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Το Περιφερειακό Τµήµα Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, µε περιοχή 
αρµοδιότητάς του τους Νοµούς Καβάλας και ∆ράµας µε σύνολο µελών 1500 
διπλωµατούχους µηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που ασκούν τις 
επαγγελµατικές τους δραστηριότητες στους παραπάνω νοµούς για την περίοδο 
2007 – 31.03.2010 επεδίωξε την ενίσχυση της φυσιογνωµίας του µε:  
 

� Ενεργοποίηση αλλά και αναβάθµιση στην Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης ως περιοχή αρµοδιότητας του, του ρόλου του ως 
τεχνικού συµβούλου της πολιτείας – συλλογικού οργάνου όλων των 
µηχανικών – φορέα παραγωγής, επιστήµης και τεχνολογίας.  

� Ενεργή συµµετοχή του Τµήµατος, µε τεκµηριωµένες προτάσεις σε όλες τις 
πανελλαδικές συσκέψεις των ∆ιοικουσών Επιτροπών του ΤΕΕ και στις 
συσκέψεις των προέδρων για τα µείζονα θέµατα των µηχανικών.  

� Προτάσεις για την βελτίωση του παραγοµένου δηµοσίου και ιδιωτικού 
Τεχνικού Έργου µε παρεµβάσεις για την βελτίωση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και την θέσπιση του ΜΗΚΙΕ.  

� Μέριµνα για τους µηχανικούς µε παρεµβάσεις προς τα αρµόδια 
κυβερνητικά όργανα για την αναβάθµιση και ανάδειξη του ρόλου των 
Μηχανικών στην ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 

� Υποµνήµατα προς τον Πρωθυπουργό και τους αρµόδιους Υπουργούς 
στηρίξαµε την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής µας προωθώντας τα 
µεγάλα έργα υποδοµών, λαµβάνοντας µέριµνα για την προστασία του 
περιβάλλοντος και της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς. 

 
1 .  ΟΡΓΑΝΑ  ΤΟΥ  ΤΕΕ  –  ΑΜ  
 
 1 .1 Αντιπροσωπεία 
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-ΑΜ αποτελείται από 41 µέλη τα οποία εκλέχθηκαν 
απευθείας από τους µηχανικούς στις εκλογές της 26ης Νοεµβρίου 2006 για την 
ανάδειξη των αιρετών οργάνων του ΤΕΕ µε το σύστηµα της απλής αναλογικής.  
Στην πρώτη ειδική συνεδρίαση στις 12 Μαρτίου 2007 εκλέχθηκε µε µυστική 
ψηφοφορία το Προεδρείο αποτελούµενο από: 
 

� Πρόεδρος:   Σωτήρης Λαζαρίδης, Η/Μ 
� Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Κωτσώνας, Π/Μ 
� Γενικός Γραµµατέας: ∆ηµήτρης Ανθυµίδης, Π/Μ 

Εκτός των προβλεπόµενων από το Νόµο θεµάτων όπως εκλογή Ν.Ε., εισηγητών 
πειθαρχικού συµβουλίου, οικονοµικοί απολογισµοί – προϋπολογισµοί, την 
Αντιπροσωπεία απασχόλησαν και διάφορα άλλα αναπτυξιακά και επαγγελµατικά 
θέµατα που επεξεργάσθηκε η ∆.Ε. και παραπέµφθηκαν σε αυτήν προς συζήτηση 
και λήψη αποφάσεων. Συνολικά κατά την διάρκεια της τριετίας 
πραγµατοποιήθηκαν 11 τακτικές συνεδριάσεις.  
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Στην συνεδρίαση στις 10 Ιανουαρίου 2007 η Αντιπροσωπεία του Τµήµατος 
εξέδωσε ψήφισµα στήριξης της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων, για την 
αντιµετώπιση των οικονοµικών προβληµάτων της. 
 

Στις 12 Ιουνίου 2007 συζητήθηκε το Πρόγραµµα ∆ράσης για την τριετία 2007-
2009, ορίσθηκαν οι εισηγητές του Πειθαρχικού Συµβουλίου, εγκρίθηκε ο αριθµός 
και το αντικείµενο των Μονίµων Επιτροπών και έγινε η εκλογή της πενταµελούς 
Νοµαρχιακής Επιτροπής της ∆ράµας. 
 

Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης 
συζητήθηκε και εγκρίθηκε στην συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας στις 22/10/2007 
 

Στην συνεδρίαση στις 10 ∆εκεµβρίου 2007, η Αντιπροσωπεία συζήτησε τον 
Ασφαλιστικό Νόµο και εξέδωσε ψήφισµα µε το οποίο τάχθηκε κατά του Νόµου 
βάσει του οποίου το ΤΣΜΕ∆Ε χάνει την αυτοτέλειά του και  ενοποιείται µε τα 
ταµεία Νοµικών και Υγειονοµικών σε ένα ενιαίο ταµείο. Ζητήθηκε η απόσυρση 
του Νόµου, η διατήρηση της αυτοτέλειας του ΤΣΜΕ∆Ε, η ισότιµη αντιµετώπιση 
παλαιών νέων ασφαλισµένων και η αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών. 
 

Την 19η Φεβρουαρίου 2008 
η Αντιπροσωπεία τάχθηκε µε ψήφισµά της κατά της 

εγκατάστασης εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε λιθάνθρακα στην 
Νέα Καρβάλη. 
 

Στις 17 Μαρτίου 2009 η Αντιπροσωπεία συζήτησε το ΜΗΚΙΕ και την 
δηµιουργία νέων ειδικοτήτων µηχανικών στο ΤΕΕ όπως: Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας - Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Παραγωγής και 
∆ιοίκησης και Οικονοµίας.  
Στις 30 Ιουνίου 2009 η Αντιπροσωπεία µετά από συζήτηση εκδίδει ψήφισµα κατά 
της εγκατάστασης Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου στην περιοχή της Νέας 
Καρβάλης. 
  
 1.2  ∆ιοικούσα Επιτροπή  
Σύνθεση  
Η αρχική σύνθεση της ∆.Ε. όπως προέκυψε από τις µυστικές  ψηφοφορίες κατά 
την ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας στις 22 Μαρτίου 2007 είχε ως εξής: 
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Αντωνιάδης Μ/Μ  
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Τσίµπας Α/ΤΜ 
Γεν. Γραµµατέας: Αθανάσιος Μαχµουκιώτης Π/Μ 
Μέλη: Αναστάσιος Αζάς Π/Μ, Λάζαρος Βασιλειάδης Π/Μ, Κωνσταντίνος 
Καραδρακόντης Η/Μ, Κωνσταντίνος Λαλένης Π/Μ, Ιωάννης Ματσίνης Α/Μ, 
Γεώργιος Πανταζίδης Α/Μ.   
Μετά τις παραιτήσεις των Αθανάσιου Μαχµουκιώτη, Λάζαρου Βασιλειάδη, 
Κωνσταντίνου Λαλένη και Γεωργίου Πανταζίδη.  
Η σύνθεση της ∆.Ε. διαµορφώθηκε ως εξής: 
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� Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Αντωνιάδης Μ/Μ 

� Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Τσίµπας ΑΤΜ 

� Γεν. Γραµµατέας: Χαράλαµπος Αναστασιάδης Π/Μ 

� Μέλη: Αναστάσιος Αζάς Π/Μ, ∆ήµος Γεωργούσης ΑΤ/Μ, Αθανάσιος 

∆ελιούσης Π/Μ, Κωνσταντίνος Καραδρακόντης Η/Μ, Ιωάννης Ματσίνης 

Α/Μ και Αλεξάνδρα Τσανάκα ΑΤ/Μ.  
 

 1.3 Μόνιµες Επιτροπές 
Για την υποβοήθηση του έργου της ∆ιοικούσας Επιτροπής συγκροτήθηκαν 9 
Μόνιµες Επιτροπές, µε σαφώς επιτελικό ρόλο, για την παραγωγή θέσεων στα 
θέµατα που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής µας και τα επαγγελµατικά 
δικαιώµατα των µηχανικών και είναι οι εξής:  
 
 

1. Μ.Ε. «Χωροταξίας ανάπτυξης έργων υποδοµής –χωροταξικού και 
πολεοδοµικού σχεδιασµού αρχιτεκτονικών θεµάτων και πολιτιστικής 
κληρονοµιάς». 

