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ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Δηζεγήζεηο Γηεπζχλζεσλ
 Γεληθήο Γηεχζπλζεο
o Γξαθείν Γηθαζηηθνχ
 Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ
 Γηεχζπλζεο Δπηζηεκνληθήο & Αλαπηπμηαθήο Γξαζηεξηφηεηαο
 Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο
 Γηεχζπλζεο Θεκάησλ Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο θαη Γηεζλψλ
ρέζεσλ
2. πλέρηζε θηλεηνπνηήζεσλ θαη λέεο θηλεηνπνηήζεηο
3. ΔΟΠΤΤ: Δηζήγεζε απφ ην δηθεγνξηθφ Γξαθείν ηνπ θ.
Καηεξηλφπνπινπ
4. Απνζεκαηηθά – Σξάπεδα Αηηηθήο
5. Δλεκέξσζε
ΣΜΗΜΑ Α΄ της 16.10.2012
Απνθ. Α1/23/2012 πκκεηνρή ΣΔΔ ζην πγρξεκαηνδνηνχκελν Δπξσπατθφ Πξφγξακκα

«Intelligent Energy Europe II» - Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε ηεο
πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ SEAP-PLUS
Ζ Γ.Δ., έρνληαο ππφςε
Α) ηελ ππ’ αξηζκ. Α2/4/2012 Απφθαζή ηεο ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή
ηνπ ΣΔΔ ζην πγρξεκαηνδνηνχκελν Δπξσπατθφ Πξφγξακκα
«Ηntelligent Energy Europe II»-΄Δγθξηζε πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο
κε ηίηιν «Adding to SEAP (Sustainable Energy Action Plan) – more
participants, more contain across Europe (SEAP-PLUS)»
Β) ηελ ππ’ αξηζκ. Α3/4/2012 Απφθαζή ηεο αλαθνξηθά κε ηελ
αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν
«Adding to SEAP (Sustainable Energy Action Plan) – more
participants, more contain across Europe ζηνλ θ. Υ. Γνχθα
Γ) ηηο ππ’ αξηζκ. Γ1/9/2012, Α2/4/2012 θαη
Α1/12/2012
Απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπκπιήξσζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ
ζηειερψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ
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Γ) ηελ ππ’ αξηζκ. ΗΔΔ/11/978/S12.615950 / 30-3-2012 ππνγξαθείζα
χκβαζε (Grand Agreement) κεηαμχ ΣΔΔ θαη EACI φπσο απηή
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 1ε Σξνπνπνίεζε ΗΔΔ/11/978/S12.615950 / 16-82012
Δ) ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 178/16.10.2012) ηεο παξηζηακέλεο Γελ.
Γηεπζχληξηαο ηνπ ΣΔΔ θ. Γ. Καλέιινπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία
πξνθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα, ην ΣΔΔ, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη θαη’ ειάρηζηνλ κέρξη ην επηέκβξην ηνπ 2014, λα
δεκηνπξγήζεη κηα δνκή πνπ ζα ππνζηεξίμεη ην χκθσλν ησλ
Γεκάξρσλ (ηΓ) θαη ην Έξγν SEAP-PLUS γεληθφηεξα
Απνθαζίδεη
α) ηελ έληαμε ηεο σο άλσ δξαζηεξηφηεηαο
ζηε
Γηεχζπλζε
Δπηζηεκνληθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Γξαζηεξηφηεηαο κε ηηο αξκνδηφηεηεο
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο σα άλσ Απνθάζεηο Γ.Δ. θαη ηελ ππνγξαθείζα
ζχκβαζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα:
 πλεξγαζία κε Δλεξγεηαθνχο θνξείο, Γήκνπο, Πεξηθέξεηεο θαη
Τπνπξγεία ή άιινπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο
 Δπηζηεκνληθή νξγάλσζε θαη ππνζηήξημε, παξαθνινχζεζε ησλ
εμειίμεσλ ζην ηΓ, παξαθνινχζεζε κεζνδνινγηψλ εξγαιείσλ
ΒΑΔ/ΓΑΔ θιπ.
 πληνληζκφ ηεο Δπίζεκεο Δπηθνηλσλίαο θαη δηαζχλδεζεο κε ην
Γξαθείν χκθσλνπ ησλ Γεκάξρσλ
 Γεκηνπξγία εηδηθήο ειεθηξνληθήο ζειίδαο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΔΔ
γηα αλάξηεζε πιεξνθνξηψλ, ηε δεκνζηφηεηα θαη ινηπά ζέκαηα θαη
εξγαιεία πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
 Παξνρή πιεξνθνξηψλ (Help desk, ηζηνζειίδα θιπ.) θαη ηερληθήο
ππνζηήξημεο πξνο ηνπο Γήκνπο ψζηε λα ηνπο δίλνληαη νη
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ην ηΓ, ηε ΒΑΔ (Βάζε
Απνγξαθήο Δθπνκπψλ) θαη ηνπ ΓΑΔ (ρέδην Γξάζε Αεηθφξνπ
Δλέξγεηαο) θαζψο θαη ην πνχ ζα κπνξνχλ λα βξίζθνπλ πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο γηα ηερληθά εξγαιεία, πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο θιπ.
 πιινγή, επεμεξγαζία θαη αλάξηεζε πιεξνθνξηψλ ζηελ εηδηθή
ζειίδα «χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ» ζηελ ηζηνζειίδα ΣΔΔ θαη
δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο απηήο ζηνπο Γήκνπο, Πεξηθεξεηαθά
Σκήκαηα θιπ,
 Πξνψζεζε φινπ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί
(ελεκεξσηηθά θπιιάδηα, newsletter, δειηία ηχπνπ, πιεξνθνξίεο απφ
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ, Οδεγφο SEAP
ζηα ειιεληθά
πξνζθιήζεηο ζε εθδειψζεηο θιπ.) θαζψο θαη πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ
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πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ πκθψλνπ ησλ
Γεκάξρσλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο ηεο νπνίαο είλαη δηαζέζηκνο ζηελ
ειιεληθή γιψζζα, ζηνπο Γήκνπο
 Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηεο δνκήο ηΓ (επηηφπηεο ηερληθέο
ζπλαληήζεηο κε εθπξνζψπνπο ησλ Γήκσλ θιπ.)
 πλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΣΔΔ
 Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο Σν ΣΔΔ ζα δηνξγαλψλεη ζεκηλάξηα ζε
θεληξηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην ηΓ
κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ Γήκσλ θαιέο πξαθηηθέο θιπ.,
 Δλέξγεηεο δεκνζηφηεηαο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ έξγνπ
 Γηνξγάλσζε ησλ Δθδειψζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ ππ’ αξηζκ. Α2/4/2012 Απφθαζε Γ.Δ., ηνπο φξνπο
ηεο χκβαζεο (Annex I) θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Έξγνπ θαη
ζπγθεθξηκέλα
 Σξείο (3) εθπαηδεπηηθέο πλαληήζεηο, ελδεηθηηθήο δηάξθεηαο ηξηψλ (3)
εκεξψλ ε θαζεκία, πνπ ζα δηνξγαλσζνχλ απφ ην TEE θαη ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ Αζήλα κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ DIBA
(Diputacio di Barcelona)
 Γηνξγάλσζε ηξηψλ (3) ηξνγγπιψλ ηξαπεδηψλ, πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ Αζήλα, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νκάδαο ηνπ
DIBA αιιά θαη κέιε ηεο ΚΔΓΔ (Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο),
θαζψο νη Γήκνη πνπ ζα επηιεγνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ, αλακέλεηαη λα
πάξνπλ νπζηαζηηθή βνήζεηα κέζσ ηεο άκεζεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε
ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο έκπεηξνπο ζπλεξγάηεο, ηφζν ζηελ πξνεηνηκαζία
φζν θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ ΓΑΔ. Απηφ ζα εμαζθαιηζηεί κέζσ
ππνγξαθήο Μλεκνλίσλ πλεξγαζίαο
 Γηνξγάλσζε Πεξηθεξεηαθήο πλάληεζεο (ηξνγγπιφ Σξαπέδη) ζηελ
Διιάδα κε ηε ζπκκεηνρή Δλεξγεηαθψλ θνξέσλ (δεκφζηνη/ηδησηηθνί)
θαη πεξηθεξεηαθψλ
αξρψλ . ηφρνο νη ελδηαθεξφκελνη λα
ελεκεξσζνχλ, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο γηα
ηελ ελζσκάησζε ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ ζηε γεσγξαθηθή ηνπο
πεξηνρή κε έκθαζε ζηα νθέιε ηδηαίηεξα κεηά ην 2014 θαη ππφ ην θσο
ησλ λέσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κεραληζκψλ ηεο ΔΔ
 Γηνξγάλσζε Δθδήισζεο ππνγξαθήο Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο κεηαμχ
Δλεξγεηαθψλ θνξέσλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ
 πκκεηνρή ζηηο Δλέξγεηεο Δλεκέξσζεο ησλ Δλεξγεηαθψλ θνξέσλ
(δεκφζηνη/ηδησηηθνί)
πνπ
πεξηιακβάλνπλ
δξαζηεξηφηεηεο
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πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ Διιεληθψλ Δλεξγεηαθψλ θνξέσλ
(δεκφζηνη/ηδησηηθνί) γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ ήδε ζπγθεληξσζεί θαη
θαηαγξαθεί ζηνηρεία απφ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ.
 Γηνξγάλσζε Δθδειψζεσλ ζην πιαίζην ησλ Energy Days /« Ζκέξεο
Δλέξγεηαο», δηάξθεηαο πεξίπνπ 4 εκεξψλ ηελ άλνημε ηνπ 2013 ζε
ζπλεξγαζία κε ηε ΔΠΣΑ. Σν ΣΔΔ, φπσο θαη θάζε εηαίξνο, ζα
απνθαζίζεη πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην
ησλ «Ζκεξψλ Δλέξγεηαο». Οη εθδειψζεηο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ
δηαιέμεηο, παξνπζηάζεηο, ζπδεηήζεηο, εθζέζεηο, εθδξνκέο, επηζθέςεηο
γχξσ απφ ηα ζέκαηα ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ησλ αλαλεψζηκσλ
πεγψλ ελέξγεηαο, αεηθφξν ελεξγεηαθφ εθνδηαζκφ θαη ηελ
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Απαξαίηεηα, ζα πεξηιακβάλεη θαη κηα
ελεκεξσηηθή εθδήισζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ
θνξέσλ, ηελ πνιηηηθή εγεζία θιπ. θαηά ηελ νπνία ζα παξέρεηαη
ελεκεξσηηθφ πιηθφ ζρεηηθά κε ην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ, νδεγνχο
θιπ., ζα απαληεζνχλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ
εθαξκνγή ΓΑΔ, ζα παξνπζηαζηνχλ νη δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε
άιινπο δήκσλ ηεο Δπξψπεο θιπ.
 Γηνξγάλσζε Δζληθήο Δθδήισζεο ζηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί θη
έλα εκηλάξην έλα κήλα πξηλ ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. ηελ
Δθδήισζε , εθηφο απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ,
ζα ζπδεηεζνχλ ζέκαηα φπσο ε θαηάζηαζε θαη κειινληηθέο εμειίμεηο
ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ε εθαξκνγή θαη
παξαθνινχζεζε ηνπ SEAP (ΓΑΔ -ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Αεηθφξν
Δλέξγεηα) πεξηθεξεηαθέο θαη εζληθέο πνιηηηθέο , επξσπατθέο
ρξεκαηνδνηήζεηο θιπ.
β) νξίδεη σο αξκφδηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ σο άλσ δξαζηεξηνηήησλ
ηνπο θ.θ.
Γεψξγην Εακπαηή, Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Δπηζηεκνληθήο θαη
Αλαπηπμηαθήο Γξαζηεξηφηεηαο, Δπδνθία Φηιηππίδνπ, Αγγειηθή Γξάςα
θαη Μαξία θνπιά, ππαιιήινπο ΣΔΔ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη, νη σο άλσ αλαθεξφκελνη ζε ζπλεξγαζία κε φια ηα
ππφινηπα Μέιε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, θαη ηνπο ππεχζπλνπο γηα
ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ηνπ έξγνπ , φπσο έρνπλ νξηζηεί κε ηηο ζρεηηθέο
Απνθάζεηο ηεο Γ.Δ., ζα είλαη αξκφδηνη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ σο άλσ
δξαζηεξηνηήησλ θαη ηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ ΣΔΔ ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην Annex I ηεο χκβαζεο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ
Έξγνπ
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εκεηψλεηαη φηη ε ππνγξαθείζα χκβαζε (Grand Agreement) κεηαμχ
ΣΔΔ θαη EACI νξίδεη κε ιεπηνκέξεηεο ην ηερληθφ θαη νηθνλνκηθφ
αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ΣΔΔ θαη ησλ
ππνινίπσλ εηαίξσλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ αθφκα θη αλ απηέο
δελ έρνπλ πεξηγξαθεί ζηελ παξνχζα Απφθαζε.
Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί.
Απνθ. Α2/23/2012 Πξαθηηθή άζθεζε αζθνχκελσλ δηθεγφξσλ ζην ΣΔΔ, ζε εθαξκνγή ησλ

δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν. 4070/2012
Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Ννκηθνχ
πκβνχινπ ΣΔΔ θαη έρνληαο ππφςε:
1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 295/2002 «Οξγαληζκφο ηνπ Σερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο (ΣΔΔ)» (ΦΔΚ 262/Α΄/30.10.2002),
2) Σελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν. 4070/2012 (ΦΔΚ
82/Α΄/10.04.2012), «Ρπζκίζεηο Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ,
Μεηαθνξώλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
3) Σηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο θαη
4) Σελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 178/16.10.2012 - §1.2) ηεο παξηζηακέλεο
Γελ. Γηεπζχληξηαο ΣΔΔ θ. Γ. Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ηε
ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γξ. Γηθαζηηθνχ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηελ πξφζιεςε γηα πξαθηηθή άζθεζε ζην Γξαθείν Γηθαζηηθνχ
ΣΔΔ ησλ αζθνχκελσλ δηθεγφξσλ: 1) Αζαλαζίαο Σζεθνχξα ηνπ
Αλησλίνπ 2) Υξπζείδαο Γεσξγάθε ηνπ Βαζηιείνπ, αληί κεληαίαο
ακνηβήο 725,00 Δπξψ γηα ηελ θάζε κία. Σν αληηθείκελν ηεο άζθεζεο
ηαπηίδεηαη κε ην ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ
ΣΔΔ ζε θαζεκεξηλή εξγάζηκε βάζε.
Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο ζα γίλεη κε πξάμε πνπ ζα ππνγξαθεί απφ ηνλ
Πξφεδξν ηνπ ΣΔΔ θαη ην Ννκηθφ χκβνπιν ΣΔΔ, ν νπνίνο ζα
ρνξεγήζεη θαη ην πηζηνπνηεηηθφ άζθεζεο.
Απνθ. Α3/23/2012 Πξαθηηθή άζθεζε ηεο θ. Αιεμάλδξαο ηξακάξθνπ, ζπνπδάζηξηαο ηνπ

Σκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο ηεο
ρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ηνπ Σ.Δ.Η. Αζήλαο ζηε Γηεχζπλζε
Σεθκεξίσζεο θαη Πιεξνθφξεζεο ηνπ Σ.Δ.Δ.
Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Σ.Δ.Δ., κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση.
178/16.10.2012 - §2.1) ηεο παξηζηάκελεο Γηεπζχληξηαο Γηνηθεηηθνχ θ.
Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:
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1. ηε κε αξηζ. Δ5/6048/5.8.86 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο
θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, κε ηελ νπνία θαζνξίζζεθαλ δχν (2) ζέζεηο
πξαθηηθήο άζθεζεο ζπνπδαζηψλ Σ.Δ.Η. Σκεκάησλ Βηβιηνζεθνλνκίαο
ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Σ.Δ.Δ.,
2. ηε κε αξηζ. Δ5/1943/19.7.95 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο
θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ κε ζέκα «Καηαβνιή απνδεκίσζεο πξαθηηθήο
άζθεζεο ζπνπδαζηψλ Σ.Δ.Η. ζην Σ.Δ.Δ.»,
3. ηε κε αξηζ. Δ5/2307/20.9.95 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ζέκα «Απνδεκίσζε ζπνπδαζηψλ
Σ.Δ.Η. θαη ΔΛΔΣΔ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ άζθεζε ζην επάγγεικα»,
4. ηηο κε αξηζ. πξση. Σ.Δ.Δ. 36460/25.9.2012 θαη 36819/1.10.2012
αηηήζεηο ηεο θ. Αιεμάλδξαο ηξακάξθνπ ηνπ Ησάλλε, ζπνπδάζηξηαο
ηνπ Σκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ
Σ.Δ.Η. Αζήλαο,
5. ηε Βεβαίσζε «Πξαθηηθήο Άζθεζεο» ηνπ Σ.Δ.Η. Αζήλαο (αξ. Πξση.
3702/27.9.2012) κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη ε αλσηέξσ
ζπνπδάζηξηα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
πξαθηηθήο άζθεζεο,
6. ην απφ 1.10.2012 έγγξαθν ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο
Βηβιηνζήθεο κε ην νπνίν πξνηείλεη λα γίλεη απνδεθηφ ην αίηεκα ηεο
ζπνπδάζηξηαο γηα πξαθηηθή άζθεζε,
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Σελ πξαθηηθή άζθεζε ηεο ζπνπδάζηξηαο ηνπ Σκήκαηνο
Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο ηεο ρνιήο
Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ηνπ Σ.Δ.Η. Αζήλαο θ. Αιεμάλδξαο
ηξακάξθνπ ηνπ Ησάλλε, ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Σ.Δ.Δ. γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ 1/10/2012 έσο 31/3/2013 θαη θαζνξίδεη σο
απνδεκίσζε ην πνζφ ησλ εθαηφλ εβδνκήληα έμη (176) Δπξψ κεληαίσο
(ρσξίο λα ππφθεηηαη ζε θξαηήζεηο ή εηζθνξέο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή
θφξνπο), πιένλ 1% αζθαιηζηηθή εηζθνξά ζην Η.Κ.Α. θαηά
επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο.
Απνθ.Α4/23/2012 Πξαθηηθή άζθεζε ηνπ θ. Γεκεηξίνπ Σζαλάθα, ζπνπδαζηή ηνπ

Σκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο ηεο
ρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ηνπ Σ.Δ.Η. Αζήλαο ζηε Γηεχζπλζε
Σεθκεξίσζεο θαη Πιεξνθφξεζεο ηνπ Σ.Δ.Δ.»
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Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Σ.Δ.Δ., κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση.
178/16.10.2012 - §2.2) ηεο παξηζηάκελεο Γηεπζχληξηαο Γηνηθεηηθνχ θ.
Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:
1. ηε κε αξηζ. Δ5/6048/5.8.86 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο
θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, κε ηελ νπνία θαζνξίζζεθαλ δχν (2) ζέζεηο
πξαθηηθήο άζθεζεο ζπνπδαζηψλ Σ.Δ.Η. Σκεκάησλ Βηβιηνζεθνλνκίαο
ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Σ.Δ.Δ.,
2. ηε κε αξηζ. Δ5/1943/19.7.95 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο
θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ κε ζέκα «Καηαβνιή απνδεκίσζεο πξαθηηθήο
άζθεζεο ζπνπδαζηψλ Σ.Δ.Η. ζην Σ.Δ.Δ.»,
3. ηε κε αξηζ. Δ5/2307/20.9.95 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ζέκα «Απνδεκίσζε ζπνπδαζηψλ
Σ.Δ.Η. θαη ΔΛΔΣΔ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ άζθεζε ζην επάγγεικα»,
4. ηε κε αξηζ. πξση. Σ.Δ.Δ. 36815/1.10.2012 αίηεζε ηνπ θ.
Γεκεηξίνπ Σζαλάθα ηνπ Παλαγηψηε, ζπνπδαζηή ηνπ Σκήκαηνο
Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ Σ.Δ.Η. Αζήλαο,
5. ηε Βεβαίσζε Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σ.Δ.Η. Αζήλαο (αξ. Πξση.
3709/27.9.2012) κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη ν αλσηέξσ ζπνπδαζηήο
πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξαθηηθήο άζθεζεο,
6. ην απφ 1.10.2012 έγγξαθν ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο
Βηβιηνζήθεο κε ην νπνίν πξνηείλεη λα γίλεη απνδεθηφ ην αίηεκα ηνπ
ζπνπδαζηή γηα πξαθηηθή άζθεζε,
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Σελ πξαθηηθή άζθεζε ηνπ ζπνπδαζηή ηνπ Σκήκαηνο
Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο ηεο ρνιήο
Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ηνπ Σ.Δ.Η. Αζήλαο θ. Γεκεηξίνπ Σζαλάθα
ηνπ Παλαγηψηε, ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Σ.Δ.Δ. γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη
(6) κελψλ απφ 1/10/2012 έσο 31/3/2013 θαη θαζνξίδεη σο απνδεκίσζε
ην πνζφ ησλ εθαηφλ εβδνκήληα έμη (176) Δπξψ κεληαίσο (ρσξίο λα
ππφθεηηαη ζε θξαηήζεηο ή εηζθνξέο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή θφξνπο),
πιένλ 1% αζθαιηζηηθή εηζθνξά ζην Η.Κ.Α. θαηά επαγγεικαηηθνχ
θηλδχλνπ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο
άζθεζεο.
Απνθ.Α5/23/2012 πκπιήξσζε ηεο ππ΄ αξηζκ. Α25/18/2012 απφθαζεο ηεο ΓΔ πνπ

