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Αγαπητέ/ή Συνάδελφε, 
 
Το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2021, η Διοικούσα Επιτροπή του Π. Τμήματος 
συνήλθε σε οκτώ (8) τακτικές συνεδριάσεις και το διάστημα Ιανουαρίου 2022 – 
Φεβρουαρίου 2022, σε τέσσερις (4) τακτικές συνεδριάσεις, οι οποίες βάσει της υπ’ αρ. 
πρωτ.: ΔΙΣΑΔ/Φ.69/179/οικ.16812/30.08.2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
πραγματοποιήθηκαν με φυσική παρουσία αλλά και μέσω τηλεδιάσκεψης (υβριδικές 
συνεδριάσεις).    
 
Οι ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων που συμπεριλαμβάνουν τα θέματα των 
συνεδριάσεων της  Διοικούσας Επιτροπής και Αντιπροσωπείας του Π. Τμήματος 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π. Τμήματος, ώστε να υπάρχει άμεση πληροφόρηση 
για όλα τα θέματα που απασχολούν τον Φορέα μας.  
 
Στο διάστημα αυτό είχαμε την παραίτηση του Αντιπροέδρου της Δ.Ε κ. Ι. Ραψομανίκη, 
Α.Μ. από τη θέση του Αντιπροέδρου και μέλους της Δ.Ε. καθώς και του Α. Κοσκινά, 
Α.Μ.  
Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας με Πράξεις του αντικατέστησε τα παραιτηθέντα 
μέλη της Δ.Ε με τους κ. Ε. Τσολάκου, Α.Μ. και Μ. Κουλούρη, Α.Μ.  
 
Για την εκλογή του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. σύμφωνα με τη νομοθεσία, θα συνέλθει η 
Αντιπροσωπεία του Π. Τμήματος σε Ειδική Συνεδρίαση στις 10/03/2022.  
  
Υπηρεσία του Π. Τμήματος 
 
Η Υπηρεσία του Π. Τμήματος έχει εναρμονίσει  τη λειτουργία της βάσει των 
πρόσφατων εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών που ισχύουν για τη μετάδοση και 
διασπορά του κορωνοϊου στις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και βάσει του «Σχεδίου 

Δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού στους χώρους λειτουργίας 
του ΤΕΕ», όπως καταρτίστηκε από το ΤΕΕ, ως εξής:   
 
- Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας προσέρχονται κανονικά και εργάζονται με φυσική 
παρουσία στους χώρους εργασίας του Π. Τμήματος.  
- Εξυπηρέτηση κοινού κατά προτίμηση, αλλά όχι κατ’ αποκλειστικότητα, κατόπιν 
ραντεβού.  
- Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου. 
- Διενέργεια συναντήσεων εργασίας υπό τις προϋποθέσεις των συναθροίσεων / 
εκδηλώσεων. 
- Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας βάσει του άρθρου 2 της αποφάσεως 
Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/2.11.2020. 
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Με απόφαση του Κεντρικού ΤΕΕ ορίσθηκε ως συντονίστρια διαχείρισης COVID – 19 
για το ΤΚ/ΤΕΕ, η Προϊσταμένη κα Αγγελική Στραβοράβδη. 
Επίσης από 06/11/2021 και σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136 (ΦΕΚ 
5138 Β’ / 05-11-2021), η προσέλευση στην υπηρεσία θα πραγματοποιείται κατόπιν 
υποχρεωτικής επίδειξης στην είσοδο: 
 
- πιστοποιητικό εμβολιασμού 
- πιστοποιητικό νόσησης 
- βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορονοϊό COVID – 19 (PCR- εντός 72 
ωρών ή rapid test-εντός 48 ωρών) 

 

□ Στελέχωση υπηρεσίας Π. Τμήματος 
 
Η Διοικούσα Επιτροπή του Π. Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ με την υπ’ αρ. 
ΔΕ/2021/Σ22/07/14.12.2021 απόφασής της (ΑΔΑ: 6ΩΝΧ46Ψ842-3ΞΓ), έκανε δεκτό το 
αίτημα μετάθεσης της υπαλλήλου του Κεντρικού ΤΕΕ κας Αικατερίνης Πόθου του 
Παναγιώτη, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ειδικότητας ΔΕ 
Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α΄, στην Υπηρεσία του Π. Τμήματος Κέρκυρας του 
ΤΕΕ. 
Η υπάλληλος κα Ποθού προσήλθε στην Υπηρεσία του Π. Τμήματος στις 17/01/2022 και 
έχει προσαρμοστεί πλήρως στα θέματα και τα καθήκοντα της Υπηρεσίας.  

 
ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 

□ Επιστολή στον Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδας και έκδοση δελτίου τύπου σχετικά με 
το οριστικό κλείσιμο της Τράπεζας της Ελλάδος, στην Κέρκυρα. 
 
Η Δ.Ε. του ΤΚ/ΤΕΕ, μετά από ενημέρωση για το οριστικό κλείσιμο της Τράπεζας της 
Ελλάδος στην Κέρκυρα στις 31-12-2022, απέστειλε έγγραφο προς τον Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδας κ. Γιάννη Στουρνάρα, γνωστοποιώντας το περιεχόμενο της στο 
Υπουργό Οικονομικών, στους Βουλευτές του νησιού, στην Πρόεδρο του ΕΟΤ αλλά και 
στους τοπικούς φορείς της Κέρκυρας για ανάλογη δράση  
 
Στο έγγραφο τονίσαμε το γεγονός ότι το κλείσιμο της θυρίδας της Τράπεζας της 
Ελλάδας στην Κέρκυρα εκλαμβάνεται ως ένα ακόμα βήμα υποβάθμισης του νησιού, σε 
συνέχεια άλλων ανάλογων ενεργειών που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια στο 
πλαίσιο αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών λόγω εξοικονόμησης πόρων, τη στέρηση της 
από υπηρεσίες ζωτικής σημασίας με τελικό στόχο την αποψίλωση της έδρας της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
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Η Διεύθυνση της Τράπεζας της Ελλάδος, σε απάντηση του εγγράφου μας ανέφερε 
τους λόγους που οδήγησαν στο επικείμενο κλείσιμο της θυρίδας στην Κέρκυρα όπου 
αφενός εφαρμόζονται αποφάσεις προηγούμενων συμφωνιών επιχειρησιακής 
συλλογικής σύμβασης όπου από το έτος 2012 έχουν διακοπεί οι εργασίες 
επεξεργασίας και διακίνησης χρηματικού και αφετέρου ο όγκος εργασιών στη 
συγκεκριμένη θυρίδα έχει μειωθεί σημαντικά.  
Στην επιστολή αναφέρεται ότι ότι η Τράπεζα της Ελλάδος θα διασφαλίσει την 
απρόσκοπτη εκτέλεση των συναλλαγών για τις ανάγκες της Κέρκυρας και της 
Περιφέρειας και θα συνεχίσει την συνεργασία της με το ΤΚ/ΤΕΕ, ενώ θα υπάρξει ειδική 
μέριμνα για τους υπαλλήλους της θυρίδας της Κέρκυρας.  
 
Για το ίδιο θέμα εξεδώσαμε και σχετικό Δελτίο Τύπου.  
 
* Δείτε το δελτίο τύπου εδώ. 
 

