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Επίσης  ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ όπως και κατάτην πρόσφατη συζήτηση του νοµοσχεδίου
«Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέ-
ρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» ανέ-
φερε στη Βουλή την ανάγκη µακροχρόνιου ε-
νεργειακού σχεδιασµού της χώρας, επισηµαίνο-
ντας τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν, όταν γει-
τονικές χώρες µε τις οποίες προβλέπονται να

συνδεθούµε, έχουν ήδη καθορίσει µακροχρόνια
στρατηγική στον τοµέα του Φυσικού Αερίου. 
Οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις που κατατέ-

θηκαν και στηρίζονται στις προτάσεις της Μόνιµης
Επιτροπής Ενεργειακών θεµάτων του ΤΕΕ επί του
σχεδίου νόµου για την απελευθέρωση της αγο-
ράς φυσικού αερίου έχουν ως εξής: 

Πρόταση:    Η  έγκριση  από  τον  Υπουργό  Ανά-

πτυξης  να  δίδεται  ύστερα  από  γνώµη    της  ΡΑΕ

-Επισηµάνθηκε σχετικά ότι  το Σχέδιο Νόµου

παρέχει ευρύτατες αρµοδιότητες και υπερεξου-

σίες στη ΡΑΕ, οι οποίες αφενός δεν συναντώνται

στα θεσµικά πλαίσια άλλων ευρωπαϊκών χωρών

σε τέτοια έκταση, αφετέρου δεν προβλέπονται

καν από την Κοινοτική Οδηγία 2003/55/ΕC (βλ. το

σχετικό Άρθρο 25 της Οδηγίας). Οι υπερτροφικές

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ   ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ  ΦΥΣΙΚΟΥ   ΑΕΡΙΟΥ

Αναγκαίοι οι κανόνες υγιούς ανταγωνισµού  
και δηµοσίου  συµφέροντος

Θέσεις και προτάσεις επί του σχεδίου νόµου του
υπουργείου Ανάπτυξης για την εναρµόνιση του

θεσµικού πλαισίου  µε την Οδηγία 55/2003 και την
απελευθέρωση της αγοράς του Φυσικού Αερίου

κατέθεσε το ΤΕΕ στη Βουλή.
Ο κ. Κώστας Αλεξόπουλος επεσήµανε κατά την

παρέµβαση που άσκησε ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ στην
αρµόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου της
Βουλής, όπου συζητήθηκε το νοµοσχέδιο, τη 

σηµασία της διαµόρφωσης µιας υγιούς
ανταγωνιστικής αγοράς και στον τοµέα του φυσικού
αερίου, προς όφελος της οικονοµίας, της ανάπτυξης
και των καταναλωτών, υπογραµµίζοντας ότι οι
υπηρεσίες δηµοσίου συµφέροντος, πρέπει να
συνεχίσουν να παρέχονται  αδιάλειπτα προς τον
Έλληνα καταναλωτή και τον ελληνικό λαό, και να
καθορίζονται, να  αποτιµώνται  και να
αποπληρώνονται  δίκαια. 
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αυτές αρµοδιότητες φθάνουν µέχρι του σηµείου
να υποκαθιστά η ΡΑΕ σε ορισµένες λειτουργίες
του το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος (∆ΕΣΦΑ), ό-
πως για παράδειγµα στον καθορισµό των όρων
και προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών εξισορ-
ρόπησης του Συστήµατος. Επιπλέον, η ΡΑΕ ανα-
λαµβάνει πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη του
Συστήµατος και στην ασφάλεια εφοδιασµού της
χώρας. Στην ουσία, εποµένως, εκχωρούνται στη
ΡΑΕ αποφασιστικές πολιτικές αρµοδιότητες του
Υπουργείου Ανάπτυξης. Υιοθετείται δε και η πρω-
τότυπη διαδικασία της «… έγκρισης από τον υ-
πουργό Ανάπτυξης µετά από σύµφωνη γνώµη της
ΡΑΕ...». 
Ακόµη τονίστηκε ότι το σχέδιο νόµου προβλέ-

πει τη µελλοντική έκδοση δεκάδων συµπληρωµα-
τικών πράξεων κανονιστικού και ρυθµιστικού χα-
ρακτήρα (Π∆, Υπουργικές Αποφάσεις, Κώδικες,
Κανονισµούς, κλπ.), που επί της ουσίας αυτές θα
εξειδικεύουν και θα αποσαφηνίζουν τους «όρους
του παιχνιδιού» της απελευθερωµένης αγοράς
αερίου στη χώρα µας. Η απουσία, λοιπόν, σήµερα
των κανονιστικών κειµένων του νοµοσχεδίου συ-
νιστά ένα σοβαρό κενό και δηµιουργεί πλείστες
όσες αβεβαιότητες στην αγορά, αλλά και στην ί-
δια τη ∆ΕΠΑ.  

Πρόταση:  Αντί  της  προτεινόµενης  στο  νοµο-
σχέδιο  ίδρυσης  µε  απόσχιση  από  τη  ∆ΕΠΑ

µιας  100%  θυγατρικής  εταιρείας  (∆ΕΣΦΑ),  αντι-
προτείνεται  να  δηµιουργηθεί  εξαρχής    µια  α-
νεξάρτητη  εταιρεία  (ο  ∆ΕΣΦΑ),  η  οποία  θα  έχει
τη  διαχείριση  του  Συστήµατος.  Στη  ∆ΕΠΑ  Α.Ε.
θα  παραµείνει  η  εµπορική  δραστηριότητα  και
οι  συµµετοχές  στις  ΕΠΑ.  
Επειδή  στην  περίπτωση  του  ∆ΕΣΦΑ  υπάρχει
φυσικό  µονοπώλιο  (το  ΕΣΦΑ),  οι  µετοχές  του
∆ΕΣΦΑ  θα  πρέπει  να  είναι  ονοµαστικές  και  να
προβλεφθεί  ότι  το  Ελληνικό  ∆ηµόσιο  θα  δια-
τηρεί  πάντα  ένα  πλειοψηφικό  πακέτο  (το  υπό-
λοιπο  θα  µπορούσε  να  διατεθεί  µε  ευρεία  δια-
σπορά  των  µετοχών  µέσω  του  Χρηµατιστηρί-
ου),  καθώς  και  ότι  θα  έχει  δικαίωµα  ορισµού
της  πλειοψηφίας  του      ∆Σ  του  ∆ΕΣΦΑ,  ήτοι  το
management.
Όσον  αφορά,  τέλος,  την  κυριότητα  του  Συστή-
µατος  Μεταφοράς  (πάγια  του  ΕΣΦΑ),  αυτή  προ-
τείνεται  να  παραµείνει  στη  Νέα  ∆ΕΠΑ,  κατά  το
πρότυπο  των  ∆ΕΣΜΗΕ-∆ΕΗ  στον  ηλεκτρισµό,
αλλά  και  σύµφωνα  µε  την  επικρατούσα  σήµε-
ρα  πρακτική  στις  περισσότερες  χώρες  της  Ευ-
ρωπαϊκής  Ένωσης.  Κάτι  τέτοιο  θα  ισχυροποιή-
σει  και  την  επιχειρηµατική  θέση  της  Νέας  ∆Ε-
ΠΑ,  ιδιαίτερα  ενόψει  πιθανών  µελλοντικών  ε-
ξελίξεων  στο  ιδιοκτησιακό  της  καθεστώς.  Βε-
βαίως,  η  εναλλακτική  λύση  της  µεταβίβασης
µε  απόσπαση  των  παγίων  του  Συστήµατος  στο