αθνξά ηελ δηνξγάλσζε πλεδξίνπ κε ζέκα «Πεξηβάιινλ θαη
Αλάπηπμε»
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Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 178/16.10.2012
- §3.1) ηεο παξηζηάκελεο Γελ. Γηεπζχληξηαο ΣΔΔ θ. Γεκ. Καλέιινπ
πνπ αλαθνίλσζε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο
Δπηζηεκνληθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Γ. Εακπαηή,
ζπκπιεξψλεη ηελ ππ΄αξηζκ. Α25/18/2012 απφθαζή ηεο, πνπ αθνξά
ζηελ νξγάλσζε πλεδξίνπ κε ζέκα «Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε», σο
πξνο ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν πξαγκαηνπνίεζήο ηνπ, ηελ
Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ θαζψο θαη ηελ Δπηηξνπή Τπνζηήξημεο
Γηνξγάλσζήο ηνπ, ηελ ζεκαηνινγία, ηηο παξνρέο θαη ην χςνο ησλ
ρνξεγηψλ, ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ κεηάβαζεο ηνπ πξνζθεθιεκέλνπ
απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, θ. Γηψξγνπ
Κξεκιή, Πξντζηάκελνπ ηεο Α3 (Τπεξεζία ζεκάησλ πλνρήο ) θαη ηνπ
χςνπο θφζηνπο ζπκκεηνρήο ζην πλέδξην.
1. Σν πλέδξην ζα δηεμαρζεί ζηηο 12, 13 θαη 14 Γεθεκβξίνπ 2012, ζην
Ίδξπκα Δπγελίδνπ.
2. Χο κέιε ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο νξίδνληαη νη:
Μπάηζνπ Παξαζθεπή, Α΄Αληηπξφεδξνο Αληηπξ. ΣΔΔ
Ζιηφπνπινο Γεψξγηνο, Β΄Αληηπξφεδξνο Αληηπ. ΣΔΔ
Κπξηαθφπνπινο Ησάλλεο, Αλαπι. Τπεχζπλνο Θεκαηηθνχ Σνκέα
ΤΠΔΚΑ ΣΔΔ
Κσλζηαληίλνο Κνπξληψηεο, Αλαπι. Γ.Γ. ΓΔ ΣΔΔ
Αξαβψζεο Κσλζηαληίλνο, ΜΔ Θεκάησλ ΤΠΔΚΑ ηνπ ΣΔΔ
Δπαγγειαθνπνχινπ Γήκεηξα,
«
Εαξκπνχηεο Θεφδσξνο,
«
Αλδξεφπνπινο Αλδξέαο, ΜΔ Θεκάησλ Γελ. Γξακκ. Δλέξγεηαο ηνπ
ΣΔΔ
Αζαλαζφπνπινο Αιέμεο,
«
Βαθηξιήο Αξηζηείδεο,
«
Βαζηιείνπ Θεφδσξνο,
«
Σζνπθαιά Βίθπ, ΜΔ Θεκάησλ Δηδηθήο Γξακκ. Τδάησλ ηνπ ΣΔΔ
ηψξαο Παλαγηψηεο,
«
Μηραινπνχινπ Πεξζεθφλε,
«
Μαδεκνρσξίηεο Γεψξγηνο, ΜΔ Θεκάησλ Γελ. Γξακ. Υσξνηαμίαο θαη
Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΣΔΔ
Παληνπβάθεο Υξηζηφθνξνο,
«
Νηθνιφπνπινο ππξίδσλ,
«
Μπαιαξάο Κσλζηαληίλνο, Δπηζεψξεζεο Πεξ/ληνο θαη Δλέξγεηαο
Ρνχλε Γεσξγία,
«
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Υαηδεδάθεο Γεκήηξεο,
«
Θενράξε Υξηζηίλα,
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
3. Χο κέιε ηεο Δπηηξνπήο Τπνζηήξημεο Γηνξγάλσζεο ηνπ πλεδξίνπ,
ηα νπνία πξφηεηλαλ νη Φνξείο ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ, ζηνπο νπνίνπο κε
επηζηνιή καο δεηνχζακε εθπξνζψπνπο ηνπο, νξίδνληαη νη:
1. Καλαθφπνπινο Γεκήηξεο,
Πξφεδξνο .Δ.Κ.
(χλδεζκνο
Δπηρεηξήζεσλ Κνκπνζηνπνίεζεο)
2. Γξ Δπζηξάηηνο Καινγήξνπ, Πξφεδξνο ΤΝΔΡΓΔΗΑ (πκβνχιην
Δλεξγεηαθήο Αμηνπνίεζεο Απνβιήησλ)
Γξ Κσλζηαληίλνο Φσκφπνπινο, Αληηπξφεδξνο YΝΔΡΓΔΗΑ,
αλαπιεξσηήο
3. Η.
Βαθξάθνο,
Πξφεδξνο
Γ
ΔΑ
(ΤΛΛΟΓΟ
ΑΔΡΟΝΑΤΠΖΓΧΝ)
Ν. Εαθεηξίνπ-Γππαξάθεο, Γελ. Γξακκαηέαο ΔΑ, αλαπιεξσηήο
4. Θάλνο Ζιηνδξνκίηεο, Μέινο Γ ΤΛΛΟΓΟΤ ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
5. Υξήζηνο Καξαγηάλλεο, Γεληθφο Γηεπζπληήο πλδέζκνπ Διιεληθψλ
Βηνκεραληψλ Αλαθχθισζεο & Δλεξγεηαθήο Αμηνπνίεζεο
6. Γξ. Γεψξγηνο Αγεξίδεο, Γηεπζπληήο Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο
ηνπ ΚΑΠΔ
7. Μελέιανο
Κσλζηαληάθνο,
Σερληθφο
χκβνπινο
ΣΔΑΣ(ΤΝΓΔΜΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΣΑΗΡΗΧΝ ΑΝΧΣΔΡΧΝ
ΣΑΞΔΧΝ)
8. Κσλζηαληίλνο
Κξεκαιήο,
γ.γ.
Παλειιήληνπ
πλδέζκνπ
ΔπηρεηξήζεσλΠξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο
9. αββίδεο Κσλζηαληίλνο, Πξφεδξνο Παλειιήληαο Έλσζεο
πλδέζκσλ Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΠΔΔΓΔ)
Μεζνρσξίηεο Οξέζηεο Α΄ Αληηπξφεδξνο ΠΔΔΓΔ, αλαπιεξσηήο
Γηάθνο Νηθφιανο, Β΄ Αληηπξφεδξνο ΠΔΔΓΔ, αλαπιεξσηήο
10. Κψζηαο Κάιιεο, Μέινο Γ ΠΜΔ
11. Αλδξέαο
Γεξαθάθεο,
εθπξφζσπνο
ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟΤ
ΤΝΓΔΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ (ΑΣΔ)
12. Γεψξγηνο
Λαδαξφπνπινο,
Δπηζ.
πλεξγάηεο,
κέινο
Αληηπξνζσπείαο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΔΝΧΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΟΤΥΧΝ
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΟΛΖΠΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ
13. Γέζπνηλα Καιιηδξνκίηνπ, Γ.Γ. Γ ΔΓΜ (ΤΝΓΔΜΟ
ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ-ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ)
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14. Γηψξγνο Γξαθφπνπινο, Γεληθφο Γηεπζπληήο ΤΝΓΔΜΟΤ
ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΏΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
15. Κσλζηαληίλνο Αξαβψζεο, Πξφεδξνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ
Ατληα Αλζνχιε, Σαθηηθφ Μέινο ΔΔΓΑ, Αλαπιεξψηξηα
16. Μαγθινγηάλλεο Ζιίαο, Τπεχζπλνο Πεξηθεξεηαθψλ Σκεκάησλ ηεο
ΔΜεΠΔΔ
Μήηζαηλαο Γεκήηξεο, Αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο ΔΜεΠΔΔ,
Αλαπιεξσηήο
17. Βαζίιεο Αλαιπηήο, Σακίαο Γ ΠΥΜ
18. Γθνπηδακάλεο Γηάλλεο, Γεληθή πλνκνζπνλδία Δξγαηψλ Διιάδαο
19. ΣΗΜΠΛΟΣΔΦΑΝΑΚΖ
ΔΤΑΓΓΔΛΟ,
Παλειιήληνο
χιινγνο Γηπισκαηνχρσλ Μεραλνιφγσλ - Ζιεθηξνιφγσλ
20. Γηψξγνο Πιαηζάθεο, εθπξφζσπνο ΑΓΑ
Νίθνο Ρέξξαο, εθπξφζσπνο ΑΓΑ, Αλαπιεξσηήο
πληνληζηήο νξίδεηαη ν Τπεχζπλνο Θεκαηηθνχ Σνκέα ΤΠΔΚΑ, θ.
Γ.Ζιηφπνπινο.
4. Ζ ζεκαηνινγία ηνπ πλεδξίνπ, ε νπνία δηακνξθψζεθε απφ ηελ ΟΔ
ηνπ πλεδξίνπ κεηά
απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο Τπνζηήξημεο
Γηνξγάλσζεο ηνπ πλεδξίνπ, νξίδεηαη σο εμήο:
1ε Δλφηεηα: Σερληθνί ηνκείο θαη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο
ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θαζαξήο ελέξγεηαο (δπλακηθφ ηεο Διιάδαο,
ηερλνινγίεο, πξφηππα)
Δλδεηθηηθνί ηνκείο:
 ηεξεά Απφβιεηα θαη έδαθνο (αλαθχθισζε, θνκπνζηνπνίεζε,
αλάθηεζε πιηθψλ θαη ελέξγεηαο, ζπιινγή – κεηαθνξά,
απνθαηαζηάζεηο ΥΑΓΑ/ΥΤΣΑ)
 Νεξά (πδαηηθφ απνηχπσκα, πξνζηαζία πδάησλ, επάξθεηα πδάηηλνπ
απνζέκαηνο)
 Τγξά Απφβιεηα (επεμεξγαζία Λπκάησλ, Δπεμεξγαζία Ηιχνο,
Βηνκεραληθά - αγξνηηθά πγξά απφβιεηα)
 Αέξαο (αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε)
 Δμνηθνλφκεζε (θηήξηα, κεηαθνξέο, ππνδνκέο, θσηηζκφο, ελεξγεηαθή
απνδνηηθφηεηα)
 Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (πδξνειεθηξηθά, γεσζεξκία, ειηαθά,
αηνιηθά, βηνκάδα, βηνθαχζηκα, βηναέξην )
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 Πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή-Σνκείο πξνηεξαηφηεηαο
(ππνδνκέο, γεσξγία, ηνπξηζκφο, θιπ)
2ε Δλφηεηα: Ο ξφινο ηνπ θξάηνπο ζηε δηακφξθσζε εξγαιείσλ
επηηάρπλζεο νινθιεξσκέλεο αλαπηπμηαθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο
Δλδεηθηηθνί ηνκείο:
 Θεζκηθφ πιαίζην παξαγσγήο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ,
πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε θαη επνπηηθφο έιεγρνο
 Απινπνίεζε-Οπζηαζηηθνπνίεζε Γηαδηθαζηψλ-Δμνξζνινγηζκφο ηνπ
Κξάηνπο
 Αεηθφξνο Υσξνηαμηθφο ρεδηαζκφο (π.ρ. ηνκεαθέο πνιηηηθέο ζην
Σνπξηζκφ, Γεσξγία, Δλέξγεηα, θιπ )
 Πεξηβαιινληηθή επζχλε
 Κηεκαηνιφγην
 πκπξάμεηο Γεκνζίνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ)
 Υξεκαηνδνηήζεηο-επελδχζεηο
 ηήξημε ηεο εθπαίδεπζεο/έξεπλαο/θαηλνηνκίαο ζε πεξηβαιινληηθέο /
ελεξγεηαθέο δξάζεηο
 ηήξημε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ησλ ΜΜΔ γηα
αλάπηπμε ηερληθψλ/πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο
ηνπ πεξηβάιινληνο.
 Σφλσζε ηεο απαζρφιεζεο ζε ηνκείο εληάζεσο εξγαζίαο ζρεηηθνχο κε
ην πεξηβάιινλ
 Δλεκέξσζε, Δπαηζζεηνπνίεζε, Γηαθάλεηα θαη Ζιεθηξνληθή
δηαθπβέξλεζε ζηηο δηαδηθαζίεο πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο θαη
δηαβνχιεπζεο ηνπ θνηλνχ
3ε Δλφηεηα: Οη αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο ζηνπο ηνκείο
ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θαζαξήο ελέξγεηαο.
Δλδεηθηηθνί ηνκείο:
 Δμσζηξέθεηα
Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηεο θαζαξήο ελέξγεηαο
 Πξννπηηθέο
παξαγσγήο έξγσλ/πξντφλησλ/ππεξεζηψλ πςειήο
πξνζηηζέκελεο αμίαο
 Πξννπηηθέο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θαζαξήο
ελέξγεηαο (Πξάζηλε Απαζρφιεζε)
4ε Δλφηεηα: Πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε -Δηδηθφηεξα πεξηβαιινληηθά θαη
ζέκαηα θαζαξήο ελέξγεηαο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ζηελ
Πεξηθέξεηα.
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Οη ηνκείο θαη νη εηζεγήζεηο ζα γίλνπλ απφ ηα Πεξηθεξεηαθά Σκήκαηα
ηνπ ΣΔΔ.
5. Με αλνηθηή πξφζθιεζε ζα θιεζνχλ ηα ΜΜΔ πνπ επηζπκνχλ λα
γίλνπλ ρνξεγνί επηθνηλσλίαο ηνπ πλεδξίνπ, λα εθδειψζνπλ ην
ελδηαθέξνλ ηνπο, αλαθέξνληαο ηηο ρνξεγηθέο επηθνηλσληαθέο ηνπο
ππεξεζίεο. Ζ ηειηθή επηινγή ησλ ρνξεγψλ επηθνηλσλίαο ζα γίλεη απφ
ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλεδξίνπ θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ
Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ.
Οη ρνξεγνί επηθνηλσλίαο κπνξεί λα είλαη:
Πνιηηηθή ή/θαη Οηθνλνκηθή θαζεκεξηλή ή/θαη θπξηαθάηηθε εθεκεξίδα
Ραδηνθσληθφο ή/θαη Σειενπηηθφο ζηαζκφο κε εηδεζενγξαθηθφ
πξφγξακκα
Έληππα ζρεηηθά κε ηα ηερληθά επαγγέικαηα/ηελ αλάπηπμε/ην
πεξηβάιινλ
Ζιεθηξνληθά ΜΜΔ ζρεηηθά κε ηα ηερληθά επαγγέικαηα/ηελ
αλάπηπμε/ην πεξηβάιινλ
Σα επεξγεηήκαηα ησλ ρνξεγψλ επηθνηλσλίαο ζα είλαη:
1) Ζ αλαθνξά «ρνξεγφο επηθνηλσλίαο» ζε θάζε θαηαρψξηζε ή
αλαθνξά ηνπ κέζνπ
2) Ζ αλαθνξά ηεο επσλπκίαο ηνπ ρνξεγνχ, θάησ απφ ηνλ γεληθφ ηίηιν
«ρνξεγνί επηθνηλσλίαο» ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ ΣΔΔ
(www.tee.gr). Όηαλ φινη νη σο άλσ αλαθεξζέληεο ρνξεγνί επηιεγνχλ,
ζα πξνζηεζεί θηλνχκελν banner ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ ΣΔΔ,
κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα νδεγείηαη ν ρξήζηεο ζηε ιεπηνκεξή αλαθνξά ζην
πλέδξην (πρ. πξφγξακκα, ζεκαηνινγία θηι), ζην νπνίν ζα
αλαθέξνληαη ζε «θπιηφκελε ζεηξά» φισλ ησλ εηδψλ νη ρνξεγνί ηνπ
ζπλεδξίνπ.
Δπίζεο, κε αλνηθηή πξφζθιεζε ζα θιεζνχλ νη εηαηξείεο πνπ επηζπκνχλ
λα πξνζθέξνπλ νηθνλνκηθή ρνξεγία ζην πλέδξην.
Σα επεξγεηήκαηα ησλ Υνξεγψλ ηνπ πλεδξίνπ ζα είλαη:
Υνξεγία 5.000€ «Μεγάινο Υνξεγφο»-αλψηαηνο αξηζκφο 3
1. Λάβαξν ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ Ηδξχκαηνο Δπγελίδνπ πνπ ζα
δηεμαρζεί ην πλέδξην,
2. Παξαρψξεζε ρψξνπ ζην πεξηζηχιην κπξνζηά απφ ηελ θχξηα
είζνδν ηνπ πλεδξίνπ γηα ηνπνζέηεζε πεξηπηέξνπ ή stand.
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Πξνηεξαηφηεηα ζηελ επηινγή ηνπ ρψξνπ πεξηπηέξνπ ζε ζρέζε κε
ηνπο «Υνξεγνχο».
3. Καηαρψξηζε ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ ινγφηππνπ ηνπ Μεγάινπ
Υνξεγνχ ζην παλφ ηνπ πλεδξίνπ κε κεγάια γξάκκαηα,
4. Καηαρψξηζε ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ ινγφηππνπ ηνπ ρνξεγνχ ζην
πξφγξακκα ηνπ πλεδξίνπ.
5. Link ηνπ ρνξεγνχ ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ πλεδξίνπ.
Υνξεγία 3.000€ «Υνξεγφο»-αλψηαηνο αξηζκφο 5
 Παξαρψξεζε ρψξνπ ζην πεξηζηχιην κπξνζηά απφ ηελ θχξηα είζνδν
ηνπ πλεδξίνπ γηα ηνπνζέηεζε πεξηπηέξνπ ή stand.
 Καηαρψξηζε ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ Λνγφηππνπ ηνπ ρνξεγνχ ζην
πξφγξακκα ηνπ πλεδξίνπ κε αλαινγηθά κηθξφηεξα γξάκκαηα ζε
ζρέζε κε ηνπο «Υξπζνχο Υνξεγνχο»
 Καηαρψξηζε ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ ινγφηππνπ ηνπ ρνξεγνχ ζην
παλφ ηνπ πλεδξίνπ κε αλαινγηθά κηθξφηεξα γξάκκαηα ζε ζρέζε κε
ηνπο Υξπζνχο Υνξεγνχο
 Link ηνπ ρνξεγνχ ζηνv δηθηπαθφ ηφπν ηνπ πλεδξίνπ
Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη επί ίζνπ χςνπο ρνξεγίαο ε πξνηεξαηφηεηα
επηινγήο ρψξνπ ηνπνζέηεζεο πεξηπηέξνπ ή stand θαη ε ζεηξά
αλαγξαθήο ηεο επσλπκίαο, είλαη ζπλάξηεζε ηεο εκεξνκελίαο
θαηαβνιήο ηεο ρνξεγίαο.
Ο ρψξνο ηνπνζέηεζεο ησλ πεξηπηέξσλ ή stands ζα είλαη
ζπγθεθξηκέλνο θαη ε επηινγή ζα γίλεηαη κεηά απφ επίδεημε ζρεδίνπ ηνπ
δηαζέζηκνπ ρψξνπ.
5. Θα θαιπθζνχλ ηα έμνδα κεηάβαζεο ηνπ πξνζθεθιεκέλνπ απφ ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, θ. Γηψξγνπ Κξεκιή,
Πξντζηάκελνπ ηεο Α3 (Τπεξεζία ζεκάησλ πλνρήο ) απφ ηηο
Βξπμέιιεο ζηελ Αζήλα θαη απφ ηελ Αζήλα ζηηο Βξπμέιιεο.
6. Απνθαζίδεηαη σο θφζηνο ζπκκεηνρήο ζην πλέδξην ην πνζφ ησλ 25
επξψ. Δμαηξνχληαη νη θνηηεηέο θαη νη άλεξγνη.
Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλεδξίνπ ζα απνθαζίζεη αλ ζα
πιεξψλνπλ ζπκκεηνρή νη εηζεγεηέο ηνπ πλεδξίνπ.
Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε ππ΄ αξηζκ. Α25/18/2012 απφθαζε ηεο ΓΔ.
Ο Π. Αθξηηίδεο Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί θαη ν Γξ. Γξεγνξηάδεο Μέινο
Γ.Δ. απέρεη απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο.
Απνθ.Α6/23/2012 Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ Α5/18/2012 Απφθαζεο ηεο ΓΔ γηα ηελ

ελαξθηήξηα εθδήισζε «2012: Έηνο Σερληθψλ Δπαγγεικάησλ» κε
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γεληθφ ζέκα ζπδήηεζεο:«Σερληθά επαγγέικαηα – εξγαιείν γηα εζληθή
αλάπηπμε».
Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 178/16.10.2012 §3.2) ηεο παξηζηάκελεο Γελ. Γηεπζχληξηαο ΣΔΔ θ. Γεκ. Καλέιινπ πνπ
αλαθνίλσζε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο
Δπηζηεκνληθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Γ. Εακπαηή,
ηξνπνπνηεί ηελ ππ’ αξηζκ Α5/18/2012 Απφθαζή ηεο σο πξνο ηελ
εκεξνκελία θαη απνθαζίδεη, ε ελαξθηήξηα εθδήισζε ηνπ Έηνπο κε
γεληθφ ζέκα ζπδήηεζεο:«Σερληθά επαγγέικαηα – εξγαιείν γηα εζληθή
αλάπηπμε»
λα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 7 Ννεκβξίνπ 2012 ζηελ Αίζνπζα
Δθδειψζεσλ ηνπ ΣΔΔ.
Καηά ηα ινηπά, ηζρχεη ε Απφθαζε Α5/18/2012 ηεο ΓΔ.
Απνθ. Α7/23/2012 Γεκηνπξγία

πζηήκαηνο Δπηζηξνθήο Υξεκαηηθψλ Πνζψλ απφ
Πηζησηηθέο Γειψζεηο Απζαηξέησλ
Ζ ΓΔ ηνπ ΣΔΔ, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 178/16.10.2012 - §4.1)
ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο
Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε
ζηνλ θ. Αληψλε Κνξθνθίγθα, Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ θαη Μεραληθφ
Ζ/Τ, ηεο Γεκηνπξγίαο πζηήκαηνο Δπηζηξνθήο Υξεκαηηθψλ Πνζψλ
απφ Πηζησηηθέο Γειψζεηο Απζαηξέησλ. Ζ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο
θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηπηψζεσλ
δειψζεσλ κε πηζησηηθφ ππφινηπν θαη ζε πινπνίεζε ηεο ΤΑ
1972/13.6.2012/ΦΔΚ 1878 Β/13.6.2012. Με ηελ πινπνίεζε απηή
επηδηψθεηαη ε απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο (ζα γίλεηαη κφλν
ειεθηξνληθά) θαη ηελ ηήξεζε ηεο απφιπηεο ηεθκεξίσζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ δειψζεσλ ηνπ Ν. 4014.
Σν ζχζηεκα ζα ηεξεί ηηο εμήο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο:
 Θα πινπνηεζεί ζε πεξηβάιινλ (J2EE, ADF, ORACLE RDBMS)
απνιχησο ζπκβαηφ κε ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα ηνπ ΣΔΔ.
 Θα πεξηιακβάλεη ζχζηεκα ππνδνρήο ησλ αηηεκάησλ θαη φισλ ησλ
δεδνκέλσλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο (ππεχζπλεο δειψζεηο,
ΑΦΜ, ΗΒΑΝ θιπ)
 Θα πινπνηνχληαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ζα ηεζνχλ απφ ην ΤΠΔΚΑ θαη
ην ΣΔΔ ηφζν γηα ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο φζν θαη γηα ηελ ππνβνιή
πεξηνξηζκψλ κεηά ηελ έγθξηζε.
 Θα πινπνηεζεί ζχζηεκα δηαζχλδεζεο κε ηνλ ηειηθφ απνδέθηε (ΓΗΑ
ή ΚΔΠΤΟ).
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 Θα παξαδνζεί ν πεγαίνο θψδηθαο ζην ΣΔΔ
Σν θφζηνο ηεο πινπνίεζεο ζα είλαη 16.000 € ζπλ ΦΠΑ θαη ζα
πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ζε δηάζηεκα ελφο κελφο θαη ηελ
ππνζηήξημε ηπρφλ αιιαγψλ κεηά ηελ αξρηθή ιεηηνπξγία άιισλ δχν
κελψλ.
Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο Μέινο Γ.Δ. απέρεη απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο.
Απνθ.Α8/23/2012 Αλάζεζε ηελ πινπνίεζεο ζπζηήκαηνο δηαζχλδεζεο ηνπ Μεηξψνπ ΣΔΔ