ΕΓΓΡΑΦΑ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Π. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
□ Χορήγηση επικαιροποιημένων χαρτών του Ν. Κέρκυρας με τις νέες αντικειμενικές 
αξίες 
 
Με έγγραφο μας προς την Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας ζητήσαμε αντίγραφο των 
επικαιροποιημένων χαρτών του Ν. Κέρκυρας με τις νέες αντικειμενικές αξίες που θα 
ισχύσουν από 01/01/2022. Από την Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας μας απεστάλει ηλεκτρονική 
διεύθυνση όπου ανά περιοχή και επιλέγοντας ως επίπεδο να εμφανίζονται τα στοιχεία 
για το έτος 2022, ενημερωνόμαστε για την αντικειμενική αξία της περιοχής. 
 
Η διεύθυνση είναι:  https://maps.gsis.gr/valuemaps/  

 

□ Στελέχωση υπηρεσιών του Δημοσίου με μόνιμους υπαλλήλους Διπλωματούχους 
Μηχανικούς 
 
Η Δ.Ε. του ΤΚ/ΤΕΕ, στη 16η τακτική συνεδρίαση στις 04-10-2021, συζήτησε εκτενώς το 
ζήτημα της υποστελέχωσης των Δημόσιων Υπηρεσιών ειδικά για τον Νομό της 
Κέρκυρας και την ανάγκη άμεσων προσλήψεων σε καίριες θέσεις με μόνιμους 
υπαλλήλους Διπλ. Μηχανικούς. Απεστάλη έγγραφο στα αρμόδια Υπουργεία Δημόσιας 
Διοίκησης, καθώς και στις Περιφερειακές και Δημοτικές Δημόσιες Υπηρεσίες του 
Νομού, ώστε καταρχάς να επισημανθούν οι ελλείψεις σε υπαλληλικό προσωπικό με 
τεχνικές γνώσεις και την επιτακτική ανάγκη για άμεση κάλυψη μέσω μόνιμων 
προσλήψεων που έχουν να πραγματοποιηθούν από το 2008 για τον Νομό της 
Κέρκυρας. 
 
* Δείτε το έγγραφο εδώ. 

http://teekerk.gr/index.php/38-news/pressreleases/1548-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%83-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1.html
https://maps.gsis.gr/valuemaps/
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/1535-%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%83%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%87%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CF%80%CE%BB-%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82.html
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□ Αποκατάσταση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου.     
 
Απεστάλη έγγραφο προς την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κα Ρ. Κράτσα – 
Τσαγκαροπούλου ως Πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ, καθώς και προς τον Θεματικό 
Αντιπεριφερειάρχη της ΠΙΝ του Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Χωροταξίας κ. 
Σπ. Ιωάννου, προκειμένου να μεριμνήσουν άμεσα για τις ζημιές που επέφεραν οι 
έντονες βροχοπτώσεις της περιόδου του Οκτωβρίου στο περιμετρικό τοιχίο του 
Κυττάρου Α’ στον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διαρροή 
στραγγιδίων μέσω του καταρρεύσαντος τοιχίου στο περιβάλλον και στον υδροφόρο 
ορίζοντα και την συνεχή ρύπανσή τους, γι’ αυτό και χρήζει άμεσης αποκατάστασης. 
 
* Δείτε το έγγραφο εδώ. 

 

□ Σχεδιασμός έργων για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στο Νησί της 
Κέρκυρας. 
 
Για τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία «Μπαλλός» και τα πλημμυρρικά 
φαινόμενα που έλαβαν χώρα στην Κεντρική και Νότια Κέρκυρα προκαλώντας μεγάλες 
καταστροφές τόσο σε δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές υποδομές το Π. Τμήμα απέστειλε 
έγγραφο προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, ώστε να επισημανθεί πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη ανάληψης 
πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των παραπάνω φαινομένων, καθώς οι 
επιπτώσεις τέτοιων φαινομένων είναι καταστροφικές τόσο για τους πολίτες όσο και για 
την οικονομία του τόπου.  
 
* Ενημερωθείτε για το έγγραφο εδώ. 

 

□ Παρατάσεις προθεσμιών τακτοποίησης αυθαιρέτων κτισμάτων. 
Το Π. Τμήμα, κατόπιν πολλών ηλεκτρονικών αιτημάτων συναδέλφων μηχανικών να 
ζητηθεί παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
την τακτοποίηση αυθαιρέτων στον Ν. 4178/2013, όπου η ημερομηνία λήξης ήταν η 
08η/02/2022 απέστειλε έγγραφο προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΕ, με 
κοινοποίηση προς το αρμόδιο Υπουργείο, στο οποίο τονίζει και αναγνωρίζει τη 
σπουδαιότητα της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου (ΗΤΚ), μιας πλήρους, αξιόπιστης 
και ενιαίας βάσης δεδομένων που θα αφορά στα ακίνητα, ιδιωτικά και δημόσια και θα 
περιλαμβάνει τα στοιχεία των κτιρίων/ ακινήτων καθώς και την ανάγκη συνδεσής της 
με τα στοιχεία των αυθαιρέτων κτισμάτων και θεωρεί πως πρέπει: 
 
1. Η ολοκλήρωση των δηλώσεων αυθαιρέτων των Ν.4014/2011, Ν.4178/2013 & 
Ν.4495/2017 και η ανάρτηση  των αρχείων που τις συνοδεύουν να συνδεθεί με την 
ταυτότητα του κτιρίου και αυτή να γίνει στην πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας 

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/1540-%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%85%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85.html
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/1541-%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%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%8E%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%82.html
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Ακινήτου, με την ταυτόχρονη έναρξη της καταργηθείσας κατηγορίας 5 των αυθαιρέτων, 
που η κατάργησή της μόνο προβλήματα δημιούργησε στην κτηματαγορά. 
 
2. Να αρχίσει άμεσα η υποχρεωτικότητα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου για 
τις δικαιοπραξίες.  
 
3. Να προχωρήσει άμεσα η ψηφιοποίηση των αρχείων που τηρούνται στα κατά 
τόπους Πολεοδομικά Γραφεία και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε αυτά, στους 
μηχανικούς, μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων του ΤΕΕ. Μέχρι να υλοποιηθεί η 
ψηφιοποίηση, να φροντίσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες που λειτουργούν τα Πολεοδομικά 
Γραφεία να διαθέσουν ικανό αριθμό υπαλλήλων για την εξυπηρέτηση των μηχανικών. 
 
* Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.  

 

□ Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (Η.Λ.Κ.) για τα κτίρια της Κέρκυρας. 
Εν όψει της υποχρεωτικότητας σύνταξης και συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής 
Ταυτότητας του Κτιρίου από 01/04/2022, όπου με τον Ν. 4495/2017 έχει θεσμοθετηθεί, 
απεστάλη σχετικό έγγραφο προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ και τον Προϊστάμενο της Γεν. 
Δνσης του ΤΕΕ, προκειμένου να τους παραθέσουμε, κάνοντας μια σύντομη ιστορική 
αναδρομή, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συναντιόνται στο νησί μας στην Κέρκυρα 
και να ζητήσουμε τη συνδρομή σας στον τρόπο που τα εν λόγω ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των κτιρίων μας θα  αποτυπώνονται στην πλατφόρμα της 
Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (Η.Λ.Κ.). 
 
Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.  
 

□ Συνεδριάσεις Δ.Σ. της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμων 
Κέρκυρας 
 
Κατόπιν ενημέρωσης του Προέδρου ΤΚ/ΤΕΕ από τους ορισθέντες εκπροσώπους μας 
στο Δ.Σ. της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας, 
ότι οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται δια «περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου», αποστείλαμε σχετικό έγγραφο. Στο έγγραφο μας επισημάνθηκε ότι  
κρίνουμε απαραίτητο, ειδικότερα για θέματα που αφορούν στον σχεδιασμό, στον 
προγραμματισμό και την εκτέλεση τεχνικών έργων και εργολαβιών, για τα οποία η 
συμμετοχή των εκπροσώπων μας είναι ουσιαστική και εφόσον υπάρχει πλέον η 
δυνατότητα πραγματοποίησης των συνεδριάσεων είτε δια ζώσης είτε μέσω 
τηλεδιάσκεψης, οι συνεδριάσεις να γίνονται κατά αυτόν τον τρόπο, τηρώντας όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για τη διάδοση της πανδημίας. 
 
