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Αγαπητέ/ή Συνάδελφε,
Χριστός Ανέστη!
Το διάστημα Ιανουαρίου Απριλίου 2019, η Δ.Ε. συνήλθε σε 7 τακτικές
συνεδριάσεις.
Ο Απολογισμός δραστηριότητας για το συγκεκριμένο διάστημα, περιλαμβάνει:
ΕΓΓΡΑΦΑ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
GDPR
Τέθηκε σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα GDPR όπου το
ΤΕΕ αλλά και το Π. Τμήμα έχουν ενσωματώσει τη νομοθεσία στις διαδικασίες τους.
Στις 14/02/2019 έγινε ενημέρωση από το Κεντρικό ΤΕΕ στην υπάλληλο του Π.
Τμήματος, μέσω τηλεδιάσκεψης, για τις διαδικασίες στο ΤΕΕ μετά την εφαρμογή της
νομοθεσίας.
Συνημμένα, με τη σημερινή ενημέρωση, θα σας αποσταλεί φόρμα συγκατάθεσης και
παρακαλούμε, εάν δεν έχετε ήδη προβεί στη συμπλήρωσή της να το πράξετε
προκειμένου να συνεχίσουμε να σας αποστέλλουμε ενημερώσεις στο ηλεκτρονικό σας
ταχυδρομείο.
ΤΕΕ και αυτοδιοικητικές εκλογές
Η Δ.Ε. του ΤΚ/ΤΕΕ ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν
το μήνα Μάιο, δημοσιοποίησε κείμενο με κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την
κερκυραϊκή κοινωνία. Με το συγκεκριμένο κείμενο απευθύνεται προς τους
επικεφαλής και υποψηφίους των παρατάξεων που θα συμμετάσχουν στις επόμενες
αυτοδιοικητικές εκλογές, με μοναδικό σκοπό να ενθαρρύνει το δημόσιο διάλογο σε
κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην πρόοδο της περιοχής.
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Ανακοίνωση για τα περιστατικά βίας που εκδηλώθηκαν μετά την απόφαση του
Περιφερειάρχη για αδειοδότηση του ΧΥΤΥ Λευκίμμης.
Η Δ.Ε. του ΤΚ/ΤΕΕ εξέφρασε την αντίθεσή της στις επαναλαμβανόμενες πράξεις
βίας, καταστροφών και εμπρησμών, ως αντίδραση για τη λειτουργία και την
αδειοδότηση του ΧΥΤΥ στη Νότια Κέρκυρα. Είναι αυτονόητο, τόνισε ότι οι
απαράδεκτες ενέργειες δεν χαρακτηρίζουν το σύνολο των Λευκιμμιωτών, παρά τις
διαφωνίες ή επιφυλάξεις τους για τη λειτουργία της εγκατάστασης.
Παράλληλα συμφώνησε πως η αδειοδότηση του ΧΥΤΥ Λευκίμμης και οι πρότυπες
περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της περιοχής «ΚΟΕΡΟΥ» στο Τεμπλόνι, από τον
Περιφερειάρχη, ήταν απαραίτητες ενέργειες. Τέλος επισημάνθηκε πως πριν
χρησιμοποιηθούν οι χώροι, θα πρέπει να γίνει απαρέγκλιτη εφαρμογή των
περιορισμών και των προϋποθέσεων που τέθηκαν στις αποφάσεις και να υπάρξει η
απόλυτη συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις της υπηρεσίας περιβάλλοντος της ΠΙΝ.
 Η ανακοίνωση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Π. Τμήματος.
Δικαιώματα υπογραφής αρχιτεκτονικών μελετών.
Απεστάλη έγγραφο προς την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Τεχνικών Έργων στα
Ιωάννινα, καθώς και στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, προκειμένου να
ενημερωθούν, παραθέτοντας την αντίστοιχη νομοθεσία, σχετικά με τα επαγγελματικά
δικαιώματα υπογραφής Αρχιτεκτονικών Μελετών.
 Το έγγραφο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Π. Τμήματος.
Δικαστικές Πραγματογνωμοσύνες
Ο Πρόεδρος το Π. Τμήματος είχε συναντήσεις με παράγοντες στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης για το θέμα των δικαστικών πραγματογνωμοσυνών, όπου αποτελεί πλέον
πάγιο αίτημα να διεξάγονται αποκλειστικά μέσω ΤΕΕ. Όσον αφορά στις διατάξεις που
πρέπει να τροποποιηθούν ο Πρόεδρος είχε συνεργασία με τον νομικό σύμβουλο του
Π. Τμήματος κ. Γ. Βραδή. Για το θέμα ενημέρωσε και τον Πρόεδρο του ΤΕΕ ο οποίος
ήταν απόλυτα θετικός και στηρίζει το εγχείρημα.
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Δικαστικές πραγματογνωμοσύνες με το ισχύον καθεστώς.
Η Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε, να στείλει ενημερωτική επιστολή προς τα μέλη
του Π. Τμήματος με τη διαδικασία που διέπει τον ορισμό πραγματογνωμόνων μέσω
Δικαστηρίων. Στη ίδια επιστολή εστάλη φόρμα στους συναδέλφους για την εκδήλωση
ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή ή μη στους Καταλόγους που αποστέλλει το Π.
Τμήμα ετησίως, στα Δικαστήρια, για τον ορισμό δικαστικών πραγματογνωμοσυνών.
Ασφαλιστικά Θέματα
1) Αναρτήθηκε ανάλυση στην ιστοσελίδα του Π. Τμήματος για τις ασφαλιστικές
επιβαρύνσεις μηχανικών από το έτος 2019, όπου επιμελήθηκε ο Πρόεδρος της
Δ.Ε.
2) Υλοποίηση Απόφασης της Αντιπροσωπείας του Π. Τμήματος με την οποία
ορίσθηκε μια Επιτροπή για την μελέτη του Ασφαλιστικού. Μέλη της Επιτροπής
ορίσθηκαν οι Ερ. Κρεμόνας, Γ. Βούλγαρης, Π. – Μ. Μπολοβίνος.
Παρέμβαση Π. Τμήματος σε Διαγωνισμούς Έργων του ΟΛΚΕ
Παρέμβαση άσκησε το Π. Τμήμα για Διαγωνισμούς Έργων που προκήρυξε ο ΟΛΚΕ
Α.Ε., ως προς τα κριτήρια που τέθηκαν στη συμμετοχή εταιρειών ενώ επισημάνθηκε
ότι η σύσταση των επιτροπών θα πρέπει να γίνεται με βάση τον Ν. 4412/2016.
Καταγραφή οικισμών Π.Ε. Κέρκυρας
Στο πλαίσιο συνεργασίας του Π. Τμήματος και της Διεύθυνσης ΧΩ.ΠΕ του Δήμου
Κέρκυρας, έγινε διασταύρωση και επιβεβαίωση των στοιχείων των οικισμών της
Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας προκειμένου να συνταχθεί σχετικός πίνακας. Ο
πίνακας προετοιμάσθηκε και στο επόμενο διάστημα θα δοθεί ως πληροφορία στα μέλη
του Π. Τμήματος.
Έγκριση οικονομικών στοιχείων από τη Δ.Ε. και την Αντιπροσωπεία του Π.
Τμήματος
Εγκρίθηκαν από τη Δ,Ε και την Αντιπροσωπεία του Π. Τμήματος, μετά την
προετοιμασία τους από την Υπηρεσία του Π. Τμήματος τα οικονομικά στοιχεία ως
εξής:
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1. Έγκριση απολογισμού του ΤΚ/ΤΕΕ οικονομικής χρήσης 2018.
Α. ΕΣΟΔΑ
- ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
- ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΕ
- ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

