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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΕ/ΤΑΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 

 
 
1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

Πρόεδρος       :    Οικονόμου Ευγενία   

    Αντιπρόεδρος :    Ιωάννης Μπράλιος 

Γραμματέας    :    Τσατσαρώνης Γεώργιος 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ 

1. Στην ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε./Τμ. Ανατολικής Στερεάς 
που έγινε στις 14-4-2007, εκλέχθηκε η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος. Η 
σύνθεση και οι αρμοδιότητες των μελών της Δ. Ε. ήταν η ακόλουθη: 

      Πρόεδρος: Γώγος Παναγιώτης  

Αντιπρόεδρος: Γκιγκέλος Λουκάς 

Γραμματέας: Καραναστάσης Απόστολος 

Μέλη:  Δενδρής Γεώργιος 

   Βούλγαρης Σπύρος 

   Κουτσόπουλος Γεώργιος 

   Παπαλάιος Κων/νος 

   Λυκόπουλος Αθανάσιος 

   Παρμενόπουλος Ευάγγελος 
    

2. Μετά την παραίτηση του Προεδρείου και σε ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας 
του Τμήματος, που έγινε στις 18-9-2008, ανασυγκροτήθηκε το όργανο της Διοικούσας 
Επιτροπής. Η νεότερη σύνθεση & αρμοδιότητες των μελών της Διοικούσας Επιτροπής 
είναι η ακόλουθη: 

Πρόεδρος: Ζαχαρόπουλος Στέλιος 

Αντιπρόεδρος:  Θεοδωρόπουλος Στέλιος 

Γραμματέας: Παπαδήμας Ηλίας 

Μέλη:  Δενδρής Γεώργιος 

   Βούλγαρης Σπύρος 

   Κουτσόπουλος Γεώργιος 

   Παπαλάιος Κων/νος 

   Λυκόπουλος Αθανάσιος 

   Παρμενόπουλος Ευάγγελος 
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2.  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  
 
 Από το Τ.Ε.Ε. / Τμήμα Αν. Στερεάς και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεταφορών 

και το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του Τ.Ε.Ε. διοργανώθηκε στις 2/10/2006 
στη Λαμία Ημερίδα, με θέμα: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – Ιδιαιτερότητες σχεδιασμού 
& προοπτικές βελτίωσης, στην περιοχή ευθύνης του Τ.Ε.Ε./Τμ. Αν. Στερεάς». 

Τις εργασίες της εκδήλωσης ιδιαίτερα τίμησε το ενδιαφέρον και η συμμετοχή του Προέδρου 
του ΤΕΕ  κ. Γιάννη Αλαβάνου όπως και του Καθηγητή  κ.Ψαριανού.  
Η «Οδική Ασφάλεια» αφορά την καθημερινότητά μας ως πολίτες και αγγίζει όλα τα θέματα 
που αφιρούν την κατασκευή και λειτουργία του οδικού μας συστήματος, σε υπεραστικό ή 
αστικό περιβάλλον. Οι ανάγκες αρχίζουν από την ασφαλή μετάβαση των παιδιών στο 
σχολείο, την άθληση, τον περίπατο των ηλικιωμένων, τον τουρισμό και την αναψυχή έως 
τον πολύ μεγάλο όγκο των μετακινήσεων που προκαλούνται για τις κάθε είδους 
επαγγελματικές ασχολίες.  

Η συζήτηση στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οριοθετήθηκε μέσα από το παρακάτω 
πρόγραμμα των εισηγήσεων: 

 «Οι δομικοί παράγοντες που διατηρούν χαμηλό το επίπεδο της Οδικής 
Ασφάλειας στη χώρα μας» 
Αντώνης Καστής - Ζωή Φώλια, Μελετητές Συγκοινωνιακών Έργων 

 «Νέες κατευθύνσεις για την οργάνωση και υλοποίηση ρεαλιστικών 
επιχειρησιακών σχεδίων οδικής ασφάλειας στον Ελλαδικό χώρο» 
Γωγώ Αϋφαντοπούλου, Εντεταλμένη Ερευνήτρια Ι.ΜΕΤ. 

 «Η δίιχνη διατομή με λωρίδα προσπέρασης. Η Ευρωπαϊκή εμπειρία και η 
δυνατότητα εφαρμογής στην Ελλάδα» 
Εύα Κασάπη, Προϊσταμένη Κυκλοφοριακής Τεχνικής ΔΜΕΟ/ ΥΠΕΧΩΔΕ 

 «Προβλεπόμενα έργα και παρεμβάσεις Οδικής Ασφάλειας στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας» 
Τάσος Παπαναστασίου, Δ/ντής ΔΕΣΕ Περ. Στερεάς Ελλάδας 

 «Τα τροχαία ατυχήματα στη Στερεά Ελλάδα. Στατιστικά συμπεράσματα με 
αναφορά στα κύρια αίτια των ατυχημάτων» 
Δημοσθένης Καλαμπαλίκης, Διοικητής Β’ Τ.Τ. Αυτοκ/μων Φθιώτιδας 

 «Προτεραιότητες οδικής ασφάλειας για τις πόλεις της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» 
Αποστόλης Καραναστάσης, μέλος Δ.Σ. της ΤΕΔΚ Νομού Φθιώτιδας 

 «Η κατάσταση του Επαρχιακού οδικού δικτύου στην ΠΕΣΕ. Θέματα βελτίωσης 
και συντήρησης» 
Τζένη Οικονόμου, Πρόεδρος Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΣ 

 «Σύγχρονες τάσεις και προβληματισμός για τα όρια ταχύτητας» 
Βασίλης Ψαριανός, καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 «Απαιτήσεις και Προδιαγραφές για την τήρηση ικανοποιητικού επιπέδου Οδικής 
Ασφάλειας σε περιοχές έργων» 
Μαρία Μορφουλάκη, Επιστημονική Συνεργάτης του Ι.ΜΕΤ., Dr Πολ. Μηχ 

 «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο πέταλο του Μαλιακού, έχοντας υπόψη τις 
επίκαιρες ανάγκες κατασκευής των έργων» 
κα Σπηλιοπούλου  

 Το θέμα της οδικής ασφάλειας στην περιοχή ευθύνης του τμήματος συζητήθηκε για πρώτη 
φορά. Στις εργασίες της Ημερίδας συμμετείχαν η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κα Τόνια 
Αντωνίου, ο Νομάρχης Φθιώτιδας κ. Αθανάσιος Χειμάρας, Νομαρχιακοί και Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, όπως και εκπρόσωποι όλων των αρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων. Τα 
συμπεράσματα που αποκομίσθηκαν, είναι δυνατό να θεωρούνται ως το πρώτο υπόβαθρο 
για τις επόμενες προτεραιότητες της περιοχής, στα πλαίσια κάλυψης των αντίστοιχων 
αναγκών.    
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 Το απόγευμα της ίδιας ημέρας και με ώρα έναρξης 18.00, στην αίθουσα του 
Τ.Ε.Ε./ Τ.Α.Σ. στη Λαμία, πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση των μελών του 
Τμήματος με τη συμμετοχή και παρουσία του Προέδρου της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. κ. 
Γιάννη Αλαβάνου. Στην εκδήλωση τέθηκαν προς συζήτηση όλα τα επίκαιρα 
προβλήματα του κλάδου των Μηχανικών (Επαγγελματικά, ΤΕΙ, ΤΣΜΕΔΕ, θεσμικό 
πλαίσιο του Τ.Ε.Ε. κ.λπ.), με αποτέλεσμα να υπάρξει μια πολύ καλή ευκαιρία για 
ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών μας.  
 

 Το Σάββατο στις 10 Φεβρουαρίου 2007 και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε 
συγκέντρωση - ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα του Τμήματος στη Λαμία, με 
θέμα: «Ενημέρωση για το νέο τρόπο υπολογισμού των αμοιβών ιδιωτικών 
έργων».  
Τις εισηγήσεις για το νέο σύστημα και το ειδικό λογισμικό, που ανεπτύχθη για το σκοπό 
αυτό, παρουσίασε ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. κ. Γιάννης Αλαβάνος και στελέχη του Τ.Ε.Ε. ο 
κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος, η κα Μυρτώ Παπαθανασίου και ο Κωνσταντίνος 
Καρατσώλης.   

Κατά την παρουσίαση δόθηκαν σαφείς εξηγήσεις και έγιναν διευκρινήσεις για το νέο τρόπο 
υπολογισμού των αμοιβών, όπως και για τις μεταβατικές διατάξεις. Η συμμετοχή των 
συναδέλφων -ελεύθερων επαγγελματιών & αρμοδίων Υπαλλήλων, που εργάζονται στις 
Πολεοδομίες- υπήρξε μαζική. 
 

 
 
 Τη Δευτέρα στις 26 Μαρτίου 2007 πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της 

πόλης μας, με πρωτοβουλία της Βιομηχανίας Κατεργασίας Σιδήρου ΣΙΔΕΝΟΡ 
και την υποστήριξη του Τ.Ε.Ε. / Τμ. Ανατ. Στερεάς, ενημέρωση για τις τελευταίες 
εξελίξεις ως προς τις σύγχρονες απαιτήσεις των κανονισμών όπλισης των δομικών 
στοιχείων από σκυρόδεμα αλλά και για νέες βιομηχανικές λύσεις. 

Την ημερίδα προλόγισε ο Πρόεδρος του Τμήματος κ. Στέλιος Ζαχαρόπουλος και τα 
θέματα των εισηγήσεων ανέπτυξαν ο υπεύθυνος marketing της «ΣΙΔΕΝΟΡ» κ. Χρ. 
Καλλιώρας, ο Γενικός Διευθυντής θυγατρικής εταιρείας της ΣΙΔΕΝΟΡ «Πράξυς» κ. 
Δημοσθένης Καλτεζιώτης και ο κ. Μιλτιάδης Χρονόπουλος επιστημονικός 
συνεργάτης και καθηγητής στο Ε.Μ.Π. 
Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της ημερίδας, η ΣΙΔΕΝΟΡ έχει προχωρήσει στη 
δημιουργία μονάδων παραγωγής πρωτοποριακών προϊόντων για τις ανάγκες τόσο της 
εθνικής όσο και της διεθνούς αγοράς. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες της εταιρείας 
κέντρισαν το ενδιαφέρον των συμμετασχόντων με αποτέλεσμα η ημερίδα να ολοκληρωθεί 
με εποικοδομητικό διάλογο.  
 

