
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Απολογισμός δράσης ΤΕΕ Tμ. Δωδ/σου  
Χρονική περίοδος Μάρτιος 2007 – Δεκ. 2009 

 
 



Εισαγωγικό σημείωμα προέδρου 
 
 
 

Από την καθολική ψηφοφορία των εκλογών του Νοεμβρίου του 2006, εξελέγη 
το Σώμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου και τα αιρετά μέλη του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου.  
Το Μάρτιο του 2007 το Σώμα της Αντιπροσωπείας εξέλεξε τη Διοικούσα 
Επιτροπή, οπότε και αρχίζει ουσιαστικά η λειτουργία των νέων οργάνων 
διοίκησης. 
Στη συνέχεια εξελέγησαν οι Μ.Ε. TEE των Επαρχείων του νομού μας και ο 
φορέας μας πλέον διαρθρώνεται με επί πλέον τοπικές εκπροσωπήσεις σε όλο το 
νομό, πρακτική που ακολουθούμε επί σειρά ετών για αμεσότερη 
παρεμβατικότητα στα τοπικά θέματα. 
 
Στο κείμενο αυτό συμπεριλαμβάνονται οι κυριότερες δράσεις του ΤΕΕ τμ. 
Δωδ/σου για τη θητεία 2007 – 2009. 
Η διάρθρωση του κειμένου έγινε με τρόπο ώστε οι δράσεις αυτές να είναι άμεσα 
συγκρίσιμες με τον προγραμματισμό του φορέα μας όπως εγκρίθηκε από την 
πρώτη συνεδρίαση του Σώματος της Αντιπροσωπείας. 
Τα κείμενα που συνοδεύουν τις δράσεις αυτές, οι εισηγήσεις, τα τεύχη των 
Ομάδων Εργασίας και όλο το υπόλοιπο υλικό είναι στη διάθεση όλων και 
βρίσκονται στα γραφεία του φορέα μας. Μεγάλο μέρος των κειμένων αυτών 
δημοσιεύεται και στο δικτυακό μας τόπο www.teedod.gr 
Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη των οργάνων διοίκησης και το προσωπικό του 
φορέα μας για την άριστη συνεργασία κατά τη διάρκεια όλης της θητείας, τους 
συναδέλφους μηχανικούς για την ενεργή συμμετοχή τους, τους λοιπούς 
συνεργάτες και όλους όσους συνέβαλαν και συμβάλουν στην καταξίωση του 
θεσμού και στην κοινή προσπάθεια. 
 
 
      Πάνος Βενέρης 
      Πρ. Δ.Ε. ΤΕΕ Τμ. Δωδ/σου 
 
 
 
       



1. Το ΤΕΕ σαν θεσμός. Όργανα – στόχοι 
 

Α. Διάρθρωση του ΤΕΕ 
 
Το ΤΕΕ διαρθρώνεται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. 
Σε κεντρικό επίπεδο χαράσσεται η γενικότερη στρατηγική και σε περιφερειακό η 
επί μέρους πολιτική που αφορά στον τομέα ευθύνης της κάθε περιφέρειας. Αυτή 
τη στιγμή λειτουργούν 17 περιφερειακά τμήματα. Οι διαδικασίες λήψης 
απόφασης είναι όμοιες είτε σε κεντρικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο. 
Για τον καλύτερο συντονισμό της δράσης όλων των τμημάτων του ΤΕΕ, πέραν 
του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου υπάρχει η Σύνοδος Προέδρων Περιφερειακών 
τμημάτων ΤΕΕ και Προέδρου ΤΕΕ. Η Σύνοδος αυτή γίνεται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα και αποτελεί άτυπο θεσμό. Πλέον της Συνόδου ανά εξάμηνο περίπου 
πραγματοποιείται συνδιάσκεψη των Διοικουσών Επιτροπών όλων των τμημάτων 
του ΤΕΕ προκειμένου να διαμορφωθούν οι θέσεις σε ζητήματα μείζονος σημασίας 
οι οποίες θα εισαχθούν προς λήψη απόφασης από την κεντρική Αντιπροσωπεία. 
 

Β. Σκοπός και  αρμοδιότητες  ΤΕΕ 
 
Η λειτουργία του ΤΕΕ διέπεται Ν. 1486/84. Σαν φορέας υφίσταται από το 1926.  
Σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο:  
 
 Το ΤΕΕ έχει σαν σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που 
σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της 
τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίησή τους για την αυτοδύναμη οικονομική, 
κοινωνική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. 

 
Το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  είναι  τεχνικός σύμβουλος  της  πολιτείας και  
ειδικότερα: 
 
 Μελετά  με  δική  του  πρωτοβουλία  ή  έπειτα  από  ανάθεση  ή  αίτηση  
αυτοτελώς  ή  σε  συνεργασία  με  άλλους  φορείς   οποιοδήποτε  
επιστημονικό,  τεχνικό, ή  αναπτυξιακό  θέμα  που  ενδιαφέρει  το  κοινωνικό 
σύνολο.   

 Γνωμοδοτεί  ύστερα  από  πρόσκληση των  αρμοδίων  αρχών ή άλλων  
φορέων   για οποιοδήποτε  θέμα της  αρμοδιότητάς του.  

 Παρέχει τη συνδρομή του για την άρτια κατάρτιση και εφαρμογή 
αναπτυξιακών προγραμμάτων, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, τη 
βελτίωση ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος, εκπονεί μόνο ή 
σε συνεργασία με άλλους φορείς σχετικές μελέτες, έρευνες κλπ. 

 Συμβάλει στην εκπόνηση προγραμμάτων τεχνικής παιδείας, στην ανάπτυξη 
της εγχώριας έρευνας και τεχνολογίας, στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, 
προγραμματισμό και διάρθρωση του τεχνικού δυναμικού σύμφωνα με τις 
αναπτυξιακές ανάγκες. 

 Ορίζει  όπου  απαιτείται εκπροσώπους  του  σε  διάφορα  Συμβούλια  και  
Επιτροπές.  



 Εκπονεί  πραγματογνωμοσύνες   επί  τεχνικών  θεμάτων  σύμφωνα  με  το  
Π.Δ.1935. 

 Συγκροτεί  Ομάδες  Εργασίας  για την  εξέταση  επιστημονικών  θεμάτων . 
 Οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, εκθέσεις  και άλλες εκδηλώσεις  για την 
προώθηση των  σκοπών του και την επιμόρφωση των  μελών του. 

 

Γ. Όργανα του ΤΕΕ 
 
Γ.1  Αντιπροσωπεία. 
 
Η Αντιπροσωπεία είναι το ανώτατο όργανο του ΤΕΕ και έχει αρμοδιότητα: 
 Την εκλογή των μελών της Δ.Ε. και την άρση της εμπιστοσύνης της. 
 Τη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων στα πλαίσια των οποίων κινούνται 
όλα τα όργανα. 

 Την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού 
 Την έγκριση του αριθμού και του αντικειμένου των Μόνιμων Επιτροπών. 
Στο τμήμα μας αποτελείται από 33 μέλη εκλεγμένα από την καθολική 
ψηφοφορία. 
 
Γ.2 Διοικούσα Επιτροπή. 
 
Η διοικούσα επιτροπή είναι το ανώτατο εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του 
ΤΕΕ για την υλοποίηση της πολιτικής του όπως αυτή διαμορφώνεται από την 
Αντιπροσωπεία. Ειδικότερα: 
 Καταρτίζει και προτείνει στην Αντιπροσωπεία τα προγράμματα επιστημονικής 
δραστηριότητας και τον προϋπολογισμό. 

 Εκτελεί το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό και ενημερώνει την 
Αντιπροσωπεία σε κάθε τακτική συνεδρίασή της για τη δραστηριότητα της 
Δ.Ε. 

 Διαχειρίζεται την περιουσία του ΤΕΕ 
 Συνιστά και συγκροτεί τις Μόνιμες Επιτροπές. 
 Αποφασίζει σε όλα τα ζητήματα αρμοδιότητας ΤΕΕ που δεν χρειάζονται 
παραπομπή στην Αντιπροσωπεία. 

 Καθορίζει τα τρέχοντα ζητήματα λειτουργίας του ΤΕΕ και κατανέμει 
αρμοδιότητες. 

 Εκφράζει δια του Προέδρου τις απόψεις του ΤΕΕ δημόσια. 
 Ορίζει τους εκπροσώπους και πραγματογνώμονες ΤΕΕ. 
 Συγκροτεί ομάδες εργασίας. 
Στο τμήμα μας αποτελείται από 9 μέλη εκλεγμένα από τα μέλη της 
Αντιπροσωπείας. 
 
Γ.3 Νομαρχιακές Επιτροπές ΤΕΕ. 
 
Σε κάθε νομό εκτός από τους νομούς που εδρεύει το ΤΕΕ η περιφερειακό του 
τμήμα λειτουργούν Νομαρχιακές Επιτροπές ΤΕΕ. Στο τμήμα μας δεν υπάρχουν 
επειδή  η λειτουργία του για λόγους γεωγραφικής ιδιαιτερότητας είναι σε επίπεδο 
νομού και όχι περιφέρειας. 
 
Γ.4 Μόνιμες Επιτροπές. 



 
Οι Μόνιμες Επιτροπές είναι όργανα γνωμοδοτικού και εισηγητικού χαρακτήρα 
προς τη Δ.Ε. Ο αριθμός κα το αντικείμενο των Μ.Ε. καθορίζονται από την 
Αντιπροσωπεία. Η συγκρότησή τους γίνεται από τη  Δ.Ε. 
Στο τμήμα μας πλέον των Μ.Ε. που συγκροτούνται κατά περίπτωση, υπάρχουν 
οι Μ.Ε. των Επαρχείων Κω, Καλύμνου και Καρπάθου οι οποίες δεν 
συγκροτούνται από τη Δ.Ε. αλλά εκλέγονται κατά πάγια πρακτική μας από τα 
αντίστοιχα μέλη τους. Λειτουργούν κατ’ αντιστοιχία των Νομαρχιακών 
Επιτροπών.  
 
Γ.5. Ομάδες εργασίας. 
Συγκροτούνται από τη Δ.Ε. για την επεξεργασία ειδικών θεμάτων και υποβάλουν 
τις προτάσεις τους στα αρμόδια όργανα του ΤΕΕ. 
 
Γ.6. Πειθαρχικό Συμβούλιο 
Είναι όργανο επταμελές. Πέντε μέλη του είναι αιρετά και δυο διορισμένα από τον 
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ. Εξετάζει πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του ΤΕΕ στις 
περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει άλλο αντίστοιχο όργανο (πχ πειθαρχικό 
συμβούλιο για υπαλλήλους δημοσίου). 
 

Δ. Ίδρυση  του ΤΕΕ τμήματος Δωδεκανήσου. 
 
Το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  Ελλάδος  Τμήμα  Δωδ/σου  ιδρύθηκε  το  έτος  1974 
(Π.Δ. ΦΕΚ 77 / 74) και είναι ΝΠΔΔ. 
Η λειτουργία του διέπεται από το Ν. 1486 /84 (ΦΕΚ 161 Α 1984) 
Έδρα  του  Τμήματος  είναι η  πόλη  της  Ρόδου και στεγάζεται σε ιδιόκτητο 
(νεοκλασικό – διατηρητέο) κτίριο επιφανείας 480 μ2 με περιβάλλοντα χώρο 
1500 μ2.  
Η  αρμοδιότητά του  εκτείνεται  στην  γεωγραφική περιφέρεια του  Νομού  
Δωδ/σου. 
 



 2. Σύνθεση οργάνων ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου. 
Θητεία 2007-2009 

 

2.1 Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου 
Πρόεδρος:             Βενέρης Παναγιώτης – Αρχ. Μηχ 
Αντιπρόεδρος:       Γρύλλης Ιάκωβος – Πολ. Μηχ. 
Γεν. Γραμματέας:  Πράντης Αργύρης – Μηχ. Μηχ. 
Μέλη: 
Ζανεττούλλη Στεργούλα – Πολ. Μηχ. 
Ξάνθης Αγαπητός – Αρχ. Μηχ 
Παπακωνσταντίνου Κλεόβουλος – Αγρ. Τοπ. Μηχ. 
Σκιαδόπουλος Κώστας - Πολ. Μηχ. 
Στεργιάδης Χαράλαμπος – Πολ. Μηχ. 
Τσίγκρας Ηλίας – Πολ. Μηχ. 
Αντικαταστάσεις: 
Κάσδαγλης Χριστόφορος, Μηχ. Μηχ. στη θέση του Τσίγκρα Ηλία, Πολ. Μηχ. 
(9.6.08) 

  

2.2. Αντιπροσωπεία ΤΕΕ Τμ. Δωδ/σου  
Πρόεδρος:         Διαμαντή Τσαμπίκα – Αρχ. Μηχ.  
Αντιπρόεδρος:   Κοσμάς Γιώργος  – Μηχ. Μηχ.   
Γραμματέας:      Δράκος Στέφανος – Πολ. Μηχ. 
Μέλη: 
Αγγούριας Ανδρέας  - Αγρ.Τοπ. Μηχ. 
Αθένα –Βασιλειάδη Ελευθερία  - Αγρ.Τοπ. Μηχ. 
Βαρβάρης Παναγιώτης – Πολ. Μηχ. 
Βενέρης Παναγιώτης–Αρχ. Μηχ 
Γερασκλής Δαυίδ -  Αγρ. Τοπ. Μηχ. 
Γκουτίδης Χρήστος – Αρχ. Μηχ 
Γλυνός Ιωάννης - Πολ. Μηχ. 
Γρύλλης Ιάκωβος– Πολ. Μηχ. 
Ζανεττούλλη Στεργούλα – Πολ. Μηχ. 
Ζουμπάς Αντώνης – Πολ. Μηχ. 
Καρπούζης Στέφανος – Πολ. Μηχ. 
Κάσδαγλης Χριστόφορος  – Μηχ. Μηχ. 
Κολλίγρης Νικόλαος– Μηχ.- Ηλεκτρ. Μηχ. 
Κορναρόπουλος Εμμανουήλ - Αρχ. Μηχ 
Κούρτης Γεώργιος - Πολ. Μηχ. 
Κωνσταντινίδης Φιλήμων - Πολ. Μηχ. 
Λεγάκης Ξενοφών– Πολ. Μηχ. 
Μαντούκος Σταμάτης–Πολ. Μηχ. 
Ξάνθης Αγαπητός–Αρχ. Μηχ 
Παπακωνσταντίνου Κλεόβουλος – Αγρ.Τοπ. Μηχ. 
Πικιώνης Δημήτριος–Πολ. Μηχ. 
Πράντης Αργύρης – Μηχ. Μηχ. 
Ράμμος Νίκος - Αρχ. Μηχ 
Σκιαδόπουλος Κώστας - Πολ. Μηχ. 
Σταματάκης Αφεντούλης - Πολ. Μηχ. 
Σταματιάδης Ποθητός – Πολ. Μηχ. 
Σταυρούλης Δημήτριος– Μηχ. Μηχ. 



