
Σ κοπός της Ηµερίδας είναι η ενηµέρωση και ηανταλλαγή απόψεων για τις δυνατότητες και
προοπτικές ανάπτυξης επιτυχούς επιχειρηµατικής
δραστηριότητας από τους Έλληνες Μηχανικούς. 
Ειδικότερα, κατά την Ηµερίδα θα γίνει παρου-

σίαση και ανάλυση της σηµερινής κατάστασης

σχετικά µε τις προκλήσεις και τις δυνατότητες,
αλλά και τα προβλήµατα και τις δυσκολίες για
την επιχειρηµατική δραστηριότητα, θα παρουσια-
στούν παραδείγµατα επιτυχηµένων επιχειρηµατι-
κών πρωτοβουλιών από µηχανικούς και θα διατυ-
πωθούν προτάσεις για την προώθηση της επιχει-
ρηµατικότητας στο χώρο των Μηχανικών.

Η  Οργανωτική  Επιτροπή

1. Ι. Παπαδόπουλος, ΜΜ, Μέλος ∆Ε ΤΕΕ 
2. Ε. ∆ρετουλάκης, ΜΜ, Μέλος της ΕΕΕ Μηχανολό-
γων Μηχανικών του ΤΕΕ 

3. Ε. Ζαφείρης, ΧΜ, Μέλος της ΜΕ Θεµάτων Βιοµη-
χανίας Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, Επιχειρη-
µατικότητας του ΤΕΕ 

4. ∆. Κανέλλου, ΧΜ, Προϊσταµένη του Τµήµατος Ε-
πιστηµονικού & Aναπτυξιακού Έργου του ΤΕΕ 

5. Ε. Κρανίδης, ΜΜ, Μέλος της ΜΕ Θεµάτων Βιοµη-
χανίας Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, Επιχειρη-
µατικότητας του ΤΕΕ 

6. Γ. Κωµοδρόµου,ΧΜ, Μέλος της ΜΕ Θεµάτων
Βιοµηχανίας Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, Επι-
χειρηµατικότητας του ΤΕΕ, ΕΟΜΜΕΧ 

7. Ι. Κωττάκης, ΜΜ, Μέλος της ΜΕ Θεµάτων Βιοµη-
χανίας Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, Επιχειρη-
µατικότητας του ΤΕΕ, ΥΠAΝ 
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Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Μονάδας Τεκ-
µηρίωσης και Πληροφόρησης του ΤΕΕ, στη Βι-
βλιοθήκη του ΤΕΕ ξεκινούν εργασίες ανακαίνισης στους χώρους του βι-
βλιοστασίου της, στον 1o  όροφο της Λέκκα. Για το λόγο αυτό, οι χώροι του
βιβλιοστασίου θα παραµείνουν κλειστοί από 16  Ιανουαρίου  µέχρι  18  Μαρ-
τίου  2006  και δε θα είναι δυνατή η πρόσβαση και ο δανεισµός των βιβλίων
(που έχουν εκδοθεί από το 1975 µέχρι σήµερα, δεδοµένου ότι τα παλαιό-
τερα φυλάσσονται στο αρχείο σε άλλο χώρο) και των αντιγράφων από το

έργο του ΤΕΕ. Στο διάστηµα αυτό, θα είναι δυνα-
τή η πρόσβαση στον κατάλογο, στη νοµοθεσία,

στα περιοδικά, στο πληροφοριακό υλικό και στο πρωτότυπο του έργου
του ΤΕΕ, για το οποίο θα υπάρχει ειδική µέριµνα στην εξυπηρέτηση, δεδο-
µένου ότι δεν είναι δυνατός ο δανεισµός. Επίσης, θα πραγµατοποιούνται
οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης και διαδανεισµού. Ζητούµε την
κατανόηση των συναδέλφων και ελπίζουµε να δώσουµε µια καλύτερη ει-
κόνα στους χώρους της Βιβλιοθήκης.

8. Μ. Μανδαράκα, ΧΜ, Μέλος της ΜΕ Θεµάτων
Βιοµηχανίας Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, Επι-
χειρηµατικότητας του ΤΕΕ, Επίκ. Καθ/τρια ΕΜΠ 

9. Ι. Μαχαίρας, ΧΜ υπεύθυνος του Γραφείου Βιοµη-
χανίας ΤΕΕ

Το  πρόγραµµα  της  Ηµερίδας  

09.00: Προσέλευση - Εγγραφή συµµετεχόντων
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ: Θ.  ∆ραγκιώτης,  Ι.  Κωττάκης,  Ι.  Μα-
χαίρας

09.30:  Χαιρετισµός από τον Υφυπουργό Οικονο-
µίας και Οικονοµικών, κ. Π.  ∆ούκα.  Χαιρετι-
σµός από τον Ειδικό Γραµµατέα Aνταγωνιστι-
κότητας, κ. Σ.  Ευσταθόπουλο,  Προσφωνήσεις
Φορέων
Κήρυξη έναρξης εργασιών

ΕΝΟΤΗΤA  1
Ελληνικό  &  διεθνές  περιβάλλον  
επιχειρηµατικότητας

10.00: Εισήγηση Οργανωτικής Επιτροπής από τον
κ. Ι.  Παπαδόπουλο, ΜΜ, Μέλος ∆ιοικούσας Επι-

τροπής του ΤΕΕ
10.15: «Η πορεία της ανταγωνιστικότητας της Ελ-
ληνικής Οικονοµίας», Β.  Πατσουράτης,  Aναπ.
Καθ/τής Οικον. Πανεπιστηµίου Aθηνών

10.30: «Ο ρόλος της ανταγωνιστικότητας και της
επιχειρηµατικότητας στην οικονοµική ανάπτυ-
ξη», Χ.  Στοφόρος, ΙΟΒΕ, Λέκτορας Παντείου
Πανεπιστηµίου

10.45: «Η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα. Το
πρόβληµα της “ποιοτικής επιχειρηµατικότη-
τας”», Σ.  Ιωαννίδης, Aναπ. Καθ/τής Παντείου
Πανεπιστηµίου

11.00: Ερωτήσεις - Παρεµβάσεις 

ΕΝΟΤΗΤA  2
Θεσµικό  -  Χρηµατοδοτικό  Πλαίσιο
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ: Ι.  Θεοδωράκης,  Γ.  Κωµοδρόµου,  Χ.
Τσόγκας
11.45: «Η συµβολή του Aναπτυξιακού Νόµου

(Ν.3299/2004) στη στήριξη της επιχειρηµατικό-
τητας και την προώθηση καινοτοµικών επιχει-
ρηµατικών σχεδίων», Ι.  Κωττάκης, ΜΜ, ΜSc
Εng. ΡhD, Ειδικός Επιστήµονας, Γενική Γραµµα-
τεία Βιοµηχανίας, Υπουργ. Aνάπτυξης

12.00: «Σύγχρονες τάσεις της νοµικής επιστήµης
και επιχειρηµατικής ανάπτυξης», Κ.  Γιακουµά-
τος, Νοµικός

12.15: «Στήριξη της Επιχειρηµατικότητας των Πο-
λύ Μικρών και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»,
A.  Τριανταφυλλόπουλος, ΜΜΜ, Σύµβουλος ∆ι-
οίκησης ΕΟΜΜΕΧ A.Ε

ΕΝΟΤΗΤA  3
Σύγχρονες  Στρατηγικές  Aνάπτυξης
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ: Γ.  Aλεβιζάτος,  Ε.  ∆ρετουλάκης,  Στ.
Καλλίγερος
12.30: «Ελληνική πρωτοβουλία για τη δηµιουργία

clusters υψηλής τεχνολογίας», Β.  Μακιός,
Καθ/τής Πανεπιστηµίου Πατρών

12.45: «Έρευνα και Aνάπτυξη µοντέλων παραγω-
γής για πρότυπες εφαρµογές και υλικά ψη-
φιακής εκτύπωσης», Χ.  Aναστασίου, Πρόε-
δρος & ∆/νων Σύµβουλος «Linomedia AΕΒΕ»,
Γ.  Τριανταφύλλου, ∆/ντής Μarketing & Aνάπτυ-
ξης «Linomedia AΕΒΕ»

13.00: «Για την ανάπτυξη µιας πετυχηµένης στρα-
τηγικής», A.  Χαραλαµπόπουλος,  ΧΜ, ∆/ντής
εργοστασίου ΕΛAΪΣ

13.15: «Ο ρόλος της κατοχύρωσης των εφευρέ-
σεων στην ανάπτυξη», A.  Πιτταράς,  ΜΜ, ΜΒA,
Εξεταστής στον Οργανισµό Βιοµηχανικής Ιδιο-
κτησίας (ΟΒΙ)

ΕΝΟΤΗΤA  4
Σύγχρονα  Εργαλεία  Χρηµατοδότησης
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ: Π.  Μπάτσου,  Β.  Κανούτα,  A.  Σκαµά-
γκας
13.30: «Η φιλοσοφία και ο τρόπος λειτουργίας
των Venture Capital Funds», Σ.  Χήνος, Οικονοµ.
∆/ντής «Attica Ventures»

ΕΒΕA,  24  Ιανουαρίου  2006  

Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας
στην Ελλάδα και ο ρόλος  
των Ελλήνων Μηχανικών

Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) διοργανώνει Ηµερίδα, την Τρίτη 24
Ιανουαρίου 2006 στο ΕΒΕA (Aκαδηµίας 7, 6ος όροφος), µε θέµα: «Η ανάπτυξη
της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών».

