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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,                                                            
 

Είναι γεγονός ότι  ένα από τα σημαντικότερα 
προβλήματα το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει 
η παγκόσμια κοινότητα είναι το πρόβλημα της 
Κλιματικής Αλλαγής. Όλο και περισσότεροι 
πολίτες γνωρίζουν την σπουδαιότητα της 
εξοικονόμησης ενέργειας και προσπαθούν να 
μειώσουν το ενεργειακό και περιβαλλοντικό τους 
αποτύπωμα στον πλανήτη. Όπως γνωρίζετε η ΔΕ 
του ΤΕΕΤΑΚ, στις συνεδριάσεις της όλο αυτό το 
διάστημα, έχει ασχοληθεί εκτενώς με την 
ενεργειακή κρίση  που πλήττει τον πλανήτη και 
φυσικά την Ελλάδα.  Καταθέσαμε τις απόψεις 
μας, μέσω επιστολών, δημοσιευμάτων και 
δηλώσεων και θα συνεχίσουμε με αμείωτο ρυθμό να ενημερωνόμαστε και να 
εφευρίσκουμε εξειδικευμένες λύσεις ώστε η κοινωνία να βγει από το αδιέξοδο.  

Ένα τεράστιο θέμα που απασχόλησε την ΔΕ το τελευταίο διάστημα  ήταν η Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  της Παράκαμψης Χανιά-Ρέθυμνο-Ηράκλειο του ΒΟΑΚ.  
Κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, τοποθετηθήκαμε εκτενώς, 
τονίζοντας ότι δε νοείται να συζητάμε για σύγχρονο ΒΟΑΚ, στον οποίο μάλιστα θα κληθούν 
οι Κρητικοί να πληρώσουν διόδια, και οι αλλαγές που προβλέπονται από την μελέτη να 
αφορούν μικροδιορθώσεις της υφιστάμενης κατάστασης.  

 

 

                     Συναδελφικά,  

                                                     O Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕΤΑΚ 

                                                            Γεώργιος Ταβερναράκης 

                                     Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ. 
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 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΤΑΕΦΚ ΣΤΗΝ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
Στις 03 Μαΐου  η ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ έστειλε επιστολή* στον Υπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή, έπειτα από την εισήγηση του Προέδρου της 
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕΤΑΚ κ. Μιχαήλ Γολοβάνη, ζητώντας την άμεση ίδρυση και 
στελέχωση του ΤΑΕΦΚ στην ΠΕ Ηρακλείου, με σκοπό τον επανέλεγχο των κτιρίων από τον 
σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου στο Αρκαλοχώρι  , την κατάρτιση φυσικού φακέλου των 
πληγέντων, την διευθέτηση θεμάτων αποζημίωσης,  την παρακολούθηση των έργων 
αποκατάστασης αλλά και της άμεσης εξυπηρέτησης των δημοτών που επλήγησαν.  
 
 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 
Ν. 4280/2014 

Στις 04 Μαΐου  στάλθηκε  επιστολή* στον Υπουργό Περιβάλλοντος  και Ενέργειας κ. Κώστα 
Σκρέκα, έπειτα από την εισήγηση του Προέδρου της ΔΕ  κ. Γεώργιου  Ταβερναράκη και με 
την σύμφωνη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξικού – Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
και Ανάπτυξης του ΤΕΕ/ΤΑΚ, στηρίζοντας το αίτημα του Οικοδομικού Συνεταιρισμού 
Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Ηρακλείου, για την  ψήφιση Προσθήκης – Τροπολογίας του 
Ν. 4280/ 2014 ώστε να μειωθεί η απαιτούμενη επιφάνεια πολεοδόμησης για εκκρεμείς 
διαδικασίες, καθώς και την ολοκλήρωση των  διαδικασιών πολεοδόμησης του 
συγκεκριμένου Ο.Σ. 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , 
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Στις 13 Μαΐου  στάλθηκε επιστολή* στον Υπουργό Περιβάλλοντος  και Ενέργειας κ. Κώστα 
Σκρέκα, και στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, έπειτα από 
ομόφωνη απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ, στην οποία  ζητούσε την παράταση της 
Κτηματογράφησης στους Δήμους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου τουλάχιστον 
μέχρι 31-12-2022. 
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 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ 
ΧΑΡΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
 
Στις 13 Μαΐου  στάλθηκε επιστολή* στον Υπουργό Περιβάλλοντος  και Ενέργειας κ. Κώστα 
Σκρέκα, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ, στην οποία πρότεινε την 
παράταση της υποβολής αντιρρήσεων για τους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες στην  ΠΕ 
Ηρακλείου  και Λασιθίου τουλάχιστον μέχρι 31-12-2022. 
 
 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕ ΤΕΕΤΑΚ ΜΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ 

Την Δευτέρα 16 Μαΐου επισκέφθηκε τα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ ο βουλευτής Ν. Λασιθίου κ.  
Εμμανουήλ Θραψανιώτης, για την 
πραγματοποίηση υβριδικής 
συνάντησης με τα μέλη της ΔΕ του 
ΤΕΕ/ΤΑΚ. Αρχικό θέμα συζήτησης 
αποτέλεσε ο αργός ρυθμός της 
υποβολής δηλώσεων 
κτηματολογίου στην ΠΕ Ηρακλείου 
και ΠΕ Λασιθίου, καθώς και η 
ημερομηνία λήξης των 
αντιρρήσεων για την κύρωση των 
Δασικών Χαρτών με κίνδυνο οι 
πολίτες να χάσουν τις περιουσίες 
τους. Αναφέρθηκαν επίσης στην 
αποχή των συμβολαιογράφων από 
τα καθήκοντα τους με αποτέλεσμα 
την τεράστια ταλαιπωρία των 
πολιτών, προκειμένου να 
συγκεντρώσουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κτηματογράφησης των ακινήτων τους, αλλά και στις 
επιπτώσεις τόσο  της ενεργειακής κρίσης όσο και της αύξησης των αγαθών, που 
προκαλούν αποτροπή των πολιτών λόγω του μεγάλου κόστους επιβάρυνσης, που αφορά  
την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων κτηματολογίου και δηλώσεων 
αντίρρησης των Δασικών Χαρτών. Στο σημείο αυτό τονίστηκε από τα μέλη της ΔΕ  οι  
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί εξαιτίας της συνεχόμενης αλλαγής της 
Νομοθεσίας για την διεκπεραίωση των υποθέσεων τους. Στη συνέχεια, η συζήτηση 
επικεντρώθηκε  στην κατασκευή του ΒΟΑΚ και ιδιαίτερα στο τμήμα Αγ. Νικόλαος – Σητεία. 
Επιπλέον, συζητήθηκε η κατασκευή του αεροδρομίου στο Καστέλλι σε συνδυασμό με την 
ταυτόχρονη λειτουργία του αεροδρομίου της Σητείας και πόσο θα συμβάλει στην 
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ανάπτυξη των περιοχών. Τελειώνοντας αναφέρθηκαν στην αναγκαιότητα της ορθής  
διαχείρισης των υδάτινων πόρων στον πρωτογενή τομέα και την άμεση ολοκλήρωση της 
κατασκευής έργων υποδομής (φράγματα , δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο άρδευσης). Ο 
Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Γεώργιος Ταβερναράκης ευχαρίστησε τον κ. Εμμανουήλ 
Θραψανιώτη για την επίσκεψη του και συμφώνησαν και οι δύο για την συνέχιση της 
συνεργασίας με την αναφορά του  κ. Εμμανουήλ Θραψανιώτη στην ανάδειξη των 
προβλημάτων της Ανατολικής Κρήτης και την προώθησή τους στα αντίστοιχα υπουργεία. 
Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης η κ. Μαρία Ρουκουνάκη μέλος της Νομαρχιακής 
Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Ν. Λασιθίου. 

