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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αγαπητέ/ή Συνάδελφε, 

Το διάστημα Μαρτίου – Αυγούστου 2022, η Διοικούσα Επιτροπή του Π. Τμήματος 
συνήλθε σε δέκα (10) 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).    
 
Η Αντιπροσωπεία του ΤΚ/ΤΕΕ συνήλθε σε μία (1) τακτική συνεδρίαση κατά το 
διάστημα αυτό κατά την οποία εγκρίθηκαν ο Απολογισμός και Ισολογισμός του έτους 
2021 και ο Προϋπολογισμός του έτους 2022. 
 
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.  
 

ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

□ Δημιουργία και λειτουργία μουσείου τεχνολογίας του Χαρτιού και της Ελληνικής 
Τυπογραφίας στους Αγγλικούς Στρατώνες του Προμαχώνα των Επτά ανέμων στο Νέο 
φρούριο της πόλης της Κέρκυρας. 

Στη συνεδρίαση της 15-03-2022, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΚ/ΤΕΕ, συζήτησε την 
πρόταση του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς για τη δημιουργία και 
λειτουργία του Μουσείου Τεχνολογίας του Χαρτιού και της Ελληνικής Τυπογραφίας 
στους Αγγλικούς Στρατώνες του Προμαχώνα των Επτά Ανέμων στο Νέο Φρούριο της 
πόλης της Κέρκυρας, με αφορμή την παρουσίαση που έγινε από το Ίδρυμα το 
προηγούμενο διάστημα, στην οποία παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΚ ΤΕΕ.   

* Ενημερωθείτε για τη θέση εδώ. 
 

□ Διαδικασία Παραγωγής Τεχνικών Έργων - Προεκτιμόμενες αμοιβές μηχανικών σε 
μελέτες και έργα που αφορούν αναθέσεις παροχής υπηρεσιών, με αφορμή 
προκηρύξεις και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Στη συνεδρίαση της 31-03-2022, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΚ/ΤΕΕ, συζήτησε την το 
θέμα των προεκτιμώμενων αμοιβών μηχανικών για την παροχή υπηρεσιών ( μελέτη ) 
με αφορμή πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς τους ενδιαφερόμενους 
οικονομικούς φορείς  που απηύθυνε ο  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΣΥ.Π.Α.Π.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 

* Ενημερωθείτε για τη θέση εδώ 

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/1583-%CE%B8%CE%AD%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%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%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/1618-%CE%B8%CE%AD%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%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%25C
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□ Θέση ΤΚ/ΤΕΕ: Αναγκαιότητα αναθεώρησης Χωροταξικού Πλαισίου Ιονίων Νήσων 

Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Χωροταξίας της ΠΙΝ, 
κ. Σπ. Ιωάννου, ζήτησε από τον Φορέα μας, όπως του τεθούν υπόψη του οι απόψεις 
μας όσον αφορά την αναγκαιότητα αναθεώρησης του Χωροταξικού Πλαισίου Ιονίων 
Νήσων, καθώς και οι προτάσεις μας για την υλοποίηση και την εφαρμογή του. Η Δ.Ε. 
ΤΚ/ΤΕΕ απέστειλε το σχετικό αίτημα στην Μ.Ε. Χωρικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας & Ανάπτυξης προκειμένου να εξετάσει το θέμα αυτό και μετά από εισήγησή 
της, συζητήθηκε το θέμα στη 14η συνεδρίαση του οργάνου.  

 
Η Δ.Ε. ΤΚ/ΤΕΕ αφού μελέτησε την εισήγηση της επιτροπής και αφού έλαβε υπόψη τις 
απόψεις των μελών της, απέστειλε σχετική επιστολή στον κ. Ιωάννου προκειμένου να 
εκθέσει τις θέσεις της όσον αφορά το ισχύον Χωροταξικό Πλαίσιο Ιονίων Νήσων, ενώ 
επισημαίνει την αναγκαιότητα αναθεώρησής του, εντός των χρονικών πλαισίων που 
ορίζει ο νόμος. Επίσης τοποθετείται επί ορισμένων προτάσεων που θα μπορούσαν να 
συμπεριληφθούν στο νέο Χωροταξικό πλαίσιο. 
 
* Δείτε την σχετική επιστολή εδώ.   
 

ΕΓΓΡΑΦΑ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Π. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

□ 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.  

 

□ Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του 
περιεχομένου του αναρτηθέντα Δασικού Χάρτη Π.Ε. Κέρκυρας 

Το Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκα, καθώς και στον Υφυπουργό κ. Γ. Αμυρά, 
προκειμένου να δοθεί τουλάχιστον τρίμηνη παράταση στην προθεσμία της 25ης 
Μαρτίου για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντα 
Δασικού Χάρτη Π.Ε. Κέρκυρας, ώστε να έχουν την δυνατότητα οι πολίτες, αφού 

http://teekerk.gr/index.php/139-news/1641-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7-%CF%258
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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λάβουν γνώση όλων των νομοθετικών ρυθμίσεων, που τυχόν γίνουν, να πράξουν τα 
δέοντα όσον αφορά τις ιδιοκτησίες τους. 