Στεργιάδης Χαράλαμπος – Πολ. Μηχ. 
Τσίγκρας Ηλίας – Πολ. Μηχ. 
Χατζηκωνσταντίνου Παύλος – Αρχ. Μηχ   
Αντικαταστάσεις: 
Καπνουλάς Κων/νος, Μηχ. Μηχ. στη θέση του Κωνσταντινίδη Φιλήμονα - 
Πολ. Μηχ. (5.12.07) 

2.3. Μόνιμη Επιτροπή ΤΕΕ Επαρχείου Κω 
Πρόεδρος:         Καρπούζης Στέφανος, Πολ. Μηχ. 
Αντιπρόεδρος:   Φρατζάκης Μιχάλης, Ηλεκτρ. Μηχ.  
Γραμματέας:      Ζαχαρίου Ζαχαρίας, Πολ. Μηχ. 
Μέλη: 
Σελεβίστα Μελίσσα, Αρχ. Μηχ. 
Σταματάκης Αφεντούλης, Πολ. Μηχ. 
Αντικαταστάσεις: 
Φάρκωνας Στυλιανός, Πολ. Μηχ. στη θέση της Σελεβίστα Μελίσσα Πολ. Μηχ.

2.4. Μόνιμη Επιτροπή ΤΕΕ Επαρχείου Καλύμνου 
Πρόεδρος:         Ζερβός Νικόλαος, Αγρ. Τοπ. Μηχ.  
Αντιπρόεδρος:   Μπαλαλής Σακελλάρης, Αρχ. Μηχ. 
Γραμματέας:      Γιαβάσης Θεόδωρος, Πολ. Μηχ. 
Μέλη: 
Ρωμανός Σταύρος, Μηχ. Μηχ. 
Σούλος Θεμιστοκλής, Αγρ. Τοπ. Μηχ. 

2.5. Μόνιμη Επιτροπή ΤΕΕ Επαρχείου Καρπάθου 
Πρόεδρος:         Διακίδης Ανδρέας, Μηχ. Μηχ.  
Αντιπρόεδρος:   Παπαδημητρίου Παρακευάς, Πολ. Μηχ.   
Γραμματέας:      Λάμπρος Ηλίας, Πολ. Μηχ. 

2.6. Πειθαρχικό Συμβούλιο 
Πρόεδρος:         Κούτρης Στυλιανός, Πολ. Μηχ. 
Τακτ. Μέλη: 
Ζωίδης Νικόλαος, Πολ. Μηχ.  
Μπαλαλής Κυριάκος, Αρχ. Μηχ. 
Παρασκευοπούλου Άννα, Αρχ. Μηχ. 
Σακελλαρίου Παναγιώτης, Αρχ. Μηχ. 
Αναπλ. Μέλη: 
Καρύδης Μιχαήλ, Μηχ. Μηχ. 
Κατωγάς Ιωάννης, Αρχ. Μηχ. 
Κλαδογένης Μιχαήλ, Πολ. Μηχ. 
Μαλλιωτάκης Παντελής, Πολ. Μηχ. 
Ρήγας Γεώργιος, Μηχ. Μηχ. 

 



3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ τμ. 

ΔΩΔ/ΣΟΥ. 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Απρ. 2007 – Δεκ. 2009  

(Αρχή τρέχουσας θητείας μέχρι λίγο πριν τη λήξη της). 
 
 
 

Α. Επαγγελματικά θέματα, δημόσια διοίκηση. 
 

Α.1. Συναντήσεις – δράσεις με εκπρ. Διοίκησης για 
επίλυση επιμέρους θεμάτων. 
 
 Συνάντηση με το Δ/ντή Πολεοδομίας Ν.Α. Δωδ/σου συνάδελφο 
Χρήστο Στεφανόπουλο (17.7.2007). Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν 
θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος της νήσου Ρόδου 
αλλά και των περιοχών ευθύνης της Πολεοδομίας της Ν.Α. Δωδ/σου. 
Συγκεκριμένα συζητήθηκε: 1. Η διασφάλιση της προσπελασιμότητας προς τις 
παραλίες. 2. Ο περιορισμός του κατακερματισμού της γης εκτός σχεδίου. 3. 
Ο περιορισμός της αυθαίρετης δόμησης. Στη συνέχεια αυτής της συνάντησης 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αντινομάρχη Δωδ/σου κ. Γιάννη 
Χριστοφάκη, την Πολεοδομία Ν.Α.,  τους προέδρους των συλλόγων των 
μηχανικών και τους Δημάρχους της νήσου Ρόδου και συμφωνήθηκε πλαίσιο 
συνεργασίας προκειμένου να επιλυθούν τα παραπάνω χρονίζοντα 
προβλήματα. 

 Συναντήσεις με αντινομάρχη κ. Στάθη Κουσουρνά.  Απρ. 2008. 
Αποφασίσθηκαν από κοινού δράσεις Νομαρχίας – ΤΕΕ σε θέματα 
προσεισμικού ελέγχου δημοσίων κτιρίων (υπεγράφη αντίστοιχη 
προγραμματική σύμβαση), η συνδιοργάνωση ημερίδων κλπ. Με τον κ. Στάθη 
Κουσουρνά, η Δ.Ε. πραγματοποίησε επίσης συνάντηση το Φεβρ. του 2009 
για θέματα αναθέσεων μελετών του δημοσίου και ειδικότερα της Ν.Α. 
Δωδ/σου καθώς και άλλες συναντήσεις για επί μέρους θέματα. 

 Συνάντηση με Εργατικό Κέντρο Ρόδου Συμφωνήθηκε η διοργάνωση 
σεμιναρίου για τεχνίτες που θα περιλαμβάνει επιμόρφωση σε θέματα 
ασφάλεια και υγείας στα εργοτάξια καθώς επίσης σε θέματα οπλισμένου 
σκυροδέματος. Συμφωνήθηκε επίσης η αρωγή μας για τη δημιουργία 
επιθεώρησης εργασίας στον τομέα των κατασκευών στα Δωδεκάνησα. 

 

 



 

Α.2. Συναντήσεις – δράσεις με εκπροσώπους φορέων για 
επίλυση γενικότερων θεμάτων. 
 
 Συναντήσεις με Σύλλογο Τοπογράφων Απρ. 2007 και Ιουν. 2009. 
Συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με την ειδικότητα των Τοπογράφων 
Μηχανικών όπως η σύνταξη των τοπογρ. Διαγραμμάτων στις οικοδομ. άδειες 
και στο Δασαρχείο, η λειτουργία του κτηματολογίου κλπ.  

 Ασφάλεια και Υγεία στα εργοτάξια. Με το θέμα αυτό ασχολήθηκε η Δ.Ε. 
του ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου στη  συνεδρίαση της 16.10.2007. Στη συνεδρίαση 
παρευρέθησαν επίσης οι επί μέρους σύλλογοι των μηχανικών καθώς και η 
υπεύθυνη του γραφείου Ασφάλειας και Υγείας του ΤΕΕ κα Εύη Μπάτρα. 
Αποφασίσθηκε πλέγμα δράσεων που θα γίνουν σε συνεργασία με τους 
λοιπούς αρμόδιους φορείς (Δνση Εργασίας, ΕΚΡ κλπ) έτσι ώστε από κοινού 
να συμβάλουμε με κάθε δυνατό τρόπο στην τήρηση των μέτρων πρόληψης 
του επαγγελματικού κινδύνου με στόχο η ασφάλεια και υγεία των 
εργαζομένων να αναδειχθεί πρωτεύοντας παράγοντας σε όλο το φάσμα των 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Σε συνέχεια αυτών των δράσεων, 
συγκροτήθηκε η Νομαρχιακή Επιτροπή Υγιεινής και ασφάλειας στην οποία 
συμμετέχουμε δια εκπροσώπου μας. 

 Συνάντηση με Υπουργό Τουρισμού κ. Άρη Σπηλιωτόπουλο. Έγινε στα 
πλαίσια συνάντησης των φορέων στο ΕΒΕΔ. Κατατέθηκε υπόμνημα με τις 
θέσεις μας σε σχέση με τα μεγάλα έργα του νομού και τις απαραίτητες 
δράσεις. 

 Συνάντηση με Γιάννη Μαγκριώτη. Συνάντηση με τον  κ. Γιάννη 
Μαγκριώτη, πολιτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ για θέματα δημοσίων έργων,  
είχε η Δ.Ε του ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου την Πέμπτη 7.8.2008 στα γραφεία του 
τμήματος. Η συνάντηση διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ 
νότιας Δωδ/σου. Συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη του 
νομού και συγκριμένα με την πορεία υλοποίησης τόσο του Γ ΚΠΣ όσο και του 
ΕΣΠΑ όπου και επικεντρώθηκε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 

 Συναντήσεις με Συλλόγους Υδραυλικών Ρόδου και ηλεκτρολόγων 
εγκαταστατών. Συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και 
συμφωνήθηκε πλέγμα δράσεων για τη βελτίωση των αντίστοιχων συνθηκών 
εργασίας και έργων. 

 Συνάντηση με συναδέλφους μηχανικούς πληροφορικής για το e-TEE 
και άλλα θέματα του κλάδου. Το Δεκ. 2009 πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
με συναδέλφους μηχανικούς με ειδικότητα ηλεκτρονικών μηχ.,  ηλεκτρολ. 
Μηχ. πληροφορικής & ηλεκτρον. υπολογιστών, προκειμένου να 
προσδιορίσουμε τις προτεραιότητες του κλάδου και τη λειτουργία του e- ΤΕΕ 
στο τμήμα μας. Η συνάντηση ήταν επιτυχής, αναπτύχθηκε πλούσιος 
διάλογος και προσδιορίσθηκαν αντίστοιχες δράσεις. 

 

Α.3 Κινητοποιήσεις. 
 
 Ασφαλιστικό μηχανικών.  Από την αρχή που δημιουργήθηκε το θέμα με 

το αντίστοιχο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, ο φορέας μας διαμόρφωσε πλέγμα 
δράσεων προκειμένου να μην περάσουν οι αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις 



συνένωσης των ταμείων που είχαν προφανή στόχο την αφαίμαξη των 
αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ και την άρση της αυτοδυναμίας του ταμείου μας. 
Συμμετείχαμε μαζικά σε τρεις απεργιακές κινητοποιήσεις και αντίστοιχες 
διαδηλώσεις 12.12.2007, 13.2.2008, Μαρτ. 2008 που πραγματοποιήθηκαν 
στη Ρόδο. Επίσης συμμετείχαμε στη διαδήλωση που έγινε έξω από τη Βουλή 
τον Απρ. 2008 την ώρα που γινόταν η συζήτηση του Νομοσχεδίου. 
Διοργανώσαμε παντεχνική συγκέντρωση τον Φεβρ. 2008 στη Ρόδο με 
κεντρικό ομιλητή το συνάδελφο Χρήστο Σπίρτζη Αντιπρόεδρο του ΤΕΕ. 
Παραχωρήσαμε συνεντεύξεις τύπου, δώσαμε τις θέσεις μας στη δημοσιότητα 
και τις υποστηρίξαμε σε όλα τα ΜΜΕ, όπως εξ’ άλλου έγινε και σε όλη τη 
χώρα. Αποσύραμε τους εκπροσώπους μας από όλα τα θεσμοθετημένα 
όργανα (ΕΠΑΕ, ΣΧΟΠ κλπ) με αποτέλεσμα να μην λειτουργήσουν τα όργανα 
αυτά για περίπου 4 μήνες. Συμμετείχαμε δια του προέδρου σε διάφορες 
συσκέψεις στην Αθήνα για τον καθορισμό της περαιτέρω στάσης μας. Παρά 
τις προσπάθειες αυτές αλλά και τις αντίστοιχες του ΤΕΕ και των λοιπών 
Περιφερειακών Τμημάτων, το ασφαλιστικό Νομοσχέδιο έγινε Νόμος τον 
Απρίλιο του 2008. Ο φορέας μας θα εξαντλήσει όλα τα μέσα προκειμένου ο 
Νόμος αυτός ο οποίος θίγει το σύνολο των μηχανικών να αποδυναμωθεί 
στην πράξη. 

   

 
Α. 4. Παρεμβάσεις στη Διοίκηση & Νομοθετική Εξουσία. 
 
 Στάλθηκε έγγραφο στο ΥΠΟΙΟ και ΥΠΑΝ για την άρση εξαίρεσης των 
μηχανικών από επιχορηγήσεις για ατομικές επιχειρήσεις. Από 26 
Ιουνίου 2007 έγινε η έναρξη υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο 
πρόγραμμα με τίτλο «ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων 
εμπορίου και παροχής υπηρεσιών», μέσω των αντίστοιχων Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της χώρας. Η δράση αυτή έχει σαν 
δικαιούχους τις μικρές επιχειρήσεις εμπορίου ή παροχής υπηρεσιών. 
Σύμφωνα με την αντίστοιχη ΚΥΑ που αφορά στην επιλεξιμότητα των 
δικαιούχων,  από το ευρύτατο σύνολο των ατομικών επιχειρήσεων που είναι 



επιλέξιμες, εξαιρούνται μόνο αυτές που εντάσσονται στον  κωδικό 74, μεταξύ 
των οποίων υπάγονται και οι ατομικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών των 
μηχανικών. Ο φορέας μας με έγγραφό του προς όλους τους αρμόδιους και 
αντίστοιχη δημόσια τοποθέτηση απαίτησε την άρση αυτής της αδικίας. 

 Προδιαγραφές Τοπογραφικών Διαγραμμάτων για  Εξαγορά Δημοσίων 
Κτημάτων. Με επιστολή μας προς την ΚΕΔ και ΚΥΔ προτείναμε: Το 
επισυναπτόμενο Τοπογραφικό Διάγραμμα στην αίτηση Εξαγοράς Δημοσίου 
Κτήματος να περιλαμβάνει: 1. Συσχέτιση της αιτούμενης έκτασης με το 
γενικό κτηματολογικό χάρτη, με χάρτη της ΓΥΣ και ορθοφωτοχάρτη του 
Υπουργείου Γεωργίας σε κλίμακα 1:5000 ή 1:2000 ανάλογα  με το μέγεθος 
της έκτασης, 2. Συσχέτιση της αιτούμενης έκτασης με τα όρια της 
κτηματολογικής μερίδας όπου υπάρχει κτηματολόγιο, στην κλίμακα του 
κτηματολογίου με βεβαιώσεις για τους όρους δόμησης, Υπεύθυνη Δήλωση 
του 651/77, του Ν. 1337/83 και τη σχέση της έκτασης με  ΓΠΣ, με περιοχές 
ειδικών χρήσεων,  αποστάσεις από οικισμό και θάλασσα κλπ, Τοπογραφικό 
διάγραμμα της αιτούμενης έκτασης σε κλίμακα του κτηματολογικού 
διαγράμματος ή σε κλίμακα 1:1000, με εξάρτηση από κρατικό δίκτυο σε 
σύστημα ΕΓΣΑ ΄87, και με αναγραφή σε πίνακα των συντεταγμένων των 
κορυφών του  σε ΕΓΣΑ΄87, 3. Τεχνική έκθεση του τρόπου εξάρτησης από το 
κρατικό δίκτυο και των σφαλμάτων των υπολογισμών, 4. Στα ακίνητα τα 
οποία απέχουν 100 μέτρα από την ακτογραμμή (και εφόσον δεν έχει γίνει ο 
καθορισμός αιγιαλού και παραλίας) να προηγείται ο καθορισμός αιγιαλού και 
παραλίας κατά το άρθρο 8 του Ν. 2971 / 2001, 5. Σε ακίνητα τα οποία 
εφάπτονται ρεμάτων να γίνεται οριοθέτηση ρέματος, 6. Προϋπόθεση 
παραλαβής των διαγραμμάτων από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου 
πρέπει να είναι η θεώρηση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία και από 
την Δασική Υπηρεσία, 7. Στην Κτηματική Υπηρεσία να κατατίθεται ψηφιακό 
αρχείο με την ακριβή θέση του αιτούμενου ακινήτου σε ΕΓΣΑ ΄87.  