 

 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΗΤΕΙΑΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΖΕΡΒΑΚΗ 

Την Τρίτη 17 Μαΐου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης μεταξύ  των 
μελών της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ και  του  Δημάρχου Σητείας κ. Γεώργιου Ζερβάκη.  Θέμα 
συζήτησης αποτέλεσε η 
ολοκλήρωση της μελέτης 
και η  κατασκευή του 
τμήματος του ΒΟΑΚ από 
τον Αγ. Νικόλαο έως την 
Σητεία. Ο Δήμαρχος 
Σητείας με τη σειρά του 
ανέφερε ότι είναι 
επιτακτική ανάγκη η 
ολοκλήρωση της μελέτης 
και η κατασκευή του 
συγκεκριμένου τμήματος 
τόσο για  την ασφαλή  
μεταφορά των προϊόντων 
του Πρωτογενή Τομέα,  
αλλά και  λόγω του ότι η 
πόλη της Σητείας αποτελεί 
πόλο έλξης για χιλιάδες 
τουρίστες κάθε χρόνο και  
επιβάλλεται η κατασκευή 
ενός  ασφαλούς οδικού 
δικτύου. Επιπλέον 
συζητήθηκε η προώθηση 
της   σύναψης 
προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ ΤΕΕ/ΤΑΚ 
και του Δήμου Σητείας με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης, που έχει ήδη 
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συμφωνηθεί,  και αφορά την καταγραφή και τον προσεισμικό έλεγχο αλλά και την 
προώθηση της τακτοποίησης σύμφωνα με τον Ν.4495/17 δημόσιων- δημοτικών κτιρίων 
του Δήμου Σητείας. Τέλος τόνισαν και οι δύο  πλευρές ότι σε περιοχές χαρακτηρισμένες 
‘’Natura’’ είναι επιβεβλημένο για περιβαλλοντικούς λόγους, να μην χωροθετούνται ούτε 
να γίνονται  εκτεταμένες εγκαταστάσεις  των ΑΠΕ. Στην συζήτηση συμμετείχαν η 
Αντιπρόεδρος της ΔΕ κ. Φανή Μαράκη, ο Γενικός Γραμματέας της ΔΕ κ. Αντώνης 
Κουμπενάκης, η κ. Ειρήνη Βρέντζου μέλος της ΔΕ, η κ. Μαρία Ρουκουνάκη μέλος της 
Νομαρχιακής Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Ν. Λασιθίου και ο Αντιδήμαρχος της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Σητείας κ. Ιωάννης Παπαδάκης όπου έθεσαν θέματα όπως η 
υποστελέχωση των Υπηρεσιών του Δήμου , η κύρωση των Δασικών Χαρτών στο Ν. 
Λασιθίου καθώς και η ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης της περιοχής. Ο Πρόεδρος και 
τα μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο Σητείας κ. Γεώργιο Ζερβάκη για 
την άριστη συνεργασία  και δεσμεύτηκαν  για την συνέχιση της, με την ανάδειξη και την 
επίλυση τεχνικών θεμάτων του Δήμου Σητείας. 

 

 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ  ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΑΝΤΩΝΗ  
ΖΕΡΒΟ 

Την Πέμπτη 19 Μαΐου 
πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση μέσω 
τηλεδιάσκεψης 
μεταξύ  των μελών της 
ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ και  
του  Δημάρχου Αγ. 
Νικολάου  κ. Αντώνη  
Ζερβό. Στη συνάντηση 
συζητήθηκαν και 
αναλύθηκαν καίρια 
θέματα τα οποία 
απασχολούν τον Δήμο 
Αγίου Νικολάου και γενικότερα τον Ν. Λασιθίου με αρχικό θέμα συζήτησης το 
εμβληματικό έργο του ΒΟΑΚ.  Ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Ζερβός επεσήμανε ότι η κατασκευή 
του ΒΟΑΚ είναι επιβεβλημένη ώστε η Κρήτη  να αποκτήσει ένα ασφαλές οδικό δίκτυο 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών το οποίο  θα ξεκινάει από το δυτικότερο σημείο της 
(Φαλάσαρνα) και θα καταλήγει στο ανατολικότερο (Παλαίκαστρο). Επίσης δεν 
παρέλειψαν να αναφερθούν στην ανάδειξη και βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου 
με διεκδίκηση χρηματοδότησης από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και της 
Περιφέρεια Κρήτης. Επόμενο θέμα συζήτησης ήταν η αναφορά στην  υποστελέχωση των 
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα με τον κ. Αντώνη Ζερβό να αναφέρει ότι το συγκεκριμένο 
πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Δήμος Αγ. Νικολάου με την Υ.ΔΟΜ.  Αγ. Νικολάου να είναι 
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υποστελεχωμένη με αποτέλεσμα τόσο οι μηχανικοί όσο και  οι πολίτες να υφίστανται 
τεράστια ταλαιπωρία για την διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Επιπλέον συζητήθηκε 
ο αργός ρυθμός Κτηματογράφησης στον Ν. Λασιθίου, η κύρωση των Δασικών Χαρτών, η 
προστασία και αξιοποίηση του κοινόχρηστου – δημόσιου χώρου από τον Δήμο Αγ. 
Νικολάου, καθώς και ότι δεν είναι δυνατόν για περιβαλλοντικούς λόγους  να 
χωροθετούνται και να εγκαθίστανται ΑΠΕ σε περιοχές χαρακτηρισμένες ΄΄Natura΄΄. Ο 
Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ κ. Γεώργιος Ταβερναράκης , τα μέλη της ΔΕ και ο Δήμαρχος 
Αγ. Νικολάου κ. Αντώνης Ζερβός συμφώνησαν στην συνέχιση της άριστης συνεργασίας 
μεταξύ του ΤΕΕΤΑΚ και του Δήμου Αγ. Νικολάου, καθώς και στην ανάδειξη και επίλυση 
τεχνικών θεμάτων που αφορούν τον Δήμο Αγ. Νικολάου. Στην συζήτηση συμμετείχαν 
επίσης η Αντιπρόεδρος της ΔΕ κ. Φανή Μαράκη, τα μέλη της ΔΕ  κ. Ειρήνη Βρέντζου, , κ. 
Μαρία Ξυλούρη, κ. Αντώνης Μαυρογιάννης, κ. Κώστας Μπάκιντας καθώς και τα μέλη της  
Νομαρχιακής Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ Ν. Λασιθίου κ. Μαρία Ρουκουνάκη και κ. Μάρκος 
Μοδάτσος. 

