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Αγαπεηέ/ή πλάδειθε, 
 
Σν δηάζηεκα Μαξηίνπ – Μαΐνπ 2020, ραξαθηεξίζηεθε απφ κηα πξσηφγλσξε θαηάζηαζε 
ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Π. Σκήκαηνο ζπλήιζε 
ζε 5 ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο εθ ησλ νπνίσλ ε κηα πξαγκαηνπνηήζεθε  δηα δψζεο, δχν 
δηα ηειεθσληθήο πεξηθνξάο θαη δχν κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ιφγσ εθαξκνγήο ησλ 
κέηξσλ αληηκεηψπηζεο πξφιεςεο θαη δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ. 
 
Η Αληηπξνζσπεία ηνπ Π. Σκήκαηνο, ζπλήιζε ζε κία ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κέζσ 
ηειεδηάζθεςεο.    
 
Η Τπεξεζία ηνπ Π. Σκήκαηνο ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα ελαξκφληζε ηε ιεηηνπξγία 
βάζεη ησλ νδεγηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα ηελ απνθπγή κεηάδνζεο ηνπ 
θνξσλντνχ θαη εμππεξεηνχζε ηα κέιε ηνπ Π. Σκήκαηνο θαη θάζε ελδηαθεξφκελν γηα ηηο 
άκεζεο αλάγθεο ππνζέζεηο ηνπο είηε ηειεθσληθά είηε ειεθηξνληθά ελψ κέρξη πξφζθαηα 
ήηαλ δπλαηή θαη ε πξνζέιεπζε ζηα γξαθεία ηνπ Π. Σκήκαηνο, θαηφπηλ ηειεθσληθήο 
επηθνηλσλίαο. Μεηά ηελ άξζε ηωλ κέηξωλ από 09/06/2020 γηα ηε ιεηηνπξγία ηωλ 
Γεκνζίωλ Τπεξεζηώλ, ε Τπεξεζία καο ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη δελ απαηηείηαη, 
γηα ηελ εμππεξέηεζε ζαο, πξνεγνύκελε ηειεθωληθή επηθνηλωλία. 
 
 
ΔΓΓΡΑΦΑ – ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ 
 
Έγγξαθν ΣΚ/ΣΔΔ πξνο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο, γηα ηε ιήςε κέηξσλ ζηήξημεο ησλ 
Γηπι. Μεραληθψλ ιφγσ ηεο παλδεκίαο. 
 
Με ην ππ’ αξ. έγγξαθν ηνπ πξνο ηνπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο, δεηήζεθε λα ιεθζνχλ 
άκεζα κέηξα ζηήξημεο ησλ Γηπι. Μεραληθψλ, ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ 
COVID – 19. Σα κέηξα πνπ δεηήζεθαλ αθνξνχζαλ ηφζν ζηελ παξάηαζε γηα ηε 
δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ (ππαγσγέο απζαηξέησλ, δειψζεηο Κηεκαηνινγίνπ, 
δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο θιπ.), φζν θαη ζηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ κεραληθψλ κε ηε 
κνξθή ελίζρπζεο θαη φρη επηκφξθσζεο, θαζψο θαη κέξηκλα γηα δηεπθφιπλζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ Γηπισκαηνχρσλ 
Μεραληθψλ.  
 
* Γείηε ην έγγξαθν εδψ. 
 
 
 
 

http://teekerk.gr/attachments/article/1345/%CE%91%CF%81.%20%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84.%20273_30.03.2020.pdf
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Γειηίν Σχπνπ ΣΚ/ΣΔΔ: Δλέξγεηεο θαη πξσηνβνπιίεο γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ 
Μεραληθψλ απφ ηελ παλδεκία CONID – 19  
 
Σν Πεξηθεξεηαθφ καο Σκήκα εμέδσζε δειηίν ηχπνπ πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηφζν 
ηα κέιε ηνπ φζν θαη ηελ θνηλσλία γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην επάγγεικα 
ηνπ Μεραληθνχ εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο COVID – 19. ην δειηίν ηχπνπ θαηαγξάθνληαη 
νη ελέξγεηεο ηνπ ΣΔΔ αιιά θαη ηνπ Π. Σκήκαηνο ΣΚ/ΣΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηρζεί ν 
θιάδνο ησλ Μεραληθψλ ηε δχζθνιε απηή πεξίνδν. 
 
