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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2009 

Το Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Δυτικής Κρήτης κάνοντας έναν συνοπτικό απολογισμό για την 

τριετία 2006-2009 ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του 

στον πολύπλευρο και σημαντικό ρόλο του και όντας συνεπές με το πλαίσιο δράσης 

που είχε δημοσιοποιήσει, δραστηριοποιήθηκε στη περιοχή επιρροής του και 

προσπάθησε να συμβάλει ουσιαστικά με τις θέσεις, τις παρεμβάσεις, τις 

εκπροσωπήσεις, τις μελέτες, τις ημερίδες και τις εκδηλώσεις του, στα καίρια και 

σημαντικά προβλήματα που παρουσιάζονται στους τρεις βασικούς άξονες δράσης 

"Ανάπτυξη - Επάγγελμα - Επιστήμη ". Σίγουρα όμως, υπάρχουν πολλά ακόμη που 

μπορούμε και πρέπει να κατακτήσουμε με μια εντονότερη δραστηριότητα, 

συμμετοχή και συνεργασία όλων μας. Πάντα όμως στη βάση της ανεξάρτητης 

δραστηριοποίησης και της επιστημονικής τεκμηρίωσης που δεν επηρεάζεται από 

κομματικά, μικροπολιτικά και άλλα συμφέροντα.  

Κι όλα αυτά λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στα πλαίσια 

της γενικευμένης οικονομικής κρίσης, της μεγάλης κρίσης στην οικοδομή και τα 

δημόσια έργα και τα νέα δυσμενή δεδομένα στο φορολογικό και ασφαλιστικό για 

τους μηχανικούς. Σημαντικά είναι τα ζητήματα που πρέπει να διεκδικήσουμε 

βιώσιμες και δίκαιες λύσεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα και τη διάρθρωση της 

Τεχνικής Εκπαίδευσης. Οφείλουμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την άρση 

του αναπτυξιακού αδιεξόδου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, την προώθηση του 

ΕΣΠΑ και τον προσανατολισμού στην πράσινη ανάπτυξη και την εξοικονόμηση 

ενέργειας. Θέση μας είναι η ένταξη των παραπάνω σε ένα μεσομακροπρόθεσμου 
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προγραμματισμού με συγκεκριμένες κλαδικές πολιτικές και κατευθύνσεις, στη βάση 

της αξιοποίησης του πλέον πλουτοπαραγωγικού πόρου που διαθέτει η χώρα μας και 

δεν είναι άλλος από το επιστημονικό δυναμικό.  

Οι βασικοί άξονες δράσεις αναλύονται και εξειδικεύονται σε διάφορους επιμέρους 

τομείς, ανάλογα πάντα με τις εκάστοτε συνθήκες και την αντίστοιχη ιεράρχηση των 

προτεραιοτήτων. Επιμερίζοντας το τρίπτυχο δραστηριοποίησής μας "Ανάπτυξη - 

Επάγγελμα - Επιστήμη ", ιδιαίτερη βαρύτητα, δόθηκε στα παρακάτω :  

1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

 Συμβολή ΤΕΕ/ΤΔΚ προς μια Αειφορική Διαχείριση του Περιβάλλοντος, των 

Φυσικών Πόρων και της ολοκλήρωσης των μεγάλων Έργων Υποδομής : 

 

 Παρέμβαση προς τον γ.γ. Περιφέρειας Κρήτης για την ανάγκη θεσμοθέτησης 

«Ειδικής χωροταξικής μελέτης νήσου Γαύδου» (1-9-2006) 

 Παρέμβαση προς τον Γ. Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας Υπουργείου 

Ανάπτυξης για τους Στόχους των Ερευνητικών Προγραμμάτων «Αξιοποίησης 

πρόσθετων υδατικών πόρων στις ευρύτερες περιοχές των τεσσάρων 

εκτεταμένων συστημάτων των υδροαρδευτικών έργων της Κρήτης». (4-10-2006) 

 Αναλυτική παρέμβαση προς το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών που 

υιοθετήθηκε ως ομόφωνο ψήφισμα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας 

Κρήτης με θέμα: «ΕΣΠΑ για το Δ΄ ΚΠΣ  2007-2013 - Χρηματοδοτικές κατανομές.  
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Ανάγκη όπως η Περιφέρεια Κρήτης συμμετάσχει στο σύνολο των επιμέρους 

κατανομών για την επίτευξη της αναπτυξιακής της επιλογής» (Δεκέμβριος 2006) 

 Παρέμβαση για την επικείμενη τροποποίηση του άρθρου 24 του Συντάγματος  

(Ζητήματα Προστασίας Περιβάλλοντος) (10-1-2007) 

 Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΚ για τις Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη διασταύρωση της 

οδού Μουρνιών και Αγ. Μαρίνας του Δήμου Ελ. Βενιζέλου Χανίων. (2-3-2007) 

 Ημερίδα ΤΕΕ/ΤΔΚ με θέμα: «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» (18-4-07) 

 Ημερίδα ΤΕΕ/ΤΔΚ στις με θέμα: «Τηλεπικοινωνίες και Διαχείριση Υδάτινων 

Πόρων - Παρόν και Μέλλον» (28-4-07) 

 Παρέμβαση προς Γ.Γ, Περιφέρειας Κρήτης, Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και 

ΤΕΔΚ Κρήτης με θέμα: «Ευθύνη Συντήρησης Οδικού Δικτύου – Οδική 

Ασφάλεια» (20-5-2007) 

 Επίσκεψη εργασίας – ενημέρωσης του Ευρωβουλευτή κ. Παπαδημούλη με τη Δ.Ε. 

στο ΤΕΕ/ΤΔΚ για θέματα αναπτυξιακού ενδιαφέροντος (25-5-2007) 

 Συνάντηση εργασίας της Δ.Ε. στο ΤΕΕ/ΤΔΚ με τον βουλευτή Χανίων κ. 

Χριστοδουλάκη Ν. για αναπτυξιακά θέματα που αφορούν το Νομό Χανίων (5-6- 

2007)  

 Ημερίδα ΤΕΕ/ΤΔΚ με θέμα: «Διαχείριση Απορριμμάτων στις παράκτιες 

περιοχές» (25-6-2007) 

 Επιστολή Προέδρου ΤΕΕ/ΤΔΚ με αφορμή τα έργα συλλογής, μεταφοράς, 

επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Χανίων – Κολυμβάρι με θέμα: «Συνεργασία 

και αμοιβαία εκτίμηση του ρόλου των φορέων του τόπου μας - απαραίτητη 

προϋπόθεση για την υλοποίηση των κοινά αποδεκτών στόχων μας» (23-5-2007) 

 Αναλυτική παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΔΚ προς το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την ολοκλήρωση 

και αναβάθμιση του Β.Ο.Α.Κ. (10-8-2007) 

 Διοργάνωση συνάντησης εργασίας μεταξύ των συναρμόδιων φορέων για 

ζητήματα σωστής λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού του βορείου άξονα 
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και του ζητήματος που έχει προκύψει με τις οσμές. Έγγραφη παρέμβαση 

ΤΕΕ/ΤΔΚ για το θέμα (14-9-2007) 

 Παρέμβαση προς Νομάρχη και Πρόεδρο ΤΕΔΚ Χανίων με θέμα «ΒΟΑΚ- Οδικό 

Δίκτυο Δικαίωση στόχων & προσανατολισμού ΤΕΕ/ΤΔΚ» (29-5-2008) 

 Παρέμβαση προς ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΟΙΟ κ.α. για τα Οδικά έργα, Υδρεύσεις & 

Αποχετεύσεις Ν. Χανίων στο ΕΣΠΑ 2007-2013 (17-6-2008) 

 Παρέμβαση προς τον Νομάρχη Χανίων σχετικά με τα απαιτούμενα έργα στο 

Εθνικό Στάδιο Χανίων (22-7-2008) 

