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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  2007- 2009 
 
ΟΡΓΑΝΑ 
 
Η ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΔΙΑ 
 

  
 

Πξνεδξείν : ΒΑΡΝΑ ΓΙΑΝΝΗ- Πξόεδξνο 
          ΟΙΚΟΝΟΜΙΓΗ ΓΙΧΡΓΟ   -Αληηπξόεδξνο 
                     ΚΡΟΝΣΗΡΗ ΝΙΚΑ   - Γελ. Γξακκαηέαο  

 
 
Ν. Λάξηζαο Ν. Σξηθάισλ Ν. Καξδίηζαο 

ΑΦΔΝΣΖ Σάζνο 

ΒΑΡΝΑ Ησάλλεο 

ΒΑΒΑΣΔΚΖ Ησάλλεο 

ΒΔΝΔΣΖ Αγγειηθή 

ΓΑΒΡΗΑ Κσλ/λνο 

ΓΔΡΟΓΗΑΝΝΖ Βαζίιεηνο 

ΓΗΑΚΟΒΖ   Γεκήηξηνο 

ΓΖΜΟΤ Νηθφιανο 

ΓΗΑΜΑΝΣΟ   Κσλ/λνο 

ΘΑΝΟ Γηψξγνο 

ΗΑΚΧΒΑΚΖ Κσλ/λνο 

ΚΑΛΛΗΝΟ   Βαγγέιεο 

ΚΑΟ Βαζίιεηνο 

ΚΟΚΚΑΛΖ Αζαλάζηνο 

ΚΟΤΛΧΣΗΟ Κσλ/λνο 

ΚΟΤΣΑΤΣΟΤΛΖ Δηξήλε 

ΚΡΟΝΣΖΡΖ Αλδξνλίθε 

ΚΤΡΗΣΖ   Αληψλεο 

ΚΧΦΟΤ Δπαγγειία 

ΛΤΣΡΟΚΑΠΖ Υξήζηνο 

 

 

 

ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ Κσλ/λνο 

ΚΑΛΜΠΟΓΚΗΝΖ Κσλ/λνο 

ΚΑΡΑΓΔΧΡΓΟ Ζιίαο 

ΚΟΤΣΔΛΗΓΑ    Αρηιιέαο 

ΛΤΥΟ Νηθφιανο 

ΜΖΣΗΟΤΛΖ   Γεψξγηνο 

ΜΠΑΚΟ Ζιίαο 

ΜΠΑΝΟ Γεκήηξηνο 

ΜΠΗΥΣΑ Θεφδσξνο 

ΝΑΚΑ Νηθφιανο 

ΝΣΗΝΣΖ Αζαλάζηνο 

ΝΣΟΤΒΛΖ Γεψξγηνο 

ΑΒΟΤΛΗΓΖ Ζιίαο 

ΣΟΓΗΑ Γεκήηξηνο 
 

 

 

 

ΑΓΡΑΦΗΧΣΟΤ Διέλε 

ΒΑΡΔΛΑ Υξήζηνο 

ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ Υξήζηνο 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ Βατνο 

ΕΖΟΠΟΤΛΟΤ Διέλε 

ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΟ Γεκ. 

ΜΤΡΗΗΧΣΖ ΘΤΜΗΟ 

ΠΑΠΑΛΗΣΑ ηέθαλνο 

ΠΤΡΓΗΧΣΖ Ησάλλεο 

ΣΗΧΝΑ Βαζίιεηνο 

ΦΑΣΟΛΑ Οπξαλία 
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ΜΗΥΟ Νηθφιανο 

ΜΠΑΓΑΝΖ Βαζίιεηνο 

ΜΠΔΚΔΡΣΕΖ   Δπάγγεινο 

ΝΗΚΟΛΑΗΓΟΤ Μαξία 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ Γεψξγηνο 

ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ Νηθφαινο 

ΠΑΠΑΥΑΣΕΖ Νηθφιανο 

ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ Λ. 

ΑΚΔΛΛΑΡΗΟ   Βαζίιεηνο 

ΟΤΛΗΧΣΖ   Γξεγφξηνο 

ΣΑΥΟ Γεκήηξηνο 

ΣΑΛΑΠΟΡΣΑ Κσλ/λνο 

ΣΗΡΗΚΟΓΛΟΤ    σηήξεο 

ΣΟΤΣΟΤΚΑ Νηθφιανο 

ΦΑΚΗΡΖ Μαξία 

 
 

 

Ζ Αληηπξνζσπεία απφ ηελ  πξψηε Δηδηθή πλεδξίαζε ηεο 2.3.2007, πξαγκαηνπνίεζε  
7 ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο  θαη κία έθηαθηε    

 
πλεδξηάζεηο Αληηπξνζσπείαο: 
 
Δηδηθή πλεδξίαζε ηεο 2.3.2007 
 
Θέκαηα:  
1)Δθινγή Πξνεδξείνπ Α/πείαο 
2) Δθινγή ησλ  Δλλέα (9) κειψλ ηεο ΓΔ 
3) Δθινγή Πξνεδξείνπ ΓΔ 
 

1ε Σαθηηθή : 29.3.2007 
 
 ζέκαηα: 
1) Δθινγή ησλ 5κειψλ Ννκαξρηαθψλ Δπηηξνπψλ Καξδίηζαο & Σξηθάισλ 
 

2ε Σαθηηθή : 10.5.2007  
ζέκαηα: 
 

1.Δλεκέξσζε απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ Ννκ. Δπηηξνπψλ θαη ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο 
2.Πξφγξακκα δξάζεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο 2007-2009 
3. Έγθξηζε Απνινγηζκνχ – Ηζνινγηζκνχ 2006 θαη Πξνυπνινγηζκνχ  Σκήκαηνο 2007  
 

ΔΚΣΑΚΣΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 20,9,07 
 
Σξνπνπνίεζε Πξνυπνινγηζκνχ  Σκήκαηνο 2007  
 

3ε Σαθηηθή :  3.12..2007 
ζέκαηα: 

1. Αλαθνηλψζεηο Πξνεδξείνπ  
2. Δλεκέξσζε – ζπδήηεζε γηα  ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ Ννκ. Δπηηξνπψλ 
3. Δλεκέξσζε – ζπδήηεζε γηα  ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ΓΔ 
4. Τροποποίηση  Προϋπολογισμού 2007 

5. Αζθαιηζηηθφ – ΣΜΔΓΔ Δλεκέξσζε γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο 
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3ε Σαθηηθή( ζπλερηδόκελε) :  10.12..2007 
 
Αζθαιηζηηθφ – ΣΜΔΓΔ Δλεκέξσζε γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο 
 

 

4ε Σαθηηθή : 5.6.2008-ΚΑΡΓΙΣΑ 
 
 ζέκαηα:  

