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«Ό χι» στο σχέδιο της επιτροπής για το
ΤΣΜΕ∆Ε είπαν τα µέλη της Αντιπροσωπεί-

ας του ΤΕΕ, στην πολύωρη συνεδρίαση της 8ης Ο-
κτωβρίου 2005, καθώς διατηρεί ασφαλισµένους
µηχανικούς δύο ταχυτήτων, τους προ του 1993 και
τους µετά, ενώ πολλοί ανέφεραν ότι το νοµοσχέ-
διο αυξάνει τις εισφορές, αλλά για την αύξηση
των παροχών παραπέµπει σε υπουργικές αποφά-
σεις, που θα εκδοθούν µετά την ψήφιση του νοµο-
σχεδίου. 
Η Αντιπροσωπεία επιφυλάχθηκε να λάβει απο-

φάσεις σε επόµενη συνεδρίασή της, ως τον προ-
σεχή ∆εκέµβριο, αφού προηγουµένως ενηµερω-
θούν πλήρως όλοι οι µηχανικοί και αφού γίνει νέα
επεξεργασία στο κείµενο του νοµοσχεδίου, το ο-
ποίο θα περιλαµβάνει συνολική πρόταση για την
αναδιάρθρωση των κλάδων υγείας και σύνταξης. 
Όπως είπε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιάννης  Αλα-

βάνος, ενηµερώνοντας τα µέλη της Αντιπροσω-
πείας του ΤΕΕ, το ΤΣΜΕ∆Ε αφορά όλους τους µη-
χανικούς και ως εκ τούτου και το καταρτισθέν
σχέδιο. Ωστόσο διευκρίνισε ότι «δεν είχε οριστι-
κοποιηθεί το σχέδιο νόµου που επεξεργάστηκε η
επιτροπή από εκπροσώπους του ΤΣΜΕ∆Ε και του
Υπουργείου µε τη χρηµατοδότηση του ΤΕΕ». Και
τόνισε ότι έρχεται στην Αντιπροσωπεία µε κάπως
εσπευσµένο τρόπο γιατί ήταν προσδιορισµένη η
συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας για το ΤΣΜΕ∆Ε,
αλλά για µια πρώτη συζήτηση. Επίσης διευκρίνισε
ότι δεν υπάρχει καµιά θέση κανενός οργάνου του
ΤΕΕ πάνω στο σχέδιο νόµου, το οποίο ξεκίνησε α-
πό τις αποφάσεις της Αντιπροσωπείας το 2003,  οι
οποίες ήταν προϊόν µιας συζήτησης που είχε κρα-
τήσει 5-6 χρόνια. Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, αφού ενη-
µέρωσε το σώµα για τις συναντήσεις που έγιναν
µε άλλους οργανισµούς επιστηµόνων και τις συ-
γκρίσεις που προκύπτουν απο την ασφάλισή τους,

όπως για παράδειγµα των γιατρών και των δικη-
γόρων,  υπογράµµισε µεταξύ άλλων τα εξής:

• Στις αποφάσεις της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ
στηρίχθηκε µια επιτροπή που αποτελείτο από εκ-
προσώπους του ΤΣΜΕ∆Ε και του Υπουργείου. Και
πιστεύω ότι έγινε µια καλή δουλειά στο πλαίσιό
της που αποτελεί σχέδιο εισήγησης και συζήτη-
σης στα όργανα του ΤΕΕ. Η απόφαση της  Αντι-

προσωπείας του 2003 ήταν µία συµφωνία για τις
κατηγορίες των Μηχανικών, δηλαδή δηµόσιοι υ-
πάλληλοι, µισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελµατίες. 
Το δεύτερο χαρακτηριστικό της απόφασης της

Αντιπροσωπείας του 2003, είναι ότι ήταν µια από-
φαση - πλαίσιο. ∆εν είχε τη µορφή σχεδίου νόµου. 
Το τρίτο που χαρακτήριζε τις αποφάσεις της Α-

ντιπροσωπείας ήταν ότι προέβαλε την απαίτηση
να υπάρχει, στην αντιµετώπιση του ασφαλιστικού
των Μηχανικών, µια γενικότερη λογική, από µε-
ριάς πολιτείας, Κοινωνικής Ασφάλισης. Είχε την
απαίτηση να είναι µεγαλύτερη η κρατική συµµετο-
χή και  όχι να αυξηθούν οι εργοδοτικές εισφορές,
κάτι το οποίο δεν µπορεί προφανώς να το επιβά-
λουν µόνοι τους οι Μηχανικοί. Το 13,33% δηλαδή ί-
σχυε και ισχύει και σε αυτές τις προβλέψεις του
σχεδίου νόµου που έχουµε τώρα. 

• Έχει όµως την απαίτηση να µην υπάρχουν ει-
σφοροδιαφυγές, να µην υπάρχουν προβλέψεις
που µεταφέρουν πόρους από το ασφαλιστικό σύ-
στηµα σε άλλες κατευθύνσεις οι οποίες δεν έ-
χουν την κοινωνική λογική ενός κράτους. 
Στην προκειµένη περίπτωση, όχι µόνο δεν έ-

χουµε αύξηση της κρατικής συµµετοχής, αλλά η
νοµοθετηµένη συµµετοχή του κράτους, που αφο-
ρά τους νέους Μηχανικούς δεν καταβάλλεται στο
ταµείο. Και ήδη έχουµε ένα µεγάλο πόρο ο οποί-
ος δεν καταβάλλεται. 
Άρα νοµίζω ότι ένα θέµα που πρέπει να είναι

σίγουρα άµεσης παρέµβασης είναι να απαιτεί το
Ταµείο την καταβολή των πόρων ακόµα και µε νο-
µικές διαδικασίες. 

• Το δεύτερο θέµα είναι αυτό που αφορά τις
Σ∆ΙΤ, όπου δεν προβλέπεται εισφορά υπέρ του
ΤΣΜΕ∆Ε από τα έργα αυτά. Έτσι, αν δεχθούµε τις
κυβερνητικές λογικές ότι τα πολλά έργα και τα
περισσότερα θα γίνονται µε Σ∆ΙΤ, καταλαβαίνου-
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Και η ∆.Ε. του ΤΕΕ
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, οµόφωνα,

µετά από εισήγηση του προέδρου της, αποφά-
σισε, εξειδικεύοντας τις θέσεις της Αντιπροσω-
πείας, να ζητήσει:

• Από τη Μόνιµη Επιτροπή Ασφαλιστικών
Θεµάτων, σε συνεργασία µε ειδικούς, εντός
δύο µηνών, να ολοκληρώσει πρόταση για την
αναδιάρθρωση των κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε.

• Από την επιτροπή των εκπροσώπων φο-
ρέων που συµµετέχουν στο ∆Σ του ΤΣΜΕ∆Ε
να συστήσει οµάδες εργασίας που στο ίδιο
διάστηµα θα συντάξουν ή αναθεωρήσουν τους
κανονισµούς του κλάδου υγείας και του κλά-
δου προνοιακών παροχών.

• Από το ∆Σ του ΤΣΜΕ∆Ε να αναθέσει την
εκπόνηση αναλογιστικής µελέτης που θα κινεί-
ται στο πνεύµα των αποφάσεων της Αντιπρο-
σωπείας
Η ∆.Ε. θα ζητά  τη σύγκληση της Αντιπροσω-

πείας ευθύς ως ολοκληρώνονται  οι σχετικές
προτάσεις.
Στο ίδιο διάστηµα, σε συνεργασία µε τα Πε-

ριφερειακά Τµήµατα, θα αρχίσει µια εκστρα-
τεία ενηµέρωσης των µηχανικών για το σύνο-
λο των ασφαλιστικών θεµάτων.



µε ότι το Ταµείο και το ΤΕΕ απογυµνώνεται από
πολλούς σηµαντικούς πόρους. Πρόβλεψη που
προκύπτει και από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε-
πενδύσεων 2005 και από το σχέδιο προϋπολογι-
σµού 2006. 

• Πέραν αυτών, τα προβλήµατα που αντιµετω-
πίζει αυτό το σχέδιο νόµου, αναφέρονται σε δια-
φορά γενεών. Το σχέδιο νόµου έχει πολλά θετικά
και αρκετά αρνητικά σε σχέση µε τις αποφάσεις
της Αντιπροσωπείας. Στα θετικά περιλαµβάνεται
ότι ιδρύει τον κλάδο προνοιακών παροχών. 
Η εξειδίκευση του τι θα περιλαµβάνει αυτός ο

κλάδος προνοιακών παροχών παραπέµπεται σε
υπουργικές αποφάσεις. 

• Τον ΕΛΠΠ που τον µετατρέπει σε ειδική προ-
σαύξηση και τον ενσωµατώνει ουσιαστικά στην
κύρια σύνταξη, ουσιαστικά τον ενισχύει µε την έν-
νοια ότι αποτρέπει οποιαδήποτε σκέψη όσο ισχυ-
ρή ή όχι ήταν ότι µπορεί ο ΕΛΠΠ να µετατρεπόταν
σε έναν επικουρικό κλάδο, άρα να παρέχει το
20% των συντάξεων. Και κυρίως ο ΕΛΠΠ ο οποίος
στηρίζεται τώρα πια µόνο στους µηχανικούς προ
του 1993, τώρα ενισχύεται και µε τη συµµετοχή
των νέων µηχανικών, αυξάνεται το εφάπαξ και έ-
χει και άλλα θετικά στοιχεία. 

• ́Εχει όµως και αρνητικά σηµεία, όπως αναφέ-
ρονται στην ανάλυση που έχει κάνει γραµµή προς
γραµµή η Επιτροπή Ασφαλιστικών Θεµάτων του
Τεχνικού Επιµελητηρίου. 
Εκείνο στο οποίο θα πρέπει να επικεντρωθού-

µε είναι σε αυτό που λέµε πρόβληµα γενεών και
το οποίο βέβαια σε ένα κράτος µε κοινωνικό σύ-
στηµα ασφάλισης δεν θα έπρεπε να υπάρχει. 
Έχουµε από τη µια συντάξεις οι οποίες για

τους νέους µηχανικούς µετά το ́ 93 είναι της τά-
ξης των 520,00 ευρώ, και βεβαίως για τους παλαι-
ότερους ξέρουµε ότι είναι χαµηλές οι συντάξεις.
Και από την άλλη έχουµε εισφορές οι οποίες εί-
ναι πολύ-πολύ υψηλές. 

