
ΣΔΔ – ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΣΜΖΜΑ ΚΔΡΚΤΡΑ 

 

 
Αγαπεηέ/ή πλάδειθε, 
 
Σν δηάζηεκα Ηνπλίνπ – επηεκβξίνπ 2020, ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Π. Σκήκαηνο 
ζπλήιζε ζε νθηψ (8) ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο. 
 
Οη εκεξήζηεο δηαηάμεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα ζέκαηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο  
Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θαη  Αληηπξνζσπείαο ηνπ Π. Σκήκαηνο ζα αλαξηψληαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Π. Σκήκαηνο, ψζηε λα έρεηε άκεζε πιεξνθφξεζε γηα φια ηα ζέκαηα.  
 
Ζ Τπεξεζία ηνπ Π. Σκήκαηνο έρεη ελαξκνλίζεη  ηε ιεηηνπξγία ηεο βάζεη ησλ νδεγηψλ 
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα ηελ απνθπγή δηάδνζεο θαη κεηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ 
Ζ εμππεξέηεζε ησλ κεραληθψλ θαη πνιηηψλ γίλεηαη κε πξνζέιεπζε ζηα γξαθεία  ηνπ 
Π. Σκήκαηνο, κε ηε ρξήζε κε ηαηξηθήο κάζθαο, ζχκθσλα κε ηελ ΤΑ Γ1α/ΓΠ.νηθ. 
48002/2020 «Δθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο ππνρξεσηηθήο ρξήζεο κε ηαηξηθήο κάζθαο...” 
φπνπ  είλαη ζε ηζρχ απφ 29.07.2020 θαη ηεξψληαο ηα αηνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο.  
 

πγθξφηεζε Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ Μειψλ  ΣΚ/ΣΔΔ γηα ηα έηε 2020-2023 θαη 
νξθσκνζία κειψλ. 
 
Σε 18ε επηεκβξίνπ η.ε. ζπλεθιήζε ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ην λέν Πεηζαξρηθφ 
πκβνχιην ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ γηα ηα έηε 2020-2023. Σα κέιε ηνπ Π.. φπσο πξνέθπςαλ κεηά 
ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία ηνπ ΣΔΔ ζηηο 3 Ννεκβξίνπ 2019, θαζψο θαη απηά πνπ 
νξίζηεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ κε ηελ 
Γ4δ/15867/31.08.2020 (ΑΓΑ: Φ942465ΥΘΞ-ΞΚΠ), είλαη: 
 

α. ΣΑΚΣΗΚΑ ΑΗΡΔΣΑ ΜΔΛΖ 
1. Γεψξγηνο Λεπθαδίηεο, Π.Μ. 
2. Ησάλλεο Θχκεο, Α.Μ. 
3. Γακηαλφο Γνπδέιεο, Μ.Μ. 
4. Γεκήηξηνο Μέξηαλνο, Μ.Μ. 
5. Ησάλλεο Βνληεηζηάλνο, Π.Μ. 

 
β. ΣΑΚΣΗΚΑ ΟΡΗΕΟΜΔΝΑ ΜΔΛΖ 

6. Γεψξγηνο Μαληδνχθεο, Α.Μ. 
7. ππξηδσλία – Οιπκπία Αξγπξνχ, Π.Μ. 

 
γ. ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΑΗΡΔΣΑ ΜΔΛΖ  

- Θενθάλεο Γεκπφλνο, Α.Μ. 
- Γεκήηξηνο Σζαγγάιεο, Α.Μ. 
- ηακάηηνο Μπνιέηζεο, Π.Μ. 
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δ. ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΟΡΗΕΟΜΔΝΑ ΜΔΛΖ 

- Μηραήι Υαιηθηφπνπινο, Π.Μ. 
- Θσκάο Μπαηζνχιεο, Π.Μ.    
 

Πξφεδξνο ηνπ Π.. εθιέρζεθε  ν θ. Γεψξγηνο Λεπθαδίηεο, Π.Μ. θαη Αληηπξφεδξνο ηνπ 
πκβνπιίνπ ν θ. Ησάλλεο Θχκεο, Α.Μ. Παξάιιεια  νξθίζηεθαλ ελψπηνλ ηνπ Πξνέδξνπ 
ηεο Γ.Δ. ΣΚ/ΣΔΔ ηα παξφληα κέιε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 29 ηνπ Π.Γ. ηεο 27-11/14.12.1926 «Πεξί θσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί 
ζπζηάζεσο ηνπ ΣΔΔ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», πνπ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ 
Ν.Γ. 783/70. 
 
Γξακκαηέαο ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ κειψλ ΣΚ/ΣΔΔ, κε Πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 
Γ.Δ θαη κεηά ηελ κε αξ. ΓΔ/17/05/29.09.2020 απφ απφθαζε ηεο Γ.Δ., νξίζζεθε ε θα 
Αγγειηθή ηξαβνξάβδε, Πξντζηακέλε ΣΚ/ΣΔΔ.  
 
πγθξόηεζε Μόληκσλ Δπηηξνπώλ ΣΚ/ΣΔΔ. 
 
Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κε ηελ ππ’ αξ. ΓΔ/2020/10/07/02-06-2020 απφθαζή ηεο, 
ζπγθξφηεζε ηηο Μφληκεο Δπηηξνπέο (Μ.Δ) ηνπ Π. Σκήκαηνο, γηα ηελ πεξίνδν 2020-
2023.  
 
