου κ. 
Λευτέρη Αυγενάκη.  Η 
συζήτηση ξεκίνησε με την 
αναφορά του Προέδρου 
της ΔΕ κ. Γιώργου 
Ταβερναράκη στον σεισμό 
της 27ης Σεπτεμβρίου που 
έπληξε τον Δήμο Μίνωα 
Πεδιάδας και στην 
επιτακτική ανάγκη της υπογραφής της ανάδειξης του Αναδόχου  που αφορά το 
Ειδικό Χωρικό Σχέδιο του Δήμου η οποία θα συμβάλλει στην οικιστική και 
οικονομική ανάπτυξη του. Ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης,  ανέφερε ότι είναι σε 
καθημερινή επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο και ότι εντός των ημερών 
πρόκειται να αναδειχθεί ο ανάδοχος. Στην συνέχεια συζήτησαν για την 
χρηματοδότηση του ΒΟΑΚ και ότι πρέπει να ενταχθεί στην μελέτη το τμήμα Αγ. 
Νικόλαος – Σητεία καθώς και στην γενικότερη βελτίωση του οδικού δικτύου λόγω 
της επικείμενης κατασκευής του Αεροδρομίου Καστελίου. Τέλος η ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ 
τόνισε το πολύ σοβαρό πρόβλημα της πολυνομίας και στις δυσκολίες που 
προκύπτουν τόσο για τους πολίτες όσο και για τους μηχανικούς, στην 
υποστελέχωση των υπηρεσιών των Δήμων και των ΟΤΑ , στο νομοσχέδιο που 
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αφορά την εκτός σχεδίου δόμηση και στην βελτίωση του, στην ενεργειακή κρίση 
με τις συνέπειες της  όπως είναι η αλματώδης αύξηση των οικοδομικών υλικών και 
στον προβληματισμό της αξιόποιησης του Αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης όχι από 
το ΤΑΙΠΕΔ αλλά σε κάθε περίπτωση στα πλαίσια της αίτησης – πρότασης για την 
σύνταξη του Ειδικού Χωρικού Πολεοδομικού  Σχεδίου που έχει κατατεθεί από τον 
Δήμο Ηρακλείου. Η ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ ευχαρίστησε τον κ. Λευτέρη Αυγενάκη για την 
συζήτηση που είχαν και του εξέθεσαν τα προβλήματα που αφορούν τόσο σε τοπικό 
όσο και σε περιφερειακό επίπεδο και εκείνος με την σειρά του δεσμεύτηκε για 
προώθηση των θεμάτων στα αρμόδια Υπουργεία και την άμεση ενημέρωση της ΔΕ 
για την πορεία και τον τρόπο επίλυσης τους. Στην συνάντηση συμμετείχαν ο 
Πρόεδρος της ΔΕ κ. Γεώργιος Ταβερναράκης, η Αντιπρόεδρος κ. Φανή Μαράκη , ο 
Γεν. Γραμματέας κ. Αντώνης Κουμπενάκης και τα μέλη κ. Χαρά Τριαματάκη και  κ. 
Αντώνης Μαυρογιάννης.   

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ 
 
Στις 16 Μαρτίου στάλθηκε επιστολή*, στον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γεώργιο Στασινό έπειτα 
από την εισήγηση του μέλους της ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ κ. Αριστοτέλη Τσεκούρα για την ανάγκη 
προμήθειας Προτύπων ΕΛΟΤ από το ΤΕΕ και την δωρεάν διάθεσή τους στα μέλη του  λόγω 
του ότι οι μηχανικοί τα τελευταία χρόνια βάσει νομοθεσίας ή άλλων κανονιστικών 
διατάξεων επιβάλλεται να χρησιμοποιούν μία πληθώρα υποχρεωτικών προτύπων  τα 
οποία είναι κοινά σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
Τυποποίηση. 
 
