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Αγαπεηέ/ή πλάδειθε, 
 
αο παξαζέηνπκε απνινγηζηηθά ηα πεπξαγκέλα ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ 
Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο Κέξθπξαο ηνπ ΣΔΔ, φπνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα ζέκαηα πνπ 
απαζρφιεζαλ ηελ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Π. Σκήκαηνο, κε ηελ πξνεγνχκελε 
ζχλζεζε, γηα ην δίκελν Οθησβξίνπ – Ννεκβξίνπ 2019 θαζψο ηελ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, 
ππφ ηε λέα ηεο ζχλζεζε, ε νπνία πξνέθπςε κεηά ηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο ζηηο 3 
Γεθεκβξίνπ 2019.  
 
ηηο 3 Ννεκβξίνπ 2019 δηεμήρζεζαλ νη εθινγέο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ αλάδεημε ησλ νξγάλσλ 
δηνίθεζεο γηα ην δηάζηεκα 2019 – 2023, κε κεγάιν ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ 
ζπλαδέιθσλ κεραληθψλ πνπ πξνζήιζαλ ζην Π. Σκήκα.  
 
Ζ Πξάμε Αλαθήξπμεο ησλ επηηπρφλησλ ζηηο εθινγέο ηνπ ΣΔΔ βξίζθεηαη αλαξηεκέλε 
ζην site καο, φπνπ κπνξείηε λα ελεκεξσζείηε αλαιπηηθά γηα ηα απνηειέζκαηα, αλά 
Πεξηθέξεηα.  
 
Δλ ζπλερεία, ε Αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ ζπλήιζε ζηελ 1ε Δηδηθή πλεδξίαζε γηα ηελ 
εθινγή ησλ λέσλ νξγάλσλ ηνπ Π. Σκήκαηνο 2019 – 2023, ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ 2019. Σν 
λέν Πξνεδξείν ηεο Αληηπξνζσπείαο, θαζψο θαη ην Πξνεδξείν θαη ηα κέιε ηεο Γ.Δ. ηνπ 
ΣΚ/ΣΔΔ γηα ηελ πεξίνδν 2019-2023 απαξηίδνληαη απφ: 
 
ΠΡΟΔΓΡΔΙΟ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΔΙΑ 
π. Καζίκεο, Π.Μ., Πξφεδξνο 
Π. Υαικνχθεο, Μερ. Πεξ., Αληηπξφεδξνο 
Μ. Πεβεξάηνπ, Α.Μ., Γελ. Γξακκαηέαο 
 
ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
Γ. Μεηαιιελφο, Π.Μ., Πξφεδξνο 
Γ. Ραςνκαλίθεο, Α.Μ., Αληηπξφεδξνο 
Κ. Γνπδέιε, Μ. Μ., Γελ. Γξακκαηέαο 
Γ. Βνχιγαξεο, Π.Μ., Μέινο 
π. Εεξβφπνπινο, Π.Μ., Μέινο 
Α. Κνζθηλάο, Α.Μ., Μέινο 
Δ. Μαξθάηε, Π.Μ., Μέινο 
Α. Μπαιαηζηλφο, Π.Μ., Μέινο 
Ν. Ρψζζεο, Π.Μ, Μέινο 
 
Σα Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ, κε ηε λέα ζχζηαζε έρνπλ αλαξηεζεί θαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Π. Σκήκαηνο. 
 

http://teekerk.gr/index.php/department/elections/%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CF%83-%CF%84%CE%B5%CE%B5/1283-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CF%8C%CE%BD
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 Γείηε ηα κέιε ηεο Γ.Δ. ΣΚ/ΣΔΔ εδψ. 
 Γείηε ηα κέιε ηεο Αληηπξνζσπείαο ΣΚ/ΣΔΔ εδψ.  
 
Ο Απνινγηζκόο δξαζηεξηόηεηαο γηα ην δηάζηεκα,  Οθηώβξηνο – 3 Γεθεκβξίνπ 
2019 πεξηιακβάλεη:  
 
ΔΓΓΡΑΦΑ – ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ 
 
Πξνβιήκαηα ζηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο ηνπ Δζληθνύ Κηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξά 
ζηελ Κέξθπξα 
Με δεδνκέλν φηη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο ηνπ Κηεκαηνινγίνπ ζηελ 
Κέξθπξα “πάγωζαν” ιφγσ ελζηάζεσλ, νη νπνίεο δελ ζηξέθνληαη ελάληηα ησλ 
δηαδηθαζηψλ, απεζηάιε έγγξαθν πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΚΥΑ Α.Δ., θνηλνπνηνχκελν 
πξνο ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, θ. Γ. ηαζάθε, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ηα 
απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα αξζεί νπνηνδήπνηε εκπφδην. εκεηψζεθε δε, πσο νη 
θαζπζηεξήζεηο απηέο δεκηψλνπλ ηελ πεξηνρή καο, ελψ δηαησλίδνπλ ηελ παξαζηηηθή 
εθκεηάιιεπζε ζηελ Κέξθπξα.  
 
Αξρηηεθηνληθή Κιεξνλνκηά – Θέκαηα Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο  
Ζ Αληηπξνζσπεία ηνπ Π. Σκήκαηνο ζηε ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 26/09/2019, ζπδήηεζε ην 
ζέκα ηεο Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο ζε ζρέζε κε ηα Έξγα Μεραληθνχ θαη ηελ 
Αξραηνινγηθή Τπεξεζία φπνπ έιαβε θαη ζρεηηθέο απνθάζεηο ηηο νπνίεο αλέζεζε ζηε 
Γ.Δ. ηελ πινπνίεζή ηνπο.  
 
Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή:  
 
Απέζηεηιε έγγξαθν πξνο ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ (ΔΦΑ) Κέξθπξαο, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο αξρέο ηεο δηαθαλνχο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη επεηδή θακία 
πιεξνθνξία δελ παξέρεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηεο ΔΦΑ – Κέξθπξαο, 
δεηήζεθε ε παξνρή ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε: 
α) ηηο δεκνζηεχζεηο απνηειεζκάησλ αλαζθαθψλ θαη άιισλ αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ 
ηεο ηειεπηαίαο 5εηίαο, ζε πεξηπηψζεηο ηδησηηθψλ έξγσλ,  
β) θαηάινγν ησλ έξγσλ θαη ησλ πξνκεζεηψλ ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ εθηειέζηεθαλ 
ηελ ηειεπηαία 5εηία ζηελ Κέξθπξα απφ ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ ή 
ηνπηθά απφ ηελ Δθνξεία, θαζψο θαη πνηα ζηειέρε είραλ ηελ ηερληθή επζχλε κειέηεο θαη 
επίβιεςήο ηνπο, 
γ) ηνλ αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ ηεο ππεξεζίαο ζαο – κφληκνη, ζπκβαζηνχρνη ή κε άιιε 
ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο – νη νπνίνη απαζρνιήζεθαλ θαηά ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ 
έξγσλ, πνηα έξγα ήηαλ απηά θαη πφζα ρξήκαηα δαπαλήζεθαλ γηα ην ζθνπφ απηφ απφ 
ην ΔΠΑ,  

http://teekerk.gr/index.php/department/committee.html
http://teekerk.gr/index.php/department/delegation.html
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δ) ζε πφζα θαη ζε πνηα ηδησηηθά έξγα έγηλαλ αλαζθαθηθέο εξγαζίεο κε δαπάλεο ηνπ 
ππνπξγείνπ ζαο θαη ζε πφζα κε δαπάλεο ηνπ ηδηνθηήηε 

 
Απέζηεηιε νδεγίεο πξνο ηα κέιε ηνπ ζρεηηθά κε ηηο δνθηκαζηηθέο – δηεξεπλεηηθέο 
ηνκέο θαη αλαζθαθηθέο εξγαζίεο θαη ελεκέξσζε γηα ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, 
πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη θνηλή αληηκεηψπηζε ηνπ ζπρλνχ θαηλνκέλνπ ηεο, θαη’ 
απαίηεζε ησλ ππαιιήισλ ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, επέθηαζεο ησλ εθζθαθηθψλ 
εξγαζηψλ εθηφο ηνπ δηαγξάκκαηνο εθζθαθψλ πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ κειεηεηή.  
 
Οη νδεγίεο βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π. Σκήκαηνο.  
Μπνξείηε λα ηηο δείηε εδψ.  
 
Δπηζεκάλζεηο ζηελ εθηέιεζε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  
Με αθνξκή έγγξαθν ηεο ΠΔΓΜΓΔ, εζηάιε έγγξαθν απεπζπλφκελν ζηελ 
Πεξηθεξεηάξρε Η.Ν. θα Ρφδε Κξάηζα – Σζαγθαξνπνχινπ, θαζψο θαη ζηνπο θ. Δκ. 
Οξθαλνπδάθε, Θεκαηηθφ Αληηπεξηθεξεηάξρε Τπνδνκψλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ θαη θ. π. 
Ησάλλνπ, Θεκαηηθφ Αληηπεξηθεξεηάξρε Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Υσξνηαμίαο, 
φπνπ επηζεκάλζεθε ε ηζρχνπζα λνκνζεζία ζηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 
ζεκεηψλνληαο πσο ην ηειηθφ παξαγφκελν απνηέιεζκα πξέπεη λα πξνάγεη ην δεκφζην 
ζπκθέξνλ κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ.  
 
ΔΚΓΗΛΧΔΙ  
 
«Απνηίκεζε θαη επεκβάζεηο ζε θαηαζθεπέο από θέξνπζα ηνηρνπνηία» 
Σν ηνπηθφ ηκήκα ηνπ πιιφγνπ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ δηνξγάλσζε εζπεξίδα κε ζέκα 
ηελ «Απνηίκεζε θαη επεκβάζεηο ζε θαηαζθεπέο απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία» ζηηο 11 
Οθησβξίνπ 2019. Ζ εζπεξίδα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αίζνπζα εθδειψζεψλ καο, ππφ 
ηελ αηγίδα ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ. Κχξηνο νκηιεηήο ήηαλ ν θ. Κ. ππξάθνο, θαζεγεηήο ΔΜΠ θαη 
δηεπζπληήο ηνπ εξγαζηεξίνπ αληηζεηζκηθήο ηερλνινγίαο.  
 
«Πξνζεηζκηθόο έιεγρνο – Παξαδείγκαηα εθαξκνγήο» 
ηηο 7 Ννεκβξίνπ 2019, πξαγκαηνπνηήζεθε ελεκεξσηηθφ ζεκηλάξην κε ζέκα ηνλ 
«Πξνζεηζκηθφ έιεγρν – Παξαδείγκαηα εθαξκνγήο». Σν ζεκηλάξην απηφ δηεμήρζε ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ Ο.Α..Π. Οκηιεηέο ήηαλ ν θ. Δ. Λέθθαο, Καθηγηηής Δσναμικής 
Τεκηονικής Εθαρμοζμένης Γεωλογίας & Διατείριζης Φσζικών Καηαζηροθών., 
Πρόεδρος Τμήμαηος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλονηος Ε.Κ.Π.Α, Πρόεδρος Οργανιζμού 
Ανηιζειζμικού Στεδιαζμού και Προζηαζίας, ε θα. Νη. Παλαγησηνπνχινπ, Π.Μ., 
Προϊζηαμένη Τμήμαηος Ανηιζειζμικής Τετνολογίας Ο.Α.Σ.Π., ε θα Γ. Εάγνξα, Π.Μ., 
σπάλληλος Ο.Α.Σ.Π.  θαη ε θα Κ. Σαξλαβά, Π.Μ., σπάλληλος Ο.Α.Σ.Π.   
 