• Το σχέδιο νόµου αυξάνει τις συντάξεις κατά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ  ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΩΝ  ΕΙΣΦΟΡΩΝ  ΚΑΙ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ  ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΩΝ  ΤΑΜΕΙΩΝ:  ΤΣΜΕ∆Ε  -  ΤΑΜΕΙΟ  ΝΟΜΙΚΩΝ  -  ΤΣΑΥ

Η σύγκριση γίνεται µε τιµές του 2005, µηνιαίες εισφορές Ελεύθερων Επαγγελµατιών 
άνω 5ετίας και παροχές 35ετίας

ΤΣΜΕ∆Ε ΤΑΜΕΙΟ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΣΑΥ

Α.  Παλιοί  Ασφαλισµένοι
Εισφορές Κύριας  Σύνταξης  122,03 129,20 158
Παροχές Κύριας Σύνταξης 650 1.084,27 1.198,16
Αναλογία εισφοράς / παροχής 1/5.33 (1/5.4-2001) 1/8.39 (1/6.75) 1/7.58 (1/8.65)
Εισφορές Πρόσθετης  Σύνταξης 60,28 ∆εν έχει 79
Παροχές Πρόσθετης Σύνταξης 712 599,08
Αναλογία εισφοράς / παροχής 1/11.81 (1/9.9) 1/7.58 (1/8.66)
Εισφορές Επικουρικής  Σύνταξης ∆εν έχει 38,76 ∆εν έχει
Παροχές Επικουρικής Σύνταξης 248
Αναλογία εισφοράς / παροχής 1/6.4 (1/5.67)
Σύνολο  Συνταξιοδοτικών Εισφορών 182,31 167,96 237
Σύνολο Συντάξιµων Αποδοχών 1.362 1.332,27 1.797,24
Αναλογία εισφοράς / παροχής 1/7.47 (1/7) 1/7.93 (1/6.5) 1/7.58 (1/8.6)
Εισφορά Εφάπαξ  20,09
Εφάπαξ Παροχή 9.713 21.355,6
Αναλογία εισφοράς / παροχής 1/483.47 (1/544)
Β.  «Νέοι»  Ασφαλισµένοι
Όµοια για όλα  τα Ταµεία
Εισφορές Κύριας  Σύνταξης  20% ΑΚ
Παροχές Κύριας Σύνταξης 60% ΑΚ
Αναλογία  εισφοράς  /  παροχής 1/3
Εισφορές Επικουρικής  Σύνταξης 6% ΑΚ 
Παροχές Επικουρικής Σύνταξης 20% ΑΚ
Αναλογία  εισφοράς  /  παροχής 1/3.3
Εισφορά Εφάπαξ 4%
Εφάπαξ Παροχή Καθορίζεται µε ΥΑ

Σηµείωση: Στο ΤΣΑΥ η Πρόσθετη Σύνταξη είναι προαιρετική και για τους Παλαιούς και για τους Νέους. 

Μηνιαίες  Εισφορές  Ασφαλισµένων  ΤΣΜΕ∆Ε
ΠΑΛΙΟΙ  ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΝΕΟΙ  ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΑΛΙΟΙ  ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΝΕΟΙ  ΜΙΣΘΩΤΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Σήµερα Σχέδιο  Νόµου Σήµερα Σχέδιο  Νόµου Σήµερα Σχέδιο  Νόµου Σήµερα Σχέδιο  Νόµου
ΚΚΣ 122,03 122,03 122,03 122,03 122,03 6,67* αποδ. 6,67* αποδ. 6,67* αποδ.
Ειδ. Προσαύξηση 60,28 122,03 - 122,03 60,28 122,03 - 122,03
Επικουρικό - 36,61 36,61 36,61 - 18,30 3%* αποδ. 3%* αποδ.
Εφάπαξ 20,09 24,40 24,41 24,40 20,09 24,40 4%*αποδ. 4%* αποδ.
ΚΠΠ - ΥΑ - ΥΑ - ΥΑ - ΥΑ
ΚΥΤ 39,36 ; 39,36 ; 2,15%* αποδ. ; 2,15%* αποδ. ;
ΣΥΝΟΛΟ 241,76 305,07 222,41 305,07 202,40 164,73 15,82* αποδ. 122,03

+ ΥΑ + ΥΑ +2,15%* αποδ. +6,67%* αποδ. +13,67* αποδ.
+ ΚΥΤ + ΚΥΤ + ΥΑ + ΥΑ

+ ΚΥΤ + ΚΥΤ
Σηµείωση: 1) Για τους παραπάνω υπολογισµούς, οι αποδοχές των παλιών µισθωτών φράσσονται πάνω από το τριπλάσιο του ΑΕΠ, ενώ των νέων µισθωτών από το 8πλάσιο του

ΑΕΠ. 2) Οι τιµές των εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης, αναφέρονται όπως θα ισχύουν από 01/01/2010 και µετά. 
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Å 20% όσον αφορά τους µηχανικούς πριν από το
΄93 και περίπου τριπλασιάζει τις συντάξεις όσον
αφορά τους νέους µηχανικούς, από 500,00 ευρώ
φθάνει στα 1.450,00 ευρώ. Αυτό ακούγεται πολύ
καλό. Και µάλιστα θα έλεγα και το εξής, ότι τα
122,00 ευρώ επιπλέον που αυξάνει τις εισφορές

των νέων µηχανικών, τα αντιστοιχεί µε 820,00 ευ-
ρώ στη σύνταξη. Κάτι που δεν το προβλέπει καµιά
ιδιωτική ασφάλιση και δεν το προβλέπουν ούτε οι
διατάξεις που ισχύουν τώρα. 
Θυµίζω ότι στις τωρινές διατάξεις µπορεί κά-

ποιος νέος µηχανικός, οριζόµενος µετά από την
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1.1.93, να επιλέξει κατηγορίες, άλλη κατηγορία α-
σφαλιστική πέρα από τη χαµηλότερη και να έχει
µεγαλύτερη σύνταξη. Η σύνταξη που δίνει, αυτή
που προβλέπει τώρα το σχέδιο νόµου, αντιστοιχεί
σε µια εισφορά περίπου 300,00 ευρώ έναντι των
122,00 ευρώ. Άρα η αναλογία και σε σχέση µε το
ό,τι ίσχυε µέχρι τώρα φαίνεται να είναι πολύ κα-
λύτερη από ό,τι ισχύει. 
Όµως υπάρχει ένα µεγάλο πρόβληµα, θα έλε-

γα ανυπέρβλητο. Και το πρόβληµα αυτό είναι ότι
δεν µπορούν οι µηχανικοί, οι νέοι και οι άνεργοι ι-
διαίτερα, να αντέξουν τέτοιου ύψους εισφορά.
∆εν µπορούµε να ζητάµε το 30% του εισοδήµα-
τος ενός νέου µηχανικού να πηγαίνει στις εισφο-
ρές. Αν δεχτούµε ότι είναι 1.000-1.200 ευρώ για
τους νέους µηχανικούς ένας µέσος όρος µισθού. 
Αυτό ξεπερνά και κάθε λογική. Η λογική του ι-

σχύοντος ασφαλιστικού συστήµατος λέει ότι µέ-
χρι 20% µπορεί να είναι το όριο των εισφορών.
Νοµίζω ότι το σηµαντικό πρόβληµα που πρέπει να
επιλύσουµε εµείς είναι ακριβώς αυτό. 

Πρώτα  ενηµέρωση  όλων  των  µηχανικών

Η πρόταση που έχω κάνει, που προέκυψε από
τη συνάντηση µε τους Προέδρους των Περιφερει-
ακών Τµηµάτων του ΤΕΕ,  είναι να µην αποφασί-
σουµε σήµερα γι’ αυτό το σχέδιο νόµου. ∆ιαπι-
στώσαµε όλοι ότι δεν υπάρχει ακόµα µεγάλη ε-
νηµέρωση των µηχανικών και ότι αυτό είναι πρω-
ταρχικό. Ένα σχέδιο νόµου αφορά όλους τους µη-
χανικούς και θα πρέπει να είναι πολύ καλά ενηµε-
ρωµένοι. 
Θα έλεγα δηλαδή ότι από όλη τη συζήτηση

που έχει ανοίξει  δεν έχει ακόµα εµφανιστεί που-
θενά ότι η σύνταξη ενός νέου µηχανικού θα είναι,
αν ισχύσει ο νόµος Σιούφα, 500,00 ευρώ. 
Είπαµε λοιπόν ότι θα πρέπει σε ένα διάστηµα

δύο µηνών, µέχρι το ∆εκέµβριο, να αποφασίσουµε
ποιες θα είναι οι θέσεις του ΤΕΕ και για το σχέδιο

νόµου και για τα θέµατα που θίγει αυτό το σχέδιο
νόµου. Μέσα σε αυτό το διάστηµα λοιπόν θα υ-
πάρξει µια πολύ σηµαντική προσπάθεια ενηµέρω-
σης των µηχανικών από το Ενηµερωτικό ∆ελτίο,
από την Τράπεζα Πληροφοριών, από συσκέψεις
και συγκεντρώσεις που θα γίνουν από όλα τα Πε-
ριφερειακά Τµήµατα και από συζητήσεις µέσα
στις περιφερειακές αντιπροσωπείες. Και να ξανα-
έρθει µέσα στον ∆εκέµβριο στην Αντιπροσωπεία,
για να πάρει την απόφαση. 
Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι βασική αρχή ε-

νός ασφαλιστικού συστήµατος είναι η αλληλεγ-
γύη των γενεών. Και πραγµατικά θα πρέπει να
την επιδείξουµε και αυτή και προς τις δύο κατευ-
θύνσεις. Και από τα κάτω προς τα πάνω και από
τα πάνω προς τα κάτω. 

Παρουσίαση  του  νοµοσχεδίου

Την εισήγηση επί του νοµοσχεδίου έκανε ο ∆η-
µήτρης ∆ουνούκος, µέλος της επιτροπής σύντα-
ξης του νοµοσχεδίου, σύµβουλος του ∆Σ του
ΤΣΜΕ∆Ε και σύµβουλος της ∆.Ε. του ΤΕΕ,  ο οποί-
ος, αφού αναφέρθηκε στο ιστορικό του νοµοσχε-
δίου,  τόνισε ότι όσοι εργάστηκαν πάνω στο νοµο-
σχέδιο,  προσπάθησαν να το προσαρµόσουν στην
απόφαση της Αντιπροσωπείας και το έχουν πετύ-
χει κατά την εκτίµησή του σε πολύ µεγάλο βαθµό. 
Το Νοµοσχέδιο δεν υπεισέρχεται και δεν πε-

ριέχει επεµβάσεις για τον κλάδο Κύριας Σύντα-
ξης, γιατί όσον αφορά τους νέους, ο τρόπος και οι
προϋποθέσεις ορίζονται από τη Γενική Νοµοθεσία,
ισχύουν για όλους τους από 1-1-1993 νέους ασφα-
λισµένους της χώρας και κατά κανένα τρόπο δεν
γινόταν αποδεκτό από το Υπουργείο να τροπο-
ποιηθούν. 
Όσον αφορά δε τους παλιούς, εκτός του ότι η

οποιασδήποτε, αµφιλεγόµενης χρησιµότητας
πρόσκαιρη ποσοτική παρέµβαση, προϋπέθετε και
αναλογιστική µελέτη µε µη εκτιµώµενη πιθανότη-

τα εµπλοκής, κυρίως, ο καθορισµός όρων µόνον
για µία κατηγορία ασφαλισµένων, σ’ ένα Νόµο
που προτείνουµε εµείς, θα αποτελούσε κατά κά-
ποιο τρόπο, πολιτική αποδοχή του διαχωρισµού.
Έτσι το Νοµοσχέδιο αφορά σε όλα τα υπόλοιπα
για τα οποία και εφαρµόζει την Απόφαση της Α-
ντιπροσωπείας. Συγκεκριµένα: 
α) Χορηγεί προσαύξηση από την κύρια σύνταξη