 Επιστολή σε ΔΕΥΑΡ για συνδέσεις ακαθάρτων. Στάλθηκε επιστολή στη 
ΔΕΥΑΡ προκειμένου να μην ισχύσουν τα απλουστευτικά μέτρα που πρότεινε 
η εταιρία για τις συνδέσεις των οικοδομών με τα δίκτυα ακαθάρτων που στην 
ουσία καταργούσαν τους μηχανικούς. 

 Συγκρότηση Επιτροπής Ποιότητας Υλικών και Έργων.  Με επιστολή της 
προς το Γ.Γ. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η Δ.Ε.  υπενθυμίζει ότι με την 
Δ14/43309 (ΦΕΚ Β 332/28.3.2001) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, εγκρίθηκε 
ο κανονισμός διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων. Στον 
κανονισμό αυτό προβλέπεται η συγκρότηση αρμόδιων επιτροπών που θα 
διενεργούν τους αντίστοιχους ελέγχους. Μετά την παρέμβασή μας αυτή η 
αντίστοιχη επιτροπή συγκροτήθηκε με Απόφ. Γ.Γ. Περιφ. Νοτίου Αιγαίου τον 
Ιουν. του 2009 και σύντομα θα αρχίσουν οι αντίστοιχοι έλεγχοι της 
ποιότητας των οικοδομικών υλικών. 

 Επιστολή ΙΚΑ για επιμετρήσεις. Επιστολή προς το Διευθυντή του ΙΚΑ 
απέστειλε ο φορέας μας σε σχέση με την ακολουθούμενη από ΙΚΑ διαδικασία 
είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και χορήγηση της αντίστοιχης βεβαίωσης 
προκειμένου μια οικοδομή να ηλεκτροδοτηθεί. Η επιστολή αυτή αφορούσε 
κυρίως στον αυθαίρετο τρόπο με τον οποίο το ΙΚΑ προβαίνει στις αντίστοιχες 
επιμετρήσεις. Η επιστολή κατέληγε ως ακολούθως: (1) Οι επιμετρήσεις να 
γίνονται μόνο από υπάλληλο τεχνικής βαθμίδας και εκπαίδευσης 
(Διπλωματούχο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό). Εάν στο υφιστάμενο 



προσωπικό δεν υπάρχει, τότε πρέπει να γίνουν διαδικασίες για πρόσληψη ή 
να εξευρεθεί οποιαδήποτε πρόσφορη λύση. (2) Οι επί μέρους χώροι των 
οικοδομών να επιμετρώνται σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση τους και 
όχι με την εικαζόμενη.  

 Παρέμβαση στο Δήμο Ροδίων για τροποποίηση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Λειτουργίας και ανάκληση της απόφασης ορισμού 
προϊσταμένου στο τμ. εκδόσεως αδειών. Ο φορέας μας, σε συνεργασία 
με την ΕΜΔΥΔΑΣ Δωδ/σου αντέδρασαν έντονα τόσο γραπτά όσο και 
προφορικά (σε αντίστοιχη συνάντηση με το Δήμαρχο Ροδίων) για την 
αυθαίρετη τοποθέτηση μη μηχανικού στο τμήμα εκδόσεων οικοδομικών 
αδειών της Δνσης Πολεοδομίας του Δήμου Ροδίων. Οι θέσεις μας είναι 
απόλυτα τεκμηριωμένες. Σαν συμπέρασμα των θέσεών μας απαιτήσαμε (1) 
Την τροποποίηση του Οργανισμού λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου και 
ειδικότερα στο σημείο που αφορά στην κάλυψη θέσεων προϊσταμένων 
(Δντων και Τμηματαρχών) των Δνσων Πολεοδομικών Εφαρμογών, 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών με εν γένει 
Τεχνικό Αντικείμενο. Οι θέσεις αυτές πρέπει να καλύπτονται μόνο από 
Διπλωματούχους Μηχανικούς. (2) Την ανάκληση της αντίστοιχης Απόφασης 
Δημάρχου σύμφωνα με την οποία τοποθετήθηκε ( έστω και προσωρινά) στη 
θέση του προϊσταμένου του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών (έκδοσης 
οικοδομικών αδειών) μη μηχανικός, καθότι η ειδικότητα του ουδόλως 
σχετίζεται με το υπηρεσιακό αντικείμενο (3) Την τοποθέτηση Διπλωματούχου 
Μηχανικού στη θέση αυτή. Τις ίδιες θέσεις κάναμε γνωστές σε όλους τους 
Δήμους του Νομού Δωδ/σου και το Υπηρεσιακό Συμβούλιο των ΟΤΑ και της 
Ν.Α. και τις διεκδικούμε σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις. Ο φορέας μας 
θα εξαντλήσει όλα τα μέσα προκειμένου να αρθούν τα φαινόμενα αυτά. 

 Παρέμβαση προς τα πολεοδομικά γραφεία για τις θεμελιακές 
γειώσεις. Με επιστολή προς τα Πολεοδομικά γραφεία του νομού, ο φορέας 
μας ενημέρωσε ότι σύμφωνα με σχετική διάταξη  (ΦΕΚ 1222 Β / 2006), είναι 
υποχρεωτική από το 2007 η πρόβλεψη διαφορικού ρεύματος και θεμελιακής 
γείωσης σε όλες τις οικοδομές. Επειδή η παραπάνω υποδομή γίνεται από τον 
εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο πριν την σκυροδέτηση των πεδίλων και κρίνεται 
από το φορέα μας σημαντική, προτρέψαμε τα μέλη μας ώστε στα σχέδια 
θεμελίωσης των κατασκευών να αναγράφεται σε ειδικό πλαίσιο η υποχρέωση 
αυτή, δηλαδή να υπάρχει το λεκτικό: «Να προβλεφθεί στη θεμελίωση της 
οικοδομής εγκατάσταση διάταξης διαφορικού ρεύματος και κατασκευή 
θεμελιακής γείωσης» Προτρέψαμε έτσι και  τους ελεγκτές μηχανικούς των 
Πολεοδομικών Γραφείων - εφόσον και αυτοί συμφωνούν - να μεριμνούν 
ώστε η προσθήκη της παραπάνω φράσης να αποτελεί στοιχείο του φακέλου 
έκδοσης της οικοδομικής αδείας. 

 Παρέμβαση για την ρύθμιση «τακτοποίησης» των Η.Χ.  και τη 
«λειτουργική τακτοποίηση ξενοδοχειακών μονάδων». Με 
τεκμηριωμένη παρέμβασή μας και  πλήθος προτάσεων και επισημάνσεων, το 
τμήμα μας εναντιώθηκε στην επιχειρηθείσα το καλοκαίρι του 2009 
«τακτοποίηση» των Ημιυπαίθριων Χώρων και εν γένει των βοηθητικών 
χώρων που άλλαξαν χρήση. Με δεύτερη παρέμβασή μας στις 7.7.2009 προς 
του Βουλευτές του νομού μας εν όψει της αντίστοιχης συζήτησης στη Βουλή, 
απαιτήσαμε την απόσυρση του επίμαχου Σ/Ν. Οι θέσεις μας αναπτύχθηκαν 
διεξοδικά στη Βουλή από Δωδ/σιους Βουλευτές. Δημόσια τοποθέτηση έγινε 



επίσης για τη «λειτουργική τακτοποίηση» των ξενοδοχειακών μονάδων, με 
την οποία καταγγείλαμε το αντίστοιχο Νομοσχέδιο που θεσμοθετήθηκε τον 
Ιουλ. 2009. 

 Σ/Ν για «ρυθμίσεις» σε σχέση με τα ΤΕΙ. Με έγγραφό μας (Ιουλ. 2009) 
προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Άρη Σπηλιωτόπουλο, απαιτήσαμε την 
απόσυρση Σ/Ν που «ρύθμιζε» θέματα ΤΕΙ στα πλαίσια της γνωστής 
προσπάθειας που γίνεται εδώ και χρόνια όχι για ανωτατοποίηση των ΤΕΙ 
αλλά για υποβάθμιση των ΑΕΙ. 

 Παρέμβαση σε ΚΒ Εφορεία Αρχαιοτήτων για θέματα αξιοποίησης 
τεχνικού προσωπικού της Υπηρεσίας. Με έγγραφη παρέμβασή μας τον 
Αυγ. 2009, αξιώσαμε την αξιοποίηση του τεχνικού δυναμικού της Υπηρεσίας 
ανάλογα με τα επαγγελματικά προσόντα και δικαιώματα καθότι 
παραγκωνίζονται συστηματικά από άλλες επιστημονικές ειδικότητες. 

 Παρέμβαση στην ΤΥΔΚ για προκηρύξεις μελετών. Ο φορέας μας 
παρενέβη στην ΤΥΔΚ προκειμένου να επαναπροκηρύξει διαγωνισμό για 
ανάθεση μελετών ο οποίος περιείχε διατάξεις που απέκλειαν τη συμμετοχή 
πολλών μελετητών. Η ΤΥΔΚ αναγνωρίζοντας το δίκαιο της παρέμβασης 
ανταποκρίθηκε θετικά.      

 Παρέμβαση στο Δήμο Ροδίων για η διαδικασία προκήρυξης μελέτης 
στα πλαίσια της habitat agenda. Ο Δήμος Ροδίων, ενώ υπήρχε σε εξέλιξη 
αξιολόγηση μελετητικών γραφείων για την ανάθεση της ως άνω μελέτης με 
σύννομες διαδικασίες σύμφωνα με τον ν. 3316/05, προκήρυξε παράλληλα 
την ίδια μελέτη με συνοπτικές διαδικασίες που ισοδυναμούν με απευθείας 
ανάθεση. Ο φορέας μας με δυο επιστολές του αντιτάχθηκε στο γεγονός αυτό 
τεκμηριώνοντας τη δεύτερη διαδικασία ως παράνομη και προτείναμε την 
ανάθεση της μελέτης με το Ν 3316/05. Η πρότασή μας αυτή έγινε δεκτή από 
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

 Παρέμβαση στο Δήμο Ροδίων για απ΄ευθείας αναθέσεις μελετών υπό 
τη μορφή υπηρεσιών συμβούλου. Ο φορέας μας παρενέβη στο Δήμο 
προκειμένου να μην προβεί σε απευθείας αναθέσεις μελετών υπό μορφή 
συμβούλου που αφορούσαν κυρίως στο ΓΠΣ. Τεκμηριώσαμε ότι η διαδικασία 
αυτή είναι μη σύννομη αλλά και πέραν των αρχών που πρέπει να διέπει την 
παραγωγή μελετών.  Η παρέμβασή μας αυτή δεν έγινε αποδεκτή από το Δ.Σ. 
αλλά κρίθηκε ορθή από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με αποτέλεσμα να 
ακυρωθεί η αντίστοιχη απόφαση του Δ.Σ. 

 

Α.5. Άλλες δράσεις – συναντήσεις για διαμόρφωση 
γενικότερης πολιτικής. 
 
 Συμμετοχή προέδρου  σε όλες τις συνόδους προέδρων Π.Τ. ΤΕΕ και 
προέδρου ΤΕΕ. Οι σύνοδοι αυτές πραγματοποιούνται στην Αθήνα και 
αποτελούν άτυπο πλην ουσιώδες όργανο χάραξης πολιτικής του ΤΕΕ κυρίως 
για τα επαγγελματικά θέματα των μηχανικών καθώς και για τα ευρύτερα 
αναπτυξιακά.   



 
 Συνδιάσκεψη Δ.Ε. Π.Τ. ΤΕΕκαι Δ.Ε. ΤΕΕ.  Καστοριά 11 – 13 Απρ. 2008-

06-25. Συμμετείχαμε στη συνδιάσκεψη των Διοικουσών Επιτροπών Π.Τ. ΤΕΕ 
που έγινε στην Καστοριά. Εισηγηθήκαμε θέματα επικαιρότητας (ασφαλιστικό, 
επαγγελματικά θέματα κλπ) καθώς επίσης το θέμα «περιβάλλον και 
ενέργεια». Στη συνδιάσκεψη έγινε συζήτηση για όλα τα θέματα που αφορούν 
στον κλάδο μας με έμφαση στο ασφαλιστικό και στην περαιτέρω στάση του 
φορέα μας μετά την ψήφιση του Νομοσχεδίου.  

  
 Συνδιάσκεψη Δ.Ε. Π.Τ. ΤΕΕ και Δ.Ε. ΤΕΕ . Ηράκλειο Κρήτης 27.11.2008 
Αντιπροσωπεία του φορέα μας παρευρέθηκε στη συνδιάσκεψη των Δ.Ε. Π.Τ. 
ΤΕΕ με κεντρική Δ.Ε. που έγινε στο Ηράκλει στις 27 & 28.11.2008. Ο πρόεδρος 
του τμήματος κατέθεσε εισήγηση σε σχέση με τα τρέχοντα επαγγελματικά 
θέματα των μηχανικών. Στη συνδιάσκεψη συζητήθηκαν όλα τα επαγγελματικά 
θέματα των μηχανικών, το ΤΣΜΕΔΕ κλπ. 

  
 Συνδιάσκεψη Δ.Ε. Π.Τ. ΤΕΕ και Δ.Ε. ΤΕΕ, Καρπενήσι, Μαϊος 2009 
Αντιπροσωπεία του φορέα μας παρευρέθηκε στη συνδιάσκεψη των Δ.Ε. Π.Τ. 
ΤΕΕ με κεντρική Δ.Ε. που έγινε στο Καρπενήσι το Μάιο του 2009. Ο 
πρόεδρος του τμήματος κατέθεσε έγγραφη εισήγηση σε σχέση με τα 
τρέχοντα επαγγελματικά θέματα των μηχανικών,  καθώς επίσης έκανε 
παρουσίαση – αναφορά σε σχέση με τον πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας 
η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τους συνέδρους. Στη συνδιάσκεψη 
συζητήθηκαν όλα τα επαγγελματικά θέματα των μηχανικών, το ΤΣΜΕΔΕ και 
διαμορφώθηκε εν πολλοίς η θέση του ΤΕΕ σε σχέση με την «τακτοποίηση» 



των Η.Χ. έπειτα από εισηγήσεις ορισμένων Π.Τ. μεταξύ των οποίων αυτού 
της Δωδ/σου. 
 

 
 Συμμετοχή προέδρου και αντιπροέδρου τμήματος στη συνάντηση 
μηχανικών που οργάνωσε η Μ.Ε. ΤΕΕ Κω. Συζητήθηκαν θέματα που 
αφορούν στη Μ.Ε. Κω, το διεκδικητικό πλαίσιο και οι δράσεις για την 
τρέχουσα θητεία. 

