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ΕΕΠΙΜΕΛΕΙΑ::  ΒΒΑΣΩ ΧΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ

Ο ι υποδοµές αποτελούν βασική παράµετρο
της αναπτυξιακής διαδικασίας όπου οι τοπι-

κοί Φορείς έχουν την ευθύνη ιεράρχησης, σχε-
διασµού και υλοποίησης των έργων υποδοµής
και ανάπτυξης και η Πολιτεία έχει την ευθύνη να
υποστηρίξει χρηµατοδοτικά την υλοποίηση του
σχεδιασµού των έργων υποδοµής και πρέπει να
αντιληφθούµε ότι ανάπτυξη χωρίς να υπάρχουν
σωστά δίκτυα υποδοµών δεν νοείται.  Αυτά τόνι-
σε, µεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Νοµαρχιακής
Επιτροπής ∆ράµας του TΕΕ-ΑΜ Θεόδωρος  Σιδη-
ρόπουλος,  µιλώντας στο Αναπτυξιακό Συνέδριο
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆ράµας µε θέ-
µα το  «Σχέδιο  Ανάπτυξης  στον  Tοµέα  Υποδο-
µών»  που διεξήχθη στις 8/12/2005 στη ∆ράµα.
Αναπτύσσοντας αναλυτικά το θέµα αναφέρθη-

κε ειδικότερα: 

•  Στις  υποδοµές  µεταφορών:  

Στόχος είναι να αποκτήσει ο νοµός σύγχρονο
οδικό δίκτυο που θα συντοµεύει τις αποστάσεις
τόσο από τα µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας
όσο και από αυτά της Βαλκανικής. 
Ο κάθετος άξονας ∆ράµας - Αµφίπολης - σύν-

δεση µε Εγνατία οδό, αποτελεί το πλέον σηµα-
ντικότερο έργο στις υποδοµές των µεταφορών
µε την αναβάθµισή του σε δρόµο ταχείας κυκλο-
φορίας µε τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας. 
Ανακατασκευή - βελτίωση του άξονα Tελωνεί-

ου Εξοχής - ∆ράµας - Καβάλας. 
Σιδηροδροµική σύνδεση ∆ράµας µε το λιµάνι

της Καβάλας καθώς και η σύνδεση Σ.Σ. ∆ράµας
µε τη βιοµηχανική ζώνη και το βιοτεχνικό πάρκο
Προσοτσάνης. 
Ετσι φρονούµε ότι θα επέλθει σε ολόκληρο

το νοµό η άρση των καταστάσεων αποµόνωσης
ιδίως των ορεινών περιοχών. 

•  Στον  χωροταξικό  και  πολεοδοµικό
σχεδιασµό:  

Ο χωροταξικός σχεδιασµός είναι ένα από τα
µεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα, αποτελεί ένα ση-
µαντικό εργαλείο για την αναπτυξιακή πορεία
της χώρας µας, βάσει του οποίου χωροθετούνται
και οριοθετούνται οι χρήσεις γης για αστικές, οι-
κιστικές, βιοµηχανικές, τουριστικές περιοχές, τα

µεγάλα έργα υποδοµών όπως οδικοί - σιδηρο-
δροµικοί άξονες, λιµάνια, αεροδρόµια κλπ. και
καθορίζονται οι περιοχές µε οργανωµένη ανά-
πτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων ώστε να υ-
πάρξει χωρική εξειδίκευση και διάκριση των δια-
φόρων δραστηριοτήτων: γεωργίας, εκµετάλλευ-
ση δασών, εξορύξεις ορυκτού πλούτου, βιοµηχα-
νίας - βιοτεχνίας - ενέργειας - τουρισµού και
προπαντός έργα προστασίας περιβάλλοντος,
φυσικού πλούτου και της πολιτισµικής µας κλη-

ρονοµιάς. 
Επιβάλλεται λοιπόν: 
α) Αναµόρφωση του Γεν. Πολεοδοµικού Σχεδί-

ου και η αναθεώρηση του Σχεδίου χρήσεων γης. 
β) Σύνταξης Πολεοδοµικών Μελετών και ολο-