 

http://teekerk.gr/index.php/139-news/1281-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD
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ΔΚΠΡΟΧΠΗΔΙ 
 
Οξηζκόο εθπξνζώπσλ ΣΚ/ΣΔΔ, ζην Σερληθό πκβνύιην Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο 
Π.Δ. Κέξθπξαο γηα ηε δηεηία 2020 - 2021 
 
1. Υξ. Κεθαιισλίηεο, Π.Μ., ηαθηηθφ κέινο  
2. Γ. Βνχιγαξεο, Π.Μ., αλαπιεξσκαηηθφ κέινο  
 
YΠΗΡΔΙΑ Π. ΣΜΗΜΑΣΟ 
 
ηελ ππεξεζία ηνπ Π. Σκήκαηνο απαζρνιείηε απφ ηνλ Ννέκβξην 2019, ε καζήηξηα ηεο 
ρνιήο Μαζεηείαο ΔΠΑ ηνπ ΟΑΔΓ θα Μαξία Αξγαιηά, εηδηθφηεηαο Ζιεθηξνληθψλ 
Τπνινγηζηψλ. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη 18 κήλεο.  
 
 
Ο Απνινγηζκόο δξαζηεξηόηεηαο γηα ην δηάζηεκα,  3 Γεθεκβξίνπ 2019 – 
Φεβξνπάξηνο 2020 πεξηιακβάλεη:  
 
ΔΓΓΡΑΦΑ – ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ 
 
Παξάηαζε ηεο ζεηείαο ησλ πθηζηάκελσλ Α θαη ΤΠΟΘΑ 
Απεζηάιε έγγξαθν πξνο ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, θ. Κ. Υαηδεδάθε 
δεηψληαο λα δνζεί αλαδξνκηθή παξάηαζε ηεο ζεηείαο ησλ Α θαη ΤΠΟΘΑ πνπ 
ίζρπαλ γηα ηα έηε 2018 – 2019, κέρξη λα ζπζηαζνχλ ηα λέα πκβνχιηα, θαζψο κε ηελ 
αλαζηνιή ηνπο, ζα δεκηνπξγεζνχλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηελ εμππεξέηεζε ησλ 
πνιηηψλ αιιά θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  
 
Γηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ ησλ γξαθείσλ 
ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ γηα ην έηνο 2020 θαη επηινγή Αλαδόρνπ. 
Γεκνζηεχζεθε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε 
παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ γξαθείσλ ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ, γηα ην έηνο 2020. Ζ 
δηαδηθαζία απηή νινθιεξψζεθε επηηπρψο θαη αλαηέζεθε ν θαζαξηζκφο ησλ γξαθείσλ 
ηνπ Π. Σκήκαηνο ζηνλ αλάδνρν Ησάλλε η. Βαβνχιε.  
 
Πξόηαζε ζπλεξγαζίαο γηα ηνλ Υσξνηαμηθό ρεδηαζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ 
Νήζσλ 
Ο Θεκαηηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Υσξνηαμίαο ΠΗΝ, θ. 
π. Ησάλλνπ, κε επηζηνιή ηνπ δήηεζε απφ ην ΣΚ/ΣΔΔ, σο αξκφδην ζε ηερληθά ζέκαηα, 
λα ζπλεξγαζηνχλ ζε ζέκαηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ. Ζ Γ.Δ απάληεζε ζεηηθά ζηε 
ζπλεξγαζία απηή.   
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Δπηζηνιή ΣΚ/ΣΔΔ γηα ηελ εμνκνίσζε ηίηισλ ζπνπδώλ Κνιιεγίσλ κε ηνπο 
ηίηινπο ζπνπδώλ Πνιπηερλείσλ θαη Πνιπηερληθώλ πνπδώλ  
Με επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΣΔΔ, θ. Γ. ηαζηλφ θαζψο θαη ηα κέιε ηεο 
Γ.Δ., ν Πξφεδξνο ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ, θ. Γ. Μεηαιιελφο έζημε ην ζέκα ηεο εμνκνίσζεο ησλ 
ηίηισλ ζπνπδψλ ησλ Κνιιεγίσλ κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ ησλ Πνιπηερλείσλ θαη ησλ 
Πνιπηερληθψλ πνπδψλ θαη ππελζχκηζε ηελ απφθαζε πνπ είρε ιεθζεί ζηελ Κεληξηθή 
Αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΔΔ, γηα ηηο δξάζεηο πνπ πξφθεηηαη λα πξνβνχκε ζπιινγηθά 
πξνθεηκέλνπ λα κελ ηζρχζεη κηα ηέηνηα λνκνζεζία.  
 
Σελ επηζηνιή κπνξείηε λα δείηε εδψ.  
 
Φήθηζκα Αληηπξνζσπείαο ΣΚ/ΣΔΔ – 13εο Φεβξνπαξίνπ 2020. 
Δμεδφζε ςήθηζκα ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ, κε ην νπνίν εμέθξαζε ηε 
δπζαξέζθεηα ηεο γηα ηελ αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Γεκάξρνπ Βφξεηαο Κέξθπξαο 
πξνο ηα ζηειέρε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο Κέξθπξαο, ζην πιαίζην 
ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθφ ζπκβνχιην Βφξεηαο Κέξθπξαο πνπ ζπδεηήζεθε ην ζέκα ηεο 
επέλδπζεο ηνπ Δξεκίηε Καζζηφπεο.  
 
Απόθαζε Αληηπξνζσπείαο ΣΚ/ΣΔΔ ζρεηηθά κε ηνλ Δξεκίηε – 13εο Φεβξνπαξίνπ 
2020. 
Ζ Αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ ζηε ζπλεδξίαζή ηεο, ζηηο 13 Φεβξνπαξίνπ η.ε. ζπδήηεζε 
εθηελψο ην ζέκα ηεο επέλδπζεο ζηνλ Δξεκίηε θαη απνθάζηζε κε επξεία  πιεηνςεθία, 
λα δεηήζεη ηελ αθχξσζε ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο, σο δηαδηθαζηηθά ειέγμηκσλ, 
πεξηβαιινληηθά επηδήκησλ θαη νηθνλνκηθά αζχκθνξσλ γηα ην ειιεληθφ δεκφζην.  
 