Οη Μ.Δ. ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ, καδί κε ηνπο ζπλδέζκνπο ηεο Γ.Δ. παξαηίζεληαη παξαθάησ: 
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ΜΟΝΗΜΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΣΚ/ΣΔΔ 2020 - 2023 

Α/Α 
  Δπηζηεκνληθώλ, Δπαγγεικαηηθώλ            

Θεκάησλ & Δπηκόξθσζεο                                     
ύλδεζκνο Γ.Δ.: Γ. Ραςνκαλίθεο, Α.Μ. 

 Πνιενδνκηθώλ εθαξκνγώλ &    
Κηεκαηνινγίνπ                                                 

ύλδεζκνο Γ.Δ.: Ν. Ρώζζεο, Π.Μ.    

  Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ, 
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & 

Αλάπηπμεο                                           
ύλδεζκνο Γ.Δ.: Γ. 

Βνύιγαξεο,Π.Μ.  

Γηαηήξεζεο & Αλάδεημεο 
Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο & 

Πνιηηηζκνύ                                                         
ύλδεζκνο Γ.Δ.: Α. Κνζθηλάο, 

Α.Μ.  

1 ΠΡΟΒΑΣΑ ΔΛΔΝΖ, Μ. ΠΔΡ., ΔΠΗΜΔΛΖΣΡΗΑ ΚΔΦΑΛΛΧΝΗΣΖ ΥΡΖΣΟ, Π.Μ., ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ ΒΑΛΜΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, Μ.ΥΧΡ., ΔΠΗΜΔΛΖΣΡΗΑ 
ΑΠΔΡΓΖ ΓΖΜΖΣΡΖ, Π.Μ., 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ 

2 
ΠΡΗΦΣΖ ΑΝΑΣΑΗΑ, Μ. ΠΑΡ. & ΓΗΟΗΚ., ΑΝ. 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΡΗΑ 

ΚΑΒΒΑΓΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, Α.&T.Μ, ΑΝ. 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ 

ΓΚΗΑΣΖ ΠΔΣΡΟ, Π.Μ., ΑΝ. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ 
ΜΖΣΗΑΛΖ ΔΤΓΟΚΗΑ -ΓΖΜΖΣΡΑ, Α.Μ.,     
ΑΝ. ΔΠΗΜΔΛΖΣΡΗΑ 

3 ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ-ΔΤΑΓΓΔΛΟ, Π.Μ. ΑΝΘΖ ΝΗΚΟΛΑΟ, Α.&Σ.Μ. ΒΛΑΥΟΤ ΟΦΗΑ, Α.Μ. ΒΔΡΓΖ ΣΑΜΑΣΗΟ, Α.Μ. 

4 ΚΑΗΜΖ ΠΤΡΗΓΧΝ, Π.Μ. ΒΑΡΑΓΓΟΤΛΖ ΜΑΡΗΝΟ, Π.Μ. ΚΑΒΒΑΓΗΑ ΥΑΡΗ, Π.Μ. ΓΚΟΡΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, Π.Μ. 

5 ΛΗΝΑΡΓΟ ΗΧΑΝΝΖ, Π.Μ. ΒΑΡΔΛΖ ΓΔΡΑΗΜΟ, Π.Μ. ΚΑΣΑΡΟΤ ΠΤΡΗΓΟΤΛΑ, Π.Μ. ΚΟΤΛΟΤΡΖ ΜΑΞΗΜΟ, Α.Μ. 

6 ΜΠΟΛΟΒΗΝΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ-ΜΑΡΗΟ, Π.Μ. ΚΑΣΑΡΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ, Π.Μ. ΜΟΤΡΜΟΤΡΖ ΓΔΡΑΗΜΟ, Π.Μ. ΜΗΥΑΖΛ ΑΓΓΔΛΟ, Π.Μ. 

7  ΜΠΟΛΟ ΠΑΤΛΟ, Μ. ΥΧΡ. ΠΡΗΦΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ, Ζ.Μ. ΠΑΣΟΤΝΖ ΑΠΟΣΟΛΟ, Μ.Μ 

8   ΠΗΓΓΟ ΓΔΧΡΓΟ, Α.&Σ.Μ. ΑΜΟΨΛΖ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ, Μ.ΥΧΡ. ΡΗΓΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ, Α.Μ. 

9     ΥΑΛΜΟΤΚΖ ΠΔΣΡΟ, Μ. ΠΔΡ. ΡΟΤΒΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ, Π.Μ. 

     

Α/Α 
Καηλνηνκίαο & Νέσλ Σερλνινγηώλ                                              
ύλδεζκνο Γ.Δ.: Κ. Γνπδέιε, Μ.Μ.  

Δζληθώλ & Δπξσπατθώλ 
Υξεκαηνδνηνύκελσλ Πξνγξακκάησλ                      

ύλδεζκνο Γ.Δ.: Α. Μπαιαηζηλόο, Π.Μ.  

Σερληθήο Σεθκεξίσζεο & 
Πξαγκαηνγλσκνζπλώλ                 

ύλδεζκνο Γ.Δ.: π. 
Εεξβόπνπινο, Π.Μ.   

1 ΚΑΗΟΤΜΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ, Π.Μ., ΔΠΗΜΔΛΖΣΡΗΑ ΚΑΒΒΑΓΗΑ ΔΛΔΝΖ, Ζ.Μ., ΔΠΗΜΔΛΖΣΡΗΑ ΓΑΛΗΑΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, Π.Μ., ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ  

2 ΒΔΡΟΝΗΚΖ ΠΤΡΗΓΧΝ, Ζ.Μ., ΑΝ. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ 
ΘΔΟΥΑΡΟΠΟΤΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ, Μ.Μ., ΑΝ. 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΡΗΑ 

ΓΟΤΓΔΛΖ ΓΑΜΗΑΝΟ, Μ.Μ, ΑΝ. 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ  

3 ΜΔΣΑΛΛΖΝΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, Ζ.Μ. ΛΗΝΑΡΓΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ, Π.Μ. ΚΑΡΓΟΝΑ ΑΝΓΡΔΑ, Π.Μ.  
4 ΡΗΓΓΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, Ζιθ.Μ.  ΝΑΝΟ ΣΔΦΑΝΟ, Ζιθ.Μ,  ΜΖΣΗΑΛΖ ΠΤΡΗΓΧΝ, Α.&Σ.Μ.   

5 ΑΜΟΨΛΖ ΓΔΧΡΓΟ, Π.Μ. ΠΔΒΔΡΑΣΟΤ ΜΑΡΑ, Α.Μ. ΠΑΝΑΡΔΣΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, Υ.Μ.  

6 ΣΤΛΗΑΝΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ, Ζ.Μ. ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΖ, Ζιθ.Μ.  ΣΡΔΠΔΚΛΖ ΑΝΑΣΑΗΟ, Π.Μ.  

7   ΦΑΡΡΑΚΖ ΜΑΡΚΟ, Ζιθ.Μ. ΣΟΛΑΚΟΤ ΔΛΔΝΖ, Α.Μ.  
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πγθξόηεζε πκβνπιίσλ .Α. θαη Τ.ΠΟ.Θ.Α (Β΄) 
 
πγθξνηήζεθαλ κε ηα ππ’ αξ. πξση.: 78948/16.06.20 θαη 153769/15.09.2020 ηα 
πκβνχιηα Αξρηηεθηνληθήο θαη Πνιενδνκηθψλ Θεκάησλ θαη Ακθηζβεηήζεσλ (B΄) φπνπ 
ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη ηνπ Φνξέα καο. 
 
Γηα ηε πγθξφηεζε ησλ πκβνπιίσλ δείηε ηνπο ΑΓΑ: 6Y85ΟΡ1Φ-85Θ θαη ΑΓΑ: 
Χ0ΦΟΡ1Φ-75Υ, 
 
* Οι εκπρόσωποι του ΤΚ/ΤΕΕ αναυέρονται στην παξάγξαθν ησλ εθπξνζσπήζεσλ.  
 
Αηκνδνζία Οκάδαο Δζεινληώλ Αηκνδνηώλ ΣΚ/ΣΔΔ «ΥΔΡΑΝΗ». 
 
Ζ Δπηηξνπή Αηκνδνζίαο ηεο Οκάδαο Δζεινληψλ Αηκνδνηψλ ΣΚ/ΣΔΔ «ΥΔΡΑΝΗ» θαη ε 
Γηνίθεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο Κέξθπξαο ηνπ ΣΔΔ, θάιεζαλ ηα κέιε ηνπ Π. 
Σκήκαηνο λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δέθαηε ηαθηηθή αηκνδνζία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 
Πέκπηε 1 Οθησβξίνπ η.ε. Απφ ηελ αηκνδνζία απηή ζπγθεληξψζεθαλ 13 θηάιεο αίκα. 
 
Τπεξεζία Π. Σκήκαηνο.  
 
ηελ Τπεξεζία ηνπ Π. Σκήκαηνο, εθηφο απφ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο πνπ ζπγθξνηείηαη 
απφ ην Κεληξηθφ ΣΔΔ θαη απαζρνιείηαη ε θα Έιελα Πξνβαηά, Μερ. Πεξηβάιινληνο  
απαζρνιείηαη κε 18κελε πξαθηηθή άζθεζε ε καζήηξηα ηεο ρνιήο ΔΠΑ ηνπ ΟΑΔΓ θαη 
Μ. Αξγαιηά, κε θαηεχζπλζε ηερληθνχ ππνζηήξημεο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ελψ 
πξαγκαηνπνίεζε θαη δίκελε πξαθηηθή άζθεζε, ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην ε  
θνηηήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Αξρεηνλνκίαο Βηβιηνζεθνλνκίαο & Μνπζεηνινγίαο ηνπ Ηνλίνπ 
Παλεπηζηεκίνπ θα Μ. Μαξθέιινπ. 
 
ην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Η.Π. θαο Μαξθέιινπ 
θαηεγξάθεζαλ θαη εηζήρζεζαλ ζηνλ ειεθηξνληθφ θαηάινγν βηβιηνζεθψλ ηνπ ΣΔΔ 166 
βηβιία θαη 65 κειέηεο  ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ αξσγή ηεο Πξντζηακέλεο ηεο  
Κεληξηθήο Βηβιηνζήθε ηνπ ΣΔΔ. πληάρζεθε παξάιιεια, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
Πξντζηακέλε ΣΚ/ΣΔΔ, ην ζρέδην Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Π. 
Σκήκαηνο, φπνπ ζα εγθξηζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Π. Σκήκαηνο ην επφκελν 
δηάζηεκα, γηα λα ηζρχζεη.  
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ΔΓΓΡΑΦΑ – ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ 
 
Πξφζβαζε κεραληθψλ ζηα Κηεκαηνινγηθά Γξαθεία 
 
Σν Πεξηθεξεηαθφ καο Σκήκα θαηφπηλ ελεκέξσζεο απφ ζπλάδειθνπο κεραληθνχο, φηη 
δελ ηνπο επεηξάπε ε είζνδφο ηνπο ζηα Κηεκαηνινγηθά Γξαθεία, βάζεη εγθπθιίνπ πνπ 
εμέδσζε ην Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο. ην έγγξαθν αλαθεξφηαλ νη  ιφγνη γηα ηνπο 
νπνίνπο πξέπεη λα αξζεί ε εμαίξεζε απηή ψζηε ην έξγν ησλ κεραληθψλ λα εθηειείηε 
απξφζθνπηα θαη νη ππνζέζεηο ησλ πνιηηψλ λα δηεπζεηνχληαη ηαρχηεξα. 
 
