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Με την εξέταση συγκεκριµένων θεµάτων κορυφώνεται η
συνεργασία των Επιµελητηρίων που δραστηριοποιούνται
στον ελληνικό επαγγελµατικό χώρο. Σε σύσκεψη που
συγκάλεσε το ΤΕΕ και συµµετείχαν εκπρόσωποι από τον
∆ΣΑ, τον ΠΙΣ, το ΓΕΩΤΕΕ, το ΟΕΕ, το ΕΕΤΕ, εξετάστηκε το
θέµα των κλειστών επαγγελµάτων, αλλά και τα θέµατα
Παιδείας - Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, καθώς και η πα-
ρουσία των Επιµελητηρίων στις Βρυξέλλες. Το µείζον
πρόβληµα, όπως επισήµανε ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γ. Α-
λαβάνος, είναι ότι αντί να χρησιµοποιήσουµε τον πλούτο
του επιστηµονικού δυναµικού ως µοχλό ανάπτυξης, υπο-
βαθµίζουµε συνεχώς την Ανώτατη Παιδεία.
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Όλες  οι  προγραµµατισµένες  για  το  επόµενο  διάστηµα  εκδηλώσεις,  τις  οποίες  οργανώνει  ή  συµµετέχει  

στην  οργάνωσή  τους  το  ΤΕΕ,  παρουσιάζονται  στη  συνέχεια  µε  τρόπο  συνοπτικό.  

Εφόσον  δε  γίνεται  ειδική  αναφορά,  η  συµµετοχή  στις  εκδηλώσεις  είναι  ελεύθερη.  

å ê ä ç ë þ ó å é ò

 17 - 20 Οκτωβρίου
2005, Αθήνα

ΣΣυυννέέδδρριιοο::  2η Αρχαία Ελληνική
Τεχνολογία
ΟΟρργγάάννωωσσηη::  ΤΕΕ - ΕΜΑΕΤ -
K∆ΕΜΤ
ΤΤόόπποοςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς::  Πολεµικό
Μουσείο (Βασ. Σοφίας και 
Ριζάρη 2) 
ΏΏρραα::  9 π.µ.
ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς::  Γραµµατεία
Συνεδρίου: Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (4οςόροφος - γρ. 408), Κ.
Σερβίας 4 - 10562 Αθήνα,  Τηλ.: 210-3291.291 τ/α: 210-3291.298 e-mail:
emaet@ central. tee.gr και ιστοσελίδα: www.emaet. tee.gr.

 19 Οκτωβρίου 2005,  Αθήνα
ΗΗµµεερρίίδδαα::  Ελληνική Τεχνολογική
Πλατφόρµα για την Έρευνα και
Τεχνολογία στην Κατασκευή
ΟΟρργγάάννωωσσηη::  ΤΕΕ
ΤΤόόπποοςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς: Αίθουσα Εκδη-
λώσεων ΤΕΕ (Καραγιώργη Σερβίας
4, 5ος όροφος)
ΏΏρραα  έέννααρρξξηηςς:: 15.00
ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς::  http://portal.tee.gr, 1.
Οµάδα Υποστήριξης: Ε. Αγγελακο-
πούλου, Γ. Βλάχος, Μ. Καρόγλου, Π.
Μούνδουλας, Γ. Σεργάκης amorop-
ul @central.tee.gr, 2. Γραφείο Έρευ-
νας - Τεχνολογίας ΤΕΕ (Ρ. Ρίζου, Α.
Κωνσταντή), Τηλ.: 210-3291.443, Fax:

210-3291.303, 3. Γραφείο Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (κα Τ. Μήτσα, κα Ξ.
Ζώη), Τηλ.: 210-3291.305-6, Καραγεώργη Σερβίας 4, 10248, Αθήνα

 10 Νοεµβρίου 2005, Αθήνα
ΗΗµµεερρίίδδαα::  Ο ρόλος των Κρατικών Εργαστηρίων στην επιδίωξη ποιότητας
υλικών και έργων.
ΟΟρργγάάννωωσσηη::  ΤΕΕ
ΤΤόόπποοςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς:: ΕΒΕΑ (Ακαδηµίας 7, 6ος όροφος)
ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς::  Τµήµα Επιστηµονικού και Αναπτυξιακού Έργου, τηλ.: 210-
3291.252-4, Fax: 210-3226.015. Ε-mail: sci-work@central.tee.gr

 15 Νοεµβρίου 2005, Αθήνα
ΗΗµµεερρίίδδαα::  Κανονισµός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
ΟΟρργγάάννωωσσηη::  ΤΕΕ
ΤΤόόπποοςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς:: ΕΒΕΑ (Ακαδηµίας 7, 6ος όροφος)
ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς::  Τµήµα Επ. και Αναπ. Έργου  τηλ.: 210-3291.252-4, Fax: 210-
3226.015. Ε-mail: sci-work@central.tee.gr

 24 Νοεµβρίου 2005, Αθήνα
ΕΕκκδδήήλλωωσσηη::  Βράβευση των αριστούχων σπουδαστών των Πολυτεχνικών
Σχολών της χώρας για το ακαδ. έτος 2002-2003
ΤΤόόπποοςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς:: ΕΒΕΑ (Ακαδηµίας 7, 6ος όροφος)
ΏΏρραα  έέννααρρξξηηςς:: 18.00
ΟΟρργγάάννωωσσηη::  ΤΕΕ
ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς::  Τµήµα Επιστηµονικού και Αναπτυξιακού  Έργου  τηλ.: 210-
3291.252-4

 24 - 25 Νοεµβρίου 2005, Αθήνα
∆∆ιιηηµµεερρίίδδαα::  Αχελώος: Η Βέλτιστη ∆ιαχείριση 
ΟΟρργγάάννωωσσηη::  ΤΕΕ
ΤΤόόπποοςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς:: ΕΒΕΑ (Ακαδηµίας 7, 6ος όροφος)
ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς::  Γραφείο Περιβάλλοντος, τηλ.: 210-3291.508, 3291.514,
3291.442. Ε-mail: environment@central.tee.gr

 15 ∆εκεµβρίου 2005, Αθήνα
ΗΗµµεερρίίδδαα::  Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος
των Ελλήνων Μηχανικών
ΟΟρργγάάννωωσσηη::  ΤΕΕ
ΤΤόόπποοςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς:: ΕΒΕΑ (Ακαδηµίας 7, 6ος όροφος)
ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς::  Τµήµα Επιστηµονικού και Αναπτυξιακού Έργου, Γραφείο Βιο-
µηχανίας ∆. Kανέλλου τηλ. 210-3291.252 -3 - 4  Γ. Μαχαίρας τηλ.: 210-
3291.374

 31 Μαίου - 2 Ιουνίου 2006, Ξάνθη
ΣΣυυννέέδδρριιοο::  5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και
Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής
ΟΟρργγάάννωωσσηη::  ΤΕΕ, Ελληνική Επιστηµονική Εταιρεία Εδαφοµηχανικής και
Θεµελιώσεων
ΤΤόόπποοςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς::  Ξενοδοχείο ZΙΤΑ ΡΑLΑCΕ, Ξάνθη
ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς::  Γραµµατεία Συνεδρίου. Τηλ.: 210-3291.351, 210-3291.352,
210-3291.617.   Ε-mail: notina@central.tee.gr.

 18 - 20 Οκτωβρίου 2006, Αλεξανδρούπολη
ΣΣυυννέέδδρριιοο::  15ο Συνέδριο Σκυροδέ-
µατος
ΟΟρργγάάννωωσσηη::  Ελληνικό Τµήµα Σκυρο-
δέµατος του ΤΕΕ και Επιστηµονικό
Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου (Ε-
ΤΕΚ)
ΤΤόόπποοςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς:: Αλεξανδρού-
πολη
ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς::  Γραφείο ∆ιεθνών
Σχέσεων και Συνεδρίων ΤΕΕ (fax:
210-3291.353, τηλ.: 210-3291.617, 210-
3291.351, 210-3291.352, 210-3291.362
και e-mail: intrel@central. tee.gr.)



1. Για τους µισθωτούς προβλέπονται µεγαλύτερες συντάξεις αλλά και εισφορές.
2. Νόµοι 2084/92 και 3029/2002.
3. ∆ηµοσιεύτηκε στο Ε∆ 2361/3.10.2005. H επιτροπή συστάθηκε µε πρωτοβουλία του ΤΕΕ.
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ΓΓ ια µια ακόµη φορά, προ ηµερών, οι εκπρόσωποι του ∆ΣΑ, του ΠΙΣ, του ΓΕΩΤΕΕ, του Οικονοµικού και του Εικαστικού

Επιµελητηρίου, κατά τη συνάντησή τους µε τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, εξέφρασαν θαυµασµό για το πλέον εύρωστο

οικονοµικά ταµείο ασφάλισης της χώρας, το ΤΣΜΕ∆Ε. Και είναι αλήθεια ότι εξ αυτής της ευρωστίας, τόσο το Ταµείο, όσο

και το ΤΕΕ, αντλούν και κύρος και δύναµη. Αλλά εξίσου αλήθεια είναι -οποία ειρωνεία !- ότι απ’ όλα τα ταµεία Ελλήνων

επιστηµόνων, τα µέλη του ΤΣΜΕ∆Ε έχουν τις χειρότερες παροχές προς ασφαλισµένους και συνταξιούχους. Πρόκειται,

ασφαλώς, για ένα παράδοξο που πλέον κανένας διπλωµατούχος µηχανικός δεν µπορεί να ανεχθεί.

ΑΑκόµη πιο παράδοξο, όµως, ταυτόχρονα το πλέον απαράδεκτο - αυτό που ξεπερνά όχι µόνο την κοινωνική

ευαισθησία αλλά και τη µαθηµατική λογική µας- είναι ότι για τους αυτοαπασχολούµενους1 (και αυτό αφορά το

σύνολο των επιστηµόνων της χώρας) που απέκτησαν δικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος µετά την 1.1.1993, οι

«εγγυηµένες» συντάξεις που θα εισπράξουν κάποτε, θα βρίσκονται κάτω από το όριο φτώχειας, παρόλο που θα έχουν

καταβάλει  εξαιρετικά υψηλές εισφορές.

ΒΒέβαια, η ισχύουσα νοµοθεσία2 δίνει το δικαίωµα προσδοκίας µεγαλύτερων συντάξεων (όχι, ωστόσο, µε την εγγύηση

του κράτους) µε την προϋπόθεση καταβολής ακόµη µεγαλύτερων εισφορών! Με άλλα λόγια, προσφέρει τη

δυνατότητα να αποφευχθούν συνθήκες φτώχειας στη συντάξιµη ζωή, διαµορφώνοντας (εξαιτίας των υπέρµετρων

εισφορών) συνθήκες φτώχειας κατά τα χρόνια της εργασίας!!! 

ΑΑυτός είναι ο κύριος (αλλά όχι ο µόνος) λόγος, που στο σύνολό τους τα µέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ

θεώρησαν ότι δεν µπορεί να γίνει και κατ’ αρχήν αποδεκτό το σχέδιο της επιτροπής3 υπηρεσιακών παραγόντων

του υπουργείου Απασχόλησης και του ΤΣΜΕ∆Ε. Και αυτό παρόλο που η πρόταση περιείχε και σηµαντικά θετικά στοιχεία,

όπως ότι οι πρόσθετες συντάξεις θα ήσαν υπό την εγγύηση  του κράτους, η αναλογία συντάξεων νέων (µετά την 1.1.1993)

προς παλαιούς ασφαλισµένους από 40/100 αυξάνεται σε 86/100. 

ΟΟι διπλωµατούχοι µηχανικοί απαιτούν σύστηµα υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, δηµόσιας, πλήρως εγγυηµένο

ως προς τις παροχές από το κράτος. Ένα σύστηµα που θα βασίζεται σε ενιαίους κανόνες ασφάλισης για όλους

τους ασφαλισµένους του και θα στηρίζεται στις αρχές της αλληλεγγύης των γενεών και των διαφόρων κατηγοριών

ασφαλισµένων. Κατάργηση της διάκρισης νέων και παλαιών ασφαλισµένων. Ταυτόχρονα είναι αποφασισµένοι να

υπερασπιστούν την αυτοτέλεια του Ταµείου τους. 

ΥΥπ’ αυτό το πρίσµα, δεν µπορεί: να ελαχιστοποιείται η κρατική συµµετοχή και να µην ελέγχεται αυστηρά η

εισφοροδιαφυγή. H εισφοροδιαφυγή συνεχίστηκε, µε πρώτο εισφοροδιαφεύγοντα το κράτος (πάνω από 60

εκατοµµύρια ευρώ ετησίως δεν αποδίδονται στο Ταµείο). Με νόµους, όπως στην περίπτωση των Σ∆ΙΤ, να αφαιρούνται

πόροι του Ταµείου. H νοµοθετική αφαίρεση πόρων του ασφαλιστικού φορέα προς χάρη άλλων επιλογών, αφορά όλους

τους µηχανικούς. Ταυτόχρονα να ενισχύονται οι υποψίες ότι τα αποθεµατικά του Ταµείου έχουν τεθεί στο στόχαστρο

οικονοµικών παραγόντων.

ΤΤο πνεύµα και η ουσία όλων αυτών σαφέστατο. ∆ιατυπώθηκε στην απόφαση της Αντιπροσωπείας της 8ης.2.2003,

επαναδιατυπώθηκε στη συνεδρίαση της περασµένης εβδοµάδας (8.10.2004). Παράλληλα διαπιστώθηκε (κατά την

τελευταία συζήτηση) ότι υπάρχει τεράστιο (και διαρκές) έλλειµµα ενηµέρωσης των µηχανικών (ακόµη και των µελών της

Αντιπροσωπείας) σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά ζητήµατα. Εξαιτίας αυτού του ελλείµµατος αναδεικνύονται ορισµένες

αντιφάσεις στην απόφαση του 2003, αλλά και εµφανίζεται ο κίνδυνος, µέσα από µια γενικότερη κρίση αξιοπιστίας του

ασφαλιστικού συστήµατος, να τεθούν λάθος στόχοι και διεκδικήσεις. Πρόκειται για ένα έλλειµµα καθοριστικό, που έχει

εντοπιστεί τόσο στη συνάντηση µε τους προέδρους των Περιφερειακών Τµηµάτων, όσο και µε τους προέδρους των

φορέων που συµµετέχουν στο ∆Σ του ΤΣΜΕ∆Ε. H ευθύνη για την αναπλήρωσή του στο αµέσως επόµενο διάστηµα, µε

κάθε µέσο και κυρίως µε κάθε ειλικρίνεια και τεκµηριωµένα, βαρύνει όλους.

∆ε  θα  µπούµε  στο  δίληµµα:  
φτωχοί  ως  συνταξιούχοι  ή  ως  εργαζόµενοι
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ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 
ÊÅÉÌÅÍÁ - ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ: ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ð. ÊÁÑÁËÇÓ

Στην Κίνα… Η είσοδος…

Στο Αφγανιστάν…

Στην Αυστραλία…

…της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δροµολογήθηκε
πριν λίγες ηµέρες µε την έναρξη των (έτσι κι αλλιώς µακρών) ε-
νταξιακών διαπραγµατεύσεων, αναµφισβήτητα αποπροσανατο-
λίζει από τον αρχικό ιδρυτικό σκοπό της, που έκανε σαφώς λό-
γο για µια πολιτική ένωση της Ευρώπης. Αντιθέτως ενισχύει την
προοπτική «µιας µεγάλης ζώνης ελεύθερων συναλλαγών», ό-
πως επισήµανε και ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας και πρόε-
δρος της συντακτικής συνέλευσης που κατάρτισε το σχέδιο του
ευρωπαϊκού συντάγµατος Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν, εκφρά-

ζοντας ταυτόχρονα τη δυσαρέσκειά του γι’ αυτή την τροπή των
πραγµάτων. 
Ο ίδιος διαπιστώνει ότι υπήρξε άρνηση τα προηγούµενα χρό-

νια να δοθούν θεσµοί στην Ευρώπη και πως οι δυο τελευταίες
συµπληρωµατικές διευρύνσεις είναι αυτές που θα µεταβάλουν
την Ευρώπη σε µεγάλη ζώνη ελεύθερου εµπορίου. 
Την ίδια ώρα ο τουρκικός Τύπος πανηγύριζε µε τίτλους, όπως

«Γεια σου Ευρώπη» («Ηurriyet»), «Το ταξίδι άρχισε» («Radikal»),
«Εµείς αντισταθήκαµε. Εµείς κερδίσαµε» («Vatan»), ενώ ο γνω-
στός αρθρογράφος Μεχµέτ Αλί Μπιράντ σε άρθρο του στην
αγγλόφωνη «Τurkish Daily Νews», µεταξύ άλλων σηµείωνε (και
αυτό έχει την ιδιαίτερη σηµασία του) ότι «η Τουρκία επιτέλους
µπαίνει στο τρένο της ΕΕ» συµπληρώνοντας: «Καµία υποψήφια
χώρα δεν έχει αποτύχει να φθάσει στον τελικό προορισµό, από
τη στιγµή που ανέβηκε στο τρένο. Καθεµία αποβιβάστηκε στην
τελευταία στάση. Η Τουρκία θα κάνει το ίδιο».
Είναι φανερό, πέρα από οτιδήποτε άλλο, ότι βρισκόµαστε ε-

νώπιον µιας επανάληψης του συστηµατικώς διαπιστωµένου τα
τελευταία χρόνια φαινοµένου -σε διεθνές και ελληνικό επίπε-
δο- επικράτησης της οικονοµίας επί της πολιτικής.

…και συγκεκριµένα στην Καµπούλ,
παρά το συνεχιζόµενο κλίµα ανασφά-
λειας που κυριαρχεί εξαιτίας των πο-
λεµικών επιχειρήσεων και το επίπεδο
της φτώχειας, άνοιξε τις πύλες του το
πρώτο µεγάλο (και πολυτελές) εµπο-
ρικό κέντρο, στο οποίο είναι ενταγµέ-
νο και ένα, επίσης, πολυτελές ξενοδο-
χείο, το «Land Μark». Αντιθέσεις των
απίθανων καιρών που ζούµε διεθνώς.

…και συγκεκριµένα στη Σαγκάη, ορ-
γανώθηκε από τις 3 έως και τις 6 Ο-
κτωβρίου µια µεγάλη έκθεση real es-
tate, στην οποία ιδιαίτερη έµφαση (και
µακέτες - εκθέµατα) δόθηκε στις ορ-
γανωµένες τουριστικές µονάδες κα-
τοικιών. Ένα ακόµη δείγµα των ταχύ-
τατα µεταβαλλόµενων συνθηκών της
κινεζικής κοινωνίας και της ραγδαίας
οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας.

…στην περιοχή του Queensland, όπου
κυριαρχούν οι απέραντες εκτάσεις ερή-
µου, τα προβλήµατα τηλεπικοινωνιών έ-
χουν λυθεί µε τους… ηλιακούς τηλεφω-
νο-θαλάµους. Το εξαιρετικά σηµαντικό,
ιδίως για τους αγρότες, αυτό δίκτυο ε-
πικοινωνιών, παραπέµπει στο βάθος
της ανθρώπινης ιστορίας, όπου και πάλι
η ακτινοβολία του ήλιου ήταν αυτή που
εξασφάλιζε τη λειτουργία των τότε συ-
στηµάτων επικοινωνίας (πυρές). Σκέψη
επίκαιρη, καθώς τις επόµενες ηµέρες,
χάρη στο 2ο ∆ιεθνές Συνέδριο Αρχαίας
Τεχνολογίας, θα ξανακοιτάξουµε το πα-
ρελθόν.
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Η ρύπανση…

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 

…από την ηλεκτροπαραγωγή µπήκε στο στόχαστρο της διεθνούς πε-
ριβαλλοντικής οργάνωσης WWF, που ανακοίνωσε ότι τα εργοστάσια
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος της Ελλάδας, της Γερµανίας και της Ι-
σπανίας είναι τα πιο ρυπογόνα στην Ευρώπη. Στην πρώτη θέση µεταξύ
των 30 πιο ρυπογόνων εργοστασίων βρίσκεται η µονάδα του Αγίου ∆η-
µητρίου, στην Κοζάνη. Ακολουθούν το εργοστάσιο του Φρίµερσντορφ
στη Γερµανία και αυτό του Αµπόνο στην Ισπανία.

«Ο τοµέας της ηλεκτρικής ενέργειας ευθύνεται για το 37% των εκ-
ποµπών διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από την ανθρώπινη
δραστηριότητα» τόνισε η επικεφαλής του Τοµέα Ενέργειας του WWF
Ιµόγκεν Ζετχόβεν. «Τα εργοστάσια που λειτουργούν µε λιγνίτη εί-
ναι τα πιο ρυπογόνα επειδή η πρώτη ύλη που χρησιµοποιούν είναι η
πιο πλούσια σε διοξείδιο του άνθρακα» πρόσθεσε.
Αν όλα αυτά τα εργοστάσια αντικατασταθούν µε νέες µονάδες λιγνί-

τη, η εκποµπή διοξειδίου του άνθρακα θα µειωθεί κατά 13,5% µέχρι το
2030. Η µετάβαση στο φυσικό αέριο θα µείωνε τις εκποµπές σχεδόν
στο µισό (-47,8%), ενώ η αντικατάστασή τους µε ανανεώσιµες πηγές ε-
νέργειας θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των ρύπων κατά 73,4%.
Σ’ αυτές τις αιτιάσεις αντέδρασε η ∆ΕΗ και µε ανακοίνωσή της ανα-

φέρθηκε στις προσπάθειες για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συ-
µπεριφοράς των λιγνιτικών σταθµών της, τονίζοντας, πάντως, ότι εξαι-
τίας του λιγνίτη, ο Έλληνας καταναλωτής απολαµβάνει το αγαθό της η-
λεκτρικής ενέργειας σε τιµή κιλοβατώρας από τις χαµηλότερες στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η χώρα εξοικονοµεί ετησίως περισσότερο
από 1 δισ. ευρώ από την αποφυγή δαπάνης για εισαγόµενα καύσιµα.

Το Κτηµατολόγιο...
...µετά τις τελευταίες ανακοινώσεις του υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, ενεργοποιείται

προς τη σωστή κατεύθυνση εκτιµά το ΤΕΕ, που υπενθυµίζει ότι δεν πρόκειται
µόνο για µια απαίτηση του επιστηµονικού κόσµου, αλλά για αδήριτη αναγκαι-
ότητα για τη χώρα. Υπ’ αυτό το πρίσµα θα πρέπει η ολοκλήρωση και λειτουρ-
γία του να στηριχτεί απ’ όλες τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις του τό-
που. Φυσικά, επιβάλλεται και η υποστήριξή του από το έµπειρο ελληνικό επι-
στηµονικό και τεχνικό δυναµικό.
Ταυτόχρονα, το Κτηµατολόγιο διασφαλίζει τον πολίτη και την ιδιοκτησία

του, αλλά και τον απαλλάσσει από ένα υπέρµετρο κόστος σε χρήµα και χρό-
νο, όπως η εµπειρία έχει καταστήσει φανερό όλα τα προηγούµενα χρόνια. Τα
άµεσα οφέλη για τον πολίτη και την πολιτεία είναι:

- Η ασφάλεια στις συναλλαγές. 
- Η κατοχύρωση της περιουσίας µε την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
- Η καταγραφή  -µε την απαιτούµενη για το Κτηµατολόγιο ακρίβεια - των

ορίων των ιδιοκτησιών. Γνώση που έχει αρχίσει να χάνεται ιδιαίτερα στις α-
γροτικές περιοχές που οι νεότερες γενιές, σε συνδυασµό µε την αστυφιλία
µετά το 1960 και την εγκατάλειψη της αγροτικής γης,  δεν έχουν άµεση επα-
φή µε τη γη και έτσι  γνώση των ορίων των ιδιοκτησιών τους. 

- Η µείωση των δικαστικών διενέξεων για θέµατα γης. 
- Η µείωση του χρόνου και του κόστους των µεταβιβάσεων ακινήτων.
- Η δυνατότητα ολοκληρωµένης πληροφόρησης για όλα τα θέµατα γης α-

νά ακίνητο, µε την επίσκεψη µόνο στο Κτηµατολογικό Γραφείο ή µε επικοινω-
νία µέσω Ιnternet. 
Έναντι αυτών, διαπιστώσαµε -δυστυχώς- σχεδόν σύσσωµη στήριξη από τα

ΜΜΕ της γνωστής (και από άλλες περιπτώσεις, αλλά πάντα από τις ίδιες
πλευρές) διατυπωµένης άποψης ...«νέο χαράτσι στην ιδιοκτησία» !
Κρίµα…
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Ο ι βάσεις για µια συστηµατική στο εξής
συνεργασία του ΤΕΕ µε την ΚΕ∆ΚΕ

µπήκαν µε την υπογραφή ενός Κνηµονίου
Συνεργασίας από τους προέδρους των δύο
φορέων Γιάννη  Αλαβάνο  και Πάρι  Κουκου-
λόπουλο.
Οι κοινές θέσεις και -κυρίως- τα κοινά εν-

διαφέροντα και προσανατολισµοί ανάµεσα
στους δύο φορείς αποτυπώνονται στο κεί-
µενο του Κνηµονίου, που, όπως χαρακτηρι-
στικά είπε ο Πρόεδρος της ΚΕ∆ΚΕ, υπογρά-
φηκε µε ανεξήγητη καθυστέρηση τουλάχι-
στον εικοσαετίας.
Ουσιαστικά το Κνηµόνιο συνιστά το ευρύ

πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η συνεργασία
των δύο φορέων, που έχει ήδη ξεκινήσει µε
διαρκώς επιταχυνόµενους ρυθµούς. Η υπο-
γραφή του, όπως υπογράµµισε ο Πρόεδρος
του ΤΕΕ, αποτελεί αναγνώριση του ρόλου
και του έργου των δύο φορέων, οι οποίοι εί-
χαν στο παρελθόν και ακόµη περισσότερο
στο µέλλον, κοινή κατεύθυνση και στόχους.

«Στα θέµατα του Κνηµονίου -είπε ο κ. Α-
λαβάνος- αποτυπώνεται ο προβληµατισµός
που υπάρχει και στο ΤΕΕ και στην ΚΕ∆ΚΕ
για µείζονα ζητήµατα, όπως της στελέχω-
σης των τεχνικών υπηρεσιών των δήµων,
της υποβάθµισης της σηµασίας των έργων
και τον περιορισµό αυτής της δράσης της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως προκύπτει και
από το τελευταίο σχέδιο προϋπολογισµού,
του περιβάλλοντος  και του κτηµατολογίου.

Κατά την άποψή µας τα έργα, σε µεγαλύτε-
ρο βαθµό, πρέπει να σχεδιάζονται και υλο-
ποιούνται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Στην κατεύθυνση αυτή θεωρούµε απαραίτη-
το να προβλεφθεί η απασχόληση περισσό-
τερων µηχανικών, αλλά και η πιστοποίηση
των υπηρεσιών των ΟΤΑ, έργο εξαιρετικά
σηµαντικό και αποφασιστικό, προϋπόθεση
για την επίτευξη της επιζητούµενης αντα-
γωνιστικότητας».
Αντί όλων αυτών, όπως επισήµανε ο κ. Α-

λαβάνος, σήµερα διαπιστώνουµε µια διαρκή
υποβάθµιση του ρόλου και του έργου των
ΟΤΑ. Είναι χαρακτηριστικό, είπε, ότι στη χώ-
ρα µας οι δαπάνες για δράσεις και έργα
των ΟΤΑ περιορίζονται στο 2,5-3% του Π∆Ε,
έναντι περίπου 15% στα άλλα κράτη - µέλη
της ΕΕ. Η υποστελέχωση και η κακή οργά-
νωση των υπηρεσιών των ΟΤΑ, από την άλ-
λη, έχει ως συνέπεια η προβληµατικότητα
των έργων της ΤΑ να ξεπερνά κατά 50% την
προβληµατικότητα που εµφανίζουν τα έργα
στη χώρα µας. Κι ακόµη, τα 48 από τα 177
Πολεοδοµικά Γραφεία της χώρας, τα οποία
ανήκουν στην αρµοδιότητα των ΟΤΑ, να εµ-
φανίζουν τα σηµαντικότερα προβλήµατα
λειτουργίας. 
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της

ΗΚεντρική Ένωση ∆ήµων και ΚοινοτήτωνΕλλάδας και το Τεχνικό Επιµελητήριο
Ελλάδας, µε δεδοµένο το ευρύ πεδίο θεµά-
των κοινού ενδιαφέροντος, προχωρούν
στην υπογραφή του παρόντος Κνηµονίου
Συνεργασίας, σε θέµατα όπου διαπιστώνο-
νται κοινές ή συ-
γκλίνουσες θέσεις.
Οι θεµατικές ε-

νότητες στις οποί-
ες ξεκινάει η συ-
νεργασία είναι:
• ΟΤΑ  και  Κηχανικοί.  Κοινή θέση των δύο
φορέων είναι η διαµόρφωση ενός πλαισίου
συνεργασίας των Κηχανικών µε τους ΟΤΑ, ι-
κανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαι-
τήσεις όπως αυτές συνδιαµορφώνονται α-
πό τις εφαρµογές νέων τεχνολογιών αλλά
και το νέο ρόλο των ΟΤΑ.  Σ’ αυτήν την κα-
τεύθυνση αντιµετωπίζονται από κοινού ζη-
τήµατα που αφορούν στη στελέχωση των

υπηρεσιών των δήµων, στο ρόλο των µηχα-
νικών - στελεχών των ΟΤΑ καθώς και στη
σχέση µηχανικών - µελετητών - συµβούλων
µε τους ΟΤΑ.  Έχει ήδη συσταθεί κοινή οµά-
δα εργασίας για σύστηµα πιστοποίησης Τε-
χνικών - Πολεοδοµικών Υπηρεσιών ΟΤΑ ε-
νώ προγραµµατίζεται η συνδιοργάνωση συ-

νεδρίου «Κηχανικοί
& Αυτοδιοίκηση για
την αειφόρο ανά-
πτυξη της Ελληνι-

κής Πόλης και Περιφέρειας».
•Χωροταξικός  -  Πολεοδοµικός  Σχεδιασµός.
Κοινή διαπίστωση και αίτηµα των δύο φο-
ρέων είναι η ολοκλήρωση του σχεδιασµού
µε το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο και τα Ειδι-
κά Πλαίσια καθώς και η πλήρης ενεργοποί-
ηση ή και προσαρµογή του υφιστάµενου
Θεσµικού Πλαισίου.  Κοινό κείµενο θέσεων
των δύο φορέων έχει ήδη κατατεθεί στον
Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε ενώ οι δύο φορείς συν-

διοργανώνουν διηµερίδα µε την επωνυµία
«Πόλις» στο πλαίσιο της οµώνυµης έκθε-
σης στη Θεσσαλονίκη στις 25-26 Νοεµβρί-
ου.

•  Περιβάλλον. Έχει ξεκινήσει η συνεργα-
σία για την ενσωµάτωση της περιβαλλοντι-
κής διάστασης στο χωρικό - αναπτυξιακό
σχεδιασµό, στο ρόλο και τις αρµοδιότητες
των ∆ήµων στην προστασία του περιβάλ-
λοντος, στην αντιµετώπιση φυσικών κατα-
στροφών αλλά και στη δηµιουργία και λει-
τουργία των υποδοµών περιβάλλοντος.

•  Κτηµατολόγιο.    Είναι κοινό το αίτηµα
των δύο φορέων για συνέχιση και ολοκλή-
ρωση του Εθνικού Κτηµατολογίου ως ενός
σηµαντικού εργαλείου ανάπτυξης, σχεδια-
σµού και υλοποίησης πολιτικής γης. Η ολο-
κλήρωση του Εθνικού Κτηµατολογίου και η
διασφάλιση διαρκούς ενηµέρωσης της χω-
ρικής ή περιγραφικής πληροφορίας θα επι-
τρέψει τον προσδιορισµό και κατοχύρωση

Το Κνηµόνιο

ΚΕ∆ΚΕ υπογράµµισε ότι η υπογραφή του
Κνηµονίου αποτελεί προϊόν πολύµηνης συ-
νεργασίας και φιλοδοξία των δύο πλευρών
είναι η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί σε
βάθος χρόνου.

«Κε την υπογραφή του Κνηµονίου, είπε ο

ΥΥπποογγρράάφφηηκκεε  ττοο  ΚΚννηηµµόόννιιοο  ΣΣυυννεε                      
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λος της πολιτείας, τον οποίο η Αυτοδιοίκη-
ση πρέπει να αξιοποιήσει. Τρίτον, αποτελεί
συγκεκριµένη ενέργεια, η οποία απαντά
στο αίτηµα για διαφάνεια, για την προώθη-
ση του συστήµατος πιστοποίησης Τεχνικών
και Πολεοδοµικών υπηρεσιών ΟΤΑ. Τέταρ-
τον, το θεµατολόγιο του Κνηµονίου είναι ι-
διαίτερα επίκαιρο, αφού από χθες ξεκίνησε
η συζήτηση για το Εθνικό Σχέδιο Κεταρ-
ρυθµίσεων».
Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆ΚΕ έθεσε το θέµα

του Π∆Ε που για δεύτερη συνεχή χρονιά,
όπως προκύπτει από το σχέδιο προϋπολο-
γισµού για το 2006 που κατατέθηκε στη
Βουλή, θα είναι σηµαντικά µειωµένο. Γεγο-
νός που θα βαθύνει την κρίση που διέρχε-
ται ο κλάδος των εµπλεκόµενων µε τη µε-
λέτη - κατασκευή και επίβλεψη έργων.
Κάλιστα, ο κ. Κουκουλόπουλος, επισήµα-

νε τον κίνδυνο, εξ αυτού του λόγου, οι α-
πώλειες της χώρας από το Γ΄ ΚΠΣ να αγγί-
ξουν τα 10 δισ. ευρώ (δηµόσια δαπάνη), ό-
πως τεκµηριωµένα τέθηκε το ζήτηµα από
την ΚΕ∆ΚΕ στην Επιτροπή Παρακολούθη-
σης του Γ΄ ΚΠΣ στις 15/7/05, χωρίς ουσια-
στική απάντηση.
Στο ερώτηµα δε αν η ουσιαστική µείωση

του Π∆Ε, όπως περιγράφεται από το προ-

σχέδιο του προϋπολογισµού, µπορεί να υ-
ποκατασταθεί από τις Σ∆ΙΤ ο κ. Κουκουλό-
πουλος σηµείωσε: «Το θεσµικό πλαίσιο το
οποίο καταρτίστηκε είναι  περισσότερο
γραφειοκρατικό  και δεν µπορεί να εξυπη-
ρετήσει το σκοπό για τον οποίο συντάχθη-
κε. Άλλωστε µε το υφιστάµενο καθεστώς
οι συµπράξεις δηµοσίου - ιδιωτικού τοµέα
ήταν εφικτές και για αυτό πραγµατοποιή-
θηκαν πολλά έργα, εθνικού, περιφερειακού
και τοπικού χαρακτήρα. Το πρόβληµα ήταν
και παραµένει η επίλυση θεσµικών προ-
βληµάτων, που οδηγούν σε προσφυγές και
εµπλοκές των έργων».
Για το ίδιο θέµα ο κ. Αλαβάνος είπε: 
«Αµφιβάλλουµε αν µπορούν να προω-

θηθούν πολλά έργα της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, τα οποία κατά κανόνα είναι µικρού
προϋπολογισµού, µε βάση ένα θεσµικό
πλαίσιο εξαιρετικά γραφειοκρατικό. ∆εν
µπορούµε να δεχτούµε τον ενθουσιασµό
που εκφράζεται από ορισµένες πλευρές
για υποκατάσταση των απωλειών του Π∆Ε.
Άλλωστε για αυτές τις συµβάσεις, θα χρει-
αστεί και επιπλέον στελέχωση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης».
Παρόντες κατά την υπογραφή του Κνη-

µονίου ήσαν από την πλευρά του ΤΕΕ τα
µέλη της ∆.Ε. Βιβή  Κπάτσου και Αντώνης
Πρωτονοτάριος και από την πλευρά της
ΚΕ∆ΚΕ οι σύµβουλοι του προέδρου Χρή-
στος  Παλαιολόγος και Τασία  Λαγουδάκη.

της δηµοτικής και δηµόσιας περιουσίας, τον
εκσυγχρονισµό των δηµοτικών υπηρεσιών
αλλά και τη µείωση χρόνου και κόστους για
την εφαρµογή πολεοδοµικών / ρυθµιστικών
σχεδίων.

• ∆ιοικητική  &  Περιφερειακή  συγκρότηση
του  κράτους.  Η αναγκαιότητα ύπαρξης Περι-
φερειακής Αυτοδιοίκησης αποτελεί κοινή
διαπίστωση των δύο φορέων. Στην παρούσα
χρονική στιγµή που τίθεται το θέµα συγκρό-
τησης ενοτήτων Περιφερειών στο πλαίσιο
του ΚΠΣ 2007-2013 ξεκινάει η επεξεργασία -
διαµόρφωση κοινών θέσεων στο πλαίσιο
των µόνιµων επιτροπών τους. Συνεργασία ε-
πίσης ξεκίνησε για τη συνδιαµόρφωση προ-
τάσεων σε ό,τι αφορά στην αποκέντρωση
αρµοδιοτήτων, στη διασφάλιση συνεργα-
σίας των διαφόρων επιπέδων διοίκησης,
στη µητροπολιτική διακυβέρνηση και στην
ενίσχυση συµµετοχικών διαδικασιών στην
τοπική διακυβέρνηση.

• Πλαίσιο  ανάθεσης  µελετών  και  υλοποί-
ησης  δηµόσιων  έργων.  Κοινή επιδίωξη των
δύο φορέων είναι η διασφάλιση των όρων
και προϋποθέσεων, που θα επιτρέψουν την
παραγωγή άρτιων τεχνικά έργων που ολο-
κληρώνονται αποτελεσµατικά ως προς τον
οικονοµικό και χρονικό προγραµµατισµό
τους, αλλά και την αξιοποίηση του τεχνι-
κού δυναµικού της χώρας.  Στην κατεύθυν-
ση αυτή αναπτύσσεται συνεργασία και δια-
τυπώνονται κοινές θέσεις τόσο για το
πλαίσιο ανάθεσης µελετών και υλοποίησης
δηµόσιων έργων όσο και για την έγκαιρη
διασφάλιση χρηµατοδότησης και στήριξης
των ΟΤΑ, ώστε να διασφαλιστεί µέγιστη και
αποτελεσµατική απορρόφηση πόρων για
το ΚΠΣ της τρέχουσας προγραµµατικής
περιόδου. Αντίστοιχα ζητήµατα αντιµετωπί-
ζονται από κοινού στο πλαίσιο προγραµµα-
τισµού για το ΚΠΣ 2007-2013, ενώ ιδιαίτερο
τοµέα συνεργασίας αποτελεί η διατύπωση

κοινών θέσεων για τις Συµπράξεις ∆ηµόσι-
ου - Ιδιωτικού Τοµέα.
Για τη µεγιστοποίηση της αποτελεσµατι-

κότητας της συνεργασίας των δύο φορέων
συστήνεται Κόνιµη Επιτροπή Συνεργασίας
ΚΕ∆ΚΕ - ΤΕΕ, επικεφαλής της οποίας θα εί-
ναι οι εκάστοτε Πρόεδροι των δύο µερών.
Αντικείµενο της Κόνιµης Επιτροπής είναι

ο σχεδιασµός και παρακολούθηση της συ-
νεργασίας των δύο φορέων µέσα από:
• Τη διατύπωση κοινών θέσεων ή και την
επισήµανση επιπτώσεων από πολιτικές
σχετικές µε θέµατα ενδιαφέροντος των
δύο φορέων.
• Τη συνεργασία των αρµόδιων µόνιµων ε-
πιτροπών των δύο φορέων για επιµέρους
θέµατα.
•Τη διοργάνωση συνεδρίων, ηµερίδων.
• Την έκδοση ενηµερωτικών εντύπων ή και
οδηγών.

κ. Κουκουλόπουλος, πρώτον, αποτυπώνουµε
τη σταθερή µας άποψη και αντίληψη για συ-
νεργασία µε φορείς και για θέµατα κοινού
ενδιαφέροντος. ∆εύτερον, στέλνουµε ένα
συγκεκριµένο µήνυµα σε όλα τα µέλη µας,
ότι το ΤΕΕ είναι θεσµοθετηµένος σύµβου-

            ρργγαασσίίααςς    µµεεττααξξύύ  ΤΤΕΕΕΕ    κκααιι  ΚΚΕΕ∆∆ΚΚΕΕ



Αιφνιδίως και πέρα από τις συζητήσεις πουείχαν γίνει, ο υφυπουργός Παιδείας Σπύρος
Ταλιαδούρος µε επιστολή του προς το ΤΕΕ ζή-
τησε τον ορισµό εκπροσώπων του στις επιτρο-
πές που θα συντάξουν τις εισηγήσεις για τον
επαγγελµατικά δικαιώµατα µιας σειράς απο-
φοίτων των ΤΕΙ στην Ολοµέλεια του Συµβουλί-

ου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Το ΤΕΕ αντέδρασε αµέσως και ο Πρόεδρός

του Γιάννης Αλαβάνος έστειλε προς τον υφυ-
πουργό Παιδείας την ακόλουθη επιστολή: 

«Όπως κατ’ επανάληψη έχουµε συζητήσει,
το θέµα των Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων
των Αποφοίτων των ΤΕΙ δεν είναι δυνατόν να
αντιµετωπισθεί µε αποσπασµατικό
τρόπο που θα χορηγεί δικαιώµατα
µε λογικές που θα αναπαράγουν τα
προβλήµατα και θα διαιωνίζουν την
αντιπαράθεση µεταξύ των Αποφοί-
των των Πολυτεχνικών και των Τε-
χνολογικών Σχολών.
Έχουµε προτείνει να δοθούν λύ-

σεις µε µακροχρόνιο ορίζοντα, όχι
στατικές, που θα ακολουθούν τις ε-
ξελίξεις σε όλα τα επίπεδα και θα
στηρίζονται στις πραγµατικές ανά-
γκες και δυνατότητες της Παραγω-
γής.
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να

µελετηθούν οι ανάγκες της Ελληνι-
κής Οικονοµίας σε βάθος χρόνου,
οι προοπτικές απασχόλησης, τα
Προγράµµατα Σπουδών και το γνω-
στικό επίπεδο των Αποφοίτων ό-

λων των βαθµίδων της Τεχνικής Εκπαίδευσης.
Από την ανάλυση αυτή θα προκύψουν οι ανά-
γκες που θα πρέπει να καλυφθούν από τους
Αποφοίτους κάθε βαθµίδας και θα τεθούν κα-
νόνες για το ρόλο και τα επαγγελµατικά δικαι-
ώµατα του καθενός στην παραγωγική διαδικα-
σία. Με τον τρόπο αυτό θα αναδειχθεί και η έν-

νοια της Επιστηµονικής και Τεχνικής Οµάδας
ανά δραστηριότητα, όπου θα υπάρχει θεσµο-
θετηµένη παρουσία και ευθύνη Μηχανικών,  Τε-
χνολόγων, άλλων τεχνικών και εργαζοµένων,
µε καθορισµένες ιεραρχήσεις και αρµοδιότη-
τες.
Από την ίδια µελέτη θα προκύψουν προτά-

σεις για ανάλογη διαµόρφωση των Προγραµ-
µάτων Σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, το πνεύ-
µα του Συντάγµατος, ότι τα επαγγελµατικά δι-
καιώµατα χορηγούνται σε συνάρτηση µε το
γνωστικό υπόβαθρο, θα πρέπει να τηρηθεί.
Το ζήτηµα που θέτετε µε το έγγραφό σας, α-

φορά ένα ιδιαίτερα σηµαντικό θέµα της Παι-
δείας και γενικότερα
της ανάπτυξης της χώ-
ρας µας. Εκφράζουµε
την έντονη ανησυχία
µας ότι, για µια ακόµη
φορά, ακολουθείται η ί-
δια αδιέξοδη λογική

του παρελθόντος. Όταν τέτοιας κρισιµότητας
θέµατα δεν προβλέπεται να αντιµετωπισθούν
από µηδενική βάση, µε συνολικό σχεδιασµό, µε
επιστηµονική και νοµική τεκµηρίωση, οι όποιες
αποφάσεις αφήνονται να κριθούν από τη στιγ-
µιαία επιρροή οµάδων πίεσης. Επιπλέον ένα
τέτοιο θέµα δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπι-

σθεί, αποκλειστικά µάλιστα, από
την Ολοµέλεια του Συµβουλίου Α-
νώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευ-
σης. 
Θα συµµετάσχουµε στις Επιτρο-

πές που θα συστήσετε, µε Εκπρο-
σώπους τον κ. Κων/νο Αλεξόπουλο,
Μ-Η Μηχανικό (µε αναπληρωτή τον
κ. Χρήστο Σινάνη, Μ-Η Μηχανικό),
και τον κ. Νικόλαο Πανδή, Πολιτικό
Μηχανικό, (µε αναπληρωτή τον κ.
Γιάννη Πρέσβελο, Αγρονόµο - Τοπο-
γράφο Μηχανικό), αντίστοιχα. Οι εκ-
πρόσωποί µας θα κινηθούν αυστη-
ρά στο πλαίσιο που παραθέσαµε
συνοπτικά παραπάνω, µε την ελπί-
δα ότι, µε τη χρήση απλών κανό-
νων λογικής, µια χρόνια αντιπαρά-
θεση θα µετεξελιχθεί σε δύναµη α-
νάπτυξης για τη χώρα».
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Η επιστολή του υφυπουργού

«Σ ας ενηµερώνουµε ότι, προκειµένου να εισαχθούν για συζήτησηστην Ολοµέλεια του Συµβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαί-
δευσης τα Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα των παρακάτω Τµηµάτων των
ΤΕΙ:
Α. - Μηχανολογίας
-  Ηλεκτρολογίας -  Ενεργειακής Τεχνολογίας -  Αυτοµατισµού -  Ναυ-

πηγικής -  Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος -  Τεχνολογιών Αντιρρύ-
πανσης -  Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος -  Τεχνολογίας Πετρελαί-
ου και Φυσικού Αερίου -  Κλωστοϋφαντουργίας -  Οχηµάτων -  Τεχνολο-
γίας Αεροσκαφών
Β. - Πολιτικών ∆οµικών Έργων
-  Πολιτικών Έργων Υποδοµής -  Τοπογραφίας -  Ανακαίνισης και Απο-

κατάστασης Κτιρίων -  Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
έχουµε την πρόθεση να συγκροτήσουµε δύο αντίστοιχες επιτροπές,

µε σκοπό την επεξεργασία και τη διαµόρφωση εισηγήσεων για συζή-
τηση στην Ολοµέλεια.
Για τον παραπάνω λόγο παρακαλούµε όπως προτείνετε δύο εκπρο-

σώπους σας». 

Τους κινδύνους που διατρέχουν τα αρχαιολο-γικά ευρήµατα στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης
επισήµανε µε δύο ταυτόσηµες επιστολές του
προς τον Πρωθυπουργό και υπουργό Πολιτι-
σµού Κωνσταντίνο  Καραµανλή,  τον υφυπουργό
Πολιτισµού Πέτρο  Τατούλη  και τον εισαγγελέα
Νάξου, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιάννης  Αλαβάνος.
Όπως επισηµαίνει στις επιστολές του ο Πρό-

εδρος «η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επι-
µελητηρίου Ελλάδας εκφράζει τη βαθιά ανησυ-
χία της για τους κινδύνους καταστροφής, που
διατρέχουν από δυσµενείς καιρικές συνθήκες οι
µεγάλης αξίας αρχαιολογικοί θησαυροί του Α-

κρωτηρίου Σαντορίνης. Απευθύνει έκκληση
προς την Κυβέρνηση να δώσει τις αναγκαίες ε-
ντολές για άµεση προστασία, µε προσωρινά µέ-
τρα, του αρχαιολογικού χώρου, που για πρώτη
φορά από την εποχή της εκσκαφής παραµένει
ασκεπής και προς την αρµόδια ∆ικαστική Αρχή
να επιτρέψει την πρόσβαση στο χώρο».
Επιπροσθέτως, στην επιστολή προς τον ει-

σαγγελέα, επισηµαίνεται ότι «η ∆ιοικούσα Επι-
τροπή του ΤΕΕ έχει ήδη συγκροτήσει ειδική Επι-
τροπή Τεχνικών Επιστηµόνων, η οποία εξετάζει
το όλο θέµα της κατάρρευσης της στέγης στον
αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου Σαντορί-
νης και καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να
υπάρξει πόρισµα το συντοµότερο δυνατό».

Να προστατευθούν 
οι αρχαιότητες της Σαντορίνης

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα δεν µπορούν 
να αντιµετωπιστούν αποσπασµατικά



Σ ε κοινή σύσκεψη όλων των Επιµελητηρίων, ταοποία δραστηριοποιούνται στον ελληνικό επαγ-
γελµατικό χώρο, που συγκάλεσε το Τεχνικό Επιµε-
λητήριο Ελλάδας, εξετάστηκε το θέµα των κλει-
στών επαγγελµάτων αλλά και τα θέµατα Παιδείας -
Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, καθώς και η παρου-
σία των Επιµελητηρίων στις Βρυξέλλες. Το µείζον
πρόβληµα, όπως είπε ο πρόεδρος του ΤΕΕ ΓΓιιάάννννηηςς
ΑΑλλααββάάννοοςς,,  είναι ότι αντί να χρησιµοποιήσουµε τον
πλεονάζοντα πλούτο του επιστηµονικού δυναµικού,
όπως αποδεικνύεται και από την έκθεση για την α-
νταγωνιστικότητα, ως µοχλό ανάπτυξης, υποβαθµί-
ζουµε συνεχώς την Ανώτατη Παιδεία, αντίθετα µε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  
Στη σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στις 6 Ο-

κτωβρίου στο ΤΕ, συµµετείχαν εκπρόσωποι από το
∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (∆ΣΑ), τον Πανελλή-
νιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), το Γεωτεχνικό Επιµελητή-

ριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), το Οικονοµικό Επιµελητήριο
Ελλάδας (ΟΕΕ), και το Επιµελητήριο Εικαστικών Τε-
χνών (ΕΕΤΕ). 
Στην Εισήγησή του ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Αλα-

βάνος ανέφερε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες θε-
µάτων. Η πρώτη είναι η διαρκής υποβάθµιση, που ε-
πιχειρείται µε την αναγνώριση των πτυχίων των Κέ-
ντρων Ελευθέρων Σπουδών, την Οδηγία για τα
κλειστά επαγγέλµατα και γενικότερα την υποβάθ-
µιση της επιστηµονικής γνώσης. Η δεύτερη είναι η
αναφορά στην κατάσταση όπως έχει σήµερα, και η
οποία δηµιουργεί σηµαντικότατα προβλήµατα στην
απασχόληση, τις αµοιβές και τους όρους εργασίας
των επιστηµόνων.
Τέθηκε ακόµη το ασφαλιστικό πρόβληµα και ό-

λοι οι παριστάµενοι συµφώνησαν πως οι εισφορές
των νέων µελών είναι δυσβάστακτες ενώ ζήτησαν
την αυτοδιοίκηση των Ταµείων τους.
Ο εκπρόσωπος του ΠΙΣ ΒΒ..  ΣΣωωττηηρραακκόόπποουυλλοοςς,, εί-

πε ότι οι σπουδές στην Ιατρική διακρίνονται σε δύο
στάδια τα οποία εποπτεύουν το υπουργείο Παιδεί-
ας και το Υγείας. Το θέµα µάς αφορά, γιατί υπάρχει
µεγάλη υποαπασχόληση, καθώς µεσολαβεί µεγάλο
πολλές φορές διάστηµα από την αποφοίτηση έως
την απόκτηση ειδικότητας κατά το οποίο οι γιατροί
είναι ανασφάλιστοι. Μεγάλο πρόβληµα αντιµετωπί-
ζουµε στην αναγνώριση των πτυχίων, καθώς έχου-
µε αιτήσεις πτυχιούχων από απίθανα Πανεπιστήµια,
π.χ. από το Κοσυφοπέδιο.
Το ΟΕΕ, είπε ο Αντιπρόεδρός του ΝΝ..  ΚΚααρρααννττάάννηηςς,,

αντιµετωπίζει επίσης τέτοια προβλήµατα εγγραφής
µελών, καθώς παρουσιάζονται απόφοιτοι ακόµα και
από κάποια άγνωστα ιδρύµατα µικρών πόλεων της
Βόρειας Αµερικής.

Ο ∆ΣΑ, ανέφερε η εκπρόσωπός του ΧΧρρ..  ΤΤσσαα-
γγκκλλήή,,  αντιµετωπίζει το φάσµα της καταδίκης από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κληθήκαµε να δώσουµε ε-
ξηγήσεις για µη αναγνώριση πτυχίου πανεπιστηµί-
ου «φραντσάιζ». Η ερµηνεία, που δίνουµε σε αυτό,
είναι ότι εκπαίδευση και παιδεία έχουν δευτερεύ-
ουσα σηµασία. Πρώτη είναι η άδεια ασκήσεως ε-
παγγέλµατος. Μετά την τροπολογία ΧΧααττζζηηδδάάκκηη,, η
άρνηση εγγραφών  έχει επιπτώσεις και προκαλεί
αγωγές. Τους τρόπους που αντιµετωπίζουν ακρι-
βώς ανάλογα προβλήµατα ανάλυσε ο πρόεδρος α-
πό το ΓΕΩΤΕΕ  ΓΓ..  ΠΠααππααββαασσιιλλεείίοουυ  και κ. ΠΠ..  ΣΣωωττηηρριιάά-
δδοουυ.
Βοµβαρδιζόµαστε, εκτός από τους έξω και από

ντόπιες σχολές, όπως των Ιωαννίνων και της
Κρήτης, είπε ο πρόεδρος του ΕΕΤΕ  ΜΜ..  ΠΠααππααδδάά-
κκηηςς..  Το µόνο που ζητούν 15.000 µη µέλη του ΕΕΤΕ,
είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε έργα του ∆η-
µοσίου. Γι’ αυτό επιζητούν την εγγραφή. Τελευταία
πάνε να βγάλουν τους καλλιτέχνες από την Ανώ-
τατη Παιδεία γιατί έχουν απόφοιτους ΤΕΙ.
Αποφασίστηκε να συνταχθεί ένα σχέδιο επιστο-

λής προς τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς
των κοµµάτων που θα συµπληρωθεί και  θα υπο-
γραφεί από όλα τα Επιµελητήρια και τους Πανελ-
λήνιους Συλλόγους και θα προωθηθεί για δηµοσί-
ευση. 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Πλούτος της χώρας 
το επιστηµονικό δυναµικό της
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Γράµµατα του Προέδρου

Συνάδελφε Πρόεδρε,
Αναφερόµαστε στην Ανακοίνωση - Καταγγε-

λία του ∆.Σ. του ΠΣΧM που αφορά την έκδοση
της Υπουργικής Απόφασης για τον Κανονισµό
Προεκτιµώµενων Αµοιβών Mελετών και Υπη-
ρεσιών του Ν.3316/2005. Στην Ανακοίνωση κα-
ταγγέλλονται µεθοδεύσεις του Τεχνικού Επι-
µελητηρίου Ελλάδας µε σκοπό να εξυπηρετη-
θούν συντεχνιακά συµφέροντα και να απο-
κλειστούν οι Χηµικοί Mηχανικοί από την εκπό-
νηση µελετών και την παροχή υπηρεσιών του
∆ηµόσιου Τοµέα.
Προς άρση των εντυπώσεων που προκα-

λούν οι βαρείς χαρακτηρισµοί, σας γνωρίζου-
µε τα παρακάτω:
Καθ’ όλη τη διαδικασία ψήφισης της νοµο-

θεσίας περί Mελετών του ∆ηµοσίου στις Επι-
τροπές του ΤΕΕ συµµετείχε Εκπρόσωπος του
Κλάδου σας, όπως και των υπολοίπων, ο οποί-
ος κατέθετε τις απόψεις του και ενηµερωνό-
ταν για τα κείµενα που συνδιαµορφώνονταν
µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε απέστειλε το
Σχέδιο Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών
Mελετών και Υπηρεσιών στο ΤΕΕ για Γνωµο-
δότηση στις 3/6/2005, οπότε κοινοποιήθηκε
και σε όλους τους Φορείς των Mηχανικών για
παρατηρήσεις. Ο ΠΣΧM απέστειλε στις

15/7/2005 στο ΤΕΕ εισήγηση για την τροπο-
ποίηση και συµπλήρωση του Σχεδίου Κα-
νονισµού.
Ο χρόνος που είχε δοθεί στο ΤΕΕ
για τη διατύπωση Γνώµης ήταν ασφυ-
κτικός. Η διαδικασία του επείγοντος
που επιλέχθηκε είχε σκοπό την ε-
πιτάχυνση της προκήρυξης Mε-
λετών και Έργων του ∆ηµοσίου,
η οποία έχει καθυστερήσει
δραµατικά µε σοβαρές συ-
νέπειες στην Οικονοµία
της Χώρας και στην Απα-
σχόληση των Mηχανι-
κών. 
Η παρέµβαση του
ΤΕΕ στο Σχέδιο Κα-
νονισµού έγινε
βάσει κανόνων.
Ένας από αυ-
τούς ήταν, ό-

τι δεν θίγεται ό,τι ισχύει σχετικά µε τα επαγ-
γελµατικά δικαιώµατα των Κλάδων, άµεσα ή
έµµεσα, στο περιορισµένο αυτό χρονικό πλαί-
σιο, εκτός αν υπάρχει οµοφωνία. Έτσι, οι προ-
τάσεις του ΠΣΧM δεν ήταν δυνατόν να υιοθε-
τηθούν από το ΤΕΕ µέσα στον περιορισµένο
χρόνο που διήρκεσε ο διάλογος, καθώς ανέ-
τρεπαν δεδοµένα χρόνων σε σχέση µε τις άλ-
λες ειδικότητες Mηχανικών που εµπλέκονται
στις συγκεκριµένες µελέτες. Παράλληλα, από
αρχικούς ελέγχους στους τύπους που προτεί-
νετε διαφάνηκαν πολύ υψηλές αµοιβές που
θέτουν σε κίνδυνο την έννοια «της ελάχιστης
κατοχυρωµένης αµοιβής» η οποία σήµερα
βάλλεται και αµφισβητείται. Το ΤΕΕ έχει δε-
σµευθεί ότι θα παρέµβει όπου προκύψει ότι οι
αµοιβές είναι υπερβολικές.
Το ΤΕΕ έκανε µια κατ’ οικονοµίαν επεξεργα-

σία του Σχεδίου και η Γνώµη του εστάλη στις
28/7/2005 στο ΥΠΕΧΩ∆Ε µε την επισήµανση
ότι «η πρόταση αφορά προσδιορισµό αµοιβών
και δεν προδικάζει πρόσβαση ή αποκλεισµό
Κλάδων Mηχανικών από τη δυνατότητα εκπό-
νησης Κατηγορίας Mελετών. Και θεωρούµε ό-
τι η δική σας σχετική υπουργική απόφαση θα
πρέπει να συνταχθεί µε αυτή τη λογική». Και
σε άλλη Σηµείωση του ΤΕΕ στη Γνωµοδότηση
αναφερόταν ότι: «Η Γνώµη του ΤΕΕ που ακο-
λουθεί, αφορά τις Αµοιβές των Mελετών και
όχι την Κατηγοριοποίησή τους, η οποία είναι
θέµα που θα συζητηθεί στα πλαίσια έκδοσης
της Υπουργικής Απόφασης της παρ. 2 του άρ-
θρου 2 του Ν. 3316/2005. Η αναφορά που γίνε-
ται σε Κατηγορίες Mελετών ας εκληφθεί ως
ενδεικτική». Οι απόψεις αυτές έγιναν εν µέρει
αποδεκτές από το Υπουργείο, το οποίο σε
Κατηγορίες Mελετών κατονοµάζει ή περιγρά-
φει την Κατηγορία 18 ως «καθ’ ύλην συµµετέ-
χουσα Κατηγορία». Στο έγγραφο του ΤΕΕ το-
νιζόταν ακόµη ότι µια σειρά Κατηγοριών Mε-
λετών που δεν περιλαµβάνονταν στον Κανονι-
σµό, µεταξύ των οποίων ρητά αναφέρονται και
οι Mελέτες Χηµικών Εγκαταστάσεων, πρέπει
να περιληφθούν σε αντίστοιχη Απόφαση που
πρέπει να εκδοθεί σύντοµα. Στην Απόφαση αυ-
τή έχει συµφωνηθεί να συνορθωθούν και τυ-
χόν αστοχίες του Κανονισµού. Αυτό άλλωστε
τονίστηκε και σε συνάντηση του Προέδρου

του ΤΕΕ µε τον Πρόεδρο του ΠΣΧM
πριν το τέλος του Ιουλίου.
Σε υλοποίηση της παραπάνω δέσµευ-

σης όλοι οι Κλαδικοί Σύλλογοι κλήθηκαν
στο ΤΕΕ στις 15/9 για να υποβάλουν τις θέ-
σεις και τις προτάσεις τους. Συµφωνήθηκε ότι
παράλληλα µε το θέµα του Κανονισµού, Επι-
τροπή µε διακλαδική σύνθεση θα µελετήσει
και το θέµα του θεσµικού πλαισίου άσκησης
του επαγγέλµατος του Mηχανικού, που και πά-
λι τέθηκε έντονα από τους Εκπροσώπους σας.
Αυτά ως προς τις «µεθοδεύσεις» που ακο-
λουθήθηκαν.
Ως προς την ουσία του θέµατος, το Τεχνικό

Επιµελητήριο Ελλάδας συµφωνεί απολύτως
στην ανάγκη εκσυγχρονισµού του θεσµικού
πλαισίου άσκησης του επαγγέλµατος του Mη-
χανικού και στην ισότιµη συµµετοχή όλων των
Ειδικοτήτων στην παραγωγική διαδικασία ανά-
λογα µε το αντικείµενο των σπουδών τους, ι-
διαίτερα σήµερα που οι τεχνολογικές εξελί-
ξεις επιβάλλουν διεπιστηµονική προσέγγιση
όλων των δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό,
όχι µόνο δεν µπορούσε να είναι στις προθέ-
σεις του ο αποκλεισµός των Χηµικών Mηχανι-
κών από δραστηριότητες που εµπίπτουν στο
γνωστικό τους αντικείµενο, αλλά έχει στηρίξει
κάθε προσπάθεια αναβάθµισης του ρόλου
τους στην παραγωγή.
Υπενθυµίζουµε την τροποποίηση του θεσµι-

κού πλαισίου για εγγραφή των Χηµικών Mηχα-
νικών σε Κατηγορίες του MΕΚ, τη συγκρότηση
Επιτροπής που µελέτησε το θέµα του ορισµού
των Χηµικών Εγκαταστάσεων, τη συγκρότηση
Επιτροπής, µε συντονιστή τον κ. Κρεµαλή, για
την τροποποίηση του Π∆ 274/97 µετά τη µερι-
κή ακύρωσή του από το ΣτΕ. Σηµειώνουµε ότι,
παρόλο που το Π∆ 274/97 έχει δηµιουργήσει
σοβαρά διακλαδικά προβλήµατα και βρίσκεται
σε διαδικασία τροποποίησης, οι εν ισχύι διατά-
ξεις του λαµβάνονται υπόψη από το ΤΕΕ όταν
καλείται να τοποθετηθεί.
Στο νέο θεσµικό πλαίσιο για την ανάθεση

των Mελετών του ∆ηµοσίου (Ν.3316/2005), µε
πρωτοβουλία του ΤΕΕ εισάγονται δύο σηµα-
ντικές για τους Χηµικούς Mηχανικούς διατά-
ξεις: Η Κατηγορία 18 (Χηµικοτεχνικές Mελέτες)
µετονοµάζεται σε «Mελέτες Χηµικής Mηχανι-

Προς τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Χηµικών Mηχανικών κ. Γ. Ηλιόπουλο
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Κύριε Πρόεδρε, 
Πληροφορηθήκαµε από τον Πανελλή-
νιο Σύλλογο ∆ιπλωµατούχων Μηχανι-
κών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών &
Πληροφορικής ότι στην προκήρυξη
για την πλήρωση θέσεων στη Μ.Ο.∆.
Α.Ε. σε ό,τι αφορά τις θέσεις Πλη-
ροφορικής, αναφέρεται ότι: «Για
τις θέσεις Πληροφορικής γίνο-
νται δεκτοί υποψήφιοι µε συνα-
φές βασικό πτυχίο ή/και µετα-
πτυχιακό τίτλο ή/και ειδική
εµπειρία στην πληροφορι-
κή». Ο εν λόγω όρος της

διακήρυξης έρχεται σε αντίθεση µε τα κριτήρια
που θέτουν  ο νόµος 3051/2002,  Π∆ 50/2001
αλλά και το Π∆ 347/2003 στο οποίο αναφέρε-
ται ότι είναι δυνατή η πλήρωση θέσης ΠΕ Πλη-
ροφορικής από οποιονδήποτε πτυχιούχο που
να αποδεικνύει εµπειρία δύο (2) ετών, µόνο
στην περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η
πλήρωση της θέσης από πτυχιούχους τµηµά-
των πληροφορικής.
Είναι γνωστό ότι η χώρα µας διαθέτει πάνω

από 20 Τµήµατα ΑΕΙ µε αντικείµενο τις Τεχνο-
λογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, µε υ-
περπληθώρα αποφοίτων και µε αποτέλεσµα
να υπερκαλύπτεται η ζήτηση για την κάλυψη

θέσεων ΠΕ Πληροφορικής από τους εν λόγω
υποψηφίους. 
Θεωρούµε ότι η µη εφαρµογή της σχετικής

νοµοθεσίας υποβαθµίζει το επιστηµονικό κύ-
ρος ενός µεγάλου αριθµού ικανών επιστηµό-
νων τεχνολογιών πληροφορικής αλλά και την
ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στη χώρα µας. 
Με βάση τα παραπάνω και πιστεύοντας ότι

οι προσλήψεις στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση πρέπει
να διέπονται από κανόνες διαφάνειας και αξιο-
κρατίας, παρακαλούµε να προβείτε άµεσα στις
απαραίτητες ενέργειες για τη διευθέτηση του
θέµατος.

ΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΛΑΒΑΝΟΣ
Πρόεδρος ΤΕΕ

ΠΠρροοςς  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  ττηηςς  MM..ΟΟ..∆∆..  ΑΑ..ΕΕ..  κκ..  ∆∆..  ΚΚααρρδδοοµµααττέέαα

Κύριε Πρόεδρε,
Mε αφορµή τη συζήτηση του Νοµοσχεδίου του

ΥΠΕΠΘ µε τίτλο «Ρύθµιση θεµάτων Ανώτατης Πα-
νεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» στη ∆ιαρκή Επιτροπή Mορφωτι-
κών Υποθέσεων της Βουλής και τις απόψεις που
διατυπώθηκαν από όλες τις πτέρυγες της Βουλής,
θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για τις θέσεις
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας σχετικά µε
το θέµα της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 
Αποτελεί πάγια θέση του ΤΕΕ ότι ο ρόλος και η

αποστολή των ΤΕΙ, όπως περιγράφονται από τον ι-
δρυτικό τους νόµο, είναι διαφορετικός από το ρόλο
των ΑΕΙ και από το ρόλο που διεκδικούν σήµερα
στην παραγωγική διαδικασία. Η θέση αυτή άλλω-
στε αναφέρεται και στο σκεπτικό της απόφασης
678/2005 του ΣτΕ µε την οποία κρίθηκε αντισυνταγ-
µατικό το Π∆ 318/1994.

Το θεσµικό πλαίσιο άσκησης επαγγέλµατος των
αποφοίτων όλων των τεχνικών βαθµίδων, στους ο-
ποίους συµπεριλαµβάνονται και οι ∆ιπλωµατούχοι
Mηχανικοί, είναι σήµερα πια αναχρονιστικό. Επι-
βάλλεται ο άµεσος εκσυγχρονισµός του. Mέσα, βε-
βαίως, από ένα διάλογο στον οποίο θα συµµετά-
σχουν όλα τα µέρη, που έχουν θεσµική νοµιµοποί-
ηση (η Πολιτεία, οι εκπαιδευτικοί φορείς όλων των
βαθµίδων, το ΤΕΕ, οι οργανώσεις αποφοίτων τεχνι-
κής κατεύθυνσης). Έτσι µόνο µπορούν να προσδιο-
ριστούν οι κανόνες, ρόλοι, συνθήκες και όροι εργα-
σίας όλων των τεχνικών κάθε βαθµίδας. Mε κοινή
συναίνεση και µε τη λογική. Τα τεχνικά προβλήµατα
δεν αντιµετωπίζονται  µεµονωµένα, αλλά στο πλαί-
σιο µιας δοµηµένης και ιεραρχηµένης συνεργασίας
όλων των µερών, που νοµιµοποιούνται θεσµικά.
Είναι κοινή θέση του ΤΕΕ και της ακαδηµαϊκής

κοινότητας ότι βασικά στοιχεία για την  πρόσβα-

ση στο επάγγελµα, πρέπει να αποτελούν:
• οι τίτλοι σπουδών και  •  ανάλογα µε τη 

βαθµίδα, η πιστοποιηµένη επαγγελµατική εµπει-
ρία. 
Αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να συνεκτιµώ-

νται από έναν ενιαίο φορέα πιστοποίησης, που θα
εξετάζει και θα απονέµει δυνατότητες πρόσβα-
σης σε δραστηριότητες. Αυτός ο φορέας δεν
µπορεί παρά να είναι το Τεχνικό Επιµελητήριο
Ελλάδας. 
Επειδή πιστεύουµε ότι η Ανώτατη Τεχνολογική

Εκπαίδευση και η θέση των αποφοίτων της στην
παραγωγική διαδικασία της χώρας αποτελεί ένα
θέµα ζωτικής σηµασίας για την τεχνική κοινότητα
αυτής, όπως και εσείς πολύ καλά γνωρίζετε,  θε-
ωρούµε ότι θα ήταν χρήσιµη η πραγµατοποίηση
συνάντησης µε τα Mέλη της ∆ιαρκούς Επιτροπής
Mορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ώστε να
σας ενηµερώσουµε αναλυτικά για τις θέσεις και
τις προτάσεις µας στο θέµα.

ΠΠρροοςς  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  ττηηςς ∆∆ιιααρρκκοούύςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  MMοορρφφωωττιικκώώνν  ΥΥπποοθθέέσσεεωωνν  ττηηςς
ΒΒοουυλλήήςς  ττωωνν  ΕΕλλλλήήννωωνν  κκ..  MMιιχχααήήλλ  ΠΠααππααδδόόπποουυλλοο

κής και Χηµικών Εγκαταστάσεων», τίτλος που
παραπέµπει ευθέως στον ορισµό του Π∆
274/97. Επιπλέον στο άρθρο 2 εισάγεται διά-
ταξη, η οποία αναφέρει ότι «µε Απόφαση του
Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ή µε κοινή Απόφαση του
Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται µετά από
γνώµη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας,
προσδιορίζεται το αντικείµενο κάθε κατηγο-
ρίας και η αντιστοιχία του µε το γνωστικό α-
ντικείµενο των µελετητών που δικαιούνται να

εγγραφούν ανά κατηγορία στο µητρώο του
άρθρου 39». Η διαδικασία αυτή θα προσδιορί-
σει τη δυνατότητα πρόσβασης των Κλάδων
στις διάφορες δραστηριότητες και όχι η κα-
τάρτιση του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Α-
µοιβών που έχει διαφορετικό αντικείµενο και
σκοπό. 
Επειδή θεωρούµε ότι οι προθέσεις µας εί-

ναι κοινές, σας καλούµε - χωρίς εκφράσεις
που η ακρότητά τους ενέχει τον κίνδυνο µε-
τάλλαξης της ουσίας του προβλήµατος σε µια

στείρα αντιπαράθεση- να
συµφωνήσουµε από κοινού
τις βασικές  αρχές ενός θεσµι-
κού πλαισίου που θα αναβαθµίζει
συνολικά το επάγγελµα του Mηχα-
νικού και να αξιοποιήσουµε όλα τα
νοµικά 
εργαλεία, καθώς και το θεσµικό ρόλο
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας,
για να το κατακτήσουµε.



Η∆.Ε. του ΤΕΕ όρισε την οµάδα εργασίας
για την επανεξέταση της ΤΟΤΕΕ 2427/83,

παίρνοντας υπόψη ότι:
•Το διαρκώς αυξανόµενο κόστος της ενέρ-

γειας επιβάλλει την ανάγκη της οικονοµίας
στη χρήση των ενεργειακών πόρων, προφα-
νώς απαιτεί γνώση και του κόστους και των
συνθηκών κατανάλωσης προκειµένου να συ-
ντελεστεί ο αναγκαίος προγραµµατισµός.

• Η ύπαρξη νεότερων τεχνολογικών εξελί-
ξεων, όπως είναι τα συστήµατα αυτόνοµης
θέρµανσης, δηµιουργούν ένα νέο τοπίο στον
υπολογισµό των δαπανών της κεντρικής θέρ-
µανσης.  Με την ενεργειακή κρίση το θέµα

της κατανοµής δαπανών κεντρικής θέρµαν-
σης έχει έλθει στην επικαιρότητα.

• Την πληθώρα επιστολών, ερωτηµάτων
και παρατηρήσεων που είχαν διατυπωθεί α-
πό πολλούς συνάδελφους σχετικά µε την
ΤΟΤΕΕ 2427/ 83 «Κατανοµή δαπανών κεντρι-
κής θέρµανσης κτιρίων».
Η οµάδα εργασίας, αποτελούµενη από

τους Μ.  Κοκκινάκη,  Μ - ΜΗ, Ε.  Μπονατάκη, ΜΜ,
∆.  Αργυρόπουλο,  ΜΜ, και Στ.  Τζουβαλά,  Ν-
ΜΜ, ολοκληρώνοντας την πρώτη φάση των
εργασιών της κατέληξε σε µια έκθεση - κεί-
µενο στην οποία προτείνονται πολλές αλλα-
γές στην υπάρχουσα ΤΟΤΕΕ.  Αυτές αφορούν
αφενός στον τρόπο κατανοµής των δαπανών
κεντρικής θέρµανσης για τις περιπτώσεις
που εξετάζονται από την ισχύουσα ΤΟΤΕΕ
2427/ 83 και αφετέρου στις νέες περιπτώσεις
που δεν είχαν αντιµετωπιστεί νοµοθετικά µέ-
χρι σήµερα.  Οι προτάσεις της επιτροπής
διορθώνουν πολλές αστοχίες της προηγού-

µενης ΤΟΤΕΕ και δίνουν λύση σε πολλά προ-
βλήµατα που µέχρι σήµερα δεν έχουν αντιµε-
τωπιστεί.
Η έκθεση αυτή τίθεται σήµερα σε δηµόσιο

διάλογο για σχολιασµό και κρίση από τους
συναδέλφους µέχρι την 18η Νοεµβρίου 2005.
Μετά την ηµεροµηνία αυτή θα αρχίσει η δεύ-
τερη φάση εργασιών της επιτροπής για την
ενσωµάτωση των διαπιστώσεων - προτάσε-
ων της έκθεσης στην ΤΟΤΕΕ, ώστε να προκύ-
ψει το νέο κείµενό της.  Η µεγάλη συµµετοχή
στο δηµόσιο διάλογο θα συµβάλει στην ορι-
στική επίλυση όλων
των θεµάτων που έ-
χουν συζητηθεί κατ΄ ε-
πανάληψη ακόµη και
από τις σελίδες του Ε-
νηµερωτικού ∆ελτίου.  
Σηµειώνουµε επίσης

ότι η Οµάδα Εργασίας
του ΤΕΕ στα πλαίσια
των εργασιών της κα-
τέληξε στις προτάσεις
για τροποποίηση της
µεθόδου κατανοµής
των δαπανών κεντρι-
κής θέρµανσης,  που
σήµερα εφαρµόζεται,
αφού εξέτασε: 

- το Π∆ 27-9-85 
- τη «∆ιευκρίνιση

για Κεντρική Θέρµαν-
ση» που δηµοσιεύτηκε
στο Ε. ∆. του ΤΕΕ (τεύ-
χος 1402 - 17 Φεβρ.
1986)

- την Κοινοτική Οδη-
γία SΑVΕ (93/76 ΕΚ)
που ενθαρρύνει την α-
ναλογικότερη κατανο-
µή των δαπανών µε
βάση τις πραγµατικές

καταναλώσεις
- τις απόψεις, εισηγήσεις και παρατηρή-

σεις των συναδέλφων. 
Οι τροποποιήσεις αυτές συνίστανται σε αυ-

τές που αφορούν στους τύπους κατανοµής
των δαπανών για κάθε υφιστάµενο τρόπο µέ-
τρησης της θερµικής ενέργειας, στην υπο-
χρεωτική χρήση των θερµιδοµετρητών και
στην εξέταση ειδικών περιπτώσεων, όπως η
τοποθέτηση µεγαλύτερων σωµάτων, η χρήση
θερµαντήρων νερού, κοινόχρηστων ή ατοµι-
κών, και οι αρχιτεκτονικές αλλαγές στο κέλυ-
φος των κατοικιών.

