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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ  2007-2009 (έως 31-12-2009) 
 

Α. ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

I) Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

 Δελτίο Τύπου για Λατομεία Αράξου (28/03/2007) 

 Έγγραφο προς ΔΕΥΑΠ για χορήγηση περιβαλλοντικών μελετών για τις 
ανάγκες της Ο.Ε. για το βιολογικό καθαρισμό (02/05/2007) 

 Έγγραφο προς Δήμο Πατρέων για χορήγηση περιβαλλοντικών μελετών για 
ΧΥΤΑ Ξερόλακας για τις ανάγκες της Ο.Ε. για «Διερεύνηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της Ξερόλακας» (02/05/2007) 

 Συνάντηση με οικολογικές οργανώσεις με θέμα τα Αστικά Απόβλητα 
(17/05/2007) 

 Έγγραφο στο σύλλογο Εργοληπτών με απόψεις Τ.Ε.Ε./ Τ.Δ.Ε. γύρω από το 
θέμα των Λατομείων (17/05/2007) 

 Έγγραφο στον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ για Εποπτεία Εγκαταστάσεων Λυμάτων 
Δήμου Πατρέων (31/05/2007) 

 Δημοσίευση στον τοπικό Τύπο με αφορμή την παγκόσμια ημέρα 
περιβάλλοντος την Τρίτη 05/06/2007 των απόψεων του Τ.Ε.Ε./ Τ.Δ.Ε. «για 
την τεχνολογία επεξεργασίας των απορριμμάτων». (31/05/2007) 

 Συνάντηση με Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Σπυρίδωνα 
για τα προβλήματα των πυρόπληκτων περιοχών (25/09/2007) 

 Δελτίο Τύπου για συνάντηση με Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
και τι συζητήθηκε για τα προβλήματα των πυρόπληκτων περιοχών (26-9-2007) 

 Δελτίο Τύπου για την ημερίδα που διοργανώνει το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε.  στον Πύργο 
για την Ανασυγκρότηση της Πυρόπληκτης Ηλείας (16-10-2007) 

 Συνάντηση Διοικ. Επιτροπής με Νομάρχη για αδρανή Υλικά-Λατομεία 
Αράξου-Νέα Λατομική Ζώνη (06-11-2007) 
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 Έγγραφο στη ΔΕΥΑΠ και στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ για την Επιτροπή 
Βιολογικού Καθαρισμού Πάτρας με ορισμό εκπροσώπου και αποστολή CD 
με πόρισμα Ο.Ε. για το ίδιο θέμα (16-11-2007) 

 Δελτίο Τύπου για το θέμα των αδρανών υλικών και λατομείων (04-12-2007) 

 Δελτίο Τύπου για το Γενικό Πλαίσιο Σχεδιασμού και Αειφόρου                 
Ανάπτυξης (31-3-2008) 

 Έγγραφο στον κ. Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τη διαχείριση υδάτινων πόρων 
της περιοχής μας (21-5-2008) 

 Έγγραφο στον Δήμαρχο κ. Φούρα για παράδοση του πορίσματος για «Τη 
Διερεύνηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΧΥΤΑ Δήμου Πατρέων» (04-
02-2009) 

 Δελτίο Τύπου για τα θέματα που συζητήθηκαν με Δήμαρχο  Πατρών α) ΧΥΤΑ 
(05-02-2009) β) Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» (10-02-2009) 

 Επίσκεψη στον Εισαγγελέα Αμαλιάδας για παράνομες αμμοληψίες 
(10/4/2009) 

 Απόφαση της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. για το θέμα της Λατομικής Ζώνης του 
Αράξου (28/4/2009) 

 Συνάντηση με Νομάρχη Αχαΐας για να παραδοθεί το πόρισμα για τη Λατομική 
Ζώνη Αράξου (11/5/2009) 

 Δελτίο Τύπου για ενημέρωση και παράδοση του πορίσματος της Ο.Ε. για τη 
Λατομική Ζώνη Αράξου (12/5/2009) 

 Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (04/6/2009) 

 Έγγραφο προς τους Υπουργούς ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Οικονομίας και Οικονομικών 
για τα Αδρανή Υλικά για το Νομό Αχαΐας-Λατομική Ζώνη  Αράξου (13/7/2009) 

 Επιστολή συγχαρητήρια στην κ. Υπουργό και στους κ.κ. Υφυπουργούς 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικών Αλλαγών και αίτημα 
για συνάντηση με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων (13/10/2009) 

 Επιστολή στον Υπουργό Εθν. Άμυνας για το θέμα της διερεύνησης και 
τεκμηρίωσης Οικονομικών, Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
του Πεδίου Βολής Παλαιοχωρίου Δήμου Γαστούνης Ν. Ηλείας. (04/11/2009) 

 
II) Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός 

 Έγγραφο στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ.λ.π. με απόψεις Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. για το 
τελικό σχέδιο ΕΠΣΧΣΑΑΤ (για τον τουρισμό) 

 Συνάντηση με τον Πρόεδρο & τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΛΠΑ για το Νέο 
Λιμάνι Πάτρας & το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης (10/05/2007) 

 Συνάντηση με Αντιδήμαρχο Πατρέων στο Δημαρχείο για το θέμα της 
εφαρμογής του Σχεδίου Πόλης & τον κίνδυνο απώλειας κοινοχρήστων 
χώρων (13/07/2007) 

 Δελτίο Τύπου για συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Πατρέων κ. Βασιλοπούλου 
για το Σχέδιο Εφαρμογής του Σχεδίου Πόλης και τον κίνδυνο απώλειας 
κοινοχρήστων χώρων (17-07-2007) 
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 Έγγραφο προς τους κ.κ. Υπουργό Εσωτερικών & Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ για την 
εφαρμογή του σχεδίου Πόλης του Δήμου Πάτρας (19/07/2007)   

 Συνάντηση με Γεν. Γραμ. Περ. Δυτ. Ελλάδος για θέματα ΣΧΟΟΑΠ (26-10-
2007) 

 Δελτίο Τύπου και επιστολή προς Περιφερειάρχη Δυτ. Ελ. για το ΣΧΟΟΑΠ (03-
12-2007) 

 Ανακοίνωση-Δελτίο Τύπου για το Γεν. Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης με έγγραφο προς ΥΠΕΧΩΔΕ κ.λ.π. (27-12-2007) 

 Δελτίο Τύπου για τις καταγγελίες για κατασκευές σε χώρους αιγιαλού ή σε 
ζώνες παραλίας (16-01-2008) 

 Δελτίο Τύπου για επίσκεψη Δημάρχου και παράδοση 2 φακέλων (και CD) για 
                   α) το Γ.Π.Σ. Πάτρας (Β1 φάση) 
                   β) τον Ενιαίο Φορέα Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Πάτρας κ.λ.π. (8-2008) 

 Συνάντηση με τον Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας κ. Σπυρίδωνα για το θέμα 
ΣΧΟΟΑΠ Ηλείας και τα πρωτόκολλα κατεδάφισης και την έλλειψη πιστώσεων 
(06-10-2008) 

 Έγγραφο στον Δήμαρχο Πατρέων  με αποστολή τεκμηριωμένων απόψεων 
του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. ύστερα από πρόταση της Μ.Ε. Χωροταξίας, για το Γ.Π.Σ. 
Πάτρας (23-10-2008) 

 Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας για θέματα ΣΧΟΟΑΠ, 
πρωτόκολλα κατεδάφισης, Ζαχάρω (18-12-2008) 

 Έγγραφο στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ για τους όρους δόμησης στην έκταση της 
ΣΚΟΣ Α.Ε. (16-02-2009) 

 Έγγραφο στον ΟΛΠΑ Α.Ε. με αποστολή θέσεων 
του Τ.Ε.Ε. (με CD) για το θαλάσσιο μέτωπο της 
Πάτρας (27-02-2009) 

 Έγγραφο στο Επιμελητήριο Αχαΐας με αποστολή 
των θέσεων του Τ.Ε.Ε. για το θαλάσσιο μέτωπο 
της Πάτρας (μετά από ερώτημα) (27-02-2009) 

 Δελτίο Τύπου για τη νομιμοποίηση των 
ημιυπαίθριων χώρων (27-03-2009) 

 Παρουσίαση ΓΠΣ Αμαλιάδας (Α΄ φάση) στο 
Δημαρχείο Αμαλιάδας (10/4/2009) 

 Έγγραφο προς Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την 
καταμέτρηση ή όχι ιδιωτικής δασικής έκτασης σε 
γήπεδα εκτός σχεδίου (05/6/2009) 

 Δελτίο Τύπου για κοινή συνέντευξη τύπου στις 
28/7/2009, για την κοινή παρουσίαση του 
πορίσματος της Οργανωτικής Επιτροπής της 
Ημερίδας «Η παραθαλάσσια ζώνη στους 
πολίτες της Πάτρας» (23/7/2009) 
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III) Τοπική Αυτοδιοίκηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη 

 Έγγραφο στο Νομάρχη Αχαΐας για Επιχείρηση Τουριστικής (ή Πολιτιστικής) 
Ανάπτυξης (18/04/07) 

 Συνάντηση με το Δήμαρχο Πατρέων (31/05/2007) 

 Δελτίο Τύπου για τη συνάντηση με το Δήμαρχο Πατρέων 31/05/2007 & τα 
θέματα της συνάντησης (05/06/2007) 

 Συνάντηση με το Νομάρχη Αχαΐας (12/06/2007) 

 Δελτίο Τύπου σχετικά με τη συνάντηση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. με το Νομάρχη Αχαΐας κ. Κατσικόπουλο & τα θέματα της 
συζήτησης που έχουν σχέση με τα διάφορα προβλήματα (13/06/2007) 

 Επίσκεψη στο Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού & 
Ανάπτυξης της Πάτρας κ. Ζαφειρόπουλου για προώθηση αναπτυξιακών 
προσπαθειών στην Πάτρα & την ευρύτερη περιοχή (03/10/2007) 

 Δελτίο Τύπου για συνάντηση με Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
κ. Ζαφειρόπουλο  για προώθηση αναπτυξιακών προσπαθειών της περιοχής (4-
10-2007) 

 Έγγραφο με παρατηρήσεις- προτάσεις προς Δήμο Πατρών για το Σχέδιο 
«Κανονισμού Καθαριότητας» (28-01-2008) 

 Έγγραφο στο Δήμο Πατρών για χορήγηση αντιγράφων Γ.Π. Πατρών (21-03-
2008) 

 Δελτίο Τύπου για τον χρόνο ανακοίνωσης τεσσάρων (4) πορισμάτων  για 
σημαντικά θέματα Αχαΐας και Πάτρας (01-8-2008) 

 Συνάντηση με Δήμαρχο Πατρέων κ. Φούρα για α) Παράδοση της εργασίας 
της Ομάδας Εργασίας για ΧΥΤΑ-Ξερόλακκα και β) το πρόγραμμα 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» (05-02-2009) 

 Επιστολή στο Δήμαρχο Πατρέων σχετικά με τη συζήτηση που έγινε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο για Επιτροπή Πολεοδομικού Σχεδιασμού (26/5/2009) 

 Έγγραφο προς τους Δημάρχους των Νομών Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλληνίας, 
Ζακύνθου για τον πολλαπλό ρόλο του Τ.Ε.Ε. (11/6/2009) 

 Επιστολή προς Περ/χη, Νομάρχη, Δήμαρχο κ.λ.π. σχετικά με την κατασκευή 
(από Δήμο Πατρέων) Πεζοδρόμου-Ποδηλατοδρόμου (23/10/2009) 

 
IV) Εθνικό Κτηματολόγιο – Διαχείριση γης – Χωρική Πληροφορία  

 Έγγραφο στην ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ προκειμένου τα αρχεία που αφορούν 
Κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες να μείνουν στην Πάτρα, μετά την 
κατάργηση της σχετικής Υπηρεσίας (12-11-2008). 

 Σειρά εκδηλώσεων (ημερίδων κ.λ.π.) για Εθν. Κτηματολόγιο και Σύγχρονα 
Τοπογραφικά Διαγράμματα  
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V) Μεταφορές – Οδική Ασφάλεια 

 Συμμετοχή σε σύσκεψη για Αεροδρόμιο Αράξου, που έγινε στο Επιμελητήριο 
Αχαΐας με όλους τους φορείς της πόλης (05/05/2007) 

 Έγγραφο προς Πρόεδρο Επιμελητηρίου Αχαΐας περί προκήρυξης Ο.Ε. για 
Αεροδρόμιο Αράξου. (10/05/2007) 

 Υπόμνημα- Απόψεις Τ.Ε.Ε./ Τ.Δ.Ε. για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της 
Πάτρας, που δόθηκε στο Δήμαρχο Πατρέων στη συνάντηση στις 
(31/05/2007) 

 Δελτίο Τύπου για πάγιες θέσεις του Τ.Ε.Ε./ Τ.Δ.Ε. για το Λιμάνι της Πάτρας 
(9/07/2007) 

 Έγγραφο προς ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ για μελέτη γέφυρας στον ποταμό Γλαύκο 
μεταξύ Ε.Ο. 111 & Πατρών- Κλάους (10/08/2007) 

 Παρέμβαση στον Περιφερειάρχη κ. Σπυρίδωνα για το πρόβλημα της 
εξέτασης της στατικότητας  των γεφυριών στις σεισμόπληκτες περιοχές 
Ηλείας   (04-10-07) 

 Δελτίο Τύπου για ορισμό (3) εθελοντών μηχανικών για έλεγχο στατικότητας των 
γεφυριών στις πυρόπληκτες περιοχές της Ηλείας (4-10-2007) 

 Δελτίο Τύπου και επιστολή προς Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ για τα τραγικά 
δυστυχήματα στη Ν.Ε.Ο. (21-11-2007) 

 Έγγραφο στον Περιφερειάρχη  κ. Σπυρίδωνα για εξεύρεση πιστώσεων για 
συνέχιση έργου επιτροπής για γεφύρια Ν. Ηλείας (18-01-2008) 

 Δελτίο Τύπου για έκφραση ανησυχίας για το οικοσύστημα του Καϊάφα εξ αιτίας 
της χωροθέτησης του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος- Πάτρα- Πύργος- Τσακώνα. 