κλήρωση µελετών εφαρµογής όπου εκκρεµούν. 
γ) Σύνταξη ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων που

αφορούν περιοχές του δικτύου Νatura 2000. 
δ) Ειδικό Σχέδιο Χρήσεων γης του οδικού άξο-

να Εξοχής - ∆ράµας - Καβάλας ο οποίος τείνει
να αναδειχθεί σε σηµαντικό οικονοµικό χώρο ως
ο άξονας που συνδέει και ενσωµατώνει το νοµό
και την Περιφέρεια µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα. (Ή-
δη παρατηρείται µια φοβερή αναρχία µε την κα-
τασκευή κτισµάτων πάσης χρήσεως). 

•  Στην  Ανάπτυξη  Tουριστικών  
∆ραστηριοτήτων  -  Υποδοµές  (δηµιουργία
υποδοµών για την ανάπτυξη θεµατικών και

εναλλακτικών µορφών τουρισµού - προώθηση
- προβολή):

Ο νοµός µας διαθέτει ιδιαίτερα οικολογικά,
κλιµατολογικά και θρησκευτικά στοιχεία αλλά
και τα φυσικά προσόντα, τα οποία προσδίδουν
σηµαντικότατες δυνατότητες τουριστικής ανά-
πτυξης µε κύρια κατεύθυνση τον χειµερινό του-
ρισµό, το δασοτουρισµό και τον ορεινό και εναλ-
λακτικό τουρισµό. 

Tο ΧΚΦ, το σπήλαιο του Αγγίτη και το Παρθέ-
νο δάσος της Ελατιάς αποτελούν τη βάση πάνω
στην οποία πρέπει να στηριχτούν όλες οι προ-
σπάθειές µας για την καλύτερη τουριστική αξιο-
ποίηση του νοµού. 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο οµιλη-

τής κατέληξε: 

Η ολοκλήρωση της Εγνατίας οδού, οι κάθετοι
άξονες ∆ράµας - Αµφίπολης - Εγνατία οδός και
Εξοχής - ∆ράµας -Καβάλας, ο περιφερειακός
δακτύλιος, η σιδηροδροµική σύνδεση µε το λιµά-
νι Καβάλας, θα αποτελέσουν ένα πλέγµα ανα-
πτυξιακών έργων που θα ωθήσουν την οικονοµι-
κή ανάπτυξη της περιοχής µας µε δύο χωρικές
διαστάσεις. 
Η πρώτη διάσταση αφορά τη θέση µας στον

ευρύτερο βαλκανικό και κεντροευρωπαϊκό χώρο,
δεδοµένου ότι το άνοιγµα των συνόρων θα απο-
τελέσει για τις χώρες αυτές διέξοδο προς Νότο
και προς το λιµάνι της Καβάλας. 
Η δεύτερη διάσταση, η ενδοπεριφερειακή, α-

φορά τις διαπεριφερειακές σχέσεις µε το χώρο
της Βόρειας Ελλάδας και κυρίως µε το µεγάλο
αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και µέσω ΠΑ-
ΘΕ µε την υπόλοιπη Ελλάδα. 

TTΕΕΕΕ  -  TTΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΑΑΝΝΑΑTTΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΚΚΕΕ∆∆ΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ

Αναπτυξιακό Συνέδριο 
Νοµού ∆ράµας 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 



Η ∆.Ε. του TΕΕ - Tµήµατος ∆υτικής Μακεδο-
νίας έγινε αποδέκτης αιτήµατος συναδέλ-

φων, ανώτατων στελεχών του Λιγνιτικού Κέ-
ντρου ∆υτικής Μακεδονίας (ΛΚ∆Μ) της ∆ΕΗ Α.Ε.
για ενέργειές µας, στην κατεύθυνση προάσπι-
σης του επαγγελµατικού, του επιστηµονικού
τους κύρους και των έννοµων εργασιακών τους
δικαιωµάτων. 
Πιο συγκεκριµένα οι συνάδελφοι Παπαγεωρ-

