
Οσεισµικός κίνδυνος είναι δεδοµένος και µόνι-µος σε µια εντόνως σεισµογόνο χώρα, όπως η
Ελλάδα, τόνισε το ΤΕΕ σε ∆ελτίο Τύπου, που εξέ-
δωσε στις 16 Ιανουαρίου, υπογραµµίζοντας ότι η
µείωση του πλήθους των ανθρωπίνων θυµάτων, η
µείωση των οικονοµικών ζηµιών, ο περιορισµός
των κοινωνικών και επαγγελµατικών ζηµιών, δηλα-
δή η µείωση της «διακινδύνευσης» έναντι ενός πι-
θανολογούµενου σεισµικού κινδύνου έχει τρεις
συνιστώσες:

• Την οικονοµικώς εφικτότερη και επιστηµονι-
κώς ορθότερη αντισεισµική κατασκευή κτιρίων και

δικτύων κοινής ωφέλειας • Την επωφελέστερη
διαχείριση της κρίσης κατά τη διάρκεια σεισµού
και έπειτα απ’ αυτόν • Την επιλεκτική προσεισµική
ενίσχυση των πιο εύτρωτων από τα κοινωνικώς
σπουδαιότερα δηµόσια και ιδιωτικά κτίρια. 
Επίσης το ΤΕΕ κάλεσε την πολιτεία και τα συ-

ναρµόδια υπουργεία να αναλάβουν πρωτοβουλίες
και δράσεις δίνοντας τη δέουσα θεσµική και οικο-
νοµική συνέχεια εφαρµογής του Εθνικού Προ-
γράµµατος Αντισεισµικής Ενίσχυσης Υφισταµένων
Κτιρίων (ΕΠΑNΤΥΚ), που συνέλαβε και εκπόνησε το
ΤΕΕ.  
Ειδικότερα στο ∆ελτίο Τύπου που εκδόθηκε το-

νίστηκε ότι το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας,
για λόγους δεοντολογίας, απέφυγε τις δηµόσιες
παρεµβάσεις κατά τη διάρκεια των πρώτων ηµε-
ρών µετά τον πρόσφατο µεγάλο σεισµό των Αντι-
κυθήρων. Είναι πάγια θέση του Τεχνικού Συµβού-
λου της Πολιτείας, ότι τα πρώτα µετά από έναν σει-
σµό εικοσιτετράωρα µόνον τα διατεταγµένα  όρ-

γανα της Πολιτείας, έχουν δικαίωµα και καθήκον
να ενηµερώσουν την κοινή γνώµη, να υπηρετούν
και να συντονίζουν το έργο της βοήθειας που α-
παιτείται προς τις σεισµόπληκτες περιοχές. Απ΄
αυτή την άποψη, το ΤΕΕ δεν θεωρεί ότι η προβολή
ειδικών επιστηµονικών απόψεων βοηθά στην ορθή
διαχείριση της κρίσης.
Σήµερα, σε χρονική απόσταση από τον µεγάλο

σεισµό, το ΤΕΕ επιθυµεί να συµβάλει στην ενηµέ-
ρωση του κοινού µε τις ακόλουθες σύντοµες επι-
σηµάνσεις: 

1. Γι’ άλλη µια φορά είναι σκόπιµο ν’ αναφερθεί

ότι ο σεισµικός κίνδυνος είναι δεδοµένος και µό-
νιµος σε µια εντόνως σεισµογόνο χώρα όπως η
Ελλάδα. Είναι δε επωφελέστατη η συνεχής υπό-
µνηση αυτής της πραγµατικότητας, προκειµένου
να µην ξεχνάµε να προβαίνουµε  στις έγκαιρες
και συστηµατικές ενέργειες που απαιτούνται για
τη µείωση της σεισµικής διακινδύνευσης, αλλά
και για να µειώνουµε τα φαινόµενα πανικού και
«σεισµολαγνείας», που παρατηρούνται µερικές
φορές, ιδίως κατά τις πρώτες ηµέρες µετά από έ-
ναν ισχυρό σεισµό. 

2. Η µείωση των οικονοµικών ζηµιών, η µείωση
του πλήθους των ανθρώπινων θυµάτων, ο περιο-
ρισµός των κοινωνικών και επαγγελµατικών ζη-
µιών (κοντολογίς η µείωση της «διακινδύνευσης»
έναντι ενός πιθανολογούµενου σεισµικού κινδύ-
νου) έχει ως γνωστόν τρεις συνιστώσες: α) την οι-
κονοµικώς εφικτότερη και επιστηµονικώς ορθότε-
ρη αντισεισµική κατασκευή κτιρίων και δικτύων
κοινής ωφέλειας, β) την επωφελέστερη διαχείρι-