κε ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Αηηήζεσλ Τπνςεθίσλ ηνπ ΑΔΠ.
Ζ ΓΔ ηνπ ΣΔΔ, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 178/16.10.2012 - §4.2)
ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο
Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε
ζηνλ θ. Βαζηιαθάθε Γεψξγην, Δπηζηήκνλα πιεξνθνξηθήο ηελ
πινπνίεζεο ζπζηήκαηνο δηαζχλδεζεο ηνπ Μεηξψνπ ΣΔΔ κε ην
χζηεκα Γηαρείξηζεο Αηηήζεσλ Τπνςεθίσλ ηνπ ΑΔΠ κε ηα
παξαθάησ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά.
 Σν ζχζηεκα ζα είλαη ζπκβαηφ κε ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα ηνπ ΣΔΔ.
 Θα δέρεηαη ειεθηξνληθά αηηήκαηα απφ ην ΑΔΠ θαη ζα επηζηξέθεη
ειεθηξνληθά ηα αηηνχκελα ζηνηρεία ηνπ Μεηξψνπ κέζσ
αξρηηεθηνληθήο αληαιιαγήο ππεξεζηψλ (SOA).
 Θα πινπνηεί ηελ απαηηνχκελε αζθάιεηα ζηελ δηαρείξηζε ησλ
αηηεκάησλ θαη ζηελ κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ.
Σν θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο είλαη πεξίπνπ 4.500€ ζπλ ΦΠΑ θαη ζα
παξαδνζεί ζε κέγηζην δηάζηεκα δχν κελψλ.
*ην ζεκείν απηφ (18:55) πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε ν Η. Θενδσξάθεο
Πξφεδξνο ηεο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ.
Απνθ.Α9/23/2012 ΄Δγθξηζε αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο ρνξήγεζεο ΄Αδεηαο

΄Αζθεζεο Δπαγγέικαηνο Γηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ Πνιπηερληθψλ
ρνιψλ Δζσηεξηθνχ θαη ηζνηίκσλ ρνιψλ Δμσηεξηθνχ Αιινδαπψλ
Τπεθφσλ γηα ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν Οθησβξίνπ 2012.
Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 178/16.10.2012 - §4.3) ηνπ
παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο
Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, εγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ
παξαθάησ αιινδαπψλ ππεθφσλ ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KANATOVA PETRA
ΛΑΝΣΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ
ΠΔΡΑΣΗΚΟ ΑΝΓΡΔΑ
ΠΔΡΑΣΗΚΟ ΔΤΘΤΜΗΟ
ΑΒΒΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ
ΥΑΣΕΖΛΗΑΖ ΖΛΗΑ
ΚΛΔΜΟΤ ΑΝΝΗΣΑ

Απνθ.Α10/23/2012 Αληηκεηψπηζε απφ ην ΣΔΔ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ απνθάζεσλ ηνπ

Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (πξψελ ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α.), γηα Γηπισκαηνχρνπο
Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ηνπ Δμσηεξηθνχ γηα ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν
Οθησβξίνπ 2012.
Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 178/16.10.2012 - §4.4)
ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο
Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, εγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ
παξαθάησ απνθνίησλ πνιπηερληθψλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ζηηο
εμεηάζεηο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, πνπ
αθνξνχλ εηδηθέο πεξηπηψζεηο απνθάζεσλ ηνπ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.
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ΠΟΛΙΣΙΚΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ
ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΑ ΑΚΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΜΔ ΠΣΤΥΙΑ ΙΟΣΙΜΑ
(ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΓΟΑΣΑΠ) ΣΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΟΛΧΝ (ΟΚΣΧΒΡΙΟ 2012)

Α/
Α

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

ΒΑΙΚΗ
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΠΟΤ
ΑΠΟΔΙΔΕΣΑΙ
ΑΠΟ ΣΟ ΣΕΕ

1

ΑΓΓΔΛΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΟ
ΠΟΛΗΣΗΚΟ
ΚΑΗ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ
ΜΖΥΑΝΗΚΟ
ΜΖΥΑΝΗΚΟ

2

ΓΚΗΑΣΖ ΠΔΣΡΟ ΠΑΤΛΟ

ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΟ
ΠΟΛΗΣΗΚΟ
ΚΑΗ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ
ΜΖΥΑΝΗΚΟ
ΜΖΥΑΝΗΚΟ

3

4

ΓΗΑΜΑΝΣΖ ΘΧΜΑ

ΠΟΛΗΣΗΚΟ
ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΟ
ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

ΕΧΨΓΖ ΜΔΝΔΛΑΟ

ΠΟΛΗΣΗΚΟ
ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΟ
ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Μαθήματα ποσ
έτοσν τρεφθεί από
το ΓΟΑΣΑΠ για
την απόκτηση της
αντιστοιτίας

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΔ ΥΟΛΔ

ΟΓΟΠΟΗΗΑΗ,
ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΗΗ

Bsc : UNIVERSITY OF BRADFORD
Msc : UNIVERSITY OF BRADFORD

ΟΓΟΠΟΗΗΑ Η,
ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΗΗ,
ΘΔΜΔΛΗΧΔΗ

Bsc : UNIVERSITY OF BRADFORD
Msc : UNIVERSITY OF BRADFORD

ΥΔΓΗΑΜΟ
ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ
ΤΣΖΜΑΣΧΝ,
ΑΣΗΚΑ
ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ
ΔΡΓΑ,
ΘΔΜΔΛΔΗΧΔΗ
ΥΔΓΗΑΜΟ
ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ
ΤΣΖΜΑΣΧΝ,
ΟΓΟΠΟΗΗΑ Η,
ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΗΗ,
ΑΣΗΚΑ ΔΡΓΑ
ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ

Bsc : UNIVERSITY OF BRIGHTON
Msc : UNIVERSITY OF BRIGHTON

DIPLOMA : UNIVERSITATEA
TECHNICA DE CONSTRUCTI DIN
BUCURESTI
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5

ΚΑΡΑΒΔΛΗΑ
ΑΘΑΝΑΗΟ

6

ΚΑΡΑΝΣΧΝΖ
ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ

7

ΚΟΛΟΚΤΘΑ ΝΗΚΖ

8

ΚΟΡΧΝΗΧΣΖ
ΠΤΡΗΓΧΝ

ΥΔΓΗΑΜΟ
ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ
ΤΣΖΜΑΣΧΝ,
ΟΓΟΠΟΗΗΑ Η,
ΠΟΛΗΣΗΚΟ
ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΟ
ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΗΗ,
ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ
ΔΓΑΦΟΜΖΥΑΝΗΚ
Ζ ΗΗ, ΣΤΠΗΚΑ
ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ
ΔΡΓΑ
ΚΑΣΑΚΔΤΔ
ΜΖΥΑΝΗΚΟ
ΑΠΌ ΧΠΛΗΜΔΝΟ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ΚΤΡΟΓΔΜΑ,
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔ
ΠΟΛΗΣΗΚΟ
ΟΓΟΠΟΗΗΑ Η,
ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ
ΜΖΥΑΝΗΚΟ
ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΗΗ,
ΤΝΖΘΔΗ ΜΖ
ΑΣΗΚΑ
ΔΗΜΗΚΔ
ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ
ΓΡΑΔΗ
ΔΡΓΑ
ΥΔΓΗΑΜΟ
ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ
ΤΣΖΜΑΣΧΝ,
ΟΓΟΠΟΗΗΑ Η,
ΠΟΛΗΣΗΚΟ
ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΟ
ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΗΗ,
ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ
ΑΣΗΚΑ
ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ
ΔΡΓΑ ,
ΘΔΜΔΛΗΧΔΗ
ΜΖΥΑΝΗΚΟ
ΚΑΣΑΚΔΤΔ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ΑΠΌ ΧΠΛΗΜΔΝΟ
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔ ΚΤΡΟΓΔΜΑ,
ΠΟΛΗΣΗΚΟ
ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ
ΥΔΓΗΑΜΟ
ΜΖΥΑΝΗΚΟ
ΤΝΖΘΔΗ ΜΖ
ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ
ΔΗΜΗΚΔ
ΤΣΖΜΑΣΧΝ,
ΓΡΑΔΗ
ΘΔΜΔΛΔΗΧΔΗ,

DIPLOMA : UNIVERSITATEA
TECHNICA DE CONSTRUCTI DIN
BUCURESTI

Bsc : UNIVERSITY OF SURREY
Msc : LONDON SOUTH BANK
UNIVERSITY

Bsc : UNIVERSITY OF EAST
LONDON
Msc : UNIVERSITY OF EAST
LONDON

Msc : UNIVERSITY OF
PORTSMOUTH
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ΗΓΖΡΔ
ΚΑΣΑΚΔΤΔ Η

9

ΚΡΖΣΗΚΟ ΜΗΥΑΖΛ

ΚΑΣΑΚΔΤΔ
ΑΠΌ ΧΠΛΗΜΔΝΟ
ΚΤΡΟΓΔΜΑ,
ΟΓΟΠΟΗΗΑ Η,
ΜΖΥΑΝΗΚΟ
ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΗΗ,
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ΑΣΗΚΑ
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔ ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ
Bsc : SWANSEA UNIVERSITY
ΠΟΛΗΣΗΚΟ
ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ
ΔΡΓΑ,
Msc : LIVERPOOL JOHN MOORES
ΜΖΥΑΝΗΚΟ
ΤΝΖΘΔΗ ΜΖ
ΑΝΣΗΔΗΜΗΚΔ
UNIVERSITY
ΔΗΜΗΚΔ
ΚΑΣΑΚΔΤΔ Ζ
ΓΡΑΔΗ
ΑΝΣΗΔΗΜΗΚΖ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Η,
ΘΔΜΔΛΗΧΔΗ,
ΗΓΖΡΔ
ΚΑΣΑΚΔΤΔ Η

10

ΠΑΠΑΜΗΥΑΛΟΠΟΤΛΟ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΟ
ΠΟΛΗΣΗΚΟ
ΚΑΗ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ
ΜΖΥΑΝΗΚΟ
ΜΖΥΑΝΗΚΟ

ΟΓΟΠΟΗΗΑ Η,
ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΗΗ,
ΘΔΜΔΛΗΧΔΗ

Bsc : UNIVERSITY OF NEWCASTLE
Msc : UNIVERSITY OF SHEFFIELD
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11

ΡΗΕΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

12

ΣΟΚΑ - ΣΑΗΟ
ΖΛΗΑ

13

ΥΟΝΓΡΟΝΑΗΟ
ΑΘΑΝΑΗΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ
ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ
ΠΟΛΗΣΗΚΟ
ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ,
ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ
ΑΣΗΚΑ
ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ
ΔΡΓΑ
ΚΑΣΑΚΔΤΔ
ΑΠΌ ΧΠΛΗΜΔΝΟ
ΜΖΥΑΝΗΚΟ
ΚΤΡΟΓΔΜΑ,
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ΥΔΓΗΑΜΟ
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ
ΠΟΛΗΣΗΚΟ
ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ
ΤΣΖΜΑΣΧΝ,
ΜΖΥΑΝΗΚΟ
ΤΝΖΘΔΗ ΜΖ
ΟΓΟΠΟΗΗΑ Η,
ΔΗΜΗΚΔ
ΑΝΣΗΔΗΜΗΚΔ
ΓΡΑΔΗ
ΚΑΣΑΚΔΤΔ,
ΗΓΖΡΔ
ΚΑΣΑΚΔΤΔ Η
ΥΔΓΗΑΜΟ
ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ
ΤΣΖΜΑΣΧΝ,
ΠΟΛΗΣΗΚΟ
ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΟ ΟΓΟΠΟΗΗΑ Η,
ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ
ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΗΗ,
ΑΣΗΚΑ
ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ
ΔΡΓΑ

ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΕ ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ

Bsc : UNIVERSITY OF
PORTSMOUTH Msc : EDINBURGH
NAPIER UNIVERSITY

Bsc : UNIVERSITY OF BRIGHTON
Msc : UNIVERSITY OF BRIGHTON

Bsc : UNIVERSITY OF
PORTSMOUTH Msc : EDINBURGH
NAPIER UNIVERSITY
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΑ ΑΚΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΜΔ ΠΣΤΥΙΑ ΙΟΣΙΜΑ
(ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΓΟΑΣΑΠ) ΣΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΟΛΧΝ (ΟΚΣΧΒΡΙΟ 2012)

Α/Α

1

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

ΣΑΒΓΑΡΗΓΟΤ
ΒΑΗΛΗΚΖ

ΒΑΙΚΗ
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΑ
ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Μαθήματα ποσ
έτοσν τρεφθεί από
το ΓΟΑΣΑΠ για
την απόκτηση της
αντιστοιτίας
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΗΗ
ΜΖΥΑΝΗΚΟ
(6ν ΔΞΑΜΖΝ),
ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΧ
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ
Ν ΚΑΗ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ
ΥΔΓΗΑΜΟ 7Α,
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ
ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ (7)
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΠΟΤ
ΑΠΟΔΙΔΕΣΑΙ
ΑΠΟ ΣΟ ΣΕΕ

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΔ
ΥΟΛΔ
Bsc : UNIVERSITY OF
LUTON DIPLOMA :
LONDON METROPOLITAN
UNIVERSITY
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΑ ΑΚΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΜΔ ΠΣΤΥΙΑ ΙΟΣΙΜΑ
(ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΓΟΑΣΑΠ) ΣΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΟΛΧΝ (ΟΚΣΧΒΡΙΟ 2012)
Α/Α

1

2

3

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

ΚΡΗΝΣΖΡΑ
ΓΔΧΡΓΗΟ

ΒΑΙΚΗ
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ
ΜΖΥΑΝΗΚΟ

ΠΟΝΖΡΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ
ΜΖΥΑΝΗΚΟ

ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ
ΦΧΣΗΟ

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ
ΜΖΥΑΝΗΚΟ

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΠΟΤ
ΑΠΟΔΙΔΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ
ΣΕΕ

Μαθήματα ποσ έτοσν τρεφθεί από
το ΓΟΑΣΑΠ για την απόκτηση της
αντιστοιτίας

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΔ
ΥΟΛΔ

ΜΖΥΑΝΗΚΟ
ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ
ΠΖΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΑΣΜΟΠΑΡΑΓΧΓΟΗ Η,
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ
ΡΔΤΣΟΜΖΥΑΝΗΚΖ,
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ Η,
ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΡΔΤΣΧΝ

Bsc: UNIVERSITY OF
SOUTHERN
DENMARK
MSc: TECHNISCHE
UNIVERSITEIT DELFT

ΜΖΥΑΝΗΚΟ
ΜΖΥΑΝΗΚΖ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΑΣΜΟΠΑΡΑΓΧΓΟΗ Η,
ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΠΡΟΖΓΜΔΝΧΝ
ΤΛΗΚΧΝ, ΘΔΡΜΗΚΔ
ΣΡΟΒΗΛΟΜΖΥΑΝΔ,
ΜΔΣΡΖΔΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ
ΜΔΓΔΘΧΝ, ΜΖΥΑΝΔ
ΔΧΣΔΡΗΚΔ ΚΑΤΖ ΗΗ,
ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΣΔΡΓΑΗΧΝ,
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ

MSc: UNIVERSITY OF
PLYMOUTH

ΜΖΥΑΝΗΚΟ
ΜΖΥΑΝΗΚΖ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ
ΡΔΤΣΟΜΖΥΑΝΗΚΖ, ΔΗΑΓΧΓΖ
ΣΖ ΜΖΥΑΝΟΤΡΓΗΚΖ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ

Bsc : BIRMINGHAM
CITY UNIVERSITY
Msc : BIRMINGHAM
CITY UNIVERSITY
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΑ ΑΚΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΜΔ ΠΣΤΥΙΑ ΙΟΣΙΜΑ
(ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΓΟΑΣΑΠ) ΣΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΟΛΧΝ (ΟΚΣΧΒΡΙΟ 2012)

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΠΟΤ
Μαθήματα ποσ έτοσν τρεφθεί από ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΔ
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΒΑΙΚΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΠΟΔΙΔΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ το ΓΟΑΣΑΠ για την απόκτηση της
ΥΟΛΔ
ΣΕΕ
αντιστοιτίας

1

2

ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΑΡΖ

ΡΑΦΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΒΑΗΛΗΚΖ

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΜΖΥΑΝΗΚΟ

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΜΖΥΑΝΗΚΟ

ΜΖΥΑΝΗΚΟ
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ

ΑΛΓΟΡΗΘΜΟΗ ΚΑΗ
Bsc : UNIVERSITY OF
ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ,ΒΑΔΗ
ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ, ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ
ESSEX
ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ
Msc : UNIVERSITY
ΔΛΔΓΥΟΤ, ΘΔΧΡΗΑ
ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ, ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ OF SOUTHAMPTON
ΤΣΖΜΑΣΑ

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΜΖΥΑΝΗΚΟ
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ

ΒΑΔΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ,
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ,
ΟΝΣΟΚΔΝΣΡΗΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ,
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑΝΟΜΖ
ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΝΑΤΠΗΓΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ

LAUREA : POLITECNICO
DI BARI
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΑ ΑΚΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΜΔ ΠΣΤΥΙΑ ΙΟΣΙΜΑ
(ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΓΟΑΣΑΠ) ΣΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΟΛΧΝ (ΟΚΣΧΒΡΙΟ 2012)

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

ΒΑΙΚΗ
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

ΝΑΤΠΖΓΟ
ΛΗΒΗΔΡΑΣΟ ΔΤΣΑΘΗΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ
ΜΖΥΑΝΗΚΟ

1

2

ΣΟΤΚΑΛΑ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

ΝΑΤΠΖΓΟ
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ
ΜΖΥΑΝΗΚΟ

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΠΟΤ
ΑΠΟΔΙΔΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ
ΣΕΕ

Μαθήματα ποσ έτοσν τρεφθεί ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΔ
από το ΓΟΑΣΑΠ για την
απόκτηση της αντιστοιτίας ΥΟΛΔ
Msc : UNIVERSITY OF

ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΘΑΛΑΗΑ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΜΔΛΔΣΖ & ΔΞΟΠΛΗΜΟ
ΠΛΟΗΟΤ Η

ΜΖΥΑΝΗΚΟ
ΝΑΤΠΖΓΗΚΖ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΝΑΤΠΖΓΗΚΧΝ
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ,
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΡΟΧΖ, Msc : UNIVERSITY OF
ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ
ΠΛΟΗΟΤ, ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ STRATHCLYDE
ΒΟΖΘΖΣΗΚΑ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΠΛΟΗΟΤ

Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Αζ. Μπνχκεο Μέιε Γ.Δ. κεηνςεθνχλ.

STRATHCLYDE
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Απνθ.Α11/23/2012 Απνζηνιή

ησλ θ.θ. Νίθνπ Φηληηθάθε, Μέινπο ηνπ Γηεζλνχο
πκβνπιίνπ ηεο UIA, Region II, Γ/ληή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο UIΑ
“Αξρηηεθηνληθή & Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο” θαη Φαλήο ΒαβχιεΣζηλίθα, Αλαπι. Μέινπο ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιίνπ ηεο UIA,
Αξρηηέθηνλεο Μεραληθνί, σο εθπξνζψπσλ ηνπ ΣΔΔ ζηηο ζπλαληήζεηο
ησλ Μειψλ ηνπ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζπληψλ ηεο UIA θαη ηελ
Πνιηηηζηηθή Δθδήισζε «24 ψξεο Αξρηηεθηνληθήο» πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην ηξαζβνχξγν (Γαιιία) απφ 16 έσο 21
Οθησβξίνπ 2012
Ζ Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, έρνληαο ππφςε
1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2685/99 (ΦΔΚ 35/η.Α΄/99) «Κάιπςε δαπαλψλ
κεηαθηλνπκέλσλ ππαιιήισλ εληφο θαη εθηφο ηεο Δπηθξάηεηαο θαη
άιιεο δηαηάμεηο»
2. ηελ ππ’ αξηζκ. Α2/36/2005 «Έγθξηζε Καλνληζκνχ πκκεηνρήο ηνπ
ΣΔΔ ζε Γηεζλή πλέδξηα θαη πλαληήζεηο» Απφθαζή ηεο θαη
3. ην ππ’ αξηζκ. Πξση. ΣΔΔ 36886/1.10.2012 αίηεκα ηνπ θ. Ν.
Φηληηθάθε, κε ζπλεκκέλα ζρεηηθά κε ηηο εθδειψζεηο έγγξαθα
4. Σελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 178/16.10.2012 - §5.1) ηεο παξηζηακέλεο
πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Θεκάησλ Δπξσπατθήο Δλσζεο θ. Ο.
Καιαληδνπνχινπ
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
φπσο, ζηηο ζπλαληήζεηο ησλ Μειψλ ηνπ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζπληψλ
ηεο UIA θαη ηελ Πνιηηηζηηθή Δθδήισζε «24 ψξεο Αξρηηεθηνληθήο»
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην ηξαζβνχξγν (Γαιιία) απφ 16 έσο 21
Οθησβξίνπ 2012, κεηαβνχλ απφ 16 έσο 21 Οθησβξίνπ 2012 σο
εθπξφζσπνη θαη κε δαπάλεο ηνπ ΣΔΔ (έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλή Πξνυπνινγηζκφο 2.600,00 €), νη θ.θ. Νίθνο Φηληηθάθεο, Μέινο ηνπ
Γηεζλνχο πκβνπιίνπ ηεο UIA, Region II, Γηεπζπληήο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηεο UIA «Αξρηηεθηνληθή θαη Αλαλεψζηκεο Πεγέο
Δλέξγεηαο» θαη Φαλή Βαβχιε-Σζηλίθα, Αλαπι. Μέινο ηνπ Γηεζλνχο
πκβνπιίνπ ηεο UIA, Αξρηηέθηνλεο Μεραληθνί.
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο σο άλσ κεηάβαζεο ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο
ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΣΔΔ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012.
Ζ απφθαζε απηή ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.
Οη Π. Αθξηηίδεο θαη Αζ. Μπνχκεο κεηνςεθνχλ θαη πξνηείλνπλ λα
κεηάζρεη ζηελ απνζηνιή κφλν ν θ. Ν. Φηληηθάθεο.
Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Θ. εξαθίδεο κεηνςεθνχλ.
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Απνθ.Α12/23/2012 πδήηεζε γηα ηελ απνζηνιή εθπξνζψπσλ ηνπ ΣΔΔ ζηελ 56

ε

Γελ.
πλέιεπζε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ
(ECCE) ζηελ Κξναηία ζηηο 26 θαη 27/10/2012
Ζ Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, αθνχ ελεκεξψζεθε γηα ηελ ππ’ αξηζ. 178/16.10.2012§5.2 εηζήγεζε ηεο ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο
Θεκάησλ Δπξσπατθήο Δλσζεο θ. Ο. Καιαληδνπνχινπ απνθαζίδεη λα
ζπδεηήζεη ην ζέκα ζε επφκελε ζπλεδξίαζε, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη
ηε ζρεηηθή γλψκε ηνπ πιιφγνπ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Διιάδαο.

Απνθ.Α13/23/2012 Απνζηνιή ηνπ θ. Αιέμαλδξνπ Καινθσιηά, Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, σο

εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ζην εηήζην πλέδξην ηνπ SAFEA θαη ηε
ζπλάληεζε ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε ηνλ Οξγαληζκφ
θνξέσλ κε ζέκαηα αλαθεξφκελα ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη
ηε βειηίσζή ηεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηε Κίλα Οθησβξίνπ έσο 4
Ννεκβξίνπ 2012
Ζ Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, έρνληαο ππφςε
1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2685/99 (ΦΔΚ 35/η.Α΄/99) «Κάιπςε δαπαλψλ
κεηαθηλνπκέλσλ ππαιιήισλ εληφο θαη εθηφο ηεο Δπηθξάηεηαο θαη
άιιεο δηαηάμεηο»
2. ηελ ππ’ αξηζκ. Α2/36/2005 «Έγθξηζε Καλνληζκνχ πκκεηνρήο
ηνπ ΣΔΔ ζε Γηεζλή πλέδξηα θαη πλαληήζεηο» Απφθαζή ηεο
3. ην απφ 28.11.2006 Μλεκφλην πλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ ΣΔΔ θαη ηεο
Κηλεδηθήο Έλσζεο Γηεζλψλ Αληαιιαγψλ Πξνζσπηθνχ (China
Association for International Exchange of Personnel - CAIEP), ην
νπνίν ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζην SAFEA. θαη
4. ην απφ 7.5.2012 αίηεκα ηνπ θ. Αιέμαλδξνπ Καινθσιηά κε ην
πξφγξακκα ησλ εθδειψζεσλ
5. ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 178/16.10.2012 - §5.3) ηεο παξηζηακέλεο
πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Θεκάησλ Δπξσπατθήο Δλσζεο θ. Ο.
Καιαληδνπνχινπ
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
φπσο, ζην εηήζην πλέδξην ηνπ SAFEA θαη ηε ζπλάληεζε ησλ
αληηπξνζψπσλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε ηνλ Οξγαληζκφ θνξέσλ κε
ζέκαηα αλαθεξφκελα ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηε
βειηίσζή ηεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηε Κίλα απφ 29 Οθησβξίνπ
έσο 4 Ννεκβξίνπ 2012, κεηαβεί απφ 27 Οθησβξίνπ έσο 6 Ννεκβξίνπ
2012, σο εθπξφζσπνο θαη κε δαπάλεο ηνπ ΣΔΔ (εκεξήζηα απνδεκίσζε,
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- Πξνυπνινγηζκφο 675,00 €) ν θ. Αιέμαλδξνο Καινθσιηάο, Πνιηηηθφο
Μεραληθφο.
Ζκεξήζηα απνδεκίσζή ηνπ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 75,00 €.
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο σο άλσ κεηάβαζεο ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο
ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΣΔΔ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012.
Ζ απφθαζε απηή ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.
Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Θ. εξαθίδεο κεηνςεθνχλ.
Απφθ.Α14/23/2012 πκκεηνρή εθπξνζψπσλ ηνπ ΣΔΔ ζην 2

ν

Διιελνξσζηθφ Φφξνπκ

Αθηλήησλ
Ζ Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, έρνληαο ππφςε
1. ην κε ΑΠ ΣΔΔ 35963 εηζεξρφκελν έγγξαθν ηνπ Διιελνξσζηθνχ
Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ αλαθνξηθά κε ηε δηνξγάλσζε ηνπ 2νπ
Διιελνξσζηθνχ Φφξνπκ Αθηλήησλ ζηελ Αζήλα ζηηο 23-24 Οθησβξίνπ
2012,
2. ην Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Γηεζλψλ
Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο ηνπ ΣΔΔ ηεο
10/9/12 ζχκθσλα κε ην νπνίν θξίλεηαη ζθφπηκν λα ππάξρεη ζπκκεηνρή
ηνπ ΣΔΔ ζην Διιελνξσζηθφ Φφξνπκ Αθηλήησλ
3. φηη ε ζπλάληεζε εθπξνζψπσλ δπλεηηθψλ Ρψζσλ Δπελδπηψλ θαη
Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο δεδνκέλσλ ησλ
δπλαηνηήησλ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηελ εμσζηξέθεηα ησλ
Διιήλσλ Μεραληθψλ .
4.
Σελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 178/16.10.2012 - §5.4) ηεο
παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Θεκάησλ Δπξσπατθήο
Δλσζεο θ. Ο. Καιαληδνπνχινπ
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1. ηε ζπκκεηνρή ησλ θ.θ. Βαζίιεηνπ Κνληζηή, Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ
θαη κέινπο ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ
θαη Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο ηνπ ΣΔΔ, θαη Γεκήηξηνπ γνχηα,
Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ, ζην 2ν Διιελνξσζηθφ Φφξνπκ αθηλήησλ ην
νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί 23-24 Οθησβξίνπ 2012 ζην Ίδξπκα
Δπγελίδνπ (πγγξνχ 387-Παιαηφ Φάιεξν).
2. ηελ έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ πεξίπνπ 250 Δπξψ γηα ηελ θάιπςε
ησλ δαπαλψλ ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ Δθδήισζε (150 Δπξψ ε πξψηε
ζπκκεηνρή θαη 100 Δπξψ ε θάζε επηπιένλ)
Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί.
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Απφθ.Α15/23/2012 Απνζηνιή ηνπ θ. Υξήζηνπ Σζαηζαλίθνπ, Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, σο

εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
θαη ην 5ν πλέδξην ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ Δθαξκνζκέλσλ
Δπηζηεκψλ θαη Μεραληθήο (Euro-CASE) πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ
ζην Παξίζη (Γαιιία) απφ 12 έσο 14 Ννεκβξίνπ 2012
Ζ Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, έρνληαο ππφςε
1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2685/99 (ΦΔΚ 35/η.Α΄/99) «Κάιπςε δαπαλψλ
κεηαθηλνπκέλσλ ππαιιήισλ εληφο θαη εθηφο ηεο Δπηθξάηεηαο θαη
άιιεο δηαηάμεηο»
2. ηελ ππ’ αξηζκ. Α2/36/2005 «Έγθξηζε Καλνληζκνχ πκκεηνρήο
ηνπ ΣΔΔ ζε Γηεζλή πλέδξηα θαη πλαληήζεηο» Απφθαζή ηεο θαη
3. ην απφ 2.4.2012 αίηεκα ηνπ θ. Υ. Σζαηζαλίθνπ κε ζπλεκκέλα ηα
Πξαθηηθά ηεο 11.11.2011
4. Σελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 178/16.10.2012 - §5.5) ηεο παξηζηακέλεο
πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Θεκάησλ Δπξσπατθήο Δλσζεο θ. Ο.
Καιαληδνπνχινπ
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
φπσο, ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ην 5ν πλέδξην
ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ Δθαξκνζκέλσλ Δπηζηεκψλ θαη
Μεραληθήο (Euro-CASE) πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην Παξίζη
(Γαιιία) απφ 12 έσο 14 Ννεκβξίνπ 2012, κεηαβεί απφ 11 έσο 15
Ννεκβξίνπ 2012, σο εθπξφζσπνο θαη κε δαπάλεο ηνπ ΣΔΔ (έμνδα
κεηαθίλεζεο, δηακνλή – Πξνυπνινγηζκφο 1.200,00 €), ν θ. Υξήζηνο
Σζαηζαλίθνο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο.
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο σο άλσ κεηάβαζεο ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο
ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΣΔΔ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012.
Ζ απφθαζε απηή ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.
Απφθ.Α16/23/2012 Απνζηνιή ησλ θ.θ. Υξήζηνπ πίξηδε, Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ,

Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ, Δπζηάζηνπ Σζέγθνπ, Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, Γελ.
Γξακκαηέα ηνπ ECEC, Βαζίιε Οηθνλνκφπνπινπ, Πνιηηηθνχ
Μεραληθνχ, Δπηκειεηή ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Δμσηεξηθψλ
Τπνζέζεσλ ηνπ ΣΔΔ, Όιγαο Καιαληδνπνχινπ, Πξντζηακέλεο ηνπ
Σκήκαηνο Θεκάησλ Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνπ ΣΔΔ, θαη Αγγειηθήο
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Καξαιή, Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ, σο εθπξνζψπσλ ηνπ ΣΔΔ ζηε
Γεληθή πλέιεπζε θαη ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηεο Έλσζεο Δπξσπατθψλ Δπηκειεηεξίσλ Μεραληθψλ (ECEC), πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηε Βηέλλε (Απζηξία) απφ 16 έσο 17 Ννεκβξίνπ
2011
Ζ Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, έρνληαο ππφςε
1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2685/99 (ΦΔΚ 35/η.Α΄/99) «Κάιπςε δαπαλψλ
κεηαθηλνπκέλσλ ππαιιήισλ εληφο θαη εθηφο ηεο Δπηθξάηεηαο θαη
άιιεο δηαηάμεηο»
2. ηελ ππ’ αξηζκ. Α2/36/2005 «Έγθξηζε Καλνληζκνχ πκκεηνρήο
ηνπ ΣΔΔ ζε Γηεζλή πλέδξηα θαη πλαληήζεηο» Απφθαζή ηεο
3. ηελ ππ’ αξηζκ. Πξση. ΣΔΔ 35162/11.9.2012 πξφζθιεζε ηνπ ECEC
κε ζπλεκκέλα ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε έγγξαθα
4. Σελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 178/16.10.2012 - §5.6) ηεο παξηζηακέλεο
πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Θεκάησλ Δπξσπατθήο Δλσζεο θ. Ο.
Καιαληδνπνχινπ
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
φπσο, ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Έλσζεο Δπξσπατθψλ Δπηκειεηεξίσλ Μεραληθψλ
(ECEC), πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηε Βηέλλε (Απζηξία) απφ 16 έσο
17 Ννεκβξίνπ 2011, κεηαβνχλ απφ 15 έσο 18 Ννεκβξίνπ 2012 σο
εθπξφζσπνη θαη κε δαπάλεο ηνπ ΣΔΔ (έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλή,
εκεξήζηα απνδεκίσζε - Πξνυπνινγηζκφο 4.185,00 €), νη θ.θ. Υξήζηνο
πίξηδεο, Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο, Πξφεδξνο ΣΔΔ, Δπζηάζηνο
Σζέγθνο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Γελ. Γξακκαηέαο ηνπ ECEC, Βαζίιεο
Οηθνλνκφπνπινο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Δπηκειεηήο ηεο Μφληκεο
Δπηηξνπήο Δμσηεξηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ ΣΔΔ, Όιγα Καιαληδνπνχινπ,
Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Θεκάησλ Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνπ ΣΔΔ
θαη Αγγειηθή Καξαιή, Μεραλνιφγνο Μεραληθφο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ησλ θ.θ. Δ.
Σζέγθνπ, θαη Α. Καξαιή ζα θαιπθζνχλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ (ECEC).
Ζκεξήζηα απνδεκίσζή ηνπο νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 105,00 € γηα ηνλ
Πξφεδξν ηνπ ΣΔΔ θαη 75,00 € γηα ηνλ θαζέλα απφ ηα ππφινηπα Μέιε
ηεο Αληηπξνζσπείαο.
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο σο άλσ κεηάβαζεο ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο
ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΣΔΔ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012.
Ζ απφθαζε απηή ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.
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Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί θαη ν Αζ. Μπνχκεο κεηνςεθεί θαη
πξνηείλεη λα κεηάζρνπλ ζηελ απνζηνιή κφλν νη θ.θ. Υξ. πίξηδεο,
Δπζη. Σζέγθνο θαη Οιγα Καιαληδνπνχινπ.
 ην ζεκείν απηό (19:30) πξνζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη Κ. Κνπξληώηεο
Αλ. Γελ. Γξακκαηέαο Γ.Δ. θαη Κ. Μαθέδνο Μέινο Γ.Δ.
Απφθ.Α17/23/2012 πλδηνξγάλσζε πκπνζίνπ

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ΣΔΔ Υξ.
πίξηδε, απνθαζίδεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΣΔΔ ζηελ νξγάλσζε δηεκέξνπ
ζπκπνζίνπ ζηελ Πάηξα (19-20/10/2012) κε ην ΓΔΧΣΔΔ θαη ηελ
Πεξηθέξεηα Γπη. Διιάδαο γηα ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο.
 ην ζεκείν απηό (19:40) απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε ε θ. Γ.
Καλέιινπ Γελ. Γηεπζύληξηα ΣΔΔ.
Απφθ.Α18/23/2012 πλέρηζε θηλεηνπνηήζεσλ θαη λέεο θηλεηνπνηήζεηο

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, ζε ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο Α4/22/2012,
έρνληαο ππφςε ηα δηακεηθζέληα ζηε ζπλάληεζε κε ηνλ Τπνπξγφ
Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, θ. Βξνχηζε θαη ηε
ζπλέρηζε ηεο αδηέμνδεο Κπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Μλεκνλίνπ,
απνθαζίδεη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ΣΔΔ Υξ. πίξηδε ηε
ζπλέρηζε ησλ θηλεηνπνηήζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα:
 Σελ αλαζηνιή φισλ ησλ Τπεξεζηψλ Δμππεξέηεζεο ηνπ ΣΔΔ,
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Σξάπεδαο Πιεξνθνξηψλ
απφ ηελ Παξαζθεπή 19 Οθησβξίνπ 2012 έσο θαη ηελ Κπξηαθή 28
Οθησβξίνπ 2012, θαη επαλεμέηαζε ηνπ ρξφλνπ αλαζηνιήο.
 Σελ απνρή φισλ ησλ εθπξνζψπσλ θαη ησλ Μειψλ ηνπ ΣΔΔ (Γηπι.
Μεραληθνί Γεκνζίνπ, Δξγνιήπηεο, Μειεηεηέο, Μηζζσηνί, Δι.
Δπαγγεικαηίεο) απφ φιεο ηηο Δπηηξνπέο, πκβνχιηα, Δθπξνζσπήζεηο
ηεο Υψξαο απφ ηηο 19 Οθησβξίνπ 2012 έσο θαη 28 Οθησβξίνπ 2012
θαη επαλεμέηαζε ηνπ ρξφλνπ απνρήο .
 Σε ζεζκηθή ελεκέξσζε απφ ην ΣΔΔ θαη ΣΜΔΓΔ ηεο αξκφδηαο
θνηλνβνπιεπηηθήο επηηξνπήο θαη παξάιιεια, ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν,
πξφζθιεζε ζε φινπο ηνπο Βνπιεπηέο Μεραληθνχο γηα πιήξε
ελεκέξσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ Σακείνπ θαη ησλ ηεξάζηησλ
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πξνβιεκάησλ ηνπ Κιάδνπ γεληθφηεξα ζπλεπψο θαη ηεο επζχλεο πνπ
ηνπο αλαινγεί.
 Σε δηνξγάλσζε ζπγθέληξσζεο δηακαξηπξίαο κε ηνπο επηζηεκνληθνχο
Φνξείο ηνπ ΔΣΑΑ.
 Σε ζπκκεηνρή ζηε γεληθή απεξγία ζηηο 18 Οθησβξίνπ 2012, εκέξα
δηεμαγσγήο ηεο πλφδνπ Κνξπθήο θαη ζπκκεηνρή ζε φιεο ηηο απεξγίεο
θαη ηηο πξσηνβνπιίεο δηακαξηπξίαο ΓΔΔ θαη ΑΓΔΓΤ.
 Σελ εληνιή ζηνπο Δθπξνζψπνπο ηνπ ΣΔΔ θαη ζηα Μέιε ηνπ ΣΔΔ ζην
ΔΣΑΑ θαη ζηνλ Κιάδν Μεραληθψλ θαη ΔΓΔ ηνπ ΔΣΑΑ γηα:
 Σελ πξνζθπγήο ηνπ ΔΣΑΑ θαη ησλ Σνκέσλ, ζε ζρέζε κε ηελ θινπή
ησλ απνζεκαηηθψλ καο
 Σηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ Κιάδνπ Τγείαο ζην
ΔΣΑΑ θαη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο απνηξνπήο νπνηαζδήπνηε
δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηεο έληαμεο ηνπ Κιάδνπ Τγείαο ζηνλ
ΔΟΠΤΤ
 Σε λνκηθή δηεθδίθεζε ησλ νθεηιψλ απφ ην Γεκφζην, πνπ αλέξρνληαη
ζε πεξίπνπ 600εθ. €.
 Σε δηεθδίθεζε αλαπιήξσζεο ησλ απσιεηψλ ηνπ ΔΣΑΑ θαη ησλ
αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ θαη ηελ κεηέπεηηα αλαθεθαινπνίεζε ησλ
Σξαπεδψλ.
 Σελ εμέηαζε ηεο ζεζκνζέηεζεο αλαινγηθήο εηζθνξάο ζε κεγάινπο
θχθινπο εξγαζηψλ, γηα ηελ ίδξπζε ινγαξηαζκνχ αιιειεγγχεο ζην
ΣΔΔ.
 Σελ αλάπηπμε κεραληζκνχ
θαηάζηαζεο ησλ Μεραληθψλ.

θαηαγξαθήο

ηεο

επαγγεικαηηθήο

 Σε δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη πξαγκαηνγλσκνζπλψλ γηα ζέκαηα πγηεηλήο
θαη αζθάιεηαο θαη ηήξεζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζε θηήξηα
δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο θαη πεξηβαιινληηθήο φριεζεο.
 Σε δηνξγάλσζε Παληερληθήο – Παλειιαδηθήο ζπγθέληξσζεο
δηακαξηπξίαο ζηελ Αζήλα, ηελ Παξαζθεπή 2 Ννεκβξίνπ 2012.
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Ζ Γ. Δπηηξνπή α) δηεπθξηλίδεη φηη εμαηξνχληαη ηεο αλαζηνιήο νη
εμεηάζεηο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ ην ΣΔΔ,
ζπλεδξηάζεηο θαη πξνθαηαξθηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ Πεηζαξρηθψλ
πκβνπιίσλ ηνπ ΣΔΔ, παξνρέο πηζηνπνηεηηθψλ θιπ γηα δηθαζηηθή
ρξήζε, πξνγξάκκαηα πνπ ζπκκεηέρεη ην ΣΔΔ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε
ηεο αλεξγίαο, θαζψο θαη εμαηξεηηθέο θνηλσληθέο πεξηπηψζεηο θαη β)
επηθπξψλεη απζεκεξφλ ην ζχλνιν ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
Πξνεγήζεθε ςεθνθνξία κεηαμχ ηεο εηζήγεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ΣΔΔ
Υξ. πίξηδε, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξαπάλσ απφθαζε (α΄
πξφηαζε) ηεο πξφηαζεο ηνπ Θ. εξαθίδε γηα 10ήκεξε δηαθνπή ηεο
αλαζηνιήο ησλ ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο ηνπ ΣΔΔ κε ζπληνληζκφ
φισλ ησλ θνξέσλ κεραληθψλ ζηηο θηλεηνπνηήζεηο θαη παληερληθή
απεξγία επ’ αφξηζηνλ (β΄ πξφηαζε) θαη ηεο πξφηαζεο ηνπ Γξ.
Γξεγνξηάδε φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηελ απφθαζε Α4/22/2012 (γ΄
πξφηαζε) κε απνηέιεζκα :
α΄ πξφηαζε : 8 (Πξσηνλνηάξηνο, Εαλληάο, Μαθέδνο, Σζνπθαιάο,
Μπνχκεο, Μήιεο, Αθξηηίδεο, πίξηδεο)
β΄ πξφηαζε : 2 (εξαθίδεο, Γεζχιαο)
γ΄ πξφηαζε : 1 (Γξεγνξηάδεο)
 Καηά ηε δηάξθεηα ζπδεηήζεο ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο απνρώξεζαλ νη Η.
Θενδσξάθεο Πξόεδξνο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ (20:35) θαη Γ.
Ζιηόπνπινο Β΄Αληηπξόεδξνο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ (20:45).
Απφθ.Α19/23/2012 Μεηαηξνπή ηνπ Σνκέα Τγείαο Μεραληθψλ θαη Δ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Σ.Α.Α. ζε

Ν.Π.Η.Γ.
Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ΣΔΔ Υξ.
πίξηδε, απνθαζίδεη α) ηελ κεηαηξνπή ηνπ Σνκέα Τγείαο Μεραληθψλ
θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ ΄Δξγσλ ηνπ Δ.Σ.Α.Α. ζε Ννκηθφ Πξφζσπν
Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.), β) ηελ άκεζε θαηάξηηζε ζρεδίνπ
θαηαζηαηηθνχ ηνπ λένπ Ν.Π.Η.Γ. θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξ.
4 ηνπ λ. 3029/2002, ζχκθσλα φκσο κε ην θαζεζηψο ηεο ππνρξεσηηθήο
αζθάιηζεο, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ ζα εγθξηζεί άκεζα θαη ζε
επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ., γ) ηελ
παξνρή εμνπζηνδφηεζεο πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σ.Δ.Δ. Υξήζην
πίξηδε λα πξνβεί ζηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο
κεηαηξνπήο ηνπ Σνκέα Τγείαο Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ
΄Δξγσλ ηνπ Δ.Σ.Α.Α. ζε Ν.Π.Η.Γ., δειαδή ηνπ θαηαζηαηηθνχ πνπ ζα
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εγθξίλεη ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κε παξάξηεκα ηνλ ηζρχνληα
θαλνληζκφ παξνρψλ θαη κε εηζθνξέο απηέο πνπ ηζρχνπλ θαη δ) φηη ην
πεξηερφκελν ηνπ θαλνληζκνχ παξνρψλ κπνξεί λα κεηαβιεζεί, κφλν εάλ
απηφ επηβάιιεηαη απφ ηελ αλαινγηζηηθή κειέηε πνπ αλακέλνπκε θαη
πνπ ζα ιεθζεί ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ελψπηνλ ηνπ
ζπκβνιαηνγξάθνπ.
Με ηελ παξνχζα αξρίδεη ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηνπ Σνκέα Τγείαο
Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ ΄Δξγσλ ηνπ ΔΣΑΑ ζε ΝΠΗΓ
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 14 άξζξνπ 44 λ. 4075/2012.
Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη π. Κνληνκάξεο Μέιε Γ.Δ. κεηνςεθνχλ.
Δπίζεο ν Γ. Γξεγνξηάδεο θαη π. Κνληνκάξεο Μέιε Γ.Δ.
δηεπθξηλίδνπλ φηη ε πξφηαζή ηνπ επί ηεο νπνίαο έγηλε ε 7ε ςεθνθνξία
φπσο αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε Α4/22/2012 ήηαλ ε αληίζεζε ηφζν
ζηελ έληαμε ζηνλ ΔΟΠΤΤ, φζν θαη ζηελ κεηαηξνπή ηνπ ΚΤΣ ζε
ΝΠΗΓ θαη ε δηεθδίθεζε δεκφζηαο θαη πιήξσο δσξεάλ
ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο πςεινχ επηπέδνπ γηα φινπο ηνπο
αζθαιηζκέλνπο ηνπ Σακείνπ.
 Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ ζέκαηνο (21:20) πξνζήιζε ζηε
ζπλεδξίαζε ν π. Κνληνκάξεο Μέινο Γ.Δ.
Απφθ. Α20/23/2012 Απνζεκαηηθά – Σξάπεδα Αηηηθήο