60.709,56 €
12.819,43€
15.844,34 €
0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

89,373,33 €

Β. ΕΞΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

32.863,73 €

2. Έγκριση ισολογισμού του ΤΚ/ΤΕΕ, οικονομικής χρήσης 2018.
- ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ
- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
[Λογιστικό ισότιμο με τη μονάδα]
- ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31-12
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1.186.12
17,93
56.509,60
57.713,65 €
61.150,94
-3.437,29
57.713,65 €

3. Έγκριση προϋπολογισμού του ΤΚ/ΤΕΕ, οικονομικού έτους 2019.
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
- ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

224.000,00 €
224.000,00 €
56.509,60 €

Ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019 εγκρίθηκε ήδη από τη Διοικούσα
Επιτροπή του Κεντρικού ΤΕΕ με την υπ’ αρ. Α16/Σ11/2019 απόφασή της
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Πράξη «ΛΑΕΡΤΗΣ»
Απεστάλη προς έγκριση η 1η τροποποίηση του Υποέργου (8) «Υποστήριξη για τα
έργα του συστήματος διαχείρισης φυσικών κινδύνων» της Πράξης ΛΑΕΡΤΗΣ που
περιελάμβανε τροποποιήσεις στον ΠΒ2 και επεξηγήσεις για το θέμα του ΦΠΑ των
αμοιβών των μελών του ΤΕΕ καθώς και η 1η τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου της
Πράξης από τον Επικεφαλής Εταίρο. Η συγκεκριμένη τροποποίηση συμπεριλαμβάνει
την αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης δίνοντας τη δυνατότητα προκαταβολής
δόσης. Αναμένονται οι τελικές εγκρίσεις από τη ΕΥΔ ΠΙΝ και παράλληλα
προετοιμάζονται με την αρωγή της Μ.Ε. Εθνικών και Ευρωπαϊκών
Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων οι σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την προμήθεια του εξοπλισμού καθώς και των Ομάδων Εργασίας.
Λειτουργία διετούς προγράμματος σπουδών με τίτλο «Τεχνικός Δικτύων και
Εφαρμογών Διαδικτύου», του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Ιονίου
Πανεπιστημίου.
Η Δ.Ε. μετά από αίτημα του Ιονίου Πανεπιστημίου διατύπωσε θετική γνώμη για τη
συνεργασία μεταξύ ΤΕΕ – Π. Τμήματος Κέρκυρας και Ιονίου Πανεπιστημίου, στη
λειτουργία διετούς προγράμματος σπουδών με τίτλο «Τεχνικός Δικτύων και
Εφαρμογών Διαδικτύου», του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Ιονίου
Πανεπιστημίου.
Επισήμανε, δε, ότι το επίπεδο σπουδών και η οργανωμένη παροχή γνώση από το Ιόνιο
Πανεπιστήμιο είναι ιδιαίτερα σημαντική και ωφέλιμη.
Tιμές Σκυροδέματος
Η Δ.Ε. συζήτησε το θέμα των ενδεικτικών τιμών έτοιμου σκυροδέματος που ισχύουν
στην Κέρκυρα. Το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής κ. Ερ. Κρεμόνας συγκέντρωσε τις
τιμές και με βάση τα στοιχεία διαπιστώθηκε πως η τιμή για την Κέρκυρα είναι κατά
μέσο όρο μεγαλύτερη από 30% υψηλότερη από τις υπόλοιπες περιοχές της Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίων. Θα συγκεντρωθούν και άλλες τιμές από άλλες περιοχές της
Ελλάδας, και να επανέλθουμε στο θέμα.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
1) 3DScan-to-BIM: Από την μετροταινία στην ρομποτική, αυτόματη
δημιουργία κτηριακών μοντέλων πληροφοριών υπάρχουσας κατάστασης με την
ανάλυση κτηριακών ψηφιακών σαρώσεων, με ομιλήτρια την Ηρώ Αρμένη,
Π.Μ., Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ΗΠΑ.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2019, στην
Αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ.
2) Ημερίδα με θέμα: «Σεισμική συμπεριφορά κτιρίων της πόλης της Κέρκυρας,
πιθανά προβλήματα και τρόποι αντιμετώπισης τους», με εισηγητή τον κ.
Χαράλαμπο Π. Μουζάκη, Δρ. Πολιτικό Μηχανικό, Επίκουρο Καθηγητή Ε.Μ.Π.
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του ΤΚ/ΤΕΕ.
3) Ημερίδα με θέμα: «Λειτουργία Κτηματολογίου στην Κέρκυρα, εμπειρία και
προοπτικές», με εισηγητές τον κ. Μιχάλη Καλογιαννάκη, Πρόεδρο
Πανελλήνιου Συλλόγου Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών, Ιωακείμ
Γεωργούδη, μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, Μαρία Κασάπη,
Διευθύντρια Κτηματολογίου. Ρένα Κουκούτση, Προϊσταμένη Νομικής
Υποστήριξης Κτηματολογίου. Ερωφίλη Παπαδοπούλου, Υποδιευθύντρια
Διαχείρισης Χωρικών Δεδομένων Κτηματολογίου. Νατάσα Βαρουχάκη,
Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Κτηματολογίου.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 στην αίθουσα
του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, με τη συνεργασία του Πανελληνίου Συλλόγου
Διπλωματούχων Αγρ. & Τοπ. Μηχανικών υπό την αιγίδα του Ελληνικού
Κτηματολογίου.
4) Διημερίδα με θέμα "Ιστορικά κέντρα πόλεων: Πολιτικές Διαχείρισης και
Ανάδειξης".
Συμμετοχή με εισήγηση του Προέδρου στη διημερίδα με θέμα "Ιστορικά κέντρα
πόλεων: Πολιτικές Διαχείρισης και Ανάδειξης", η οποία πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019.
Η διημερίδα διοργανώθηκε με τη σύμπραξη του Πολιτιστικού Συλλόγου San
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Giacomo και τη συμμετοχή του ΤΕΕ - Τμήμα Κέρκυρας και του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας.
Η εισήγηση του Προέδρου του Π. Τμήματος είχε θέμα «Το πλαίσιο προστασίας
και διατήρησης της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας ως μνημείο ενταγμένο στον
κατάλογο της UNESCO.
Το υλικό των εισηγήσεων των ως άνω εκδηλώσεων βρίσκονται αναρτημένες
στην ιστοσελίδα του Π. Τμήματος,
Αποφασίσθηκε επίσης, ο προγραμματισμός εκδήλωσης στη μνήμη της συναδέλφου
Μαίρης Μητροπίας, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, που έφυγε από τη ζωή, για τη
συμμετοχή της ως μέλος της Διοίκησης του Φορέα αλλά και τη σημαντική
επιστημονική της συμβολή στη σύνταξη του Σχεδίου Διαχείρισης της Παλιάς Πόλης
της Κέρκυρας. Παράλληλα με πρωτοβουλία της συναδέλφου Μαριλένας Κοσκινά,
Αρχιτέκτονα Μηχανικού, ο αδελφός της αποβιώσασας έκανε δωρεά στο Π. Τμήμα
ενός Τμήματος του αρχειακού υλικού της αδελφής του.
 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Σύσκεψη Προέδρων
Στις 23/01/2019 πραγματοποιήθηκε Σύσκεψη Προέδρων των Π. Τμημάτων με τον
Πρόεδρο του ΤΕΕ όπου συμμετείχε ο Πρόεδρος.
Επίσης συμμετείχε στην εκδήλωση nΖΕΒ.
Συνεδριάσεις Αντιπροσωπείας Κεντρικού ΤΕΕ
Ο Πρόεδρος του Π. Τμήματος, συμμετείχε στις συνεδριάσεις της Κεντρικής
Αντιπροσωπείας του Κεντρικού ΤΕΕ που διεξήχθησαν στις 23 και 24/02 καθ΄ς και
στις 13/04/2019, στην Αθήνα.
Συμμετοχή σε Σύσκεψη για τα απορρίμματα από τον Δήμαρχο Κέρκυρας
Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για τα απορρίμματα στην οποία συμμετείχαμε με
εκπρόσωπο τον Γιάννης Μεταλληνό, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Κέρκυρας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΚ/ΤΕΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