1. Αλαθνηλψζεηο Πξνεδξείνπ 
2. Δλεκέξσζε απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ Ννκ. Δπηηξνπψλ θαη ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο 
3. Έγθξηζε Απνινγηζκνχ – Ηζνινγηζκνχ 2007 θαη Πξνυπνινγηζκνχ Σκήκαηνο 2008  
4.   Πεξηβαιινληηθή  δηαρείξηζε θαηά ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο (ΓΠ -             
επεθηάζεηο πφιεσλ θαη ε πεξηβαιινληηθή ηνπο δηάζηαζε 

 
5ε Σαθηηθή : 2.12.2008 
ζέκαηα:  
1. Σξνπνπνίεζε Πξνυπνινγηζκνχ 2008 

 
6ε Σαθηηθή :  10.4.2009- Σξίθαια 
ζέκαηα:  

1. Αλαθνηλψζεηο Πξνεδξείνπ 
2. Δλεκέξσζε απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ Ννκ. Δπηηξνπψλ θαη ηεο Γηνηθνχζαο 

Δπηηξνπήο 
3. Έγθξηζε Απνινγηζκνχ – Ηζνινγηζκνχ 2008 θαη Πξνυπνινγηζκνχ Σκήκαηνο 2009  
4. Έγθξηζε Πίλαθα Ακνηβψλ Μεραληθψλ γηα Μειέηεο, Δπηβιέςεηο θαη Δηδηθψλ  εξγαζηψλ 

κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηνλ Κψδηθα Ακνηβψλ . 
 

ΔΙΓΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 19.5.2009 
 
Δθινγή Αληηπξνέδξνπ Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο 
 
ΑΝΟΙΥΣΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 5.6.2009 
 
Αλνηρηή ζπλεδξίαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ Σκήκαηνο, παξνπζία ηνπ Γελ. 
Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο  Φ. Γθνχπα, γηα ελεκέξσζε ζην ΔΠΑ 2007-
2013 θαη εηδηθόηεξα γηα ην Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα  «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ » 
 

 
 
 

Η  ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 
ηηο  14.3.2007   ε λέα  Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Σκήκαηνο παξέιαβε ηε Γηνίθεζε ηνπ 
ΣΔΔ απφ ηελ απεξρφκελε.  
 

 
Σύνθεζη Προεδρείο: Γηακάληνο Νηίλνο-Πξόεδξνο  

 Σζνπηζνύθαο Νίθνο -Αληηπξόεδξνο 
  Κνπηειίδαο Αρηιιέαο   - Γελ. Γξακκαηέαο 

 
 

Τακτικά μέλη : Γηαθνβήο Γεκήηξεο 

    Καξαγεψξγνο Ζιίαο 
    Κνπηξνκάλνο Γεκήηξεο 
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     Κπξίηζεο Αληψλεο 
                         Μπξηζηψηεο Θχκηνο 
                         Σζηξίθνγινπ σηήξεο 

 
Μεταβοιές :  

 

 Παραίτηση τοσ μέλοσς Μσρησηώτε Δσζσκίοσ στις 23/8/2007 και αντικατάστασή τοσ από τον σσν. 

Βελέτε Αγγειηθή – Τοπογράυο   Μετ/θό 
 Παραίτηση τοσ μέλοσς Τσηρίθογιοσ Σωτερίοσ στις 10/12/2007 και αντικατάστασή τοσ από τον σσν. 

Ιαθωβάθε Κώστα  – Τοπογράυο Μετ/θό 
 Παραίτηση τοσ μέλοσς Γηαθοβή Γεκετρίοσ στις 19/12/2007  και αντικατάστασή τοσ από τον σσν. 

Γαβρηά Κώστα – Ποιητηθό  Μετ/θό 
 Παραίτηση τοσ μέλοσς Κοστροκάλοσ Γεκήτρε στις 10/12/07.και αντικατάσταση τοσ από τον σσν. 

Τσαιαπόρτα Κώστα 

 Παραίτηση τοσ μέλοσς Ηιία Καραγεώργοσ στις 11/2/2008 και αντικατάστασή τοσ από τον σσν. 

Λστροθάπε Χρήστο  –  Ποιητηθό  Μετ/θό 
 Παραίτηση τοσ μέλοσς Κοστροκάλοσ Γεκήτρε στις 10/12/07.και αντικατάσταση τοσ από τον σσν. 

Τσαιαπόρτα Κώστα 

 Παραίτηση τοσ μέλοσς Ηιία Καραγεώργοσ στις 11/2/2008 και αντικατάστασή τοσ από τον σσν. 

Λστροθάπε Χρήστο  –  Ποιητηθό  Μετ/θό 
 Παραίτηση τοσ μέλοσς Αλτώλε Κσρίτσε στις 29/5/2008  και αντικατάστασή τοσ από τον σσν. Σοσιηώτε 

Γρεγόρε  – Ποιητηθό  Μετ/θό  
 Παραίτηση τοσ μέλοσς Τσοστσοσθα Νηθοιάοσ  στις 25/08/2008 και αντικατάστασή τοσ από τον σσν. 

Βασβατεθε Ιωαλλε  – Ποιητηθό  Μετ 
 Παραίτηση Χρ. Λστροθάπε στις 19/1/09 και αντικατάσταση τοσ από τον Δ. Καιιίλο-Πολ. Μητ/κό 

 Παραίτηση Αγγ./ Βελέτε  στις 26/1/09 και αντικατάσταση τοσ από τον Δ. Μπεθερτδή –Αρτιτ.. Μητ/κό 

 Παραίτηση Κ. Ιαθωβάθε στις 6/4/09 και αντικατάσταση από Χρ. Βαρειά-Πολ. Μητ/κό 

 /θό  
 

 πλεδξηάζεηο : Ζ ΓΔ  πξαγκαηνπνίεζε  : 25 ζπλεδξηάζεηο   ην 2007 

                                                                   32    «                   ην 2008 

                                                                   22    «                   ην 2009 
 

 

ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ  
 
Οη δχν Ννκαξρηαθέο Δπηηξνπέο Σξηθάισλ θαη Καξδίηζαο παξνπζίαζαλ  πινχζηα 
δξάζε θαη  έξγν ζηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο. 
 

