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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Κατά τη διάρκεια της θητείας 2017-2019, η οποία ολοκληρώνεται με τις εκλογές της 3ης 

Νοεμβρίου, η Διοικούσα Επιτροπή του Π. Τμήματος πήρε θέση και έκανε παρεμβάσεις σε 

πλήθος σημαντικών ζητημάτων σχετικών με τους μηχανικούς, με τις υπηρεσίες, με την 

ανάπτυξη και με τα τοπικά προβλήματα. Τοποθετήθηκε, όμως, και σε ευρύτερα 

υπερτοπικά θέματα θεσμικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα.  

 

Το ΤΚ/ΤΕΕ με συνέπεια, πρότεινε λύσεις ασκώντας το ρόλο του διατυπώνοντας 

τεκμηριωμένες, πλήρεις, αντικειμενικές και ρηξικέλευθες θέσεις. Στόχευσε στην 

προάσπιση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των συναδέλφων, στη συστηματική 

ενημέρωση των μελών του, ανέδειξε το ρόλο του μηχανικού στην κοινωνία, ενώ 

ενισχύθηκε η εξωστρέφεια του Π. Τμήματος. 

 

Ήδη εξελίσσεται η υλοποίηση του υποέργου που ανέλαβε το ΤΚ/ΤΕΕ στο Ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα «Λαέρτης», προϋπολογισμού 100.000 € για το Π. Τμήμα.  

 

Ακόμα και σήμερα, με τη γενική εικόνα της χώρας σχετικά βελτιωμένη, τα προβλήματα 

των μηχανικών είναι ιδιαίτερα οξυμένα. Ασφαλιστικό, φορολογικό, πολυνομία και 

κακονομία, εχθρική κρατική λειτουργία, γραφειοκρατία, είναι μερικά από τα πεδία 

αναμέτρησης και μάλιστα με άνισους όρους για τους μηχανικούς.  

 

Σε αυτό το περιβάλλον η Διοίκηση και τα Όργανα του Π. Τμήματος εργάστηκαν 

υλοποιώντας τις δράσεις και τους στόχους που τέθηκαν από τα όργανα του Π. 

Τμήματος, αλλά και από τις προκλήσεις της καθημερινότητας.  

 

Ο απολογισμός των πεπραγμένων μιας θητείας που ολοκληρώνεται, είναι υποχρέωση 

κάθε αιρετής διοίκησης. Ιδιαίτερα ενός επιστημονικού φορέα έναντι των μελών του. 

Στο πλαίσιο αυτό, ακολουθεί συνοπτική αναφορά στη δράση του Π. Τμήματος για το 

διάστημα 2017-2019.  

 

Ο απολογισμός που ακολουθεί, είναι η σύμπτυξη όσων ήδη έχουν αναφερθεί  στις 

τακτικές τριμηνιαίες ενημερώσεις των συναδέλφων, μέσω newsletter, για τις αποφάσεις 

και δράσεις του Π. Τμήματος. 

 

Όλα όσα έγιναν και αναφέρονται στη συνέχεια, είναι αποτέλεσμα συλλογικής 

δουλειάς πολλών συναδέλφων, όχι μόνο των εκλεγμένων στα Όργανα Διοίκησης του 

ΤΕΕ. Οφείλω, λοιπόν, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους αυτούς τους Μηχανικούς για τη 

συνεισφορά τους και τη συμμετοχή τους στην κοινή προσπάθεια. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Νίκος Τρίαντος 

Πρόεδρος Δ.Ε. ΤΚ/ΤΕΕ 
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Απολογισμός ΤΚ/ΤΕΕ 

 
1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                             

1.1 Όργανα τμήματος 

1.1.1 Αντιπροσωπεία 2017-2019 

 

Σύνθεση/μέλη: http://www.teekerk.gr/index.php/department/delegation.html 
 

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας παρίσταται στις συνεδριάσεις της Δ.Ε.  
Ο χρόνος σύγκλησης της Αντιπροσωπείας καθορίζεται από το Προεδρείο της Α. Αριθμός 
συνεδριάσεων Αντιπροσωπείας: 9 

 

1.1.2 Διοικούσα Επιτροπή 2017-2019 

 

Σύνθεση/μέλη: http://www.teekerk.gr/index.php/department/committee.html 
 

Αριθμός συνεδριάσεων Δ.Ε.: 91 

Στις συνεδριάσεις της Δ.Ε, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις, καλούνται εκτός από τα 

μέλη του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας και οι Επιμελητές ή μέλη των Μ.Ε του Π. 

Τμήματος, εφόσον τα θέματα συζήτησης είναι σχετικά με το αντικείμενο της Μ.Ε. 

 

Στο πλαίσιο της πληροφόρησης και λογοδοσίας για τα πεπραγμένα της Δ.Ε., γίνεται 

τακτική, συνοπτική ενημέρωση των μηχανικών μέσω newsletter.  
 

1.1.3 Μόνιμες Επιτροπές [M.E.] 

 

Για την καλύτερη λειτουργία των Μ.Ε. δημιουργήσαμε διαδικτυακούς χώρους [Google 

drive] χωριστούς για κάθε επιτροπή, κλειδωμένους με κωδικό ώστε να διευκολύνεται η 

συνεργασία μεταξύ των μελών της κάθε Μ.Ε. με την ηλεκτρονική ανταλλαγή κειμένων 

και πληροφοριών και να αυξηθεί η ταχύτητα παραγωγής του έργου τους. 

 

Συνοπτικά παρουσιάζονται παρακάτω οι Μ.Ε. καθώς και το αντικείμενο του έργου της 

καθεμιάς. 

 

 

http://www.teekerk.gr/index.php/department/delegation.html
http://www.teekerk.gr/index.php/department/committee.html
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o Διαχείρισης Έργων & Ασφάλειας Υποδομών 

 

Η Μόνιμη Επιτροπή έχει ως αντικείμενο:  

1. Θέματα αντισεισμικής και αντιπλημμυρικής προστασίας 

2. Θέματα πυροπροστασίας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων 

3. Θέματα οδικής ασφάλειας 

4. Θέματα αξιολόγησης και κατάρτισης σχεδίων έκτακτης ανάγκης 

  

Στη σύνθεσή της περιλαμβάνονται μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων και συνεργάζεται με 

φορείς όπως η Πολιτική Προστασία Δήμου και Περιφέρειας, η Πυροσβεστική, η Αστυνομία 

κτλ. 

 

Σύνδεσμος Διοικούσας Επιτροπής : Σπ. Ζερβόπουλος, Π.Μ. 

 

o Επαγγελματικών Θεμάτων & Νέων Μηχανικών 

Η Μόνιμη Επιτροπή Νέων Μηχανικών έχει ως αντικείμενο: 

1. Επαγγελματικά θέματα κάθε τομέα ή ειδικότητας και τις εργασιακές σχέσεις των 

μηχανικών (ασφαλιστικό, αμοιβές, υποχρεώσεις-δικαιώματα, δεοντολογία κ.λπ.). 

2. Θέματα εκπαίδευσης & επιμόρφωσης. 

3. Θέματα Νέων Μηχανικών & πρωτοβουλιών στήριξής τους. 

4. Συνεργασία με άλλους φορείς, που εμπλέκονται στην επαγγελματική δραστηριότητα των 

μηχανικών. 

 

Στη σύνθεσή της περιλαμβάνονται μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ τουλάχιστον δυο 

από τα μέλη της είναι υποχρεωτικά νέοι μηχανικοί. 

Σύνδεσμος Διοικούσας Επιτροπής: Γ. Βούλγαρης, Π.Μ. 

o  

o Χωροταξίας Πολεοδομίας & Αστικού σχεδιασμού 

 

Η Μόνιμη Επιτροπή έχει ως αντικείμενο: 

1. Θέματα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και γενικότερα πολεοδομικής 

οργάνωσης, όρων και περιορισμών δόμησης. 

2. Θέματα χρήσεων γης, μεταφοράς συντελεστή δόμησης κ.α. 

3. Θέματα τεχνικών υποδομών (δίκτυα, συγκοινωνιακά, παρκινγκ, κλπ.). 

4. Θέματα αυθαίρετης δόμησης. 

5. Θέματα δημόσιων χώρων. 

6. Θέματα Κτηματολογίου και Δασικών Χαρτών. 

 

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, συνεργάζεται με φορείς και αρχές που έχουν συναφές 

αντικείμενο π.χ. ΥΠΕΚΑ, ΟΤΑ κ.λπ. 

Σύνδεσμος Διοικούσας Επιτροπής: Ι. Μεταλληνός, Π.Μ.

http://teekerk.gr/index.php/department/termcommittees/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%83-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%89%CE%BD.html
http://teekerk.gr/index.php/department/termcommittees/%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%E2%80%93-%CE%BD%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD.html
http://teekerk.gr/index.php/department/termcommittees/%CF%87%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%E2%80%93-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82.html
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o Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Η Μόνιμη  Επιτροπή έχει ως αντικείμενο: 

1. Θέματα προστασίας περιβάλλοντος. 

2. Θέματα ενεργειακής επάρκειας & εξοικονόμησης ενέργειας. 

3. Θέματα ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. 

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, συνεργάζεται με φορείς και αρχές που έχουν συναφές 

αντικείμενο π.χ. ΔΕΗ, ΔΕΥΑΚ κ.λπ. 

Σύνδεσμος Διοικούσας Επιτροπής: Σπυρίδων Κορωνάκης, Π.Μ. 

 

o Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς & Πολιτισμού 

Η Μόνιμη  Επιτροπή έχει ως αντικείμενο: 

1. Θέματα προστασίας δομημένου περιβάλλοντος στην Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας και τους 

παραδοσιακούς οικισμούς. 

2. Θέματα επεμβάσεων σε παραδοσιακά σύνολα ή μεμονωμένα κτίρια με σκοπό την 

ασφάλεια και  εκσυγχρονισμό τους. 

3. Θέματα οργάνωσης ή συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων. 

  

Στη σύνθεσή της περιλαμβάνονται μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων και συνεργάζεται με 

φορείς και αρχές με συναφές αντικείμενο π.χ. UNESCO, ICOMOS, Υπουργείο Πολιτισμού 

κ.α. 