8

Συμμετοχή στην παρουσίαση της μελέτης του Εργοστασίου Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης Απορριμμάτων.
Την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου παρουσιάστηκε η μελέτη του Εργοστασίου
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων και η μελέτη αποκατάστασης του ΧΥΤΑ
Τεμπλονίου. Στην παρουσίαση παρευρέθησαν οι συνάδελφοι Ι. Μεταλληνός και Π.
Χαλμούκης.
Συνάντηση με κ. Κ. Κιτσάκη και κ. Β. Βασιλάκη
Ο Πρόεδρος είχε συνάντηση με τον κ. Κώστα Κιτσάκη, εκπρόσωπος της ΟΕΒΕ και
με τον κ. Β. Βασιλάκη, εκπρόσωπο εστιατόρων όπου έθεσαν το θέμα τροποποίησης
του Κανονισμού Αστικής Λειτουργίας. Ζήτησαν μεταξύ άλλων: α) να επιτρέπονται οι
τέντες στην Παλιά Πόλη, οι οποίες απαγορεύονται και β) να αντιμετωπίζεται ο
Κανονισμός με ίδιο τρόπο προς όλους, να μην υπάρχει έτσι αθέμιτος ανταγωνισμός.
Ο Πρόεδρος τους ζήτησε να αποστείλουν ένα υπόμνημα των προτάσεων τους ώστε να
εξετασθεί από τη Δ.Ε και η Μόνιμη Επιτροπή.
Επισκέψεις υποψηφίων Δημάρχων στο ΤΕΕ.
Ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών επισκέφθηκαν το Περιφερειακό Τμήμα οι
υποψήφιοι Δήμαρχοι και μέλη της παράταξής τους προκειμένου να έχουν συζητήσουν
με τον Πρόεδρο και μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ. Έτσι το προηγούμενο
διάστημα επισκέφθηκαν το Π. Τμήμα οι Γ. Καλούδης, Χρ. Σαρλής, Γ. Τρεπεκλής, Γ.
Καρύδης και Μ. Υδραίου.
Επίσης ο κ. Γ. Καλούδης ζήτησε να ενημερωθεί από τον Πρόεδρο για το θέμα της
διαχείρισης των απορριμμάτων.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ
 Εκπρόσωποι ΤΚ/ΤΕΕ, σε διαγωνισμούς ανάθεσης έργων άνω του 1.000.000,00
ευρώ, για το έτος 2019, του ΣΥΔΙΣΑ
Στα γραφεία του τμήματος μας πραγματοποιήθηκε δημόσια κλήρωση για την υπόδειξη
τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΚ/ΤΕΕ σε διαγωνισμούς ανάθεσης
έργων άνω του 1.000.000,00 ευρώ, για το έτος 2019, του ΣΥΔΙΣΑ. Από την κλήρωση
εξελέγησαν οι:
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- Σπυρίδων Ζερβόπουλος, τακτικό μέλος
- Αλέξης Σκιαδόπουλος, αναπληρωματικό μέλος
 Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων, εκτιμώμενου προϋπολογισμού μεγαλύτερου από
1.000.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.), της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας
Στα γραφεία του τμήματος μας πραγματοποιήθηκε δημόσια κλήρωση για την υπόδειξη
τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΚ/ΤΕΕ στην Επιτροπή Διαγωνισμού
Έργων, εκτιμώμενου προϋπολογισμού μεγαλύτερου από 1.000.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.),
της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας. Από την κλήρωση εξελέγησαν
οι:
- Ιωάννης Μεταλληνός, τακτικό μέλος
- Ανδρέας Καρδόνας, αναπληρωματικό μέλος