ως ξεχωριστή παροχή, σε αντικατάσταση του ΕΛ-
ΠΠ. Στην προσαύξηση αυτή θα µετέχουν όλοι οι α-
σφαλισµένοι ανάλογα µε τα έτη ασφάλισης, παλι-
οί και νέοι, αλλά κατά τον υπολογισµό των παρο-
χών θα αφαιρείται, σύµφωνα µε τον τύπο, αναλο-
γικά ο χρόνος ασφάλισης και εποµένως το δικαί-
ωµα σύνταξης από άλλο φορέα κύριας ασφάλι-
σης. 
β) Το ύψος της προσαύξησης αυτής για όλους,

υπολογίζεται στο αντίστοιχο της σύνταξης παλιού
ασφαλισµένου και µε λόγο 4/3. Αριθµητικά αυτό
σηµαίνει ότι ένας νέος αυτοαπασχολούµενος α-
σφαλισµένος που προσδοκά µε το ισχύον σύστη-
µα σύνταξη για 35 έτη ασφάλισης 427 ευρώ, και έ-
νας παλιός µε τα ίδια χρόνια 650 ευρώ, τώρα η
σύνταξη και των δύο θα αυξηθεί κατά το ίδιο πο-
σό των 864 ευρώ και θα παίρνουν συνολικά, ο µεν
νέος 1.291 ευρώ, ο δε παλιός 1.514 ευρώ. 
γ) Το ύψος των εισφορών για την ειδική προ-

σαύξηση, είναι ίδιο για νέους και παλιούς ασφαλι-
σµένους και εντός πενταετίας εξισώνεται µε το α-
ντίστοιχο των εισφορών της κύριας σύνταξης. 
δ) Ιδρύονται νέοι κλάδοι: 
δα) Κλάδος Πρόσθετης Ασφάλισης. Μετά την

κατάργηση του ΕΛΠΠ, ο επικουρικός κλάδος ο ο-
ποίος ουσιαστικά υφίστατο για τους νέους επε-
κτείνεται και στους παλιούς ασφαλισµένους. Α-
σφαλίζονται υποχρεωτικά όλοι οι νέοι και οι µέ-
χρι 50 ετών παλιοί ασφαλισµένοι και προαιρετικά
από τους παλιούς οι ηλικίας 50 έως 55 ετών. Πλη-
ρώνουν όλοι την ίδια εισφορά και παίρνουν τις ί-

Οι αλλαγές και  βελτιώσεις που πρέπει να γί-
νουν στο θεσµικό πλαίσιο του ΤΕΕ ήταν το

θέµα της συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του
ΤΕΕ, που πραγµατοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου
2005, στο ΕΒΕΑ, στη διάρκεια της οποίας άρχισε
η συζήτηση της πληθώρας των προτάσεων που
έχουν υποβληθεί από τα Περιφερειακά Τµήµατα
του ΤΕΕ, από τις Παρατάξεις του ΤΕΕ και από µε-

µονωµένους µηχανικούς.
Στην εκτεταµένη συζήτηση που έγινε  τονίστη-

κε ότι προέχει η διασφάλιση του σκοπού του
ΤΕΕ και του επιστηµονικού του έργου. Η τροπο-
ποίηση του θεσµικού πλαισίου του ΤΕΕ αποτελεί
αντικείµενο πολυετών συζητήσεων σε τουλάχι-
στον τρείς θητείες της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ.
Ωστόσο, το θέµα τέθηκε συστηµατικά από το

2003, καθώς τα νέα κοινωνικά και οικονοµικά δε-
δοµένα καθιστούν αναγκαία τη διεύρυνση των
σκοπών του ΤΕΕ και  του ρόλου του, καθώς και
την ανασυγκρότηση των οργάνων του. 
Πολλά είναι τα σηµεία στα οποία οι προτάσεις

συµφωνούν, ενώ υπάρχουν και σηµεία ριζικής
διαφωνίας. Οι προτάσεις αυτές θα συζητηθούν
στο διαπαραταξιακό, ώστε να  κωδικοποιηθούν
και θα ακολουθήσει ψηφοφορία σε επόµενη συ-
νεδρίαση, που τοποθετείται στο τέλος του έτους.

Για το θεσµικό πλαίσιο  του ΤΕΕ
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Å διες παροχές. 
δβ) Κλάδος Εφάπαξ. Με τον ιδρυόµενο Κλάδο,

εξισώνονται από εδώ και πέρα οι εισφορές και οι
παροχές µεταξύ παλαιών και νέων ασφαλισµέ-
νων, πράγµα που σηµαίνει για τους παλιούς δι-
πλασιασµό του σηµερινού ύψους του εφάπαξ, για
το τµήµα από εδώ και πέρα. 
δγ) Κλάδος Προνοιακών Παροχών. Με το Νοµο-

σχέδιο ιδρύεται ο απαραίτητος αυτός Κλάδος, ο
οποίος είναι κυρίως προσανατολισµένος προς
τους εν ενεργεία ασφαλισµένους. Επειδή όµως
τόσο για το αντικείµενό του όσον και για τους πό-
ρους του, είναι καθ’ ύλην αρµόδιο το υπουργείο Υ-
γείας και Πρόνοιας, η εµπλοκή του οποίου θα δη-
µιουργούσε αντίστοιχες εµπλοκές οι οποίες δεν
µπορούσαν να εκτιµηθούν, προτιµήθηκε η διαδικα-
σία της ίδρυσής του, που είναι το µείζον, και στη
συνέχεια ο προσδιορισµός των αρµοδιοτήτων και

των πόρων του, µε Υπουργική Απόφαση ύστερα
από γνώµη µας πράγµα που, διαδικαστικά, κρίθηκε
ευκολότερο να επιτευχθεί. 
ε) Από τα παραπάνω και την εξέταση του Νο-

µοσχεδίου καταφαίνεται ότι στους τοµείς που
πραγµατεύεται αυτό, επέρχεται αν όχι πλήρης, ο-
πωσδήποτε όµως, ουσιαστική οµογενοποίηση πα-
λιών και νέων ασφαλισµένων. 
στ) Το Νοµοσχέδιο, σε ό,τι ρυθµίζει, καλύπτει τις

αρχές που περιέχονται στην Απόφαση της Αντι-
προσωπείας.

Υπερβολική  αύξηση  των  εισφορών

Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ
∆ηµοσθένης  Αγορής εξέφρασε τις εξής από-
ψεις για το προτεινόµενο νοµοσχέδιο, που α-
φορά στο ΤΣΜΕ∆Ε: 

• Οι αυξήσεις των εισφορών που καθορίζο-
νταν µε το προτεινόµενο Νοµοσχέδιο ήταν υ-
περβολικές και δυσβάστακτες, ειδικά για τους
νέους συναδέλφους. 

• Το Νοµοσχέδιο όξυνε τις διαφορές µεταξύ
νεοτέρων και παλαιοτέρων ασφαλισµένων, αντί
να τις εξοµαλύνει. 

•Το ΤΣΜΕ∆Ε µπορεί να είναι ένα εύρωστο
Ταµείο µε υψηλά αποθεµατικά, όµως παρέχει ε-
λάχιστες συντάξεις και απαράδεκτες συνθήκες
περίθαλψης, οι οποίες δεν βελτιώνονταν ουσια-
στικά µε το προτεινόµενο Νοµοσχέδιο. Τα αντί-
στοιχα Ταµεία των Ιατρών και ∆ικηγόρων, που
εµφανίζονται ως µη εύρωστα, έχουν καλύτερες
συντάξεις από το ΤΣΜΕ∆Ε, γι’ αυτό πρέπει το
ΤΣΜΕ∆Ε να εξετάσει τη δυνατότητα συνεργα-
σίας µε αυτά τα δύο Ταµεία. 

Η ψηφοφορία για την απόφαση

ΤΤρία κείµενα τέθηκαν σε ψηφοφορία, προκειµέ-νου να εκδοθεί απόφαση της Αντιπροσωπείας
του ΤΕΕ για το νοµοσχέδιο περί ΤΣΜΕ∆Ε. Το πρώ-
το κείµενο έλαβε 5 ψήφους, το δεύτερο έλαβε 41
ψήφους και το τρίτο έλαβε 49 ψήφους και απετέ-
λεσε την απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ.
∆ηµοσιεύουµε τα τρία αυτά κείµενα µε τη σειρά:

Το  πρώτο  κείµενο

Το κυβερνητικό σχέδιο νόµου για το ΤΣΜΕ∆Ε
δεν επιδέχεται καµία βελτίωση και από αυτή την
άποψη δε νοµιµοποιείται καµία συµµετοχή στη
φάρσα διαλόγου µε την κυβέρνηση. Απαιτούµε
την άµεση απόσυρσή του. Όµως δεν επιτρέπονται
αυταπάτες. Η κυβερνητική επίθεση, µε τη στήριξη
του ΠΑΣΟΚ, δεν εξαντλείται σε ένα σχέδιο νόµου
και δεν πρόκειται να σταµατήσει.
Οι συνδικαλιστικοί φορείς των Μηχανικών πρέ-

πει, επιτέλους, να βγουν στο προσκήνιο, να οργα-
νώσουν την αγωνιστική αντεπίθεσή τους. Μια σει-
ρά από πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση, ό-
πως π.χ. η πρόσφατη απόφαση του ΣΜΗΒΕ, µπο-
ρούν και πρέπει να αξιοποιηθούν παραπέρα, να α-
ποκτήσουν ευρύτερη δυναµική και βαθύτερο πε-
ριεχόµενο, αγωνιστικής συµπόρευσης µε τον ταξι-
κό πόλο του εργατικού κινήµατος στην κοινή πά-
λη για:

• ∆ηµόσια, καθολική, υποχρεωτική Κοινωνική
Ασφάλιση για όλους τους εργαζοµένους.

• Αποκλειστικά ∆ηµόσια και ∆ωρεάν, υψηλού
επιπέδου Υγεία και Πρόνοια. ∆ιαχωρισµός Υγείας
και Πρόνοιας από την Κοινωνική Ασφάλιση. Κα-
τάργηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας
στην Υγεία. 

• Σύνταξη µετά από 30 χρόνια δουλειάς, στα 60

για τους άνδρες και στα 55 για τις γυναίκες. Σύ-
νταξη στο 80% των συνολικών αποδοχών της τε-
λευταίας 3ετίας.

• Μετατόπιση του κύριου βάρους των εισφο-
ρών ώστε να βαρύνει την εργοδοσία και το κρά-
τος, στην κατεύθυνση της πλήρους απαλλαγής
του µισθωτού από εισφορές.

• ∆ιασφάλιση των αποθεµατικών των ταµείων.
Τα αποθεµατικά είναι λαϊκή περιουσία και όχι
«τροφοδότης λογαριασµός» για τις κυβερνητικές
παροχές στο µονοπωλιακό κεφάλαιο. 
Άµεσα οι εργαζόµενοι, µισθωτοί και µικροε-

παγγελµατίες µηχανικοί να διεκδικήσουν: 
- Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών

νόµων των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Ν∆.
- Να αρθεί ο διαχωρισµός «νέων» και «πα-

λιών» ασφαλισµένων, χωρίς πρόσθετη επιβάρυν-
σή τους.