2. Μ.Ε  «Βιοµηχανίας Ενέργειας ορυκτών πόρων». 
3. Μ.Ε. «Περιβάλλοντος – Αειφορίας». 
4. Μ.Ε. «Επαγγελµατικών – Ασφαλιστικών Θεµάτων – Νέων Μηχανικών». 
5. Μ.Ε.  «Τεχνικής Παιδείας». 
6. Μ.Ε. «∆ιακρατικών σχέσεων – Γραµµατεία UIA και ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων». 
7. Μ.Ε. «∆ηµόσιας ∆ιοίκησης – Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου Βαθµού». 
8. Μ.Ε. «Επικοινωνίας – Ενηµερωτικού ∆ελτίου». 
9. Μ.Ε. «Νήσου Θάσου». 
 

1.4 Οµάδες Εργασίας 
Με απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής συγκροτήθηκαν οι εξής Οµάδες 
Εργασίας: 
 
1. «Προετοιµασία και διοικητική υποστήριξη του ∆ιεθνούς Συµποσίου 

"Παράκτιες και παρόχθιες πόλεις - τουρισµός και ανάπτυξη"» που διεξήχθη 
µε επιτυχία στην Καβάλα 4 έως 7 Οκτωβρίου 2007. 

 

2. «Αναµόρφωση – Επανασχεδιασµός Αµφιθεάτρου Νοµαρχίας Καβάλας» Το 
έργο παραδόθηκε στην Νοµαρχία Καβάλας τον Ιανουάριο του 2008. 

 

3. «Ανάπτυξη δικτυακού τόπου - Ιστοσελίδας του ΤΕΕ – ΑΜ» Το έργο της Ο.Ε.  
παραδόθηκε στην ∆.Ε. τον Νοέµβριο του 2008. 

 

4. «Επεξεργασία προτάσεων για το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο Τουρισµού της 
περιοχής του Τµήµατός µας». Το προϊόν της Ο.Ε. παραδόθηκε στην ∆.Ε. τον 
Μάϊο του 2009 
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5.   «∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Ανατολική Μακεδονία» (αναµένεται η 
παράδοση του έργου της). 

 

6.  «Ολοκληρωµένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης στην συνοικία Παναγία της πόλης 
της Καβάλας». 

 

7. «Ολοκληρωµένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης στις περιοχές Καµάρες, Καρνάγιο, 
Πλατεία Νικοτσάρα, Άγιο Νικόλαο της πόλης της Καβάλας».  

 

8. «Ολοκληρωµένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης στις περιοχές Κέντρο πόλης, 
Λιµάνι, Θαλάσσιο µέτωπο της πόλης της Καβάλας». 

 

9. «Ολοκληρωµένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης στις περιοχές Προφήτης Ηλίας, 
Καπναποθήκες, ∆ιατηρητέα Προσφυγικά (Πεντακοσίων και Χιλίων) της πόλης 
της Καβάλας».  

Το έργο των παραπάνω Ο.Ε. παραδόθηκε στην ∆ιοικούσα Επιτροπή στις 7 
∆εκεµβρίου του 2009. 
 
 1.5  Ειδικές Επιτροπές 
Για την αντιµετώπιση κάποιων σηµαντικών θεµάτων η ∆.Ε. συγκρότησε χωρίς 
αµοιβή Ειδικές Επιτροπές  
1. «Έλεγχος Στατικής Επάρκειας του κτιρίου του Επιµελητηρίου Καβάλας».  
Η Ε.Ε. αποτελούµενη από Καθηγητές του ∆ΠΘ και από έµπειρους µηχανικούς 
προέβη στον γενικό έλεγχο και αυτοψία του κτιρίου, έκανε εργαστηριακό έλεγχο 
του σκυροδέµατος, κατέθεσε ολοκληρωµένο Υπόµνηµα µε τεκµηριωµένη Τεχνική 
Έκθεση στην ∆ιοικούσα Επιτροπή στις 27 Μαρτίου 2008.  
 

2. Στο αίτηµα του ∆ήµου Καβάλας να διερευνηθεί το πρόβληµα στον κλιµατισµό 
που υπάρχει στο αµφιθέτρο του ∆ηµοτικού Θεάτρου “ Αντιγόνη Βαλάκου” , η ∆.Ε. 
ανταποκρίθηκε πάραυτα. Συνέστησε επιστηµονική επιτροπή από έµπειρους 
Μηχανολόγους - Ηλεκτρολόγους, η οποία αφού µελέτησε το πρόβληµα κατέθεσε 
στην ∆.Ε. την ¨Τεχνική Έκθεση¨ και ακολούθως διαβιβάστηκε στις 10 
Οκτωβρίου 2008 στον κ. ∆ήµαρχο Καβάλας.    
 

3. «Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων». Το έργο της Οµάδας Εργασίας 
παραδόθηκε  στην ∆.Ε. στις 17 Μαρτίου 2009 και ακολούθως προωθήθηκε στον 
Πρόεδρο του ΤΕΕ.  
 

4. «Αναµόρφωση Θεσµικού Πλαισίου του ΤΕΕ». Οι επικαιροποιηµένες προτάσεις 
του Τµήµατος προωθήθηκαν από την ∆.Ε. στον Πρόεδρο του ΤΕΕ στις 23 
Μαρτίου 2009. 
 

5. «Αναµόρφωση θεσµικού πλαισίου Ανάθεσης Μελετών». Η Ε.Ε. κατέγραψε τα 
συγκεκριµένα προβλήµατα, ελλείψεις και αδυναµίες, που έχουν εντοπιστεί στην 
τετραετή ισχύ του Νόµου 3316/2005 και συνέταξε τις προτάσεις της για την 
τροποποίηση του Νόµου και υποβλήθηκαν από την ∆.Ε. στον Πρόεδρο του ΤΕΕ 
στις  29 Ιανουαρίου 2010.  
 

6. «Αναµόρφωση του συστήµατος παραγωγής ∆ηµοσίων Έργων». Η Ε.Ε. συνέταξε 
τις προτάσεις για την αναµόρφωση του Νόµου των ∆ηµοσίων Έργων µε άξονες 



 6 

την διασφάλιση της ποιότητας των παραγοµένων έργων, την διαφάνεια και 
αξιοκρατική ανάθεση των έργων, την σύντµηση του κόστος του παραγόµενου 
έργου µε αναλυτικά τιµολόγια για όλες τις εργασίες και στήριξη των 
µικροµεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων της περιφέρειας. Οι προτάσεις 
υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο του ΤΕΕ στις 29 Ιανουαρίου 2010.  
 
 1.6. Νοµαρχιακή Επιτροπή ∆ράµας  
Η Νοµαρχιακή Επιτροπή ∆ράµας είναι πενταµελές όργανο που εκλέγει η 
Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-ΑΜ από µηχανικούς που ασκούν την επαγγελµατική 
τους δραστηριότητα στο Νοµό ∆ράµας και συνιστά την Περιφερειακή διάθρωση 
του Τµήµατος µε έδρα τη ∆ράµα. 
Στην παρούσα θητεία για την βελτίωση της συνεργασίας ∆.Ε και Ν.Ε. και την 
κατάδειξή της σε έκφραση των θέσεων του Τµήµατος στο Νοµό 
προγραµµατίσθηκαν και πραγµατοποιήθηκαν στην ∆ράµα 5 συνεδριάσεις ∆.Ε. και 
1 της Αντιπροσωπείας.  
Εξασφαλίσθηκε ετησίως συγκεκριµένο κονδύλιο για την Ν.Ε. µε σκοπό:  
Την αναµόρφωση και βελτίωση της υποδοµής των νέων γραφείων µε την 
προµήθεια καθισµάτων, επίπλων γραφείων και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Την 
συγκρότηση Ο.Ε. µε συµµετοχή των συναδέλφων και την διοργάνωση 
εκδηλώσεων – ηµερίδων. 
Η Ν.Ε. ∆ράµας συγκροτήθηκε σε σώµα µε την εξής σύνθεση:  
 