 Στο Δομοκό και με τη συνδιοργάνωση του ΤΕΕ/ΤΑΣ, του Επιστημονικού Συλλόγου, 
της Νομαρχίας Φθιώτιδας και των Δήμων Δομοκού, Θεσσαλιώτιδας και Ξυνιάδος,  
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πραγματοποιήθηκε, στις 26 Αυγούστου 2007, η ημερίδα με θέμα: «Διαχείριση 
Υδάτινων Πόρων».  
Στις εργασίες της εκδήλωσης, παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κ. Παναγιώτης Γώγος 
καταθέτοντας την εισήγησή του, στην οποία τονίσθηκαν 
οι απαιτήσεις για τη διοργάνωση παρόμοιων εκδηλώσεων και οι προτεραιότητες, που 
λόγω των επίκαιρων στοιχείων λειψυδρίας αναδεικνύονται, όπως:    
Οι πολιτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων,  
Η κατασκευή πολλών μικρών και μεσαίων ταμιευτήρων,  
Η ορεινή υδρονομεία και κατασκευή μικρών φραγμάτων 
Η αξιοποίηση καρστικών υποθαλάσσιων πηγών, 
Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αγροτών και άλλων χρηστών του νερού για τον 
τρόπο χρήσης του / αποφυγή της σπατάλης, 
Η κατασκευή έργων για τον εμπλουτισμό του υπόγειου ορίζοντα, 
Η Πιθανή επαναδημιουργία λιμναίων συστημάτων, όπως της λίμνης Ξυνιάδας, 
Η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για τις μη ευαίσθητες 
καλλιέργειες (άλση, κήποι κτλ), 
Η αντικατάσταση των παλαιών δικτύων ύδρευσης και οι εφαρμογές σύγχρονων και 
οικονομικών συστημάτων άρδευσης, 
Οι έλεγχοι των πόσιμων νερού για τα δυσάρεστα φαινόμενα της υπερχλωρίωσης, 
περιεκτικότητας σε μόλυβδο, ίχνη αμιάντου, εντομοκτόνων κτλ. 
Οι ανάγκες στελέχωσης των αρμοδίων Υπηρεσιών και ειδικότερα της Διεύθυνσης Υδάτων 
της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας και η κατάρτιση των μακροπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων 
προγραμμάτων διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού σύμφωνα μα τις αντίστοιχες 
αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 

 Την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2007 και ώρα 11.00 π.μ. επισκέφτηκε το Τ.Ε.Ε. / 
Τμ. Ανατ. Στερεάς, προκειμένου να ενημερωθεί για τα προβλήματα του κλάδου, ο 
συνάδελφος Μηχανικός και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για το 
Νομό Φθιώτιδας κ. Χρήστος Σταϊκούρας. 
 

 Η Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. / Τμ. Αν. Στερεάς, την Τρίτη στις 16/10/2007, συναντήθηκε με το 
Νομάρχη Φθιώτιδας κ. Αθαν. Χειμάρα.  Στη συνάντηση, που έγινε σε θετικό κλίμα 
και αποδείχθηκε ιδιαιτέρως χρήσιμη, παραβρέθηκαν στελέχη της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας και υπηρεσιακοί παράγοντες. 
Η Διοικούσα Επιτροπή ανέπτυξε τις απόψεις του Τ.Ε.Ε. και τις θέσεις του, για μία σειρά 
από ζητήματα εντός των πλαισίων της αρμοδιότητας του Τ.Ε.Ε., όπως:  
Τα θέματα της ανάπτυξης του Νομού  και η επικαιροποίηση – αναπροσαρμογή των 
στόχων, όπως είχαν προσδιοριστεί στο αναπτυξιακό συνέδριο του 2006, 
Οι ανάγκες προσαρμογής και συσχέτισης των στόχων με τα νέα υπό διαβούλευση  ειδικά 
χωροταξικά πλαίσια (χωροταξικό για τις Α.Π.Ε, τον τουρισμό, τη Βιομηχανία, το Ε.ΣΠ.Α και 
το Γενικό Χωροταξικό της χώρας).  
Τα ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις εφαρμογές των μελετών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων  κατά την εκτέλεση των μεγάλων έργων και τον τρόπο 
ελέγχου των περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων. Η αντιπλημμυρική θωράκιση του Νομού, 
στις περιοχές που εκτελούνται τα μεγάλα εθνικά έργα αλλά και ευρύτερα για το Νομό της 
Φθιώτιδας. Η ποιότητα των πόσιμων νερών στην περιοχή της Φθιώτιδας και τα θέματα 
των  περιοχών NATURA. 
Τα επαγγελματικά προβλήματα των τεχνικών και των μελών του ΤΕΕ, η μειούμενη 
οικοδομική δραστηριότητα στην περιοχή της πόλης Λαμίας και η ανεργία για τους νέους 
Μηχανικούς αλλά και για τους εργαζόμενους στην οικοδομή.  
Η παραγωγή των Δημοσίων Έργων με τη σύμπραξη Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 
(Σ.Δ.Ι.Τ), το θέμα της ΕΛΜΙΝ και η ανάγκη επίσπευσης των εργασιών της μελέτης για τον 
κόμβο της Ξηριώτισσας. 
Τα θέματα στελέχωσης των Υπηρεσιών Πολεοδομίας με Μηχανικούς, τόσο στην Υπηρεσία 
Πολεοδομίας Λαμίας όσο και της Αταλάντης. 
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Για όλα τα παραπάνω ο κ. Νομάρχης έδωσε τη διαβεβαίωση ότι τον απασχολούν 
ιδιαιτέρως και η Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας προγραμματισμένα στοχεύει  στην 
επίλυσή τους. Παράλληλα, ο κ. Νομάρχης Φθιώτιδας εστίασε τη συνεργασία του με το 
Τ.Ε.Ε. σε τέσσερα μεγάλα ζητήματα: 
 Στην πορεία των έργων ανάπτυξης του Νομού. 
 Στην εξέλιξη του Πανεπιστημίου. 
 Στα λατομεία και τη Λατομική ζώνη. 
 Στη νέα διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας. 
Με το κλείσιμο της συνάντησης από τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Σ. τονίστηκε η διάθεση 
προσφοράς και συνεργασίας του Τμήματος με τη Ν.Α.Φ. και συμφωνήθηκε στη νέα 
συνάντηση που θα γίνει να υπάρχει εξειδικευμένη ατζέντα συζήτησης για θέματα που 
μπορούν να αντιμετωπιστούν από κοινού. Από την πλευρά του ο κ. Νομάρχης 
επαναβεβαίωσε τη διάθεση για συνεργασία με το ΤΕΕ και τόνισε ότι είναι ανοιχτός σε κάθε 
θετική πρόταση που θα αφορά την ανάπτυξη του Νομού. 

 Το Τ.Ε.Ε. /Τ.Α.Σ. σε συνεργασία με την ΠΕΣΕΔΕ, το τοπικό τμήμα της  
ΠΕΔΜΕΔΕ  και του συλλόγου εργοληπτών Νομού Φθιώτιδας συνδιοργάνωσαν 
Ημερίδα για τα ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 31-10- 2007 
και ώρα 10.00–20.30 στην αίθουσα του Τ.Ε.Ε./ Τμ. Αν. Στερεάς.  

Την έναρξη των εργασιών της ημερίδας κήρυξε ο Πρόεδρος του Τμήματος κ. Παν. Γώγος, 
ο οποίος αναφέρθηκε, στα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει τη δεδομένη χρονική 
περίοδο ο κλάδος. 
Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Γρ. Γρηγορόπουλος, ο 
οποίος ανέλυσε τις απόψεις της Ένωσης για τη σταθερή μείωση των έργων στη χώρα και 
για τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις της 
Περιφέρειας. Η κατάσταση οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και οι πολιτικές του ΥΠΕΧΩΔΕ, που μονοσήμαντα 
αφορούν τα μεγάλα έργα. Παράλληλα, τόνισε, οι Σ.Δ.Ι.Τ. όπως προάγονται δεν 
υποστηρίζουν τις ανάγκες. Αντί να έχουμε αξιοποίηση πόρων και τεχνογνωσίας, 
καταλήξαμε σε ένα «σαφάρι» μικρών έργων (Σχολεία, Αστυνομικά Τμήματα, 
Πυροσβεστικοί Σταθμοί,  κ.λ.π.), που μέχρι τώρα κατασκευάζονται με το πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων 
Την ισχύουσα νομοθεσία των Ο.Τ.Α. σχετικά με τα Δημόσια Έργα ανέπτυξε στη συνέχεια 
της ημερίδας ο Δικηγόρος κ. Αναστάσιος Γακίδης.  
Επακολούθησε η εισήγηση της Δικηγόρου κας Βιολέτας Κριτσίλη που αφορούσε τα 
εργατικά και τέλος η εισήγηση του Οικονομολόγου – Φοροτεχνικού Γ. Κορομηλά σχετικά 
με τα φορολογικά των εργοληπτών.  
Η ενδιαφέρουσα εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και υποβολή προτάσεων γύρω 
από τα θέματα που προαναφέρθηκαν. 

 
 Στις 5 Νοεμβρίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε 

Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος, στα γραφεία του Τ.Ε.Ε. στη 
Λιβαδειά, λόγω της ανάδειξης του νέου προεδρείου της Ν.Ε. του Τ.Ε.Ε. / Τ.Α.Σ. στο 
Νομό Βοιωτίας. 

 
 Την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2007 και ώρα 5,30 μ.μ. στα γραφεία του Τμήματος 

έγινε συνάντηση με στελέχη του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. που είχε σκοπό την ενημέρωσή των 
μελών μας για τα μεγάλα εκτελούμενα οδικά έργα που στην περιοχή αρμοδιότητας 
του Τ.Ε.Ε./ Τμ. Αν. Στερεάς, με την παρακάτω ιεράρχηση: 

Γενικό θέμα:  Χερσαίοι άξονες μεταφορών, (Π.Α.Θ.Ε) στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας (όρια Ν. Αττικής – όρια Ν. Μαγνησίας) 
Πέταλο Μαλιακού, Υλίκη, Ευθεία Θηβών, Πορεία έργων – Χρονοδιαγράμματα 
Συνοδά Έργα 
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Αντιπλημμυρική θωράκιση, Διόδια, Παράπλευροι οδοί (διαδρομές), Σήραγγες, Μέτρα 
ασφάλειας, Κόμβοι, Περιβαλλοντική αποκατάσταση – Ηχορύπανση. 
Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) 
Πορεία έργου – διαδρομή, Απαλλοτριώσεις. 
 

 Το Σάββατο στις 1–12–2007, στις 10.30 π.μ. και στην αίθουσα του Τ.Ε.Ε. / Τ.Α.Σ. 
έγινε συνάντηση – ενημέρωση των Μηχανικών του Τμήματος με το Δήμαρχο, τη 
Μελετητική Ομάδα για τη «Μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου 
Λαμιέων» και την Ομάδα επίβλεψης του Δήμου Λαμιέων. 

 
 Το Τ.Ε.Ε./ Τ.Α.Σ., με αφορμή τις εξελίξεις στο Ασφαλιστικό Ταμείο των Μηχανικών, 

διοργάνωσε στα γραφεία του Τμήματος την Παρασκευή στις 7-12-07 και ώρα 
5.30 μ.μ. γενική συγκέντρωση των μελών του. 

Στη συγκέντρωση έγινε ανάλυση της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασης, στην οποία 
υπεισέρχεται μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες το Ασφαλιστικό των Μηχανικών και το 
μέλλον του ΤΣΜΕΔΕ. 
Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ κ. Στέλιος Διαμαντίδης, ο 
αναπληρωτής Γραμματέας της Διοικούσας του Τ.Ε.Ε. κ. Ευστάθιος Τσέγκος και ο 
Πρόεδρος του Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας κ. Ντίνος Διαμάντος. 
 

 Μετά από πρόσκληση του Προέδρου πραγματοποιήθηκε, στα γραφεία της Ν.Ε. 
του Νομού Φωκίδας στην Άμφισσα, Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Τμήματος στις 28 – 1 – 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7,00 μ.μ.. 
 