* Γείηε ην Γειηίν Σχπνπ εδψ.  
 
Δλεκέξσζε ΣΚ/ΣΔΔ ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο επηζηεκφλσλ – ειεπζέξσλ  
επαγγεικαηηψλ, πιεηηφκελσλ απφ ηνλ COVID – 19. 
 
ην πιαίζην ζηήξημεο ηνπ επηζηεκνληθνχ θιάδνπ ηεο ρψξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη ησλ κεραληθψλ – απηναπαζρνινχκελσλ, ε Κπβέξλεζε δεκνζίεπζε πξφζθιεζε 
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δξάζε «Δηδηθφ πξφγξακκα 
ηειεθαηάξηηζεο κε πηζηνπνίεζε γηα επηζηήκνλεο πιεηηφκελνπο απφ ηνλ COVID – 19 
πνπ εληάζζνληαη ζηνπο 6 βαζηθνχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο ηεο ρψξαο βάζεη ΚΑΓ, 
νξηδφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ».  
 
Σν Π. Σκήκα ελεκέξσζε ζρεηηθά ηα κέιε ηνπ κε αλαθνίλσζε πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ 
ηζηνζειίδα καο, αιιά θαη κε newsletter. 
 
Οηθνλνκηθή ελίζρπζε κεραληθψλ κειψλ εηαηξεηψλ ρσξίο ελεξγφ πξνζσπηθφ ΚΑΓ θαη 
λέσλ κεραληθψλ ρσξίο έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο ΓΟΤ 
 
Μεηά ηελ ελεκέξσζε απφ ην ΣΔΔ, γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε κεραληθψλ κειψλ 
εηαηξεηψλ ρσξίο ελεξγφ πξνζσπηθφ ΚΑΓ, ε ππεξεζία ηνπ Π. Σκήκαηνο ζπλέβαιε ζηε 
ζπγθέληξσζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ, κεηά απφ ηειεθσληθή θαη ειεθηξνληθή 
επηθνηλσλία κε ηνπο δηθαηνχρνπο, ψζηε λα απνζηαινχλ ηα ζηνηρεία ζην Κεληξηθφ ΣΔΔ 
θαη ελ ηέιεη ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, γηα ηελ νηθνλνκηθή 
ζηήξημή ηνπο. 
 
Δπίζεο, ελεκεξψζακε κε ειεθηξνληθφ κήλπκα ηα κέιε καο ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο 
γηα ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο πεξηφδνπ Οθησβξίνπ 2019 θαη πεξηφδνπ 
Ιαλνπάξηνπ – Φεβξνπάξηνπ 2020 θαη δελ είραλ έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ζηε ΓΟΤ, λα 
πξνβνχλ ζε αίηεζε ζην ζχζηεκα ΔΡΓΑΝΗ, ψζηε λα ιάβνπλ ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε 
ησλ 600€.  
 

http://teekerk.gr/attachments/article/1348/%CE%94%CE%A42020_%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%A4%CE%95%CE%95_COVID-19.pdf
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Έληαμε επηζηεκφλσλ – ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ ζηελ απαιιαγή 40% κηζζσκάησλ 
επαγγεικαηηθήο ζηέγεο θαη αλαπξνζαξκνγή δήισζεο ΚΑΓ. 
 