 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕ ΤΕΕΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ. ΜΑΞΙΜΟ  ΣΕΝΕΤΑΚΗ 
 
Η ΔΕ του ΤΕΕ Τμήματος 
Ανατολικής Κρήτης 
συναντήθηκε με τον 
βουλευτή Ηρακλείου κ. 
Μάξιμο Σενετάκη την 
Δευτέρα 27 Μαρτίου 
στα γραφεία του 
ΤΕΕΤΑΚ όπου 
συζητήθηκαν κρίσιμα 
και σημαντικά θέματα 
που απασχολούν τους 
μηχανικούς και τους 
πολίτες τόσο σε τοπικό 
όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Η ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ αναφέρθηκε στον Νόμο 
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4759/2020 και συγκεκριμένα στην τροποποίηση των διαδικασιών   που αφορούν την 
εκτός σχεδίου δόμηση σε γήπεδα και ιδιοκτησίες με εμβαδό μικρότερο των 4 
στρεμμάτων, λόγω των δυσκολιών που προκαλούν στους πολίτες επισημαίνοντας την 
αναγκαιότητα ολοκλήρωσης των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων για τον καθορισμό 
ορίων οικισμών, όρων και περιορισμών δόμησης. Στην συνέχεια τα μέλη της ΔΕ 
ανέφεραν στον κ. Σενετάκη για την Νομοθετική Ρύθμιση την οποία έχουν προτείνει 
στον κ. Τριαντόπουλο και αφορά την επίσπευση των διαδικασιών ολοκλήρωσης της 
σύνταξης των φακέλων των σεισμόπληκτων κτιρίων του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας, στην 
υποστελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών , στους προβληματισμούς της τοπικής 
κοινωνίας σχετικά με την αξιοποίηση του Αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης, στην βελτίωση 
του οδικού δικτύου σχετικά με την ασφάλεια των πολιτών , στην  εκπόνηση ειδικών 
σχεδίων για την θωράκιση του νησιού έναντι φυσικών καταστροφών , στο 
ασφαλιστικό και σε λοιπά θέματα ΕΦΚΑ τα οποία απασχολούν τους μηχανικούς. Ο 
Πρόεδρος και τα μέλη  της ΔΕ ευχαρίστησαν τον κ. Σενετάκη για την επίσκεψη και την 
συζήτηση που είχαν και εκείνος με την σειρά του δεσμεύθηκε ότι θα αναδείξει όλες 
τις προτάσεις – θέσεις του ΤΕΕΤΑΚ στα αντίστοιχα υπουργεία. Στην συνάντηση 
συμμετείχαν τα μέλη της ΔΕ κ. Ειρήνη Βρέντζου , κ. Μαρία Ξυλούρη, κ. Αντώνης 
Μαυρογιάννης και κ. Κωνσταντίνος Μπάκιντας. 
 
 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΕ ΤΕΕΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΛΥΣΗΣ  

Ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ 
κ. Γεώργιος Ταβερναράκης  
συναντήθηκε με τον 
Αντιδήμαρχο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Πολεοδομίας 
Ηρακλείου κ. Γεώργιο 
Καραντινό την Πέμπτη 31 
Μαρτίου. Ο κ. Καραντινός 
ενημέρωσε τον Πρόεδρο της ΔΕ 
κ. Ταβερναράκη,  ότι περίπου  
22 πολεοδομικές  μελέτες οι 
οποίες έχουν εκπονηθεί δεν 
έχουν ολοκληρωθεί εξαιτίας 
της συνεχούς αλλαγής της 
ισχύουσας Νομοθεσίας και της έντονης γραφειοκρατίας. Ο Πρόεδρος της ΔΕ 
δήλωσε ότι εδώ και δεκαετίες η μη ολοκλήρωση των πολεοδομικών μελετών του 
Ν. Ηρακλείου δεν συμβάλει στην ανάδειξη του τόπου κοινωνικά και δημιουργεί 
τεράστια προβλήματα στους πολίτες, καθώς και ότι θα πρέπει άμεσα να 
ολοκληρωθεί η επέκταση του Σχεδίου Πόλης του Ηρακλείου. Στη συνέχεια ο 
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Πρόεδρος της ΔΕ στα πλαίσια του ρόλου του ως σύμβουλος της πολιτείας και κατ’ 
επέκταση του Δήμου Ηρακλείου πρότεινε στον κ. Καραντινό την σύσταση Ομάδας 
Εργασίας, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΤΕΕΤΑΚ, των ανάλογων ειδικοτήτων,  
μελών του ΤΕΕΤΑΚ η οποία  σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων 
της ΥΔΟΜ Ηρακλείου θα συμβάλλει στον καθορισμό ενός ΄΄masterplan΄΄ 
ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων μελετών. Θα πρέπει να γίνει μια 
κατηγοριοποίηση των πολεοδομικών μελετών σε ́ ΄ενεργές΄΄ και ΄΄μη ενεργές΄΄ , να 
καταγραφούν οι ελλείψεις που υπάρχουν σε κάθε μελέτη και σε κάθε περίπτωση 
να σημειωθούν  οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις οι οποίες μπλοκάρουν την 
ολοκλήρωση των πολεοδομικών μελετών. Στην συνάντηση συμμετείχαν ο κ. 
Αντώνης Μαυρογιάννης μέλος της ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ και η κ. Μαίρη Φραγκιουδάκη 
αναπληρώτρια Διευθύντρια Πολεοδομίας Ηρακλείου. 