 Με θέμα την ανατροπή των αντιασφαλιστικών μεθοδεύσεων και τη διασφάλιση των 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων των Μηχανικών μέσω της διαφύλαξης της αυτοτέλειας 
του ΤΣΜΕΔΕ, έγινε στις 31-1-2008 συνάντηση – συζήτηση στα γραφεία του Τ.Ε.Ε. 
/ Τ.Α.Σ. στην οποία συμμετείχαν τα μέλη μας και οι εκπρόσωποι της ΕΜΔΥΔΑΣ, 
του τοπικού παραρτήματος της ΠΕΔΜΕΔΕ όπως και του Συνδέσμου Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ). 

Στη συνάντηση αυτή μετά την αλληλοενημέρωση και αφού λήφθηκαν υπόψη και οι 
σχετικές αποφάσεις των Κεντρικών Οργάνων,  

Αποφασίστηκε 
 Η απόσυρση έως και τις 29 Φεβρουαρίου 2008 των μελών του Τ.Ε.Ε. και των φορέων 

των Μηχανικών από τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Διοίκησης (Συμβούλια, 
Επιτροπές κ.λπ.) σε περιφερειακό επίπεδο. 

 Το «μπλοκάρισμα» των δημοπρασιών για τα έργα και τις μελέτες, με αποχή των 
μελετητών και των εργολάβων. 

 Στάσεις εργασίας τις ώρες που γίνονται οι δημοπρασίες. 
 Συνεχής επαφή και συνεννόηση με τα υπόλοιπα Περιφερειακά Τμήματα και την 

Κεντρική Διοίκηση. 
 Εκδηλώσεις για την ανάδειξη του πλαισίου κινητοποιήσεων. 

Οι Μηχανικοί, υπενθυμίζουν ότι τάσσονται αντίθετοι και δε δέχονται την ενοποίηση του 
ΤΣΜΕΔΕ με άλλα Ταμεία και επίσης ότι θα διαφυλάξουν με κάθε νόμιμο μέσο την 
αυτοτέλεια και το «αυτοδιοίκητο» του ΤΣΜΕΔΕ.  
Παράλληλα, τα μέλη μας διεκδικούν:  
Την εφαρμογή του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης από το κράτος και την εξόφληση 
των κρατικών εισφορών προς το ΤΣΜΕΔΕ. 
Την οικονομική στήριξη των νέων συναδέλφων μας, για να ανταποκριθούν στις 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους. 
Την ομογενοποίηση παλαιών και νέων ασφαλισμένων, με την τροποποίηση του νόμου 
3518/2006 και την ίση μεταχείριση όλων των Μηχανικών, σχετικά με την επικουρική 
ασφάλιση. 
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 Με πρωτοβουλία του Προέδρου και της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./ Τμ. Ανατολικής Στερεάς, 

πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Τμήματος στη Λαμία 
στο ξενοδοχείο “ SAMARAS” στις 20 Φεβρουαρίου 2008.  
Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, ο Πρόεδρος του Τμήματος κ. Παναγιώτης 
Γώγος αναφέρθηκε στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Μηχανικοί με τις 
καθυστερήσεις πληρωμών, τη μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας, τον τρόπο 
αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων, τη νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση στο ΤΣΜΕΔΕ και 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι Μηχανικοί αλλά και τις πρωτοβουλίες που 
πρέπει να αναληφθούν το 2008 για να σταματήσει ο κατήφορος.  
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Νομάρχης Φθιώτιδας κ. Αθανάσιος Χειμάρας και ο 
Αντιδήμαρχος Λαμίας κ. Ηλ. Παλιαλέξης. Επίσης την εκδήλωση του τίμησαν μεταξύ άλλων 
με την παρουσία τους ο Αντινομάρχης Φθιώτιδας κ. Παν. Ρίζος, οι Δήμαρχοι Μακρακώμης 
κ. Κων. Κρητικός και Εχιναίων κ. Μιχ. Κορμάζος, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε. κ. Αθ. Αβδίκος, ο 
Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Φθιώτιδας, ο Πρόεδρος του Εμπορικού συλλόγου κ. Γ. 
Γεωργαντάς, η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κα Χαρά Παρμενοπούλου και επίσης αρκετοί 
Μηχανικοί και Εργολήπτες της περιοχής.  

 
 Την Τσικνοπέμπτη στις 28 – 02 – 2008, διοργανώθηκε βραδιά διασκέδασης με 

φαγητό, μουσική και χορό στο κοσμικό κέντρο «ΓΙΟΥΛΑΣ» στη  Λιβαδειά για τα 
μέλη του Τμήματος.  

 
 Τη Δευτέρα στις 7/4/2008 και ώρα 1,0 μ.μ. στα γραφεία του Τμήματος στη Λαμία, 

πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τμ. Αν. Στερεάς με τη Βουλευτή 
του Ν. Φθιώτιδας κα Τόνια Αντωνίου και με αντικείμενο την ενημέρωσή της για το 
υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο του ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. 

                                    
 Το Τ.Ε.Ε./ Τμ. Αν. Στερεάς σε συνεργασία με την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. συνδιοργάνωσαν 

διημερίδα, στις 8 & 9 Μαΐου 2008, στα Καμένα Βούρλα, στο ξενοδοχείο Galini, 
με θέμα:«ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑΣ – ΔΟΜΟΚΟΥ». 

 
Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών στο πλαίσιο προγράμματος προβολής των έργων εκσυγχρονισμού του 
Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, τα οποία έχει αναλάβει να μελετήσει και να 
υλοποιήσει η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.  

Το πρόγραμμα της διημερίδας περιελάμβανε:  

Πρώτη Ημέρα: Παρουσίαση πρωτοποριακών τεχνικών για τη μελέτη και κατασκευή 
μεγάλων σιδηροδρομικών έργων. 

Δεύτερη ημέρα: Επίσκεψη στα εργοτάξια των αναδόχων της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. στην περιοχή 
και ενημέρωση για την πρόοδο των έργων. 
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Το ερώτημα για το πότε θα τελειώσουν τα έργα εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης του 
σιδηροδρομικού δικτύου κυριάρχησε στην έναρξη των εργασιών της διημερίδας. Το θέμα 
των καθυστερήσεων έθεσε ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κ. Παναγιώτης Γώγος, που ζήτησε 
ενημέρωση τα ακριβή χρονοδιαγράμματα.  

Σύμφωνα με τις εισηγήσεις των στελεχών του ΟΣΕ το πιο δύσκολο κομμάτι της νέας 
γραμμής είναι μεταξύ Τιθορέας – Λιανοκλαδίου – Δομοκού, προϋπολογισμού πάνω από 
1,4 δισ. ευρώ, καθώς θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στα τρένα να αναπτύσσουν 
ταχύτητες της τάξεως των 150 χλμ. την ώρα. Με τη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή 
Τιθορέα – Λιανοκλάδι – Δομοκός εκτιμάται ότι η διαδρομή Αθήνα – Λιανοκλάδι δε θα 
ξεπερνά τα 90 λεπτά, ενώ η διαδρομή Αθήνα – Δομοκός τα 108 λεπτά. Η 
απορροφητικότητα των σχετικών κοινοτικών κονδυλίων φτάνει το 57% και ειδικότερα η νέα 
διπλή σιδηροδρομική γραμμή Τιθορέα – Λιανοκλάδι – Δομοκός περιλαμβάνει: Τέσσερεις 
σήραγγες μονής γραμμής (δίδυμες σήραγγες Καλλιδρόμου και Όρθρυος), δώδεκα 
σήραγγες διπλής γραμμής, σαράντα εννέα σιδηροδρομικές γέφυρες, 32 ανισόπεδες 
διαβάσεις, δύο νέους σταθμούς (Μώλος και Άγιος Στέφανος) και δύο νέες στάσεις 
(Αγγείες, Θαυμακός) 

Παρουσίαση των έργων που έχουν ολοκληρωθεί και των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη 
στην ελληνική επικράτεια, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Γ΄ Κ.Π.Σ. & το ΕΣΠΑ, 
έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ κ. Νικ. Κούρεντας.  
Με τις επισκέψεις στις σήραγγες Καλλιδρόμου και Όρθρυος ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 
της διημερίδας. Έγινε περιήγηση στα μεγάλα τεχνικά έργα που εκτελεί η ΕΡΓΟΣΕ στην 
περιοχή μας και από στελέχη του Οργανισμού παρουσιάστηκαν οι πρωτοποριακές 
τεχνικές γεφύρωσης των μεγάλων ανοιγμάτων.  

 
 Η Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. / Τ.Α.Σ. διοργάνωσε την Δευτέρα 9 – 6 – 2008, συγκέντρωση 

των Νέων Μηχανικών του Τμήματος στα γραφεία του Τ.Ε.Ε. (Πλατεία Ελευθερίας 
3, 4ος όροφος), σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα: 
5.30 – 6.00 μ.μ. Προσέλευση 
6.00 – 7.00 μ.μ. Έναρξη συζήτησης για τα προβλήματα των Νέων Μηχανικών 
7.00 – 8.30 μ.μ.  Ενημέρωση για τα ασφαλιστικά θέματα από τον Πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ 
και συνάδελφο κ. Στ. Διαμαντίδη 
8.30 – 10.30 μ.μ.  Συζήτηση για τα θέματα: Σύστασης γραφείων εργασίας την οργάνωση 
της Βιβλιοθήκης και τη διοργάνωση σεμιναρίων 

 
 Την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2008 και ώρα 12.00 μ.μ. η Δ.Ε. του Τμήματος 

πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στα έργα του Πετάλου του Μαλιακού 
(ΠΑΘΕ) χλμ. 196ο, που εκτελούνται εργασίες για την κατασκευή επιχωμάτων με 
διογκωμένη πολυστερίνη. Παρευρέθηκαν αρκετά ενδιαφερόμενα μέλη μας και η 
ξενάγηση έγινε από τον Εργοταξιάρχη του έργου κ. Α. Αγγελόπουλο.  

 
 Το Σάββατο στις 8 – 11 – 2008, πραγματοποιήθηκε στη Λαμία συγκέντρωση των 

μελών του Τ.Ε.Ε. / Τμ. Ανατ. Στερεάς, με θέμα: «Τα επίκαιρα προβλήματα του 
ΤΣΜΕΔΕ». Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ κ. Γιάννης 
Γαμβρίλης και ο κ. Χρήστος  Σπίρτζης, με την ιδιότητα του Β’ Αντιπροέδρου της 
Κεντρικής Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε.  

Τα προβλήματα του ΤΣΜΕΔΕ, όπως επίκαιρα βιώνονται από τους Συναδέλφους 
μας, συνεχώς πολλαπλασιάζονται. Δεν είναι μόνο τα ζητήματα που ανακύπτουν 
από την πορεία υλοποίησης της ενοποίησης και τη λειτουργία του Ε.Τ.Α.Α. με την 
ανυπαρξία κάθε μέριμνας από την πλευρά της Πολιτείας, ακόμη σε επίπεδο 
ρύθμισης διαδικαστικών θεμάτων. Για τα Γραφεία του Ταμείου μας στην Περιφέρεια 
τα κάθε είδους προβλήματα με την πάροδο του χρόνου οξύνονται δραματικά. 
Συμβάσεις ελεγκτών Ιατρών δεν υπάρχουν. Στο Γραφείο της Λαμίας, η μείωση του 
στελεχιακού δυναμικού είναι δραματική. 



