
Ό πως φάνηκε από την µεγάλη προσέλευση
των µηχανικών και στελεχών επιχειρήσεων

που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά τη-
λεπικοινωνιών, αλλά και από το ενδιαφέρον µε το
οποίο παρακολούθησαν την ηµερίδα, επιτεύχθη-
καν ακόµα δύο από τους σκοπούς των διοργανω-
τών: Η τόνωση του ενδιαφέροντος των µηχανικών
- µελών του ΤΕΕ και της ΕΜΗΕΤ-ΟΤΕ και η ανάδει-
ξη νέων επαγγελµατικών ευκαιριών στη νέα οικο-
νοµία, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων για τις ε-
πιδράσεις της νέας τεχνολογίας στην ελληνική
αγορά τηλεπικοινωνιών.

Οι  χαιρετισµοί

Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της η-
µερίδας ο Α΄ αντιπρόεδρος του ΤΕΕ Μανώλης
∆ρακάκης είπε ότι: «Στο Τεχνικό Επιµελητήριο
της Ελλάδος έχουµε αντιληφθεί το ρόλο γενικό-
τερα των νέων τεχνολογιών και η προσπάθειά
µας είναι να απεκδυθούµε τον τίτλο που έχει δο-
θεί, ότι το ΤΕΕ είναι το Επιµελητήριο του µπετόν,
των δηµοσίων έργων που έχουν να κάνουν µε κα-
τασκευές, οδοποιίες, γέφυρες κλπ. και απόδειξη
είναι ότι σε συνεργασία µε την Ένωση Μηχανικών
Επιστηµόνων Τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ κάνουµε
µια εκδήλωση σαν και αυτή τη σηµερινή για την
οποία είµαστε υπερήφανοι. 
Τείνουµε “ευήκοον ους” πάντοτε στους φορείς

οι οποίοι προάγουν την επιστήµη, προσπαθούµε
µαζί τους να αλλάξουµε, να πείσουµε ότι υπάρ-
χουν και άλλοι δρόµοι για την ανάπτυξη της χώ-
ρας. 
Είναι χαρά µας που η αίθουσα είναι γεµάτη και

κυρίως είναι γεµάτη από νέους ανθρώπους. Τους
φορείς της σύγχρονης τεχνολογίας.». 

Ο εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας, βου-
λευτής Μεσσηνίας κ. ∆.  Σαµπαζιώτης,  τόνισε:

«Η πρωτοφανής για την ιστορία πρόοδος και
εφαρµογή νέων τεχνολογιών στην πληροφορική
και τις τηλεπικοινωνίες τα τελευταία χρόνια έχει
συνδέσει τους δύο χώρους άρρηκτα, υποστηρίζο-

ντας σηµαντικά την οικονοµία µας, προωθώντας
τη συνεργασία, τη διάδοση της γνώσης και των ε-
µπειριών και συµβάλλοντας στο δηµοκρατικό
διάλογο. 
Είναι αξιοσηµείωτο ότι οι τηλεπικοινωνίες έ-

χουν δηµιουργήσει σήµερα ένα χώρο εργασίας ο
οποίος εν πολλοίς αυτορυθµίζεται κατά τρόπο α-
ξιοκρατικό, αποδεικνύοντας ότι η αγορά όταν µέ-
νει µακριά από στρεβλώσεις, δίνει τη δυνατότητα
σε αυτούς που έχουν πραγµατικό ταλέντο, ικανό-
τητες και θέληση, να αναδειχθούν ο καθένας στον
ιδιαίτερο χώρο του, βοηθώντας έτσι τη συλλογική
πρόοδο του κλάδου και την αναπτυξιακή πορεία
της πατρίδας µας γενικότερα. Όλοι µας συναισθα-
νόµαστε, νοµίζω, απόλυτα την καθυστέρηση που
σηµειώνεται επί χρόνια στην υιοθέτηση και υπο-
στήριξη τεχνολογιών αιχµής από το κράτος µε α-
ποτέλεσµα την ταλαιπωρία τόσο του απλού πολί-
τη όσο και των επενδυτών.
Η όσο το δυνατόν γρηγορότερη κάλυψη του

κενού που δηµιουργήθηκε αποτελεί πρόκριµα για
την πρόοδο του τόπου µας σε µια παγκοσµιοποι-
ηµένη πλέον, αγορά αγαθών και υπηρεσιών».
Το ΠΑΣΟΚ εκπροσώπησε ο βουλευτής κ. Εµ.

Στρατάκης,  πρώην υφυπουργός Μεταφορών και
Επικοινωνιών ο οποίος αναφέρθηκε στην έδρα ε-
νός πολύ σηµαντικού οργανισµού ευρωπαϊκού,
του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας ∆ικτύων

και Πληροφοριών που εδρεύει στην Κρήτη και α-
νέφερε ότι: «Σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Τεχνο-
λογίας Έρευνας µπορεί να δώσει µια νέα προο-
πτική, µια νέα διάσταση στις εξελίξεις αυτές που
ενδιαφέρουν όλους µας. Λυπούµαστε που δυστυ-
χώς το πρόγραµµα της Κοινωνίας της Πληροφο-
ρίας δεν υλοποιήθηκε όπως είχε προγραµµατι-
στεί και αφαιρούνται κονδύλια και πηγαίνουν σε
άλλες δραστηριότητες. Είναι ένα ζήτηµα που µας
απασχολεί. Όµως, θέλω να πιστεύω ότι τουλάχι-
στον δεν θα εξυπηρετηθούν συγκεκριµένα συµ-
φέροντα γιατί είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα υ-
πάρχουν πάρα πολλά δίκτυα ευρυζωνικά όπως τα
λέµε, δίκτυα οπτικών ινών και δεν θα πρέπει να α-
ναλώσουµε άλλα κεφάλαια για να δηµιουργήσου-
µε καινούρια δίκτυα εκεί που δε χρειάζονται».
Στο χαιρετισµό που απηύθυνε ο γενικός διευ-

θυντής του ΟΤΕ, κ. Αν.  Καραγιώργος, εκ µέρους
του πρόεδρου και διευθύνοντος σύµβουλου κ. Π.
Βουρλούµη, αναφέρθηκε στις τεχνολογίες αιχµής,
που, όπως είπε, έχουν δύο στάδια ακόµα, αφού τις
µάθουµε και τις παρακολουθήσουµε να τρέχουν,
πριν την υλοποίηση: το στάδιο της προετοιµασίας
και το στάδιο της προµήθειας. Πρέπει για το πρώ-
το, να προετοιµαστείς, να χαράξεις στρατηγικά
την πορεία, να δουλέψεις µε αυτά που είναι αυτή
τη στιγµή έτοιµα και ό,τι αγοράσεις και ό,τι σχε-
διάσεις θα πρέπει να καλύψει και το µέλλον, να
διαβλέψεις δηλαδή, τι έρχεται και να πάρεις τα
σωστά υλικά. 
Στο δεύτερο στάδιο γεννάται το ερώτηµα  “πό-

τε θα προµηθευτούµε”. Όταν τα πράγµατα είναι
µάλλον έτοιµα; Όταν έχει κατασταλάξει η τεχνο-
λογία εντελώς; Εκεί  θα µπει ο Μηχανικός, θα
µπει η εκτίµηση η σωστή. Να είσαι κάπου στο εν-
διάµεσο. Ούτε στα σπάργανα της τεχνολογίας,
ούτε όταν έχει κατασταλάξει και το έχουν κάνει ό-
λοι οι άλλοι». 
Ο πρόεδρος της ΕΜΗΕΤ - ΟΤΕ κ. Κ.  Σιδηρόπου-

λος, υπογράµµισε :
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΓΛΥΣΤΡΑΣ

Με θέµα «Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες  και τεχνολογίες αιχµής»,
πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα διαλέξεων του ΕΒΕΑ την Τρίτη, στις 10

Ιανουαρίου, ηµερίδα που συνδιοργάνωσαν το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας
και η Ένωση Μηχανικών Επιστηµόνων Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ (ΕΜΗΕΤ - ΟΤΕ ).
Στόχοι της ηµερίδας ήταν, η ενηµέρωση των  µηχανικών  πάνω σε θέµατα
τεχνολογιών αιχµής στις τηλεπικοινωνίες, η παρουσίαση νέων καινοτόµων

προϊόντων και υπηρεσιών, η ανταλλαγή απόψεων για το ρόλο του
Τηλεπικοινωνιακού Μηχανικού στην νέα απελευθερωµένη και αναπτυσσόµενη
ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών και  η κατοχύρωση των επαγγελµατικών του
δικαιωµάτων. Όπως συµφώνησαν οι περισσότεροι οµιλητές, οι σύγχρονες
τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχµής πρέπει να οδηγούν σε

δίκαιη κοινωνία.

ΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΑΝ ΤΕΕ ΚΑΙ ΕΜΗΕΤ -ΟΤΕ

Τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες
αιχµής για δίκαιη κοινωνία
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«Οι σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και
τεχνολογίες αιχµής  πρέπει να υπηρετούν ένα ό-
ραµα ευτυχίας για όλους και όχι για λίγους. Πρέ-
πει να οδηγούν σε µια ισορροπηµένη και δίκαιη
κοινωνία και όχι σε κοινωνίες δύο ταχυτήτων. Και
σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι επενδύσεις στις
νέες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών να έχουν προ-
εξάρχοντα τα ανθρώπινα κριτήρια ώστε αυτές τις
τεχνολογίες να τις κατευθύνουµε και όχι να µας
κατευθύνουν. Να τις ελέγχουµε και όχι να µας ε-
λέγχουν. Να µας υπηρετούν και όχι να τις υπηρε-
τούµε.
Αυτή πρέπει να είναι η κυρίαρχη και σταθερή ε-

πιδίωξη όλων. 
Στην επιδίωξη αυτή ο ρόλος του Μηχανικού ή-

ταν είναι και θα είναι πρωτεύων και καθοριστικός.
Xρέος της Πολιτείας, των επιχειρήσεων και των
οργανισµών είναι να εξασφαλίσουν στους Μηχανι-
κούς το σωστό πλαίσιο και τους καλύτερους δυ-
νατούς όρους για την άσκηση αυτού του ρόλου.
Αυτό δεν µπορεί να γίνει παρά µόνο µε µια αξιό-
πιστη πολιτική για την Κοινωνία της Πληροφορίας
εκ µέρους της Πολιτείας». 
Ο κ. Γ.  Αργυρόπουλος,  Πρόεδρος της FΙΤCΕ, (Ο-

µοσπονδία Τηλεπικοινωνιακών Μηχανικών Ευρω-
παϊκής Ένωσης) αναφέρθηκε στη δραστηριότητα
της FΙΤCΕ στις 15 χώρες της ΕΕ και στη δράση
των 700 µελών της στην Ελλάδα και συνέχισε: 

«Η τηλεπικοινωνιακή αγορά βρίσκεται ανάµε-
σα σε πάρα πολλές και γρήγορες εξελίξεις. Και
οι ρυθµιστές αυτής της αγοράς ή αν θέλετε οι
παίκτες αυτής της αγοράς είναι η Κυβέρνηση και
τα πολιτικά κόµµατα, είναι οι πάροχοι τηλεπικοι-
νωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφορι-

κής, είναι οι ρυθµιστικές Αρχές ενός κράτους, εί-
ναι η βιοµηχανία και προφανώς είναι και η ανώτα-
τη εκπαίδευση και τα ερευνητικά ιδρύµατα». 

Εισηγήσεις  µηχανικών  -  στελεχών

«Τα ασύρµατα ευρυζωνικά δίκτυα θα αποτελέ-
σουν ένα σηµαντικό κοµµάτι των τηλεποινωνια-
κών δικτύων νέας γενιάς, που ήδη υλοποιούνται
και θα συνεχίσουν να υλοποιούνται µε έντονους
ρυθµούς σε πολλά µέρη του κόσµου µας», εξηγη-
σε ο κ. Π.  Τράκας στην πρώτη ενότητα, αναφερό-
µενος στην τεχνολογία WiΜΑX. 

«Τα δίκτυα νέας γενιάς θα προσφέρουν
προηγµένες υπηρεσίες τηλεφωνίας, ευρυζωνικού
Ιnternet, ακόµα και media (µουσική, τηλεόραση,
video), υψηλών προδιαγραφών, σε πολύ ανταγωνι-
στικό κόστος. Πρέπει να σηµειωθεί πάντως ότι τα
ασύρµατα ευρυζωνικά δίκτυα δεν θα λειτουργούν
αυτόνοµα αλλά σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα δί-
κτυα».
Ο κ. Τ.  ∆ουκόγλου αναφέρθηκε στα δίκτυα που

λειτουργούν µε τεχνολογία ΑDSL2/2, τα οποία
λειτουργούν µε ενσύρµατο δικτυο. 

Στη δεύτερη ενότητα ο κ. Β.  Καζαντζόπουλος,
παρουσίασε τις προτάσεις και τις λύσεις της «Αl-
catel». Προηγήθηκε µια σύντοµη εισαγωγή στην
ευρυζωνικότητα (Τriple - play) ενώ δόθηκε έµφαση
στην εξέλιξη και την ανάγκη  για µεγαλύτερο εύ-
ρος ζώνης (Βandwidth) σε σχέση µε τις ολοένα
αυξανόµενες εφαρµογές. Στη συνέχεια παρουσιά-
σθηκαν συνοπτικά οι λύσεις της εταιρείας σε
«triple play» εφαρµογές. Ως παραδείγµατα δόθη-
καν προτεινόµενες τοπολογίες καθώς και τοπο-
λογίες πελατών που θα δοθούν ως παραδείγµα-
τα. Κατακλείδα της παρουσίασης ήταν τα αποτε-
λέσµατα των «triple play» εφαρµογών στους

χρήστες και την κοινωνία σε σχέση
µε την ποιότητα ζωής και την εξοι-
κονόµηση χρόνου και χρηµάτων. 

«Σύζευξις», είπε ο κ. Μ.  Παπαµι-
χαήλ που εργάζεται στον ΟΤΕ,  «εί-
ναι ένα τυπικό έργο παροχής ολο-
κληρωµένων τηλεπικοινωνιακών υ-
πηρεσιών σε ευρεία κλίµακα. 
∆ιασυνδέει τους φορείς του δη-

µόσιου τοµέα και καλύπτει το σύνο-
λο της ελληνικής επικράτειας (1766
σηµεία παρουσίας) και  παρέχει  υ-
ψηλής ποιότητας ενοποιηµένες υ-
πηρεσίες φωνής (τηλεφωνία/φαξ),
δεδοµένων και εικόνας. Τέλος,  εξα-

σφαλίζει ασφαλή κεντρική πρόσβαση στο  Ιnternet
και υποστηρίζει  πλήθος προηγµένων υπηρεσιών
προστιθεµένης αξίας καθώς και εφαρµογών, που
συγκλίνουν προς την Ηλεκτρονική ∆ιοίκηση (e -
Government). Σήµερα υπάρχουν140.000 VoΙΡ πελά-
τες».