 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕ ΤΕΕΤΑΚ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΄΄ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ΄΄ 

Την Τετάρτη 25 Μάϊου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ μεταξύ 
της ΔΕ και στελέχη του 
φορέα ΄΄Ελληνικό 
Κτηματολόγιο΄΄ τους  κ. 
Στέφανο Κοτσώλη Γενικό 
Διευθυντή του ΄΄Ελληνικό 
Κτηματολόγιο΄΄, της κ. 
Ευαγγελίας Φύσσα 
Επιβλέπουσας, του κ. 
Δημήτρη Κωστούλα 
Τομεάρχη, της κ. Ιωάννας 
Ρουβέλλα Νομικού, της κ. 
Άριας Ιωαννίδη 
Διευθύντριας Έργων και της 
κ. Γεωργίας Σακαρέλλου 
Διευθύνουσας Συμβούλου. Σκοπός  της συνάντησης ήταν η εξέλιξη  της Κτηματογράφησης 
των Καλλικρατικών Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου  της ΠΕ Ηρακλείου η 
οποία έχει ξεκινήσει από τις 21-11-2021. Ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Γεώργιος 
Ταβερναράκης ανέφερε ότι   σύμφωνα με επίσημα στοιχεία μόλις το 10% των ακινήτων 
έχουν δηλωθεί λόγω του ότι η έναρξη της Κτηματογράφησης ξεκίνησε την περίοδο της 
υγειονομικής κρίσης του covid19 και συνεχίζεται εν μέσω της ενεργειακής κρίσης,  με 
αποτέλεσμα οι πολίτες αφενός να δυσκολεύονται στην συγκέντρωση των απαραίτητων 
δικαιολογητικών που πρέπει να κατατεθούν, και αφετέρου το οικονομικό κόστος 
επιβάρυνσης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής δήλωσης Κτηματολογίου 
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δεν είναι καθόλου αμελητέο. Επιπρόσθετες αιτίες καθυστέρησης είναι η αποχή των 
Συμβολαιογράφων από τα καθήκοντά τους για την κατοχύρωση των τίτλων ιδιοκτησίας 
των πολιτών καθώς και  η συνεχής διόρθωση των Δασικών Χαρτών και η υποβολή 
Αντιρρήσεων. Επίσης επισημάνθηκε  η υποστελέχωση του Κτηματολογικού Γραφείου 
Ηρακλείου και εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η κάλυψη του κόστους  απασχόλησης μιας 
δικηγόρου στο συγκεκριμένο γραφείο πραγματοποιείται από το ΤΕΕ/ΤΑΚ. Τα μέλη της ΔΕ 
πρότειναν την παράταση της Κτηματογράφησης μέχρι 31-12-2022 καθώς και την 
πραγματοποίηση ημερίδας από τα στελέχη του φορέα ΄΄Ελληνικό Κτηματολόγιο΄΄ για 
ενημέρωση των μηχανικών και κατ’ επέκταση των πολιτών. Τα στελέχη του φορέα 
΄΄Ελληνικό Κτηματολόγιο΄΄ δήλωσαν με τη σειρά τους ότι κατανοούν τις δυσκολίες των 
πολιτών και των μηχανικών αλλά πρωταρχικός σκοπός είναι η ολοκλήρωση της 
Κτηματογράφησης της ΠΕ Ηρακλείου για να διασφαλίσει ο κάθε πολίτης τα δικαιώματα 
των ιδιοκτησιών του. Επίσης δεσμεύθηκαν για την πραγματοποίηση ημερίδας με σκοπό 
την ενημέρωση των συναδέλφων μηχανικών του ΤΕΕΤΑΚ. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο 
Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Γεώργιος Ταβερναράκης, η Αντιπρόεδρος της ΔΕ κ. Φανή 
Μαράκη, και τα μέλη της ΔΕ, κ. Ειρήνη Βρέντζου, κ. Μαρία Ξυλούρη, κ. Χαρά Τριαματάκη, 
κ. Αντώνης Μαυρογιάννης, κ. Κώστας Μπάκιντας, καθώς και ο  κ. Γεώργιος Δρακωνάκης 
μέλος του Συλλόγου ΑΤΜ, ο κ. Νικόλαος Ραπάνης Πρόεδρος του Επιστημονικού και 
Επαγγελματικού Συλλόγου Μηχανικών Σητείας, η κ. Μαρία Λυδάκη μέλος του ΣΠΜΕ, και 
ο κ. Κώστας Πανταζής Πρόεδρος του ΣΕΜΠΧΑ. 

