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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 

Η πολιτική και οικονομική συγκυρία των προηγούμενων επτά και πλέον ετών, 

ήταν και συνεχίζει να είναι μακράν η πιο δύσκολη περίοδος των τελευταίων 

δεκαετιών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ΤΕΕ αγωνίζεται να εκπληρώσει τους 

σκοπούς του, παρά το δραματικό περιορισμό των οικονομικών του πόρων και με 

υποστελεχωμένες τις υπηρεσίες του.  Συγχρόνως, πρέπει να δίνει δύσκολες μάχες 

απέναντι στις επιθέσεις που δέχεται ο κλάδος μας. 

 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες και με την αβεβαιότητα για τους μηχανικούς 

κορυφωμένη, η Διοίκηση και τα Όργανα του Τμήματος  εργάστηκαν με βάση 

το πρόγραμμα στόχων και δράσεων, όπως αυτό εγκρίθηκε από την 

Αντιπροσωπεία του Π. Τμήματος. Το ΤΚ/ΤΕΕ στόχευσε στην προάσπιση των 

δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των συναδέλφων, στη συστηματική ενημέρωση 

των μελών του, πήρε  πρωτοβουλίες για σημαντικά θέματα του τόπου και ανέδειξε 

το ρόλο του μηχανικού στην κοινωνία. Επιπλέον, ενισχύθηκε η εξωστρέφεια του 

τμήματος και καταβλήθηκε προσπάθεια, μέσα από τις διάφορες δραστηριότητές 

του, να ενργοποιηθούν και να συμμετέχουν ακόμα περισσότεροι μηχανικοί.  

 

Ο απολογισμός των πεπραγμένων μιας θητείας που ολοκληρώνεται, είναι 

υποχρέωση κάθε αιρετής διοίκησης ενός επιστημονικού φορέα, έναντι των 

μελών του. Στο πλαίσιο αυτό, ακολουθεί συνοπτική αναφορά στη δράση του Π. 

Τμήματος για το διάστημα Μαρτίου 2014 – Νοεμβρίου 2016. Υπενθυμίζω ότι 

γινόταν τακτική ενημέρωση των συναδέλφων μέσω newsletter για τις αποφάσεις 

και δράσεις της Δ.Ε. του τμήματος. 

 

Όλα όσα έγιναν και αναφέρονται στη συνέχεια, είναι αποτέλεσμα συλλογικής 

δουλειάς πολλών συναδέλφων, όχι μόνο των εκλεγμένων στα Όργανα 

Διοίκησης του ΤΕΕ. Οφείλω, λοιπόν, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους αυτούς 

τους μηχανικούς για τη συνεισφορά τους και τη συμμετοχή τους στην κοινή 

προσπάθεια. 

  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Νίκος Τρίαντος 

Πρόεδρος ΤΚ/ΤΕΕ 
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Απολογισμός ΤΚ/ΤΕΕ  

Μάρτιος 2014 – Νοέμβριος 2016 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

Όργανα τμήματος 

 
Αντιπροσωπεία 
Σύνθεση/μέλη: http://www.teekerk.gr/index.php/department/delegation.html 

 

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας παρίσταται στις συνεδριάσεις της Δ.Ε. Έχει την 

ευθύνη της τήρησης του κανονισμού της Α. Καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη της 

Α., βάσει της επίκαιρης θεματολογίας και του παραγόμενου έργου από τις Μ.Ε. 

και τις Ο.Ε. του ΤΚ/ΤΕΕ.  

Ο χρόνος σύγκλησης της Αντιπροσωπείας καθορίζεται από το  Προεδρείο της Α. 

Αριθμός συνεδριάσεων Αντιπροσωπείας: 10 

 

Διοικούσα Επιτροπή 
Σύνθεση/μέλη: http://www.teekerk.gr/index.php/department/committee.html 

 

Η Δ.Ε. συνεδριάζει τακτικά κάθε 15 ημέρες.   Αριθμός συνεδριάσεων Δ.Ε.: 63 

Στις συνεδριάσεις της Δ.Ε, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις, καλούνται εκτός 

από τα μέλη του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας και οι Επιμελητές ή μέλη των 

Μ.Ε του Π. Τμήματος, εφόσον τα θέματα συζήτησης είναι σχετικά με το 

αντικείμενο της Μ.Ε. 

Γίνεται τακτική συνοπτική ενημέρωση όλων των μηχανικών μέσω newsletter για 

τα πεπραγμένα της Δ.Ε., στο πλαίσιο της καλής  πληροφόρησης και λογοδοσίας 

στα μέλη του Π.Τ. 

 

Μόνιμες Επιτροπές 
Για την καλύτερη λειτουργία των Μ.Ε. δημιουργήσαμε διαδικτυακούς χώρους 

[Google drive] χωριστούς για κάθε επιτροπή κλειδωμένους με κωδικό, ώστε να 

διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ των μελών της κάθε Μ.Ε. με την ηλεκτρονική  

ανταλλαγή κειμένων και πληροφοριών ώστε να αυξηθεί η ταχύτητα παραγωγής 

έργου. 

http://www.teekerk.gr/index.php/department/delegation.html
http://www.teekerk.gr/index.php/department/committee.html
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Παράλληλα υπήρξε συνεχής συνεργασία με τους Επιμελητές των Μονίμων 

Επιτροπών και τους συνδέσμους της Δ.Ε., για να εξειδικεύσουν, στο βαθμό που 

είναι δυνατόν, τους γενικούς άξονες του ΠΕΠ 2014-2020 και να προετοιμάσουν τις 

προτάσεις τους προς τη Δ.Ε.   

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

 Εισήγηση και οργάνωση εκδήλωσης για τους Τεχνικούς Ασφαλείας σε 

επιχειρήσεις.   

 

 Mε πρωτοβουλία της εστάλη επιστολή προς τον Περιφερειακό Διευθυντή 

Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων για την Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Δράσεων για την 

ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που σχετίζονται με τις 

ειδικότητες των μελών του ΤΕΕ.  

 

 Κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης στη Δ.Ε. για τη συμμετοχή του Π. 

Τμήματος σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με θέμα την Καταγραφή και Τεκμηρίωση 

Βιοτεχνικών και Βιομηχανικών Μνημείων στο Νησί της Κέρκυρας.  

 

 Πρόταση στη Δ.Ε. για την πραγματοποίηση ημερίδας για τους Νέους 

Μηχανικούς. 

 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 Επεξεργασία και κατάθεση απόψεων στη Δ.Ε. για το Σχέδιο Αναθεώρησης του 

Χωροταξικού Σχεδιασμού ΠΙΝ.  

