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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΟ  ΘΕΜΑ

∆ύο σηµαντικές παρεµβάσεις στη Βουλή
πραγµατοποίησε το ΤΕΕ. Συγκεκριµένα, µε πα-
ρέµβασή του κατά τη συζήτηση του σχεδίου
νόµου για το ΦΠΑ στις νέες οικοδοµές, ο πρό-
εδρος του ΤΕΕ κ. Γ. Αλαβάνος, παρουσίασε τις
θέσεις του ΤΕΕ, επισηµαίνοντας ότι µε το νο-
µοσχέδιο η φορολογία των ακινήτων δεν α-
πλουστεύεται αλλά καθίσταται πιο περίπλοκη
και άδικη.  Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του
ΤΕΕ κ. Κ. Αλεξόπουλος έκανε παρέµβαση επί
του νοµοσχεδίου για την «Επιτάχυνση της
διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας», παρουσιάζοντας
τις θέσεις του, που συµπυκνώνονται στην α-
ποφυγή της δηµιουργίας µεταπρατών και κερ-
δοσκοπίας και στην εξασφάλιση της ανταγω-
νιστικότητας προς όφελος του καταναλωτή. 

Σελ.  14  και  22
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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. 

ε κ δ η λ ώ
σ ε ι ς

 10 Ιανουαρίου 2006, Αθήνα
Ηµερίδα: Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογίες
αιχµής
Οργάνωση: ΤΕΕ, ΕΜΗΕΤ
Τόπος διεξαγωγής: ΕΒΕΑ, (Ακαδηµίας 7, 6ος όροφος)
Πληροφορίες: Τµήµα Επιστηµονικού και Αναπτυξιακού Έργου, Καρ.
Σερβίας 4, 102 48 Αθήνα, τηλ.: 210-3291.252, 4, fax: 210-3226.015, e-mail:
sci-work@central.tee.gr

 12-13 Ιανουαρίου
2006, Αθήνα

∆ιήµερο: Ηλεκτροκίνητα µέσα µε-
ταφοράς στην Ελλάδα - Υφιστάµε-
νη κατάσταση και προοπτικές
Οργάνωση: ΤΕΕ
Τόπος διεξαγωγής: ΕΒΕΑ (Ακαδη-
µίας 7, Αίθουσα «Ερµής»)
Πληροφορίες: α) Τµήµα Επιστηµονι-
κού & Αναπτυξιακού Έργου, τηλ.:
210-

3291.252, 4 - β) Α. Σαφάκας, πρόε-
δρος Οργανωτικής & Επιστηµονικής
Επιτροπής, τηλ.: 2610-997.351, e-mail:
lemec@ee.upatras.gr

 31 Μαίου - 2 Ιουνίου
2006, Ξάνθη

Συνέδριο: 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής
Μηχανικής
Οργάνωση: ΤΕΕ, Ελληνική

Επιστηµονική Εταιρεία Εδαφοµηχανικής και Θεµελιώσεων
Τόπος διεξαγωγής : Ξενοδοχείο ΖΙΤΑ ΡΑLΑCΕ , Ξάνθη
Πληροφορίες : Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων και Συνεδρίων ΤΕΕ , τηλ .:
210-3291.351-2, 210-3291.362, 210-3291.617, 
e-mail: intrel@central.tee.gr

 3 - 5 Ιουλίου 2006, Αθήνα
Συνέδριο : Ελληνική Βιοµηχανία : Προς την οικονοµία της γνώσης
Οργάνωση: ΤΕΕ
Περιλήψεις εισηγήσεων:  µέχρι 10 Ιανουαρίου 2006
Πληροφορίες: Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων και Συνεδρίων ΤΕΕ, τηλ.:
210-3291.351-2, 210-3291.617, 
e-mail: intrel@central.tee.gr, Γραφείο Βιοµηχανίας ΤΕΕ, 
τηλ.: 210-3291.374, e-mail: imaxairas@central.tee.gr

 18 - 20 Οκτωβρίου 2006,
Αλεξανδρούπολη

Συνέδριο: 15ο Συνέδριο Σκυροδέµα-
τος
Οργάνωση: Ελληνικό Τµήµα Σκυρο-
δέµατος του ΤΕΕ και Επιστηµονικό
Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου (Ε-
ΤΕΚ).
Περιλήψεις έως 15 ∆εκεµβρίου
2005
Τόπος διεξαγωγής: Αλεξανδρούπο-
λη
Πληροφορίες: Τµήµα ∆ιεθνών Σχέ-
σεων και Συνεδρίων ΤΕΕ, 
τηλ.: 210-3291.351-2, 210-3291.362, 210-3291.617, 
e-mail: intrel@central.tee.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

Η αποστολή ύλης (κείµενα και φωτογραφίες - εκτός αγγελιών)
προς το «Ενηµερωτικό ∆ελτίο» του ΤΕΕ θα πρέπει να γίνεται η-
λεκτρονικά (κατά προτίµηση) στο e-mail: deltio-yli@central.
tee. gr ή στο fax 210 3291.322. 

Η Σύνταξη του περιοδικού διατηρεί το δικαίωµα της αναµόρ-
φωσης ή περικοπής των κειµένων τα οποία αποστέλλονται
προς δηµοσίευση (όταν αυτά είναι µακροσκελή). Χειρόγραφα
δεν επιστρέφονται. 

Για κάθε άλλη επικοινωνία (εκτός αποστολής ύλης) µε τη Σύ-
νταξη του περιοδικού, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επικοι-
νωνούν στα τηλ. 210-3291.500-1, 2, 3291.629  και 3223.070, fax
210-3291.322. 

Για αλλαγή διεύθυνσης αποστολής του περιοδικού, οι ενδια-
φερόµενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Μητρώου
του ΤΕΕ, τηλ. 210-3291.296, 210-3291.446, fax 210-3291.420. 
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Β ήµατα οπισθοδρόµησης και υποκειµενικές αντιλήψεις καταγράφονται το τελευταίο διάστηµα στη χώρα µας
και ειδικότερα σε θέµατα που αναφέρονται άµεσα ή έµµεσα στον κατασκευαστικό τοµέα. Περιγράφονται και

ταυτόχρονα δροµολογούνται µέσα από σχέδια νόµου, κυβερνητικές αποφάσεις και πρακτικές, που οδηγούν
µοιραία σε ύφεση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, επιτείνοντας τα ήδη οξυµένα οικονοµικά προβλήµατα
των επιχειρήσεων του κλάδου, παράλληλα µεγεθύνοντας την ανεργία των διπλωµατούχων µηχανικών.

Έ κφραση της κοινής αυτής διαπίστωσης, για παράδειγµα, το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). Η
µεγάλη περικοπή του κατά το 2005, που επαναλαµβάνεται και το 2006, συρρικνώνει τα έργα και τις επενδύσεις

-ιδίως τα µεσαία και µικρά στην περιφέρεια- οδηγώντας τον κατασκευαστικό κλάδο σε κρίση, άρα σε
οπισθοδρόµηση. Την ίδια ώρα αρµόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες προβάλλουν υπέρµετρα τις δυνατότητες των
Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ), υποστηρίζοντας ότι αυτές θα αποτελέσουν ένα ισχυρό
υποκατάστατο του Π∆Ε, εκφράζοντας -δίχως αµφιβολία- υποκειµενικές απόψεις.

∆ εύτερη και εξίσου χαρακτηριστική έκφραση της οπισθοδρόµησης και υποκειµενικότητας είναι το σχέδιο
νόµου για την επιβολή του ΦΠΑ στις νεόδµητες οικοδοµές και την εισαγωγή του Φόρου Αυτόµατου

Υπερτιµήµατος και του Τέλους Συναλλαγής Ακινήτων. Από τον προσδιορισµό της φορολογίας µε βάση τις
αντικειµενικές αξίες (έστω και αν αυτές έχουν καταρρακωθεί τα τελευταία χρόνια από πολιτικές επιλογές
πελατειακού χαρακτήρα) οδηγούµαστε εκ νέου στην εισαγωγή των υποκειµενικών κρίσεων των ∆ηµόσιων
Οικονοµικών Υπηρεσιών (∆ΟΥ), που αναπόφευκτα θα προκαλέσει πολλά προβλήµατα και κυρίως στρεβλώσεις
στην αγορά ακινήτων.

Ε πιπροσθέτως, ο περιορισµός των απορροφήσεων κοινοτικών πόρων (αφού δεν διατίθενται επαρκείς πόροι
για την εθνική συµµετοχή), τα αυξηµένα και παρατεινόµενα χρέη του ελληνικού ∆ηµοσίου προς τις τεχνικές

επιχειρήσεις και τα γραφεία µελετών, η συνεχιζόµενη τα τελευταία χρόνια τεχνική και επιχειρηµατική
αποβιοµηχάνιση, η απαξίωση της Παιδείας και η µη επίλυση των προβληµάτων των επαγγελµατικών δικαιωµάτων,
η αύξηση των άµεσων και έµµεσων φόρων µε την ταυτόχρονη µείωση εισοδηµάτων εργαζοµένων και
συνταξιούχων µηχανικών κ.ά., περιγράφουν τάσεις οπισθοδρόµησης και συρρίκνωσης.

Α πέναντι σ’ αυτή την αρνητική πορεία ο τεχνικός κόσµος αντιδρά και απαιτεί αναθεώρηση της πολιτικής και
οικονοµικής πορείας, καταθέτοντας -διά του ΤΕΕ- συγκεκριµένες και τεκµηριωµένες προτάσεις. Έναντι της

ύφεσης αντιπροτείνει ανάπτυξη µε έµφαση στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό, επιστήµονες και µηχανικούς
της Ελλάδας. Και για να υπογραµµίσει τη θέση αυτή, µαζικά θα προσέλθει στις πανελλαδικές συγκεντρώσεις και
την αποχή από κάθε εργασία την Πέµπτη 15 ∆εκεµβρίου.

του τεχνικού κόσµου στην οπισθοδρόµηση 
και την υποκειµενικότηταΟXΙ 
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ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 

Ακόµη και…

ÊÅÉÌÅÍÁ - ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ: ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ð. ÊÁÑÁËÇÓ

Οι ΗΠΑ... Τη διαµορφωµένη…
...εµµένουν στην άρνησή τους να αποδεχθούν

οποιαδήποτε πρωτοβουλία για νέο «βελτιωµέ-
νο» Πρωτόκολλο του Κιότο. Το δήλωσε απερί-
φραστα ο εκπρόσωπός τους, στη ∆ιάσκεψη για το
Περιβάλλον που έγινε πριν λίγες ηµέρες στον
Καναδά, ∆ρ Χάρλαν Γουάτσον.

«Οι ΗΠΑ είναι αντίθετες σε όλες τις συζητή-
σεις που γίνονται», δήλωσε στη διάρκεια συνέ-
ντευξης Τύπου, προσθέτοντας ότι η χώρα του έ-
χει σηµειώσει σηµαντική πρόοδο, καθώς η εγχώ-
ρια εκποµπή διοξειδίου του άνθρακα µειώθηκε
κατά 0,8% από τότε που ανέλαβε την προεδρία ο
Τζορτζ Ο. Μπους (!)
Η φωτογραφία, όµως, που δηµοσιεύουµε - και

έχει δοθεί στη δηµοσιότητα από τη ΝΑSΑ, δικός

της, άλλωστε, δορυφόρος έκανε τη λήψη - µαρτυ-
ρεί το ακριβώς αντίθετο, καθώς πλάι στα σύννε-
φα (κάτασπρα) εµφανώς διακρίνεται το «οµιχλώ-
δες σύστηµα» που καλύπτει τις ανατολικές ακτές
των ΗΠΑ και τον Καναδά, που δεν είναι τίποτα πε-
ρισσότερο από ...ατµοσφαιρική ρύπανση (κατά τη
ΝΑSΑ πάντα) !!!
Υπενθυµίζουµε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν επικυρώ-

σει το Πρωτόκολλο του Κιότο µε το επιχείρηµα
ότι η προβλεπόµενη µείωση κατά 6% στις εκπο-
µπές των αερίων θα αποτελούσε τροχοπέδη στη
βιοµηχανική ανάπτυξη.
Πάντως οι άλλοι σύνεδροι στη ∆ιάσκεψη για

το Περιβάλλον απάντησαν στον κ. Γουάτσον µε
χαρακτηριστικό τρόπο: 

«Υπάρχουν αρκετές σηµαντικές απόψεις στο
πρόγραµµα, αλλά µόνο ένα πραγµατικό πρόβλη-
µα: Οι Ηνωµένες Πολιτείες.»... 

…τα τελευταία χρόνια κατάσταση επί της λεω-
φόρου Κηφισίας, στο ύψος του Αµαρουσίου, θέ-
λει να ανατρέψει σήµερα το Συµβούλιο της Επι-
κρατείας, που αποφάσισε την αναστο-
λή της Απόφασης του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε την
οποία τροποποιήθηκαν οι χρήσεις γης
και οι όροι δόµησης των οικοπέδων.
Με την Απόφαση έγινε δεκτή η προ-

σφυγή τοπικών εξωραϊστικών συλλό-
γων και κατοίκων του Αµαρουσίου, που
υποστηρίζουν ότι οι όροι δόµησης τρο-
ποποιήθηκαν επί το δυσµενέστερο, κα-
θώς έως πρότινος στην περιοχή επι-
τρεπόταν µόνο η ανέγερση κατοικιών,
ενώ τώρα µπορούν να ανεγερθούν πο-
λυκαταστήµατα, κτίρια γραφείων κά. µε
συνέπεια να επέρχεται οικιστική επιβά-
ρυνση, επιδείνωση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων και αλλοίωση της φυσιο-
γνωµίας της.
Ουσιαστικά, µε τη συγκεκριµένη Απόφαση, το

Τµήµα Αναστολών του ΣτΕ, επαναλαµβάνει την α-
πόφαση της Ολοµέλειας που έκρινε ότι οι πολε-
οδοµικές ρυθµίσεις πρέπει να γίνονται µε Προε-

δρικά ∆ιατάγµατα και όχι µε Υπουργικές Αποφά-
σεις. Το αντίθετο προβλεπόταν από το Ν.
3044/2002, κρίθηκε από την Ολοµέλεια αντισυ-

νταγµατικό µε πρόσφατη απόφασή του.
Μόνο που η αναστολή έρχεται µε µεγάλη χρο-

νική υστέρηση και για µια περιοχή στην οποία ή-
δη έχουν κτιστεί πολύ µεγάλα ακίνητα (γραφεία,
πολυκαταστήµατα κλπ.).

…«σε ξένο αχυρώνα», όπως διαβάσαµε, έκτι-
σαν τα τελευταία χρόνια στο Μαρούσι. Η περί-
πτωση, συγκεκριµένη και αποκαλυπτική. Αφορά
το τεράστιο για τα ελληνικά δεδοµένα εµπορικό
κέντρο «Τhe Μall», το οποίο κτίστηκε
σε οικόπεδο που ανήκει (ακόµη και
σήµερα) στον Οργανισµό Εργατικής
Κατοικίας και ολοκληρώθηκε πριν λί-
γες ηµέρες ως …Ολυµπιακό έργο !
Είναι χαρακτηριστικό ότι µόλις τον

Ιούνιο (άρθρο 40 του Ν.3342/2005) ε-
πετράπη στον Οργανισµό Εργατικής
Κατοικίας (ΟΕΚ) η απευθείας εκποίη-
ση στην εταιρεία «∆ηµοτική Επιχείρη-
ση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας
του ∆ήµου Αµαρουσίου ΑΕ», των ακι-
νήτων κυριότητάς του (!) τα οποία βρί-
σκονται Οικοδοµικό Τετράγωνο ένα
και έχουν ανεγερθεί επί οικοπέδου ι-
διοκτησίας του, αρχικής εκτάσεως
43.000 τµ. «κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 2 του ν.
2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄) για την κατασκευή ΧΩΡΙ-
ΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ, προκειµένου να εξυπηρε-

τηθούν οι ανάγκες φιλοξενίας των δηµοσιογρά-
φων που θα κάλυπταν τους Ολυµπιακούς Αγώ-
νες 2004» !!!
Και µ’ αυτή την υπόθεση απασχολείται το ΣτΕ,

αλλά …κατόπιν των φαντασµαγορικών εγκαινίων
του εντυπωσιακού, κατά τα άλλα, εµπορικού κέ-
ντρου.



...ο κόσµος ξέχασε» ήταν ο εξαιρετικά α-
πλός, πλην, όµως, τόσο εύγλωττος κεντρικός
τίτλος του λονδρέζικου «Τhe Ιndependent»,
που διάλεξε - εν µέσω σοβαρών πολιτικών α-
ντιπαραθέσεων, ακόµη και εντός του κυβερνό-
ντος κόµµατος -
να αναφερθεί
στους κινδύνους
που αντιµετωπί-
ζουν από την έ-
λευση του χει-
µώνα οι εκατο-
ντάδες χιλιάδες
σεισµοπαθείς
στο Πακιστάν και
το πακιστανικό
Κασµίρ.

«Όπου φτω-
χός και η µοίρα
του», θα προ-
σθέσουµε από
την πλευρά µας,
και η επιβεβαίωση, δυστυχώς, όλο και συχνό-
τερη, αποτυπωµένη σε έναν συνδυασµό έκ-
πληξης και απορίας στα µάτια των παιδιών. 
Επί του προκειµένου, στο Πακιστάν, όπου ο

πρόσφατος ισχυρός σεισµός προκάλεσε το
θάνατο περισσότερων από 80.000 ατόµων (τα
µισά από τα οποία
ήσαν παιδιά), βιώ-
νουν πλέον - σε ά-
θλιες και εξαιρετι-
κά δύσκολες καιρι-
κές συνθήκες - την

αδιαφορία της διεθνούς κοινότητας. Η συνδρο-
µή βοήθειας, ελάχιστη, προφανώς (και εµφα-
νώς) γιατί η αποκατάσταση της ζωής και των
παραγωγικών δοµών στη συγκεκριµένη περιο-

χή, ελάχιστα ή ουδόλως θα συµβάλλει στην
οικονοµία των αναπτυγµένων χωρών, όπως,

για παράδειγµα, συµβαί-
νει µε τις περιοχές που
χτύπησε το τσουνάµι στα
τέλη του προηγούµενου
χρόνου, πλήττοντας του-
ριστικές επιχειρήσεις,
κατά κανόνα, δυτικών
συµφερόντων.
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Όσοι διέβλεψαν...

Η οικονοµική συνδροµή… 

«Η τραγωδία που...

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 

...ή θα διαβλέψουν διαβάζοντας τις θέσεις
του ΤΕΕ για τον ΦΠΑ στις νεόδµητες οικοδο-
µές ότι η συµβολή του παλιού και χαλκέντε-
ρου πολιτικού µηχανικού Γιάννη  Ψούνη  ήταν
πολύ σηµαντική, ορθώς διέβλεψαν.
Η εµπειρία του είναι εξαιρετικά πολύτιµη

σ’ αυτά τα θέµατα, αφού, άλλωστε (το γρά-
φουµε για τους νεότερους) ήταν αυτός που
εργάστηκε εντατικά (και πειστικά) για την κα-
θιέρωση των Αντικειµενικών Αξιών Ακινήτων
στη χώρα µας και είναι επόµενο να γνωρίζει
πως ένα σωστό µέτρο ευτελίστηκε για λό-
γους ...µικροπολιτικούς και πελατειακούς.

…των µελών, εκτός από τυπική υποχρέωση, εί-
ναι και προϋπόθεση για την εκπλήρωση του έρ-
γου ενός Οργανισµού όπως το ΤΕΕ. Η ώρα της
ετήσιας καταβολής τους, λοιπόν, ήρθε.
Το ύψος καθορίστηκε σύµφωνα µε το χρόνο

εγγραφής του µέλους και διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

Χρόνος  εγγραφής  Ετήσια  
στο  ΤΕΕ συνδροµή
1-5 έτη 20,00 ευρώ
6-15 έτη 55,00 ευρώ
>=16 έτη 65,00 ευρώ

Οι εργολήπτες ∆ηµοσίων Έργων πρέπει να
καταβάλουν επιπλέον 55,00 ευρώ ανά έτος, ενώ
όλες οι πληρωµές επιβαρύνονται µε χαρτόσηµο
2,4%.
Για  να  αποφευχθούν  περιττές  ταλαιπωρίες

(διαδροµές,  ουρές  κλπ.)  και  να  εξυπηρετηθούν

καλύτερα  τα  µέλη  του,  το  ΤΕΕ  πρόβλεψε  εναλ-

λακτικούς  τρόπους  πληρωµής  των  συνδροµών,

οι  οποίοι  είναι  οι  εξής:

•Με κατάθεση σε οποιοδήποτε υποκατάστη-

µα της Εµπορικής Τράπεζας (Αρ. Λογαριασµού

84657140) ή της Τράπεζας Αττικής (Αρ. Λογαρια-

σµού 83832797), µε την επίδειξη της επιστολής -

ειδοποίησης του ΤΕΕ. Μετά την κατάθεση θα

σταλεί στα µέλη, από το ΤΕΕ βεβαίωση ενηµερό-

τητας. Σε περίπτωση που η κατάθεση γίνει µέσω

∆ιαδικτύου (web bankihg) πρέπει να αποστέλε-

ται στο Τµήµα Πληροφορικής στο Fax: 210-

3291.630 το αποδεικτικό της συναλλαγής.

• Με τη συµπλήρωση και αποστολή στο ΤΕΕ

ταχυδροµικά ή µε Fax (210-3291.661 ή 210-

3291.630) πάγιας δήλωσης για κράτηση των συν-

δροµών σας από κάρτα VΙSΑ. Η βεβαίωση ενη-

µερότητας θα σταλεί, επίσης, τις επόµενες, µετά
την κράτηση, εργάσιµες ηµέρες.

• Με µετρητά, στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΕΕ ή
σε οποιοδήποτε Περιφερειακό Τµήµα.
Σε όλα τα µέλη στάλθηκε ήδη επιστολή υπό-
µνησης, αλλά είναι προφανές ότι οι Υπηρε-
σίες του ΤΕΕ είναι πρόθυµες να απαντήσουν
σε κάθε ερώτηση ή διαφωνία σχετικά µε αυτό
το θέµα στα τηλέφωνα: 210-3291.661, 210-
3221.772 (τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες).
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Ητελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκεστην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΒΕΑ το
απόγευµα της Πέµπτης 24 Νοεµβρίου . ΟΙ 381
βραβευθέντες σπουδαστές χωρίστηκαν σε τρεις
κατηγορίες. Τους πρώτους 17 φοιτητές, από όλα
τα τµήµατα κάθε Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύ-
µατος, που πήραν το ποσό των 1.500 ευρώ, τους
27 που πρώτευσαν σε κάθε Τµήµα, και πήραν
1.000 ευρώ, και τους υπόλοιπους 337 βραβευό-
µενους, που πήραν από 500 ευρώ.
Τον πρόεδρο του ΤΕΕ παρουσίασε στην εκδή-

λωση η καθηγήτρια του ΕΜΠ  Τ.  Μοροπούλου.  Ο
Γ.  Αλαβάνος  αφού σηµείωσε ότι πρόκειται περί
«συγχαρητηρίου εκδηλώσεως για το σύνολο
των σπουδαστών των πολυτεχνικών σχολών,
που εκπροσωπούνται διά των αρίστων στη βαθ-
µολογία πρόσθεσε ότι συγχαρητήρια ανήκουν
και στους γονείς, που είναι πρώτοι σε δαπάνες
στην Ευρώπη για να σπουδάσουν τα παιδιά τους,
και στους καθηγητές που χρόνο µε το χρόνο
συµβάλλουν στην αναβάθµιση των σπουδών, σε
µία τριτοβάθµια ελληνική παιδεία µε τις µικρότε-
ρες ποσοστιαία επενδύσεις στην Ε.Ε.». 

«Όσοι είστε εδώ έχετε διακριθεί για τις γνώ-
σεις σας, έχετε καταβάλει κόπο και προσπάθεια.
Αυτή η γνώση θέλουµε να αξιοποιηθεί.  Να αξιο-
ποιηθεί για να έχουµε οικονοµία, ασφάλεια και
ποιότητα στα έργα για να υπάρχουν προδιαγρα-
φές, για να υπάρχουν κανόνες και αρχές στο ε-
πάγγελµά µας.
Το επιστηµονικό δυναµικό της Ελλάδας θεω-

ρείται το τρίτο θετικότε-
ρο σηµείο της οικονο-
µίας της µαζί µε τον του-
ρισµό και τη ναυτιλία.
Αλλά ενώ αξιοποιούµε
τον τουρισµό - ίσως όχι
µε τον καλύτερο τρόπο
αξιοποιούµε τις δυνατό-
τητές µας στη ναυτιλία,
φαίνεται ότι το επιστη-
µονικό µας δυναµικό δεν
το αξιοποιούµε».

«Στο ΤΕΕ» είπε ο Κ.
Αλαβάνος «δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγµή
3.500 Μηχανικοί στα όργανα και τις επιτροπές
που δουλεύουν  σε επιστηµονικά, αναπτυξιακά
και επαγγελµατικά θέµατα. Καλούµε τους νέ-
ους συναδέλφους να πλαισιώσουν τις δραστη-
ριότητες αυτές φέρνοντας καινούριο πνεύµα
και «φοιτητική» ηθική  για να αλλάξουµε όσα ι-
σχύουν τώρα και να προχωρήσουµε σε ένα Επι-
µελητήριο που θα µπορεί να παρεµβαίνει πολύ
σωστότερα στα θέµατα ανάπτυξης της Ελλά-
δας».
Ο πρύτανης του ΕΜΠ Ανδρέας  Ανδρεόπου-

λος, αφού συνεχάρη τους αριστούχους αλλά
και το ΤΕΕ που αναδεικνύει τις προσπάθειές
τους σηµείωσε ότι το εκπαιδευτικό µας σύστη-
µα διανύει κρίσιµη περίοδο. Πολλές αλλαγές
φέρνει η δηµιουργία ενιαίου χώρου ανώτατης
εκπαίδευσης στην Ευρώπη και στο εκπαιδευτι-

κό µας σύστηµα και στην άσκηση των επαγγελ-

µάτων κυρίως του Μηχανικού. Μαζί µε το ΤΕΕ,

είπε, βρισκόµαστε κοντά στον προβληµατισµό

αυτό. «Οι καλές, οι ποιοτικές σπουδές πρέπει

να συνθέτουν, να ενσωµατώνουν και ένα όραµα

για το τι θα κάνει κανείς µετά.  Όταν πραγµατι-

κά ο επαγγελµατικός στίβος αρχίζει και φαίνε-

ται γκρίζος και ασαφής, αυτό έχει µια άµεση ε-

πίδραση στην όρεξη που έχετε για σπουδές,

στη δουλειά τη δικιά µας ως δασκάλων και δη-

µιουργούνται αλυσιδωτές αντιδράσεις. Εποµέ-

νως, αυτή η συνεργασία πραγµατικά πρέπει να

φέρει µια συνισταµένη η οποία να δίνει πνοή

και σε εσάς και σαφέστατα να ευνοεί και να ω-

φελεί αυτές τις καλές επιδόσεις».

Αέναη  η  αριστεία

Ο γενικός γραµµατέας της ∆.Ε. Θεόδωρος

ΒΡΑΒΕΥΘΗΚΑΝ ΓΙΑ 27η

Συναγωνισµό για το άριστο      
«Θα ήθελα να ζητήσω από τους νέους συναδέλφους µας
να εξακολουθούν να  έχουν το πνεύµα συναγωνισµού και

το πνεύµα οµάδας που έχει καλλιεργηθεί στα
Πολυτεχνεία και  θέλουµε έστω και αν αυτό είναι λίγο
ουτοπικό, να διατηρείται και έξω στην επαγγελµατική

σταδιοδροµία. Η ατοµική διάκριση στη ζωή
ελαχιστοποιείται. Αντίθετα υπάρχουν διεπιστηµονικές
οµάδες, µε συµµετοχή πολλών επιστηµόνων στη µελέτη, 

στην κατασκευή ενός έργου».
Αυτά τόνισε µεταξύ άλλων ο πρόεδρος της

∆ιοικούσας Επιτροπής  ΤΕΕ Γιάννης Αλαβάνος,
απευθυνόµενος στους  σπουδαστές από το ΕΜΠ, ΑΠΘ,
το Πανεπιστήµιο Πατρών, το ∆ΠΘ, το Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας και το Πολυτεχνείο Κρήτης  και τους
συγγενείς τους, που βραβεύτηκαν από το Τεχνικό 



ελληνική κοινωνία.
Γιατί µην ξεχνάτε ότι η
ελληνική κοινωνία σε
εµάς τους µηχανικούς
έχει αναθέσει την α-
σφάλειά της και το
βιοτικό της επίπεδο».

Ο Κ. ∆ραγκιώτης υπογράµµισε ακόµα ότι η
κοινότητα των Ελλήνων Μηχανικών, µε τις ει-
σφορές της που διαχειρίζεται το ΤΕΕ, προ-
σφέρει για τα µικρά αυτά βραβεία το συνολι-
κό ποσό των 220,000 ευρώ, και µάλιστα σε ε-
ποχές δύσκολες. 
Ο υφυπουργός ∆ηµοσίων Έργων Θεµιστο-

κλής Ξανθόπουλος αναφέρθηκε στις δυσκο-
λίες της εποχής, που όµως έχει και µερικά ευ-
χάριστα στοιχεία όπως το γεγονός ότι στα ε-
πόµενα 10 χρόνια η Ελλάδα θα επενδύσει 15

δισ. ευρώ για να ενισχύσει τις υποδοµές της.
Άρα, είπε, υπάρχει προοπτική για δουλειά Μη-
χανικού την επόµενη δεκαετία. Ο τέως πρύτα-
νης του ΕΜΠ κάλεσε τους σπουδαστές να α-
γωνιστούν όχι µόνον για την καριέρα τους
αλλά και για να κατακτήσουν ηγετικούς ρό-
λους ώστε να κατευθύνουν τα πράγµατα».
«Έχετε υποχρέωση στην αριστεία» είπε. Γιατί,
όπως χαριτολογώντας παρατήρησε, οι παλιό-
τεροι θυµούνται ότι κράτη όπως η Γερµανία
και η Γαλλία ορθοπόδησαν µετά τον Β΄ Παγκο-
σµιο Πόλεµο χάρις στους Μηχανικούς. Μετά
«άρχισε η επικράτηση των ασαφών επιστη-
µών, Οικονοµολόγων κλπ., οι οποίοι οδηγούν
τα πράγµατα σε αριθµολατρεία χωρίς αντικεί-
µενο».
Έχετε διαλέξει το πιο ενδιαφέρον και ό-

µορφο επάγγελµα είπε ο πρόεδρος της Αντι-
προσωπείας ∆ηµοσθένης Αγορής. «Γιατί ο
Μηχανικός είναι ένας τεχνικός επιστήµονας ο
οποίος χρησιµοποιεί τα επιτεύγµατα των άλ-
λων φυσικών επιστηµών για την παραγωγή
τεχνικών έργων στην κατασκευή των οποίων
ηγείται.  Και µε τα οποία έργα µετασχηµατίζει
τη φύση και το ανθρώπινο οικοσύστηµα δηµι-
ουργώντας το, βελτιώνοντάς το, έτσι ώστε να
κάνει καλύτερη τη ζωή των συνανθρώπων
του(…)».
Στη συνέχεια η Κ. Μοροπούλου κάλεσε

τους δύο πρυτάνεις να αρχίσουν την επίδοση,
ξεκινώντας µε τα 17 πρώτα Βραβεία. 

9ÔÅÅ 2371 (12/12/05)

θέ
µαΦΟΡΑ ΟΙ ΑΡΙΣΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

      και οµαδικότητα ζητά το ΤΕΕ
Επιµελητήριο για αριστεία κατά το ακαδηµαϊκό έτος
2002- 2003. 
Τόσο ο πρόεδρος του ΤΕΕ όσο και οι υπόλοιποι
οµιλητές από το προεδρείο, οι ∆ηµοσθένης Αγορής,
πρόεδρος της Αντιπροσωπείας, Θεόδωρος
∆ραγκιώτης Γενικός Γραµµατέας ΤΕΕ, Τόνια
Μοροπούλου υπεύθυνη του ΤΕΕ για θέµατα Παιδείας,
καθώς και ο πρύτανης του ΕΜΠ Ανδρέας
Ανδρεόπουλος και ο τέως πρύτανης και σηµερα
υφυπουργός ΠΕΧΩ∆Ε Θεµιστοκλής Ξανθόπουλος,
τόνισαν ότι η αριστεία πρέπει να επιβραβεύεται και να
παραδειγµατίζει όλο τον επιστηµονικό κόσµο και
υπενθύµισαν ότι το ΤΕΕ την αναδεικνύει - για 27η
φορά φέτος - και όταν απονέµει την άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος, σε µία ανάλογη τελετή.

∆ραγκιώτης τόνισε ότι «το ΤΕΕ βραβεύει
χρόνια τώρα παραδοσιακά την αριστεία, θέ-
λοντας να επισηµάνει πως ο αγώνας για ανα-
βάθµιση περνάει µέσα από αυτήν ως µια δια-
δικασία αέναη, και όχι  στιγµιαία. Με λίγα λό-
για, ο δρόµος που ξεκινήσαµε, που ξεκινήσα-
τε και στα πρώτα σας βήµατα δείξατε αυτές
τις τόσο καλές προδιαγραφές, να ξέρετε ότι
θα είναι στη συνέχεια της καριέρας σας πάλι
ανηφορικός.  Αλλά αυτή είναι µια αποστολή
την οποία έχουµε αναλάβει απέναντι στην
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Οι αριστούχοι              
Αρχιτέκτονες  Μηχ.

Αριστοτέλειο  Παν.
Θεσσαλονίκης

Αγγελίδου Μαργαρίτα 
Βασίλογλου Μαρία
Βελώνη Ελισάβετ
Γαλίκας Στέργιος
Ζέρβα Παρασκευή
Ιωάννου Ειρήνη
Κοτσιώρης Ευάγγελος
Λαγαριάς Απόστολος
Μάσεν Βασιλική
Μεσηµέρη Ευλαµπία
Ντόβρος Βασίλειος
Παπακωνσταντίνου Ευαγ-
γελία
Σταυρακαντωνάκη Μαρίνα
Στείρου Ειρήνη
Τηλλύρου Μαρία
Τριανταφύλλου Κυριακή
Χατζηευσταθίου Άντρη

∆ηµοκρίτειο  Παν.
Θράκης

Κασταµονίτη Τατιάνα

Κοσµά Ανθή
Σιναµίδης Ιορδάνης

Εθνικό  Μ.  Πολυτεχνείο

Ατσαλινού Αννέζα
Αχτύπη Χριστίνα
Βαρδούλη Θεοδώρα
Καβαλιεράτου Καλλιρρόη
Καρβέλη Σοφία
Κατσίκης Νικόλαος
Κιζής Κων/νος
Κουκουζή Κων/να
Λεονάρδος-Μουρελλός
Εµµανουήλ
Μαραγκού Ιουλία
Μαυρόγιαννη Άννα
Νάζου Μαριέττα
Παπαντωνίου Ευτυχία
Παππάς Άλκης
Τζανάκη Ελευθερία
Τσουκάτου Μεταξία
Χρυσάκη Θεοδώρα

Παν.  Θεσσαλίας

Γιαννάκης Γιώργος
Μπρόζου Χριστίνα

Χελιδονάκη Χρυσούλα

Παν.  Πατρών

Παπαδηµητρίου Χριστίνα
Τσαχρελιά ∆ήµητρα
Τσαχρελιά Ειρήνη
Φασουλάκη Ελευθερία

Αγρονόµοι-Τοπογράφοι
Μηχ.

Αριστοτέλειο  Παν.
Θεσσαλονίκης

Ζεϊµπέκη Αικατερίνη
Παπαδοπούλου Ιωάννα
Παπαζήσης Βασίλειος
Σασκαλίδου Μελανία
Σισµανίδη Αρχοντή
Τσαρούχας Αλέξανδρος
Χατζηθεοδοσίου Ιφιγέ-
νεια

Εθνικό    Μ.  Πολυτεχνείο

Αγαπίου Άθως
Αγγελοπούλου Όλγα

Γεωργούσης Κυριάκος
Ηλιοδροµίτης Αθανάσιος
Καρανάσιου Σοφία
Κοσµάς Χρήστος
Κουριέρης Χρήστος
Νταγιάντα Άρτεµις - Μα-
ρία
Ντούσκος Βαλσάµης

Μηχ.  Εφαρµοσµένων
Μαθηµατικών  &

Φυσικών  Επιστηµών

Εθνικό  Μ.  Πολυτεχνείο

Αναπολιτάνος Ιωάννης
Αναστασοπούλου Αθανα-
σία
Γιαταγάνας ∆ηµήτριος
Κοτετές Παναγιώτης
Μέρτζιος Γεώργιος
Μυλωνά Καλλιόπη
Παπαγιαννόπουλος Ιωάν-
νης
Σπηλιόπουλος Κων/νος
Τυρός Κων/νος
Χρονοπούλου Αλεξάνδρα

Πρώτοι στα Ιδρύµατα

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήµιο  Θεσσαλονίκης

1. Ξανθόπουλος Αναστάσιος του Κοµνηνού , Μηχανολό-
γων Μηχανικών

∆ηµοκρίτειο  Πανεπιστήµιο  Θράκης

2. Μαυρίδης Γεώργιος του Αποστόλου, Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Εθνικό  Μετσόβιο  Πολυτεχνείο

3. Σκούταρης Νικόλαος του Γεωργίου, Εφαρµοσµένων
Μαθηµατικών & Φυσικών Επιστηµών 

4. Αντωνακόπουλος Σπυρίδωνας του Ρίζου, Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 

5. Ασηµένος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 

6. ∆ασκαλάκης Κωνσταντίνος του Περικλή, Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 

7. ∆ηµάκης Γεώργιος-Αλέξανδρος του Αντωνίου, Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 

8. ∆ιακονικόλας Ηλίας του Σάββα, Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 

9. Λαγγούσης Ανδρέας του Σπυρίδωνα,  Πολιτικών

Μηχανικών 

10. Λεµονίδης Παναγιώτης του Πέτρου, Χηµικών Μηχα-

νικών 

11. Πατρινός Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, Χηµικών

Μηχανικών 

12. Πρατικάκης Νικόλαος του Εµµανουήλ, Χηµικών Μη-

χανικών 

13. Σταµατάκης Μιχαήλ του ∆ηµητρίου, Χηµικών Μηχα-

νικών 

14. Στυλιανόπουλος Τριαντάφυλλος του Αντωνίου, Χη-

µικών Μηχανικών 

Πανεπιστήµιο  Θεσσαλίας

15.  Χρονάκη Αλεξάνδρα του Ιωάννη, Αρχιτεκτόνων

Μηχανικών

Πανεπιστήµιο  Πατρών

16. Καλογεράκης Παναγιώτης του Ιωάννη, Μηχανικών

Η/Υ & Πληροφορικής 

Πολυτεχνείο  Κρήτης

17. Κοκκινάκη Αµαλία του ∆ηµητρίου, Μηχανικών Περι-

βάλλοντος 

θέ
µα
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            ανά ειδικότητα
Ηλεκτρονικοί  Μηχ.  &
Μηχ.  Υπολογιστών

Πολυτεχνείο  Κρήτης

Βλαβιανός Άγγελος
Κουφογιαννάκης Χρήστος
Κυριλλίδης Αναστάσιος
Χρυσός Γρηγόριος

Ηλεκτρονικοί  Μηχ.  &
Μηχ.  Υπολογιστών

Αριστοτέλειο  Παν.
Θεσσαλονίκης

Βαρταλάς Παναγιώτης
Γκολφάκης Αθανάσιος
Γλάρος Κων/νος
∆ευτεραίος Ιωάννης
Καραγιάννης Ιωάννης
Καραπανταζής Στυλιανός
Μαδεµλής Αθανάσιος
Μανίτσας Ευθύµιος
Μαραµής Χρήστος
Μαρινόπουλος Αντώνιος
Μέλλιος Θωµάς
Μητράκης Νικόλαος

Μιλής Μάριος 
Μπεχλιούλης Χαράλα-
µπος
Μπιπέρης Ιορδάνης
Παπαδόπουλος Θεόφιλος
Παπαδόπουλος Συµεών
Παπαχριστούδης Γεώρ-
γιος
Περδίκης Σεραφείµ
Σουνάς ∆ηµήτριος
Τριχάκης Νικόλαος
Χαρίσης Βασίλειος

∆ηµοκρίτειο  Παν.
Θράκης

∆ρογούδης ∆ηµήτριος
Ζάχου Βασιλική
Καραγιάννης Στέφανος
Καραπιστόλη Ειρήνη
Μαντζάρης  ∆ηµήτριος
Μήτρακα Βασιλική
Παλάβρας Ιωάννης
Πουϊκλής Γεώργιος
Φακουκάκης Φανούριος
Φαντίδης Ιάκωβος

Εθνικό  Μ.  Πολυτεχνείο

Αλεξανδροπούλου Μαρία
Ανδρικογιαννόπουλος Νι-
κόλαος
Βαλαγιαννόπουλος
Κων/νος
Βενέτης Πέτρος
Βώλος Χάρης
∆ελβερούδης Ιωάννης
Ζουραράκη Όλγα
Λιασκοβίτης Βασίλειος
Μπαζίγος Αντώνιος
Μώλ Πέτρος
Νίκας Κων/νος
Παπαδηµητρίου Παναγιώ-
της
Πηλιούρας Γεώργιος
Ρούσσος Ιωάννης
Σούλιος ∆ηµήτριος
Στεργίου Χρήστος
Τζαννέ Αλέξανδρος
Τιµόθεου Στέλιος
Τσιακούλης Πύρρος
Φέρτης Απόστολος
Φλώρος Ξενοφώντας

Ηλεκτρολόγοι    Μηχ.  &

Τεχνολογίας
Υπολογιστών

Παν.  Πατρών

Γάτσης Νικόλαος 
Καραδήµας ∆ηµήτριος 
Λεονάρδος Γεώργιος
Μήλιας - Αργείτης Ανδρέ-
ας
Μικρογιαννίδης Αλέξαν-
δρος
Μουρίκης Αναστάσιος
Παπαµιχαήλ Μιχαήλ
Τζίµος Λεωνίδας
Φραγκούλης Ιωάννης
Χρόνης Ανδρέας

Μηχανολόγοι  &
Αεροναυπηγοί  Μηχ.

Παν.    Πατρών

Αδαµόπουλος Χαράλα-
µπος
Αρβανιτίδη Μαργαρίτη
Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα
∆ρακόπουλος Ανδρέας

Πρώτοι στα Τµήµατα
Αριστοτέλειο  Πανεπιστήµιο  Θεσσαλονίκης

Μαµουνή Έλενα - Αλεξάνδρα,  Αγρονόµων-Τοπογράφων
Μηχανικών

Χατζηστύλλης Μιχαήλ,  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
Τσαρδούλιας Εµµανουήλ,  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Μηχανικών Υπολογιστών

Πούλιος Κωνσταντίνος,  Μηχανολόγων Μηχανικών
Γιαραλής Αγαθοκλής,  Πολιτικών Μηχανικών
Κοκκοφίτης Χρήστος,  Χηµικών Μηχανικών
Μαρούλη Ευαγγελία,  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

∆ηµοκρίτειο  Πανεπιστήµιο  Θράκης

Καρακάσης Ευάγγελος,  Μηχ/κών Παραγωγής & ∆ιοίκη-
σης

Κάκος Στέλιος,  Μηχανικών Περιβάλλοντος
Γριζόπουλος Κωνσταντίνος,  Πολιτικών Μηχανικών

Εθνικό  Μετσοβίο  Πολυτεχνείο

∆ρόσος Μάρκος,  Αγρονόµων-Τοπογράφων Μηχανικών
Μιχαήλ Αιµίλιος,  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Φραντζεσκάκης Εµµανουήλ,  Μηχανικών Μεταλλείων Με-
ταλλουργών

Μπακόλας Ευστάθιος,  Μηχανολόγων Μηχανικών
Σαψής Θεµιστοκλής,  Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχ/κών

Πανεπιστήµιο  Θεσσαλίας

Καλογήρου Αναστάσιος,  Μηχ/κών Χωροταξίας Πολεοδο-

µίας & Περιφ. Ανάπτυξης

Παναγόπουλος Γεώργιος,  Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινω-

νιών & ∆ικτύων

Πανταζής Σαράντης, Μηχανολόγων Μηχ/κών Βιοµηχανίας

Μπαξεβανάκης Κωνσταντίνος,  Πολιτικών Μηχανικών

Πανεπιστήµιο    Πατρών

Λούµου Αθηνά,  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τσιγκογιάννης Ηλίας,  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τε-

χνολογίας Υπολογιστών

Θεοδωρόπουλος Ευστάθιος,  Μηχανολόγων & Αεροναυ-

πηγών Μηχανικών

Κακκίνου Σµαράγδα,  Πολιτικών Μηχανικών

Μαρινάκης Νικόλαος,  Χηµικών Μηχανικών

Καλογεράκης Ευάγγελος,  Ηλεκτρονικών Μηχανικών &

Μηχανικών Υπολογιστών

Πολυτεχνείο  Κρήτης

Μαραγκάκη Αγγελική,  Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Πρωτόπαππα Μαργαρίτα, Μηχ. Παραγωγής & ∆ιοίκησης

θέ
µα
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θέ
µα Θεοδοσίου  Θεοδόσιος

Κάλυµνος Ιωάννης
Μανωλιάς Ιωάννης
Μαστροκώστας Αθανάσιος
Μπουγάνης Αλέξανδρος
Παπαδόπουλος Μιχαήλ
Παπαχρήστος Γεώργιος
Σανδάλης Ηλίας
Τριανταφυλλίδου ∆οµνίκη
Τσόπελας Νικόλαος
Φάφαλης ∆ηµήτριος
Φουρκιώτης Ιωάννης

Μηχ.    Ορυκτών  Πόρων

Πολυτεχνείο  Κρήτης

Κόντος Γεώργιος
Χορευτάκη Γεωργία

Μηχανικοί  Παραγωγής
&  ∆ιοίκησης

∆ηµοκρίτειο  Παν.
Θράκης

Γεωργίλας Ιωάννης
Γκοσποδίνης Παναγιώτης
Κεχαίδης Γεώργιος
Μήτρακας Χρήστος

Πολυτεχνείο  Κρήτης

Βιτζηλαίος Νικόλαος
Ζερβαλάκη Θεονύµφη
Καρασιδέρη Κορνηλία
Κόντε Μαρία
Σαλάππα Αθηνά
Χρηστάκης Γεώργιος

Μηχανικοί
Περιβάλλοντος

∆ηµοκρίτειο  Παν.
Θράκης

Βίνη Αικατερίνη
Γεωργουλά Ζηνοβία
Μεκίκη ∆ωροθέα
Σανοζίδου Μαρίνα

Πολυτεχνείο  Κρήτης

Ανδρεάδης Ιωάννης
Γενειατάκης Εµµανουήλ
Τσάκωνα Μαρία

Μηχ.  Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών  &
Πληροφορικής

Παν.  Πατρών

Αγγελόπουλος Απόστολος

Ιγγλέσης Ευάγγελος
Καϊτανίδης Χρήστος
Καλτσά Ελένη
Κανελλοπούλου Μαρία
Καραφώτης Παναγιώτης
Κατσίµπα Θεοδώρα
Κόκκινος Παναγιώτης
Κολοβός Παύλος
Κουτσούκος Γεώργιος
Μουτσουρούφης Γεώργιος
Μυλωνάς Γεώργιος
Νεοφύτου Στέλιος
Οικονοµίδης Κύπρος
Παπαδηµητρόπουλος Πέ-
τρος
Πυργά Ευαγγελία
Τζένος ∆ηµήτριος

Μηχανικοί    Η/Υ
Τηλεπικοινωνιών  &

∆ικτύων

Παν.  Θεσσαλίας

Τσολή Αγγελική
Χατζηπαρασκευάς Γεώρ-
γιος

Μηχανολόγοι  Μηχανικοί

Αριστοτελείο  Παν.
Θεσσαλονίκης

Ασηµέλης Γεώργιος
Γεωργιάδου Μαρία - Χρι-
στίνα
Γεωργίου Γεωργία
∆άσσας Ισαάκ
Μακροπούλου Ειρήνη
Μαρκοµανωλάκης Ιωάννης
Παρθενιώτης Γεώργιος
Περιφάνης Αντώνιος
Σαχανάς Χρήστος
Στεργιούδη Φανή
Τσαλίκης Γεώργιος
Φονταράς Γεώργιος
Χατζηδέλης Αλέξανδρος

Εθνικό  Μ.  Πολυτεχνείο

Γκάγκας Κων/νος
∆εµενόπουλος Ευάγγελος
Καλακάτσος Ιωάννης
Καούνης Αντώνιος
Καραµπίνος ∆ηµήτριος
Κατσουρού Μαρία
Κυρίτσης Βασίλειος
Λεωνιδόπουλος Ιωάννης
Μήλλας  Βασίλειος
Παπαγεωργίου Ξανθή
Ρόβας ∆ηµήτριος

Τριανταφυλλίδης Αντώνιος
Τσάµης  Αλκιβιάδης
Χερουβείµ Νικόλαος

Μηχανολόγοι  Μηχανικοί
Βιοµηχανίας

Παν.  Θεσσαλίας

Αθανασιάδης Κων/νος
Μαστρογιαννίδου Χριστίνα
Πλατύρραχος Εµµανουήλ

Μηχανικοί  Μεταλλείων
Μεταλλουργών

Εθνικό  Μ.Πολυτεχνείο

Βαίτση Σωτηρία
Ζήτρου Έλλη
Σαλµάς ∆ηµήτριος
Χρυσικού Ελένη

Μηχ.  Χωροταξίας
Πολεοδοµίας  &  
Περ.  Ανάπτυξης

Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας

Αλεξίου Αλέξανδρος
Μπασιακούλης Σωκράτης
.Σαπουτζή ∆έσποινα

Ναυπηγοί  Μηχανολόγοι
Μηχ.

Εθνικό  Μ.  Πολυτεχνείο

∆ηµητρίου Αντώνιος
Μαρούλης ∆ηµήτριος
Μόρφης Μιχαήλ
Πανταλέων Ευαγγελία-Ε-
λένη
Σιµώτας Γεώργιος

Πολιτικοί  Μηχανικοί

Αριστοτέλειο  Παν.
Θεσσαλονίκης

Αντωνίου Χρήστος
Αντωνογιάννη Κων/να
Γκαλέ Αφροδίτη
Γούλας Κων/νος
Γούλας Νικόλαος
∆ερµίσης ∆ηµήτριος
Κοραή Αγγελική
Κουκουβίνος Χαρίλαος
Κουρής Λεωνίδας- Αλέξαν-
δρος
Κουτάντου Παρασκευή
Κυριακίδου Καλλιόπη

Κωστινάκης Κων/νος
Λαδόπουλος Αλέξανδρος
Λέτσιος Σπυρίδωνας
Μαρκουλάκης ∆ηµήτριος
Μπερβανάκης Στυλιανός
Παπαδάκη Στυλιανή
Παρούτη Στυλιανή
Πέτρου Ευαγγελία
Πλάκαρη ∆έσποινα
Τσανακτσίδης ∆ηµήτριος
Τσιτλακίδου Αθανασία
Φανούλη Λεµονιά
Φασούλα Βασιλική

∆ηµοκρίτειο  Παν.
Θράκης

Βαρβάρη Ξανθίππη
Βαχαρέλη Κασσιανή
ΓώγοςΝικόλαος
∆ράκος Γεώργιος
Θεοδωρακόπουλος Ηλίας
Κουρκούτης Ιωάννης
Λιονουδάκης Αργύρης
Μήλης  Νικόλαος
Μπαρκονίκος Παναγιώτης
Ξυδιάς Κων/νος
Τζελέπη Ελένη
Τουραλιάς Θωµάς
Τσιοµπάνος Εµµανουήλ
Φαλούτσος Κων/νος

Εθνικό  Μ.  Πολυτεχνείο  

Βασιλείου Μιχαήλ
Βυτινιώτης Αντώνιος
Γερολιµίνης Νικόλαος
Ζιωτοπούλου Αικατερίνη
Κατσούλας Πέτρος
Κεραµίδας Ευτύχιος
Κουτροµάνος Ιωάννης
Κυριακίδης Μάριος
Λιγνός ∆ηµήτριος
Μάρκου Γεώργιος
Μάρκου Καλλιρόη
Μαχαίρας Αλέξανδρος
Μιαµής Κων/νος
Σιδέρης Πέτρος
Σπετσιέρης ∆ιονύσιος
Στέριου Ευάγγελος
Τσακαλής Εµµανουήλ
Τσεκούρας Γεώργιος
Τσίλης Αθανάσιος
Χατζή Ελένη
Χρυσοβιτσιώτης Γεώργιος

Παν.  Θεσσαλίας

Κανός Αργύριος
Νικολάου Κων/νος
Παρµακλής Αναστάσιος

Παν.  Πατρών

Αθανασοπούλου Αδαµα-

ντία - Μαρία

Αποστολάκης Γεώργιος

Καρανάσιου Ουρανία - Ράνια

Κονακλή Αικατερίνη

Κωστοπούλου Σοφία

Ναστάτου Χρυσή

Ροβανιάς Σοφοκλής

Σιταρένιος Παναγιώτης

Τζόλας Παναγιώτης

Φουντόπουλος Κων/νος

Χηµικοί  Μηχανικοί

Αριστοτέλειο  Παν.

Θεσσαλονίκης

Αγγελοπούλου  Αναστασία

Αντωνιάδης   Κων/νος

Βασάλου Χριστίνα

Λάµπρου Αλέξανδρος

Μητακάκης Αθανάσιος

Παλάσκα Πηνελόπη

Πάτσιος Σωτήριος

Σκριτζόβαλης Στυλιανός

Τσάτσα Σουλτάνα

Φουναργιωτάκης Κων/νος

Εθνικό  Μ.  Πολυτεχνείο

Βογιατζής Ευάγγελος

Γεωργαλάς Βύρωνας

Γκαβέλα Σταµατία

∆ενδρουλάκης Βασίλειος

∆ηµητρακόπουλος Αναστά-

σιος

∆ηµούλα  Κερασίνα

Καραγεώργος Κων/νος

Κρητσωτάκης Μιχαήλ

Κωνσταντοπούλου Φλώρα

Μακρυδήµα  Καλλιόπη

Μανωλόπουλος Ευάγγε-

λος

Μαραγκοζίδης Θεόφιλος

Μελαγράκη Γεωργία

Νύχτης Χρήστος

Πιπιλικάκη Παναγιώτα

Σταύρακας ∆ιονύσιος

Παν.    Πατρών

Αγγελή Κωνσταντίνα

Βαγγελάτος Ιωάννης

Βλάχος Παναγιώτης

Κεµενές ∆ηµήτριος 

Κουτρούλη  Ελένη 

Παντζάγια Αικατερίνη
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Μ ε βασικό σύνθηµα «Ανάπτυξη µε επένδυση
στο ανθρώπινο δυναµικό, επιστήµονες και µη-

χανικούς της Ελλάδας» το ΤΕΕ καλεί τους διπλω-
µατούχους µηχανικούς σε Παντεχνικές Πανελλαδι-
κές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα και ταυτόχρο-
νη αποχή από την εργασία τους την Πέµπτη 15 ∆ε-
κεµβρίου.
Η απόφαση ελήφθη σε συνεργασία µε τους κλα-

δικούς και εργασιακούς Συλλόγους, ενόψει της συ-
ζήτησης στη Βουλή για τον Προϋπολογισµό του
2006.  Στην αποχή συµµετέχουν η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, το σύ-
νολο των εργοληπτικών οργανώσεων, οι µισθωτοί
µηχανικοί, οι µελετητές µηχανικοί. Στόχος, η προβο-
λή των εργασιακών και θεσµικών προβληµάτων
που αντιµετωπίζουν οι µηχανικοί στη χώρα µας, αλ-
λά και η διατύπωση προτάσεων προς επίλυσή τους.
Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ και των Συλλόγων θα ε-

πιδιώξει, πριν από την ηµέρα της κινητοποίησης, να
συναντηθεί µε τον Πρωθυπουργό και τους άλλους
πολιτικούς αρχηγούς, προκειµένου να τους ενηµε-
ρώσει για τα προβλήµατα και τις προτάσεις αντιµε-
τώπισής τους. Ταυτόχρονα, αντίστοιχες πρωτοβου-
λίες θα επιδιωχθούν από τα Περιφερειακά Τµήµατα
του ΤΕΕ µε σκοπό την ενηµέρωση των τοπικών πα-
ραγόντων και βουλευτών. 
Ειδικότερα, τον τεχνικό κόσµο αυτή την περίοδο

απασχολούν ιδιαίτερα:
•  Η σηµαντική περικοπή-µείωση του φετινού Προ-
γράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και η πρό-
βλεψη για περαιτέρω συρρίκνωσή του το 2006.

•  Η µείωση εισοδηµάτων εργαζοµένων και συντα-
ξιούχων µηχανικών.

•  Η παρατεταµένη και εντεινόµενη κρίση στο χώ-
ρο των εργοληπτών και µελετητών, που οδηγεί
σε χρεοκοπία πολλές επιχειρήσεις.

•  Τα αυξηµένα και παρατεινόµενα χρέη του Ελλη-
νικού ∆ηµοσίου προς τις τεχνικές επιχειρήσεις.

•  Οι συνεχείς απολύσεις και κατά συνέπεια η διό-
γκωση της ανεργίας των διπλωµατούχων µηχα-
νικών, ως απόρροια της συρρίκνωσης του τοµέα
των κατασκευών και των χρεών του ∆ηµοσίου.

•  Ο περιορισµός των απορροφήσεων κοινοτικών
πόρων, καθώς δεν διατίθενται επαρκείς πόροι
για την εθνική συµµετοχή.

•  Η συνεχιζόµενη τα τελευταία χρόνια τεχνική και
επιχειρηµατική αποβιοµηχάνιση.

•  Η µείωση των δαπανών για επιχορήγηση φορέ-
ων και ασφαλιστικών ταµείων.

•  Η αύξηση των άµεσων και έµµεσων φόρων.
Ο τεχνικός κόσµος διεκδικεί µέτρα για το χωρο-

ταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό, το περιβάλλον,
κίνητρα για την επιχειρηµατικότητα των µηχανικών
και τη στελέχωση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων

και των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου. Τον ε-
ξορθολογισµό του συστήµατος παραγωγής δηµό-
σιων και ιδιωτικών έργων, καθώς και των αµοιβών
των µηχανικών (ελεύθερων επαγγελµατιών, δηµό-
σιων και ιδιωτικών υπαλλήλων). Την ορθολογική α-
ντιµετώπιση του ασφαλιστικού σύµφωνα µε τις
προτάσεις της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, ανθρώπι-
νες εργασιακές σχέσεις, την κατάργηση της ποινι-
κοποίησης του επαγγέλµατος (χωρίς αυτό να συ-
νεπάγεται ότι δεν θα πρέπει να προβλέπονται σα-
φείς ευθύνες και αυστηρές ποινές για τους παρα-
βάτες), καθώς επίσης και την επίλυση µιας σειράς
σοβαρών ζητηµάτων που έχουν άµεση ή έµµεση
σχέση µε την Παιδεία, όπως οι αναγνωρίσεις και ι-
σοτιµίες των πτυχίων, τα επαγγελµατικά δικαιώµα-
τα, τα προγράµµατα σπουδών, η τεκµηρίωση για
την αναγκαιότητα ύπαρξης σχολών κλπ.

Και  οι  εργολήπτες

Σε πανελλήνιες αγωνιστικές κινητοποιήσεις κα-
τήλθε την προηγούµενη εβδοµάδα και ο τεχνικός -
κατασκευαστικός κόσµος, ύστερα από οµόφωνη α-
πόφαση όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων.
Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε υπογραµµίζεται: «Η
ασφυκτική κατάσταση που έχει δηµιουργήσει η
τραγική  συρρίκνωση  των  ∆ηµοσίων  Επενδύσεων
και  των  προς  εκτέλεση  έργων  κορυφώνεται µε την
παύση,  ουσιαστικά,  πληρωµών  των  υποχρεώσεων
του  Κράτους  προς  τις  επιχειρήσεις  του  Κλάδου  και
οδηγεί σε απόγνωση χιλιάδες επιχειρηµατίες και

εργαζοµένους σ’ όλη την αλυσίδα παραγωγής των
∆ηµοσίων Έργων».
Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις σε περιφερειακό

και κεντρικό επίπεδο, αφορούσαν την αποχή από
τους διαγωνισµούς, την ενηµέρωση της κοινής
γνώµης για τα µεγάλα προβλήµατα και αδιέξοδα
που αντιµετωπίζει ο Κλάδος, συναντήσεις µε εκ-
προσώπους των ΜΜΕ, του πολιτικού κόσµου και
των τοπικών Αρχών, της ηγεσίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε και
των κοµµάτων µε κορύφωση, παντεχνική συγκέ-
ντρωση στην Αθήνα που έγινε στις 9/12/2005.  Σε
κοινή ανακοίνωση, που υπέγραψαν οι πρόεδροι της
ΠΕ∆ΜΕ∆Ε κ. Γεώργιος  Ρωµοσιός, της ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε
κ. Αναστάσιος  Κουτεντάκης, της ΠΕΣΕ∆Ε κ. Κων-
σταντίνος  Κατσούλας, του ΣΑΤΕ κ. Μιχαήλ  Αλέπης
και του ΣΤΕΑΤ κ. Γεώργιος  Συριανός,  µεταξύ άλλων,
επισηµαίνονται τα εξής:
•  Η ανασφάλεια και απόγνωση που βρίσκεται ο-
λόκληρος ο Κλάδος και  η οποία αντανακλάται
και καταγράφεται στις αθρόες απολύσεις µονί-
µου και εποχικού προσωπικού.

•  Η µη υλοποίηση των δεσµεύσεων της Πολιτείας
για δηµοπράτηση έργων όλων των κατηγοριών
ώστε να εξασφαλιστεί δουλειά για όλους, µε ευ-
καιρίες ανάπτυξης και αξιοποίησης των συγκριτι-
κών πλεονεκτηµάτων του Κλάδου για ουσιαστι-
κή συνεισφορά στην οικονοµία και κοινωνία.

•  Η συσσώρευση πληθώρας προβληµάτων και εγ-
γενών αδυναµιών από την εφαρµογή του νέου
θεσµικού πλαισίου, σ’ ό,τι αφορά τη διαδικασία α-
νάθεσης των έργων και γενικότερα στη λειτουρ-
γία του συστήµατος παραγωγής των ∆ηµοσίων
Έργων αλλά και η αποσπασµατική αντιµετώπισή
τους η οποία και δηµιούργησε τα σηµερινά αδιέ-
ξοδα.

•  Οι εξωπραγµατικές πρόσθετες εγγυήσεις που
θέσπισε ο νέος νόµος και οι οποίες, αν και επι-
σηµοποίησαν και επέβαλαν τη συµµετοχή του
τραπεζικού παράγοντα στο γίγνεσθαι των έρ-
γων, στην πράξη, δε λειτούργησαν ως ανασταλτι-
κό µέτρο ως προς το ύψος των εκπτώσεων, που
εξακολουθούν να διαµορφώνονται σε υψηλά ε-
πίπεδα, παρά τους πολλαπλούς κινδύνους τους.

Παντεχνικές συγκεντρώσεις 
και αποχή από την εργασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

15 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ:

Συγκέντρωση  
στο  Θέατρο  Βρετάνια  11.00  π.µ.
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ΓΓεεννιικκάά

Α) Κατά το άρθρο 4 παρ.5 του Συντάγµατος:
«Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς
διακρίσεις στα δηµόσια βάρη, ανάλογα µε τις
δυνάµεις τους».
Η διάταξη αυτή:
1. Επιβάλλει την εν γένει φορολογική υπο-

χρέωση των Ελλήνων να φέρουν τα δηµόσια
βάρη, δηλαδή να καλύπτουν τις δηµόσιες δα-
πάνες προς δηµόσιο όφελος.

2. ∆ιακηρύσσει τη φορολογική ισότητα (χω-
ρίς διακρίσεις).

3. Κατοχυρώνει τη φορολογική δικαιοσύνη
(ανάλογα µε τις δυνάµεις τους). Αυτό σηµαίνει
ότι επιβάλλεται ο προσανατολισµός του φο-
ρολογικού συστήµατος στην ιδέα της φορο-
λογικής δικαιοσύνης και η αναλογική φορο-
λογία, χωρίς να επιτάσσεται ορισµένο φορο-
λογικό σύστηµα.
Β) Οποιαδήποτε µεταβολή της φορολογι-

κής νοµοθεσίας πρέπει να εµπεριέχει ως
στόχους την απλοποίησή της και την επιβολή
καθαρών όρων (στη συγκεκριµένη περίπτωση
στην αγορά ακινήτων).
Γ) Το σχέδιο νόµου κατατίθεται στο τέλος

µιας περιόδου όπου οι τιµές στην αγορά ακι-
νήτων διογκώθηκαν υπέρµετρα, πέραν της
λογικής που επιβάλλουν οι υγιείς κανόνες α-
νταγωνισµού. Το «γαϊτανάκι» της κερδοσκο-
πίας έσυρε το ίδιο το κράτος, µε την αόριστη
εξαγγελία της αύξησης των αντικειµενικών α-
ξιών ακινήτων, σε συνδυασµό µε την αναγγε-
λία επιβολής ΦΠΑ στις οικοδοµές. Τα φαινό-
µενα που παρατηρούνται στις πολεοδοµίες,
όπου κατατέθηκε στο τελευταίο τρίµηνο τρι-
πλάσιος αριθµός αιτήσεων για έκδοση οικο-
δοµικών αδειών, επιβεβαιώνουν ουσιαστικά
την έλλειψη εµπιστοσύνης του πολίτη προς
το κράτος.
∆) Με το ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ αλλάζει πλήρως

η εικόνα της φορολογίας κεφαλαίου. Προστί-
θενται τρεις νέες φορολογίες, ενώ παραµέ-
νουν, χωρίς µεταβολή στους συντελεστές φο-
ρολογίας, όλες οι υπάρχουσες (ΦΜΑ, ΦΜΑΠ,
κληρονοµίας κλπ.).
Οι νέες φορολογίες είναι ο ΦΠΑ σε νεόδ-

µητα ακίνητα, ο Φόρος Αυτοµάτου Υπερτιµή-
µατος στη δεύτερη και µετέπειτα µεταβιβά-
σεις µετά την 1-1-2006, και το Τέλος Συναλλα-
γής Ακινήτων. 
Ο ΦΠΑ, ο ΦΜΑ και ο Φόρος Αυτοµάτου Υ-

περτιµήµατος, εφαρµόζονται εναλλακτικά κα-
τά περίπτωση*.

Παρέµβαση στη συζήτηση επί του
σχεδίου νόµου για το «Φόρο

Προστιθέµενης Αξίας στις νέες
οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία
κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» έκανε

το ΤΕΕ.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιάννης

Αλαβάνος, ανέπτυξε τις θέσεις του
(προφορικώς και γραπτώς) στη
∆ιαρκή Επιτροπή Οικονοµικών
Υποθέσεων, τονίζοντας, µεταξύ
άλλων, ότι µε το σχέδιο νόµου όχι

µόνο δεν απλουστεύεται η φορολογία
των ακινήτων, αλλά καθίσταται ακόµη
πιο πολύπλοκη και άδικη. Παράλληλα,
σε σηµαντικό βαθµό ακυρώνει την
ορθή απόφαση εισαγωγής του ΦΠΑ

στον τοµέα κατασκευής ακινήτων, που
ήταν, άλλωστε, πάγιο αίτηµα των
διπλωµατούχων µηχανικών και του
κατασκευαστικού δυναµικού, αφού 

ΓΙΑ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΝΕΟ∆ΜΗΤΕΣ   

∆εν ενοποιεί και      
τη φορολογία

Από την λειτουργική περιγραφή των νέων
ρυθµίσεων** γίνεται φανερή η προσπάθεια
καθιέρωσης µιας πρωτοφανούς για τη φορο-
λογία κεφαλαίου πολυπλοκότητας, τόσο σε
σχέση µε τη µέχρι τώρα υφισταµένη κατάστα-
ση στην Ελλάδα, όσο και, πολύ περισσότερο,
σε σχέση µε τα κρατούντα στο σύνολο της
Ευρωζώνης.
Η εξέταση και οι παρατηρήσεις κατά κατη-

γορία φόρου που έπονται, επιδιώκεται να κα-
ταστήσουν περισσότερο κατανοητή την όλη
επιχειρούµενη ρύθµιση, καθώς και τις συνέ-
πειές της.

ΦΦΠΠΑΑ  

Επιβάλλεται µε ποσοστό 19% επί της «Αντι-
κειµενικής» Αξίας του ακινήτου. 
Είναι κατ’ αρχήν θετική η εφαρµογή του

στον τοµέα της κατοικίας, που αποτελεί πά-
για θέση των σχετικών φορέων (ΤΕΕ, φορείς
κατασκευαστών), διότι:

• Αντιµετωπίζεται σε µεγάλο βαθµό   η φο-
ροδιαφυγή τόσο στον ΦΠΑ όσο και στον το-
µέα του εισοδήµατος, που όπως είναι γνωστό
µαστίζουν τον τοµέα παραγωγής κατοικίας.

• Αποκαθιστά υγιέστερες συνθήκες αντα-
γωνισµού µεταξύ εκείνων των παραγωγών
που δεν εκδίδουν συνήθως τα σωστά τιµολό-
για και εκείνων που υποχρεώνονται να τα εκ-
δώσουν.
Το ερώτηµα σχετικά µε το αν θα επιβαρυν-

θεί ο τελικός καταναλωτής (αγοραστής) µε
τις οκτώ επιπλέον ποσοστιαίες µονάδες από
τον σήµερα ισχύοντα  ΦΜΑ, ήδη παρέλκει, δε-
δοµένου ότι ο χειρισµός των τελευταίων µη-
νών για τον επερχόµενο ΦΠΑ έχει ήδη ανε-
βάσει κατά µέσο όρο τις τιµές των ακινήτων
κατά 20 έως και 30% σε διάστηµα 6 µηνών!
Και σε κάθε περίπτωση η επιβάρυνση εξαρτά-
ται, κυρίως, από το ύψος των ΑΑΑ.

• Το βασικό πρόβληµα για την καθιέρωση
µιας αποδοτικής φορολογίας είναι η  οµαλή
και µη δαπανηρή λειτουργία της µε την εξα-
σφάλιση  της  απαραίτητης  υποδοµής  (Αντικει-
µενικές Αξίες, που θα περιγράφουν την πραγ-
µατικότητα της αγοράς και θα αποδίδουν
στατιστικά αγοραίες αξίες κατά ζώνη οµοει-
δών ακινήτων) και των  απλούστερων  διαδικα-
σιών,  που θα διευκολύνουν πολίτες, συµβο-
λαιογράφους και Υπηρεσίες. Η πικρή εµπειρία
πρόσφατων αποτυχηµένων φορολογιών στα
ακίνητα περισσεύει στη χώρα µας (Φόρος Υ-
περαξίας, Φόρος Ακίνητης Περιουσίας, Φόρος

Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας).
• Αλλά ο ΦΠΑ είναι φορολογία που στηρί-

ζεται σε «δύο βάρκες». Οι εισροές προκύ-
πτουν από την πραγµατικότητα και τον ΦΠΑ
των τιµολογίων κατασκευής. Οι εκροές προ-
κύπτουν από την τελική αξία και αυτή πρέπει
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αστερίσκοι παραπέµπουν σε υποσηµειώσεις στο τέλος του κειµένου. Οι αριθµοί στο κάτω µέρος της στήλης
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Νόµου στην πραγµατικότητα οι εκροές ΦΠΑ
θα υπολογίζονται επί  ∆ιοικητικών  Τιµών,  κατά
παράβαση  της  Κοινοτικής    Οδηγίας1. Θα µπο-
ρούσε να µην υπάρχει πρόβληµα εάν είχε τη-
ρηθεί στην πράξη και προβληθεί προς τις Κοι-
νοτικές Αρχές, ο στατιστικός χαρακτήρας των
συστηµάτων Αντικειµενικών Αξιών Ακινήτων
(ΑΑΑ) ως εργαλείων απεικόνισης της αγοράς
ακινήτων και προσέγγισης στις στατιστικά α-
γοραίες αξίες τους, όπως κάνουν όλες, χωρίς
εξαίρεση, οι χώρες της ΕΕ. 
Αντίθετα στην Ελλάδα τα συστήµατα Αντι-

κειµενικών Αξιών Ακινήτων «χρησιµοποιήθη-
καν» για πολλά χρόνια ως εργαλεία άσκησης
πολιτικής άνισης φορολογικής µεταχείρισης α-
νάµεσα στις διάφορες περιοχές (διατήρηση
δήθεν ενιαίων συντελεστών φορολογίας µετα-
βιβάσεων ακινήτων, και στην πραγµατικότητα
αλλοίωσή τους µέσω του µαγειρέµατος των
«αντικειµενικών» αξιών). Αντί για εθνική υπο-
δοµή, που θα επέτρεπε τη χάραξη έλλογης
φορολογικής πολιτικής µέσω των φορολογι-
κών συντελεστών, µε προβλεπτά εισπρακτικά
αποτελέσµατα, τα συστήµατα υποβιβάστηκαν
σε  καταλόγους  ∆ιοικητικών  Τιµών,  που καµία
αναλογία δεν παρουσιάζουν µε τις στατιστικά
αγοραίες αξίες, ακόµα και για εκτιµήσεις πο-
σοστιαίων αποκλίσεων σαν αυτές, που τελευ-
ταία προβάλλονται. 