-Ν. Δ. Καξδίηζαο 
 

Ππξγηψηεο Γηάλλεο-πξφεδξνο, Μπίηζηνο Γεκήηξεο-αληηπξφεδξνο, Σζηψλαο 
Βαζίιεο-γξακκαηέαο, Γεκαθφπνπινο Υξήζηνο, Κακηληψηεο Νίθνο 

 
- Ν. Δ. Σξηθάισλ  
 
Μπάθνο Ζιίαο-πξφεδξνο θαη αξγφηεξα αληηπξφεδξνο, Λχρνο Νίθνο-
γξακκαηέαο,  Μεηζηνχιεο Γηψξγνο-αληηπξφεδξνο θαη ελ ζπλερεία πξφεδξνο,  
Νηηληήο Αζαλάζηνο, Σζφγηαο Γεκήηξεο 
 
 

ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 
ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο, ζην νπνίν κεηείραλ νη: 
Υαηδεζσηήξεο Μηιηηάδεο πξφεδξνο, Μάλνο Κψζηαο Αληηπξφεδξνο, κέιε 
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Εηψγαο Πέηξνο, Καθθέο Γεκήηξεο θαη Βαξειάο Βάηνο,ζπλεδξίαζε 8 θνξέο θαη 
εθδίθαζε 4 ππνζέζεηο 
 

ΜΟΝΙΜΔ   ΔΠΙΣΡΟΠΔ 
  
Ζ ΓΔ ζπλέζηεζε   11 Μφληκεο Δπηηξνπέο : 

 
Μ.Δ.  Νέωλ Μεραληθώλ  
Μ.Δ   Νέωλ Δηδηθνηήηωλ    
Μ.Δ.  Πνιενδνκίαο-Χωξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο  
Μ.Δ.  Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθνξίαο 
Μ.Δ   Δλέξγεηαο θαη Βηνκεραλίαο 
Μ.Δ.  Παηδείαο-Τερληθήο Δθπαίδεπζεο- Σπλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο  
Μ.Δ.  Αζθαιηζηηθώλ ζεκάηωλ-ΤΣΜΔΓΔ 
Μ.Δ   ΔΣΠΑ θαη Πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο  
Μ.Δ   Νέωλ Τερλνινγηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο 
Μ.Δ   Κηεκαηνινγίνπ θαη  Μειεηώλ ΓΔ 
Μ.Δ  Δθπξνζωπήζεωλ θαη Πξαγκαηνγλωκνζπλώλ 
 

 
 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ  
 
 
Α΄ . ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΑ ΔΡΓΑ –ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΧΝ 
 
17.3.09 : Δλεκεξσηηθή ζχζθεςε γηα ηνλ Οδηθφ άμνλα Δ65 ησλ κειεηεηψλ θαη ηνπ 
παξαρσξεζηνχρνπ γηα ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ 
 
19.3.09 : Νέα δεκφζηα παξέκβαζε γηα ην ζέκα ηεο ππνγείσζεο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ 
γξακκψλ ζηε Λάξηζα 
 
9.4.09 : πκκεηνρή θιηκαθίνπ ηνπ Σκήκαηνο ζηελ επίζθεςε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ Γ. 
νπθιηά ζηα έξγα ηνπ Αρειψνπ,  
 
14/5/2009 : πκκεηνρή ηνπ Σκήκαηνο ζην θιηκάθην πνπ ζπλφδεπζε ηνλ ππνπξγφ 
ΠΔΥΧΓΔ θ.  Γ. νπθιηά θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηα εξγνηάμηα ηεο Κάξιαο. 
 
Σελ ηθαλνπνίεζε εμέθξαζε ην ΣΔΔ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο 
ηνπ έξγνπ « Μαιηαθφο –Κιεηδί» πνπ πεξηιακβάλεη  θαη ην πνιχπαζν ηκήκα ηεο 
δηέιεπζεο ησλ Σεκπψλ  
 
26.2.09 Γεκφζηα παξέκβαζε θαη ζπλάληεζε κε ηελ ΔΠΑ Θεζζαιίαο γηα λα ελεκεξσζεί 
ε θνηλή γλψκε αιιά θαη λα αιιάμεη ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ, χζηεξα 
απφ ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα ησλ νηθηαθψλ θαηαλαισηψλ γηα ηηο  ρξεψζεηο ηνλ ρεηκψλα 
ηνπ 2008 
 
Δπηκνξθσηηθή επίζθεςε κεραληθψλ ηεο  Ν. Δ. Σξηθάισλ ζηα έξγα ηεο Δγλαηίαο Οδνχ 
2.11.07 : Γηήκεξν ζε Λάξηζα θαη Βφιν ζε ζπλεξγαζία κε ηα Σκήκαηα Μαγλεζίαο θαη 
Ζπείξνπ γηα ηελ ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ηεο Θεζζαιίαο κε ηελ  Ήπεηξν  
 



 6 

 
 
 
 

 
ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ- ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ- ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ- 
ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΉ 
 
Με ζχζηαζε αξρηθά Οκάδαο Δξγαζίαο πνπ πξνεηνίκαζε ηε δηαδηθαζία, Δπηηξνπήο 
Αμηνιφγεζεο ελ ζπλερεία θαη ζε ζπλεξγαζία, κέζσ πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, κε ην 
δήκν Λάξηζαο, νινθιεξψζεθε κε επηηπρία ε δηαγσληζηηθή  δηαδηθαζία ππνβνιήο 
αξρηηεθηνληθψλ πξνηάζεσλ-ηδεψλ  γηα ηελ αμηνπνίεζε  ηεο «Σάθξνπ Υαηδεραιάξ» Ζ 
Πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ππνγξάθζεθε ζηηο 4.3.08 
ηηο 19/6/2009 νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία θαη επηδφζεθαλ ηα βξαβεία γηα ηηο 
αξρηηεθηνληθέο πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο ηεο Σάθξνπ   

 

 
 
Γεκνζηνπνηήζεθαλ ζέζεηο-πξνηάζεηο, κεηά απφ εθηεηακέλε δηαδηθαζία δηαιφγνπ γηα ηα 
πνιενδνκηθά εξγαιεία ηνπ ΓΠ Λάξηζαο, ηνπ Ρπζκηζηηθνχ Λάξηζαο θαη ησλ ΥΟΟΑΠ 

πεξηθεξεηαθψλ  Γήκσλ  ηεο πεξηνρήο. ηηο 13/01/2009 ε Γ.Δ. ηνπ Σκήκαηνο εμέδσζε 

ζηηο ηηο ηειηθέο ζέζεηο – απφςεηο γηα ην Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην ηεο Λάξηζαο 
 

         
 

     
 
Γλσκνδφηεζε κε ζέζεηο θαη πξνηάζεηο ηεο Ν. Δ. γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΠ 
Σξηθάισλ  
 
Παξέκβαζε θαη πξνηάζεηο ηεο Ν. Δ. γηα ηνλ  πεξηβαιινληηθφ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ 
κε αθνξκή ηελ επέθηαζε ηνπ ρεδίνπ Πφιεο ηεο Καξδίηζαο 
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19.6.08 : Ζκεξίδα-ηξνγγπιφ Σξαπέδη ζηε Λάξηζα κε ζέκα «Πξνζέγγηζε – Κξηηηθή 
ζεψξεζε γηα ηνλ Πεξηβαιινληηθφ ρεδηαζκφ ησλ Μεζαίσλ Πφιεσλ» ζε ζπλεξγαζία κε 
Διιεληθφ Σκήκα UIA θαη ΑΓΑ Λάξηζαο   
 

 
 
Απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε-δηακαξηπξία γηα ηα αηζζεηηθά πξνβιήκαηα απφ ηηο 
απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζην θηίξην ηεο Γεκνηηθήο Πηλαθνζήθεο Λάξηζαο 
 
11.5.09 : Δθδήισζε ζε ζπλεξγαζία κε ην ζχιινγν θίισλ ηνπ Πελεηνχ : «Σν πνηάκη 
σο ζηνηρείν ηνπ αζηηθνύ ηνπίνπ». 
 