Aνακοίνωση
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13.45: «Η χρηµατοδοτική µίσθωση: πότε συµφέ-
ρει;», A.  Π.  Μαζαράκης, ∆/νων Σύµβουλος
Aττικής Leasing

14.00: «Ο ρόλος του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μι-
κρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στην
ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας», A.  Πα-
παρσένος, Γεν. ∆/ντής ΤΕΜΠΜΕ

14.15: Ερωτήσεις - Παρεµβάσεις

ΕΝΟΤΗΤA  5
Έλληνες  µηχανικοί  &  επιχειρηµατικότητα    -  ε-
πιτυχηµένα  παραδείγµατα
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ: Ι.  Παπαδόπουλος,  Σ.  Ζαφείρης,  Σ.
Κυριακόπουλος
15.15: «Καλή τεχνική κατάρτιση. Βασικός παρά-
γοντας στην επιτυχηµένη επιχειρηµατικότη-
τα», Σ.  Σταυρόπουλος, ΝΜ, Πρόεδρος και
∆/νων Σύµβουλος «Doppler AΒΕΕ» 

15.30: «Επιχειρηµατικότητα, ανάπτυξη ανταγωνι-
στικού πλεονεκτήµατος και ελληνική πραγ-
µατικότητα, όροι συµβατοί; AΡΙVΙΤA: µια ξε-
χωριστή περίπτωση», Ι.  Κουτσουρίδης, ΧΜ,
Γεν. ∆/ντής AΡΙVΙΤA

15.45: «Η ανατροπή µιας “κλασικής αγοράς” χά-
ρη στην καινοτοµία», A.  Aποστολάκης, Aντι-
πρόεδρος ∆Σ e-shop GR AΕ

ΕΝΟΤΗΤA  6
Εκπαίδευση  µηχανικού  &  επιχειρηµατικότητα
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ: A.  Μοροπούλου,  Ι.  Καλογήρου,  Μ.
Μανδαράκα
16.00: «Νέες διαδροµές για νέους Μηχανικούς: Η
επιχειρηµατική δραστηριότητα», Γ.  Λιάγκου-
ρας, Επίκ. Καθ/τής Πανεπιστηµίου Aιγαίου, Μ.
Μανδαράκα, Επίκ. Καθ/τρια ΕΜΠ

16.15: «Η ανάπτυξη µαθηµάτων επιχειρηµατικό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. ∆ιεθνής
και ελληνική εµπειρία», Λ.  Παπαγιαννάκης,
Καθ/τής ΕΜΠ, ∆.  ∆αµίγος, Λέκτορας ΕΜΠ, Ι.
Καστέλλη, Ερευνήτρια ΕΜΠ, Γ.  Μαυρωτάς,
Λέκτορας ΕΜΠ

16.30: «Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής
∆ιοίκησης και η συµβολή του στην ανάπτυξη
επιχειρηµατικότητας», Γ.  Σκαλιστήρας, Πρόε-
δρος Ολυµπιακής Εταιρείας Καυσίµων

16.45: «Υποβοήθηση της επιχειρηµατικότητας
Φοιτητών Πανεπιστηµίων. Το πρόγραµµα
“Φυτώριο Ιδεών” των Ιδρυµάτων της Κρή-
της», Β.  Χ.  Κελεσίδης, Επίκ. Καθ/τής Πολυτε-
χνείου Κρήτης

17.00: Ερωτήσεις - Παρεµβάσεις - Συζήτηση

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στο Τµήµα
Επιστηµονικού & Aναπτυξιακού Έργου του
ΤΕΕ, τηλ.: 210-3291.252-4, κ. ∆. Κανέλλου και
στο Γραφείο Βιοµηχανίας τηλ.: 210-3291.374, κ.
Γ. Μαχαίρα.

•  Πολιτικών  Μηχανικών  
•  Aρχιτεκτόνων  Μηχανικών  
•  Μηχανολόγων  Μηχανικών  
•  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών  
•  Aγρονόµων    -  Τοπογράφων  Μηχανικών  
•    Χηµικών  Μηχανικών  
•    Μηχανικών  Μεταλλείων  -  Μεταλλουργών
Μηχανικών  

•  Ναυπηγών  ή  Ναυπηγών  Μηχανολόγων  Μη-
χανολόγων    

•  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών  
•  Aεροναυπηγών  Μηχανικών  
•  Λοιπών  Μηχανικών

A.  Οι  εξετάσεις  είναι προφορικές και θα
διεξαχθούν στα  µέσα  Φεβρουαρίου  2006, σύµ-
φωνα µε το πρόγραµµα που θα ανακοινωθεί
έγκαιρα, στα Γραφεία του ΤΕΕ (AΘΗΝA,
ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ, ΠAΤΡA, ΚAΒAΛA, ΒΟΛΟ και
ΧAΝΙA) για τους αποφοίτους του εσωτερικού,
ενώ για τους αποφοίτους του εξωτερικού α-
ποκλειστικά µόνο στην AΘΗΝA (Καραγεώργη
Σερβίας 4, 4ος όροφος).

Β.  Οι  υποψήφιοι  δικαιούνται να επιλέξουν το
αντικείµενο της εξέτασής τους, το οποίο µπο-
ρεί να είναι:

• είτε µε βάση τη διπλωµατική τους εργα-
σία

• είτε µε βάση τις τρεις από τις πέντε ενότη-
τες για κάθε ειδικότητα. Aναλυτικότερα ως εξής:

•Με  βάση  τη  διπλωµατική  τους  εργασία
Η εξέταση µε βάση τη διπλωµατική εργασία,

θα αφορά το γνωστικό περιεχόµενο της δι-
πλωµατικής, σε συνδυασµό µε την ειδικότητα
του εξεταζοµένου. Η  Εξεταστική  Επιτροπή  δύ-
ναται  να  κρίνει  εάν  το  γνωστικό  αντικείµενο  ε-
παρκεί  ή  πρέπει  να  επεκταθεί  σε  γενικότερες
ερωτήσεις  για  την  πιστοποίηση  των  ικανοτή-
των  του  υποψηφίου.  Οι  ερωτήσεις,  στο  βαθµό
που  αυτό  είναι  κάθε  φορά  εφικτό,  θα  προσανα-
τολίζονται  σε  λύσεις  προβληµάτων  του  ελλη-

νικού  χώρου.
• Με  ενότητες
Η εξέταση µε ενότητες πραγµατοποιείται

στις τρεις από τις πέντε ενότητες για κάθε ει-
δικότητα, όπως αυτές αναφέρονται στην υπ’ α-
ριθ. Ε∆ 5/4/339 Υπουργική Aπόφαση (ΦΕΚ
713/Β/5.10.84) και για τις οποίες οι υποψήφιοι
µπορούν να ενηµερωθούν αναλυτικότερα στο
ΤΕΕ.
Για τους Ναυπηγούς  Μηχανικούς και τους

Ναυπηγούς Μηχανολόγους Μηχανικούς οι ε-
νότητες είναι µόνο τρεις και δεν υπάρχει δυ-
νατότητα επιλογής.

Γ.  Οι  υποψήφιοι  που  έχουν  δηλώσει συµµε-
τοχή και δεν προσήλθαν ή απέτυχαν σε προη-
γούµενες εξετάσεις, επανεξετάζονται στο α-
ντικείµενο που έχουν επιλέξει, στο σύνολο ή
κατά περίπτωση µόνο στις ενότητες που έ-
χουν αποτύχει.

∆.  Οι  ενδιαφερόµενοι  πρέπει  να  υποβάλουν
στο  ΤΕΕ  τα  ακόλουθα  δικαιολογητικά  µέχρι
και  23  Ιανουαρίου  2006.