 

 Επεξεργασία και υποβολή εισήγησης στη Δ.Ε.  επί του Σχεδίου Νόμου του 

ΥΠΕΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ». 

 

 Επεξεργασία της Μελέτης Αναθεώρησης Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της 

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) αυτού, όπου 

βρίσκεται αναρτημένη, υπό διαβούλευση, στο δικτυακό τόπο της ΠΙΝ.  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
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 Υποβολή πρότασης για  ομιλία με θέμα «Πολεοδομικός σχεδιασμός της πόλης 

της Κέρκυρας έτη 1537-1570», με ομιλητή τον κ. Ανδρέα Μαζαράκη 

Αρχιτέκτονα – Αρχαιολόγο.  

 

 Διατύπωση εγγράφως προς τη Δ.Ε. τις απόψεις της επί της Μελέτης 

Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης και Αρχιτεκτονικής στις περιοχές εντός 

οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων της Π.Ε. Κέρκυρας της Π.Ι.Ν. 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ 

 

 Γνωμοδότηση για τη δυνατότητα ένταξης στο νόμο των αυθαιρέτων ακινήτων 

που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας τη UNESCO. 

 Προτάσεις ορισμού πραγματογνωμόνων: 22 

 Έλεγχοι τήρησης προδιαγραφών πραγματογνωμοσυνών: 17  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

 

 Εισήγηση στη Διοικούσα Επιτροπή με  θέμα «το Σύμφωνο των Δημάρχων (ΣτΔ) 

στο Δήμο Κέρκυρας και ο Ρόλος του Τ.Ε.Ε. Π.Τ. Κέρκυρας».  Η Δ.Ε. αποφάσισε 

την παρουσίασή του θέματος από τους συναδέλφους στον Δήμο Κέρκυρας. 

 

 Συγκέντρωσε και επιμελήθηκε τις προτάσεις του τμήματος για την εξειδίκευση 

του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2016 και παρήγαγε επιμελημένο φυλλάδιο που τις 

παρουσιάζει με δομημένο τρόπο. Το φυλλάδιο με τις προτάσεις συζητήθηκε με 

την Ενδιάμεση διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας.  

 

 Συνέταξε και υπέβαλε στη Δ.Ε. πρόταση ένταξης στο ΠΕΠ που αφορά την  

ενίσχυση των φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων.  

 

 Εισήγηση για τη συμμετοχή του Π. Τμήματος στο  Διασυνοριακό Πρόγραμμα: 

Interreg V-A "Greece-Italy 2014-2020”. 

 

 Υλοποίηση απόφασης της Δ.Ε. για την προετοιμασία πρότασης για υποβολή 

στο πρόγραμμα σε συνεργασία με τους εταίρους. 

 

Πειθαρχικό Συμβούλιο 
 

Σύνθεση/μέλη: http://www.teekerk.gr/index.php/department/disciplinary.html 

 

http://www.teekerk.gr/index.php/department/disciplinary.html
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Συνεδριάζει τακτικά, κλείνοντας παλιές εκκρεμείς υποθέσεις και επιταχύνει τις 

διαδικασίες ολοκλήρωσης των νέων υποθέσεων. Αριθμός συνεδριάσεων: 10 

 

 

Ομάδες Εργασίας 
 

 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την υποστήριξη των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών του Π. Τμήματος. Μέλη: Ρίγγας Δημήτρης, Ψαρράκης Μάρκος, 

Αυλωνίτης Άρης. 

 

 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας μη αμειβόμενης για τη «Διερεύνηση της 

ύπαρξης πολεοδομικού Σχεδίου της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας, μετά την 

πολιορκία του 1537 από του Οθωμανούς». Μέλη: Μαζαράκης Ανδρέας, 

Ρουβάς Θανάσης, Παπακωνσταντίνου Κατερίνα, Καρρά Ευγενία. 

 

 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με θέμα «Εμπλουτισμός με νέες προσκτήσεις 

επιστημονικού έργου της ψηφιακής βιβλιοθήκης του Π. Τμήματος – 

Συμμετοχή του Π. Τμήματος σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα». Μέλη: 

Θεοχαροπούλου Γεωργία, Στραβοράβδη Αγγελική.  

 

 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την «Ενημέρωση των μελών του ΤΚ/ΤΕΕ, 

σε εφαρμογές που σχετίζονται με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, με τη χρήση ειδικού λογισμικού» Μέλη: Λινάρδος 

Σωκράτης, Μπίσκος Νίκος. 

 

 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης η 

οποία υπεγράφη  μεταξύ ΠΙΝ και ΤΚ/ΤΕΕ με θέμα «Ενεργειακό Αποτύπωμα 

ΠΙΝ». Η Ο.Ε στελεχώθηκε από 6 μηχανικούς. Μέλη: Μεσημέρης Αλέξανδρος, 

Αυλωνίτης Άρης, Πρίφτης Νίκος, Βλάσση Αντωνία, Προβατά Ελένη, Σπανού 

Ειρήνη. 

 

Υπηρεσία Π. Τμήματος 
 

Η Υπηρεσία στελεχώνεται από την 1/1/2015 από μία μόνο υπάλληλο την κα 

Στραβοράβδη Αγγελική, μετά την συνταξιοδότηση του κου Ελύτη Νικόλαου .  

Έχει δρομολογηθεί η μετάταξη ενός υπαλλήλου οικονομικού-διοικητικού, η οποία 

δεν έχει ολοκληρωθεί. 

Αυτή τη στιγμή η υπηρεσία συνεπικουρείται από την Γ. Θεοχαροπούλου Μ.Μ. ως 

μέλος Ομάδας Εργασίας του Τ.Ε.Ε., με 5μηνη σύμβαση.   
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Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Ιστοσελίδα 
 

 Έγινε κατασκευή νέου αναβαθμισμένου ιστοτόπου του ΤΚ/ΤΕΕ και παρέχεται 

συνεχής και κυρίως έγκυρη ενημέρωση των μελών μας 

 Στον ιστότοπο βρίσκονται αναρτημένες οι περισσότερες εισηγήσεις των 

εκδηλώσεων, χρήσιμα εγχειρίδια για την ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (από Σκυρόδεμα ή Τοιχοποιία) ΜΕΤΑ 

ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ, καθώς και ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 Στον ιστότοπο, επίσης, υπάρχουν: 

Α) δυνατότητα ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχιτεκτόνων μελών 

του τμήματος για τη συμμετοχή τους Συμβούλια Πολεοδομικών θεμάτων & 

Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ και Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - ΣΑ.  