 

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/1569-%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%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF
http://teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/statements/1580-%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%25
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

□ Έγκριση οικονομικών στοιχείων ΤΚ/ΤΕΕ 
Η Διοικούσα Επιτροπή στη συνεδρίασή της στις ενέκρινε τον Προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2022 και τον Απολογισμό και Ισολογισμό οικονομικής χρήσης 2021.  
Η Αντιπροσωπεία του ΤΚ/ΤΕΕ θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση της στις 10/03/2022 
για την έγκριση των προαναφερθείσων οικονομικών στοιχείων.  
 

□ Πράξη ΛΑΕΡΤΗΣ (MIS 5010951) - Υποέργο (8) Πράξη ΛΑΕΡΤΗΣ 

Το Δεκέμβριο του 2021 μετά την έγκριση της 3ης τροποποίησης της  ΑΥΙΜ του 
Υποέργου (8) της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με κωδικό ονομασία ΛΑΕΡΤΗΣ 
(MIS 5010951) από την ΕΥΔ ΠΙΝ προβήκαμε, μέσω της διαδικασίας απευθείας 
ανάθεσης, στην προμήθεια του εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών του υποέργου. H ορισθείσα Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης και 
Παραλαβής αποφάσισε και εισηγήθηκε προς τη Δ.Ε την ανάθεση της σύμβασης 
προμήθειας στον προσφέροντα οικονομικό φορέα με τίτλο INFOWARE A.E. 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και δ.τ. «INFOWARE A.E.», του οποίου η προσφορά κάλυπτε 
τους οικονομικούς όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές  της πρόσκλησης.  

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός έχει ήδη παραληφθεί και εγκατασταθεί στο Π. Τμήμα. 

 

Πρόσθετα έχει παραδοθεί από την Ομάδα Έργου του πακέτου Π.8.3. το πρώτο 
παραδοτέο, έχει εγκριθεί και παραληφθεί  από την Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων 
ενώ η Δ.Ε. με βάση την εισήγηση της Επιτροπής ενέκρινε την καταβολή του ποσού 
που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο Παραδοτέο και έχει καταβληθεί και η αμοιβή στα 
μέλη της Ο.Ε.  
 
Από τη συγκεκριμένη Ο.Ε. έχει κατατεθεί και το δεύτερο παραδοτέο του Πακέτου 
Εργασίας.    
 
Οι υπόλοιπες Ομάδες Έργων έχουν σημειώσει πρόοδο στην υλοποίηση του έργου 
που τους έχει ανατεθεί και σύντομα θα καταθέσουν το 1ο παραδοτέο τους. Σύμφωνα με 
την 3η τροποποίηση της ΑΥΙΜ του Υποέργου, το Υποέργο θα ολοκληρωθεί στις 
31.12.2022.  
 
Στοιχεία για το Υποέργο (8) βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Π. Τμήματος.  
Συνάντηση Εργασίας  
 
Στις  05/11/2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση Εργασίας με τον υπεύθυνο του 
Υποέργου και π. Πρόεδρο κ. Νίκο Τρίαντο, με θέμα την πορεία των Ο. Ε σε σχέση με 
το έργο που τους έχει ανατεθεί καθώς και την υπογραφή της τροποποίησης των 
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Συμβάσεων Έργων ως προς τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης όπως προσδιορίζεται 
και έχει εγκριθεί από την 3η τροποποίηση του Υποέργου.  
 
□ Ενσωμάτωση νέων Δήμων στο σύστημα αυθαιρέτων 
 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με ανακοίνωσή του ενημέρωση τα μέλη του ότι την 
Τρίτη 2/11/2021 ενημερώθηκε το σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων με τους δήμους, οι 
οποίοι καθορίστηκαν με το ΦΕΚ Α’ 43/09.03.2019, άρθρο 152, και αφορά τις Π.Ε. 
Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Κοζάνης, Λέσβου και Σάμου. Στο μενού επιλογής του 
γεωχωρικού εντοπισμού, τροποποιήθηκαν υφιστάμενοι δήμοι και προστέθηκαν νέοι. 
 
Οι δηλώσεις, ανεξαρτήτως κατάστασης στην οποία βρίσκονται, ενημερώθηκαν με τη 
νέα διοικητική διαίρεση, με αποτέλεσμα, αυτές που αντιστοιχίστηκαν στους νέους 
δήμους, να παρουσιάζουν αυτόματα ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης 2/11/2021. 
 
□ Συμπεράσματα μηχανικών συναδέλφων που ορίστηκαν από το ΤΚ/ΤΕΕ να 
συνδράμουν στην καταγραφή ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία «Μπαλλός» στην 
Κέρκυρα. 
 
Οι ορισθέντες από το ΤΚ/ΤΕΕ συνάδελφοι μηχανικοί, που συμμετέχουν και στο 
μητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, συμμετείχαν στην 
καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία «Μπαλλός» στο νησί μας 
αποτελούμενο από:  
 
1. Γεώργιος Βούλγαρης, Π.Μ. 
2. Χρήστος Κεφαλλωνίτης, Π.Μ. 
3. Ερρίκος Κρεμόνας, Π.Μ. 
4. Γεράσιμος Σκλαβούνος, Π.Μ.  
 
και το κλιμάκιο πρότεινε στον Δήμο, σειρά άμεσων παρεμβάσεων με την εκτέλεση 
κυρίως χωματουργικών εργασιών για τον καθαρισμό των οδοστρωμάτων, την 
προσωρινή αντιστήριξη τους, και μικρά τεχνικά έργα για τη διευθέτηση των ομβρίων 
υδάτων, όπου απαιτούνται  προκειμένου να αποκατασταθεί με άμεσο τρόπο η 
κυκλοφορία και η ασφάλεια διέλευσης στις διάφορες περιοχές.  
Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η μακροχρόνια και οριστική λύση - αποκατάστασης των 
προβλημάτων, θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί μόνο ως αποτέλεσμα κατάλληλης 
γεωτεχνικής έρευνας – μελέτης που θα προσδιορίσει με επιστημονικό τρόπο  τις αιτίες 
των φαινομένων και των μηχανισμών αστοχίας  του εδάφους και ως αποτέλεσμα θα 
έχει τη διαστασιολόγηση και κατασκευή των κατάλληλων έργων για την αποφυγή των 
μηχανισμών αυτών.  
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Ταυτόχρονα για το μακροχρόνιο σχεδιασμό αναφορικά με την πρόληψη πλημμυρικών 
φαινόμενων στο μέλλον κρίνεται επιτακτική η σύνταξη κατάλληλης μελέτης 
καταγραφής, χαρτογράφησης, κατάταξης και οριοθέτησης των υδατορρεμάτων της 
Κέρκυρας, προκειμένου να είναι δυνατή η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων ως 
αποτέλεσμα μιας ολιστικής αντιμετώπισης του προβλήματος για το σύνολο των 
λεκανών απορροής τους. 
 
□ Ορισμός Επιτροπής από πραγματογνώμονες του ΤΚ/ΤΕΕ με διαταγή του 
Εισαγγελέα Κέρκυρας.  
 