Σύνδεσμος Διοικούσας Επιτροπής: Ιωάννης Ραψομανίκης, Α.Μ. 

 

o Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, Καινοτομίας & Νέων Τεχνολογιών 

Η Μόνιμη  Επιτροπή έχει ως αντικείμενο: 

1. Θέματα αναπτυξιακών προτάσεων-σχεδίων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας 

Κέρκυρας. 

2. Θέματα έξυπνης εξειδίκευσης και καινοτομίας. 

3. Θέματα πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα. 

4. Θέματα επιχειρηματικότητας & αναπτυξιακών νόμων. 

 

Στη σύνθεσή της περιλαμβάνονται μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων και συνεργάζεται με 

φορείς και αρχές με συναφές αντικείμενο. 

Σύνδεσμος Διοικούσας Επιτροπής: Άγγελος Κουλούρης, Π.Μ. 

 

 

 

http://teekerk.gr/index.php/department/termcommittees/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82.html
http://teekerk.gr/index.php/department/termcommittees/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CF%82.html
http://teekerk.gr/index.php/department/termcommittees/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%E2%80%93-%CE%BD%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CE%BD.html
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o Εθνικών & Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 

 

Η Μόνιμη  Επιτροπή Εθνικών & Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων έχει ως 

αντικείμενο: 

1. Διερεύνηση, διαμόρφωση και παρακολούθηση προτάσεων συμμετοχής του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ. σε 

προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικές, ή ευρωπαϊκές  χρηματοδοτικές πηγές. 

2. Προτάσεις και θέσεις για τις επιτροπές παρακολούθησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων. 

 

Στη σύνθεσή της περιλαμβάνονται μηχανικοί με ενδιαφέρον ή/και εμπειρία που σχετίζεται 

με το αντικείμενο και συνεργάζεται με αντίστοιχους φορείς και αρχές. 

Σύνδεσμος Διοικούσας Επιτροπής: Αντωνία Βλάσση, Μ.Π.&Δ. 

 

Ορισμένα από τα θέματα που ασχολήθηκαν οι Μ.Ε. είναι: 

 

Η Μ.Ε. Εθνικών και Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων: 

 

Εισηγήθηκε και έκανε το συντονισμό των ενεργειών σχετικά με την Πράξη «ΛΑΕΡΤΗΣ».  

 

Η Μ.Ε. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 

 

1. Σχέδιο Διαβούλευσης Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης  

2. Το Φυσικό Αέριο  

3. Απόβλητα ελαιοτριβείων 

4. 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. 

5. Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή 

 

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. 

 

 

 

http://teekerk.gr/index.php/department/termcommittees/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD.html
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1.1.4 Πειθαρχικό Συμβούλιο 

 

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Π. Τμήματος είναι αρμόδιο να εξετάζει πειθαρχικά 

παραπτώματα των μελών του ΤΕΕ και απαρτίζεται από:  

 

Σύνθεση/μέλη: http://www.teekerk.gr/index.php/department/disciplinary.html 

Αριθμός συνεδριάσεων: 4 (εκδίκαση 3 υποθέσεων). 

1.2 Ομάδες Εργασίας 
 

 Συγκρότηση εξαμελούς Ομάδας Εργασίας, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης 

η οποία υπεγράφη μεταξύ ΠΙΝ και ΤΚ/ΤΕΕ, με θέμα «Ενεργειακό Αποτύπωμα 

Ιονίων Νήσων.  

 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας από το Κεντρικό Τ.Ε.Ε. η οποία απασχολεί 11 άτομα σε 

ορισμένα Π. Τμήματα, μεταξύ των οποίων και στο Π. Τμήμα Κέρκυρας. Το αντικείμενο 

της ομάδας είναι η από κοινού και σε συνεργασία μελέτη θεμάτων εφαρμογής σύγχρονων 

τεχνολογιών, οργάνωσης και επικοινωνίας των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ. 

 Υπό συγκρότηση βρίσκονται οι Ομάδες Έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 

(8) της Πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ», στις οποίες θα απασχοληθούν  συνολικά 10 άτομα, μέλη 

του ΤΕΕ και του ΓΕΩΤΕΕ. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής έληξε και 

η Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων ήδη έχει ολοκληρώσει την εξέταση των 

φακέλων των υποψηφίων. Αναμένονται τα αποτελέσματα από την Επιτροπή Αξιολόγησης.  

1.3 Υπηρεσία Π. Τμήματος 
 

 Η Υπηρεσία στελεχώνεται από την 1/1/2015 μέχρι σήμερα από μία μόνο υπάλληλο την 

Προϊσταμένη κα Αγγελική Α. Στραβοράβδη. 

Από 01/01/2017 συνεπικουρείται από την κα Ελένη Προβατά, Μηχ.Περ., ως μέλος Ομάδας 

Εργασίας του Κεντρικού Τ.Ε.Ε. 

Παράλληλα, για τη στελέχωση της Υπηρεσίας με μόνιμο προσωπικό έχουν γίνει αιτήματα 

προς το Κεντρικό ΤΕΕ για τη πρόσληψη υπαλλήλου μέσω ΑΣΕΠ, ενώ  το τελευταίο 

διάστημα ζητήθηκε η   μετάταξη υπαλλήλου για τη στελέχωση δεύτερης θέσης στην 

υπηρεσία του Π. Τμήματος. 

 

 Απασχόληση μαθητή της  Σχολής ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ 

Στο Π. Τμήμα απασχολήθηκε, στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης διάρκειας 18 μηνών, η 

μαθήτρια της Σχολής Μαθητείας ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, ειδικότητας Διοικητικών Καθηκόντων, 

κα Ε. Γκίκα. Η πρακτική άσκηση ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του έτους 2019 και ήδη έχουν 

γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την απασχόληση νέου μαθητή ή μαθήτριας, που θα 

απασχοληθεί στην υπηρεσία του Π. Τμήματος από τον Οκτώβριο του 2019 και για διάρκεια 

18 μηνών  

 

 

http://www.teekerk.gr/index.php/department/disciplinary.html
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Πρακτική Άσκηση φοιτήτριας Ιονίου Πανεπιστημίου στο Π. Τμήμα  

Υπεγράφη συμφωνητικό Συνεργασίας με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για την πρακτική άσκηση 

φοιτήτριας του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, διάρκειας 2 

(δύο) μηνών.  Η φοιτήτρια Μαρία Μαρκέλλου απασχολήθηκε στο Π. Τμήμα τους μήνες 

Ιούλιο και Αύγουστο 2019. Κατέγραψε το βιβλιογραφικό υλικό που παραχωρήθηκε από τον 

αδελφό της συναδέλφου Μ. Μητροπία, το κατηγοριοποίησε και στη συνέχεια 

καταχωρίστηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα βιβλιοθηκών του ΤΕΕ, σε ειδική συλλογή. 

 

 Συμμετοχή υπαλλήλου σε σεμινάρια του ΕΚΔΔΑ.   

 

Η υπάλληλος του Π. Τμήματος κα Αγγελική Στραβοράβδη, συμμετείχε στα σεμινάρια του 

ΕΚΔΔΑ: 

1. «Σύνταξη, έκδοση και διαχείριση δημοσίων εγγράφων», όπου διεξήχθη το διάστημα 

από 6-8 Μαρτίου 2017, στα Ιωάννινα. 

2. Σχεδιασμός και Προετοιμασία Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Ν. 4412/2016), 

όπου διεξήχθη το διάστημα από 19 – 21 Νοεμβρίου 2018, στα Ιωάννινα.     
 

1.4 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Ιστοσελίδα 
 

Από τον ιστότοπο του ΤΚ/ΤΕΕ (www.teekerk.gr) παρέχεται συνεχής και κυρίως έγκυρη 

ενημέρωση των μελών μας για τη δραστηριότητα του Π. Τμήματος, τις θέσεις και 

παρεμβάσεις της Δ.Ε. σε τρέχοντα ζητήματα, καθώς και τη νομοθεσία που είναι συναφής 

με τον επαγγελματικό και ασφαλιστικό τομέα των μηχανικών. 

 

Επίσης, βρίσκονται αναρτημένα, χρήσιμα εγχειρίδια για την ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (από Σκυρόδεμα ή Τοιχοποιία) ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ο  ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ, 

καθώς και το υλικό παρουσιάσεων των ενημερωτικών-επιμορφωτικών εκδηλώσεων και 

ημερίδων που πραγματοποιούνται από το ΤΚ/ΤΕΕ και τους κλαδικούς συλλόγους. 

 

Στον ιστότοπο, επίσης, υπάρχουν: 

 

Α) δυνατότητα ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Συμβούλιο 

Πολεοδομικών θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ και Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής 

- ΣΑ. 

Β) ερωτηματολόγιο για την έρευνα σχετικά με τις Εργασιακές Συνθήκες των 

Μηχανικών. Πρόκειται για ανώνυμη ηλεκτρονική φόρμα που μπορεί να δώσει σημαντικά 

στοιχεία για τις επαγγελματικές συνθήκες, και τα επιστημονικά πεδία που ενδιαφέρον τους 

συναδέλφους, ώστε να διοργανωθούν οι αντίστοιχες επιμορφωτικές εκδηλώσεις. 

Γ) φόρμα εγγραφής στο Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση 

Φυσικών Καταστροφών. 
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Δ) φόρμα εγγραφής στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΚ/ΤΕΕ.    
 

Με τον εξοπλισμό τηλεδιάσκεψης, που βρίσκεται εγκατεστημένος στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του Π. Τμήματος δίνεται η δυνατότητα συσκέψεων - ενημερώσεων, μέσω 

τηλεδιάσκεψης.  

