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Αγαπητέ/ή Συνάδελφε,
Καλή Χρονιά, Ευτυχισμένο και Δημιουργικό το 2019!
Το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2018, η Δ.Ε. συνήλθε σε 7 τακτικές και 1
έκτακτη συνεδριάσεις της. Ο Απολογισμός δραστηριότητας για το συγκεκριμένο
διάστημα, περιλαμβάνει:
Την περίοδο αυτή είχαμε την απώλεια της εκλεκτής συναδέλφου Μαίρης
Μητροπία, Α.Μ.
Πράξεις Αντικατάστασης
Στη Διοίκηση του Φορέα μας είχαμε την παραίτηση του Αντιπροέδρου της
Διοικούσας Επιτροπής κ. Γ. Μεταλληνού, Π.Μ., των μελών κ. Ι. Ραψομανίκη, Α.Μ.,
Α. Βλάσση, Μ.Π.Δ. και Σπυρίδωνα Κορωνάκη. Π.Μ. Οι παραιτηθέντες
αντικαταστάθηκαν με Πράξεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας, από τους κα Ε.
Τσολάκου, Α.Μ., κ. Ερ. Κρεμόνα, Π.Μ., κα Κ. Γουδέλη, Μ.Μ. και κ. Ν. Ρώσση,
Π.Μ., αντίστοιχα.
Επίσης είχαμε τις παραιτήσεις του Αντιπροέδρου της Αντιπροσωπείας κ. Ν. Σοφιανού,
Η.Μ. και Π. Χαλμούκη, Μηχ. Περιβάλλοντος.
Για την εκλογή του Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής και του Αντιπροέδρου
και Γενικού Γραμματέα της Αντιπροσωπείας, το Σώμα της Αντιπροσωπείας συνήλθε
στις 18 Οκτωβρίου 2018 σε Ειδική Συνεδρίαση και εξέλεξε κατά σειρά:
1. Αντιπρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής την κα Ελένη Τσολάκου, Α.Μ.
2. Αντιπρόεδρο Αντιπροσωπείας τον κ. Στυλιανό Πανδή, Μ.Μ.
3. Γεν. Γραμματέα Αντιπροσωπείας τον κ. Μάξιμο Κουλούρη, Α.Μ.
Αιμοδοσία Μηχανικών
Πραγματοποιήθηκε η 9η κατά σειρά στις 07-11-2018, όπου συγκεντρώθηκαν 22
φιάλες αίμα.
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ΕΓΓΡΑΦΑ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Διοικητική Διάρθρωση του Δήμου Κέρκυρας

Με αφορμή τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του «Κλεισθένη», η Δ.Ε. του Π. Τμήματος
συζήτησε το θέμα τόσο για το περιεχόμενο του νόμου, όσο και για τη διοικητική
διάρθρωση του Δήμου Κέρκυρας.
Η θέση της Δ.Ε. του Π. Τμήματος επί του θέματος, απεστάλη στο Δημοτικό
Συμβούλιο Δήμου Κέρκυρας, όπου συζητήθηκε το θέμα.
Επιστολή στον Σύλλογο Ελαιοτριβέων Κέρκυρας για τον τρόπο διαχείρισης των
αποβλήτων των Ελαιοτριβείων.

Εστάλη απάντηση προς τον Σύλλογο Ελαιοτριβέων Κέρκυρας, μετά από αίτημα τους
με το οποίο ζητούσαν την ενημέρωση – πρόταση για την προσωρινή διαχείριση των
αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Π.Ε. Κέρκυρας.
Η Διοικούσα Επιτροπή σε συνεργασία με την Μ.Ε. Περιβάλλοντος και Ενέργειας του
Π. Τμήματος και του Γεν. Γραμματέα της Αντιπροσωπείας κ. Π. Χαλμούκη, Μηχ.