 Παρέμβαση Προέδρου κ. Αντώνη Πιταριδάκη σχετικά με τη Λιμνοδεξαμενή στον 

Ομαλό (28-7-2008) 

 Έγγραφο προς τον Νομάρχη Χανίων και το Δήμαρχο Πελεκάνου για τις θέσεις 

του ΤΕΕ/ΤΔΚ για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) 

Παλαιόχωρας-Κουντούρας (30-7-2008) 

 Αναλυτικό έγγραφο προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά για την 

«Επιτακτική ανάγκη ένταξης των μεγάλων έργων υποδομών Νομού Χανίων 

στα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ΥΠΕΧΩΔΕ για την προστασία του 

περιβάλλοντος, τη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου μεταφορών, τον 

εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα, την αναβάθμιση της ποιότητας τουρισμού 

και τη βελτίωση συνθηκών ζωής των κατοίκων και εκατοντάδων χιλιάδων 

τουριστών προς όφελος της τοπικής και Εθνικής οικονομίας» (6-8-2008) 

 Συγκρότηση επιτροπής ΤΕΕ/ΤΔΚ και Ν.Ε. Ρεθύμνου για τις κεραίες κινητής 

τηλεφωνίας (29-7-2008)  

 Παρέμβαση προς Νομάρχη Χανίων, Πρόεδρο ΤΕΔΚ και Βουλευτές με θέμα 

«Κίνδυνος απώλειας σημαντικών πόρων στη Δ΄ Προγραμματική Περίοδο για 

την Αναβάθμιση – Ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ. Ανάγκη συντονισμού των φορέων 

του νομού μας» (28-8-2008) 

 Ανοικτή Επιστολή Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΚ για τον ΒΟΑΚ (2-9-2008) 



 
5

 Παρέμβαση Προέδρου ΤΕΕ/ΤΔΚ προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων με 

θέμα «Επιτακτική ανάγκη ένταξης των μεγάλων έργων υποδομών Νομού 

Χανίων στα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ΥΠΕΧΩΔΕ» (11-9-2008) 

 Παρέμβαση και διατύπωση θέσεων ΤΕΕ/ΤΔΚ για την παράκαμψη Καστελίου του 

ΒΟΑΚ (19-12-2008) 

 Συνάντηση και συνεργασία του Προέδρου Ν.Ε. με τους βουλευτές Ρεθύμνου κα. 

Κεφαλογιάννη και κ. Λαμπίρη για τη διαχείριση Υδάτινου Δυναμικού του 

Φράγματος Ποταμών (15-12-2008) 

 Συνάντηση του Προέδρου Ν.Ε. με την Βουλευτή Ρεθύμνου κα Ο. Κεφαλογιάννη 

για προώθηση έργων στο ΕΣΠΑ (16-1-2009) 

 Πρωτοβουλία ΤΕΕ/ΤΔΚ για την ανακήρυξη της Γαύδου ως  «Πράσινο νησί» και 

αποστολή σχετικής επιστολής στον Υπουργό Ανάπτυξης και τους φορείς της 

Κρήτης (26-2-2009)  

 Σύσταση Ο.Ε. για την προετοιμασία και υποστήριξη της πρωτοβουλίας του 

ΤΕΕ/ΤΔΚ για την ανακήρυξη της Γαύδου ως  «Πράσινο νησί» (18-3-2009) 

 Αναλυτική Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΚ για την Επιτακτική ανάγκη συγκεκριμένων 

ενεργειών για τη ένταξη των μεγάλων έργων υποδομής Ν. Χανίων στα 

Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Τ.Ε.Π.) των Υπουργείων (4-3-2009) 

 Συνάντηση εργασίας με τον Βουλευτή Χανίων κ Μ. Βολουδάκη και παράδοση 

Υπομνήματος του Προέδρου ΤΕΕ/ΤΔΚ για τα ευρύτερα ζητήματα Υποδομών και 

Ανάπτυξης στη Δυτική Κρήτη καθώς και παρατηρήσεις για το Ειδικό Χωροταξικό 

Πλαίσιο για τον Τουρισμό (5-3-09) 

 Συνάντηση εργασίας με τον Βουλευτή Χανίων κ Εμμ. Σκουλάκη και παράδοση 

Υπομνήματος του Προέδρου ΤΕΕ/ΤΔΚ για τα ζητήματα Υποδομών – 

Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης στη Δυτική Κρήτη και προτάσεις για την 

αντιμετώπισή τους (6-7-09) 

 Αναλυτική διατύπωση των Προβλημάτων περιβάλλοντος στη Δυτική Κρήτη και 

προτάσεις για την αντιμετώπισή  τους (12-6-09) 
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 Αναλυτικό Υπόμνημα για τα αναγκαία έργα – μελέτες  στο Νομό Χανίων στα 

πλαίσια της Ενημερωτικής Συνάντησης Θεσμικών Φορέων του Νομού (25-10-

2009) 

 Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασία Ελλάδα Κύπρος 

με επικεφαλής εταίρο το ΤΕΕ/ΤΔΚ και αντικείμενο την Εξοικονόμηση Ενέργειας 

και τις εφαρμογές ΑΠΕ στα ξενοδοχεία (8-12-2009). 

 Παρέμβαση για την ένταξη των έργων Βιολογικών καθαρισμών Ν. Χανίων στο 

Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (8-1-2010) 

 Αναπτυξιακή Διημερίδα για την προώθηση  των έργων υποδομών & 

Περιβάλλοντος Ν. Χανίων στο ΕΣΠΑ 2007-2013 (30 & 31-1-2010) 

 
 

 Δημοσιοποίηση των Συμπερασμάτων της Αναπτυξιακής Διημερίδας και της 

Αποτύπωσης της συνολικής και πραγματικής κατάστασης (και με τη χρήση 

αναλυτικών Πινάκων ανά έργο) για όλα τα αναγκαία έργα και τις μελέτες του Ν. 

Χανίων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 (2-2-2010) 

 Παρέμβαση προς τον Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης και τον ΟΑΔΥΚ για τις 

απαιτούμενες ενέργειες ωρίμανσης έργων Περιβάλλοντος Νομού Χανίων για 

Ένταξη στα τομεακά Προγράμματα των Υπουργείων (4-2-2010) 

 Πρόταση για τη σύσταση και λειτουργία Παρατηρητηρίου Μελετών και Έργων 

σε επίπεδο Ν. Χανίων και αντίστοιχη πρόταση  σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης  

(5-2-2010) 

 Παρέμβαση προς τη ΔΕΥΑΧ για συγκεκριμένες ενέργειες επίσπευσης των  

διαδικασιών  ωρίμανσης έργων για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007-2013 (5-2-2010) 
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 Παρέμβαση προς τον Δήμο Ακρωτηρίου  για συγκεκριμένες ενέργειες 

επίσπευσης των  διαδικασιών  ωρίμανσης έργων για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007-

2013 (5-2-2010) 

 Παρέμβαση προς τον Δήμο Θερίσου  για συγκεκριμένες ενέργειες επίσπευσης 

των  διαδικασιών  ωρίμανσης έργων για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007-2013 (5-2-2010) 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

 Συμβολή ΤΕΕ/ΤΔΚ στην ανάδειξη του χωροταξικού και πολεοδομικού 

σχεδιασμού ως βασικής προϋπόθεσης για την ισόρροπη ανάπτυξη και την 

προστασία του περιβάλλοντος:   

 Συσκέψεις στο ΤΕΕ/ΤΔΚ με τους εμπλεκόμενους φορείς για το Διαχειριστικό 

Σχέδιο Ν. Γαύδου (Οκτ. 2006)  

 Σειρά παρεμβάσεων και αναλυτική διατύπωση θέσεων για την απόδοση του  

Στρατοπέδου Μαρκοπούλου στην κοινωνία των Χανίων (Δεκέμβριος 2006 – 

Ιανουάριος 2007) 