ση της κρίσης κατά τη διάρκεια του σεισµού και
µετά απ’ αυτόν, και  γ) την επιλεκτική προσεισµική
ενίσχυση των πιο εύτρωτων απ’ τα κοινωνικώς
σπουδαιότερα δηµόσια και ιδιωτικά κτίρια. Αυτές,
άλλωστε, είναι οι πραγµατικές διαστάσεις  του α-
ντισεισµικού προβλήµατος της χώρας, και πρέπει
να παρατηρηθεί ότι ένα µεγάλο µέρος των έντο-
νων «συζητήσεων» στα ΜΜΕ αυτές τις ηµέρες,
µικρή µόνο σχέση είχε µε το πραγµατικό αντισει-
σµικό πρόβληµα.

3. Το ΤΕΕ, χωρίς καµία εξωτερική χρηµατοδό-
τηση, κατά τα τελευταία επτά χρόνια συνέλαβε
και µελέτησε συστηµατικά ένα Εθνικό Πρόγραµµα
Αντισεισµικής Ενίσχυσης Υφιστάµενων Κτιρίων (Ε-
ΠΑNΤΥΚ), του οποίου τα λεπτοµερή και ογκώδη α-
ποτελέσµατα υπέβαλε: 1) προς τη Βουλή των Ελ-
λήνων (Μάιος 2005)  2) προς το υπουργείο Εσωτε-
ρικών (Ιούνιος 2005), 3) προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε (Αύγου-
στος 2005) και 4) προς το υπουργείο Υγείας (Nο-
έµβριος 2005 ως προς τα νοσοκοµεία ειδικότερα).
Οι προτάσεις του ΤΕΕ για µια µακροπρόθεσµη ε-
θνική στρατηγική (20 µε 30 έτη) πάνω στο επιστη-
µονικό, οικονοµικό και οργανωτικό αυτό θέµα, έγι-
ναν δεκτές µε πολύ θετικά σχόλια απ’ τους απο-
δέκτες. Το ΤΕΕ είναι βέβαιο ότι η Πολιτεία θα δώ-
σει τη δέουσα θεσµική και οικονοµική συνέχεια,
µόλις κρίνει ότι ωρίµασαν οι προς τούτο απαιτού-
µενες προεργασίες.

4. Το ΤΕΕ παραµένει στη διάθεση της Πολιτείας
για να παραδώσει όλα τα επεξεργασµένα στοι-
χεία δοµικού πλούτου και διακινδύνευσης σε κά-
θε ΟΤΑ της χώρας, προκειµένου να ξεκινήσει ένα
συστηµατικό και υπεύθυνο πρόγραµµα προσει-
σµικού ελέγχου και ενίσχυσης όπου και εφόσον
αυτό κριθεί σκόπιµο. Το ΤΕΕ έχει την πρόθεση, ε-
πίσης, να συνεχίσει τη µελέτη των τεχνικών, οικο-
νοµικών, εκπαιδευτικών και νοµικών προϋποθέσε-
ων για την άσκηση αυτής της εθνικής στρατηγι-
κής. Προς τούτο, όµως, έχει πλέον ανάγκη χρηµα-
τοδότησης πέραν των ιδίων πόρων, η οποία φαί-
νεται ως αναµενόµενη µετά το ζωηρό ενδιαφέρον
που έδειξε το υπουργείο Εσωτερικών.

Στο µεταξύ, το ΤΕΕ ενθαρρύνει την Κυβέρνηση
για την ανάληψη πρωτοβουλίας για την αναβάθµι-
ση του θεσµού κατασκευής ιδιωτικών έργων (ι-
δίως του θεσµού της επίβλεψης), την ενίσχυση
της αντισεισµικής έρευνας, καθώς και για την α-
ποπεράτωση του Κανονισµού Επεµβάσεων σε υ-
φιστάµενα κτίρια -που είναι ένα κείµενο πολύ µε-
γάλης επιστηµονικής, πρακτικής και νοµικής ση-
µασίας. Τέλος, στο ∆ελτίο Τύπου αναφέρθηκε ότι
το ΤΕΕ είναι στη διάθεση της Ένωσης Συντακτών
για την από κοινού οργάνωση σειράς ενηµερωτι-
κών διαλέξεων για όσους νέους Συντάκτες επιθυ-
µούν να αποκτήσουν εκείνες τις βασικές γνώσεις
που θα καταστήσουν πληρέστερο και επωφελέ-
στερο το ρεπορτάζ όταν (και είναι αναπόφευκτο)
σηµειωθεί νέος ισχυρός σεισµός στη χώρα µας.
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Τις πραγµατικές διαστάσεις του αντισεισµικού προβλήµατος
ανέδειξε το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, µε παρέµβαση που
άσκησε µε αφορµή τον πρόσφατο σεισµό στα Αντικύθηρα.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΕΕ 