* Γείηε ην έγγξαθν εδψ. 
 
Δλεκέξσζε – παξνρή δηεπθξηλήζεσλ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ησλ Διεγθηψλ Γφκεζεο 
θαη ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ, γηα ηνλ έιεγρν ησλ θαηαζθεπψλ.  
 
Σν Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κέξθπξαο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ  Διιάδαο, ζην πιαίζην 
ηνπ ζεζκηθνχ  ξφινπ ηνπ ΣΔΔ, σο ηερληθνχ ζπκβνχινπ ηεο Πνιηηείαο, κε  ελεκεξσηηθφ 
έγγξαθν πνπ εμέδσζε παξείρε δηεπθξηλήζεηο επί ησλ δηαδηθαζηψλ  πνπ αθνξνχλ ζηνλ 
έιεγρν ησλ θαηαζθεπψλ απφ ηνπο Διεγθηέο Γφκεζεο θαη παξάιιεια ελεκέξσζε ηνπο 
πνιίηεο γηα ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ειέγρσλ. 
 
* Γείηε ην Γειηίν Σχπνπ εδψ.  
 
πγραξεηήξηα επηζηνιή γηα ηελ εθινγή ηνπ θ. Α. Φιψξνπ σο Πξχηαλε ηνπ Ηνλίνπ 
Παλεπηζηεκίνπ 
 
πγραξεηήξηα επηζηνιή απέζηεηιε ν Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ. πξνο ηνλ λενεθιεγέληα 
Πξχηαλε ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ Καζεγεηή θ. Αλδξέα Φιψξν, ηνλίδνληαο φηη 
απνηειεί ηδηαίηεξε ραξά θαη ηηκή ε εθινγή κέινπο ΣΔΔ ζην πςειφ απηφ αμίσκα. 
 
Δμέθξαζε δε ηελ πξνζδνθία, ζηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ Πξχηαλε λα δνζεί ε επθαηξία 
πνιπεπίπεδεο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην αλάδεημεο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη 
ηερλνγλσζίαο ζε ζέκαηα κείδνλα, πξνο φθεινο ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο αιιά 
θαη ησλ κειψλ ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ. Γηα ην ίδην ζέκα εμέδσζε θαη δειηίν ηχπνπ. 
 
* Γείηε ην Γειηίν Σχπνπ εδψ.  
 
 
 
 

http://teekerk.gr/attachments/article/1386/ar.%20prwt.%20495_prosvash%20mhxanikwn%20sta%20kthmatologika%20grafeia.pdf
http://teekerk.gr/index.php/������������/announcements/1389-������-�����-��-���-������
http://teekerk.gr/index.php/38-news/pressreleases/1392-������-�����-��-���-���-���-������-���-�-
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Θέζε ΣΚ/ΣΔΔ γηα ηε ιεηηνπξγία Τπεξεζίαο Γφκεζεο (Τ.ΓΟΜ.) ζηελ Πεξηθεξεηαθή 
Δλφηεηα Κέξθπξαο 
 
Ζ Γ.Δ. ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ, κε αθνξκή ηε ςήθηζε ηνπ Νφκνπ  4700/2020 ηνπ Τπνπξγείνπ 
Γηθαηνζχλεο (ΦΔΚ Α’ 127 / 29.06.2020) πνπ αθνξά ζηελ χπαξμε θαη ηε ιεηηνπξγία Τ. 
ΓΟΜ. αλά Γήκν, νκφθσλα απνθάζηζε θαη  εμέδσζε δειηίνπ ηχπνπ, κε ην νπνίν 
επηζεκαίλεη φηη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Κέξθπξαο, ιφγσ κεγέζνπο θαη πιεζπζκνχ ε 
ηπρφλ δεκηνπξγία ηξηψλ Τπεξεζηψλ Γφκεζεο ζα δεκηνπξγνχζε κφλν πξνβιήκαηα 
θαζψο πξνυπνζέηεη θαηαξράο επηπιένλ ζηειέρσζε ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ απφ 
Γηπι. Μεραληθνχο, ελψ ελέρεηαη ν θίλδπλνο απψιεηαο ζεκαληηθψλ θαθέισλ θαη 
ζηνηρείσλ θαηά ηνλ δηακνηξαζκφ ησλ αξρείσλ.  
 
* Μπνξείηε λα δείηε ην ζρεηηθφ έγγξαθν εδψ. 
 
Έγγξαθν ΣΚ/ΣΔΔ πξνο ην ΤΠΔΝ γηα παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ γηα ηηο δειψζεηο 
απζαηξέησλ θαη ειεθηξνληθή ηαπηφηεηα θηηξίσλ. 
 