Μεηά απφ αηηήκαηα ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 
αλαθνίλσζε φηη θαη νη κεραληθνί – ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 
απαιιαγή 40% κηζζσκάησλ επαγγεικαηηθήο ζηέγεο, ελψ κέρξη θαη ηελ 24ε Απξηιίνπ, 
ππήξρε ε δπλαηφηεηα αλαδξνκηθήο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θχξηνπ ΚΑΓ δξαζηεξηφηεηαο, 
ψζηε λα ιάβνπλ ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ 600€.  
Πξνθεηκέλνπ λα ζαο ελεκεξψζνπκε ζρεηηθά, ε αλαθνίλσζε ηνπ ΣΔΔ αλαξηήζεθε ζηελ 
ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Π. Σκήκαηνο.  
 
Δθαξκνγή ηνπ Π.Γ. 12/2020 «Οξγαληζκφο Σ.Δ.Δ.», ζηα Πεξηθεξεηαθά Σκήκαηα 
 
ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 12/2020 «Οξγαληζκφο Σ.Δ.Δ.»  κεηαμχ ησλ αιιαγψλ 
πνπ πεξηήιζαλ, θαζνξίδεηαη φηη ζηηο Τπεξεζίεο Πεξηθεξεηαθψλ Σκεκάησλ πξνΐζηαηαη 
ΠΔ φισλ ησλ θιάδσλ ή εηδηθνηήησλ. Η Γ.Δ. ηνπ Π. Σκήκαηνο κε επηζηνιή ηεο, 
απεπζπλφκελε πξνο ζηνλ Πξφεδξν ηνπ ΣΔΔ θαη άιινπο ζπλαξκφδηνπο, δήηεζε ε 
ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε λα ηξνπνπνηεζεί θαη λα ηζρχζεη γηα ηα Π. Σκήκαηα ην 
πξνβάδηζκα ησλ θαηεγνξηψλ ζχκθσλα κε ην  άξζξν 97 ηνπ Ν. 3528/2007 (ΦΔΚ 
26/Α/9-2-2007), πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη θαηά ηξφπν απνηειεζκαηηθφ ε άζθεζε 
ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Π. Σκεκάησλ ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο αιιά εηδηθφηεξα γηα ην 
Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα λα ππάξμεη ε δπλαηφηεηα επαλαηνπνζέηεζεο ηεο ππαιιήινπ ηνπ 
Π. Σκήκαηνο θαο Αγγειηθήο ηξαβνξάβδε, σο πξντζηακέλεο ηνπ Π. Σκήκαηνο.  
 
Γηαδηθαζία εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 
 
Απεζηάιε έγγξαθν πξνο ηνλ Πξφεδξν θαη ηε Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη 
έγθαηξα λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ ζα παξαηείλεη ην φξην ησλ έμη κελψλ πνπ κπνξνχλ ηα 
Π. Σκήκαηα, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ 496/1974 λα ιεηηνπξγνχλ κε ην ήκηζπ ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο γηα αθφκε ηνπιάρηζηνλ δχν κήλεο, θαζψο 
δεδνκέλεο ηεο απαγφξεπζεο ζπλσζηηζκνχ άλσ ησλ 10 αηφκσλ, ππήξμε αδπλακία 
ζχγθιεζεο ηεο Αληηπξνζσπείαο γηα ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ.   
 
Δπηζηνιή πξνο ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο κε ζέκα: Αλαβνιή ςήθηζεο 
ηνπ Ννκνζρεδίνπ «Δθζπγρξνληζκφο Πεξηβαιινληηθήο Ννκνζεζίαο» 
 