∆ΕΣΦΑ,  θα  ισχυροποιούσε,  αντίστοιχα,  το  ∆ια-
χειριστή  του  Συστήµατος,  δεδοµένου  δε  του
δηµόσιου  χαρακτήρα  του,  θα  διασφάλιζε  καλύ-
τερα  και  τη  διατήρηση  των  παγίων  του  ΕΣΦΑ
στην  κυριότητα  του  ∆ηµοσίου.
- Επισηµάνθηκε σχετικά ότι το σχέδιο νόµου

προβλέπει την απόσχιση από τη ∆ΕΠΑ του κλά-
δου µεταφοράς Φυσικού Αερίου και την ίδρυση θυ-
γατρικής Ανώνυµης Εταιρείας (του ∆ΕΣΦΑ), στην ο-
ποία µεταβιβάζονται µε απόσπαση τα πάγια του
ΕΣΦΑ (χωρίς δικαίωµα περαιτέρω µεταβίβασης ή
εκχώρησης) και παραχωρούνται τα πλήρη και α-
ποκλειστικά δικαιώµατα της λειτουργίας, διαχείρι-
σης, εκµετάλλευσης και ανάπτυξής του. Προβλέπε-
ται, επίσης, ότι ο υπουργός Ανάπτυξης θα διορίζει
για 10 χρόνια το ∆Σ, το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και
τον Πρόεδρο του ∆ΕΣΦΑ. Αυτές οι ρυθµίσεις είναι
βέβαιο ότι θα δηµιουργήσουν προβλήµατα στις
σχέσεις ∆ΕΠΑ - ∆ΕΣΦΑ (µητρική - θυγατρική), αφού
η ∆ΕΠΑ παραµένει αλληλεγγύως και εις ολόκλη-
ρον συνυπεύθυνη µε το ∆ΕΣΦΑ, αποστερείται ό-
µως βασικών εταιρικών δικαιωµάτων που θα της
εξασφάλιζαν την προστασία της επιχειρηµατικής
της εποπτείας στο ∆ΕΣΦΑ, ως µητρικής του εται-
ρείας (π.χ. έγκριση προγράµµατος ανάπτυξης και,
γενικά, συµµετοχή της σε στρατηγικής φύσεως α-
ποφάσεις). 
Το προτεινόµενο από το σχέδιο νόµου µοντέ-
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Νέος τιµοκατάλογος καταχωρίσεων στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο ΤΕΕ
ΑΠΟ 1.1.2006 ΕΩΣ 31.12.2006 Ο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ  ΣΤΟ ΕΝ. ∆ΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕ  ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΕΙ∆Η ΤΙΜΕΣ
Αγγελίες, µονόστηλος πόντος 10,50  ευρώ    
Ανακοινώσεις, µονόστηλος πόντος 23,00    ευρώ  
∆ιαφήµιση (τετραγωνικός πόντος) 6,00  ευρώ  
Μονόχρωµη  σελίδα 1.850,00  ευρώ
Μονόχρωµη1/2 σελίδας 1.150,00  ευρώ  
Μονόχρωµη 1/3 σελίδας 820,00  ευρώ  
Μονόχρωµη 1/4 σελίδας 650,00  ευρώ  
∆ίχρωµη  σελίδα  2.300,00ευρώ
∆ίχρωµη 1/2 σελίδας 1.300,00  ευρώ  
∆ίχρωµη 1/3 σελίδας 1.000,00  ευρώ  
∆ίχρωµη 1/4 σελίδας   780,00  ευρώ  
Τρίχρωµη  σελίδα 2.300,00  ευρώ  
Τρίχρωµη 1/2 σελίδας 1.400,00  ευρώ  
Τρίχρωµη 1/3 σελίδας 1.000,00  ευρώ  
Τρίχρωµη1/4  σελίδας  800,00  ευρώ  
Τετράχρωµη  σελίδα    2.600,00  ευρώ  
Τετράχρωµη1/2 σελίδας  1.500,00  ευρώ  
Τετράχρωµη 1/3 σελίδας  1.250,00  ευρώ  
Τετράχρωµη1/4 σελίδας  1.000,00  ευρώ
1η Εσωτερική  3.200,00  ευρώ  
2η Εσωτερική  2.300,00  ευρώ  
3η Εσωτερική  3.000,00  ευρώ
Τελευταία Εσωτερική  2.300,00  ευρώ  
2η Εξωφύλλου  3.000,00  ευρώ  
3η Εξωφύλλου  2.300,00  ευρώ  
4η Εξωφύλλου  6.000,00  ευρώ  

∆ιευκρινίζεται ότι:
1. Τα διαφηµιστικά Γραφεία που πληρώνουν ο-
λόκληρη ή 1/2   ή 1/3 σελίδας για την κατα-
χώριση αγγελιών, ανακοινώσεων ή διαφηµί-
σεων έχουν τη δυνατότητα να καταχωρί-
ζουν περισσότερες της µιας αγγελίες, ανα-
κοινώσεις ή διαφηµίσεις αντίστοιχα και η α-
ξία της καθεµίας θα είναι αναλογική.

2. Οι παραπάνω τιµές επιβαρύνονται µε 20%
αγγελιόσηµο και 19% ΦΠΑ.

3. Για τις καταχωρίσεις αγγελιών και ανακοι-
νώσεων, το αγγελιόσηµο παρακρατείται
και αποδίδεται από το ΤΕΕ.

4. Για τις καταχωρίσεις διαφηµίσεων, το αγγε-
λιόσηµο (βάσει του Ν. 2429/96 άρθρο 33) α-
ποδίδεται από τον διαφηµιζόµενο, ο οποίος
υποχρεούται να το πληρώσει σε υποκατά-
στηµα της ΕΤΕ και αντίγραφο της απόδει-
ξης πληρωµής να επιστρέψει στο ΤΕΕ.