7.3.09 : Τπφκλεκα ζηνλ ππνπξγφ ΠΔΥΧΓΔ γηα ηελ απζαίξεηε δφκεζε θαη ηελ αιιαγή 
ρξήζεο ζε ηκήκαηα νηθνδνκήο (εκηππαίζξηνη ρψξνη - θιεηζηνί ρψξνη ζηάζκεπζεο 
(pilotis) – κεζνπαηψκαηα - ππφγεηα) 

 
8.3.09 : Κνηλή εθδήισζε κε ηνλ Γήκν Σπξλάβνπ  κε  ζέκα « Παξαδνζηαθή θαη ιατθή 
αξρηηεθηνληθή ζηνλ Σχξλαβν» 
 
18.6.2009 :  Έγγξαθν ζηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία κε ηηο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ην 
ρέδην Νφκνπ «Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή Μεζνγεηαθώλ Αγώλσλ-Βόινο 2013 θαη 
άιιεο δηαηάμεηο»  θαη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ  
 

 
 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
πλδηνξγάλσζε κε ηνλ ζχιινγν Υεκηθψλ Μεραληθψλ  ηνπ 2νπ Παλειιήληνπ πλέδξηνπ 
ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ θαη βηνθαπζίκσλ ζηε Λίκλε Πιαζηήξα ηεο  Καξδίηζαο 
  
Απφ θνηλνχ παξέκβαζε  κε ηνλ ζχιινγν ησλ Αξρηηεθηφλσλ γηα ην ζέκα  ηνπ Θεάηξνπ 
ζην ρψξν ηνπ ΟΤΖΛ 
  
Πξφηαζε ηεο Μ.Δ. Πεξηβάιινληνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αέξηαο ξχπαλζεο ζηελ 
πεξηνρή  ζπδεηήζεθε ζην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην Λάξηζαο. 
 
Γεκφζηα παξέκβαζε γηα ηελ θαχζε πεη θνθ, ηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο θαη ηηο θεξαίεο 
θηλεηήο ηειεθσλίαο 

 
2/6/2009 : Δπηζηεκνληθή εθδήισζε «Βηνθιηκαηηθόο ζρεδηαζκόο θηηξίσλ» ζε 
ζπλεξγαζία κε ην ζχιινγν Αξρηηεθηφλσλ  
 
4/6/2009 : Δπηζηεκνληθή εθδήισζε γηα ηε «Γηαρείξηζε ηεξεώλ Απνβιήησλ»  ζε 
ζπλεξγαζία κε ην ζχιινγν Υεκηθψλ Μεραληθψλ θαη αθνινχζσο ζπλαπιία ηνπ Γ. 
Εεξβνπδάθε «Πεξί Μπάδσλ θαη ινηπψλ απνξξηκάησλ»  

 
 

Β΄ . ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ –πζθέςεηο-πλεξγαζίεο 
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Αιιεπάιιειεο ζπλαληήζεηο θαη δηαξθείο επαθέο κε ηνπο λνκάξρεο θαη δεκάξρνπο 
Λάξηζαο, Σξηθάισλ θαη Καξδίηζαο γηα ζέκαηα ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο 

 

     
 

 
Κνηλή παξέκβαζε κε ηνλ Δκπνξηθφ χιινγν Λάξηζαο γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 
βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζε παξεκβάζεηο ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο 
πφιεο  
 
ε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν ζπζηήζεθε εηδηθή επηηξνπή - νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ 
ζχληαμε λένπ θαλνληζκνχ ρξήζεο πεδνδξφκσλ θαη ινηπψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ 
επξχηεξνπ θέληξνπ ηεο Λάξηζαο. 
  
πλαληήζεηο ηεο Ν. Δ. Σξηθάισλ κε ηνπο πθππνπξγνχο Οηθνλνκίαο Ν. Λέγθα θαη 
ΠΔΥΧΓΔ η. Καινγηάλλε  

 
Απνηειεζκαηηθή δεκφζηα παξέκβαζε ελαληίνλ ηεο πξφζεζεο ηνπ δήκνπ γηα 
ηνπνζέηεζε Φ/Β ζπζηεκάησλ  ζηηο ηαξάηζεο  ησλ  Γεκνηηθψλ ρνιείσλ  ηεο Λάξηζαο 
 
Δπίζθεςε ζηνλ Ννκάξρε Λάξηζαο πξαγκαηνπνίεζε ε ΓΔ θαη ζπδήηεζε καδί ηνπ  ην 
ζέκα ηεο δεκηνπξγίαο Μεγάξνπ Πνιηηηζκνχ  

 
πζηήζεθε εηδηθή επηηξνπή - νκάδα εξγαζίαο γηα λα δηεξεπλήζεη ην θαζεζηψο ησλ 
θεξαηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηηο επηπηψζεηο ζηε δεκφζηα πγεία. Γεκφζηα 
παξέκβαζε γηα ηελ απνκάθξπλζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο απφ ζρνιηθέο κνλάδεο 
ηεο ζπλνηθίαο  Υαξαπγή  
  
πλάληεζε ζηηο 13.05.2008 κε ηελ δηνίθεζε ηνπ Δκπνξηθνχ πιιφγνπ γηα ζέκαηα 
ζρεηηθά κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ άμνλα ΠΑΘΔ ζηελ πεξηνρή θαη εηδηθφηεξα ηελ 
εθκεηάιιεπζε ησλ δηνδίσλ θαη ηελ εθρψξεζε απηήο ζε αλάδνρν εηαηξεία. 
 
Παξέκβαζε ηεο Ν. Δ. Σξηθάισλ γηα λα κελ  ηζηκεληνπνηεζεί ε  ηζηνξηθή πιαηεία 
Γεζπνηηθνχ 

 
χζθεςε ηεο Ν. Δ. γηα ηε βειηίσζε ιεηηνπξγίαο ηεο Πνιενδνκίαο δήκνπ Σξηθάισλ 

 
Γεκφζηα παξέκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή λένπ γεπέδνπ ηεο ΠΑΔ ΑΔΛ ζηε Λάξηζα 
 
Ηνχληνο 2009 : πζηήζεθε Παξαηεξεηήξην Οδηθήο Αζθάιεηαο,  γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
νπνίνπ ζπγθξνηήζεθαλ  ηξεηο Οκάδεο Δξγαζίαο γηα ηελ θαηαγξαθή επηθίλδπλσλ 
ζεκείσλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ  
 
08/10/2008:  πλάληεζε ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε ΣΔΔ, Δκπνξηθφ ζχιινγν Λάξηζαο 
θαη Δπηκειεηήξην Λάξηζαο κε ζέκα ην ρξνλνδηάγξακκα θαηάζεζεο πξνηάζεσλ γηα ην 
ηζηνξηθφ – εκπνξηθφ – πνιηηηζηηθφ θέληξν ηεο πφιεο   
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30/11/2008 : Δπηζηνιή πξνο ην Γήκν Λαξηζαίσλ ζηηο ζρεηηθά κε ηηο ζέζεηο – απφςεηο 
ηνπ ΣΔΔ  γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Μεδνχξινπ. 
 