 Συνεργασία με Δήμο Ροδίων για το πρόγραμμα «Τουρισμός και 
Κρουαζιέρα» στα πλαίσια του προγράμματος URBACT II.  Συμμετέχουμε 
δια εκπροσώπου μας (Ξάνθης Αγαπητός) στην αντίστοιχη επιτροπή του 
Δήμου και καταθέσαμε τις προτάσεις μας 

 Συνάντηση με Δ.Σ.  Επιμελητηρίου Αρχιτεκτόνων περιοχής Μούγλα 
Τουρκίας. Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αρχιτεκτόνων 
Μούγλα Τουρκίας επισκέφθηκε τα Δωδ/σα. Στα πλαίσια αυτά ο φορέας μας 
είχε επαφές τόσο στην Κω όσο στην Κάλυμνο. Στη Ρόδο έγινε ειδική 
συνεδρίαση της Δ.Ε. με τους Τούρκους συναδέλφους και καθορίσθηκε 
πλαίσιο συνεργασίας σε πολλαπλά επίπεδα, σε θέματα επαγγελματικά, 
πολιτισμού, περιβάλλοντος κλπ. 

 

Α.6. Ψηφίσματα. 
 
 Στήριξη σε συνάδελφο Μηχ. Μηχ. ΥΠΑ. Στις κρίσεις που έγιναν στην ΥΠΑ 
για την πλήρωση θέσεως τμηματάρχη στο τμήμα μηχανολογικής συντήρησης 
του αεροδρομίου Διαγόρας, επελέγη για τμηματάρχης απόφοιτος Λυκείου 
ενώ είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ίδια θέση  συναδέλφισσα Μηχ. Μηχ. 
με πολύ περισσότερα τυπικά και βέβαια ουσιαστικά προσόντα. Ο φορέας μας 
κατήγγειλε δημόσια για το γεγονός αυτό σε όλα τα επίπεδα. Προκλήθηκε 
επίσης η αντίδραση της ΕΜΔΥΔΑΣ και του κεντρικού ΤΕΕ. Το θέμα έφθασε 
στον Υπουργό Μεταφορών. 

 Στήριξη σε συναδέλφους Δνσης πολεοδομίας Δήμου Ροδίων. Στήριξη 
στους συναδέλφους της Δνσης Πολεοδομίας Δήμου Ροδίων παρείχε ο φορέας 
μας προκειμένου να αρθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις από το κλίμα μη 
συνεργασίας την αρχή της θητείας της δημοτικής Αρχής.  

 Στήριξη σε συνέδελφο για περιστατικό χειροδικίας  Η Δ.Ε. του ΤΕΕ τμ. 
Δωδ/σου συνήλθε έκτακτα στις 25.5.2009 προκειμένου να εξετάσει το 
περιστατικό χειροδικίας σε βάρος συναδέλφου που έλαβε χώρα το Σάββατο 
23.5.2009. Ο φορέας μας καταδίκασε το γεγονός και στήριξε το συνάδελφο. 

 



Β. Ανάπτυξη, Παραγωγή Δημοσίων Έργων, 
εκπροσωπήσεις. 
 

Β.1. Ανάπτυξη 
 
 Συμμετέχουμε δια εκπροσώπου μας σε όλα τα θεσμικά όργανα 
προγραμματισμού και ανάπτυξης του νομού (Συμβούλιο Ανάπτυξης 
Δήμου Ροδίων, Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, Επιτροπή Οδικής ασφάλειας 
Ν.Α., Επιτροπή Περιβάλλοντος Ν.Α. κλπ, δια του προέδρου στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο και την Επιτροπή Παρακολούθησης ΠΕΠ ν. Αιγαίου, καθώς και δια 
εκπροσώπων μας σε όλες τις λοιπές επιτροπές – συμβούλια (ΕΠΑΕ, ΣΧΟΠ 
κλπ). Η συμμετοχή μας είναι ουσιαστική και προσπαθούμε να 
διαμορφώσουμε τη γενικότερη πολιτική των αντίστοιχων οργάνων σύμφωνα 
με τις αρχές του φορέα μας. 

 Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο. Καθοριστική ήταν η παρέμβασή μας κατά τη 
διαδικασία διαβούλευσης του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου. Το 
συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης και ανάπτυξης της χώρας, απεικονίζεται 
στον υπ΄όψη σχεδιασμό. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, παρά την (ορθή) 
θεωρία ότι η χώρα μας πρέπει να αναπτυχθεί σύμφωνα με το πολυκεντρικό 
μοντέλο ανάπτυξης, στην ουσία προωθείται η πολιτική της «συγκεντρωμένης 
αποκέντρωσης», με κυρίαρχους αναπτυξιακούς πόλους την Αθήνα και 
δευτερευόντως τη Θεσσαλονίκη και από εκεί και πέρα για τη λοιπή Ελλάδα 
επιλεκτικά. Οι άξονες ανάπτυξης, ταυτίζονται με τους οδικούς άξονες της 
χερσαίας χώρας και η νησιωτική Ελλάδα παραμένει παραγκωνισμένη. Σαν 
φορέας, επισημάναμε τις αδυναμίες του, τις αναλύσαμε και προσπαθήσαμε 
να συμβάλουμε δημιουργικά στο δημόσιο διάλογο προτείνοντας 
συγκεκριμένους άξονες δράσης ειδικά για τη νησιωτική χώρα. Οι θέσεις μας 
έγιναν ομόφωνα αποδεκτές από το σύνολο των τοπικών φορέων (Ν.Α., Δήμο 
Ροδίων, ΤΕΔΚ κλπ) και απετέλεσαν το διεκδικητικό πλαίσιο του νομού μας. 
Βάσει των παρατηρήσεών μας έγιναν αρκετές βελτιώσεις στο υπ’ όψη σχέδιο 
που αφορούν τόσο στο σύνολο του νησιωτικού χώρου όσο και στο νομό μας. 
Δεν υιοθετήθηκαν όμως τρεις βασικές μας επιδιώξεις. Η αρχή του 
μεταφορικού ισοδύναμου σε σχέση με τις χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές 
(ίδιο κόστος για ίδια απόσταση), η θέσπιση του ανατολικού άξονα ανάπτυξης 
της χώρας (Αλεξανδρούπολη – Ρόδος) και η ένταξη της Ρόδου στους 
πρωτεύοντες εθνικούς πόλους. Το εθνικό χωροταξικό θεσμοθετήθηκε από τη 
Βουλή. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος (το οποίο ασφαλώς και δεν είναι 
ικανοποιητικό και ειδικότερα για τη νησιωτική χώρα) θεωρούμε ότι έχουμε 
πλέον σαν παρακαταθήκη ένα άρτια διαμορφωμένο διεκδικητικό πλαίσιο για 
την περιοχή μας το οποίο θα προβάλουμε και θα διεκδικούμε σε κάθε 
περίπτωση. 



  

 Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό. Ομοίως με 
το Εθνικό Χωροταξικό, επεξεργασθήκαμε αναλυτικά και εμπεριστατωμένα 
θέσεις και για το Ειδικό Χωροταξικό  Πλαίσιο για τον Τουρισμό. Οι θέσεις μας 
αυτές υιοθετήθηκαν από το Νομαρχιακό Συμβούλιο το Μάρτ. 2008 και έγιναν 
θέσεις του νομού μας. Το εν λόγω σχέδιο δίνει βάρος στη μεγέθυνση του 
τουρισμού παρά στη βιώσιμη ανάπτυξη, παρουσιάζει επικαλύψεις και 
ασάφειες μεταξύ των διαφόρων περιοχών, δεν προσδιορίζει τα όρια 
χωρητικότητας των επί μέρους περιοχών, αντιμετωπίζει ανόμοια πράγματα με 
τον ίδιο τρόπο, δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα των υφιστάμενων μορφών 
οργανωμένης δόμησης (περιοχές ΠΟΤΑ, ΠΕΡΠΟ κλπ), δεν αντιμετωπίζει τις 
συσσωρευμένες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, δεν κάνει ιδιαίτερη πρόβλεψη 
για τις νησιωτικές πολιτικές, δεν συσχετίζει τις δράσεις του με ΕΣΠΑ 2007 – 
2013, ενώ κατευθύνει το τουριστικό προϊόν σε πρακτικές real estate με 
αγοραπωλησίες και σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών σε περιοχές εκτός 
σχεδίου και βέβαια με τη γνωστή «παραθεριστική κατοικία». Εμπεριέχει 
ασφαλώς και θετικά στοιχεία. Το σχέδιο αυτό θα μπορούσε να είναι ένα 
πραγματικά χρήσιμο εργαλείο αν λαμβάνονταν υπ’ όψη οι προτάσεις των 
φορέων των περιοχών της χώρας που «σήκωσαν» πραγματικά τον τουρισμό 
και κατ΄επέκταση την εθνική οικονομία, όπως για παράδειγμα η Ρόδος. Οι 
βελτιώσεις που έγιναν βάσει των παρατηρήσεών μας είναι πολύ μικρές. Έτσι 
το σχέδιο που τελικά θεσμοθετήθηκε τον Ιουν. του 2009 απέχει από τις 
διεκδικήσεις και τις προσδοκίες μας και χρήζει άμεσης αναθεώρησης. 

 
 Διατύπωση θέσεων για το ενεργειακό πρόβλημα της Ρόδου. Η Δ.Ε. 
του φορέα μας κατά τη συνεδρίαση της 12.6.2007 ασχολήθηκε με τις 
διαδικασίες κατασκευής του νέου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας για το νησί της Ρόδου και εν γένει με το ενεργειακό πρόβλημα. 
Αφού ανέλυσε όλα τα δεδομένα σε σχέση τόσο με το ευρύτερο ενεργειακό 
θέμα όσο και με τις διαδικασίες κατασκευής του νέου εργοστασίου 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρόδο, εξέδωσε αναλυτική ανακοίνωση 
η οποία καταλήγει ως εξής: «Πρέπει παράλληλα να προσανατολισθούμε στην 



εξοικονόμηση ενέργειας και στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές. Οι δράσεις αυτές επιβάλλεται να μπουν στις άμεσες προτεραιότητές 
μας. Ο φορέας μας θα αρχίσει εκστρατεία ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης 
πάνω στους κρίσιμους αυτούς τομείς. Στόχος μας πρέπει να είναι η κατά το 
δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ισοζύγιο της 
συνολικά παραγόμενης ενέργειας. Η εξυπηρέτηση αυτού του στόχου δεν 
σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τους σχεδιασμούς για παραγωγή 
ενέργειας από συμβατικές πηγές όπως τελευταία αρχίζει και διατυπώνεται μια 
τέτοια άποψη. Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές πρέπει να 
μεγιστοποιηθεί, δεν μπορεί όμως να αντικαταστήσει την παραγωγή ενέργειας 
από συμβατικές πηγές. Πρέπει απλά να υπάρξει συνέργεια των δυο αυτών 
δράσεων, έτσι ώστε να τείνει αυξανόμενη η παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και μειούμενη από συμβατικές. Επομένως, αν 
συνεκτιμήσει κάποιος τους ρυθμούς αύξησης της ζήτησης καθώς και άλλα 
τεχνικά δεδομένα, δεν μπορούμε να μιλάμε για μη υλοποίηση του νέου 
εργοστασίου. Καλούμε την πολιτεία να ενημερώσει άμεσα, με ειλικρίνεια και 
με νομική τεκμηρίωση τους φορείς του τόπου μας για τις ακριβείς προθέσεις 
της σε σχέση με την εξέλιξη των διαδικασιών για την κατασκευή του νέου 
εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και να παράλληλα να λάβει 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από τη λειτουργία του ΑΗΣ Σορωνής στην ευρύτερη περιοχή». 

 Αξιολόγηση Μ.Π.Ε. νέου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στη νότια Ρόδο.  Η Δ.Ε. κατόπιν αιτήματος του Δήμου Νότιας 
Ρόδου, συγκρότησε Ο.Ε. αποτελούμενη από έμπειρους συναδέλφους με 
αντικείμενο την αξιολόγηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 
όπως κατατέθηκε από την εταιρεία Δ.Ε.Η. Α.Ε. σχετικά με την εγκατάσταση 
και λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση «Πλάκα 
Στενή - Πίσω Κάμπος» του Δήμου Νότιας Ρόδου νομού Δωδεκανήσου. Τα 
στοιχεία που εξετάσθηκαν  αφορούσαν κυρίως στην πληρότητα της μελέτης 
σε σχέση με τις βασικές περιβαλλοντικές παραμέτρους, την αξιολόγηση της 
θέσης ανάπτυξης όλων των εγκαταστάσεων (κύριων και παράκτιων) και την 
πιθανή περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία της μονάδας σε σχέση 
με τα παραγόμενα στερεά, υγρά και αέρια απόβλητα και την οπτική όχληση. 
Επί, πλέον προτάθηκαν πρόσθετα μέτρα και περιβαλλοντικοί όροι, με σκοπό 
την προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος και της 
φυσιογνωμίας της περιοχής και τη διασφάλιση της τουριστικής ανάπτυξης 
στη νότια πλευρά του Δήμου. Η εργασία αυτί υπήρξε υποδειγματική και έγινε 
ομόφωνα αποδεκτή τόσο από το Δήμο Νότιας Ρόδου όσο και από την 
αντίστοιχη Επιτροπή Περιβάλλοντος της Ν.Α. Δωδ/σου αλλά και από την ίδια 
τη ΔΕΗ και στάλθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ σαν θέση της Ν.Α. Δωδ/σου στα πλαίσια 
της αντίστοιχης γνωμοδότησής της.  

 Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμού σε επίπεδο ιδεών για την ανάπλαση του 
παραλιακού μετώπου της πόλεως Ρόδου. Ο φορέας μας σε συνεργασία 
με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδ/σου, συνέταξε τις προδιαγραφές και την 
αντίστοιχη προκήρυξη για τον διαγωνισμό αυτό μετά από αίτημα του Δήμου 
Ροδίων, τις οποίες παρουσίασε και τις κατέθεσε στο Δήμο Ροδίων. Αν τελικά 
πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός αυτός θεωρούμε ότι το παραλιακό μέτωπο 



της Ρόδου και ιδίως το Μανδράκι θα αλλάξει όψη τόσο αισθητικά όσο και 
λειτουργικά. 

 

 Πιλοτική εφαρμογή του ΚΑΝΕΠΕ (Κανονισμού Επισκευών) που είναι 
υπό θεσμοθέτηση προωθείται από το φορέα μας σε συνεργασία με τη 
Νομαρχία για το κτίριο της ΔΟΥ. Επιστημονικός υπεύθυνος της προσπάθειας 
αυτής είναι ο ομοτ. Καθ. ΕΜΠ κ. Θεοδόσης Τάσιος.   

 Πυρκαϊές Αυγούστου 2007. Με αφορμή τις πυρκαϊές της Πελοποννήσου 
τον Αυγ. 2007, το ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου εξέφρασε δημόσια την οργή και 
αγανάκτησή του για την καταστροφή μεγάλου μέρους των φυσικών 
αποθεμάτων της χώρας μας με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην οικολογική 
ισορροπία, για τον αφανισμό ολόκληρων οικιστικών συνόλων  και την 
αποδυνάμωση του παραγωγικού ιστού και βέβαια για την απώλεια πολλών 
ανθρώπινων ζωών,  εξ’ αιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών του 
Αυγούστου 2007. Στη συνέχεια ο πρόεδρος παρευρέθη στη συνάντηση 
προέδρων Π.Τ. ΤΕΕ που έγινε στην Αθήνα για το ίδιο θέμα. 