 Συνάντηση εργασίας με το μέλος του Δ.Σ. της ΕΝΑΕ  κ. Αγοραστάκη Γ. στο 

ΤΕΕ/ΤΔΚ για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (7-6-2007) 

 Σύσκεψη στο ΤΕΕ/ΤΔΚ με τους εμπλεκόμενους φορείς για την προώθηση της 

Ειδικής Χωροταξικής Μελέτης Γαύδου (19-4-2007) 

 Ολοκλήρωση της μελέτης «Ζώνες οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ) Νήσου Γαύδου – 

Γαυδοπούλας» (Ιούνιος 2007)  

 Παρέμβαση Ν.Ε. Ρεθύμνου για τον καθορισμό ορίων στάσιμων οικισμών 

(Απρίλιος 2007) 

 Σύσταση ομάδας εργασίας σε συνεργασία με τη Ν.Α.Χ. για την Αναθεώρηση του 

Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Αειφόρου Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Κρήτης (20-3-2007) 

 Αναλυτική Εισήγηση της παραπάνω ομάδας εργασίας στην εκδήλωση της Ν.Α. 

Χανίων για την αναθεώρηση του ΠΠΧΣΑΑ Περιφέρειας Κρήτης στο ΜΑΙΧ (14-5-

2007) 
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 Παρέμβαση και αναλυτικές παρατηρήσεις επί του Ειδικού Χωροταξικού 

Πλαισίου για τον Τουρισμό (Ιούνιος 2007) 

 Παρέμβαση και αναλυτικές παρατηρήσεις για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για 

τις ΑΠΕ (Ιούνιος 2007) 

 Παρέμβαση και αναλυτικές παρατηρήσεις επί του Ειδικού Χωροταξικού 

Πλαισίου για την Βιομηχανία (Ιούλιος 2007) 

 Έγγραφο του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Κ. προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Αρχαιολογίες, Τ.Ε.Δ.Κ., 

Διεύθυνση Δασών, Πολεοδομίες, Διεύθυνση Ανάπτυξης) και τους Δήμους στους 

οποίους υπάρχουν λατομικές περιοχές, με το οποίο ζητούνται οι θέσεις, οι 

απόψεις και η οι προτάσεις τους για τα ζητήματα χωροθέτησης και λειτουργίας 

τους (16-9-2007) 

 Κοινή Εισήγηση ΤΕΕ/ΤΔΚ και ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης 

για το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Το 

πλήρες κείμενο της εισήγησης υιοθετήθηκε ομόφωνα (14-12-2007).. 

 Καταρχήν παρατηρήσεις και διαπιστώσεις Προέδρου ΤΕΕ/ΤΔΚ για το νέο Σχέδιο 

ΚΥΑ για το Γενικό Χωροταξικό (1-3-2008) 

 Αναλυτική Παρέμβαση προς τον Νομάρχη Χανίων για την ανάγκη Σύσκεψης με 

την παρουσία του ΤΕΕ/ΤΔΚ για συγκεκριμένες παρατηρήσεις – διεκδικήσεις  

του Ν. Χανίων στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης (4-3-2008)  

 Παρέμβαση προς Ν.Α.Χ., ΤΕΔΚ, ΔΕΔΙΣΑ για τη «Διαχείριση των αδρανών 

προϊόντων από κατασκευές έργων (μπάζα) και την Υπόδειξη κατάλληλων 

χώρων διάθεσής των» (4-4-2008) 

 Κοινοποίηση των Θέσεων του ΤΕΕ/ΤΔΚ για την Αξιοποίηση των χώρων του 

Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων με εκπαιδευτικές, ερευνητικές, 

συνεδριακές, πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες καθώς και με πράσινο (23-5-

2008) 
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 Συμμετοχή ΤΕΕ/ΤΔΚ με τον Αντιπρόεδρο Π. Βογιατζάκη, στην Επιτροπή για την 

αξιοποίηση των χώρων του Θ.Ψ.Π. Χανίων (Μάιος 2008).   

 Διερεύνηση των ενστάσεων κατοίκων και εμπόρων του Δήμου Ακρωτηρίου 

σχετικά με το έργο «Ανάπλαση πλατείας Κουνουπιδιανών»  (Ιούνιος 2008). 

 Παρατηρήσεις ΤΕΕ/ΤΔΚ στα ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Αρμένων και Δήμου Ινναχωρίου 

(Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2008) 

 Παρέμβαση προς τη Ν.Α. Χανίων για τη «Επιλογή χώρων για την εγκατάσταση 

οχλουσών και επικίνδυνων Βιομηχανιών και Δεξαμενών Αποθήκευσης 

Καυσίμων στο Ν. Χανίων» (10-11-2008) 

 Αίτημα ορισμού εκπροσώπων προς τη Δ/νση Δασών Ν. Χανίων και τον Σύλλογο 

Αρχιτεκτόνων για την υλοποίηση της απόφασης του ΤΕΕ/ΤΔΚ  για τη σύσταση 

Ομάδας Εργασίας για την εκπόνηση μελέτης για το χαρακτηρισμό της περιοχής 

των Αγίων Αποστόλων Χανίων (2-12-2008) 

 Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΚ για την παραχώρηση χώρου από το Δήμο Χανίων για τους 

αθλητές ρίψεων (20-1-2009) 

 Συνάντηση και συνεργασία του Προέδρου Ν.Ε. με τον Νομάρχη Ρεθύμνου κ. 

Παπαδάκη, τον Δ/ντή ΠΕΧΩ κ. Μαυράκη και τη Νομική Σύμβουλο της 

Περιφέρεια κ. Παναγιωτάκη για επίλυση Πολεοδομικών ζητημάτων που 

αφορούν το Νομό Ρεθύμνου (Ιαν 2009) 

 Παρέμβαση προς τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ Περιφέρειας Κρήτης για τις αδειοδοτήσεις 

Έργων ΑΠΕ μηδενικής όχλησης (6-5-09) 

 Παρέμβαση και διατύπωση παρατηρήσεων για τις ρυθμίσεις στους 

Ημιυπαίθριους (7-7-09) 

 Διαπιστώσεις – Παρατηρήσεις – Προτάσεις ΤΕΕ/ΤΔΚ για το Σ/Ν «Επιτάχυνση 

της ανάπτυξης ΑΠΕ» (30-12-2009) 

 Παρέμβαση για την διαμόρφωση του ΒΑ τμήματος Πλατείας Δικαστηρίων 

Χανίων (15-1-2010) 
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3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  

 Συμβολή ΤΕΕ/ΤΔΚ στην αντιμετώπιση των επαγγελματικών θεμάτων των 

μηχανικών  

 Συγκρότηση δύο 6μελών επιτροπών στα Χανιών και μιας στο Ρέθυμνο που θα 

απαρτίζονται από 2 εκπροσώπους του ΤΕΕ, έναν από κάθε κλαδικό σύλλογο και 

έναν από την πολεοδομική υπηρεσία. Αντικείμενο τους η εξέταση των 

προβλημάτων και η υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων για τη καλύτερη 

λειτουργία των πολεοδομικών γραφείων. (Οκτ. 2006) 

 Παντεχνική Συγκέντρωση Μηχανικών Δυτικής Κρήτης για την εφαρμογή του 

νέου τρόπου υπολογισμού Αμοιβών Μηχανικών στο Πνευματικό Κέντρο 

Χανίων (12-2-2007)  

 Νέα αναλυτική παρέμβαση προς τον Υφυπουργό Οικονομικών για φορολογικά 

θέματα Μηχανικών (Δεκέμβριος 2006) 

 Παρέμβαση προς ΤΕΕ για τις εξελίξεις στο θέμα των νέων αμοιβών μηχανικών (9-

1-2007) 

