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Όπως επισήµανε ο πρόεδρος του ΤΕΕ σήµε-ρα είµαστε όλοι µάρτυρες µιας µεγάλης
«φούσκας» στην αγορά των ακινήτων, που αγ-
γίζει το 30% και η οποία οφείλεται καθαρά στην
ανησυχία που προκάλεσαν στους πολίτες τρεις
συσσωρευµένες  κυβερνητικές εξαγγελίες: Πε-
ρισσότερο η επιβολή του ΦΠΑ στις νεόδµητες
οικοδοµές κατά 19% σε συνδυασµό µε τις αυξή-
σεις στις αντικειµενικές αξίες των ακινήτων κα-
τά 80% σε τρεις δόσεις (30% το 2006, 30% το
2007 και 20% το 2008). Οι αλλαγές του οικοδο-
µικού κανονισµού που περιλαµβάνονται στο νο-
µοσχέδιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε και προβλέπουν τη µεί-
ωση του ποσοστού κατασκευής ηµιυπαίθριων
χώρων και την προσµέτρηση των κλειστών χώ-
ρων στάθµευσης αυτοκινήτων στο συντελεστή
δόµησης, συνέτειναν στο κλίµα όχι λόγω της
ουσίας των µέτρων  όσο στο ότι κατεγράφησαν
σε µερίδα πολιτών ως µέτρα µε τα οποία µειώ-
νεται ο οικοδοµήσιµος χώρος.
Εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η αγορά θα

οµαλοποιηθεί, αφού η «φούσκα» αυτή την πε-
ρίοδο στην αγορά ακινήτων είναι πολύ µεγαλύ-
τερη από τις αιτίες που την προκάλεσαν, δηλα-
δή και οι επιπτώσεις από τον ΦΠΑ θα είναι αι-
σθητά µικρότερες από την τεχνητή αύξηση που
σήµερα υπάρχει, ενώ και οι αυξήσεις στις αντι-

Να ανασταλεί για ένα εξάµηνο 
η εφαρµογή του ΦΠΑ 
στα ακίνητα

Να ανασταλεί η εφαρµογή του νέου συστήµατος επιβολής του ΦΠΑ
στις ανεγειρόµενες οικοδοµές µέχρι τις 30 Ιουνίου 2006 και να µην
υπόκεινται σε καταβολή ΦΠΑ οι οικοδοµικές άδειες που θα κατατεθούν
στην πολεοδοµία ως τις 31 - 12 - 2005 και όχι µόνο αυτές που θα έχουν
εγκριθεί ως αυτό το χρονικό διάστηµα, όπως είχε ανακοινώσει ότι θα
κάνει η κυβέρνηση. Αυτό ζήτησε ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γιάννης
Αλαβάνος από τον υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ.
Αλογοσκούφη, µιλώντας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην
οποία παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι δώδεκα παρατηρήσεις του
ΤΕΕ επί του νοµοσχεδίου του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την έκδοση των
οικοδοµικών αδειών. Στη συνέντευξη Τύπου παραβρέθηκαν επίσης ο
Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ κ. Μανώλης ∆ρακάκης και τα µέλη της
∆ιοικούσας Επιτροπής κα Βιβή Μπάτσου, κ. Θόδωρος Σεραφείδης και
Χρήστος Σινάνης.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΠΕΡΑΣ
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κειµενικές αξίες, κατά τον πρώτο χρόνο, θα εξι-
σορροπηθούν από την αναπροσαρµογή του α-
φορολόγητου ορίου. Για το λόγο αυτό ο πρόε-
δρος του ΤΕΕ απαντώντας σε ερώτηση δηµο-
σιογράφου έκανε την εκτίµηση ότι οι πολίτες
δεν πρέπει να βιάζονται να κάνουν αγοραπωλη-
σίες αυτό το διάστηµα πέφτοντας θύµατα κερ-
δοσκοπίας.
Ο Γ. Αλαβάνος επισήµανε ότι το ΤΕΕ είναι υ-

πέρ της επιβολής του ΦΠΑ στις οικοδοµές για
λόγους σωστής λειτουργίας της αγοράς, διαφω-
νεί όµως µε το ποσοστό του 19% που σε συν-
δυασµό µε την αύξηση των αντικειµενικών αξιών
θα οδηγήσει σε υπερφορολόγηση  τη στιγµή
µάλιστα που ο µέσος όρος φόρου µεταβίβασης
στις άλλες χώρες της Ευρώπης κυµαίνεται στο
3,5%. Το ΤΕΕ πρότεινε -είπε ο Γ. Αλαβάνος- ο
ΦΠΑ να πάει τουλάχιστον στο 9 ή 11%. Επίσης α-
νέφερε ότι το ΤΕΕ διαφωνεί µε τη µη επιβολή
του ΦΠΑ και στην πρώτη κατοικία, γιατί έτσι δη-
µιουργούνται νέες στρεβλώσεις, αλλά προτείνει
αυτός να επιστραφεί µε τη µορφή επιδότησης.

Χτύπηµα  στην  αντιπαροχή 

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ χαρακτήρι-
σε µεγάλο χτύπηµα στο σύστηµα της αντιπαρο-
χής την καταβολή εξαρχής ΦΠΑ από τον ιδιο-

κτήτη του οικοπέδου, ζητώντας να αλλάξει. Ο
θεσµός της αντιπαροχής -τόνισε- είναι ένας θε-
σµός που στήριξε το εγχώριο κατασκευστικό
δυναµικό και καθιερώνεται και σε άλλες χώρες,
ενώ τώρα κινδυνεύει να «παγώσει» αν εφαρµο-
στεί η πρόβλεψη να καταβάλλεται ΦΠΑ εξαρχής.
Ανέφερε µάλιστα ανάλογη περίπτωση στην Ιτα-
λία, που είχε ως αποτέλεσµα να αυξηθεί ο δα-
νεισµός κατά 180% από τις τράπεζες (και του οι-
κοπεδούχου και του κατασκευαστή), γεγονός
που επιβάρυνε δραστικά την τιµή του τελικού
προϊόντος.   
Όσον αφορά στις αντικειµενικές αξίες των α-

κινήτων, ο Γ. Αλαβάνος επισήµανε ότι το ΤΕΕ θε-
ωρεί  ότι πρέπει να εκφράζουν αυτό για το ο-
ποίο νοµοθετήθηκαν, τις στατιστικά µέσες αγο-
ραίες τιµές. Παρατήρησε πως το σηµερινό σύ-
στηµα προσδιορισµού τους προκαλεί πολλές
στρεβλώσεις, που αδικούν ιδιαίτερα τις περιοχές
των χαµηλών εισοδηµάτων.        