Δλφςεη ηεο ςήθηζεο ηνπ Ννκνζρεδίνπ «Δθζπγρξνληζκφο Πεξηβαιινληηθήο 
Ννκνζεζίαο» ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ην ΣΚ/ΣΔΔ απεζηάιε 
επηζηνιή ζηνλ αξκφδην Τπνπξγφ, επηζεκαίλνληαο πσο ην ζρέδην ηέζεθε πξνο 
δηαβνχιεπζε ζε πεξίνδν θξίζεο γηα ηε ρψξα εμαηηίαο ηνπ θνξσλντνχ θαη επεηδή ηα 
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ζέκαηα ηνπ λνκνζρεδίνπ δελ άπηνληαη άκεζεο θαη επείγνπζαο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο, ε 
Γ.Δ. ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ κε απφθαζή ηεο θαηά πιεηνςεθία, δήηεζε ηελ αλαβνιή ηεο ςήθηζεο 
ηνπ λνκνζρεδίνπ.  
 
* Γείηε ηελ επηζηνιή εδψ. 
 
Παξέκβαζε γηα ηελ άκεζε ιεηηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο Π.Δ. Κέξθπξαο 
 
ην ΦΔΚ 320 Σεχρνο Τ.Ο.Γ.Γ./27-04-2020, δεκνζηεχζεθε ε ζπγθξφηεζε ηνπ 
πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο (.Α.) ηεο Π.Δ. Κέξθπξαο. 
Σν Π. Σκήκα Κέξθπξαο ηνπ ΣΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα επηζπεπζνχλ νη δηαδηθαζίεο θαη ε 
ιεηηνπξγία ηνπ ελ ιφγσ πκβνπιίνπ λα αξρίζεη άκεζα, πξνέβε ζην ζπληνληζκφ ησλ 
ελεξγεηψλ κε ηελ αξκφδηα δηεχζπλζε ηνπ Κεληξηθνχ ΣΔΔ. 
Σν πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο ηεο Π.Δ. Κέξθπξαο, κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα, 
ζπλεδξηάδεη ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ Π. Σκήκαηνο, ηεξψληαο φια ηα κέηξα 
πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνχ. 
 
Πξφηαζε ζπκκεηνρήο ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ σο ηερληθφο ζχκβνπινο ηνπ έξγνπ «Intelligent Cities 
Challenge (ICC)» 
 
Μεηά απφ αίηεκα ηεο Αληηδεκάξρνπ Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ, Αλάπηπμεο θαη 
Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ, θαο 
Παλαγηψηαο Σδάλλε, απεζηάιε ππνζηεξηθηηθή επηζηνιή ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ 
ζηεξίδνληαο ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ λα ιάβεη κέξνο ζην πξφγξακκα κε ηίηιν: 
«Intelligent Cities Challenge (ICC)», ζεσξψληαο φηη ζα αλαδείμεη ηελ πφιε ηεο 
Κέξθπξαο σο έλα κνληέιν «Πξάζηλεο Αλάπηπμεο» ην νπνίν ζα βνεζήζεη νηθνλνκηθά 
ηφζν ηνλ ηνπξηζκφ καο φζν θαη ηελ θνηλσλία καο. ε απηή ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Γήκνπ 
θαη εθφζνλ εγθξηζεί ε αίηεζε ζπκκεηνρήο ζα ζπκκεηέρνπκε σο ηερληθφο ζχκβνπινο. 
 
Γσξεέο βηβιίσλ ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Π. Σκήκαηνο.  
 
Ο ζπλάδειθνο θ. Γ. Αξκέλεο, Π.Μ., δψξηζε κηα ζεηξά ηφκσλ «Γειηίνλ Γνκηθήο 
Ννκνζεζίαο θαη Ννκνινγίαο, Μεληαία Δπηζεψξεζηο Γνκηθήο Ννκνζεζίαο» εηψλ 1983 -
1998 θαη 2000 - 2001, γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Π. Σκήκαηνο.  
 