1.5 Πραγματογνωμοσύνες 

Στο πλαίσιο διερεύνησης τεχνικών ζητημάτων που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια της 

Περιφερειακής Ενότητας (π. Νομού) Κέρκυρας, διενεργούνται πραγματογνωμοσύνες, βάσει 

της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Συνολικά για την τριετία, στο Π. Τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ, ισχύουν:  

 

Αριθμός πραγματογνωμοσυνών που διενεργήθηκαν / διενεργούνται: 36 (υπάρχουν 3 σε 

εκκρεμότητα) 

 

Αριθμός ορισθέντων πραγματογνωμόνων: 41 
 

2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

2.1 Εκδηλώσεις – Σεμινάρια 

 

 «Ο Νέος Ασφαλιστικός Νόμος 4387/2016 και η λειτουργία του νέου φορέα ΤΜΕΔΕ» 
Ενημερωτική εκδήλωσημε βασικό ομιλητή τον κ. Κωνσταντίνο Μακέδο, Πρόεδρο ΤΜΕΔΕ 

και τους κ. Σ. Αναγνώστου και Δ. Τσουρέκα, μέλη του Δ.Σ. του ΤΜΕΔΕ.  

 Δείτε την εισήγηση εδώ. 

http://teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD/842-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%25
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 Εκδήλωση ΤΚ/ΤΕΕ με την ΠΟΕΒΥ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών 

Υαλοπινάκων) για τους ενεργειακούς υαλοπίνακες και τις νέες εφαρμογές τους στις 

κατασκευές με εισηγητές τους: α) Παρασκευή Ηλιοπούλου  Α. Μ., β) Χρήστο Λούση,  

Πρόεδρο Π.Ο.Ε.Β.Υ., γ) Πολύζο Βαλαλή  Μέλος Δ.Σ.  Σ.Ε.Υ.Α.Π.Π., δ) Γιώργο Ηλιάδη  Μ. 

Μ., ε) Μανώλη Σηφάκη Γεν. Γραμματέα Π.Ο.Ε.Β.Υ. – Αντιπρόεδρο Σ.Ε.Υ.Α.Π.Π. και στ) 

Ανδρέα Μάχο,  Γεν.Γραμματέα  Σ.Ε.Υ.Α.Π.Π. – Αντιπρόεδρο Δ.Σ. Π.Ο.Ε.Β.Υ. 

 

 «Ήπιες επεμβάσεις αποκατάστασης κτιρίων με συμβατά υλικά» 
 Ημερίδα την η οποία συνδιοργάνωσαν ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Κέρκυρας και 

ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κέρκυρας τμήμα Κέρκυρας, υπό την αιγίδα του 

Περιφερειακού μας Τμήματος. Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν οι: α) κ. André Correia Π.Μ., 

β) κα Μαρία Ξυπνητού Α.Μ., γ) κα Αφροδίτη Παχύγιαννη Π.Μ., δ) κ. Στυλιανός 

Μπιρμπίλης, Α.Μ., ε) Δρ. Παύλος Χατζηγρηγορίου μεταδιδακτορικός ερευνητής 

Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Αιγαίου και στ) κα Ιωάννα Μικρού, MSc in 

Innovation & Entrepreneurship.   

 

 

 Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στο 12ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας  
Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στο 12ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας με θέμα 

«Γαλάζια Ανάπτυξη για τη μακρο-Περιφέρεια Αδριατικής – Ιονίου και την Ανατολική 

Μεσόγειο», που διεξήχθη στην Κέρκυρα από 30 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2018. Οι ομιλητές 

από το Π. Τμήμα, εισηγήθηκαν στις εξής θεματικές ενότητες:  

 

α. «Εξόρυξη υδρογονανθράκων στην περιοχή του Ιονίου», εισηγητής Ν. Τρίαντος, Η.Μ.   

β. «Τουριστική Ανάπτυξη - Παράκτιος Τουρισμός», εισηγητής Α. Μακρής, Π.Μ. .  

γ. «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», εισηγήτρια, Γ. Θεοχαροπούλου, Μ.Μ. . 
 

 «Τεχνολογία Σκυροδέματος – Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016-ΕΛΟΤ ΕΝ 

1504». 

 Ημερίδα η την οποία διοργάνωσε ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Τοπικό Τμήμα 

Κέρκυρας, υπό την αιγίδα του Π. Τμήματος. Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν οι: κ. Νικόλαος 

Μαρσέλλος Π.Μ., κ. Χρήστος Γκαλμπένης - Τεχνική Υποστήριξη Πωλήσεων ομίλου 

ΗΡΑΚΛΗΣ,  κα Βιβή Διλαβέρη Π.Μ., κα Ελένη Δαβάνη Χ.Μ., κ. Θεόδωρος 

Μεντζικοφάκης -  Δ/νων Σύμβουλος PENETRON Hellas Α.Β.Ε.Ε. και κ. Δημήτρης 

Μπουραΐμης Π.Μ. 

 .   

 

 «Από την Πλάκα στην Κέρκυρα: Η πολεοδομική προστασία στην Ελλάδα».           

Εκδήλωση τιμητικά αφιερωμένη στον Διονύσιο Ζήβα, Α.Μ., Καθηγητή Ε.Μ.Π. με ομιλητές: 

Ε. Μαΐστρου, Α.Μ.  Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ 

Μ. Γραφάκου, Α. Μ. Καθηγήτρια ΕΜΠ 

Ι. Ραψομανίκη, Α. Μ.. 
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 «Εφαρμογή του Ν.4495/2017 – Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» 

Ενημερωτική εκδήλωση την οποία διοργάνωσε το Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ, 

υπό την αιγίδα του ΤΕΕ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

Εισηγητές από το ΥΠΕΝ      Εισηγητής από το ΤΕΕ 

- Σταυρούλα Αγρίου, Π.Μ.     - Κωνσταντίνος Τσελίκης, Π.Μ. 

- Αικατερίνη Μπούμπα, Π.Μ. 

- Ζωή Βισβάρδη, Νομικός 
 

 Δείτε την εισήγηση εδώ. 
 

 «e-ΑΔΕΙΕΣ: Σύστημα Ηλεκτρονικής Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών» 

Ενημερωτική εκδήλωση του Περιφερειακού Τμήματος υπό την αιγίδα του ΤΕΕ και του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα  «e-ΑΔΕΙΕΣ: Σύστημα Ηλεκτρονικής 

Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών». Εισηγητής ήταν ο κ. Ν. Παναγιωτόπουλος, Προϊστάμενος 

Δ/νσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας ΤΕΕ. 

 

 Συμμετοχή στο 2ο Συνέδριο για τον κερκυραϊκό τουρισμό  

Συμμετοχή του Π. Τμήματος στο 2ο Συνέδριο για τον Κερκυραϊκό Τουρισμό, με ομιλητή 

τον κ. Α. Μακρή, Π.Μ., μέλος της Δ.Ε.   

 3DScan-to-BIM: Από την μετροταινία στην ρομποτική 
Εκδήλωση με θέμα την 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.  

 

 Σεισμική συμπεριφορά κτιρίων της πόλης της Κέρκυρας, πιθανά προβλήματα και 

τρόποι αντιμετώπισης τους 
Η ημερίδα με εισηγητή τον κ. Χαράλαμπο Π. Μουζάκη, Δρ. Πολιτικό Μηχανικό, Επίκουρο 

Καθηγητή Ε.Μ.Π. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ και η εισήγηση 

βρίσκεται εδώ. 

 

 Λειτουργία Κτηματολογίου στην Κέρκυρα, εμπειρία και προοπτικές 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Πανελληνίου Συλλόγου 

Διπλωματούχων Αγρ. & Τοπ. Μηχανικών υπό την αιγίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου,  

με εισηγητές τον  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. 

Υλικό της ημερίδας μπορείτε να δείτε εδώ. 

 

http://teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD/1119-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%25C
http://teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD/1181-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B7%CE
http://teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD/1201-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%25
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 Διημερίδα με θέμα "Ιστορικά κέντρα πόλεων: Πολιτικές Διαχείρισης και Ανάδειξης". 

Συμμετοχή με εισήγηση του Προέδρου της Δ.Ε., κ. Ν. Τρίαντου στη διημερίδα με θέμα «Το 

πλαίσιο προστασίας και διατήρησης της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας ως μνημείο 

ενταγμένο στον κατάλογο της UNESCO». Η διημερίδα διοργανώθηκε με τη σύμπραξη του 

Πολιτιστικού Συλλόγου San Giacomo, τη συμμετοχή του ΤΕΕ - Τμήμα Κέρκυρας και του 

Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας.  

 

 Τιμητική εκδήλωση στη  μνήμη της Μελίνας Σπίγγου – Πολυλά.  

Τιμητική εκδήλωση στη μνήμη της Μελίνας Σπίγγου – Πολυλά, όπου παρουσιάσθηκε η 

επιστημονική της εργασία με θέμα «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», με 

ομιλητή τον πατέρα της Θ. Σπίγγο.  

 

 Εσπερίδα με θέμα «Αποτίμηση και επεμβάσεις σε κατασκευές από φέρουσα 

τοιχοποιία»,  

Εσπερίδα με ομιλητή τον κ. Κ. Σπυράκο, Π.Μ., Καθηγητή ΕΜΠ, σε συνεργασία με τον 

ΣΠΜΕ Τοπικό Τμήμα Κέρκυρας, υπό την αιγίδα του Π. Τμήματος.   

 

Προσεχείς εκδηλώσεις: 

 

 Τιμητική εκδήλωση στη μνήμη της συναδέλφου Μ. Μητροπία, τον Νοέμβριο του 

2019. 

 

 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με τον ΟΑΣΠ, την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του 

6ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα safe Corfu, για τον προσεισμικό έλεγχο κτιρίων 

μεταξύ 6-9 Νοεμβρίου τ.ε. 

 

2.2 Ευρωπαϊκά Προγράμματα – Προγραμματικές Συμβάσεις 

 

 Υποβολή Προτάσεων σε Προγράμματα ΕΣΠΑ. 

 

Η Δ.Ε του Π. Τμήματος σύμφωνα με ολοκληρωμένη πρόταση της Μ.Ε. Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτούμεων Προγραμμάτων του Π. Τμήματος, υπέβαλε δύο 

προτάσεις στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων 

2014-2020. 

 

Η 1Η ΠΡΟΤΑΣΗ  

υπεβλήθη στην Πρόσκληση με κωδικό ΙΟΝ42 «Εκτίμηση επικινδυνότητας και δράσεις 

πρόληψης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές (σεισμοί)», με τα 

εξής στοιχεία:  
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Τίτλος Πράξης: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΠΡΟΛΗΨΗ& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ/ΣΥΛΛΟΓΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Εταιρικό σχήμα:   

 Κύριος Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ: ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 Δικαιούχος 2: TEE τμήμα Κέρκυρας 

 

Η πρόταση για χρηματοδότηση δεν εγκρίθηκε.  