Ολόκληρο  το  κείµενο  των  τροποποιήσεων
που  προτείνει  η  Οµάδα  Εργασίας  και  τίθε-
νται  σε  δηµόσια  διαβούλευση  βρίσκεται
στην  ιστοσελίδα  του  ΤΕΕ:  www.tee.gr
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«Κατανοµή δαπανών κεντρικής θέρµανσης κτιρίων»-
ΤΟΤΕΕ 2427/83

ΣΣεε  δδηηµµόόσσιιαα  δδιιααββοούύλλεευυσσηη  

ωωςς  ττιιςς  1188  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ  22000055

Σε δηµόσια διαβούλευση για σχολιασµό και κρίση από τους
συναδέλφους µηχανικούς τίθεται µέχρι τις 18 Νοεµβρίου 2005 η
έκθεση της Οµάδας Εργασίας µε τις αλλαγές που προτείνονται
όσον αφορά την ΤΟΤΕΕ 2427/83 «Κατανοµή δαπανών κεντρικής 
θέρµανσης κτιρίων». 



ÔÅÅ 2363 (17/10/05) 17

äñ
á

ó
ôç

ñé
üô

ç
ôå

ò 
ÔÅ

Å

Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας καλείτους ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς, Πολιτι-
κούς, Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγους, Ηλεκτρο-
λόγους, Ηλεκτρονικούς, Χηµικούς, Αγρονόµους
- Τοπογράφους,  Μηχανικούς Μεταλλείων-Με-
ταλλουργούς, Ναυπηγούς ή Ναυπηγούς Μηχα-
νολόγους Χωροτάκτες, Μηχανικούς Περιβάλλο-
ντος και λοιπούς Μηχανικούς Αποφοίτους Πο-
λυτεχνικών Σχολών Εσωτερικού και Εξωτερι-
κού, που έχουν υποβάλει τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά στο ΤΕΕ ή στα Περιφερειακά Τµήµατα
του ΤΕΕ (Θεσσαλονίκη - Πάτρα - Καβάλα - Βό-
λο - Χανιά) σύµφωνα µε την προκήρυξη, να
συµµετέχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση

άδειας άσκησης επαγγέλµατος όπως ορίζει το
πρόγραµµα. 
Οι εξετάσεις θα είναι προφορικές µε βάση το

αντικείµενο εξέτασης, που έχουν επιλέξει οι υ-
ποψήφιοι.
Η εξέταση µε βάση τη διπλωµατική εργασία

θα αφορά στο γνωστικό περιεχόµενο της δι-
πλωµατικής σε συνδυασµό µε την ειδικότητα
του εξεταζοµένου.
Η Εξεταστική Επιτροπή δύναται να κρίνει, εάν

το γνωστικό αντικείµενο της διπλωµατικής ερ-
γασίας επαρκεί ή πρέπει να επεκταθεί σε γενι-
κότερες ερωτήσεις για την πιστοποίηση των ι-
κανοτήτων του υποψηφίου.Οι ερωτήσεις πά-
ντως στο βαθµό που είναι κάθε φορά εφικτό,
θα προσανατολίζονται στις λύσεις των προβλη-
µάτων του ελληνικού χώρου.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο
ΤΕΕ (Καρ. Σερβίας 4, 4ος όροφος, Τµήµα Μητρώ-
ου), τηλ. 210-3291.295-7 ή 210-3291.451-2 • Στη
Θεσσαλονίκη στο Περιφερειακό Τµήµα Κεντρ.
Μακεδονίας του ΤΕΕ, τηλ. 2310-236.111 • Στην Κα-
βάλα στο Περιφερειακό Τµήµα Ανατολικής Μα-
κεδονίας του ΤΕΕ, τηλ. 2510-227.430 • Στην Πά-
τρα στο Περιφερειακό Τµήµα  ∆υτικής Ελλάδας
του ΤΕΕ,  τηλ. 2610 - 334.787 • Στο Βόλο στο Πε-
ριφερειακό Τµήµα  Μαγνησίας του ΤΕΕ,  τηλ.
24210-26.574 • Στα Χανιά στο Περιφερειακό Τµή-
µα  ∆υτικής Κρήτης του ΤΕΕ,  τηλ.: 28210 -
27.900-1

Οι εξετάσεις θα γίνουν: 
α) Στην ΑΑθθήήνναα  (στις αίθουσες του ΤΕΕ - Καρ.

Σερβίας 4), θα υπάρχει για την κάθε ηµέρα εξέ-
τασης, σχετική ανακοίνωση στον 5ο όροφο.
β) Στη ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  (στις αίθουσες του Περ.

Τµήµατος Κεντρικής  Μακεδονίας του ΤΕΕ- Ζεύ-
ξιδος 8).
γ) Στην ΚΚααββάάλλαα  (στις αίθουσες του Περ. Τµή-

µατος Ανατολικής Μακεδονίας   του ΤΕΕ - Βό-
τση 2).
δ) Στην ΠΠάάττρραα (στις αίθουσες του Περ. Τµήµα-

τος ∆υτικής Ελλάδας του ΤΕΕ  Τριών Ναυάρχων
40). 
ε) Στο ΒΒόόλλοο  (στις αίθουσες του Περ. Τµήµα-

τος Μαγνησίας του ΤΕΕ  2ας Νοεµβρίου & Ξενο-
φώντος 93)
στ) Στα ΧΧααννιιάά  (στις αίθουσες του Περ. Τµήµα-

τος ∆υτικής Κρήτης του ΤΕΕ Νεάρχου 23)
Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν µαζί τους τη

διπλωµατική τους εργασία, το δελτίο της Αστυ-
νοµικής Ταυτότητας και οι στρατευµένοι τη
Στρατιωτική τους Ταυτότητα.
ΟΙ Εξετάσεις σε όλα τα Εξεταστικά Κέντρα -

εεκκττόόςς  ττηηςς  ΚΚααββάάλλααςς,,  ττοουυ  ΒΒόόλλοουυ  κκααιι  ττωωνν  ΧΧααννίίωωνν-
αρχίζουν στις 4 µ.µ. τις παρακάτω ηµέρες.

Αθήνα

Η προσέλευση των υποψηφίων για τις εξετά-
σεις θα γίνει  σύµφωνα µε την αίτηση που έχουν
υποβάλει οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι αντί-
στοιχα µε απόλυτη αλφαβητική σειρά.
Ειδικά οι υποψήφιοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί

που έχουν δηλώσει κοινή διπλωµατική εργασία
(γκρουπ) θα εξετασθούν µε τον πρώτο κατ’ αλ-
φαβητική σειρά συνάδελφό τους.

ΠΠοολλιιττιικκοοίί  µµηηχχααννιικκοοίί
17/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Α -ΓΛ
19/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από ΓΟ -ΚΑΡΑΚ
21/10/2005 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από ΚΑΡΑΛ -ΜΙ
25/10/2005 ΤΡΙΤΗ από ΜΟ -ΠΑΠΑ∆
31/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από ΠΑΠΑΕ- ΤΖ
02/11/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από ΤΗ -Ω

ΑΑρρχχιιττέέκκττοοννεεςς  ΜΜηηχχααννιικκοοίί

17/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Α -∆Ε
19/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από ∆Η -ΚΟΛ
21/10/2005 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από ΚΟΜ -ΜΑΣ
25/10/2005 ΤΡΙΤΗ από ΜΑΤ -ΠΑ
02/11/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από ΠΕ -ΤΖ
03/11/2005 ΠΕΜΠΤΗ από ΤΗ -Ω

ΜΜηηχχααννοολλόόγγοοιι  µµηηχχααννιικκοοίί  --  µµηηχχααννιικκοοίί  
ΠΠααρρααγγωωγγήήςς  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς  --  µµηηχχααννοολλόόγγοοιι  µµηηχχαα-

ννιικκοοίί  ΒΒιιοοµµηηχχααννίίααςς  --  µµηηχχααννιικκοοίί  
∆∆ιιααχχεείίρριισσηηςς  ΕΕννεερργγεειιαακκώώνν  ΠΠόόρρωωνν

18/10/2005 ΤΡΙΤΗ Από Α -Ε
20/10/2005 ΠΕΜΠΤΗ Από Ζ -ΚΡ
24/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ Από ΚΤ -ΠΑΝΟ
26/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ Από ΠΑΝΣ -ΣΙ
01/11/2005 ΤΡΙΤΗ Από ΣΚ -Ω

ΗΗλλεεκκττρροολλόόγγοοιι  µµηηχχααννιικκοοίί  κκααιι  µµηηχχααννιικκοοίί  
ΗΗλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ΥΥπποολλοογγιισσττώώνν  -  ηηλλεεκκττρροοννιικκοοίί  µµηη-
χχααννιικκοοίί  -  µµηηχχααννιικκοοίί  ΠΠλληηρροοφφοορριιαακκώώνν  κκααιι  ΕΕππιικκοοιι-

ννωωννιιαακκώώνν  ΣΣυυσσττηηµµάάττωωνν
18/10/2005 ΤΡΙΤΗ από Α -ΓΙ
20/10/2005 ΠΕΜΠΤΗ από ΓΚ -ΚΑΜ
24/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από ΚΑΝ -ΛΕ
26/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από ΛΗ -Ο
01/11/2005 ΤΡΙΤΗ από Π -ΣΟ
03/11/2005 ΠΕΜΠΤΗ από ΣΠ -Ω

ΧΧηηµµιικκοοίί  µµηηχχααννιικκοοίί
18/10/2005 ΤΡΙΤΗ από Α -ΚΑΚ
24/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από ΚΑΛ -ΚΩ
31/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Λ -Π
01/11/2005 ΤΡΙΤΗ από Ρ -Ω

ΑΑγγρροοννόόµµοοιι  κκααιι  ττοοπποογγρράάφφοοιι  µµηηχχααννιικκοοίί
21/10/2005 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από Α -∆ΑΚ
25/10/2005 ΤΡΙΤΗ από ∆ΑΛ -ΚΑ
31/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από ΚΕ -Μ
03/11/2005 ΠΕΜΠΤΗ από Ν -Ω

ΜΜηηχχααννιικκοοίί  ΜΜεεττααλλλλεείίωωνν  µµεεττααλλλλοουυρργγοοίί  --  
µµηηχχααννιικκοοίί  ΟΟρρυυκκττώώνν  ΠΠόόρρωωνν

20/10/2005 ΠΕΜΠΤΗ από Α -Κ
26/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από Λ -Ν
02/11/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ  από Ξ -Ω

ΝΝααυυππηηγγοοίί  µµηηχχααννοολλόόγγοοιι  µµηηχχααννιικκοοίί
20/10/2005 ΠΕΜΠΤΗ από Α -Γ
26/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από ∆ -Μ
31/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Ν -Ω
ΜΜηηχχααννιικκοοίί  ΧΧωωρροοττααξξίίααςς  ΠΠοολλεεοοδδοοµµίίααςς  κκααιι  ΠΠεερριι-

φφεερρεειιαακκήήςς  ΑΑννάάππττυυξξηηςς
19/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από Α -Ω

ΑΑεερροοννααυυππηηγγοοίί  µµηηχχααννιικκοοίί
24/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Α -Ω

ΜΜηηχχααννιικκοοίί  ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς
31/10/2005 ∆ευτέρα από Α -Ω

Οι εξετάσεις για την απόκτηση 
άδειας άσκησης επαγγέλµατος 
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Πάτρα

Η προσέλευση των υποψηφίων στις εξετάσεις
θα γίνει σύµφωνα µε την αίτηση που έχουν υποβά-
λει οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι αντίστοιχα µε α-
πόλυτη αλφαβητική σειρά.
ΟΟιι  υυπποοψψήήφφιιοοιι  πποουυ  έέχχοουυνν  δδηηλλώώσσεειι  κκοοιιννήή  δδιιππλλωω-

µµααττιικκήή  εερργγαασσίίαα  θθαα  εεξξεετταασσθθοούύνν  µµεε  ττοονν  ππρρώώττοο  κκααττ΄́
ααλλφφααββηηττιικκήή  σσεειιρράά  σσυυννάάδδεελλφφόό  ττοουυςς..

ΠΠοολλιιττιικκοοίί  µµηηχχααννιικκοοίί
17/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Α -ΚΑΡ
18/10/2005 ΤΡΙΤΗ από ΚΑΣ -Π
19/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από Ρ -Ω

ΑΑρρχχιιττέέκκττοοννεεςς  ΜΜηηχχααννιικκοοίί
17/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Α -Ω

ΜΜηηχχααννοολλόόγγοοιι  µµηηχχααννιικκοοίί
17/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Α -ΚΑΛ
18/10/2005 ΤΡΙΤΗ από ΚΑΜ -ΜΠΑΡ
19/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από ΜΠΑΣ -Ω

ΗΗλλεεκκττρροολλόόγγοοιι  µµηηχχααννιικκοοίί  --  ηηλλεεκκττρροολλόόγγοοιι  
µµηηχχααννιικκοοίί  κκααιι  ττεεχχννοολλοογγίίααςς  υυπποολλοογγιισσττώώνν

17/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Α -ΚΑΡ
18/10/2005 ΤΡΙΤΗ από ΚΑΣ -Μ
19/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από Ν -Ω

ΧΧηηµµιικκοοίί  µµηηχχααννιικκοοίί
18/10/2005 ΤΡΙΤΗ από Α -Κ
19/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από Λ -Ω

ΜΜηηχχααννιικκοοίί  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  υυπποολλοογγιισσττώώνν  
&&  ππλληηρροοφφοορριικκήήςς

17/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Α -Ω

Θεσσαλονίκη  

Η προσέλευση των υποψηφίων στις εξετάσεις
θα γίνει σύµφωνα µε την αίτηση που έχουν υποβά-
λει οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι αντίστοιχα µε α-
πόλυτη αλφαβητική σειρά.
ΟΟιι  υυπποοψψήήφφιιοοιι  πποουυ  έέχχοουυνν  δδηηλλώώσσεειι  κκοοιιννήή  δδιιππλλωω-

µµααττιικκήή  εερργγαασσίίαα  θθαα  εεξξεετταασσθθοούύνν  µµεε  ττοονν  ππρρώώττοο  κκααττ’’
ααλλφφααββηηττιικκήή  σσεειιρράά  σσυυννάάδδεελλφφόό  ττοουυςς..

ΠΠοολλιιττιικκοοίί  µµηηχχααννιικκοοίί
12/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από Α -ΓΕ
13/10/2005 ΠΕΜΠΤΗ από ΓΖ -∆
17/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Ε -ΚΑΤΑ
18/10/2005 ΤΡΙΤΗ από ΚΑΤΒ -ΚΩ
19/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από Λ -ΠΑΝ
20/10/2005 ΠΕΜΠΤΗ από ΠΑΞ -Ω

ΑΑρρχχιιττέέκκττοοννεεςς  ΜΜηηχχααννιικκοοίί
12/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από Α -Γ
13/10/2005 ΠΕΜΠΤΗ από ∆ -ΚΑΝ
17/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από ΚΑΞ -ΜΕΡ
18/10/2005 ΤΡΙΤΗ  από ΜΕΣ -ΠΑΪ
19/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από ΠΑΚ -Ω

ΜΜηηχχααννοολλόόγγοοιι  µµηηχχααννιικκοοίί
12/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από Α -ΚΟ
13/10/2005 ΠΕΜΠΤΗ από ΚΡ -ΠΑΠΑ
17/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από ΠΑΠΕ -Ω

ΗΗλλεεκκττρροολλόόγγοοιι  µµηηχχααννιικκοοίί  -  ηηλλεεκκττρροολλόόγγοοιι  

Μελέτη  και  κατασκευή  µονάδων  επεξεργασίας
υγρών  αποβλήτων:  από  τη  θεωρία  στην  πράξη
(∆ιάρκεια:20 ώρες)
Το σεµινάριο απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ

και ΤΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν σε
µελετητικές, εργοληπτικές ή εµπορικές εταιρείες,
οι οποίες ασχολούνται µε έργα προστασίας περι-
βάλλοντος και κυρίως εγκαταστάσεις επεξεργα-
σίας αστικών και βιοµηχανικών υγρών αποβλή-
των. Οι θεµατικές ενότητες του Σεµιναρίου περι-
λαµβάνουν τα ακόλουθα πεδία. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Θε-
σµικό πλαίσιο για δηµόσια και ιδιωτικά έργα επε-
ξεργασίας υγρών αποβλήτων (περιβαλλοντική νο-
µοθεσία, απαιτούµενες άδειες), στάδια υλοποίη-
σης έργου, το αντικείµενο των µελετητικών, εργο-
ληπτικών και εµπορικών εταιριών από το διαγωνι-

σµό έως την υλοποίηση έργων (Η ελληνική πραγ-
µατικότητα). ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Μελέτη µονάδων επεξερ-
γασίας υγρών αποβλήτων (βασικές αρχές σχεδια-
σµού), α΄ µέρος: εσχάρωση, αεριζόµενος εξαµµω-
τής/λιποσυλλέκτης, µετρητής παροχής, βιολογική
βαθµίδα (σύστηµα ενεργού ιλύος παρατεταµένου
αερισµού), απολύµανση. ΕΝΟΤΗΤΑ 3: µελέτη µονά-
δων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (βασικές
αρχές σχεδιασµού), β΄ µέρος, αντλιοστάσια ανακυ-
κλοφορίας και απόρριψης ιλύος, πάχυνση ιλύος,
αφυδάτωση ιλύος (µηχανική αφυδάτωση/κλίνες
ξήρανσης), αντλιοστάσια στραγγιδίων. ΕΝΟΤΗΤΑ 4:
Κατασκευή µονάδων επεξεργασίας υγρών απο-
βλήτων, βασικός ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλι-
σµός, χρονοδιάγραµµα υλοποίησης έργων (µελέ-
τη εφαρµογής, παραγγελίες εξοπλισµού, κατα-
σκευή οικοδοµικών εργασιών, εγκατάσταση ηλε-
κτροµηχανολογικού εξοπλισµού, εκκίνηση και θέ-
ση σε λειτουργία εγκατάστασης, εκπαίδευση προ-
σωπικού). ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Case Studies µονάδων επε-
ξεργασίας αστικών και βιοµηχανικών υγρών απο-
βλήτων.

Η  Ποιότητα  στα  Τεχνικά  Έργα    (∆ιάρκεια 22 ώ-
ρες)
Σκοπός του σεµιναρίου είναι η επιµόρφωση µη-

χανικών που ασχολούνται κυρίως µε τη µελέτη
και κατασκευή τεχνικών έργων αλλά και την πα-

Το Ινστιτούτο θα υλοποιήσει την
περίοδο Οκτωβρίου-Νοεµβρίου

τα ακόλουθα σεµινάρια (τα
οποία επιδοτούνται από το ΤΕΕ
και οι συµµετέχοντες σε αυτά,
µέλη του ΤΕΕ, επιβαρύνονται
µόνο µε ένα µικρό µέρος του

συνολικού κόστους):

Στην  Αθήνα

µµηηχχααννιικκήή  &&  µµηηχχααννιικκοοίί  ΥΥπποολλοογγιισσττώώνν

12/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από Α -ΖΑ∆
13/10/2005 ΠΕΜΠΤΗ από ΖΑΕ -ΜΕΛ
17/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από ΜΕΜ -ΠΑΠΑ∆
18/10/2005 ΤΡΙΤΗ από ΠΑΠΑΕ -Ω

ΑΑγγρροοννόόµµοοιι  κκααιι  ττοοπποογγρράάφφοοιι  µµηηχχααννιικκοοίί

18/10/2005 ΤΡΙΤΗ από Α -Κ
19/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από Λ -Ω

ΧΧηηµµιικκοοίί  µµηηχχααννιικκοοίί

20/10/2005 ΠΕΜΠΤΗ από Α -Ω

Βόλος

ΟΟιι  εεξξεεττάάσσεειιςς  σσττοο  εεξξεετταασσττιικκόό  κκέέννττρροο  ττοουυ  ΠΠεερριιφφεε-
ρρεειιαακκοούύ  ΤΤµµήήµµααττοοςς  ΜΜααγγννηησσίίααςς  ττοουυ  ΤΤΕΕΕΕ  θθαα  ααρρχχίίζζοουυνν
ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  ηηµµέέρρεεςς  κκααιι  ώώρραα  0099::3300  ππ..µµ

ΠΠοολλιιττιικκοοίί  µµηηχχααννιικκοοίί

18/10/2005 ΤΡΙΤΗ από Α -Ω
ΑΑρρχχιιττέέκκττοοννεεςς  ΜΜηηχχααννιικκοοίί

17/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Α -Ω
ΜΜηηχχααννοολλόόγγοοιι  µµηηχχααννιικκοοίί  --  µµηηχχααννοολλόόγγοοιι  

µµηηχχααννιικκοοίί  ββιιοοµµηηχχααννίίααςς

18/10/2005 ΤΡΙΤΗ από Α -Ω
ΜΜηηχχααννιικκοοίί  χχωωρροοττααξξίίααςς  πποολλεεοοδδοοµµίίααςς  κκααιι  

ππεερριιφφεερρεειιαακκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς

17/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Α -Ω

Καβάλα

ΟΟιι  εεξξεεττάάσσεειιςς  σσττοο  εεξξεετταασσττιικκόό  κκέέννττρροο  ττοουυ  ΠΠεερριιφφεε-
ρρεειιαακκοούύ  ΤΤµµήήµµααττοοςς  ΑΑννααττοολλιικκήήςς  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  ττοουυ
ΤΤΕΕΕΕ  θθαα  ααρρχχίίζζοουυνν  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  ηηµµέέρρεεςς  κκααιι  ώώρραα
1188::0000  µµ..µµ..

ΠΠοολλιιττιικκοοίί  µµηηχχααννιικκοοίί

20/10/2005 ΠΕΜΠΤΗ από Α -Ω
ΜΜηηχχααννιικκοοίί  ΠΠααρρααγγωωγγήήςς  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς

19/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από Α -Ω
ΗΗλλεεκκττρροολλόόγγοοιι  µµηηχχααννιικκοοίί  κκααιι  µµηηχχααννιικκοοίί  ηη//υυ

17/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Α -ΠΑΠ
18/10/2005 ΤΡΙΤΗ από ΠΑΡ -Ω

ΜΜηηχχααννιικκοοίί  ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς

24/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Α -ΜΑ
25/10/2005 ΤΡΙΤΗ από ΜΙ -Ω

Χανιά

ΜΜηηχχααννιικκοοίί  ΠΠααρρααγγωωγγήήςς  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς
ΏΏρραα  έέννααρρξξηηςς  εεξξεεττάάσσεεωωνν  1100..0000  ππ..µµ..

17/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Α -Ω
ΜΜηηχχααννιικκοοίί  ΟΟρρυυκκττώώνν  ΠΠόόρρωωνν

ΏΏρραα  έέννααρρξξηηςς  εεξξεεττάάσσεεωωνν  1100..0000  ππ..µµ..

18/10/2005 ΤΡΙΤΗ από Α -Ω
ΗΗλλεεκκττρροοµµιικκοοίί  ΜΜηηχχααννιικκοοίί  κκααιι  ΜΜηηχχααννιικκοοίί    ΗΗ//ΥΥ

ΏΏρραα  έέννααρρξξηηςς  εεξξεεττάάσσεεωωνν  1100..0000  ππ..µµ..

18/10/2005 ΤΡΙΤΗ από Α -Ω
ΜΜηηχχααννιικκοοίί  ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς

ΏΏρραα  έέννααρρξξηηςς  εεξξεεττάάσσεεωωνν  1100..0000  ππ..µµ..

17/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Α -Ω
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ραγωγή και χρήση δοµικών υλικών στις σύγχρο-
νες αντιλήψεις, τις βασικές αρχές, τις έννοιες της
ποιότητας, όπως αυτές εξειδικεύονται στο χώρο
της παραγωγής τεχνικών έργων αλλά και δοµι-
κών υλικών, καθώς και στη νοµοθεσία και τους
Κανονισµούς που αναφέρονται σε αυτά. Οι θεµατι-
κές ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι: Εισαγω-
γή στην έννοια της ποιότητας, ∆ιαχείριση της ποι-
ότητας στις τεχνικές εταιρείες και στα τεχνικά
έργα - Προγράµµατα Ποιότητας, Οδηγία 89/106
για τα δοµικά υλικά, Κανονισµοί σκυροδέµατος
και χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος, Πιστοποίη-
ση δοµικών υλικών.

∆ιαχείριση  Κύκλου  Έργου  (Ρroject  Cycle  Μan-

agement)  µε  έµφαση  στην  υλοποίηση  Κοινοτικών
Προγραµµάτων (∆ιάρκεια:20 ώρες)
Η ∆ιαχείριση Κύκλου Έργου (Ρroject Cycle man-

agement) είναι µια µέθοδος που εισήγαγε η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή για το σχεδιασµό, την υλοποίηση
και την αξιολόγηση έργων και προγραµµάτων.
Κύριο χαρακτηριστικό της µεθόδου είναι η συνε-
πής και ολοκληρωµένη προσέγγιση όλων των
φάσεων του έργου/προγράµµατος (προσδιορι-
σµός, διαµόρφωση, χρηµατοδότηση, υλοποίηση,
αξιολόγηση). Το σεµινάριο απευθύνεται σε ανώτε-
ρα και ανώτατα στελέχη τα οποία εµπλέκονται
στην εκπόνηση, υλοποίηση και διαχείριση έργων
και προγραµµάτων και ιδιαίτερα αυτών που χρη-
µατοδοτούνται (ή προτείνονται για χρηµατοδότη-

ση) από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι θε-
µατικές ενότητες του σεµιναρίου είναι οι εξής: Α.
Οι φάσεις του κύκλου έργου/προγράµµατος, Β.
Logical Framework approach, Γ. Χρήση του Logical
Framework κατά τον προγραµµατισµό, ∆. Εργα-
λεία για τη διαχείριση της ποιότητας του
έργου/προγράµµατος και Ε. Παραδείγµατα-Εφαρ-
µογές
Για περισσότερες πληροφορίες και για δήλωση
συµµετοχής µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τη
Γραµµατεία του Ινστιτούτου στα τηλέφωνα: 210-
5221.638, 210-5221.195 (ώρες: 10:00-15:00) καθώς
και να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
www.iekemtee.gr

Νέα, επιδοτούµενα  από το ΤΕΕ, σεµινάρια

ΙΙννσσττιιττοούύττοο  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς  &&    ΕΕππιιµµόόρρφφωωσσηηςς  ΜΜεελλώώνν  ΤΤεεχχννιικκοούύ    ΕΕππιιµµεελληηττηηρρίίοουυ  ΕΕλλλλάάδδααςς  ΑΑΕΕ

Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και
Επιµόρφωσης Μελών του
Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδας (ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ)
/Παράρτηµα Θεσσαλονίκης
πρόκειται να διοργανώσει τα
ακόλουθα εξειδικευµένα
αυτοχρηµατοδοτούµενα
σεµινάρια:

Οικολογικό  και  βιοκλιµατικό  DΕSΙGΝ  (∆ιάρκεια
10 ώρες) 
Το σεµινάριο αφορά Μηχανικούς και εισάγει

θεωρητικά στοιχεία του κτιριακού σχεδιασµού και
του περιβάλλοντος χώρου, µε πρακτικά παρα-
δείγµατα εφαρµογής. 
Στόχος του σεµιναρίου είναι  η διαµόρφωση

τόσο µιας προσωπικής αισθητικής όσο και µιας
κριτικής αντίληψης και προσέγγισης, όσον αφορά
το σχεδιασµό του κτιρίου και του περιβάλλοντος
χώρου αυτού. 
Αντικείµενα που θα αναπτυχθούν:

• Ορισµός, ιστορία και στοιχεία της αισθητικής
•Αισθητική. Οικονοµικές πολιτικές και ψυχολογι-
κές συνιστώσες • Η µεθοδολογία και το concept
του σχεδιασµού • Αισθητική και µόδα • Μορφή
και φως •Το µέλλον. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός.

Αρχές  ελέγχου  ποιότητας  -  Σύνταξη  τευχών

δηµοπράτησης  ∆.Ε.  σύµφωνα  µε  το  Κοινοτικό  ∆ί-
καιο  και  τις  Ευρωπαϊκές  Προδιαγραφές  -  Σήµαν-
ση  CΕ  ∆οµικών  Προϊόντων.  (∆ιάρκεια 12 ώρες)
Το σεµινάριο αφορά Μηχανικούς που ενδιαφέ-

ρονται να αποκτήσουν τις κύριες γνώσεις που
διέπουν:
•Την καταλληλότητα των προϊόντων που ενσωµα-
τώνονται στις κατασκευές (δοµικά προϊόντα). 
• Τις µεθόδους σύνταξης τευχών δηµοπράτησης
δηµοσίων έργων, που να είναι έγκυροι µε το ι-

σχύον ευρωπαϊκό ∆ίκαιο και να συµµορφώνονται
µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα δοµικών προϊόντων
(κατισχύουν έναντι οιασδήποτε άλλης προδιαγρα-
φής) • Τις αρχές του ελέγχου ποιότητας, µε ανα-
φορές στα συστήµατα πιστοποίησης και τυποποί-
ησης δοµικών προϊόντων που ισχύουν στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση.

Η  τεχνολογία  πηλού  ως  δοµικό  υλικό.  Στερέω-
ση  -  Συντήρηση  ιστορικών  πλινθόκτιστων  κατα-
σκευών.  (Σε συνεργασία µε το Εργαστήριο ∆οµι-
κών Υλικών ΑΠΘ - ∆ιάρκεια 20 ώρες)
Το σεµινάριο αφορά Μηχανικούς που ασχολού-

νται µε την αποκατάσταση (Στερέωση-Συντήρηση
Πλινθόκτιστων),  καθώς και µε σύγχρονες φιλικές
στο περιβάλλον κατασκευές από σταθεροποιηµέ-

νο πηλό. 
Στόχος του σεµιναρίου είναι  η εξοικείωση των

µηχανικών µε τον πηλό (ένα πλήρως ανακυκλώσι-
µο και χαµηλού κόστους υλικό, που παρέχει ευχά-
ριστο και υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον), το σχε-
διασµό και την επισκευή κατασκευών από πλινθο-
δοµή.
Αντικείµενα που θα αναπτυχθούν:

• Ο πηλός ως δοµική κονία. Ιστορική ανασκόπη-
ση. ∆οµή και χαρακτηριστικά. Κριτήρια καταλλη-
λότητας πηλού για παραγωγή ωµοπλίνθων και
πηλοκονιαµάτων • Προβλήµατα ωµοπλινθοδο-
µών - Υλικά και τεχνικές επέµβασης • Υλικά και
τεχνικές σταθεροποίησης πηλού και προϊόντων
•Σχεδιασµός σύγχρονης κατασκευής από Ωµο-
πλινθοδοµή - Παραδείγµατα • Εργαστηριακές α-
σκήσεις-Βασικοί έλεγχοι καταλληλότητας πηλού-
Παραγωγή ωµοπλίνθων - Συγκριτικός έλεγχος ι-
διοτήτων ωµοπλίνθων και οπτοπλίνθων - Επι-
σκευή στερέωση ρηγµατωµένης ωµοπλινθοδο-
µής.
Στους συµµετέχοντες  θα διανεµηθούν σηµειώ-
σεις, καθώς και βεβαιώσεις παρακολούθησης
των σεµιναρίων.
Λόγω περιορισµένου αριθµού θέσεων, θα τη-
ρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες, κόστος και δη-
λώσεις συµµετοχής µπορείτε να απευθύνεστε
στην κα  Ε. Γουναρίδου, τηλ.: 2310-230.347, e-mail:
gounarid@central.tee.gr, fax: 2310-230.334

Και  στη  Θεσσαλονίκη



ÔÅÅ 2363 (17/10/05)20

ð
åñ

éö
åñ

åé
á

êÜ
 ô

ì
Þ

ì
á

ôá

Η ∆.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ ταυτόχρονα µε την απόρ-
ριψη του παρόντος Νοµοσχεδίου, προτείνει:

1. Την επανασύνταξη του Νοµοσχεδίου από
άλλη Οµάδα Εργασίας του ΤΕΕ σε συνεργασία
µε το ∆Σ του ΤΣΜΕ∆Ε (εάν αυτό ήθελε κινηθεί
έξω από τη λογική του Ν. 2084/92) ώστε να α-
πηχεί και να αποτυπώνει το γράµµα και το

πνεύµα της απόφασης της Αντιπροσωπείας του
ΤΕΕ της 8ης Φεβρουαρίου 2003.

2. Την ταυτόχρονη σύνταξη, µέσω άλλων Ο-
µάδων Εργασίας, Σχεδίων των πλήρων και ανα-
λυτικών Κανονισµών όλων των προτεινόµενων
Κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε.

3. Την ανάθεση αναλογιστικής µελέτης -εάν
αυτή δεν έχει ακόµα ανατεθεί- µε την οποία θα

τεκµηριώνονται µε επίκαιρα στοιχεία τόσο η
βιωσιµότητα του Ταµείου όσο και η πολιτική ει-
σφορών - παροχών του µε βάση τους παραπά-
νω Κανονισµούς των Κλάδων του.

4. Παράλληλα µε τις παραπάνω διαδικασίες,
η ∆.Ε. του ΤΕΕ οφείλει και αναλαµβάνει να ανα-
λύσει την κατάσταση σε συγκεντρώσεις Μηχα-
νικών ανά τη χώρα και να παρουσιάσει όλα τα
δεδοµένα και τις προτάσεις που κατατίθενται. Σ΄
αυτές, οι Μηχανικοί µπορούν και πρέπει να εκ-
φέρουν απόψεις και να καταθέσουν προτάσεις.

5. Μέσω των παραπάνω κι άλλων ενεργειών
αναπτύσσεται το «Κίνηµα Μηχανικών για τα Α-
σφαλιστικά µας Προβλήµατα», κίνηµα που χω-
ρίς αυτό είναι αδύνατο να διεκδικηθεί τίποτα
ουσιαστικό από την πολιτική ηγεσία.

6. Μόνο µε την ολοκλήρωση των παραπάνω
µελετών, ενεργειών και δράσεων το ΤΕΕ, µε
όλους τους Μηχανικούς στο πλάι του και σε ε-
τοιµότητα, µε τη συνεργασία -θέλουµε να πι-
στεύουµε- της πλειοψηφίας του ∆.Σ. του
ΤΣΜΕ∆Ε, θα είναι σε θέση να ανοίξει το κεφά-
λαιο «Ασφάλιση» και να το διαπραγµατευτεί
µε το υπουργείο Απασχόλησης και την κυβέρ-
νηση.

Αντίθετο στο ν.σ. αναδιάρθρωσης 
των κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε

Η ∆.Ε. του ΤΕΕ - Τµήµατος Ανατολικής Κρήτης θεωρεί πως το
νοµοσχέδιο αναδιάρθρωσης των κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε, δεν µπορεί και
δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό από το ΤΕΕ. Με απόφασή της επισηµαίνει
ότι «τυχόν αποδοχή αυτού του Νοµοσχεδίου από το ΤΕΕ θα οδηγήσει
σε ενταφιασµό τα ασφαλιστικά αιτήµατα χρόνων του κλάδου µας, θα
“εντάξει” τα ασφαλιστικά µας θέµατα στο άρµα του Ν. 2084/92, θα
αναιρέσει και θα καταργήσει άπαξ διά παντός τη µέχρι σήµερα
επιχειρηµατολογία µας για το εύρωστο και το βιώσιµο του Ταµείου µας
και για την ανάγκη διαφορετικής αντιµετώπισής του από την Πολιτεία
και θα παραδώσει την ασφάλιση των συναδέλφων και το Ταµείο µας
στον “αυτόµατο πιλότο” των διακυβερνητικών αντιασφαλιστικών
πολιτικών».

ÔÅÅ - ÔÌÇÌÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÊÑÇÔÇÓ

ÅÐÉÌÅËÅÉÁ: ÂÁÓÙ ×ÁÑÁËÁÌÐÉÄÏÕ

Θεωρούσαµε και θεωρούµε -επισηµαίνεται
στο ψήφισµα- τις δηµόσιες εθνικές αερο-

µεταφορές τις ασφαλέστερες όλων. Άποψη,
που οι διεθνείς εξελίξεις αλλά και τα πρόσφα-
τα αεροπορικά δυστυχήµατα  ιδιωτικών αερο-
γραµµών µε κυρίαρχο αυτό της εταιρείας «Ή-
λιος», επιβεβαίωσαν πλήρως. Πρωτεύον για
µας είναι η δηµόσια ασφάλεια των µεταφορών,
ασφάλεια που µόνο ένας δηµόσιος εθνικός
φορέας µπορεί να εξασφαλίσει.
Θεωρούµε επίσης πως και λόγοι εθνικής α-

σφάλειας και γεωγραφικής ιδιοµορφίας της
χώρας µας επιβάλλουν την ύπαρξη εθνικού δη-
µόσιου αεροµεταφορέα. Λόγοι που µπορεί να
µην είναι εύκολα κατανοητοί από πλευράς ΕΕ
αλλά είναι υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνη-
σης να τους προβάλει τεκµηριωµένα για να

πείσει και να διεκδικήσει τη συνέχιση λειτουρ-
γίας των «Ολυµπιακών Αερογραµµών».
Πιστεύουµε πως η ελληνική κυβέρνηση -τονί-

ζεται στο ψήφισµα- έχει κάθε δυνατότητα και
να διεκδικήσει και να πείσει την ΕΕ για την ανά-
γκη ύπαρξης και λειτουργίας του εθνικού δηµό-
σιου αεροµεταφορέα αλλά και να αντιµετωπίσει
θετικά τα όποια προβλήµατα λειτουργίας και
σωστής διαχείρισης των «Ολυµπιακών Αερο-
γραµµών», διατηρώντας όµως το δηµόσιο χα-
ρακτήρα της εταιρείας. Μόνο έτσι υπηρετείται
και η εθνική ασφάλεια της χώρας και το δηµό-
σιο συµφέρον, µε την έννοια της εξυπηρέτησης
και ασφαλούς αεροµεταφοράς των πολιτών. 
Βασική προϋπόθεση της διατήρησης του δη-

µοσίου χαρακτήρα -καταλήγει το ψήφισµα- εί-
ναι να τεθεί υπό τη διοίκηση καταλλήλων προ-

σώπων και να παραµείνει µακριά από πολιτι-
κούς προϊσταµένους που τη χρησιµοποίησαν ε-
πί δεκαετίες για την ικανοποίηση προσωπικών
στοχεύσεων και κοµµατικών σκοπιµοτήτων. Η
δε πολιτεία να καταβάλει όλες τις οφειλές και
να σταµατήσει κάθε παρόµοια δωρεάν µετα-
χείριση στο µέλλον. 

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ - ΤΑΚ σε ψήφισµά της δηλώνει ότι δεν
συµφωνεί µε το ενδεχόµενο πώλησης ή κλεισίµατος των «Ολυµπιακών
Αερογραµµών» και επισηµαίνει ότι  η ευθύνη της κυβέρνησης απέναντι
στον ελληνικό λαό και τη χώρα είναι µεγάλη, ενώ εύχεται να
συνεκτιµήσει σοβαρά τις τεράστιες συνέπειες από την πώληση ή το
κλείσιµό τους.

Να µην πωληθεί ή κλείσει η «Ολυµπιακή»
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Ο∆ήµος Ηρακλείου ανέθεσε στην ∆ΕΠΤΑΗ
την υλοποίηση του έργου, η οποία µε τη

σειρά της ανέθεσε στο γραφείο Τοµπάζη τη
σύνταξη των τευχών ∆ηµοπράτησης. Σύµφω-
να µε τη µελέτη του πάρκινγκ η κατασκευή
του επηρεάζει πολύ µεγάλο τµήµα, περίπου το
1/3 του πάρκου Γεωργιάδη, για το οποίο προ-
τείνεται ανακατασκευή µετά το πέρας των έρ-
γων.  
Μετά από αντιδράσεις φορέων και µεµονω-

µένων πολιτών που αφορούν στην κατασκευή
του πάρκινγκ και ιδιαίτερα αφού αυτό γίνεται
εις βάρος του πάρκου, ζητήσατε από τους µε-
λετητές να γνωµοδοτήσουν για τη δυνατότη-
τα κατασκευής του έργου µε αντιστήριξη και
να κοστολογήσουν τη λύση αυτή. Οι µελετη-

τές απάντησαν ότι αυτό είναι εν µέρει δυνατό
λόγω των δυσχερειών που παρουσιάζονται,
καθώς το έδαφος είναι ασταθές. Αν αυτό γίνει,
θα επηρεαστεί µια λωρίδα πλάτους 13 µέτρων
του πάρκου, που θα χρειάζεται να ανακατα-
σκευαστεί και η δαπάνη -µε µία καταρχήν ε-
κτίµηση- είναι της τάξης των 1.500.000 ευρώ.
Στη συνέχεια, αποδεχθήκατε αυτό τον τρόπο
υλοποίησης του έργου, και ο τοπικός Τύπος α-
νακοίνωσε ότι το πάρκο σώθηκε. 
Η ∆.Ε. του Τµήµατός µας, µετά και από την

ενηµέρωση που της παρασχέθηκε από το Μη-
χανικό σας Κ.  Λατρώνη  στη συνεδρίαση της
8/9/2005, έχει να παρατηρήσει τα παρακάτω: 

1. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ έχει προ πολλού επισηµάνει
την ανάγκη για την «ποιοτική αναβάθµιση µε-

λετών και δηµοσίων έργων». Ιδιαίτερα στην
προκειµένη περίπτωση, που το έργο είναι ση-
µαντικό και σύνθετο (πρόκειται για δύο έργα
στην ουσία), και επιπλέον ενδέχεται να δηµο-
πρατηθεί µε την καινούρια νοµοθεσία για τις
Σ∆ΙΤ (Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Το-
µέα), η ανάγκη για άρτια µελέτη του έργου γί-
νεται επιτακτικότερη. Το αντικείµενο του έρ-
γου πρέπει να είναι συγκεκριµένο και αντί-
στοιχα συγκεκριµένες οι υποχρεώσεις του ό-
ποιου αναδόχου του έργου. 

2. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή
στη συµβατότητα του συγκεκριµένου έργου
(αλλά και γενικότερα όλων των έργων που
προωθούνται και θα επηρεάσουν κυκλοφορια-
κά την πόλη), µε την εγκεκριµένη κυκλοφορια-
κή µελέτη πόλεως Ηρακλείου. 

3. Η όλο και αυξανόµενη απαίτηση των δη-
µοτών όχι µόνο για προστασία αλλά και αύξη-
ση των χώρων πρασίνου και η διαπίστωση ότι
η συντήρηση και αναβάθµισή του είναι έργο
που απαιτεί συνολική διαχείριση, συνέπεια και
συνέχεια -φτάνει να ξεφυλλίσουµε µόνο τον
τοπικό Τύπο σε καθηµερινή βάση, για να αντι-
ληφθούµε το πόσο επιτακτική είναι αυτή η α-

Υπόγειο γκαράζ Πλατείας Ελευθερίας 
Με αφορµή τη σχεδιαζόµενη κατασκευή υπόγειου γκαράζ
στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, ο Πρόεδρος της ∆.Ε.
ΤΕΕ-ΤΑΚ Γ. Κολυβάκης, απέστειλε µετά από απόφαση της ∆.Ε.
του Τµήµατος, επιστολή στη ∆ΕΠΤΑΗ, µε τις απόψεις του
Τµήµατος για το θέµα, στην οποία υπογραµµίζονται τα εξής: 

Τ ο ΤΕΕ-ΤΑΚ µετά από πρόταση και µε τη

συνδροµή της Μόνιµης Επιτροπής Ενέρ-

γειας και Βιοµηχανίας του Τµήµατος, διοργα-

νώνουν σεµινάριο µε θέµα «Βιοκλιµατική

Αρχιτεκτονική σε κτίρια και οικιστικά σύνο-

λα», µε εισηγήτρια την Νιόβη  Χρυσοµαλλί-

δου, Καθηγήτρια στο Εργαστήριο Οικοδοµι-

κής και ∆οµικής Φυσικής του Τµήµατος Πολι-

τικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής

του Αριστοτελείου Παν/µίου Θεσσαλονίκης. 

Το σεµινάριο θα διεξαχθεί σε δύο κύ-

κλους. Ο πρώτος κύκλος θα περιλαµβάνει

τις παραµέτρους που επηρεάζουν τη δια-

µόρφωση περιβαλλοντικών συνθηκών στον

αστικό ιστό και τη συγκριτική ανάλυση της

περιβαλλοντικής άνεσης. Θα τεθούν προτά-

σεις βελτίωσης συνθηκών σε ελεύθερους
χώρους και θα αναλυθεί η επίδραση του δο-
µηµένου περιβάλλοντος στους τοµείς των υ-
λικών και του ελέγχου του θορύβου. Επίσης,
θα προταθούν τρόποι ελέγχου ηλιασµού -
σκιασµού του χώρου και της κίνησης του αέ-
ρα µε συστήµατα εκτροπής ή εξαναγκασµέ-

νης κατεύθυνσης του ανέµου σε καθορισµέ-
να σηµεία. Τέλος, πρόκειται να αναπτυχθούν
τρόποι εξασφάλισης της οπτικής άνεσης µέ-
σω της επιλογής κατάλληλων υλικών επί-
στρωσης των δαπέδων. Ο δεύτερος κύκλος,

εστιασµένος στην εφαρµογή και στις υπολο-

γιστικές και µελετητικές τεχνικές, θα ακο-

λουθήσει σε µεταγενέστερο χρόνο και θα

τον παρακολουθήσουν οι µετέχοντες του

πρώτου κύκλου. 

Οι διαλέξεις του πρώτου κύκλου θα πραγ-

µατοποιηθούν καθηµερινά από τις 17:00 έως

21:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αντι-

προσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ, στην οδό Πρεβε-

λάκη και Γρεβενών, στο Ηράκλειο Κρήτης. Το

κόστος συµµετοχής για κάθε συµµετέχοντα

είναι 150 ευρώ. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιό-

τητας δεδοµένου ότι ο αριθµός των συµµε-

τοχών δε θα ξεπερνάει τους 30. 

Πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής

στα Γραφεία του Τµήµατος, κ. Ν. Τσικαλάκη

τηλ. 2810-301442, ή κα Γεωργία Τζιρίτα, τηλ.

2810-301.443. 

∆ευτέρα 31 Οκτωβρίου έως
Παρασκευή 4 Νοεµβρίου 2005

Βιοκλιµατική Αρχιτεκτονική



Σ το Ενηµερωτικό ∆ελτίο του ΤΕΕ Νο
2357/5.9.2005 δηµοσιεύτηκε πρόσκληση

ενδιαφέροντος του Συνδέσµου σας προς
τους µελετητές για την εκπόνηση της µελέ-
της: «Για αξιοποίηση χώρου στη θέση “Ρετσι-
νάδικο”». 
Από την ανάγνωση της πρόσκλησης προ-

κύπτουν ορισµένες ασάφειες και διατυπώνο-
νται όροι, οι οποίοι δεν συνάδουν µε τις δια-
τάξεις του Ν. 3316/05 περί µελετών, καθώς
και µε το Π∆ 798/78, όπως ισχύει σήµερα. 
Συγκεκριµένα: 
α) Ζητάτε µελετητές εγγεγραµµένους στα

µητρώα κατηγορίας «οικοδοµικών µελε-
τών». Τέτοια όµως κατηγορία σύµφωνα µε
το άρθρο 2 του Ν. 3316/05 και το Π∆ 798/78
δεν υπάρχει. 

β) Η προεκτιµώµενη αµοιβή των πενήντα

χιλιάδων (50.000) ευρώ συµπεριλαµβανοµέ-

νου του ΦΠΑ και το είδος της µελέτης που

ζητάτε την εκπόνησή της, δεν δικαιολογεί

πτυχία Γ΄ και ∆΄ τάξης που αναφέρονται στην

πρόσκληση, σύµφωνα µε την

∆15/οικ9361/22.3.05 απόφαση των ορίων της

προεκτιµώµενης αµοιβής του υπουργού ΠΕ-

ΧΩ∆Ε για το 2005, αλλά προφανώς µικρότε-

ρης τάξης πτυχία. 

γ) Στην προκήρυξη δεν υπάρχει κατανοµή

της προεκτιµώµενης αµοιβής κατά κατηγο-

ρία µελέτης. 

Σας ζητάµε λοιπόν να αποσύρετε την ως

άνω προκήρυξη που δεν είναι σύµφωνη µε

το Ν. 3316/05 και να την ανασυντάξετε µε βά-

ση τις διατάξεις του Ν. 3316/05. 
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ÔÅÅ - ÔÌÇÌÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 

Αξιοποίηση χώρου 
στη θέση «Ρετσινάδικο»
ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε. του ΤΕΕ - Τµήµατος Β/Α Αιγαίου ∆ηµήτριος
Μάντζαρης απέστειλε προς τον Σύνδεσµο ∆ήµων και Κοινοτήτων Ν.
Λέσβου επιστολή, στην οποία υπογραµµίζονται τα εξής: 

Τ ο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ -
Τµήµατος Ανατολικής Μακεδονίας, έχοντας

υπόψη την από 1/9/2005 παραίτηση της Γουνα-
ροπούλου Φωφώς του ∆ηµητρίου, από το αξίω-
µα του Γενικού Γραµµατέα της ∆ιοικούσας Επι-
τροπής του ΤΕΕ-ΑΜ, ανακήρυξε ως νέο Μέλος
της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-ΑΜ τον
Τσαούση  Ηλία  του  Ιωάννη,  που εξελέγη για το
αξίωµα αυτό στην εκλογή που έγινε κατά την
Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του
ΤΕΕ-ΑΜ την 9/2/2004 σε αντικατάσταση της πα-
ραιτηθείσης. 
Επίσης, το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας

του ΤΕΕ - Τµήµατος Ανατολικής Μακεδονίας, έ-
χοντας υπόψη την από 1/9/2005 παραίτηση του
Καραδρακόντη Κωνσταντίνου του Ιωάννη, από
το αξίωµα του Μέλους της ∆ιοικούσας Επιτρο-

πής του ΤΕΕ-ΑΜ, ανακήρυξε ως νέο Μέλος της
∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-ΑΜ την Βακαρ-
τζή  Μαρία  του  Νικολάου,  που εξελέγη για το α-
ξίωµα αυτό στην εκλογή που έγινε κατά την Ει-
δική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-
ΑΜ την 9/2/2004 σε αντικατάσταση του παραι-
τηθέντος. 
Τέλος, το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του

ΤΕΕ - Τµήµατος Ανατολικής Μακεδονίας, έχο-

ντας υπόψη την από 1/9/2005 παραίτηση του
Πάγκαλου Χαράλαµπου του Γεωργίου, από το
αξίωµα του Μέλους της ∆ιοικούσας Επιτροπής
του ΤΕΕ-ΑΜ, ανακήρυξε νέο Μέλος της ∆ιοικού-
σας Επιτροπής του ΤΕΕ-ΑΜ τον Μητσίνη  ∆ηµή-
τριο  του  Νικολάου, που εξελέγη για το αξίωµα
αυτό στην εκλογή που έγινε κατά την Ειδική Συ-
νεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΑΜ την
9/2/2004 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος. 

Νέα µέλη της ∆.Ε. 

Τ ο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του Πε-ριφερειακού Τµήµατος Ηπείρου του ΤΕΕ
έχοντας υπόψη τις παραιτήσεις των Σταµου-
λάκη Γεωργίου, Προέδρου και Παπαδιώτη Γε-
ωργίου, Αντιπροέδρου, της ∆ιοικούσας Επι-
τροπής του Τµήµατος Ηπείρου του ΤΕΕ και τα

αποτελέσµατα των έµµεσων εκλογών που
διενεργήθηκαν στις 27/9/2005, ανακήρυξε ως
Πρόεδρο τον Παπαδιώτη  Γιώργο, Πολιτικό
Μηχανικό και ως Αντιπρόεδρο τον Σταµου-
λάκη  Γιώργο,  Χηµικό Μηχανικό. 

Νέος Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της ∆.Ε. 

ÔÅÅ - ÔÌÇÌÁ ÇÐÅÉÑÏÕ 

παίτηση-  επιβάλλει κατ’ ελάχιστο το σεβα-

σµό των υπαρχόντων -λιγοστών- χώρων

πρασίνου στην πόλη µας. Και βεβαίως υπαγο-

ρεύει την εξασφάλιση και κατασκευή και νέ-

ων χώρων πρασίνου, αν λάβουµε µάλιστα υ-

πόψη το γεγονός ότι στις νέες επεκτάσεις

της πόλης, σε περιοχές αυθαιρέτων, το πρά-

σινο είναι είδος σε εξαιρετική ανεπάρκεια. 

4. Όπως επισηµαίνει σε επιστολή της η Ε-

πιτροπή ∆ασολόγων του ΓΕΩΤΕΕ, «…όσον α-

φορά το ποσοστό πρασίνου στο ∆ήµο Ηρα-

κλείου, αυτό είναι εξαιρετικά χαµηλό σε µία

πόλη όπου κυριαρχούν η πυκνή δόµηση και

τα σκληρά υλικά ενώ απουσιάζουν οι κοινό-

χρηστοι υπαίθριοι χώροι». 

5. Τέλος, θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι

µε βάση τη µελέτη του έργου, επιχειρείται η

ανάδειξη του Ενετικού τείχους σε τµήµα της

ανατολικής του πλευράς κατά µήκος του

πάρκου Γεωργιάδη, όµως δεν εξετάζεται τι υ-

πάρχει επάνω στο τείχος, ακριβώς µετά τη

στέψη του. Θεωρούµε -και είναι προφανές-

ότι το θέµα της ανάδειξης του τείχους, συν-

δέεται τόσο µε τη βάση όσο και µε την κορυ-

φή του. Ο ∆ήµος Ηρακλείου θα πρέπει να ε-

ξετάσει σοβαρά το ενδεχόµενο της αποµά-

κρυνσης όλων των κτισµάτων που ευρίσκο-

νται κατά µήκος του τείχους (ανατολικά από

την υπάρχουσα οδό) και να αποκαταστήσει -

αναπλάσει το µνηµείο στην αρχική του µορ-

φή. 



Τ ο Πρόγραµµα ∆ράσης του Περιφερειακού
Τµήµατος  Κεντρικής - ∆υτικής Θεσσαλίας

του ΠΣΧΜ για τη διετία 2005-2007, εξειδικεύεται
ως εξής:

• ∆ιεξαγωγή Επιστηµονικών Εκδηλώσεων που

ενδιαφέρουν ευρύτερα και την κοινωνία, όπως
τρόφιµα, περιβάλλον κλπ. Στο πλαίσιο αυτό  απο-
φασίστηκε η διεξαγωγή εκδηλώσεων µε θέµατα
και ενδεικτικές ενότητες, όπως παρακάτω:

•  ∆ιαχείριση  ποιότητας  και  ασφάλειας  Τροφί-
µων.  Ποιότητα - Ασφάλεια τροφίµων - ∆ιαχείριση
∆ιατροφικών  Κινδύνων, Νέοι Κανονισµοί- Σύστη-
µα RΑSFF- Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια
των Τροφίµων (ΕFSΑ), Ορθές Πρακτικές (GΜΡ,
GΗΡ)- Σύστηµα  ΗΑCCΡ- Συστήµατα Ιχνηλασιµότη-
τας στη Βιοµηχανία Τροφίµων,  Παραδείγµατα ε-
φαρµογής σε βιοµηχανίες τροφίµων της Θεσσα-
λίας, Ασφάλεια γενετικά τροποποιηµένων τροφί-
µων- Βιοτεχνολογία

•  Αδειοδοτήσεις    εγκατάστασης  &  λειτουργίας
επιχειρήσεων.  Θεσµικό πλαίσιο, Νέες εξελίξεις, Α-
ναπτυξιακός Νόµος, 

•  Εναλλακτικά  καύσιµα. Κελιά καυσίµων, Βιοαι-
θανόλη-Βιοντίζελ, Ενεργειακά φυτά-Προοπτικές
αναδιάρθρωσης καλλιεργειών για την περιοχή
της Θεσσαλίας, Νέοι Κανονισµοί

•  Περιβάλλον.  ∆ιαχείριση υδάτινων πόρων
Θεσσαλίας, ∆ιαχείριση στερεών-υγρών αποβλή-
των, Αέρια ρύπανση στην περιοχή της Θεσσαλίας.
Στα πλαίσια της ενηµέρωσης των µελών προ-

γραµµατίζεται επίσης η διοργάνωση επισκέψεων
επιµορφωτικού χαρακτήρα  σε χώρους άσκησης
δραστηριοτήτων συναφών µε τα αντικείµενα του

Χηµικού Μηχανικού  (όπως  ΧΥΤΑ,  ΒΙΠΕ, Τεχνολο-
γικό Πάρκο Θεσσαλίας), όπου µπορεί να αναπτυ-
χθούν και θέµατα καινοτοµίας, µεταφοράς τεχνο-
λογίας, επιχειρηµατικότητας κ.ά.
Επίσης προγραµµατίζονται δράσεις µε σκοπό:

την προσέγγιση νέων Χηµικών Μηχανικών, την ε-
νίσχυση της εξωστρέφειας, εκδηλώσεις κοινωνι-
κού χαρακτήρα. 
Για την υλοποίηση των στόχων που τέθηκαν µε

τους παραπάνω άξονες δράσης το Περιφερειακό
Τµήµα  Κ∆Θ  προσβλέπει  στη συνεργασία και στο
συντονισµό µε τον ΠΣΧΜ (∆Σ, Μόνιµες Επιτροπές,
ΕΕΚΧΜ),  τα  υπόλοιπα Περιφερειακά Τµήµατα του
ΠΣΧΜ, το ΤΕΕ - Τµήµα Κ∆Θ,  µέσω και των Μόνι-
µων  Επιτροπών και Οµάδων Εργασίας, άλλους
κλαδικούς συλλόγους µηχανικών και συναφών
ειδικοτήτων, τα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της
Θεσσαλίας (Πανεπιστήµιο, ΤΕΙ).
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Τ ο ∆Σ του ΠΣΧΜ οριστικοποίησε τη σύνθεση
των 8 από τις 9 Μόνιµες Επιτροπές (Μ.Ε.) ύ-

στερα από δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης εν-
διαφέροντος. Παράλληλα αποφάσισε και τη νέα
σύνθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής του
ΠΣΧΜ (ΕΕΠΣΧΜ). Ο Σύλλογος ευχαριστεί τα µέ-
λη του για την εντυπωσιακή σε αριθµό εκδήλω-
ση ενδιαφέροντος για στελέχωση των Μ.Ε. Συ-
γκεκριµένα οι 8 Μ.Ε. και η 1 ΕΕΠΣΧΜ στελεχώνο-

νται από 124 χηµικούς µηχανικούς και η ανανέω-
ση που έγινε σε σχέση µε τη στελέχωση των
Μ.Ε. την προηγούµενη διετία είναι στο επίπεδο
του 35%.
Ευχαριστούν επίσης  τα µέλη των Μ.Ε. της

προηγούµενης διετίας που δεν ανανέωσαν το εν-
διαφέρον τους για συµµετοχή στις νέες Μ.Ε., για

την προσφορά και το έργο τους την προηγούµε-
νη διετία.
Εκκρεµεί πλέον η στελέχωση της Μ.Ε. Παιδείας

που θα αποφασιστεί σε επόµενο ∆Σ. Οι σύνδε-
σµοι των Μ.Ε.-ΕΕΠΣΧΜ απο το ∆Σ ΠΣΧΜ θα συ-
γκαλέσουν το επόµενο διάστηµα την 1η συνεδρία-
ση των νέων Μ.Ε.-ΕΕΠΣΧΜ.

ÐÓ×Ì

Στελέχωση Επιτροπών του Συλλόγου

Τ ην αναγκαιότητα της προκήρυξης νέων µε-λετών κτηµατογράφησης που είναι απα-
ραίτητες τόσο για την πρόοδο του προγράµ-
µατος όσο και την αξιοποίηση του έµψυχου
δυναµικού του κλάδου επισήµαναν εκπρόσω-
ποι του Συλλόγου  ∆ιπλωµατούχων Αγρονό-
µων - Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου Ελλά-
δος σε συνάντησή τους µε τον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο της «Κτηµατολόγιο Α.Ε.» κ. Χρήστο
Σταύρου και τον διευθυντή του περιφερειακού
κέντρου Θεσσαλονίκης της εταιρείας κ. Γιάν-
νη  Τζίκα.

Ο σύλλογος έθεσε και πάλι το θέµα των

προβληµάτων που προέκυψαν από τη λειτουρ-

γία των πρώτων κτηµατολογικών γραφείων και

επανέλαβε την πρόταση που διατύπωσε στην η-

µερίδα που είχε πραγµατοποιηθεί στις 15/6 για

ενηµέρωση και διόρθωση των γεωµετρικών δε-

δοµένων του Κτηµατολογίου σε τοπικό επίπεδο. 

Από πλευράς της «Κτηµατολόγιο Α.Ε.» ο κ.

Σταύρου έκανε µια λεπτοµερή ενηµέρωση για

την πρόοδο του προγράµµατος και επισήµανε

την ετοιµότητα της εταιρείας για επέκταση του

Εθνικού Κτηµατολογίου σε νέες περιοχές.

Επίσης ανακοίνωσε ότι η εταιρεία θα αναθέσει

κατόπιν διαγωνισµού σε έναν ανάδοχο την εκπό-

νηση του υπολοίπου όλων των µελετών κτηµατο-

γράφησης που βρίσκονται ακόµη σε εξέλιξη.

Νέες µελέτες

ÓÄÁÔÌÂÅ

Συγκρότηση Ο.Ε. 

Σ τα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος
δράσης 2005-2007 του Περιφερειακού Τµή-

µατος Κεντρικής & ∆υτικής Μακεδονίας του Πα-
νελληνίου Συλλόγου Χηµικών Μηχανικών απο-
φασίστηκε η συγκρότηση ολιγοµελών Οµάδων
Εργασίας, όπως Οργάνωσης του Συλλόγου, Ε-
νέργειας & Περιβάλλοντος, Επαγγελµατικών
Θεµάτων, Εκπαίδευσης & Κατάρτισης.
Παρακαλούνται οι Χηµικοί Μηχανικοί που εν-

διαφέρονται να στελεχώσουν τις παραπάνω Ο-
µάδες Εργασίας, να αποστείλουν τα παρακάτω:
∆ήλωση ενδιαφέροντος (µέχρι δύο Οµάδες

Εργασίας), βιογραφικό σηµείωµα, είτε στο Fax
του συλλόγου: 2310-229.776, είτε στο e-mail της
Γραµµατείας του Συλλόγου: el_rejoneador@ya-
hoo.co.uk, µέχρι τις 31/10/2005.

Πρόγραµµα ∆ράσης  
του Τµήµατος Θεσσαλίας



Ο ι εκλογές θα διενεργηθούν την Κυριακή  6  Νο-
εµβρίου  2005, ενώ λεπτοµέρειες για τον τρόπο

και τους τόπους διενέργειας των εκλογών θα ανα-
κοινωθούν εντός των εποµένων εβδοµάδων και θα
αναρτηθούν εγκαίρως όλα τα στοιχεία στην ιστοσε-
λίδα του Συλλόγου (www.enveng.gr). 
Υποψηφιότητες για τα όργανα διοίκησης του συλ-

λόγου (Αντιπροσωπεία, ∆ιοικητικό Συµβούλιο, Περι-
φερειακά Συµβούλια) θα κατατίθενται στο ∆Σ, µε e-

mail στο ∆Σ ή
γενικά σε όλα
τα µέλη ή µε
γραπτή δήλωση
η οποία θα πα-

ραδίδεται σε µέλος του ∆Σ.  ∆εκτές θα γίνονται υ-
ποψηφιότητες µέχρι την Κυριακή  30  Οκτωβρίου
2005.  Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε το καταστατι-
κό, άρθρο 19, παρ. 3: «Εκλέξιµοι είναι µόνο µέλη του
Συλλόγου, ενήλικοι, Έλληνες πολίτες µε πλήρη δι-
καιοπρακτική ικανότητα και πλήρη πολιτικά δικαιώ-
µατα που έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσµες οι-
κονοµικές τους υποχρεώσεις στο Σύλλογο, µέχρι
την ηµέρα της ψηφοφορίας». Ακόµα, δικαίωµα ψή-
φου έχουν σύµφωνα µε το άρθρο 5, παρ. 9 του κα-
ταστατικού µόνο τα τακτικά µέλη που έχουν εκπλη-
ρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις.
Σηµειώνεται ότι όποιος το επιθυµεί µπορεί να εγ-

γραφεί στο Σύλλογο και να ψηφίσει στις εκλογές
και την ηµέρα των εκλογών, εάν προσκοµίσει όλα
τα απαραίτητα επιτόπου. Το ίδιο ισχύει και για την
τακτοποίηση των οικονοµικών εκκρεµοτήτων. Αιτή-
σεις για την εγγραφή θα υπάρχουν διαθέσιµες σε
όλα τα σηµεία όπου θα διεξαχθούν εκλογές. Παρα-
καλούνται επίσης, όσα µέλη επιθυµούν να βοηθή-
σουν στη διεξαγωγή των εκλογών ως µέλη εφο-
ρευτικών επιτροπών, να δηλώσουν την επιθυµία
τους αυτή µε e-mail (contact@enveng.gr).

Συνάντηση µε τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε  
για το Κτηµατολόγιο ζητά η ∆ιοίκηση
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Ε κδόθηκαν οι νέες διαιτητικές αποφάσεις(∆.Α.) που αφορούν τους όρους αµοιβής
εργασίας των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών της
βιοµηχανίας που είναι µέλη του ΣΤΕΒ. 
Οι σχετικές ∆.Α. του Οργανισµού Μεσολά-

βησης και ∆ιαιτησίας (ΟΜΕ∆), που έχουν δη-
µοσιευτεί και στο ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθε-
σίας (∆ΕΝ τ.91/54) είναι:
∆.Α. 29/2005 µε ισχύ από 5/3/2005 που αφο-

ρά τους Χηµικούς Μηχανικούς - µέλη του
ΣΤΕΒ,  ∆.Α. 31/2005 µε ισχύ από 1/5/2005 που

αφορά τους Μηχανικούς βιοµηχανίας
(µηχ/γους, ηλεκτ/γους, ναυπηγούς, αεροναυ-
πηγούς και συναφείς ειδικότητες) - µέλη του
ΣΤΕΒ, ∆.Α. 32/2005 µε ισχύ από 25/4/2005 που
αφορά τους Μεταλλειολόγους - Μεταλλουρ-

γούς Μηχανικούς - µέλη του
ΣΤΕΒ.
Κατά τις φετινές διαπραγµα-

τεύσεις επιτεύχθηκε συνολική
αύξηση στους κατώτατους βασικούς µισθούς
για τους ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς της τά-
ξεως του 6,5%, καθώς και αύξηση κατά µία πο-
σοστιαία µονάδα σε ορισµένα επιδόµατα µε-
ταπτυχιακών σπουδών. Επιπλέον, στις ∆.Α.
31/2005 και ∆.Α. 32/2005 προβλέπεται αύξηση

κατά µία ποσοστιαία µονάδα στο επίδοµα ξέ-
νης γλώσσας, ενώ στις ∆.Α. 29/2005 και ∆.Α.
32/2005 προστίθεται ένα κλιµάκιο µισθολογι-
κής εξέλιξης.
Οι παραπάνω ∆.Α., καθώς και αναλυτικοί πί-

νακες µε τους κατώτατους βασικούς µισθούς
και τα επιδόµατα των Μηχανικών της βιοµηχα-
νίας - µελών του ΣΤΕΒ, δηµοσιεύονται στην ι-
στοσελίδα του Συλλόγου www.steb.gr , και θα
δηµοσιευτούν σε επόµενο τεύχος του ∆ελτίου
του ΤΕΕ. 

Για επικοινωνία µε τον ΣΤΕΒ, µπορείτε να α-
πευθύνεστε στα τηλ: 22620-46.231, 52.245
και e-mail: info@steb.gr 

ÓÔÅÂ

Σ το πλαίσιο του Προγράµµατος ∆ράσης του
ΠΣ∆ΑΤΜ για την περίοδο 2005-2007 αποφά-

σισε την ανασυγκρότηση και αναβάθµιση της
λειτουργίας των επιτροπών του. Οι µόνιµες επι-
τροπές του Συλλόγου καθώς και οι υπεύθυνοι
που όρισε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι:
Μόνιµη Επιτροπή Κτηµατολογίου Α. Καρα-

γιαννάκη, Μόνιµη Επιτροπή Μελετητών & Γραφεί-
ων Μελετών Ι.  Πρέσβελος, Γραφείο Τύπου, Ενη-
µέρωσης & Εκδηλώσεων Γ. ∆ηµητρίου.
Στα πλαίσια της επιτροπής αυτής και µε υπεύ-

θυνο τον  Σ. Ξεκαλάκη θα λειτουργεί η Συντακτι-
κή Επιτροπή ∆ελτίου. Επίσης για το Γραφείο ∆ιε-

θνών Σχέσεων Ν. Ζαχαριάς. Μόνιµη Επιτροπή
∆ηµοσίων & Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ε. Στραβοδή-
µου, Μόνιµη Επιτροπή Νέων Α.Τ.Μ.  Σ. Ξεκαλάκης,
Μόνιµη Επιτροπή Επιστήµης, Τεχνολογίας & Εκ-
παίδευσης  Ν. Σχιζοδήµου, Μόνιµη Επιτροπή Ερ-
γοληπτών ∆ηµοσίων & Ιδιωτικών Έργων Π. Σαντ,
Μόνιµη Επιτροπή Απασχόλησης & Επαγγελµατι-
κών ∆ικαιωµάτων Π. Καραίσκος.
Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να επικοινω-

νήσουν µε τους υπευθύνους των επιτροπών µέ-
σω της Γραµµατείας του Συλλόγου στο τηλ. 210-
3301.045 & 210-3301.089 για να συµµετάσχουν
στις εργασίες τους.

Πλαισίωση Επιτροπών  Συλλόγου

Άµεση συνάντηση µε τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε
ζητά µε επιστολή της στον κ. Σουφλιά η ∆ι-

οίκηση του Πανελλήνιου Συλλόγου ∆ιπλωµα-
τούχων Αγρονόµων - Τοπογράφων Μηχανικών,
προκειµένου να υπάρξει εποικοδοµητική συζή-
τηση που θα συµβάλει στη διαµόρφωση µιας
πληρέστερης άποψης για τα ποικίλα και σύνθε-
τα θέµατα που σχετίζονται µε το Κτηµατολόγιο,
πριν ανακοινωθούν τα µέτρα για τη συνέχισή
του (σ.σ. τα µέτρα ανακοινώθηκαν στις 6.10.2005)
Ο Σύλλογος θεωρεί εξαιρετικά θετική την

προσπάθεια που έχει καταβάλει ο υπουργός και
οι συνεργάτες του για την κατανόηση των προ-
βληµάτων που έχουν οδηγήσει σε διακοπή του
έργου τα τελευταία τέσσερα χρόνια. 
Παράλληλα όµως θεωρεί ότι είναι λάθος να

ανακοινωθούν µέτρα για το Κτηµατολόγιο χω-
ρίς προηγουµένως να έχει ακούσει τις απόψεις
των παραγωγών του. 
Στην επιστολή επισηµαίνεται ότι ο κ. Σου-

φλιάς είναι από τους υπουργούς που διαλέγο-
νται µε τους συλλογικούς φορείς, όπως έχει
φανεί και από τις διαδικασίες που ακολούθησε
µε όλους τους νόµους που ψηφίστηκαν επί υ-
πουργίας του. 
Παρ’ όλα αυτά δεν έχει ποτέ συναντηθεί  µε

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πανελλήνιου Συλ-
λόγου ∆ιπλωµατούχων Αγρονοµών και Τοπο-
γράφων Μηχανικών, αν και το έχει ζητήσει από
την πρώτη ηµέρα που έχει αναλάβει τα καθήκο-
ντά του ως  υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε.

ÐÓÄÁÔÌ ÐÓÄÌÇÐ

Νέες ΣΣΕ για το 2005

Προκήρυξη
εκλογών 
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Γραφείο Εργασίας 26

∆ιαγωνισµοί - Προσκλήσεις 49

Αναθέσεις Μελετών  55

• Για προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αναθέσεις µελετών , πληροφορίες στο Γραφείο Eπαγγελµατικών Θεµά-
των του TEE,  τηλ . 210 3291.200  εσωτ . 604 - 605.

• Για το Γραφείο Eργασίας , πληροφορίες στο Γραφείο Tύπου  210 3291.200  εσωτ . 501 - 502.
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n E£NIKO MET™OBIO
¶O§YTEXNEIO
¶Ï‹ÚˆÛË ı¤ÛË˜ 

H ™¯ÔÏ‹ AÁÚÔÓfiÌˆÓ Î·È TÔÔÁÚ¿ÊˆÓ MË¯·-

ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ EM ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ

Ì›· (1) ı¤ÛË ¿ÌÈÛıÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢È‰¿ÎÙÔÚ·

ÁÈ· ÙÔÓ TÔÌ¤· TÔÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔ-

ÓÈÎ‹ ÂÚÈÔ¯‹ «TÂ¯ÓÈÎ‹ °Âˆ‰·ÈÛ›·» ÌÂ ÁÓˆÛÙÈ-

Îfi ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ «¢ÈÂ˘ÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜ TÂ¯ÓÔÏÔ-

Á›·˜ Â›ÁÂÈ·˜ Û¿ÚˆÛË˜ laser ÛÙË ‚ÈÔÌË¯·ÓÈ-

Î‹ ÁÂˆ‰·ÈÛ›·».

§‹ÍË ÚÔıÂÛÌ›·˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙË

°Ú·ÌÌ·ÙÂ›· ÙË˜ ·Ú·¿Óˆ ™¯ÔÏ‹˜ ÌÂ Ù· ·-

·Ú·›ÙËÙ· ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁËÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹,

15 ËÌ¤ÚÂ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË

ÙË˜ ÚÔÎ‹Ú˘ÍË˜ ÛÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ T‡Ô, Ô˘

¤ÁÈÓÂ ÛÙÈ˜ 12 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2005.