Η  ζπλάδειθνο θα Μ. – Α. Πεβεξάηνπ, Α.Μ., δψξηζε έλα βηβιίν κε ηίηιν «Mini homes» 
θαζψο θαη έλα αληίηππν ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πνπ εθπφλεζε κε 
ζέκα «Παξαδνζηαθνί Οηθηζκνί Κέξθπξαο – Γπλαηφηεηεο νηθηζηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο 
αλάπηπμεο παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ – Η πεξίπησζε ηνπ νηθηζκνχ θξηπεξφ». 
 

http://teekerk.gr/attachments/article/1357/%CE%91%CF%81.%20%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84.%20336_%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%20%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9
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Οη δσξεέο ηνπνζεηήζεθαλ ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Π. Σκήκαηνο θαη ην επφκελν δηάζηεκα 
ζα πεξάζνπλ ειεθηξνληθά ζηελ Κεληξηθή βηβιηνζήθε ηνπ ΣΔΔ, ελψ ζηνπο ζπλαδέιθνπο 
απεζηάιε ζρεηηθή επραξηζηήξηα επηζηνιή.  
 
ΔΝΗΜΔΡΩΗ 
 
Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, Απνινγηζκνχ θαη Ιζνινγηζκνχ 
νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2019. 
 
Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, δηα ηειεθσληθήο πεξηθνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα ε Αληηπξνζσπεία 
ηνπ Π. Σκήκαηνο, κέζσ ηειεδηάζθεςεο ελέθξηλαλ, θαηά πιεηνςεθία, κε ζρεηηθέο 
απνθάζεηο ηνπο ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 θαη ηελ 
έγθξηζε ηζνινγηζκνχ, απνινγηζκνχ έηνπο 2019. 
 
Ο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Π. Σκήκαηνο, χςνπο 260.000,00 επξψ εγθξίζεθε ήδε κε ηελ 
ππ’ αξ. Α12/19/2020/2.6.2020 απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Κεληξηθνχ 
ΣΔΔ.  
 
πγθξφηεζε Μνλίκσλ Δπηηξνπψλ ΣΚ/ΣΔΔ γηα ην δηάζηεκα 2020-2023. 
 
Η Αληηπξνζσπεία ηνπ Π. Σκήκαηνο Κέξθπξαο ηνπ ΣΔΔ, ελέθξηλε, θαηά πιεηνςεθία,  
ηελ εηζήγεζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο γηα ηε ζχζηαζε επηά (7) Μνλίκσλ Δπηηξνπψλ 
[Μ.Δ.], γηα ην δηάζηεκα 2020-2023.  
 
1)  Μ.Δ. Δπηζηεκνληθψλ, Δπαγγεικαηηθψλ Θεκάησλ & Δπηκφξθσζεο  
2)  Μ.Δ. Πνιενδνκηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Κηεκαηνινγίνπ 
3)  Μ.Δ. Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Αλάπηπμεο 
4)  Μ.Δ. Γηαηήξεζεο & Αλάδεημεο Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο & Πνιηηηζκνχ 
5)  Μ.Δ. Καηλνηνκίαο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ  
6)  Μ.Δ. Δζληθψλ & Δπξσπατθψλ Υξεκαηνδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ 
7)  Μ.Δ. Σερληθήο Σεθκεξίσζεο & Πξαγκαηνγλσκνζπλψλ 
 
Σν ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζηηο Μ.Δ. εθδειψζεθε απφ πελήληα δχν (52) 
ζπλάδειθνπο. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή κε ηελ ππ’ αξ. ΓΔ/2020/10/07/02-06-2020 
απφθαζή ηεο πξνέβε ζηε ζπγθξφηεζε ησλ Μ.Δ. θαζψο θαη ηνλ νξηζκφ ησλ 
ζπλδέζκσλ ηεο Γ.Δ. κε ηηο Μφληκεο Δπηηξνπέο.  
 