1.  Aίτηση  συµµετοχής, στην οποία απαραί-
τητα θα αναφέρεται το αντικείµενο της εξέτα-
σης στο οποίο επιθυµεί ο υποψήφιος να εξε-
τασθεί (υπάρχει ειδικό έντυπο αιτήσεως στο
ΤΕΕ και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: www.tee.gr)
Οι υποψήφιοι που  απουσίασαν  σε  προηγού-

µενη  εξεταστική  περίοδο, πρέπει να καταθέ-
σουν νέα αίτηση, ενώ όσοι  απέτυχαν πρέπει
να καταθέσουν νέα αίτηση, καθώς και να κα-
ταβάλουν το παράβολο συµµετοχής για τις ε-
ξετάσεις, αξίας 29,35 ευρώ, στα Ταµεία του
ΤΕΕ. 

2.  α.  Πιστοποιητικό  Σπουδών  ή  Βεβαίωση
Σπουδών  ή  ∆ίπλωµα  ή  Βachelor  και  Μaster,  α-
νάλογα  µε  τη  Σχολή  Aποφοίτησης  
Ειδικότερα:
• Για τους διπλωµατούχους εσωτερικού οι

παραπάνω τίτλοι πρέπει να είναι πρωτότυποι

Προκήρυξη εξετάσεων 
για άδεια άσκησης επαγγέλµατος

Το ΤΕΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1225/81 (ΦΕΚ 340/A/31.12.81), του
άρθρου 2 του Ν.1486/84 (ΦΕΚ 161/A/18.10.84) και τις Υπουργικές Aποφάσεις
Aριθ. Ε∆ 5/4/339 (ΦΕΚ 713/Β/5.10.84), ∆16γ/6/1185/821/Γ (ΦΕΚ 776/Β /31.12.92)
και ∆16γ/1049/1/507/Γ(ΦΕΚ 1910/Β/23.12.2004)  προκηρύσσει τις εξετάσεις
για «Χορήγηση ́ Aδειας ́ Aσκησης Επαγγέλµατος στους ∆ιπλωµατούχους
Μηχανικούς των Aνωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και των Ισοτίµων Σχολών
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» για τις ειδικότητες:



ή αντίγραφα επικυρωµένα από τη Γραµµατεία
της Σχολής που αποφοίτησαν.

•Για τους διπλωµατούχους εξωτερικού, οι
παραπάνω τίτλοι πρέπει να είναι πρωτότυποι
ή αντίγραφα (και στη µία και στην άλλη περί-
πτωση οι τίτλοι πρέπει να φέρουν θεώρηση
από Προξενική Aρχή).

•Επίσης για τους διπλωµατούχους εξωτε-
ρικού είναι απαραίτητη η κατάθεση πρωτότυ-
πων µεταφράσεων των παραπάνω τίτλων, α-
πό το υπουργείο Εξωτερικών (Aρίωνος 10 -
Γκάζι) ή από ∆ικηγόρο εξουσιοδοτηµένο να
κάνει µεταφράσεις ή από Προξενική Aρχή
(σύµφωνα µε την  ισχύουσα νοµοθεσία).
β.  Πιστοποιητικό  Μαθηµάτων  (για  καθέναν

από  τους  παραπάνω  τίτλους)  ανάλογα  µε  τη
Σχολή  Aποφοίτησης
Για τους διπλωµατούχους εσωτερικού και

εξωτερικού ισχύουν τα παραπάνω της παρα-
γράφου 2α, όσον αφορά τα πιστοποιητικά µα-
θηµάτων και τις µεταφράσεις των ξενόγλωσ-
σων πιστοποιητικών µαθηµάτων.
γ. Για τους διπλωµατούχους Μηχανικούς α-

πό γερµανικά ή αυστριακά Πολυτεχνεία είναι
απαραίτητο και το Προδίπλωµα, επίσης επικυ-
ρωµένο από Προξενική Aρχή και µεταφρασµέ-
νο από το υπουργείο Εξωτερικών ή από ∆ικη-
γόρο (σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία).

3.  Βεβαίωση  ισοτιµίας  πρωτότυπη  από  το
∆ΟAΤAΠ  (πρώην  ∆ΙΚAΤΣA)  ή  αντίγραφο  επι-
κυρωµένο  µόνο  από  το  ∆ΟAΤAΠ  χορηγούµε-
νο  για  το  ΤΕΕ.  

(Μόνο για τους διπλωµατούχους εξωτερι-
κού).

4.  Πιστοποιητικό  Γέννησης  ∆ήµου  ή  Κοινό-
τητας  (Ελληνικής  Υπηκοότητας)  ή  φωτοτυπία
της  Ελληνικής  Aστυνοµικής  Ταυτότητας  ή  της
Στρατιωτικής  Ταυτότητας  (δεν  είναι  απαραί-
τητη  η  επικύρωση).

5.  ∆ύο  (2)  φωτοτυπίες  της  Ελληνικής  Aστυ-
νοµικής  Ταυτότητας  ή  της  Στρατιωτικής  Ταυ-
τότητας  για  χρήση  στο  ΤΣΜΕ∆Ε  (δεν  είναι  α-
παραίτητη  η  επικύρωση).  

6.  α)  ∆ύο  (2)  φωτογραφίες για τους Πολιτι-

κούς, Aρχιτέκτονες, Χηµικούς, Aγρονόµους -
Τοπογράφους, Ηλεκτρονικούς, Μεταλλειολό-
γους  - Μεταλλουργούς Μηχανικούς.
β) Τέσσερις  (4)  φωτογραφίες  για τους Μη-

χανολόγους, Ηλεκτρολόγους, Ναυπηγούς και
Aεροναυπηγούς Μηχανικούς.

7.  Παράβολο  συµµετοχής για τις εξετάσεις
29,35 ευρώ ή 9,78 ευρώ για καθεµία από τις
τρεις υποχρεωτικές ενότητες επιλογής του υ-
ποψηφίου, δικαίωµα εγγραφής Μέλους ΤΕΕ 20
ευρώ, ετήσια συνδροµή τρέχοντος έτους 20
ευρώ, (Συνολικό  ποσό  69,35  ευρώ).  Στο ποσό
αυτό προστίθεται χαρτόσηµο 2,4%.
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Τα  παραπάνω  ποσά  πληρώνο-

νται  αποκλειστικά  στο  Ταµείο  του  ΤΕΕ,  µετά
από  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  από  το
αρµόδιο  Γραφείο  της  Κεντρικής  Υπηρεσίας
του  ΤΕΕ  (Καραγεώργη  Σερβίας  4,  4ος  όροφος,
Γραφ.  405-4406)  ή  στα  κατά  τόπους  Περιφερει-
ακά  Τµήµατα  του  ΤΕΕ.

8.  ∆ιπλότυπο  είσπραξης  χαρτοσήµου αξίας
30  ευρώ, εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει AΦΜ
ή παράβολο χαρτοσήµου της ίδιας ονοµαστι-
κής αξίας που εκδίδεται από οποιαδήποτε
∆ΟΥ  (Οικονοµική Εφορία).
ΠΡΟΣΟΧΗ:  ∆εν  γίνεται  δεκτό  παράβολο

∆ηµοσίου.
9.  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/88 στην ο-

ποία θα δηλώνεται ο  τίτλος  της  διπλωµατικής
εργασίας  του  υποψηφίου και  θα  βεβαιώνεται
ότι  έχει  εκπονηθεί  από  τον  ίδιο. Σε περίπτω-
ση που η εργασία εκπονήθηκε σε συνεργασία
µε άλλους συναδέλφους του, θα  αναφέρονται
τα  ονόµατά  τους.

10.  Περίληψη  της  διπλωµατικής  εργασίας
στην  ελληνική  γλώσσα (1-3 σελίδες δακτυλο-
γραφηµένες). 
Η  περίληψη  απαραίτητα  κατατίθεται  µαζί

µε  τα  υπόλοιπα  δικαιολογητικά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Την  ηµέρα  της  εξέτασης  οι  εν-

διαφερόµενοι  πρέπει  να  έχουν  µαζί  τους:
• τη διπλωµατική τους εργασία (όσοι δήλω-

σαν εξέταση µε βάση τη διπλωµατική τους ερ-
γασία),

• την αστυνοµική ή την στρατιωτική τους

ταυτότητα.

Ε.  Οι  διπλωµατούχοι  Μηχανικοί των Aνωτά-

των Σχολών Εσωτερικού που επιθυµούν να ε-

ξετασθούν στη ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ, στην ΠAΤΡA,

στην ΚAΒAΛA, στον ΒΟΛΟ ή στα ΧAΝΙA µπο-

ρούν να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιο-

λογητικά τους απευθείας στα Περιφερειακά

Τµήµατα του ΤΕΕ, τα οποία διεξάγουν τις εξε-

τάσεις.