Οι πραγµατικές διαστάσεις 
του αντισεισµικού προβλήµατος 
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Υποβολή  περιοδικών
δηλώσεων  ΦΠΑ

Όπως είναι γνωστό µε το άρθρο 11 του ν.
3052/2002 (ΦΕΚ 221 Α΄) είχε ορισθεί ως υπο-
χρεωτική υποβολή: 
α) των χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων

και 
β) των µηδενικών - πιστωτικών δηλώσεων

για τις φορολογικές περιόδους που πραγµα-
τοποιούνται ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή υ-
πάρχει αίτηµα επιστροφής ή επιθυµούν οι υπο-
κείµενοι την υποβολή τους. Για τις υπόλοιπες
περιπτώσεις πιστωτικών-µηδενικών δηλώσεων
δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής περιοδικής
δήλωσης. 
Με το άρθρο 47 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ

312Α’/27-12-2005) τροποποιούνται οι σχετικές
διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 του ν.
3052/2002 οι οποίες έχουν αντικαταστήσει τις
διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 περ. (α΄) του ν.
2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) και επανέρχεται η
υποχρέωση υποβολής των περιοδικών δηλώ-
σεων ΦΠΑ ανεξάρτητα από το αποτέλεσµά
τους (χρεωστικό, πιστωτικό, µηδενικό). Η υπο-
χρέωση που έχουν οι υποκείµενοι στον ΦΠΑ
να υποβάλουν περιοδικές δηλώσεις ακόµη και
αν είναι µηδενικές ή πιστωτικές, ισχύει για
πράξεις που διενεργούνται από 1ης Ιανουαρί-
ου 2006 (άρθρο 47 παρ. 2 ν. 3427/2005). 
Κατά συνέπεια, όπως διευκρινίστηκε µε την

εγκύκλιο του υπουργείου Οικονοµίας και Οικο-
νοµικών Πολ. 1155/22-12-2005, οι νέες διατάξεις
δεν ισχύουν για τις περιοδικές δηλώσεις των
φορολογικών περιόδων: 
α) ∆εκεµβρίου 2005 (Γ κατηγορία βιβλία του

ΚΒΣ και ∆ηµόσιο) και 
β) ∆΄ τριµήνου 2005 (Α και Β κατηγορία βι-

βλία του ΚΒΣ) αλλά έχουν ισχύ για τις περιοδι-
κές δηλώσεις που αφορούν φορολογικές πε-
ριόδους από 1-1-2006. 
Εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής µη-

δενικής ή πιστωτικής περιοδικής δήλωσης
προβλέπεται πλέον µόνο για τις επιχειρήσεις
που βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή εργα-

σιών, και µόνο εφόσον έχουν υποβάλει τη δή-
λωση µεταβολών για να δηλώσουν την κατά-
σταση αυτή στην αρµόδια ∆ΟΥ. 
Επισηµαίνουµε ότι πλέον, µετά την ισχύ

των νέων διατάξεων, κάθε παράλειψη υποβο-
λής πιστωτικής ή µηδενικής δήλωσης αποτε-
λεί παράβαση η οποία επιφέρει κύρωση και
συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν.
2523/1997, απειλείται πρόστιµο το οποίο ορίζε-
ται από 117,40 ευρώ σε 1174,00 ευρώ. 

Υποβολή  εκκαθαριστικής  
δήλωσης  ΦΠΑ  2005

Υπενθυµίζουµε ότι ως προς την υποχρέωση
υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ
δεν έχει αλλάξει κάτι αλλά εξακολουθούν να
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 περ.
(β΄) του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), σύµφωνα
µε τις οποίες:
Α) η δήλωση υποβάλλεται µέχρι την 25η ηµέ-

ρα του δεύτερου µήνα που ακολουθεί τη λήξη
της διαχειριστικής περιόδου (25 Φεβρουαρίου),
για τους υπόχρεους που τηρούν βιβλία πρώτης
ή δεύτερης κατηγορίας του ΚΒΣ ή 
Β) µέχρι την 10η ηµέρα του πέµπτου µήνα

που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής πε-
ριόδου (10 Μαίου), για τους υπόχρεους που τη-
ρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ.