• Η οµολογία των ανωτέρω αναδύεται ανά-
γλυφα στις ίδιες τις ρυθµίσεις του Νοµοσχεδί-
ου. ∆εν µπορεί, αναφέρεται, η τελική αξία να
είναι µικρότερη από το κόστος κατασκευής.
∆ηλαδή οι εκροές µείον τις εισροές δεν µπο-
ρεί να δίνουν αρνητικό αποτέλεσµα! ∆ηλαδή
το σύνολο της ενσωµατωµένης αξίας οικοπέ-
δου, του εργολαβικού και εµπορικού κέρδους,
του κόστους των ασφαλιστικών εισφορών και
των ελεύθερων εργατικών κτλ., δέχεται η ρύθ-
µιση, ότι µπορεί να εµφανίζεται ως µηδέν, απο-
καλύπτοντας έτσι ότι οι συντάκτες γνωρίζουν

το µέγεθος και το ανεξέλεγκτο των στρεβλώ-
σεων στις δήθεν, πλέον, «Αντικειµενικές» Α-
ξίες Ακινήτων, που όµως, παρά την αναµενόµε-
νη εφαρµογή του ΦΠΑ το Υπουργείο Οικονοµι-
κών καθηλώνει και στρεβλώνει εδώ και πολλά
χρόνια***

ΦΦΠΠΑΑ  -  ΑΑννττιιππααρροοχχήή

Ο  ΦΠΑ  επί  των  κτισµάτων  της  αντιπαροχής
του  οικοπεδούχου  συνιστά  νέα  επιβάρυνση  α-
πό  µηδενική  βάση 2. Επιβάλλεται επί της αξίας
των κτισµάτων που λαµβάνει ο οικοπεδούχος
(χωρίς την αξία του αναλογούντος σε αυτά οι-
κοπέδου, που ούτως ή άλλως ήταν και παρα-
µένουν ιδιοκτησία του). Καταβάλλεται κατά τη
µεταγραφή της Πράξεως Σύστασης Οριζόντιας
Ιδιοκτησίας, δηλαδή  πριν  από  την  έναρξη  της
ανέγερσης3. Οι επιπτώσεις είναι προφανείς:

• Σοβαρή επιβάρυνση στην έναρξη του έρ-
γου που πλήττει καίρια την καρδιά του συστή-
µατος της Αντιπαροχής, του συστήµατος δηλα-
δή µε το οποίο, χωρίς κρατική φροντίδα, µε α-
πουσία πλήρη αρχικά και µερική στη συνέχεια
του τραπεζικού συστήµατος, δηµιουργήθηκε το
οικιστικό απόθεµα της χώρας µας µετά το Β΄
Παγκόσµιο Πόλεµο.  Ο τρόπος αυτός ανέγερ-
σης που ελαχιστοποιεί τις χρηµατοοικονοµι-
κές δαπάνες µε τη συνάντηση οικοπεδούχου,
κατασκευαστή και αγοραστή γίνεται πλέον α-
σύµφορος, σε µια εποχή που άρχισε να εφαρ-
µόζεται σε ανεπτυγµένες χώρες της κεντρικής
Ευρώπης (Γαλλία, Γερµανία). 

•  Η  αγορά  οικοπέδου  από  τους  κατασκευα-
στές  ή  θυγατρικές  των  τραπεζών,  που  διαθέ-
τουν  κεφάλαια  ή  δυνατότητα  δανεισµού  θα  εί-
ναι  στο  µέλλον  η  προσφορότερη  λύση (δεδο-
µένης και της ανόδου των ποσοστών αντιπα-
ροχής λόγω του πανικού των τελευταίων µη-
νών και της αδράνειας και εξ αυτής χρονικής
υστέρησης στη µελλοντική «προσγείωση»

έχει κριθεί ως αποτελεσµατικό µέτρο
για την αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής.
Ο κ. Αλαβάνος ζήτησε να αποσυρθούν
οι διατάξεις για το Φόρο Αυτόµατου
Υπερτιµήµατος και το Τέλος
Συναλλαγής Ακινήτων, διατάξεις που
καθιστούν ακόµη πιο πολύπλοκο το
σύστηµα της φορολόγησης των
ακινήτων στη χώρα µας, ενώ
ταυτόχρονα θα δηµιουργήσουν
περαιτέρω στρεβλώσεις στην αγορά.
Επισήµανε ως ιδιαίτερα επικίνδυνη
την πρόβλεψη ο ΦΠΑ να επιβάλλεται
επί της «αγοραίας» αξίας γιατί θα
οδηγήσει σε διπλασιασµό της
φορολογίας και σε φαινόµενα, κατά
τον προσδιορισµό της, που έχουν
καθολικά καταδικαστεί.
Το κείµενο που κατέθεσε στην
Επιτροπή ο Πρόεδρος του ΤΕΕ,
δηµοσιεύουµε στη συνέχεια.

                   ΟΙΚΟ∆ΟΜΕΣ

     δεν απλουστεύει 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 

1. Η διατύπωση της παρ.12 του άρθρου 1 ότι θα ελέγχεται από τον προϊστάµενο της ∆ΟΥ
εάν το υποκείµενο στο φόρο τίµηµα υπολείπεται της  αγοραίας αξίας (;) συνειρµικά µάς
οδηγεί σε δίσεκτα φορολογικά χρόνια.

2. Θα πρέπει να διευκρινισθεί εάν τα κτίσµατα που οικοδοµούνται µε το σύστηµα της αντι-
παροχής επιβαρύνονται µε τέλος συναλλαγής ακινήτων.

3. Υπάρχει τουλάχιστον αντίφαση µε το αιτιολογικό που αναφέρεται στην εισηγητική έκθε-
ση για την κατάργηση της παρ.8 του άρθρου 62 του Κώδικα ΦΠΑ «µε την καταργούµενη
παράγραφο υπάγονταν σε ΦΠΑ και τα εργολαβικά προσύµφωνα ανέγερσης οικοδοµών
µε το σύστηµα της αντιπαροχής, τα οποία µε τις νέες ρυθµίσεις δεν θα υπάγονται σε
ΦΠΑ δεδοµένου ότι µε το εργολαβικό προσύµφωνο δεν συντελείται παράδοση αγαθού ή
παροχή υπηρεσίας κατά τις διατάξεις του ΦΠΑ».

επίσης να «ακουµπά» στην πραγµατικότητα,
για να µην οδηγούµαστε σε τραγελαφικά α-
ποτελέσµατα. Με τις διατάξεις του Σχεδίου
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των τιµών γης), µε  παράλληλη  καταστροφή
και  αποχώρηση  από  την  αγορά  των  µικρών
και  αδύναµων  (όχι  κατά  ανάγκη  ευκαιριακών  ή
κακών)  κατασκευαστών.  Και εν πάση περιπτώ-
σει εάν θέλουµε να βάλουµε τάξη στους κατα-
σκευαστές ας θεσµοθετήσουµε το µητρώο κα-
τασκευαστών ιδιωτικών έργων και προδιαγρα-
φές στελέχωσης.

•  Ο  περιορισµός  του  ανταγωνισµού  αναµφι-
σβήτητα  θα  οδηγήσει  σε  δυσµενείς  εξελίξεις
τις  τιµές  τελικού  προϊόντος  (κατοικίας), στα
πλαίσια των όποιων γενικών επιπτώσεων από
τη µελλοντική κατάσταση της αγοράς.

ΦΦΠΠΑΑ  -  ΠΠρρώώττηη  ΚΚααττοοιικκίίαα

Η πρώτη κατοικία φαίνεται να απαλλάσσεται
από τον ΦΠΑ και να υπάγεται στο καθεστώς
του ΦΜΑ. Η σχετική διατύπωση αντίκειται στην
Κοινοτική Οδηγία για το ΦΠΑ. Αναφέρεται ο ό-
ρος «απαλλαγή»  της πρώτης κατοικίας από
το ΦΠΑ. Αλλά ουσιαστικά περιγράφεται στη
συνέχεια µία κατάσταση µη  υπαγωγής  στον
ΦΠΑ.
Οι δύο όροι δε σηµαίνουν το ίδιο πράγµα.

Στην Κοινοτική Οδηγία οι δυνατότητες απαλ-
λαγής είναι συγκεκριµένες και εκεί δεν «χω-
ράει» η περίπτωση της πρώτης κατοικίας, υπό
τα δεδοµένα µάλιστα της υπερεπάρκειας κα-
τοικίας στην Ελλάδα (1,7 κατοικίες ανά οικογέ-
νεια, ιδιοκατοίκηση άνω του 70% και µαζί µε
την έµµεση ιδιοκατοίκηση -µισθωτές που έ-
χουν ιδιόκτητη µικρότερη κατοικία στην ίδια
πόλη- υπερβαίνει το 80% (Εθνική Στατιστική Υ-
πηρεσία της Ελλάδος).  Επίσης δεν φαίνεται να
έχει ζητηθεί από τις Κοινοτικές Αρχές «µη υ-
παγωγή». Προηγούµενο µη υπαγωγής ειδικά
για την πρώτη κατοικία κατ’ εξαίρεση των άλ-
λων νεόδµητων ακινήτων δεν υπήρξε σε καµία
από τις χώρες που εφαρµόζουν το ΦΠΑ στα α-
κίνητα.
Πέραν των ανωτέρω η µη υπαγωγή της

πρώτης κατοικίας στο καθεστώς ΦΠΑ δηµι-
ουργεί πρόσθετα προβλήµατα στην αγορά. Οι
αναλογούσες στην πρώτη κατοικία εισροές
των τιµολογίων κατασκευής δεν εκπίπτουν και
επιπίπτουν στο κόστος. Συνεπώς δεν συµφέρει
στην πράξη για τον πωλητή υποκείµενο σε
ΦΠΑ η πώληση διαµερίσµατος ως πρώτης κα-
τοικίας. Ή θα προβάλει υψηλότερη τιµή ή θα
αρνηθεί να πουλήσει. Μία ακόµη στρέβλωση
της αγοράς προστίθεται. Τα αρνητικά φαινόµε-
να που έχουν καταγραφεί από τη µη εισαγωγή
του συστήµατος ΦΠΑ θα λειτουργούν στη συ-
γκεκριµένη περίπτωση.

ΦΦόόρροοςς  ΑΑυυττόόµµααττοουυ  ΥΥππεερρττιιµµήήµµααττοοςς  

Ο  ΦΑΥ επιβάλλεται επί της διαφοράς του τι-
µήµατος ανάµεσα σε αυτό της πρώτης από-
κτησης µετά την 1-1-2006 και εκείνο της µετα-
πώλησης, και ορίζεται µε συντελεστές που συ-
ναρτώνται µε τη χρονική διάρκεια που µεσο-
λαβεί µεταξύ των δύο πράξεων. ∆ηλαδή επι-
βάλλεται, όπως αναφέρθηκε αναλυτικά στα
προηγούµενα, σε όσα κτίρια αγοραστούν ή µε
οποιονδήποτε τρόπο αποκτηθούν µετά την 1-1-
2006 (αγορά, πλειστηριασµό, κληρονοµιά ή γο-
νική παροχή κτλ.) στην πώληση που θα ακο-
λουθήσει, επί της διαφοράς των αναγραφόµε-
νων τιµηµάτων (ονοµαστικές αξίες  χωρίς επε-
ξεργασία αποπληθωρισµού4). Ο συντελεστής
ορίζεται σε 20% όταν µεσολαβούν µέχρι 5
χρόνια, 10% όταν µεσολαβούν πέραν των 5 και
µέχρι 15 χρόνια και 5% όταν µεσολαβούν πέ-
ραν των 15 και µέχρι 25 χρόνια. Μετά τα 25
χρόνια από την πρώτη απόκτηση, δηλαδή το
νωρίτερο από το 2032, για κάποια ακίνητα που
θα αποκτηθούν το 2006 δεν θα υπάρχει ΦΑΥ.
Μένει να διευκρινιστεί εάν τότε, κατά τις προ-
βλέψεις του σχεδίου νόµου, θα υπάρχει πλέον
φόρος µεταβίβασης. 
Σηµειώνεται ότι ακόµα και αν η αρχική µετά

την 1-1-2006 απόκτηση ακινήτου µε πλειστηρια-
σµό έγινε µε τίµηµα ιδιαίτερα χαµηλό (ο φό-
ρος µεταβίβασης υπολογίστηκε επ’ αυτού), ο
ΦΑΥ υπολογίζεται όχι µε αφαίρεση του χαµη-
λού (σχεδόν πάντα) τιµήµατος του πλειστηρια-
σµού από την αντικειµενική αξία µεταπώλησης,
αλλά µε την αφαίρεση της αντικειµενικής α-
ξίας στο χρόνο του πλειστηριασµού από την
αντίστοιχη του χρόνου µεταπώλησης. Αυτή  η
τελευταία  διαφορά  θα  δίνει  µηδενικό  ΦΑΥ  ε-
φόσον  οι  αντικειµενικές  αξίες  δεν  θα  έχουν
στο  µεταξύ  µεταβληθεί.  
Οι ραγδαία µειούµενοι συντελεστές του ΦΑΥ

(20% για πενταετία, 10% για πέραν των 5 και
µέχρι 15 έτη, και τέλος 5% για πέραν των 15
και µέχρι 25 έτη) αποτελούν ένα παιχνίδι εντυ-
πώσεων µε αριθµούς. ∆ιότι αν υποθέσουµε, ε-
ντελώς συντηρητικά, ότι οι αυξήσεις των ΑΑΑ
επιφέρουν διαφορά περί το 40% µεταξύ 2006
και του 2009, ο συντελεστής ΦΑΥ 20% επί της
διαφοράς του 40% αντιστοιχεί σε φόρο 8%  επί

της τελικής αντικειµενικής αξίας (40% x0,20
=8%).
Σε 5 έως 15 χρόνια απόσταση µεταξύ των

δύο πράξεων, µε δεδοµένη τη σηµερινή µεγά-
λη απόκλιση των ΑΑΑ από τις στατιστικά αγο-
ραίες και την επίδραση σε αυτές του πληθωρι-
σµού (σηµειώνεται ότι στον οικοδοµικό κλάδο
ο µέσος ετήσιος πληθωρισµός στην προηγού-
µενη 15ετία υπερβαίνει το 10% ), ο συντελεστής
10% του ΦΑΥ θα εφαρµόζεται κατά µέσο όρο
τουλάχιστον στο 80% της τελικής αντικειµενι-
κής αξίας (το αρχικό τίµηµα µόλις θα ανέρχε-
ται στο 20% της τελικής), οπότε θα αντιστοιχεί
σε 8% της τελικής αντικειµενικής αξίας (80%
x0,10 =8%).  Τέλος, µετά από 15 και έως 25 χρό-
νια από την αρχική κτήση, η αρχική αξία που
θα αφαιρεθεί από την τελική της µεταπώλη-
σης, θα ανέρχεται κατά µέσο όρο, το πολύ στο
10% της τελικής αξίας, οπότε ο συντελεστής
5% θα αντιστοιχεί στο 4,5% της αντικειµενικής
αξίας µεταπώλησης (90%x5%=4,5%). ∆ηλαδή οι
συντελεστές 20, 10 και 5% κρύβουν απλώς
τους συντελεστές ΦΑΥ 8%,  8%,  4,5% επί του συ-
νόλου της αντικειµενικής αξίας µεταπώλησης. 
Όταν το µεσοδιάστηµα µεταξύ απόκτησης

και µεταπώλησης θα υπερβαίνει τα 25 χρόνια,
η όποια πώληση θα υπάγεται, τότε πλέον, σε
κάποιο φόρο µεταβίβασης και τον σχετικό συ-
ντελεστή, που σηµειώνεται εδώ ότι στην  Ευ-
ρωζώνη  είναι  διαµορφωµένος  σήµερα  κατά
µέσο  όρο  στο  3,5%5! 
Εάν στους κατά τα προηγούµενα πραγµατι-

κούς συντελεστές ΦΑΥ επί της αντικειµενικής
αξίας µεταπώλησης προσθέσει κανείς το 1%
του Τέλους Συναλλαγής Ακινήτων, οι πιο πάνω
συντελεστές επιβάρυνσης (ΦΑΥ και Τέλους)  ε-
πί του συνόλου της αντικειµενικής αξίας µετα-
πώλησης, γίνονται 9%,  9%  και  5,5%.
Ανακύπτουν συνεπώς τα ερωτήµατα: 
- Γιατί  όλος αυτός ο κυκεώνας ρυθµίσεων,

ερµηνειών και περιπτωσιολογίας, του ΦΑΥ, του
Τέλους Συναλλαγής Ακινήτων; Η «λογική» του
ΦΑΥ θα αυξήσει και άλλο τις πιέσεις προς τις
εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες για  καθυστέρηση
των  αναπροσαρµογών  των  ΑΑΑ6 και άρα θα ο-
δηγήσει στο µέλλον σε περαιτέρω στρεβλώσεις. 

- Γιατί  δεν ορίστηκε ένας άλλος συντελεστής
ΦΜΑ  π.χ. 7  ή  8  ή  9%;

4. Στην περίπτωση του Φόρου Αυτόµάτου Υπερτιµήµατος προβλεπόταν (άρθρο 16 Ν 1882/1990):
«Σε κάθε µεταβίβαση µε επαχθή αιτία ακινήτου ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου,
επιβάλλεται φόρος αυτοµάτου υπερτιµήµατος στη διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσεως, πλη-
θωρισµένης µε το µέσο ετήσιο τιµάριθµο καταναλωτή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας
της Ελλάδος, και της τιµής πωλήσεως του, ανεξαρτήτως του τρόπου κτήσεως της κυριότη-
τας αυτού».

5. Το µεγάλο έσοδο στις χώρες της ΕΕ προέρχεται από το φόρο κατοχής ακίνητης περιου-
σίας.

6. Πλέον η αύξηση των αντικειµενικών αξιών αποτελεί το σύνολο της φορολογητέας «ύλης» και
όχι µέρος της, όπως συµβαίνει µε το ΦΜΑ.





βάλλεται φανερά µια εύλογη δικαιολογία ή φο-
ρολογική λογική για όλα αυτά.
Η επιβολή του ΦΠΑ στα νεόδµητα ακίνητα εί-

ναι σωστό µέτρο, στις ελληνικές συνθήκες. Για το
λόγο ακριβώς αυτό δεν πρέπει να υπονοµευθεί
η λειτουργία της φορολογίας αυτής, από κακές
υποδοµές (αλλοπρόσαλλες ΑΑΑ) και µείξη αλ-
λότριων θεµάτων και στόχων (ΦΑΥ, Τέλος Συναλ-
λαγών Ακινήτων).
Επιβάλλεται να εφαρµοστεί ο ΦΠΑ µετά την

αναστήλωση του συστήµατος Αντικειµενικών Α-
ξιών Ακινήτων, ώστε να αποδίδουν τις στατιστικά
αγοραίες αξίες, και σε  ύψος  που  τότε  θα  προσ-
διορισθεί  (προφανώς  χαµηλότερο  από  19%).  Οι
επιστηµονικές µέθοδοι υπάρχουν. Ο χρόνος
προετοιµασίας που απαιτείται εκτιµάται σε 6 µή-
νες. Μια µεταβατική διάταξη για την έναρξη ι-
σχύος του ΦΠΑ µπορεί να τεθεί.
Η πρώτη κατοικία δεν πρέπει να εξαιρεθεί του

γενικού κανόνα για την εφαρµογή του ΦΠΑ στα
νεόδµητα ακίνητα. Οι εµπλοκές και στρεβλώσεις
της αγοράς πρέπει να αποφευχθούν. Η  κοινωνι-
κή  πολιτική  στην  πρώτη  κατοικία  µπορεί  να  α-
σκηθεί  µε  άλλους  τρόπους  και  συγκεκριµένα  µε
επιδότηση  που  θα  εξουδετερώνει  τις  επιβαρύν-
σεις  στον  επιθυµητό  βαθµό.  Έτσι δεν θα θίγονται
τα έσοδα  από τον ΦΠΑ και θα απεµπλακούµε α-
πό τα προβλήµατα µε την εφαρµογή της Κοινοτι-
κής Οδηγίας.
Στη φορολόγηση της αντιπαροχής, αν τελικά,

µετά τη στάθµιση των επιπτώσεων στον τρόπο
αυτό παραγωγής κατοικίας, αποφασιστεί να ι-
σχύσει, πρέπει να τροποποιηθεί ο χρόνος γένε-
σης της φορολογικής υποχρέωσης. Η καταβολή
του φόρου πρέπει να γίνεται µε την παράδοση
των διαµερισµάτων στον οικοπεδούχο7. Τότε θα
εκδιδόταν κατά τα συνηθισµένα και το τιµολόγιο
για την κατασκευή των κτισµάτων των διαµερι-
σµάτων αυτών, εάν το εργολαβικό αντάλλαγµα
προς τον κατασκευαστή ήταν σε µετρητά και όχι
σε είδος (µέρος οικοπέδου - αυτή είναι η ουσία
της συναλλαγής). Τότε, συνεπώς θα διαµορφω-
νόταν και το ποσό και η υποχρέωση των εκροών.
Έτσι θα τηρηθεί και ο κανόνας του να προηγού-
νται ή έστω να µην έπονται οι εισροές ΦΠΑ των
εκροών ΦΠΑ. 
Με τον τρόπο αυτό η παρέµβαση στην Αντιπα-

ροχή θα έχει ηπιότερο χαρακτήρα.
Η εµπλοκή του ΦΑΥ και του Τέλους Συναλλα-

γής Ακινήτων επιβάλλεται να εξαλειφθεί πλή-
ρως. Η υιοθέτηση ενός συντελεστή ΦΜΑ και η
διατήρηση αυτής της φορολογίας ως µόνης ε-
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- Γιατί  η δύσκολη και χωρίς την απαραίτητη
προετοιµασία εφαρµογή του ΦΠΑ έπρεπε να ε-
πιβαρυνθεί και µε αυτό το λαβύρινθο νέων φό-
ρων και ρυθµίσεων;

- Ποιος  Έλληνας  πολίτης  αγοράζει  κατοικία
για  να  την  πουλήσει  εύκολα  και  σε  καλή  τιµή  µε-
τά  1  ή  2  χρόνια,  πριν  αυξηθούν  οι  ΑΑΑ,  ώστε  να
ωφεληθεί  από  το  µηδενισµό  του  ΦΑΥ;
Οι ρυθµίσεις αυτές, εντέλει, εξυπηρετούν ό-

σους ασχολούνται µε τους πλειστηριασµούς και
τις τράπεζες, ενόψει των επερχόµενων προβλη-
µάτων από την επαπειλούµενη µη εξυπηρέτηση
των στεγαστικών και άλλων δανείων. Τα σπίτια
θα µπορούν να µεταπωληθούν σε αυτές τις περι-
πτώσεις, πριν την αύξηση των ΑΑΑ, µε προνοµια-
κούς όρους, δηλαδή χωρίς φόρο, µόνο µε την κα-
ταβολή του Τέλους Συναλλαγής Ακινήτων. Έτσι
το  υγιές  κατασκευαστικό  δυναµικό  της  χώρας
περιέρχεται  και  µε  τις  διατάξεις  του  ΦΑΥ  σε  ιδι-
αίτερα  µειονεκτική  θέση.

ΣΣυυµµππεερράάσσµµαατταα  --  ΠΠρροοττάάσσεειιςς

Το Σχέδιο Νόµου, αντίθετα προς τα αναµενό-
µενα, ουδεµία ενοποίηση φόρων και απλοποίηση
φορολογίας ακινήτων καθιερώνει. Στην εντελώς
αντίθετη κατεύθυνση καθιστά το σύστηµα φορο-
λογίας κεφαλαίου ιδιαίτερα πολύπλοκο, που
φτάνει να ξεπερνά τις δυνατότητες των Υπηρε-
σιών εξυπηρέτησής του.
Ειδικότερα για τον ΦΠΑ στα νεόδµητα ακίνητα

η διαδικασία της ειδικής δήλωσης ΦΠΑ, µε τη
διαδικασία υπολογισµού και καταβολής και στα-
διακής κατά διαµέρισµα έκπτωσης των εισροών
(από τιµολόγια υλικών και εργασιών που αναλο-
γούν στο συγκεκριµένο διαµέρισµα (σε περίπτω-
ση πολυκατοικίας) τη συγκεκριµένη στιγµή), ε-
γκαθιστά ένα πολύπλοκο σύστηµα λογιστικής ε-
ξυπηρέτησης του φόρου, που η πείρα διδάσκει ό-
τι είναι αδύνατο να το «σηκώσουν» οι ∆ΟΥ. Το
ποσό των εκπιπτόµενων εισροών ΦΠΑ κατά τη
µεταβίβαση και την υποβολή της Ειδικής ∆ήλω-
σης ΦΠΑ θα διαφέρει ανάλογα µε το στάδιο ερ-
γασιών. Το τι συνεπάγεται λογιστικά η διαδικασία
αυτή καθώς και η τελική εκκαθάριση του φόρου,
ιδιαίτερα όταν η πώληση γίνεται κατά τη διάρ-
κεια της κατασκευής, είναι φανερό. Επίσης είναι
ορατός ο κίνδυνος ότι ο ΦΠΑ θα επιπέσει ολό-
κληρος στις τιµές  των διαµερισµάτων.
Όµως στις δυσκολίες στην εφαρµογή του

ΦΠΑ στα νεόδµητα ακίνητα, που ούτως ή άλλως
είναι δύσκολο εγχείρηµα, ιδιαίτερα λόγω έλλει-
ψης υποδοµών και στρέβλωσης των συστηµάτων
ΑΑΑ, έρχονται να προστεθούν οι νέες φορολο-
γίες, η µεγάλη περιπτωσιολογία του πότε  και
που  εφαρµόζεται τι. Και µάλιστα χωρίς να προ-

7. Με πολλούς τρόπους µπορεί να διασφαλισθεί αυτή η διαδικασία, όπως π.χ. να θεωρηθεί ως
προϋπόθεση η απόδοση ΦΠΑ για  την ηλεκτροδότηση των ακινήτων.

ναλλακτικής στον ΦΠΑ είναι η µόνη σωστή διέ-

ξοδος από το αδιέξοδο που οδηγείται η φορολο-

γία κεφαλαίου, εάν επιχειρηθεί να εφαρµοστούν

οι ρυθµίσεις για τον ΦΑΥ και το Τέλος. Είναι ρυθ-

µίσεις φορολογικά αναιτιολόγητες.

ΜΜεεττααββααττιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς

1. Η διάταξη του σηµείου ιι της παρ.11 του άρ-

θρου 1 είναι ορθή για την απεικόνιση του συνολι-

κού κόστους προϋπολογιστικά και απολογιστικά,

εφόσον, όπως µέχρι σήµερα δέχεται το ΥΠΕΘΟ,

αναφέρεται σε αναλυτικό υπολογισµό (υπάρχει

σχετική µελέτη του ΤΕΕ), προβλεφθούν οι αµοι-

βές των µηχανικών για τις αντίστοιχες εργα-

σίες/µελέτες και οι όποιοι συντελεστές απορρέ-

ουν ή σχετίζονται µε αυτόν προσαρµοστούν ανά-

λογα. Αυτό θα συνέτεινε στην ορθή και δίκαιη

λειτουργία του ΦΠΑ και θα αντικαθιστούσε µε

τον πιο σωστό τρόπο το σύστηµα Ελαχίστου Κό-

στους Κατασκευής (ΕΚΚΟ), που έχει καταστεί α-

ναξιόπιστο, λόγω µη επικαιροποίησης.

2. Σε περίπτωση που αναθεωρείται  άδεια που

υπάγεται στις διατάξεις της περίπτωσης Β του

άρθρου 1 και µετά την 1.1.2006 και µε την αναθεώ-

ρηση δεν θίγεται ο όγκος της οικοδοµής, τότε τα

ακίνητα που αφορά δεν υπάγονται στη διάταξη

της παρ.3 του άρθρου 1, αλλά σε αυτή της περί-

πτωσης Β του άρθρου 1, δηλαδή µη υπαγωγή της

στο καθεστώς ΦΠΑ.

3. Η περίπτωση Β του άρθρου 1 να διατυπωθεί

ως εξής: «Εφόσον έχει κατατεθεί πλήρης φάκε-

λος στην Πολεοδοµία ή  (αντί  και) έχει υπογραφεί

προσύµφωνο και εργολαβικό συµβόλαιο κατα-

σκευής πριν από την κατάθεση του παρόντος νό-

µου, µπορεί να χορηγηθεί εξαίρεση από την ε-

φαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του

Κώδικα ΦΠΑ, µε αίτηση των ενδιαφεροµένων». 

Η υπάρχουσα διατύπωση ακυρώνει τις σχετι-

κές εξαγγελίες που έγιναν µετά τη συζήτηση

στην Κυβερνητική Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση

µέτρα που θα συµβάλουν στον πραγµατικό έ-

λεγχο των µελετών που έχουν κατατεθεί στις

Πολεοδοµίες και στην οµαλοποίηση του χρό-

νου κατασκευής των αντίστοιχων οικοδοµών,

ουσιαστικά θα αποµακρύνουν τον κίνδυνο να

ελαχιστοποιηθεί σε προβλεπτό χρόνο η οικο-

δοµική κίνηση και θα µειώσουν τις απότοµες

διακυµάνσεις της αγοράς ακινήτων. Αυτό θα

είναι προς όφελος της οικονοµίας.
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*  Το νέο καθεστώς φορολογίας εφαρµόζεται από
1-1-2006 και µετά. Ο ΦΠΑ, ο ΦΜΑ και ο Φόρος
Αυτοµάτου Υπερτιµήµατος, εφαρµόζονται εναλ-
λακτικά κατά περίπτωση µε κριτήρια:

1. Αν το ακίνητο ή εµπράγµατο επί ακινήτου δικαί-
ωµα κλπ. µεταβιβάζεται  ή  αποκτιέται  µετά  την  1-
1-22006 (έναρξη εφαρµογής των νέων ρυθµίσεων)
.

2. Αν πρόκειται για την πρώτη  µετά  την  1-11-22006
µεταβίβαση  ή  απόκτηση,  ή  τις  επόµενες  µετα-
πωλήσεις (εφαρµογή του ΦΠΑ ή εναλλακτικά
του ΦΜΑ ή εναλλακτικά του Φόρου Αυτοµάτου
Υπερτιµήµατος (ΦΑΥ), σε συνάρτηση και µε άλλα
κριτήρια).

3. Αν ο  πωλητής  είναι  υποκείµενος  σε  ΦΠΑ  επαγ-
γελµατίας  ή  επιχείρηση ή είναι ιδιώτης (εφαρµο-
γή του ΦΠΑ ή όχι)

4. Αν το ακίνητο είναι νεόδµητο  ή  όχι (εφαρµογή ή
όχι του ΦΠΑ ή του ΦΜΑ εναλλακτικά).

5. Αν η  άδεια  οικοδοµής  του  εκδόθηκε  µέχρι  31-112-
2005  ή  κατατέθηκε  πλήρης  φάκελος  στο  Πολε-
οδοµικό  Γραφείο  µέχρι  την  κατάθεση  του  υπό
συζήτηση  Σχεδίου  Νόµου  (25-111-22005)  και  ταυτό-
χρονα  µέχρι  την  ηµεροµηνία  αυτή,  είχε  υπογρα-
φεί  εργολαβικό  Προσύµφωνο  Αντιπαροχής
(εφαρµογή του ΦΠΑ ή του ΦΜΑ)

6. Αν το ακίνητο είναι πρώτη  κατοικία  του  αγορα-
στή  ή  όχι (εφαρµογή του ΦΜΑ)

7. Αν το ακίνητο ανεγέρθηκε ή όχι επί οικοπέδου
που αποκτήθηκε µετά την 1-1-2006 ή στα πλαίσια
συµβάσεως αντιπαροχής (εφαρµογή του ΦΠΑ ή
εναλλακτικά του ΦΜΑ ή εναλλακτικά του Φόρου
Αυτοµάτου Υπερτιµήµατος).

8. Αν η φορολογούµενη Πράξη αφορά πώληση,
κληρονοµιά, γονική παροχή, ανταλλαγή, συνένω-
ση, κτλ. (το είδος της πράξης οδηγεί σε φόρο
Αυτοµάτου Υπερτιµήµατος ή σε ΦΜΑ, καθώς και
σε Τέλος Συναλλαγής Ακινήτων ή όχι, σε συν-
δυασµό πάντοτε και µε κάποια από τα άλλα
αναφερόµενα  κριτήρια).

**** Από  την παράθεση των κριτηρίων για την
εφαρµογή του κατά περίπτωση είδους φορολο-
γίας, προκύπτει µία πολυπλοκότητα, που επιβάλ-
λει πριν από οποιαδήποτε εξέταση των επιµέ-

ρους ρυθµίσεων, να αποκτηθεί µια εικόνα για το
τι καθιερώνεται λειτουργικά µε τη νέα φορολο-
γία κεφαλαίου.

• Από την 1-1-2006 γίνεται µια νέα αρχή για τη φο-
ρολογία πράξεων επί ακινήτων, που είτε ήδη
υπάρχουν είτε πρόκειται να ανεγερθούν.

• Για όλα µετράει η ΠΡΩΤΗ µετά την 1-1-2006 µετα-
βίβαση ή απόκτηση µε οποιονδήποτε τρόπο
(αγορά, κληρονοµιά, πλειστηριασµό κτλ.). Αυτή
αποτελεί την αφετηρία - κριτήριο για όλες τις
µετέπειτα πράξεις επί του ακινήτου.

• Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ, εφαρµόζεται ο
ισχύων ΦΜΑ εφόσον:
Α.  Είναι παλιά ακίνητα. Έχουν µισθωθεί, παραχω-
ρηθεί ή ιδιοχρησιµοποιηθεί.

Β.  Είναι νεόδµητα αλλά σε κάθε περίπτωση ανε-
γέρθηκαν µε άδεια οικοδοµής που :

1. Εκδόθηκε µέχρι 31-12-2006 και η εισαγωγή του
πλήρους φακέλου της στην Πολεοδοµία είχε γί-
νει µέχρι 25-11-2005 (Εάν υπάρξει περίπτωση υπό
τις υφιστάµενες συνθήκες να εισαχθεί φάκελος
µετά την 25-11-2005 και να εκδοθεί η άδεια µέχρι
τις 31- 12- 2005, παρ’ ότι η διατύπωση του ΝΣ δεν
αποκλείει κάτι τέτοιο, θα ανήκει στην αρµοδιότη-
τα του Εισαγγελέα!).

2. Θα εκδοθεί µετά την 1-1-2006 αλλά η εισαγωγή
του πλήρους φακέλου της στην Πολεοδοµία εί-
χε γίνει µέχρι 25-11-2005, και εφόσον αφορά
Αντιπαροχή, και το εργολαβικό έχει υπογραφεί
επίσης µέχρι 25-11-2005 (Άρθρο 1 παρ.Β).

3. Έχει εκδοθεί µέχρι 31-12-2005 και θα αναθεωρη-
θεί µετά την 1-1-2006, αλλά έχουν αρχίσει εργα-
σίες εντός του 2005 (έχουν εκδοθεί τιµολόγια).

4. Θα εκδοθεί οποτεδήποτε στο µέλλον, αλλά ο
ανεγείρων ιδιοκτήτης είναι ιδιώτης και δεν επι-
θυµεί την υπαγωγή του στο καθεστώς ΦΠΑ (δεν
είναι «υποκείµενος» και ο ΦΠΑ επί των τιµολο-
γίων υλικών και υπεργολάβων -εισροές- επιπί-
πτει στο κόστος της οικοδοµής).

Γ.    Είναι παλαιό ακίνητο (περίπτωση Α.) ή νεόδµη-
το κατ’ αρχήν υπαγόµενο στο ΦΠΑ αλλά πωλείται
ως πρώτη κατοικία του αγοραστή. Υπάγεται στο
ΦΜΑ κατά κανόνα στην πρώτη περίπτωση και κατ’
εξαίρεση στη δεύτερη περίπτωση,  µε τα απαλλασ-
σόµενα όρια που προβλέπονται (και στην περίπτω-
ση αυτή οι εισροές ΦΠΑ των τιµολογίων υλικών

και υπεργολάβων που αντιστοιχούν στο συγκεκρι-
µένο ακίνητο δεν εκπίπτουν, αλλά επιπίπτουν στο
κόστος).
∆.    Είναι ακίνητα που αποκτώνται από πλειστη-
ριασµό.
Ε.  Ερωτηµατικό γεννάται εάν  το ισχύον καθε-
στώς ΦΜΑ εφαρµόζεται σε Πράξεις πρώτες (υπό
την έννοια που προεκτέθηκε) ανταλλαγής συνένω-
σης, διανοµής κτλ. (Άρθρο 2 παρ. 4γ)
• Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ, εφαρµόζεται ο
ισχύων Φόρος κληρονοµίας, δωρεών, γονικών
Παροχών κτλ. µε διαφοροποίηση από 1-1-2006
µόνο στα αφορολόγητα όρια κληρονοµιών και
γονικών παροχών, τα οποία διευρύνονται. Πα-
ράλληλα διευρύνεται και η πρώτη κατηγορία
συγγενών, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται
πλέον και τα εγγόνια (Άρθρο 20)

• Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ, εφαρµόζεται ο ΦΟ-
ΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)  (19%) εφό-
σον:
Α.  Πρόκειται για νεόδµητα ακίνητα, που µεταβιβά-
ζονται από «υποκείµενο» σε ΦΠΑ φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο και η άδειά τους εκδόθηκε µετά την 1-1-
2006 και δεν είχε υποβληθεί πλήρης φάκελός της
µέχρι 25-11-2005, ή η άδεια η εκδοθείσα µέχρι την
31-12-2005 αναθεωρήθηκε µετά την 1-1-2006, χωρίς
να έχουν αρχίσει εργασίες εντός του 2005 (δεν εί-
χε εκδοθεί κανένα τιµολόγιο υλικών ή εργασίας).
Β.  Πρόκειται για νεόδµητα ακίνητα, που µεταβιβά-
ζονται από µη υποκείµενα σε ΦΠΑ πρόσωπα (αυτε-
πιστατούντες ιδιοκτήτες), που όµως επιθυµούν την
υπαγωγή τους στο καθεστώς ΦΠΑ (υπάγονται µε
αίτησή τους, και µε τις απαραίτητες διαδικασίες
που προβλέπονται στον ΚΒΣ)
Γ. Πρόκειται για την αξία των κτισµάτων (χωρίς την
αξία του αναλογούντος οικοπέδου), που θα πε-
ριέλθει στον οικοπεδούχο, στα πλαίσια συµβάσε-
ως Αντιπαροχής.
Η αξία είναι τουλάχιστον ίση µε την αντικειµενική
αξία του τµήµατος του οικοπέδου που έχει συµ-
φωνηθεί να µεταβιβασθεί στον κατασκευαστή ή
τους τρίτους αγοραστές του. Η καταβολή του
Φ.Π.Α. γίνεται µε την µεταγραφή της Σύστασης Ορι-
ζόντιας Ιδιοκτησίας, δηλαδή πριν την έναρξη της
ανέγερσης (Άρθρο 1 παρ.6γ).
Στην επόµενη µεταπώληση των πιο πάνω, µε οποι-
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ονδήποτε τρόπο κτηθέντων ακινήτων, δηλαδή τη
∆ΕΥΤΕΡΗ και τις ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ µε επαχθή
αιτία (πωλήσεις) εφαρµόζονται εναλλακτικά ο Φό-
ρος Αυτοµάτου Υπερτιµήµατος (20%, 10% και 5%)
και ο ΦΜΑ, καθώς και το Τέλος Συναλλαγής Ακινή-
των (1%) κατά τον ακόλουθο τρόπο: 
Α.   Ο ΦΜΑ εξακολουθεί να εφαρµόζεται, οπότε
και δεν εφαρµόζεται ο ΦΑΥ, στις ακόλουθες του-
λάχιστον περιπτώσεις:
1. Για όλα τα ακίνητα που θα παραχθούν επί οικο-
πέδων που θα αποκτηθούν µετά την 1-1-2006
(εφόσον φυσικά δεν θα υπαχθούν κατά τα ανω-
τέρω στο καθεστώς ΦΠΑ). 

2. Στις πωλήσεις οφειλοµένων ποσοστών οικοπέ-
δου προς τον κατασκευαστή «υποκείµενο» σε
ΦΠΑ σε συµβάσεις Αντιπαροχής. 
∆εν διευκρινίζεται εάν θα υπαχθούν σε καθε-
στώς ΦΜΑ οι  πωλήσεις ακινήτων, που το διά-
στηµα µεταξύ αυτών και της, µε οποιονδήποτε
τρόπο, κτήσης τους, είναι πέραν της 25ετίας. (µη-
δενισµός του συντελεστή ΦΑΥ) 
Β. Ο φόρος κληρονοµίας και γονικών παροχών
εφαρµόζεται στη δεύτερη και τις επόµενες πρά-
ξεις όπως και κατά την πρώτη.
Γ. Ο ΦΑΥ εφαρµόζεται στη ∆ΕΥΤΕΡΗ και τις ΕΠΟ-
ΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ µε επαχθή αιτία (πωλήσεις) (µε
πρώτη πάντοτε την απόκτηση µε οποιονδήποτε
τρόπο π.χ. αγορά, κληρονοµιά, πλειστηριασµό κτλ.
µετά την 1-1-2006), σε όλες τις εκτός των προηγου-
µένως αναφεροµένων περιπτώσεων εφαρµογής
του ΦΜΑ και του φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών.
∆. Το Τέλος Συναλλαγών Ακινήτων εφαρµόζεται
όπου εφαρµόζεται ο ΦΑΥ, αλλά και στις Πράξεις
διανοµής, ανταλλαγής και συνένωσης ακινήτων, πι-
θανά προσθετικά µε το ΦΜΑ. (Άρθρο 2 παρ. 4γ και
Άρθρο 11 παρ.2) και στις περιπτώσεις του άρθρου 2
του Ν.1587/1950 (που αντικατέστησε το αντίστοιχο
άρθρο του α.ν. 1521/1950).

****** Σχετικά  µε  την  αναπροσαρµογή  
των  Α.Α.Α.

Παραθέτουµε ενδεικτικά πίνακα από την Α΄ ζώνη
περιοχών του Ν. Αττικής, όπως καθορίστηκαν το
2001 και ισχύουν έως σήµερα
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

1). ∆ήµος ΑθηναίωνΒασ. Σοφίας 
(συµβολή µε πλ. Συντάγµατος) 4.402
Ηρώδου Αττικού (ακριβό τµήµα) 4.402
∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου (ακριβό τµήµα) 3.815
Αναγνωστοπούλου 
( και η ζώνη στην οποία ανήκει) 2.787
Λόφος Αρδητού 1.467
Μετς (ακριβό τµήµα) 1.173
Πλάκα (ακριβό τµήµα) 1.056
Πολύγωνο 997
Κυψέλη-Κάτω Πατήσια 909
2).Λοιπές περιοχές Αττικής
Βουλιαγµένη (Καβούρι) 4.402
Φιλοθέη 3.374
Εκάλη 2.905
Κηφισιά 2.787

Πλατεία Πολιτείας 2.494
Γλυφάδα - Νέα Ερυθραία 2.691
Βάρη 2.289
∆ιόνυσος 2.054
Πειραιάς 1.760
Π. Φάληρο 1.731
Χαλάνδρι 1.701
Άλιµος, Λαγονήσι, Παπάγου, Π. Πεντέλη, 
Ν. Σµύρνη 1.614
Μαρούσι 1.555
Ν. Πεντέλη - Καλλιθέα 1.467
Ελληνικό, Ν. Ηράκλειο, Μοσχάτο 1.320
Βριλήσσια 1.291
Ηλιούπολη 1.261
Ν. Μάκρη 1.232
Ζωγράφου -Ν. Ιωνία - Πόρος 1.173
Άνοιξη - Άγ. Στέφανος 1.115
Κάντζα Παλλήνης 1.027
Χαϊδάρι 997
Πετρούπολη 880
Αιγάλεω 792
Κερατσίνι 763
Κινέτα 733
Ζεφύρι 498
Α. Λιόσια 469

Υπάρχει σχέση των τιµών αυτών µε την πραγµατι-
κότητα, υπάρχει οποιαδήποτε λογική µεταξύ τους
συσχέτιση; Μπορεί στην ίδια κατηγορία τιµών να
ανήκουν το Μετς, η Πλάκα, το Πολύγωνο, η Κυψέ-
λη και τα Κάτω Πατήσια ή ή Κάντζα, το Χαϊδάρι
και η Πετρούπολη, ή το Αιγάλεω, το Κερατσίνι και
η Κινέτα; Ή το Ελληνικό, το Ν. Ηράκλειο και το
Μοσχάτο;
Τι έπρεπε να γίνει για να περάσουµε από αυτόν
τον κατάλογο των ∆ιοικητικών τιµών µε τις απα-
ράδεκτες στρεβλώσεις σε µια αξιόπιστη βάση δε-
δοµένων ώστε να χρησιµοποιηθεί για την εξυ-
γίανση και απλούστευση του τοµέα φορολογίας
και ακινήτων;
Τι έπρεπε να γίνει και δεν έγινε; 
-    Αλλάζουν οι χάρτες των ζωνών που ισχύουν
µε οριακές µεταβολές από το 1985; Πόσο έχουν
διαφοροποιηθεί τα δεδοµένα των αστικών περιο-
χών µέσα σε αυτά τα 20 χρόνια; Οι δραµατικές
αλλαγές στο λεκανοπέδιο την τελευταία τετραε-
τία λήφθηκαν υπόψη; ΄Εγινε η απαιτούµενη προερ-
γασία σε διεπιστηµονική βάση;
- Λήφθηκαν υπόψη οι αγοραπωλησίες σε ακίνητα
από το ∆ηµόσιο, τον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα
και τις Τράπεζες;
- ΄Εγινε κεφαλαιοποίηση των σχετικών µισθωτι-
κών αποδόσεων; 
- Υπάρχουν σχετικά µηχανοργανωµένα αρχεία
στις ∆ΟΥ µε τα διάφορα των Α.Α.Α. τιµήµατα αγο-
ραπωλησιών και τα µισθώµατα;
- Η κτηµατική εταιρεία του ∆ηµοσίου που αγορά-
ζει - πωλεί - µισθώνει ακίνητα για τις στεγαστικές
ανάγκες του ∆ηµοσίου έστειλε το αρχείο της για
υποβοήθηση της κρίσης των σχετικών επιτροπών;
- Μετά την κατάργηση των Εφοριών Κεφαλαίου
πώς αντιµετωπίζονται τα ακίνητα στις ∆ΟΥ;
- Είναι στελεχωµένα τα σχετικά τµήµατα; Υπάρχει

επιστηµονική δεοντολογία στην προσέγγιση των

αντικειµενικών αξιών;

- Οι µηχανικοί του Υπ. Οικονοµικών συµµετείχαν

κατά την προετοιµασία σε όλα τα στάδια επεξερ-

γασίας των τιµών; Είναι επαρκείς οι σχετικές στε-

λεχώσεις των αρµόδιων Υπηρεσιών σε ∆ιπλωµα-

τούχους Μηχανικούς; Μήπως για την Κεντρική

Υπηρεσία ο αριθµός τους δεν ξεπερνάει τους πέ-

ντε;

- Χρησιµοποιήθηκαν κατά την επεξεργασία κωδι-

κοποιηµένα Σχέδια Πόλης; Οι δραµατικές αλλα-

γές του Λεκανοπεδίου θα απεικονίζονται στους

νέους χάρτες;

Για τις εκτός σχεδίου περιοχές που ιδιαίτερα στην

Αττική και σε περιαστική γη προνοµιακών ∆ήµων

υποδέχονται κατοικίες ιδιαίτερα υψηλών εισοδη-

µάτων θα υπάρξουν αντίστοιχοι χάρτες ζωνών;

Λήφθηκαν τουλάχιστον υπόψη τα ΓΠΣ  και τα σχέ-

δια χρήσεων γης;

Τι θα γίνει µε µεγάλες αστικές περιοχές της χώ-

ρας και της Αττικής που είκοσι χρόνια µετά την

πρώτη εφαρµογή του µέτρου βρίσκονται εκτός

Αντικειµενικού Προσδιορισµού και λειτουργούν

ακόµη οι Υπηρεσίες µε συγκριτικά στοιχεία µε ό,τι

αυτό συνεπάγεται;

- Έχουν δροµολογηθεί επαναπροσεγγίσεις του

αρχικού νοµοθετικού πλαισίου όπου απαιτείται

περαιτέρω επεξεργασία του, όπως π.χ. παλαιότη-

τα κτηρίων, ειδικά κτήρια κλπ. καθώς και επικαι-

ροποίησή του;

- Αν όλα αυτά δεν έχουν προηγηθεί, πώς όλο αυ-

τό το ιδιαιτέρως πολύπλοκο και αναιτιολόγητο

σύστηµα φορολόγησης, ξεκινώντας από βάση δε-

δοµένων ελλειµµατικής αξιοπιστίας θα λειτουργή-

σει αξιόπιστα; Πώς θα προγραµµατιστούν οι φο-

ρολογικές εισφορές µε στοιχειώδη ασφάλεια;

-Το ευαίσθητο θέµα των Συντελεστών Εµπορικό-

τητας πώς θα αντιµετωπιστεί ώστε να µην λει-

τουργήσει το σύστηµα ως Καιάδας των µικροµε-

σαίων;

-Τα θέµατα που συνδέονται µε τις αυξήσεις των

αντικειµενικών αξιών, όπως αυτό της Μεγάλης

Ακίνητης Περιουσίας θα επανεξεταστούν και πότε;

Αν και είναι προφανής η µεγάλη και στρεβλή διά-

σταση των ισχυουσών ΑΑΑ από τις αγοραίες τι-

µές, η απότοµη αύξησή τους, χωρίς να µειωθούν

όλοι οι εισπρακτικοί µηχανισµοί που συνδέονται

µε αυτές, θα οδηγούσε σε ανεπίτρεπτη φορολογι-

κή επιβάρυνση. Από την άλλη πλευρά ένας ενιαί-

ος συντελεστής αποµείωσης αντιβαίνει στις συ-

νταγµατικές διατάξεις. Για κάθε 100 ευρώ φορολο-

γητέας ύλης που θα απαλλάσσεται ο κάτοικος

του Ζεφυρίου, θα απαλλάσσεται από φορολογη-

τέα ύλη 1.200 ευρώ ο κάτοικος του Καβουριού.

Έτσι θα πρέπει να εφαρµοστεί µια µεθοδολογία

που θα ισοµοιράζει τα βάρη που, άλλωστε, για

πολλά χρόνια (από την αποµείωση στο 50% των

αντικειµενικών αξιών των ακριβών περιοχών, το

1992) φέρουν οι κάτοικοι των περιοχών χαµηλών

εισοδηµάτων δυσανάλογα.
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Τα ζητήµατα της οδικής ασφάλειας τέθηκανστη διάρκεια ειδικής σύσκεψης που συγκάλε-
σε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιάννης  Αλαβάνος και
στην οποία συµµετείχαν όλοι οι διευθυντές τεχνι-
κών υπηρεσιών των δεκατριών Περιφερειών της
χώρας, ο γεν. γραµµατέας Θ.  ∆ραγκιώτης, οι συ-
ντονιστές Β.  Ψαριανός και Α.  Καστής, η αρµόδια
τµηµατάρχης ∆.  Κανέλου.  
Η σύσκεψη αυτή αποφασίστηκε στο πλαίσιο

του Παρατηρητηρίου για την Οδική Ασφάλεια
που έχει δηµιουργήσει το ΤΕΕ, µε στόχο να συµ-
βάλει στον κοινό Ευρωπαϊκό Στόχο για µείωση
των θανάτων από τροχαία ατυχήµατα κατά 50%
ως το 2010. Επιδίωξη του ΤΕΕ είναι να αναβαθµί-
σει την παρέµβασή του στο κρίσιµο αυτό ζήτηµα
µέσω τεχνικών προτάσεων και λύσεων. Σκοπός
να βοηθήσει την Πολιτεία και τις Υπηρεσίες, επι-
σηµαίνοντας ελλείψεις ή αστοχίες, ώστε τα θέµα-
τα Οδικής Ασφάλειας να τεθούν σε πρώτη προ-
τεραιότητα και να αντιµετωπιστούν κατάλληλα.
Θυµίζουµε ότι ήδη έχει συµφωνηθεί προς αυτή

την κατεύθυνση η συνεργασία µεταξύ ΤΕΕ και υ-
πουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, ενώ παράλληλα έ-
χουν υποβληθεί οι πρώτες βασικές προτάσεις του
Παρατηρητηρίου στα υπουργεία ΠΕΧΩ∆Ε, Μετα-
φορών, Υγείας.
Η σύσκεψη µε τους διευθυντές των τεχνικών υ-

πηρεσιών κρίθηκε απαραίτητη, δεδοµένου ότι οι
περιφερειακές αυτές υπηρεσίες δίνουν καθηµερι-
νά τη µάχη είτε µελετώντας, είτε κατασκευάζο-
ντας, είτε συντηρώντας κρίσιµα τµήµατα του οδι-
κού µας  δικτύου. Υπ’ αυτό το πρίσµα οι παρατη-
ρήσεις, απόψεις και προτάσεις των στελεχών των
τεχνικών υπηρεσιών, έχουν βαρύνουσα σηµασία
στη σύνταξη των προτάσεων του ΤΕΕ. 

ΘΘεεµµααττοογγρρααφφίίαα

Η συζήτηση βασίστηκε σε συγκεκριµένη θεµα-

τογραφία που έχει ως εξής:
1. Επισήµανση αναγκών, ελλείψεων και προβλη-

µάτων των Υπηρεσιών που είτε µελετούν, είτε κα-
τασκευάζουν είτε συντηρούν κρίσιµα τµήµατα του
οδικού δικτύου και δη του διευρωπαϊκού  ή εθνι-
κού, εφόσον υφίστανται τέτοια.

2. Επιµόρφωση των
Στελεχών των Υπηρε-
σιών σε θέµατα Νέων
Προδιαγραφών 

• Μελέτη, κατα-
σκευή και συντήρηση
Οδικών Έργων και
συγκεκριµένα ΟΜΟΕ
(Οδηγίες Μελετών Ο-
δικών Έργων )/2001,

• Οδηγίες - προ-
διαγραφές  Ειδικής Ε-
πιτροπής ∆ιευρωπαϊ-
κών ∆ικτύων στα α-
ντικείµενα  Σήµανση -
Ασφάλιση, Στοιχειώ-
δης και Βαριά Συντή-
ρηση κλπ.

• ∆ιασφάλιση Ποι-
ότητας Μελετών - Ει-
σαγωγή θεσµού Ε-
λέγχου Οδικής Ασφά-
λειας σε κάθε µελέτη
(Safety Αudit)

3. Προβλήµατα που
δηµιουργούνται σε
σχέση µε την αρµο-
διότητα του οδικού δι-
κτύου, κενά ή επικα-
λύψεις µε ΥΠΕΧΩ∆Ε
(π.χ. Αποχιονισµός
κ.ά.)

4. Αναγκαιότητα προώθησης του Σχεδίου Νό-
µου για τη νέα Λειτουργική Κατάταξη - Κατηγο-
ριοποίηση και χαρακτηρισµό του οδικού δικτύου
σε τέσσερις κατηγορίες: - ∆ιευρωπαϊκό/ Εθνικό  -
Περιφερειακό  - Νοµαρχιακό  - ∆ηµοτικό ή Κοινο-
τικό 

5. Ανάγκη ∆ηµιουργίας Μητρώου οδών για ευ-
χερέστερο προγραµµατισµό έργων και συντήρη-
ση των οδών.

6. ∆ιαδικασία Επιλογής Καθοριστικής Ταχύτη-
τας σε κάθε οδικό τµήµα (Ταχύτητα Μελέτης, Λει-
τουργική Ταχύτητα, Όρια Ταχύτητας κλπ.) και  Τυ-
πικής ∆ιατοµής όπου µπορεί να παρατηρούνται
αστοχίες λόγω και των τοπικών πιέσεων.

7. Οδικά τµήµατα στα οποία θα εφαρµοστούν
από το ΥΠΕΧΩ∆Ε βραχυπρόθεσµες παρεµβάσεις
στις επικίνδυνες θέσεις (black spots) και  λοιπά ο-
δικά τµήµατα που κρίνεται ότι είναι απαραίτητο να
εφαρµοστεί αντίστοιχο πρόγραµµα σε επίπεδο
Περιφέρειας µε ένταξη σε άλλο πρόγραµµα.

8. Ασφάλεια ισόπεδων κόµβων. Βελτίωση - Α-
ναµόρφωση βάσει προδιαγραφών.

9. Άλλα θέµατα τα οποία είναι χρήσιµα ή α-
παραίτητα για την αναβάθµιση της Οδικής Α-
σφάλειας.

Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σύσκεψη µε τους διευθυντές τεχνικών
υπηρεσιών των 13 Περιφερειών

Ιδανικά για την ενίσχυση των ακµών της τοιχοποιίας ώστε να µην
σπάει ο σοβάς σε κτυπήµατα. Τώρα για εξωτερικές εφαρµογές υπάρ-
χει νέο συρµάτινο γωνιόκρανο µε ακµή επένδυµένη µε ΡVC.

Γ Ω Ν Ι Ο Κ Ρ Α Ν Α

ΜΙΡΕCΟ ΤRΑDΙΝG LΤD
Σουλίου 55, 190 02 Παιανία,
Τηλ: 210 6644611 Φαξ: 210 6643825, 
Ε-mail: mipeco@otenet.gr 
www.mipeco.gr

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΝΕΟ
ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
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ΜΜε αφορµή την κατάθεση - συζήτηση του
Σχεδίου Νόµου «Επιτάχυνση  της ∆ιαδικα-

σίας Απελευθέρωσης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας» στη Βουλή,  το ΤΕΕ ως θεσµοθετηµέ-
νος Σύµβουλος της Πολιτείας καταθέτει τον
προβληµατισµό του και παραθέτει τις απόψεις
του επί του  νοµοσχεδίου. Με αυτήν την ιδιότητά
του το ΤΕΕ θέλει να συµβάλει εποικοδοµητικά
στη διαµόρφωση µιας ανταγωνιστικής αγοράς,
γιατί πιστεύει ότι η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνι-
σµού στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας και
του φυσικού αερίου, θα έχει ευεργετικές  επι-
πτώσεις για τον Έλληνα καταναλωτή. Επιπλέον
πιστεύουµε ότι οι Υπηρεσίες ∆ηµοσίου Συµφέ-
ροντος, πρέπει να συνεχίσουν να παρέχονται  α-
διάλειπτα προς τον Έλληνα καταναλωτή και τον
ελληνικό λαό, και να καθορίζονται, να  αποτιµώ-
νται  και να  αποπληρώνονται  δίκαια. 
Επιπλέον επισηµαίνει ότι επιτακτική είναι πλέ-

ον η ανάγκη ενεργοποίησης του Άρθρου 3 παρ.
1 του Ν. 2773/99, το οποίο άρθρο διατηρείται πλή-
ρως και στο Σχέδιο Νόµου, για το µακροχρόνιο
ενεργειακό σχεδιασµό (ΜΕΣ) της χώρας. Χωρίς
την άµεση εκπόνηση, έγκριση και συνεπή εφαρ-
µογή στην πράξη ενός ολοκληρωµένου Εθνικού
Προγράµµατος ΜΕΣ, κυλιοµένου ανά πενταετία,
όλο το σχέδιο Νόµου και η προσπάθεια του Υ-
πουργείου για αποτελεσµατική και εις όφελος
των Ελλήνων πολιτών απελευθέρωση της εγ-
χώριας αγοράς ηλεκτρισµού θα παραµείνει κενό

γράµµα, ανοικτή σε στρεβλώσεις και σε συ-
γκρούσεις ετερόκλητων συµφερόντων.
Τα σχόλια αυτά εκτός των άλλων παραµέ-

τρων βασίζονται και στον κριτικό απολογισµό
και την κτηθείσα εµπειρία από την εφαρµογή α-
φενός της Οδηγίας 96/92/ΕΚ στην ελληνική και
στην ευρωπαϊκή πραγµατικότητα και αφετέρου
από την εφαρµογή του αντίστοιχου ελληνικού
νόµου 2773/99.
Πιστεύουµε ότι µε τη θεσµοθέτηση αυτού του

Νόµου δίνεται η τελευταία ευκαιρία και δυνατό-
τητα να εναρµονιστεί το θεσµικό πλαίσιο µε την
Οδηγία 54/2003/ΕΕ, έτσι ώστε η απελευθέρωση
της αγοράς να αποβεί σε όφελος της ανταγωνι-
στικότητας της ελληνικής οικονοµίας και του Έλ-
ληνα καταναλωτή.  

Ο  προβληµατισµός  µας

Το ΤΕΕ, µε βάση τη θεώρηση ότι η ηλεκτρική
ενέργεια είναι εµπορεύσιµο προϊόν αλλά και
συγχρόνως υπηρεσία κοινής ωφέλειας και «δη-
µόσιο αγαθό», προβληµατίζεται για τις συνέπει-
ες, που µπορεί να προκαλέσει ο τρόπος της  α-
πελευθέρωσης της αγοράς της  ηλεκτρικής ε-
νέργειας και η υποχρεωτική θεσµική καθιέρωση
του ανταγωνισµού. Ο προβληµατισµός  αυτός
βασίζεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει πειστική
τεκµηρίωση ότι µε το νέο καθεστώς θα εξασφα-
λιστούν οι τρεις θεµελιώδεις στόχοι:
α) Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας υπό ηλεκτρι-

κή τάση και συχνότητα σύµφωνα µε τις προδια-
γραφές που πρέπει να ισχύουν σε παγκόσµιο ε-
πίπεδο για τους χρήστες όλων των επιπέδων
τάσεως.
β) Ποιότητα και επάρκεια της παρεχόµενης η-

λεκτρικής ενέργειας που καθορίζονται από τον
ορθολογικό µακροχρόνιο προγραµµατισµό και
την εφαρµογή κανόνων προσδιορισµού της φύ-
σης των φορτίων.
γ) ∆ιαµόρφωση του κόστους της kwh για ό-

λους τους χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας µε βά-
ση τη θεώρησή της ως «δηµόσιο αγαθό» και τη
σηµασία της για την ανάπτυξη της χώρας και την
ποιότητα ζωής όλων των ανθρώπων.
Τέλος, υπήρξε έντονος προβληµατισµός για

τον περιορισµό συµµετοχής της ∆ΕΗ στο διαγω-
νισµό για τα 900-1100 ΜW, αλλά θα µπορέσει να
λειτουργήσει ως αναγκαίο µέτρο για τη σωστή
έναρξη απελευθέρωσης της αγοράς, µε τις επι-
σηµάνσεις και τους περιορισµούς που θα ανα-
φερθούν εν συνεχεία.

Κριτήρια  αξιολόγησης

Η εξέταση του εν λόγω Σχεδίου Νόµου γίνεται
µε βάση τα εξής κριτήρια:

• Την εξυπηρέτηση των εθνικών συµφερό-
ντων, και ειδικότερα:  

α) την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδια-
σµού της χώρας, 
β) την ενίσχυση και διατήρηση της ανταγω-

Παρέµβαση στη συζήτηση επί του νοµοσχεδίου για την «Επιτάχυνση της
διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» έκανε
το ΤΕΕ.
∆ιά του εκπροσώπου του, Κώστα Αλεξόπουλου, ανέπτυξε τις θέσεις του
(προφορικώς και γραπτώς) στη ∆ιαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου,
δίνοντας έµφαση στην ανάγκη να αποφευχθεί πάση θυσία η δηµιουργία
µεταπρατών που µπορούν να  κερδοσκοπήσουν χωρίς ρίσκο εις βάρος του
δηµόσιου συµφέροντος και ταυτόχρονα στην εξασφάλιση µιας ελεύθερης
αγοράς που να µπορεί να αποβεί σε όφελος της ανταγωνιστικότητας της
ελληνικής οικονοµίας και του Έλληνα καταναλωτή.
Ως προς το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου, υπογραµµίστηκε ότι ακολουθεί
αντιφατικές λογικές και γραφειοκρατικές και αναποτελεσµατικές πρακτικές,
καθώς, επίσης, δε διασφαλίζει, την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς και την
καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.
∆ηµοσιεύουµε στη συνέχεια το υπόµνηµα που κατατέθηκε στη ∆ιαρκή
Επιτροπή της Βουλής.
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νιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, 
γ) τη διασφάλιση του δηµόσιου συµφέρο-
ντος και των συµφερόντων των Ελλήνων
καταναλωτών και των υπηρεσιών κοινής ω-
φέλειας.

• Την προστασία του περιβάλλοντος.
• Τη βιωσιµότητα και ανάπτυξη της ∆ΕΗ.

Ο  βέλτιστος  τρόπος  εναρµόνισης

• Ο εθνικός προσανατολισµός της ανάπτυξης
της χώρας στο πλαίσιο της ΕΕ µας  οδηγεί  να ε-
ναρµονιστούµε  µε την Οδηγία 54/2003, που α-
φορά στον ηλεκτρισµό, ενώ ήδη υπάρχει σηµα-
ντική καθυστέρηση  ενσωµάτωσης του περιεχο-
µένου της Οδηγίας στο  εθνικό δίκαιο.

• Το εθνικό συµφέρον της διατήρησης και ενί-
σχυσης της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οι-
κονοµίας, επιβάλλει η εναρµόνιση να γίνει έτσι
ώστε η ανταγωνιστική αγορά να µην ακυρώσει
το συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας του χα-
µηλού κόστους και των χαµηλών τιµών ρεύµα-
τος, σε καλή ποιότητα και για το σύνολο της επι-
κράτειας  σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών.

• Ο τρόπος εναρµόνισης θα πρέπει να λαµβά-

νει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  της χώ-
ρας, της δοµής και της βάσης του ηλεκτρενερ-
γειακού συστήµατος, έτσι ώστε το άνοιγµα της
αγοράς να ενισχύσει την ασφάλεια του ενεργει-
ακού εφοδιασµού και να οδηγήσει αποδεδειγµέ-
να  σε οφέλη  για την ανταγωνιστικότητα  της
ελληνικής οικονοµίας και τον Έλληνα καταναλω-
τή.

• Οι ιδιαιτερότητες της χώρας, ενεργειακή νη-
σίδα στο άκρο της Ν.Α. Ευρώπης, µε προβλήµατα
στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού
και καταγεγραµµένη την αδυναµία του ανταγωνι-
σµού  (ιδιώτες επενδυτές) τουλάχιστον µέχρι σή-
µερα,  να τροφοδοτήσει το Σύστηµα µε ρεύµα
χαµηλότερου κόστους  παραγωγής επιβάλλουν
την «αρχή του ελάχιστου κόστους  προσαρµο-
γής».

• Η αρχή του ελάχιστου κόστους προσαρµο-
γής επιβάλλει τη σταδιακή µετάβαση σε µια α-
νταγωνιστική αγορά, που διασφαλίζει το δηµόσιο
συµφέρον µε ίσους όρους στον ανταγωνισµό. Η
Οδηγία 54/2003, που  αποτελεί συµβιβασµό πο-
λιτικών και οικονοµικών συµφερόντων σε ευρω-
παϊκό επίπεδο παρέχει την δυνατότητα και την
ευελιξία εναρµόνισης µε τη διατήρηση  της ∆ΕΗ

ως ενιαίας καθετοποιηµένης επιχείρη-
σης.  

• Η αποκτηθείσα εµπειρία από την α-
πελευθέρωση των αγορών  πρέπει να α-
ποτελέσει πυξίδα προσεκτικής και υπεύ-
θυνης αντιµετώπισης. 

• Αποτελέσµατα της απελευθέρωσης
είναι:
α) η αναδιάρθρωση του κλάδου της
ενέργειας σε βάρος των δηµοσίων
επιχειρήσεων,  
β) η µείωση της ασφάλειας του ε-
νεργειακού εφοδιασµού, 
γ) η αύξηση των εκτεταµένων κα-
ταρρεύσεων των συστηµάτων λόγω
µειωµένων επενδύσεων στις υποδο-
µές και την παραγωγή, 
δ) η µείωση των θέσεων εργασίας.

Κατά συνέπεια, βέλτιστος τρόπος εναρµόνι-
σης είναι αυτός που ενσωµατώνει το περιεχόµε-
νο της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο,  χωρίς να ακυ-
ρώνει το συγκριτικό πλεονέκτηµα του χαµηλού
κόστους και των χαµηλών τιµών ρεύµατος, που
εξασφαλίζεται µε τη διατήρηση της  ενιαίας κα-
θετοποιηµένης ∆ηµόσιας Επιχείρησης.

Γενικές      παρατηρήσεις

Κάτω από το πρίσµα των παραπάνω εµπει-
ριών, ιδιαιτεροτήτων και κριτηρίων 
οι γενικές παρατηρήσεις µας στο προτεινόµε-

νο σχέδιο νόµου αφορούν στα ακόλουθα σηµεία:
1.  ∆ιαχειριστής  ∆ικτύου  και  Συστήµατος  
1.1.  ∆ιαχειριστής  ∆ικτύου  
Η ενσωµάτωση των απαιτήσεων της οδηγίας

σε ό,τι αφορά τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου:
• Προβλέπει τον  κατακερµατισµό της διαχεί-

ρισης  του ∆ικτύου,  µε  τρεις διαχειριστές, έναν
στο διασυνδεδεµένο σύστηµα, που  το 2007 εν-
σωµατώνεται µε τον ∆ΕΣΜΗΕ,  έναν στο νησιωτι-
κό, έναν στον αερολιµένα.

• Εξοµοιώνει στην ουσία το αντικείµενο του
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου µε το διαχειριστή του

στους µεταπράτες και στην κερδοσκοπία

στην ανταγωνιστικότητα και 
την εξυπηρέτηση των καταναλωτών

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ Ν/Σ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

στους µεταπράτες και στην κερδοσκοπία

στην ανταγωνιστικότητα και 
την εξυπηρέτηση των καταναλωτών

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ Ν/Σ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

στους µεταπράτες και στην κερδοσκοπία

στην ανταγωνιστικότητα και 
την εξυπηρέτηση των καταναλωτών

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ Ν/Σ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Συστήµατος,  παρά  τον ισχυρισµό ότι οι αρµο-
διότητές του παραµένουν επιτελικές και παρά
τις προβλέψεις της Οδηγίας, τη διαφορά δοµής,
µεγέθους, διασποράς και τοπολογίας  Συστήµα-
τος και ∆ικτύου, και τη δράση διαφορετικών συµ-
φερόντων σε επίπεδο ∆ικτύου και Συστήµατος,
αλλά και διαφοράς αριθµού εργαζοµένων σ΄αυ-
τά.

• Το περιγραφόµενο πλαίσιο για τον ∆ιαχειρι-
στή των Νησιών δεν είναι συµβατό µε την Οδη-
γία. Ο προδιαγραφόµενος λειτουργικός και λογι-
στικός διαχωρισµός που αφορά στο ∆ιαχειριστή
των νησιών δεν είναι επαρκής και θα απαιτηθεί
και νοµικός διαχωρισµός, γιατί η Κρήτη έχει πά-
νω από 400.000 συνδεδεµένους πελάτες και δεν
παρέχεται δυνατότητα εξαίρεσης από την Οδη-
γία 54/2003 (άρθρο 15, παρ.2)  ∆ηλαδή θα απαι-
τηθεί η δηµιουργία µιας θυγατρικής  επιχείρησης
της ∆ΕΗ  που θα έχει την ευθύνη της διαχείρι-
σης στα νησιά. Ετσι µε βάση το Νοµοσχέδιο θα
έχουµε τρεις διαφορετικούς διαχειριστές δικτύ-
ου και πολυδιάσπαση των λειτουργιών της ∆η-
µόσιας Επιχείρησης.

• Καταργεί την καθετοποιηµένη δοµή της ∆η-
µόσιας Επιχείρησης και δηµιουργεί, µε βάση τον
∆ΕΣ∆ΗΕ, νέο φορέα που βαθµιαία θα απορρο-
φήσει όλες τις λειτουργίες των δικτύων µεταφο-
ράς και διανοµής.

• Πλήττει τα συµφέροντα των εργαζοµένων
που αναγκαστικά θα οδηγηθούν  σε αποδοχή
λύσης της σύµβασής τους, αλλαγή των εργασια-
κών τους σχέσεων ή στην επαγγελµατική τους
αναπροσαρµογή.

• ∆εν προσδιορίζεται η βούληση του νοµοθέ-
τη για το ρόλο του ∆ΕΣΜΗΕ σε όλη του την έ-
κταση. Ένα µεγάλο µέρος του αντικειµένου πρό-
κειται να αποσαφηνιστεί  µε τη δευτερεύουσα
νοµοθεσία (κώδικες κλπ.) µε αποτέλεσµα να δη-
µιουργούνται συνειρµοί ότι θα θεσµοθετηθούν
πιέσεις για τη µεταφορά της κυριότητας των δι-
κτύων  στο µέλλον στο ∆ΕΣΜΗΕ.  

Συµπερασµατικά στο προτεινόµενο νοµοσχέ-
διο, σχετικά µε το θέµα αυτό:

•  Η αρχή της διαφανούς, αντικειµενικής και α-
µερόληπτης διαχείρισης του δικτύου δεν υπηρε-
τείται µε ενιαίο τρόπο.

• Περιέχονται αντιφατικές λογικές και γραφει-
οκρατικές και αναποτελεσµατικές πρακτικές.

• ∆εν ακολουθείται η αρχή του βέλτιστου
τρόπου προσαρµογής.

• ∆ε διασφαλίζεται πλήρως η εύρυθµη λει-
τουργία της αγοράς και η καλύτερη εξυπηρέτη-
ση των καταναλωτών.
Και εποµένως χρήζει πολλών βελτιώσεων.
1.2.  ∆ιαχειριστής  Συστήµατος
Ο ∆ΕΣΜΗΕ από την ίδρυσή του και καθ’ υπέρ-

βασιν της Οδηγίας 96/92 είναι µια ανεξάρτητη, υ-
πό δηµόσιο έλεγχο, Ανώνυµη Εταιρεία. Είναι πε-
ριβεβληµένος µε όλες  τις αρµοδιότητες για να
ασκεί πλήρως τα καθήκοντά του,  σε µια πλήρως
ανταγωνιστική αγορά. Σήµερα, καθ’ υπέρβασιν
και της νέας Οδηγίας 54/2003  ενισχύεται περαι-
τέρω µε εξουσίες,  που τον εκτρέπουν από τον
πραγµατικό του ρόλο. Έτσι, χωρίς να διαθέτει α-
ντίστοιχη τεχνογνωσία και επαρκές προσωπικό
για την άµεση ανάληψη ευθυνών που του ανατί-
θενται µετατρέπει τη Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφο-
ράς (σήµερα) και τη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιανοµής
(αύριο) της ∆ΕΗ σε «εργολάβο» του.
Στόχος, µέσω της µεταβίβασης όλων των ε-

ξουσιών του ∆ικτύου και του Συστήµατος στο
∆ΕΣΜΗΕ το 2007,  η πλήρης αποκαθετοποίηση
της ∆ηµόσιας Επιχείρησης και αµέσως µετά η
ενσωµάτωση της κυριότητας των δικτύων στον
∆ΕΣΜΗΕ.