 
 

Γ. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ- ΔΚΓΗΛΧΔΙ 
 

  Γηήκεξν ζπλέδξην γηα ην ΔΠΑ 2007-2013 θαη  ηνλ επηρεηξεζηαθφ πξνγξακκαηηζκφ  
 

             
 
22-23/6/07 : Γηήκεξν πλέδξην ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζχιινγν Υεκηθψλ Μερ/θψλ  κε 
ζέκα «Γηαρείξηζε πνηόηεηαο θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ» θαη ζπλδηνξγαλσηέο ηνλ 
Γεσπνληθφ ζχιινγν θαη ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο  
 

      
 
 
8,9,10 /11/07  : Ζκεξίδεο γηα ηνλ Καλνληζκό Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο θαη 
Υαιύβσλ  ζε Λάξηζα ,Σξηθαια θαη Καξδίηζα 
 

 
 
Ζκεξίδα ηεο Ν. Δ.  Καξδίηζαο  κε ζέκα «πζηήκαηα νπιηζκέλσλ εδαθώλ-
ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο πξαλώλ από βξνρνπηώζεηο-εηδηθνί  γαιβαληζκέλνη 
αγσγνί  γηα έξγα νδνπνηίαο» 
 
 
29, 30/11& 1/12/ 07:  Eπηζηεκνληθφ ηξηήκεξν γηα ηηο « Αλαλεώζηκεο Πεγέο  
Δλέξγεηαο  θαη ηε ζέζε ηνπο ζηνλ ελεξγεηαθό ηνπίν ηεο ρώξαο θαη ζηελ πεξηνρή 
ηεο Θεζζαιίαο» ,  
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7.12.07 ηξνγγπιήο Σξάπεδα κε ην ΙΝ.ΚΑ Θεζζαιίαο  γηα ηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα 
ησλ Σξνθίκσλ 

 
 
 
 
4.06.2008: Ζκεξίδα κε  ζέκα «Δμειίμεηο θαη πξννπηηθέο ζηα έξγα ηδησηηθνύ θαη 
δεκόζηνπ ηνκέα» ζε ζπλεξγαζία κε ηελ πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο. 
 
 
30.9.2008: Δλεκεξσηηθή εθδήισζε γηα κεραληθνχο κε ζέκα ηελ πξνψζεζε ηεο 
Δπξπδσληθφηεηαο  ζηε Θεζζαιία ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο.  
 
13-15 Ννεκβξίνπ 2008:  Γηνξγάλσζε ηνπ «1νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Μεγάισλ 
Φξαγκάησλ κε Γηεζλή πκκεηνρή» απφ ην ΣΔΔ – Σκήκα Κεληξνδπηηθήο Θεζζαιίαο, 
ην ηξηήκεξν 13-15 Ννεκβξίνπ 2008 ζηε Λάξηζα, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ΓΔ ηνπ ΣΔΔ 
θαη ζπλδηνξγαλσηέο ην ππνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ηελ ΔΝΑΔ θαη ηελ ΚΔΓΚΔ  

                                                
 

       
 
 
 
19/6/2009 :  Δπηζηεκνληθή εκεξίδα ADR- «Αζθαιήο νδηθή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ 
εκπνξεπκάησλ» ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζχιινγν Υεκηθψλ Μεραληθψλ 

 
Ζκεξίδα ηεο Ν. Δ. Σξηθάισλ κε ζέκα «Πεξηβαιινληηθή Πνιενδνκία» 
 
Ζκεξίδα ηεο Ν. Δ. Σξηθάισλ κε ζέκα «επηζθεπέο θαη εληζρύζεηο θηηξίσλ από 
νπιηζκέλν ζθπξόδεκα θαη θέξνπζα ηνηρνπνηία» 
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Δθδήισζε ηεο Ν. Δ.  Καξδίηζαο  γηα  ηηο ραιχβδηλεο θαη ζχκκεηθηεο θαηαζθεπέο 
 
26/6/2009: Πξνζπλεδξηαθή εθδήισζε ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΓΔ ηνπ ΣΔΔ θαη ζέκα «Σν 
θπζηθό αέξην ζην ειιεληθό ελεξγεηαθό ζύζηεκα»  
 
Ζκεξίδα ηεο  Ν. Δ. Σξηθάισλ κε ζέκα «Πνδήιαην-ζηξαηεγηθή έληαμήο ηνπ ζηνπο 
ζρεδηαζκνύο αλάπιαζεο ηεο πόιεο»  
 
Δλεκεξσηηθή εθδήισζε ηεο Ν. Δ.  Καξδίηζαο  γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα 
θηίξηα 
 
 

Γ.  ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 
18.6.2007 : Έγγξαθε παξέκβαζε ζηνλ Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ γηα Πξνβάδηζκα ησλ 
θαηεγνξηψλ γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεσλ πξντζηακέλσλ 
 
24/11/2008 : Δπηζηνιή πξνο ην Τπνπξγείν ΠΔΥΧΓΔ   γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο ζηηο 
εγθξίζεηο αλαλέσζεο ησλ εξγνιεπηηθψλ πηπρίσλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή .    

 
11/02/2009 : Δπηζηνιή πξνο ηνλ Τπνπξγφ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 
ζηηο γηα ηελ επηρνξήγεζε απφ ηνλ ΟΑΔΓ «Νέσλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ – Νέσλ 
επηζηεκφλσλ έηνπο 2009» 
 
26.5.09 : Παξέκβαζε ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο γηα 
ηελ άξζε απνθιεηζκνχ ησλ κεραληθψλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ  απφ ρξεκαηνδνηηθά 
πξνγξάκκαηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Θεζζαιίαο ηνπ 
ΔΠΑ 2007-2013. πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε Μηθξψλ θαη Πνιχ Μηθξψλ 
επηρεηξήζεσλ  
 
Φεβξνπάξηνο 2009 : Γεκφζηα αλαθνίλσζε γηα ηελ  νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ θξίζε ζηελ 
νηθνδνκή- 10 Μέηξα  εμφδνπ απφ ηελ θξίζε. ηηο 27/02/2009 κε πξσηνβνπιία ηνπ ΣΔΔ 
νξγαλψζεθε ζηε Λάξηζα ζχζθεςε ησλ πξνέδξσλ 15 επηζηεκνληθψλ θαη παξαγσγηθψλ 
θνξέσλ ηεο πεξηνρήο κε ζέκα ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηελ αλάιεςε 
απφ θνηλνχ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζήο ηεο 
 