«Η επιχειρηµατική ανάγκη για υπηρεσίες “triple-
play”» ήταν ο τίτλος της εισήγησης του κ. Σ.  Μπί-
θα,της “ΙΝΤRΑCΟΜ”. Όπως είπε, «o δείκτης του
“µέσου εσόδου ανά συνδροµητή” στις ώριµες τη-
λεπικοινωνιακές αγορές παρουσιάζει, τελευταίως,
σταθερά πτωτική πορεία προβληµατίζοντας τους
παραδοσιακούς τηλεπικοινωνιακούς φορείς στα-
θερής τηλεφωνίας. Η πτώση αυτή οφείλεται στον
αυξανόµενο ανταγωνισµό  µε τη δραστηριοποίηση
των εναλλακτικών φορέων, αλλά και στην ολοένα
µεγαλύτερη αύξηση του χρόνου οµιλίας µέσω  δι-
κτύων κινητής τηλεφωνίας, ως συνέπεια της µείω-
σης των τιµολογίων τους. Επιπλέον, φορείς εκτός
της παραδοσιακής τηλεπικοινωνιακής αγοράς,
π.χ. οι πάροχοι καλωδιακής τηλεόρασης, δίνουν ή-
δη υπηρεσίες γρήγορου Ιnternet και τηλεφωνίας
χρησιµοποιώντας τις αναβαθµισµένες δικτυακές
υποδοµές τους.
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Είναι φανερό ότι διαµορφώνεται µία νέα πραγ-
µατικότητα στην αγορά και οι παραδοσιακοί παί-
κτες, καλούνται να ανταποκριθούν εισάγοντας τε-
χνολογικές καινοτοµίες που θα εξασφαλίζουν την
αναβάθµιση και την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Η
συγκυρία είναι µοναδική σε ό,τι αφορά την τεχνο-
λογική υποδοµή, έχοντας πλέον διαθέσιµες όλες
τις µορφές του DSL (ΑDSL, ΑDSL2+, VDSL κ.ο.κ.),
για την πλήρη ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και
κατά συνέπεια των καινοτόµων υπηρεσιών που
αυτά εισάγουν, µε κορυφαία όλων το “triple-play”.
Αυτή η συνδυασµένη, ταυτόχρονη πρόσβαση σε υ-
πηρεσίες φωνής, δεδοµένων και τηλεόρασης µέ-
σω µίας τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης, αποτελεί
την πιo πλήρη τηλεπικοινωνιακή λύση που έχει
παρουσιαστεί, µε τη µορφή υπηρεσίας µέχρι σή-
µερα.
Η “ΙΝΤRΑCΟΜ” σχεδίασε και ανέπτυξε την ολο-

κληρωµένη πλατφόρµα διανοµής φωνής, δεδοµέ-
νων και περιεχοµένου fs|cdn™ (Full Service Content
Distribution Νetwork). Μιλώντας για τα µητροπολι-
τικά δίκτυα ο κ. Χ.  Μπούρας είπε:  
Η ανάπτυξη των µητροπολιτικών κοινοτικών ευ-

ρυζωνικών υποδοµών εγείρει διάφορα ερωτήµα-
τα σχετικά µε το επιχειρηµατικό µοντέλο το ο-
ποίο θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για την εκµε-
τάλλευση των δικτύων τα οποία θα δηµιουργη-
θούν (ποιος θα είναι ο ρόλος του ∆ήµου, ποιος θα
είναι ο κρατικός παρεµβατισµός, πώς θα προωθη-
θεί ο υγιής ανταγωνισµός, πως θα εξασφαλιστεί η
βιωσιµότητα του δικτύου κλπ.).
Ανάπτυξη ευρυζωνικών µητροπολιτικών δι-

κτύων σε ∆ήµους έχει πραγµατοποιηθεί σε διά-
φορα σηµεία του πλανήτη, µε πρωτοπόρες, χώρες
όπως η Ιρλανδία και η Σουηδία, όπου υπάρχουν
πετυχηµένα παραδείγµατα για το πώς η ευρυζω-
νική υποδοµή µπορεί να τονώσει την τοπική οικο-
νοµία και να συµβάλει στην ανάπτυξη. Η διεθνής
εµπειρία σχετικά µε τα επιχειρηµατικά µοντέλα
καταγράφει διάφορα επιχειρηµατικά µοντέλα και
ενδεικτικά:

• Μοντέλο συνάθροισης ζήτησης : Ο περιφερει-
ακός φορέας χρησιµοποιεί τη συγκεντρωµένη ζή-
τηση ως ελκυστική πελατειακή βάση προς τους
παρόχους υπηρεσιών, µε τους οποίους συνδιαλέ-
γεται για την ολική αγορά ευρυζωνικών υπηρε-
σιών και τα ποσοστά κυριότητας επί της υποδοµής.

•Μοντέλο ανοιχτής πρόσβασης (µε χονδρική
παροχή υποδοµών): Περιφερειακοί φορείς και το-
πικές κοινότητες, συνήθως συνεργαζόµενοι µε α-
νεξάρτητο πάροχο υποδοµών σε τιµές χονδρικής
(κατά τεκµήριο εταιρεία κοινής ωφελείας), κατα-
σκευάζουν τις βασικές ευρυζωνικές υποδοµές
(χαντάκια, σωληνώσεις, υπόγεια ή εναέρια καλώ-
δια) µε βάση τις προβλεπόµενες συνολικές ανά-
γκες, ως κοινό αγαθό. 

• Μοντέλο κοινοτικού δικτύου µε παροχή υπη-
ρεσιών: Περιφερειακοί φορείς και τοπικές κοινό-
τητες, συνήθως συνεργαζόµενοι µε τοπικό πάρο-
χο υπηρεσιών, ή δρώντας οι ίδιοι ως πάροχοι ευ-
ρυζωνικών δικτυακών υπηρεσιών, κατασκευάζουν
τις βασικές ευρυζωνικές υποδοµές και παρέχουν
δικτυακές υπηρεσίες, επενδύοντας τα όποια κέρ-
δη στην επέκταση των υποδοµών.
Η επιλογή του κατάλληλου επιχειρηµατικού

µοντέλου δεν είναι απλή υπόθεση και θα πρέπει
να λαµβάνονται υπόψη οι διάφορες ιδιαιτερότη-
τες της περίπτωσης η οποία εξετάζεται. Για τα ευ-
ρυζωνικά µητροπολιτικά δίκτυα τα οποία θα ανα-
πτυχθούν στην χώρα µας προτείνεται η συσταση
εταιρείας, π.χ. “Εθνική Επιχείρηση Ευρυζωνικότη-
τας ΑΕ” που θα έχει συγκεκριµένες αρµοδιότητες
όπως: ενηµέρωση των πολιτών, µελέτη και κατα-
γραφή των τοπικών αναγκών και διαβούλευση µε
τους φορείς». 
Η εισήγηση του κ. Π.  Σαραντόπουλου, στην τέ-

ταρτη ενότητα, είχε τίτλο: «VoΙΡ: Τάσεις σε παρό-
χους σταθερής τηλεφωνίας». «Η υιοθέτηση από
την ΕΤSΙ της αρχιτεκτονικής ΙΜS που χρησιµοποι-
είται από τα δίκτυα 3GΡΡ ήταν, για τα δίκτυα στα-
θερής τηλεφωνίας, το σηµαντικότερο γεγονός
του 2005 στον χώρο του VoΙΡ », είπε και συνέχι-
σε:

«Στόχος είναι µια ενιαία αρχιτεκτονική για
Multimedia Fixed Μobile Convergence (FΜC) υπηρε-
σίες σύγκλισης. 
Ο στόχος της ΙΜS αρχιτεκτονικής είναι όλες οι