Φορολογικά νέα 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:\ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΡΡΟΥ
∆ικηγόρος - Φορολογική Σύµβουλος

Γράµµα προς αρµοδίους

Προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων 
κα Μαριέττα Γιαννάκου

Κυρία Υπουργέ,
Λάβαµε γνώση της από 7-12-2005 επι-

στολής της Ένωσης Μηχανικών ∆ηµοσίων
Υπαλλήλων ∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων
Σχολών (ΕΜ∆Υ∆ΑΣ) προς εσάς, περί κυρώ-
σεως του Οργανισµού ∆ιοικητικών Υπηρε-
σιών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
Όπως προκύπτει από το ως άνω έγγρα-

φο της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ παραµένει σε εκκρεµό-
τητα το µείζον θέµα της έγκρισης του Ορ-
γανισµού ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του Πα-
νεπιστηµίου Αιγαίου, το οποίο ιδρύθηκε
και λειτουργεί ήδη από το 1984, παρά το
γεγονός ότι το σχέδιο Προεδρικού ∆ια-
τάγµατος έχει ήδη συνυπογραφεί από τις
5-11-2003 από τον Υπουργό Περιβάλλο-
ντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσιών Έργων.
Η εκκρεµότητα αυτή έχει ως αποτέλε-

σµα αφενός µεν την υποβάθµιση του εκ-

παιδευτικού και επιστηµονικού έργου του
Ιδρύµατος, αφετέρου δηµιουργεί µια σειρά
σοβαρών δυσλειτουργιών τόσο στον το-
µέα εκτέλεσης των ∆ηµοσίων Έργων, όσο
και στη διαχείριση των οικονοµικών πό-
ρων που διατίθενται στο Ίδρυµα.
Θεωρώντας ότι η εύρυθµη λειτουργία

των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της Χώρας
παίζει σηµαντικό ρόλο στη διασφάλιση
της ποιότητας του εκπαιδευτικού και επι-
στηµονικού έργου αλλά και των παρεχο-
µένων υπηρεσιών, τοµείς άµεσα συνδεδε-
µένους µε το δηµόσιο συµφέρον και το
κοινωνικό όφελος, παρακαλούµε αφού
λάβετε υπόψη τα παραπάνω, να εξετάσετε
το θέµα και προβείτε στις απαραίτητες ε-
νέργειες για την έκδοση του Προεδρικού
∆ιατάγµατος µε το οποίο διευθετείται το
θέµα.
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Κύριε Υπουργέ,
Πριν από µερικές ηµέρες, σας κοινοποιή-

σαµε τη συνηµµένη επιστολή, που στείλαµε
στον Υπουργό Εξωτερικών κ. Πέτρο  Μολυ-
βιάτη.  Απευθυνόµαστε σήµερα και σε σας,
προσβλέποντας στην ανάληψη πρωτοβου-
λιών εκ µέρους σας, σχετικά µε τα όσα α-
ναφέρονται στην παραπάνω επιστολή. Έ-
χουµε ένα πρόσθετο λόγο γι’ αυτή µας την

επικοινωνία. Γνωρίζουµε τις ευαισθησίες
σας και τις προσπάθειες που καταβάλατε
ως Ευρωβουλευτής για την αποτροπή εγκα-
τάστασης νέων πυρηνικών αντιδραστήρων
και γενικότερα για τα θέµατα των πυρηνι-
κών.
Σε ένα σηµείωµά σας για την Παγκόσµια

Ηµέρα Περιβάλλοντος το 1998 γράφατε:
«Πρέπει να συνειδητοποιήσουµε όλοι ότι

το “µακρινό Τσερνοµπίλ” µπορεί ξαφνικά να
έρθει “πολύ κοντά µας” µε τη µορφή ενός
Κοζλοντούι ή ενός Ακκουγιού ή ακόµη χει-
ρότερα από τη χρήση πυρηνικών όπλων, τη

στιγµή µάλιστα που περιήλθε στην κατοχή
του “ισλαµικού δικτύου” η πυρηνική τεχνο-
γνωσία και τεχνολογία. Η ευθύνη αυτών
που όπλισαν τα φανατισµένα χέρια του Πα-
κιστάν και της Ινδίας και αδιαφόρησαν (και
συνεχίζουν να αδιαφορούν) για τη διασπο-
ρά των πυρηνικών όπλων είναι βαρύτατη. Η
Ελληνική Κυβέρνηση θα πρέπει επιτέλους
να βγει από την “πολιτική κλιµακτήριό” της

και να αναλάβει διεθνείς πρωτοβουλίες
προς την κατεύθυνση αποσόβησης του πιο
εφιαλτικού σεναρίου που θα βιώσει ποτέ η
ευρύτερη περιοχή µας. Κανένας πραγµατικά
ευαίσθητος δηµοκράτης, κανένας πραγµατι-
κά προοδευτικός άνθρωπος, δεν µπορεί να
µείνει αδιάφορος στη µετατροπή της Κοι-
νωνίας των Πολιτών σε µία Ραδιενεργή Κοι-
νωνία».