 Πυρκαϊές στη Ρόδο Ιουλ. 2008. Η. Δ.Ε. του φορέα μας ασχολήθηκε 
συστηματικά με την «επόμενη ημέρα» των καταστροφικών πυρκαϊών της 
Ρόδου που κατέκαψαν το κεντρικό και νότιο τμήμα του νησιού το διάστημα 
22 – 27 Ιουλ. 2008. Για το σκοπό αυτό είχε συνεργασία με το ΓΕΩΤΕΕ 
παράρτημα Αιγαίου. Παραγγέλθηκαν και επεξεργάσθηκαν από το φορέα μας 
δορυφορικές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης βάσει των οποίων με 
φωτοερμηνεία οριοθετήθηκαν επακριβώς οι καμένες περιοχές και 
παράχθηκαν οι αντίστοιχοι ορθοφωτοχάρτες τους οποίους ο φορέας μας 
διέθεσε στις αρμόδιες αρχές προκειμένου να αξιοποιηθούν αναλόγως. Η 
εργασία αυτή παρουσιάσθηκε σε συνέντευξη τύπου από τον πρόεδρο και την 
συνάδελφο Δέσποινα Μπρόκου.  

  

 Εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων στην περιοχή «Καναμάτ» Δήμου 
Ροδίων. Με το θέμα των εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγρών καυσίμων 
ασχολήθηκε η Δ.Ε. του φορέα μας κατά τη συνεδρίαση της 9.10.2007. Το 
θέμα αυτό είχε επανέλθει στην επικαιρότητα εξ’ αιτίας των διαδικασιών για 
την επέκταση των εγκαταστάσεων της ΡΟΔΟΓΚΑΖ με νέες δεξαμενές 



αποθήκευσης υγρών καυσίμων στην περιοχή «Καναμάτ» του Δήμου Ροδίων. 
Προτείναμε την άμεση απομάκρυνση όλων των εγκαταστάσεων της περιοχής 
σύμφωνα και με αντίστοιχη μελέτη που είχε εκπονήσει ο φορέας μας το 1998 
και τις προβλέψεις του εγκεκριμένου ΓΠΣ Ρόδου. 

 Παρεμβάσεις για θέματα που αφορούν στην πόλη της Ρόδου. Η Δ.Ε. 
του φορέα μας το Νοέ. του 2007 ασχολήθηκε με θέματα που αφορούν 
κυρίως στην πόλη της Ρόδου και που είχαν απασχολήσει την επικαιρότητα. 
Με την παρέμβασή μας αυτή συμβάλαμε στο δημόσιο διάλογο που είχε ήδη 
αναπτυχθεί. Η θεματολογία ήταν η ακόλουθη: Ανάδειξη – αποκατάσταση 
μνημείων με έμφαση στο κτίριο «Έλλη», Ανάδειξη – διαχείριση 
Κοινόχρηστων Χώρων με έμφαση στο πάρκο «θέρμαι», Δικαστικό μέγαρο, 
Κτίριο και υπηρεσίες ΙΚΑ, Χερσαίες εγκαταστάσεις μαρίνας, Χώροι 
στάθμευσης, Ολοκλήρωση διαδικασιών θεσμοθέτησης νέου Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ροδίων, Νέο εργοστάσιο παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας.  

 Μελέτη στάθμευσης Δήμου Ροδίων. Τον Ιούνιο του 2008 κάναμε 
παρέμβαση με θέμα τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της πόλης Ρόδου με 
ιδιαίτερη έμφαση στη ρύθμιση απαγόρευσης στάθμευσης 6 – 10 πμ στο 
κέντρο. Για το θέμα αυτό έγινε το Φεβρ. 2009 δεύτερη ολοκληρωμένη 
παρέμβασή μας. Οι θέσεις μας που συνέτειναν στη διαμόρφωση μιας νέας 
κυκλοφοριακής αντίληψης και ανατροπή των μέχρι σήμερα ισχυόντων, 
έτυχαν αποδοχής από το σύνολο του τύπου όπως επίσης εγγράφως από το 
Δήμαρχο Ροδίων κ. Χατζή Χατζηευθυμίου και ευελπιστούμε ότι θα τεθούν σε 
πορεία υλοποίησης. 

 Μεταφορά Σιλό. Παρέμβαση για το θέμα που δημιουργήθηκε με τη 
μεταφορά των Σιλό από το λιμάνι της Ακαντιάς έκανε ο φορέας μας. 
Συμφωνήσαμε με την προοπτική της μεταφοράς αλλά θεωρήσαμε ότι είναι 
υποχρέωση και των τοπικών φορέων να εξευρεθεί ο νέος χώρος 
εγκατάστασής τους παράλληλα με τη διαδικασία απομάκρυνσής τους, διότι η 
δραστηριότητα αυτή είναι οχλούσα. Η θέση μας αυτή υποστηρίχθηκε στο 
Λιμενικό ταμείο, στο Δήμο Ροδίων και σε διάφορες άλλες συσκέψεις. Θέσαμε 
το φορέα μας στη διάθεση των αρχών για την εξεύρεση του χώρου αυτού. 
Υπήρξε άρνηση του Δήμου στην προοπτική αυτή θεωρώντας ότι αυτό 
αποτελεί υποχρέωση των εταιριών. Τελικά τα σιλό απομακρύνθηκαν από το 
λιμάνι χωρίς φυσικά να εξευρεθεί χώρος μετεγκατάστασής τους, με ότι αυτό 
συνεπάγεται. 

 Παρέμβαση για το master plan των χερσαίων εγκαταστάσεων του 
Λιμένα Ακαντιάς. Καταθέσαμε τις προτάσεις μας στο Δήμο Ροδίων και στη 
Νομαρχία σε σχέση με την υπό διαβούλευση μελέτη master plan που 
αφορούσε στις χερσαίες εγκαταστάσεις του λιμανιού της Ακαντιάς. Οι 
προτάσεις μας ήταν πλήρεις, τεκμηριωμένες και υλοποιήσιμες. Η υιοθέτησή 
τους θα προσέδιδε μια νέα προοπτική στο λιμάνι αυτό. 

 Γνωμοδότηση επί των προτάσεων για τον προγραμματικό σχεδιασμό 
χωροθέτησης λιμενικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή του 
λιμένα Ρόδου)» Με επιστολή προς το Δήμο Ροδίων και το Λιμενικό Ταμείο 
Νότιας Δωδ/σου επισυνάψαμε τις απόψεις μας επί των προτάσεων για τον 
προγραμματικό σχεδιασμό χωροθέτησης λιμενικών εγκαταστάσεων στην 



ευρύτερη περιοχή του λιμένα Ρόδου (μελέτη καθ. κ. Δ. Αυγουστίνου). Η 
εργασία αυτή υπήρξε άρτια και τεκμηριωμένη από κάθε πλευρά (το κύριο 
μέρος της επεξεργάσθηκε ο συνάδελφος Γιώργος Διακογεωργίου, Πολ. Μηχ.) 
και κατέληγε ότι η προς αξιολόγηση μελέτη είναι στο μεγαλύτερο μέρος της 
ανεφάρμοστη. Παράλληλα διαμόρφωνε την ιεράρχηση των στόχων και 
ενεργειών που απαιτούνται προκειμένου η πόλη της Ρόδου αλλά και το νησί 
εν γένει να αποκτήσει τις λιμενικές εγκαταστάσεις εκείνες που πραγματικά 
απαιτούνται. 

 Νησιωτικές πολιτικές – θεματική ημερίδα ΠΑΣΟΚ, Κως 12 – 13 Μαϊου 
2007. Στη θεματική αυτή ημερίδα, παρουσιάσθηκαν οι θέσεις του φορέα μας 
για τις νησιωτικές πολιτικές όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί σε αντίστοιχη 
εισήγησή μας στην 4η συνάντηση νησιωτικών ΤΕΕ που έγινε στην Κάλυμνο 
το Σεπτ. του 2006. Την παρουσίαση έκανε ο πρόεδρος του τμήματος κ. Π. 
Βενέρης. 

 Γνωμοδότηση για το Τοπικό Πρόγραμμα στα πλαίσια του άξονα 4,   
«Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» Σε συνέχεια της συνάντησης της 
Δ.Ε. του φορέα μας με το Διευθυντή της ΑΝ.ΔΩ συνάδελφο Κούτρη Στέλιο 
(Ιουν. 2008) κατά την οποία έγινε από τον τελευταίο συνοπτική παρουσίαση 
του προγράμματος Leader (+) το οποίο διαχειρίστηκε η ΑΝ.ΔΩ στα πλαίσια 
του Γ’ Κ.Π.Σ. και αναλυτική παρουσίαση του προτεινόμενου σχεδίου στα 
πλαίσια της διαβούλευσης για το Τοπικό Πρόγραμμα στον άξονα 4 
«Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» που πρόκειται να υλοποιηθεί στη 4η 
προγραμματική περίοδο, η Δ.Ε. του φορέα μας με έγγραφό της πρότεινε 
ορισμένες τροποποιήσεις επί του εν λόγω σχεδίου. 

 Κέντρο ιστιοσανίδας περιοχής Πρασονήσι Δήμου Νότιας Ρόδου. Ο 
φορέας μας έπειτα από αντίστοιχη γνωστοποίηση του θέματος από το Δήμο 
Νότιας Ρόδου, τοποθετήθηκε δημόσια υπέρ της σκοπιμότητας και της 
αναγκαιότητας της δημιουργίας του κέντρου αυτού στην χερσαία περιοχή 
του Πρασονησίου θέτοντας ορισμένες περιβαλλοντικές παραμέτρους. Η 
μελέτη αυτή είχε απορριφθεί από το τοπικό αρχαιολογικό Συμβούλιο. 

 Παρέμβαση στη ΡΑΕ για τα φωτοβολταϊκά Μετά από αντίστοιχη 
τεκμηρίωση ο φορέας μας αιτήθηκε από τη ΡΑΕ (1) Να επισπευσθεί η  
διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά 
που έχουν υποβληθεί  στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. (2) Στα πλαίσια της 
αρχής της ισονομίας και ισοπολιτείας να ισχύσουν τα ίδια κριτήρια 
προσδιορισμού των περιθωρίων και του επιμερισμού της διατιθέμενης ισχύος 
από τη ΡΑΕ για τις επενδύσεις στην Δωδεκάνησο, που εγκρίθηκαν στον 
αντίστοιχο προηγούμενο επενδυτικό κύκλο στην Κρήτη. (3) Οι επενδύσεις 
που έχουν θετική γνωμοδότηση από την ΡΑΕ να λάβουν το ιδανικό επίπεδο 
ισχύος για την βιωσιμότητα των έργων, των 100 KWp ανά αίτηση, και 
καθιστώντας τις επενδύσεις  βιώσιμες και εναλλακτικό μοχλό ανάπτυξης και 
στήριξης της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης. (4) Να προωθηθούν όλες 
οι υπόλοιπες διαδικασίες (συντόμευση – απλοποίηση), με ενδεχόμενες 
απαιτούμενες θεσμικές παρεμβάσεις, για την αδειοδότηση, υλοποίηση 
(επιχορηγήσεις μέσω του Αναπτυξιακού) και σύνδεση των φωτοβολταϊκών 
πάρκων στο σύστημα μεταφοράς της ΔΕΗ. Τα αιτήματά μας αυτά εν τέλει 
υιοθετήθηκαν. 



 

 Παρέμβαση για τα έργα επί της Ρόδου Λίνδου και εν γένει για το 
οδικό δίκτυο της Ρόδου.  Η Δ.Ε. του ΤΕΕ τμ. δωδ/σου κατά τη συνεδρίαση 
της 19.5.2009 ασχολήθηκε με το οδικό δίκτυο της νήσου Ρόδου και 
ειδικότερα με τα εκτελούμενα έργα επί της εθνικής οδού Ρόδου Λίνδου. Στη 
συνεδρίαση παρέστη ο Αντινομάρχης Δωδ/σου κ. Στάθης Κουσουρνάς. Με 
δεδομένο ότι η εθνική οδός Ρόδου – Λίνδου αποτελεί το μοναδικό άξονα 
εξυπηρέτησης της ανατολικής πλευράς του νησιού και εν όψει της 
τουριστικής περιόδου, θεωρήσαμε ότι απαιτείται από όλους μας να δώσουμε 
ιδιαίτερη βαρύτητα στα υπό κατασκευή έργα έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε 
τις δυσμενείς επιπτώσεις που αναπόφευκτα υπάρχουν και θα υπάρξουν κατά 
τη διάρκεια της κατασκευής τους. Στα πλαίσια αυτά ο φορέας μας κατέθεσε 
πλέγμα δράσεων Οι προτάσεις αυτές  δημοσιοποιήθηκαν και αναπτύχθηκαν 
κατά τη διάρκεια αντίστοιχης συνέντευξης τύπου που παραχωρήθηκε στις 
27.5.2009. 

 

 Παρέμβαση για τον αγωγό ύδρευσης από φράγμα Γαδουρά στην 
περιοχή Αρχαγγέλου.  Την 6.8.2009 κάναμε δημόσια τοποθέτηση αφού 
διαπιστώσαμε προβλήματα αλλοίωσης τοπίου προκαλούμενες από τα έργα 
για την τοποθέτηση του αγωγού ύδρευσης από το φράγμα Γαδουρά στην 
πόλη της Ρόδου. Η αλλοίωση εντοπίζεται στην περιοχή Αρχαγγέλου. 
Διατυπώσαμε προτάσεις σε σχέση πως πρέπει να αντιμετωπίζονται παρόμοιες 
καταστάσεις προκειμένου να ελαχιστοποιούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.         

 Περιβαλλοντικά προβλήματα νομού Δωδ/σου. Τοποθετηθήκαμε για τα 
μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα του νομού μας. Η τοποθέτησή μας αυτή 
κοινοποιήθηκε στο ΤΕΕ στα πλαίσια αντίστοιχης πανελλήνιας έρευνας αλλά 
και στο Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου στα πλαίσια αντίστοιχης πρωτοβουλίας. 

 Εισηγήσεις σε Αναπτυξιακά Συνέδρια – ημερίδες. Συμμετείχαμε δια του 
προέδρου κ. Βενέρη Παναγιώτη με εισήγησή μας στο Γ’  Αναπτυξιακό 
Συνέδριο Δωδ/σου, Ρόδος 27, 28 Μαϊου 2005 οργάνωση Ν.Α. Δωδ/σου, στο 
Συνέδριο ΤΕΔΚ Δωδ/σου «Διαδημοτικές Συνεργασίες και Αναπτυξιακός 
Σχεδιασμός εν όψει του ΕΣΠΑ 2007 – 2013» Ρόδος 23 – 23 Ιουνίου 2007., 
στο ετήσιο τακτικό συνέδριο ΤΕΔΚ Δωδ/σου, Ρόδος 22,23 Νοε 2008. «η Τ.Α. 
στα Δωδ/σα – προοπτικές & επιλογές» καθώς επίσης και σε πληθώρα άλλων 
παρόμοιων εκδηλώσεων τόσο εντός όσο και εκτός νομού. 