ΣΤ.  Το  πρόγραµµα  και  οι  ακριβείς  ηµεροµη-

νίες  των  εξετάσεων  θα  ανακοινωθούν  20  η-

µέρες  µετά  τη  λήξη  της  προθεσµίας  για  την

υποβολή  των  δικαιολογητικών  στο  ΤΕΕ  και

στην  ιστοσελίδα  του  ΤΕΕ:  www.tee.gr

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται:

- Στο ΤΕΕ (Καραγεώργη Σερβίας 4, 4ος όρο-

φος (Γραφεία 405-406) και τηλ. 3291.295, 296,

297, 3291.449,451,452) - AΘΗΝA

- Στο Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακε-

δονίας του ΤΕΕ, Ζεύξιδος 8, τηλ. 2310-

253.249 - ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ

- Στο Περιφερειακό Τµήµα ∆υτικής Ελλάδας

του ΤΕΕ,

Τριών Ναυάρχων 40, τηλ. 2610-334.787 -

ΠAΤΡA

- Στο Περιφερειακό Τµήµα Aνατολικής Μα-

κεδονίας του ΤΕΕ,

Βότση 2, τηλ. 2510-227.430 - ΚAΒAΛA 

- Στο Περιφερειακό Τµήµα Νοµού Μαγνη-

σίας του ΤΕΕ, 2ας Νοεµβρίου & Ξενοφώ-

ντος 93 τηλ.24210-26574 - ΒΟΛΟΣ

- Στο Περιφερειακό Τµήµα ∆υτικής Κρήτης

του ΤΕΕ, Νεάρχου 23, τηλ. 28210-27.900-1 -

ΧAΝΙA

καθώς επίσης και στα υπόλοιπα Περιφερει-

ακά Τµήµατα του ΤΕΕ, όπου κοινοποιείται η

Προκήρυξη.
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Το Προεδρείο της Aντιπροσωπείας του ΤΕΕ έχοντας υπόψη:
1) Την από 9.12.2005 παραίτηση του συναδέλφου Aντώνιου Μαούνη

από Μέλος  της Aντιπροσωπείας του  ΤΕΕ. 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κανονισµού Λειτουργίας της Aντι-

προσωπείας 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 Έρ-
γων.

3) Τα τελικά αποτελέσµατα των εκλογών της
30ής.11.2003 για την ανάδειξη αιρετών Μελών οργάνων του ΤΕΕ. 

Aποφασίζει την αντικατάσταση του παραιτηθέντος συναδέλφου
Aντώνιου Μαούνη µε το συνάδελφο Κωνσταντίνο Aγαπίου που είναι ο
αµέσως επόµενος σε σειρά επιτυχίας υποψήφιος του ιδίου συνδυα-
σµού µε τον οποίο είχε εκλεγεί ο συνάδελφος Aντώνιος Μαούνης.   

ΠΡΑΞΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μέλους της Aντιπροσωπείας του
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Κύριε Γενικέ Γραµµατέα,
Όπως γνωρίζετε, σύµφωνα µε την παρ. 7

του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α’)
«Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων
συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παρο-
χής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατά-
ξεις», εκδίδεται µε Απόφαση του Υπουρ-
γού ΠΕΧΩ∆Ε και ύστερα από γνώµη του
ΤΕΕ και του Συµβουλίου Μελετών της
Γεν. Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων
του ΥΠΕΧΩ∆Ε, Κανονισµός Προε-
κτιµώµενων Αµοιβών Μελετών
και Υπηρεσιών.
Ήδη εκδόθηκε το πρώτο

µέρος του υπόψη Κανονι-
σµού, το οποίο σας επισυ-
νάπτουµε, που περιλαµ-
βάνει προεκτιµώµενες
αµοιβές δέκα κατηγο-
ριών µελετών, το α-

ντικείµενο των οποίων εµπίπτει στην αρµο-
διότητα του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Έχει ξεκινήσει η διαδι-
κασία για τη συµπλήρωση του Κανονισµού µε
τις προεκτιµώµενες αµοιβές των υπολοίπων
κατηγοριών µελετών που δεν περιλαµβάνο-
νται.
Ο Υφυπουργός ΠΕΧΩ∆Ε, µε το αρ. πρωτ.

οικ.1718/19.9.2005 έγγραφό του σας είχε ενη-
µερώσει ότι µεταξύ των παραπάνω κατηγο-
ριών µελετών, των οποίων η έκδοση προεκτι-
µώµενων αµοιβών εκκρεµεί, υπάρχουν κατη-
γορίες µελετών µε αντικείµενο που εµπίπτει
στη δική σας αρµοδιότητα. Οι κατηγορίες αυ-
τές είναι οι παρακάτω:

(14) Ενεργειακές µελέτες (θερµοηλεκτρικές,
υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων µορφών ε-
νέργειας), (15) Βιοµηχανικές µελέτες (προ-
γραµµατισµού, σχεδιασµού και λειτουργίας),
(17) Χηµικές µελέτες και έρευνες, (18) Μελέτες
Χηµικής Μηχανικής και Χηµικών Εγκαταστά-

σεων, (19) Μεταλλευτικές µελέτες και έρευ-
νες, (28) Μελέτες συστηµάτων πληροφορικής
και δικτύων, (29) Ζλεκτρονικές µελέτες.
Για τις κατηγορίες αυτές σας έχει ζητηθεί

να συνταχθεί από τις υπηρεσίες σας αντί-
στοιχο σχέδιο Κανονισµού και να προωθηθεί
προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε, ώστε να ολοκληρωθεί η
διαδικασία έκδοσής του. Παράλληλα στις δι-
κές σας αρµοδιότητες υπάγονται εξειδικευ-
µένες µελέτες, που εντάσσονται σε άλλες κα-
τηγορίες µελετών.
Προκειµένου η παραπάνω διαδικασία να εί-

ναι πιο αποδοτική, προτείνουµε Εκπρόσωποι
του ΤΕΕ να συνεργαστούν µε τους Υπηρεσια-
κούς Παράγοντες του Υπουργείου σας, όπως
άλλωστε έγινε και κατά τη σύνταξη του ι-
σχύοντος Κανονισµού. 

Με  εκτίµηση
Ο  Πρόεδρος

Γιάννης  Αλαβάνος

Γράµµατα προς αρµοδίους

Κύριε Υπουργέ,
Λάβαµε γνώση µε το από 21-11-2005 (αρ.

πρωτ. ΤΕΕ 31200/21-11-2005) έγγραφο του Συλ-
λόγου ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών ΟΣΕ, µε
τις θέσεις του Συλλόγου επί του οργανο-
γράµµατος της νέας εταιρείας ΟΣΕ Συµµετο-
χών και των θυγατρικών αυτής ΤΡΑΙNΟΣΕ και
Ε∆ΙΣΥ. 
Όπως προκύπτει από το ως άνω έγγραφο

του Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών
ΟΣΕ, µε βάση την απόφαση 3928/17-11-2005
του ∆Σ του ΟΣΕ καταργούνται η ∆ιεύθυνση
Ζλεκτροκίνησης, Σηµατοδότησης, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ζλεκτρικών Εγκαταστάσεων
(∆ΖΣΤΖΕ) και η ∆ιεύθυνση Πληροφορικής (∆Ι-
ΠΛ) και οι Υπηρεσίες τους εντάσσονται σε άλ-
λες ∆ιευθύνσεις.
Στην υπ’ αριθ. Υ.Α. Φ17/12999/1159/ΦΕΚ 632

Β/21-5-2005, µε την οποία εγκρίθηκε ο Υπηρε-
σιακός Οργανισµός του ΟΣΕ γίνεται σαφής
περιγραφή των αρµοδιοτήτων των παραπάνω
∆ιευθύνσεων. Με βάση αυτή την περιγραφή
των αρµοδιοτήτων προκύπτει ότι µε την κα-
τάργηση των εν λόγω υπηρεσιών υποβαθµί-
ζεται η διαχείριση, η ποιότητα και η ασφάλεια
των παρεχοµένων υπηρεσιών στους νευραλ-
γικούς τοµείς των ηλεκτροµηχανολογικών
συστηµάτων ασφαλείας και των πληροφορια-
κών συστηµάτων. Επίσης, µε µια τέτοια από-
φαση υποβαθµίζεται το επιστηµονικό κύρος
των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών που φέρουν
τις εξειδικευµένες τεχνικές γνώσεις για τη
διαχείριση και αντιµετώπιση των θεµάτων
που σχετίζονται µε τους εν λόγω τοµείς αλλά
και η υπηρεσιακή τους εξέλιξη στον Οργανι-
σµό αφού και στις δύο υπό κατάργηση ∆ιευ-

θύνσεις δύνανται µέχρι σήµερα να 
προίστανται αποκλειστικά ∆ιπλωµατούχοι
Μηχανολόγοι - Ζλεκτρολόγοι, Ζλεκτρολό-
γοι και Ζλεκτρονικοί Μηχανικοί, ενώ στο νέο
οργανόγραµµα δεν υπάρχει σχετική πρόβλε-
ψη, ώστε να διασφαλίζεται η υπηρεσιακή εξέ-
λιξη των Μηχανικών που µέχρι σήµερα υπά-
γονταν στις υπό κατάργηση ∆ιευθύνσεις.
Θεωρώντας ότι οι υπό κατάργηση ∆ιευ-

θύνσεις διαδραµατίζουν προεξέχοντα ρόλο
στην υποχρέωση του ΟΣΕ για τη διασφάλιση
της ποιότητας και της ασφάλειας των παρε-
χοµένων υπηρεσιών στον τοµέα των δηµό-
σιων συγκοινωνιών, που είναι άρρηκτα συν-
δεδεµένες µε το δηµόσιο συµφέρον και το
κοινωνικό όφελος, παρακαλούµε αφού λάβε-
τε υπόψη τα παραπάνω, να εξετάσετε το θέ-
µα και προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες
για την τροποποίηση της συγκεκριµένης Α-
πόφασης.