 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕΤΑΚ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ 

Στις 01 Ιουνίου διοργανώθηκε  ανοικτή ημερίδα από την Δημοτική Παράταξη «Συν+ΠΡΑΞΗ 
Δημοτών Ηρακλείου» με θέμα: «Ενεργειακή Κρίση, Ευκαιρία ή Απειλή, η απάντηση μέσω 
Καινοτομίας". Στην  
ημερίδα συμμετείχε ο 
Πρόεδρος της ΔΕ του 
ΤΕΕΤΑΚ  κ. Γεώργιος 
Ταβερναράκης, ο 
οποίος στην ομιλία του 
αναφέρθηκε στην 
σημασία της  
Ενεργειακής 
Δημοκρατίας, στην 
ενεργειακή μετάβαση 
της χώρας προς τις 
Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και τέλος τόνισε ότι η Κρήτη λόγω της θέσης της και της κλιματικής της 
ποικιλομορφίας θα μπορούσε κάλλιστα να αυτονομηθεί ενεργειακά.   
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 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟ ΤΟΥ 

1923 Η ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΔΕ) 
 
Στις 07 Ιουνίου  στάλθηκε επιστολή* στον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γεώργιο Στασινό έπειτα από 
την εισήγηση του Προέδρου της ΔΕ  κ. Γεώργιου  Ταβερναράκη σχετικά με την ανάθεση 
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της μελέτης «Οριοθέτηση οικισμών προ 
του 1923 ή κάτω των 2000 κατοίκων» καθώς και της μελέτης «Καταγραφή του υπάρχοντος 
οδικού δικτύου της χώρας ανά Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) στις περιοχές εκτός των 
ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων, εκτός των ορίων των οικισμών των νομίμως υφιστάμενων 
προ του έτους 1923 και των οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους» στο ΤΕΕ, ζητώντας την 
συμμετοχή και συμβολή των συναδέλφων μηχανικών του ΤΕΕ/ΤΑΚ έως ότου 
ολοκληρωθούν. 
 
 

 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ 

Στις 08 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση των Προέδρων των 
περιφερειακών τμημάτων του 
ΤΕΕ. Ο Πρόεδρος της ΔΕ κ. 
Γεώργιος Ταβερναράκης 
αναφέρθηκε στην αύξηση της  
οικονομικής επιχορήγηση την 
οποία εισπράττει το ΤΕΕΤΑΚ 
από το ΤΕΕ, στην διοργάνωση 
σεμιναρίου με στελέχη του 
ΥΠΕΝ και του ΤΕΕ σχετικά με την 
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου 
καθώς και στην συμμετοχή 
μελών του ΤΕΕΤΑΚ στις 
επιτροπές για τον καθορισμό 
των Τοπικών Πολεοδομικών 
Σχεδίων. Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γεώργιος Στασινός με την σειρά του δεσμεύτηκε ότι θα 
προωθήσει τα παραπάνω θέματα. 
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 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΑΚ 
ΜΕΣΩ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ 

Στις 09 Ιουνίου στάλθηκε επιστολή* στον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, κ. Κώστα 
Καραμανλή, έπειτα από εισήγηση του μέλους της ΔΕ κ. Αριστοτέλη Τσεκούρα με θέμα την 
πρόοδο υλοποίησης του ΒΟΑΚ   μέσω εκδήλωσης – τεχνικής συζήτησης στην Σητεία με 
την συμμετοχή  όλων των σχετικών φορέων όπως το Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, η  Περιφέρεια Κρήτης, το  Τεχνικό 
Επιμελητήριο με στόχο να παρουσιαστεί στους φορείς η πρόοδος του ΒΟΑΚ στο τμήμα 
εντός του Ν. Λασιθίου και τα χαρακτηριστικά του έργου (τεχνικό προφίλ, χρηματοδότηση, 
χρονοδιάγραμμα).  

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Στις 09 Ιουνίου στάλθηκε επιστολή* στον Πρόεδρο του ΤΕΕ, κ. Γεώργιο Στασινό, έπειτα 
από την εισήγηση του μέλους της ΔΕ, κ. Κώστα Μπάκιντα, η οποία αναφερόταν στην 
κατάργηση της εισφοράς υπέρ ΤΕΕ για τους εργολήπτες δημοσίων έργων, και προτεινόταν   
να επιστραφούν ή να συμψηφιστούν τα ποσά που ήδη έχουν εισπραχθεί από την 
συγκεκριμένη εισφορά με αναδρομική ισχύ από 1-1-2015.  

 

 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Στις 15 Ιουνίου 
πραγματοποιήθηκε το 
διαδικτυακό σεμινάριο 
από τη Διεύθυνση 
Φυσικών Καταστροφών 
του Υπουργείου Υποδομών 
με εισηγητές τη 
Διευθύντρια κ. Μαρία 
Κλεάνθη , τον Προϊστάμενο 
κ. Αντώνη Γιαννούτσο, τον 
Πολιτικό Μηχανικό κ. 
Βασίλειο Μώκο, και την 
Προϊσταμένη του ΤΑΕΦΚ 
ΠΕ Ηρακλείου κ. Βασιλική 
Κούση. Η συμμετοχή των συναδέλφων μηχανικών που παρακολούθησαν το σεμινάριο  
ήταν μεγάλη και οι εισηγητές διευκρίνισαν και έλυσαν αρκετές απορίες σχετικά με την 
σύνταξη των φακέλων που αφορούν τα σεισμόπληκτα κτίρια. 
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 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΡΟΠΟΥΣ 
ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΙΣ ΥΔΟΜ 

Στις 20 Ιουνίου στάλθηκε επιστολή* στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα 
Σκρέκα, έπειτα από την εισήγηση του μέλους της ΔΕ κ. Ειρήνης Βρέντζου, η οποία 
περιλάμβανε μια σειρά προτάσεων σχετικά με την αποφυγή καθυστερήσεων 
διεκπεραίωσης Διοικητικών Πράξεων στις Υπηρεσίες Δόμησης.  