 
□ Ασφαλιστικές οφειλές και ασφαλιστική ικανότητα μηχανικών – αυτοαπασχολούμενων 

Με αφορμή την πληροφόρηση του ΤΚ/ΤΕΕ, από μηχανικούς – αυτοαπασχολούμενους, 
ότι η ασφαλιστική τους ικανότητα στον ΕΦΚΑ απενεργοποιήθηκε την 1/3/2022 χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω οφειλών των ασφαλισμένων, απεστάλη έγγραφο προς 
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη και 
προς τον Διοικητή ΕΦΚΑ κ. Παναγιώτη Δουφεξή. 

* Δείτε το έγγραφο εδώ. 

 

□ Επιστολή στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Ν. Ταγαρά για την ανάγκη 
ολιστικής αντιμετώπισης των αυθαιρέτων κατασκευών της «Κατηγορίας 5» 

Το Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ απέστειλε επιστολή στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Νικόλαο Ταγαρά, προκειμένου να εκθέσει τους 
προβληματισμούς του γύρω από την τακτοποίηση των αυθαιρέτων «Κατηγορίας 5» και 
την ανάγκη ολιστικής αντιμετώπισης των κατασκευών αυτών. 

* Δείτε το έγγραφο εδώ 

 
□ Επιστολή ΤΚ/ΤΕΕ σχετικά με την Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για σύνταξη 
μελετών συντήρησης κτιρίων και Αθλητικών χώρων του ΣΥ.Π.Α.Π. Κέρκυρας 
Με αφορμή την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για σύνταξη μελετών συντήρησης 
κτιρίων και Αθλητικών χώρων του ΣΥ.Π.Α.Π. Κέρκυρας που λάβαμε προς ενημέρωση 
των μελών μας, η Δ.Ε. του ΤΚ/ΤΕΕ αφού συζήτησε το θέμα εκτενώς και λαμβάνοντας 
υπόψη αφενός τις προεκτιμώμενες αμοιβές των μηχανικών για σύνταξη και επίβλεψη 
μελετών και αφετέρου τη σωστή διαχείριση και αξιοποίηση δημοσίου χρήματος, 
απέστειλε έγγραφο προς τον ΣΥ.Π.Α.Π. Κέρκυρας προκειμένου να επισημάνει την 
απαράδεκτη αυτή πρόσκληση που αφορά τη σύνταξη δεκαπέντε μελετών συντήρησης 
κτιρίων και αθλητικών χώρων του Σ.Υ.Π.Α.Π. προς 130 € /μελέτη και με κριτήριο 
μάλιστα την οικονομικότερη προσφορά.  

 

□ Επιστολή-Παρέμβαση ΤΚ/ΤΕΕ προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη 
μη προκήρυξη θέσεως ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών στην Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Κέρκυρας 

Το Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ με αφορμή την μη προκήρυξη θέσεως 
ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας εξέφρασε με 
επιστολή του προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Λ. Μενδώνη, την 
έντονη δυσαρέσκεια του για την παράλειψη αυτή, ενώ ζήτησε από την Υπουργό όπως 

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/1585-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%25B
http://teekerk.gr/index.php/139-news/1606-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%85%CF%86%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%B5%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3
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μεριμνήσει να πράξει τα δέοντα, προκειμένου η παραπάνω υπηρεσία να στελεχωθεί με 
τον απαιτούμενο αριθμό μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων. 

* Δείτε την επιστολή εδώ. 

 
□ Επιστολή ΤΚ/ΤΕΕ: Αναγκαιότητα συνεργασίας μηχανικών, συμβολαιογράφων και 
δικηγόρων, για την εφαρμογή των τεχνικών και νομικών διατάξεων κατά τις 
δικαιοπραξίες 

Στο πλαίσιο προάσπισης των αναγκών του κοινωνικού συνόλου, η Δ.Ε. ΤΚ/ΤΕΕ αφού 
συζήτησε σε συνεδρίασή της το ζήτημα των δικαιοπραξιών και των διαφόρων 
κωλυσιεργιών που προκύπτουν για την ολοκλήρωση της σύνταξής τους, απηύθυνε 
πρόταση προς τον Σύλλογο Συμβολαιογράφων καθώς και τον Δικηγορικό Σύλλογο 
Κέρκυρας, για τη δημιουργία Ομάδας Εργασίας αποτελούμενη από Μηχανικούς. 
Συμβαιολογράφους και Νομικούς, προκειμένου να τεθεί η βάση για την εφαρμογή των 
νέων νομοθετικών διατάξεων τόσο από μεριάς μηχανικών όσο και από τη μεριά του 
νομικού κόσμου, με απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση. 

* Δείτε την επιστολή εδώ. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

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.  
 
Με απόφαση του Κεντρικού ΤΕΕ ορίσθηκε ως συντονίστρια διαχείρισης COVID – 19 
για το ΤΚ/ΤΕΕ, η Προϊσταμένη κα Αγγελική Στραβοράβδη. 
 

