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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 

 
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ από 25/04/2007 έως 18/06/2008 

 
Πρόεδρος:                   Καμαριώτης Σταύρος      Μ.Μ. 
Αντιπρόεδρος:              Καραβά τριανταφυλλιά     Π.Μ. 
Γενικός Γραμματέας:   Βαρελάς Δημήτριος           Μ.Μ. 
Μέλη :                          Αλιακίζογλου Αικατερίνη  Π.Μ. 
    «                               Βάκα Αναστασία                Χ.Μ. 
    «                               Κοτρογιάννης Δημήτριος   Μ.Μ. 
    «                               Μπενέτος Ευάγγελος          Μ.Μ. 
    «                               Κουδούνη Ελευθεριάδου Σοφία  Π.Μ. 
    «                               Νικολάου Δημήτριος          Α.Μ. 
     

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ από 02/07/2008 έως 29/05/2009 
 

Πρόεδρος:                   Νικολάου Δημήτριος         Α.Μ. 
Αντιπρόεδρος:              Σταματόπουλος Δημήτριος   Α.Τ.Μ. 
Γενικός Γραμματέας:   Βαρελάς Δημήτριος           Μ.Μ. 
Μέλη :                          Αλιακίζογλου Αικατερίνη  Π.Μ.  
    «                               Βάκα Αναστασία                Π.Μ. 
    «                               Καμαριώτης Σταύρος         Μ.Μ. 
    «                               Κοτρογιάννης Δημήτριος   Μ.Μ. 
    «                               Μπενέτος Ευάγγελος          Μ.Μ. 
    «                               Κουδούνη Ελευθεριάδου Σοφία  Π.Μ. 
 

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ από 11/06/2009 
 
Πρόεδρος:                   Μπαμπαλής Γεώργιος    Α.Τ.Μ. 
Αντιπρόεδρος:              Ελευθεριάδης Ελευθέριος  Μ.Μ. 
Γενικός Γραμματέας:   Κωστούρος Μιχάλης          Π.Μ. 
Μέλη :                          Αλιακίζογλου Αικατερίνη  Π.Μ. 
    «                               Βάκα Αναστασία                Π.Μ. 
    «                               Καμαριώτης Σταύρος         Μ.Μ. 
    «                               Κοτρογιάννης Δημήτριος   Μ.Μ. 
    «                               Κουδούνη-Ελευθεριάδου Σοφία Π.Μ. 
    «                               Νικολάου Δημήτριος         Α.Μ. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΊΑΣ 
 
Πρόεδρος:   Αγγέλου Ευάγγελος 
Αντιπρόεδρος:                Φλουτσάκου Μαρία 
Γενικός  Γραμματέας:    Τσάλα Ευαγγελία 
 
Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδρίασε (ογδόντα) 80 φορές και ασχολήθηκε με 
θέματα θεσμικού χαρακτήρα που αφορούν του μηχανικούς, θέματα ανάπτυξης 
του Νομού Εύβοιας και όσα σοβαρά θέματα συγκυρίας προέκυψαν.        
Η Διοικούσα Επιτροπή και η Αντιπροσωπεία, καθώς και μέλη του Τμήματος, 
έλαβαν μέρος σε όλες τις κοινές συσκέψεις των Διοικουσών Επιτροπών των 
Περιφερειακών Τμημάτων με την Διοικούσα Επιτροπή του Κεντρικού ΤΕΕ. 
Εκπρόσωποι του Τμήματος έλαβαν μέρος και μετέφεραν τον προβληματισμό του 
Τμήματος, σε Ημερίδες, Σεμινάριά, Συσκέψεις.   

 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Συγκροτήθηκε το Πειθαρχικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον κύριο Ανυφαντή 
Γρηγόριο. Τα μέλη του είναι ο κύριος Ραγιάς Χρήστος, ο κύριος Χανιάς 
Ευάγγελος, η κυρία Ιωαννίδου Σωτηρία και η κυρία Σταμουλιά Αικατερίνη. 
 

ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 

Μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής και απόφαση της 
Αντιπροσωπείας, συγκροτήθηκαν οι παρακάτω Μόνιμες Επιτροπές.   