υπηρεσίες να δοθούν από µια οµοιογενή δοµή. Το
ΙΜS προσφέρει ένα κεντρικό σύστηµα διαχείρι-
σης, µια ενιαία βάση χρηστών και  ενιαία χρέωση,
που απλοποιεί στο µέγιστο βαθµό αυτή την κατά-
σταση.
Επιπλέον, οι πάροχοι που βασίζονται σε αρχι-

τεκτονική ΙΜS, έχουν τη δυνατότητα επιλογής ε-

φαρµογών από διαφορετικούς vendors και εύκο-
λης ενσωµάτωσής τους στο δίκτυό τους.
Ο χώρος του VoΙΡ προσανατολίζεται πλέον

στη µαζική χρήση του VoΙΡ  στον τοπικό βρόχο
(Class 5). 
Υπάρχουν 2 αρχιτεκτονικές εισαγωγής Class 5

VoΙΡΗ. Η επιλογή της καταλληλότερης λύσης εί-
ναι διαφορετική ανά περίπτωση. Παράγοντες ό-
πως το κόστος του τερµατικού εξοπλισµού, το εί-
δος του παρόχου, το ρυθµιστικό πλαίσιο, οι ανά-
γκες διαχείρισης, η υπάρχουσα υποδοµή δικτύου
παίζουν ρόλο στην επιλογή της καταλληλότερης
λύσης.»
Η εισήγηση του κ. Κ.  Μακρόπουλου αφορά τα

«Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα & Υ-
πηρεσίες µέσω Ευρυζωνικών ∆ικτυακών Τεχνολο-
γιών» και αφού εξηγήσει ότι κατά τα τελευταία
χρόνια η ∆ΤΕ στα πλαίσια ευρωπαϊκών ερευνητι-

κών και αναπτυξιακών προγραµµάτων έχει απο-
κτήσει τεχνογνωσία στο σχεδιασµό και λειτουρ-
γία δικτύων ευρείας ζώνης και ειδικά δορυφορι-
κών και επίγειων σταθερών ενσύρµατων και α-
σύρµατων δικτύων σε πλήρη διαλειτουργικότητα
ως βάση υπηρεσιών τηλεϊατρικής και ηλεκτρονι-
κής εκπαίδευσης, συνεχίζει: «Η ∆ιεύθυνση Τεχνο-
λογικών Εφαρµογών του ∆ηµόκριτου (∆ΤΕ)  έχει
εγκαταστήσει και λειτουργήσει µε απόλυτη επιτυ-
χία, τρεις δορυφορικούς σταθµούς στην Ελλάδα
(Αθήνα-Σάµος-Καστελόριζο), έχει υλοποιήσει το
∆ίκτυο Τηλεϊατρικών Υπηρεσιών σε πλοία και έχει
συµµετάσχει στην ανάπτυξη και δοκιµή συστηµά-
των τηλεϊατρικής και ηλεκτρονικής µάθησης. Πρό-
σφατα, είπε, εγκαταστάθηκε ένα ευρύτερο ευρυ-
ζωνικό δορυφορικό/επίγειο δίκτυο µε δορυφορι-
κούς σταθµούς στις Αλγερία, Τυνησία, Αίγυπτο,
Μαρόκο, Τουρκία για εφαρµογές τηλεϊατρικής και
τηλεκπαίδευσης µε στόχο τη δηµιουργία ενός Ει-
κονικού Ευρυµεσογειακού Νοσοκοµείου».
Συγκεκριµένως  παρουσιάζονται η τεχνική ανά-

λυση και παρουσίαση της διαλειτουργικής σύγκλι-
σης ευρυζωνικών δορυφορικών - επίγειων (ενσύρ-
µατων και ασύρµατων) δικτύων και οι εφαρµογές
τηλεϊατρικής - ηλεκτρονικής µάθησης, που αυτά
τα δίκτυα υποστηρίζουν.

Όλες οι εισηγήσεις της ηµερίδας βρίσκονται
στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.
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Κύριε Πρόεδρε, Όπως επισήµανε το ΤΖΖ µε επιστολές του
προς τον Πρωθυπουργό, την Πολιτική Ηγεσία
της Χώρας και µε ∆ελτίο Τύπου στις 21.12.2005,
«τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το ιδιαιτέ-
ρως θλιβερό φαινόµενο το ελληνικό κράτος να
αξιώνει από τις τεχνικές εταιρείες, κατασκευα-
στές και µελετητές, την προεξόφληση φορολο-
γικών και άλλων υποχρεώσεων για ανύπαρκτα
εισοδήµατα. Και είναι ανύπαρκτα τα εισοδήµατα
αυτά, διότι το ίδιο το κράτος, κατά παράβαση
των συµβατικών υποχρεώσεων που έχει αναλά-
βει, παραλείπει συστηµατικά να καταβάλλει στις
τεχνικές επιχειρήσεις τις πιστοποιηµένες αµοι-

βές τους από την εκτέλεση µελετών και δηµό-
σιων έργων. Υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώ-
σεις όπου καν δεν πιστοποιούνται βεβαιωθείσες
για την εκτέλεσή τους εργασίες.
Και σαν να µην φθάνει αυτό, το ίδιο το κράτος

επισπεύδει την άσκηση ποινικών διώξεων σε
βάρος των µελετητών και των τεχνικών εταιρει-
ών που αδυνατούν αντικειµενικά υπό τις ανωτέ-
ρω συνθήκες να προεξοφλήσουν τις φορολογι-
κές υποχρεώσεις τους εξαιτίας κυρίως του µε-
γάλου ύψους τους. 
Το οικονοµικό αδιέξοδο στο οποίο οδηγού-

νται οι τεχνικές εταιρείες επιτείνεται ακόµη πε-
ρισσότερο αν ληφθεί υπόψη ότι ούτε τα τραπεζι-

κά ιδρύµατα δέχονται πλέον να παρέχουν στις
τεχνικές εταιρείες και στους µελετητές πιστώ-
σεις ή άλλες προσωρινές διευκολύνσεις λόγω
της διαπιστωµένης αφερεγγυότητας του ελληνι-
κού κράτους. Το κοινωνικό και πολιτικό πρόβλη-
µα που δηµιουργείται µε αυτόν τον τρόπο αφο-
ρά µεγάλη µερίδα τεχνικών, ορισµένοι εκ των ο-
ποίων ευρίσκονται σε όρια απόγνωσης. 
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ο τεχνικός κό-

σµος αποτελεί από τη φύση του βασικό µοχλό
της βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας.
Πρέπει, ωστόσο, να καταστεί σαφές ότι η χρηµα-
τοδότηση των δηµόσιων έργων δεν είναι βάρος
και ευθύνη που οφείλουν να σηκώσουν αποκλει-
στικώς και µόνον οι τεχνικές επιχειρήσεις -και
µάλιστα µε όρους και καθεστώς εκβιαστικών δι-
ληµµάτων- αλλά αποτελεί ευθύνη του κράτους
και βάρος που κατανέµεται στο κοινωνικό σύνο-
λο. Προς αυτή την κατεύθυνση η πολιτεία έχει
καθήκον να αναλάβει τις ευθύνες της».
Σύµφωνα µε τα παραπάνω θεωρούµε αυτο-

νόητο ότι δεν θα πρέπει να απαιτηθεί η προεξό-
φληση φορολογικών υποχρεώσεων από τους
Μελετητές του Ζθνικού Κτηµατολογίου, χωρίς
να έχει προβλεφθεί η καταβολή προς αυτούς, έ-
ναντι των οφειλοµένων, αντίστοιχου ύψους πο-
σού αµοιβών από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ζ. Σε
κάθε περίπτωση, η λύση είναι να καταβληθούν
άµεσα οι συνολικές αµοιβές των εγκεκριµένων
λογαριασµών των Μελετητών.