Προς  τον  Γενικό  Γραµµατέα  Βιοµηχανίας  κ.  Σπύρο  Παπαδόπουλο

Προς  τον  Υπουργό  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  κ.  Μιχάλη  Λιάπη
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Ένα διεθνές σύστηµα καταγραφής και αξιολό-γησης της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπο-
δοµών σκοπεύει να αναπτύξει στο αµέσως επόµε-
νο διάστηµα ο ΟΟΣΑ (Οργανισµός Οικονοµικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης). Τις σχετικές αποφά-
σεις έλαβε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της αρµόδιας
υπηρεσίας του (Governing Βoard of ΡEΒ) τον Ιού-
λιο του 2003, το οποίο, µάλιστα, όρισε ότι οι συζη-
τήσεις για τη λήψη των τελικών αποφάσεων θα
πρέπει να περατωθούν έως το τέλος του 2006.
Αµέσως µετά οι χώρες - µέλη του ΟΟΣΑ θα

κληθούν να προβούν σε συγκεκριµένες ενέργειες
και να αξιολογήσουν τις υπάρχουσες εκπαιδευτι-
κές υποδοµές βάσει ενιαίων κριτηρίων, µεθόδων
και µέτρων.
Η αξιολόγηση της ποιότητας της παρεχόµενης

εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών εγκαταστά-
σεων είναι ένα θέµα µείζονος προτεραιότητας τό-
σο για τον διεθνή οργανισµό, όσο και τα κράτη-
µέλη του. Ήδη, στην κατεύθυνση αυτή, καταρτίστη-
κε και εφαρµόζεται το ΡΙSΑ (∆ιεθνές Σύστηµα Α-
ξιολόγησης της Μαθητικής Eπίδοσης).

Οι  υποδοµές

Προκειµένου να προωθήσει τη νέα πρωτοβου-
λία του ο ΟΟΣΑ, µε ευθύνη του ΡEΒ (Ρrogramme
on Educational Βuilding), οργάνωσε στη Λισαβόνα
και στη συνέχεια στο Μεξικό την 1η και 2η ∆ιεθνή
∆ιάσκεψη Εµπειρογνωµόνων υπό τον τίτλο «Αd
hoc Εxperts Group Μeeting on Εvaluating Quality in
Εducational Facilities», µε στόχο τη συζήτηση, την
ανταλλαγή απόψεων και την κατάθεση σχεδίων

και προτύπων εφαρµογών στον τοµέα της αξιο-
λόγησης ποιότητας των εκπαιδευτικών εγκατα-
στάσεων. 
Στις εργασίες των δύο αυτών διασκέψεων

συµµετείχε και το ΤΕΕ (εκπρόσωπός του ο Μα-
νώλης Μπαλτάς).
Τα κύρια θέµατα που αναπτύχθηκαν κατά τις

δύο συναντήσεις και επί των οποίων κλήθηκαν οι
εµπειρογνώµονες να πουν τη γνώµη τους, συνο-
ψίζονται στις ακόλουθες θεµατικές ενότητες: 

1. Ορισµός διεθνών αρχών και κριτηρίων για
την αξιολόγηση της ποιότητας των εκπαιδευτι-
κών εγκαταστάσεων. 

2. Καταγραφή των ερευνών και µεθοδολογιών
που εφαρµόζονται στις διάφορες χώρες στον
τοµέα της αξιολόγησης ποιότητας. 

3. Ανάπτυξη κοινών αρχών και κοινού πλαισίου
αξιολόγησης και πώς αυτό µπορεί να εφαρµο-
στεί από διαφορετικές χώρες.

4. Καθορισµός επιστηµονικής µεθοδολογίας. 
5. Προτάσεις για την κατάρτιση ενός ∆ιε-

θνούς Συστήµατος Ταξινόµησης Στοιχείων Ποιό-
τητας.
Τα κοινά σηµεία των εισηγήσεων - προτάσεων

επί της µεθοδολογίας, που έγιναν στις συναντή-
σεις αυτές, θα αποτελέσουν και τη βάση για τη
συνέχιση αυτής της πρωτοβουλίας του ΟΟΣΑ. 
Κύριο στοιχείο στο οποίο αναφέρθηκαν όλοι

οι εισηγητές, στην πλειοψηφία τους Αρχιτέκτο-
νες - Μηχανικοί, είναι η σχέση αρχιτεκτονικής
του σχολικού χώρου µε την εκπαιδευτική επίδο-
ση και οι ευρύτερες επιρροές που ασκούνται α-
πό γενικές εκπαιδευτικές πολιτικές σχετικά µε
τη φυσιογνωµία του σχολικού χώρου. 
Από την πλευρά του ΤΕΕ, ο κ. Μπαλτάς ανα-

φέρθηκε στη µεθοδολογία και τα µέτρα αξιολό-
γησης της ποιότητας των εκπαιδευτικών υποδο-
µών, προτείνοντας είκοσι τρεις (23) δείκτες οι ο-
ποίοι µπορούν να τύχουν διεθνούς εφαρµογής
ανεξάρτητα από χώρα και εκπαιδευτικό σύστη-
µα. 
Οι δείκτες αυτοί αναφέρονται σε 3 κατηγορίες

- περιοχές αξιολόγησης του σχολικού χώρου: 
α) Εκπαιδευτική και Παιδαγωγική ποιότητα
β) Ασφάλεια και Προστασία 
γ) Συµµετοχή της κοινότητας - «Ανοιχτό Σχο-

λείο» 

Στο «στόχαστρο» του ΟΟΣΑ
η αξιολόγηση της ποιότητας
των σχολικών υποδοµών
ΤΟ ΤEE ΣΥΜΜEΤEΧEΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Παράλληλα  µε  τη  διάσκεψη  του  ΟΟΣΑ  στο  Μεξικό,
πραγµατοποιήθηκε  και  το  4ο    ∆ιεθνές  Συνέδριο  για
το  Σύγχρονο  Eκπαιδευτικό  Περιβάλλον,  στο  οποίο
ο  κ.  Μπαλτάς  παρουσίασε  για  λογαριασµό  του  ΤEE  

το  πρόγραµµα  EΠΑΝΤΥΚ  σε  ό,τι  αφορά  την
πρόληψη  και  διαχείριση  του  σεισµικού  κινδύνου
στις  δηµόσιες  υποδοµές  στην  Eλλάδα  και  φυσικά
στα  σχολεία,  δηµιουργώντας  ιδιαίτερη  αίσθηση  και

αποσπώντας  θετικά  σχόλια.  
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Παρακαλούνται οι συνάδελφοι, που στελε-χώνουν τις οµάδες να περάσουν από τη
Νοµική Υπηρεσία του ΤΕΕ (Καρ. Σερβίας 4, 3ος
όροφος, γραφ. 13) για να υπογράψουν τη σχε-
τική σύµβαση, µέσα σε 15 ηµέρες, τις εργάσι-
µες ώρες, έχοντας µαζί τους: 
α) Τον αριθµ. µητρώου του ΤΕΕ.
β) Τον ΑΦΜ τους.