□ Στελέχωση υπηρεσίας Π. Τμήματος 

Η υπηρεσία του Π. Τμήματος απαρτίζεται από τις υπαλλήλους κα Αγγελική 
Στραβοράβδη, Προϊσταμένη και την Αικατερίνη Πόθου, η οποία μετατέθηκε από την 
Υπηρεσία του Κεντρικού ΤΕΕ στο Περιφερειακό μας Τμήμα και την κα Ελένη Προβατά, 
Μηχ. Περιβάλλοντος,  η οποία συμμετέχει σε ομάδα εργασίας του Κεντρικού ΤΕΕ. 

 

 
 

 

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/1636-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CF
http://teekerk.gr/index.php/139-news/1640-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ  

 

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

Συναντήσεις Εργασίας για το Υποέργο (8).  

Στις 13/04 πραγματοποιήθηκε συνάντηση Εργασίας των μελών των Ομάδων Έργων  
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 όπως προσδιορίζεται και έχει 
εγκριθεί από την 3η τροποποίηση του Υποέργου.  

 
Την Δευτέρα 16/5/2022 πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση μετά από πρόσκληση 
της Διαχειριστικής Αρχής στην οποία παρέστη ο υπεύθυνος του Υποέργου και η 
Προϊσταμένη του Π. Τμήματος.  

 

Πρόσθετα έχει παραδοθεί από την Ομάδα Έργου του πακέτου Π.8.3. το δεύτερο 
παραδοτέο όπου 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. 
  
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.  
 
Να αναφέρουμε ότι η Υπηρεσία έχει υποβάλλει στη Διαχειριστική Αρχή μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος Ο.Π.Σ. προς έλεγχο και πιστοποίηση τα Δελτία Δαπανών 
της προμήθειας εξοπλισμού καθώς και της αμοιβής της Ο.Ε Π.8.3. για το παραδοτέο 
τους Π.8.3.1, 
  
Στοιχεία για το Υποέργο (8) βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Π. Τμήματος.  
 

□ Αιτήματα για διενέργεια πραγματογνωμοσυνών 

Το διάστημα Μαρτίου - Αυγούστου 2022 κατατέθηκαν συνολικά τέσσερα (4) αιτήματα 
για την διενέργεια πραγματογνωμοσυνών. Οι αιτήσεις απεστάλησαν προς την Μόνιμη 
Επιτροπή Τεκμηρίωσης και Πραγματογνωμοσυνών, ώστε να μας προτείνουν 
συναδέλφους ως πραγματογνώμονες οι οποίοι εν συνεχεία ορίζονται από τη Δ.Ε. 
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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 .  
 

□ Αναπροσαρμογή παραβόλου πραγματογνωμοσυνών ΤΚ/ΤΕΕ 

Η Δ.Ε. ΤΚ/ΤΕΕ μετά από συζήτηση αποφάσισε την αναπροσαρμογή του παραβόλου 
που θα εισπράττεται από το Περιφερειακό Τμήμα για τη διενέργεια 
πραγματογνωμοσυνών στο ποσό των 860,00 ευρώ, όπου σύμφωνα με άρθρο 3 του 
Διατάγματος ΦΕΚ 15/Α/1935 το 1/3 εισέρχεται στο Ταμείο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, 
εις την έδρα του οποίου διεξάγεται η πραγματογνωμοσύνη, τα δε 2/3 διανέμονται 
στους  πραγματογνώμονες για την αμοιβή τους.  

 

□ Αποστολή καταλόγου δικαστικών πραγματογνωμόνων ΤΚ/ΤΕΕ  

Η Δ.Ε. με απόφασή της στην 13η συνεδρίασή της συγκρότησε κατόπιν αιτήματος από 
την Εισαγγελία Πρωτοδικών και στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας, απέστειλε τον κατάλογο 
των δικαστικών πραγματογνωμόνων ΤΚ/ΤΕΕ ανά ειδικότητα. μηχανικού για το έτος 
2023 στην αφού τον ενέκρινε η Δ.Ε.  

 

□ Δελτίο Τύπου Δνσης Δασών Κέρκυρας σχετικά με τις αντιρρήσεις των δασικών 
χαρτών 

Η Δνση Δασών Κέρκυρας εξέδωσε στις 23-03-2022 δελτίου τύπου όπου ενημερώνει 
τους ενδιαφερόμενους ότι η υποβολή Αντιρρήσεων και Προδήλων Σφαλμάτων κατά 
του Τροποποιημένου Αναρτημένου Δασικού Χάρτη ΠΕ Κέρκυρας θα παραμείνει σε 
λειτουργία, ενώ για το χρονικό διάστημα της παράτασης θα ενημερώσουν εκ νέου.  

Προς ενημέρωση των μελών μας, το δελτίο τύπου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας και 
μπορείτε να το δείτε εδώ. 

Με βάση το αρ. 90 του Ν. 4916/2022 (ΦΕΚ 65 Α’ / 28-03-2022), η προθεσμία 
υποβολής υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες που η ανάρτησή τους 
υλοποιήθηκε εντός του έτους 2021, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η Μαΐου 
2022. 
 
Στη συνέχεια το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με ανακοίνωσή του, 
ενημερώνει τους πολίτες ότι η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται έως τις 15 Ιουλίου 
τ.ε. 