 

1. ΟΤΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΒΟΙΑΣ/ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ/ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ/ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ/ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ/ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ΝΕΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ/ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

6. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ/ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

7. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 

8. ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ (ΜΑΝΤΟΥΔΙ – ΛΙΜΝΗ – ΙΣΤΙΑΙΑ – ΑΙΔΗΨΟΣ) 

9. ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ (ΑΛΙΒΕΡΙ – ΚΥΜΗ – ΚΑΡΥΣΤΟΣ) 
 

Οι Μόνιμες Επιτροπές συνεδρίασαν και λειτούργησαν ικανοποιητικά, 
ασχολήθηκαν με διάφορα θέματα θεσμικού χαρακτήρα, αλλά και κρίσιμα 
θέματα που αφορούν την Εύβοια και διατύπωσαν αξιόλογες προτάσεις που 
αξιοποιήθηκαν από τη Διοικούσα Επιτροπή για τη διαμόρφωση των θέσεων του 
Τμήματος. 
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Ειδικός χώρος εντός των γραφείων του Τμήματος διετέθη για την εγκατάσταση 
των μηχανημάτων και τη λειτουργία της Τράπεζας Πληροφοριών.  
Υπήρξε αναβάθμιση του κόμβου της Χαλκίδας, για την ταχεία εξυπηρέτηση των 
συνδρομητών.     

 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος υπάρχουν τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) 
βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, κυρίως τεχνικού περιεχομένου, καθώς και 
πρακτικά Ημερίδων, Συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ε.   
Επίσης εντάχθηκε το σύνολο των τίτλων της Βιβλιοθήκης του Τμήματος στο 
σύστημα Βιβλιοθηκών του Τ.Ε.Ε. με τα προγράμματα Advance.  
Ήδη έχει προγραμματιστεί εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης.   

 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ 

Υποβλήθηκαν περίπου σαράντα (40) αιτήσεις πολιτών για διενέργεια εκθέσεων 
πραγματογνωμοσυνών.    

 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ 

Το Τμήμα Νομού Ευβοίας του Τ.Ε.Ε. συμμετέχει ή συμμετείχε με τους  
εκπροσώπους του σε συμβούλια και επιτροπές διαφόρων φορέων, αναφέρεται:   
 

 Περιφερειακό συμβούλιο 
 Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων. 
 Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος  
 Επιτροπές Πολεοδομικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.) – Α’ β/μια & Β’ β/μια 
 Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
 Επιτροπές σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα 
 Επιτροπή κρίσεως και παραλαβής καλλιτεχνικού έργου 
 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων 
 Δημιουργία Κέντρου Κοινωνικών Υπηρεσιών 
 Συγκρότηση Οργάνου Ελέγχου 
 Δημιουργία Κέντρου Κοινωνικών Υπηρεσιών 
 Συμμετοχή στην Επιτροπή Κρίσης Εικαστικών Έργων 
 Επιτροπές αξιολόγησης για ανάθεση μελετών  
 Επιτροπές διαγωνισμού για ανάθεση Δημοσίων Έργων 
 Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Κ.Ε.Σ.Α.Χ. 
 Επιτροπή κρίσης εικαστικών έργων στη Ν.Α. Εύβοιας 
 Ρύθμιση Λειτουργίας Παραλιακών Χώρων και Πεζοδρομίων 
 Επιτροπή επεξεργασίας χωροταξικού 
 Συγκρότηση τεχνικού συμβουλίου ΤΕΙ Χαλκίδας 
 Συγκρότηση του Ν.Σ.Δ. Έργων Ν. Εύβοιας 
 Επιτροπή Αντικειμενικού Προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων της  
 περιοχής των Δήμων και Κοινοτήτων του Ν. Εύβοιας (αρ. ν. 1249/82) 
 Νομαρχιακή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ν.Ο.Κ.Ε.) 
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
1. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

 Ομάδα Εργασίας «καταγραφή και σημειακή χωροθέτηση όλων των 
ρυπογόνων εστιών των αστικών και αγροτικών χώρων της Εύβοιας» 

 Θέση της Δ.Ε. (Απόφαση) για την καύση του RDF στην ΑΓΕΤ 
ΗΡΑΚΛΗΣ στο Αλιβέρι 
Η απόφαση λήφθηκε μέσα από ενδελεχή εξέταση του ζητήματος από ορισθείσα 
επιτροπή, συνεργασία με τους συντελεστές παραγωγής του υλικού, επίσκεψη στο 
εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης – κομποστοποίησης στα Άνω Λιόσια, επίσκεψη 
σε χώρα του εξωτερικού όπου επιτελείται καύση είδους RDF κλπ. 