 Αίτημα προς Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος για χορήγηση αντίγραφου μελέτης για 
νέο Αυτοκινητόδρομο Κορίνθου-Πατρών-Πύργου-Τσακώνας (23-01-2008) 

 Έγγραφο-απόφαση προς Υπουργό κ. Σουφλιά για το έργο του 
αυτοκινητόδρομου Κορίνθου- Πάτρας- Πύργου- Τσακώνας (01-4-2008) 

 Δελτίο Τύπου για το έργο του νέου αυτοκινητόδρομου  Κορίνθου-Πάτρας- 
Πύργου-Τσακώνας και διαμαρτυρία για την αύξηση των διοδίων (17-9-2008) 

 Επιστολή στη Διοίκηση ΟΣΕ και  ΕΡΓΟΣΕ με αίτημα συνάντηση ενημερωτική 
μαζί τους για το θέμα της ανάπτυξης του ηλεκτροκίνητου σιδηρόδρομου στης 
περιοχής μας (30/9/2009) 

 Επιστολή προς τους Συλλόγους Μηχ/κών να παρευρεθούν με εκπρόσωπό 
τους στη συνάντηση με Διοίκηση ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ στην Αθήνα προκειμένου να 
ενημερωθούν για το τρένο (26/10/2009) 

 Συνάντηση Διοικ. Επιτροπής Τμήματος και Τοπικών Συλλόγων Μηχ/κών με 
εκπρόσωπό τους με Διοίκηση ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ στην Αθήνα προκειμένου να 
ενημερωθούν για το τρένο και τις προοπτικές για το Δυτ. Σιδηροδρομικό 
Άξονα (26/10/2009) 

 Έγγραφο προς φορείς και Μ.Μ.Ε. για το θέμα της εγκατάστασης του 
Υπεραστικού ΚΤΕΛ ΑΧΑΪΑΣ ΑΕ σε νέο σταθμό σε ιδιόκτητο οικόπεδο των 
πρώην «Μύλων Αγίου Γεωργίου» (09/12/2009) 
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VI) Ενέργεια, Βιομηχανία, ΜΜΕ 

 Δελτίο Τύπου για την ημερίδα «Δίκτυα, Διασυνδέσεις και Προμήθεια Ηλεκ. 
Ενέργειας στην Ελλάδα» (12-02-2009) 

 Μεγάλος αριθμός ημερίδων-Σεμιναρίων-Προτάσεων για Α.Π.Ε – 
Εξοικονόμηση Ενέργειας - Ενεργειακές Επιθεωρήσεις –κ.λ.π. 

 
VII) Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία 

 Εισήγηση Προέδρου με θέμα «Πάτρα-Δυτ. Ελλάδα: κόμβος έρευνας και 
καινοτομίας των νέων τεχνολογιών» μετά από εισήγηση της Μ.Ε. Πληροφ. 
Δικτύων και τηλεπ.  με θέσεις ΤΕΕ για την ειδική ετήσια έκδοση 2007 της 
εφημερίδας EXRESS. 

 Επεξεργασμένες προτάσεις και παρεμβάσεις και ημερίδες για Νέες 
Τεχνολογίες επεξεργασίας αποβλήτων, Νέες Τεχνολ. Ενέργειας, κ.λ.π. 

 
VIII) Πληροφορική και Επικοινωνίες 

 Συμμετοχή του Προέδρου στα εγκαίνια «Τεχνολογικής Τεχνικής Μονάδας 
Ενημέρωσης του ΟΤΕ (04/05/2007) 

 Πολλές ημερίδες εκδηλώσεις για Τεχνολογίες Πληροφορικής 
Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων (Ευζωνικά Δίκτυα και εφαρμογές τους) 

 
IX) Ασφάλεια και Υγεία 

 Ημερίδα με θέμα: «Ασφάλεια στα Οικοδ. Έργα» στις 17/6/2009 

 Ημερίδες με θέμα «Οδηγίες ασφαλούς εργασίας σε οικοδομικά έργα» στην 
Πάτρα ,Πύργο, Ζάκυνθο, Αργοστόλι 

 Για το ίδιο θέμα έγινε έκδοση φυλλαδίου με τίτλο «οδηγίες ασφαλούς 
εργασίας σε οικοδομικά έργα» (32 σελίδες)Πολύ χρήσιμη έκδοση για τους 
μηχανικού και όσους εργάζονται στις οικοδομές . 

 
X) Αρχιτεκτονική – Πολιτισμός και Πολιτιστική Κληρονομιά 

 Οικονομική Ενίσχυση του Διεθνούς Συνεδρίου COMP-07 6TH International 
Symposium on Advanced Composite Technologies. Κέρκυρα (16-
18/05/2007) 

 Έγγραφο στους Δήμο Πατρέων, Νομάρχη Αχαΐας, Πρόεδρο ΟΛΠΑ κλπ., για 
τα θέματα που συζητήθηκαν στην ενημερωτική συνάντηση με τον Πρόεδρο 
της υποεπιτροπής του ICOMOS (05/07/2007) 

 Έγγραφο στους Δήμο, Νομάρχη, ΟΛΠΑ για συγχρηματοδότηση για την 
έκδοση πρακτικών του ICOMOS 

 Έγγραφο στον Υπουργό Πολιτισμού κ.λ.π. όπου ζητάει από το Υπουργείο να 
χορηγήσει πιστώσεις  στο Δήμο Πατρέων για τα έργα στα πλαίσια της Πολ. 
Πρωτεύουσας (10-4-2008) 

 Έγγραφο στον Υπουργό Πολιτισμού για τη λειτουργία του νέου Μουσείου 
Πάτρας (28-5-2008) 
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 Έγγραφο προς την Ένωση Συντακτών Εφημερίδων και το Μουσείο Τύπου 
για τη στέγαση του Μουσείου Τύπου (28-11-2008) 

 
XI) Τυποποίηση, Πιστοποίηση, Ποιότητα, Πρότυπα, Κατασκευές και 

Εγκαταστάσεις, Αντισεισμική Προστασία 

 Έγγραφο στο Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας για Πρόγραμμα Αντισεισμικής 
Ενίσχυσης Υφιστάμενων Κατασκευών (ΕΠΑΝΤΥΚ) (21/05/2007) 

 Έγγραφο στο Γ.Γ. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για Εθνικό Πρόγραμμα 
Αντισεισμικής Ενίσχυσης Υφιστάμενων Κατασκευών (ΕΠΑΝΤΥΚ) 
(08/06/2007) 

 Έγγραφο στο Γραφείο Δικαστικού του Τ.Ε.Ε με ερωτήματα για τον 
«Κανονισμό εκτελέσεως οικοδομικών εργασιών, κοινωφελών οργανισμών & 
εργολάβων δημοσίων έργων του Δήμου Αιγείρας». (24/09/2007) 

 Έγγραφο προς Προέδρους Δ.Ε. και Αντιπροσωπείας για διενέργεια ημερίδας 
για το «ΕΠΑΝΤΥΚ» (18-12-2007) 

 Ανακοίνωση προς Περιφερειάρχη, Νομάρχη κ.λ.π. για ΕΠΑΝΤΥΚ (19-12-
2007) 

 Χαιρετισμός προέδρου σε ημερίδα «ΕΠΑΝΤΥΚ» (19-12-2007) 

 Δελτίο Τύπου για την ημερίδα «ΕΠΑΝΤΥΚ» που πραγματοποιήθηκε στις 
19/12/07 στην Πάτρα. 

 Έγγραφο προς το Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το 
ΕΠΑΝΤΥΚ (15-01-2008) 

 Έγγραφο- απόφαση προς Υπουργό κ. Σουφλιά με θέμα τον προσεισμικό 
έλεγχο των κτιρίων (01-4-2008) 

 Έγγραφο στον κ. Αλαβάνο, Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε., για την επιθυμία οργάνωσης 
εκδήλωσης στην Πάτρα με θέμα «Έτος τυποποίησης, κανόνων, 
προδιαγραφών» (14-5-2008) 

 Έγγραφο στον Υπουργό Υγείας και Κοινων. Ασφαλίσεων για το θέμα της 
στατικής ενίσχυσης του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας Πατρών» (20-6-2008) 

 Συνάντηση Δ.Ε. με Περιφερειάρχη για θέμα στατικότητας Νοσοκομείου 
«Άγιος Ανδρέας» (24-6-2008) 

 Συνάντηση με Διοικητή Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» (26-6-2008)  

 Έγγραφο στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Γραφ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για το θέμα του 
Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» και διαβίβαση της προηγούμενης επιστολής 
(03-7-2008) 

 Έγγραφο προς τον Υπουργό Δημ. Αβραμόπουλο για την στατική ενίσχυση 
του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας (04-8-2008) 

 Δελτίο Τύπου για Στατική Αντισεισμική Ενίσχυση του Νοσ. «Άγιος Ανδρέας» 
(23-03-2009) 
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XII) Παιδεία-Επαγγελματικά Δικαιώματα 

 Συνάντηση με τον Πρύτανη κ. Κουμπιά για διάφορα θέματα συνεργασίας. 

 Συνάντηση με το Νομάρχη Αχαΐας με θέμα «Επαγγελματικά Δικαιώματα & 
Πολεοδομίες» (26/01/2007) 

 Συνάντηση με το Νομάρχη Ζακύνθου με θέμα «Επαγγελματικά Δικαιώματα & 
Πολεοδομίες» (31/01/2007) 

 Επιστολή στην Υπουργό Παιδείας για τη δημιουργία τομέων & ειδικοτήτων 
στα επαγγελματικά Λύκεια (01/03/2007) 

 Δελτίο Τύπου με ψήφισμα για αναθεώρηση άρθρου 16 του Συντάγματος & 
την αναγνώριση των πτυχίων των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών από Ε.Ε. 
(22/05/2007) 

 Οικονομική Ενίσχυση του Διεθνούς Συνεδρίου ICCES-MM07 International 
Conference of Computational Engineering & Sciences-Meshless Methods του 
Πανεπιστημίου Πατρών Τμ. Μηχανολόγων & Αερ. Μηχανικών.  

 Οικονομική Ενίσχυση του Διεθνούς Συνεδρίου International Conference on 
Structural Analysis of Advanced Materials (ICSAM 2007) που διοργανώνει το 
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Πάτρα (02-
06/09/2007) 

 Επιστολή προς μέλη ΤΕΕ/ΤΔΕ, κοινοποίηση εγγράφου ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ για 
ενημέρωση διενέργειας σεμιναρίων (08-10-2007) 

 Συνάντηση με Πρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών κ. Κουμπιά στα πλαίσια της 
διασύνδεσης Τ.Ε.Ε & Πανεπιστημίου (11/10/2007) 

 Δελτίο Τύπου για συνάντηση με Πρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών κ. Κουμπιά 
και τα θέματα της συνάντησης (12-10-2007) 

 Πλαίσιο για Διασύνδεση-Συνεργασία ΤΕΕ/ΤΔΕ και Πανεπιστημίου Πατρών 
(13-10-2007)-Μνημόνιο Συνεργασίας σε διάφορα θέματα .Σημαντική εξέλιξη. 

 Επιστολή στον Πρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών για τη συμφωνία 
διασύνδεσης και συνεργασίας  Παν. Πατρών και ΤΕΕ/ΤΔΕ (04-12-2007) 

 Έγγραφο σε κ. Πρόεδρο ΤΕΕ για έκτακτη  χρηματοδότηση ημερίδας στον 
Πύργο (13-12-2007) 

 Έγγραφο προς ΥΠΕΧΩΔΕ για επαγγελματικά δικαιώματα (20-12-2007) 

 Έγγραφο για συνδιοργάνωση σεμιναρίου BEST Παν. Πατρών (17-7-2008) 

 Δελτίο Τύπου για συνάντηση με κ. Κατσιγιάννη, Υφυπουργό και με 
υπεύθυνους ΤΑΣ, για διενέργεια σεμιναρίων κ.λ.π. (16-02-2009) 

 Δελτίο Τύπου για τη διοργάνωση και συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών 
Σεμιναρίων για του Μηχανικούς (06/5/2009)Πολύ παραγωγική προσφορά  

 Συνάντηση και Συνεδρίαση με Βουλευτές Περιοχής και ηγεσία Πανεπιστημίου 
Πατρών για τα θέματα της Παιδείας (Κολλέγια, ΤΕΙ, επαγγελματικά 
δικαιώματα κ.λ.π.) (27/7/2009) 

 Δελτίο Τύπου για τη συζήτηση που έγινε στη συνεδρίαση της Διοικούσας 
Επιτροπής στις 27/7/2009 για την Παιδεία με την παρουσία Βουλευτών Δ. 
Ελλάδας, με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Πανεπιστημίου Πατρών, του 
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Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής, των Προέδρων Τμημάτων της 
Πολυτεχνικής Σχολής, των Προέδρων και Εκπροσώπων των Συλλόγων Διπλ. 
Μηχανικών και του Προεδρείου  της Αντιπροσωπείας (28/7/2009) 

 Έγγραφο στον Υπουργό Παιδείας κ. Σπηλιωτόπουλο για την αναγνώριση 
των διπλωμάτων 5ετούς φοιτήσεως των Ελληνικών Πολυτεχνικών Σχολών 
ως ισοδύναμων με στάθμη Μάστερ (19/8/2009) 

 Δελτίο Τύπου στα Μ.Μ.Ε. για Σεμινάρια Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. για Α.Π. ενέργειας. 
(09/9/2009) 

 Επιστολή στα μέλη Μ.Ε. α) Νέων Μηχανικών, β) Εκπαίδευσης και γ) 
Πληροφορικής Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών για συνάντηση με Πρόεδρο και 
Διοικ. Επιτροπή με θέμα τον προγραμματισμό διοργάνωσης ημερίδων ή 
εκδηλώσεων (26/10/2009) 

 
XIII) Απασχόληση-Εργασιακά Θέματα 

 Έγγραφο προς Δήμο Πατρέων για διευκόλυνση της άσκησης καθηκόντων 
του Γεν. Γραμματέα κ. Κακογιάννη (20/04/2007) 

 Συνάντηση με τους Συλλόγους των Μηχανικών για θέματα συνεργασίας 
(03/05/2007) 

 Έγγραφο για την απασχόληση εργαζομένου με το πρόγραμμα STAGE (18-
10-2007) 

