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Αγαπεηέ/ή πλάδειθε, 

 

Σο διάζηημα Μαΐος – επηεμβπίος 2018, η Γ.Δ. ζςνήλθε ζε 7 ηακηικέρ και 1 

έκηακηη ζςνεδπιάζειρ ηηρ. Ο Απολογιζμόρ δπαζηηπιόηηηαρ για ηο ζςγκεκπιμένο 

διάζηημα, πεπιλαμβάνει: 

 

Σην πεπίοδο αςηή είσαμε ηην απώλεια δύο εκλεκηών ζςναδέλθυν μαρ, ηηρ καρ 

Φλώπαρ Βπςώνη, Α.Μ. και ηος Φίλιππος Κογεβίνα, Α.Μ. 

 

 

ΔΓΓΡΑΦΑ – ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ 

 

Ένηαξη ηηρ Ππάξηρ ΛΑΔΡΣΗ ζηο Δ.Π. «Ιόνια Νηζιά 2014- 2020» 

Έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηνλ Φνξέα καο, είλαη φηη κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 

Ηνλίσλ Νήζσλ, εληάρζεθε ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Ηφληα Νεζηά 2014 -2020» 

ε Πξάμε «ΛΑΔΡΣΖ –ΚΑΗΝΟΣΟΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΣΖΝ ΠΗΝ» κε Κσδηθφ ΟΠ 5010951, ζην 

νπνίν θχξηνο Γηθαηνχρνο είλαη ε ΠΗΝ θαη Δηαίξνη Γηθαηνχρνη είλαη ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Κέξθπξαο ηνπ ΣΔΔ, ην Ηφλην Παλεπηζηήκην, ην ΔΚΠΑ, ην ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ, 

θαη ηελ ΠΔΓΗΝ.  

 

Τ.Α. Μεηαβίβαζη Απμοδιοηήηυν ηηρ Τποςπγού Πολιηιζμού και Αθληηιζμού 

Με αθνξκή ηελ έθδνζε ηεο ππ’ αξηζκ. ΤΠΠΟ/ΑΣΝΔΚΔ/115620/350/05.04.2018 

Απφθαζεο ηεο Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

κεηαβηβάδνληαη αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζηνπο 

Πξντζηακέλνπο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ θαη Δηδηθψλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ 

αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο 

θαη ζηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Αλαζηήισζεο, Μνπζείσλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ,  

Δζηάιε ην ππ’ αξ. 252/11/05.2018 έγγξαθφ καο πξνο ηελ Τπνπξγφ  Πνιηηηζκνχ & 

Αζιεηηζκνχ ζχκθσλα κε ην νπνίν ην ΣΚ/ΣΔΔ ηάζζεηαη ζεηηθά ζηε ζπγθεθξηκέλε 

απφθαζε δηφηη αθελφο, απνθεληξψλεη θαη αλαθνπθίδεη ηελ θεληξηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

Τπνπξγείνπ αθεηέξνπ θαη ππφ πξνυπνζέζεηο, είλαη δπλαηφ λα αληηκεησπίδεη 

ακεζφηεξα θαη ηαρχηεξα ηηο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξηθέξεηα. ην έγγξαθν 

επηζεκαίλεηαη φηη πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηεζεί ν ζθνπφο ηεο απφθαζεο, είλαη 

απνιχησο αλαγθαία ε ζχζηαζε ηερληθψλ ηκεκάησλ ζηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ, ζηειερσκέλεο κε κεραληθνχο κε ηελ αληίζηνηρε ηερληθή επηζηεκνληθή 
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επάξθεηα, νη νπνίνη ζα αληηκεησπίδνπλ ηα  ηερληθά ζέκαηα θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

ηερληθήο λνκνζεζίαο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ζα έρεη ηα 

αληίζεηα απφ ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα. 

Γηαβάζηε αλαιπηηθά ην έγγξαθν εδψ.  