°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÔÈ ÂÓ‰È·ÊÂ-

ÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙË

°Ú·ÌÌ·ÙÂ›· ÙË˜ ™¯ÔÏ‹˜, ÙËÏ.: 210-7722.781,

210-7722.762.

n Y¶OYP°EIO ¶EXø¢E
°EN. °PAMM. ¢HM. EP°øN

H °ÂÓÈÎ‹ °Ú·ÌÌ·ÙÂ›· ¢ËÌ. ŒÚÁˆÓ ÙÔ˘ Y¶EXø¢E
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÙÂ¯ÓÈ-
Îfi ÚÔÛˆÈÎfi ÌÂ Û‡Ì‚·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ È‰. ¢ÈÎ·›Ô˘
ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË ÙË˜ EÈ‰È-
Î‹˜ YËÚÂÛ›·˜ ¢ËÌ. ŒÚÁˆÓ (EY¢E) ⁄‰ÚÂ˘ÛË˜
HÚ·ÎÏÂ›Ô˘ - AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ ·fi ÙÔ ºÚ¿ÁÌ· AÔ-
ÛÂÏ¤ÌË (EY¢E/ºÚ. AÔÛÂÏ¤ÌË).
O ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛÏËÊıËÛÔÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¿ ÎÏ¿-
‰Ô Î·È Ù· ÚÔÛfiÓÙ· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜
ÂÍ‹˜:
1. ¶E ¢ÈÏ. ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ MË¯/ÎÒÓ, ı¤ÛÂÈ˜: 2
A·Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ·:
- ¢›ÏˆÌ· ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÌË¯/ÎÔ‡ ÙË˜ ËÌÂ‰·‹˜ ‹ È-
ÛfiÙÈÌÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ·ÏÏÔ‰·‹˜
Î·È ¿‰ÂÈ· ¿ÛÎËÛË˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜.
- °ÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜.
- °ÓÒÛË H/Y.
I‰È·›ÙÂÚ· ı· ÏËÊıÂ› ̆ fi„Ë:
- °ÓÒÛË ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ.
- °ÓÒÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ, Û¯ÂÙÈÎ‹ ÌÂ ÙËÓ ÂÈ-
‰ÈÎfiÙËÙ·.
- ™¯ÂÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›·, Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË
– Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ ‹ ÂÁÁÂÈÔ‚ÂÏÙÈˆÙÈÎÒÓ

¤ÚÁˆÓ.
- H ÁÓÒÛË ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ.  
2. ¶E ¢ÈÏ. HÏ/ÁˆÓ – MË¯/ÁˆÓ MË¯/ÎÒÓ, ı¤-
ÛÂÈ˜: 1
A·Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ·:
- ¢›ÏˆÌ· MË¯/ÁÔ˘-HÏ/ÁÔ˘ ‹ MË¯/ÁÔ˘ ‹
HÏ/ÁÔ˘ ÌË¯/ÎÔ‡ ÙË˜ ËÌÂ‰·‹˜ ‹ ÈÛfiÙÈÌÔ ·ÓÙ›-
ÛÙÔÈ¯Ë˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ·ÏÏÔ‰·‹˜ Î·È ¿‰ÂÈ·
¿ÛÎËÛË˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜.
- °ÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜.
- °ÓÒÛË H/Y.
I‰È·›ÙÂÚ· ı· ÏËÊıÂ› ̆ fi„Ë:
- °ÓÒÛË ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ.
- °ÓÒÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ, Û¯ÂÙÈÎ‹ ÌÂ ÙËÓ ÂÈ-
‰ÈÎfiÙËÙ·.
- ™¯ÂÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›·, Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË
‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÌË¯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û¯ÂÙÈ-
ÎÒÓ ÌÂ ̆ ‰Ú·˘ÏÈÎ¿ ‹ ÂÁÁÂÈÔ‚ÂÏÙÈˆÙÈÎ¿ ¤ÚÁ·.
- H ÁÓÒÛË ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ.  
3. ¶E ¢ÈÏ. MË¯/ÎÒÓ MË¯·ÓÈÎ‹˜ °ÂˆÏÔÁ›·˜-°Â-
ˆÙÂ¯ÓÈÎ‹˜,ı¤ÛÂÈ˜: 1
A·Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ·:
- ¢›ÏˆÌ· ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÌË¯/ÎÔ‡ ‹ MÂÙ·ÏÏÂÈÔÏfi-
ÁÔ˘ MË¯/ÎÔ‡ ÙË˜ ËÌÂ‰·‹˜ ‹ ÈÛfiÙÈÌÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ-
¯Ë˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ·ÏÏÔ‰·‹˜ ÌÂ ÂÍÂÈ‰›ÎÂ˘ÛË
ÛÂ ÁÂˆÙÂ¯ÓÈÎ¿ ı¤Ì·Ù· Î·È ¿‰ÂÈ· ¿ÛÎËÛË˜ Â·Á-
Á¤ÏÌ·ÙÔ˜.
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°È· ÙÈ˜ ÛÙ‹ÏÂ˜ «∑ËÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ¡¶¢¢, ¢ËÌfiÛÈÔ˘˜ OÚÁ·ÓÈ-
ÛÌÔ‡˜, O∆∞ ÎÏ.», ÔÈ Î·Ù·¯ˆÚ›ÛÂÈ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ °Ú·-
ÊÂ›Ô ™‡ÓÙ·ÍË˜ ÙÔ˘ ∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 25 ËÌ¤ÚÂ˜
ÚÈÓ ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎ‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ
·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ
Ó· ‰ËÌÔÛÈÂ˘ÙÔ‡Ó. 

°È· ÙÈ˜ ÛÙ‹ÏÂ˜ «∑ËÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›·» ÔÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
·ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÁÈ· (¤ˆ˜) ÙÚÂÈ˜ ‰ËÌÔÛÈ-
Â‡ÛÂÈ˜. ¡¤· Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙË˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹-
ÚˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂˆÓ. 

°È· ÙÈ˜ ÛÙ‹ÏÂ˜ «∑ËÙÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ó», «¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ¤ÚÁÔ˘»,
«¢È·Ù›ıÂÙ·È ¶Ù˘¯›Ô» Î·È «¢È¿ÊÔÚ·» Ë ·ÁÁÂÏ›· ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÁÈ·
Ì›· (Î·È ÌfiÓÔ) ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Î·È Í·Ó¿ fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ‰ËÌÔÛÈÂ˘ÙÂ›. 

™Â Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘-
ıÔ‡Ó (Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ› Ó· ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó) ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙˆÓ ·ÁÁÂ-
ÏÈÒÓ ÙÔ˘˜. 

OÈ ·ÁÁÂÏ›Â˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û‡ÓÙÔÌÂ˜ (ÌÂ Î·Ó¤Ó· ÙÚfiÔ ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÈ˜ 40 Ï¤ÍÂÈ˜), Ó· Â›Ó·È Û·ÊÂ›˜ ÛÙË ‰È·Ù‡-
ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡ÔÓÙ·È ··Ú·ÈÙ‹Ùˆ˜ ·fi fiÓÔÌ·, ÙËÏ¤-
ÊˆÓÔ Î·È ·ÚÈıÌfi ÌËÙÚÒÔ˘ ÙÔ˘ ¿ÌÂÛ· ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘.

OÈ ·ÁÁÂÏ›Â˜ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó (¯ˆÚ›˜ Ï·›ÛÈÔ) ÂÚ›Ô˘ ÙÚÂÈ˜
Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È
ÛÙË °Ú·ÌÌ·ÙÂ›· ÙÔ˘ ∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ (Î·Ù¿
ÚÔÙ›ÌËÛË) ÛÙÔ e-mail: jobs@tee. gr ‹ ÛÙÔ fax 210-3291.322, ÌÂ Â-
ÈÛ‹Ì·ÓÛË ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂ ÙÈ˜ Î˘-
Ú›Â˜ ∫·ÙÂÚ›Ó· ™ÙÚÔ˘ÁÁ¿ÚË Î·È °Ï˘ÎÂÚ›· ∆ÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË, ÙËÏ. 210-
3291.500. 

OÈ ·ÁÁÂÏ›Â˜ ÂÓÙfi˜ Ï·ÈÛ›Ô˘ Â¤¯Ô˘Ó ı¤ÛË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎ‹˜ Î·Ù·¯Ò-
ÚÈÛË˜, ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 20 ËÌ¤ÚÂ˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜
Î·È ÔÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÌÂ ÙËÓ Î· ŸÏÁ·
∫·Ï·ÓÙ˙ÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙÔ ÙËÏ. 210-3291410. 

2363_026_48GR_ERGASIAS 10/10/2005 16:31 ™ÂÏ›‰·26 MACUSER DIAS:PERIODIKA:TEE:TEYXOS_2363:2363_ROZ:



- °ÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜.
- °ÓÒÛË H/Y.
I‰È·›ÙÂÚ· ı· ÏËÊıÂ› ̆ fi„Ë:
- °ÓÒÛË ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ.
- °ÓÒÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ, Û¯ÂÙÈÎ‹ ÌÂ ÙËÓ ÂÈ-
‰ÈÎfiÙËÙ·.
- ™¯ÂÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›·, Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÛÂ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ-
¯· ¤ÚÁ· ‹ ÁÂˆÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Î·È ¤ÚÂ˘ÓÂ˜.
- H ÁÓÒÛË ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ.  
4. ¶E ¢ÈÏ. AÁÚÔÓ.- TÔÔÁÚ. MË¯/ÎÒÓ, ı¤ÛÂÈ˜: 2
A·Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ·:
- ¢›ÏˆÌ· AÁÚ.-TÔÔÁÚ. ÌË¯/ÎÔ‡ ÙË˜ ËÌÂ‰·‹˜
‹ ÈÛfiÙÈÌÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ·ÏÏÔ‰·-
‹˜ Î·È ¿‰ÂÈ· ¿ÛÎËÛË˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜.
- °ÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜.
- °ÓÒÛË H/Y.
I‰È·›ÙÂÚ· ı· ÏËÊıÂ› ̆ fi„Ë:
- °ÓÒÛË ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ.
- °ÓÒÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ, Û¯ÂÙÈÎ‹ ÌÂ ÙËÓ ÂÈ-
‰ÈÎfiÙËÙ·.
- ™¯ÂÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›·, Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË
‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ̆ ‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ ‹ ÂÁÁÂÈÔ‚ÂÏÙÈˆÙÈÎÒÓ
¤ÚÁˆÓ.
- H ÁÓÒÛË ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ.
5. ¶E °ÂˆÏfiÁˆÓ, ı¤ÛÂÈ˜: 1
A·Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ·:
- ¶Ù˘¯›Ô °ÂˆÏfiÁÔ˘ ÙË˜ ËÌÂ‰·‹˜ ‹ ÈÛfiÙÈÌÔ ·-
ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ·ÏÏÔ‰·‹˜.
- °ÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜.
- °ÓÒÛË H/Y.
I‰È·›ÙÂÚ· ı· ÏËÊıÂ› ̆ fi„Ë:
- °ÓÒÛË ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ.
- °ÓÒÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ, Û¯ÂÙÈÎ‹ ÌÂ ÙËÓ ÂÈ-
‰ÈÎfiÙËÙ·.
- ™¯ÂÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÁÂˆÏÔÁÈÎ¤˜, ˘‰ÚÔÁÂˆÏÔ-
ÁÈÎ¤˜ Î·È ÁÂˆÊ˘ÛÈÎ¤˜  ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ‹ ÛÙËÓ Î·Ù·-
ÛÎÂ˘‹ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ ‹ ÂÁÁÂÈÔ‚ÂÏÙÈˆÙÈÎÒÓ ¤Ú-
ÁˆÓ.
- H ÁÓÒÛË ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ.
6. TE ÌË¯/ÎÒÓ, ı¤ÛÂÈ˜: 2
A·Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ·:
- ¶Ù˘¯›Ô TEI ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ‹ TÔÔÁÚ¿ÊÔ˘ ‹
MË¯/ÁÔ˘ ‹ HÏ/ÁÔ˘ ÌË¯/ÎÔ‡ ÙË˜ ËÌÂ‰·‹˜ ‹ È-
ÛfiÙÈÌÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ·ÏÏÔ‰·‹˜
‹ ¿ÏÏË˜ ÈÛfiÙÈÌË˜ Û¯ÔÏ‹˜.
- °ÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜.
- °ÓÒÛË H/Y.
I‰È·›ÙÂÚ· ı· ÏËÊıÂ› ̆ fi„Ë:
- ™¯ÂÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›·, Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË
– Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ ‹ ÂÁÁÂÈÔ‚ÂÏÙÈˆÙÈÎÒÓ
¤ÚÁˆÓ.
- H ÁÓÒÛË ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ.  
7. TE ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡-§ÔÁÈÛÙÈÎÔ‡, ı¤ÛÂÈ˜: 1
A·Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ·:

- ¶Ù˘¯›Ô ‹ ¢›ÏˆÌ· ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ TEI
ÙË˜ ËÌÂ‰·‹˜, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ
Ù˘¯›ˆÓ ¶™E ‹ ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë˜ ÂÈ‰È-
ÎfiÙËÙ·˜ Ù˘¯›Ô ‹ ‰›ÏˆÌ· ÈÛÔÙ›ÌˆÓ Ù›ÙÏˆÓ Û¯Ô-
ÏÒÓ ÙË˜ ËÌÂ‰·‹˜ ‹ ·ÏÏÔ‰·‹˜.
- °ÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜.
-°ÓÒÛË H/Y.
8. ¢E TÂ¯ÓÈÎfi˜ (EÚÁÔ‰ËÁÔ›), ı¤ÛÂÈ˜: 2
A·Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ·:
- ¶Ù˘¯›Ô A’ ‹ B’ Î‡ÎÏÔ˘ ÛÔ˘‰ÒÓ TÂ¯ÓÈÎÔ‡
E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ EÎ·È‰Â˘ÙËÚ›Ô˘ ÙˆÓ ÙÔÌ¤ˆÓ
MË¯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡, HÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ‹ K·Ù·ÛÎÂ˘-
ÒÓ ‹ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜ ÂÓÈ·›Ô˘ ÔÏ˘ÎÏ·‰È-
ÎÔ‡ Ï˘ÎÂ›Ô˘ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ¢ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ, MË-
¯·ÓÔÏÔÁ›·˜ ‹ HÏÂÎÙÚÔÏÔÁ›·˜ ‹ ÙÂ¯ÓÈÎÔ‡, Â·Á-
ÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Ï˘ÎÂ›Ô˘ ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ-
Î‹˜ Û¯ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÙÔÌ¤ˆÓ ‹ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÌË¯·ÓÔ-
ÏÔÁÈÎÔ‡, ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÔ‡, ‰ÔÌÈÎÔ‡ ‹ ‰ÔÌÈÎÒÓ
Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ ‹ °ÂˆÌÂÙÚÒÓ TÔÔÁÚ¿ÊˆÓ ‹ ‰›-
ÏˆÌ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÙÔÌ¤ˆÓ IEK
‹ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ Ì·ıËÙÂ›·˜ OAE¢ ÙÔ˘ N.1346/83
‹ ¿ÏÏˆÓ ÈÛfiÙÈÌˆÓ Ù›ÙÏˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ
ÙË˜ ËÌÂ‰·‹˜ ‹ ·ÏÏÔ‰·‹˜.
- °ÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜.
- °ÓÒÛË H/Y.
I‰È·›ÙÂÚ· ı· ÏËÊıÂ› ̆ fi„Ë:
-H Û¯ÂÙÈÎ‹ ÂÚÁÔÙ·ÍÈ·Î‹ ÂÌÂÈÚ›·, Î·Ù¿ ÚÔÙ›-
ÌËÛË ÛÂ ̆ ‰Ú·˘ÏÈÎ¿ ‹ ÂÁÁÂÈÔ‚ÂÏÙÈˆÙÈÎ¿ ¤ÚÁ·.
Œ‰Ú· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ı· Â›Ó·È ÙÔ HÚ¿ÎÏÂÈÔ
KÚ‹ÙË˜.
OÈ ÚÔÛÏ‹„ÂÈ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ YÔ˘ÚÁfi
¶EXø¢E, Ô˘ ı· Î·ıÔÚ›ÛÂÈ Î·È ÙÈ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜, Î·-
Ù¿ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ·fi Î¿ıÂ ¿ÏÏË ÁÂÓÈÎ‹ ‹ ÂÈ‰ÈÎ‹
‰È¿Ù·ÍË, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú. 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 8
ÙÔ˘ Ó. 679/77, Ô˘ ÚÔÛÙ¤ıËÎÂ ÌÂ ÙËÓ ·Ú. 3
ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 5 ÙÔ˘ Ó. 2229/94 Î·È ‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ
ÛÂ ÈÛ¯‡ ÌÂ ÙËÓ ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 1 ÙÔ˘ Ó.
2527/97.
H Û‡Ì‚·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ı· Â›Ó·È ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÂÓfi˜ (1)
¤ÙÔ˘˜, ÌÂ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Ó¤ˆÛË˜ Ì¤¯ÚÈ ¤Ú·-
ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤ÎıÂÛË ÙË˜ ¶ÚÔ˚-
ÛÙ·Ì¤ÓË˜ AÚ¯‹˜, fiÔ˘ ı· ‚Â‚·ÈÒÓÂÙ·È Ë ·Ô-
‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ Î·È Ë ÂÎÏ‹ÚˆÛË
ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ˜ Ï‹ÚË ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË
ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘.  AÓ ·ÔÏ˘ıÂ›
ÏfiÁˆ ÌË ·Ó·Ó¤ˆÛË˜ ÙË˜ Û‡Ì‚·ÛË˜ ‹ ÏfiÁˆ Â-
Ú·›ˆÛË˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ‰ÂÓ ‰ÈÎ·ÈÔ‡Ù·È Î·ÌÈ¿ ·Ô-
˙ËÌ›ˆÛË.
OÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ‹
Ó· ÛÙÂ›ÏÔ˘Ó Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿ ÛÙË °ÂÓ. °Ú·Ì. ¢ËÌ.
ŒÚÁˆÓ ÙÔ˘ Y¶EXø¢E ¢/ÓÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Ì¤¯ÚÈ
24-10-2005 ·›ÙËÛË, Û˘ÓÔ‰Â˘fiÌÂÓË ÌÂ Ï‹ÚÂ˜
‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ· Î·È ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤Ó· ÊˆÙÔ-
·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ, ‚Â‚·ÈÒÛÂˆÓ
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ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜  Î·È ÏÔÈÒÓ ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ,
Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÈ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ Î·È ÂÌÂÈÚ›Â˜
Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û·. 
ŒÓÙ˘· ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤‰Ú·
ÙË˜ EY¢E ÛÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË, Î·ıÒ˜ Î·È
ÛÙÔ KÂÓÙÚÈÎfi K·Ù¿ÛÙËÌ· ÙË˜ °°¢E/Y¶EXø¢E
(X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 182 -  Aı‹Ó·,  1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁÚ·-
ÊÂ›Ô 9).
ŸÛÔÈ ̆ Ô„‹ÊÈÔÈ ÚÔÂÈÏÂÁÔ‡Ó ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔÈ-
¯Â›· Ô˘ ı· ̆ Ô‚¿ÏÔ˘Ó, ı· ÎÏËıÔ‡Ó ÙËÏÂÊˆÓÈ-
Î¿ ÁÈ· Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË ÂÓÒÈÔÓ ÂÈÙÚÔ‹˜, Ô˘ ı·
Û˘ÛÙ·ıÂ› ÂÈ‰ÈÎ¿ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÛÙË
°°¢E/Y¶EXø¢E.
ŸÛÔÈ ÂÈÏÂÁÔ‡Ó, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛÏË-
ÊıÔ‡Ó, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ̆ Ô‚¿ÏÔ˘Ó Û˘ÌÏËÚˆÌ·-
ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁËÙÈÎ¿ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙˆÓ
ÁÂÓÈÎÒÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÎˆÏ‡-
Ì·ÙÔ˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ó· Î·Ù·ı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÁÔÏË-
ÙÈÎfi ‹ ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Ù˘¯›Ô, ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ fiÙÈ
Ë ··Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Â›Ó·È ·Û˘Ì‚›-
‚·ÛÙË ÌÂ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ È‰ÈˆÙÈÎÔ‡
¤ÚÁÔ˘, ̄ ˆÚ›˜ Û¯ÂÙÈÎ‹ ¿‰ÂÈ·. 
H ·ÌÔÈ‚‹ ÙˆÓ ÚÔÛÏËÊıËÛÔÌ¤ÓˆÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·ÚÈı.2/36 122/0022/15-7-
2004 ÎÔÈÓ‹ ˘Ô˘ÚÁÈÎ‹ ·fiÊ·ÛË (ºEK
1122/B/23-7-2004) Î·È ÔÈ fiÚÔÈ ÂÚÁ·Û›·˜ ı· Â-
ÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÂ Û‡Ì‚·ÛË Ô˘ ı· ˘ÔÁÚ·ÊÂ› ÌÂ-
Ù·Í‡ ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁÔ‡ ¶EXø¢E Î·È Î¿ıÂ ÚÔÛÏË-
ÊıËÛÔÌ¤ÓÔ˘.
°È· ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ·Â˘ı˘ÓıÂ›ÙÂ ÛÙË ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË
¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ TÌ‹Ì· B’  ÛÙ· ÙËÏ.:  210-6460.630
Î·È 210-6441.601.

n Y¶OYP°EIO ¶O§πTI™MOY
£¤ÛË ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·

TÔ N¶I¢ ÌÂ ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· «T¢¶EAE» (N. 2021/92)
ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔ‚Â› Î·ÙfiÈÓ ÂÁÎÚ›ÛÂˆ˜ ·fi ÙÔ
¢™ ÙÔ˘ T¢¶EAE ÛÙË Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË 92/20-9-2005
Î·È ÙÔ˘ ̆ ’ ·Ú. 72963/11191/12-9-2005 ÂÁÁÚ¿-
ÊÔ˘ ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË˜ AÚ¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È
¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜ KÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ¶Ô-
ÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙË˜ «EÈÙÚÔ‹˜ ™ÙÂÚ¤-
ˆÛË˜ AÓ·ÛÙ‹ÏˆÛË˜ MÓËÌÂ›ˆÓ AÎÚfiÔÏË˜ §›Ó-
‰Ô˘» ÛÙËÓ ÚÔÎ‹Ú˘ÍË ÌÈ·˜ ı¤ÛË˜ AÚ¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·
ÌÂ Û¯¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎ·›Ô˘ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘
¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· ¤ÙÔ˜, ÌÂ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú¿Ù·ÛË˜
‹ ·Ó·Ó¤ˆÛË˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜  ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿Ú-
ıÚÔ˘ 7 ·Ú.12 ÙÔ˘ N. 2557/97, ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Â-
ÂÎÙ¿ıËÎ·Ó Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· ÛÙ· ¤Ú-
Á· Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ T¢¶EAE, ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜
ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 81 ÙÔ˘ N. 1958/91 fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ-
‹ıËÎ·Ó ÌÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 6 ÙÔ˘ N. 2833/2000, Û‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 19 ·Ú. 27·
ÙÔ˘ N.2947/2001 «£¤Ì·Ù· OÏ˘ÌÈ·Î‹˜ ºÈÏÔÍÂ-
Ó›·˜, ŒÚÁˆÓ OÏ˘ÌÈ·Î‹˜ YÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ¿ÏÏÂ˜
‰È·Ù¿ÍÂÈ˜», ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙË˜ ·Ú. 7 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
80 ÙÔ˘ N. 3057/2002 Î·ıÒ˜ Î·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜
‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¶¢ 164/2004 Î·È ÙÔ˘ ̆ ’ ·Ú. 62/5-
1-2005 ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ YÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡

Î·È ÌÂ ¤‰Ú· ÙË §›Ó‰Ô, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ-
ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ¤ÚÁÔ˘. 
°È· ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· ÔÈ ̆ Ô„‹ÊÈÔÈ Ú¤-
ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î¿ÙÔ¯ÔÈ Ù˘¯›Ô˘ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ ™¯Ô-
Ï‹˜ ÙË˜ ËÌÂ‰·‹˜ ‹ ÙË˜ ·ÏÏÔ‰·‹˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈ-
ÛÌ¤ÓÔ ̂ ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Î·È ÈÛfiÙÈÌÔ ·fi ÙÔ ¢IKAT™A.
ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó, Î·ÏÔ‡ÓÙ·È
Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÛÂ ·Ïfi ¯·ÚÙ›, Ì¤Û· ÛÂ
ÚÔıÂÛÌ›· ‰ÂÎ·¤ÓÙÂ (15) ËÌÂÚÒÓ, ·fi ÙËÓ Ë-
ÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÚÔÎ‹-
Ú˘ÍË˜ ÛÙÔ EÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ¢ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘ TEE Î·È ÙÔÈ-
¯ÔÎfiÏÏËÛ‹˜ ÙË˜ ÛÙ· ÁÚ·ÊÂ›· ÙË˜ KB’ EÊÔÚÂ›·˜
¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È KÏ·ÛÈÎÒÓ AÚ¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ, Ô‰fi˜
IÔÙÒÓ – Pfi‰Ô˜, ÙËÏ.: 22410-76.766.
OÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ: 

·) N· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 18Ô ¤ÙÔ˜ ÙË˜ ËÏÈ-
Î›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ̆ ÂÚ‚Â› ÙÔ 60fi ¤ÙÔ˜.
‚)  N· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ì·˙› ÌÂ ÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ù·
·Ú·Î¿Ùˆ:
ñ EÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ ÊˆÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù›ÙÏˆÓ ÛÔ˘-
‰ÒÓ. 
ñ BÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ·.  
ñ EÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ ÊˆÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ¢ÂÏÙ›Ô˘ AÛÙ˘-
ÓÔÌÈÎ‹˜ T·˘ÙfiÙËÙ·˜.
ñ YÂ‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ N. 1599/1986 ÛÙËÓ Ô-
Ô›· Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ: ·) ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÂÌ-
ÊıÂ› ÛÂ ÔÈÓÈÎ‹ ‰›ÎË ÁÈ· ÏËÌÌ¤ÏËÌ· ‹ Î·ÎÔ‡Ú-
ÁËÌ· ÌÂ ·Â˘ıÂ›·˜ ÎÏ‹ÛË ‹ ‚Ô‡ÏÂ˘Ì· ÙËÓ ÙÂ-
ÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›· Î·È ‚) ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÛÎËıÂ› ÛÂ ‚¿-
ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÓÈÎ‹ ‰›ˆÍË ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ·ÍÈfi-
ÔÈÓË Ú¿ÍË ·fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎ‹ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ùfi-
Ô˘ Î·ÙÔÈÎ›·˜ ÙÔ˘˜ Ô‡ÙÂ ·fi ¿ÏÏË ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎ‹
·Ú¯‹ ÙË˜ ̄ ÒÚ·˜. 
£· Û˘ÓÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó:  
ñ MÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ‹ ‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÚ-
Á·Û›Â˜ ÛÂ ı¤Ì·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÌÓËÌÂ›ˆÓ.
ñ°ÓÒÛÂÈ˜ ̄ ÂÈÚÈÛÌÔ‡ H/Y Î·È ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ·  ÙÔ˘ Û¯Â-
‰È·ÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ AutoCAD. 
ñ EÌÂÈÚ›· ÛÂ ·Ó¿ÏÔÁ· ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ‰ËÏÒÓÂÙ·È
ÌÂ ·Ó¿ÏÔÁË ̆ Â‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ N. 1599/86
‹ ÌÂ ·Ó¿ÏÔÁË ‚Â‚·›ˆÛË ÙË˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÛÙËÓ Ô-
Ô›· ··Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó. 
ñ °ÓÒÛÂÈ˜ Í¤ÓˆÓ ÁÏˆÛÛÒÓ.
ñ T˘¯fiÓ ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ÔÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÎÚ›-
ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜.
H ÂÈÏÔÁ‹ ı· Á›ÓÂÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ
·Ú·¿Óˆ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ·fi ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô-
ÚÈÛÙÂ›. 
ŸÔÈÔ˜ ÂÈÏÂÁÂ›  ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ı¤ÛË ˘Ô-
¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ̆ Ô‚¿ÏÂÈ:
1. ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁÈÎ‹˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜
(ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜).
2. AfiÛ·ÛÌ· ÔÈÓÈÎÔ‡ ÌËÙÚÒÔ˘ Ù‡Ô˘ A.

n ∂ª¶
¶Ï‹ÚˆÛË ı¤ÛÂˆÓ

ñH ™¯ÔÏ‹ XËÌÈÎÒÓ MË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ EM ¶ÔÏ˘ÙÂ-
¯ÓÂ›Ô˘ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ (4) ı¤ÛÂÈ˜ ¿ÌÈ-
ÛıˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‰È‰·ÎÙfiÚˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ TÔÌ¤·

«EÈÛÙ‹ÌË˜ Î·È TÂ¯ÓÈÎ‹˜ ÙˆÓ YÏÈÎÒÓ» ÛÙ· ·Ú·-
Î¿Ùˆ ÁÓˆÛÙÈÎ¿ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ·:
·) º·ÛÌ·ÙÔÛÎÔÈÎ¤˜ Î·È ÌË K·Ù·ÛÙÚÂÙÈÎ¤˜ M¤-
ıÔ‰ÔÈ Î·È TÂ¯ÓÈÎ¤˜ X·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È EÏ¤Á¯Ô˘
ÙˆÓ YÏÈÎÒÓ: ‰‡Ô (2) ı¤ÛÂÈ˜.
‚) AÎÙÈÓÔ¯ËÌÂ›· Î·È BÈÔÊ·ÛÌ·ÙÔÛÎÔ›·: ‰‡Ô (2)
ı¤ÛÂÈ˜.
§‹ÍË ÚÔıÂÛÌ›·˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙË
°Ú·ÌÌ·ÙÂ›· ÙË˜ ·Ú·¿Óˆ ™¯ÔÏ‹˜ ÌÂ Ù· ··-
Ú·›ÙËÙ· ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁËÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹, 15 Ë-
Ì¤ÚÂ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙË˜
ÚÔÎ‹Ú˘ÍË˜ ÛÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ T‡Ô (¤ÁÈÓÂ ÛÙÈ˜
10/10/05).
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ
ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ÚÔÎ‹Ú˘ÍË˜ ÔÈ ÂÓ‰È·-
ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È:
- ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÛÙËÓ AÓ.
K·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ EM¶ Î· M. KÔ˘‹, ÙËÏ.: 210-
7723.214,
- ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÛÙËÓ K·-
ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ EM¶ Î· I. AÓ·ÛÙ·ÛÔÔ‡ÏÔ˘, ÙËÏ.
210-7723.133
ñ E›ÛË˜ Ë ™¯ÔÏ‹ XËÌÈÎÒÓ MË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ EM
¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ Ì›· (1) ı¤ÛË ¿ÌÈ-
ÛıÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ‰È‰¿ÎÙÔÚ· ÁÈ· ÙÔÓ TÔÌ¤· «XË-
ÌÈÎÒÓ EÈÛÙËÌÒÓ» ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Â-
ÚÈÔ¯‹: EÈ‰ÈÎ¿ KÂÊ¿Ï·È· AÓfiÚÁ·ÓË˜ XËÌÂ›·˜.
§‹ÍË ÚÔıÂÛÌ›·˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙË
°Ú·ÌÌ·ÙÂ›· ÙË˜ ·Ú·¿Óˆ ™¯ÔÏ‹˜ ÌÂ Ù· ··-
Ú·›ÙËÙ· ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁËÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹, 15 Ë-
Ì¤ÚÂ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙË˜
ÚÔÎ‹Ú˘ÍË˜ ÛÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ T‡Ô (¤ÁÈÓÂ ÛÙÈ˜ 10
OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2005).
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË
ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ ÚÔÎ‹Ú˘ÍË˜ ÔÈ ÂÓ‰È·ÊÂ-
ÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ·Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ E›Î. K·ıËÁ‹-
ÙÚÈ· ÙÔ˘ EM¶ Î· M. K·ÙÛÈÒÙË, ÙËÏ.: 210-
7723.206.

n A¶£
¶Ï‹ÚˆÛË ı¤ÛÂˆÓ ¢∂¶

TÔ EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ º˘ÛÈÎ‹˜ XËÌÂ›·˜, ÙÔ˘ TÔÌ¤·
ºA¶, ÙÔ˘ TÌ‹Ì·ÙÔ˜ XËÌÂ›·˜, ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÙÂÏÂ›Ô˘
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ (A¶£), ÂÓfi„ÂÈ
ÙË˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓË˜ ÚÔÎ‹Ú˘ÍË˜ ı¤ÛÂˆÓ
ÌÂÏÒÓ ¢E¶ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ (2005-2006) Î·È ÂfiÌÂÓÔ
(2006-2007) ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜, ÚÔÛÎ·ÏÂ› ÙÔ˘˜
ÂÓ‰È·ÊÂÚÔÌ¤ÓÔ˘˜ ÁÈ· ı¤ÛÂÈ˜:
ñ§¤ÎÙÔÚ· ‹ E›ÎÔ˘ÚÔ˘ K·ıËÁËÙ‹ ÛÙÔ Â‰›Ô
«XËÌÂ›·˜», ÛÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ «º˘ÛÈÎ‹
XËÌÂ›·» Î·È ÛÂ Ì›· ·fi ÙÈ˜ ÂÈ‰ÈÎÂ‡ÛÂÈ˜: ·) HÏÂ-
ÎÙÚÔ¯ËÌÂ›·, ‚) º·ÛÌ·ÙÔÛÎÔ›· / MÈÎÚÔÛÎÔ›·
Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó A›ÙËÛË ÂÎ‰‹ÏˆÛË˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ-
ÓÙÔ˜. H ·›ÙËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ:
- ™‡ÓÙÔÌÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ· ÌÂ Ï‹ÚË Î·Ù¿-
ÏÔÁÔ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂˆÓ.
- ™ÎÂÙÈÎfi ·›ÙËÛË˜ (Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ· ˘Ô„ËÊ›Ô˘
ÌÂ Ù· ‰È‰·ÎÙÈÎ¿ Î·È ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ·
ÙÔ˘ EÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘, Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ Â-
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ÚÂ˘ÓËÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ··ÈÙÔ‡ÌÂ-
ÓÂ˜ ˘Ô‰ÔÌ¤˜ ÎÏ) Î·È ı· ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÌÂ Â-
ÈÛÙÔÏ‹ Ì¤¯ÚÈ ÙÈ˜ 30-10-2005 ÛÙË ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË:
K·ıËÁËÙ‹˜ ¶. NÈÎ‹Ù·˜, ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ EÚÁ·ÛÙËÚ›-
Ô˘ º˘ÛÈÎ‹˜ XËÌÂ›·˜, TÔÌ¤·˜ º˘ÛÈÎ‹˜, AÓ·Ï˘ÙÈ-
Î‹˜ Î·È ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹˜ XËÌÂ›·˜, TÌ‹Ì· XË-
ÌÂ›·˜, A¶£, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 54124.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÔÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚfi-
ÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÌÂ ÙÔÓ K·-
ıËÁËÙ‹ ¶. NÈÎ‹Ù·, TËÏ.: 2130-997.773 Ê·Í:
2310-997.709, e-mail:  nikitas@chem.auth.gr

ZHT√À¡ NA ¶ƒ√™§∞µ√À¡

APXITEKTONIKO ÁÚ·ÊÂ›Ô ̇ ËÙ¿ Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ¿-
ÌÂÛ· ¤ÌÂÈÚÔ Û¯Â‰È·ÛÙ‹ ‹ Û¯Â‰È¿ÛÙÚÈ· ÌÂ ÙÔ˘-
Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 4 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ ÛÂ ·Ó¿ÏÔÁË
ı¤ÛË. ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ H/Y (ÂÈ-
ı˘ÌËÙ‹ Ë ÁÓÒÛË ArchiCAD). AÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·-
ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ fax: 210-7213.350. Yfi„Ë   °ÂÓ. ¢È-
Â‡ı˘ÓÛË˜.

H ÂÙ·ÈÚÂ›· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ «OÈÎÔÓÔÌ›-
‰Ë˜ - ¢Ô˘Ì¿˜ & ™˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜» ˙ËÙ¿ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔ-
ÓÂ˜ ÌÂ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË AutoCAD ÁÈ· ÌfiÓÈÌË ··-
Û¯fiÏËÛË. OÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ/-Â˜ ·Ú·Î·ÏÔ‡-
ÓÙ·È Ó· ·ÔÛÙÂ›ÏÔ˘Ó ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ· ÛÙÔ
fax: 210-3811.456

ZHTEITAI Û¯Â‰È¿ÛÙÚÈ·, ·fiÊÔÈÙË IEK ‹ TEE ÁÈ·
ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙËÓ AÌÔÚÁfi. AÔ-
ÛÙÂ›Ï·ÙÂ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi, e-mail: aponas@ote-
net.gr, fax: 22850-71.554. ¶ÏËÚ.: AÔÛÙÔÏ›·
N·ÛÈÔÔ‡ÏÔ˘,  ÙËÏ.: 22850-74.178, 6937-
180.136

REMAX ‚ÔÚÂ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ (EÎ¿ÏË, ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤-
Ê·ÓÔ˜). ZËÙÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ full-time ·fi
ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·.
AÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÛÙ·
·ÁÁÏÈÎ¿ ÛÙÔ gkolo@tee.gr ‹ §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 60,
ÕÓÔÈÍË AÙÙÈÎ‹˜, TK 14569 

A¶O ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ ̇ ËÙÂ›Ù·È
ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ AEI/TEI ÌÂ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÌÂÈ-
Ú›· ÛÂ ÂÚÁ·Û›· ÁÚ·ÊÂ›Ô˘. A·Ú·›ÙËÙÂ˜ ÚÔ¸-
Ôı¤ÛÂÈ˜: A) °ÓÒÛË ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ H/Y (Word,
Excel, Project, ¶ÚÔÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË, EÚÁÔÏ‹ÙË˜,
AutoCAD). B) °ÓÒÛË Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÂÈÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ,
ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, ¶¶AE, A¶E, ¶KNTM Î·È ·ÏÏËÏÔ-
ÁÚ·Ê›·˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ. °) °ÓÒÛË ‰È·‰ÈÎ·-
Û›·˜ ‰ËÌÔÚ·ÛÈÒÓ. AÔÛÙÂ›Ï·ÙÂ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi
ÛËÌÂ›ˆÌ· ÛÙÔ Ê·Í: 210-5751.196. TËÏ.: 210-
5752.749, 210-5746.743, ÒÚÂ˜: 8.00 – 18.00

NEAPO™ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ˘Ô-
¯ÚÂÒÛÂÈ˜, ÌÂ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· Î·È ·fiÎÙË-
ÛË ÂÌÂÈÚ›·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜, ˙ËÙÂ›-
Ù·È ·fi ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÁÈ· Ï‹ÚË ··Û¯fiÏË-
ÛË. A·Ú·›ÙËÙÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ °OK – AutoCAD Î·È
Û¯ÂÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ¤Î‰ÔÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈ-
ÒÓ, ÙËÏ.: 210-6723.424, 210-6711.326. Fax ÁÈ·
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·ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ: 210-6715.126

EI™A°ø°IKH ÂÙ·ÈÚÂ›·, Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡ÂÈ Î·Ù’
·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙÔ˘˜ ÂÎ‰ÔÙÈ-
ÎÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜: 1. «Gustavo Gili S.A.» (AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ-
Î¿ ‚È‚Ï›·), 2. «Lidiarte» (AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¿ Posters),
3. «Tarmac S.A.» (AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¿ CD’s – ROM), ̇ Ë-
Ù¿ÂÈ ¤Ó·Ó (Ì›·) ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ
ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙË˜. ¶ÏË-
ÚÔÊÔÚ›Â˜: «Hyperion Books», ™‡ÚÔ˜ ™Ù·Ì·ÙÂ-
Ï¿ÙÔ˜, ÙËÏ.: 2610-425.888, fax: 2610-432.442,
ÎÈÓ.: 6944-422.197

ZHTEITAI ·fi ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈ-
Îfi˜ AEI ÌÂ 3ÂÙ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÁÓÒ-
ÛÂÈ˜ H/Y ÁÈ· ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·. TËÏ.: 210-
6853.320, fax: 210-6852.221

ZHTEITAI Ó¤Ô˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÁÈ· ¤ÚÁÔ ÛÙÔ
Î¤ÓÙÚÔ ÙË˜ Aı‹Ó·˜. ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: K. ™˘Ú›‰Ë˜,
ÙËÏ. 6979-222.104, B. ™ÙÚÔ‡ÌÔ˜, ÙËÏ. 6944-
568.944

H ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· «°. KˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ – E. MÈÛÎ‹˜
E¶E» ˙ËÙ¿ Û¯Â‰È¿ÛÙÚÈ· ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ ·Ú¯ÈÙÂ-
ÎÙÔÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Î·È ¿ÚÈÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·Ì-
Ì¿ÙˆÓ ArchiCAD 9 Î·È Artlantis 4,5. AÔÛÙÔÏ‹
‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ fax: 210-6985.590-1, e-mail:
gkost@internet.gr

A¶O ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ̇ ËÙÂ›Ù·È ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈ-
Îfi˜ (AEI ‹ TEI) ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ Û‡ÓÙ·ÍË ÚÔÌÂ-
ÙÚ‹ÛÂˆÓ, ÂÈÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ, ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, ¶¶AE,
A¶E, ¶KTMNE, Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË
¯ÚÔÓÔ‰È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÌËÙÚÒˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ÚÔ-
ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÔÈfiÙËÙ·˜ ¤ÚÁˆÓ, ™AY Î·È ºAY, ÂÔ-
ÙÂ›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ ISO. TËÏ.: 210-
9856.400, fax: 210-9884.747, e-mail: info@ki-
ros-sa.gr

TEXNIKH ÂÙ·ÈÚÂ›· ˙ËÙ¿ ·ÔıËÎ¿ÚÈÔ ÌÂ ÂÌÂÈÚ›·
ÁÈ· ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ ÂÎÙfi˜ AıËÓÒÓ, ÌÂ ÁÓÒÛË H/Y, ÂÈ-
ı˘ÌËÙ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ ÙÌ‹Ì· ·Ôı‹ÎË˜ ‹
ÙÌ‹Ì· ÚÔÌËıÂÈÒÓ. AÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ
ÛÙÔ fax: 210-9884.747. TËÏ.: 210-9856.400

ZHTEITAI ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ ·fi ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·-
ÊÂ›Ô ÁÈ· ÌfiÓÈÌË ··Û¯fiÏËÛË. AÔÛÙÂ›Ï·ÙÂ ‚ÈÔ-
ÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙË ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 209 –
AÁ›Ô˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘, fax: 24210-78.038

TEXNIKH ÂÚÁÔÏËÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ̇ ËÙ¿ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ
ÌË¯·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÂ ·ÓÔÈ¯Ùfi
ÔÚ˘¯Â›Ô ÛÙË MÂÁ·ÏfiÔÏË AÚÎ·‰›·˜. TËÏ. ÂÈ-
ÎÔÈÓˆÓ›·˜: 27910-21.068, 6945-159.773

TEXNIKH ÂÙ·ÈÚÂ›·, ˙ËÙ¿ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ‹ ÔÏÈÙÈÎfi
ÌË¯·ÓÈÎfi, ËÏÈÎ›·˜ ¤ˆ˜ 35 ÂÙÒÓ, ÁÈ· ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË È-
‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·. A·ÈÙÔ‡-
ÌÂÓ· ÚÔÛfiÓÙ·: ¶ÂÓÙ·ÂÙ‹˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÌÂÈ-
Ú›· ÛÂ E›‚ÏÂ„Ë – ¢È·¯Â›ÚÈÛË – K·Ù·ÛÎÂ˘‹ È‰Èˆ-
ÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÌÂ È‰È·›ÙÂÚÂ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÔÈfiÙË-
Ù·˜. °ÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ. K·Ï‹ ¯Ú‹ÛË H/Y. BÈÔÁÚ·-
ÊÈÎfi ÛÙÔ fax: 210-6718.310

A¶O ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ̇ ËÙÂ›Ù·È ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈ-
Îfi˜ ÌÂ ÂÚÁÔÙ·ÍÈ·Î‹ Â›Ú· ÁÈ· ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË ÂÚÁÔ-
Ù·Í›ˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ BfiÏÔ˘ Î·È M·ÁÓËÛ›·˜,
ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÛÙÔ  ÙËÏ.: 24210-22.533,4

TEXNIKH ÂÙ·ÈÚÂ›· È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ̇ ËÙÂ› ÁÈ· Ìfi-
ÓÈÌË ··Û¯fiÏËÛË Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô ÔÏÈÙÈÎfi ÌË¯·ÓÈÎfi
ÁÈ· ¤ÚÁ· ÂÓÙfi˜ AıËÓÒÓ. OÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ·-
Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÔÛÙÂ›ÏÔ˘Ó ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛË-
ÌÂ›ˆÌ· ÛÙÔ fax: 210-9480.630. TËÏ¤ÊˆÓ· ÂÈ-
ÎÔÈÓˆÓ›·˜: 210-9422.642-3, 6973-341.489

A¶O ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ˙ËÙÂ›Ù·È ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ Î·È
ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÁÈ· ¤ÚÁÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ
TÚÈÎ¿ÏˆÓ. AÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ fax: 210-
6617.316. TËÏ.: 210-6617.317

ZHTEITAI Ó¤Ô˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ AEI ‹  TEI ÁÈ·
ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÕÚÁÔ˘˜ ¶ÂÏÔÔÓ-
Ó‹ÛÔ˘. AÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ fax: 210-
6617.316 Î·È ÛÙÔ e-mail: agroplan@ath.for-
thnet.gr

ZHTEITAI ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÁÈ· ÌfiÓÈÌË ·-
·Û¯fiÏËÛË, ÌÂ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5 Â-
ÙÒÓ. A·Ú·›ÙËÙ·: ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ – ÁÂÚ-
Ì·ÓÈÎÒÓ,  Û¯Â‰È·ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Auto-
CAD, Eplan,  ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Office,
°Ô‡Ï·˜. e-mail: info@ecosun.gr, fax: 2310-
325.693, ÙËÏ.: 2310-327.914

CARTECO A.E. ÛÙËÓ K·ÏÏÈı¤· ˙ËÙ¿ Ó¤Ô/-· ·Ú¯È-
Ù¤ÎÙÔÓ·/MË¯·ÓÈÎfi ‹ ·fiÊÔÈÙÔ/-Ë ¢È·ÎfiÛÌË-
ÛË˜, ÌÂ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ ÂÌÔÚÈÎ‹ ‹
ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·, ÁÈ· ÙËÓ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË
ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙË˜. °ÓÒÛÂÈ˜: AÁÁÏÈÎ¿, H/Y,
Office, AutoCAD. TËÏ.: 210-9414.848, fax: 210-
9407.570. E-mail: carteco@carteco.gr

A¶O ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ – Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓˆÌÔ-
Û˘ÓÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, «NFD Property Appraisers», ÌÂ
¤‰Ú· ÙËÓ Aı‹Ó·, ̇ ËÙÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÂÎÙÈÌË-
Ù¤˜ – ÌË¯·ÓÈÎÔ› ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ ÙË˜ ¯Ò-
Ú·˜ (ÏËÓ AÙÙÈÎ‹˜). OÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· Ú¤-
ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰Â‰ÂÈÁÌ¤ÓË ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ-
Ì¤ÓÔ˘ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙÂ›ÏÔ˘Ó Ï‹ÚÂ˜ ‚ÈÔÁÚ·-
ÊÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ· ÛÙÔ fax: 210-9810.748 ‹ ÛÙÔ e-
mail: mail@nfd.gr 

H ÂÙ·ÈÚÂ›· «CSI Hellas» ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ
EÏÏ¿‰· Î·È ÛÙËÓ K‡ÚÔ, ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
SAP 2000 Î·È Etabs ˙ËÙ¿ Ó¤Ô/-· ÔÏÈÙÈÎfi ÌË¯·-
ÓÈÎfi ÁÈ· ÙË ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ̆ ÔÛÙ‹ÚÈ-
ÍË˜. OÈ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ı·
ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë. EÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ ÛÙÔ ÙËÏ¤Êˆ-
ÓÔ: 210-6630.270 ‹ ÛÙÔ e-mail: info@-
csihellas.gr

«£EOºANH™ MÔÌfiÙË˜ - AÚ¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜» ˙ËÙ¿
ÁÈ· ÌfiÓÈÌË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·: ·) AÚ¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ÌÂ ÙÔ˘-
Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÎ·ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ‰ÈÔ›-
ÎËÛË Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Û‡ÓıÂÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ‚)
™¯Â‰È·ÛÙ¤˜ ÌÂ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓÙ·ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›·
ÛÙË Û¯Â‰›·ÛË Û‡ÓıÂÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. A·Ú·›ÙËÙË ¿-

ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ArchiCAD. AÔÛÙÂ›-
Ï·ÙÂ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ· ÛÙË ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¢Ò-
ÚÈ˙· 4, 115 25 Aı‹Ó·, fax: 210-6716.028, e-
mail: info@bobotis.gr

NEO™ ÔÏÈÙÈÎfi˜  ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi Î·Ù·-
ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ °OK, ¤Î‰ÔÛË
ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ Î·È ‰ÈÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ È‰Èˆ-
ÙÈÎ¿ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎ¿ ¤ÚÁ·. AÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ
ÛÙÔ Ê·Í: 210-6142.567 Î·È ÛÙÔ e-mail: info@-
rms.gr

TEXNIKH ÂÙ·ÈÚÂ›· ̇ ËÙ¿ ÔÏÈÙÈÎfi ÌË¯·ÓÈÎfi ÌÂ 5Â-
Ù‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÚÁÔÙ·ÍÈ·Î‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ Â-
ÎÙ¤ÏÂÛË OÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ, ÁÈ· ¤Ú-
Á· ÂÚÈÔ¯‹˜ AıËÓÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÛÙ· ÙËÏ.:
210-6984.661-3 (ÒÚÂ˜ 9:00 .Ì. - 15:00 Ì.Ì.)

ZHTEITAI ‰ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯Ô˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÁÈ· ÌfiÓÈÌË
··Û¯fiÏËÛË ÛÙË ‚ÈÔÌË¯·Ó›· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‚ÈÔ-
Ì¿˙·˜ «MÂÛÛËÓÈ·Î‹ ABEE» ÛÙËÓ K·Ï·Ì¿Ù·.
A·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹ ÌÔ-
Ó¿‰· ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Û˘-
ÓÙ‹ÚËÛË˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ ÚÔ-
ÛˆÈÎÔ‡, e-mail: messabee@otenet.gr

NEA ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÂ¯ÓÔÏfiÁÔ˜ ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙÂ-
¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÌÂÏÂÙÒÓ ÁÈ· ÌfiÓÈÌË ··Û¯fiÏË-
ÛË. ¶ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ H/Y (Word,
Excel, AutoCAD) Î·È ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ¿-
ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË AutoCAD Map, Land Desktop. AÔ-
ÛÙÂ›Ï·ÙÂ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ· ÛÙÔ fax: 210-
6470.550, e-mail: ch_apostolos@yahoo.gr 

ZHTEITAI ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ‹˜ ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ C++ ÁÈ·
·Ó¿Ù˘ÍË ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÁÈ· Û¯Â‰È·ÛÙÈÎfi Úfi-
ÁÚ·ÌÌ·. TËÏ.: 210-8823.020

APXITEKTONIKO ÁÚ·ÊÂ›Ô ̇ ËÙ¿ Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ·Ú-
¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ÌÂ Ù¤ÛÛÂÚ· (4) ̄ ÚfiÓÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜,
ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÌÂÏ¤ÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜, ÂÈ‚Ï¤„ÂÈ˜ È-
‰ÈˆÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. ¶ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË °OK, ¿ÚÈÛÙË
ÁÓÒÛË H/Y (ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁÓÒÛË ArchiCAD). Õ‰ÂÈ·
Ô‰‹ÁËÛË˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ‹ ÌË¯·Ó‹˜. AÔÛÙÔÏ‹
‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ Ê·Í: 210-7213.350 

TO ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô «KLMF Architects» Â-
Èı˘ÌÂ› ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ Ó¤· ‹ Ó¤Ô ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔ-
Ó· ÌÂ ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË AutoCAD, 3d Û¯Â‰›·ÛË˜,
ÊˆÙÔÚÂ·ÏÈÛÌÔ‡, Photoshop. EÈı˘ÌËÙ‹ Ë ÁÓÒ-
ÛË °OK. A·Ú·›ÙËÙË Ë ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ. AÔÛÙÔ-
Ï‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ fax: 210-3211.135 ‹ ÛÙÔ e-
mail: info@klmf.gr. ™Ù· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ Ú¤ÂÈ Ó·
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë Û¯Â‰È·ÛÙÈÎ‹ Â¿ÚÎÂÈ· Î·È Ë Â-
¿ÚÎÂÈ· ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÚÔ-
Ù¿ÛÂˆÓ (3d Û¯¤‰È· ÌÂ ÊˆÙÔÚÂ·ÏÈÛÌfi).

TO ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô «KLMF Architects» Â-
Èı˘ÌÂ› ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ÌÂ Â-
ÌÂÈÚ›· 5+ ¯ÚfiÓˆÓ ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È
ÛÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Î·È ÌÂ ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË AutoCAD.
EÈı˘ÌËÙ‹ Ë ÁÓÒÛË °OK, 3d Û¯Â‰›·ÛË˜ Î·È ¯Ú‹-
ÛË Photoshop. A·Ú·›ÙËÙË Ë ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ.
AÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ fax: 210-3211.135
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‹ ÛÙÔ e-mail: info@klmf.gr. ™ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ı·
‹Ù·Ó ˆÊ¤ÏÈÌÔ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰Â›ÁÌ· ·fi ÙÔ
portfolio. 

TO ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô «KLMF Architects» Â-
Èı˘ÌÂ› ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ Û¯Â‰È¿ÛÙÚÈ· ‹ Û¯Â‰È·-
ÛÙ‹ ÌÂ ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË AutoCAD, Word, Excel,
Photoshop. A·Ú·›ÙËÙË Ë ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ.
AÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ fax: 210-3211.135
‹ ÛÙÔ e-mail: info@klmf.gr. ™ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ı·
‹Ù·Ó ˆÊ¤ÏÈÌÔ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰Â›ÁÌ· ·fi ÙÔ por-
tfolio. 

H «Awayoflife.gr» ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÚÂÈ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜
Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘
‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ. °ÓÒÛÂÈ˜ marketing ÂÈı˘-
ÌËÙ¤˜, ·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ Ì¤¯ÚÈ 20/10/2005 ÛÙÔ info@a-
wayoflife.gr

ZHTEITAI ÙÂ¯ÓÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ‹ ËÏÂÎÙÚÔ-
ÏfiÁÔ˜ ·fi ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· H/M ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÌfiÓÈ-
ÌË ··Û¯fiÏËÛË ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂÏÂÙÒÓ. EÈı˘ÌËÙ‹
Ë ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ H/M ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Î·È ÛÂ ̄ Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·-
Î¤ÙÔ˘ 4M. A·Ú·›ÙËÙË Ë ÁÓÒÛË AutoCAD. AÔ-
ÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ fax: 210-6998.696, e-
mail: n.niko@emd.gr

ANøNYMH ÂÚÁÔÏËÙÈÎ‹ ÂÈ¯Â›ÚËÛË ˙ËÙÂ› ÙÔÔ-
ÁÚ¿ÊÔ – ÌË¯·ÓÈÎfi ÁÈ· ¤ÚÁÔ Ô‰ÔÔÈ›·˜ ÛÙË Bfi-
ÚÂÈÔ EÏÏ¿‰·. ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÛÙÔ ÙËÏ¤ÊˆÓÔ:
210-3637.396

H ÂÙ·ÈÚÂ›· «Consteel Construct SRL», ÌÂ ¤‰Ú· ÙÔ
BÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÎÏ¿-
‰Ô ÌÂÏ¤ÙË˜ Î·È Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ÎÙÈ-
Ú›ˆÓ, ̇ ËÙ¿ Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ: ¶ÔÏÈÙÈÎfi ÌË¯·ÓÈÎfi ÁÈ·
‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ÂÚÁÔÙ·Í›Ô˘ ÛÙË PÔ˘Ì·Ó›·. A·Ú·›-
ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ·: ¶ÂÓÙ·ÂÙ‹˜ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ Û˘Ó·-
Ê¤˜ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ. °ÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ. AÔÛÙÔÏ‹
‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙË ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË: KÔÈÌ‹ÛÂˆ˜ £ÂÔÙfi-
ÎÔ˘ Î·È EÈÚ‹ÓË˜, TK 14565, ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ AÙÙÈ-
Î‹˜. TËÏ.: 210-8141.238/555. Fax: 210-
8140.035, e-mail: consteel@otenet.gr 

A¶O °Ú·ÊÂ›Ô ™˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ MË¯·ÓÈÎÒÓ ̇ ËÙÔ‡ÓÙ·È
Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÌÂ  ÁÓÒÛË Î·È  ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ÂÎfi-
ÓËÛË ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ °ÂÊ˘ÚÒÓ. AÔÛÙÂ›Ï·ÙÂ
‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙÔ e-mail: synergon@tee.gr ‹ ÙÔ
fax: 210-3632.649

TEXNIKH ÂÙ·ÈÚÂ›· ÌÂ ¤‰Ú· ÙÔ K·Ì·ÙÂÚfi ̇ ËÙ¿ ÌË-
¯·ÓÈÎfi ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜
H/Y Î·È ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ¢ËÌÔ-
Û›ˆÓ ŒÚÁˆÓ, ¤Î‰ÔÛË ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, ¶¶AE, A¶E
ÎÏ. TËÏ: 6972-001.992. BÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙÔ fax:
210-2389.735

TEXNIKH ÂÙ·ÈÚÂ›· ÌÂ ¤‰Ú· ÙÔ K·Ì·ÙÂÚfi ̇ ËÙ¿ ÙÔ-

ÔÁÚ¿ÊÔ ÌË¯·ÓÈÎfi ‰ÂÎ·ÂÙÔ‡˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÛÂ ¤Ú-

Á· Ô‰ÔÔÈ›·˜, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y, ÁÈ· ¤ÚÁÔ ÛÙËÓ KÂ-

Ê·ÏÔÓÈ¿. TËÏ.: 6972-001.992. BÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙÔ

fax: 210-2389.735

A¶O Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ

˙ËÙÂ›Ù·È ÂÚÁÔ‰ËÁfi˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ Î·È ˘‰Ú·˘ÏÈ-

ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ ÂÎÙfi˜ AıËÓÒÓ. TËÏ¤-

ÊˆÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 210-6009.905. º·Í: 210-

6082.321

ZHTEITAI ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÌÂ ÛÔ˘‰¤˜ °Âˆ-

ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ MË¯·ÓÈÎ‹˜ ÁÈ· ÂÚÁÔÙ¿ÍÈ· ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆÓ

¤ÚÁˆÓ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ AıËÓÒÓ. KÏ¤·Ú¯Ô˜ M·-

ıÈ·Ó¿ÎË˜ TËÏ.: 6932-199.880, fax: 210-

6018.829
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A¶O Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔ-
ÔÈÂ›Ù·È ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ· ̇ ËÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ï‹ÚË ·-
·Û¯fiÏËÛË  Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜
Î·È ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÌÂ ·Ó¿ÏÔÁË Â-
ÌÂÈÚ›·.  OÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È fi-
ˆ˜ ·ÔÛÙÂ›ÏÔ˘Ó ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ· ÛÙÔ
fax: 210-6082.321. TËÏ¤ÊˆÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜:
210- 6009.905

H «KOYB¢O™ A.E.-International Design Center»,
˙ËÙ¿ÂÈ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· – ÌË¯·ÓÈÎfi Ì¤¯ÚÈ 32 ÂÙÒÓ ÌÂ
ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÛÙÔ Interior Design. °ÓÒÛÂÈ˜
AutoCAD, 3D Studio, Photoshop, Corel, Office.
°ÓÒÛË ÈÙ·ÏÈÎÒÓ- ·ÁÁÏÈÎÒÓ. BÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÛÙÔ fax:
210-9417.841 ‹ e-mail: kouvdos@kouvdos.gr,
ÙËÏ.: 210-9417.854 

ANøNYMH ÂÌÔÚÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ˙ËÙ¿ÂÈ
ÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙË ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË ÙÌËÌ¿ÙˆÓ
marketing Î·È ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ·
Ï‹ÚÔ˘˜ ‹ ÌÂÚÈÎ‹˜ ··Û¯fiÏËÛË˜. ¶ÚÔ¸ËÚÂ-
Û›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË. TËÏ.: 210-9953.415
(ÒÚÂ˜ 19:00 ¤ˆ˜ 20:00)

TEXNIKO ÁÚ·ÊÂ›Ô ÌÂ ¤‰Ú· ÙËÓ K·Ï·Ì¿Ù· Î·È ÙËÓ
K·Ú‰·Ì‡ÏË ̇ ËÙ¿ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ ÌË¯·ÓÈÎfi. TÔ ÁÚ·-
ÊÂ›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ Ï‹ÚË ÂÍÔÏÈÛÌfi (Total Station
GPS, ·˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ ÎÏ.). A·Ú·›ÙËÙË Ë ÁÓÒÛË ÙË˜
·ÁÁÏÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜. °ÁÓÒÛÂÈ˜ Real Estate Î·È Â-
ÌÂÈÚ›· ÂÈı˘ÌËÙ¤˜. AÔÛÙÂ›Ï·ÙÂ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi
ÛÙÔ  fax: 27210-62.857 ‹ ÛÙÔ e-mail: kmanos-
@hol.gr

TEXNIKO ÁÚ·ÊÂ›Ô ÌÂ ¤‰Ú· ÙËÓ K·Ï·Ì¿Ù· Î·È
K·Ú‰·Ì‡ÏË ˙ËÙ¿ ÔÏÈÙÈÎfi ÌË¯·ÓÈÎfi ‹ ·Ú¯ÈÙ¤-
ÎÙÔÓ·. A·Ú·›ÙËÙË Ë ÁÓÒÛË ÙË˜ ·ÁÁÏÈÎ‹˜ ÁÏÒÛ-
Û·˜. EÌÂÈÚ›· ÂÈı˘ÌËÙ‹. AÔÛÙÂ›Ï·ÙÂ ‚ÈÔÁÚ·-
ÊÈÎfi ÛÙÔ fax: 27210-62.857 Ë ÛÙÔ e-mail:
kmanos@hol.gr

TEXNIKO ÁÚ·ÊÂ›Ô ÌÂ ¤‰Ú· ÙËÓ K·Ï·Ì¿Ù· Î·È
K·Ú‰·Ì‡ÏË ˙ËÙ¿ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·. A·Ú·›ÙËÙË Ë
ÁÓÒÛË ÙË˜ ·ÁÁÏÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÂÌÂÈÚ›· (·Ú-
¯ÂÈÔı¤ÙËÛË, ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·, IKA ÎÏ.) ÂÈı˘ÌËÙ¤˜.
AÔÛÙÂ›Ï·ÙÂ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙÔ fax: 27210-62.857
‹ ÛÙÔ e-mail: kmanos@hol.gr

ZHT√À¡ ∂ƒ°∞™π∞

AÚ¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜ ÌË¯·ÓÈÎÔ›

¡∂∞ ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓÈÛÛ· ∂ª¶ MScVE (The Bartlett)
˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. §¤ÍÂÈ˜ ÎÏÂÈ‰È¿: Û‡ÓıÂÛË,
interaction design, AutoCAD 2004,
Architectural Desktop, Adobe Photoshop 7,
3Dstudio Max 5, Macromedia Dreamweaver
MX, Flash 5, programming. ¶ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÂÓfi˜
¯ÚfiÓÔ˘. E-mail: evescape@hotmail.com. ∆ËÏ.
6937-330.811

APXITEKTONI™™A EM¶ ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË
Ê·Î¤ÏˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·, ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒ-
ÛË AutoCAD, Office, Internet Î·È ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ̇ ËÙ¿

ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ Â-
Ù·ÈÚÂ›· ÛÙË X›Ô ‹ ÛÙË X·ÏÎ›‰·. TËÏ.: 6944-
261.184

APXITEKTONI™™A TEE 2000, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· Ï‹-
ÚÔ˘˜ ‹ ÌÂÚÈÎ‹˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi
ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·, ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒ-
ÛË °OK, ÂÌÂÈÚ›· ¤Î‰ÔÛË˜ ·‰ÂÈÒÓ, Â˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙË
Û‡ÓıÂÛË, ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË AutoCAD –
CADWare, ÂÈı˘ÌËÙ‹ Ë Â›‚ÏÂ„Ë ¤ÚÁˆÓ Î·È ·-
ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰È·ÙËÚËÙ¤ˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ÙËÏ.: 6945-
930.612

E¶I Ù˘¯›ˆ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ÙË˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜ ÌÂ
ÁÓÒÛÂÈ˜ AutoCAD, 3D Studio Max, Û¯Â‰›Ô˘ ÛÙÔ
¯¤ÚÈ, Î·ıÒ˜ Î·È ·ÁÁÏÈÎÒÓ, Á·ÏÏÈÎÒÓ Î·È ÈÙ·ÏÈ-
ÎÒÓ, ˙ËÙ¿ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 210-
2235.197, 6947-774.425, e-mail: lothianx@-
yahoo.com

EM¶EIPH ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÈÎ¿, Î·Ù·ÛÎÂ˘·-
ÛÙÈÎ¿ Î·È ‰ÈÂÎÂÚ·ÈˆÙÈÎ¿. K·ÙËÁÔÚ›Â˜ ÌÂÏÂÙÒÓ
6 Î·È 7, Ù˘¯›· ·ÁÁÏÈÎÒÓ, Á·ÏÏÈÎÒÓ, ÈÙ·ÏÈÎÒÓ,
AutoCAD 2004 – 2005, ËÏ. ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ˙ËÙ¿
ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 210-6841.674, 6944-395.589

APXITEKTøN ÌË¯. ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ (·fi-
ÊÔÈÙË 2005), Ì¤ÏÔ˜ TEE, ÌÂ Â˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙË Û‡Ó-
ıÂÛË, ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÛÂ ı¤Ì·Ù· ·ÔÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂ-
ˆÓ, ÌÈÎÚ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ Â-
Ù·ÈÚÂ›· ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô
‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙË˜ Aı‹Ó·˜ ‹
ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. °ÓÒÛÂÈ˜ H/Y:
AutoCAD 2000-2004 2D/3D, Photoshop, Office.
AÁÁÏÈÎ¿. TËÏ.: 6974-754.258

APXITEKTøN ·fiÊÔÈÙÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ PÒÌË˜
ÌÂ Û¯ÂÙÈÎ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ·Ú¯È-
ÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. E˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙËÓ
·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ Û‡ÓıÂÛË Î·È ÛÙËÓ ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË
·Ï·ÈÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. ÕÚÈÛÙË ¯Ú‹ÛË AutoCAD (2d,
3d), Photoshop, Corel, Draw, Art-Lantis Î·È ÚÔ-
ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. °ÏÒÛÛÂ˜:
ÈÙ·ÏÈÎ¿ (¿ÚÈÛÙ·). TËÏ.-Fax: 210-5727.053, ÎÈÓ.:
6979-509.019, e-mail: n-ikonomu@hotmail.-
com

APXITEKTONA™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ (·fiÊÔÈÙË A¶£
2005), ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y, AutoCAD, Photoshop,
3dmax-viz, ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, ·Ó·-
˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi - ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi
ÁÚ·ÊÂ›Ô, ÙËÏ.: 6936-966.862

ºOITHTPIA ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜ Û¯ÔÏ‹˜ EM¶ ˙ËÙ¿ Ë-
ÌÈ··Û¯fiÏËÛË ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô. ¶ÚÔ-
¸ËÚÂÛ›· ÛÂ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÈ·Î‹ ı¤ÛË, Office, Auto-
CAD 2004, ¿ÚÈÛÙ· ·ÁÁÏÈÎ¿, Î·Ï‹ ÁÓÒÛË Á·ÏÏÈ-
ÎÒÓ. TËÏ.: 6974-922.304, e-mail: inele99@-
yahoo.com

APXITEKTøN ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ (·fiÊÔÈÙË 2003),
ÌÂ ÙÚÈÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÌÂÏ¤ÙË˜ ˙ËÙ¿ ÂÚ-
Á·Û›·. E˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙË Û‡ÓıÂÛË, Î·Ï‹ ÁÓÒÛË °OK,
ÔÏ‡ Î·Ï‹ ¯Ú‹ÛË AutoCAD, Word, Excel, 3D

Studio Viz (Î·Ï‹). °ÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ. TËÏ.:  6937-
198.266

APXITEKTONI™™A, ·fiÊÔÈÙÔ˜ EM¶, ˙ËÙ¿ ÚˆÈÓ‹
ËÌÈ··Û¯fiÏËÛË. TËÏ.: 6972-102.565

APXITEKTøN - ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ·fiÊÔÈÙË ·ÓÂÈÛÙË-
Ì›Ô˘ IÙ·Ï›·˜ (Federico 2, Napoli, 2005), ÌÂ Â˘¯¤-
ÚÂÈ· ÛÙË Û‡ÓıÂÛË, ÂÚÁ·ÛÈ·Î‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ·Ú¯È-
ÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô, ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË PC
(AutoCAD 2d-3d, ArchiCAD 2d-3d, Artlantis
Studio 3dmax, Photoshop, Powerpoint, MS
Office). ÕÙ·ÈÛÙ· ÈÙ·ÏÈÎ¿, ·ÁÁÏÈÎ¿. ZËÙ¿ ÂÚÁ·-
Û›· ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô / ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·È-
ÚÂ›·. TËÏ.: 210-3466.360, e-mail: asterakism@-
hotmail.com

APXITEKTONI™™A EM¶ Ì¤ÏÔ˜ TEE/1992 ÌÂ ¿ÚÈ-
ÛÙË ÁÓÒÛË AutoCAD 2004, MS Office, ¿ÚÈÛÙË
ÁÓÒÛË °OK Î·È ÌÂÁ¿ÏË Â˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›·
¤Î‰ÔÛË˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒ-
ÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÔÚÈÛÙÈÎ‹
Î·È ÌÂÏ¤ÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ˙ËÙ¿
ÌfiÓÈÌË ÂÚÁ·Û›·, ÙËÏ.: 6936-768.968, e-mail:
tsamag05@yahoo.gr

MHXANIKO™ XˆÚÔÙ·Í›·˜, ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¶ÂÚÈ-
ÊÂÚÂÈ·Î‹˜ AÓ¿Ù˘ÍË˜, Î¿ÙÔ¯Ô˜ ¢ÈÏÒÌ·ÙÔ˜
MÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ °ÂˆÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜,
ÌÂ ‰ÈÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ GIS, ºˆÙÔÂÚÌËÓÂ›· Î·È TË-
ÏÂÈÛÎfiËÛË, ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È Á·Ï-
ÏÈÎÒÓ, ÔÏ‡ Î·Ï‹ ¯Ú‹ÛË H/Y, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ
ÂÙ·ÈÚÂ›· ÛÙËÓ Aı‹Ó·. TËÏ.: 6974-321.493, e-
mail: vnoutsou@yahoo.com

APXITEKTøN ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ (·fiÊÔÈÙË 2002),
ÌÂ Â˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙË Û‡ÓıÂÛË, Î·Ï‹ ÁÓÒÛË °OK,  Â-
ÌÂÈÚ›· ¤Î‰ÔÛË˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ Î·È ÌÂÏ¤-
ÙË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fi-
ÏËÛË˜ ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·.
°ÓÒÛÂÈ˜: AutoCAD 2D-3D, Tekton-master, MS
Office, Photoshop, Corel, ·ÁÁÏÈÎ¿. TËÏ.: 210-
9238.555, 6972-725.523, e-mail: bilypapapa@-
yahoo.com

APXITEKTONI™™A EM¶, Ì¤ÏÔ˜ TEE 2000, ÌÂ 5ÂÙ‹
ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¿ ÁÚ·ÊÂ›· ÛÂ ÌÂÏ¤ÙÂ˜
È‰ÈˆÙÈÎ¤˜ Î·È ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡˜ ‰È·Áˆ-
ÓÈÛÌÔ‡˜, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. °ÓÒÛÂÈ˜ °OK, AutoCAD
2d-3d, Photoshop, Illustrator, Office, ·ÁÁÏÈÎÒÓ ,
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹. TËÏ.: 6947-
618.537

APXITEKTøN ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, ·fiÊÔÈÙÔ˜ 2005
·Ó·˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô
ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË AutoCAD, MS Office
(Word, PowerPoint, Excel), Photoshop, Corel-
Draw, QuarkXPress, Internet, ÌÈÎÚ‹ ÂÌÂÈÚ›·
ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi 3D Ì¤Ûˆ Autodesk VIZ 4, 1 ¯Úfi-
ÓÔ˘ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô,
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ‡ Û¯Â‰È·-
ÛÌÔ‡, Í¤ÓÂ˜ ÁÏÒÛÛÂ˜: ·ÁÁÏÈÎ¿, Á·ÏÏÈÎ¿, ÈÙ·ÏÈ-
Î¿. TËÏ.: 6977-288.031,
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APXITEKTøN ÌË¯. EM¶ (·fiÊÔÈÙË 2005), Ì¤ÏÔ˜
TEE, ÌÂ Â˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙË Û‡ÓıÂÛË, ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÛÂ
ı¤Ì·Ù· ·ÔÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ, ÌÈÎÚ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·
ÛÂ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ̇ ËÙ¿ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹
ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÙË˜ Aı‹Ó·˜. °ÓÒÛÂÈ˜ H/Y (AutoCAD, Photoshop,
Office). AÁÁÏÈÎ¿, ‚·ÛÈÎ¤˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ.
TËÏ.: 210-9929.754, 6972-389.671

APXITEKTøN TÔ›Ô˘, MLA (1997), ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ
Ê˘ÙÔÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Î·È ÛÂ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ‰È·ÌÔÚ-
ÊÒÛÂˆ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘ ˙ËÙ¿ ÌÂÚÈÎ‹ ·-
·Û¯fiÏËÛË ÛÂ ÌÂÏÂÙËÙÈÎ¿ ÁÚ·ÊÂ›·. °ÓÒÛÂÈ˜
AutoCAD, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Office. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·-
·Û¯fiÏËÛË˜ Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ. TËÏ.: 6973-561.502

APXITEKTONI™™A ·fiÊÔÈÙË ÙÔ˘ TÌ‹Ì·ÙÔ˜ AÚ¯È-
ÙÂÎÙfiÓˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ (2005),
ÌÂ È‰È·›ÙÂÚË ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÛÂ ı¤Ì·Ù· Û˘ÓÙ‹ÚË-
ÛË˜ Î·È ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÌÓËÌÂ›ˆÓ Î·È Û˘ÓfiÏˆÓ
Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜ Û‡ÓıÂÛË˜, ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË
Û¯Â‰›·ÛË˜ ÛÙÔÓ ∏/À ÌÂ ¯Ú‹ÛË AutoCAD, ÂÌÂÈ-
Ú›· ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Ì·Î¤Ù·˜, Î·Ï‹ ÁÓÒÛË
Photoshop, MS Office, ·ÁÁÏÈÎ‹˜, ÈÙ·ÏÈÎ‹˜ Î·È
Á·ÏÏÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔ-
ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆ-
Ó›·˜: 210-5026.285, 6948-077.360

APXITEKTONA™ ·ÚÈÛÙÔ‡¯Ô˜ ·fiÊÔÈÙË ¢¶£
(2005) ÌÂ Â˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙË Û‡ÓıÂÛË, ¿ÚÙÈÂ˜ Û¯Â‰È·-
ÛÙÈÎ¤˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜, ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË H/Y,
AutoCAD, Photoshop, ÁÓÒÛÂÈ˜ ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ÈÛ·-
ÓÈÎÒÓ, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹
ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ.: 6973-771.865, e-mail:
anthokosmos@hotmail.com

APXITEKTøN ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, ÌÂ 25ÂÙ‹ Â›Ú· ÛÂ
ÌÂÏ¤ÙÂ˜, Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜, ÂÈ‚Ï¤„ÂÈ˜, ‰/ÓÛË ¤ÚÁˆÓ
ÌÂ ÂÈ‰›ÎÂ˘ÛË ÛÂ ÎÙ›ÚÈ· ÁÚ·ÊÂ›ˆÓ Î·È Â·ÁÁÂÏ-
Ì·ÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ, ÁÓÒÛÙË˜ H/Y, MS Office,
AutoCAD ÎÏ., ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ ÎÏ., ̇ Ë-
ÙÂ› ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ·. TËÏ.: 210-
9237.507, 2109-9243.407, e-mail: indesign@-
otenet.gr

NEO™ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ·fiÊÔÈÙÔ˜ ·ÓÂÈ-
ÛÙËÌ›Ô˘ HÓˆÌ¤ÓÔ˘ B·ÛÈÏÂ›Ô˘ RIBA II,  ÌÂ ÂÚÁ·-
ÛÈ·Î‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¿ ÁÚ·ÊÂ›·, Â˘¯¤-
ÚÂÈ· ÛÙË Û‡ÓıÂÛË Î·È ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y (Word,
AutoCAD, 3D Studio Max 7.0, Viz 2006), ÂÌÂÈÚ›·
ÛÂ Ì·Î¤ÙÂ˜, ¿Ù·ÈÛÙ· AÁÁÏÈÎ¿, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ
·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô. TËÏ.: 6972-297. 888

APXITEKTONA™ ·fiÊÔÈÙÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙË˜
N¤·˜ YfiÚÎË˜  ÌÂ 5ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ Î·Ù·ÛÎÂ˘·-
ÛÙÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Î·È ÂÈ‚Ï¤„ÂÈ˜ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, Î·Ù·-
ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. MÂ ¿ÚÈÛÙË

ÁÓÒÛË AutoCAD 2D& 3D Î·È
Â·ÚÎ‹ ÁÓÒÛË ÙË˜ ÂÏÏËÓÈ-
Î‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·
ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÁÈ· Ï‹-
ÚË ‹ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ··Û¯fiÏË-
ÛË. TËÏ¤ÊˆÓ· ÂÈÎÔÈÓˆ-
Ó›·˜: 6936-286.236, 210-
5226.175

APXITEKTONI™™A ÌË¯·ÓÈÎfi˜
Ì¤ÏÔ˜ TEE, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
UEL London (ÂÓÙ·ÂÙ¤˜),
MA in Sustainability, ÙÚÈÂÙ‹˜
ÂÚÁ·ÛÈ·Î‹ ÂÌÂÈÚ›· ·Ú¯ÈÙÂ-
ÎÙÔÓÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, ÔÈÎÔ‰Ô-
ÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, Â˘¯¤ÚÂÈ·
Û‡ÓıÂÛË˜, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ
·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô. ÕÚÈ-
ÛÙË ÁÓÒÛË °OK, AutoCAD,
Photoshop, MS Office, ·Á-
ÁÏÈÎÒÓ, ÌÂÚÈÎ‹ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ,
ÈÛ·ÓÈÎÒÓ. ¢ÂÏÙ›Ô ¶·ÚÔ¯‹˜
˘ËÚÂÛÈÒÓ. TËÏ.: 6934-
090.695 