 Παρέμβαση-χαιρετισμός κ. Προέδρου στην ημερίδα «Οι σπουδές Μηχ/κου-
Εργασιακά  και Επαγγελματικά Θέματα που έγινε στο Πανεπιστήμιο Πατρών 
(07-12-2007) 

 Έγγραφο προς Διοικ. Παν. Νοσοκ. Ρίου για κρίσεις υπαλλήλων μηχ/κών 
Νοσοκομείου  Ρίου (16-01-2008) 

 Έγγραφο στους Συλλόγους Τεχνικών για έκδοση Τεχνικής Αντζέντας (18-02-
2008) 

 Δελτίο Τύπου για την υπό έκδοση απόφαση του 
Τριμελούς Πλημ/κείου Πατρών για την παραπομπή 
των συναδέλφων Μηχανικών Προέδρου και Γεν. 
Γραμ. ΕΜΔΥΔΑΣ (26-02-2008) 

 Δελτίο Τύπου για την καταδικαστική απόφαση του 
Τριμελούς Πλη/κείου  Πατρών για τους Πρόεδρο και 
Γεν. Γραμ. ΕΜΔΥΔΑΣ Δ.Ε. (20-3-2008) 

 Έγγραφο στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ. για το θέμα των αμοιβών 
δύο μηχανικών που συμμετείχαν σε επιτροπή 
παραλαβής του κτιρίου Ε.Α.Ι.Τ.Υ. (4-8-2008) 

 Δελτίο Τύπου για συμπαράσταση στον αγώνα των 
Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων και απόσυρση 
των εκπροσώπων από τις επιτροπές (05-11-2008) 
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 Έγγραφο στο Νομάρχη Αχαΐας, ύστερα από αίτηση του Μηχανικού 
Διαμαντόπουλου Κων/νου, σχετικά με τις κρίσεις των Προϊσταμένων (17-11-
2008) 

 Έγγραφο προς Τ.Ε.Ε. για στήριξη προβλημάτων Μηχ/κών Συλλόγου 
Μηχ/κών Αιγιαλείας (19-01-2009) 

 Έγγραφο προς Τ.Ε.Ε. για νομική στήριξη συναδέλφων συνδικαλιστών 
ΕΜΔΥΔΑΣ μετά την καταδίκη τους από το Πρωτοδικείο Πατρών (03-02-2009) 

 Δελτίο Τύπου-Καταγγελία για την απρόκλητη επίθεση κατοίκων της περιοχής 
του ποταμού Φοίνικα σε εργαζόμενο στο Μελετητικό Γραφείο τοπογραφικών 
Μελετών Πάνου Λέντζου (10/7/2009) 

 Σημείωμα Προέδρου για τα θέματα που απασχόλησαν τους μηχανικούς το 
προηγούμενο τρίμηνο (12/9/2009) 

 
XIV) Δημόσια Έργα και Μελέτες-Δημόσια Διοίκηση 

 Ενημέρωση από τον κ. Πατούχα, Πρόεδρο Εργοληπτών Αχαΐας στη 
Διοικούσα Επιτροπή για το πρόβλημα της έλλειψης αδρανών υλικών. 

 Δελτίο Τύπου για απόφαση Δ.Ε. Τ.Ε.Ε./ Τ.Δ.Ε. για επισκέψεις στα εργοτάξια 
των μεγάλων έργων της περιοχής μας (3/07/2007) 

 Δελτίο Τύπου για θέματα που ασχολείται το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε.  για μεγάλα θέματα 
της περιοχής (17-8-2007) 

 Έγγραφο στον Εισαγγελέα Αμαλιάδος Ν. Ηλείας για παράνομες πράξεις 
εργολάβων που εκτελούν έργα (21-01-2008) 

 Έγγραφο Γεν. Γραμ. Περιφ. Δυτικής Ελλάδας και Δήμαρχο Αιγίου για 
ανάθεση τριών έργων με πρόσκληση περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών 
επιχειρήσεων (26-5-2008) 

 Έγγραφο προς τους Βουλευτές Αχαΐας όλων των κομμάτων για να      
παρευρεθούν  σε  σύσκεψη για το θέμα του Χειμάρρου Διακονιάρη –
Παραγλαύκιες αρτηρίες (28-7-2008) 

 Έγγραφο στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την αναίτια αλλαγή της Δ/σας και 
της Προϊσταμένης Αρχής των δύο σημαντικών έργων της Πάτρας (28-7-2008) 

 Σύσκεψη με Βουλευτές Αχαΐας όλων των κομμάτων για το θέμα του 
Χειμάρρου Διακονιάρη –Παραγλαύκιες αρτηρίες (28-7-2008) 

 Έγγραφο στον Γ.Γ. Δημ. Έργων για το θέμα της αλλαγής Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας των δύο σημαντικών έργων της Πάτρας (05-08-2008) 

 Κοινή συνέντευξη τύπου στο Εργατικό Κέντρο (ΑΔΕΔΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΜΔΥΔΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) με θέμα προβλήματα 
σεισμοπλήκτων και Διακονιάρης- Παραγλαύκιες- ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ (01-10-2008) 

 Έγγραφο στο ΟΛΠΑ για χορήγηση αντιγράφου μελέτης για Τερματικό Σταθμό 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει το Τ.Ε.Ε. (02-10-2008) 

 Πρόσκληση στους κ.κ. Λάμπρου και Μηλιτσόπουλο, μέλη της 
Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. για να ενημερώσουν τη Διοικ. Επιτροπή 
για την Κάλυψη Διακονιάρη και Παραγλαύκιες αρτηρίες (25-11-2008) 
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 Έγγραφο προς τον Υπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ για τη διακοπή εργασιών στα έργα 
της κάλυψης χειμάρρου Διακονιάρη και Παραγλαύκιων  αρτηριών. 

 Έγγραφο προς τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΟΛΠΑ για το 
«Επιχειρηματικό Σχέδιο Αξιοποίησης ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ» (24-12-
2008) 

 Δελτίο Τύπου για σύσταση της Επιτροπής Πραγματογνωμόνων για την 
κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη (29-01-2009) 

 Έγγραφο προς Τεχνικές Υπηρεσίες για τη συλλογή στοιχείων που αφορούν 
αυτές (28/5/2009) 

 Έγγραφο προς τον κ. Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με το πόρισμα για την αποτίμηση 
της αποκατάστασης του έργου Κάλυψης Διακονιάρη (07/7/2009) 

 Έγγραφο προς τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προκειμένου να οριστεί συνάντηση 
για το έργο Κάλυψης Διακονιάρη και Παραγλαύκιων Αρτηριών (17/7/2009) 

 Έγγραφο προς Γ.Γ. Δημ. Έργων σχετικά με την απάντηση σε επιστολή του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. για το θέμα της κάλυψης Διακονιάρη (05/8/2009) 

 Επιστολή συγχαρητήρια στους Υπουργούς και Υφυπουργούς του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και συνάντηση ενημερωτική 
για ανταλλαγή απόψεων (13/10/2009) 

 Μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις της Διοικ. Επιτροπής του Τμήματος και 
συναντήσεις με εκπροσώπους της Παναχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης έγινε 
δημοσίευση των απόψεων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. σχετικά με την πρόταση 
επανακατασκευής του Γηπέδου Π.Γ.Ε. και κατασκευής εμπορικού κέντρου 
(20/10/2009) 

 Σύσκεψη στην Περιφέρεια με την Υπουργό κ. Κατσέλη για θέματα Νομού 
(Έργα , Λιμάνι κ.λ.π.) (18-12-2009) σε έκτακτη άφιξη της στην Πάτρα. 

 Συνάντηση της Διοικ. Επιτροπής με το νέο Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Δυτ. 
Ελλάδος κ. Αναστάσιο Αποστολόπουλο για θέματα της περιοχής και των 
Μηχανικών (23/12/2009) Ήταν μια πρώτη συνάντηση εθιμοτυπικού 
χαρακτήρα, συμφωνήσαμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες ουσιαστικές 
συναντήσεις. 

 
XV) Ιδιωτικός Τομέας (Ιδιωτικά έργα & μελέτες, Πολεοδομίες, Οικ. Άδειες, 
Αμοιβές) 

 Έγγραφο στο Δασαρχείο Πατρών για υποχρέωση υποβολής πίνακα 
εγκριθεισών μελετών. 

 Έγγραφο στις Δημ. Υπηρεσίες για υποχρέωση υποβολής πίνακα 
εγκριθέντων μελετών (31-05-2007) 

 Έγγραφο στο Τ.Ε.Ε για αμοιβές Βιομηχανικών έργων (18-07-2007) 

 Έγγραφο στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την έκδοση υπουργικής απόφασης 
για το τιμολόγιο της Υπηρεσίας για την επισκευή όλων των κτισμάτων (02-7-
2008) 

 Έγγραφο στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για το τιμολόγιο επισκευής (11-7-2008) 
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 Δελτίο Τύπου με διαπιστώσεις και για άμεση  διευκόλυνση των 
σεισμοπλήκτων κατοίκων της περιοχής μας (17-9-2008) 

 Δελτίο Τύπου για διευκόλυνση και βοήθεια στους σεισμόπληκτους (29-9-
2008) 

 Συνάντηση Προέδρου και Δ.Ε. με Τ.Α.Σ Αχαϊας (υπευθύνους) για θέματα και 
προβλήματα σεισμοπλήκτων (05-9-2008) 

 Συνάντηση με Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Σπυρίδωνα για θέματα 
σεισμοπλήκτων, πρωτόκολλα κατεδάφισης (15-9-2008) 

 Επίσκεψη στο Τ.Α.Π. Πύργου για προβλήματα σεισμοπλήκτων-
πυροπλήκτων (25-9-2008) 

 Συνάντηση με την Προϊσταμένη του Τ.Α.Σ. Πάτρας για ενημέρωση (21-11-
2008) 

 Έγγραφο προς Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ με θέμα: «Προβλήματα Σεισμοπλήκτων 
Αχαΐας-Ηλείας (29-12-2008) 

 Έγγραφο στον Υπουργό Οικονομικών για κατάθεση αμοιβών στα 
τοπογραφικά διαγράμματα κατά τη σύναψη συμβολαιογραφικών πράξεων 
(04-02-2009) 

 Συνάντηση με υπεύθυνους ΤΑΣ Πατρών για θέματα ΤΑΣ (05-02-2009) 

 Συνάντηση με Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Κατσιγιάννη για θέματα 
σεισμόπληκτων-πυρόπληκτων στην Αθήνα (18-02-2009) 

 Συνάντηση με αρμόδιο εκπρόσωπο ΠΑΣΟΚ κ. Μαγκριώτη Γ. για τεχνικά 
θέματα (07-03-2009) 

 Έγγραφο για τα προβλήματα σεισμοπλήκτων Αχαΐας-Ηλείας (05/5/2009) 

 Έγγραφο προς ΤΑΣ-Τμήμα Αποκατάστασης Ζημιών για αίτημα πολίτη 
(07/5/2009) 

 Έγγραφο προς το Τ.Ε.Ε. για ανάληψη εξ’ ολοκλήρου του νέου συστήματος 
αμοιβών των νέων οικοδομών (01/6/2009) από το ΤΕΕ/ΤΔΕ 

 Συνάντηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος με το νέο Προϊστάμενο 
του ΤΑΣ Πατρών στα γραφεία του ΤΑΣ (απέναντι από το Νοσοκ. Αγίου 
Ανδρέα) κ. Χριστοδουλόπουλο για τα προβλήματα των σεισμοπλήκτων (7-7-
2009) 

 Δελτίο Τύπου για τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για 
σεισμόπληκτα κτίσματα του σεισμού της 8ης Ιουνίου 2008 (14/7/2009) 

 Έγγραφο προς τον Υφυπουργό Δ.Ε. και Γεν. Γραμ. Δ.Ε. για τα προβλήματα 
των σεισμοπλήκτων (06/8/2009) 
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XVI) Ασφαλιστικά – Φορολογικά θέματα 

 Έγγραφο προς Νομαρχιακές Επιτροπές ΤΕΕ για είσπραξη νοσηλίων 
ΤΣΜΕΔΕ μέσω Τράπεζας Αττικής. 

 Επιστολή στο Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την 
υπόθεση συνταξιοδότησης κ. Ανδρ. Μουρούτογλου (27/03/2007) 

 Έγγραφο προς πρόεδρο ΤΣΜΕΔΕ για ενημερωτική συγκέντρωση στην 
Πάτρα (24-10-2007). 

 Συγκέντρωση μελών για το Ασφαλιστικό 19-11-2007 με ενημέρωση από 
Πρόεδρο ΤΣΜΕΔΕ 

 Δελτίο Τύπου με πλήρη αντίθεση για την προωθούμενη ενοποίηση του 
ΤΣΜΕΔΕ με άλλα ταμεία (20-11-2007). 

 Συνεδρίαση 4η Αντιπροσωπεία ΤΕΕ/ΤΔΕ στις 17-12-2007 για το Ασφαλιστικό. 

 Ψήφισμα της 4ης Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΔΕ για το Ασφαλιστικό (17-12-
2007) 

 Δελτίο Τύπου για τις δύο απεργίες των Μηχανικών για το Ασφαλιστικό (05-12-
2007) 

 Έγγραφο προς Νομάρχη Ηλείας περί απόφασης για καταβολή κράτησης 2% 
υπέρ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (27-12-2007) 

 Έγγραφο προς Πρόεδρο ΤΕΕ και Δ.Ε. για ενημέρωση Βουλευτών Μηχανικών 
για το Ασφαλιστικό (11-3-2008). 

 Συνεδρίαση συνεχιζόμενη 4ης Αντιπροσωπεία ΤΕΕ/ΤΔΕ στις 12-3-2008 για το 
Ασφαλιστικό. 

 Έγγραφο προς Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με το 
οποίο ζητείται παράταση προθεσμίας για την αναγνώριση ασφάλισης  στον 
ΕΛΠΠ (12-3-2008) 

 Συνέντευξη Τύπου για ασφαλιστικό (19-3-2008) 

 Μέλη Δ.Ε. και Πρόεδρος παρευρέθηκαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας μαζί 
με την Ένωση Συντακτών για τον Ασφαλιστικό Νόμο (01-10-2008) 

 Έγγραφο προς ΤΣΜΕΔΕ για αντιμετώπιση του προβλήματος της μη ύπαρξης 
ελεγκτή Ιατρού στο ΤΣΜΕΔΕ Πατρών (14-11-2008) 

 
XVII) Διεθνείς Σχέσεις – Σχέσεις με Ε.Ε. 