γίου Χρήστος, ∆ιευθυντής του Κέντρου, Κου-
τσιάδης Νικόλαος ∆ιευθυντής Κλάδου Ηλεκτρο-
µηχανολογικής Υποστήριξης µε επιστολές τους
προς τη ∆.Ε. και προφορικά ο συν. Κολοβός
Χρήστος, Tοµεάρχης Μεταλλευτικών Μελετών
Ορυχείου Κυρίου Πεδίου, ενηµέρωσαν τη ∆.Ε.
στη συζήτηση του θέµατος που έγινε στο φο-
ρέα µας για τη µετακίνησή τους σε νεοσυστα-
θείσα Οµάδα Έργου µε αντικείµενο «Νέα Στρα-
τηγική Μελέτη Ανάπτυξης του Συνόλου των Λι-
γνιτωρυχείων της ∆ΕΗ» (Μine Μaster Ρlan). 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανέφεραν στη

∆.Ε. και κατέθεσαν οι συνάδελφοι: 
Η διάρκεια της Οµάδας Έργου είναι διετής µε

αυτοδίκαιη κατάργησή της µετά την πάροδο
των δύο ετών (Αριθµός Απόφασης ∆.Σ. ∆ΕΗ
34/2006) το δε αντικείµενό της ταυτίζεται, επί
της ουσίας, µε το αντικείµενο της ∆ιεύθυνσης
Μελετών και Ανάπτυξης Ορυχείων της ∆ΕΗ µε
έδρα την Αθήνα. 

• Η τοποθέτηση των µελών της Οµάδας έγι-
νε χωρίς προηγούµενη προκήρυξη των θέσεων,
σε αντίθεση µε τον Κανονισµό Λειτουργίας
(Κ.Λ.) της Επιχείρησης (άρθρο 25). 

• Η µετακίνησή τους από τις προηγούµενες
οργανικές τους θέσεις έγινε δίχως έγγραφη α-
νάκληση καθηκόντων (άρθρο 26 του Κ.Λ.). Συνέ-
πεια της όλης διαδικασίας είναι ότι, µετά το τέ-
λος της διετίας, οι συνάδελφοι που κατέχουν
θέση ∆ιευθυντή ΒΟΚ και Βοηθού ∆ιευθυντή
ΒΟΚ παραµένουν στο ίδιο ιεραρχικό επίπεδο,
µε άγνωστο αντικείµενο, ενώ οι κατέχοντες θέ-
ση Tοµεάρχη υποβιβάζονται ιεραρχικά σύµφω-

να µε τον Κ.Λ. 
Με βάση τα παραπάνω και µετά από συζήτη-

ση που ακολούθησε στη συνεδρίαση της ∆.Ε.
στις 4-4-2006, παρουσία των ενδιαφεροµένων,
του Προέδρου της T.Ε. 15 µελών του Συλλόγου
∆ιπλωµατούχων Μηχανικών ∆ΕΗ, αλλά και µε-
λών του Tµήµατος, η ∆.Ε. του TΕΕ/T∆Μ: 

• Έχοντας ως πάγια θέση τη διαδικασία επι-
λογής στελεχών µε βασικά κριτήρια την αξιο-
κρατία, τη σωστή αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναµικού, την αντικειµενικότητα και το αδιά-
βλητο των κρίσεων, κριτήρια που διασφαλίζουν
την ισονοµία, το παραγωγικό εργασιακό περι-
βάλλον, την ανταγωνιστικότητα και γενικά το
δηµόσιο συµφέρον, 

• αναγνωρίζοντας επίσης ότι θα πρέπει να
κατοχυρώνονται εκείνες οι διαδικασίες που θα
εξασφαλίζουν την πλήρη διαφάνεια µε τη συµ-
µετοχή όλων των εµπλεκόµενων φορέων διοί-
κησης, στελεχών και εργαζοµένων, 

• διαπιστώνοντας ότι οι πρόσφατες αποφά-
σεις της ∆ιοίκησης για µετακίνηση στελεχών
στην κορυφή της ιεραρχίας του ΛΚ∆Μ, µε βάσι-