Κύριε Υπουργέ,
Η Βουλγαρία ξεκίνησε πάλι (µετά από

διακοπή) τις εργασίες κατασκευής πυρηνι-
κών αντιδραστήρων στο Μπέλενε (µόλις
250 χιλιόµετρα από τα βόρεια σύνορά µας),
χωρίς να έχει σηµειωθεί καµία αντίδραση
από την πλευρά της Ελληνικής Κυβέρνη-
σης, που µπορεί να επικαλεσθεί τη Συνθήκη
ΕSΡΟΟ. Είναι εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη
να υπάρξει παρέµβαση γι αυτό το θέµα. Η -
απευκτέα- αδράνεια από την πλευρά της
Ελληνικής Κυβέρνησης θα αποτελέσει
προηγούµενο και για τις προθέσεις της
Τουρκίας, όπου ήδη γίνεται λόγος για την ε-

Το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο της Μεσογείου, µε νέα επιστολή του, που
απευθύνει αυτή τη φορά προς τον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης κ. Νικήτα Κακλαµάνη, του ζητά να αναλάβει πρωτοβουλίες
για την αποτροπή κατασκευής νέων πυρηνικών αντιδραστήρων στην
περιοχή Μπέλενε της Βουλγαρίας -µόλις 250 χιλιόµετρα από τα σύνορα
της χώρας µας- υπενθυµίζοντας και σχετικό δικό του σηµείωµα του 1998
µε το οποίο έκρουε τον κώδωνα του  κινδύνου για τη χρήση της πυρηνικής
ενέργειας. Η επιστολή έχει ως εξής:  

γκατάσταση 5 πυρηνικών αντιδραστήρων. Ε-
πιπρόσθετα πιστεύουµε -όπως και σεις δια-
τυπώνετε στο παραπάνω σηµείωµά σας- ότι
χρειάζονται και γενικότερες  πρωτοβουλίες.   
Στα συµπεράσµατα της ∆ιεθνούς Συνά-

ντησης για την αποτροπή εγκατάστασης νέ-
ων πυρηνικών αντιδραστήρων (20-21 Μαίου
2005), τα οποία σας  έχουµε κοινοποιήσει,
αναφέρονται µεταξύ άλλων τα εξής:

«Zητάµε και περιµένουµε από την Ελλη-
νική Κυβέρνηση να πάρει ΑΜΕΣΑ συγκεκρι-
µένες πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν
στην αποτροπή εγκατάστασης νέων αντι-
δραστήρων στην περιοχή. Η Ελλάδα, ως χώ-
ρα που έχει προ πολλού απορρίψει το εν-
δεχόµενο εγκατάστασης πυρηνικών αντι-
δραστήρων στο έδαφός της, µπορεί και
πρέπει να τεθεί επικεφαλής διεθνούς εκ-
στρατείας τόσο για την αποτροπή κατα-
σκευής  νέων πυρηνικών αντιδραστήρων ό-
σο και για την κατάργηση των υφισταµένων.
Συµµάχους µπορεί να βρει πολλές χώρες
εντός και εκτός  της ΕΕ. Μία τέτοια πρωτο-
βουλία όχι µόνο θα συµβάλει στον αγώνα
για την προστασία των ύψιστων αγαθών της
Zωής, του Περιβάλλοντος, της Ειρήνης, αλ-
λά και θα αναβαθµίσει τη διεθνή θέση και
το κύρος της χώρας. Είναι µία κίνηση χωρίς
κανένα απολύτως οικονοµικό και πολιτικό
κόστος, αντίθετα µε πολλαπλά και σε όλα
τα επίπεδα οφέλη. Η  Ελλάδα,  Φάρος  Πολιτι-
σµού  και  Γενέτειρα  των  ιδεών  της  ∆ηµο-
κρατίας  τα  αρχαία  χρόνια,  µπορεί  και  πρέ-
πει  να  εκπέµψει  ένα  νέο  µεγάλο  σήµα  σε
όλο  τον  Πλανήτη  που  κινδυνεύει».

Κύριε Υπουργέ,
Θεωρούµε ότι είναι ευτυχής συγκυρία το

γεγονός ότι µετέχετε στην Ελληνική Κυ-
βέρνηση,  σε µια χρονική στιγµή όπου η Ελ-
λάδα µπορεί να βρεθεί κυριολεκτικά µέσα
σε έναν πυρηνικό κλοιό. 
Περιµένουµε µε ενδιαφέρον και αγωνία

τις πρωτοβουλίες σας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνι-

ση είµαστε στη διάθεσή σας.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

Απαιτούνται πρωτοβουλίες 
για  την αποτροπή εγκατάστασης  
νέων πυρηνικών αντιδραστήρων
στην περιοχή 
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∆ιαπίστευση  κατά  ΙSΟ/ΙΕC  17025  -  Εργαλείο
για  την  επίτευξη  της  εργαστηριακής  αξιοπιστίας
(∆ιάρκεια: 40 ώρες)
Αντικείµενο του σεµιναρίου είναι η ανάλυση