1) Ο.Ε.   για τη «Μελέτη  και  εισήγηση  για
την  αναδιάρθρωση  των  Κλάδων  του  ΤΣΜΕ∆Ε
και  του  Κανονισµού  Υγείας  και  Προνοιακών
Παροχών  του  ΤΣΜΕ∆Ε»,  (απόφ. ∆.Ε.
Γ8/Σ41/2005).
Η Οµάδα Εργασίας αποτελείται από τους

κ.κ.:
∆εσύλλα Νικόλαο, πρώην Πρόεδρο ΤΕΕ και

ΤΣΜΕ∆Ε, ∆ουνούκο ∆ηµήτριο, πρώην Πρόεδρο
ΤΣΜΕ∆Ε, Ζωιόπουλο Ιωάννη, πρώην Πρόεδρο
ΤΣΜΕ∆Ε, Θεοδωράκη Ιωάννη, Μέλος ∆.Ε. ΤΕΕ,

Κουµπλή Αναστάσιο, Πρόεδρο ΤΣΜΕ∆Ε, Με-
γκλή Αικατερίνη, ∆ιευθύντρια ΤΣΜΕ∆Ε, Παπα-
βασιλείου Γεώργιο, πρώην Πρόεδρο ΤΣΜΕ∆Ε,
Πρωτονοτάριο Αντώνιο, εκπρόσωπο ΤΕΕ στο
ΤΣΜΕ∆Ε, Ροµπόλη Σάββα, υπεύθυνο Ινστιτού-
του Εργασίας ΓΣΕΕ σε Ασφαλιστικά Θέµατα,
Σκόκο Αθανάσιο, πρώην Πρόεδρο ΤΣΜΕ∆Ε,
Φούρκα Ιωάννη, Μέλος ∆.Ε. ΤΕΕ και εκπρόσω-
πο του ΤΕΕ στο ΤΣΜΕ∆Ε, Φράγκο Νικόλαο, κα-
θηγητή στα Ασφαλιστικά Θέµατα.

2) Ο.Ε.   για τη «Μελέτη  και  εισήγηση  των
αναγκαίων  νοµοθετικών  ρυθµίσεων  που  σχε-
τίζονται  µε  την  αναδιάρθρωση  του  επαγγέλ-
µατος  του  Μηχανικού»,  (απόφ. ∆.Ε.
Γ9/Σ41/2005).
Η Οµάδα Εργασίας αποτελείται από τους

κ.κ.:
Αναγνωστόπουλο Σταύρο, Π.Μ., Βλάχο Ιωάν-

νη, Π.Μ., Κωτσή Αικατερίνη, ∆ικηγόρο, Πανδή

Νικόλαο, Π.Μ., Πλαίνη Παναγιώτη, Π.Μ., Πλιάκη
Στυλιανό, Μ.Η.Μ., Τάσιο Θεοδόσιο, Π.Μ., Χατζη-
δάκη Αριστείδη, Π.Μ., Σινάνη Χρήστο, Μ.Η.Μ., Σε-
ραφίδη Θεόδωρο, Α.Μ.

3) Ο.Ε. για τη «Μελέτη  νοµικών  θεµάτων
που  απασχολούν  το  ΤΕΕ»,  (απόφ. ∆.Ε.
Β54/Σ45/2005).
Η Οµάδα Εργασίας αποτελείται από τους

κ.κ.:
Αργυρόπουλο Χριστόφορο, Αλιβιζάτο Νικό-

λαο, Βγόντζα Αντώνιο, Κιουσοπούλου Ελεού-
σα,  Κρυσταλλίδη Αλέξανδρο, Πουρσανίδη Α.,
Μεντή Φιλιώ, Χασάπη Παναγιώτη, Μακαρίτη
Παναγιώτη, Σαρρή Νικόλαο, 11) Αλαβάνο Ιωάν-
νη.

4) Ο.Ε. για τη «∆ιαχείριση  Στερεών  Απο-
βλήτων»,    (απόφ. ∆.Ε. Γ13/Σ42/2005).
Η Οµάδα Εργασίας αποτελείται από τους

κ.κ.:
Θεοχάρη Χριστίνα, Π.Μ., Αραβώση Κωνστα-

ντίνο, Μ.Μ., Βαρελίδη Πέτρο, Α.Μ., ∆ιαβάτη Ηλία,
Π.Μ.-Μ.Η.Μ., Ζιώγα Χαράλαµπο, Π.Μ.,  Μπούρκα
Αθηνά - Αναστασία, Χ.Μ., Οικονοµόπουλο Αλέ-
κο, Χ.Μ., Παπαγρηγορίου Σπύρο, Π.Μ., Παντελά-
ρα Παντελή, Χ.Μ., Φραντζή Ιωάννη, Α.Τ.Μ.,  Ια-
τρού Σταύρο, Η.Μ.

Σύσταση Οµάδων Εργασίας του ΤΕΕ

∆ηµοσιεύουµε παρακάτω, σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο του
ΤΕΕ, τις Οµάδες Εργασίας, που συγκροτήθηκαν µε απόφαση της
∆ιοικούσας Επιτροπής, έπειτα και από πρόταση των Μονίµων και
Επιστηµονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων του ΤΕΕ. 
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΤΣΜΕ∆Ε στην υπ’αριθ. 5276/21-11-2005 συνεδρίαση σχετικά µε

τη διαδικασία έκδοσης Εγγ. Επιστολών αποφάσι-

σε τα εξής:

Α.  Πιστωτικό  όριο  για  
τις  Εγγ.  Επιστολές  συµµετοχής  

Α1.  Εργοληπτικά  πτυχία

Πτυχίο ΜΕΚ Α πιστωτικό όριο 500.000 ευρώ

» Β » 700.000 ευρώ

» Γ » 1.100.000 ευρώ

» ∆ » 1.500.000 ευρώ

Α2.  Μελετητικά  πτυχία

Πτυχίο µελετ. Α πιστωτικό όριο 500.000 ευρώ

» Β » 1.000.000 ευρώ

» Γ » 1.500.000 ευρώ

Α3.  Χωρίς  πτυχίο    (Εργοληπτικό    ή  Μελετητικό)

Για τους πιστούχους που δεν κατέχουν Εργο-

ληπτικό ή Μελετητικό Πτυχίο το πιστωτικό όριο

για τις Εγγ. Επιστολές Συµµετοχής καθορίζεται

στο 1/2  µε χρονικά όρια παραγωγής ανά 5ετία α-

πό κτήσεως του πτυχίου δηλ.:

0 - 5ετία πιστωτικό όριο 250.000 ευρώ

5ετία - 10ετία » 350.000 ευρώ

10ετία - 15ετία » 550.000 ευρώ

15ετία  και άνω » 750.000 ευρώ

Β.  Πιστωτικό  όριο  για  τις  Εγγ.  Επιστολές
διαρκείας  

Β1. Τα πιστωτικά όρια για Εγγ. Επιστολές ∆ιαρ-

κείας παραµένουν σε ισχύ ως έχουν. ∆ηλαδή: 

Β2.  Εργοληπτικά  πτυχία  

Πτυχίο ΜΕΚ Α πιστωτικό όριο 500.000 ευρώ

» Β » 700.000 ευρώ

» Γ » 1.100.000 ευρώ

» ∆ » 1.500.000 ευρώ

Β.3  Μελετητικά  πτυχία

Πτυχίο µελετ. Α πιστωτικό όριο 500.000 ευρώ

» Β » 1.000.000 ευρώ

» Γ » 1.500.000 ευρώ

Β4.  Χωρίς  πτυχίο      (Εργοληπτικό  ή  Μελετητικό)

Για τους πιστούχους που δεν κατέχουν Εργο-

ληπτικό ή Μελετητικό Πτυχίο το πιστωτικό όριο

για τις Εγγ. Επιστολές ∆ιαρκείας καθορίζεται

στο 1/2, µε χρονικά όρια προαγωγής ανά πενταε-

τία από κτήσεως του πτυχίου δηλ.:

0 - 5ετία πιστωτικό όριο 250.000 ευρώ

5ετία- 10ετία » 350.000 ευρώ

10ετία- 15ετία » 550.000 ευρώ

15ετία και άνω » 750.000 ευρώ

Γ.    

Τα δυο πιστωτικά όρια (Συµµετοχής και ∆ιαρκεί-

ας) ισχύουν ανεξάρτητα.

∆.  Πρόσθετη  ασφάλεια  για  υπέρβαση
πιστωτικού  ορίου  Εγγ.  ΕΠ1  Συµµετοχής  -

∆ιαρκείας  

Για υπερβάσεις των πιο πάνω πιστωτικών ο-

ρίων (Συµµετοχής και ∆ιαρκείας) επιβάλλονται

πρόσθετες ασφάλειες, ανάλογα µε το ύψος της

υπέρβασης και την τάξη Εργοληπτικού Πτυχίου

ΜΕΚ ή του Μελετητικού Πτυχίου, σύµφωνα µε

τους παρακάτω πίνακες. 