- Απόσυρση του ΤΣΜΕ∆Ε από την Τράπεζα Ατ-
τικής και το Χρηµατιστήριο. 

- Μείωση των εισφορών στα προ του 1992 επί-
πεδα, ειδικά για τους κάτω της πενταετίας έκπτω-
ση 50%.

- Καταβολή των εισφορών των στρατευµένων
και των µεταπτυχιακών σπουδαστών από την Πο-
λιτεία.

- Πλήρη και δωρεάν ιατροφαρµακευτική κάλυ-
ψη, πλήρη προστασία της µητρότητας και των συ-
ναδέλφων µε ειδικές ανάγκες.

- Επίδοµα ανεργίας στο 80% του βασικού µι-
σθού, για τους άνεργους και υποαπασχολούµε-
νους µηχανικούς, ανεξάρτητα από τρόπο αµοιβής
(µισθός, δελτίο παροχής υπηρεσιών), πλήρη ασφα-
λιστική κάλυψη των ανέργων συναδέλφων. 

- Άµεση απόδοση των οφειλών του ∆ηµοσίου

και της εργοδοσίας στο Ταµείο.
- Άµεση διεκδίκηση των απωλειών στο αποθε-

µατικό από την άτοκη κατάθεση στην Τράπεζα
της Ελλάδας.

- Άµεση µηχανοργάνωση του ΤΣΜΕ∆Ε για τον
εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών του.
Η «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΝΟΝΙΚΗ» καλεί τους συναδέλ-

φους να ενώσουν τις δυνάµεις τους µε τους υπό-
λοιπους εργαζοµένους, να προτάξουν τις ανάγκες
τους, να πάρουν την τύχη τους στα χέρια τους για
να µπούµε σε αλλαγή δρόµου, για ανάπτυξη υπέρ
της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων.
Στη γενικότερη επίθεση της ΕΕ και της άρχουσας
τάξης ενάντια στα δικαιώµατά τους, πρέπει να α-
ντιπαραθέσουν τη δική τους στρατηγική διέξοδο,
τη συµµαχία τους, τη συσπείρωση που δίνει στον
αγώνα προοπτική. Ο αγώνας είναι ενιαίος για ό-
λους τους εργαζοµένους.  

Το  δεύτερο    κείµενο

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ επιβεβαιώνει ότι
το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης και προστα-
σίας του ΤΣΜΕ∆Ε απαιτείται να είναι πλήρες υ-
πό την εγγύηση του ∆ηµοσίου, να διέπεται από
ενιαίους κανόνες ασφάλισης και να στηρίζεται
στις αρχές της αλληλεγγύης µεταξύ των γενε-
ών και της εσωτερικής αλληλεγγύης µεταξύ
των διαφόρων επαγγελµατικών κατηγοριών
των ασφαλισµένων. Η εισφορά των ασφαλισµέ-
νων σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να δηµι-
ουργεί δυσβάσταχτο βάρος σε αυτούς.
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ πιστεύει πως θέ-

µατα τόσο σοβαρά, όπως το µέλλον των ασφα-
λιστικών δικαιωµάτων και διεκδικήσεων των
µηχανικών, δεν είναι δυνατόν να αποφασίζονται
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Åχωρίς να έχει προηγηθεί πλήρης ανάλυση των
γενικότερων συνθηκών και των ειδικότερων
διατάξεων οποιουδήποτε Νοµοσχεδίου, χωρίς
συζήτησή τους µε τους µηχανικούς σε όλη την
χώρα, χωρίς συµµετοχή και έκφραση γνώµης
των µηχανικών και των Περιφερειακών Τµηµά-
των.

1. Με βάση τα παραπάνω η Αντιπροσωπεία
του ΤΕΕ αποφασίζει:
Να σταλεί όλο το ενηµερωτικό υλικό για το

ασφαλιστικό στις Περιφερειακές Αντιπροσω-
πείες και στις οργανώσεις των µηχανικών για
προβληµατισµό, συζήτηση, προτάσεις και ειση-
γήσεις.

2. Να καθιερωθεί διαδικασία διαλόγου και ε-
νηµέρωσης µέσα από δηµοσιεύσεις και την ι-
στοσελίδα του ΤΕΕ όλων των συναδέλφων, ζη-
τώντας να εκφέρουν την άποψή τους και να κα-
ταθέσουν τις προτάσεις τους.

3. Να εισαχθεί το θέµα για λήψη απόφασης
στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ µέχρι το τέλος
του χρόνου, µε κωδικοποίηση των προτάσεων
για την τροποποίηση του σχεδίου του νοµοσχε-
δίου που θα έχουν φτάσει µέχρι τις 20/11/2005.

4. Την ταυτόχρονη σύνταξη, µέσω άλλων Ο-
µάδων Εργασίας, Σχεδίων πλήρων και αναλυτι-
κών Κανονισµών Λειτουργίας όλων των προ-
τεινόµενων Κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε.

5. Την ανάθεση αναλογιστικής µελέτης µε
την οποία θα τεκµηριώνονται µε επίκαιρα στοι-
χεία τόσο η βιωσιµότητα του Ταµείου όσο και η
πολιτική εισφορών - παροχών του.

Η  απόφαση  της  Αντιπροσωπείας  

Οι Έλληνες µηχανικοί θεωρούν επιτακτική ανά-
γκη τη διαµόρφωση και ψήφιση ενός νόµου που
θα ρυθµίζει και θα επιλύει πάγια προβλήµατα των
ασφαλισµένων στο ΤΣΜΕ∆Ε αλλά θα συµβαδίζει
και µε τις ήδη ψηφισµένες θέσεις της Αντιπροσω-
πείας του ΤΕΕ (8.2.2003). Την αναδιάρθρωση των
κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε µε την ισότιµη ένταξη των α-
σφαλισµένων µετά την 1.1.1993 σε αυτό, την ενσω-
µάτωση και ουσιαστική ενεργοποίηση του Κλάδου
Προνοιακών Παροχών, την αναµόρφωση του ΚΥΤ
και την αύξηση των συντάξεων σε αξιοπρεπή επί-
πεδα, δεν µπορεί να αρνηθεί κανείς. ∆εν µπορού-
µε όµως σε καµιά περίπτωση να συµφωνήσουµε
µε ένα Νοµοσχέδιο το οποίο δεν διαµορφώθηκε
µε τη στοιχειώδη διαβούλευση µε την κοινωνία
των µηχανικών και εποµένως απέχει σε  βασικά

τους σηµεία από τη βούλησή τους όπως αυτή έχει
αποτυπωθεί κατά συνθετικό τρόπο στις αποφά-
σεις της Αντιπροσωπείας.
Η αρνητική κατεύθυνση του νοµοσχεδίου φαί-

νεται στην αντιµετώπιση που επιφυλάσσει στους
ασφαλισµένους µετά την 1.1.1993, χωρίς αυτό να
σηµαίνει πως δεν επιφυλάσσει δυσάρεστες εκ-
πλήξεις και στους Μηχανικούς ασφαλισµένους
πριν την 1.1.1993. Η αύξηση της εισφοράς των α-
σφαλισµένων µετά την 1.1.1993 δηµιουργεί δυσβά-
σταχτα βάρη στις νεότερες γενιές των συναδέλ-
φων, που ήδη αντιµετωπίζουν και σοβαρά προ-
βλήµατα απασχόλησης και δηµιουργεί εκρηκτική
κατάσταση στο ασφαλιστικό περιβάλλον των µη-
χανικών. 
Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά επιχειρείται

χρηµατοδότηση -ως αυτασφάλιση- µε ιδιαίτερα
µάλιστα υψηλές εισφορές, ιδιαίτερα των µετά την
1.1.1993, της αύξησης των συντάξεων χωρίς αυτή
µάλιστα νοµοθετικά να διασφαλίζεται. Ταυτόχρο-
να και οι ασφαλισµένοι πριν την 1.1.1993 επιβαρύ-
νονται και αυτοί µε ιδιαίτερα αυξηµένες εισφορές.
Η ταµειακή λογική του νοµοσχεδίου, σε κλίµα γε-
νικευµένης ανασφάλειας και της σύγκρουσης των
γενεών που προκαλεί, σε συνδυασµό µε την πλή-
ρη υποβάθµιση του κλάδου πρόνοιας µας βρίσκει
κατηγορηµατικά αντίθετους.
Όπως ήδη έχει αποφασίσει η Αντιπροσωπεία

του ΤΕΕ, το σύστηµα της κοινωνικής ασφάλισης
και προστασίας του ΤΣΜΕ∆Ε απαιτείται να είναι
πλήρες υπό την εγγύηση του ∆ηµοσίου, να διέπε-
ται από ενιαίους κανόνες ασφάλισης για όλους
τους ασφαλισµένους και να στηρίζεται στις αρχές
της αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών και  της ε-
σωτερικής αλληλεγγύης µεταξύ των διαφόρων ε-
παγγελµατικών κατηγοριών των ασφαλισµένων.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να συνειδητοποιή-

σουµε πως η επιβάρυνση αποκλειστικά των α-

σφαλισµένων µετά την 1.1.1993 για την εξεύρεση
πόρων που θα διασφαλίζει τη βιωσιµότητα του
ταµείου δεν αποτελεί µονόδροµο. Είναι αναγκαίο
να αναζητηθούν πόροι και σε άλλες κατευθύν-
σεις. Πρέπει επιτέλους να διασφαλιστεί η είσπρα-
ξη της κρατικής συµµετοχής, όπως και η απόδοση
των πόρων στο ταµείο από τα έργα και τις µελέ-
τες. Επίσης είναι απαραίτητο να διερευνηθούν ό-
λοι οι ασφαλείς τρόποι αξιοποίησης του αποθε-
µατικού µε τη µεγαλύτερη απόδοση και κατά το
µέρος εκείνο που θα επιτρέψει να υπερκαλυφθεί
η αναλογιζόµενη και µη αποδεκτή αύξηση των ει-
σφορών των µηχανικών ασφαλισµένων µετά την
1.1.1993. Εποµένως το προτεινόµενο Νοµοσχέδιο
για την Αναδιάρθρωση των Κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε:

1. Αποκλίνει σε βασικά του σηµεία από τη σχε-
τική απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ της
8ης Φεβρουαρίου 2003.

2. Με τις διατάξεις του Νοµοσχεδίου θεσµοθε-
τείται και εντείνεται η αντιµετώπιση των ασφαλι-
σµένων του ΤΣΜΕ∆Ε σε παλιούς και νέους (πριν
και µετά την 1.1.1993) και µάλιστα  σε βάρος των
νέων συναδέλφων.