του ∆ιεθνούς Προτύπου ΙSΟ/ΙΕC 17025, το οποίο
περιλαµβάνει όλες τις απαιτήσεις τις οποίες
πρέπει να ικανοποιούν τα εργαστήρια δοκιµών
και διακριβώσεων. Απευθύνεται σε όσους δρα-
στηριοποιούνται σε εργαστήρια που διενεργούν
χηµικές, φυσικές, ηλεκτρικές, περιβαλλοντικές,
γεωλογικές, µεταλλουργικές κλπ. δοκιµές κα-
θώς και διακριβώσεις και ενδιαφέρονται για τη
διαπίστευση των εργαστηρίων τους. Οι θεµατι-
κές ενότητες του σεµιναρίου είναι οι εξής: 

• Βασικές έννοιες-ορισµοί-ορολογία του Συ-
στήµατος για την Ποιότητα  • Γενικές απαιτήσεις

για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιµών και
διακριβώσεων-ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ/ΙΕC 17025  • Βασι-
κές έννοιες της στατιστικής µε εφαρµογή στη
µετρολογία  • Εκτίµηση της αβεβαιότητας των
δοκιµών και διακριβώσεων και διάδοση των
σφαλµάτων  • Ιχνηλασιµότητα-Πυραµίδα της
µετρολογίας  • Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας-
∆ιαγράµµατα Shewhart  • ∆ιεργαστηριακές δο-
κιµές  • Σχήµατα δοκιµών ικανότητας • Βασικές
αρχές και µέθοδοι δειγµατοληψίας.

Εισαγωγή  στο  Κτηµατολόγιο  και  τη  διαχείρι-
ση  γης (∆ιάρκεια: 20 ώρες)
Σκοπός του σεµιναρίου είναι να εισάγει τον

ενδιαφερόµενο στα θέµατα που αφορούν στο
Κτηµατολόγιο και στα συστήµατα διαχείρισης

γης. Το σεµινάριο είναι σχεδιασµένο να παρέχει
στο συµµετέχοντα τα βασικά εφόδια για να κα-
τανοήσει το έργο, τους στόχους του αλλά και
τις διαδικασίες σύνταξης και λειτουργίας του.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κάθε ενδιαφερόµενος θα έ-
χει τη δυνατότητα να διερευνήσει τους τρόπους
µε τους οποίους µπορεί να εµπλακεί στο έργο
αλλά και να κατανοήσει τις αλλαγές που πρό-
κειται να συντελεστούν στον κλάδο µε τη συνέ-
χιση και την εξέλιξη του έργου.
Το σεµινάριο θα καλύψει τα ακόλουθα θέµα-

τα: • Εισαγωγή στα συστήµατα καταγραφής και
διαχείρισης γης • ∆ιεθνείς τάσεις και προοπτι-
κές  • Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα  • Ει-
σαγωγή στο θεσµό του Εθνικού Κτηµατολογίου
• ∆ιαδικασίες σύνταξης Εθνικού Κτηµατολογίου
• ∆ασικοί χάρτες, χάραξη αιγιαλού  • ∆ιαδικα-
σίες τήρησης και λειτουργίας • Εξελίξεις και
προοπτικές του Εθνικού Κτηµατολογίου.

Φυσικός  Φωτισµός  -  Σχεδιασµός  και  Στρατη-
γικές  Εξοικονόµησης  Ενέργειας
(∆ιάρκεια: 20 ώρες)
Το σεµινάριο έχει ως στόχο την ενηµέρωση

σε θέµατα περιβαλλοντικού σχεδιασµού και ιδι-

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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Α ποφασίστηκε, επίσης, να µη στελεχωθούν έ-
ξι (6) ακόµα Επιτροπές είτε διότι συστάθη-

καν ή διαφοροποιήθηκαν πρόσφατα (και δεν υ-
πήρξε επαρκής ενηµέρωση των συνάδελφων)
είτε διότι οι αιτήσεις συµµετοχής δεν υπήρξαν
ικανοποιητικές. Γι’ αυτό παρακαλούµε τους συ-
νάδελφους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συµ-
µετοχής τους σε αυτές, επικοινωνώντας µε τη
Γραµµατεία του Ελληνικού ΙCΟΜΟS (το πολύ
δύο βδοµάδες µετά την ανακοίνωση της παρού-
σας στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του ΤΕΕ). συγκε-
κριµένα πρόκειται για τις ακόλουθες Επιτροπές: 

1. Κληρονοµιάς Βορείου και Νοτίου Πόλου  2.
Υποβρύχιας Κληρονοµιάς  3. Τοιχογραφιών  4.
Οχυρώσεων  5. Αρχιτεκτονικής 20ού αι.  6. Έρ-
γων τέχνης που δεν αποσπώνται από τα κτίρια 
Σηµειώνεται ότι τα µέλη που ήδη έχουν εκδη-