 
XVIII) Εξωστρέφεια: Απασχόληση στο εξωτερικό 

  
XIX) Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ 2007-2013  

 Έγγραφο στην ΑΔΕΠ για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα (25/07/2007) 

 Έγγραφο προ Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ.α. και Δελτίο Τύπου για Γ΄Κ.Π.Σ. (06-
5-2008) και ΕΣΠΑ 2007 -2013 

 Έγγραφο προς Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ.α. και Δελτίο Τύπου για το Γ΄ Κ.Π.Σ, 
(2000-2006) στην περιοχή Δυτικής Ελλάδας (23-5-2008) ΕΣΠΑ 2007 -2013 
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 Έγγραφο προς ΠΕΠ κ.λ.π. για αποστολή στοιχείων για έργα Τεχνολογιών, 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (20-01-2009) 

 
XX) Θέματα Γενικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

 Κατάθεση στεφανιού για την 63η επέτειο της απελευθέρωσης της Πάτρας από 
τα Γερμανικά στρατεύματα (04/10/2007) 

 Έγγραφο στην κα  Ανεστοπούλου για οικονομική στήριξη της έκδοσης της 
βιογραφίας της Ματίλντε Σεράο (08/10/2007) 

 Ευχαριστήρια επιστολή για την πρόσκληση της εφημερίδας «ΗΜΕΡΑ» στις 
εκδηλώσεις των 60 χρόνων της ίδρυσής της (11-10-2007) 

 Δελτίο Τύπου για ενημέρωση πολιτών και μηχανικών για εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΔΕ 
(31-10-2007) 

 Δελτίο Τύπου για επέτειο Πολυτεχνείου (16-11-2007) 

 Τηλεγράφημα για θάνατο του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου (30-01-2008) 

 Χαιρετισμός- παρέμβαση Προέδρου σε παρουσίαση βιβλίου (11-4-2008) 

 Έγγραφο στο Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκ. «Άγιος Ανδρέας» 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» περί μη παρουσίας του στη συγκέντρωση για τα 
προβλήματα του Νοσοκομείου (29-10-2008) 

 Έγγραφο στο Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών και γνωστοποίηση ότι το 
Τ.Ε.Ε/ΤΔΕ θα συμμετέχει ως διάδικος στην προσφυγή στα δικαστήρια για το 
τέλος των διοδίων (29-10-2008) 

 Δελτίο Τύπου για επέτειο του Πολυτεχνείου (14-11-2008) 

 Συνάντηση με μέλη του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ, ύστερα από αίτημά   τους για 
τα ΔΙΟΔΙΑ (24-11-2008) 

 Δελτίο Τύπου για καταδίκη των εγκλημάτων στη λωρίδα της Γάζας (19-01-
2009) 

 Έγγραφο προς Ίδρυμα Α. Παπανδρέου για ορισμό Εκπροσώπων για το 
Ίδρυμα σχετικά με Επιτροπή Αξιολόγησης προτάσεων – ιδεών για την 
ανάπτυξη των πυρόπληκτων περιοχών Ηλείας κ.λ.π. (12-03-2009) 

 Συνάντηση Προέδρου με Οικολόγους-Πράσινους (22/5/2009),ύστερα από 
αίτημά τους 

 Δελτίο Τύπου στα Μ.Μ.Ε. για συμμετοχή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. στην 
Παμπατραϊκή απεργία της 3/9/2009 κατά της τετραήμερης εβδομαδιαίας 
εργασίας στο CASINO ΡΙΟΥ (01/9/2009) 

 Ανοικτή επιστολή Διοικ. Επιτροπής για το μείζον θέμα των πρόωρων 
εκλογών της 4ης /10/2009  και τα προβλήματα της περιοχής 
(21/9/2009).Πληρωμένη δημοσίευση στις ημερήσιες εφημερίδες 

 Επιστολή συγχαρητήρια προς τους νεοεκλεγέντες Βουλευτές των Νομών 
Αχαΐας-Ηλείας-Κεφαλληνίας-Ζακύνθου (13/10/2009) 

 Δελτίο Τύπου για την επέτειο του Πολυτεχνείου (16/11/2009) 
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Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΕ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
I) Λειτουργία Οργάνων Διοίκησης 

- Η Αντιπροσωπεία του Τμήματος συνεδρίασε 10 φορές. (31-12-2009) 

- Η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος συνεδρίασε μέχρι σήμερα 92 φορές. (31-12-
2009) 

- Συγκροτήθηκαν σε σώμα οι πενταμελείς Νομαρχιακές Επιτροπές στους Νομούς 
Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας-Ιθάκης.(2007) 
 
Έγγραφα –Αποφάσεις: 

 Επιστολή προέδρου και Διοικούσας Επιτροπής προς τα μέλη Τ.Ε.Ε/ Τ.Δ.Ε. 
με αφορμή την ανάληψη καθηκόντων (03/2007) 

 Επιστολή Προέδρου προς μέλη Τ.Ε.Ε./ Τ.Δ.Ε. με αφορμή την ανάληψη των 
καθηκόντων της νέας διοίκησης (26/04/2007) 

 Έγγραφο στο Τ.Ε.Ε για δημοσίευση του Προγράμματος Δράσης (18/09/2007) 

 Απόφαση και προμήθεια φωτ/κού μηχ/τος (28-11-2007) 

 Επιστολή προς εκδότη «ΤΕΧΝ. ΘΕΜΑΤΩΝ» για επιβολή κυρώσεων για       
καθυστέρηση τεύχους. 

 Έγγραφο στην Εισαγγελία Εφετών Πατρών με αποστολή κατάστασης για 
κατάρτιση ετήσιου καταλόγου ενόρκων (18-02-2008) 

 Έγγραφο στο Ενημερωτικό Δελτίο για αντικατάσταση μελών Μόνιμων 
Επιτροπών (18-02-2008). 

 Αποστολή βιβλιοθηκονόμου ΤΕΕ/ΤΔΕ στο κεντρικό ΤΕΕ για ενημέρωση στο 
πρόγραμμα των βιβλιοθηκών (03-4-2008) 

 Εισήγηση Δ.Ε. και Προέδρου στην κοινή σύσκεψη Καστοριάς (11 & 12-4-
2008) 

 Έγγραφο στο Τ.Ε.Ε. για την λήψη απόφασης για το θέμα της απόκτησης 
νέου ακινήτου στην Πάτρα για στέγαση των γραφείων του Τ.Ε.Ε. (22-7-2008) 

 Έγγραφο-απάντηση στο Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών ότι δεν προβλέπεται 
θέση νομικών Συμβούλων με πάγια αντιμισθία στο Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. (23-7-2008) 

 Έγγραφο για μετάταξη υπαλλήλου Ιωαννίδη Παναγιώτας στο Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. 
(03-10-2008) 

 Ερώτημα στη Νομική Υπηρεσία για το αίτημα της εταιρείας “FRESH”, που 
τυπώνει το περιοδικό του Τμήματος ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (11-11-2008) 

 Αποστολή εισήγησης προς τον Πρόεδρο και την Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. για τα 
προβλήματα που απασχολούν το Τμήμα και που είχε γίνει (παρουσιαστεί) 
στην κοινή σύσκεψη των Περιφερειακών Τμημάτων και Τ.Ε.Ε. στο Ηράκλειο 
Κρήτης (19-11-2008) 

 Έγγραφο προς εκδότη του Περιοδικού «Τεχνικά Θέματα» για προσκόμιση 
στοιχείων (02-12-2008) 

 Αποστολή προς Τ.Ε.Ε. με κατάλογο δραστηριοτήτων του Τμήματός μας (28-
01-2009) 



 16

 Έγγραφο προς Νομική Υπηρεσία για υπόθεση της καθαρίστριας του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. (27-02-2009) 

 Έγγραφο στο Τ.Ε.Ε. για αναζήτηση κατάλληλου κτιρίου για στέγαση στην 
Πάτρα των Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. και εκποίηση του παλιού κτηρίου 
του Τμήματος (16-03-2009) 

 Αποστολή στοιχείων για τον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο, τα οποία αφορούν τα 
μισθώματα της Υπηρεσίας (23-03-2009) 

 Έγγραφο στο Τ.Ε.Ε./Τμήμα Μαγνησίας με συγχαρητήρια για την παρουσίαση 
του βιβλίου του Τμήματος για τα 40 χρόνια (07/5/2009) 

 Έγγραφο προς το Τ.Ε.Ε. για προβλήματα του «Μητρώου του Τ.Ε.Ε.» 
(05/6/2009) 

 Σημείωμα Προέδρου για δημοσίευση με τα πιο σημαντικά θέματα που 
απασχόλησαν το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. (07/12/2009)για «Τεχνικά Θέματα» 

 
Ψηφίσματα: 

Η Διοικούσα Επιτροπή και η Αντιπροσωπεία του Τμήματος εξέδωσαν τα 
παρακάτω ψηφίσματα: 

 Ψήφισμα για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος & την 
αναγνώριση των πτυχίων των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών από 
Ε.Ε. (22/05/2007) 

 Ψήφισμα Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./ Τ.Δ.Ε. για τις πυρκαγιές (06-08-2007) 

 Ψήφισμα Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./ Τ.Δ.Ε. για την απώλεια συνανθρώπων μας 
και την οικολογική καταστροφή που έγινε (28-08-2007). (Πυρκαγιές) 

 Ψήφισμα-Δελτίο Τύπου για να μην κλείσει το εργοστάσιο ELBISCO 
(ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ) (25-5-2008) 

 Ψήφισμα-Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 5 
Ιουνίου 2008 (04-6-2008) 

 Ψήφισμα-Δελτίο Τύπου για την συμπαράσταση προς τους 
σεισμόπληκτους (12-6-2008) 

 Ψήφισμα κοινό με το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτ. Ελλάδας στις 30-7-
2008 για την αλλαγή της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και της 
Προϊσταμένης Αρχής των δύο σημαντικών έργων της Πάτρας του 
Χειμάρου Γλαύκου και Παραγλαύκιες (30-7-2008) 

 Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. για την πειθαρχική δίωξη 
της μηχ.  κ. Παπακωστοπούλου επειδή συμμετείχε σε Δ.Σ. της 
ΕΜΔΥΔΑΣ (8/4/2009). 

 Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. για την αντιμετώπιση της 
Οικονομικής κρίσης (8/4/2009) 
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Λοιπές Δράσεις: 
 
Συνεντεύξεις Τύπου 

 

1. Συνέντευξη Τύπου για παρουσίαση του προγράμματος Δράσης 2007-2009 
του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. (10-05-2007). 

2. Συνέντευξη Τύπου για παρουσίαση του πορίσματος της Ο.Ε. για «Συλλογή-
Αξιολόγηση στοιχείων για το Έλος της Αγυιάς» (24-05-2007). 

3. Συνέντευξη Τύπου για ημερίδα με Αγρονόμους Τοπογράφους για τα 
«Τοπογραφικά Διαγράμματα και νέες τεχνολογίες (13-06-2007). 

4. Συνάντηση με Γεν. Γραμ. Περ. Δυτ. Ελλάδος για θέματα ΣΧΟΟΑΠ (26-10-
2007). 

5. Συνάντηση Διοικ. Επιτροπής με Νομάρχη για αδρανή Υλικά- Λατομεία 
Αράξου- Νέα Λατομική Ζώνες (06-11-2007). 

6. Συνέντευξη Τύπου για ασφαλιστικό (19-3-2008). 

7. Κοινή Συνέντευξη Τύπου με ΕΜΔΥΔΑΣ και ΕΕΤΕΜ Τ: Αχαϊας για καταδίκη 
συναδέλφων Προέδρου και Γεν. Γραμ. ΕΜΔΥΔΑΣ/ΔΕ, Προέδρου ΕΕΤΕΜ 
Αχαϊας από Τριμελές Πλημ/κείου Πατρών (1-4-2008). 

8. Συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της ημερίδας «Επιπτώσεις της Πυρκαγιάς»        
(19-6-2008) 

9. Συνέντευξη Τύπου στα πλαίσια της ημερίδας «Ευρυζωνικότητα» (25-6-2008). 

10. Κοινή συνέντευξη με ΕΜΔΥΔΑΣ για θέματα σχετικά με την ΕΥΔΕ- ΠΑΘΕ και 
κλείσιμο των Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε/Τ.Δ.Ε. (4-12-2008). 

11. Κοινή συνέντευξη τύπου στα πλαίσια της Ημερίδας « Ο Σεισμός της Β.Δ. 
Πελ/σου ένα χρόνο μετά» στα γραφεία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (10/6/2009). 

12. Συνέντευξη τύπου στα γραφεία του Τμήματος στα πλαίσια της Ημερίδας 
«Ασφάλεια στα Οικοδομικά Έργα» (16/6/2009). 

13. Κοινή Συνέντευξη Τύπου (Νομάρχης Αχαΐας, Δήμαρχος Πατρέων, Πρόεδρος 
Επιμελητηρίου Αχαΐας και Πρόεδρος Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε.) για την «Αποτίμηση της 
κατάστασης του έργου Κάλυψης Διακονιάρη, έλεγχος τεχνικών σφαλμάτων 
και μελετών και σύνταξη γενικού πορίσματος»  από την «Επιστημονική 
Επιτροπή Πραγματογνωμόνων» (13/7/2009). 

14. Συνέντευξη Τύπου για την Παρουσίαση Κοινού Πορίσματος της Οργανωτικής 
Επιτροπής Ημερίδας «Παραθαλάσσια Ζώνη στους Πολίτες της Πάτρας -23 
Ιανουαρίου 2009» (28/7/2009). 