Β) ερωτηματολόγιο για την έρευνα σχετικά με τις Εργασιακές Συνθήκες των 

Μηχανικών. Πρόκειται για ανώνυμη ηλεκτρονική φόρμα που μπορεί να δώσει 

σημαντικά στοιχεία για τις επαγγελματικές συνθήκες, και τα επιστημονικά πεδία 

που ενδιαφέρον τους συναδέλφους, ώστε να διοργανωθούν οι αντίστοιχες 

επιμορφώσεις.  

Γ) φόρμα εγγραφής στο Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την 

Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών. 

 

 Ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε ο εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης, όπου 

εγκαταστάθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Π. Τμήματος και έγινε η πρώτη 

διατμηματική σύνδεση. Στη συνεχεία ακολούθησαν και άλλες συσκέψεις - 

ενημερώσεις, μέσω τηλεδιάσκεψης.   

 

Πραγματογνωμοσύνες 

 
Αριθμός πραγματογνωμοσυνών: 20 

Αριθμός ορισθέντων πραγματογνωμόνων: 22 
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

 

Εκδηλώσεις – Σεμινάρια 

 
 Εσπερίδα με θέμα «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ΄».   

 

 Ομιλία με θέμα «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΤΗ 1537-1570», με ομιλητή τον κ. Ανδρέα Μαζαράκη 

Αρχιτέκτονα – Αρχαιολόγο.  

 

 Ομιλία με θέμα «ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», με ομιλητή τον Κ. 

Σπυράκο, Π.Μ., Καθηγητή ΕΜΠ¸ Δντη Εργαστηρίου Αντισεισμικής 

Τεχνολογίας Συνδιοργάνωση ΤΚ/ΤΕΕ και ΣΠΜΕ Κέρκυρας. 

 

 Ενημερωτική εκδήλωση για το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. Η ενημέρωση έγινε από τον κ. 

Αθανάσιο Σπίγγο, Προϊστάμενο Προγραμματισμού & Αξιολόγησης της ΕΔΑ 

ΠΙΝ στα μέλη της Διοίκησης και στα μέλη των Μονίμων Επιτροπών του 

Περιφερειακού μας Τμήματος.  

 

 Ημερίδα με θέμα «ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΕ 

& ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ» με εισηγητή τον Θ.Κάκο Π.Μ. 

 

 Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΚ/ΤΕΕ με την 

πολιτική ηγεσία και τα αρμόδια στελέχη της Περιφέρειας και του Δήμου 

Κέρκυρας, με θέμα «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗΝ 

ΚΕΡΚΥΡΑ». Στη συνέχεια εξεδόθη σχετικό δελτίο τύπου. 

 

 Στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας πραγματοποιήθηκε διάλεξη -  

ομιλία με θέμα «ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ». Ομιλητής ο Καθηγητής του 

Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Ν. Βαρότσης, Χ.Μ., MEng & PhD. 

 

 Πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» σε συνδιοργάνωση ΤΚ/ΤΕΕ, Π.Δ. 
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Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιονίων Νήσων και του Π.Σ.Δ.Μ.Η. Π. Τμήμα 

Κέρκυρας πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Κέρκυρας. 

 

 Με πρόταση και συμμετοχή της Μ. Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων – Νέων 

Μηχανικών, η Δ.Ε. θα διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ 

ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ». 

 

 Ενημερωτική εσπερίδα για το επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

2014-2020» με σκοπό την ενημέρωση των συναδέλφων για το νέο 

επιχειρησιακό πρόγραμμα. Ομιλητές ήταν η κα Κωνσταντίνα Τσολακίδου, 

εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων – Επιμελητήριο 

Κέρκυρας και ο κ. Βασίλης Αϊβαλής, εκπρόσωπος της Διαχειριστικής 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για τη Δυτική Ελλάδα. 

 

 Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην οποία έγινε παρουσίαση μελέτης με θέμα 

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ» της κας Μελίνα Σπίγγου 

– Πολυλά, Πτυχιούχος της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

 Πραγματοποιήθηκε διάλεξη με θέμα «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ 

ΗΧΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ», με ομιλητή τον Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος 

Τεχνών Ήχου και Εικόνας, του Ιονίου Πανεπιστημίου, Δρ. Ηλεκτρολόγο 

Μηχανικό Ανδρέα Φλώρο. 

 

 Ολοκληρώθηκε κύκλος δωρεάν σεμιναρίων προς τα μέλη του Τμήματος, σε 

εφαρμογές η/υ που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος με χρήση 

ειδικού λογισμικού. 

Τα θέματα των σεμιναρίων αφορούσαν: 

Tη δημιουργία και επεξεργασία αρχείων ψηφιακής εικόνας. (Photoshop) 

Εισηγητής : Σωκράτης Λινάρδος, Α.Μ. 

Tην εκμάθηση και εξοικείωση μέσω ασκήσεων και πρακτικών εφαρμογών της 

παραγωγής δισδιάστατων σχεδίων (CAD). 

Εισηγητής : Νίκος Μπίσκος, Α.Μ.   

Μετά από προφορικά αιτήματα αρκετών συναδέλφων, η Δ.Ε. θα εξετάσει το 

ενδεχόμενο επανάληψης των συγκεκριμένων σεμιναρίων.  

 

 Πραγματοποιήθηκε διάλεξη με θέμα «ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ – ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», 

με ομιλητή τον κ.  τον κ. Δημήτριο Σκαρλάτο, Φυσικό - Ηλεκτρολόγο Μηχ/κο – 

Δρ. Μηχανολόγο Μηχ/κο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος 

Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.  
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Εισηγήσεις – Ενημερώσεις στη Δ.Ε. 
 

 Ενημέρωση  της Δ.Ε από τον συνάδελφο κ. Ν. Παπαβλασόπουλο, Π.Μ., για τη 

μέθοδο διαχείρισης των αποβλήτων ελαιοτριβείων.  

 Εισήγηση για το cloud computing, από τον συνάδελφο  Δ. Ρίγγα, Ηλκ.Μ.  

 Ενημέρωση για τους ποδηλατόδρομους και τη χρήση του ποδηλάτου σε 

ιστορικά κέντρα πόλεων από τον Πρόεδρο του Συλλόγου «Ορθοπεταλιά», κ. 

Κώστα Τσιριγγάκη. 

 Ενημέρωση για τα προγράμματα CLLD/ LEADER ΠΑΑ 2014-2020. Στην      

ενημέρωση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν μέλη των κλαδικών συλλόγων και     

μέλη των μονίμων επιτροπών, από την κα Ν. Βλάχου, Π.Μ., ως εκπρόσωπο     

της ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ.  