� Πρόεδρος: ∆ηµήτριος Κυριαζίδης Η/Μ 

� Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Σιδηρόπουλος ΑΤ/Μ 

� Γεν.Γραµµατέας: ∆ηµήτριος Παντελίδης Η/Μ  

� Μέλη: Γιάννης Καλαϊτζίδης Α/Μ και Ιωάννης Αλπίδης ΑΤ/Μ 

Κατά την διάρκεια της θητείας της η Ν.Ε. ∆ράµας ενεργοποιήθηκε και προώθησε 
προτάσεις για τα έργα υποδοµής του Νοµού όπως :  
Κάθετος Άξονας ∆ράµας - Αµφίπολης σύνδεση µε Εγνατία Οδό, ανακατασκευή 
του Καθέτου Άξονα Τελωνείου Εξοχής - ∆ράµας - Καβάλας, σύνδεση µε τον υπο 
µελέτη οδικό άξονα Ε22 που συνδέει τις Σέρρες µε την Καβάλα, Σιδηροδροµική 
σύνδεση µε το λιµάνι της Καβάλας µέσω Αδριανής.  
∆ράσεις για αναγκαία έργα για την προστασία του περιβάλλοντος, του ∆άσους 
Ελατειάς, την περαιτέρω ανάπτυξη του Χιοννοδροµικού κέντρου Φαλακρού ώστε 
να γίνει πόλος έλξης τουρισµού στο Νοµό. Έλαβε σθεναρά θέση στο θέµα της 
αξιοποίησης του λιγνιτικού πεδίου ∆ράµας, συµµετείχε ενεργά στο ολοκληρωµένο 
πρόγραµµα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και γενικά είχε άριστη συνεργασία µε 
τους αυτοδιοικητικούς, επιστηµονικούς και επιµελητηριακούς φορείς του Νοµού.  
Προώθησε τις θέσεις του ΤΕΕ στις διάφορες εκπροσωπήσεις στο Νοµό όπως: 
Οικονοµική και κοινωνική επιτροπή Νοµαρχιακού Συµβουλίου, ΕΠΑΕ Τεχνικό 
Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων, Επιτροπή εισήγησης για ανάθεση Ν.Α., ∆ΕΥΑ, 
ΟΤΑ, Επιµελητήρια, Επιτροπές διαγωνισµών έργων και αξιολόγηση ανάθεσης 
µελετών, εποπτεύουσα αρχή ΤΣΜΕ∆Ε.   
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2.ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ   
  
Έτος 2007 
Απευθυνθήκαµε µε επιστολή µας στις 2 Ιουλίου στον Υπουργό Εµπορικής 
Ναυτιλίας µε την οποία ζητήσαµε την δηµιουργία µονάδας Ειδικών αποστολών 
του Λιµενικού Σώµατος στο λιµάνι της Καβάλας, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών. 
 

Με έγγραφη παρέµβασή µας προς τον Πρόεδρο του ΤΣΜΕ∆Ε στις 16 Ιουλίου  
ζητήσαµε την άµεση στελέχωση του γραφείου ΤΣΜΕ∆Ε Καβάλας µε το 
απαραίτητο προσωπικό για την εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία του. 
 

Με επιστολή µας προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και αρµόδια κυβερνητικά όργανα 
στις 23 Ιουλίου εκθέσαµε τις απόψεις µας για την αναµόρφωση του Νοµοθετικού 
Πλαισίου που διέπει τον έλεγχο των Ιδιωτικών Επενδύσεων και προτείναµε την 
ίδρυση ∆ιεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων στην Περιφέρεια. 
 

Με αφορµή την προκήρυξη θέσεων Μηχανικών στην Νοµαρχία Καβάλας στις 25 
Ιουλίου απευθυνθήκαµε εγγράφως στο ΑΣΕΠ και ζητήσαµε να τηρηθούν οι 
κανόνες αναλογικότητας και διαφάνειας στις θέσεις των ειδικών κατηγοριών ώστε 
να καλυφθούν αναλογικά από όλες τις ειδικότητες των µηχανικών. 
 

Οι θέσεις και οι προτάσεις του Τµήµατος για το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης όπως αυτές διαµορφώθηκαν και εγκρίθηκαν 
από την Αντιπροσωπεία υπεβλήθηκαν στον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε στις 15 
Νοεµβρίου.  
  
Έτος 2008                                                                                                           
Στις 12 Φεβρουαρίου ο Πρόεδρος του Τµήµατος κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης 
στην ηµερίδα της Νοµαρχίας ανέλυσε µε την οµιλία του τις θέσεις – προτάσεις του 
ΤΕΕ-ΑΜ σχετικά µε την πιθανή εγκατάσταση από την ∆ΕΗ εργοστάσιο 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιθάνθρακα στην Νέα Καρβάλη και τάχθηκε 
ανεπιφύλακτα εναντίον της επένδυσης. 
 

∆ιαµαρτυρηθήκαµε στον ∆ήµαρχο Καβάλας για την κλήση σε απολογία 
διπλωµατούχων Μηχανικών που εργάζονται στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 
Καβάλας, επειδή συµµετείχαν στην απεργία του κλάδου τους στις 25 
Φεβρουαρίου.  
 

Έγγραφο στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. στις 24 Μαρτίου µε αίτηµα την ανάληψη 
εκτελέσεως των έργων της περιµετρικής οδού Καβάλας και του Κάθετου άξονα 
Καβάλας – ∆ράµας – Εξοχής από την Εγνατία Οδό Α.Ε. 
 

Με αφορµή σχεδιαζόµενη τροποποίηση του Ν. 2503/97 και την αναδιάρθρωση 
των αρµοδιοτήτων των Περιφερειών της χώρας υποβάλλαµε στον Υπουργό 
Εσωτερικών στις 26 Μαρτίου σχέδιο Π.∆. µε αναλυτικό οργανόγραµµα 
διάρθρωσης των Τεχνικών Υπηρεσιών των Περιφερειών. Με βάση αυτό, 
προτείναµε ένα νοµοθετικό πλαίσιο διάρθρωσης των Τεχνικών Υπηρεσιών των 
Περιφερειών, την αναβάθµιση του ρόλου των µηχανικών, την εξυγίανση της 
∆ηµοσίας ∆ιοίκησης ώστε να καταστεί πραγµατικό εργαλείο ανάπτυξης στις 
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Περιφέρειες. Παράλληλα θέσαµε εκ νέου το αίτηµα δηµιουργίας στην Καβάλα 
αντίστοιχων τµηµάτων των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας. 
 

Έγγραφο στον ∆ήµο Καβάλας στις 12 Ιουνίου σχετικά µε την προεκτίµηση 
αµοιβής που αφορούσε την προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
"Τεχνοοικονοµική µελέτη βιωσιµότητας τραµ". 
 

Καταθέσαµε στον ∆ήµο Καβάλας στις 3 Ιουλίου  τις  προτάσεις του Τµήµατος για 
το "Γενικό Πολεοδοµικό σχέδιο του ∆ήµου Καβάλας" όπως αυτές εγκρίθηκαν από 
την Αντιπροσωπεία.  
 

Με επιστολή µας διαµαρτυρηθήκαµε προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ στις 28 Ιουλίου  
για τον τρόπο λειτουργίας του Ελληνικού Τµήµατος της UIA. 
 

Καταθέσαµε στις 4 Αυγούστου εγγράφως στον ∆ήµαρχο και ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Καβάλας οργανόγραµµα διάρθρωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 
Ζητήσαµε την δίκαιη και αντικειµενική αντιµετώπιση των Μηχανικών που 
υπηρετούν στον ∆ήµο και την αναβάθµιση του ρόλου τους ενόψει της 
σχεδιαζόµενης τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.  
 

Ζητήσαµε από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ µε επιστολή µας στις 22 Αυγούστου την 
συνέχιση της υποστήριξης εκ µέρους του ΤΕΕ του προγράµµατος εργασίας της 
UIA "Αρχιτεκτονική και Τουρισµός", η γραµµατεία του οποίου εδρεύει στο Τµήµα 
µας. 
 

Αποστείλλαµε στον ∆ήµο Ορφανού στις 2 Σεπτεµβρίου τις προτάσεις µας της Β’ 
Φάσης µελέτης του ΣΧΟΟΑΠ - ∆ήµου Ορφανού. 
 

Για µια ακόµα φορά απευθυνθήκαµε προς τον Υπουργό Εσωτερικών στις 8 
Σεπτεµβρίου, για την σχεδιαζόµενη διοικητική µεταρρύθµιση και την 
τροποποίηση του Ν. 2503/97 καταθέσαµε τις απόψεις µας για την εξυγίανση της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, τον περιορισµό της γραφειοκρατίας και την αναβάθµιση του 
ρόλου των ∆ιπλωµατούχων µηχανικών ώστε η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση να καταστεί ένα 
παραγωγικό εργαλείο της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, ιδιαιτέρως τώρα που 
τρέχει το ΕΣΠΑ.  
 