µες ενστάσεις ως προς την τήρηση των θεσµο-
θετηµένων διαδικασιών της Επιχείρησης, θέ-
τουν εύλογα ερωτήµατα ως προς τη σκοπιµό-
τητά τους, 

• επισηµαίνοντας ότι το σύνολο των συνα-
δέλφων προσπαθούν συνειδητά και φιλότιµα
στην πρώτη γραµµή της Επιχείρησης για τη θε-
τική της πορεία, έχουν καταξιωθεί στη συνείδη-
ση της τοπικής κοινωνίας και αναµένουν από τη
∆ιοίκηση της Επιχείρησης εργασιακές συνθήκες
και κανόνες που να διασφαλίζουν το επιστηµο-
νικό και επαγγελµατικό τους κύρος, 

• υπογραµµίζοντας ότι η γνώση και η εµπει-
ρία των στελεχών της ∆ΕΗ και γενικότερα το
ανθρώπινο δυναµικό, αποτελεί πολύτιµο κεφά-
λαιο για την Επιχείρηση που δεν πρέπει να α-
παξιώνεται, 

• τονίζοντας ότι παρόµοιες ενέργειες από
την εκάστοτε πολιτική εξουσία δηµιουργούν δε-
δοµένα καταστρατήγησης θεσµών που οδηγούν
σε αρνητικό εργασιακό κλίµα στη ∆ΕΗ -και όχι
µόνο- µε ανάλογες επιπτώσεις στην αποτελε-
σµατικότητά της, στην ανάπτυξή της και στην ε-
ξέλιξή της, γεγονός που το TΕΕ/T∆Μ έχει επα-
νειληµµένως καταδικάσει,  εκφράζει τη στήριξή
της στους συναδέλφους για την επανεξέταση
της νοµιµότητας και της σκοπιµότητας της µε-
τακίνησής τους. 
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TTΕΕΕΕ  -  TTΜΜΗΗΜΜΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΚΚΕΕ∆∆ΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ  

Μετακινήσεις συναδέλφων στη ∆ΕΗ
Ο Πρόεδρος του TΕΕ - Tµήµατος ∆υτικής Μακεδονίας Ν. Κοϊµτσίδης
απέστειλε προς τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ∆ΕΗ ∆. Μανιατάκη το
ακόλουθο έγγραφο: 

Α πό το TΕΕ - Tµήµα ∆ωδεκανήσου εκδόθηκε
το ακόλουθο δελτίο Tύπου: 
Με ιδιαίτερη χαρά παραλάβαµε το αρχείο

του έργου του αείµνηστου συναδέλφου Ιωάννη
Ν.  Μορόπουλου που αποτελείται από 147 µελέ-
τες δηµοσίων και ιδιωτικών έργων που εκπονή-
θηκαν από τον ίδιο κατά την περίοδο 1952 - 1976
στη ∆ωδεκάνησο. 

Tο αρχείο αυτό δώρισαν στο φορέα µας η
σύζυγος κα Παναγιώτα  Μοροπούλου και τα παι-
διά κα Tώνια  Μοροπούλου και κ. Νίκος  Μορό-
πουλος.  
Η πράξη της οικογένειας Μορόπουλου να ε-

µπιστευθεί τη φύλαξη του πολύτιµου αυτού υλι-
κού στο φορέα µας, αποτελεί ιδιαίτερη τιµή για
εµάς και εκφράζουµε δηµόσια τις ευχαριστίες
µας. 

Tο αρχείο αυτό θα αξιοποιήσουµε µε τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο γιατί αποτελεί τµήµα της
ιστορίας του τόπου αλλά και παράδειγµα της
ορθής εφαρµογής των κανόνων της τέχνης και
της επιστήµης στα τεχνικά έργα. 
Σε συνεργασία µε τη συνάδελφο Tώνια Μο-

ροπούλου, θα προσδιορίσουµε επακριβώς τον
τρόπο προβολής και αξιοποίησης του θαυµάσι-
ου αυτού υλικού. 