 Παρέμβαση για τη Λειτουργία του Πολεοδομικού Γραφείου Κισσάμου (31-1-

2007) 

 Παρουσίαση του προγράμματος υπολογισμού των νέων αμοιβών μηχανικών στο 

ΤΕΕ/ΤΔΚ (20-5-2007) 

 Αυτοχρηματοδοτούμενο Σεμινάριο ΤΕΕ/ΤΔΚ "Πολεοδομικές Διατάξεις και 

Διαδικασία Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών" (18 έως 27 Ιουνίου 2007) 

 Διεξαγωγή ενημερωτικών συναντήσεων σε Χανιά και Ρέθυμνο με πρωτοβουλία 

του ΤΕΕ/ΤΔΚ για εξειδικευμένα θέματα στην εφαρμογή του νέου τρόπου 

υπολογισμού Αμοιβών Μηχανικών (Μάρτιος – Ιούνιος 2007)   

 Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΚ για την άρση του αποκλεισμού μηχανικών ελεύθερων 

επαγγελματιών από πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. (13-6-2007) 
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 Παντεχνική συγκέντρωση μελών ΤΕΕ/ΤΔΚ για θέματα που αφορούν την 

Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (9-10-2007) 

 Ενεργός συμμετοχή Δ.Ε. και μελών ΤΕΕ/ΤΔΚ στις κινητοποιήσεις και τις απεργίες 

για το ασφαλιστικό στα Χανιά και τη Δημοτική αγορά στις 12 Δεκεμβρίου και 

στην Αθήνα στις 19 Δεκεμβρίου 2007 

 

 Σύσταση επιτροπής αγώνα για το ασφαλιστικό από το ΤΕΕ/ΤΔΚ και τους 

κλαδικούς συλλόγους. Απόφαση για περαιτέρω κινητοποιήσεις εντός του 

Ιανουαρίου 2007.  

 Έγγραφο του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Κ. προς τον Πρόεδρο και την Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. με το οποίο 

ζητείται η παρέμβαση του προς το Υπουργείο Οικονομικών για την επίλυση 

φορολογικών ζητημάτων μηχανικών (14-9-2007)  

 Παρέμβαση Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Κ. προς το ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Ορισμός μελών 

Πειθαρχικών Συμβουλίων από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε» (8-10-2007).  

 Έγγραφο του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Κ προς την Διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ, για καλυφθούν 

άμεσα οι ανάγκες επόπτη ιατρού στο τοπικό παράρτημα(12-10-2007) 

 Έγγραφα προς τον Νομάρχη Χανίων για την παρουσίαση και παράδοση της 

μελέτης οργάνωσης της Δ/νσης Πολεοδομίας Ν.Α.Χ. προκειμένου το ΤΕΕ/ΤΔΚ 

να διατυπώσει τις προτάσεις του (Αύγουστος – Νοέμβριος 2007) 
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 Νέο έγγραφο με διαπιστώσεις και προτάσεις μετά την εφαρμογή της μελέτης 

οργάνωσης της Δ/νσης Πολεοδομίας Ν.Α.Χ. (Ιανουάριος 2008) 

 Παροχή πληροφοριών για την υποβολή φακέλου διεκδίκησης αμοιβής 

μηχανικών από το ΤΕΕ (15-11-2007) 

 Παρέμβαση προς τον Δήμο Χανίων για την εκτίμηση της σημερινής κατάστασης 

σχετικά με την λειτουργία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Χανίων και 

την διαμόρφωση προτάσεων και λύσεων.(Δεκέμβριος 2007) 

 Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΚ προς τις ΔΟΥ Χανίων για Φορολογικά ζητήματα 

μηχανικών. (Δεκέμβριος 2007)  

 Παντεχνική συγκέντρωση για το ΤΣΜΕΔΕ. Ενημέρωση για το περιεχόμενο του 

Σχεδίου Νόμου, συζήτηση και αποφάσεις για την μορφή των περαιτέρω 

κινητοποιήσεων (12-3-2008)  

 Συγκέντρωση και συμβολική κατάληψη των Πολεοδομικών Υπηρεσιών της 

Νομαρχίας Χανίων και της ΤΥΔΚ Χανίων (13-3-2008)  

 Συγκέντρωση και συμβολική κατάληψη των Πολεοδομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Χανίων (17-3-2008) 

 Συγκέντρωση και συμβολική κατάληψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. 

Χανίων (Ημέρα Δημοπρασιών) (18-3-2008) 

 Ενεργός συμμετοχή στις κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ 

(19-3-2008). 

 Επιστολή στους Βουλευτές Χανίων - Ρεθύμνου Για την Καταψήφιση του 

Νομοσχεδίου για το Ασφαλιστικό (14-3-2008) 

 Παρέμβαση για την ανάθεση μελετών στα Πολυτεχνεία και τη διάκριση μεταξύ 

ερευνητικής και μελετητικής δραστηριότητας (24-3-2008) 

 Προτάσεις ΤΕΕ/ΤΔΚ προς την “Α “ και Δ.Ε. του ΤΕΕ για τις επόμενες 

κινητοποιήσεις και την εν γένει στάση μας για το Ασφαλιστικό. (2-4-2008)  
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 Νέα Αναλυτική Παρέμβαση προς ΤΕΕ για φορολογικά ζητήματα Μηχανικών (9-

5-2008) 

 Παρέμβαση προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ. Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου 

για την αντιμετώπιση εκπροσώπου ΤΕΕ/ΤΔΚ σε Επιτροπή Διαγωνισμού (15-5-

2008) 

 Ενεργοποίηση των Επιτροπών του ΤΕΕ/ΤΔΚ για τη λειτουργία των 

Πολεοδομικών Γραφείων Δυτικής Κρήτης (Μάιος 2008).  

 Παρέμβαση της Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΔΚ για τη Διεύθυνση Πολεοδομικών 

Εφαρμογών Ν.Α.Χ προς τον νομάρχη Χανίων για το διαχωρισμό, μεταξύ άλλων, 

του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Π.Ε. σε Τοπογραφικό 

Τμήμα και Τμήμα Μελετών και τους λόγους που συνηγορούν σε αυτό (Μάιος 

2008).   

 Κοινοποίηση με τις απαραίτητες διευκρινίσεις από το ΤΕΕ/ΤΔΚ  της υπ’ αριθμ. 

26/20-5-2008 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ακυρότητα 

οικοδομικής αδείας λόγω υποβολής ανακριβών στοιχείων», που αφορά την 

υποχρέωση των Πολεοδομικών Υπηρεσιών για τον έλεγχο και αντιπαραβολή των 

στοιχείων που περιέχονται στα παραστατικά που σχετίζονται με τις αμοιβές των 

οικοδομικών αδειών που κατατίθενται στο Τ.Ε.Ε. με τα στοιχεία του φακέλου της 

αδείας, ώστε αυτά να ταυτίζονται. (13-6-2008) 

 Ημερίδα ΤΕΕ/ΤΔΚ με θέμα «Φορολογικά Οικοδομικών Αδειών» (12-12-2008) 

 Παρέμβαση για τη συμμετοχή μέλους ΤΕΕ/ΤΔΚ στο διαγωνισμό δημιουργίας 

ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων (9 - 10 – 2008) 

 Ψήφισμα "Α" ΤΕΕ/ΤΔΚ για τα Εργατικά Ατυχήματα (10-11-2008) 

 Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΚ προς Υπουργεία και φορείς για την εφαρμογή του νόμου 

περί μελετών και έργων του Δημοσίου στο νομοσχέδιο «Τροποποιήσεις 

επενδυτικών νόμων» που αφορά τη λειτουργία των ΟΑΔΥΚ και ΟΑΝΑΚ  (11-2-

2009) 
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 Αναλυτική παρέμβαση για τη Λειτουργία της Δ/νσης Πολεοδομίας και 

Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Χανίων (22-10-2009) 

 Παρέμβαση προς το ΤΕΕ με συγκεκριμένες θέσεις στα πλαίσια της αλλαγής του 

νομοθετικού πλαισίου για την ανάθεση μελετών και έργων του Δημοσίου (20-1-

2010) 

 Παντεχνική Συγκέντρωση στο ΤΕΕ/ΤΔΚ με τη συμμετοχή του Προέδρου της Δ.Ε. 