 

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/1586-%CE
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□ Συμμετοχή στην γενική απεργία της 6ης Απριλίου 2022 
Οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας ΤΚ/ΤΕΕ συμμετείχαν στην γενική απεργία που κήρυξε η 
ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ στις 6 Απριλίου 2022, η οποία είχε ως στόχο την κατάργηση του Ν. 
4808/2021 «Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση 

Εργασίας».  

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΕΕ 

□ Απόφαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ για τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στη Χώρα και 
κατ’ επέκταση στο επάγγελμα του Μηχανικού 

Η Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ στην 2η τακτική της συνεδρίαση για το έτος 2022 
στις 2 Απριλίου τ.ε. συζήτησε εκτενώς το ζήτημα των αυξήσεων στο κόστος 
κατασκευής και παραγωγής έργων και τις επιπτώσεις που έχουν στο επάγγελμα του 
Μηχανικού.  

Η απόφαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και μπορείτε να την δείτε εδώ. 
 

□ Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο - Να 
αποκατασταθεί η νομιμότητα, να τηρηθεί η δεοντολογία, να προστατευθεί το δημόσιο 
συμφέρον 

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ μετά την συνεδρίασή της την 2α Απριλίου 2022 εξέδωσε 
ψήφισμα για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο «Να αποκατασταθεί η νομιμότητα, να 
τηρηθεί η δεοντολογία, να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον». 

* Μπορείτε να δείτε το σχετικό ψήφισμα εδώ.  

 
□ Απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ για τις επιπτώσεις της Ενεργειακής Κρίσης 
και η Συμβολή του Τεχνικού Κόσμου στην αντιμετώπισή της 

Στη συνεδρίαση της 2ας Απριλίου τ.ε., η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ συζήτησε εκτενώς το 
ζήτημα της Ενεργειακής Κρίσης και πως συμβάλει ο τεχνικός κόσμος στην 
αντιμετώπισή της. Βάσει των ανησυχιών που προκύπτουν από την ενεργειακή κρίση 
που βιώνουμε όλοι μας, το ΤΕΕ ως θεσμικός σύμβουλος της πολιτείας επιθυμεί να 
συνδράμει στην αντιμετώπιση των ενεργειακών ζητημάτων τόσο θεσμικά όσο και 
τεχνοκρατικά. Για το λόγο αυτό, η Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ αποφασίζει:  

 την άμεση οργάνωση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Δίκαιης Μετάβασης και  

 την διοργάνωση Περιφερειακών και Εθνικών Συνεδρίων για την Ενέργεια. 
 
Το σχετικό έγγραφο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, προς ενημέρωση των μελών 
μας και μπορείτε να το δείτε εδώ.  
 

http://teekerk.gr/index.php/department/delegation/1594-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84-%CE%B5-%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%25C
http://teekerk.gr/index.php/department/delegation/1595-%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%25
http://teekerk.gr/index.php/department/delegation/1596-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84-%CE%B5-%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%25C
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□ Ανακοίνωση ΤΕΕ: Δυνατότητα υπαγωγής αυθαιρέτων «Κατηγορίας 5» 

Το ΤΕΕ με ανακοίνωση του στις 20/06/2022 ενημερώνει το εξής: 

«Προσαρμόστηκε το σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων στις διατάξεις του άρθρου 90 του 
ν. 4915/2022 και δίνεται πλέον η δυνατότητα υπαγωγής στην κατηγορία 5 του άρθρου 
96 του ν. 4495/2017 σε ακίνητα περιοχών που κηρύχθηκαν το 2021 σε κατάσταση 
εκτάκτου ανάγκης. Η ενεργοποίηση στο σύστημα υλοποιήθηκε σε επίπεδο Δήμου, αλλά 
η δυνατότητα ενδέχεται να αφορά μία περιοχή αυτού (Δημοτική ενότητα, Κοινότητα, 
Δημοτική κοινότητα), όπως αυτές καταγράφονται σε πίνακα που παρατίθεται» 
 
Η παραπάνω ανακοίνωση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας, με τη σημείωση ότι η Π.Ε. 
Κέρκυρας έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή έκτακτης ανάγκης, ενώ επισυνάπτεται και η 
σχετική νομοθεσία. 
 
* Ενημερωθείτε για τα παραπάνω εδώ. 
 

□ Απόφαση Δ.Ε. ΤΕΕ για τις ειδικότητες μηχανικών που συμμετέχουν στην έκδοση 
πιστοποιητικού πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου 

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ με την υπ’ αρ. Α16/Σ19/2022 απόφασή της, καθόρισε τις ειδικότητες 
των Μηχανικών που έχουν το επαγγελματικό δικαίωμα και πρέπει να συμμετέχουν 
υποχρεωτικά στην ομάδα έργου για την έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας 
Ταυτότητας Κτιρίου /Διηρημένης Ιδιοκτησίας.  

Η απόφαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και μπορείτε να την βρείτε εδώ. 
 
□ Παράταση για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου στο «Εξοικονομώ 
2021» 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ανακοίνωση του ενημερώνει ότι η 
προθεσμία υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για τις αιτήσεις που έχουν 
χαρακτηριστεί ως καταρχήν επιλέξιμες στο «Εξοικονομώ 2021» και λήγουν 19 Ιουλίου 
2022, παρατείνεται έως και τις 7 Σεπτεμβρίου 2022. 

* Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ. 

 

□ Έναρξη έκδοσης βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες» 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γ. Στασινός εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη έναρξης της 
έκδοσης βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μέσω του πληροφοριακού 
συστήματος «e-Άδειες». Η διαδικασία αυτή τέθηκε σε ισχύ την Τετάρτη 20-07-2022. 

* Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ. 

 

http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/1624-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%25
http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/1622-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE
http://teekerk.gr/index.php/139-news/1631-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%25A
http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/1634-20-07-2022-%E2%80%93-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B2%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D
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ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 
□ Πρόσκληση της Περιφ. Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης Ηπείρου και 
Κέρκυρας του e – ΕΦΚΑ για την παροχή υπηρεσιών  

Η Περιφ. Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης Ηπείρου και Κέρκυρας του e – 
ΕΦΚΑ εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών α) 
ιατρού εργασίας και β) τεχνικού ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών των 
Υπηρεσιακών Μονάδων του e – ΕΦΚΑ, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Ηπείρου 
και Κέρκυρας για χρονικό διάστημα 2 ετών. 

 
Η πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας και μπορείτε να την δείτε 
εδώ. 
 
□ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΥ.Π.Α.Π. για την ανάθεση παροχής 
υπηρεσιών Μηχανικών 

Ο Σύνδεσμός Πολιτισμού – Αθλητισμού - Περιβάλλοντος (ΣΥ.Π.Α.Π.) Κέρκυρας, 
εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών 
ενός Πολιτικού Μηχανικού – Αρχιτέκτονα για ένα έτος, με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης, σύμφωνα με την Έκθεση- Τεχνική Περιγραφή που περιγράφεται στην 
πρόσκληση. Προς ενημέρωση των μελών μας, που επιθυμούν να αναλάβουν, 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας η σχετική πρόσκληση.  

* Δείτε την πρόσκληση εδώ. 
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

□ Ενημερωτική εκδήλωση του ΤΚ/ΤΕΕ με θέμα «Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου 
Συμπλήρωση & Εφαρμογή, Ο ρόλος και η ευθύνη των Μηχανικών». 

Το Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας συνδιοργάνωσε με το ΤΕΕ εκδήλωση με θέμα 
«Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου Συμπλήρωση & Εφαρμογή - Ο ρόλος και η ευθύνη 
των Μηχανικών», όπου  μετά από αναβολές, είναι πλέον υποχρεωτική από 01/04/2022 
για τις δικαιοπραξίες.  

Το αντικείμενο της εκδήλωσης ήταν ο ρόλος και οι υποχρεώσεις  του μηχανικού στην  
συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (ΗΤΚ), λαμβάνοντας υπόψη και 
κάποιες ιδιαιτερότητες που ισχύουν στο νησί της Κέρκυρας.  
 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα  09/05/2022 στην αίθουσα του 
Εμπορικού Επιμελητηρίου Κέρκυρας με εισηγητές ανώτερα στελέχη του Κεντρικού 
ΤΕΕ, καθ’ ύλην αρμόδιους στα θέματα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου, οι οποίοι 
ήταν οι κ.κ.: 

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/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/1607-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%25
http://teekerk.gr/index.php/139-news/1611-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%83-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%25
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1. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος - Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης 

Έργων Επαγγελματικών & Επιστημονικών Θεμάτων. 
2. Αλεξάνδρα Ματάλα – Προϊσταμένη της Δ/νσης Πληροφοριακών Συστημάτων και 

Εφαρμογών 
3. Κλαίρη Δήμα – Προϊσταμένη της Τράπεζας Πληροφοριών 
4. Μιχάλης Παπαμιχαήλ – Επιστημονικός Συνεργάτης του ΤΕΕ 
 

Το video της εκδήλωσης είναι αναρτημένο και μπορείτε να το δείτε ακολουθώντας τον 
παρακάτω σύνδεσμο:  
 
https://drive.google.com/drive/folders/1FcD0yHcSUrH9iIchQhk_mknu8Sg-gzDl 
 

□ Σύσκεψη Προέδρων Δ.Ε. με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ. 

Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 08/06/2022 μεταξύ των 
Προέδρων των Δ.Ε. των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ με τον Πρόεδρο του 
Κεντρικού ΤΕΕ.  

□ Ετήσια εκδήλωση βράβευσης από τα μέλη της Διοίκησης του ΤΚ/ΤΕΕ, των 
επιτυχόντων στα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές της Χώρας μας, κατά τις 
εισαγωγικές εξετάσεις των ετών 2020 και 2021. 
 