Οη Μφληκεο Δπηηξνπέο ζα ζπγθιεζνχλ εληφο ηνπ ηξέρνληνο κελφο γηα λα 
ζπγθξνηεζνχλ ζε ψκα θαη λα εθιέμνπλ ηνλ Δπηκειεηή θαζψο θαη ηνλ αλαπιεξσηή 
απηνχ.  
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Σν αληηθείκελν θαη ε ζηειέρσζε ησλ Μ.Δ. θαζψο θαη νη ζχλδεζκνη ηεο Γ.Δ. κε ηηο Μ.Δ. 
βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζην site. Γείηε ηα ζρεηηθά εδψ. 
 
Πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο ζε αηκνδνζία 
 
Δμαηηίαο ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ ζε αίκα απφ ηελ παλδεκία COVID – 19, ην 
πξνεγνχκελν δηάζηεκα, ε Γ.Δ. ηνπ Π. Σκήκαηνο θαη ε επηηξνπή αηκνδνζίαο ηνπ 
πιιφγνπ Δζεινληψλ Αηκνδνηψλ ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ «ρεξάλη», ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ Π. 
Σκήκαηνο γηα ηε δπλαηφηεηα κεηάβαζή ηνπο ζην Ιαηξείν Κέξθπξαο, φπνπ ζηεγάδεηαη 
πξνζσξηλά ε Αηκνδνζία ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Κέξθπξαο θαη λα δψζνπλ αίκα.  
 
Με ηην εσκαιρία ηης παρούζας ενημέρωζης η πρόζκληζη για ζσμμεηοτή ζε αιμοδοζία  
επαναλαμβάνεηαι ενώ η Επιηροπή Αιμοδοζίας ζε ζσνεργαζία με ηη Διοικούζα 
Επιηροπή και ηην σπηρεζία ηοσ Π. Τμήμαηος θα διοργανώζοσν ηην επόμενη αιμοδοζία 
ζηα γραθεία ηοσ Π. Τμήμαηος.   
 
πκπιεξσκαηηθή εηδηθή πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο – Τπνέξγν (8) ηεο 
Πξάμεο «ΛΑΔΡΣΗ»: Καηλνηφκν επηρεηξεζηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο θπζηθψλ 
θηλδχλσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ 
 
Σν Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα απεχζπλε ζπκπιεξσκαηηθή εηδηθή πξφζθιεζε εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο πξνο ηνπο Γηπι. Μεραληθνχο κέιε ηνπ ΣΔΔ κε εηδηθφηεηα Γηπι. Η/Τ ή 
Ηι/νο, Μερ/γνο κεραληθφο κε εκπεηξία θαη γλψζεηο ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηε 
ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ γηα ηελ θάιπςε κίαο ζέζεο ζην Παθέην Δξγαζίαο 
Α/Α 4- Π.Δ. 8.2. ηε ζπλέρεηα θαη κεηά ηελ ππνβνιή λέσλ αηηήζεσλ, νη ππννκάδεο 
ζπκπιεξψζεθαλ θαη ππεγξάθεζαλ νη ζπκβάζεηο κε ηα λέα κέιε. Σν ππνέξγν 
βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ήδε έρεη ππνβιεζεί ην 1ν παξαδνηέν απφ ηελ 5ε ππννκάδα. 
 
Ηιεθηξνληθφ παξαηεξεηήξην ΣΔΔ γηα ηελ θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ κεραληθψλ θαη 
ηερληθψλ εηαηξεηψλ απφ ηελ θξίζε ηνπ θνξσλντνχ.  
 
Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο απνθάζηζε ην ΣΔΔ λα 
δεκηνπξγήζεη ειεθηξνληθφ παξαηεξεηήξην θαηαγξαθήο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 
αληηκεησπίδνπλ νη κεραληθνί θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, αλνηρηφ ζηα κέιε ηνπ 
ΣΔΔ, φπνπ νη κεραληθνί κέιε ηνπ – αιιά θαη νη εγγεγξακκέλνη ηερλνιφγνη θαη ηερληθέο 
εηαηξείεο –  ζα κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ηηο 
πξνηάζεηο ηνπο ζε εηδηθά δεηήκαηα, ψζηε ην ΣΔΔ λα έρεη θαηά ηνλ δπλαηφλ «δσληαλή» 
θαηαγξαθή θαη κεηά απφ επεμεξγαζία λα πξνσζεί πξνηάζεηο πξνο ηηο αξκφδηεο αξρέο. 
 
* Δπηζθεθζείηε ην ειεθηξνληθφ παξαηεξεηήξην θαηαγξαθήο πξνβιεκάησλ ηνπ ΣΔΔ. 

http://teekerk.gr/index.php/department/termcommittees/1370-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CE%B3
https://apps.tee.gr/eteedocpub/faces/mainApplication?_afrLoop=1024435878016048&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=h7z1kjo9w_4
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Δλεξγνπνίεζε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα γλσκνδνηήζεηο πκβνπιίσλ 
Αξρηηεθηνληθήο (Α). 
  
Σν πξνεγνχκελν δηάζηεκα ελεκεξσζήθακε απφ ην ΣΔΔ πσο ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα 
γλσκνδνηήζεηο πκβνπιίσλ Αξρηηεθηνληθήο ζα γίλεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 
ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο e-άδεηεο. Η ελεκέξσζε αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π. 
Σκήκαηνο. 
 
Μπνξείηε λα βξείηε ζρεηηθέο νδεγίεο, ην εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ηηο ζρεηηθέο 
αλαθνηλψζεηο εδψ.  
 
 
ΔΜΙΝΑΡΙΑ - ΔΚΓΗΛΩΔΙ  
 
Αλαβνιή ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπ ΣΔΔ 
 
ην πιαίζην ηεο ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο, κέζσ πξφιεςεο 
θαηά ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 ζε ρψξνπο εξγαζίαο θαη θαηφπηλ 
νδεγηψλ ηνπ ΣΔΔ, ην Π. Σκήκα Κέξθπξαο αλέβαιε φιεο ηηο ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο 
πνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλεο έσο ηηο 5 Απξηιίνπ 2020 θαη φιεο ηηο κεηέπεηηα κέρξη 
λενηέξαο.  
 
 
ΤΜΜΔΣΟΥΔ – ΤΝΑΝΣΗΔΙ  
 
χζθεςε Πξνέδξσλ 
 
ηηο 24 Απξηιίνπ 2020 πξαγκαηνπνηήζεθε ζχζθεςε Πξνέδξσλ Πεξηθεξεηαθψλ 
Σκεκάησλ ππφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΣΔΔ, κέζσ ηειεδηάζθεςεο.  
 
Σειεδηάζθεςε κε ζέκα ηνλ Σνπξηζκφ κε ηνλ Βνπιεπηή Κέξθπξαο θ. Α. Απισλίηε 
 
Μεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Βνπιεπηή Κέξθπξαο, θ. Αι. Απισλίηε, ν Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ. 
ζπκκεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε πνπ δηνξγαλψζεθε θαη είρε ζέκα ηνλ Σνπξηζκφ. Κχξην 
ζέκα ήηαλ νη επηπηψζεηο ηνπ θνξσλντνχ θαη ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή 
εμάπισζήο ηνπ πνπ ζεζπίζηεθαλ απφ ηε ρψξα καο, ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ. 
Σειεδηάζθεςε κε ζέκα «Γξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Γήκνπ» 
 
 
 
 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/adeies/symvoulia-arxitektonikis-info
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Σειεδηάζθεςε κε ζέκα ηηο Γξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Γήκνπ 
 
Μεηά απφ πξφζθιεζε ηεο Γεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ 
Νήζσλ, ν Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.  ζπκκεηείρε ζηηο 27 Μαΐνπ η.ε. ζηελ ηειεδηάζθεςε πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζέκα: «Γξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Γήκνπ, αληηκεηψπηζεο 
θηλδχλσλ απφ Γαζηθέο ππξθαγηέο αληηππξηθήο πεξηφδνπ 2020».  
 