APXITEKTøN ÌË¯·ÓÈÎfi˜ (·-
fiÊÔÈÙÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
™fiÊÈ·˜ 2003, Ì¤ÏÔ˜ TEE
2005) ÌÂ ÁÓÒÛË AutoCAD
(2d & 3d Û¯Â‰›·ÛË), MS
Office, Photoshop, 3D
Studio, ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈ-
ÎÒÓ-‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎÒÓ Î·È ÚÔ¸ËÚÂÛ›·, ˙ËÙ¿ Ï‹-
ÚË ··Û¯fiÏËÛË ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÙÂ-
¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ.: 210-2831.872, 6945-
062.990

APXITEKTøN ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ NÂ¿Ô-
ÏË˜ IÙ·Ï›·˜ ÌÂ ‚·ıÌfi Ù˘¯›Ô˘ 104/110, ÌÂ ÁÓÒ-
ÛÂÈ˜ AutoCAD, Photoshop, ArchiCAD, Word,
Excel, Powerpoint. ZËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· Ï‹ÚÔ˘˜ ‹ ÌÂ-
ÚÈÎ‹˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹  ÂÙ·ÈÚÂ›· ‹ ÛÂ ÙÂ-
¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô. ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ÈÙ·ÏÈÎÒÓ, ÔÏ‡
Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ. TËÏ¤ÊˆÓÔ: 6945-
976.513

APXITEKTONI™™A Ì¤ÏÔ˜ TEE ’03 ·fiÊÔÈÙÔ˜ ·-
ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ South Bank London, ÌÂ 4ÂÙ‹ ÚÔ¸-
ËÚÂÛ›· ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ §ÔÓ‰›-
ÓÔ˘, ÛÂ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎ¿ ¤ÚÁ·  - Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ‚ÈÔÌË-
¯·ÓÈÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ Î·È ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ. Afi ÙÔ
2004-05 ÂÚÁ·Û›· ÛÂ  ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·,
ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË Î·È Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ,
Î·È  ÎÙÈÚ›ˆÓ ÁÚ·ÊÂ›ˆÓ. E˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙË Û‡ÓıÂÛË
·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË  Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎÒÓ
Û¯Â‰›ˆÓ. °ÓÒÛÂÈ˜ AutoCAD, Photoshop, Corel-
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Draw. ZËÙ¿ Ï‹ÚË ··Û¯fiÏËÛË ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ-
Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô AıËÓÒÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ‚ÔÚÂ›ˆÓ  ÚÔ-
·ÛÙ›ˆÓ. TËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 210-6396.273,
6937-893.121, -e-mail: annitakonti@hotmail.-
com

ºOITHTPIA ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜ ÙÔ˘
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ, ÌÂ ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË
AutoCAD, Photoshop, CorelDraw, MS Office, Â˘-
¯¤ÚÂÈ· ÛÙË Û‡ÓıÂÛË Î·È ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, Á·ÏÏÈ-
ÎÒÓ Î·È ÈÙ·ÏÈÎÒÓ, ̇ ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ-
Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ.: 6932-
308.492

APXITEKTONA™ (·fiÊÔÈÙÔ˜ EM¶ 2005) ˙ËÙ¿ ÂÚ-
Á·Û›· ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·È-
ÚÂ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙË˜ Aı‹Ó·˜ ‹ ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÚÔ¿-
ÛÙÈ·. E˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙË Û‡ÓıÂÛË, ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË
AutoCAD 2D, Powerpoint, Word, ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È
ÌÂÚÈÎ‹ AutoCAD 3D, Photoshop, 3DSmax, ÁÂÚ-
Ì·ÓÈÎÒÓ. (MË Î·ÓÈÛÙ‹˜). TËÏ.: 6938-803.387

A¶OºOITH ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ ÌÂ ÔÏ‡
Î·Ï‹ ÁÓÒÛË H/Y (AutoCAD (2D/3D), Adobe
Photoshop, Microsoft Office, Adobe Premiere,
Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe Image-
Ready, Macromedia Flash), ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ Ì·Î¤-
ÙÂ˜, Î·Ï‹  ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎ‹˜, ÈÙ·ÏÈÎ‹˜ Î·È Á·ÏÏÈ-
Î‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi
ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ.: 6974-
195.850, 210-7520.879

APXITEKTONI™™A EM¶ (2004) ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ
·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ‹ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô. °ÓÒÛÂÈ˜ H/Y
(AutoCAD 2D, 3D Studio, Microsoft Office,
Internet), ·ÁÁÏÈÎ¿, Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Ì·Î¤Ù·˜. EÓ‰È·-
Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ÛÂ Aı‹Ó·, E‡‚ÔÈ·, ™Î‡ÚÔ, ™‡-
ÚÔ. TËÏ.: 6937-694.282

A¶OºOITO™ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ XˆÚÔÙ·Í›·˜ ¶ÔÏÂÔ‰Ô-
Ì›·˜ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î‹˜ AÓ¿Ù˘ÍË˜ ÙË˜ ¶ÔÏ˘ÙÂ-
¯ÓÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜,
ÌÂ Ì¿ÛÙÂÚ ÛÂ Á·ÏÏÈÎfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È ̆ Ô„‹-
ÊÈ· ‰È‰¿ÎÙÔÚ·˜ ÛÙËÓ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÙÔ˘ EM¶,
TÔÌ¤·˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È XˆÚÔÙ·Í›·˜. ZËÙ¿ ÂÚ-
Á·Û›· (Î˘Ú›ˆ˜ ËÌÈ··Û¯fiÏËÛË) ÛÂ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜-
Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜. ¶ÂÚÈÔ¯‹ AıËÓÒÓ.
EÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ·-ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜: ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi˜ Î·È ·-
Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ Û¯Â‰È·ÛÌfi˜, ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤-
ÙÂ˜, ·ÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ê˘ÛÈÎÒÓ
fiÚˆÓ. °ÏÒÛÛÂ˜: Á·ÏÏÈÎ¿ (Â¿ÚÎÂÈ·), ·ÁÁÏÈÎ¿
(¿ÓÂÙË ¯Ú‹ÛË), ¿ÚÈÛÙË ¯Ú‹ÛË GIS Î·È  AutoCAD.
TËÏ.: 210-8834.301, 6972-171.312

¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ÌË¯·ÓÈÎÔ›

NEO™ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ·fiÊÔÈÙÔ˜ EM¶, Ì¤-
ÏÔ˜ TEE 2005, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi ÁÚ·-
ÊÂ›Ô ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·, Î·Ï‹ ÁÓÒÛË
·ÁÁÏÈÎÒÓ, H/Y (AutoCAD, Office, Fortran), ÂÎ-
ÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜, ÙËÏ.:
6938-786.520, 210-8231.219

NEO™ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯/Îfi˜, Ì¤ÏÔ˜ TEE 2004 ‰È-
ÏˆÌ·ÙÔ‡¯Ô˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ, ÌÂÙ·-
Ù˘¯È·Îfi˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ AÈÁ·›Ô˘,
ÌÂ ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ,
˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÌÂÏÂÙËÙÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ Â-
Ù·ÈÚÂ›· ÛÙË M˘ÙÈÏ‹ÓË. ™ÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒ-
ÛÂÈ˜ ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜. TËÏ.: 6936-244.112

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, TEE 2004, MSc «EÈ-
ÛÙ‹ÌË Î·È TÂ¯ÓÔÏÔÁ›· Y‰·ÙÈÎÒÓ ¶fiÚˆÓ» EM¶,
ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y (AutoCAD, Office, Internet, VBA,
HEC-RAS, Haestad, Master), ·ÁÁÏÈÎ¿, ÈÙ·ÏÈÎ¿,
ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ ˘‰Ú·˘ÏÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜, ˙ËÙ¿ ÂÚ-
Á·Û›· ÛÂ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ‹ ÌÂÏÂÙËÙÈÎ‹ ÂÙ·È-
ÚÂ›·, ÙËÏ.: 210-7487.242, 6973-533.504, e-
mail: cdouri@hotmail.com

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ (‰ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜) ÌÂ ÂÍ·ÂÙ‹
(6) ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÚÔÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ - ÂÈÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜,
ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ - ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ
Î·È Â›‚ÏÂ„Ë ÛÂ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ
(ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎ¿), ÂÌÂÈÚ›· ˆ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ Î·È ÙÂ-
¯ÓÈÎfi˜ AÛÊ·ÏÂ›·˜ (3,5 ¤ÙË), ÂÎfiÓËÛË ™AY Î·È
ºAY, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 6977-823.389, 210-
5696.166

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, ÌÂ ÂÓÙ·ÂÙ‹ ÂÌÂÈ-
Ú›· Î˘Ú›ˆ˜ ÛÂ ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ AutoCAD
2000, Word, Excel, Primavera, Suretrak, EÚÁÔ-
Ï‹ÙË˜, ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, Á·ÏÏÈÎÒÓ,
˙ËÙ¿ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÌÂÏÂÙËÙÈÎ‹ ‹
Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ.: 6974-961.465 

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ (·fiÊÔÈÙË 2003), ‰Ô-
ÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜, ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· 1,5 ¤ÙÔ˘˜ ÛÂ ÌÂÏ¤ÙÂ˜
¤ÚÁˆÓ ·fi ø/™ Î·È ‰ÔÌÈÎfi ̄ ¿Ï˘‚· ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·
ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. ¶ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒ-
ÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È H/Y (MS Office, AutoCAD Î·È
ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ: Next, Sofistik, Steel
Members, Steel Connections, Fedra, Beton
Express). TËÏ.: 6973-945.083

NEO™ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, Ì¤ÏÔ˜ TEE
2002, ÌÂ ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂ-
ÒÛÂÈ˜, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y MS Office (Word, Excel,
AutoCAD 2005), ÌÈÎÚ‹ ÂÌÂÈÚ›·, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·
ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ‹ ÌÂÏÂÙËÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÂÓÙfi˜ AıËÓÒÓ.
TËÏ.: 210-7770.755, 6972-832.567

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ (Ì¤ÏÔ˜ TEE 1995), ÌÂ
ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ Â›‚ÏÂ„Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È
ÛÂ ¤Î‰ÔÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, ÁÓÒÛÙË˜ H/Y
(Excel, Word, T¤ÎÙˆÓ 95, AutoCAD 2002) ˙ËÙ¿
ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ.:
6976-127.937

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÔÏ˘ÂÙÔ‡˜ ÂÚÁÔÙ·ÍÈ·Î‹˜
ÂÌÂÈÚ›·˜, MEK ÙÂÙ¿ÚÙË˜ ÁÂÓÈÎfi, ÂÓ·Û¯fiÏËÛË
‰ÂÎ·ÂÙ›·˜ ÌÂ project management, ÔÏ˘ÂÙ‹˜
ÂÌÂÈÚ›· ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡, ·ÁÁÏÈÎ¿, H/Y ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·-
Û›·. TËÏ.: 6938-443.688

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ·fiÊÔÈÙË ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
ºÏˆÚÂÓÙ›·˜ (IÙ·Ï›·˜), ¿ÚÈÛÙË ̄ ÂÈÚ›ÛÙÚÈ· H/Y (MS

Office, AutoCAD, ArchiCAD, SAP 2000) Î¿ÙÔ¯Ô˜
ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ Ì¤ÛÔ˘ ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi
ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÛÂ Aı‹Ó·
Î·È ÚÔ¿ÛÙÈ·. TËÏ.: 210-5814.063, 6947-
310.728

NEO™ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË˜
‰ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎÔ‡, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ AutoCAD, MS Office,
ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Fespa, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ ·Á-
ÁÏÈÎÒÓ ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ Î·Ù·-
ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ¤ÊˆÓ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜:
6939-128.662, ÒÚÂ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 8.00-20.00

¢OMO™TATIKO™ 1986, Msc MÂÁ¿ÏË BÚÂÙ·Ó›·, ÌÂ-
Á¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· Î˘Ú›ˆ˜ ÂÚÁÔÙ·ÍÈ·Î‹ ˆ˜ ÂÚÁÔÙ·-
ÍÈ¿Ú¯Ë˜, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ¤ÚÁÔ˘, ÂÈ‚Ï¤ˆÓ ÌË¯·ÓÈ-
Îfi˜ ÛÂ ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ·. EÌÂÈÚ›· Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ ÛÂ Ô-
ÏÈÛÌ¤ÓÔ ÛÎ˘Úfi‰ÂÌ·, ÌÂÙ·ÏÏÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜,
·ÓÙÈÛÙËÚ›ÍÂÈ˜, ÙÂÏÂÈÒÌ·Ù· ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ̄ ˆ-
Ì·ÙÔ˘ÚÁÈÎ¿. K·Ïfi˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ H/Y (Office,
AutoCAD, Project, ÛÙ·ÙÈÎ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·), ˙ËÙ¿
ÂÚÁ·Û›· ÔÏÈÎ‹˜ - ÌÂÚÈÎ‹˜ ··Û¯fiÏËÛË˜, Aı‹Ó·
Â·Ú¯›·, ÂÍˆÙÂÚÈÎfi. TËÏ.: 210-9810.777, 6973-
006.726

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, Ì¤ÏÔ˜ TEE, ÌÂ ÌÂÙ·-
Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ Imperial College of
London (MSc in Soil Mechanics and engineering
seismology), 2 ̄ ÚfiÓÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ ÛÂ ÌÂÁ¿Ï·
ÁÂˆÙÂ¯ÓÈÎ¿ ¤ÚÁ·, ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ÁÂˆÙÂ¯ÓÈ-
ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ (Plaxis, Slide, Phase2,
XStabl), AutoCAD, MS Office ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÌÂ-
ÏÂÙËÙÈÎ‹ ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ.:
6977-955.168

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, Ì¤ÏÔ˜ TEE 2004, ÌÂ
ÁÓÒÛÂÈ˜ ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È H/Y ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ Î·Ù·-
ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ‹ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô. TËÏ.:
6977-217.131

NEO™ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ·fiÊÔÈÙÔ˜ A¶£, ÌÂ
ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÛÂ Computer Science, Ì¤ÏÔ˜ TEE
2004, ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË H/Y, AutoCAD, MS Office,
SAP, Ansys, ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È ÌÈÎÚ‹ ÂÌÂÈÚ›·, ˙ËÙ¿
ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ‹ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô.
TËÏ.: 6977-594.939

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ·fiÊÔÈÙÔ˜ EM¶, ‰ÔÌÔ-
ÛÙ·ÙÈÎfi˜, Ì¤ÏÔ˜ TEE 2003, MSc (¢ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜
Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ & ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ, EM¶),
ÌÂ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈ-
Îfi ÙÔÌ¤·, ÁÓÒÛË ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ H/Y
Î·È ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ
ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·, Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ ÌÂÏÂ-
ÙËÙÈÎfi ÙÔÌ¤·. TËÏ.: 210-9356.022, 6946-
652.562

NEO™ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ ‰ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜
(Ì¤ÏÔ˜ TEE 2003), ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi EM¶ «¢ÔÌÔÛÙ·-
ÙÈÎfi˜ Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ», ÂÎ-
ÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ̆ Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜, ¿ÚÈÛÙË
ÁÓÒÛË ÁÂÚÌ·ÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È Î·Ï‹ ·ÁÁÏÈÎ‹˜.
°ÓÒÛË H/Y, AutoCAD, ArchiCAD, ™Ù·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ-
ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ZËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 6979-771.802
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¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi˜, ·fiÊÔÈÙË
EM¶, ÌÂ ‰ÈÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ
¤ÚÁˆÓ, ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È H/Y, ̇ ËÙ¿ ÂÚ-
Á·Û›· Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÛÂ ÁÚ·ÊÂ›Ô ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ
¤ÚÁˆÓ, ÙËÏ.: 6972-035.597

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÌÂ ÔÏ˘ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ
Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ (˘‰Ú·˘ÏÈÎ¿, ÊÚ¿Á-
Ì·Ù·, Ô‰ÔÔÈ›·, ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎ¿, ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿, ÌÂ-
Ù·ÏÏÈÎ¤˜ Î·È Û‡ÌÌÂÈÎÙÂ˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ ÎÏ.) ̇ ËÙ¿
ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ.: 6974-
715.120

NEO™ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ (Ì¤ÏÔ˜ TEE
2003), Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ÌÂ Ù›ÙÏÔ «Soil
Mechanics & Business Management» (Imperial
College 2004), ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, Î·Ï‹
Á·ÏÏÈÎÒÓ, ÌÂÁ¿ÏË Â˘¯¤ÚÂÈ· ÛÂ MS Office,
AutoCAD, ÁÓÒÛË Plaxis ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÌÂÏÂÙË-
ÙÈÎ‹ ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·, ÙËÏ.: 6932-
750.032

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ (·fiÊÔÈÙË 1993), ÌÂ ‰Â-
Î·ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ Â›‚ÏÂ„Ë Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıË-
ÛË ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË Û‡ÓÙ·ÍË˜ È-
ÛÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ, ·Ó·ıÂˆÚ‹ÛÂˆÓ, Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ È-
Ó¿ÎˆÓ, Ó¤ˆÓ ÙÈÌÒÓ, ¶¶AE Î·È ÂÈÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ,
Î·ıÒ˜ Î·È ¯Ú‹ÛË ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯ˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
H/Y, ̇ ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· (ÂÚÁÔÙ¿-
ÍÈÔ ‹ ÁÚ·ÊÂ›Ô). TËÏ.: 6975 - 738.139

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ·fiÊÔÈÙË ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
¶·ÙÚÒÓ 2001, Ì¤ÏÔ˜ TEE, ‰ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜, ¿ÚÈÛÙË
ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, H/Y, MS Office, AutoCAD 2D &
3D, VKSteel, SAP2000, Etabs, ÙÂÙÚ·ÂÙ‹˜ ÂÌÂÈ-
Ú›· ÛÂ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ È‰ÈˆÙÈ-
ÎÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·-
Û›· ÛÂ ÌÂÏÂÙËÙÈÎ‹ ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·.
TËÏ.: 6972-125.505

NEA ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, ‰ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜,
Ì¤ÏÔ˜ TEE 2004, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ ·ÁÁÏÈÎÒÓ, Á·ÏÏÈ-
ÎÒÓ Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, MS Office, AutoCAD Î·È
ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Statics 2004, ÌÂ 14ÌË-
ÓË ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ˙ËÙ¿
ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô, ÌÂÏÂÙËÙÈÎ‹ ‹ Î·Ù·-
ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ.: 6976-641.872, 210-
6016.294

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÌÂ-
Ï¤ÙÂ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ: ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ,
ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ·ÁˆÁÒÓ, ÛËÚ¿ÁÁˆÓ, ÛÙ·ıÌÒÓ ·-
Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÌÈÎÚÒÓ ˘‰ÚÔË-
ÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÎÏ., ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÙ·È ÁÈ· ÌÂÚÈÎ‹ ··-
Û¯fiÏËÛË. TËÏ.: 210-8071.929, 210-8000.648
(·fi 17.00 - 22.00) 210-3355.251 & 6937-
732.060

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÌÂ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ Î·Ù·-
ÛÎÂ˘‹ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ¤ÚÁˆÓ (ÎÔÛÙÔÏÔÁ‹ÛÂÈ˜ Â-
ÈÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜, A¶E, NT, ÎÏ.), ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.:
6944-393.546

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÂÈÌÂÙÚ‹-
ÛÂÈ˜ Î·È ÎÔÛÙÔÏÔÁ‹ÛÂÈ˜ ¤ÚÁˆÓ (‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È È-
‰ÈˆÙÈÎ¿) ˙ËÙ¿ part-time ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 210-
8621.611

NEA ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·-
ÙÚÒÓ, Ì¤ÏÔ˜ TEE 2004 Î·È Î¿ÙÔ¯Ô˜ MÂÙ·Ù˘¯È·-
ÎÔ‡ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÔ˘‰ÒÓ (UPC, Master en Ar-
quitectura y Sostenibilidad), ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ Â›-
‚ÏÂ„Ë Î·È Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ (ÂÈÌÂ-
ÙÚ‹ÛÂÈ˜, ¶¶AE), ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y (AutoCAD 2D,
3D, 3D Studiomax, MS Office, Sap 2000) Î·È ¿ÚÈ-
ÛÙÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È ÈÛ·ÓÈÎÒÓ, ˙ËÙ¿ ÂÚ-
Á·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÛÂ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹
ÂÙ·ÈÚÂ›· ÂÓÙfi˜ AÙÙÈÎ‹˜. EÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙËÏ.: 6973-
398.247, e-mail: katalimara@hotmail.com, ka-
talimara@yahoo.com

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, Ì¤ÏÔ˜ TEE 1998, ÌÂ M¢E
ÛÙ· ŒÚÁ· YÔ‰ÔÌ‹˜, ·ÁÁÏÈÎ¿ - Á·ÏÏÈÎ¿, 3ÂÙ‹ Â-
ÌÂÈÚ›· ÛÂ ÎÔÚ˘Ê·›· ÂÙ·ÈÚÂ›· ÌÂÏÂÙÒÓ, ¤ÌÂÈ-
ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛÙË˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÂˆÙÂ¯ÓÈÎÒÓ Â-
Ê·ÚÌÔÁÒÓ, ÌÈÎÚ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ Fespa Î·È
AutoCAD Î·È ÌÈÎÚ‹ ÂÚÁÔÙ·ÍÈ·Î‹ ÂÌÂÈÚ›·, ˙ËÙ¿
ÂÚÁ·Û›· (ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ‹/Î·È ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ). EÈÎÔÈÓˆ-
Ó›·: 6973-231.297, e-mail: gredim@myco-
smos.gr

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÌÂ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÛÙËÓ
«Y‰Ú·˘ÏÈÎ‹ MË¯·ÓÈÎ‹», Ì¤ÏÔ˜ TEE 2003 ÌÂ ÔÏ‡
Î·Ï‹ ÁÓÒÛË H/Y (AutoCAD 2005 2d&3d,
CADWare 9.5 ÌÂ ÊˆÙÔÚÂ·ÏÈÛÌfi, Civiltech 2002,
Microsoft Office), Â˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹
Û‡ÓıÂÛË, ÁÓÒÛÂÈ˜ °OK,  ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹
ÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ KÔÚ›ÓıÔ˘. TËÏ.: 6937-
467.021

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ - ·fiÊÔÈÙË ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜
¶·Ó. ¶·ÙÚÒÓ (Ì¤ÏÔ˜ TEE 2000) Î·È Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·-
Îfi˜ ÙÂ¯ÓÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ (1993), ÌÂ ÂÓÙ·ÂÙ‹
ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ· (E›‚ÏÂ„Ë Î·Ù·ÛÎÂ˘-
‹˜ - Û˘Ì‚·ÙÈÎ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ŒÚÁÔ˘ - ™‡ÓÙ·-
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ÍË ¶¶AE, A¶E, EÈÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ - §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, Ô-
Ï‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È H/Y, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·
ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ.: 6932-193.299

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ ÚÒËÓ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙÈÎfi
ÛÙ¤ÏÂ¯Ô˜ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ¢™ ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ÂÚ-
ÁÔÏËÙÈÎfi Ù˘¯›Ô °’ Ù¿ÍË˜. ¢ÂÎ·ÂÓÙ·ÂÙ‹˜ Â-
ÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ÚÔÎ·Ù·ÛÎÂ˘‹, ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹
‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, Û¯ÔÏÈÎÒÓ ·È-
ıÔ˘ÛÒÓ O™K, ÁÂÊ˘ÚÒÓ. ZËÙ¿ ·Ó¿ÏÔÁË ı¤ÛË.
TËÏ.: 6937-002.591

NEO™ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ 2004, ‰ÔÌÔÛÙ·-
ÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ÌÂ ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈ-
Î¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜, ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË AutoCAD
(10ÌËÓË ÂÚÁ·ÛÈ·Î‹ ÂÌÂÈÚ›·), Î·Ï‹ ÁÓÒÛË MS
Office, Fespa Î·È ·ÁÁÏÈÎÒÓ ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ Î·-
Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ‹ ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô.
TËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6932-412.996, 210-6210.-
592

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ 1993, ‰ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜,
Ì¤ÏÔ˜ TEE, ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ Â›‚ÏÂ„Ë È‰ÈˆÙÈÎÒÓ
Î·È ‰ËÌfiÛÈˆÓ ¤ÚÁˆÓ (ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎ¿, ˘‰Ú·˘ÏÈÎ¿,
‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿), MEK ‚’, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y (AutoCAD
2004, CADWare 9, Scada, MS Project, Î.¿.), ̇ ËÙ¿
ÂÚÁ·Û›· ÛÂ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ‹ ÁÚ·ÊÂ›Ô,
ÙËÏ.: 6973-754.509

NEA ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ A¶£ (‰ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜,
Ì¤ÏÔ˜ TEE 2005), ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y (Auto-
CAD/CADware, Fespa-Tekton, MS Office), °OK,
·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, ÌÂ ÌÈÎÚ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·-
ÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÌÂÏÂ-
ÙÒÓ Î·È Â›‚ÏÂ„Ë, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·-
ÊÂ›Ô, ÌÂÏÂÙËÙÈÎ‹ ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·.
TËÏ.: 6942-200.287

ANAZHTH™H ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÂ EÏÏ¿‰· - EÍˆÙÂÚÈÎfi ·-
fi ÌË¯·ÓÈÎfi ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜ ŒÚÁˆÓ (Construction
Manager), EÏÏËÓÔÎ·Ó·‰fi˜, 7 ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›·˜
ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ŒÚÁÔ˘, ÛÂ
¢È·¯Â›ÚÈÛË ŒÚÁˆÓ, ¶ÚÔÛÊÔÚ¤˜, ¢È·¯Â›ÚÈÛË ™˘Ì-
‚¿ÛÂˆÓ, ™¯Â‰È·ÛÌfi˜, ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹. E-mail:
a.ferizis@utoronto.ca, ÙËÏ.: 6944-710.910

NEA ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ ‰ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜
(2000), ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ AutoCAD Î·È Strad, ÌÂ ÂÌÂÈ-
Ú›· 5 ÂÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ,
˙ËÙ¿ ÌÂÚÈÎ‹ ··Û¯fiÏËÛË. TËÏ¤ÊˆÓÔ: 6937-
684.801 (·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚÂ˜)

NEO™ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ TEE 2005,
ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y, AutoCAD 2006 Î·È ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ÌÂ
Û¯ÂÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›·, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. EÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜
ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ̆ Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜. TËÏ.: 6946-957.694 

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ (Ì¤ÏÔ˜ TEE 1998), ÌÂ ÁÓÒ-
ÛÂÈ˜ H/Y (AutoCAD, Photoshop, Power Point)
Î·È ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi
ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ-
ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. TËÏ.: 210-8624.385, 6945-654.327

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ 1977 ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ
ÛÙ·ÙÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ (ÔÏÈÛÌ¤ÓÔ ÛÎ˘Úfi‰ÂÌ·, ÛÈ‰Ë-

Ú¤˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜, ıÂÌÂÏÈÒÛÂÈ˜, Û‹Ú·ÁÁÂ˜), ÂÚ-
Á·ÛÙ‹ÚÈÔ ÛÎ˘ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜, ·ÁÁÏÈÎ¿, H/Y
(AutoCAD 14, C++, MS Office, PhaseS2, OÏÔ-
ÛÙ·ÙÈÎ¿) ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·, ÙËÏ.: 210-9813.206

NEA ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ¢¶£, ‰ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜,
Ì¤ÏÔ˜ TEE (2003), ÌÂ ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË H/Y
(AutoCAD 2004, MS Office), ·ÁÁÏÈÎ¿ Î·È ‰‡Ô
¯ÚfiÓˆÓ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÂÙ·È-
ÚÂ›·, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÂÓÙfi˜ AÙÙÈÎ‹˜. TËÏ.: 6976-
625.224

NEA ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ·fiÊÔÈÙÔ˜ 2002 ·-
ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Cardiff - O˘·Ï›·, ÌÂ 9ÌËÓË ÂÚÁÔÙ·-
ÍÈ·Î‹ ÂÌÂÈÚ›·, ·Ó·˙ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi
ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÌÂÏÂÙËÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË
·ÁÁÏÈÎÒÓ, AutoCAD, Word, Excel Î·È
Photoshop. TËÏ.: 210-6468.997

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ‰ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜, 3ÂÙ‹˜ ÂÚ-
ÁÔÙ·ÍÈ·Î‹ ÂÌÂÈÚ›·, 3 ÁÏÒÛÛÂ˜, H/Y, ̇ ËÙÂ› ··-
Û¯fiÏËÛË ÛÂ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ¤Êˆ-
ÓÔ: 6977-039.434

¢P. ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ (Umist, UK) ÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˜
ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌÂ˘-
ÛË˜, Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ Ù›ÙÏÔ˘ Msc (Eng)
in Transport Planning and Engineering, (ITS,
Leeds,UK), ‰ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯Ô˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ XˆÚÔÙ·-
Í›·˜, ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ & ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î‹˜ AÓ¿Ù˘ÍË˜
Î·È Ì¤ÏÔ˜ TEE 1999 ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. EÎÏËÚˆÌ¤-
ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜. TËÏ.: 6973-
050.210

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, ‰ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜, Ì¤-
ÏÔ˜ TEE 04, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ ·ÁÁÏÈÎ‹˜, H/Y (Fespa,
Next, Sap2000, AutoCAD, MS Office,
Photoshop, Adeia Base), ÁÓÒÛÂÈ˜ °OK, EAK,
EKø™, ̇ ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ‹ ÙÂ¯ÓÈ-
Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô, ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÂÎÏË-
ÚˆÌ¤ÓÂ˜. TËÏ.: 6946-545.098

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ‰ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜ EM¶, ÌÂ Â-
ÌÂÈÚ›· ÛÂ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÁÂÊ˘ÚÒÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÂ
ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ¤ÚÁ·, Î·ıÒ˜ Â›ÛË˜ Î·È ÛÂ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÌÂ-
Ù·ÏÏÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ¿
ÁÚ·ÊÂ›· - ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜. ¶ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÚÔ-
ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ Sofistik, Î·ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÚÔ-
ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Statik, Space. TËÏ.: 6974-107.908

NEO™ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ·fiÊÔÈÙÔ˜ ¶·ÓÂÈ-
ÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ, Ì¤ÏÔ˜ TEE 2005, ÌÂ Î·Ï‹ ÁÓÒ-
ÛË H/Y (AutoCAD 2002, CADWare 8.5, MS Office)
Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË
·ÁÁÏÈÎÒÓ, ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ˘Ô-
¯ÚÂÒÛÂÈ˜, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹
Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Iˆ·ÓÓ›-
ÓˆÓ ‹ ¶·ÙÚÒÓ. TËÏ.: 6977-193.716

NEO™ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, Ì¤ÏÔ˜ TEE
2005, Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ-
¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·, ÂÚ-
ÁÔÙ¿ÍÈÔ. ¶ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È ÈÙ·ÏÈ-
ÎÒÓ. °ÓÒÛÂÈ˜ H/Y (MS Office, Internet Explorer).

TËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6977-889.162, 210-7773.-
417, e-mail: spiroslygdas@hotmail.com

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ ÌÂ 8ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙË
ÌÂÏ¤ÙË È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ÌÂ ÔÏ‡
Î·Ï‹ ÁÓÒÛË AutoCAD, Scada, ·Î¤ÙÔ˘ ÌÂÏÂÙÒÓ
·‰Â›·˜ Adeia ÙË˜ 4M, MS Office (Windows XP,
Word, Excel), °OK Î·È ‰È·‰ÈÎ·Û›· ¤Î‰ÔÛË˜ ÔÈÎÔ-
‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·-
ÊÂ›Ô ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ.: 6972-733.654

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÌÂ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· ‰ÔÌÔÛÙ·ÙÈ-
ÎÔ‡, Ì¤ÏÔ˜ TEE 2002, ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜
ÛÂ Â›Â‰Ô Lower, ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË H/Y (Word,
Excel, AutoCAD, 2D) Î·È ‚·ÛÈÎ¤˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ MS
Project. MÂ ‰ÈÂÙ‹ ÂÚÁÔÙ·ÍÈ·Î‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ OÏ˘-
ÌÈ·Îfi ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ¤ÚÁÔ, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÂÙ·È-
ÚÂ›· ÁÈ· ÌÂÏ¤ÙË - Â›‚ÏÂ„Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ
ÂÓÙfi˜ AÙÙÈÎ‹˜. TËÏ.: 6937-119.590

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ·ÚÈÛÙÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈ-
ÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ MÚ›ÛÙÔÏ AÁÁÏ›·˜, ÌÂ ¢È‰·ÎÙÔÚÈÎfi
ÛÙË ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ Î·Ïˆ‰ÈˆÙÒÓ ÁÂÊ˘ÚÒÓ, Ù˘¯›· ·-
Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤Ó· ·fi ÙÔ ¢IKAT™A, Ì¤ÏÔ˜ TEE, ÌÂ
4ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ
¤ÚÁˆÓ Î·È ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ¤ÚÁˆÓ, ÌÂ ¿ÚÈÛÙÂ˜
ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y (MS Office, Sofistic, Lusas, MS
Project Î.¿.) Î·È ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ·Ó·˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ
ÂÙ·ÈÚÂ›· ÌÂÏÂÙÒÓ / Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ. TËÏ.: 6973-
206.819

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ (Ì¤ÏÔ˜ TEE 1996) ÌÂ
8ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÁÂÊ˘ÚÔÔÈ›·˜ ÌÂ
ÁÓÒÛÂÈ˜ ·ÁÁÏÈÎÒÓ, Ms Office, AutoCAD, Statik,
Cedrus, Larix, Sofistik ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÌÂÏÂÙËÙÈ-
Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô. TËÏ.: 6974-659.695, 210-9849.648

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, ‰ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜, Ì¤-
ÏÔ˜ TEE 04, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ ·ÁÁÏÈÎ‹˜, H/Y (Fespa,
Next, Sap2000, AutoCAD 02-04, MS Office,
Photoshop, Adeia Base), ÁÓÒÛÂÈ˜ °OK, EAK,
EKø™, ̇ ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹
ÂÙ·ÈÚÂ›·, ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÂÎÏËÚˆ-
Ì¤ÓÂ˜, ÙËÏ.: 6946-545.098

NEO™ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜  ·fiÊÔÈÙÔ˜ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡
·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Ì¤ÏÔ˜ TEE 2004, ÌÂ  ÁÓÒÛÂÈ˜
H/Y (AutoCAD, MS Office), ÈÙ·ÏÈÎÒÓ, ·ÁÁÏÈÎÒÓ,
ÌÂ ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
Î·È ÌÈÎÚ‹ ÂÌÂÈÚ›· ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·-
ÊÂ›Ô ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ.: 210-
9818.358, 6948-898.513

API™TOYXO™ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ (‚·ıÌfi˜
Ù˘¯›Ô˘ 9.0), Ì¤ÏÔ˜ TEE 1995, Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ‰Ô-
ÌÔÛÙ·ÙÈÎÔ‡, ÌÂ 10ÂÙ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÙËÓ Î·Ù·-
ÛÎÂ˘‹, Â›‚ÏÂ„Ë, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ÌÂÏ¤ÙË
È‰ÈˆÙÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ (KÙÈÚÈ·Î¿, OÈÎÔ-
‰ÔÌÈÎ¿) Î·È ŒÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ (°¤Ê˘ÚÂ˜, ™‹Ú·Á-
ÁÂ˜, TÔ›¯ÔÈ ·ÓÙÈÛÙ‹ÚÈÍË˜), ÁÓÒÛÙË˜ ÛÙ·ÙÈÎÒÓ
ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ (Next, Sofistik, Larix 4, Î.¿.), H/Y
(AutoCAD 2006, MS Office) Î·È ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ˙ËÙ¿
ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÌÂ  ·ÓÙÈ-
ÎÂ›ÌÂÓÔ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Â›‚ÏÂ„Ë ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ
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ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ÙËÏ.: 6974-387.132

NEA ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, ‰ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜,
Ì¤ÏÔ˜ TEE (2005), ÌÂ ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË H/Y
(Fespa, AutoCAD, MS Office) Î·È ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË
·ÁÁÏÈÎÒÓ, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÌÂÚÈÎ‹/ÔÏÈÎ‹ ··-
Û¯fiÏËÛË. TËÏ.: 6976-385.604

NEO™ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ (2005), Ì¤ÏÔ˜
TEE 2005, ÌÂ ¿ÚÈÛÙË ¯Ú‹ÛË H/Y (Office,
AutoCAD, Master, CorelDraw, Phase), ¿ÚÈÛÙË
ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, Î·Ï‹ ÈÛ·ÓÈÎÒÓ, ̇ ËÙ¿ ÌÂÚÈÎ‹
··Û¯fiÏËÛË ÛÂ ÌÂÏÂÙËÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ‹ ÙÂ¯ÓÈÎfi
ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÓÙfi˜ Aı‹Ó·˜. TËÏ.: 6979-445.126,
210-5719.605

NEA ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ (Ì¤ÏÔ˜ TEE 2004) ÌÂ
¿ÚÈÛÙË  ÁÓÒÛË AutoCAD, Î·Ï‹ ÁÓÒÛË °OK Î·È
¯Ú‹ÛË ÙÔ˘  ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
Holoxp2005 ˙ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô
‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·, ÙËÏ.: 6937-260.225

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ - ‰ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜, Ì¤ÏÔ˜
TEE 2003, Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ÌÂ Ù›ÙÏÔ
«Construction Management», ÌÂ ÙÚÈÂÙ‹ ÂÚÁÔ-
Ù·ÍÈ·Î‹ ÂÌÂÈÚ›· (ÛÂ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·
Z’ Ù¿ÍË˜) ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ - Â›‚ÏÂ„Ë  ‰ËÌÔ-
Û›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË
ÂÈÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ, ¶¶AE, A¶E, ÎÏ.,  ÁÓÒÛË ÛÂ ÌÂ-
Ï¤ÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y
(Master, Fespa, AutoCAD, MS Office), ¿ÚÈÛÙË
ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ Ì¤-
ÛÔ˘, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÂÓÙfi˜
AÙÙÈÎ‹˜. TËÏ.: 6972-279.157

MË¯·ÓÔÏfiÁÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ

¢I¶§øMATOYXO™ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜
A¶£, Ì¤ÏÔ˜ TEE ·fi 6/2000, ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË
PC (Windows 2000/XP/Office), hardwa-
re/software & Borland Delphi 7, ÌÂ 4ÂÙ‹ ÚÔ¸-
ËÚÂÛ›· ÛÂ telecommunications software
development ÛÙËÓ «IÓÙÚ·ÎfiÌ» ÛÙÔ R&D depar-
tment, ˙ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ Â-
Ù·ÈÚÂ›·. TËÏ.: 6972-551.846, e-mail: corsairs-
@otenet.gr. ™ÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÂÎ-
ÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜.

H§EKTPO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·-
ÙÚÒÓ (¤ÙÔ˜ ·ÔÊÔ›ÙËÛË˜ 2005), ÁÓÒÛÙË˜
TCP/IP, VHDL, MS Windows 2000-XP, MS Office
2003 Î·È ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ̇ ËÙ¿ ÂÚ-
Á·Û›·. EÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒ-
ÛÂÈ˜. TËÏ¤ÊˆÓ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6977-148.409,
22650-32.113 

MSc ‰ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯Ô˜ ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜,
Ì¤ÏÔ˜ TEE 2004, ÌÂ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÂ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›·
ÙË˜ ™ÎÔÙ›·˜ (Ï‹ÚÂ˜ ‰›ÏˆÌ·, ÈÛfiÙÈÌÔ Î·È ÈÛ¿-
ÍÈÔ ÙÔ˘ EM¶), ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË H/Y (EÌÔÚÈÎÒÓ
Î·È MË¯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ) Î·È ÌÔÓÔÂÙÔ‡˜
ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ AÂÚ›ˆÓ K·˘Û›-
ÌˆÓ (NG & LPG) Î·È AÙÌÔ‡ (YÂ‡ı˘ÓÔ˜ TÂ¯ÓÈÎ‹˜

YÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ Î·È MÂÏÂÙÒÓ) ˙ËÙÂ› ÌfiÓÈÌË ÂÚÁ·-
Û›·. °ÓÒÛË È·ˆÓÈÎÒÓ. TËÏ.: 210-6833.018,
6977-270.281

NEA ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ (TEE 2004),‰È-
ÏˆÌ·ÙÔ‡¯Ô˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ, ÌÂ Î·-
ÙÂ‡ı˘ÓÛË  ÛÙ· ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· HÏÂÎÙÚÈÎ‹˜ EÓ¤ÚÁÂÈ-
·˜ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi (MSc, University of BATH)
ÛÙÈ˜ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌÂ˜  ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜,  ÌÂ ¿ÚÈÛÙË
ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, Á·ÏÏÈÎÒÓ Î·È H/Y ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·-
Û›·. TËÏ¤ÊˆÓÔ: 27210-20.519, 6976-614.296 

MHXANO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·-
ÙÚÒÓ, Ì¤ÏÔ˜ TEE, ÌÂ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi MBA ÛÙËÓ
AÁÁÏ›·, ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË Á·ÏÏÈÎÒÓ Î·È ·ÁÁÏÈ-
ÎÒÓ, 3ÂÙ‹˜ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÔÏ˘ÂıÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿Ï-
ÏÔÓ ˆ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÛÂ Û‡ÓıÂÙÔ ‚ÈÔ-
ÌË¯·ÓÈÎfi ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ, ¤ÌÚ·ÎÙË ÁÓÒÛË H/Y,
˙ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 6936-421.594

¶PO¶TYXIAKO™ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ EM¶, ÙÔ˘ TÌ‹Ì·-
ÙÔ˜ K·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÒÓ MË¯/ÁˆÓ MË¯/ÎÒÓ, ÌÂ ÂÈ-
‰›ÎÂ˘ÛË ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·˘ÙÔÌ¿ÙÔ˘ ÂÏ¤Á¯Ô˘,
ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ Î·È ÈÙ·ÏÈÎÒÓ
(‚·ÛÈÎfi Â›Â‰Ô) Î·È Î·Ï‹ ÁÓÒÛË H/Y (MS
Office, Fortran, Matlab, AutoCAD), ˙ËÙÂ› ÂÚÁ·-
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Û›· Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÛÂ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎfi ÁÚ·-
ÊÂ›Ô. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÓÔÙ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ, ÙËÏ.: 210-
9625.030, 6937-208.902

NEO™ ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, ·fiÊÔÈÙÔ˜
2005, ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ (Proficiency), ‚·-
ÛÈÎ¤˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË
MS Office (Excel, Word, PowerPoint), Î·Ï‹ ÁÓÒ-
ÛË AutoCAD 2000/2005, ÌÈÎÚ‹ ÂÚÁ·ÛÈ·Î‹ Â-
ÌÂÈÚ›· Î·È ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ˘Ô-
¯ÚÂÒÛÂÈ˜, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 6932-394.188, e-
mail: jgado77@yahoo.gr

MHXANO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ (BEng(Hons) & MSc in
University of Portsmouth), Ì¤ÏÔ˜ TEE 2005, Î¿-
ÙÔ¯Ô˜ MSc in Technology and Innovation Mana-
gement, ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË H/Y (Windows,
Office, Internet, AutoCAD), ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË
·ÁÁÏÈÎÒÓ, ÌÂ ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ̆ Ô-
¯ÚÂÒÛÂÈ˜, ˙ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›· ÌÂ ¤‰Ú· ÙËÓ KÔ˙¿ÓË ‹
ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. TËÏ.: 24610-34.627, 6947-
895.302

™TO HÚ¿ÎÏÂÈÔ KÚ‹ÙË˜ ˙ËÙ¿ÂÈ ÂÚÁ·Û›· ÌË¯·ÓÔ-
ÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, Ì¤ÏÔ˜ TEE, ÌÂ ¿ÚÈÛÙ· ·Á-
ÁÏÈÎ¿, Î·Ï¿ ÁÂÚÌ·ÓÈÎ¿ Î·È ÈÛ·ÓÈÎ¿, ÌÂ ¤ÓÙÂÎ·
¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ ÛÙÈ˜ ÚÔÌ‹ıÂÈÂ˜ - Û˘ÓÙ‹-
ÚËÛË ÌË¯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÙËÓ Â›-
‚ÏÂ„Ë-¤ÏÂÁ¯Ô ÔÈfiÙËÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ (H/M
Î·È ¶/M), ÌÂ Û˘ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ·fi ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜.
TËÏ.: 6977-319.330

NEO™ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ·fiÊÔÈÙÔ˜
A¶£, Ì¤ÏÔ˜ TEE 2004 ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ˆ˜ ÌË¯·ÓÈ-
Îfi˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‹ ÂÚÁÔÙ·Í›Ô˘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ‹ ÙÔ
EÍˆÙÂÚÈÎfi. ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, H/Y (Offi-
ce, AutoCAD, Project, Primavera), ÂÚÁÔÙ·ÍÈ·Î‹
ÂÌÂÈÚ›·. ™ÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÂÎÏËÚˆ-
Ì¤ÓÂ˜. TËÏ.: 6978-968.291, e-mail: dsrv77@-
yahoo.gr 

MHXANO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ Ì¤ÏÔ˜ TEE (1986) ÌÂ
ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ H/M ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ
ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ Î·È ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÛÙË ‰È·-
‰ÈÎ·Û›· ÂÎÙ¤ÏÂÛË˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ¤Ú-
ÁˆÓ, Î·Ï‹ ÁÓÒÛË H/Y ̇ ËÙ¿ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÂÚÁ·-
Û›· ÛÂ ÂÚÁÔÏËÙÈÎ¤˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ÌÂ ¤‰Ú· ÙË ¢˘ÙÈ-
Î‹ AÙÙÈÎ‹ Î·È KÔÚÈÓı›·, ÙËÏ.: 6942-466.088

NEA ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜
Û¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ, Ì¤ÏÔ˜ TEE
2005, ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È Á·ÏÏÈ-
ÎÒÓ, ÁÓÒÛË H/Y (MS Office, Internet, AutoCAD),
˙ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›· ÂÓÙfi˜ AÙÙÈÎ‹˜. TËÏ.: 6945-
716.098

H§EKTPO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ Î·È ÌË¯/Îfi˜ H/Y, Â-
ÓÂÚÁÂÈ·Îfi˜ (A¶£ 2004), Ì¤ÏÔ˜ TEE 2005, ÌÂ Ô-
Ï‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË H/Y (MS Office, Windows) Î·È
ÔÏ˘ÂÙ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›· ·Ó·ÏÔÁÈÎÒÓ
Î·È „ËÊÈ·ÎÒÓ Î˘ÎÏˆÌ¿ÙˆÓ, ˙ËÙ¿ ÌÂÚÈÎ‹ ··-
Û¯fiÏËÛË. TËÏ.: 2310-947.670, 6977-386.856,
e-mail: georgiopoulosp@yahoo.com

MHXANO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, Ì¤ÏÔ˜ TEE
2003, ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È ÚÔ-
ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ̇ ËÙ¿ ÌÂÚÈÎ‹ ‹ Ï‹ÚË ··Û¯fiÏË-
ÛË ÌÂ ¢¶Y. E›ÛË˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂÈ˜
ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ. TËÏ.: 6942-469.401

MHXANO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ ·fiÊÔÈÙÔ˜
2004, Ì¤ÏÔ˜ TEE 2005, ÔÏ‡ Î·Ï¿ Á·ÏÏÈÎ¿ Î·È
·ÁÁÏÈÎ¿ ÌÂ ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË H/Y (CAD/CAE ÂÊ·Ú-
ÌÔÁ¤˜, Matlab) Î·È ÌÂ ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈ-
Î¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜, ˙ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›· ÂÓÙfi˜ AÙÙÈÎ‹˜.
TËÏ.: 210-7798.775, 6979-961.722, e-mail:
bplousis@hol.gr

¢I¶§øMATOYXO™ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘
¢¶£, Ì¤ÏÔ˜ TEE 2005, ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Î‹˜ Î·-
ÙÂ‡ı˘ÓÛË˜, ÌÂ ÁÓÒÛË H/Y (MS Office, Windows
XP, AutoCAD), ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ˙Ë-
Ù¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ Aı‹Ó·˜ ‹ ¶¿ÙÚ·˜,
e-mail: dmosxa@hotmail.com ÙËÏ.: 6945-
476.564

MHXANO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·-
ÙÚÒÓ (2003), ÂÓÂÚÁÂÈ·Î‹˜ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË˜, Ì¤ÏÔ˜
TEE, ÌÂ 2 ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÛÙÔ EM¶ (¶·Ú·ÁˆÁ‹ &
¢È·¯Â›ÚÈÛË EÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ & AÓ¿Ù˘ÍË,
‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎ‹ ÛÂ AÈÔÏÈÎ¿), ÌÂ ÁÓÒÛË H/Y (Office,
GIS, Origin, AutoCAD, Î.¿.), ·ÁÁÏÈÎ¿, ÁÂÚÌ·ÓÈÎ¿,
ÈÙ·ÏÈÎ¿, ·Ó·˙ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 6976-884.205,
e-mail: bpcrete@hotmail.com

MHXANO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ (¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶·-
ÙÚÒÓ), Ì¤ÏÔ˜ TEE 1998, ÌÂ 7ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÂÚ-
ÁÔÙ¿ÍÈÔ, ÁÓÒÛÙË˜ H/Y (MS Office, AutoCAD) Î·È
·ÁÁÏÈÎÒÓ, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·.
TËÏ. 210-9339.157, 6977-038.054 

NEA ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ·fiÊÔÈÙÔ˜ ¶ÔÏ˘-
ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ, Ì¤ÏÔ˜
TEE 2005, ÌÂ ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ (Profi-
ciency), Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ (Zertifikat),
ÁÓÒÛË Á·ÏÏÈÎÒÓ Î·È ÁÓÒÛÂÈ˜ H/C ( Windows, MS
Office, Internet, AutoCAD), ̇ ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›· ÂÓÙfi˜
AÙÙÈÎ‹˜. TËÏ.: 6977-420.904

NEA ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜
™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ, Ì¤ÏÔ˜ TEE
2005, ÌÂ ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È Á·ÏÏÈ-
ÎÒÓ, ÌÂ ÁÓÒÛË H/C (MS Office, Internet, ÌÂÚÈÎ‹
ÁÓÒÛË AutoCAD 2006), ˙ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›· ÂÓÙfi˜
AÙÙÈÎ‹˜. TËÏ.: 6945-716.098

NEO™ ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, Ì¤ÏÔ˜ TEE,
ÌÂ ÌÈÎÚ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ÛÂ ÙÂ-
¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô, ÔÏ‡ Î·Ï¤˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y (Auto-
CAD, Word, Excel, Power  Point, Macromedia
Dreamweaver) Î·È ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·.
EÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜  ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜.
TËÏ.: 6979-978.292, e-mail: mc98133@mail.-
ntua.gr

H§EKTPO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ A¶£ (1990) ÌÂ ÚÔ¸-
ËÚÂÛ›· ÛÂ ‰ËÌfiÛÈ· Î·È È‰ÈˆÙÈÎ¿ ¤ÚÁ·, ÂÚÁÔÙ¿-
ÍÈÔ Î·È ÁÚ·ÊÂ›Ô (ÚÔÛÊÔÚ¤˜, ÎÔÛÙÔÏÔÁ‹ÛÂÈ˜

¤ÚÁˆÓ, Ó¤Â˜ ÙÈÌ¤˜ ÎÏ.), MEK °’ Ù¿ÍË˜ ÛÙ· H/M,
ÔÏ‡ Î·Ï¿ ·ÁÁÏÈÎ¿, ÁÓÒÛË H/Y, ̇ ËÙ¿ ÌÂÚÈÎ‹ / Ô-
ÏÈÎ‹ ··Û¯fiÏËÛË, ÙËÏ.: 210-8610.606

MHXANO§O°O™ - ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ EM¶, ÌÂ ÌÂÁ¿-
ÏË ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÂÌÂÈÚ›· ÛÙË ‰È·-
¯Â›ÚÈÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ (.¯. AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ™¿-
ÙˆÓ), ÁÓÒÛÙË˜ ·ÁÁÏÈÎÒÓ, Á·ÏÏÈÎÒÓ Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈ-
ÎÒÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ H/Y (MS Office,
AutoCAD, MS Project, Primavera Project Plan-
ner, 4M ÎÏ.) ˙ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›·. TËÏ¤ÊˆÓÔ: 6979-
748.803, 210-6038.510, 6038.743

MHXANO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ¶·Ó. ¶¿ÙÚ·˜, Ì¤ÏÔ˜
TEE 2002, ÌÂ ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜  ̆ Ô-
¯ÚÂÒÛÂÈ˜, Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È Á·ÏÏÈÎÒÓ,
ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y (Windows, Office, AutoCAD
2002, 4M) Î·È ÌÈÎÚ‹ ÌÂÏÂÙËÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›· ˙ËÙ¿
ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 6938-389.061, 210-6010.110

H§EKTPO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ‰ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯Ô˜
EM¶, TEE 1982, MEK ¢’ ÁÈ· ¤ÚÁ· H-M, 20ÂÙ‹˜ Â-
ÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ¤ÚÁˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÂÈ-
ı˘ÌÂ› ÔÏÈÎ‹ ‹ ÌÂÚÈÎ‹ ··Û¯fiÏËÛË ÛÂ Î·Ù·-
ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ.: 22940-76.036,
6932-248.622

MHXANO§O°O™ ÌË¯/Îfi˜ (EM¶ 1989), Î¿ÙÔ¯Ô˜
Ù˘¯›Ô˘ °’ Ù¿ÍË˜ H/M, ÌÂ 15ÂÙ‹ ÂÚÁÔÙ·ÍÈ·Î‹ Â-
ÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Î·È
È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÚÁÔÙ·Í›ˆÓ,
ÛÂ Û‡ÓÙ·ÍË ¶KTMNE, ÌÂ ÁÓÒÛË ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜
·ÁÔÚ¿˜ ÂÈı˘ÌÂ› ·Ó¿ÏÔÁË ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ Â-
Ù·ÈÚÂ›·. TËÏ.: 6973-826.579

MHXANIKO™, Ì¤ÏÔ˜ TEE ÌÂ Ù˘¯›Ô Aerospace
Engineering UK, Î·È MSc (Cranfield, UK), 6 ¯Úfi-
ÓÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ ÛÂ ·ÂÚÔÔÚÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÛÙÔÓ
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛË˜ (Planning Engi-
neering) Î·È ÛÙÔÓ ÔÈÔÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô (authorised
quality auditor) ˙ËÙÂ› ÌfiÓÈÌË ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÂÙ·È-
ÚÂ›· ‹ ‚ÈÔÌË¯·Ó›·. TËÏ.: 6945-5007.723

MHXANO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·-
ÙÚÒÓ (TEE 1999), ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË H/M
ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ÛÙÔ ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎfi Û¯Â‰È·ÛÌfi (3D
Modeling), ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, H/Y (Auto-
CAD, Adapt/Fcalc, Ideas, Unigraphics), ˙ËÙ¿ ÌÂ-
ÚÈÎ‹ ··Û¯fiÏËÛË. TËÏ.: 6976-673.910

MHXANO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ (2000, TEE
2001) ÌÂ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ Î·Ù·ÛÎÂ˘·-
ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· 5Ë˜ Ù¿ÍË˜ Î·È ÛÂ ·ÚÔ¯¤˜ Ê˘ÛÈ-
ÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÌÂ ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË H/Y, ¯Ú‹ÛË
AutoCAD, ·ÁÁÏÈÎÒÓ (CPE) ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ-
¯ÓÈÎ‹/Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÛÂ Aı‹Ó· ‹ Â-
·Ú¯›·. TËÏ.: 6947-031.422, 210-5323.244

¢I¶§øMATOYXO™ ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ·fi-
ÊÔÈÙÔ˜ EM¶ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎÔ‡ ÙÔÌ¤·, Î·È Ù˘¯È-
Ô‡¯Ô˜ ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ TE, ÌÂ ÂÌÂÈÚ›·
ÛÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Î·È ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÌÂÁ¿-
ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ (™ÈÊÔÚ¿È-C4I AÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ OÏ˘-
ÌÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ, AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜»),
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ÌÂ ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË H/Y (MS Office, AutoCAD,
CAD/Cam), Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, Î·È ÌÂ Â˘ÎÔ-
Ï›· ÛÙË ÌÂÙ·Î›ÓËÛË ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÙÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜
AÙÙÈÎ‹˜ Î·È BÔÈˆÙ›·˜. TËÏ: 6977-081.089

NEA ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, Ì¤ÏÔ˜ TEE, ÌÂ
ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, Î·Ï‹ ÁÓÒÛË MS
Office, AutoCAD ˙ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ - ÌÂ-
ÏÂÙËÙÈÎ‹ ÌÂ ¤‰Ú· ÙËÓ Aı‹Ó·. TËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜:
6974-723.314, e-mail: Karpenisioti@yahoo.gr 

H§EKTPO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ & ÌË¯·ÓÈÎfi˜ YÔÏÔ-
ÁÈÛÙÒÓ (EM¶-2005) Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË˜ EÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È
Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ TE, ÌÂ 6ÌË-
ÓË ÂÚÁ·ÛÈ·Î‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÂÙ·ÈÚÂ›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ-
ÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ, ÌÂ ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈ-
Î¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ˙ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›·. ¶ÔÏ‡ Î·Ï‹
ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È H/Y (MS Office, Pascal,
ORCAD, Mathcad). TËÏ.: 210-4945.875, 6937-
898.989

H§EKTPO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, Ì¤ÏÔ˜ TEE (1985),
ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ‰ËÌfiÛÈ· Î·È È‰ÈˆÙÈÎ¿ ¤Ú-
Á· ¿ÛË˜ Ê‡ÛÂˆ˜ (ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ Î·È ÁÚ·ÊÂ›Ô ÁÈ·
Û‡ÓÙ·ÍË ÚÔÛÊÔÚÒÓ, ÎÔÛÙÔÏÔÁ‹ÛÂˆÓ, ¶¶AE,
A¶E ÎÏ.), ÁÓÒÛÙË˜ ÙË˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ¢ËÌ. ŒÚÁˆÓ
˙ËÙ¿ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÚÁ·Û›·, ÙËÏ.210-2848.851,
6936-207.959

NEO™ ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, Ì¤ÏÔ˜ TEE
2005, ÌÂ ÌÈÎÚ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·-
ÊÂ›Ô, ÁÓÒÛÂÈ˜ AutoCAD 2D, Word, Excel, Access,
·ÁÁÏÈÎ¿ (Proficiency), ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÂÓÙfi˜ AÙÙÈ-
Î‹˜, Ï‹ÚË˜ ‹ ÌÂÚÈÎ‹ ··Û¯fiÏËÛË, ¢ÂÏÙ›Ô ¶·-
ÚÔ¯‹˜ YËÚÂÛÈÒÓ. TËÏ.: 210-6814.781, 6944-
273.597

NEO™ ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ·fiÊÔÈÙÔ˜ EM¶,
Ì¤ÏÔ˜ TEE 2004, Î¿ÙÔ¯Ô˜ MBA, ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË
·ÁÁÏÈÎÒÓ (Proficiency), Î·Ï‹ ÁÓÒÛË Á·ÏÏÈÎÒÓ
(Sorbonne I), ÌÂ ÁÓÒÛË H/Y Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
CAD, ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒ-
ÛÂÈ˜, ̇ ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›· ÛÂ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·
ÂÓÙfi˜ AÙÙÈÎ‹˜. TËÏ.: 210-2284.955, 6944-
645.409

MHXANO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi˜,
Ì¤ÏÔ˜ TEE 2003, ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜
˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜, ÁÓÒÛÙË˜ ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ,
H/Y (Windows XP, MS Office, 4M), ÌÂ È‰È·›ÙÂÚÔ
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÛÂ ı¤Ì·Ù· ÌÂÏÂÙÒÓ, „‡ÍË˜, ı¤Ú-
Ì·ÓÛË˜, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 6945-
258.851

MHXANO§O°O™ A¶£, Ì¤ÏÔ˜ TEE 2003, Î·Ù·-
ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹˜ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË˜, ÌÂ ÂÍÂÈ‰›ÎÂ˘ÛË ÛÙËÓ
·Ó¿Ï˘ÛË Î·È Û‡ÓıÂÛË Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ ÌÂ ÙË Ì¤ıÔ-
‰Ô ÙˆÓ ÂÂÚ·ÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·.
ÕÚÈÛÙÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y (AutoCAD, Solidworks,
Matlab, Nastran, Fortran, C, C++, MS Office,
Linux, ¢È·¯Â›ÚÈÛË ‰ÈÎÙ‡ˆÓ). ¶ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË
·ÁÁÏÈÎÒÓ. EÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ˘Ô-
¯ÚÂÒÛÂÈ˜. TËÏ.: 6945-600.654, 2310-425.036

MHXANO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ ™¯Ô-
Ï‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì¤ÏÔ˜ TEE
(2002), ÌÂ ÙÚÈÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÂÚÁÔÙ¿ÍÈ· Î·È ÌÂ-
Ï¤ÙÂ˜ Î·È ÂÍ¿ÌËÓË ÂÌÂÈÚ›· ÛÙË ‚ÈÔÌË¯·Ó›·, ¿ÚÈ-
ÛÙË ÁÓÒÛË H/Y (Windows, MS Office, AutoCAD,
4M), ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·.
TËÏ.: 6977-161.098, 210-9957.170

NEO™ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ A¶£ (Ì¤ÏÔ˜ TEE
2004) ÌÂ ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂ-
ÒÛÂÈ˜ ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÂÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜ AÙÙÈÎ‹˜. ¶ÔÏ‡
Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ÈÙ·ÏÈÎÒÓ Î·È H/Y. TËÏ¤-
ÊˆÓÔ: 6973-792.338

NEA ‰ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯Ô˜  ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜,
·fiÊÔÈÙÔ˜ A¶£, Ì¤ÏÔ˜ TEE, ÌÂ ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒ-

ÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È H/Y (MS Office, AutoCAD
2055m, MathCAD, ÎÏ.) ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.:
6944-741.055, e-mail: D.Kalompatsou@ya-
hoo.gr
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MHXANO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ·fiÊÔÈÙÔ˜ ¶·ÓÂÈ-
ÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ, ÌÂ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi Ù›ÙÏÔ «¶·Ú·-
ÁˆÁ‹ & ¢È·¯Â›ÚÈÛË EÓ¤ÚÁÂÈ·˜» ÙÔ˘ EM¶, Ì¤ÏÔ˜
TEE 2005, ¿ÚÈÛÙ· ·ÁÁÏÈÎ¿ (Proficiency), ÔÏ‡
Î·Ï‹ ÁÓÒÛË H/Y (Windows, MS Office,
Internet), ÌÂÚÈÎ‹ ÁÓÒÛË AutoCAD Î·È ÂÎÏËÚˆ-
Ì¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜, ˙ËÙ¿ Ï‹ÚË
··Û¯fiÏËÛË ÛÂ ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi, ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹
ÛÙË ‚ÈÔÌË¯·Ó›· (AÙÙÈÎ‹ ‹ M·ÁÓËÛ›·). TËÏ.:
6978-778.760, e-mail:
konstantinos.a@lycos.com

¢I¶§øMATOYXO™ ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶
·fiÊÔÈÙÔ˜ 2003, Ì¤ÏÔ˜ TEE 2004, ¿ÚÈÛÙ· Á·ÏÏÈ-
Î¿, ÔÏ‡ Î·Ï¿ ·ÁÁÏÈÎ¿ Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈÎ¿, ÌÂ 9ÌËÓË
Ú·ÎÙÈÎ‹ ¿ÛÎËÛË ÛÂ project BÈÔÌË¯·Ó›·˜ Î·È ÌÈ-
ÎÚ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ Â›‚ÏÂ„Ë Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ, ¿ÚÈÛÙË
ÁÓÒÛË H/Y Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ, ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜
ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· Î·Ù¿
ÚÔÙ›ÌËÛË ÂÓÙfi˜ ÓÔÌÒÓ AÙÙÈÎ‹˜ - BÔÈˆÙ›·˜ ‹ Iˆ-
·ÓÓ›ÓˆÓ. TËÏ.: 6944-304.602, e-mail: haris-
man2@mycosmos.gr

MHXANO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, Ì¤ÏÔ˜ TEE
2005, ÌÂ 6ÌËÓË ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ H/M ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Î·È È-
‰È·›ÙÂÚÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· æ‡ÍË - KÏÈÌ·ÙÈÛÌfi -
º˘ÛÈÎfi A¤ÚÈÔ ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·
‹ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô (ÌÂÏÂÙÒÓ ‹/Î·È Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ)
ÁÈ· Ï‹ÚË ‹ ÌÂÚÈÎ‹ ··Û¯fiÏËÛË, ÂÓÙfi˜ AÙÙÈÎ‹˜.
ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È H/Y (Windows, MS
Office, 4M (Adapt/Fcalc), AutoCAD, ArchiCAD).
EÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜.
TËÏ.: 6972-234.457, 210-8029.669

NEO™ ËÏ. ÌË¯. & ÌË¯. H/Y ·fiÊÔÈÙÔ˜ ¢¶£ ÙÔ˘
2004, ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒ-
ÛÂÈ˜, Ì¤ÏÔ˜ TEE, ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ Î·È
ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È H/Y (Offi-
ce,C++, AutoCAD,¢›ÎÙ˘·) ·Ó·˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·.
TËÏ.: 6947-373.247, e-mail: i_maglaras@-
yahoo.com 

H§EKTPO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, MEK B’ T¿ÍË˜, ·fi-
ÊÔÈÙÔ˜ (‘93) ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ BÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜ ÌÂ
8ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹, Â›‚ÏÂ„Ë Î·È Û˘-
ÓÙ‹ÚËÛË ËÏÂÎÙÚÔÌË¯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙËÓ
EÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi Î·È ÂÌÂÈÚ›· ÂÓfi˜ ¤-
ÙÔ˘˜ ÛÂ ÌÂÏ¤ÙË ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂ-
ˆÓ, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ÈÛ·ÓÈÎÒÓ, Word,
Excel, Windows ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 210-
5735.860, 6945-559.783

MHXANO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, Ì¤ÏÔ˜ TEE 2001, ̇ Ë-
Ù¿ ÂÚÁ·Û›· ÌÂ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È
ÚÔÒıËÛË ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ÏÔÁÈÛÌÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ. MÂ-
Á¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ Matlab. °ÓÒÛÂÈ˜ MS Office,
AutoCAD. ÕÚÈÛÙ· ·ÁÁÏÈÎ¿. K·Ïfi Â›Â‰Ô ÛÂ
Á·ÏÏÈÎ¿ Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈÎ¿, ÙËÏ. 6977-006.891, e-
mail: techsoft_gr@yahoo.gr

MHXANO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ (A¶£) Ì¤ÏÔ˜ TEE
(2002) ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÈ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ Î·˘Û·ÂÚ›ˆÓ
·fi Ô¯‹Ì·Ù·, ÁÓÒÛÂÈ˜ MS Office, AutoCAD,

HTML, ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È ÌÂ ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆ-
ÙÈÎ¤˜ ̆ Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜, ̇ ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹
ÙË˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜. TËÏ¤ÊˆÓ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜:
2310-211.053, 6972-573.099

NEO™ ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜
™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì¤ÏÔ˜ TEE
(2005), Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜
EM¶ «™˘ÛÙ‹Ì·Ù· A˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡ (K·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ &
¶·Ú·ÁˆÁ‹˜)», ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË H/Y  (Windows, MS
Office, AutoCAD ÎÏ.), ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈ-
ÎÒÓ Î·È ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒ-
ÛÂÈ˜, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÌÂÏÂÙËÙÈÎ‹ ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘·-
ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ‹ ‚ÈÔÌË¯·Ó›·. TËÏ.: 6977-
568.667, 210-9965.002

NEO™ ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ ·fiÊÔÈÙÔ˜
2005, Ì¤ÏÔ˜ TEE 2005, ÌÂ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ
Î·È Â˘¯¤ÚÂÈ· ¯Ú‹ÛË˜ H/Y (ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË
Windows, MS Office, Internet Î·È ‚·ÛÈÎ¤˜ ÁÓÒ-
ÛÂÈ˜ Simatic STEP7/WINCC, AutoCAD), ˙ËÙ¿ ÂÚ-
Á·Û›· ÂÓÙfi˜ AÙÙÈÎ‹˜. TËÏ.: 6972-389.644

MÂÙ·ÏÏÂÈÔÏfiÁÔÈ - ÌÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁÔ› 

MHXANIKO™ OÚ˘ÎÙÒÓ ¶fiÚˆÓ, Ì¤ÏÔ˜ TEE 2005,
ÌÂ ¿ÚÈÛÙÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y (AutoCAD/ Land
Desktop, Arc GIS, Ms Office ÎÙÏ.), ·ÁÁÏÈÎ¿, Á·Ï-
ÏÈÎ¿, MÂÙ·Ù˘¯È·Îfi EM¶ «¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ & AÓ¿-
Ù˘ÍË» Î·È È‰È·›ÙÂÚÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÛÂ ı¤Ì·Ù· ÁÂˆ-
Ê˘ÛÈÎ‹˜ Î·È ÁÂˆıÂÚÌ›·˜, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.:
6973-234.976. E-mail:  pkon0204@mail.-
ntua.gr 

META§§EIO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÌÂÙ·ÏÏÂ›ˆÓ – ÌÂ-
Ù·ÏÏÔ˘ÚÁfi˜ ÌÂ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÛÙË °ÂˆÙÂ¯ÓÔÏÔ-
Á›·, ·fiÊÔÈÙÔ˜ EM¶, Ì¤ÏÔ˜ TEE 2004, ÌÂ 3ÂÙ‹ Â-
ÌÂÈÚ›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô, ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜
ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜, ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y
(AutoCAD, MS Office) Î·È ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·-
Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ‹ ÁÚ·ÊÂ›Ô. TËÏ.: 6942-
662.018

MHXANIKO™ MÂÙ·ÏÏÂ›ˆÓ ·fiÊÔÈÙÔ˜ EM¶ 1995,
6ÂÙ‹˜ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÛÙÔ
ÂÍˆÙÂÚÈÎfi, ˆ˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Îfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ Î·È ˘-
Â‡ı˘ÓÔ˜ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ·ÁÁÏÈÎ¿, ÌÔ-
ÓÔÂÙ‹˜ ÂÌÂÈÚ›· ˆ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ Â‰›Ô˘ ÛÙÔÓ
E™¶E§, ÂÈıÂˆÚËÙ‹˜ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË˜
ÔÈfiÙËÙ·˜ (TUV Austria Hellas), Windows xp,
Microsoft Office xp, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 6972-
837.086

N·˘ËÁÔ›

NAY¶H°O™ ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ·fiÊÔÈÙÔ˜
EM¶, ÌÂ 10ÌËÓË ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ ·¯˘ÌÂÙÚ‹-
ÛÂÈ˜ (Ultrasonic-Level II) Î·È 7ÌËÓË ı·Ï¿ÛÛÈ· ̆ -
ËÚÂÛ›· ˆ˜ ‰fiÎÈÌÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÛÂ Capesize ˙Ë-
ÙÂ› ÂÚÁ·Û›· ÛÂ Ó·˘ÙÈÏÈ·Î‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ‹ new-
buildings. TËÏ.: 6936-353.527 

XËÌÈÎÔ› ÌË¯·ÓÈÎÔ›

XHMIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, Ì¤ÏÔ˜ TEE 2000, Msc in
process chemical engineering ÛÙËÓ AÁÁÏ›·, ÌÂ
4ÂÙ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ ÌÂÁ¿ÏË ‚ÈÔÌË¯·Ó›· ÙÚÔ-
Ê›ÌˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ·Ú·Áˆ-
Á‹˜, ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÏ¤Á¯Ô˘, ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ ÚÔÛˆÈ-
ÎÔ‡, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y ˙ËÙ¿ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÚÁ·Û›·.
TËÏ.: 6938-213.785, 6947-722.483

XHMIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ·fiÊÔÈÙË EM¶ ÌÂ ‰ÈÏˆ-
Ì·ÙÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›· Î·È Û¯ÂÙÈÎ‹ Â›Ú· ÛÙË ‰È¿‚ÚˆÛË
Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ ÌÂ ¯ÚÒÌ·Ù· ÂÈ¯Ú›ÛÂ-
ˆ˜ Î·È ÂÈÏ¤ÔÓ ÌÂ ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·
ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. °ÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ,
Á·ÏÏÈÎÒÓ, ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ Î·È H/Y. TËÏ.: 210-
6924.551

XHMIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ Ì¤ÏÔ˜ TEE 1983, ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË
ÂÌÂÈÚ›· ÛÙ· Î·ÏÏ˘ÓÙÈÎ¿ Î·È ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎ¿ ˘-
ÁÚ¿ Î·È ÛÎfiÓÂ˜, ˙ËÙ¿ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.:
6976-210.259, e-mail:nstam @ tee.gr

XHMIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, Ì¤ÏÔ˜ TEE 2001, ÌÂ
ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÔÏ‡
Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È H/Y, ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ
ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÛÂ ÂÌÔÚÈÎfi ÙÌ‹Ì·
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ
Î·È ˆ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ·ÛÊ·ÏÂ›·˜ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÂ ¯ËÌÈÎ¤˜
‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 6973-988.554

NEA ̄ ËÌÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, Ì¤ÏÔ˜ TEE 2004, MSc in
Occupational Health, Safety and the Environ-
ment (AÁÁÏ›·), ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, H/Y, ÌÂ
ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÛÂ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ ıÔÚ‡‚Ô˘, ˙ËÙ¿ ·Ó¿-
ÏÔÁË ÂÚÁ·Û›·, ÙËÏ.: 6973-642.063, e-mail:
goulageorg@yahoo.gr

XHMIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ·fiÊÔÈÙË EM¶, ÌÂ ¿ÚÈÛÙË
ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È H/Y, ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ÈÙ·-
ÏÈÎÒÓ Î·È Î·Ï‹ ÁÓÒÛË Á·ÏÏÈÎÒÓ, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·.
TËÏ.: 6936-826.154, 210-2822.884

XHMIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, ·fiÊÔÈÙË ÙÔ˘ ¢¶M™
«™˘ÛÙ‹Ì·Ù· A˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡» EM¶, Ì¤ÏÔ˜ TEE
2003, ÌÂ ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È ÚÔÁÚ·Ì-
Ì¿ÙˆÓ MS Office, ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË Á·ÏÏÈÎÒÓ,
ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÏ¤Á¯Ô˘
Î·È Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ¿ÛÎËÛË˜ Î·ıËÎfi-
ÓÙˆÓ TÂ¯ÓÈÎÔ‡ AÛÊ·ÏÂ›·˜, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.:
210-2517.577, 6976-897.202

XHMIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ·fiÊÔÈÙÔ˜ EM¶, ÌÂ ÌÂÙ·-
Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ OÏÏ·Ó‰›· ÌÂ Ù›ÙÏÔ
«Process & Product Design», ÌÈÎÚ‹ ÂÚÁ·ÛÈ·Î‹ Â-
ÌÂÈÚ›· ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi, ÌÂ ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈ-
ÎÒÓ, ‚·ÛÈÎ‹ ÁÓÒÛË ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ Î·È ÔÏÏ·Ó‰È-
ÎÒÓ, ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË H/Y, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.:
6977-441.026

AÁÚÔÓfiÌÔÈ - ÙÔÔÁÚ¿ÊÔÈ ÌË¯·ÓÈÎÔ›

TO¶O°PAºO™  ÌË¯·ÓÈÎfi˜ (EM¶ 1984)  ÌÂ  ÂÌÂÈ-
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Ú›· ÛÂ ÂÚÁ·Û›Â˜  Â‰›Ô˘,  ÁÚ·ÊÂ›Ô˘ Î·È ÚÔ¸-
ËÚÂÛ›·   12ÂÙ‹ ÛÂ ÂÚÁÔÙ¿ÍÈ·  ÌÂÁ¿ÏÔ˘  ¤ÚÁÔ˘
(MÂÙÚfi ÙË˜ Aı‹Ó·˜), ÌÂ Î·Ï‹   ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ
Î·È   H/Y  (Û¯Â‰È·ÛÙÈÎ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·) Î·È Ù˘-
¯›Ô ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi B’ (™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·Î¿) Î·È °’ (TÔÔ-
ÁÚ·ÊÈÎ¿),  ˙ËÙ¿  ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 210-8661.826
Î·È 6945-292.627

A°PONOMO™ - ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶
(2000) ÌÂ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ̆ ‰Ú·˘ÏÈÎÔ‡ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡,
ÚÔ¸ËÚÂÛ›· 5 ÂÙÒÓ ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÛÂ ÙÔ-
ÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ Î·È ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜,
ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È H/Y (Word, Excel,
AutoCAD, KÙ‹Ì· WaterCAD) ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·.
TËÏ.: 210-6526.027, 6972-634.242

A°PONOMO™ - ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶
(2001), Ì¤ÏÔ˜ TEE (2002), ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÂÚÁ·-
Û›Â˜ Â‰›Ô˘, ÁÚ·ÊÂ›Ô˘, ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y, ·ÁÁÏÈÎÒÓ,
GIS, Â›‚ÏÂ„Ë ÛÂ ÂÚÁÔÙ¿ÍÈ·, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·,
ÙËÏ.: 210-2013.643, 6974-559.547