 Παρέμβαση για μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμη ύλη λιθάνθρακα 
στο Δήμο Κηρέως 

 Επισκευή στο εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης – κομποστοποίησης 
στα Άνω Λιόσια 

 Ομάδα Εργασίας «εναλλακτικό στερεό καύσιμο RDF στη βιομηχανία 
κωδικοποίηση περιβαλλοντικών προβλημάτων και επιπτώσεων στην 
κλιματική αλλαγή» 

 Παρέμβαση προς ΡΑΕ για λιθανθρακική μονάδα στο Αλιβέρι  

 Συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο «Αποτίμηση του 
Μακροπρόθεσμου Περιβαλλοντικού κινδύνου των παράκτιων περιοχών 
του Αιγαίου, από τους ρύπους των Δαρδανελίων» 
Με την εργασία αυτή κατεγράφησαν οι ρύποι που παράγονται στην Μαύρη 
Θάλασσα και μέσω των Δαρδανελίων έρχονται με τα θαλάσσια ρεύματα στο 
Αιγαίο και επηρεάζουν επικίνδυνα τις παράκτιες ακτές. Το Περιφερειακό 
Τμήμα ενημέρωσε το κεντρικό ΤΕΕ για το πόρισμα της ομάδας εργασίας και 
θεωρεί σημαντικό να παρακολουθήσει το θέμα και να προταθούν μέτρα για την 
καταστολή του περιβαλλοντικού κινδύνου. 

 Ενημέρωση ενημερωτικού δελτίου ΤΕΕ για περιβαλλοντικά προβλήματα 
του Νομού μας 

 Ορισμός οργανωτικής επιτροπής για διεξαγωγή προσυνεδριακής ημερίδας 
με θέμα «HELECO 2010» - Προγραμματισμός Μάρτιος 2010 

 
2. Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός 

 Επιτροπή Πολεοδομίας – Έκδοση πορίσματος 

 Παρέμβαση για νομιμότητα εκπόνησης της μελέτης ΓΠΣ Μεσσαπίων 

 Εισήγηση – Πόρισμα επιτροπής για εισήγηση επιθέματος ΟΣΕ 

 Παρέμβαση προς εισαγγελέα για έργα ΟΣΕ 

 ΔΑΡΙΓΚ – Αίτηση ακύρωσης στο ΣΤΕ 
Έγιναν πολλές προσπάθειες με σκοπό τη διατήρηση του χώρου ως χώρου 
πολιτιστικών λειτουργιών σύμφωνα με το ΓΠΣ Χαλκίδας. 
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Στήριξη του θέματος στο Σ.τ.Ε., σε υποβληθείσα αίτηση ακύρωσης. 

 Παρέμβαση προς Ν.Α. Εύβοιας για εκπόνηση ρυθμιστικού σχεδίου 
Χαλκίδας 

 Παρέμβαση προς Δημοτικό συμβούλιο για αξιοποίηση Δημοκρίτου 

 Πόρισμα για ΚΤΕΛ 
Συγκροτήθηκε επιτροπή για την διερεύνηση του θέματος που εξέτασε την 
νομιμότητα των εκτελουμένων εργασιών από το ΚΤΕΛ, όσον αφορά το φορέα 
υλοποίησης, την οικοδομική άδεια, την άδεια λειτουργίας κλπ. 
Προτάθηκε να είναι ο Δήμος Χαλκιδέων φορέας υλοποίησης του έργου. 