     

Ασφαλιστικά θέματα 

 

 Έγγραφη παρέμβαση σε ΟΑΕΔ, ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ  για τους συναδέλφους 

5μηνης απασχόλησης μέσω ΟΑΕΔ οι οποίοι υποχρεούνται να καταβάλλουν 

διπλά ασφάλιστρα σε ΙΚΑ και ΤΣΜΕΔΕ.  

 Το θέμα διευθετήθηκε μετά από έξι μήνες, με ρύθμιση από το Αρμόδιο Υπουργείο. 

 
 Παρέμβαση προς ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ - ΤΕΕ και ενημέρωση των συναδέλφων για 

το πρόβλημα της διαβίβασης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλιστικών 

εισφορών του ΕΤΑΑ στο Κ.Ε.Α.Ο. 

 

 Εξεδόθη δελτίο τύπου του ΤΚ/ΤΕΕ για τις επιπτώσεις της εφαρμογής του Ν. 

4387/12.05.2016 (ΦΕΚ85 Α΄/12.05.2016) «ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ - 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». 

 

 Η Δ.Ε του Π. Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ ενέκρινε και υλοποίησε τις 

παρακάτω δράσεις: 

  

1.Ενημέρωση των Μηχανικών και των πολιτών σχετικά με το Ασφαλιστικό από τα 

ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης με δελτία τύπου και συνεντεύξεις.  

2.Ενημέρωση των Βουλευτών της Κέρκυρας για τις θέσεις του Π. Τμήματος.  
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3.Ανοιχτή Εκδήλωση ενημέρωσης των Μηχανικών και τακτική αποστολή 

πληροφοριακών newsletter.  

4.Οργάνωση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των Μηχανικών σε συνεργασία με 

την Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, τα υπόλοιπα 

Περιφερειακά Τμήματα του Τ.Ε.Ε και τους Συλλόγους των Μηχανικών. 

5.Την Πέμπτη 21/01/2016 αποχή των μηχανικών από την εργασία τους και από 

κοινού με τους επιστημονικούς Συλλόγους Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων και 

Υγειονομικών και συμμετοχή σε κινητοποίηση στα γραφεία του ΕΤΑΑ στην Κέρκυρα 

συγχρόνως με την παντεχνική κινητοποίηση στην Αθήνα. 

6.Συνεργασία και Συντονισμός με τους Επιστημονικούς και Κοινωνικούς Φορείς.  

7.Αποχή των μηχανικών ελευθέρων επαγγελματιών από την εργασία τους από 

1/2/2016 έως και 4/2/2016. 

8.Συμμετοχή των μηχανικών της Κέρκυρας στην απεργιακή κινητοποίηση της 4ης 

Φεβρουαρίου 2016 και στο συλλαλητήριο. 

9.Κλείσιμο του Περιφερειακού Τμήματος  Κέρκυρας του ΤΕΕ στις 4/2/2016, ημέρα 

της απεργιακής κινητοποίησης. 

 

 Πραγματοποίηση εκδήλωσης για το ασφαλιστικό. Παρουσίαση και Ανάλυση 

από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. . Ν. Τρίαντο. Η παρουσίαση βρίσκεται στη διεύθυνση  

http://www.teekerk.gr/attachments/article/690/parousiash_ekdhloshs_asphalistik

o_tk_tee.pdf 

 

 Εισήγηση Δ.Ε. και  απόφαση Αντιπροσωπείας ΤΚ/ΤΕΕ για το ασφαλιστικό η 

οποία βρίσκεται στη διεύθυνση   
http://www.teekerk.gr/attachments/article/689/apophash_antiprosopeias_09-

2016_gia_asphalistiko.pdf 

 

 Κινητοποιήσεις των μηχανικών ενάντια στην πρόταση της Κυβέρνησης για το 

Ασφαλιστικό. 

 

Στο πλαίσιο αυτό συμμετείχαμε στη μεγάλης διάρκειας Απεργία – Αποχή όλων 

των Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια 

Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών με τεχνικό 

αντικείμενο (π.χ. Επιτροπές Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, Αυθαιρέτων κλπ.),   Στην 

Απεργία-Αποχή συμπεριλήφθησαν και οι Επιτροπές Δημοπρασιών Έργων και 

Μελετών. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις του Προέδρου του TK/TEE. με 

τους Προέδρους των άλλων Επιστημονικών Φορέων του Νησιού,  ώστε να 

υπάρξει συντονισμός των δράσεων.  

 

 

http://www.teekerk.gr/attachments/article/690/parousiash_ekdhloshs_asphalistiko_tk_tee.pdf
http://www.teekerk.gr/attachments/article/690/parousiash_ekdhloshs_asphalistiko_tk_tee.pdf
http://www.teekerk.gr/attachments/article/689/apophash_antiprosopeias_09-2016_gia_asphalistiko.pdf
http://www.teekerk.gr/attachments/article/689/apophash_antiprosopeias_09-2016_gia_asphalistiko.pdf
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Εργασιακό Περιβάλλον 

 
 Έγγραφο με θέμα «Ενημέρωση για την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ για 

μίσθωση» προς το Σύλλογο Λογιστών και το Οικονομικό Επιμελητήριο. 

 

 Έγγραφο προς το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, για την επιστροφή των χρημάτων σε 

μηχανικούς, οι οποίοι έχουν προπληρώσει για την παρακολούθηση των 

σεμιναρίων για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, δίχως  να έχουν υλοποιηθεί τα 

συγκεκριμένα σεμινάρια.  

 

 Επιστολή προς το ΤΕΕ για την χρήση του αεροφωτογραφικού υλικού του 

ΟΚΧΕ. Με την επιστολή γνωστοποιήσαμε ότι η βάση δεδομένων που παρέχεται 

στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, για την αναζήτηση των αεροφωτογραφιών δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ζητήσαμε να καταστεί χρηστική η βάση και να 

δοθούν οδηγίες χρήσεως προκειμένου να είναι εφικτή η τήρηση των 

προβλεπόμενων από την νομοθεσία. 

 

 Έκτακτη συζήτηση των μελών της Διοίκησης (Δ.Ε. – Προεδρείο 

Αντιπροσωπείας) για τον Ν. 4254/07.04.2014, γνωστό και ως πολύ-νόμο.   

Ενημέρωση των Προέδρων των κλαδικών συλλόγων για το ίδιο θέμα.  

Έκδοση δελτίου τύπου και παραχώρηση συνέντευξης στα ΜΜΕ, για τις 

επιπτώσεις του πολυ-νόμου στους μηχανικούς και την κοινωνία. Συμμετοχή 

της Διοίκησης του Π. Τμήματος στην συγκέντρωση και πορεία της 9ης 

Απριλίου, στο πλαίσιο της 24ωρης γενικής απεργίας. 