Μετά από Εισαγγελική Παραγγελία και από τον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του 
ΤΚ/ΤΕΕ που τηρείται στα δικαστήρια, ορίσθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Κέρκυρας μέλη του Π. Τμήματος, προκειμένου να διερευνηθούν θέματα που ζήτησε ο 
Εισαγγελέας να δοθούν απαντήσεις,  για την κακοκαιρία «Μπαλλός» και τα σοβαρά 
προβλήματα που δημιούργησε στο νησί.  
 
Η Επιτροπή αποτελείται από τους συναδέλφους 
 

1. Δημήτρης Απέργης, Π.Μ.   
2. Ελευθερία Βάλμη, Μ. Χ. & Α.  
3. Βασίλειος Βλάσσης, Π.Μ.   
4. Δημήτριος Καββαδίας, Αγρ. & Τ.Μ. 
5. Πέτρος Χαλμούκης, Μ. Περιβ.  

 

□ Έργο Ο.Ε. «Ψηφιοποίηση των πινακίδων σχεδίου Πόλεως και των τροποποιήσεων 
αυτών καθώς και των νέων επεκτάσεων Π.Ε., με έγχρωμο προσδιορισμό των 
οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών και αντιστοίχιση των όρων δόμησης που 
ισχύουν ανά Ο.Τ.» 
 
Η Ο.Ε. που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. ΔΕ με θέμα  «Ψηφιοποίηση των πινακίδων 
σχεδίου Πόλεως και των τροποποιήσεων αυτών καθώς και των νέων επεκτάσεων 
Π.Ε., με έγχρωμο προσδιορισμό των οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών και 
αντιστοίχιση των όρων δόμησης που ισχύουν ανά Ο.Τ.» συνεχίζει το έργο της ενώ μετά 
από συζήτηση με το συνάδελφο Γ. Αρμένη, Π.Μ. έγινε συζήτηση με την Εταιρεία που 
είχε αναλάβει την δημιουργία του cd EUGIS CORFU, προκειμένου να γίνει 
επικαιροποίηση και εμπλουτισμός των στοιχείων του CD και δημιουργία μιας 
δυναμικής διαδικτυακής βάσης με όλο το περιεχόμενο.     
 
□ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΣΥ.Π.Α.Π. για υπηρεσίες Τεχνικού 
Ασφαλείας. 
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Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού – Αθλητισμού – Περιβάλλοντος (ΣΥ.Π.Α.Π.) του Δήμου 
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, ώστε να υποβάλουν συμμετοχή όσοι ενδιαφέρονται για την παροχή 
υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού και Τεχνικού Ασφαλείας για ένα έτος. Προκειμένου να 
ενημερωθούν τα μέλη μας για την προσφορά εργασίας, αναρτήσαμε την εν λόγω 
πρόσκληση στην ιστοσελίδα του Π. Τμήματος.   
 
* Δείτε την ανακοίνωση εδώ. 

 

□ Ανακοίνωση EURES - Θέσεις Εργασίας Πολιτικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
στη Γερμανία (Engineers (F/M/D) With Focus In Electrical Or Civil Engineering).  
 
Η Υπεύθυνη Εθνικού Γραφείου Συντονισμού EURES στην Ελλάδα, κα Ελένη Φουλιρά, 
μας ενημέρωσε για την ύπαρξη θέσεων εργασίας Πολιτικών και Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών στη Γερμανία. 
 
Για την ενημέρωση των μελών μας που τυχόν ενδιαφέρονται αναρτήσαμε σχετική 
ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση εδώ. 
 

□ Ο επίσημος οδηγός του επερχόμενου προγράμματος «Νέο Εξοικονομώ» 2021 και 
Help Desk «Εξοικονομώ 2021» για μηχανικούς. 
 
Σε αναμονή της έναρξης του νέου προγράμματος «Νέο Εξοικονομώ 2021» και 
δεδομένης της δημοφιλίας του αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα του Π. Τμήματος τον 
επίσημο οδηγό, ώστε τα μέλη μας να ενημερωθούν άμεσα και να προετοιμαστούν 
καταλλήλως για τις υποθέσεις που πρόκειται να αναλάβουν.  
 
Επίσης, ενόψει της έναρξης του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ 2021» από τη 
Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021, το ΤΕΕ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε μια νέα υπηρεσία 
υποστήριξης για μηχανικούς, ειδικά για την περίοδο υποβολής προτάσεων του 
προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες. 
 
Την ανακοίνωση του ΤΕΕ με αναλυτικές οδηγίες για τις υπηρεσίες της συγκεκριμένης 
υπηρεσίας υποστήριξης μπορείτε να την βρείτε εδώ. 

 

 

□ Έκδοση εγκρίσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μέσω συστήματος «Άδειες». 
 
Από τη Δευτέρα 20/12/2021, η διαδικασία έκδοσης εγκρίσεων και πιστοποιητικών της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας θα διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του 

http://teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%89%CE%BD/1547-%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%B1%CF%80%CF%8C-%CF%83%CF%85-%CF%80-%CE%B1-%CF%80-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82.html
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%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%89%CE%BD/1553-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-eures-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1-engineers-f-m-d-with-focus-in-electrical-or-civil-engineering.html
http://teekerk.gr/index.php/139-news/1559-help-desk-%C2%AB%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CF%8E-2021%C2%BB-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82.html
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συστήματος «e-Άδειες», σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει, και 
την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/93311/3679 (ΦΕΚ B’ 4874/21.10.2021). 
 
Προκειμένου οι Μηχανικοί να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική υποβολή των 
αιτήσεων, το ΤΕΕ πραγματοποίησε εκπαιδευτική παρουσίαση-webinar, μέσω της 
εφαρμογής zoom, την Τετάρτη 22/12/2021, ώρα 10:00.  
 
Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση στο παρακάτω βίντεο. 
https://www.youtube.com/watch?v=cJXjsA9_p3M 
 

□ Διαδικτυακή Τεχνική Εκδήλωση για το Εξοικονομώ 2021 
 
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών συνδιοργάνωσε 
με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, διαδικτυακή τεχνική εκδήλωση – εσπερίδα με 
θέμα: «Εξοικονομώ 2021». 
 
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα βασικά σημεία του προγράμματος και 
παραδείγματα. Το video της εκδήλωσης είναι αναρτημένο και μπορείτε να το δείτε 
ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο. 
 
https://web.tee.gr/eidisis/diadiktyaki-techniki-ekdilosi-gia-to-exoikonomo-2021/  
 

□ Ανακοίνωση Π.Ι.Ν.: Πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 
για την κάλυψη των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τα 
έντονα καιρικά φαινόμενα 
 
Για την ενημέρωση των μελών μας σχετικά με την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των απρόβλεπτων και επειγουσών 
αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που ανακοίνωσε η ΠΙΝ, 
ανάμεσά τους και ειδικότητες μηχανικών, αναρτήσαμε την σχετική προκήρυξη στην 
ιστοσελίδα μας, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ. Επίσης απεστάλη και ενημερωτικό 
email σε όλα τα μέλη μας μέσω newsletter. 
 
□ Νέο πρότυπο ΕΛΟΤ για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 
 
Για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης μας και κατόπιν ένδειξης ενδιαφέροντος από 
συνάδελφους μηχανικούς, προμηθευτήκαμε το Νέο πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 για τις 
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, το οποίο είναι διαθέσιμο για όλους να το μελετήσουν 
στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του Π. Τμήματος. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cJXjsA9_p3M
https://web.tee.gr/eidisis/diadiktyaki-techniki-ekdilosi-gia-to-exoikonomo-2021/
http://teekerk.gr/attachments/article/1563/prokurhksh%20pe%20kerkuras.pdf
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□ Αίτημα για τη χορήγηση καταλόγου της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Κεντρικής 
Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων. 
 