TTΕΕΕΕ  -  TTΜΜΗΗΜΜΑΑ  ∆∆ΩΩ∆∆ΕΕΚΚΑΑΝΝΗΗΣΣΟΟΥΥ

Αρχείο έργων Ιωάννη Ν. Μορόπουλου 
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TTΕΕΕΕ  -  TTΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΚΚΕΕΝΝTTΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΚΚΕΕ∆∆ΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ

T η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Tεχνικού Επι-
µελητηρίου Ελλάδας - Tµήµατος Κεντρι-

κής Μακεδονίας, απασχόλησε µετά από κα-
ταγγελίες µελών του µηχανικών του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης, ο τρόπος διαχείρισης του επι-
στηµονικού δυναµικού από τη ∆ιοίκηση.

Tέθηκε υπόψη µας η τροποποίηση του Ορ-
γανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης, που ψηφίστηκε κατά πλειοψη-
φία από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο (αρ. απόφ.
2702/8.11.2005), µε την οποία καθορίζονται οι
κατηγορίες υπαλλήλων που µπορούν να κα-
ταλαµβάνουν θέσεις προϊσταµένων ∆/νσεων
και Tµηµάτων διαφόρων υπηρεσιών, µεταξύ
των οποίων και για τις τεχνικές.
Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης, ο δεύτερος µεγα-

λύτερος της χώρας, διαθέτει εκατοντάδες  υ-
παλλήλων πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης και
αρκετές δεκάδες διπλωµατούχους µηχανι-
κούς κάθε ειδικότητας. Θα συµφωνείτε ακό-
µη, ότι η εποχή που διανύουµε και η απόδοση
µιας διοικητικής µονάδας, απαιτούν εξειδικευ-
µένους επιστήµονες σε θέσεις ευθύνης, όπως
είναι αυτές των προϊσταµένων.
Αξίζει επίσης να αναφέρουµε ότι το Συµ-

βούλιο της Επικρατείας µε την 678/2005 από-
φασή του έχει αποφανθεί ότι «δεν µπορεί να
γίνει εξοµοίωση των επαγγελµατικών δικαιω-
µάτων των πτυχιούχων TΕΙ µε τα επαγγελµα-
τικά δικαιώµατα των διπλωµατούχων µηχανι-
κών ΑΕΙ, αφού το γνωστικό αντικείµενο των
δύο αυτών κατηγοριών διαφέρει κατά πολύ
µεταξύ των».

Tέλος, στον ίδιο τον Οργανισµό της Εσω-
τερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης
«ΦΕΚ 32/28.1.91 TΒ) στο άρθρο 3 αναφέρεται
ότι: «Όταν το αντικείµενο της υπηρεσίας και

η ειδικότητα του κλάδου επιτρέπουν την ά-
σκηση καθηκόντων προϊσταµένου από υπαλ-
λήλους διαφόρων κατηγοριών, τότε µόνο σε
περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων της πρώτης
κατά σειράς κατηγορίας, κρίνονται για προϊ-
στάµενοι υπάλληλοι της άλλης κατηγορίας, η
οποία προβλέπεται στο παρόν άρθρο».
Με βάση όλα τα παραπάνω τα ερωτήµατα

που τίθενται είναι:
1. Πώς είναι δυνατόν να αναφέρεται στην

προαναφερθείσα απόφαση ότι στα τµήµατα
της ∆/νσης Κατασκευών Αρχιτεκτονικών Έρ-
γων, ισότιµα µπορεί να κρίνονται και να κατα-
λαµβάνουν θέση προϊσταµένου υπάλληλοι κα-
τηγορίας ΠΕ Μηχανικών και TΕ Tεχνολόγων, ε-
νώ θα µπορούσε να υπάρχει περαιτέρω εξειδί-
κευση ακόµη και µεταξύ των διπλωµατούχων
µηχανικών σε σχέση µε το απαιτούµενο γνω-
στικό αντικείµενο της κάθε θέσης.