 Σύσταση ομάδας εργασίας «καταγραφή και ταξινόμηση περιβαλλοντικής 
και χωροταξικής νομοθεσίας – εξειδίκευση αποφάσεων για το νομό 
Εύβοιας» 

 Ορισμός επιτροπής για διερεύνηση του θέματος της μεταφοράς οικισμού 
Αγ. Σοφίας 

 Παρέμβαση προς τον Νομάρχη Ευβοίας και Δημάρχους Ευβοίας για τις 
εκπονούμενες μελέτες ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ 

 
3. Εθνικό Κτηματολόγιο – Διαχείριση γης – Χωρική Πληροφορία 

 Ορισμός οργανωτικής επιτροπής για διεξαγωγή ημερίδας με θέμα: 
«Ανάδειξη προβλημάτων του Εθνικού Κτηματολογίου στην Εύβοια – 
προτάσεις βελτιώσεων» 

 
4. Μεταφορές – Οδική Ασφάλεια 

 Παρέμβαση για το έργο «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της 
σιδηροδρομικής γραμμής Οινόης – Χαλκίδας» 

 Παρέμβαση προς Περιφερειάρχη για διακοπή λειτουργίας της οδού 
Στομίου – Πλατάνας λόγω κατολισθήσεων 

 Ημερίδα για την «οδική ασφάλεια στην Εύβοια – Νέοι οδικοί άξονες και 
προσβάσεις 22-3-2009» 

 
Ημερίδα με ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της γεωμορφολογίας της Εύβοιας και του 
απηρχαιωμένου οδικού της δικτύου. Συνδιοργάνωση με Παρατηρητήριο Οδικής 
Ασφάλειας ΤΕΕ. 

 Εισήγηση – Πόρισμα επιτροπής για εισήγηση επιθέματος ΟΣΕ 

 Παρέμβαση προς εισαγγελέα για έργα ΟΣΕ 
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 Παρέμβαση προς Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης για διάθεση πίστωσης 
για το έργο «εγκατάσταση πληροφοριακής σήμανσης στο εθνικό οδικό 
δίκτυο Εύβοιας 

 Ημερίδα «Διπλή Ζεύξη του Μαλιακού κόλπου» που πραγματοποιήθηκε  
στην Αιδηψό στις 26/09/2009 
Στην ημερίδα  συμμετείχαν εκπρόσωποι της Δ.Ε. και Αντιπροσωπείας του 
κεντρικού ΤΕΕ και οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Τμημάτων Μαγνησίας και 
Ανατολικής Στερεάς.  Η ζεύξη του Μαλιακού αποτελεί σημαντικότατο εθνικό 
έργο υποδομής. 

 Παρέμβαση προς το Δήμαρχο Χαλκιδέων για έργα που εκτελούνται από 
τη ΔΕΥΑΧ 

 
5. Ενέργεια, Βιομηχανία, ΜΜΕ 

 Ημερίδα με θέμα «Ενεργειακή απόδοση κτιρίων – ολιστική αρχιτεκτονική 
27-6-2007 
Συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Μηχανολόγων Ν. Ευβοίας και σε συνεργασία με 
το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Ευβοίας. Σημαντικό και διαχρονικό θέμα, όπως 
αποδεικνύει και η πρόσφατη επικαιρότητα. 

 Σύσταση ομάδας εργασίας «προετοιμασία εισήγησης στην 
προσυνεδριακή εκδήλωση για την Αιολική Ενέργεια» 

 Σύσταση ομάδας εργασίας «ενεργειακή ταυτότητα των κτιρίων – 
ενεργειακές επιθεωρήσεις» 

 Ορισμός οργανωτικής επιτροπής για διεξαγωγή ημερίδας με θέμα: 
«Πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων» 

 Διεξαγωγή προσυνεδριακής Διημερίδας στις 10 και 11 Απριλίου 2009 στη 
Χαλκίδα με θέμα: «Αιολική ενέργεια – Επιπτώσεις από τις εφαρμογές 
μεγάλης κλίμακας» 
Εξαιρετικού ενδιαφέροντος για την Εύβοια, λόγω του ήδη εγκατεστημένου 
σημαντικού Αιολικού δυναμικού αλλά και των περαιτέρω δυνατοτήτων της 
Εύβοιας στον τομέα αυτό. Συνδιοργάνωση με κεντρικό ΤΕΕ. 