Να πληρωθούν οι οφειλές προς 
τους µελετητές του Κτηµατολογίου

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΖΖ έ-χοντας υπόψη:

1) Την από 16.12.2005 (αρ. Πρωτ. ΤΖΖ:
34156/16.12.2005) παραίτηση του κ. ∆ηµητρίου
Κουτροµάνου από Μέλος της ∆ιοικούσας Ζπι-
τροπής του ΤΖΖ και την από 21.12.2005 (αρ. Πρωτ.
ΤΖΖ: 34646/21.12.2005) παραίτηση της κας Παρα-
σκευής Μπάτσου από Μέλος της ∆ιοικούσας
Ζπιτροπής του ΤΖΖ  

2) Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του  άρθρου
8 του Π∆ της 27-11/14.12.1926 όπως αντικαταστά-
θηκε από το άρθρο 8 του Ν. 1486/1984 και το άρ-
θρο 14 του Ν. 2187/94, καθώς και τις διατάξεις

της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 1486/84.
3) Τα τελικά αποτελέσµατα των εκλογών της

30ής.11.2003 για την ανάδειξη αιρετών Μελών
Οργάνων του ΤΖΖ.

4) Τα αποτελέσµατα των µυστικών ψηφοφο-
ριών που έγιναν κατά τις Ζιδικές Συνεδριάσεις
της Αντιπροσωπείας του ΤΖΖ 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 αντικαταστάθηκαν 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 Υπουργού ΥΠΖΧΩ∆Ζ, όπως αυ-
τά αναγράφονται στα Πρακτικά των παραπάνω

Συνεδριάσεων και

5) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π∆ 404/90.

Αποφασίζει:

• Την αντικατάσταση του παραιτηθέντος συνα-

δέλφου ∆ηµητρίου Κουτροµάνου από Μέλος της

∆ιοικούσας Ζπιτροπής µε το συνάδελφο Βασίλειο

∆ιακοµιχάλη, που είναι ο αµέσως επόµενος σε

σειρά επιτυχίας υποψήφιος του ιδίου ψηφοδελτί-

ου µε το οποίο είχε εκλεγεί ο παραιτηθείς συνά-

δελφος ∆ηµήτριος Κουτροµάνος.

• Την αντικατάσταση της παραιτηθείσης συ-

ναδέλφου Παρασκευής Μπάτσου από Μέλος της

∆ιοικούσας Ζπιτροπής µε το συνάδελφο Κων-

σταντίνο  Κρεµαλή, που είναι ο αµέσως επόµε-

νος σε σειρά επιτυχίας υποψήφιος του ιδίου ψη-

φοδελτίου µε το οποίο είχε εκλεγεί η παραιτη-

θείσα συνάδελφος Παρασκευή Μπάτσου.   

Να καταβληθούν άµεσα οι συνολικές αµοιβές των οφειλόµενων
λογαριασµών προς τους µελετητές του Κτηµατολογίου και
τουλάχιστον να µην απαιτείται από αυτούς προεξόφληση
φορολογικών υποχρεώσεων, χωρίς να έχει προβλεφθεί η καταβολή
προς αυτούς, έναντι των οφειλοµένων. Αυτό ζητά ο Πρόεδρος του
ΤΖΖ κ. Γιάννης Αλαβάνος µε επιστολή που απέστειλε προς τον
πρόεδρο του ∆Σ της «Κτηµατολόγιο ΑΖ» κ. Χρήστο Γούλα και
κοινοποιεί στο διευθύνοντα σύµβουλο της Ζταιρείας κ. Χρήστο
Σταύρου. Αναλυτικότερα στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:  

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΖΙΑ ΤΖΖ

Πράξεις Αντικατάστασης µελών της ∆Ζ



Κ ύριε Υπουργέ, 
Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, η γειτονική

∆ηµοκρατία της Βουλγαρίας έχει ξεκινήσει έ-
να νέο πρόγραµµα κατασκευής πυρηνικών α-
ντιδραστήρων  στο Μπέλενε. 
Το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου

πιστεύει ότι το πρόγραµµα αυτό, όπως και κά-
θε άλλο (προθέσεις της Τουρκίας για κατα-
σκευή πυρηνικών αντιδραστήρων) εγκυµονεί
τεράστιους κινδύνους για ολόκληρη την πε-
ριοχή. Η πυρηνική ενέργεια έχει αποδειχθεί
στην πράξη ότι έχει υψηλή επικινδυνότητα και
δεν είναι καθόλου οικονοµική. ∆εν έχει βρεθεί
εξάλλου αξιόπιστη λύση για τη φύλαξη των
πυρηνικών αποβλήτων που παραµένουν ενερ-
γά και επικίνδυνα για εκατοντάδες χρόνια. Στα
παραπάνω έχει προστεθεί ένα ακόµη πρόβλη-
µα: ο κίνδυνος δολιοφθοράς ή τροµοκρατικού
χτυπήµατος.
Σχετικά µε τους πρόσθετους κινδύνους για

την περιοχή µας, σας γνωρίζουµε ότι πρόσφα-
τα (7-11-2005) έγινε στην Αθήνα κοινή συνεδρία-
ση του WΕC (World Εnergy Council), του ΤΕΕ
(Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος) και του ΣΕΒ
(Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών) για θέµα-
τα Ενέργειας. Από τα πρακτικά αυτής της συνά-
ντησης προκύπτει ότι «η πυρηνική ενέργεια ει-
δικά για τις χώρες της Νοτίου Βαλκανικής και
της Τουρκίας είναι εξαιρετικά αντιοικονοµική
και ασύµφορη σε σχέση µε τις λοιπές συµβατι-
κές πηγές ενέργειας. Η άποψη αυτή επιβεβαιώ-
θηκε από τη συζήτηση και τα πεπραγµένα της
πρόσφατης (14 Μαρτίου 2005) ηµερίδας που ορ-
γάνωσε η ΒΕΑ (Βritish Εnergy Αssociation) στο
Λονδίνο. Τα συναφή σχετικά συµπεράσµατα ή-
ταν ότι τα  τρέχοντα  βελτιστοποιηµένα  σχέδια
Πυρηνικών  Ηλεκτρικών  Σταθµών  (ΠΗΣ), για τυ-
ποποιηµένες µονάδες της τάξεως των 1.500

ΜW εκάστη µε κόστη κατασκευής τάξης µεγέ-
θους 2.000 ευρώ ανά εγκατεστηµένο ΚW έχουν
οριακή  πρόβλεψη  για  σεισµική  επιτάχυνση  α-
σφαλούς  κρατήσεως  (Safe  Shutdown
Εarthquake)  στη  βάση  έδρασης  του  ΠΗΣ,  που
δεν  ξεπερνά  τα  0,4  g  σε  αντίθεση  µε  τις  απαι-
τήσεις  της  περιοχής  (Νότια  Βαλκάνια,  Τουρκία),
που  είναι  κατ’  ελάχιστον  0,75  g.  Πάνω  από  τα
0,4  g  απαιτείται  ολική  και  ριζική  επανασχεδία-
ση  µε  άδηλο  κόστος  κατασκευής (κόστος δη-
λαδή που όχι απλά θα υπερβεί το προαναφερ-
θέν αλλά δεν µπορεί καν να εκτιµηθεί πού θα
φτάσει αυτή τη στιγµή). Τα κόστη αυτά πολλα-
πλασιάζονται εάν συνυπολογιστεί το κόστος α-
ποξήλωσης (Decommissioning) και ειδικότερα
το κόστος ασφαλούς αποθήκευσης των πυρη-
νικών αποβλήτων υψηλής ραδιενέργειας (α-
σφαλής αποθήκευση για τουλάχιστον 300 χρό-
νια, µέχρις ότου επανέλθουν στα επίπεδα των
εκλύσεων φυσικής ραδιενέργειας), πράγµα που
για τα σεισµοτεκτονικά δεδοµένα της περιοχής
είναι και τεχνικά κυριολεκτικά ανέφικτο».