 Ημερίδα ΤΕΕ στο Ηράκλειο Κρήτης για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ), 10 – 11 Μαϊου 2007. Στο πλαίσιο του 
προσυνεδριακού διαλόγου για την 4η προγραμματική περίοδο, διοργανώθηκε 
από το ΤΕΕ προσυνεδριακή ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης με θέμα το ΕΣΠΑ 



2007 – 2013. Ο φορέας μας συμμετείχε με εισήγησή του. Την εισήγηση 
παρουσίασε ο αντιπρόεδρος του τμήματος κ. Ιακ. Γρύλλης. 

  

 Παρέμβαση για τον υποσταθμό ΔΕΗ στο παλιό εργοστάσιο της ΔΕΗ. 
Δημόσια παρέμβασή του ο φορέας μας αντιτίθεται στη δημιουργία 
υποσταθμού ΔΕΗ στο χώρο του παλαιού εργοστασίου της ΔΕΗ, θεωρώντας 
ότι ο χώρος αυτός χρειάζεται ανάπλαση σε συνάρτηση με τον ευρύτερο χώρο 
της παλαιάς βιομηχανικής ζώνης «Κόβα» με κυρίαρχη χρήση τον πολιτισμό – 
αναψυχή - πράσινο. Στα πλαίσια αυτά θεωρούμε το παλαιό εργοστάσιο της 
ΔΕΗ πρέπει να αναστηλωθεί με χρήση πολιτισμού και ο νέος υποσταθμός 
πρέπει να χωροθετηθεί σε εκτός σχεδίου περιοχή. Οι θέσεις μας αυτές 
αναπτύχθηκαν όχι όταν προέκυψε το πρόβλημα αλλά σχεδόν 2 έτη νωρίτερα 
στα πλαίσια του συνεδρίου που διοργανώσαμε για τη βιομηχανική 
κληρονομιά της Δωδ/σου. 

 Διοικητική μεταρρύθμιση. Ο φορέας μας επεξεργάσθηκε αναλυτικά θέσεις 
για τη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας. Θεωρούμε ως απαραίτητη 
προϋπόθεση την αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων στην Τ.Α. Αν αυτό 
επιτευχθεί τότε για το δεύτερο στάδιο προτείνουμε ως πλέον πρόσφορο το 
σενάριο ενός Δήμου ανά νησί και σε επίπεδο Β βάθμιας αυτοδιοίκησης τη 
δημιουργία Περιφέρειας Νήσων Αιγαίου (Δωδ/σα, Κυκλάδες, Β.Α. Αιγαίο) με 
έδρα τη Ρόδο. Θεωρούμε ότι με αυτό τον τρόπο μπορούν να εφαρμοσθούν 
αυτοτελώς οι νησιωτικές πολιτικές. Τι προτάσεις μας αυτές τεκμηριώσαμε 
αναλυτικά και τις παρουσιάσαμε στη Ν.Α. Δωδ/σου στα πλαίσια αντίστοιχης 
συνάντησης. 

 

Β.2. Εκπροσωπήσεις 
 
 Βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τις εκπροσωπήσεις ΤΕΕ σε 
Συμβούλια – Επιτροπές. Καθορίσθηκαν με απόφαση της Δ.Ε. οι αρχές που 
πρέπει να διέπουν τις εκπροσωπήσεις μας σε Συμβούλια – Επιτροπές. Έγινε 
συνάντηση με τους εκπροσώπους μας στις κυριότερες επιτροπές – συμβούλια 
και συμφωνήθηκε το πλαίσιο συνεργασίας - δράσης μας. 

 

Β.3. Νησιωτικά Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ 
 
 5η συνάντηση Νησιωτικών Π.Τ. ΤΕΕ , Ηράκλειο Κρήτης 22,23,24, 
Νοε. 2007 Το Νοέμβριο του 2004 συζητήθηκε στη Ρόδο και αποφασίσθηκε 
από τα Νησιωτικά Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ,  συνεργασία σε θέματα 



που αφορούν σε ειδικές δράσεις των νησιωτικών περιοχών τόσο στον 
ευρύτερο αναπτυξιακό όσο και στον επαγγελματικό μας τομέα. Η συνεργασία 
αυτή διευρύνεται διαρκώς έχει ήδη γίνει ισχυρός θεσμός στα πλαίσια του 
φορέα μας. Συμμετέχουν το ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου,  το ΤΕΕ τμ. Βορειοανατολικού 
Αιγαίου, το ΤΕΕ τμήματα Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης, το ΤΕΕ τμ. 
Κέρκυρας, το ΤΕΕ τμ. Εύβοιας και πρόσφατα η Νομαρχιακή Επιτροπή ΤΕΕ 
Κυκλάδων και το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο (ΕΤΕ) Κύπρου. Υπάρχει 
επίσης συνεργασία με το Κεντρικό ΤΕΕ. Οι τέσσερις πρώτες συναντήσεις 
έγιναν στα Χανιά, στην Κέρκυρα, στη Χίο και στην Κάλυμνο, στις οποίες 
αναλύθηκαν θέματα που αφορούν στη χωροταξία, τις μεταφορές, την 
ενέργεια και τις νησιωτικές πολιτικές, Η πέμπτη συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 22, 23, 24  Νοεμβρίου 2007.  
Διοργανωτής ήταν το ΤΕΕ τμ. Ανατολ. Κρήτης και το θέμα της συνάντησης 
είναι: «Αναπτυξιακός Χωροταξικός Σχεδιασμός & Περιβάλλον – ΕΣΠΑ 2007 - 
2013 και νησιωτικές πολιτικές». Ο φορέας μας συμμετείχε με εισήγησή του 
για το Εθνικό Χωροταξικό σχέδιο. Η εισήγηση μας αυτή έγινε ομόφωνα 
αποδεκτή από το συνέδριο. 

 

 6η συνάντηση Νησιωτικών Π.Τ. ΤΕΕ, Εύβοια  5,6,7 Ιουν 2008. Στις 
5,6,7 Ιουνίου Διοργανώθηκε στην Εύβοια με μεγάλη επιτυχία και αθρόα 
συμμετοχή συναδέλφων και επιστημόνων, η 6η Συνάντηση των Νησιωτικών 
Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ. Το τμήμα μας συμμετείχε με την εισήγηση 
«περιβάλλον και ενέργεια» που θα παρουσίασε ο πρόεδρος κ. Π. Βενέρης. 
Συμμετείχαν επίσης οι Σύλλογοι  Μελετητών Δημοσίων Έργων Δωδ/σου και 
Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δωδ/σου οι οποίοι δια των 
εκπροσώπων τους κ.κ. Αρφαρά Φιλήμονα και Βαμβουρέλη Βασίλη 
παρουσίασαν εισηγήσεις σε σχέση με τα δημόσια έργα και μελέτες στις 
νησιωτικές περιοχές. Την αποστολή του τμήματος πλαισίωσαν μέλη της Δ.Ε. 
και των μόνιμων επιτροπών ΤΕΕ των Επαρχείων Δωδ/σου. 

  

 7η Συνδιάσκεψη νησιωτικών Π.Τ. ΤΕΕ. Χανιά, Απρ. 2009 Ένας θεσμός 
καταξιώνεται. Με τη συνάντηση αυτή ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των 
συναντήσεων αυτών Ο πρώτος κύκλος ολοκληρώθηκε με τη συνάντηση αυτή 
πάλι στα Χανιά  με θέμα την πολιτιστική κληρονομιά. Η συνάντηση διεξήχθη 



με μεγάλη επιτυχία στις 24 και 25 Απριλίου 2009, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής 
Μεσογείου (κτίριο μεγάλο Αρσενάλι στο Ενετικό λιμάνι). Κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης αποφασίσθηκε η κωδικοποίηση των  συμπερασμάτων από τις 
προηγούμενες συναντήσεις έτσι ώστε να καταστούν θέσεις διεκδικήσιμες από 
κοινού. Το τμήμα μας συμμετείχε στη συνάντηση αυτή με εισήγηση με θέμα: 
«Διατήρηση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, Αναγκαιότητα και ζητήματα που 
τίθενται» Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην παληά  πόλη της Ρόδου δεδομένου 
ότι τα Χανιά με εισήγηση που επιμελήθηκε το ΤΕΕ τμ. Δυτικής Κρήτης και 
παρουσιάσθηκε στην 7η συνάντηση των νησιωτικών ΤΕΕ, προετοιμάζονται 
για να ενταχθούν στις πόλεις παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Την 
εισήγηση του τμήματός μας επιμελήθηκαν οι συνάδελφοι  Παρασκευοπούλου  
Άννα,  Κακά Ευαγγελία και Μάγος Κυριάκος. Στα πλαίσια του συνεδρίου  που 
ακολούθησε για το χωροταξικό σχεδιασμό, ο πρόεδρος του τμήματος  Πάνος 
Βενέρης παρουσίασε αντίστοιχη εισήγηση. 

     

 
Γ. Επιστημονικό έργο, επαγγελματική κατάρτιση 
– επιμόρφωση. 
 
Γ.1. Ημερίδες – Συνέδρια – Σεμινάρια Επιμόρφωσης. 

 Ημερίδα με θέμα: «Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και Ολιστική 
Αρχιτεκτονική». Επιτυχία σημείωσε η ημερίδα με θέμα: «Ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων και Ολιστική Αρχιτεκτονική» που συνδιοργάνωσαν την 
Παρασκευή 23 Μαρτίου το ΤΕΕ Τμ. Δωδεκανήσου και το Αντιπυρηνικό 
Παρατηρητήριο Μεσογείου.Πολλοί μηχανικοί αλλά και πολίτες της Ρόδου 
παρακολούθησαν τις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και έλαβαν μέρος στην εξ 
ίσου ενδιαφέρουσα συζήτηση που ακολούθησε με πολλές και σημαντικές 
παρεμβάσεις από το ακροατήριο. Ο πρώτος εισηγητής, κ. Απόστολος 
Ευθυμιάδης, Δρ Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ειδικευμένος στα  
θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, Στην ανάγκη επικράτησης μιάς άλλης 
λογικής κατά το σχεδιασμό των κτιρίων αναφέρθηκε στην εισήγησή του ο κ. 
Κώστας Τσίπηρας, Διπλ. Τοπογράφος & Πολ. Μηχ., δρ. Χωροτάκτης - 
πολεοδόμος, ο οποίος ασχολείται επαγγελματικά τα τελευταία 25 χρόνια με 
τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική και την οικολογική δόμηση. Στην ημερίδα 
απηύθυναν χαιρετισμούς ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Τμ.  



 

 Ημερίδα «Σχεδιασμός & Κατασκευή. Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή 
πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο με θέμα «Σχεδιασμός και κατασκευή» που 
διοργανώθηκε από το ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου, το Σάββατο 9.6.2007, στη Ρόδο. 
Εισηγητές ήταν οι: Γιαννόπουλος Πλούταρχος, Καθηγητής ΕΜΠ., Κανιτάκη 
Ειρήνη, Επιστημ. Συνεργάτης ΕΜΠ., Πανταλέων Ελευθέριος, Καθηγητής 
ΕΜΠ., Κορρές Μανόλης, Καθηγητής ΕΜΠ., Δραγκιώτης Θεόδωρος, Πολ. 
Μηχ., μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ & υπεύθυνος Επιστημονικού Έργου ΤΕΕ., 
Κωνσταντόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Βρυξελλών, 
Καθηγητής της Σχ. Ναυτ. Δοκίμων.  

 

 Ημερίδα « Σεισμός και Μέτρα Προστασίας».  Συνδιοργανώθηκε από το 
φορέα μας, τη Ν.Α. Δωδ/σου, την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου και τον ΟΑΣΠ, 
τη Δευτέρα 11.6.2007 στη Ρόδο. Η ημερίδα αυτή εντάσσεται στα πλαίσια 
ευρύτερης στρατηγικής για τα μέτρα προστασίας από το σεισμό, σε 
συνεργασία ΤΕΕ και Ν.Α. Δωδ/σου 

 Σεμινάριο για συστήματα θέρμανσης – κλιματισμού. Το ΤΕΕ Δωδ/σου 
σε συνεργασία με το Σύλλογο Μηχανολόγων Δωδ/σου διοργάνωσαν 
σεμινάριο διάρκειας 20 ωρών με θέμα «Μελέτη και Κατασκευή με Σύγχρονα 
Συστήματα Θέρμανσης και Κλιματισμού». Το σεμινάριο διεξήχθη στη Ρόδο 2 
– 4 Νοεμβρίου 2007. Εισηγητές ήταν οι κ.κ. Μπούρκας Περικλής, καθ. ΕΜΠ 
και Χάλαρης Περής, Δρ. Ηλκτρ. Μηχ. 

 



 Πανελλήνιο Συνέδριο «Στέγαστρα Προστασίας Αρχαιοτήτων» Με 
επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή συνέδρων και διακεκριμένων επιστημόνων 
διεξήχθησαν οι εργασίες του πανελληνίου Συνεδρίου για τα Στέγαστρα 
Προστασίας Αρχαιοτήτων που συνδιοργάνωσε η  Δνση Αναστηλώσεων 
Αρχαίων Μνημείων ΥΠΠΟ και το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αγαιϊκών Σπουδών 
με τη συμμετοχή του φορέα μας και του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το συνέδριο 
πραγματοποιήθηκε  στη Ρόδο 30 Νοε. – 2 Δεκ. 2007. Τα συμπεράσματα 
κωδικοποιήθηκαν και θα προωθήθηκαν στο ΥΠΠΟ προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν σαν προδιαγραφές – οδηγός. 

 

 Σεμινάριο «Χαλύβδινες και σύμμικτες κατασκευές». Με επιτυχία 
διεξήχθη το διήμερο σεμινάριο με θέμα «Χαλύβδινες και Σύμμικτες 
Κατασκευές» που διοργάνωσε το ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου την Παρασκευή 28.3 και 
το Σάββατο 29.3.2008 στη Ρόδο. Ομιλητές ήταν: Ι. Ερμόπουλος, Καθηγ. 
ΕΜΠ, Ι. Βάγιας, Καθηγ. ΕΜΠ, Γ. Ιωαννίδης Καθηγ. ΕΜΠ, Χ. Γαντές Αν. 
Καθηγ. ΕΜΠ.  

  

 Σεμινάριο με θέμα τον προσεισμικό έλεγχο των κατασκευών. Με 
επιτυχία διεξήχθη το διήμερο σεμινάριο με θέμα τον «προσεισμικό έλεγχο 
των κατασκευών»  που διοργάνωσε το ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου την Παρασκευή 
28.3 και το Σάββατο 29.3.2008 στη Ρόδο. Οι ομιλητές ήταν: Κ. Σπυράκος, 
Καθηγ. ΕΜΠ, Ι. Ψυχάρης, Αναπλ. Καθηγ. ΕΜΠ, Χαρ. Μουζάκης, Επικ. Καθηγ. 
ΕΜΠ.  