Τπνέξγν (8) – Πξάμε «ΛΑΔΡΣΗ» 
Σν ΣΚ/ΣΔΔ ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο ζηελ Πξάμε «ΛΑΔΡΣΖ», φπνπ γηα ηελ πινπνίεζε 
ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ ππνέξγνπ ηνπ ζπγθξφηεζε δηκειείο Οκάδεο Δξγαζίαο. 
Σν πξνεγνχκελν δηάζηεκα ππεγξάθεζαλ νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ ελψ 
απαηηήζεθε λα δεκνζηεπζνχλ  δχν (2)  ζπκπιεξσκαηηθέο πξνζθιήζεηο εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο, θαζψο δχν ζέζεηο δελ θαιχθζεθαλ. Ζ κία ζέζε γηα ην παθέην Α/Α 4- 
Π.Δ. 8.2. ιήγεη ζηηο 16 Μαξηίνπ 2020 θαη βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π. 
Σκήκαηνο εδψ.  Παξάιιεια έρεη ήδε πξαγκαηνπνηεζεί ε 1ε ηερληθή ζπλάληεζε φισλ 
ησλ κειψλ κε ηνλ Τπεχζπλν ηνπ έξγνπ, θ. Ν. Σξίαλην.  
 
- Δπφκελν βήκα είλαη ε δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα 

ηελ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ.  

 
 
 

http://teekerk.gr/index.php/139-news/1312-%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%BD-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CF%89%CE%BD-%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/%CE%BB%CE%B1%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83_1/1331-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%25C
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Δπραξηζηήξηα επηζηνιή πξνο ΟΛΚΔ 
Απεζηάιε επραξηζηήξηα επηζηνιή πξνο ηνλ ΟΛΚΔ, απεπζπλφκελε πξνο ηνλ 
Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θ. π. Εεξβφπνπιν, γηα ηε δσξεά ελφο αληηηχπνπ ηνπ βηβιίνπ 
κε ηίηιν «ΚΔΡΚΤΡΑ, πνξεία ζην ρξφλν, Γηάλλεο . Πηέξξεο», γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο 
βηβιηνζήθεο ηνπ Π. Σκήκαηνο.  
 
ΔΝΗΜΔΡΧΗ 
 
Δπηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ Πηλάθσλ Θεζκνζεηεκέλσλ Οηθηζκώλ 
Δπηθαηξνπνηήζεθαλ ζηνηρεία ησλ ήδε δηακνξθσκέλσλ πηλάθσλ ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ 
νηθηζκψλ θαη αλαξηήζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα καο. Γηα θάζε νηθηζκφ, ππάξρεη ε αληίζηνηρε 
εγγξαθή ηνπ ΦΔΚ ηνπ ζε ζχλδεζκν.  
Ο θάζε πίλαθαο δελ εμαληιεί ην ζχλνιν ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ, αιιά 
δηεξεπλάηαη ε ζπκπιήξσζή ηνπ απφ άιινπο, ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία δελ έρνπλ 
εληνπηζηεί κέρξη θαη ζήκεξα. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ζπλάδειθνο έρεη εληνπίζεη 
ζεζκνζεηεκέλν νηθηζκφ πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο πίλαθεο, παξαθαιείηαη λα 
ελεκεξψζεη ηελ ππεξεζία ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ ψζηε λα ζπκπεξηιεθζεί. 
 
* Βξείηε ηνπο πίλαθεο εδψ. 

 
Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζην πκβνύιηα 
Αξρηηεθηνληθήο (Α) θαη ζην πκβνύιην Πνιενδνκηθώλ Θεκάησλ θαη 
Ακθηζβεηήζεσλ (ΤΠΟΘΑ) 
Μεηά απφ έγγξαθα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πει/λήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη 
Ηνλίνπ γηα ηε χζηαζε ησλ πκβνπιίσλ Αξρηηεθηνληθψλ θαη Πνιενδνκηθψλ Θεκάησλ 
θαη Ακθηζβεηήζεσλ γηα ηελ ππφδεημε εθπξνζψπσλ ΣΚ/ΣΔΔ γηα ηα έηε 2020 – 2021, ην 
Π. Σκήκα απέζηεηιε πξφθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πξνο ηα κέιε ηνπ, ψζηε λα 
δειψζνπλ ζπκκεηνρή φζνη ελδηαθέξνληαη θαη πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα απφ ηε 
λνκνζεζία θξηηήξηα.  Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε θαη ην Π. Σκήκα ππέδεημε ηνπ 
εθπξνζψπνπο.  
 
Δπηθαηξνπνίεζε θαηαιόγσλ εθπξνζώπσλ ΣΚ/ΣΔΔ γηα ηελ αλάζεζε έξγσλ θαη 
κειεηώλ 
Σν ΣΚ/ΣΔΔ πξνθεηκέλνπ λα επηθαηξνπνηήζεη ηνπο θαηαιφγνπο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ, 
ζηηο αλαζέζεηο δεκνζίσλ έξγσλ θαη κειεηψλ, απεχζπλε πξφζθιεζε πξνο ηα κέιε ηνπ 
γηα λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή. Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζην site 
καο εδψ. 
 
 
 

http://teekerk.gr/index.php/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%B9-%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%83
http://teekerk.gr/index.php/139-news/1313-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%25
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ΔΜΙΝΑΡΙΑ - ΔΚΓΗΛΧΔΙ  
 
Βξάβεπζε επηηπρόλησλ 2019 ζηα Πνιπηερλεία ηεο Υώξαο  
Με επηηπρία δηεμήρζε ε θαζηεξσκέλε εθδήισζε βξάβεπζεο ησλ επηηπρφλησλ θαηά ην 
έηνο 2019 ζηα Πνιπηερλεία θαη ζηηο Πνιπηερληθέο ρνιέο ηεο ρψξαο, φπνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηεο Αλαγλσζηηθήο Δηαηξίαο Κέξθπξαο. 
Ζ εθδήισζε έιαβε ρψξα ζηηο 3 Ηαλνπαξίνπ 2020, φπνπ κέιε ηεο δηνίθεζεο ηνπ 
ΣΚ/ΣΔΔ, ζπλεράξεζαλ ηνπο λένπο θνηηεηέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη αξθεηά παηδηά 
ζπλαδέιθσλ.  
 