 

 Εγκαταστάθηκε ηλεκτρονικός υπολογιστής του ΤΚ/ΤΕΕ στο 

Υποθηκοφυλακείο, ο οποίος δίνει  στους συναδέλφους τη δυνατότητα 

ηλεκτρονικής προσπέλασης σε πληροφορίες και δεδομένα του Κτηματολογίου.  

 

 Το ΤΚ/ΤΕΕ παρέχει δωρεάν στα μέλη του το διαμοιραζόμενο χώρο 

επαγγελματικών συναντήσεων και εργασίας στην αίθουσα της βιβλιοθήκης. 

Η υπηρεσία απευθύνεται σε συναδέλφους που έχουν χώρο εργασίας με 

περιορισμούς (μικρός χώρος, σπίτι-γραφείο, επαγγελματική έδρα εκτός πόλης, 

κ.λπ.), αλλά και σε κάθε άλλο συνάδελφο που θα μπορούσε να διευκολυνθεί 

από το χώρο. Στο χώρο παρέχεται wi-fi, ενώ η δέσμευση της αίθουσας γίνεται 

ηλεκτρονικά. 
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Επιστημονικά Θέματα 

 
 Συμμετοχή μέλους του Π. Τμήματος, στο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίη-

σης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2015, το οποίο διεξήχθη στο Βόλο, το διάστη-

μα 24 – 26/09/2015. 

 
 Πιλοτική εργασία για τον καθορισμό των ορίων των οικισμών. 

Αποφασίστηκε να γίνει πιλοτική εργασία για τον καθορισμό των ορίων 

οικισμών Κέρκυρας, με συντεταγμένες ΕΓΣΑ. 

 

 Έκδοση βιβλίου από το ΤΚ/ΤΕΕ της ερευνητικής εργασίας με τίτλο 

«Διερεύνηση της ύπαρξης πολεοδομικού Σχεδίου της Παλαιάς Πόλης της 

Κέρκυρας, μετά την πολιορκία του 1537 από του Οθωμανούς». 

Η ερευνητική εργασία εκδόθηκε σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων 

(hardcopy)ενώ παρέχεται ελεύθερα, σε ψηφιακή μορφή, μέσα από την 

ιστοσελίδα του Π. Τμήματος.  

 

 Υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΠΙΝ και ΤΚ/ΤΕΕ με θέμα 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΠΙΝ». Η Προγραμματική Σύμβαση έχει ως 

αντικείμενο τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση ενεργειακών δεδομένων 

δημοσίων κτιρίων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας των Περιφερειακών 

Ενοτήτων και των Δήμων της Περιφέρειας. 

 

Σύλλογοι Μηχανικών 

 
 Ενημερωτικές συναντήσεις του προέδρου της Δ.Ε. του τμήματος, με τους 

προέδρους των τοπικών συλλόγων μηχανικών ΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΕΔΜΕΔΕ, 

κλαδικών συλλόγων ειδικοτήτων, και του Συλλόγου Μηχανικών Ελευθέρων 

Επαγγελματιών Κέρκυρας για το Ασφαλιστικό, την Τράπεζα Αττικής, τα 

Θέματα Επαγγελματικών Δικαιωμάτων. 

 
 Ενημερωτικές συναντήσεις του προέδρου της Δ.Ε., με τους προέδρους των 

τοπικών συλλόγων μηχανικών ΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΕΔΜΕΔΕ, κλαδικών συλλόγων 

ειδικοτήτων, και του Συλλόγου Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών 

Κέρκυρας   για το Ασφαλιστικό, την Τράπεζα Αττικής, τα Θέματα 

Επαγγελματικών Δικαιωμάτων. 
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 Μετά από πρόταση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας, οι κλαδικοί  

Σύλλογοι των Μηχανικών τη Κέρκυρας, υπό την αιγίδα του Π. Τμήματος του 

ΤΕΕ διοργανώθηκε έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Η πόλη της Κέρκυρας μέσα 

από τη ματιά των μηχανικών». 

 

 Πρόταση του Π.Σ.Δ.Μ.Η. Π. Τμήμα Κέρκυρας προς τη Δ.Ε. για τη 

συνδιοργάνωση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία εκδήλωσης με θεματολογία 

σχετική με την Πυρασφάλεια και Πυροπροστασία στα Κτήρια. 

 

Επαγγελματικά Θέματα 
 

 Έγγραφο προς το Κεντρικό ΤΕΕ (Πρόεδρο, Δ.Ε. και Προεδρείο της 

Αντιπροσωπείας) και στα Υπουργεία ΥΠΕΝ και ΥΠΟΜΕΔΙ για το ζήτημα 

των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Περιβάλλοντος. Στην 

επιστολή ζητείται η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, ώστε οι Μηχανικοί 

Περιβάλλοντος να μπορούν να εκπονήσουν περιβαλλοντικές μελέτες από την 

εγγραφή τους στα μητρώα του ΤΕΕ και όχι μετά από 4 χρόνια όπως οι 

υπόλοιπες ειδικότητες. Στο ίδιο έγγραφο έγινε αναφορά στα επαγγελματικά 

δικαιώματα όλων των νέων ειδικοτήτων (χωροτάκτες, πολεοδόμοι κ.λπ.) 

 

 Μετά τις καταγγελίες της ΕΕΤΕΜ κατά της υπηρεσίας Χωροταξίας και 

Περιβάλλοντος του Δήμου, συντάχθηκε και υπεβλήθη στο Δήμαρχο Κέρκυρας 

στον Γ.Γ. του Δήμου και στη Δ/ντρια της Υπηρεσίας, επιστολή του ΤΚ/ΤΕΕ 

που στηρίζει και συντάσσεται με την άποψη των μηχανικών της υπηρεσίας 

σχετικά με την υπογραφή των εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων 

μόνο από τοπογράφους  πολιτικούς διπλωματούχους μηχανικούς, όπως 

ορίζει ο νόμος και ερμηνεύεται από την απόφαση υπ’ αρ. 267/2016 απόφασης 

του ΣτΕ.  

Επίσης, η Δ.Ε αποφάσισε να προετοιμάσει και να στείλει αντίστοιχο έγγραφο 

και στο Κτηματολογικό Γραφείο Κέρκυρας. 

 

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ  – ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

 

Συμμετοχή του ΤΚ/ΤΕΕ στο Διασυνοριακό 

πρόγραμμα Interreg V-A "Greece-Italy 2014-2020". 
 

 H Δ.Ε. μετά από πρόταση του Τμήματος Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας & 

Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου για τη συμμετοχή του Π. Τμήματος 
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Συμμετοχή στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα: Interreg V-A "Greece-Italy 2014-

2020". 

