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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2004 - 2006  

 

 

Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

2004 

� Συνέντευξη τύπου την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2004 στα γραφεία του 

ΤΕΕ-ΑΜ µε θέµα: "Σχέδιο νέας Υπουργικής Απόφασης για τον 

χαρακτηρισµό των υδροβιοτόπων ∆έλτα Νέστου, Λίµνης Βιστωνίδος,  

Λίµνης Ισµαρίδας και της ευρύτερης περιοχής του ως Εθνικό Πάρκο 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης". 



� Ψήφισµα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΑΜ στις 22 Μαρτίου 2004 εναντίον 

της εγκατάστασης δεξαµενών υγρών και αερίων καυσίµων στην 

προστατευόµενη από την Συνθήκη Ramsar περιοχή της Βάσοβας. 

� Το ΤΕΕ Τµήµα Ανατολικής Μακεδονίας στα πλαίσια του Προγράµµατος 

INTERREG III κατέθεσε στην Περιφέρεια ΑΜΘ στις 23/3/2004 τις 

παρακάτω προτάσεις: 

 1. "Οργάνωση της Ανάπτυξης και προστασίας του οικονοµικού άξονα 

Καβάλας - ∆ράµας - Εξοχής" 

 2. "Παρακολούθηση µε βιολογικούς δείκτες της µεταφερόµενης προς 

τον ορεινό όγκο ∆υτικής Ροδόπης αέριας ρύπανσης και ενσωµάτωση 

των αποτελεσµάτων στο χωροταξικό σχεδιασµό της ευρύτερης 

περιοχής" 

 3. "∆ιερεύνηση συνθηκών φυσικής ισορροπίας των παράκτιων 

θαλασσίων οικοσυστηµάτων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας" 

� Στις 5 Μαϊου 2004 επιστολή προς τον Υπουργό ΕΣ∆∆Α κ.Προκόπη 

Παυλόπουλο και άλλους αρµόδιους για την επανασύσταση των 

Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων της Περιφέρειας ΑΜΘ στην Καβάλα. 

� Στις 17 Μαϊου 2004 επιστολή στους εκπροσώπους της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Νοµών Καβάλας και ∆ράµας για τον τρόπο ανάθεσης 

µελετών. 

� Στις 18 Μαϊου 2004 εµπεριστατωµένο ενηµερωτικό έγγραφο προς τις νέες 

ηγεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε και της Περιφέρειας ΑΜΘ για τις θέσεις και 

προτάσεις του ΤΕΕ-ΑΜ για τα µεγάλα αναπτυξιακά έργα της περιοχής. 

� Στις 8 Ιουνίου 2004 έγγραφο του ΤΕΕ-ΑΜ για τις προτεινόµενες βελτιώσεις 

στην µέθοδο ανάδειξης αναδόχου στα ∆ηµόσια ΄Εργα. 

� Στις 30 Ιουνίου 2004 ψήφισµα της ∆.Ε. του ΤΕΕ-ΑΜ σχετικά µε την 

απόφαση του Συµβουλίου Υπουργών της Ε.Ε. για την αναγνώριση 

προσόντων αποφοίτων Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών. 



� Στις 2 Ιουλίου 2004 έγγραφο στον Νοµάρχη Καβάλας και στην ∆ιεύθυνση 

Πολεοδοµίας-Περιβάλλοντος σχετικά µε την υπογραφή και τον έλεγχο των 

στατικών  µελετών για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών. 

� Εγγραφο στον ∆ήµο Θάσου στις 16 Ιουλίου 2004 µε αφορµή την 

επαναφορά του θέµατος της εγκατάστασης Radar για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών του ελέγχου της εναερίου κυκλοφορίας από την Υπηρεσία 

Πολιτικής Αεροπορίας στην κορυφή Υψάριο της νήσου Θάσου, το ΤΕΕ-ΑΜ 

εξέδωσε δελτίο τύπου µε τις θέσεις του Τµήµατος επί του τόσο σηµαντικού 

θέµατος. 

� Στις 19 Ιουλίου 2004 διατύπωση των απόψεων και θέσεων του Τµήµατος 

στο Σχέδιο Νόµου για το "µειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των ∆ηµοσίων 

έργων και συναφείς διατάξεις". 