6. Πληροφορική και Επικοινωνίες 

 Ομάδα Εργασίας για τον «εμπλουτισμό βιβλιοθήκης περιφ. Τμήματος και 
διερεύνηση υπάρχοντος αρχείου Μελετών» 

7. Ασφάλεια και Υγεία 

 Παρέμβαση για ανασύσταση Τομέα Αντισεισμικού Σχεδιασμού (ΤΑΣ) Ν. 
Εύβοιας 

 Παρέμβαση για επιπτώσεις από κλιματικές αλλαγές (πυρκαγιές δασών, 
πλημμυρικά  φαινόμενα) 

 Ορισμός επιτροπής εμπειρογνωμόνων για κέντρο Υγείας Ψαχνών 

 Πόρισμα Μόνιμης Επιτροπής για εξωτερικό υδραγωγείο Ν. Αρτάκης 
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8. Αρχιτεκτονική – Πολιτισμός και Πολιτιστική Κληρονομιά 

 Εκδήλωση για τα 45χρονα της συρταρωτής γέφυρας του Ευρίπου 
(ημερίδα) 
Εξαιρετική ημερίδα λόγω της μοναδικότητας του πορθμού του Ευρίπου και του 
φαινόμενου της παλίρροιας. Σημαδεύτηκε έντονα από την παρουσίαση του 
καθηγητή κ. Τάσιου, βασικού συντελεστού της μελέτης και κατασκευής της 
γέφυρας.  Εκδόθηκε λεύκωμα με το ίδιο θέμα σε ανάμνηση της κατασκευής της 
γέφυρας. 

 

 Παρέμβαση  - Πόρισμα για την παραλία Πλάζ Αστέρια 
Ασχολήθηκε η αρμόδια Μόνιμη Επιτροπή και πρότεινε συγκεκριμένες 
κατευθύνσεις για την αναπροσαρμογή της μελέτης. Οι προτάσεις έγιναν 
αποδεκτές σε μεγάλο βαθμό από το Δήμο Χαλκιδέων (κύριο του έργου). 
Εκτιμάμε ότι υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια για τη βελτίωση του τελικού 
έργου. 

 Ημερίδα: «η τεχνολογία στην αρχαία Κύμη και στη Νεάπολη  - Η 
ελληνική γλώσσα και το Ελληνικό αλφάβητο στη δύση» 
Σημαντική ημερίδα, λαμβανομένων υπόψη και των δεσμών των αποικιών με τις 
μητροπόλεις Κύμη και Χαλκίδα, αλλά και της σημασίας της «δωρεάς» του 
Ελληνικού αλφάβητου στο σημερινό δυτικό κόσμο. 

 Παρέμβαση προς Νομάρχη Εύβοιας, Δήμαρχο Χαλκιδέων & Εφορεία 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για ανάδειξη του μοναδικού σωζόμενου 
τμήματος της τάφρου της Χαλκίδας 

 Σύσταση ομάδας εργασίας «πρόταση και ανάδειξη πολιτιστικής 
κληρονομιάς στην Εύβοια» 

 Πόρισμα για ΚΤΕΛ 
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 Εργασία: Η Χαλκίδα μετά το θεσμό του Διατηρητέου. Θετικά και 
αρνητικά παραδείγματα 

 Ενημερωτική ημερίδα για τον Ποθητό Καμάρα 

 Παρέμβαση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την μελέτη 
περιβάλλοντος χώρου και σιδηροδρομικού σταθμού Χαλκίδας 
Παρέμβαση προς τον ΟΣΕ και τις συναρμόδιες αδειοδοτικές υπηρεσίες για τον 
νέο σιδηροδρομικό σταθμό Χαλκίδας. Στόχος η αισθητική και λειτουργικότητα 
του σταθμού, αλλά και η αποτροπή του παλαιού σταθμού σε χώρο αναψυχής, 
και η διατήρηση του ως πολιτιστικού – κοινωφελούς χώρου. 