TO¶O°PAºO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ (1999), ÌÂ ÌÂÏÂ-
ÙËÙÈÎfi Ù˘¯›Ô A’ (Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ 2 Î·È 16), ÂÌÂÈÚ›·
ÛÂ ÂÚÁ·Û›Â˜ Â‰›Ô˘ Î·È ÁÚ·ÊÂ›Ô˘, ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ
ÎÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈÎ¤˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÔÏ‡ Î·Ï‹
ÁÓÒÛË H/Y (AutoCAD, MS Office, KÙËÌ·CAD
ÎÏ.), ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. TËÏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 210-
6719.942, 6972-691.763

TO¶O°PAºO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶1994, ÌÂ 10ÂÙ‹ Â-
ÌÂÈÚ›· ÛÂ ¤ÚÁ· O‰ÔÔÈ›·˜ (IÈÎfi K¤ÓÙÚÔ,
AÙÙÈÎ‹ O‰fi˜, ™‹Ú·ÁÁ· KÂÚ·ÙÛÈÓ›Ô˘), Y‰Ú·˘ÏÈ-
Î¿ (K·ÙÔÏ›ÛıËÛË M·Ï·Î¿Û·˜) & OÏ˘ÌÈ·Î¿
ŒÚÁ·, ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË H/Y, AutoCAD Î·È ‰È·Êfi-
ÚˆÓ TÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ (Odos,
Apodoshi), ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. TËÏ¤ÊˆÓÔ: 210-
8021.608, 6944-217.981

TO¶O°PAºO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ·fiÊÔÈÙË 1996 ÌÂ
5ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ Î·È Û˘ÁÎÔÈÓˆ-
ÓÈ·Î¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Î·È 4ÂÙ‹ ÂÚÁÔÙ·ÍÈ·Î‹ ÂÌÂÈÚ›·
ÛÂ ÎÙÈÚÈ·Î¿ ¤ÚÁ· ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·È-
ÚÂ›·. °ÓÒÛÂÈ˜ ·ÁÁÏÈÎÒÓ, MS Office, AutoCAD
2005, AutoCAD Land, O‰fi˜-EÈÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ,
Anadelta. ™‡ÓÙ·ÍË ÂÈÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ - ÏÔÁ·ÚÈ·-
ÛÌÒÓ. TËÏ: 6942-554.307

A°PONOMO™ - ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶,
Ì¤ÏÔ˜ TEE, ÌÂ ‰ÈÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜
ÂÚÁ·Û›Â˜, ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, Á·ÏÏÈ-
ÎÒÓ Î·È H/Y: MS Office, AutoCAD, Odos 6, KÙ‹-
Ì·, GGCAD, ˙ËÙÂ› ÌfiÓÈÌË ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÌÂÏÂÙËÙÈ-
Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆ-

Ó›·˜: 6972-696.811, 210-6990.135

TE§EIOºOITH ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, ÌÂ
Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ (Â›Â‰Ô Lower) Î·È
H/Y: MS Office (Word, Excel, Power Point,
Access, Internet, Outlook), AutoCAD 2004,
Adobe Photoshop, Corel Draw, Arc GIS, Matlab,
˙ËÙ¿ ÌÂÚÈÎ‹ ‹ Ï‹ÚË ··Û¯fiÏËÛË. TËÏ.: 6972-
028.395, 210-2114.772

A°PONOMO™ Î·È ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜
(EM¶), Ì¤ÏÔ˜ TEE, ÌÂ ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË H/Y (Word,
Excel, Powerpoint, Internet), AutoCAD 2004
(ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ Autodesk) Î·È ·ÁÁÏÈÎÒÓ
(Proficiency), ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÙ· OÏ˘ÌÈ·Î¿
ŒÚÁ· Î·È ÙÔ ÂÏ·ÈÔ·ÌÂÏÔ˘ÚÁÈÎfi ÌËÙÚÒÔ, ̇ ËÙÂ›
ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·.
TËÏ.: 6945-231.664

TO¶O°PAºO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ (EM¶ 1995), Ì¤ÏÔ˜
TEE, ÌÂ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ (¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î‹
Î·È OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ AÓ¿Ù˘ÍË), 3ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ
ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Î·È 3ÂÙ‹ ÂÚÁÔÙ·ÍÈ·Î‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ‰Ë-
ÌfiÛÈ· ¤ÚÁ·, Î¿ÙÔ¯Ô˜ Ù˘¯›Ô˘ (A’ Ù¿ÍË˜ TÔÔ-
ÁÚ·ÊÈÎ¤˜ - Y‰Ú·˘ÏÈÎ¤˜ MÂÏ¤ÙÂ˜), ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y
(Windows, AutoCAD,  AutoCAD Map) Î·È ÁÓÒÛË
·ÁÁÏÈÎÒÓ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÙ·È ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÌÂÏÂ-
ÙËÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ‹ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô. TËÏ.:
6932-442.388

TO¶O°PAºO™ EM¶ Ì¤ÏÔ˜ TEE 2000, ·fiÊÔÈÙË
ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ °ÂˆÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜, ÌÂ Û˘ÌÌÂ-
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¡π∫√™ ∑√À§∞ª√¶√À§√™ - ¶√§π∆π∫√™ ª∏Ã∞¡π∫√™
∆∂Ã¡π∫∏ ∂∆∞πƒ∂π∞ - ∆∏§. 2288021160

∑∏∆∂π∆∞π ª∏Ã∞¡π∫√™ ˘Â‡ı˘ÓÔ˜ ∂ƒ°√∆∞•π√À ∫·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ 
∂ÍÔ¯ÈÎÒÓ ∫·ÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙËÓ ∫∂∞. ∞ÔÛÙÂ›Ï·ÙÂ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi 

ÛÙÔ fax 2288021260

K Y § ∞ º ∏ ™  ¶ ∂ ∆ ƒ O ™
¶Ù˘¯. ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ Î·È ¢ÈÏ. ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜
∂ª¶ Gunite, ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜, ÂÈÛÎÂ˘¤˜, ÙÔÈ¯ÔÔÈ›·˜ Î·È

ÛÎ˘ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜. ∑ËÙÂ›Ù·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ÁÚ·ÊÂ›·.
E_mail: Kil@otenet.gr,

∆ËÏ./fax: 210 4326700, 210 4014290-1, ÎÈÓ.: 6944.302550
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ÙÔ¯‹ ÛÂ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ EM¶ Î·È
ÂÌÂÈÚ›· ˘·›ıÚÔ˘ ˙ËÙ¿ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ··Û¯fi-
ÏËÛË ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô. ™¯Â‰›·ÛË ÙÔÔÁÚ·ÊÈ-
ÎÒÓ ‰È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÂ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ AutoCAD.
°ÓÒÛÂÈ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ (MS Office, AutoCAD, ÚÔ-
ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤-
ÓˆÓ) Î·È ·ÁÁÏÈÎÒÓ. TËÏ.: 6977-235.292

TO¶O°PAºO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÌÂ 15ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ
Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ(Ô‰ÔÔÈ›·, Î·Ù·-
ÛÎÂ˘‹ ÛËÚ¿ÁÁˆÓ, ˘‰Ú·˘ÏÈÎ¿ Î·È ÔÈÎÔ-
‰ÔÌÈÎ¿) ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÙ·ÍÈ¿Ú¯Ë, ˙ËÙ¿ ÂÚ-
Á·Û›· ÛÂ ·Ó¿ÏÔÁË ı¤ÛË ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·, Î·-
Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÛÙÔ HÚ¿ÎÏÂÈÔ KÚ‹ÙË˜, ÙËÏ.: 210-
7484.791, 6946-335.026

TO¶O°PAºO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, Ì¤ÏÔ˜ TEE 2001, ÌÂ ÌÂ-
Ù·Ù˘¯È·Îfi Ù›ÙÏÔ ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙË °ÂˆÏËÚÔÊÔÚÈ-
Î‹, ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Î·È ¤ÚÁ· GIS, ÙÔÔÁÚ·-
ÊÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Î·È ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ˜ ÌÂ ¯Ú‹ÛË GPS
Î·È Total Station, ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ
(Proficiency) Î·È H/Y (MS Office, AutoCAD,
ArcGIS, CorelDraw, Internet Explorer) ˙ËÙ¿ ÂÚ-
Á·Û›·. TËÏ.: 6976-823.253

TO¶O°PAºO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ (EM¶ 2000) ÌÂ ÂÌÂÈÚ›·
ÛÂ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÚ·ÊÂ›Ô˘ - Â‰›Ô˘, ÂÚÁÔÙ·Í›Ô˘, ¿ÚÈ-
ÛÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, H/Y, Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÌÂÏÂÙËÙÈÎÒÓ
Ù˘¯›ˆÓ 10/A Î·È

27/A ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÌÂÏÂÙÒÓ ‹ ÂÚÁÔ-
Ù¿ÍÈÔ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ K·Ú‰›ÙÛ·˜ - TÚÈÎ¿-
ÏˆÓ. TËÏ.: 6979-225.971

TO¶O°PAºO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ (1994), ÌÂ 10ÂÙ‹
ÂÌÂÈÚ›· EÚÁÔÙ·Í›Ô˘, ÁÚ·ÊÂ›Ô˘ Î·È OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ
ŒÚÁˆÓ, ¿ÚÈÛÙÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y (DOS, Word, Excel),
AutoCAD Î·È ÔÏÏÒÓ  TÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·Ì-
Ì¿ÙˆÓ (Odos, Apodosh, GGCAD, AÓ·delta). MÂ-
Á¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÂÚÁ·Û›Â˜ ˘·›ıÚÔ˘ ÌÂ ¯ÂÈÚÈ-
ÛÌfi TÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ OÚÁ¿ÓˆÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÛÂ ŒÚÁ·
O‰ÔÔÈ›·˜ (°¤Ê˘ÚÂ˜, AÓÈÛfiÂ‰ÔÈ KfiÌ‚ÔÈ, ™‹Ú·Á-
ÁÂ˜), Y‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ, AÔ¯ÂÙÂ˘ÙÈÎÒÓ & §ÈÌÂÓÈÎÒÓ
ŒÚÁˆÓ ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 210-8021.608, 6944-
217.981

A°PONOMO™ - ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ ·fi-
ÊÔÈÙË 2004 (Ì¤ÏÔ˜ TEE 2004) Î·È ÌÂ ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË
ÛÙËÓ ÙÔÔÁÚ·Ê›· ˙ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›·. ¶ÔÏ‡ Î·Ï‹
ÁÓÒÛË AutoCAD, MS Office Î·È Ì¤ÙÚÈ· ÁÓÒÛË ÙˆÓ
ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Skymap9 Î·È TNTmips. K·Ï‹
ÁÓÒÛË ÙË˜ ·ÁÁÏÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ (Cambridge First
Certificate) Î·È ÂÎÌ¿ıËÛË ÙË˜ ÈÛ·ÓÈÎ‹˜. TËÏ.:
6974-556.018, e-mail: konstantina_tz@hot-
mail.com

A°PONOMO™ - ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, ÌÂ
ÁÓÒÛÂÈ˜: MS Office, AutoCAD & AutoDesk Map,
Odos Logismiki, ArcGIS: ArcInfo-ArcMap, ER
Mapper, ·ÁÁÏÈÎÒÓ ̇ ËÙ¿ÂÈ ÂÚÁ·Û›·. TËÏ¤ÊˆÓÔ Â-
ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6944-608.442

TO¶O°PAºO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ ̇ ËÙ¿ ÌfiÓÈÌË ÂÚÁ·-
Û›· ÛÂ ÓËÛ›. TËÏ.: 6972-123.633

A°PONOMO™ - ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ·fiÊÔÈ-
ÙË EM¶, ÌÂ ‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔ-
ÚÈ·Î‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹, ÌÈÎÚ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Ô‰Ô-
ÔÈ›·˜ Î·È ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÌÂ ÁÓÒÛË ÙˆÓ
ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Microsoft Office 2000, AutoCAD
2004, MicroStation V8, O‰fi˜ 7, TSIS (ÚfiÁÚ·ÌÌ·
ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË˜) Î·È ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ̇ Ë-
Ù¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÌÂÏÂÙÒÓ ÛÙËÓ Aı‹Ó·.
TËÏ.: 6974-988.789

A°PONOMO™ - ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, Ì¤-
ÏÔ˜ TEE Î·È ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ·Ó·˙Ë-
ÙÂ› ÂÚÁ·Û›·. °ÓÒÛÂÈ˜ HÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ YÔÏÔÁÈÛÙ‹:
Arc GIS, Arc Map, AutoCAD, Microsoft Word,
Excel Î·È Power Point, PhotoShop, Corel Draw
Î·ıÒ˜ Î·È ̄ Ú‹ÛË Internet. •¤ÓÂ˜ ÁÏÒÛÛÂ˜: Î·Ï‹
ÁÓÒÛË ÙË˜ ·ÁÁÏÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ (Cambridge First
Certificate). TËÏ¤ÊˆÓÔ: 6972-424.275, 210-
7481.327

TE§EIOºOITH ·ÁÚÔÓfiÌÔ˜ - ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌË¯·ÓÈ-
Îfi˜ EM¶, ·Ó·˙ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›·. °ÓÒÛÂÈ˜ HÏÂÎÙÚÔÓÈ-
ÎÔ‡ YÔÏÔÁÈÛÙ‹: Arc GIS, Arc Map, AutoCAD,
Microsoft Word, Excel Î·È Power Point, Photo-
Shop, Corel Draw Î·ıÒ˜ Î·È ̄ Ú‹ÛË Internet. •¤-
ÓÂ˜ ÁÏÒÛÛÂ˜: Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ÙË˜ ·ÁÁÏÈÎ‹˜ - ÁÂÚÌ·-
ÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜. EÌÂÈÚ›· ÛÂ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ÂÚÁ·-
Û›Â˜. TËÏ.: 6978-613.405

TO¶O°PAºO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ ’97, ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· 5
ÂÙÒÓ ÛÂ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ Î·È ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÚ-
Á·Û›Â˜ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ (·ÔÙ˘ÒÛÂÈ˜,
¯·Ú¿ÍÂÈ˜, Û‡ÓÙ·ÍË ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ÈÓ¿ÎˆÓ,
ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÚ·ÊÂ›Ô˘ Î·È ̆ ·›ıÚÔ˘), ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈ-
ÎÒÓ-Á·ÏÏÈÎÒÓ, ¯Ú‹ÛË H/Y (Word, Excel,
AutoCAD 2002, AutoCAD Land Development,
GGTOP, GGCAD, ºˆÙÔÁÚ·ÌÌÂÙÚÈÎ¿ Î·È KÙËÌ·ÙÔ-
ÏÔÁÈÎ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·), ÌÂ ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·-
ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜, ˙ËÙ¿ÂÈ ÂÚÁ·Û›·  ÂÓÙfi˜
AıËÓÒÓ. TËÏ.:  6974-150.418

NEA ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, Ì¤ÏÔ˜ TEE
2004, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ AutoCAD 2005, Office,
Internet, ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È ÌÂ ÌÈÎÚ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÙÔ-
ÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ˜ ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.:
6947-689.807

¶Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ TE 

NEO™ ·fiÊÔÈÙÔ˜ TEI, TÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ¢ÔÌÈ-
ÎÒÓ ŒÚÁˆÓ, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÛÂ ÚÔÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜,
AutoCAD 2000, ·ÁÁÏÈÎ¿, MS Office ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·
ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ.: 210-9590.177, 6944-
972.697

TEXNO§O°O™ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜,  ·fi-
ÊÔÈÙÔ˜ TEI, Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ÔÏ‡ Î·Ï‹
¯Ú‹ÛË H/Y (Windows, MS Office), ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ
Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ H/M ¤ÚÁˆÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÂÓÙ·ÂÙ‹ Â-
ÌÂÈÚ›· ÛÂ ı¤Ì·Ù· ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·Â-
Ú›Ô˘ ˙ËÙ¿ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 6972-
123.223

TEXNO§O°O™ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ·fiÊÔÈ-
ÙË ÙÔ˘ 1999, ÌÂ ÂÍ·ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ Â-
Ù·ÈÚÂ›Â˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ‰ËÌÔÚ·ÛÈÒÓ Î·È ·Ú·ÎÔ-
ÏÔ‡ıËÛË˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ (Û‡ÓÙ·ÍË ÏÔÁ·ÚÈ·-
ÛÌÒÓ, A¶E, ¶¶AE, ¶KNTM), ÌÂ ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË
ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Word, Excel, EÚÁÔÏ‹ÙË˜ -
¶ÚÔÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË, AutoCAD 2000,  ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·-
Û›·, ÙËÏ.: 6946-904.851

EP°O¢H°O™ ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘-
·ÛÙÈÎfi ÙÔÌ¤· ÛÂ ¤ÚÁ· Ô‰ÔÔÈ›·˜ - ·Ô¯¤ÙÂ˘ÛË˜ -
‡‰ÚÂ˘ÛË˜ - ÎÙÈÚÈ·Î¿ - ·ÓÙÈÛÙ‹ÚÈÍË˜, ̇ ËÙ¿ ·Ó¿ÏÔ-
ÁË ÂÚÁ·Û›·. TËÏ¤ÊˆÓ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜:  6937-
233.252, 210-6850.473

ºOITHTPIA ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙË ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ TEI ˙ËÙ¿
ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ‹ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ÁÚ·-
ÊÂ›Ô, ÙËÏ¤ÊˆÓÔ: 6974-857.967

TEXNO§O°O™ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÌÂ ÙÂÙÚ·Â-
Ù‹ ÂÚÁÔÙ·ÍÈ·Î‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÌÂÁ¿Ï· ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ¤Ú-
Á·, ÁÓÒÛË Windows XP-Office XP, AutoCAD 05
Î·È ÌÂÚÈÎ‹ ÁÓÒÛË CADWare 8.5, ·ÁÁÏÈÎ¿ ˙ËÙÂ›
ÂÚÁ·Û›· ÂÓÙfi˜ ÓÔÌÔ‡ AÙÙÈÎ‹˜ (Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË).
°È· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ÙËÏ.: 6973-615.911

TEXNO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ŒÚÁˆÓ YÔ‰ÔÌ‹˜ (TEI)
ÌÂ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ ÛÂ ÌÂÏ¤ÙË Î·È Û¯Â-
‰›·ÛË Ì¤Ûˆ AutoCAD ¤Î‰ÔÛË˜ ¿‰ÂÈ·˜ ·Ó¤ÁÂÚ-
ÛË˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ¤Î‰ÔÛË˜ ¿‰ÂÈ·˜ ·ÏÏ·-
Á‹˜ ¯Ú‹ÛË˜, ¤Î‰ÔÛË˜ ¿‰ÂÈ·˜ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ –
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‚ÈÔÙÂ¯ÓÈÎÒÓ – ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ ̄ ÒÚˆÓ,
˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ‹ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·-
ÊÂ›Ô, ÙËÏ.: 6972-872.722, 210-2404.212

EP°O¢H°O™ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ÂÈÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜, È-
‰ÈˆÙÈÎ¿ Î·È ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ·, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·, ÙËÏ.:
6974-424.689, 210-6444.212

TO¶O°PAºO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ T.E. ·fiÊÔÈÙË TEI
(2005), ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ AutoCAD, Arcview, Arcgis,
Office, ·ÁÁÏÈÎÒÓ, Î¿ÙÔ¯Ô˜ ¿‰ÂÈ·˜ Ô‰‹ÁËÛË˜ ÂÈ-
‚·ÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ (2000), ˙ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›· ÛÂ
ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô/ÂÙ·ÈÚÂ›· (‰ÂÎÙ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ·
¤ÚÁ· ÂÎÙfi˜ AÙÙÈÎ‹˜), ÙËÏ:.210-2713.426, 6947-
855.571

TEXNO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ŒÚÁˆÓ YÔ‰ÔÌ‹˜, ÌÂ Â-
ÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË, Û¯Â‰›·ÛË Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈ-
ÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ, Û‡ÓÙ·ÍË ÚÔÛÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÈ-
ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË-ÔÚÁ¿ÓˆÛË
ÚÔfi‰Ô˘ Û¯Â‰›ˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ Î·Ù·-
ÛÎÂ˘ÒÓ, ÛÙ·ÙÈÎÒÓ, ÁÂÊ˘ÚÒÓ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ,
Ì¤Ûˆ H/Y AutoCAD 2D & 3D, Office. ZËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·
ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·, ÙËÏ.: 6976-155.894

TEXNO§O°O™ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÌÂ 4ÂÙ‹
ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ ÂÈÁÚ·Ê¤˜, Ù˘¯›Ô AutoCAD
2002 2D-3D, ÁÓÒÛÂÈ˜ ·ÁÁÏÈÎÒÓ, MS Office,
Internet ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 210-9739.391,
6974-464.784. E-mail: nfotiou@in.gr

TEXNO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ¢ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ, ·fi-
ÊÔÈÙÔ˜ TEI 1988, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·, ÙËÏ.: 210-
9230.485
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TEXNO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ¢ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ TEI, ÌÂ
ÁÓÒÛË ‰ÈÛ‰È¿ÛÙ·ÙË˜ Û¯Â‰›·ÛË˜ AutoCAD 2004,
˙ËÙÂ› ÌfiÓÈÌË ··Û¯fiÏËÛË ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹
ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ.: 210-4650.160

TE§EIOºOITH ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ TE ̇ ËÙÂ› ·-
·Û¯fiÏËÛË ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô. °ÓÒÛÂÈ˜ H/Y,
Û¯Â‰È·ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ·ÁÁÏÈÎÒÓ. TËÏ.:
6947-814.716

TE§EIOºOITH ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ¢ÔÌÈÎÒÓ
ŒÚÁˆÓ TEI ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ AutoCAD 2D & 3D, Word,
Excel, PowerPoint. MÂ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹
ÂÙ·ÈÚÂ›·, ˆ˜ Û¯Â‰È¿ÛÙÚÈ· Î·È 6ÌËÓË Ú·ÎÙÈÎ‹ ¿-
ÛÎËÛË ÛÂ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¶ÔÈÔÙÈÎÔ‡ EÏ¤Á¯Ô˘ & TÂ-
¯ÓÔÏÔÁ›·˜ YÏÈÎÒÓ ·Ó·˙ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi
ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ.: 6934-392.405 

MHXANO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ TEI / 99 ÌÂ MSc ÛÂ
Engineering Business Management Î·È Ó˘Ó ÙÂ-
Ù·ÚÙÔÂÙ‹˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÛÙÔ EM¶ ÛÙË Û¯ÔÏ‹ MË¯·-
ÓÔÏfiÁˆÓ MË¯·ÓÈÎÒÓ, ˙ËÙ¿ ÌÂÚÈÎ‹˜ ··Û¯fiÏË-
ÛË˜ ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 6937-145.290, 210-8943.597

A¶OºOITH ÙÂ¯ÓÔÏfiÁÔ˜ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌÂ ÂÌÂÈÚ›·
ÛÂ ÂÚÁ·Û›Â˜ ̆ ·›ıÚÔ˘, ÁÚ·ÊÂ›Ô˘ Î·È ÁÓÒÛÂÈ˜ ·Á-
ÁÏÈÎÒÓ ̇ ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›· Û¯ÂÙÈÎ‹ ÌÂ ÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ,
ÙËÏ.: 6973-722.665

H§EKTPO§O°O™ ÙÂ¯ÓÔÏfiÁÔ˜ ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›·
ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÌË¯·ÓÔÏÔÁÈÎ¿ ¤ÚÁ·, ÌÂ ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒ-
ÛË Û¯Â‰È·ÛÙÈÎÒÓ AutoCAD, ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ÂÌÂÈÚ›·
ÛÂ „‡ÍË - ı¤ÚÌ·ÓÛË, ˙ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›·, ÙËÏ.: 6945-
450.971, e-mail:  kostas_mand@yahoo.gr

NAY¶H°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ TEI, ÌÂ ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË
·ÁÁÏÈÎÒÓ, Û¯Â‰›Ô˘ Î·È H/Y (·Î¤ÙÔ Office,
AutoCAD 2002). ¶ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ̂ ˜ ‰fiÎÈÌÔ˜ ÌË¯·-
ÓÈÎfi˜, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 6977-005.281

TEXNO§O°O™ ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ·fiÊÔÈÙË TEI, ÂÓÂÚ-
ÁÂÈ·Î‹˜ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË˜, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ÈÙ·-
ÏÈÎÒÓ, H/Y (Windows, MS Office, AutoCAD, ÌÂÏÂ-
ÙËÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙË˜ 4M) Î·È ÚÔ¸ËÚÂ-
Û›· ÛÂ ÂÙ·ÈÚÂ›· ËÏÂÎÙÚÔÌË¯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÌÂÏÂ-
ÙÒÓ, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 6947-819.299 

TE§EIOºOITO™ ÙÂ¯ÓÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, TEI TÌ‹-
Ì·ÙÔ˜ MË¯·ÓÔÏÔÁ›·˜, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y (AutoCAD,
Windows,MS Office,Internet),ÁÓÒÛÂÈ˜ ·ÁÁÏÈÎÒÓ
Î·È ÌÈÎÚ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÙÔ ̄ ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÓÙÈ·ÚÔ-
¯ÒÓ ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÂÓÙfi˜ AıËÓÒÓ. TËÏ.:6932-
482.566, e-mail: psaropas@hotmail.com

TEXNO§O°O™ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌÂ ÙÂÙÚ·ÂÙ‹ ÂÌÂÈ-
Ú›· ÛÂ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ Î·È ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÚÁ·-
Û›Â˜ (·ÔÙ˘ÒÛÂÈ˜, Û¯Â‰È·ÛÙÈÎ¤˜ ·Ô‰fiÛÂÈ˜, Â-
ÈÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜,  ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂÈ˜, ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÎÙË-
Ì·ÙÔÏÔÁ›Ô˘), ÁÓÒÛÙË˜ ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ¯Ú‹ÛÙË˜ H/Y
(Word, Excel, Internet, EıÓfiÎÙËÌ·, Cadaster,
Î·È Û¯Â‰È·ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ AutoCAD
GGCAD, Verm), ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÂÓÙfi˜ AıËÓÒÓ.
TËÏ.: 210-5451.866, 6946-454.573 

TO¶O°PAºO™ TE ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙË ˙ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›· ÛÂ

ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ÁÚ·ÊÂ›-
Ô˘ ‹ ˘·›ıÚÔ˘, ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË H/Y, Û¯Â‰È·-
ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ÙËÏ.: 6938-
317.674

TO¶O°PAºO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ TE ·fiÊÔÈÙË 2000, ÌÂ
ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË AutoCAD, Office, Û˘ÓÔÏÈÎ‹ Â-
ÌÂÈÚ›· 5 ÂÙÒÓ ÛÂ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜, ÙÔÔÁÚ·-
ÊÈÎ¤˜, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¤˜, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. TËÏ. ÂÈ-
ÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6978-102.819

¶TYXIOYXO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ¢ÔÌÈÎÒÓ
ŒÚÁˆÓ ÌÂ 2ÂÙ‹ ÂÚÁ·ÛÈ·Î‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÌÂÏÂÙËÙÈ-
Î‹ - Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·, ÌÂ ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË
H/Y, AutoCAD 2005, CADWare 9.5, Revit 8, ¶fiÏË
ÁÈ· Windows, Labor ÁÈ· Windows, MS Office Î·È
Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi
ÁÚ·ÊÂ›Ô-ÂÙ·ÈÚÂ›· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. TËÏ.: 6944-
188.357

A¶OºOITH ÙÔ˘ 2005 ÙË˜ Û¯ÔÏ‹˜ °ÂˆÏËÚÔÊÔÚÈ-
Î‹˜ Î·È TÔÔÁÚ·Ê›·˜ TEI ÌÂ ÂÈ‰›ÎÂ˘ÛË ÛÙË ̄ Ú‹ÛË
ÙˆÓ °ÂˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
(GIS) Î·È Î·Ï‹ ÁÓÒÛË AutoCAD, GPS Î·È ºˆÙÔ-
ÁÚ·ÌÌÂÙÚ›·˜ ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÛÙËÓ
ÂÚÈÔ¯‹ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙËÏ.: 24320-24.850, 6944-
435.250

TEXNO§O°O™ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ‰ÔÌÈÎfi˜ ÌÂ
15ÂÙ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ· (MÂÙÚfi,
AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, AÙÙÈÎ‹ O‰fi) Î·È ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜
ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ̇ ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ Â-
Ù·ÈÚÂ›·, ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ, ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô. TËÏ.: 6972-
131.042, 210-4514.177

TE§EIOºOITH ÙÔ˘ TÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ
YÔ‰ÔÌ‹˜ ÌÂ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÛÈ·Î‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ
ÌÂÏÂÙËÙÈÎ‹ - Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·, ÌÂ ¿ÚÈ-
ÛÙË ÁÓÒÛË H/Y, AutoCAD 2005, CADWare 9.5, MS
Office Î·È Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·
ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô - ÂÙ·ÈÚÂ›· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË,
ÙËÏ.: 6978-252.641, e-mail: kassiani_missia-
@yahoo.gr

EP°O¢H°O™ ¤ÌÂÈÚÔ˜, ÌÂ 10ÂÙ‹ Â›Ú· ÛÙ· ÌÂÁ¿-
Ï· ¤ÚÁ· (Ì¤ÙÚÔ Î·È ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ), ˙ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›·
ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ.: 210-7770.005, 6977-
651.448

TEXNO§O°O™ ̄ ËÌÈÎfi˜ (Ph.D.Organic Catalysis) ÌÂ
‰ÈÂıÓ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ R&D/QA/Mfg/Technical
Marketing ÛÂ Í¤ÓÂ˜ ÔÏ˘ÂıÓÈÎ¤˜. AÓ¿Ù˘ÍË
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ: XËÌÂ›· ¶ÔÏ˘ÌÂÚÒÓ/formulation,
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∞¡∞∫√π¡ø™∏
∏ °.ª.ª.∞.∂. §∞ƒ∫√ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÌÂ ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÂ‡-
ÚÂÛË ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ Î·Ùfi¯Ô˘ Ù˘¯›Ô˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ∞’ Ù¿ÍÂˆ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ

ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∫∆πƒπ√À ¡∂√À Ãøƒ√À ª∂∆∞™Ã∏ª∞∆π™∆∏ ∏/∫ V ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÛÙ·Û›-
Ô˘ ÙË˜ §¿Ú˘ÌÓ·˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË ‰È·ı¤ÛÈÌË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰È·Î‹Ú˘ÍË.

√È ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ Û¯ÂÙÈÎ‹ ‰È·Î‹Ú˘ÍË (∞5-1179) ·fi Ù· ÎÂÓÙÚÈÎ¿ ÁÚ·ÊÂ›·
ÙË˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜, §ÂˆÊ. ∞Ì·Ï›·˜ 20 & ™Ô˘Ú‹ 5 (5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô 517 ÎÔ˜ ¶. ∫fiÓÙÔ˜) ∞ı‹Ó·, ÙËÏ.

210-3236.011 - ÂÛˆÙÂÚÈÎfi 145 - ‹ ·fi: 
1. ∆Ô ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ §¿Ú˘ÌÓ·˜ (™∂§) §¿Ú˘ÌÓ· §ÔÎÚ›‰·˜.

√È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ Ì¤¯ÚÈ ÙÈ˜ 31/10/2005.

«¶ˆÏÂ›Ù·È ∂ÌÔÚÈÎ‹ Î·È ∆Â¯ÓÈÎ‹ ∫·Ù·-
ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ∞ÓÒÓ˘ÌË ∂Ù·ÈÚÂ›·. 30¯ÚÔÓË
ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÌË¯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ
ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÂ: ¢È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ·, ¢.∂.∏.,
ÌÂÁ¿Ï· ÎÚ·ÙÈÎ¿ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›·, ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜
Î·ı·ÚÈÛÌfi˜, ·ÓÂÊÔ‰È·ÛÌfi˜ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘

Î·È ¿ÏÏ·. ∆ËÏ¤ÊˆÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 
6977-787.822 Î·È 210-6655.700»
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ÌÂ›ÁÌ·Ù·, ÚfiÛıÂÙ·, ÂÈ‰›ÎÂ˘ÛË ÛÂ ıÂÚÌÔÏ·-
ÛÙÈÎ¿ compounds / Masterbatches, ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·
Î·Ïˆ‰›ˆÓ. Product Î·È Project Management.
ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, Á·ÏÏÈÎÒÓ, H/Y. ZËÙ¿
ÌfiÓÈÌË ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ/·ÁÔ-
ÚÒÓ ÛÂ ÂıÓÈÎfi Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. TËÏ.:
210-2724.778, 6934-612.407

TO¶O°PAºO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ TE, ÌÂ ‰ÈÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ
ÌÂÏÂÙËÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· (ÎÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ) Î·È ‰ÈÂÙ‹ Â-
ÌÂÈÚ›· ÛÂ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ (ÛÂ ÂÚÁÔÙ¿ÍÈ· OÏ˘-
ÌÈ·ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ) ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. K·Ï‹ ÁÓÒÛË H/Y
Î·È ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜.
TËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6973-486.492

TE§EIOºOITO™ MË¯·ÓÔÏÔÁ›·˜ TEI ˙ËÙÒ ÂÚÁ·Û›·
ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ‹ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ˆ˜ ÙÂ-
¯ÓÈÎfi˜. K·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË º. A¤ÚÈÔ. °ÓÒÛÂÈ˜ H/Y
(Office), AutoCAD, ·ÁÁÏÈÎ¿. ¶ÂÚÈÔ¯‹ AÙÙÈÎ‹˜ Î·È
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜. TËÏ.: 6973-053.327, e-mail:
VKoupas@yahoo.gr

TEXNO§O°O™ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÌÂ ‰ÈÂÙ‹
EÌÂÈÚ›· ÛÙÔ KÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Î·È ‰ÈÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›·
ÛÙËÓ O‰ÔÔÈ›· ÛÂ ÌÂÏÂÙËÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·, ÌÂ Î·Ï‹
ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ̆ ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ
(Word, Excel, Internet, AutoCAD 2000-2005,
Microstation) ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·, ÙËÏ.: 6948-838.358

TO¶O°PAºO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ TE (EETEM) ÌÂ ‰ÈÂÙ‹ Â-
ÌÂÈÚ›· ÛÂ ̄ Ú‹ÛË GPS Î·È Total Station, ÔÏ‡ Î·-
Ï‹ ÁÓÒÛË AutoCAD, AutoCAD Map, Raster
Design, ArcView, Office Î·È ·ÁÁÏÈÎÒÓ (FCE), ̇ ËÙ¿
ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÌÂÏÂÙËÙÈÎ‹ ÂÙ·È-
ÚÂ›·. TËÏ.: 6947-637.718

A¶OºOITO™ ÙÔ˘ TÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ
YÔ‰ÔÌ‹˜ ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ Â-
Ù·ÈÚÂ›·. (°ÓÒÛÂÈ˜: Word, Excel, Access, ·ÁÁÏÈÎ¿).
°È· ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ ÌÂ ÙÔ 6974-
193.652

NEO™ ÙÂ¯ÓÔÏfiÁÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÌÂ
ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÙÌ‹-
Ì· Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ ÙÚ¿Â˙·˜ ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈ-
Î‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ‹ ÁÚ·ÊÂ›Ô, ÙËÏ.: 6938-016.510

TEXNO§O°O™ ÂÈÌÂÙÚËÙ‹˜ ËÏÂÎÙÚÔÌË¯·ÓÔÏÔÁÈ-
ÎÒÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ, ÌÂ Â›Ú· ÛÂ ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ·,
˙ËÙÂ› ··Û¯fiÏËÛË. TËÏ¤ÊˆÓ·: 210-8825.363,
6937-205.380

TEXNO§O°O™ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ·fiÊÔÈÙË
ÙÔ˘ 1999, ÌÂ ÂÓÙ·ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›·, ÔÏ‡ Î·Ï‹
ÁÓÒÛË Word, Excel, AutoCAD, Internet, ·ÁÁÏÈ-
ÎÒÓ, ÂÌÂÈÚ›· ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÈÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ, A¶E,
¶¶AE, ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Î·È ÛÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÌ‹-
Ì·ÙÔ˜ ‰ËÌÔÚ·ÛÈÒÓ, ̇ ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ Â-
Ù·ÈÚÂ›· ‹ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô. TËÏ.: 6972-011.422

TE§EIOºOITO™ ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ TEI, ÌÂ ÂÎÏËÚˆÌ¤-
ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜  ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·
(Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÛÂ H/M ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ).  °ÓÒ-
ÛÂÈ˜ H/Y: Windows, Office, Internet, AutoCAD,
4M Adapt/Fcalc. •¤ÓÂ˜  ÁÏÒÛÛÂ˜: ·ÁÁÏÈÎ¿. TËÏ.:

210-4130.715, 6974-648.393, e-mail:  gkarou-
sos451@hotmail.com

TEXNO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ŒÚÁˆÓ YÔ‰ÔÌ‹˜ ÌÂ
ÁÓÒÛË H/Y, AutoCAD, ·ÁÁÏÈÎ¿, ÈÙ·ÏÈÎ¿, ºAY, ™AY,
˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ ‹ ÛÂ ÂÙ·ÈÚÂ›· ‰ËÌÔ-
Û›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ. TËÏ.: 6972-323.914

TEXNO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ·fiÊÔÈÙÔ˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·-
ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ YÔ‰ÔÌ‹˜ ATEI  ÌÂ ÁÓÒ-
ÛÂÈ˜ MS Office, Internet, ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È ÈÛÙÔÔÈ-
ËÌ¤ÓË˜ ÁÓÒÛË˜ AutoCAD, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈ-
Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÂÓÙfi˜ AÙÙÈÎ‹˜. TËÏ.: 6942-
019.515, 210-5625.023

¶TYXIOYXO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ YÔ-
‰ÔÌ‹˜ ·fiÊÔÈÙË ATEI, ÌÂ ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË H/Y
(AutoCAD, Word, Excel, Internet) Î·È Î·Ï‹ ÁÓÒ-
ÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô -
ÂÙ·ÈÚÂ›· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. TËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜:
6973-727.604, 2310-556.334

MHXANO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ TEI, Ó¤Ô˜, ÌÂ ÚÔ¸Ë-
ÚÂÛ›· ÛÂ ÚÔÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ - ÚÔÛÊÔÚ¤˜ º˘ÛÈÎÔ‡
AÂÚ›Ô˘, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y (4M HÏÈ·Î¿, Internet,
Microsoft Office, Project, Origin 4.0, AutoCAD
(2D, 3D), ÊˆÙÔÚÂ·ÏÈÛÌfi) Î·È ËÏÈ·Î‹˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔ-
Á›·˜ (ı¤ÚÌ·ÓÛË˜-„‡ÍË˜), ˙ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›· ÛÂ Â-
ÚÈÔ¯¤˜ ÂÓÙfi˜ ÏÂÎ·ÓÔÂ‰›Ô˘ AÙÙÈÎ‹˜. TËÏ¤ÊˆÓÔ:
210-7652.781, 6973-814.059

TEXNO§O°O™ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ˙ËÙ¿ÂÈ ÌfiÓÈÌË ÂÚÁ·-
Û›· Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ ˘·›ıÚÔ˘. TËÏ.: 6937-
411.880 

EP°O¢H°O™ ÌÂ ÔÏ˘ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· Î˘Ú›ˆ˜ ÛÂ ‰Ë-
ÌfiÛÈ· ¤ÚÁ· ˙ËÙ¿ÂÈ ÌfiÓÈÌË ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 6977-
815.803 

™¯Â‰È·ÛÙ¤˜

™XE¢IA™TPIA Ì¤Ûˆ H/Y, ·fiÊÔÈÙË ‰ËÌfiÛÈÔ˘ IEK,
ÌÂ 6ÂÙ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¤˜ Î·È ÌË-
¯·ÓÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜, ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË AutoCAD,
Office, Internet Î·È ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·,
ÙËÏ.: 6948-532.896

™XE¢IA™TPIA, ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ - ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Û¯Â-
‰›ˆÓ, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y AutoCAD 2002, 2004,
2005, MS Office, CADWare, ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔ¸Ë-
ÚÂÛ›· ÛÂ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ¿ Û¯¤‰È· ̇ ËÙ¿ ÌfiÓÈÌË ·-
·Û¯fiÏËÛË. TËÏ.: 210-9589.485, 6974-541.605

™XE¢IA™TPIA, 25 ÂÙÒÓ, ·fiÊÔÈÙË ‰ËÌfiÛÈÔ˘ IEK,
ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ AutoCAD, CADWare, Microsoft
Office, ·ÁÁÏÈÎ¿, ÌÂ 3,5 ̄ ÚfiÓˆÓ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·, ̇ Ë-
ÙÂ› ÌfiÓÈÌË ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 210-3458.211 (·Ô-
ÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚÂ˜)

™XE¢IA™TH™ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ IEK, Ó¤Ô˜ 25 ÂÙÒÓ, ˙ËÙ¿
ÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ AıËÓÒÓ, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜,
ÙËÏ.: 210-7600.960

™XE¢IA™TH™ ÌÂ Â›Ú· ÛÙ· Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ¿ Û¯¤-
‰È· (ÌË¯·ÓÔÏÔÁÈÎ¿ Î·È ÌÂÙ·ÏÏÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜),

Î·ıÒ˜ Î·È ¯Ú‹ÛÙË˜ ÙÔ˘ AutoCAD, ˙ËÙ¿ ·ÔÁÂ˘-
Ì·ÙÈÓ‹ ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 210-7756.919, 210-
5537.524, 6944-152.203

™XE¢IA™TPIA Ì¤Ûˆ H/Y ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ Û¯Â‰›Ô˘ ÛÙÔ
¯¤ÚÈ Î·È ÛÙÔÓ H/Y (AutoCAD 2000, T¤ÎÙÔÓ·
2000), ÌÂ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·-
ÊÂ›Ô ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· Î·-
Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÓfiÙÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·. TËÏ.: 210-
9941.661

°PAºI™TA™ ÌÂ Ù˘¯›Ô TEI, 4ÂÙ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ
Ù˘ÔÁÚ·Ê›· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ¿ ÁÚ·ÊÂ›·, ÁÓÒÛÂÈ˜
Corel, Ilustrator, Photoshop ÛÂ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ PC
Î·È Mac, ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎ‹˜, ˙ËÙÂ› 8ˆÚË ÂÚÁ·Û›·.
TËÏ.: 210-5714.489, 6948-071.494

™XE¢IA™TPIA ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ Û¯Â‰›Ô˘ ÌÂ ÚÔ¸-
ËÚÂÛ›·, ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË AutoCAD, ·ÚÎÂÙ¿ Î·Ï‹
ÁÓÒÛË 3D Î·È ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ̇ ËÙ¿ ÌfiÓÈÌË ÂÚÁ·Û›· ÛÂ
·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô, ÙËÏ.: 6948-176.666,
210-2917.168

¢IAKO™MHTH™ - Û¯Â‰È·ÛÙ‹˜ ÌÂ ÁÓÒÛË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔ-
ÓÈÎÔ‡ ÛÙÔ ̄ ¤ÚÈ (Î·È Ì¤Ûˆ H/Y Û¯Â‰›Ô˘ -AutoCAD)
ÌÂ ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÙÈ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒ-
ÛÂÈ˜, ˙ËÙ¿ 8ˆÚË ··Û¯fiÏËÛË ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ‹ ‰È·-
ÎÔÛÌËÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. °ÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ.
¶ÚÔÙÈÌÔ‡ÓÙ·È ÓfiÙÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·. TËÏ.: 6937-
279.179

™XE¢IA™TPIA Ì¤Ûˆ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ H/Y, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜
ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ AutoCAD 14, 2000, 2002, 2004,
ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ Ê¿ÎÂÏÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·-
Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·, Î·Ù¿
ÚÔÙ›ÌËÛË ÛÙ· ‰˘ÙÈÎ¿ ÚÔ¿ÛÙÈ·, ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆ-
Ó›·˜: 210-5777.964, 6979-245.266

¢IAKO™MHTPIA ·fiÊÔÈÙË TEI, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y,
AutoCAD 2D, 3D, ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ,
˙ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi / ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi
ÁÚ·ÊÂ›Ô - ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ.: 210-5321.562,
6936-986.008 

™XE¢IA™TPIA - ‰È·ÎÔÛÌ‹ÙÚÈ· ·fiÊÔÈÙË ‰ËÌÔÛ›Ô˘
IEK, ÌÂ ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘ AutoCAD (2D, 3D, ºˆ-
ÙÔÚÂ·ÏÈÛÌfi˜), ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹
ÂÙ·ÈÚÂ›· Î·È ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·Ù·ÛÙË-
Ì¿ÙˆÓ ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 6977-336.330, 210-
9628.071

™XE¢IA™TPIA ·fiÊÔÈÙÔ˜ ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎÔ‡ Û¯Â‰È·-
ÛÌÔ‡, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ AutoCAD, 3D Studio Max Î·È Â-
ÌÂÈÚÈÎ‹ ÁÓÒÛË Corel, Photoshop ̇ ËÙ¿ ·Ó¿ÏÔÁË
ÂÚÁ·Û›·, ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6947-406.064

EM¶EIPH Û¯Â‰È¿ÛÙÚÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔ-
Û›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ̇ ËÙ¿ ÔÏÈÁfiˆÚË ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ··-
Û¯fiÏËÛË. TËÏ.: 6973-207.183

™XE¢IA™TPIA ÁÂÓÈÎÔ‡ Û¯Â‰›Ô˘ ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜
AutoCAD Î·È Digitizer, ˙ËÙ¿ ÌfiÓÈÌË ÂÚÁ·Û›·,
ÙËÏ.: 6972-623.301

™XE¢IA™TPIA Ì¤Ûˆ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ H/Y, ·fiÊÔÈÙË
IEK OAE¢, ÌÂ 6ÌËÓË ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ Û¯Â‰È·ÛÌfi
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·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, 2 ̄ ÚfiÓˆÓ ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ Â-
Ù·ÈÚÂ›·, ÌÂ ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË AutoCAD 2000-
2005, MS Office, ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ̇ ËÙÂ› Ï‹ÚË ··Û¯fi-
ÏËÛË. TËÏ.: 210-9023.971, 6973-225.178 

°PAºI™TPIA ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ Photoshop, Illustrator,
Quarkexress, ˙ËÙ¿ ÌfiÓÈÌË ÂÚÁ·Û›·, ÙËÏ. ÂÈÎÔÈ-
ÓˆÓ›·˜: 6974-876.086

™XE¢IA™TPIA, ·fiÊÔÈÙË ‰ËÌÔÛ›Ô˘ IEK ÛÙËÓ ÂÈ‰È-
ÎfiÙËÙ· Û¯Â‰È·ÛÙ‹˜ Ì¤Ûˆ H/Y, ÌÂ ¿ÚÈÛÙË ÂÌÂÈ-
Ú›· ÛÂ  AutoCAD 14 - 2005 ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ-
¯ÓÈÎ‹ - ÌÂÏÂÙËÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ‹ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÌÂÏÂÙÒÓ
ÁÈ· ÌfiÓÈÌË ··Û¯fiÏËÛË. TËÏ.: 210-5735.230,
6948-230.689

¢IAKO™MHTPIA ·fiÊÔÈÙË ÎÔÏÂÁ›Ô˘ ÌÂ Bachelor
ÛÙÔ Interior Design  Î·È ÂÌÂÈÚ›· ÛÙË Û‡ÓıÂÛË
Î·ÙÔÈÎ›·˜, ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›ˆÓ, Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î.¿.
°ÓÒÛÂÈ˜ AutoCAD 2D & 3D , ÊˆÙÔÚÂ·ÏÈÛÌfi˜ Ì¤-
Ûˆ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ AutoCAD, Word, Excel. ZËÙ¿
ÂÚÁ·Û›· Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛË˜  ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ-
Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô, ÁÚ·ÊÂ›Ô ‰È·ÎÔÛÌËÙ‹, ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·È-
ÚÂ›· ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÚÔÒıËÛË˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È Â›-
ÏˆÓ. TËÏ.: 6937-113.929, 210-4326.065

™XE¢IA™TPIA ÌÂ 9ÂÙ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ Î·Ù·ÛÎÂ˘-
·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·, ÌÂ ÁÓÒÛË AutoCAD,
Architectural, Excel, Word Î·È ÌÂ ¿ÚÈÛÙÂ˜ ÁÓÒ-
ÛÂÈ˜ ÛÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ·‰ÂÈÒÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ËÏÂ-
ÎÙÚÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÎÏ., ÂÈı˘ÌÂ› Ó· ÂÚÁ·ÛÙÂ›
ÛÂ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹. TËÏ¤ÊˆÓ·: 210-2716.163,
6937-545.955

™XE¢IA™TPIA Ì¤Ûˆ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ H/Y, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜
‰ËÌÔÛ›Ô˘ IEK, ÌÂ 5ÂÙ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜
ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ AutoCAD 2000, 2002, 2005
CADWare, Û¯Â‰›·ÛË 2D Î·È 3D, Word, Excel, ̇ ËÙ¿
ÌfiÓÈÌË ··Û¯fiÏËÛË ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ‹ ÙÂ-
¯ÓÈÎ¿ ÁÚ·ÊÂ›· (Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÓfiÙÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·).
TËÏ.: 210-7015.213, 6944-727.509

™XE¢IA™TPIA - ‰È·ÎÔÛÌ‹ÙÚÈ· ÌÂ ÙÚÈÂÙ‹ ÚÔ¸Ë-
ÚÂÛ›· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ Û¯Â‰›Ô˘ / ‰È·ÎfiÛÌËÛË Â-
ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ-ÂÍˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜
AKTO. ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Auto-
CAD 14/2000/2002-Architectural Desktop 3.3
/2004/ Microsoft Office/Internet. EÌÂÈÚÈÎ‹
ÁÓÒÛË ArchiCAD 6.5/Coreldraw 9/Photoshop
6.0/Adeia-4m. ZËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÌÂÚÈÎ‹˜ ‹ Ï‹ÚÔ˘˜
··Û¯fiÏËÛË˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ NÔÌÔ‡ AÙÙÈÎ‹˜,
ÙËÏ.: 6947-079.665

™XE¢IA™TPIA ÌÂ ÔÏ˘ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›·, Î˘Ú›ˆ˜ ·Ú¯È-
ÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ Û¯Â‰›Ô˘ ÛÂ AutoCAD, ˙ËÙ¿ ÌfiÓÈÌË
ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÌÂÏÂÙÒÓ ‹ ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi
ÁÚ·ÊÂ›Ô. °ÓÒÛÂÈ˜ AutoCAD 2002 - 2005,
CADWare, Word, Excel. TËÏ.: 6937-102.288

™XE¢IA™TPIA ÌË¯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û¯Â‰›Ô˘ ÌÂ ÚÔ¸-
ËÚÂÛ›· ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÌË¯·ÓÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿-
ÛÂÈ˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜ - ÎÙÈÚÈ·Î¤˜, ÌÂÙ·ÏÏÈÎ¤˜ Î·Ù·-
ÛÎÂ˘¤˜, ÌË¯·ÓÔÏÔÁÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜, ÌÂ ÔÏ‡
Î·Ï‹ ÁÓÒÛË AutoCAD, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ‚ÈÔÌË¯·-

Ó›· ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ.: 210-2220.838,
6976-984.323

™XE¢IA™TPIA - ‰È·ÎÔÛÌ‹ÙÚÈ· Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ‰ËÌÔÛ›-
Ô˘ IEK, ÌÂ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· 3 ÂÙÒÓ Î·È ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË
ÙÔ˘ AutoCAD, MS Office, Internet, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·
ÛÂ ÁÚ·ÊÂ›Ô. TËÏ.: 210-6821.696, 6937-022.930

™XE¢IA™TH™ Ì¤Ûˆ H/Y ·fiÊÔÈÙÔ˜ IEK, ÌÂ ¿ÚÈÛÙË
ÁÓÒÛË ̄ ÂÈÚÈÛÌÔ‡ AutoCAD (2D,3D) Î·È ÁÓÒÛË 3D
Studio VIZ, Photoshop, CADWare, MS Office.MÂ
ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ Û¯¤‰ÈÔ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂ-
ÊˆÓ›·˜, ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi, ¿‰ÂÈÂ˜, ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Î·È Î·-
Ù·ÛÎÂ˘‹ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˙ËÙÂ› ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹ Î·È
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹ ··Û¯fiÏËÛË, ÌÂ ÚÔÔÙÈÎ¤˜, ÛÙ· ‚.
ÚÔ¿ÛÙÈ·, ÙËÏ¤ÊˆÓ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6945-
263.781, 210-6841.193

™XE¢IA™TPIA ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ Û¯Â‰›Ô˘ ÌÂ ¿ÚÈÛÙË
ÁÓÒÛË T¤ÎÙÔÓ· 3.6, ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË °OK, Î·-
ıÒ˜ Î·È Word, Excel, PhotoShop, ÌÂ ÔÏ˘ÂÙ‹ Â-
ÌÂÈÚ›· ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË Î·È ¤Î‰ÔÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·-
‰ÂÈÒÓ ˙ËÙ¿ ÌfiÓÈÌË ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô.
TËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6946-507.689

BIOMHXANIKO™ Û¯Â‰È·ÛÙ‹˜  ˙ËÙ¿ Ó· Î¿ÓÂÈ Ú·-
ÎÙÈÎ‹ ¿ÛÎËÛË ÛÂ Î¿ÔÈ· ‚ÈÔÌË¯·Ó›·, ‚ÈÔÙÂ¯Ó›·,
ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÛÂ AutoCAD, I-Deas,
Pro-Engineer, ArchiCAD. TËÏ.: 6946-717.078,
210-5985.926

™XE¢IA™TPIA ÛÂ H/Y ÌÂ 5ÂÙ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ·Ó·-
˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·, ÙÂ¯ÓÈÎfi – ÌÂ-
ÏÂÙËÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô. °ÓÒÛÂÈ˜ AutoCAD 2D – 3D,
Office. TËÏ.: 6944-630.317

EM¶EIPH Û¯Â‰È¿ÛÙÚÈ· ·fiÊÔÈÙË ‰ËÌÔÛ›Ô˘ IEK,
ÌÂ ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË AutoCAD R2004, 2002, 2000,
14, 13, 12 ÌÂ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ̂ ˜ ̆ Â‡ı˘ÓË Û¯Â‰È·-
ÛÙËÚ›Ô˘ (ÛÂ ÌÂÁ¿Ï· ‰ËÌfiÛÈ· Î·È È‰ÈˆÙÈÎ¿ ¤ÚÁ·)
˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË H/M Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔ-
ÓÈÎÔ‡ Û¯Â‰›Ô˘ ÌÂ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ‚¿ÛÂÈ ISO. TËÏ.:
210-5019.076, 210-2637.180

™XE¢IA™TPIA ÌÂ 10ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·È-
ÚÂ›· ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙËÓ Â-
ÚÈÔ¯‹ AÁ›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, øÚˆÔ‡, ¢‹ÏÂÛÈ, ÙËÏ.:
6974-814.850

A¶OºOITH IEK Û¯Â‰›·ÛË˜ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ì¤Ûˆ
H/Y, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ AutoCAD, 2D Û¯¤‰ÈÔ, 3D Û¯¤‰ÈÔ
Î·È Û¯¤‰ÈÔ ÛÙÔ ̄ ¤ÚÈ, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·-
ÊÂ›Ô ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. ¶ÚfiÛıÂÙÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜: ·ÁÁÏÈÎ¿,
Word, ExceI. TËÏ¤ÊˆÓ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 210-
4977.967, 6946-874.409

™XE¢IA™TPIA Ì¤Ûˆ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ H/Y, Ù˘¯ÈÔ‡-
¯Ô˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ IEK Î·È TEE, ÌÂ ÁÓÒÛË Word, Excel,
AutoCAD 2000, 3D, ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·.
TËÏ.: 6972-976.126, 210-5321.611

™XE¢IA™TPIA - ‰È·ÎÔÛÌ‹ÙÚÈ·, ·fiÊÔÈÙÔ˜ È‰ÈˆÙÈ-
Î‹˜ Û¯ÔÏ‹˜, ÌÂ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi
ÁÚ·ÊÂ›Ô, ÌÂ ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
AutoCAD 2005, Photoshop, MS Office Î·È ÈÎ·ÓÔ-

ÔÈËÙÈÎ‹ ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ 3D Studio
Max,  ˙ËÙ¿ ÌfiÓÈÌË ÚˆÈÓ‹ ··Û¯fiÏËÛË. TËÏ:
210-2313.404, 6972-285.977

™XE¢IA™TPIA - ÁÚ·Ê›ÛÙÚÈ· ÌÂ Â›Ú· ÛÙ· ·Ú¯ÈÙÂ-
ÎÙÔÓÈÎ¿ Î·È ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¿ Û¯¤‰È·, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÂ
ÛÂÏÈ‰ÔÔ›ËÛË ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ AutoCAD,
Corel Draw, Photoshop, Quark Xpress, ˙ËÙ¿ ÂÚ-
Á·Û›·, ÙËÏ.: 6977-823.750

™XE¢IA™TPIA Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ IEK, ÌÂ ‰ÂÏÙ›Ô
·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË AutoCAD,
Word, Excel ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·, ÁÈ· ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ Ò-
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ÚÂ˜. TËÏ.: 210-5763.026, 6944-572.083

™XE¢IA™TH™ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ IEK, ÌÂ ÙÂÙÚ·-
ÂÙ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ ÌÂÏÂÙËÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·, ÌÂ ¿-
ÚÈÛÙÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ Windows, Word, Excel Î·È
AutoCAD, ˙ËÙ¿ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÂÚÁ·Û›·. ¢˘Ó·Ùfi-
ÙËÙ· ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ. TËÏ.: 210-5711.739,
6937-110.742

™XE¢IA™TPIA - ‰È·ÎÔÛÌ‹ÙÚÈ·, ·fiÊÔÈÙÔ˜ È‰ÈˆÙÈ-
Î‹˜ Û¯ÔÏ‹˜, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ AutoCAD  2000i (2D-3D),
Autodesk Architectural Desktop 2000, MS Word-
Excel, Î·ıÒ˜ Î·È ÁÓÒÛÂÈ˜ ÂÎfiÓËÛË˜ ÚÔÔÙÈ-
ÎÒÓ/·ÍÔÓÔÌÂÙÚÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ, ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ
·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi - ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹
ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ¤ÊˆÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 210-
9854.237, 6978-448.089

™XE¢IA™TH™ ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y (¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË
AutoCAD 02-04 (2D-3D), MS Office, Photoshop),
ÁÓÒÛÂÈ˜ ·ÁÁÏÈÎ‹˜, ̇ ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ -ÌÂ-
ÏÂÙËÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·  ‹ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÁÈ· ËÌÈ··-
Û¯fiÏËÛË. EÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂ-
ÒÛÂÈ˜, Î¿ÙÔ¯Ô˜ IX. TËÏ. ÂÈÎÔÈÓ.: 6972-938.050

™XE¢IA™TPIA ·fiÊÔÈÙË ‰ËÌÔÛ›Ô˘ IEK, ÌÂ 5ÂÙ‹ Â-
ÌÂÈÚ›· ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi Î·È ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô,
ÁÓÒÛÂÈ˜ AutoCAD  14, 2004, AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¿ ¶-
Systems, Û¯Â‰›·ÛË ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, MS Office, Î¿ÙÔ¯Ô˜
Proficiency, ÌÂ Î¿ÚÙ· OAE¢ ˙ËÙ¿ ÚˆÈÓ‹ ÂÚÁ·-
Û›· ÌÂÚÈÎ‹˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÛÙ·
‰˘ÙÈÎ¿ ÚÔ¿ÛÙÈ·. TËÏ.: 6972-995.117 

¶ƒ√™º√ƒ∞ Eƒ°√À

™XE¢IA™TPIA ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ Û¯Â‰›Ô˘ ÌÂ 8ÂÙ‹
Â›Ú· ÛÂ 2D, 3D Û¯Â‰›·ÛË Î·È ÊˆÙÔÚÂ·ÏÈÛÌfi, ÌÂ
¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË AutoCAD 2004 Î·È CADWare 9.0,
·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÔÏÂÔ‰Ô-
ÌÈÎÔ‡ Ê·Î¤ÏÔ˘. TËÏ.: 6975-873.586, 210-
9564.855

™XE¢IA™TH™ - ‰ÈÂÎÂÚ·ÈˆÙ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈ-
ÒÓ ÌÂ A¶¢ ÁÈ· ÌÂÏ¤ÙÂ˜ - Û¯¤‰È· ÎÏ. ÁÓÒÛÙË˜
AutoCAD 2D - 3D, CADWare, Idea, MS Office, ̇ Ë-
Ù¿ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÂ¯ÓÈÎ¿ - ÌÂÏÂÙËÙÈÎ¿ ÁÚ·ÊÂ›·,
Î·Ù’ ·ÔÎÔ‹Ó, ÁÈ· Û¯Â‰È·ÛÌfi - ÚÔÒıËÛË ·‰ÂÈ-
ÒÓ, ÂÚÈÔ¯¤˜ Î¤ÓÙÚÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜, ¢˘ÙÈÎ‹ Aı‹Ó·,
ÙËÏ.: 6948-068.488

™TATIKE™ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÔÏÈÛÌ¤ÓÔ˘ ÛÎ˘ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜,
ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ Ê¤ÚÔ˘Û·˜ ÙÔÈ¯ÔÔÈ›·˜,
¤ÏÂÁ¯Ô˜ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜, ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ-
ÓÙ·È ·fi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÌË¯·ÓÈÎÒÓ EM¶, ·-
Ú¿‰ÔÛË Ê·Î¤ÏÔ˘ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ Ì¤Ûˆ e-mail.
TËÏ.: 210-9943.600,  6977-653.285, fax: 210-
9935.606

¶EPIBA§§ONTO§O°O™ ÌÂ Ù˘¯›Ô Î·ÙËÁÔÚ›·˜ 27,
Ù¿ÍË˜ A’ Î·È Ù˘¯›Ô Î·ÙËÁÔÚ›·˜ 1, Ù¿ÍË˜ A’, ÌÂ
MSc ÛÙËÓ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ¢È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÂÌÂÈ-
Ú›· ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ,
ÂÈı˘ÌÂ› ÂÚÁ·Û›· Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ‹ Â-

ÏÂ‡ıÂÚË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÂÚÈ-
‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ. TËÏ.: 210-4129.533,
6976-645.631

™TATIKE™ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ·fi ÔÏÈÙÈÎfi ÌË¯·ÓÈÎfi. TËÏ.:
210-6232.601, 6945-238.218

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË
ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, ÁÓÒÛÙË˜ °OK ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ
ÙËÓ Ï‹ÚË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË ÌÂ H/Y (Ï‹-
ÚË˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÁÈ· ̆ Ô‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·, ÌÂ
‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÂÚÈ‚. ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓÂ˜
fi„ÂÈ˜) ·fi ·Ïfi ÛÎ·Ú›ÊËÌ· ‹ ÌÂ ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘ Ï‡ÛË.
TËÏ.: 210-2770.262 ‹ 6976-438.379

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ ÌÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÂÌÂÈ-
Ú›· ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÛËÚ¿ÁÁˆÓ (cut-
cover,cover-cut, ÌÂÏ¤ÙË ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ̆ ÔÛÙ‹ÚÈ-
ÍË˜ Î·È ÌfiÓÈÌË˜ Â¤Ó‰˘ÛË˜ Û‹Ú·ÁÁ·˜) Î·È ÛÙË
ÌÂÏ¤ÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ÁÓÒÛÙË˜ ÙˆÓ ÚÔ-
ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Next, Space, Sofistik, (fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ·-
Î¤ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ CUBUS Static, Larix
Cedrus Fagus KLP), Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÂÓfi˜ ÎÏÂÈ‰ÈÔ‡ ÙÔ˘
Sofistik Î·È ÌÂÏÂÙËÙÈÎÔ‡ Ù˘¯›Ô˘ A’ ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Î·È
A’ ÁÂˆÙÂ¯ÓÈÎÔ‡ ÂÈı˘ÌÂ› Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÌÂÏÂÙË-
ÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙÂ ÌÔÚÊ‹˜ (ÛÙÂÏ¤¯ˆ-
ÛË ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ - part time Û˘ÓÂÚÁ·Û›· - Î·Ù’ ·Ô-
ÎÔ‹Ó ·Ó¿ÏË„Ë ÌÂÏÂÙËÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘),  e-
mail: ep21272@yahoo.gr

TO¶O°PAºO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, ¤ÌÂÈÚÔ˜, ÌÂ Ï‹-
ÚË ÁÂˆ‰·ÈÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÔ-
ÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ˜, ̄ ·Ú¿ÍÂÈ˜, ÂÈÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜,
ÔÁÎÔÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ ÂÎÛÎ·ÊÒÓ, Î·ıÔÚÈÛÌfi P.°. Î·È
O.°., ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÂÚÁÔÙ·Í›ˆÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÔÔÈ·-
‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏË ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›· ÂÓÙfi˜ Î·È Â-
ÎÙfi˜ AÙÙÈÎ‹˜. ÕÌÂÛË ·Ú¿‰ÔÛË. TËÏ.: 210-
2232.219, 6977-204.159, e-mail: dimitrisp-
@tee.gr

TEXNO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ·fiÊÔÈÙÔ˜ TEI ŒÚÁˆÓ
YÔ‰ÔÌ‹˜, ¿ÚÈÛÙÔ˜ ÁÓÒÛÙË˜ AutoCAD 3D, ÊˆÙÔ-
ÚÂ·ÏÈÛÌfi˜, ˙ËÙ¿ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÛÙÔ
·Ú·¿Óˆ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ, ÙËÏ.: 24210-84.234,
6945-709.183

™XE¢IA™TH™ Ì¤Ûˆ H/Y ÌÂ ÁÓÒÛË AutoCAD Î·È
15ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈ-
ÒÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Ï‹ÚÔ˘˜ Ê·Î¤-
ÏÔ˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ·fi ÚÔÛ¯¤‰È·.
TËÏ.: 6944-945.521, 6939-498.488

¶E¶EIPAMENO™ ÙÂ¯ÓÈÎfi˜ ÌÂ Ï‹ÚË ÁÓÒÛË °OK
Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰È·Î›-
ÓËÛË Ê·Î¤ÏˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, ÛÙ· ÔÏÂÔ-
‰ÔÌÈÎ¿ ÁÚ·ÊÂ›·. TËÏ.: 6977-296.662

™XE¢IA™TPIA 20ÂÙÔ‡˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ
ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ Ì¤Ûˆ
H/Y: AutoCAD 2005 2D-3D, T¤ÎÙˆÓ 3, ÁÓÒÛÂÈ˜
MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet).
TËÏ.: 6942-930.798, 6948-119.118

A°PONOMO™ - ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, ÌÂ
Ï‹ÚË ÂÍÔÏÈÛÌfi ̆ ·›ıÚÔ˘ Î·È ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚ-
ÁÂ›Ô, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¿, ̄ ·Ú¿ÍÂÈ˜, ·Ô-

Ù˘ÒÛÂÈ˜, ÂÈÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ Î·È ̆ ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÂÚÁÔÙ·-
Í›ˆÓ. ÕÌÂÛË Î·È Ù·¯‡Ù·ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÛÂ fiÏË
ÙËÓ EÏÏ¿‰·. TËÏ¤ÊˆÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6947-
616.474

TO¶O°PAºO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ ÌÂ Ï‹ÚË ÂÍÔÏÈ-
ÛÌfi Y·›ıÚÔ˘ (GPS ¢ÈÏfiÛ˘¯ÓÔ RTK) Î·È ÁÚ·ÊÂ›-
Ô˘, ‰ÂÎ·ÂÙ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÔÁÚ·-
ÊÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜, Î·ıÒ˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÂÚÁÔÙ·-
Í›ˆÓ. TËÏ. 210-6217.727, 6932-735.155 

TO¶O°PAºO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÂÚ-
Á·Û›Â˜ ˘·›ıÚÔ˘ Î·È Ï‹ÚË ÂÍÔÏÈÛÌfi (Total
Station) ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ·ÔÙ˘Ò-
ÛÂÈ˜, ̄ ·Ú¿ÍÂÈ˜ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ̄ ·Ú¿ÍÂÈ˜ ÔÈÎÔ‰Ô-
ÌÈÎÒÓ Î·È Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ˘Ô-
ÛÙ‹ÚÈÍË ÂÚÁÔÙ·Í›ˆÓ. TËÏ.: 210-8661.826 Î·È
6945-292.627, e-mail: vpapn@tee.gr

OMA¢A Û¯Â‰È·ÛÙÒÓ CAD ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎfi-
ÓËÛË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ Î·È H/M Û¯Â‰›ˆÓ ÁÈ· Ê¿ÎÂ-
ÏÔ ·‰Â›·˜ Î·È ÌÂÏ¤ÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜. Plotting Û¯Â-
‰›ˆÓ, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂ e-mail, ¤‰Ú·
ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ¢¶Y. TËÏ.: 6939-018.407

¶TYXIOYXO™ Û¯Â‰È¿ÛÙÚÈ· ÙÂ¯ÓÈÎÔ‡ Û¯Â‰›Ô˘ Ì¤Ûˆ
Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ H/Y, ·fiÊÔÈÙË ‰ËÌÔÛ›Ô˘ IEK ÌÂ ¿-
ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË AutoCAD Î·È ArchiCAD Î·È ÚÔ¸Ë-
ÚÂÛ›· ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ
Û¯¤‰È· Î·Ù’ Ô›ÎÔÓ ÙÈ˜ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚÂ˜ Î·È ̇ Ë-
Ù¿ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¿, ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ÁÚ·-
ÊÂ›·. TËÏ.: 6946-780.699

°PAºEIO ÌË¯·ÓÈÎÒÓ - Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ AÛÊ·ÏÂ›·˜ Î·È
YÁÂ›·˜ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ú¤¯ÂÈ ̆ ËÚÂÛ›Â˜ ÙÂ¯ÓÈÎÔ‡
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Û‡ÓÙ·ÍË ™AY-ºAY, ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Â·Á-
ÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÛÂ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÂÚÁÔ-
Ù¿ÍÈ·. TËÏ.: 6974-961.465, 210-2131.037

™XE¢IA™TPIA Ì¤Ûˆ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ H/Y ·Ó·Ï·Ì‚¿-
ÓÂÈ Û¯¤‰È· Î·Ù’ ·ÔÎÔ‹Ó - ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¿ Î·È Î·-
Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ¿ Û¯¤‰È· ÎÂÚ·ÈÒÓ ÎÈÓËÙ‹˜, Î·Ù¿
ÚÔÙ›ÌËÛË, ÓfiÙÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ· Î·È Î¤ÓÙÚÔ AÙÙÈÎ‹˜.
TËÏ.: 6944-753.128, 210-9731.531

ANA§AMBANOYME ÌÂ ˘Â˘ı˘ÓfiÙËÙ· ÙË ÌÂÙ¿-
ÊÚ·ÛË ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÓÔÌÈÎÒÓ ÎÂÈ-
Ì¤ÓˆÓ. EÁÁ‡ËÛË ·ÔÙÂÏÂ› Ë ‰È·ÚÎ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·-
Û›· Ì·˜ ÌÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ÙÔ˘ ̄ ÒÚÔ˘ Î·È Ë
8ÂÙ‹˜ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·-
ÙÒÓ Ì·˜. ¶·Ú¿‰ÔÛË ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‹ ¤ÓÙ˘Ë
ÌÔÚÊ‹. TËÏ./fax: 210-2133.777, ÎÈÓ.: 6976-
445.353, 6973-406.111, e-mail: mail@grafida-
translations.gr

™Y™THMATA ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÔÈfiÙËÙÔ˜ ISO 9001:
2000 & ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜ AÛÊ·ÏÂ›·˜. AÓ·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘-
ÌÂ: EÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›· Û·˜ Î·È ÛÙ· ÂÚ-
ÁÔÙ¿ÍÈ·. ™˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÎ-
·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ™˘ÁÁÚ·Ê‹ ¶ÚÔ-
ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜
Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. EÊ·ÚÌÔÁ‹ ¶ÚÔ-
ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ŒÚÁˆÓ ÛÙÔ ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ.
EÎfiÓËÛË MÂÏÂÙÒÓ EÎÙ›ÌËÛË˜ E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡
KÈÓ‰‡ÓÔ˘ (MEEK). ™‡ÓÙ·ÍË ™¯Â‰›Ô˘ AÛÊ¿ÏÂÈ·˜ &
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YÁÂ›·˜ (™AY) Î·È º·Î¤ÏÔ˘ AÛÊ¿ÏÂÈ·˜ & YÁÂ›·˜
(ºAY) EÚÁ·Û›·˜ ÛÙ· TÂ¯ÓÈÎ¿ ŒÚÁ·. ¢ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË
fiÏˆÓ ÙˆÓ ̆ Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÛÙÈ˜ YËÚÂÛ›Â˜. ¶ÏËÚÔ-
ÊÔÚ›Â˜ ÛÙÔ ÙËÏ.: 6972-993.531

OMA¢A Û¯Â‰È·ÛÙÒÓ CAD ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎfi-
ÓËÛË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ Î·È H/M Û¯Â‰›ˆÓ ÁÈ· Ê¿ÎÂ-
ÏÔ ·‰Â›·˜ Î·È ÌÂÏ¤ÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜. Plotting Û¯Â-
‰›ˆÓ, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂ e-mail, ¤‰Ú·
ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ¢¶Y. TËÏ.: 6939-018.407

ME§ETH – Â›‚ÏÂ„Ë ËÏÂÎÙÚÔÌË¯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ¤Ú-
ÁˆÓ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÌË¯·ÓÔ-
ÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜. MÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ÂÎfi-
ÓËÛË ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ.
¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·Ù¿ıÂÛË˜ H/M Ê·Î¤ÏÔ˘ ÛÙÈ˜ ˘Ë-
ÚÂÛ›Â˜ ÛÂ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. TËÏ.:
6948-18.049, e-mail: adamop@panafonet.gr

MHXANO§O°O™ EM¶, ÌÂ 10ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙË Û¯Â-
‰›·ÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (ÂÏ·ÛÌ·ÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ, ÌË¯·-
ÓÔ˘ÚÁÈÎÒÓ Î·È ¯˘ÙÒÓ) Î·È ÌÂ ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË
3D/2D Û¯Â‰È·ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ (I-DEAS –
AutoCAD, F.E.A., Msc Visual Nastran, Matlab &
H/M ÌÂ AutoFINE), ˙ËÙ¿ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÂ¯ÓÈÎ¿
ÁÚ·ÊÂ›·, Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ¤˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ Î·È ÂÚÁÔ-
Ï¿‚Ô˘˜. TËÏ.: 210-4825.712, 6944-204.833

™XE¢IA™TH™, ÌÂ 10ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙ· Î·Ù·ÛÎÂ˘·-
ÛÙÈÎ¿/assembly Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙË Û¯Â‰›·ÛË ÚÔ˚fi-
ÓÙˆÓ (ÂÏ·ÛÌ·ÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ, ÌË¯·ÓÔ˘ÚÁÈÎÒÓ Î·È
¯˘ÙÒÓ) Î·È ÌÂ ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË 3D/2D Û¯Â‰È·ÛÙÈÎÒÓ
ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ (I-DEAS – AutoCAD, 3D Studio
Max & AutoFINE), ˙ËÙ¿ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÂ¯ÓÈÎ¿
ÁÚ·ÊÂ›·, Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ¤˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ Î·È ÂÚÁÔ-
Ï¿‚Ô˘˜. TËÏ.: 210-4825.712, 6944-204.833

™TATIKO™ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ (¶Ù˘¯›· °8, °10) ·-
Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ
Î·È ÂÏ¤Á¯ˆÓ. EÌÂÈÚ›· ÛÂ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ O™E,
EP°O™E, EÁÓ·Ù›·˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÎÙÈÚÈ·Î¿, ÂÈÛÎÂ˘-
¤˜, ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿, ÚÔÎ·Ù·ÛÎÂ˘‹, ÌÂ SAP2000,
Statik, Sofistik. TËÏ.: 6946-54 6.749, e-mail:
de@edk.gr

A¶O ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ¤ÌÂÈÚÔ˘ Ô-
ÏÈÙÈÎÔ‡ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡, ÂÎÔÓÔ‡ÓÙ·È ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÛÙ·ÙÈ-
Î¤˜ ÛÂ ÔÏÈÛÌ¤ÓÔ ÛÎ˘Úfi‰ÂÌ· Î·È ÌÂÙ·ÏÏÈÎ¤˜ Î·-
Ù·ÛÎÂ˘¤˜. AÓ·Î·ÈÓ›ÛÂÈ˜, ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜ Î·È Î·Ù·-
ÛÎÂ˘¤˜ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ̄ ÒÚˆÓ ·-
fi ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤Ó· Û˘ÓÂÚÁÂ›· ˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë
¤ÌÂÈÚˆÓ ÌË¯·ÓÈÎÒÓ. TËÏ.: 210-9810.777,
6973-006.726

TEXNIKO ÁÚ·ÊÂ›Ô ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÎfiÓËÛË ÛÙ·ÙÈ-
ÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, ÙËÏ.: 210-6982.415, 6948-
118.666, 6978-556.615

TEXNO§O°O™ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ·Ó·Ï·Ì-
‚¿ÓÂÈ ·Ô‰fiÛÂÈ˜ Û¯Â‰›ˆÓ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Î·È ·Ú-
¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ, ÙËÏ.: 210-9587.607

™TATIKE™ ÌÂÏ¤ÙÂ˜, ÙËÏ.: 210-6892.698

™TATIKE™ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ·fi ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÔÏÈÙÈÎfi
ÌË¯·ÓÈÎfi. ZËÙÂ›Ù·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ÁÚ·-

ÊÂ›·. TËÏ.: 210-4120.057

™XE¢IA™TH™ ÌÂ 10ÂÙ‹ Â›Ú· Î·È ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË
ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ AutoCAD, CADWare, 3D
Studio Max, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ·Ú¯ÈÙÂ-
ÎÙÔÓÈÎÒÓ – ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÙË Êˆ-
ÙÔÚÂ·ÏÈÛÙÈÎ‹ - ÚÔÔÙÈÎ‹ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÎÙÈÚ›ˆÓ.
ÕÌÂÛË ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÂÎÙ‡ˆÛË Û¯Â‰›ˆÓ. TËÏ¤-
ÊˆÓ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 210-5143.573 (5-11 Ì.Ì.),
6973-488.682

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ ÌÂ Ï‹ÚË ÂÍÔÏÈÛÌfi
˘·›ıÚÔ˘ Î·È ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ
ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¿, ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ˜ Î·È ̆ „ÔÌÂÙÚÈÎ¤˜ ÌÂ-
Ï¤ÙÂ˜. TËÏ.: 6936-475.931

™TATIKE™ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ·fi ¤ÌÂÈÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÌË¯·ÓÈ-
Îfi, ÙËÏ.: 6947-912.610

EM¶EIPO™ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ (Ì¤ÏÔ˜ TEE
1992) ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÎfiÓËÛË ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂ-
ÙÒÓ ÌÂ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Next. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú·-
ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜ Î·È Â›‚ÏÂ„Ë˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ. TËÏ.:
210-6253.249, 6977-570.190

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, MSc, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰È-
‰¿ÎÙÔÚ·˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘Â‡ı˘Ó· ÙËÓ ÂÎfiÓË-
ÛË ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ ÔÏÈÛÌ¤ÓÔ˘
ÛÎ˘ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜ ÌÂ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Scada. TËÏ.:
6945-833.376, 210-8022.273

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ‰ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿-
ÓÂÈ ÂÎfiÓËÛË ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÌÂ ÙÔ ÚfiÁÚ·Ì-
Ì· Statics 2006. TËÏ.: 210-2821.191

MHXANO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÂÈ ÌÂ Û˘-
Ó¤ÂÈ· Î·È ¿„ÔÁË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÚÔÛÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ -
ÚÔÎÔÛÙÔÏÔÁ‹ÛÂÈ˜, ÂÈÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜, Î·Ù·ÛÎÂ˘·-
ÛÙÈÎ¿ Û¯¤‰È·, ÂÈ‚Ï¤„ÂÈ˜, Î.¿. ËÏÂÎÙÚÔÌË¯·ÓÔ-
ÏÔÁÈÎÒÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ. TËÏ.: 210-4961.645,
6974-352.668

ºøTOPEA§I™MO™, ·fi‰ÔÛË ̆ ÏÈÎÒÓ, ̆ ÊÒÓ, ̄ Úˆ-
Ì¿ÙˆÓ. ZˆÓÙ¿ÓÈ· ÛÙËÓ È‰¤· Û·˜. HÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹
Û¯Â‰›·ÛË 3D Î·È 2D, ÂÍˆÙÂÚÈÎ¿ ÎÙÈÚ›ˆÓ - ÂÛˆÙÂ-
ÚÈÎÔ› ̄ ÒÚÔÈ, ¤ÈÏ· ÌÂ ÈÛÙ‹ ·fi‰ÔÛË ̆ ÏÈÎÒÓ Î·È
¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ. AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¿ - ™Ù·ÙÈÎ¿ - TÔÔÁÚ·ÊÈ-
Î¿. TËÏ.: 6948-876.215, e-mail: g.alfre-
dos@lycos.com 

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ – ‰ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜, Ì¤ÏÔ˜ TEE
2003, Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ÌÂ Ù›ÙÏÔ «Con-
struction Management», ÌÂ ÂÚÁÔÙ·ÍÈ·Î‹ ÂÌÂÈ-
Ú›· Î·È ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÈÌÂÙÚ‹-
ÛÂˆÓ, ¶¶AE, A¶E ÎÏ., Î·È ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y (Master,
Fespa, AutoCAD, MS Office), Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈ-
ÎÔ‡ Ì¤ÛÔ˘, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·Ù’ Ô›ÎÔÓ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË
ÂÈÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ, ÂÈÌÂÙÚËÙÈÎÒÓ, Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈ-
ÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ Î·È Û¯Â‰›ˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·Ù’ ·Ô-
ÎÔ‹Ó. TËÏ.: 6972-279.157

¶∆ÀÃπ∞

°Eø¶ONO™ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù˘¯›Ô Ú·Û›ÓÔ˘ B’ Ù¿ÍÂˆ˜ MEK,

ÁÈ· ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. TËÏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6947-
433.305, 210-2625.775

¢IATI£ETAI ÁÈ· ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÂÚÁÔÏËÙÈ-
Îfi Ù˘¯›Ô: MEK ¢’ Ù¿ÍË˜ H/M Î·È BÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿ -
EÓÂÚÁÂÈ·Î¿, Î·ıÒ˜ Â›ÛË˜ Î·È A’ Ù¿ÍË˜ ÛÙ·
Y‰Ú·˘ÏÈÎ¿ ˘fi ¶›ÂÛË. TËÏ.: 210-2017.298,
6938-458.944

¢IATI£ETAI Ù˘¯›Ô MEK ¢’ OÈÎÔ‰ÔÌÈÎ¿, B’ Y‰Ú·˘-
ÏÈÎ¿, A’ O‰ÔÔÈ›·, A’ §ÈÌÂÓÈÎ¿, A’ BÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿ -
EÓÂÚÁÂÈ·Î¿, ·fi ÔÏÈÙÈÎfi ÌË¯·ÓÈÎfi ÁÈ· ÛÙÂÏ¤¯ˆ-
ÛË ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. TËÏ.: 6944-882.195,  210-
6611.526 (·fiÁÂ˘Ì·)

¢IATI£ETAI MEK ¢’ Ù¿ÍË˜ ÛÙ· ËÏÂÎÙÚÔÌË¯·ÓÔÏÔ-
ÁÈÎ¿, °’ Ù¿ÍË˜ ÛÙ· ̆ ‰Ú·˘ÏÈÎ¿ ̆ fi ›ÂÛË, °’ Ù¿ÍË˜
ÛÙ· ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿ - ÂÓÂÚÁÂÈ·Î¿ ÁÈ· ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË Â-
Ù·ÈÚÂ›·˜. ÕÌÂÛ· ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÙ·È Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ˘-
‰Ú·˘ÏÈÎ¿ ˘fi ›ÂÛË ÛÂ ¢’ Ù¿ÍË. TËÏ.: 6944-
642.415

¢IATI£ETAI MEK: ¢’ ÔÈÎ., Ô‰Ô., ˘‰Ú. Î·È B’ ÏÈÌ.,
E/B ÁÈ· ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ‹ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·.
TËÏ.: 6973-614.296, 210-6528.940

¢IATI£ETAI ÂÚÁÔÏËÙÈÎfi Ù˘¯›Ô MEK ¢’ Ù¿ÍË˜ ÔÈ-
ÎÔ‰ÔÌÈÎ¿, B’ Ù¿ÍË˜ Ô‰ÔÔÈ›·, ˘‰Ú·˘ÏÈÎ¿, ÂÓÂÚ-
ÁÂÈ·Î¿ Î·È A’ ÏÈÌÂÓÈÎ¿ ÁÈ· ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË ÂÙ·ÈÚÂ›·˜.
TËÏ.: 210-2440.714, 6942-465.548

ME§ETHTIKO Ù˘¯›Ô B’  Ù¿ÍË˜, Î·ÙËÁÔÚ›· 6 (·Ú¯È-
ÙÂÎÙÔÓÈÎ¿ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ) Î·È A’  Ù¿ÍË˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔ-
Ú›· 7 (ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜) ‰È·Ù›ıÂÙ·È
ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÌÂÏÂÙËÙÈÎ¿ ÁÚ·ÊÂ›· ‹ Î·È ÁÈ·
ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. TËÏ.: 6974-232.883

¢IATI£ETAI ¿ÌÂÛ· Ù˘¯›Ô MEK, ¢’ Ù¿ÍË˜ ÁÈ· ËÏÂ-
ÎÙÚÔÌË¯·ÓÔÏÔÁÈÎ¿ Î·È ¢’ ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿ – ÂÓÂÚÁÂÈ-
·Î¿, ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ‹ ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË ÂÙ·ÈÚÂ›·˜.
TËÏ.: 210-9426.777 ‹ 6944-310.068

¢IATI£ETAI ·fi ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ ÌË¯·ÓÈÎfi EM¶, ÌÂ-
ÏÂÙËÙÈÎfi Ù˘¯›Ô A’ Ù¿ÍË˜ ÛÙÈ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ 10 (™˘-
ÁÎÔÈÓˆÓÈ·Î¿) Î·È 16 (TÔÔÁÚ·ÊÈÎ¿) ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·-
Û›·. TËÏ.: 6974-660.152

¢IATI£ETAI ¿ÌÂÛ· ·fi Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘
IÙ·Ï›·˜ Ó·˘ËÁÔ‡ Î·È ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˘ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡
Ù˘¯›Ô MEK A’ Ù¿ÍË˜ ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÌË¯·ÓÔÏÔÁÈÎ¿,
˘‰Ú·˘ÏÈÎ¿ ̆ fi ›ÂÛË, ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿ – ÂÓÂÚÁÂÈ·Î¿
Î·È ÏˆÙ¿ ¤ÚÁ· – ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ó·˘ËÁÂ›ˆÓ,
ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ‹ ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. ¶ÏËÚÔ-
ÊÔÚ›Â˜: HÚ¿ÎÏÂÈÔ – KÚ‹ÙË˜, ÙËÏ.: 2810-
225.913, 6945-598.705

¢IATI£ETAI ÂÚÁÔÏ. Ù˘¯›Ô ¢’ Ù¿ÍË˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜, ÔÈ-
ÎÔ‰ÔÌÈÎ¿ Î·È ˘‰Ú·˘ÏÈÎ¿, °’ Ù¿ÍÂˆ˜ ÏÈÌÂÓÈÎ¿ Î·È
‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿ ÁÈ· ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË Û’ ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ.:
210-5236.694, 8.00 - 15.00 Î·È 18.00 – 21.00

ME§ETHTIKO Ù˘¯›Ô B’ Ù¿ÍË˜ ÛÙÈ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ 8
(ÛÙ·ÙÈÎ¿) Î·È 16 (ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¿) ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· Û˘-
ÓÂÚÁ·Û›·. E›ÎÂÈÙ·È ÂÓÙfi˜ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·Ó·‚¿ıÌÈ-
ÛË ÛÂ °’ Ù¿ÍË˜. TËÏ.: 6974-659.695
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¢IATI£ETAI ¿ÌÂÛ· Ù˘¯›Ô MEK, ÁÈ· ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË Â-
Ù·ÈÚÂ›·˜: ¢’ O‰ÔÔÈ›·˜, ¢’ OÈÎÔ‰ÔÌÈÎ¿, ¢’ Y‰Ú·˘-
ÏÈÎ¿, A’ §ÈÌÂÓÈÎ¿, B’ BÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿ - EÓÂÚÁÂÈ·Î¿.
TËÏ¤ÊˆÓ·: 210-8140.684, 6945-413.375 

∞B/E ÁÈ· ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. TËÏ.: 6979-
212.081, 210-2755.512

¢IATI£ETAI ÂÏÂ‡ıÂÚÔ MEK, ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ‰È·ÙË-
ÚËÙ¤·, ̆ ‰Ú·˘ÏÈÎ¿, Ô‰ÔÔÈ›· (¢’ ÔÈÎ.- °’ Ô‰Ô.- °’
˘‰Ú.- A’ ÏÈÌ.- A’ ‚ÈÔÌ.& ÂÓ¤Ú.). TËÏ.: 6972-
264.436

¢IATI£ETAI ¿ÌÂÛ· ÂÏÂ‡ıÂÚÔ MEK ÔÈÎ. ¢’, Ô‰. B’,
ÏÈÌ. B’, ˘‰Ú. A’, ÂÓÂÚÁ. A’, ÁÈ· ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË ÙÂ¯ÓÈ-
Î‹˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. TËÏ.: 6932-221.814

¢IATI£ETAI ÂÚÁÔÏËÙÈÎfi Ù˘¯›Ô MEK ÂÏÂ‡ıÂÚÔ,
°’  Ù¿ÍË˜ ËÏÂÎÙÚÔÌË¯·ÓÔÏÔÁÈÎ¿, B’  Ù¿ÍË˜ ÛÂ ˘-
‰Ú·˘ÏÈÎ¿ ̆ fi ›ÂÛË Î·È A’ Ù¿ÍË˜ ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿ - Â-
ÓÂÚÁÂÈ·Î¿ ÁÈ· ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ (AE
‹ E¶E). TËÏ¤ÊˆÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 210-2751.104

¢IATI£ETAI Ù˘¯›Ô ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi A’ Ù¿ÍË˜, ÛÙÈ˜ Î·-
ÙËÁÔÚ›Â˜ 13 (Y‰Ú·˘ÏÈÎ¿) Î·È  10 (™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·-
Î¿), ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÌÂÏÂÙËÙÈÎ¿ ÁÚ·ÊÂ›· ‹
ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. TËÏ.: 6937-362.318

¢IATI£ETAI ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi Ù˘¯›Ô A’ Ù¿ÍË˜ ÁÈ· ÂÚÈ-
‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Î·ÙËÁÔÚ›· 27 Î·È ÁÂˆÙÂ-
¯ÓÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Î·ÙËÁÔÚ›· 21, ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜
ÌÂ ÌÂÏÂÙËÙÈÎ¿ ÁÚ·ÊÂ›· ‹ ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË ÂÙ·ÈÚÂ›·˜.
TËÏ.: 6944-542.725

A¶O ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· EM¶ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ÌË¯·ÓÈÎfi TE
‰È·Ù›ıÂÙ·È MEK: °’ Y‰Ú·˘ÏÈÎ¿, B’ OÈÎÔ‰ÔÌÈÎ¿, B’
O‰ÔÔÈ›·, A’ §ÈÌÂÓÈÎ¿, A’ ŒÚÁ· Ú·Û›ÓÔ˘ (‰˘Ó·-
ÙfiÙËÙ· ¿ÌÂÛË˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔ-
ÚÈÒÓ) ÁÈ· ¿ÌÂÛË ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. ¢ÂÎÙ¤˜
ÌfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜. TËÏ.: 6944-275.104

¢IATI£ETAI Ù˘¯›Ô MEK ¢’ Ù¿ÍË˜ (OÈÎÔ‰ÔÌÈÎ¿,
O‰ÔÔÈ›·), °’ Ù¿ÍË˜ (Y‰Ú·˘ÏÈÎ¿) Î·È A’ Ù¿ÍË˜ (§È-
ÌÂÓÈÎ¿, B/E) ÁÈ· ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. TËÏ.:
6942-431.120, 2310-726.095

EM¶EIPO™ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¿ÌÂÛ·
Ù˘¯›Ô MEK B’ Ù¿ÍË˜ ÛÂ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎ¿
Î·È ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿. TËÏ.: 210-9810.777, 6973-
006.726

¢IATI£ETAI ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ ÌË¯·ÓÈÎfi TEI  Ù˘-
¯›Ô MEK ¢’ Ù¿ÍË˜ HÏÂÎÙÚÔÌË¯·ÓÔÏÔÁÈÎ¿ Î·È A’
Ù¿ÍË˜ BÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿ – EÓÂÚÁÂÈ·Î¿   (Yfi ¤Î‰ÔÛË ·-
fi Y¶EXø¢E), ÁÈ· ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·È-
ÚÂ›·.   TËÏ.: 210-6124.504, 6932-542.426

¢IATI£ETAI Ù˘¯›Ô MEK °’ Ù¿ÍË˜ H/M Î·È BÈÔÌË¯·-
ÓÈÎ¿ – EÓÂÚÁÂÈ·Î¿ ÁÈ· ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË ÂÙ·ÈÚÂ›·˜.
TËÏ.: 6936-551.340

¢IATI£ETAI  Ù˘¯›Ô MEK °’ Ù¿ÍË˜ ÁÂÓÈÎfi (Ô‰ÔÔÈ-
›·, ˘‰Ú·˘ÏÈÎ¿, ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎ¿, ÏÈÌÂÓÈÎ¿, ‚ÈÔÌË¯./Â-
ÓÂÚÁÂÈ·Î¿), ÁÈ· ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜.
TËÏ¤ÊˆÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6942-062.187

ME§ETHTIKO Ù˘¯›Ô B’ Ù¿ÍË˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· 8
(ÛÙ·ÙÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜) Î·È A’ Ù¿ÍË˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·

27 (ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜), ÙËÏ.: 210-
6892.698

¢IATI£ETAI Ù˘¯›Ô ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi A’ Ù¿ÍË˜ ÛÙËÓ Î·-
ÙËÁÔÚ›·  20 (ÁÂˆÏÔÁÈÎ¤˜  ÌÂÏ¤ÙÂ˜) Î·È  A’ Ù¿ÍË˜
ÛÙËÓ  Î·ÙËÁÔÚ›· 27 (ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¤˜  ÌÂÏ¤ÙÂ˜),
ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÌÂÏÂÙËÙÈÎ¿ ÁÚ·ÊÂ›·  ‹ ÛÙÂÏ¤-
¯ˆÛË  ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. TËÏ.: 210-6440.371, e-mail:
florika_koci@yahoo.gr  

¢IATI£ETAI ¿ÌÂÛ· ·fi ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ ÌË¯·ÓÈÎfi
Ù˘¯›Ô MEK B’ Ù¿ÍË˜ HÏÂÎÙÚÔÌË¯·ÓÔÏÔÁÈÎ¿, B’
Ù¿ÍË˜ Y‰Ú·˘ÏÈÎ¿ ̆ fi ›ÂÛË, A’ Ù¿ÍË˜ BÈÔÌË¯·ÓÈ-
Î¿ - EÓÂÚÁÂÈ·Î¿ ÁÈ· ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. TËÏ.:
6977-322.537, 210-8064.567

¢IATI£ETAI ·fi ¯ËÌÈÎfi ÌË¯·ÓÈÎfi Ù˘¯›Ô MEK ‚’
Ù¿ÍË˜, ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿ - ÂÓÂÚÁÂÈ·Î¿, ÁÈ· ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. ¢È·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓË ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÛÂ Á’ Ù¿-
ÍË ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. TËÏ¤ÊˆÓÔ: 2310-424.167,
23920-29.716

MHXANO§O°O™ - ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ AEI, ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË
ÂÌÂÈÚ›· (¢ÈÔÈÎËÙÈÎ‹, EÚÁÔÙ·ÍÈ·Î‹) ÛÙÔ Î‡ÎÏˆÌ·
·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ¤ÚÁˆÓ: H/M, EÓÂÚ-
ÁÂÈ·Î¿ /BÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿, Y‰Ú·˘ÏÈÎ¿ ˘fi ›ÂÛË Î·È
‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ¿ÌÂÛ· Ù˘¯›· MEK (T¿ÍË˜: °’ – B’ -
A’, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·), ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÙ·È ÁÈ· ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË
EÙ·ÈÚÂ›·˜. TËÏ.: 6942-438.407, E-mail: ddemga-
@yahoo.gr

¢IATI£ETAI MEK ¢’ ËÏÂÎÙÚÔÌË¯·ÓÔÏÔÁÈÎ¿, A’ Â-
ÓÂÚÁÂÈ·Î¿, ÁÈ· ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ‹ Î·È Û˘-
ÓÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 6937-723.827

¢IATI£ETAI Ù˘¯›Ô MEK °’ Ù¿ÍË˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎ¿, A’
Ù¿ÍË˜ Ô‰ÔÔÈ›·, ÏÈÌÂÓÈÎ¿, ˘‰Ú·˘ÏÈÎ¿ Î·È ‚ÈÔÌË-
¯·ÓÈÎ¿ - ÂÓÂÚÁÂÈ·Î¿ ÁÈ· ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ Â-
Ù·ÈÚÂ›·˜.  TËÏ.: 6972-4692.096, 210-7779.333

¢IATI£ETAI ¿ÌÂÛ· Ù˘¯›Ô MEK , °’ ËÏÂÎÙÚÔÌË¯·-
ÓÔÏÔÁÈÎ¿, A’ BÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿ - EÓÂÚÁÂÈ·Î¿, A’
Y‰Ú·˘ÏÈÎ¿ ˘fi ¶›ÂÛË ÁÈ· ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË ÂÙ·ÈÚÂ›·˜.
TËÏ.: 6974-640.609, 2610-520.797, 6974-
653.004

¢π∞º√ƒ∞

¶∂ƒπµ∞§§√¡∆√§√°√™ ÌÂ Ù˘¯›Ô Î·ÙËÁÔÚ›·˜ 27, Ù¿-
ÍË˜ ∞’ Î·È Ù˘¯›Ô Î·ÙËÁÔÚ›·˜ 1, Ù¿ÍË˜ ∞’, ÌÂ MSc ÛÙËÓ
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ¢È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ÂÎfi-
ÓËÛË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, ÂÈı˘ÌÂ› ÂÚÁ·Û›·
Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ‹ ÂÏÂ‡ıÂÚË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ·
ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÂÚÈÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ. ∆ËÏ.:
210-4129.533, 6976-645.631

METAºPA™EI™ ·ÁÁÏÈÎÒÓ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÎÂÈÌ¤-
ÓˆÓ (fiˆ˜ ¿ÚıÚˆÓ, ‰È·ÙÚÈ‚ÒÓ, ÌÂÏÂÙÒÓ ÂÁ¯ÂÈÚÈ‰›ˆÓ
ÎÏ.) ·fi ¤ÌÂÈÚÔ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÔÌ·ı‹ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ -
ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ ÌË¯·ÓÈÎfi. EÚÁ·Û›· ÂÈÌÂÏËÌ¤ÓË ÛÂ
H/Y. TËÏ.: 6976-206.265

METAºPA™EI™ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·fi Î·È ÚÔ˜ Ù·
‰·Ó¤˙ÈÎ·, ÓÔÚ‚ËÁÈÎ¿, ÛÔ˘Ë‰ÈÎ¿, ÂÏÏËÓÈÎ¿ ·Ó·Ï·Ì-
‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ‰ÈÏ. ÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜  ÌÂ ÔÏ˘ÂÙ‹ ÂÌÂÈ-

Ú›· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›·. TËÏ.: 210-
6990.418

¶APA¢I¢ONTAI Ì·ı‹Ì·Ù· AutoCAD ·fi ¤ÌÂÈÚË
Û¯Â‰È¿ÛÙÚÈ·. TËÏ.: 6972-718.326

°PAMMATEA™ ÌÂ ÙÚÈÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ TÂ¯ÓÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô
˙‹Ù· ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÔÌ¤·. TËÏ.: 6944-
195.861

¶TYXIOYXO™ TEI §ÔÁÈÛÙÈÎ‹˜, ÌÂ ¿ÚÈÛÙÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ·Á-
ÁÏÈÎÒÓ, Á·ÏÏÈÎÒÓ, ÈÛ·ÓÈÎÒÓ, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ·Ó¿-
ÏÔÁË ı¤ÛË. TËÏ.: 6977-533.101

°PAMMATEA™ ÂÂÈÚ·Ì¤ÓË ÁÓˆÚ›˙Ô˘Û·: Á·ÏÏÈÎ¿,
¿ÚÈÛÙ· ·ÁÁÏÈÎ¿, ‰·ÎÙ˘ÏÔÁÚ¿ÊËÛË, Ù˘ÊÏfi Û‡ÛÙËÌ·,
(ÂÏÏËÓÈÎ¿ – ·ÁÁÏÈÎ¿) ˙ËÙÂ› ÚˆÈÓ‹ ÂÚÁ·Û›·, ÙËÏ.:
210-9702.417, 6979-978.208

°PAMMATEA™ ·fiÊÔÈÙË ¶·ÓÙÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘,
ÌÂ ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË Window’s, Word, Excel, Internet,
Outlook Express, Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È ÌÂ ÚÔ-
¸ËÚÂÛ›· ÛÂ TÂ¯ÓÈÎ‹ EÙ·ÈÚÂ›·, ̇ ËÙ¿ ÌfiÓÈÌË ··Û¯fi-
ÏËÛË. TËÏ¤ÊˆÓÔ: 6932-203.244

¶APA¢I¢ONTAI Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÚ·ÌÌÈÎÔ‡ Î·È ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˘
Û¯Â‰›Ô˘ ÛÂ ÁÎÚÔ˘ ‹ È‰È·›ÙÂÚ·. TËÏ.: 6945-778.801

METAºPA™EI™ ·ÁÁÏÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ
Î·È ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÁÈ· ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ·fi ¤ÌÂÈÚÔ ¶Ô-
ÏÈÙÈÎfi MË¯·ÓÈÎfi ÌÂ ¢¶Y. T·¯‡ÙËÙ· Î·È ÔÈfiÙËÙ·.
TËÏ.: 6937-075.368, e-mail: delman@ath.forth-
net.gr

°Eø§O°O™ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ·fiÊÔÈÙË ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÈÎÔ‡ ¶·-
ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ TÈÚ¿ÓˆÓ (·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓÔ ·fi ¢IKAT™A
ÙÔ 2004), Î¿ÙÔ¯Ô˜  ÌÂÏÂÙËÙÈÎÔ‡ Ù˘¯›Ô˘ A’ ÛÙÈ˜ Î·-
ÙËÁÔÚ›Â˜ 20 Î·È 27, ÌÂ 5ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÁÂ-
ˆÙÚ‹ÛÂˆ˜  ÂÙÚÂÏ·›ˆÓ, 2ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›·  ÛÂ Û¯Â‰È·-
ÛÙÈÎ¤˜  „ËÊÈÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ GIS, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y (MS
Office, Word, Excel, Internet), ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.:
210-6440.371, e-mail: florika_koci@yahoo.gr

METAºPA™EI™ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡
ÂÈ¤‰Ô˘ ·fi Î·È ÚÔ˜ ·ÁÁÏÈÎ¿, ÈÙ·ÏÈÎ¿, ÂÏÏËÓÈÎ¿ ·-
Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ‰ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯Ô˘˜ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜
ÙÔ˘ EM¶, ÌÂ ÔÏ˘ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ
ÂÍˆÙÂÚÈÎfi (ÙÂ¯ÓÈÎ¿ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÎÂ›ÌÂÓ·, ÙÂ‡¯Ë
‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË˜, Û˘Ì‚¿ÛÂÈ˜ ¤ÚÁÔ˘, ‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÚ-
Á·Û›Â˜). T·¯‡ÙËÙ· Î·È ·ÎÚÈ‚‹˜ ·fi‰ÔÛË ÔÚÔÏÔÁ›·˜.
¶·Ú¿‰ÔÛË ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‹ ¤ÓÙ˘Ë ÌÔÚÊ‹. TËÏ.:
6977-778.046

METAºPA™EI™ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ (ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÌË¯·ÓÒÓ, prospectus, ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ›, ÙÂ¯ÓÈ-
Î¿ ¿ÚıÚ·, ÎÏ.) ·fi/ÚÔ˜ ·ÁÁÏÈÎ¿ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó
¤ÌÂÈÚÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ ÌÂ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘-
‰¤˜ ÛÙËÓ AÁÁÏ›· Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙÚÈ·
Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ AÁÁÏÈÎ‹˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜. ¶·Ú¿‰ÔÛË Ù·¯Â›·
ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‹ ¤ÓÙ˘Ë ÌÔÚÊ‹.  TËÏ.: 210-
9344.104, 6974-524.063,  fax: 210-7513.026 

METAºPA™EI™ ÁÂÓÈÎÒÓ Î·È ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·fi
·ÁÁÏÈÎ¿ ÛÂ ÂÏÏËÓÈÎ¿ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ·fi ¶ÔÏ. MË-
¯·ÓÈÎfi (MSc), 15ÂÙÔ‡˜ ÂÌÂÈÚ›·˜, Î¿ÙÔ¯Ô ¢ÈÏÒÌ·-
ÙÔ˜ MÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ (Diploma in
Translation). EÚÁ·Û›· ÂÈÌÂÏËÌ¤ÓË. TËÏ.: 6932-
764.202

¶APEXETAI ÂÚÁ·Û›· ·Ó¿ÏÔÁË ·fi Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô AÁÁÏÈ-
Î‹˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜, ÙËÏ.: 6934-619.080
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Äéáãùíéóìïß•ÐñïóêëÞóåéò

Με την καθηµερινή σας επίσκεψη στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ θα

είστε πλήρως ενηµερωµένοι για το σύνολο των µελετών και υπη-

ρεσιών που προκηρύσσονται από  όλους τους φορείς του ∆ηµο-

σίου. Υπενθυµίζουµε ότι, βάσει του Ν. 3316/2005, είναι υποχρεωτι-

κή η δηµοσίευση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ της Προγραµµατικής

Ενηµέρωσης των Φορέων, των ∆ιακηρύξεων Μελετών και Υπηρε-

σιών, της Αναγγελίας απευθείας ανάθεσης µελετών µέχρι 15.000

ευρώ, και των αντίστοιχων αποφάσεων ανάθεσης.

Σηµειώνουµε ότι κάποιες από τις παραπάνω ∆ιακηρύξεις (Α-

πευθείας Αναθέσεις Μελετών), µε βάση τις προβλέψεις του Νό-

µου,  θα δηµοσιεύονται µόνο στην Ιστοσελίδα και όχι στο Ενηµε-

ρωτικό ∆ελτίο του ΤΕΕ.

ΗΗ  ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ΤΤΕΕΕΕ ((wwwwww..tteeee..ggrr)) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Η Σύµβαση αυτή καλύπτεται από τη Συµφωνία
περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ∆Σ) ΝΑΙ
ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕ-

ΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Οργανισµός: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-

νίας, Γενική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας, ∆ιεύθυνση
∆ηµόσιων Έργων, Τµήµα Συγκοινωνιακών Έρ-
γων, Υπόψη: προϊστάµενου ∆/νσης ∆ηµόσιων
Έργων, Αδαµαντίου Στεφανίδη, πολιτικού µηχα-
νικού µε Α’β. ∆ιεύθυνση: Στρωµνίτσης 53 ΤΚ
54210   Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνο: 0030 2310 31161,
Τηλεοµοιοτυπία (Φαξ): 0030 2310 309263, Ηλε-
κτρονικό ταχυδροµείο (e-mail): didesa@otenet.gr
Ι.2) ∆ιεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες:

Όπως στο Ι.1
Ι.3) ∆ιεύθυνση για την παροχή εγγράφων: Ό-

πως στο Ι.1
Ι.4) ∆ιεύθυνση για την αποστολή των προ-

σφορών και των αιτήσεων συµµετοχής: Όπως
στο Ι.1
Ι.5) Είδος της Αναθέτουσας Αρχής:  Περιφε-

ρειακές/τοπικές αρχές
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΙΙ.1) Περιγραφή
ΙΙ.1.1) Είδος σύµβασης έργου (σε περίπτω-

ση σύµβασης έργου) 
ΙΙ.1.2)  Είδος σύµβασης προµηθειών (σε περί-

πτωση σύµβασης προµηθειών) 
ΙΙ.1.3)  Είδος σύµβασης υπηρεσιών (σε περί-

πτωση σύµβασης υπηρεσιών)

Κατηγορία υπηρεσίας     Ι 2 
ΙΙ.1.4) Πρόκειται περί συµβάσεως-πλαίσιο;
ΙΙ.1.5) Ονοµασία της σύµβασης από την α-

ναθέτουσα αρχή
«Μελέτη  βελτίωσης,  εκσυγχρονισµού  και  ε-

πέκτασης  των  εγκαταστάσεων  στο  µεθοριακό
σταθµό  Ευζώνων  Ν.  Κιλκίς»
ΙΙ.1.6) Περιγραφή/αντικείµενο της σύµβασης

(χρησιµοποιήστε πρόσθετο φύλλο εφόσον α-
παιτείται)
Α) Αρχιτεκτονικές µελέτες
Β) Ειδικές Αρχιτεκτονικές µελέτες
Γ) Στατικές µελέτες
∆) Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές µελέτες
Ε) Υδραυλικές µελέτες
ΙΙ.1.7) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών, τό-

πος παράδοσης των προµηθειών ή τόπος πα-
ροχής των υπηρεσιών
Ελλάδα Θεσσαλονίκη Στρωµνίτσης 53, ΤΚ

54210  
ΙΙ.1.8) Ονοµατολογία
ΙΙ.1.8.1) Ταξινόµηση κατά CΡV (κοινό λεξιλόγιο

για τις δηµόσιες συµβάσεις).
ΙΙ.1.8.2) Άλλη σχετική ονοµατολογία: CΡC 867
ΙΙ.1.9) ∆ιαχωρισµός σε τµήµατα (για την παρο-

χή διευκρινίσεων ως προς τα τµήµατα, να χρη-
σιµοποιηθεί το παράρτηµα Β όσες φορές απαι-
τηθεί)  ΟΧΙ    
Επιτρέπεται να υποβληθούν προσφορές για

όλα τα τµήµατα   
ΙΙ.1.10) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προ-

σφορές  ΟΧΙ           
ΙΙ.2) Ποσότητες ή µέγεθος της Σύµβασης 
ΙΙ.2.1) Συνολική ποσότητα ή µέγεθος (συµπερι-

λαµβανοµένων όλων των τµηµάτων και των δι-
καιωµάτων προαίρεσης, εφόσον υπάρχουν)
280.672,27  ευρώ  και 53.327,73 ευρώ ΦΠΑ (αρχιτε-
κτονικές κτιριακών έργων 135.045,27 ευρώ, ειδι-

κές αρχιτεκτονικές µελέτες, 30.591,00 ευρώ, στα-
τικές µελέτες 15.256,00 ευρώ, µηχανολογικές -
Ηλεκτρολογικές 61.069,00 ευρώ, υδραυλικές µε-
λέτες 37.908,00 ευρώ).
ΙΙ.2.2) ∆ικαιώµατα προαίρεσης (εφόσον εφαρ-

µόζεται) - Περιγραφή και ένδειξη του χρόνου κα-
τά τον οποίο µπορούν να ασκηθούν (εφόσον εί-
ναι δυνατό): ΟΧΙ
ΙΙ.3) ∆ιάρκεια ή προθεσµία εκτέλεσης της

Σύµβασης
Τέσσερις(4) µήνες από την ανάθεση της σύµ-

βασης
ΤΜΗΜΑ  ΙΙΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
ΙΙΙ.1) Όροι που αφορούν τη Σύµβαση 
ΙΙΙ.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που α-

παιτούνται (κατά περίπτωση)
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 2% επί της

συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής χωρίς ΦΠΑ
, δηλαδή 5.620,00 ευρώ.

2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5%
επί της συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής χω-
ρίς ΦΠΑ.
ΙΙΙ.1.2) Κυριότεροι όροι χρηµατοδότησης και

πληρωµής ή/και αναφορά στις εφαρµοζόµενες
διατάξεις 
Το έργο θα πληρωθεί από το Π∆Ε (µέσω της

ΣΑΜΠ 008/3) µε αριθµ. εγγραφής 2002ΜΠ-
0080049.
Η καταβολή της αµοιβής του αναδόχου θα γί-

νει σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Ν. 3316/05.
ΙΙΙ.1.3) Νοµική µορφή που πρέπει να έχει ο όµι-

λος εργοληπτών, προµηθευτών ή παροχών υ-
πηρεσιών στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση (ε-
φόσον εφαρµόζεται)
∆εν απαιτείται  ιδιαίτερη νοµική µορφή 
ΙΙΙ.2) Προϋποθέσεις συµµετοχής 
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ΙΙΙ.2.1) Πληροφορίες σχετικά µε την προσωπική
κατάσταση των εργοληπτών/προµηθευτών/πα-
ρόχων υπηρεσιών και αναγκαίες διατυπώσεις
για την αξιολόγηση των ελαχίστων οικονοµι-
κών, χρηµατοπιστωτικών και τεχνικών ικανοτή-
των τους  
∆εκτές θα γίνουν οι εκδηλώσεις ενδιαφέρο-

ντος που θα υποβάλουν:
Α.  Έλληνες µελετητές και τα ελληνικά γρα-

φεία µελετών που είναι γραµµένοι στα αντίστοι-
χα µητρώα της χώρας και έχουν ή συµπράττουν
µε µελετητές ή γραφεία µελετών , µε πτυχίο:

• Γ’ ή ∆’ ή Ε’ τάξης Αρχιτεκτονικών µελετών
(κατ. 6) 

• Γ’ τάξης Ειδικών Αρχιτεκτονικών µελετών
(κατ. 7)

• Β’ ή Γ’ τάξης Στατικών µελετών  (κατ. 8) 
• Γ’  ή ∆’ ή Ε’ τάξης Μηχανολογικών - Ηλε-

κτρολογικών µελετών (κατ. 9) 
• Β’ τάξης Μελετών Υδραυλικών έργων  (κατ.

13) 
Β. Αλλοδαποί Μελετητές σύµφωνα µε τις

προβλέψεις και τους περιορισµούς της παρ. 5
του άρ. 14 του Ν. 3316/2005.
ΙΙΙ.2.1.1) Νοµικό καθεστώς - Απαιτούµενα απο-

δεικτικά
Για τον έλεγχο καταλληλότητας οι υποψήφιοι

πρέπει να υποβάλουν επικυρωµένα αντίγραφα
των πτυχίων (αφορά την περίπτωση Α)  ή βεβαι-
ώσεις αρµοδίων επαγγελµατικών οργανώσεων
(αφορά την περίπτωση Β).
Από τη συµµετοχή στον παρόντα διαγωνισµό

αποκλείονται οι υποψήφιοι που στο πρόσωπό
τους συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού που α-
ναφέρονται στο άρθρο 16, παρ. 1 και 2 του Ν.
3316/05.
Για τον έλεγχο της καταλληλότητας οι υπο-

ψήφιοι υποβάλλουν Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µη
συνδροµής στο πρόσωπό τους των λόγων απο-
κλεισµού που αναφέρονται στο άρθρο 16, παρ.1
και 2 του Ν. 3316/05. Ο υποψήφιος που θα ανα-
κηρυχθεί ανάδοχος της σύµβασης θα προσκο-
µίσει, για τη σύναψή της, τα επιµέρους δικαιολο-
γητικά και έγγραφα έναντι των οποίων υποβλή-
θηκε η ως άνω δήλωση, άλλως αποκλείεται της
διαδικασίας και προσκαλείται ο επόµενος µειο-
δότης.
ΙΙΙ.2.1.2) Οικονοµική και χρηµατοπιστωτική ικα-

νότητα - Απαιτούµενα αποδεικτικά
∆εν απαιτούνται
ΙΙΙ.2.1.3) Τεχνική ικανότητα - Απαιτούµενα απο-

δεικτικά
Όπως αναφέρεται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ

και στο τεύχος της αναλυτικής προκήρυξης.
ΙΙΙ.3) Όροι που αφορούν ειδικά τις Συµβάσεις

Υπηρεσιών
ΙΙΙ.3.1) Η εκτέλεση επιφυλάσσεται σε συγκεκρι-

µένη επαγγελµατική τάξη; ΝΑΙ 
Εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 3316/2005.
ΙΙΙ.3.2) Τα νοµικά πρόσωπα θα κληθούν να δη-

λώσουν τα ονόµατα και τα επαγγελµατικά προ-

σόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυ-
να για την εκτέλεση της σύµβασης;   ΝΑΙ   
ΤΜΗΜΑ ΙV: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΙV.1) Είδος ∆ιαδικασίας: Ανοικτή 
ΙV.1.1) Έχουν ήδη επιλεγεί οι υποψήφιοι; (κατά

περίπτωση  και µόνον για διαδικασίες µε δια-
πραγµάτευση)
ΙV.1.2) Αιτιολόγηση της επιλογής επείγουσας

διαδικασίας (κατά περίπτωση)
ΙV.1.3) Προηγούµενες προκηρύξεις σχετικά µε

την ίδια σύµβαση (κατά περίπτωση): ΝΑΙ
ΙV.1.3.1) Προκήρυξη προκαταρκτικής ενηµέρω-

σης: ΟΧΙ
ΙV.1.3.2) Άλλες προηγούµενες δηµοσιεύσεις:

ΝΑΙ
ΙV.1.4) Αριθµός των επιχειρήσεων που προ-

βλέπεται να προσκληθούν να υποβάλουν προ-
σφορά (εφόσον ισχύει)
ΙV.2) Κριτήρια ανάθεσης 
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη

προσφορά σύµφωνα µε τα κριτήρια που αναφέ-
ρονται στα συµβατικά τεύχη.
ΙV.3) ∆ιοικητικές πληροφορίες
ΙV.3.1) Αριθµός αναφοράς που χρησιµοποιεί

για τον φάκελο η αναθέτουσα αρχή 
ΙV.3.2) Συµβατικά τεύχη και συµπληρωµατικά

έγγραφα - Τρόπος απόκτησης:
Μπορούν να ζητηθούν όλες τις εργάσιµες η-

µέρες µέχρι έξι (6) ηµερολογιακές ηµέρες πριν
από την ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας υ-
ποβολής των προσφορών, και κατά τις ώρες
09.00 έως 13.00 στα γραφεία της ∆∆Ε/ΠΚΜ
Στρωµνίτσης 53 Θεσσαλονίκη. Κόστος 30 ευρώ. 
ΙV.3.3) Προθεσµία για την παραλαβή των προ-

σφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής: (αναλό-
γως του εάν πρόκειται για διαδικασία ανοικτή,
κλειστή ή µε διαπραγµάτευση) 
Πέµπτη 3-11-2005. Ώρα 11:00 π.µ.
ΙV.3.4) Αποστολή της πρόσκλησης υποβολής

προσφοράς σε επιλεγµένους υποψηφίους (σε
κλειστές διαδικασίες και σε διαδικασίες µε δια-
πραγµάτευση):  ΟΧΙ
ΙV.3.5) Γλώσσες που µπορούν να χρησιµοποι-

ηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συµµετο-
χής: Ελληνικά
ΙV.3.6) Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρ-

κεια ισχύος της προσφοράς (σε ανοικτές διαδι-
κασίες)

90 ηµέρες από την  προθεσµία παραλαβής
προσφορών
ΙV.3.7) Όροι για το άνοιγµα των προσφορών
ΙV.3.7.1) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευ-

ρίσκονται κατά το άνοιγµα των προσφορών (κα-
τά περίπτωση) 
Οι εκπρόσωποι των γραφείων Μελετών που

εκδήλωσαν ενδιαφέρον
ΙV.3.7.2) Ηµέρα, ώρα και τόπος. Ηµεροµηνία:

Πέµπτη 3-11-2005. Ώρα: 11 π.µ.
Τόπος: Θεσσαλονίκη, Στρωµνίτσης 53  (Τ.Κ.

542 10) 
ΤΜΗΜΑ VΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

VΙ.1) Πρόκειται  για Προκήρυξη µη υποχρεωτι-
κή;  ΟΧΙ    

VΙ.2) Εφόσον ισχύει, αναφέρατε εάν η παρού-
σα Σύµβαση έχει επαναλαµβανόµενο χαρακτή-
ρα και προσδιορίσατε τον εκτιµώµενο χρόνο
δηµοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων

VΙ.3) Σχετίζεται ο παρών ∆ιαγωνισµός µε σχέ-
διο/πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από τα Τα-
µεία της ΕΕ;  ΝΑΙ  

VΙ.4) Λοιπές  Πληροφορίες (κατά περίπτωση)
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει σύµφω-

να µε:
Α) την οδηγία 92/50/ΕΟΚ όπως αυτή τροπο-

ποιήθηκε µε την οδηγία 97/52/ΕΚ και την
2001/78/ΕΚ
Β) το Ν. 3316/05.
VΙ.5) Ηµεροµηνία αποστολής της παρούσας

προκήρυξης: 1-9-2005.    

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Η σύµβαση αυτή καλύπτεται από τη Συµφωνία
περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ∆Σ) ΝΑΙ
ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Ι.1) Επωνυµία και διεύθυνση της Αναθέτουσας

Αρχής
Οργανισµός: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-

νίας, Γενική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας, ∆ιεύθυνση
∆ηµόσιων Έργων, Τµήµα Συγκοινωνιακών Έρ-
γων Υπόψη: προϊστάµενου ∆/νσης ∆ηµόσιων
Έργων, Αδαµαντίου Στεφανίδη,  πολιτικού µηχα-
νικού µε Α’ β. ∆ιεύθυνση: Στρωµνίτσης 53 ΤΚ
54210   Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνο: 0030 2310 31161,
Τηλεοµοιοτυπία (Φαξ): 0030 2310 309263, Ηλε-
κτρονικό ταχυδροµείο (e-mail): didesa@otenet.gr
Ι.2) ∆ιεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες:

Όπως στο Ι.1 
Ι.3) ∆ιεύθυνση για την παροχή εγγράφων: Ό-

πως στο Ι.1 
Ι.4) ∆ιεύθυνση για την αποστολή των προ-

σφορών και των αιτήσεων συµµετοχής: Όπως
στο Ι.1
Ι.5) Είδος της Αναθέτουσας Αρχής:  Περιφε-

ρειακές/τοπικές αρχές
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΙΙ.1) Περιγραφή
ΙΙ.1.1)  Είδος σύµβασης έργου (σε περίπτωση

σύµβασης έργου) 
ΙΙ.1.2)  Είδος σύµβασης προµηθειών (σε περί-

πτωση σύµβασης προµηθειών) 
ΙΙ.1.3) Είδος σύµβασης υπηρεσιών (σε περί-

πτωση σύµβασης υπηρεσιών) Κατηγορία υπηρε-
σίας 12
ΙΙ.1.4) Πρόκειται περί συµβάσεως-πλαίσιο;
ΙΙ.1.5) Ονοµασία της σύµβασης από την α-

ναθέτουσα αρχή
«Μελέτη  βελτίωσης,  εκσυγχρονισµού  και  ε-

πέκτασης  των  εγκαταστάσεων  στο  µεθοριακό
σταθµό  Προµαχώνα  Ν.  Σερρών»
ΙΙ.1.6) Περιγραφή/αντικείµενο της σύµβα-
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σης (χρησιµοποιήστε πρόσθετο φύλλο εφόσον
απαιτείται)
Α) Αρχιτεκτονικές µελέτες
Β) Ειδικές Αρχιτεκτονικές µελέτες
Γ) Στατικές µελέτες
∆) Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές µελέτες
Ε) Μελέτες Συγκοινωνιακών έργων
ΙΙ.1.7) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών, τόπος

παράδοσης των προµηθειών ή τόπος παροχής
των υπηρεσιών
Ελλάδα Θεσσαλονίκη Στρωµνίτσης 53, ΤΚ

54210  
ΙΙ.1.8) Ονοµατολογία
ΙΙ.1.8.1) Ταξινόµηση κατά CΡV (κοινό λεξιλόγιο

για τις δηµόσιες συµβάσεις).
ΙΙ.1.8.2) Άλλη σχετική ονοµατολογία:  CΡC 867
ΙΙ.1.9) ∆ιαχωρισµός σε τµήµατα (για την παρο-

χή διευκρινίσεων ως προς τα τµήµατα, να χρη-
σιµοποιηθεί το παράρτηµα Β όσες φορές απαι-
τηθεί): ΟΧΙ    
Επιτρέπεται να υποβληθούν προσφορές για

όλα τα τµήµατα   
ΙΙ.1.10) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προ-

σφορές: ΟΧΙ           
ΙΙ.2) Ποσότητες ή µέγεθος της Σύµβασης 
ΙΙ.2.1) Συνολική ποσότητα ή µέγεθος (συµπερι-

λαµβανοµένων όλων των τµηµάτων και των δι-
καιωµάτων προαίρεσης, εφόσον υπάρχουν)

309.454,00  ευρώ  και 58.796,00 ευρώ ΦΠΑ (Αρ-
χιτεκτονικές κτιριακών έργων 111.453,00 ευρώ, Ει-
δικές Αρχιτεκτονικές µελέτες, 10.100,00 ευρώ,
Στατικές µελέτες 127. 373,00 ευρώ, Μηχανολογι-
κές - Ηλεκτρολογικές 21.918,00 ευρώ, Συγκοινω-
νιακών έργων 38.610,00 ευρώ).
ΙΙ.2.2) ∆ικαιώµατα προαίρεσης (εφόσον ε-

φαρµόζεται) -  Περιγραφή και ένδειξη του χρό-
νου κατά τον οποίο µπορούν να ασκηθούν (εφό-
σον είναι δυνατό) ΟΧΙ
ΙΙ.3) ∆ιάρκεια ή προθεσµία εκτέλεσης της

Σύµβασης
Τέσσερις(4) µήνες από την ανάθεση της σύµ-

βασης
ΤΜΗΜΑ  ΙΙΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
ΙΙΙ.1) Όροι που αφορούν τη Σύµβαση 
ΙΙΙ.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που α-

παιτούνται (κατά περίπτωση)
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 2% επί της

συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής χωρίς ΦΠΑ,
δηλαδή 6.200,00 ευρώ.

2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5%
επί της συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής χω-
ρίς ΦΠΑ.
ΙΙΙ.1.2) Κυριότεροι όροι χρηµατοδότησης και

πληρωµής ή/και αναφορά στις εφαρµοζόµενες
διατάξεις 
Το έργο θα πληρωθεί από το Π∆Ε (µέσω της

ΣΑΜΠ 008/3) µε αριθµ. εγγραφής 2002ΜΠ-
0080046.
Η καταβολή της αµοιβής του αναδόχου θα γί-

νει σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Ν. 3316/05.
ΙΙΙ.1.3) Νοµική µορφή που πρέπει να έχει ο όµι-

λος εργοληπτών, προµηθευτών ή παροχών υ-
πηρεσιών στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση (ε-
φόσον εφαρµόζεται)
∆εν απαιτείται  ιδιαίτερη νοµική µορφή 
ΙΙΙ.2) Προϋποθέσεις συµµετοχής 
ΙΙΙ.2.1) Πληροφορίες σχετικά µε την προσωπι-

κή κατάσταση των εργοληπτών/προµηθευ-
τών/παρόχων υπηρεσιών και αναγκαίες διατυ-
πώσεις για την αξιολόγηση των ελαχίστων οι-
κονοµικών, χρηµατοπιστωτικών και τεχνικών ι-
κανοτήτων τους  
∆εκτές θα γίνουν οι εκδηλώσεις ενδιαφέρο-

ντος που θα υποβάλουν:
Α.  Έλληνες µελετητές και τα ελληνικά γρα-

φεία µελετών που είναι γραµµένοι στα αντί-
στοιχα µητρώα της χώρας και έχουν ή συ-
µπράττουν µε µελετητές ή γραφεία µελετών, µε
πτυχίο:

• Γ’ ή ∆’ τάξης Αρχιτεκτονικών µελετών
(κατ. 6) 

• Β’ τάξης Ειδικών Αρχιτεκτονικών µελετών
(κατ. 7)

• ∆’ ή Ε’ τάξης Στατικών µελετών (κατ. 8) 
• Β’ ή Γ’ τάξης Μηχανολογικών - Ηλεκτρολο-

γικών µελετών (κατ. 9) 
• Β’ τάξης Μελετών Συγκοινωνιακών έργων

(κατ. 10) 
Β. Αλλοδαποί Μελετητές σύµφωνα µε τις

προβλέψεις και τους περιορισµούς της παρ. 5
του άρ. 14 του Ν. 3316/2005.
ΙΙΙ.2.1.1) Νοµικό καθεστώς - Απαιτούµενα απο-

δεικτικά
Για τον έλεγχο καταλληλότητας οι υποψήφιοι

πρέπει να υποβάλουν επικυρωµένα αντίγραφα
των πτυχίων (αφορά την περίπτωση Α)  ή βεβαι-
ώσεις αρµοδίων επαγγελµατικών οργανώσεων
(αφορά την περίπτωση Β).
Από τη συµµετοχή στον παρόντα διαγωνισµό

αποκλείονται οι υποψήφιοι που στο πρόσωπό
τους συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού που α-
ναφέρονται στο άρθρο 16, παρ. 1 και 2 του Ν.
3316/05.
Για τον έλεγχο της καταλληλότητας οι υπο-

ψήφιοι υποβάλλουν Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µη
συνδροµής στο πρόσωπό τους των λόγων απο-
κλεισµού που αναφέρονται στο άρθρο 16, παρ.1
και 2 του Ν. 3316/05. Ο υποψήφιος που θα ανα-
κηρυχθεί ανάδοχος της σύµβασης θα προσκο-
µίσει, για τη σύναψή της, τα επιµέρους δικαιολο-
γητικά και έγγραφα έναντι των οποίων υποβλή-
θηκε η ως άνω δήλωση, άλλως αποκλείεται της
διαδικασίας και προσκαλείται ο επόµενος µειο-
δότης.
ΙΙΙ.2.1.2) Οικονοµική και χρηµατοπιστωτική ικα-

νότητα - Απαιτούµενα αποδεικτικά
∆εν απαιτούνται
ΙΙΙ.2.1.3) Τεχνική ικανότητα - Απαιτούµενα απο-

δεικτικά
Όπως αναφέρεται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ

και στο τεύχος της αναλυτικής προκήρυξης.
ΙΙΙ.3) Όροι που αφορούν ειδικά τις Συµβάσεις

Υπηρεσιών
ΙΙΙ.3.1) Η εκτέλεση επιφυλάσσεται σε συγκεκρι-

µένη επαγγελµατική τάξη;   ΝΑΙ   
Εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 3316/2005.
ΙΙΙ.3.2) Τα νοµικά πρόσωπα θα κληθούν να δη-

λώσουν τα ονόµατα και τα επαγγελµατικά προ-
σόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυ-
να για την εκτέλεση της σύµβασης;   ΝΑΙ   
ΤΜΗΜΑ ΙV: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΙV.1) Είδος ∆ιαδικασίας: Ανοικτή
ΙV.1.1) Έχουν ήδη επιλεγεί οι υποψήφιοι; (κατά

περίπτωση  και µόνον για διαδικασίες µε δια-
πραγµάτευση)
ΙV.1.2) Αιτιολόγηση της επιλογής επείγουσας

διαδικασίας (κατά περίπτωση)
ΙV.1.3) Προηγούµενες προκηρύξεις σχετικά µε

την ίδια σύµβαση (κατά περίπτωση): ΝΑΙ
ΙV.1.3.1) Προκήρυξη προκαταρκτικής ενηµέρω-

σης: ΟΧΙ
ΙV.1.3.2) Άλλες προηγούµενες δηµοσιεύσεις:

ΝΑΙ
ΙV.1.4) Αριθµός των επιχειρήσεων που προ-

βλέπεται να προσκληθούν να υποβάλουν προ-
σφορά (εφόσον ισχύει)
ΙV.2) Κριτήρια ανάθεσης 
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη

προσφορά σύµφωνα µε τα κριτήρια που αναφέ-
ρονται στα συµβατικά τεύχη.
ΙV.3) ∆ιοικητικές πληροφορίες
ΙV.3.1) Αριθµός αναφοράς που χρησιµοποιεί

για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή 
ΙV.3.2) Συµβατικά τεύχη και συµπληρωµατικά

έγγραφα - Τρόπος απόκτησης:
Μπορούν να ζητηθούν όλες τις εργάσιµες η-

µέρες µέχρι έξι (6) ηµερολογιακές ηµέρες πριν
από την ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας
υποβολής των προσφορών, και κατά τις ώρες
09.00 έως 13.00 στα γραφεία της ∆∆Ε/ΠΚΜ
Στρωµνίτσης 53 Θεσσαλονίκη. Κόστος 30 ευρώ. 
ΙV.3.3) Προθεσµία για την παραλαβή των προ-

σφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής: (αναλό-
γως του εάν πρόκειται για διαδικασία ανοικτή,
κλειστή ή µε διαπραγµάτευση) 
∆ευτέρα 31-10-2005. Ώρα    11:00 π.µ.
ΙV.3.4) Αποστολή της πρόσκλησης υποβολής

προσφοράς σε επιλεγµένους υποψηφίους (σε
κλειστές διαδικασίες και σε διαδικασίες µε δια-
πραγµάτευση):  ΟΧΙ
ΙV.3.5) Γλώσσες που µπορούν να χρησιµοποι-

ηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συµµε-
τοχής: ελληνικά
ΙV.3.6) Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρ-

κεια ισχύος της προσφοράς (σε ανοικτές διαδι-
κασίες)

90 ηµέρες από την  προθεσµία παραλαβής
προσφορών
ΙV.3.7)  Όροι για το άνοιγµα των προσφορών
ΙV.3.7.1) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευ-

ρίσκονται κατά το άνοιγµα των προσφορών (κα-
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τά περίπτωση) 
Οι εκπρόσωποι των γραφείων Μελετών που

εκδήλωσαν ενδιαφέρον
ΙV.3.7.2) Ηµέρα, ώρα και τόπος
Ηµεροµηνία: ∆ευτέρα 31-10-2005.  Ώρα: 11 π.µ.
Τόπος:  Θεσσαλονίκη,   Στρωµνίτσης 53  (ΤΚ

542 10) 
ΤΜΗΜΑ VΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VΙ.1) Πρόκειται  για Προκήρυξη µη υποχρεωτι-

κή;  ΟΧΙ    
VΙ.2) Εφόσον ισχύει, αναφέρατε εάν η παρού-

σα Σύµβαση έχει επαναλαµβανόµενο χαρακτή-
ρα και προσδιορίσατε τον εκτιµώµενο χρόνο
δηµοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων

VΙ.3) Σχετίζεται ο παρών ∆ιαγωνισµός µε σχέ-
διο/πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από τα Τα-
µεία της ΕΕ;  ΝΑΙ  

VΙ.4) Λοιπές  Πληροφορίες (κατά περίπτωση)
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει σύµφω-

να µε:
Α) την οδηγία 92/50/ΕΟΚ όπως αυτή τροπο-

ποιήθηκε µε την οδηγία 97/52/ΕΚ και την
2001/78/ΕΚ
Β) το Ν. 3316/05.
VΙ.5) Ηµεροµηνία αποστολής της παρούσας

προκήρυξης: 1 -9 -2005.    

  ∆ΗΜΟΣ  ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ορθή  επανάληψη

Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Οινουσσών Νοµού
Χίου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του
Ν.3316/2005 και προκειµένου να αναθέσει την ε-
κτέλεση του έργου µε τίτλο «Μελέτη  κατα-
σκευής  εξωτερικού  κρηπιδώµατος  λιµένος  Οι-
νουσσών», προϋπολογισµού εξήντα οκτώ χι-
λιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ
(68.995,00)  ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ 13%
καλεί όλους τους ενδιαφεροµένους που ανή-

κουν στις κατηγορίες πτυχίων σύµφωνα µε το
άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3316/2005, και  απαιτούνται
για κάθε επιµέρους µελέτη της σύµβασης που
θα συναφθεί και η αντιστοίχως καλούµενη τάξη
κάθε πτυχίου, σύµφωνα µε τις επιµέρους προε-
κτιµώµενες αµοιβές µελετών της παρ. 11.2 της
παρούσας, ως εξής:
στην κατηγορία 11 µελέτης Λιµενικών Έργων,

πτυχία τάξεων Β’ ή Γ’ 
στην κατηγορία 16 µελέτης Τοπογραφικών,

πτυχίο τάξεως Α’
στην κατηγορία 27µελέτης Περιβαλλοντικών,

πτυχία τάξεων Α’ ή Β’
στην κατηγορία 21 µελέτης Γεωτεχνικών, πτυ-

χίο τάξεως Α’
στην κατηγορία 9 µελέτης Η/Μ Εγκαταστάσε-

ων πτυχίο τάξεως Β’ ή Γ’
των Ελληνικών Μητρώων Μελετητών ή Γρα-

φείων Εταιρειών Μελετητών, του άρθρου 39 του
ν. 3316/2005 (ή, µέχρι την έναρξη εφαρµογής αυ-
τού του άρθρου, του ν. 716/1977 και των εκτελε-

στικών του διαταγµάτων).
Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετέχουν

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύ-
µπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έ-
χει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα µέλη τους (επί
συµπράξεων ή κοινοπραξιών):
Είναι εγγεγραµµένα στα Ελληνικά Μητρώα

Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών Μελετών και
διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών µελετών και
τάξεων όπως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 20 του Ν. 3316/2005 να υποβά-
λουν έγγραφες κλειστές προσφορές στο γρα-
φείο του ∆ήµου Οινουσσών - Χίου  κατά τις ερ-
γάσιµες ηµέρες και ώρες 

• Το έργο χρηµατοδοτείται από τις πιστώσεις
Π∆Ε2005/ ΣΑΜΠ 088 (σχετ. Α.Π. 1513/17-5-2005
έγγραφο  της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου - Γε-
νική ∆/νση, ∆/νση σχεδιασµού και Ανάπτυξης,
Τµήµα Β’ Εφαρµογής Πρ/των και ∆ιαχείρισης Έρ-
γων.

• Ο διαγωνισµός θα γίνει στις 14 Νoεµβρίου
2005 και ώρα 10 π.µ. (ώρα λήξης επίδοσης των
προσφορών στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας),
µπροστά σε επιτροπή που θα συστήσει η υπη-
ρεσία, στο γραφείο του ∆ήµου Οινουσσών τηλ.:
22710-55.326. 

• Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό κατατίθε-
ται από καθέναν από τους διαγωνιζοµένους, η
κατά Ν. 3316/2005 άρθρο 7 παρ. 2 ιβ, εγγύηση
συµµετοχής ποσού 1.221,00 ευρώ, δηλ. 2% της
προεκτιµώµενης αµοιβής της µελέτης. Η εγγύη-
ση συµµετοχής παρέχεται προς τον ∆ήµο Οι-
νουσσών, κατά τις παρ. 2 και 4, του Ν. 3316/05.

• Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πάρουν
πληροφορίες από το φάκελο του έργου και να
παραλάβουν αυτοπροσώπως ή νόµιµα εξουσιο-
δοτηµένοι, τεύχη της διακήρυξης, απαραίτητα
για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς
τους όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µέχρι
και έξι (6) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, από
το γραφείο του ∆ήµου Οινουσσών,  τηλ.: 22710-
55.326. 

• Τα έξοδα δηµοσίευσης της προκήρυξης βα-
ρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Περίληψη προκήρυξης σύµβασης παροχής
υπηρεσιών
Η σύµβαση αυτή καλύπτεται από τη Συµφω-

νία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ∆Σ)
Ανοικτός διεθνής διαγωνισµός,  βάσει του

Π∆ 346/98 όπως ισχύει σήµερα (∆ιάταγµα εν-
σωµάτωσης στο εθνικό ∆ίκαιο της Οδ.
92/50/ΕΟΚ όπως ισχύει σήµερα).
Επωνυµία και διεύθυνση της Αναθέτουσας

Αρχής:   Ελληνική ∆ηµοκρατία, Περιφέρεια
Θεσσαλίας, ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανά-
πτυξης, Σωκράτους 111 , Τ.Κ. 413 36, Λάρισα, Ελ-
λάδα, πληροφορίες κ. Νάκας Γεώργιος , τηλ.

241-0-581309 , φαξ : 241-0-554125, e-mail: dis-
xaper@otenet.gr, διεύθυνση Ιnternet :
www.thessalia.gr  
Επίσης, πληροφορίες επί της Προκήρυξης

δίδονται και από: Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας
2000-2006 (ΕΥ∆ΕΠΘ), Σωκράτους 111, Τ.Κ. 413
36, Λάρισα, Ελλάδα, αρµόδιοι κ.κ.: Σαραφίδου,
Γραββάνη, Γαλάνη, τηλ.: 2410-579.100, φαξ: 2410-
287.408, e-mail: thessalia@mou.gr
Ονοµασία της σύµβασης από την Αναθέ-

τουσα Αρχή: «Παροχή  Υπηρεσιών  Σύµβουλου
∆ιαχείρισης  (Ρroject  Μanager)  στο  έργο:  “∆ια-
χείριση  Στερεών  Αποβλήτων  στην  Περιφέ-
ρεια  Θεσσαλίας”»
Περιγραφή / αντικείµενο της σύµβασης: Το

αντικείµενο της παρούσας Προκήρυξης αφο-
ρά στην ανάθεση των Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης
και παρακολούθησης του έργου (Οµάδα Έρ-
γων) «∆ιαχείριση στερεών Αποβλήτων στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας», που εντάχθηκε στο
Ταµείο Συνοχής 2000-2006 και ανήκει διαχει-
ριστικά στην αρµοδιότητα της Ειδικής Υπηρε-
σίας ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµ-
µατος Θεσσαλίας 2000-2006, σε όλα τα στά-
δια εξέλιξής του, όπως αναλυτικά περιγράφε-
ται στην Αναλυτική Προκήρυξη της παρούσης.
∆εν επιτρέπεται διαχωρισµός σε τµήµατα.
∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφο-
ρές. ∆εν αποτελεί συµφωνία-πλαίσιο.
Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Τα γραφεία

της αναθέτουσας αρχής στη Λάρισα, τα γρα-
φεία της ΕΥ∆ΕΠΘ στη Λάρισα, τα γραφεία των
επιµέρους φορέων εκτέλεσης των εργολα-
βιών / Υποέργων σε πόλεις της Θεσσαλίας, οι
τόποι εκτέλεσης του «Έργου» στην περιοχή
της Θεσσαλίας. Επίσης, η Αθήνα όπου τα γρα-
φεία της αρµόδιας ΕΥ∆ και ΠΤΣ / ΥΠΟΙΟ. Οι
τόποι πραγµατοποίησης των Επιτροπών Πα-
ρακολούθησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας και έρ-
γων Τ.Σ. και της αντίστοιχης Κεντρικής Επι-
τροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, καθώς
και των Τεχνικών Συσκέψεων εντός χώρας. 
Συνολική ποσότητα ή µέγεθος: ∆ιακόσιες

πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000  ευρώ) συµπε-
ριλαµβανοµένου ΦΠΑ 19%  ή διακόσιες δέκα
χιλιάδες ογδόντα τέσσερα ευρώ και τρία λε-
πτά ( 210.084,03) χωρίς τον ΦΠΑ. Εφόσον απαι-
τηθεί παράταση στην προθεσµία υλοποίησης
του έργου της παρούσης που προκύπτει από
την εξέλιξη υλοποίησης του «Έργου», ο Ανά-
δοχος της παρούσης δύναται να αµειφθεί µε
το προκύπτον ποσό κατ’ αναλογία της συµβα-
τικής αµοιβής του και αντικειµένου της, σύµ-
φωνα µε τους όρους της Αναλυτικής Προκή-
ρυξης. Θα εφαρµοστούν τα όρια της Οδ.
92/50/ΕΟΚ.
∆ιάρκεια ή Προθεσµία εκτέλεσης της Σύµ-

βασης: Έως τις 31-05-2007 και σε καµία περί-
πτωση µικρότερη των 19 µηνών διάρκεια.
Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαι-
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τούνται: Οι προσφέροντες οφείλουν µε ποινή
αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να κατα-
θέσουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής τους
στο διαγωνισµό, ύψους 5% του προϋπολογι-
σµού της προκηρυσσόΒενης παροχής υπηρε-
σιών, συµπεριλαµβανοΒένου του ΦΠΑ, δηλαδή
ποσού ίσου µε δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια
(12.500,00) ευρώ, σύµφωνα µε τους όρους και
προϋποθέσεις της αναλυτικής Προκήρυξης
της παρούσης.  
Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο

διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος το αργότε-
ρο κατά την υπογραφή της σύµβασης να κατα-
θέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
των όρων της σύµβασης,  σύµφωνα µε τους ό-
ρους και προϋποθέσεις της αναλυτικής Προ-
κήρυξης της παρούσης. 
Κυριότεροι όροι χρηµατοδότησης και πλη-

ρωµής: Όπως αναφέρονται στο τεύχος αναλυ-
τικής Προκήρυξης.
Προϋποθέσεις Συµµετοχής: ∆ικαίωµα συµ-

µετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νο-
µικά πρόσωπα, ή ενώσεις, ή συµπράξεις φυσι-
κών ή νοµικών προσώπων της ηΒµεδαπής,
των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε-
ΟΧ) και από τρίτες χώρες που έχουν υπογρά-
ψει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων
του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Σ∆Σ
του ΠΟΕ) που παρέχουν υπηρεσίες παρόµοιες
µε τις ζητούµενες και πληρούν τις εξής προϋ-
ποθέσεις: α. Να λειτουργούν νόµιµα στην Ελ-
λάδα ή στις προαναφερθείσες χώρες την τε-
λευταία τριετία. β. Να έχουν αποδεδειγΒένη ε-
µπειρία στη διαχείριση, ή/και στην παροχή υ-
πηρεσιών συµβούλου υποστήριξης ή/και δια-
χείρισης ή/και επίβλεψης, ή/και σε  µελέτες
έργων διαχείρισης περιβάλλοντος, για έργα
παρόµοιας φύσης µε το «Έργο» που καλού-
νται να υποστηρίξουν και διαχειριστούν διά
της παρούσης Προκήρυξης, ήτοι µε το έργο
«∆ιαχειριστή στερεών αποβλήτων στην Περι-
φέρεια Θεσσαλίας». γ. Η Οµάδα Παρακολού-
θησης Έργου του διαγωνιζόΒενου σχήΒατος
πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον τη στελέχωση,
τα πτυχία ή διπλώΒατα και την εµπειρία που
περιγράφεται στο άρθρο 2 της αναλυτικής
Προκήρυξης. δ. Η Οµάδα Υποστήριξης Έργου
του διαγωνιζόµενου σχήµατος πρέπει να έχει
τη στελέχωση σε πτυχία ή διπλώµατα, εµπει-
ρία και πτυχία µελετών που αναφέρεται στη
συνέχεια, εξασφαλιζόµενη είτε από το προσω-
πικό των Βελών του διαγωνιζοµένου σχήµα-
τος, είτε από εξωτερικούς συνεργάτες του. Τα
ελληνικά Γραφεία ή Εταιρείες Μελετών πρέπει
να είναι εγγεγραµµένα στο Μητρώο Μελετη-
τών, και λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου
να διαθέτουν σε ισχύ τα παρακάτω πτυχία: 

- Κατηγορία 13 (Υδραυλικές Μελέτες), Β’ ή α-
νώτερης τάξης ,

-Κατηγορία 9 (Ηλ/Μηχανολογικές Μελέτες),

Β’ ή ανώτερης τάξης,
-Κατηγορία 16 (Τοπογραφικές Μελέτες), Α’ ή

Β’ ή ανώτερης τάξης,
-Κατηγορία 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες), Α’ή Β’

ή ανώτερης τάξης,
-Κατηγορία 18 (Χηµικοτεχνικές Μελέτες), Β’

ή ανώτερης τάξης,
-Κατηγορία 27 (Μελέτες Περιβ/ντικών Επι-

πτώσεων), Β’ ή ανώτερης τάξης.
Τα αλλοδαπά Γραφεία ή Εταιρείες Μελετών

θα πρέπει να είναι εγκατεστηµένα στην ΕΕ η
στον ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει τη Σ∆Σ του ΠΟΕ, να έχουν συσταθεί
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους εγκα-
τάστασής τους, και να έχουν συνεχή και αδιά-
λειπτη λειτουργία την τελευταία τριετία. Στην
περίπτωση που στο κράτος εγκατάστασης του
Γραφείου ή Εταιρείας Μελετών τηρείται Μη-
τρώο Γραφείων Μελετών, τα αλλοδαπά Γρα-
φεία ή Εταιρείες Μελετών πρέπει να είναι εγ-
γεγραµµένα σε αυτό στις αντίστοιχες κατηγο-
ρίες µελετών όπως και τα ελληνικά Γραφεία, ό-
πως γράφεται στην Αναλυτική προκήρυξη.
Στην περίπτωση που στο οικείο κράτος δεν τη-
ρείται Μητρώο Γραφείων Μελετών, όπως γρά-
φεται στην Αναλυτική προκήρυξη.  ε. Για τα µέ-
λη των προσφερόντων σχηµάτων στις περι-
πτώσεις συΒπράξεων / ενώσεων, ισχύουν οι
προϋποθέσεις της Αναλυτικής Προκήρυξης. Οι
προσφέροντες υποχρεούνται να έχουν εξα-
σφαλίσει είτε τη συµµετοχή στην ένωση / σύ-
µπραξη φυσικών προσώπων ηµεδαπών η αλ-
λοδαπών ή Γραφείων ή Εταιρειών Μελετών α-
πό κράτη - µέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή από τρί-
τες χώρες που έχουν υπογράψει τη Σ∆Σ του
ΠΟΕ, ανεξάρτητα ή σε σύΒπραξη είτε τη συ-
νεργασία µε την ένωση / σύΒπραξη, σε απο-
κλειστική βάση, µε φυσικά πρόσωπα ηµεδαπά
η αλλοδαπά ή Γραφεία ή Εταιρείες Μελετών α-
πό κράτη - µέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή από τρί-
τες χώρες που έχουν υπογράψει τη Σ∆Σ του
ΠΟΕ, ανεξάρτητα ή σε σύµπραξη. Η συνεργα-
σία θα αποδεικνύεται Βε υπεύθυνες δηλώσεις
του Ν.1599/86, όπως γράφεται στην αναλυτική
Προκήρυξη. Αναλυτικά, στο τεύχος της αναλυ-
τικής Προκήρυξης.
Κατηγορία 11 CΡC 865,866 και Κατηγορία 12

CΡC 867.
Νοµική µορφή που πρέπει να έχει ο όµιλος

εργοληπτών, προµηθευτών ή παρόχων υπη-
ρεσιών στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση:
Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται
να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή
προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Υπο-
χρεούνται όµως να το πράξουν σε περίπτωση
επιλογής τους, πριν την υπογραφή της σχετι-
κής σύµβασης.  Αναλυτικά στο τεύχος αναλυ-
τικής προκήρυξης. 
Είδος ∆ιαδικασίας: Ανοικτή. Κριτήρια Ανάθε-

σης: η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική ά-
ποψη προσφορά, σύµφωνα µε τα κριτήρια που

αναφέρονται στην αναλυτική Προκήρυξη. 

Συµβατικά τεύχη και συµπληρωµατικά έγ-

γραφα - Τρόπος απόκτησης: Οι ενδιαφερόµε-

νοι µπορούν να παραλάβουν την αναλυτική

προκήρυξη από Περιφέρεια Θεσσαλίας, ∆ιεύ-

θυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, διεύθυνση:

Σωκράτους 111, ΤΚ 413 36, Λάρισα, Ελλάδα, τηλ.:

2410-581309 (κ. Νάκας), τηλεοµοιοτυπική συ-

σκευή: 2410-554125 όλες τις εργάσιµες ηµέρες

και ώρες 9.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ. χωρίς την κα-

ταβολή ποσού, µε παροχή όµως των στοιχεί-

ων του ενδιαφερόµενου υποψηφίου. Μπορούν

να ζητηθούν έως  28/09/2005. Επίσης, στην ι-

στοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας

http://www.thessalia.gr, διατίθεται η αναλυτική

προκήρυξη. Στην ίδια διεύθυνση θα καταχωρί-

ζονται και όσα τυχόν συµπληρωµατικά στοι-

χεία προκύψουν για τον υπόψη ∆ιαγωνισµό. 

Προθεσµία παραλαβής των προσφορών:

04/10/2005 και ώρα 11.00 µ.µ.

Γλώσσες που µπορούν να χρησιµοποιη-

θούν στην προσφορά: Ελληνική

Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ι-

σχύος της προσφοράς: Τέσσερις (4) µήνες α-

πό την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής

προσφορών, µε δυνατότητα παράτασης ό-

πως αναλύεται στην αναλυτική Προκήρυξη

της παρούσης. 

Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκο-

νται κατά το άνοιγµα των προσφορών: Οι νό-

µιµοι εκπρόσωποι των συµµετεχόντων ή νο-

µίµως εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα 

Ηµέρα, ώρα και τόπος ανοίγµατος προ-

σφορών: 04/10/05 Ώρα: 12:00 π.µ. στα γραφεία

της Αναθέτουσας Αρχής: ∆ιεύθυνση Σχεδια-

σµού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσα-

λίας, Σωκράτους 111 , 413 36 Λάρισα, Ελλάδα.