εκηλάξην θαηάξηηζεο κε ηίηιν «Υξήζε πιαηθνξκώλ ηειεξγαζίαο θαη 
ηειεθπαίδεπζεο 

Σν Ηφλην Παλεπηζηήκην ζε ζπλεξγαζία κε ην Π. Σκήκα ζπλδηνξγάλσζαλ ζεκηλάξην 
θαηάξηηζεο γηα ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κε ζέκα 
«Υξήζε πιαηθνξκψλ ηειεξγαζίαο θαη ηειεθπαίδεπζεο» ην νπνίν δηεμήρζε ηελ 
Γεπηέξα 24 Φεβξνπαξίνπ 2020 ζην Ηφλην Παλεπηζηήκην. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην 
ζεκηλάξην είραλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ θαη ην πξφγξακκα 
εμαηνκηθεπκέλεο ζπκβνπιεπηηθήο (mentoring). 

 
ΤΜΜΔΣΟΥΔ – ΤΝΑΝΣΗΔΙ  
 
Δλεκεξσηηθή ζπλάληεζε γηα ηα απνξξίκκαηα  
Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ., θ. Γ. Μεηαιιελφο παξεπξέζεθε ζε ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε κε 
θχξην ζέκα ηε κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ εθηφο λεζηνχ πνπ δηνξγάλσζε ε 
Γήκαξρνο Κεληξηθήο Κέξθπξαο & Γηαπνληίσλ Νήζσλ, ζηηο 10 Ηαλνπαξίνπ η.ε., ζην 
Παιαηφ Γεκαξρείν San Giacomo.  
 
Δπίζθεςε καζεηώλ 1νπ Γεληθνύ Λπθείνπ Κέξθπξαο 
ηηο 4 Γεθεκβξίνπ 2019, ν απειζψλ Πξφεδξνο ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ, θ. Ν. Σξίαληνο, ζην 
πιαίζην ελεκεξψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ην ΣΔΔ, ελεκέξσζε ηνπο καζεηέο ηνπ 1νπ 
Γεληθνχ Λπθείνπ Κέξθπξαο πνπ επηζθέθζεθαλ ηα γξαθεία καο, ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν θαη 
ηε ιεηηνπξγία ηνπ Φνξέα καο, ηφζα γηα ηελ θνηλσλία φζν θαη γηα ηα κέιε καο. 
 
πκκεηνρή ζε ζεκηλάξην ηνπ ΔΚΓΓΑ 
Ζ Αλ. Πξντζηακέλε ηνπ Π. Σκήκαηνο, θα Α. ηξαβνξάβδε, ζπκκεηείρε ζην ζεκηλάξην 
ηνπ ΔΚΓΓΑ κε ζέκα «Λνγηζηηθφ Γεκνζίνπ – Πξνυπνινγηζκφο, Έιεγρνο, Λνγηζηηθή 
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 
02/12 έσο 06/12/2019. 
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πλεδξηάζεηο Κεληξηθήο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ 
ηελ 1ε εηδηθή ζπλεδξίαζε ηεο Κεληξηθήο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ, ε νπνία 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 13, 14 & 15 Γεθεκβξίνπ 2019, παξεπξέζεθαλ ηα εθιεγκέλα 
κέιε  ηνπ Π. Σκήκαηνο ζηελ Κεληξηθή Αληηπξνζσπεία,. 
 
πλάληεζε Γ.Δ. ΣΚ/ΣΔΔ κε ηνλ θ. Α. Απισλίηε, Βνπιεπηή Κέξθπξαο 
Ο Πξφεδξνο θαη κέιε ηεο Γ.Δ. θαη ηνπ πξνεδξείνπ ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ, 
ζπλαληήζεθαλ κε ηνλ βνπιεπηή Κέξθπξαο θ. Α. Απισλίηε, ζηηο 10 Ηαλνπαξίνπ 2020. 
πδεηήζεθαλ ζέκαηα γεληθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηφπν καο, ελψ 
επηζεκάλζεθε πσο κηα ζηελή ζπλεξγαζία θαη δηαβνχιεπζε ζα κπνξέζεη λα ζπκβάιιεη 
ζηελ επηηάρπλζε ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ ξφινπ ηνπ Σ.Δ.Δ. ζαλ ηερληθνχ 
ζχκβνπινπ ηεο Πνιηηείαο.  

 
πλάληεζε Πξνέδξνπ ΣΚ/ΣΔΔ κε ηνπο Πξνέδξνπο Κιαδηθώλ πιιόγσλ 
Ο Πξφεδξνο ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ, ζπλαληήζεθε πξνζσπηθά κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Κιαδηθψλ 
πιιφγσλ Γηπι/ρσλ Μεραληθψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Κέξθπξα πξνθεηκέλνπ 
λα ζπδεηήζνπλ ελδερφκελεο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο γηα δηάθνξα ηερληθά δεηήκαηα.  
 
Δξγαζηήξην πκκεηνρηθνύ ρεδηαζκνύ κε ζέκα "ηξαηεγηθή γηα ηε Βηώζηκε 
Αλάπηπμε Κξνπαδηέξαο ζηε Κέξθπξα" 
Πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ ΟΛΚΔ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΓΗΝΑΛΔ, ζηηο 8 θαη 9 
Φεβξνπαξίνπ 2020, Δξγαζηήξην πκκεηνρηθνχ ρεδηαζκνχ κε ζέκα "ηξαηεγηθή γηα ηε 
Βηψζηκε Αλάπηπμε Κξνπαδηέξαο ζηε Κέξθπξα". ην εξγαζηήξην απηφ ζπκκεηείρε ν 
Πξφεδξνο ΣΚ/ΣΔΔ θαη ν Γεκήηξεο Ρνπζηάο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο, σο εθπξφζσπνο 
ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο. ηφρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε ζπλεξγαζία  ησλ 
εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο θξνπαδηέξαο. 
 