Ο Τίτλος της πρότασης, θα είναι: “PROmotion and Valorization of the 

common Architectural heritage towards the development of a 

transnational Cultural Identity”, [Προώθηση και αξιοποίηση της κοινής 

Αρχιτεκτονικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη διακρατικής Πολιτιστικής 

Ταυτότητας], acronym “PRΟVΑCI”, (AXIS 2: Integrated Environmental 

Management, Specific Objective 2.1: Valorizations of cultural heritage and 

natural resources as a territorial asset of the Programme Area.).  

Εφόσον εγκριθεί η πρόταση, ο προϋπολογισμός που θα αφορά στις δράσεις 

του ΤΚ/ΤΕΕ θα ξεπερνά τις 250.000 € και θα δώσει τη δυνατότητα 

απασχόλησης και απόκτησης εμπειρίας σε ευρωπαϊκά προγράμματα σε 

αρκετούς  μηχανικούς. 

Επιπλέον θα ενισχύσει σημαντικά τις υλικοτεχνικές υποδομές του Π. 

Τμήματος Κέρκυρας, θα δώσει την ευκαιρία να γίνουν επιστημονικές 

εκδηλώσεις και δράσεις υψηλού κόστους και θα παραχθεί έργο ιδιαίτερα 

χρήσιμο για τον τόπο. Οι εταίροι στην πρόταση είναι : TK/TEE, Τμ. 

Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας του Ιονίου 

Πανεπιστημίου, Δήμος Μπάρι, Πολυτεχνείο Μπάρι, Οργανισμός Λιμένα 

Κέρκυρας. 

 

Δημόσιες Υπηρεσίες 
 

 Έγγραφη παρέμβαση προς το αρμόδιο Υπουργείο για το θέμα της 

υποβάθμισης της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Κέρκυρας. 
 

 Επιστολή του Περιφερειακού Τμήματος προς την Υπηρεσία Δόμησης Δήμου 

Κέρκυρας, για τη στήριξη της  προσπάθεια ψηφιοποίησης του υφιστάμενου 

αρχείου, για τη διασφάλιση, τη λειτουργικότητα και την άμεση προσπέλασή 

του, με στόχο την καλύτερη λειτουργία της Υπηρεσίας και την εξυπηρέτηση 

τόσο των μηχανικών όσο και των πολιτών. 
 

 Έγγραφη παρέμβαση του ΤΚ/ΤΕΕ προς την 21η ΕΒΑ αναφορικά με το θέμα 

της υπογραφής των μηχανικών στις μελέτες τεχνικών έργων, στο οποίο 

αναφέρονται τα εξής:  
 

- Ορθώς ζητείται υπογραφή μηχανικού στις υποβαλλόμενες μελέτες. 

- Στο εξής, να ζητείται, οι υποβαλλόμενες μελέτες στην 21η ΕΒΑ να είναι 

υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από μηχανικό/ούς κατάλληλης 

ειδικότητας.  

- Η 21η ΕΒΑ δεν απονέμει  επαγγελματικά δικαιώματα. 
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 Συνάντηση με την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας. 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ζήτησε και συναντήθηκε με την Προϊσταμένη της 

Εφορίας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας κα Τ. Ρηγάκου.  

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Π. Τμήματος, όπου 

συζητήθηκαν εκτενώς τα θέματα λειτουργίας της Εφορείας. Τονίστηκαν τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι και οι πολίτες σε σχέση με την 

συγκεκριμένη υπηρεσία και επισημάνθηκε η ανάγκη επίλυσης των 

προβλημάτων προς όφελος της προστασίας τόσο της πολιτιστικής 

κληρονομιάς όσο και των πολιτών.  

 

 Έγγραφο - απάντηση στην Διεύθυνση Υπηρεσία Δόμησης Δ. Κέρκυρας, με 

θέμα «Παρατηρήσεις επί του εγγράφου της ΥΔΟΜ για έγκριση των 

υπηρεσιών του ΥΠΠΟ για την έκδοση άδειας δόμησης προσθηκών σε 

υφιστάμενα κτίρια και νομιμοποίησης κατασκευών». 

 

 Έγγραφο προς τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και στην            

Αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας σχετικά με την ανάληψη από μέρους τους  των 

απαραίτητων πρωτοβουλιών για τη στελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών της 

ΠIN. 

 

 

Συμβουλευτικός Ρόλος του ΤΚ/ΤΕΕ  

Θέσεις - Προτάσεις - Παρεμβάσεις 
 

 Αποστολή κειμένου με τις απόψεις του Π. Τμήματος προς τα Υπουργεία  

Οικονομικών και ΠΕΚΑ επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών 

«Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας».  
 

 Επιστολή προς τους Βουλευτές του Νομού για την αντίθεσή μας στην 

παραχώρηση του ΨΝΚ στο ΤΑΙΠΕΔ. Επίσης εξεδόθη δελτίο τύπου. 
 

 Η Αντιπροσωπεία του Π. Τμήματος σε ειδική συνεδρίασή της οριστικοποίησε 

και ενέκρινε το κείμενο θέσεων – προτάσεων του Π. Τμήματος για την 

«Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Π.Ι.Ν.». 
 

 Έγγραφη ενημέρωση των υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας, της Π.Ι.Ν. και του 

Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Κέρκυρας για την εφαρμογή της απόφασης υπ’ 

αρ. 267/2016 απόφασης του ΣτΕ που επιτρέπει την υπογραφή των 
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εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων μόνο από τοπογράφους και 

πολιτικούς διπλωματούχους μηχανικούς.  
 

 Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη κ. Θ. Γαλιατσάτο και τον Δήμαρχο 

Κέρκυρας κ. Κ. Νικολούζο.  
 

Στη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη  συζητήθηκαν τα θέματα: 

1. Η συνεργασία του ΤΕΕ με την ΠΙΝ σε ευρωπαϊκά προγράμματα και σε 

θέματα χωροταξίας.  

2. Επισημάνθηκε από το ΤΕΕ η ανάγκη ενημέρωσης για το θέμα των 

υδρογονανθράκων.   

3. Η λειτουργία της Κτηματικής Υπηρεσίας Κέρκυρας και η κυβερνητική 

απόφαση υποβάθμισής της. 

 

Στη συνάντηση με τον Δήμαρχο Κέρκυρας συζητήθηκαν τα θέματα :  

1. Η εφαρμογή στο δήμο Κέρκυρας της ηλεκτρονικής πολεοδομίας   

2. Τα θέματα της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας. 