∆1.  Πρόσθετη  ασφάλεια  λόγω  υπέρβασης  πι-

στωτικού  ορίου  για  Εγγ.  Επιστολές  Συµµετοχής

∆1.1.  Εργοληπτικά  πτυχία

Πτυχίο  ΜΕΚ  Α΄  (πιστωτικό  όριο  500.000  €)
Κεφάλαιο  Πρόσθετη  ασφάλεια  

Εγγ.  Επιστολών  λόγω  υπέρβασης

0 - 500.000 0

500.001 - 700.000 5%

700.001 - 1.100.000 10%

1.100.001 και άνω 30%

Πτυχίο  ΜΕΚ  Β΄    (πιστωτικό  όριο  700.000  €)
Κεφάλαιο  Πρόσθετη  ασφάλεια  

Εγγ.  Επιστολών  λόγω  υπέρβασης

0 - 700.000 0

700.001 - 950.000 5%

950.001 - 1.450.000 10%

1.450.001 και άνω 30%

Πτυχίο  ΜΕΚ  Γ΄  (πιστωτικό  όριο  1.100.000  €)
Κεφάλαιο  Πρόσθετη  ασφάλεια  

Εγγ.  Επιστολών  λόγω  υπέρβασης

0 - 1.100.000 0

1.100.001 - 1.500.000 5%

1.500.001 - 2.300.000 10%

2.300.001 και άνω 30%

Πτυχίο  ΜΕΚ  ∆΄    (πιστωτικό  όριο  1.500.000  €)
Κεφάλαιο  Πρόσθετη  ασφάλεια  
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Αλλαγές στην έκδοση εγγυητικών επιστολών
Νέες σηµαντικές αλλαγές στους όρους έκδοσης
εγγυητικών επιστολών αποφάσισε το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του ΤΣΜΕ∆Ε, στο πλαίσιο των
προσπαθειών εξοµάλυνσης όλης της διαδικασίας,
ένα έτος µετά την εφαρµογή σχετικής απόφασης
του ∆Σ, που προέβλεπε για πρώτη φορά πρόσθετες
ασφάλειες λόγω έκπτωσης ως συνέπεια του
µειοδοτικού συστήµατος ανάδειξης αναδόχου.
Οι αλλαγές που έγιναν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

του ΤΣΜΕ∆Ε µε την υπ’ αριθµόν 1043/21-11-05
απόφασή του έχουν ως βασικούς στόχους, αφενός
την εξοµάλυνση των επιβαλλοµένων πρόσθετων
καλύψεων λόγω έκπτωσης µε σηµαντικές
ελαφρύνσεις για τις µικροµεσαίες εργοληπτικές
επιχειρήσεις και αφετέρου τη θεσµοθέτηση
αντικειµενικών και συγκεκριµένων διαδικασιών και
όρων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, σε
περιπτώσεις υπερβάσεως των πιστωτικών ορίων. 
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Εγγ.  Επιστολών  λόγω  υπέρβασης

0 - 1.500.000 0

1.500.001 - 2.000.000 5%

2.000.001 - 3.000.000 10%

3.000.001 και άνω 30%

∆1.2  Μελετητικά  πτυχία

Πτυχίο  Μελετητικό  Α΄  (πιστωτικό  όριο  500.000  €)

Κεφάλαιο  Πρόσθετη  ασφάλεια  

Εγγ.  Επιστολών  λόγω  υπέρβασης

0 - 500.000 0

500.001 - 700.000 5%

700.001 - 1.100.000 10%

1.100.001 και άνω 30%

Πτυχίο  Μελετητικό  Β΄  (πιστωτικό  όριο  1.000.000  €))

Κεφάλαιο  Πρόσθετη  ασφάλεια  

Εγγ.  Επιστολών  λόγω  υπέρβασης

0 - 1.000.000 0

1.000.000-1.400.000 5%

1.400.001 - 2.200.0000 10%

2.200.001 και άνω 30%

Πτυχίο  Μελετητικό  Γ΄  (πιστωτικό  όριο  1.500.000  €)

Κεφάλαιο  Πρόσθετη  ασφάλεια  

Εγγ.  Επιστολών  λόγω  υπέρβασης

0 - 1.500.000 0

1.500.001 - 2.000.000 5%

2.000.001 - 3.000.000 10%

3.000.001 και άνω 30%

∆1.3.  Χωρίς  πτυχίο    (Εργοληπτικό  ή  Μελετητικό)

Στα πιστωτικά όρια που ισχύουν για τους πι-

στούχους που δεν κατέχουν Εργοληπτικό Πτυχίο

ΜΕΚ ή Μελετητικό Πτυχίο επιβάλλονται πρόσθε-

τες ασφάλειες ανάλογα µε το ύψος της υπέρβα-

σης σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες:

0-55ετία  (πιστωτικό  όριο  250.000  €)

Κεφάλαιο  Πρόσθετη  ασφάλεια  

Εγγ.  Επιστολών  λόγω  υπέρβασης

0 - 250.000 0

250.001 - 350.000 5%

350.001 - 550.000 10%

550.001 και άνω 30%

5ετία  -  10ετία    (πιστωτικό  όριο  350.000  €)

Κεφάλαιο  Πρόσθετη  ασφάλεια  

Εγγ.  Επιστολών  λόγω  υπέρβασης

0 - 350.000 0

350.001 - 475.000 5%

475.001 - 725.000 10%

725.001 και άνω 30%

10ετία  -  15ετία    (πιστωτικό  όριο  550.000  €)

Κεφάλαιο  Πρόσθετη  ασφάλεια  

Εγγ.  Επιστολών  λόγω  υπέρβασης

0 - 550.000 0

550.001 - 750.000 5%

750.001 - 1.150.000 10%

1.150.001 και άνω 30%

15ετία  >  (πιστωτικό  όριο  750.000  €)

Κεφάλαιο  Πρόσθετη  ασφάλεια  

Εγγ.  Επιστολών  λόγω  υπέρβασης

0 - 750.000 0

750.001 - 1.000.000 5%

1.000.001 - 1.500.000 10%

1.500.001 και άνω 30%

∆2.  Πρόσθετη  ασφάλεια  λόγω  υπέρβασης  πιστω-

τικού  ορίου  για  Εγγ.  Επιστολές  ∆ιαρκείας

∆2.1  Εργοληπτικά  πτυχία

Πτυχίο  ΜΕΚ  Α΄  (πιστωτικό  όριο  500.000  €)

Κεφάλαιο  Πρόσθετη  ασφάλεια  

Εγγ.  Επιστολών  λόγω  υπέρβασης

0 - 500.000 0

500.001 - 700.000 10%

700.001 - 900.000 20%

900.001 - 1.300.000 30%

1.300.001  και άνω 100%

Πτυχίο  ΜΕΚ  Β΄  (πιστωτικό  όριο  700.000  €)

Κεφάλαιο  Πρόσθετη  ασφάλεια  

Εγγ.  Επιστολών  λόγω  υπέρβασης

0 - 700.000 0

700.001 - 950.000 10%

950.001 - 1.200.000 20%

1.200.001 - 1.700.000 30%

1.700.001  και άνω 100%

Πτυχίο  ΜΕΚ  Γ΄  (πιστωτικό  όριο  500.000  €)

Κεφάλαιο  Πρόσθετη  ασφάλεια  

Εγγ.  Επιστολών  λόγω  υπέρβασης

0 - 1.100.000 0

1.100.001 - 1.500.000 10%

1.500.001 - 1.900.000 20%

1.900.001 - 2.700.000 30%

2.700.001  και άνω 100%

Πτυχίο  ΜΕΚ  ∆΄  (πιστωτικό  όριο  1.500.000  €)

Κεφάλαιο  Πρόσθετη  ασφάλεια  

Εγγ.  Επιστολών  λόγω  υπέρβασης

0 - 1.500.000 0

1.500.001 - 2.000.000 10%

2.000.001 - 2.500.000 20%

2.500.001 - 3.500.000 30%

3.500.001  και άνω 100%

∆2.2.  Μελετητικά  πτυχία

Πτυχίο  Μελετητικό  Α΄  (πιστωτικό  όριο  500.000  €)

Κεφάλαιο  Πρόσθετη  ασφάλεια  

Εγγ.  Επιστολών  λόγω  υπέρβασης

0 - 500.000 0

500.001 - 700.000 10%

700.001 - 900.000 20%

900.001 - 1.300.000 30%

1.300.001  και άνω 100%

Πτυχίο  Μελετητικό  Β΄  (πιστωτικό  όριο  1.000.000  €)

Κεφάλαιο  Πρόσθετη  ασφάλεια  

Εγγ.  Επιστολών  λόγω  υπέρβασης

0 - 1.000.000 0

1.000.000 - 1.400.000 10%

1.400.001 - 1.800.000 20%

1.800.001 - 2.600.000 30%

2.600.001  και άνω 100%

Πτυχίο  Μελετητικό  Γ΄  (πιστωτικό  όριο  1.500.000  €)

Κεφάλαιο  Πρόσθετη  ασφάλεια  

Εγγ.  Επιστολών  λόγω  υπέρβασης

0 - 1.500.000 0

1.500.001 - 2.000.000 10%

2.000.001 - 2.500.000 20%

2.500.001 - 3.500.000 30%

3.500.001  και άνω 100%

∆2.3  Χωρίς  πτυχίο  (Εργοληπτικό  ή  Μελετητικό)

Στα πιστωτικά όρια που ισχύουν για τους πι-

στούχους που δεν κατέχουν Εργοληπτικό Πτυχίο

ΜΕΚ ή Μελετητικό Πτυχίο, επιβάλλονται πρόσθε-

τες ασφάλειες ανάλογα µε το ύψος της υπέρβα-

σης, σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες. 