5. Για καταχώριση ελεύθερου τετρασέλιδου
ένθετου, που θα περιέχει ένα µόνο διαφη-
µιζόµενο, τυπωµένου µε δαπάνες του δια-
φηµιζόµενου: α) µόνο για τα τεύχη που α-
ποστέλλονται στην Αθήνα, τον Πειραιά και
τη Θεσσαλονίκη (περίπου 60.000 τεύχη), το
ΤΕΕ θα αποζηµιώνεται µε 4.200,00  ευρώ

και β) για τα τεύχη που αποστέλλονται σε
όλη την Ελλάδα, το ΤΕΕ θα αποζηµιώνεται
µε 6.000,00  ευρώ. Σηµειώνεται ότι ο διαφη-
µιζόµενος θα επιβαρύνεται µε τα επιπλέον
ταχυδροµικά έξοδα, σύµφωνα µε την κλί-
µακα ταχυδροµικών τελών των ΕΛΤΑ.

6. Για κάθε καταχώριση διαφήµισης χρειάζε-
ται να  παραδίδονται στο ΤΕΕ οι διαχωρι-
σµοί ή το φίλµ, ανάλογα µε το είδος της
διαφήµισης (έγχρωµης η ασπρόµαυρης).
Εκπτώσεις  επί  του  ως  άνω  τιµοκαταλόγου
α) Επί όλων των τιµών του τιµοκαταλόγου, τα
∆ιαφηµιστικά Γραφεία έχουν έκπτωση 20%.

β) Σε περίπτωση διαφηµιστικών καταχωρίσε-
ων από ιδιώτες ή εταιρείες, παρέχεται  η
παρακάτω έκπτωση:

β1) Ονοµαστική  αξία ετήσεων καταχωρίσεων
0 ως 14.673,51  ευρώ:  έκπτωση 5% επί του τι-
µοκαταλόγου
β2)  14.673,51  -  29.347,02  ευρώ: έκπτωση 10% ε-
πί του τιµοκαταλόγου

Για περισσότερες πληροφορίες στο
Γραφείο ∆ιαφηµίσεων ΤΕΕ, Καλαντζο-
πούλου Όλγα, τηλ.: 210-3291.410, fax: 210-
3221.772.
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της σηµερινής ∆ΕΠΑ (∆ΕΣΦΑ: 100% θυγατρική της
∆ΕΠΑ), αφήνει ανοικτή την προοπτική απώλειας
του ελέγχου του ∆ηµοσίου στο φυσικό µονοπώ-
λιο του ΕΣΦΑ. Έτσι, για παράδειγµα, τυχόν ιδιωτι-
κοποίηση της µητρικής ∆ΕΠΑ (πριν ή µετά την πα-
ρέλευση της 10ετίας), θα σηµάνει και τον (έµµεσο)
έλεγχο του φυσικού µονοπωλίου (∆ΕΣΦΑ / ΕΣΦΑ)
από τους ιδιώτες, γεγονός που δηµιουργεί προ-
βληµατισµό για την απρόσκοπτη ανάπτυξη και ε-
πέκταση του Συστήµατος προς νέες περιοχές της
χώρας, και τη χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυ-
τό.
Συνεπώς, το κυρίαρχο πολιτικό ερώτηµα που

τίθεται εκ των πραγµάτων είναι αν το ∆ηµόσιο θα
διατηρήσει µόνιµα τον έλεγχο της πλειοψηφίας
των µετοχών του ∆ΕΣΦΑ (άρα και τον έλεγχο του
φυσικού µονοπωλίου ΕΣΦΑ), για να διασφαλίσει
τη διαρκή ανάπτυξη /επέκτασή του, προς εξυπη-
ρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος και της περι-
φερειακής ανάπτυξης της χώρας, καθώς και της
προστασίας του περιβάλλοντος.

Πρόταση:  Οι  διαγωνισµοί  για  ΑΣΦΑ  να  γίνονται
µόνον:  α)  για  έργα  τα  οποία  δεν  περιλαµβάνο-
νται  στο  εγκεκριµένο  πρόγραµµα  ανάπτυξης
του  ΕΣΦΑ,  και  β)  αφού  πρώτα  ερωτηθεί  και  αρ-
νηθεί  ο  ∆ΕΣΦΑ  (δικαίωµα  της  πρώτης  άρνη-
σης).
- Επισηµάνθηκε σχετικά η ανάγκη να αποφευ-

χθούν παρερµηνείες ή, πολύ χειρότερα, διαστρε-
βλώσεις στην προώθηση ΑΣΦΑ υπέρ ιδιωτικών
συµφερόντων και αναφέρθηκε ειδικότερα ότι η α-
νάπτυξη «δικτύου» Ανεξάρτητων Συστηµάτων
Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), άνευ ορίων και όρων
(προβλέπεται  υποχρέωση του υπό δηµόσιο έλεγ-
χο ∆ΕΣΦΑ να επεκτείνει το δίκτυο µέσω διαγωνι-
σµού όταν υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόµε-
νοι), µπορεί να αφαιρέσει από το Σύστηµα τη δυ-
νατότητα για περαιτέρω κερδοφόρα ανάπτυξη, να
επιβαρύνει τη χώρα µε διασπαρµένες και πιθανόν
αντιαναπτυξιακές, µονοπωλιακού χαρακτήρα και
στόχου, επενδύσεις, που τελικά θα εµποδίσουν
την ανάπτυξη ολοκληρωµένου εθνικού δικτύου. Α-
νάµεσα στα κριτήρια για τη χορήγηση άδειας
ΑΣΦΑ προβλέπονται και τα «ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά του αιτούντος». Η διατύπωση αυτή είναι αό-
ριστη και ενδεχοµένως να δηµιουργήσει προβλή-
µατα ή να χρησιµοποιηθεί κατά τρόπο καταχρη-
στικό. Επίσης προβλέπεται ότι θα γίνονται διαγω-
νισµοί για τη χορήγηση άδειας ΑΣΦΑ για λόγους
που, µεταξύ άλλων, αφορούν την «εξυπηρέτηση
του δηµοσίου συµφέροντος», ή την «ισόρροπη
περιφερειακή ανάπτυξη». 
Πρόταση:  Το  ποσοστό  συµµετοχής  να  µειωθεί
σε  20%  ή,  κατά  µέγιστο,  σε    25%  και  το  80%  θα
έπρεπε  να  ισχύει  όχι  µόνο  για  τους  2  αλλά  για
τους    ισχυρότερους  προµηθευτές  της  εγχώ-

ριας  αγοράς.
- Επισηµάνθηκε σχετικά ότι η λογική ελέγχου

των προµηθευτών µε υψηλό µερίδιο αγοράς είναι
ορθή, αλλά ο τρόπος εφαρµογής της είναι λανθα-
σµένος και αναποτελεσµατικός. Το 40% που προ-
βλέπεται στο Σχέδιο Νόµου είναι ιδιαίτερα µεγά-
λο. Στην παρούσα µορφή, οι ρυθµίσεις του Σχεδί-
ου Νόµου θα βλάψουν ουσιαστικά τη ∆ΕΠΑ και
µόνον (βλ. Άρθρο 26, παρ. 1 & 3), ειδικά µάλιστα ό-
ταν προβλέπεται ότι στο δικό της µερίδιο αγοράς
θα προσµετρώνται και οι ποσότητες των ΕΠΑ, ως
θυγατρικών της.