 

 Συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Βασίλειο Καββαδία 

για το θέμα του Συμφώνου των Δημάρχων. 
Στη συνάντηση, επίσης, τέθηκαν από την πλευρά του ΤΕΕ τα εξής θέματα:  

1.  Έργα και Μελέτες Δήμου Κέρκυρας 

2. Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων. 

3. Ηλεκτρονική Πολεοδομία 

4. Λειτουργία Υπηρεσιών Δήμου Κέρκυρας 

 

 Έγγραφο παρέμβασης για τη λειτουργία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και 

των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων προς τα Υπουργεία Πολιτισμού και 

ΠΕΚΑ, με κοινοποίηση στον Πρόεδρο του ΤΕΕ και στα Περιφερειακά του 

Τμήματα. 

 

 Επιστολή προς το Δήμαρχο Κέρκυρας κ. Κ. Νικολούζο και τον Αντιδήμαρχο 

Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Β. Καββαδία για την επαναλειτουργία και βελτίωση 

των ποδηλατοδρόμων.  
 

 Με αφορμή τα ευρήματα των θεμελίων της Βασιλικής Πύλης (Porta Reale) το 

Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του  Τ.Ε.Ε. εξέδωσε ανακοίνωση  της θέσης 

του για τη διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος του Νησιού.  
 

 Εξετάστηκε από τη Δ.Ε. το θέμα «Μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης 

και Αρχιτεκτονικής στις  περιοχές εντός και εκτός οικισμού μέχρι 2.000 

κατοίκων, της Π.Ε Κέρκυρας της Π.Ι.Ν.» Στη συνέχεια εστάλη έγγραφο προς 
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το αρμόδιο Υπουργείο (ΥΠΕΝ) με τις απόψεις του τμήματος και τον 

επισήμανση ότι: 
“για την ουσιαστική διαβούλευση και τη διατύπωση σοβαρής άποψης για τη 

μελέτη, θεωρείται απαραίτητη η ενημέρωση – παρουσίαση της μελέτης στην 

Κέρκυρα, από τη Δ/νουσα υπηρεσία του ΥΠΕΝ και τους μελετητές.”  

Στη συνέχεια το ΥΠΕΝ σε συνεργασία με την μελετητική Ομάδα, την ΠΙΝ και τον 

Δήμο Κέρκυρας διοργάνωσαν την παρουσίαση της Μελέτης στην αίθουσα του 

Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας, στην οποία συμμετείχαμε.  

 

 Έγγραφο προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ με κοινοποίηση στα Π. Τμήματα, 

αναφορικά με τις νέες ισχύουσες διατάξεις για τους Ελεγκτές Δόμησης και τα 

προβλήματα που προκύπτουν από την πρακτικά ανεξέλεγκτη εγγραφή στα 

μητρώα. 

 

 Έγγραφο προς τον Δήμαρχο Κέρκυρας και τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας 

σχετικά με το θεσμικό πλάισιο για τις αναθέσεις δημόσιων μελετών και 

υπηρεσιών και την ανάγκη τήρησής του. 

 

 Διατυπώθηκαν και προωθήθηκαν στο ΤΕΕ οι απόψεις του Π. Τμήματος για το 

Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ που βρίσκεται σε διαβούλευση «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ». 
 

Εκπροσωπήσεις 
 

Το ΤΕΕ εκπροσωπείται : 

 Στην Εποπτεύουσα Επιτροπή Περιφερειακού Γραφείου Ε.Τ.Α.Α Κέρκυρας. 

Στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ.  

Στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κέρκυρας.  

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Φορέα για την Διαχείριση της Παλαιάς 

Πόλης Κέρκυρας  

Στη Γενική Συνέλευση Μετόχων, στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος και          

στην Επιτροπή Ενστάσεων της «ΑΝΙΟΝ». 

Στην Ομάδα για την Ενέργεια της Π.Ι.Ν.   

Στη Συμβουλευτική Ομάδα της Π.Ι.Ν. για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό.  

Στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης της Π.Ι.Ν.   

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 

Στην Επιτροπή ορίων όχθης, παλαιάς όχθης, παρόχθιας και αμμοληψίας 

Στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α και στο Σ.Α. 

Στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε Κέρκυρας 

Στο Τεχνικό Συμβούλιο του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

Στο μικτό Όργανο/κλιμάκιο Ελέγχου Ανελκυστήρων της Δ/νσης Εμπορίου, 
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Ενέργειας & Βιομηχανίας του Δήμου Κέρκυρας για την περίπτωση ατυχήματος. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

 
Βράβευση Επιτυχόντων  
 

Η Δ.Ε διοργανώνει κάθε χρόνο κατά το διάστημα των διακοπών των 

Χριστουγέννων εκδήλωση βράβευσης των επιτυχόντων για την εισαγωγή τους 

στα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές της Χώρας. 

 

 

Πολιτική Προστασία 
 

Συμμετοχή του ΤΚ/ΤΕΕ στη συνεδρίαση του Συντονιστικό Οργάνου της 

Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της ΠΙΝ  με θέματα ημερήσιας διάταξης τον 

Σχεδιασμό και τις δράσεις της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση 

κινδύνων από την εκδήλωση  πλημμυρικών φαινομένων καθώς και τη συγκρότηση 

επιτροπής εδικών για την προστασία του ιστορικού κέντρου από φυσικές 

καταστροφές..  

 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 
 

Επίσκεψη στο ΤΚ/ΤΕΕ του Διοικητή της Περιφ/κης Πυρ/κης Δ/σης Ιονίων Νήσων 

Συζητήθηκε το ενδιαφέρον για συνεργασία, μέσω κοινών δράσεων και 

εκδηλώσεων αλλά και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, με αντικείμενο την 

προστασία απο φυσική καταστροφή της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας. 

 

Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων πραγματοποίησε  

άσκηση επί χάρτου με την ονομασία «ΥΓΡΟ ΠΥΡ 2015», στην οποία 

συμμετείχε το ΤΚ/ΤΕΕ. 

 

Αιμοδοσία Μηχανικών 
 

Η Επιτροπή Αιμοδοσίας της Τράπεζας Αίματος «Σχεράνι» του Π. Τμήματος σε 

συνεργασία με το Γ.Ν. Κέρκυρας διοργάνωσε 3 αιμοδοσίες, με μεγάλη συμμετοχή 

συναδέλφων και πολιτών και με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση ικανοποιητικού 

αριθμού φιαλών αίματος.  

 

Παρουσίαση της εφαρμογής NeverLost  
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Εφαρμογή Android για παιδιά, από μέλη της Ομάδας που ανέπτυξαν την 

εφαρμογή. 