Το ΤΕΕ συνεχάρη τους επιτυχόντες στα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές της 
Χώρας κατά τις Πανελλαδικές εξετάσεις των ετών 2020 και 2021, εξήντα συνολικά στον 
αριθμό, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022 και 
ώρα 19.00 στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, στην οποία παραβρέθηκαν οι πρώην 
Πρόεδροι του Π. Τμήματος κ. Ν. Σπίγγος και Ν. Τρίαντος, η Δήμαρχος Κεντρικής 
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κα Μ. Υδραίου, ο Περιφερειακός Διευθυντής 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Π. Αγγελόπουλος καθώς και ο 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων 
Νήσων κ. Ν. Καλόγερος, τα μέλη της Διοίκησης του Π. Τμήματος καθώς και ορισμένοι 
εκ των Πρόεδρων των Κλαδικών Συλλόγων των Μηχανικών.   

Η εκδήλωση, ενώ είχε αρχικά προγραμματιστεί μέσα στις εορτές των Χριστουγέννων 
δεν ήταν δυνατή η πραγματοποίησή της λόγω της ισχύος των περιοριστικών μέτρων 
για τη διάδοση και διασπορά του κορωνοϊού. 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1FcD0yHcSUrH9iIchQhk_mknu8Sg-gzDl
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□ Επίσκεψη του Γυμνασίου Λευκίμμης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus με 
τίτλο «Αστικοποίηση και υπερπληθυσμός, πίεση στον παραδοσιακό οικισμό της 
Κέρκυρας» με ομιλητή τον κ. Παναγιώτη – Μάριο Μπολοβίνο, Πολιτικό Μηχανικό. 
 
Μετά από αίτημα του 2ου Γυμνασίου Λευκίμμης για επίσκεψη καθηγητών του 
προγράμματος Erasmus με τίτλο «Αστικοποίηση και υπερπληθυσμός, πίεση στον 
παραδοσιακό οικισμό της Κέρκυρας», η Δ.Ε. ανέθεσε στον συνάδελφο Παναγιώτη -_ 
Μάριο Μπολοβίνο, Π.Μ., την παρουσίαση υλικού σχετικά με το θέμα του 
προγράμματος.  
 
Ο συνάδελφος προετοίμασε το υλικό σε p.p. παρουσιάζοντάς το στην Αγγλική. Η 
παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Περιφερειακού 
Τμήματος την Τρίτη 12/4/2022, στην οποία παραβρέθηκαν 27 καθηγητές απ’ όλες τις 
χώρες της Ευρώπης.  
 
□ Επίσκεψη των μαθητών της πρώτης λυκείου του 4ου ΓΕΛ Πύργου στα πλαίσια του 
πολιτιστικού προγράμματος με θέμα την «Αστική Αρχιτεκτονική της Κέρκυρας»  

 
Μετά από αίτημα του 4ου ΓΕΛ Πύργου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη μαθητών της Α΄ 
τάξης  του Λυκείου στο Περιφερειακό Τμήμα την Παρασκευή 8/4/2022 όπου μετά από 
επιλογή σχετικών με το θέμα βιβλίων από τη βιβλιοθήκη του Π. Τμήματος με την 
αρωγή του συναδέλφου Μ. Κουλούρη, Α.Μ., προετοιμάστηκε από συνάδελφο μια 
παρουσίαση σε p.p. σχετική με το θέμα του πολιτιστικού προγράμματος «Αστική 
Αρχιτεκτονική της Κέρκυρας». Συγκεκριμένα παρουσιάστηκε στους μαθητές η αστική 
αρχιτεκτονική της πόλης της Κέρκυρας κατά την περίοδο της ενετοκρατίας, της 
βενετοκρατίας και της αγγλοκρατίας που εκτείνεται από το 1400 μ.Χ έως το 1864 μ.Χ.  

 
□ Αιμοδοσία Μηχανικών 

Την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε η 12η σε σειρά τακτική αιμοδοσία των 
Μηχανικών, η οποία διοργανώθηκε από την Επιτροπή Αιμοδοσίας της Ομάδας 
Εθελοντών Αιμοδοτών ΤΚ/ΤΕΕ «ΣΧΕΡΑΝΙ» και τη Διοίκηση του Περιφερειακού 
Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού 
Νοσοκομείου Κέρκυρας. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 7 φιάλες αίμα.  

 
Επισημαίνεται ότι όποιος συνάδελφος επιθυμεί να δώσει αίμα για την Ομάδα 
Εθελοντών Αιμοδοτών ΤΚ/ΤΕΕ «ΣΧΕΡΑΝΙ», μπορεί να δώσει στο Τμήμα Αιμοδοσίας 
του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας για τη «ΣΧΕΡΑΝΙ».   
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□ 4η Συνάντηση Μεταφοράς Γνώσης #Routelab @ Κέρκυρα 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, την 
ΠΕΔ Ιονίων Νήσων και τον περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό ΙΟΝΙΑΝ TV διοργάνωσαν 
εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 1 και 2 Απριλίου 2022 στην Κέρκυρα και 
στην οποία συμμετείχε το ΤΚ/ΤΕΕ με ομιλητή τον Πρόεδρο.  

Το  «Route Lab» δημιουργήθηκε ως ιδέα το 2019 από μια ομάδα ανθρώπων με όραμα 
για μια κοινωνία γνώσης και καινοτομικής προσέγγισης της εξέλιξης. 