 

Η 2Η ΠΡΟΤΑΣΗ  

υπεβλήθη στην Πρόσκληση με κωδικό ΙΟΝ43  «Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και 

πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης του 

εδάφους», η οποία αρχικά δεν εγκρίθηκε ενώ στη συνέχεια επανυποβλήθηκε στην 

πρόσκληση ΙΟΝ 52 «Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών 

φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης του εδάφους»,   όπου και 

εγκρίθηκε,  με τα εξής στοιχεία:  

Τίτλος Πράξης: «ΛΑΕΡΤΗΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

Υποέργο (8): Υποστήριξη για τα Έργα του συστήματος διαχείρισης φυσικών κινδύνων.  

Εταιρικό σχήμα:   

1. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (επικεφαλής εταίρος),  

2. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (εταίρος)  

3, Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Πληροφορικής) (εταίρος),  

4. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (εταίρος),  

5. Π.Ε.Δ.Ι.Ν. (εταίρος),  

6. ΤΕΕ / Τμήμα Κέρκυρας (εταίρος). 

 

Επίσης,  η Μόνιμη Επιτροπή Εθνικών και Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτούμεων 

Προγραμμάτων, με στόχο τη συγκέντρωση και επεξεργασία  προτάσεων και την παραγωγή 

ενός ενιαίου στρατηγικού σχεδίου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και στην  προσπάθεια της 

να συλλέξει προτάσεις πιθανών έργων στα οποία θα μπορούσε το Π. Τμήμα Κέρκυρας του 

ΤΕΕ να συμμετέχει, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με λοιπούς φορείς, προετοίμασε μια 

Φόρμα Πρότασης Έργου για ένταξη σε Ευρωπαϊκό ή Εθνικό συγχρηματοδοτούμενο 

Πρόγραμμα, την οποία η Δ.Ε ενέκρινε και προώθησε στις άλλες  Μόνιμες Επιτροπές 

προκειμένου να τη συμπληρώσουν. 
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 Προγραμματική Σύμβαση ΠΙΝ – ΤΚ/ΤΕΕ «Ενεργειακό Αποτύπωμα Π.Ι.Ν.».   

Το Π. Τμήμα στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης που υπεγράφη με την ΠΙΝ, 

ολοκλήρωσε την Α΄ φάση του έργου «Ενεργειακό Αποτύπωμα Ιονίων Νήσων».  Η εξαμελής 

Ομάδα Εργασία του ΤΕΕ ολοκλήρωσε και παρέδωσε εμπρόθεσμα την Α΄ φάση του έργου 

στις 28/07/2017, ενώ το Π. Τμήμα διαβίβασε το τεύχος της Α΄ φάσης της μελέτης στην ΠΙΝ 

τον Αύγουστο 2017. Μετά την ενός έτους και πλέον καθυστέρηση στην καταβολή του 

ποσού των 5.000,00 ευρώ από την ΠΙΝ, για την  Α΄ φάση της μελέτης, οδήγησε το Π. 

Τμήμα να καταβάλει εξ ιδίων πόρων τη σχετική αποζημίωση στην εξαμελή Ομάδα 

Εργασίας. Η αδυναμία έγκαιρης καταβολής του συμφωνηθέντος ποσού από την ΠΙΝ, για 

την Α΄ φάση, οφειλόταν σε εσωτερικά διαδικαστικά θέματα της Περιφέρειας, ενώ εν τέλει 

κατέβαλε το προαναφερόμενο ποσό, σε ποσοστό 76% , στο Π. Τμήμα το Α΄ τρίμηνο τους 

έτους 2019. 
 

2.3 Εισηγήσεις – Ενημερώσεις Δ.Ε. 

 
 Θέση Δ.Ε. Π. Τμήματος Κέρκυρας, επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την 

τροποποίηση του Οργανισμού του ΤΕΕ. 

 

Η Δ.Ε απασχολήθηκε με το θέμα της πρότασης του Προέδρου του ΤΕΕ Γ. Στασινού, για την 

τροποποίηση του Οργανισμού του ΤΕΕ, στην οποία συμπεριελάμβανε και την υποβάθμιση 

των Π. Τμημάτων του ΤΕΕ σε γραφεία. Συζητήθηκε εκτενώς το θέμα σε αρκετές  

συνεδριάσεις του Οργάνου, όπου έλαβε και τις σχετικές αποφάσεις της. επί του Σχεδίου 

Προεδρικού Διατάγματος για την τροποποίηση του Οργανισμού του ΤΕΕ.  

Η Δ.Ε. του ΤΚ/ΤΕΕ διατύπωσε την υπ’ αρ. πρωτ.: 587/14.11.2018  θέση της, στην οποία 

επανέλαβε ότι το τροποποιημένο σχέδιο Π.Δ. που εστάλη από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, 

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 

τη 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 κεντρικού 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 Δ.Ε. του ΤΚ/ΤΕΕ, παρέθεσε πρόταση για τις αλλαγές στις δομές του 

ΤΕΕ, προκειμένου να επιτευχθεί η αναγκαία εξοικονόμηση πόρων από τη μισθοδοσία. Η 

θέση της Διοικούσας Επιτροπής συνοδεύτηκε και από λεπτομερή καταγραφή του έργου που 

επιτελείται από την Υπηρεσία του Π. Τμήματος. 

 

Μετά τις παρεμβάσεις των περιφερειακών τμημάτων, δεν εφαρμόστηκε η απόφαση της Δ.Ε. 

του κεντρικού ΤΕΕ και το θέμα παραπέμφθηκε στην Αντιπροσωπεία. 

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/1142-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CF%81%25
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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 τροποποίηση του Οργανισμού του ΤΕΕ, όπως προτάθηκε από το Κεντρικό ΤΕΕ  δεν 

εγκρίθηκε και δεν υποβαθμίστηκαν τα περιφερειακά τμήματα. 

 

 Δείτε την παρέμβαση του ΤΚ/ΤΕΕ (αρ. πρωτ.: 587/14.11.2018) εδώ.  

 

 Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» . 

Εστάλησαν παρατηρήσεις στον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γ. Στασινό σχετικά με το πρόγραμμα 

«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» και τη δυσλειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας. 

Επισημάνθηκαν τα προβλήματα που ανακύπτουν θέτοντας ως κριτήριο ένταξης στο 

πρόγραμμα τη σειρά προτεραιότητας, ενώ προτάθηκε να λειτουργήσει η πλατφόρμα 

πιλοτικά για να εξοικειωθούν οι χρήστες και να επανεξεταστούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας 

των δικαιούχων στο πρόγραμμα.  

Επίσης, από το Π. Τμήμα εστάλη επιστολή απευθυνόμενη προς το Ε.Τ.Ε.ΑΝ. που είναι ο 

Δικαιούχος του προγράμματος, και προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας, 

σχετικά με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», όπου 

αναφέρει διάφορα προβλήματα που έχουν ανακύψει στην πορεία εκτέλεσης του έργου. 

 

 Παρουσίαση Πολεοδομικής Μελέτης Ανεμομύλου.   

Παρουσιάστηκε στη Δ.Ε. η Μελέτη «Τοπογραφική – Κτηματογραφική Αποτύπωση και 

Πολεοδομική  Μελέτη Επέκτασης – Αναθεώρησης της Πολεοδομικής Ενότητας 

Ανεμομύλου Δήμου  Κέρκυρας», Β1 στάδιο (πρόταση – οριστική μελέτη) από την Υπηρεσία 

ΧΩΠΕ του Δήμου Κέρκυρας και τη μελετητική Ομάδα, όπου διατυπώθηκαν οι θέσεις τόσο 

από την πλευρά των μελετητών όσο και από την πλευρά της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
 

Η παρουσίαση της Μελέτης από την πλευρά των μελετητών έγινε από τον κ. Μ. Πανδή, ενώ 

από την πλευρά της Διευθύνουσας Υπηρεσίας από την Προϊσταμένη ΧΩ.ΠΕ. του Δήμου 

Κέρκυρας, κα Σ. Κοτσιμπού, Αγρ.Τ.Μ. 
 

Η Δ.Ε διαβίβασε τη μελέτη στη Μ.Ε. Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Αστικού Σχεδιασμού 

του Π. Τμήματος προς επεξεργασία και κατάθεση απόψεων.  

 

2.4 Εργασιακό Περιβάλλον 
 

 Εφαρμογή ισχύουσας Νομοθεσίας  σχετικά με την παραγγελία και παραλαβή έτοιμου 

σκυροδέματος. 

Η Δ.Ε. έχοντας υπόψη τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος - ΦΕΚ 1561 

Β’/02.06.2016 (και τις τροποποιήσεις αυτού) θεώρησε χρήσιμη την επισήμανση προς τους 

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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επιβλέποντες μηχανικούς και τους παραγωγούς έτοιμου σκυροδέματος, των βασικών 

διαδικασιών παραγγελίας και παραλαβής έτοιμου σκυροδέματος, όπως περιγράφονται και  

προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Έστειλε ενημέρωση με newsletter στα μέλη του 

Π. Τμήματος και επιστολή προς τις Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Κέρκυρας 

και στον Δήμο Παξών σχετικά με την τήρηση βασικών διαδικασιών παραγγελίας, 

παραλαβής και παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.  

Η Δ.Ε. διερεύνησε το θέμα των τιμών πώλησης έτοιμου σκυροδέματος που ισχύουν στην 

Κέρκυρα. Το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής κ. Ερ. Κρεμόνας συγκέντρωσε τις τιμές και 

βάσει αυτών διαπιστώθηκε ότι η τιμή για την Κέρκυρα είναι κατά μέσο όρο 30% 

μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων. Θα 

συγκεντρωθούν και άλλες τιμές από άλλες περιοχές της Ελλάδας, και το θέμα αυτό θα 

επανεξεταστεί.  