Απευθυνθήκαµε µε επιστολή µας προς τον Πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο 
Καραµανλή και τους αρµόδιους Υπουργούς στις 20 Οκτωβρίου µε την οποία 
εκφράσαµε την αντίθεσή µας για την υπογραφή της ΚΥΑ 44549/ 17.10.2008 
«Χαρακτηρισµό των υγροβιότοπων ∆έλτα Νέστου, Λίµνη Βιστωνίδας µε 
λιµνοθαλάσσια και λιµναία χαρακτηριστικά Λίµνης Ισµαρίδας και την ευρύτερη 
περιοχή τους ως Εθνικό Πάρκο µε Περιφερειακή Ζώνη» περιοχή που 
προστατεύεται από την συνθήκη Ramsar.  
 

Με έγγραφο µας στις 10 Νοεµβρίου προς τον Υπουργό Μεταφορών και 
Επικοινωνιών ζητήσαµε την κατασκευή και των υπολοίπων εργασιών στον ∆ιεθνή 
Αερολιµένα «Μέγας Αλέξανδρος» Χρυσούπολης-Καβάλας. 
 

Με Επιστολές µας Πρόεδρο του ΕΤΑΑ και τον Γενικό ∆ιευθυντή ΤΣΜΕ∆Ε στις 
10 Νοεµβρίου και 1 ∆εκεµβρίου εκθέσαµε τα προβλήµατα λειτουργίας του 
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Γραφείου ΤΣΜΕ∆Ε Καβάλας που εξακολουθούν να υφίστανται µετά την 
ενοποίηση λόγω της µη πρόσληψης ελεγκτών ιατρών και του απαραίτητου 
διοικητικού προσωπικού.  
 

∆ιαµαρτυρηθήκαµε έντονα προς τον Υπουργό Εσωτερικών στις 20 Νοεµβρίου για 
την απόφαση του Νοµάρχη Καβάλας σχετικά µε τον ορισµό αποφαινόµενων 
οργάνων σε θέµατα δηµοσίων έργων και µελετών της ∆ιεύθυνσης Εγγείων 
Βελτιώσεων Καβάλας, γιατί µέσω αυτής της απόφασης παραβιάζεται η νοµοθεσία 
που διέπει τα ∆ηµόσια Έργα. 
 

Υποβλήθηκαν εκ νέου προς τους Νοµάρχη, ∆ήµαρχο και ∆/νση Πολεοδοµίας 
Καβάλας στις 25 Νοεµβρίου  οι προτάσεις µας που αφορούν το πολεοδοµικό 
συγκρότηµα Καβάλας και την επέκταση του προς το Περιγιάλι. 
 
Έτος 2009 
Με αφορµή την αθρόα απονοµή επαγγελµατικών δικαιωµάτων στους αποφοίτους 
των ΤΕΙ απευθυνθήκαµε στις 12 Ιανουαρίου προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Άρη 
Σπηλιωτόπουλο και άλλους συναρµόδιους υπουργούς  και ζητήσαµε να 
σταµατήσει η προώθηση των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων για τον καθορισµό 
επαγγελµατικών δικαιωµάτων των πτυχιούχων αποφοίτων τεχνολογικών 
τµηµάτων των ΤΕΙ.  
 

Κατά την διάρκεια των εγκαινίων των τµηµάτων της Εγνατίας Οδού στις 16 
Ιανουαρίου, ο Πρόεδρος του Τµήµατος επανέφερε εκ νέου το αίτηµά προς τον 
υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε για την ανάληψη της κατασκευής του κάθετου άξονα Καβάλας 
– ∆ράµας – Εξοχής από την Εγνατία Οδό Α.Ε. 
 

Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Τµήµατός µας, στην συνεδρίαση της 3 Φεβρουαρίου 
εξέδωσε ψήφισµα µε το οποίο ζητήσαµε την άµεση απόσυρση της πρότασης στο 
θεσµικό πλαίσιο του ΤΕΕ για την ύπαρξη ενός περιφερειακού Τµήµατος ανά 
διοικητική περιφέρεια. 
 

Κατατέθηκαν στις 4 Φεβρουαρίου οι προτάσεις του Τµήµατος για την Β1 Φάση 
του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του ∆ήµου Ελευθερών Ν. Καβάλας. 
 

Με έγγραφό µας προς τον Υπουργό Ανάπτυξης στις 11 Φεβρουαρίου ζητήσαµε 
την ένταξη και των κατασκευαστικών επιχειρήσεων στο ΤΕΜΠΜΕ ώστε να 
ενισχυθεί η ρευστότητα των µικρών επιχειρήσεων που πλήττονται  από την 
παγκόσµια οικονοµική κρίση. 
 

Επανήλθαµε µε επιστολή µας προς τον Υπουργό Μεταφορών και επικοινωνιών 
στις 11 Φεβρουαρίου στο παλαιό µας αίτηµα για την προώθηση της κατασκευής 
της Σιδηροδροµικής Εγνατίας Ξάνθης - Τοξοτών – Καβάλας – Θεσσαλονίκης. 
 

Καταθέσαµε προς τους Προέδρους ∆ιοικούσας Επιτροπής και Αντιπροσωπείας 
του ΤΕΕ στις 17 Μαρτίου τις προτάσεις του Τµήµατος για το «Μητρώο 
Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων» 
 

Υποβάλλαµε προς τον ∆ήµαρχο Καβάλας στις 19 Μαρτίου: «Βελτιωτική πρόταση 
χρήσεων γης επί του ΓΠΣ Καβάλας στο χώρο κάτω από το νέο Νοσοκοµείο»  
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Υποβλήθηκαν στις 23 Μαρτίου προς τους Προέδρους ∆.Ε. και Αντιπροσωπείας 
ΤΕΕ  οι επικαιροποιηµένες προτάσεις του Τµήµατος για την "Αναµόρφωση του 
Θεσµικού Πλαισίου του ΤΕΕ".  
 

Αποστείλαµε έγγραφο προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης στις 1 Απριλίου 
σχετικό µε την πληµµελή λειτουργία της «∆ιεύθυνσης Τουρισµού στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» 
 

Με επιστολή µας προς τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος την 1η Απριλίου  
ζητήσαµε την κατάργηση της απόφασης σχετικά µε την χορήγηση πιστοποιητικού 
πυροπροστασίας χωρίς αυτοψία από µηχανικούς - µέλη του ΤΕΕ. 
 

Υποβάλλαµε εγγράφως προς τον Πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Καραµανλή, και 
τους αρµόδιους Υπουργούς στις 8 Μαΐου τις θέσεις και προτάσεις µας για τις 
σχεδιαζόµενες επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή της Βιοµηχανίας Φωσφορικών 
Λιπασµάτων Νέας Καρβάλης Καβάλας. 
 

Κοινοποιήσαµε εγγράφως προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, τους αρµόδιους Υπουργούς 
και τους Βουλευτές της περιοχής µας στις 21 Ιουλίου την αντίθεσή µας στο 
νοµοσχέδιο για «Την ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού 
τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.» 
 
Έτος 2010 
Ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Αντωνιάδης στις 11 Φεβρουαρίου απηύθυνε 
εγγράφως στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, κ. ∆ηµήτριο 
Ρέππα, το αίτηµα να αναληφθεί η κατασκευή του έργου του Κάθετου άξονα 
Καβάλας – ∆ράµας – Εξοχής εξ’ ολοκλήρου από την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο Α.Ε» ώστε 
να γίνει ένας πραγµατικά σύγχρονος οδικός άξονας ταχείας κυκλοφορίας και να 
αποπερατωθεί το συντοµότερο δυνατό. 
 

Με επιστολή µας προς τον Οργανισµό Λιµένος Καβάλας στις 4 Μαρτίου 
διαµαρτυρηθήκαµε για τον τρόπο ανάθεσης µελέτης και κατασκευής των 
εκτελεσθέντων έργων στην παραλία της Καβάλας.  
 

Ο Πρόεδρος Κωνστντίνος Αντωνιάδης στις 15 Μαρτίου απηύθυνε έγγραφο προς 
την Γενική Γραµµατέα Γενικής ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας  του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής αλλαγής για την επίσπευση του 
ρυθµιστικού Σχεδίου Καβάλας και της ευρύτερης περιοχής.   
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3.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ  - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 
Έτος 2007  
Πραγµατοποιήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου ευρεία σύσκεψη στα γραφεία του 
Τµήµατος µας µε την παρουσία µελών ∆.Ε., Αντιπροσωπείας και εκπροσώπων 
παραγωγικών φορέων της Καβάλας για την λήψη µέτρων στήριξης της 
Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων ώστε να ξεπερασθούν τα οικονοµικά 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει η επιχείρηση.  
 

Τον Απρίλιο πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη των φορέων της πόλης υπό τον 
Νοµάρχη Καβάλας κ. Θεόδωρο Καλλιοντζή µε θέµα την εγκατάσταση 
δεξαµενών υγρών και αερίων καυσίµων στην περιοχή της " Βάσοβα".  
 