Χάος  στις  πολεοδοµίες  

Μία ακόµη σοβαρή επίπτωση που έχουν οι ε-
ξαγγελίες της κυβέρνησης για ΦΠΑ και αύξηση
των αντικειµενικών αξιών, είναι ότι έχουν συσ-
σωρευτεί χιλιάδες φάκελοι µε µελέτες για έ-
γκριση οικοδοµικών αδειών στις πολεοδοµίες,

δηµιουργώντας πολλές παρενέργειες, και ασφυ-
κτικό κλίµα για το σύνολο των συναλλασσοµέ-
νων.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΤΕΕ,  αυτή τη

στιγµή οι αιτήσεις έκδοσης οικοδοµικών αδειών
στις πολεοδοµίες παρουσιάζουν αύξηση κατά
80%, ποσοστό που θα φτάσει το 100% µέχρι το
τέλος του χρόνου, δηµιουργώντας αδιαχώρητο
στις µεγάλες πολεοδοµίες. Για παράδειγµα στη
Θεσσαλονίκη έχουν κατατεθεί τριπλάσιες αιτή-
σεις σε σχέση µε άλλες χρονιές, ενώ στην Αθή-
να οι αιτήσεις που κατατέθηκαν τον Οκτώβριο
θα  εξεταστούν το Φεβρουάριο ή ακόµη και το
Μάρτιο του 2006!
Επιπλέον, υπάρχουν σοβαρά ζητήµατα και α-

σάφειες ως προς τη µεθοδολογία είσπραξης
του ΦΠΑ και γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρξει χρό-
νος ώστε να προετοιµαστούν οι αρµόδιες υπη-
ρεσίες. Το πόσο δύσκολο είναι να προετοιµαστεί
η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση για την εφαρµογή αυτών
των µέτρων, τόνισε ο Γ. Αλαβάνος, οµολογείται
άλλωστε και από το ίδιο το νοµοσχέδιο του Υ-
ΠΕΧΩ∆Ε, αφού η εφαρµογή για παράδειγµα των
διατάξεών του για την αναδιάρθρωση των πολε-
οδοµιών παραπέµπεται ένα χρόνο µετά την ψή-
φισή του.
Για όλους αυτούς τους λόγους το ΤΕΕ προτεί-
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νει στον υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών:
1. Να µην υπόκεινται στο ΦΠΑ οι αιτήσεις για

έκδοση οικοδοµικών αδειών ή τα εργολαβικά
συµβόλαια που θα κατατεθούν έως και τις 31
∆εκεµβρίου 2005.

2. Να αναβληθεί η εφαρµογή της επιβολής
ΦΠΑ στις νεόδµητες οικοδοµές µέχρι 30 Ιουνί-
ου 2006.

Οι  ηµιυπαίθριοι  χώροι  

Το ΤΕΕ τάσσεται κατά της τροποποίησης των
διατάξεων του ΓΟΚ για τους ηµιυπαίθριους χώ-
ρους, όπως προτείνεται από το νοµοσχέδιο του
ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε αιτιολογικό τον περιορισµό της
αυθαίρετης µετατροπής τους σε χώρους κύριας
χρήσης.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΤΕΕ και µε

τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στο νοµο-
σχέδιο δεν θα αλλάξει τίποτε, αφού πάντα θα
βρίσκεται τρόπος να γίνονται παρανοµίες, αν
δεν εφαρµοστούν αποτελεσµατικοί έλεγχοι.
∆εν µπορούµε να πηγαίνουµε πίσω από τις

σύγχρονες ανάγκες από πλευράς αισθητικής α-
ναβάθµισης, δεν µπορούµε να ακυρώνουµε
χρήσιµες διατάξεις που έχουν ενσωµατωθεί
στο ∆ίκαιο από πολλά χρόνια,  τόνισε ο πρόε-
δρος του ΤΕΕ, επισηµαίνοντας ότι πράγµατι υ-
πήρξαν και καλοί αγοραστές και καλοί κατα-
σκευαστές που υπέκυψαν σ’ αυτή τη γενικευµέ-
νη αυθαιρεσία, εξαιτίας των όρων που διαµορ-
φώθηκαν στην αγορά, αλλά κυρίως εξαιτίας της
ανυπαρξίας ουσιαστικών ελέγχων από πλευράς
της πολιτείας.
Η µόνη λύση -υπογράµµισε ο Γ. Αλαβάνος-

είναι να διατηρηθεί το καθεστώς των ηµιυπαί-
θριων χώρων, όπως το προβλέπει σήµερα ο
ΓΟΚ, και να εφαρµοστεί ένα ουσιαστικό σύστη-
µα ελέγχων που θα µπορέσουν να βάλουν ένα
τέρµα στη γενικευµένη αυθαιρεσία.  
Γι’ αυτό τόνισε και το ΤΕΕ προτείνει τη δηµι-

ουργία ενός ειδικού ανεξάρτητου σώµατος ελε-
γκτών, µε ευθύνες µηχανικών του ∆ηµοσίου,
που θα πραγµατοποιεί ελέγχους στις οικοδο-
µές µετά την ολοκλήρωσή τους.    
Επίσης το ΤΕΕ εκφράζει την αντίθεσή του και

στην πρόβλεψη του νοµοσχεδίου του ΥΠΕΧΩ∆Ε
για την προσµέτρηση των χώρων στάθµευσης
στο συντελεστή δόµησης, τη στιγµή που υπάρ-
χει µεγάλη ανάγκη από χώρους στάθµευσης, ε-

νώ έχει καταργηθεί η δυνατότητα εξαγοράς
τους.  

Όχι  πολεοδόµος  η  Ναοδοµία  

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, σε άλλο σηµείο της συ-
νέντευξης Τύπου εξέφρασε την κατηγορηµατική
αντίθεση του ΤΕΕ µε την επέκταση των πολεο-
δοµικών αρµοδιοτήτων της Ναοδοµίας.
Όπως επισήµανε σε πολλές περιπτώσεις, ιδι-

αίτερα στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και αλλού,
οι άδειες που εκδίδει η Ναοδοµία πριµοδοτούν
την αυθαιρεσία, για παράδειγµα µε άδεια για
ναίσκο ανεγείρονται βίλες, ενώ σε άλλες περι-
πτώσεις  γίνονται αιτία να µπλοκάρονται πολε-
οδοµήσεις ή η χάραξη ενός δρόµου.
Με τις διατάξεις του σχεδίου νόµου, τόνισε ο

Γ. Αλαβάνος, αντί να περιορίζονται, αυξάνονται
οι αρµοδιότητες της Ναοδοµίας και οι πολεο-
δοµικές υπηρεσίες είναι υπεύθυνες µόνο για
τον έλεγχο των όρων δόµησης και των χρήσε-
ων γης. Οι διατάξεις, όµως, αυτές είναι αµφιβό-
λου συνταγµατικότητας.

Τον  Ιανουάριο  η  ψήφιση  
του  Νοµοσχεδίου  

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ δήλωσε αισιόδοξος ότι
το νοµοσχέδιο για τις οικοδοµικές άδειες που
θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί τον Ιανουάριο του
2006 από τη Βουλή, θα ενσωµατώνει τελικά αρ-
κετές από τις τροπολογίες που έχει υποβάλει
το ΤΕΕ.
Επισήµανε επίσης ότι το νοµοσχέδιο αυτό,

παρά τα θετικά του σηµεία, περιλαµβάνει µόνο
ένα µέρος των αναγκαίων ρυθµίσεων για τη δό-
µηση και για την εξυγίανση του τοµέα. Το νοµο-

σχέδιο, επισήµανε χαρακτηριστικά, δεν προβλέ-
πει την κωδικοποίηση της δαιδαλώδους νοµο-
θεσίας, την καθιέρωση του Μητρώου Κατασκευ-
αστών Ιδιωτικών Έργων, την εγκατάσταση του
πράσινου κουτιού στις παλιές και νέες οικοδο-
µές, στην κατάργηση υπηρεσιών που εκδίδουν
οικοδοµικές άδειες χωρίς να είναι κρατικές κ.ά.
Για όλα αυτά -τόνισε- το ΤΕΕ θα εκπονήσει ειδι-
κές µελέτες και µέσα στο 2006 θα υποβάλει
σχετικές προτάσεις. 
Επίσης ο πρόεδρος του ΤΕΕ, αφού χαρακτή-

ρισε θετική τη διάταξη του νοµοσχεδίου για τη
διάρθρωση και επάρκεια των πολεοδοµιών, α-
νακοίνωσε ότι το ΤΕΕ θα υποβάλει σχετική µε-
λέτη, ύστερα από συνεργασία µε την ΕΜ∆Υ∆ΑΣ,
την ΚΕ∆ΚΕ και άλλους συναρµόδιους φορείς. 
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη ανα-

τροπής της ποινικής νοµοθεσίας που ισχύει για
τους µηχανικούς.