ΔΚΠΡΟΩΠΗΔΙ 
 
πκπιεξσκαηηθή Τπφδεημε Δθπξνζψπσλ ΣΚ/ΣΔΔ, ζην πκβνχιην Πνιενδνκηθψλ 
Θεκάησλ θαη Ακθηζβεηήζεσλ,  γηα ηα έηε 2020 θαη 2021.  
 

1. Γ. Αξκέλεο, Π. Μ., ηαθηηθφ κέινο 
2. Δξ. Κξεκφλαο, Π.Μ., αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

 
1. Π. – Μ. Μπνινβίλνο, Π.Μ., ηαθηηθφ κέινο 
2. Γ. Απέξγεο, Π.Μ., αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

 
 
Οξηζκφο εθπξνζψπσλ ΣΚ/ΣΔΔ, κεηά απφ θιήξσζε, ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκψλ 
Αλάζεζεο  πκβάζεσλ Έξγσλ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ ΠΔ 
Κέξθπξαο, φπνπ σο θξηηήξην ρξεζηκνπνηείηαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο ηηκήο – πνηφηεηαο ή  ε εθηηκψκελε αμία 
ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ ππεξβαίλεη ην φξην ηνπ 1.000.000€ ρσξίο ΦΠΑ, γηα ην έηνο 2020. 
 

1. Υξ. Κεθαιισλίηεο, Π. Μ., ηαθηηθφ κέινο 
2. Αλ. Καξδφλαο, Π.Μ., αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

 
Τπφδεημε εθπξνζψπσλ ΣΚ/ΣΔΔ, κεηά απφ θιήξσζε, ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κε 
ηίηιν «Απνθαηάζηαζε βαηφηεηαο νδνζηξσκάησλ ηεο ΠΙΝ αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Κέξθπξαο 
– Σερληθή βνήζεηα» 
 

1. Υ. – Π. Πνχινο, Π. Μ., ηαθηηθφ κέινο 
2. Ν. Κνξαθηαλίηεο, Π.Μ., αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

 
Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ΣΚ/ΣΔΔ ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο Σνπηθήο 
Αλάπηπμεο κε Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ (πξνζέγγηζε LEADER)  
 

1. Π. – Π. Γθηάηεο, Π.Μ., ηαθηηθφ κέινο 
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Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ΣΚ/ΣΔΔ ζηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ 
Νήζσλ  
 

1. π. Θενδφζε, Π.Μ., ηαθηηθφ κέινο 
2. Αι. θηαδφπνπινο, Π.Μ., αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

 
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 πξωηλέο 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. Mεηξών εζεινληώλ αληηκεηώπηζεο θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ. 
Β. Δγγξαθή ζηνλ Καηάινγν Πξαγκαηνγλωκόλωλ ηνπ Π. Σκήκαηνο. 
 
Δπίζεο, νη Καηάινγνη γηα Δθπξνζωπήζεηο ζε Δπηηξνπέο Αλάζεζεο Μειεηώλ θαη 
Έξγωλ, απφ ηνπο νπνίνπο νξίδνληαη, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4412/2016, θαηφπηλ 
θιήξσζεο, νη εθπξφζσπνί ηνπ Π. Σκήκαηνο, παξακέλνπλ αλνηθηνί θαη κπνξείηε λα 
δειψζεηε ζπκκεηνρή. 
 
 ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π. Σκήκαηνο, βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο θαη νη Δθδφζεηο ηνπ Π. 
Σκήκαηνο θαζψο θαη νη Πίλαθεο Θεζκνζεηεκέλσλ Οηθηζκψλ Π.Δ. Κέξθπξαο.  
 
 

Με ζπλαδειθηθνχο ραηξεηηζκνχο 
Γηάλλεο Μεηαιιελφο 

Πξφεδξνο Γ.Δ. 

http://teekerk.gr/