Συνεργασία µε τον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης κ. Γεώργιο Καλαντζή τον 
Μάιο για την προώθηση της σιδηροδροµικής σύνδεσης Θράκης - Καβάλας - 
Θεσσαλονίκης καθώς και την κατασκευή σύγχρονου καθέτου οδικού άξονα 
Καβάλας - ∆ράµας - Τελωνείου Εξοχής από την Εγνατία Οδό Α.Ε. 
 

Τον Οκτώβριο πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη στο γραφείο του κ. Νοµάρχη 
Καβάλας υπό την προεδρεία του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης κ. Μαργαρίτη 
Τζίµα για τα µεγάλα έργα υποδοµής της περιοχής µας. 
 

Στην συνεδρίαση του ∆ιευρυµένου Συµβουλίου της Υπερνοµαρχίας Καβάλας – 
∆ράµας – Ξάνθης, στις 24 Οκτωβρίου ο Πρόεδρος του Τµήµατος παρουσίασε τις 
θέσεις του ΤΕΕ-ΑΜ για το «Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης» που συνοψίζονται ως εξής: 
 

• Την πλήρη ανάπτυξη και ολοκλήρωση του νέου «Λιµένος Καβάλας Φίλιππος 
Β’» σε συνδυασµό µε την Εγνατία οδό, τον κάθετο άξονα Καβάλας – ∆ράµας 
Εξοχής και το διεθνή αερολιµένα «Μέγας Αλέξανδρος» δηµιουργείται ένα 
διεθνές συγκοινωνιακό δίκτυο που θα συµβάλλει στην ουσιαστική οικονοµική 
ανάπτυξη της περιοχής.  

• Την περαιτέρω βελτίωση και επέκταση των υποδοµών του διεθνούς αερολιµένα 
«Μέγας Αλέξανδρος» Καβάλας 

• Την προώθηση της σιδηροδροµικής διασύνδεσης Καβάλας µε την Θράκη και 
την Θεσσαλονίκη µε την σιδηροδροµική Εγνατία «Αλεξανδρούπολη – 
Κοµοτηνή – Ξάνθη – Τοξότες – Καβάλα –Θεσσαλονίκη» 

• Την κατασκευή των καθέτων οδικών αξόνων «Καβάλας – ∆ράµας – Τελωνείου 
Εξοχής» και «∆ράµας – Γέφυρας Στρυµόνα – Θεσσαλονίκη» ως δρόµους 
ταχείας κυκλοφορίας που συµβάλουν καταλυτικά στην ανάπτυξη του ενιαίου 
οικονοµικού χώρου Καβάλας - ∆ράµας.  

• Την αναβάθµιση της περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας στο Εθνικό 
Χωροταξικό Πλαίσιο ώστε το τρίπολο Καβάλας – ∆ράµας – Ξάνθης να 
καταταγεί στους πρωτεύοντες Εθνικούς Πόλους. 
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Έτος 2008 
Τον Ιανουάριο του πραγµατοποιήθηκε ενηµερωτική συνάντηση του Προέδρου 
του Τµήµατος µε τον Γεν. Γραµµατέα της Περιφέρειας κ. ∆ηµήτρη Σταµάτη για 
την πορεία των µεγάλων έργων υποδοµής στην Ανατολική Μακεδονία. 
 

Στις 5 Φεβρουαρίου πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Νοµάρχη Καβάλας και 
των φορέων της πόλης για την πιθανολογούµενη εγκατάσταση εργοστασίου 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Λιθάνθρακα στην Ν. Καρβάλη. 
 

Τον Μάρτιο πραγµατοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου του Τµήµατός µας µε 
τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εγνατίας Οδού Α.Ε. µε αίτηµα την 
ανάληψη του καθέτου οδικού άξονα Καβάλας - ∆ράµας - Εξοχής από την εταιρεία. 
 

Στην προσπάθεια του ∆ήµου Φιλίππων σταθήκαµε αρωγοί για την ανάδειξη της 
αρχαιολογικής και θρησκευτικής σηµασίας της ιστορικής περιοχής των Φιλίππων 
ώστε να καταστεί µνηµείο παγκόσµιας κληρονοµιάς της UNESCO. 
Ανταποκριθήκαµε στην πρόσκληση του ∆ηµάρχου κ. Λάζαρου Τσαταλµπασίδη 
τον Αύγουστο να συµµετάσχουµε στην επιτροπή που συγκροτήθηκε για την 
δηµιουργία του σχετικού φακέλου που θα υποβληθεί στην UNESCO. 
 
Έτος 2009 
Οι Πρόεδροι έξι (6) Περιφερειακών Τµηµάτων µε κοινό έγγραφό 
διαµαρτυρηθήκαµε έντονα προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ στις 26 Ιανουαρίου µε 
αφορµή την φηµολογούµενη πρόταση ότι στο υπό αναθεώρηση θεσµικό πλαίσιο 
του ΤΕΕ προτείνεται η δηµιουργία ενός µόνον Περιφερειακού Τµήµατος ανά 
διοικητική Περιφέρεια, µε την οποία ουσιαστικά καταργούνται τα έξι 
Περιφερειακά Τµήµατα και ζητήσαµε την άµεση απόσυρσή της. 
 

Στις 25 Ιουνίου υπεγράφη Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του ∆ηµάρχου Καβάλας 
κ. Κωστή  Σιµιτσή του Προέδρου του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Τµήµα 
Ανατολικής Μακεδονίας κ. Κωνσταντίνου Αντωνιάδη και του Προέδρου του 
Τεχνικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Καβάλας κ. Αθανάσιου Μητρόπουλου για τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα της Καβάλας και συγκροτήθηκε από εκπροσώπους 
των συµβαλλοµένων µελών Επιστηµονική Επιτροπή που θα παρακολουθεί και θα 
µελετά τα θέµατα περιβάλλοντος. 
 

Στις 22 Οκτωβρίου σε σύσκεψη µε τον ∆ήµαρχο Χρυσούπολης κ. Σάββα 
Μιχαηλίδη ο Πρόεδρος του Τµήµατος και µέλη της Επιτροπής Χωροταξικού και 
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ανέλυσαν διεξοδικά τις προτάσεις µας για το Γ.Π.Σ. 
Χρυσούπολης.  
 

Στα πλαίσια του Προγράµµατος «Ολοκληρωµένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης της 
πόλης Καβάλας» στις 2 ∆εκεµβρίου υπεγράφη µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ του 
∆ηµάρχου Καβάλας κ. Κωστή Σιµιτσή, και του Προέδρου του Τµήµατος κ. 
Κωνσταντίνου Αντωνιάδη. 
 

Ο Πρόεδρος του Τµήµατος ως µέλος του Περιφερειακού Συµβουλίου συµµετείχε 
στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου στην Κοµοτηνή (Ιούνιος 2007 
και Μάιος 2008, Απρίλιος 2009) στις οποίες συζητήθηκαν τα µεγάλα 
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αναπτυξιακά έργα υποδοµής της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που 
περιλαµβάνονται στο ΕΣΠΑ καθώς και τα ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια 
Τουρισµού, Βιοµηχανίας και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. 
 
 

4. ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ  -   ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ    
 
Έτος 2007 
Την 26 Ιουνίου στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας 
συνδιοργανώσαµε µε το ∆ήµο Καβάλας Ηµερίδα µε τίτλο: «Φωτοβολταϊκά 
συστήµατα - θεσµικό πλαίσιο – προοπτικές» όπου αναπτύχθηκε το θεσµικό πλαίσιο 
για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.  
 

Στις 18 Ιουλίου  στο Αµφιθέατρο ∆ιοικητηρίου ∆ράµας το ΤΕΕ-ΑΜ, η 
Νοµαρχιακή Επιτροπή ∆ράµας και ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανικών 
Εταιρειών σκυροδέµατος (ΣΕΒΕΣ) συνδιοργανώσαµε ηµερίδα µε τίτλο 
"Τεχνολογία σκυροδέµατος και χαλύβων". 
 

Το ∆ιεθνές συµπόσιο της U.I.A. "Παράκτιες και παρόχθιες πόλεις: Τουρισµός και 
ανάπτυξη" µια συνδιοργάνωση του ΤΕΕ, του Περιφερειακού Τµήµατος 
Ανατολικής Μακεδονίας, της Νοµαρχίας και του ∆ήµου Καβάλας διεξήχθη µε 
επιτυχία στην Καβάλα, από 4 έως 7 Οκτωβρίου 2007 σε συνεργασία µε το 
Περιφερειακό πρόγραµµα εργασίας ¨Αρχιτεκτονική και Τουρισµός¨ που εδρεύει 
στο Τµήµα µας.   
 