2. Πώς είναι δυνατόν το Υπηρεσιακό Συµ-
βούλιο του ∆ήµου στη συνεδρίασή του στις
30.8.2005, κατά πλειοψηφία να επιλέγει ως

προϊστάµενο του τµήµατος Σταθµός Μετα-
φόρτωσης Απορριµµάτων της ∆/νσης Καθα-
ριότητας υπάλληλο του κλάδου TΕ4-Tεχνο-
λόγων Μηχανολόγων Μηχανικών, ενώ υπάρ-
χουν διπλωµατούχοι Μηχανικοί κατηγορίας
ΠΕ και µάλιστα, όπως προκύπτει από τα στοι-
χεία που έχουµε στη διάθεσή µας, µε ασυ-
γκρίτως καλύτερες εκθέσεις αξιολόγησης.

Κύριε δήµαρχε,
Από όλα όσα προα-

ναφέραµε, είναι σαφές
ότι τόσο η ∆ιοίκηση
του ∆ήµου όσο και το
Υπηρεσιακό Συµβού-
λιο µε αποφάσεις του,
κατά πλειοψηφία, υπο-
νοµεύουν την αξιοκρα-
τία, εκθέτουν το ∆ήµο
και δηµιουργούν πι-
κρία και δικαιολογηµέ-
να παράπονα στο στε-
λεχιακό δυναµικό του,
µε ό,τι αυτό συνεπάγε-
ται.

Επειδή δε τα συγκεκριµένα περιστατικά
που σας αναφέραµε δεν είναι τα µοναδικά, η
∆ιοικούσα Επιτροπή σάς παρακαλεί να πα-
ρέµβετε προσωπικά και να διορθώσετε αυτή
την κατάσταση που µόνο κακό κάνει τόσο σε
άξιους επιστήµονες που έχει ανάγκη ο ∆ήµος
όσο και στη δική σας εικόνα.

Tέλος και µε αυτή την αφορµή, θα θέλαµε
να σας υπενθυµίσουµε παλαιότερη υπόθεση
που αφορούσε την κατάσταση που επικρατού-
σε στη ∆/νση Tοπογραφίας, για την οποία δό-
θηκε µεν κάποια λύση, πλην όµως πληροφο-
ρούµαστε ότι η κα Φουντουλίδου Ελένη, Tο-
πογράφος Μηχανικός, εξακολουθεί να ταλαι-
πωρείται αδικαιολόγητα µε συνεχείς Ε∆Ε, ε-
λεγχόµενη ακόµη και για το γεγονός της ε-
νηµέρωσης της ∆Ε του TΕΕ/TΚΜ.
Παρακαλούµε και για το θέµα αυτό να πα-

ρέµβετε προσωπικά, ώστε να κλείσει οριστι-
κά.

Την παρέµβαση του ∆ηµάρχου Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργίου
σχετικά µε τον τρόπο διαχείρισης του επιστηµονικού δυναµικού ζητά
ο πρόεδρος του TΕΕ - TΚΜ Σάκης Tζακόπουλος µε έγγραφό του, στο
οποίο τονίζονται τα εξής:

Η διαχείριση του επιστηµονικού
δυναµικού ∆ήµου Θεσσαλονίκης
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Η∆.Ε. του TΕΕ/ ΠTΕ προχώρησε στη σύσταση
και συγκρότηση των εξής οµάδων εργασίας: 

• Με την απόφαση υπ’ αριθµ. 119(2)/2005 της
27 Συνεδρίασης της ∆.Ε. στις 19/12/2005, αναθέ-
τει σε Ο.Ε., τον  εµπλουτισµό  και  τη  συµπλήρω-
ση  στοιχείων  εγκεκριµένων  χωροταξικών  και
πολεοδοµικών  µελετών  και  οικισµών  Ν.  Εύβοι-
ας.  