του ΤΕΕ συν. Ι. Αλαβάνου για όλα τα θέματα που αφορούν τους μηχανικούς 

(Επαγγελματικά - Φορολογικό – Ασφαλιστικά – Τεχνική εκπαίδευση κ.α.) (13-2-

2010) 

 
4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ  

 Συμβολή ΤΕΕ/ΤΔΚ στην ενημέρωση των συναδέλφων πάνω στις νέες 

επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και στη συνεχή κατάρτιση  

 

 Ημερίδα με θέμα: «Προστασία από τους κυματισμούς Παράκτιων Ζωνών - 

Αποκατάσταση.  Αναφορά στον Κόλπο Χανίων» (18-11-2006). 

 Ημερίδα με θέμα: «Έλεγχος ποιότητας νερών» σε συνεργασία με το Εργαστήριο 

Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και το 

Τμήμα Νερών του Γενικού Χημείου Κράτους της Κύπρου (10-1-2007)  
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 Αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια σε συνεργασία με το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ με 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των μηχανικών μελών του ΤΕΕ/ΤΔΚ.  για 

συμμετοχή στα εξής αντικείμενα: 

i. Πολεοδομικές Διατάξεις και Διαδικασία Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών  

ii. Συμβατά Υλικά και Νέες Τεχνικές Συντήρησης και Αποκατάστασης 

Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων 

iii. Φυσικός Φωτισμός-Σχεδιασμός και Στρατηγικές Εξοικονόμησης Ενέργειας  

 Ημερίδα με θέμα: «Δυνατότητες και εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων 

Πληροφοριών GIS» (14-6-07) 

 Ημερίδα σε συνεργασία με τον ΟΑΔΥΚ με θέμα: «Νέα τεχνολογία βιολογικών 

MBR – Μεμβράνες ΚΥΒΟΤΑ & Ανίχνευση Διαροών – Τηλεπαρακολούθηση 

δικτύων ύδρευσης» (29-6-2007) 

 Ημερίδα σε συνεργασία με Ν.Ε. Ρεθύμνου και Σ.Π.Μ.Ε. Ρεθύμνου με θέμα 

«Γεωτεχνικός σχεδιασμός»  (28-7-2007) 

 Ημερίδα «Το πράσινο μας αφορά όλους» (28-9-2006) 

 Ημερίδα με θέμα «Εφαρμογές ενσωματωμένων φωτοβολταικών συστημάτων 

στα κτίρια» (6-11-07). 

 Συμμετοχή στο Διήμερο Αναπτυξιακό Συνέδριο Κρήτης του Επιμελητηρίου 

Ηρακλείου (16-18 /11/2007) 

 Ημερίδα «Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη: Η αναγκαιότητα 

μιας τοπικής ατζέντας 21 για την αντιμετώπισή τους» (28-11-2007)  

 Ημερίδα  με θέμα «Βιώσιμες Ενεργειακές Κοινότητες» (17-12-2007) 

 Ημερίδα με θέμα «Το σύστημα Hybrid Synergy Drive» (14-11-2007) 

 Σεμινάριο Ηχομόνωσης Εγκαταστάσεων (4-12-07)  
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 Αυτοχρηματοδοτόυμενο Σεμινάριο με θέμα «Ενεργειακή Απόδοση και 

Πιστοποίηση Κτιρίων (Οδηγία 2002/91/Ε.Κ.) και Πρακτικός Οδηγός 

Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια, Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες και Αθλητικά 

Κέντρα» (8-14 Σεπτεμβρίου 2008) 

 Παρουσίαση επιστημονικού άρθρου του ΤΕΕ/ΤΔΚ για τη δυνατότητα μηδενικών 

εκπομπών CO2 στην Κρήτη στο Διεθνές συνέδριο απελευθέρωσης ενέργειας 

(Λευκωσία, 20 με 22-9-2008) 

 Ημερίδα «Ευρωπαϊκή - Ελληνική Τυποποίηση: Πρότυπα - Κανόνες - 

Προδιαγραφές» (18-10-2008) 

 Σεμινάριο «Ενεργειακή Αξιοποίηση Υπολειμμάτων Ελιάς» (15 «Οκτωβρίου 2008) 

 Σεμινάριο «Ηλιακός Κλιματισμός» (20-22 Οκτωβρίου 2008) 

 Ημερίδα ΤΕΕ/ΤΔΚ με θέμα «ΑΠΕ στα Κτίρια στην Κρήτη» στο Εκθεσιακό κέντρο 

Αγιυάς Χανίων (15-11-2008) 

 Ημερίδα N.E. Ρεθύμνου του ΤΕΕ/ΤΔΚ με θέμα «Ηλιακός Κλιματισμός» (11 με 13-

11-2008) 

 Ημερίδα σε συνεργασία με τη ΔΕΔΙΣΑ με θέμα «Κοινωνία της Ανακύκλωσης» 

(19-11-2008) 
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 Εκδήλωση – Ομιλία N.E. Ρεθύμνου του ΤΕΕ/ΤΔΚ του συν. Γ.Σπανδάγου με θέμα 

«Πόρτα της Άμμου – Μεγάλη πόρτα» (3-12-2008) 

 Ημερίδα με θέμα «Εξοικονόμηση Ενέργειας και ΑΠΕ στα κτίρια» (4-2-2009)  

 Ημερίδα «Εφαρμογές ηλιακού κλιματισμού στα κτίρια» (23-2-2009) 

 Συνδιοργάνωση με το κεντρικό ΤΕΕ Ημερίδας με θέμα: «Χωροταξικός-

Πολεοδομικός Σχεδιασμός σε Περιφερειακό και Τοπικό Επίπεδο. Προβλήματα 

και Προοπτικές» στο ΚΑΜ με παρουσία και εισήγηση του Προέδρου ΤΕΕ 

συναδέλφου Ι. Αλαβάνου (26-4-09) 

 

 Διήμερη Προσυνεδριακή Εκδήλωση σε συνεργασία με το κεντρικό ΤΕΕ στο ΚΑΜ, 

με θέμα: «Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην 

Κρήτη» (22 και 23 Μαΐου 09) 

 Ενημέρωση – υποστήριξη μηχανικών ΤΕΕ/ΤΔΚ για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα 

κατάρτισης του ΤΕΕ που χρηματοδοτείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας με 

τίτλο «E-Μηχανικοί» και χρηματοδότηση του 90% (μέχρι του ποσού των 1500€) 

του κόστους κατάρτισης για σεμινάρια στις νέες τεχνολογίες Η/Υ από ιδιωτικούς 

φορείς και το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ (Ιούλιος – Οκτώβριος 2009) 

 Συνάντηση εργασίας στο ΤΕΕ/ΤΔΚ για την παρουσίαση και βελτίωση του GIS 

Νομαρχίας Χανίων (16-9-2009)  
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 Παρουσίαση επιστημονικού άρθρου του ΤΕΕ/ΤΔΚ για τις εφαρμογές ΑΠΕ στην 

Κρήτη στο Διεθνές συνέδριο απελευθέρωσης ενέργειας (Βελιγράδι, 17 με 19-9-

2009) 

 Ημερίδα για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια (24-9-2009)  

 Ημερίδα για την διαχείριση υγρών αποβλήτων με αποκεντρωμένα συστήματα 

μικρής κλίμακας (12-10-2009) 