Κύριε Υπουργέ,
Ύστερα από τα παραπάνω, απευθυνόµαστε σε

σας και σας ζητάµε να παρέµβετε άµεσα στο
πρόγραµµα κατασκευής ΠΗΣ στο Μπέλενε της
Βουλγαρίας για την Εκτίµηση των Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων σε διασυνοριακό επίπεδο, σύµ-
φωνα µε τη ∆ιεθνή Σύµβαση ΕSΡΟΟ, που έχουν
επικυρώσει Ελλάδα και Βουλγαρία. Η Συνθήκη
oρίζει ότι για έργα τα οποία ενδέχεται να έχουν
σηµαντικές διασυνοριακές περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις, όλες οι αποφάσεις λαµβάνονται από
κοινού µε τις επηρεαζόµενες χώρες. Για το ίδιο
θέµα έχουν παρέµβει η Ρουµανία και η ΠΓ∆Μ.
Η παρέµβαση αυτή, είναι κάτι παραπάνω από

αναγκαία, καθώς στη ∆ιεθνή Συνάντηση για την
Αποτροπή Εγκατάστασης Νέων Πυρηνικών Αντι-
δραστήρων (Ρόδος, Μάϊος 2005) διατυπώθηκαν
καταγγελίες ότι οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Ε-
πιπτώσεων του συγκεκριµένου προγράµµατος
είναι ανεπαρκείς και διάτρητες.  
Επιπρόσθετα πιστεύουµε -και δεν θα κουρα-

στούµε να το επαναλαµβάνουµε- ότι πρέπει να
αναληφθούν πρωτοβουλίες από την ελληνική
Πολιτεία σε διεθνές επίπεδο για την αποτροπή
εγκατάστασης  νέων  πυρηνικών  αντιδραστήρων
σε  όλο  τον  πλανήτη.  Ελπίζουµε και ευχόµαστε οι
πρωτοβουλίες αυτές να αναληφθούν αυτήν τη
χρονιά, που κλείνουν είκοσι ακριβώς χρόνια από
τη µεγάλη καταστροφή του Τσέρνοµπιλ.  Είναι ο-
φειλόµενη τιµή στα πάνω από 1,5 δισ. ανθρώπινα
θύµατα της πυρηνικής βιοµηχανικής δραστηριό-
τητας. Είναι χρέος προς τη σηµερινή και τις επό-
µενες γενιές. 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ζητείται παρέµβαση στο πρόγραµµα 
νέων αντιδραστήρων στη Βουλγαρία

Το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου µε  επιστολή που
απευθύνει προς τον υπουργό Εξωτερικών κ. Πέτρο Μολυβιάτη, ζητά
να παρέµβει άµεσα στο πρόγραµµα κατασκευής πυρηνικών
αντιδραστήρων στο Μπέλενε της Βουλγαρίας για την εκτίµηση των
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε διασυνοριακό επίπεδο και να
αναλάβει πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο για την αποτροπή
εγκατάστασης νέων πυρηνικών αντιδραστήρων σε όλο τον πλανήτη.
Η επιστολή που υπογράφει ο Θανάσης Αναπολιτάνος, Συντονιστής
του Παρατηρητηρίου, έχει ως εξής:

Προθεσµίες για ∆ιεθνή Βραβεία

Από το Ελληνικό Τµήµα της UΙΑ, ανακοινώθηκανοι εξής προθεσµίες για ∆ιεθνή Αρχιτεκτονικά
Βραβεία:

• Για το ∆ιεθνές Βραβείο «Velux 2006», µε θέ-
µα «Το φως του αύριο», που απευθύνεται στους
σπουδαστές αρχιτεκτονικής παγκοσµίως: Τελική
ηµεροµηνία αποστολής εγγραφών η 10η  Φεβρου-
αρίου  2006. Πληροφορίες: www.VΕLUΧ.com/Α και

Α@VΕLUΧ.com
• Για το Βραβείο «Τorsanlorenzo 2006», για υ-

λοποιηµένες µελέτες διαµόρφωσης αστικού τοπί-
ου, µε ανοιχτή συµµετοχή στους αρχιτέκτονες
παγκοσµίως: Τελική ηµεροµηνία για αποστολή
εγγραφής και υποβολής των στοιχείων η 7η  Μαρ-
τίου  2006.  Πληροφορίες: www.premiotorsanloren-
zo.it και info@premiotorsanlorenzo.it 
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ΙΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  &&    ΕΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ    ΜΜΕΛΩΝ  ΤΤΕΧΝΙΚΟΥ    ΕΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΕΕΛΛΑ∆ΑΣ  ΑΑΕΕ

Ενεργειακή  απόδοση  και  πιστοποίηση  κτιρίων
(Οδηγία  2002/91/ΕΚ) (∆ιάρκεια: 
20 ώρες)
Σκοπός του σεµιναρίου είναι η εξοικείωση των

Μηχανικών µε τις έννοιες: α) του βιοκλιµατικού
σχεδιασµού των κτιρίων, δηλαδή του σχεδιασµού
µε βάση το τοπικό κλίµα µιας περιοχής αξιοποι-
ώντας την ηλιακή ενέργεια και τα φυσικά φαινό-
µενα του κλίµατος, β) των θερµογεφυρών και της
υγρασίας, δηλαδή των προβληµάτων που εµφα-
νίζονται όταν στο κέλυφος υπάρχουν στοιχεία
µε µειωµένη θερµοµονωτική ικανότητα  και στο
εσωτερικό των κτιρίων οι υγροθερµικές συνθή-
κες συµβάλλουν στη δηµιουργία της υγρασίας,
γ) της ρύθµισης και συντήρησης καυστήρα και
λέβητα  και δ) του ενεργειακού σχεδιασµού και
πιστοποίησης των κτιρίων, σύµφωνα µε την οδη-
γία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
που θα τεθεί σε εφαρµογή από την 1η Ιανουαρί-
ου 2006.

Πρακτικός  οδηγός  εξοικονόµησης  ενέργειας
σε  κτίρια,  ξενοδοχεία,  βιοµηχανίες  και  αθλητικά
κέντρα (∆ιάρκεια: 20 ώρες)
Σκοπός του σεµιναρίου είναι η παρουσίαση

των απαραίτητων τεχνικών ποιοτικών  επεµβά-
σεων τόσο στο δοµικό µέρος (κέλυφος) όσο και
στις εγκαταστάσεις, για την εξοικονόµηση ενέρ-
γειας σε κτίρια, ξενοδοχεία, βιοµηχανίες και α-
θλητικά κέντρα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην
οικονοµική αξιολόγηση των επεµβάσεων, που
διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (νοικοκυρέµα-
τος - χαµηλού κόστους - ανακατασκευής), ανάλο-
γα µε το κόστος και την περίοδο αποπληρωµής.

∆ιαδικασία  έκδοσης  οικοδοµικών  αδειών

(∆ιάρκεια: 38 ώρες)
Σκοπός του σεµιναρίου είναι η ενηµέρωση

των συναδέλφων µηχανικών πάνω στις προδια-
γραφές των µελετών που απαιτούνται καθώς και
στις διαδικασίες που διέπουν την έκδοση οικο-
δοµικών αδειών. Οι βασικές θεµατικές ενότητες
του σεµιναρίου είναι οι εξής: Νοµικό πλαίσιο έκ-
δοσης οικοδοµικών αδειών.  Εκπόνηση µελετών.
Αµοιβές - φορολογικά. Υποβολή µελετών ηλε-
κτροµηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων. Ε-
φαρµογές µε χρήση Η/Υ.