3. Επικεντρώνεται στην αναδιάρθρωση των ει-
σφορών, επιβάλλοντας µάλιστα τις σχετικές αυ-
ξήσεις από 1.1.2006, ενώ δεν προσδιορίζει τον υπο-
λογισµό των παροχών (οπότε και δεν τις εξασφα-
λίζει) και αφήνει αυτές να ρυθµιστούν στο απώτε-
ρο µέλλον µε Υπουργικές Αποφάσεις. Επίσης, δεν
περιγράφει καθόλου το περιεχόµενο του Κλάδου
Προνοιακών Παροχών, όπου δεν αναφέρεται µε
ποιες προϋποθέσεις και ποιους ασφαλισµένους
θα καλύπτει. Ακόµα δεν ασχολείται µε τις απαι-
τούµενες αλλαγές στον Κλάδο Υγείας (αναπρο-
σαρµογή των ποσών που αποζηµιώνουν τους α-
σφαλισµένους στο ταµείο για ιατρικές επισκέψεις,
εξετάσεις κλπ.). Ουσιαστικά πρόκειται για ένα
σχέδιο νόµου εισφορο-εισπρακτικό, χωρίς καµία



εξασφάλιση για τις παροχές.
4. Ορισµένες διατάξεις του προτεινόµενου Νο-

µοσχεδίου, είναι δυσµενέστερες για το ταµείο
και τους ασφαλισµένους του, ακόµη και σε σχέ-
ση µε το Ν. 2084/92 και τα επόµενα νοµοθετήµα-
τα που τον συµπληρώνουν.

5. Η αποδοχή αυτού του Νοµοσχεδίου από το
ΤΕΕ οδηγεί σε ενταφιασµό τα ασφαλιστικά αιτή-
µατα χρόνων του κλάδου µας, και θα «εντάξει»
τα ασφαλιστικά µας θέµατα στο άρµα του Ν.
2084/92. Επίσης, αναιρεί και καταργεί, άπαξ διά
παντός, τη µέχρι σήµερα επιχειρηµατολογία µας
για την αυτονοµία, την ευρωστία και τη βιωσιµό-
τητα του ταµείου µας, που τεκµηριώνουν την α-
νάγκη διαφορετικής αντιµετώπισής του από την
Πολιτεία και θα παραδώσει την ασφάλιση των
συναδέλφων και το Ταµείο µας στον «αυτόµατο
πιλότο» των δια-κυβερνητικών αντιασφαλιστι-
κών πολιτικών. 
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ πιστεύει εξάλλου

πως θέµατα τόσο σοβαρά, όπως το µέλλον των
ασφαλιστικών δικαιωµάτων και διεκδικήσεων
των µηχανικών, δεν είναι δυνατόν να αποφασίζο-
νται µε τέτοιες συνοπτικές διαδικασίες και εν α-
γνοία των µηχανικών. Θεωρεί αδιανόητο ακόµα
και για το ανώτατο όργανο του ΤΕΕ, να πάρει τέ-
τοια σοβαρή απόφαση χωρίς να έχει προηγηθεί
πλήρης ανάλυση των γενικότερων συνθηκών και
των ειδικότερων διατάξεων ενός τέτοιου Νοµο-
σχεδίου, χωρίς συζήτησή του µε τους µηχανι-
κούς σε όλη τη χώρα, χωρίς συµµετοχή και έκ-
φραση γνώµης των µηχανικών και των Περιφε-

ρειακών Τµηµάτων, πόσο µάλλον αφού αυτό το
Νοµοσχέδιο είναι αντίθετο µε την απόφαση της
Αντιπροσωπείας στις 8.2.2003.
Με βάση τα παραπάνω η Αντιπροσωπεία του

ΤΕΕ αποφασίζει:
Α. 1. Ζητά την άµεση απόσυρση του Νοµοσχε-

δίου, µε στόχο τη ριζική τροποποίησή του µε την
αποφασιστική συµβολή του ΤΕΕ σύµφωνα µε τις
θέσεις της Α/ΤΕΕ, µέσα σε τακτό χρονικό διά-
στηµα 2 µηνών.

2. Την επεξεργασία και σύνταξη Νοµοσχεδίου
µε ευθύνη της ∆Ε/ΤΕΕ στο πλαίσιο της απόφα-
σης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ της 8ης Φε-
βρουαρίου 2003, µέσα σε τακτό χρονικό διάστη-
µα 2 µηνών. 

3. Την ταυτόχρονη σύνταξη, µέσω άλλων Οµά-
δων Εργασίας, Σχεδίων πλήρων και αναλυτικών
Κανονισµών Λειτουργίας όλων των προτεινόµε-
νων Κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε.

4. Την ανάθεση αναλογιστικής µελέτης -εάν
δεν έχει ακόµα ανατεθεί- µε την οποία θα τεκµη-
ριώνονται µε επίκαιρα στοιχεία τόσο η βιωσιµό-
τητα του Ταµείου όσο και η πολιτική εισφορών -
παροχών του µε βάση τους παραπάνω Κανονι-
σµούς Λειτουργίας των Κλάδων του.

5. Παράλληλα, η ∆Ε/ΤΕΕ πρέπει να αναλάβει
την ανάλυση της κατάστασης στους µηχανικούς
(συγκεντρώσεις µηχανικών ανά τη χώρα κλπ.)
παρουσιάζοντάς τους όλα τα δεδοµένα και τις
προτάσεις που κατατίθενται. Σ’ αυτές, οι µηχανι-
κοί µπορούν και πρέπει να εκφέρουν τις απόψεις
και να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

6. Μόνο µε την ολοκλήρωση των παραπάνω
το ΤΕΕ µε τη συµµετοχή των µηχανικών και µε
τη συνεργασία του ∆Σ του ΤΣΜΕ∆Ε, θα είναι σε
θέση να ανοίξει το κεφάλαιο ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΠΡΟ-
ΝΟΙΑ και να το διαπραγµατευτεί µε το υπουρ-
γείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
και την κυβέρνηση. 
Στόχος µας είναι να πείσουµε µε τεκµηριωµέ-

να επιχειρήµατα και να αναγνωριστεί η ιδιαιτε-
ρότητα του κλάδου µας, η αυτονοµία του ΤΣΜΕ-
∆Ε αλλά και η ευρωστία και βιωσιµότητα του Τα-
µείου µας, ώστε να απαιτήσουµε στη συνέχεια
την υιοθέτηση των αιτηµάτων µας, που πλέον θα
είναι πλήρη, τεκµηριωµένα, ρεαλιστικά και απο-
δεκτά από τους µηχανικούς.
Αναγκαία προϋπόθεση για την ικανοποίηση

των αιτηµάτων µας δεν είναι η πάση θυσία ανα-
τροπή της ασφαλιστικής πολιτικής της κυβέρνη-
σης, που ισχυρίζεται πως οφείλεται στην προ-
βληµατικότητα των περισσοτέρων Ασφαλιστικών
Ταµείων. 
Προϋπόθεση είναι η αναγνώριση της ιδιαιτε-

ρότητας του κλάδου µας και της διαφορετικότη-
τας του ΤΣΜΕ∆Ε. Αυτά πρέπει να αναδείξουµε
και να αποδείξουµε.
Β. Εφόσον υποβληθεί ή συζητηθεί Νοµοσχέδιο

για το ΤΣΜΕ∆Ε να περιληφθεί πρόταση για άµε-
ση ίδρυση του Κλάδου Προνοιακών Παροχών.
Σε αυτόν να εντάσονται κατ’ αρχήν, µε δυνατό-

τητα υπαγωγής και άλλων περιπτώσεων, µετά α-
πό αιτιολογηµένη πρόταση του ΤΕΕ:

1. Οι στρατευµένοι για όλη τη διάρκεια της θη-
τείας τους.

2. Οι γυναίκες Μηχανικοί κατά τη διάρκεια της
εγκυµοσύνης τους.

3. Οι µητέρες Μηχανικοί µε παιδί µέχρι ηλικίας
δύο ετών.

4. Οι άνεργοι Μηχανικοί κάτω της πενταετίας
(µε επιδότηση της εργασίας). 

5. Οι Μηχανικοί που εκπονούν διδακτορική
διατριβή ή ακολουθούν µεταπτυχιακές σπουδές
και µέχρι 5 έτη. 
Να εξετασθεί η δυνατότητα να συµπεριληφθεί

στον Κλάδο Προνοιακών Παροχών και η κάλυψη
των συν. Μηχανικών που καταδικάζονται ως επι-
βλέποντες, στην οικοδοµή ή στη βιοµηχανία, µε
δυσβάσταχτες ποινές από τα Αστικά ∆ικαστήρια
για εργατικά ατυχήµατα.
Να προβλεφθεί και να εφαρµοσθεί ο θεσµός

των συµβασιούχων Ιατρών, να λυθεί πλέον το
πρόβληµα των χαµηλών παροχών και να αντιµε-
τωπισθεί η απαράδεκτη κατάσταση.
Να εξετασθεί ειδικά η περίπτωση ένταξης συ-

ναδέλφων Μηχανικών στα Βαριά και Ανθυγιεινά,
όπου ειδικές συνθήκες εργασίας το επιβάλλουν.

Ο πρόεδρος Ο γενικός γραµµατέας
∆ηµοσθένης  Αγορής  Γεώργιος  Ζερβάκης
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ΗΗ  ΑΑννττιιππρροοσσωωππεείίαα  ττοουυ  ΤΤΕΕΕΕ  σσττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττηηςς  88ηηςς  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22000055
εεξξέέδδωωσσεε  ττρρίίαα  ψψηηφφίίσσµµαατταα,,  πποουυ  ααφφοορροούύνν::  

Άλλα ψηφίσµατα 

•Την «Ολυµπιακή Αεροπορία», για την ο-
ποία δηλώνει τη σταθερή πεποίθησή της για
την ανάγκη διατήρησης της λειτουργίας της,
εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τα
σενάρια διαµελισµού, πώλησης, εκκαθάρι-
σης σε λειτουργία ή πτώχευσής της, καλεί
τους πολιτικούς να προτείνουν ρεαλιστικές
λύσεις για την επιβίωσή της και, τέλος, κα-
λεί την Κυβέρνηση να διεκδικήσει, µέσα από
τις διαδικασίες της ΕΕ, λύσεις που θα δια-
σφαλίζουν,  µέσα από τη συµµετοχή και του
∆ηµοσίου,  τον ενιαίο χαρακτήρα και τη συ-
νέχιση λειτουργίας του Εθνικού Αεροµετα-
φορέα. 

• Τα κρούσµατα αγωγών κατά υπαλλήλων
του δηµοσίου τοµέα κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους µε τελευταίο την αγωγή
κατά του Προϊσταµένου της ∆/νσης Πολεο-

δοµίας του ∆ήµου Ροδίων συν. Γιάννη Παπα-
χριστοδούλου µε πρόσθετη απαίτηση µεγά-
λης χρηµατικής αποζηµίωσης. Ζητά από τη
∆.Ε. να διερευνήσει το θέµα και από την Πο-
λιτεία να προβεί στις απαραίτητες νοµοθετι-
κές ρυθµίσεις για να µην αντιµετωπίζουν
προσωπικές αγωγές οι συν. δηµόσιοι υπάλ-
ληλοι κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους. 

•Το ΤΕΕ καταδικάζει τη σύλληψη από τις
βρετανικές αρχές του Γραµµατέα του Εργατι-
κού Κόµµατος Ιρλανδίας Σιν Γκάρλαντ και α-
παιτεί την άρση των περιοριστικών όρων που
του έχουν επιβληθεί. Και διατυπώνει γενικό-
τερες ανησυχίες σχετικά µε την περιστολή
των δηµοκρατικών και πολιτικών ελευθεριών
στις χώρες της ΕΕ.