 

 Το ΤΚ/ΤΕΕ παρέχει δωρεάν στα μέλη του το διαμοιραζόμενο χώρο επαγγελματικών 

συναντήσεων και εργασίας στην αίθουσα της βιβλιοθήκης. 

Η υπηρεσία απευθύνεται σε συναδέλφους που έχουν χώρο εργασίας με περιορισμούς (μικρός 

χώρος, σπίτι-γραφείο, επαγγελματική έδρα εκτός πόλης, κ.λπ.), αλλά και σε κάθε άλλο 

συνάδελφο που θα μπορούσε να διευκολυνθεί από το χώρο. Στο χώρο παρέχεται wi-fi, ενώ η 

δέσμευση της αίθουσας γίνεται ηλεκτρονικά. 

2.5 Ασφαλιστικά θέματα 
 

 Η Δ.Ε αποφάσισε τη συμμετοχή του Π. Τμήματος στην κινητοποίηση της 17ης Μαΐου 2017 

και κάλεσε τα μέλη του Π. Τμήματος να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση ενάντια στις 

νέες επιβαρύνσεις που προβλέπονται στις ασφαλιστικές εισφορές αλλά και στα μέτρα 

που απορρυθμίζουν και πλήττουν το σύνολο του τεχνικού κόσμου και περιλαμβάνονται 

στο νέο πολυνομοσχέδιο, το οποίο ψηφίσθηκε στις 18/05/2017.  

 

 Επίσκεψη στο Γραφείο ΕΤΑΑ – ΤΜΕΔΕ. 

Με απόφαση της Δ.Ε., ο Πρόεδρος επισκέφθηκε το Γραφείο ΕΤΑΑ - ΤΜΕΔΕ Κέρκυρας και 

μίλησε με τους υπαλλήλους του Γραφείου. Συζήτησε μαζί τους τα προβλήματα τα οποία 

έχουν τεθεί από συναδέλφους και τόνισε ότι θα πρέπει να εξυπηρετούν άμεσα τους 

ασφαλισμένους και σε κάθε περίπτωση να φροντίζουν για την πληρέστερη ενημέρωσή τους 

επί των θεμάτων που τους τίθενται. 

 

 Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Π. Τμήματος, ανάλυση για τις ασφαλιστικές 

επιβαρύνσεις μηχανικών από το έτος 2019. Δείτε το σχετικό εδώ. 

 

 Υλοποίηση Απόφασης της Αντιπροσωπείας του Π. Τμήματος με την οποία ορίστηκε 

Επιτροπή για την μελέτη του Ασφαλιστικού. Μέλη της Επιτροπής είναι οι Γ. Βούλγαρης, 

Ερ. Κρεμόνας και Π. – Μ. Μπολοβίνος.  

 

http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C/1187-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%25
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2.6 Επιστημονικά Θέματα 
 

 Πιλοτική εργασία για τον καθορισμό των ορίων των οικισμών.                    
Αποφασίστηκε να γίνει πιλοτική εργασία για τον καθορισμό των ορίων οικισμών Κέρκυρας, 

με συντεταγμένες ΕΓΣΑ. 

 

 Καταγραφή οικισμών Π.Ε. Κέρκυρας 

Οι συνάδελφοι της Διεύθυνσης ΧΩ.ΠΕ του Δήμου Κέρκυρας Σ. Κοτσιμπού ΑΤΜ και Γ. 

Μαντζούκης ΑΜ σε συνεργασία με τον Ι. Μεταλληνό ΠΜ από το ΤΚ/ΤΕΕ  συγκέντρωσαν, 

διασταύρωσαν και επιβεβαίωσαν τα στοιχεία των οικισμών προ του 1923 και κάτω των 2000 

κατοίκων που οριοθετήθηκαν σύμφωνα με το Π.Δ. της 24-4-1985, προκειμένου να 

συνταχθούν σχετικοί πίνακες. 

 Οι πίνακες με τα στοιχεία των οικισμών. 

 

 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΠΙΝ και ΤΚ/ΤΕΕ με θέμα «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ 

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ Ιονίων Νήσων». 

Υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΠΙΝ και ΤΚ/ΤΕΕ με θέμα «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ 

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ Ιονίων Νήσων». Η Προγραμματική Σύμβαση, όπως αναφέρθηκε, έχει ως 

αντικείμενο τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση ενεργειακών δεδομένων δημοσίων 

κτιρίων και εγκαταστάσεων, αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων 

της Περιφέρειας (Α φάση) και την υποβολή προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας (Β φάση). 

 

 Εφαρμογή Μέσου Συντελεστή Δόμησης.  

Με εισήγηση του μέλους της Δ.Ε. κ. Ν. Ρώσση συζητήθηκε στη Δ.Ε. το θέμα της εφαρμογής 

του μέσου συντελεστή δόμησης μετά τις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ, κατά της 

αναθεώρησης του ΓΠΣ (έτους 2008).  

 

2.7 Σύλλογοι Μηχανικών 

 

Ενημερωτικές συναντήσεις 

Στο διάστημα 2017 – 2019 πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις του Προέδρου 

της Δ.Ε. του Π. Τμήματος με τους Προέδρους των τοπικών συλλόγων μηχανικών, 

ΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΕΔΜΕΔΕ, κλαδικών συλλόγων ειδικοτήτων, και του Συλλόγου Μηχανικών 

Ελευθέρων Επαγγελματιών Κέρκυρας για το Ασφαλιστικό, την Τράπεζα Αττικής, τα 

Θέματα Επαγγελματικών Δικαιωμάτων, την προσπάθεια υποβάθμισης των 

περιφερειακών τμημάτων καθώς και θέματα λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών. 

Ημερίδες  

Οι τοπικοί σύλλογοι Μηχανικών πραγματοποίησαν διάφορες εκδηλώσεις που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως υπό την αιγίδα του Π. Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 

 

http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/1268-%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%25
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Ίδρυση συλλόγου Μηχανικών Περιβάλλοντος 

Δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Μηχανικών Περιβάλλοντος – Περιφερειακό Τμήμα Ιονίων 

Νήσων.  

 

2.8 Επαγγελματικά Θέματα 
 

 Παρέμβαση σχετικά με την κατάργηση του ηλεκτρονικού παραβόλου της ανανέωσης 

της άδειας των Ενεργειακών Επιθεωρητών. 

Έγγραφη παρέμβαση προς τους αρμόδιους Υπουργούς, σχετικά με την κατάργηση του 

ηλεκτρονικού παραβόλου της ανανέωσης της άδειας των Ενεργειακών Επιθεωρητών, 
ώστε να μεριμνήσουν για τη μερική επιστροφή του στους συναδέλφους που υποχρεώθηκαν 

σε αυτήν τη δαπάνη προκειμένου να μπορούν να διεκπεραιώσουν τις επαγγελματικές τους 

υποχρεώσεις, ειδικά ενόψει της έναρξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ». 

 Δείτε την παρέμβαση εδώ. 
 

Το Υπ. Οικονομικών με έγγραφό του κοινοποιούμενο στο ΤΚ/ΤΕΕ, απάντησε θετικά 

αποδεχόμενο το αίτημά μας και δίνοντας τις αντίστοιχες διευκρινίσεις στο Υπ. 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας, το οποίο με επιστολή του και σε αντίθεση με το Υπ. 

Οικονομικών υποστηρίζει πως δεν υπάρχει σχετική διαδικασία και νομοθετική ρύθμιση που 

να προβλέπει την επιστροφή του παραβόλου αυτού. 

 

Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου ΠΙΝ. Εστάλη έγγραφο στον Περιφερειάρχη Ιονίων 

Νήσων, σχετικά με την αναγκαιότητα αναβάθμισης και πλήρης ενεργοποίησης του 

εργαστηρίου, δεδομένης της εφαρμογής του νέου κανονισμού σκυροδέματος, ο οποίος 

απαιτεί ιδιαίτερα σχολαστικούς και τακτικούς ελέγχους ποιότητας υλικών, αλλά και την 

αναγκαία εν γένει διενέργεια ελέγχων ποιότητας στην κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών 

έργων. 

 Το έγγραφο. 

 

 Παρέμβαση Π. Τμήματος σε Διαγωνισμούς Έργων του ΟΛΚΕ. 

Παρέμβαση άσκησε το Π. Τμήμα για Διαγωνισμούς Έργων που προκήρυξε ο ΟΛΚΕ Α.Ε., 

για παρατυπίες που διαπιστώθηκαν ως προς τα κριτήρια που τέθηκαν για τη συμμετοχή 

εταιρειών, ενώ επισημάνθηκε ότι η σύσταση των επιτροπών θα πρέπει να γίνεται με βάση 

τον Ν. 4412/2016. 

 

 Παρέμβαση για ασυμβίβαστη δραστηριότητα μελετητικής εταιρείας. 

Καταγγελία του Συλλόγου Μηχανικών Περιβάλλοντος Π. Τμήμα Ιονίων Νήσων κατατέθηκε 

στην Δ.Ε., σχετικά με ασυμβίβαστη δραστηριότητα μελετητικής Εταιρείας που συνεργάζεται 

(με εξαρτημένη εργασία) με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η Δ.Ε. αποφάσισε να παρέμβει 

με έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στην Κεντρική Δ.Ε. και στη Νομική 

Υπηρεσία του ΤΕΕ.   

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
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
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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3. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 ΤΕΕ δημόσιος διάλογος και αυτοδιοικητικές εκλογές 

Η Δ.Ε. του ΤΚ/ΤΕΕ ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών που πραγματοποιήθηκαν το μήνα 

Μάιο, δημοσιοποίησε κείμενο με κρίσιμα ζητήματα  που απασχολούν την κερκυραϊκή 

κοινωνία. Με το συγκεκριμένο κείμενο απευθύνθηκε προς τους επικεφαλής και υποψηφίους 

των παρατάξεων που συμμετείχαν στις αυτοδιοικητικές εκλογές, με μοναδικό σκοπό να 

ενθαρρύνει το δημόσιο διάλογο σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην πρόοδο της 

περιοχής. 

 Το κείμενο. 