Η  ποιότητα  στα  τεχνικά  έργα  
(∆ιάρκεια: 22 ώρες)
Σκοπός του σεµιναρίου είναι η επιµόρφωση

µηχανικών που ασχολούνται κυρίως µε τη µελέ-
τη και κατασκευή τεχνικών έργων αλλά και την
παραγωγή και χρήση δοµικών υλικών στις σύγ-
χρονες αντιλήψεις, τις βασικές αρχές, τις έννοιες
της ποιότητας, όπως αυτές εξειδικεύονται στο
χώρο της παραγωγής τεχνικών έργων αλλά και
δοµικών υλικών, καθώς και στη νοµοθεσία και
τους κανονισµούς που αναφέρονται σε αυτά. Οι
θεµατικές ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι :
Εισαγωγή στην έννοια της ποιότητας. ∆ιαχείριση
της ποιότητας στις τεχνικές εταιρείες και στα τε-
χνικά έργα - Προγράµµατα Ποιότητας. Οδηγία
89/106 για τα δοµικά υλικά. Κανονισµοί σκυροδέ-
µατος και χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος. Πι-
στοποίηση δοµικών υλικών.

ΗΑCCΡ-  Ασφάλεια  και  υγιεινή  τροφίµων
(∆ιάρκεια: 30 ώρες)
Σκοπός του σεµιναρίου είναι η επιµόρφωση

µηχανικών, τεχνολόγων, χηµικών και µικροβιο-
λόγων  στις σύγχρονες αντιλήψεις για την ανά-
πτυξη και εφαρµογή ενός συστήµατος Ανάλυσης
Επικινδυνότητας των Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου
σε µία σύγχρονη µονάδα επεξεργασίας, παρα-
γωγής, αποθήκευσης ή τροφοδοσίας τροφίµων ή
ποτών. Απευθύνεται σε ανώτερα και ανώτατα

στέλεχη επιχειρήσεων τα οποία δύνανται να
συνθέσουν την Οµάδα ΗΑCCΡ. Οι θεµατικές ενό-
τητες είναι οι εξής: Ιστορική εξέλιξη του συστή-
µατος ΗΑCCΡ. Ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο και
σύγκριση µε τις αντίστοιχες πρακτικές που ε-
φαρµόζονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Παρουσίαση του συστήµατος ΗΑCCΡ και
των αρχών του, σύµφωνα µε τον «codex alimen-
tarius».  Εκτενής αναφορά από επιθεωρητές (au-
ditors) σχετικά µε την εφαρµογή του συστήµατος
στις ελληνικές επιχειρήσεις. Αναλυτική παρου-
σίαση της µεθόδου ανάπτυξης ενός συστήµατος
ΗΑCCΡ καθώς και των υποστηρικτικών προ-
γραµµάτων: GΜΡ-Good Μanufacturing Ρractices/
SSΟΡ-Sanitation Standard Οperating Ρrocedures
τα οποία πρέπει να αναπτύσσονται παράλληλα
µε το σύστηµα ΗΑCCΡ. Μελέτη συγκεκριµένων
περιπτώσεων από διάφορες κατηγορίες του το-
µέα τροφίµων και ποτών καθώς και από την ε-
φαρµογή του συστήµατος σε ξενοδοχεία και
catering σε ελληνικές επιχειρήσεις. Παραδείγµα-
τα σύνδεσης του συστήµατος ΗΑCCΡ µε το σύ-
στηµα διαχείρισης ποιότητας ΙSΟ.

Τεχνικές  γραπτής  επικοινωνίας  για  µηχανι-
κούς (∆ιάρκεια: 16 ώρες)
Η γραπτή επικοινωνία µε τη µορφή δηµιουρ-

γίας πλήθους τεχνικών κειµένων αποτελεί ένα
σηµαντικό µέρος της καθηµερινής επαγγελµατι-
κής δραστηριότητας του µηχανικού. Σκοπός του
σεµιναρίου είναι η επιµόρφωση µηχανικών στις
τεχνικές γραπτής επικοινωνίας. Το σεµινάριο
αυτό θα δώσει την ευκαιρία στους συµµετέχο-
ντες να βελτιώσουν τις ικανότητες τους στην
συγγραφή τεχνικών κειµένων και να εξοικειω-
θούν µε τη συγγραφή των συνηθέστερα χρησι-
µοποιούµενων τεχνικών κειµένων, όπως επιστο-
λές, εσωτερικά σηµειώµατα, αναφορές κλπ. Το
σεµινάριο απευθύνεται σε όλους τους µηχανι-
κούς, στελέχη επιχειρήσεων και ελεύθερους ε-
παγγελµατίες.

Νέα σεµινάρια, επιδοτούµενα 
από το ΤΕΕ για τα µέλη του

Το Ινστιτούτο θα υλοποιήσει τα
ακόλουθα σεµινάρια (τα οποία
επιδοτούνται από το ΤΕΕ και οι
συµµετέχοντες σε αυτά, µέλη
του ΤΕΕ, επιβαρύνονται µόνο µε
ένα µικρό µέρος του συνολικού
κόστους):
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Τεχνικές  βελτίωσης  επικοινωνίας  στον  εργα-
σιακό  χώρο-επίλυση  συγκρούσεων-  Αύξηση  α-
ποδοτικότητας-SStress  Μanagement (∆ιάρκεια: 20
ώρες)
Σκοπός του σεµιναρίου είναι η επιµόρφωση

των συµµετεχόντων σε θέµατα διαπροσωπικών
σχέσεων στο χώρο της εργασίας αλλά και έξω
από αυτόν, καθώς οι δεξιότητες που θα αναπτύ-
ξουν µε το πέρας του σεµιναρίου έχουν ευρύτε-
ρη εφαρµογή. Οι συµµετέχοντες θα εκπαιδευ-
τούν σε στρατηγικές ανάπτυξης της ατοµικής και
οµαδικής εργασίας, καθώς και σε τεχνικές ενδυ-
νάµωσης του ηθικού και της ψυχικής υγείας γενι-
κότερα. 
Απευθύνεται σε ανώτερα και ανώτατα στέλε-

χη επιχειρήσεων ή άλλων οργανισµών δηµο-
σίων και µη, και περιλαµβάνει τις ακόλουθες ε-
νότητες: Ενότητα 1: Η ψυχολογία του αποτελε-
σµατικού στελέχους. Σύσταση, χαρακτηριστικά,
δεξιότητες, παράµετροι και µοντέλα συµπεριφο-
ράς - ανταπόκρισης. ∆υσκολίες και υπέρβαση
δυσκολιών. Ενότητα 2: Τα έξι είδη επικοινωνίας:
Αποµόνωση. Τυπική επικοινωνία. Άνευ ουσίας ε-
πικοινωνία. Εργασία. Ψυχολογικά παιχνίδια. ∆ε-
σµοί. Μικρά και µεγάλα µυστικά για τον τρόπο
που θα κάνετε τους άλλους να σας ακούσουν.
Μικρά και µεγάλα µυστικά για τον τρόπο που ο-
φείλουµε να ακούµε τους άλλους. Ενότητα 3: Μέ-
θοδοι αξιολόγησης διοικητικού προσωπικού. ∆ο-
µηµένες και µη µέθοδοι αξιολόγησης ανθρώπι-
νου δυναµικού. Βασικά κριτήρια αξιολόγησης ικα-
νοτήτων του ατόµου στην επιχείρηση. ∆είκτες α-
ξιολόγησης διοικητικού προσωπικού. Ενότητα 4:
Αποτελεσµατική διαχείριση του άγχους (stress
management). Τι είναι το Στρες- Μέθοδοι διερεύ-
νησης. Αίτια. Τρόποι Αντιµετώπισης. Τεχνικές χα-
λάρωσης. Ενότητα 5: Τεχνικές διαπραγµάτευσης
(Νegotiation). Αποτελεσµατικοί τρόποι επίλυσης
συγκρούσεων (Conflict Resolution) και  αξιολόγη-
ση και παρέµβαση σε καταστάσεις έκτακτης κρί-
σης - ανάγκης (crisis intervention). Καθεµία απο τις
παραπάνω ενότητες θα περιλαµβάνει και ένα µι-
κρό εργαστήριο (Workshop) κατά το οποίο οι
συµµετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να ε-
φαρµόσουν στην πράξη τις δεξιότητες που έ-
χουν αποκτήσει.