Θ ετικές κρίνονται οι δηλώσεις του υπουργού
ΠΕΧΩ∆Ε αναφορικά µε το Κτηµατολόγιο και

ως προς τις κατευθύνσεις και ως προς την ενερ-
γοποίηση του πλέον µακροβιώσιµου αναπτυξια-
κού έργου.
Το Εθνικό Κτηµατολόγιο δεν είναι µόνο απαίτη-

ση του επιστηµονικού κόσµου, αλλά αδήριτη ανα-
γκαιότητα για τη χώρα. Υπ’ αυτό το πρίσµα θα
πρέπει η ολοκλήρωση και λειτουργία του να στη-
ριχτεί απ’ όλες τις πολιτικές και κοινωνικές δυνά-
µεις του τόπου. Επιβάλλεται, επίσης, η υποστήριξή
του από το έµπειρο ελληνικό επιστηµονικό και τε-
χνικό δυναµικό.
Ταυτόχρονα, το Κτηµατολόγιο διασφαλίζει τον

πολίτη και την ιδιοκτησία του, αλλά και τον απαλ-
λάσσει από ένα υπέρµετρο κόστος σε χρήµα και
χρόνο, όπως η εµπειρία έχει καταστήσει φανερό
όλα τα προηγούµενα χρόνια.
Ειδικότερα και σύµφωνα µε τη ∆ιεπιστηµονική

Επιτροπή του ΤΕΕ, τα άµεσα οφέλη του πολίτη α-
πό την ολοκλήρωση του Κτηµατολογίου θα είναι: 

- Ασφάλεια στις συναλλαγές του. - Κατοχύρω-
ση µε την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου της
περιουσίας του  - Καταγραφή  -µε την απαιτούµε-
νη για το Κτηµατολόγιο ακρίβεια- των ορίων των
ιδιοκτησιών. Γνώση που έχει αρχίσει να χάνεται ι-
διαίτερα στις αγροτικές περιοχές όπου οι νεότε-
ρες γενιές, σε συνδυασµό µε την αστυφιλία µετά
το 1960 και την εγκατάλειψη της αγροτικής γης,
δεν έχουν άµεση επαφή µε τη γη και έτσι  γνώση
των ορίων των ιδιοκτησιών τους  - Μείωση των
δικαστικών διενέξεων για θέµατα γης - Μείωση
του χρόνου και του κόστους των µεταβιβάσεων
ακινήτων, που εξασφαλίζεται µε τις προτάσεις
µας για:

1. Αξιοποίηση των κτηµατολογικών υποβάθρων
αντί σύνταξης νέων τοπογραφικών διαγραµµά-
των για τις ανάγκες των µεταβιβάσεων ακινήτων.
Μείωση του κόστους από 5 φορές τουλάχιστον
για αστικά ακίνητα και πολλαπλάσιο αντίστοιχο
κέρδος σε αγροτικά ακίνητα. 

2. Μείωση του απαιτούµενου χρόνου ελέγχων
των προς µεταβίβαση ακινήτων µε προφανές ό-
φελος.

3. Μείωση του απαιτούµενου συνολικά χρόνου
για τη µεταγραφή των πράξεων.

- ∆υνατότητα ολοκληρωµένης πληροφόρησης
για όλα τα θέµατα γης ανά ακίνητο µε την επί-
σκεψη µόνο στο Κτηµατολογικό Γραφείο ή µε ε-
πικοινωνία µέσω Ιnternet. Τα Κτηµατολογικά Γρα-
φεία εξελισσόµενα σε «one stop shop» θα µπο-
ρούν ανά ακίνητο να παρέχουν και πληροφορίες

πολεοδοµικού χαρακτήρα, αντικειµενικών αξιών,
δασικής νοµοθεσίας κλπ., πληροφορίες που η συ-
γκέντρωσή τους σήµερα από πλήθος Υπηρεσιών
απαιτεί πολύ χρόνο, κόπο και χρήµα.
Σε ό,τι αφορά τα οφέλη για το Ελληνικό Κρά-

τος και εµµέσως για τους πολίτες της χώρας, εί-
ναι:

1. Η ανάδειξη και κατοχύρωση της ∆ηµόσιας

Περιουσίας.
2. Ο εκσυγχρονισµός του Ελληνικού Κράτους

και υπηρεσιών.
3. Η ύπαρξη ενός σηµαντικού εργαλείου ανά-

πτυξης, σχεδιασµού και υλοποίησης πολιτικής
γης.

4. Η µείωση του χρόνου και του κόστους για:
• Σύνταξη και εφαρµογή ρυθµιστικών και πο-

λεοδοµικών σχεδίων (π.χ. επεκτάσεις σχεδίων
πόλης, πράξεις εφαρµογής εντάξεων στο σχέδιο
πόλης κλπ.) • Σύνταξη και κύρωση αναγκαστικών
απαλλοτριώσεων •Αναδασµών αγροτικής γης. •
Σύνταξη τοπογραφικών και κτηµατολογικών υπο-
βάθρων για έργα του ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ, των ορ-
γανισµών κοινής ωφέλειας κλπ.
Υπ’ αυτό το πρίσµα, το Κτηµατολόγιο είναι ε-

θνικό έργο ή, όπως εδώ και χρόνια τονίζει το
ΤΕΕ, «το µεγαλύτερο από τα µεγάλα έργα».  
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Θετική  η  απόφαση  ενεργοποίησης
του  Εθνικού  Κτηµατολογίου

Με  αφορµή  τις  τελευταίες  ανακοινώσεις  του  υπουργού  ΠΕΧΩ∆Ε  Γιώργου  Σουφλιά
για  την  ενεργοποίηση  του  Κτηµατολογίου,  εκδόθηκε  (6.10.2005)  ανακοίνωση  του
ΤΕΕ,  το  πλήρες  κείµενο  της  οποίας  έχει  ως  εξής:

Κύριε ∆ιοικητά,
Με το από 28/7/2005 (αριθ. πρωτ. ΠΓΝΑ 13575)

έγγραφο του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκο-
µείου Αλεξανδρούπολης, ανακοινώνεται η Από-
φαση του Συµβουλίου ∆ιοίκησης του Νοσοκο-
µείου για την απασχόληση ενός Ηλεκτρονι-
κού Μηχανικού ΠΕ.
Οι όροι απασχόλησης, έτσι όπως πε-
ριγράφονταν στην ανακοίνωση, αφο-
ρούσαν σχέση εξαρτηµένης εργασίας
(ωράριο σύµφωνα µε το εβδοµαδι-
αίο πρόγραµµα της Τεχνικής Υπη-
ρεσίας).
Στο τέλος της ανακοίνωσης
καλούνται οι ενδιαφερόµενοι
να υποβάλουν «προσφο-
ρές» µε τα απαραίτητα δι-
καιολογητικά απόδειξης

των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους
και διευκρινίζεται ότι η αξιολόγηση των «προ-
σφορών» θα γίνει µε τη χαµηλότερη τιµή.
Πιστεύουµε ότι η πρόσληψη νέων εργαζοµέ-

νων δεν πρέπει να γίνεται µε διαδικασίες αγο-
ράς αναλώσιµων πρώτων υλών, ούτε να τη χει-
ρίζεται το Τµήµα Προµηθειών, όπως συµβαίνει σε
αυτή την περίπτωση. Οι όροι απασχόλησης των
∆ιπλ. Μηχανικών καθορίζονται από την ισχύου-
σα νοµοθεσία και τις Συλλογικές Συµβάσεις Ερ-
γασίας τους.
Για το λόγο αυτόν, παρακαλούµε να προβείτε

στις δέουσες ενέργειες για την επανάληψη της
διαδικασίας πρόσληψης και να µας ενηµερώσε-
τε σχετικά.

ΟΟ  ππρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΤΤΕΕΕΕ
ΓΓιιάάννννηηςς  ΑΑλλααββάάννοοςς

Προς  το  ∆ιοικητή  του  Πανεπιστηµιακού  
Γεν.  Νοσοκοµείου  Αλεξανδρούπολης  κ.  Χ.  Χρήστου

Προς  τον  υπουργό  Ανάπτυξης  κ.  ∆.  Σιούφα
Κύριε υπουργέ,
Μέλη µας, ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί, διαµαρ-

τύρονται για τη δυσκολία που αντιµετωπίζουν
στην υπαγωγή τους στη ∆ράση 2.11.2 του Επιχει-
ρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητας µε
τίτλο «Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας πολύ µι-
κρών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών».
Συγκεκριµένα, τα κριτήρια αξιολόγησης των

προτάσεων έργων προς ένταξη στη ∆ράση, ανα-
φέρονται σε λογιστικά µεγέθη και δείκτες (π.χ.
Πωλήσεις και Περιθώριο Κέρδους) που δε βρί-
σκουν εφαρµογή στην περίπτωση των δραστη-
ριοτήτων των Μηχανικών (ΚΑ∆ 742.0). 
Επίσης, στη συγκεκριµένη ∆ράση δεν µπο-

ρούν να ενταχθούν εταιρείες που ασκούν
επιπλέον και κατασκευαστική δραστηριότη-
τα, αφού δεν µπορεί να ικανοποιηθεί ο περιο-
ρισµός 50% και πλέον του κύκλου εργασιών
τους το 2004 να προέρχεται από παροχή υπηρε-
σιών. Θα διευκόλυνε τη συµµετοχή και αυτού
του είδους επιχειρήσεων µια ρύθµιση ανάλογη
αυτής που ισχύει για τις επιχειρήσεις µε ΚΑ∆
50.20.10.90 και 50.40.4, όπου ο περιορισµός µειώ-
νεται στο 25%. 
Λόγω του επείγοντος του θέµατος παρακα-

λούµε για την άµεση και προσωπική σας παρέµ-
βαση, ώστε να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις
συµµετοχής των Μελών µας.