πκκεηνρή ζε πλεδξίαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ 
ηηο 22 Φεβξνπαξίνπ η.ε. ν Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ. ΣΚ/ΣΔΔ θαζψο θαη ηα εθιεγκέλα κέιε 
ηεο Κεληξηθήο Αληηπξνζσπείαο, παξέζηεζαλ ζηελ 1ε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο 
Κεληξηθήο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ.  
 
ΔΚΠΡΟΧΠΗΔΙ 
 
ην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο «Σειέκαρνο - Καηλνηόκν Δπηρεηξεζηαθό 
ύζηεκα Γηαρείξηζεο εηζκηθνύ Κηλδύλνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ» ζα 
δηνξγαλσζνχλ ζηελ Κέξθπξα ζεκηλάξηα ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ. Ζ 
Πνιηηηθή Πξνζηαζία Π.Δ. Κέξθπξαο δήηεζε ηελ ππφδεημε εθπξνζψπσλ ηνπ ΣΔΔ, νη 
νπνίνη ζα βνεζήζνπλ ζηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ ζεκηλαξίσλ. Οη εθπξφζσπνί καο 
είλαη: 
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1. Δξ. Κξεκφλαο, Π.Μ. 
2. Δ. Πξνβαηά, Μερ. Πεξηβ. 
3. Α. - Γ. Σξεπεθιήο, Π.Μ.  

 
Τπόδεημε εθπξνζώπσλ ΣΚ/ΣΔΔ, ζηηο Δπηηξνπέο Γηαγσληζκώλ Έξγσλ γηα ηελ 
αλάζεζε ζπκβάζεσλ έξγσλ, όπνπ ε εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ 
ππεξβαίλεη ην 1.000.000,00 επξώ (ρσξίο Φ.Π.Α.), γηα ην έηνο 2020. 

 
1. Π.– Μ. Μπνινβίλνο, Π.Μ., ηαθηηθφ κέινο 
2. Α. θηαδφπνπινο, Π.Μ., αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

Δκπεηξνγλώκνλεο ζην δηκειέο όξγαλν πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ παξ. 3 ηνπ 
άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 3982/2011 ηεο Πεξηθέξεηαο ηνπο, νξίζηεθαλ: 

 
1. Ν. Κεθαιιελφο, Μ.Μ., ηαθηηθφ κέινο  
2. Γ. ηαπξίδεο, Ζ.Μ., αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

 
Τπόδεημε εθπξνζώπσλ ΣΚ/ΣΔΔ ζην πκβνύιην Αξρηηεθηνληθήο (Α) 
 

1. Α. Ενιψηα, Α.Μ., ηαθηηθφ κέινο 
2. Α. Κνπξζάξε, Α.Μ., αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

 
1. Σ. Καζηακνλίηε, Α.Μ., ηαθηηθφ κέινο 
2. . Ληλάξδνο, Α.Μ., αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

 
Τπόδεημε εθπξνζώπσλ ΣΚ/ΣΔΔ ζην πκβνύιην Πνιενδνκηθώλ Θεκάησλ θαη 
Ακθηζβεηήζεσλ (ΤΠΟΘΑ) 
 

1. Αζ. Μαθξήο, Π.Μ., ηαθηηθφ κέινο 
2. Α. Κνπινχξεο, Π.Μ., αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

 
1. . Κνηζηκπνχ, Αγξ. & Σνπ. Μερ., ηαθηηθφ κέινο 
2. Λ. Βεληνχξα, Α.Μ., αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

 
Οξηζκόο ηξηκεινύο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ησλ Πξνκεζεηώλ ηνπ Π. Σκήκαηνο 
Κέξθπξαο ηνπ ΣΔΔ, θάησ ησλ 2.500,00 επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) 

 
1. Ν. Ρψζζεο, Π.Μ. , κέινο Γ.Δ. 
2. Α. Κνζθηλάο, Α.Μ., κέινο Γ.Δ. 
3. Α. ηξαβνξάβδε, ΣΔ-Α΄, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε 
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Οξηζκόο Δπηηξνπήο Κιεξώζεσλ γηα νξηζκό Δθπξνζώπσλ ζε Δπηηξνπέο 
Γηαγσληζκνύ Έξγσλ θαη Μειεηώλ 

 
1. Γ. Μεηαιιελφο, Π.Μ., Πξφεδξνο Γ.Δ. 
2. Α. Μπαιαηζηλφο, Π.Μ., κέινο Γ.Δ. 
3. Α. ηξαβνξάβδε, ΣΔ-Α΄, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε 

 
Οξηζκόο εθπξνζώπσλ ΣΚ/ΣΔΔ ζηελ Δπηηξνπή Καζνξηζκνύ όρζεο, παξόρζηαο 
δώλεο θαη παιαηάο όρζεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ ζην Ν. 
Κέξθπξαο 
 

1. Πέηξνο Υαικνχθεο, Μεραληθφο Πεξηβάιινληνο 
2. Νηθφιανο Άλζεο, Αγξ. & Σνπ. Μεραληθφο 

 
 
ΜΟΝΙΜΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΣΚ/ΣΔΔ  

Καζνξηζκόο θαη πγθξόηεζε Μνλίκσλ Δπηηξνπώλ ΣΚ/ΣΔΔ, 2020 – 2023. 

Με ηηο ππ’ αξ. ΓΔ/2020/02/03/21.01.2020 απφθαζε ηεο Γ.Δ. θαη ελ ζπλερεία κε ηελ 
ππ’ αξ. ΑΝΣ/2020/01/02/13.02.2020 απφθαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο θαζνξίζηεθε ν 
αξηζκφο θαη ην αληηθείκελν ησλ Μνλίκσλ Δπηηξνπψλ ΣΚ/ΣΔΔ γηα ην δηάζηεκα 2020-
2023. 
 
ηελ ηζηνζειίδα καο αλαξηήζεθε ε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, θαη φζα 
κέιε καο επηζπκνχλ κπνξνχλ λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζπκπιεξψλνληαο ηελ αίηεζε 
έσο ηηο 16 Μαξηίνπ 2020.  
 
* Ζ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 
 
Ζ Γ.Δ. ζηε ζπλέρεηα ζα ζηειερψζεη ηηο Μ.Δ. ηνπ Π. Σκήκαηνο γηα ην δηάζηεκα 2020-
2023, θαη ζα θαζνξίζεη θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ζπλδέζκνπο ηεο Γ.Δ κε ηηο Μ.Δ. 
 
Οη Μόληκεο επηηξνπέο ΣΚ/ΣΔΔ θαη ην αληηθείκελό ηνπ γηα ηα έηε 2020-2023:  
 

1. Δπηζηεκνληθώλ, Δπαγγεικαηηθώλ Θεκάησλ & Δπηκόξθσζεο 
 
Ζ Μφληκε Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθψλ Θεκάησλ & Δπηκφξθσζεο έρεη σο αληηθείκελν:  
 
 Δπαγγεικαηηθά ζέκαηα θάζε ηνκέα ή εηδηθφηεηαο θαη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ  

κεραληθψλ (αζθαιηζηηθφ, ακνηβέο, ππνρξεψζεηο δηθαηψκαηα).  

http://teekerk.gr/index.php/department/termcommittees/1328-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B3%25C
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 Παξαθνινχζεζε επηζηεκνληθψλ θαη λνκνζεηηθψλ εμειίμεσλ. 
 Πξνγξακκαηηζκφο εθδειψζεσλ επηκφξθσζεο & ελεκέξσζεο ησλ ζπλαδέιθσλ. 
 Θέκαηα Νέσλ Μεραληθψλ & πξσηνβνπιηψλ ζηήξημήο ηνπο.  
 πλεξγαζία κε άιινπο θνξείο, πνπ εκπιέθνληαη ζηελ επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα   
      ησλ κεραληθψλ. 

 
Δπεηδή ην αληηθείκελν απηφ ζρεηίδεηαη κε ηνπο θιαδηθνχο ζπιιφγνπο, πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη αλάινγα. Δλδείθλπηαη ζηε ζχλζεζή ηεο πεξηιακβάλνληαη κεραληθνί 
δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ κε επαθή κε ηνλ αλάινγν θιαδηθφ ζχιινγν.  
 

2. Πνιενδνκηθώλ εθαξκνγώλ & Κηεκαηνινγίνπ 
 
Ζ Μφληκε  Δπηηξνπή Πνιενδνκηθψλ εθαξκνγψλ & Κηεκαηνινγίνπ, έρεη σο αληηθείκελν: 
 Πνιενδνκηθέο εθαξκνγέο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο,  
 Εεηήκαηα φξσλ δφκεζεο, κεηαθνξάο ζπληειεζηή δφκεζεο, ζεζκηθψλ γξακκψλ,  

απζαηξέησλ,   
 Εεηήκαηα θηεκαηνινγίνπ   
 Εεηήκαηα δαζηθψλ ραξηψλ 
 
3. Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Αλάπηπμεο 

 
Ζ Μφληκε  Δπηηξνπή ρεδηαζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Αλάπηπμεο έρεη σο 
αληηθείκελν: 
 
 Θέκαηα ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 
 Θέκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο  
 Θέκαηα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο  
 Θέκαηα δεκφζησλ ρψξσλ  
 Θέκαηα ρξήζεσλ γεο. 
 Θέκαηα ηερληθψλ ππνδνκψλ (δίθηπα, ζπγθνηλσληαθά, παξθηλγθ, θιπ.) 
 Θέκαηα ελεξγεηαθήο επάξθεηαο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

 
ηε ζχλζεζή ηεο πεξηιακβάλνληαη κεραληθνί δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ. ην πιαίζην ηεο 
δξαζηεξηφηεηάο ηεο, ζπλεξγάδεηαη κε θνξείο θαη αξρέο πνπ έρνπλ ζπλαθέο αληηθείκελν 
π.ρ. ΤΠΔΝ, ΓΔΖ, ΓΔΤΑΚ, Γ/λζε Γαζψλ, Ο.Σ.Α θιπ. 
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4. Γηαηήξεζεο & Αλάδεημεο Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο & Πνιηηηζκνύ 
 
Ζ Μφληκε  Δπηηξνπή Γηαηήξεζεο & Αλάδεημεο Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο & 
Πνιηηηζκνχ έρεη σο αληηθείκελν: 
 
 Θέκαηα πξνζηαζίαο δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ζηελ παιαηά πφιε ηεο Κέξθπξαο 

θαη ηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο 
 Θέκαηα επεκβάζεσλ ζε παξαδνζηαθά ζχλνια ή κεκνλσκέλα θηίξηα κε ζθνπφ 

ηελ αζθάιεηα θαη  εθζπγρξνληζκφ ηνπο. 
 Θέκαηα νξγάλσζεο ή ζπλδηνξγάλσζεο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξάζεσλ 
 Θέκαηα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε πξνζηαηεπκέλα νηθηζηηθά ζχλνια 

 
ηε ζχλζεζή ηεο πεξηιακβάλνληαη κεραληθνί δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ θαη ζπλεξγάδεηαη 
κε θνξείο θαη αξρέο κε ζπλαθέο αληηθείκελν π.ρ. UNESCO, ICOMOS, Τπνπξγείν 
Πνιηηηζκνχ, Ππξνζβεζηηθή, Αζηπλνκία, ν Ο.Α..Π θ.α.  
 

5. Καηλνηνκίαο & Νέσλ Σερλνινγηώλ 
 
Ζ Μφληκε Δπηηξνπή Καηλνηνκίαο & Νέσλ Σερλνινγηψλ, έρεη σο αληηθείκελν: 
 
 Θέκαηα παξαθνινχζεζεο θαη έληαμεο λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη 

ζηελ παξαγσγηθή αιπζίδα 
 Θέκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο & αλαπηπμηαθψλ λφκσλ 
 Θέκαηα έμππλεο εμεηδίθεπζεο θαη θαηλνηνκίαο γηα ηα κέιε ηνπ ηκήκαηνο 

 
ηε ζχλζεζή ηεο πεξηιακβάλνληαη κεραληθνί δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ. 
 

6. Δζληθώλ & Δπξσπατθώλ Υξεκαηνδνηνύκελσλ Πξνγξακκάησλ 
 
Ζ Μφληκε  Δπηηξνπή Δζληθψλ & Δπξσπατθψλ Υξεκαηνδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ, 
έρεη σο αληηθείκελν: 
 
 Αλεχξεζε, δηεξεχλεζε, παξαθνινχζεζε θαη δηακφξθσζε πξνηάζεσλ 

ζπκκεηνρήο ηνπ Σ.Δ.Δ./Σ.Κ., κε ή ρσξίο εηαηξηθή ζρέζε, ζε πξνγξάκκαηα πνπ 
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθέο, ή επξσπατθέο  ρξεκαηνδνηηθέο πξσηνβνπιίεο.  
 Πξνηάζεηο θαη ζέζεηο γηα ηηο επηηξνπέο παξαθνινχζεζεο ρξεκαηνδνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 
 
ηε ζχλζεζή ηεο πεξηιακβάλνληαη κεραληθνί δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ. 
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7. Σερληθήο Σεθκεξίσζεο & Πξαγκαηνγλσκνζπλώλ  
 

Ζ Μφληκε  Δπηηξνπή Δπηζηεκνληθψλ ζεκάησλ έρεη σο αληηθείκελν: 
 
 Σερληθή ηεθκεξίσζε ζεκάησλ θαη  θπξίσο πξαγκαηνγλσκνζχλεο  

 
ηε ζχλζεζή ηεο πεξηιακβάλνληαη κεραληθνί δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ κε εκπεηξία, αιιά 
θαη λεψηεξνη. Έλα απφ ηα βαζηθά αληηθείκελα είλαη ε δηεξεχλεζε θαη ελ ζπλερεία ε  
πξφηαζή ηνπο γηα ηνλ νξηζκφ πξαγκαηνγλσκφλσλ θαζψο θαη ν έιεγρνο ησλ εθζέζεσλ 
πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο πξαγκαηνγλψκνλεο. 
 
 εκηλάξηα ΣΔΔ 
 
Σν Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο παξέρεη κία λέα ππεξεζία «εκηλάξηα ΣΔΔ» κε 
ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε, επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε ζε επίθαηξα θαη εμεηδηθεπκέλα 
ηερληθά ζέκαηα.  
 
Ζ ππεξεζία παξέρεηαη δσξεάλ ζηα κέιε ηνπ ΣΔΔ, ηα νπνία είλαη ηακεηαθά ελήκεξνη. 
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε ηε ζειίδα web.tee.gr/seminaria-tee. 
 
Γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο απφ ηα Πεξηθεξεηαθά Σκήκαηα πνπ ελδηαθέξνληαη λα 
παξαθνινπζήζνπλ ηα ζεκηλάξηα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κέζσ livestreaming ηελ ψξα 
δηεμαγσγήο ηνπο είηε ζε δεχηεξν ρξφλν κέζσ ηνπ βίληεν.  
 
Μπνξείηε λα δηαβάζεηε ηα έγγξαθα, παξεκβάζεηο ή άιιεο αλαξηήζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο ελεκεξψζεηο, αθνινπζψληαο ηνπο ζπλδέζκνπο πνπ βξίζθνληαη ζην 
θείκελν. 
 
Τπελζπκίδνπκε όηη ν ρώξνο ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Π. Σκήκαηνο είλαη δηαζέζηκνο 
ζηνπο ζπλαδέιθνπο πξνθεηκέλνπ λα ηνλ ρξεζηκνπνηνύλ γηα εξγαζία θαη 
επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο. Η αίζνπζα ζα δηαηίζεηαη θαηά ηηο πξσηλέο ώξεο. 
Γηαζέηεη δίθηπν wi-fi ελώ ην «θιείζηκν» ηεο αίζνπζαο γίλεηαη ειεθηξνληθά. 
 
 
Σέινο,  
 
ζαο πξνηείλνπκε λα επηζθέπηεζηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο http://teekerk.gr, γηα 
ηελ έγθπξε ελεκέξσζή ζαο θαη ππελζπκίδνπκε φηη εθεί ππάξρνπλ ελεξγέο ειεθηξνληθέο 
θφξκεο γηα λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηα κέιε καο, νη νπνίεο αθνξνχλ: 
Α. Mεηξψν εζεινληψλ αληηκεηψπηζεο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. 
Β. Έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ κεραληθψλ. 

https://web.tee.gr/seminaria-tee/
http://teekerk.gr/
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Γ. Δγγξαθή ζηνλ Καηάινγν Πξαγκαηνγλσκφλσλ ηνπ Π. Σκήκαηνο. 
 
 ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π. Σκήκαηνο, βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο θαη νη Δθδφζεηο ηνπ Π. 
Σκήκαηνο θαη νη Πίλαθεο Θεζκνζεηεκέλσλ Οηθηζκψλ Π.Δ. Κέξθπξαο.  
 
 

Με ζπλαδειθηθνχο ραηξεηηζκνχο 
Γηάλλεο Μεηαιιελφο 

Πξφεδξνο Γ.Δ. 