15. Συνέντευξη Τύπου για το ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ-Οι πρώτες 
ώρες(11-11-2009) 

16. Κοινή συνέντευξη τύπου  με Σ.Α.Ν.Α. για την 6η Πανελλήνια Έκθεση 
Αρχιτεκτονικού Έργου (19-11-2009) 
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Πυρκαγιές Ν. Ηλείας  

1. Δύο ψηφίσματα Δ.Ε. για τις πυρκαγιές 6-8, 28-8-
2007 

2. Επίσκεψη κλιμακίου της ΔΕ στις πυρόπληκτες 
περιοχές Ηλείας, 30-8-2007 

3. Συναντήσεις με περιφερειάρχη για πυρκαγιές, 
2007-2008 

4. Δελτίο Τύπου για τις πυρκαγιές Ν. Ηλείας που 
συντάχθηκε μετά την έκτακτη συνεδρίαση της ΔΕ 
όπου παραβρέθηκε ο Πρόεδρος ΤΕΕ κ. 
Αλαβάνος, 6-9-2007   

5. Έγγραφο σε Περιφερειάρχη με θέμα ορισμό 
εκπροσώπων για την εξέταση του προβλήματος 
στατικότητας γεφυριών στις πυρόπληκτες 
περιοχές, 4-10-2007 

6. Ημερίδα «Η Προοπτική της Ανασυγκρότησης μετά 
την καταστροφή», Πύργος 21-10-2007 

 

 

 
 
 

Σεισμός Ιουνίου 2008  

1. Δελτίο Τύπου πρόσκληση μηχ/κών να 
συμμετάσχουν σε συνεργεία ελέγχου δημόσιων και 
ιδιωτικών κτιρίων, 8-6-2008 

2. Δελτίο Τύπου-Ψήφισμα για τους σεισμόπληκτους 
Αχαΐας, Ηλείας,12-6-2008 

3. Συνάντηση με αρμόδιους για τη στατική επάρκεια 
του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» 

4. Παράσταση στο Νομάρχη για τη στατική επάρκεια 
των σχολείων 

5. Πλήθος εγγράφων και ενεργειών προς ΥΠΕΧΩΔΕ 
για την ανάγκη επίσπευσης ενίσχυσης 
σεισμοπαθών, επίσπευσης Δωρεάν κρατικής 
Αρωγής, θεσμοθέτησης Εθνικής Αντισεισμικής 
Πολιτικής, ουσιαστικής Αντισεισμικής ενίσχυσης 
σεισμοπλήκτων κτιρίων κ.λ.π.  
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II) Συνεργασία με Περιφερειακά Τμήματα 

Συσκέψεις:   

 Συνάντηση Προέδρου Τ.Ε.Ε./ Τ.Δ.Ε. με Πρόεδρο Τ.Ε.Ε. & Προέδρους Π.Τ. 
Τ.Ε.Ε. στην Αθήνα για θέματα Τ.Ε.Ε 

 Εκπροσώπηση στην κοινή σύσκεψη του Τ.Ε.Ε. και Περ. Τμημάτων του 
Τ.Ε.Ε. στο Ηράκλειο Κρήτης από τον κ. Βεργέτη. 

 Κοινή σύσκεψη ΤΕΕ και Περ. Τμημάτων  στο Καστοριά  

 Κοινή σύσκεψη ΤΕΕ και Περ. Τμημάτων  στο Καρπενήσι 15-16-17/5/2009 

- Συμμετοχή του Προέδρου και του κ. Πανταζόπουλου στην κοινή σύσκεψη. 

- Εισήγηση Προέδρου με αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων και προβλημάτων 
του Τμήματός μας. Συγκεκριμένα, η εισήγηση αναφερόταν σε 21 σημεία. 

 Σύσκεψη στο Κεντρικό Τ.Ε.Ε. με τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. και τους Προέδρους 
των Περιφερειακών Τμημάτων για θέματα Μηχανικών (11/12/2009) 

 Πολλές έκτακτες συσκέψεις στο Κεντρικό ΤΕΕ για διάφορα θέματα. 
 
ΙΙΙ) Εξετάσεις Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος 
 
Εδόθησαν οι παρακάτω άδειες επαγγέλματος στο εξεταστικό κέντρο του  
Τμήματος:  

2007        357      άδειες 

2008        448     άδειες 

2009        507     άδειες 

 Εστάλησαν τα δικαιολογητικά για τη διαγραφή από το Μητρώο Τακτικών 
Μελών σαράντα τεσσάρων (44) Μηχανικών, λόγω παύσης της άσκησης του 
επαγγέλματός τους, καθώς επίσης, για τη διαγραφή από το Μητρώο Μελών 
δέκα (10) Μηχανικών, λόγω θανάτου αυτών. 

 Εστάλησαν τα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Μητρώο δώδεκα (12) 
Εταιρειών και για τη διαγραφή μίας (1) Εταιρείας.   

 
ΙV) Διεκδικήσεις Αμοιβών μηχανικών  
 
Έγιναν 21 διεκδικήσεις αμοιβών μηχανικών δικαστικώς, στους οποίους δεν είχαν 
καταβληθεί οι αμοιβές τους. 
 

V) Απαλλαγές  προκατάθεσης  αμοιβών 

2007  εκδόθηκαν         92  απαλλαγές          

2008  εκδόθηκαν         98  απαλλαγές     

2009 εκδόθηκαν          80  απαλλαγές     

 
VI) Πραγματογνωμοσύνες 
    

2007: Έχουν κατατεθεί 81 αιτήσεις, κατέβαλλαν παράβολο 56 και εισπράχθηκαν   

73.161  ευρώ         
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2008: Έχουν κατατεθεί 82 αιτήσεις, κατέβαλλαν παράβολο 63 και εισπράχθηκαν   

120.892 ευρώ    

2009: Έχουν κατατεθεί 76 αιτήσεις, κατέβαλλαν παράβολο 48 και εισπράχθηκαν   

79.287  ευρώ  

 
VII) Άσκηση Πειθαρχικού Ελέγχου 

Μετά τις εκλογές του Τ.Ε.Ε. που έγιναν το Νοέμβριο του 2006, το Τ.Ε.Ε. δεν 
συγκρότησε σε Σώματα τα Πειθαρχικά Συμβούλιά του εντός του 2007, παρά εντός 
του έτους 2008 και μετά τη σχετική εισήγηση του Γραφείου Δικαστικού του Τ.Ε.Ε. Το 
Πειθαρχικό Συμβούλιο του Τμήματός μας στην πρώτη συνεδρίασή του που έγινε στις 
6-6-2008, συγκροτήθηκε σε Σώμα με πέντε (5) τακτικά αιρετά μέλη και τέσσαρα (4) 
αναπληρωματικά αιρετά μέλη και λόγω της ελλιπούς σύνθεσης του Σώματος, 
αποφάσισε να μην προχωρήσει σε εκδίκαση των υποθέσεων χωρίς νομική 
υποστήριξη του Σώματος, η οποία προβλέπεται από την παρ. 1 του του άρθρου 29 
του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 19 του Ν. 1486/84. Η νομική υποστήριξη παρασχέθηκε από τη Διοικούσα 
Επιτροπή του Τμήματος με τη σύσταση Ομάδας Εργασίας αποτελούμενη από 
Δικηγόρους, η οποία αποφασίσθηκε στην 9η/5-3-09 συνεδρίασή της. 

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο των Μελών του Τμήματος συνεδρίασε το 2009, μία φορά 
και εκδίκασε μία υπόθεση για την οποία εξέδωσε καταδικαστική απόφαση και 
επέβαλε στον εγκαλούμενο Μηχανικό, το μέγιστο ποσό της χρηματικής ποινής.               

 Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Τμήματος διαβίβασε στον 
Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Μελών του Τ.Ε.Ε. (Αθήνα), λόγω 
αρμοδιότητάς του, τις εγκλήσεις τριών (3) εγκαλούντων κατά ενός (1) πτυχιούχου 
Τεχνολόγου Μηχανικού.       

 Η υπάλληλος της Γραμματείας του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Τμήματος 
εξέδωσε και χορήγησε ανά εξάμηνο, βεβαιώσεις περί μη διάπραξης πειθαρχικών 
παραπτωμάτων για τους μέχρι σήμερα, (400) διπλωματούχους Μηχανικούς και 
(25) πτυχιούχους Τεχνολόγους Μηχανικούς που είναι Μελετητές ή Εργολήπτες 
Δημοσίων Έργων και έχουν την επαγγελματική τους έδρα στο Τμήμα μας. 

 
VIII) Εκπροσωπήσεις σε Συμβούλια και Επιτροπές 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Δυτικής Ελλάδας του Τ.Ε.Ε. όρισε 
εκπροσώπους του Τ.Ε.Ε. στα όργανα (Επιτροπές και Συμβούλια) που 
συγκροτήθηκαν ή και επανασυγκροτήθηκαν από υπηρεσίες στις Περιφέρειες και 
στους Νομούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Τμήματός μας, ήτοι: 

Όργανα με θητεία 

Περιφέρεια Δυτ. Ελ.:            (07) επτά 
Νομός Αχαΐας:                     (31) τριάντα ένα   
Νομός Ηλείας:                     (10) δέκα    
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων:  (03) τρία    
Νομός Κεφ/νίας-Ιθάκης:      (03) τρία    
Νομός Ζακύνθου:                (04) τέσσαρα 
Στάλθηκαν συνολικά:   (88) ογδόντα οκτώ έγγραφα για ορισμό εκπροσώπων.  
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Όργανα άνευ θητείας:  

Επιτροπές Διαγωνισμών ανάθεσης μελετών και έργων 
                                      από 1-9-06  2007    2008    2009    Σύνολο 
Νομός Αχαΐας:                 (08) (19) (11) (14)    (52) πενήντα δύο 
Νομός Ηλείας:                 (00) (02)     (14)      (05)    (21) είκοσι ένα     
Νομός Κεφ/νίας-Ιθάκης:  (03) (06)     (05)      (03)    (17) δέκα επτά     
Νομός Ζακύνθου:            (02) (03)     (02)      (06)    (13) δέκα τρία    
Στάλθηκαν συνολικά:   (98) ενενήντα οκτώ έγγραφα για ορισμό εκπροσώπων  
 
IX) Λειτουργία Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας  
 
 
Μόνιμες Επιτροπές 

1. Απόφαση συγκρότησης Μόνιμων Επιτροπών στις 12-7-2007. 

2. Συνάντηση όλων των Μελών των Μόνιμων Επιτροπών ύστερα από 
πρόσκληση του Προέδρου στις 31-7-2007 

3. Συνεδριάζουν οι Μόνιμες Επιτροπές και ασχολούνται με θέματα αρμοδιότητάς 
τους. 

4. Έγγραφο στις Νομαρχιακές Επιτροπές Τ.Ε.Ε. του Τμήματος για συνεργασία με 
Μόνιμες Επιτροπές 27-9-2007. 

Οι Μόνιμες Επιτροπές που συστάθηκαν και λειτουργούν στο Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. είναι: 

1. Μόνιμη Επιτροπή Νέων Μηχανικών και Απασχόλησης 

2. Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών Θεμάτων Πολεοδομικών και άλλων 
Δημοσίων Υπηρεσιών. 

3. Μόνιμη Επιτροπή Θεμάτων Πολιτισμού 

4. Μόνιμη Επιτροπή Υγιεινής ασφάλειας στις κατασκευές και εργασία. 

5. Μόνιμη Επιτροπή Κυκλοφοριακών και Συγκοινωνιακών Θεμάτων Οδικής  
Ασφάλειας. 

6. Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος. 

7. Μόνιμη Επιτροπή Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Χωροταξίας 

8. Μόνιμη Επιτροπή Εκπαίδευσης, Επιμόρφωσης και Βιβλιοθήκης 

9. Μόνιμη Επιτροπή Πληροφορικής Δικτύων και τηλεπικοινωνιών 

10. Μόνιμη Επιτροπή Ανάπτυξη Σχεδιασμού και Παρακολούθηση Μεγάλων Έργων 
Υποδομής στην Περιφέρεια και τους Νομούς 

11. Μόνιμη Επιτροπή Επιστημονικής Έρευνας και Τεχνολογίας Αιχμής 

12. Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας και Βιομηχανίας 

13. Μόνιμη Επιτροπή ΙCOMOS. 

Οι περισσότερες επιτροπές δραστηριοποιήθηκαν και απέδωσαν καλό ή πολύ καλό 
ή άριστο έργο. 
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Ομάδες Εργασίας 

Ολοκληρώθηκε το Έργο των παρακάτω Ο.Ε.: 

 Παραλαβή πορίσματος Ο.Ε. στην 3η /20-3-07συνεδρίαση της Δ.Ε με 
θέμα:«Συλλογή-Αξιολόγηση στοιχείων για το Έλος της Αγυιάς». 

 Παραλαβή πορίσματος Ο.Ε. στην 16η /17-7-07συνεδρίαση της Δ.Ε της Ο.Ε. με 
θέμα: «Διερεύνηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Βιολογικού 
Καθαρισμού Πάτρας» 2μελής. 

 Παραλαβή πορίσματος Ο.Ε. στην 16η/17-7-07συνεδρίαση της Δ.Ε με θέμα 
«Συλλογή στοιχείων –καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης-όροι και 
προϋποθέσεις για την αναβάθμιση και μετατροπή του Αεροδρομίου του 
Αράξου σε αεροδρόμιο πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού. 
Συμπεράσματα και προτάσεις»,3μελής. Το πόρισμα αποφασίζετε να δοθεί α) 
στο Επιμελητήριο Αχαΐας και β) να γίνει παρουσίαση. 

 Παραλαβή πορίσματος Ο.Ε. στην 29η/20-12-2007 συνεδρίαση της Δ.Ε με θέμα 
«Επιστημονική Επιτροπή για την υποστήριξη προγραμμάτων με το 
Ι.Τ.Υ.»,3μελής. 

 Παραλαβή πορίσματος Ο.Ε. στην 15η /24-6-08 συνεδρίαση της Δ.Ε με 
θέμα «Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Πάτρας και ευρύτερης 
Περιοχής»,4μελής. Και αποστολή του πορίσματος της Ο.Ε. για τον «Ενιαίο 
Φορέα Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Πάτρας» καθώς και τα συμπεράσματα 
στο Δήμαρχο Πατρέων κ. Φούρα. 

 Παραλαβή πορίσματος Ο.Ε. στην 16η /15-7-08 συνεδρίαση της Δ.Ε με θέμα: 
«Διερεύνηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Ξερόλακας»,3μελής 

 Παραλαβή πορίσματος Ο.Ε. στην 17η/7-7-2008 συνεδρίαση της Δ.Ε με θέμα: 
«Γραμματειακή υποστήριξη Οργανωτικών Επιτροπών Ημερίδων και 
Συνεδρίων και γενικώς της ανάδειξης του Επιστημονικού Έργου του 
ΤΕΕ/ΤΔΕ»,4μελής. 