 

 ΑΝΙΟΝ 

Μετά την προφορική παρέμβαση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 

ΑΝΙΟΝ, εστάλη έγγραφο της Δ.Ε. σχετικά με την υποχρέωση εκλογής – ορισμού 

οικονομικών ελεγκτών, όπως προβλέπεται και το άρθρο 28 του καταστατικού της εταιρείας. 

Το ανωτέρω επισημάνθηκε προκειμένου να συντάσσεται στο εξής, ετήσια έκθεση 

διαχειριστικού ελέγχου, καθώς ουδέποτε προηγουμένως συνέβη.  

 

 Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στο Αναπτυξιακό Συνέδριο. 

Ο Πρόεδρος του ΤΚ/ΤΕΕ Ν. Τρίαντος και ο Αντιπρόεδρος Ι. Μεταλληνός, συμμετείχαν στο 

Αναπτυξιακό Συνέδριο που διοργανώθηκε στην Κέρκυρα στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2017. 

Εκτός από τις προφορικές τοποθετήσεις τους, υποβλήθηκαν εγγράφως οι απόψεις του 

ΤΚ/ΤΕΕ επί των τοπικών και ευρύτερων αναπτυξιακών θεμάτων.  

  Η θέση του ΤΚ/ΤΕΕ. 

 

 Ολοκληρωμένο Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης του Δήμου Κέρκυρας. – Αστική Αρχή.  
Το Περιφερειακό Τμήμα, με απόφαση της Δ.Ε., συμμετέχει, ως Εταίρος  Διακυβέρνησης 

στην «Αστική Αρχή» για τον Συντονισμό και τη Στρατηγική Παρακολούθηση του 

«Ολοκληρωμένου Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης» (ΟΣΧΑ) της Πόλης της Κέρκυρας.  

Η Διοικούσα Επιτροπή εξέτασε τις τροποποιήσεις που πρότεινε και συμπεριλήφθηκαν στο 

Σχέδιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που απέστειλε ο Δήμος Κέρκυρας μετά τη  

διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου υποβολής του έργου «Ολοκληρωμένου Σχεδίου 

Χωρικής Ανάπτυξης» (ΟΣΧΑ) με την Αξιοποίηση του εργαλείου «Ολοκληρωμένης 

Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), από τη Διαχειριστική Αρχή και αποφάσισε τη συμμετοχή του 

στον Φορέα Αστικής Αρχής με εταίρους τον  Δήμο Κέρκυρας ως επικεφαλής Εταίρο, τον 

ΔΟΠΑΠ, το ΔΗΠΕΘΕ-ΚΕΔΚ, τη Δημοτική Πινακοθήκη, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το 

Επιμελητήριο Κέρκυρας. 

 

 

 

 

http://teekerk.gr/index.php/139-news/1174-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%25B
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/960-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5-7o-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%25C
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 Εκπρόσωποι ΤΚ/ΤΕΕ, στις θεματικές Ομάδες του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Χωρικής 

Ανάπτυξης του Δήμου Κέρκυρας. 

 Θεματική Ενότητα Δράσεων Τουρισμού – Επιχειρηματικότητας 

τον Άγγελο Κοσκινά, Αρχιτέκτονα Μηχανικό  και τον Α. Κουλούρη, Πολιτικό Μηχανικό. 

 Θεματική Δράσεων Αξιοποίησης Υποδομών Πολιτισμού και Διαχείρισης Πολιτισμικού 

Κεφαλαίου 

την Μαριλένα Κοσκινά, Αρχιτέκτονα Μηχανικό  και τον Κωνσταντίνο Πρίφτη, Πολιτικό 

Μηχανικό. 

 Θεματική Ενότητα Δράσεων Αστικής Αναζωογόνησης και Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας 

τον  Παναγιώτη Μπολοβίνο, Πολιτικό Μηχανικό και τον  Δημήτριο Ρίγγα, Μηχανικό Η/Υ. 

Θεματική ενότητα Δράσεων Αστικής Αναζωογόνησης και Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας, ορίστηκε από το Δήμαρχο, ως επιστημονικός υπεύθυνος-συντονιστής ο  

Νίκος Τρίαντος, Πρόεδρος της Δ.Ε. του Π. Τμήματος, όπου αντικαταστάθηκε από την 

Αντιπρόεδρο του Π. Τμήματος κα Ελένη  Τσολάκου, Α.Μ.   

 

 

 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, εστάλη στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου 

Κέρκυρας. 

 Η θέση της Δ.Ε. του Π. Τμήματος 

 

3.1 Δημόσιες Υπηρεσίες 
 

 Στη συνάντηση του Προέδρου με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, όπου εκφράστηκε 

η πρόθεση της δημοτικής αρχής για υλοποίηση συγκεκριμένων έργων με ΣΔΙΤ,  έγιναν οι 

εξής επισημάνσεις από πλευράς ΤΚ/ΤΕΕ: 

1. Να γίνουν πολύ προσεκτικά βήματα σε ότι αφορά στα έργα με ΣΔΙΤ 

2. Να υπάρξει επιμόρφωση των συναδέλφων μηχανικών υπαλλήλων του Δήμου πάνω στις 

αλλαγές που επιφέρει ο Νόμος 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις. 

 Έγγραφη παρέμβαση προς το Δήμο Κέρκυρας για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων στο 

Δήμο Κέρκυρας, επισημαίνοντας πως αυτές θα πρέπει να γίνονται στοχευμένα και καλά 

μελετημένα, ώστε να μην υποστελεχώνονται οι υπηρεσίες του.   

  

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/1118-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%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/1118-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%25
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4. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΚ/ΤΕΕ (Θέσεις - Προτάσεις – 

Παρεμβάσεις) 
 
 

 Δημόσια Ακίνητα και Δημόσιος Χώρος.  

Η Δ.Ε με απόφασή εξέφρασε τη θέση της για τα Δημόσια Ακίνητα και τον Δημόσιο Χώρο.  

  Η θέση για τα Δημόσια Ακίνητα και τον Δημόσιο Χώρο. 

 

 Έγγραφο για την κατά παρέκκλιση αρτιότητα οικόπεδα/γήπεδα και στοιχεία απόδειξης 

του χρόνου δημιουργίας.    

Εστάλη έγγραφο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Εσωτερικών,  

στη Δνση Χωροταξίας του Δήμου Κέρκυρας καθώς και στην Υπηρεσία Δόμησης του 

Δήμου, με θέμα την εφαρμογή των διατάξεων της κατά παρέκκλιση αρτιότητας και 

παραστατικά στοιχεία απόδειξης του χρόνου δημιουργίας οικοπέδου/γηπέδου.  

 Το έγγραφο. 

 

 Έγγραφη παρέμβαση για τη μελέτη του Εθνικού Κτηματολογίου που αφορά στην 

Κέρκυρα – Θεσπρωτία. 

Έγγραφη παρέμβαση προς τον Πρόεδρο Ε.Κ.Χ.Α καθώς και στον αρμόδιο Υπουργό κ. 

Σταθάκη, σχετικά με τη μελέτη του Εθνικού Κτηματολογίου που αφορά στην Κέρκυρα – 

Θεσπρωτία και σε τρείς ακόμη νομούς της Κρήτης (Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά) καθότι 

είναι οι μόνες περιοχές που δεν εξελίσσονται οι διαδικασίες ανάθεσης. Στο έγγραφο 

επισημάνθηκε η αναγκαιότητα επίσπευσης της ανάδειξης αναδόχου και ανάθεση της 

μελέτης τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο γεγονός ζημιώνει την περιοχή και διαιωνίζει την 

παρασιτική εκμετάλλευση της Κερκυραϊκής γης.  

 Το έγγραφο. 

 

 Έγγραφο για τη σύνταξη των μελετών Φωτοερμηνείας και Φωτογραμμετρίας 

Επίσης, η Δ.Ε ασχολήθηκε με το θέμα της  σύνταξης των μελετών Φωτοερμηνείας και 

Φωτογραμμετρίας από άτομα μη έχοντα το από το νόμο  προβλεπόμενο επαγγελματικό 

δικαίωμα, ως τεκμήριο γνώσης του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου αποστέλοντας 

έγγραφο προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 

 

 Δελτίο τύπου σχετικό με την προβληματική λειτουργία του κρατικού αερολιμένα 

Κέρκυρας «Ι. Καποδίστριας». 

Η Δ.Ε. εξέδωσε δελτίο τύπου σχετικό με την προβληματική λειτουργία του κρατικού 

αερολιμένα Κέρκυρας «Ι. Καποδίστριας», μετά την παραχώρησή του  στην FRAPORT, 

ενώ για το ίδιο θέμα εστάλη έγγραφο στο  Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και το 

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. ώστε να ασκήσουν τους 

ελέγχους που προβλέπονται από τη σύμβαση με τη FRAPORT.  

 Το δελτίο τύπου. 

 

 

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/859-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%25
http://teekerk.gr/index.php/139-news/894-%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CF%84%CF%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/statements/1269-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%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/statements/910-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%25
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 Ανάθεση των δικαστικών πραγματογνωμοσυνών μέσω του ΤΕΕ.  

Εστάλη έγγραφο στην Πρόεδρο Πρωτοδικών Κέρκυρας και στη συνέχεια έγινε συνάντηση 

με τον Πρόεδρο του ΤΚ/ΤΕΕ, σχετικά με την πρότασή μας για ανάθεση των δικαστικών 

πραγματογνωμοσυνών μέσω του ΤΕΕ. Η Πρόεδρος αντιμετώπισε θετικά την πρόταση. Για 

το θέμα ενημερώθηκε γραπτώς και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας. 

 Το έγγραφο. 

Ήδη έχει υποβληθεί από το ΤΚ/ΤΕΕ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, μετά από ενημέρωση και 

έγκριση της Δ.Ε. του Κεντρικού ΤΕΕ, πρόταση αλλαγής άρθρων του Κώδικα, ώστε η 

ανάθεση των δικαστικών παραγματογνωμοσυνών να περνάει μέσα από το ΤΕΕ. Την 

πρόταση αλλαγής των άρθρων τη οποία επιμελήθηκε ο π. Πρόεδρος του Δικηγορικού 

συλλόγου Κέρκυρας, συνόδευσε σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που συντάχθηκε από το 

ΤΚ/ΤΕΕ, στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς οι διαδικασίες και τα βήματα κατά την 

εφαρμογή. Εκκρεμεί η νομοθέτησή του.  