Οι  µεταβατικές  διατάξεις  

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για τη µετα-
βατική διάταξη του νοµοσχεδίου που προβλέπει
ότι αν αλλάξει το πολεοδοµικό καθεστώς οι οι-
κοδοµικές άδειες εκδίδονται µε το προηγούµε-
νο, εφόσον έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος,
δήλωσε ότι το ΤΕΕ δεν έχει καταλήξει ακόµη
σε οριστική θέση που δεν θα πρέπει να αντιµε-
τωπίζεται µε αιφνιδιασµούς. Εδώ αντιµετωπί-
ζουµε τη συνολικότερη υποανάπτυξη της χώ-
ρας σε θέµατα χωροταξίας και πολεοδοµίας.
«Θα καταλήξουµε -δήλωσε συγκεκριµένα- α-
φού συζητήσουµε και µε το ΣτΕ και µε το ΥΠΕ-
ΧΩ∆Ε». 
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T η διαβεβαίωση αυτή έκανε ο γενικός γραµ-
µατέας του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Γ.  Πα-

παδόπουλος  στην ηµερίδα που πραγµατοποιή-
θηκε στο ΕΒΕΑ  µε θέµα «Ο Κανονισµός Εσωτε-
ρικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΚΕΗΕ Πρότυ-
πο ΕΛΟT 384», µε πρωτοβουλία της επιστηµονι-
κής επιτροπής Ηλεκτρολόγων του TΕΕ και µε
στόχο την αντιµετώπιση των νέων προκλήσεων
στα θέµατα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, κα-

θώς η χώρα µας βρίσκεται στις υψηλότερες θέ-
σεις στα ατυχήµατα από τη χρήση της ηλεκτρι-
κής ενέργειας
Ήδη µε απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης κ.

∆.  Σιούφα, υπάρχει συγκροτηµένη επιτροπή µε
εκπροσώπους του ΥΠΕΧΩ∆Ε, του ΕΛΟT,  του
TΕΕ,  της ∆ΕΗ,  της ΠΟΣΕΗ  βεβαίως και στελε-
χών του υπουργείου Ανάπτυξης που επεξεργά-
ζεται τα θέµατα της εφαρµογής και του ελέγ-

χου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσε-
ων.
Η επιτροπή έχει αρχίσει τις εργασίες της και

έχει ως βασικά αντικείµενα, τη σύνταξη ενός κα-
νονισµού συνδέσεως µε τα δίκτυα χαµηλής τά-
σεως,  τις απαιτήσεις ελέγχου µελετών και ε-
γκαταστάσεων,  καθώς και  τις απαιτήσεις εκ-
παίδευσης του τεχνικού κόσµου και του προσω-
πικού που θα ασχοληθεί µε τα θέµατα αυτά.
Ο πρόεδρος του TΕΕ κ. Γ.  Αλαβάνος  τόνισε

ότι η διασφάλιση της ηλεκτρολογικής ασφάλει-
ας θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της προ-
σοχής όλων, και ειδικότερα του Tεχνικού Επιµε-
λητηρίου της Ελλάδας,  και πρόσθεσε ότι προς
αυτή την κατεύθυνση συµβάλλει αποφασιστικά

Η εφαρµογή ενός νέου κανονισµού για τις ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις αποτελεί ειληµµένη κυβερνητική απόφαση µε βάση
το πρότυπο του ΕΛΟT ΗD 384, το οποίο τίθεται σε εφαρµογή από την
1η Μαρτίου 2006, αντικαθιστώντας τον Κανονισµό Εσωτερικών
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και σύµφωνα µε όσα ορίζονται σ’ αυτό,
θα εκτελούνται η µελέτη, η κατασκευή, οι αλλαγές, οι προσθήκες και
οι έλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Κύριε Υπουργέ,
Με αφορµή την εφαρµογή του Π∆ 44/9.3.2005

(ΦΕΚ Α63) περί προσόντων διορισµού σε ∆ηµό-
σιες Υπηρεσίες, το οποίο τροποποιεί προηγού-
µενα ∆ιατάγµατα (50/2001 και Π∆ 347/2003), θα
θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για τις θέσεις
του Tεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας σχετικά
µε το θέµα.
Σύµφωνα µε το εδάφιο 5 του µόνου άρθρου

του Π∆ του υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης:

«Στο άρθρο 26 του Π∆ 50/2001, όπως τροπο-
ποιήθηκε  µε την παράγραφο 17 του άρθρου µό-
νου του Π∆ 347/2003, προστίθεται παράγραφος
11, ως εξής:

“11. Για την κάλυψη θέσεων κλάδων ή ειδικοτή-
των ΠΕ ή TΕ κατηγορίας, γίνονται επίσης δεκτοί:
α) Κάτοχοι πτυχίων ή διπλωµάτων τριτοβάθ-

µιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώ-
ρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποί-
ους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγ-
γελµατικής ισοτιµίας από το Συµβούλιο του άρ-
θρου 10 του Π∆ 165/2000 (ΦΕΚ 149/Α΄), όπως ι-

σχύει κάθε φορά, και 
β) Κάτοχοι τίτλων µεταδευτεροβάθµιας εκ-

παίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες µέ-
λη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει
αναγνωρισθεί το δικαίωµα άσκησης νοµοθετικά
κατοχυρωµένου επαγγέλµατος, σύµφωνα µε τη
σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατι-
κής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρµό-
δια αρχή του άρθρου 13 του Π∆. 231/1998 (ΦΕΚ
178/Α΄)”»
Με βάση τα παραπάνω για τις ίδιες θέσεις

Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στο ελληνι-
κό ∆ηµόσιο µπορούν να διορίζονται απόφοιτοι
Πανεπιστηµιακών και Πολυτεχνικών Σχολών µε
τουλάχιστον τετραετή φοίτηση αλλά και από-
φοιτοι των (αναγνωριζοµένων µόνο ως εργα-
στηρίων από τη νοµοθεσία) Κέντρων Ελευθέ-
ρων Σπουδών ή Ινστιτούτων Επαγγελµατικής
Κατάρτισης, τριετούς εκπαίδευσης, αρκεί αυτά
να είναι συµβεβληµένα µε αναγνωρισµένες
σχολές του εξωτερικού.
Θεωρούµε ότι η συγκεκριµένη διάταξη υπο-