2.  Εισαγωγή  νέου  δυναµικού  παραγωγής
• Για ανεξήγητους λόγους, δεν γίνεται η εναρ-

µόνιση µε το άρθρο 7 της  Οδηγίας 54/2003,
που αφορά στην Ασφάλεια του Ενεργειακού Ε-
φοδιασµού.

• Παραµένουν σε ισχύ οι προβλέψεις του
Ν.3175/2003, µετατεθειµένες στο 2010, χωρίς να
τεκµηριώνονται, χρονικά, ποσοτικά και γεωγρα-
φικά  µε επικαιροποιηµένη µελέτη επάρκειας ι-
σχύος. Οι προβλέψεις αυτές, καλλιεργούν κλίµα
κρατικοδίαιτων και επιδοτούµενων επενδυτών,
αποτρέπουν την ανάληψη κινδύνου από υγιείς ε-
πιχειρηµατίες και καθυστερούν το πραγµατικό ά-
νοιγµα  στον ανταγωνισµό. Εποµένως η περίο-
δος εφαρµογής τους πρέπει να τεκµηριωθεί.  

• Η τροφοδότηση του συστήµατος µέσω των
ανωτέρω διαγωνισµών, όταν δεν  γίνεται µε δια-
σφαλισµένες εύλογες ανώτατες τιµές, δε δια-
σφαλίζεται το δηµόσιο συµφέρον.

• ∆εν αποτρέπεται η κερδοσκοπία, που µπο-
ρεί να γίνει, µέσα από την αποπληρωµή των ε-
πενδύσεων των µειοδοτών σε ελάχιστο χρόνο

και µάλιστα για µονάδες των οποίων είναι δια-
σφαλισµένη η ανάκτηση του κόστους επένδυ-
σης.

• Η  προτεινόµενη τροποποίηση του όρου «ε-
φεδρεία» που αφορά  τις µονάδες της ∆ηµόσιας
Επιχείρησης που αντικαθίστανται από νέες (1.600
ΜW)  αντιµετωπίζονται µε τρόπο που οδηγεί
στην αχρήστευσή της. Έτσι, τεράστιες επενδύ-
σεις που έχει πληρώσει  ο ελληνικός λαός θα α-
ποσυρθούν.    

3.  Οργάνωση  της  ∆ΕΗ
Παρεµβαίνει αδικαιολόγητα και µε διοικητικό

τρόπο καθορίζει την οργανωτική δοµή µιας επι-
χείρησης ΑΕ  (άρθρο 27). Επιπλέον απαγορεύει
τη συµµετοχή  των Γενικών ∆ιευθυντών Μεταφο-
ράς και ∆ιανοµής της ∆ηµόσιας Επιχείρησης
στα  όργανα ∆/σης της Επιχείρησης.

4.  Αρµοδιότητες  ΡΑΕ
Αναθέτει στην Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας αρ-

µοδιότητες πολιτικής ευθύνης,  που δεν µπορεί
και δεν πρέπει να επωµιστεί,  παρά το γεγονός
ότι τέτοια δυνατότητα  παρέχεται από την Οδη-
γία 54/2003.
∆εν µπορεί να ανατίθενται τόσο σοβαρά πολι-

τικά θέµατα σε αρχές που δε λογοδοτούν στον
ελληνικό λαό. ∆εν µπορεί να ανατίθενται αρµο-
διότητες σε αρχές που διορίζονται από τις εκά-
στοτε κυβερνήσεις και δρουν ξεπερνώντας ή υ-
ποκαθιστώντας τις προϊστάµενες πολιτικές αρ-
χές.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα η ανάθεση των

αρµοδιοτήτων της ασφάλειας του ενεργειακού
εφοδιασµού της χώρας και η πρόβλεψη του ό-
ρου όπου,  προκειµένου να αποφασίσει ο Υπουρ-
γός, απαιτείται «η σύµφωνη γνώµη» της ΡΑΕ.

5.  Οργάνωση    Νησιών  
Γίνεται διαχωρισµός  σε µικροδίκτυα,  για τα

οποία έχει ζητηθεί εξαίρεση από την Οδηγία και
µη διασυνδεδεµένα νησιά,  πού δεν είναι µικροδί-
κτυα (Κρήτη ίσως και Ρόδος), όπου δηµιουργού-
νται πλήρως ανταγωνιστικές αγορές  µε ελεύθε-
ρη αδειοδότηση. 
Τη διαχείριση των µη διασυνδεδεµένων νη-

σιών αναλαµβάνει ο διαχειριστής του ∆ικτύου
που είναι η ∆ηµόσια Επιχείρηση, η οποία επιπλέ-
ον επωµίζεται την κατανοµή  των µονάδων στις
ανταγωνίστριες αγορές, που γίνεται µέσω προ-
σφορών,  που  αντανακλά το µεταβλητό κόστος.   
Η προτεινόµενη οργάνωση είναι διασπαστική
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για τη συνοχή της ∆ηµόσιας Επιχείρησης στο
χώρο των νησιών, γραφειοκρατική, µη συµβατή
µε την Οδηγία, µε πολλές ελλείψεις και τερά-
στιο όγκο  δουλειάς για τον ∆ιαχειριστή του ∆ι-
κτύου των νησιών. ∆ε διασφαλίζεται µε αντικει-
µενικό τρόπο η απορρόφηση της παραγόµενης
ενέργειας από τους ιδιώτες που κερδίζουν την
άδεια παραγωγής µε διαγωνισµό.
Επιπροσθέτως, η ανάθεση αρµοδιοτήτων

στον ∆ιαχειριστή,  που  δεν  µπορεί να ασκήσει
αντικειµενικά όπως:

• εξεύρεση οικοπέδου  για σταθµούς παρα-
γωγής και των ιδιωτών,

• διασφάλιση αξιόπιστης, οικονοµικής, µε πε-
ριβαλλοντικούς όρους παραγωγής, 
θα σηµάνει την απορύθµιση του Συστήµατος,

την αύξηση του κόστους  παραγωγής και  την
ταλαιπωρία των καταναλωτών.

6.  Προµηθευτές
Η περιγραφή των προµηθευτών είναι ανεπαρ-

κής. Πρέπει να διορθωθεί, διαφορετικά µια νέα
οµάδα µεταπρατών  θα κερδοσκοπήσει εις βά-
ρος του δηµόσιου συµφέροντος.

7.  Θέµατα  Προσωπικού
Επιχειρείται µε νοµοθετική ρύθµιση η τροπο-

ποίηση των εργασιακών σχέσεων των εργαζο-
µένων στη ∆ηµόσια Επιχείρηση που θα µετακι-
νηθούν στον ∆ΕΣΜΗΕ. Υποχρεούνται να επιλέ-
ξουν ανάµεσα στη λύση της υπάρχουσας σύµ-
βασης εργασίας και το εξειδικευµένο αντικείµε-
νο εργασίας, ενώ ταυτόχρονα για ορισµένους
προβλέπεται µακρόχρονη περίοδος υποχρεωτι-
κής απασχόλησης στον ∆ΕΣΜΗΕ.

8.  Μεροληπτικές  ∆ιατάξεις
Εισάγει «µεροληπτικές» διατάξεις, όπως οι

προβλέψεις ότι τα έργα επέκτασης λόγω σύνδε-
σης µε το Σύστηµα εκτελούνται  ακόµη και αν
δεν έχουν ενταχθεί στη ΜΑΣΜ (Άρθρο 6, παρ.2 -
Άρθρο 15 / Ν.2773/99).

9.  Σηµαντικές  Παραλείψεις
• Ο Μακροχρόνιος  Ενεργειακός Σχεδιασµός

που αποτελεί  επί χρόνια απαίτηση του ΤΕΕ και
εκκρεµότητα του θεσµικού πλαισίου δεν προω-
θείται.

• Ο καθορισµός, η αποτίµηση και η αποπλη-
ρωµή των Υπηρεσιών Κοινής  Ωφέλειας  όπως ε-
πιχειρείται (άρθρο 28) παραπέµπεται σε  Π∆.

Γενικά  Συµπεράσµατα  -  Προτάσεις

1) Η δηµιουργία ενός ολιγοµελούς θυγατρικού
σχήµατος ∆ιαχειριστή ∆ικτύου, που θα ανήκει ε-
ξολοκλήρου στη ∆ηµόσια Επιχείρηση, νοµικά
πλήρως διαχωρισµένου,  µε επιτελικό  ρόλο και
νοµική και διοικητική αυτοτέλεια,  σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις της Οδηγίας,  είναι η µοναδική
λύση.
Η λύση αυτή, υπηρετεί  το δηµόσιο  συµφέ-

ρον,  εξασφαλίζει οµαλή και απρόσκοπτη λει-
τουργία της αγοράς, εξυπηρετεί τον Έλληνα κα-
ταναλωτή, διατηρεί την καθετοποιηµένη δοµή
της ενιαίας ∆ηµόσιας Επιχείρησης. Ο ∆ΕΣΜΗΕ
πρέπει να περιοριστεί στο  πολύ σηµαντικό  έρ-
γο που έχει να εκτελέσει.  
Να οριοθετηθούν οι νέες αρµοδιότητές του,

όσον αφορά την Ανάπτυξη και τη Συντήρηση του

Συστήµατος, στην υπογραφή συµβάσεων µε τη
∆ηµόσια Επιχείρηση µόνο για τα έργα Ανάπτυ-
ξης του Συστήµατος.    
Οι εξουσίες που έχει από την  ίδρυσή του εί-

ναι επαρκέστατες.
2) Να γίνει πλήρης  εναρµόνιση µε το άρθρο

7 της Οδηγίας.
- Να εφαρµοσθούν ίσοι όροι στον ανταγωνι-

σµό.
- Να τεκµηριωθούν µε επικαιροποιηµένη µε-

λέτη επάρκειας ισχύος οι πραγµατικές ανάγκες,
ποσοτικά, χρονικά και γεωγραφικά.    

- Να µπει ανώτατη τιµή στους διαγωνισµούς
(τιµή πλαφόν) που  διασφαλίζει  το δηµόσιο
συµφέρον.

- Να αντικατασταθεί ο όρος «ψυχρή εφε-
δρεία» µε τον όρο «εφεδρεία»

3) Να αρθούν  όλες οι διοικητικές παρεµβά-
σεις στην οργανωτική δοµή της ∆ΕΗ.

4) Να οριοθετηθούν οι Αρµοδιότητες  της
ΡΑΕ,  στο επίπεδο των πραγµατικών της  ευθυ-
νών.

5) Η οργάνωση της αγοράς των µη διασυνδε-
δεµένων Νησιών,  που δεν είναι µικροδίκτυα,
χρήζει επανεξέτασης στο σύνολό της.

6) Θα πρέπει ν’ αποφευχθεί πάση θυσία η δη-
µιουργία µεταπρατών που µπορεί να  κερδο-
σκοπήσουν χωρίς ρίσκο  εις βάρος  του δηµόσι-
ου συµφέροντος.

7) Για το προσωπικό της ∆ΕΗ να διατηρηθεί
το υπάρχον καθεστώς, το οποίο εφαρµόζεται
διεθνώς και δεν προσκρούει στην Οδηγία.
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Ηδιηµερίδα υλοποιήθηκε στα
πλαίσια της 5ης διεθνούς

έκθεσης  «Πόλις 2005»,που απο-
τέλεσε σηµαντικό γεγονός για
την πόλη της Θεσσαλονίκης. Το
ΤΕΕ συµµετείχε   στην έκθεση µε
περίπτερο, όπου παρουσιάστηκε
το έργο του ΤΕΕ όσον αφορά
σχετική έρευνα για την πορεία
του χωροταξικού και πολεοδοµι-
κού σχεδιασµού  καθώς και τη
στήριξη που παρέχει το ΤΕΕ
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για τα
θέµατα σχεδιασµού του χώρου,
µε την ουσιαστική συµµετοχή
των Γραφείων Χωροταξικού και Πολεοδοµικού
Σχεδιασµού και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η διηµερίδα  συνέπεσε µε τη συµπλήρωση

είκοσι χρόνων (1985 - 2005) από την έγκριση
των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΓΠΣ)  µε
βάση το Ν.1337/83, την αναµενόµενη έγκριση
των  πρώτων Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων
(ΓΠΣ) µε βάση το νέο οικιστικό Νόµο 2508/97 και
σε µία χρονική στιγµή που έχουν ενεργοποηθεί
οι ολοκληρωµένες παρεµβάσεις που χρηµατο-
δοτούνται από το Γ΄ΚΠΣ και µε στόχο την προ-
σέγγιση του νέου ρόλου των ΟΤΑ  α΄βαθµού
στον πολεοδοµικό σχεδιασµό και στη λειτουρ-
γία και οργάνωση των πόλεων - οικισµών,  την

∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α «ΠΟΛΙΣ» 

Αδήριτη ανάγκη 
η ολοκλήρωση και αναβάθµιση
του Πολεοδοµικού και
Χωροταξικού Σχεδιασµού

«Η ολοκλήρωση και η αναβάθµιση του Χωροταξικού και
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, αποτελεί διασφάλιση των
δικαιωµάτων του πολίτη», αποτέλεσε ένα από τα βασικά
συµπεράσµατα της ∆ιηµερίδας που πραγµατοποιήθηκε
στις 25 και 26 Νοεµβρίου 2005 στη Θεσσαλονίκη στο
Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο  και συνδιοργανώθηκε από
το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και την Κεντρική
Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων (ΚΕ∆ΚΕ), στο πλαίσιο του
µνηµονίου συνεργασίας τους που υπογράφτηκε πρόσφατα
για θέµατα  χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού,
καθώς και το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ).

ÅÐÉÌÅËÅÉÁ: ÍÉÊÏÓ ÐÅÑÐÅÑÁÓ

αντιµετώπιση των ζητηµάτων που αφορούν
στην πορεία των µελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, στην
επαρκή και κατάλληλη στελέχωση των Τεχνι-
κών Υπηρεσιών των ΟΤΑ , στη σχέση µηχανικών
- µελετητών -συµβούλων µε τους ΟΤΑ για τα
θέµατα του σχεδιασµού, κ.ά. 
Το πρόγραµµα της διηµερίδας περιελάµβανε

τέσσερις  θεµατικές ενότητες:
1) Απολογισµός από την πορεία της ΕΠΑ.
2) Πορεία υλοποίησης των µελετών

ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.
3) Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις στον Αστι-

κό και Αγροτικό χώρο.
4) Ο ρόλος των ΟΤΑ στη διακυβέρνηση και

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότη-
τας των µικρών και µεγάλων πόλε-
ων.
Στη διηµερίδα, παραβρέθηκαν ο

Γενικός Γραµµατέας Περιβάλλο-
ντος - Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε
∆ήµος  Κατσιγιάννης, ο Γενικός
Γραµµατέας του  ΥΠΕΣ∆∆Α  Αθα-
νάσιος    Βεζυργιάννης,  οι Πρόεδροι
των Οργανισµών Ρυθµιστικού Αθή-
νας και Θεσσαλονίκης, διευθυντικά
στελέχη του ΥΠΕΧΩ∆Ε και του Υ-
ΠΟΙΟ, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιάν-
νης  Αλαβάνος,  τα µέλη της ∆Ε του

ΤΕΕ Βιβή    Μπάτσου,  υπεύθυνη για θέµατα χω-
ροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού και Νί-
κος  Ταχιάος,  υπεύθυνος για θέµατα Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού
Τµήµατος Κεντρικής Μακεδονίας Α.  Τζακόπου-
λος και ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας
της ΚΕ∆ΚΕ, εκπρόσωπος του ΟΚΧΕ, εκπρόσω-
ποι του ΙΤΑ και του ΣΕΠΟΧ ,ο ∆ήµαρχος Θεσσα-
λονίκης και ∆ήµαρχοι από την ηπειρωτική και
νησιωτική χώρα, εκπρόσωποι του ΙΤΑ, του Συλ-
λόγου Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών
(ΣΕΠΟΧ) καθώς και πολλοί µελετητές πολεοδό-
µοι και χωροτάκτες.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών παρουσιά-
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στηκαν κατ’ αρχάς, απολογιστικά στοιχεία που
αφορούν στην έγκριση και εφαρµογή των Γενι-
κών Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΓΠΣ)  σύµφωνα µε
τον Ν. 1337/83, στην πορεία των µελετών των
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του Ν.2508/97, µε βάση σχετική έ-
ρευνα του ΤΕΕ και των ολοκληρωµένων αστι-
κών παρεµβάσεων (Urban, Ηabitat Αgenda, ΟΠΑ-
ΑΧ), µε βάση έρευνα της ΚΕ∆ΚΕ. Επίσης, ανα-
φέρθηκαν τα προβλήµατα που προκύπτουν από
τις ελλείψεις που αφορούν στην θεσµική ολο-
κλήρωση των Νόµων 2508/97 και 2742/99, από
τον ελλιπή συντονισµό συναρµόδιων Υπουργεί-
ων και Φορέων κατά τη διαδικασία εκπόνησης
και εφαρµογής των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ καθώς και
στο νέο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ε-
πιβάλλει αυξηµένες απαιτήσεις τόσο από τις Υ-
πηρεσίες όσο και από τις αιρετές διοικήσεις
των ΟΤΑ.

Ειδικότερα από τα στοιχεία προέκυψε ότι α-
πό το 1985 µέχρι σήµερα αν και έχουν εγκριθεί
419 Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια, οι Πράξεις Ε-
φαρµογής  έχουν ολοκληρωθεί  στο 27% των
περιοχών που έπρεπε να έχουν πολεοδοµηθεί.
Με βάση τους χρόνους έναρξης - ολοκλήρωσης
των θεσµοθετηµένων Πολεοδοµικών Μελετών,
προκύπτει ότι στην καλύτερη περίπτωση ο χρό-
νος ολοκλήρωσης µιας Πολεοδοµικής Μελέτης
είναι από 3 έως 5 χρόνια από την ηµεροµηνία
ανάθεσής της, µε µέσους χρόνους ανάθεσης α-
πό 6 έως 12 µήνες. Οι προαναφερόµενοι χρόνοι
καταγράφονται µόλις στο 20% των εγκεκριµέ-
νων Πολεοδοµικών Μελετών µια και στην πλει-
οψηφία οι απαιτούµενοι χρόνοι ολοκλήρωσης
των Πολεοδοµικών Μελετών κυµαίνονται γύρω
στα 8 έως 12 έτη. Οι αντίστοιχοι χρόνοι ολοκλή-
ρωσης των Πράξεων Εφαρµογής κυµαίνονται
σε ελάχιστες περιπτώσεις από 2 ως 4 χρόνια

ενώ κατά κανόνα οι χρόνοι αυξάνουν στα 4 έως
6 χρόνια.
Με βάση τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου

του ΤΕΕ, έως και τον Οκτώβριο του 2005, εννέα
χρόνια µετά την ψήφιση του ν. 2508/97 προκη-
ρύχτηκαν µελέτες Γενικών Πολεοδοµικών Σχε-
δίων - Σχεδίων Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης
Ανοιχτής Πόλης  για το 23,36% των ΟΤΑ, πλην
Αττικής, ανατέθηκε το 64,66% των µελετών που
προκηρύχτηκαν, ωστόσο καµία µελέτη δεν έχει
ακόµη θεσµοθετηθεί.
Από τις τοποθετήσεις των εισηγητών και το

διάλογο που αναπτύχθηκε εντοπίστηκαν  ειδι-
κότερα τα προβλήµατα που παρουσιάζονται κα-
τά την προκήρυξη των µελετών, την  έλλειψη
ψηφιοποιηµένων υποβάθρων, την µη αξιοποίηση
των στοιχείων και πληροφοριών από διαφορε-
τικούς φορείς µέσα από τις νέες τεχνολογίες,

την ανεπαρκή στε-
λέχωση των Υπηρε-
σιών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης µε
µηχανικούς κατάλ-
ληλων ειδικοτήτων
καθώς και τα προ-
βλήµατα που πρό-
σφατα παρουσιά-
στηκαν στο θεσµικό
πλαίσιο έγκρισης
των Πολεοδοµικών
Μελετών (Επεκτά-
σεις, Αναθεωρήσεις,
Τροποποιήσεις σχε-
δίων πόλεως), µετά
τη τελευταία Από-
φαση του Συµβουλί-
ου της Επικρατείας,

και διατυπώθηκαν σχετικές προτάσεις για την
επίλυσή τους.

∆ικαίωµα  του  πολίτη  

«Ξέρουµε ότι παγκόσµια πια ο βαθµός αστι-
κοποίησης έχει ξεπεράσει το 50%, τείνει να
πλησιάσει το 60%», τόνισε στο χαιρετισµό του
ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γιάννης Αλαβάνος. «Στην
Ελλάδα βέβαια»  - πρόσθεσε - «και στις ανε-
πτυγµένες χώρες είναι πολύ µεγαλύτερος. Έχει
οδηγήσει αυτό στην σύνταξη ενός παγκόσµιου
καταστατικού χάρτη για το δικαίωµα στην πόλη,
που αν θέλετε έχει τρία κυρίως σκέλη. Το πρώ-
το είναι το δικαίωµα του πολίτη στους όρους
που διαβιεί, στην πρόσβαση στα δίκτυα, σε καλή
κατοικία, στην απασχόληση. Το δεύτερο είναι
πώς γίνεται και µε ποιες προϋποθέσεις ο αστι-
κός σχεδιασµός, τι λαµβάνει υπόψη του. Και σί-
γουρα λαµβάνει υπόψη του τις τοπικές συνθή-

κες, την πολιτιστική κληρονοµιά που υπάρχει.
Το τρίτο είναι το δικαίωµα στην πληροφόρηση
και στην ενηµέρωση, κάτι που νοµίζω ότι έχει
διατρέξει απόλυτα αυτό το διήµερο µέχρι τώ-
ρα».

«Η αποκέντρωση χρειάζεται χρήµατα», επι-
σήµανε σε άλλο σηµείο ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, α-
ναφέροντας ότι στην Ελλάδα το ποσοσστό του
ΑΕΠ που αντιστοιχεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
είναι το 3%, όταν ο µέσος όρος στην ΕΕ είναι
15%.
Σε άλλο σηµείο ο κ. Γ. Αλαβάνος ανέφερε ότι

το επίπεδο ανάπτυξης µιας χώρας φαίνεται α-
πό το βαθµό της αυθαίρετης δόµησης που έχει
και της υστέρησης στο σχεδιασµό και τόνισε ό-
τι το µεγάλο πρόβληµα στην Ελλάδα, όχι µόνο
στα θέµατα της χωροταξίας, είναι η µη εφαρµο-
γή τουλάχιστον των σωστών διατάξεων, η µη
έκδοση των εκτελεστικών διαταγµάτων που
προβλέπει η σωστή νοµοθεσία. Επίσης επέκρινε
το γεγονός ότι το Κτηµατολόγιο δεν έχει συν-
δυαστεί µε τον πολεοδοµικό σχεδιασµό και έ-
τσι έχουµε µια πολύ σηµαντική απώλεια πόρων
από το λόγο αυτό.
Σε άλλο σηµείο, αναφερόµενος στις αποφά-

σεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, επισήµα-
νε ότι παρότι το ΣτΕ «κατηγορείται ότι θέλει να
πολεοδοµεί και να χωροτακτεί, νοµίζω ότι πολ-
λές επεµβάσεις του είναι προς την ορθή κατεύ-
θυνση, ακόµα και αν δίνουν την αίσθηση ότι κι-
νούνται στα όρια των ερµηνευτικών δυνατοτή-
των. Αυτό που εντοπίζει το ΣτΕ είναι µια πραγ-
µατικότητα -πρόσθεσε- ότι από τα πάνω δεν έ-
χουµε ένα ξεκάθαρο καθεστώς, δεν έχουµε ιε-
ραρχικά δοµηµένα επίπεδα σχεδιασµού -το ε-
θνικό χωροταξικό, για παράδειγµα». 
Τέλος τόνισε ότι για το ΤΕΕ τα ζητήµατα της

χωροταξίας και του σχεδιασµού θα είναι το
2006 θέµατα προτεραιότητας.

Θα  θεσµοθετηθεί  ο  χωροταξικός
σχεδιασµός  

«Ο Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασµός σήµε-
ρα δεν είναι εξαγγελία. Υλοποιείται και σε λιγό-
τερο από ένα χρόνο από σήµερα θα έχει θε-
σµοθετηθεί». Αυτό τόνισε µιλώντας κατά τη
διάρκεια της ∆ιηµερίδας ο Γενικός Γραµµατέας
του ΥΠΕΧΩ∆Ε κ. ∆ηµοσθένης Κατσιγιάννης, ε-
νώ πρόσθεσε: «Με την ολοκλήρωση του χωρο-
ταξικού σχεδιασµού εξασφαλίζεται η ανάπτυξη
στην ανταγωνιστικότητα του παραγωγικού συ-
στήµατος, παράλληλα µε την ποιότητα του πε-
ριβάλλοντος, κυρίως όµως ξεκαθαρίζει το το-
πίο, θα είναι δηλαδή γνωστό σε όλους και σα-
φές για τους επενδυτές τι θα µπορεί να γίνει
και πού».
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Παράλληλα ο κ. ∆. Κατσιγιάννης ανακοίνωσε
ότι το ΥΠΕΧΩ∆Ε προχωρά στη σύνταξη ενός
νέου νοµοσχεδίου που θα θέτει σε νέες βάσεις
τον πολεοδοµικό σχεδιασµό της χώρας. Τόνισε
ακόµη ότι στο νοµοσχέδιο αυτό µπορούν να συ-
µπεριληφθούν οι παρατηρήσεις, µέσω των ο-
ποίων θα µπορούσε να γίνει δεκτή η µεταφορά
κάποιων αρµοδιοτήτων στην αυτοδιοίκηση. 

Κωδικοποίηση  των  προβληµάτων  

«Στο κοινό κείµενο ΤΕΕ- ΚΕ∆ΚΕ που κατατέ-
θηκε ήδη στον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε προτείνουµε
τη δηµιουργία συµβουλευτικού οργάνου για την
παρακολούθηση της ενεργοποίησης και της ε-
φαρµογής του πολεοδοµικού και χωροταξικού
σχεδιασµού, τόσο για την ολοκλήρωση της ΕΠΑ
όσο και για την οµαλή εξέλιξη και εφαρµογή
της νέας γενιάς των ΓΠΣ», τόνισε στην οµιλία
του ο Πρόεδρος της ΚΕ∆ΚΕ κ. Πάρις Κουκουλό-
πουλος, ενώ σε άλλο σηµείο σηµείωσε: «Η χω-
ροταξία και η πολεοδοµία θα πρέπει να πάρουν
τη θέση που τους αξίζει, µιας και εν αρχή είναι
ο χώρος».

«Μετά από 20 χρόνια δεν έχει ολοκληρωθεί
καν το 50% των µελετών από το σύνολο των ε-
γκεκριµένων πολεοδοµικών ενοτήτων» σηµεί-

ωσε ο κ. Κουκουλόπουλος και απέδωσε την κα-
τάσταση αυτή στο µεγάλο χρόνο ολοκλήρωσης
των πολεοδοµικών µελετών, το υψηλό τους κό-
στος και το δαιδαλώδες θεσµικό πλαίσιο.
Ο πρόεδρος της ΚΕ∆ΚΕ κάλεσε το ΥΠΕΧΩ-

∆Ε να λάβει µια «γενναία πρωτοβουλία» και να
αξιοποιήσει τη διηµερίδα που, όπως είπε, κωδι-
κοποίησε πολλά προβλήµατα στον τοµέα των
πολεοδοµικών και χωροταξικών ζητηµάτων.  Ει-
δικότερα, ζήτησε ενόψει του ∆΄ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης να ενοποιηθούν οι προδια-
γραφές του Κτηµατολογίου, των Γενικών Πολε-
οδοµικών Σχεδίων και των αντίστοιχων Πράξε-
ων Εφαρµογής ώστε να υπάρξει καλύτερος συ-
ντονισµός ενεργειών και να µειωθούν οι απώ-
λειες πόρων. 

Ενίσχυση  της  αποκέντρωσης  χωρίς
πισωγυρίσµατα  

Το µέλος της ∆Ε του ΤΕΕ, αρχιτέκτων - πολε-
οδόµος κα Βιβή Μπάτσου, µιλώντας στη 2η ενό-
τητα του ∆ιηµέρου, µε θέµα «Πορεία υλοποίη-
σης των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ», επισήµανε τη σηµα-
σία της συνεργασίας ΤΕΕ - ΚΕ∆ΚΕ και τη βούλη-
ση των δύο φορέων για συνδροµή προς το Υ-
ΠΕΧΩ∆Ε. Επίσης τόνισε την αναγκαιότητα δρο-

µολόγησης των απαιτούµενων ενεργειών και
ειδικότερα τη σύσταση µεικτών επιτροπών δια-
µόρφωσης οδηγιών και προτάσεων για την
προώθηση των σχεδίων ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ. 
Επίσης δήλωσε ότι υπό την πίεση των 252

εκπονούµενων ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ,  υπάρχει ανα-
γκαιότητα ανταπόκρισης του ΥΠΕΧΩ∆Ε για τη
συµπλήρωση και ολοκλήρωση του θεσµικού
πλαισίου, την άρση των αντιφάσεων που υπάρ-
χουν, καθώς και την επίλυση των πρακτικών
προβληµάτων.
Η κα Βιβή Μπάτσου, ζήτησε: 
• Την ενίσχυση της µέχρι σήµερα αποφασι-

σµένης αποκέντρωσης (αρµοδιότητες), χωρίς
πισωγυρίσµατα.

• Την άµεση ενίσχυση της δοµής των Υπη-
ρεσιών του ΥΠΕΧΩ∆Ε (∆ιεύθυνση Πολεοδοµι-
κού Σχεδιασµού) που θα επιτρέψει την άσκηση
του επιτελικού ρόλου του Υπουργείου.

• Την αναβάθµιση του ρόλου και της σηµα-
σίας των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, αποσαφηνίζοντας
και συµπληρώνοντας, όπου χρειάζεται, το πε-
ριεχόµενό τους.

• Τη δηµιουργία µηχανισµών και πλαισίου
στήριξης, αλλά και την οργανωτική ετοιµότητα

1.  Αποσαφήνιση των «κανόνων του παιχνιδι-
ού» 
Ως κατεξοχήν κοινό αίτηµα αναδεικνύεται η

ολοκλήρωση, ενεργοποίηση και κωδικοποίηση
του θεσµικού πλαισίου Χωροταξικού - Πολεο-
δοµικού Σχεδιασµού και εφαρµογής, συµπερι-
λαµβανοµένης της αποσαφήνισης και της θω-
ράκισης των αρµοδιοτήτων έγκρισης. Ιδιαίτε-
ρη σηµασία χρειάζεται να δοθεί στη διευκό-
λυνση της πρακτικής εφαρµογής, κάτι το ο-
ποίο σηµαίνει απλούστευση των διαδικασιών,
τυποποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού
και διασφάλιση των µηχανισµών παρακολού-
θησης, αξιολόγησης και προσαρµογής του
πλαισίου. Οι δράσεις που πρέπει να αναλη-
φθούν είναι:

• Πλήρης ενεργοποίηση του θεσµικού πλαι-
σίου περί Χωροταξικού - Πολεοδοµικού Σχε-
διασµού και διασφάλιση αποτελεσµατικού µη-
χανισµού προσαρµογής / αναθεώρησης µε
βάση και την εµπειρία από την εφαρµογή του.

• Έκδοση εγκυκλίων / οδηγιών για τη συ-
σχέτιση των διαφορετικών επιπέδων Χωροτα-
ξικού - Πολεοδοµικού Σχεδιασµού.

• Θωράκιση αρµοδιοτήτων έγκρισης στα
διαφορετικά επίπεδα σχεδιασµού.

2.  Χάραξη της πορείας 
Προϋπόθεση για την κοινή πορεία όλων

των φορέων της διακυβέρνησης είναι  η ολο-
κλήρωση του εθνικού στρατηγικού Χωροταξι-
κού - Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και η συσχέ-
τιση των επιµέρους επιπέδων σχεδιασµού και
εφαρµογής µε κοινές κατευθύνσεις. Σε αυτές
περιλαµβάνεται και το σύνολο των επιλογών
του αναπτυξιακού προγραµµατισµού, όπως
αυτός περιγράφεται µέσα από το Εθνικό και
το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και την ενσω-
µάτωση των σχετικών κοινοτικών Οδηγιών.
Συγχρονισµός απαιτείται και µεταξύ Κτηµατο-
λογίου και Χωροταξικού - Πολεοδοµικού Σχε-
διασµού.

3.  Συγκλίνουσα προσπάθεια για τους κοι-

νούς στόχους
Η ευθύνη και η δυνατότητα σχεδιασµού και

εφαρµογής κατανέµεται οριζοντίως και καθέ-
τως, χωρικά και τοµεακά. Η επικάλυψη των ε-
πιµέρους αρµοδιοτήτων στοιχειοθετεί την α-
νάγκη σύγκλισης στους κοινούς στόχους, από
όλους τους αρµόδιους φορείς. Ως καταλυτι-
κής σηµασίας για την αποτελεσµατικότητα αυ-
τής της σύγκλισης, ιδιαίτερα για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, αναδεικνύεται αφενός η δηµι-
ουργία ικανότητας (capacity building), αφετέ-
ρου η πρόσβαση στην πληροφόρηση.  Προϋ-
ποθέσεις είναι:

• Η ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των
διαφόρων επιπέδων διοίκησης µέσα από το
συντονισµό κεντρικής, περιφερειακής και το-
πικής διοίκησης αλλά και το συντονισµό µετα-
ξύ κεντρικών Φορέων.

• Η αναδιοργάνωση - πιστοποίηση των Υπη-
ρεσιών των ∆ήµων και αξιοποίηση χρηµατο-
δοτικών µέσων και µηχανισµών για την κατάρ-
τιση αιρετών και στελεχών της Αυτοδιοίκη-
σης.

4.  Συνδυασµός των διαθέσιµων εργαλείων 
Τόσο στο επίπεδο του σχεδιασµού όσο και

της εφαρµογής, η ίδια η πολυπλοκότητα και η

Τα συµπεράσµατα της ∆ιηµερίδας
Τα συµπεράσµατα της ∆ιηµερίδας , όπως αναγνώστηκαν λίγο
πριν την ολοκλήρωσή της έχουν ως εξής :

συνέχεια στη σελ. 53

συνέχεια στη σελ. 53
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• Για προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αναθέσεις µελετών , πληροφορίες στο Γραφείο Επαγγελµατικών Θεµά-
των του ΤΕΕ ,  τηλ . 210 3291.200  εσωτ . 604 - 605.

• Για το Γραφείο Εργασίας , πληροφορίες στο Γραφείο Τύπου  210 3291.200  εσωτ . 501 - 502.



ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΠ∆∆
! ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πλήρωση θέσης

Το Ταµείο ∆ιαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέ-

λεση Αρχαιολογικών Έργων, κατόπιν έγκρισης

του ∆Σ του Τ∆ΠΕΑΕ που ελήφθη στη συνεδρία-

ση αρ. 99/8-11-2005, προκηρύσσει µία (1) θέση αρ-

χιτέκτονα µε σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορι-

σµένου Χρόνου µέχρι περαιώσεως του έργου

στο Γ� ΚΠΣ, ήτοι 30.6.2006, σύµφωνα µε τις δια-

τάξεις του άρθρου 7, παρ. 12 του Ν. 2557/97, µε τις

οποίες επεκτάθηκαν και εφαρµόζονται ανάλογα

στα έργα που εκτελούνται από το Τ∆ΠΕΑΕ, οι

διατάξεις του άρθρου 81 Ν. 1958/91, όπως τροπο-

ποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.

2833/2000, καθώς και σύµφωνα µε τις διατάξεις

του άρθρου 10 παρ. 27α του Ν. 2947/2001 «Θέµα-

τα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυµπιακής

Υποδοµής και άλλες διατάξεις», το άρθρο 80

παρ. 7 του Ν. 3057/2005 και τα οριζόµενα στο Π∆

164/2004, το υπ� αρ. έγγραφο 62/05-01-2005 του

υφυπουργού Πολιτισµού καθώς και το υπ� αριθ.

έγγραφο 89578/13829/04-11-2005 της Γενικής ∆ι-

εύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρο-

νοµιάς του Υπουργείου Πολιτισµού, για τις ανά-

γκες του εν εξελίξει έργου «Αποκατάσταση - Α-

νάδειξη Ναού Επικουρίου Απόλλωνος Βασσών

και Αρχαιολογικού Χώρου». 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει:

1. Να µην έχουν υπερβεί το 50ό έτος της ηλικίας

τους.

2. Να υποβάλουν µαζί µε την αίτησή τους τα πα-

ρακάτω:

� Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του δελτίου α-

στυνοµικής ταυτότητας.

� Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των τίτλων

σπουδών τους.

� Βιογραφικό σηµείωµα.

� Κάθε στοιχείο που µπορεί να βοηθήσει την ε-

πιτροπή αξιολόγησης να διαµορφώσει γνώµη

(βεβαιώσεις εµπειρίας είτε προϋπηρεσίας σχε-

τικής µε το αντικείµενο, συστατικές επιστολές

κλπ.).

� Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν

ότι δεν υπάρχει γι� αυτούς ποινικό κώλυµα από

ποινική καταδίκη, απαγόρευση ή δικαστική αντί-

ληψη κατά το άρθρο 22 του Π∆ 611/77. Όσοι θα

προσληφθούν θα πρέπει να υποβάλουν πλήρες

απόσπασµα ποινικού µητρώου τύπου Α και πι-

στοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για

τους άνδρες).

Τα απαιτούµενα προσόντα καθώς και τα στοι-

χεία που θα ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση

των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

� Εµπειρία σε έργα αποκατάστασης µνηµείων,

σε αναστηλωτικά έργα, κατά προτίµηση µνηµεί-

ων αρχαίας αρχιτεκτονικής κλασικής περιόδου

και σε έργα και µελέτες διαµόρφωσης αρχαιο-

λογικών χώρων, που θα δηλώνεται µε ανάλογη

υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ή µε ανάλογη

βεβαίωση της υπηρεσίας στην οποία απασχο-

λήθηκαν.

� Θέµα διπλωµατικής εργασίας ή µεταπτυχια-

κές σπουδές σχετικές µε µελέτη και αποκατά-

σταση µνηµείων.

� Γνώσεις χειρισµού σχεδιαστικών προγραµµά-

των Η/Υ.

� ∆υνατότητα µελέτης της βιβλιογραφίας σε

δύο τουλάχιστον από τις τέσσερις ευρωπαϊκές

γλώσσες (γαλλικά, αγγλικά, γερµανικά, ιταλικά).

� Οποιοδήποτε στοιχείο που οι ενδιαφερόµενοι

αρχιτέκτονες θεωρούν θετικό για την υποψη-

φιότητά τους µπορεί να συµπεριληφθεί στο βιο-

γραφικό τους σηµείωµα ή να προσκοµισθεί στη

συνέντευξη που θα ακολουθήσει.

Έδρα του αρχιτέκτονα ορίζεται η Αθήνα. Θα α-

πασχολείται όµως και στον τόπο του έργου (ερ-

γοτάξιο ναού Επικουρίου Απόλλωνα) ανάλογα

µε τις ανάγκες του Έργου και θα συνεργάζεται

µε την Επιτροπή και µε το επιστηµονικό προ-

σωπικό του Έργου.

Οι υποψήφιοι θα κριθούν βάσει φακέλου και

προφορικής συνέντευξης.

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στις 12.12.2005 στα

γραφεία της ΕΣΝΕΑ στην Αθήνα, στη Νοµαρχία

Αττικής, στο ∆ήµο Αθηναίων, στον πίνακα ανα-

κοινώσεων του ΥΠΠΟ, στο ΚΕΠ Αθήνας, στη Νο-

µαρχία Πύργου και θα δηµοσιευθεί στο Ενηµε-

ρωτικό ∆ελτίο ΤΕΕ, έτσι ώστε να λάβουν γνώση

οι ενδιαφερόµενοι.

Οι αιτήσεις και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά

θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της

ΕΣΝΕΑ, οδός Αρκτίνου 2, Παγκράτι, ΤΚ 11635,

τηλ.: 210 -7569.494-5, fax 7569.496, εντός δελα-

εννέα (19) ηµερολογιακών ηµερών από την η-

µεροµηνία της ανάρτησής της στα γραφεία της

ΕΣΝΕΑ, στη Νοµαρχία Αττικής, στο ∆ήµο Αθη-

ναίων, στον πίνακα ανακοινώσεων του ΥΠΠΟ

και στο ΚΕΠ Αθήνας, στη Νοµαρχία Πύργου, κα-

θώς και της δηµοσίευσής της στο Ενηµερωτικό
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Για τις στήλες «Ζητούνται από ΝΠ∆∆, ∆ηµόσιους Οργανισµούς,
ΟΤΑ κλπ.», οι καταχωρίσεις πρέπει να βρίσκονται στο Γραφείο Σύ-
νταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου τουλάχιστον 25 ηµέρες πριν την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών από τους υ-
ποψήφιους. Σε αντίθετη περίπτωση δεν είναι δυνατόν να δηµοσιευ-
τούν. 

Για τις στήλες «Ζητούν εργασία» οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να α-
ποστέλλουν την αγγελία τους ταυτόχρονα για (έως) τρεις δηµοσιεύ-
σεις. Νέα κατάθεσή της είναι δυνατόν να γίνει µετά την ολοκλήρωση
των δηµοσιεύσεων. 

Για τις στήλες «Ζητούν να προσλάβουν», «Προσφορά έργου»,
«∆ιατίθεται Πτυχίο» και «∆ιάφορα» η αγγελία αποστέλλεται για
µία (και µόνο) δηµοσίευση και ξανά όταν αυτή δηµοσιευτεί. 

Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να παρακολου-
θούν (και αν χρειαστεί να υποδεικνύουν) τη δηµοσίευση των αγγε-
λιών τους. 

Οι αγγελίες θα πρέπει να είναι σύντοµες (µε κανένα τρόπο δεν

µπορούν να ξεπερνούν τις 40 λέξεις), να είναι σαφείς στη διατύπω-

σή τους και να συνοδεύονται απαραιτήτως από όνοµα, τηλέφωνο

και αριθµό µητρώου του άµεσα ενδιαφερόµενου.

Οι αγγελίες δηµοσιεύονται δωρεάν (χωρίς πλαίσιο) περίπου τρεις

εβδοµάδες µετά την κατάθεσή τους. Θα πρέπει να αποστέλλονται

στη Γραµµατεία του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηλεκτρονικά (κατά προτί-

µηση) στο e-mail: jobs@tee. gr ή στο fax 210-3291.322, µε επισήµαν-

ση για τη στήλη που προορίζονται. Επικοινωνία µε τις κυρίες Κατε-

ρίνα Στρουγγάρη και Γιαννούλα Κιτσούλη, τηλ. 210-3291.500. 

Οι αγγελίες εντός πλαισίου επέχουν θέση διαφηµιστικής καταχώ-

ρισης, δηµοσιεύονται περίπου 20 ηµέρες από την κατάθεσή τους και

οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επικοινωνούν µε την κα Όλγα Κα-

λαντζοπούλου στο τηλ. 210-3291410. 



∆ελτίο του ΤΕΕ, ήτοι έως και τις 30.12.2005.
Οι υποψήφιοι θα προσέλθουν για την προβλε-
πόµενη συνέντευξη σε συγκεκριµένο τόπο, ηµε-
ροµηνία και ώρα, µετά από έγκαιρη ειδοποίησή
τους.  

! ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Πλήρωση θέσης

Η Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυ-
σικών Επιστηµών του ΕΜ Πολυτεχνείου προκη-
ρύσσει µια (1) θέση άµισθου υποψήφιου διδά-
κτορα για τον Τοµέα «Ανθρωπιστικών και Κοι-
νωνικών Επιστηµών και ∆ικαίου» στο παρακά-
τω γνωστικό αντικείµενο:
Πολιτική Προστασία της Χώρας έναντι Φυσικών
Καταστροφών κατά τη διάρκεια Ειρηνικής Πε-
ριόδου. Μέτρα Πρόληψης, ∆ιαχείρισης και Μείω-
σης του Κινδύνου. Ο Ρόλος της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης και των Εθελοντικών Οργανώσεων
Λήξη προθεσµίας υποβολής αιτήσεων στη
Γραµµατεία της παραπάνω Σχολής µε τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά για την επιλογή, ∆ευτέ-
ρα  19-112-22005.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµε-
νοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία
της Σχολής, τηλ. 210-7721.617 και 210-7721.681.

ΖHTΟΥΝ NA ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ µηχανικός µε τουλάχιστον 5ετή
εµπειρία σε κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων Οδο-
ποιίας για εργοτάξιο στην περιοχή Καλαµάτας.
Βιογραφικό Σηµείωµα στο fax: 210-5222.782

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ µηχανικός µε 10ετή τουλάχι-
στον βιοµηχανική εµπειρία, ζητείται για τη θέση
του τεχνικού διευθυντή. Απαιτούνται δίπλωµα Ε-
ΜΠ ή ισοτίµου σχολής, ΜΒΑ επιθυµητό, άπταιστη
γνώση αγγλικών, γνώσεις συστηµάτων αυτοµα-
τισµού, διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότη-
τες. Βιογραφικά στο fax: 210-6046.319 ή στο e-
mail: veta@theodorou.gr Θα τηρηθεί απόλυτη ε-
χεµύθεια

ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων και η-
λεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων µε έδρα
την Αθήνα, αναζητεί ηλεκτρολόγο ή µηχανολό-
γο µηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) για στελέχωση του κα-
τασκευαστικού τµήµατος. Τηλ.: 210-2462.389, fax:
210-2462.393

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρεία, που αντιπροσωπεύει κατ�
αποκλειστικότητα στην Ελλάδα τους εκδοτι-
κούς οίκους: 1. «Gustavo Gili S.Α.» (Αρχιτεκτονι-
κά βιβλία), 2. «Lidiarte» (Αρχιτεκτονικά Ρosters), 3.
«Τarmac S.Α.» (Αρχιτεκτονικά CD�s - RΟΜ), ζητά-
ει έναν (µία) αρχιτέκτονα για συνεργασία µε

σκοπό την προώθηση των προϊόντων της. Πλη-
ροφορίες: «Ηyperion Βooks», Σπύρος Σταµατε-
λάτος, τηλ.: 2610-425.888, fax: 2610-432.442, κιν.:
6944-422.197

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ εταιρεία «Dashofer Ηolding Ηellas
Ltd» ζητά συνεργασία µε αρχιτέκτονες και πολι-
τικούς µηχανικούς για τη συγγραφή εγχειριδίου
µε αρχιτεκτονικό - κατασκευαστικό περιεχόµε-
νο. Απαραίτητη η εµπειρία στη συγγραφή βι-
βλίων και άρθρων. Παρακαλώ αποστείλατε το
βιογραφικό σας σηµείωµα µε φαξ στο 210-
3639.603 ή µε e-mail στο info@dashofer.gr ανα-
φέροντας τον κωδικό CV-ΒΒS

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ µηχανικός µε τουλάχιστον 5ετή
εµπειρία σε κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων Οδο-
ποιίας για εργοτάξιο στην περιοχή Καλαµάτας.
Βιογραφικό Σηµείωµα στο fax: 210-5222.782

Η «Γ. Κούλας & Συνεργάτες - Σύµβουλοι Μηχα-
νικοί ΕΕ», ζητά πολιτικό µηχανικό, για µελέτη α-
ποχέτευσης µεγάλου συγκοινωνιακού έργου. Α-
παραίτητη η ανάλογη εµπειρία και ευχέρεια στο
ΑutoCΑD. ∆ιαθεσιµότητα µελετητικού πτυχίου
επιθυµητή. Βιογραφικό σηµείωµα: Πολυτεχνείου
12, 10433 Αθήνα, fax: 210-5232.991, e-mail gk-
oul@tee.gr, τηλ.: 210-5232.483

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ναυπηγοεπισκευαστική εταιρεία
του Πειραιά, ναυπηγός -  µηχανικός, απόφοιτος
ΤΕΙ, µε πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ. Προ-
ϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Αποστείλατε βιογρα-
φικό στο: 210-4114.965, Υ/Ο κ. Ρόκα

ΓΡΑΦΕΙΟ µελετών - κατασκευών - κτηµατικών
συναλλαγών ενδιαφέρεται για στελέχωση τµή-
µατος κτηµατικών συναλλαγών περιοχής νο-
τίων προαστίων. Παρακαλώ αποστείλατε βιο-
γραφικό σας στο τηλ.-φαξ: 210-4297.310 η e-mail
στο cere@tee.gr υπόψιν Καρακάση Ευάγγελου,
τηλ.- φαξ: 210-4297.259

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τεχνική εταιρεία ∆ηµοσίων Έρ-
γων για έργο στο Αγρίνιο: 1) πολιτικός µηχανι-
κός ή τοπογράφος, 2) τεχνολόγος έργων υπο-
δοµής ή τεχνολόγος τοπογράφος. Εµπειρία σε
δηµόσια έργα επιθυµητή. Βιογραφικά σηµειώµα-
τα στο fax: 24210-21.539, e-mail: info@thekat.gr

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ζητά να προσλάβει µηχανικό ΑΕΙ µε
γνώσεις και εµπειρία στη Νανοτεχνολογία
(nano - macro modeling) µε έµφαση στα σύνθετα
υλικά (composite materials). Απαραίτητη προϋπό-
θεση κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
και εµπειρία σε προγράµµατα Ε&Α. Αποστολή
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βιογραφικού στο fax: 210-9961.019, e-mail:
g.maistros@inasco.com

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ζητά να προσλάβει µηχανικό ΑΕΙ µε
γνώσεις και εµπειρία στους τοµείς: probabilistic
design & structural reliability, numerical modeling,
programming. Απαραίτητη προϋπόθεση κατοχή
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και εµπειρία σε
προγράµµατα Ε&Α. Αποστολή βιογραφικού στο
fax: 210-9961.019, e-mail: g.maistros@inasco.com

ΓΡΑΦΕΙΟ δοµοστατικών µελετών & επιβλέψεων
κτιριακών έργων, ζητά νέο-/α πολιτικό µηχανικό
ΕΜΠ, δοµοστατικό, χωρίς απαραίτητα προηγού-
µενη πείρα, για πλήρη απασχόληση µε έδρα την
Πεντέλη. Απαραίτητη η καλή γνώση ΑutoCΑD, Ε-
ΑΚ, ΕΚΩΣ, εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρε-
ώσεις. Τηλ.: 210-6044.239 (µεταξύ 7-10 µ.µ.)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ µε εµπειρία στην εκπόνηση και
οργάνωση µελετών εφαρµογής ζητείται για µό-
νιµη συνεργασία από αρχιτεκτονικό γραφείο
στην περιοχή Ηilton. Οι ενδιαφερόµενοι παρακα-
λούνται να αποστείλουν βιογραφικό σηµείωµα
στο fax: 210-7227.678, τηλ. 210-7227.544 (κα Πού-
λου)

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρεία στο Χαλάνδρι ζητά πολιτικό
µηχανικό. Αποστολή βιογραφικών στο fax: 210-
6899.037

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τοπογράφος µηχανικός µε  τουλάχι-
στον 5ετή εµπειρία σε κατασκευή δηµοσίων έρ-
γων Οδοποιίας για εργοτάξιο στην περιοχή της
Καλαµάτας. Βιογραφικό σηµείωµα στο fax: 210-
5222.782

Η «Α&Μ Αρχιτέκτονες ΑΤΚΕ» ζητά νέο αρχιτέ-
κτονα για µελέτη και επίβλεψη επαγγελµατικών
χώρων. Απαραίτητα προσόντα: Χρήση ΓΟΚ.  Χρή-
ση Αrchitectural Desktop. Γνώση αγγλικών. Βιο-
γραφικά: τηλ.: 210-8234.033, fax: 210-8226.553, e-
mail: info@am-architects.gr (υπόψιν κας Μαίρης
Ντάσιου)

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρεία µελετών που διαθέτει ιδιόκτη-
το κτίριο γραφείων, υψηλών προδιαγραφών, σε
κεντρικό δρόµο, στη Ν. Ιωνία Αττικής, ζητά συνερ-
γασία ή συστέγαση µε τεχνικές εταιρείες µελε-
τών ή συναδέλφους µηχανικούς µελετητές. Τηλ.
επικοινωνίας: 210-2790.882, 210-2711.159, υπεύθυ-
νος κ. Σωτήριος Λιάρος

Η ΙSD Α.Ε. ζητά operating system software en-
gineers. Απαραίτητα προσόντα: ΒSc (κατά προτί-
µηση ΜSc) σε Computer Science σε τοµέα σχετι-
κό µε system Software. Άριστη γνώση C και Unix.
Εµπειρία σε παράλληλο / κατανεµηµένο προ-
γραµµατισµό. Επιθυµητά προσόντα: Εµπειρία σε
ανάπτυξη κώδικα σε operating system kernels. Για
αποστολή βιογραφικού: Ε-mail: hr@isd.gr, τηλ.: 210-
6895.115, fax: 210-6895.412

Η εταιρεία «Εnviroplan» ζητά µηχανικό (Χ/Μ, Μ/Μ
ή Περιβάλλοντος) κάτοχο διδακτορικού για τη
στελέχωση του τµήµατος Έρευνας - Ανάπτυξης.
Επιθυµητή εµπειρία σε ανάλογη θέση, καθώς και

εξειδίκευση σε θέµατα ∆ιαχείρισης Στερεών
ή/και Υγρών Αποβλήτων. Αποστολή Βιογραφικών
στο  fax: 210-6105.138, e-mail:  fl@enviroplan.gr  υ-
πόψη Θ. Λώλου 

ΑΝΩΝΥΜΗ τεχνική εταιρεία κατασκευής δηµο-
σίων έργων, ζητεί νέο πολιτικό µηχανικό για ερ-
γασία µε έδρα την Αθήνα. Fax επικοινωνίας: 210-
6434.405 

ΑΝΩΝΥΜΗ τεχνική εταιρεία κατασκευής δηµο-
σίων έργων, ζητεί πολιτικό µηχανικό πενταετούς
εµπειρίας, για εργασία µε έδρα την Αθήνα. Fax ε-
πικοινωνίας: 210-6434.405

ΑΝΩΝΥΜΗ τεχνική εταιρεία κατασκευής δηµο-
σίων έργων, ζητεί νέο ηλεκτρολόγο ή µηχανολό-
γο µηχανικό ΤΕΙ για εργασία µε έδρα την Αθήνα.
Fax επικοινωνίας: 210-6434.405

ΑΠΟ τεχνική εταιρεία 6ης τάξης ζητείται πολιτι-
κός µηχανικός δεκαπενταετούς εµπειρίας για τη
θέση του εργοταξιάρχη σε έργο στην περιοχή Η-
ρακλείου Κρήτης. Αποστείλατε βιογραφικό στο
fax: 210-4959.970, υπόψη κ. Παπαδόπουλου 

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρεία στατικών µελετών προτίθεται
να προσλάβει πολιτικό µηχανικό, δοµοστατικό. Ε-
πιθυµητή τριετής τουλάχιστον εµπειρία.  Απο-
στολή βιογραφικών σηµειωµάτων στο fax: 210-
7298.455 

ΓΡΑΦΕΙΟ αρχιτεκτονικών µελετών µε έδρα το
Μαρούσι, ζητεί για µόνιµη εργασία τεχνολόγο
Αρχιτεκτονικής ή σχεδιάστρια µε πολύ καλή
γνώση ΑutoCΑD 2002-2004.  Τηλέφωνα επικοι-
νωνίας: 210-6129.081-2, Υπεύθυνη: Σαργολόγου
Άννα

ΓΡΑΦΕΙΟ αρχιτεκτονικών µελετών µε έδρα το
Μαρούσι, ζητεί για µόνιµη εργασία αρχιτέκτονα -
µηχανικό µε πολύ καλή γνώση ΓΟΚ και καλή
γνώση ΑutoCΑD 2002-2004. Τηλέφωνα επικοινω-
νίας: 210-6129.081-2, υπεύθυνη Σαργολόγου Άννα

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τεχνική εταιρεία νέος πολιτικός
µηχανικός για εργοτάξιο εντός και εκτός Αθη-
νών. Τηλ.: 210-6851.133, fax: 210-6831.494 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρεία µε έδρα την Αθήνα ζη-
τά να προσλάβει νέο τοπογράφο µηχανικό. Κατο-
χή δικύκλου θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα. Τηλ.: 210-
7017.046, fax: 210-7512.295

ΖHTΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αρχιτέκτονες µηχανικοί

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ της σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανι-
κών του ΕΜΠ (2005), µε γνώσεις ΑutoCΑD, Ρhoto-
shop, 3D studio Viz, ΜS Οffice, καλή γνώση αγγλι-
κών και γαλλικών, ζητεί εργασία σε αρχιτεκτονι-
κό / τεχνικό γραφείο ή γραφείο πολεοδοµικών
µελετών. Τηλ.: 210-7650.879, 6937-250.906

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Μηχανικός απόφοιτος Πανεπιστη-
µίου Ιταλίας (2/2004), µέλος ΤΕΕ, µε ευχέρεια στη
σύνθεση, συµµετοχή - βράβευση σε διαγωνι-

σµούς, εργασιακή εµπειρία σε αρχιτεκτονικά
γραφεία και γνώσεις Η/Υ (ΑutoCΑD 2d/3d, Ρhoto-
shop, 3DStudio Μax, Word), Ιταλικών, Αγγλικών ζη-
τά εργασία σε αρχιτεκτονικό γραφείο - τεχνική ε-
ταιρεία. Τηλ.: 6937-628.082

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΣΣΑ ΕΜΠ - 2001 µε εµπειρία στη
σύνθεση - επίβλεψη έργων και γνώση προγραµ-
µάτων ΑutoCΑD 2004, Windows ΧΡ, Οffice, Ιnter-
net, CorelDraw, ζητά εργασία σε τεχνικό γραφείο
ή κατασκευαστική εταιρεία. Τηλ.: 6945-043.440

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περι-
φερειακής Ανάπτυξης, κάτοχος ∆ιπλώµατος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών Γεωπληροφορικής, µε διε-
τή εµπειρία σε GΙS, Φωτοερµηνεία και Τηλεπι-
σκόπηση, άριστη γνώση αγγλικών και γαλλικών,
πολύ καλή χρήση Η/Υ, ζητά εργασία σε εταιρεία
στην Αθήνα, τηλ.: 6974-321.493, e-mail: vnou-
tsou@yahoo.com

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΣΣΑ ΕΜΠ (1991), µε εµπειρία στις µε-
λέτες εφαρµογής, στην έκδοση οικοδοµικών α-
δειών κατοικιών, στη σύνθεση και στην κατα-
σκευή µακετών, ζητά εργασία σε αρχιτεκτονικό
γραφείο. Τηλ.: 210-7620.089

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ µηχ. ΡD Μilano (1989) Μελετητικό Α�
κατ. 6 και 7, διεκπεραίωση οικοδοµικών αδειών,
πολύ καλή γνώση ΓΟΚ - ιταλικών, γνώσεις
ΑutoCΑD 14 και 2000, εµπειρία σε δηµόσια, ιδιω-
τικά, δηµοτικά, ειδικά κτίρια, διατηρητέα, ναούς,
ζητά εργασία. Τηλ.: 210-5312.980, 6947-730.233

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ µε 15ετή εµπειρία στη µελέτη - επί-
βλεψη ιδιωτικών οικοδοµικών έργων ζητά εργα-
σία για επιβλέψεις κτιριακών έργων. Τηλ.: 210-
7788.028 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΣΣΑ (ΤΕΕ 1973), εµπειρία εργασίας
από Γερµανία και Ελλάδα σε όλες τις φάσεις µε-
λέτης και επίβλεψης ιδιωτικών και δηµοσίων έρ-
γων, ικανότητα στη διοίκηση και οργάνωση, ζητά
µόνιµη απασχόληση. Πολύ καλές γνώσεις
ΑutoCΑD 2004 (2d), ΜS Οffice, άπταιστα γερµανι-
κά, πολύ καλά αγγλικά, γαλλικά, καλά ιταλικά.
Τηλ.: 6979-966.495,  Ε-mail: souaido@otenet.gr

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΣΣΑ ΕΜΠ, µέλος ΤΕΕ, ΜΑS βιοκλι-
µατικού σχεδιασµού στο ΕΤΗ Ζυρίχης - εργασια-
κή εµπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διά-
κριση σε διαγωνισµούς, επιθυµεί συνεργασία µε
αρχιτεκτονικά γραφεία τα οποία ζητούν αρχιτέ-
κτονα για αρχιτεκτονικές ή βιοκλιµατικές µελέ-
τες. Γνώσεις Η/Υ (Εcotect V5.2 Τrnsys, Ρolysun 3.0
ΑutoCΑD, Ρhotoshop, Ιllustrator, ΙnDesign, ΜS Οf-
fice). Ε-mail: mnazou_arch@yahoo.com, τηλ.: 210-
6537.200, 6944-746.479 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ / Μaster of Αrch. (FΙU-Παν/µιο Αµερι-
κής) - διακοσµήτρια (ΤΕΙ) ζητά εργασία σε αρχιτε-
κτονικό γραφείο ή κατασκευαστική εταιρεία. 8ε-
τής εµπειρία στην Ελλάδα και εξωτερικό (Νέα
Υόρκη - Μαϊάµι). Γνώση ΑutoCΑD, Ρhotoshop, 3D
Studio Viz. Αγγλικά, βασικές γνώσεις ισπανικών,
γερµανικών. Τηλ.: 6978-226.750, e-mail: kstam



31@hotmail.com

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ µηχανικός απόφοιτη Πανεπιστηµί-
ου Θεσσαλίας 2005 µε  εµπειρία ενός µήνα σε
αρχιτεκτονικό γραφείο και γνώσεις  ΑutoCΑD
2d-3d , Ρhotoshop, Οffice, 3ds Μax και αγγλικών
ζητά εργασία. Τηλ.:  6972-030.379 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ µηχανικός γερµανικού πολυτε-
χνείου, µέλος ΤΕΕ, µε εικοσαετή πείρα στις µε-
λέτες και κατασκευή σύνθετων έργων, µε άρι-
στες γνώσεις της µελέτης - εφαρµογής και της
κατασκευαστικής λεπτοµέρειας, της σύνταξης
προϋπολογισµών, τεχνικών προδιαγραφών, ερ-
γοταξιάρχης, καλές γνώσεις Η/Υ και ΑutoCΑD,
άπταιστα γερµανικά, αγγλικά ζητεί εργασία σε
αρχιτεκτονικό γραφείο ή κατασκευαστική εται-
ρεία. Τηλ. 210-7524.331, 6974-88595

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΣΣΑ απόφοιτη ΕΜΠ 2004, µέλος
ΤΕΕ ζητεί εργασία σε αρχιτεκτονικό γραφείο. Ά-
ριστη γνώση ΑutoCΑD 2000-2005, 3D Studio
Μax 6, Ρhotoshop, ΜS Οffice. Αγγλικά, γερµανικά.
Προϋπηρεσία 1 έτους, εµπειρία στην επίβλεψη.
Τηλ.: 6973-840.004

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΣΣΑ ΕΜΠ (2005) µε ευχέρεια στη
σύνθεση, πολύ καλή γνώση ΑutoCΑD 2D, ΜS Οf-
fice, αγγλικών, γαλλικών, και µερική Ρhotoshop,
ΑutoCΑD 3D, ισπανικών, ζητά εργασία (κυρίως η-
µιαπασχόληση) σε αρχιτεκτονικό γραφείο ή τε-
χνική εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας. Τηλ.:
6972-219.809

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΣΣΑ (ΤΕΕ 1999) µε  γνώσεις CΑD-
Ware, ΑutoCΑD, Οffice, αγγλικών ζητά εργασία,
τηλ.: 6976-780.546

ΝΕΑ, αρχιτέκτων µηχανικός (Ιούλιος 2005), Πα-
νεπιστηµίου Θεσσαλίας, µέλος ΤΕΕ, µε γνώσεις,
ΑutoCΑD 2D/3D, Ρhotoshop, 3 Studio Μax, ΜS Οf-
fice και γλώσσες άριστα γερµανικά, αγγλικά, ζη-
τά εργασία πλήρους απασχόλησης σε αρχιτε-
κτονικό γραφείο ή τεχνική εταιρεία. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6937-027.582 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ (Νottingham 2001), µε µεταπτυχια-
κά πάνω στη βιοκλιµατική και ενεργειακά απο-
τελεσµατική Αρχιτεκτονική, (ΜSc in Renewable
Εnergy and Αrchitecture, ΜΑ in Αrchitecture Τech-
nology), ζητά εργασία πλήρους απασχόλησης.
Γνώσεις ΑrchiCΑD 9, ΑrtLantis render 5, ΑutoCΑD
2005, Ρhotoshop, ΜS Οffice, προγράµµατος περι-
βαλλοντικής προσωµοίωσης Ηevacomp, βασικά
ΓΟΚ και κοστολογήσεων. Άριστη χρήση της αγ-
γλικής, καλή της γαλλικής. Τηλ.: 6936-053.330, e-
mail: spytxa@gmail.com

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ µηχανικός, απόφοιτη ΕΜΠ 2005 µε
εργασιακή εµπειρία ως φοιτήτρια, ζητά εργασία
σε αρχιτεκτονικό γραφείο ή τεχνική εταιρεία.
Ευχέρεια στη σύνθεση, κατασκευή µακέτας. Γνώ-
σεις ΜS Οffice, ΑutoCΑD, Ρhotoshop, 3D Studio
Viz. Πολύ καλή γνώση αγγλικών, καλή γνώση
γαλλικών, ιταλικών. Τηλ.: 6946-045.746, 210-
9942.282

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ µηχανικός ΕΜΠ µε πολύ καλή γνώ-
ση ΑutoCΑD, ΜS Οffice, Civil Ρolis, γνώση αγγλι-
κής γλώσσας, εµπειρία στην έκδοση οικοδοµι-
κών αδειών, µεγάλη ευχέρεια στη σύνθεση και
στη χρήση του ΓΟΚ ζητά απασχόληση στην πε-
ριοχή Λάρισας. Τηλ. επικοινωνίας: 6947-522.788

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΣΣΑ ΕΜΠ, µέλος ΤΕΕ (2005) ζητά α-
πογευµατινή εργασία σε αρχιτεκτονικό ή τεχνι-
κό γραφείο. Ευχέρεια στην αρχιτεκτονική σύν-
θεση, στο σχεδιασµό και στην κατασκευή προ-
πλασµάτων, γνώσεις Η/Υ (ΑutoCΑD 2d, Ρhoto-
shop, Μicrosoft Οffice), άριστα αγγλικά, γαλλικά
και πορτογαλικά σε καλό επίπεδο. Τηλ.: 6934-
144.695

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ µηχανικός (UΕL Λονδίνο) και από-
φοιτος Ιnterior Design ( ΑΚΤΟ - Μιddlesex UΝΙV.
Λονδίνο), µε 3ετή εµπειρία σε σύνθεση κατοι-
κίας και καταστηµάτων, µε εµπειρία σε κατα-
σκευή-επίβλεψη και εκπληρωµένες στρατιωτι-
κές υποχρεώσεις. Ζητά εργασία σε αρχιτεκτονι-
κό γραφείο ή κατασκευαστική εταιρεία. Καλή
γνώση ΑutoCΑD, Μicrostation, Ρhotoshop, Ιllu-
strator, ΜS Οffice. Τηλ.: 210-8023.517, 6938-358.691

Πολιτικοί µηχανικοί 

ΕΜΠΕΙΡΟΣ πολιτικός µηχανικός, συντονιστής
συγχρηµατοδοτούµενου έργου, µεγάλης ε-
µπειρίας σε Ρroject - Μanagement έργων, δια-
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 

ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ 
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 

ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΗ
ΘΥΡΙ∆Α 86032 ΕΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ



χείριση συµβάσεων, αλληλογραφία έργων, αι-
τήµατα νέων τιµών («Claims»), και «Αnti-
Claim», χρήση αγγλικής (γραπτό λόγο), άριστη
γνώση νοµοθεσίας ∆ηµοσίων/Συγχρηµατοδο-
τούµενων Έργων, Μελετών/Σχεδιασµού Έργων
(ΕΑΚ/ΕΚΩΣ), ζητά εργασία, θέση ευθύνης, εργο-
ληπτικής εταιρείας, είτε εταιρείας ∆ιοίκησης -
Επίβλεψης Έργων, τηλ.: 6973-761.896, 210-
2235.215

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός ΕΜΠ (µέλος ΤΕΕ 1995), µε
εµπειρία σε επίβλεψη οικοδοµικών έργων και σε
έκδοση οικοδοµικών αδειών, γνώστης Η/Υ (Εxcel,
Word, Τέκτων 95, ΑutoCΑD 2002) ζητά εργασία σε
τεχνικό γραφείο ή εταιρεία. Τηλ.: 6976-127.937

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός - απόφοιτη Πολυτεχνικής
Παν. Πατρών (µέλος ΤΕΕ 2000), και συγκοινωνια-
κός τεχνολόγος µηχανικός (1993), µε πενταετή ε-
µπειρία σε ∆ηµόσια Έργα (Επίβλεψη κατασκευής
- Συµβατική παρακολούθηση Έργου - Σύνταξη
ΠΠΑΕ, ΑΠΕ, Επιµετρήσεις - Λογαριασµών - πολύ
καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ), ζητά εργασία σε
τεχνική εταιρεία. Τηλ.: 6932-193.299

ΝΕΟΣ πολιτικός µηχανικός ΕΜΠ µε γνώσεις
ΑutoCΑD 2D/3D, φωτορεαλισµού, ΜS Οffice, αγ-
γλικά, γερµανικά και µικρή εµπειρία σε εργοτά-
ξια, προµετρήσεις και κυκλοφοριακές µετρήσεις
ζητά απασχόληση σε τεχνικό γραφείο ή κατα-
σκευαστική εταιρεία. Τηλ.: 6972-076.026, users.-
ntua.gr/ cv99099

ΝΕΑ πολιτικός µηχανικός, απόφοιτη του Πανεπι-
στηµίου Πατρών, µε άριστη γνώση αγγλικής (Ρro-
ficiency), ιταλικής (Certificato Μedio) και Η/Υ (ΜS
Οffice, ΑutoCΑD, χρήση ∆ιαδικτύου) ζητά εργασία
σε τεχνικό γραφείο ή τεχνική εταιρεία εντός Ατ-
τικής. Τηλ.: 210-2925.968, 6977-418.151

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός (1998) µε µεταπτυχιακές
σπουδές (∆οµοστατικός σχεδιασµός και ανάλυ-
ση των κατασκευών), καλή γνώση προγραµµά-
των (Space, SΑΡ, Εtabs ΑutoCΑD, ΑrchiCΑD Οffice,
Ρrimavera), ποιοτικού ελέγχου δοµικών υλικών (α-
δρανών, σκυροδέµατος, ασφαλτοµειγµάτων) και
κατασκευών, οργανοµετρήσεων, σχεδιασµού και
διαχείρισης οδοστρωµάτων ζητεί εργασία σε µε-
λετητική ή κατασκευαστική εταιρεία, τηλ.: 6973-
306.589

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ πολιτικός µηχανικός ΕΜΠ,
απόφοιτος 2004, µε µικρή επαγγελµατική εµπει-
ρία, γνώση αγγλικών, γερµανικών, Η/Υ (ΜS Οffice,
SΡSS, Limdep, ΑutoCΑD κ.ά.) και εκπληρωµένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις ζητά εργασία. Τηλ.:
6978-732.057

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός ΕΜΠ (µέλος ΤΕΕ 1984), µε
µεγάλη εµπειρία σε δηµόσια και ιδιωτικά έργα,
µε γνώσεις Η/Υ, Ιnternet, αγγλικά, γαλλικά, ζητά
εργασία στην Αττική. Τηλ.: 210-6548.356, 6938-
710.393

ΝΕΑ πολιτικός µηχανικός ΕΜΠ µε πολύ καλή
γνώση Αbaqus, Εtabs 8 και D-Frame και άριστη

γνώση ΑutoCΑD, αγγλικών, γαλλικών, περιβάλ-
λοντος Windows ζητά ανάλογη εργασία. Τηλ.:
210-7652.034, 6934-748.886

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός, ειδικός σε µελέτες εφαρ-
µογής, οπλισµένων σκυροδεµάτων - ενσωµατού-
µενων, µεταλλοκατασκευές, έργα υψηλής τάξης,
έργα παραγωγής ρεύµατος, εµπειρία ∆ΕΗ Νέ-
στου ∆ράµας, φράγµα Θησαυρού, σήραγγες, εκ-
χειλιστές, γέφυρες, υπαίθρια - υπόγεια έργα. Ε-
µπειρία εργοταξίου σε µελέτες εφαρµογής άνω
των 20 ετών σε έργα στην Ελλάδα και στο εξω-
τερικό 100-600 ΜW. Συνεργασία µε τις µεγαλύτε-
ρες εργολαβικές εταιρείες. Εργοληπτικό πτυχίο
∆�. Ζητά εργασία σε οποιοδήποτε έργο. Ξένες
γλώσσες: γαλλικά, ιταλικά, ρωσικά. Τηλ.-fax:
2468-023.614, 6978-855.218

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός διπλωµατούχος ∆ΠΘ, δο-
µοστατικός, µέλος ΤΕΕ 2003, µε µεταπτυχιακό µε
τίτλο «Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στα Έργα από
Οπλισµένο Σκυρόδεµα» µε πολύ καλή γνώση
στο Μicrosoft Οffice, ΑutoCΑD, καλή γνώση αγ-
γλικών και ιταλικών και εκπληρωµένες στρατιω-
τικές υποχρεώσεις, ζητά εργασία σε τεχνικό
γραφείο ή εργοτάξιο εντός Αττικής. Τηλ.: 6972-
807.821, 210-9681.325

ΝΕΟΣ πολιτικός µηχανικός - συγκοινωνιολόγος,
µέλος του ΤΕΕ 2003, µε διετή εµπειρία σε κυκλο-
φοριακές µελέτες, γνώσεις Η/Υ (ΑutoCΑD R14 -
R2000 Μicrosoft Οffice) και επαγγελµατικών ε-
φαρµογών (Τransyt, ΗCS, Εmme2) ζητά εργασία
σε τεχνικό γραφείο µελετών. Τηλ.: 210-2285.126,
6973-691.645 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός ΕΜΠ, µέλος ΤΕΕ 1998, µε ε-
ξαετή εµπειρία στην εκπόνηση µελετών δηµο-
σίων έργων, γνώσεις Η/Υ (ΑutoCΑD) και αγγλι-
κών ζητεί εργασία σε τεχνικό γραφείο ή εταιρεία.
Τηλ.: 6997-063.060

ΝΕΑ πολιτικός µηχανικός ΕΜΠ, µε επαγγελµατι-
κή εµπειρία σε αρχιτεκτονικές µελέτες, στατικά,
έκδοση οικοδοµικών αδειών, διεκπεραίωση φα-
κέλου για διαγωνισµούς δηµοσίων έργων, γνώ-
ση στη σύνταξη επιµετρήσεων, ΠΠΑΕ, ΑΠΕ κλπ.
και καλή γνώση αγγλικών και χρήσης Η/Υ (ΜS
Οffice, ΑutoCΑD, Ιnternet, Εxplorer), ζητά εργασία
σε τεχνικό γραφείο ή εταιρεία. Τηλ.: 210-2016.640,
6976-952.978

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός - δοµοστατικός, απόφοιτη
∆ΠΘ (µέλος ΤΕΕ 2005), µε πενταετή εµπειρία
στην εκπόνηση στατικών µελετών, ιδιωτικών και
δηµοσίων έργων (ως τεχνολόγος µηχανικός),
γνώσεις Η/Υ (ΑutoCΑD), γνώσεις αγγλικών (FCΕ),
στατικών προγραµµάτων (Winstrad, Αutostrad, Vk-
steel) και στον προσεισµικό έλεγχο κτιρίων, ζητά
εργασία σε τεχνική εταιρεία ή γραφείο. Τηλ.:
6974-811.286

ΝΕΑ πολιτικός µηχανικός ΕΜΠ (δοµοστατικός) µε
γνώσεις ΜS Οffice, ΑutoCΑD, CΑDWare, Ιnstant,
αγγλικών, ιταλικών ζητά εργασία. Τηλ.: 6942-
039.538

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός, µέλος ΤΕΕ 2001, µε εµπει-
ρία στην έκδοση οικοδοµικών αδειών ζητά εργα-
σία. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977-034.670

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός ΕΜΠ (µέλος ΤΕΕ 1996) µε
8ετή εµπειρία σε µελέτες γεφυροποιίας µε γνώ-
σεις αγγλικών, ΜS Οffice, ΑutoCΑD, Statik, Cedrus,
Larix, Sofistik ζητά εργασία σε µελετητικό γρα-
φείο. Τηλ.: 6974-659.695, 210-9849.648

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός -  υδραυλικός µε 4ετή προ-
ϋπηρεσία σε περιβαλλοντικά έργα, µε µελετητι-
κή και κατασκευαστική εµπειρία, άριστη γνώση
αγγλικών, ΜS Οffice ΧΡ ζητά εργασία. Τηλ.: 0044-
7762-202.239, e-mail: Εvangel_d@yahoo.com

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός, αριστούχος του Πανεπι-
στηµίου του Μπρίστολ Αγγλίας, µε ∆ιδακτορικό
στη δυναµική καλωδιωτών γεφυρών, πτυχία ανα-
γνωρισµένα από το ∆ΙΚΑΤΣΑ, µέλος ΤΕΕ, µε 4ετή
εµπειρία στη µελέτη µεγάλων τεχνικών (δηµο-
σίων) έργων και στη ∆ιαχείριση Έργων, µε άρι-
στες γνώσεις Η/Υ (ΜS Οffice, Sofistic, Lusas, ΜS
Ρroject κ.ά.) και αγγλικών, αναζητά εργασία σε ε-
ταιρεία µελετών/εταιρεία συµβούλων. Τηλ.: 6973-
206.819

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ πολιτικός µηχανικός δοµοστατι-
κός ΕΜΠ, έχοντας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
όσον αφορά στη ∆ιπλωµατική Εργασία, ενδιαφέ-
ρεται για µερική ή ολική απασχόληση. Άριστες
γνώσεις ΑutoCΑD 2004, ΑrchiCΑD, Sap2000, ΓΟΚ,
αγγλικών και γερµανικών. Τηλ.: 6979-711.974

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός ΕΜΠ 2003, δοµοστατικός,
µε γνώσεις στατικών προγραµµάτων, ΑutoCΑD,
ΜS Οffice, αγγλικών, γερµανικών και µικρής ε-
µπειρίας, ζητά εργασία σε τεχνική εταιρεία ή
γραφείο στην Αθήνα. Τηλ.: 6972-108.084. Ώρες επι-
κοινωνίας 18.00-20.00. 

∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ (1986, Μsc Μεγάλη Βρετανία), µε-
γάλη εργοταξιακή κυρίως εµπειρία ως εργοτα-
ξιάρχης, διευθυντής έργου και επιβλέπων µηχα-
νικός. Κυρίως µεγάλα ιδιωτικά έργα. Καλός χρή-
στης Η/Υ. Εργασία µερικής ή ολικής απασχόλη-
σης, Αθήνα, επαρχία, εξωτερικό. Τηλ.: 210-9810.777,
6974-797.975

ΝΕΑ πολιτικός µηχανικός, µέλος ΤΕΕ 2005, µε ά-
ριστες γνώσεις ΜS Οffice, ΑutoCΑD,  CΑDWare
και αγγλικών,  καθώς και καλή γνώση γερµανι-
κών, µε µικρή εµπειρία σε Τέκτων και Fespa ζητά
εργασία σε τεχνικό γραφείο ή εργοτάξιο στη
Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 6944-441.958, e-mail: helza-
rav@tee.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός ΕΜΠ, δοµοστατικός, µέ-
λος ΤΕΕ �04, µε γνώσεις αγγλικής, Η/Υ (Fespa,
Νext, Sap2000, ΑutoCΑD, ΜS Οffice, Ρhotoshop,
Αdeia Βase), γνώσεις ΓΟΚ, ΕΑΚ, ΕΚΩΣ, ζητεί ερ-
γασία σε τεχνική εταιρεία ή τεχνικό γραφείο,
στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωµένες.
Τηλ.: 6946-545.098

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός-δοµοστατικός, Πανεπιστη-
µίου Πατρών, µε 5ετή εργοταξιακή εµπειρία στην
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κατασκευή - επίβλεψη δηµοσίων έργων και πολύ
καλή γνώση Η/Υ (ΑutoCΑD, ΜS Οffice, Ρroject
Μanager), ΜΕΚ Α� οικοδοµικά, άριστη γνώση αγ-
γλικών, γαλλικών ζητά εργασία σε τεχνική εται-
ρεία µελέτης, κατασκευής ιδιωτικών έργων ε-
ντός Αττικής. Τηλ.: 6932-193.086

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ πολιτικός µηχανικός µε εµπειρία
ενός χρόνου σε αρχιτεκτονική µελετητική εται-
ρεία, γνώσεις ΑutoCΑD, Οffice, ζητά ηµιαπασχό-
ληση σε τεχνική εταιρεία ή τεχνικό γραφείο. Τηλ.:
6972-220.198 

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ φοιτήτρια, πολιτικός µηχανικός Ε-
ΜΠ, κατεύθυνσης δοµοστατικού µηχανικού, µε
πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Εxcel, εκµάθηση
ΑutoCΑD 2005, SΑΡ), άριστη γνώση αγγλικής
(Ρroficiency) και γαλλικής γλώσσας (Sorbonne,
DΑLF) και όρεξη για δουλειά, ζητάει ανάλογη θέ-
ση πλήρους ή µερικής απασχόλησης. Ε-mail:
chris-mas@mycosmos.gr, τηλ.: 210-8963.240,
6974-343.566

ΝΕΑ πολιτικός µηχανικός, Πανεπιστηµίου Πα-
τρών, µε πολύ καλή γνώση αγγλικών, χειρισµού
Η/Υ (ΑutoCΑD 2004, ΜS Οffice), βασικές γνώσεις
ιταλικών και όρεξη για δουλειά, ζητά εργασία.
Τηλ.: 6944-242.108

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ µηχανικός, µέλος ΤΕΕ 2005,
ΜSc Τransport Ρlanning ΙΤS Leeds University. Πολύ
καλή γνώση αγγλικών. Γνώσεις Η/Υ (ΜS Οffice,
Οutlook), Saturn, Τransyt και σχετική προϋπηρεσία
ζητά ανάλογη θέση σε τεχνικό γραφείο ή κατα-
σκευαστική εταιρεία. Τηλ.: 6934-295.888, 210-
2629.745, e-mail: pap_166@hotmail.com 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός ΕΜΠ µε εµπειρία σε µελέ-
τες δηµοσίων συγκοινωνιακών και υδραυλικών
έργων, καθώς επίσης και σε µελέτες περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεων µε άριστη γνώση αγγλικών
και Η/Υ (Οδός, ΑutoCΑD, Word, Εxcel κλπ.), αναζη-
τά εργασία για µερική απασχόληση. Τηλ.: 210-
9560.264 και 6936-690.473

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός (Πάτρα 1999) µε 3ετή ε-
µπειρία στη διαχείριση συµβάσεων ∆ηµοσίων
Έργων (επιµετρήσεις, λογαριασµοί, ΑΠΕ, ΠΠΑΕ)
και 2ετή εµπειρία σε Ρroject management σε γερ-
µανικό πολυεθνικό όµιλο ζητά εργασία σε τεχνι-
κή εταιρεία. Γνώσεις Η/Υ (ΜS Οffice, ΑutoCΑD, Ερ-
γολήπτης, Προκοστολόγηση). Τηλ.: 6977-432.240

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός ΕΜΠ 1993, δοµοστατικός,
µέλος ΤΕΕ, µε δεκαετή εργοταξιακή εµπειρία σε
κατασκευή ιδιωτικών και δηµόσιων έργων (οικο-
δοµικά, υδραυλικά, βιοµηχανικά - ενεργειακά),
ΜΕΚ β�, µε γνώσεις Η/Υ (ΜS Οffice, ΑutoCΑD 2004,
CΑDWare 9, Scada, ΜS Ρroject, κ.ά.), ζητά εργασία

σε κατασκευαστική εταιρεία ή  τεχνικό γραφείο,
τηλ.: 6973-754.509

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός πολυετούς εργοταξιακής
εµπειρίας, ΜΕΚ τετάρτης γενικό, ενασχόληση δε-
καετίας µε project management, πολυετής εµπει-
ρία εξωτερικού, αγγλικά, Η/Υ ζητά εργασία. Τηλ.:
6938-443.688

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός πτυχιούχος του ΕΜΠ έ-
τους 2003, µέλος ΤΕΕ 2004, µε εκπληρωµένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις, µε γνώση αγγλικής
γλώσσας και Η/Υ (ΜS Οffice, Ιnternet, Εxplorer,
ΑutoCΑD 2004) µε παρακολούθηση σεµιναρίου
εκµάθησης διαδικασιών έκδοσης οικοδοµικών
έργων, ζητά εργασία σε µελετητικό γραφείο για
απόκτηση εµπειρίας. Τηλ.: 210-8325.095, 6946-
460.571

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός ΕΜΠ (ΤΕΕ 1998) ενδιαφέρε-
ται για part-time απασχόληση σε τεχνική εταιρεία
µε αντικείµενο τα δηµόσια έργα (επιµετρήσεις,
χρονοδιαγράµµατα, πρόγραµµα ποιότητας έρ-
γου κλπ.). Τηλ.: 6974-961.465, 210-2131.037

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός, απόφοιτη Πανεπιστηµίου
Πατρών και µέλος ΤΕΕ 2003, µε διετή εµπειρία σε
δηµόσια και ιδιωτικά έργα και γνώσεις Η/Υ: ΜS
Οffice, ΜS Ρroject, ΑutoCΑD, CΑDWare 8.5, Εργο-
λήπτης (Logiciel), σύνταξη επιµετρήσεων, ΠΠΑΕ,
λογαριασµών, ΑΠΕ,  καθώς και γνώσεις αγγλικών
και γαλλικών, ζητά εργασία σε κατασκευαστική ε-
ταιρεία, τεχνικό ή µελετητικό γραφείο εντός Ατ-
τικής. Τηλ.: 6972-931.948

ΝΕΑ πολιτικός µηχανικός, Πανεπιστηµίου Θεσσα-
λίας, συγκοινωνιακός, µε γνώσεις αγγλικών, γερ-
µανικών και Η/Υ, Μicrosoft Οffice, ΑutoCΑD 2004,
CΑDWare, ζητά εργασία (πλήρους απασχόλησης)
σε τεχνική εταιρεία ή τεχνικό γραφείο στη Θεσ-
σαλονίκη. Τηλ. επικοινωνίας: 6945-586.314 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός µε µεγάλη εµπειρία σε µε-
λέτες εφαρµογής µεγάλων έργων: φραγµάτων,
µεταλλικών αγωγών, σηράγγων, σταθµών παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µικρών υδροηλε-
κτρικών κλπ. ενδιαφέρεται για µερική απασχόλη-
ση. Τηλ.: 210-8071.929, 210-8000.648 (από 17:00 -
22:00)

ΝΕΟΣ πολιτικός µηχανικός ΕΜΠ, µε εκπληρωµέ-
νες στρατιωτικές υποχρεώσεις, πολύ καλές γνώ-
σεις Η/Υ (ΑCΑD - 14 - 2000, Word - Εxcel - Ρower
Ρoint - Αccess, Ιnternet), γνώσεις αγγλικών, µε
3χρονη εµπειρία σε µελετητικό γραφείο, κάτο-
χος δικύκλου, επιθυµεί πλήρη απασχόληση σε
τεχνικό γραφείο ή εταιρεία, κατά προτίµηση στον
κατασκευαστικό / µελετητικό τοµέα, κτιριακές
κατασκευές - εργοτάξιο. Τηλ. επικοινωνίας: 210-
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5315.486, 6978-645.285

ΝΕΑ πολιτικός µηχανικός (γεωτεχνικός, µέλος
ΤΕΕ 2004) µε ΜSC (περιβαλλοντική µηχανική), ά-
ριστη γνώση Η/Υ, άριστη γνώση αγγλικής, και κα-
λή ιταλικής, ζητά εργασία σε τεχνικό γραφείο ή ε-
ταιρεία. Τηλ.: 6945-806.252

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός ΕΜΠ, δοµοστατικός, µέλος
ΤΕΕ 2004, µε µικρή εµπειρία, καλή γνώση αγγλι-
κών, πολύ καλή γνώση υπολογιστών (Οffice,
ΑutoCΑD, SΑΡ2000) ζητεί εργασία σε µελετητική
ή κατασκευαστική εταιρεία, ή τεχνικό γραφείο.
Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωµένες. Τηλ.
επικοινωνίας: 6972-009.433

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός ΕΜΠ 1987. Μέλος ∆Σ τεχνι-
κής εταιρείας, ΜΕΚ Γ� τάξης οικοδοµικά. ∆εκαε-
πταετής εµπειρία στην προκατασκευή, κατα-
σκευή βιοµηχανικών και σχολικών κτιρίων, κατοι-
κιών, γεφυρών, διαχείριση δηµοσίων και ιδιωτι-
κών έργων. Ζητά ανάλογη θέση. Τηλ.: 6937-
002.591

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ εργασίας σε εξωτερικό και Ελλάδα
από  Μηχανικό ∆ιαχείρισης Έργων (Construction
Μanager), Ελληνοκαναδός, 4+ χρόνια εµπειρίας
ως πολιτικός µηχανικός, µηχανικός Έργου, σε
∆ιαχείριση Έργων, Προσφορές, ∆ιαχείριση Συµ-
βάσεων, Σχεδιασµό, Πληροφορική. Ε-mail:  a.fer-
izis@utoronto.ca, τηλ.: 6944-710.910

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός µε εµπειρία σε ιδιωτικά και
δηµόσια έργα για επιµετρήσεις, ΠΠΑΕ, λογαρια-
σµούς, Εxcel, Word. Ζητά εργασία σε τεχνική ε-
ταιρεία. Τηλ.: 210-7484.214, 6932-757.947

ΝΕΟΣ πολιτικός µηχανικός ΕΜΠ (2005), δοµοστα-
τικός, µε πολύ καλή γνώση Η/Υ (Οffice, ΑutoCΑD,
Ρhotoshop, Βispec, WoodΕxpress) και άριστη
γνώση αγγλικών ζητά εργασία σε κατασκευαστι-
κή εταιρεία ή µελετητικό γραφείο εντός Αθήνας.
Τηλ.: 210-7714.177, 6973-048.167

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός ΕΜΠ ζητεί απογευµατινή
εργασία (ηµιαπασχόληση) σε τεχνική εταιρεία -
τεχνικό γραφείο. Τηλ.: 6974-040.650

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός µέλος ΤΕΕ 2005 µε εµπει-
ρία σε στατικά (µελέτη) και οδοποιία (κατασκευή)
και τοπογραφικές εργασίες ζητά εργασία σε τε-
χνικό γραφείο ή εργοτάξιο. Γνώσεις Η/Υ (Word,
Εxcel, ΑutoCΑD, Νext). Καλή γνώση αγγλικών.
Τηλ.: 6974-874.526 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός Πανεπιστηµίου Πατρών
(µέλος ΤΕΕ 2004), µε επαγγελµατική εµπειρία σε
τεχνικό γραφείο και εργοτάξιο, άριστη γνώση
αγγλικών (CΡΕ), πολύ καλή γνώση Η/Υ (ΜS Οffice,
ΑutoCΑD), ζητά εργασία. Τηλ.: 6937-071.131 

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ πολιτικός µηχανικός ΕΜΠ (βαθµός
πτυχίου 9.0), µέλος ΤΕΕ 1995, κατεύθυνση ∆οµο-
στατικού, µε 10ετή προϋπηρεσία στην κατασκευή,
επίβλεψη, παρακολούθηση και µελέτη ιδιωτικών
και δηµοσίων έργων (Κτιριακά, Οικοδοµικά) και
Έργα υποδοµής (Γέφυρες, Σήραγγες, Τοίχοι αντι-
στήριξης), γνώστης  στατικών προγραµµάτων

(Νext, Sofistik, Larix4, κ.ά.), Η/Υ (ΑutoCΑD 2006, ΜS
Οffice) και αγγλικών, ζητά εργασία σε τεχνικό
γραφείο ή εταιρεία µε αντικείµενο στην οργάνω-
ση και επίβλεψη Κτιριακών Οικοδοµικών έργων.
Τηλ.: 6974-387.132

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός ΕΜΠ, δοµοστατικός, µε πο-
λύ καλή γνώση Η/Υ (Οffice ΧΡ, ΑutoCΑD 2002,
Μaster 2000) και αγγλικών, εκπληρωµένες στρα-
τιωτικές υποχρεώσεις και µικρή προϋπηρεσία
ζητά µόνιµη απασχόληση. Τηλ.: 6995-336.533

Μηχανολόγοι - ηλεκτρολόγοι
µηχανικοί  

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ µηχανολόγος ΕΜΠ µε προϋπη-
ρεσία σε εργοστάσιο πυροµαχικών και εκρηκτι-
κών, υπεύθυνος συντήρησης τµηµάτων αυτοκινή-
των, µηχανηµάτων, χηµικών προϊόντων, πυροµα-
χικών, δυναµιτοποιείου, ακαριαίας θρυαλλίδας,
αποβλήτων και άδειας λειτουργίας ζητά εργασία.
Τηλ.: 210-8615.727

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ µηχανικός απόφοιτος Παν. Πα-
τρών µε προϋπηρεσία ως µηχανικός παραγωγής
στη βιοµηχανία, άριστα αγγλικά και καλή χρήση
Η/Υ ζητά εργασία στην περιοχή Αθηνών. Τηλ.:
6977-006.918,  e-mail:  alkiviadis@in.gr

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ µηχανικός ΕΜΠ, µέλος ΤΕΕ 2004,
µε πολύ καλές γνώσεις γερµανικών (ΚDS), αγγλι-
κών, Η/Υ (ΜS Οffice, ΑutoCΑD) και εκπληρωµένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις ζητά εργασία, τηλ.:
210-9351.781, 6942-998.749, e-mail: sotkat2004
@yahoo.gr

ΝΕΑ διπλωµατούχος ηλεκτρολόγος µηχανικός
και µηχανικός Η/Υ ΕΜΠ  ΤΕΕ 2005, µε ειδίκευση
στην ενέργεια, διπλωµατική εργασία στις ανανε-
ώσιµες πηγές ενέργειας και προϋπηρεσία στο
συγκεκριµένο τοµέα, ζητά ανάλογη εργασία. Ά-
ριστη γνώση γερµανικών (7ετής παραµονή στη
Γερµανία), πολύ καλά αγγλικά (FCΕ: Α). Τηλ.: 210-
7788.651, 6972-464.882

ΝΕΑ, διπλωµατούχος µηχανολόγος µηχανικός
διαχείρισης ενέργειας, µεταπτυχιακή φοιτήτρια
«Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών» ΕΜΠ, µε
εργασιακή εµπειρία σε θέµατα µελετών φυσικού
αερίου, ∆ΕΗ, ενέργειας και περιβάλλοντος ζητά
ανάλογη, απογευµατινή 4ωρη απασχόληση. Αγ-
γλικά, ΜS Οffice, 4Μ, ΑutoCΑD. Τηλ.: 6974-56.648

ΝΕΟΣ µηχανολόγος µηχανικός ΕΜΠ, απόφοιτος
2005, άριστη γνώση αγγλικών (Ρroficiency), βασι-
κές γνώσεις γερµανικών, πολύ καλή γνώση ΜS
Οffice (Εxcel, Word, ΡowerΡoint), καλή γνώση
ΑutoCΑD 2000/ 2005, µικρή εργασιακή εµπειρία
και εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις,
ζητά εργασία. Τηλ.: 6932-394.188, e-mail: jgado77-
@yahoo.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Παραγωγής & ∆ιοίκησης, µέλος ΤΕΕ
2004, µε µεταπτυχιακό στην Οργάνωση & ∆ιοίκη-
ση, άριστη γνώση αγγλικών (Ρroficiency) και καλή
γνώση γερµανικών (Μittelstufe), εκπληρωµένες

στρατιωτικές υποχρεώσεις, ζητά εργασία. Τηλ.:
6974-489.016, 210-9915.498

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ µηχανικός (Πανεπιστηµίου Πα-
τρών - µέλος ΤΕΕ 2002) µε 2ετή προϋπηρεσία σε
εταιρεία εισαγωγών, συµβούλων υψηλής τεχνο-
λογίας, σε πόστο διαχείρισης έργων εγκατάστα-
σης ολοκληρωµένων λύσεων επιστηµονικού ε-
ξοπλισµού και µετρολογίας, µε άριστα αγγλικά,
γερµανικά, ζητά εργασία. Τηλ.: 6947-701.599

ΝΕΟΣ ηλεκτρολόγος µηχανικός ΕΜΠ, µέλος ΤΕΕ
2004, άριστη γνώση αγγλικών (Ρroficiency), καλή
γνώση γερµανικών (Μittelstufe) και καλές γνώσεις
Η/Υ (ΑutoCΑD, Word, Εxcel, Ρowerpoint) ζητά ερ-
γασία σε τεχνικό γραφείο ή εταιρεία. Εκπληρω-
µένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Τηλ.: 6979-
924.929, e-mail: kalimera@otenet.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ µηχανικός ΕΜΠ, µέλος ΤΕΕ 1998,
µε µεγάλη εργοταξιακή, διοικητική και οργανωτι-
κή εµπειρία σε δηµόσια έργα, γνώση νοµοθε-
σίας, σύνταξη ΠΚΤΜΝΕ, ειδικά τεχνικά έργα, δια-
τηρητέα, γνώση προγραµµάτων δηµοσίων έρ-
γων, ζητά εργασία. Τηλ.: 6944-568.835, e-mail:
emp1303@in.gr

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ µηχανικός ΕΜΠ, µε: α. 25χρονη
εργοταξιακή εµπειρία έργων βιοµηχανίας, ενερ-
γειακών υποδοµών σε Ελλάδα και εξωτερικό
(«Αρχιρόδον»), β.  πτυχίο Γ� τάξης Η/Μ, υδραυλικά
υπό πίεση, βιοµηχανικά - ενεργειακά, γ. επαγγελ-
µατική γνώση εργαλείων παρακολούθησης έρ-
γων: Ρrimavera, Cost-Control, αλληλογραφία, δ.
πολύ καλή γνώση, χρήση Η/Υ - αγγλικών. Ζητεί α-
νάλογη εργασία. Τηλ.: 6974-005.502, e-mail: con-
toul@otenet.gr

ΤΕΧΝΙΚΟΣ σύµβουλος µηχανολόγος µηχανικός
(ΜSc 1974 UΜΙSΤ Αγγλία), µέλος ΤΕΕ µε µεγάλη ε-
µπειρία σε νέες κατασκευές πλοίων (Βulk & Οil
Ρroduct Curriers), διυλιστηρίων πετρελαίου, υπο-
θαλασσίων σηράγγων, αεροδροµίων και σιδηρο-
δροµικών σταθµών,  ζητεί ανάλογη εργασία σε
Ελλάδα ή εξωτερικό. Τηλ.: 210-8942.921, fax: 210-
8941.876, 6945-857.019

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ µηχανικός ΕΜΠ (1991), µε εµπει-
ρία σε µεγάλης έκτασης Η/Μ εγκαταστάσεις κτι-
ριακών, βιοµηχανικών και υδραυλικών έργων
(«Νestle», ∆ΕΠΑΝΟΜ, ΥΠΑ, ΥΠΕΠΑ, ΗΣΑΠ, υπουρ-
γείο Γεωργίας), γνώση νοµοθεσίας δηµοσίων έρ-
γων, χρονικού προγραµµατισµού, κοστολόγησης
και οικονοµικής διαχείρισης έργων (ΜS Ρroject,
Εργολήπτης και Προκοστολόγηση Logiciel) και
καλή γνώση της αγοράς οικοδοµικών υλικών και
Η/Μ εξοπλισµού, ζητεί εργασία σε τεχνική εται-
ρεία, τηλ.: 210-6121.328, 6975-739.346

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ µηχανικός (Βachelor in Εlectrical
& Εlectronic Εngineering), ετών 25, εκπληρωµένες
οι στρατιωτικές υποχρεώσεις, µε µεταπτυχιακό
στις τηλεπικοινωνίες (Μaster of Science in Data
Τelecommunications and Νetworks) ζητά εργασία,
τηλ.: 6972-683.868

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ µηχανικός και µηχανικός Η/Υ, µέ-

Ãñ
á
ö
åß
ï

Åñ
ã
á
ó
ßá

ò

36 � «Åíçìåñùôéêü Äåëôßï» Ô.Å.Å.�2371 � 12 Äåêåìâñßïõ 2005



λος ΤΕΕ,  άριστη γνώση αγγλικών, γερµανικών,

µε εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ζη-

τά εργασία. Τηλ.: 210-6461.618 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ µηχανολόγος µηχανικός µέ-

λος ΤΕΕ έτους 1986 µε 3ετή εµπειρία ως υπεύθυ-

νος µηχανικός παραγωγής και 12ετή εµπειρία ως

επιθεωρητής, εµπειρογνώµων - πραγµατογνώ-

µων - τεχνικός ασφαλείας στους κλάδους πυρός,

µεταφορών, σκαφών, µηχανικών βλαβών, ζητεί

εργασία. Τηλ.: 210-6431.772, 6939-465.593

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ µηχανικός Παν. Πάτρας, µέλος

ΤΕΕ 2002, µε εκπληρωµένες στρατιωτικές  υπο-

χρεώσεις, καλή γνώση αγγλικών και γαλλικών,

µε γνώσεις Η/Υ (Windows, Οffice, ΑutoCΑD 2002,

4Μ) και µικρή µελετητική εµπειρία ζητά εργασία.

Τηλ.: 6938-389.061, 210-6010.110

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ µηχανικός, διπλωµατούχος Ε-

ΜΠ, ΤΕΕ 1982, ΜΕΚ ∆� για έργα Η-Μ, 20ετής εµπει-

ρία στην κατασκευή έργων ∆ηµοσίου, επιθυµεί ο-

λική ή µερική απασχόληση σε κατασκευαστική ε-

ταιρεία. Τηλ.: 22940-76.036, 6932-248.622

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ και  ηλεκτρονικός µηχανικός,

µέλος ΤΕΕ, ΜΕΚ Α� έργων ηλεκτρονικού εξοπλι-

σµού, άδεια συντήρησης µηχανολογικών και ηλε-

κτρικών εγκαταστάσεων. Πολυετής προϋπηρεσία

στη βιοµηχανία: Εγκαταστάσεις ρεύµατος, φωτι-

σµού, ηλεκτρικοί πίνακες, µηχανές πλαστικών (in-

jection & blow), υδραυλικά, πνευµατικά, ΡLC,

Μotion Control, Η/Υ (ΜS Οffice, ΑutoCΑD, Εplan),

γλώσσες: αραβικά, βουλγαρικά, αγγλικά ζητά ερ-

γασία στη βιοµηχανία. Τηλ.: 6932-743.792 

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ µηχανολόγος µηχανικός ΕΜΠ µε

ειδίκευση στον τοµέα Παραγωγής και ∆ιοίκησης

Επιχειρήσεων και εµπειρία σε µελέτες εγκατά-

στασης φυσικού αερίου, ζήτα µερική ή µη απα-
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σχόληση σε µηχανολογικό γραφείο ή εταιρεία.
Τηλ.: 6944-443.504

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ µηχανικός Πανεπιστηµίου Πα-
τρών µε ειδίκευση στον αυτοµατισµό (ΡLC,
SCΑDΑ κλπ.) και την παραγωγή και µεταφορά ε-
νέργειας, µικρή εργοταξιακή εµπειρία, µε άριστη
γνώση αγγλικών (Ρroficiency) και Η/Υ (Windows
ΧΡ, ΜS Οffice, ΡSCΑD) ζητά εργασία . Τηλ.: 6972-
241.344

∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ µηχανολόγος / ηλεκτρολό-
γος, µέλος ΤΕΕ, µε πολυετή εργοταξιακή πείρα
σε επιβλέψεις και κατασκευές µεγάλων βιοµηχα-
νικών και κτιριακών έργων στην Ελλάδα και στo
εξωτερικό, γνώστης Η/Υ, γερµανικά, αγγλικά, Ρro-
ject Μanagement, ζητά ανάλογη εργασία στην Ελ-
λάδα ή στο εξωτερικό. Τηλ.: 6942-892.134 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ µηχανολόγος µηχανικός ΑΠΘ µέ-
λος ΤΕΕ 2003, µε 2 χρόνια εµπειρίας σε έργα στο
«Ελ. Βενιζέλος», ζητά απασχόληση σε κατα-
σκευαστική εταιρεία ή σε βιοµηχανία. Τηλ.: 6973-
042.754,  e-mail: gspantidakis@yahoo.gr

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ηλεκτρολόγος ΑΕΙ, µε εµπειρία
στην εκπόνηση µελετών τεχνικοοικονοµικής
σκοπιµότητας, επιχειρηµατικών σχεδίων και ε-
νεργειακής επιθεώρησης µονάδων βιοµηχανίας
και επιχειρήσεων, ζητά απασχόληση. Τηλ.: 6974-
890.232, e-mail: digiti50@yahoo.gr

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ µηχανικός, µε εργασιακή εµπει-
ρία ενός έτους σε τεχνική - εµπορική εταιρεία,
ζητά εργασία σε τεχνική εταιρεία ή σε τεχνικό
γραφείο (µελετών ή και κατασκευών). Πολύ καλή
γνώση αγγλικών, Η/Υ (Windows, ΜS Οffice,
ΑutoCΑD). Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρε-
ώσεις. Τηλ.: 6972-814.106, 210-8060.811

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ µηχανικός ΑΠΘ (1990) µε προϋ-
πηρεσία σε δηµόσια και ιδιωτικά έργα, εργοτάξιο
και γραφείο (προσφορές, κοστολογήσεις έργων,
νέες τιµές κλπ.), ΜΕΚ Γ� τάξης στα Η/Μ, πολύ καλά
αγγλικά, γνώση Η/Υ, ζητά µερική / ολική απασχό-
ληση,  τηλ.: 210-8610.606

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ µηχανικός µε πολύ καλή γνώση
αγγλικών (Αdvanced), Η/Υ (κάτοχος της πιστοποί-
ησης ΕCDL Corel, ΑutoCΑD 2000, Ρrimavera Ρro-
ject planner), µε βασικές γνώσεις ΡLC, διασφάλι-
σης ποιότητας, C++, µικρής εµπειρίας σε επίβλε-
ψη Η/Μ εγκαταστάσεων και τριών χρόνων στο
τµήµα χρονοπρογραµµατισµού της Κοιν/ξίας
«Αττική Οδός» ζητά µόνιµη εργασία, τηλ.: 210-
2469.497, 6978-013.140

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ και αεροναυπηγός µηχανικός α-
πόφοιτος Πολυτεχνείου Πατρών, µέλος ΤΕΕ
2002, µε εµπειρία στη µοντελοποίηση και ανάλυ-
ση κατασκευών µε πεπερασµένα στοιχεία, πολύ
καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (και τεχνικής
ορολογίας αυτής), καθώς και χρήση Η/Υ (Αnsys,
ΜathCΑD, ΜatLΑΒ, Οrigin) αναζητεί εργασία. Τηλ.:
6936-224.867, e-mail: horizonz4@yahoo .gr 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ µηχ/κός (κατεύθυνση Ενέργει-

ας) απόφοιτος ΕΜΠ, µέλος ΤΕΕ 2001, προϋπηρε-
σία σε επίβλεψη δηµόσιων έργων (έργα ΟΣΚ και
ΥΠΠΟ), σε παραγωγή και µεταφορά ενέργειας,
συντήρηση και λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων
µεγάλου νοσοκοµείου, αγγλικά - γαλλικά, Η/Υ,
δυνατότητα µετακινήσεων, ζητά πλήρη εργασία,
περιοχές προτίµησης: Αττική - Θεσσαλονίκη. Τηλ.:
6946-102.086

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ µηχανικός, απόφοιτη Πανεπι-
στηµίου Πατρών, µε τριετή εµπειρία σε µελέτες
και εγκαταστάσεις δικτύων φυσικού αερίου σε οι-
κιακούς και βιοµηχανικούς καταναλωτές, ζητά α-
νάλογη εργασία σε τεχνική εταιρεία. Πολύ καλή
γνώση αγγλικών (Ρroficiency) και Η/Υ (Word, Εxcel,
Ιnternet, ΑutoCΑD 2002, 4Μ). Τηλ.: 6938-140.352

ΝΕΑ µηχανολόγος µηχανικός ΕΜΠ, ενεργειακής
κατεύθυνσης, ΜSc ∆ιαχείριση και Αποκατάσταση
Περιβάλλοντος, Univ. of Greenwich, µέλος ΤΕΕ
2002, µε διετή εργασιακή εµπειρία σε εταιρεία
συµβούλων ως  τεχνικός ασφάλειας, ζητά εργα-
σία. Γνώσεις Η/Υ, αγγλικών, γερµανικών, ισπανι-
κών. Τηλ.: 6972-059.233, 210-8032.336

∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ηλεκτρολόγος µηχανικός µέ-
λος ΤΕΕ 2004 µε εµπειρία σε εργοστάσιο παρα-
γωγής ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, υπεύθυνος
διασφάλισης διαδικασίας ΙSΟ 9001:2000, τεχνικός
ασφαλείας µε άριστη γνώση Η/Υ αγγλικών ζητά
να εργαστεί σε εταιρεία ως τεχνικός ασφαλείας.
Τηλ.: 6974-660.602

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ µηχανικός απόφοιτος Πανεπι-
στηµίου Πατρών (µέλος ΤΕΕ 2005) γνώστης C++,
ΤCΡ/ΙΡ, VΗDL, ΜS Windows 2000-ΧΡ, ΜS Οffice
2003 και πολύ καλή γνώση αγγλικών ζητά εργα-
σία. Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6977-148.409, 22650-
32.113

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ µηχανολόγος µηχανικός µε καλή
γνώση  Η/Υ (Windows, Οffice, ΑutoCΑD) και αγ-
γλικών, ζητά πλήρη ή µερική απασχόληση. τηλ.:
6944-474.460

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ µηχανικός ΕΜΠ (1991), µέλος
ΤΕΕ µε εργοταξιακή και µελετητική προϋπηρεσία
στα σύγχρονα έργα της Αθήνας (Μετρό - Ολυ-
µπιακά) ζητά εργασία σε εργοληπτική ή µελετη-
τική εταιρεία. Τηλ.: 6978-205.086

∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ηλεκτρολόγος µηχανικός και
µηχανικός υπολογιστών, µέλος ΤΕΕ (2001) µε µε-
ταπτυχιακό τίτλο στα συστήµατα αυτοµατισµού
και ροµποτικής, εργοταξιακή και µελετητική ε-
µπειρία σε Η-Μ εγκαταστάσεις, εκπαίδευση τε-
χνικού ασφαλείας, άριστα αγγλικά, καλά γερµα-
νικά, ζητεί εργασία. Τηλ.: 210-9521.402, 6974-
073.849, e-mail: diogrigor@gmail.com

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ µηχανικός, ΜΕΚ Β� Τάξης, από-
φοιτος (�93) Πανεπιστηµίου Βενεζουέλας, µε 8ετή
εµπειρία σε κατασκευή, επίβλεψη και συντήρηση
ηλεκτροµηχανολογικών έργων στην Ελλάδα και
το εξωτερικό και εµπειρία ενός έτους σε µελέτη

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, µε γνώσεις
αγγλικών, ισπανικών, Word, Εxcel, Windows, ζητά
εργασία. Τηλ.: 210-5735.860,  6945-559.783

ΝΕΑ µηχανολόγος µηχανικός της Πολυτεχνικής
Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών, µέλος ΤΕΕ 2005,
µε άριστη γνώση αγγλικών (Ρroficiency), γνώση
γερµανικών (Grundstufe), γαλλικών, γνώσεις Η/C
(Windows, ΜS Οffice, Ιnternet, ΑutoCΑD, 4Μ, Μi-
crosoft Visio) και µικρή εµπειρία στις εκπονήσεις
µελετών φυσικού αερίου (µε χρήση προγράµµα-
τος 4Μ, µετρήσεις, σχέδια) ζητεί εργασία εντός
Αττικής. Τηλ.: 6977- 420.904

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ µηχανικός και µηχανικός Η/Υ (Ε-
ΜΠ), µέλος ΤΕΕ από το Φεβρουάριο του 2005, ζη-
τά εργασία πλήρους απασχόλησης σε τεχνικό
γραφείο ή εταιρεία εντός Αττικής. Τηλ.: 6976-
186.269

ΝΕΑ ηλεκτρολόγος µηχανικός ΕΜΠ, µέλος ΤΕΕ
2005, µε µεταπτυχιακό «Παραγωγή και ∆ιαχείρι-
ση Ενέργειας» στο ΕΜΠ, άριστη γνώση αγγλι-
κών και καλή γνώση γαλλικών, ζητά εργασία ε-
ντός Αττικής. Τηλ.: 210-6515.904, 6972-838.677, e-
mail: stavriani_kourtesi@yahoo.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ µηχανικός & µηχανικός Η/Υ ε-
νεργειακής κατεύθυνσης (ΕΜΠ-2005) µέλος ΤΕΕ
και ηλεκτρονικός ΤΕΙ, µε εξάµηνη εργασιακή ε-
µπειρία, πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ, µε
εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ζητά
εργασία σε βιοµηχανία, τεχνικό γραφείο  ή εργο-
τάξιο. Τηλ: 210-4945-875, 6937-898.989, e-mail:
el99727@gmail.com

∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ µηχανολόγος µηχανικός ΕΜΠ
απόφοιτος 2003, µέλος ΤΕΕ 2004, άριστα γαλλι-
κά, πολύ καλά αγγλικά και γερµανικά, µε 9µηνη
πρακτική άσκηση σε project βιοµηχανίας και 6µη-
νη εµπειρία σε κατασκευαστική εταιρεία, άριστη
γνώση Η/Υ και εφαρµογών, εκπληρωµένες στρα-
τιωτικές υποχρεώσεις, ζητά εργασία σε βιοµηχα-
νία ή κατασκευαστική-τεχνική εταιρεία, κατά προ-
τίµηση εντός νοµών Αττικής - Βοιωτίας ή Ιωαννί-
νων. Τηλ: 6976-160.206, e-mail: haris-
man2@mycosmos.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ µηχανικός µέλος ΤΕΕ 2000, άρι-
στη γνώση αγγλικής και Η/Υ (ΜS Οffice, ΑutoCΑD,
Visio) ζητά εργασία εντός Αττικής. Τηλ.: 6977-
648.952

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ µηχανικός ΕΜΠ, µέλος ΤΕΕ, µε
τριετή εργοταξιακή εµπειρία σε κατασκευή δη-
µόσιων και ιδιωτικών έργων, µε πολύ καλή γνώ-
ση ΑutoCΑD 2006, αγγλικών και Οffice, µε σεµι-
νάρια σχεδίασης και µελέτης και εκπληρωµένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις, ζητά εργασία σε µε-
λετητικό γραφείο. Τηλ.: 6947-848.272

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ µηχανικός (ΒΕng(Ηons) & ΜSc in
University of Ρortsmouth), µέλος ΤΕΕ 2005, κάτο-
χος ΜSc in Τechnology and Ιnnovation Μana-
gement, πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, Οffice,
Ιnternet, ΑutoCΑD), πολύ καλή γνώση αγγλικών, µε
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εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, ζητεί
εργασία µε έδρα την Κοζάνη ή τη Θεσσαλονίκη.
Τηλ.: 24610-34.627, 6947-895.302

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ µηχανικός, Πανεπιστηµίου Πα-
τρών (ΤΕΕ 1999), εµπειρία στην εκπόνηση Η/Μ µε-
λετών και στο βιοµηχανικό σχεδιασµό (3D Μodel-
ing), άριστη γνώση αγγλικών, Η/Υ (ΑutoCΑD, Α-
dapt/Fcalc, Ιdeas, Unigraphics), ζητά µερική απα-
σχόληση. Τηλ.: 6976-673.910

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ µηχανικός Πανεπιστηµίου Πα-
τρών, µέλος ΤΕΕ (2005), µε εκπληρωµένες στρα-
τιωτικές υποχρεώσεις και άριστες γνώσεις Η/Υ
(ΑutoCΑD, ΜS Οffice), αγγλικών, γαλλικών, παρα-
κολούθηση σεµιναρίου θερµικών και υδραυλικών
εγκαταστάσεων και µικρή εµπειρία ζητά εργασία
στην Αττική ή στην Αιτωλοακαρνανία. Τηλ.: 6945-
777.114

Χηµικοί µηχανικοί 

ΧΗΜΙΚΟΣ µηχανικός ΕΜΠ, µέλος ΤΕΕ 2002, µε µε-
ταπτυχιακά στη ∆ιοίκηση Παραγωγής και στη
∆ιασφάλιση Ποιότητας, µε εργασιακή εµπειρία
ως σύµβουλος επιχειρήσεων, αναζητά εργασία
σε βιοµηχανία ή εταιρεία, στο νοµό Βοιωτίας (πε-
ριοχές Θήβας, Σχηµαταρίου). Τηλ.: 6974-874.309

ΧΗΜΙΚΟΣ µηχανικός, µέλος ΤΕΕ 2000, Μsc in pro-
cess chemical engineering στην Αγγλία, µε 4ετή
προϋπηρεσία σε µεγάλη βιοµηχανία τροφίµων
στον τοµέα προγραµµατισµού παραγωγής, ποιο-
τικού ελέγχου, διοίκησης προσωπικού, µε γνώ-
σεις Η/Υ ζητά ανάλογη εργασία. Τηλ.: 6938-
213.785, 6947-722.483

ΧΗΜΙΚΟΣ µηχανικός, απόφοιτη ΕΜΠ µε διπλωµα-
τική εργασία και σχετική πείρα στη διάβρωση και
προστασία µετάλλων µε χρώµατα επιχρίσεως
και επιπλέον µε ικανοποιητική προϋπηρεσία στην
παραγωγή επαγγελµατικών προϊόντων καθαρι-
σµού ζητά εργασία. Γνώση αγγλικών, γαλλικών,
γερµανικών και Η/Υ. Τηλ.: 210-6924.551 

ΧΗΜΙΚΟΣ µηχανικός ΑΕΙ (Ρωσίας), µέλος ΤΕΕ
2003, διδάκτορας χηµείας µε εµπειρία στη µελέ-
τη και παραγωγή πλαστικών υλών, ζητά εργασία.
Τηλ.: 6977-723.367, e-mail: tergevorkian@in.gr

ΧΗΜΙΚΟΣ µηχανικός ΕΜΠ, µέλος ΤΕΕ 1999 µε
προϋπηρεσία σε πωλήσεις και 6ετή προϋπηρε-

σία σε µεγάλες βιοµηχανίες τροφίµων σε τοµείς

διασφάλισης ποιότητας και διοίκησης παραγω-

γής, µε σεµινάρια ΗΑCCΡ και επιθεώρησης συ-

στηµάτων διασφάλισης ποιότητας, µε άριστη

γνώση αγγλικών και Η/Υ, ζητά εργασία. Τηλ.:

6938-613.096

ΧΗΜΙΚΟΣ µηχανικός ΕΜΠ, µέλος ΤΕΕ 2003, µε

ΜΒΑ αγγλικού πανεπιστηµίου, µε εµπειρία ως risk

engineer, µε άριστη γνώση Η/Υ, άπταιστα αγγλικά,

καλά ιταλικά, ζητά εργασία. Τηλ: 6944-209.282

ΧΗΜΙΚΟΣ µηχανικός ΕΜΠ, µέλος ΤΕΕ 2003, ΜΒΑ

(ΟΠΑ), άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ (ΜS Οffice,

SΡSS, ΕViews), διπλωµατικές εργασίες µε θέµατα

ανταγωνιστικότητα και κεφαλαιακή διάρθρωση,

σεµινάρια σε χρηµατοοικονοµικό management

και κοστολόγηση έργων, ζητά εργασία. Τηλ.: 210-

9229.516, 6979-685.931

Αγρονόµοι - τοπογράφοι 

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ και  τοπογράφος µηχανικός (ΕΜΠ,

2004) µέλος ΤΕΕ 2004 µε άριστη γνώση ΑutoCΑD

2005, Οffice (Word, Εxcel, Ρower Ρoint, Ιnternet κ.ά.)

µε άριστη γνώση αγγλικών, ζητά εργασία σε τε-

χνική εταιρεία ή  τεχνικό γραφείο. Τηλ.: 6997-

976.097

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ µηχανικός ΕΜΠ  �97, µε εµπειρία 5

ετών σε τοπογραφικές και κτηµατολογικές ερ-

γασίες στον τοµέα των µελετών (αποτυπώσεις,

χαράξεις, σύνταξη κτηµατολογικών πινάκων, ερ-

γασίες γραφείου και υπαίθρου), γνώση αγγλικών

- γαλλικών, χρήση Η/Υ (Word, Εxcel, ΑutoCΑD

2002, ΑutoCΑD Land Development, GGΤΟΡ, G-

GCΑD, φωτογραµµετρικά και κτηµατολογικά

προγράµµατα), µε εκπληρωµένες στρατιωτικές

υποχρεώσεις, ζητάει εργασία  εντός Αθηνών.

Τηλ.: 6974-150.418

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ και τοπογράφος µηχανικός (ΕΜΠ),

µέλος ΤΕΕ, µε άριστη γνώση Η/Υ (Word, Εxcel,

Ρowerpoint, Ιnternet), ΑutoCΑD 2006 (πιστοποίηση

της Αutodesk) και αγγλικών (Ρroficiency), προϋπη-

ρεσία στα Ολυµπιακά Έργα, το ελαιοαµπελουρ-

γικό µητρώο και αποτυπώσεις ζητεί εργασία σε

τεχνικό γραφείο ή τεχνική εταιρεία. Τηλ.: 6945-

231.664

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ µηχανικός, απόφοιτη 1996 µε 5ετή
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εµπειρία σε τοπογραφικές και συγκοινωνιακές
µελέτες και 4ετή εργοταξιακή εµπειρία σε κτι-
ριακά έργα ζητά εργασία σε τεχνική εταιρεία.
Γνώσεις αγγλικών, ΜS Οffice, ΑutoCΑD 2005,
ΑutoCΑD Land, οδός - επιµετρήσεων, Αnadelta.
Σύνταξη επιµετρήσεων - λογαριασµών. Τηλ.:
6942-554.307

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ - τοπογράφος µηχανικός ΕΜΠ, µέ-
λος ΤΕΕ (2004), µε εµπειρία γραφείου και πεδίου
σε τοπογραφικές εφαρµογές, άριστη γνώση
Τotal Station (ΤΟΡCΟΝ) και πολύ καλή γνώση
Η/Υ (ΜS Οffice, ΑutoCΑD, Απόδοση, Οδός, φωτο-
γραµµετρικού σταθµού Softplotter, Cyrax 2500
Cyclone) ζητά εργασία. Τηλ.: 6947-995.940

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ µηχανικός, απόφοιτη ΕΜΠ, µέλος
ΤΕΕ 1996, µε 8ετή πείρα σε GΙS, γνώσεις αγγλι-
κών, γαλλικών, Η/Υ και Ιnternet, ζητά εργασία.
Τηλ.: 6972-304.184

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ - τοπογράφος µηχανικός µέλος
ΤΕΕ 2001, µε τριετή προϋπηρεσία σε εργοτάξιο
(ΑΠΕ, επιµετρήσεις-προµετρήσεις, ΠΠΑΕ, λογα-
ριασµοί, τοπογραφικά), µε πολύ καλή γνώση αγ-
γλικών και Η/Υ: ΜS Οffice  (Word, Εxcel, Ιnternet)
και ΑutoCΑD ζητά εργασία σε τεχνική εταιρεία
ή γραφείο).   Τηλ.: 6978-342.976 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ µηχανικός ΕΜΠ, µε καλή γνώση
Η/Υ (Word, Εxcel, ΡowerΡoint, Ιnternet), ΑutoCΑD
2004, Corel Draw, Οdos Logismiki και καλή γνώ-
ση αγγλικής και αλβανικής γλώσσας, ζητά µερι-
κή ή πλήρη απασχόληση σε γραφείο µελετών ή
εργοτάξιο, κατά προτίµηση στην περιοχή Αττι-
κής ή Πάτρας. Τηλ.: 6937-104.198 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ µηχανικός ΕΜΠ (µέλος ΤΕΕ 1999)
µε εµπειρία σε παρακολούθηση µεγάλων έρ-
γων (τοπογραφική υποστήριξη, σύνταξη λογα-
ριασµών, επιµετρήσεις),  καθώς επίσης και το-
πογραφικές εργασίες µεγάλων αποτυπώσεων,
τοπογραφική υποστήριξη αρχιτεκτονικών µελε-
τών και πολεοδοµικό έλεγχο ζητά εργασία σε
τεχνική εταιρεία ή µελετητικό γραφείο. Τηλ.:
6948-310.311

ΕΜΠΕΙΡΟΣ τοπογράφος µε συνεχή παρουσία σε
µεγάλα έργα όπως αεροδρόµιο «Ελ. Βενιζέ-
λος», Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, οδοποιία (Ε-
γνατία Οδός), µε τοπογραφική υποστήριξη ερ-
γοταξίων και µε πλήρη εξοπλισµό, ζητά εργασία
σε τεχνική εταιρεία ή µεγάλα γραφεία µελετών.
Τηλ.: 6944-799.229

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ - τοπογράφος µηχανικός (µέλος
ΤΕΕ 2005 και µε ∆ΠΥ) αναζητά εργασία σε εται-
ρεία ή τεχνικό γραφείο εντός νοµού Αττικής.
Γνώση αγγλικής γλώσσας και ΑutoCΑD. Στρα-
τιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωµένες. Τηλ.:
6974-183.718

Μεταλλειολόγοι µεταλλουργοί 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ορυκτών Πόρων, µέλος ΤΕΕ 2004,
µε άριστες γνώσεις Η/Υ (ΑutoCΑD, ΜS Οffice,
Ρlaxis κτλ.) αγγλικά, ισπανικά, Μεταπτυχιακό ΕΜΠ

«Σχεδιασµός και Κατασκευή Υπογείων Έργων»,
ζητά εργασία εντός ή εκτός Αττικής. Τηλ.: 6944-
598.716. Ε-mail: ammhx_o_p@yahoo.gr

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ µηχανικός µεταλλουργός, α-
πόφοιτη ΕΜΠ, µέλος ΤΕΕ 2002, µε τριετή επαγ-
γελµατική εµπειρία σε ανάπτυξη και εφαρµογή
συστηµάτων ποιότητας στον κατασκευαστικό
κλάδο, γνώσεις αγγλικών, γαλλικών, γερµανικών,
καλό χειρισµό Η/Υ (ΜS Οffice, Ιnternet), ζητάει
πλήρη απασχόληση σε εταιρεία εντός ή εκτός
Αττικής, τηλ. επικοινωνίας: 210-4513.546, 6947-
520.729 

Ναυπηγοί

ΝΑΥΠΗΓΟΣ µηχανικός µε πενταετή εµπειρία στον
ναυπηγοεπισκευαστικό τοµέα (ειδικότερα στις
νέες κατασκευές/προγραµµατισµό παραγωγής),
πολύ καλή γνώση Η/Υ (ΜS Οffice, ΜS Ρroject κ.ά.)
ζητά εργασία. Τηλ.: 6932-400.373

Πτυχιούχοι ΤΕ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ πολιτικός υποµηχανικός µε πο-
λυετή εµπειρία σε επιβλέψεις και κατασκευές ι-
διωτικών οικοδοµικών έργων ζητά εργασία σε ε-
ταιρεία. Τηλ.: 210-9340.189, 6975-818.129

ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΤΕΙ Πολιτικών ∆οµικών Έργων, γνώ-
στης Η/Υ ΜS Οffice (πτυχίο ΕCDL), ΑutoCΑD και
αγγλικών ζητεί εργασία σε τεχνική εταιρεία ή
τεχνικό γραφείο εντός Αθηνών. Τηλ.: 6972-
688.314

ΝΕΑ τεχνολόγος µηχανικός απόφοιτη του Τµή-
µατος Έργων Υποδοµής ΤΕΙ, µε διετή προϋπηρε-
σία σε τεχνικό γραφείο, καλή γνώση Η/Υ, Οffice,
ΑutoCΑD, CΑDWare, Αrchitectural, αγγλικών, γαλ-
λικών, κάτοχος άδειας οδήγησης ζητεί εργασία
σε τεχνικό γραφείο ή τεχνική εταιρεία. Τηλ.: 6946-
761.758

ΝΕΑ πτυχιούχος µηχανικός δοµικών έργων µε
γνώσεις σε δηµοπρασίες, έκδοση λογαριασµών,
αγγλικών, Η/Υ (Windows 98 & Windows Χp, ΜS
Οffice, ΑutoCΑD, Ιnternet) ζητεί εργασία σε τεχνι-
κή εταιρεία ή τεχνικό γραφείο. Τηλ.: 2310-443.348,
6946-862.821

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ µηχανικός Ε/Υ µε τριετή εµπειρία
σε εργοτάξια (επίβλεψη, προµετρήσεις - επιµε-
τρήσεις λογαριασµούς). Γνώση Η/Υ, Word, Εxcel,
ΑutoCΑD. ∆υνατότητα µετακίνησης. Ζητεί θέση
εργοδηγού ή επιβλέποντος µηχανικού. Τηλ.:
6973-919.179, 210-2524.698

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ∆ιακοσµητικής µε 6ετή εµπειρία
στο χώρο της επίπλωσης καταστηµάτων (µελέτη
- κατασκευή - επίβλεψη - πώληση) ζητά εργασία
σε ανάλογη εταιρεία ή γραφείο. Τηλ.: 6974-
823.003

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ∆οµικών Έργων ΤΕΙ, µε 4ετή ε-
µπειρία σε τεχνική εταιρεία και τεχνικό γραφείο,
µε πολύ καλή γνώση ΑutoCΑD, Τέκτονα, έκδοση

αδειών οικοδοµής, άπταιστα γερµανικά και καλά
αγγλικά, ζητά εργασία στην Αλεξανδρούπολη,
τηλ.: 6942-421.153

ΝΕΑ τεχνολόγος µηχανικός Έργων Υποδοµής µε
τριετή προϋπηρεσία σε τεχνικό γραφείο, µε πολύ
καλές γνώσεις ΜS Οffice, ΑutoCΑD 2000, Scada,
Space, Runet, αγγλικών και γερµανικών και κύριο
αντικείµενο τις µελέτες κτιριακών έργων και πέ-
τρινων κατασκευών ενδιαφέρεται για απογευµα-
τινή απασχόληση. Τηλ.: 6944-352.467

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ηλεκτρολόγος µηχανικός ΤΕ, από-
φοιτη του 1999, µε εξαετή εµπειρία σε τεχνικές ε-
ταιρείες στο τµήµα δηµοπρασιών και παρακο-
λούθησης δηµοσίων έργων (σύνταξη λογαρια-
σµών, ΑΠΕ, ΠΠΑΕ, ΠΚΝΤΜ), µε πολύ καλή γνώση
των προγραµµάτων Word, Εxcel, Εργολήπτης -
Προσκοστολόγηση, ΑutoCΑD 2000, ζητά εργασία,
τηλ.: 6946-904.851

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ µηχανικός Ενεργειακής Τεχνολο-
γίας (µηχανολόγος) µε 10ετή προϋπηρεσία σε
διαχείριση έργων και συµβάσεων σε µεγάλα έρ-
γα (∆ΕΠΑ, «Ηochtief», «Αθήνα 2004») µε άριστη
γνώση αγγλικών (Ρroficiency) και Η/Υ ζητεί εργα-
σία. Τηλ.: 210-6615.776, 6973-445.151

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ µε µο-
νοετή προϋπηρεσία σε έργα οδοποιίας και υ-
δραυλικά έργα ζητάει µόνιµη εργασία,  τηλ.: 6932-
086.881 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ µηχανολόγος µηχανικός ΤΕ µε 5ε-
τή εµπειρία σε Ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες
(Πολεοδοµίας, Εφαρµογής, Μελέτες Πυροπρο-
στασίας, Βιοµηχανίας, Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων, ∆/νση Συγκοινωνιών, Τεχνικός Ασφαλείας).
Χρήση υπολογιστικών προγραµµάτων της 4Μ,
ΑutoCΑD14-2000-2004 και Η/Υ (Win 95/98/00/ΧΡ,
ΜS Οffice 2000/ΧΡ). Ζητά εργασία σε µελετητικό
γραφείο ή µελετητική εταιρεία. Τηλ.: 6948-456.195

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ πολιτικός µηχανικός, απόφοιτη ΤΕΙ
Τµήµατος Πολιτικών ∆οµικών Έργων, µε γνώσεις
Word, Εxcel, Εργολήπτη - Προκοστολόγηση και
ΑutoCΑD 2000- 2005, γνώσεις ΓΟΚ, ζητεί εργασία
σε αρχιτεκτονικό ή τεχνικό γραφείο. Τηλ.: 210-
9625.872, 6947-655.133 

ΝΑΥΠΗΓΟΣ µηχανικός ΤΕ, ΜΑ Ιn Design (Ιnterior Αr-
chitectural Design) µε τρίχρονη εργασιακή εµπει-
ρία σε ναυπηγικό γραφείο (επίβλεψη - συντονι-
σµό κατασκευής 120 m Ε/Γ - Ο/Γ) και εξάµηνη σε
ναυπηγείο σκαφών αναψυχής ως υπεύθυνος τµή-
µατος σχεδιασµού, µε άριστη γνώση Η/Υ (Αuto-
CΑD 2D - 3D, Viz Render, Αrchitectural Desktop,
Αutoship) και αγγλικών (Ρroficiency), ζητά εργασία.
Τηλ.: 6977-459.580, 210-3847.437

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ πολιτικός µηχανικός ΤΕ µε 3ετή ε-
µπειρία σε µεγάλη κατασκευαστική εταιρεία, α-
ναζητά εργασία σε κατασκευαστική-µελετητική
εταιρεία, κατά προτίµηση στα βόρεια προάστια
Αττικής. Τηλ.: 6938-497.764 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ µηχανικός Έργων Υποδοµής ζητά
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εργασία σε τεχνική εταιρεία. Γνώσεις Word, Εxcel,
ΑutoCΑD και αγγλικών. Προϋπηρεσία από πρα-
κτική σε επιµετρήσεις, συµµετοχή σε δηµοπρα-
σίες. Τηλ. επικοινωνίας: 210-4930.245, 6997-168.109

ΝΕΟΣ απόφοιτος ΤΕΙ, Τµήµατος Ναυπηγών, µε κα-
λή γνώση αγγλικών και χειρισµού Η/Υ ζητά ερ-
γασία σε τεχνικό γραφείο ή τεχνική εταιρεία. Τηλ
επικοινωνίας: 210-2635.376, 6979-516.844 

ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ µε µεγάλη εµπειρία στην επίβλεψη
και εκτέλεση οικοδοµικών έργων, Εµπορικά Κέ-
ντρα, Πολυκατοικίες, Μονοκατοικίες, ζητά εργα-
σία. Τηλ.: 210-8991.402, 6977-268.391

ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ µε µεγάλη εµπειρία στον κατασκευ-
αστικό τοµέα σε έργα οδοποιίας, αποχέτευσης,
ύδρευσης φυσικού αερίου, κτιριακό αντιστήριξης
ζητεί ανάλογη εργασία. Τηλ.: 6937-233.252, 210-
6850.473

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ µηχανικός ∆οµικών Έργων, από-
φοιτη ΤΕΙ (2003), µε πιστοποιηµένες γνώσεις Η/Υ,
ΜS Οffice και καλή γνώση αγγλικών, µε 6µηνη
πρακτική άσκηση σε τεχνική εταιρεία, ζητά εργα-
σία σε τεχνική εταιρεία ή τεχνικό γραφείο. Τηλ.:
6944-246.159

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ µηχανικός, απόφοιτη σχολής Έρ-
γων Υποδοµής, µε γνώσεις αγγλικών, Οffice,
Ρhotoshop, ΑutoCΑD, κάτοχος άδειας οδήγησης
ζητά εργασία σε τεχνικό γραφείο ή τεχνική εται-
ρεία. Τηλ.: 6944-383.685

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ µηχανικός Έργων Υποδοµής, από-
φοιτος ΤΕΙ, µε διετή προϋπηρεσία σε µελέτη και
κατασκευή τεχνικών και οικοδοµικών έργων, µε
καλή γνώση Η/Υ, Αutodesk (CΑD, Μap, Raster Ι-
mage, Land, Civil), Οffice, ζητεί εργασία σε τεχνική
εταιρεία. Τηλ.: 6948-172.393 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ µηχανικός Έργων Υποδοµής ζητά
εργασία σε τεχνικό γραφείο ή εταιρεία υδραυλι-
κών, λιµενικών έργων και έργων οδοποιίας. Γνώ-
σεις αγγλικών, εργοταξίου, υπολογιστών και κα-
τοχή ∆ΠΥ. Ώρες απογευµατινές επικοινωνίας:
Μετά 6.00 µ.µ. Τηλ.: 6946-294.490

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ µηχανολόγος, ζητάει πλήρη απα-
σχόληση. Προϋπηρεσία 4ετής σε αντικείµενο της
ειδικότητάς του όπως παραγωγή µηχανηµάτων,
εγκαταστάσεις σε πρατήρια υγρών καυσίµων, γε-
φυροπλάστιγγες, πνευµατικά και υδραυλικά συ-
στήµατα υψηλής πίεσης. Έγγαµος, ετών 33. Τηλ.:
210-2474.903, 6974-108.340

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ πολιτικός απόφοιτη (ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕ-
ΛΕΤΕ) µε κατεύθυνση Έργων Υποδοµής, ζητεί ερ-
γασία σε τεχνική εταιρεία. Περαιτέρω γνώσεις,
χρήση ΑutoCΑD 2006, ΕCDL, αγγλικά. Τηλ.: 6937-
324.602

ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε πολυετή πείρα σε κατασκευ-

ές πολυκατοικιών, ανακατασκευές καταστηµά-

των, τραπεζών. Ζητά ανάλογη εργασία. Τηλ.: 6974-

167.602 

Σχεδιαστές  

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΡΙΑ µέσω Η/Υ, απόφοιτη δηµοσίου ΙΕΚ,

µε προϋπηρεσία σε αρχιτεκτονικές µελέτες,

γνώση προγραµµάτων ΑutoCΑD 2000-02-04-05

(2D-3D), ΜSΟffice (Word-Εxcel), γνώσεις αγγλι-

κών, ζητά εργασία. Τηλ.: 6945-678.477

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΡΙΑ, αρχιτεκτονικών - στατικών σχε-

δίων, µε γνώσεις Η/Υ ΑutoCΑD 2002,  2004, 2005,

ΜS Οffice, CΑDWare, µε µεγάλη προϋπηρεσία σε

κατασκευαστικά σχέδια ζητά µόνιµη απασχόλη-

ση. Τηλ.: 210-9589.485, 6974-541.605

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΡΙΑ µηχανολογικού σχεδίου µε προϋ-

πηρεσία σε ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστά-

σεις βιοµηχανίες - κτιριακές, µεταλλικές κατα-

σκευές, µηχανολογικές κατασκευές, µε πολύ κα-

λή γνώση ΑutoCΑD ζητά εργασία σε βιοµηχανία

ή τεχνική εταιρεία. Τηλ.: 210-2220.838, 6976-

984.323

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΡΙΑ πτυχιούχος ΙΕΚ, µε 6ετή προϋπη-

ρεσία σε τεχνικό γραφείο - κατασκευαστική εται-

ρεία, µε πολύ καλή γνώση Τέκτονα, ΜS Word, Win-

dows, Ιnternet, ζητά πλήρη απασχόληση σε γρα-

φείο σε περιοχές της Ανατ. Αττικής. Τηλ.: 6947-

896.750

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΡΙΑ έργων οδοποιίας και γενικού σχε-

δίου (στατικού-αρχιτεκτονικού) µε µεγάλη εµπει-

ρία (σχέδιο στο χέρι κυρίως) και µέσω Η/Υ ζητεί

εργασία. Τηλ.: 6944-207.268

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ µέσω Η/Υ µε 6ετή εµπειρία σε τε-

χνικά γραφεία µελετών ζητεί ανάλογη εργασία

στην περιοχή του Πειραιά ως µισθωτός ή ως ε-

ξωτερικός συνεργάτης. Τηλ.: 210-4416.929, 6972-

980.817

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΡΙΑ ηλεκτρολογικού, µηχανολογικού,

στατικού και αρχιτεκτονικού σχεδίου µε 9ετή

προϋπηρεσία ζητεί µόνιµη εργασία. Τηλ.: 6942-

708.657, e-mail: marianna14500@yahoo.gr

ΕΜΠΕΙΡΗ σχεδιάστρια ΑutoCΑD 2D, 3D, απόφοιτη

δηµοσίου ΙΕΚ (1998) και φοιτήτρια ∆ιακοσµητικής

ΤΕΙ, ζητά απογευµατινή εργασία σε αρχιτεκτονι-

κό γραφείο. Γνώσεις: αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά,

ΜS Οffice. Τηλ.: 6947-049.001

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ δηµοσίου ΙΕΚ, νέος 25 ετών, ζητά

εργασία στην περιοχή Αθηνών, τηλ.: 210-7600.960

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΡΙΑ - διακοσµήτρια ιδιωτικής σχολής,

µε γνώσεις σχεδίου στο χέρι και στον Η/Υ

(ΑutoCΑD 2000-2002 / 3D Studio Viz) και εµπειρία

σε φωτορεαλιστικό και µηχανολογικό σχέδιο ζη-

τά εργασία σε αρχιτεκτονικά γραφεία (κατά προ-
τίµηση στα νότια προάστια). Τηλ.: 210-9961.401,
6973-905.925

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ µέσω Η/Υ, απόφοιτος ΙΕΚ µε γνώση
ΑutoCΑD 2004 (αρχιτεκτονικό, στατικό, Η/Μ σχέ-
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Πτυχ. Μηχανολόγος και ∆ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός
ΕΜΠ Gunite, ενισχύσεις, επισκευές, τοιχοποιίας και

σκυροδέµατος. Ζητείται συνεργασία µε τεχνικά γραφεία.
Ε_mail: Κil@otenet.gr,

Τηλ./fax: 210 4326700, 210 4014290-1, κιν.: 6944.302550



διο) και προϋπηρεσία ζητά ανάλογη εργασία. Τηλ.:
210-5982.483, 210-5987.812

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΡΙΑ µε εµπειρία στο αρχιτεκτονικό
σχέδιο και µε εξειδίκευση στον τοµέα των επαγ-
γελµατικών χώρων (καταστήµατα, γραφεία, περί-
πτερα), ζητά εργασία σε τεχνική εταιρεία. 3D, φω-
τορεαλισµός. Καλή γνώση στα ΑrchiCΑD 9 -
Αrtlantis 4.5. Τηλ.: 6937-283.292

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΡΙΑ δηµοσίου ΙΕΚ µε γνώσεις
ΑutoCΑD 2000-2004, Word, Εxcel, Ιnternet, Win-
dow�s ΧΡ, αγγλικά και µε τριετή προϋπηρεσία σε
ανώνυµη τεχνική εταιρεία και 8µηνη σε αρχιτε-
κτονικό γραφείο ζητά µόνιµη απασχόληση. Τηλ.:
6976-692.779

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ επίπλου και διαµόρφωσης εσ. χώ-
ρων, µε 5ετή εµπειρία σε µελέτη εφαρµογής και
επίβλεψη αναζητεί εργασία σε εταιρεία ή βιοµη-
χανία ανάλογης δραστηριότητας (κατά προτίµη-
ση στη ∆. Αττική). Γνώσεις χειρισµού Η/Υ σε περι-
βάλλον Window�s και σχεδιαστικού προγράµµα-
τος ΑutoCΑD 2000. Τηλ.: 6974-848.584 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΡΙΑ µέσω Η/Υ, απόφοιτη δηµόσιου ΙΕΚ,
µε 6ετή προϋπηρεσία σε αρχιτεκτονικές και µη-
χανολογικές µελέτες, άριστη γνώση ΑutoCΑD,
Οffice, Ιnternet και αγγλικών, ζητά εργασία, τηλ.:
6948-532.896

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΡΙΑ δηµοσίου ΙΕΚ (ΟΑΕ∆) µε γνώσεις
ΑutoCΑD, Word, Εxcel, Corel και προϋπηρεσία 4
χρόνων ζητεί απογευµατινή εργασία. Τηλ.: 210-
3460.344, 6942-268.676

ΕΜΠΕΙΡΟΣ σχεδιαστής µηχανολογικού και αρχι-
τεκτονικού σχεδίου µε άριστη γνώση ΑutoCΑD
2D - 3D, φωτορεαλισµού, CΑDWare επιθυµεί ερ-
γασία σε τεχνικό - µελετητικό γραφείο, τηλ.:
6993-704.667

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ µε εµπειρία σε στατικές και γεω-
λογικές µελέτες, µε πολύ καλές γνώσεις
ΑutoCΑD, Εxcel, Word ζητά εργασία σε γραφείο
µελετών ή τεχνική εταιρεία. Τηλ.: 6945-495.710

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΡΙΑ µέσω Η/Υ από δηµόσια ΤΕΕ και
ΙΕΚ, µε γνώση Word, ΑutoCΑD, αγγλικών ζητά
εργασία. Τηλ.: 6972-976.126, 210-5321.611

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ απόφοιτος ιδιωτικού ΙΕΚ µε γνώ-
σεις ΑutoCΑD, ΜS Οffice και διεκπεραίωση οικο-
δοµικών αδειών ζητά εργασία. Τηλ.: 210-9314.951,
6973-563.055

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΡΙΑ µε γνώσεις αγγλικών, γαλλικών,
πεπειραµένη ζητάει ανάλογη εργασία σε τεχνι-
κό γραφείο ή τεχνική εταιρεία, ωράριο 9-3 µ.µ.
Περιοχές Πατήσια -  Κυψέλη, τηλ.: 6939-586.230

∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ απόφοιτη ΤΕΙ, µε γνώσεις Η/Υ,
Windows ΧΡ, Word, Ιnternet, ΑutoCΑD 2D, 3D, αγ-
γλικών, ζητεί εργασία σε διακοσµητικό-αρχιτε-
κτονικό γραφείο-τεχνική εταιρεία, τηλ.: 210-
5321.562, 6936-986.008

ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΗΣ ΙΕΚ 4 εξαµήνου στην ειδικότητα
σχεδιαστής µέσω Η/Υ ζητά εργασία για την πρα-

κτική του, τηλ.: 6977-712.773

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ µελέτες κτιριακών έργων και ειδικών
τεχνικών έργων αναλαµβάνεται από οµάδα δι-
πλωµ. πολιτικών µηχανικών - δοµοστατικών µε
χρήση στατικών προγραµµάτων (Sofistik, Ηolo-
statika 2005 κ.ά.). Εγγυηµένα αποτελέσµατα. Τηλ.:
6972-704.498

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΡΙΑ αρχιτεκτονικού σχεδίου µε πολύ
καλή γνώση ΑutoCΑD 2000 - 2004, 2D-3D ζητά
εργασία στο σπίτι. Τηλ.: 210-6458.028, 6977-
955.693

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΟ γραφείο αναλαµβάνει παντός εί-
δους ηλεκτρικά - µηχανολογικά -αρχιτεκτονικά -
στατικά σχέδια µε ΑutoCΑD. Τηλ.: 210-2220.838,
6976-984.323

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΣΣΑ ΕΜΠ µε εµπειρία στη σύνθεση,
καλή γνώση ΓΟΚ και σχεδίασης σε ΑutoCΑD, εκ-
πόνηση αρχιτεκτονικών µελετών έκδοσης αδεί-
ας, διεκπεραίωση φακέλου σε πολεοδοµία, κα-
τασκευή και επίβλεψη ιδιωτικών έργων, ζητά ε-
λεύθερη εργασία ή συνεργασία. Τηλ.:6944-613.825

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ γραφείο αναλαµβάνει την πλή-
ρη επίλυση και σχεδίαση µελετών,  καθώς και τη
σύνταξη φακέλου για πολεοδοµία. ∆υνατότητα
τρισδιάστατων απεικονίσεων, ηλεκτρονικής σχε-
δίασης και επικοινωνίας µέσω Ιnternet. ∆εκτή η
συνεργασία µε άλλους µηχανικούς ή κατασκευα-
στές. Τηλ.: 6932-653.709

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ φοιτητής Αρχιτεκτονικής µε
προϋπηρεσία σε έκδοση οικοδοµικών αδειών και
σύνταξη αρχιτεκτονικού φακέλου, αναλαµβάνει
την ηλεκτρονική σχεδίαση µελετών (κατόψεις, ό-
ψεις, τοµές) και από προσχέδια. Τηλ.: 6974-
004.643

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ γραφείο αναλαµβάνει την πλή-
ρη επίλυση και σχεδίαση µελετών,  καθώς και τη
σύνταξη φακέλου για πολεοδοµία. ∆υνατότητα
τρισδιάστατων απεικονίσεων, ηλεκτρονικής σχε-
δίασης και επικοινωνίας µέσω Ιnternet. ∆εκτή η
συνεργασία µε άλλους µηχανικούς ή κατασκευα-
στές. Τηλ.: 6932-653.709

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός δοµοστατικός ΕΜΠ, µε ε-
µπειρία σε µελέτες γεφυρών και γενικότερα σε
τεχνικά έργα, καθώς επίσης και σε µελέτες µε-
ταλλικών κατασκευών και κατασκευών από σκυ-
ρόδεµα, αναλαµβάνει την εκπόνηση στατικών µε-
λετών και ελέγχων. Πολύ καλή γνώση των προ-
γραµµάτων της Sofistik, και του Νext, καθώς και
των προγραµµάτων Statik, Space. Τηλ.: 6974-
107.908

ΕΜΠΕΙΡΟΣ µηχανικός, µε πολύ καλή γνώση της ι-
σχύουσας νοµοθεσίας και των αναλυτικών τιµο-
λογίων (ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, κλπ.), αναλαµβάνει ταχύτατα,
µε συνέπεια και αξιοπιστία: 1) την τεχνο-οικονο-

µική υποστήριξη-διεκπεραίωση δηµοσίων έργων,

(ΠΚΝΤΜΕ, Λογαριασµοί, Αναθεωρήσεις, Ανακεφα-

λαιωτικοί Πίνακες, Επιµετρήσεις, ΠΠΑΕ, Ειδικοί Α-

πολογισµοί, κ.ά.), 2) την προκοστολόγηση δηµο-
σίων και ιδιωτικών έργων. Συνεργασία µε όλη την

Ελλάδα. Τηλ.: 6972-405.275, e-mail: techoik@ya-

hoo.gr

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ Αρχιτεκτονικής Σχολής, µε άρι-

στες γνώσεις υπολογιστή (και ∆ιαδικτύου) και
προγραµµάτων όπως ΜS Οffice 2003 (Word,

Ρowerpoint, Εxcel), ΑutoCΑD 2005, Ρhotoshop CS2,

3d Studio Μax 7, κ.ά. καθώς και µε ανώτατο πτυ-

χίο στην αγγλική και γαλλική γλώσσα αλλά και
µε γνώσεις στη γερµανική, ενδιαφέρεται για ολι-

κή ή µερική απασχόληση ή απασχόληση από το

σπίτι, σε αρχιτεκτονικό γραφείο, τηλ.: 6977-
645.080

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ µηχανικός σε άρτια οργανωµέ-
νο χώρο, αναλαµβάνει ηλεκτροµηχανολογικές

µελέτες αδείας και εφαρµογής. Χρήση υπολογι-

στικών και σχεδιαστικών προγραµµάτων της 4Μ.