 

   
 

Φνξνινγηθά –  Ακνηβέο Μεραληθώλ 
 
10/3/07 :Φνξνινγηθφ εκηλάξην θαη ην ινγηζκηθφ  ησλ ακνηβψλ Μεραληθψλ   ζε Λάξηζα,  
Σξίθαια θαη  Καξδίηζα, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ CIVILTECH 
 
Δλεκεξσηηθέο εθδειψζεηο ζε Λάξηζα, Σξίθαια θαη Καξδίηζα γηα ην θαζεζηψο ακνηβψλ 
ζηα νηθνδνκηθά έξγα  κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνέδξνπ Γηάλλε Αιαβάλνπ θαη ηνπ 
πξντζηακέλνπ ηεο Σξάπεδαο Πιεξνθνξηψλ Ν. Παλαγησηφπνπινπ 
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Αζθαιηζηηθό- ΣΜΔΓΔ 
 

 
Παληερληθή ζπγθέληξσζε ζηηο 12.12.07 ζην Δπηκειεηήξην Λάξηζαο  γηα ην ΣΜΔΓΔ 
θαη ζπκκεηνρή ζηηο Παλειιήληεο απεξγίεο ηεο 19 θαη 20/12/07 γηα ηελ απνηξνπή ηεο 
ελνπνίεζεο ηνπ ΣΜΔΓΔ κε άιια Σακεία επηζηεκφλσλ. ε θνηλή αλαθνίλσζε 
πξνρψξεζαλ νη Δπηζηεκνληθνί θνξείο, (Γηθεγφξνη Γηαηξνί θαη Φαξκαθνπνηνί) γηα ην 
ζέκα ηεο ελνπνίεζεο ησλ Σακείσλ 
 
Κνηλή ζπλέληεπμε  Σχπνπ  7.2.08 έδσζαλ  νη Δπηζηεκνληθνί θνξείο , (Γηθεγφξνη Γηαηξνί 
θαη Φαξκαθνπνηνί) γηα ην ζέκα ηεο ελνπνίεζεο ησλ Σακείσλ. 
 
Αζθαιηζηηθφ ΣΜΔΓΔ. Σν ΣΔΔ ζπκκεηείρε ζηελ Παληερληθή ζπγθέληξσζε πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Παξαζθεπή 15.2.08 ζηελ Αζήλα έμσ απφ ηελ Βνπιή θαη ζηε 
ζπλέρεηα νξγάλσζε ζηηο 19 θαη 20 Μαξηίνπ 2008 Παληερληθή απεξγία.  
 
ηηο 12.03.2008 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Υαηδεγηάλλεην Πλεπκαηηθφ Κέληξν Παληερληθή 
ζπγθέληξσζε καδί κε φινπο ηνπο επηζηεκνληθνχο θνξείο  
 

πλερηδόκελε  εθπαίδεπζε-Καηάξηηζε Μεραληθώλ 
 

Σν ΣΔΔ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΗΔΚΔΜ ΣΔΔ ΑΔ γηα ηελ ζπλερή επηκφξθσζε ησλ 
Μεραληθψλ δηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε  ηα παξαθάησ απηνρξεκαηνδνηνχκελα 
εκηλάξηα 

 Μεζνδνινγία ππνινγηζκνχ θ/β  23,24,25/11/2007 
     Αηνκα 34-                 
 

 Μεζνδνινγία ππνινγηζκνχ θ/Β  17,18,19/1/2008 
     Αηνκα 31                  
Δλεξγεηαθή απφδνζε θαη πηζηνπνίεζε θηηξίσλ 21,22,23/2/08 
     Αηνκα  28                    
 

 Δλεξγεηαθή απφδνζε θαη πηζηνπνίεζε θηηξίσλ 29,30,31/5/08 
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      Αηνκα 44                      
 

 Αδεηνδφηεζε Βηνηερληθψλ-Βηνκεραληθψλ κνλάδσλ 12,13,14/6/08 
     Αηνκα  23                   
 

 Δμνηλνλφκεζε Δλέξγεηαο 3,4,5/9/08 
            Αηνκα 41                     
 
 
Γεθέκβξηνο 2008: Τινπνίεζε ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΔΚ ηεο Ννκαξρηαθήο 
Απηνδηνίθεζεο  κε ζέκα : «Γηαρείξηζε Έξγσλ  κε εξγαιεία Πιεξνθνξηθήο»  
 
  
Μάξηηνο 2009 : Τινπνίεζε επηκνξθσηηθφ απηνρξεκαηνδνηνχκελνπ ζεκηλάξην κε ζέκα 
: «Γπζδηάζηαηε ζρεδίαζε κε autocad 

 
 
 
 

 Δ΄  ΓΔΝΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ 
 

Παξέκβαζε ζην Γήκν Λάξηζαο  θαη ζηνπο επί θεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ παξαηάμεσλ , 
γηα  ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζηηο λέεο νηθνδνκέο ( 27.3.07) 

 

  
 
ηελ εθδήισζε θνπήο ηεο Πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο 2007 ηηκήζεθαλ νη πξφεδξνη ΓΔ 
ηνπ Σκήκαηνο απφ ηελ ίδξπζή ηνπ, ην 1950:  Θενδ. αθειιάξηνο, Αλη. Φαζνχιαο, Νηθ. 
Μίρνο, Γεκ. Καξαλαζηάζεο, Αζ. αθειιάξηνο θαη κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε Θεφδ. 
Μαηίθαο, Λάκπξνο Μφζηαινο, Μηρ. Λαγαξίαο, Κιεάλζεο ηακπάθνο, Γηνλχζεο Ληβέξεο, 
Κσλ. Μέγαο, Πέηξνο Ζιηάδεο. Σηκήζεθαλ επίζεο γηα ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ζέκαηα 
πνιηηηζκνχ νη ζπλάδειθνη κεραληθνί Λάδαξνο Πακπέξεο, Βαζίιεο Σζνιάθεο θαη 
Παχινο αΐηεο 
 
Σελ Πξσηνρξνληάηηθε πίηα έθνςε ε ΓΔ ζηηο 19.1.08 θαη φπσο έρεη θαζηεξψζεη ην 
Σκήκα ζην πιαίζην ησλ ηηκεηηθψλ αλαθνξψλ  ηηκήζεθαλ νη δηαηειέζαληεο Πξφεδξνη ηεο 
Α/πείαο (Γ. Υαηδεκαππξνπδήο, Β. Παπαβαζηιείνπ, Κ. Ηαθσβάθεο θαη Πηπίηζα 
Φηιίππνπ-Σζηψλα) 
 