 
 



 Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Βιομηχανική Κληρονομιά της Δωδ/σου». 
Με απόλυτη επιτυχία, αθρόα συμμετοχή συναδέλφων μηχανικών και κοινού, 
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του τριήμερου συνεδρίου «η Βιομηχανική 
Κληρονομιά της Δωδεκανήσου» που συνδιοργάνωσαν το ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου, 
το Επιμελητήριο Δωδ/σου και η ΤΕΔΚ Δωδ/σου, 11 – 13 Σεπτ. 2008 στη 
Ρόδο. Το εξαιρετικό επίπεδο των εισηγήσεων, η έντονα φορτισμένη από 
συναίσθημα και μνήμες ατμόσφαιρα για  ένα  εργασιακό περιβάλλον που 
χάθηκε, ο πλούσιος διάλογος που αναπτύχθηκε αλλά και η προοπτική που 
δόθηκε για μια ορθολογική ανάκτηση και επανάχρηση του κτιριακού 
πλούτου, συνέτειναν στην επιτυχία του συνεδρίου. Στο συνέδριο, 
παρουσιάσθηκε το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκε η βιομηχανία στη 
Ρόδο και στα Δωδ/σα καθώς και το κτηριακό δυναμικό που απαρτίζει τη 
βιομηχανική κληρονομιά των χρόνων της Ιταλοκρατίας. Ιδιαίτερη αναφορά 
έγινε στην βιομηχανική ζώνη «Κόβα» της πόλεως Ρόδου και στο πολιτιστικό 
περιεχόμενο της περιοχής αυτής, παρουσιάζοντας μνημεία και αρχιτεκτονικά 
σύνολα από όλες τις χρονικές περιόδους. Έμφαση δόθηκε στα βιομηχανικά 
συγκροτήματα. Ανακλήθηκαν μνήμες από βιομηχανίες που σήμερα τα κτήριά 
τους δεν υφίστανται πλέον αλλά και παραδοσιακά επαγγέλματα που 
συρρικνώνονται και απομακρύνονται από τη συγκεκριμένη περιοχή όπως οι 
τεχνίτες καραβομαραγκοί. Εκπρόσωποι φορέων ανέπτυξαν τις θέσεις τους 
και τα προγραμματισμένα σχέδια για την περιοχή αυτή και αναλύθηκαν οι 
σύγχρονες τάσεις στο χώρο της  βιομηχανίας και της τοπικής αγοράς. Ακόμη, 
παρουσιάσθηκαν διπλωματικές εργασίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
φοιτητών σε θέματα που αφορούν στη συγκεκριμένη περιοχή. 
Παρουσιάσθηκαν επίσης βιομηχανικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εκτός 
πόλεως Ρόδου τόσο από το νησί της Ρόδου και τα υπόλοιπα Δωδ/σα με 
ιδιαίτερες αναφορές στην Κω, Κάλυμνο, Λέρο, Σύμη καθώς και οι προοπτικές 
αποκατάστασης και ανάδειξής τους. Τέλος, καθηγητές πολυτεχνικών 
ιδρυμάτων της χώρας, εκπρόσωποι του ελληνικού τμήματος TICCIH (Διεθνής 
Επιτροπή για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς), του ΥΠ.ΠΟ και 
διακεκριμένοι εισηγητές, παρουσίασαν παραδείγματα αποβιομηχάνισης 
περιοχών και επανάχρησης βιομηχανικών κτηρίων τόσο στον ελλαδικό όσο 
και στον διεθνή χώρο. Τα πρακτικά του συνεδρίου εξεδόθησαν σ’ ένα 
εξαιρετικό τόμο 330 σελίδων. 

  

 Ημερίδα για τη βιομηχανική κληρονομιά στην Κω Με επιτυχία 
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ημερίδας «Η προ-βιομηχανική και 
βιομηχανική κληρονομιά της Δωδεκανήσου – Η περίπτωση της Κω», που 
συνδιοργάνωσαν η Μ.Ε. Κω του ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου σε συνεργασία με το 
Επιμελητήριο Δωδ/σου στις 10.5.2009 στην Κω. Η ημερίδα 
πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια του συνεδρίου για τη «Βιομηχανική 
Κληρονομιά της Δωδεκανήσου» που διοργάνωσαν το Τ.Ε.Ε. τμήμα 



Δωδεκανήσου, το Ε.Β.Ε.Δ. και η ΤΕΔΚ Δωδεκανήσου και διεξήχθη με 
επιτυχία το Σεπτέμβριο του 2008 στη Ρόδο. Στόχος της  ημερίδας ήταν η 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για τα βιομηχανικά 
και προ-βιομηχανικά κτίρια σε σχέση με την ιστορική τους καταβολή,  την 
ανάγκη προστασίας και ανάδειξής τους καθώς επίσης και η κατάθεση 
προτάσεων για την ανάδειξη- διαχείρισή τους. 

 

 Συνέδριο «Αυθαίρετη Δόμηση και Σεισμική Τρωτότητα» Με επιτυχία 
διεξήχθη το διεθνές συνέδριο «αυθαίρετη δόμηση και σεισμική τρωτότητα» 
που διοργάνωσε ο Δήμος Κω σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια του Μολίζε 
και του Παλέρμο της Ιταλίας και το ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου. Το συνέδριο τελούσε 
υπό την αιγίδα της Ν.Α. Δωδ/σου και διεξήχθη στην Κω στις 8,9,10 
Οκτωβρίου 2008. Στο συνέδριο αναπτύχθηκε θεματολογία γύρω από το 
φαινόμενο της αυθαίρετης δόμησης, εξετάσθηκαν οι αιτίες που τη 
δημιουργούν, συσχετίσθηκε με τη σεισμική τρωτότητα των κατασκευών, 
προτάθηκαν τρόποι για την αντιμετώπισή της, παρουσιάσθηκαν 
παραδείγματα από τις δυο χώρες, ανταλλάχθηκαν εμπειρίες και τέλος 
παρουσιάσθηκαν παραδείγματα «καλών πρακτικών» μέσω προτάσεων για 
την αναβάθμιση ιστορικών συνόλων, κτιρίων και αρχαιολογικών ιδίως για 
την πόλη της Κω. Συμφωνήθηκε πλέγμα δράσεων και περαιτέρω 
συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων μερών ενώ προγραμματίζεται η 
έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου. 

  

 Κύκλος σεμιναρίων για την ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση 
κτιρίων.  Το ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου διοργανώνει κύκλο σεμιναρίων με στόχο να 
προετοιμάσει και να εφοδιάσει τους συναδέλφους μηχανικούς με  τις γνώσεις  
που πρέπει να έχει ένας Ενεργειακός Επιθεωρητής, θεσμός ο οποίος 
πρόκειται να εφαρμοσθεί σύντομα και στη χώρα μας. Ο ρόλος του 
Ενεργειακού Επιθεωρητή κρίνεται αναγκαίος από την  Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2002/91/ΕΚ που από τις βασικές απαιτήσεις της είναι η τακτική επιθεώρηση 
λεβήτων και συστημάτων κλιματισμού και η  ενεργειακή πιστοποίηση των 
κτιρίων που θα γίνεται από διαπιστευμένους Μηχανικούς, τους Ενεργειακούς 
Επιθεωρητές. Ο κύκλος αυτός περιέχει 6 σεμινάρια διάρκειας 20 ωρών 



έκαστο. Εισηγητής των σεμιναρίων είναι ο κ. Σταμάτης Περδίος, Μηχ. Μηχ. – 
Ενεργειακός Επιθεωρητής με μεγάλη εμπειρία και βιβλιογραφία στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο. Τα τρία πρώτα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν με 
επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων τον Μάρτιο, τον Ιούνιο και το 
Οκτώβριο του 2009.  

 

 Προσυνέδιο για την ενέργεια. Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή τοπικών 
αρχών, συναδέλφων μηχανικών και κοινού πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο στις 
8 & 9 Μαϊου 2009 το διήμερο με θέμα «Τεχνολογίες και Εφαρμογές 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Νησιωτικές Περιοχές», που διοργάνωσε 
το ΤΕΕ σε συνεργασία με το ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου. Το διήμερο αυτό εντασσόταν 
στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου στα πλαίσια ενός μεγάλου 
συνεδρίου για την ενέργεια που διοργανώνεται από το ΤΕΕ και που θα 
διεξαχθεί το ερχόμενο φθινόπωρο στην Αθήνα. Η θεματολογία του διημέρου 
επικεντρώθηκε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με έμφαση στα 
φωτοβολταϊκά συστήματα και στην εφαρμογή τους στις νησιωτικές περιοχές. 
Αναλύθηκε το θεσμικό πλαίσιο, η εφαρμογή τους στη χώρα μας και οι 
αντίστοιχες προοπτικές. Συζητήθηκε επίσης το ενεργειακό ισοζύγιο του 
νομού μας με έμφαση στο νησί της Ρόδου, οι δυνατότητες και προοπτικές 
διασύνδεσης των νησιωτικών περιοχών με την ενδοχώρα και τέθηκε στο 
τραπέζι του διαλόγου η υποχρέωση της πολιτείας για προσαρμογή του 
σχεδιασμού και στον τομέα της ενέργειας με βάση την αρχή του 
«ισοδύναμου» και παράλληλα της αντιμετώπισης της νησιωτικής χώρας μέσα 
από τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ειδικές δράσεις για νησιωτικές 
περιοχές, δράσεις οι οποίες μέχρι σήμερα παραμένουν σε επίπεδο 
ευχολογίου  σε όλους τους τομείς. Αναπτύχθηκε πλούσιος διάλογος τα 
συμπεράσματα του οποίου θα συζητηθούν στο επικείμενο συνέδριο για την 
ενέργεια όπως παραπάνω διατυπώθηκε, έτσι ώστε να μπορέσουν να τεθούν 
σε μια προοπτική υλοποίησης. 

  

 Ημερίδα «Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων» Με 
συμμετοχή πολλών συναδέλφων μηχανικών καθώς επίσης εκπροσώπων της 
Τ.Α και άλλων αρχών, διεξήχθη η ημερίδα με θέμα: «Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση & Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων. Εναλλακτικά Σενάρια – 



Εφαρμογές» που συνδιοργάνωσαν το ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου και η ΤΕΔΚ Δωδ/σου, 
την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2009 στη Ρόδο. Σκοπός της ημερίδας ήταν  να 
αναδειχθεί ο ρόλος της επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στα πλαίσια της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης,  να παρουσιαστούν οι βασικές τεχνολογίες 
επεξεργασίας και να συζητηθεί η πρόταση για τη μονάδα επεξεργασίας της 
Ρόδου (εργοστάσιο καύσης) που προωθείται από το Δήμο Ροδίων  καθώς 
επίσης  το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμάτων σε σχέση με την 
Τ.Α.  Αναπτύχθηκε πλούσιος διάλογος, διατυπώθηκαν πολλές απόψεις και 
προβληματισμοί σε σχέση με τα διάφορα σενάρια και αντλήθηκε 
τεχνογνωσία και εμπειρία από άλλες περιοχές. Με την ημερίδα αυτή 
ανοίχθηκε ένα παράθυρο στο δημόσιο διάλογο που πρέπει να αναπτυχθεί για 
το εξαιρετικά σημαντικό αυτό θέμα, διαπιστώθηκε ότι μονόδρομοι δεν 
υπάρχουν και ότι η λήψη οποιασδήποτε απόφασης πρέπει να είναι προϊόν 
αναλυτικής τεκμηρίωσης σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, 
τις περιβαλλοντικές παραμέτρους  και σε σχέση με το δείκτη κόστους – 
οφέλους.  

 

 Συνέδριο – Έκθεση στα Μούγλα Τουρκίας  Το ΤΕΕ-Τμ. Δωδ/σου και ο 
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου (ΣΑΔ) σε συνεργασία με το 
Επιμελητήριο Αρχιτεκτόνων Μούγλων Τουρκίας, στα πλαίσια της 
αμφίπλευρης συνεργασίας που αναπτύχθηκε από το Σεπτ. του 2008 στη 
Ρόδο με στόχο τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης, τη διαδραστικότητα, 
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τη διεύρυνση του επαγγελματικού πεδίου και 
την αντίστοιχη σύσφιξη των σχέσεων,  πραγματοποίησαν  την πρώτη 
συνάντησή τους στα Μούγλα Τουρκίας στις 19,20,21 Ιουν. 2009 Η 
συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων 
του Πανεπιστημίου Μούγλων και είχε το χαρακτήρα συμποσίου – ημερίδας 
και αντίστοιχης έκθεσης με θέμα τη μελέτη - αποκατάσταση ιστορικών 
κτιρίων των νομών Δωδεκανήσου και  Μούγλων. Παρουσιάσθηκαν επίσης 6 
εισηγήσεις από την κάθε πλευρά, με θέμα την αποκατάσταση ιστορικών 
κτιρίων – μνημείων. Η αντίστοιχη έκθεση είχε τίτλο «Αειφορική προσέγγιση 
της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του Αιγαίου». Παρουσιάσθηκαν 30 έργα 
αποκατάστασης μνημείων – παραδοσιακής αρχιτεκτονικής από την κάθε 
πλευρά. Στην Ελληνική αποστολή συμμετείχαν 58 συνάδελφοι. Η αποστολή 
είχε επίσης την ευκαιρία να επισκεφθεί και να ξεναγηθεί στο Λιβίσι, 
εγκαταλελειμμένο Ελληνικό οικισμό (Μάκρη). Η φιλοξενία των Τούρκων 
συναδέλφων και η εν γένει διοργάνωση υπήρξε υποδειγματική.  



  

 Δεύτερη συνάντηση των ως άνω φορέων στη Ρόδο. Το ΤΕΕ τμ. 
Δωδ/σου σε Συνεργασία με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδ/σου και το 
Επιμελητήριο Αρχιτεκτόνων Τουρκίας τμ. Μούγλων, διοργάνωσαν Συνέδριο 
– Έκθεση Αρχιτεκτονικής, που διεξήχθη στη Ρόδο, στις 18 & 19 Σεπτεμβρίου 
2009. Η συνάντηση αυτή ήταν η δεύτερη υπό τον τίτλο «Αειφορική 
Προσέγγιση της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του Αιγαίου», η πρώτη εκ των 
οποίων πραγματοποιήθηκε στα Μούγλα Τουρκίας στις 19 – 20 Ιουνίου 2009. 
Η εκδήλωση αυτή ήταν άψογη από κάθε πλευρά, με εξαιρετικές εισηγήσεις 
και μεγάλη συμμετοχή. Συμφωνήθηκε η υπογραφή πρωτοκόλλου 
συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου και του Επιμελητηρίου 
Αρχιτεκτόνων Μούγλων Τουρκίας. Ο φορέας μας ανοίγει πλέον διεθνείς 
δρόμους συνεργασίας. 