σκάπτει το κύρος και την ποιότητα της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της χώρας και υπο-
βαθµίζει τα πτυχία των Ελληνικών Πανεπι-
στηµίων και εποµένως τους ∆ιπλωµα-
τούχους Μηχανικούς. Επίσης η εφαρµογή
του εν λόγω Π∆ αποτελεί ευθεία βολή κατά 
του θεσµού και του κύρους των ΝΠ∆∆ στα ο-
ποία εγγράφονται (µέχρι τώρα υποχρεωτικά) οι
επιστήµονες που δικαιούνται να ασκήσουν νο-
µοθετικά κατοχυρωµένο επάγγελµα στην Ελ-
λάδα.
Επειδή πιστεύουµε ότι η Ανώτατη Πανεπιστη-

µιακή Εκπαίδευση και η θέση των αποφοίτων
της στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και στην παραγωγι-
κή διαδικασία της χώρας αποτελεί ένα θέµα
βασικής σηµασίας για την ανάπτυξη αυτής, πα-
ρακαλούµε αφού λάβετε υπόψη τις επισηµάν-
σεις µας να προβείτε άµεσα στις απαραίτητες
ενέργειες για την τροποποίηση του Π∆
44/9.3.2005 (ΦΕΚ Α63).

Με  εκτίµηση  
Ο  Πρόεδρος

Γιάννης  Αλαβάνος

Προς  τον  Υπουργό  Εσωτερικών,  ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης  και  Αποκέντρωσης  

κ.  Προκόπη  Παυλόπουλο  

Ο έλεγχος της τήρησης  των προδιαγραφών  
για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 

ÅÐÉÌÅËÅÉÁ: ÃÉÁÍÍÇÓ ÂÑÁ×ÁËÇÓ
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η έκδοση και η εφαρµογή του νέου κώδικα του
ΕΛΟT  ΗD  384 που καταρτίσθηκε από επιτροπή
στην οποία συµµετέχει και  εκπρόσωπος του Tε-
χνικού Επιµελητηρίου. Με το πρότυπο αυτό ε-
ναρµονίζεται πλήρως η ελληνική νοµοθεσία µε
τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα στον τοµέα
αυτό.
∆ιαβεβαίωσε ότι το Tεχνικό Επιµελητήριο το

2006 θα προχωρήσει στη λήψη µέτρων για την
πιστοποίηση των εργαζοµένων στην παραγωγή,
καθώς και στη διοργάνωση µαθηµάτων κατάρτι-
σης, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι θα διευρυνθεί
η συνεργασία του TΕΕ  µε τον ΕΛΟT, και µε τη
∆ΕΗ. 
Ο κ. Αλαβάνος διερωτήθηκε πόσο έτοιµοι εί-

µαστε να υποδεχθούµε και να εφαρµόσουµε το
πρότυπο αυτό, καθώς ακόµα και στις εφαρµογές
του υφιστάµενου κανονισµού διαπιστώθηκαν µε-
γάλα κενά και παραλείψεις.
Υποχρέωση του Tεχνικού  Επιµελητηρίου εί-

ναι η διάχυση αυτών των προτύπων σε όλους
τους τεχνικούς.
Στελέχη του TΕΕ συµµετέχουν στην αρµόδια

επιτροπή του υπουργείου Ανάπτυξης για την ε-
πεξεργασία του νέου κανονισµού σύνδεσης µε
τα δίκτυα χαµηλής τάσης.

Ο  νέος  νόµος  

Ο νέος µέχρι σήµερα  νόµος της ενέργειας, ο
3175/03 προβλέπει την πλήρη απελευθέρωση
των δικτύων χαµηλής τάσης από την 1η Ιουλίου
2007, και η Ελλάδα θα µεταβεί από το σηµερινό
καθεστώς µε τη ∆ΕΗ ως µία και µόνη εταιρεία
διανοµής, σε ένα νέο καθεστώς µε ενδεχόµενη
την ύπαρξη περισσότερων από µια εταιρειών
παροχής ηλεκτρισµού.
Στο σηµείο αυτό ανέφερε ορισµένα  σηµεία α-

πό τις βασικές θέσεις που κατέθεσε  τον Αύ-
γουστο το  TΕΕ στο Υπουργείο µε το σκεπτικό
ότι «την ενεργειακή πολιτική τη διαµορφώνει η
Κυβέρνηση και ότι τα βασικά δίκτυα όπως η µε-
ταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, η µεταφορά φυ-
σικού αερίου και τηλεπικοινωνιών πρέπει να εί-
ναι υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του κράτους».

Ενιαίοι  Κανόνες  Ασφαλείας

Θα χρειαστεί άµεσα να διαµορφωθούν ενιαί-
οι κανόνες ασφαλείας και ελέγχου όλης της
γραµµής της σύνδεσης µε τα δίκτυα χαµηλής
τάσης αρχίζοντας από την κεντρική παροχή, συ-
νεχίζοντας µε τον κεντρικό κατανεµητή και τους

µετρητές και φτάνοντας ως την τελευταία συ-
σκευή, οι οποίοι θα διασφαλίζουν στο µέγιστο
δυνατό βαθµό την ασφάλεια όλων των εσωτε-
ρικών εγκαταστάσεων και των συνδέσεών τους
µε τα δίκτυα.  Κάτι τέτοιο έχει σήµερα επιτευ-
χθεί από τη ∆ΕΗ αλλά σίγουρα το ισχύον καθε-
στώς χρειάζεται βελτίωση.
Για όσους υποστηρίζουν την ταχεία και άνευ

όρων απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ε-
νέργειας, το TΕΕ  προτάσσει τους κανόνες α-
σφαλείας οι οποίοι θα πρέπει να είναι σαφείς,
ενιαίοι και κατανοητοί στο σύνολο του τεχνικού
κόσµου. 

«∆ιαφορετικά είναι δυνατόν να οδηγηθούµε
σε υποβάθµιση αντί για αναβάθµιση του επιπέ-
δου ασφαλείας. Κάτι τέτοιο θα ήταν ολέθριο α-
κόµα και γι’ αυτή καθεαυτή την ιδέα του αντα-
γωνισµού και της απελευθέρωσης».
Αξιολογώντας τη σηµασία των προτύπων

στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας,  ο πρόε-
δρος της ∆ΕΗ κ. Ι.  Παλαιοκρασσάς,  ανέφερε ό-
τι είναι η αναγκαία υποδοµή για κάθε αναπτυ-
ξιακή διαδικασία και  πρόσθεσε ότι   είναι πολυ-
τιµότερα ακόµα και από αυτές τις υποδοµές
που αφορούν  τους αυτοκινητόδροµους, τις σι-
δηροδροµικές γραµµές κλπ.
Ουσιώδη εν ανεπαρκεία, χαρακτήρισε την

τάξη και την πειθαρχία ο Πρόεδρος της ∆ΕΗ,

«...η διασφάλιση της
ηλεκτρολογικής ασφάλειας
θα πρέπει να βρίσκεται στο
κέντρο της προσοχής όλων
και ειδικότερα του TΕΕ...»
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που όµως είναι ιδιαίτερα αναγκαία σε οτιδή-
ποτε έχει να κάνει µε την τεχνολογία, αλλά α-
κόµα περισσότερο αναγκαία είναι   στον το-
µέα της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς έχουµε
να κάνουµε και µε την ασφάλεια της ανθρώπι-
νης ζωής, υπογραµµίζοντας έτσι τη σηµασία
της ηµερίδας, καθώς και την υιοθέτηση του
προτύπου που είναι βασικό για την ασφαλή
λειτουργία όλων των ηλεκτρικών µας εγκατα-
στάσεων.
΄Ηδη υπάρχει ένα υψηλού επιπέδου κέντρο