� Στις 21 Ιουλίου 2004 επιστολή στον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας για την 

πλήρη αξιοποίηση του Λιµένος Καβάλας. 

� Στις 22 Ιουλίου 2004 επιστολή στον Νοµάρχη Καβάλας σχετικά µε την 

αυθαίρετη δόµηση στις παραλίες Κάρυανης και Οφρυνίου 

� Στις 26 Αυγούστου 2004 έγγραφο του ΤΕΕ-ΑΜ προς τον ∆ήµο Καβάλας µε 

θέµα: "Τροποποίηση όρων και περιορισµών δόµησης του Ρ.Σ. περιοχής 

Περιγιαλίου. 

� Στις 21 Οκτωβρίου 2004 επιστολή προς τον Υπουργό Μεταφορών και 

Επικοινωνιών καθώς και στην διοίκηση του ΟΣΕ για την σιδηροδροµική 

σύνδεση Τοξοτών - ΒΙ.ΠΕ.Καβάλας - Εγνατίας οδού και Λιµένος Καβάλας. 

� Στις 27 Οκτωβρίου 2004 επιστολή στον Υπουργό Οικονοµίας και 

Οικονοµικών κ.Γ.Αλογοσκούφη για τις θέσεις του ΤΕΕ-ΑΜ στο Νέο 

Αναπτυξιακό Νόµο. 

� Στις 2 ∆εκεµβρίου 2004 έγγραφο προς τον Υφυπουργό κ.Σαλαγγούδη µε τις 

θέσεις του ΤΕΕ-ΑΜ για την µή εγκατάσταση δεξαµενών στην Βάσοβα. 

� Στις 3 ∆εκεµβρίου 2004 έγγραφο προς τον Υπουργό Ανάπτυξης µε τις 

θέσεις του ΤΕΕ-ΑΜ για το Φυσικό Αέριο. 



� Στις 20 ∆εκεµβρίου 2004 η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-ΑΜ στην συνεδρίασή 

της συζήτησε το Σχέδιο Νόµου του ΥΠΕΧΩ∆Ε "Ανάθεση και εκτέλεση 

δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής υπηρεσιών και 

άλλες διατάξεις"  

� Στις 27 ∆εκεµβρίου στείλαµε στον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε κ.Γιώργο Σουφλιά 

τις απόψεις για τον Σχέδιο Νόµου "Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων 

συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής υπηρεσιών και άλλες 

διατάξεις"  

2005 

� Στις 4 Ιανουαρίου 2005 εστάλη επιστολή στον Υφυπουργό Οικονοµίας 

κ.Αδάµ Ρεγκούζα σχετικά µε την µεταφορά τελωνείου Καβάλας στο νέο 

λιµάνι Καβάλας. 

� Σε σύσκεψη την 11 Ιανουαρίου 2005 στην Περιφέρεια ΑΜΘ ο Πρόεδρος 

κατέθεσε τις προτάσεις του Τµήµατος για το Επιχειρησιακό Σχέδιο 

Ανάπτυξης 2007 - 2013 (∆  ́Κ.Π.Σ.)  

� Στις 28 Φεβρουαρίου 2005 εστάλη επιστολή στην Γενική Γραµµατεία 

Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής σχετικά µε την άµεση αποκατάσταση των 

ζηµιών στον προσήνεµο µόλο του Λιµένος Καβάλας που προκλήθηκαν από 

τα ακραία καιρικά φαινόµενα. 

� Στις 3 Μαρτίου 2005 µε επιστολή µας προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ.Γιάννη 

Αλαβάνο ζητήσαµε την άµεση λήψη απόφασης για την στέγη του Τµήµατος. 

� Στην συνεδρίασή της η Αντιπροσωπεία του Τµήµατος την 21 Μαρτίου 2005 

συζήτησε εκ νέου η δηµιουργία ΜΗΚΙΕ µε βάση το Σχέδιο Προεδρικού 

∆ιατάγµατος που είχε σταλεί στους Φορείς το 2003 και εξέδωσε ψήφισµα. 