 

 
 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΕ ΤΕΕΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ. ΒΑΣΙΛΗ 

ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ 

Ο Πρόεδρος της ΔΕ του 
ΤΕΕΤΑΚ συναντήθηκε την 
Παρασκευή 1 Απριλίου με 
τον Βουλευτή Ηρακλείου κ. 
Βασίλη Κεγκέρογλου στα 
γραφεία του ΤΕΕΤΑΚ. Αιτία 
της συνάντησης ήταν η 
ενημέρωση του Προέδρου 
της ΔΕ κ. Ταβερναράκη από 
τον κ.Κεγκέρογλου σχετικά 
με τις απαντήσεις που 
έλαβε από  τον Υπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών 
κ. Κώστα Καραμανλή στον 
οποίο έθεσε καίρια θέματα 
τα οποία αφορούν το νησί. O κ. Κεγκέρογλου επεσήμανε την αναφορά του στον κ. 
Καραμανλή σχετικά με την  βελτίωση της βατότητας και της οδικής ασφάλειας των 
βασικών οδικών αξόνων του νομού Ηρακλείου αλλά και την πρόταση του  για την 
ένταξη της αναβάθμισης του άξονα Ηράκλειο-Αρκαλοχώρι-Βιάννος στα 
συμπληρωματικά έργα του Νέου Αεροδρομίου με χρηματοδότηση από το 
Υπουργείο Υποδομών,  σύμφωνα με την σύμβαση Παραχώρησης. Επιπλέον ο κ. 
Κεγκέρογλου ενημέρωσε τον κ. Ταβερναράκη για το φλέγον θέμα που αφορά τις 
διαδικασίες επισκευών – ανακατασκευών  των σεισμόπληκτων κτιρίων του Δήμου 
Μίνωα Πεδιάδας. Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Καραμανλής έδειξε 
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ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην διορθωτική παρέμβαση που αφορά το τιμολόγιο 
εργασιών στο οποίο δεν έχουν αναπροσαρμοστεί οι τιμές των εργασιών από το 
2011 και καλύπτει μικρό ποσοστό δαπανών μετά τις τελευταίες ανατιμήσεις, 
καθώς και στην πρόταση της ΔΕ  του ΤΕΕΤΑΚ  η οποία αναφέρεται στην επισκευή 
σεισμόπληκτων κτιρίων χαρακτηρισμένα ΄΄πράσινα΄΄ με μέγιστο ποσό επιλέξιμου 
προϋπολογισμού έως 10.000€  με την δυνατότητα έκδοσης Έγκρισης Εργασιών 
Μικρής Κλίμακας συνοδευόμενη από συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Τέλος ο κ. 
Κεγκέρογλου τόνισε ότι   ο κ. Καραμανλής δεσμεύτηκε για την άμεση πρόσληψη 30 
συμβασιούχων στο ΤΑΕΦΚ Αρκαλοχχωρίου ώστε να επισπευσθούν οι διαδικασίες 
αποκατάστασης των σεισμόπληκτων κτιρίων. Ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ 
ευχαρίστησε τον κ. Κεγκέρογλου για την ενημέρωση και την  τεράστια προσπάθεια 
που καταβάλει για την επίλυση των προβλημάτων του νησιού. 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΑΣΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2021-2027 

Στις 4 Απριλίου στάλθηκε επιστολή*, στον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γεώργιο Στασινό 
έπειτα από εισήγηση του μέλους της ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ κ. Αριστοτέλη Τσεκούρα, στην 
οποία προτείνει την αναγκαιότητα επιδότησης  των μηχανικών μέσω του 
Προγράμματος  ΕΣΠΑ 2021-2027 σε δύο βασικά αντικείμενα όπως είναι η 
αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής λόγω των αυξανόμενων απαιτήσεων σε 
νέα αντικείμενα τα οποία θα συμβάλουν στον σχεδιασμό ανάπτυξης της χώρας 
καθώς  και την κατάρτιση των μηχανικών  μέσω διεξαγωγής σεμιναρίων.  