Πρόταση:  Να  χορηγηθούν  στη  ∆ΕΠΑ  άδειες
διανοµής  και  προµήθειας  φυσικού  αερίου  και
σε  άλλες  περιφέρειες  της  χώρας,  όπου  αναµέ-
νεται  να  υπάρξει  επέκταση  του  ΕΣΦΑ  µέσα
στα  επόµενα  χρόνια  (π.χ.  Πελοπόννησος,  Ήπει-
ρος,  Κρήτη,  κ.ά.)
- Επισηµάνθηκε σχετικά ότι δε θα πρέπει να

παραλείπονται µεγάλες περιοχές της χώρας για
ισόρροπη / ισότιµη ανάπτυξη του Συστήµατος. Στη
∆ΕΠΑ θα πρέπει να χορηγηθούν άδειες διανοµής
και προµήθειας φυσικού αερίου, όχι µόνο για τα
διοικητικά όρια των Περιφερειών: α) Στερεάς Ελ-
λάδας και Εύβοιας, β) Κεντρικής Μακεδονίας και
γ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως προ-
βλέπει το Σχέδιο Νόµου, αλλά και σε άλλες περι-
φέρειες της χώρας, όπου αναµένεται να υπάρξει
επέκταση του ΕΣΦΑ µέσα στα επόµενα χρόνια
(π.χ. Πελοπόννησος, Ήπειρος, Κρήτη, κ.ά.). Κατ’ αυ-
τόν τον τρόπο, θα διασφαλιστεί, όπως ήδη τονί-
στηκε προηγουµένως, η υπό δηµόσια εποπτεία
και, ταυτόχρονα, συγκροτηµένη επέκταση του συ-
στήµατος µεταφοράς και διανοµής αερίου σε νέ-
ες αστικές περιοχές, µε καθοριστικό το ρόλο της
∆ΕΠΑ, όπως άλλωστε συνέβη και στις ήδη λει-
τουργούσες ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσα-
λονίκης, ώστε να µην επιβαρυνθεί, ενδεχοµένως,
η χώρα µε µονοπωλιακού και αντιαναπτυξιακού
χαρακτήρα ΑΣΦΑ  και ΕΠΑ.

Πρόταση:  Να  εναρµονιστούν  διατάξεις  του
σχεδίου  νόµου  µεταξύ  τους,  για  οµαλό  και
σύµφωνο  µε  τις  παρεκκλίσεις  που  προβλέπει  η
Οδηγία  55/2003/ΕC  άνοιγµα  της  εγχώριας  α-
γοράς,  χωρίς  όµως  να  δηµιουργείται  αταξία
και  ακαταστασία,  όσον  αφορά  τους  επιλέγο-
ντες  πελάτες.
- Επισηµάνθηκε σχετικά ότι δηµιουργούνται κα-

ταναλωτές πολλών ταχυτήτων και διαφορετικών
δικαιωµάτων, ενώ η κατάργηση των µονοπωλια-
κών δικαιωµάτων φαίνεται ότι αφορά µόνο τη ∆Ε-
ΠΑ και όχι τις ΕΠΑ, το management των οποίων έ-
χουν η «Cinergy», η «Shell» και η «Ιtalgas / ΕΝΙ».
Μάλιστα, δεν είναι σαφές από το Σχέδιο Νόµου ε-
άν οι ΕΠΑ έχουν τουλάχιστον υποχρέωση δηµο-
σιοποίησης χωριστών λογαριασµών. Ειδικότερα: 

• Οι βιοµηχανικοί καταναλωτές εκτός των πε-

ριοχών των τριών (3) ΕΠΑ καθίστανται επιλέγο-

ντες πελάτες µετά την 15/11/2008, ενώ όσοι βρί-

σκονται µέσα στα όρια των ΕΠΑ το 2029, όταν

δηλ. λήξει η υφιστάµενη άδεια διανοµής των ΕΠΑ

και το αντίστοιχο αποκλειστικό τους δικαίωµα, τη

στιγµή µάλιστα που οι ίδιες αυτές ΕΠΑ καθίστα-

νται επιλέγοντες πελάτες από το 2008 και µετά,

για τις ποσότητες αερίου πέραν του ορίου που

προβλέπουν οι συµβάσεις τους πώλησης / προµή-

θειας αερίου µε τη ∆ΕΠΑ.

•  Οι οικιακοί καταναλωτές εκτός των ΕΠΑ κα-

θίστανται επιλέγοντες πελάτες από την

15/11/2009, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των οι-

κιακών καταναλωτών που βρίσκονται εντός των

περιοχών των τριών ΕΠΑ γίνονται επιλέγοντες

πελάτες το 2029, για τον ίδιο ως άνω λόγο.

• Οι νέες ΕΠΑ θα είναι επιλέγοντες πελάτες α-

πό τη στιγµή της ίδρυσής τους.

• Τα τιµολόγια των µικρών βιοµηχανικών, ε-

µπορικών και οικιακών καταναλωτών εκτός ΕΠΑ

θα εγκρίνονται από τον υπουργό Ανάπτυξης, ύ-

στερα από σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ. ∆εν υπάρ-

χει, όµως, ανάλογη πρόβλεψη για τους αντίστοι-

χους πελάτες των τριών (3) ΕΠΑ.

Πρόταση:    Η  διαιτητική  ρύθµιση  της  ΡΑΕ  περί

συµβάσεων  πώλησης  φυσικού  αερίου  µεταξύ

της  ∆ΕΠΑ  και  των  πελατών  της  να  τίθεται  υπό

την  τελική  έγκριση  του  υπουργού  Ανάπτυξης.