Tο έργο θα έχει διάρκεια έξι µηνών ήτοι από
01/01/2006 έως 30/06/2006 αποτελούµενη από
τους παρακάτω: 

1) Ραγιά Χρήστο Π.Μ.  2) Αγγελέτο Γεώργιο
Α.T.Μ.  3) Κοκκάλα Κων/να Γραµµ/κη Κάλυψη 

• Με την απόφαση υπ’ αριθµ 119(3)/2005 της
27 Συνεδρίασης της ∆.Ε. στις 19/12/2005, αναθέ-
τει σε Ο.Ε., τη  Μελέτη  Θεµάτων  Παρακολούθη-
σης  Κωδικοποίησης  και  Ενηµέρωσης  Μηχανι-
κών  για  τις  Προκηρύξεις  Μελετών  ∆ηµοσίου.  

Tο έργο θα έχει διάρκεια έξι µηνών ήτοι από
01/01/2006 έως 30/06/2006 αποτελούµενη από
τους παρακάτω: 
Ηλία Χαράλαµπο  Η-Μ  - Σβώλου Άννα Α.T.Μ.

- Κορκώτσιου Παρασκευή χρήστη Η/Υ. 

Η∆.Ε. µετά την αριθµ. 43/24-3-2006 απόφασή
της, συστήνει αµειβόµενη Οµάδα Εργασίας

µε σκοπό «να  εξετάσει  τα  προβλήµατα  που  δη-
µιουργήθηκαν  από  την  εφαρµογή  νέων  ρυθµί-
σεων  του  κτηµατολογίου  στους  ∆ήµους  Γέρας
και  Μυτιλήνης,  να  κάνει  πραγµατικούς  δειγµα-
τοληπτικούς  ελέγχους  και  να  κάνει  προτά-
σεις».  
Η Οµάδα Εργασίας θα αποτελείται από πέντε

∆ιπλωµατούχους Tοπογράφους Μηχανικούς, µε
εµπειρία στο αντικείµενο του σκοπού της. 
∆ηλώσεις συµµετοχής γίνονται δεκτές έως

και 10 ηµέρες από τη δηµοσίευση στο Ενηµερω-
τικό ∆ελτίο του TΕΕ, στα γραφεία του Π.T. Βορει-
οανατολικού Αιγαίου του TΕΕ, Αρίωνος 1 - 81100
Μυτιλήνη, τηλ: 22510-40.847/48.126, Fax: 22510-

48.127 και θα συνοδεύονται από: 
- Αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους  
- Βιογραφικό σηµείωµα 
- Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικτικό
των ικανοτήτων, της εµπειρίας και της σχετι-
κής απασχόλησής τους στα αντικείµενα της
παρούσας (παρόµοια εµπειρία κλπ.). 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από
τον Πρόεδρο του Π.T. κ. Μάντζαρη ∆ηµήτριο,
τηλ.: 22510-40.847/48.126. 

Η∆ιοικούσα Επιτροπή του TΕΕ/Tµήµατος
∆υτ. Ελλάδας στην 10η /10-4-2006 συνε-

δρίασή της συνέστησε Οµάδα Εργασίας µε
θέµα «Προετοιµασία  θέσεων  για  τον  προ-
νοιακό  κλάδο  του  TΣΜΕ∆Ε»,  αποτελούµενη
από τους:  
1. Θεοδωράτο Ανδρέα, ∆ιπλ. Πολιτικό Μηχα-
νικό  2. Οικονόµου Κωνσταντίνο, ∆ιπλ. Πολι-
τικό Μηχανικό  3. Σουρούνη Ανδρέα, ∆ιπλ.
Πολιτικό Μηχανικό. 

Η∆.Ε. του TΕΕ/T∆Μ µε την απόφαση 23 της
3ης συνεδρίασης στις 17-1-2006 αποφάσισε

τη σύσταση και συγκρότηση Ο.Ε. µε θέµα: 
«Επιµέλεια ∆ελτίων  Tύπου  TΕΕ/T∆Μ  και  Ε-

νηµερωτικών  Tευχών  ΕΡΓΟΝ  µέχρι  τις  30-66-
2006».  
Η Ο.Ε. αποτελείται από τους:  1. ∆αβάνη Κων-

σταντίνο, ∆ηµοσιογράφο  2. Χριστοδούλου Ευ-
φηµία, Α.Μ.  3. Βούρα Αθανάσιο, Α.T.Μ.  4. Γιαννακί-
δη ∆ηµήτριο, Η.Μ.  5. Αµανατίδου Ελισάβετ, Χ.Μ. 