 
9. Παιδεία – Επαγγελματικά Δικαιώματα 

 Παρέμβαση για αναγνώριση πτυχίων κολεγίων 

 Παρέμβαση στη Δ/νση ΧΟ και Πολεοδομικά γραφεία για εφαρμογή 
διατάξεων επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων ΤΕΙ & 
υπομηχανικών 

 Παρέμβαση στον Υπουργό Παιδείας σχετικά με έγκριση Π.Δ. για τον 
καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων των ΤΕΙ 

 Εξώδικη δήλωση προς Δ/ντη Χ.Ο. Ν. Εύβοιας για τα δικαιώματα 
υπογραφής των ειδικοτήτων των ΤΕΙ 

 Παρέμβαση προς Πρόεδρο ΤΕΕ για «επαγγελματικά δικαιώματα των 
μηχανικών τεχνολογικής εκπαίδευσης» 

 Παρέμβαση στους Υπουργούς ΥΠΕΧΩΔΕ και Παιδείας για το 
νομοσχέδιο «ρύθμιση θεμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα 
της Ανώτατης εκπαίδευσης» 

 Παρέμβαση προς Υπουργό Παιδείας σχετικά με νομοθετική ρύθμιση για 
εξομοίωση τίτλων σπουδών Ελληνικών Πολυτεχνικών Σχολών με Master 

 
10. Απασχόληση – Εργασιακά Θέματα 

 Παρέμβαση για παράταση εντολών πληρωμής για αμοιβές μελετών 

 Παρέμβαση για μη ψήφιση νομοσχεδίων για τα ασφαλιστικά ταμεία 
(ΤΣΜΕΔΕ) 

 Ψήφισμα για άρση του αποκλεισμού των μηχανικών από τα ευεργετικά 
μέτρα υπέρ των επιχειρήσεων των πυρόπληκτων Νομών 

 Παρέμβαση προς τράπεζες για εγγραφή δανειοληπτών σε οικεία 
επιμελητήρια 

 Συνεργασία με Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
παράθεση των κυριότερων προβλημάτων του νομού και των συναδέλφων 
μας 
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 Παρέμβαση προς Υπουργείο Οικονομίας – Ανταγωνιστικότητας – 
Ναυτιλίας για αναθέρμανση οικονομικής δραστηριότητας (μέσω 
κεντρικού ΤΕΕ) 

 
11. Δημόσια Έργα και Μελέτες – Δημόσια Διοίκηση 

 Παρέμβαση – Διαμαρτυρία για του πυρόπληκτους του Νομού 

 Ημερίδα με θέμα Δημόσιες Υπηρεσίες & Μηχανικοί 

 Συμμετοχή σε επιτροπές ανάθεσης μελετών (3895/11-07-2007 κλπ) 

 Συγκρότηση επιτροπής με θέμα: «Δημόσια έργα και μελέτες δημοσίων 
έργων. Η πορεία της στο νόμο τέλει στα 10 χρόνια» 

 Παρέμβαση για ορισμό μηχανολόγου μηχανικού στη Δ/νση Χ.Ο. Ν. 
Εύβοιας 

 Παρέμβαση προς Δήμο Χαλκιδέων για κατηγορίες κατά την άσκηση 
καθηκόντων συναδέλφου. 

 Ομάδα εργασίας «κατευθυντήριες οδηγίες προς τους εκπροσώπους του 
ΤΕΕ/ΠΤΕ σε επιτροπές εισήγησης για ανάθεση μελετών του Ν. 
3316/2005» 

 Παρέμβαση στο Νομάρχη Εύβοιας για λειτουργία πολεοδομικού 
γραφείου Ιστιαίας 

 Παρέμβαση προς Δήμο Κύμης για αποζημίωση μελών επιτροπής 

 Παρέμβαση προς υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ σχετικά με Ν. 3212/03 

 Συνεργασία με πολεοδομικά γραφεία εντόπιους μηχανικούς σε όλες τις 
πολεοδομικές υπηρεσίες του Νομού (πέντε υπηρεσίες) 