� Στις 5 Απριλίου 2005 µε έγγραφο µας προς τον Πρόεδρο της 

Αντιπροσωπείας ΤΕΕ και Πρόεδρο ΤΕΕ καταθέσαµε τις "Προτάσεις για την 

αναµόρφωση του Θεσµικού Πλαισίου ΤΕΕ". 

� Το ΤΕΕ-ΑΜ συµµετείχε στην Κοινή Σύσκεψη της ∆.Ε. του ΤΕΕ και 

∆.Ε.Περιφερειακών Τµηµάτων στην Μυτιλήνη στις 27-28 Μαϊου 2005 όπου 



ο Πρόεδρος κατέθεσε την εισήγηση του Τµήµατος για δηµόσια έργα, 

µεγάλα αναπτυξιακά έργα, επαγγελµατικά δικαιώµατα, χωροταξικό 

σχεδιασµό, ιδιωτικά έργα. 

� Στις 6 Ιουνίου 2005 µε επιστολή προς τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, Υφυπουργό 

ΠΕΧΩ∆Ε, Γενικό Γραµµατέα ΠΕΧΩ∆Ε, Πρόεδρο ΤΕΕ, Περιφερειακά 

Τµήµατα ΤΕΕ, καταθέσαµε τις απόψεις-θέσεις και προτάσεις του Τµήµατος 

για το Σχέδιο Νόµου "Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των 

ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου 

και άλλες διατάξεις". 

� Στις 6  Ιουνίου 2005 µετά από έγγραφο του Συλλόγου Χηµικών Μηχανικών 

Ανατολικής Μακεδονίας διαµαρτυρηθήκαµε έντονα στον Νοµάρχη 

Καβάλας για τον τρόπο λειτουργίας του Τµήµατος Περιβάλλοντος της 

Νοµαρχίας Καβάλας. 

� Στις 6 Ιουνίου 2005 µε επιστολή µας προς τον Υπουργό Εσωτερικών, 

Πρόεδρο Βουλής και Κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των Κοµµάτων, 

διαµαρτυρηθήκαµε για τις κατατεθείσες τροπολογίες στο Νοµοσχέδιο 

ΥΠΕΣ∆Α (οικονοµικά θέµατα Ν.Α. και ρύθµιση διοικητικών θεµάτων), µε 

τις οποίες εξισώνονταν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα  των αποφοίτων Τ.Ε.Ι. 

µε αυτά  των πανεπιστηµίων. 

� Στις 15 Ιουλίου 2005 επιστολή προς τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, Υφυπουργό 

ΠΕΧΩ∆Ε, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Υφυπουργό 

Ανάπτυξης, Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας 

ΑΜΘ, Βουλευτές Νοµού Καβάλας, Νοµάρχη Καβάλας, ∆ήµαρχο Καβάλας, 

Πρόεδρο του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου, ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας 

Νοµού Καβάλας, Τµήµα Περιβάλλοντος Νοµού Καβάλας, συνοδευόµενη µε 

έναν εµπεριστατωµένο φάκελο µε όλες τις κατά καιρούς ενέργειες και 

θέσεις του ΤΕΕ-ΑΜ για τις χρήσεις γης και τα όρια του Εθνικού Πάρκου 

ΑΜΘ καθώς και τις απόψεις εναντίον της εγκατάστασης δεξαµενών υγρών 

και αερίων καυσίµων στην προστατευόµενη περιοχή της Βάσοβας. 



� Με επιστολή µας στον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ.Γιάννη Αλαβάνο υποστηρίξαµε 

σθεναρά την θέση µας για την διατήρηση της έδρας της ∆ιεθνούς 

Γραµµατείας Τουρισµού του Ελληνικού Τµήµατος της UIA στην έδρα του 

Τµήµατος. 

� Στις 28 Σεπτεµβρίου 2005 επιστολή στα µέλη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου 

Νοµαρχιακού ∆ιαµερίσµατος Καβάλας σχετικά µε τις επερχόµενες κρίσεις 

για τις θέσεις ∆ιευθυντών και Προϊσταµένων των Τεχνικών Υπηρεσιών της  

Νοµαρχίας. 