Γράµµατα προς αρµοδίους
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Ό πως αναφέρεται στο αναλυτικό κείµενο της
πρότασης, η σειρά αυτή των βασικών χαρτών

θα καλύπτει ολόκληρη τη χώρα και θα συνίσταται α-
πό ανηγµένες ορθο-εικόνες δορυφορικών καταγρα-
φών υψηλής ανάλυσης µε επίθεση βασικών διανυ-
σµατικών τοπογραφικών δεδοµένων.
Το σκεπτικό στο οποίο στηρίζεται η εκτέλεση του

έργου προκύπτει: αφενός από την καταγραφή της υ-
πάρχουσας χαρτογραφικής υποδοµής της χώρας
και τον εντοπισµό συγκεκριµένων αναγκών, οι οποί-
ες δεν ικανοποιούνται από τις υπάρχουσες χαρτο-
γραφικές σειρές και τις οποίες στοχεύει να καλύψει
η νέα σειρά βασικών χαρτών, αφετέρου δε, από τις
δυνατότητες παραγωγής ειδικού σκοπού γενικών
και θεµατικών χαρτών, καθώς και γεωγραφικών δε-
δοµένων, υπόβαθρο των οποίων µπορεί να αποτε-
λέσει η προτεινόµενη νέα σειρά βασικών χαρτών
κλίµακας 1:25.000. 
Στη χώρα µας δηλαδή απουσιάζει αυτό που ονο-

µάζεται Υποδοµή Γεωγραφικών Πληροφοριών που

να παρέχει µία βάση για την εύρεση και αποτίµηση
χωρικών δεδοµένων, καθώς και για τη χρήση τους
σε σχετικές υποδοµές. Τα χωρικά δεδοµένα αφο-
ρούν σε παραγωγούς και χρήστες σε όλα τα επίπε-
δα της διακυβέρνησης, στον ακαδηµαϊκό τοµέα, σε
µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς, στον εµπορικό το-
µέα και στους πολίτες γενικότερα.
Ο ελληνικός χώρος σήµερα καλύπτεται στο σύ-

νολό του χαρτογραφικά από τις σειρές τοπογραφι-
κών χαρτών κλιµάκων 1:5.000, 1:50.000, 1:250.000,
1:500.000 και 1:1.000.000, εκδόσεις της Γεωγραφικής Υ-
πηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), της υπηρεσίας που ουσια-
στικά κατ’ αποκλειστικότητα αναλάµβανε τις εθνικής
κλίµακας χαρτογραφήσεις, έως την ίδρυση του ΟΚ-
ΧΕ. Η ίδια υπηρεσία διαθέτει και ορισµένες µεµονω-
µένες σειρές από χάρτες κλιµάκων 1:10.000 και
1:25.000, οι οποίες όµως είναι πολύ περιορισµένης
κάλυψης και δεν µπορούν να θεωρηθούν ως ολο-
κληρωµένες χαρτογραφικές σειρές, καθώς θα έ-
πρεπε να καλύπτουν τη χώρα στο σύνολό της. Υ-
πάρχει, εποµένως ένα κενό µεταξύ των κλιµάκων
1:5.000 και 1:50.000, µε αποτέλεσµα πολλές αναπτυ-
ξιακές δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται σε
περιοχές έκτασης µεγαλύτερης αυτής που αποδίδε-
ται σε ένα φύλλο χάρτη 1:5.000 και απαιτούν προ-
σέγγιση του γεωγραφικού χώρου, µε ανάλυση µεγα-

λύτερη αυτής που προσφέρει η κλίµακα 1:50.000, να
στερούνται χαρτογραφικού υποβάθρου.
Ως δραστηριότητες οι οποίες απαιτούν ένα ενδιά-

µεσης κλίµακας χαρτογραφικό υπόβαθρο, ενδεικτικά
µπορούν να αναφερθούν: • Οι χωροταξικοί σχεδια-
σµοί • Οι περιβαλλοντικές µελέτες • Οι αναγνωρι-
στικές µελέτες οδοποιίας • Οι σχεδιασµοί και προ-
µελέτες ευρείας έκτασης τεχνικών έργων.

Η  αναγκαιότητα  του  έργου  

Εποµένως -επισηµαίνεται στην πρόταση που κα-
τέθεσε το ΤΕΕ- µια νέα σειρά βασικών χαρτών κλί-
µακας 1:20.000 ή 1:25.000, η οποία χαρακτηρίζεται και
ως «χωροταξική», είναι απαραίτητη στη χώρα µας
για να καλύψει αυτό το κενό. Αξίζει να σηµειωθεί ότι
σε χάρτες µιας τέτοιας κλίµακας είναι εφικτό να α-
πεικονιστούν όλες οι σηµαντικές χωρικές πληροφο-
ρίες, όπως τα µεγάλων διαστάσεων αγροτεµάχια, τα
εκτός των δοµηµένων περιοχών µεµονωµένα κτίρια
κλπ., εκτός, όµως, από τις παραπάνω αναφερόµενες
χρήσεις, η σύνταξη αυτής της νέας σειράς βασικών
χαρτών, µπορεί να αποτελέσει το υπόβαθρο και την
«πρώτη ύλη» για την παραγωγή και άλλων χαρτο-
γραφικών εκδόσεων, όπως:

• Θεµατικών χαρτών: Χαρτών που απεικονίζουν
συγκεκριµένα φυσικά ή ανθρωπογενή στοιχεία, χρή-

Χάρτης διανοµής
προτεινόµενης
βασικής σειράς
χαρτών κλίµακας
1:25.000

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ

Σύνταξη νέας σειράς χαρτών
κλίµακας 1:25.000

Τη συµπλήρωση της χαρτογραφικής
υποδοµής της χώρας µε µια νέα
σειρά χαρτών Κλίµακας 1:25.000,  και
την ένταξη του έργου στο
πρόγραµµα της Κοινωνίας της
Πληροφορίας, προτείνει το ΤΕΕ µε
επιστολή του προέδρου του κ. Γιάννη
Αλαβάνου, προς τον πρόεδρο του
ΟΚΧΕ κ. Χρήστο Γούλα. Πρόκειται
για ένα σηµαντικό έργο που θα
συµβάλει αποφασιστικά στο
χωροταξικό και πολεοδοµικό
σχεδιασµό, στη θεσµοθέτηση των
χρήσεων γης, στις χωροθετήσεις
παραγωγικών δραστηριοτήτων , στο
σχεδιασµό έργων και στην
απεικόνιση - παρακολούθηση
φυσικών φαινοµένων και
ανθρωπογενών παρεµβάσεων. Ο
πρόεδρος του ΤΕΕ επισυνάπτει
ολοκληρωµένη µελέτη µε την
επιστηµονική τεκµηρίωση της
πρότασης για το έργο, το κόστος
του οποίου ανέρχεται στο ποσό των
7.435.500 ευρώ (περιλαµβανοµένου
και του ΦΠΑ), ενώ η υλοποίησή του
υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει
συνολικά 28 µήνες, µε αφετηρία την
ένταξή του στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Κοινωνία της
Πληροφορικής». 

äñ
á

ó
ôç

ñé
üô

ç
ôå

ò 
ÔÅ

Å

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΠΕΡΑΣ
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Γ νωρίζετε ασφαλώς  τη σηµαντική συµβολή τωνχαρτών στο χωροταξικό και πολεοδοµικό σχε-
διασµό, τη θεσµοθέτηση των χρήσεων γης, στις
χωροθετήσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων, στο
σχεδιασµό  έργων, και στην απεικόνιση  - παρακο-
λούθηση φυσικών φαινοµένων και ανθρωπογενών

παρεµβάσεων.
Οι τεχνολογικές εξελίξεις της δορυφορικής τε-

χνολογίας και της ψηφιακής χαρτογραφίας προ-
σφέρουν σήµερα θεαµατικές και αποτελεσµατικές
δυνατότητες στην απεικόνιση της επιφάνειας της
Γης και της ανίχνευσης των διαχρονικών µεταβολών

της.
Στη χώρα µας παρατηρείται σηµαντική υστέρηση

στον τοµέα παραγωγής πανελλαδικής κάλυψης
χαρτογραφικών προϊόντων και συστηµατικής επι-
καιροποίησής τους.
Ένα από τα µεγάλα κενά είναι η έλλειψη µιας βα-

σικής σειράς χαρτών, αυτής της κλίµακας 1: 25.000,
που επιδρά αρνητικά στον ορθολογικό  σχεδιασµό
και στην υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασµού.
Το ΤΕΕ, τεχνικός σύµβουλος της πολιτείας, έχει

εντοπίσει από καιρό αυτήν την έλλειψη και  υπο-
βάλλει σήµερα,  επιστηµονικά τεκµηριωµένο και α-
ποτελεσµατικό σχέδιο δράσης.
Λόγω του πρωτοποριακού και καινοτόµου χαρα-

κτήρα του  έργου προτείνουµε να ενταχθεί για
χρηµατοδότηση στο πρόγραµµα της Κοινωνίας της
Πληροφορίας. 
Απευθυνόµαστε στον ΟΚΧΕ, το θεσµοθετηµένο

αρµόδιο για τη  χαρτογραφία της χώρας φορέα, και
προσδοκούµε τη σύµφωνη γνώµη σας, την υιοθέτη-
ση της πρότασης και την ανάληψη πρωτοβουλιών
για την χρηµατοδότηση και υλοποίησή της.

ΓΙΑΝΝΗΣ   ΑΛΑΒΑΝΟΣ

Έλλειψη που  επιδρά αρνητικά 
στον ορθολογικό σχεδιασµό

Η  έλλειψη  µιας  βασικής  σειράς  χαρτών,  αυτής  της  κλίµακας  1:25.000,    επιδρά
αρνητικά  στον  ορθολογικό    σχεδιασµό  και  υλοποίηση  του  περιφερειακού
σχεδιασµού,  επισηµαίνει  ο  Πρόεδρος  του  ΤΕΕ  
κ.  Γ.  Αλαβάνος  στην  επιστολή  του  προς  τον  Πρόεδρο  του  ΟΚΧΕ  κ.  Χρήστο
Γούλα,  καλώντας  τον  παράλληλα  να  υιοθετήσει  την  πρόταση  του  ΤΕΕ  και  να
αναλάβει  τις  πρωτοβουλίες  για  τη  χρηµατοδότηση  και  υλοποίησή  του.
Αναλυτικότερα  ο  Πρόεδρος  του  ΤΕΕ  επισηµαίνει:

σιµα σε ειδικές µελέτες που απαιτούν προσέγγιση
τµηµάτων του γεωγραφικού χώρου σε αντίστοιχη
κλίµακα • Οδικών χαρτών: Η κλίµακα 1:20.000 ή
1:25.000 είναι η καταλληλότερη για την απεικόνιση
µε λεπτοµέρεια ολόκληρου του οδικού δικτύου της
χώρας, καθώς και των πληροφοριών που θεωρού-
νται απαραίτητες για την οδική κυκλοφορία (π.χ. χι-
λιοµετρικές αποστάσεις, χώροι στάθµευσης αυτοκι-
νήτων, σηµεία ανεφοδιασµού καυσίµων, υπηρεσιών
εξυπηρέτησης κλπ.). Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι οδικοί
χάρτες είναι επίσης ένας τοµέας στον οποίο υστε-
ρεί η χώρα µας και δηµιουργεί πολλά προβλήµατα
στις µετακινήσεις • Χαρτών περιήγησης, αναψυχής
και τουρισµού: Οι χάρτες αυτής της κλίµακας, µε συ-
µπλήρωση πληροφοριών τουριστικής υποδοµής, θα
είναι γενικότερα χρήσιµοι στο ευρύ κοινό, καλύπτο-
ντας δραστηριότητες αναψυχής και τουρισµού π.χ.
ξενοδοχεία, κάµπινγκ, τουριστικές εγκαταστάσεις, α-
θλητικές εγκαταστάσεις, τόπους χειµερινού τουρι-
σµού, κυνηγιού, και µια πληθώρα άλλων πληροφο-
ριών χρήσιµων σε έναν τοµέα ιδιαίτερου οικονοµι-
κού ενδιαφέροντος για τη χώρα και πεδίο στο ο-
ποίο επίσης από χαρτογραφικής υποδοµής υπάρχει
σηµαντικό κενό στην Ελλάδα και δεν έχει αντιµετω-
πιστεί παρά µόνον από αποσπασµατικές ιδιωτικές
πρωτοβουλίες.
Την ανάγκη σύνταξης χαρτών τέτοιας κλίµακας υ-