 

 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΡΤΙΟΤΗΤΕΣ–ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» 

Στις 22 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε ανοικτή συζήτηση στην αίθουσα της  ΄΄Α΄΄ του ΤΕΕΤΑΚ 
με θέμα «Αρτιότητες 
– Οικοδομησιμότητες 
οικοπέδων σε εκτός 
σχεδίου περιοχές». Η 
συμμετοχή των 
συναδέλφων 
μηχανικών ήταν 
μεγάλη. Εισηγητές 
ήταν η κ. Μαίρη 
Φραγκιουδάκη 
Αναπληρώτρια 
Διευθύντρια ΥΔΟΜ 
Ηρακλείου και ο κ. Αντώνης Μαυρογιάννης Προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχου 
Κατασκευών ΥΔΟΜ Ηρακλείου και μέλος της ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ, οι οποίοι αναφέρθηκαν 
στους όρους δόμησης που ισχύουν σε εκτός σχεδίου περιοχές και απάντησαν τα 
ερωτήματα πολλών συναδέλφων. 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Στις 27 Ιουνίου στάλθηκε επιστολή* στον  Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. 
Κώστα Σκρέκα, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της ΔΕ κ. Γεώργιου Ταβερναράκη η 
οποία αναφερόταν στην παράταση της ανάρτησης, τελευταία φάση της 
Κτηματογράφησης της ΠΕ Λασιθίου τουλάχιστον έως τις 31.12.2022, προκειμένου οι 
πολίτες να έχουν ένα εύλογο διάστημα να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες υποβολής αλλά 
και ελέγχου της ορθότητας των εγγραφών τους στο Κτηματολόγιο. 
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 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ Κ. ΣΤΑΥΡΟ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΄΄ΣΑ΄΄ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Στις 29 Ιουνίου στάλθηκε επιστολή* στον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, 
έπειτα από την εισήγηση του Προέδρου της ΔΕ κ. Γεώργιου Ταβερναράκη, η οποία 
αναφερόταν στην μη εύρυθμη λειτουργία  του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) Λασιθίου 
και ζητούσε από τον κ. Αρναουτάκη, να επιληφθεί του θέματος ώστε να το ΣΑ Λασιθίου 
να λειτουργήσει άμεσα, έτσι ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των 
διαδικασιών αδειοδότησης, τόσο μικρών όσο και μεγάλων έργων τα οποία συμβάλλουν 
καθοριστικά στην ανάπτυξη της περιοχής. 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Στις 29 Ιουνίου στάλθηκε επιστολή* στον Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρο Αρναουτάκη, 
έπειτα από την εισήγηση του μέλους της ΔΕ κ. Μαρίας  Ξυλούρη, η οποία αναφερόταν 
στην  παράταση υποβολής αντιρρήσεων των Δασικών Χαρτών έως 31-12-2022  
δεδομένου των συνθηκών για την διευκόλυνση των πολιτών. 

 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕΤΑΚ  ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Στις 04 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε ανοικτή εσπερίδα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στην 
οποία οι συμμετέχοντες 
κατέθεσαν τις απόψεις τους 
σχετικά με την μικρομεσαία 
επιχειρηματικότητα, τα 
προβλήματα και τις 
προοπτικές. Ο Πρόεδρος της ΔΕ 
του ΤΕΕΤΑΚ κ. Γεώργιος 
Ταβερναράκης στην ομιλία του 
έκανε αναφορά στα 
προβλήματα που ταλανίζουν 
το «επιχειρείν» και ζητούν 
επειγόντως λύση, καθώς και  στον ρόλο του πρωτογενή τομέα αλλά και του τουριστικού, 
ο οποίος  είναι καθοριστικός στην ανάπτυξη της  Κρήτης, και πρέπει να ενισχυθεί με 
δράσεις όπως είναι η ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας μέσω των ΑΠΕ.  
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 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕΤΑΚ  ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Στις 19 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε ημερίδα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου την οποία 
οργάνωσαν η Περιφέρεια  και η 
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης με 
θέμα: «Ερευνητικές Εργασίες και 
Διερεύνηση Βέλτιστων Λύσεων 
Αποκατάστασης – Ενίσχυσης 
Φέροντος Οργανισμού Ιερού 
Ναού Αγίου Μηνά Ηρακλείου 
Κρήτης». Ο Ομότιμος Καθηγητής 
του ΕΜΠ κ. Β. Κουμούσης, 
επικεφαλής της μελετητικής 
ομάδας προχώρησε στην βασική 
παρουσίαση της έρευνας και των 
επιστημονικών πορισμάτων του 
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, στο πλαίσιο  της προγραμματικής σύμβασης που 
συνυπογράφηκε με την Περιφέρεια Κρήτης, το Υπουργείο Πολιτισμού και το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με στόχο την συντήρηση και στατική αποκατάσταση του 
εμβληματικού μνημείου της πόλης του Ηρακλείου. Ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ κ. 
Γεώργιος Ταβερναράκης κατά την τοποθέτησή του ανέφερε ότι, τις τελευταίες δεκαετίες 
γίνονται συντονισμένες προσπάθειες τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο, έτσι 
ώστε να διαμορφωθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς.  Όπως καταλαβαίνει κανείς, για την πόλη του Ηρακλείου, ο Ιστορικός 
Ναός του  Αγίου Μηνά  αποτελεί όχι μόνο μνημείο ως κτήριο με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά 
χαρακτηριστικά, θεωρείται ως ένας από τους πιο μεγαλοπρεπείς και επιβλητικούς ναούς 
της Ελλάδας, και συνδέεται με την ιστορική μνήμη της πόλης και των κατοίκων της και 
είναι χρέος όλων μας να τον διαφυλάξουμε και να τον αναδείξουμε. 
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 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» 

Στις 20 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημέρωση προς τα μέλη του ΤΕΕΤΑΚ 
σχετικά με την ανάρτηση 
της Κτηματογράφησης 
στην ΠΕ Λασιθίου. Την 
συζήτηση συντόνισε ο 
Πρόεδρος της ΔΕ κ. 
Γεώργιος Ταβερναράκης 
με   εισηγητές την κ. 
Δέσποινα Ανδρουλάκη, 
Αγρονόμο Τοπογράφο 
Μηχανικό και 
επιβλέπουσα της μελέτης 
κτηματογράφησης της ΠΕ 
Λασιθίου, και τον κ. Ιωάννη  Αλαβάνο, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό και εκπρόσωπο 
της κοινοπραξίας Κτηματολόγιο για την Ανάπτυξη.  Η συμμετοχή των συναδέλφων 
μηχανικών ήταν μεγάλη οι οποίοι έθεσαν τα ερωτήματα τους στους εισηγητές και εκείνοι 
με τη σειρά τους  επιλύσαν  και διευκρίνισαν  αρκετά ζητήματα που αφορούν την υποβολή 
δηλώσεων στο Κτηματολόγιο για την ΠΕ Λασιθίου.  