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ Κ.ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΑΙ Κ.ΚΩΣΤΑ ΣΚΡΕΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  

Στις 4 Απριλίου στάλθηκε επιστολή* στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. 
Άδωνι Γεωργιάδη και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα 
έπειτα από  εισήγηση του μέλους της ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ κ. Αριστοτέλη Τσεκούρα, η  
οποία αναφέρεται στην αύξηση του  ενεργειακού κόστους και προτείνει την άμεση 
και καθολική ενσωμάτωση των ΑΠΕ στη βιομηχανία  με μια σειρά προτάσεων ώστε 
οι βιομηχανίες να μην υποστούν επιπλέον αρνητικές επιπτώσεις από τις υπέρογκες 
αυξήσεις της ηλεκτρικής ενέργειας με αρνητικές επιπτώσεις στη διεθνή 
ανταγωνιστικότητα τους. 
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 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ.ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗ ΑΣΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΟΥ  
ΠΡΟΤΥΠΟΥ  ΕΝ378-1-4  

Στις 4 Απριλίου στάλθηκε επιστολή* στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. 
Άδωνι Γεωργιάδη σύμφωνα με την εισήγηση του μέλους της ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ κ. 
Αριστοτέλη Τσεκούρα, αναφέροντας την υποχρέωση των μηχανικών στην 
εφαρμογή πρότυπων εγκαταστάσεων και λειτουργιών για την ορθή λειτουργία των 
εγκαταστάσεων όπως είναι το Πρότυπο (ΕΝ378-1-4) στο οποίο έχουν εντοπιστεί 
ασάφειες και  οι οποίες είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν για την ορθή 
εφαρμογή του από τους μηχανικούς. 

 

 ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕΤΑΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Στις 11 Απριλίου η ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ εξέδωσε δελτίο τύπου* εκφράζοντας την 
αντίθεση  της στην υπ’ αριθμ. 21511/11-03-2022 Απόφαση Δημάρχου Ηρακλείου 
με την οποία όρισε Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Οικοδομικών 
Αδειών και Ελέγχου της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Ηρακλείου. 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ 
ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ 

Στις 13 Απριλίου στάλθηκε επιστολή* στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. 
Κώστα Σκρέκα και στον  Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή 
από τον Πρόεδρο της ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ κ. Γεώργιο Ταβερναράκη στην οποία τόνιζε 
την άμεση ανάγκη έκδοσης ΚΥΑ για την δημιουργία Περιφερειακών Επιτροπών 
Ελέγχου Αυθαίρετων Κατασκευών ευρισκόμενων εντός παραδοσιακού οικισμού, 
από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και  την άμεση ολοκλήρωση των 
εκκρεμών υποθέσεων. Δυστυχώς μέχρι σήμερα  τα ζητήματα υπαγωγών 
αυθαίρετων κατασκευών ευρισκόμενα εντός παραδοσιακού οικισμού ελέγχονται 
από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α.) με αποτέλεσμα να 
παρατηρούνται τεράστιες καθυστερήσεις στις γνωμοδοτήσεις του ΚΕ.Σ.Α. λόγω του 
μεγάλου όγκου των υπαγωγών. 
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 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕ ΤΕΕΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΧΡΗΣΤΟ 
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ. ΝΙΚΟ 
ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ 

Την Παρασκευή 15 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ 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 της ΔΕ του 
ΤΕΕΤΑΚ κ. Γεώργιος Ταβερναράκης  και τα μέλη της ΔΕ 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 στα ανάλογα 
Υπουργεία που έστειλε η ΔΕ 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 ότι το 
Υπουργείο 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 ΤΕΕΤΑΚ. Ο 
Πρόεδρος και τα μέλη της ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ 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 
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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 και τα μέλη 
της ΔΕ ευχαρίστησαν 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 ακόμη τα μέλη της ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ 
, κ. Αντώνης Κουμπενάκης , κ. Ειρήνη Βρέντζου , κ. Χαρά Τριαματάκη, κ. Μαρία 
Ξυλούρη , κ. Αντώνης Κουμπενάκης και ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕΤΑΚ 
κ. Μιχάλης Γολοβάνης. 
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 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕΤΑΚ 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τετράμηνου του 2022 η Διοικούσα Επιτροπή του 
ΤΕΕΤΑΚ συνεδρίασε 5 φορές και συγκεκριμένα στις 20/01/2021, στις 10/02/2022, 
στις  24/02/2022, στις 17/03/2022 και στις 07/04/2022. Εξ αιτίας της υγειονομικής 
κατάστασης με τον covid-19, οι συνεδριάσεις της ΔΕ έγιναν μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  