δοκιµών, ερευνών και προτύπων το οποίο ό-
µως η ίδια η ∆ΕΗ και µεγάλα της τµήµατα δεν
το χρησιµοποιούν.  
Η ∆ΕΗ τόνισε ο κ. Παλιοκρασσάς θα στηρί-

ξει όσο µπορεί αυτή την προσπάθεια, όπως
στηρίζει και όλες τις προσπάθειες του Tεχνι-
κού Επιµελητηρίου, καθώς και το θέµα της τέ-
φρας για την οποία υπάρχει σύµπτωση συµ-
φερόντων.  «Προσπαθούµε να πείσουµε και ε-
µείς το ΥΠΕΧΩ∆Ε να την εντάξει και αυτή σε
µια προδιαγραφή για να µπορέσουµε να ανα-
πνεύσουµε όλοι».
Η ∆ιεύθυνση Ηλεκτροτεχνικής Tυποποίησης

του ΕΛΟT  έχει ως αντικείµενο τη συµµετοχή
στις διαδικασίες εκπόνησης ευρωπαϊκών και
διεθνών προτύπων και τυποποιητικών κειµέ-
νων και την εκπόνηση ελληνικών προτύπων
και προδιαγραφών σχετικά µε θέµατα του η-
λεκτρολογικού τοµέα, των τηλεπικοινωνιών
και της ηλεκτρονικής, τόνισε ο Αναπληρωτής
∆ιευθύνοντος Συµβούλου Tυποποίησης του Ε-
ΛΟT, κ. ∆.  Αγαπαλίδης.

Tο πρότυπο είναι ένα µέσο  γι’ αυτό πρέπει
όλοι στις εγκαταστάσεις τις οποίες έχουν ή
φτιάχνουν ή σχεδιάζουν, να το υιοθετήσουν
για τη βελτίωση της ασφάλειας, τόνισε ο ∆ι-
ευθύνων Σύµβουλος ΕΣΥ∆ κ. Ι.  Μάτσας.

Tο Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης, είναι έ-
τοιµο, και θα το πράξει  εφόσον κρίνουν οι
φορείς ότι πρέπει να διαπιστευτούν για τον έ-
λεγχο των ελέγχου εσωτερικών ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων. 
∆ηλαδή να µπορούν να παρέχουν αξιόπι-

στες υπηρεσίες ελέγχου των εσωτερικών η-
λεκτρικών εγκαταστάσεων, και βεβαίως, ο έ-
λεγχος αυτός δεν στηρίζεται µόνο σε κείµενα,
σε τυποποιητικά έγγραφα, και σε πρότυπα,
αλλά στηρίζεται και στο ανθρώπινο δυναµικό. 
Πρακτικά είναι ανύπαρκτος σήµερα ο αρχι-

κός όσο και ο περιοδικός  έλεγχος των ηλε-
κτρολογικών εγκαταστάσεων, τόνισε ο πρόε-
δρος του  Πανελλήνιου Συλλόγου ∆ιπλωµα-
τούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων,
ΠΣ∆ΜΗ Στ.  ∆ιαµαντίδης,  ενώ η εφαρµογή
των πλέον στοιχειωδών µέτρων ασφάλειας,
όπως η επάρκεια γειώσεων, η ύπαρξη ηλε-

κτρονόµου διαφυγής και άλλα, επαφίεται στον
πατριωτισµό των καταναλωτών.
Οι νέες συνδέσεις και οι νέες εγκαταστάσεις

συνήθως δεν διαθέτουν τις απαραίτητες µελέ-
τες και τεκµηρίωση, όπως αναλυτικά σχέδια, µε-
λέτες, υπολογισµοί ρευµάτων, βραχυκυκλώσε-
ων και τάσεων επαφής.  Ο έλεγχος στη σύνδε-
ση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων µε τα

δίκτυα της ∆ΕΗ, συχνά περιορίζεται σε µια απλή
υποβολή ενός µονογραµµικού σχεδίου.
Με το νέο πρότυπο καθορίζονται νέες αυξη-

µένες απαιτήσεις και προδιαγραφές ασφαλείας.
Εποµένως, ο έλεγχος της τήρησης των προδια-
γραφών αυτών αποτελεί πρώτιστο καθήκον της
πολιτείας.

Στροφή  του  κοινού  
στην  ηλεκτρική  ενέργεια

Η ταχεία αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ε-
νέργειας στη χώρα µας έχει θέσει την κοινωνία
προ σηµαντικών προκλήσεων.  Η φτηνή και συ-
χνά επιδοτούµενη τιµή της ηλεκτρικής ενέργει-
ας, σε συνδυασµό µε τις ακριβές τιµές των καυ-
σίµων έχει στρέψει µαζικά την κατανάλωση
προς ηλεκτροβόρες δραστηριότητες.
Ο µέσος ρυθµός αύξησης της ζήτησης κατά

την τελευταία δεκαετία ανήλθε στο 4,6%, η αύ-

ξηση υπολογίζεται την επόµενη δεκαετία στο 2
µε 3%. 
Ο κανονισµός είναι προς τη σωστή κατεύ-

θυνση ωστόσο υπάρχουν αρκετά θέµατα και
προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν
και να επιλυθούν πριν από την εφαρµογή, επι-
σήµανε ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου
Ανάπτυξης κ. Γ.  Παπαδόπουλος µεταφέροντας
χαιρετισµό του υπουργού Ανάπτυξης κ. ∆. Σιού-
φα, ο οποίος λόγω ανειληµµένων σηµαντικών
άλλων υποχρεώσεων δεν µπόρεσε να παρευ-
ρεθεί.
Ένα σηµαντικό  θέµα είναι η ύπαρξη ενός συ-

στήµατος   εποπτείας και ελέγχου και παρακο-
λούθησης της εφαρµογής του κανονισµού αυ-
τού. 
Γι’ αυτό η επιτροπή που εργάζεται ήδη για το

νέο κανονισµό θα πρέπει να επιλύσει και να α-
παντήσει στο ερώτηµα ποιος φορέας είναι υ-
πεύθυνος, το υπουργείο Ανάπτυξης, η Γενική
Γραµµατεία Βιοµηχανίας, η ∆ΕΗ, οι Νοµαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις; 
Σήµερα στην πράξη δεν ασκείται ουσιαστικός

έλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρολογικών ε-
γκαταστάσεων. 
Ωστόσο ανέφερε ότι ο αρµόδιος φορέας,

που θα ελέγχει και θα εποπτεύει γι’ αυτό το θέ-
µα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι διαπιστευµένοι
ιδιωτικοί φορείς που λειτουργούν στην οικονο-
µία και στην αγορά, εξοπλισµένοι µε τα κατάλ-
ληλα στοιχεία και εργαλεία αξιοπιστίας και φε-
ρεγγυότητας στους οποίους θα ανατίθεται αυτή
η εργασία και που βεβαίως η πολιτεία µπορεί
να ελέγχει αν αυτοί οι φορείς κάνουν σωστά τη
δουλειά τους.
Ο κανονισµός των εσωτερικών ηλεκτρικών

εγκαταστάσεων είναι τόσο σηµαντικός για τους
ηλεκτρολόγους όσο ο γενικός οικοδοµικός κα-
νονισµός για τους πολιτικούς µηχανικούς τόνι-
σε ο κ. Μ. Χαµπάκης µέλος της ΕΕΕ Ηλεκτρολό-
γων.