16 Ηαλνπαξίνπ 2009:  ηελ παλεγπξηθή εηήζηα εθδήισζε  θνπήο ηεο 
Πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο 2009 κε ζέκα «Γηακφξθσζε ειεχζεξσλ ρψξσλ-αξρηηεθηνληθή 
θαη εηθαζηηθή ζπλέξγεηα», σο ηηκψκελν πξφζσπν πξνζθιήζεθε ν δηεζλψο 
θαηαμησκέλνο Θεζζαιφο θαιιηηέρλεο Φηιφιανο πνπ δεη ζην Παξίζη ελψ παξάιιεια 
αλαδείρζεθε ε αλάγθε απειεπζέξσζεο ηνπ Αξραίνπ Θεάηξνπ ηεο Λάξηζαο. Σηκήζεθε 
επίζεο ν ζπληαμηνδνηεζείο πξντζηάκελνο ηνπ ΣΜΔΓΔ Γ. Γξνζάθεο  
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23.05.2008 : πδήηεζε γηα ηελ  Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε κε ην χλδεζκν 
Θεζζαιηθψλ Βηνκεραληψλ θαη  εηδηθφ θαιεζκέλν-νκηιεηή ηνλ Πξ. Δκθηεηδφγινπ  

 
 
 
 
 
 
Παξνπζίαζε βηβιίνπ  ηεο ζπλαδέιθνπ 

κεραληθνχ θαη βνπιεπηή Άλλαο Γηακαληνπνχινπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Οηθνλνκηθφ 
Δπηκειεηήξην, ηηο εθδφζεηο Ληβάλε θαη ην βηβιηνπσιείν Γλψζε. 

 
8 /1/2008 πλδηνξγάλσζε κε ην Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην έθζεζεο έξγσλ δσγξαθηθήο ηνπ 
ζπλαδέιθνπ αξρηηέθηνλα Νίθνπ Καιηζά 
 
04.06.2008: Παξνπζίαζε βηβιίνπ ηνπ ζπλαδέιθνπ αξρηηέθηνλα – ζπγγξαθέα Αιέμε 

ηακάηε καδί κε ηηο εθδφζεηο Καζηαληψηε θαη ην βηβιηνπσιείν Παηδεία.  
 
Δζεινληηθή αηκνδνζία ζηηο 27.6.08 γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο Σξάπεδαο Αίκαηνο ηνπ 
Σκήκαηνο. Δζεινληηθή Αηκνδνζία  θαη ζηηο 30.4.09 ηηο 25/6/2009 ελεκεξσηηθή 
εθδήισζε γηα ηελ εζεινληηθή αηκνδνζία 
 
22/12/2008: Αλαθνίλσζε ηεο Γ.Δ. ηνπ Σκήκαηνο γηα ηνλ άδηθν ρακφ ηνπ 15ρξνλνπ 
Αιέμε θαζψο θαη γηα ηα γεγνλφηα πνπ αθνινχζεζαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008. 
 
06/03/2009:  Με αθνξκή ηνλ ενξηαζκφ ηεο Παγθφζκηαο Ζκέξαο ηεο Γπλαίθαο 
εθδήισζε κε  ζέκα : «Γπλαίθα – ζηελ νηθνγέλεηα, ζην επάγγεικα, ζηα θνηλά 
 
24.4.09 : Βξαβεχηεθαλ ηα παηδηά ησλ Λαξηζαίσλ κεραληθψλ πνπ εηζήρζεζαλ ζε ΑΔΗ – 
ΣΔΗ 
 
 

 
Σ’   ΤΚΔΦΔΙ ΟΡΓΑΝΧΝ ΣΔΔ 

 
Αιιεπάιιειεο Κνηλέο πζθέςεηο  ηεο ΓΔ κε ηηο  Ννκαξρηαθέο Δπηηξνπέο Σξηθάισλ θαη 
Καξδίηζαο  θαζψο θαη ηα Γ. ησλ θιαδηθψλ ζπιιφγσλ ησλ Μεραληθψλ  γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε επίθαηξσλ δεηεκάησλ. Σελ πξψηε Κνηλή χζθεςε  κε ηα Γ. ησλ 

Κιαδηθψλ πιιφγσλ ησλ Μεραληθψλ  πξαγκαηνπνίεζε ε ΓΔ ηελ 18.4.2007 ελ φςεη 
ζχληαμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηεο ΓΔ 
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χζθεςε κε ηηο λενεθιεγείζεο Ννκαξρηαθέο Δπηηξνπέο Σξηθάισλ θαη Καξδίηζαο  γηα 
ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ζηε λέα ζεηεία. 

 
 
Με ηνπο πξψελ  Πξνέδξνπο ηνπ Σκήκαηνο, ζπλαληήζεθε ν Πξφεδξνο ηεο ΓΔ Νη. 
Γηακάληνο ζηηο 13.7.07θαη είρε ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε γηα ηα ζέκαηα πνπ 
απαζρνινχλ ηνπο Μεραληθνχο θαη ην ΣΔΔ 
 
Ο Πξφεδξνο ηεο ΓΔ Νη. Γηακάληνο , ζπλαληήζεθε  κε ηελ Έλσζε Μεραληθψλ 
Πιεξνθνξηθήο θαη ζπδήηεζαλ ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ ησλ Μερ/θψλ ηεο 
Πιεξνθνξηθήο 
 
Κνηλή ζχζθεςε ηεο ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο κε ηε ΓΔ ηνπ ΣΔΔ Μαγλεζίαο  
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 20.7.07 ζηηο Μειηέο ηνπ Πειίνπ κε αληηθείκελν επίθαηξα 
θιαδηθά πξνβιήκαηα 
 
πκκεηνρή ηνπ Σκήκαηνο ζηηο Παλειιήληεο Κνηλέο ζπζθέςεηο ηεο ΓΔ ηνπ ΣΔΔ  κε ηηο 
ΓΔ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Σκεκάησλ ¨:  
Καζηνξηά: 11-13/4/09 
Ζξάθιεην : 31-1-2/11/2008 
Καξπελήζη 15-17/5/09 
 
26/01/2009 : Κνηλή Δπηζηνιή ησλ Πξνέδξσλ ησλ Σκεκάησλ Κεληξνδπηηθήο Θεζζαιίαο  
θαη Μαγλεζίαο ζηνλ Πξφεδξν ηνπ ΣΔΔ Γ.Αιαβάλν ζρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε έμη 
Πεξηθεξεηαθψλ Σκεκάησλ ηνπ ΣΔΔ  

 

 

ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΙΑ 
 
Με μερσξηζηέο απνθάζεηο  ε ΓΔ  ζπγθξφηεζε θαη παξέιαβε έξγν απφ ηηο εμήο Ο.Δ 
 

 Οκάδα γηα ηε δηεξεχλεζε  δπλαηνηήησλ- πξνδηαγξαθψλ εγθαηάζηαζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο θσηνβνιηατθσλ ζηνηρείσλ-λνκηθφ πιαίζην-πξνθνζηνιφγεζε έξγνπ-
κειέηε θφζηνπο-νθέινπο ζην θηίξην ηνπ ΣΔΔ  

 

 Οκάδα γηα ηηο εξγαζίεο δηαξξχζκηζεο ζην θηίξην ΣΔΔ-δηαηχπσζε πξνηάζεσλ 
γηα ηηο ρξσκαηηθέο παξεκβάζεηο ζηηο επηθάλεηεο ησλ φςεσλ θαη   εμσηεξηθνχ 
θσηηζκνχ   ζην θηίξην ηνπ ΣΔΔ γηα αλάδεημε ηνπ. 