� Στις 17 Οκτωβρίου 2005 έγινε συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-

ΑΜ κατά την οπίαν τα µέλη της ενηµερώθηκαν από τον Πρόεδρο για: 

 α) Αναµόρφωση Θεσµικού Πλαισίου ΤΕΕ 

 β) Για την εργασία των Επιτροπών, Μόνιµης Επιτροπής Περιβάλλοντος και 

 Μόνιµης Επιτροπής Χωροταξικού, σχετικά µε την εγκατάσταση δεξαµενών 

 υγρών και αερίων καυσίµων στην Βάσοβα. 

� Στις 8 Νοεµβρίου 2005 επιστολή στον Νοµάρχη Καβάλας µε την οποία 

ζητούσαµε να µας δοθεί η Περιβαλλοντική Μελέτη του Καθηγητή κ.Σπύρου 

Ραψαµονίκη "Επεξεργασία και αξιολόγηση του Περιβάλλοντος στον Νοµό 

Καβάλας και συγκεκριµένα της περιοχής που βρίσκεται µεταξύ ΒΙ.ΠΕ.  

Καβάλας και του οικισµού Παλιού". 

� Στις 29 Νοεµβρίου 2005 επιστολή στον Υπουργό Υγείας και σε 

εκπροσώπους Φορέων Υγείας, της Κυβέρνησης, του ΙΚΑ και της 

Περιφέρειας που αφορούσε το κτίριο ΙΚΑ Καβάλας και η πρόταση του 

Τµήµατος για την µετεγκατάστασή του στο Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο 

Καβάλας µετά την ολοκλήρωση του νέου Γενικού Νοσοκοµείου Καβάλας. 

� Στις 29 Νοεµβρίου 2005 στείλαµε ψήφισµα για το ΤΣΜΕ∆Ε προς τον 

Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, Υπουργό Απασχόλησης, Πρόεδρο ΤΕΕ, Πρόεδρο 

ΤΣΜΕ∆Ε, Περιφερειακά Τµήµατα ΤΕΕ. 



� Στις 29 Νοεµβρίου 2005 έγγραφο προς τον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.Μιχάλη Αγγελόπουλο σχετικά µε 

την ολοκλήρωση της Περιµετρικής Καβάλας. 

� Συµµετοχή του ΤΕΕ-ΑΜ στην Πανελλαδική αποχή της 15ης ∆εκεµβρίου 

2005 ενόψει της συζήτησης στην Βουλή για τον προϋπολογισµό του 2006 

και έκδοση ψηφίσµατος. 

 

2006  

� Στις 17 Ιανουαρίου 2006 επιστολή στον Νοµάρχη Καβάλας σχετικά µε την 

τοποθέτηση Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Τοπογραφικής και 

Κτηµατολογίου του Νοµαρχιακού ∆ιαµερίσµατος Καβάλας. 

� Στις 17 Ιανουαρίου 2006 επιστολή στον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας 

ΑΜΘ για την τοποθέτηση µηχανικού στην θέση Προϊσταµένου της ΤΥ∆Κ 

Νοµού ∆ράµας. 

� Στην συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας στις 27 Φεβρουαρίου 2006 

συζητήθηκαν διεξοδικά τα θέµατα του Ασφαλιστικού Φορέα των µηχανικών 

ΤΣΜΕ∆Ε, η απόφαση της Αντιπροσωπείας µε τις θέσεις µας για τα 

ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέµατα των Μηχανικών διαβιβάστηκε 

εγγράφως στον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας κ.∆ηµοσθένη Αγορή και 

Πρόεδρο του ΤΕΕ κ.Γιάννη Αλαβάνο 

� Στα πλαίσια των προτάσεων για το ∆΄Κ.Π.Σ., το ΤΕΕ-ΑΜ επεξεργάσθηκε 

µια σειρά προτάσεων που αφορούν την ανάπτυξη συστηµάτων 

συνδυασµένων µεταφορών καθώς και την σιδηροδροµική σύνδεση Τοξοτών 

- Λιµένος Καβάλας και µελλοντικά µε την Θεσσαλονίκη , το πόρισµα µε τις 

θέσεις του Τµήµατος εστάλη προς τους Προέδρους και ∆ιευθύνοντες 

Συµβούλους ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ στις 9 Μαρτίου 2006. 