Κατά τη διάρκεια του πρώτου  τετράμηνου του 2022 διενεργήθηκαν από το τμήμα 
27 δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις, για τον ορισμό εκπροσώπων ως μέλη σε 
επιτροπές διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων σε διαγωνισμούς μελετών και 
έργων του Δημοσίου.  

 

 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΕΕΤΑΚ 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου  τετράμηνου του 2022 έγιναν οι ακόλουθοι ορισμοί 
εκπροσώπων : 

Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση του «Τεχνικού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Κρήτης». 

Ορισμός μελών για την «Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών Ν. Ηρακλείου και Ν. 
Λασιθίου». 

Ορισμός μέλους στην  Επιτροπή «NATURA 2000» Αγίου Νικολάου. 

Ορισμός εκπροσώπων στη «Μικτή Επιτροπή Ελέγχου Οικοδομών και Τεχνικών 
Έργων Ν. Ηρακλείου». 

Ορισμός εκπροσώπων στη «Μικτή Επιτροπή Ελέγχου Οικοδομών και Τεχνικών 
Έργων Ν. Λασιθίου». 

Ορισμός εκπροσώπων  στα πλαίσια της Διαβούλευσης του Σχεδίου Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) της ΔΕ Γαζίου. 

 

 ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τετράμηνου του 2022 ζητήθηκαν τρείς (3) 
πραγματογνωμοσύνες και  ανατέθηκε μία (1). 

 

 

 (*)Η επιστολή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ-ΤΑΚ : www.teetak.gr 

http://www.teetak.gr/
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Τελικά η κανονικότητα δεν είναι μια `φυσιολογική` κατάσταση για τους μηχανικούς (και όχι μόνο) της 
Κρήτης. Τι να πρωτοαναφέρουμε? 

Τις `καταληκτικές ημερομηνίες` διαδικασιών δήλωσης και ενστάσεων σε κτηματολόγιο και δασικούς 
χάρτες? (οι οποίες όπως φαίνεται από οριστικές μετατράπηκαν σε κυλιόμενες) 

Τον αγώνα δρόμου για να κατοχυρωθούν δικαιώματα στα ακίνητα κατά παρέκκλιση άρτια ακίνητα? 
Την βασανιστικώς αργή διαδικασία αποκατάστασης των ζημιών στις πληγείσες από φυσικές 

καταστροφές περιοχές? 
Την υποστελέχωση των υπηρεσιών? 
Αυτά και μόνο επαρκούν για να δημιουργήσουν φαινόμενα `έλλειψης χρόνου` και αδυναμίας έγκαιρης 

επίλυσης των θεμάτων και έργων που ασχολούνται οι συνάδελφοι, και σε συνδυασμό με την οικονομική 
αβεβαιότητα που έχει η μέση ελληνική οικογένεια, έχουν ως άμεσο αντίκτυπο την υπονόμευση του κύρους 
και της αξιοπιστίας τους. Γιατί ενώ όλοι θέλουν να τελειώσουν την `δουλειά` τους χθες, φθηνά και σωστά, 
εμείς είμαστε αναγκασμένοι να τους προσγειώνουμε στην πραγματικότητα. 

Και μέσα σε όλα αυτά, μας έσκασαν σχεδόν ταυτόχρονα η ενεργειακή κρίση και ένας γεωγραφικώς 
μακρινός αλλά πρακτικά πολύ `κοντινός` μας πόλεμος. Και πιθανά να είναι πιο συνδεδεμένα από ότι 
φαίνεται, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης. Η ενεργειακή κρίση όμως, και τα υπερκέρδη των dealer 
ενέργειας (μέσω του ανεξέλεγκτου χρηματιστηριακού καθορισμού τιμών), οδήγησαν όλους μας σε μία 
κατάσταση, που το `ενεργειακό κόστος` λειτουργίας των γραφείων μας (είτε αυτό είναι ηλεκτρισμός, είτε 
καύσιμα) είναι πλέον δυσβάσταχτο.  