Γρήγορη παράδοση, εµπειρία και υπευθυνότητα.
Επιθυµητή συνεργασία µε αρχιτέκτονες, πολιτι-

κούς µηχανικούς, τεχνικά γραφεία και κατασκευ-

αστές. Τηλ.: 6944-266.471, e-mail: maranton@pana-
fonet.gr

ΝΕΟΣ µηχανολόγος µηχανικός, Πανεπιστήµιο
Πατρών (2002), µέλος ΤΕΕ (2004). Προϋπηρεσία:

Ανάπτυξη ΙSΟ 9001, Επενδυτικά Σχέδια, Τεχνικές

Μελέτες, Υγιεινή και Ασφάλεια, Νοµοθεσία Τεχνι-

κή και Επενδύσεων. Αγγλικά (πολύ καλά), γαλλι-
κά (καλά). Γνώσεις Η/Υ: ΜS Οffice, ΑutoCΑD, Ιnter-

net. Αdapt -Fine (βασικές γνώσεις). Τηλ.: 6972-

333.589

ΝΕΑ µηχανολόγος µηχανικός ΕΜΠ µε προϋπηρε-

σία σε τεχνικό γραφείο, πτυχίο ΑutoCΑD 2000
2D, γνώση Η/Υ (Word, Εxcel, ΡowerΡoint) και αγ-

γλικών ζητά εργασία.  Τηλ.: 6972-726.765

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΡΙΑ µέσω Η/Υ µε γνώση 2D και 3D σχε-

διασµού αναλαµβάνει τη διεκπεραίωση οικοδο-

µικών αδειών. Άριστη γνώση ΓΟΚ. Τηλ.: 6947-
064.420

ΣΤΑΤΙΚΕΣ µελέτες. Οµάδα έµπειρων δοµοστατι-
κών πολιτικών µηχανικών, µε µεταπτυχιακό δί-

πλωµα ειδίκευσης στο «∆οµοστατικό σχεδια-

σµό & ανάλυση των κατασκευών» αναλαµβά-

νουν υπεύθυνα την εκπόνηση στατικών µελετών
από οπλισµένο σκυρόδεµα, µεταλλική κατα-

σκευή, τοιχοποιία, ενισχύσεων, ελέγχου υπάρχο-

ντος και προσθήκης µε παλαιούς και νέους κανο-
νισµούς. ∆υνατότητα συνεργασίας µε τεχνικά και

εργολαβικά γραφεία. Τηλ.: 210-7721.333, 210-

7794.520, 6945-701.619

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ασφαλείας, έµπειρος µηχανικός ΕΜΠ

µε άριστη γνώση νοµοθεσίας αναπτύσσει µελέ-

τες επικινδυνότητας και παρέχει υπηρεσίες Τε-
χνικού Ασφαλείας για οποιαδήποτε επιχείρηση.

Τηλ.: 6944-568.835, e-mail: emp1303@in.gr
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ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ διαµόρφωση - διακόσµηση -
κατασκευή εκθεσιακών χώρων - καταστηµάτων,
Α∆ΡΑΞ, τηλ.: 6974-872.751

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ µηχανικός αναλαµβάνει επιµε-
τρήσεις σε εργοληπτικές τεχνικές εταιρείες, επί-
σης ζητά συνεργασία για θέµατα τεχνικού ασφα-
λείας. Τηλ.: 6944-948.195

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ αρχιτέκτων µηχανικός και διακο-
σµήτρια, αναλαµβάνουν πάσης φύσεως αρχιτε-
κτονικές και διακοσµητικές µελέτες, τηλ.: 6948-
506.820, 6947-324.704

ΓΡΑΦΕΙΟ αρχιτεκτονικών µελετών και εφαρµο-
γών, αναλαµβάνει: την έκδοση οικοδοµικών αδει-
ών, την εκπόνηση κάθε κατηγορίας αρχιτεκτονι-
κής µελέτης, τη σχεδίαση οικοδοµικών λεπτοµε-
ρειών, αποτυπώσεις κτιρίων - οικοπέδων, την ε-
πίβλεψη των εργασιών κάθε κτιριακού έργου, τις
επιµετρήσεις κάθε κτιριακής εργασίας, την τρισ-
διάστατη παρουσίαση των γραφικών, φωτορεαλι-
σµό. Τηλ.: 6979-425.354, e-mail: tpapap@tee.gr

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ, τελειόφοιτος ΕΜΠ, µε 10ετή εµπει-
ρία σε εργοτάξια, µε πλήρη εξοπλισµό υπαίθρου,
αναλαµβάνει τοπογραφικές εργασίες. Επιθυµητή
η συνεργασία µε πολιτικούς και αρχιτέκτονες µη-
χανικούς. Τηλ.: 6932-079.586

ΑΠΟΦΟΙΤΗ Σχολής ∆ιακοσµητικής ΤΕΙ µε γνώ-
σεις ΑutoCΑD 2004, Αutodesk Viz 4, 3D Studio
Μax 7, Αrchitectural Desktop 3.3, Ρhotoshop ανα-
λαµβάνει αρχιτεκτονικά σχέδια κατ� αποκοπήν
(κατ� οίκον). Τηλ.: 6973-279.714

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ µηχανικός ΕΜΠ µε εµπειρία σε
Η/Μ µελέτες Πολεοδοµίας και  Εφαρµογής µε
γνώσεις Αdapt, Αfine, Αdeia της 4m και ΑutoCΑD
ζητά συνεργασία κατ� αποκοπήν. Τηλ.: 6972-
251.846 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ Μελέτες Πολεοδο-
µίας - Εφαρµογής, Μελέτες Πυρασφάλειας, Περι-
βαλλοντικές Μελέτες µε υποστήριξή τους στις
διάφορες υπηρεσίες, καθώς και άδειες λειτουρ-
γίας καταστηµάτων, συνεργείων, βιοτεχνιών ανα-
λαµβάνει διπλ. µηχανολόγος µηχανικός ΕΜΠ.  Α-
νάληψη εργασιών σε όλη την Ελλάδα. Επιθυµητή
η συνεργασία µε τεχνικά γραφεία αρχιτεκτόνων,
πολιτικών µηχανικών και κατασκευαστών. Τηλ.:
6972-251.846

∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ψηφιακού σχεδιασµού πλήρους
µελέτης για Έκδοση Οικοδοµικής Άδειας, από
σκαρίφηµα, καθώς και µετατροπή δισδιάστατων
σχεδίων(2d) σε τρισδιάστατα(3d) µε απόδοση υλι-
κών και φωτορεαλισµού, αναλαµβάνονται από
σχεδιάστρια απόφοιτο δηµοσίου ΙΕΚ µε προϋπη-
ρεσία και γνώσεις ΓΟΚ. Ταχεία παράδοση και δυ-
νατότητα ανταλλαγής σχεδίων µέσω Ιnternet.
Τηλ.: 6945-415.225, e-mail: spyridou@panafonet.gr 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ µηχανικός Έργων Υποδοµής, φοιτη-
τής πολιτικός µηχανικός ΑΠΘ µε εµπειρία σε επι-
µετρήσεις, άριστη γνώση ΑutoCΑD, ΑrchiCΑD ανα-
λαµβάνει σύνταξη επιµετρήσεων και σχεδίαση αρ-

χιτεκτονικών σχεδίων κατ� αποκοπήν. Παράδοση
σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Περιοχή Θεσ-
σαλονίκης και ευρύτερης Μακεδονίας. Τηλ.: 6972-
250.820, e-mail: iliasgeorgiadis@hotmail.com

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ γραφείο µε πλήρη εξοπλισµό υ-
παίθρου (GΡS - Τotal station), αναλαµβάνει κάθε
είδους τοπογραφική εργασία (αποτυπώσεις, επι-
µετρήσεις, χαράξεις, οριοθετήσεις, κτηµατογρα-
φήσεις, πράξεις εφαρµογής, δίκτυα, φωτοσταθε-
ρά κ.ά.) σε όλη την Ελλάδα. Επιθυµητή συνεργα-
σία µε άλλα τεχνικά γραφεία. ∆ράµα, τηλέφωνο:
2521-031.921, 6932-951.745, e-mail: ivasil@tee.gr

ΦΑΚΕΛΟΣ άδειας ολοκληρωµένος και έτοιµος
για πολεοδοµία, Στατικές, Αρχιτεκτονικές Ηλε-
κτροµηχανολογικές Τοπογραφικές Μελέτες, Με-
λέτες ενίσχυσης φέροντος οργανισµού, στατικής
επάρκειας, ΦΑΥ - ΣΑΥ, εκτυπωµένα σχέδια σε
plotter παραδίδονται σε χρόνο-ρεκόρ στο γρα-
φείο σας από οµάδα έµπειρων µελετητών. Τηλ.:
210-6453.149, 6973-318.423, e-mail: manousosdt@-
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ µηχανικός, κάτοχος Μ∆Ε, µέλος ΤΕΕ
1998, µε τους συνεργάτες του, αναλαµβάνει πλή-
ρη διεκπεραίωση οικοδοµικών αδειών, εντός Ατ-
τικής. Επίσης ζητούνται για συνεργασία αρχιτέ-
κτονες και µηχανολόγοι µηχανικοί. Επικοινωνία,
τηλ.:  6973-231.297, gredim@mycosmos.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ µοντελοποίηση, φωτορεαλι-
στική απόδοση, animation χώρων και αντικειµέ-
νων από επαγγελµατία του χώρου µέσω 3d Stu-
dio Μax, τηλ.: 210-7017.420, 6944-307.269, e-mail:
geokazak@otenet.gr

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ, απόδοση υλικών, υφών, χρω-
µάτων. Ζωντάνια στην ιδέα σας. Ηλεκτρονική σχε-
δίαση 3D και 2D, εξωτερικά κτιρίων - εσωτερικοί
χώροι, έπιπλα µε πιστή απόδοση υλικών και χρω-
µάτων. Αρχιτεκτονικά - Στατικά - Τοπογραφικά.
Τηλ.: 6948-876.215, e-mail: g.alfredos@lycos.com

ΝΝ Αρχιτέκτονες γραφείο αρχιτεκτονικών µελε-
τών και παρουσιάσεων αναλαµβάνει την παρου-
σίαση των µελετών σας. Τρισδιάστατες παρου-
σιάσεις, φωτορεαλιστικές µακέτες, 3d animation,
προοπτικά εξωτερικά - εσωτερικά. Ρεαλιστική α-
πεικόνιση υλικών κατασκευών. Μultimedia παρου-
σίαση σε CD/DVD. Κατασκευή ταµπελών για ερ-
γοτάξιο. ∆υνατότητα συνεργασίας µε επαρχία.
Τηλ.: 210-2382.300, 2221-099.983 - 6944-816.689. Ε-
mail: nikare@tee.gr - fax 210-2383.562, 2221-
099.983

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑutoCΑD επαγγελµατικού επιπέδου α-
πό πολιτικό µηχανικό, για εξωτερική συνεργασία.
(Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Φακέλους για πολεοδο-
µία). Τηλ.: 6977-778.046

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ εργασίες αναλαµβάνονται από
µηχανικό ΕΜΠ µε πλήρη εξοπλισµό υπαίθρου και
γραφείου σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
Τηλ.: 6948-827.488, 210-4936.503

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ µηχανικός ΕΜΠ (απόφοιτη 2003) µε
ευχέρεια στη σύνθεση, πολύ καλή γνώση
ΑutoCΑD 2004, ΑrchiCΑD 8.1, ΜS Οffice, Ιnternet,
αγγλικών και καλή γνώση γαλλικών ζητά συνερ-
γασία µε αρχιτεκτονικό γραφείο που ασχολείται
µε µελέτες στη Μύκονο. Τηλ. επικοινωνίας: 6945-
292.636, e-mail:niarchitect@yahoo.com

ΓΡΑΦΕΙΟ µελετών επανδρωµένο µε όλες τις κα-
τηγορίες µηχανικών, πλήρως εξοπλισµένο, ανα-
λαµβάνει την εκπόνηση - σύνταξη µελετών για
την έκδοση οικοδοµικών αδειών και την παρακο-
λούθηση των φακέλων στα αρµόδια πολεοδοµι-
κά γραφεία. Τηλ.: 210-2023.903, fax: 210-2023.305,
e-mail: info@gmkarchitec.gr

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΡΙΑ αρχιτεκτονικού σχεδίου µε άριστη
γνώση ΑutoCΑD 2d, 3d, φωτορεαλισµού αναλαµ-
βάνει σχέδια κατ� οίκον. Τηλ.: 6934-310.978

ΑΥΤΟΨΙΕΣ -Πραγµατογνωµοσύνες από έµπειρο
πολιτικό µηχανικό ΕΜΠ. Θέµατα υγρασιών-θερ-
µοµόνωσης - ηχοµόνωσης, λύσεις για την απο-
κατάσταση δοµικών στοιχείων κατασκευών. Τηλ.:

2291-036.838, 6942-552.775

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ µελέτες, πολεοδο-
µίας και εφαρµογής αναλαµβάνει διπλωµατού-
χος µηχανολόγος µηχανικός ΕΜΠ µε υπευθυνό-
τητα, αξιοπιστία και προπάντων ταχύτητα. ∆ιεκ-
περαιώσεις στην πολεοδοµία και χρήση υπολο-
γιστικών προγραµµάτων της 4Μ (Αdapt/Fcalc) και
σχεδιαστικών πακέτων ΑutoCΑD, ΑrchiCΑD. Επι-
θυµητή η συνεργασία µε τεχνικά γραφεία αρχι-
τεκτόνων και πολιτικών µηχανικών. Τηλ.: 6948-
204.709, 210-6121.605

ΠΤΥΧΙΑ

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ Εργοληπτικό Πτυχίο για στελέχωση
εταιρείας. ΜΕΚ: ∆� Οδοποιία, ∆� Υδραυλικά, Γ� Οι-
κοδοµικά, Γ� Βιοµηχανικά - Ενεργειακά και Β� Λι-
µενικά (µε βεβαιωµένη εµπειρία για Γ� Λιµενικά
σε οκτώ (8) µήνες). Τηλ.: 6973-835.399, 210-
2235.215, 210-2430.550

ΑΜΕΣΑ διατίθεται πτυχίο ΜΕΚ Γ� τάξεως Η/Μ, Υ�
Υδρ. Υπό πίεση και Β� Βιοµηχ. - Ενεργ., για στελέ-
χωση εταιρείας. Τηλ.: 6936-938.343

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΚ Γ� τάξης Η/Μ, Β� ενεργειακά -
βιοµηχανικά και υδραυλικά  υπό πίεση, για στελέ-
χωση εταιρείας. Τηλ.: 6973-349.159

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΚ ∆� Οδοποιίας, Γ� Οικοδοµικά-Υ-
δραυλικά, Β� Βιοµηχανικά-Ενεργειακά και Α� Λιµε-
νικά, για στελέχωση τεχνικής εταιρείας. Τηλ.:
6945-063.747

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τεχνική εταιρεία πτυχίο γενικό
ΜΕΚ Γ� τάξεως οικοδοµικό - υδραυλικό - οδοποι-
ίας - λιµενικό ή και Γ� οικ., Γ� οδο., Β� υδρ., Β� λιµ. Τηλ.:
210-2637.073, 6977-823.539

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ πτυχίο ΜΕΚ Β� οικοδοµικά και Α� λιµε-
νικά, βιοµηχανικά - ενεργειακά, υδραυλικά, οδο-
ποιία για στελέχωση εταιρείας. Τηλ.: 6978-
291.898, 6948-624.766

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ άµεσα (ελεύθερο) πτυχίο ΜΕΚ: Γ� Ο-
δοποιία, Γ� Υδραυλικά, Γ� Οικοδοµικά, Α� Λιµενικά
για στελέχωση τεχνικής εταιρείας. Τηλ.: 6944-
940.074 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ µηχανικός ΑΠΘ µέλος ΤΕΕ 1989
διαθέτω πτυχίο µελετών Α� τάξης δηµοσίων έρ-
γων στις κατηγορίες 6 (κτιριακά) και 7 (αναπλά-
σεις) για συµµετοχή σ� εταιρεία Γ�, ∆� ή Ε� τάξης.
Τηλ.: 2310-815.178

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ από πολιτικό µηχανικό πτυχίο ΜΕΚ,
ελεύθερο, ∆� Οδοποιίας, ∆� Υδραυλικά, ∆� Οικοδο-
µικά, Β� Βιοµηχανικά -  Ενεργειακά και Β� Λιµενικά,
για στελέχωση τεχνικής εταιρείας. Τηλ.: 6978-
235.530, 27310-35.494  

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ από ηλεκτρολόγο µηχανικό πτυχίο
ΜΕΚ Β� τάξης ηλεκτροµηχανολογικά, Β� τάξης βιο-
µηχανικά - ενεργειακά, Α� τάξης υδραυλικά υπό
πίεση, για στελέχωση εταιρείας. Τηλ.: 6972-
206.814

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ πτυχίο ΜΕΚ ∆� τάξεως για έργα οικο-
δοµικά - οδοποιίας - υδραυλικά - βιοµηχανικά - ε-
νεργειακά - Β� λιµενικά για στελέχωση εταιρείας.
Τηλ.: 210-6544.078, 6945-321.440

ΓΕΩΠΟΝΟΣ διαθέτει πτυχίο πρασίνου Β� τάξεως
ΜΕΚ για στελέχωση εταιρείας. Τηλ.: 6947-433.305,
210-2625.775

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ άµεσα πτυχίο ΜΕΚ Β� τάξης Οικοδο-
µικά, Β� τάξης Οδοποιίας, Β� τάξης Υδραυλικά, Α�
τάξης Λιµενικά και Α� τάξης Βιοµηχανικά για στε-
λέχωση τεχνικής εταιρείας. Τηλ.: 6946-799.884

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ πτυχίο ∆� οικοδοµικά και Α� πρασίνου,
για στελέχωση εταιρείας. Τηλ.: 210-8076.797,
6937-738.378

ΠΤΥΧΙΟ εργοληπτικό - ΜΕΚ από διπλωµατούχο
µηχανολόγο - ηλεκτρολόγο ΑΕΙ: τάξης Γ� Η/Μ, Β�
Ε-Β, Α� Υδραυλικά υπό Πίεση διατίθεται άµεσα για
στελέχωση τεχνικής εταιρείας. Τηλ.: 6974-
890.232, e-mail: digiti50@yahoo.gr

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ πτυχίο Β� τάξης στην κατηγορία 16
(τοπογραφικές µελέτες) και Α� τάξης στην κατη-
γορία 10 (συγκοινωνιακές µελέτες) διατίθεται για
συνεργασία. Τηλ.: 2521-031.921, 6932-951.745, Ε-
mail: ivasil@tee.gr

ΜΕΚ Γ� οικοδοµικά ελεύθερο (από το 2006 γίνε-
ται ∆�) από πολιτικό τεχνολόγο µηχανικό (δοµι-
κών έργων), δίνεται για στελέχωση ΜΕΕΠ. Τηλ.:
6946-120.740

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ πτυχίο ΜΕΚ ∆� Οικοδοµικά, Γ� Οδο-
ποιία, Β� Υδραυλικά, Λιµενικά και Ενεργειακά για
στελέχωση τεχνικής εταιρείας. Τηλ.: 6932-
457.986

ΑΜΕΣΑ διατίθεται για στελέχωση ή συµµετοχή
σε δηµοπρασίες πτυχίο ΜΕΚ Β� οικοδοµικά, Β� ε-
νεργειακά, Α� λιµενικά, Α� οδοποιία, Α� υδραυλικά.
Τηλ.: 6944-845.029

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ εργοληπτικό πτυχίο ΜΕΚ ∆� ηλεκτρο-
µηχανολογικά, Γ� Βιοµηχανικά - Ενεργειακά, Α� Υ-
δραυλικά από πίεση, για στελέχωση εταιρείας,
τηλ.: 210-3426.354 (∆ευτ. - Παρ., 8.00 - 18.00), 6944-
915.636

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ άµεσα από µηχανολόγο µηχανικό µε
εµπειρία στα δηµόσια έργα, πτυχίο ΜΕΚ Α� τάξης
Ηλεκτροµηχανολογικά, Α� τάξης Υδραυλικά υπό
πίεση, Α� τάξης Βιοµηχανικά-Ενεργειακά για στε-
λέχωση εταιρείας - συνεργασία µε οικοδοµικά
πτυχία. Τηλ.: 6976-257.313

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ πτυχίο ΜΕΚ ∆� τάξης για έργα ηλε-
κτροµηχανολογικά, ∆� βιοµηχανικά - ενεργειακά,
∆� υδραυλικά υπό πίεση, για στελέχωση εταιρεί-
ας, τηλ.: 6944-727.404

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ πτυχίο ΜΕΚ Β� τάξης στα Η/Μ, Βιοµη-
χανικά - Ενεργειακά και Υδραυλικά υπό Πίεση α-
πό µηχανολόγο µηχανικό για στελέχωση εται-
ρείας. Τηλ.: 6945-853.095

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ πτυχίο ΜΕΚ: Γ� Οικοδοµικά, Γ� Οδο-
ποιία, Β� Υδραυλικά, Α� Λιµενικά / Βιοµηχανικά / Ε-
νεργειακά από πολιτικό µηχανικό µε εµπειρία
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στην ανάπτυξη και διοίκηση έργων για συνεργα-
σία ή στελέχωση εταιρείας. Τηλ.: 6974-384.408

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ πτυχίο Γ� τάξης κατηγορίας 6 (Αρ-
χιτεκτονικά κτιριακά) και Α� τάξης κατηγορίας 7
(Ειδικά Αρχιτεκτονικά) διατίθεται για σύσταση ε-
ταιρείας. Τηλ.: 6937-028.581, 210-6634.471

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ πτυχίο ΜΕΚ Γ� Οικοδοµικά, Β� Οδοποι-
ία, Β� Υδραυλικά, Α� Λιµενικά - Βιοµηχανικά - Ενερ-
γειακά. Ελεύθερο από 1/1/2006. Τηλ.: 6948-081.131

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ πτυχίο ΜΕΚ: Β� οδοποιία, Β� οικοδοµι-
κά, Β� υδραυλικά, Α� λιµενικά από τοπογράφο µη-
χανικό για στελέχωση εταιρείας. Τηλ.: 6948-
827.488, 210-4936.503

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ από Μ-Η Μηχανικό ΜΕΚ Γ� Ηλεκτρο-
µηχανολογικά, Γ� Υδραυλικά υπό πίεση, Γ� βιοµη-
χανικά - ενεργειακά. Τηλ.: 6972-555.265, 2310-
832.424

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ εργοληπτικό πτυχίο ΜΕΚ Β� τάξης
(βιοµηχανικά - ενεργειακά, έργα καθαρισµού και
επεξεργασίας νερού και υγρών) για συνεργασία
ή  στελέχωση εταιρείας. Τηλ.: 2221-026.922, 6937-
463.126

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 3d Studio Μax παραδίδει µαθήµατα

για τρισδιάστατη µοντελοποίηση και φωτορεαλι-

σµό σε αρχιτέκτονες, διακοσµητές και τεχνικές

εταιρείες. Τηλ.: 210-7017.420, 6944-307.269,  e-mail:

geokazak@otenet.gr

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ γενικών και ειδικών κειµένων από

αγγλικά σε ελληνικά και αντίστροφα από πολ.

µηχ. (ΜSc) 15ετούς εµπειρίας, κάτοχο ∆ιπλώµα-

τος Μεταφραστικών Σπουδών (Diploma in Τrans-

lation). Επιµεληµένη εργασία, ταχεία παράδοση.

Τηλ.: 6932-764.202

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ τεχνικών κειµένων επαγγελµατι-

κού επιπέδου από και προς αγγλικά, ιταλικά, ελ-

ληνικά αναλαµβάνονται από διπλωµατούχους

µηχανικούς του ΕΜΠ µε πολυετή εµπειρία στην

Ελλάδα και το εξωτερικό (τεχνικά και οικονοµικά

κείµενα, τεύχη δηµοπράτησης, συµβάσεις έργου,

διπλωµατικές εργασίες). Ταχύτητα και ακριβής α-

πόδοση ορολογίας. Παράδοση σε ηλεκτρονική ή

έντυπη µορφή. Τηλ.: 6977-778.046

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ µηχανικός Γεωτεχνολογίας και Πε-

ριβάλλοντος µε εξάµηνη πρακτική άσκηση σε ερ-

γοστάσιο σκυροδέµατος,  καθώς και µε εξειδι-

κευµένες γνώσεις σε θέµατα οργάνωσης παρα-

γωγής και ελέγχου αδρανών υλικών σε λατο-

µείο. Πολύ καλή γνώση υπολογιστή και του Μi-

crosoft Οffice. Τηλ.: 6973-248.751

Η «Forward Τraining»  προσφέρει υπηρεσίες επι-
λογής, αξιολόγησης και εκπαίδευσης προσωπι-
κού. Εξειδίκευση στο ανθρώπινο δυναµικό, χρήση
σύγχρονων µεθόδων, ανάλυση εκπαιδευτικών α-
ναγκών, µετρήσιµα αποτελέσµατα. Τηλ.: 210-

6042.719, e-mail:  info@fowardtraining.gr

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ Πανεπιστηµίου Πειραιώς, Τµήµα-
τος Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης  και Τεχνολογίας,
κάτοχος αγγλικής (Ρroficiency), γαλλικής (Sor-
bonne ΙΙ) και ισπανικής γλώσσας (Βasico), µε ευ-
χέρεια σε ΜS Οffice, Windows, ζητεί ολιγόωρη α-
πασχόληση σε εταιρεία. Τηλ.: 210-8047.314, 6942-
223.845, e-mail: lidagalani@hotmail.com

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ µε υπευθυνότητα τη µετά-
φραση τεχνικών, οικονοµικών και νοµικών κειµέ-

νων. Εγγύηση αποτελεί η διαρκής συνεργασία
µας µε σηµαντικές εταιρείες του χώρου και η 8ε-
τής εµπειρία των εξειδικευµένων συνεργατών
µας. Παράδοση σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή.
Τηλ./fax: 210-2133.777, 6976-445.353, 6973-406.111,
e-mail: mail@grafida-translations.gr 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Ι.1) Επωνυµία, διεύθυνση και σηµείο(α) επα-

φής: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων, ∆ιοικητικός Τοµέας Προγραµµατισµού
και Εφαρµογής Γ’ ΚΠΣ, ∆ιεύθυνση Τοπογραφι-
κής, Τµήµα ∆’, Λιοσίων 93, Υπόψη: Βασιλικής
Μπότση, GR-104 40 Αθήνα. Τηλ. 210-2125.827. Ε-
mail: li93u006@minagric.gr. Φαξ 8813.510. ∆ιεύ-
θυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου: Γενική διεύθυν-
ση της αναθέτουσας αρχής: www.minagric.gr.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες

από: Το(τα) προαναφερόµενο(-α) σηµείο(-α) ε-
παφής. Τεχνικές προδιαγραφές και συµπλη-
ρωµατικά έγγραφα (συµπεριλαµβανοµένων
των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο
και για το δυναµικό σύστηµα αγορών) είναι
διαθέσιµα από: Το(τα) προαναφερόµενο(-α)
σηµείο(-α) επαφής. Προσφορές ή αιτήσεις
συµµετοχής αποστέλλονται: Στο(στα) προα-
ναφερόµενο(-α) σηµείο (-α) επαφής.
Ι.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής και κύρια

(-ες) δραστηριότητα (-ες): Υπουργείο ή άλλη
εθνική ή οµοσπονδιακή αρχή, συµπεριλαµβα-
νοµένων των περιφερειακών ή τοπικών τους
παραρτηµάτων.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΙΙ.1) Περιγραφή
ΙΙ.1.1) Ονοµασία που δόθηκε στη σύµβαση α-

πό την αναθέτουσα αρχή: «Ψηφιοποίηση των
δηλουµένων αγροτεµαχίων του ΟΣ∆Ε και ε-
κτύπωση των στοιχείων ανά παραγωγό στο

σύνολο της Χώρας για τη δηµιουργία του Συ-
στήµατος Αναγνώρισης των Αγροτεµαχίων
(LΡΙS)».
ΙΙ.1.2) Είδος της σύµβασης και τόπος των έρ-

γων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) Υπηρε-
σίες. Κατηγορία υπηρεσίας: αριθ. 12. Κύριος
τόπος παροχής: Αθήνα.
ΙΙ.1.5) Σύντοµη περιγραφή της σύµβασης ή

της αγοράς (των αγορών): Αντικείµενο του έρ-
γου είναι η ενηµέρωση - επικαιροποίηση του
υφιστάµενου Συστήµατος Αναγνώρισης Α-
γροτεµαχίων (LΡΙS), µε τα στοιχεία που έχουν
συλλεγεί κατά τη διάρκεια της συµπλήρωσης
των ∆ηλώσεων του ΟΣ∆Ε 2005. Συνοπτικά οι
εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι: 1. Σάρωση
των ∆ιαφανειών Ενοτήτων επί των οποίων έ-
χουν εντοπισθεί τα τεµάχια του ΟΣ∆Ε 2005, α-
πόδοση Γεωαναφοράς. 2. Ψηφιοποίηση των ο-
ρίων των αγροτεµαχίων, «κτίσιµο τοπολογίας».
3. ∆ηµιουργία GΙS αρχείου µε όλα τα αγροτε-
µάχια που έχουν δηλωθεί στο ΟΣ∆Ε και τα
λοιπά συµβατά καθεστώτα, κατά το έτος
2005. 4. ∆ιασταύρωση των στοιχείων του ως ά-
νω GΙS αρχείου µε την Αλφαριθµητική Βάση
του 2005 και δηµιουργία αρχείου µε τα αγρο-
τεµάχια που έχουν σωστό κωδικό εν συνεχεία
δε διασταύρωση των στοιχείων του µε τα
στοιχεία του GΙS των Μητρώων. 5. ∆ηµιουργία
του ΝUΤ GΙS. 6. Εφαρµογή και ∆ιαχείριση των
Προγραµµάτων ΝΑΤURΑ και Νιτρορύπανσης.
7. Εκτύπωση καταστάσεων ανά παραγωγό και
∆ιαφανειών Ενοτήτων ανά Νοµό. 8. Μεταφορά
τεχνογνωσίας στο προσωπικό της ∆/νσης Το-
πογραφικής.
ΙΙ.1.7) Σύµβαση καλυπτόµενη από τη Συµφω-

νία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Government
Ρrocurement Αgreement): Ναι.

ΙΙ.1.8) Κατανοµή σε τµήµατα: Ναι
Πρέπει να υποβληθούν προσφορές: όλα τα

τµήµατα.
ΙΙ.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προ-

σφορές: Όχι.
ΙΙ.2) Ποσότητα ή έκταση της σύµβασης
ΙΙ.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση: 840.336

ευρώ και ΦΠΑ (19%) 159.664 ευρώ.
ΙΙ.3) ∆ιάρκεια της σύµβασης ή προθεσµία ε-

κτέλεσης: Περίοδος σε µήνες: 9 (από την ανά-
θεση της σύµβασης). 
Πληροφορίες σχετικές µε τα τµήµατα
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 01
1) Σύντοµη περιγραφή: Ενηµέρωση - Επικαι-

ροποίηση του υφιστάµενου Συστήµατος Ανα-
γνώρισης Αγροτεµαχίων σε 16 Νοµούς της Χώ-
ρας.

3) Ποσότητα ή έκταση: Στο Τµήµα αυτό, που
ονοµάζεται Περιοχή Ι, περιλαµβάνονται οι Νο-
µοί Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Σερρών, ∆ράµας,
Καβάλας, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς,
Κέρκυρας, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου,
Χανίων, Λευκάδας, ∆ωδεκανήσων, προεκτιµώ-
µενης αµοιβής 270.402,00 ευρώ, χωρίς τον α-
ναλογούντα ΦΠΑ (19%).
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 02
1) Σύντοµη περιγραφή: Ενηµέρωση - Επικαι-

ροποίηση του υφιστάµενου Συστήµατος Ανα-
γνώρισης Αγροτεµαχίων σε 19 Νοµούς της Χώ-
ρας.

3) Ποσότητα ή έκταση: Στο Τµήµα αυτό, που
ονοµάζεται Περιοχή ΙΙ, περιλαµβάνονται οι Νο-
µοί Πέλλας, Πιερίας, Ηµαθίας, Καστοριάς, Κο-
ζάνης, Φλώρινας, Γρεβενών, Άρτας, Ιωαννίνων,
Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Αχαίας, Αργολίδας,
Αρκαδίας, Κορινθίας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Λα-
κωνίας, Κυκλάδων, προεκτιµώµενης αµοιβής

Με την καθηµερινή σας επίσκεψη στην ιστοσελίδα
του ΤΕΕ θα είστε πλήρως ενηµερωµένοι για το σύνο-
λο των µελετών και υπηρεσιών που προκηρύσσονται
από  όλους τους φορείς του ∆ηµοσίου. Υπενθυµίζου-
µε ότι, βάσει του Ν. 3316/2005, είναι υποχρεωτική η
δηµοσίευση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ της Προγραµ-
µατικής Ενηµέρωσης των Φορέων, των ∆ιακηρύξεων

Μελετών και Υπηρεσιών, της Αναγγελίας απευθείας
ανάθεσης µελετών µέχρι 15.000 ευρώ, και των αντί-
στοιχων αποφάσεων ανάθεσης.
Σηµειώνουµε ότι κάποιες από τις παραπάνω ∆ιακη-
ρύξεις (Απευθείας Αναθέσεις Μελετών), µε βάση τις
προβλέψεις του Νόµου,  θα δηµοσιεύονται µόνο στην
Ιστοσελίδα και όχι στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του ΤΕΕ.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ΤΕΕ (www.tee.gr) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
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266.723,00 ευρώ χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ
(19%).
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 03
1) Σύντοµη περιγραφή: Ενηµέρωση - Επικαι-

ροποίηση του υφιστάµενου Συστήµατος Ανα-
γνώρισης Αγροτεµαχίων σε 16 Νοµούς της Χώ-
ρας.

3) Ποσότητα ή έκταση: Στο Τµήµα αυτό, που
ονοµάζεται Περιοχή ΙΙΙ, περιλαµβάνονται οι
Νοµοί Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Εύβοιας,
Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας,
Τρικάλων, Αττικής & Πειραιά, Φθιώτιδας, Φωκί-
δας, Σάµου, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Λέσβου,
Χίου, προεκτιµώµενης αµοιβής 303.211,00 ευ-
ρώ, χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ (19%).
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ∆Η-

ΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΕΣ 
ΙΙΙ.1) Όροι που αφορούν τη σύµβαση
ΙΙΙ.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που

απαιτούνται: 1. Εγγυητική Επιστολή συµµετο-
χής 2% επί της προεκτιµώµενης αµοιβής χω-
ρίς ΦΠΑ. (Εγγυητική Επιστολή 5.408,04 ευρώ
για την Περιοχή Ι) (Εγγυητική Επιστολή
5.334,45 ευρώ για την Περιοχή ΙΙ) (Εγγυητική Ε-
πιστολή 6.064,22 ευρώ για την Περιοχή ΙΙΙ) 2.
Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης 5% επί
της προεκτιµώµενης αµοιβής χωρίς ΦΠΑ.
ΙΙΙ.1.2) Κύριοι όροι χρηµατοδότησης και πλη-

ρωµής ή/και αναφορά στις εφαρµοζόµενες
συναφείς διατάξεις: Το έργο θα πληρωθεί από
Πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού,
Φ29/110, Κ.Α. 5243. Η πληρωµή του Αναδόχου
θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα αναφε-
ρόµενα στο άρθρο 30 παρ. 2 του Ν. 3316/05.
ΙΙΙ.1.3) Νοµική µορφή που πρέπει να έχει ο ό-

µιλος οικονοµικών φορέων στον οποίο θα α-
νατεθεί η σύµβαση: ∆εν απαιτείται ιδιαίτερη
Νοµική Μορφή για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνι-
σµό και πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέ-
σεις του άρθρου 20 του Ν. 3316/05.
ΙΙΙ.2) Όροι συµµετοχής
ΙΙΙ.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονοµι-

κών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων απαιτή-
σεων σχετικά µε την εγγραφή τους σε επαγ-
γελµατικά ή εµπορικά µητρώα: 
Απαιτούµενες πληροφορίες και διατυπώ-

σεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρού-
νται οι απαιτήσεις: ∆εκτοί στο ∆ιαγωνισµό γί-
νονται: Α. Έλληνες Μελετητές ή Ελληνικά Γρα-
φεία Μελετών που είναι γραµµένοι στα αντί-
στοιχα Μητρώα της Χώρας, στην κατηγορία
16 Μελετών Τοπογραφίας και διαθέτουν: 1)
Πτυχίο Γ’ ή ∆’ή Ε’ τάξης για τα Τµήµατα 01 και
02 της Μελέτης και 2) Πτυχίο ∆’ ή Ε’ τάξης για
το Τµήµα 03 της Μελέτης. Β. Αλλοδαποί Μελε-
τητές, σύµφωνα µε τις προβλέψεις και τους
περιορισµούς της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.
3316/05, οι οποίοι διαθέτουν στελεχικό δυναµι-
κό αντίστοιχο µε τα αναφερόµενα στην περί-
πτωση Α, όπως η αντιστοιχία αυτή προσδιορί-
ζεται στο άρθρο 39 του Ν. 3316/05 και την α-
ντίστοιχη Νοµοθεσία της Χώρας τους.

ΙΙΙ.2.1.1) Νοµικό καθεστώς - Απαιτούµενα α-
ποδεικτικά: Για τον έλεγχο καταλληλότητας
οι υποψήφιοι της περίπτωσης Α πρέπει να υ-
ποβάλουν επικυρωµένα αντίγραφα των Με-
λετητικών τους Πτυχίων (Γ’ ή ∆’ ή Ε’ τάξεως
στην κατηγορία 16 ) και οι υποψήφιοι της πε-
ρίπτωσης Β δικαιολογητικά που να αποδει-
κνύουν µε σαφήνεια ότι διαθέτουν στελεχικό
δυναµικό αντίστοιχο µε αυτό της Περίπτωσης
Α, όπως η αντιστοιχία αυτή προκύπτει µε βά-
ση τα αναφερόµενα στο άρθρο 39 του Ν.
3316/05 και τους αντίστοιχους Νόµους της
Χώρας τους. Από τη συµµετοχή στον παρό-
ντα ∆ιαγωνισµό αποκλείονται οι υποψήφιοι
που στο πρόσωπό τους συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισµού που αναφέρονται στο άρθρο 16
παρ. 1 και 2 του Ν. 3316/05. Για τον έλεγχο της
καταλληλότητας οι υποψήφιοι υποβάλλουν
Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µή συνδροµής στο
πρόσωπό τους των λόγων αποκλεισµού που
αναφέρονται στο άρθρο 16 παρ. 1 και 2 του Ν.
3316/05. Ο υποψήφιος που θα ανακηρυχθεί Α-
νάδοχος, προκειµένου να συνάψει σύµβαση
θα προσκοµίσει τα επιµέρους δικαιολογητικά
και έγγραφα έναντι των οποίων υποβλήθηκε η
ως άνω δήλωση, άλλως αποκλείεται της δια-
δικασίας και προσκαλείται ο επόµενος µειο-
δότης, όπως περιγράφεται στην αναλυτική
Προκήρυξη. 
ΙΙΙ.2.2) Οικονοµική και δηµοσιονοµική ικανό-

τητα: Απαιτούµενες πληροφορίες και διατυ-
πώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πλη-
ρούνται οι απαιτήσεις: ∆εν απαιτείται.
ΙΙΙ.2.3) Τεχνική ικανότητα: Απαιτούµενες πλη-

ροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί
κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: Οι υπο-
ψήφιοι πρέπει να έχουν εκτελέσει κατά την τε-
λευταία δεκαετία εργασίες µε παρεµφερές α-
ντικείµενο ύψους τουλάχιστον 250.000 ευρώ
για τα Τµήµατα 01 και 02 της Μελέτης και του-
λάχιστον 285.000 ευρώ για το Τµήµα 03 της
Μελέτης, γνώση και εµπειρία στα GΙS και στη
∆ιαχείριση Βάσεων ∆εδοµένων και να διαθέ-
τουν κατάλληλο εξοπλισµό. Τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά θα υποβληθούν σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στο τεύχος της αναλυτικής
Προκήρυξης.
ΙΙΙ.3) Όροι που αφορούν ειδικά τις συµβάσεις

υπηρεσιών
ΙΙΙ.3.1) Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται

σε συγκεκριµένη επαγγελµατική τάξη: 
Ναι. Εφαρµόζεται ο Ν. 3316/05.
ΙΙΙ.3.2) Τα νοµικά πρόσωπα θα κληθούν να δη-

λώσουν τα ονόµατα και τα επαγγελµατικά
προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υ-
πεύθυνα για την εκτέλεση της σύµβασης: Ναι.
ΤΜΗΜΑ ΙV: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΙV.1) Είδος διαδικασίας
ΙV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή.
ΙV.2) Κριτήρια ανάθεσης
ΙV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον οικονοµι-

κά συµφέρουσα προσφορά σύµφωνα µε τα
κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προ-

διαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προ-
σφορών ή διαπραγµάτευσης ή στο περιγραφι-
κό έγγραφο.
ΙV.3) ∆ιοικητικές πληροφορίες
ΙV.3.2) Προηγούµενη (-ες) δηµοσίευση (δη-

µοσιεύσεις) που αφορά (-ούν) την ίδια σύµβα-
ση: Άλλες προηγούµενες δηµοσιεύσεις  
Αριθ. της προκήρυξης στην ΕΕ: 2005/S 215-

212412 της 9.11.2005.
ΙV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδια-

γραφών και συµπληρωµατικών εγγράφων ή
περιγραφικού εγγράφου.
Προθεσµία για την παραλαβή αιτήσεων για

έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα:
12.1.2006. 
Έγγραφα µε πληρωµή: Όροι και µέθοδος

πληρωµής: Τα έξοδα αναπαραγωγής βαρύ-
νουν τον Ανάδοχο.
ΙV.3.4) Προθεσµία για την παραλαβή των

προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής:
18.1.2006 - 11:00.
ΙV.3.6) Γλώσσα (-ες) που µπορούν να χρησι-

µοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση
συµµετοχής: Ελληνικά.
ΙV.3.7) Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρ-

κεια ισχύος της προσφοράς: Περίοδος σε µή-
νες: 6 (από την ηµεροµηνία που αναφέρεται
για την παραλαβή των προσφορών).
ΙV.3.8) Όροι για το άνοιγµα των προσφορών:

18.1.2006 - 11.00.
Τόπος: ∆/νση Τοπογραφικής - Λιοσίων 93,

Τ.Κ. 10440 Αθήνα
Άτοµα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται

κατά το άνοιγµα των προσφορών: Ναι.
Οι ∆ιαγωνιζόµενοι και οι νόµιµοι εκπρόσω-

ποί τους.
ΤΜΗΜΑ VΙ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
VΙ.2) Σχετίζεται η σύµβαση µε σχέδιο ή/και

πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από τα κοινο-
τικά ταµεία: Όχι.

VΙ.3) Πρόσθετες πληροφορίες:
ΙΙ.1.4) Συµφωνία-πλαίσιο: Όχι.
ΙΙ.1.8.2) Άλλη σχετική ονοµατολογία

(CΡΑ/ΝΑCΕ/CΡC): CΡC 867 Προκήρυξη µη υπο-
χρεωτική: Όχι. Λοιπές πληροφορίες: Στα τεύχη
της Προκήρυξης. ∆ικαιώµατα Προαίρεσης δεν
εφαρµόζονται.

VΙ.5) Ηµεροµηνία αποστολής της παρούσας
προκήρυξης: 23.11.2005.

∆ΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
Ν. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
Ο ∆ήµος Ερµούπολης Νοµού Κυκλάδων

προκειµένου να αναθέσει την εκπόνηση τριών
προκαταρκτικών µελετών και της προµελέτης
για την «Μελέτη Ανάπλασης Κεντρικής Αγο-
ράς Χίου (για τη στέγασή της µε µεταλλικά
στοιχεία)», προσκαλεί µελετητές ή γραφεία
µελετών ή συµπράξεις ή κοινοπραξίες αυτών
να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος το αργότερο µέχρι την 29/12/2005, ηµέρα



Πέµπτη και ώρα 10:00. Οι αιτήσεις συµµετοχής
και οι φάκελοι προσφοράς υποβάλλονται µε
οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν
στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διεξάγει
το διαγωνισµό, µέχρι την παραπάνω ηµέρα και
ώρα.
Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό εί-

ναι ο ∆ήµος Ερµούπολης, στην οποία θα κα-
τατεθούν οι προσφορές.
Οδός: Πλατεία Μιαούλη. Ταχ.Κωδ.:84 100.

Τηλ.- fax: 22810-98.205, 22810- 85.475
1. Η ανάθεση της µελέτης θα γίνει µε ανοι-

χτή διαδικασία. Η διεξαγωγή του διαγωνισµού
θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
6 του Ν.3316/2005, µετά από αξιολόγηση των
στοιχείων της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
και το τεύχος της Προκήρυξης. 

2. Κύριος του Έργου και Αναθέτουσα Αρχή
είναι ο ∆ήµος Ερµούπολης. ∆ιευθύνουσα Υπη-
ρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Ερ-
µούπολης και Προϊστάµενη Αρχή είναι το ∆η-
µοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ερµούπολης. 

3. Ο στόχος της µελέτης είναι να τονιστεί ο
εµπορικός χαρακτήρας της οδού Χίου ως πα-
ραδοσιακής αγοράς ειδών διατροφής και να
εξασφαλισθούν οι συνθήκες λειτουργίας της
όλο το διάστηµα του έτους. Ως βέλτιστη λύση,
για την επιτέλεση του παραπάνω σκοπού, επι-
λέχθηκε η στέγαση της οδού, µε στόχο αφε-
νός την προστασία των προϊόντων και των
διερχοµένων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
και αφετέρου την προβολή της αγοράς σύµ-
φωνα µε τα πρότυπα των στεγασµένων κε-
ντρικών αγορών άλλων πόλεων.

4. Η Προκήρυξη, το τεύχος τεχνικών δεδο-
µένων και το τεύχος προεκτιµώµενης αµοιβής
της µελέτης που συνοδεύουν την παρούσα
διακήρυξη διατίθενται από την Τεχνική Υπηρε-
σία του ∆ήµου Ερµούπολης στη διεύθυνση:
∆ήµος Ερµούπολης, πλατεία Μιαούλη, ΤΚ
84100, Σύρος, Τηλ.: 22810-98.205, κατόπιν σχε-
τικής αίτησης, έναντι αντιτίµου δέκα (10) ευρώ.
Η διάθεση των στοιχείων αυτών γίνεται µέχρι
έξι ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθε-
σµίας παραλαβής των προσφορών. Τα στοι-
χεία µπορούν να αποσταλούν και ταχυδροµι-
κά, έναντι απόδειξης καταβολής του σχετικού
αντιτίµου, µέσα σε έξι ηµέρες από την εµπρό-
θεσµη παραλαβή σχετικής αίτησης. 
Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να

λαµβάνουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή
διευκρινίσεις σχετικά µε τα τεύχη του διαγω-
νισµού, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις
στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό ή
να την επισκέπτονται για να εξετάσουν οποι-
αδήποτε από τα τεύχη σε σχέση µε το προς α-
νάθεση αντικείµενο, µετά από συνεννόηση, τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µέχρι και την 6η
ηµέρα πριν από τη λήξη της προθεσµίας υπο-
βολής προσφορών. Κατά τη διαδικασία υπο-
βολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον
ενδιαφερόµενο προϋποτίθεται και αποτελεί

τεκµήριο, ότι αυτός έχει µελετήσει λεπτοµε-
ρειακά την παρούσα διακήρυξη, όλα τα υπό-
λοιπα στοιχεία που τη συνοδεύουν και ότι έχει
λάβει γνώση της περιοχής και ότι αποδέχεται
τους σχετικούς όρους. 
Ενστάσεις κατά της προκήρυξης και των

τευχών του διαγωνισµού µπορούν να ασκη-
θούν το αργότερο επτά (7) ηµέρες πριν από τη
διενέργεια του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του
Ν.3316/2005.

5. Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέ-
ρος όσοι έχουν νόµιµο δικαίωµα συµµετοχής
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του
Ν. 3316 που διαθέτουν πτυχίο Β’ τάξης στην
κατηγορία Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών
(κατ. 7) και πτυχίο Β’ ή Γ’ τάξης στην κατηγορία
Στατικών µελετών (κατ. 8). 

6. Η προεκτιµώµενη αµοιβή υπολογίστηκε
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προεκτιµώµενων
Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, που εγκρί-
θηκε µε την Υπουργική Απόφαση
∆ΜΕΟ/α/ο/1257 της 9/8/2005, σε εφαρµογή της
παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05.

• Η κατ’ αποκοπήν αµοιβή καθεµίας από τις
προκαταρκτικές µελέτες ανέρχεται σε
4.435,29 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), περιλαµβάνει δε
την αµοιβή για την εκπόνηση τόσο της προκα-
ταρκτικής µελέτης, όσο και των απαραίτητων
στη φάση αυτή υποστηρικτικών µελετών. Η α-
µοιβή της προκαταρκτικής µελέτης αναλύεται
κατά κατηγορία µελέτης ως ακολούθως:

- 1.677,52 ευρώ στην κατηγορία Ειδικών Αρ-
χιτεκτονικών Μελετών (κατ. 7)

- 2.757,77 ευρώ στην κατηγορία Στατικών
µελετών (κατ. 8)

• Η προεκτιµώµενη αµοιβή της προµελέτης
ανέρχεται σε 10.349,02 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και
επιµερίζεται σε επιµέρους προεκτιµώµενες α-
µοιβές: 

- 3.914,22 ευρώ για µελέτη κατηγορίας 7
- 6.434,80 ευρώ για µελέτη κατηγορίας 8
Η µελέτη έχει ενταχθεί στα Προγράµµατα

ΘΗΣΕΑΣ και η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί
από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.

7. Ο καθαρός χρόνος εντός του οποίου θα
ολοκληρωθεί η υποβολή των προκαταρκτικών
µελετών, ανέρχεται σε εξήντα (60) ηµερολο-
γιακές ηµέρες και αρχίζει από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης. 
Η συνολική προθεσµία για την περαίωση

της προµελέτης ορίζεται σε 150 ηµερολογια-
κές  ηµέρες από την υπογραφή του ιδιωτικού
συµφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρω-
σης του µελετητικού αντικειµένου της προµε-
λέτης ορίζεται σε 120 ηµέρες από την υπο-
γραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού.

8. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος
θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 3316/2005.
Στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα

αναφέρεται η επωνυµία, ο αριθµός µητρώου,
και η έδρα του Μελετητή ή της σύµπραξης ή

της κοινοπραξίας ή του γραφείου µελετών και
η τάξη πτυχίου.
Στην περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέρο-

ντος από συµπράξεις µελετητών ή γραφείων
µελετών, η αίτηση πρέπει να είναι κοινή, να δη-
λώνεται ο κοινός εκπρόσωπος της σύµπραξης
έναντι του εργοδότη και ο αναπληρωτής του,
να υπογράφεται από όλους τους συµπράττο-
ντες ή από τον από κοινού ορισθέντα κοινό εκ-
πρόσωπο και να δηλώνεται ο τρόπος κατανο-
µής της αµοιβής µεταξύ των µελών της σύ-
µπραξης. 
Η αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία ανά-

θεσης των προκαταρκτικών µελετών σύµφω-
να µε τις διατάξεις του Ν. 3316/05 πρέπει να
συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισµού από τα
στοιχεία που προβλέπονται, στο άρθρο 25 της
Προκήρυξης.
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία ανά-

θεσης της προµελέτης, έχουν µόνο οι ανάδο-
χοι των τριών προκαταρκτικών µελετών, σύµ-
φωνα µε τους όρους της προκήρυξης. Η αίτη-
ση συµµετοχής στη διαδικασία ανάθεσης της
προµελέτης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
3316/05 πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή απο-
κλεισµού από τα στοιχεία που προβλέπονται,
στο άρθρο 26 της Προκήρυξης.

9. Για τη συµµετοχή στη διαδικασία ανάθε-
σης των προκαταρκτικών µελετών δεν απαι-
τείται η κατάθεση εγγύησης συµµετοχής.
Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης

της προµελέτης απαιτείται κατά την υπογρα-
φή των συµβάσεων των προκαταρκτικών µε-
λετών η εκ µέρους των αναδόχων τους κατά-
θεση εγγύησης συµµετοχής, ποσού 88,71 ευρώ
ή 171,44 ευρώ εφόσον συµµετέχει στην κατη-
γορία 8 και πτυχίο Γ’ τάξης, η οποία συνίστα-
ται είτε α) σε εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕ-
∆Ε ή τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα στην
Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΕΟΧ ή του ΠΟΕ, είτε
β) σε σύσταση παρακαταθήκης αντίστοιχου
ποσού ή χρεογράφων αντίστοιχης αξίας στο
ΤΠ∆ (άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 3316/05). 

10. Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας
πρόσκλησης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον
ανάδοχο της προµελέτης και σύµφωνα µε το
άρθρο 17 της Προκήρυξης.

∆ΗΜΟΣ ΑΥΛΩΝΑ
1. Αναθέτουσα Αρχή:
∆ήµος Αυλώνα, ∆ιεύθυνση: Πλατεία Ζυγο-

µαλά ΤΚ 19011, Ν. Αττικής, Ελλάδα. Τηλέφωνο:
22950-42.212, 41.264, Φαξ: 22950- 41.931

2. Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύµβασης.
Ανοικτή διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται

στην παρ. 5 του άρθρoυ 1 του Ν. 3316/2005.
3. Τόπος παροχής των υπηρεσιών.
Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι το

γραφείο του. Οι συσκέψεις µε την αναθέτουσα
αρχή θα γίνονται στην έδρα της τελευταίας, ή
όπου αυτό απαιτείται.
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4.1 Περιγραφή αντικειµένου της µελέτης:
«Αναθεώρηση ΓΠΣ - Σύνταξη ΣΧΟΟΑΠ ∆ή-

µου Αυλώνα».
4.2 Συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή & κατη-

γορία µελέτης:
Η συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή ανέρχε-

ται στο ποσό των εβδοµήντα ενός χιλιάδων ο-
κτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και επτά λε-
πτά (71.835,07) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), και αφορά
στο σύνολο της µελέτης κατηγορίας 1 (Χωρο-
ταξικές και Ρυθµιστικές µελέτες) ή κατηγο-
ρίας 2 (Πολεοδοµικές και Ρυµοτοµικές µελέ-
τες).

4.3 Συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγο-
ρία.
Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετέ-

χουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή
σε σύµπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συστα-
θεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα µέλη
τους (επί συµπράξεων ή κοινοπραξιών):
α) είναι εγγεγραµµένα στα Ελληνικά Μη-

τρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών Μελε-
τών και διαθέτουν πτυχία Β’ ή Γ’ τάξης στην
κατηγορία 1 (Χωροταξικές και Ρυθµιστικές µε-
λέτες), ή
πτυχία Γ’ τάξης στην κατηγορία 2 (Πολεο-

δοµικές και Ρυµοτοµικές µελέτες),
β) προέρχονται από χώρες - µέλη της ΕΕ ή

του ΕΟΧ που τηρούν αντίστοιχα µητρώα, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ
και είναι εγγεγραµµένα σε τάξεις και κατηγο-
ρίες µελετών αντίστοιχες µε εκείνες της ανω-
τέρω παραγράφου (α), ή
γ) προέρχονται από χώρες - µέλη της ΕΕ ή

του ΕΟΧ που δεν τηρούν µητρώα των προη-
γούµενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν
κυρώσει τη Συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβά-
σεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου,
είναι εγγεγραµµένα στα Επαγγελµατικά Ε-
µπορικά Μητρώα του Παραρτήµατος ΙΧ Γ της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα µητρώα
των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εµπει-
ρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την
εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - Εταιρειών
/ Γραφείων Μελετών κατά το άρθρο 39 του
Ν.3316/05, δηλαδή τουλάχιστον ένα µελετητή
12ετούς εµπειρίας στην κατηγορία µελέτης 1
(Χωροταξικές και Ρυθµιστικές Μελέτες) ή 2
(Πολεοδοµικές και Ρυθµιστικές Μελέτες).
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται

να συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζόµενο
σχήµα είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος σύ-
µπραξης είτε ως µέλος κοινοπραξίας.

4.4 Αναφορά σχετικών διατάξεων.
Όπως στην προκήρυξη.
4.5 ∆ιευκρίνιση επαγγελµατικών προσό-

ντων.
Ο διαγωνιζόµενος πρέπει να δηλώσει τα ε-

παγγελµατικά προσόντα του προσωπικού

που θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση του
έργου, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο τεύ-
χος της προκήρυξης. Τα ελάχιστα δυνατά µέ-
λη της οµάδας µελέτης είναι τα εξής:
Κάτοχος πτυχίου µελετητή κατηγορίας (1)

(Χωροταξικές και Ρυθµιστικές µελέτες) τάξης
Β’ ή Γ’ ή κάτοχος πτυχίου µελετητή κατηγο-
ρίας (2) (Πολεοδοµικές και Ρυµοτοµικές µελέ-
τες) τάξης Γ’ στην περίπτωση Ελλήνων, ή στέ-
λεχος µε ισοδύναµα προσόντα στην περίπτω-
ση αλλοδαπών. Το στέλεχος αυτό θα είναι ο ε-
πιστηµονικός υπεύθυνος - συντονιστής της ο-
µάδας έργου.
Συνεργαζόµενοι µελετητές:
• Γεωλόγος
• Περιβαλλοντολόγος µε εµπειρία τουλάχι-

στον τεσσάρων (4) ετών. 
• Συγκοινωνιολόγος
5.Υποδιαίρεση του αντικειµένου σε µέρη:
∆εν θα γίνονται δεκτές προσφορές για µέ-

ρος του αντικειµένου της µελέτης.
6. ∆ιάρκεια της σύµβασης ή προθεσµία ο-

λοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών:
Η µελέτη του αναδόχου έχει διάρκεια εννέα

(9) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης.
Στο διάστηµα αυτό δεν συνυπολογίζεται ο
χρόνος των εγκρίσεων.

7. Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλ-
λακτικών προσφορών.
∆εν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προ-

σφορές.
8. Επωνυµία και διεύθυνση του φορέα από

τον οποίο µπορούν να ζητηθούν τα έντυπα
του διαγωνισµού:
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. ∆ιεύθυνση:

Πλατεία Ζυγοµαλά ΤΚ 19011 Αυλώνας, Ν. Αττι-
κής, Ελλάδα. Τηλέφωνο: 22950-42.212, 41.264
Φαξ: 22950-41.931, Πληροφορίες: κα Αναστα-
σία Αρβανίτη και κα Αλεξάνδρα Σαµπάνη.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµ-

βάνουν τα παραπάνω τεύχη, µέχρι και έξι (6) η-
µέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υπο-
βολής των προσφορών, από τα γραφεία της
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες. Η Υπηρεσία που διεξάγει το
διαγωνισµό παραδίδει τα τεύχη εντός έξι (6) η-
µερών από την παραλαβή της αίτησης.

9.1 Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας για
την παραλαβή των προσφορών
Η προθεσµία υποβολής των πρoσφορών

λήγει την 12-1-2006 και ώρα 10:00.
9.2 ∆ιεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβι-

βάζονται οι προσφορές.
Ως η της παραγράφου 1
9.3 Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει

να συντάσσονται.
Γλώσσα υποβολής φακέλων και συνεννόη-

σης, η ελληνική. Τα υπόλοιπα στοιχεία, εφόσον
δεν είναι συντεταγµένα στην ελληνική, θα εί-

ναι νόµιµα επικυρωµένα και θα συνοδεύονται
από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.

10.1 Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να πα-
ρίστανται στην αποσφράγιση των προσφο-
ρών
Οι νόµιµοι εκπρόσωποι των διαγωνιζοµέ-

νων.
10.2 Ηµεροµηνία, ώρα και τόπος αποσφρά-

γισης των προσφορών.
Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν την 16-

1-2006, ώρα 10:00, στα γραφεία του ∆ήµου στη
∆/νση Πλατεία Ζυγοµαλά Αυλώνας.

11. Απαιτούµενες εγγυήσεις.
Όπως αναφέρονται στο τεύχος της προκή-

ρυξης.
12. Βασικοί όροι χρηµατοδότησης και πλη-

ρωµής ή/και αναφορά των σχετικών κανονι-
στικών διατάξεων.
Η χρηµατοδότηση θα γίνει από ιδίους Πό-

ρους του ∆ήµου.
13. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε την

κατάσταση του κάθε διαγωνιζοµένου προς
παροχή υπηρεσίας, καθώς και στοιχεία και
διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την α-
ξιολόγηση των όρων τεχνικού και οικονοµικού
χαρακτήρα που θα πρέπει να πληρούν κατ’ ε-
λάχιστον οι διαγωνιζόµενοι.
Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην προκή-

ρυξη.
14. Χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο δια-

γωνιζόµενος δεσµεύεται από την προσφορά
του.
Εκατόν πενήντα ηµερολογιακές ηµέρες,

προσµετρούµενες από την επόµενη ηµέρα
της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής
προσφορών.

15. Κριτήρια τα οποία θα χρησιµοποιηθούν
για την ανάθεση της σύµβασης.
Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι ε-

κείνο της «πλέον συµφέρουσας από οικονοµι-
κή άποψη προσφοράς» σύµφωνα µε την παρ. 4
του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Η πλέον συµ-
φέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά,
θα προκύψει µετά από αξιολόγηση των τεχνι-
κών και οικονοµικών προσφορών των διαγωνι-
ζοµένων που δεν θα αποκλειστούν επειδή δεν
πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυ-
ρης συµµετοχής στο διαγωνισµό, µε βάση τα
παρακάτω κριτήρια, όπως ειδικότερα αναλύε-
ται στην προκήρυξη:

- Κριτήριο 1ο: Η πληρότητα και αρτιότητα
της εκτίµησης του γενικού και ειδικού αντικει-
µένου της µελέτης

- Κριτήριο 2ο: Η οργανωτική αποτελεσµατι-
κότητα της οµάδας εκπόνησης της µελέτης

- Κριτήριο 3ο: Η γνώση των ιδιαίτερων συν-
θηκών του τόπου εκτέλεσης του προς µελέτη
έργου

- Κριτήριο 4ο: Το ύψος της οικονοµικής προ-



σφοράς
16. Ηµεροµηνία (-ες) της δηµοσίευσης της

προκαταρκτικής προκήρυξης.
∆εν έχει δηµοσιευτεί προκαταρκτική προ-

κήρυξη.
17. Έξοδα δηµοσίευσης
Τα έξοδα της δηµοσίευσης βαρύνουν τον α-

νάδοχο µέχρι ύψους 2.000 ευρώ.
18. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης.
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∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 
Ν. ΑΡΤΑΣ
Ο ∆ήµος Ξηροβουνίου προκειµένου να ανα-

θέσει την εκπόνηση της µελέτης «Μελέτη α-
ναδάσωσης περιαστικού δάσους οικισµού
Αµπελιών ∆ήµου Ξηροβουνίου», προσκαλεί
τους ενδιαφερόµενους µελετητές ή συµπρά-
ξεις αυτών να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον
τους µε κλειστές προσφορές.
Η συνολική κατ’ αποκοπήν αµοιβή της µελέ-

της είναι 3.187,29 ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ. Πλαί-
σιο αναφοράς και χρηµατοδότησης της µελέ-
της αποτελεί το Γ’ ΚΠΣ ΠΕΠ Ηπείρου µε ποσο-
στό χρηµατοδότησης 75% (συµµετοχή διαρ-
θρωτικού ταµείου 46,66% και κρατική συµµε-
τοχή 53,34%) και 25% ιδία συµµετοχή. (Μέτρο
4.7 «Ιδιωτικά έργα που χρηµατοδοτούνται από
το ΕΓΤΠΕ στις περιοχές ΟΠΑΑΧ».  Τίτλος πρά-
ξης «Επενδύσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις
µε σκοπό τη βελτίωση της οικολογικής, οικο-
νοµικής  και κοινωνικής αξίας τους σε περιο-
χές ΟΠΑΑΧ»). Η δαπάνη του ΦΠΑ θα βαρύνει ε-
ξολοκλήρου τον ∆ήµο Ξηροβουνίου.
Ο ∆ιαγωνισµός ακολουθεί την ανοιχτή δια-

δικασία, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του
άρθρου 5 του Ν.3316/05. 
∆εκτές γίνονται αιτήσεις που θα έχουν υ-

ποβληθεί ή έχουν σταλεί ταχυδροµικά µε συ-
στηµένη επιστολή στο πρωτόκολλο του ∆ή-
µου Ξηροβουνίου, εντός τριάντα (30) ηµερών
από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)
και τις εφηµερίδες που ορίζονται στην παρά-
γραφο 1 του άρθρου 12 του Ν.3316/05.
Η διεύθυνση της υπηρεσίας είναι: ∆ηµαρ-

χείο Ξηροβουνίου, Αµµότοπος  ΤΚ: 482 00, Τηλ.:
26830-81.770, Fax: 26830-81.777
Στο ∆ιαγωνισµό γίνονται δεκτές αιτήσεις

εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
α) Ελλήνων ενδιαφερόµενων µελετητών ή

συµπράξεων αυτών που έχουν εγγραφεί στο
µητρώο µελετητών του ΥΠΕΧΩ∆Ε και διαθέ-
τουν σε ισχύ τα ακόλουθα πτυχία:

1. Πτυχίο Α’ τάξης, στην κατηγορία 24 ∆ασι-
κές µελέτες του Ν.3316/2005.
β) Αλλοδαπών µελετητών από κράτη - µέλη

της ΕΕ και του ΕΟΧ εγγεγραµµένων σε επίση-
µους πίνακες παρεχόντων υπηρεσίες για αντί-
στοιχη κατηγορία και τάξη πτυχίων της παρα-
γράφου α. 

γ) Κοινοπραξίες ή Συµπράξεις των δύο πα-
ραπάνω περιπτώσεων σύµφωνες µε το άρθρο
20 του Ν.3316/2005.
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό πρέπει να

κατατεθεί εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνι-
σµό και το ποσοστό της ορίζεται σε δύο τοις
εκατό (2%) επί του ποσού της προεκτιµώµε-
νης αµοιβής της προς ανάθεση µελέτης δηλα-
δή 64,00 ευρώ. 
Τεύχη διακήρυξης και Συγγραφή Υποχρεώ-

σεων, απαραίτητα για τη σύνταξη και υποβολή
της προσφοράς εκδήλωσης ενδιαφέροντος
διατίθενται από τον ∆ήµο Ξηροβουνίου, Αµµό-
τοπος, τηλ. 26830-81.770. Οι υποψήφιοι/ενδια-
φερόµενοι µπορούν να τα πάρουν προσερχό-
µενοι στην ανωτέρω Υπηρεσία κατά τις εργά-
σιµες ηµέρες και ώρες, έως και δύο εργάσιµες
ηµέρες πριν τη λήξη της προθεσµίας υποβο-
λής της αίτησης. Αντίτυπα των ανωτέρω συµ-
βατικών τευχών µπορούν να πάρουν οι υποψή-
φιοι εφόσον οι ίδιοι το επιθυµούν µε έξοδά
τους, µετά από συνεννόηση µε την υπηρεσία
για τον τρόπο απόκτησής τους.
Τα έξοδα δηµοσίευσης της προκήρυξης

στον Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο της µελέ-
της.

∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 
Ν. ΑΡΤΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(ανοικτή διαδικασία)
Ο ∆ήµος Ξηροβουνίου προκειµένου να ανα-

θέσει την εκπόνηση της µελέτης «Μελέτη βελ-
τίωσης αντιπυρικών δρόµων του δηµοτικού
δάσους Αµµοτόπου ∆ήµου Ξηροβουνίου»,
προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους µελετητές
ή συµπράξεις αυτών να εκδηλώσουν το ενδια-
φέρον τους µε κλειστές προσφορές.
Η συνολική κατ’ αποκοπήν αµοιβή της µελέ-

της είναι 3.967,71 ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ. Πλαί-
σιο αναφοράς και χρηµατοδότησης της µελέ-
της αποτελεί το Γ’ ΚΠΣ ΠΕΠ Ηπείρου µε ποσο-
στό χρηµατοδότησης 75% (συµµετοχή διαρ-
θρωτικού ταµείου 46,66% και κρατική συµµε-
τοχή 53,34%) και 25% ιδία συµµετοχή. (Μέτρο
4.7 «Ιδιωτικά έργα που χρηµατοδοτούνται από
το ΕΓΤΠΕ στις περιοχές ΟΠΑΑΧ».  Τίτλος πρά-
ξης «Επενδύσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις
µε σκοπό τη βελτίωση της οικολογικής, οικο-
νοµικής  και κοινωνικής αξίας τους σε περιο-
χές ΟΠΑΑΧ»). Η δαπάνη του ΦΠΑ θα βαρύνει ε-
ξολοκλήρου τον ∆ήµο Ξηροβουνίου.
Ο ∆ιαγωνισµός ακολουθεί την ανοιχτή δια-

δικασία, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του
άρθρου 5 του Ν.3316/05. 
∆εκτές γίνονται αιτήσεις που θα έχουν υ-

ποβληθεί ή έχουν σταλεί ταχυδροµικά µε συ-
στηµένη επιστολή στο πρωτόκολλο του ∆ή-
µου Ξηροβουνίου, εντός τριάντα (30) ηµερών
από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο

του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)
και τις εφηµερίδες που ορίζονται στην παρά-
γραφο 1 του άρθρου 12 του Ν.3316/05.
Η διεύθυνση της υπηρεσίας είναι: ∆ηµαρ-

χείο Ξηροβουνίου, Αµµότοπος  ΤΚ: 482 00, Τηλ.:
26830-81.770, Fax: 26830-81.777
Στο ∆ιαγωνισµό γίνονται δεκτές αιτήσεις

εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
α) Ελλήνων ενδιαφερόµενων µελετητών ή

συµπράξεων αυτών που έχουν εγγραφεί στο
µητρώο µελετητών του ΥΠΕΧΩ∆Ε και διαθέ-
τουν σε ισχύ τα ακόλουθα πτυχία:

1. Πτυχίο Α’ τάξης, στην κατηγορία 24 ∆ασι-
κές µελέτες του Ν.3316/2005.
β) Αλλοδαπών µελετητών από κράτη - µέλη

της ΕΕ και του ΕΟΧ εγγεγραµµένων σε επίση-
µους πίνακες παρεχόντων υπηρεσίες για αντί-
στοιχη κατηγορία και τάξη πτυχίων της παρα-
γράφου α. 
γ) Κοινοπραξίες ή Συµπράξεις των δύο πα-

ραπάνω περιπτώσεων σύµφωνες µε το άρθρο
20 του Ν.3316/2005.
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό πρέπει να

κατατεθεί εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνι-
σµό και το ποσοστό της ορίζεται σε δύο τοις
εκατό (2%) επί του ποσού της προεκτιµώµε-
νης αµοιβής της προς ανάθεση µελέτης δηλα-
δή 80,00 ευρώ. 
Τεύχη διακήρυξης και Συγγραφή Υποχρεώ-

σεων, απαραίτητα για τη σύνταξη και υποβολή
της προσφοράς εκδήλωσης ενδιαφέροντος
διατίθενται από τον ∆ήµο Ξηροβουνίου, Αµµό-
τοπος, τηλ. 26830-81.770. Οι υποψήφιοι/ενδια-
φερόµενοι µπορούν να τα πάρουν προσερχό-
µενοι στην ανωτέρω Υπηρεσία κατά τις εργά-
σιµες ηµέρες και ώρες, έως και δύο εργάσιµες
ηµέρες πριν τη λήξη της προθεσµίας υποβο-
λής της αίτησης. Αντίτυπα των ανωτέρω συµ-
βατικών τευχών µπορούν να πάρουν οι υποψή-
φιοι εφόσον οι ίδιοι το επιθυµούν µε έξοδά
τους, µετά από συνεννόηση µε την υπηρεσία
για τον τρόπο απόκτησής τους.
Τα έξοδα δηµοσίευσης της προκήρυξης

στον Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο της µελέ-
της.

∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 
Ν. ΑΡΤΑΣ
Ο ∆ήµος Ξηροβουνίου προκειµένου να ανα-

θέσει την εκπόνηση της µελέτης «Μελέτη βελ-
τίωσης αντιπυρικών δρόµων του δηµοτικού
δάσους Παντάνασσας ∆ήµου Ξηροβουνίου»,
προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους µελετητές
ή συµπράξεις αυτών να εκδηλώσουν το ενδια-
φέρον τους µε κλειστές προσφορές.
Η συνολική κατ’ αποκοπήν αµοιβή της µελέ-

της είναι 3.738,13 ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ. Πλαί-
σιο αναφοράς και χρηµατοδότησης της µελέ-
της αποτελεί το Γ’ ΚΠΣ ΠΕΠ Ηπείρου µε ποσο-
στό χρηµατοδότησης 75% (συµµετοχή διαρ-
θρωτικού ταµείου 46,66% και κρατική συµµε-
τοχή 53,34%) και 25% ιδία συµµετοχή. (Μέτρο
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4.7 «Ιδιωτικά έργα που χρηµατοδοτούνται από
το ΕΓΤΠΕ στις περιοχές ΟΠΑΑΧ».  Τίτλος πρά-
ξης «Επενδύσεις σε δάση και δασικές εκτά-
σεις µε σκοπό τη βελτίωση της οικολογικής
,οικονοµικής  και κοινωνικής αξίας τους σε πε-
ριοχές ΟΠΑΑΧ»). Η δαπάνη του ΦΠΑ θα βαρύ-
νει εξολοκλήρου το ∆ήµο Ξηροβουνίου.
Ο ∆ιαγωνισµός ακολουθεί την ανοιχτή δια-

δικασία, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του
άρθρου 5 του Ν.3316/05. 
∆εκτές γίνονται αιτήσεις που θα έχουν υ-

ποβληθεί ή έχουν σταλεί ταχυδροµικά µε συ-
στηµένη επιστολή στο πρωτόκολλο του ∆ή-
µου Ξηροβουνίου, εντός τριάντα (30) ηµερών
από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)
και τις εφηµερίδες που ορίζονται στην παρά-
γραφο 1 του άρθρου 12 του Ν.3316/05.
Η διεύθυνση της υπηρεσίας είναι: ∆ηµαρ-

χείο Ξηροβουνίου, Αµµότοπος  ΤΚ: 482 00,
Τηλ.: 26830-81.770, Fax: 26830-81.777
Στο ∆ιαγωνισµό γίνονται δεκτές αιτήσεις

εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
α) Ελλήνων ενδιαφερόµενων µελετητών ή

συµπράξεων αυτών που έχουν εγγραφεί στο
µητρώο µελετητών του ΥΠΕΧΩ∆Ε και διαθέ-
τουν σε ισχύ τα ακόλουθα πτυχία:

1. Πτυχίο Α’ τάξης, στην κατηγορία 24 ∆ασι-
κές µελέτες του Ν.3316/2005.
β) Αλλοδαπών µελετητών από κράτη - µέλη

της ΕΕ και του ΕΟΧ εγγεγραµµένων σε επίση-
µους πίνακες παρεχόντων υπηρεσίες για αντί-
στοιχη κατηγορία και τάξη πτυχίων της παρα-
γράφου α. 
γ) Κοινοπραξίες ή Συµπράξεις των δύο πα-

ραπάνω περιπτώσεων σύµφωνες µε το άρθρο
20 του Ν.3316/2005.
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό πρέπει να

κατατεθεί εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνι-
σµό και το ποσοστό της ορίζεται σε δύο τοις
εκατό (2%) επί του ποσού της προεκτιµώµε-
νης αµοιβής της προς ανάθεση µελέτης δηλα-
δή 75,00 ευρώ. 
Τεύχη διακήρυξης και Συγγραφή Υποχρεώ-

σεων, απαραίτητα για τη σύνταξη και υποβο-
λή της προσφοράς εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος διατίθενται από το ∆ήµο Ξηροβουνίου,
Αµµότοπος τηλ. 26830-81.770. Οι υποψήφιοι /
ενδιαφερόµενοι µπορούν να τα πάρουν προ-
σερχόµενοι στην ανωτέρω Υπηρεσία κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, έως και δύο ερ-
γάσιµες ηµέρες πριν τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής της αίτησης. Αντίτυπα των ανωτέ-
ρω συµβατικών τευχών µπορούν να πάρουν οι
υποψήφιοι εφόσον οι ίδιοι το επιθυµούν µε έ-
ξοδά τους, µετά από συνεννόηση µε την υπη-
ρεσία για τον τρόπο απόκτησής τους.
Τα έξοδα δηµοσίευσης της προκήρυξης

στον Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο της µελέ-
της.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙ-
ΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ
ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ
Ι.1) Επωνυµία και διεύθυνση του αναθέτο-

ντος φορέα
Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών

ΑΕ. Ταχ. ∆ιεύθυνση: Μετσόβου 15, Αθήνα, Ελ-
λάδα, Ταχυδροµικός Κώδικας GR-106 82.  Υ-
πεύθυνοι: Π. Κοντογιάννης - Μ. Μιχάλη. Τηλέ-
φωνο:  +30-210-8200.845. Τηλεοµοιοτυπία
(Φαξ): +30-210-8212.219. Ηλεκτρονικό ταχυδρο-
µείο (e-mail): oasa@oasa.gr ∆ιεύθυνση Ιnternet
(URL): www.oasa.gr
Ι.2) ∆ιεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες:

Όπως στο Ι.1 
Ι.3) ∆ιεύθυνση για την παροχή εγγράφων:

Όπως 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: Γενικές

δηµόσιες υπηρεσίες/ οργανισµοί  
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΙΙ.1) Περιγραφή
ΙΙ.1.3) Είδος σύµβασης υπηρεσιών
Κατηγορία υπηρεσίας: Μελέτη σκοπιµότη-

τας 
ΙΙ.1.4) Πρόκειται περί συµβάσεως-πλαίσιο;

ΟΧΙ   
ΙΙ.1.5) Ονοµασία της σύµβασης από την ανα-

θέτουσα αρχή: «Μελέτη σκοπιµότητας για
την εξυπηρέτηση του Πειραιά και της ευρύ-
τερης περιοχής µε µέσα σταθερής τροχιάς»
ΙΙ.1.6) Περιγραφή/αντικείµενο της σύµβα-

σης: ∆ιερεύνηση από τεχνική, οικονοµική και
περιβαλλοντολογική άποψη της σκοπιµότη-
τας και εφικτότητας εξυπηρέτησης της πε-
ριοχής Πειραιά µέσω ενός ολοκληρωµένου
δικτύου µέσων σταθερής τροχιάς, το οποίο
θα ενταχθεί στο υφιστάµενο αστικό περι-
βάλλον προσφέροντας καλύτερη ποιότητα
εξυπηρέτησης µετακινήσεων. Το έργο περι-
λαµβάνει κυκλοφοριακές έρευνες και µετρή-
σεις στην περιοχή µελέτης. Η περιγραφή
των προς ανάθεση Υπηρεσιών, τα επιµέρους
στάδιά τους και το πλήρες αντικείµενο της
Σύµβασης αναφέρονται µε λεπτοµέρειες
στα αναλυτικά τεύχη της Προκήρυξης.
ΙΙ.1.7) Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Αθήνα,

Νοµός Αττικής, Ελλάδα Κωδικός ΝUΤS  GR300
ΙΙ.1.8) Ονοµατολογία
ΙΙ.1.8.1) Ταξινόµηση κατά CΡV: CΡV 74.13.15.00-

1
ΙΙ.1.8.2) Άλλη σχετική ονοµατολογία   CΡC

864
ΙΙ.1.9) ∆ιαχωρισµός σε τµήµατα: ΟΧΙ.   Επι-

τρέπεται να υποβληθούν προσφορές µόνο
για όλα τα τµήµατα  
ΙΙ.1.10) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές

προσφορές; ΟΧΙ
ΙΙ.1.11) Εξαίρεση από την υποχρεωτική χρή-

ση ευρωπαϊκών προδιαγραφών: ΟΧΙ 

ΙΙ.2) Ποσότητες ή µέγεθος της σύµβασης 
ΙΙ.2.1) Συνολική ποσότητα ή µέγεθος: Ο

προϋπολογισµός της Σύµβασης ανέρχεται
σε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες
(350.000,00) ευρώ πλέον του αναλογούντος
ΦΠΑ.
ΙΙ.2.2) ∆ικαιώµατα προαίρεσης:  ∆εν εφαρ-

µόζεται
ΙΙ.3) ∆ιάρκεια ή προθεσµία εκτέλεσης της

Σύµβασης: Οχτώ (08) µήνες  από την ανάθε-
ση της σύµβασης.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙ-

ΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
ΙΙΙ.1) Όροι που αφορούν τη Σύµβαση
ΙΙΙ.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις

που απαιτούνται: Οι όροι των εγγυήσεων α-
ναφέρονται µε λεπτοµέρειες στα τεύχη της
Αναλυτικής Προκήρυξης η οποία είναι διαθέ-
σιµη σε κάθε ενδιαφερόµενο. Για τη συµµε-
τοχή στο διαγωνισµό θα κατατεθεί από κά-
θε διαγωνιζόµενο εγγυητική επιστολή για
ποσό ίσο προς το 2% επί του ποσού της
προεκτιµώµενης αµοιβής, δηλαδή 7.000,00
ευρώ. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται
στον ΟΑΣΑ ΑΕ. Με την υπογραφή της Σύµ-
βασης θα κατατεθεί από τον Ανάδοχο εγ-
γύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο προς
το 5% του συµβατικού τιµήµατος.
ΙΙΙ.1.2) Κυριότεροι όροι χρηµατοδότησης

και πληρωµής ή/και αναφορά στις εφαρµο-
ζόµενες διατάξεις: Το έργο συγχρηµατοδο-
τείται κατά 50% από Εθνικούς και κατά 50%
από Κοινοτικούς πόρους (Γ’ Κοινοτικό Πλαί-
σιο Στήριξης), και υπόκειται στις ισχύουσες
κρατήσεις. Λεπτοµέρειες σχετικά µε την α-
µοιβή του αναδόχου, τις κρατήσεις και τις
λοιπές οικονοµικές επιβαρύνσεις αναφέρο-
νται αναλυτικά στο τεύχος της Συγγραφής
Υποχρεώσεων της διακήρυξης.
ΙΙΙ.1.3) Νοµική µορφή που πρέπει να έχει ο

όµιλος παρόχων υπηρεσιών στον οποίο θα
ανατεθεί η σύµβαση: Για την υπογραφή της
σύµβασης, τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή
συµπράξεις που αποτελούν τον ανάδοχο, θα
πρέπει να συστήσουν υποχρεωτικά Κοινο-
πραξία, που θα αποδεικνύεται µε συµβολαι-
ογραφικό έγγραφο.
ΙΙΙ.2) Προϋποθέσεις για τη συµµετοχή (Κρι-

τήρια Επιλογής)
ΙΙΙ.2.1) Πληροφορίες σχετικά µε την προ-

σωπική κατάσταση των παρόχων υπηρεσιών
και αναγκαίες διατυπώσεις για την αξιολό-
γηση των ελαχίστων οικονοµικών, χρηµατο-
πιστωτικών και τεχνικών ικανοτήτων τους:
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έ-
χουν Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα ή Κοινο-
πραξίες ή Συµπράξεις, που έχουν έδρα σε
χώρα - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του
ΕΟΧ ή σε χώρα που έχει κυρώσει και υπο-
γράψει τη Συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµ-
βάσεις (Απόφαση 94/800/ΕΚ / 22.12.1994, κα-
θώς και Ν. 2513/97, ΦΕΚ Α’139). Η διενέργεια
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του διαγωνισµού και η εκτέλεση της σύµβα-
σης θα διέπονται από την ισχύουσα Ελληνι-
κή Νοµοθεσία και τις κοινοτικές Οδηγίες
2004/18/ΕΚ - 2004/17/ΕΚ. Κάθε φυσικό ή νοµι-
κό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε έ-
να και µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα είτε µεµο-
νωµένα είτε ως µέλος σύµπραξης είτε ως
µέλος κοινοπραξίας. Περισσότερες λεπτο-
µέρειες αναφέρονται στα αναλυτικά τεύχη
της Προκήρυξης
ΙΙΙ.2.1.1) Νοµικό καθεστώς  - Απαιτούµενα α-

ποδεικτικά: Αναφέρονται µε λεπτοµέρειες
στα αναλυτικά τεύχη της Προκήρυξης και
περιλαµβάνουν την κατάθεση δικαιολογητι-
κών που προβλέπονται από την κείµενη νο-
µοθεσία (απόσπασµα ποινικού µητρώου, πι-
στοποιητικά αρµοδίων Αρχών για τη νόµιµη
λειτουργία των διαγωνιζοµένων, βεβαιώσεις
αρµοδίων Αρχών για κάλυψη υποχρεώσεων
που αφορούν κοινωνική ασφάλιση και φορο-
λογία, κτλ.)
ΙΙΙ.2.1.2) Οικονοµική και χρηµατοπιστωτική

ικανότητα - Απαιτούµενα αποδεικτικά: ∆εν
απαιτούνται 
ΙΙΙ.2.1.3) Τεχνική ικανότητα - Απαιτούµενα

αποδεικτικά: Στο διαγωνισµό δικαιού-
νται να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρό-
σωπα, συµπράξεις ή κοινοπραξίες, µε στελε-
χικό δυναµικό έµπειρο στις παρακάτω κατη-
γορίες πτυχίων για κάθε επιµέρους µελέτη
της σύµβασης που θα συναφθεί:

• Πτυχίο Ε’ τάξης κατηγορίας 10 (Μελέτες
Συγκοινωνιακών Έργων)

• Πτυχίο Γ’ τάξης κατηγορίας 3 (Οικονοµι-
κές Μελέτες)

• Πτυχίο Γ’ τάξης κατηγορίας 27 (Περιβαλ-
λοντικές Μελέτες)
και εγγεγραµµένοι στα σχετικά Ελληνικά

Μητρώα Μελετητών ή Γραφεία Εταιρειών
Μελετητών του άρθρου 39 του ν.3316/2005 (
ή µέχρι την έναρξη εφαρµογής αυτού του
άρθρου, του ν.716/1977 και των εκτελεστικών
του διαταγµάτων).
Περισσότερες λεπτοµέρειες καθώς και η

ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
που πρέπει να διαθέτει κάθε διαγωνιζόµενος
τόσο σε συγκεκριµένα είδη µελετών τα ο-
ποία θα πρέπει να έχει εκπονήσει κατά την
τελευταία πενταετία όσο και σε περαιτέρω
ειδικότητες ειδικών επιστηµονικών συνερ-
γατών, αναφέρονται στα συµβατικά τεύχη
της Προκήρυξης.
ΙΙΙ.2.1.4) Λοιπές πληροφορίες: α. Οι  διαγω-

νιζόµενοι δεν  πρέπει  να ασκούν δραστηριό-
τητες ανταγωνιστικές ή συναφείς ως προς
το βασικό και κύριο έργο του αναθέτοντος
φορέα (αστικές συγκοινωνιακές µεταφορές)
στην περιοχή του Πειραιά και στην ευρύτερη
περιφέρεια του Νοµού Αττικής. β. Τα έξοδα
δηµοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο της Περι-
ληπτικής Προκήρυξης για την Ανάδειξη Ανα-
δόχου (καθώς και τυχόν λοιπών επαναληπτι-

κών της δηµοσιεύσεων) θα βαρύνουν τον Α-
νάδοχο. 
Λεπτοµέρειες αναφέρονται  στα αναλυτι-

κά τεύχη της Προκήρυξης
ΙΙΙ.3) ‘Οροι που αφορούν ειδικά τις Συµβά-

σεις Υπηρεσιών
ΙΙΙ.3.1) Η εκτέλεση επιφυλάσσεται σε συ-

γκεκριµένη επαγγελµατική τάξη; ΟΧΙ  
ΙΙΙ.3.2) Τα νοµικά πρόσωπα θα κληθούν να

δηλώσουν τα ονόµατα και τα επαγγελµατι-
κά προσόντα των στελεχών τους που θα εί-
ναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύµβα-
σης
ΤΜΗΜΑ ΙV: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΙV.1) Είδος ∆ιαδικασίας:   Ανοικτή   
ΙV.2) Κριτήρια Ανάθεσης: η πλέον συµφέ-

ρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά (τα
κριτήρια αναφέρονται στα συµβατικά τεύχη)   
ΙV.3) ∆ιοικητικές Πληροφορίες
ΙV.3.1) Αριθµός αναφοράς που χρησιµοποι-

εί για τον φάκελο ο αναθέτων φορέας: Ανα-
φέρεται στα συµβατικά τεύχη 
ΙV.3.2) Συµβατικά τεύχη και συµπληρωµα-

τικά έγγραφα - Τρόπος απόκτησης: Μπορούν
να ζητηθούν έως   01/02/2006. Κόστος: 50 ευ-
ρώ. Για την προµήθεια των τευχών του δια-
γωνισµού, η υποβολή της σχετικής αίτησης
θα γίνεται από τους ενδιαφεροµένους στην
έδρα του ΟΑΣΑ, που αναφέρεται στο σηµείο
Ι.1. Η παραλαβή των τευχών και των λοιπών
εγγράφων στοιχείων του ∆ιαγωνισµού θα γί-
νεται µε µέριµνα του ενδιαφεροµένου από
τα γραφεία του ΟΑΣΑ, εντός προθεσµίας έξι
ηµερών από την παραλαβή της σχετικής αί-
τησης. 
ΙV.3.3) Προθεσµία για την παραλαβή των

προσφορών: 01/02/2006. Ώρα :11 π.µ. το αργό-
τερο θα πρέπει να έχουν φτάσει στα γρα-
φεία του ΟΑΣΑ και ειδικότερα στην Επιτρο-
πή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού
ΙV.3.5) Γλώσσες που µπορούν να χρησιµο-

ποιηθούν: Ελληνική
ΙV.3.6) Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική

διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Εκατόν ο-
γδόντα (180) ηµέρες από την αναφερόµενη
προθεσµία παραλαβής των προσφορών
ΙV.3.7) Όροι για το άνοιγµα των προσφο-

ρών
ΙV 3.7.1) Πρόσωπα που επιτρέπεται να πα-

ρευρίσκονται κατά το άνοιγµα των προσφο-
ρών: Κατά την αποσφράγιση των προσφο-
ρών επιτρέπεται να παρίστανται οι εκπρό-
σωποι των διαγωνιζόµενων. 
ΙV.3.7.2) Ηµέρα, ώρα και τόπος: Ηµεροµη-

νία: 01/02/2006. Ώρα: 11 π µ. Τόπος: η έδρα του
Φορέα Ανάθεσης που αναφέρεται στο ση-
µείο Ι.1.
ΤΜΗΜΑ VΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η παρούσα σύµβαση έχει ενταχθεί στο

Μέτρο 4.1 του Επιχειρησιακού Προγράµµα-
τος «Σιδηρόδροµοι, Αεροδρόµια & Αστικές
Συγκοινωνίες» (ΕΠ ΣΑΑΣ) του Υπουργείου

Μεταφορών και Επικοινωνιών (Γ’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης, Περίοδος 2000-2006).
Πρόκειται να χρηµατοδοτηθεί κατά 50% α-
πό το ΕΤΠΑ και κατά 50% από Εθνικούς Πό-
ρους.

VΙ.4) Λοιπές Πληροφορίες. Το εργολαβικό
συµφωνητικό θα συνταχθεί στην ελληνική
γλώσσα.

VΙ.5) Ηµεροµηνία αποστολής της παρού-
σας προκήρυξης στην ΕΕ:  25/11/2006. 

ΑΛΛΕΣΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ανακοίνωση - Πρόσκληση
για τη Σύσταση Επενδυτικού Φορέα
Με την υπ’ αριθµ. 230/27.10.03 πρακτικό

Νο16, οµόφωνη απόφασή του το Νοµαρχιακό
Συµβούλιο Ηρακλείου, αποφάσισε για λόγους
προστασίας του Περιβάλλοντος από τη µά-
στιγα των υγρών αποβλήτων των τριφασικών
ελαιουργείων (λάδι, πυρήνας, κατσίγαρος),
την κατασκευή στο Νοµό Ηρακλείου Εργο-
στασίου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας,
µε καύσιµη ύλη Πούλπα, η οποία αποτελεί το
παραπροϊόν των διφασικών ελαιουργείων (λά-
δι, πούλπα).
Πρωταρχικό βήµα για την κατασκευή του

Εργοστασίου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας µε καύσιµη ύλη πούλπα είναι η Σύσταση
Επενδυτικού Φορέα, κατά προτίµηση Πολυµε-
τοχικού µε τη συµµετοχή, µετά την παρούσα
πρόσκληση φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Ιδιωτών,
κλπ.
Στο πλαίσιο αυτό η Νοµαρχιακή Αυτοδιοί-

κηση Ηρακλείου καλεί κάθε ενδιαφερόµενο, ε-
ντός είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση
της παρούσας, να υποβάλει στο Γραφείο του
Νοµάρχη Ηρακλείου αίτησή του για τη συµµε-
τοχή του στον παραπάνω Φορέα παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας, παρουσιάζοντας το
προφίλ της επιχείρησής του.
Η τελική σύνθεση του επενδυτικού φορέα

θα προκύψει µετά από αναλυτική εξέταση των
προτάσεων, που θα υποβληθούν από την Επι-
τροπή Ενέργειας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοί-
κησης Ηρακλείου, η εισήγηση της οποίας θα
έρθει προς έγκριση στο Νοµαρχιακό Συµβού-
λιο.
Οι προτάσεις των  ενδιαφεροµένων θα υπο-

βάλλονται καθηµερινά από 8:00 έως 15:00, στο
Γραφείο του Νοµάρχη, πλατεία Ελευθερίας,
πληρ.: τηλ. 2810 - 342.584-6. 
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αλληλεπικάλυψη των κρίσιµων ζητηµάτων,
των αναπτυξιακών στόχων και των επιπέδων
παρέµβασης, καθιστά απαραίτητη τη συνδυα-
σµένη χρήση όλων των διαθέσιµων εργαλεί-
ων.  Προτεραιότητες είναι:

• Η δηµιουργία ενιαίας βάσης πληροφοριών
γης που θα µπορεί να καλύψει τόσο τις απαιτή-
σεις για το Χωροταξικό - Πολεοδοµικό Σχεδια-
σµό όσο και τον προσδιορισµό δεικτών ανάπτυ-
ξης για το σχεδιασµό του ΚΠΣ  2007-2013.

• Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη
συστηµατική και ολοκληρωµένη παρακολούθη-
ση και υποστήριξη της υλοποίησης ΓΠΣ / ΣΧΟΟ-
ΑΠ, προγραµµάτων ανάπλασης και Επιχειρησια-
κών Σχεδίων Ολοκληρωµένης Αστικής και Α-
γροτικής Ανάπτυξης.

5.  ∆ικτύωση για δηµιουργία συνεργιών 
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπι-

κών φορέων συνδέεται µε τη δηµιουργία συνέρ-
γιας µεταξύ περιοχών µέσα από την αξιοποίηση
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων σε όρους συ-
µπληρωµατικότητας µεταξύ αστικών περιοχών
καθώς και αστικών - περιαστικών - αγροτικών,
αλλά και µέσα από την ενίσχυση συνεργασιών
και την ανταλλαγή εµπειριών. Σ’  αυτή την κατεύ-
θυνση, ο προσδιορισµός του χαρακτήρα των ε-

πιµέρους περιοχών - ∆υνάµεις / Αδυναµίες / Ευ-
καιρίες / Απειλές - θα πρέπει να γίνεται αντικει-
µενικά στη βάση ενιαίων πιστοποιηµένων δει-
κτών, ποιοτικών ή ποσοτικών, για τις µικρές και
µεγάλες πόλεις της χώρας. Η τελευταία ανάγκη
αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα κρίσιµη, δεδοµένου
ότι  η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του α-
στικού - αγροτικού χώρου θα επιδιωχθεί µέσα
από ολοκληρωµένες παρεµβάσεις στη νέα προ-
γραµµατική περίοδο 2007-2013. Στην κατεύθυνση
αυτή θα πρέπει να επιδιωχθεί:

• Η δηµιουργία δικτύων περιοχών µε παρό-
µοιο χαρακτήρα και ρόλο εντός και εκτός των
συνόρων της χώρας.

• Η ενίσχυση διαδηµοτικών συνεργασιών στο
σχεδιασµό, στην ανάπτυξη και στη λειτουργία
του χώρου.

6.  Ανάδειξη του νέου ρόλου των δήµων ως
«κυττάρων» κοινωνικής σύγκλισης και διαρ-
θρωτικής συνεργασίας
Στις σύνθετες οικονοµίες στις οποίες κινού-

µαστε, η αποτελεσµατική προώθηση των εθνι-
κών αναπτυξιακών επιλογών απαιτεί τη συµφω-
νία και τη σύµπλευση όλων των τοµέων που µε-
τέχουν τοπικά στη διαδικασία της ανάπτυξης, τό-
σο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιο-
χές. Η συνεργασία της διοίκησης, των κοινωνι-
κών και των οικονοµικών εταίρων µέσα από κοι-

νωνικές συναινέσεις για τα επιµέρους ζητήµατα,

καθώς και από συµπράξεις του δηµοσίου και

του ιδιωτικού τοµέα για την υλοποίησή τους, α-

ποτελεί µονόδροµο, αλλά και διαρθρωτικό αίτη-

µα.  

Στην κατεύθυνση αυτή, ο ρόλος των ∆ήµων

και των Κοινοτήτων διαφαίνεται καταλυτικός. Η

ανταπόκρισή τους στον νέο και κρίσιµο αυτό ρό-

λο αναδεικνύει αυξηµένες απαιτήσεις που καθι-

στούν επιτακτική την άµεση λήψη µέτρων για

την ενίσχυσή τους. Τα µέτρα αυτά είναι:

• Προώθηση καινοτόµων προσεγγίσεων για

τη διεύρυνση της δηµοκρατίας σε τοπικό επίπε-

δο, τη συµµετοχή και τη δηµιουργία εταιρικών

σχέσεων των ∆ήµων µε τον ιδιωτικό τοµέα και

τους πολίτες.

• ∆ηµιουργία δοµών και µηχανισµών διαρ-

κούς πληροφόρησης και ενηµέρωσης των τοπι-

κών κοινωνικών και οικονοµικών εταίρων.

• Ενίσχυση συνεργασιών των ∆ήµων και Κοι-

νοτήτων µε Εκπαιδευτικά - Ερευνητικά Ιδρύµατα.

• Εξοικείωση των παιδιών µε θέµατα πολεο-

δοµικού σχεδιασµού και ανάπτυξης στα διά-

φορα επίπεδα της εκπαίδευσης.

και συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων Φορέ-
ων.
Σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική διάσταση

των ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ και την αναγκαιότητα ενσω-
µάτωσης των σχετικών Οδηγιών της ΕΕ, τόνισε
την επάρκεια των σχετικών προβλέψεων των
προδιαγραφών των ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ στον τοµέα
αυτόν.
Τέλος, ζήτησε από τους εκπροσώπους του Υ-

ΠΕΧΩ∆Ε να αποσαφηνίσουν τη σηµερινή πολι-
τική του υπουργείου για την πορεία του Σχεδια-
σµού.

Πιστοποίηση  τεχνικών  υπηρεσιών  

«Πρέπει να πούµε ότι στην πραγµατικότητα
τα εργαλεία των αναπλάσεων και τα εργαλεία
των ειδικών χωρικών προγραµµάτων είναι ανε-
νεργά, υπό την έννοια ότι αυτά είτε καταγράφο-
νται ως τέτοιες περιοχές σε Γενικά Πολεοδοµι-
κά Σχέδια χωρίς όµως να υπάρχει µια ουσιαστι-
κή ευρείας κλίµακας ενεργοποίησή τους, είτε
λείπουν Εκτελεστικά ∆ιατάγµατα τα οποία θα
επέτρεπαν κάτι τέτοιο να γίνει θεσµός», αυτό
επισήµανε χαιρετίζοντας τις εργασίες της ∆ιη-
µερίδας το µέλος της ∆Ε του ΤΕΕ κ. Νίκος Τα-

χιάος.
«Ένα θέµα που επίσης είναι πολύ σηµαντικό

και στο οποίο πρέπει να δώσουµε επιτέλους
µια απάντηση» - επισήµανε σε άλλο σηµείο -

«είναι: σε ποιο βαθµό θα µπορέσει η Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση µε τις Υπηρεσίες της να έχει πραγ-
µατική επάρκεια ανταπόκρισης στις ανάγκες

του ∆΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή στις
πραγµατικές ανάγκες ανταπόκρισης για ένα τέ-
τοιο σχέδιο αστικής παρέµβασης το οποίο θα
µπορέσει να είναι διαφορετικό από αυτό το ο-
ποίο σήµερα χρηµατοδοτείται από την Ευρω-
παϊκή Ένωση.  Νοµίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ
µεγάλο ζήτηµα, είναι σαφές ότι πρέπει να επι-
διωχθεί η επάρκεια των Υπηρεσιών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ανεξάρτητα από αυτή τη πρότα-
ση για δηµιουργία των πέντε µεγάλων εταιρει-
ών οι οποίες θα συνυπάρχουν µε τις πέντε Υ-
περπεριφέρειες που θα διαχειριστούν τέτοιου
είδους προγράµµατα». 

«Προφανώς πρέπει να επιδιωχθεί µια αποκέ-
ντρωση των Υπηρεσιών» - κατέληξε ο κ. Ν. Τα-
χιάος - «και στόχος και του Τεχνικού Επιµελη-
τηρίου, κάτι το οποίο αυτή τη στιγµή το δουλεύ-
ουµε σε συνεργασία και µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε και µε
την ΚΕ∆ΚΕ, είναι ακριβώς να υπάρξει µια τέτοια
πιστοποίηση των Τεχνικών Υπηρεσιών». 

«Ο Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδια-
σµός, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πε-
ριφερειακή ανάπτυξη της χώρας», τόνισε από
την πλευρά του ο πρόεδρος του ΤΕΕ - ΤΚΜ κ.
Σάκης Τζακόπουλος.

συνέχεια από τη σελ. 28

συνέχεια από τη σελ. 28
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Σ τόχος των εκδηλώσεων αυτών είναι η ενη-µέρωση των µηχανικών και ο προβληµατι-
σµός του κλάδου πάνω σε θέµατα εκπαίδευσης
και απασχόλησης. Όπως ανέφερε στην εναρ-
κτήρια οµιλία του ο συντονιστής της Μόνιµης Ε-
πιτροπής Παιδείας του ΤΕΕ Κεντρικής και ∆υτι-
κής Θεσσαλίας Θανάσης  Σαµαρίνας,  οι επόµε-
νες εκδηλώσεις θα ασχοληθούν µε τα προβλή-
µατα που αντιµετωπίζουν οι µηχανικοί στις διά-
φορες βαθµίδες της εκπαίδευσης, µε τη σύνδε-
ση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε την αγορά
εργασίας, µε τις υποδοµές και τις προοπτικές α-
νάπτυξης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και µε
το εκπαιδευτικό σύστηµα στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. 
Να σηµειωθεί ότι η Επιτροπή Παιδείας του

Τµήµατος ασχολείται επίσης µε θέµατα επιµόρ-
φωσης µηχανικών, ενώ επεξεργάζεται και δια-
τυπώνει προς τη ∆.Ε. θέσεις για ζητήµατα επι-
καιρότητας όπως ο διάλογος για την Παιδεία,
το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και η δοµή της Τρι-
τοβάθµιας Εκπαίδευσης. 
Με την έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισµό α-

πηύθυνε ο πρόεδρος του Τµήµατος Κωνσταντί-

νος  ∆ιαµάντος, καθώς επίσης και ο Γιάννης
Σαµαράς, αναπληρωτής συντονιστής Μ.Ε. Παι-
δείας. Μίλησαν επίσης ο περιφερειακός διευθυ-
ντής εκπαίδευσης Θεσσαλίας Αργύρης  Χαδού-
λης, ο αντινοµάρχης Αθ.  Αγγέλης κι ο εκπρό-
σωπος της ΕΛΜΕ Γ.
Μπαµπανίκος.  
Στην πρώτη ενότητα,

µε προεδρείο τους Β.
Μπεκερτζή,  Αθ.  Σαµαρί-
να  και Στ.  Τσιτσιφλή  οµι-
λητές ήταν οι: Γ.  Ζερβά-
κης, γενικός γραµµατέας
Αντιπροσωπείας ΤΕΕ µε
θέµα «Μηχανικοί και Τε-
χνική Εκπαίδευση». ∆.
Μπίτσιος,  σχολικός σύµ-
βουλος ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης µε
θέµα«Σπουδή της τε-
χνολογίας στη γενική
εκπαίδευση σηµαίνει βελτίωση της ποιότητας
και αποτελεσµατικότητάς της, προσαρµογή της
στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης» και Ο.  ∆α-

φέρµος,
σύµβουλος
Παιδαγωγι-

κού Ινστιτούτου µε θέµα «ΕΠΑΛ: Οργάνωση της
διαδικασίας της µάθησης». 
Στη δεύτερη ενότητα µε προεδρείο τους Γ.

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Οι Μηχανικοί στην εκπαίδευση
Σειρά εκδηλώσεων για θέµατα Παιδείας αποφάσισε να διοργανώσει
το Τµήµα, αρχής γενοµένης από την ηµερίδα µε θέµα «Μηχανικοί και
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση», που πραγµατοποιήθηκε στη Λάρισα. 

Ηεπιτακτική ανάγκη να αρχίσει από τα Φάρσα-λα η κατασκευή του δρόµου Λάρισας - Φαρ-
σάλων, ο προγραµµατισµός κατασκευής φράγ-
µατος στη Σκοπιά, που θα δώσει λύσεις στο υ-
δρευτικό πρόβληµα της επαρχίας και η ανάδειξη

των αρχαιοτήτων της περιοχής, ήταν τα βασικά
θέµατα που συζητήθηκαν στη σύσκεψη που
πραγµατοποιήθηκε στο ∆ηµαρχείο Φαρσάλων,
στην οποία συµµετείχαν η ∆ιοικούσα Επιτροπή
του Τεχνικού Επιµελητηρίου του Τµήµατος Κε-

ντρικής και ∆υτικής Θεσσα-
λίας, οι δήµαρχοι της επαρ-
χίας, οι νοµαρχιακοί σύµ-
βουλοι και οι φορείς της
πόλης. 
Παράλληλα επισηµάνθη-

κε απ΄ όλους η αποµόνωση
και η υποβάθµιση της επαρ-

χίας Φαρσάλων που αντιµετωπίζει πλέον πολλά
προβλήµατα. Το κλιµάκιο του ΤΕΕ, µε επικεφαλής
τον πρόεδρο Ντίνο ∆ιαµάντο, επισκέφθηκε
προηγουµένως και το Σταθµό Μεταφοράς Απορ-
ριµµάτων (ΣΜΑ) που κατασκευάζεται στο ∆ήµο
Πολυδάµαντα και αναµένεται να λειτουργήσει
τους πρώτους µήνες του 2006. 
Σε ζητήµατα της περιοχής αναφέρθηκαν µιλώ-

ντας στη σύσκεψη, ο δήµαρχος Φαρσάλων Αχ.
Γκουντόπουλος, ο δήµαρχος Ναρθακίου ∆ηµ. Κα-
πετάνος, ο νοµαρχιακός σύµβουλος κ. Οδ. Ζαχα-
ρής, οι αντιδήµαρχοι Πολυδάµαντα Ευάγγ. Κα-
τσιαούνης και Ναρθακίου Φώτης Μπολούτσος, ο

πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ενιπέα Αναστ.
∆ραµάνης και ο πρόεδρος του Ε.Κ.
Φαρσάλων Θέµης Αναστασίου. 
Οι απαιτούµενες παρεµβάσεις

που θα αναστρέψουν το κλίµα υπο-
βάθµισης και θα δώσουν ώθηση α-

Επίσκεψη και συναντήσεις της ∆.Ε.
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Σ ε εκδήλωση διαµαρτυρίας για το καθεστώς
λειτουργίας των πολεοδοµικών γραφείων

και το αλαλούµ που δηµιουργείται µε την επι-
κείµενη επιβολή ΦΠΑ στην οικοδοµή, εξελίχθη-
κε µαζική συγκέντρωση µηχανικών που συγκά-
λεσαν το ΤΕΕ και οι κλαδικοί σύλλογοι έξω από
την Πολεοδοµία του ∆ήµου Λάρισας. Οι συγκε-
ντρωθέντες, ελεύθεροι επαγγελµατίες και µη-
χανικοί υπάλληλοι της Πολεοδοµίας, προειδο-
ποίησαν ότι αν δεν δοθούν σύντοµα έµπρακτες
απαντήσεις στα προβλήµατα, θα επανέλθουν
κλιµακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους. Μιλώ-
ντας στους συγκεντρωµένους, ο πρόεδρος του
Τµήµατος Ντίνος ∆ιαµάντος, τόνισε, µεταξύ άλ-
λων: 

- Είναι γνωστές οι προτάσεις του ΤΕΕ, έχουν
κατατεθεί επανειληµµένως µε υποµνήµατα. Ανα-
µένονται απαντήσεις. 

- Οι χώροι λειτουργίας της Πολεοδοµίας εί-
ναι απαράδεκτοι και αυτό αποτελεί διαχρονική
ευθύνη των ∆ηµοτικών Αρχών. ∆εν συζητείται
καν θέµα εξυπηρέτησης, αφού προέχουν οι συν-
θήκες υγιεινής, καθώς οι εργαζόµενοι κυριολε-
κτικά στοιβάζονται. Οι συναλλασσόµενοι ελεύ-
θεροι επαγγελµατίες δεν διαθέτουν κάποιο χώ-
ρο να εργαστούν και το κάνουν στο πόδι, στο
διάδροµο. 

- ∆ηµιουργούν αλαλούµ στις Πολεοδοµίες οι
απαράδεκτες δηλώσεις του υπουργού Οικονο-
µίας, ότι µόνο όσες οικοδοµικές άδειες εκδο-
θούν ως τις 31 ∆εκεµβρίου θα υπαχθούν στο
νέο καθεστώς ΦΠΑ. Υπάρχει δεδικασµένο από
ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν κι όποιος
πολίτης προσφύγει θα δικαιωθεί, εφόσον ο φά-
κελος της άδειας αποδεδειγµένα έχει κατατε-
θεί εγκαίρως. 

- Χρειαζόµαστε στο θέµα αυτό την υποστήρι-
ξη των τοπικών παραγόντων, περιµένουµε ανα-
κοινώσεις του νοµάρχη, του δηµάρχου κ.ά. 

- Οι τοπικοί παράγοντες είναι υπεύθυνοι για
τη λειτουργία των πολεοδοµικών γραφείων
και πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες ενί-
σχυσης µε προσωπικό. Ιδιαίτερα σ’ αυτήν την
περίοδο µε τον επιπλέον φόρτο εργασίας που
προέκυψε, οι Πολεοδοµίες θα πρέπει να ενι-
σχυθούν εκ των έσω µε έµπειρους µηχανικούς
και όχι να αποδυναµώνονται όπως συµβαίνει

σε κάποιες περιπτώσεις. 
- Στην εποχή που κυριαρχεί το φαινόµενο της

καταγγελίας, οι µηχανικοί αντί να κάνουν τη
δουλειά τους, τρέχουν να απολογούνται στα δι-
καστήρια, ενώ αν υιοθετούνταν η πρότασή µας
για θεσµοθέτηση Τεχνικού ∆ικαστή θα ήταν πο-
λύ εύκολο να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει δό-
λος. 

- Η συγκέντρωση στην Πολεοδοµία αποτελεί
την αρχή παρεµβάσεων του ΤΕΕ στους χώρους
δουλειάς των µηχανικών. 
Στη συγκέντρωση µίλησαν επίσης ο πρόε-

δρος Νίκος ∆ήµου και το µέλος της διοίκησης
της τοπικής ΕΜΥ∆ΑΣ, Λουκία Παρασκευοπού-

λου, καθώς και άλλοι µηχανικοί. Εν συνεχεία εκ-
πρόσωποι του ΤΕΕ και των συλλόγων συναντή-
θηκαν και συζήτησαν µε το δήµαρχο Κώστα Τζα-
νακούλη και τον αρµόδιο αντιδήµαρχο Γιάννη
Λάτσιο. Ο δήµαρχος έδειξε κατανόηση στα αιτή-
µατα που διατύπωσαν οι µηχανικοί, ανακοίνωσε
ότι οι πέντε µηχανικοί που πρόκειται να προσλη-
φθούν το αµέσως επόµενο διάστηµα θα τοπο-
θετηθούν στην Πολεοδοµία, ενώ υποσχέθηκε ό-
τι θα αναζητηθεί λύση, ώστε να βελτιωθούν οι
χώροι όπου λειτουργεί η υπηρεσία. 
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Αλαλούµ µε οικοδοµικές άδειες και ΦΠΑ  

Σαµαρά,  Χ.  Λυτροκάπη  και Γ.  Αδάµ οµιλητές ή-
ταν οι: Θαν.  Σαµαρίνας και Ε.  Βούλγαρης, µέλη
της Μ.Ε. Παιδείας του ΤΕΕ Κεντρικής και ∆υτικής
Θεσσαλίας µε θέµα «Ο ρόλος των αποφοίτων
της Τεχνικής Εκπαίδευσης στην παραγωγική
διαδικασία». 

νάπτυξης στην περιοχή κυριάρχησαν και στη συ-
ζήτηση που είχε ακολούθως η ∆.Ε. µε τους µηχα-
νικούς που δραστηριοποιούνται στα Φάρσαλα.
Πέραν της ενηµέρωσης για τα τρέχοντα ζητήµα-
τα που απασχολούν τους µηχανικούς (πολεοδο-
µικά, ΤΣΜΕ∆Ε, επαγγελµατικά), η συζήτηση επικε-
ντρώθηκε σε προβλήµατα της περιοχής. 
Για το Πολεοδοµικό Γραφείο Φαρσάλων που

πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσει να λειτουργεί
έστω και υποτυπωδώς, για την έλλειψη νερού
και τα απαιτούµενα φράγµατα, για τα οδικά έργα
στην περιοχή και ιδιαίτερα για την κάθετη δια-
σύνδεση Ε65 - ΠΑΘΕ που θα αναζωογονήσει την
επαρχία και για την ανάγκη να αξιοποιηθεί η διέ-
λευση του αγωγού φυσικού αερίου από την πε-
ριοχή µε την επέκταση του δικτύου προς τα Φάρ-
σαλα. Καθώς και τα πάγια αιτήµατα της περιο-
χής για έναρξη από τα Φάρσαλα της κατασκευής
του δρόµου Λάρισας - Φαρσάλων και την ανά-
δειξη των αρχαιοτήτων της 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ
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Με έκπληξη πληροφορηθήκαµε την από-
φασή σας να καταργήσετε τα ΤΑΣ ή ΓΑΣ

Αιγίου, Πύργου, Βαρθολοµιού, Ζακύνθου, Με-
σολογγίου και Άµφισσας και να µεταφέρετε
τις αρµοδιότητές τους και το προσωπικό
τους στο ΤΑΣ Πατρών. 
Η ενέργειά σας αυτή προκαλεί µεγάλη τα-

λαιπωρία στους πολίτες των περιοχών, οι ο-
ποίοι για να εξυπηρετηθούν θα πρέπει να
µετακινούνται στην Πάτρα, αλλά και στους
Μηχανικούς, που εκπονούν µελέτες για απο-
κατάσταση σεισµοπλήκτων και τεράστια α-
ναστάτωση στους υπαλλήλους των καταρ-
γούµενων Υπηρεσιών, οι οποίοι µετατίθενται
οµαδικά στην Πάτρα. 
Το υπολειπόµενο έργο των καταργούµενων

Υπηρεσιών σε απαιτούµενες αυτοψίες για βε-
βαιώσεις προόδου εργασιών και χορήγηση α-
ντίστοιχα 2ης και 3ης δόσης δανείων για επι-
σκευές και ανακατασκευές κτιρίων, καθώς και
οι αυτοψίες για εγκρίσεις αδειών επισκευής
και ανακατασκευής κτιρίων και χορήγηση δα-
νείων υπερβαίνουν τις 7.000 σε αριθµό. 
Επισηµαίνουµε ότι έχει δοθεί ήδη παράτα-

ση υποβολής αιτήσεων για το Νοµό Ζακύν-
θου και περιοχή του Νοµού Ηλείας µέχρι την
31-12-2005, που σηµαίνει ότι ο αριθµός των
αιτήσεων θα αυξηθεί σε απροσδιόριστο α-
ριθµό. 
Εξάλλου δεν έχει ακόµα ξεκινήσει το πρό-

γραµµα αποκατάστασης κατολισθαινόντων
οικισµών σε τέσσερις (4) δήµους του Νοµού
Ηλείας. 

Τέλος, εκκρεµούν ακόµα οι βεβαιώσεις
περαίωσης εργασιών (µόνον για το ΤΑΣ Πύρ-
γου είναι 11.000 περίπου). 
Σε µια σεισµογενή χώρα και στην πλέον

σεισµογενή περιοχή, όπως είναι η ∆υτική
Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου, αντί να ανα-
βαθµίζονται οι αρµόδιες Υπηρεσίες αντιµε-
τώπισης σεισµών, καταργούνται. 
Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτεία πρέπει να

φροντίσει, µε βάση το σεισµικό σενάριο και

την σεισµική επικινδυνότητα, να διαµορφώ-
σει την σεισµική (προσεισµική και µετασει-
σµική) οργάνωση της χώρας, ανά νοµό µε
βάση το υπάρχον ανθρώπινο δυναµικό. 
Πιστεύουµε ότι τα ΤΑΣ θα πρέπει να ανα-

βαθµιστούν σε Υπηρεσιακές Μονάδες αντι-
µετώπισης φυσικών καταστροφών (από σει-
σµούς, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ.) και να
τους ανατεθεί και πρόσθετο αντικείµενο, ό-
πως ο προσεισµικός έλεγχος δηµοσίων κτι-
ρίων και κτιρίων συνάθροισης κοινού, η ενη-
µέρωση και εκπαίδευση του πληθυσµού για
την απόκτηση αντισεισµικής συνείδησης σε
συνεργασία µε τον ΟΑΣΠ κλπ.) 
Ύστερα από τα ανωτέρω, σας καλούµε να

επανεξετάσετε την απόφασή σας και να την
αναθεωρήσετε, γιατί µόνο αναστάτωση θα
προκαλέσετε στον πληθυσµό της περιοχής
µας, χωρίς να επιτύχετε καµία µείωση λει-
τουργικού κόστους. 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Όχι στην κατάργηση Περιφερειακών
ΤΑΣ και ΓΑΣ

Την αντίθεσή του προς την κατάργηση Περιφερειακών ΤΑΣ και ΓΑΣ
στη ∆υτική Ελλάδα εκφράζει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ - Τµήµατος
∆υτικής Ελλάδας Κωνσταντίνος Χριστόπουλος προς τον υπουργό
ΠΕΧΩ∆Ε Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος τονίζει, µεταξύ άλλων, τα εξής:

ΟΠρόεδρος του ΤΕΕ - Τµήµατος ∆υτικής Ελ-λάδας Κωνσταντίνος Χριστόπουλος απέ-
στειλε επιστολή προς τον υπουργό Τουρισµού
∆ηµήτρη Αβραµόπουλου και τον Γενικό Γραµµα-

τέα Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας Παναγιώτη
Καββαδά, στην οποία τονίζονται τα εξής: 
Έχουµε διαπιστώσει ότι σηµαντικό µέρος του

τεχνικού αντικειµένου της Περιφερειακής Υπη-
ρεσίας Τουρισµού ∆υτικής Ελλάδας του ΕΟΤ το
χειρίζονται διοικητικοί υπάλληλοι, χωρίς να κα-
τέχουν τα απαραίτητα επαγγελµατικά δικαιώ-
µατα προς τούτο, αλλά και τις απαιτούµενες
γνώσεις. 
Για το ως άνω θέµα ενηµερώσαµε µετά από

επίσκεψή µας τη ∆ιευθύντρια της Υπηρεσίας,

της οποίας τις εξηγήσεις θεωρήσαµε ανεπαρ-
κείς. 
Θεωρούµε ως θετικό βήµα και υποστηρίζου-

µε την αίτησή σας για πρόσληψη µηχανικών. 
Επίσης, διαπιστώ-

θηκαν παρατυπίες οι
οποίες οφείλονται και
στην ανάθεση τεχνι-
κού αντικειµένου σε
διοικητικούς υπαλλή-

λους αντί τεχνικών. 
Επειδή θεωρούµε ότι η παραπάνω κατάστα-

ση που περιγράψαµε δηµιουργεί άσχηµη εικό-
να, όχι µόνο για µια οποιαδήποτε δηµόσια υπη-
ρεσία, αλλά ειδικότερα για τη συγκεκριµένη υ-
πηρεσία του Υπουργείου σας, που έχει σχέση
µε την εικόνα της χώρας προς τα έξω, παρακα-
λούµε να προβείτε στην εξέταση του θέµατος
και στις απαραίτητες ενέργειες για να εξαλει-
φθούν τέτοια φαινόµενα. 

Αρµοδιότητες
διπλωµατούχων µηχανικών
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∆ιεύρυνση  Ο.  Ε.

Η∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ - Τµήµατος ∆υτ.Ελλάδας στην 28η/24-10-2005 συνεδρίασή
της αποφάσισε τη διεύρυνση της Οµάδας Εργα-
σίας µε θέµα: «Καταγραφή  Κατάστασης  Νέων
Μηχανικών  Περιφερειακού  Τµήµατος  ΤΕΕ  ∆υτι-
κής  Ελλάδος»  αποτελούµενη από τον Μαράουι
Γεράσιµο - Μωχάµεν, ∆ιπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανι-
κό. 

Παράταση  έργου  Ο.  Ε.

Η∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ -Τµήµατος ∆υτ.Ελλάδας στην 29η/14-11-2005 συνεδρίασή της
αποφάσισε την παράταση του έργου της Οµά-
δας Εργασίας µε θέµα: «∆ιαχείριση  του  τοπικού
δικτύου  Η/Υ  και  της  ιστοσελίδας  του  ΤΕΕ/Τ∆Ε»
αποτελούµενη από τους: 

1. Ταµπακά ∆ηµήτριο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
& Τεχνολογίας Υπολογιστών

2. Στρέκλα Αναστασία, Πτυχιούχο ΤΕΙ 

Η∆.Ε. του ΤΕΕ- Τ∆Μ µε την απόφαση 279 της
28ης συνεδρίασης στις 12-7-2005 αποφάσισε

τη σύσταση και συγκρότηση Ο.Ε. µε θέµα:  «Υπο-
στήριξη  επιστηµονικού  έργου  ΤΕΕ/Τ∆Μ»  
Η Ο.Ε. αποτελείται από τους:  1. Αµανατίδου Ε-

λισάβετ, Χ.Μ.  2. Βούρα Αθανάσιο, Α.Τ.Μ.  3. ∆αβι-
δοπούλου Σταυρούλα, Μ.Μ.  4. Ελευθεριάδη Γεώρ-
γιο, Π.Μ.  5. Κακάλη Αθανάσιο, Η.Μ.  6. Καληµέρη
Χαρίση, Η.Μ.  7. Κοϊµτσίδη Νικόλαο, Π.Μ.  8. Κούζα-
ρη Αντώνη, Α.Μ.  9. Μόσχο ∆ηµήτριο, Π.Μ.  10.
Μπάγκαβου Ευαγγελία, Χ.Μ.  11. Πεχλιβανίδη Μι-
χάλη, Μ.Μ.  12. Τζιούτζιο Νικόλαο, Π.Μ.  Η διάρκεια
του έργου της Ο.Ε. θα είναι από 1-7-2005 µέχρι
τις 31-3-2006. 

• Εξάλλου, η ∆.Ε. του ΤΕΕ/Τ∆Μ µε την απόφα-
ση 280 της 28ης συνεδρίασης στις 12-7-2005 α-
ποφάσισε τη σύσταση και συγκρότηση Ο.Ε. µε
θέµα:  «Συντονισµός  έργου  Μόνιµων  Επιτροπών
ΤΕΕ/Τ∆Μ».  

Η Ο.Ε. αποτελείται από τους:  1.  Βοσκοπούλου
Χρυσούλα, Α.Μ.  2.  Γκάση Νικόλαο, Π.Μ.  3.  Γραµ-
µατικού Τάνια, Π.Μ.  4.  Καφάση Περικλή, Η.Μ.  5.
Κωνσταντόπουλο Βασίλειο, Μ.Μ.  6.  Μαυροµατίδη
∆ηµήτριο, Η.Μ.  7.  Μήρτσιο ∆ηµήτριο, Π.Μ.  8.
Μουλαρτζή Απόστολο, Μ.Μ.  9.  Μπάγκαβου Ευ-
αγγελία, Χ.Μ.  10.  Νταγκούµα Κωνσταντίνο, Π.Μ.
11.  Σωτηροπούλου Αναστασία, Π.Μ.  12.  Τρικοιλί-
δου Ελένη, Μ.Μ. 
Η διάρκεια του έργου της Ο.Ε. θα είναι από 1-

7-2005 µέχρι τις 31-3-2006. 

Η∆.Ε. του ΤΕΕ - Τµήµατος Ανατολικής Στερεάς
αποφάσισε να προκηρυχθεί η παρακάτω Ο-

µάδα Εργασίας µε θέµα:  «Προγράµµατα  ανά-
πτυξης  και  καταγραφή  της  βιοµηχανικής  δρα-
στηριότητας  στο  νοµό  Βοιωτίας»  
Το αντικείµενο της συγκεκριµένης Ο.Ε. θα α-

φορά την ακόλουθη θεµατική ανάπτυξη και επε-
ξεργασία: 

1.   Της καταγραφής και παράλληλα της εκτί-
µησης των δεδοµένων που σχετίζονται µε τα
τρέχοντα προγράµµατα (εκτός ΠΕΠ) ανάπτυξης
του νοµού Βοιωτίας.  2.  Της καταγραφής των ε-
γκρίσεων και αδειοδοτήσεων που χορηγήθηκαν
το διάστηµα της τελευταίας 15ετίας από τη ∆ιεύ-
θυνση Ανάπτυξης Τµήµα Βιοµηχανίας - Βιοτε-
χνίας & Ορυκτού Πλούτου για την ίδρυση και
λειτουργία βιοµηχανιών - βιοτεχνιών στο νοµό
Βοιωτίας, µε σκοπό τη συγκριτική παρουσίαση
των αποτελεσµάτων της καταγραφής ανά έτος
αλλά και σε σχέση µε την προγενέστερη της
15ετίας συνολική κατάσταση. 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να γί-

νει µέχρι την 21-12-2005, µε αίτηση προς το ΤΕΕ -
Τµήµα Ανατολικής Στερεάς (Πλατεία Ελευθερίας
3, Λαµία, τηλ.: 22310-31.181,82 και fax: 22.310,
27.026). 
Μπορούν να συµµετάσχουν και επιστήµονες,

µη µέλη του ΤΕΕ, µε ειδικότητα σχετική του αντι-
κειµένου της Οµάδας Εργασίας. 
Οι συνάδελφοι, που είναι υπάλληλοι του ∆η-

µοσίου, για να µπορούν να συµµετάσχουν, θα
πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια από το οικείο Υ-
πηρεσιακό Συµβούλιο, διαφορετικά θα υπάρξει
πρόβληµα στη διαδικασία πληρωµής της αµοι-
βής των. 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΤΕΕ - ΤΜ. ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ.

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Οµάδες  Εργασίας

Να αποσυρθεί το σχέδιο νόµου για τοασφαλιστικό ζητά η Αντιπροσωπεία
του ΤΕΕ - Τµήµατος ∆υτικής Ελλάδος µε
ψήφισµά της, που εκδόθηκε στις 16.11.2005.
Το ψήφισµα κοινοποιείται στους υπουρ-
γούς Οικονοµίας και Οικονοµικών Γεώρ-
γιο  Αλογοσκούφη, ΠΕΧΩ∆Ε Γεώργιο  Σου-
φλιά, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ-
στασίας Πάνο  Παναγιωτόπουλο, στον
Πρόεδρο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ ∆ηµοσθένη
Αγορή, στον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιάννη  Α-
λαβάνο, στη ∆ιοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ,
στον Πρόεδρο ΤΣΜΕ∆Ε Αναστάσιο  Κου-
µπλή  και στα Περιφερειακά Τµήµατα ΤΕΕ. 

Το  ψήφισµα

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/Τ∆Ε στη ση-
µερινή συνεδρίασή της αποφάσισε οµό-
φωνα να ζητήσει: 

1. Την απόσυρση του σχεδίου Νόµου για
το Ασφαλιστικό. 

2. Σύνταξη νέου νοµοσχεδίου από µηδε-
νική βάση µε την αποφασιστική συµβολή
του ΤΕΕ σύµφωνα µε τις θέσεις της Κε-
ντρικής Αντιπροσωπείας και των Περιφε-
ρειακών Τµηµάτων στην κατεύθυνση:

• της αύξησης των παροχών χωρίς νέ-
ες αυξήσεις εισφορών, 

• της εξασφάλισης είσπραξης των ει-
σφορών υπέρ του Ταµείου, 

• της ίσης αντιµετώπισης όλων των α-
σφαλισµένων Μηχανικών, 

• της τριµερούς χρηµατοδότησης, 
• της διασφάλισης των αποθεµατικών

του Ταµείου. 
3. Σύγκλιση παντεχνικής συγκέντρωσης

στην Πάτρα µε σκοπό την ενηµέρωση των
συναδέλφων και της κοινωνίας, τη δια-
µόρφωση θέσεων, την ανάπτυξη αγωνι-
στικού φρονήµατος και πνεύµατος αλλη-
λεγγύης.

Να αποσυρθεί 
το σχέδιο νόµου 
για το ασφαλιστικό
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Óυγκεκριµένα στην επιστολή θέτει δύο καίρια
και επίκαιρα ζητήµατα που από καιρό απα-

σχολούν και προβληµατίζουν τους διπλωµατού-
χους µηχανικούς που εργάζονται ως µισθωτοί
στον ιδιωτικό και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας και συµβάσεις ι-
διωτικού δικαίου (ορισµένου ή αορίστου χρόνου),
και παράλληλα ζητά  την υποστήριξη  και τη συ-
νεργασία του ΤΕΕ για την κατά το δυνατόν άµεση
επίλυσή τους.

ΑΑσσφφααλλιισσττιικκάά  θθέέµµαατταα  
µµιισσθθωωττώώνν  --  µµοοννοοσσυυννττααξξιιοούύχχωωνν
δδιιππλλωωµµααττοούύχχωωνν  µµηηχχααννιικκώώνν

Το πλέον επίκαιρο ζήτηµα τις τρέχουσες ηµέ-
ρες είναι το ασφαλιστικό των διπλωµατούχων
µηχανικών και η άµεσα συνδεδεµένη µε αυτό α-
ναδιάρθρωση του ΤΣΜΕ∆Ε. Με την ισχύουσα κα-
τάσταση και τα σηµερινά δεδοµένα, προκύπτει κα-
ταρχήν το εξής παράδοξο: Οι διπλωµατούχοι µη-
χανικοί  συνταξιούχοι, λαµβάνουν συνολική µηνι-
αία σύνταξη της τάξεως των 1.300 ευρώ, οι δε
λοιποί εργαζόµενοι στον ίδιο χώρο (που, εν γένει,
ασφαλίζονται στο ΙΚΑ) και µε ουσιαστικά παρό-
µοιες κρατήσεις (εισφορές εργαζοµένων) λαµβά-
νουν (από το ΙΚΑ) σηµαντικά υψηλότερες συντά-
ξεις τάξεως πλέον των 2.000 ευρώ µηνιαίως.
Στους προαναφερθέντες «λοιπούς εργαζοµένους
του ιδίου χώρου» συµπεριλαµβάνονται και δι-
πλωµατούχοι µηχανικοί οι οποίοι έχουν επιλέξει
να µην είναι µέλη του ΤΕΕ και ασφαλίζονται στο Ι-
ΚΑ!!
Επισηµαίνεται ότι η τρέχουσα «βάση υπολογι-

σµού» της σύνταξης παλαιών ασφαλισµένων (κύ-
ριας και ΕΛΠΠ) του ΤΣΜΕ∆Ε είναι απαράδεκτα
χαµηλή (έως και εξωπραγµατική), δεδοµένου ότι

κυµαίνεται στο ήµισυ περίπου των εθνικά ελάχι-
στων βασικών µισθών που προβλέπονται από τις
ισχύουσες ΣΣΕ για τους µισθωτούς διπλωµατού-
χους µηχανικούς µε προϋπηρεσία άνω των 30 ε-
τών, και σε επίπεδα που είναι σηµαντικά χαµηλό-
τερα και από τον αρχικό ακόµη ελάχιστο βασικό
µισθό διπλωµατούχου µηχανικού χωρίς καθόλου
προϋπηρεσία.
Επίσης µε την ισχύουσα κατάσταση, µισθωτοί

και ελεύθεροι επαγγελµατίες (παλαιοί και νέοι α-
σφαλισµένοι) µε τις ίδιες κρατήσεις (εισφορές
εργαζοµένων) δικαιούνται ουσιαστικά την ίδια σύ-
νταξη, γεγονός το οποίο σηµαίνει ότι οι όποιες ε-
πιπλέον εργοδοτικές εισφορές στην περίπτωση
των µισθωτών ουδόλως αξιοποιούνται / ανταπο-
δίδονται προς όφελος των ασφαλισµένων. Αυτό
είναι και µια από τις αιτίες για το προαναφερθέν
χάσµα που προκύπτει σε επιχειρήσεις µεταξύ α-
σφαλισµένων στο ΤΣΜΕ∆Ε και ασφαλισµένων
στο ΙΚΑ και είναι σαφές ότι η παρούσα κατάστα-
ση στο ασφαλιστικό δεν µπορεί να συνεχιστεί επί
µακρόν.
Με τις πρόσφατες εξελίξεις στην προετοιµα-

σία Σ/Ν για την αναδιάρθρωση των κλάδων του
ΤΣΜΕ∆Ε, ο ΣΤΕΒ καλεί το ΤΕΕ να λάβει υπόψη τη
σηµαντική µερίδα διπλωµατούχων µηχανικών
(παλαιών και νέων ασφαλισµένων) που είναι ταυ-
τόχρονα µισθωτοί και µονοσυνταξιούχοι. 
Χωρίς φυσικά να θίγονται οι άλλες µεγάλες

κατηγορίες συναδέλφων διπλωµατούχων µηχανι-
κών (είτε πρόκειται για ελεύθερους επαγγελµα-
τίες, είτε για διπλοσυνταξιούχους µισθωτούς).
Προτείνεται:
- Είτε η χρήση ενιαίας βάσης υπολογισµού

(χωρίς τριπλάσια και οκταπλάσια για τους µισθω-
τούς) για τον προσδιορισµό κοινών συνολικών ει-
σφορών για όλους τους διπλωµατούχους µηχανι-

κούς, και αντίστοιχα η χρήση ενιαίου ασφαλιστέ-
ου µισθού για τον προσδιορισµό κοινών παρο-
χών του Ταµείου.

- Είτε η χρήση διαφορετικών βάσεων υπολογι-
σµού εισφορών για διαφορετικές κατηγορίες δι-
πλωµατούχων µηχανικών, µε την παράλληλη ό-
µως εξασφάλιση ότι οι διαφορές αυτές θα αντα-
νακλώνται αναλογικά και στον προσδιορισµό
των παροχών κάθε κατηγορίας.

- Σε κάθε περίπτωση, η σχέση εισφορών - πα-
ροχών δεν µπορεί να είναι δυσµενέστερη από
αυτήν του ΙΚΑ. Στην περίπτωση µάλιστα, που η ει-
δική προσαύξηση εξαιρεθεί από εργοδοτικές ει-
σφορές (για τους µισθωτούς), αυτό θα πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη στη σύγκριση της σχέσης ει-
σφορών - παροχών µε το ΙΚΑ.

- Είναι επιτακτικό να διατηρηθούν τα ανώτατα
όρια συνταξιοδότησης σε ηλικία 65 ετών

ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκάά  δδιικκααιιώώµµαατταα
δδιιππλλωωµµααττοούύχχωωνν  µµηηχχααννιικκώώνν  
σσττηη  µµιισσθθωωττήή  εερργγαασσίίαα

Η έννοια των επαγγελµατικών δικαιωµάτων
των µισθωτών διπλωµατούχων µηχανικών που
εργάζονται µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας
στον ιδιωτικό και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα,
και ειδικότερα στις ελληνικές βιοµηχανίες και
συναφείς επιχειρήσεις απαξιώνεται συνεχώς,
δεδοµένου ότι η άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος
του ΤΕΕ είναι απαιτητή µόνον αχνά µέσα από τις
διατάξεις του Π∆ 27-11 / 14-12-1926 που προβλέ-
πει ότι «πάντες οι µηχανικοί, προκειµένου να α-
σκήσουν το επάγγελµα του µηχανικού στην Ελ-
λάδα, αποτελούν υποχρεωτικώς Μέλη του Τεχνι-
κού Επιµελητηρίου Ελλάδος», αφήνοντας ανοι-
χτή σε πάσης φύσεως ερµηνείες την ουσιαστική
σηµασία της άσκησης του επαγγέλµατος του δι-
πλωµατούχου µηχανικού στη βιοµηχανία και τις
επιχειρήσεις. 
Αυτά καθαυτά δε τα επαγγελµατικά δικαιώµα-

τα (και υποχρεώσεις) που απορρέουν από την ά-
δεια ασκήσεως επαγγέλµατος του διπλωµατού-
χου µηχανικού, όπως προσδιορίζονται από το ν.
6422/34, καλύπτουν κατεξοχήν τους (ελεύθε-
ρους) επαγγελµατίες µελετητές, εργολήπτες
κλπ., οι οποίοι ασκούν την επαγγελµατική τους
δραστηριότητα µε άµεση ευθύνη έναντι δηµό-
σιας αρχής.
Ουδόλως όµως κατοχυρώνεται η άσκηση του

επαγγέλµατος υπό καθεστώς εξαρτηµένης ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου σε επιχειρήσεις. Εδώ
παρατηρούνται τα εξής:

ÓÔÅÂ

Υποστήριξη του ΤΕΕ για επίλυση 
των αιτηµάτων τους ζητά ο ΣΤΕΒ

Την υποστήριξή και τη λήψη των απαιτούµενων µέτρων από πλευράς
ΤΕΕ αλλά και εφόσον κρίνεται σκόπιµο, την ανάπτυξη διαλόγου και
συνεργασίας µεταξύ των αρµοδίων οργάνων του Επιµελητηρίου και
των εµπλεκοµένων φορέων και  συλλόγων, για τη νοµική κατοχύρωση
των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των µισθωτών διπλωµατούχων
µηχανικών ιδιωτικού δικαίου, και την αποκατάσταση από τη συνεχώς
διογκούµενη απαξίωση του επαγγέλµατος του διπλωµατούχου
µηχανικού στις επιχειρήσεις της χώρας, ζητά µεταξύ άλλων, µε
επιστολή του προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γ. Αλαβάνο ο Σύλλογος
Τεχνικών Επιστηµόνων Βιοµηχανίας (ΣΤΕΒ).
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ÐÓÄÔÁÌ

Í α προκηρυχθεί εκ νέου η µελέτη που αφο-
ρά «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής µελέ-

της ∆ήµου Ερµούπολης», και  να αποσυρθούν οι
απαιτήσεις που διαστρεβλώνουν το πνεύµα του
νόµου που 3316/05 που ψηφίστηκε πρόσφατα πε-
ρί υγιούς και ανοικτού ανταγωνισµού, ζητά µε επι-
στολή του προς τον ∆ήµαρχο της Ερµούπολης ο
ΠΣ∆ΤΑΜ, η οποία δηµοσιεύτηκε στις  4 Νοεµβρί-
ου 2005 στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ. 
Οι απαιτήσεις αυτές όπως επισηµαίνεται στην

επιστολή καταπατούν επαγγελµατικά δικαιώµα-
τα, φωτογραφίζουν συγκεκριµένα γραφεία και τε-
λικά θα λειτουργήσουν σε βάρος της ποιότητας
της µελέτης και του ∆ήµου της Ερµούπολης.
Συγκεκριµένα:
Στο άρθρο 20, Ειδική Τεχνική και Επαγγελµατι-

κή ικανότητα, και στην β παράγραφο, καταπατού-
νται βάναυσα τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των
Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών, που α-
ποδεδειγµένα εκπονούν µε επιτυχία κυκλοφορια-
κές µελέτες, αφού αποκλείονται από την δυνατό-
τητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αποκλείονται α-
κόµη και οι Πολιτικοί Μηχανικοί που δεν έχουν
κατεύθυνση συγκοινωνιολόγου, µια κατεύθυνση
που πολλοί άξιοι Πολιτικοί Μηχανικοί συγκοινω-
νιολόγοι δεν έχουν, γιατί απλούστατα δεν υπήρ-
χε κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
Στο άρθρο 21.3.3 φωτογραφίζονται συγκεκριµέ-

νοι υποψήφιοι ανάδοχοι και ατονεί το κριτήριο α)
της τεχνικής έκθεσης, από το οποίο ουσιαστικά
προκύπτει η γνώση των  ιδιαίτερων συνθηκών
του τόπου του προς εκτέλεση έργου.

Να αποσυρθεί φωτογραφική διακήρυξη 

ÐÓÌÐÄ

Επιτυχής κατάληψη στα γραφεία  του ΤΣΜΕ∆Ε 

Η τεχνική ευθύνη φέρεται να τεκµηριώνεται
µόνον έναντι του εργοδότη, γεγονός που υπο-
στηρίζεται και από νοµικά επιχειρήµατα / νοµο-
λογία. Η άσκηση του επαγγέλµατος διέπεται α-
πό άλλες διατάξεις / ρυθµίσεις π.χ. υγιεινής και
ασφάλειας, ασφάλειας πτήσεων, προστασίας
του περιβάλλοντος, ελληνικές ή κυρίως ευρω-
παϊκές, οι οποίες δεν προσδίδουν καµία ουσια-
στική σηµασία στην άδεια άσκησης επαγγέλµα-
τος του διπλωµατούχου µηχανικού.
Στην πράξη η άδεια άσκησης επαγγέλµατος

που χορηγεί το ΤΕΕ καταλήγει στη µισθωτή ερ-
γασία (ειδικά ιδιωτικού δικαίου) να έχει µόνον
τυπική σηµασία κατά την πρόσληψη (και αυτό µό-
νον στις µειούµενες περιπτώσεις που απαιτεί-
ται), ενώ ολοένα και περισσότερο αφήνεται στη
διακριτική ευχέρεια των εργοδοτών η ανάθεση
καθηκόντων διπλωµατούχου µηχανικού να γίνε-
ται σε υπαλλήλους που δεν διαθέτουν άδεια ά-
σκησης επαγγέλµατος.
Το ΤΕΕ βέβαια έχει επανειληµµένα παρέµβει

σε ∆ΕΚΟ, ΟΤΑ κλπ., ζητώντας αποκατάσταση δι-
πλωµατούχων µηχανικών σε παρόµοιες περι-
πτώσεις. Ανάλογη υποστήριξη, όµως, στον ιδιω-
τικό και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα δεν παρατη-
ρείται συχνά, δεδοµένης και της σχετικής έλλει-
ψης νοµικής κατοχύρωσης της άσκησης του ε-
παγγέλµατος µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ι-
διωτικού δικαίου.
Συνοψίζοντας, σηµειώνεται ότι η συγκεκριµένη

κατηγορία µισθωτών διπλωµατούχων µηχανικών
ιδιωτικού δικαίου, αφενός αντιµετωπίζει µια επι-
κίνδυνα διογκούµενη απαξίωση της άδειας άσκη-
σης επαγγέλµατος στο χώρο εργασίας τους, α-
φετέρου δε η απόκτηση και διατήρηση της άδει-
ας αυτής από το ΤΕΕ συνοδεύεται και από ένα
µεγάλο συνταξιοδοτικό τίµηµα σε βάρος τους.
Για προφανείς λόγους, καταλήγει  η επιστο-

λή ο Σύλλογος πιστεύει ότι το ΤΕΕ έχει χρέος
να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά και άµεσα
τα προαναφερόµενα προβλήµατα, άλλως κιν-
δυνεύει να κατηγορηθεί για µειονοτική αντιµε-
τώπιση της εν λόγω κατηγορίας συναδέλφων.
Είναι αυτονόητο ότι ο ΣΤΕΒ προτίθεται να στα-
θεί αρωγός στις προσπάθειες του ΤΕΕ για την
οµαλή και δίκαιη επίλυση των παραπάνω προ-
βληµάτων.