ποστηρίζει και η διεθνής πρακτική ανεπτυγµένων
χωρών, όπως της Αγγλίας, Γαλλίας, Γερµανίας, ∆α-
νίας, Ελβετίας, Σουηδίας, Νορβηγίας και ΗΠΑ.
Όπως επισηµαίνεται στην πρόταση του ΤΕΕ, η ύ-

παρξη της σειράς 1:50.000 της ΓΥΣ οδηγεί στην προ-
τίµηση της κλίµακας 1:25.000, έναντι της κλίµακας
1:20.000, διότι η σχέση 1/2 των δύο κλιµάκων θα διευ-
κολύνει σε µεγάλο βαθµό τις αναγωγές στις περι-
πτώσεις που θα χρησιµοποιούνται οι δύο κλίµακες

συγχρόνως. Ένας δεύτερος ισχυρός λόγος που κά-
νει επικρατέστερη την επιλογή της κλίµακας
1:25.000 είναι η αρµονική συσχέτισή της µε το επίπε-
δο ανάλυσης των υφισταµένων δορυφορικών εικό-
νων ως πρωτογενών πηγών συλλογής πληροφο-
ριών, δυνατότητα που µειώνει σε πολύ µεγάλο βαθ-
µό το κόστος του έργου, σε σχέση µε άλλες εναλ-
λακτικές λύσεις. Τέλος, ένας τρίτος λόγος που ενι-
σχύει την επιλογή της κλίµακας 1:25.000, είναι η σχε-
δόν κατ’ αποκλειστικότητα χρήση της σε αντίστοι-
χους χάρτες άλλων χωρών, γεγονός που έχει ως
συνέπεια την εξοικείωση των χρηστών στη διεθνή
αγορά, αλλά και για τουριστικούς λόγους.
Η σειρά των βασικών χαρτών κλίµακας 1:25.000

-επισηµαίνεται σε άλλο σηµείο- θα στηρίζεται στο
Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ’87),
το οποίο εφαρµόζεται στην Εγκάρσια Μερκατορική
Προβολή και στο διεθνές ελλειψοειδές GRS-80. 

Απαιτούνται  1.494  φύλλα  χάρτη  

Με βάση προµελέτη υλοποίησης της διανοµής µε
τη βοήθεια ψηφιακού αρχείου, που περιλαµβάνει την
ακτογραµµή του ελλαδικού χώρου και τα όρια κρα-
τών από κλίµακα 1:250.000 και µε χωρική ανάλυση
συν - πλην 100 µέτρα, εκτιµάται ότι το σύνολο της
χώρας καλύπτεται από 1.494 φύλλα χάρτη. Από το
σύνολο αυτό των φύλλων διανοµής εκτιµάται ότι
693 φύλλα (το 47%) εµφανίζουν πλήρη κάλυψη, 198
φύλλα (13%) πολύ µεγάλη κάλυψη, 149 φύλλα (10%)
µεσαία κάλυψη, 199 φύλλα (13%) µικρή κάλυψη και
255 φύλλα (17%) πολύ µικρή κάλυψη. Με έµφαση κυ-
ρίως στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου, περιο-
χές µε µικρή κάλυψη που περιλαµβάνουν είτε µι-
κρές νησίδες, είτε βραχονησίδες, εντάσσονται σε α-
νεξάρτητα φύλλα χάρτη, χωρίς να εφαρµόζεται η
λύση του ενθέτου. Η επιλογή αυτή έχει στόχο να

δηµιουργήσει έναν ισχυρό χαρτογραφικό ιστό γύρω

από τις περιοχές αυτές µε σκοπό την αποτελεσµα-

τικότερη σύνδεσή τους µε τον υπόλοιπο ελλαδικό

χώρο. 

Η κωδικοποίηση των φύλλων της διανοµής θα

συνοδεύεται από την ονοµασία κάθε χάρτη της σει-

ράς από το όνοµα του µεγαλύτερου οικισµού σε

πληθυσµό που απεικονίζεται στην έκτασή του. Στις

περιπτώσεις που στην απεικονιζόµενη έκταση δεν

υπάρχουν κατοικηµένες περιοχές, η ονοµασία δίνε-

ται από το σηµαντικότερο σε αυτήν εµφανιζόµενο

τοπωνύµιο (π.χ. βραχονησίδα). 

Κάθε φύλλο χάρτη, εκτός της απεικονιζόµενης

περιοχής, διάστασης 48cm x 48cm περιλαµβάνει τον

απαραίτητο χώρο για την τοποθέτηση του υποµνή-

µατος και των πληροφοριών του περιθωρίου. Το βα-

σικό χαρτογραφικό υπόβαθρο θα είναι έγχρωµο και

θα παραχθεί από σύζευξη παγχρωµατικών και πο-

λυφασµατικών δορυφορικών εικόνων. Στην ψηφιακή

του µορφή θα είναι της µορφής εικόνας (image).

Ως προς το νοµοθετικό πλαίσιο εκτέλεσης του

έργου, το ΤΕΕ προτείνει:  

- Οι προµήθειες των δορυφορικών εικόνων θα

συντελεστούν µε το πλαίσιο περί προµηθειών υλι-

κών και αγαθών (Π∆ 394/96) µε την ανάθεση σύµβα-

σης προµήθειας. 

- Η σύνταξη των ορθοφωτοχαρτών και η παρα-

γωγή χαρτών θα συντελεστούν µε το Ν. 3316/05 «Α-

νάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνη-

σης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και

άλλες διατάξεις» µε περιορισµένο αριθµό συµβά-

σεων.  

- Το νόµο 3316/05 θα ακολουθήσει και το υποέρ-

γο του τεχνικού συµβούλου.   
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Ηπρώτη οµιλήτρια ήταν η αρχιτέκτωνΑξαρλή  Κλειώ, που µίλησε για το ε-
σώκλιµα και την ποιότητα εσωτερικού
περιβάλλοντος, την υποβάθµιση που έχει
υποστεί και τα προβλήµατα που δηµιουρ-
γούνται από αυτό (σύνδροµο ασθενούς
κτιρίου). Κλείνοντας είπε πως οι τεχνικοί
όλων των ειδικοτήτων, έχοντας προβλη-
µατιστεί για τις αιτίες που υποβαθµίζουν
το εσωτερικό περιβάλλον των κτιρίων
και θέτοντας ως στόχο να µη διαταράσ-
σεται η βιολογική και φυσιολογική λει-
τουργία του χρήστη, οφείλουν να συµβά-
λουν ήδη από τη φάση του αρχικού σχε-
διασµού του κτιρίου µε τη σύνθεση, στη
δηµιουργία περιβάλλοντος υγιεινού και
άνετου. 
∆εύτερος οµιλητής ήταν ο Μassimo

Ρolito  βιολόγος, πρόεδρος του Εθνικού (Ι-
ταλικού) Ινστιτούτου Βιοαρχιτεκτονικής
στο τµήµα της Ρarma, ο οποίος, αφού όρι-
σε την ρύπανση indoor, αναφέρθηκε
στους χηµικούς και βιολογικούς ρύπους

που συναντάµε συνήθως στους εσωτερι-
κούς χώρους των κτιρίων. Επισήµανε ότι
περνάµε το 60%-90% του χρόνου µας σε
κλειστούς χώρους και ότι οι περιβαλλο-
ντικές συνθήκες µέσα σε αυτούς επηρεά-
ζουν σηµαντικά την υγεία µας. Στη συνέ-
χεια εντόπισε τις κυριότερες πηγές χηµι-
κής και βιολογικής ρύπανσης και τις επι-
πτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία. Κα-
ταλήγοντας ο Μ. Ρolito πρότεινε ορισµένα
µέτρα που θα πρέπει να λαµβάνονται κα-
τά την κατασκευή αλλά και κατά τη διάρ-
κεια της χρήσης των κτιρίων για να πετύ-
χουµε χαµηλές περιεκτικότητες ρύπων
στον αέρα των εσωτερικών χώρων αυ-
τών. 
Τη µετάφραση από τα ιταλικά έκανε η

αρχιτέκτων ∆αµιανίδου  Σοφία, που µίλη-
σε για τις ρυθµίσεις και τον έλεγχο των
ρύπων στους εσωτερικούς χώρους των
κτιρίων. 
Επόµενος οµιλητής ήταν ο Κώστας

Τσίπηρας, πολιτικός µηχανικός - χωροτά-

Ρύπανση εσωτερικών χώρων 
Οι «Παράγοντες ρύπανσης εσωτερικών χώρων κτιρίων
(Ιndoor Ρollution)» ήταν το θέµα Ηµερίδας, που διοργάνωσε
το ΤΕΕ-Τ∆Κ, µε ιδιαίτερη επιτυχία. 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Ü
ëë

åò
 ä

ñá
ó

ôç
ñé

üô
ç

ôå
ò 

Μ ε την περιβαλλοντική ποιότητα των εσω-
τερικών χώρων των κτιρίων θα ασχολη-

θεί το Χειµερινό Σχολείο, που θα διεξαχθεί
στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο των ∆ελ-
φών. Η περιβαλλοντική ποιότητα των κτιρίων
είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την εξασφάλιση

άριστης ποιότητας εσωτερικού αέρα, την επί-
τευξη θερµικής και οπτικής άνεσης σε εσω-
τερικούς χώρους και την ελάχιστη δυνατή
κατανάλωση ενέργειας. Σύγχρονες έρευνες
έχουν αποδείξει ότι στα ελληνικά κτίρια δεν
πληρούνται οι προδιαγραφές ώστε να εξα-
σφαλίζεται η περιβαλλοντική ποιότητα, µε α-
ποτέλεσµα να επηρεάζεται η υγεία και η πα-
ραγωγικότητα όσων κινούνται σε εσωτερι-
κούς χώρους. 
Το Σχολείο απευθύνεται σε όσους ασχο-

λούνται µε την ενεργειακή, περιβαλλοντική
και αρχιτεκτονική ποιότητα των κτιρίων και
θέλουν να ενηµερωθούν για τις σύγχρονες ε-
ξελίξεις στο χώρο αυτό.
Ο ∆ρ. Μάνθος Σανταµούρης, αν. καθηγητής

στο Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθη-
νών, θα έχει την επιστηµονική ευθύνη του
Σχολείου και µαζί του θα διδάξουν ο δρ. Άγις
Παπαδόπουλος, αν. καθηγητής στο Τµήµα Μη-
χανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και ο Κώστας Παύ-
λου από την Οµάδα Φυσικής Κτιριακού Περι-
βάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
Το Σχολείο για την Περιβαλλοντική Ποιότη-

τα του Εσωτερικού Χώρου διοργανώνεται από
τη ∆ιεθνή Οµάδα Εργασίας της UΙΑ «Αρχιτε-
κτονική και Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας -
ΑRΕS» και την Επιστηµονική Εταιρεία για το
Κτίριο και το Περιβάλλον (Ελληνικό Τµήµα της
RΕΗVΑ).

Πληροφορίες - Εγγραφές:
Τηλ.: 210-9730.697
Fax: 210-9767.208
Web: http://delphischool2005.conferences.gr

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Περιβαλλοντική
Ποιότητα του
Εσωτερικού Χώρου
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