Δλφςεη ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο δειψζεσλ απζαηξέησλ ηνπ Ν.4495/2017 
γηα ηα απζαίξεηα θαηεγνξίαο 5, θαζψο θαη ηεο αλάξηεζεο δηθαηνινγεηηθψλ,  ε Γ.Δ. ηνπ 
Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο νκφθσλα απνθάζηζε θαη  απέζηεηιε ηελ 18ε/09/2020 
επηζηνιή απεπζπλφκελε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ζηνλ 
Πξφεδξν θαη ηε Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, δεηψληαο λα παξαηαζνχλ νη πξνζεζκίεο γηα ηθαλφ 
ρξνληθφ δηάζηεκα, ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ, ελψ άκεζα λα αξρίζεη ε ζπδήηεζε ψζηε λα 
πξνβιεθζεί λνκνζεηηθά κηα δηαδηθαζία ηαθηνπνίεζεο  απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ, κε 
αλνηθηέο εκεξνκελίεο θαη ζηαζεξά πξφζηηκα, ζπλδεδεκέλε κε ηελ ειεθηξνληθή 
ηαπηφηεηα ηνπ θηηξίνπ θαη ε νπνία ζα πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη πξηλ ηε κεηαβίβαζε 
ησλ αθηλήησλ. 
Σν έγγξαθν θαηαιήγεη πσο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα δεκηνπξγεζεί κηα εληαία βάζε 
ρσξηθψλ θαη λνκηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ ζα αθνξά ζην ζχλνιν ησλ αθηλήησλ ηεο 
Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, πνπ εθηφο απφ ηε ζπγθεληξσκέλε πιεξνθνξία ζα απνηειεί 
απαξαίηεην θαη βαζηθφ εξγαιείν ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο. 
 
* Μπνξείηε λα δείηε ην ζρεηηθφ έγγξαθν εδψ. 
 
Έγγξαθν ΣΚ/ΣΔΔ ζρεηηθά κε ηηο κεηαθηλήζεηο θαη ηε ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ 
Γήκσλ. 
 
Ζ Γ.Δ. ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ, ζε ζπλέρεηα επηζηνιήο πνπ έιαβε απφ ζπλάδειθν, ν νπνίνο κε 
απφθαζε Γεκάξρνπ κεηαθηλήζεθε ζε άιιν Σκήκα ηνπ Γήκνπ, απέζηεηιε έγγξαθν ζην 
νπνίν αλέθεξε φηη πξσηίζησο ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη  ε ζηειέρσζε ησλ Γήκσλ  κε 
Γηπισκαηνχρνπο Μεραληθνχο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, κε ζηαζεξή ζρέζε εξγαζίαο, ελψ 

http://teekerk.gr/index.php/������������/statements/1396-����-��-���-���-��-��������%25C
http://teekerk.gr/attachments/article/1406/��.%20����.%20720_18-09-2020_��������%20����������%20������%CE%25
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παξάιιεια νη δεκφζηνη ππάιιεινη Γηπισκαηνχρνη Μεραληθνί πξέπεη λα  ππεξεηνχλ ζε 
ζέζεηο ζπλαθείο κε ην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν, αμηνπνηψληαο ηηο εηδηθέο γλψζεηο θαη 
ηελ εκπεηξία ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ηερληθή επάξθεηα θαη 
απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο ππεξεζίεο απηέο θαη θαη’ επέθηαζε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε 
Γεκφζηα Γηνίθεζε.  
 
Δξψηεκα ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ πκβνπιίσλ Αξρηηεθηνληθήο ζηηο λεζησηηθέο 
πεξηνρέο ηεο Υψξαο. 
 
Δξψηεκα πξνο ηε Γλζε Ννκνζεηηθνχ Έξγνπ & Πξσηνβνπιίαο Τπνπξγείνπ 
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο απέζηεηιε ην Π. Σκήκα πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη 
δηεπθξηλίζεηο, αλ ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.4495/2017 ζπλδπάδεηαη κε ην άξζξν 12 
ηνπ Ν. 4597/2019 θαη επνκέλσο απηή έρεη εθαξκνγή ζε φια λεζηά ηεο Διιεληθήο 
Δπηθξάηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Κέξθπξαο. Ζ δηεπθξίληζε ηνπ παξαπάλσ 
εξσηήκαηνο θξίλεηαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ ηα πκβνχιηα Αξρηηεθηνληθήο (Α) ζηηο 
λεζησηηθέο πεξηνρέο λα ιεηηνπξγνχλ ζχλλνκα θαη λα εθδίδνληαη έγθπξεο δηνηθεηηθέο 
πξάμεηο. 
 

 
ΔΝΖΜΔΡΩΖ 
 
Δλεκέξσζε απφ ηνλ ηαθηηθφ εθπξφζσπν ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ ζην Σερληθφ πκβνχιην Η.Π. 
 
Ο π. Πξφεδξνο ηνπ Π. Σκήκαηνο θ. Νηθφιανο πίγγνο, Αγξ.Σ.Μ., Οκφηηκν κέινο ΣΔΔ 
θαη ηαθηηθφ κέινο ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Η.Π.,  καο απέζηεηιε ελεκέξσζε 
ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ην Σερληθφ πκβνχιην ζηε 2ε ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζή ηνπ ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 17/08/2020. 
 
Τπνέξγν (8) Πξάμε ΛΑΔΡΣΖ  
 
Γηα ην Τπνέξγν (8) ηεο Πξάμεο ΛΑΔΡΣΖ, πξνεηνηκάδεηαη ν δηαγσληζκφο γηα ηελ 
πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ. Ζ πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη κε βάζε ηνλ Ν. 
4412/2016 γηα ηα δεκφζηα έξγα, κειέηεο θαη πξνκήζεηεο θαη είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 
12.860,01 επξψ.  
  