 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕΤΑΚ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΄΄ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ΄΄ 

Στις 22 Ιουλίου πραγματοποίησε  σύσκεψη στη Λότζια ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Βασίλης  
Λαμπρινός,  παρουσία 
των βουλευτών του 
νομού Ηρακλείου, και 
εκπροσώπων τοπικών 
φορέων, με αφορμή την 
αξιοποίηση του 
αεροδρομίου ΄΄Νίκος 
Καζαντζάκης΄΄ μετά τη 
λειτουργία του νέου 
διεθνούς αεροδρομίου 
στο Καστέλι. Ο Πρόεδρος 
της ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ  κ. 
Γεώργιος Ταβερναράκης  
συμμετείχε στην σύσκεψη όπου κατέθεσε τις απόψεις της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕΤΑΚ οι 
οποίες ελήφθησαν,  έπειτα από την παρουσίαση του Β σταδίου της τεχνικής έκθεσης που  
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αφορά την διαδικασία προέγκρισης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δ.Ε. 
Αλικαρνασσού, η οποία παρουσιάστηκε στο ΤΕΕΤΑΚ και στην οποία συμμετείχαν τόσο ο 
Αντιδήμαρχος της ΥΔΟΜ Ηρακλείου κ. Καραντινός αλλά και η Γεν. Γραμματέας του δήμου 
κ. Ευγενία Στυλιανού. Η αξιοποίηση του Ν. Καζαντζάκης περιλαμβάνει  μίγμα 
διαφορετικών ποσοστών, όπως εμπορική ανάπτυξη , τεχνολογικό πάρκο,  τουριστικές 
κατοικίες, διπλή ανάπλαση και πράσινο, οι οποίες θα συμβάλουν σημαντικά στην 
οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής και θα δημιουργηθούν θέσεις 
εργασίας σε όλους τους παραγωγικούς τομείς. Το ΤΕΕΤΑΚ με την συνεχή συνεργασία του 
με την Περιφέρεια και τον Δήμο Ηρακλείου, θα συμβάλλει με κάθε τρόπο στην σωστή 
κατεύθυνση της αξιοποίησης, με στόχο πολλαπλασιαστικά οφέλη για την πόλη του 
Ηρακλείου, που αναζητεί λύσεις για την συμπλήρωση και αποκατάσταση των 
λειτουργικών κενών της. 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΠΑ 

Στις 28 Ιουλίου στάλθηκε επιστολή* στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα 
Σκρέκα, έπειτα από την εισήγηση του Προέδρου  της ΔΕ κ. Γεώργιου  Ταβερναράκη, η 
οποία αναφερόταν στην επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσει η διαδικασία και να 
πολεοδομηθούν τόσο τα χαρακτηρισμένα ΒΙΟΠΑ και ΒΙΠΕ στις περιφερειακές ενότητες 
Ηρακλείου και Λασιθίου, όσο και να εξυγιανθούν οι άτυπες βιομηχανικές- βιοτεχνικές και 
επιχειρηματικές συγκεντρώσεις, προτείνοντας  την απεμπλοκή των ιδιοκτητών ακινήτων 
από τη δημιουργία και λειτουργία του φορέα, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ΟΤΑ 
(πιθανά στην Περιφέρεια, καθόσον οι ζώνες αυτές λειτουργούν `υπερτοπικά`) να 
συστήσουν εταιρείες ανάπτυξης-διαχείρισης, οι οποίες θα αναλάβουν την υλοποίηση και 
λειτουργία των πάρκων, όπως έκανε και η ΕΤΕΒΑ στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου. 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΗΤΚ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 
2021» 

Στις 28 Ιουλίου στάλθηκε επιστολή* στον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γεώργιο Στασινό, έπειτα από 
την εισήγηση του μέλους  της ΔΕ κ. Αριστοτέλη   Τσεκούρα  η οποία αναφερόταν στην 
δυνατότητα παράτασης της καταχώρησης της ΗΤΚ στα πλαίσια του προγράμματος 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021» έως τις 25/11/2022 μονάχα σε ειδικές περιπτώσεις. 
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 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2021-2027 

Στις 28 Ιουλίου στάλθηκε επιστολή* στον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνη Γεωργιάδη έπειτα 
από την  εισήγηση του μέλους  της ΔΕ κ. Αριστοτέλη   Τσεκούρα  σύμφωνα με την οποία  
προτεινόταν στον νέο σχεδιασμό διαχείρισης των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ οι Δείκτες 
Περιβάλλον – Κοινωνία – Διακυβέρνηση (ESG) καθώς και το αποτύπωμα Άνθρακα (Cox -) 
για μια κοινωνία μηδενικών αποτυπωμάτων σύμφωνα με τις Οδηγίες και Στόχους της ΕΕ 
(fit55), να αποτελούν προαπαιτούμενο κριτήριο έγκρισης των νέων χρηματοδοτήσεων 
από τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027, και να υιοθετηθούν από τις αρμόδιες 
περιφερειακές αρχές διαχείρισης αλλά και την κεντρική, συγκεκριμένο στοχοθετημένο 
πρότυπο μέτρησης τους. 

 

 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕΤΑΚ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 

Στις 30 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε Εκδήλωση – Διαβούλευση – Ενημέρωση από τον 
Δήμαρχο Μίνωα Πεδιάδας κ. 
Μανώλη Φραγκάκη για το 
Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 
Δήμου. Στην εκδήλωση 
συμμετείχαν ο Υφυπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
αρμόδιος για θέματα 
Χωροταξίας και Αστικού 
Περιβάλλοντος κ.   Νίκος 
Ταγαράς, ο Υφυπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού  κ. 
Λευτέρης Αυγενάκης και ο 
Γενικός Γραμματέας Χωρικού 
Σχεδιασμού και Αστικού 
Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιος 
Μπακογιάννης. Στην 
συγκεκριμένη εκδήλωση 
συμμετείχε και ο Πρόεδρος της 
ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ κ. Γεώργιος 
Ταβερναράκης αναφέροντας ότι το ΤΕΕΤΑΚ είχε τονίσει  την αναγκαιότητα του Ειδικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας πριν την έναρξη των εργασιών της 
κατασκευής του αεροδρομίου στο Καστέλι, όπου  με την ολοκλήρωση του θα υπάρχουν 
πριν την λειτουργία του αεροδρομίου, θεσμοθετημένες και συγκεκριμένες χρήσεις γης. 
Το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο αποτελεί το πλέον κατάλληλο και γρήγορο πολεοδομικό 
εργαλείο που διαθέτει σήμερα η χώρα μας, ενώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών από  
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τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου στον Δήμο Μίνωα Πεδιάδας επισπευσθήκαν οι 
διαδικασίες ολοκλήρωσής του. Τελειώνοντας ανέφερε ότι τα μέλη του ΤΕΕΤΑΚ, μέσω της 
συμμετοχής τους στις διάφορες επιτροπές, ,σε συνεργασία με τον ανάδοχο του έργου,  θα 
είναι αρωγοί σε κάθε τι που θα ζητηθεί με στόχο πολλαπλασιαστικά οφέλη για τον Δ. 
Μίνωα Πεδιάδας, που αναζητεί λύσεις για την συμπλήρωση και αποκατάσταση των 
λειτουργικών κενών της περιοχής μετά τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου. 