0-55ετία  (πιστωτικό  όριο  250.000  €)

Κεφάλαιο  Πρόσθετη  ασφάλεια  

Εγγ.  Επιστολών  λόγω  υπέρβασης

0 - 200.000 0

250.001 - 350.000 10%

350.001 - 450.000 20%

450.001 - 650.000 30%

650.001  και άνω 100%

5ετία  -  10ετία    (πιστωτικό  όριο  350.000  €)

Κεφάλαιο  Πρόσθετη  ασφάλεια  

Εγγ.  Επιστολών  λόγω  υπέρβασης

0 - 350.000 0

350.001 - 475.000 10%

475.001 - 600.000 20%

600.001 - 850.000 30%

850.001  και άνω 100%

10ετία  -  15ετία  

(πιστωτικό  όριο  550.000  €)
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Κεφάλαιο  Πρόσθετη  ασφάλεια  

Εγγ.  Επιστολών  λόγω  υπέρβασης

0 - 550.000 0

550.001 - 750.000 10%

750.001 - 950.000 20%

950.001 - 1.350.000 30%

1.350.001  και άνω 100%

15ετία  >  (πιστωτικό  όριο  750.000  €)

Κεφάλαιο  Πρόσθετη  ασφάλεια  

Εγγ.  Επιστολών  λόγω  υπέρβασης

0 - 750.000 0

750.001 - 1.000.000 10%

1.000.001 - 1.250.000 20%

1.250.001 - 1.750.000 30%

1.750.001  και άνω 100%

∆3. Το κεφάλαιο των Εγγ. Επιστολών που θα

εκδοθούν µετά την έναρξη ισχύος της παρού-

σης, θα προστίθεται στο  σύνολο του υφιστάµε-

νου ύψους πιστωτικού ορίου (συνολικό κεφά-

λαιο Εγγ. Επιστολών) που έχει διαµορφωθεί για

τον κάθε πιστούχο ξεχωριστά για Εγγ. Επιστο-

λές Συµµετοχής ή ∆ιαρκείας, προκειµένου να υ-

πολογισθεί η σχετική πρόσθετη ασφάλεια για

την υπό έκδοση Εγγ. Επιστολή. 

∆4. Οι πρόσθετες ασφάλειες, που επιβάλλο-

νται λόγω υπέρβασης πιστωτικού ορίου, θα κα-

λύπτονται µε µετρητά, µε οµόλογα του ελληνι-

κού ∆ηµοσίου ή ΕΤΒΑ, καθώς και µε προσηµειώ-

σεις ακινήτων στις οποίες υπολογίζεται το 80%

της αξίας που εκτιµάται από πραγµατογνώµονα

που ορίζει το ΤΣΜΕ∆Ε ή το ΣΟΕ (σε περίπτωση

που η εκτίµηση γίνει από το ΣΟΕ η αναλογούσα

δαπάνη θα βαρύνει τον ενδιαφερόµενο). 

Οι πρόσθετες Ασφάλειες που επιβάλλονται

για άλλους λόγους (έκπτωση κλπ.) θα µπορούν

να καλυφθούν, εκτός των παραπάνω τρόπων

και µε Εγγυητικές Επιστολές Τραπεζών (σχετικό

υπόδειγµα αναφέρεται στην υπ’ αρ.  813/2-12-

2004 απόφαση ∆Σ). 

∆5.  Οι πρόσθετες ασφάλειες που καταβάλ-

λονται υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε για την υπέρβαση του πι-

στωτικού ορίου Εγγυητικών Επιστολών Συµµε-

τοχής και ∆ιαρκείας επιβάλλονται αυτοτελώς

και ανεξάρτητα από τυχόν πρόσθετες ασφάλει-

ες που έχουν δοθεί ή θα δοθούν λόγω έκπτω-

σης ή άλλης αιτίας.

∆6. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ύψος

των κάθε είδους πρόσθετων ασφαλειών δεν

µπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζητηθείσας

Εγγ. Επιστολής. 

∆7. Τα ποσά που προέρχονται από Συµπλη-

ρωµατικές Συµβάσεις δεν µεταβάλλουν την κα-

τηγορία καταβολής προσθέτων  ασφαλειών, λό-

γω έκπτωσης, που ανήκει αρχικά το έργο.

Ε.  Έλεγχος  χρηµατοοικονοµικής
κατάστασης  των  τεχνικών  εταιρειών

Ε1. Προκειµένου να γίνεται ο έλεγχος της

χρηµατοοικονοµικής κατάστασης των τεχνικών

εταιρειών, θα γίνει σύνδεση της αρµόδιας Υπη-

ρεσίας (∆/νση Εγγ. Επιστολών) του ΤΣΜΕ∆Ε µε

τα αρχεία της «Τειρεσίας ΑΕ», «Τραπεζικά Συ-

στήµατα Πληροφοριών ΑΕ», για άντληση των α-

παιτούµενων πληροφοριών για τη χορήγηση

Εγγ. Επιστολών.

Ε2.  Να γίνεται ο έλεγχος της χρηµατοοικονο-

µικής κατάστασης και λοιπών πληροφοριών,

των Τεχνικών Εταιρειών από την Τράπεζα Αττι-

κής µε ενεργοποίηση της υφιστάµενης Σύµβα-

σης και αξιολόγηση τυχόν πρόσφατων εκθέσε-

ων από άλλες Τράπεζες. 

Ζ.  Μείωση  πρόσθετων  ασφαλειών  λόγω
έκπτωσης  µέχρι  το  όριο  της  2ης  τάξης  ΜΕΕΠ

Ζ1.  Για έργα µε προϋπολογισµό µέχρι το ανώτε-
ρο όριο της 2ης Τάξης του ΜΕΕΠ δηλ. 1.500.000 ευ-
ρώ (χωρίς ΦΠΑ), δεν επιβάλλονται πρόσθετες α-
σφάλειες εφόσον η δοθείσα έκπτωση δεν υπερ-
βαίνει τις 20 µονάδες πάνω από το όριο έκπτωσης
που ορίζεται από τη ∆ιακήρυξη, δηλ. εάν το όριο
έκπτωσης της διακήρυξης είναι 12% και η δοθείσα
έκπτωση είναι µέχρι 32% , δεν καταβάλλονται πρό-
σθετες ασφάλειες. Εάν η δοθείσα έκπτωση είναι
πάνω από 32% εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες
πρόσθετες ασφάλειες για το όριο έκπτωσης πάνω
από το 32% (Πίνακας Α).

Η.  Επιστροφή  πρόσθετων  ασφαλειών  

Η1. Όταν γίνεται µείωση της Εγγ. Επιστολής Κα-
λής Εκτέλεσης (5% του προϋπ. + πρόσθετες εγγυή-
σεις), µετά από σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας, η
τυχόν πρόσθετη ασφάλεια που έχει κατατεθεί λό-
γω έκπτωσης µειώνεται αναλόγως της µείωσης του
κεφαλαίου της Εγγ. Επιστολής (5% του προϋπολογι-
σµού και πρόσθετες εγγυήσεις) και παρακρατείται
ποσοστό πρόσθετης ασφάλειας που αναλογεί στην
Εγγ. Επιστολή που εκδόθηκε για το 5% του προϋπο-
λογισµού ακόµα και εάν έχει επιστραφεί η Εγγ. Επι-
στολή που εκδόθηκε για τις πρόσθετες εγγυήσεις. 

Η2. Με την προσκόµιση του πρωτοκόλλου προ-
σωρινής παραλαβής (χωρίς παρατηρήσεις) επιστρέ-
φεται το σύνολο των πρόσθετων ασφαλειών που έ-
χει κατατεθεί λόγω έκπτωσης για το συγκεκριµένο
έργο.

Θ.  Ισχύς  απόφασης

Θ1. Οι παραπάνω αποφάσεις ισχύουν από
28.11.2005. 