Πξνθήξπμε εμεηάζεσλ ΣΔΔ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο  
 
Οη εμεηάζεηο ηνπ ΣΔΔ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο γηα ηελ 
εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Ηνπλίνπ η.ε.,  ιφγσ ηήξεζεο ησλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ηεο δηαζπνξάο ηνπ COVID 19, πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ειεθηξνληθή θαηάζεζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ. Σν ίδην ζα ηζρχζεη θαη γηα ηηο εμεηάζεηο ηεο πεξηφδνπ Οθησβξίνπ η.ε. 
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ηάζε εξγαζίαο ππαιιήισλ ΣΔΔ 
 
ην πιαίζην δηεθδίθεζεο ησλ εθινγηθψλ απνδεκηψζεσλ ησλ εθινγψλ 2016 θαη 2019, νη 
ππάιιεινη ηνπ ΣΔΔ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ην ηειεπηαίν 3κελν ζηάζεηο εξγαζίαο ζηηο 
4 Ηνπλίνπ η.ε. θαη ζηηο 31 Ηνπιίνπ η.ε. ηηο ζηάζεηο ζπκκεηείραλ θαη νη εξγαδφκελνη ηνπ 
Πεξηθεξεηαθνχ καο Σκήκαηνο.  
 
Σν ζέκα ησλ εθινγηθψλ απνδεκηψζεσλ ησλ ππαιιήισλ δηεπζεηήζεθε.  
 
Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα θαηαγξαθή αθηλήησλ ηνπ Γεξνθνκείνπ 
Κέξθπξαο 
 
Σν Γεξνθνκείν Κέξθπξαο απέζηεηιε έγγξαθν – πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, 
κε ην νπνίν δεηνχζε ζπλεξγαζία κε Γηπι. Αγξ. & Σνπνγξάθνπο, Πνιηηηθνχο θαη 
Αξρηηέθηνλεο Μεραληθνχο, ψζηε λα θαηαγξαθεί ε αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ Γεξνθνκείνπ. 
Σν Π. Σκήκα αλάξηεζε ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ελψ ελεκέξσζε ην 
ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ κε newsletter.   
 
Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ Δγγξαθή ζην Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν 
Μεραληθψλ ηεο ΔΔΣΑΑ ΑΔ. 
 
Καη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. ε' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ.3852/2010 
(Α' 87), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην λ.4690/2020, θαηαξηίδεηαη ειεθηξνληθφ 
κεηξψν Μεραληθψλ αλά Πεξηθέξεηα/Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα κε κέξηκλα ηεο Διιεληθήο 
Δηαηξείαο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο Α.Δ. (Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ.). Ζ ζρεηηθή 
πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο αλαξηήζεθε ζην site καο θαη κπνξείηε λα ηε 
βξείηε εδψ.  
 
Δπηθαηξνπνίεζε θαηαιφγνπ κειψλ ΣΚ/ΣΔΔ γηα δηθαζηηθέο πξαγκαηνγλσκνζχλεο. 
 
ην πιαίζην επηθαηξνπνίεζεο ησλ θαηαιφγσλ ησλ κειψλ ηνπ Π. Σκήκαηνο, πνπ 
απνζηέιινληαη ζην Πξσηνδηθείν θαη ζηελ Δηζαγγειία Πξσηνδηθψλ Κέξθπξαο, γηα 
δηθαζηηθέο πξαγκαηνγλσκνζχλεο, ην Πεξηθεξεηαθφ καο Σκήκα απέζηεηιε newsletter 
ζηα κέιε ηνπ, πξνθεηκέλνπ φζνη επηζπκνχλ λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή. Οη 
επηθαηξνπνηεκέλνη θαηάινγνη απεζηάιεζαλ ζην Πξσηνδηθείν θαη ζηελ Δηζαγγειία 
Πξσηνδηθψλ Κέξθπξαο θαη ζα ηζρχζνπλ απφ ην έηνο 2021. 
 
 
 
 

http://teekerk.gr/index.php/139-news/1383-���������-���������-�������������-���-�
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χζηεκα ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο εγγξάθσλ – ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ θαη 
δξνκνιφγεζεο εγγξάθσλ 
 
ην πιαίζην πξνζαξκνγήο ηνπ Φνξέα καο ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο ειεθηξνληθήο 
δηαθίλεζεο ησλ εγγξάθσλ, ε Γ.Δ. ηνπ Κεληξηθνχ ΣΔΔ απνθάζηζε ηελ επέθηαζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο απηνχ θαη ζηα Πεξηθεξεηαθά Σκήκαηα. Ζ εθαξκνγή έρεη εγθαηαζηαζεί 
ζηνπο ππνινγηζηέο ηεο Τπεξεζίαο καο θαη ην πξνζσπηθφ είλαη ζηε δηαδηθαζία 
επηκφξθσζεο,  Απφ ηηο 6 Οθησβξίνπ ζα μεθηλήζεη ε παξαγσγηθή ηνπ ιεηηνπξγία, ελψ 
ηαπηφρξνλα ζα ηεξείηαη θαη θπζηθφ πξσηφθνιιν. 
 