 Παρέμβαση προς ΤΕΕ για την επιτροπή καθορισμού όχθης και παρόχθιας 
ζώνης 

 Παρέμβαση προς τον Δήμο Χαλκιδέων για το «επιχειρησιακό σχέδιο 
Δήμου Χαλκιδέων» 

 Εκπροσωπήσεις σε επιτροπή καθορισμού όχθης και παρόχθιας ζώνης 
λιμνών και ποταμών 

 Πόρισμα Μόνιμης Επιτροπής για εξωτερικό υδραγωγείο Ν. Αρτάκης 

 Πόρισμα Επιτροπής Πολεοδομίας με θέμα: «Ρόλος – διάρθρωση – 
Λειτουργίες και παροχή υπηρεσιών από τις πολεοδομίες Ν. Ευβοίας» 
Το Τμήμα συγκρότησε ειδική Επιτροπή που μετά από επίσκεψη και 
συνεργασία με τις πέντε Πολεοδομικές υπηρεσίες του Νομού, τη συνεργασία 
με τους ντόπιους Μηχανικούς, την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και το Δήμο 
Χαλκιδέων κατέληξε σε πόρισμα στο οποίο καταγράφονται: 
- Η υφιστάμενη κατάσταση 
- Τα γενεσιουργά αίτια 
- Οι προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία 
Η Επιτροπή συνεχίζει το έργο της. 
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 Παρέμβαση για εσφαλμένη Διακήρυξη της ΔΕΗ Αλιβερίου 
 
12. Ιδιωτικός Τομέας (Ιδιωτικά έργα & μελέτες, Πολεοδομίες, Οικ. Άδειες, 

Αμοιβές) 

 Ομάδα Εργασίας για την «στήριξη της διαδικασίας υπολογισμών αμοιβών 
για την έκδοση οικοδομικών αδειών» 

 Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση μελέτης επαγγελματικού οδηγού για 
νέους μηχανικούς 

 Συνεργασία με πολεοδομικά γραφεία εντόπιους μηχανικούς σε όλες τις 
πολεοδομικές υπηρεσίες του Νομού (πέντε υπηρεσίες) 

 Παρέμβαση προς ΥΠΕΧΩΔΕ – ΔΟΚΚ για θέματα ΓΟΚ (τοποθέτηση 
λεβήτων) 

 Παρέμβαση προς Υπουργό Ανάπτυξης για ένταξη κατασκευαστικών 
επιχειρήσεων στο ΤΕΜΠΜΕ 

 Παρέμβαση προς Πρόεδρο ΤΕΕ για ασυμφωνία αμοιβής και 
επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων ΤΕΙ 

 Παρέμβαση προς ΤΕΕ για νέο τρόπο προσδιορισμoού  αμοιβών 
μηχανικών 

 Παρέμβαση προς Δ/ντη Χ.Ο. Ν.Εύβοιας για εφαρμογή επαγγελματικών 
δικαιωμάτων των μηχανικών τεχνολογικής εκπαίδευσης 

 
13. Ασφαλιστικά – Φορολογικά Θέματα 

 Παρέμβαση για θέματα ιατρικής περίθαλψης (ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΑΑ) 

 Παρέμβαση στον Πρόεδρο Φαρμακευτικού Συλλόγου Εύβοιας για 
φαρμακευτική περίθαλψη ασφαλισμένων στο ΤΣΜΕΔΕ 

 Παρέμβαση σε ΕΤΑΑ-ΤΜΕΔΕ για υπογραφή σύμβασης με 
φαρμακευτικό σύλλογο και πρόσληψη ελεγκτών ιατρών 

 Παρέμβαση στο ΤΣΜΕΔΕ για λειτουργία – ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη 

 Παρέμβαση στον πρόεδρο Φαρμακευτικού Συλλόγου Ευβοίας για 
υλοποίηση ιατρικών συνταγών 

 
14.    Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ 2007-2013 

 Παρέμβαση προς Υπουργό Οικονομικών κλπ για παράταση απορρόφησης 
κονδυλίων Γ’ ΚΣΠ, λόγω πυρκαγιών 

 Συνεργασία με Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
παράθεση των κυριότερων προβλημάτων του νομού και των συναδέλφων 
μας 