 Συνάντηση εργασίας στο ΤΕΕ/ΤΔΚ για την παρουσίαση και βελτίωση του GIS 

του Δήμου Χανίων (16-11-2009) 

 Ημερίδα με θέμα «Ανάπτυξη Τεχνοβλαστών εντός και εκτός συνόρων» (10-12-

2009)  

 Προσυνεδριακή Εκδήλωση Helleco στο ΤΕΕ/ΤΔΚ με θέμα: «Προστασία 

Παράκτιων Ζωνών» στο χώρο του ΚΑΜ (12-3-2010) 

5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ  

 Συμβολή ΤΕΕ/ΤΔΚ σε θέματα παιδείας και επαγγελματικών δικαιωμάτων  

 Παρέμβαση – Ψήφισμα προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας για το απαράδεκτο 

προσχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα 

των αποφοίτων ΤΕΙ του κατασκευαστικού τομέα (20-11-06) 

 Παρέμβαση για την αποτροπή της επικείμενης τροποποίηση του άρθρου 16 του 

Συντάγματος  (9-1-2007) 

 Ημερίδα σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης με θέμα την Ίδρυση Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών στο Πολυτεχνείο Κρήτης (13-10-2007). 

 Παρέμβαση για τη Δημιουργία Βασικής Ειδικότητας Μηχανικών 

Περιβάλλοντος (10-2-2009) 

 Ανακοίνωση για το σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και 

Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (17-7-09) 

 Παρέμβαση προς τον Υπουργό Παιδείας για την Ισοτίμηση Διπλωμάτων 

Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας με Master (20-8-09) 
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6. ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ   

Συμβολή ΤΕΕ/ΤΔΚ στην ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής 

και αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς:   

 Ημερίδα ΤΕΕ/ΤΔΚ με θέμα «Οικιστικές αναπλάσεις ιστορικών χώρων» και 

παρουσίαση τεσσάρων προτάσεων ανάπλασης από το Τμήμα για το Καστέλι, τον 

Καμπανό, το ιστορικό κέντρο της Χαλέπας και την οδό Νεάρχου (2006) 

 Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΚ για τις αυθαίρετες εργασίες Βόρεια του Φρουρίου Ιντζεδίν 

και Νοτιοανατολικά του Νεκροταφείου Καλαμίου (30-3-2007) 

 Συνδιοργάνωση της έκθεσης «LEGORRETA + LEGORRETA, Όψεις και χρώμα , 

μυστήριο και μαγεία στην αρχιτεκτονική» στο K.A.M (17-9-2008 έως 10-10-2008) 

 Παρέμβαση προς τον Υπουργό Πολιτισμού για τη βελτίωση λειτουργίας 

συνεργασίας και δικαιοδοσίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού στην 

πόλη των Χανίων (4-12-2008) 

 Απαντητική επιστολή στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και 

Τεχνικών Έργων Κρήτης του Υπουργείο Πολιτισμού για τη βελτίωση λειτουργίας 

και δικαιοδοσίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού στην πόλη των 

Χανίων και του Ρεθύμνου (14-1-2009) 

 

 Διοργάνωση της 7ης Συνδιάσκεψης Νησιωτικών Περιφερειακών Τμημάτων 

του ΤΕΕ στο Μεγάλο Αρσενάλι της Παλιάς Πόλης των Χανίων με θέμα 

«Πολιτιστική – Αρχιτεκτονική Κληρονομιά & Περιβάλλον. Η Συμβολή τους 

στην ανάπτυξη των νησιών μας»  (24 και 25 Απριλίου ‘09). Κεντρικό - τοπικό 

θέμα κατά την επίσημη έναρξη ήταν ο «Στρατηγικός σχεδιασμός αναβάθμισης 
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και προστασίας της Μεσαιωνικής Πόλης Χανίων και η δυνατότητα ένταξης 

στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO» με 

αναλυτική εισήγηση Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΚ. 

 Αναλυτική εισήγηση Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΚ στην 7η  Συνδιάσκεψη 

Νησιωτικών Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ στο Μεγάλο Αρσενάλι της 

Παλιάς Πόλης των Χανίων με Κεντρικό - τοπικό θέμα κατά την επίσημη έναρξη: 

«Στρατηγικός σχεδιασμός αναβάθμισης και προστασίας της Μεσαιωνικής 

Πόλης Χανίων και η δυνατότητα ένταξης στον κατάλογο της Παγκόσμιας 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO» (23 και 24-4-2009) 

 Ολοκλήρωση του έργου αναλυτικής καταγραφής και παρουσίασης των 

αξιόλογων και παραδοσιακών κτισμάτων της πόλης των Χανίων από 

διευρυμένη Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΚ (Ιούνιος 2009)  

 Έκδοση  βιβλίου από το ΤΕΕ/ΤΔΚ με θέμα «Η αποκατάσταση του Μιναρέ της 

Σπλάντζιας» (Νοέμβριος 2009) 

 Παρέμβαση για τη χωροθέτηση των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για το 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης (12-2-2010) 

 
7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΗ  

 Συμβολή ΤΕΕ/ΤΔΚ στη διεύρυνση της κοινωνικής πολιτικής του φορέα μας και 

των δεσμών με άλλους φορείς, Περιφερειακά Τμήματα και την τοπική κοινωνία   

 Συμμετοχή Δ.Ε ΤΕΕ/ΤΔΚ στην 4η συνάντηση νησιωτικών περιφερειακών 

τμημάτων του ΤΕΕ στην Κάλυμνο με θέμα «Νησιωτικές πολιτικές – Ειδικές 

δράσεις ανάπτυξης νησιωτικών περιοχών – Συνταγματική αναθεώρηση (8 έως 

10-10-2006)  

 Διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα «ΤΕΕ και Αυτοδιοίκηση». Προετοιμασία και 

διανομή φακέλου με έντυπο υλικό και CD ROM και για όλους τους υποψήφιους 

Νομάρχες, Δημάρχους και Κοινοτάρχες του Ν. Χανίων. (3-10-2006) 

 Οικονομική Υποστήριξη «1ου Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου» (Οκτ. 2006) 

 Οικονομική υποστήριξη  «12ου Συνεδρίου Κρητών σπουδαστών» 
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 Συνάντηση Προεδρείου Δ.Ε. με τον νεοεκλεγέντα Νομάρχη Χανίων κ. Γρ. 

Αρχοντάκη – κατάθεση αναλυτικού υπομνήματος για τα θέματα αρμοδιότητάς 

του (Ιανουάριος 2007) 

 Παρέμβαση για το θέμα του Εφετείου Κρήτης (15-2-07) 

 Συμμετοχή και περίπτερο με θέμα «Ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης για 

την Κρήτης» στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Αγροτικός Αύγουστος – Κρήτη Γη και 

Πολιτισμός» 4-11 Αυγούστου 2007 

 Προσφορά ΤΕΕ/ΤΔΚ στο Ανουσάκειο Ίδρυμα, Καστέλλι Κισάμου στα πλαίσια του 

τηλεμαραθωνίου αγάπης (1-4-2007) 

 Παρέμβαση για την τοποθέτηση νέου επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο 

Νομό Χανίων (15-6-2007) 

 Συμμετοχή ΤΕΕ/ΤΔΚ και εισηγήσεις στην 5η Συνδιάσκεψη των Νησιωτικών 

Περιφερειακών Τμημάτων του Τ.Ε.Ε. στο Ηράκλειο με θέμα Αναπτυξιακός 

Χωροταξικός Σχεδιασμός & Περιβάλλον – ΕΣΠΑ 2007_2013 και νησιωτικές 

πολιτικές»  (22 με 25/11/07). 