- Επισηµάνθηκε σχετικά ότι οι υφιστάµενες, κα-

τά την έναρξη ισχύος του νόµου, σχετικές συµβά-

σεις θα πρέπει να προσαρµοστούν το αργότερο

ένα (1) έτος πριν από το χρονικό σηµείο κατά το

οποίο κάθε συγκεκριµένος πελάτης καθίσταται ε-

πιλέγων (και για όσους  αυτό  έχει ήδη γίνει την

1η/7/2005, σύµφωνα µε το Νόµο 3175/2003, εντός 6

µηνών), ώστε να ανταποκρίνονται στο νέο θεσµι-

κό και ρυθµιστικό πλαίσιο. Εάν δεν υπάρξει συµ-

φωνία, τότε το θέµα µπορεί να παραπεµφθεί στη

ΡΑΕ για διαιτητική ρύθµιση. Η σχετική πρόταση

της ΡΑΕ είτε γίνεται αποδεκτή από τα ενδιαφερό-

µενα µέρη, είτε απορρίπτεται εντός προθεσµίας

που θέτει η ΡΑΕ. Η διάταξη αυτή, όπως είναι διατυ-

πωµένη, πιθανόν να οδηγήσει σε λύση πολλών

συµβάσεων πώλησης αερίου της ∆ΕΠΑ (ιδιαίτερα

δε µε µεγάλους πελάτες της) και, εποµένως, να

δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα τόσο στην υ-

φιστάµενη καταναλωτική (πελατειακή) βάση της ε-

ταιρείας, όσο και στις µακροχρόνιες συµβάσεις

προµήθειας που έχει υπογράψει µε ξένους κρατι-

κούς προµηθευτές (ρήτρες take-or-pay). 



Ηεκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στην αίθου-σα του ΕΒΕΑ, Ακαδηµίας 7, 6ος όροφος και
σύµφωνα µε τις δύο Επιστηµονικές Επιτροπές
που έχουν αναλάβει να διεκπεραιώσουν τη
διηµερίδα, το πρόγραµµα έχει ως εξής:

Πέµπτη 12 Ιανουαρίου 2006

9.00: Προσέλευση  -  Εγγραφές
9.30: Έναρξη  εργασιών  ∆ιηµέρου
• Προσφώνηση του προέδρου του ΤΕΕ κ. Ι.  Α-
λαβάνου  • Χαιρετισµοί εκπροσώπων φορέ-
ων • Εισηγητική οµιλία του προέδρου της
Οργανωτικής Επιτροπής καθηγητή κ. Α.  Σα-
φάκα • Κήρυξη των εργασιών του ∆ιηµέρου
από εκπρόσωπο της Κυβέρνησης.

10.30-12.35: ΕΝΟΤΗΤΑ  Α΄  
Ηλεκτροκίνητα  Μέσα  Μαζικής  Μεταφοράς  
10.30-10.50: «Περιγραφή συστήµατος ηλεκτρο-
δότησης έλξης ΜΕΤΡΟ Αθηνών», Β.  Παπαδά,
Γ.  Βιδάλης  «ΑΜΕΛ ΑΕ»

10.50-11.10: «∆ιπλό σύστηµα ηλεκτροκίνησης
750 V dc / 25 kV ac για ειδικούς συρµούς
µετρό διπλής τάσεως και αντίστοιχη διασύν-
δεση συστηµάτων παροχής ισχύος έλξης»,
Γ.  Λεουτσάκος,  Κ.  Τζανέτος,  Γ.  Παρασκάκης,
«Αττικό Μετρό ΑΕ».

11.10-11.30: «Περιγραφή συστήµατος έλξης των
νέων ηλεκτροκίνητων συρµών (σειράς ΙΙ) του

Μετρό της Αθήνας», Κ.  Χρονόπουλος,  Κ.
Σαρρής, «ΑΜΕΛ ΑΕ».

11.30-11:50: «Επιβατικός φόρτος και προγραµµα-
τισµός δροµολογίων στο Μετρό της Αθή-
νας», Γ.  Αναγνωστόπουλος,  Π.  Ζωγράφος,  Β.
Λουκόπουλος, Ερευνητές

11.50-12.10: «Το παρελθόν, το παρόν και το µέλ-
λον των Ηλεκτροκινήτων Λεωφορείων (τρό-
λεϊ)  στην Ελλάδα», Π.  Γεωργίου,  ΗΛΠΑΠ ΑΕ.

12.10-12.25: Ερωτήσεις - Παρεµβάσεις
12.25-12.35 ∆ιάλειµµα

12.35-14.40: ΕΝΟΤΗΤΑ  Β΄
Ηλεκτροκίνητα  Μέσα  Μαζικής  Μεταφοράς
12.35-12.55: «Στοιχεία µεταφορικού Έργου και
Ποιότητας Υπηρεσιών - Προοπτικές Ανάπτυ-
ξης δικτύου Τραµ», Ι.  Αργυρόπουλος,  Θ.  Κα-
νάκης,  Σ.  Σφέτσας  ∆ΑΕΟΠ, ΤΡΑΜ ΑΕ

12.55-13.15: «Σύστηµα ισχύος έλξης Τραµ: Υπο-

σταθµοί», Γ.  Κεφάλας, Α.  Ηλιόπουλος, ∆ΑΕ-
ΟΠ, ΤΡΑΜ ΑΕ, 

13.15-13.35: «Συστήµατα ηλεκτροκίνησης και ε-
λέγχου κινητήρων οχήµατος ΤΡΑΜ», Γ.  Κα-
λογιάννης, Μ.  Παπακωνσταντή,  ∆ΤΥ ΤΡΑΜ
ΑΕ 

13.35-13:55: «Catenary Τραµ - Μορφές, Υλικά,

Τροφοδοσία µε ρεύµα, Αισθητική ένταξη σε
πόλεις - Η περίπτωση της Αθήνας», Ε.  Πλου-
µίδης  ΕΜΠ

13.55-14.15: «Έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας
ηλεκτροκίνητων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
της εταιρείας “Vossloh Κiepe GmbΗ”», Χ.  Πα-
τσιάς, «Vossloh Κiepe GmbΗ»

14.15-14.30: Ερωτήσεις - Παρεµβάσεις
14.30-15.30 ∆ιάλειµµα

15.30-17:55: ΕΝΟΤΗΤΑ  Γ΄
Ηλεκτροκίνητα  Συστήµατα  Μέσων  Μεταφοράς  
15.30-15.50: «Η συµβολή της “ΑLSΤΟΜ”  στον
τοµέα της ανάπτυξης των Ηλεκτροκίνητων
Συγκοινωνιακών Μέσων στην Ελλάδα και
παρουσίαση των Ανακλινόµενων Ηλεκτροκί-
νητων Συρµών 200-250 km/h τελευταίας τε-
χνολογίας», Π.  Καράγιωργας, «ΑLSΤΟΜ
Τransport» Ελλάδας.

15.50-16.10: «Συστήµατα Ηλεκτρικής Κίνησης
στην Ηλεκτρική Έλξη και Εφαρµογή τους
στην Ελλάδα», Π.  Βαγδάτης,  Γ.  Αδαµίδης,
∆ΠΘ.

16.10-16.30: «Μετατροπείς ηλεκτρονικών ισχύος
πολλαπλών επιπέδων για συστήµατα ηλε-
κτρικής κίνησης», Ε.  Καρφόπουλος,  Σ.  Μα-
νιάς, ΕΜΠ.