 Παραλαβή πορίσματος Ο.Ε. στην 18η/9-9-08 συνεδρίαση της Δ.Ε με θέμα: 
«Λατομική ζώνη Αράξου- Νέες Λατομικές ζώνες- Μικρά κατά τόπους 
Λατομεία- Διαχείριση αδρανών υλικών από ποτάμια και 
χείμαρρους»,3μελής. 

 Παραλαβή πορίσματος Ο.Ε. στην 21η/7-10-08 συνεδρίαση της Δ.Ε με θέμα: 
«Γνωμοδότηση για την Μελέτη του ΓΠΣ Πατρών, Β1 Φάση»3μελής. 

 Παραλαβή πορίσματος Ο.Ε. στην 21η/7-10-08 συνεδρίαση της Δ.Ε με 
θέμα:«Αξιολόγηση των συμπερασμάτων» από την ημερίδα «Πάτρα 
Λιμάνι και Θαλάσσιο Μέτωπο»,5μελής. 

 Παραλαβή πορίσματος Ο.Ε. στην 22η/14-10-08 συνεδρίαση της Δ.Ε με θέμα: 
:«Εργασία στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του έργου TRIPOD: TRAINING 
CIVIL ENGINEERS ON POST-EARTHQUAKE ASSESSMENT OF 
DAMAGED BUILDINGS»,5μελής. 

 Παραλαβή πορίσματος Ο.Ε. στην 1η/8-1-09 συνεδρίαση της Δ.Ε με θέμα: 
Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος του έργου TRIPOD: 
TRAINING CIVIL ENGINEERS ON POST-EARTHQUAKE ASSESSMENT 
OF DAMAGED BUILDINGS (Εκπαίδευση των Πολιτικών Μηχανικών για 
το μετασεισμικό έλεγχο κτιρίων),8μελής. 
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 Παραλαβή πορίσματος Ο.Ε. στην 16η/4-6-09 συνεδρίαση της Δ.Ε με θέμα: 
«Συγκέντρωση Υλικού για τη δημιουργία- εξέλιξη και διαρκή ενημέρωση 
του site του SANA.gr κ.λ.π.», 7μελής. 

 Παραλαβή πορίσματος Ο.Ε. στην 18η/25-6-09 συνεδρίαση της Δ.Ε με θέμα: 
«Επιστημονική Επιτροπή Πραγματογνωμόνων» 4μελής.  Παραλαβή του 
Πορίσματος των εμπειρογνωμόνων για το θέμα του Διακονιάρη. 

 Παραλαβή πορίσματος Ο.Ε. στην 18η/25-6-09 συνεδρίαση της Δ.Ε με 
θέμα:«εξαγωγή συμπερασμάτων για το κίνημα της μοντέρνας 
αρχιτεκτονικής, όπως αυτή αποτυπώνεται στα δημόσια κτίρια της 
Πάτρας» 7μελής, ειδικότητα Αρχ/νες . 

 Παραλαβή πορίσματος Ο.Ε. στην 19η/2-7-09 συνεδρίαση της Δ.Ε με θέμα: 
«Αποτίμηση των δράσεων για Τ.Π.Ε. που χρηματοδοτήθηκαν από 
ΠΕΠ/ΠΔΕ  και προτάσεις ΕΣΠΑ»,3μελής 

 Παραλαβή πορίσματος Ο.Ε. στην 22η/21-7-09 συνεδρίαση της Δ.Ε με θέμα: 
«Εξέταση της μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου 
κατασκευής εργοστασίου ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων 
στην Τριανταφυλλιά Ηλείας, υπάρχουσα κατάσταση, διαπιστώσεις, 
προτάσεις» 3μελής. 

 Παραλαβή πορίσματος Ο.Ε. στην 26η/24-9-09 συνεδρίαση της Δ.Ε με θέμα 
«Διερεύνηση και τεκμηρίωση των οικονομικών, κοινωνικών και κυρίως 
Περιφερειακών επιπτώσεων που έχει η λειτουργία του Πεδίου Βολής 
Παλαιοχωρίου στην περιοχή  και γενικά στο Νομό Ηλείας» 3 μελής. 

 Παραλαβή πορίσματος Ο.Ε. στην 30η/3-11-2009 συνεδρίαση της Δ.Ε  με 
θέμα: «Ειδικό Χωροταξικό πλαίσιο ΑΠΕ (Ανανεώσιμες πηγές 
Ενέργειας)»,3μελής. 

 Παραλαβή πορίσματος Ο.Ε. στην 32η/26-11-2009 συνεδρίαση της Δ.Ε με 
θέμα : «Πυρόπληκτες περιοχές»,5μελής.  

 Παραλαβή πορίσματος Ο.Ε. στην 32η /26-11-09 συνεδρίαση της Δ.Ε με θέμα 
«Διαμόρφωση του site της επιτροπής Ιστορικών Πόλεων του 
I.C.O.M.O.S. και της υποεπιτροπής Μεσογείου» 

 
Παράγουν έργο οι παρακάτω Ο.Ε.: 

 Αντικατάσταση-διεύρυνση Ο.Ε στην 2η/15-1-08 συνεδρίαση της Δ.Ε. με θέμα: 
«Συγκέντρωση στοιχείων και ιεράρχηση ακινήτου για στέγαση 
Υπηρεσιών Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος - 
Επικαιροποίηση του Κτιριολογικού Προγράμματος του 
ΤΕΕ/ΤΔΕ»,4μελής. 

 Τροποποίηση Ομάδα Εργασίας στην 14η/12-05-2008 συνεδρίαση της Δ.Ε με 
θέμα: «Συντήρηση και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 
(Ανάπλαση όψεων κτιρίων, ιστορικά Μνημεία κ.λ.π.)» για την 
Νομαρχιακή Επιτροπή Κεφαλληνίας ως προς το θέμα και το αντικείμενο 
της. Το νέο θέμα της Ο.Ε. θα είναι:: «Χωροθέτηση καθορισμένων 
Αρχαιολογικών Ζωνών Κεφαλληνίας και Ιθάκης»,3μελής.  

 Τροποποίηση Ομάδα Εργασίας στην 24η/13-11-2008 συνεδρίαση της Δ.Ε με 
θέμα: «Συντήρηση και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 
(Ανάπλαση όψεων κτιρίων, ιστορικά Μνημεία κ.λ.π.)» για την 
Νομαρχιακή Επιτροπή Ηλείας ως προς το θέμα, τον χρόνο παράδοσης και 
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την αμοιβή. Το θέμα της Ο.Ε. θα είναι:  «Ιστορική, μορφολογική, 
τυπολογική και δομική καταγραφή της νεώτερης αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς Ν. Ηλείας»,3μελής. 

 Σύσταση Ο.Ε. με θέμα: «4 πιλοτικές προμελέτες αντισεισμικής 
ενίσχυσης» (Πάτρα, Πύργος, Ζάκυνθος, Αργοστόλι) 12μελής.Σημαντική 
παρέμβαση στα πλαίσια του ΕΠ.ΑΝΤ.ΥΚ 

 Τροποποίηση Ομάδα Εργασίας στην 1η/8-1-09 συνεδρίαση της Δ.Ε με θέμα: 
«Συντήρηση και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς (Ανάπλαση 
όψεων κτιρίων, ιστορικά Μνημεία κ.λ.π.)» για την Νομαρχιακή 
Επιτροπή Ζακύνθου ως προς το θέμα. Το θέμα της Ο.Ε. θα είναι:  
«Καταγραφή υπολειμμάτων αρχιτεκτονικών όψεων και απόψεων της 
Ζακύνθου», 3μελής. 

 Σύσταση Ο.Ε. στην 9η/5-3-2009 συνεδρίαση της Δ.Ε με θέμα: «Ρυθμιστικό 
Πάτρας»,5μελής. 

 Σύσταση -διεύρυνση από δύο μέλη σε τρία της Ο.Ε. στην 9η/5-3-2009 
συνεδρίαση της Δ.Ε  με θέμα: «Νομικής και Τεχνικής Στήριξης: για θέματα 
Προσφυγών και Ενστάσεων με τον προσφορότερο νομικό τρόπο. Νομική 
και Τεχνική Στήριξη μελών του Τμήματος σε Επαγγελματικά Θέματα, 
Θέματα ΓΟΚ, Δημοσίων Έργων και Μελετών, Συνεργασίας με τους 
Νομικούς Συμβούλους του ΤΕΕ (Αθήνα) σε θέματα που  προκύπτουν στην 
λειτουργία και την δραστηριότητα του Τμήματος στην άσκηση του 
θεσμικού του ρόλου, και σε θέματα Πειθαρχικού Συμβουλίου του 
Τμήματος Δυτικής Ελλάδας κ.λπ.»,3μελής.   

 Ανασύσταση της Ο.Ε. για στην 12η/30-3-09 συνεδρίαση της Δ.Ε με θέμα: «Η 
Υποστήριξη του επιστημονικού έργου της Διοικούσας Επιτροπής και 
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΔΕ και η σύνδεσή τους με τους 
Επιστημονικούς Συλλόγους για την υποβοήθηση του επιστημονικού 
έργου και των λοιπών δραστηριοτήτων του ΤΕΕ»,2μελής. 

 Διεύρυνση της Ομάδας Εργασίας στην 13η/ 28-04-09 συνεδρίασή της Δ.Ε με 
θέμα «Περιβαλλοντική και Πολεοδομική μελέτη δημιουργίας και χρήσης 
των ελευθέρων χώρων πρασίνου (π.χ. Δασύλλια, Εθνικό Θαλάσσιο 
Πάρκο Ζακύνθου κ.λπ.) και εξεύρεση λύσεων για εξανθρωπισμό των 
πόλεων με την δημιουργία ελευθέρων χώρων πρασίνου-παιδείας- 
αναψυχής)» με ένα άτομο ακόμη,3μελής. 

 Διεύρυνση- Σύσταση Ο.Ε. στην 15η/ 26-05-09 συνεδρίασή της Δ.Ε με θέμα 
«Θέση Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. απέναντι στις τρέχουσες εξελίξεις για την 
εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια» 4 μελής. 

 Σύσταση Ο.Ε. στην 15η/26-5-09 συνεδρίαση της Δ.Ε με θέμα: «Διάβρωση 
των Ακτών» 3μελής. 

 Σύσταση Ο.Ε. στην 15η/26-5-09 συνεδρίαση της Δ.Ε με θέμα «Αποτύπωση 
της κατάστασης της Βιομηχανίας-Ανάπτυξη και προοπτική της 
Βιομηχανίας στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας» 3 μελής. 

 Αντικατάσταση μελών Ο.Ε. στην 16η/4-6-09 συνεδρίαση της Δ.Ε με θέμα: 
«Διαχείριση Υδάτινων Πόρων»,3μελής. 

 Σύσταση Ο.Ε. στην 25η/ 15-09-09 συνεδρίασή της Δ.Ε. με θέμα: 
«Διαμόρφωση και εκσυγχρονισμός του site του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε.»2μελής 
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 Σύσταση Ο.Ε.στην 25η/15-9-09 συνεδρίαση της Δ.Ε με θέμα 
«Προσδιορισμός κέντρων ακτινικών οικισμών του Νομού Αχαΐας στο 
σύστημα ΕΓΣΑ 87» 4μελής. 

 Σύσταση Ο.Ε. στην 26η/24-9-09 συνεδρίαση της Δ.Ε με θέμα 
«Κωδικοποίηση των Εργαλείων του Πολεοδομικού, Χωροταξικού, 
Αναπτυξιακού Σχεδιασμού»,4μελής. 

 Σύσταση Ο.Ε. στην 32η/26-11-09 συνεδρίασή της Δ.Ε. με θέμα: «Την 
καταγραφή των Κάστρων της Αχαΐας και της Ηλείας (Αχαϊοηλιδα του 
παρελθόντος)» 4μελής. 

 Σύσταση Ο.Ε. στην 32η/26-11-09 συνεδρίασή της Δ.Ε. με θέμα: «Την 
καταγραφή των αξιόλογων οικισμών του Ν. Αχαΐας που μπορούν να 
χαρακτηριστούν, ως παραδοσιακοί και να προστατευθούν» 4μελής. 

 
Υπό Σύσταση Ο.Ε. : 

 Προκήρυξη ομάδας εργασίας στην 29η/ 20 - 12- 07 συνεδρίασή της Δ.Ε. με 
θέμα: «Σχεδίαση Ιστοσελίδας προβολής του Π.Σ.Δ.Μ-Η. Περιφερειακό 
Τμήμα Πάτρας και επικοινωνία των μελών του», 2μελής. 

 Προκήρυξη ομάδας εργασίας για τη Νομ/χιακή Κεφαλληνίας στην 24η/13-11-
08 συνεδρίασή της με θέμα: «Περιβαλλοντική και Πολεοδομική μελέτη 
δημιουργίας και χρήσης των ελευθέρων χώρων πρασίνου (π.χ. 
Δασύλλια, Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα κ.λ.π.) και εξεύρεση λύσεων για 
εξανθρωπισμό των πόλεων με την δημιουργία ελευθέρων χώρων 
πρασίνου-παιδείας- αναψυχής)», 3μελής 

 Προκήρυξη ομάδας εργασίας στην 32η/ 26 -11- 09 συνεδρίασή της Δ.Ε. με 
θέμα: «Μεθοδολογία καταγραφής και πρακτικές παρεμβάσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας σε τυπικό κτίριο της Νομαρχίας» 3μελής 

 
Χ) Περιοδικό Τμήματος «Τεχνικά Θέματα» 
Εκδόθηκαν τα τεύχη: 

1. τ.66 Οκτωβρίου 2006 

2. τ.67 Φεβρουαρίου 2007 

3. τ.68 Μαΐου 2007  

4. τ.69 Ιουνίου 2007 

5. τ.70 Σεπτεμβρίου 2007 

6. Έγινε δημόσιος διαγωνισμός για την ανάθεση εκτύπωσης του περιοδικού μας 
«ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» και ανετέθη στο τυπογραφείο «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ» 

7. Προχωρεί και ετοιμάζεται η έκδοση του δελτίου των «ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ» 

8. Απόφαση μετά από εισήγηση Μ.Ε. Υγιεινής και Ασφάλειας για ανάθεση για 
παραγωγή φυλλαδίου για ασφάλεια στα Οικοδομικά έργα. 