Σελίδα 9 από 22 

 

Μέσα από αυτή τη ζοφερή κατάσταση, το ενδιαφέρον των Συναδέλφων μας κατά 
τη διάρκεια της συζήτησης, υπήρξε εύλογο και παρά του ότι απαντήσεις -εκ των 
πραγμάτων- δεν ήταν εύκολο να υπάρξουν. Πρέπει όμως ιδιαίτερα να σημειωθεί η 
ουσιαστική συμβολή του Προέδρου του Ταμείου και του Β’ Αντιπροέδρου της 
Κεντρικής Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε., με πλήρεις ενημερώσεις σε σχέση με τα δρώμενα και 
επίσης με την καταγραφείσα διάθεση συνδρομής των, απέναντι στις απαιτήσεις για 
διευθέτηση των πολλών προβλημάτων, που επίκαιρα εγείρονται.      

 
 Στις 13 Νοεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε στη Λαμία έκτακτη Συνεδρίαση της 

Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. / Τ.Α.Σ., με το θέμα: «Βιομηχανική περιοχή Οινοφύτων – 
Σχηματαρίου. Υπηρεσιακές ανάγκες και προβλήματα διαχείρισης».  
Στη Συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. κ. 
Γιάννης Αλαβάνος, όπως επίσης και στελέχη του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Σ. στους Νομούς Φθιώτιδας 
και Βοιωτίας (από την πλευρά των Υπηρεσιών οι Συνάδελφοι κ.κ. Μπουρλής, Ρουσέτης, 
Ζυγογιάννη, Παφύλα, από τη Ν.Ε. Βοιωτίας του Τ.Ε.Ε. / Τ.Α.Σ. ο κ. Γιώργος Μάμαλης και 
εκπρόσωποι της ΕΜΔΥΔΑΣ).  
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης υπήρξε η δυνατότητα τοποθετήσεων από όλους τους 
συμμετέχοντες. Οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στα μεγάλα και ιδιαίτερα θέματα της 
περιοχής «Οινοφύτων - Σχηματαρίου», όπως το έλλειμμα του σχεδιασμού, των 
υποδομών, της ευταξίας στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων, τα προβλήματα του 
περιβάλλοντος, της ελλιπούς στελέχωσης αλλά και των πολύ μικρών δυνατοτήτων των 
Υπηρεσιών, για να ανταποκρίνονται στο ρόλο τους. Στη συγκεκριμένη ενότητα, 
δραστηριοποιούνται χωρίς κανένα συνολικότερο σχεδιασμό περίπου 1500 μονάδες 
Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών μονάδων παραγωγής. Οι απαιτήσεις Χωροταξικής 
οργάνωσης της περιοχής με δεδομένες τις προτάσεις του Χωροταξικού Πλαισίου της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που εγκρίθηκε από το έτος 2003, δεν μπορεί άλλο να 
αμελούνται από την Πολιτεία. Μέσα από την αταξία που επικρατεί, εκτός του ότι δεν 
διασφαλίζεται καμιά ευοίωνη προοπτική για τις μονάδες παραγωγής      -υφιστάμενες και 
μελλοντικές- τα θέματα του περιβάλλοντος, δε μπορεί παρά να διογκώνονται με 
απρόβλεπτες συνέπειες. Από το εξασθενές χρώμιο μέχρι και την κάθε είδους ρύπανση του 
Ασωπού ποταμού.  
Συνεκτιμήθηκε ότι το Τ.Ε.Ε. -επιτελώντας το ρόλο του- δεν μπορεί να παραμένει θεατής 
απέναντι στη συγκεκριμένη κατάσταση και ότι ανάλογα με τις απαιτήσεις θα πρέπει να 
δρομολογηθούν και οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Από την Πολιτεία μας, απαιτείται 
ολοκληρωμένη επιμέλεια του ευρέως φάσματος των προβλημάτων. Πολλές 
δραστηριότητες αφορούν στρατηγικούς τομείς της Εθνικής Οικονομίας και εάν ο 
εφησυχασμός εξακολουθήσει, οι κάθε είδους συνέπειες είναι φυσικό να 
πολλαπλασιάζονται. Τέλος, σημειώνεται ότι μετά από πρόταση του Προέδρου Γιάννη 
Αλαβάνου, αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί από το Τ.Ε.Ε. στο Νομό Βοιωτίας, 
εκδήλωση για το συγκεκριμένο θέμα. 
 

 Μετά από απόφαση της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Σ. και σε συνεργασία με το ΙΕΚΕΜ -
ΤΕΕ, το Τμήμα μας υλοποίησε το αυτοχρηματοδοτούμενο σεμινάριο, με τίτλο 
«Ενεργειακή Απόδοση και Πιστοποίηση Κτιρίων (Οδηγία 2002/91/Ε.Κ.)». Ο 
αριθμός των καταρτιζομένων ανήλθε στα 63 άτομα. Στο κόστος του σεμιναρίου 
συμπεριλήφθηκε ο σχεδιασμός, η επιστημονική επιμέλεια, οι εισηγήσεις, καθώς και 
η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού (CD). Η εκπαίδευση έγινε στη Λαμία και στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ε.  

 
 Την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009, πραγματοποιήθηκε, στα γραφεία του Τ.Ε.Ε. 

στη Λαμία, σύσκεψη εργασίας με θέμα: «Προοπτικές εύρυθμης λειτουργίας των 
Πολεοδομικών μας Υπηρεσιών».  
Στη σύσκεψη συμμετείχαν τα μέλη της Δ.Ε. του Τμήματος, τα στελέχη των Υπηρεσιών μας, 
οι Επιτροπές Πολεοδομίας του Τ.Ε.Ε. που συγκροτήθηκαν το έτος 2006 και επίσης τα 
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μέλη Διοικήσεων Συλλόγων των Μηχανικών, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 
ευθύνης του Τμήματος. Στη σύσκεψη αναλύθηκαν όλα τα θέματα και οι απαιτήσεις 
εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών μας και αποφασίσθηκε να δρομολογηθούν από τη 
Δ.Ε. του Τμήματος οι αναγκαίες παρεμβάσεις προς κάθε αρμόδιο.  

   
 Το Σάββατο στις 7 Μαρτίου 2009, διοργανώθηκε βραδιά διασκέδασης με φαγητό, 

μουσική και χορό στο κοσμικό κέντρο «ΚΤΗΜΑ ΠΑΣΙΑΚΟΥ» στη Λαμία για τα 
μέλη του Τμήματος.  

 
 Με απόφαση της Δ.Ε. διοργανώθηκε νέος κύκλος των Αυτοχρηματοδοτούμενων 

Σεμιναρίων με τίτλο: «ΕΝΕΡ5 Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε 
Κτίρια, Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες και Αθλητικά Κέντρα».  
Το Σεμινάριο υλοποιήθηκε στη Λαμία στις 3,4,5 Απριλίου 2009 και ο αριθμός των 
καταρτιζομένων ανήλθε στα 39 άτομα.  

 
 Το Τ.Ε.Ε./ Τ.Α.Σ. και ο Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του 

Νομού Φθιώτιδας, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημονικού έργου του Τ.Ε.Ε., 
συνδιοργάνωσαν την Πέμπτη 9 Απριλίου 2009 Ημερίδα με θέμα: «Ενεργειακή 
απόδοση κτιρίων», σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:  
17:00-17:30   Προσέλευση και Έναρξη. 
17:30-18:00  Προεδρικό Διάταγμα «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων,        

Λεβήτων και Συστημάτων Κλιματισμού». Ενημέρωση για τις 
Δραστηριότητες του Τ.Ε.Ε. στα θέματα ενέργειας. 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Χρήστος Σπίρτζης, Β΄ Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ε. 
18:00-18:30 «Δυναμικό Εξοικονόμησης Ενέργειας - Υπολογιστικές Μέθοδοι 

Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα Κτίρια». 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αθηνά Γαγλία, Μέλος Ομάδας Εξοικονόμησης ενέργειας - Ινστιτούτου 
Ερευνών περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης, Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. 
18:30-19:00 «Μεθοδολογία Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων – Κτίριο 

Αναφοράς»  
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Απόστολος Ευθυμιάδης, Συντονιστής Επιτροπής ΚΕΝΑΚ του Τ.Ε.Ε. 
19:00 -19:30   «Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)» 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Λία Γιδάκου, Τμηματάρχης Εξοικονόμησης Ενέργειας του ΥΠΑΝ 
19:30-20:00 «Διεθνής εμπειρία από τις εφαρμογές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής» 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Νίκος Φυντικάκης, Διευθυντής Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων στο 
πρόγραμμα Αρχιτεκτονική και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
20:00-21:00 Ερωτήσεις και Συζήτηση.  

 
 Τη Δευτέρα στις 13 Απριλίου 2009, ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας κ. Παντ. Σκλιάς συναντήθηκε με τη Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος, 
στα πλαίσια προγραμματισμένης Σύσκεψης Εργασίας.  
Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής κ. Στέλιος Ζαχαρόπουλος καλωσόρισε τον κ. 
Γενικό και εισηγήθηκε τα κυριότερα θέματα που απασχολούν το Τμήμα και την Περιφέρεια, 
όπως:  
-  Το Γενικό και τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, σε συνδυασμό με τις προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη της περιοχής.  
-  Η Αποδοτικότητα του Γ’ ΚΠΣ και οι προοπτικές σε σχέση με το ΕΣΠΑ. 
-  Οι ανάγκες αντισεισμικής θωράκισης της περιοχής. 
-  Τα περιβαλλοντικά προβλήματα, Χ.Υ.Τ.Α. κλπ. 
-  Η Βιομηχανική δραστηριότητα και ανάγκες οργάνωσης των υποδοχέων της. 
-  Τα Προβλήματα και οι ελλείψεις των Υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης. 
-  Οι Καθυστερήσεις των πληρωμών για τα Δημόσια Έργα κ.λπ. 
Παράλληλα, τα μέλη της Δ.Ε. και οι παρευρισκόμενοι συνάδελφοι  αναφέρθηκαν: 
Στα θέματα εξέλιξης και τις προτεραιότητες του ΕΣΠΑ και την ανάγκη διοργάνωσης 
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ημερίδας με την πρωτοβουλία του Τμήματος. Στις ανάγκες για την ανάπτυξη του 
Πανεπιστημίου Στερεάς και των μελετών και έργων κατά μήκος των οδικών αξόνων 
Λαμίας - Καρπενησίου και Θήβας -Λιβαδειάς. Επίσης στις ανάγκες  δημοπράτησης νέων 
έργων, τις απαιτήσεις εξόφλησης των οφειλών του δημοσίου, τη στελέχωση των 
Υπηρεσιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας.  
Από τον κ.Γενικό Γραμματέα, έγινε ειδική αναφορά στο ρόλο και τις συμβουλευτικές 
δυνατότητες του Τ.Ε.Ε. προς όφελος των μελών του και γενικότερα των κατοίκων της 
Στερεάς Ελλάδας. Δήλωσε ότι αναμένει την ολοκλήρωση της εργασίας σε σχέση με το Γ’ 
ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ και ότι θα είναι σύμμαχος στη διοργάνωση της ημερίδας. Αναφέρθηκε 
επίσης στο έλλειμμα χωροταξίας της περιοχής, στα στοιχεία για το Γ’ ΚΠΣ που δόθηκαν 
στη δημοσιότητα και στις προσπάθειες που γίνονται από την Περιφέρεια για τα ζητήματα 
που αφορούν προτεραιότητες υλοποίησης του περιφερειακού σχεδιασμού όπως οι ΧΥΤΑ 
κ.λπ.   