Δπέθηαζε ζπζηήκαηνο ειέγρνπ παξνπζίαο πξνζσπηθνχ 
 
ε εθαξκνγή ζρεηηθήο εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα ηνλ έιεγρν ηήξεζεο 
ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ, ην ζχζηεκα ειέγρνπ ειεθηξνληθήο παξνπζίαο 
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΣΔΔ επεθηάζεθε ζε 17 Πεξηθεξεηαθά Σκήκαηα, αλάκεζα ηνπο θαη 
ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κέξθπξαο ηνπ ΣΔΔ. Ο ζηαζκφο σξνκέηξεζεο έρεη ήδε 
εγθαηαζηαζεί ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο καο θαη ιεηηνπξγεί δνθηκαζηηθά, ελψ απφ ηελ 
Γεπηέξα 5 Οθησβξίνπ 2020 ε σξνκέηξεζε ζα γίλεηαη κφλν ειεθηξνληθά. 
 
ΔΜΗΝΑΡΗΑ - ΔΚΓΖΛΩΔΗ  
 
Αλαβνιή ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπ ΣΔΔ 
 
ην πιαίζην ηεο ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο, ηεο πξφιεςεο θαηά 
ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 ζε ρψξνπο εξγαζίαο θαη θαηφπηλ νδεγηψλ 
ηνπ ΣΔΔ, ην Π. Σκήκα Κέξθπξαο δελ δηνξγαλψλεη εθδειψζεηο ή εθπαηδεπηηθέο εκεξίδεο 
κέρξη λεσηέξαο.  
 
ΤΜΜΔΣΟΥΔ – ΤΝΑΝΣΖΔΗ  
 
πλάληεζε εξγαζίαο ππφ ηνλ Πξσζππνπξγφ 
 
Ο Πξφεδξνο παξεπξέζεθε ζε ζπλάληεζε εξγαζίαο ππφ ηνλ Πξσζππνπξγφ, ζηηο 11 
Ηνπιίνπ η.ε. ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Κέξθπξαο, κε άιινπο θνξείο 
θαη επαγγεικαηίεο. Ζ ζπλάληεζε αθνξνχζε ζπδήηεζε θαη θαηάζεζε απφςεσλ ζρεηηθά 
κε πξνβιήκαηα ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο, ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο νηθνλνκίαο, ηεο δηαρείξηζεο 
ησλ απνξξηκκάησλ θ.α. πνπ αληηκεησπίδεη ην λεζί ηεο Κέξθπξαο. Λφγσ κε ζσζηνχ 
πξνγξακκαηηζκνχ θαη νξγάλσζεο, δε δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζπδήηεζεο θαη  αλάπηπμεο 
απηψλ ησλ ζεκάησλ.  
 
 



10 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  ΣΚ/ΣΕΕ ΙΟΤΝΙΟ – ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2020 
 

πλάληεζε θνξέσλ γηα ηελ Ππξνπξνζηαζία ηεο Παιηάο Πφιεο 
 
ηηο 22-06-2020, ν Γηνηθεηήο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Κέξθπξαο, Πχξαξρνο θ. 
Ν. Κνινβφο, ζπγθάιεζε ζχζθεςε ησλ εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ γηα ηελ Ππξνπξνζηαζία 
ηεο Παιηάο Πφιεο, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ νη πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ψζηε λα 
ζπκβάινπλ ζηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε δπλεηηθψλ θηλδχλσλ θαη ζηελ θαιχηεξε ιήςε 
κέηξσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Ο Πξφεδξνο, σο εθπξφζσπνο ηνπ Π. Σκήκαηνο,  
παξεπξέζεθε ζηε ζχζθεςε.  
 
Γεληθή πλέιεπζε ΑΝΗΟΝ Α.Δ. ΟΣΑ 
 
ηηο 30 Ηνπλίνπ η.ε., ν Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ. παξεπξέζεθε σο εθπξφζσπνο ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ, 
ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΑΝΗΟΝ κε ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο ηα εμήο: 
 
1. Δθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο. 
2. Πξνζαξκνγή, Δλαξκφληζε θαη Σξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 
4548/2018, φπσο ηζρχεη. 
3. Δθινγή ηαθηηθνχ θαη αλαπιεξσκαηηθνχ νξθσηνχ ειεγθηή γηα ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ηεο 
ρξήζεο 01/01/2018 – 31/12/2018 θαη 01/01/2019 – 31/12/2019, θαη νξηζκφο ηεο 
ακνηβήο ηνπο. 
 
χγθιεζε Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ  
 
ηηο 11 Ηνπιίνπ 2020, είρε πξνγξακκαηηζηεί ε 2ε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο 
Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ, ζηελ Αζήλα,  ε νπνία δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ιφγσ 
έιιεηςεο απαξηίαο. Σα εθιεγκέλα κέιε ηνπ Π. Σκήκαηνο ζηελ Κεληξηθή Αληηπξνζσπεία 
ηνπ ΣΔΔ θ. Ν. Σξίαληνο, π. Πξφεδξνο θαη π. Κνξσλάθεο, κεηέβεζαλ ζηελ Αζήλα γηα 
λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε πλεδξίαζε.    
 
1ε πλεδξίαζε ησλ Μφληκσλ Δπηηξνπψλ ΣΚ/ΣΔΔ 
 
Μεηά ηε ζπγθξφηεζε ησλ Μφληκσλ Δπηηξνπψλ ΣΚ/ΣΔΔ, απηέο ζπλήιζαλ εληφο ηνπ 
κελφο Ηνπλίνπ ζε ζπλέιεπζε, ψζηε ηα κέιε λα ζπδεηήζνπλ ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν 
θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ην δηάζηεκα 2020-2023. ηελ 1ε απηή 
ζπλάληεζε, παξψλ ήηαλ ν Πξφεδξνο πνπ θαισζφξηζε ηα κέιε θαη ηνπο έθαλε κηα 
ζχληνκή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε δξάζε ησλ Δπηηξνπψλ. ηε ζπλάληεζε 
παξεπξίζθνληαλ θαη ν ζχλδεζκνο ηεο Γ.Δ. γηα ηελ θάζε Δπηηξνπή.   
 