� Στις 13 Μαρτίου 2006 στείλαµε επιστολή στον Υπουργό Μακεδονίας-

Θράκης κ.Γεώργιο Καλαντζή για τα µεγάλα έργα της περιοχής και την 



µεγάλη σηµασία τους στην οικονοµική ανάπτυξη της Ανατολικής 

Μακεδονίας. 

� Στις 22 Μαρτίου 2006 έγγραφο προς την Υπουργό Εξωτερικών κ.Ντόρα 

Μπακογιάννη, Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε κ.Γιώργο Σουφλιά, Υπουργό 

Μακεδονίας-Θράκης κ.Γιώργο Καλαντζή, Επίτροπο Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης 

κ.Σταύρο ∆ήµα, Ευρωβουλευτή κ.Γεώργιο Παπαστάµκο µε την οποία 

εκφράζουµε την αντίθεσή µας µε το πρόγραµµα της Βουλγαρικής  

Κυβέρνησης για την προώθηση ίδρυσης και λειτουργίας πυρηνικών 

εργοστασίων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

� Στις 22 Μαρτίου 2006 επιστολή διαµαρτυρίας στον Νοµάρχη Καβάλας 

σχετικά µε την επιλογή Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Τοπογραφικής και 

Κτηµατολογίου Νοµαρχίας Καβάλας. 

� Στις 10 Μαϊου 2006 επιστολή στον Πρόεδρο του ΤΣΜΕ∆Ε σχετικά µε την 

στελέχωση του Παραρτήµατος ΤΣΜΕ∆Ε Καβάλας. 

� Στις 10 Μαϊου 2006 επιστολή στον Πρόεδρο του ΤΣΜΕ∆Ε σχετικά µε την 

µή µονιµοποίηση του υπαλλήλου του ΤΣΜΕ∆Ε της ∆ράµας από παράλειψη 

των Υπηρεσιών του ΤΣΜΕ∆Ε. 

� Στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Νοµαρχίας Καβάλας ο Πρόεδρος 

Κ.Αντωνιάδης, παρουσίασε την εισήγηση του Τµήµατος µε θέµα: 

"Αναγκαιότητα Χωροταξικού Σχεδίου στον Νοµό Καβάλας -  

Προστατευόµενες Περιοχές". 

� Στο Αναπτυξιακό Συνέδριο του Νοµού ∆ράµας ο Πρόεδρος της 

Νοµαρχιακής Επιτροπής ∆ράµας κ.Θόδωρος Σιδηρόπουλος, παρουσίασε 

την εισήγηση του Τµήµατος µε θέµα: "Προτάσεις του ΤΕΕ-ΑΜ για το 

Σχέδιο Ανάπτυξης στον Τοµέα Οικοδοµών". 

 



Β. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

2004 

� Στις 14 Ιουνίου 2004 συγκροτήθηκε σε Σώµα  το Πειθαρχικό Συµβούλιο 

των Μελών του ΤΕΕ-ΑΜ 

� Την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Ιουνίου 2004 το ΤΕΕ-ΑΜ 

διοργάνωσε σε συνεργασία µε το Γραφείο Επιστηµονικού ΄Εργου του ΤΕΕ,  

σεµινάριο µε θέµα: "Ασφάλεια και Υγεία σε Τεχνικά ΄Εργα και στην 

Βιοµηχανία" 

� Στις 12 Ιουλίου 2004 στην συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τµήµατος 

εγκρίθηκε ο προγραµµατισµός δράσης του Τµήµατος για την περίοδο 2004-

2006 που παρουσίασε ο Πρόεδρος του Τµήµατος. 

� Στις 15 - 17 Οκτωβρίου 2004 το ΤΕΕ-ΑΜ συµµετείχε στην Κοινή Σύσκεψη 

του ΤΕΕ και των ∆.Ε. Περιφερειακών Τµηµάτων στην Λάρισα. 