 
 Μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος, 

συνεδρίασε στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου στη Λιβαδειά στις 27-4-2009, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.30 μ.μ. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα μέλη της Ν.Ε. 
Βοιωτίας και τα μέλη της Μ. Ε. Προβλημάτων Νομού Βοιωτίας. Το κύριο θέμα της 
Ημερήσιας Διάταξης αφορούσε τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Φυσικού 
Αερίου, που σχεδιάζονται για τις περιοχές της Βοιωτίας.  

 
 Από το Τ.Ε.Ε. και το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς διοργανώθηκε στις 

15, 16 και 17 Μαΐου 2009, στο Καρπενήσι, η Κοινή Σύσκεψη της Διοικούσας 
Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με τις Διοικούσες Επιτροπές των Περιφερειακών Τμημάτων 
όλης της χώρας. Η εκδήλωση για το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι σημαντικό γεγονός 
και ταυτόχρονα προβάλλεται Πανελλήνια η περιοχή ευθύνης του Τμήματος μας, 
που υποδέχεται και διοργανώνει τη Σύσκεψη. 

 

 
Η έναρξη των εργασιών έγινε την Παρασκευή, 15/5/2009 και ώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδρίων του Ξενοδοχείου «ΜΟΝΤΑΝΑ», με κύριο θέμα συζήτησης τις «Αναπτυξιακές 
προοπτικές της περιοχής ευθύνης του Τμήματος Ανατολικής Στερεάς του Τ.Ε.Ε., σε 
συνδυασμό με τις ανάγκες μελετών και έργων αναβάθμισης των Οδικών Αξόνων: Λαμίας-
Καρπενησίου-Αγρινίου, Θερμοπυλών -Άμφισσας-Αντιρρίου και Θήβας-Λιβαδειάς-
Μπράλλου». 
Οι εργασίες της Κοινής σύσκεψης συνεχίστηκαν το Σάββατο στις 16/5/2009, με τη 
συζήτηση των επίκαιρων θεμάτων, που απασχολούν τους Μηχανικούς, όπως: 
 Οι οικιστικές μας ανάγκες και η αυθαίρετη δόμηση. 
 Οι διαδικασίες τροποποίησης του Θεσμικού Πλαισίου του Τ.Ε.Ε. 
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 Το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. στο περιβάλλον του Ε.Τ.Α.Α. Αποτίμηση της κατάστασης και εκτίμηση 
των προοπτικών. 
 Τα επαγγελματικά προβλήματα και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, τα θεσμικά 
πλαίσια των Δημοσίων Έργων και Μελετών, τα θέματα παιδείας, οι νέες ειδικότητες και τα 
επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών.    

 
 Στις 22, 23 και 24 Οκτωβρίου 2009, διεξήχθη στη Λαμία ο τρίτος συνεχιζόμενος 

κύκλος σεμιναρίων με τίτλο «Ενεργειακή Απόδοση και Πιστοποίηση Κτιρίων», 
με τον αριθμό των καταρτιζομένων να ανέρχεται στα 50 άτομα. 
 

 Πραγματοποιήθηκε στη Λιβαδειά, τη Δευτέρα στις 2/11/2009, κοινή Συνεδρίαση 
των Διοικουσών Επιτροπών του Τ.Ε.Ε./ Τμ. Αν. Στερεάς και του Τ.Ε.Ε./ Τμ. 
Ευβοίας, με τη συμμετοχή των Προέδρων των Αντιπροσωπειών μας, όπως επίσης 
και μελών της Ν.Ε. του Νομού Βοιωτίας του Τ.Ε.Ε./ Τμ. Αν. Στερεάς.   
Στη Συνεδρίαση συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία αφορούν τις 
ανάγκες για τη διαμόρφωση και έκφραση των θέσεων, προτάσεων και θεσμικών 
παρεμβάσεων του Τ.Ε.Ε. σε σχέση με τα δρώμενα στις περιοχές ευθύνης των δύο 
Τμημάτων και παράλληλα προσεγγίσθηκαν πρακτικά ζητήματα λειτουργίας, όπως αυτό 
των εκπροσωπήσεων του Τ.Ε.Ε. στο επίπεδο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Μέσα 
από μία παραγωγική διάθεση ανταλλαγής απόψεων, τα μέλη των δύο Διοικουσών 
Επιτροπών, υιοθετώντας τις αρχές λειτουργίας του Τ.Ε.Ε. διαπίστωσαν ομόθυμα ότι με την 
πρώτη κοινή Συνεδρίαση των οργάνων θεωρείται ότι τέθηκαν οι βάσεις για την 
αποδοτικότερη λειτουργία του Τ.Ε.Ε. στις περιοχές ευθύνης μας και συνολικότερα στην 
ενότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στην κατεύθυνση αυτή, οι Συνεδριάσεις 
κρίνεται ότι μπορεί να επαναληφθούν και για άλλα, εξ ίσου σοβαρά και κοινού 
ενδιαφέροντος, θέματα των περιοχών μας.              
 

 Το Σάββατο στις 7-11-09, στην αίθουσα του Τ.Ε.Ε. στη Λαμία πραγματοποιήθηκε 
η εκδήλωση με θέμα: «Σεισμός και Κατασκευές», που συνδιοργανώθηκε από τον 
Ο.Α.Σ.Π. και το Τμήμα Ανατολικής Στερεάς του Τ.Ε.Ε. στα πλαίσια των αναγκών 
ενημέρωσης και επιμόρφωσης των μελών μας.  
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κ. Στέλιος Ζαχαρόπουλος προλόγισε τις εργασίες της ημερίδας 
τονίζοντας τη μεγάλη σημασία τήρησης των κανονισμών και τις ανάγκες αντισεισμικής 
θωράκισης της περιοχής μας, ανακοινώνοντας επίσης το χαιρετισμό του Υφυπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Γιάννη Μαγκριώτη, για τις εργασίες της Ημερίδας και 
τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου στα ιδιαίτερα θέματα της αντισεισμικής προστασίας. 
Ο Εισηγητής του Τ.Ε.Ε. / Τ.Α.Σ. κ. Δημήτρης Κουβέλης, Πολιτικός Μηχανικός και μέλος της 
Επιτελικής Ομάδας για το ΕΠΑΝΤΥΚ στην περιοχή, ανέπτυξε το θέμα: «Η σεισμική 
τρωτότητα της περιοχής και ανάγκες που μπορούν να αναδεικνύονται». Αναφέρθηκε 
στη σεισμικότητα της χώρας και τη στρεβλότητα που μπορεί να παρατηρείται από την 
εκλαΐκευση του φαινομένου των σεισμών με τη συνδρομή των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης, στις προσπάθειες που από τον κλάδο των Μηχανικών έγιναν για την 
απόκτηση των επιστημονικών εργαλείων και κανονισμών μελέτης των κτιρίων με ασφαλείς 
προοπτικές, στην τρωτότητα των υφισταμένων κατασκευών, στις διάφορες πρωτοβουλίες 
του Τμήματος, στις θέσεις του Τ.Ε.Ε. για την κατοχύρωση του ρόλου των Μηχανικών και 
στα οφέλη της Κοινωνίας από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του κλάδου μας, στην 
ανάγκη θέσπισης του Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων, όπως στη δημιουργία 
του ΚΑΝΕΠΕ, ως επιστέγασμα των προσπαθειών της Επιστημονικής Κοινότητας των 
Μηχανικών. Επίσης από τον κ. Κουβέλη επισημάνθηκαν τα ειδικότερα θέματα, που στην 
περιοχή του Τμήματος αναφύονται όπως το θέμα τετραπλασιασμού του σεισμικού 
συντελεστή και γενικότερα οι ανάγκες πιστοποίησης των επαγγελμάτων και η ανοχή της 
Πολιτείας μας για τους «επαγγελματίες» οι οποίοι με αποκλειστικό γνώμονα το κέρδος 
δραστηριοποιούνται χωρίς έλεγχο στον κατασκευαστικό τομέα, οι απαιτήσεις για την 
έγκαιρη άσκηση των προσεισμικών ελέγχων, η εκπόνηση των μικροζωνικών μελετών και 
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τα θέματα πολιτικής προστασίας με την ανάγκη στήριξης κινήσεων ενεργών και 
ενημερωμένων πολιτών.       
Ακολούθησε η τοποθέτηση-εισήγηση του Καθηγητή κ. Κων/νου Μακρόπουλου, Προέδρου 
του Ο.Α.Σ.Π., ο οποίος αφού επισήμανε τη διαχρονική υστέρηση της Πολιτείας στα θέματα 
που άπτονται της προστασίας της ζωής και περιουσίας των πολιτών λόγω των σεισμών, 
αναφέρθηκε στις σαφείς οδηγίες, προς Μηχανικούς & Μελετητές, που περιλαμβάνονται 
στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τα υφιστάμενα κτίρια, πολλά από τα οποία κατασκευάσθηκαν πριν το 
1959 χωρίς κανονισμούς. Επίσης κατέθεσε τις απόψεις του, μέσα από μια συνολικότερη 
διάθεση παρουσίασης -καταστάλαγμα γνώσης και εμπειρίας- για τα αίτια γένεσης των 
σεισμών, τις θεωρίες που ιστορικά έχουν καταγραφεί και την αδυναμία πρόβλεψης των 
σεισμών, τον τεκτονισμό της χώρας μας, τις τακτικές που θα πρέπει να υιοθετούνται 
απέναντι στη σεισμική επικινδυνότητα όπως και τις υποχρεώσεις της Πολιτείας, σε σχέση 
με τις αδυναμίες του Κοινωνικού ιστού και του δομημένου Περιβάλλοντος όταν επέλθει το 
γεγονός του σεισμού. Τέλος έκανε μια ειδικότερη αναφορά στα ζητήματα «πρώτης 
ανάγκης» κατά την περίοδο ή μετά το γεγονός του σεισμού, εκθέτοντας πλέγμα οδηγιών 
που αφορούν τη συμπεριφορά όλων.  
Στη συνέχεια, οι ειδικοί επιστήμονες του ΟΑΣΠ, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ημερίδας, 
ανέπτυξαν τις εξειδικευμένες εισηγήσεις τους και συγκεκριμένα:  
 Οι εισηγήσεις του κ. Ιωάννη Βλάχου, Πολιτικού Μηχανικού και εκπρόσωπου του Τ.Ε.Ε. 

στο Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π. αφορούσαν την ανάπτυξη των θεμάτων: «Ο προσεισμικός 
έλεγχος και οι προσεισμικές ενισχύσεις των υφισταμένων κτιρίων» και επίσης 
«Νομικά και επαγγελματικά θέματα, που σχετίζονται με τις προσεισμικές 
ενισχύσεις». 

 Ο κ. Στέφανος Δρίτσος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, ανέπτυξε διεξοδικά το 
θέμα: «Κανονισμός για τη μελέτη Επισκευών και Ενισχύσεων των κτιρίων 
(ΚΑΝΕΠΕ)».  