«...τα πρότυπα στον τοµέα
της ηλεκτρικής ενέργειας
είναι προτιµότερα 
ακόµη και από 
τους αυτοκινητόδροµους,
τις σιδηροδροµικές
γραµµές κ.ά...»
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∆ιαβάζοντας της εισήγηση της Οργανωτικής
Επιτροπής ο κ. Χαµπάκης τόνισε ότι η πρόταση
του TΕΕ, στοχεύει σε ένα οργανωµένο σύνολο
ενεργειών που πρέπει άµεσα να ξεκινήσουν,
και είναι η ενηµέρωση, η αφύπνιση του κοινού.  

Πανελλαδική  εκστρατεία  ενηµέρωσης  

Χρειάζεται να παρουσιαστεί πανελλαδικά
στα ραδιόφωνα, στην τηλεόραση, στον Tύπο έ-
να ενηµερωτικό πρόγραµµα αντίστοιχης εµβέ-
λειας όπως αυτό του περασµένου καλοκαιριού
µε το οποίο αντιµετωπίστηκε επιτυχηµένα και
έγκαιρα το πρόβληµα της αυξηµένης ζήτησης
ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατάρτιση  προσωπικού

Πρέπει να γίνει µε οργάνωση σε πανελλαδι-
κή κλίµακα επιµορφωτικών σεµιναρίων στο
πρότυπο για µηχανικούς, τεχνολόγους, εγκατα-
στάτες, και σε συνεργασία µε επιστηµονικούς,
τεχνικούς και επαγγελµατικούς φορείς σε πι-
στοποιηµένες δοµές κέντρων επαγγελµατικής
κατάρτισης.
Προτείνεται µια διευρυµένη οµάδα εργασίας

του υπουργείου Ανάπτυξης συνέχεια της ήδη

υφιστάµενης, να λειτουργήσει ως επιτροπή κα-

θοδήγησης για τη δράση κατάρτισης στο πρό-

τυπο του ΕΛΟT. 

Tο  TΕΕ  πρωτοστατεί  στην  κατάρτιση    

Tο TΕΕ διά της Επιστηµονικής Επιτροπής Η-
λεκτρολόγων, θα συµµετέχει αποφασιστικά
στη διαδικασία ενδελεχούς και συστηµατικής
κατάρτισης του τεχνικού κόσµου τόσο στο κέ-
ντρο όσο και στην περιφέρεια.

Tεχνικές  οδηγίες  και  κανονισµοί

Tο TΕΕ έχει δροµολογήσει µέσω της Επι-
τροπής Ηλεκτρολόγων σε στενή συνεργασία
µε Υπουργεία, Πολυτεχνεία και ΕΛΟT και άλ-
λους εµπλεκόµενους φορείς, τεχνικές οδηγίες
και κανονισµούς προκειµένου να προσαρµο-
στεί η χώρα µας στις σύγχρονες ευρωπαϊκές
απαιτήσεις ασφαλείας.
Ενδεικτικά θέµατα που πρέπει να συµπερι-

ληφθούν είναι ηλεκτρολογικό υλικό εγκατα-
στάσεων και εγκρίσεις τύπου, ηλεκτρολογικό
υλικό µετρήσεων ελέγχου και διακριβώσεις. 

Πιστοποιηµένοι  ελεγκτές  

Κατά την άποψη του TΕΕ οι έλεγχοι πρέπει
να πραγµατοποιούνται από πιστοποιηµένους
προς τούτο ελεγκτές.  Η διαδικασία πιστοποίη-
σης πρέπει να γίνεται από εγκεκριµένο φορέα
της πολιτείας όπου δεν θα υπεισέρχονται οι µε
συντεχνιακή αντίληψη νοµείς του επαγγελµατι-
κού αντικειµένου Σύλλογοι.
Για να αντιµετωπιστούν  τα θέµατα εφεξής

θεωρείται ότι  η ευθύνη της διαδικασίας για τα
θέµατα ενηµέρωσης, κατάρτισης, ασφαλείας και
ελέγχων πρέπει να αναληφθεί από το TΕΕ, που
είναι  ο επίσηµα αναγνωρισµένος φορέας από
την πολιτεία. 
Η Οργανωτική Επιτροπή της Ηµερίδας αποτε-

λούνταν από τους Γ.  Φούρκα Μ.Η. Μέλος της
∆.Ε. του TΕΕ, Μ.  Χαµπάκη µέλος της ΕΕΕ Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών του TΕΕ, Αθ.  Σαφάκα Κα-
θηγητή Πανεπιστηµίου Πατρών µέλος της ΕΕΕ
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του TΕΕ, Ε.  ∆ιαλυνά
Καθηγητή ΕΜΠ µέλος της ΕΕΕ Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών του TΕΕ, Θ.  ∆ραβίλλα  µέλος της Ε-
ΕΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του TΕΕ και Εµ.
Πρωτονοτάριο Καθηγητή ΕΜΠ µέλος της ΕΕΕ
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του TΕΕ. 
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Ì ια σειρά εκδηλώσεων, στην Αθήνα και
στην Περιφέρεια, µε εξειδικευµένη θε-

µατογραφία αναφορικά µε τα δηµόσια έργα,
αποφάσισε να οργανώσει η ∆.Ε. του
ΤΕΕ, µετά την επιτυχηµένη οργάνω-
ση (τον περασµένο Απρίλιο) του συ-
νεδρίου για τα ∆ηµόσια Έργα.
Η πρώτη από αυτές τις εκδηλώ-

σεις, υπό τη µορφή του «Στρογγυλού
Τραπεζιού» θα πραγµατοποιηθεί στις 
88  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ,, στην αίθουσα συνεδριάσεων
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ (Καρ. Σερβίας
4, 5oς όροφος) µε θέµα ««∆∆ηηµµόόσσιιαα  ΈΈρργγαα  --
ΣΣ∆∆ΙΙΤΤ»»  και ώρα έναρξης στις 16:30.
Στη συζήτηση έχουν κληθεί να συµµετά-

σχουν εκπρόσωποι των υπουργείων Οικο-
νοµίας - Οικονοµικών και ΠΕΧΩ∆Ε, οι βου-
λευτές ΚΚώώσσττααςς  ΣΣππηηλλιιόόπποουυλλοοςς,,  ΝΝίίκκοοςς  ΓΓκκααττζζήήςς

και ΑΑσσηηµµίίνναα  ΞΞηηρροοττύύρρηη,, ο Πρόεδρος του ΣΤΕ-
ΑΤ ΓΓιιώώρργγοοςς  ΣΣυυρριιααννόόςς,, ο Εντεταλµένος Σύµ-
βουλος της «Αlpha Αστικά Ακίνητα» ΑΑ..  ΛΛεε-
οούύσσηηςς και ο νοµικός ΑΑ..  ΜΜααρρκκεεζζίίννηηςς..
Συντονιστής της συζήτησης θα είναι ο