λώσει ενδιαφέρον για τις προαναφερόµενες έξι
(6) Επιτροπές δεν χρειάζεται να επανέλθουν µε
νέα τους αίτηση. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ελληνικού ΙCΟ-

ΜΟS τοποθέτησε µόνον τακτικό µέλος (voting
member) στην Επιτροπή Βιτρώ. Αιτήσεις µόνο
για συνδεδεµένα µέλη (associated members)
µπορούν να γίνουν και για την Επιτροπή Βιτρώ. 
∆ύο από τα κριτήρια της επιλογής των τακτι-

κών µελών (voting members) υπήρξαν η επάρ-
κειά τους και η εκτίµηση του ∆Σ του Ελληνικού
ΙCΟΜΟS ως προς την κατά το δυνατόν αποτε-
λεσµατικότερη προώθηση των θέσεων του Ελ-
ληνικού ΙCΟΜΟS σε διεθνείς οργανισµούς, χω-
ρίς αυτό να σηµαίνει ότι το Ελληνικό ΙCΟΜΟS
δεν εκτιµά ότι και άλλα µέλη θα µπορούσαν να
ανταποκριθούν στα ίδια κριτήρια. 
Υπενθυµίζουµε ότι ως τακτικά µέλη (voting

members) δεν επιτρέπεται από το ∆ιεθνές ΙCΟ-

ΜΟS να προταθούν άτοµα που έχουν ήδη συ-
µπληρώσει εννέα (9) έτη ως τακτικά µέλη
(voting members). 
Όπως γίνεται αντιληπτό, βρεθήκαµε στη δυ-

σάρεστη θέση να µην µπορέσουµε να ικανοποι-
ήσουµε αρκετές από τις αιτήσεις, δοθέντος ότι
µόνον ένα άτοµο µπορεί να ορισθεί ως τακτικό
µέλος (voting member), πλην της νεοσύστατης
Επιτροπής «Έργων τέχνης που δεν αποσπώνται
από τα κτίρια» (που θα έχει έδρα στην Ελλάδα)
και στην οποία Επιτροπή τα τακτικά µέλη (voting
members) θα είναι τρία (από τα οποία το ένα, κα-
τά πάσα πιθανότητα, θα προεδρεύσει). 
Καθ’ όσον αφορά στα συνδεδεµένα µέλη (as-

sociated members), το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Ελληνικού ΙCΟΜΟS, ακολούθησε τα ίδια κριτή-
ρια, ενώ φρόντισε επιπροσθέτως να κατανείµει
τα αιτούντα µέλη σε διάφορες Επιτροπές, ικανο-
ποιώντας µεγάλο αριθµό αιτήσεων, διότι εκτι-
µήθηκε το ενδιαφέρον των συναδέλφων. 
Ως γνωστόν, συνδεδεµένο µέλος (associated

member) µπορεί να είναι οποιοδήποτε µέλος
του ΙCΟΜΟS, κατόπιν αιτήσεώς του στην αντί-
στοιχη ∆ιεθνή Επιτροπή. Εντούτοις το ∆ιοικητι-
κό Συµβούλιο του Ελληνικού ΙCΟΜΟS αποφάσι-
σε να προτείνει, όπως είχε ήδη προαναγγείλει,
άτοµα και ως συνδεδεµένα µέλη (associated
members). Εννοείται ότι και πάλι δεν στάθηκε
δυνατή η ικανοποίηση όλων των αιτηµάτων.
Ακολούθως αναφέρονται οι ∆ιεθνείς Επιτρο-

πές µε τους συνάδελφους που ορίσθηκαν από
το ∆Σ του Ελληνικού ΙCΟΜΟS είτε ως τακτικά
µέλη (voting members) είτε ως συνδεδεµένα µέ-
λη (associated members). Πρώτο και µε έντονη
γραφή αναφέρεται το τακτικό µέλος (voting
member) κάθε Επιτροπής. Ο κατάλογος που α-

κολουθεί εστάλη και στο ∆ιεθνές ΙCΟΜΟS.
Στους συναδέλφους αυτούς, παλαιά ή νέα µέλη
των Επιτροπών, ευχόµαστε κάθε επιτυχία στο
έργο τους. 
1. Βραχογραφιών: Ο.  Πολυχρονοπούλου,  Β.  Χρυ-
σοβιτσάνου

2. Ανάλυσης ∆οµών Κτιρίων: Π.  Κρεµέζης,  Σ.  ∆ρί-
τσος,  Φ.  ∆ροσογιάννη,  Φ.  Καραντώνη,  Α.  Μιλ-
τιάδου,  Ν.  Χαρκιολάκης