� Την Πέµπτη 21 και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2004 πραγµατοποιήσαµε 

στην Καβάλα σεµινάριο µε θέµα: "Φυσικό Αέριο" 

� Στις 25 Νοεµβρίου 2004 το ΤΕΕ-ΑΜ διοργάνωσε ηµερίδα στην Καβάλα µε 

θέµα: "∆ιαχείριση του Περιβάλλοντος" που αποτέλεσε ταυτόχρονα και 

την προσυνεδριακή εκδήλωση για την HELECO 2005. 

2005 

� Το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2005 την αίθουσα εκδηλώσεων του 

ξενοδοχείου ΚΟΥΡΟΣ στην ∆ράµα έγινε η καθιερωµένη εκδήλωση της 

κοπής της πίτας του ΤΕΕ-ΑΜ. 

� Στις 8 Απριλίου 2005 το Τµήµα µας συµµετείχε στην ηµερίδα που 

διοργάνωσε η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ στην Θεσσαλονίκη µε θέµα: 

"Σηµαντικές γέφυρες της Εγνατίας Οδού" και ακολούθησε ενηµερωτική 

επίσκεψη στις σηµαντικές γέφυρες στις περιοχές ∆.Μακεδονίας και 

Ηπείρου. 



� Το Σάββατο 16 Απριλίου 2005 πραγµατοποιήθηκε η ηµερίδα µε τίτλο: "Η 

εκπαίδευση και η τεχνολογία του σύγχρονου µηχανικού" 

� Στο συνέδριο της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ 5-6-7 Μαϊου 2005 που διοργανώθηκε στην 

Καβάλα παρέστη και µίλησε ο Πρόεδρος του Τµήµατος. 

� Την Τετάρτη 2 Νοεµβρίου 2005 στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης 

Καβάλας πραγµατοποιήθηκε ενηµερωτική ηµερίδα που διοργάνωσε το 

ΤΕΕ-ΑΜ µε θέµα: "Ο Νέος Νόµος 3316/2005 για την ανάθεση και 

εκτέλεση ∆ηµοσίων Συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής 

συναφών υπηρεσιών" µε οµιλητές τον συνάδελφο Νίκο Ταχιάο Μέλος της 

∆.Ε. του ΤΕΕ και τον Νοµικό Αθανάσιο Κασάπη. 

� Το Σάββατο 19 Νοεµβρίου 2005 στην αίθουσα του ξενοδοχείου ΛΟΥΣΗ 

πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα του ΤΕΕ-ΑΜ µε θέµα: "Τεχνολογία 

Σκυροδέµατος και ∆οµικών Χαλύβων" µε οµιλητές τους συναδέλφους 

Θόδωρο Βουδικλάρη, Νικόλαο Μαρσέλλο και τον Καθηγητή του 

∆.Π.Θ.κ.Κοσµά Σίδερη. 

� Το ΤΕΕ-ΑΜ συνδιοργάνωσε µε την ∆ΑΝΕΚ του ∆ήµου Καβάλας το 

συνέδριο µε τίτλο: "Συγκοινωνιακές παρεµβάσεις σε Ιστορικά Κέντρα 

Πόλεων" 

 

Γ.      ΟΜΑ∆ΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

          Συγκροτήθηκαν και παρέδωσαν το έργο τους την περίοδο 2004 - 2006 οι      

          παρακάτω οµάδες εργασίας : 

1.       Ανάπλαση κεντρικής παραλιακής ζώνης Καβάλας. 

2.      Κατάθεση πρότασης για συµµετοχή του Τ.Ε.Ε.-Α.Μ. στην κοινωνία της    

         πληροφορίας. 

3.      Μελέτη του σχεδίου νόµου έκδοση οικοδοµικών αδειών , έλεγχος των  

         ανεγειροµένων οικοδοµών , τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου  

         και άλλες διατάξεις. 

4.      Θέµατα λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης  Πολεοδοµίας Καβάλας. 



∆. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

 Την περίοδο 2004-2006 έχουν εκδοθεί τα τεύχη: 39 (Μάρτιος 2004), 40 

(Οκτώβριος 2004), 41 (Μάρτιος 2005), 42 (Νοέµβριος 2005), 43 (Μάϊος 2006), 44 

(Οκτώβριος 2006 - υπό έκδοση). 

 

 

 

 