9. τ. 71  Δεκεμβρίου 2007 

10. τ. 72 Φεβρουάριος-Απρίλιος 2008 

11. τ. 73 Ιανουάριος –Μάρτιος 2009 

12. τ. 74 Απρίλιος-Ιούνιος 2009 

13. τ. 75 Ιούλιος –Σεπτέμβριος 2009 

14. τ. 76 Οκτώβριος –Δεκέμβριος 2009 
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ΧΙ) Εκδόσεις 

1. Εκτύπωση Τεχνικής  Ατζέντας των Μηχανικών (μοιράζεται δωρεάν σε όλα  
μέλη ), Έκδοση 2009. Σημαντική έκδοση 400 σελίδων. 

2. Εκτύπωση φυλλαδίου για ασφάλεια στα Οικοδομικά έργα (μοιράζεται 
δωρεάν στα  μέλη), Έκδοση 2009. Χρήσιμο βοήθημα 32 σελίδων. 

3. Έκδοση Πρακτικών Συμποσίου για τις Ιστορικές Πόλεις - Λιμάνια της 
Μεσογείου και πολεοδομικές παρεμβάσεις στον 20ο αιώνα (2006: Πάτρα) 
Μεσογειακή συνάντηση (έκδοση 2008). Σημαντική έκδοση για μία 
σημαντική εκδήλωση – Πρωτοβουλία. 

ΧΙΙ) Βιβλιοθήκη ΤΕΕ/ΤΔΕ 
Κατά το 2007-2009 οι εργασίες της βιβλιοθήκης κατανέμονται ως εξής: 
 
Εμπλουτισμός Συλλογής  

 ΑΓΟΡΕΣ Η Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με τη Μόνιμη Επιτροπή Εκπαίδευσης, 
Επιμόρφωσης & Βιβλιοθήκης λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις χρηστών, 
επιλήφθηκε την παραγγελία επιστημονικού υλικού για τον εμπλουτισμό της 
συλλογής της με την αγορά βιβλίων τεχνικού κυρίως περιεχομένου.  Συγκεκριμένα 
για τα έτη 2007-09 έγινε η αγορά 40 βιβλίων.  

 ΔΩΡΕΕΣ  Έγινε δωρεά βιβλίων, πρακτικών συνεδρίων κλπ. Επίσης υπάρχει 
τακτική συνεργασία με το Γραφείο Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ για την 
αποστολή του επιστημονικού του έργου. 

 Σημαντική δωρεά βιβλίων του Αείμνηστου Προέδρου ΤΕΕ/ΤΔΕ κ. Δ. Ρόδη από την 
Οικογένεια του.  
ΣΥΝΟΛΟ:   456 ΒΙΒΛΙΑ  (Αγορά και Δωρεές) 

  11 ΦΥΛΛΑΔΙΑ 
  31 ΠΡΟΤΥΠΑ  
  62 ΜΕΛΕΤΕΣ 

Παρεχόμενες εξυπηρετήσεις 

Κατά τη διάρκεια της τριετίας πραγματοποιήθηκαν περίπου 2.500 ΔΑΝΕΙΣΜΟΙ 
ΥΛΙΚΟΥ οι οποίοι αναλύονται ως εξής: 

 Δανεισμός βιβλίων, μελετών  

 Φωτοτυπίες του μη δανειζόμενου υλικού (άρθρα Περιοδικών, πολεοδομική 
νομοθεσία, πληροφοριακά βιβλία, συλλογικές συμβάσεις μηχανικών, Πινακίδες 
παλαιού σχεδίου πόλεως, Διαγράμματα Οικισμών) με  αυθημερόν επιστροφή   

 Αναζήτηση βιβλιογραφίας και Δανεισμός βιβλίων, άρθρων περιοδικών, Προτύπων 
από την Κεντρική  Βιβλιοθήκη ΤΕΕ  

 Αναζήτηση και εκτύπωση νομοθεσίας από τη Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ  
(ΝΟΜΟΣ) 

 Δανεισμός βιβλίων στη Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης ΤΕΕ και στις 
Περιφερειακές βιβλιοθήκες ΤΕΕ για λογαριασμό χρηστών  

 
Κίνηση Βιβλιοθήκης – Επισκέψεις αναγνωστών – Συμπεράσματα 
Παρακολουθώντας τα στατιστικά στοιχεία χρήσης της βιβλιοθήκης μπορούμε να 
εξάγουμε πολύ σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με το τρόπο που χρησιμοποιούν οι 
επισκέπτες τη βιβλιοθήκη, τις αναγνωστικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 
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επισκεπτών της έτσι ώστε να τους κατανοήσουμε καλύτερα και να τους προσφέρουμε 
χρήσιμες πληροφορίες και υπηρεσίες. Κατά τη διάρκεια της τριετίας ο συνολικός 
αριθμός των χρηστών της βιβλιοθήκης ανήλθε στα  1200  άτομα. Παρά το γεγονός, ότι 
μεγαλύτερη χρήση της βιβλιοθήκης κάνουν οι φοιτητές των Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ 
και οι σπουδαστές των ΤΕΙ, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση 
χρησιμοποίησης της βιβλιοθήκης κυρίως από Νέους Μηχανικούς. Αυτό που 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην επισκεψιμότητα της βιβλιοθήκης είναι και η 
χρήση της από διαφορετικές κατηγορίες επαγγελμάτων (δημόσιοι, & ιδιωτικοί φορείς, 
ερευνητές, Καθηγητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλπ.). 
 
Η λειτουργία της εικονικής βιβλιοθήκης και η χρήση του κοινού κατάλογου των 
Βιβλιοθηκών ΤΕΕ (OPAC) πανελλαδικά, είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική 
παροχή πληροφοριακών υπηρεσιών (Διαδανεισμός) και στα υπόλοιπα αστικά 
κέντρα εκτός από την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.  
 
Αποστολή βιβλίων στις Νομαρχιακές Επιτροπές ΤΕΕ 
Το ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Ελλάδας επιθυμώντας να συμβάλλει στην ανάπτυξη και καλή 
συνεργασία των Νομαρχιακών Επιτροπών, απέστειλε μια σειρά από τις εκδόσεις του 
ΤΕΕ που υπάρχουν σε πολλαπλά αντίτυπα στη Βιβλιοθήκη του Τμήματός μας 
προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι μηχανικοί να λάβουν γνώση. 
 
Προγράμματα 
Συμμετοχή σε επιστημονικά προγράμματα (projects) 
ΠΝΥΚΑ 

Το τμήμα μας  σε συνεργασία με το  ΙΤΥ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών) 
συμμετείχε στο ερευνητικό  πρόγραμμα ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας με 
όνομα  ΠΝΥΚΑ. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού  διεξήχθη  δοκιμαστική 
ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία πραγματοποιήθηκε  με τη συμμετοχή μελών του 
ΤΕΕ.  Σκοπός της  ήταν ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας του ηλεκτρονικού 
συστήματος ψηφοφορίας ΠΝΥΚΑ. Η ψηφοφορία έγινε με απόλυτη επιτυχία τον 
Οκτώβριο του 2007 . Το έργο ήταν προϋπολογισμού 10.000 Ε  για το τμήμα μας 
χωρίς ιδία συμμετοχή. Είσπραξη ποσού 10.000 από Ε.Ε. για συμμετοχή του 
ΤΕΕ/ΤΔΕ στο    πρόγραμμα. 
 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα μετασεισμικού ελέγχου TRIPOD 

Το τμήμα μας συμμετείχε μαζί με το ΕΑΙΤΥ  στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
Μετασεισμικού ελέγχου για  την εκπαίδευση των μηχανικών TRIPOD: «TRAINING 
CIVIL ENGINEERS ON POST-EARTHQUAKE ASSESSMENT OF DAMAGED 
BUILDINGS». Κατά την διάρκειά του αναπτύχθηκε  ένα περιβάλλον για την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση μηχανικών (e-learning) που απευθύνεται σε ειδικότητες 
που εμπλέκονται σε μετασεισμικό έλεγχο κτιρίων. Το αντικείμενο της εκπαίδευσης 
αφορούσε τόσο το οργανωτικό μέρος της επιχείρησης μετά τον σεισμό, όσο και το 
επιστημονικό που ήταν κυρίως η αναγνώριση και αξιολόγηση των ζημιών στα 
στοιχεία των κτιρίων. 
Το έργο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2009 και ήταν προϋπολογισμού 
38.962,50Ε για το τμήμα μας με 25% ιδία συμμετοχή. Eίσπραξη ποσού 11.688,75 
από  Ε.Ε. για συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΔΕ στο    πρόγραμμα. 
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ΧΙΙΙ) Εισπράξεις –Βεβαιώσεις  

Εισπράχθηκε από 1-1-2007 έως 31-12-2009 το συνολικό ποσό των 620.513,50   
ευρώ από συνδρομές, κρατήσεις κ.λ.π. 
Χορηγήθηκαν δε σχετικές βεβαιώσεις ενημερότητας στα μέλη μας. 
 
ΧΙV) Προμήθειες και Μισθώσεις 

2007 

 Η διενέργεια δημόσιων ανοικτών διαγωνισμών και η σύναψη συμβάσεων καθώς 
και η δι’ απευθείας, σύναψη συμβάσεων μισθώσεων ακινήτων για τη στέγαση 
των γραφείων του Τ.Ε.Ε. Τμήματος Δυτ. Ελ. στην Πάτρα και των Νομαρχιακών 
Επιτροπών του Τμήματος στον Πύργο, στο Αργοστόλι και στη Ζάκυνθο. 

 Καταρτίσθηκαν οι εξής συμβάσεις μίσθωσης: 
α) το από 28-2-07 Ιδ. Συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων 
της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηλείας του ΤΕΕ 
β) το από 28-2-07 Ιδ. Συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων 
της Νομαρχιακής Επιτροπής Ζακύνθου του ΤΕΕ 
γ) το από 23-5-07 Ιδ. Συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων 
του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Ελλάδας του ΤΕΕ 
δ) το από 07-9-07 Ιδ. Συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων 
της Νομαρχιακής Επιτροπής Κεφαλληνίας-Ιθάκης του ΤΕΕ 

2008 

 Η υπ’ αριθ. πρωτ. 585/29-2-2008 απόφαση για νέα συγκρότηση της 
πενταμελούς Επιτροπής του άρθρου 38 (Κεφάλαιο Δ’)  του Π.Δ. 394/96, ήτοι 
της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης. 

 Γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής αξιολόγησης και αποφάσεις της Διοικούσας 
Επιτροπής του Τμήματος, οι οποίες έχουν σχέση με την αντισυμβατική 
συμπεριφορά της προμηθεύτριας Εταιρείας με την επωνυμία “Γεωργία Δελή 
και Σία Ο.Ε.” και δ.τ. “Fresh Communications”, της περιοδικής έκδοσης του 
ενημερωτικού εντύπου του Τμήματος Δυτ. Ελλάδος του Τ.Ε.Ε. με τίτλο 
«ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ». 

 Η σύνταξη σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, της υπ’ αριθ. 
πρωτ. 2672/21-11-2008 Διακήρυξης και της σχετικής Προκήρυξης του 
τακτικού, δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
του περιοδικού «ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ».    

 Η δι’ απευθείας, κατόπιν λήψεως κλειστών προσφορών, ανάθεση της 
εκτέλεσης εργασιών της έκδοσης το 2008 και της μέσα στο ίδιο έτος, 
επανεκτύπωσης λόγω λαθών, του βιβλίου με τίτλο “Ιστορικές Πόλεις – 
Λιμάνια της Μεσογείου & πολεοδομικές παρεμβάσεις στον 20ο αιώνα” που 
εξέδωσε το Τ.Ε.Ε./Τμήμα Δυτ. Ελλάδας με τα πρακτικά σε τρείς γλώσσες 
(Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά), του 1ου Επιστημονικού Συμποσίου της 
Διεθνούς Επιτροπής Ιστορικών Πόλεων CIVVIH-ICOMOS που έγινε στην 
Πάτρα, το Μάρτιο του 2006. 

2009 

 Η από 14-1-2009 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής για τη συγκρότηση 
πενταμελούς Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 
118/2007 και προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2522/1997. 
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 Η από 17-2-09 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής για την κατακύρωση της 
προμήθειας της περιοδικής έκδοσης του ενημερωτικού εντύπου του ΤΕΕ/ΤΔΕ 
με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ», του από 12-1-2009 τακτικού, ανοικτού-
δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού του Τμήματός μας, στη μειοδότρια 
Εταιρεία «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΑΒΕΕ» ‘’ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ’’.  

 Η έκδοση του Τμ. Δυτ. Ελ. του Τ.Ε.Ε. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ».  

 Η δι’ απευθείας, κατόπιν λήψεως κλειστών προσφορών, τύπωση 
προσκλήσεων, αφισών, φάκελων με το τύπωμα του τίτλου του Τμήματος κ.ά.   

 Η δι’ απευθείας, κατόπιν λήψεως κλειστών προσφορών, προμήθεια υλικού 
για τον εξοπλισμό των γραφείων του Τμήματος καθώς και των Νομαρχιακών 
Επιτροπών του Τμήματος, π.χ. Η/Υ, εκτυπωτών, fax, φωτοτυπικών, επίπλων 
γραφείου, γραφικής ύλης, χαρτιού εκτύπωσης, υλικών καθαρισμού κ.ά. 

XV) Επιμόρφωση και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 
Σεμινάρια 

 Υλοποίηση σεμιναρίων ΕΝΕΡ.5 ΚΑΙ ΕΝΕΡ.6 (συνεργασία με ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ) 
στις 03-03-2009 έως 08-03-2009  

 Απόφαση για διενέργεια σεμιναρίων για «Επισκευές και Ενίσχυση Σεισμ. 
Κτιρίων» και έγγραφο για εκδήλωση ενδιαφερόντων από Μηχανικούς. 
(δωρεάν) 

 Σεμινάριο στις 13 και 14/5/2009 με θέμα: «Αποτίμηση Υφιστάμενων 
Κατασκευών και επεμβάσεις Ευρωκώδικας 8 μέρος 3 και ΚΑΝ. ΕΠΕ.» σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών.(δωρεάν) 

 Σεμινάριο με θέμα: «Μεθοδολογία Υπολογισμού Ηλιοθερμικών Συστημάτων 
και Χρηματοοικονομική αξιολόγηση της επένδυσης τους- μέρος Α» στις (09-
07-2009 έως 11-07-2009)(δωρεάν). 