 Υπόμνημα του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Κ. προς τα πολιτικά κόμματα και τους υποψήφιους 

βουλευτές των Χανίων ενόψει των εκλογών της 16ης Σεπτεμβρίου 2007 με το οποίο 

παρουσιάζονται οι θέσεις του Τμήματος. για τα σημαντικότερα ζητήματα που 

αφορούν το Νομό Χανίων (Σεπτέμβριος 2007). 

 Κοινή Σύσκεψη Διοικουσών Επιτροπών ΤΕΕ στην Καστοριά. Εισηγήσεις 

Προέδρου ΤΕΕ/ΤΔΚ για ΤΣΜΕΔΕ και «Ενέργεια – Περιβάλλον»  (Καστοριά 11 

με 13 -4-2008)  

 6o  Συνέδριο Νησιωτικών Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ στη Χαλκίδα.. Οι 

εισηγήσεις του Τμήματός μας αφορούσαν στη διαχείριση του ΕΣΠΑ 2007-2013, τη 

Νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση, τα Δημόσια έργα και Μελέτες, το Περιβάλλον 

και την Ενέργεια (5-8 Ιουνίου 2008).  

 Εισήγηση Προέδρου στη σύσκεψη φορέων Ν. Χανίων για το Εφετείο Κρήτης (28-3-

2008) 
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 Επικαιροποίηση των  θέσεων του ΤΕΕ/ΤΔΚ για την τροποποίηση του θεσμικού 

πλαισίου του Τ.Ε.Ε. (Μάιος 2008)  

 Ορισμός, μετά από νέα παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΔΚ στο Υπουργείο Οικονομίας και 

Οικονομικών, των Α. Πιταριδάκη (τακτικό μέλος) και Στ. Λύκου 

(αναπληρωματικό μέλος) στο Δ.Σ. του Ο.Α.ΔΥ.Κ. (19-5-2008)  

 Επιστολή Αποδοχής και Υποστήριξης από το ΤΕΕ/ΤΔΚ της πρότασης του 

Ευρωβουλευτή ΠΑ.ΣΟ.Κ. Σταύρου Αρναουτάκη για ορισμό της Κρήτης ως έδρα 

της Γραμματείας της Ευρωμεσογειακής Ένωσης. (4-6-2008) 

 Εκλογή του ΤΕΕ/ΤΔΚ ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος 

Ελευθέριος Βενιζέλος (Οκτώβριος 2008) 

 Προσφορά ποσού από ατομική συνεισφορά μελών Δ.Ε. και «Α»  για τη 

συγκέντρωση και αξιοποίηση του ιστορικού αρχείου του ΚΚΕ και του 

εργατικού κινήματος στο Ν. Χανίων (14-2-2009) 

 Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΚ για την απαιτούμενη διαδικασία αποζημίωσης μελών που 

εκπροσωπούν φορείς σε επιτροπές (22-1-2009)  

 Σύσταση Ο.Ε. για την προετοιμασία και υποστήριξη της πρωτοβουλίας του 

ΤΕΕ/ΤΔΚ για την ανακήρυξη της Γαύδου ως  «Πράσινο νησί» (18-3-09) 

 Σύσταση κοινής Ο.Ε. με ΤΕΕ/ΤΑΚ με θέμα «Σκοπιμότητα εισαγωγής φυσικού 

αερίου στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη» (Ιούνιος 

2009) 

 Παρέμβαση προς το Νομάρχη Χανίων για ενέργειες σχετικά με τη μεταστέγαση 

του Δικαστικού Μεγάρου (5-5-09)  

 Κοινή Σύσκεψη Διοικουσών Επιτροπών του ΤΕΕ στο Καρπενήσι. Γενική 

Τοποθέτηση Προέδρου ΤΕΕ/ΤΔΚ (15-17 Μαΐου 2009) 

 Αναλυτικό Υπόμνημα για τα απαιτούμενα έργα, μελέτες και ενέργειες ενόψει 

των εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009, προς τα πολιτικά κόμματα και τους 

υποψηφίους Βουλευτές Χανίων και Ρεθύμνης (Σεπτέμβριος 2009) 
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 Συνάντηση Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΚ με την Πρυτανεία και τους Προέδρους των 

Τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης (24-9-2009) 

 Συνάντηση εργασίας της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΚ με τον Βουλευτή Ηρακλείου του 

ΣΥΡΙΖΑ Μιχ. Κριτσωτάκη  (29-10-2009) 

 Κοινή σύσκεψη  Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΚ με τη Ν.Ε. Ρεθύμνου για θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος (9-11-2009) 

 Συνάντηση εργασίας Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΚ και ΤΕΕ/ΤΔΚ με τον Γ.Γ. Περιφέρειας 

Κρήτης κ. Αθ. Καρούντζο στο Ηράκλειο (2-2-2010) 

 Κοινή Σύσκεψη Διοικουσών Επιτροπών ΤΕΕ στη Θεσσαλονίκη. Γενική 

Τοποθέτηση Προέδρου ΤΕΕ/ΤΔΚ (19 με 21-2-2010) 

 

8. Συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές, στην ενίσχυση της συλλογικότητας, 

στην συντονισμένη δράση και στην αρμονική συνεργασία όλων των Φορέων  

Εκπροσωπήσεις 

Το ΤΕΕ/ΤΔΚ, δια του Προέδρου, συμμετείχε σε όλα τα Περιφερειακά Συμβούλια. 

Επίσης συμμετείχε σε Νομαρχιακά Συμβούλια, σε Επιτροπές και εξειδικευμένα 

Συμβούλια για όλα τα κρίσιμα θέματα της περιοχής μας. Τέλος ο Πρόεδρος του 

ΤΕΕ/ΤΔΚ συμμετείχε και στα Διοικητικά Συμβούλια του ΟΑΔΥΚ. 

Συνολικά για την τριετία αυτή το ΤΕΕ/ΤΔΚ εκπροσωπήθηκε σε 123 Συμβούλια ή 

Επιτροπές (33 για το 2006, 31 για το 2007, 22 για το 2008 και μέχρι σήμερα 45 για το 

2009) 

Συνεργασίες  

Αξιοσημείωτη είναι η στενή συνεργασία με το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ, 

όπου συστάθηκαν και λειτούργησαν κοινές ομάδες εργασίας για τα θέματα που 

αφορούν το νησί μας, ενώ διατυπώθηκαν κοινές παρεμβάσεις των δύο τμημάτων για 

τα μεγάλα ζητήματα της Κρήτης (ΒΟΑΚ, ΝΟΑΚ, Ανάπτυξη, Ενεργειακό) 

αποδεικνύοντας στην πράξη την έννοια του συγκρητισμού.  

Παράλληλα παγιώθηκε και εντείνεται η συνεργασία και η συντονισμένη δράση των 

Νησιωτικών Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ, όπου εκτός από τις 

Συνδιασκέψεις που έλαβαν χώρα για την αντιμετώπιση των κοινών ζητημάτων που 

απασχολούν τις νησιωτικές περιοχές της χώρας, συστάθηκε και συντονιστικό όργανο 

με εκπροσώπους από κάθε Τμήμα.  
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Δημοσιότητα και Επικοινωνία 

Έγινε προμήθεια λογισμικού για αποστολή μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και οργανώθηκαν μαζικές αποστολές στα μέλη του Τμήματος για την 

πληροφόρηση τους.  

Έλαβαν χώρα αρκετές συνεντεύξεις τύπου και δημοσιεύτηκαν στα τοπικά ΜΜΕ οι 

κυριότερες θέσεις και παρεμβάσεις μας.  

Οι θέσεις, οι εκδηλώσεις, οι παρεμβάσεις, οι απόψεις και οι προτάσεις του Τμήματός 

μας παρουσιάστηκαν αναλυτικά στα τεύχη του Ενημερωτικού μας Δελτίου 

«Διάσταση» που εκδόθηκαν την περίοδο αυτή, ενώ ιδιαίτερα χρήσιμη, άμεση και 

συγκεντρωμένη είναι η πληροφόρηση που παρέχεται από την ιστοσελίδα του 

τμήματος (www.teetdk.gr).  