Τα μέλη της Ομάδας είναι  μαθητές τριών σχολείων της Κέρκυρας, που ανέπτυξαν 

την εφαρμογή για παιδιά, συνοδευόμενα από τους εκπαιδευτικούς τους και μέλη του 

ΤΕΕ κ. Σωτήρη Φωτίου, Η.Μ και Ν. Αλεξάκη, Ηλκ.Μ., παρουσίασαν   την εφαρμογή 

στα μέλη της Δ.Ε.  

 

Έκθεση φωτογραφίας  
 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, η έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Η πόλη της 

Κέρκυρας μέσα από τη ματιά των μηχανικών» η οποία οργανώθηκε υπό την αιγίδα 

του Π. Τμήματος, μετά από πρόταση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων και σε 

συνεργασία με το σύνολο των κλαδικών Συλλόγων των Μηχανικών της Κέρκυρας.  

Η έκθεση θα φιλοξενήθηκε στην αίθουσα Art Café της Δημοτικής Πινακοθήκης, 

το διάστημα από 9 έως 30 Οκτωβρίου 2015. Τα έσοδα που προέκυψαν από την 

από την πώληση των φωτογραφιών της εκδήλωσης διατέθηκαν στον Σύλλογο «Το 

χαμόγελο του παιδιού».  

Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας 

 
Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΤΚ/ΤΕΕ ο Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας, 

ενώ σύντομα θα αναρτηθεί ο Οδηγός Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και 

ενημερωτικό υλικό για τις Ηλεκτρομαγνητικές Ακτινοβολίες (κεραίες τηλεφωνίας 

κ.λπ.) στον Αστικό Χώρο. Το πιο πάνω ενημερωτικό υλικό αφορά στην 

καθημερινότητα όλων μας και απευθύνεται τόσο στους συναδέλφους όσο και 

στους συμπολίτες μας. Τo υλικό επιμελήθηκε η Γ. Θεοχαροπούλου Μ.Μ. 

Επίσης, προτάθηκε στον Δήμο Κέρκυρας η προβολή σους δημότες.  

 

Οικονομικό Επιμελητήριο 
Συμμετοχή εκπροσώπων του ΤΕΕ στο Συνέδριο του ΟΕΕ Ιονίων Νήσων για την 

Ανάπτυξη.   
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 

Παραχώρηση Αεροδρομίων 

 
Έκδοση δελτίου τύπου με το οποίο εκφράστηκε η αντίθεση του Π. Τμήματος  στην 

παραχώρηση των αεροδρομίων. 

  

Το ΤΚ/ΤΕΕ σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο της Κέρκυρας και τον 

Δήμο Κέρκυρας κατέθεσε στις 23.1.2015 στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση 

ακύρωσης της σύμβαση παραχώρησης των αεροδρομίων και ιδιαίτερα της 

Κέρκυρας, κατά του Ελληνικού Δημοσίου  και της  ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. 

 

Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας 

 
Το θέμα συζητήθηκε, εκτενώς, στην  Αντιπροσωπεία του Π. Τμήματος, ως θέμα 

ημερήσιας διάταξης και διατυπώθηκε σχετική θέση.  

http://www.teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B

1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/statements

/619-ajiopoiisi-taiped.html 

 

 

Απορρίμματα 

 
 Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και του Δημάρχου 

Κέρκυρας συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για το θέμα των απορριμμάτων 

του Ν. Κέρκυρας στην οποία συμμετείχαμε. Η Ομάδα Εργασίας έδωσε 

κατευθύνσεις για την επίλυση του προβλήματος των απορριμμάτων και νέλη 

της ήταν: 

1. Ευγένιος Σπυρίδωνας Ασπιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων 

2. Νικόλαος Αναστασόπουλος, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

3. Αγγελική Παπαϊωάννου, Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού & Εποπτείας 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

4. Κωνσταντίνος Ασπιώτης, Προϊστάμενος μονάδας Ελέγχου ΕΔΑ ΠΙΝ 

5. Κωνσταντίνος Σκορδίλης, Δντης περιβάλλοντος και Χωροταξίας ΠΙΝ 

6. Νικόλαος Τρίαντος, Η.Μ., Πρόεδρο Δ.Ε. ΤΚ/ΤΕΕ 

http://www.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/619-ajiopoiisi-taiped.html
http://www.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/619-ajiopoiisi-taiped.html
http://www.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/619-ajiopoiisi-taiped.html
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 Πόρισμα για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων του δήμου Κέρκυρας. 

Παρουσιάστηκε στη Δ.Ε. και στην Αντιπροσωπεία από τον Πρόεδρο του Π. 

Τμήματος, το πόρισμα για τα απορρίμματα της Κέρκυρας, όπως διατυπώθηκε 

από την ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε από τον Δήμαρχο και συμμετείχε 

και το ΤΕΕ.  

 

 Το Περιφερειακό Τμήμα εξέδωσε δελτίο τύπου με τη θέση του στο μείζον θέμα 

της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία 

του για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις και ενέργειες της δημοτικής αρχής. 

 

 Συμμετοχή του Προέδρου του Π. Τμήματος στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης για την πορεία του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου, η οποία 

πραγματοποιήθηκε την 31/08 στην Περιφέρεια. 

Στο πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης εστάλη έγγραφο στον 

Περιφερειάρχη κο. Θ. Γαλιατσάτο στο οποίο περιγράφονται τα βήματα που θα 

πρέπει να ακολουθηθούν και τα οποία συνιστούν την ελάχιστη προτεινόμενη 

μεθοδολογία, για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων στην Κέρκυρα. 

 

Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας 

 
 Επιστολή του Περιφερειακού Τμήματος  στην Υφ/γό Πολιτισμού κα Άντζελα 

Γκερέκου, στον Περιφ. κ. Σπύρο Σπύρου, στον Δήμαρχο Κέρκυρας κ. Ιωάννη 

Τρεπεκλή και στο Γ.Γ. Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Σωκράτη 

Αλεξιάδη, με θέμα «Προοπτική και αναγκαία βήματα για την προστασία και 

ανάδειξη της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας».  

Επίσης, ο Πρόεδρος του Π. Τμήματος είχε συνάντηση, για το ίδιο θέμα, με την   

Υφ/γό κα Άντζελα Γκερέκου.  

 

 Συμμετοχή των εκπροσώπων του ΤΚ/ΤΕΕ, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Φορέα Διαχείρισης Παλιάς Πόλης. Η Επιτροπή 

ενέκρινε τον Κανονισμό Αστικής Λειτουργίας της Πόλης της Κέρκυρας. Εν 

συνεχεία ο Κανονισμός έλαβε ομόφωνη έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό 

Συμβούλιο(ΚΑΣ).  
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