Ìε απόλυτη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε κα-
τάληψη της εισόδου των γραφείων του

ΤΣΜΕ∆Ε στη Θεσσαλονίκη από το  Σύλλογο Μη-
χανολόγων - Μηχανολόγων Βορείου Ελλάδος
στο πλαίσιο των παρεµβάσεών του σε θέµατα
κοινωνικού και επαγγελµατικού ενδιαφέροντος,
µε την επίδοση στον πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ και
στον διευθυντή του ΤΣΜΕ∆Ε Θεσσαλονίκης υπο-
µνήµατος µε θέσεις και προτάσεις του Συλλόγου.
Οι λόγοι που οδήγησαν το Σύλλογο στην ε-

νέργεια αυτή, όπως αναφέρεται,  είναι οι διατά-
ξεις που περιλαµβάνονται στο ισχύον νοµοθετικό
πλαίσιο και οι οποίες κρίνονται ως άδικες και χω-

ρίς κοινωνική ευαισθησία για τον κλάδο των µη-

χανικών, καθώς και τα θέµατα λειτουργίας και ε-

ξυπηρέτησης του ασφαλιστικού φορέα.

Στην κατάληψη παρευρέθηκαν µέλη του Συλ-

λόγου, εκπρόσωποι της Περιφέρειας, µε πρώτους

τους µηχανικούς Ηµαθίας, οι οποίοι προηγουµέ-

νως είχαν προβεί σε παρόµοιες δυναµικές πα-

ρεµβάσεις, καθώς και εκπρόσωποι φορέων και

µηχανικοί όλων των ειδικοτήτων.

Ο Σύλλογος θα συνεχίσει τις προσπάθειές

του δυναµικά καλώντας όλους τους άλλους φο-

ρείς των µηχανικών.  

Εκλογές

Ïι εκλογές του ΠΣ∆ΜΗΥΠ, σύµφωνα µε την απόφαση της ΓΣ της 29/11/2005 θα πραγµατοποιηθούν
την Πέµπτη  15/12/2005, από τις 17:00 ως τις 21:00 και το Σάββατο  17/12/2005  από τις 10:00 ως τις

14:00 µµ στον 5o όροφο του ΤΕΕ (Καραγiώργη Σερβίας 4). Ο Σύλλογος καλεί όλα τα µέλη του να συµ-
µετέχουν στην εκλογική διαδικασία.
Πληροφορίες: Μανόλης Γιαµπουράς egiab@tee.gr, Σπύρος Αρµύρος Spyros. Αrmyros@vodafone.com,
Γιάννης Βέργαδος John@itcnet-gr.com , Γιάννης Λιάκος i.liakos@mnec.gr , 
∆ηµήτρης Μπογιατζής dimitris.bogiatzis@gmail.com, Χρόνης Παπαχρήστου ppapachris@ote.gr , Γιάν-
νης Γεωργιάδης giannis@cc.uoa.gr . Περισσότερα στο www.computer-engineers.gr



ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ

Σ∆ΙΤ: µεθοδολογία επιλογής και
απαιτούµενες διαδικασίες 

Ολοκληρώθηκε µελέτη του Ιν-
στιτούτου Οικονοµίας Κατα-

σκευών (ΙΟΚ) µε τίτλο «Μεθοδο-
λογία Επιλογής και Απαιτούµε-
νες ∆ιαδικασίες για την Επιτυχή
Υλοποίηση Έργων µέσω Συµπρά-
ξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Το-
µέα (Σ∆ΙΤ)». Αντικειµενικός σκο-
πός της µελέτης είναι να αποτε-
λέσει ένα εγχειρίδιο επιλογής
και προετοιµασίας έργων Σ∆ΙΤ,
το οποίο θα λειτουργήσει επι-
βοηθητικά τόσο στο σύνολο των
εµπλεκόµενων Αναθετουσών Αρ-
χών (Υπουργεία, ΟΤΑ, ΝΠ∆∆,
ΝΠΙ∆) όσο και στους Ιδιωτικούς
φορείς, ενόψει υιοθέτησης και ε-
φαρµογής του νέου αυτού θε-
σµού. 
Σηµειώνεται ότι η εν λόγω µε-

λέτη εντάσσεται στην προσπά-
θεια που έχει από µακρόν ξεκι-
νήσει το ΙΟΚ για την ανάδειξη
πολιτικών αξιοποίησης και εκµε-
τάλλευσης της αυξηµένης δυνα-
µικότητας, εµπειρίας και τεχνο-
γνωσίας που χαρακτηρίζουν τον
εγχώριο κατασκευαστικό κλάδο
στη µεταολυµπιακή περίοδο. Από
αυτήν την προσπάθεια, η οποία
ξεκίνησε µε τη διοργάνωση Ηµε-
ρίδας τον Ιούλιο του 2004 µε θέ-
µα «Επιχειρηµατικό Περιβάλλον στις Κατα-
σκευές µετά το 2004», καταδείχτηκε η κρισιµό-
τητα των Σ∆ΙΤ για τη συνέχιση της αναπτυξια-
κής πορείας της  χώρας, γεγονός που ώθησε
το ΙΟΚ στην συστηµατική επιστηµονική ενασχό-
ληση µε τα ζητήµατα της χρηµατοδότησης έρ-
γων µέσω Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού
Τοµέα. Αποτέλεσµα της συστηµατικής αυτής ε-
νασχόλησης είναι η έκδοση µελέτης, τον Μάρ-
τιο του 2005, «Σχεδιασµός και Υλοποίηση Έρ-
γων µέσω Σ∆ΙΤ», στην οποία, απουσία θεσµι-
κού πλαισίου, εξετάζονταν οι βασικές σχετικές
έννοιες (θεωρίες κατανοµής και διαχείρισης
κινδύνων, ρόλος πιστωτικών ιδρυµάτων, κ.ά.), οι
εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ ενώ προτείνονταν συ-
γκεκριµένες πολιτικές για την οµαλή προσαρ-
µογή της εγχώριας αγοράς στο θεσµό, καθώς
και η εκπόνηση της σηµερινής εργασίας «Με-

θοδολογία Επιλογής και Απαιτούµενες ∆ιαδι-
κασίες για την Επιτυχή Υλοποίηση Έργων µέσω
Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα
(Σ∆ΙΤ)», στόχος της οποίας είναι να αποτελέσει
ένα ευρείας εφαρµογής εργαλείο, το οποίο θα
βοηθήσει στη συστηµατικοποίηση των διαδικα-
σιών που θα απαιτηθούν από τους ΚτΕ για την
ορθή επιλογή και την επιτυχή υλοποίηση έρ-
γων µέσω Σ∆ΙΤ.
Η χρησιµότητα αυτού του εγχειριδίου εκτιµά-

ται ότι θα είναι µεγάλη αφού η σηµερινή οικο-
νοµική συγκυρία, η οποία συνδυάζει τους ισχυ-
ρούς δηµοσιονοµικούς περιορισµούς και την α-
νάγκη για αυξηµένη παραγωγικότητα και αντα-
γωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας, καθι-
στά τη δηµιουργία υποδοµών και την παροχή υ-
πηρεσιών του κράτους προς τον πολίτη µέσω
Σ∆ΙΤ ουσιαστική παράµετρο. Η πρόσφατη θε-

σµοθέτηση των Σ∆ΙΤ αναµένεται
να απελευθερώσει σηµαντικούς
πόρους από το -ήδη µειούµενο-
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσε-
ων1 και να κινητοποιήσει ιδιωτικά
κεφάλαια από την Ελλάδα και το ε-
ξωτερικό.
Τα βασικά αντικείµενα της µελέ-

της, η οποία βασίστηκε στο υφιστά-
µενο θεσµικό πλαίσιο (εθνικό και
κοινοτικό) είναι η εξέταση της δο-
µής της εγχώριας αγοράς Σ∆ΙΤ, η
καταγραφή των προβληµάτων που
εκτιµάται ότι υφίστανται, καθώς και
η κατηγοριοποίηση των έργων βά-
σει ζήτησης. Επισηµαίνεται ότι η ε-
πιχειρούµενη µεθοδολογική προ-
σέγγιση αποτελεί ενδεικτικό υπο-
βοηθητικό εργαλείο τόσο στις προ-
συµβατικές, όσο και στις συµβατι-
κές διαδικασίες που απαιτούνται
για κάθε Σ∆ΙΤ.
Στη µελέτη διαπιστώνεται ότι

στην Ελλάδα η αγορά των Σ∆ΙΤ
παρουσιάζει θετικές προοπτικές, οι
οποίες ωστόσο συνοδεύονται και
από αρκετές ιδιοµορφίες σε σχέση
µε άλλες χώρες. Η κοινή γνώµη
της χώρας είναι «εθισµένη» στην
έννοια «αντιπαροχή» και ενδεχο-
µένως η εξάπλωση των Σ∆ΙΤ και η
δηµιουργία νέων αναπτυξιακών δε-

δοµένων µπορεί να έχουν αυξηµένη κοινωνική
αποδοχή, αφού θα καλύψουν πάγια προβλήµα-
τα των τοπικών κοινωνιών (ευµάρεια, θέσεις ερ-
γασίας, κλπ.). 
Από την ανάλυση του υφιστάµενου θεσµικού

πλαισίου περί των Σ∆ΙΤ προκύπτει ότι αυτό εί-
ναι πλήρες και αποτελείται από:

- Τον Ν. 3389/2005, «Συµπράξεις ∆ηµόσιου
και Ιδιωτικού Τοµέα». 

- Τον Ν. 3299/2004, «Παροχή Κινήτρων Ιδιωτι-
κών Επενδύσεων», ο οποίος λειτουργεί συ-
µπληρωµατικά στη χρηµατοδότηση επιλέξιµων
κατηγοριών επενδύσεων, µε γεωγραφικά και
λοιπά κριτήρια.

- Το άρθρο 2 του Ν. 3274/2004, «Αναπτυξιακό
Πρόγραµµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπου δί-
δεται η αρµοδιότητα και η χρηµατοδότηση
στους ΟΤΑ για προετοιµασία των διαδικασιών
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ωρίµανσης Σ∆ΙΤ. 
- Τον Ν. 3342/2005, «Bιώσιµη ανάπτυξη - αξιο-

ποίηση Ολυµπιακών εγκαταστάσεων», όπου ε-
µπεριέχονται θεσµικές παρεµβάσεις υλοποίηση
έργων / υπηρεσιών µέσω Σ∆ΙΤ.
Συµπληρωµατικά στα ανωτέρω λειτουργούν

ή θα λειτουργήσουν µετά την ολοκλήρωσή
τους: το Εθνικό Κτηµατολόγιο, το θεσµικό πλαί-
σιο µε τις αναµενόµενες πολεοδοµικές ρυθµί-
σεις, κλπ.
Από την εξέταση της ζήτησης έργων τύπου

Σ∆ΙΤ προκύπτει η ακόλουθη κατηγοριοποίηση:
- Κατηγορία 1: Ανταποδοτικά έργα ή έργα ευ-

ρύτερου κοινωνικού χαρακτήρα, τα οποία αφο-
ρούν κατασκευή / ολοκλήρωση / διαχείριση /
εκµετάλλευση βασικών υποδοµών. Τα εν λόγω
έργα παρουσιάζουν αυξηµένη ζήτηση άµεσης υ-
λοποίησης, ωστόσο υπάρχει σειρά ανασταλτι-
κών παραµέτρων, όπως η έλλειψη ώριµων µε-
λετών, προβλήµατα πολεοδοµίας - χωροθετή-
σεων, κοινωνικής αποδοχής και πολιτική αβε-
βαιότητα που έχει να κάνει µε το καθεστώς ε-
κλογής τοπικών δηµάρχων, κλπ.  

- Κατηγορία 2: Έργα αναπτυξιακά ή προστιθέ-
µενης αξίας, τα οποία αφορούν κυρίως την εκ-
µετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του δηµό-
σιου τοµέα, και επιχειρηµατικές δραστηριότητες
που αφορούν το περιβάλλον και τη διαχείρισή
του. Στα εν λόγω έργα µείζονος σηµασίας ζητή-
µατα αποτελούν: ο αρχικός σχεδιασµός και η
ωριµότητα υλοποίησης της Σ∆ΙΤ, το ιδιοκτησια-
κό καθεστώς των προς εκµετάλλευση ακινή-
των, η κοινωνική αποδοχή των Σ∆ΙΤ µε διάρκεια
25 - 30 ετών, η συµµετοχή των ΟΤΑ στους νέ-
ους φορείς που θα δηµιουργηθούν.
Σε ό,τι αφορά την περαιτέρω κατηγοριοποίη-

ση της εγχώριας αγοράς, διαπιστώνονται τα  ε-
ξής:
Κατηγορία  1:  Ανταποδοτικά  έργα  ή  έργα  ευ-

ρύτερου  κοινωνικού  χαρακτήρα
Ενδεικτικά παρατίθενται κατηγορίες έργων,

υψηλού ενδιαφέροντος (έχουν εκπονηθεί µελέ-
τες και έρευνες), ενώ σε ορισµένες περιπτώ-
σεις αποτελούν επιλογές έργων του ΚΠΣ ΙΙΙ τα
οποία είτε δε χρηµατοδοτήθηκαν, είτε για διά-
φορους λόγους δεν έχουν αποπερατωθεί (έλ-
λειψη πόρων, αδυναµία υλοποίησης εκ µέρους
των αναδόχων, κλπ.), είτε εκτιµάται ότι η προώ-
θησή τους µέσω Σ∆ΙΤ, θα έχει δηµοσιονοµικό ό-
φελος. 

1.1 Έργα στον τοµέα Υγείας και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης, και ειδικότερα:
Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας, Γηροκοµεία, Εξει-

δικευµένες Μονάδες Ιατρικών Υπηρεσιών - Στέ-
γασης,   για τα οποία οι εργασίες έχουν διακο-
πεί και βρίσκονται στη φάση ολοκλήρωσης. Οι
ανάδοχοι καλούνται να αναλάβουν την ολοκλή-
ρωση της κατασκευής, τη λειτουργία και συντή-
ρηση του κτιριακού και µηχ/κού εξοπλισµού, κα-
θώς και του ξενοδοχειακού εξοπλισµού και της
εξυπηρέτησης (εστίαση, καθαριότητα, ασφάλεια,
κλπ.). Υπό ειδικές προϋποθέσεις µπορεί να ανα-
ληφθούν και υπηρεσίες γραµµατείας - οικονοµι-
κών. Το ∆ηµόσιο θα έχει στην απόλυτη αρµο-
διότητά του, την ευθύνη του ιατρικού - νοσηλευ-
τικού προσωπικού. 

1.2 Έργα στον τοµέα Στέγασης Φορέων του
∆ηµοσίου, και ειδικότερα:
Στεγάσεις Φορέων - Οργανισµών του ∆ηµο-

σίου Τοµέα (π.χ. Αρχηγεία Σωµάτων Ασφαλείας,
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ΟΤΑ, κλπ., για τη
µεταφορά των βασικών εγκαταστάσεων, Ακαδη-
µίες και Σχολές Σωµάτων Ασφαλείας και λοι-
πών ∆ηµόσιων Φορέων, για τη στέγαση όλων
των εκπαιδευτικών λειτουργιών τους, κλπ).

1.3 Έργα στον τοµέα του Περιβάλλοντος και

ειδικότερα:
- Εργοστάσια Μηχανικής Ανακύκλωσης Απορ-

ριµµάτων, Μονάδες ∆ιαχείρισης Στερεών Απο-
βλήτων, Μονάδες Πόσιµου Νερού σε Άνυδρα
Νησιά.

- Αποχετεύσεις - υδρεύσεις - βιολογικοί κα-
θαρισµοί, έργα τα οποία είναι υψηλής ζήτησης
εξαιτίας του ότι σε πολλές περιοχές της χώρας
οι ανωτέρω βασικές υποδοµές, είτε δεν έχουν
ολοκληρωθεί λόγω µειωµένης χρηµατοδότη-
σης, είτε έχουν ολοκληρωθεί και η συντήρηση -
λειτουργία είναι πληµµελής, είτε δεν έχουν ε-
νταχθεί σε εθνική - κοινοτική χρηµατοδότηση.

- Αναπλάσεις πλατειών και γενικότερα πάρ-
κων και άλλων δηµόσιων χώρων, στους οποί-
ους υπάρχει αδυναµία συντήρησης και λειτουρ-
γίας από τους δηµόσιους φορείς ως απόρροια
δηµοσιονοµικών προβληµάτων και της µείωσης
των κρατικών χορηγήσεων.   
Κατηγορία  2:  Έργα  αναπτυξιακά  ή  προστιθέ-

µενης  αξίας
Ενδεικτικά παρατίθενται ορισµένες κατηγο-

ρίες έργων - επενδύσεων, οι οποίες ήδη υλο-
ποιούνται στην εγχώρια αγορά και φαίνεται να
παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον. Τα έργα
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αυτά αποτελούν το µεγαλύτερο τµήµα Σ∆ΙΤ της
εγχώριας αγοράς και µε προϋπολογισµούς χα-
µηλού µέσου εύρους και περιφερειακή διάρ-
θρωση: 

2.1 Η κατασκευή και εκµετάλλευση τουριστι-
κών συγκροτηµάτων µε τις παρελκόµενες δρα-
στηριότητες (συνεδριακά κέντρα, υπόγειοι χώ-
ροι στάθµευσης οχηµάτων, εµπορικά καταστή-
µατα - χώροι ψυχαγωγίας, πολυχώροι ανάπτυ-
ξης εµπορικών δραστηριοτήτων, κέντρα θαλασ-
σοθεραπείας, ανάπτυξης θαλάσσιου τουρισµού,
αθλητικές εγκαταστάσεις, κλπ.) σε δηµόσια ακί-
νητα. 

2.2 Η τουριστική αξιοποίηση των θαλάσσιων
υποδοµών και ειδικότερα για την κατασκευή και
εκµετάλλευση Τουριστικών Λιµένων, οι οποίοι
κατατάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 1.
Μαρίνες 2. Καταφύγια Σκαφών Αναψυχής 3. Κέ-
ντρα ∆ιαχείµασης και Επισκευών Τουριστικών
Σκαφών. 

2.3 Η κατασκευή και εκµετάλλευση χιονοδρο-
µικών κέντρων και γενικότερα ενίσχυση των υ-
ποδοµών χειµερινού τουρισµού, µε παράλληλη
δηµιουργία παρελκόµενων δραστηριοτήτων (πί-
στες, ξενοδοχειακές υποδοµές, συνεδριακά κέ-
ντρα, κλπ.), για την προσέλκυση επισκεπτών σε
περιοχές της χώρας µε ιδιαίτερο φυσικό κάλ-
λος και την επιµήκυνση της τουριστικής περιό-
δου. Ο άξονας αυτός καλύπτει τους χειµερινούς
προορισµούς και τα τελευταία χρόνια παρου-
σιάζει συνεχή ανάπτυξη και ζήτηση.

2.4 Οι υφιστάµενοι ή και οι νέοι Χώροι Υγειο-
νοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ), µε ανά-
πτυξη δραστηριοτήτων επεξεργασίας απορριµ-
µάτων και δηµιουργίας µονάδων παραγωγής ε-
νέργειας. Παράλληλα και µέσω της ανάπτυξης
και εκµεταλλεύσεων των χώρων αποκατάστα-
σης των παλαιών σταθµών διαµετακοµιδής α-
πορριµµάτων, προσδοκάται η αποκατάσταση
του φυσικού περιβάλλοντος. 

2.5 Η κατασκευή και εκµετάλλευση χώρων υ-
πόγειας στάθµευσης οχηµάτων σε ακίνητα που
ανήκουν σε οργανισµούς του ∆ηµόσιου ή του
ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα ή και σε ΟΤΑ. Εναλ-
λακτικά, η κατηγορία αυτή αφορά και δηµοτι-
κούς χώρους υπόγειας στάθµευσης οχηµάτων
µε συγχρηµατοδότηση και κάλυψη τµήµατος
του κόστους λειτουργίας από τους ΟΤΑ. 

2.6 Η κατασκευή και εκµετάλλευση χώρων
στέγασης ηλικιωµένων ή και άλλων πληθυσµια-
κών οµάδων (φοιτητές, αξιωµατικοί σωµάτων α-
σφαλείας, κλπ.) µε παράλληλα ανταποδοτικές
παροχές σε ακίνητα των ΟΤΑ, όπως κατασκευή
κτιρίων στέγασης υπηρεσιών (δηµαρχεία, πολι-
τιστικά κέντρα, κλπ.). 

2.7 Οικιστική ανάπτυξη, κυρίως δευτερεύου-
σας κατοικίας, σε µεγάλες εκτάσεις µε ανάπτυ-
ξη ψυχαγωγικών και αθλητικών εγκαταστάσεων

(π.χ. γκολφ), σε συνδυασµό µε ξενοδοχειακές υ-
ποδοµές, υπόγειους χώρους στάθµευσης οχη-
µάτων, εµπορικά καταστήµατα και άλλες πα-
ρελκόµενες δραστηριότητες.

2.8 Οι παραχωρήσεις διατηρητέων κτιρίων
για ανάπτυξη τουριστικών εµπορικών δραστη-
ριοτήτων (αγορές, χώροι αναψυχής, καταστήµα-
τα, κλπ.), σε γεωγραφικές περιοχές της χώρας
όπου παρουσιάζεται ή ενδέχεται να αναπτυχθεί
τουριστική κίνηση ή αποσκοπείται η επιµήκυνση
της τουριστικής περιόδου. 

2.9 Η κατασκευή τοπικών ή υπερτοπικών κέ-
ντρων και γενικότερα κτιρίων και συγκροτηµά-
των για επαγγελµατικές χρήσεις, µε σκοπό α-
νάπτυξη ψυχαγωγικών και εµπορικών δραστη-
ριοτήτων µε τη µέθοδο της παραχώρησης ή
της µεθόδου των ειδικών ανταλλαγµάτων. 

2.10 Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί και Αιολικά Πάρ-
κα σε γεωγραφικές περιοχές της χώρας που
παρουσιάζουν σχετικό ενεργειακό ενδιαφέρον
και γενικότερα η αξιοποίηση των ενεργειακών
πηγών (γεωθερµία, κλπ.). 

2.11 Αξιοποίηση Ιαµατικών Πηγών - Προώθηση
Ιαµατικού Τουρισµού, σε γεωγραφικές περιοχές
της χώρας που παρουσιάζουν σχετικό ενδιαφέ-
ρον και διαθέτουν αξιόλογα ιαµατικά νερά και
έχουν ή δεν έχουν τις βασικές υποδοµές αξιο-
ποίησής τους. 

Τέλος, στη µελέτη υποστηρίζεται ότι η υλο-
ποίηση ενός έργου Σ∆ΙΤ προϋποθέτει την, σε
πρώτο επίπεδο, υλοποίηση δύο φάσεων και ει-
δικότερα την Προσυµβατική ∆ιαδικασία (Φάση
Α) και τη Συµβατική ∆ιαδικασία (Φάση B).
Η Προσυµβατική ∆ιαδικασία (Φάση Α) έχει ο-

ρισµένα επιµέρους στάδια τα οποία στοχεύουν
στη µέγιστη δυνατή προετοιµασία του ΚτΕ, ώ-
στε ο βαθµός ωριµότητας ενός έργου να είναι
ικανοποιητικός και να παρέχονται προϋποθέ-
σεις ανάδειξης αναδόχου. Αναλυτικότερα:  

1. Προσδιορισµός ακινήτων που θα διατεθούν
για την επένδυση και έλεγχος ιδιοκτησιακού
καθεστώτος.

2. Προκαταρκτικές συζητήσεις, συνοπτική πε-
ριγραφή προτεινόµενων Σ∆ΙΤ και δηµιουργία α-
ντίστοιχων φακέλων. 

3. Προσδιορισµός χωροθετήσεων, περιβαλ-
λοντικών εγκρίσεων, λοιπών προαπαιτούµενων
διαδικασιών και έλεγχος για την ολοκλήρωσή
τους και προσέγγιση του βαθµού ωριµότητας
κάθε έργου. 

4. ∆ιερεύνηση κοινωνικής αποδοχής έργου
και έλεγχος διαδικασιών που έχουν ακολουθη-
θεί.

5. Επιλογή χρηµατοοικονοµικού µοντέλου
έργου, στο οποίο προσδιορίζονται σε πρώτη
φάση τα αναµενόµενα έσοδά του, σε συνδυα-
σµό µε την αρχική προσέγγιση προϋπολογι-

σµών κόστους κατασκευής και εκµετάλλευσης,
ενώ παράλληλα αξιολογούνται και οι πιθανές
πηγές χρηµατοδότησης.

6. Ενδεικτική µελέτη βιωσιµότητας µε βάση
το ανωτέρω στάδιο, η οποία θα δώσει στον ΚτΕ
τη δυνατότητα κατάρτισης του µοντέλου αξιο-
λόγησης των τεχνικών και οικονοµικών προ-
σφορών που θα δώσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι.
Η Συµβατική ∆ιαδικασία (Φάση B) ξεκινά µετά

την ολοκλήρωση της Φάσης Α, και στοχεύει στη
µέγιστη δυνατή προετοιµασία του ΚτΕ, ώστε να
ολοκληρωθούν απρόσκοπτα οι επιλεχθείσες
διαγωνιστικές διαδικασίες και να κηρυχθεί ανά-
δοχος σε µια Σ∆ΙΤ. Αναλυτικότερα: 

1. Μελέτη νοµικού πλαισίου και επιλογή της
κατάλληλης µεθόδου Σ∆ΙΤ και της κατάλληλης
διαγωνιστικής διαδικασίας (Ανοιχτή, Κλειστή
∆ιαδικασία, Ανταγωνιστικός ∆ιάλογος, ∆ιαδικα-
σία ∆ιαπραγµάτευσης). 

2. Κατάρτιση Τευχών ∆ιαγωνισµού, τα οποία
θα βασιστούν στη µελέτη του νοµικού πλαισίου
και θα καθορίσουν τις συνθήκες της διαγωνιστι-
κής διαδικασίας για την κήρυξη του Αναδόχου.

3. Τεχνική, οικονοµική, νοµική υποστήριξη, α-
ξιολόγηση προσφορών στο στάδιο των ενστά-
σεων, κλπ., για λογαριασµό του ΚτΕ. 

4. Κατάρτιση συµβάσεων και έλεγχος νοµι-
µότητας, ώστε να καλυφθεί σε κάθε περίπτωση
ο ΚτΕ και να µην υπάρχουν «γκρίζα» σηµεία
κατά την υλοποίηση του έργου. 

5. Παρακολούθηση υλοποίησης µε βάση τις
συµβατικές υποχρεώσεις που έχουν συµφωνη-
θεί.
Το ΙΟΚ θα προσπαθήσει να συνεχίσει την α-

νωτέρω µεθοδολογική προσέγγιση και να εκ-
πονήσει νέες µελέτες και έρευνες για κάθε
κλάδο ή τοµέα Σ∆ΙΤ, να εξειδικεύσει µεθοδολο-
γίες κλειστών διαδικασιών, ανταγωνιστικού δια-
λόγου και διαπραγµάτευσης µε έµφαση στη
συγγραφή υποχρεώσεων και τη συµβασιοποίη-
ση των ώριµων έργων. Σκοπός αυτής της συ-
ντονισµένης προσπάθειας θα είναι η παροχή
τεχνογνωσίας και αναλυτικών υποδειγµάτων
τόσο στον ∆ηµόσιο Τοµέα, όσο και στον Ιδιωτι-
κό Τοµέα, για την προώθηση έργων Σ∆ΙΤ.

1. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τη σχετική βιβλιογραφία
οι ιδιωτικές επενδύσεις δεν πρέπει σε καµία περί-
πτωση να υποκαθιστούν τις δηµόσιες αλλά να λει-
τουργούν συµπληρωµατικά µε αυτές. Γενικά αναφέρε-
ται ότι, πέραν της αναπλήρωσης της ανεπαρκούς δη-
µόσιας επενδυτικής δραστηριότητας, η συµµετοχή
των ιδιωτών µπορεί να αποδειχθεί σηµαντική ως
προς τον εξορθολογισµό των επενδυτικών δαπανών
και την καλύτερη διαχείριση του δηµιουργούµενου
κεφαλαίου. 
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νΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΡΟΣΩ ΚΑΒΑΛΑΡΗ

Το 5ο συνέδριο 
υπολογιστικής µηχανικής   

Εκατόν πενήντα σύνεδροι από  δώδεκα χώρες συµµετείχαν στο Ε΄
διεθνές  συνέδριο Υπολογιστικής Μηχανικής (GRΑCΜ 05) που
πραγµατοποιήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Υπολογιστικής
Μηχανικής (ΕΛΕΤΥΜ) και σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο της
Κύπρου, στη Λεµεσό της Κύπρου. 

Αποτελέσµατα
ερευνητικού έργου

Τα αποτελέσµατα του ερευνητικού έργου«∆ηµιουργία Κόµβου ∆ευτερογενούς Επε-
ξεργασίας και ∆ιαχείρισης Κοινωνικο-Οικονοµι-
κών ∆εδοµένων και ∆εικτών» που υλοποιήθη-
κε από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
παρουσιάστηκαν σε ηµερίδα που διοργάνωσε
πρόσφατα το ΕΚΚΕ, σε συνεργασία µε το Εθνι-
κό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ).
Ο κόµβος, ο οποίος λειτουργεί στη διεύθυν-

ση http://www.gsdb.gr/komvos, απευθύνεται σε
ερευνητές, ακαδηµαϊκούς, φοιτητές, δηµοσιο-
γράφους, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, κ.ά.
Πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο σύνολο που
αποτελείται από ψηφιακό περιεχόµενο (δεδο-
µένα, µεταδεδοµένα, επιχειρησιακές πληροφο-
ρίες, κλπ.) για συγκεκριµένες θεµατικές περιο-
χές και από εργαλεία λογισµικού που επιτρέ-
πουν την οργάνωση του περιεχοµένου σε θε-
µατικές βάσεις δεδοµένων.
Όπως επισηµάνθηκε από τους συµµετέχο-

ντες, είναι απαραίτητη η συνεργασία πολλών
φορέων για την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών
υποδοµών. Στόχος είναι η βελτίωση της πρό-
σβασης σε δεδοµένα τρίτων αλλά και η πληρο-
φόρηση για τις διαθέσιµες µελέτες και έρευ-
νες σε διάφορους τοµείς. Παράλληλα, οι ερευ-
νητικές υποδοµές µπορούν να αξιοποιηθούν
για την εκπαίδευση φοιτητών και νέων επιστη-
µόνων στην εµπειρική έρευνα. 
Το έργο «∆ηµιουργία Κόµβου ∆ευτερογε-

νούς Επεξεργασίας και ∆ιαχείρισης Κοινωνικο-
Οικονοµικών ∆εδοµένων και ∆εικτών» συγ-
χρηµατοδοτείται κατά 70% από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή - Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και κατά 30% από το Ελληνικό ∆η-
µόσιο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ-
γράµµατος «Ανταγωνιστικότητα», Γ΄ ΚΠΣ 2000-
2006. 
Οι εισηγήσεις των οµιλητών στην εκδήλωση

είναι διαθέσιµες στο δικτυακό τόπο του ΕΚΤ
(http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2005-11-01), κα-
θώς και στην ιστοσελίδα του Κόµβου του ΕΚΚΕ
(http://www.gsdb.gr/komvos/gr/, ενότητα: Παρου-
σιάσεις - Βοηθητικά Κείµενα).

Το συνέδριο ήταν αφιερωµένο στη µνήµη
του καθηγητή Ι.  Αργύρη,  ο οποίος µε το ε-

πιστηµονικό του έργο συνέβαλε στη διάδοση
της Υπολογιστικής  Μηχανικής παγκοσµίως
και στην επίλυση πολύπλοκων προβληµάτων
του µηχανικού.
Στην επιστηµονική εκδήλωση παρουσιάστη-

καν επτά κεντρικές οµιλίες από διακεκριµέ-
νους ερευνητές: C.R  Κleijn,  του Πανεπιστηµίου
Delft, Ολλανδίας. Ε.  Ramm  του Πανεπιστηµίου
της Στουτγάρδης. C.  Ρantelides  του Ιmperial
College του Λονδίνου. G.  Ρaulino του Πανεπι-
στηµίου Ιllinois-Urbana, ΗΠΑ. Μ.  Τanaka, του
Πανεπιστηµίου Shinshu της Ιαπωνίας. Ζ.Υosi-
bash του Πανεπιστηµίου Βen  -  Gunion  του Ισ-
ραήλ. Η παρουσίαση της προσωπικότητας  και
του έργου του Ι. Αργύρη έγινε από τον καθη-
γητή  Ι.  Βλαχόπουλο  του Πανεπιστηµίου
ΜcΜaster  του Καναδά.
Η θεµατολογία του συνεδρίου περιελάβανε

ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικών περιοχών της
επιστήµης του µηχανικού µεταξύ των οποίων
Υπολογιστική Στατική και ∆υναµική των Κατα-
σκευών, Υπολογιστική Ρευστοµηχανική, Υπο-
λογιστική Θραυστοµηχανική, Αριθµητικές προ-
σοµοιώσεις µεγάλης κλίµακας, Υπολογιστική
Εµβιοµηχανική, Τεχνολογία αριθµητικών µεθό-
δων προσοµοίωσης.

Τα  βραβεία

Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνε-
δρίας η Ελληνική Εταιρεία Υπολογιστικής Μη-
χανικής (ΕΛΕΤΥΜ) -σε συνεργασία µε το Κοι-
νωφελές Ίδρυµα Ι. Αργύρη (John Αrgyris Foun-
dation)- απένειµε  τα βραβεία «∆ιπλωµατικών
Εργασιών  Ι. Αργύρη» που αφορούσαν στις
καλύτερες διπλωµατικές εργασίες, οι οποίες
πραγµατοποιήθηκαν  την τελευταία τριετία α-
πό φοιτητές  των Πολυτεχνικών Σχολών της
Ελλάδος στην περιοχή υπολογιστικής µηχανι-
κής.
Τα βραβεία έλαβαν οι ∆.  Λιγνός  Πολιτικός

Μηχανικός ΕΜΠ (1ο βραβείο), Ε.  Πλατύρραχος
Μηχανολόγος Μηχανικός Παν/µιο Θεσσαλίας
(2ο  βραβείο), Κ.  Νικολάου  Πολιτικός Μηχανι-
κός Παν/µιο Θεσσαλίας (3ο βραβείο). Τα βρα-
βεία  συνοδεύονταν από χρηµατικό έπαθλο
1.000 ευρώ, 600 ευρώ και 400 ευρώ, αντίστοι-
χα, το οποίο χορηγήθηκε από το Κοινωφελές
Ίδρυµα  Ι. Αργύρη.

Σεµινάρια

Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας διοργανώνει ταπαρακάτω προγράµµατα εξειδίκευσης:
• 17  ∆εκεµβρίου  2005  -    3  Απριλίου  2006

«∆ιοίκηση ανθρωπίνων πόρων για δηµιουργία
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στη σύγχρο-
νη επιχείρηση».
Κόστος: 627 ευρώ.

•  16  ∆εκεµβρίου  2005  -    6  Φεβρουαρίου  2006
«Βusiness logistics».
Κόστος: 310 ευρώ.

Για υποβολή αιτήσεων συµµετοχής στο Πα-
νεπιστήµιο Μακεδονίας (Εγνατίας 156, κτίριο
Χρηµατοοικονοµικής και Λογιστικής στον 2ο
όροφο, γραφείο 222), τηλ. 2310-891.676, 2310-
891.671 ή µέσω fax: 2310-891.648. Σχετική ιστο-
σελίδα:  www.uom.gr/seminar
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Τα πρακτικά του επιστηµονικού συµποσίουµε θέµα «Το αγροτικό τοπίο» εξέδωσε το
Κτήµα Μερκούρη (Κορακοχώρι Ηλείας), υπό
την επιστηµονική επιµέλεια των: Λ. Λουλούδη,
Ν. Μπεόπουλου και Α. Τρούµπη. 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,

«έχουµε συνηθίσει να θεωρούµε το αγροτικό
τοπίο ως κάτι στατικό και ουδέτερο, ως ένα
πλαίσιο στο οποίο εκτυλίσσονται ποικίλες δια-

δικασίες και δραστηριότητες. Μέσα από τις
σελίδες του παρόντος τόµου ωστόσο, αντι-
λαµβανόµαστε πόσο διαφορετική είναι η
πραγµατική εικόνα. Το αγροτικό τοπίο είναι έ-
νας δυναµικός πoλυσήµαντος χώρος, σε συνε-
χή εξέλιξη, ο οποίος µε τη σειρά του προξενεί
ποικίλες αλλαγές στο φυσικό, παραγωγικό και
οικιστικό περιβάλλον, σε διαρκή αλληλεπί-

δραση µε τον άνθρωπο.
Ως εκ τούτου, το αγροτικό τοπίο αναδει-

κνύεται σε ένα εξαιρετικά προνοµιακό πεδίο
µελέτης, στο οποίο µπορούν να διασταυρω-
θούν γόνιµα «διαφορετικές θεωρητικές αφε-
τηρίες, µεθοδολογικές προσεγγίσεις και ερευ-
νητικές εµπειρίες», όπως σηµειώνουν οι επι-
µελητές της έκδοσης. 
Τα κείµενα καλύπτουν τρεις µεγάλες θεµα-

τικές ενότητες: 
- Την ανθρωπολογική/πολιτισµική (Θ. Τερκεν-

λή «Ένας χώρος, πολλά τοπία», Ελ. Κοβάνη
«Φιλοσοφία και αισθητική του αγροτικού τοπί-

ου», Ο. Μετζαφού- Πολύζου «Το αγροτικό τοπίο
στη νεοελληνική ζωγραφική», Β. & Χ. Κανελλα-
κόπουλος «Το Κτήµα Μερκούρη και το αγροτικό
τοπίο του στο πέρασµα του χρόνου»)

- Την οικολογική/ περιβαλλοντική  ( Αν.
Τρούµπης «Οικολογικό τοπίο: το παιχνίδι της
κλίµακας», Γ.Π. Στάµου «Οικολογικά δίκτυα:
µια απόπειρα νοηµατοδότησης του χώρου και

του χρόνου», ∆. Βώκου «Μεσογειακό τοπίο:
στιχοµυθία γής, κλίµατος, ανθρώπου»

- Τη γεωπονική/ αγροπολιτική (Ν. Μαρτίνος
«Αγροτικό τοπίο: προσαρµογές στο µέτρο της
ανάγκης», Ν. Μπεόπουλος «Η γεωργία παρα-
γωγός τοπίων», Λ. Λουλούδης «Γεωργία και
περιβάλλον: ∆ιαχωρισµός ή ενσωµάτωση; Οι
µεταβαλλόµενες τύχες του ευρωπαϊκού αγρο-
τικού τοπίου», Α. Χ. Παυλόπουλος «Οι γεωεπι-
στήµες και η διαµόρφωση του αγροτικού τοπί-
ου»).
Την έκδοση εµπλουτίζει συλλογή φωτογρα-

φιών αγροτικών τοπίων.

ÅÐÉÌÅËÅÉÁ: ÖÑÏÓÙ ÊÁÂÁËÁÑÇ

Από τις εκδόσεις του Τεχνικού Επιµελητηρί-ου Ελλάδας κυκλοφορεί το βιβλίο του το-
πογράφου µηχανικού Ευστάθιου  Βέττα µε τίτ-
λο: «Έδαφος - Νοµολογία σχετική µε τη δια-
χείριση της γης».
Όπως υπογραµµίζει ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ.

Γιάννης Αλαβάνος, προλογίζοντας το βιβλίο,
«η γνώση για τη διαχείριση της γης αποτε-

λεί αναπόσπαστο κοµµάτι για την εφαρµογή
του Σχεδιασµού του Χώρου µε στόχο τη βιώ-
σιµη ανάπτυξη.
Από την εποχή του Ιουστινιανού, µε τον

Τριβωνιανό, όπως αναφέρει και ο συγγραφέ-
ας, η διαχείριση του εδάφους µέσω νοµολο-
γίας, όπως ο “Κώδικας”, ο “Πανδέκτης” και οι
“Νεαρές” αποτελεί το κύριο αντικείµενο του
Αστικού Κώδικα. Σήµερα το Σύνταγµα, οι Νό-

µοι, τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα, οι Υπουργικές
Αποφάσεις, οι Ερµηνευτικές Εγκύκλιοι και η
νοµολογία του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, τονίζουν το σηµαντικό ρόλο που
παίζει η διαχείριση του εδάφους για την ε-
φαρµογή του Χωρικού Σχεδιασµού».
Και στη συνέχεια αναφέρει χαρακτηριστικά

ότι «η εργασία του Στάθη Βέττα µε τη συλλο-
γή της ισχύουσας νοµο-
λογίας, την ενηµέρωση
και την κωδικοποίησή
της, καθώς και µε την ερ-
µηνεία και παρουσίασή
της ως “οδηγού”, αποτε-
λεί σηµαντικό βοήθηµα-

εργαλείο για κάθε εµπλεκόµενο στο Χωρικό
Σχεδιασµό. 
Αποτελεί βάση για την κωδικοποίηση της

νοµοθεσίας, για τις αλλαγές που είναι επιβε-
βληµένες στην ίδια τη νοµοθεσία.
Οι θερµές ευχαριστίες προς το συγγραφέα

οφείλονται όχι µόνο για το βιβλίο του, αλλά
γιατί θεωρείται µια προσωπικότητα στο χώρο
του, µε προσφορά  της γνώσης, της γνώµης

και του χρόνου του στο ΤΕΕ, στους µηχανι-
κούς, στους πολίτες, µε εγκυρότητα και µεγά-
λη καρδιά».

Τo αγροτικό τοπίο:  
Το παλίµψηστο αιώνων γεωργικού µόχθου 

Νοµολογία σχετική 
µε τη διαχείριση της γης
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Το περιεχόµενο, το ύφος και όσα υποστηρίζονται στα κείµενα εκφράζουν τις αντίστοιχες παρατάξεις.

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣΤΕΕ
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ΤΩΡΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ....ΠΑΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!

∆ΙΚΑΙΩΣ ΑΝΑΡΩΤΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ: 
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΤΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  -ΠΟΥ

ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ-
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ!

Στο Ε∆ 2356/15-8-05 σας ...προειδοποιήσαµε για το ενδεχόµενο να συναντήσετε τα επόµενα χρόνια στη Νότια Κρήτη το
λιµάνι του Νότου! Φαίνεται πως το ενδεχόµενο αυτό οριστικοποιείται από την κυβέρνηση και χωροθετείται στον κόλπο της
Μεσσαράς. Η εναλλακτική λύση εγκατάστασης του λιµανιού στην Ιεράπετρα απαντήθηκε ήδη αρνητικά από τους τοπι-
κούς της φορείς. Απ’ ό,τι φαίνεται µια τέτοια συζήτηση έχει ανοίξει και στη Μεσσαρά αφού ένα λιµάνι διαµετακόµισης
κινέζικων προϊόντων απέχει πολύ από τα όνειρα των Κρητικών να δώσουν συνέχεια, µέσω ενός λιµανιού, στις µακραί-
ωνες σχέσεις της Κρήτης µε την Νοτιοανατολική Μεσόγειο! Απέχει πολύ και από την προσδοκία της εξισορρόπησης της
ανάπτυξης στην Κρήτη (βορρά-νότου) µε συµπλήρωση των υποδοµών και ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας του νότου.

Η περιοχή χωροθέτησης του λιµανιού είναι ο κόλπος τη Μεσσαράς και
ο ∆ήµος Τυµπακίου, όπου ο πρωτογενής τοµέας, κυρίως θερµοκηπιακές
καλλιέργειες, (57,9%) και ο τριτογενής τοµέας (33,6%) εµφανίζονται ιδιαί-
τερα δυναµικοί. Από όλες τις µελέτες της περιοχής (Ειδική Χωροταξική,
Τοπικό Αναπυξιακό Πρόγραµµα) προτείνεται η δηµιουργία ΖΟΕ σε ολό-
κληρη την ανατολική πλευρά του κόλπου για να αντιµετωπιστούν συ-
γκρούσεις χρήσεων γης που έχουν δηµιουργηθεί από την συνύπαρξη γης
υψηλής παραγωγικότητας, τουρισµού, εξαιρετικά σηµαντικών αρχαιο-
λογικών χώρων (Φαιστός, Αγ. Τριάδα,  Κοµός, που για πολλούς θα έπρεπε
να περιληφθούν σε ενιαίο αρχαιολογικό πάρκο), υγροβιότοπος των ε-
κβολών του Γεροποτάµου (που έχει περιληφθεί στις ζώνες Ειδικής Προ-
στασίας για την Ορνιθοπανίδα (SΡΑ) µε κωδικό GR 4310012), παραλία µε
αµµοθίνες, τόπος ωοτοκίας της Carretta-Carretta, συνεχόµενη περιοχή
Νatura (SΡΑ GR 4310007 και pSCΙ GR 4310004). Από το Τοπικό Αναπτυξιακό
Πρόγραµµα είχε προταθεί και ο καθορισµός Περιοχής Ειδικής Προστα-
σίας (ΠΕΠ).Μεταξύ όλων αυτών το στρατιωτικό αεροδρόµιο, που κατά µία
εκδοχή θα αποτελέσει το χώρο εγκατάστασης του διαµετακοµιστικού λι-
µανιού -κατά µία άλλη εκδοχή χώρος δυτικότερα του υφιστάµενου αλιευ-
τικού καταφυγίου του Κόκκινου Πύργου- και που επί σειρά ετών αποτελεί
πάγιο αίτηµα των κατοίκων η µετατροπή του σε εµπορικό, για τη µεταφο-
ρά των αγροτικών  προϊόντων αλλά και τουριστικό αεροδρόµιο, µετά την
ανάπτυξη του τοµέα του τουρισµού. Έρευνες στην περιοχή του κόλπου
για τη ρύπανση και τα εξαιρετικής ποιότητας αλιεύµατα, που ήδη κινδυ-
νεύουν από ρύπανση, πραγµατοποιεί το ΙΘΑΒΙΚ.

Με επικεφαλής τον πρόεδρο της επενδυτικής εταιρείας China Shipping Container Line C.Ο L.t.d, κ. Li Κe Lin, οι εκ-
πρόσωποι επενδυτικών οργανισµών του Χονγκ-Κονγκ, συνοδευόµενοι από τον υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας επισκέ-
φτηκαν πρόσφατα την περιοχή σε αναζήτηση του χώρου για δηµιουργία του λιµανιού, που θα αποτελέσει αντικείµενο
σύµπραξης δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα µε δανειοδότηση της Τράπεζας Ευρωπαϊκων Επενδύσεων και που σύµφωνα µε
δηµοσιογραφικές πληροφορίες θα διακινεί 20 εκατοµµύρια κοντέινερς το χρόνο, τη στιγµή που το λιµάνι του Ρότερνταµ
διακινεί µόλις 8, 5 εκατοµµύρια!
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006
Άρχισε η διαδικασία συζήτησης και έγκρισης από την Εθνική Αντιπροσωπεία, του Προϋπολογισµού 2006,

η οποία ως συνήθως περαιούται πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Αρκετοί ειδικοί επί των οικονο-
µικών και πολιτικών θεµάτων υποστηρίζουν ότι µπαίνουµε σε ένα µακρύ και βαθύ τούνελ, από το οποίο θα
αργήσουµε να βγούµε, αλλά είναι πιθανόν εν τω µεταξύ να διεξαχθούν πρόωρες γενικές εκλογές, τη στιγµή
που η Κυβέρνηση θα εκτιµά ότι µπορεί να τις κερδίσει. Θα εξαρτηθεί, όπως ισχυρίζονται, και από αποφάσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα έχουν επιπτώσεις σοβαρές στα οικονοµικά µας θέµατα, όπως το ζήτηµα
της λεγόµενης τιτλοποίησης, απόφαση γύρω από τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ρυθµί-
σεις για αγροτικά θέµατα 2007-2013.
Η οικονοµική κατάσταση είναι πραγµατικά δύσκολη, σε σχέση µε τα οικονοµικά του ∆ηµοσίου. Το χρέος

έχει φθάσει στο 108% του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος (ΑΕΠ), ενώ κατά τις συµφωνίες που έγιναν, δε
θα έπρεπε να ξεπερνάει το 60%, ενώ και το ετήσιο έλλειµµα (µειούµενο βέβαια) θα φθάσει το 4,4% ενώ δε
θα έπρεπε να ξεπερνάει το 3%.
Και αυτά ενώ και το γενικό κλίµα στην ευρύτερη περιοχή που ζούµε, δηµιουργεί πολλές ανησυχίες. Συ-

νεχιζόµενος πόλεµος και κατοχή στο Ιράκ, Κύπρος, αναταραχή στην Τουρκία και τέλος και ίσως σοβαρότε-
ρο άµεσα, στα Βαλκάνια είναι δυνατόν να επισυµβούν και αλλαγές συνόρων (µε επίκεντρο τη σχεδιαζόµενη
λύση στο Κόσοβο).
Όλα αυτά επιτείνουν τα προβλήµατα (και οικονοµικά) που έχουµε στη χώρα µας και κάνουν πιο δύσκο-

λες και οδυνηρές τις προσπάθειες λύσεων.
Ποιοι ευθύνονται γι’ αυτή την κατάσταση; Για το ύψος στο οποίο έφθασε το δηµόσιο χρέος; Για το γεγο-

νός ότι κάθε χρόνο πληρώνουµε µόνο για τους τόκους για το δηµόσιο χρέος πάνω από 9 δισεκατ. ευρώ (ό-
σο στοίχισε η προετοιµασία των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, σε επτά χρόνια); Ποιος ευθύνεται για την
τεράστια φοροδιαφυγή στην Ελλάδα;
Για το γεγονός ότι ενώ σε σύγκριση µε τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξοδεύουµε το ίδιο πο-

σοστό επί τοις εκατό του ΑΕΠ της χώρας µας, το ποσοστό αυτού που εισπράττουµε από τους φόρους, εί-
ναι αρκετές µονάδες παρακάτω;
Γιατί οι φόροι στην ακίνητη περιουσία είναι περίπου ανύπαρκτοι στην Ελλάδα, ενώ οι ίδιοι φόροι σε όλες

τις ευρωπαϊκές χώρες, δίνουν πλούσιους πόρους στο ∆ηµόσιο για να εκπληρώνει το έργο του;
∆εν πρόκειται να απαντήσουµε εµείς τώρα σε αυτά τα ερωτήµατα.
Οι πολίτες, στις δηµοκρατίες, πρέπει να είναι προσεκτικοί και απαιτητικοί προς τα πολιτικά κόµµατα,

στα οποία οι ίδιοι δίνουν τη διακυβέρνηση.
Ένα είναι σίγουρο. Ότι η κοινωνική και οικονοµική αδικία και ανισότητα έχει περάσει ήδη κρίσιµα όρια. Εί-

ναι πλέον αδύνατον, να καλυφθούν τα τεράστια ελλείµµατα, από τους συνταξιούχους, φτωχούς και ανέρ-
γους, από  τους αδύναµους µισθοσυντήρητους. Το κράτος πρέπει να µπορέσει να φορολογήσει, το µεγάλο
πλούτο, την ακίνητη µεγάλη ιδιοκτησία, να βρει τα χρήµατα εκεί που υπάρχουν. Για να µπορέσει να ανακου-
φίσει και τους φτωχούς.
Και πάνω από όλα, επιµένουµε ξανά εµείς, να δώσει τα χρήµατα που χρειάζονται για την Παιδεία µας.

Γιατί εκεί βρίσκεται το µέλλον µας. 
Γιατί το 2004 προβλεπόταν το 3,60% του ΑΕΠ για την Παιδεία, το 2005 το 3,59% του ΑΕΠ και τώρα φαί-

νεται (δεν έχουµε τελικούς αριθµούς) να πηγαίνουµε για το 3,52% του ΑΕΠ για το 2006, ενώ η κυβέρνηση έ-
χει υποσχεθεί το 5% του ΑΕΠ για το 2008.
Χρειάζεται αποφασιστικότητα από σήµερα.

Σ.Ι. 
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Ο δηµόσιος τοµέας είναι αναποτελεσµατικός, ενώ ο ιδιωτικός τοµέ-
ας έχει εξαιρετικές επιδόσεις. Με βάση αυτές τις αρχές, οι οποίες
διακηρύσσονται µεγαλόφωνα χωρίς να έχουν ποτέ αποδειχτεί στην
πράξη, από το Παρίσι ως το Λονδίνο κι από την Ουέλινγκτον ως το
Βερολίνο, οι κυβερνώντες ιδιωτικοποιούν. 
Ο κλάδος της ενέργειας αναδιοργανώνεται µε βάση το µοντέλο που
ακολουθήθηκε στη βιοµηχανία των τηλεπικοινωνιών

1

. 
Με το απόλυτο άνοιγµα της αγοράς ηλεκτρισµού, αναγγέλλονται
κολοσσιαία κέρδη για εκείνους που θα «ξαφρίσουν την αγορά», εις
βάρος των καταναλωτών. 
Το 2003, οι χονδρικές τιµές της ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κα-
τά 30%. Μάλιστα, η  SΝCF (η κρατική εταιρεία σιδηροδρόµων, της ο-
ποίας οι συρµοί είναι ηλεκτροκίνητοι) διαµαρτυρήθηκε στα τέλη Α-
πριλίου του 2004 επειδή οι λογαριασµοί που πληρώνει αυξήθηκαν
κατά 50% από το 2000, οπότε και η αγορά άνοιξε στον ανταγωνισµό.
Όσοι αντιτίθενται στην ιδιωτικοποίηση προβάλλουν το εξής επιχεί-
ρηµα για να εξηγήσουν αυτή την αύξηση: τη συνεννόηση των παρα-
γωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Φυσικά, όλοι οι ηλεκτροπαραγωγοί
διαψεύδουν αυτή την υπόθεση που είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη
στους καταναλωτές του κλάδου της βιοµηχανίας. Ωστόσο, ένα
πράγµα είναι σίγουρο: η τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται α-
διάκοπα, παρά τον ανταγωνισµό. 
Ωστόσο, οι Βρυξέλες υπόσχονταν ότι το κόστος της θα µειωθεί. Με
την απελευθέρωση, «τα τιµολόγια της   ΕDF θα µπορούσαν να µειω-
θούν ακόµα περισσότερο

2

» προφήτευε ο Φιλίπ Μανιέρ, πρώην αρ-
θρογράφος του περιοδικού «ΡΟΙΝΤ» και διευθυντής σήµερα του Ιν-
στιτούτου Μονταίν

3

, τη στιγµή που η ΕDF, µε το καθεστώς του κρα-
τικού µονοπωλίου, κατορθώνει να προσφέρει το χαµηλότερο τιµο-
λόγιο στην Ευρώπη. Όπως παρατηρεί ο Φρανσουά Σουλτ, υψηλό-
βαθµο στέλεχος του ∆ηµόσιου Τοµέα, στην πραγµατικότητα, «αν στη
µεταρρύθµιση του τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας  θριάµβευσε το
µοντέλο του ανοίγµατος στον ανταγωνισµό, αυτό δεν συνέβη λόγω
της ανωτερότητάς του απέναντι στις υπόλοιπες λύσεις, αλλά µάλ-
λον λόγω της ευνοϊκής γι’ αυτό ιδεολογικής συγκυρίας» από την ε-
ποχή της πρώτης πετρελαϊκής κρίσης

4

.

Και τα πυρηνικά απόβλητα; 
Στην πράξη, όπως συνοψίζει ο Φρανσουά Σουλτ

5

, η απελευθέρωση
της αγοράς «δε λειτουργεί για τεχνικούς λόγους». Ο πρώτος είναι ό-
τι η ηλεκτρική ενέργεια δεν αποθηκεύεται. Τη στιγµή που ο κατανα-
λωτής θέτει σε λειτουργία το κλιµατιστικό του το καλοκαίρι, µπορεί
µε αυτή την κίνησή του να προκαλέσει την έναρξη της λειτουργίας
ενός πυρηνικού σταθµού παραγωγής ενέργειας ο οποίος βρίσκεται
σε εφεδρεία, έτσι ώστε να εγγυάται  την ισορροπία ανάµεσα στην
προσφορά και στη ζήτηση. Ειδάλλως, θα προκύψει µια γενικευµένη
διακοπή της ηλεκτροδότησης όπως εκείνη που βύθισε στο σκοτάδι
για ένα εικοσιτετράωρο, τον Αύγουστο του 2003, 50 εκατοµµύρια Α-
µερικανούς των Βορειανατολικών Πολιτειών. Σε παρόµοια περίπτω-
ση, η διατήρηση της ισορροπίας του συστήµατος έχει ως αποτέλε-
σµα την κατακόρυφη αύξηση της τιµής του ηλεκτρικού ρεύµατος. Ή-
δη, στη Γαλλία, κατά τη διάρκεια του πρωτοφανούς καύσωνα που έ-
πληξε τη χώρα, η µέση τιµή του megawatt/ώρα πενηνταπλασιάστη-
κε µέσα σε µια ώρα. Ο Φρανσουά Σουλτ προειδοποιεί ότι «για τον α-
πλό καταναλωτή, αυτή η ελευθερία επιλογής µπορεί να µετατραπεί

σε ελευθερία να πληρώνει ακριβότερα το ηλεκτρικό ρεύµα του. Πό-
σο µάλλον που θα πρέπει να αφιερώνει χρόνο για να συγκρίνει τα
των διάφορων επιχειρήσεων του κλάδου. 
∆εύτερος λόγος τεχνικής φύσης: Για να αποφύγει τη διακοπή της η-
λεκτροδότησης, ο παραγωγός ρεύµατος θα πρέπει να επενδύσει για
την κατασκευή σταθµών παραγωγής ενέργειας οι οποίοι θα λει-
τουργούν µονάχα µερικές εβδοµάδες το χρόνο. Η δηµιουργία αυτού
του υπερβάλλοντος δυναµικού παραγωγής ρεύµατος, όχι µόνο δεν
πρόκειται ποτέ να είναι οικονοµικά αποδοτική, αλλά ασκεί µια διαρ-
κή πίεση για πτώση των τιµών τις στιγµές που η ζήτηση αυξάνεται. Γι’
αυτό τον λόγο, οι παραγωγοί ρεύµατος που βρίσκονται αντιµέτωποι
µε τον ανταγωνισµό έχουν τους δύο προαναφερθέντες πολύ σηµα-
ντικούς λόγους για να µην επενδύσουν. Έτσι, κανένας παραγωγός η-
λεκτρικής ενέργειας δεν θα επενδύσει τα δισεκατοµµύρια ευρώ που
απαιτούνται για την κατασκευή ενός πυρηνικού σταθµού παραγω-
γής ενέργειας. (ΣτΜ: Στη Γαλλία, το µεγαλύτερο µέρος της παραγω-
γής προέρχεται από πυρηνικούς σταθµούς). Ο Ντοµινίκ Μαγιάρ, υ-
πεύθυνος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ενέργειας και Πρώτων υλών, σχο-
λιάζει ειρωνικά: «Το αόρατο χέρι της αγοράς που περιγράφει ο Άνταµ
Σµιθ ίσως να χρειάζεται ένα µπαστούνι τυφλού να το καθοδηγεί

6

». 
Τελευταία τεχνική ιδιαιτερότητα της ηλεκτρικής ενέργειας: ταξιδεύ-
ει πολύ δύσκολα. Συνεπώς, η ιδέα µιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς,
η οποία θα χαρακτηρίζεται από ρευστότητα, αποτελεί φαντασίωση.
Η ηλεκτρική ενέργεια που διασχίζει απόσταση µεγαλύτερη των 200
km σε δίκτυο υψηλής τάσης, έχει τεράστιες απώλειες σε θερµότητα.
Έτσι, ποτέ ένα ηλεκτρόνιο από την Φινλανδία δεν θα φωτίσει τους
δρόµους της Λισαβόνας. Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, γιατί διατίθε-
νται δισεκατοµµύρια ευρώ για την κατασκευή των «ενεργειακών λε-
ωφόρων» ανά την Ευρώπη; Σύµφωνα µε τον Μαρσέλ Μπουατέ, ο ο-
ποίος ωστόσο είναι ένθερµος οπαδός του φιλελευθερισµού, αυτή η
προσπάθεια θα µπορούσε να συγκριθεί µε την προσπάθεια «να µπα-
ζωθεί η Μεσόγειος»

7

.
Φυσικά, αυτή η απελευθέρωση της αγοράς δεν αποτελεί αποτυχία
για όλο τον κόσµο, δεδοµένου ότι επιτρέπει στο ιδιωτικό κεφάλαιο
να µοιραστεί την κυριότητα των επιχειρήσεων ηλεκτρισµού. Η οµά-
δα Ζαν Μαρσέλ Μουλέν καταγγέλλει την µελλοντική διάλυση του ο-
µίλου   ΕDF-GDF και, µακροπρόθεσµα, την πιθανή εξαγορά του από
ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες θα µπορέσουν να µετατραπούν σε
µονοπώλιο.

1. Βλέπε Ρierre Κhalfa, « Τ l coms, le laboratoire de la lib ration », Μani re de
voir, « L’ euro sans l’Εurope », no 61.

2. ∆ιάλογος στο Βusiness FΜ, 7 Απριλίου 2004.
3. «∆εξαµενή σκέψης» γαλλικού τύπου, η οποία δηµιουργήθηκε από τον
Κλοντ Μπεµπεάρ, πρώην πρόεδρο της ασφαλιστικής εταιρίας ΑΧΑ.
Στη διεύθυνσή της περιλαµβάνονται ο Αλέν Μεριέ (ιδιοκτήτης του ο-
µώνυµου οµίλου) και ο Ανρί Λασµάν, διευθύνων σύµβουλος της
«Schneider Εlectric».

4. Francois Soult, ΕDF, Chronique d’un d sastre in luctable, Calmann-L vy,
Παρίσι, 2003. 

5. Συνοµιλία κατά τη διάρκεια της εκποµπής «Des sous et des hommes»
στο Radio Αligre, 12 Μαρτίου 2004.

6. Συνέδριο Les Εchos-Εnergie Νews, Παρίσι, 10 Φεβρουαρίου 2004. 
7. Les Εchos, 31 Οκτωβρίου 2003.

Αποσπάσµατα από άρθρο της «Le Μonde Diplomatique» του ΕRΝΕSΤ ΑΝΤΟΙΝΕ - ΜΕΡΟΣ 1ο

Μεγάλο ξεπούληµα της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη
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∆ΕΜ

Α∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ
Ασφαλώς είναι στις προθέσεις όλων να καταπολεµήσουν προβλήµατα διαφθοράς.

Είναι εξίσου βέβαιο ότι αυτή η καταπολέµηση δεν είναι ευχερής. 
Εκείνο που καταρχήν  µπορεί να κάνει κάθε πολιτική εξουσία είναι να µη δηµιουρ-

γούνται συνθήκες που είναι µαθηµατικά βέβαιο ότι θα οδηγήσουν και µε µεγάλη ένταση
µάλιστα, στη δηµιουργία φαινοµένων χρηµατισµού και συναλλαγής.
Μιλάµε για τις διαδικασίες που ανακοινώθηκαν σχετικά µε την επιβολή ΦΠΑ στις νέ-

ες οικοδοµές.
Εµείς πιστεύουµε ότι η επιβολή ΦΠΑ στις νέες οικοδοµές δε θα επιφέρει καθοριστι-

κές αλλαγές στην αγορά ακινήτων. Είναι βέβαιο όµως ότι η περιρρέουσα ατµόσφαιρα
δηµιουργεί ένα µεγάλο πανικό. Αυτός ο πανικός έχει να κάνει µε σηµαντικά οικονοµικά
συµφέροντα.
Άµεση συνέπεια όλων αυτών είναι η αναζήτηση τρόπου έγκαιρης έκδοσης της σχετι-

κής οικοδοµικής άδειας, και είναι ηλίου φαεινότερον ότι όλα αυτά οδηγούν στην επιδίω-
ξη µιας αθέµιτης συναλλαγής και µάλιστα σε πολύ µεγάλη έκταση.
Θα έπρεπε η ∆ιοίκηση όταν καθορίζει προθεσµίες και ηµεροµηνίες να λαµβάνει σο-

βαρά υπόψη της και την παράµετρο της προσπάθειας καταπολέµησης της διαφθοράς
και να µην οδηγείται σε ρυθµίσεις που παράγουν αντίθετα αποτελέσµατα.
Η θέση των µηχανικών µελετητών ιδιωτικών έργων κατά κύριο λόγο και της µεγάλης

πλειοψηφίας των υπαλλήλων, στο διάστηµα µέχρι το τέλος του 2005 είναι πραγµατικά
τραγική και πρέπει οι φορείς των Μηχανικών να υποδείξουν κάποιες λύσεις που θα αµ-
βλύνουν το πρόβληµα.
Αλλιώς ο χορός της διαφθοράς καλά θα κρατεί.
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Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ µετά από επανειληµµένες συνεδριάσεις της ∆Ε µε θέµα την εναλλαγή
του Προεδρείου του ΤΕΕ και συζητήσεις µε τους Εκπροσώπους της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΙΚΟΣ ΚΙΤΣΙΚΗΣ,
απέστειλε δια του Προέδρου της  την κατωτέρω επιστολή. 

ΑΘΗΝΑ 7-11-2005

Προς: Γιάννη Αλαβάνο 
Χρήστο Σινάνη
Αθανάσιο Πρέσβελο 

Συνάδελφοι,
Η συµφωνία που οδήγησε στο σχηµατισµό της σηµερινής ∆ιοίκησης του ΤΕΕ, ευοδώθηκε και απέδωσε , ε-

πειδή η ∆ΚΜ την τήρησε µε θρησκευτική ευλάβεια. Τώρα, (ήδη από τις 23-10-2005), είναι η σειρά σας.  Σας έχου-
µε ήδη ενηµερώσει ότι δεν αποδεχόµαστε κανενός είδους υπαναχώρηση και απαιτούµε την άµεση εφαρµογή της
συµφωνίας, όπως επιτάσσουν οι αρχές της παραταξιακής και προσωπικής εντιµότητας και αξιοπιστίας . Φυ-
σικά, επιλογή οποιουδήποτε µπορεί να είναι η αθέτηση µιας συµφωνίας µε την επίκληση διαφόρων λόγων, βασι-
ζόµενοι στην ιστορία προσώπων και παρατάξεων, ελπίζουµε να µην γίνουµε µάρτυρες τέτοιων εκφυλιστικών φαι-
νοµένων.

Θα πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσετε  ότι η συνεργασία της ∆ΚΜ µε τις δυνάµεις του χώρου που εκ-
φράζετε, που επί πολλά χρόνια εξασφάλιζε ισχυρές και παραγωγικές διοικήσεις στο ΤΕΕ, θα λήξει µε αποκλει-
στική ευθύνη σας.

Σας γνωρίζουµε επίσης, ότι εµείς έχουµε µεριµνήσει για την υλοποίηση των όσων από την αρχή είχαµε συµ-
φωνήσει και αφορούν τα µέλη και τις δεσµεύσεις της ∆ΚΜ.
Την παρούσα επιστολή προτιθέµεθα να δηµοσιεύσουµε στο ∆ελτίο του ΤΕΕ την επόµενη εβδοµάδα . Ελπί-

ζουµε να µην καταστεί αναγκαίο. 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ∆ΚΜ
(∆ΕΙΠΝΟ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-12-2005
ΩΡΑ 21.00

ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΕ 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 4,  7ος ΟΡΟΦΟΣ  
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ∆ΚΜ.  
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Η Ερώτηση της  Εβδοµάδας
Πρόεδρε, µηχανικός υπάλληλος του ΤΕΕ (από Οµάδα Εργασίας), µε σοβαρό πρόβληµα υγείας, που δεν είναι ψη-
φοφόρος σας -ούτε βέβαια και της δικιάς µας παράταξης- γιατί δεν αντιµετωπίζεται όπως αντιµετωπίσατε παρό-
µοια περίπτωση µηχανικού (όχι ως προς την υγεία) που είχε όµως προστασία από άλλη παράταξη του ΤΕΕ; Ο «προ-
στατευόµενος» είχε, όπως λένε οι φήµες, µπάρµπα στον Περισσό…

Η ∆ΚΜη-∆ΑΠ βλάπτει σοβαρά το κατεστηµένο

Πριν αλέκτωρ λαλήσαι τρις... επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες µας
Στο πλαίσιο υλοποίησης της απόφασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ (8.10.05), µε θέµα το προτεινόµενο Σχέδιο Νόµου για την Αναδιάρ-
θρωση των κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε, την Τετάρτη 30 Νοεµβρίου συνεδρίασε η επιτροπή που θα έπρεπε να έχει ως  αντικείµενο την  επεξερ-
γασία και σύνταξη νέου Σχέδιου Νόµου. Η στελέχωσή της είναι η ακόλουθη: Ν. ∆εσύλλας, ∆. ∆ουνούκος, Γ. Ζωϊόπουλος, Γ. Παπαβασιλεί-
ου και Θ. Σκόκος πρώην Πρόεδροι του ΤΣΜΕ∆Ε, Τ. Κουµπλής, Αν. Πρωτονοτάριος και Γ. Φούρκας εκπρόσωποι του ΤΕΕ στο ∆Σ του ΤΣΜΕ-
∆Ε, Γ. Θεοδωράκης υπεύθυνος Ασφαλιστικών Θεµάτων της ∆Ε/ΤΕΕ, Αικ. Μεγκλή ∆ιευθύντρια ΤΣΜΕ∆Ε, Σ. Ροµπόλης υπεύθυνος Ινστιτού-
του Εργασίας ΓΣΕΕ σε Ασφαλιστικά Θέµατα και Ν. Φράγκος καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η επιτροπή αυτή καθ’ υπό-
δειξη του Προέδρου του ΤΕΕ Γ. Αλαβάνου δε θα συντάξει νέο Σχέδιο Νόµου όπως προβλέπει ρητά η απόφαση της Α/ΤΕΕ! Αντιθέτως µια
υποεπιτροπή αποτελούµενη από τους κ.κ. ∆ουνούκο, Ροµπόλη και Φράγκο θα διορθώσει το προτεινόµενο Σχέδιο Νόµου που απέρριψε
η Α/ΤΕΕ και θα το παρουσιάσει στην επιτροπή για τελική έγκριση και προώθησή του στην Α/ΤΕΕ. ∆ηλαδή, χάσαµε δύο µήνες για να συ-
σταθεί η επιτροπή που θα υλοποιούσε την απόφαση της Α/ΤΕΕ και τώρα θα περιµένει την υποεπιτροπή να ανασκευάσει την πρόταση που
απορρίφθηκε!! Εντύπωση προκαλεί ότι όταν ο Γ.Θεοδωράκης αυτοπροτάθηκε να συµµετάσχει στην υποεπιτροπή ακούστηκαν «όχι, όχι,
όχι...» από τον Πρωτονοτάριο και άλλον Πρόεδρο... που πανιικόβλητοι προέτρεπαν τον Αλαβάνο να µην επιτρέψει να συµµετάσχει!!!
Γιατί άραγε; Μήπως διότι ο Γ. Θεοδωράκης κρίθηκε ανεπαρκής όσον αφορά:
- την επιστηµονική γνώση και την τεχνοκρατική άποψη για τη διοίκηση ασφαλιστικών οργανισµών, παρ’ όλο το µεταπτυχιακό του τίτλο
στη «∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 

- την επαφή µε υπαλληλικά στελέχη της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων που εποπτεύει το ΤΣΜΕ∆Ε και ιδιαίτερα την εµπέ-
δωση της αντίληψης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, παρ’ όλο που ασχολείται γενικότερα µε τα ασφαλιστικά θέµατα ως ειδικός σύµβουλος
του Γενικού Γραµµατέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (θέση που κατέχει από τον
Μάιο του 2004),

- τη γνώση και την εµπειρία για το ΤΣΜΕ∆Ε, παρ’ όλη την ενεργό συµµετοχή του στο ∆.Σ. του ΤΣΜΕ∆Ε ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ την πε-
ρίοδο 1998-2002, παρευρισκόµενος µάλιστα σε 308 συνεδριάσεις του ∆.Σ. από τις 321 που συνολικά πραγµατοποιήθηκαν,

- την παραγωγή έργου σχετικά µε τη λειτουργία και την εν γένει οργάνωση του ΤΣΜΕ∆Ε, παρ’ όλο που συνέταξε µελέτη - εισήγηση «Πρό-
ταση εξέλιξης του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε) σε Πρότυπο Ασφαλιστικό Οργανισµό»
και κατέθεσε στη ∆Ε/ΤΕΕ τον Σεπτέµβριο του 2004,

- την άµεση επαφή και γνώση των προβληµάτων, µε το ταµείο και το ασφαλιστικό, γενικότερα που αντιµετωπίζουν οι συνάδελφοί µας,
παρ’ όλη την πληροφόρηση - ενηµέρωση που έχει ως υπεύθυνος των θεµάτων Ασφαλιστικής Κάλυψης & Κοινωνικής Πρόνοιας της
∆Ε/ΤΕΕ (από το 2002 έως και σήµερα).
Ή µήπως διότι ο Γ. Θεοδωράκης:
- είναι µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του «Κινήµατος Μηχανικών για το ΤΣΜΕ∆Ε»,
- καταψήφισε στην Α/ΤΕΕ στις 8.10.05 το προτεινόµενο Σχέδιο Νόµου που υποστηρίζει ο Αλαβάνος,
- συνυπέγραψε και κατέθεσε µε άλλους συναδέλφους Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας της απόφασης διορι-
σµού του νέου ∆Σ του ΤΣΜΕ∆Ε, επειδή δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις που θέτει η ισχύουσα νοµοθεσία σχετικά µε τις ιδιότητες των εκ-
προσώπων του ΤΕΕ µιας και κανένας από αυτούς δεν ήταν είτε µελετητής, είτε εργαζόµενος σε ιδιωτική επιχείρηση,

- είναι Πρόεδρος της ∆ΚΜη-∆ΑΠ, της παράταξης που έχει σε πρώτη προτεραιότητα την επίλυση των ασφαλιστικών θεµάτων των µηχα-
νικών,

- είναι σύνδεσµος µε την Μόνιµη Επιτροπή Ασφαλιστικών Θεµάτων που οµόφωνα απέρριψε το προτεινόµενο Σχέδιο Νόµου,
- είναι εκλεγµένο µέλος των οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ και θα όφειλε να κινείται στην κατεύθυνση της υλοποίησης των αποφάσεων του
ανώτατου θεσµικού οργάνου της Α/ΤΕΕ και επανειληµµένως έχει καταγγείλει την καταστρατήγηση από τη ∆Ε/ΤΕΕ των αποφάσεών της.
Ακόµα σηµειώστε ότι στη συνάντηση της επιτροπής, στις 30.11.05, δε διανεµήθηκε η απόφαση της συνεδρίασης της Α/ΤΕΕ στις 8.10.05 ε-
νώ µοιράστηκε το Σχέδιο Νόµου που απέρριψε η Α/ΤΕΕ!!!
Τελικά, µόλις µια εβδοµάδα µετά τη δηµοσίευση στην ίδια σελίδα: «...γεγονότα µάς καλλιεργούν την υποψία ότι κάποιοι επιχειρούν να πε-
ράσουν το Σχέδιο Νόµου που απέρριψε η Α/ΤΕΕ µε πραξικοπηµατικό τρόπο ως τη µόνη λύση» επιβεβαιωθήκαµε. Όµως δεν πρόκειται να
επιτρέψουµε την εκ νέου απαξίωση της Α/ΤΕΕ και την µη υλοποίηση των αποφάσεών της. Είµαστε έτοιµοι, µαζί µε τη συντριπτική πλειο-
ψηφία των µηχανικών, να παρέµβουµε δυναµικά και καταλυτικά σε κάθε προσπάθεια που θα βλάψει τα συµφέροντα των ασφαλισµένων
του ΤΣΜΕ∆Ε.
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ΠΡΟΤAΣΕΙΣ Η ΕλΕΜ ενηµερώνει: (www.elem.tee.gr /  e-mail:elem@tee)
Πληροφορίες ΕλΕΜ: Θ. ΣΕΡΑΦΙ∆ΗΣ  ΤΗΛ. 210-4627.000-4622.105, ΦΑΞ. 210-4082.157.