Δύσκολοι τελικώς οι καιροί και δεν προβλέπεται να φτιάξουν σύντομα. Αλλά   when the going gets tough, 
the tough get going. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την προσπάθειά μας για το κοινό καλό και ένα καλύτερο μέλλον 
για τους συνάδελφους και την κοινωνίας της Κρήτης. Δεν θα κλειστούμε σε μια αυτοκαταστροφική 
εσωστρέφεια, αλλά όποτε χρειάζεται θα καταθέτουμε τις σκέψεις και τις προτάσεις μας, όπως κάναμε σε 
όλα τα θέματα που μας αφορούν. Και δεν είναι λίγα όσα τρέχουν αυτή την περίοδο. Ενδεικτικά και μόνο θα 
μπορούσαμε να αναφέρουμε  

• τα μεγάλα έργα που τρέχουν ή ετοιμάζονται να ξεκινήσουν (ΒΟΑΚ, νέο αεροδρόμιο), 
•  την συζήτηση των προτάσεων Σχεδίων διαχείρισης των περιοχών NATURA  
• την προσπάθεια επαναφοράς στο προσκήνιο της `αξιοποίησης` του χώρου του Ν. Καζαντζάκης από 

το ΤΑΥΠΕΔ 
• την κυκλοφοριακή μελέτη παλιάς πόλης Ηρακλείου 
• το νέο ΕΣΠΑ και τις δυνατότητες συμμετοχής των συναδέλφων σε `προγράμματα` επιμόρφωσης και 

αναβάθμισης εξοπλισμού 
επί του πιεστηρίου…. Για να ασχοληθούμε λίγο με τις προτεινόμενες από την Ελληνική Κυβέρνηση υποδομές 
για χρηματοδότηση από το REPowerEU. Προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα.  
 

Γιατί το ΤΕΕ, όπως και το αλεξίπτωτο, λειτουργεί καλύτερα όταν είναι ανοικτό. 

#open TEE- ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΕΕ-ΤΑΚ 
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Οι Δασικοί Χάρτες ήρθαν για να μείνουν. Πολλά σημαντικά λάθη δεν έχουν διορθωθεί, με αποτέλεσμα να 
υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να χαθούν περιουσίες.  
Το Κτηματολόγιο δεν μπορεί να προχωρήσει σε συνδυασμό με τους Δασικούς χάρτες αλλά και όχι μόνο και 
κυνηγούμε μήνα μήνα τις προθεσμίες. 
Η ενεργειακή κρίση κλιμακώνεται και η ακρίβεια καλπάζει... 
Οκτώ μήνες έχουν περάσει από το μεγάλο σεισμό στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου και τα πράγματα 
παραμένουν στάσιμα. Δεν έχουν εγκριθεί οι φάκελοι και δεν έχουν θεσμοθετηθεί οι προτάσεις για να 
προχωρήσει η αποκατάσταση αλλά και η ανάπτυξη στην περιοχή, ενώ μόλις υπογράφτηκαν 15 συμβάσεις 
διάρκειας 8 μηνών, ΠΕ Μηχανικών, (ΦΕΚ 1167/Γ/18-05-2022).   
Η τοπική οικονομία διαλύεται και μαζί της ο δημόσιος χαρακτήρας σχεδιασμού των τοπικών υποδομών. 
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με δύο αποφάσεις του, αναθέτει στην εταιρεία «Διεθνής 
Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης Α.Ε.» τις Προκαταρκτικές Μελέτες και Έρευνες (περιλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών μελετών και των μελετών οριοθέτησης) για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά 
φαινόμενα της ευρύτερης περιοχής του Νέου Αεροδρομίου Ηρακλείου αλλά και τις έρευνες και μελέτες για 
την υδροδότηση του Αεροδρομίου. Πρόκειται για μη συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας που ανατίθενται 
μετά από την οικιοθελή παραίτηση της Περιφέρειας Κρήτης αλλά και του Δήμου Μινώα Πεδιάδος από την 
άσκηση του ρόλου τους, έχοντας εκφράσει αδυναμία για την υλοποίηση σχεδιασμού, μελέτης και 
κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων! 1 
Και όλα αυτά ενώ ο οδικός άξονας Ηρακλείου – Μεσαράς παραμένει κλειστός επί τρεις μήνες, ως απόρροια 
του κακού σχεδιασμού και της έλλειψης των απαραίτητων γεωτεχνικών μελετών, εγκλωβίζοντας πολίτες 
αλλά και επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής. 