 

□ Επιμορφωτικό σεμινάριο ΠΙΝ για την Προσαρμογή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
στην Κλιματική Αλλαγή 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR, συνδιοργάνωσαν τριήμερο 
επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» το οποίο έλαβε χώρα διαδικτυακά 
από 27 έως 29 Ιουνίου τ.ε. Στο πλαίσιο ενημέρωσης των μελών μας, αναρτήθηκε 
σχετική ανακοίνωση στο site μας, ενώ απεστάλη και newsletter. 

* Δείτε την ανακοίνωση εδώ. 

 

□ Μελλοντικές εκδηλώσεις – Συνέδρια 

Ως μελλοντική και ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα έχει προγραμματιστεί το 
Αναπτυξιακό Συνέδριο με τίτλο «Κέρκυρα 2042», το οποίο συνδιοργανώνεται από το  
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το ΤΚ/ΤΕΕ και την Π.Ε.Δ.Ι.Ν. και το οποίο έχει καθοριστεί χρονικά 
να πραγματοποιηθεί στις 21-23 Οκτωβρίου 2022.  

Σκοπός του Αναπτυξιακού Συνεδρίου  «Κέρκυρα 2042» είναι να δημιουργηθεί η βάση 
για έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό βάθους τουλάχιστον δύο δεκαετιών, με επίκεντρο 
την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και την οικονομική ανάπτυξη, με το βλέμμα στην 
Κέρκυρα του 2042.  

Ως οργανωτική επιτροπή έχουν οριστεί ανά Φορέα οι κάτωθι: 

- Για το ΤΚ/ΤΕΕ, ο κ. Ανδρέας Καραμάνος. 

- Για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ο κ. Κ. Οικονόμου.  

- Για την Π.Ε.Δ.Ι.Ν., ο κ. Ι. Τρεπεκλής. 

Στο Αναπτυξιακό Συνέδριο θα συζητηθούν θέματα τεχνολογίας, πληροφορικής και 
ανάπτυξης, με σκοπό να αναλυθούν ζητήματα που αφορούν την μελλοντική κατάσταση 
στην Κέρκυρα αναφορικά με τις αλλαγές που εξελίσσονται λόγω των καταστάσεων που 
έχουν διαμορφωθεί, στον τουρισμό, στα έργα υποδομής και σε όλους τους κλάδους 
της οικονομικής δραστηριότητας.  

http://teekerk.gr/index.php/139-news/1620-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%BD%CE%AE%CF%83%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  

 
□ Στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Συνεδρίου «Κέρκυρα 2042» πραγματοποιήθηκαν οι 
εξής συναντήσεις του Προέδρου του ΤΚ/ΤΕΕ :  

- την Παρασκευή 04/03/2022, με τον κ. Οικονόμου εκπρόσωπο του Ιόνιου 
Πανεπιστήμιου και τον κ. Ι. Τρεπεκλή εκπρόσωπο της ΠΕΔΙΝ  
 
- την Τετάρτη 30/03/2022 με την Δήμαρχο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και 
Διαποντίων Νήσων κα Μερόπη Υδραίου και τον Ι. Τρεπεκλή εκπρόσωπο της ΠΕΔΙΝ. 
 
- την Τρίτη 19/4/2022 με τον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Α. Φλώρο και την 
Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. 
  
-την Πέμπτη 19/05/2022 με τον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Α. Φλώρο. 
 
- την Πέμπτη 26/5/2022 στην Ιόνιο Ακαδημία παραχωρήθηκε συνέντευξη τύπου από 
τους επικεφαλής των φορέων της διοργάνωσης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το ΤΕΕ/ΤΚ 
(Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Κέρκυρας) και την ΠΕΔΙΝ (Περιφερειακή 
Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων) κ.κ. Ανδρέα Φλώρο Πρύτανη, Ιωάννη Μεταλληνό 
Πρόεδρο ΤΚ/ΤΕΕ και Ιωάννη Τρεπεκλή εκπρόσωπο της ΠΕΔΙΝ.  
 
Ενώ περί τα μέσα Ιουλίου πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Προέδρου του 
ΤΚ/ΤΕΕ συνάντηση στην ΠΕΔΙΝ με τους Δημάρχους Βόρειας Κέρκυρας κ. Γ. 
Μαχειμάρη, Νότιας Κέρκυρας κ. Κ. Λέσση και του μέλους της Οργανωτικής Επιτροπής 
από την πλευρά του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, κ. Ι. Τρεπεκλή. 
 
□ Σύσκεψη υπό τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κ. Καραμανλή. 
 
Ο Πρόεδρος του Π. Τμήματος συμμετείχε στην Σύσκεψη Φορέων που 
πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου τ.ε. υπό τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 
κ. Κ. Καραμανλή όπου έθεσε το θέμα στελέχωσης της περιφέρειας και των Δήμων Π.Ε. 
Κέρκυρας με ικανό αριθμό μηχανικών για να προχωρήσουν τα έργα. 
   
□ 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 
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αντιστοίχιση των όρων δόμησης που ισχύουν ανά Ο.Τ.» συνεχίζει το έργο της ενώ την 
Τρίτη 08/03/2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον κ. Δ. Ρίγγα, Ηλκ. Μηχανικό, 
για θέματα ψηφιοποίησης του υλικού και προσβασιμότητας μέσω του προκειμένου στο 
όλο υλικό να έχει πρόσβαση.   