Το ΤΚ/ΤΕΕ στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου ρόλου του ως Τεχνικός Σύμβουλος της 
Πολιτείας, συμμετέχει ενεργά στη διαβούλευση και στις διαδικασίες εκπόνησης της 
μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κεντρικής 
Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων», όπως και στη διαδικασία διαβούλευσης των 
Τοπικών Χωρικών Σχεδίων με χρήσεις γης που πρόκειται να εκπονηθεί και στον Νομό 
μας. Για το λόγο αυτό ζητήσαμε με γραπτό αίτημά μας τον κατάλογο με την ακίνητη 
περιουσία του Δήμου σας και των εποπτευομένων από αυτόν φορέων, προκειμένου να 
διερευνηθεί η αξιοποίησή τους στο πλαίσιο των παραπάνω σχεδίων και εργασιών.  

 

□ Συγχαρητήρια επιστολή στον νέο Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας 
 
Ο Πρόεδρος μας συνεχάρη με επιστολή του τον κ. Ι. Κοντό για την εκλογή του ως 
Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, καθώς και όλη τη νέα Διοίκηση, 
προβλέποντας σε μια καλή συνεργασία τόσο σε θέματα θεσμικά, όσο και σε 
επαγγελματικά θέματα που αφορούν στα μέλη μας και την μεταξύ τους συνεργασία. 
 

□ Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και 
Διαποντίων Νήσων 
 
Το Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ, ως Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας, 
συμμετέχει στο δίκτυο φορέων του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου 
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων, δια των εκπροσώπων του που ορίστηκαν από τη 
Δ.Ε.  
Ωστόσο θεωρώντας ωφέλιμο, το ερωτηματολόγιο της Διαβούλευσης του ΣΒΑΚ να 
απαντηθεί και από συναδέλφους, οι οποίοι κατέχουμε εξειδικευμένες γνώσεις πάνω 
στο αντικείμενο, αποστείλαμε σχετική ενημέρωση μέσω newsletter σε όλα τα μέλη μας.  
Επιπλέον πληροφορίες για το ΣΒΑΚ θα αντλήσετε ακολουθώντας τον παρακάτω 
σύνδεσμο: 
https://perfectwebster.wixsite.com/svakkerkyras  
 
Επίσης στις 22/12/2021, στο Μαράσλειο Μέγαρο, υπεγράφη το Σύμφωνο Συμμετοχής 
του Δικτύου Φορέων ΣΒΑΚ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, 
συμπεριλαμβανομένου και του Φορέα μας.  

 

 

 

https://perfectwebster.wixsite.com/svakkerkyras
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□ Ορισμός εξουσιοδοτημένου προσώπου για την καταχώριση των στοιχείων 
προσβασιμότητας των κτηρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Π. Τμήματος 
Κέρκυρας του ΤΕΕ. 
 
Η Προϊσταμένη του ΤΚ/ΤΕΕ, κα Αγγελική Στραβοράβδη, ΤΕ – Α’, ορίστηκε με την με 
αρ. ΔΕ/2021/Σ21/18/7.12.2021 απόφαση της Δ.Ε. ΤΚ/ΤΕΕ ως εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο για την καταχώριση των στοιχείων προσβασιμότητας των κτηρίων που 
στεγάζονται οι υπηρεσίες του Π. Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ στην ειδική πλατφόρμα 
που έχει υλοποιηθεί, σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΧΣ/70755/614 (ΦΕΚ 
Β΄3756/13.08.2021) από το ΤΕΕ. 
 

□ Αίτημα πραγματοποίησης εκδήλωσης του Γυμνασίου Λευκίμμης, στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus με τίτλο «Αστικοποίηση και υπερπληθυσμός, πίεση στον 
παραδοσιακό οικισμό της Κέρκυρας». 
 
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΚ/ΤΕΕ αποδέχτηκε το αίτημα του Γυμνασίου Λευκίμμης, 
στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, όπου το Γυμνάσιο θα φιλοξενήσει καθηγητές 
άλλων χωρών, να πραγματοποιηθεί ομιλία με τίτλο «Αστικοποίηση και 
υπερπληθυσμός, πίεση στον παραδοσιακό οικισμό της Κέρκυρας», στην αίθουσα 
εκδηλώσεων μας. Με επιστολή ενημερώσαμε την Δντρια του Γυμνασίου, κα Μ. 
Γιανναδάκη για την αποδοχή της πρότασής τους ενώ ορίσαμε ομιλητή τον συνάδελφο 
και Προέδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κέρκυρας, κ. Π. – Μ. Μπολοβίνο. Η 
ομιλία θα πραγματοποιηθεί στην Τρίτη 12 Απριλίου 2020 και ώρα 13.00.   
 

□ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη καταλόγων εκπροσώπων του 
ΤΚ/ΤΕΕ σε Επιτροπές Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και Μελετών και σε Επιτροπές 
Παραλαβής Έργων για το έτος 2022 
 
Το Π. Τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ  απέστειλε προς τα μέλη του μέσω newsletter, 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη καταλόγων εκπροσώπων του 
ΤΚ/ΤΕΕ σε Επιτροπές Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και Μελετών και σε Επιτροπές 
Παραλαβής Έργων για το έτος 2022. Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να 
συμμετέχουν στους καταλόγους πρέπει να υποβάλλουν το σχετικό έντυπο συμμετοχής 
μαζί με βιογραφικό τους σημείωμα, στο e-mail του Π. Τμήματος tee_kerk@tee.gr.  
 
Για την συμμετοχή των εκπροσώπων του ΤΕΕ στις Επιτροπές καθορίζονται 
αποζημιώσεις με ευθύνη των Αναθετουσών Αρχών, συμβάλλει, δε, στην απόκτηση 
γνώσης και εμπειρίας ενώ προσθέτει αξία στο θεσμοθετημένο ρόλο του Φορέα μας, ως 
επιστημονικού Σύμβουλου της Πολιτείας.        
 
* Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ.  

mailto:tee_kerk@tee.gr
http://teekerk.gr/index.php/department/representations/1568-%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%25
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□ Αιτήματα για διενέργεια πραγματογνωμοσυνών 
 
Το διάστημα Οκτωβρίου  - Δεκεμβρίου 2021 κατατέθηκαν συνολικά τέσσερα (4) 
αιτήματα για την διενέργεια πραγματογνωμοσυνών. Οι αιτήσεις απεστάλησαν προς την 
Μόνιμη Επιτροπή Τεκμηρίωσης και Πραγματογνωμοσυνών, ώστε να μας προτείνουν 
συνάδελφο πραγματογνώμονα. Στη συνέχεια, η Δ.Ε. μετά από εξέταση των αιτημάτων 
και λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Μ.Ε. με απόφασή της όρισε τον συνάδελφο 
ή τους συναδέλφους που θα αναλάβουν την εκάστοτε υπόθεση. 
 
Τέλος να σημειωθεί ότι ήδη έχουν ολοκληρωθεί ήδη οι τρεις (3) πραγματογνωμοσύνες 
και αναμένεται η 4η. 
 
Επίσης, από την αρχή του νέου έτους είχαμε αιτήματα για τη σύνταξη (2) 
πραγματογνωμοσυνών.  
 
Θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στη συνδρομή της Μόνιμης Επιτροπής Τεχνικής 
Τεκμηρίωσης και Πραγματογνωμοσυνών ΤΚ/ΤΕΕ και τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζει σε όλο το φάσμα της διαδικασίας πραγματογνωμοσυνών που 
εκπονούνται από τους πραγματογνώμονες του Π. Τμήματος και θεωρούνται από το Π. 
Τμήμα .  
 

□ Αίτημα για τη χορήγηση της μελέτης ανάπλασης του Άλσους Γαρίτσας - Ανεμομύλου 
 
Με επιστολή μας στη Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και 
Διαποντίων Νήσων και εξαιτίας των πολλαπλών αντιδράσεων της κοινωνίας για την 
μελέτη του Άλσους Γαρίτσας – Ανεμομύλου, στο πλαίσιο του ρόλου μας ως Τεχνικός 
Σύμβουλος της Πολιτείας και της διαρκούς συμβολής μας σε θέματα που αφορούν τον 
τόπο μας, ζητήσαμε αντίγραφο της προαναφερθείσας μελέτης, η οποία είναι διαθέσιμη 
ηλεκτρονικά στο Περιφερειακό μας Τμήμα. 

 

□ Ανάθεση καθαρισμού των γραφείων του Π. Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ 
 
Μετά την αξιολόγηση των κατατεθέντων προσφορών για τον καθαρισμό των γραφείων 
του Π. Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ για το έτος 2022, η Δ.Ε. ΤΚ/ΤΕΕ με την υπ’ αρ. 
ΔΕ/2022/Σ03/02/17-02-2022 απόφασή της αναθέτει τον καθαρισμό και την 
απολύμανση των γραφείων στην Εταιρεία Γενικών Απολυμάνσεων Ψεκασμών και 
Καθαρισμών – Βαβούλης Ιωάννης. 
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  
 
Εκδήλωση ΤΚ/ΤΕΕ με θέμα: Στρατηγικές και Εργαλεία σχεδιασμού και βιώσιμης 
διαχείρισης του νερού σε ιστορικά Κέντρα της Μεσογείου. Εφαρμογή στην παλιά πόλη 
της Κέρκυρας. 
 
Το Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ διοργάνωσε την 1η Δεκεμβρίου 2021 και 
ώρα 19:00, εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση της επιστημονικής εργασίας της 
συναδέλφου Ελευθερίας Βάλμη, Μηχ. Χωροταξίας και Ανάπτυξης: 
 
“Στρατηγικές και Εργαλεία σχεδιασμού και βιώσιμης διαχείρισης του νερού σε ιστορικά 
Κέντρα της Μεσογείου. Εφαρμογή στην παλιά πόλη της Κέρκυρας”. 
 
Λόγω των έκτακτων συνθηκών για την αντιμετώπιση της πανδημίας και δεδομένου της  
δυνατότητας φυσικής παρουσίας συνολικά 25 ατόμων στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Π. Τμήματος, η παρακολούθηση για τους συναδέλφους έγινε μέσω πλατφόρμας, ο 
σύνδεσμος της οποίας γνωστοποιήθηκε σε επόμενη ανακοίνωση. 

 

□ Εκδήλωση βράβευσης νεοεισαχθέντων φοιτητών/τριών στα Πολυτεχνεία και στις 
Πολυτεχνικές Σχολές της Χώρας 
 
Το Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ κάθε χρόνο απονέμει συγχαρητήριο τίτλο 
στους νέους και νέες που πέτυχαν στα Πολυτεχνεία και στις Πολυτεχνικές Σχολές της 
Χώρας μετά τις ετήσιες Πανελλαδικές Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Η 
απονομή φέτος θα λάμβανε χώρα στις 4 Ιανουαρίου 2022, η οποία θα 
συμπεριλαμβάνονται και οι επιτυχόντες του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στο 
Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, όμως κατόπιν των νέων μέτρων που εξήγγειλε η 
Κυβέρνηση για την καταπολέμηση της διασποράς της πανδημίας COVID-19 
αναβλήθηκε και προγραμματίζεται για την Διακαινήσιμο εβδομάδα. 
 
Μελλοντικές εκδηλώσεις – Συνέδρια 
 
Ως μελλοντική δραστηριότητα έχει προσδιορισθεί:  

□ Εκδήλωση για τη διάσωση του κτιριακού πλούτου της Κέρκυρας 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  
 
□ Ημερίδα "Παρουσίαση του 1ου Σχεδίου του Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2021-2027" 
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ιονίων Νήσων 
συνδιοργάνωσαν στις 07/10/2021 διαδικτυακή ημερίδα παρουσίασης–διαβούλευσης 
του 1ου σχεδίου του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027» που 
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αποτελεί το βασικό μέσο εφαρμογής της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων για όλα τα κρίσιμα ζητήματα της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-
2027. Στην εκδήλωση συμμετείχε διαδικτυακά η Γεν. Γραμματέας της Αντιπροσωπείας, 
η κα Μ. – Α. Πεβεράτου. 

 
□ Σύσκεψη Προέδρων 
Πραγματοποιήθηκαν  τέσσερις συσκέψεις των Προέδρων των Περιφερειακών 
Τμημάτων του ΤΕΕ με τον Πρόεδρο του Κεντρικού ΤΕΕ, προκειμένου να συζητηθούν 
θέματα μείζονος σημασία τόσο σε τοπικό όσο και σε Κεντρικό επίπεδο, όπως είναι η 
ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», οι προθεσμίες λήξης 
των βεβαιώσεων των μηχανικών και ανάρτησης των δικαιολογητικών στις υπαγωγές 
αυθαιρέτων κ.α.  
 
Ο Πρόεδρός μας έλαβε μέρος και στις διαδικτυακές συναντήσεις, οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν στις 07/10/2021, 11/11/2021, στις 16/12/2021 και 3/2/2022. 
 
□ Εκδήλωση με θέμα την Παγκόσμια Ημέρα Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών 
Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στο πλαίσιο των δράσεων για 
την Παγκόσμια Ημέρα Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών διοργάνωσε εκδήλωση 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που πραγματοποιήθηκε στις 13/10/2021 στο 
Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας. Το Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ 
εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας, κ. Π. Χαλμούκης.  
 

□ Υβριδικό σεμινάριο για τους εμπλεκόμενους με τον τουρισμό. Πράξη Τηλέμαχος. 
Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου στα Ιόνια Νησιά. 
Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), σε συνεργασία με 
την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, συνδιοργάνωσαν υβριδικό σεμινάριο στις 19 Οκτωβρίου 
2021 (10:30 - 12:30) για τους εμπλεκόμενους με τον τουρισμό στο πλαίσιο της Πράξης 
"Τηλέμαχος". Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά και το Περιφερειακό μας 
Τμήμα εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Αντιπροσωπείας, κ. Π. Χαλμούκη.  
 
□ Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. 
Η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 
συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 20/10/2021 με μοναδικό θέμα την «Έγκριση 
Κανονισμού Αστικής Λειτουργίας για την Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας». Στην Επιτροπή 
συμμετείχε ως εκπρόσωπος του ΤΚ/ΤΕΕ, ο συνάδελφος κ. Μάξιμος Κουλούρης, Α.Μ., 
ο οποίος είχε οριστεί ως αναπληρωματικό μέλος.  
 
Η δεύτερη συνεδρίαση έλαβε χώρα την 1η Νοεμβρίου 2021 στο Δημοτικό Θέατρο 
Κέρκυρας, στην οποία συμμετείχε ο τακτικός εκπρόσωπός μας, κ. Γεράσιμος 
Μουρμούρης, Π.Μ. με μοναδικό επίσης θέμα τη «Γνωμοδότηση Κανονισμού Αστικής 
Λειτουργίας για την Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας». 
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□ Εορτασμός των 170 χρόνων από την ίδρυση του Επιμελητηρίου Κέρκυρας  
Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενόψει της συμπλήρωσης 170 χρόνων από την ίδρυσή του, 
πραγματοποίησε μια σειρά εκδηλώσεων στις 29 και 30 Οκτωβρίου 2021. Στις 
εκδηλώσεις έλαβαν μέρος πλήθος επίσημων προσώπων. Τις εκδηλώσεις άνοιξε η 
διευρυμένη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30/10/2021 στο Επιμελητήριο 
Κέρκυρας υπό την προεδρία του κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου, παρουσία  πολλών  Προέδρων 
και εκπροσώπων Επιμελητηρίων. Τα κύρια θέματα που ανέπτυξαν οι δύο πρόεδροι 
της ΚΕΕ και του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, αντίστοιχα, ήταν τα εξής: 
-  Αναπτυξιακή προοπτική  της Ελληνικής Οικονομίας –Παραγωγικές  επενδύσεις  και 
εξωστρέφεια. 
-  Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες ενίσχυσης  επιχειρηματικότητας - Έμπρακτη  στήριξη 
των μικρομεσαίων  επιχειρήσεων. 
Το απόγευμα ακολούθησε δεξίωση εορτασμού που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο 
Corfu Holiday Palace.  
Το Περιφερειακό μας Τμήμα εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο μας, κ. Γ. Μεταλληνό.  
 
□ Τηλεδιάσκεψη για ΕΠΜ Κέρκυρας και Παξών 
Ο Βουλευτής Κέρκυρας, κ. Στ. Γκίκας μας απέστειλε πρόσκληση να συμμετάσχουμε σε 
τηλεδιάσκεψη υπό τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργο Αμυρά, με 
θέμα τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για την Κέρκυρα και για τους Παξούς που 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2021, ώρα 18:00. Στην τηλεδιάσκεψη 
συμμετείχαν ο Πρόεδρος Δ.Ε. ΤΚ/ΤΕΕ, κ. Γ. Μεταλληνός και ο Αντιπρόεδρος της 
Αντιπροσωπείας ΤΚ/ΤΕΕ, κ. Π. Χαλμούκης. 
 
□ Συνάντηση παρουσίασης του έργου «Ψηφιακός Οδηγός Περιήγησης με χρήση 
Επαυξημένης Πραγματικότητας και Ολογραμμάτων για την Παλιά Πόλη της Κέρκυρας» 
Ο Πρόεδρος ΤΚ/ΤΕΕ παρευρέθη στη συνάντηση παρουσίασης του έργου «Ψηφιακός 
Οδηγός Περιήγησης με χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας και Ολογραμμάτων για 
την Παλιά Πόλη της Κέρκυρας» το οποίο υλοποιείται από το Εργαστήριο Διαδραστικών 
Τεχνών (INARTS) του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου με 
Επιστημονικό Υπεύθυνο τον μόνιμο Αναπληρωτή Καθηγητή Ιωάννη Δεληγιάννη.  
Το εν λόγω έργο υλοποιείται σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας  
και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
"Ιόνια Νησιά 2014-2020" και η παρουσίασή του πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 
και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του τμήματος Ιστορίας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου. 
 
□ Συμμετοχή στην τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ 
Η Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ συγκλήθηκε σε σώμα στις 18 Δεκεμβρίου 2021 
και συνεδρίασε διαδικτυακά, με τα εξής θέματα:  

1. Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. 
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2. Ενημέρωση – Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Διοικούσας Επιτροπής του 
Τ.Ε.Ε. 

3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. 
4. Έγκριση Προϋπολογισμού Τ.Ε.Ε. οικονομικού έτους 2022 
5. Έγκριση Απολογισμού Τ.Ε.Ε. οικονομικής χρήσης 2017 
6. Έγκριση Ισολογισμού Τ.Ε.Ε. της 31.12.2017 
7. Ενημέρωση για την εξέλιξη και τον προγραμματισμό ανάθεσης και εκπόνησης 

των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων (ΤΠΣ) 
8. Οργάνωση και λειτουργία των πολεοδομικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών 

δόμησης (ΥΔΟΜ) 
 
Διαδικτυακά συμμετείχε ο Πρόεδρος ΤΚ/ΤΕΕ, κ. Γ. Μεταλληνός και οι εκπρόσωποι μας 
στην Κεντρική Αντιπροσωπεία κ.κ. Σπ. Κορωνάκης και Ν. Τρίαντος.  
 
□ Συνάντηση με νέους μηχανικούς 
Μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου ΤΚ/ΤΕΕ, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
εκδηλώσεων μας την 27η Ιανουαρίου 2022, συνάντηση του ιδίου με τους νέους 
μηχανικούς που πέτυχαν στις εξετάσεις του ΤΕΕ για την άδεια άσκησης επαγγέλματος, 
κατά τα έτη 2019, 2020 και 2021, προκειμένου το Τμήμα μας να πλαισιώσει τα νέα 
μέλη του με σκοπό την ενημέρωσή τους στα διάφορα ζητήματα των μηχανικών.     
 
□ Συνάντηση με τους Επιμελητές Μ.Ε. ΤΚ/ΤΕΕ 
Στο πλαίσιο συμμετοχής μας στο ΣΒΑΚ Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων 
Νήσων, ο Πρόεδρος ΤΚ/ΤΕΕ, συναντήθηκε με τους κ.κ. Χρ. Κεφαλλωνίτη, επιμελητή 
της Μ.Ε. Πολεοδομικών εφαρμογών &  Κτηματολογίου, Ε. Βάλμη, επιμελήτρια Μ.Ε. 
Χωρικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ανάπτυξης και Δ. Απέργη, 
επιμελητή Μ.Ε. Διατήρησης & Ανάδειξης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς & Πολιτισμού, 
προκειμένου να τους ενημερώσει σχετικά, ώστε οι Επιτροπές με τη σειρά τους στο 
πλαίσιο του αντικειμένου και της δράσης τους να συμμετέχουν, υποβάλλοντας απόψεις 
και προτάσεις. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2022. 
 
 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ 
 
Ορισμός μηχανικών ΤΚ/ΤΕΕ σε επιτροπές καταγραφής ζημιών που προκλήθηκαν από 
την κακοκαιρία «Μπάλλος» του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 
 

Κατόπιν αιτήματος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων μας 
ζητήθηκε η συνδρομή μας στην καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών που 
προκλήθηκαν από την πρόσφατη κακοκαιρία «Μπαλλός» που έπληξε το νησί μας, 
ορίσαμε αρμόδιους μηχανικούς να συμμετέχουν στη δράση αυτή και να αποφανθούν 
για την αντιμετώπισή των συνεπειών που προέκυψαν, τους κάτωθι συναδέλφους: 
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1. Γεώργιος Βούλγαρης, Π.Μ. 
2. Χρήστος Κεφαλλωνίτης, Π.Μ. 
3. Ερρίκος Κρεμόνας, Π.Μ. 
4. Γεράσιμος Σκλαβούνος, Π.Μ.  
 
Οι προαναφερόμενοι συνάδελφοι συμμετέχουν στο μητρώο εθελοντών αντιμετώπισης 
φυσικών καταστροφών που έχει συσταθεί από τον Φορέα μας. 
 
Ορισμός εκπροσώπου ΤΚ/ΤΕΕ στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. 
Κέρκυρας, για τη διετία 2022 - 2023 
 

 Χρ. Κεφαλλωνίτης, τακτικό μέλος 

 Γ. Βούλγαρης, αναπληρωματικό μέλος 
Ορισμός μελών σε Επιτροπές Κρατικής Αρωγής της ΠΙΝ 
 

 Κ. Αλαμάνος, τακτικό μέλος 

 Α. – Σπ. Αυλωνίτης, αναπληρωματικό μέλος 
 
Ορισμός εκπροσώπων ΤΚ/ΤΕΕ στο δίκτυο φορέων ΣΒΑΚ του Δήμου Κεντρικής 
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 
 

 Ι. Μεταλληνός, τακτικό μέλος 

 Ν. Τρίαντος, αναπληρωματικό μέλος 
 
Ορισμός εκπροσώπων  ΤΚ/ΤΕΕ για τη συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών της ΠΙΝ 
 

 Γ. Μαρτζούκος, τακτικό μέλος 

 Ν. Τρίαντος, αναπληρωματικό μέλος 
Ορισμός εμπειρογνωμόνων ΤΚ/ΤΕΕ στο διμελές όργανο που προβλέπεται από την 
παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 3982/2011 της ΠΙΝ 
 

 Ν. Τρίαντος, τακτικό μέλος 

 Γ. Μαρτζούκος, αναπληρωματικό μέλος 
 
Ορισμός εκπροσώπου ΤΚ/ΤΕΕ στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μελέτης 
με θέμα «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου 
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» 
 

 Κ. Γουδέλη, τακτικό μέλος 

 Α. Μπαλατσινός, αναπληρωματικό μέλος 
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Ορισμός εκπροσώπων ΤΚ/ΤΕΕγια τη συγκρότηση της Επιτροπής Οριστικής 
Παραλαβής του έργου «Ενίσχυση ύδρευσης Σταυρού-Αγίων Δέκα» (κόστους 39.848,52 
ευρώ) 
 

 Α. Καρδόνας, τακτικό μέλος 

 Α. Αλέγρης, αναπληρωματικό μέλος 
 
Ορισμός εκπροσώπων ΤΚ/ΤΕΕγια τη συγκρότηση Επιτροπών Οριστικής Παραλαβής 
των έργων «Αντικατάσταση δυο γεωτρήσεων στο Νεοχωράκι» (κόστους 28.496,67 
ευρώ) & « Αντικατάσταση Γεώτρησης Μέγα Δρυ Σιδαρίου» (κόστους 34.926,75 ευρώ) 
 

 Α. Καραμάνος, τακτικό μέλος 

 Α. Δοκανάρης, αναπληρωματικό μέλος 
 
Ορισμός εκπροσώπων ΤΚ/ΤΕΕ στην Επιτροπή Καθορισμού όχθης, παρόχθιας ζώνης 
και παλαιάς όχθης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο Ν. Κέρκυρας 
 

 Π. Χαλμούκης, τακτικό μέλος 

 Ν. Άνθης, αναπληρωματικό μέλος 
 
 
ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΚ/ΤΕΕ 
 
Το διάστημα αυτό, εξαιτίας των περιορισμών που πρέπει να τηρούμε όσον αφορά τις 
φυσικές συναντήσεις, για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID – 19, οι 
Μόνιμες Επιτροπές ΤΚ/ΤΕΕ δεν συνεδρίασαν. 
 
Ωστόσο ορισμένες επιτροπές ασχολήθηκαν απομακρυσμένα με τα παρακάτω θέματα: 
 

 Μ.Ε. Χωρικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ανάπτυξης: την 
επιτροπή απασχόλησε το νέο νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και 
Πολεοδομικής νομοθεσίας» και το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ». 

 

 M.E. Καινοτομίας & Νέων Τεχνολογιών: Η επιτροπή ασχολήθηκε με το έργο  
«Intelligent Cities Challenge (ICC)» καθώς και με την εξεύρεση εκπροσώπου 
ΤΚ/ΤΕΕ για την Επιτροπή Αξιολόγησης για τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης για 
την προμήθεια του εξοπλισμού του Υποέργου (8) της πράξης ΛΑΕΡΤΗΣ. 

 

 Μ.Ε. Τεχνικής Τεκμηρίωσης & Πραγματογνωμοσυνών: Η Επιτροπή, μετά από 
διαβίβαση των αιτήσεων για πραγματογνωμοσύνη από την υπηρεσία του Π. 
Τμήματος, μελετά τις αιτήσεις και προτείνει ανάλογα με την απαιτούμενη 
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ειδικότητα συναδέλφους με την αντίστοιχη ειδικότητα. Οι πραγματογνώμονες 
ορίζονται με απόφαση της Δ.Ε. Εν συνεχεία όταν κατατίθεται το πόρισμα η Μ.Ε. 
διενεργεί έλεγχο ως την πληρότητά του.  
 

 Μ.Ε. Διατήρησης & Ανάδειξης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς & Πολιτισμού: Η 
επιτροπή επεξεργάστηκε τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν μέσω 
ερωτηματολογίου στο πλαίσιο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής που αφορά 
στη διαμόρφωση και εφαρμογή μιας μελέτης περίπτωσης για την Παλιά Πόλη της 
Κέρκυρα, βάσει υποστηρικτικού υλικού  γύρω από τους 17 Στόχους του ΟΗΕ για 
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ) & τις Παραδοχές - Στόχοι- Δράσεις Σχεδίου 
Διαχείρισης 2006-2012, της Υποψήφιας Διδάκτορα του Τμήματος Αρχειονομίας, 
Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου κας Σοφίας - 
Μαρίας Πουλημένου.  
 

 Μ.Ε. Εθνικών & Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων:  
     Υποστηρίζει το Υποέργο (8) της Πράξης ΛΑΕΡΤΗΣ με κωδικό ΟΠΣ 5010951 ενώ           
     διερευνά και τη συμμετοχή του Π. Τμήματος σ’ άλλα Ευρωπαϊκά προγράμματα 

 
 
Υπενθυμίζουμε ότι ο χώρος της βιβλιοθήκης του Π. Τμήματος είναι διαθέσιμος 
στους συναδέλφους προκειμένου να τον χρησιμοποιούν για εργασία και 
επαγγελματικές συναντήσεις. Η αίθουσα θα διατίθεται κατά τις πρωινές ώρες. 
Διαθέτει δίκτυο wi-fi ενώ το «κλείσιμο» της αίθουσας γίνεται ηλεκτρονικά. 
 
Τέλος,  
 
σας προτείνουμε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του τμήματος http://teekerk.gr, για 
την έγκυρη ενημέρωσή σας και υπενθυμίζουμε ότι εκεί υπάρχουν ενεργές ηλεκτρονικές 
φόρμες για να συμπληρωθούν από τα μέλη μας, οι οποίες αφορούν: 
Α. Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. 
Β. Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών. 
Γ. Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του Π. Τμήματος. 
 
 
Κανονισμός Λειτουργίας Βιβλιοθήκης του ΤΚ/ΤΕΕ 
  
Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Π. Τμήματος, ο οποίος έχει εγκριθεί 
από την Αντιπροσωπεία του Π. Τμήματος, βάσει της   απόφασής της έχει αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα μας και μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά  εδώ. 
 

http://teekerk.gr/
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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 Στην ιστοσελίδα του Π. Τμήματος, βρίσκονται αναρτημένα οι Εκδόσεις του Π. 
Τμήματος και οι Πίνακες Θεσμοθετημένων Οικισμών Π.Ε. Κέρκυρας. 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 

Γιάννης Μεταλληνός 
 

 

 