 

 ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕΤΑΚ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Μ.Π.Ε.) 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΧΑΝΙΩΝ -  ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΑΚ», Η ΟΠΟΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  

Στις 30 Αυγούστου  η ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ κατέθεσε τις απόψεις*  της κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου παρουσία τοπικών φορέων  σχετικά με τη 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Παράκαμψη Χανίων – Ρεθύμνου – 
Ηρακλείου του ΒΟΑΚ» για τη συμμετοχή της στη διαβούλευση ως ορίζει η σχετική 
νομοθεσία. 
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 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ 

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετράμηνου του 2022 η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΑΚ 
συνεδρίασε 5 φορές και συγκεκριμένα στις 12/05/2022, στις 02/06/2022, στις  
23/06/2022, στις 21/07/2022 και στις 29/08/2022. Εξ αιτίας της υγειονομικής κατάστασης 
με τον covid-19, οι συνεδριάσεις της Δ.Ε. πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα της ΔΕ του 
ΤΕΕΤΑΚ με υβριδική διεξαγωγή. 

 

 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου  τετράμηνου του 2022 διενεργήθηκαν από το τμήμα 8 
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 ΤΕΕ/ΤΑΚ 

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

Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Κρήτης, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν.4887/2022 (Α’ 16) « Αναπτυξιακός Νόμος – 
Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη». 

Ορισμός μέλους για τη σύσταση Διεπιστημονικής Ομάδας Εργασίας. 

Ορισμός μέλους στην πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας. 

 

 ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ 

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

 

 

 

 

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

  

http://www.teetak.gr/
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Ένα χρόνο πριν ο σεισμός στο Αρκαλοχώρι κλόνισε την τοπική κοινωνία αφήνοντας στο δρόμο χιλιάδες 
κόσμου και προκαλώντας μία τεράστια ζημιά στο κτιριακό και επιχειρηματικό δυναμικό της περιοχής. 
Δυστυχώς, στη χώρα μας η συντήρηση και αναβάθμιση των κτιρίων δεν είναι κανόνας. Με αφορμή το σεισμό 
στη Σάμο, είχαμε δηλώσει ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να χτυπήσει και εμάς την πόρτα μας το πρόβλημα, 
και  τονίζαμε για την αναγκαιότητα ενός προγράμματος δομικής και στατικής αναβάθμισης των κτιρίων. Η 
δημόσια τοποθέτησή μας το ανέφερε συχνά. Άρα, αυτοί που έπρεπε να ξέρουν, ήξεραν, ήταν παρόντες και 
όφειλαν να αφουγκράζονται (τουλάχιστον τα λεγόμενα του τεχνικού συμβούλου της πολιτείας). Η 
πραγματικότητα στο δήμο Μίνωα Πεδιάδας είναι εξίσου στενάχωρη και στάσιμη, όπως πριν ένα χρόνο. Ο 
κόσμος αγωνίζεται να επουλώσει τις πληγές του, τα χρήματα όμως, ακόμα και με τις αναθεωρήσεις δε 
φτάνουν γιατί δε φτάνει ο προϋπολογισμός. Προτάσεις υπάρχουν και για την διαδικασία της 
αποκατάστασης των κτιρίων και για την ανασυγκρότηση της περιοχής, αλλά σχεδόν τίποτα δε γίνεται. Και 
αναλογιστείτε το παρακάτω. Η αποκατάσταση των κτιρίων από μόνη της δεν είναι ικανή να επαναφέρει την 
περιοχή στο πρότερο επίπεδο «μηδέν». Η ερημοποίηση της περιοχής και το πλήγμα στις επιχειρήσεις δεν 
επουλώνεται με την αποκατάσταση των κτιρίων. Οι πολίτες και οι επιχειρηματίες της περιοχής, που ήδη 
στέναζαν, έχουν μεγαλύτερες επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση. Άρα, η αποκατάσταση θα μας φέρει 
«κάτω από την προ έτους αφετηρία». Αυτό που χρειάζεται η περιοχή, είναι να μετατρέψει αυτή την 
καταστροφή σε ευκαιρία. Μία ευκαιρία είναι το νέο Αεροδρόμιο Καστελίου που θα δημιουργηθούν θέσεις 
εργασίας στην περιοχή.  

Αλήθεια, η κυκλοφοριακή σύνδεση του νέου Αεροδρομίου Καστελίου ,ενός τέτοιου αναπτυξιακού έργου 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως «αναγκαίο κακό»; Μέσο σταθερής τροχιάς που μπορεί να είναι οικονομικό, 
ασφαλές και περιβαλλοντικά φιλικό, δεν εξετάζει η πολιτεία, έχει αποκλειστεί στα λόγια. Μας μένει ο 
αυτοκινητόδρομος, όπου βρίσκεται ένα ρέμα και ένα αρχαίο υδραγωγείο. Μπορούμε να συνεχίσουμε να 
σκεφτόμαστε ότι τα χρήματα που απαιτούνται για τη λύση των σηράγγων, δεν είναι «αποσβέσιμα»; Το 
ΤΕΕ/ΤΑΚ τοποθετήθηκε για τις λύσεις, τοποθετήθηκε για στεγασμένα τμήματα του δρόμου που θα 
αποτελέσουν διελεύσεις αστικών μεταφορών αλλά και για την δημιουργία  ελεύθερου χώρου για πράσινο 
και αθλητισμό. Παράπλευρο δίκτυο δεν αναφέρεται πουθενά, θα το αφήσουν στο Δήμο. 

Και επειδή είναι Σεπτέμβριος ενεργειακής κρίσης, πολύ επιγραμματικά να αναφέρουμε ότι αυτή τη στιγμή 
η πολιτεία προωθεί την επιστροφή από το αέριο (που έχει επιδοτήσει), στο πετρέλαιο, κάτι όμως που θα 
απαγορέψει εφαρμόζοντας τον κλιματικό νόμο σε 4-5 χρόνια και ταυτόχρονα υποχρεώνει τις νέες άδειες να 
έχουν μελέτη για την εγκατάσταση φυσικού αερίου. Μετά την εσπευσμένη μετάβαση και το «κλείσιμο του 
Λιγνίτη», πάλι η ενέργεια αντιμετωπίζεται εν τάχει και σπασμωδικά. Και μέσα σε όλα αυτά, ακόμα 
καλλιεργείται από κύκλους η δαιμονοποίηση των ΑΠΕ, ενώ μας αφήνουν ανενόχλητους τα «φουγάρα στα 
Λινοπεράματα». Η ενεργειακή θωράκιση των κτιρίων είναι ο πρώτος στόχος. Παράλληλα, η κατανάλωση 
ενέργειας των πηγών θερμότητας δεν εξασφαλίζεται μόνο από το είδος της πηγής και το βαθμό απόδοσής 
της, αλλά διαμορφώνεται από την αποδοτικότητα της υπόλοιπης εγκατάστασης και σίγουρα των συνηθειών 
λειτουργίας. Και μετά τον κτιριακό τομέα έρχονται οι μεταφορές…έχουμε δρόμο! 

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

#open TEE- ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΕΕ-ΤΑΚ 
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Σεπτέμβριος  2022     
Δύο χρόνια έχουν περάσει από την εξαγγελία της κυβέρνησης για το ΒΟΑΚ και ένας χρόνος από τον 
καταστροφικό σεισμό στην Κρήτη.                  
 
Δύο χρόνια μετά την εξαγγελία του σχεδίου για τον ΒΟΑΚ,  παρουσιάστηκε η χάραξη, μέσω της 
διαβούλευσης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  του έργου: «Υφιστάμενα Τμήματα 
Παράκαμψης Χανίων – Ρεθύμνου – Ηρακλείου του ΒΟΑΚ». 
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ συμπεραίνει ότι «Δε νοείται να συζητάμε για σύγχρονο ΒΟΑΚ στον οποίο μάλιστα θα κληθούν οι 
Κρητικοί και δη οι Ηρακλειώτες να πληρώσουν και διόδια και οι αλλαγές που προβλέπονται από την 
παρούσα να αφορούν μικροδιορθώσεις της υφιστάμενης κατάστασης.».  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο αναπέμπει τη μελέτη για τροποποιήσεις.  
Ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης,  σύμφωνα με δημοσιεύματα επιβεβαίωσε ότι  για το 
Ηράκλειο δεν προβλέπονται ούτε νέα χάραξη, ούτε νότιο δίκτυο και σίγουρα όχι υπόγειες παρεμβάσεις. Θα 
γίνουν απλώς κάποιες βελτιώσεις του δικτύου και τίποτα περισσότερο. Επίσης δεν έκανε καμιά αναφορά 
στο παράπλευρο δίκτυο. Και συνεχίζει: «Ουσιαστικά αυτή η πρόταση υποσκάπτει το σύνολο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας». 

Και αναρωτιόμαστε: Γιατί δεν παρουσίασαν τη χάραξη έγκαιρα αλλά 2 χρόνια αργότερα ; Η διαδικασία της 
διαβούλευσης δεν είναι για να κατατεθούν προτάσεις; Η μήπως όχι;  

Είναι δυνατόν να ζητούν να πληρώσουν οι Κρητικοί και οι Ηρακλειώτες διόδια για το δρόμο που 
χρησιμοποιούν χρόνια τώρα; Θα δεχτούμε να μας ρίξουν και την ευθύνη για τη μη υλοποίηση του ΒΟΑΚ; 

Ένας χρόνος έχει  περάσει από τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη. Ένας 
χρόνος με συνεχή σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Ένα χρόνο μετά  ήρθε 
στα χέρια μας το πολυπόθητο αναθεωρημένο τιμολόγιο του υπουργείου υποδομών που αφορά στην 
αποκατάσταση των σεισμόπληκτων περιοχών.  
Με το τιμολόγιο αυτό γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές των υλικών 
και των εργασιών και διευρύνονται οι επισκευαστικές εργασίες με την εισαγωγή νέων τιμών και άρθρων.  
Ταυτόχρονα όμως διαπιστώνουμε, πως, παρά τις προσπάθειες των μηχανικών για την ανάδειξη των 
προβλημάτων της διαδικασίας παροχής στεγαστικής συνδρομής, τα βασικά προβλήματα παραμένουν 
άλυτα. Συγκεκριμένα: 
Η στεγαστική συνδρομή της πολιτείας στην αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων καλύπτει κατά το μέγιστο 
Α) 300 Ευρώ / μ2 για τα φέροντα στοιχεία  
Β) 180 Ευρώ / μ2 για τα μη φέροντα στοιχεία 
 Παρά το γεγονός λοιπόν ότι αυξάνονται οι επιμέρους τιμές στο αναθεωρημένο τιμολόγιο, οι 

μέγιστες τιμές που μπορεί κάποιος να φτάσει παραμένουν ίδιες! 
 Δεν γίνεται καμία αναφορά στα κτίρια τα οποία έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα και υποχρεωτικά 

ανακατασκευάζονται. Η στεγαστική συνδρομή παραμένει σταθερά στα 1000Ευρώ/μ2 
 Οι αμοιβές μελετών, οι εργαστηριακοί έλεγχοι, ο ΦΠΑ και ο ΕΦΚΑ δεν αποτελούν ξεχωριστές 

επιλέξιμες δαπάνες. 
 

https://www.patris.gr/2022/09/21/karagiannis-sti-voyli-apekleise-tin-ypogeiopoiisi-toy-voak/
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Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ/ΤΑΚ 

 
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.    Μάρκος Μοδάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός,  Γεν. Γραμματέας 
4.    Μαρία Ρουκουνάκη, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος 
5.    Κωνσταντίνος Χαχλάκης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Μέλος 
 
 
Επιμέλεια έκδοσης newsletter  
 
Αγγελική Ψυλλάκη, Πολιτικός Μηχανικός  

 

 

 