 

9. Σε επίπεδο διοικητικής λειτουργίας  

 

Εξετάσεις Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος 

Το Τμήμα μας λειτούργησε ως Εξεταστικό Κέντρο για τις ειδικότητες του 

Πολυτεχνείου Κρήτης δηλαδή Μηχανικούς Παραγωγής & Διοίκησης, Μηχανικούς 

Περιβάλλοντος, Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων, Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς & 

Μηχανικούς Η/Υ. Οι εξετάσεις έλαβαν χώρα τρεις φορές το χρόνο (Ιούνιο – 

Οκτώβριο και Φεβρουάριο) με μέσο όρο εξεταζόμενων τους 40 για κάθε εξεταστική 

περίοδο. 

Πραγματογνωμοσύνες 

Το ΤΕΕ/ΤΔΚ εκπόνησε κατά την τριετία αυτή 181 πραγματογνωμοσύνες με το 

κύρος και την επιστημονική επάρκεια που αρμόζει, παρέχοντας τεχνικές λύσεις και 

απαντήσεις στους ενδιαφερόμενους πολίτες.  
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Ασκήθηκε Πειθαρχικός έλεγχος από το Τμήμα μας σε 5 περιπτώσεις συναδέλφων 

μηχανικών. 

Διεκδικήσεις Αμοιβών 

 Το Τμήμα μας διεκδίκησε αμοιβές Μηχανικών σε 12 περιπτώσεις κατά την τελευταία 

τριετία (2 το 2007, 4 το 2008 και 9 για το 2009) 

Αρχείο - Τεκμηρίωση 

Σε συνέχεια του πλαισίου δράσης 2006-2009, έλαβε χώρα η συνολική 

Αναδιοργάνωση και Ψηφιοποίηση έντυπου αρχείου του ΤΕΕ-ΤΔΚ. Για το σκοπό 

αυτό αναπτύχθηκε ειδική βάση δεδομένων καταγραφής και ψηφιοποίησης 

τεκμηρίων, όπου έχουν καταχωρηθεί και ψηφιοποιηθεί πάνω από 7.000 εγγραφές.  

Το ψηφιακό Αρχείο του ΤΕΕ-ΤΔΚ στηρίζεται σε δυο κύριους άξονες. Ο πρώτος είναι 

το υλικό που έχει παραχθεί στα πλαίσια των δραστηριοτήτων των τριών εκλεγμένων 

οργάνων του Τμήματος, της Αντιπροσωπείας, του Πειθαρχικού και της Διοικούσας 

Επιτροπής. Ο δεύτερος άξονας είναι συμπληρωματικό υλικό των κύριων 

δραστηριοτήτων του Τμήματος, όπως το αρχείο των εκδόσεων βιβλίων, το αρχείο της 

Διάστασης, το αρχείο των χαρτών και τέλος το αρχείο άρθρων και περιοδικών.  

Το ψηφιακό Αρχείο της Διοικούσας Επιτροπής, αποτελεί τον κύριο όγκο του 

αρχειακού υλικού του Τμήματος. Για το λόγο αυτό η οργάνωση του συγκεκριμένου 

αρχείου έγινε πολυεπίπεδη. Αρχικά χωρίστηκε σε δυο ενότητες στις Θεματικές 

Ενότητες και στις Πάγιες Υπηρεσίες. Οι Θεματικές Ενότητες έχουν δομηθεί σε 21 

Θεματικές Σειρές. Κάθε Σειρά έχει χωριστεί, σε Φακέλους - υποφακέλους 

συγκεκριμένων υποθέσεων. Από κει και πέρα οι φάκελοι χωρίζονται σε τέσσερα 

τμήματα, στις Παρεμβάσεις, στις Εκδηλώσεις, στις Μελέτες – Έρευνες και στις Λοιπές 

Δράσεις. Η ενότητα Πάγιες Υπηρεσίες του Αρχείου της Διοικούσας, περιέχει υλικό 

που σχετίζεται άμεσα με τις διοικητικές λειτουργίες του Τμήματος. Αποτελείται από 

μια σειρά Φακέλων με προσανατολισμό την ομαδοποίηση διοικητικών λειτουργιών 

του Τμήματος. 

Το ψηφιακό Αρχείο της Αντιπροσωπείας περιέχει υλικό που έχει παραχθεί από τις 

Αντιπροσωπείες του Κεντρικού ΤΕΕ, των Περιφερειακών Τμημάτων και κυρίως του 

ΤΕΕ-ΤΔΚ π.χ. πράξεις ανακηρύξεων προεδρείων και μελών,  υλικό από εκλογές, 

πλαίσια δράσης, συνεδριάσεις της Κεντρικής Αντιπροσωπείας κ.α. 
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Το ψηφιακό Αρχείο του Πειθαρχικού έχει οργανωθεί σε φακέλους ανά έτος και ανά  

υπόθεση. 

Το Αρχείο των Εκδόσεων του Τμήματος και του περιοδικού Διάσταση περιέχει το 

προπαρασκευαστικό υλικό, κείμενα, φωτογραφίες και επιπλέον την τελική έκδοση σε 

μορφή pdf. Χωρίζονται σε φακέλους ανά βιβλίο ή τεύχος. 

Το Αρχείο Χαρτών περιέχει χάρτες που βρίσκονται στην κατοχή του Τμήματος και 

χωρίζεται σε τρεις Φακέλους. Συγκεκριμένα περιέχει το φάκελο Οικισμοί, το φάκελο 

Νομός και το φάκελο Άλλοι Χάρτες.  

Το Αρχείο των Άρθρων και των Περιοδικών αποτελείται από τη συλλογή 

Περιοδικών του Τμήματος και την μεμονωμένη καταγραφή άρθρων. Ο χωρισμός του 

Αρχείου γίνεται σε Φακέλους ανά τίτλο περιοδικού και σε υποφακέλους ανά τεύχος.   

Βιβλιοθήκη  

 έγιναν 235 δανεισμοί τεκμηρίων  

 αποκτήθηκαν 390 τεκμήρια (245 βιβλία και 65 μελέτες ΤΕΕ) 

 παροχή υπηρεσιών βιβλιοθήκης σε 380 χρήστες 

 δημιουργήθηκε ιστολόγιο παρουσίασης του υλικού της βιβλιοθήκης και 

ενημέρωσης των χρηστών της.   

Επιμόρφωση και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Υπαλλήλων ΤΕΕ/ΤΔΚ 

Συμμετοχή υπαλλήλου του Τμήματος σε δυο σεμινάρια του Εθνικού Κέντρου 

Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης με τίτλους «Οργάνωση και Λειτουργία 

Αρχείων» και «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς»  

Επιπρόσθετα στο ίδιο διάστημα έλαβαν χώρα: 

 Σύσταση Ο.Ε. για την αποκατάσταση του κτιρίου του ΤΕΕ/ΤΔΚ  

 Συγκρότηση Ο.Ε. για την εκπόνηση μελέτης «Ηλεκτρονική καταχώρηση υλικού 

βιβλιοθήκης ΤΕΕ/ΤΔΚ στο κεντρικό σύστημα του ΤΕΕ»  

 Εγκατάσταση ευρυζωνικών συνδέσεων (ADSL) και δύο νέων Η/Υ για την 

εξυπηρέτηση των μηχανικών μελών του ΤΕΕ/ΤΔΚ στα πλαίσια των 

υποστηρικτικών ενεργειών του τμήματος για το νέο τρόπο υπολογισμού αμοιβών.  

 Εγκατάσταση και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος για την ψηφιοποίηση 

και καταλογράφηση εγγράφων, αρχειακών συλλογών και βιβλιοθήκης 

ΤΕΕ/ΤΔΚ  