 

 Σχέδιο Νόμου «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις». 

Έγγραφο προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, τον Περιφερειάρχη Ιονίων 

Νήσων και τον Πρόεδρο του ΤΕΕ αναφορικά με το Σχέδιο Νόμου «Φορείς Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις», επισημαίνοντας πως στην 

Περιφερειακή Ενότητα της Κέρκυρας δεν έχουν συσταθεί Φορείς Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών και αυτό πρέπει να διορθωθεί, ενώ υπάρχουν χαρακτηρισμένες 

αντίστοιχες περιοχές, οι οποίες υπάγονται σε υφιστάμενους φορείς στην Ήπειρο.  

 

 Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων.  

Το ΤΚ/ΤΕΕ τοποθετήθηκε δημόσια, σχετικά με τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων που 

καθορίστηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών, βασιζόμενο σε εκτιμήσεις πιστοποιημένων 

εκτιμητών αλλά και στοιχείων από Τράπεζες και άλλους φορείς. Με το έγγραφο αυτό το 

τμήμα επιφυλάσσεται για την αξιοπιστία των τιμών αυτών λόγω της μεθόδου υπολογισμού 

που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και λόγω της επερχόμενης αύξησης που θα επέλθει στην 

Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων. Μετά από επεξεργασία και ανάλυση όλων των τιμών με τις 

διαφοροποιήσεις που περιήλθαν σε σχέση με τις τιμές που ίσχυαν τόσο σε πραγματικές τιμές 

αλλά και ποσοστιαία, συντάχθηκε κείμενο όπου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ. 

 Το κείμενο. 

 

 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

Εστάλη έγγραφο προς την Υπουργό  Πολιτισμού & Αθλητισμού με αφορμή την έκδοση της 

απόφασής της, σύμφωνα με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού 

Πολιτισμού στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών 

Υπηρεσιών Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών 

Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το Π. Τμήμα με το ανωτέρω 

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/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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έγγραφο παρά το θετικό στοιχείο της αποκέντρωσης και της αμεσότητας να αντιμετωπίζει 

τις υποθέσεις που αφορούν στην περιφέρεια,  επισημαίνει ότι προκειμένου να υπηρετηθεί ο 

σκοπός της απόφασης, είναι απολύτως αναγκαία η σύσταση τεχνικών τμημάτων στις 

περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου, στελεχωμένες με μηχανικούς με την 

αντίστοιχη τεχνική επιστημονική επάρκεια, οι οποίοι θα αντιμετωπίζουν τα  τεχνικά θέματα 

και την εφαρμογή της τεχνικής νομοθεσίας. 

 Το έγγραφο. 

 

 Συμμετοχή ΤΚ/ΤΕΕ στη δημόσια διαβούλευση – ΠεΣΠΚΑ. 

Το Περιφερειακό Τμήμα μετά από συνεργασία με την Μ.Ε. Περιβάλλοντος και τον Σύλλογο 

Μηχανικών Περιβάλλοντος – Περιφερειακό Τμήμα Ιονίων Νήσων, συμμετείχε στη δημόσια 

διαβούλευση για το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και 

απέστειλε τις παρατηρήσεις του επί του κειμένου που δημοσιεύτηκε. Εντόπισε τα 

προβλήματα, καθώς η μελέτη κάνει γενικές αναφορές που μπορεί να αφορούν οποιοδήποτε 

μέρος της χώρας μας. Επιπλέον, τα αποτελέσματα – συμπεράσματα είναι προϊόν 

βιβλιογραφικών αναφορών και όχι κάποιου υπολογιστικού εργαλείου με πραγματικά 

δεδομένα. 

 

 Παρέμβαση στο Δήμαρχο Κέρκυρας για την κατάργηση των ποδηλατοδρόμων . 

Η Δ.Ε εξέφρασε την αντίθεσή της στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 

Κέρκυρας, περί τμηματικής κατάργησης ποδηλατοδρόμων στη Δ.Ε. Κέρκυρας αλλά και 

γενικότερα το κυκλοφοριακό θέμα της πόλης. Η θέση του τμήματος είναι ότι πρέπει να 

εργαζόμαστε για να βελτιωθεί και να εφαρμοστεί σωστά και όχι να γίνει τμηματική 

κατάργηση του ποδηλατοδρόμου.  

 Κόμβος Αεροδρομίου – εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης δημοτικού χώρου. 

Η Δ.Ε. μετά από έγγραφο αίτημα δημότη προς το ΤΚ/ΤΕΕ, εξέτασε το θέμα εκτέλεσης 

εργασιών καθαρισμού και διαμόρφωσης δημόσιου χώρου με μηχανήματα έργου, μέσα στην 

πολεοδομική ενότητα Παγκρατέικων, που σύμφωνα με το αίτημα θα παραχωρείτο για 

ιδιωτική χρήση.  

Έγινε προφορική επικοινωνία του Προέδρου με τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο, ενώ παράλληλα 

απαντήθηκε το αίτημα στον δημότη, αναφέροντας ότι η πολεοδομική μελέτη και η Πράξη 

Εφαρμογής Παγκρατέικων ορίζουν δεσμευτικά τις χρήσεις του συγκεκριμένου χώρου. Ο 

χώρος αυτός προορίζεται για την κατασκευή οδού και πρασιάς. Η απόδοση διαφορετικής 

από την εγκεκριμένη χρήση δεν είναι σύννομη, χωρίς προηγούμενη τροποποίηση της 

Πολεοδομικής Μελέτης και της Πράξης Εφαρμογής. 

 

 

 

 

 

 

 

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
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5. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ 

Το ΤΕΕ εκπροσωπείται : 

 Στην Εποπτεύουσα Επιτροπή Περιφερειακού Γραφείου Ε.Τ.Α.Α Κέρκυρας. 

 Στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ. 

 Στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κέρκυρας. 

 Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Φορέα για την Διαχείριση της Παλαιάς Πόλης 

Κέρκυρας 

 Στη Γενική Συνέλευση Μετόχων, στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος και 

στην Επιτροπή Ενστάσεων της «ΑΝΙΟΝ». 

 Στην Ομάδα για την Ενέργεια της Π.Ι.Ν. 

 Στη Συμβουλευτική Ομάδα της Π.Ι.Ν. για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό. 

 Στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης της Π.Ι.Ν. 

 Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 

 Στην Επιτροπή ορίων όχθης, παλαιάς όχθης, παρόχθιας και αμμοληψίας 

 Στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α και στο Σ.Α. 

 Στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε Κέρκυρας 

 Στο Τεχνικό Συμβούλιο του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

 Στο μικτό Όργανο/κλιμάκιο Ελέγχου Ανελκυστήρων της Δ/νσης Εμπορίου, 

Ενέργειας & Βιομηχανίας του Δήμου Κέρκυρας για την περίπτωση ατυχήματος. 

 Επιτροπή Εμπορικών Μισθώσεων του Άρθρου 15 του Ν. 4030/2011 

 Στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων.   

 

 

 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοσίων Κληρώσεων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων», οι εκπρόσωποι 

του ΤΕΕ που θα ορίζονται στις Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων καθώς και σε 

Επιτροπές ανάθεσης μελετών, θα επιλέγονται μετά από δημόσια κλήρωση από καταστάσεις 

που τηρούνται στο ΤΕΕ. Η Δ.Ε. του Π. Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ, προχώρησε στη 

συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοσίων Κληρώσεων του Π. Τμήματος, η οποία 

αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα και την Προϊσταμένη του Π. Τμήματος 

 

6. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

 
o Βράβευση Επιτυχόντων 

Η Δ.Ε διοργανώνει κάθε χρόνο, κατά το διάστημα των εορτών των Χριστουγέννων, 

εκδήλωση βράβευσης των επιτυχόντων για την εισαγωγή τους στα Πολυτεχνεία και 

τις Πολυτεχνικές Σχολές της Χώρας. 
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o Ενημέρωση για τη δραστηριότητα του Μηχανικού. 

Για δεύτερη χρονιά, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Π. Τμήματος, ο πρόεδρος της Δ.Ε., μετά 

από αίτημα του Διευθυντή του 1ου Λυκείου Κέρκυρας, μίλησε στους μαθητές της τρίτης 

λυκείου για την επιστημονική και επαγγελματική φύση του κλάδου των μηχανικών.    

 

o Επίσκεψη στο ΤΚ/ΤΕΕ του 2ου Λυκείου Πύργου.  

 

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τμήματος έγινε εκδήλωση ενημέρωσης μαθητών και 

διδασκόντων του 2ου Λυκείου Πύργου σε περιβαλλοντικά ζητήματα από τη συνάδελφο Ε. 

Προβατά, Μηχανικό Περιβάλλοντος. 

 

o Πολιτική Προστασία 

 

Συμμετοχή στην Επιτροπή Ειδικών για την Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο 

Ιστορικό Κέντρο Κέρκυρας. 

 

Η Επιτροπή συγκλήθηκε δύο φορές, όπου παρέστη ο εκπρόσωπός του Π. Τμήματος κ. Κ. 

Αλαμάνος. Στην συνεδρίαση της Επιτροπής αποφασίστηκε η συγκρότηση Ομάδας Εργασίας 

με τη συμμετοχή του Φορέα μας, του Ιονίου  Πανεπιστημίου και της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας με αντικείμενο τη μελέτη ενός συστήματος πυρόσβεσης το οποίο θα αποτυπωθεί 

σε ηλεκτρονική πλατφόρμα. 
 

o Σύλλογος Ελαιοτριβέων Κέρκυρας - Διαχείριση  αποβλήτων.  

 

Διατυπώθηκε αίτημα του Συλλόγου Ελαιοτριβέων Κέρκυρας με το οποίο ζητούσαν την 

ενημέρωση – πρόταση για την προσωρινή διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων στην 

Π.Ε. Κέρκυρας. 