 

Σποποποίηζη Οπγανιζμού ΣΔΔ 

Ζ Γ.Δ ηνπ Κεληξηθνχ ΣΔΔ έιαβε απφθαζε ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ 

ΣΔΔ, ε νπνία ππνβαζκίδεη ηα Π. Σκήκαηα ηνπ ΣΔΔ ζε Γξαθεία, κε εμαίξεζε ηα Π. 

Σκήκαηα πνπ έρνπλ πάλσ απφ 5 ππαιιήινπο.  

Γηα ην ζέκα, ην Π. Σκήκα απέζηειλε επιζηολή απεπζπλφκελε ζηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Κεληξηθνχ ΣΔΔ, ηα κέιε ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, θαζψο θαη πξνο ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε 

ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ, ζηελ νπνία εθθξάζηεθε ε αληίζεζε επί ηεο ιεθζείζαο 

απφθαζεο θαζφηη:  

 

ηελ Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ ππήξρε ηζρλή επθαηξηαθή πιεηνςεθία  γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε 

απφθαζεο επί ελφο ηφζν ζεκαληηθνχ ζέκαηνο  

 

Αγλνήζεθαλ νη ππάιιεινη ζηα Π. Σκήκαηα νη νπνίνη θηλεηνπνηήζεθαλ θαη έζηεηιαλ 

άκεζα επηζηνιή δηακαξηπξίαο.  

 

ην έγγξαθν φπνπ εθθξάζηεθε ε έληνλε αληίζεζε, δεηήζεθε:  

 ε αλάθιεζε ηεο απφθαζεο γηα ηνλ Οξγαληζκφ ΣΔΔ 

 ε ζχγθιεζε ζχζθεςεο Πξνέδξσλ, δηεπξπκέλε κε κέιε ησλ Γ.Δ. ζηελ νπνία ζα 

ηεζεί ν Οξγαληζκφο ζε ζπδήηεζε. 

 λα ηεζεί ν Οξγαληζκφο σο ζέκα ζηελ Κεληξηθή Αληηπξνζσπεία, ψζηε ε 

απφθαζε λα ιεθζεί απφ ην αλψηαην φξγαλν. 

 

Παξάιιεια, ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Κεληξηθήο Αληηπξνζσπείαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ηνλ Ηνχλην  θαηαηέζεθε Φήθηζκα θαη δεηήζεθε λα ηεζεί σο ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο 

ζηελ Κεληξηθή Αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΔΔ, ψζηε ε απφθαζε λα ιεθζεί απφθαζε απφ ην 

αλψηαην φξγαλν ηνπ ΣΔΔ. Σν αίηεκα έγηλε δεθηφ απφ ην πξνεδξείν ηεο  

Αληηπξνζσπείαο. 

 

Κςκλοθοπιακέρ Ρςθμίζειρ ζηην Πόλη ηηρ Κέπκςπαρ 

Έγηλε έγγπαθη παπέμβαζη πξνο ην Γήκαξρν Κέξθπξαο γηα ηελ επηηαθηηθή αλάγθε 

θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ ζηελ Παιαηά Πφιε ηεο Κέξθπξαο, ηδηαίηεξα ζρεηηθά κε 

ηελ απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο (πφζσ κάιινλ ηεο ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο) ησλ 

http://teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/statements/1036-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%25C
http://teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/statements/1041-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CE%B5%CF%80%CE%AF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%B7%CF%86%25C
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ηνπξηζηηθψλ θαη ησλ  πεξηεγεηηθψλ (hop-on hop-off) ιεσθνξείσλ. Σν ζέκα είρε 

απαζρνιήζεη θαη ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεο Παιαηάο Πφιεο ηεο Κέξθπξαο, ζην 

πιαίζην ηεο 5εο ηαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ, νπφηε θαη έιαβε θαη ηε ζρεηηθή απφθαζε.  

Δπίζεο ζην ίδην έγγξαθν ην Π. Σκήκα επαλήιζε θαη ζην ζέκα ηεο εθηεηακέλεο 

απζαηξεζίαο θαη ηεο θαηαρξεζηηθήο θαηάιεςεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ απφ κεξίδα 

θαηαζηεκαηαξρψλ. 

Σν έγγξαθν είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο θαη κπνξείηε λα ην 

δηαβάζεηε παηψληαο εδψ. 

 

Γιασείπιζη Αποππιμμάηυν  

Σε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Π. Σκήκαηνο απαζρφιεζε έληνλα ην ζέκα ηεο 

Γηαρείξηζεο ησλ Απνξξηκκάησλ θαη ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ην ηειεπηαίν 

δηάζηεκα. Σν ζέκα ην ζπδήηεζε εθηελψο ζε αξθεηέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Οξγάλνπ,.  

Σν ΣΔΔ εμέδσζε δεληίο ηύπος κε ην νπνίν ελεκέξσζε ηνπο πνιίηεο ηεο Κέξθπξαο γηα 

ηηο βιαβεξέο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ αιιά  θαη ζην 

πεξηβάιινλ ε θαχζε ησλ δηάζπαξησλ ζε αξθεηέο πεξηνρέο ελαπνηεζεηκέλσλ φγθσλ 

απνξξηκκάησλ.  

Δπίζεο, γηα ηελ πιήξε ελεκέξσζή ηεο δήηεζε απφ ηνλ ΤΓΗΑ Ν. Κέξθπξαο:  

Α) Tε ρνξήγεζε αληηγξάθσλ ησλ κειεηψλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί θαη αθνξνχλ ζην έξγν 

«ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΜΟΝΑΓΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΧΝ 

ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ», ην νπνίν είρε απφ ηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή ΓΗΣ 

ηελ 13/3/2013.  

Β) Tα ζρεηηθά πνζνηηθά ζηνηρεία, φπσο ηα ζπγθεληξψλεη κεληαίσο θαη αθνξνχλ ζηελ 

αλαθχθισζε γηα ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην – Μάην 2018.  

 

Δπγαζηήπιο Ποιοηικού Δλέγσος ΠΙΝ.  

Μεηά απφ επίζθεςε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γ.Δ ζην Δξγαζηήξην Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ηεο 

ΠΗΝ, απεζηάλη έγγπαθο ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε Ηνλίσλ Νήζσλ, θ. Θεφδσξν 

Γαιηαηζάην, ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα αλαβάζκηζεο θαη πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ, δεδνκέλεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ λένπ θαλνληζκνχ ζθπξνδέκαηνο, ν νπνίνο 

απαηηεί ηδηαίηεξα ζρνιαζηηθνχο θαη ηαθηηθνχο ειέγρνπο πνηφηεηαο πιηθψλ, αιιά θαη 

ηελ αλαγθαία ελ γέλεη δηελέξγεηα ειέγρσλ πνηφηεηαο ζηελ θαηαζθεπή δεκνζίσλ θαη 

ηδησηηθψλ έξγσλ.  

 

http://teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/statements/1111-%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%25
http://teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/announcements/1051-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9
http://teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/statements/1113-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%25C
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Έγγπαθο για επιζηποθή ηλεκηπονικού παπαβόλος ανανέυζηρ ηηρ άδειαρ ηυν 

Δνεπγειακών Δπιθευπηηών 

 

Με έγγπαθο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Ννηίνπ Διιάδνο, ηνπ Σκήκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

ελεκεξσζήθακε φηη ζχκθσλα κε ηε λέα λνκνζεζία δελ πξνβιέπεηαη επηζηξνθή ηνπ 

ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ αλαλέσζεο ηεο άδεηαο ησλ Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξεηψλ.  

ε ζπλέρεηα απηνχ, απεζηάιε εθ νέος έγγπαθο πξνο ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο & 

Δλέξγεηαο, απεπζπλφκελν πξνο ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ θαη 

Διεγθηψλ επηζεκαίλνληαο πσο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κε ζρεηηθή ηνπ λνκνζεζία 

παξνπζηάδεη ηε δηαδηθαζία κεξηθήο ή νιηθήο επηζηξνθήο παξαβφισλ, ελψ ζηε λέα 

λνκνζεζία πξνβιέπεηαη κε ζρεηηθφ ηεο άξζξν επηζηξνθή, ρσξίο απηή λα αθνξά 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο.   

Δπίζκετη ζηο Γπαθείο ΔΦΚΑ (ππώην ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ). 

Ο Πξφεδξνο επηζθέθζεθε ην Γξαθείν ΔΦΚΑ (πξψελ ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ) Κέξθπξαο 

θαη κίιεζε κε ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γξαθείνπ. πδήηεζε καδί ηνπο ηα ζέκαηα ηα 

νπνία έρνπλ ηεζεί απφ  ζπλαδέιθνπο θαη ηφληζε φηη ζα πξέπεη λα εμππεξεηνχλ άκεζα 

ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα θξνληίδνπλ γηα ηελ πιεξέζηεξε 

ελεκέξσζή ηνπο επί ησλ ζεκάησλ πνπ ηνπο ηίζεληαη.  

Ππόηαζη για ηη διασείπιζη ηυν αποβλήηυν Δλαιοηπιβείυν Ν. Κέπκςπαρ.  

Απφ ηνλ χιινγν Διαηνηξηβείσλ Κέξθπξαο ππεβιήζε ζην ΣΚ/ΣΔΔ αίηεκα ζρεηηθά  κε 

ηελ ελεκέξσζε – πξφηαζε γηα ηελ πξνζσξηλή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 

ειαηνηξηβείσλ ζηελ Π.Δ. Κέξθπξαο. 

πλνδεπηηθά καο απέζηεηιαλ πξφηαζε γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ησλ 

ειαηνηξηβείσλ φπνπ έρνπλ σο χιινγνο θαηαιήμεη θαη επηδηψθνπλ ηελ πινπνίεζή ηεο, 

ζην πιαίζην ηεο νξηζηηθήο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Σελ πξφηαζε ηνπ πιιφγνπ Διαηνηξηβέσλ κειέηεζαλ νη ζπλάδειθνη κέιε ηεο  Μ.Δ. 

Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο φπνπ έρεη πξνεηνηκάζεη θαη ζρεηηθή εηζήγεζε. 

 

Νέερ Ανηικειμενικέρ Αξίερ Ακινήηυν  

Γεκνζηεχζεθε ε  ΠΟΛ. 1113/2192/12.06.18 «Αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ εθθίλεζεο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο αξ. 067780 /82/ 

Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα ηνλ  

http://teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/statements/1112-%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF
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πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο ησλ κε νπνηαδήπνηε αηηία κεηαβηβαδνκέλσλ 

αθηλήησλ, πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο εληφο ζρεδίνπ φιεο ηεο Υψξαο θαηά ην 

αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν ππνινγηζκφο ηνπ ΔΝΦΗΑ (κφλν γηα ην 

2018).   

 

Μεηά απφ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε φισλ ησλ ηηκψλ κε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ 

πεξηήιζαλ ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πνπ ίζρπαλ  ηφζν ζε πξαγκαηηθέο ηηκέο αιιά θαη 

πνζνζηηαία, ζςνηάσθηκε κείμενο φπνπ αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΔΔ.  

  
 

Έγκπιζη ηπαηηγικήρ ΟΥΔ Γήμος Κέπκςπαρ 

 

Δγθξίζεθε κε Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Ηνλίσλ Νήζσλ ε ηξαηεγηθή ΟΥΔ Γήκνπ 

Κέξθπξαο κε ηίηιν « Οινθιεξσκέλν ρέδην Υσξηθήο Αλάπηπμεο  (ΟΥΑ) γηα ηελ 

Αλάδεημε ηεο Πφιεο ηεο Κέξθπξαο» ζην νπνίν ζπκκεηέρνπκε σο Δηαίξνο Φνξέαο καδί 

κε ηνλ ΓΟΠΑΠ, ην Ηφλην Παλεπηζηήκην, ην Δπηκειεηήξην Κέξθπξαο, ηε Γεκνηηθή 

Πηλαθνζήθε θαη ην ΓΖΔΘΔ-ΚΔΓΚ.  

 

Ζ Γ.Δ. κε απφθαζε ηεο ελέθξηλε ην Οξηζηηθφ Πξσηφθνιιν πλεξγαζίαο πνπ αθνξνχλ 

ζηε ζπγθξφηεζε, ηε ιεηηνπξγία ηεο «Αζηηθήο Αξρήο» ελψ φξηζε εθπξνζψπνπο  ζηελ 

«Οκάδα Γηαθπβέξλεζεο» ηεο ΟΥΔ ηνλ θ. Νίθν Σξίαλην, Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ θαη 

αλαπιεξσηή απηνχ ηνλ θ. Αζαλάζην Μαθξή, Πνιηηηθφ Μεραληθφ. 

 

ΔΚΓΗΛΩΔΙ  

 ηηο 4 Μαΐνπ πξαγκαηνπνηήζεθε εκεξίδα κε ζέκα «Σεσνολογία κςποδέμαηορ – 

Κανονιζμόρ Σεσνολογίαρ κςποδέμαηορ 2016-ΔΛΟΣ ΔΝ 1504», ζηελ αίζνπζα 

εθδειψζεσλ ηνπ Π. Σκήκαηνο Κέξθπξαο ηνπ ΣΔΔ. Σελ εκεξίδα δηνξγάλσζε ν 

χιινγνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Κέξθπξαο, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ καο 

Σκήκαηνο.   

 

 ηηο 9 Μαΐνπ ην Πεξηθεξεηαθφ καο Σκήκα πξαγκαηνπνίεζε εθδήισζε ηηκεηηθά 

αθηεξσκέλε ζηνλ Γηνλχζην Εήβα, ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ καο. Ζ εθδήισζε είρε 

ζέκα «Από ηην Πλάκα ζηην Κέπκςπα: Η πολεοδομική πποζηαζία ζηην Δλλάδα». 

 

 ηηο 4 Ηνπλίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ελεκεξσηηθή εθδήισζε κε ζέκα «Δθαπμογή 

ηος Ν.4495/2017 – Έλεγσορ και πποζηαζία ηος δομημένος πεπιβάλλονηορ», ζηελ 

αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ. Σελ εκεξίδα δηνξγάλσζε ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κέξθπξαο ηνπ ΣΔΔ, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΣΔΔ θαη ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. 

http://teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/announcements/1055-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5,-%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%258
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 ΤΜΜΔΣΟΥΔ – ΤΝΑΝΣΗΔΙ  

ςμμεηοσή ΣΚ/ΣΔΔ ζηο 12
ο
 Πανελλήνιο ςμπόζιο Ωκεανογπαθίαρ και Αλιείαρ. 

Σν Π. Σκήκα ζπκκεηείρε κε εηζεγήζεηο ζην 12
ν
 Παλειιήλην πκπφζην 

Χθεαλνγξαθίαο θαη Αιηείαο κε ζέκα «Γαιάδηα Αλάπηπμε γηα ηε καθξν-Πεξηθέξεηα 

Αδξηαηηθήο – Ηνλίνπ θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην», πνπ δηεμήρζε ζηελ Κέξθπξα απφ 

30 Μαΐνπ έσο 2 Ηνπλίνπ 2018 θαη δηνξγαλψζεθε απφ ηελ ΠΗΝ .  

 

Οη εηζεγήζεηο αθνξνχζαλ ζηηο εμήο ζεκαηηθέο ελφηεηεο:  

 

1. «Δμφξπμε πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ηνλίνπ», Ν. Σξίαληνο, Ζ.Μ. 

Πξφεδξνο Γ.Δ. 

2. «Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε - Παξάθηηνο Σνπξηζκφο», Αζ. Μαθξήο, Π.Μ. κέινο 

Γ.Δ.   

3. «Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο», Γεσξγία Θενραξνπνχινπ, Μ.Μ..  

 

Δπίζκετη πολιηών και εκπποζώπυν Φοπέυν ζηο ΣΔΔ, για ηο θέμα ηος ΥΤΣΑ.  

Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ είρε ζπλάληεζε, κεηά απφ αίηεκα ηνπο κε πνιίηεο θαη 

εθπξνζψπνπο θνξέσλ ηνπξηζκνχ θαη εζηίαζεο ηνπ Νεζηνχ  ζην νπνίν ζπκκεηείραλ 

θαη ν Πξφεδξνο ησλ Ξελνδφρσλ Κέξθπξαο θαη ηνλ Πξφεδξν ησλ Δζηηαηνξίσλ 

Κέξθπξαο, φπνπ ηνπ εμέθξαζαλ ηελ αγσλία ηνπο ζρεηηθά κε ην ζέκα ησλ 

απνξξηκκάησλ ζην Νεζί, ηε δπλαηφηεηα λα εμεπξεζεί έλαο άιινο ρψξνο ελαπφζεζεο 

ησλ απνξξηκκάησλ θαη ελ γέλεη πσο ε δεδνκέλε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζα κπνξέζεη λα 

εμνκαιπλζεί.  

Ο Πξφεδξνο ηνπο ελεκέξσζε φηη ε κφλε ιχζε είλαη ε εθαξκνγή ηνπ ΠΔΓΑ ελψ ζα 

πξέπεη λα δνζεί κεγάιε έκθαζε ζηελ δηαινγή ζηελ πεγή.  

ςνάνηηζη Πποέδπος με ηον Θεμαηικό Ανηιπεπιθεπειάπση Ι. Ν κ. . Σζούκα  

Δίρα ζπλάληεζε κε ηνλ Θεκαηηθφ Αληηπεξηθεξεηάξρε Η. Ν θ. . Σζνχθα ζρεηηθά κε ηε 

δπλαηφηεηα δηέιεπζεο αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην λεζί.  

ςνάνηηζη Πποέδπος με ηην Ππόεδπο Ππυηοδικών Κέπκςπαρ.  

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ηνπ Πξνέδξνπ κε ηελ Πξφεδξν Πξσηνδηθψλ 

Κέξθπξαο  γηα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα ησλ δηθαζηηθψλ πξαγκαηνγλσκνζπλψλ (ακνηβή 
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πξαγκαηνγλσκφλσλ, θ.ιπ.) κεηά ηελ επηζπκία πνιιψλ ζπλαδέιθσλ λα κελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζνπο εηήζηνπο θαηαιφγνπο κειψλ πνπ απνζηέιιεη ε Τπεξεζία 

καο, ζην Πξσηνδηθείν θαη ζηελ Δηζαγγειία Πξσηνδηθψλ Κέξθπξαο. Δπίζεο ν 

Πξφεδξνο επαλέιαβε θαη ην πάγην αίηεκα ηνπ ΣΔΔ πνπ αθνξά ζηνλ νξηζκφ 

πξαγκαηνγλσκφλσλ ζηηο  δηθαζηηθέο πξαγκαηνγλσκνζχλεο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

ΣΔΔ θαη ηεο παξέδσζε ζρεηηθφ ςπόμνημα.  

ςνάνηηζη Πποέδπος με ηον Πεπιθεπειακό Γιοικηηή Π.Τ.  

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ηνπ Πξνέδξνπ κε ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Γηνηθεηή ησλ Π.Τ 

Η.Ν. θ. Κ. Πνπιηίδε,  φπνπ ζπδήηεζε καδί ηνπ θαη θαηέζεζε ζσεηικό ςπόμνημα 

ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο εθδήισζεο θαη εμάπισζε ππξθαγηάο ζην Ηζηνξηθφ Κέληξν 

ηεο Κέξθπξαο. ηε ζπλέρεηα ην ζέκα ζπδεηήζεθε εθηελψο ζηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, 

φπνπ απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ην ζέκα ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πφιεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Π.Τ.  

 

ςμμεηοσή ζηη Γενική ςνέλεςζη ηηρ ΑΝΙΟΝ. 

Ο Πξφεδξνο ζπκκεηείρε ζηε Γεληθή πλέιεπζε Μεηφρσλ ηεο ΑΝΗΟΝ Α.Δ.  

  

 ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΚΓΗΛΩΔΙ  

Ο Πξφεδξνο ηνπ Π. Σκήκαηνο, ζπκκεηείρε ζπλεδξηάζεηο ηεο Κεληξηθήο 

Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ πνπ δηεμήρζεζαλ ζηηο 9 θαη 10 Ηνπλίνπ 2018 θαζψο θαη ζηηο 

16 Ηνπιίνπ 2018. 

 

ΔΚΠΡΟΩΠΗΔΙ 

 

 Οξηζκφο εθπξνζψπσλ ΣΚ/ΣΔΔ, γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο κειεηψλ ηεο 

ΓΔΤΑΚ 

 

 Ζ Γ.Δ. ηνπ Π. Σκήκαηνο Κέξθπξαο ηνπ ΣΔΔ φξηζε σο εθπξφζσπν ηνπ Π. 

Σκήκαηνο Κέξθπξαο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, γηα ηε ζπκκεηνρή ζε 

δηαγσληζκνχο κειεηψλ ηεο ΓΔΤΑΚ, ηνλ θ. Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθε, Πνιηηηθφ 

Μεραληθφ θαη αλαπιεξσηή απηνχ ηνλ θ. Πέηξν Υαικνχθε, Μεραληθφ Πεξηβάιινληνο. 

 

 

 Δπηηξνπή πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ ηεο Μειέηεο κε ηίηιν «Σξνπνπνίεζε Σερληθψλ 

Μειεηψλ θαη Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ΟΔΓΑ Κεληξηθήο Κέξθπξαο» 

 

http://teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/statements/1114-%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B8%25C
http://teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/statements/1115-%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%25C
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ηα γξαθεία ηνπ ηκήκαηνο καο πξαγκαηνπνηήζεθε δεκφζηα θιήξσζε γηα ηνλ νξηζκφ 

ηαθηηθνχ θαη αλαπιεξσηή εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηεο 

Μειέηεο κε ηίηιν «Σξνπνπνίεζε Σερληθψλ Μειεηψλ θαη Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο 

ΟΔΓΑ Κεληξηθήο Κέξθπξαο». Απφ ηελ θιήξσζε εμειέγεζαλ νη: 

 

- Άγγεινο Κνπινχξεο, ηαθηηθφ κέινο 

- ππξίδσλ Βεξνλίθεο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

 

 Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ Έξγσλ εθηηκψκελνπ πξνυπνινγηζκνχ κεγαιχηεξνπ απφ 

1.000.000 € (ρσξίο Φ.Π.Α.) 

 

ηα γξαθεία ηνπ ηκήκαηνο καο πξαγκαηνπνηήζεθε δεκφζηα θιήξσζε γηα ηνλ νξηζκφ 

ηαθηηθνχ θαη αλαπιεξσηή εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

Έξγσλ εθηηκψκελνπ πξνυπνινγηζκνχ κεγαιχηεξνπ απφ 1.000.000 € (ρσξίο Φ.Π.Α.). 

Απφ ηελ θιήξσζε εμειέγεζαλ νη: 

 

- Υξήζηνο Κεθαιισλίηεο, ηαθηηθφ κέινο 

- Υαξίιανο – Παλαγηψηεο Πνχινο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

 

 Οξηζκφο εθπξνζψπσλ ΣΚ/ΣΔΔ, ζηελ Δπηηξνπή Δκπνξηθψλ Μηζζψζεσλ ηνπ 

Άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 4030/2011 

 

Ζ Γ.Δ. ηνπ Π. Σκήκαηνο Κέξθπξαο ηνπ ΣΔΔ φξηζε σο εθπξφζσπν ηνπ Π. Σκήκαηνο 

Κέξθπξαο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, ζηελ Δπηηξνπή Δκπνξηθψλ 

Μηζζψζεσλ ηνπ Άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 4030/2011, ηνλ θ. Γεκήηξην Μπαιαηζηλφ, 

Πνιηηηθφ Μεραληθφ θαη αλαπιεξσηή απηνχ ηνλ θ. Αλδξέα Αιέγξε, Πνιηηηθφ 

Μεραληθφ. 

 

 

 ΜΟΝΙΜΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ 

 

Οη  Μ.Δ. ηνπ Π. Σκήκαηνο επεμεξγάδνληαη ηα εμήο ζέκαηα: 

 

Η Μ.Δ. Δθνικών και Δςπυπαφκών Υπημαηοδοηούμενυν Ππογπαμμάηυν: 

 

Δηζεγείηαη γηα ην ζπληνληζκφ θαη ησλ ελεξγεηψλ θαη πξνεηνηκάδεη δηαδηθαζίεο ζρεηηθά 

κε ηελ Πξάμε «ΛΑΔΡΣΖ»  
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Η Μ.Δ Πεπιβάλλονηορ και Δνέπγειαρ: 

 

1. ρέδην Γηαβνχιεπζεο Κηηξίσλ Μεδεληθήο Καηαλάισζεο  

2. Σν Φπζηθφ Αέξην  

3. Απφβιεηα ειαηνηξηβείσλ 

 

Η Μ.Δ. Υυποηαξίαρ, Πολεοδομίαρ και Αζηικού σεδιαζμού:  

 

1. Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζηνλ αηγηαιφ, ζε ξέκαηα, δαζηθέο εθηάζεηο   

 

 

Μπορείηε λα δηαβάζεηε ηα έγγραθα, παρεκβάζεης ή άιιες αλαρηήζεης ποσ αλαθέροληαη 

ζηης ελεκερώζεης, αθοιοσζώληας ηοσς ζσλδέζκοσς ποσ βρίζθοληαη ζηο θείκελο. 

 

 

Τπελζπκίδνπκε φηη ν ρψξνο ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Π. Σκήκαηνο είλαη δηαζέζηκνο ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο πξνθεηκέλνπ λα ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ γηα εξγαζία θαη επαγγεικαηηθέο 

ζπλαληήζεηο. Ζ αίζνπζα ζα δηαηίζεηαη θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο. Γηαζέηεη δίθηπν wi-fi 

ελψ ην «θιείζηκν» ηεο αίζνπζαο γίλεηαη ειεθηξνληθά. 

 

Τέιος,  

 

ζας προηείλοσκε λα επηζθέπηεζηε ηελ ηζηοζειίδα ηοσ ηκήκαηος http://www.teekerk.gr, 

γηα ηελ έγθσρε ελεκέρωζή ζας θαη σπελζσκίδοσκε όηη εθεί σπάρτοσλ ελεργές 

ειεθηροληθές θόρκες γηα λα ζσκπιερωζούλ από ηα κέιε κας, οη οποίες αθορούλ: 

Α. Mεηρώο εζειοληώλ αληηκεηώπηζες θσζηθώλ θαηαζηροθώλ. 

Β. Έρεσλα ζτεηηθά κε ηης εργαζηαθές ζσλζήθες ηωλ κεταληθώλ. 

Γ. Εγγραθή ζηολ Καηάιογο Πραγκαηογλωκόλωλ ηοσ Π.Τκήκαηος. 

 

Δπίζεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π. Σκήκαηνο, βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο θαη νη Δθδφζεηο 

ηνπ Π. Σκήκαηνο.  

 

 

 

Με ζπλαδειθηθνχο ραηξεηηζκνχο 

Νίθνο Σξίαληνο 

Πξφεδξνο Γ.Δ. 

http://www.teekerk.gr/