 Τέλος, ο Δρ. Μώκος Βασίλειος, Πολιτικός Μηχανικός του ΟΑΣΠ, εισηγήθηκε το θέμα 
«Οδηγίες συμπλήρωσης του δελτίου προσεισμικού ελέγχου δομικής 
τρωτότητας κτιρίων». 

    
 Την Τετάρτη στις 18 Νοεμβρίου 2009 και στην αίθουσα του Τ.Ε.Ε. στη Λαμία 

πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με θέμα: «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε 
επίπεδο καθημερινών αναγκών – Φωροβολταϊκά και Γεωθερμία», η οποία  
συνδιοργανώθηκε από το Τμήμα Ανατολικής Στερεάς του Τ.Ε.Ε. & το Περιφερειακό 
Τμήμα του Π.Σ.Δ.Μ.Η. Νομού Φθιώτιδας.  
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κ. Στέλιος Ζαχαρόπουλος χαιρέτισε τις εργασίες της ημερίδας 
αναφερόμενος στις μεγάλες δυνατότητες που παρέχονται από τη ραγδαία εξέλιξη της 
τεχνολογίας για την εξοικονόμηση της ενέργειας και την αντιμετώπιση των ζοφερών 
περιβαλλοντικών προβλημάτων, που βιώνονται από την επικρατούσα κατάσταση. 
Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δραστηριότητες του Τ.Ε.Ε. / Τ.Α.Σ. για τα θέματα της 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και κύκλων 
σεμιναρίων και επίσης στα οφέλη από την αξιοποίηση της τεχνολογίας των 
Φωτοβολταϊκών και Γεωθερμικών συστημάτων. Τέλος έκανε ειδική μνεία για τις ανάγκες 
αναβάθμισης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, με τα θέματα του ΚΕΝΑΚ, του σώματος 
Ενεργειακών Επιθεωρητών και πιστοποίησης των επαγγελματιών, επίκαιρα να έχουν 
προτεραιότητα.  
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος του Π.Σ.Δ.Μ.Η. Νομού Φθιώτιδας 
κ. Κων/νος Κατσίκας, εισηγήθηκε τις θέσεις και απόψεις του Συλλόγου σε ότι αφορά το 
θέμα της εκδήλωσης. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις ανάγκες για την  έγκυρη και έγκαιρη 
ενημέρωση των μελών μας, στις σύγχρονες απαιτήσεις για ένα επαρκές θεσμικό πλαίσιο, 
στον πρωταγωνιστικό ρόλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις ανάγκες 
αναθεώρησης του ενεργειακού σχεδιασμού και τα κάθε είδους οφέλη -οικονομικά, 
περιβαλλοντικά, βιωσιμότητας- με τη χρήση των Α.Π.Ε.  Ειδικότερα, ανέπτυξε τα 
πλεονεκτήματα από την εκμετάλλευση του πλούσιου ηλιακού και γεωθερμικού δυναμικού 
της χώρας και κατέθεσε πλέγμα προτάσεων για την αποτελεσματικότητα των δράσεων, 
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όπως οι ανάγκες για την ενημέρωση των πολιτών μας, η παροχή κινήτρων, οι απαιτήσεις 
για μελετημένες και χωρίς πισωγυρίσματα πρωτοβουλίες της Πολιτείας, η χρήση των 
Φωτοβολταϊκών σε όλα τα Δημόσια κτίρια, η μεγάλη σημασία των σεμιναρίων και της 
επιμόρφωσης και η αναγνώριση από την Πολιτεία της αδήριτης ανάγκης για ευταξία και 
πιστοποίηση των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο. 
Ακολούθησαν οι εξειδικευμένες εισηγήσεις, των Επιστημόνων που σύμφωνα με το 
πρόγραμμα συμμετείχαν στην εκδήλωση και συγκεκριμένα: 
 Του κ. Δημητρίου Μενδρινού, εκπροσώπου του ΚΑΠΕ, ο οποίος ανέπτυξε διεξοδικά 

την εισήγηση με θέμα: «Γενικές αρχές Γεωθερμίας - Εφαρμογή σε οικιακές 
εγκαταστάσεις - Πλεονεκτήματα».  

 Της κας Αθηνάς Γαγλία, Μηχανολόγου Μηχανικού–μέλους Ομάδας Εργασίας για την 
εξοικονόμηση ενέργειας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με θέμα: «Απόδοση 
των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες και δυνατότητα 
εφαρμογής στα Ελληνικά κτίρια». 

 Του κ. Κ. Φούντα, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού – εκπροσώπου της Δ.Ε.Η., για τη 
«Διαδικασία αδειοδότησης μιας οικιακής εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού 
Συστήματος σε ότι αφορά τη Δ.Ε.Η. – Οφέλη για τον καταναλωτή, το δίκτυο της 
Δ.Ε.Η. και το περιβάλλον». 

Τέλος, ο συνάδελφος κ. Δημ. Ρήττας, Ταμίας στο Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Μ.Η. / Περ. Τμήμα Νομού 
Φθιώτιδας, ανέπτυξε τις διαμορφωθείσες θέσεις του Συλλόγου και Τ.Ε.Ε. για το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο.  
Οι ανάγκες, που μέσα από τη σημερινή κατάσταση επικρατούν σε ότι αφορά τις 
προοπτικές αξιοποίησης των Α.Π.Ε. και η έγκυρη πληροφόρηση – τεκμηρίωση που στο 
πλαίσιο της Ημερίδας παρασχέθηκε από τις εισηγήσεις, συνέβαλαν στο να επακολουθήσει 
μια αποδοτική και από όλες τις πλευρές ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων - συζήτηση 
μεταξύ των Μελών μας και των Εισηγητών της εκδήλωσης.  
 

 Η Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. / Τμ. Ανατ. Στερεάς, ενόψει της υποχρεωτικής εφαρμογής των 
Ευρωπαϊκών Κανονισμών Σχεδιασμού Κατασκευών «Ευρωκώδικες» μετά το 
Μάρτιο του 2010 αποφάσισε τα ενδιαφερόμενα -μετά από σχετική πρόσκληση- 
μέλη του Τμήματος, Πολιτικοί Μηχανικοί, να συμμετέχουν στα «κεντρικά» τριήμερα 
Σεμινάρια για τους 9 (εννέα) Ευρωκώδικες, που διοργάνωσε το Τ.Ε.Ε. στην Αθήνα, 
Πάτρα, το Ηράκλειο και τη Θεσσαλονίκη (με την πόλη της επιλογής τους), ως 
Εκπαιδευτές των Σεμιναρίων, που θα διοργανωθούν από το Τμήμα μας. 

 
 Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δ.Ε. του 

Τμήματος, στα γραφεία του Τ.Ε.Ε. στην Άμφισσα στις 7-12-09, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 5.30 μ.μ. Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν τα μέλη της Ν.Ε. Φωκίδας του Τ.Ε.Ε. / 
Τ.Α.Σ. και επίσης της Μ.Ε. προβλημάτων του Νομού Φωκίδας. Το κύριο θέμα της 
Ημερήσιας Διάταξης αφορούσε την ανάγκη  διαμόρφωσης των θέσεων, απόψεων 
και προτάσεων του Τμήματος, σε σχέση με την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη στη 
γεωγραφική ενότητα του Παρνασσού και την υπό έκδοση Κ.Υ.Α.  

 
 Την Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα του Τμήματος 

στη Λαμία πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο: «10’ στον 
Αθλητισμό και στη Ζωή» του μέλους μας κ. Αθανασίου Δημ. Χριστοδούλου, 
Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού.  
Το βιβλίο παρουσιάστηκε από τους: 
 κα Ευφροσύνη Μαλασά – Φλέγκα 

PhD Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών, Καθηγήτρια Διαπολιτισμικής Πολιτικής – Έδρα 
UNESCO Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 κ. Κων/νο Κουτσογιαννακόπουλο 
Δικηγόρο, Πρόεδρο Νομαρχιακού Συμβουλίου Ν. Φθιώτιδας και 

 κ. Γεώργιο Νερολή 
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Ιατρό, Αντιδήμαρχο του Δήμου Λαμιέων, Επιστημονικό Διευθυντή του ΚΕΠΕΝ Λαμίας 
και Παλαίμαχο ποδοσφαιριστή. 

 
 Την Τετάρτη, στις 16 Δεκεμβρίου 2009 και στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ε. 

στη Λαμία, διοργανώθηκε η Ημερίδα με θέμα: «Μέθοδοι κατασκευής γεφυρών– 
Ενόργανη παρακολούθηση έργων», στα πλαίσια των αναγκών ενημέρωσης και 
επιμόρφωσης των μελών μας.  
Το πρόγραμμα εργασιών της εκδήλωσης αφορούσε την παρακάτω θεματολογία:  

1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. 

2. ΤΟΞΟ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ.   

3. ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ & ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΟΚΟ «ΤΟΞΟ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ».  

4. ΣΥΣΤΗΜΑ «ΔΙΑΣ» - ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ. . 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΟΚΟ «ΤΟΞΟ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ». 

5. ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.   

Οι εισηγητές κ. Γιάννης Μάντζαρης (Πολιτικός Μηχανικός), κ. Νίκος Πνευματικός (Dr 
Πολιτικός Μηχανικός) και κ. Παναγιώτης Πανέτσος (Dr Πολιτικός Μηχανικός, 
Προϊστάμενος παρακολούθησης και συντήρησης μεγάλων έργων της Εγνατίας. Επίκουρος 
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), ανέπτυξαν με πληρότητα τις εισηγήσεις τους, 
με αποτέλεσμα να επακολουθήσει από τους παρευρισκόμενους συνάδελφους μια καθ’ όλα 
ενδιαφέρουσα συζήτηση.  

 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ  - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ Ν. Ε. ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. / Τ.Α.Σ. ΝΟΜΟΥ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

 
 Το Σάββατο στις 15 Μαρτίου 2008, στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο 

στη Λιβαδειά πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» με συνδιοργάνωση του Συλλόγου Πολιτικών 
Μηχανικών Ελλάδος. 

 
 Στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Θηβών, το Σάββατο 21-6-2008 

διοργανώθηκε ημερίδα με θέμα: «ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΤΧ 2008» με ομιλητή τον κ. 
Μουγιάκο Σαράντο, Μεταλλουργό Μηχανικό ΕΜΠ στο Εργαστήριο Μετάλλων 
ΚΕΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 
 Με την επιστημονική υποστήριξη του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος ΤΕΕ, 

το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε ημερίδα στη Λιβαδειά 
και στην αίθουσα του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου με θέμα: 
«Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2». 

 
3. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  

ΕΤΟΥΣ 2006 

 Επιστολή Προέδρου (1619/15-9-2006)  του Τμήματος προς ΔΙ.ΧΩ.ΠΕ. και Δ.ΕΠ.Α. 
Αθήνας σχετικά με τις μεγάλες καθυστερήσεις στη διαδικασία έγκρισης των 
μελετών εγκαταστάσεων καυσίμων αερίων νέων οικοδομών για την περιοχή της 
Λαμίας, όπου δεν λειτουργεί γραφείο ΕΠΑ.   
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 Έγγραφο (1627/18-9-2006) προς την Κεντρική Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. για το σχέδιο Νόμου 
για την αναδιάρθρωση των κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ. 

 Παρέμβαση (1663/22-9-2006) του Τμήματος προς το Γενικό Γραμματέα της Περιφ. 
Στερεάς Ελλάδας για τη δρομολόγηση των απαραίτητων ενεργειών στα πλαίσια 
κάλυψης πρωταρχικών αναγκών της περιφέρειας όπως η ολοκλήρωση των οδικών 
αξόνων της Περιφέρειας, η στελέχωση των Υπηρεσιών και η πορεία του ΕΣΠΑ. 

 Έγγραφο (1871/25-10-2006) προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για την ενεργοποίηση 
της θεσμοθετημένης Λατομικής περιοχής της Λαμίας. 

 Παρέμβαση (1931/3-11-2006) του Τμήματος προς το Δήμαρχο Λαμιέων για την 
ανάγκη διενέργειας Πανελλήνιου Διαγωνισμού στα πλαίσια του έργου «Καινοτομικό 
Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών Νομού Φθιώτιδας». 

 

ΕΤΟΥΣ 2007 

 Επιστολή Προέδρου (150/19-1-2007)  του Τμήματος προς το Γενικό Γραμματέα 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και το Νομάρχη Βοιωτίας για τη στελέχωση των 
Υπηρεσιών της περιοχής του Νομού Βοιωτίας και ιδιαίτερα των Πολεοδομιών. 

 Παρέμβαση (680/14-3-2007) προς το Δήμαρχο Λαμιέων σχετικά με την αξιοποίηση 
του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς. 

 Έγγραφο (1220/16-5-2007) προς το Δήμαρχο Λαμιέων με τις θέσεις του Τμήματος 
για την εκπόνηση της μελέτης Α’ φάσης του Γ.Π.Σ. Λαμίας. 

 Επιστολή Προέδρου (1505/16-5-2007) προς την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών 
Λαμίας για επαναδημοπράτηση του έργου: «Αλλαγή Διαρρύθμισης ισογείου και 
ενίσχυση φέροντος οργανισμού στη Βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας» χωρίς όρους 
που μπορεί να θεωρούνται «φωτογραφικοί». 

 Επιστολή της Δ.Ε. (1701/1-6-2007) του Τμήματος στο Δήμαρχο Καμένων Βούρλων 
για τη μη επιτρεπτή δηλωμένη διάθεση του Δήμου σε ότι αφορά την αύξηση του 
Συντελεστή Δόμησης από 0,60 σε 0,80. 

 Παρέμβαση της Δ.Ε. (2158/16-7-2007) του Τμήματος στο Δήμαρχο Λαμιέων και 
στο Δημοτικό Συμβούλιο με τις θέσεις του ΤΕΕ/ΤΑΣ για τη διατήρηση – χρήση του 
κτιρίου του πρώην Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. 

 Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Ε.Ε. / Τμ. Ανατολικής Στερεάς της 12-12-
2007 για το Ασφαλιστικό. 

 Κοινή ανακοίνωση για το Ασφαλιστικό στις 19-12-2007, από το Τ.Ε.Ε. / Τ.Α.Σ  και 
το Δικηγορικό Σύλλογο, Ιατρικό Σύλλογο, Φαρμακευτικό Σύλλογο και Οδοντιατρικό 
Σύλλογο του Νομού Φθιώτιδας.  

ΕΤΟΥΣ 2008 

 Δελτίο τύπου (361/11-2-2008) του Τμήματος για μαζική συμμετοχή στην απεργία 
της Τετάρτης 13-2-2008 που προκήρυξε η ΓΣΕΕ με την ΕΜΔΥΔΑΣ. 

 Ψήφισμα (13-2-2008) του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Σ. της ΕΜΔΥΔΑΣ, του Συλλόγου Εργοληπτών 
Νομού Φθιώτιδας και το τοπικό τμήμα της ΠΕΔΜΕΔΕ κατά της ενοποίησης των 
ασφαλιστικών ταμείων. 

 Δελτίο τύπου (649/11-3-2008) του Τμήματος για μαζική συμμετοχή στην 48ωρη 
απεργία στις 12 και 13 Μαρτίου 2008. 

 Δελτίο τύπου (740/18-3-2008) της Διοικούσας Επιτροπής για συγκέντρωση στην 
αίθουσα του Τμήματος και εν συνέχεια στη συγκέντρωση της ΓΣΕΕ της 19-3-2008. 
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 Παρέμβαση της Δ. Ε. (801/26-3-08) προς τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών 
κ. Ι. Παπαθανασίου κατά την επίσκεψή του στη Λαμία, με τις θέσεις του Τμήματος 
για την εφαρμογή των χρηματοδοτικών προγραμμάτων στη Στερεά Ελλάδα, 
ζητώντας συγκεκριμένες στρατηγικές και δεσμεύσεις από την ηγεσία του ΥΠΟΙΟ.  

 Έγγραφο (814/27-3-2008) προς το Δήμο Λαμιέων με την εισήγηση της Μόνιμης 
Επιτροπής Πολεοδομίας και Χωροταξίας για το Γ.Π.Σ. Λαμίας, με τις προσθήκες – 
παρατηρήσεις της Διοικούσας Επιτροπής. 

 Επιστολή (949/7-4-2008) προς το Δήμο Λαμιέων για τη λειτουργία υποσταθμών 
Μ.Τ. εντός του Πολεοδομικού Ιστού της πόλης. 

 Δελτίο τύπου στις 26-5-08, για την προσπάθεια ολοκλήρωσης του προγράμματος 
ΕΠΑΝΤΥΚ στην περιοχή της Λαμίας. 

 Κοινή Επιστολή του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Σ, του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
και της ΠΕΔΜΕΔΕ προς το Νομάρχη Φθιώτιδας για την αδυναμία των Υπηρεσιών 
της Νομαρχίας, σε ότι αφορά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος για τα 
εκτελεσμένα από διετίας ή τριετίας και πλέον έργα. 

 Δελτίο τύπου στις 22-8-2008, για τη δημοπρασία ανάδειξης αναδόχων – Λατόμων 
στην Λατομική περιοχή της Λαμίας. 

 Έγγραφο (3507/26-9-2008) προς ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ, για τήρηση των προδιαγραφών ως 
προς τη διευθέτηση της κυκλοφορίας στα Τμήματα συντήρησης του ΠΑΘΕ, στις 
περιοχές του Νομού Φθιώτιδας.   

 Έγγραφο (3715/21-10-2008) προς Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. 
του ΤΣΜΕΔΕ και τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. με επισυναπτόμενο ψήφισμα-απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής για το ΤΣΜΕΔΕ και για τις απαράδεκτες συνθήκες 
λειτουργίας του Γραφείου ΤΣΜΕΔΕ της Λαμίας. 

 Δελτίο Τύπου στις 29-10-2008, με το οποίο εκδηλώνεται η συμπαράσταση της Δ.Ε. 
του Τμήματος στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις της ΕΜΔΥΔΑΣ.  

 Απόφαση - Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του Τμήματος στις 21-11-2008, προς 
τους Βουλευτές, Νομάρχες, Προέδρους ΤΕΔΚ και Δημάρχους Πρωτευουσών των 
Νομών της περιοχής ευθύνης του Τμήματος, το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, τη Δ.Ε. και το προεδρείο της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του 
Τ.Ε.Ε. σχετικά με τα προβλήματα του κλάδου για την πορεία των Δημοσίων Έργων 
και Μελετών που καθορίζουν τις αναπτυξιακές προοπτικές του τόπου. 

 Δελτίο τύπου (28-11-2008) του Προέδρου για το θεσμικό ρόλο του Επιμελητηρίου 
με μοναδικό μέλημα τις ενέργειες και πρωτοβουλίες για τη διαφύλαξη του δημόσιου 
συμφέροντος, ως απάντηση σε καταγγελία κατά Ψηφίσματος της Αντιπροσωπείας 
του Τμήματος από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 Κατάθεση (4130/2-12-2008) προς το Ενημερωτικό Δελτίο του Τ.Ε.Ε. των απόψεων 
για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο του Τουρισμού. 

 Έγγραφο (4252/16-12-2008) προς την Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας, τη ΔΙ.ΧΩ.Π.Ε. 
του Ν.Φθιώτιδας, τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Φθιώτιδας και τη Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων, για την εφαρμογή των εγκεκριμένων 
ρυμοτομικών γραμμών του σχεδίου πόλης στην ιδιοκτησία της Ιεράς Μητρόπολης. 

 Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του Τμήματος (4254/16-12-2008) προς Βουλευτές, 
και Νομάρχες της περιοχής ευθύνης του Τμήματος, το Γενικό Γραμματέα Περιφ. 
Στερεάς Ελλάδας και τη Δ.Ε. του Κεντρικού Τ.Ε.Ε. που αναφέρεται: α) στον άδικο 
χαμό του δεκαπεντάχρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου και β) σε θέματα που επίκαιρα 
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αφορούν την Κοινωνία των Μηχανικών και το Τ.Ε.Ε. λόγω των πολιτικών του 
Υπουργείου Παιδείας για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών μας. 

 Επιστολή Προέδρου (4383/31-12-2008) προς τον Πρόεδρο του Ε.Τ.Α.Α., Πρόεδρο 
Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ και το Γενικό Δ/ντη του Ε.Τ.Α.Α. για τα προβλήματα λειτουργίας 
του γραφείου του ΤΣΜΕΔΕ της Λαμίας. 

 Παρέμβαση Προέδρου (4384/31-12-2008) προς το ΥΠΕΧΩΔΕ για την καταγραφή 
και αξιολόγηση των πληγέντων από το σεισμό που έγινε στις περιοχές Αμφίκλειας - 
Μενδενίτσας στις 13/12/2008. 

 

ΕΤΟΥΣ 2009 

 Επιστολή Προέδρου (41/8-1-09) προς τη Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και τις Διευθύνσεις Δασών των Νομών της περιοχής ευθύνης μας, σχετικά 
με τις μεγάλες καθυστερήσεις στις εκδόσεις των πράξεων χαρακτηρισμού από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες, με εύλογο επακόλουθο τον ετεροχρονισμό των διαδικασιών 
για τις επόμενες διοικητικές ενέργειες και πράξεις.  

 Παρέμβαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος (204/22-1-2009) προς τον 
Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, με προτάσεις αναθεώρησης του θεσμικού 
πλαισίου, που διαχρονικά χαρακτηρίζεται από αναποτελεσματικές διαδικασίες. 

 Έγγραφο Προέδρου (260/16-2-2009) προς τον κ. Γιάννη Καψάλη, με κοινοποίηση 
προς το Γραφείο επαγγελματικών θεμάτων του Τ.Ε.Ε. για διευκρινήσεις επί των 
θεμάτων διενέργειας ερμηνείας αεροφωτογραφιών από Δασολόγους. 

 Παρέμβαση (428/16-2-09) προς Νομάρχη Φθιώτιδας για ενίσχυση του στελεχιακού 
δυναμικού των δύο πολεοδομικών γραφείων του Νομού Φθιώτιδας, λόγω πολλών 
και ιδιαίτερων προβλημάτων λειτουργίας τους. 

 Παρέμβαση Προέδρου (888/10-4-2009) προς το ΥΠΕΧΩΔΕ, κοινοποιούμενη στον 
Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. για το πρωτοφανές και μεγάλης κλίμακας γεγονός οικολογικής 
καταστροφής του μαζικού θανάτου ψαριών στο Μαλιακό Κόλπο. 