 Σεμινάριο με θέμα: «Μεθοδολογία Υπολογισμού Ηλιοθερμικών Συστημάτων 
και Χρηματοοικονομική αξιολόγηση της επένδυσης τους- μέρος Β» στις (31-
08-2009 έως 02-09-2009)(δωρεάν). 

 Σεμινάριο με θέμα: «Μεθοδολογία Υπολογισμού Φωτοβολταϊκών 
Συστημάτων και Χρηματοοικονομική αξιολόγηση τους επένδυσής τους» στις 
(07-09-2009 έως 09-09-2009)(δωρεάν). 

 Σεμινάριο με θέμα: «Ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση κτιρίων (οδηγία 
2002/91/ΕΚ)» στις (03-09-2009 έως 05-09-2009)(δωρεάν). 

 Σεμινάριο με θέμα: «Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια, 
Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες και Αθλητικά Κέντρα» στις (10-09-2009 έως 12-09-
2009)(δωρεάν). 

 Σεμινάριο με θέμα: «Οικονομική Αξιολόγηση Επεμβάσεων Εξοικονόμησης 
Ενέργειας» στις (12-09-2009 έως 14-09-2009)(δωρεάν). 

 Σεμινάριο με θέμα: «Οικονομική Αξιολόγηση Επεμβάσεων Εξοικονόμησης 
Ενέργειας» στις (12-09-2009 έως 14-09-2009)(δωρεάν). 

 Σεμινάριο με θέμα: «Τεχνικές Μετρήσεων και Όργανα για την Ενεργειακή 
Επιθεώρηση στα Κτίρια και τη Βιομηχανία» στις (15-09-2009 έως 17-09-
2009)(δωρεάν). 

 Σεμινάρια σε συνεργασία με το κεντρικό Τ.Ε.Ε.: Ευρωκώδικες 03/12/2009 
έως 05/12/2009. (δωρεάν). 
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 Επιδοτούμενα σεμινάρια e-μηχανικοί ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ: Οκτώβριος 2009 
- Εξοικονόμηση ενέργειας-Ενεργειακή Αποδοτικότητα κτιρίων. Εφαρμογή 

Ευρωπαϊκών Μεθοδολογιών και Λογισμικών για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. 

- Πολεοδομική νομοθεσία και ηλεκτρονική πολεοδομία. 
 

Μεγάλος αριθμός Σεμιναρίων δωρεάν για τους Συναδέλφους. 
 

Σεμινάρια που ετοιμάζονται: 

 Σεμινάριο με θέμα: «Τεχνικές Μετρήσεων και Όργανα για την Ενεργειακή 
Επιθεώρηση στα Κτίρια και τη Βιομηχανία» 22-01-2010 έως 24-01-2010 
(δωρεάν για τα 50 άτομα) 

 Σεμινάριο με θέμα: «Μεθοδολογία Υπολογισμού Ηλιοθερμικών 
Συστημάτων και Χρηματοοικονομική αξιολόγηση της επένδυσης τους- 
μέρος Α» 25-01-2010 έως 27-01-2010  (δωρεάν για τα 200 άτομα). 

 Μια εβδομάδα τον Μάρτιο του 2010 για τα σεμινάρια (3+3 ημέρες): 

  «Μεθοδολογία Υπολογισμού Ηλιοθερμικών Συστημάτων και 
Χρηματοοικονομική αξιολόγηση της επένδυσης τους- μέρος β» (δωρεάν 
για τα 200 άτομα). 

 «Μεθοδολογία Υπολογισμού Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και 
Χρηματοοικονομική αξιολόγηση της επένδυσης τους- μέρος β» (δωρεάν 
για τα 200 άτομα). 

 Συνολικά εκπαίδευση -245- Διπλ. Μηχανικών για  Ενεργειακές 
επιθεωρήσεις ,Αναν. `Πηγές Ενέργειας ,κ.λ.π. 

 
Ημερίδες-Εκδηλώσεις 

Το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. διοργάνωσε ή συνδιοργάνωσε με Συλλόγους Τεχνικών ή άλλους 
φορείς τις παρακάτω ημερίδες: 

 Συμμετοχή με χαιρετισμό στην εκδήλωση για το Κτηματολόγιο ΑΕ στον 
Πύργο. 

 Κοπή πίτας για το νέο έτος (28-01-2007) 

 Εκδήλωση με θέμα: «Νέες αμοιβές για τα ιδιωτικά έργα» (07-02-2007). 

 Ημερίδα με θέμα: «Διαπεριφερειακές Δράσεις Ανάπτυξης  για Πολιτισμό και 
Τουρισμό» (21-03-2007). 

 Προσυνεδριακό Διήμερο, σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ε., με θέμα «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού» & «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» (22 και 23-
03-2007). 

 Προσυνεδριακή Διημερίδα με θέμα «ΕΣΠΑ 2007-2013 και Επιχειρησιακός 
Προγραμματισμός» (22 και 23-03-2007). 

 Ενημερωτικές εκδηλώσεις για την επίλυση προβλημάτων για τη νέα 
διαδικασία υπολογισμού αμοιβών ιδιωτικών έργων στην Πάτρα και στον 
Πύργο (16-05-2007). 

 Συνδιοργάνωση με σύλλογο Αγρονόμων Τοπογράφων Δυτ. Ελλάδας 
ημερίδας με θέμα: «Σύγχρονη Αντιμετώπιση και προδιαγραφές στην 
σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και νέες τεχνολογίες» (14-06-2007). 
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 Συνδιοργάνωση με Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών ημερίδας «Χάλυβα 
Οπλισμένου Σκυροδέματος-Νέος Κανονισμός Χάλυβα» τέλος Ιουνίου 2009 

 Ημερίδα σε συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων 
Τμήμα Πάτρας τα 02-7-2007 με θέμα «Φωτοβολταϊκά συστήματα-Προοπτικές 
επενδυτικής δράσης» 02-7-2007 στην Πάτρα. 

 Απόφαση για διοργάνωση Ημερίδας με θέμα «Ευρυζωνικά Δίκτυα τον 
Σεπτέμβριο του 2007. 

 Συνδιοργάνωση με «Διεθνές Κινηματογραφικό  Φεστιβάλ Πάτρας» με 
παραχώρηση αίθουσας για έκθεση φωτογραφίας και δωρεάν δημοσίευση 
στο περιοδικό του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. (22 έως 29-09-2007). 

 Ημερίδα στον Πύργο με θέμα «Η προοπτική της Ανασυγκρότησης μετά την 
καταστροφή» (21-10-2007). 

 Συνδιοργάνωση με Σύλ. Αρχ/νων Πάτρας ημερίδα με θέμα «ΕΠΑΕ 25 χρόνια 
μετά». Χαιρετισμός Προέδρου. 

 Ημερίδα με θέμα «ΕΠΑΝΤΥΚ πυξίδα στην Αντισεισμική θωράκιση της Δυτ. 
Ελλάδας (Ζάκυνθος - Κεφαλληνία – Ηλεία - Αχαΐα) (19-12-2007). 

 Κοπή πίτας για το νέο έτος (3-02-2008). 

 Ημερίδα με θέμα «Λιμάνι Πάτρας-Θαλάσσιο Μέτωπο της Πόλης». 
Χαιρετισμός Προέδρου (26-01-2008).Εισηγήσεις από Ειδικούς . 

 Συμμετοχή με οικ. ενίσχυση και συμμετοχή εκπροσώπου για τις εκδηλώσεις 
για την Ημέρα της Γυναίκας. 

 Ειδική εκδήλωση με θέμα «Νέο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο Δυτ. Ελλάδος». 
Εισήγηση- Διαπιστώσεις- Κριτική Μ.Ε. Χωροταξίας. Επίσης έχει γίνει 
προγραμματισμός εκδηλώσεων όπως έχει μοιραστεί στα μέλη της 
Αντιπροσωπείας. 

 Ημερίδα «Γ.Π.Σ. Πάτρας για μια βιώσιμη πόλη» (13-9-2008). 

 Συνέντευξη Τύπου για την παραπάνω ημερίδα (11-9-2008). 

 Ημερίδες «Βλάβες και αποκατάσταση σεισμόπληκτων κτιρίων» 10-11-2008 
Πάτρα και 19-11-2008  Πύργος. 

 Συμμετοχή με χαιρετισμό στην εκδήλωση για το Κτηματολόγιο ΑΕ στον 
Πύργο. 

 Κοπή πίτας Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. 

 Ημερίδα «Δίκτυα Διασυνδέσεις και Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας στην 
Ελλάδα» Συνδιοργάνωση με Παν. Πατρών (στο Συνεδριακό του Παν. 
Πατρών) (16-02-2009). 
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 Κινηματογραφικό αφιέρωμα «Το προβλέψιμο και το 
Απρόβλεπτο» 7 ντοκιμαντέρ για το χώρο και τον 
άνθρωπο 22-23/Ιανουαρίου 2009 (Κινηματογράφο 
ΙΝΤΕΑΛ) μετά από πρόταση της Μ.Ε. Πολιτισμού του 
Τ.Ε.Ε. 

 Υλοποίηση σεμιναρίων ΕΝΕΡ.5 ΚΑΙ ΕΝΕΡ.6 
(συνεργασία με ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ) στις 03-03-2009 έως 08-
03-2009  

 Συνδιοργάνωση με Σύλλογο Πολιτικών Μηχ/κών Ν. 
Αχαΐας ημερίδας με θέμα: «Χάλυβες Οπλισμού 
Σκυροδέματος» (αίθουσα Αίγλη) (07-03-2009).  

 Συμμετοχή ως συνεργαζόμενος Φορέας με ECOCITY 
στην ημερίδα «Οικολογική μετακίνηση στην Πάτρα» 
(19-03-2009). 

  

 Ημερίδα με θέμα: «Τεχνικές Υπηρεσίες του Δημοσίου στη Δυτ. Ελλάδα Ο 
ρόλος των Δ.Υ.» σε συνδιοργάνωση με ΕΜΔΥΔΑΣ Δ.Ε. στις 11/6/2009. 

 Ημερίδα με θέμα: «Ο σεισμός της ΒΔ  Πελ/σου: ένα  χρόνο μετά» 
συνδιοργάνωση με ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών, Νομαρχίες Αχαΐας και 
Ηλείας (12/6/2009). 

 Ημερίδα με θέμα: «Ασφάλεια στα Οικοδ. Έργα» στις 17/6/2009. 

 Πρόταση θεμάτων για την HELECO 2010 από το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. 

 Ημερίδα με θέμα «Οδηγίες ασφαλούς εργασίας σε οικοδομικά έργα» στην 
Πάτρα. (17/6/2009) 

 Συμμετοχή ως συνδιοργανωτές στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα 
«Σύγχρονες τεχνολογίες στην Ιατρική-Βιοϊατρική Μηχ/κή» στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών (20/7/2009)    

 Ημερίδα με θέμα «Οδηγίες ασφαλούς εργασίας σε οικοδομικά έργα» στο 
Αργοστόλι. (17/10/2009) 

 Ημερίδα με το ίδιο θέμα στη Ζάκυνθο  (31/10/2009) 

 Ημερίδα με το ίδιο Θέμα στον Πύργο (16/12/2009) 

 Για το ίδιο θέμα έγινε έκδοση φυλλαδίου με τίτλο «οδηγίες ασφαλούς 
εργασίας σε οικοδομικά έργα» (32 σελίδες ) 

 Συνέδριο με θέμα «Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών» -Οι πρώτες Ώρες  
(13-14-15/11/2009) 

 Συνδιοργάνωση με Νομαρχιακή Αυτ/ση Ηλείας ημερίδας με θέμα 
«ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ: ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ» Επιπτώσεις-Προοπτικές-
Προβλήματα για το Νομό Ηλείας στον Πύργο. (20/11/2009) 

 Συνδιοργάνωση με Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας και Δήμο 
Πατρέων 6ης Πανελλήνιας Έκθεσης Αρχιτεκτονικού Έργου WALLS στην 
Πάτρα. (από 21/11/2009 έως 20/12/2009) 

 Συνδιοργάνωση με Τ.Ε.Ε. (κεντρικό) και Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών 
Ελλάδας σεμιναρίου με θέμα «Οι Ευρωκώδικες» στην Πάτρα για 
εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους (3-4-5/12/2009)  
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 Συμμετοχή στο 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος στην Πάφο της Κύπρου με 2 
μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. (21 έως 23/10/2009) 

 Συμμετοχή με στήριξη και εισηγήσεις από το Τ.Ε.Ε. και το  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. 
της ημερίδας που διοργανώνει η Πολυτεχνική Σχολή Παν/μίου Πατρών με 
θέμα «Το μέλλον του Μηχανικού: Επαγγελματικά Δικαιώματα-Επαγγελματική 
Αποκατάσταση» (15/12/2009) 

 

Ετοιμάζονται 

 Ετοιμάζεται Ημερίδα με θέμα «Περιοδικές εκδόσεις των Περ/κών Τμημάτων 
του Τ.Ε.Ε. Το αύριο συνέχεια του σήμερα  και του χθες» Ημερομηνία 
διεξαγωγής  Απρίλιο με Μάιο 2010  

 Αποδοχή συνδιοργάνωσης με Ε.Μ.Π. Τμήμα Χημικών Μηχανικών 8ου 
Διεθνούς Συνεδρίου για τη Συντήρηση των Μνημείων της Μεσογείου που θα 
πραγματοποιηθεί Μάιο με Ιούνιο 2010 και ορισμό 2 μελών για Οργανωτική 
Επιτροπή. 

Και  μεγάλος ακόμη  αριθμός Ημερίδων και Σεμιναρίων για το 1ο εξάμηνο 2010. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
Γεώργιος Η. Ζεππάτος 

Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π 
 