Εκµάθηση  της  νοηµατικής  γλώσσας  -  Βασικές
αρχές  για  Μηχανικούς (∆ιάρκεια: 
40 ώρες)
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/78 (27/11/2000) υπο-

χρεώνει όλες τις χώρες να διαµορφώσουν ένα
γενικό πλαίσιο ίσης µεταχείρισης των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες και ισότιµης πρόσβασής τους
στην πληροφορία και στην εργασία. Όλες ανεξαι-
ρέτως οι δηµόσιες και ιδιωτικές Υπηρεσίες οφεί-
λουν να απασχολούν ένα τουλάχιστον άτοµο

που να γνωρίζει την Ελληνική Νοηµατική Γλώσ-
σα.
Σκοπός του εισαγωγικού αυτού σεµιναρίου εί-

ναι να φέρει σε επαφή τους µηχανικούς αλλά και
γενικότερα τον τεχνικό κόσµο µε τα βασικά ση-
µεία της γλώσσας αυτής και να τους καταστήσει
ικανούς να αποκτήσουν τη δυνατότητα έκφρα-
σης και αποτελεσµατικότερης επικοινωνίας µε
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, µε τα οποία συνεργά-
ζονται σε διάφορους τοµείς της καθηµερινής
τους δραστηριότητας.

Real  Εstate-∆ιαχείριση  Ακίνητης  Περιουσίας
(∆ιάρκεια: 44 ώρες)
Σκοπός του σεµιναρίου είναι η παρουσίαση

και η ανάλυση (νοµική, φορολογική, χρηµατοοι-
κονοµική και τεχνική-πολεοδοµική) του Real
Εstate-∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, στην Ελ-
λάδα σήµερα.
Απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες των Μη-

χανικών που επιθυµούν να αποκτήσουν αλλά και
να εµβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στο Real
Εstate-∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και περι-
λαµβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 

1) Εισαγωγή στην αγορά  ακινήτων. 
2) ∆ίκαιο ακινήτων (Εµπράγµατο - Ενοχικό),.
3) Αρχές φορολογίας ακινήτων. 
4) Υπολογισµός και χρήση αντικειµενικών α-

ξιών. 
5) Νοµική - χρηµατοοικονοµική ανάλυση στε-

γαστικών δανείων. 
6) Αρχές και µέθοδοι εκτίµησης ακινήτων -

διεθνή λογιστικά πρότυπα. 
7) Εκτενή συνθετικά παραδείγµατα. 
8) Η «επί αντιπαροχή» ανέγερση ακινήτων. 
9) Νέες µορφές επενδύσεων σε ακίνητα (Α/Κ,

Leasing, Οffshore Companies).
10) Ειδικά θέµατα φορολογίας ακινήτων. 
11) ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου ακινήτων (κίνδυ-

νοι-ευκαιρίες). 
Όλα τα ανωτέρω εξηγούνται θεωρητικά και α-

ναλύονται µε αναλυτικά παραδείγµατα καθώς
και µε αναφορά σε επικαιροποιηµένη νοµολογία
και εγκυκλίους (ΠΟΛ) του Υπουργείου Οικονοµι-
κών.

∆ιαχείριση  Κύκλου  Έργου  (Ρroject  Cycle  Μan-
agement)  µε  έµφαση  στην  υλοποίηση  κοινοτικών
προγραµµάτων (∆ιάρκεια: 
20 ώρες)
Η ∆ιαχείριση Κύκλου Έργου (Ρroject Cycle

management) είναι µια µέθοδος που εισήγαγε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχεδιασµό, την υλο-
ποίηση και την αξιολόγηση έργων και προγραµ-
µάτων. Κύριο χαρακτηριστικό της µεθόδου είναι
η συνεπής και ολοκληρωµένη προσέγγιση όλων
των φάσεων του έργου/προγράµµατος (προσ-

διορισµός, διαµόρφωση, χρηµατοδότηση, υλοποί-
ηση, αξιολόγηση). Το σεµινάριο απευθύνεται σε
ανώτερα και ανώτατα στελέχη τα οποία εµπλέ-
κονται στην εκπόνηση, υλοποίηση και διαχείριση
έργων και προγραµµάτων και ιδιαίτερα αυτών
που χρηµατοδοτούνται (ή προτείνονται για χρη-
µατοδότηση) από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Οι θεµατικές ενότητες του σεµιναρίου είναι
οι εξής: Α. Οι φάσεις του κύκλου έργου/προ-
γράµµατος. Β. Logical Framework approach. Γ.
Χρήση του Logical Framework κατά τον προ-
γραµµατισµό. ∆. Εργαλεία για τη διαχείριση της
ποιότητας του έργου/προγράµµατος και Ε. Πα-
ραδείγµατα-Εφαρµογές.

Μarketing  υπηρεσιών  Μηχανικού  και  Τεχνικού
Συµβούλου (∆ιάρκεια: 12 ώρες)
Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι µηχανικοί, ό-

πως και όλες οι επαγγελµατικές υπηρεσίες, έ-
χουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία
τις διαφοροποιούν από τα βιοµηχανικά και κατα-
ναλωτικά αγαθά. Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστι-
κά δηµιουργούν προβλήµατα στο marketing των
υπηρεσιών και για τον λόγο αυτόν επιβάλλεται ο
σχεδιασµός και η υλοποίηση συγκεκριµένων
στρατηγικών και ενεργειών. 
Στόχος του σεµιναρίου είναι να αποκτήσουν οι

καταρτιζόµενοι το σύνολο των θεωρητικών και
πρακτικών γνώσεων που θα τους επιτρέψει να
αναλύσουν την αγορά, να εκπονήσουν ένα σχέ-
διο marketing και τελικά να προωθήσουν αποτε-
λεσµατικά τις υπηρεσίες τους στην αγορά. Αυτό
επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια  απλών και εφαρ-
µόσιµων εργαλείων, τα οποία παρέχονται στους
συµµετέχοντες στο πλαίσιο του παρόντος σεµι-
ναρίου.
Θέµατα που θα αναπτυχθούν είναι ενδεικτικά

τα εξής:
• Ανάλυση της αγοράς. 
• Αξιολόγηση των υπαρχόντων πελατών. 
• Αξιολόγηση µελλοντικών πελατών. 
• Αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
• Οικοδόµηση του στρατηγικού profile. 
• Ανάλυση των ευκαιριών και προσδιορισµός

των στόχων. 
• Εντοπισµός ειδικών τµηµάτων της αγοράς

(niche marketing). 
• Προώθηση των υπηρεσιών. 
• Ανάπτυξη και κωδικοποίηση της διαδικασίας

marketing.

Για περισσότερες πληροφορίες και για δήλω-
ση συµµετοχής µπορείτε να επικοινωνήσετε
µε τη γραµµατεία του Ινστιτούτου στα τηλέ-
φωνα: 210-5221.638, 210-5221.195 (ώρες: 10:00-
15:00) καθώς και να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα  www.iekemtee.gr.