Αντικατάσταση εκπροσώπου ΤΕΕ στην Επιτροπή Ελέγχου Ιατρείων και
Πολυιατρείων υπαίθρου Κέρκυρας
Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού μας Τμήματος, με απόφασή της στις
05.03.2019, όρισε ως τακτικό εκπρόσωπό της στην Επιτροπή Ελέγχου Ιατρείων και
Πολυιατρείων υπαίθρου Κέρκυρας τον κ. Χρήστο Μουχλιανίτη, Πολιτικό Μηχανικό,
σε αντικατάσταση του κ. Δημήτριου Μουμούρη, Αρχιτέκτονα Μηχανικού.

Συγκρότηση μικτού Οργάνου/κλιμακίου Ελέγχου ανελκυστήρων για την
περίπτωση ατυχήματος.
Η Διοικούσα Επιτροπή, με απόφασή της στις 05.03.2019, όρισε ως εμπειρογνώμονα
του Π. Τμήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στο μικτό όργανο/κλιμάκιο
ελέγχου ανελκυστήρων για την περίπτωση ατυχήματος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
11, παραγρ. β’ της ΚΥΑ με αριθμ. Οικ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/22-12-2008 (ΦΕΚ
2604Β’/22-12-2008), τον κ. Κωσταντίνο Αλαμάνο, Μηχανολόγο Μηχανικό, και
αναπληρωτή αυτού, τον κ. Στυλιανό Πανδή, Μηχανολόγο Μηχανικό.
Εκλογή της υπαλλήλου του Π. Τμήματος κας Α. Στραβοράβδη στο Διοικητικό
Συμβούλιο του ΣΕΤΕΕ
Κατά τις πρόσφατες εκλογές του Συλλόγου Εργαζομένων του ΤΕΕ, η υπάλληλος του
Π. Τμήματος κα Α. Στραβοράβδη εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου.
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 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
2)Επεξεργασία πρότασης για την έξοδο από την κρίση στον τομέα της Διαχείρισης
των Στερεών Αποβλήτων Κέρκυρας, που κατατέθηκε από την Επιτροπή πολιτών κατά
του ΧΥΤΑ Ν. Κέρκυρας.
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.
 Σεμινάρια ΤΕΕ
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος παρέχει μία νέα υπηρεσία «Σεμινάρια ΤΕΕ» με
σκοπό την ενημέρωση, επιμόρφωση και κατάρτιση σε επίκαιρα και εξειδικευμένα
τεχνικά θέματα.
Η υπηρεσία παρέχεται παρέχεται δωρεάν στα μέλη του ΤΕΕ, τα οποία είναι ταμειακά
ενήμεροι.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα web.tee.gr/seminaria-tee.
Για τους συναδέλφους από τα Περιφερειακά Τμήματα που ενδιαφέρονται να
παρακολουθήσουν τα σεμινάρια υπάρχει η δυνατότητα μέσω livestreaming την
ώρα διεξαγωγής τους είτε σε δεύτερο χρόνο μέσω του βίντεο.
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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.
 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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