16.30-16.50: «Συστήµατα ηλεκτροκίνησης ασύγ-
χρονου κινητήρα: πλεονεκτήµατα, µειονε-
κτήµατα και σύγχρονες τάσεις µείωσης α-
πωλειών», ∆.  Ράπτης, Α.  Κλαδάς, ΕΜΠ.

16.50-17.10: «DC-DC µετατροπέας µισής γέφυ-
ρας για τροφοδοσία κυκλωµάτων ελέγχου
σε ηλεκτράµαξες», Ν.  ∆ασκαλάκης, Γ.  Αδα-
µίδης,  ∆ΠΘ.

17.10-17.30: «Εξοικονόµηση ενέργειας σε ηλε-
κτροκίνητα µέσα µαζικής µεταφοράς σταθε-
ρής και ηµισταθερής τροχιάς, µε χρήση ηλε-
κτρονικών µετατροπέων ισχύος», Ν.  Π.  Πα-
πανικολάου, Ε.  Ν.  Στυβακτάκης,  ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε.

17.30-17.45: Ερωτήσεις - Παρεµβάσεις
17.45-17.55: ∆ιάλειµµα
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ΕΒΕΑ,  12 &13 Ιανουαρίου 2006

∆ιηµερίδα για την ηλεκτροκίνηση 
των µέσων µεταφοράς

Με σκοπό να αναδείξει την υφισταµένη κατάσταση και να παρουσιάσει
όλες τις προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ηλεκτροκίνησης όλων
των µέσων µεταφοράς, αστικών και υπεραστικών µέσων µαζικής
µεταφοράς, ηλεκτρικών αυτοκινήτων, πλωτών οχηµάτων κλπ. στην
Ελλάδα, το ΤΕΕ οργανώνει  διηµερίδα, µε θέµα «Ηλεκτροκίνητα µέσα
µεταφοράς στην Ελλάδα - Υφιστάµενη κατάσταση και προοπτικές».
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17.55-20.10: ΕΝΟΤΗΤΑ  ∆΄
Ηλεκτροκίνητα  Συστήµατα  Μέσων  Μεταφοράς
17.55-18.15: «Επιλογή του ηλεκτροκινητήριου
συστήµατος ενός ηλεκτροκίνητου οχήµα-
τος», Ε.  Μητρονίκας,  Ι.  Τσούµας, Α.  Σαφάκας,
Πανεπιστήµιο Πατρών

18.15-18.35: «Βελτίωση της αυτονοµίας ενός η-
λεκτρικού οχήµατος µέσω ελαχιστοποίησης
των απωλειών», Ε.  Ρίκος,    Ε.  Τατάκης, Πανε-
πιστήµιο Πατρών

18.35-18.55: «Μελέτη και κατασκευή συστήµα-
τος τηλεµετρίας για την επιτήρηση της λει-
τουργίας ενός ηλεκτρικού οχήµατος», Ι.
Τσούµας,  Ε.  Μητρονίκας,  Α.  Σαφάκας, Πανε-
πιστήµιο Πατρών

18.55-19:15: «Ηλεκτρονικά συστήµατα τηλεµατι-
κής, ελέγχου και ασφάλειας Τραµ», Γ.  Καλο-
γιάννης, ∆ΤΥ ΤΡΑΜ ΑΕ

19.15-19.35: «Άµεσος έλεγχος επαγωγικού κινη-
τήρα για ηλεκτρική έλξη και διερεύνηση µέ-
σω υπολογιστή», Ζ.  Κουτσογιάννης,  Γ.  Αδα-
µίδης,  ∆ΠΘ

19.35-19.55: «Υπερελαφρύ ηλεκτρικό αυτοκίνη-
το πόλης µε αυξηµένη ασφάλεια για τους
πεζούς», Ν.  Π.  Ανδριανόπουλος,  Β.  Κεφαλάς
ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

19.55-20.10: Ερωτήσεις - Παρεµβάσεις
20.10: Λήξη των εργασιών της πρώτης ηµέρας

Παρασκευή  13 Ιανουαρίου 2006

9.30: ΕΝΟΤΗΤΑ  Ε΄
Σχεδιασµός  ηλεκτροκίνητων  οχηµάτων  -  
Υλικά  
9.30: «Σχεδιασµός ηλεκτροκίνητων οχηµάτων

µε σύνθετα υλικά», Κ.  Σπέντζας,  Ν.  Παντελέ-
λελης,  Θ.  Θρουβάκης, ΕΜΠ

9.50: «Χρήση Τεχνολογιών Αιχµής για το Σχε-
διασµό, την Ανάλυση και την Κατασκευή Η-
λεκτροκίνητων Αυτοκινήτων», Σ.  Τσαντζα-
λής,  Χ.  ∆έρδας,  Ν.  Αθανασόπουλος,  Κ.  ∆ηµό-
πουλος,  Θ.  Κοτζακόλιος,  Γ.  Μιχαλέλης,  ∆.  Σι-
κουτρής,  Β.  Κωστόπουλος, Πανεπιστήµιο Πα-
τρών

10.10-10:30: «Ηλεκτροκίνητα οχήµατα: Κατα-
στροφική καταπόνηση διατοµών λεπτού πά-
χους από σύνθετα υλικά», Α.  Γ.  Μάµαλης,  Κ.
Ν.  Σπέντζας,  ∆.  Ε.  Μανωλάκος,  Μ.  Β.  Ιωαννί-
δης,  ΕΜΠ

10.30-10:50: «Σχεδιασµός και αξιολόγηση µονά-
δων ισχύος ηλεκτρικών αυτοκινήτων πό-
λης», Θ.  Γ.  Χόνδρος,  Πανεπιστήµιο Πατρών

10.50-11.10: «Υβριδικές προστατευτικές κατα-
σκευές λεπτού πάχους ηλεκτροκίνητων σι-
δηροδροµικών συρµών», Α.  Γ.  Μάµαλης,  Κ.
Ν.  Σπέντζας,  ∆.  Ε.  Μανωλάκος,  Μ.  Β.  Ιωαννί-

δης,  Π.  Κ.  Κωστάζος, ΕΜΠ
11.10-11.30: «Το δίκυκλο στην αυριανή ελληνική
πόλη», Γ.  Βούρος

10.30-11.45: Ερωτήσεις - Παρεµβάσεις
11.45-11.55 ∆ιάλειµµα

11.55-14.10: ΕΝΟΤΗΤΑ  ΣΤ΄
Προοπτικές  ηλεκτροκίνητων  µεταφορικών  µέ-
σων  στην  Ελλάδα  
11.55-12.15: «Ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα στην
Ελλάδα - ∆υνατότητες και προοπτικές», ∆.
Νέγκας, ΕΛΙΝΗΟ