  

 Σεμινάριο για πραγματογνωμοσύνες. Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή 
συναδέλφων μηχανικών, πραγματοποιήθηκε το διήμερο σεμινάριο με θέμα 
τις πραγματογνωμοσύνες ΤΕΕ, που διοργάνωσε το τμήμα μας σε συνεργασία 
με το ΤΕΕ, την Τετάρτη 4.11.2009 και Πέμπτη 5.11.2009, στη Ρόδο. Στο 
σεμινάριο αναλύθηκαν ενότητες που αφορούσαν στη διαδικασία διενέργειας 
πραγματογνωμοσυνών ΤΕΕ, στο αντικείμενο και το σκοπό των 
πραγματογνωμοσυνών, στη γραμματική και συντακτική σημειολογία στα 
τεχνικά κείμενα, στη βασική προσέγγιση της πραγματογνωμοσύνης, στη 
σύνταξη του κειμένου της πραγματογνωμοσύνης βάσει του αναπτυσσόμενου 
προτύπου του ΤΕΕ, στις επισημάνσεις για τη διεξαγωγή 
πραγματογνωμοσύνης, στην αυθαίρετη δόμηση και τις επικίνδυνες 
κατασκευές, στην εκτίμηση του κόστους των κατασκευών, σε θέματα δικαίου 
και νομοθεσίας σε σχέση με τις πραγματογνωμοσύνες, στην εφαρμογή 
αρχών δεοντολογίας για τους πραγματογνώμονες κλπ. Το σεμινάριο αυτό 
εντάσσεται στην προσπάθεια που καταβάλει το τμήμα μας για την κατά το 



δυνατόν αρτιότερη διεξαγωγή των πραγματογνωμοσυνών του, μέσα από την 
επιμόρφωση των συναδέλφων πραγματογνωμόνων, το διάλογο και την 
αμφίδρομη ανταλλαγή απόψεων αλλά και την αναδιάρθρωση του σκέλους 
που αφορά στη διοικητική  και την εν γένει διαδικασία που τις διέπει. Η 
προσπάθεια αυτή θα είναι διαρκής. 

 

 Ημερίδα με θέμα τους ανεμόμυλους Ολύμπου Καρπάθου. 
Διοργανώθηκε σε συνεργασία με την αδελφότητα Ολυμπιτών Ρόδου «η 
Βρυκούς», στις 18 Δεκ. 2009 στο Παλάτι των Μεγάλων Μαγίστρων στην 
παληά πόλη της Ρόδου. Η εκδήλωση ήταν εξαιρετική και στα πλαίσια της 
ίδιας συνεργασίας θα πραγματοποιηθεί δεύτερη εκδήλωση το καλοκαίρι του 
2010 στην Όλυμπο Καρπάθου με θέμα την παραδοσιακή της αρχιτεκτονική. 

  
 
Γ.2. Εκδόσεις 
 
 Παρουσίαση  βιβλίου «Ρόδος η πόλη εκτός των τειχών 1522 – 1947, 
Αρχιτεκτονική – Πολεοδομία». Πειραιάς, γραφεία Δωδεκανησιακής 
Εστίας, 18.6.2009. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Δωδ/σου «Κλεόβουλος ο 
Λίνδιος, η Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών Πειραιώς και το 
ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου συνδιοργάνωσαν την 2η εκδήλωση παρουσίασης του 
βιβλίου με τίτλο: «ΡΟΔΟΣ - Η ΠΟΛΗ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ 1522-1947. 
Αρχιτεκτονική – Πολεοδομία» που επιμελήθηκε το ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου σε 
συνεργασία με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων 
Δωδ/σου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2007, στη 
Δωδεκανησιακή Εστία στον Πειραιά και σημείωσε επιτυχία με τη συμμετοχή 
100 περίπου Δωδεκανησίων που διαμένουν στην Αθήνα – Πειραιά.  

 Έκδοση πρακτικών συνεδρίου για τη βιομηχανική κληρονομιά της 
Δωδ/σου. Τα πρακτικά του συνεδρίου για τη βιομηχανική κληρονομιά της 
Δωδ/σου που είχαμε διοργανώσει σε συνεργασία με το ΕΒΕΔ και την ΤΕΔΚ 



το Σεπτ. του 2008 στη Ρόδο και το Μάιο του 2009 στην Κω, εξεδόθησαν σε 
ένα εξαιρετικό τόμο 330 σελίδων και αποτελούν πλέον ένα σημαντικό σημείο 
αναφοράς και μια μοναδική βιβλιογραφική πηγή για την ιστορία του τόπου 
στον τομέα της βιομηχανικής κληρονομιάς.  

 

Δ. Τράπεζα πληροφοριών – βιβλιοθήκη. 
 
Δημιουργήσαμε τη νέα ιστοσελίδα – portal του τμήματος 
(www.teedod.gr).  Η εφαρμογή με τη βάση πολεοδομικών πληροφοριών 
πιλοτικά για το νησί της Ρόδου, περιέχει όλα τα εγκεκριμένα Γενικά 
Πολεοδομικά Σχέδια, τις οριοθετήσεις οικισμών, τα σχέδια πόλεως, τις Ζώνες 
Οικιστικού Ελέγχου, τις τουριστικές ζώνες, τις τοποθεσίες όπου υπάρχει 
καθορισμός αιγιαλού και παραλίας, τις περιοχές natura και τις κατηγορίες του 
οδικού δικτύου. Στα πλαίσια αυτά προχωρήσαμε σε μια πρωτοποριακή 
εφαρμογή επεξεργασίας των δεδομένων αυτών με γεωγραφικό σύστημα 
πληροφοριών που ενσωματώνεται στην ιστοσελίδα μας. Φιλοδοξία μας είναι η 
βάση αυτή να επεκταθεί για όλα τα Δωδεκάνησα σε συνεργασία με τις 
αντίστοιχες Μόνιμες Επιτροπές. Θεωρούμε ότι το τμήμα μας διαθέτει πλέον ένα 
σύγχρονο «εργαλείο» για την ενημέρωση αλλά και για την αμφίδρομη 
επικοινωνία με τα μέλη μας, τους μηχανικούς σε όλη την Ελλάδα αλλά και το 
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.  
 

Ε. Ψυχαγωγία - εκδηλώσεις 
 
 Κοπή πίτας. Διοργανώνεται κάθε Ιανουάριο στη Ρόδο η κοπή πίτας των 

μηχανικών και η αντίστοιχη γιορτή για τα παιδιά των μηχανικών. Η 
εκδήλωση αυτή έχει καταστεί θεσμός για το φορέα μας. Αντίστοιχες 
εκδηλώσεις διοργανώνονται και από τις Μ.Ε. 

  

  
 



  

 Εκδηλώσεις «η ημέρα του μηχανικού». Τείνουν επίσης να καταστούν 
θεσμός. Διοργανώνονται κάθε φθινόπωρο. Στην παρούσα θητεία η πρώτη 
εκδήλωση διοργανώθηκε το Σάββατο 29.9.2007 στο χώρο των 
ανακαινισμένων λουτρών της Καλλιθέας στη Ρόδο. Η βραδιά ήταν 
αφιερωμένη στους φοιτητές της Δωδεκανήσου που εισήχθησαν στις 
πολυτεχνικές σχολές φέτος. Ήταν επίσης αφιερωμένη στους συναδέλφους 
που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό που είχε προκηρύξει το τμήμα μας 
για τη δημιουργία του λογοτύπου μας. Στο διαγωνισμό αυτό, το πρώτο 
βραβείο απονεμήθηκε στο συνάδελφο Κώστα Σκουμιό, Αρχιτέκτονα Μηχ. 
Ακολούθησε πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Η δεύτερη εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Οκτ. 2008 στο Ροδίνι. Στη διάρκεια της 
εκδήλωσης τιμήθηκαν για την πολύχρονη προσφορά τους μέλη του 
τμήματος που υπηρέτησαν σε θέσεις διευθυντών στις δημόσιες υπηρεσίες 
και έχουν συνταξιοδοτηθεί. Βραβεύτηκαν επίσης οι επιτυχόντες που 
εισήχθησαν σε Πολυτεχνικές σχολές της χώρας. Ειδικότερα οι διευθυντές 
που τιμήθηκαν ήταν οι εξής: Αθανάσιος Δηλανάς, Κασαπίδης Γιάννης, 
Κατσουράκης Νικήτας, Κωστάντζος Ελευθέριος, Στεφανόπουλος Χρήστος 
και Χαραλάμπους Ευστάθιος.  

 
 

  
 



 Αποστολή σε Dubai – Abu Dhabi  Επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα και συγκεκριμένα στο Ντουμπάι και Αμπού Ντάμπι πραγματοποίησε 
αντιπροσωπεία μελών του φορέα μας το διάστημα 26.2.2009 – 4.3.2009. Η 
επίσκεψη ήταν ιδιωτικού χαρακτήρα και διοργανώθηκε από το ΤΕΕ τμ. 
Δωδ/σου. Προσκεκλημένος της αποστολής ήταν ο καθ. ΕΜΠ κ. Γιάννης 
Ερμόπουλος. Η αποστολή είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τα νέα «όρια» 
της αρχιτεκτονικής - πολεοδομίας και οικονομικών συνθηκών που 
αναπτύσσονται στις συγκεκριμένες περιοχές με παρεμβάσεις κλίμακος, 
μορφής και ύφους που ξεφεύγουν από τα δεδομένα ακόμα και των πλέον 
ανεπτυγμένων περιοχών του λεγόμενου «δυτικού κόσμου» και να γευθεί 
παράλληλα το «άρωμα ανατολής», όσο τουλάχιστον έχει ακόμα απομείνει. 
Υπό την καθοδήγηση του καθ. ΕΜΠ κ. Ερμόπουλου και των συναδέλφων 
μηχανικών επικεφαλής των αντίστοιχων εργοταξίων, επισκέφθηκε έργα που 
κατασκευάζουν Ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες στο Αμπού Ντάμπι. Είχε 
την ευκαιρία να ξεναγηθεί στο εργοτάξιο της γέφυρας Sheikh Zayed έργο 
της Αγγλοϊρανής Αρχιτέκτονος Zaha Hadid καθώς επίσης στον υπό 
κατασκευή τεράστιο νέο εκθεσιακό χώρο – συγκρότημα ξενοδοχείων και 
άλλων χρήσεων του Αμπού Ντάμπι, στις εγκαταστάσεις του οποίου 
πραγματοποιήθηκε τεχνική σύσκεψη και ανάλυση των έργων. Η επίσκεψη 
αυτή ήταν μια όμορφη και μοναδική εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 



4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ τμ. ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΑΙ 
Μ.Ε ΕΠΑΡΧΕΙΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ. 

 

4.1. Δράσεις Αντιπροσωπείας ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου.  
 
Η συμβολή του Σώματος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου ήταν εξ’ 
ίσου σημαντική στη διαμόρφωση της γενικότερης πολιτικής του φορέα μας. 
Αρκετά από τα θέματα που αναπτύχθηκαν παραπάνω απετέλεσαν και θέσεις της 
Αντιπροσωπείας.  
Στο κυρίαρχο αυτό όργανο συζητήθηκαν τα μείζονος σημασίας θέματα των 
μηχανικών και του τόπου και διαμορφώθηκαν οι άξονες δράσεις της Διοικούσας 
Επιτροπής καθώς επίσης ο οικονομικός προγραμματισμός του φορέα μας.  
Οι κατευθύνσεις της Αντιπροσωπείας τηρήθηκαν απαρέγκλιτα από τη Δ.Ε. 

 
 

4.2. Δράσεις Μ.Ε. Επαρχείων Δωδ/σου 
Εξ΄ίσου σημαντικές ήταν και οι δράσεις των Μ.Ε. του φορέα μας που 
δραστηριοποιούνται στα Επαρχεία Κω, Καλύμνου και Καρπάθου. 
Επιγραμματικά οι δράσεις των Μ.Ε. συνοψίζονται στα εξής. 
 

4.2.1 Μ.Ε. ΤΕΕ Επαρχ. ΚΩ. 
 Θέσεις για το Λατομείο Κω. 
 Συναντήσεις με Έπαρχο Κω για τεχνικά ζητήματα του νησιού. 
 Συνάντηση με Δ.Ε. και συναδέλφους μηχανικούς για το Εθνικό Χωροταξικό 
Σχέδιο. 

  



 Λειτουργία πολεοδομικών γραφείων – παρέμβαση και συναντήσεις για την 
καλή συνεργασία με τους ιδιώτες μηχανικούς. 

 Παρέμβαση στο ΙΚΑ Κω για επίλυση θεμάτων που αφορούσαν έκδοση 
οικοδομικών αδειών. 

 Παρέμβαση στα Πολεοδομικά Γραφεία ώστε να γίνονται αυτοψίες πριν τις 
ρευματοδοτήσεις οικοδομών. Εντατικοποίηση  ελέγχου για αποφυγή 
αυθαίρετης δόμησης. 

 Επέμβαση προς τις εταιρείες σκυροδέματος για έλεγχο ποιότητας, αντοχής 
και κόστους. 

 Πίεση για πρόσληψη μηχανολόγου στην πολεοδομία του Επαρχείου Κω. 
 Συνδιοργάνωση Διεθνούς συνεδρίου  «Αυθαίρετη δόμηση και σεισμική 
τρωτότητα, με το Δήμο Κω. 

 Συναντήσεις με Δήμαρχο Κω για αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας του 
Πολεοδομικού Γραφείου Δήμου Κω. 

 Συνδιοργάνωση Ημερίδας με θέμα «Η ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Η περίπτωση της Κω». 

 Παρεμβάσεις με Δελτία Τύπου και επιστολές για διάφορα θέματα της νήσου 
Κω.  

 Παρέμβαση στο Δήμο Κω για θέματα αξιοποίησης του τεχνικού προσωπικού 
σε θέσεις αναλόγων προσόντων. 

 

4.2.3. Μ.Ε. ΤΕΕ Επαρχ. Καλύμνου.  
 
 Συγκρότηση άτυπης ομάδας εργασίας σχετικά με το κυκλοφοριακό της πόλης 
της Καλύμνου (παρέμβαση στο Δήμο για μονοδρόμηση οδού, συνεργασία με 
Εμπορικό Επιμελητήριο Δωδ/σου για ωράριο τροφοδοσίας καταστημάτων) 

 Διοργάνωση σεμιναρίου για την ακίνητη περιουσία. 

 
 Προτάσεις για Χωροταξικό Τουρισμού όσον αφορά την Επαρχία Καλύμνου 
 Συμμετοχή στο Συνέδριο «Αειφορική Προσέγγιση της Παραδοσιακής 
Αρχιτεκτονικής του Αιγαίου» στη Ρόδο 18 – 19 Σεπτ. 2009 

 

4.2.3. Μ.Ε. ΤΕΕ Επαρχ. Καρπάθου.  
 
 Συμμετοχή σε όλες τις επιτροπές αξιολόγησης για την ανάθεση μελετών.  
 Συνεχής  παρακολούθηση με παρεμβάσεις και συνεργασία με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες    (Δήμο - Επαρχείο κ.λ.π. ) για τα παραπάνω.  

 Κοινές συσκέψεις με Επαρχείο και Δήμο για θέματα ανάπτυξης του νησιού  
(σκοπιμότητα εκπόνησης μελέτης για ΣΧΟΑΠ , εκπόνηση μελέτης ανάπλασης 
παραλίας Βρόντη ) ,  

 Παρεμβάσεις στο Επαρχείο Καρπάθου για στελέχωση τεχνικού υπηρεσιών και 
πολεοδομίας.  



 Παρέμβαση  στο Πολεοδομικό  Γραφείο για τη  εύρυθμη λειτουργία του.  
 Παρεμβάσεις στην Αρχαιολογική Υπηρεσία για επίσπευση διαδικαστικού 
ελέγχου οικοπέδων για την χορήγηση βεβαίωσης ανέγερσης νέων 
οικοδομών.  

 Συμμετοχή στις επιτροπές πολεοδομικών και τεχνικών θεμάτων Δήμου 
Καρπάθου  

 Παρέμβαση για τα επαγγελματικά  θέματα Μ/Η-Μ/Μ  
 