 
 

Στις 28 Νοεµβρίου στην κατάµεστη αίθουσα του Ξενοδοχείου ΩΚΕΑΝΙΣ 
διοργανώσαµε την ηµερίδα: "Ο νέος ασφαλιστικός Νόµος 3518/2006 του 
ΤΣΜΕ∆Ε" µε οµιλητή τον Πρόεδρο του ΤΣΜΕ∆Ε κ. Στυλιανό ∆ιαµαντίδη. 
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Έτος 2008  
Στις 9 Φεβρουαρίου στο Κέντρο Η∆ΩΝΑΣ στην ∆ράµα έγινε η καθιερωµένη 
εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Τµήµατος. 
 

Την 4η Απριλίου σε κοινή εκδήλωση στην Καβάλα των Τµηµάτων Κεντρικής 
Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας, η Μόνιµη Επιτροπή Επαγγελµατικών 
∆ικαιωµάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ παρουσίασε την πρότασή της για την «∆ιαδικασία 
πιστοποίησης της δυνατότητας άσκησης επαγγέλµατος µηχανικού».  
 

Την 5η Μαΐου στην αίθουσα του Ξενοδοχείου ΕΣΠΕΡΙΑ στην Καβάλα 
πραγµατοποιήθηκε η ενηµερωτική εκδήλωση µε τίτλο: «Πιστοποίηση δοµικών 
υλικών και σήµανση  CE σύµφωνα µε την οδηγία 89/106/ΕΟΚ». 
 

Την 12η Μαΐου στην αίθουσα του Ξενοδοχείου ΕΣΠΕΡΙΑ στην Καβάλα παρουσία 
πλήθους συναδέλφων έγινε η παρουσίαση της  µελέτης του «Γενικού 
Πολεοδοµικού Σχεδίου ∆ήµου Καβάλας». 
 

Την 28η Μαΐου πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Τµήµατος µε τίτλο: «Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η περίπτωση ισοτιµίας Ελληνικών ∆ιπλωµάτων µε Μasters» µε οµιλητή τον ∆ρ. 
Αθανάσιο Καραµπίνη αντιπρύτανη, Καθηγητή Πολυτεχνικής Σχολής του 
∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. 
 

Την 5η Ιουνίου - Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος - στην αίθουσα της ∆ηµοτικής 
Βιβλιοθήκης Καβάλας πραγµατοποιήθηκε µια ενδιαφέρουσα ηµερίδα του 
Τµήµατος µας µε τίτλο: «Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Στερεών αποβλήτων στην 
Ανατολική Μακεδονία - Προστασία του Περιβάλλοντος» στην οποία ανελύθη το 
θεσµικό πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπει την διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων και αναπτύχθηκαν οι προτάσεις για την Περιφέρεια ΑΜΘ.  
 

Την 25η Ιουνίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τµήµατος η ∆ΕΣΕ σε συνεργασία 
µε το ΤΕΕ-ΑΜ πραγµατοποίησε την ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα: 
«Κυκλοφοριακές συνδέσεις εγκαταστάσεων και πρατηρίων υγρών καυσίµων επί του 
Εθνικού ∆ικτύου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης». 
 

Την 22η Οκτωβρίου πραγµατοποιήθηκε, στην αίθουσα του Ξενοδοχείου 
ΕΣΠΕΡΙΑ, η παρουσίαση της µελέτης του «Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου ∆ήµου 
Ελευθερών». 
 
Έτος 2009 
Την Πέµπτη 22 Ιανουαρίου στην αίθουσα του Ξενοδοχείου ΕΣΠΕΡΙΑ 
πραγµατοποιήθηκε η ηµερίδα: «Σχεδιασµός Κατασκευών µε βάση τον Ευρωκώδικα 
2» µε οµιλητές τους καθηγητές της Πολυτεχνικής Σχολής του ∆ηµοκρίτειου 
Πανεπιστηµίου Θράκης ∆ρ. Αθανάσιο Καραµπίνη, και ∆ρ. Χρήστο 
Καραγιάννη. 
 

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στην αίθουσα "Ακτή Tosca" στην Καβάλα 
πραγµατοποιήθηκε η καθιερωµένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του 
Τµήµατος µε την παρουσία βουλευτών και τοπικών αρχών κατά την οποία ο 
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Πρόεδρος προέβη σε µια εκτεταµένη αναφορά στο έργο της ∆ιοικούσας 
Επιτροπής του Τµήµατος για το έτος 2008. 
 

Την Πέµπτη 9 Απριλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τµήµατος 
πραγµατοποιήθηκε η ηµερίδα µε τίτλο: «Το Εθνικό Πρόγραµµα Αντισεισµικής 
Ενίσχυσης Υφισταµένων Κατασκευών (ΕΠΑΝΤΥΚ)» µε οµιλητή τον ∆ρ. Αθανάσιο 
Καραµπίνη αντιπρύτανη, καθηγητή Πολυτεχνικής Σχολής του ∆ηµοκρίτειου 
Πανεπιστηµίου Θράκης. 

 
 

Την Τετάρτη 20 Μαΐου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τµήµατος στην Καβάλα 
µε την εταιρεία π – systems συνδιοργανώσαµε  την ηµερίδα µε τίτλο 
«Αντισεισµικά κτίρια η Τέχνη της κατασκευής και η Μελέτη Εφαρµογής» 
 

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου πραγµατοποιήθηκε συνδιοργάνωση µε το Σύλλογο 
Αρχιτεκτόνων νοµού Καβάλας στην αίθουσα του ξενοδοχείου "Lucy" ηµερίδα µε 
τίτλο : «Πράσινη Αρχιτεκτονική – Οροφόκηποι». 
 

Την Τετάρτη, 1 Ιουλίου στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου "Lycy" στην 
Καβάλα, διοργανώθηκε ηµερίδα µε τίτλο «Ενεργειακή µελέτη, επιθεώρηση και 
έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού Κτιρίων - το νέο Θεσµικό Πλαίσιο» Στην 
επιστηµονική αυτή εκδήλωση παρουσιάστηκαν αναλυτικά από έγκριτους και 
ειδικούς επιστήµονες ο Ν.3661/08 - "ΚΕΝΑΚ", το "Μητρώο Ενεργειακών 
Επιθεωρητών", "Η χορήγηση ενεργειακών πιστοποιητικών κτιρίων". Το πάνελ των 
εισηγητών αποτέλεσαν οι κ.κ.: Κωνσταντίνος Μπαλαράς ∆ρ. Μηχανολόγος 
Μηχανικός, ∆ιευθυντής Ινστιτούτου Ερευνών και Περιβάλλοντος και Βιώσιµης 
Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Αντώνης Μαρίνος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ, σύµβουλος του Γεν. Γραµµατέα 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Χρήστος Σπίρτζης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Β' 
Αντιπρόεδρος ΤΕΕ, Κλειώ Αξαρλή, ∆ρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός καθηγήτρια του 
ΑΠΘ, ∆ηµήτρης Αραβαντινός ∆ρ. Πολιτικός Μηχανικός καθηγητής του ΑΠΘ, 
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Νίκος Κυριάκης ∆ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός καθηγητής του ΑΠΘ, Κική 
∆ελιούση Αρχιτέκτων Μηχανικός. 
 

 
 

Στις 17 ∆εκεµβρίου στην ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη σε κοινή εκδήλωση µε τον ∆ήµο 
Καβάλας έγινε η παρουσίαση των έργων των Οµάδων Εργασίας για το πρόγραµµα 
"Ολοκληρωµένο πλαίσιο Αστικής Ανάπτυξης της πόλης Καβάλας".  
 
Έτος 2010 

 
 
Πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία στην κατάµεστη αίθουσα εκδηλώσεων του 
ξενοδοχείου "Lucy" στην Καβάλα στις 29 Ιανουαρίου η καθιερωµένη ετήσια 
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εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας του Τµήµατος για το έτος 2010 Την πίτα 
ευλόγησε ο Mητροπολίτης Φιλίππων – Νεαπόλεως – Θάσου κ.κ. Προκόπιος. 
Στην εκδήλωση παρέστησαν οι Βουλευτές Καβάλας Ν. Παναγιωτόπουλος, ∆. 
Παπουτσής, Σ. Εµινίδης, εκπρόσωπος του Μ. Τιµοσίδη, ο ∆ήµαρχος Ελευθερών, 
Χ. Χρυσανίδης, ο Γ. Γραµµατέας της Υπερνοµαρχίας Α. Χωρινός, ο Γ. 
Γραµµατέας της Νοµαρχίας Καβάλας Κ. Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του 
Επιµελητηρίου Καβάλας Ά. Τσατσούλης και πλήθος συναδέλφων µελών του 
Τµήµατος. Η βουλευτής ∆ράµας κ. Κεφαλίδου Χ. απέστειλε προς τον Πρόεδρο 
τηλεγράφηµα µε ευχές.  
 