12.15-12.35: «Προκλήσεις και Προοπτικές για τη
∆ιάδοση των Υβριδικών Αυτοκινήτων», Μ.
Τσοσκούνογλου,  «Τoyota Ελλάς ΑΒΕΕ»

11.35-12.55: «Προηγµένο σύστηµα εξοικονόµη-
σης ενέργειας µε χρήση υπεραγωγών υψη-
λών θερµοκρασιών σε ηλεκτροκίνητα µετα-
φορικά µέσα», Α.  Γ.  Μάµαλης,  ∆.  Ε.  Μανωλά-
κος,  Α.  Γ.  Κλαδάς, ΕΜΠ

12.55-13:15: «Μετατροπή ενός συµβατικού αυτο-
κινήτου σε υβριδικό για πειραµατικούς σκο-
πούς», Σ.  Κουλλαπής,  Ι.  Μαλτίδης,  Κ.  Μητρο-
νίκας,    Α.  Σαφάκας,  Παν. Πατρών

13.15-13.35: «Συµπεριφορά Οδηγού και Περι-
βάλλον: Πιλοτική κυκλοφορία υβριδικών ο-
χηµάτων σε αστικά περιβάλλοντα & ενέρ-
γειες για την περιβαλλοντική κατάρτιση
των οδηγών», Ε.  Μπεκιάρης,  ΕΙΜΕ, Α.  Τσιού-
τρας, ΕΙΜΕ, ∆.  Νέγκας,  ΕΛΙΝΗΟ

13.35-13.55: «Εφαρµογή συστήµατος ηλεκτροκί-
νησης κυψελών καυσίµου-υδρογόνου σε α-
στικά λεωφορεία», Ε.  Ανδριτσάκης,  ΟΑΣΑ

13.55-14.10: Ερωτήσεις - Παρεµβάσεις
14.10-15.10 ∆ιάλειµµα

15.10-17.35: ΕΝΟΤΗΤΑ  Ζ΄
Παροχή  ηλεκτρικής  ενέργειας  σε  ηλεκτροκί-
νητα  οχήµατα

15.10-15.30: «Πλεονεκτήµατα καινοτοµικών συσ-
σωρευτών ηλεκτρικής ενέργειας ηλεκτρο-
λύτη βαναδίου και προοπτικές  εφαρµογής
στα συστήµατα ηλεκτροκίνησης», Μ.  Τσίλη,
Α.  Κλαδάς,  ΕΜΠ, Μ.  Σκυλλά  -  Καζάκου,  Καθ.
Νew SouthWales, Αυστραλία.

15.30-15.50: «Ανάπτυξη πολυµερικών ηλεκτρο-
λυτών και εφαρµογή τους σε κυψελίδες
καυσίµου τύπου ΡΕΜ», Ν.  Γουρδούπη,  Μ.  ∆α-
λέτου,  Ι.  Καλλίτσης,  Σ.  Νεοφυτίδης,  Πανεπι-
στήµιο Πατρών

15.50-16.10: «Τεχνολογία κυψελών καυσίµου για
την ηλεκτροκίνηση των οχηµάτων», Θ.  Ζαχ-
µάνογλου, Υπουργείο Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών

16.10-16:30: «Φωτοβολταϊκές συστοιχίες και η-
λεκτροχηµική αποθήκευση ενέργειας στα η-
λιακά αυτοκίνητα», Ζ.  Σόµπολος,  Θ.  Παντε-

λέων,  Β.  Σουφλής  και Π.  Γιαννούλης,  Παν.

Πατρών

16.30-16:50: «Μετατροπείς ισχύος για κυψέλες

καυσίµου σε ηλεκτροκίνητα µέσα µεταφο-

ράς», Π.  Γ.  Μαραµπέας,  Σ.  Ν.  Μανιάς,  ΕΜΠ

16.50-17.10: «Το αυτοκίνητο του Μέλλοντος Κι-

νούµενο µε ΑΠΕ», Ν.  Ρωµανός,  ΕΜΠ.

17.10-17.25: Ερωτήσεις  - Παρεµβάσεις

17.25-17.35: ∆ιάλειµµα

17.35-20.00: ΕΝΟΤΗΤΑ  Η΄

Ηλεκτροκίνητα  πλωτά  και  άλλα  µέσα  µεταφο-

ράς

17.35-17.55: «Εξελίξεις και ηλεκτροπρόωση

πλοίων και ανασκόπηση ζητηµάτων σχεδια-

σµού στο “Πλήρως εξηλεκτρισµένο πλοίο»”,

∆ρ. Ι.  Κ.  Χατζηλάου, ΣΝ∆, Ι.  Μ.  Προυσαλίδης,

ΕΜΠ, ∆ρ. Γ.  Αντωνόπουλος, ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ, Ι.  Κ.

Γύπαρης, Π.  Βαλλιανάτος, «RΟΤΕCΗ Εngi-

neering Ltd»

17.55-18.15: «Ηλεκτροπρόωση πλοίων και πλή-

ρως εξηλεκτρισµένο πλοίο: προβλήµατα

ποιότητας ηλεκτρικής ενέργειας», Ι.  Μ.

Προυσαλίδης,  ΕΜΠ, ∆ρ. Ι.  Κ.  Χατζηλάου,

ΣΝ∆, ∆ρ. Ε.  Στυβακτάκης,  ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ, ∆ρ. Φ.

Κανέλλος,  ΕΜΠ, Ν.  Χατζηαργυρίου, ΕΜΠ, Χ.

Φραγκόπουλος,  ΕΜΠ

18.15-18:35: «Συστήµατα ηλεκτροπρόωσης υπο-

βρυχίων ΠΝ», Ι.  Χατζηλάου,  Γ.  Γαλάνης,  Ν.

Περτζινίδης

18.35-18.55: «Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Συντε-

λεστών Εκποµπής Ρύπων και Κατανάλωσης

Υβριδικού Οχήµατος», Γ.  Φονταράς,  Σ.  Γκεϊ-

βανίδης,  Λ.  Ντζιαχρήστος,  Ζ.  Σαµαράς,  ΑΠΘ

18.55-19.15: «Πρώτα αποτελέσµατα λειτουργίας

µονάδας παραγωγής υδρογόνου από αιολι-

κή ενέργεια», Ν.  Λυµπερόπουλος,  Ε.  Βαρκα-

ράκη,  Ε.  Ζούλιας, ΚΑΠΕ.