 
 
 



11 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  ΣΚ/ΣΕΕ ΙΟΤΝΙΟ – ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2020 
 

πλάληεζε γηα ην έξγν «Intelligent Cities Challenge (ICC)» 
 
ηηο 24 Ηνπιίνπ η.ε. πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε φισλ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ πνπ 
ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην έξγν «Intelligent Cities Challenge (ICC)», ζην νπνίν εληάρζεθε 
ν Γήκνο Κεληξηθήο  Κέξθπξαο & Γηαπνληίσλ Νήζσλ. Ζ ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε 
ζην Ηδηαίηεξν Γξαθείν ηεο Γεκάξρνπ θαη ε Αληηδήκαξρνο Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, 
Αλάπηπμεο & Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, θα Παλαγηψηα Σδάλλε, ελεκέξσζε ηνπο 
εκπιεθνκέλνπο γηα ην πξφγξακκα.  
Δπηπιένλ απφ ηηο 28 επηεκβξίνπ έσο θαη ηηο 2 Οθησβξίνπ η.ε. έιαβαλ ρψξα νη 
πξψηεο δηαδηθηπαθέο ζπλεδξίεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ, φπνπ ζπκκεηείραλ φιεο νη πφιεηο 
πνπ έρνπλ εληαρζεί ζε απηφ, ζέηνληαο ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηα Δπξσπατθά Πξφηππα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ πφιεσλ.  
 
Σν Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα ζπκκεηέρεη σο ζχκβνπινο θαη επηβιέπσλ ζην 
πξναλαθεξφκελν πξφγξακκα θαη ν Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ. ζπκκεηείρε ζηηο ζπλεδξίεο 
απηέο. 
 
ΔΚΠΡΟΩΠΖΔΗ 
 
Τπφδεημε εθπξνζψπσλ ΣΚ/ΣΔΔ, κεηά απφ θιήξσζε ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ γηα 
ηελ αλάζεζε δεκφζηαο ζχκβαζεο κειέηεο κε ηίηιν «Μειέηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 
ζε θηίξηα ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ». 
 

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

 
Τπφδεημε εθπξνζψπσλ ΣΚ/ΣΔΔ, κεηά απφ θιήξσζε ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ γηα 
ηελ αλάζεζε δεκφζηαο ζχκβαζεο κειέηεο κε ηίηιν «Δπηθαηξνπνίεζε κειεηψλ νδνχ 
Σξία Γεθχξηα Βξπψλε» 
 

1. Π. Υαικνχθεο, Π. Μ., ηαθηηθφ κέινο 
2. Γ. Βνχιγαξεο, Π.Μ., αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

 
Οξηζκφο εθπξνζψπσλ ΣΚ/ΣΔΔ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γηαδεκνηηθήο 
Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Γήκσλ Κέξθπξαο 
 

1. Κ. Αιακάλνο, Μ. Μ., ηαθηηθφ κέινο 
2. Ν. Πνιχδνο, Ζ.Μ., αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 
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Τπφδεημε εθπξνζψπσλ ΣΚ/ΣΔΔ, κεηά απφ θιήξσζε ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ γηα 
ηελ αλάζεζε δεκφζηαο ζχκβαζεο κειέηεο κε ηίηιν «ρέδην Βηψζηκεο Αζηηθήο 
Κηλεηηθφηεηαο (ΒΑΚ) Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο & Γηαπνληίσλ Νήζσλ» 
 

1. Δ. Σζνιάθνπ, Α.Μ., ηαθηηθφ κέινο 
2. Β. Γξαγαλίγνο, Μ. Πεξ., αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

 
Τπφδεημε εθπξνζψπσλ ΣΚ/ΣΔΔ, κεηά απφ θιήξσζε ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηνπ 
έξγνπ «Βειηίσζε επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ φξνπο θαη Βνξεηνδπηηθήο Κέξθπξαο». 
 

1. Α. Καξδφλαο, Π.Μ., ηαθηηθφ κέινο 
2. Α. – Γ. Καξακάλνο, Π.Μ., αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

 
Τπφδεημε εθπξνζψπσλ ΣΚ/ΣΔΔ, ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ 
«Αλαθαηαζθεπή ζπζηήκαηνο θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Κέξθπξαο» 
 

1. Υξ. Κεθαιισλίηεο, Π.Μ., ηαθηηθφ κέινο 
2. Γ. Καββαδίαο, Αγξ. Σ.Μ., αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

 
Τπφδεημε εθπξνζψπσλ ΣΚ/ΣΔΔ, ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ «Αλέγεξζε 
θηηξίνπ Σκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ». 
 

1. Αζ. Μαθξήο, Π.Μ., ηαθηηθφ κέινο 
2. Κ. Γνπδέιε, Μ.Μ., αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

 
πγθξφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ Πνιενδνκηθψλ Θεκάησλ θαη Ακθηζβεηήζεσλ (Β) 
(Τ.ΠΟ.Θ.Α. Β’) Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κέξθπξαο, θαη’ εθαξκνγή ηνπ λ.4495/2017. 
 

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

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

 
 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.  
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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. Ζ 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. 
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. 

https://web.tee.gr/seminaria-tee/
http://teekerk.gr/