 

Η Δ.Ε. 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 επιστολή της προς στον Σύλλογο, στην οποία παρέθεσε τη σχετική 

νομοθεσία επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα η 

περιβαλλοντική νομοθεσία χωρίς εκπτώσεις και υποχωρήσεις.  

 

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, πρέπει συνεχώς να αναβαθμίζεται και αν δεν είναι δυνατό πάντα αυτό, 

οπωσδήποτε να μην υποβαθμίζεται.  
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o Επίσκεψη πολιτών στο ΤΚ/ΤΕΕ για το θέμα των απορριμμάτων.  

Πολίτες και εκπρόσωποι φορέων -  ο Πρόεδρος  Ξενοδόχων Κέρκυρας και ο Πρόεδρος 

Εστιατορίων Κέρκυρας -, επισκέφθηκαν το Π. Τμήμα και εξέφρασαν την αγωνία τους 

σχετικά με το θέμα των απορριμμάτων στο Νησί, τη δυνατότητα να βρεθεί άλλος χώρος 

εναπόθεσης των απορριμμάτων και τον προβληματισμό για το πως η κακή σημερινή 

κατάσταση θα μπορέσει να εξομαλυνθεί.  

 

Ενημερώθηκαν αναλυτικά για την επεξεργασμένη άποψη του ΤΚ/ΤΕΕ με έμφαση στην 

διαλογή στην πηγή και την εφαρμογή του ισχύοντος ΠΕΣΔΑ. 

 

o Συνάντηση με τον  Αντιπεριφερειάρχη  κ. Σ. Τσούκα με θέμα το Φυσικό Αέριο. 

Συνάντηση με τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη κ. Σ. Τσούκα σχετικά με τη συνεργασία 

ΤΕΕ και ΠΙΝ για τη διερεύνηση της δυνατότητας διέλευσης αγωγού φυσικού αερίου από το 

νησί.   

 

o Συνάντηση με Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ με θέμα τη Διοικητική Διαίρεση της Κέρκυρας.  

Μετά από αίτημα του Γενικού Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιήθηκε συνάντηση με 

τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του ΤΚ/ΤΕΕ στα γραφεία του Π. Τμήματος με θέμα τη 

Διοικητική Διαίρεση της Κέρκυρας. Εκφράστηκαν οι αντιρρήσεις μας και στη συνέχεια 

πήρε θέση με σχετική ανακοίνωση η Δ.Ε.  

 Η ανακοίνωση. 

 

o Μαθητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας και Δημιουργικότητας. 

Την επιστημονική επιμέλεια του Μαθητικού Διαγωνισμού Καινοτομίας και 

Δημιουργικότητας Ιονίων Νήσων έχει το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, 

η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής και το Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας 

του ΤΕΕ με τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κέρκυρας.  

o Πυροσβεστική Υπηρεσία 

Συνάντηση Προέδρου με τον Περιφερειακό Διοικητή Π.Υ.  

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου με τον Περιφερειακό Διοικητή των Π.Υ Ι.Ν. 

κ. Γ. Πετρούστο, και του κατέθεσε υπόμνημα σχετικά με τους κινδύνους εκδήλωσης και 

εξάπλωση πυρκαγιάς στο Ιστορικό Κέντρο της Κέρκυρας. Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς 

και στη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποφάσισε να παρέμβει εγγράφως για το θέμα της 

Πολιτικής Προστασίας της Πόλης σε συνεργασία με την Π.Υ.  

 Το υπόμνημα. 

 
o Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για θέματα που απασχολούν 

τους μηχανικούς 

Στη συνάντηση του Προέδρου Δ.Ε. με τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων τέθηκαν και 

συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν τον κλάδο των μηχανικών αλλά και την τοπική 

κοινωνία όπως το Κτηματολόγιο, το Εργαστήριο Ποιότητας Υλικών, την Αρχαιολογική 

Υπηρεσία  και την υποστελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΠΙΝ. 

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/1118-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%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/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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o Συνάντηση Προέδρου Δ.Ε. με εκπροσώπους της ΟΕΒΕ και των εστιατόρων 

Κέρκυρας 

Η  συνάντηση έγινε με τον κ. Κώστα Κιτσάκη, εκπρόσωπο 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 σήμερα απαγορεύονται και β) να εφαρμόζεται ο Κανονισμός με τρόπο ώστε 

να μην υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των επαγγελματιών.  

Ο Πρόεδρος αφού εξέφρασε την άποψη του Τμήματος ότι πρέπει να εφαρμόζεται ο 

Κανονισμός παρά τις βελτιώσεις που χρειάζεται, τους ζήτησε να στείλουν ένα υπόμνημα 

των προτάσεων τους ώστε να το θέσει υπόψη της Δ.Ε και της αρμόδιας Μόνιμης Επιτροπής. 

 

7. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Η Επιτροπή Αιμοδοσίας της Τράπεζας Αίματος «Σχεράνι» του Π. Τμήματος σε συνεργασία 

με το Γ.Ν. Κέρκυρας διοργάνωσε 3 αιμοδοσίες, με μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων και 

πολιτών και με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση ικανοποιητικού αριθμού φιαλών αίματος. 

 
Επιπλέον μετά από απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΚ/ΤΕΕ (ΑΠΟΦ.: 

ΑΝΤ/2019/Σ07/Τ/02) μετονομάζει την Τράπεζα Αίματος ΤΚ/ΤΕΕ «Σχεράνι» σε Ομάδα 

Εθελοντών Αιμοδοτών ΤΚ/ΤΕΕ «Σχεράνι» προκειμένου να βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση 

με τις οδηγίες του  Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. 

 

8. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
 

8.1 Απορρίμματα 
 

 Επίσκεψη της Δ.Ε. στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου 

Η Δ.Ε. επισκέφθηκε τον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου στις 8 Ιανουαρίου 2018, ώστε να ενημερωθεί 

σχετικά με τη λειτουργία της μεταβατικής διαχείρισης των απορριμμάτων όσο και για τα 

επόμενα βήματα που σχεδιάζονται από τον Δήμο και τον ΣΥΔΙΣΑ, με στόχο την 

Ολοκληρωμένη Διαχείρισή τους.  

Κατά την ξενάγηση στο χώρο της γραμμής παραγωγής των απορριμμάτων διαπιστώθηκαν 

σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του ΧΥΤΑ, καθώς και οι κακές συνθήκες εργασίας των 

εργαζομένων. Το ΤΚ/ΤΕΕ εξέδωσε ανακοίνωση, όπου παραθέτει τις παρατηρήσεις της 

σχετικά με τη λειτουργία της μεταβατικής διαχείρισης των απορριμμάτων.  

 Η ανακοίνωση. 

 

 Ενόψει των εξελίξεων που αφορούν στη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Κέρκυρας, η 

Δ.Ε έντονα προβληματισμένη για τις εξελίξεις και μετά την επίσκεψή της στους χώρους του 

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/969-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1
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ΧΥΤΑ Τεμπλονίου τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους, συζήτησε το θέμα εκτενώς στις 

συνεδριάσεις της.  

Μετά από επεξεργασία του θέματος με την Μ.Ε Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Π. 

Τμήματος, παρενέβη δημόσια με ανακοίνωση της, όπου ανέφερε τα συνακόλουθα της 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μεταφορά των απορριμμάτων εκτός 

Περιφερειακής Ενότητας και ανέλυσε όλες τις διαδικασίες που πρέπει να περιλαμβάνει η 

μεταβατική διαχείριση των απορριμμάτων, όπως προβλέπει ο αναθεωρημένος ΠΕΣΔΑ. 

Επισήμανε, δε, ότι θα πρέπει να ακολουθηθούν πιστά οι διαδικασίες που προβλέπονται από 

τον ΠΕΣΔΑ, εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, ώστε να αντιμετωπιστεί το 

χρόνιο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα. 

 Η Δημόσια Παρέμβαση του Π. Τμήματος για τη διαχείριση των Απορριμμάτων βρίσκεται 

στην ιστοσελίδα του Π. Τμήματος.  

 

 Το ΤΚ/ΤΕΕ εξέδωσε δελτίο τύπου σχετικά με το εκτεταμένο φαινόμενο της καύσης των 

εγκαταλειμμένων όγκων απορριμμάτων, με το οποίο ενημέρωσε τους πολίτες της Κέρκυρας 

για τις βλαβερές συνέπειες που επιφέρει στον ανθρώπινο οργανισμό αλλά  και στο 

περιβάλλον.  

 Το δελτίο τύπου. 

 

  Η Δ.Ε. με έγγραφό της ζήτησε από τον ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας:  

Α) Tη χορήγηση αντιγράφων των μελετών που έχουν εκπονηθεί και αφορούν στο έργο 

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ».  

Β) Tα σχετικά ποσοτικά στοιχεία, όπως τα συγκεντρώνει μηνιαίως που αφορούν στην 

ανακύκλωση για τους μήνες Ιανουάριος – Μάιος 2018.  

Ο ΣΥΔΙΣΑ ανταποκρίθηκε μερικώς μόνο και μετά από συνεχή πίεση από το ΤΚ/ΤΕΕ.  

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/976-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1-%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%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/statements/976-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1-%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%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/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


 

30 

 

 

8.2 Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας 

 

 Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην Πόλη της Κέρκυρας 

Απεστάλη έγγραφο προς το Δήμαρχο Κέρκυρας για την επιτακτική ανάγκη κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων στην Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας, όσον αφορά στην κυκλοφορία και στάθμευση 

των τουριστικών λεωφορείων και των  περιηγητικών τουριστικών λεωφορείων. Το θέμα είχε 

απασχολήσει και τον Φορέα Διαχείρισης της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας, στο πλαίσιο της 

5ης τακτικής Συνεδρίασης του, όπου έλαβε και τη σχετική απόφαση επ’ αυτού του θέματος.  

Επίσης στο ίδιο έγγραφο το Π. Τμήμα επανήλθε και στο θέμα της εκτεταμένης αυθαιρεσίας 

και της καταχρηστικής κατάληψης του δημόσιου χώρου από μερίδα καταστηματαρχών. 

 Το έγγραφο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος και μπορείτε να το διαβάσετε 

εδώ. 

 

 

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