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εθηεηακέλε ζπδήηεζε:
α) εγθξίλεη ηελ παξαθάησ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ΣΔΔ Υξ. πίξηδε
γηα ηα απνζεκαηηθά ηνπ Σνκέα Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ
Έξγσλ ηνπ ΔΣΑΑ θαη ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο (φπσο απηή ε εηζήγεζε
δηακνξθψζεθε θαηά ηε ζπδήηεζε):
«Σν ΔΣΑΑ/ Κιάδνο Μεραληθψλ θαη ΔΓΔ ην 2010 παξνπζηάδεη έζνδα 886.663.900
€ θαη έμνδα 672.000.000, δειαδή πιεφλαζκα 214.663.900 €. Σν 2011, κέζα ζηελ
πην βαζηά χθεζε θαη αλεξγία, ηα έζνδα ηνπ Κιάδνπ καο ήηαλ 945.000.000 θαη ηα
έμνδα 567.000.000, δειαδή πιεφλαζκα 378.000.000
χκθσλα κε ηελ αιιεινγξαθία απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, πξνθχπηνπλ
ζπκπεξάζκαηα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ην κέγεζνο ηεο θαθνδηαρείξηζεο, ηεο θινπήο,
ηνπ ζπλερηδφκελνπ καγεηξέκαηνο.
Με βάζε ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ΔΣΑΑ κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
δηαπηζηψλνπκε ηα εμήο:
1. ηελ αλππφγξαθε επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο πξνο ην ΔΣΑΑ
(04.09.2012) ε νλνκαζηηθή αμία ησλ νκνιφγσλ ζην θνηλφ θεθάιαην αλαθέξεηαη
σο 21 δηο. €, ελψ ζηελ επηζηνιή ηεο πξνο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ
(02.08.2012) αλαθέξεηαη σο 18,7 δηο. €.
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2. ε επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο πξνο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ
αλαθέξεηαη γηα ην ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ νλνκαζηηθή αμία 2.801.229.232,28 πξηλ
ην PSI, ελψ 1.622.252.295,25 κεηά ην PSI θαη ζε αλππφγξαθε επηζηνιή ηεο
(04.09.2012) δελ αλαθέξεηαη θαζφινπ νλνκαζηηθή αμία αιιά κφλν ηξέρνπζα.
3. ηελ αμία θηήζεο πξν ηνπ PSI δελ αλαθέξνληαη θαζφινπ ηα κεξίδηα πνπ
αλαινγνχζαλ ζην ΔΣΑΑ θαη εδψ απνδεηθλχεηαη ε αζιηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο
πξν PSI
4. Δλψ κεηά ην PSI ην ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ έρεη ζεηηθή εηζξνή ρξεκάησλ άλσ ησλ
150.000.000 €, ε ηξέρνπζα αμία πνπ παξνπζηάδεη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο,
ζήκεξα είλαη 973.055.016,08 €, ελψ ζα έπξεπε λα ήηαλ ηνπιάρηζηνλ ε αμία ηεο
ηξέρνπζαο αμίαο κεηά ην PSI πνπ είρε ελεκεξψζεη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
δειαδή 882.119.952,24 θαη πξφζζεηα πεξίπνπ 150.000.000 = πεξίπνπ
1.032.000.000 €
5. Δίλαη εκθαλέο φηη ην ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ, αλ ηα ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο είλαη αθξηβή, πεξίπνπ 60.000.000 €, πνζφ ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην
40% ησλ κεηά ην PSI θαζαξψλ εηζξνψλ ηνπ ζε κεηξεηά ζηελ Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο θαη ηα νπνίν ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζε
απμνκείσζε ησλ ηηκψλ ησλ κεξηδίσλ ηνπ θνηλνχ θεθαιαίνπ, ελψ έρνπλ θάλεη
θηεξά ζε άγλσζηε θαηεχζπλζε.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη κεηά ηε ζπλάληεζε κε ηνλ Τπ. Δξγαζίαο
εηζεγνχκαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΔΣΑΑ/ Κιάδνπ Μεραληθψλ θαη ΔΓΔ γηα
αμηνπνίεζε ησλ απνζεκαηηθψλ ηνπ ζηε δηάζσζε ηφζν ησλ απνζεκαηηθψλ απφ ηελ
θινπή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο φζν θαη ησλ θεξδνθφξσλ δεκφζησλ Οξγαληζκψλ
θαη ηεο δηαθχιαμεο ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο
Ζ Σξάπεδα Αηηηθήο αλεμάξηεηα απφ ηε ζηξαηεγηθή απφθαζε γηα ζπλέρηζε ή
απεκπινθή ηνπ Σακείνπ απφ ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην ζήκεξα είλαη έλα ρξήζηκν
εξγαιείν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ θαη γηα ηελ χπαξμε ζηε Υψξα καο κηαο
πγηνχο Σξάπεδαο, δεκνζίνπ ραξαθηήξα ζηε Υψξα καο.
Ζ κε έληαμε ηεο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ
απνθπγή ηνπ μεπνπιήκαηνο ή ηνπ θιεηζίκαηφο ηεο, πνπ επηζπκνχλ θχθινη ηνπ
ηδησηηθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.
Σν Σξαπεδηθφ ζχζηεκα πξέπεη επηηέινπο λα απνθηήζεη φξηα θαη λα έρεη δηαθαλή
δηαδηθαζία, λα ππάξρνπλ δηαθξηηνί ξφινη θαη ηερλνθξαηηθνί ξφινη, ζηειέρσζε ζηε
δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκαηηθψλ ηνπ
ΔΣΑΑ.
Πξέπεη άκεζα λα βγνπλ ηξαπεδηθά πξντφληα γηα ηνπο δηπισκαηνχρνπο Μεραληθνχο
θαη θπξίσο γηα ηελ θάιπςε απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο άηνθσλ αζθαιηζηηθψλ
εηζθνξψλ.
Γηεξεχλεζε αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο.

θαη β) απαληψληαο ζην ζρεηηθφ εξψηεκα πνπ έζεζε ε Γηνηθνχζα
Δπηηξνπή ηνπ Σνκέα Μεραληθψλ Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ
ΔΣΑΑ, απνθαζίδεη, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ΣΔΔ Υξ.
πίξηδε θαη δηεπθξηλίδεη φηη ζπλαηλεί ζηε ζπκκεηνρή ηνπ Σνκέα
Μεραληθψλ Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ ΔΣΑΑ ζηελ αχμεζε
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ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο, κε ηελ αίξεζε φηη ζε
πεξίπησζε πνπ απνθαζηζζεί αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κεγαιχηεξε
ηνπ 50% (200.000.000,00 €), ην ζέκα ζα επαλέιζεη ζηε Γ. Δπηηξνπή, ε
νπνία ζα επαλαηνπνζεηεζεί.
Πξνεγήζεθαλ νη παξαθάησ ςεθνθνξίεο, κεηά ηε ζπδήηεζε θαη πξηλ ηε
ιήςε ηεο παξαπάλσ απφθαζεο :