19.15-19.35: «Ηλεκτροκινήσεις οχηµάτων, ενερ-

γειακών συστηµάτων και µέσων µεταφο-

ράς»,  Ι.  Μαυρογιάννης, ∆ιπλ. Ηλεκτρολόγος

- Ηλεκτρονικός Μηχ/κός

19.35-19.50: Ερωτήσεις - Παρεµβάσεις

20.00-21.00: Παρεµβάσεις - Συζήτηση  - Συµπε-

ράσµατα
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Μέλους της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ έχοντας υπόψη:
1) Την από 22.11.2005 (αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 31339/22.11.2005) παραίτηση του συνα-

δέλφου Κωνσταντίνου Κατσιάβαλου από Μέλος  της Αντιπροσωπείας του
ΤΕΕ.  2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κανονισµού Λειτουργίας της Αντιπρο-
σωπείας του ΤΕΕ, όπως εγκρίθηκε µε τις υπ’ αριθµ. ∆16/02/231/Γ/1.4.88 και
∆16γ/07/795/11.12.90 αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµοσίων Έργων, 3) Τα τελικά αποτελέσµατα των εκλογών της
30ής.11.2003 για την ανάδειξη αιρετών Μελών οργάνων του ΤΕΕ. 
Αποφασίζει την αντικατάσταση του παραιτηθέντος συναδέλφου Κωνστα-

ντίνου Κατσιάβαλου µε το συνάδελφο Νικόλαο Ζώκα που είναι ο αµέσως ε-
πόµενος σε σειρά επιτυχίας υποψήφιος του ιδίου συνδυασµού µε τον οποίο
είχε εκλεγεί ο συνάδελφος Κωνσταντίνος Κατσιάβαλος.

Μέλους της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ έχοντας υπόψη:
4) Την από 2.11.2005 παραίτηση του κ. Σωκράτη Αλεξιάδη από Μέλος της

∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ.   5) Την από 1.11.2005 παραίτηση του κ. Χρύ-
σανθου Μαραβέα που είναι ο αµέσως επόµενος σε σειρά επιτυχίας στο ίδιο
ψηφοδέλτιο µε το οποίο εκλέχθηκε ως Μέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής
του ΤΕΕ ο κ. Σωκράτης Αλεξιάδης. 6) Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του  άρ-

θρου 8 του Π∆ της 27-11/14.12.1926 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του

Ν. 1486/1984 και το άρθρο 14 του Ν. 2187/94, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 1

του άρθρου 9 του Ν. 1486/84. 7) Τα τελικά αποτελέσµατα των εκλογών της

30ής.11.2003 για την ανάδειξη αιρετών Μελών Οργάνων του ΤΕΕ.   8) Τα απο-

τελέσµατα των µυστικών ψηφοφοριών που έγιναν κατά τις Ειδικές Συνεδριά-

σεις της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στις 3.4.2004 και 4.4.2004, σύµφωνα µε την

παρ. 5 του άρθρου 7 και την παρ. 2 του άρθρου 8 του παραπάνω Π∆, όπως α-

ντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 1486/1984 και το άρθρο 14 του Ν.

2187/94 και της αριθµ. ∆16γ/011/364/Γ/21-6-94 απόφασης του Αναπληρωτή Υ-

πουργού ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπως αυτά αναγράφονται στα Πρακτικά των παραπάνω

Συνεδριάσεων και 9) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.∆. 404/90, 10) Την από

25/11/2005 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του ΤΕΕ.

Αποφασίζει την αντικατάσταση του παραιτηθέντος συναδέλφου Σωκράτη

Αλεξιάδη από Μέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής µε τον συνάδελφο ∆ηµήτριο

Μαραβέα που είναι ο αµέσως επόµενος σε σειρά επιτυχίας υποψήφιος του ι-

δίου ψηφοδελτίου µε το οποίο είχε εκλεγεί ο παραιτηθείς συνάδελφος Σω-

κράτης Αλεξιάδης και ο επίσης παραιτηθείς επόµενος σε σειρά επιτυχίας

συνάδελφος Χρύσανθος Μαραβέας.            

Αθήνα,  28  Νοεµβρίου 2005

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ  

Πρόεδρος, ∆. Αγορής

Α΄ Αντιπρόεδρος, Ρ. Ντώνας                 Β΄ Αντιπρόεδρος, Ε. Τσέγκος

Γεν. Γραµµατέας, Γ. Ζερβάκης       Αναπλ. Γεν.  Γραµµ.  Γ. Κυριακόπουλος

Οι παραδοσιακές τέχνες 
στην Αρχιτεκτονική

Έ πειτα από πρόταση της ∆ιεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων: UΙΑ, της Ένω-
σης Αρχιτεκτόνων της Αφρικής: UΑΑ, της Μεσογειακής Ένωσης Αρχιτε-

κτόνων: UΜΑR, της Ένωσης Αρχιτεκτόνων Μaghrιbins: UΑΜ και µε τη συνερ-
γασία του Υπουργείου Εµπορίου & Βιοτεχνίας, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων
της Τυνησίας, οργανώνει Συνέδριο µε θέµα: «Οι παραδοσιακές τέχνες στην
Αρχιτεκτονική» από 24  έως  31  Ιανουαρίου  2006  στο  Ηammamet (Ξενοδο-
χείο «Diar-Lemdina»).  Στο συνέδριο θα συµµετάσχουν εκπρόσωποι των
σχετικών Υπουργείων, 400 περίπου Τυνήσιοι αρχιτέκτονες και 100 ξένοι
προσκεκληµένοι. Η εκδήλωση αυτή θα είναι µία ευκαιρία για την ανταλλαγή
απόψεων και εµπειριών µεταξύ επαγγελµατιών διαφόρων εθνικοτήτων.   
Πληροφορίες: www.oat.org.tn e-mail: ordre.architects@planet.tn

∆ιεθνής Αρχιτεκτονικός
∆ιαγωνισµός

Οι αρχές της επαρχίας  Gyeonggi-Do Jeongok της ∆ηµοκρατίας της Κο-
ρέας προκηρύσσουν ∆ιεθνή Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό προσχεδίων

µιας φάσης για την αρχιτεκτονική σύλληψη ενός µουσείου στον αρχαιολο-
γικό χώρο Jeongok-ri που θεωρείται µια από τις πιο σηµαντικές Παλαιολιθι-
κές θέσεις της Κορέας. Ο διαγωνισµός κρίθηκε σύµφωνος µε τους κανονι-
σµούς UΝΕSCΟ-UΙΑ και έχει λάβει την έγκριση της UΙΑ.
Το ηµερολόγιο διαγωνισµού έχει ως εξής: Τελική ηµεροµηνία εγγραφών:

20  Ιανουαρίου  2006. Τελική ηµεροµηνία υποβολής σχεδίων: 20  Μαρτίου  2006.
Τελική ηµεροµηνία παραλαβής των σχεδίων: 24  Μαρτίου  2006. Συνεδρίαση
κριτικής επιτροπής: 30  Μαρτίου  2006
Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.jeongokmuseum.org

Πράξεις αντικατάστασης