 
□ Μουσείο Τεχνολογίας του Χαρτιού και της Ελληνικής Τυπογραφίας στο Νέο Φρούριο. 

Ο Πρόεδρος του ΤΚ/ΤΕΕ παρευρέθη την Τετάρτη 09/03/2022 στην εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε από το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς, στην οποία 
παρουσιάστηκε η πρόταση του Ομίλου για τη δημιουργία και τη λειτουργία του 
Μουσείου Τεχνολογίας του Χαρτιού και της Ελληνικής Τυπογραφίας στους Αγγλικούς 
Στρατώνες του Προμαχώνα των Επτά ανέμων στο Νέο φρούριο της πόλης της 
Κέρκυρας. 

 
□ 2η Δημόσια Διαβούλευση με τίτλο «Παρουσίαση του Παραδοτέου της Α’ Φάσης του 
ΣΒΑΚ-Καταγραφή Ανάλυση στοιχείων και Αξιολόγηση της Υφιστάμενης κατάστασης»  

Ο Πρόεδρος του ΤΚ/ΤΕΕ παρευρέθη κατόπιν πρόσκλησης την Παρασκευή 23/03/2022 
στην Δημόσια Διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Κέρκυρας & 
Διαποντίων Νήσων – Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Αδειών Μεταφορών 

 
□ Ομάδα καθηγητών του ΕΜΠ στους οποίους έχει αναθέσει το Υπουργείο το 
masterplan για την αποκατάσταση των  φρουρίων. 

Συνάντηση του Προέδρου του ΤΚ/ΤΕΕ με την κ. Ε. Μαΐστρου, καθηγήτρια στο ΕΜΠ και 
μέλος της ομάδας του Πολυτεχνείου στους οποίους έχει αναθέσει το Υπουργείο το 
master plan για την αποκατάσταση των  φρουρίων, και την κ. Τζάνε για την «Παλιά 
πόλη της Κέρκυρας ως μνημείο της UNESCO» κατά την οποία αποφασίστηκε η 
συνδιοργάνωση  εκδήλωσης το Σεπτέμβριο. 

 
□ 4η Συνάντηση Μεταφοράς Γνώσης #Routelab @ Κέρκυρα 

Συνάντηση του Προέδρου του ΤΚ/ΤΕΕ με τους κ.κ. Δ. Απέργη και Ι. Δεληγιάννη, για 
την συμμετοχή του στην 4η Συνάντηση Μεταφοράς Γνώσης #Routelab.   

 
□ Πολιτική Προστασία Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων 

Ο Πρόεδρος του ΤΚ/ΤΕΕ συμμετείχε στην διαδικτυακή σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 11/04/2022 από την Πολιτική Προστασία του Δήμου 
Κεντρικής Κέρκυρας, ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου για την αντιπυρική προστασία, 
με τη συμμετοχή του ΤΕΕ, της Δασικής Υπηρεσίας, της Πυροσβεστικής, της 
Αστυνομίας και των Εθελοντών.  
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ 

Ορισμός εκπροσώπων ΤΚ/ΤΕΕ για τον ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για 
την Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου του έργου «Αναβάθμιση Οδικής 
Ασφάλειας Οδού Βρυώνη-Μοραΐτικα» 
 

 Α. Καρδόνας, τακτικό μέλος 

 Γ. Βούλγαρης, αναπληρωματικό μέλος 
 
Ορισμός εκπροσώπων ΤΚ/ΤΕΕ για την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη 
μειοδότη για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη Κυκλικών Κόμβων Οδικού Δικτύου 
αρμοδιότητα Π.Ε. Κέρκυρας». Π/Υ: 200.000 € 
 

 Α. - Γ. Καραμάνος, τακτικό μέλος 

 Ν. Κορακιανίτης, αναπληρωματικό μέλος 
 

Ορισμός εκπροσώπων ΤΚ/ΤΕΕ για την Ανασυγκρότηση των Τριμελών Επιτροπών 
Επικινδύνων Οικοδομών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4787/2021 
(Α΄44 ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

 Γ. Σαμοΐλης, τακτικό μέλος 

 Α. Λίτσα, αναπληρωματικό μέλος 
 
Ορισμός εκπροσώπου ΤΚ/ΤΕΕ σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 108 του Ν. 4782/2021 
για την διενέργεια της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του 
διαγωνισμού Μελέτης «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες 
της Δ.Ε. Κερκυραίων, των Δ.Ε. Παρελίων και Φαιάκων και Δ.Ε. Παλ/των και 
Αχιλλείων». 
 

 Π. – Π. Γκιάτης Σαμοΐλης, τακτικό μέλος 

 Π. Χαλμούκης, 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». 
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 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 
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 το διάστημα αυτό επεξεργάστηκε το θέμα: «Αστικοποίηση και 
υπερπληθυσμός, πίεση στον παραδοσιακό οικισμό της Κέρκυρας». 
 

 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. 

http://teekerk.gr/


19 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΚ/ΤΕΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 
 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 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. 
 
 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 
Πρόεδρος Δ.Ε 

 

 

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