πρώην υπουργός και Πρόεδρος του ΤΕΕ ΕΕυυ-

άάγγγγεελλοοςς  ΚΚοουυλλοουυµµππήήςς.
Η επιλογή του θέµατος έγινε µε κριτήρια:

το έντονο και επίκαιρο ενδιαφέρον για το
νέο θεσµικό «εργαλείο» (ακόµη και
η σοβαρή περικοπή του Προγράµµα-
τος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, υποστη-
ρίζεται ότι θα αντισταθµιστεί από την
προώθηση των Σ∆ΙΤ), τις πολλές
πτυχές και τα προβλήµατα που πρέ-

πει ν’ αντιµετωπιστούν και τα οποία δεν εί-
ναι ευρέως γνωστά, αλλά και γιατί, στη
διάρκεια του συνεδρίου για τα ∆ηµόσια Έρ-
γα (λόγω αντικειµενικών συνθηκών) δε δό-
θηκε επαρκής χρόνος για τη συζήτησή του.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

∆ηµόσια Έργα- Σ∆ΙΤ

∆ηµοσιεύουµε παρακάτω, σύµφωνα µε το θεσµικό
πλαίσιο του ΤΕΕ, τις Οµάδες Εργασίας, που
συγκροτήθηκαν µε απόφαση της ∆ιοικούσας
Επιτροπής, έπειτα και από πρόταση των Μονίµων και
Επιστηµονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων του ΤΕΕ. 

Σύσταση Οµάδων Εργασίας 
του ΤΕΕ

Ðαρακαλούνται οι συνάδελφοι, που στελε-
χώνουν τις Οµάδες να περάσουν από τη

Νοµική Υπηρεσία του ΤΕΕ (Καρ. Σερβίας 4, 3ος
όροφος, γραφ. 13) για να υπογράψουν τη σχε-
τική σύµβαση, µέσα σε 15 ηµέρες, τις εργάσι-
µες ώρες, έχοντας µαζί τους: 
Τον αριθµ. µητρώου του ΤΕΕ και τον ΑΦΜ

τους.

1) Ο.Ε. για την ««ΕΕππιιλλοογγήή,,  έέγγκκρριισσηη  κκααιι  δδιιάάρρ-
θθρρωωσσηη  ττηηςς  ύύλληηςς  ττηηςς  ∆∆ιιµµηηννιιααίίααςς  ΈΈκκδδοοσσηηςς  ττωωνν

ΤΤεεχχννιικκώώνν  ΧΧρροοννιικκώώνν  κκααιι  ΒΒιιββλλίίωωνν  πποουυ  εεκκδδίίδδοοννττααιι

ααππόό  ττοο  ΤΤΕΕΕΕ  κκααιι  ππααρροουυσσίίαασσηη  ααυυττήήςς  σσττηηνν  ιισσττοοσσεε-

λλίίδδαα  ττοουυ  ΤΤΕΕΕΕ»»,,

(απόφ. ∆.Ε. ΣΤ12/Σ37/2005).

Η Οµάδα Εργασίας αποτελείται από τους
κ.κ.: Γρηγορόπουλο Γρηγόριο, Ν.Μ., Αναπλ. καθη-
γητή ΕΜΠ, Γεωργιάδου Θεανώ, ΑΜ, Μπατή Γε-
ώργιο, Χ.Μ., Καθηγητή ΕΜΠ, Οικονοµόπουλο Α-
λέξανδρο, Μηχ. Περιβάλλοντος, Καθηγητή Πο-
λυτεχνείου Κρήτης, Παντέκη Ιωάννη, ΜΗΜ, Στα-
θόπουλο Ιωάννη, ΜΗΜ, Καθηγητή ΕΜΠ, Τσα-
µπούλα ∆ηµήτριο, ΠΜ, Αναπλ. καθηγητή ΕΜΠ.

2) Ο.Ε. για την ««ΥΥπποοββοοήήθθηησσηη  ττωωνν  ΕΕππααγγγγεελλ-
µµααττιικκώώνν  ΕΕξξεεττάάσσεεωωνν  κκααιι  γγιιαα  ττηη  µµεελλέέττηη  κκααιι  κκααττάά-

ττααξξηη  ∆∆ιιππλλωωµµααττιικκώώνν  ΕΕρργγαασσιιώώνν,,  ττηηςς  ΕΕξξεετταασσττιικκήήςς

ππεερριιόόδδοουυ  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22000055»»,,

(απόφ. ∆.Ε. Α15/Σ36/2005).
Η Οµάδα Εργασίας αποτελείται από τους

κ.κ.: ∆ογάνη Ασηµάκη, Ηλεκτρολόγο Μηχανι-

κό, Κότσαλο Γεώργιο, Ηλεκτρολόγο Μηχανι-

κό, Μυγδάλη Χαράλαµπο, Πολιτικό Μηχανικό,

Πάικου Ευανθία, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Πα-

παδόπουλο Βασίλειο, Ηλεκτρονικό Μηχανικό,

Παπαθεοδώρου Ευφροσύνη, τ. Υπάλληλο

ΤΕΕ.

3)   Ο.Ε.  για τη ««ΣΣύύννττααξξηη  εεγγχχεειιρριιδδίίωωνν  οοδδιι-

κκήήςς  αασσφφάάλλεειιααςς»»,,

(απόφ. ∆.Ε. ΣΤ21/Σ37/2005).

Η Οµάδα Εργασίας αποτελείται από τους

κ.κ.: Καστή Α., Ψαριανό Β., Σπέντζα Κ.



∆∆ιιοοίίκκηησση  Προσωπικού:  Βασικό  Εργαλείο  στην
Εργασιακή  Καθηµερινότητα  του  Μηχανικού
(∆ιάρκεια: 24 ώρες)
Σκοπός του σεµιναρίου είναι να αναπτύξουν

οι συµµετέχοντες δεξιότητες που θα βοηθήσουν
τόσο τους ίδιους όσο και τους υπόλοιπους ερ-
γαζοµένους στο χώρο εργασίας τους (βιοµηχα-
νία, εργοτάξιο, παραγωγή κ.ά.) να κατανοήσουν
και να επιλύσουν τα καθηµερινά προβλήµατα ε-
πικοινωνίας και συνεργασίας που ανακύπτουν
στα πλαίσια της διοίκησης και οργάνωσης µιας
οµάδας υφισταµένων.
Τα οφέλη που θα προκύψουν είναι τα εξής: 

• ∆υνατότητες προσωπικής Ανάπτυξης στην ιε-
ραρχία • Βέλτιστη διαχείριση της οµάδας υφι-
σταµένων και αύξηση της αποτελεσµατικότητας
(τήρηση χρονοδιαγραµµάτων, πηγές άντλησης ι-
δεών κ.ά.) • Κλίµα συνεννόησης και συνεργασίας
στο τµήµα • Μεγιστοποίηση της ικανοποίησης
των εργαζοµένων • Αύξηση της απόδοσης  • Α-
ντιµετώπιση επικοινωνιακών δυσχερειών 
Ενδεικτικά θέµατα που θα παρουσιαστούν:

• Επιλογή Προσωπικού • Πρόσληψη και Αφοµοί-
ωση νεοεισερχόµενων στο τµήµα • Εκπαίδευση
και Ανάπτυξη • Αξιολόγηση της Απόδοσης /∆ια-
χείριση Μειωµένης Απόδοσης • Βασικές αρχές
και τεχνικές παρακίνησης - case studies • Οδοί
αντιµετώπισης ενδοτµηµατικών προβληµάτων
και συγκρούσεων • Βασικές τεχνικές διαπραγ-
µάτευσης • ∆ιοίκηση σε καταστάσεις κρίσεων
και αλλαγών - case studies • Πληροφοριακά Συ-
στήµατα ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων (ΗRΙS)
Οργάνωση  Εµπορικών  Yπηρεσιών  
και  ∆ικτύων  Πωλήσεων  Οργανισµών  και  Επι-
χειρήσεων (∆ιάρκεια: 20 ώρες)
Σκοπός του σεµιναρίου είναι οι καταρτιζόµε-

νοι νέοι αλλά και έµπειροι µηχανικοί να κατα-
νοήσουν τη διάσταση των εµπορικών λειτουρ-
γιών στα πλαίσια της επιχείρησης και να ανα-
πτύξουν τις ικανότητές τους ώστε, όποτε απαι-
τηθεί, να οργανώσουν αποτελεσµατικά την ε-
µπορική διεύθυνση της εταιρείας τους και τα δί-
κτυα πωλήσεων της. Έτσι οι συµµετέχοντες θα

µπορέσουν να επιτύχουν τα εξής:
•  Άνοιγµα προσωπικών προοπτικών για µετακί-
νηση σε νέες θέσεις εργασίας µέσα στην επιχεί-
ρησή τους (job rotation) •  Καλύτερη στελέχωση,
οργάνωση αλλά και διοίκηση των εµπορικών υ-
πηρεσιών •  Προσωπική ανάπτυξη µέσω της κα-
λύτερης κατανόησης του ρόλου των εµπορικών
λειτουργιών και της σχέσης τους µε την Παρα-
γωγή και το R&D •  Αύξηση δηµιουργικότητας
και παραγωγικότητας των πωλητών. 
Ενδεικτική θεµατολογία που θα αναπτυχθεί:

• ∆ηµιουργία αποτελεσµατικής οργανωτικής υ-
ποδοµής των εµπορικών υπηρεσιών • Η ένταξη
του marketing και των πωλήσεων στις εµπορικές
υπηρεσίες • Ανάπτυξη οµάδας υφισταµένων (ε-
πιλογή, εκπαίδευση, παρακίνηση και αξιολόγηση
στελεχών των εµπορικών υπηρεσιών) • Ανάπτυ-
ξη δικτύων πωλήσεων - Αποφάσεις σχεδιασµού
ανάλογα µε τον τύπο της επιχείρησης • Τύποι
δικτύων • Λειτουργίες και δυναµικές του δικτύ-
ου πωλήσεων •Τυπικά case studies από τους
πλέον σηµαντικούς επιχειρησιακούς κλάδους.

Ενεργειακή  απόδοση  και  πιστοποίηση  κτιρίων
-  Οδηγία  2002/91/Ε.Κ.  

(∆ιάρκεια: 20 ώρες)
Σκοπός του σεµιναρίου είναι η εξοικείωση

των Μηχανικών µε τις έννοιες: α) του βιοκλιµατι-
κού σχεδιασµού των κτιρίων, δηλαδή του σχε-
διασµού µε βάση το τοπικό κλίµα µιας περιοχής
αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και τα φυσικά
φαινόµενα του κλίµατος, β) των θερµογεφυρών
και της υγρασίας, δηλαδή των προβληµάτων που
εµφανίζονται όταν στο κέλυφος υπάρχουν στοι-
χεία µε µειωµένη θερµοµονωτική ικανότητα  και
στο εσωτερικό των κτιρίων οι υγροθερµικές
συνθήκες συµβάλλουν στη δηµιουργία της υ-
γρασίας, γ) της ρύθµισης και συντήρησης καυ-
στήρα και λέβητα  και δ) του ενεργειακού σχε-
διασµού και πιστοποίησης των κτιρίων, σύµφωνα
µε την οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, που θα τεθεί σε εφαρµογή από την
1η Ιανουαρίου 2006.

Εγκατάσταση  και  λειτουργία  ιατρικών  µηχα-
νηµάτων  υψηλής  τεχνολογίας  και  ειδικές  νο-
σοκοµειακές  εγκαταστάσεις  
(∆ιάρκεια: 32 ώρες)
Το σεµινάριο απευθύνεται σε µηχανικούς και

τεχνικούς  που ασχολούνται µε τη µελέτη και
την κατασκευή σύγχρονων νοσοκοµειακών µο-
νάδων, αλλά και σε µηχανικούς που εξειδικεύο-
νται  στην εγκατάσταση, λειτουργία και τη συντή-
ρηση ειδικών νοσοκοµειακών εγκαταστάσεων,
καθώς και  ιατρικών µηχανηµάτων υψηλής τε-
χνολογίας. Οι θεµατικές ενότητες που θα ανα-
πτυχθούν είναι οι εξής: Λειτουργία και εγκατά-
σταση ακτινοδιαγνωστικών και ακτινοθεραπευτι-
κών µηχανηµάτων, ακτινοσκόπηση και ακτινο-
γραφία, υπολογιστική τοµογραφία. Μαγνητική το-
µογραφία. Απολύµανση και αποστείρωση. Ιατρικά
αέρια. Υποσταθµός µέσης τάσης και πίνακες χα-
µηλής τάσης νοσοκοµείων, φωτισµός, κίνηση και
επείγοντα φορτία. Οι κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας
για τον ασθενή των µονάδων επείγουσας ιατρι-
κής (ΜΕΘ, χειρουργεία, κλπ.) και οι µέθοδοι εξά-
λειψής τους, ειδικές γειώσεις, αντιβακτηριακός
κλιµατισµός, αντιστατικό δάπεδο, αντιστατικά υ-
λικά, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χειρουργείων και
ειδικών νοσοκοµειακών µονάδων.
Πρακτικός  οδηγός  εξοικονόµησης  ενέργειας
σε  κτίρια,  ξενοδοχεία,  βιοµηχανίες  και  αθλητι-
κά  κέντρα (∆ιάρκεια: 20 ώρες)
Σκοπός του σεµιναρίου είναι η παρουσίαση

των απαραίτητων τεχνικών ποιοτικών  επεµβά-
σεων τόσο στο δοµικό µέρος (κέλυφος) όσο και
στις εγκαταστάσεις, για την εξοικονόµηση ενέρ-
γειας σε κτίρια, ξενοδοχεία, βιοµηχανίες και α-
θλητικά κέντρα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην
οικονοµική αξιολόγηση των επεµβάσεων, που
διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (νοικοκυρέµα-
τος - χαµηλού κόστους - ανακατασκευής), ανάλο-
γα µε το κόστος και την περίοδο αποπληρωµής.
Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις
συµµετοχής στη Γραµµατεία του Ινστιτούτου
στα τηλέφωνα: 210-5221.638, 210-5221.195 (ώρες:
10:00-15:00) καθώς και στην ιστοσελίδα
www.iekemtee.gr
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Νέα, επιδοτούµενα από το ΤΕΕ,
σεµινάρια
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Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Μελών του ΤΕΕ
προγραµµατίζει για το επόµενο διάστηµα τα ακόλουθα σεµινάρια, τα
οποία, σε ό,τι αφορά τα µέλη του ΤΕΕ, είναι επιδοτούµενα.
Συγκεκριµένα, τα νέα σεµινάρια είναι:


