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Αγαπεηέ/ή πλάδειθε, 
 
Σν δηάζηεκα Μαξηίνπ – επηεκβξίνπ 2021, ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Π. Σκήκαηνο 
ζπλήιζε ζε δέθα (10) ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο κέζσ ηειεδηάζθεςεο θαη ζε (2) έθηαθηεο.  
 
Ζ κία έθηαθηε ζπλεδξίαζε αθνξνχζε ηνλ αείκλεζην ζπλάδειθφ καο ππξίδσλα 
Μσξαΐηε, ν νπνίνο δηεηέιεζε κέινο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ Π. Σκήκαηνο ην δηάζηεκα 
2004-2006  θαζψο θαη Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Κέξθπξαο.  
 
Ζ Γ.Δ. ζηελ έθηαθηε ζπλεδξίαζή ηεο απνθάζηζε λα ππνβάιεη ηα ζπιιππεηήξηα ηεο 
ζηνπο νηθείνπ ηνπ θαη λα εληζρχζεη ηνλ χιινγν «ην Υακφγειν ηνπ παηδηνχ» εηο κλήκε 
ηνπ ζπλαδέιθνπ φπσο θαη πξαγκαηνπνίεζε.  
 
Ζ Αληηπξνζσπεία ηνπ Π. Σκήκαηνο ην δηάζηεκα απηφ ζπγθιήζεθε ζε δχν (2) ηαθηηθέο 
ζπλεδξηάζεηο, επίζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο.  
 
Οη εκεξήζηεο δηαηάμεηο ησλ ζπλεδξηάζεσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα ζέκαηα ησλ 
ζπλεδξηάζεσλ ηεο  Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θαη Αληηπξνζσπείαο ηνπ Π. Σκήκαηνο 
αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π. Σκήκαηνο, ψζηε λα ππάξρεη άκεζε πιεξνθφξεζε 
γηα φια ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ Φνξέα καο.  
 
Αηκοδοζία Οκάδας Δζειοληώλ Αηκοδοηώλ ΣΚ/ΣΔΔ «ΥΔΡΑΝΙ». 
 
Σελ Σεηάξηε 14 Ηνπιίνπ 2021 πξαγκαηνπνηήζεθε ε 11ε ζε ζεηξά ηαθηηθή αηκνδνζία ε 
νπνία δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Αηκνδνζίαο ηεο Οκάδαο Δζεινληψλ 
Αηκνδνηψλ ΣΚ/ΣΔΔ «ΥΔΡΑΝΗ» θαη ηε Γηνίθεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο 
Κέξθπξαο ηνπ ΣΔΔ ζε ζπλεξγαζία κε ην Ννζνθνκείν ηεο Κέξθπξαο. πλνιηθά 
ζπγθεληξψζεθαλ 13 θηάιεο αίκα.  
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη φπνηνο ζπλάδειθνο επηζπκεί λα δψζεη αίκα γηα ηελ Οκάδα 
Δζεινληψλ Αηκνδνηψλ ΣΚ/ΣΔΔ «ΥΔΡΑΝΗ», κπνξεί λα δψζεη ζην Σκήκα Αηκνδνζίαο 
ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Κέξθπξαο γηα ηε «ΥΔΡΑΝΗ».   
 
Τπερεζία ηοσ Π. Σκήκαηος 
 
Ζ Τπεξεζία ηνπ Π. Σκήκαηνο έρεη ελαξκνλίζεη  ηε ιεηηνπξγία ηεο βάζεη ησλ 
πξφζθαησλ εγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηε κεηάδνζε θαη 
δηαζπνξά ηνπ θνξσλντνπ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο αιιά θαη βάζεη ηνπ «ρεδίνπ 

Γξάζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κεηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ ζηνπο ρψξνπο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ ΣΔΔ», φπσο θαηαξηίζηεθε απφ ην ΣΔΔ, σο εμήο:   
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- Οη ππάιιεινη ηεο Τπεξεζίαο πξνζέξρνληαη θαλνληθά θαη εξγάδνληαη κε θπζηθή 
παξνπζία ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπ Π. Σκήκαηνο.  
- Δμππεξέηεζε θνηλνχ θαηά πξνηίκεζε, αιιά φρη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα, θαηφπηλ 
ξαληεβνχ.  
- Σήξεζε απφζηαζεο 1,5 κέηξνπ. 
- Γηελέξγεηα ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ ζπλαζξνίζεσλ / 
εθδειψζεσλ. 
- Τπνρξεσηηθή ρξήζε κε ηαηξηθήο κάζθαο βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απνθάζεσο 
Γ1α/Γ.Π.νηθ.69863/2.11.2020. 
 
Με απφθαζε ηνπ Κεληξηθνχ ΣΔΔ νξίζζεθε σο ζπληνλίζηξηα δηαρείξηζεο COVID – 19 
γηα ην ΣΚ/ΣΔΔ, ε Πξντζηακέλε θα Αγγειηθή ηξαβνξάβδε. 

 

□ Έγθξηζε Απνινγηζκνχ, Ηζνινγηζκνχ θαη Πξνυπνινγηζκνχ ΣΚ/ΣΔΔ. 
 
Ζ Γ.Δ. ΣΚ/ΣΔΔ ελέθξηλε ηνλ Απνινγηζκφ θαη ηνλ Ηζνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2020, θαζψο 
θαη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Π. Σκήκαηνο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021, χςνπο 
300.000,00 επξψ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο. ηε ζπλέρεηα ε Αληηπξνζσπεία 
ΣΚ/ΣΔΔ ελέθξηλε κε ηε ζεηξά ηεο ηα πξναλαθεξζέληα.  
 
Ο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Π. Σκήκαηνο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021 έρεη εγθξηζεί κε ηελ 
κε αξ. Α4/18/2021 απφθαζε ηεο Κεληξηθήο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο.  
 
Καλοληζκός Λεηηοσργίας Βηβιηοζήθες ηοσ ΣΚ/ΣΔΔ 
  
Ο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Π. Σκήκαηνο, ν νπνίνο έρεη εγθξηζεί 
απφ ηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ Π. Σκήκαηνο, βάζεη ηεο   απφθαζήο ηεο έρεη αλαξηεζεί 
ζηελ ηζηνζειίδα καο θαη κπνξείηε λα ελεκεξσζείηε ζρεηηθά  εδψ. 

 

ΘΕΕΙ ΠΕΡΙΥΕΡΙΑΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ  

 

□ Θέζε Αληηπξνζσπείαο ΣΚ/ΣΔΔ: Ρφινο θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΣΔΔ ζην λέν πεξηβάιινλ 
πνπ δηακνξθψλεηαη 
 
Ζ Αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ, ζηελ 6ε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηηο  08-06-2021,  φπνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ζπδήηεζε εθηελψο ην ζέκα ηνπ ξφινπ θαη ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΔΔ ζην λέν πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη, κε αθνξκή ηηο 
πξφζθαηεο εμειίμεηο ηεο αλαγλψξηζεο ηεο ηζνηηκίαο ησλ πηπρίσλ ησλ απνθνίησλ 
μέλσλ θνιεγίσλ, αιιά θαη εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο πνπ 

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/1437-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%25
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βηψλνπλ νη κεραληθνί ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ ζέζε ηεο Αληηπξνζσπείαο δηαβηβάζζεθε 
ζηε Κεληξηθή Γηνίθεζε ηνπ ΣΔΔ θαη ζηα Πεξηθεξεηαθά Σκήκαηα.   
 
* Δείηε ηη θέζη ηης Ανηιπροζωπείας εδώ. 

 

□ Θέζε ΣΚ/ΣΔΔ γηα ηελ αλάξηεζε δαζηθψλ ραξηψλ 
 
Ζ Γ.Δ. ΣΚ/ΣΔΔ θαηφπηλ ηεο αλάξηεζεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ γηα ηελ Π.Δ. Κέξθπξαο 
πιελ ησλ πεξηνρψλ ησλ πξψελ Κνηλνηήησλ Αιεπνχο, Καλαιίσλ, Κ. Κνξαθηάλαο θαη 
πξψελ Γήκνπ Κεξθπξαίσλ κε βάζε ηελ ππ’ αξ.  νηθ. 11899/2021 απφθαζε ηεο 
Γ/ληξηαο Γαζψλ Κέξθπξαο, δηαπίζησζε νξηζκέλεο αζηνρίεο θαη πξνβιήκαηα ζε πνιιέο 
ηδηνθηεζίεο. Γηα ην ιφγν απηφ κε παξέκβαζε ηεο, εμέζεζε ηα πξνβιήκαηα πνπ 
αλαθχπηνπλ θαη ζεσξεί φηη, είλαη απαξαίηεηνο ν εθζπγρξνληζκφο ηεο ρψξαο καο θαη ε 
ζχγθιηζε κε ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. φπνπ πξέπεη λα γίλεηαη νξγαλσκέλα θαη 
ζπλδπαζηηθά κε αλάινγεο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο πξνθεηκέλνπ λα κε 
δεκηνπξγνχληαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαη ηαιαηπσξία γηα ηνπο πνιίηεο. 
 
* Δείηε ηο ζχεηικό έγγραθο εδώ. 
 

□ Θέζε Γ.Δ. ΣΚ/ΣΔΔ γηα ηνλ Καλνληζκφ Αζηηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Πφιεο ηεο Κέξθπξαο. 
 
Με αθνξκή ηε ζπδήηεζε ηνπ Καλνληζκνχ Αζηηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Πφιεο ηεο 
Κέξθπξαο, ζηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη 
Γηαπνληίσλ Νήζσλ, ε νπνία αλαβιήζεθε, ζηελ νπνία ν Φνξέαο καο ζπκκεηέρεη δηα 
εθπξνζψπσλ ηνπ, ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Π. Σκήκαηνο Κέξθπξαο ηνπ ΣΔΔ 
ζπδήηεζε ην ζέκα ζηε ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 7/9/2021 θαη δηαηχπσζε ηε ζέζε ηεο 
εγγξάθσο, ηελ νπνία απέζηεηιε ηφζν ζηελ Γήκαξρν Κεληξηθήο Κέξθπξαο & 
Γηαπνληίσλ Νήζσλ φζν θαη ζηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο 
ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο & Γηαπνληίσλ Νήζσλ. 
 
* Ενημερωθείηε για ηη θέζη εδώ. 
 

ΤΝΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ Π. ΣΜΗΜΑΣΟ   
 

□ Μλεκφλην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 
Σκήκαηνο Κέξθπξαο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο 
 
Ζ Γ.Δ. κε ηελ ππ’ αξ. ΓΔ/2021/05/07/23.03.2021 ελέθξηλε ηελ ππνγξαθή Μλεκνλίνπ 
πλεξγαζίαο κεηαμχ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο γηα ηε 
ζπγθξφηεζε Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη ην πληνληζκφ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πιάλνπ θαη Γξάζεσλ Καηλνηνκίαο ζηα Ηφληα Νεζηά θαη φξηζε σο 

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/1502-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%25
http://teekerk.gr/index.php/139-news/1474-%CE%B8%CE%B5%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%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CF%87%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/1530-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CE%B4-%CE%B5-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD
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ζπληνληζηή Φνξέα, ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηνλ 
ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ, ηνλ Δπηκειεηή ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Γηαηήξεζεο & 
Αλάδεημεο Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο & Πνιηηηζκνχ, ηνλ θ. Γεκήηξην Απέξγε, Γηπι. 
Πνιηηηθφ Μεραληθφ.  
 

□ πγθξφηεζε Οκάδαο Δξγαζίαο ΣΚ/ΣΔΔ  
  
Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Π. Σκήκαηνο Κέξθπξαο κε ηηο ππ’ αξ. 
ΓΔ/2021/11/07/27.07.2021 θαη ΓΔ/2021/14/16/07.09.2021 απνθάζεηο ηεο, ελέθξηλε 
θαη ελ ζπλερεία ζπγθξφηεζε Οκάδαο Δξγαζίαο κε αληηθείκελν «Φεθηνπνίεζε ησλ 
πηλαθίδσλ ζρεδίνπ Πφιεσο θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ θαζψο θαη ησλ λέσλ 
επεθηάζεσλ Π.Δ., κε έγρξσκν πξνζδηνξηζκφ ησλ νηθνδνκηθψλ θαη ξπκνηνκηθψλ 
γξακκψλ θαη αληηζηνίρηζε ησλ φξσλ δφκεζεο πνπ ηζρχνπλ αλά Ο.Σ.».   
 
ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο αληαπνθξίζεθαλ νθηψ (8) ζπλάδειθνη 
κεραληθνί. Ζ Γ.Δ κεηά απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ κε ηελ απφθαζή ηεο 
ΓΔ/2021/14/16/07.09.2021 ζπγθξφηεζε ηελ Ο.Δ ε νπνία απνηειείηε απφ ηνπο:  
 

1. Κνηζηκπoχ νθία, Αγξ. Σ. Μ. 
2. Λίηζα Αηθαηεξίλε, Π.Μ. 
3. ακντιε Γεψξγην, Π.Μ 
4. Σξχθσλα Νηθφιαν, Α.Μ. 

 
Σελ Οκάδα ζα ππνζηεξίδεη ζε ζέκαηα επεμεξγαζίαο θαη ςεθηνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ, ν θ. 
Γ. Κιάγθνο, Γξαθίζηαο, ν νπνίνο ζπλέδξακε ζε κηα πξψηε πξνζπάζεηα ςεθηνπνίεζεο 
ηνπ πιηθνχ κεηά απφ πξσηνβνπιία ζπλαδέιθνπ Κσλζηαληίλνπ Βεληνχξα ηνπ 
σηεξίνπ, Π.Μ.   
 
Ζ Οκάδα Δξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε πνπ ππεγξάθε, ζα νινθιεξψζεη ην έξγν 
ηεο ηνλ κήλα Γεθέκβξην η.ε.  
 

ΕΓΓΡΑΥΑ – ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ Π. ΣΜΗΜΑΣΟ 
 
□ Απζαηξεζίεο ζε Αξραηνινγηθνχο ρψξνπο – Αλάγθε γηα άκεζε ζπγθξφηεζε ηεο 
Δπηηξνπήο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ Ν. 4495/2017 
 
Έγγξαθν πξνο ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θ. Κ. θξέθα πξνθεηκέλνπ 
λα επηζεκαλζεί ε αλαγθαηφηεηα ηεο άκεζεο ζπγθξφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξ. 10 
ηνπ αξ. 116 ηνπ Ν. 4495/2017 θαζφηη κφλν κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο 
πξναλαθεξφκελεο Δπηηξνπήο ηαθηνπνηνχληαη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζε 
Αξραηνινγηθνχο Υψξνπο. Δπίζεο,  ζεκεηψλεηαη πσο ην δηάζηεκα ηεζζάξσλ εηψλ πνπ 



5 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  ΣΚ/ΣΕΕ ΜΑΡΣΙΟ – ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2021 
 

έρεη παξέιζεη απφ ηελ ηζρχ ηνπ λφκνπ, φπνπ κφλν εχινγν δελ είλαη, ιεηηνπξγεί 
απνηξεπηηθά ζηελ ηαθηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ 
θαη ζηελ θηεκαηαγνξά 
 
□ Απνδεκίσζε εθπξνζψπσλ ΣΔΔ ζε επηηξνπέο δηαγσληζκψλ γηα ηε ζχλαςε 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.     
 
Αλαθνξηθά κε ην ζέκα θαη ζε ζπλέρεηα απνθάζεσο ηεο Γ.Δ. ΣΚ/ΣΔΔ ζρεηηθά κε ηελ 
απνδεκίσζε ησλ εθπξνζψπσλ ΣΔΔ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε επηηξνπέο δηαγσληζκψλ ηνπ 
Ν. 4412/2016 γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 
4782/2021, ην ΣΚ/ΣΔΔ απέζηεηιε έγγξαθν πξνο ηηο Τπεξεζίεο – αλαζέηνπζεο αξρέο - 
πξνθεηκέλνπ λα πξνβαίλνπλ έγθαηξα ζηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ 
απνδεκίσζε ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Φνξέα καο.  

 

□ Έγγξαθν ΣΚ/ΣΔΔ: Τπεξεζίεο e- ΔΦΚΑ - επίιπζε αζθαιηζηηθψλ θαη ζπληαμηνδνηηθψλ 
ζεκάησλ Μεραληθψλ 
 
Γηα ην ζέκα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ αξθεηνί ζπλάδειθνη κέιε ηνπ 
Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο, φζνλ αθνξά ζηελ ελεκέξσζή ηνπο ή ηελ δηεθπεξαίσζε 
αζθαιηζηηθψλ ππνζέζεσλ απφ ηηο λέεο Τπεξεζίεο ηνπ ΔΦΚΑ, απεζηάιε έγγξαθν 
πξνο ηνλ δηνηθεηή ηνπ ΔΦΚΑ φπνπ επηζεκαίλνληαη νη αδπλακίεο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο  
δεδνκέλνπ φηη νη παξνρέο αζθάιεηαο θαη πγείαο αθνξνχλ επαίζζεηα θαη ζεκαληηθά 
ζέκαηα γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο, δεηήζακε λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 
ψζηε λα εμαιεηθζνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα. 
 
* Ενημερωθείηε για ηο έγγραθο εδώ. 
 

□ Δπηθαηξνπνίεζε θαηαιφγνπ κειψλ ΣΚ/ΣΔΔ γηα δηθαζηηθέο πξαγκαηνγλσκνζχλεο 
 
Σν Π. Σκήκα απέζηεηιε επηζηνιή πξνο ηα κέιε ηνπ Π. Σκήκαηνο ψζηε φζνη ζπλάδειθνη 
επηζπκνχλ λα αλαιακβάλνπλ δηθαζηηθέο πξαγκαηνγλσκνζχλεο λα εθδειψζνπλ 
ζρεηηθφ ελδηαθέξνλ, ζπγθξφηεζε κε ηελ ππ’ αξ. ΓΔ/14/16/07.09.2021 ηνλ Καηάινγν 
Γηθαζηηθψλ Πξαγκαηνγλσκφλσλ, ψζηε ην Πξσηνδηθείν θαη ε Δηζαγγειία Πξσηνδηθψλ 
λα ζπληάμνπλ ηνλ εηήζην θαηάινγν Πξαγκαηνγλσκφλσλ Γηθαζηεξίσλ έηνπο 2022, 
φπνπ κε δηθαζηηθή απφθαζε νξίδνληαη νη δηθαζηηθνί πξαγκαηνγλψκνλεο.  

 
 
 
 
 
 

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/1509-%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-e-%CE%B5%25
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ΔΝΗΜΔΡΩΗ 
 
□ Δπηζηνιή πξνο Βνπιεπηή Κέξθπξαο θ. Γ. Μπηάγθε 
 
Ο  Βνπιεπηήο Κέξθπξαο θ. Γ. Μπηάγθεο καο απέζηεηιε πξφζθιεζε κε ηελ νπνία 
θάιεζε λα ζπκκεηέρνπκε σο Φνξέαο ζ’ έλα θνηλφ κέησπν γηα ηελ αλαζηνιή ηεο 
αλάξηεζεο θαη ηεο επαλαράξαμεο ησλ Γαζηθψλ ραξηψλ ηεο Π.Δ. Κέξθπξαο πέξα απφ 
«κηθξνθνκκαηηθέο» θηλήζεηο.  
 
Απαληήζακε ζηε ζρεηηθή επηζηνιή αλαθέξνληαο φηη ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην, κε βάζε 
ηνλ ζεζκνζεηεκέλν ξφιν ηνπ σο επηζηεκνληθφο ζχκβνπινο ηεο πνιηηείαο, έρεη 
απνδείμεη κε ηηο ζέζεηο θαη ηηο παξεκβάζεηο ηνπ φηη ζηέθεηαη καθξηά απφ νπνηαδήπνηε 
πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα, ππεξεηψληαο ηνλ ζεζκηθφ ηνπ ξφιν. Δπηπιένλ πξνηείλακε λα 
πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζπλάληεζε φισλ ησλ ζρεηηδφκελσλ κε ην ζέκα Φνξέσλ, 
πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζνχλ φιεο νη παξάκεηξνη ηνπ δεηήκαηνο θαη λα θαζνξηζηνχλ νη 
ζηφρνη ηεο θνηλήο πξνζπάζεηαο θαη νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. 
 
□ Αίηεκα πξνο ηε Γλζε Γαζψλ Κέξθπξαο γηα ηελ απνζηνιή ηνπ αξρείνπ ησλ 
ζπληεηαγκέλσλ ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ Π.Δ. Κέξθπξαο 
 
Σν Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα κε έγγξαθφ ηνπ πξνο ηε Γλζε Γαζψλ Κέξθπξαο ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πει/ζνπ - Γπη. Διιάδαο & Ηνλίνπ, δήηεζε ην αξρείν ησλ 
ζπληεηαγκέλσλ ζε ππφβαζξν ΔΓΑ 1987, ησλ δαζηθψλ ραξηψλ ηεο Π.Δ Κέξθπξαο, 
πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηελ νηθνλνκηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηελ ππνβνήζεζε 
ηνπ έξγνπ ηφζσλ ησλ κειψλ φζν θαη ησλ πνιηηψλ. 

 
Δλ ζπλερεία αλαξηήζεθε ζχλδεζκνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π. Σκήκαηνο κε ηνπο 
αλαξηεκέλνπο Γαζηθνχο Υάξηεο γηα ηελ Π.Δ. Κέξθπξαο, φπσο καο δηαβηβάζηεθαλ απφ 
ηε Γηεχζπλζε Γαζψλ Κέξθπξαο θαζψο θαη ηα φξηα ηνπ Κηεκαηνινγίνπ φπσο καο 
δηαβηβάζηεθαλ απφ ηελ Διιεληθφ Κηεκαηνιφγην Α.Δ. 
 
* Δείηε ηη ζχεηική ανάρηηζη ζηην ιζηοζελίδα μας, εδώ.  
 

□ Δπηθχξσζε απνηειεζκάησλ επεμεξγαζίαο ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Γηαηήξεζεο & 
Αλάδεημεο Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο & Πνιηηηζκνχ ζην πιαίζην εθπφλεζεο 
δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.  
 
Ζ Γ.Δ. κε βάζε ηελ ππ’ αξ. ΓΔ/2021/05/08/23.03.2021 επηθχξσζε ηα απνηειέζκαηα 
επεμεξγαζίαο ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Γηαηήξεζεο & Αλάδεημεο Αξρηηεθηνληθήο 
Κιεξνλνκηάο & Πνιηηηζκνχ νπνία ζπιιέρζεθαλ κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ θαη 
επεμεξγάζηεθαλ απφ ηελ Μ.Δ Γηαηήξεζεο & Αλάδεημεο Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο & 

http://teekerk.gr/index.php/139-news/1482-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80-%CE%B5-%CE%BA%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%82,-%CF%8C%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%B4%25
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Πνιηηηζκνχ ηνπ Π. Σκήκαηνο, ζην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηεο 
Τπνςήθηαο Γηδάθηνξα ηνπ Σκήκαηνο Αξρεηνλνκίαο, Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη 
Μνπζεηνινγίαο ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ θαο νθίαο - Μαξίαο Πνπιεκέλνπ.  
 
Ζ δηαηξηβή ηεο πξναλαθεξφκελεο Τπ. Γηδάθηνξα αθνξά ζηε δηακφξθσζε θαη 
εθαξκνγή κηαο κειέηεο πεξίπησζεο γηα ηελ Παιηά Πφιε ηεο Κέξθπξα, βάζεη 
ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ  γχξσ απφ ηνπο 17 ηφρνπο ηνπ ΟΖΔ γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε 
(ΒΑ) & ηηο Παξαδνρέο - ηφρνη- Γξάζεηο ρεδίνπ Γηαρείξηζεο 2006-2012.  
 

□ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζχζηαζε ησλ ΔΠΔΑ (Δπηηξνπέο 
Δμέηαζεο Αληηξξήζεσλ) Γαζηθψλ Υαξηψλ. 
 
Με ζθνπφ ηε ζχζηαζε ησλ Δπηηξνπψλ Δμέηαζεο Αληηξξήζεσλ (ΔΠΔΑ) Γαζηθψλ 
Υαξηψλ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηξία (3) κέιε, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα κέινο είλαη 
κεραληθφο κέινο ηνπ ΣΔΔ, εμεδψζακε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ζηελ 
νπνία αληαπνθξίζεθαλ νη θάησζη ζπλάδειθνη:  
 

 Γ. Βνχιγαξεο, Π.Μ. 

 Η.- Δ. Βαζηιεηάδεο, Π.Μ. 

 Α. Γθηφθα, Π.Μ. 

 Π. Καηζαξνχ, Π.Μ. 

 Δ. Κνληαμή, Π.Μ. 

 Ν. Κνξαθηαλίηεο, Π.Μ. 

 Α. – π. Λαβξάλνο, Π.Μ. 
 

□ πκκεηνρή απφ ηελ 1ε ζπλεδξίαζε ηεο Αζηηθήο Αξρήο ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο 
Κέξθπξαο & Γηαπνληίσλ Νήζσλ – ελεκέξσζε εθπξνζψπνπ. 
 
ε ζπλεδξίαζε ηεο Γ.Δ. παξέζηε  ν π. Πξφεδξνο ηνπ Π. Σκήκαηνο θ. Ν. Σξίαληνο, 
ηαθηηθφο εθπξφζσπνο ζηελ Αζηηθή Αξρή ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη 
Γηαπνληίσλ Νήζσλ, ν νπνίνο πξνεηνίκαζε θαη παξνπζίαζε κηα εκπεξηζηαησκέλε 
ζχλνςε ησλ φζσλ ζπδεηήζεθαλ ζηελ 1ε ζπλεδξίαζε ηεο Αζηηθήο Αξρήο ζηηο 
24/02/2021 θαη ελεκέξσζε ηε Γ.Δ. δηεμνδηθά γηα ηα φζα ζπδεηήζεθαλ ζρεηηθά.  
 

□ Πξάμε ΛΑΔΡΣΖ (MIS 5010951)- Τπνέξγν (8) Πξάμε ΛΑΔΡΣΖ 
 
Ζ Γ.Δ. ΣΚ/ΣΔΔ πξνέβε ζηελ έγθξηζε ηεο 3εο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Τπνέξγνπ (8) ηεο 
Πξάμεο ΛΑΔΡΣΖ, φπνπ ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή (ΔΤΓ Δ.Π. ΠΗΝ) κε ην ππ’ αξ. 
831/14/05/2021 έγγξαθφ ηεο δηαηχπσζε ζεηηθή γλψκε, θαζψο έπξεπε λα 
επαλαπξνζδηνξηζηνχλ ε εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ Τπνέξγνπ (8) θαζψο θαη νη 
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θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο παξάδνζεο παξαδνηέσλ, φπνπ ε Γ.Δ., ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ 
πνπ δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ παλδεκία ηνπ θνξσλντνχ, έθξηλε απαξαίηεην λα 
ηξνπνπνηεζνχλ.  
 
ηελ 3ε ηξνπνπνίεζε ζπκπεξηιήθζεθε θαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ 
εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο. Δλ ζπλερεία δεκνζηεχζεθε Πξφζθιεζε εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ 
πιεξνθνξηθήο, κε απεπζείαο αλάζεζε. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ νξίζζεθε ε 1ε επηεκβξίνπ 2021. 
 
Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξ. 
ΓΔ/2020/20/0/24.11.2020 απφθαζε ηεο Γ.Δ. ζπλήιζε ζε ηξείο (3) ζπλεδξηάζεηο ηεο γηα 
λα αμηνινγήζεη ηηο θαηαηεζείζεο πξνζθνξέο. 
 
Ζ Γ.Δ. κε ηελ ππ’ αξ. ΓΔ/2021/16/07 απφθαζή ηεο θαηαθχξσζε ηελ πξνκήζεηα ηνπ 
εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο θαη εληφο ησλ πξνζερψλ εκεξψλ ζα αλαηεζεί ε πξνκήζεηα 
ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν.   
 
□ Πξαγκαηνγλσκνζχλεο ΣΚ/ΣΔΔ- Πξνζδηνξηζκφο δηαδηθαζίαο πξαγκαηνγλσκνζπλψλ.  
  
ε ζπλεδξίαζε ηεο Γ.Δ. ΣΚ/ΣΔΔ, ζπδεηήζεθε ην ζέκα ησλ ππνζέζεσλ 
πξαγκαηνγλσκνζπλψλ πνπ δελ νινθιεξψλνληαη κε ππαηηηφηεηα ησλ αηηνχλησλ, 
θαζνξίδνληαο κε ηελ ππ’ αξ. ΓΔ/2021/08/06 απφθαζή ηεο, ηηο νηθνλνκηθέο 
ππνρξεψζεηο ηεο αηηνχλησλ, φηαλ ε πξαγκαηνγλσκνζχλε δελ νινθιεξψλεηαη κε 
ππαηηηφηεηα ηνπο, είηε ιφγσ ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαη 
αλεμάξηεηα απφ ηνλ Φνξέα καο, σο εμήο:  
 
1. Όηαλ ν αηηψλ απνζχξεηαη ηεο αηηήζεσο πξηλ ηελ δηαβίβαζε ηεο αηηήζεσο ζηελ 
Μφληκε Δπηηξνπή Σερληθήο Σεθκεξίσζεο θαη Πξαγκαηνγλσκνζπλψλ. 
 
2. Όηαλ ν πξαγκαηνγλψκνλαο νξίδεηαη απφ ηε Γ.Δ. θαη απνδέρεηαη ηνλ νξηζκφ ηνπ. 
 
3. Όηαλ σο νξηζζέληαο πξαγκαηνγλψκνλαο πξαγκαηνπνηεί επηθνηλσλία κε ηα 
εκπιεθφκελα κέξε θαη ελ ζπλερεία αθπξψλεηαη απφ ηνλ αηηνχληα ε δηαδηθαζία. 
 
4. Όηαλ σο νξηζζέληαο πξαγκαηνγλψκνλαο πξνβαίλεη ζε δηαδηθαζίεο φπσο απηνςίεο, 
θαηαζέζεηο απφςεσλ απφ εκπιεθφκελα κέξε θαη ελ ζπλερεία αθπξψλεηαη απφ ηνλ 
αηηνχληα ε δηαδηθαζία.     
 
ηελ 1ε πεξίπησζε δελ παξαθξαηείηαη πνζφ απφ ην πνζφ πνπ έρεη θαηαηεζεί γηα ηε 
δηελέξγεηα ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο. 
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ηελ 2ε πεξίπησζε παξαθξαηείηαη ην πνζφ ησλ 50,00 επξψ, σο ακνηβή γηα ηνλ 
πξαγκαηνγλψκνλα θαη ην ήκηζπ ησλ δηθαησκάησλ ππέξ ΣΔΔ, ήηνη 96,03 επξψ.      
ηελ 3ε πεξίπησζε παξαθξαηείηαη ην πνζφ ησλ 100,00 επξψ, σο ακνηβή γηα ηνλ 
πξαγκαηνγλψκνλα θαη νιφθιεξν πνζφ ησλ δηθαησκάησλ ππέξ ΣΔΔ, ήηνη 192,06 επξψ.  
ηελ 4ε πεξίπησζε παξαθξαηείηαη πνζφ ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ επηζηνιή ηνπ 
πξαγκαηνγλψκνλα πνπ θαζνξίδεη ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνέβε αλαιπηηθά θαζψο 
θαη ηελ ακνηβή ηνπ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη νιφθιεξν πνζφ ησλ 
δηθαησκάησλ ππέξ ΣΔΔ, ήηνη 192,06 επξψ. 
 

□ Πξαθηηθή άζθεζε θνηηεηή/ηξηαο Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ 
 
Σν Πεξηθεξεηαθφ καο Σκήκα κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο «ΑΣΛΑ», ελεξγνπνίεζε ηε 
δπλαηφηεηα γηα ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, λα 
πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο.   
 

□ Απαζρφιεζε καζεηή/ηξηαο ηεο ρνιήο Μαζεηείαο ΔΠΑ ηνπ ΟΑΔΓ ζην πιαίζην 
πξαθηηθήο άζθεζεο.  
 
Σν ππεξεζία ηνπ Π. Σκήκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ην Κεληξηθφ ΣΔΔ, πξνέβεζαλ ζηηο 
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απαζρφιεζε, ζην πιαίζην πξαθηηθήο άζθεζεο ελφο 
καζεηή/ηξηαο ηεο ρνιήο Μαζεηείαο ΔΠΑ ηνπ ΟΑΔΓ, γηα δηάζηεκα (18) κελψλ, ζηελ 
ππεξεζία ηνπ Π. Σκήκαηνο.  
  
Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε ζα εθδνζεί ην επφκελν δηάζηεκα. 
 

□ Έγθξηζε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ γηα πξνζιήςεηο, κέζσ ΑΔΠ, ζην ΣΔΔ. 
 
Δγθξίζεθαλ απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην πξνζιήςεηο γηα ηελ ζηειέρσζε ηφζν ηεο 
Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΣΔΔ αιιά ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Σκεκάησλ ηνπ. Γηα ην 
Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα έρνπλ εγθξηζεί δχν (2) ζέζεηο κηα ζέζε ΠΔ - Μεραληθνχ θαη κία (1) 
ζέζε ΠΔ-Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ. Ζ Γ.Δ. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία ηνπ Π. 
Σκήκαηνο πξνδηάγξαςαλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ησλ ζέζεσλ.  
 
Σν ΑΔΠ ζχκθσλα κε ηελ Γλζε Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθψλ ηνπ ΣΔΔ ζα επεμεξγαζηεί 
ηηο ζέζεηο απφ ην ΣΔΔ ζην ηέινο ηνπ έηνπο. Καηφπηλ θαη εληφο ηνπ επφκελνπ έηνπο 
αλακέλεηαη ε δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ.  
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□ Γσξεά πξνο ηε βηβιηνζήθε ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ 
 
1. Ο θ. Π. – Μ. Μπνινβίλνο, Π.Μ., δψξηζε ζηελ βηβιηνζήθε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ καο 
Σκήκαηνο, πέληε ηφκνπο κε ηίηιν «ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ 
ΔΓΚΤΚΛΟΠΑΗΓΔΗΑ».  
 
2. Ο θαζεγεηήο ηνπ ΔΠΑΛ θ. Θ. Κππξηψηεο δψξηζε ζην Π. Σκήκα κηα ζεηξά βηβιίσλ  

 «Ζ βηνκεραληθή ηζηνξία ηεο Κέξθπξαο» (Α, Β, Γ, Γ Σφκνο)  

 «Οη ιαηηληθέο εθθιεζίεο ηεο Κέξθπξαο» 
 
Σν παξαπάλσ πιηθφ ζα ηαμηλνκεζεί ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Π. Σκήκαηνο ελψ ζα 
απνζηαινχλ θαη ζρεηηθέο επραξηζηήξηεο επηζηνιέο ηεο Γ.Δ. 
 
ΔΜΙΝΑΡΙΑ - ΔΚΓΗΛΩΔΙ  
 
πλεδξίαζε Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ  
 
ηηο 29 Απξηιίνπ 2021, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζπλεδξίαζε ηεο 
Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ. Ο Πξφεδξνο ΣΚ/ΣΔΔ θαζψο θαη ηα εθιεγκέλα κέιε ηνπ Π. 
Σκήκαηνο ζηελ Κεληξηθή Αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΔΔ θ. Ν. Σξίαληνο, π. Πξφεδξνο 
ΣΚ/ΣΔΔ θαη π. Κνξσλάθεο, ζπκκεηείραλ ζηε ζπλεδξίαζε.    
 
πκκεηνρή κειψλ Π. Σκήκαηνο Κέξθπξαο ηνπ ΣΔΔ ζε δηαδηθηπαθέο δηαιέμεηο ηνπ Ηνλίνπ 
Παλεπηζηεκίνπ, ηα Ionian Dtour Webinars 
 
Ζ Γελ. Γξακκαηέαο ηεο Γ.Δ. ΣΚ/ΣΔΔ, θα Κνξίλα Γνπδέιε, Μ.Μ. θαη ν θ. π. Βεξνλίθε, 
Ζ.Μ., ζπκκεηείραλ ζηηο δηαδηθηπαθέο δηαιέμεηο ηνπ Σκήκαηνο Σνπξηζκνχ ηνπ Ηνλίνπ 
Παλεπηζηεκίνπ, ηα Ionian Dtour Webinars, κε ζέκα νκηιίαο «Δλεξγεηαθή Γηαρείξηζε 
ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ κέζσ "επθπψλ" ζπζηεκάησλ». Ζ δηάιεμε έιαβε ρψξα ηελ 
Παξαζθεπή 23 Απξηιίνπ 2021 θαη ψξα 14.00. 
 
πκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο απφ ην Παγθφζκην πκβνχιην 
Αεηθφξνπ Σνπξηζκνχ (GSTC) 
 
Μεηά ηελ απνζηνιή ελεκεξσηηθήο επηζηνιήο ηνπ ΟΛΚΔ Α.Δ. θαιέζακε ηνλ Φνξέα καο 
λα θαζνξίζεη κέιε ή εθπξνζψπνπο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ δσξεάλ 
δηαδηθηπαθά ζεκηλάξηα πάλσ ζηηο έλλνηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο 
θαη ηνπ Βηψζηκνπ Σνπξηζκνχ, απφ ηνλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν παγθφζκην νξγαληζκφ 
(GSTC). Σα κέιε πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ παξαθνινχζεζαλ ηνλ θχθιν ησλ 
ελεκεξσηηθψλ ζεκηλαξίσλ πνπ έιαβε ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κελψλ Μαξηίνπ θαη 
Απξηιίνπ 2021. 
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Σειεδηάζθεςε κε ζέκα: «Ρχζκηζε νθεηιψλ ζε 240 δφζεηο – 2ε επθαηξία» 
 
Ζ Π.Δ. Κέξθπξαο δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθφ ζεκηλάξην κε ηε κνξθή ηειεδηάζθεςεο κε 
ζέκα «Ρχζκηζε νθεηιψλ ζε 240 δφζεηο – 2ε επθαηξία», ηελ 22α Μαξηίνπ 2021. ηελ 
ηειεδηάζθεςε ζπκκεηείρε ν Πξφεδξνο ηνπ Π. Σκήκαηνο. ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζηα 
κέιε καο ζρεηηθφο ζχλδεζκνο γηα ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ ζεκηλαξίνπ 
αζχγρξνλα.  
 
Σειεδηάζθεςε κε ζέκα: «Τγεία θαη Πξφλνηα ζηελ Π.Η.Ν.» 
 
Ζ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ δηνξγάλσζε ηειεδηάζθεςε κε ζέκα «Τγεία θαη Πξφλνηα 
ζηελ Π.Η.Ν.», ζηηο 2 Απξηιίνπ η.ε., φπνπ δηαηππψζεθαλ πξνηάζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε 
ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη πξφλνηαο. ηελ ηειεδηάζθεςε ζπκκεηείρε ν 
Πξφεδξνο ΣΚ/ΣΔΔ. 
 
Σειεδηάζθεςε κε ζέκα: «Ο Θεζκφο ησλ Δλεξγεηαθψλ Κνηλνηήησλ ζηελ πνξεία γηα ηελ 
Δλεξγεηαθή Μεηάβαζε, ζηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ» 
 
Ο Πξφεδξνο ΣΚ/ΣΔΔ παξαθνινχζεζε ηελ ηειεδηάζθεςε κε ζέκα: «Ο Θεζκφο ησλ 
Δλεξγεηαθψλ Κνηλνηήησλ ζηελ πνξεία γηα ηελ Δλεξγεηαθή Μεηάβαζε, ζηελ Πεξηθέξεηα 
Ηνλίσλ Νήζσλ», ε νπνία δηνξγαλψζεθε απφ ην Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ θαη 
Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ) θαη ηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ ζηηο 7 Απξηιίνπ 
2021. 
 
πκκεηνρή ζε επηζηεκνληθή εκεξίδα γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο IRC – HERMeS 
 
Ο Πξφεδξνο ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ πξνζθιήζεθε απφ ηελ θα Δ. Μαΐζηξνπ φπσο ζπκκεηάζρεη ζε 
επηζηεκνληθή εκεξίδα δηαδηθηπαθά γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο IRC-HERMeS. ην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ δεηήζεθε ε δηεμαγσγή 
κηαο 15ιεπηεο παξνπζίαζεο φπνπ ζα παξνπζηάδνληαη, ηα πξνβιήκαηα ηεο Παιηάο 
Πφιεο, φπσο ηα βηψλνπλ νη κεραληθνί πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηελ Πφιε. Ζ εκεξίδα 
έιαβε ρψξα δηαδηθηπαθά ηε Γεπηέξα 19 Απξηιίνπ 2021. 
  
Δπεηεηαθή Δθδήισζε ζηελ Κέξθπξα κε ζέκα: «40 Υξφληα ηα Ηφληα Νεζηά ζηελ 
Δλσκέλε Δπξψπε. Σν φλεηξν, ε πξαγκαηηθφηεηα, ην αχξην» 
 
Σν άββαην 12 Ηνπλίνπ η.ε., πξαγκαηνπνηήζεθε Δπεηεηαθή Δθδήισζε κε ζέκα: «40 
Υξφληα ηα Ηφληα Νεζηά ζηελ Δλσκέλε Δπξψπε. Σν φλεηξν, ε πξαγκαηηθφηεηα, ην 
αχξην». ηελ εθδήισζε παξεπξέζε σο εθπξφζσπνο ηνπ Φνξέα, ν Πξφεδξνο ΣΚ/ΣΔΔ. 
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ΤΜΜΔΣΟΥΔ – ΤΝΑΝΣΗΔΙ  
 
Γηαδηθηπαθή ζπλάληεζε κε ζέκα ηελ αλάξηεζε Γαζηθψλ Υαξηψλ ζηελ Π.Δ. Κέξθπξαο  
 
Σν Πεξηθεξεηαθφ καο Σκήκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ην ζέκα ηεο αλάξηεζεο ησλ 
Γαζηθψλ Υαξηψλ ζηελ Π.Δ. Κέξθπξαο θαη λα δηακνξθσζεί έλα θνηλφ πιαίζην 
αληηκεηψπηζεο ζηα πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ, πήξε ηελ πξσηνβνπιία λα 
πξνζθαιέζεη ζε δηαδηθηπαθή ζπλάληεζε ηελ Σεηάξηε 17 Μαξηίνπ η.ε., φινπο ηνπο 
εθπξνζψπνπο ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ηφζν ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ φζν θαη ησλ 
επηζηεκφλσλ (κεραληθνχο, δηθεγφξνπο θαη ζπκβνιαηνγξάθνπο).   
 
πλάληεζε Γ.Δ. ΣΚ/ΣΔΔ κε ηνλ Αληηδήκαξρν Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 
Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ. 
 
Μεηά απφ πξφζθιεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Γεπηέξα 9 Απξηιίνπ ζπλάληεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ θαη κειψλ ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Φνξέα κε ηνλ Αληηδήκαξρν Σερληθψλ 
Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ θ. Ν. Καιφγεξν 
φπνπ ζπκκεηείρε θαη ν χκβνπινο ηνπ θαη π. Γελ Γξακκαηέαο ηεο Γ.Δ. ζπλάδειθνο Α. 
Κνπινχξεο. 
 
Γηαβνχιεπζε «ΝΔΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ  ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ 
ΝΖΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2021-2027 (ΔΠΑ)» 
 
Ζ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ κε πξφζθιεζε ηεο πξνο ηνλ Φνξέα καο, καο πξνζθάιεζε 
λα ζπκκεηάζρνπκε ζε δηαδηθηπαθή ζπλάληεζε ζην πιαίζην ηεο δηαβνχιεπζεο «ΝΔΑ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ  ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΠΔΡΗΟΓΟ 2021-2027 (ΔΠΑ)», ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δηάθνξεο θάζεηο απφ 
ηηο 8 Απξηιίνπ έσο 14 Απξηιίνπ απφ 12:30 κ.κ. έσο 14:30 κ.κ. θαη αθνξνχζε ηηο 
παξαθάησ ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 
 
- Βηνπνηθηιφηεηα, θιηκαηηθή αιιαγή/ θπζηθνί θίλδπλνη & Δλέξγεηα 
- Απνξξίκκαηα, Αλαθχθισζε, Kπθιηθή νηθνλνκία 
 
ηηο εθδειψζεηο ζπκκεηείραλ ν Πξφεδξνο ΣΚ/ΣΔΔ θαη ν Αληηπξφεδξνο ηεο 
Αληηπξνζσπείαο ΣΚ/ΣΔΔ θ. Π. Υαικνχθεο. 
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πλεδξίαζε πληνληζηηθνχ Σνπηθνχ Οξγάλνπ (.Σ.Ο.) Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη 
Γηαπνληίσλ Νήζσλ 
 
Σν πληνληζηηθφ Σνπηθφ Όξγαλν ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ 
Νήζσλ, ζπλεδξίαζε δηαδηθηπαθά ηελ Σξίηε 20 Απξηιίνπ 2021 κε ψξα έλαξμεο 10:00 
π.κ. κε ζέκα ζπδήηεζεο «ρεδηαζκφο θαη δξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ». ηελ ζπλεδξίαζε 
ζπκκεηείρε ν Πξφεδξνο ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ. 
 
πκκεηνρή ζηε πλεδξίαζε ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο Κέξθπξαο κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζηηο 
14-04-2021 
 
Ο Πξφεδξνο θαηφπηλ πξνζθιήζεσο απφ ηνλ Γήκαξρν Βφξεηαο Κέξθπξαο, ζπκκεηείρε 
ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 14εο Απξηιίνπ η.ε. κε βαζθφ ζέκα ηνπο Γαζηθνχο Υάξηεο. ηελ ίδηα 
ζπλεδξίαζε ζπκκεηείρε θαη ε Πξντζηακέλε ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Κέξθπξαο θ. Όιγα 
Κξίθε-Γαηζνχιε. Οη πξναλαθεξφκελνη αλέπηπμαλ ην ηζηνξηθφ, ηελ αλαγθαηφηεηα ηα 
πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάξηεζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ ζηελ ΠΔ 
Κέξθπξαο θαη έδσζαλ απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ. 
 
χζθεςε ππφ ηνλ Τθππνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, θ. Γ. Ακπξά 
 
Σελ Σξίηε 27 Απξηιίνπ 2021 θαη ψξα 17:45 ν Πξφεδξνο ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ παξεπξέζε ζηελ 
αίζνπζα ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Ηνλίσλ Νήζσλ φπνπ είρε ζπγθιεζεί ζχζθεςε 
ππφ ηνλ Τθππνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, θ. Γ. Ακπξά, κε ζέκα ηελ 
αλαζεψξεζε ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ. 
 
 
ΔΚΠΡΟΩΠΗΔΙ 
 
Οξηζκφο εθπξνζψπσλ ΣΚ/ΣΔΔ ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 παξ. 8 (β) & (ζη) ηνπ Ν. 
4412/2016 γηα δηαγσληζκνχο αλάζεζεο έξγσλ έηνπο 2021, ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο 
Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ. 
 

 Αξηζηνηέιεο Γνθαλάξεο, Αγξ. & Σ. Μ. 

 Βαζίιεηνο Γξαγαλίγνο, Μερ. Πεξ. 
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Οξηζκφο εθπξνζψπσλ ΣΚ/ΣΔΔ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Πξνζβαζηκφηεηαο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ 
 

 Διεπζεξία Βάικε, Μ. Υσξ. & Πνι. 

 Δπδνθία Μεηζηάιε, Α.Μ. 
 
Αληηθαηάζηαζε Δθπξνζψπνπ Αλαπιεξσηή ΣΚ/ΣΔΔ ζην ΤΠΟΘΑ Β΄, κεηά απφ 
παξαίηεζε αλαπιεξσηή εθπξνζψπνπ καο 
 
Ζ Γ.Δ. ΣΚ/ΣΔΔ, χζηεξα απφ ηελ παξαίηεζε ηνπ θ. Γ. Απέξγε, Π.Μ., αλαπιεξσκαηηθνχ 
κέινπο ζην ΤΠΟΘΑ Β’, κε απφθαζή ηεο φξηζε λέν εθπξφζσπν ηνλ θ. Γξ. Εσρηφ, 
Π.Μ., ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο.  
 
Οξηζκφο ηαθηηθνχ κέινπο ΣΚ/ΣΔΔ, ζηελ Δπηηξνπή Δμέηαζεο Αληηξξήζεσλ Γαζηθψλ 
Υαξηψλ ηνπ θαη θαηαιφγνπ αλαπιεξσηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 
Ν. 3899/2010 (ΦΔΚ 92/Α΄) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 49 ηνπ Ν. 
4685/07-05-2020(ΦΔΚ 92/Α΄) 
 
 

 Γ. Βνχιγαξεο, ηαθηηθφ κέινο 

 Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα 
 

A/A Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα

1 Βαζιλειάδηρ Ιωάννηρ - Εςάγγελορ Π.Μ.

2 Γκιόκα Άννα Π.Μ.

3 Καηζαπού Παναγιώηα Π.Μ.

4 Κονηαξή Εςαγγελία Π.Μ.

5 Κοπακιανίηηρ Νικόλαορ Π.Μ.

6 Λαβπάνορ Ανδπέαρ - Σπςπίδων Π.Μ.  
 

πδήηεζε ζηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη 
Γηαπνληίσλ Νήζσλ ηνπ Καλνληζκνχ Αζηηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο παιηάο πφιεο ηεο 
Κέξθπξαο. 
 
Ζ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ 
κεηά απφ αλαβνιή ηεο 1εο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο πνπ είρε νξηζζεί πεξί ηα ηέιε 
Απγνχζηνπ, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ηελ Σεηάξηε 20 Οθησβξίνπ κε ζέκα ζπδήηεζεο 
ηνλ Καλνληζκφ Αζηηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Παιηάο Πφιεο ηεο Κέξθπξαο.  Δθπξφζσπνη 
ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ είλαη νη ζπλάδειθνη Γ. Μνπξκνχξεο, Π.Μ. ηαθηηθφ κέινο θαη Μ. 
Κνπινχξεο, Α.Μ., αλαπιεξσηήο.  
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ΜΟΝΙΜΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΣΚ/ΣΔΔ 
 
Σν δηάζηεκα απηφ, εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ πξέπεη λα ηεξνχκε φζνλ αθνξά ηηο 
θπζηθέο ζπλαληήζεηο, γηα ηελ απνθπγή εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID – 19, νη 
Μφληκεο Δπηηξνπέο ΣΚ/ΣΔΔ δελ ζπλεδξίαζαλ. 
 
Χζηφζν νξηζκέλεο επηηξνπέο αζρνιήζεθαλ απνκαθξπζκέλα κε ηα παξαθάησ ζέκαηα: 
 

 Μ.Δ. Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Αλάπηπμεο: ηελ 
επηηξνπή απαζρφιεζε ην λέν λνκνζρέδην «Δθζπγρξνληζκφο ηεο Υσξνηαμηθήο θαη 
Πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο» θαη ην λέν πξφγξακκα «Δμνηθνλνκψ – Απηνλνκψ». 

 

 M.E. Καηλνηνκίαο & Νέσλ Σερλνινγηψλ: Ζ επηηξνπή αζρνιήζεθε κε ην έξγν  
«Intelligent Cities Challenge (ICC)» θαζψο θαη κε ηελ εμεχξεζε εθπξνζψπνπ 
ΣΚ/ΣΔΔ γηα ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο γηα ηε δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο γηα 
ηελ πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Τπνέξγνπ (8) ηεο πξάμεο ΛΑΔΡΣΖ. 

 

 Μ.Δ. Σερληθήο Σεθκεξίσζεο & Πξαγκαηνγλσκνζπλψλ: Ζ Δπηηξνπή, κεηά απφ 
δηαβίβαζε ησλ αηηήζεσλ γηα πξαγκαηνγλσκνζχλε απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Π. 
Σκήκαηνο, κειεηά ηηο αηηήζεηο θαη πξνηείλεη αλάινγα κε ηελ απαηηνχκελε 
εηδηθφηεηα ζπλαδέιθνπο κε ηελ αληίζηνηρε εηδηθφηεηα. Οη πξαγκαηνγλψκνλεο 
νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Γ.Δ. Δλ ζπλερεία φηαλ θαηαηίζεηαη ην πφξηζκα ε Μ.Δ. 
δηελεξγεί έιεγρν σο ηελ πιεξφηεηά ηνπ.  
 

 Μ.Δ. Γηαηήξεζεο & Αλάδεημεο Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο & Πνιηηηζκνχ: Ζ 
επηηξνπή επεμεξγάζηεθε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ 
εξσηεκαηνινγίνπ ζην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο πνπ αθνξά 
ζηε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή κηαο κειέηεο πεξίπησζεο γηα ηελ Παιηά Πφιε ηεο 
Κέξθπξα, βάζεη ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ  γχξσ απφ ηνπο 17 ηφρνπο ηνπ ΟΖΔ γηα 
ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε (ΒΑ) & ηηο Παξαδνρέο - ηφρνη- Γξάζεηο ρεδίνπ 
Γηαρείξηζεο 2006-2012, ηεο Τπνςήθηαο Γηδάθηνξα ηνπ Σκήκαηνο Αξρεηνλνκίαο, 
Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη Μνπζεηνινγίαο ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ θαο νθίαο - 
Μαξίαο Πνπιεκέλνπ. 

 
 εκηλάρηα 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. 
 
Τπελζσκίδοσκε όηη ο τώρος ηες βηβιηοζήθες ηοσ Π. Σκήκαηος είλαη δηαζέζηκος 
ζηοσς ζσλαδέιθοσς προθεηκέλοσ λα ηολ τρεζηκοποηούλ γηα εργαζία θαη 
επαγγεικαηηθές ζσλαληήζεης. Η αίζοσζα ζα δηαηίζεηαη θαηά ηης πρωηλές ώρες. 
Γηαζέηεη δίθησο wi-fi ελώ ηο «θιείζηκο» ηες αίζοσζας γίλεηαη ειεθηροληθά. 
 
 
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 αλαξηεκέλα νη Δθδφζεηο ηνπ Π. 
Σκήκαηνο θαη νη Πίλαθεο Θεζκνζεηεκέλσλ Οηθηζκψλ Π.Δ. Κέξθπξαο. 
 

Με ζπλαδειθηθνχο ραηξεηηζκνχο 
Γηάλλεο Μεηαιιελφο 

 
 

 

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