Η ΜΕΤΡΑ ΤΙΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ
Συνάδελφε, επιτακτική ανάγκη για να επιλύσουµε τα οξυµένα προβλήµατα του κλάδου µας 

Είναι η συµµετοχή σου στην Κίνηση
Συµπλήρωσε και στείλε την κάρτα µέλους στο fax: 210-4082.157

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ....................................................................ΟΝΟΜΑ ................................................................................ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ …………………………
ΑΡ.ΤΕΕ ..................................................∆ΙΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ..................................................................ΠΟΛΗ ........……………….........……    
ΤΗΛΕΦΩΝΟ……………………...ΚΙΝΗΤΟ……………………..ΦΑΞ......................................................................................e-mail…………………….…………….

 Ο Αιτών

Παρακαλώ να µε εγγράψετε στην ΕλΕΜ

Σ.ν. «ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΕΣ,
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΕΣ
Άρθρο 1
Α. Οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ ο οποίος κυρώθηκε µε τον ν.2859/2000 (ΦΕΚ
248Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται και συµπληρώνονται ως εξής:
..........
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής :
«4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του
άρθρου αυτού εφαρµόζονται για ακίνητα, των οποίων η άδεια κατασκευής εκδί-
δεται ή
αναθεωρείται από 1ης Ιανουαρίου 2006, εφόσον µέχρι την ηµεροµηνία αυτή δεν
έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής.»
..........
6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ειδικά για τις πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 6, η φορολο-
γική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο :
α) υπογραφής του οριστικού συµβολαίου,
ΑΡΘΡΟ 19
..........
Για τις παραδόσεις ακινήτων στον κύριο του οικοπέδου που αναθέτει σε εργολά-
βο την ανέγερση οικοδοµής µε το σύστηµα της αντιπαροχής, ως φορολογητέα
αξία λαµβάνεται η αξία των κτισµάτων που παραδίδονται σ’ αυτόν, χωρίς να λαµ-
βάνεται υπόψη η αξία του ιδανικού µεριδίου του οικοπέδου που αντιστοιχεί σε
αυτά. Η αξία αυτή προσδιορίζεται όπως πιο πάνω και δεν µπορεί να είναι µικρό-
τερη από την αξία των ποσοστών του οικοπέδου που µεταβιβάζονται από τον κύ-
ριο του οικοπέδου στον εργολάβο κατασκευαστή ή στον από αυτόν υποδεικνυό-
µενο τρίτο.»
9. ..........
10. ..........
«7. Προκειµένου για πράξεις σε ακίνητα που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου
6, η έκπτωση του φόρου εισροών ενεργείται σύµφωνα µε το ποσοστό συµµετο-
χής της κάθε ιδιοκτησίας στο συνολικό φόρο εισροών, ο οποίος διαµορφώνεται
µε βάση την 3 πραγµατική διάθεση των αγαθών και υπηρεσιών ανά οικοδοµή, ό-
πως προκύπτει από τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κ.Β.Σ.»
11. ..........
Με την υποβολή της δήλωσης αυτής, καταβάλλεται εφάπαξ ο αναλογών στην
παράδοση του ακινήτου φόρος, αφού συµψηφισθεί ο φόρος εισροών κατά το πο-

σοστό που βαρύνει την µεταβιβαζόµενη ιδιοκτησία, όπως έχει διαµορφωθεί µέ-
χρι τη χρονική στιγµή γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.
ii) ειδικά έντυπα απεικόνισης του συνολικού κόστους της οικοδοµής και κατανο-
µής αυτού στις επί µέρους ιδιοκτησίες, προϋπολογιστικά και απολογιστικά.
..........
12. Στη παράγραφο 2 του άρθρου 48 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Κατά την υποβολή της ειδικής δήλωσης ΦΠΑ που προβλέπεται από τις διατά-
ξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 36 και σε περίπτωση κα-
τά την οποία το δηλούµενο από τον υποκείµενο στον φόρο τίµηµα υπολείπεται
της αγοραίας αξίας, ο Προϊστάµενος της ∆ΟΥ ελέγχει άµεσα την ακρίβεια της υ-
ποβαλλόµενης δήλωσης, λαµβάνοντας υπόψη του τις αξίες όπως αυτές ισχύουν
στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων και στη φορολογία εισοδήµατος καθώς
και το συνολικό κόστος του παραδιδόµενου ακινήτου σε συνδυασµό µε τα τεχνι-
κά, ποσοτικά και οικονοµικά δεδοµένα που αφορούν την άδεια
ανέγερσης του ακινήτου. ,,,,,,,
13. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 50 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Προκειµένου για επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδοµών, ο Προϊστά-
µενος ∆ΟΥ µπορεί να εκδόσει προσωρινή πράξη προσδιορισµού του φόρου και
ανά ειδική δήλωση ΦΠΑ που προβλέπεται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 4
του άρθρου 36.»
..........
Β. Εφόσον έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος στην Πολεοδοµία και έχει υπογραφεί
προσύµφωνο και εργολαβικό συµβόλαιο κατασκευής πριν από την κατάθεση του
παρόντος νόµου, µπορεί να χορηγηθεί εξαίρεση από την εφαρµογή της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ, µε αίτηση των ενδιαφεροµένων.

ΠΡΟΤΑΣΗ  ΕΛΕΜ  ΓΙΑ  ΦΠΑ ΣΤΙΣ  ΝΕΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΕΣ. 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΜ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΙ-
ΝΑΙ ΚΑΙ Η ΑΚΟΛΟΥΘΗ:

Στο ΝΣ για το ΦΠΑ στις νέες οικοδοµές πρέπει να υπάρχει εξαίρεση «όσων
συµβάσεων, όπως αυτές περιγράφονται στην εγκ. 6/90 του ΥΠΕΧΩ∆Ε, έ-
χουν 
αποδεδειγµένα ηµεροµηνία σύναψης µέχρι την : 31 ∆εκεµβρίου 2005, ή µέ-
χρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.»
( Η Ε/90 εγκύκλιος του ΥΠΕΧΩ∆Ε αναφέρει κάθε είδους οικοδοµική σύµβα-
ση πχ. όταν υπάρχει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, µελετητού, και
ιδιοκτήτου  από δηµόσια Αρχή στα έντυπα ανάθεσης - ανάληψης της σχε-

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Προς τον Πρόεδρο της  ∆ηµοκρατικής Κίνησης Μηχανικών
∆ηµήτρη Παπαγιαννίδη

Συνάδελφε,
Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για τις θέσεις της παράταξής µας, όπως διαµορφώθηκαν στην ολοµέλειά της στις

16.11.2005.
Το ΤΕΕ, ΝΠ∆∆ µε συµµετοχικό χαρακτήρα, έχει κατακτήσει ένα σηµαντικό και αναγνωρίσιµο ρόλο στα πλαίσια του δη-

µοκρατικού πολιτεύµατος.
Στη µακρόχρονη πορεία, όπου διαµορφώθηκε και κατακτήθηκε αυτός ο ρόλος, έχει αναπτυχθεί στο εσωτερικό του (όχι

χωρίς εποχιακές ανατροπές) ένας παραταξιακός «πολιτισµός» που αντανακλάται σε βασικές επιλογές όσων παρατάξεων έ-
χουν µεγάλη παρουσία  και δηµοκρατικές διαδικασίες. 
Αναφέρεται αυτός στην  επιλογή ότι η ανάδειξη των οργάνων δεν θα οδηγεί στη διχαστική λογική των «στηµένων» σχη-

µατισµών, δεδοµένες  πλειοψηφίες έναντι δεδοµένων µειοψηφιών, ούτε σε διαλυτικές ενδοπαραταξιακές  -προσωποκεντρι-
κές- τάσεις, ούτε σε προκαθορισµένους αποκλεισµούς.  Τα δύο τελευταία χρόνια στα όργανα και τις επιτροπές του ΤΕΕ κα-
τατίθενται προβληµατισµοί, παίρνονται αποφάσεις, εµφανίζονται διαφοροποιήσεις και δηµιουργούνται συµπράξεις ανά θέ-
µα. Τα εκτελεστικά όργανα υπηρετούν τις θέσεις των αποφασιστικών οργάνων.  Αυτό έχει οδηγήσει σε πιο ουσιαστική λει-
τουργία το ΤΕΕ, έχει αυξήσει τη συµµετοχή των µηχανικών στις εργασίες του, έχει ενδυναµώσει την αξιοπιστία του.
Η παράταξή σας υπηρέτησε αυτή τη λογική.
Θεωρούµε ότι οποιαδήποτε µείζονος βαρύτητας αλλαγή, όπως είναι αυτή του προέδρου του ΤΕΕ, αυτήν την περίοδο, ό-

που το ΤΕΕ οφείλει να διασφαλίσει µια πολύ ενεργό και δυναµική παρουσία, µόνο κινδύνους εγκυµονεί. Οι αντιδράσεις που
ακολούθησαν τις επιλογές στο ΤΣΜΕ∆Ε αλλά και οι -όχι µακρινές- εκφυλιστικές διαδικασίες σε εκλογή προσώπων δείχνουν
ότι αυτό δεν είναι µια υπόθεση, αλλά η αναµενόµενη πραγµατικότητα.
Η συµφωνία παρατάξεων, όχι µόνο των δικών µας, ανοικτή και διάφανη, «πάνω στο τραπέζι», αφορούσε τη σύνθεση των

προεδρείων ∆Ε και Αντιπροσωπείας. Η υλοποίησή της δεν τραυµάτισε το ΤΕΕ µε καθυστερήσεις και κλυδωνισµούς στην ε-
πιλογή προσώπων. Ένα ΤΕΕ που είχε σηµαδευτεί στο διάστηµα µεταξύ της προηγούµενης και της τελευταίας εκλογής από
µια 18µηνη αναταραχή, µε υπηρεσιακή κατά ουσία ∆.Ε., µε νοθεία στο εκλογικό αποτέλεσµα, µε δικαστικές προσφυγές που
δικαιώθηκαν, από την απώλεια ενός έντιµου και ικανού προέδρου. 
Αναγνωρίζαµε στη δική σας παράταξη, µε µεγάλο εκλογικό ποσοστό, την εύλογη αξίωση να διεκδικήσετε τη θέση του

προέδρου. Η συνέχεια απέδειξε ότι δεν ήταν άστοχη αυτή η θέση. Ο υποψήφιος πρόεδρός σας  έχει τύχει µιας αναγνωρισι-
µότητας που αναλογεί σε αυτήν προέδρου του ΤΕΕ. Αναγνωρίσατε στη δική µας παράταξη, µε αισθητά µικρότερο ποσοστό,
τη δυνατότητα, µε την άσκηση της προεδρίας, µιας ευρύτερης συσπείρωσης.

Υπήρξε τότε µια συνεννόηση, στη βάση της υπεράσπισης των συνολικών διαδικασιών του ΤΕΕ, µεταξύ των υποψηφίων
προέδρων, η λογική της οποίας µεταφέρθηκε στις δύο παρατάξεις, χωρίς να εκφραστούν εκατέρωθεν  επιφυλάξεις.
Καµία παράταξη, κανένα πρόσωπο δεν αδικήθηκε στη συνέχεια. Ήταν µια περίοδος που ανέδειξε τις ικανότητες όλων.

Και κυρίως ανέδειξε την παρεµβατική ικανότητα του ΤΕΕ σε µείζονα ζητήµατα, γεγονός που φαίνεται ότι έχουν αντιληφθεί
κυβέρνηση, κόµµατα, φορείς και ευρύτερα η κοινωνία.
Η µελλοντική συνεργασία των (όποιων) παρατάξεων εναπόκειται στις µελλοντικές συνθέσεις τους. Ας µην οδηγήσουµε,

όµως, µια προσπάθεια που βασίζεται στην ανεξαρτησία του ΤΕΕ να εξελιχθεί σε µεγάλο λάθος. Κατανοούµε ότι γεννιούνται
αισθήµατα αδικίας και πικρίας, τόσο γιατί, σε αυτό το διάστηµα, υπήρξαν και αναδείχθηκαν από την παράταξή σας ικανά
πρόσωπα, όσο και γιατί τα συζητηθέντα πλαίσια δηµιούργησαν προσδοκίες, ιδιαίτερα γιατί είναι δυσδιάκριτα τα όριά τους. 
Ως  παράταξη που δεν ανέδειξε τον πρόεδρο κρατήσατε το δικαίωµα να ζητήσετε την αλλαγή στο πρόσωπο του προέ-

δρου. Αυτό το δικαίωµα δεν αποτελεί λευκή επιταγή. Πρέπει να θεµελιώσετε αυτήν την απαίτηση, ώστε να µην είναι µόνος
λόγος (ισχυρός αλλά όχι επαρκής για το ΤΕΕ) η επίκληση της παραταξιακής «οικειοποίησης» της ιδιότητας του προέδρου. 
Στο ΤΕΕ η πολιτική σκέψη οφείλει να έχει κυρίαρχο λόγο. Η παράταξή σας αντιπροσωπεύει σε καίριες θέσεις τους φο-

ρείς των µηχανικών σε εξαιρετικά υψηλότερο ποσοστό από αυτό που εκλογικά συσπειρώνει, τις περισσότερες φορές όχι σε
συµφωνία µε τις δικές µας επιλογές. Αναλαµβάνοντας την προεδρία του ΤΕΕ οδηγεί σε πλήρη ανατροπή συσχετισµών.
Προϋποθέσεις για να ζητηθεί η αλλαγή προέδρου δεν πληρούνται. Η ρητή δέσµευση, παλαιότερη και πρόσφατη όλων

µας, ότι µε διαδικασίες εκλογικές δεν θα διακυβευθούν οι δυνατότητες  παρέµβασης του ΤΕΕ δεν διασφαλίζεται. Οι εκτιµή-
σεις µας είναι ότι τόσο η πλειοψηφία της Αντιπροσωπείας, όσο και αυτών που στήριξαν την εκλογή προέδρου δεν είναι θε-
τικές  σε διαδικασία αλλαγής προέδρου. Ότι  ελάχιστες παρατάξεις θα συναινέσουν στην προτεινόµενη αλλαγή. Οµιλούµε
για εκτιµήσεις, εσείς όµως οφείλετε να δώσετε αποδείξεις. Εάν µέσα από αυτή τη διαδικασία µπει το ΤΕΕ σε δίνη, το πολύ
ολύ κάποιοι να χρεώσουν στην παράταξή σας λάθη εκτιµήσεων. Τη δίνη όµως θα τη χρεώσουν σίγουρα στον πρόεδρο που
παραιτήθηκε.
Ο ρόλος του προέδρου του ΤΕΕ είναι σηµαντικός, γι’ αυτό είναι και µεγάλες οι ευθύνες για την παράταξη που τον υπο-

δεικνύει. Για την ΕΜΝΚ δεν αποτελεί αυτοσκοπό η κατοχή της θέσης. Κρινόµαστε τώρα από το κατά πόσο πληρούται η προ-
ϋπόθεση µε την οποία αναδείχθηκε ο πρόεδρος του ΤΕΕ από την ΕΜΝΚ. Αυτή είναι η συσπείρωση στη δράση των µηχανι-
κών, όπως προσδιορίζεται από τις θέσεις που καταλήγουν τα όργανα του ΤΕΕ, µέσα από τον ευρύτερο διάλογο. Αν αυτή η
προϋπόθεση ακυρωθεί, αν δεν υπάρχει δικαιολογητική βάση, κανένα λόγο δεν έχουµε να διατηρούµε την προεδρία. 
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Επισκεφθείτε µας στο Site: www.ekxm.tee.gr

Προς εκπροσώπους της ∆ΕΜ 
Συνάδελφοι,
Λόγω της µακρόχρονης ενασχόλησής σας στα κοινά και µάλιστα από ηγετικές θέσεις, περιµέναµε

από το άρθρο σας στο Ε∆ 2369 µία πιό υπεύθυνη στάση για το θέµα που δηµοσιοποιήθηκε από την «ΚΑ-
ΘΗΜΕΡΙΝΗ» και αναφέρεται µεταξύ άλλων στην προσβολή από το «ΤΕΕ»(*), συνταγµατικών δικαιωµά-
των συναδέλφων σας επιστηµόνων µηχανικών. Εφόσον οι επιπτώσεις των παράνοµων ενεργειών του
«ΤΕΕ» παραµένουν, να είστε απολύτως βέβαιοι ότι η δηµοσιότητα του θέµατος δεν αποτελεί τη µό-
νη αντίδραση όσων θίγονται.
Επίσης περιµέναµε να γνωρίζετε ότι ο νόµος 1418/84 και όχι ένα νοµοσχέδιο, προβλέπει στελέχωση

των εργολητπικών εταιρειών µε πτυχία του ΜΕΚ (τα οποία «διατίθενται» από τις στήλες του Ε∆ του
ΤΕΕ) και ότι οι εταιρείες αυτές στις περιπτώσεις ανάθεσης έργων µε το σύστηµα Μελέτη - Κατασκευή
δεν υποχρεούνται να διαθέτουν πτυχία µελετών (όπως αντίθετα αναγράφεται στο άρθρο και θα µπο-
ρούσε ίσως να αιτιολογηθεί), αλλά να συνεργάζονται (;) µε µελετητές του Μητρώου Μελετητών. Ενδε-
χοµένως αν γνωρίζατε τα προηγούµενα θα ήσασταν προσεκτικότεροι στους αφορισµούς που περι-
λαµβάνονται στο άρθρο σας. 

(*) ∆εν υπάρχει για µας ΤΕΕ χωρίς εισαγωγικά που δεν σέβεται τα ατοµικά δικαιώµατα των µε-
λών του.

Προς ψηφοφόρους της ∆ΚΜη-∆ΑΠ
Απάντηση στο ψευδές και υβριστικό για την ΚΙΝΗΣΗ µας κείµενο της ∆ΚΜη-∆ΑΠ που δηµοσιεύτηκε

στο Ε∆ αρ. 2369, αποτελούν  οι κρυστάλλινες θέσεις µας, oι διαφανείς ενέργειες µας και οι πάµπολλες
προειδοποιήσεις µας.
Απευθυνόµαστε όµως στους ΧΜ, αλλά και στους νοήµονες Μηχανικούς, που την εµπιστεύθηκαν και

τους ρωτούµε :
• Γνωρίζετε ότι η παράταξη αυτή στηρίζει µε τις θέσεις της τις αποφάσεις της ΓΕΜ του «ΥΠΕΧΩ∆Ε»

µε τις οποίες ΜΜ βαπτίζονται παρά το ν.716/77 ΗΜ και τούµπαλιν και ΠΜ ή ΤΜ προκύπτουν διά
µέσου βαπτίσµατος µελετών, ως µελετητές εγκαταστάσεων ακαθάρτων, διϋλιστηρίων νερού και
βιοµηχανικών αποβλήτων ;

• Γνωρίζετε ότι η παράταξη αυτή έχει αποδεχθεί χωρίς κανένα σχόλιο τον εµπαιγµό και την πρό-
κληση του «ΤΕΕ» και του «ΥΠΕΧΩ∆Ε» όχι µόνον προς  τους ΧΜ, αλλά προς πολλούς άλλους Κλά-
δους Μηχανικών που αποτυπώνονται στον Κανονισµό Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υ-
πηρεσιών;

• Γνωρίζετε ότι η παράταξη αυτή γράφει στα παλαιότερα των υποδηµάτων της την οµόφωνη κα-
ταγγελία του ∆Σ του ΠΣΧΜ στο οποίο συµµετέχουν και µέλη της, προς «ΤΕΕ» και «ΥΠΕΧΩ∆Ε» για
τον ΚΠΑΜΥ ; 

Εάν γνωρίζετε και σιωπάτε, τότε πρόβληµά σας. Εµείς πιστεύουµε ότι δεν γνωρίζετε, διότι οι ΘΕΟ-
µπαίχτες  εκπρόσωποι της παράταξης στο ΤΕΕ ουδέποτε τοποθετήθηκαν συγκεκριµένα σε επαγγελ-
µατικά θέµατα, αδιαφορούν παντελώς για τα συµφέροντα όλων των µηχανικών και έχουν ως µοναδι-
κή επιδίωξή τους, αµετ-µωχαµέτ, την κατάληψη   θέσης στο ∆Σ του ΤΣΜΕ∆Ε.
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Από την άλλη µεριά, η ∆ευτεροβάθµια ΤΕΕ, παρά τη µεγάλη της ιστορία, που
ξεκινά από το τέλος του 19ου αιώνα, µε τη σύσταση εµπορικών γεωργικών και
άλλων επαγγελµατικών σχολών, που έγιναν, διότι άρχισαν να πιστεύουν και
στην Ελλάδα ότι η οικονοµική πρόοδος των χωρών της ∆ύσης οφειλόταν - κι ό-
πως πράγµατι έτσι ήταν - στο εκπαιδευτικό τους σύστηµα και κυρίως στον
πρακτικότερο χαρακτήρα των σπουδών, δεν µπόρεσε τα τελευταία χρόνια να
ανταποκριθεί στο ρόλο της. Παρόλα τα κίνητρα που δόθηκαν στους µαθητές
της ΤΕΕ από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, δεν κατάφεραν να την κάνουν ελ-
κυστική για τους µαθητές, αλλά ούτε και αποτελεσµατική. Να θυµίσω εδώ, ότι
η ΤΕΕ έδινε στα ίδια χρόνια σπουδών µε το Λύκειο και πτυχίο ειδικότητας και
απολυτήριο τίτλο ισότιµο του Λυκείου και ειδικά ποσοστά εισαγωγής στην Τρι-
τοβάθµια Εκπ/ση, και πρόσφατα, ειδικό ποσοστό εισαγωγής στις Στρατιωτικές
Σχολές. 
Στη ∆ιηµερίδα της Αθήνας, χαρακτηριστικά, ο Γιώργος Τρασανίδης, Γενικός
Γραµµατέας του ΣΜΗΛΕ του Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανι-
κών Βορείου Ελλάδος, τόνισε: «Θέλουµε ανθρώπους γενικά τεχνολογικά µορ-
φωµένους ή θέλουµε αθρώπους εξειδικευµένους να µπουν στην αγορά εργα-
σίας; Τα υπάρχοντα συστήµατα και το ΤΕΕ και το ΤΕΛ απέτυχαν σε αυτό. Κα-
νείς δεν προσλαµβάνει σήµερα στην αγορά εργασίας, εγώ ως µηχανικός ποτέ
δεν προσέλαβα κάποιον που τελείωσε ΤΕΕ. ∆εν είναι ικανός να αντεπεξέλθει
σε αυτό που προσδιορίζει ο τίτλος του. Ξεκάθαρα πράγµατα». 
Στο ίδιο περίπου µήκος κύµατος και ο κ. ∆ηµήτρης Χασάπης, επίκουρος καθη-
γητής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης τόνισε: «Υπάρχει µια
κοινωνία εξαιρετική και µία οικονοµία άψογη και µια εκπαίδευση προβληµατική
η οποία δεν µπορεί να παρακολουθήσει την κοινωνία και δεν µπορεί να παρα-
κολουθήσει την οικονοµία. Λυπάµαι πάρα πολύ αν σας απογοητεύω αλλά η ελ-
ληνική οικονοµία δεν έχει ανάγκη το τεχνικό σχολείο.
Έτσι όπως το ακούτε. Η ελληνική οικονοµία επένδυσε και επενδύει στο χαµηλό
κόστος εργασίας. Η ελληνική οικονοµία δεν επένδυσε και δεν πρόκειται να ε-
πενδύσει στην υψηλή ειδίκευση, στην υψηλή τεχνολογία.
Εποµένως, ούτε τα προβλήµατα ιστορικά είναι τα ίδια από την εποχή που πι-
στεύαµε και θέλαµε η εκπαίδευση να λειτουργήσει ως ατµοµηχανή της οικο-
νοµίας ούτε η οικονοµία είναι σήµερα µια ατµοµηχανή που δεν µπορεί η εκ-
παίδευση να την παρακολουθήσει.
Λυπάµαι πάρα πολύ, αλλά αν δεν κατανοήσετε και δεν αντιµετωπίσετε το πρό-
βληµα από αυτή την οπτική και απλώς ψάχνετε να βρείτε, και λέω ψάχνετε και
αντιµετωπίσετε γιατί εγώ µιλάω από τη µεριά της εκπαίδευσης κι όχι από τη
µεριά των Μηχανικών, µονίµως θα υπάρχει ένα πρόβληµα που δε θα είναι κα-
τανοήσιµο».
Κατά τον κ. Χασάπη, «το πρότυπο οργάνωσης της παραγωγής και της εργα-
σίας, είναι τα στοιχεία που βασίστηκε και σε συνάρτηση µε αυτά λειτούργησε
το πρότυπο της οργάνωσης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης στη µεταπολε-
µική εποχή σε όλο το βιοµηχανοποιηµένο κόσµο.
Όµως στις µέρες µας, αντικαθίσταται µε ραγδαίους ρυθµούς από ένα εντελώς
διαφορετικό σύστηµα. Και µέσα από τη διαδικασία της αντικατάστασής του α-
ποσυντίθεται και το αντίστοιχο πρότυπο της τεχνικής επαγγελµατικής εκπαί-
δευσης, το οποίο κατά τη γνώµη του, είναι αδύνατο να διασωθεί µε τροποποι-
ήσεις», για να καταλήξει σε τρεις επιγραµµατικά διατυπωµένες επισηµάνσεις.
«Πρώτον, είναι αναποτελεσµατικό και ουσιαστικά ανεδαφικό να µιλάµε για ζη-
τούµενα µιας µελλοντικής εκπαίδευσης µε έννοιες και όρους του παρελθόντος,
το οποίο έχει αµετάκλητα παρέλθει. ∆εύτερον, επειδή το µέλλον της εργασίας
και των σχέσεων των ανθρώπων µε τα αντικείµενα και τα µέσα της εργασίας
τους αλλά και παράλληλα το κοινωνικό καθεστώς της γνώσης και οι σχέσεις
των ανθρώπων µε τη γνώση, αναδύεται ριζικά διαφορετικό από τα δεδοµένα
του παρελθόντος, η οργάνωση και το περιεχόµενο της εκπαίδευσης όπως και
ο ρόλος των εκπαιδευτικών να προετοιµαστούµε ότι θα είναι εντελώς διαφο-
ρετικός. Και τρίτον, το µέλλον δοµείται ιστορικά και εποµένως θεωρείται εν-
νοιολογικά µε δύο διαζευκτικά διαφοροποιηµένες οπτικές. Ή ως βηµατική
γραµµική εξέλιξη του παρελθόντος ή ως ανατροπή του παρόντος. Νοµίζω ότι
θα πρέπει να υιοθετήσουµε τη δεύτερη οπτική και κάτω από αυτούς τους ό-
ρους να προβληµατιστούµε για το µέλλον της εκπαίδευσης».
Σε τρεις συνεδριάσεις του το ΕΣΥΠ ασχολήθηκε µε την Τεχνική Επαγγελµατι-
κή Εκπαίδευση. Στην τελευταία συνεδρίαση στις 10 Μαίου 2005, το Συµβούλιο,
υπό την Προεδρία του κ. Γούση κατέληξε σε κάποιες γενικές διαπιστώσεις για
το Επαγγελµατικό Λύκειο, που τις υιοθετεί και η κα υπουργός Παιδείας, όταν
δηλώνει: «Σε γενικές γραµµές αυτό που βλέπουµε εµείς ως Υπουργείο είναι ό-

τι σε σχέση µε την πρώτη, δεύτερη και τρίτη τάξη του Λυκείου, στην πρώτη τά-
ξη του Λυκείου πρέπει να αρχίζουµε από τα µαθήµατα τα κλασικά, αν θέλετε,
της γενικής παιδείας σε ποσοστό της τάξεως του 50 ή 55%. Στη δεύτερη τάξη
να προχωρούµε στο 60% και στην τρίτη τάξη να υπερέχει το κοµµάτι της τε-
χνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Στο βαθµό που ένα παιδί, γιατί ελεύ-
θερη πρόσβαση πρέπει να υπάρχει, θέλει να περάσει οριζόντια στην άλλη
πλευρά, από την πρώτη τάξη θα µπορεί να µπει στη δευτέρα (...). Έχουν αυξηθεί
πάρα πολύ, θα έχουν µειωθεί µάλλον πάρα πολύ τα µαθήµατα της γενικής παι-
δείας. Έτσι, δεν εµποδίζεται η επικοινωνία µεταξύ των βαθµίδων εκπαίδευ-
σης...».
Ο κ. Περάκης Γιώργος από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έδωσε και την άλλη διά-
σταση του προβλήµατος, λέγοντας: «Εάν όµως αποτελεί σήµερα “πολιτική α-
πόφαση”, -λέει είναι πολιτική απόφαση, το έχουµε στο πρόγραµµά µας, το κά-
νουµε, δε µας ενδιαφέρει τίποτα- να γίνει άµεσα η αλλαγή της δοµής του ση-
µερινού, σχετικά πρόσφατου, εκπαιδευτικού συστήµατος της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και η καθιέρωση δύο κυρίων τύπων Λυκείου.
Αυτό χωρίς να προηγηθούν οι απαραίτητες βελτιώσεις και οι σχετικές µελέτες
που είναι απαραίτητες και έρευνες που είπαµε παραπάνω, για να αποδειχθεί
αν το προηγούµενο σύστηµα δεν είναι σωστό, κατά την άποψή µου για την ε-
παγγελµατική εκπαίδευση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη µεταξύ άλλων τα εξής,
λόγω της ιδιοµορφίας που παρουσιάζει ο εκπαιδευτικός χώρος της τεχνικής
εκπαίδευσης και για να µη δηµιουργηθούν σοβαρότερα προβλήµατα από τις
δοµικές αυτές αλλαγές:
Η επιδίωξη της ισοτιµίας των δύο νέων τύπων Λυκείων που προωθούνται, δη-
λαδή του Γενικού Λυκείου και του Επαγγελµατικού Λυκείου, δε θα πρέπει να γί-
νει σε βάρος της επαρκούς επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των
µαθητών του επαγγελµατικού λυκείου µε µείωση των απαραίτητων ωρών των
τεχνικών και επαγγελµατικών µαθηµάτων ειδικότητας, που είναι απαραίτητα
για την επαρκή επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτισή τους, η οποία απο-
τελεί και το βασικό σκοπό λειτουργίας των σχολείων αυτών. 
Πλην των ανωτέρω, τυχόν σηµαντική µείωση των ωρών διδασκαλίας των µα-
θηµάτων ειδικότητας κατά τον προωθούµενο ανασχεδιασµό, θα δηµιουργήσει
σοβαρό πρόβληµα υπεραριθµίας των εκπαιδευτικών των επαγγελµατικών ειδι-
κοτήτων, οι οποίοι συνεχίζουν και σήµερα να διορίζονται αθρόα µε βάση το ι-
σχύον εκπαιδευτικό σύστηµα.
Τώρα, θα δείτε σε λίγο καιρό, θα διορίζονται µε το παλιό εκπαιδευτικό σύστη-
µα. Με τα µέτρα τα οποία πρόκειται να ληφθούν, τη µείωση των ωρών και α-
θρόα γενικά µαθήµατα µέσα, θα δείτε πόσοι θα είναι εκτός θέσεως, εκτός κι αν
τους αποσπάσει το Υπουργείο στα ΑΕΙ και θα είναι εκτός εκπαιδευτικού αντι-
κειµένου. Και συνεχίζεται και το τονίζω, τώρα τα κενά θα βγαίνουνε µε βάση το
υπάρχον εκπαιδευτικό σύστηµα».
Γίνεται πλέον, νοµίζω, κατανοητό, ότι εάν δεν αξιοποιήσουµε τη δυνατότητα
που µας δίνει η γενική παιδεία για σπουδή της τεχνολογίας στη γενική παιδεία,
αν δεν αξιοποιήσουµε αυτή τη δυνατότητα πάντα θα νιώθουµε αποκοµµένοι α-
πό τον κορµό των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας. Ενώ παράλληλα η αύ-
ξηση των ωρών των µαθηµάτων γενικής παιδείας στο ΕΠΑΛ, θα έχει τραγικές
συνέπειες για τους νέους κυρίως συναδέλφους.
Βρισκόµαστε σε µια εποχή που η τεχνολογία και η γνώση διαδραµατίζουν κα-
θοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και οι διεθνείς οργανισµοί επισηµαίνουν την α-
νάγκη προσέλκυσης περισσότερων νέων στις τεχνικές ειδικότητες. Σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης η στρατηγική της Λισαβόνας, παρά τις όποιες αντιρρή-
σεις και κριτικές τάσεις που έχουµε, έχει κάποιες γενικότερες κατευθύνσεις.
Μεταξύ των άλλων, επισηµαίνεται ότι απαιτούνται: παρουσία επιστηµονικών
και τεχνικών µαθηµάτων στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αύξηση ενδιαφέρο-
ντος των µαθητών για τα µαθηµατικά, τις θετικές επιστήµες και την τεχνολο-
γία από µικρή ηλικία, αύξηση του αριθµού των αντίστοιχων ειδικευµένων καθη-
γητών. 
Βεβαίως, εδώ να θυµίσω ότι στην Ελλάδα, στο Γυµνάσιο, έχουµε τις περισσό-
τερες ώρες διδασκαλίας από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που τι
σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι πρέπει να υπάρξει ριζική αναδιάρθρωση των προ-
γραµµάτων σπουδών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Βεβαίως, όχι σε βάρος
των γενικών γνώσεων αλλά και µε ανάδειξη της τεχνολογίας, που εντάσσεται
στη γενική µόρφωση και θα πρέπει να διαπερνά όλη τη δευτεροβάθµια εκπαί-
δευση ώστε το σύνολο του ελληνικού πληθυσµού να είναι σε θέση να αξιοποι-
εί και να αποτιµά την αξία και τις επιδράσεις της. 

Συνέχεια από το προηγούµενο Ε∆ της Εισήγησης του ∆ηµήτρη Μπίτσιου στην ηµερίδα «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ» που έγινε
στη Λάρισα, στις 4 Νοεµβρίου 2005 και διοργανώθηκε από τη ΜΕ Παιδείας του Περιφ. Τµήµατος Κεντρ. και ∆υτ. Θεσσαλίας.
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Παρατεταµένη αδράνεια του ΤΕΕ στα θέµατα της ΕΕΕ Ηλεκτρονικών
Πρόταση για συνεδρίαση της ∆Ε του ΤΕΕ  µε µοναδικό αντικείµενο 

τα θέµατα ΤΠΕ
Θα θέλαµε να θίξουµε το θέµα της λειτουργίας της ΕΕΕ Ηλεκτρονικών, και κατά πόσο η ∆ιοικούσα του ΤΕΕ λαµβάνει υπόψη
τις προτάσεις αυτής σχετικά µε τα θέµατα της ειδικότητάς µας. 
Ήδη από τις προηγούµενες εκλογές η ΕΕΕ Ηλεκτρονικών έχει κάνει διάφορες προτάσεις για δηµιουργία Οµάδων Εργασίας
(ΟΕ), για τα διάφορα σηµαντικά ζητήµατά µας, όπως τα Μητρώα Μελετητών, το Προσοντολόγιο ∆ηµοσίου, ρύθµιση των φο-
ρολογικών µας θεµάτων και ρύθµιση συναφών θεµάτων µας σε συνεργασία µε τα αρµόδια Υπουργεία, τα Επαγγελµατικά µας
∆ικαιώµατα στο σύνολό τους κά. 
Μιας και µέλη µας είναι και µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής Ειδικότητας Ηλεκτρονικών, θα θέλαµε να ρωτήσουµε τη ∆Ε ποι-
ος είναι ο λόγος για τον οποίο ∆ΕΝ εγκρίνατε το Πρόγραµµα ∆ράσης της ΕΕΕ Ηλεκτρονικών για το 2005. Μέχρι τώρα δεν έχε-
τε εγκρίνει ούτε µία ΟΕ! Μέσα στο έτος 2005 τα µόνα αιτήµατα που εγκρίθηκαν ήταν η «συµµετοχή» στην Ιnfosystem και στην
Comdex. Τι γίνεται επίσης µε τις προτάσεις που έχουν γίνει για διοργάνωση ηµερίδων σχετικών µε τα πολύ σηµαντικά µας θέ-
µατα; Τι γίνεται µε το 3ήµερο Συνέδριο που έχει προτείνει η ΕΕΕ από το 2004 και επρόκειτο να διεξαχθεί µέσα στο 2005;

Πότε επιτέλους θα δοθεί σηµασία και στις δράσεις των Ηλεκτρονικών (Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής) µέσα στο ΤΕΕ;

∆εδοµένου ότι πρόκειται να κατατεθεί το Πρόγραµµα ∆ράσης (Π∆) για το 2006 και ότι οι Ειδικές Επιτροπές Ειδικότητάς µας
λειτουργούν (ίσως και αυτές για πρώτη φορά), µε το να µην εγκρίνονται τα Προγράµµατα ∆ράσης και µε το να µη µας λαµ-
βάνουν υπόψη στον προϋπολογισµό, δεν θα µπορέσουν να λειτουργήσουν οι Επιτροπές, όπως εώς τώρα δεν µπορεί να
λειτουργήσει κανονικά και η ΕΕΕ Ηλεκτρονικών.  

Να τονίσουµε ότι δεν είµαστε µόνο «διακοσµητικά» στοιχεία µέσα στο Επιµελητήριο, αλλά το πλεόν δυναµικό κοµµάτι που νο-
µοτελειακά του ανήκει το µέλλον. Είναι τιµή και δύναµη για το Επιµελητήριο να έχει ως µέλη του το µεγάλο αυτό πλήθος Η-
λεκτρονικών Μηχανικών. Με δεδοµένο ότι η ΕΕΕ Ηλεκτρονικών και οι νεοσυσταθείσες Ειδικές Επιστηµονικές Επιτροπές δεί-
χνουν ιδιαίτερο ζήλο και όρεξη να ασχοληθούν µε τα θέµατα που µας απασχολούν και να δηµιουργήσουν ένα πρόσφορο έ-
δαφος για την επιτέλους διευθέτηση όλων των ανοιχτών µας ζητηµάτων (επαγγελµατικά δικαιώµατα, µητρώα, δηµόσιος το-
µέας, έργα πληροφορικής και επικοινωνιών, φορολογικά ζητήµατα κά), θεωρούµε ότι είναι υποχρέωση του ΤΕΕ να δείξει την
ανάλογη αντιµετώπιση και να στηρίξει το έργο των Επιτροπών αυτών. ∆εν θέλουµε πλέον στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο να διαβά-
ζουµε µόνο για τις ∆ράσεις, τις Ηµερίδες κτλ. των Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων, Ηλεκτρολόγων κά. Θέλουµε να αρχί-
σουµε πλέον να βλέπουµε και δράσεις που αφορούν την Ειδικότητά µας. Ας περάσουµε από την χαλαρή στήριξη της προ-
σπάθειάς µας στην ενεργό ενασχόληση της ∆Ε µε αυτήν, γιατί όχι και µε µια συνεδρίαση µε µοναδικό θέµα Ηµερησίας ∆ιά-
ταξης τα θέµατα ΤΠΕ.
Ζητάµε από τη ∆Ε καταρχάς να απαντάει στα αιτήµατά µας και να λαµβάνει η ΕΕΕ ενηµέρωση για το ΠΟΥ βρίσκονται οι α-
ποφάσεις της ∆ιοικούσας σχετικά µε τις Προτάσεις της ΕΕΕ για Οµάδες Εργασίας, για Συναντήσεις µε αρµοδίους Φορείς και
Υπουργεία, για ∆ιοργάνωση Ηµερίδων/Συνεδρίων κά. Και φυσικά, ζητάµε την έγκριση από τη ∆Ε των προτάσεων της ΕΕΕ Η-
λεκτρονικών και των Επιτροπών της Ειδικότητάς µας, προκειµένου να µπορέσουν οι Επιτροπές να λειτουργήσουν και να πα-
ράγουν έργο αξιόλογο και ωφέλιµο προς το σύνολο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Ελπίζουµε το νέο Π∆ (2006) να µη µείνει
στα χαρτιά, αλλά να υλοποιηθεί σε µεγάλο ποσοστό.

Το ΤΕΕ, και το «σήριαλ» της δηµιουργίας της
«Ένωσης Επιστηµόνων Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»

ΠΡΟΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΕ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟ-
ΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ. ΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ
ΣΧΟΛΙΑ -ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΤΗΝ Α∆ΡΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΣ- ∆ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΝΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ



Το π
εριεχόµενο, το ύφ

ος και όσα
 υπ
οστηρίζονται στα

 κείµενα
 εκφ

ράζουν τις αντίστοιχες π
αρατάξεις.

Π
ΑΡΑΤΑΞΕΙΣΤ

Ε
Ε

«Ενηµερωτικό ∆ελτίο» Τ.Ε.Ε.•2371 • 12 ∆εκεµβρίου 2005 • 77

ΣΧΟΛΙΑ

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

27 Νοεµβρίου 2005 - Καταγγελία κατά της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ για παράνοµες εξορυκτικές δραστηριότητες στο µεταλλείο
«Μαύρες Πέτρες» κάτω από τη Στρατονίκη, κατέθεσαν την Παρασκευή 2 Νοεµβρίου οι κάτοικοι του οικισµού στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδι-
κών Χαλκιδικής. Η καταγγελία κοινοποιήθηκε στον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Σιούφα, στον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Σαλαγκούδη, στην Ειδική Υ-
πηρεσία Ελεγκτών Περιβάλλοντος, στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Βόρειας Ελλάδας, στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τους Βουλευτές Χαλκιδι-
κής, στο ∆ήµο Σταγείρων-Ακάνθου και σε οικολογικές οργανώσεις.
Αιτία της καταγγελίας είναι η λειτουργία της εξόρυξης µε φουρνέλα κάτω από τα σπίτια του χωριού εδώ και περίπου ένα µήνα, όπως καταγρά-
φεται από τις καθηµερινές καταγγελίες των κατοίκων στο Αστυνοµικό Τµήµα Ιερισσού. Στο επίσηµο έγγραφό τους προς τον Εισαγγελέα οι κά-
τοικοι της Στρατονίκης αναφέρουν 10 λόγους που καθιστούν τη δραστηριότητα όχι µόνο παράνοµη, αλλά και εξαιρετικά επικίνδυνη. 
Η εξόρυξη γίνεται από την παλαιά στοά +216 που χρησιµοποιούσε και η ΤVΧ αντί της εγκεκριµένης νέας στοάς +220, η οποία ωστόσο δεν έχει α-
κόµα κατασκευαστεί. Χρησιµοποιούνται αποκλειστικά εκρηκτικά αντί του πολυδιαφηµισµένου «µετροπόντικα» ο οποίος αποδεικνύεται ότι δεν ή-
ταν παρά ένα εφεύρηµα για παραπλάνηση των ανίδεων και εφησυχασµό των αφελών. Η εξόρυξη γίνεται µε τη µέθοδο της κατακρήµνισης ορο-
φής (βουλιαµέντα) η οποία έχει αυστηρά απαγορευθεί ως εξαιρετικά επικίνδυνη για επιφανειακές καθιζήσεις. Η µέθοδος αυτή ευθύνεται για την
κατάρρευση πλήθους σπιτιών και της εκκλησίας των Αγίων Αναργύρων στη Στρατονίκη στο όχι και τόσο µακρυνό παρελθόν, όταν το µεταλλείο
λειτουργούσε η «ΑΕΕΧΠ&Λ».
Άµεσος είναι και ο κίνδυνος σοβαρής ρύπανσης της υδροφορίας, του εδάφους και της θάλασσας, µια και τα απόβλητα του εµπλουτισµού των
µεταλλευµάτων χρησιµοποιούνται για την πλήρωση των εξοφληµένων στοών (λιθογόµωση). Τα απόβλητα όµως αυτά περιέχουν 3% αρσενικό και
0,055% κάδµιο, πράγµα που σηµαίνει ότι για ηµερήσια εξορυσσόµενη ποσότητα 1.000 τόνων, 30.000 κιλά αρσενικού θάβονται στο υπέδαφος της
Στρατονίκης!
Στις επανειληµµένες ερωτήσεις των κατοίκων προς την Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος, η κατά το νόµο αρµόδια κρατική Υπηρεσία
δηλώνει «αναρµόδια» για τα όσα συµβαίνουν στη Στρατονίκη και παραπέµπει τους ερωτώντες στο Υπουργείο Ανάπτυξης!
Στην καταγγελία τους οι κάτοικοι της Στρατονίκης επισηµαίνουν το γεγονός ότι από τους 472 έµπειρους µεταλλωρύχους της «ΑΕΕΧΠ&Λ» και της
«ΤVΧ», µόνο 10-15 υπογείτες δουλεύουν σήµερα στην εξόρυξη, ενώ οι έµπειροι µηχανικοί και εργοδηγοί που γνωρίζουν την επικινδυνότητα του µε-
ταλλείου και της στοάς + 216 δεν επιστρέφουν στη δουλειά. Και το έγγραφο κλείνει ως εξής:
«Ο κίνδυνος της επιστροφής µας στη δραµατική περίοδο που γκρεµίστηκαν σπίτια και εκκλησία του χωριού µας είναι πλέον βέβαιος.
Θα θρηνήσουµε θύµατα στα υπόγεια του µεταλλείου και στην επιφάνεια πάνω από το µεταλλείο, στη Στρατονίκη.
Για όλους αυτούς τους λόγους παρακαλούµε να επιβάλετε το Νόµο και να διακόψετε την παράνοµη και επικίνδυνη εξορυκτική δραστηριότη-
τα κάτω από τα σπίτια µας».
Αναδηµοσίευση από ∆ελτίο Τύπου του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ   (www.antigold.gr)

2ον
Είναι υποχρέωση όλων µας να ενηµερώσουµε τους ασφαλισµένους 

στο Ταµείο µας για να αποστείλουν 
την παρακάτω στήριξή τους  στο  Κίνηµα

«Κίνηµα Μηχανικών για το ΤΣΜΕ∆Ε»
∆/νση Πατησίων 53, Αθήνα 10433, Φαξ: 210-6537.616 ή 5231.242 ή 463031

ή 8236.421 ή Ε- mail : kinimatsmede@in.gr ή mteett@tee.gr 
Ο/Η Μηχανικός .............................................................................................................................. .....................................................του ............................................................................................................
µε Ειδικότητα .............................................................................................................................. ......................................................ΑΜ ΤΕΕ ....................................................................................................
Επαγγελµατική ∆ραστηριότητα ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ....
Τηλέφωνα επικοινωνίας ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ........................
Φαξ .............................................................................................................................. .............................................................................. Ε - mail ..................................................................................................
στηρίζω το «Κίνηµα Μηχανικών για το ΤΣΜΕ∆Ε» και συνυπογράφω την διακήρυξη του «Κινήµατος Μηχανικών για το ΤΣΜΕ∆Ε» 

Τόπος , Ηµ/νία......................... 
Ο Μηχανικός (Υπογραφή) 

Αθήνα 30-11-05
Εκπρόσωπος: Στυλιανός  Σφακιανάκης

Επιστολές: Καραγιώργη Σερβίας - 4,  Αθήνα 102 48
Επικοινωνία: Τηλ. 210-8236.421, 6977-250.222, Fax: 210 -8236.421 

Ε-mail : ssfak@tee.gr ,   www.mteett.tee.gr

1ον
Καταγγελία στον Εισαγγελέα για Παράνοµη Εξόρυξη από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

ΧΡΥΣΟΣ κάτω από τη Στρατονίκη
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Επισκεφθείτε τη σελίδα µας στο ∆ιαδίκτυο:  http//www. dpk.tee.gr

Φ.Π.Α. στις Οικοδοµές
Η κυβέρνηση της Ν∆, συνεχίζοντας την

πολιτική του ΠΑΣΟΚ, προχωρά σε µια νέα ε-
πέλαση στα λαϊκά εισοδήµατα, αναδιανέ-
µοντας τον παραγόµενο πλούτο σε όφελος
των µονοπωλίων. Τις φορο-απαλλαγές και
τα «κίνητρα» στο µεγάλο κεφάλαιο, τις ακο-
λουθεί νέο κύµα έντασης της φορολογίας
σε βάρος των λαϊκών στρωµάτων.  Στο στό-
χαστρο της κυβερνητικής πολιτικής µπαίνει
η ανάγκη της εξασφάλισης στέγης από τα
λαϊκά στρώµατα. Μια από τις επιδιώξεις του
πρόσφατου νοµοσχεδίου είναι ακριβώς αυ-
τό, νέα φορολογικά µέτρα σε βάρος της
λαϊκής κατοικίας, παράλληλα  µε την ενί-
σχυση της εµπορευµατοποίησης στην κτη-
µαταγορά, σε όφελος των κυκλωµάτων που
την ελέγχουν. Οι προωθούµενες αυξήσεις
στα αφορολόγητα ποσά για αγορά πρώτης
κατοικίας, γονικές παροχές, κληρονοµιές
κ.ά. είναι στάχτη στα µάτια και προπέτασµα
καπνού, καθώς υπολείπονται σηµαντικά, σε
σχέση µε τις επερχόµενες «γενναίες» αυξή-
σεις στις αντικειµενικές αξίες. Σε αυτό το
πλαίσιο, η «αύξηση» στα αφορολόγητα πο-
σά για αγορά πρώτης κατοικίας δεν καλύ-
πτει ούτε καν την άγρια κερδοσκοπία των
προηγούµενων χρόνων. Αντίθετα, η πολιτι-
κή της κυβέρνησης δυσκολεύει ακόµη πε-
ρισσότερο την απόκτηση στέγης, τέτοιας
που να ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες
της λαϊκής οικογένειας. 
Στην ίδια φοροεισπρακτική λογική κινεί-

ται και η ρύθµιση που καθιερώνει την εφαρ-
µογή του ΦΠΑ (19%) στα νεόδµητα ακίνητα,
η οποία θα δώσει το σινιάλο για νέες ανατι-
µήσεις. Η ηγεσία του ΤΕΕ, εξυπηρετώντας
πιστά τις επιδιώξεις των µεγάλων κατα-
σκευαστών κάνει υποκριτικά πως δεν αντι-
λαµβάνεται ακριβώς, το στοιχείο της φορο-
επιδροµής σε βάρος των λαϊκών εισοδηµά-
των. Μεγάλοι ωφεληµένοι από τις προω-
θούµενες κυβερνητικές ρυθµίσεις είναι το
κύκλωµα που λυµαίνεται το χώρο, δηλαδή
οι µεγαλοκατασκευαστές, µεγαλοµεσίτες. 
Από το ίδιο νοµοσχέδιο δε λείπουν και

οι ευεργετικές διατάξεις για το κεφάλαιο, οι
οποίες προβλέπουν και νέες φορολογικές
απαλλαγές. Συγκεκριµένα, τόσο από το φό-
ρο υπερτιµήµατος, όσο και από το τέλος
συναλλαγών εξαιρούνται τα αµοιβαία κε-
φάλαια ακίνητης περιουσίας, επιχειρήσεις
που συγχωνεύονται, όπως επίσης οι «ιεροί
ναοί και ιερές µονές»...

ΤΣΜΕ∆Ε: ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ 
ΕΧΟΥΝ ΚΟΝΤΑ ΠΟ∆ΑΡΙΑ

Η Συσπείρωση σε πρόσφατο άρθρο της στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, επι-
χειρώντας να υπερασπιστεί τις επιλογές της καθώς έχει υπερψηφίσει την
απαράδεκτη απόφαση της Α/ΤΕΕ του 2003 για την αναδιάρθρωση των κλά-
δων του ΤΣΜΕ∆Ε, προχώρησε σε µια λαθροχειρία, ανάλογη µε αυτή των
τραπεζών, που αναγράφουν τους όρους των δανείων µε «ψιλά γράµµατα».
Ερµηνεύοντας όπως θέλει το κοµµάτι της απόφασης του 2003 που αφορά
τις εισφορές των ασφαλισµένων, αποκρύπτει τις µεγάλες επιβαρύνσεις που
θα επέφερε στην τσέπη των ασφαλισµένων.
Συγκεκριµένα η Συσπείρωση κρύβει το γεγονός ότι η απόφαση της

Α/ΤΕΕ προβλέπει ότι οι εισφορές για τον Κλάδο Ειδικής Κύριας Σύνταξης
(ΚΕΚΣ- πρώην ΕΛΠΠ) θα είναι ακριβώς οι Ι∆ΙΕΣ µε τις εισφορές του κλάδου
κύριας σύνταξης, τόσο για τους παλαιούς, όσο και για τους νέους ασφαλι-
σµένους. Αυτό σηµαίνει για παράδειγµα ότι οι «παλαιοί» ελεύθεροι επαγ-
γελµατίες  θα επιβαρύνονται σύµφωνα µε την απόφαση του 2003 για τον
ΚΕΚΣ (ΕΛΠΠ) µε 62 ευρώ και όχι µε 0,70 όπως αυθαίρετα ισχυρίζεται η Συ-
σπείρωση, οι «νέοι» ελεύθεροι επαγγελµατίες  122,03 ευρώ και όχι µε 61,02
όπως αυθαίρετα ισχυρίζεται η Συσπείρωση κ.ο.κ. Για να είµαστε ακριβοδί-
καιοι, ο αρθρογράφος της Συσπείρωσης για να µην κατηγορηθεί για «από-
κρυψη στοιχείων», κάπου στα «ψιλά», µε «αστερίσκους»  παραδέχεται ότι µε-
τά το πέρας 5ετίας οι εισφορές θα έχουν διαµορφωθεί στο ύψος που ανα-
φέρει η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ (αν και για την ίδια τη µεταβατική διαδικασία
τα πράγµατα δεν έχουν όπως λέει η Συσπείρωση).  Κρύβει όµως ότι η από-
φαση του 2003 αναφέρει ρητά ότι για τον κλάδο ΚΕΚΣ (ΕΛΠΠ) οι εισφορές
«δε µπορεί να είναι χαµηλότερες από τις αντίστοιχες του Κλάδου Γενικής
Κύριας Σύνταξης» (παρεµπιπτόντως δεν αναφέρει το ίδιο ρητά ότι δεν µπο-
ρεί να είναι µεγαλύτερες …) συνεπώς τα όσα πονηρά η Συσπείρωση γράφει
για εισφορές µισθωτών τάχα σε ποσοστά ΑΕΠ και όχι σε ποσοστά αποδο-
χών, που τάχα ελαφρύνουν τις εισφορές των µισθωτών µηχανικών είναι α-
πλά… φούµαρα.
Το σκέλος των εισφορών της απόφασης του 2003, είναι φυσικό επακό-

λουθο της ίδιας της λογικής της απόφασης της Α/ΤΕΕ συνολικά. Η απόφα-
ση της Α/ΤΕΕ του 2003 ήρθε ΓΙΑ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ το νόµο Σιούφα, όπως α-
κριβώς ο ίδιος αυτός ο νόµος προέβλεπε. ∆εν ήρθε για να τον ανατρέψει ό-
πως πονηρά υπαινίσσεται η Συσπείρωση. Για αυτό ακριβώς το λόγο η από-
φαση του 2003 συνολικά ήταν στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του αντα-
ποδοτικού και του κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα της Ασφάλισης, ενισχύο-
ντας ΚΑΙ τον εισπρακτικό χαρακτήρα του.
Η «Ενότητα Μηχανικών» (Συνασπισµός) παραδέχεται ότι η απόφαση της

Α/ΤΕΕ του 2003 λειτουργούσε αυξάνοντας τις εισφορές, όχι για να κάνει ε-
πίθεση στην απόφαση του 2003, αλλά για να αποδείξει ότι η ίδια είναι συ-
νεπής τώρα, µε τα όσα ψήφιζε τότε σε αντίθεση µε άλλους (π.χ. Συσπείρω-
ση, ∆ΑΠ, κά). Για να αποδείξει δηλαδή ότι είναι σταθερά συνεπής σε αντια-
σφαλιστική τροχιά. 
Η Πανεπιστηµονική θα ήταν πρόθυµη να χαιρετίσει ως θετική εξέλιξη

την απόσταση που κράτησαν µια σειρά παρατάξεων από το πρόσφατο νο-
µοσχέδιο, εάν οι ίδιες αυτές δυνάµεις προχωρούσαν σε µια αυτοκριτική για
το τερατούργηµα που ψήφισαν το 2003. Η στάση όµως της Συσπείρωσης
δείχνει ότι όχι µόνο δεν έχουν καµιά διάθεση για κάτι τέτοιο αλλά αντίθε-
τα, αφού έχυσαν νερό στο µύλο των αντιασφαλιστικών αναδιαρθρώσεων,
τώρα την τελευταία στιγµή, το µόνο που τους ενδιαφέρει είναι να µην επω-
µιστούν το πολιτικό κόστος…



Ο Έλληνας πολίτης βιώνει εδώ και 19 µήνες τα αποτελέσµατα της ανύπαρκτης και ανεύθυνης πολιτικής της κυβέρνησης της Ν∆
στον τοµέα του Περιβάλλοντος και των ∆ηµοσίων Έργων.
Χαρακτηριστικά µπορούµε να αναφέρουµε: 

• Την απώλεια κοινοτικών πόρων, χρόνου και ευκαιριών στα ∆ηµόσια Έργα του Γ’ ΚΠΣ.
• Την απουσία  περιφερειακών έργων καθώς η µόνη πρωτοβουλία της κυβέρνησης ήταν η καθυστερηµένη προσπάθεια συνέχι-
σης δηµοπρατηθέντων απο το 2002 έργων (Ιονία Οδός, Κόρινθος-Πάτρα, Πέταλο Μαλιακού, Τρίπολη-Καλαµάτα, Εγνατία Όδος,
Μετρό και Υποθαλάσσια Θεσσαλονίκης κ.ά).

• Τις παραποµπές της χώρας στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, οι οποίες συνεχίζονται και εντείνονται, για θέµατα προστασίας πε-
ριβάλλοντος.

∆υστυχώς για τη χώρα µας, η πρωτοφανής αναπτυξιακή πορεία που ξεκίνησε το 2000 , έχει ανακοπεί και οι ευθύνες της κυβέρνησης
είναι τεράστιες. Οι δικαιολογίες ότι κληρονόµησαν ένα νοσηρό σύστηµα στη µελέτη και κατασκευή δηµοσίων έργων και µηδενική ε-
φαρµογή πολιτικών προστασίας περιβάλλοντος είναι απαράδεκτες , διότι οι Έλληνες πολίτες και οι Έλληνες διπλ. µηχανικοί γνωρί-
ζουν καλύτερα και χρησιµοποιούν σήµερα τα έργα που επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ προσέφεραν λύσεις σε χρόνια προβλήµατα της κα-
θηµερινότητάς µας.
Η κυβέρνηση πρέπει να αναθεωρήσει άµεσα την πολιτική της και να λογοδοτήσει δηµόσια, για τα ακόλουθα:

• Γιατί, ενώ το 2002 η αύξηση των απορροφήσεων του Γ’ ΚΠΣ ήταν 36,4% και το 2003 ήταν 40,2%, το 2004 είχαµε µείωση κατά
4,2% και το 1ο εξάµηνο του 2005 µείωση 25,1% (σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Υπ.Οικονοµίας);

• Γιατί ενώ ο ετήσιος στόχος 2005 του Υπ.Οκονοµικών προέβλεπε µείωση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων κατά 15%,
στην πράξη έγινε µείωση κατά 40% (1ο εξάµηνο του 2005);

• Γιατί οι συµβάσεις, µε βάση τα επίσηµα στοιχεία 2005, ανέρχονται µόνο στο 51% περ. του συνολικού προϋπολογισµού του Γ’
ΚΠΣ ενώ η προθεσµία για την υπογραφή του συνόλου των συµβάσεων είναι για το τέλος του 2006;

• Γιατί η κυβέρνηση κάνει για ακόµη µια φορά λόγο για αναθεώρηση του Γ’ ΚΠΣ εντός του 2005 ενώ η ίδια έκανε πρόσφατα (τέ-
λος 2004) την προηγούµενη αναθεώρηση;

• Γιατί στην προσπάθεια της για «εξυγίανση» του τοµέα ανάθεσης και κατασκευής έργων, καθυστέρησε τη δηµοπράτηση έργων
κατά 6 µήνες και έθεσε σε αµφιβολία την αρτιότητα και δυνατότητα ολοκλήρωσής τους µέσω των εκπτώσεων που πλέον ξε-
περνάνε ακόµη και το 40%;

• Γιατί η κυβέρνηση αγνοεί την µελέτη του ΙΟΚ για τη µείωση της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο το 2004 κατά 44.500
περ.εργαζοµένους;

• Γιατί η κυβέρνηση δεν προετοιµάσε, µελέτησε ή ξεκίνησε κανένα µεγάλο έργο στην Περιφέρεια (εκτός απο τη συνέχιση των
ήδη δηµοπρατηθέτων απο το 2002);

• Γιατί η κυβέρνηση δεν έλαβε κανένα ουσιαστικό περιβαλλοντικό µέτρο στην κατεύθυνση:
1. της ουσιαστικής ενσωµάτωσης της προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στις αποφάσεις αναπτυξιακού
χαρακτήρα;

2. της ταχύτερης ενσωµάτωσης του κοινοτικού Περιβαλλοντικού ∆ικαίου στο εθνικό για την άρση, µεταξύ άλλων, εκκρεµο-
τήτων, ιδιαίτερα όσον αφορά τον εκσυγχρονισµό των παραγωγικών δραστηριοτήτων; 

3. του περιορισµού των γραφειοκρατικών διαδικασιών για διευκόλυνση και των επενδύσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα;
4. της αντιµετώπισης των προβληµάτων ατµοσφαιρικής ρύπανσης, κυρίως σε περιοχές επιβαρυµένες από παραγωγικές δρα-
στηριότητες; 

5. του περιορισµού της κατανάλωσης νοθευµένων καυσίµων µε τον έλεγχο της αλυσίδας «παραγωγή- διακίνηση- εµπορία»;
6. του ουσιαστικού έλεγχου των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων παραγωγικών και µη παραγωγικών εγκα-
ταστάσεων;

Σήµερα, απαιτείται µια προοδευτική πολιτική στον τοµέα της Προστασίας του Περιβάλλοντος και των ∆ηµοσίων Έργων µε επίκεντρο
την ενίσχυση των δηµόσιων υποδοµών της χώρας και την προστασία του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος  και στόχο την κα-
τάρτιση Εθνικού Σχεδίου Βιώσιµης Ανάπτυξης της Ελλάδας και ιδιαίτερα της Περιφέρειας.
Ζητήµατα που αφορούν την ποιότητα της ατµόσφαιρας, τη διαχείριση των υδατικών πόρων, τη  διαχείριση στερεών αποβλήτων, την
ενεργειακή συµβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη της απαιτούµενης µεθοδολογίας για την προστασία του Πε-
ριβάλλοντος, τις πολιτικές ανάπτυξης και περιβάλλοντος, την εξυγίανση του συστήµατος ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων έργων
απαιτούν µια νέα  πολιτική αντιµετώπισής τους µε τη συµµετοχή των κοινωνικών φορέων, της επιστηµονικής κοινότητας και των δι-
πλ. µηχανικών. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ: 
ΟΙ 19 ΜΗΝΕΣ, 570 ΗΜΕΡΕΣ, 13.680 ΩΡΕΣ  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ Α∆ΡΑΝΕΙΑΣ
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συσπειρωση αριστερων µηχανικων
ΤΣΜΕ∆Ε: ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΟΝΤΑ ΠΟ∆ΑΡΙΑ (3)

(περί αναδιανεµητικών, ανταποδοτικών ή κεφαλαιοποιητικών συστηµάτων, 
περί αποθεµατικών και περί δηµόσιας και ιδιωτικής ασφάλισης)

Στο προηγούµενο Ε∆ είχαµε δεσµευτεί ότι θα απαντήσουµε στα ερωτήµατα σχετικά µε τους λόγους της συνειδητής διαστρέβλω-
σης της πραγµατικότητας και των επιθέσεων ενάντια στη Συσπείρωση για τη στάση της στο ζήτηµα του ΤΣΜΕ∆Ε, από τους πολέµι-
ους της απόφασης του 2003.
Κατ’ αρχήν θυµίζουµε ότι στις 8-2-2003, µετά από δεκαετή «κυοφορία», η Αντιπροσωπία του ΤΕΕ είχε πάρει µια σηµαντική απόφαση
για την Αναδιάρθρωση των Κλάδων, η οποία, λαµβάνοντας υπόψη ότι το ΤΣΜΕ∆Ε είναι ένα Ταµείο που ασφαλίζει, ταυτόχρονα, εργο-
δότες και εργαζοµένους, ελεύθερους επαγγελµατίες και µισθωτούς, ιδιωτικούς υπαλλήλους και δηµοσίους υπαλλήλους, επιτύγχα-
νε -κατά κοινή οµολογία- την ισορροπία µεταξύ όλων των κατηγοριών ασφαλισµένων και διασφάλιζε -µε την προϋπόθεση του α-
διαίρετου των ρυθµίσεων που αυτή προβλέπει- τη µέγιστη δυνατή ενότητα του συνόλου των διπλωµατούχων µηχανικών.
Μάλιστα, στο πλαίσιο αρχών της εισηγητικής έκθεσης της απόφασης αναφέρεται ρητά ότι:

«Το σύστηµα της Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας του ΤΣΜΕ∆Ε θα πρέπει να είναι πλήρες, να παραµείνει δηµόσιο, να διέ-
πεται από ενιαίους κανόνες ασφάλισης για το σύνολο του ασφαλιζόµενου πληθυσµού και να στηρίζεται στις αρχές της ανταπο-
δοτικότητας, της αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών και της εσωτερικής αλληλεγγύης µεταξύ των διαφόρων επαγγελµατικών κα-
τηγοριών των ασφαλισµένων. Στο πνεύµα αυτό, κατά την κατανοµή των παροχών θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και το συνο-
λικό ύψος των εσόδων που εισφέρει στο Ταµείο κάθε ασφαλιστική κατηγορία και όχι ατοµικά ο κάθε ασφαλισµένος».

Ας δούµε, τώρα, τι λένε οι από τα «αριστερά» πολέµιοι της απόφασης του 2003:
(α) Το σύστηµα ασφάλισης του ΤΣΜΕ∆Ε γίνεται κεφαλαιοποιητικό.
Η απάντησή µας: Είναι προφανές βέβαια, και για τον πλέον άσχετο περί των ασφαλιστικών, ότι το προτεινόµενο µε την απόφαση του
2003 σύστηµα ασφάλισης (εκτός από τον Κλάδο Εφάπαξ, που λόγω της φύσης του είναι πάντα ανταποδοτικός και λειτουργεί µε κε-
φαλαιοποιητικό σύστηµα), είναι κατεξοχήν αναδιανεµητικό, αφού, όπως αποδείξαµε στα 2 προηγούµενα κείµενά µας, οι παροχές εί-
ναι ενιαίες για όλους, ανεξάρτητα από το ύψος των εισφορών που καταβάλλει  ατοµικά ο κάθε ασφαλισµένος.Η µόνη «απόκλιση»
προς την ανταποδοτικότητα αφορά την κατηγορία των «µονοσυνταξιούχων», για τους οποίους προβλέπονται αυξηµένες παροχές κα-
τά 1/7, σε σχέση µε τους «διπλοσυνταξιούχους» (µισθωτούς του δηµοσίου τοµέα), ώστε να τηρηθεί η συµφωνηµένη σχέση 4:3, λαµβά-
νοντας υπόψη ότι εισφέρουν στο Ταµείο επιπλέον έσοδα, οι µεν ελεύθεροι επαγγελµατίες µε τις κρατήσεις 2% στις µελέτες, 1% στα
έργα κλπ., από την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, οι δε µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα µε την κράτηση 4,18% υπέρ ΙΚΑ, που θα
αποδίδεται πλέον στον Κλάδο Προνοιακών Παροχών του ΤΣΜΕ∆Ε.
(β) Η απόφαση δεν αµφισβητεί σε καµιά περίπτωση αυτά που ψήφισε η Ν∆ στο Ν.2084/93 και εξοµοιώνει «προς τα κάτω» παλιούς
και νέους.
Η απάντησή µας: Και µόνο το γεγονός της πλήρους κατάργησης του διαχωρισµού σε «παλιούς» και «νέους» (µετά την 1.1.1993) α-
σφαλισµένους, αποδεικνύει ότι αµφισβητείται ριζικά ο αντιασφαλιστικός Ν.2084/93 (νόµος Σιούφα) και γενικότερα η δικοµµατική συµ-
φωνία περί µη καταστρατήγησης του πλαισίου των νόµων Σιούφα και Ρέππα. Επίσης, όπως αποδείχθηκε από τους πίνακες που δη-
µοσιεύσαµε, µε την απόφαση του 2003 αυξάνονται σηµαντικά οι παροχές και εξισώνονται προς τα πάνω όλοι οι ασφαλισµένοι.
(γ) Τέλος, θα πρέπει να επισηµάνουµε ένα κοινό στοιχείο όλου του φάσµατος (και από τα «αριστερά» και από τα «δεξιά») των πολέ-
µιων της απόφασης του 2003: Εξαντλούν την κριτική τους στο θέµα του ύψους των εισφορών.
Η άποψή µας: Εµείς θεωρούµε ότι η αντιµετώπιση ενός Ταµείου αποκλειστικά ως εισπρακτικού µηχανισµού είναι εξαιρετικά επικίν-
δυνη. Ένα Ταµείο κρίνεται πρωτίστως από τις παροχές του, δηλ. κατά πόσον ασφαλίζει ουσιαστικά και προστατεύει αποτελεσµα-
τικά τους ασφαλισµένους του σε όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού τους βίου. Η απόφαση του 2003 αυτό ακριβώς κάνει: συµπλη-
ρώνει το ασφαλιστικό πλαίσιο του ΤΣΜΕ∆Ε µε την ίδρυση Κλάδου Προνοιακών Παροχών για την αντιµετώπιση κυρίως της α-
νεργίας, αναβαθµίζει δραστικά τις παρεχόµενες υπηρεσίες του Κλάδου Υγείας (ΚΥΤ) και αυξάνει σηµαντικά τις παροχές για ό-
λους τους ασφαλισµένους.
Τελικά συµπεράσµατα (απλά και προφανή):
(α) Όποιοι υπονοµεύουν την απόφαση της Α του 2003  -και µάλιστα λέγοντας χοντρά ψέµατα-  εκ των πραγµάτων συµπορεύονται
µε τους γνωστούς επιχειρηµατίες - τζογαδόρους µηχανικούς, οι οποίοι, από την εποχή της Τechnobank, έχουν βάλει στο µάτι τα α-
ποθεµατικά του ΤΣΜΕ∆Ε και προωθούν την ενίσχυση των τραπεζικών - επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του ΤΣΜΕ∆Ε, υπονοµεύο-
ντας ταυτόχρονα οποιαδήποτε προσπάθεια ενίσχυσης του ασφαλιστικού - προνοιακού χαρακτήρα του Ταµείου. Μάλιστα, στο έργο
τους αυτό έχουν βρει συµπαραστάτες και συµµάχους την εκάστοτε κυβέρνηση και µεγάλο κοµµάτι της πολιτικο-συνδικαλιστικο-ε-
πιχειρηµατικής ηγεσίας του ΤΕΕ.
(β) Οι γνωστοί πονηροί, συνεπικουρούµενοι δυστυχώς και από τους πρόθυµους αφελείς, προλειαίνουν συστηµατικά το έδαφος για
να καταστεί το Ταµείο προβληµατικό, µε βασική συνέπεια τη στροφή των ασφαλισµένων στην ιδιωτική ασφάλιση, µόνιµο στόχο και
διακαή πόθο όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων δεκαετιών και στρατηγικό στόχο της ΕΕ. Εποµένως, οποιαδήποτε προσπάθεια
να µην προχωρήσει η υλοποίηση της απόφασης του 2003 και να µείνουν τα πράγµατα στη σηµερινή αθλιότητα, είναι προφανές ότι
εξυπηρετεί -εκτός των άλλων- και τους υπέρµαχους της ιδιωτικής ασφάλισης, που θέλουν να βάλουν «πόδι» και στο χώρο των µη-
χανικών.
(γ) Όσον αφορά τις γκεµπελικού χαρακτήρα επιθέσεις ενάντια στη Συσπείρωση, που γίνονται συχνότατα µέσω της σελίδας της Πα-
νεπιστηµονικής (Ε∆ 2366/7-11-05, Ε∆ 2368/21-11-05 κλπ.), τελικά επιβεβαιώνεται ότι, τουλάχιστον στο θέµα του ΤΣΜΕ∆Ε, η συγκεκρι-
µένη παράταξη λειτουργεί χρόνια τώρα ως 5η φάλαγγα των πιο αντιδραστικών κύκλων του ΤΕΕ, καλυπτόµενη πίσω από το γνωστό
πολιτικό της δόγµα ότι µόνον µε αλλαγή του πολιτικού συστήµατος είναι δυνατή η οποιαδήποτε βελτίωση της θέσης των εργαζοµέ-
νων…
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