Περιβάλλοντος, επεξεργάστηκε το θέμα και απάντησε με την με ημερ. 08/10/2018
επιστολή της προς στον Σύλλογο Ελαιοτριβέων, στην οποία παρέθεσε τη σχετική
νομοθεσία επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα η
περιβαλλοντική νομοθεσία χωρίς εκπτώσεις και υπαναχωρήσεις.
Ανέφερε ότι μέχρι την κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας αποβλήτων και
σύμφωνα με τη μελέτη του ΤΚ/ΤΕΕ για τα απόβλητα ελαιοτριβείων με τίτλο «Τεχνική
αξιολόγηση προτάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων ελαιοτριβείων του Νομού
Κέρκυρας» (2010), προτείνει την υδρολίπανση, ενώ κατέληξε
ότι είναι
αδιαπραγμάτευτη η θέση του ΤΕΕ ότι το περιβάλλον, στο οποίο όλοι ζούμε, πρέπει
συνεχώς να αναβαθμίζεται και αν δεν είναι δυνατό πάντα αυτό, οπωσδήποτε να μην
υποβαθμίζεται.
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Θέση Δ.Ε. Π. Τμήματος Κέρκυρας, επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για
την τροποποίηση του Οργανισμού του ΤΕΕ.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ απέστειλε στις 2/11/2018 το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος
και τη σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής για την τροποποίηση του
Οργανισμού του ΤΕΕ, προκειμένου να διατυπωθούν οι απόψεις.
Η Δ.Ε. επανήλθε και διατύπωσε την υπ’ αρ. πρωτ.: 587/14.11.2018 θέση της, όπου
μεταξύ των άλλων επανέλαβε ότι το σχέδιο Π.Δ. που απεστάλη διατηρεί όλα τα
προβλήματα, τις ελλείψεις και τις αστοχίες του προηγούμενου σχεδίου
οργανογράμματος που τέθηκε υπόψη της πριν από μερικούς μήνες,
Τόνισε ότι επειδή δεν πρόκειται για ένα θέμα «πολιτικής φύσης» που μπορεί κανείς να
έχει την μία ή την άλλη άποψη, αλλά για ένα απολύτως «τεχνικού χαρακτήρα» ζήτημα
- αλλά, με βαριές πολιτικές επιπτώσεις για την τοπική κοινωνία της περιφέρειας και
τους μηχανικούς της -, είναι αδιανόητο ο πρόεδρος και μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΕ να
εισηγούνται εκτεταμένες αλλαγές που θίγουν τον πυρήνα της διοικητικής δομής του,
χωρίς το παραμικρό σκεπτικό και την ελάχιστη τεκμηρίωση. Όταν μάλιστα, τέτοιες
κινήσεις ανοίγουν το δρόμο για θεσμικές αλλαγές της Περιφερειακής Διάρθρωσης
του ΤΕΕ.
Στην επιστολή της η Διοικούσα Επιτροπή παρέθεσε τη δική της πρόταση για τις
αλλαγές στις δομές του ΤΕΕ, προκειμένου να επέλθει η αναγκαία, σύμφωνα με την
πρόταση του Προέδρου του ΤΕΕ, εξοικονόμηση πόρων. Η θέση της Διοικούσας
Επιτροπής συνοδεύτηκε και από καταγραφή του έργου που επιτελείται από την
Υπηρεσία του Π. Τμήματος όπου προετοίμασε η Υπηρεσία του Π. Τμήματος.
Μετά τις παρεμβάσεις των περιφερειακών τμημάτων, δεν εφαρμόζεται η απόφαση της
Δ.Ε. του ΤΕΕ και το θέμα θα συζητηθεί στην Αντιπροσωπεία.
Η Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ στην τακτική συνεδρίασή της στις 23Φεβρουαρίου
2019 συμπεριέλαβε στα θέματα ημερήσιας διάταξης την επικύρωση του οργανισμού του
ΤΕΕ, καθότι σύμφωνα με την νομοθεσία αποτελεί προϋπόθεση η γνώμη της
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης.
 Η θέση της Διοικούσας Επιτροπής βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Π.
Τμήματος.
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Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τον καθορισμό των επαγγελματικών
δικαιωμάτων των μηχανικών.
Εκδόθηκε το Π.Δ 99/2018 (ΦΕΚ 187Α/05/11/2018): Ρύθμιση του επαγγέλματος του
μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.
Εφαρμογή ισχύουσας Νομοθεσίας
έτοιμου σκυροδέματος.

σχετικά με την παραγγελία και παραλαβή

Η Δ.Ε. έχοντας υπόψη τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος - ΦΕΚ 1561
Β’/02.06.2016 (και τις τροποποιήσεις αυτού) θεώρησε χρήσιμη την υπενθύμιση προς
τους επιβλέποντες μηχανικούς και τους παραγωγούς έτοιμου σκυροδέματος, των
βασικών διαδικασιών παραγγελίας και παραλαβής έτοιμου σκυροδέματος, όπως
περιγράφονται και προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Έστειλε σχετική
επιστολή προς τις Εταιρείες έτοιμου σκυροδέματος που δραστηριοποιούνται στον
Δήμο Κέρκυρας και στον Δήμο Παξών, ενώ παράλληλα ενημέρωσε με newsletter τα
μέλη του Π. Τμήματος.
Αποζημίωση μελών Ομάδας Εργασίας ΤΚ/ΤΕΕ για την μελέτη «Α΄ Φάση
Ενεργειακού Αποτυπώματος Π.Ι,Ν.».
Η Δ.Ε. στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης του ΤΕΕ – Π. Τμήματος με την
ΠΙΝ, με θέμα «Ενεργειακό Αποτύπωμα Ιονίων Νήσων», μετά την ενός έτους και
πλέον καθυστέρηση στην καταβολή του ποσού των 5.000,00 ευρώ για την Α΄ φάση
της μελέτης, αποφάσισε να καταβάλει εξ ιδίων πόρων τη σχετική αποζημίωση στην
εξαμελή Ομάδα Εργασίας.
Οι μελετητές ολοκλήρωσαν και παρέδωσαν το έργο τους εμπρόθεσμα στις 28/07/2017
ενώ η Διοικούσα Επιτροπή διαβίβασε το τεύχος της Α΄ φάσης της μελέτης στην ΠΙΝ
στις 09/08/2017. Η αδυναμία έγκαιρης καταβολής του προαναφερόμενου ποσού από
την ΠΙΝ, παρότι παρέλαβε τη μελέτη, οφειλόταν σε διαδικαστικά θέματα.
Το Π. Τμήμα έως σήμερα δεν έχει εισπράξει το συγκεκριμένο ποσό από την ΠΙΝ, ενώ
σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση αυτό θα γίνει μετά την έγκριση του
προϋπολογισμού της ΠΙΝ έτους 2019.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 «e-ΑΔΕΙΕΣ: Σύστημα Ηλεκτρονικής Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών».
Την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018, στην Αίθουσα Εμπορικού Επιμελητηρίου Κέρκυρας
πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση του Περιφερειακού Τμήματος υπό την
αιγίδα του ΤΕΕ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα «eΑΔΕΙΕΣ: Σύστημα Ηλεκτρονικής Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών».

 Εκδήλωση βράβευσης
Στις 28 Δεκεμβρίου 2018, στην Αναγνωστική Εταιρία Κέρκυρας, πραγματοποιήθηκε
η καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση βράβευσης των επιτυχόντων στα Πολυτεχνεία και
τις Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας έτους 2018
 Εκδήλωση για το Κτηματολόγιο
Προγραμματίζεται το αμέσως προσεχές διάστημα εκδήλωση για το Κτηματολόγιο σε
συνεργασία με τον Σύλλογο Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Κέρκυρας και
τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών.
 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της ΑΝΙΟΝ.
Ο Πρόεδρος συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση Μετόχων της ΑΝΙΟΝ Α.Ε.
Σύσκεψη με τους Προέδρους των Κλαδικών Συλλόγων
Ο Πρόεδρος του Π. Τμήματος συγκάλεσε σε Σύσκεψη τους Προέδρους των Κλαδικών
Συλλόγων την Πέμπτη 29/11/2018 προκειμένου να του ενημερώσει για τα θέματα που
απασχολούν τον Φορέα.
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 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
Ο Πρόεδρος του Π. Τμήματος, συμμετείχε στη συνεδρίαση της Κεντρικής
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ που διεξήχθη στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2018, στην Αθήνα.
Συνάντηση Προέδρου με τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
Ο Πρόεδρος συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων στις 12/10.2018 όπου
συζήτησαν θέματα που απασχολούν τον κλάδο των μηχανικών αλλά και την τοπική
κοινωνία όπως το Κτηματολόγιο, Εργαστήριο ποιότητας υλικών, Αρχαιολογία –
τεχνική υπηρεσία.
Συμμετοχή στο 2ο Συνέδριο για τον κερκυραϊκό τουρισμό
Συμμετοχή του Π. Τμήματος στο 2ο Συνέδριο για τον Κερκυραϊκό Τουρισμό όπου
συμμετείχε με ομιλητή τον κ. Α. Μακρή, Π.Μ., μέλος της Δ.Ε., στις 19-21
Οκτωβρίου 2018.
Συμμετοχή υπαλλήλου σε σεμινάριο του ΕΚΔΔΑ
Η υπάλληλος του Π. Τμήματος κα Αγγελική Στραβοράβδη, ΤΕ-Α΄, συμμετείχε στο
σεμινάριο του ΕΚΔΔΑ με θέμα ««Σχεδιασμός Προετοιμασία Διαδικασιών Δημοσίων
Συμβάσεων Έργων, Μελετών Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών
Επιστημονικών Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016)», που πραγματοποιήθηκε από 19-21
Νοεμβρίου 2018.
Ενημέρωση για τη δραστηριότητα του Μηχανικού.
Ενημέρωση στους μαθητές της τρίτης λυκείου μετά από αίτημα του Διευθυντή του 1ου
Λυκείου Κέρκυρας, παρείχε ο Πρόεδρος στην αίθουσα εκδηλώσεων του Π. Τμήματος.
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ
Αντικατάσταση επιστημονικού συντονιστή σε θεματική
Ολοκληρωμένου Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δήμου Κέρκυρας.

Ομάδα

του

Η Δ.Ε. του Περιφερειακού Τμήματος στις 30-10-2018 όρισε ως επιστημονικό
συντονιστή της θεματικής Ομάδας «Δράσεις Αστικής Αναζωογόνησης και Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας» του ΟΣΧΑ Δήμου Κέρκυρας, την Αντιπρόεδρο της Δ.Ε. κα
Ελένη Τσολάκου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, σε αντικατάσταση του Προέδρου, κ.
Νικόλαου Τρίαντου.
Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο
«Μελέτες Ωρίμανσης για τη δημιουργία νέου ΧΥΤΥ Κέρκυρας» του Συνδέσμου
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ) Ν. Κέρκυρας
Στα γραφεία του Π. Τμήματος πραγματοποιήθηκε δημόσια κλήρωση για τον ορισμό
τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΚ/ΤΕΕ στην Επιτροπή Διαγωνισμού της
μελέτης με τίτλο «Μελέτες Ωρίμανσης για τη δημιουργία νέου ΧΥΤΥ Κέρκυρας» του
Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ) Ν. Κέρκυρας.
Από την κλήρωση εξελέγησαν οι :
Ανδρέας Καρδόνας, Π.Μ., τακτικός μέλος
Ιωάννης Ραψομανίκης, Α.Μ., αναπληρωματικός μέλος
Ορισμός εκπροσώπων στην Ανάθεση Δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο
«Αποκατάσταση Μεγάρου Καποδίστρια» της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Ιονίου Πανεπιστημίου»
Στα γραφεία του Π. Τμήματος πραγματοποιήθηκε δημόσια κλήρωση για τον ορισμό
τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΚ/ΤΕΕ στην Επιτροπή Διαγωνισμού για
την ανάθεση δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση Μεγάρου
Καποδίστρια» της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Από την κλήρωση εξελέγησαν οι :
Δημήτριος Καββαδίας, Αγρ. & Τοπ. Μ., τακτικός μέλος
Αθανάσιος Μακρής, Π.Μ., αναπληρωματικός μέλος
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Αντικατάσταση εκπροσώπων ΤΚ/ΤΕΕ στις Επιτροπές Ελέγχου Ιατρείων και
Πολυιατρείων.
Η Διοικούσα Επιτροπή, με απόφασή της στις 27/11/2018, αντικατέστησε τους
εκπροσώπους του Π. Τμήματος Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στις
Επιτροπές ελέγχου ιατρείων και πολυιατρείων, ως κάτωθι:
1. Για την περιοχή του πρώην Δήμου Κερκυραίων, όρισε τακτικό εκπρόσωπο τον κ.
Γεώργιο Σταυρίδη, Η.Μ. και αναπληρωτή αυτού την κα Λουκία Βεντούρα,Α.Μ.
2. Για το υπόλοιπο γεωγραφικό τμήμα του Νησιού, όρισε τακτικό εκπρόσωπο τον κ.
Δημήτριο Μουμούρη, Α.Μ. και αναπληρωτή αυτού τον κ. Προκόπη Νικητόπουλο,
Α.Μ..
 ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Οι Μ.Ε. του Π. Τμήματος επεξεργάζονται τα εξής θέματα:
Η Μ.Ε. Εθνικών και Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων:
Εισηγείται για το συντονισμό και των ενεργειών και προετοιμάζει διαδικασίες σχετικά
με την Πράξη «ΛΑΕΡΤΗΣ»
Η Μ.Ε Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
1. Σχέδιο Διαβούλευσης Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης
Η Μ.Ε. Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Αστικού Σχεδιασμού:
1. Αυθαίρετες κατασκευές στον αιγιαλό, σε ρέματα, δασικές εκτάσεις
2. Οριοθετήσεις Οικισμών
Η Μ.Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων – Νέων Μηχανικών
1. Νέος Ασφαλιστικός Νόμος.
2. Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων ΤΕΙ.
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Μπορείτε να διαβάσετε τα έγγραφα, παρεμβάσεις ή άλλες αναρτήσεις που αναφέρονται
στις ενημερώσεις, ακολουθώντας τους συνδέσμους που βρίσκονται στο κείμενο.
Υπενθυμίζουμε ότι ο χώρος της βιβλιοθήκης του Π. Τμήματος είναι διαθέσιμος στους
συναδέλφους προκειμένου να τον χρησιμοποιούν για εργασία και επαγγελματικές
συναντήσεις. Η αίθουσα θα διατίθεται κατά τις πρωινές ώρες. Διαθέτει δίκτυο wi-fi
ενώ το «κλείσιμο» της αίθουσας γίνεται ηλεκτρονικά.
Τέλος,
σας προτείνουμε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του τμήματος http://www.teekerk.gr,
για την έγκυρη ενημέρωσή σας και υπενθυμίζουμε ότι εκεί υπάρχουν ενεργές
ηλεκτρονικές φόρμες για να συμπληρωθούν από τα μέλη μας, οι οποίες αφορούν:
Α. Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.
Β. Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών.
Γ. Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του Π. Τμήματος.
Επίσης, στην ιστοσελίδα του Π. Τμήματος, βρίσκονται αναρτημένες και οι Εκδόσεις
του Π. Τμήματος.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Νίκος Τρίαντος
Πρόεδρος Δ.Ε.
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