1 η υηυουορία
α΄ πξνηαζε : πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ΣΔΔ Υξ. πίξηδε, λα ιάβεη
ζήκεξα απφθαζε ε Γ. Δπηηξνπή.
β΄ πξφηαζε : πξφηαζε ηνπ Κ. Κνπξληψηε Αλ. Γελ. Γξακκαηέα Γ.Δ.
λα παξαπεκθζεί ην ζέκα ζηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΔΔ,
ρσξίο λα απνθαζίδεη ζήκεξα γη’ απηφ ε Γ. Δπηηξνπή .
- Απνηέιεζκα ςεθνθνξίαο :
α΄ πξφηαζε: 8 (Πξσηνλνηάξηνο, Γεζχιαο, Μπνχκεο, Σζνπθαιάο,
Μήιεο, Αθξηηίδεο, Εαλληάο, πίξηδεο).
β΄πξφηαζε : 6
(Παπαλαζηαζίνπ,
Μαθέδνο,
Κνπξληψηεο,
Κνληνκάξεο, Γξεγνξηάδεο, εξαθίδεο).
2 η υηυουορία
α΄ πξνηαζε : ε εηζήγεζε ζπλνιηθά ηνπ Πξνέδξνπ ΣΔΔ φπσο
δηακνξθψζεθε θαηά ηε ζπδήηεζε.
β΄ πξφηαζε : ε πξφηαζε ηνπ Γξ. Γξεγνξηάδε Μέινπο Γ.Δ. γηα
απεκπινθή ηνπ Σνκέα Μεραληθψλ Δξγνιεπηψλ
Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ ΔΣΑΑ απφ θάζε κνξθήο
επέλδπζε ζρεηηθή κε ρξεκαηηζηήξην, κεηνρέο, Σξάπεδα
Αηηηθήο θ.ν.θ.
- Απνηέιεζκα ςεθνθνξίαο :
α΄ πξφηαζε: 7 (Πξσηνλνηάξηνο, Μπνχκεο, Σζνπθαιάο, Μήιεο,
Αθξηηίδεο, Εαλληάο, πίξηδεο).
β΄πξφηαζε : 1 (Γξεγνξηάδεο).
ΛΔΤΚΟ :
6
(Παπαλαζηαζίνπ,
Μαθέδνο,
Κνπξληψηεο,
Κνληνκάξεο, Γεζχιαο, εξαθίδεο).
Οη Κ. Κνπξληψηεο, Κ. Μαθέδνο θαη Γ. Παπαλαζηαζίνπ θαηέζεζαλ ηελ
παξαθάησ δήισζε:
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πλάδειθνη ηελ ώξα πνπ:
. όιεο νη ππεξεζίεο ηνπ ΣΔΔ ήηαλ θαη παξακέλνπλ θιεηζηέο γηα όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο,
. δερόκαζηε ηελ πιήξε θαη άδηθε απνξύζκηζε ησλ ζπλζεθώλ άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηόο καο
ζηε ρεηξόηεξε νηθνλνκηθή ζπγθπξία,
. νη ζπλάδειθνη αδπλαηνύλ λα πιεξώζνπλ ηηο ζεκεξηλέο δπζβάζηαθηεο θαη ππνρξεσηηθέο
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπο,
. πξνζπαζνύκε κέζα ζε πλεύκα αιιειεγγύεο γηα ηελ θνξύθσζε ησλ αγσληζηηθώλ καο
θηλεηνπνηήζεσλ,
θαη ελώ νη εθπξόζσπνί καο ζην ΣΜΔΓΔ θαη ην ΔΣΑΑ, έρνπλ ςεθίζεη νκόθσλα ηελ
εθαξκνγή ησλ λέσλ απμεκέλσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξαγηθό,
αληίζηνηρε εγεηηθή νκάδα, εθθξαδόκελε επίζεο δηά ηνπ θ. Γ.Γακβξίιε, λα απαηηνύλ - ρσξίο
λα παξίζηαληαη θαη ελώ έρνπλ νπζηαζηηθά πξναπνθαζίζεη - ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ ηεο ATTICA BANK, κε απόθαζε ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ.
Μία απιή αλάγλσζε ζηελ επηζπλαπηόκελε αιιεινγξαθία ηνπ ΔΣΑΑ, ΣΜΔΓΔ,ππνπξγείνπ,
ATTICA BANK θαη ΣΔΔ ζην ρξνληθό δηάζηεκα από 10 σο 19 επηεκβξίνπ, αξθεί γηα λα
βγάιεη θαλείο ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ.
ήκεξα ζπλεδξίαζε ε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή έρνληαο σο ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηα
απνζεκαηηθά ηνπ ΣΜΔΓΔ θαη ηελ ATTICA BANK.Ζ επίζεκε εηζήγεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν
ζέκα αλαξηήζεθε ηελ ίδηα εκέξα ζηηο 12:46κκ, 5 ώξεο πξηλ ηελ ώξα έλαξμεο ηεο
ζπλεδξίαζεο ζηηο 6.00 κκ, θαη ήηαλ κεγέζνπο 1,5 ζειίδαο κε ππνγξαθή ηνπ πξνέδξνπ ηνπ
ΣΔΔ ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο καο κνηξάζηεθε θάθεινο εγγξάθσλ, πνπ πεξηείρε ηελ
αιιεινγξαθία ΔΣΑΑ, ΣΜΔΓΔ, ππνπξγείνπ, ATTICA BANK θαη ΣΔΔ ζην ρξνληθό δηάζηεκα
από 10 σο 19 επηεκβξίνπ, θαζώο θαη κία 4-ζέιηδε έθζεζε ηεο ηξάπεδαο ζρεηηθή κε ηελ
αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ (200 εθ. €) θαη ηε ζύλαμε ηζόπνζνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ
(200 εθ. €), θαη ε νπνία όπσο εηπώζεθε από ηνλ πξόεδξν ηνπ ΣΔΔ είλαη απνθιεηζηηθά γηα
δηθή καο ελεκέξσζε, δειαδή κε δεκνζηεύζηκε ζε ηξίηνπο. Όπσο ήδε επηζεκάλζεθε ζηε
ζπλεδξίαζε δελ ππήξρε παξνπζία θαη επνκέλσο επίζεκε ελεκέξσζε εθπξνζώπνπ νύηε ηνπ
ΔΣΑΑ, νύηε ηνπ ΣΜΔΓΔ, νύηε ηεο δηνίθεζεο ηεο ηξάπεδαο, νύηε έζησ ππεξεζηαθώλ
παξαγόλησλ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Σόζν από ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Πξνέδξνπ, όζν θαη από ηα έγγξαθα πνπ καο κνηξάζηεθαλ
έγηλε ζαθέο ζε όινπο καο, όηη όρη κόλν δελ ππάξρεη business plan γηα ηελ αύμεζε ηνπ
κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, όρη κόλν δελ πξνβιέπνληαη ρξεκαηηζηεξηαθέο θηλήζεηο πνπ ζα θέξνπλ
πξνζηηζέκελε αμία ή έκκεζα νθέιε ζηελ ηξάπεδα, αιιά ε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηελ θάιπςε ησλ ηακεηαθώλ αλαγθώλ ηεο ηξάπεδαο.
Δηπώζεθε, όηη ππάξρεη ζρεηηθό έγγξαθν ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο πνπ απαηηεί ζπγθεθξηκέλν
πνζό λα εηζξεύζεη ζην ηακείν ηεο ηξάπεδαο κέρξη 31-10-2012, δηαθνξεηηθά ε ηξάπεδα ζα
νδεγεζεί ζε πεξηπέηεηεο.
Δπίζεο αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ηεο ATTICA BANK πνπ καο δόζεθε, όηη ε Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο πξνζδηνξίδεη ηηο θεθαιαηαθέο αλάγθεο κεηά ην psi θαη ηελ έθζεζε ηεο Blackrock ζηα
400 εθ. €. ηελ ίδηα έθζεζε εκθαλίδεηαη όηη ην ΣΜΔΓΔ από ην 1997 κέρξη θαη ζήκεξα έρεη
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«επελδύζεη» 218,4 εθ. €, ελώ δελ εκθαλίδεηαη όηη ε ηξέρνπζα ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ πνζνύ είλαη κηθξόηεξε ησλ 60εθ. €.
Γηα άιιε κία θνξά κνηξάζηεθαλ δηα ζηόκαηνο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ ηα γλσζηά
θαζξεθηάθηα πξνο ηνπο «ηζαγελείο ζπλαδέιθνπο» γηα απεκπινθή καο από ηελ ηξάπεδα, γηα
ηερλνθξαηηθή ζηειέρσζε, γηα ζέζπηζε αζπκβηβάζησλ κεηαμύ ησλκειώλ ηεο δηνίθεζεο, γηα
ζπλελλόεζε κε ηνλ θ. Γακβξίιε θαη έθδνζε πηζησηηθώλ θαξηώλ πιεξσκήο ζε άηνθεο δόζεηο
ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, ηελ αύμεζε ησλ νπνίσλ ςήθηζε ν ίδηνο.
Έιενο δείμηε θαη ιίγν ζεβαζκό πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Καη βέβαηα επηζεκαίλεηαη πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο, όηη νπζηαζηηθά ην κνλαδηθό
επηρείξεκα ζηήξημεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο απόθαζεο ήηαλ “αληί λα έρνπκε ηα ρξήκαηά καο
ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαιύηεξα λα ηα πεηάμνπκε από ην παξάζπξν θαη λα ηα δώζνπκε
ζηελ ATTICA BANK”.
Σα επηρεηξήκαηα πνπ αλαδεηθλύνπκε αληηπαξαζεηηθά ζηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε είλαη όηη:
1. Απνηειεί ηνπιάρηζηνλ πξνζβνιή ε απνπζία ησλ εθπξνζώπσλ ηεο ηξάπεδαο θαη ηνπ
ηακείνπ από ηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε.
2. Απαηηνύκε επίζεκε ελεκέξσζε θαη ηεθκεξησκέλε κειέηε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε απόθαζε.
Δπηζεκαίλεηαη όηη εθπόλεζε ηεθκεξησκέλε κειέηεο απαηηείηαη θαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ
επελδπηηθνύ λόκνπ 3586/2007 γηα ηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη αλαθέξεηαη ζηελ
αιιεινγξαθία ΔΣΑΑ θαη ππνπξγείνπ, πνπ καο κνηξάζηεθε ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο.
3. Απνηειεί ηνπιάρηζηνλ πξνζβνιή ην πξνεηιεκκέλν ηεο απόθαζεο ηνπ ΣΜΔΓΔ, όπσο
απνδεηθλύεηαη από ηελ αιιεινγξαθία.
4. Πεξηκέλακε όηη ζήκεξα ζα ππήξρε εηζήγεζε γηα ηε ζπλνιηθή αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ
απνζεκαηηθώλ καο, πνπ πηζαλόλ λα πεξλά κέζα θαη από ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ ηεο ATTICA BANK θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ έξγσλ παξαρώξεζεο, ηεο
αμηνπνίεζεο ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο, ηεο δεκηνπξγία ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείσλ γηα
δξάζεηο κεραληθνύ, θ.ν.θ.
Γπζηπρώο γηα κία αθόκε θνξά έλα ηόζν ζεκαληηθό ζέκα θαη κάιηζηα ζηελ ηξαγηθόηεξε
κεηαπνιεκηθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία, αληηκεησπίδεηαη πξόρεηξα, απνζπαζκαηηθά θαη γηα λα
θαιύςεη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηηο δεκηνγόλεο ρξήζεηο ησλ παξειζόλησλ εηώλ.
ΔΣΟ 2009.
Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαηά 150 εθ. €
Ζ Σξάπεδα νινθιήξσζε ην έηνο ρξήζεο κε θέξδε 5,7 εθ. €
ΔΣΟ 2010.
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Ζ Σξάπεδα νινθιήξσζε ην έηνο ρξήζεο κε δεκηέο 7,1 εθ. €
ΔΣΟ 2011.
Ζ Σξάπεδα νινθιήξσζε ην έηνο ρξήζεο κε δεκηέο 249,8 εθ. €
ΔΣΟ 2012.
Ζ Σξάπεδα νινθιήξσζε ην α’ 3κελν ρξήζεο κε δεκηέο 22,1 εθ. €
5. Πσο ζα πείζνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο, όηη έρνληαο κέρξη ζήκεξα «επελδύζεη» 214,8 εθ €,
ησλ νπνίσλ ε ηξέρνπζα ρξεκαηηζηεξηαθή ηεο αμία είλαη κηθξόηεξε ησλ 60 εθ. € ζα πξέπεη λα
ηνπνζεηήζνπκε εθ λένπ, ηνπιάρηζηνλ αιιά 200 εθ. € - πηζαλόλ θαη 400 εθ. € - ώζηε ζηα
επόκελα ρξόληα λα κπνξέζνπκε λα απεγθισβηζηνύκε από ηελ ηξάπεδα.
6. Πσο ζα πηζηέςνπλ νη ζπλάδειθνη όηη είκαζηε εηιηθξηλείο θαη αιιειέγγπνη απέλαληί ηνπο,
όηαλ γηα άιιε κία θνξά ζα ηνπο ιέκε, όηη απηή ζα είλαη ε ηειεπηαία αύμεζε κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ πνπ ζα κεηέρνπκε θαη όηαλ ε ζεηηθή καο ςήθνο ζηε ζπγθεθξηκέλε απόθαζε
ζεκαηνδνηεί νπζηαζηηθά, ηε λνκηκνπνίεζε ησλ πεπξαγκέλσλ όισλ ησλ απεξρόκελσλ
δηνηθήζεσλ, θαη πνπ ζπλδπάδεηαη ρξνληθά κε ηε δπζκελέζηεξε κεηαπνιεκηθή νηθνλνκηθή
ζπγθπξία θαη ηελ πιήξε απνδόκεζε ησλ αξρώλ θαη ζπλζεθώλ ησλ άζθεζεο ηνπ
επαγγέικαηόο καο .
εθαξκνγή ησλ λέσλ απμεκέλσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, πνπ ν πξόεδξνο ηεο ηξάπεδαο
ςήθηζε.
7. Ακθηζβεηείηαη θαη ηερληθά, ε ηύρε ηνπ όινπ εγρεηξήκαηνο ηεο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ θαηά 200 εθ. € θαη ηνπ δαλεηζκνύ θαηά άιια 200 εθ. € κέζσ αγνξάο ηζόπνζνπ
νκνιόγνπ γηαηί ην πνζό ησλ ζπλνιηθά 400 εθ. € πνπ πηζαλόλ λα απαηηεζεί γηα λα εθηακηεπηεί
από ην ΣΜΔΓΔ ππεξβαίλεη θαηά πνιύ, ην κέγηζην επηηξεπόκελν από ην λόκν πνζνζηό ησλ
απνζεκαηηθώλ ηνπ ηακείνπ ζε θηλεηέο αμίεο.
Τπελζπκίδεηαη όηη ε ζεκεξηλή ηξέρνπζα αμία ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ ηακείνπ ζηελ Σξάπεδα
ηεο Διιάδνο είλαη κηθξόηεξε ηνπ 1 δηο. €. Δίλαη πνιύ πηζαλόλ ε ίδηα ε ηξόηθα λα κελ
επηηξέςεη κία ηέηνηνπ κεγέζνπο εθηακίεπζε από ην θνηλό θεθάιαην ησλ απνζεκαηηθώλ όισλ
ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ θαη ησλ ΝΠΓΓ, πνπ είλαη θαηαηηζέκελα ζηελ Σξάπεδα ηεο
Διιάδαο θαη πνπ ε κε ζεκεξηλή ηξέρνπζα αμία ηνπ είλαη κηθξόηεξε ησλ 11 δηο €.
Τπελζπκίδεηαη όηη ζην θνηλό θεθάιαην ην ΔΣΑΑ κεηέρεη εμ αδηαηξέηνπκέηνρνο κε
ζπγθεθξηκέλν πνζνζηό, θαη όηη ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην θαηαθεύγνπλ όινη νη
ειιεηκκαηηθνί αζθαιηζηηθνί θνξείο γηα λα θαιύςνπλ ηηο ηακεηαθέο ή δαλεηαθέο ηνπ αλάγθεο.
Δθηόο θαη εάλ νη θσζηήξεο ηνπ ΣΜΔΓΔ θαη ηνπ ΔΣΑΑ ζρεδηάδνπλ λα εθηακηεύζνπλ ηα 400
εθ. € από ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηνπ ΣΜΔΓΔ, θαη ζηε ζπλέρεηα γηα λα πιεξσζνύλ νη
ζπληάμεηο ησλ ζπλαδέιθσλ λα θαηαθύγνπλ θαη απηνί ζην θνηλό θεθάιαην θαη λα
ξεπζηνπνηνύλ ηα απνζεκαηηθά καο !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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8. Καη θπζηθά ζέηνπκε ηα νπζηαζηηθά αζπκβηβάζηα ηνπ θ. Γακβξίιε (Πξόεδξνο ΣΜΔΓΔ,
Αληηπξόεδξνο ΔΣΑΑ, πξόεδξνο θαη εληεηαικέλνο ζύκβνπινο ηεο ATTICA BANK, πξόεδξνο
ζπγαηξηθώλ ηεο εηαηξεηώλ), ηνπ θ.Εαθεηξόπνπινπ (πξόεδξνο ηνπ ΔΣΑΑ, Αληηπξόεδξνο θαη
εληεηαικέλνο ζύκβνπινο ηεο ATTICA BANK, πξόεδξνο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο) θαη ηεο
πξόζιεςεο ηερλνθξάηε δηεπζύλνληνο ζπκβνύινπ, ηόζν από ηελ πιεπξά ηεο ηξάπεδαο όζν θαη
από ηελ πιεπξά ηνπ ΣΔΔ, σο ζπκβνύινπ ηεο επέλδπζεο.
Ακθηζβεηνύκε ηελ ηύρε ηνπ όινπ εγρεηξήκαηνο ηεο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύθεθαιαίνπ θαηά
200 εθ. € θαη ηνπ δαλεηζκνύ θαηά άιια 200 εθ. € κέζσ αγνξάο ηζόπνζνπ νκνιόγνπ γηαηί
ρσξίο απόθαζε ηεο Κεληξηθήο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ, ηνπ αλώηαηνπ νξγάλνπ ησλ
κεραληθώλ, κία απιή εμώδηθε θαηαγγειία νπνηνπδήπνηε ζπιιόγνπ κεραληθώλ ή εξγνιεπηώλ
δεκνζίσλ έξγσλ πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα ζέζεη ζε ακθηζβήηεζε ηελ όιε
δηαδηθαζία.
ηελ πνιηηηθή θαη ζηνλ ζπλδηθαιηζκό κπνξεί θαλείο λα αιιάδεη ζπκκάρνπο, ζπκκαρίεο αθόκε
θαη λα πξνζαξκόδεη ηηο ζέζεηο ηνπ ζηελ εθάζηνηε πξαγκαηηθόηεηα, δελ έρεη όκσο θαλείο ην
δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί ηνπο ζηόρνποηνπ θαηά ην δνθνύλ, παξαθάκπηνληαο ηα ζεζκηθά ηνπ
όξγαλα, θαη θπξίσο λα παξεθθιίλεη από ηηο αξρέο πνπ εθπξνζσπεί ν θνξέαο ηνπ. Εεηνύκελν
όισλ καο, από ηελ πξώηε ζηηγκή ηεο εμαγνξάο απηήο ηεο ηξάπεδαο, δειαδή από ην 1997
κέρξη θαη ζήκεξα, ήηαλ ε πξνζδνθία πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα ηε
κεηεμέιημή ηεο ζε ηξάπεδα ησλ κεραληθώλ.
Ήηαλ ε πξνζδνθία γηα ηε κεηεμέιημή ηεο ζε κία ηξάπεδα πνπ θαη΄ ειάρηζην, ζα ιεηηνπξγνύζε
αιιειέλδεηα θαη επηθνπξηθά κε ην αζθαιηζηηθό καο Σακείν.
Ήηαλ ε πξνζδνθία γηα κία ηξάπεδα πνπ ζα ηελ αμηνπνηνύζε ηηο θαηαζέζεηο ησλ ακνηβώλ καο,
θαη ζα δεκηνπξγνύζε εηδηθά ηξαπεδηθά πξντόληα πξνζαξκνζκέλα ζην επάγγεικα ηνπ
κεραληθνύ, κε εγγύεζε ηελ ίδηα ηδηόηεηά καο σο κεραληθνί.
Γπζηπρώο, 15 ρξόληα ηώξα, όρη κόλν δελ ην θάλακε, αιιά νύηε θαλ θαηαιήμακε, ζην ηί
ηξάπεδα ζέινπκε.
Γπζηπρώο, 15 ρξόληα ηώξα, ζπλερίδεηαη ε κεηεμέιημή ηεο, ζε ηξάπεδα ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ
παξαηάμεσλ ηνπ ΣΔΔ θαη ησλ εθάζηνηε «εγεηηθώλ νκάδσλ».

 Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο απνρώξεζε από ηε
ζπλεδξίαζε ν Γ. Ζιηόπνπινο Β΄ Αληηπξόεδξνο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ
(22:30)
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ΘΔΜΑ Η/23/2012

Δλεκέξσζε
Ο Πξφεδξνο ΣΔΔ Υξ. πίξηδεο ελεκεξψλεη ηε Γ.Δπηηξνπή γηα ηελ
θαηεχζπλζε ηεο ηνπνζέηεζεο πνπ ζα έρεη ζηελ απξηαλή ζπλεδξίαζε
ηεο επηηξνπήο νηθνλνκηθψλ ππνζέζεσλ ηεο Βνπιήο γηα ην λνκνζρέδην
απνθξαηηθνπνηήζεσλ θ.ιπ. δηαηάμεσλ.
 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαπάλσ ελεκέξσζεο (00:20) απνρώξεζε από
ηε ζπλεδξίαζε ν Γ. Σζνπθαιάο Μέινο Γ.Δ.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΥΡ. ΠΗΡΣΕΖ

ΑΝΣ. ΠΡΧΣΟΝΟΣΑΡΗΟ