3. Ιστορικών Πόλεων: Σ.  Αυγερινού,  Π.  Γούλια-
ρης,  Μ.  ∆ανιήλ,  Φ.∆ροσογιάννη,  Α.  Κόντος,  Μ.
Λαµπρινού,  Α.  Λουκάκη,  Ε.  Μαίστρου,  Σ.  Μινω-
τάκης,  Μ.  Σαβράµη,  Σ.  Τσιλένης,  Μ.  Τσιτιµάκη  

4. Εκπαίδευσης: Ε.  Μαίστρου,  Σ.  Αυγερινού,  Χ.  Κα-
ρύδης,  Α.  Κόντος,  Α.  Νακάσης,  Η.  Νοµπιλάκης

5. Κήπων-Τοπίων: Ι.  Σπαντιδάκης,  Π.  Γούλιαρης,
Μ.  Λαµπρινού,  Η.  Μπεριάτος,  Ν.  Χαρκιολάκης

6. Ξύλου: Π.  Τουλιάτος,  Π.  Καραβατάκης,  Ε.  Τσα-
κανίκα,  Ν.  Χατζητρύφων

7. Οικονοµίας Επεµβάσεων: Θ.  Βλαχούλης,  Ν.
Χαρκιολάκης

8. ∆οµικού Λίθου: Μ.  Βαρτή-Ματαράγκα,  Η.  Νο-
µπιλάκης

9. Πλινθοδοµών: Β.  Χρυσοβιτσάνου,  Ο.  Πολυχρο-
νοπούλου  

10. Βιτρώ: Κ.  Λαµπρόπουλος
11. Πρόληψης Κινδύνων: Σ.  ∆ρίτσος,  Φ.  ∆ροσο-
γιάννη,  Χ.  Καρύδης

12. ∆ιαχωρισµένης Αρχιτεκτονικής Κληρονο-
µιάς: Η.  Μπεριάτος,  Α.  Κόντος,  Η.  Νοµπιλάκης

13. Θεσµών-Νόµων: Β.  Παλαντζάς,  ∆.  ∆ιακίδης,  Ν.
Χαρκιολάκης

14. Φωτογραµµετρίας: Π.  Πατιάς,  Α.  Γεωργόπου-
λος,  Χ.  Ιωαννίδης  

Στελέχωση επιτροπών
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ελληνικού ΙCΟΜΟS ευχαριστεί θερµά όσους
συνάδελφους εκδήλωσαν ενδιαφέρον να στελεχώσουν τις ∆ιεθνείς Επιτροπές του
ΙCΟΜΟS, από τις οποίες αποφάσισε να στελεχώσει κατ’ αρχήν δεκατέσσερις (14).
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ελληνικού ΙCΟΜΟS θα στελεχώσει (από άτοµα που
έχουν ήδη υποβάλει σχετικές αιτήσεις) σε επόµενη συνεδρίασή του τέσσερις (4)
ακόµα Επιτροπές, ήτοι τις Επιτροπές Πολιτιστικού Τουρισµού, Αρχαιολογικής
Κληρονοµιάς, Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικών ∆ιαδροµών.  

αίτερα στο φυσικό φωτισµό. Απευθύνεται κυ-
ρίως σε αρχιτέκτονες µηχανικούς αλλά και σε
άλλες ειδικότητες που ασχολούνται µε την εκ-
πόνηση κτιριακών µελετών και διαρρύθµιση ε-
σωτερικών χώρων. Παράλληλα, το περιεχόµενο
του σεµιναρίου βρίσκεται σε συµφωνία µε την
Ευρωπαϊκή Οδηγία και τον ελληνικό κανονισµό
ΚΟΧΕΕ που θα τεθούν σε ισχύ το 2006.
Το σεµινάριο θα καλύψει τα ακόλουθα θέµα-

τα:
• Φυσικός και Τεχνητός Φωτισµός (Ορισµοί)-

Πότε σχεδιάζουµε, γιατί, πώς;  • Σχεδιασµός α-
νοιγµάτων-Γεωµετρία. Μέγεθος-Επιλογή υαλο-
στασίων-Επιλογή υλικών εσωτερικού-∆ιαρρύθµι-
ση χώρων  • Μέτρηση επιπέδων φυσικού φωτι-
σµού-Μελέτη σε µακέτα και µε τη βοήθεια λογι-
σµικού • Τεχνικές υποβοήθησης τεχνητού και
φυσικού φωτισµού-Μηχανισµοί ενίσχυσης/διείσ-

δυσης • Παραδείγµατα-Αναφορά σε συγκεκριµέ-
νες, πραγµατικές καταστάσεις.

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 ιστοσε-
λίδα  www.iekemtee.gr