Την Παρασκευή, 5 Μαρτίου  στην νέα ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη στην Καβάλα, 
διοργανώσαµε ηµερίδα µε τίτλο «Βιοµηχανική Κληρονοµιά στην Ανατολική 
Μακεδονία» µε την υποστήριξη της ∆ιεθνούς Επιτροπής για η διατήρηση της 
Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς (TICCIH). Στην εκδήλωση αυτή παρουσιάστηκαν 
αναλυτικά και τεκµηριωµένα οι περιπτώσεις χρήσης και επανάχρησης 
βιοµηχανικών κτιρίων σε διάφορες περιοχές της χώρας µας. 
Το πάνελ των εισηγητών αποτέλεσαν οι κ.κ.: 
Ουρανία Ζώνιου, Αρχιτέκτων Μηχανικός,  εισήγηση µε θέµα «Εξέλιξη των 
Καπναποθηκών της Καβάλας».  
Σαπφώ Αγγελούδη – Ζαρκάδα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, εισήγηση µε θέµα 
«Επανάχρηση Καπναποθηκών: Απολογισµός και προοπτικές δράσεων κράτους, 
δήµου και ιδιωτών στην Καβάλα» 
Μπουµπάρη Ελένη, Αρχιτέκτων Μηχανικός – Κοινωνική Ανθρωπολόγος, 
εισήγηση µε θέµα «Χώροι Πολιτισµού ενταγµένοι σε βιοµηχανικά κελύφη στην 
Ελλάδα»,  
Μαρία ∆ούση, Αρχιτέκτων Μηχανικός, εισήγηση µε θέµα «Μεθοδολογική 
προσέγγιση για την ανάλυση και τεκµηρίωση των ιστορικών βιοµηχανικών 
συγκροτηµάτων. Η περίπτωση των µύλων Αλλατίνη στη Θεσσαλονίκη», 
Αίγλη ∆ήµογλου, ∆ρ. Ιστορικός ∆ιευθύντρια ∆ΗΚΙ, µέλος ∆.Σ Ελληνικού 
Τµήµατος TICCIH, εισήγηση µε θέµα «Σκέψεις και εµπειρίες από την διάσωση 
και επανάχρηση της βιοµηχανικής κληρονοµιάς στην Ελλάδα: Η περίπτωση του 
Βόλου» 
Σάκης Χατζηγώγας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Αντιπρόεδρος Ελληνικού 
Τµήµατος TICCIH, εισήγηση µε θέµα «∆ιάσωση και ανάδειξη ιστορικού 
εξοπλισµού σε βιοµηχανικά µνηµεία» 
Ακολούθησε µια πολύ εποικοδοµητική συζήτηση µε τους παρευρισκόµενους 
µηχανικούς και το κοινό. 
 

Στις 23 Μαρτίου σε αίθουσα του ξενοδοχείου "Lucy" στην Καβάλα, 
πραγµατοποιήσαµε προσυνεδριακή ηµερίδα για την  HELECO 2011 µε τίτλο: 
«Ώρα µηδέν για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην περιφέρεια ΑΜΘ». Το 
πάνελ των οµιλητών απετέλεσαν οι κ.κ.:  
∆ρ. Χ. Θεοχάρη, Περιβαλλοντολόγος ΠΜ, Επιµελήτρια ΜΕΠΑΑ/ΤΕΕ, εισήγηση 
µε θέµα «Η διαχείριση των Αστικών Στερεών Απορριµµάτων - Ανακύκλωση. 
Παρόν και προοπτικές». 
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∆.∆ερµατάς, Καθηγητής περιβαλλοντικής µηχανικής & τεχνικός σύµβουλος 
∆ΙΑΑΜΑΘ Α.Ε. εισήγηση µε θέµα «∆υνατότητα διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
¨τα σκουπίδια δεν είναι για πέταµα¨ σχεδιασµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων».  
Ε.Βουδριάς, Καθηγητής του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος ∆.Π.Θ., 
εισήγηση µε θέµα «∆ιαχείριση ιατρικών αποβλήτων σε περιφερειακό επίπεδο. Η 
περίπτωση της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.» 
Α.Καραγιαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ., εισήγηση µε θέµα «Θερµική 
αξιοποίηση των αποβλήτων» 
∆ρ. Ε. Βαϊοπούλου Μ.Π. Μέλος ΜΕΠΑΑ/ΤΕΕ-ΑΜ, εισήγηση µε θέµα 
«Ολοκληρωµένη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων» 
 
5.ΚΟΙΝΕΣ  ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ  ∆ .Ε .  –  ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ  ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ  ΤΕΕ  
  
Έτος  2008 
Στην Κοινή Σύσκεψη στην Καστοριά 11 - 13 Απριλίου 2008 το Τµήµα 
εκπροσώπησαν µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος στην 
οµιλία του αναφέρθηκε στην Ασφαλιστική µεταρρύθµιση, στο ΜΗΚΙΕ, στην 
αναµόρφωση του Θεσµικού πλαισίου του ΤΕΕ, στα θέµατα περιβάλλοντος και την 
διαχείριση των υδάτινων πόρων. 
 

Στην Κοινή Σύσκεψη στο Ηράκλειο Κρήτης 31 Οκτωβρίου - 2 Νοεµβρίου 2008 
όπου παραβρέθηκαν µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής ο Πρόεδρος του Τµήµατος 
στην οµιλία του αναφέρθηκε στο ΜΗΚΙΕ, στην ασφαλιστική µεταρρύθµιση και το 
ΕΤΑΑ, σε θέµατα ενέργειας, παιδείας, στην άδεια άσκησης επαγγέλµατος, τα 
επαγγελµατικά δικαιώµατα.   
 
Έτος  2009 
Ο Πρόεδρος και τα µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ - ΑΜ συµµετείχαν 
στη Κοινή Σύσκεψη της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ µε τις ∆ιοικούσες 
Επιτροπές των Περιφερειακών Τµηµάτων στο Καρπενήσι, 15 - 17 Μαΐου 2009. 
Στην οµιλία του ο Πρόεδρος του Τµήµατος αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της 
οικονοµικής κρίσης και τα µέτρα αντιµετώπισής της, στους Νέους Μηχανικούς, 
στα Επαγγελµατικά δικαιώµατα των νέων ειδικοτήτων, την άδεια Άσκησης 
Επαγγέλµατος, στον ΚΕΝΑΚ - την Ενεργειακή Ταυτότητας Κτιρίων και τις 
Ενεργειακές Επιθεωρήσεις. 
 
Έτος 2010 
Την Πέµπτη 18 Φεβρουαρίου πραγµατοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο "Lucy" η 
σύσκεψη των Προέδρων στην οποία παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του ΤΕΕ 
Γ.Αλαβάνος και οι Πρόεδροι 15 Περιφερειακών Τµηµάτων και ασχολήθηκαν 
µε τα σοβαρά θέµατα που απασχολούν τους µηχανικούς όπως το Ασφαλιστικό, το 
Φορολογικό, τα Επαγγελµατικά δικαιώµατα και το Σχέδιο της διοικητικής 
µεταρρύθµισης "Καλλικράτης". Στον χαιρετισµό του ο Πρόεδρος του Τµήµατος 
Κωνσταντίνος Αντωνιάδης αναφέρθηκε στην οικονοµική κρίση, στα µεγάλα 
αναπτυξιακά έργα της περιοχής, στην σιδηροδροµική σύνδεση Τοξοτών - 
Καβάλας - Θεσσαλονίκης, στους Κάθετους οδικούς Άξονες, στο λιµάνι της 
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Καβάλας Φίλιππος Β στο διεθνές αεροδρόµιο Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος. 
Έκανε ένα σύντοµο απολογισµό της θητείας του και εν µέσω συγκινητικής 
ατµόσφαιρας ανήγγειλε την αποχώρηση του µετά τις εκλογές της 25ης Απριλίου 
2010. Αποχαιρέτησε και ευχαρίστησε του συναδέλφους του για την αγαστή και 
φιλική συνεργασία που είχε µαζί τους και τους ευχήθηκε υγεία - χαρά - ευτυχία για 
το 2010.    

 

 

Στην Κοινή Σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 20 Φεβρουαρίου 
παραβρέθηκαν µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Τµήµατος  ο 
οποίος στην οµιλία του αναφέρθηκε στο φορολογικό, στο ασφαλιστικό, στα 
επαγγελµατικά θέµατα και στην διοικητική µεταρρύθµιση «Καλικράτης» 
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6.ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  
 
Έτος 2009 
Στις 11 και 12 – 13 ∆εκεµβρίου, στην αίθουσα Αντιπροσωπείας του Τµήµατος 
διοργανώθηκαν δύο επιτυχηµένα σεµινάρια σε συνεργασία µε την Schneider 
Electric µε θέµατα: 
α. "Σχεδίαση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και υπολογισµός βραχυκυκλωµάτων 
χαµηλής τάσης µε την χρήση του λογισµικού Eco Dial (βασικό πρόγραµµα), 
β. "Σχεδίαση υποσταθµών µέσης / χαµηλής τάσης υπολογισµός, διαστασιολόγηση 
µετασχηµατιστών, πίνακας µέσης τάσης, γενικός πίνακας χαµηλής τάσης (ΓΠΧΤ). 
 
Έτος 2010 
Στην αίθουσα Αντιπροσωπείας του Τµήµατος διοργανώθηκαν δύο επιτυχηµένα 
σεµινάρια σε συνεργασία µε την Schneider Electric µε θέµατα: 
α. "Σχεδίαση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και υπολογισµός βραχυκυκλωµάτων 
χαµηλής τάσης µε την χρήση του λογισµικού Eco Dial βασικό πρόγραµµα 
(19.03.2010). 
β. "Σχεδίαση υποσταθµών µέσης / χαµηλής τάσης υπολογισµός, διαστασιολόγηση 
µετασχηµατιστών, πίνακας µέσης τάσης, γενικός πίνακας χαµηλής τάσης (ΓΠΧΤ)" 
(20,21.03.2010).  
 
 

7  ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α  –  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ∆ΕΛΤΙΟ  
 
Έχει δηµιουργηθεί διαδικτυακός τόπος του Τµήµατος, στη διεύθυνση 
http://www.teeam.gr (είτε µέσω του ΤΕΕ), αισθητικά και τεχνικά ικανοποιητικός  
ο οποίος φιλοξενεί το σύνολο σχεδόν των πληροφοριών για το ΤΕΕ-ΑΜ και τις 
δραστηριότητές του και δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης µέσω βάσεων δεδοµένων 
και επιλεγµένων συνδέσεων, µε τις εξής θεµατικές ενότητες: 
 
∆οµή ΤΕΕ-ΑΜ Σύλλογοι 
Ανακοινώσεις  Παρατάξεις 
Θέσεις - Προτάσεις Βάση Πολεοδοµικών Πληροφοριών  
Εκδηλώσεις  Χρήσιµοι Σύνδεσµοι 
Επαγγελµατικά Θέµατα Επικοινωνία 
Νέοι Μηχανικοί  Αµοιβές Μηχανικών 
 
 

∆ηµοσιοποιήσεις των δραστηριοτήτων και θέσεών µας γίνονται εκτός από την 
καινούργια αναβαθµισµένη ιστοσελίδα του Τµήµατος και µέσα από το 
αναβαθµισµένο, µε πλούσια ύλη και ανοικτό βήµα για τις παρατάξεις και τα µέλη 
µας Ενηµερωτικό µας ∆ελτίο το οποίο εκδίδεται τριµηνιαίως  και  στην παρούσα 
θητεία εκδόθηκαν  δέκα (10) τεύχη από 45 µέχρι 54. 
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8. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  -  Ά∆ΕΙΑ  ΆΣΚΗΣΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ  
 
Κατά την διάρκεια και αυτής της θητείας συνεχίστηκε η διεξαγωγή των εξετάσεων 
για την άδεια άσκησης επαγγέλµατος µε τον ίδιο τρόπο, προφορικές εξετάσεις µε 
βάση την διπλωµατική εργασία ή επιστηµονικές ενότητες που επιλέγουν οι 
εξεταζόµενοι.  
Στην τριετία πραγµατοποιήθηκαν 9 εξεταστικές περίοδοι και έλαβαν άδεια 
άσκησης επαγγέλµατος 562 απόφοιτοι Ελληνικών Πολυτεχνείων. 
 

Έτος 2007:  
Εξετάσθηκαν συνολικά 134 νέοι µηχανικοί από 42 εξεταστές ειδικότερα:  
Πολιτικοί µηχανικοί : 33 
Αρχιτέκτονες µηχανικοί : 12 
Ηλεκτρολόγοι µηχανικοί και µηχανικοί Η/Υ : 19 
Μηχανικοί περιβάλλοντος : 29 
Μηχανικοί παραγωγής και ∆ιοίκησης : 41  
 
Έτος 2008:  
Εξετάσθηκαν συνολικά 215 νέοι µηχανικοί από 45 εξεταστές ειδικότερα:  
Πολιτικοί µηχανικοί : 40 
Αρχιτέκτονες µηχανικοί : 21 
Ηλεκτρολόγοι µηχανικοί και µηχανικοί Η/Υ : 36 
Μηχανικοί περιβάλλοντος : 60 
Μηχανικοί παραγωγής και ∆ιοίκησης : 58 
  

Έτος 2009:  
Εξετάσθηκαν συνολικά 213 νέοι µηχανικοί από 45 εξεταστές ειδικότερα:  
Πολιτικοί µηχανικοί : 52 
Αρχιτέκτονες µηχανικοί : 18 
Ηλεκτρολόγοι µηχανικοί και µηχανικοί Η/Υ : 41 
Μηχανικοί περιβάλλοντος : 32 
Μηχανικοί παραγωγής και ∆ιοίκησης : 70  
 
Σε σύνολο 9 εξεταστικών περιόδων από 132 εξεταστές εξετάστηκαν: 
Πολιτικοί Μηχανικοί 125 
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί 51 
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η/Υ 96 
Μηχανικοί Περιβάλλοντος 121 
Μηχανικοί Παραγωγής και ∆ιοίκησης 169 
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9. ΣΤΕΓΗ  ΤΕΕ  
 
Το Τµήµα διαθέτει στην έδρα του στην Καβάλα ιδιόκτητα γραφεία 310 τ.µ. Έγινε 
µια προσπάθεια από το 2003 για την αγορά µιας διατηρητέας καπναποθήκης, ώστε 
να ανακαινισθεί και να δηµιουργηθούν νέα άνετα γραφεία µε αίθουσα συνεδρίων 
και ηµερίδων γιατί ο υπάρχων χώρος δεν εξυπηρετεί τις διαρκώς αυξανόµενες 
ανάγκες. Η προσπάθεια αυτή όµως δεν ευοδώθηκε γιατί το ΤΕΕ δεν µπόρεσε να 
χρηµατοδοτήσει την αγορά του ακινήτου. Παράλληλα όµως έγιναν και άλλες 
ενέργειες όπως:  
Επιστολή µας προς τον Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Αντώνη Μπέζα στις 7 
Απριλίου 2008  µε την οποία ζητήσαµε την παραχώρηση µιας καπναποθήκης, 
ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου, ο Υφυπουργός διεβίβασε το αίτηµα µας στην 
Κτηµατική Εταιρία του ∆ηµοσίου.   
Με άλλη επιστολή µας απευθυνθήκαµε προς τον Πρόεδρο Κτηµατικής Εταιρίας 
του ∆ηµοσίου την 1 Απριλίου 2009, για την παραχώρηση Καπναποθήκης 
ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου, στο ΤΕΕ-ΑΜ για την δηµιουργία γραφείων του.  
Η Κ.Ε.∆ µε απαντητική επιστολή της προς το ΤΕΕ – ΑΜ µας γνωστοποίησε ότι 
µεταβίβασε το αίτηµά µας  στο κλιµάκιο της Καβάλας για να εξετάσει σε βάθος το 
θέµα αν πρόκειται για ακίνητο διαχειριστικής αρµοδιότητάς της και αναµένουµε 
την απάντηση.  
Για την βελτίωση λοιπόν του εργασιακού περιβάλλοντος, προβήκαµε σε µια 
εκτεταµένη ανακαίνιση των υπαρχόντων γραφείων εσωτερικώς και εξωτερικώς 
καθώς και στην αίθουσα Αντιπροσωπείας ώστε να δηµιουργηθεί µια σύγχρονη 
αίθουσα εκδηλώσεων.   
 