Tο έργο της Ο.Ε. θα παραδοθεί µέχρι τις 30-
6-2006. 

Αντικατάσταση µέλους ∆.Ε. 

T ο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του TΕΕ -
Tµήµατος ∆υτικής Μακεδονίας προχώρησε

στην αντικατάσταση του παραιτηθέντος µέλους
της ∆ιοικούσας Επιτροπής του TΕΕ ∆υτ. Μακε-
δονίας συν. Κούζαρη Αντώνιου, Αρχιτέκτονα Μη-
χανικού από το συν. Ρεπανά  Ιωάννη, Πολιτικό
Μηχανικό που είναι ο αµέσως επόµενος σε σει-
ρά προτίµησης του ιδίου ψηφοδελτίου. 

TTΕΕΕΕ  -  TTΜΜ..  ∆∆ΥΥΤΤ..  ΜΜΑΑΚΚΕΕ∆∆ΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ

TTΕΕΕΕ  -  TTΜΜΗΗΜΜΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤ..  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

TTΕΕΕΕ  -  TTΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΒΒ//ΑΑ  ΑΑΙΙΓΓΑΑΙΙΟΟΥΥ  

TTΕΕΕΕ  -  TTΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΕΕΥΥΒΒΟΟΙΙΑΑΣΣ  

Οµάδες Εργασίας 

TTΕΕΕΕ  -  TTΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΙΙTTΩΩΛΛΟΟΑΑΚΚΑΑΡΡΝΝΑΑΝΝΙΙΑΑΣΣ  

Η Αντιπροσωπεία του TΕΕ - Tµήµατος Νοµού
Αιτωλοακαρνανίας έχοντας υπόψη την απο

2.2.2006 παραίτηση του Αναστασίου Αλεξόπου-
λου από τη θέση του προέδρου της Αντιπροσω-
πείας, ανακήρυξε νέο Πρόεδρο της Αντιπροσω-
πείας του Tµήµατος τον Πριόβολο  Χρήστο,  Πο-
λιτικό Μηχανικό. 

Tο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του
TΕΕ - Tµήµατος Ν. Αιτωλοακαρνανίας έχοντας
υπόψη την από 3.3.2006 παραίτηση του ∆ηµη-
τρίου Σοφιανού από τη θέση του Γενικού Γραµ-
µατέα και µέλους της ∆.Ε. και την από 6.3.2006
παραίτηση του Χρήστου Πριόβολου απο τη θέ-
ση του Αντιπροέδρου και µέλους της ∆.Ε., προ-
χώρησε στην αντικατάστασή τους και ανακήρυ-
ξε Αντιπρόεδρο της ∆.Ε. τον Κασόλα  Θεόδωρο,

Πολιτικό Μηχανικό και Γενικό Γραµµατέα της
∆.Ε. τον Κατσαρό  Γεράσιµο,  Πολιτικό Μηχανικό. 

Tο Προεδρείο της Αντιποπροσωπείας
του TΕΕ - Tµήµατος Ν. Αιτωλοακαρνανίας
προχώρησε στην αντικατάσταση των παραι-
τηθέντων µελών της ∆ιοικούσας Επιτροπής
του Tµήµατος Πριόβολου Χρήστου του Κων-
σταντίνου από τον Κασόλα  Θεόδωρο του Α-
λεξάνδρου, που είναι ο αµέσως επόµενος σε
σειρά προτίµησης υποψήφιος του ιδίου ψηφο-
δελτίου και Σοφιανού ∆ηµητρίου του Χρήστου
από τον Κατσαρό  Γεράσιµο του Χρήστου,
που είναι ο αµέσως επόµενος σε σειρά προ-
τίµησης υποψήφιος του ιδίου ψηφοδελτίου.

Νέα µέλη ∆ιοίκησης