Για την αποσφράγιση των οικονοµικών προ-

σφορών θα ενηµερωθούν από την Αναθέτου-

σα Αρχή οι υποψήφιοι του ∆ιαγωνισµού για

το εν λόγω στάδιο.

Λοιπές πληροφορίες: Η σύµβαση δεν έχει

επαναλαµβανόµενο χαρακτήρα. 

Η Σύµβαση της παρούσης συγχρηµατοδο-

τείται από το Ταµείο Συνοχής 2000-2006 , µε

την Απόφαση Ε (2004) 649 / 25-02-2004 της

Ε.Ε. ως µέρος του όλου Έργου «∆ιαχείριση

στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Θεσ-

σαλίας». Η χρηµατοδότηση θα γίνει µέσω

του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων

(Π∆Ε).

Λοιπές πληροφορίες, όπως αναφέρονται

στο τεύχος Αναλυτικής Προκήρυξης. 

Ηµεροµηνία αποστολής της Παρούσας

Προκήρυξης στην εφηµερίδα των ΕΕ:

11/08/2005.  
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ΑΑΛΛΕΣΠΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

    ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ  ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΧΙΟΥ
Ανοικτός διαγωνισµός µε κλειστές προσφορές και

κριτήριο επιλογής την πλέον συµφέρουσα προσφορά
για επιλογή αναδόχου του έργου «Τεχνικός  σύµβουλος
επισήµανσης  -  συλλογής  -    παραγωγής  αυτοφυούς  φυ-
τικού  υλικού  του  Αιγαίου».
Προϋπολογισµός: Έως 190.265,49  ευρώ (µη συµπερι-

λαµβανοµένου του ΦΠΑ) 
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα-

µείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από
Εθνικούς Πόρους κατά 25%, µέσω του Προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων  της ΣΑΝΑ 050/3. (Κωδικός Έρ-

γου  83139).
∆ιάρκεια Έργου: Τριάντα τέσσερις (34) µήνες από την

υπογραφή της Σύµβασης
Τόπος υποβολής προσφορών: Νοµαρχιακή Αυτοδιοί-

κηση Χίου, Πολυτεχνείου 1, ΤΚ 10178 Χίος, τηλ. 22710-
44.215 & 22710-44.251/2. Υπεύθυνος/η: Κ. Κωστάλα 
Ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής προ-

σφορών:  7 Νοεµβρίου 2005, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα:
10:00 π.µ. 
Εγγύηση συµµετοχής: 3.805,31 ευρώ 
Παραλαβή Προκήρυξης: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Χίου / ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολυτεχνείου 1, ΤΚ
10178 Χίος, τηλ. 22710-44.215 & 22710-44.251/2. Υπεύθυ-
νος/η: Κλ. Κωστάλα, Π. Χαβιάρας. 
Αναθέτουσα Αρχή: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου,

Πολυτεχνείου 1, ΤΚ 82100 Χίος, τηλ. 22710-44.215 & 22710-
44.251/2
Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν Παραγω-

γικοί Φυτωριακοί οίκοι µε δυνατότητα επισήµανσης και
συλλογής αυτοφυών ειδών - σύµβουλοι εγκατάστασης
και παρακολούθησης φυτείας ή Όµιλοι Παραγωγικών
Φυτωριακών οίκων - συµβούλων εγκατάστασης και πα-
ρακολούθησης φυτείας µε άδεια τύπου Β, τύπου Γ και
τύπου ∆, εγγεγραµµένων στο Ελληνικό Μητρώο φυτω-
ριακών επιχειρήσεων ή αλλοδαποί Παραγωγικοί Φυτω-
ριακοί οίκοι ή όµιλοι Παραγωγικών Φυτωριακών οίκων
µε αντίστοιχες δυνατότητες από κράτη-µέλη της ΕΕ και
του ΕΟΧ, υποψήφιοι από τις χώρες που έχουν υπογρά-
ψει τη Συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις και υπο-
ψήφιοι από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διµερείς
συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε την ΕΕ, ή κοινο-
πραξίες των ανωτέρω µε οποιονδήποτε συνδυασµό.
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  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

Συµπληρωµατικά  στοιχεία
Προκήρυξης  Σύµβασης  Παροχής
Υπηρεσιών

Ονοµασία της Σύµβασης από την Αναθέτουσα Αρ-
χή: «Παροχή υπηρεσιών συµβούλου διαχείρισης (pro-
ject manager) στο έργο: “∆ιαχείριση στερεών αποβλή-
των στην περιφέρεια Θεσσαλίας”»
Ηµεροµηνία αποστολής αρχικής προκήρυξης:

11/08/2005 
Συµπληρωµατικά στοιχεία Προκήρυξης
GR-Λάρισα: Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε

θέµατα διαχείρισης έργων
Συµπλήρωµα στην ΕΕΕΚ αρ.φύλλου: 2005/ S 157-

157143
Ηµεροµηνία αποστολής: 12-08-2005
Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 17-08-2005
ΙΙΙ.3.1)   Η εκτέλεση επιφυλάσσεται σε συγκεκριµένη

επαγγελµατική τάξη;
Αντί   του δηµοσιευµένου κειµένου στην παράγρα-

φο ΙΙΙ.3.1,  διάβαζε: ΟΧΙ    ΝΑΙ   Χ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυ-

σικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις, ή συµπράξεις φυ-
σικών ή νοµικών προσώπων της ηµεδαπής, των κρα-
τών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ευρω-
παϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) και από τρίτες χώ-
ρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί ∆ηµο-
σίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπο-
ρίου (Σ∆Σ του ΠΟΕ) που παρέχουν υπηρεσίες παρό-
µοιες µε τις ζητούµενες και πληρούν τις εξής προϋ-
ποθέσεις: 
α. Να λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή στις προ-

αναφερθείσες χώρες την τελευταία τριετία. 
β. Να έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία στη διαχείρι-

ση, ή/και στην παροχή υπηρεσιών συµβούλου υπο-
στήριξης ή/και διαχείρισης ή/και επίβλεψης, ή/και σε
µελέτες έργων διαχείρισης περιβάλλοντος, για έργα
παρόµοιας φύσης µε το «Έργο» που καλούνται να υ-
ποστηρίξουν και διαχειριστούν διά της παρούσης
Προκήρυξης, ήτοι µε το έργο «∆ιαχείριση στερεών α-

ποβλήτων στην περιφέρεια Θεσσαλίας». 
γ. Για τα µέλη των προσφερόντων σχηµάτων στις

περιπτώσεις συµπράξεων / ενώσεων, ισχύουν οι εξής
προϋποθέσεις: 

• Κάθε νοΒικό ή φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει
αυτόνοµα ή σε σύµπραξη / ένωση στο διαγωνισµό
συµµετέχει σε ένα µόνο προσφέρον σχήµα. Το ίδιο ι-
σχύει και για τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συ-
νεργάζονται µε προσφέρον σχήµα. Στην  περίπτωση
παράβασης του όρου αυτού αποκλείονται τα εµπλε-
κόµενα προσφέροντα σχήµατα. 

• Όλα τα µέλη της σύµπραξης / ένωσης καλύπτουν
την απαίτηση της τριετούς νόµιµης λειτουργίας τους
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος της ΕΕ ή του
ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Σ∆Σ
του ΠΟΕ. 
Υπογραµµίζεται ότι όσοι προσφέροντες δεν καλύ-

πτουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις αποκλείονται από
την περαιτέρω διαδικασία. 
Οι συµπράξεις / ενώσεις δεν υποχρεούνται να συ-

στήσουν κοινοπραξία κατά την υποβολή της προσφο-
ράς τους. Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί κοινή
δήλωση ή ξεχωριστές, τις οποίες θα υπογράφουν οι
νόµιµοι εκπρόσωποι των µελών της σύµπραξης / έ-
νωσης, στην οποία θα δηλώνεται ότι σε περίπτωση
που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν κοινοπρα-
ξία σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 του
ΚΒΣ (περί κοινοπραξίας επιτηδευµατιών). Η κοινοπρα-
ξία θα συσταθεί µε σκοπό την παροχή των υπηρεσιών
που προβλέπει η παρούσα Προκήρυξη, η οποία θα α-
ποδεικνύεται µε έγγραφη συµφωνία των µελών. Η
Σύµβαση θα υπογραφεί µετά την έκδοση αριθµού φο-
ρολογικού µητρώου από την αρµόδια φορολογική
αρχή. Τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι εξολοκλή-
ρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την εκπλήρωση
των όρων της σύµβασης. 
Αναλυτικά, στο τεύχος της αναλυτικής Προκήρυξης

και το εκδοθέν και διατιθέµενο «Τεύχος συµπληρω-
µατικών στοιχείων προκήρυξης».
ΙV.3.2) Συµβατικά τεύχη και συµπληρωµατικά έγ-

γραφα - Τρόπος απόκτησης

Αντί  για:
Μπορούν να ζητηθούν έως  28/09/2005     Κόστος:

∆ωρεάν
∆ιάβαζε:
Μπορούν να ζητηθούν έως  13/09/2005     Κόστος:

∆ωρεάν
ΙV.3.3) Προθεσµία για την παραλαβή των προσφο-

ρών ή των αιτήσεων συµµετοχής: 
Αντί  για:
Ηµεροµηνία: 04 /10/2005  Ώρα:  11:00 π.µ.
∆ιάβαζε:
Ηµεροµηνία:  19 /10/2005  Ώρα:  11:00 π.µ.
ΙV.3.7.2) Ηµέρα, ώρα και τόπος
Αντί  για:
Ηµεροµηνία   04/10/05 Ώρα : 12:00 π.µ. 
Τόπος: Γραφεία Αναθέτουσας Αρχής: ∆ιεύθυνση

Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας,
Σωκράτους 111 , 413 36  Λάρισα, Ελλάδα.  
Για την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφο-

ρών θα ενηµερωθούν από την Αναθέτουσα Αρχή οι υ-
ποψήφιοι του ∆ιαγωνισµού για το εν λόγω στάδιο.
∆ιάβαζε:
Ηµεροµηνία: 19/10/05  Ώρα: 12:00 π.µ. 
Τόπος: Γραφεία Αναθέτουσας Αρχής: ∆ιεύθυνση

Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας,
Σωκράτους 111 , 413 36  Λάρισα , Ελλάδα .  
Για την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφο-

ρών θα ενηµερωθούν από την Αναθέτουσα Αρχή οι υ-
ποψήφιοι του ∆ιαγωνισµού για το εν λόγω στάδιο.

VΙ.5)    Ηµεροµηνία αποστολής της παρούσας προ-
κήρυξης:
∆ιάβαζε:   29/09/2005 για τη Συµπληρωµατική Προ-

κήρυξη.
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σύµφωνα µε την υπ’  αριθµ. Πρωτ. Οικ.

14007/2005 απόφαση, αναθέτει την εκπόνηση

της µελέτης: «Προκαταρκτική Μελέτη ∆ικτύων

Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεων Επεξεργα-

σίας Λυµάτων ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων Νή-

σου Αίγινας» στο Γραφείο Μελετών: Χατζηνικο-

λή Κων/να, Γουλουµής Σπυρίδων, Μακρής Αθα-

νάσιος

  ∆ΗΜΟΣ Υ∆ΡΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 88/2005 απόφαση

αναθέτει την εκπόνηση της µελέτης: «Βελτίω-

ση βασικού οδικού δικτύου ∆ήµου Υδρούσας

(Αγ. Μαρίνα, Κουµάρι, Παραλία Φελλού, Πισωλι-

µνιώνας) στο µελετητικό γραφείο «Μανώλης

Χρήστος» το οποίο ήρθε πρώτο στη σειρά κα-

τάταξης. 

  ∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 113/2005 απόφα-

ση, αναθέτει την εκπόνηση της µελέτης: «Με-

λέτη ανάπλασης οικισµού παλιννοστούντων ο-

µογενών Ζυγού στο ∆ήµο Φιλίππων» στα συ-

νεργαζόµενα µελετητικά γραφεία Λαλένη

Κων/νου - Παπανικολάου Μόρφως - Σακελλαρί-

δου Ειρήνης, διότι έλαβαν τη µεγαλύτερη βαθ-

µολογία.

  ∆ΗΜΟΣ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ 
ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 28/2005 απόφαση,

αναθέτει την εκπόνηση της µελέτης: «Οδοποι-

ία Ανατολή - Μεγαλόβρυσο» στην οµάδα µελε-

τητών «Μαντέλος Αναστάσιος - Χαρισούλης

Βασίλειος - Γκουντρουµάνης Βάιος», διότι συ-

γκεντρώνουν όλες τις προϋποθέσεις της πρό-

σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα κρι-

τήρια των διατάξεων του Π∆ 194/79, καθώς επί-

σης και αυτά της επιτροπής.

  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 226/2005 απόφα-

ση αναθέτει την εκπόνηση της µελέτης: «Εκού-

σιος αναδασµός Αγροκτήµατος Αµφίκλειας

∆ήµου Αµφίκλειας ΝΑ Φθιώτιδας (5.000 στρέµ-

µατα περίπου)» στα συµπράττοντα γραφεία µε-

λετών «Αν. Μαλισόβας - ∆ηµ. Κανελλόπουλος -

Βασ. Πασλής - Ελ. Καµπουδίδου», τα οποία δια-

θέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα

σύµφωνα µε το πρακτικό της Επιτροπής Αξιο-

λόγησης. 

  ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 178/2005 απόφα-

ση αναθέτει την εκπόνηση της µελέτης: «Με-

λέτη προστασίας διαβρούµενων ακτών ∆ήµου

Καλλικράτειας» στη σύµπραξη «ΜΑRΝΕΤ ΑΕ -

Βασιλική Τζανετάτου - Ιωάννα Μπαλάτσα» σύµ-

φωνα µε το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγη-

σης. 

  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 227/2005 απόφα-

ση αναθέτει την εκπόνηση της µελέτης: «Εκού-

σιος αναδασµός Αγροκτήµατος ∆∆ Σφάκας ∆ή-

µου Ελάτειας ΝΑ Φθιώτιδας (4.100 στρέµµατα

περίπου)» στα συµπράττοντα γραφεία µελε-

τών «Γενική Μελετών ΕΕ - Ε. Παπάνης - Π. Χουρ-

δάκης - Κ. Γιάνναρης», τα οποία διαθέτουν τα

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σύµφωνα µε

το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

  ∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

Σύµφωνα µε τις υπ’ αριθµ. 12-329/17-6-2005

και 18-523/14-9-2005 αποφάσεις του ∆Σ του ∆ή-

µου Κερκυραίων, αναθέτει την εκπόνηση της

µελέτης «Μελέτη Οργάνωσης Κυκλοφορίας

και Στάθµευσης καθώς και Μελέτης Κόµβων

στην περιοχή του ∆ήµου Κερκυραίων» στο µε-

λετητή Νικόλαο Ποριώτη και την οµάδα του

διότι δεν αποκλείεται από τις διατάξεις του Ν.

716/77 και των συναφών Π∆, πληροί τις προϋπο-

θέσεις της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέ-

ροντος και έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη

βαθµολογία κατά τη συγκριτική αξιολόγηση

των µελετητών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. 

Και απορρίπτει τις ενστάσεις των µελετη-

τών: 1) Γιάννης Παρωτίδης και Συνεργάτες ΕΠΕ

και 2) Delhpi Εngineering ως µη επαρκώς αιτιο-

λογηµένες.   
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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΤΕΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΜ. ΑΡ∆ΑΒΑΝΗΣ (210.3291.625) - Γ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (210.3291.405) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 4, Τ.Κ. 105 62 ΑΘΗΝΑ • FΑΧ:  210.3221.772
Α/Α    ΤΙΤΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ                                                                                                          ΤΙΜΗ  ΠΩΛΗΣΗΣ  

1. 111 14ο Συνέδριο Σκυροδέµατος 52,00
2. 101 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισµολογίας (Α+Β) 22,88
3. 05 Αγγλοελληνικό Λεξικό Θεωρ. και Εφαρµ. Μαθηµατικών (Α+Β)  (Μ. Κολαίτη) 15,26
4. 37 Αθηναϊκός Σχιστόλιθος 3,05
5. 117 Ανεµοµυλικά (Ι. Κουµανούδη) 29,26
6. 07 Απολωνίου Κωνικά (Α,Β,Γ,∆) (Ε. Σταµάτη) 30,52
7. 62 Αστική Ανάπλαση 9,15
8. 67 Βιοµηχανικά Κτίρια (Πρακτικά Συνεδρίου) 6,10
9. 11 CΕΒ-FΙΡ, ∆ιεθνείς Οδηγίες για Μελέτη - Κατασκευή Εργων από Σκυρόδεµα 2,40

10. 93 Γεωτεχνική Μελέτη και Κατασκευή Λιµνοδεξαµενών 10,68
11. 63 ∆ικτυακές εφαρµογές στο ∆ίκτυο Αριάδνη (Α. ∆ρίγκα) 6,10
12. 10 ∆οµική Πολεοδοµία 1,53
13. 112 Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία (Ανακοινώσεις 4ου Συνεδρίου) 20,80
14. 84 Ενα ∆υναµικό Σύστηµα Πληροφοριών Γης, βασισµένο σ’ ένα Πολυσήµαντο Κτηµατολόγιο 9,15
15. 71 Εµπορικό τρίγωνο Κέντρου Αθήνας 10,68
16. 55 Εξάγλωσσο Λεξικό Γεωτεχνικών Όρων 22,89
17. 28 Επεξεργασία Απορριµµάτων Μηχ. ∆ιαλογή (Σκορδίλη) 4,58
18. 102 Εργαστηριακές και επί τόπου δοκιµές εδαφοµηχανικής (Β. Χρηστάρα) 9,36
19. 103 Επιτοµή και στοιχείωση θέρµανσης υπέρυθρης ακτινοβολίας (Γ. Κοτζάµπαση) 10,40
20. 32 Εφαρµογή εµπείρων συστηµάτων σε προβλήµατα κατασκευών 9,15
21. 16 Η Αρχιτεκτονική Ζακύνθου (∆. Ζήβα) 15,60
22. 97 Η Εκάλη που έφυγε 1920-1941 (απλό) (Ι. Κουµανούδη) 34,32
23. 98 Η Εκάλη που έφυγε 1920-1941 (πανόδετο) 46,80
24. 96 Η Επιστήµη του Νερού. Οι βάσεις της Σύγχρονης Υδραυλικής (ΕΝΖΟ LΕVΙ) 16,79
25. 36 Η Μάργα του Πειραιά 4,58
26. 52 Ηλιακή Ενέργεια - Συνιστώσες της ηλιακής, θερµικής διαδικασίας (Α. Μοσχάτου) 9,15
27. 59 Θεωρία και Τεχνική του Υδρατµού Α+Β (Λέφα) 18,31
28. 72 Θόρυβος - Μέθοδοι µείωσης στους χώρους εργασίας (Γ. Κραψίτη - Τ. Γκινάλα) 4,58
29. 80 Ιλισός (Μ. Παπαδάκη) 6,10
30. 73 Ιστορική Μονή Αρκαδίου (Κ. Παδουβά) 3,82
31. 43 Κανονισµός ωπλισµένου Σκυροδέµατος Η.Π.Α 6,10
32. 108 Κατασκευές Σκυροδέµατος σε σεισµικές περιοχές + CD (Συνέδριο FΙΒ) (στην Αγγλική) 104,00
33. 46 Κβαντική Μηχανική (Γ. Βουδούρη - Α. Μπαλτά) 5,49
34. 79 Κρήτη 1897-1913 (Κ. Παδουβά) 9,15
35. 70 Κτιριακό Συγκρότηµα ΤΕΕ 15,26
36. 40 Λεξικό Αρδεύσεων και Αποστραγγίσεων 12,21
37. 68 Λεύκωµα ∆ηµ. Πικιώνη (στην αγγλική) 24,42
38. 61 Μαχόµενη Πολεοδοµία  (Γ. ∆ιαµαντόπουλου) 9,15
39. 89 Μελέτη Μετασχηµατιστών (Π. Ραίτσιου) 6,10
40. 95 Μετάδοση θερµότητας-θερµοµόνωση (Σ. Καρέκου) 16,79
41. 105 Μετρήσεις και Ειδικές Λειτουργίες Μετασχηµατιστών (Π. Ραίτσιου) 8,32
42. 34 Οδηγός Κατοικίας 2,44
43. 113 Οθωµανικά λουτρά στον ελλαδικό χώρο (Ελ. Κανετάκη) 26,00
44. 78 Οικονοµικά Οργανα Περιβαλλοντικής Πολιτικής στο χώρο της ενέργειας (Ν. Βασιλάκου) 1,22
45. 107 Οµοιότητες στις τέχνες (Θ. Σιαπκαρά) 7,28
46. 91 Οικονοµική Ανάλυση Ηλεκτρικών Συστηµάτων (Ε. Λεκατσά) 15,26
47. 45 Ολοκληρωµένη Ηλεκτρονική (Α+Β) 15,26
48. 110 Ο σεισµός στο Βαρθολοµιό (Μ=5,6) (ΙΤΣΑΚ) 7,28
49. 115 Ο Σεισµός της Λευκάδας (Μ=6,2), 14 Αυγούστου 2003 8,36
50. 64 Παλαιά Ανάκτορα Αθηνών 1836-1986 (Αικ. ∆εµενεγή - Βιριράκη) 24,42
51. 106 Παλαιά Ανάκτορα Αθηνών 1997-2000 (Αικ. ∆εµενεγή - Βιριράκη) 8,32
52. 65 Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Λέσβου (Μ. Ζαγορησίου - Γ. Γιαννουλέλλη) 12,21
53. 82 Περί τεχνικών του Μεγάλου Αλεξάνδρου (Γρ. Ζώρζου) 9,15
54. 99 CD-RΟΜ «Εκπαιδευτικά πακέτα διδασκαλίας» για Ευρωκώδικες 3 και 4 7,63
55. 100 Ρεντίνα ΙΙ, Ο Βυζαντινός Οχυρωµένος Οικισµός (Ν. Μουτσόπουλου) 28,08
56. 116 Σκίτσα Παπαϊωάννου 31,35
57. 66 Συµµετοχικός Σχεδιασµός 9,15
58. 90 Τάσος Ισαάκ - Σολωµός Σολωµού 6,10
59. 83 Τα Χανιά έξω από τα τείχη 18,31
60. 92 Τηλεδιάσκεψη και πολυµέσα στο ∆ίκτυο Ίντερνετ (∆ρίγκα) (Ζ. Κοτιώνη) 15,26
61. 81 Το ερώτηµα της καταγωγής στο έργο του ∆. Πικιώνη 15,26
62. 57 Το Κάστρο των Ιωαννίνων (Γ. Κανετάκη) 12,21
63. 109 Το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας στο Μεσοπόλεµο (Εµµ. Χαλκιαδάκης) 9,36
64. 18 ΤΟΤΕΕ 2411/86 ∆ιανοµή κρύου - ζεστού νερού 6,10
65. 19 ΤΟΤΕΕ 2412/86 Αποχετεύσεις 6,10
66. 20 ΤΟΤΕΕ 2421/ Α/86 ∆ίκτυα διανοµής ζεστού νερού για θέρµανση κτιριακών χώρων 6,10
67. 21 ΤΟΤΕΕ 2421/ Β/86 Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού για θέρµανση κτιριακών χώρων 6,10
68. 22 ΤΟΤΕΕ 2423/86 Κλιµατισµός κτιριακών χώρων 9,15
69. 23 ΤΟΤΕΕ 2425/86 Στοιχεία υπολογισµού φορτίων κλιµατισµού κτιριακών χώρων 9,15
70. 24 ΤΟΤΕΕ 2451/86 Μόνιµα πυροσβεστικά συστήµατα µε νερό 6,10
71. 25 ΤΟΤΕΕ 2471/86 ∆ιανοµή καυσίµων αερίων (Αναθεώρηση του Σχεδίου ΤΟΤΕΕ 2471/80) 6,10
72. 26 ΤΟΤΕΕ 2481/86 ∆ιανοµή ατµού µέχρι ΡΝ 16-300οC 6,10
73. 27 ΤΟΤΕΕ 2491/86 Αποθήκευση και διανοµή αερίων για ιατρική χρήση 6,10
74. 85.88.94 Υδρογεωλογία (Γ. Καλέργη) Α+Β+Γ τόµοι 3Χ15,26
75. 29 Φωτογραµµετρία, τόµος Ι, Κarl Κraus (µετφρ. Ε. Βοζίκη) 14,56
76. 56 Χαρακτηριστικά απασχόλησης Μηχανικών και Οικονοµολόγων 9,15
77. 02.01 Χάρτης Υπογείων Υδάτων Αθηνών, Γεωλογικός Χάρτης Αθηνών 2Χ0,92
78. 104 Χρήσεις Γης στο Κύριο οδικό δίκτυο 11,44
79. 75 Χρήση πληροφοριακών δικτύων «ΙΝΤΕRΝΕΤ» 9,15
80. 48 Ψηφιακή Σχεδίαση  (Μ. ΜΑΝΟ) 13,73
81. ΗΕLΕCΟ ’03 (Πρακτικά Συνεδρίου) 30,00
82. ΗΕLΕCΟ ’03 (Κατάλογος εκθετών) 10,00
83. 114 Ενίσχυση κατασκευών για σεισµικά φορτία (Κ. Σπυράκου) 26,00

Σηµ.: Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται 4% Φ.Π.Α.
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

  Ανθεκτικότητα -
Μέρος 2ο
Στο τεύχος 2343/15-5-2005 του Ε∆ ΤΕΕ εί-

χα διατυπώσει τις αντιρρήσεις µου για τη
σύνδεση της ανθεκτικότητας των κατασκευ-
ών οπλισµένου σκυροδέµατος µε την αντοχή
του σε θλίψη, ζητώντας από το Ελληνικό
Τµήµα Σκυροδέµατος και την Επιστηµονική Ε-
πιτροπή Πολιτικών Μηχανικών να πάρουν θέ-
ση και να διατυπώσουν την άποψη του ΤΕΕ.
Στο τετράµηνο που πέρασε, µου τηλεφώ-

νησαν πολλοί συνάδελφοι για να µου διατυ-
πώσουν τη συµφωνία τους. ∆ε µου διατυπώ-
θηκε αντίρρηση από κανέναν, εκτός από τα
Μέλη της σχετικής Επιτροπής του ΕΛΟΤ, των
οποίων άλλωστε εγνώριζα τη διαφορετική
γνώµη, αφού αυτή ακριβώς η διαφορά από-
ψεων προκάλεσε το κείµενο που προανέφε-
ρα.
Στο εν τω µεταξύ χρονικό διάστηµα, µου

κοινοποιήθηκε επίσης µε το υπ’ αριθµ.
12545/3-8-2005 έγγραφο η άποψη του ΤΕΕ, ό-
πως αυτή διαµορφώθηκε από το ΕΤΣ και την
ΕΕΕΠΜ. Ασφαλώς είναι σκόπιµη η δηµοσίευ-
ση αυτής της απόψεως, για να γίνει γνωστή
σε κάθε ενδιαφερόµενο. Παραθέτω ολόκλη-
ρο το κείµενο.

«Σε απάντηση του υπ΄αριθµ. Πρωτ. ΤΕΕ
12545/16-5-05 εγγράφου του κ. Θ. Βουδικλάρη,
ενηµερώνουµε τα εξής:
Η ΕΕ του ΕΤΣ στη Συνεδρίαση της 14-06-

2005, συζήτησε το θέµα σχετικά µε το Προ-
σάρτηµα του ΕΝ 206-1 και ειδικότερα το θέµα
της σύνδεσης της ανθεκτικότητας µε την α-
ντοχή του σκυροδέµατος. Κατ’ αρχήν συµ-
φωνεί απολύτως µε τις απόψεις του συνα-
δέλφου επισηµαίνοντας επιπλέον τα κάτωθι:
Η θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος δεν

αποτελεί µονοσήµαντο παράγοντα για την ε-
πίτευξη της απαιτούµενης ανθεκτικότητας
των έργων από ωπλισµένο σκυρόδεµα. Υ-
πάρχουν και άλλοι εξίσου σηµαντικοί παρά-
γοντες, όπως ο χαµηλός λόγος Ν/Τ, η επικά-
λυψη του οπλισµού, η επιµεληµένη συντήρη-
ση του νωπού σκυροδέµατος, κ.ά.
Η απαιτούµενη κατηγορία C 30/37 ή κατά

παραχώρηση η κατηγορία C 28/35 ώστε να
διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα του σκυροδέ-
µατος, είναι από εξαιρετικά δύσκολη έως και
ανέφικτη να πραγµατοποιηθεί για τις ελληνι-
κές συνθήκες σε πολλά µέρη της χώρας.
Θεωρούµε πως στην καλύτερη των περι-

πτώσεων και µε την υπάρχουσα εµπειρία για
συνήθη έργα (πλην ειδικών περιπτώσεων) η
µέγιστη αντοχή σκυροδέµατος που θα µπο-
ρούσε να προδιαγραφεί θα ήταν η κατηγορία
C 20/25.
Θεωρεί ότι είναι πρακτικά πολύ δύσκολη η

εφαρµογή του λόγου Ν/Τ ίσου µε 0,50 σε βιο-
µηχανίες ετοίµου σκυροδέµατος.
Συνιστά όπως εναλλακτικά, όπου δεν είναι

δυνατή η επίτευξη των απαιτούµενων αντο-
χών σκυροδέµατος, να δίδεται η δυνατότητα
οι απαιτούµενες αυτές αντοχές να µειώνο-
νται σε συνδυασµό µε άλλα κατάλληλα µέ-
τρα που ενισχύουν την ανθεκτικότητα (π.χ. υ-
ποχρεωτικά επιχρίσµατα στο σκυρόδεµα, ε-
πιµεληµένη συντήρηση κατά τη διάρκεια ζω-
ής του έργου κλπ.)
Θεωρεί σκόπιµο επίσης στο Εθνικό αυτό

Παράρτηµα να γίνεται παραποµπή σε άλ-
λους Εθνικούς Κανονισµούς που έχουν σχέ-
ση µε την ανθεκτικότητα του σκυροδέµατος.
Τέλος, τονίζει τις σοβαρές επιπτώσεις που

θα έχει στον επιβλέποντα Μηχανικό η προ-
τεινόµενη τόσο υψηλή αντοχή σκυροδέµατος
για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και ό-
χι για στατικούς λόγους. Σε κάθε εµφανιζό-
µενη αστοχία ή σε κάθε βούληση ιδιοκτητών,
η λήψη καρώτων θα αποδεικνύει αµέσως τυ-
χόν υστέρηση της απαιτούµενης υψηλής αυ-
τής αντοχής σκυροδέµατος µε πρώτο υπό-
λογο τον επιβλέποντα Μηχανικό.
Η Πρόεδρος του ΕΤΣ
Ειρήνη Κανιτάκη»

Θ. Γ. Βουδικλάρης

  Αισθητική
κακοποίηση 
της Σαντορίνης
Κύριοι,
Εκφράζω την αγανάκτησή µου για την αι-

σθητική κακοποίηση των οικισµών της Σα-
ντορίνης -που επισκέφθηκα πρόσφατα- µε
την τοποθέτηση ηλιακών θερµοσιφώνων πά-
νω στα δώµατα, ακόµη και σε θόλους κτισµά-
των. Μη µας πουν ότι δεν έχουν υποπέσει
στην αντίληψη των εντεταλµένων οργάνων
της Πολιτείας, π.χ. Πολεοδοµίας, ∆ηµοτικής
Αρχής ακόµη και συλλογικών φορέων της
τοπικής κοινωνίας, διότι και µάτια έχουν και
γνώση έχουν ότι παραβιάζεται βάναυσα η αι-
σθητική του χώρου και, αν δεν το καταλαβαί-
νουν, γνωρίζουν πολύ καλά ότι παραβιάζεται
και η ισχύουσα πολεοδοµική νοµοθεσία που
ισχύει από δεκαετίες. 
∆εν µπορεί να είναι κανείς αρνητικός στην

εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας σε παρα-
δοσιακούς οικισµούς. Είναι αδήριτη η ανάγκη
εφαρµογής εναλλακτικών µορφών ενέργει-
ας και ιδίως αέναης (ηλιακής, αιολικής) αλλά
ταυτόχρονα να µην αποβαίνει σε βάρος της
αισθητικής του χώρου. Υπάρχουν τρόποι α-
ποφυγής αντιαισθητικού αποτελέσµατος ε-
φόσον επιθυµεί κανείς να χρησιµοποιήσει τέ-
τοιες µορφές ενέργειας.
Ο δοµηµένος χώρος -το αντιληπτικό περι-

βάλλον- είναι πεδίο εκµαθήσεως για τον άν-
θρωπο, τον κάτοικο και τον επισκέπτη, ιδίως
για τους νέους ανθρώπους και τα παιδιά. Η
Αρχιτεκτονική είναι πρώτα Τέχνη που υπηρε-
τεί µια βασική ανθρώπινη ανάγκη, τη στέγαση
και έχει µοναδική σοβαρότητα και αξία. Ύστε-
ρα είναι τέχνη που υπηρετεί και πραγµατώ-
νει µια ύψιστη πνευµατική ανάγκη: την οµορ-
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φιά. Παράγει πολιτισµό και 
ποιότητα ζωής.
Καµία αρχή µε την αδιαφορία της και κα-

νείς ιδιοκτήτης µε την άγνοια ή το θράσος
του δεν έχει το δικαίωµα να καταστρέφει ό,τι
µε περίσκεψη έχει σχεδιαστεί σε αρχιτεκτο-
νικά εργαστήρια και έχει περάσει από τη βά-
σανο του αισθητικού ελέγχου, προσαρµο-
σµένου στα χαρακτηριστικά της τοπικής πα-
ράδοσης και τους βασικούς κανόνες της Αρ-
χιτεκτονικής ∆ηµιουργίας.
Η συµπεριφορά αυτή µάς γελοιοποιεί ως

κοινωνία και το «αδίκηµα» είναι διαρκές. 
Χάρης Σούνδιας

Αρχιτέκτων - Πολεοδόµος

  Για τις συντάξεις
και παροχές
ΤΣΜΕ∆Ε
Στα Ενηµερωτικά ∆ελτία του ΤΕΕ έχει πλέ-

ον πάρει διάσταση το θέµα των Συντάξεων
και παροχών Υγείας του ΤΣΜΕ∆Ε. Η αγανά-
κτηση των συναδέλφων Μηχανικών για την
αδράνεια των ∆ιοικήσεων στο ΤΕΕ, καθώς
και στο ΤΣΜΕ∆Ε µέχρι σήµερα, έχει γίνει
χιονοστιβάδα.
Η επιστολή των 15 συναδέλφων µηχανικών

στο τεύχος 2349 του ΤΕΕ, θα πρέπει να δο-
θεί και να συνυπογραφεί από το σύνολο των
µηχανικών συναδέλφων µας, ώστε να δειχθεί
ότι έχουµε παύσει να κοιµόµαστε ορθοί. 
Εάν µε την ανάληψη πρωτοβουλιών εκ µέ-

ρους των ∆ιοικούντων στο ΤΕΕ καθώς και
στο ΤΣΜΕ∆Ε προς όλες τις κατευθύνσεις,
που αυτό το θεωρούµε δεδοµένο, δε φέρει
ουσιαστικό αποτέλεσµα, θα πρέπει να ξεση-
κωθούµε όλοι, οι 100.000 µηχανικοί συνάδελ-
φοι να πατάξουµε µια για πάντα την κατάφω-
ρη αδικία, που διαιωνίζεται. 

Α. Φιλιππίδης
∆ιπλ. Μηχ/γος Μηχανικός

Ôο 1991 το ΤΕΕ Τµήµα Κ-∆ Θεσσαλίας, µε
Πρόεδρο της ∆.Ε. τον υποφαινόµενο, εί-

χαµε προτείνει προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε να επιλέ-
ξει για τη διέλευση του αυτοκινητοδρόµου
Πάτρα - Αθήνα - Λάρισα - Θεσσαλονίκη -
Εύζωνες (ΠΑΘΕ) τη χάραξη του τµήµατος
Λαµίας - Λάρισας µέσω ∆οµοκού, αντί για
τις άλλες δύο λύσεις που εσυζητούντο, της
ζεύξης του Μαλιακού και της αναβάθµισης
του Πετάλου του Μαλιακού, δεδοµένου ότι,
από τα στοιχεία που είχαµε επεξεργαστεί,
προέκυπτε ότι η συγκεκριµένη χάραξη µέ-
σω ∆οµοκού ήταν η βέλτιστη µεταξύ αυτών
που προτείνονταν, έχοντας µεταξύ των άλ-
λων τα εξής πλεονεκτήµατα: 

1. Συντοµεύει την απόσταση Αθήνα - Λάρι-
σα - Θεσσαλονίκη κατά σαράντα έως σαρά-
ντα πέντε (45) χιλιόµετρα περίπου.

2. Είναι η πιο ασφαλής χάραξη τόσο σε
ό,τι αφορά εξωτερικές επεµβάσεις (βοµβαρ-
δισµοί, δολιοφθορές κλπ.) αλλά και σε σει-
σµούς και άλλα καταστροφικά φυσικά φαι-
νόµενα.

3. ∆ιασχίζει κεντροβαρικά την κεντρική
Ελλάδα και έτσι εξυπηρετεί πολύ καλύτερα
όλες τις περιοχές της Θεσσαλίας, της Ηπεί-
ρου και της ∆υτικής Μακεδονίας. Η εξυπη-
ρέτηση εξάλλου της περιοχής της Μαγνη-
σίας θα γινόταν από την υφιστάµενη Εθνική
Οδό αριθ. 1 και µε την αναβάθµιση του κλά-
δου Φαρσάλων - Μικροθηβών ως τµήµα του
άξονα Παναγία -Τρίκαλα - Καρδίτσα - Βόλος
(Ηγουµενίτσα - Βόλος).

4. Η λύση αυτή έχει το µικρότερο κόστος
από όλες τις προτεινόµενες γιατί έχει το
µικρότερο µήκος, λίγα σχετικά και απλά τε-
χνικά έργα, λιγότερες απαλλοτριώσεις και
ευκολία στην κατασκευή, δεδοµένου ότι θα
γινόταν µε ελάχιστη κυκλοφορία αφού θα
λειτουργούσε ο υφιστάµενος εθνικός δρό-
µος από το πέταλο του Μαλιακού.

5. Το όφελος για την εθνική οικονοµία θα
ήταν πολύ µεγάλο (είχε υπολογιστεί) από
την οικονοµία σε καύσιµα, ανταλλακτικά, συ-
ντήρηση δρόµου και οχηµάτων, αλλά και
την εξοικονόµηση εργατοωρών λόγω της
µικρότερης διανυόµενης απόστασης προς
τους βασικούς προορισµούς.

Ο υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε µάς απάντησε αο-
ρίστως ότι η συντόµευση του δρόµου Αθή-
νας - Θεσσαλονίκης κατά την ίδια απόστα-
ση περίπου, θα επιτυγχανόταν µε τη Ζεύξη
του Μαλιακού η οποία είχε προκριθεί τότε
ως λύση.
Το 1993 µε την αλλαγή της Κυβέρνησης,

επανήλθαµε µε τα ίδια επιχειρήµατα και τα
ίδια αιτήµατα γιατί πιστεύαµε ότι η πρότασή
µας ήταν η µόνη ορθή, αλλά ο τότε υπουρ-
γός ΠΕΧΩ∆Ε, αναγνώρισε µεν το βάσιµο
των προτάσεών µας, επειδή όµως το έργο
είχε ενταχθεί ήδη στο Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης µας είπε ότι καµία αλλαγή δεν
µπορούσε να συµβεί. 
Από τότε κύλησαν χρόνια και η ζωή απέ-

δειξε πιστεύω πόσο δίκιο είχαµε. 
Ήδη η Ζεύξη του Μαλιακού αποδείχτηκε

ανέφικτη και εγκαταλείφθηκε.
Σήµερα, δεδοµένου ότι τα τµήµατα του

αυτοκινητοδρόµου εκατέρωθεν του Μαλια-
κού έχουν ολοκληρωθεί αναµένοντας να ε-
νωθούν µε τη σύνδεση του Μαλιακού, προ-
ωθείται αναγκαστικά η αναβάθµιση του πε-
τάλου του Μαλιακού που εκείνη την περίο-
δο εθεωρείτο η χειρότερη λύση. Παρά ταύ-
τα το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί και µά-
λιστα το συντοµότερο δυνατό για να πά-
ψουµε να θρηνούµε εκατοντάδες θύµατα α-
πό τροχαία ετησίως. Πέραν αυτού, µέσω της
χάραξης αυτής, εξυπηρετείται ήδη και θα ε-
ξυπηρετείται η περιοχή της Μαγνησίας.
Η λύση όµως αυτή δεν βελτιώνει σε τίπο-

τα τις αποστάσεις µεταξύ Αθήνας, Λάρισας
και Θεσσαλονίκης και η οικονοµία εκ του
λόγου αυτού εξακολουθεί να χάνει -και θα
χάνει- σηµαντικότατα κονδύλια από την επι-
πλέον κατανάλωση καυσίµων, υλικών συντή-
ρησης οχηµάτων, συντήρησης δρόµου αλλά
και εργατοωρών λόγω του επιπλέον δια-
νυόµενου µήκους. 
Εξαιτίας δε αυτού του λόγου και για την

αντιµετώπιση του προβλήµατος, προβάλλε-
ται πάλι σήµερα πρόταση για διπλή, τώρα,
ζεύξη του Μαλιακού, πρόταση βέβαια ακόµη
περισσότερο ουτοπική και ανέφικτη από την
απλή Ζεύξη. Με την πρόταση αυτή απλώς
θα αναλωθούµε και πάλι σε τέτοιες διελκυ-

Η  Ε65  και  ο  Π.Α.Θ.Ε
ôïõ ÄÉÏÍÕÓÇ Á. ËÉÂÅÑÇ
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στίνδες και το πρόβληµα της συντόµευσης
της απόστασης της διαδροµής Αθήνας - Λά-
ρισας - Θεσσαλονίκης θα παραµείνει.
Επειδή κατά τη γνώµη µου, η καλύτερη λύ-

ση για τη συντόµευση του ΠΑΘΕ εξακολου-
θεί να είναι η χάραξη µέσω ∆οµοκού στο
τµήµα Λαµίας - Λάρισας και µε την ευκαιρία
της συζήτησης για την Ε65, οδικός άξονας α-
παραίτητος για την εξυπηρέτηση της ∆υτι-
κής Θεσσαλίας, της ∆υτικής Μακεδονίας αλ-
λά και της Ηπείρου, που πρέπει ταχύτατα να
υλοποιηθεί, θέλω να προτείνω:

1. Η  Ε 65 κατά ένα της τµήµα, Λαµία - Νέο
Μοναστήρι, να αποτελέσει και τη συνέχεια
του ΠΑΘΕ (Λαµία - Λάρισα) αφού περίπου
ταυτίζεται µε τη χάραξη του ΠΑΘΕ µέσω ∆ο-
µοκού, ιδίως αν ακολουθήσει τη χάραξη Λα-
µία - ∆οµοκός - Νέο Μοναστήρι κλπ. και όχι
την προτεινόµενη από τον µελετητή ΠΛΑΝΗ-

ΤΙΚΗ ΑΕ, ως κύρια χάραξη, Λαµία - Ξυνιάδα -
Σµόκοβο - Ανάβρα κλπ.
Η προτεινόµενη άλλωστε ως κύρια χάρα-

ξη, µέσω των πολλών οικισµών που οδεύει,
υποβαθµίζει την Ε65 λόγω των πολλών δου-
λειών που δηµιουργεί.

2. Προκειµένου να ολοκληρωθεί ο ΠΑΘΕ
από τη Χάραξη µέσω ∆οµοκού να προγραµ-
µατιστεί µε ορίζοντα όχι πέραν της δεκαε-
τίας, το τµήµα του ΠΑΘΕ Νέο Μοναστήρι - Νί-
καια Λάρισας, όπου θα συνδεθεί µε τον υφι-
στάµενο αυτοκινητόδροµο, το µήκος του ο-
ποίου δεν υπερβαίνει τα 40 χιλιόµετρα, όση
δηλαδή είναι η απόσταση Νέο Μοναστήρι -
Νίκαια Λάρισας.
Το τµήµα αυτό είναι σχετικά εύκολο και

χαµηλής δαπάνης γιατί διέρχεται από  πεδι-
νές περιοχές.
Έτσι µε την κατασκευή αυτοκινητοδρόµου

µήκους το πολύ 40
χιλιόµετρων ολο-
κληρώνεται ο ΠΑΘΕ
µε χάραξη µέσω
∆οµοκού, λύση η ο-
ποία αποδεδειγµέ-
να έχει τεράστια
πλεονεκτήµατα για
την εθνική οικονο-
µία, έναντι οποιασ-
δήποτε άλλης.
Είναι, λοιπόν, επι-

βεβληµένο η δροµο-
λόγηση αποφάσεων
για την Ε65 να συν-
δυαστεί µε την αντι-
µετώπιση της χάρα-
ξης του ΠΑΘΕ µέσω
∆οµοκού για όλους
τους λόγους που
παραπάνω αναφέ-
ρω. 
Είναι άλλωστε

βέβαιο ότι σε λίγα
χρόνια ο ΠΑΘΕ ό-
πως τοποθετείται
σήµερα, και µε βάση
τα γεωµετρικά χα-
ρακτηριστικά του,

δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση,
δεν θα επαρκεί για να εξυπηρετήσει την α-
ναµενόµενη κυκλοφορία βορρά - νότου και
θα απαιτηθεί άλλη αντιµετώπιση.
Με την παραπάνω πρόταση δεν εννοούµε

προφανώς, όπως προαναφέραµε, να εγκατα-
λειφθεί η αναβάθµιση του πετάλου του Μα-
λιακού. Αυτό άλλωστε σήµερα είναι ανέφι-
κτο και λόγω του προχωρηµένου του έργου.
Νοµίζω όµως ότι απαιτείται να προβλε-

φθεί και να προγραµµατιστεί τώρα η λύση
του προβλήµατος της µείωσης του µήκους
του ΠΑΘΕ σε συνδυασµό µε τη δροµολόγη-
ση της Ε65, ώστε να µην επαναληφθούν τα
λάθη του παρελθόντος και η χώρα να µη
σπαταλά κεφάλαια χωρίς λόγο.
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Τον Έλληνα ηλεκτρονικό µηχανικό  Κωνστα-ντίνο  Ε.  Μαυροκορδάτο βράβευσε πριν λί-
γες ηµέρες ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ∆ιαστή-
µατος (Εuropean Space Αgency),  για τη συµβο-
λή του στον τοµέα της µέτρησης του ύψους των
πάγων της Γης και την επίπτωση της µεταβολής
τους στο κλίµα και στο περιβάλλον.
Ειδικότερα, στον Έλληνα επιστήµονα χορη-

γήθηκε ειδικό βραβείο για την ανακάλυψη και
εφαρµογή  ειδικού Radar που µπορεί να µετράει
από αέρος το ύψος και τη µορφολογία των πά-

ΗΕλληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
και η Παναιγινήτικη Επιτροπή για τη ∆ιάσωση της Παλιαχώρας διοργανώνουν εκδήλωση

για την αποπεράτωση του έργου αποκατάστασης του καθολικού της Αγίας Κυριακής στην Πα-
λιαχώρα της Αίγινας, το Σάββατο  22  Οκτωβρίου  2005 και ώρα 4 µ.µ. στο ναό της Αγίας Κυρια-
κής. Το έργο έγινε µε  δωρεά του Ιδρύµατος «Σταύρος Σ. Νιάρχος». Για πληροφορίες: τηλ. 210-
3225.245, εσωτ. 3, e-mail: sak@ellinikietairia.gr

Σεµινάριο
γεφυροποιίας

Σ εµινάριο µε θέµα : «Νέοι  κανονισµοί  γεφυ-
ροποιίας  και  σύγχρονα  υπολογιστικά  εργα-

λεία»  θα πραγµατοποιηθεί σε κεντρικό ξενοδο-
χείο της Αθήνας. Εισηγητές  θα είναι οι κ.κ: Dorian
Janjic , ∆ιευθύνων Σύµβουλος & Υπεύθυνος Ανά-

πτυξης Λογισµικού της «ΤDV GmbΗ» και Ηeinz
Βokan, ∆ιευθυντής Μελετών Γεφυρών της «ΤDV
GmbΗ».  
Η θεµατολογία είναι η εξής: 
• Φορτία σύµφωνα µε το DΙΝ - Fachbericht

(τµήµα 101)  • Πεπερασµένα Στοιχεία στην Ανάλυ-
ση Γεφυρών  • Προσοµοίωση Μεθόδων Κατα-
σκευής στη Γεφυροποιία  • Γέφυρες από Οπλι-
σµένο & Προεντεταµένο Σκυρόδεµα σύµφωνα µε
το DΙΝ - Fachbericht (τµήµα 102)  • Μεταλλικές &
Σύµµεικτες Γέφυρες σύµφωνα µε το DΙΝ - Fach-
bericht (τµήµα 103 & 104) και Υπολογιστική Προσο-
µοίωση 
∆ηλώσεις συµµετοχής µέχρι  τη  ∆ευτέρα  7  Νο-

εµβρίου  2005.  

Για περισσότερες πληροφορίες: www.ekpe.gr,
mail@ekpe.gr, τηλ.: 210-6771.077-8. 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Νέα σεµινάρια

Εκδήλωση

Το Επιστηµονικό και Επιµορφωτικό Κέ-ντρο Χηµικών Μηχανικών  διοργανώνει
για τον Οκτώβριο, Νοέµβριο και ∆εκέµβριο
2005, τα παρακάτω αυτοχρηµατοδοτούµενα
σεµινάρια:

31/10-004/11  Foundation Τraining Course in Εn-
vironmental Auditing,  εγκεκριµένο από το Ιn-
stitute of Εnvironmental  Μanagement and
Assessment (ώρες 40)

02-004/11 Πυρασφάλεια 2:  Πυροπροστασίας
Μελέτες  για επαγγελµατικά κτίρια ΝΕΟ (ώ-
ρες 25)

07-111/11 Επιθεωρητές Προτύπου Υγείας   &
Aσφάλειας Εργαζοµένων - ΟΗSAS  18001
Auditor Τraining Course, Ι RCA Certified (ώρες
40)

16-117/11 Οι Εξελίξεις του Θεσµικού Πλαισίου
για την Aδειοδότηση Εγκατάστασης   & Λει-
τουργίας των Βιοµηχανικών  Επιχειρήσεων
(ώρες 18)

23-225/11 Πυρασφάλεια 3: Τεχνικές   και Ορ-
γάνωση για Εγκαταστάσεις  Παραγωγής,
ΝΕΟ (ώρες 25)

01-002/12  Ταξινόµηση Επικινδυνότητας Χηµι-
κών  Προϊόντων & η Ορθή ∆ιαχείρισή τους, 
για την Υγεία & το Περιβάλλον Θεσσαλονί-

κη (ώρες 16)

05-009/12  Επιθεωρητές Προτύπου  Υγείας &
Aσφάλειας Εργαζοµένων -  ΟΗSAS 18001
Auditor Τraining Course,  ΙRCA Certified  Θεσ-
σαλονίκη (ώρες 40)

Τα σεµινάρια θα πραγµατοποιηθούν στα
γραφεία του ΕΕΚ, όπου οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες
πληροφορίες (στα τηλέφωνα 210-9536.775 -
6). Όσα απο αυτά γίνονται στη Θεσσαλονίκη
πραγµατοποιούνται µε την ευγενή υποστή-
ριξη του Περιφερειακού Τµήµατος Κεντρικής
και ∆υτικής Μακεδονίας του Πανελληνίου
Συλλόγου Χηµικών Μηχανικών.
Το ΕΕΚ Χηµικών Μηχανικών ανέλαβε -κα-

τόπιν διαγωνισµού- το έργο της εκπαίδευσης
100 στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων στην
υγιεινή και ασφάλεια. Τα στελέχη και των
τριών Όπλων παρακολουθούν το πρόγραµµα
εκπαίδευσης: «Επιθεωρητές/ Επικεφαλής Ε-
πιθεωρητές Προτύπου Υγείας & Ασφάλειας
Εργαζοµένων ΟΗSΑS 18001», ειδικά προσαρ-
µοσµένο γι’ αυτούς. Της εκπαίδευσης στο ΕΕΚ
ΧΜ προηγείται η εκπαίδευση των 100 στελε-
χών στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Α-
σφάλειας στην Εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ), ως Τεχνι-
κών Ασφάλειας και Υγιεινής.



Τη 2η πανελλήνια ηµερίδα πραγµατοποιείστη Θεσσαλονίκη (Αµφιθέατρο Αγρονόµων
και Τοπογράφων Μηχανικών)  το δίκτυο Υ∆ΡΟ-
ΜΕ∆ΩΝ, µε θέµα: «Οι  ανάγκες  του  παραγωγι-
κού  τοµέα  σε  εκπαίδευση/έρευνα  στην  υδρολο-
γία  και  στη  διαχείριση  των  υδατικών  πόρων».
Το δίκτυο Υ∆ΡΟΜΕ∆ΩΝ είναι ένα  νεοϊδρυθέν
πανεπιστηµιακό µη κερδοσκοπικό ∆ίκτυο Εκ-
παίδευσης, Έρευνας και Τεχνολογίας, που α-
παρτίζεται από 11 Υδραυλικά Εργαστήρια Πολυ-
τεχνικών και Γεωπονικών Σχολών όλων των ΑΕΙ
της χώρας, που δραστηριοποιούνται στην Υδρο-
λογία και Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση των Υδα-
τικών Πόρων. 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,

«σκοπός της ηµερίδας είναι να
παρουσιαστούν οι ανάγκες των
διαφόρων παραγωγικών φορέων
της χώρας µας ως προς το επι-
στηµονικό επίπεδο και τις γνώ-
σεις που θα πρέπει να έχουν οι ε-
πιστήµονες οι οποίοι εργάζονται
στους διάφορους φορείς µε αντι-
κείµενο την υδρολογία και τη δια-
χείριση των υδατικών πόρων». 
Ανάµεσα στα θέµατα που θα α-

ναλυθούν είναι:
• ∆ίκτυο εργαστηρίων: Εκπαιδευ-

τικές και ερευνητικές δραστηριότητες και προο-
πτικές διασύνδεσης µε τον παραγωγικό τοµέα

• Ο εκσυγχρονισµός  του   υδροµετρικού  και
βροχοµετρικού  δικτύου   της   ∆ΕΗ, εργαλείο
για     την    έγκυρη διαχείριση των υδατικών
πόρων • Το δίκτυο των γεωτρήσεων της ΕΥΑΘ
ως εργαλείο για τη διαχείριση των  υδατικών
πόρων. • Επεξεργασία νερού • ∆ιαχείριση και
ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων, η λύ-
ση στο πρόβληµα  του ελλείµµατος υδάτινων
αποθεµάτων • Νοµολογία και εκπαίδευση • Ιν-

στιτούτο διαχείρισης υδατικών πόρων και περι-
βάλλοντος  • Το ΙΓΜΕ και η συµβολή του στην
έρευνα - αξιοποίηση του υδάτινου δυναµικού
της χώρας • ∆ραστηριότητες της ∆ιεύθυνσης
Γεωλογίας - Υδρολογίας του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στον τοµέα των
εγγείων βελτιώσεων • Οργάνωση - αποστολή
της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και
συνεισφορά της στην υδρολογία. 
Θα ακολουθήσουν γενικά συµπεράσµατα της

ηµερίδας, συζήτηση και παρεµβάσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες: Χρήστος Τζι-
µόπουλος  Καθηγητής ΑΠΘ  Πρόεδρος της
οργανωτικής επιτροπής   e-mail:
tzimop@eng.auth.gr.  Τηλ. 2310-996141 Fax:
2310-996142
Λεωνίδας Μπαλλάς Γραµµατέας της οργανω-
τικής επιτροπής   e-mail:  lmpallas@topo.-
auth.gr Τηλ. 2310-996049
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Υδρολογία  και υδατικοί πόροι 

γων, µε µεγάλη ακρίβεια, πράγ-
µα που δεν ήταν δυνατόν µε τα
υπάρχοντα Radar.  Μάλιστα, το
ειδικό αυτό Radar τοποθετήθηκε
ήδη σε δορυφόρο,  που θα εκτο-
ξευθεί εντός των ηµερών µε
ρωσικό πύραυλο από το Ρle-
setsk  της Ρωσίας, 800 χλµ.  βο-
ρείως της Μόσχας  και θα τεθεί
σε τροχιά περί τη Γη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η
χρησιµοποίηση του οργάνου αυτού θα συµβά-
λει στην κατανόηση της «κρυοσφαιρικής διαδι-
κασίας» (cryospheric processes) που καθορίζει
το σχηµατισµό και τις µεταβολές των θαλασ-
σίων πάγων ανά την υφήλιο. Οι πληροφορίες
αυτές θα είναι πολύτιµες για τους ωκεανογρά-
φους και τους κλιµατολόγους για να βελτιώ-
σουν τις γνώσεις τους και τα µοντέλα τους ό-
σον αφορά τη µελέτη και παρακολούθηση του

φαινοµένου της θέρµανσης του πλανήτη.
Ο κ. Μαυροκορδάτος εργάζεται εδώ και 10

χρόνια στην Τεχνική ∆ιεύθυνση της ΕSΑ (Ευρω-
παϊκή ∆ιαστηµική Υπηρεσία). Όπως ο ίδιος έχει

υπογραµµίσει, το έργο του στην Τεχνική ∆ιεύ-
θυνση ήταν να αναπτύξει ιδέες νέας τεχνολο-
γίας και νέων οργάνων για µελλοντικές δορυ-
φορικές αποστολές. Σύντοµα κατάλαβε ότι υ-
πήρχε ανάγκη για δορυφορικές µετρήσεις  του

πάχους επιφανειών πάνω από τοπογραφικές
περιοχές και ειδικά πάνω από πάγο.  Παρόλο
που τα συµβατικά υψοµετρικά ραντάρ προσφέ-
ρουν πολύ ακριβείς µετρήσεις του πάχους της
επιφάνειας της θάλασσας,  η ακρίβειά τους µει-
ώνεται στις επιφάνειες µε άγνωστες κεκλιµέ-
νες επιφάνειες και µεταβλητή τοπογραφία.  Η ι-
δέα του ήταν να τροποποιήσει  ένα ήδη υπάρ-
χον υψοµετρικό ραντάρ και να βελτιώσει την ο-
ριζόντια ανάλυση για να προσπεράσει το πρό-
βληµα.
Τον τίτλο του ηλεκτρονικού µηχανικού ο κ.

Μαυροκορδάτος έλαβε από  την  Ανωτάτη Σχο-
λή της Lyon  «Ιnstitut de Chimie et Ρhysique Ιn-
dustrielles (ΙCΡΙ)» της Lyon το 1984,  το δε διδα-
κτορικό του ΡhD Εlecronics, από την «Εcole
Νationale de l’Αeronautique et de l’ Εspace»
(Sup’Αero) της Τουλούζης της Γαλλίας το 1990.
Είναι µέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελ-
λάδος.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΕ ΈΛΛΗΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

Ειδικό ραντάρ για τους πάγους της Γης
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Όπως έγινε γνωστό, συνετρίβη στα παγω-
µένα νερά του Αρκτικού Ωκεανού, λίγο µετά
την εκτόξευσή του από την Ευρωπαϊκή Υπη-
ρεσία ∆ιαστήµατος, ο ευρωπαϊκός δορυφό-
ρος µελέτης του ρυθµού τήξης των πάγων. Έ-
τσι, έληξε άδοξα η αποστολή στο ∆ιάστηµα
του νέου για την παρακολούθηση των παγό-
βουνων συστήµατος ραντάρ, που ανακάλυψε
ο Έλληνας µηχανικός.
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Ηεξέλιξη της αρχιτεκτονικής του Μεσοπολέ-µου στην Ελλάδα µέσα από τη ζωή και το
έργο δώδεκα αρχιτεκτόνων που συνέβαλαν κα-
θοριστικά στη διαµόρφωσή της, εξετάζεται στο
βιβλίο της καθηγήτριας του Πανεπιστηµίου Αθη-
νών κας Ελένης  Φεσσά  -  Εµµανουήλ  και του
καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αιγαίου κ. Εµµα-
νουήλ  Β.  Μαρµαρά,  µε τίτλο: «∆ώδεκα Έλληνες
Αρχιτέκτονες του Μεσοπολέµου - Τwelve Greek
Αrchitects of the Ιnterwar Ρeriod».
Η συγκεκριµένη δίγλωσση έκδοση, των «Πα-

νεπιστηµιακών Εκδόσεων» Κρήτης, αποτελεί
καρπό πολυετών ερευνών των δύο συγγραφέ-
ων. Η προσέγγιση αρχίζει  µε τον πρωτοπόρο
κήρυκα της «επιστροφής στις ρίζες» Αριστοτέ-
λη Ζάχο (Καστοριά 1871  [1872;] - Αθήνα 1939),
σπουδασµένο στα Πολυτεχνεία του Μονάχου,
της Στουτγάρδης και της Καρλσρούης και έναν
εκπρόσωπο της αρχιτεκτονικής γενιάς του 1910,
τον Κωνσταντίνο Κυριακίδη (Κωνσταντινούπολη
1881 - Αθήνα 1942), ο οποίος ήταν απόφοιτος της
Αυτοκρατορικής Σχολής Καλών Τεχνών της γε-
νέτειράς του. Ακολουθεί η τεκµηρίωση του αρ-
κετά άγνωστου έργου έξι εκπροσώπων της δυ-
ναµικής γενιάς του ’20, οι οποίοι ανήκουν στους
βασικούς ανανεωτές της αθηναϊκής αρχιτεκτονι-
κής του Μεσοπολέµου. Πρόκειται για τον πολυ-
σχιδή αρχιτέκτονα - καθηγητή Κώστα Κιτσίκη
(Αθήνα 1892 - 1969), απόφοιτο του Πολυτεχνείου
Βερολίνου-Charlotenburg, τον αρχιτέκτονα Νικό-
λαο Νικολαίδη (Στενήµαχος Ανατ. Ρωµυλίας 1891
- Αθήνα 1967), πτυχιούχο του Πολυτεχνείου του
Μονάχου, τους δύο αποφοίτους της  cole Sp
ciale d’ Αrchitecture του Παρισιού -∆ηµήτριο Α.
Φωτιάδη (Κωνσταντινούπολη 1894 - Αθήνα 1974)

και Γεώργιο Κοντολέοντα (Πειραιάς 1896 - Αθήνα
1952), και τους αρχιτέκτονες της παρισινής  cole
Νationale Sup rieure des Βeaux Αrts Εµµανουήλ
Λαζαρίδη (Κωνσταντινούπολη 1894 - Αθήνα 1961)
και Λεωνίδα Μπόνη (Κερασούντα Ανατολίας
1896 - Αθήνα 1963). Η παρουσίαση κλείνει µε ση-
µαντικούς εκπροσώπους της αρχιτεκτονικής γε-
νιάς του ’30 -της γενιάς του Μοντέρνου Κινήµα-
τος-, οι οποίοι είναι περισσότερο γνωστοί στους
κύκλους των ειδικών. Πρόκειται για τους πρω-
τεργάτες του προγράµµατος των µοντέρνων
σχολείων του ’30 Νικόλαο Μητσάκη (Πύργος
1899 - Αθήνα 1941), Κυριακούλη Παναγιωτάκο (Α-
θήνα 1902-1982) και Πάτροκλο Καραντινό (Κων-

σταντινούπολη
1903 - Αθήνα 1976),
αποφοίτους της
Αρχιτεκτονικής
Σχολής του Εθνι-
κού Μετσοβίου

Πολυτεχνείου, καθώς και τον Βασίλειο ∆ούρα
(Βόλος 1904 - Αθήνα 1976), αρχιτέκτονα µε σπου-
δές στο Πολυτεχνείο του Μονάχου και την  cole
Sp ciale d’ Αrchitecture του Παρισιού. 
Όπως αναφέρεται µεταξύ άλλων σε σχετική

ανακοίνωση, «δίνοντας έµφαση στα πρόσωπα,
το βιβλίο αυτό προτείνει µια κριτική προσέγγι-
ση διαφορετική από τις συνήθεις, οι οποίες επι-
κεντρώνονται στα κτιριακά προϊόντα ή στους
διαµορφωτικούς τους παράγοντες. Με τον τρό-
πο αυτό, η αρχιτεκτονική του Μεσοπολέµου
µπορεί να γίνει ευρύτερα κατανοητή και, το κυ-

ριότερο, να εκτιµηθεί ο ρόλος των ανθρώπων
που τη δηµιούργησαν. Η εκτίµηση αυτού του ρό-
λου αποτελεί βασική προϋπόθεση για να γίνει
κοινωνικά αποδεκτή η διάσωση των αξιόλογων
κτιρίων των δεκαετιών του 1920 και του 1930.
Είναι παράλληλα και φόρος τιµής στους αρχιτέ-
κτονες οι οποίοι, κάτω  από αντίξοες συνθήκες,
προώθησαν µε τα κτίριά τους τον ποιοτικό εκ-
συγχρονισµό της ελληνικής πόλης».
Το βιβλίο περιέχει  620 εικόνες και κοστίζει

47 ευρώ.
Για σχετικές πληροφορίες στις «Πανεπιστη-

µιακές Εκδόσεις Κρήτης»: (Τηλ.: 210-3818.372,
fax 210-3301.583, e-mail: pek.physics.uoc.gr
www.cup.gr).

ÅÐÉÌÅËÅÉÁ: ÖÑÏÓÙ ÊÁÂÁËÁÑÇ

Ο Μεγάλος Άνεµος 
Άνθη περιφρονηµένα,
πέφτουν στο χώµα µαραµένα,
κανείς δε σκύβει να τα πιάσει.
Στροβιλίζουνε µε τον αγέρα
µέσα στα πόδια µας,
προσπαθώντας από κάπου να πιαστούν
και ν’ ανασηκωθούν, 
για να µη θρυµµατιστούν
και τα καταπιεί το χώµα.
Στριφογυρίζοντας εκεί χάµω,
περιµένουν αθόρυβα, 
µια αφανέρωτη αχτίδα,
µια απόµακρη µατιά, 
για να καταξιωθούν…

Από τη νέα ποιητική συλλογή του χηµικού µη-
χανικού κ. Ιωάννη  Μποζίκη µε τίτλο: «Ο Μεγάλος Ά-
νεµος», που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Σηµειώνεται ότι τη ∆ευτέρα  31
Οκτωβρίου  2005 και ώρα 19.00 -στο
Αµφιθέατρο «Ιωάννης ∆ρακόπουλος»
του ιστορικού κτιρίου του
Πανεπιστηµίου Αθηνών (Πανεπιστηµίου
30)- θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου
«∆ώδεκα Έλληνες Αρχιτέκτονες του
Μεσοπολέµου - Τwelve Greek Αrchitects
of the Ιnterwar Ρeriod».

∆ώδεκα Έλληνες Αρχιτέκτονες 
του Μεσοπολέµου
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ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΦΕΡΟΥΝ ΓΝΩΜΗ 
ΑΥΤΟΥΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ 

ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕ∆Ε
Από τις 8/2/2003 που η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ ψήφισε την Αναδιάρθρωση των Κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε, µε  κυρίαρχο  στοιχείο  την  ο-
µογενοποίηση  των  ασφαλισµένων  και  την  ίδρυση  Κλάδου  Προνοιακών  Παροχών, φαίνεται πως κύλησε πολύ νερό στ’ αυλάκι. ∆ια-
βουλεύσεις µε δύο κυβερνήσεις, «προσαρµογές» (δηλαδή ανατροπές) της απόφασης της Αντιπροσωπείας για να «µην αντίκειται»
στις διατάξεις των Νόµων Σιούφα και Ρέππα, επεξεργασία σχεδίου νόµου από Οµάδα Εργασίας υπαλλήλων του Υπουργείου και
του ΤΣΜΕ∆Ε µε χρηµατοδότηση του ΤΕΕ και ποιος ξέρει πόσα άλλα.

Μόνο  που  τίποτα  απ’  αυτά  δεν  ήταν  σε  γνώση  των  µηχανικών. Έτσι τώρα, τέλος του 2005, κυκλοφόρησε Νοµοσχέδιο για την Ανα-
διάρθρωση των Κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε και καλείται η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ µε συνοπτικότατες διαδικασίες να πάρει θέση.
Να  πάρει  θέση  η  Αντιπροσωπεία  του  ΤΕΕ  σε  τι;

Να  αποδεχθεί  την  εσαεί  διάκριση  σε  παλιούς  και  νέους  ασφαλισµένους, υποκλινόµενη  στους  απαράδεκτους  Νόµους  Σιούφα
και  Ρέππα;
Να  απαλλάξει  τους  Εργοδότες  και  το  Κράτος  από  τις  εισφορές  συµµετοχής  τους  στην  Ειδική  Προσαύξηση  του  Κλάδου  Κύριας

Σύνταξης  που  αντικαθιστά  τον  ΕΛΠΠ;
Να  συνυπογράψει  ένα  Νοµοσχέδιο  που  θα  θεσπίσει  νέες  αυξηµένες  εισφορές  των  µηχανικών  από  1/1/2006  -εφόσον  ψηφιστεί

από  τη  Βουλή-  χωρίς  να  γνωρίζει  καν  το  ύψος  των  παροχών,  αφού  αυτές  θα  καθοριστούν  µεταγενέστερα  µε  Υπουργική  Απόφα-
ση;

Να  εγκρίνει  την  απραξία  τριών  (3)  χρόνων  του  ΤΣΜΕ∆Ε,  που  µας  έφερε  σήµερα  να  συζητάµε  Αναδιάρθρωση  των  Κλάδων  του
χωρίς  καµιά  επεξεργασία  για  τους  Κανονισµούς  των  πέντε  (5)  Κλάδων  που  θεσπίζονται;
Να  υποκαταστήσει  τους  µηχανικούς  και  εν  αγνοία  τους  να  εγκρίνει  ή  να  απορρίψει  ένα  «ξερό»  Νοµοσχέδιο  χωρίς  ανάλυση,

χωρίς  Αιτιολογική  Έκθεση,  χωρίς  στοιχειώδη  ανάλυση  «κόστους  -  οφέλους»  για  τους  µηχανικούς  και  την  ασφάλισή  τους;
Να  τοποθετηθεί,  τελικά,  χωρίς  να  έχουν  συζητηθεί  σε  συγκεντρώσεις  στα  Π.Τ.  οι  λύσεις  που  απαιτούν  οι  µηχανικοί  στα  α-

σφαλιστικά  τους  προβλήµατα,  λύσεις  που  θα  αποτελούσαν  το  περιεχόµενο  του  ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΠΛΑΙΣΙΟΥ  του  ΤΕΕ  γι’  αυτά,  όπως
είχε  αποφασίσει  η  Αντιπροσωπεία  να  γίνει  και  δεν  υλοποίησε  η  ∆.Ε.  του  ΤΕΕ;

Η  πλήρης  ενηµέρωση  όλων  των  µηχανικών  για  το  Νοµοσχέδιο  είναι  το  απαραίτητο  πρώτο  βήµα  πριν  τη  λήψη  οποιασδήποτε  α-
πόφασης.  ∆εύτερο  βήµα  είναι  η  έκφραση  γνώµης  των  µηχανικών  µε  οργανωµένη  διαδικασία  και,  γιατί  όχι,  ακόµα  και  µε  διεξα-
γωγή  δηµοψηφίσµατος.
Η  Αντιπροσωπεία  του  ΤΕΕ  δεν  έχει  καµιά  εξουσιοδότηση  ν’  αποφασίζει  για  τόσο  σοβαρά  θέµατα  που  αφορούν  όλους  τους  µηχα-
νικούς  εν  αγνοία  τους.  Είναι  βαριά  η  ευθύνη  και  δεν  µπορεί  να  την  αναλάβει  µε  τέτοιες  συνοπτικές  διαδικασίες  σε  αδιαφανείς  συν-
θήκες.

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΚΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΟ
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Α∆ΕΣΜΕΥΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΝΕΟΙΑ∆ΕΣΜΕΥΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΝΕΟΙ

Ε-mail επικοινωνίας: aman@tee.gr

Συνεδριάσεις Αντιπροσωπείας ΤΕΕ 
Μήπως ήρθε η ώρα για κάτι καινούριο;

Είναι κοινό µυστικό ότι οι περίφηµες συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ είναι στην
πραγµατικότητα ένα πολυδάπανο «αναγκαίο κακό». Ουσιαστικά πρόκειται για τη µετακίνη-
ση (αεροπορικά) πλήθους συναδέλφων αντιπροσώπων από κάθε γωνιά της Ελλάδας, και την
τουλάχιστον για µία ηµέρα διανυκτέρευσή τους σε κάποιο από τα κεντρικά (και αρκούντως
πολυτελή) ξενοδοχεία της πρωτεύουσας.

Χωρίς ίχνος λαϊκισµού, δε θα πρότειναν ποτέ οι υπογράφοντες οτιδήποτε θα ήταν αντίθε-
το στη θεσµική λειτουργία των οργάνων και τη συµµετοχικότητα. Είναι όµως πραγµατικά ά-
ξιο προβληµατισµού το γεγονός ότι δαπανώνται χιλιάδες , από τον προϋπολογισµό του
ΤΕΕ, για µια συνεδρίαση η οποία µπορεί σε τελική ανάλυση να µην καταλήξει ποτέ και που-
θενά λόγω της ελλιπούς εκπροσώπησης ή της έλλειψης απαρτίας (για να µην αναφερθού-
µε περαιτέρω στην ευθύνη των συναδέλφων οι οποίοι εκλέγονται µε τα ψηφοδέλτιά τους
αλλά στη συνέχεια δεν εµφανίζονται ποτέ ή σχεδόν ποτέ στις συνεδριάσεις των οργάνων).

Και όλα αυτά τη στιγµή που το ΤΕΕ θεωρεί πολυδάπανη τη δωρεάν παροχή σύνδεσης DSL
στους νέους συναδέλφους και τη δυνατότητα διάθεσης του µηνιαίου ∆ελτίου σε ηλεκτρο-
νική µορφή για όσους το επιθυµούν, παρά τις επανειληµµένες κρούσεις µας.

Μήπως λοιπόν ήρθε η ώρα να κάνουµε πιο ευέλικτο και αποτελεσµατικό το όργανο, εξοικο-
νοµώντας ταυτόχρονα ένα σηµαντικό ποσό που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για άλ-
λους σκοπούς;

Σε αυτό το πλαίσιο προτείνουµε όλα τα Περιφερειακά Τµήµατα να εξοπλιστούν µε κονσό-
λες τηλεδιασκέψεων (VΙDΕΟCΟΝFΕRΕΝCΕ) και οι συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας να
γίνονται στην πλειοψηφία τους µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Με αυτό τον τρόπο α-
φενός θα περιορίσουµε τα έξοδα µεταφοράς και διανυκτέρευσης των αντιπροσώπων, α-
φετέρου θα δώσουµε τη δυνατότητα σε µη εκλεγµένους συναδέλφους από την επαρχία να
έχουν εικόνα, λόγο και άποψη για τις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας. 