 

 Οκάδα γηα ηελ θαηάξηηζε θηηξηνινγηθνχ πξνγξάκκαηνο- έξεπλα  αγνξάο θαη 
δηεξεχλεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ   γηα ηελ  εμεχξεζε  θαηάιιεινπ 
θηηξίνπ ή δηακεξίζκαηνο ζηέγαζεο ηεο Ν.Δ Καξδίηζαο. 
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 Οκάδα γηα ηελ Τπνζηήξημε ηνπ επηζηεκνληθνχ έξγνπ ησλ  Ννκαξρηαθψλ 
Δπηηξνπψλ Σξηθάισλ & Καξδίηζαο ηνπ ΣΔΔ 

 

 Δπηθνηλσλία θαη πξνβνιή δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο –Γεκηνπξγία 
Ηζηνζειίδαο» 

 

 Οκάδα γηα  ηελ εθαξκνγή θαη δηαρείξηζε  ηνπ λένπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ησλ 
ακνηβψλ Μεραληθψλ ( ΤΝΔΥΗΖ) 

 

 Οκάδα γηα ηελ ειεθηξνληθή νξγάλσζε ραξηψλ φξσλ δφκεζεο θαη Οηθηζκψλ Ν. 
Λάξηζαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΝΑ Λάξηζαο θαη ηελ Φεθηνπνίεζε ηνπ αξρείνπ 
ηεο Σνπνγξαθηθήο Τπεξεζίαο  Ν.Λάξηζαο) 

 

 Οκάδα γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο δηαηήξεζεο θαη ρξήζεο ηνπ παιηνχ 9νπ Γεκ. 
ρνιείνπ Φηιηππνχπνιεο 

 

 Οκάδα γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζκνχ ρξήζεο πεδνδξφκσλ 
θαη πιαηεηψλ ηνπ θέληξνπ ηεο Λάξηζαο 

 Οκάδα γηα ηηο αηζζεηηθέο παξεκβάζεηο ζην θηίξην ηεο Γεκνηηθήο Πηλαθνζήθεο 
Λάξηζαο 

 Οκάδα γηα ην ηεχρνο πξνδηαγξαθψλ ηνπ θηηξίνπ πνιηηηζκνχ ηεο Ννκαξρίαο 
Λάξηζαο 

 Οκάδα γηα Πνιενδνκηθέο πξνδηαγξαθέο θηηξίσλ – νηθηζκψλ νξεηλνχ φγθνπ ηεο 
Ν.Α. Σξηθάισλ 

 Οκάδα γηα ηελ δεκηνπξγία πξνηχπνπ νδεγνχ ειέγρνπ εθαξκνγήο πθηζηάκελεο 
λνκνζεζία ζε ζέκα Αζθάιεηα θαη Τγηεηλήο ζηα Τπφγεηα Σερληθά έξγα- ήξαγγεο 

 

 Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηε Οξγάλσζε ηνπ 1νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Μεγάισλ 
Φξαγκάησλ  - χληαμε θαηαιφγνπ Διιεληθψλ Φξαγκάησλ 

 

 Οκάδα γηα ηηο πλζήθεο ιεηηνπξγίαο – Αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο θηλεηήο 
ηειεθσλίαο 

 

 Οκάδα γηα ηελ Καηαγξαθή ησλ δεζκεπκέλσλ, απφ ην εγθεθξηκέλν ζρέδην 
πφιεο,  Οηθνπέδσλ ζηε Λάξηζα 

 

 Οκάδα γηα ηελ δπλαηφηεηα ζπληήξεζεο θαη αλάπιαζεο ησλ θηηξίσλ θαη ηνπ 
πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ Οξθαλψλ, κε πξννπηηθή 
αμηνπνίεζεο ζε μελψλα 

 

 Οκάδα γηα ηελ κειέηε ησλ φξσλ δφκεζεο ζηνλ νξεηλφ φγθν ηνπ Ννκνχ 
Καξδίηζαο 

 

 Οκάδα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχληαμεο ησλ Πνιενδνκηθψλ κειεηψλ 
(ΓΠ-Ρπζκηζηηθνχ ΥΟΟΑΠ θ.ι.π) πνπ ζπληεινχληαη ζηελ πεξηνρή καο 

 

 Οκάδα γηα ηελ εηζήγεζε κε ζέκα πεξηβαιινληηθά & Δλεξγεηαθά νθέιε, 
πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο ηεο ρξήζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Θεζζαιία 

 
 

 
 

ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΤΝΔ -ΓΙΑΙΣΗΙΔ 
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2007:  : Γηελεξγήζεθαλ 16 Δθζέζεηο  Πξαγκαηνγλσκνζπλώλ 
2008:  : Γηελεξγήζεθαλ 31 Δθζέζεηο  Πξαγκαηνγλσκνζπλώλ 
2009:  : Γηελεξγήζεθαλ 25 Δθζέζεηο  Πξαγκαηνγλσκνζπλώλ 
 
 
 

 
ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ- ΔΚΓΟΔΙ 
 
Σν Σκήκα ζπλερίδεη λα εθδίδεη θαη λα θπθινθνξεί ζε 3500 αληίηππα ηξηκεληαίν 
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαη ζηε δηάξθεηα ηεο ηξηεηίαο θπθινθφξεζαλ 12 ηεχρε 
  
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 
Δρεη νινθιεξσζεί ε εηζαγσγή ηνπ πιηθνχ ηεο Βηβιηνζήθεο ζην Μεραλνγξαθεκέλν 
Δληαίν Καηάινγν ησλ Βηβιηνζεθψλ ηνπ ΣΔΔ ( Κεληξηθή θαη Πεξηθ/θψλ Σκεκάησλ) 
δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αλαγλψζηεο θαη ζηνπο ρξήζηεο λα αλαθηήζνπλ  
νπνηαδήπνηε βηβιηνγξαθία αιιά θαη λα δαλεηζηνχλ απφ νπνηαδήπνηε βηβιηνζήθε. 
 
 
ΔΜΠΛΟΤΣΙΜΟ ΤΛΙΚΟΤ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 
 
Βηβιηνζήθε Λάξηζαο+Σξηθάισλ+Καξδίηζαο   
 
Βηβιία   cd-rom  Δηζεγήζεηο   

1550  72  3552 
 649  61  4435 

 
 

_______________________________________________________________ 

Λάξηζα Αχγνπζηνο 2009 
 