Ωστόσο, «Την Κυριακή, 15 Μαΐου 2022, συνέβη κάτι εκπληκτικό στον Πλακιά Ρεθύμνου. Ένα μεγάλο 
πλήθος κόσμου από όλη την Κρήτη συγκεντρώθηκε στον Παλίγκρεμνο απαιτώντας να προστατευθεί το 
γεωλογικό μνημείο - τοπόσημο του Πλακιά από την αδηφαγία της τουριστικής ανάπτυξης.  
Ήταν μια γιορτή άψογα οργανωμένη που λες και στήθηκε με τρόπο μαγικό. Σαν να έγινε το κάλεσμα από τον 
βράχο, σαν να έστειλε ο Παλίγκρεμνος το SOS.  Μόλις ανέβηκαν επάνω του οι μπουλντόζες και άρχισαν να 
σκάβουν βούιξε ο τόπος, γέμισε το διαδίκτυο μηνύματα και άνθρωποι από όλη την Κρήτη που πολλοί δεν 
γνωρίζονταν μεταξύ τους έσπευσαν αυθόρμητα να δημιουργήσουν μαζί με κατοίκους του Πλακιά την Κίνηση 
για την σωτηρία του Παλίγκρεμνου.  
Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Κίνησης για την σωτηρία του Παλίγκρεμνου, 1500 ντόπιοι και αλλοδαποί 
κάτοικοι της Κρήτης συμμετείχαν στην εκδήλωση και υπέγραψαν για να σωθεί ο Παλίγκρεμνος. 
Με κύριο σύνθημα " Να γίνουμε βράχος για τον βράχο μας" ένα πολύχρωμο πλήθος σχημάτισε ανθρώπινη 
αλυσίδα στην βάση του βράχου διαδηλώνοντας την απόφαση όλων να συνεχιστεί ο αγώνας ώσπου να 
κηρυχθεί ο Παλίγκρεμνος περιοχή απολύτου προστασίας. 
Διότι όλα αυτά τα χρόνια η εγκληματική ολιγωρία της Πολιτείας άφησε απροστάτευτο αυτό το πασίγνωστο 
γεωλογικό μνημείο…». 2 

ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ ΜΕ ΟΣΟΥΣ «ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΒΡΑΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΧΟ ΤΟΥΣ»  
ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ:  Save Paligremnos - SOS Plakias  

 
1 Αντιπλημμυρικά στο Καστέλι μέσω ΤΕΡΝΑ - Τι περιλαμβάνει η μελέτη  
2 Να προλάβουμε το περιβαλλοντικό έγκλημα στον Παλίγκρεμνο  
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Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕΤΑΚ 

 
1.   Γεώργιος Ταβερναράκης,, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 
2.   Φανή Μαράκη, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος 
3.    Αντώνης Κουμπενάκης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός,  Γεν. Γραμματέας           
4.    Ειρήνη Βρέντζου, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος 
5.    Μαρία Ξυλούρη, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος  
6.    Αριστοτέλης Τσεκούρας, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, μέλος  
7.    Αντώνης Μαυρογιάννης, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος  
8.    Κων/νος Μπάκιντας, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος  
9.    Χαρά Τριαματάκη, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος  
 
Προεδρείο Αντιπροσωπείας 
 
1.    Μιχαήλ Γολοβάνης, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 
2.    Μανόλης Παντερής, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος 
3.    Γιάννης Μαρνέλλος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Γεν. Γραμματέας 
 
Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου 
 
1.    Ιωάννης Ατσαλής, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πρόεδρος 
2.    Μιχαήλ Μαυρικάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος 
3.    Γεώργιος Καροφυλάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Γραμματέας 
4.    Λιλίτ Βαρνταζαριάν, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Μέλος 
5.    Μαρία Ρουκουνάκη, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος 
 
 
Επιμέλεια έκδοσης newsletter  
 
Αγγελική Ψυλλάκη, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 