Αυτό θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και για τις µόνιµες επιτροπές του ΤΕΕ ή για όποιες
άλλες συνεδριάσεις - επιτροπές.
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Εκπρόσωπος: Εµµανουήλ Μανιός, Γεν. Γραµµατέας Συλλόγου ∆ΝΜΕ, τηλ. 210-4634.371, 6932-339.292
Σύµβουλος Επικοινωνίας: Σπύρος Μελάς, τηλ. 210-4126.667,  6977-217.697, fax 210-4138.129
Επιστηµονική Επιτροπή Ν.Μ., µέλος Γ. Πρατικάκης, τηλ. 210-4127.655, fax 210-4138.129

ΤΟ «ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΜΕ∆Ε»… 
∆ΕΝ ΕΞΕΤΡΟΧΙΑΣΘΗ… ∆ΕΝ ΑΛΛΑΞΕ ΠΟΡΕΙΑ

Αυτό προέκυψε στην επόµενη συνεδρίασιν της Συντονιστικής Επιτροπής που έγινε την
4ην/10/2005, σε αντίθεσιν µε το προηγούµενον δηµοσίευµά µας. 
Αυτό  ήταν ένα λανθασµένος συναγερµός.
Προεκλήθη από το επεισόδιο που έλαβε χώρα στη Συντονιστικήν Επιτροπήν το οποίον εδηµο-

σιεύθη στο προηγούµενο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του ΤΕΕ, τεύχος αρ. 2362 της 10ης/10/2005.
Ο Ι. Θεοδωράκης, ανέπτυξε τις απόψεις του επί του προαναφερόµενου συµβάντος, εξηγώντας

γιατί δεν έκρινε σκόπιµο να παραστή στην προταθείσα συνάντησιν της εν λόγω Επιτροπής µε τον
∆. ∆ουνούκο.
Ο Σπ. Μελάς, εξήγησε µε τη σειρά του γιατί εθεωρούσε σηµαντικό  να αναλύση λεπτοµερώς ο

∆. ∆ουνούκος, ως συντάξας το Σχέδιο Νόµου για το ΤΣΜΕ∆Ε κατ’ εντολή του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕ-
∆Ε, για να έχουµε καλύτερη αντίληψιν του Νόµου αυτού. 
Τα παρευρισκόµενα Μέλη της Επιτροπής, έθεσαν ερωτήσεις και έκαναν τοποθετήσεις επί του

εν λόγω θέµατος, ιδιαιτέρως εκείνοι που συµµετείχον στην προηγούµενην Συνεδρίασιν. Εδόθησαν
αµοιβαίες διευκρινίσεις και εξηγήσεις µεταξύ όλων των Μελών και το θέµα έληξε τούτη τη φορά.
Άλλωστε τέτοιες «τριβές» και συµβάντα µεταξύ των µελών, της κάθε Επιτροπής, ενισχύουν, δυ-

ναµώνουν και συσπειρώνουν τα µέλη στο στόχο του «Κινήµατος των Μηχανικών» για το ΤΣΜΕ∆Ε
και στηρίζουν τη ∆ιακήρυξίν του. 
Επ’ ευκαιρία, οφείλοµεν να ευχαριστήσωµεν τους συναδέλφους Μηχανικούς που καθηµερινώς

εκφράζουν µε τα τηλεφώνηµατά τους και τα τηλετυπήµατά τους την εµπιστοσύνη τους στην πα-
ράταξίν µας, που αυτή όπως και εσείς, στηρίζουν το «Κίνηµα των Μηχανικών για το ΤΣΜΕ∆Ε» υ-
πογράφοντες τη ∆ιακήρυξίν του.

Συνάδελφοι Μηχανικοί,

Στηρίξατε λοιπόν το «Κίνηµα» υπογράφοντες τη γνωστή ∆ιακήρυξίν του συµπληρώνοντας
και αποστέλλοντας στο τηλέτυπο 210-4138.129 το ακόλουθο έντυπο:

Ο/Η Μηχανικός............................................................................................................................... .του ..................................................................
Με ειδικότητα ............................................................................................................................... ....ΑΜ ΤΕΕ .......................................................
Επαγγελµατική δραστηριότητα ............................................................................................................................... ...................................
Τηλ. επικοινωνίας............................................................................................................................... .......................................................................
Φαξ ....................................................................................................................Ε-mail ...................................................................................................
στηρίζω το «Κίνηµα για το ΤΣΜΕ∆Ε» και συνυπογράφω τη ∆ιακήρυξιν του Κινήµατος Μηχανικών
για το ΤΣΜΕ∆Ε.

Τόπος, Ηµ/νία…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….
Ο Μηχανικός (Υπογραφή)

ΣΜ 5/10

ΑΝ. Α. ΚΙ. Ν. 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ 
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΑΝΕΡΓΙΑ
Συνεχίζουµε σήµερα, µε στοιχεία της έρευνας για την εκπαίδευση, την οποία έρευνα παρουσιά-

σαµε στο προηγούµενο τεύχος του Ε∆ του ΤΕΕ, στην ίδια στήλη της ΑΣΜΕ.
Επισηµαίνουµε το καθοριστικό στοιχείο για τα οικονοµικά της Παιδείας µας, ότι από τα στοιχεία

του προϋπολογισµού, η δαπάνη για την Παιδεία ήταν 3,60% του ΑΕΠ το 2004 και 3,57% του ΑΕΠ το
2005. Υπενθυµίζουµε ότι το πρόγραµµα της Ν∆ προέβλεπε, έως το 2008, κρατική δαπάνη για την Παι-
δεία 5%.
Τα ποσά αυτά που δαπανώνται για την Παιδεία, στην Ελλάδα, από τον κρατικό προϋπολογισµό, εί-

ναι ίσως τα χαµηλότερα στην Ευρώπη.
Βέβαια, οι ελληνικές οικογένειες, καταβάλλουν πολύ σηµαντικά ποσά για τη µόρφωση των παιδιών

τους και έτσι το συνολικό ποσόν που καταβάλλεται, από κράτος και οικογένειες, φθάνει τελικά σε ε-
πίπεδα συγκρίσιµα µε αυτά πολλών χωρών της Ευρώπης. 
Τώρα σχετικά µε τις ώρες απασχόλησης των µαθητών, για τις σπουδές τους. Σύµφωνα µε στοιχεία

του ΟΟΣΑ (Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) ο Έλληνας µαθητής δαπανά τις πιο
πολλές εξωσχολικές ώρες στον κόσµο (µετά την Τουρκία), για να συµπληρώνει τη γνώση που δεν του
παρέχει το σχολείο, µε χρήµατα που πληρώνουν οι γονείς του, προσπαθώντας να καλύψουν τα κενά
της δηµόσιας εκπαίδευσης.
Τα µαθήµατα στο σύνολο της σχολικής εκπαίδευσης διαρκούν στην Ελλάδα 27 ώρες την εβδοµά-

δα, έναντι 22-23 ωρών που θεωρούνται υπερεπαρκείς, στη ∆ανία, στη Σουηδία και τη Νορβηγία. 
Εκτός σχολείου, συνολικά ο µαθητής «δουλεύει» επί 18,5 ώρες κάθε εβδοµάδα, όταν στην Ολλαν-

δία αρκούν λιγότερες από 7 ώρες για διάβασµα και «έξτρα» µαθήµατα (που είναι ελάχιστα αφού το
σχολείο καλύπτει τα πάντα), στη Νορβηγία και στη ∆ανία, ο µαθητής χρειάζεται 6 ώρες, στη Φινλαν-
δία και στη Σουηδία, ο µαθητής χρειάζεται 5 ώρες την εβδοµάδα και άρα έχει πολύ περισσότερο χρό-
νο στη διάθεσή του, για παιχνίδι και άσκηση, που είναι απόλυτα αναγκαία για την ανάπτυξή του.
Κάθε εβδοµάδα, οι Έλληνες µαθητές παρακολουθούν περίπου 7,8 ώρες «έξτρα» µαθηµάτων εκτός

σχολείου (στην Τουρκία 9,8 ώρες), ενώ στην Ιρλανδία απαιτείται λιγότερο από 1 ώρα την εβδοµάδα.
Αναρωτιόµαστε αν στον Εθνικό ∆ιάλογο για την Παιδεία (από τον οποίο αποχώρησαν οι συνδικα-

λιστικές ενώσεις καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης και η Ένωση δασκάλων, δηλαδή η ΟΛΜΕ και η ∆ΟΕ),
δεν ήταν σκόπιµο να παρουσιάσουν, πέρα από τα αναγκαία οικονοµικά τους αιτήµατα (που προφα-
νώς έχουν µεγάλη βαρύτητα) και τις θέσεις για µια ορθολογική και σύγχρονη δοµή των εκπαιδευτικών
προγραµµάτων, η οποία θα αφαιρούσε άχρηστες γνώσεις, αποστήθιση κλπ. και θα παρείχε περισσό-
τερη και πιο αναγκαία γνώση στους µαθητές, σε λιγότερο χρόνο.
∆υστυχώς και αυτός ο διάλογος για την Παιδεία, εκφυλίστηκε και απέτυχε όπως και άλλοι παρό-

µοιοι στο παρελθόν και για τους ίδιους λόγους.
Τώρα σχετικά µε την απασχόληση και ανεργία των νέων που περαιώνουν την εκπαίδευση - κατάρ-

τισή τους:
Στον πρώτο µήνα έρευνας για την ανεύρεση εργασίας, στην Ελλάδα, το 42,7% των  ενδιαφεροµέ-

νων παραµένουν άνεργοι, έναντι 7,8% στην Ιρλανδία και 6,2% στην Ολλανδία.
Πέντε χρόνια µετά, στην Ελλάδα παραµένει άνεργο το 22,3%, έναντι του 4,7% των Ιρλανδών και

4,2% των Ολλανδών.
Θλιβερές πρωτιές αυτές, που πρέπει να µας βάλουν σε πολύ σοβαρές σκέψεις για το µέλλον µας. 

Σ.Ι. 
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Οι αµερικανικοί µύθοι...
43 εκατ. Αµερικανοί είναι σήµερα ανασφάλιστοι και αντίθετα
µ’ ό,τι νοµίζουµε, τα τρία τέταρτα είναι εργαζόµενοι και παιδιά
και όχι άνεργοι.
Οι ίδιοι οι εργαζόµενοι πληρώνουν αστρονοµικά ποσά για να
δικαιούνται πλήρη περίθαλψη, ενώ αντίθετα οι εργοδότες δεν
παρέχουν παρά µηδενικές σχεδόν καλύψεις. 
Ο µύθος της δυνατής οικονοµίας που συνεπάγεται καλύτερη
περίθαλψη έχει πλήρως καταρριφθεί, δεδοµένου ότι τα τε-
λευταία 22 χρόνια και ειδικά στο µπουµ του ‘90 οι ανασφάλι-
στοι Αµερικανοί αυξήθηκαν κατά 20 εκατ. 
Ο µύθος της περίθαλψης που συνεπάγεται η σταθερή απα-
σχόληση έχει επίσης καταρριφθεί. Παρ’ όλες τις δεσµεύσεις
της οµοσπονδιακής κυβέρνησης, ο νόµος για την υποχρεωτι-
κή ασφάλιση των εργαζοµένων και των οικογενειών τους έµει-
νε ανεφάρµοστος στις περισσότερες πολιτείες. 
Το 51% των εργοδοτών διακόπτει την ασφάλιση υγείας µέσα
στον πρώτο χρόνο, για εκείνους τους εργαζοµένους οι οποί-
οι καθίστανται ανίκανοι προς εργασία. Παράλληλα, οι ιδιωτι-
κές εταιρείες «στρατολογούν» συνεχώς υγιείς ενήλικες στα
ιατροφαρµακευτικά τους προγράµµατα, αποκλείοντας τους
πιο «ευάλωτους» που θα «στοιχίσουν» περισσότερο αρρω-
σταίνοντας κάποτε.
Μύθος είναι και η επιλογή προγραµµάτων υγείας στις ιδιωτι-
κές εταιρείες. 
Το 17% περίπου των ιδιωτικά ασφαλισµένων Αµερικανών κάθε
χρόνο αλλάζουν προγράµµατα υγείας και πάντα φυσικά µε
χειρότερους όρους, αρκεί να είναι λίγο οικονοµικότερα. Το
50% υπάγεται τελικά στο ίδιο πρόγραµµα, ανεξάρτητα από
την ασφαλιστική εταιρεία, µε τις ίδιες µικρές καλύψεις. 
Μύθος και ο ανταγωνισµός, που θα λύσει τάχα το πρόβληµα.
Όταν σε πόλεις ολόκληρες υπάρχει µόνο ένα νοσοκοµείο, τι
είδους ανταγωνισµός µπορεί να γίνει; Για το 1/2 των πολιτών
δεν τίθεται καν θέµα επιλογής. Στα δε νοσοκοµεία η διοίκηση
υποχρεώνει τους γιατρούς να εξετάζουν όσους περισσότε-
ρους µπορούν, µε αποτέλεσµα να πέφτουν συχνά σε ιατρικά
σφάλµατα. 
Το ποσοστό θανάτων ανάµεσα στους ασφαλισµένους σε κά-
ποια εταιρεία είναι πολύ µεγαλύτερο (21%) από τους θανά-
τους ασθενών που πληρώνουν απευθείας όταν αρρωστήσουν
το γιατρό και το νοσοκοµείο. 

…και η πραγµατικότητα
Οι ιδιωτικές εταιρείες παρέχουν λιγότερες καλύψεις σε σχέ-
ση µε το δηµόσιο σύστηµα για κάθε δολάριο που ξοδεύουν για
καθέναν ασφαλισµένο. 
Οι ανασφάλιστοι και οι µερικώς ασφαλισµένοι και για ορισµέ-
νο χρονικό διάστηµα αποτελούν το ένα τρίτο των πολιτών
στις ΗΠΑ.
Οι έγκυες γυναίκες στις ΗΠΑ έχουν τη λιγότερη φροντίδα, και
σε µεγάλο ποσοστό µετά τον τέταρτο µήνα της εγκυµοσύνης,
απ’ όλα τα ανεπτυγµένα κράτη. 
Οι γιατροί ή τα φαρµακεία στις γειτονιές των φτωχών µαύρων
και ισπανόφωνων αδυνατούν να τους προµηθεύσουν τα στοι-
χειώδη. Το ποσοστό πολιτών κάτω από τα όρια της φτώχειας,
χωρίς ιατρική περίθαλψη, στις ΗΠΑ είναι το µεγαλύτερο απ’ ό-
λα τα δυτικά κράτη.
300.000 κρεβάτια στα νοσοκοµεία µένουν καθηµερινά άδεια,
ενώ το ιδιωτικό σύστηµα περίθαλψης αφήνει εκτός το ένα τρί-
το των πολιτών. 
Η φροντίδα των ιδιωτικών µονάδων σταµατάει εκεί που αρχί-
ζει ένα εγκεφαλικό, µια µακροχρόνια αρρώστια αλλά κυρίως
µια ψυχική ασθένεια, διότι αυτά δεν περιλαµβάνονται στα α-
σφαλιστικά πακέτα.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες συνεργάζονται µε τις νοσοκοµεια-
κές µονάδες που έχουν τα µεγαλύτερα ποσοστά θανάτων. 
Στις ιδιωτικές κλινικές ο υπάλληλος επιτρέπει την είσοδο
στους ασθενείς αφού ελέγξει ότι µπορεί να πληρώσει. 
Οι γιατροί που επιµένουν να βοηθούν φτωχούς αρρώστους
µπαίνουν σε µαύρη λίστα στην αγορά εργασίας και δεν προ-
σλαµβάνονται στις ιδιωτικές µονάδες.
Οι ιδιωτικοί ασφαλιστικοί οργανισµοί και οι µεγάλες χηµικές-
φαρµακευτικές βιοµηχανίες χρηµατοδοτούν πλέον τα περισ-
σότερα ερευνητικά προγράµµατα. 
Στο χώρο των φαρµάκων για τον καρκίνο λογοκρίνονται έ-
ρευνες, συνέδρια και µελέτες για τις επιπτώσεις των φαρµά-
κων αυτών µε την πίεση των φαρµακευτικών εταιρειών. Μια α-
πό τις µεγαλύτερες φαρµακευτικές εταιρείες εξαγοράστηκε
από µεγάλη εταιρεία τσιγάρων και κατά συνέπεια οι έρευνες
και τα φάρµακα για τις παθήσεις του καπνίσµατος, ελέγχο-
νται άµεσα από την ίδια πηγή.
Οι µεγαλύτερες φοροαπαλλακτικές απάτες των τελευταίων
χρόνων διαπράχθηκαν από ιατροφαρµακευτικές εταιρείες. 

Σ’ αυτό το τεύχος δηµοσιεύουµε αποσπάσµατα από άρθρο κυριακάτικης εφηµερίδας

ΧΡΗΣΙΜΗ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
Το µακρύ χέρι της ιδιωτικοποίησης ήδη απλώθηκε για τα καλά στο ΕΣΥ, τόσο στις µονάδες του (κυρίως στη διοί-
κηση), όσο και γύρω από αυτές, µε το σύνολο των ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων υπό την υψηλή ε-
ποπτεία των ασφαλιστικών εταιρειών. Συρρικνώνονται τα νοσοκοµεία, ιατρικές µονάδες παραµένουν άχρηστες,
µηχανήµατα παλιώνουν και ξεπηδάνε από παντού ιδιωτικές κλινικές, απρόσιτες στα χαµηλά εισοδήµατα και έ-
τοιµες να κατασπαράξουν οικονοµικά τα δηµόσια νοσοκοµεία. 
Κοινό χαρακτηριστικό των εφαρµοζόµενων σε όλη την Ευρώπη µεταρρυθµίσεων είναι η παραδοχή ότι η µόνη δυ-
νατή απάντηση στη σηµερινή κρίση των δηµόσιων υπηρεσιών υγείας είναι η δηµιουργία κλίµατος ανταγωνισµού
και η ιδιωτικοποίησή τους. 
Η µελέτη του µοντέλου των ΗΠΑ είναι ιδιαιτέρως διαφωτιστική, διότι άρχισαν να εφαρµόζουν την πολιτική της ι-
διωτικοποίησης της υγείας από τη δεκαετία του ‘70



Το περιεχόµενο, το ύφ
ος και όσα υποστηρίζονται στα κείµενα εκφ

ράζουν τις αντίστοιχες παρατάξεις.
Π
Α
ΡΑΤΑ

ΞΕΙΣΤ
Ε
Ε

«Ενηµερωτικό ∆ελτίο» Τ.Ε.Ε.•2363 • 17 Οκτωβρίου 2005 • 69

ΣΧΟΛΙΑ
ΚΡΙΤΙΚΗ
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

∆ΕΜ

∆.Ε.Θ. ΚΑΙ ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ
Υπήρξε µια διακριτική και σοβαρή παρέµβαση του Περιφερειακού Τµήµατος του

ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά µε την ανάθεση µελέτης στη ∆ιεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης στον αρχιτέκτονα Καλατράβα, η οποία και είδε το φως της δηµοσιό-
τητας.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της ∆ΕΘ επετέθη λάβρος κατά του Επιµελητηρίου µι-

λώντας για µιζέρια που εµποδίζει να γίνει αντιληπτή η σηµασία της πόλης της Θεσ-
σαλονίκης (δηµοσιεύµατα εφηµερίδων).
Το θέµα της απευθείας ανάθεσης µελετών σε µεγάλους αρχιτέκτονες διεθνούς

φήµης έχει πολλές παραµέτρους και χρειάζεται προσεκτικότερη αντιµετώπιση.
Ασφαλώς η ύπαρξη έργου σηµαντικού για την εποχή του αναβαθµίζει και σηµα-

τοδοτεί µια πόλη.
Από την άλλη µεριά είναι σηµαντικό µεγάλα έργα να γίνονται αντικείµενα ενός ευ-

ρύτερου αρχιτεκτονικού προβληµατισµού προκειµένου να επιτευχθούν οι καλύτερες
λύσεις.
Στο πρόσφατο παρελθόν, µε επίκληση της αποφυγής καθυστέρησης της Ολυ-

µπιάδας, πολλές παρεκκλίσεις σηµειώθηκαν από αυτόν τον κανόνα και πολλή «ανο-
χή» επεδείχθη από τους φορείς των αρχιτεκτόνων για ενέργειες της πολιτικής ηγε-
σίας.
Η σηµαντική επιτυχία των Ολυµπιακών Αγώνων έκρυψε πολλά προβλήµατα από

την εσπευσµένη διοργάνωσή τους που τα βιώνουµε αλλά και  τα «πληρώνουµε» σή-
µερα που έχουµε µεγάλες αδυναµίες να αξιοποιήσουµε σηµαντικά και δαπανηρά έρ-
γα για άλλες χρήσεις.
Το αρχιτεκτονικό δυναµικό της χώρας στη µεγάλη του πλειοψηφία στερήθηκε της

δυνατότητας να συµβάλει αρχιτεκτονικά στην κοσµογονία που έγινε για τους αγώ-
νες. Η παντελής έλλειψη διαδικασίας αρχιτεκτονικών διαγωνισµών στέρησε επίσης
και από τους αναθέτοντες τη µελέτη στοιχειώδη δυνατότητα επιλογής.
Αν όλα τα παραπάνω είχαν κάποια δικαιολογία την εποχή των Ολυµπιακών Αγώ-

νων, σήµερα είναι τελείως αδικαιολόγητα. 
Καµιά βία δεν υπάρχει που να αποκλείει το διαγωνισµό για ένα µεγάλο έργο. 
Μιζέρια υπάρχει όταν δεν υπάρχει επιλογή. 
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ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ  ΧΩΡΟΙ
Οι έντονες οικιστικές ανάγκες, το ακριβό κόστος της γης και η πολιτική που ακολούθη-
σε το ελληνικό κράτος της συγκέντρωσης του πληθυσµού στις πόλεις χωρίς την ύπαρ-
ξη πολεοδοµικού σχεδιασµού οδήγησε στη δηµιουργία γενεών αυθαιρέτων. Από το 1985
στις κατηγορίες των αυθαιρέτων εντάχθηκαν και οι ηµιυπαίθριοι χώροι που σε αρκετές
περιπτώσεις είτε µε πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη είτε του κατασκευαστή αλλοιώθηκε ο
χαρακτήρας του χώρου και µετατράπηκε σε χώρο κύριας χρήσης.

Όλοι όµως γνωρίζουν ή οφείλουν να γνωρίζουν ότι ο ηµιυπαίθριος χώρος αποτελεί ένα
οργανικό στοιχείο στο λειτουργικό σχεδιασµό του κτιρίου όχι µόνο στον ελλαδικό χώ-
ρο αλλά γενικότερα στο µεσογειακό. Οι ήπιες κλιµατολογικές  συνθήκες που επικρατούν,
επιτρέπουν τη δηµιουργία αυτών των χώρων για την προσωρινή διαµονή των ανθρώπων.
Παράλληλα ο ηµιυπαίθριος χώρος αποτελεί ένα χρησιµότατο εργαλείο διαµόρφωσης
της µορφολογίας και της αισθητικής των όψεων του κτιρίου που επιτρέπει στην κατοι-
κία να «αναπνέει» και στους χρήστες καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Η χρησιµότητα όµως αυτού του χώρου διαστρεβλώθηκε στην πράξη και όλοι βιώνουµε
τις συνέπειες αυτού του γεγονότος. Σε καµία περίπτωση ωστόσο δεν πιστεύουµε ότι η
κακή χρήση που έχει γίνει δικαιολογεί τις σκέψεις για την κατάργηση των ηµιυπαίθριων
χώρων. Ελπίζουµε ότι ο Υπουργός που πάντα διαχειρίζεται τα θέµατα στο πλαίσιο του
διαλόγου δεν θα παρασυρθεί από εισηγήσεις που χωρίς τεκµηρίωση υποστηρίζουν την
ισοπεδωτική άποψη της κατάργησης. Αντίθετα, εφόσον υπάρχει η βούληση της περι-
στολής  της αυθαιρεσίας που απορρέει από την κακή χρήση,   θα θεσπίσει τα ανάλογα
µέτρα που θα διαφυλάξουν το χαρακτήρα και τη χρησιµότητα των ηµιυπαίθριων χώρων.  

Συγκεκριµένα, δύο προτάσεις που τείνουν σε αυτή την κατεύθυνση και αποτελούν και
θέσεις της παράταξής µας για το νοµοσχέδιο της έκδοσης των οικοδοµικών αδειών εί-
ναι η καθιέρωση του υποχρεωτικού ελέγχου όλων των κατασκευών και η σωστή συ-
ντήρηση της κατασκευής µε την καθιέρωση του «πράσινου κουτιού» όπου θα κατα-
γράφονται όλες οι αλλαγές - παρεµβάσεις στη διάρκεια ζωής του κτιρίου.

Ο έλεγχος των κατασκευών προτείνουµε να πραγµατοποιείται από τριµελή επιτροπή
στην οποία θα συµµετέχει και εκπρόσωπος του ΤΕΕ, µε την καθιέρωση δύο αυτοψιών, η
πρώτη στη φάση της ολοκλήρωσης του φέροντος οργανισµού και η δεύτερη στην απο-
περάτωση του κτιρίου.   

Πιστεύουµε ότι µε  αυτά τα δύο µέτρα θα διατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια ζωής του κτιρί-
ου ο πραγµατικός χαρακτήρας του ηµιυπαίθριου χώρου µε προφανή οφέλη  για τους
χρήστες , για την αισθητική του κτιρίου  αλλά και το ευρύτερο δοµηµένο περιβάλλον.      

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

www.dkm.tee.gr • fax 210.6450.782 Εmail: dpapagi@tee.gr
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Η ∆ΚΜη-∆ΑΠ βλάπτει σοβαρά το κατεστηµένο

Η Ερώτηση της Εβδοµάδας
Ο Εφιάλτης που πρόδωσε τους Σπαρτιάτες του Λεωνίδα ήταν συµµαχητής τους. Ο Ιούδας που

πρόδωσε τον Χριστό ήταν µαθητής του. Υπάρχουν και σήµερα Εφιάλτες και Ιούδες;

Σχέδιο Νόµου για την Αναδιάρθρωση των Κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ.
Το συγκεκριµένο Σχέδιο Νόµου για την Αναδιάρθρωση των Κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε αποκλίνει σε βασικά σηµεία της Απόφασης
της Α/ΤΕΕ στις 8.2.03 για την Αναδιάρθρωση των Κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε. Αφού ουσιαστικά δεν εξασφαλίζει την οµοιογενή α-
ντιµετώπιση των συναδέλφων ασφαλισµένων στο ΤΣΜΕ∆Ε πριν και µετά την 1.1.93 (ώστε οι συνάδελφοί µας µετά την 1.1.93
να αποκτήσουν τα ίδια ασφαλιστικά δικαιώµατα και παροχές µε αυτά των πριν από την 1.1.93), αλλά προσπαθεί να την εξοµα-
λύνει µε ιδιαίτερα µεγάλη αύξηση των εισφορών, µη ανεκτή µε βάση και τα  σηµερινά µεγάλα προβλήµατα στην απασχόληση
των µηχανικών, ιδιαίτερα των νέων συναδέλφων. Είναι ένα Σχέδιο Νόµου που ασχολείται µε την αναδιάρθρωση των εισφορών
χωρίς να διασφαλίζει τις παροχές αλλά και την ουσιαστική αναδιάρθρωση των κλάδων του ταµείου όπως του Κλάδου Προ-
νοιακών Παροχών. Ένα Σχέδιο Νόµου που σε ορισµένες περιπτώσεις οι διατάξεις του είναι δυσµενέστερες, για ταµείο και α-
σφαλισµένους, ακόµα και σε σχέση µε το Ν. 2084/92. 
Είναι προφανές ότι η προώθηση αυτού του Σχεδίου Νόµου στη Βουλή θα επιφέρει εκρηκτικές αντιδράσεις στο χώρο των Μη-
χανικών και ιδιαίτερα στους µετά την 1.1.93 ασφαλισµένους. Γι’ αυτό καλούµε το ΤΕΕ να αποφασίσει την απόσυρση αυτού του
Σχεδίου Νόµου (και ας συντάχθηκε από Οµάδα Εργασίας του!!!) και να ξεκινήσει αµέσως διαδικασία σύνταξης νέου στο πλαί-
σιο της Απόφασης της Α/ΤΕΕ, µε ουσιαστική συµµετοχή των οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ και ενηµέρωσή τους για την πορεία
του έργου, που στη σύνταξη του παρόντος Σχεδίου Νόµου απουσίαζε παντελώς!!! Το Νέο Σχέδιο Νόµου θα πρέπει να ανταπο-
κρίνεται στις απαιτήσεις των Μηχανικών για το ταµείο που τους αρµόζει.
Χαρακτηριστικά στο Σχέδιο Νόµου που µας προτάθηκε επισηµαίνουµε ότι:
ξ Αυξάνεται σηµαντικά το ύψος των εισφορών χωρίς µάλιστα να υπάρχει καµία εξασφάλιση για αντίστοιχη αύξηση των
παροχών. Ενώ οι εισφορές των ασφαλισµένων µετά την 1.1.93 δεν υπολογίζονται στην ίδια βάση µε τις εισφορές των
ασφαλισµένων πριν την 1.1.93, είναι δε υπερβολικά υψηλές. Συγκεκριµένα το ύψος των εισφορών των Ελεύθερων Επαγ-
γελµατιών ασφαλισµένων στο ΤΣΜΕ∆Ε πριν την 1.1.93 αυξάνονται την εποµένη της ψηφίσεως του νόµου κατά 20% και σε
µια πενταετία τουλάχιστον 43%, ενώ για τους µετά την 1.1.93 αυξάνονται αντίστοιχα κατά 30% και 55%. Το ύψος των ει-
σφορών των Μισθωτών (π.χ. µε αποδοχές 2.000 ευρώ) ασφαλισµένων στο ΤΣΜΕ∆Ε πριν την  1.1.93 αυξάνονται την εποµέ-
νη της ψηφίσεως του νόµου κατά 14% και σε µια πενταετία τουλάχιστον 35%, ενώ για τους Μισθωτούς µετά την 1.1.93, µε
ίδιες αποδοχές, αυξάνονται αντίστοιχα κατά 21% και 39%. Μάλιστα οι αυξήσεις των εισφορών µπορεί να είναι υψηλότερες
λόγω τιµαριθµικής αναπροσαρµογής τους, αύξησης εισφορών στο Κλάδο Υγείας κ.ά. Για τους Μισθωτούς πρέπει να σηµειω-
θεί ακόµα ότι από τα 1.800 ευρώ αποδοχές και άνω, οι εισφορές παραµένουν σταθερές για τους ασφαλισµένους στο
ΤΣΜΕ∆Ε πριν την 1.1.93 ενώ για τους µετά την 1.1.93 αυξάνονται ανάλογα µε τις παροχές. Έτσι µισθωτός µε αποδοχές
3.000 ευρώ πληρώνει εισφορές 330 ευρώ εάν έχει ασφαλιστεί στο ΤΣΜΕ∆Ε πριν την 1.1.93, ενώ ο µετά την 1.1.93 πληρώνει
597!!!
ξ ∆εν προβλέπεται εργοδοτική εισφορά και κρατική συµµετοχή στον Κλάδο Κυρίας Σύνταξης-Ειδική Προσαύξηση. Την
ίδια ώρα που το κράτος καταβάλλει εκατοµµύρια ευρώ ως οικονοµική ενίσχυση ταµείων που χορηγούν σκανδαλωδώς συ-
ντάξεις πολύ κάτω από το ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης (το ΤΑΠΟΤΕ συνταξιοδότησε 6.000 ασφαλισµένους που είχαν ηλι-
κία µε µέσο όρο γύρω στα 50 και που πήραν συντάξεις άνω των 2.000 ευρώ), εµείς δεν διεκδικούµε κρατική συµµετοχή στον
Κλάδο Κυρίας Σύνταξης-Ειδική Προσαύξηση, αλλά ούτε και εργοδοτική εισφορά!!!
ξ ∆εν προσδιορίζεται η βάση υπολογισµού της Κύριας σύνταξης και γενικότερα ενώ ρυθµίζει όλες τις εισφορές αφή-
νει τις παροχές να ρυθµιστούν στο µέλλον µε Υπουργικές Αποφάσεις. Ενώ προσδιορίζονται πλήρως όλες οι εισφορές δεν
υπάρχει στο Σχέδιο Νόµου ο προσδιορισµός του υπολογισµού των παροχών και ευελπιστούµε -ποιος ξέρει πότε- αυτές να
ρυθµιστούν µε Υ.Α. Αλήθεια πώς εξασφαλίζεται το ύψος των αποδοχών που ευελπιστούµε να πάρουµε;
ξ Είναι πλήρως ασαφής ο σκοπός του Κλάδου Προνοιακών Παροχών (ΚΠΠ) ενώ δεν αναφέρεται µε ποιες προϋποθέ-
σεις και ποιους ασφαλισµένους θα καλύπτει. Η ίδρυση του ΚΠΠ στην απόφαση της Αντιπροσωπείας στις 8.2.03, αποτε-
λούσε βασική προϋπόθεση για να θεωρηθεί ότι έχουµε πλήρες ασφαλιστικό πλαίσιο στο ταµείο µας. Ο σκοπός της ίδρυ-
σής του ήταν η κάλυψη των ασφαλισµένων µε προνοιακές παροχές και µε κύρια δραστηριότητα την αντιµετώπιση του
προβλήµατος της ανεργίας, αλλά και την κάλυψη των εισφορών σε ευπαθείς οµάδες συναδέλφων όπως άνεργους, στρα-
τευµένους, εγκυµονούσες, µεταπτυχιακούς, µηχανικούς µε σοβαρά προβλήµατα υγείας κ.ά. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο µηχα-
νικός που δεν βρίσκει απασχόληση δεν θεωρείται από το ΤΣΜΕ∆Ε άνεργος και υποχρεώνεται να καταβάλλει κανονικά τις
εισφορές του!!!
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Η ΕλΕΜ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΑΕΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΑ

Οι µελέτες Καυσίµων - Αερίων (Κ.Α.) λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, αλλά και της συσχέτισής τους µε όλες τις µελέτες, κρί-
νουµε ότι δεν πρέπει να ελέγχονται αποσπασµατικά και από ανεξάρτητο φορέα όπως η ΕΠΑ.
Αντίθετα, η ΕΠΑ είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της εγκατάστασης και τη χορήγηση πιστοποιητικού προκειµένου να γίνει
η σύνδεση µε το δίκτυο.
Η ΕΠΑ, αυθαίρετα, έχει αποφασίσει την καταβολή τιµήµατος για τον έλεγχο της µελέτης, για τυχόν τροποποιήσεις της και
για την αυτοψία που γίνεται πριν την ηλεκτροδότηση του ακινήτου. Πληρώνουµε, δηλαδή, για να ελεγχθούµε από µια ι-
διωτική εταιρεία.
Όπως είναι γνωστό ο έλεγχος των µελετών δεν γίνεται από υπαλλήλους της ΕΠΑ αλλά από τεχνικά γραφεία που έχουν

συµβληθεί µε την ΕΠΑ (µε ποιο τρόπο άραγε;). Με τα γραφεία αυτά ανακύπτουν τα εξής: Ελέγχονται οι µελέτες µας από ι-
διώτες, που δεν ξέρουµε αν είναι επαρκείς, αν τηρούν αρχείο (µε ποιο δικαίωµα;), αν το πωλούν σε ανταγωνιστικές εται-
ρείες, ή αν εκµεταλλεύονται τον πνευµατικό µας κόπο µε οποιονδήποτε τρόπο. Τα  τεχνικά αυτά γραφεία, σφραγίζουν τις
µελέτες µας, µε τη «διαφήµισή τους» (όνοµα εταιρείας, διεύθυνση, τηλέφωνα κλπ.) και επιπλέον, υπογράφει κάποιος για το
γραφείο τους που αναφέρει µόνο το όνοµά του, χωρίς να αναφέρεται η ιδιότητά του (µηχανικός, γραµµατέας;). Τέλος
σφραγίζουν, µε την ασαφή έκφραση «ελέγχθηκε προς θεώρηση» -για να αποποιούνται την όποια ευθύνη δηλαδή.
Άλλο θέµα είναι ότι η ΕΠΑ διαθέτει στο αρχείο της όλες τις µελέτες - σχέδιά  µας. Είναι συνετό µια ιδιωτική εταιρεία να
κατέχει δηµόσια έγγραφα; Πού ξέρουµε ότι το αρχείο αυτό δεν θα χρησιµοποιηθεί για όποιους σκοπούς.
Ένα άλλο σηµαντικό θέµα που προκύπτει  στο επίπεδο της µελέτης, είναι ότι  η εµπειρία έχει αποδείξει ότι αυτές των Κ.Α.
εξαρτώνται και επηρεάζουν τις εξής µελέτες:
1. Αρχιτεκτονική (καπνοδόχοι συσκευών αερίου σε κάθε διαµέρισµα, ειδικοί αεριζόµενοι χώροι για τοποθέτηση συσκευών
και διέλευση δικτύων, εµφανή δίκτυα).
2. Στατική (πιθανή τοποθέτηση στο ∆ώµα boilers βάρους της τάξεως των 2.000 kg για πολυκατοικία 10 διαµερισµάτων, συλ-
λεκτών κλπ.).
3. Πυροπροστασίας (υποχρεωτική εγκατάσταση ανοιγµάτων αερισµού - περσίδων σε πυροδιαµερίσµατα, λήψη προσθέτων
µέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας για εγκαταστάσεις αερίου).
4. Ηλεκτρική (τήρηση υποχρεωτικών αποστάσεων από ηλεκτρικές καλωδιώσεις, εγκαταστάσεις γείωσης κλπ.).
5. Υδραυλική (υδραυλικές συνδέσεις σε περίπτωση εγκατάστασης boilers τριπλής ενεργείας).
6. Κ. Θέρµανσης (υπολογισµοί λεβητοστασίου, δικτύων κλπ. σε σχέση µε τα φορτία των boilers, πρόβλεψη στην κατανοµή
δαπανών).
Από  τα ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι ο έλεγχος των µελετών Κ.Α. πρέπει να γίνεται ενιαία µε τις υπόλοιπες µελέ-

τες από τον ίδιο φορέα (Πολεοδοµίες), ώστε να υπάρχει πλήρης εποπτεία του συνόλου των εγκαταστάσεων και συσχέ-
τιση µεταξύ τους.
Πέραν τούτου, είναι αντιδεοντολογικό ∆ηµόσια Υπηρεσία Ελέγχου όπως είναι οι πολεοδοµίες να δέχονται την έγκριση

µελετών (απαραίτητων για την έκδοση αδειών) από Ιδιωτική Εταιρεία η οποία αµείβεται (!!!!) -όσο θέλει- από τον ελεγχό-
µενο ιδιώτη γι’ αυτόν το  σκοπό.
Προτείνουµε ο έλεγχος των µελετών Κ.Α. να γίνεται από τους Ηλ/γους-Μηχ/γους των Πολεοδοµιών.
Το ΤΕΕ µπορεί να αναλάβει τη διοργάνωση σεµιναρίων για την ενηµέρωση των Ηλ/γων-Μηχ/γων των Πολεοδοµιών, σ’ ό,τι
αφορά στον έλεγχο των µελετών Κ.Α.  
Η ΕλΕΜ έχει θέσει το θέµα στο ΤΕΕ και αναµένει την υποστήριξη και προώθησή του στο υπουργείο.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
Άλλο σηµαντικό πρόβληµα είναι οι αµοιβές των µηχανολόγων. Είναι σηµαντικά µικρότερες σε σχέση µε των άλλων µη-

χανικών (που συνολικά είναι καθηλωµένες 15 χρόνια). Ιδιαίτερα, πρέπει να αναφέρουµε τη µελέτη του καυσίµου αερίου. Με
όλες αυτές τις τελευταίες αλλαγές, µε την ευθύνη που αναλαµβάνεις και µε όλη τη διαδικασία - γραφειοκρατία που απαι-
τείται, η αµοιβή είναι δυσανάλογα µικρή.
Ο όλος τραγέλαφος των αµοιβών φαίνεται από το παρακάτω παράδειγµα. Σε συγκρότηµα κατοικιών - καταστηµάτων,

η αµοιβή του χρονικού προγραµµατισµού   είναι περίπου 3.000 ευρώ και όλα τα µηχανολογικά 8.000 ευρώ. Κάθε σχόλιο πε-
ριττεύει………
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ΤΣΜΕ∆Ε - Η ώρα της αλήθειας 
Την 8η Οκτωβρίου η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κλήθηκε να αποφασίσει επί σχεδίου οµάδας
εργασίας του ΤΕΕ, στην οποία συµµετείχαν στελέχη του Υπουργείου Απασχόλησης και
του ΤΣΜΕ∆Ε, «για την Αναδιάρθρωση των Κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε».
∆εδοµένα για την απόφασή της είναι τα παρακάτω:

Η απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ τον Φεβρουάριο 2003.
Τα φερόµενα ως αποδεκτά αιτήµατα εκ µέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργεί-
ου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας από όσα αιτήµατα των Μηχανικών για το
ΤΣΜΕ∆Ε εκφράζονται στην απόφαση της «Α» του Φεβρουαρίου 2003.

 Η ανάγκη να ενσωµατωθεί ο ΕΛΠΠ στο κλάδο Κύριας Σύνταξης, το ταχύτερο δυνατό.
 Η σηµερινή πολιτική συγκυρία για το Συνταξιοδοτικό σε εθνικό, πρώτα, και ευρωπαϊ-
κό, στη συνέχεια, επίπεδο.

Ποια από τα αιτήµατά µας φαίνεται ότι γίνονται σήµερα δεκτά; Γίνονται:
 Η ενσωµάτωση του ΕΛΠΠ στον κλάδο Κύριας Σύνταξης.
 Η ίδρυση του Κλάδου Προνοιακών Παροχών.
 Η εν µέρει εξοµοίωση µεταξύ παλιών και νέων συνταξιούχων.
 Οι συντάξεις πενίας που προβλέπονται τώρα για τους Μηχανικούς µέλη του Ταµείου
από 1.1.1993 προσδιορίζονται σε ικανοποιητικά επίπεδα.

∆εν γίνονται δεκτά:
 Η πλήρης εξοµοίωση µεταξύ παλιών και νέων συνταξιούχων.
 Η επέκταση της κρατικής συµµετοχής και στους παλιούς ασφαλισµένους.

Ποια άλλα πλεονεκτήµατα παρουσιάζονται στο σχέδιο της οµάδας που και το Υπουργείο
φαίνεται να αποδέχεται; 

 Μπορεί να χορηγηθεί πρόσθετη (επικουρική) σύνταξη και στους ασφαλισµένους µέχρι
55 χρονών (στους µεγαλύτερους µπορεί και να µη συµφέρει).
 ∆ηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για αύξηση του εφάπαξ στους παλιούς συνταξιού-
χους και εξοµοίωσή του µε αυτό των νέων.
 Εξασφαλίζει τη δυνατότητα σε χαµηλοδιπλοσυνταξιούχους να συνεχίσουν την ασφά-
λιση στο τµήµα της ειδικής προσαύξησης της κύριας σύνταξης.
 ∆ηµιουργούνται οι προϋποθέσεις να αυξηθούν (αλλά και οι φόβοι να µειωθούν) οι συ-
ντάξεις παρακάµπτοντας τις δύσκολες διαδικασίες ψήφισης Νόµου µόνο µε Υπουργι-
κές Αποφάσεις (Άρθρου 10).

Όµως τα µειονεκτήµατα που έχει η πρόταση και που κυρίως είναι:
 Η αύξηση των εισφορών που είναι αδύνατον να την αντέξουν οι µηχανικοί µε χαµη-
λά εισοδήµατα (που είναι πάρα πολλοί) και που επιπρόσθετα δεν εξαρτάται και δεν
εξαρτά το επίπεδο των παροχών.
 Η µη υποστήριξη της αυτοτέλειας του Ταµείου. 
 Η παραποµπή σε δεύτερο επίπεδο της ενεργοποίησης του κλάδου Προνοιακών Πα-
ροχών.
 Η µερική, και όχι απόλυτη, διαφοροποίηση από τους νόµους Σιούφα και Ρέππα.

Κάνουν υποχρεωτική την επιδίωξη ουσιωδών τροποποιήσεων επί του σχεδίου πριν το
ΤΕΕ το διεκδικήσει ως θέση του.
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ΕΕ ΝΝ ΩΩ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΚΚ ΙΙ ΝΝ ΗΗ ΣΣ ΗΗ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ανακοίνωση
Συνάδελφοι,

Η ηγετική συντεχνιακή οµάδα του ΤΕΕ σε αγαστή συνεργασία µε την Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε
ενέπαιξαν και προσέβαλαν τον Κλάδο µας. Οι εκλεγµένοι συνάδελφοι µε τις κοµµατικές παρατάξεις
στα όργανα του ΤΕΕ παραµένουν εγκλωβισµένοι και άφωνοι. Η αντίδραση του ΠΣΧΜ έως σήµερα δεν
είναι ανάλογη των περιστάσεων. Στους ώµους της ΚΙΝΗΣΗΣ µας πέφτει ακόµη µία φορά το βαρύ
φορτίο να αντιµετωπίσουµε το σκάνδαλο και την πρόκληση.
∆εν µπορεί το 2005 οι Μηχανολόγοι ή οι Ηλεκτρολόγοι ή οι Ναυπηγοί ή οι Ηλεκτρονικοί να βαπτίζο-
νται Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι, ούτε οι Τοπογράφοι και οι Πολιτικοί Μηχανικοί να αυτοπροσδιορί-
ζονται ως διαθέτοντες «γενική εµπειρία» στις µελέτες και κατασκευές διυλιστηρίων νερού και εγκατα-
στάσεων καθαρισµού αποβλήτων. ∆εν είναι δυνατόν ενώ συµβαίνουν αυτά εν κρυπτώ και παραβύστω,
η συντεχνιακή ηγετική οµάδα του ΤΕΕ να διατυµπανίζει σ’ όλους τους τόνους την αξία των πενταετών
ακαδηµαϊκών σπουδών και µε τη σηµαία αυτή να αντιµάχεται την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη FΕΑΝΙ, τα ΤΕΙ
και όλη την κοινωνία. Ο φαρισαϊσµός και η υποκρισία έχουν τα όριά τους. Η Κυβέρνηση, η Πολιτική Η-
γεσία και η Ακαδηµαϊκή Κοινότητα πρέπει να αντιδράσουν. Το σηµερινό ΤΕΕ δεν µπορεί να εκφρά-
ζει τους σοβαρούς και καταξιωµένους επαγγελµατίες διπλ.  Μηχανικούς που αποτελούν και την
πλειοψηφία του σώµατος.

Συνάδελφοι,

Εφθασε η ώρα της λήψης κατάλληλων µέτρων.
Η ΚΙΝΗΣΗ µας οργανώνει σύσκεψη για την ανάλυση των γεγονότων και τις εξελίξεις:
Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου και ώρα 6.30 µ.µ. στην Αίθουσα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ.
Προσκαλούµε όλους τους Χηµικούς Μηχανικούς - Μηχανικούς ∆ιεργασιών να παρευρεθούν αλλά και
όλους τους διπλ. Μηχανικούς που σέβονται την επιστηµονική και επαγγελµατική δεοντολογία. Όλοι
µαζί πρέπει να υπερασπίσουµε το επάγγελµα του διπλ. Μηχανικού  που δεν βασίζεται σε πτυχία - µαϊ-
µού. ∆εν θα επιτρέψουµε στις συντεχνίες να κανιβαλίσουν την επιστηµονική µας ειδικότητα και το
επάγγελµά µας.

Η ∆ΚΜη- ∆ΑΠ και ο ΚΠΑΜΥ

Έκπληκτοι διαβάσαµε την ανακοίνωση της ∆ΚΜη - ∆ΑΠ για τον ΚΠΑΜΥ στο Ε.∆. 2360. Οι συνάδελφοι
είναι βέβαιο ότι γνωρίζουν πολλά για το ΤΣΜΕ∆Ε. Για τον ΚΠΑΜΥ όµως ή δεν γνωρίζουν ή προσποιού-
νται ότι δεν γνωρίζουν.
Και στις δύο περιπτώσεις δεν εξυπηρετούν τα συµφέροντα όλων των µηχανικών για τους οποίους κό-
πτονται και οπωσδήποτε δρούν ενάντια στους συναδέλφους ΧΜ.

Συνάδελφοι, 

Τα ερωτήµατα στα οποία πρέπει να απαντήσετε είναι συγκεκριµένα και δε χωρούν υπεκφυγές:
• Προσδιορίζονται αντικείµενα στο ΚΠΑΜΥ για τους Υδραυλικούς Μελετητές και τους Μελετητές Η/Μ
παρά την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3316/05. Ναι ή όχι;

• Επεκτείνονται και αποκτούν τίτλους ναι ή όχι οι προδιαγραφές µελετών του Π.∆. 696/74 παρά την
παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3316/05;

• Ποιες ειδικότητες διπλ. Μηχανικών εξυπηρετούν τα ανωτέρω;
• Είναι µε βάση το Π.∆. 274/97 οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας ακαθάρτων χηµικές ή όχι;  
Υπάρχει βέβαια και ένα άλλο ερώτηµα που όµως πρέπει να απασχολεί τους ψηφοφόρους της παρά-
ταξης σας: Συµφωνούν οι εκλεγµένοι Χ.Μ. της ∆ΚΜη- ∆ΑΠ στην ανακοίνωσή της;

Επισκεφθείτε µας στο Site: www.ekxm.tee.gr
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Για τους καθηγητές που  διδάσκουν το µάθηµα της Τεχνολογίας
σε Γυµνάσιο και Λύκειο και κάθε ενδιαφερόµενο εκπαιδευτικό

της Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης
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Σχέδιο Νόµου για την Αναδιάρθρωση των Κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε
Το Σχέδιο Νόµου για την Αναδιάρθρωση των Κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε δεν είναι συµβατό µε το πλαί-

σιο της σχετικής Απόφασης της Α/ΤΕΕ στις 8/2/2003. 
Το κυριότερο σηµείο απόκλισης είναι ότι δεν υπάρχει οµοιογενής  αντιµετώπιση των συναδέλ-

φων που ασφαλίσθηκαν στο ΤΣΜΕ∆Ε πριν και µετά την 1/1/1993. Έτσι, οι ασφαλισµένοι συνάδελφοί
µας µετά την 1/1/1993 συνεχίζουν να έχουν διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώµατα και παροχές µε αυ-
τά των συναδέλφων ασφαλισµένων πριν από την 1/1/1993. Το συγκεκριµένο Σχέδιο Νόµου προσπαθεί να
εξοµαλύνει τη διαφορετική αντιµετώπιση µέσω µεγάλων αυξήσεων των εισφορών και ιδιαίτερα των
εισφορών των συναδέλφων που ασφαλίστηκαν στο ταµείο µετά την 1/1/1993, οι οποίοι µάλιστα, σήµε-
ρα, αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα στην απασχόλησή τους (ετερο-απασχόληση, υποαπασχόλη-
ση και ανεργία). Συγκεκριµένα, το ύψος των εισφορών για τους Ελεύθερους Επαγγελµατίες ασφαλι-
σµένους στο ΤΣΜΕ∆Ε πριν την 1/1/1993 αυξάνεται κατά 20% και σε µια πενταετία κατά 43%, ενώ αυ-
τές των ασφαλισµένων µετά την 1/1/1993 κατά 30% και σε µια πενταετία κατά 55%. Για δε τους Μι-
σθωτούς (π.χ. µε αποδοχές 1.500 ευρώ) ασφαλισµένους στο ΤΣΜΕ∆Ε πριν την 1/1/1993 το ύψος των ει-
σφορών αυξάνεται κατά 3% και σε µια πενταετία κατά 27%, ενώ  οι αντίστοιχες των ασφαλισµένων
µετά την 1/1/1993 αυξάνεται κατά 39% και σε µια πενταετία κατά 52%.
Πρόκειται για ένα 
Σχέδιο Νόµου που προσδιορίζει τις εισφορές χωρίς όµως να υπάρχει αντίστοιχος προσδιορι-

σµός των παροχών. Έτσι η βάση υπολογισµού της Κύριας σύνταξης και γενικότερα όλες οι παροχές
προβλέπεται να ρυθµιστούν στο µέλλον µε Υπουργικές Αποφάσεις. Στην ουσία νοµοθετείται το τι θα
πληρώνουµε χωρίς να ξέρουµε τι θα πάρουµε…
Σχέδιο Νόµου που επικεντρώνεται ουσιαστικά στην αναδιάρθρωση των εισφορών χωρίς να εξα-

σφαλίζει την ουσιαστική αναδιάρθρωση των κλάδων του ταµείου, κυρίως του Κλάδου Προνοιακών
Παροχών. Η  Ίδρυση του Κλάδου αυτού αφενός θα εξασφάλιζε την πληρότητα του ασφαλιστικού
πλαισίου του ταµείου µας, σύµφωνα µε την απόφαση της Αντιπροσωπείας στις 8/2/2003, και αφετέρου
θα συνέβαλε ουσιαστικά στην αντιµετώπιση ασφαλιστικών προβληµάτων ευπαθών οµάδων συνα-
δέλφων όπως ανέργων, µεταπτυχιακών, στρατευµένων, εγκύων, κ.ά.
Σχέδιο Νόµου που για ορισµένα θέµατα  οι διατάξεις του είναι δυσµενέστερες τόσο για το ταµείο

όσο και για τους ασφαλισµένους του, ακόµα και σε σχέση µε το Ν. 2084/92. Όπως το ότι δεν προβλέ-
πει εργοδοτική εισφορά και κρατική συµµετοχή στον Κλάδο Κυρίας Σύνταξης-Ειδική Προσαύξηση!!!
Σχέδιο Νόµου που φαίνεται να συντάχθηκε από Οµάδα Εργασίας του ΤΕΕ!!!, χωρίς όµως  τόσο οι

Μηχανικοί, όσο και η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ να έχουν ενηµερωθεί κατά τη διάρκεια της σύνταξής
του!!! Και καλούµαστε τώρα να πούµε τις απόψεις µας τη χρονική στιγµή που ο αρµόδιος Υπουργός ε-
τοιµάζεται να το καταθέσει στη Βουλή…
Τελικά αυτό το Σχέδιο Νόµου είναι επικίνδυνο και θα προκαλέσει διαµάχη γενεών -των προ και

των µετά την 1/1/1993 ασφαλισµένων στο ΤΣΜΕ∆Ε µηχανικών- και ως εκ τούτου σε καµία περίπτωση
δεν πρέπει να προωθηθεί στη Βουλή. 
Επιτέλους το ΤΕΕ πρέπει ασχοληθεί µεθοδικά και σοβαρά ώστε να αποκτήσουµε το ασφαλιστι-

κό ταµείο που αξίζει στους µηχανικούς.
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Αθήνα, 05-10-05
Εκπρόσωπος: Στυλιανός  Σφακιανάκης
Επιστολές: Φυλής 100.  Αθήνα 104 34

Επικοινωνία: τηλ. 210-8236.421, 6977-250.222, fax: 210- 8236.421 
Ε-mail: mteett@tee.gr,  ssfak@tee.gr, Βλέπετε:  www.mteett.tee.gr

Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΕΝΘΕΙ 

ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ της ΕΥΡΩΠΗΣ, θεραπαινίδες της Κοντολίζας Ράϊς  και του πνεύµατος του «σφάξε µε αγά µου
ν’ αγιάσω» πέταξαν το VΕΤΟ  των λαών τους στην  έναρξη των διαπραγµατεύσεων της Ε.Ε. µε την ΤΟΥΡΚΙΑ
και ενέδωσαν στις ορέξεις της να µπει  ΑΥΤΗ η βαρβαρότητα  στην Ε.Ε.  µε το ΓΙΑΤΑΓΑΝΙ της, µάλιστα 

µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ άµαξα και µε αµαξηλάτη τον ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ µας.
Αλήθεια, τον εξουσιοδοτήσαµε για το έργο του αυτό; 

ΕΛΠΙΖΑΜΕ  ότι ο ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ θα µπορούσε σήµερα να σταµατήσει την άλωση της Ευρώπης α-
πό την ΤΟΥΡΚΙΑ   και να γινόταν ένας ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ή ένας ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ή ένας ΜΕΤΑΞΑΣ.

Τι  θα πει  ότι τα µικρά Κράτη δεν µπορούν να θέτουν VΕΤΟ;  
Τότε τι µας  έλεγαν ότι όπλο µας θα είναι το VΕΤΟ;

Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ πήρε το µήνυµα της αναίρεσης των υποσχέσεων  
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ και ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ότι θα στήριζαν το ΟΧΙ του 76% των Ελληνοκυπρίων στο σχέδιο ΑΝΑΝ.  

∆ε µας  πάνε δηλαδή,  έτσι, σε  µια νέα  Προδοσία; 

Ιδού τι γράφαµε  το ∆ελτίο της 19-09-05 
∆υστυχώς η µεν Αγγλική Προεδρία της ΕΕ  παραβίασε κάθε διεθνή έννοµη  Τάξη, η δε Ελλάς, εκβιαζόµενη και εκβιάζουσα και την Κύπρο,
το «παίζει»  «ακόµη ……να δούµε !!!», αλλά και συζητά και για το διαβολικό σχέδιο Ανάν, µε αποτέλεσµα η Τουρκία να αποθρασυνθεί  και
να εκβιάζει την ΕΕ  ότι… θα αποχωρήσει, ανοίγοντας έτσι τα χαρτιά της ότι  θέλει την ένταξη όχι µε τους όρους της ΕΕ,  αλλά µε τους ό-
ρους του σπαθιού της. Το καταλάβατε αυτό καλά  ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ των Κρατών της ΕΕ;  Η Τουρκία δεν θέλει  να ενταχθεί,  θέλει να εντα-
χθείτε,  αναιρώντας το ΟΧΙ των Λαών που Κυβερνάτε.  ∆ε θα τολµήσει ένας  σας να  της πει ,  επιτέλους, το  «άι  σιχτίρ» ; 

Αν δεν το πείτε  µέχρι την 3η του Οκτώβρη, θα το πείτε σίγουρα µετά, 
αλλά µέχρι τότε η Τουρκία θα σας έχει φάει όλα τα  λεφτά.   

Αυτό να το θυµάστε.

Η Τουρκία δεν έχει µπέσα, δεν έχει λόγο, διότι  έχει ως ΟΠΛΟ την ΑΓΧΟΝΗ µόνο.
∆είτε  το  εξαίρετο βιβλίο του Χάρη  Τσιρκινίδη µε τις λέξεις… του Κεµάλ  «ΕΧΩ ΟΠΛΟ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ», εκδόσεις  Ερωδιός, το οποίο αναφέρει τις
βαρβαρότητες των Τούρκων, όπως τις συνειδητοποίησαν οι Ευρωπαίοι. Ας διαβάσουν σ’ αυτό οι «25» της Ευρώπης τι είπε για τους Τούρκους ο

Κλεµανσό για να µπορέσουν αβίαστα να πουν ένα οµόφωνο  VΕΤΟ.

Ας θυµηθούµε, πενήντα χρόνια πριν, τα Σεπτεµβριανά, τότε που µεθοδεύτηκε  το ξερίζωµα των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και να
πούµε πρώτοι το VΕΤΟ, εάν  δεν θέλουµε να ολοκληρωθεί το νέο  ξερίζωµά µας και από την Κύπρο µας.

Παραπέµπουµε τους Ταγούς µας, κ.κ. Καραµανλή και Παπαδόπουλο, πάλι στον ΧΑΡΗ ΤΣΙΡΚΙΝΙ∆Η, σε άλλο Βιβλίο του,
 «ΑΓΩΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ∆ΙΚΑΙΩΣΗ 1779 - 1999», που περιγράφει  µέσα µόνο από τα γαλλικά αρχεία την ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. 

ΑΚΟΜΗ ας µην ξεχνάµε τη δολιότητα της «ΦΙΛΙΑΣ» των Τούρκων, η οποία εφέτος, παρότι τη φορτωθήκαµε  στο άρµα µας για την Ευρώ-
πη,  µας «φίλεψε» µε 46%  περισσότερες αεροπορικές παραβιάσεις του FΙR  Αθηνών από τις 1.019 του 2003  και 120% πλέον αυτών του
2004. ΑΚΟΜΑ  εφέτος µόνο  είχαµε και 83 παραβιάσεις µε κατασκοπευτικά RF - 4 αλλά δεν ρίξαµε κανένα τέτοιο, παρότι το διεθνές δί-
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Επισκεφθείτε τη σελίδα µας στο ∆ιαδίκτυο:  http//www. dpk.tee.gr

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006
Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισµού για το 2006, που κα-

τατέθηκε στις αρχές Οκτώβρη στη Βουλή, είναι σαφές. Εκφράζει  µε
µεγάλη σαφήνεια την προσήλωση της κυβέρνησης, στην εφαρµογή
µιας οικονοµικής πολιτικής, που διευρύνει τις κοινωνικές ανισότη-
τες και τις ταξικές διαφορές, ενώ, παράλληλα, αναπαράγει τα προ-
βλήµατα και τα αδιέξοδα της ελληνικής οικονοµίας. Και αυτό το πετυ-
χαίνει µε τη διανοµή και αναδιανοµή του πλούτου, προς όφελος του
µεγάλου κεφαλαίου και σε βάρος των εργαζοµένων, που παράγουν
τον πλούτο της χώρας.
Η κυβέρνηση της Ν∆ -όπως έκαναν µέχρι το Μάρτη του 2004 οι

κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ- λανσάρει την οικονοµική της πολιτική µε
το «κατάλληλο» περιτύλιγµα, µε τον αρµόδιο υπουργό Οικονοµίας Γ.
Αλογοσκούφη να υποστηρίζει πως αποτελεί... µονόδροµο για την α-
ντιµετώπιση των χρόνιων προβληµάτων της οικονοµίας! Προσπαθούν
να µας πείσουν πως µε την πολιτική τους, αφενός θα «νοικοκυρέ-
ψουν» τα δηµόσια οικονοµικά (ελλείµµατα, δηµόσιο χρέος κλπ.) και α-
φετέρου θα αντιµετωπίσουν προβλήµατα της «καθηµερινότητας του
πολίτη» (ανεργία, υποαπασχόληση, ανασφάλεια, ακρίβεια, φτώχεια
κλπ.). Όµως τα αποτελέσµατα αυτής της πολιτικής, που υποτίθεται θα
αντιµετώπιζε τα οικονοµικά προβλήµατα της χώρας (ελλείµµατα, χρέ-
ος, «υπανάπτυξη») και θα έκανε τη χώρα «ισχυρότερη» µέσα στη λέ-
σχη των πλουσίων της ΕΕ, εξασφαλίζοντας τη βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου των εργαζοµένων, τα βιώνουµε από τη µεταπολίτευση µέχρι
σήµερα. Και η εµπειρία διδάσκει πως αυτές οι πολιτικές, αναπαρά-
γουν τα αδιέξοδα και για το λαό και για την οικονοµία της χώρας
µας.
Το µόνο επίτευγµα αυτών των πολιτικών, που εφαρµόζονται τις

τελευταίες 3 δεκαετίες, είναι η προκλητική αύξηση της κερδοφορίας
των µεγάλων επιχειρήσεων και η συγκέντρωση του πλούτου σε όλο
και λιγότερα χέρια µεγαλοεπιχειρηµατιών από την Ελλάδα και το ε-
ξωτερικό. Τα µεγάλα προβλήµατα του λαού παραµένουν και οξύνο-
νται. Το γεγονός αυτό το επιβεβαίωσε και ο υπουργός Οικονοµίας,
που βάφτισε και τον προϋπολογισµό του 2006 «κρίσιµο», επικαλούµε-
νος την ανάγκη να µειωθούν τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα κάτω από
3%, όπως προβλέπει η συµφωνία στα πλαίσια της ΕΕ. Υπάρχει όµως
και ένα δεύτερο επίτευγµα αυτών των πολιτικών, που ο υπουργός Οι-
κονοµίας αποσιώπησε σκόπιµα. Αυτό το δεύτερο «επίτευγµα» έχει να
κάνει µε την όξυνση των λαϊκών προβληµάτων. Του λόγου το αληθές
τεκµηριώνουν τα επίσηµα στοιχεία (για τους φτωχούς και ανέργους,
που ξεπερνούν τα 2,2 εκατοµµύρια και 500.000 αντίστοιχα, την ακρί-
βεια στην αγορά να ανθίζει µαζί τα «φέσια» και τις πτωχεύσεις, την υ-
περχρέωση των λαϊκών νοικοκυριών να καλπάζει στα ύψη κλπ.) που
επιβεβαιώνουν τη γνωστή ρήση ότι «στην Ελλάδα ευηµερούν οι αριθ-
µοί και υποφέρουν οι άνθρωποι»! 
Απέναντι στην «ιερά συµµαχία» των πολιτικοοικονοµικών δυνάµε-

ων που υπεραµύνονται και υπηρετούν µε ευλαβική συνέπεια µια α-
διέξοδη και καταστροφική για τα λαϊκά στρώµατα πολιτική, οι εργα-
ζόµενοι, τα φτωχά µεσαία στρώµατα έχουν ένα µόνο όπλο: την ενί-
σχυση του αγωνιστικού µετώπου πάλης για την ανατροπή της αντι-
λαϊκής πολιτικής.

ΕΕ & ΤΟΥΡΚΙΑ
Οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις  ΕΕ

- Τουρκίας ξεκίνησαν (µετά από µια πο-
λυήµερη θεατρική παράσταση που είχε
ως στόχο να ρίξει στάχτη στα µάτια των
λαών της ΕΕ)  χωρίς η δεύτερη να έχει α-
ναγνωρίσει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
Βαριές ευθύνες έχουν όλα εκείνα τα κόµ-
µατα που προπαγάνδιζαν πως η ΕΕ έχει
δηµοκρατικές αρχές και αξίες. Οι εξελί-
ξεις αποδεικνύουν πως οι υποτιθέµενες
αρχές της ΕΕ είναι µύθος. Το θέµα της
Κύπρου χρησιµοποιήθηκε για να προωθη-
θούν συµφέροντα και επιδιώξεις. Ήταν το
προκάλυµµα των οξυµένων ενδοϊµπερια-
λιστικών αντιθέσεων. 

Η ιµπεριαλιστική ΕΕ επιδιώκει την ε-
πέκτασή της προς την Τουρκία, προκειµέ-
νου να εξασφαλίσει µια αγορά 70 εκατ.
ανθρώπων για τα προϊόντα των πολυε-
θνικών, µια εξίσου µεγάλη αγορά φτηνής
εργασίας, ενώ φτάνει µια ανάσα από τα
πετρέλαια της Μέσης Ανατολής και του
Καυκάσου...

Η ΕΕ δεν διασφαλίζει την Κυπριακή
∆ηµοκρατία από τον κίνδυνο της διχοτό-
µησης που προωθεί το σχέδιο Ανάν. Χαρα-
κτηριστικές είναι οι επισηµάνσεις του Τ.
Μπλερ: «Πρέπει να προσέξουµε ώστε το
Κυπριακό να µην επηρεάσει από στρατηγι-
κή άποψη το θέµα της ένταξης της Τουρ-
κίας στην ΕΕ» δήλωσε ο Βρετανός πρωθυ-
πουργός στη «Χουριέτ», ξεκαθαρίζοντας
ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να αποτε-
λέσει το Κυπριακό «εµπόδιο» στην εντα-
ξιακή πορεία της Τουρκίας.

Οι λαοί της Ευρώπης δεν µπορούν
να ελπίζουν ούτε στη συνεργασία ούτε
στους ανταγωνισµούς των ιµπεριαλι-
στών. Για τους λαούς µονόδροµος είναι η
κοινή τους πάλη για ριζικές αλλαγές σε
κάθε χώρα, η ενιαία πάλη κατά των επι-
λογών της ΕΕ.



Το περιεχόµενο, το ύφ
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Οι αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο του ΤΕΕ
Γιατί «όχι» στην άµεση εκλογή προέδρου

Στην ατζέντα των αλλαγών που συζητούνται αυτή την περίοδο από τα όργανα του ΤΕΕ, βρίσκεται και ο τρόπος εκλογής του
προέδρου της ∆ιοικούσας Επιτροπής κεντρικά και περιφερειακά. Όπως είναι γνωστό, το ενδεχόµενο τροποποίησης της υφιστάµε-
νης διάταξης, που προβλέπει εδώ και ογδόντα χρόνια την έµµεση εκλογή του από τις αντίστοιχες Αντιπροσωπείες, τέθηκε για πρώ-
τη φορά κατά την προηγούµενη θητεία, µετά τις εκλογές του 2000, λόγω των εκφυλιστικών φαινοµένων που παρατηρήθηκαν στις
διαδικασίες συγκρότησης των οργάνων διοίκησής του εκείνη την περίοδο. Είναι επίσης γεγονός, ότι σηµαντικός αριθµός µηχανικών
και συνδικαλιστών, από όλες σχεδόν τις παρατάξεις, προκειµένου να αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα, υποστήριξαν τότε, µεταξύ
άλλων αλλαγών και την άµεση εκλογή του προέδρου από το σώµα των µηχανικών.
Σήµερα, που συζητείται ξανά το θέµα αυτό, είναι χρήσιµο να δούµε µε ψυχραιµία και ανιδιοτέλεια τα υπέρ και κατά της κάθε ά-

ποψης, έχοντας υπόψη δύο βασικές αρχές:
• Οι αλλαγές στη ζωή και η προσαρµογή στα κάθε φορά νέα δεδοµένα επιβάλλονται, όταν προκύπτουν σαν καταστάλαγµα ε-

µπειρίας και όταν αυτές µπορούν µε σχετική βεβαιότητα να προδιαγράψουν ένα καλύτερο µέλλον, αποκλείοντας το ενδεχό-
µενο να χειροτερέψουν την υφιστάµενη κατάσταση.

• Οι βασικές δηµοκρατικές αρχές, πάνω στις οποίες στηρίχθηκε το θεσµικό πλαίσιο του ΤΕΕ και µε το οποίο πορεύτηκε για ο-
γδόντα ολόκληρα χρόνια, αναδεικνύοντάς τον στον πιο έγκυρο και µε πολυδιάστατη δράση ανεξάρτητο φορέα επιστηµόνων,
πρέπει να προστατευτούν.

Όσοι υποστηρίζουν την άµεση εκλογή, µε το σύστηµα των δύο γύρων για την εξασφάλιση του 50% των ψήφων ή και ενός µε
ποσοστό πάνω από 40%, επικαλούνται τις καθυστερήσεις που σηµειώθηκαν στο παρελθόν για τη συγκρότηση των οργάνων του ΤΕΕ,
τον περιορισµό των συναλλαγών ανάµεσα στις παρατάξεις και τη µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα του ΤΕΕ. Σηµειώνουµε ότι την
άµεση εκλογή προέδρου από τους επιστηµονικούς και συνδικαλιστικούς φορείς της χώρας µας εφαρµόζουν µόνο οι δικηγορικοί και
ιατρικοί σύλλογοι, σε τοπικό όµως επίπεδο και όχι σε κάποιο πανελλαδικό όργανο διοίκησης.
Στα παραπάνω επιχειρήµατα πρέπει να αντιπαραθέσουµε τα εξής:

• Η αποτελεσµατικότητα του ΤΕΕ δεν εξαρτάται από τον τρόπο εκλογής του προέδρου του, καθώς και από το υφιστάµενο θεσµικό
πλαίσιο ο ίδιος έχει πάρα πολλές αρµοδιότητες και αποτελεί ουσιαστικά τη µόνη δηµόσια έκφρασή του, λειτουργώντας ως αυτο-
τελές όργανο.

• Οι όποιες συναλλαγές δεν πρόκειται να εκλείψουν, καθώς σε µεγάλο βαθµό θα µετατοπιστούν στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα
των δύο γύρων.

• Οι καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί στη συγκρότηση των οργάνων σε ορισµένες όµως περιπτώσεις στο παρελθόν, όντως
θα περιοριστούν, πλην, όµως, αυτές µπορούν να αντιµετωπιστούν και µε µια σειρά άλλων αλλαγών, που ήδη συζητήθηκαν και
εγκρίθηκαν µε πολύ µεγάλη πλειοψηφία στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Πρέπει όµως να επισηµανθούν παράλληλα µια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις, που η παράταξή µας -και όχι µόνο- βλέπει να συ-
νοδεύουν µε βεβαιότητα την άµεση εκλογή του προέδρου.
• Η εκλογή του προέδρου, µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα, θα εξαρτάται κατά βάση από τις οικονοµικές δυνατότητες των υποψη-
φίων, προκειµένου να καταστούν αναγνωρίσιµοι κατά την προεκλογική περίοδο στη συντριπτική πλειοψηφία των µηχανικών.

• Τα παντοδύναµα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης θα παίξουν βασικό ρόλο και θα µεγεθύνουν τα φαινόµενα διαπλοκής, όπως βλέπου-
µε να γίνεται τα τελευταία χρόνια στις βουλευτικές, νοµαρχιακές και δηµοτικές εκλογές, µε αποτέλεσµα τον εκφυλισµό του πολι-
τικού µας συστήµατος.

• Η εξάρτηση των παρατάξεων του ΤΕΕ από τους κοµµατικούς µηχανισµούς θα γίνει ισχυρότερη και οι υποψήφιοι πρόεδροι στην ου-
σία θα παίρνουν το επίσηµο χρίσµα από αυτούς.

• Τέλος , ο πρόεδρος µπορεί να καταστεί ανεξέλεγκτος αφού δεν λογοδοτεί σε σώµα που τον εξέλεξε και ουσιαστικά δεν µπο-
ρεί να ανακληθεί. Το τελευταίο αυτό σηµείο είναι ιδιαίτερα σοβαρό για τη δηµοκρατική παράδοση της χώρας µας, καθώς η αρχή
του ελέγχου και της ανακλητότητας των εκλεγµένων, αποτελεί τον πυρήνα της δηµοκρατίας, τόσο της άµεσης όσο και της α-
ντιπροσωπευτικής.
Ελπίζουµε οι συνάδελφοι που θα συζητήσουν στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ για τις αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο, µε νηφαλιό-

τητα και αίσθηµα ευθύνης και θα αποφασίσουν για το συγκεκριµένο θέµα, µακριά από προσωπικές ή πολιτικές σκοπιµότητες, για να
µη γκρεµίσουν οι µηχανικοί µε τα ίδια τους τα χέρια, ό,τι πιο χρήσιµο έχτισαν οι συνάδελφοί τους εδώ και ογδόντα χρόνια. 

ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2005
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συσπειρωση αριστερων µηχανικων

url: www@sam.tee.gr e-mail: sam@tee.gr

Ο Σύλλογος Ιντιφάντα καταγγέλλει τη συνεχιζόµενη ισραηλινή επιθετικότητα στη Λωρί-
δα της Γάζας.

Έχουν περάσει µόνο λίγες µέρες από την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γά-
ζα, και το Ισραήλ αποδεικνύει το πώς εννοεί το σεβασµό της παλαιστινιακής ανεξαρτησίας:
αεροπορικές επιδροµές, χτυπήµατα εναντίον αµάχων (µεταξύ των στόχων και το σχολείο
Αλ Αρκάµ), επιθέσεις στρατιωτικών ελικοπτέρων (made in USΑ εννοείται) και δολοφονίες
µελών παλαιστινιακών οργανώσεων σε Γάζα και ∆υτική Όχθη, ανάπτυξη πυροβολαρχιών και
µεγάλου αριθµού τεθωρακισµένων γύρω από τη Γάζα, µαζικές συλλήψεις Παλαιστινίων. Κα-
νείς δεν µπορεί να αποκλείσει αυτή τη στιγµή µια µαζική εισβολή του ισραηλινού στρατού
στη Λωρίδα της Γάζας.
Με τις τελευταίες επιθέσεις γίνεται σαφές ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή απέχει

πολύ από µια δίκαιη ειρήνη. Κατά τη διάρκεια της ισραηλινής αποχώρησης από τη Γάζα ο
Σύλλογος Ιντιφάντα (όπως και πολλοί άλλοι βέβαια) είχε επισηµάνει ότι αυτή η κίνηση του
Σαρόν είναι αποτέλεσµα της πίεσης που του ασκεί η παλαιστινιακή Αντίσταση και όχι δείγ-
µα της βούλησής του για ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης. Είχαµε τονίσει επίσης ότι µια
Γάζα χωρίς τη ∆υτική Όχθη και χωρίς πραγµατική ανεξαρτησία για την Παλαιστίνη, θα µε-
τατραπεί σε ένα τεράστιο γκέτο όπου οι Παλαιστίνιοι θα ασφυκτιούν και το Ισραήλ, όντας
επικυρίαρχο, θα εισβάλει κατά το δοκούν. Οι τελευταίες εξελίξεις δικαιώνουν τις εκτιµήσεις
µας.
Και σήµερα (όπως και πάντοτε άλλωστε) ο παλαιστινιακός λαός δεν έχει παρά δύο στη-

ρίγµατα: Πρώτον τη µαχητική Αντίστασή του ενάντια στον κατακτητή, δηλαδή την πολιτικά
νόµιµη διεκδίκηση του δικαιώµατός του να υπάρχει. ∆εύτερον, τη διεθνή αλληλεγγύη των
κοινωνικών κινηµάτων, προοδευτικών οργανώσεων, αλλά και µεµονωµένων πολιτών. Ο πα-
λαιστινιακός αγώνας και η διεθνής αλληλεγγύη µπορούν να σταµατήσουν την ισραηλινή ε-
πιθετικότητα και τη συνένοχη αφωνία της «διεθνούς κοινότητας».
Επιµένουµε στη δέσµευσή µας να µη σταµατήσουµε να αγωνιζόµαστε στο πλευρό των

Παλαιστινίων µέχρι την τελική δικαίωσή τους.

Τηλ. επικοινωνίας: 6974-307.864 (Γιώργος Τζαφέρης), 6974-818.544 (Αθηνά Μως).

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ ΛΑΟ ΙΝΤΙΦΑΝΤΑ:
Να σταµατήσουν οι ισραηλινές επιδροµές στη Γάζα

Να υπερασπιστούµε τον αγωνιζόµενο παλαιστινιακό λαό