 
15.   Θέματα Γενικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
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 Παρέμβαση για ίδρυση εφετείου στη Χαλκίδα 

 Ψήφισμα για το θάνατο του μαθητή Αλέξη Γρηγορόπουλου 

 Πρόταση Ν.Ε. του ΠΑΣΟΚ Ν. Εύβοιας για απόψεις – προτάσεις 
Ανάπτυξης Ν. Εύβοιας 

 
16.   Συνεργασία με Περιφερειακά Τμήματα 

 6ο Συνέδριο Νησιωτικών περιφ. ΤΕΕ που έγινε στη Χαλκίδα από 5-7 
Ιουνίου 2008, με θεματολογία: 
- Αναγκαιότητα για νέες ζεύξεις στον Ευβοϊκό – Οδικοί άξονες 
- ΕΣΠΑ 2007-2013: Ελλείμματα και προοπτικές στα νησιά 
- Δημόσια Έργα και μελέτες – Ιδιαιτερότητες και προβλήματα στον 

νησιωτικό χώρο 
- Περιβάλλον και ενέργεια - Ιδιαιτερότητες και προβλήματα στον νησιωτικό 

χώρο 

 Πόρισμα – Συμπεράσματα 6ου συνεδρίου Νησιωτικών ΤΕΕ 

 Παρέμβαση προς Πρόεδρο ΤΕΕ και Περιφερειάρχη για εκπροσώπηση στα 
όργανα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

 Συμμετοχή στην 7η συνδιάσκεψη Περιφερειακών Νησιωτικών Τμημάτων 
του ΤΕΕ που έγινε στα Χανιά, με εισηγήσεις:  
α) Αποτίμηση του μακροπρόθεσμου περιβαλλοντικού κινδύνου των 
παράκτιων περιοχών του Αιγαίου, από τους ρύπους των Δαρδανελίων  
β) Η Χαλκίδα μετά το θεσμό του διατηρητέου. Θετικά και αρνητικά 
παραδείγματα 

 Συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς για την 
αποτελεσματικότερη και αναλογική εκπροσώπηση του ΤΕΕ στα όργανα 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

 
 
17. Άσκηση Πειθαρχικού Ελέγχου 

 Ομάδα εργασίας «πρόταση βελτίωσης πειθαρχικών διαδικασιών κλπ» 
 
 
18. Εκπροσωπήσεις σε Συμβούλια και Επιτροπές 

 Συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές (ΣΔΕ, ΣΧΟΠ, ΕΠΑΕ Περιφ. 
Συμβούλιο κλπ) 

 
 
19.  Ενημέρωση – Πληροφόρηση – Τεκμηρίωση – Ηλεκτρονική  

πληροφόρηση και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

 Ενέργειες για έκδοση περιοδικού ενημερωτικού δελτίου 

 Ορισμός πενταμελούς επιτροπής για αναβάθμιση του site του τμήματός 
μας 
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20. Εκδόσεις 

 Έκδοση Λευκώματος και συνοδευτικών DVD για τα 45 χρόνια της 
συρταρωτής γέφυρας Ευρίπου 

 Έκδοση βιβλίου «Ποθητός Καμάρας 1861-1935» 

 
Διεξαγωγή ημερίδας στις 27/05/2009 στη Χαλκίδα για την Παρουσίαση 
του βιβλίου του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Κώστα Δημητούλη, που 
εξέδωσε το Τμήμα.  

 
21. Οικονομικά στοιχεία – Στεγαστικά Θέματα 

 Ορισμός επιτροπής για διερεύνηση κτηρίου στέγασης των Γραφείων του 
ΤΕΕ/ΠΤΕύβοιας 

 Πρόταση σε ΤΕΕ για χώρο διεξαγωγής εκλογών 

 Παρέμβαση προς τον Πρόεδρο ΤΕΕ για έκτακτη επιχορήγηση 
 
22. Επιμόρφωση και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 

 Σεμινάρια Autocad 
 
 
 

        Για το ΤΕΕ/ΠΤΕ 
                              Ο Πρόεδρος 
                                 Γεώργιος Μπαμπαλής 