 Επιστολή Προέδρου (1012/5-5-09), προς Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ για λειτουργικά προβλήματα του 
ΤΣΜΕΔΕ στο γραφείο της Λαμίας.   

 Παρέμβαση (1021/6-5-2009) προς τον Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ, το Γενικό Γραμματέα 
Υπουργείου Ανάπτυξης,  τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. και το Νομάρχη Βοιωτίας σχετικά 
με τις αδειοδοτήσεις Μονάδων Ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Φυσικού Αερίου στην 
περιοχή ευθύνης του Τμήματος. 

 Παρέμβαση (1282/18-6-2009) προς τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. με προτάσεις για την 
ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών σχετικά με τα προβλήματα περιβάλλοντος 
και το φαινόμενο του μαζικού θανάτου ψαριών στο Μαλιακό Κόλπο. 

 Έγγραφο του Προέδρου της Δ.Ε. (1248/22-6-2009), προς την Ειδική Υπηρεσία της 
Διαχειριστικής Αρχής Περιφ. Στ. Ελλάδας, για το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης 
προόδου για το έτος 2008 του Π.Ε.Π. 

 Παρέμβαση (1552/14-7-2009) προς Δήμο Ευπαλίου, για το θέμα αναβάθμισης και 
εκσυγχρονισμού της «Ε.Ο. Ευπαλίου-Λιδορικίου».   

 Επιστολή-παρέμβαση (1624/23-7-2009) προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ για την ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι.. 

 Έγγραφο (1742/20-8-2009) προς Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
για την αναγνώριση των διπλωμάτων 5ετούς φοίτησης στα Ελληνικά Πολυτεχνεία 
ως τίτλοι σπουδών επιπέδου Masters. 
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 Παρέμβαση (1749/19-8-2009) προς ΥΠΕΧΩΔΕ για τις μελέτες και έργα βελτίωσης -
αναβάθμιση της Εθνικής Οδού «Λαμίας- Καρπενησίου -Αγρινίου». 

 Έγγραφο (1784/25-8-2009) στον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. / Τμ. Εύβοιας με τις απόψεις 
του εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Σ. στο Περιφερειακό Συμβούλιο ΧΟΠ της Στερεάς 
Ελλάδας στα πλαίσια των διαδικασιών έγκρισης του Γ.Π.Σ. Καρύστου. 

 Έγγραφο (1835/10-9-2009) προς το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης 
κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη και στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
«ΛΑΡΚΟ ΓΜΜ Α.Ε.» κ. Θ. Σκρέκα για τα θανατηφόρα ατυχήματα στη ΛΑΡΚΟ.  

 Επιστολή (1854/10-9-2009) προς Γενικό Γραμματέα Δημ. Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ  
κ. Δημ. Κατσιγιάννη για τα έργα κατασκευαστικών παρεμβάσεων ευρείας κλίμακας, 
που εκτελέσθηκαν ή εκτελούνται κατά μήκος του ΠΑΘΕ στην περιοχή ευθύνης του 
Τμήματός μας (Νομοί Βοιωτίας και Φθιώτιδας). 

 Έγγραφο (1979/25-9-2009) προς Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφ. Στερεάς 
Ελλάδας και τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Φθιώτιδας για την ύπαρξη 
δανειοθαλάμων χωρίς άδειες στη λεκάνη του Σπερχειού ποταμού, που φέρεται ότι 
υποστηρίζουν τις ανάγκες κατασκευής της Σ.Γ.Υ.Τ. Αθηνών-Θεσσαλονίκης. 

 Παρέμβαση (1916/28-9-2009) προς τη Διεύθυνση Τοπογραφικής του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο Νομάρχη Φθιώτιδας κ. Αθαν. Χειμάρα, τη 
Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης όπως και τη Διεύθυνση Τοπογραφικής της Ν.Α. 
Φθιώτιδας για τις μεγάλες καθυστερήσεις εκπόνησης των μελετών αναδασμών στις 
περιοχές του Νομού Φθιώτιδας. 

 Παρέμβαση (1771/12-10-2009) προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Φθιώτιδας, 
Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας και τις ΤΕΔΚ των Νομών Φθιώτιδας, Βοιωτίας, 
Φωκίδας και Ευρυτανίας σχετικά με τις διατάξεις του Ν.3316/05 που ισχύουν για 
τους διαγωνισμούς ανάθεσης και εκπόνησης έργου των τεχνικών μελετών. 

 Επιστολή (2001/27-10-2009) στο Δήμαρχο Λαμιέων κ. Γιώργο Κοτρωνιά σχετικά 
με την αξιοποίηση του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς, ώστε να διενεργηθεί 
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για τη μελέτη του έργου. 

 Έγγραφο (2211/4-11-09) προς Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. κ. Γιάννη Αλαβάνο με έκφραση 
απόψεων σε σχέση με τα σημαντικότερα επαγγελματικά προβλήματα που επίκαιρα 
βιώνονται από τον κλάδο των Μηχανικών και τα μέτρα, που απαιτούνται για να 
αμβλυνθούν οι επίκαιρες οικονομικές δυσπραγίες. 

 Δελτίο Τύπου (11-11-2009) για τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, που συζητήθηκαν 
σε συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος και της Δ.Ε. του Τμήματος της Εύβοιας, στη 
Λιβαδειά και αφορούν το Τ.Ε.Ε. σε επίπεδο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.     

 Έκθεση απόψεων και προτάσεων (2332/23-11-09) προς τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. 
κ. Γιάννη Αλαβάνο για τα αναγκαία έργα των υποδομών και τις προτεραιότητες 
ανάπτυξης στην περιοχή ευθύνης μας. 

 Έγγραφο προς ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο, με κοινοποίηση προς Υπουργεία Περιβάλλοντος και 
Αγροτικής Ανάπτυξης με απόψεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών και με 
αφορμή τη διεξαγωγή στη Λαμία του Συνεδρίου: «Το νερό ως Κοινωνικό αγαθό».    

 Έγγραφο (2468/8-12-09) προς Νομάρχη Φθιώτιδας κ. Χειμάρα και τη Διαχειριστική 
Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για ενημέρωση του Τμήματος σχετικά με τις 
δράσεις και το επιχειρησιακό σχέδιο των απαραίτητων έργων-μελετών-ερευνών, σε 
ότι αφορά την ανάταξη των προβλημάτων του Μαλιακού. 

 
 
4. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Έτος 2006 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. (Παραδόθηκε)  

 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. (Παραδόθηκε) 

 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΛΑΜΙΑΣ. (Παραδόθηκε) 

 

Έτος 2007 

 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ 
ΤΕΕ/ΤΜ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ. (Παραδόθηκε) 

 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕ ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ. (Παραδόθηκε) 

 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 
(Παραδόθηκε) 

 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Δ΄ ΚΠΣ) ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013. 
(Παραδόθηκε) 

 
Έτος 2008 

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΠΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ 
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ. (Παραδόθηκε) 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 
(Παραδόθηκε) 

 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ. (Τμηματική παράδοση) 

 ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ – ΔΑΝΕΙΟΑΠΟΘΕΤΕΣ. (Σε εξέλιξη) 

 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ. (Σε εξέλιξη) 

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Γ.Π.Σ. ΣΤΟΥΣ 
ΝΟΜΟΥΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΚΙΔΑΣ. (Σε εξέλιξη) 

 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Σ. (Σε εξέλιξη) 

 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Αποτίμηση του 
Γ’ ΚΠΣ και προοπτικές για το ΕΣΠΑ). (Σε εξέλιξη) 

 
Έτος 2009 

 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. (Παραδόθηκε) 

 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ 
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΑΣ. 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ 
ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ. (Παραδόθηκε) 

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ: ΛΑΜΙΑΣ – 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ-ΆΜΦΙΣΣΑΣ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΘΗΒΑΣ – ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΜΠΡΑΛΛΟΥ. (Παραδόθηκε) 

 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ. (Παραδόθηκε) 

 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. (Παραδόθηκε) 

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Γ.Π.Σ. 
ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ. (Τμηματική παράδοση) 

 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. (Σε εξέλιξη) 

 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ. (Σε εξέλιξη) 

 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ. 
(Σε εξέλιξη) 

 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ. (Σε εξέλιξη) 

 ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. / 
ΤΜ. ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ –  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. (Σε εξέλιξη) 

 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ  
ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ  ΣΤΥΛΙΔΑΣ. (παραδόθηκε) 

 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ. (Σε εξέλιξη) 

 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Σ. ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ. (Σε εξέλιξη) 

 ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ. Ομάδα Εργασίας του Τ.Ε.Ε. στην οποία συμμετέχουν 
δύο μέλη του Τμήματος. (Σε εξέλιξη) 

 
 

 
5. ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
1. Την τρέχουσα θητεία των οργάνων Διοίκησης, συγκροτήθηκαν & λειτούργησαν οι 

παρακάτω Μόνιμες Επιτροπές του Τμήματος: 

 Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Υδατικών 
Πόρων και Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

 Μόνιμη Επιτροπή Πολεοδομίας & Χωροταξίας. 

 Μόνιμη Επιτροπή Νέων Μηχανικών, Νέων Ειδικοτήτων & Νέων Τεχνολογιών. 

 Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών και Ασφαλιστικών θεμάτων. 

 Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας, Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου. 

 Μόνιμη Επιτροπή Μεγάλων Έργων. 
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 Μόνιμη Επιτροπή Παιδείας και Τεχνικής Εκπαίδευσης. 

 Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών θεμάτων και Πολιτισμού. 

 Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειακών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 

 Μόνιμη Επιτροπή Εκτέλεση Έργων - Μελετών (Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα). 

 Μόνιμη Επιτροπή Προβλημάτων Ν. Βοιωτίας. 

 Μόνιμη Επιτροπή Προβλημάτων Ν. Φωκίδας. 

 Μόνιμη Επιτροπή Προβλημάτων Ν. Ευρυτανίας. 

 

2. Εκτελέσθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης των γραφείων του Τμήματος στη Λαμία. 

3. Ολοκληρώθηκαν οι Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης & διασφαλίστηκαν οι προοπτικές  
χρήσης του συστήματος με τις Νομαρχιακές Επιτροπές.  

4. Οργανώθηκε η Βιβλιοθήκη του Τμήματος, με την καταγραφή και αρχειοθέτηση των 
συγγραμμάτων και την καταχώρησή τους με το πρόγραμμα «Advance line» στη 
βάση δεδομένων της βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ε. 

5. Συγκροτήθηκαν Ομάδες Εργασίας με την οικειοθελή συμμετοχή των μελών μας, 
που παρήγαγαν το έργο τους χωρίς οικονομικές απαιτήσεις. Χαρακτηριστικά είναι 
τα παραδείγματα συμμετοχής στις αυτοψίες μετά από το σεισμό της 13-12-2008 
στην ευρύτερη περιοχή Αμφίκλειας-Μενδενίτσας του Νομού Φθιώτιδας, τη 
διαμόρφωση των απόψεων, προτάσεων και εισηγήσεων του Τμήματος για τις 
διάφορες ημερίδες ή εκδηλώσεις και επίσης για εξειδικευμένα θέματα όπως της 
Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.       

 
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
Στέλιος Ζαχαρόπουλος 

 


