
Ηµερίδα µε θέµα «∆ηµόσια
∆ιοίκηση - ∆ηµόσια Έργα»
οργανώνει το ΤΕΕ σε
συνεργασία µε το
Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής
Μακεδονίας.

Π ρόκειται, επί της ουσίας, για µια εκδήλωσηπου έρχεται ως συνέχεια του µεγάλου συνε-
δρίου για τα ∆ηµόσια Έργα, που πραγµατοποίη-
σε το ΤΕΕ από 19 έως 21 Απριλίου 2005 στην Α-
θήνα, αξιοποιεί τα συµπεράσµατά του και ταυτό-
χρονα διερευνά περαιτέρω και σε λεπτοµέρειες
ειδικότερα ζητήµατα του µείζονος αυτού θέµα-
τος.
Παράλληλα θα παρουσιαστεί η πρόταση της ε-

πιτροπής για την υλοποίηση της πρόβλεψης του

Ν. 3316 που αναφέρεται στον καθορισµό των
προδιαγραφών επάρκειας των τεχνικών υπηρε-
σιών όλων εν γένει των αναθετουσών αρχών για
την προετοιµασία της διεξαγωγής της διαδικα-
σίας ανάθεσης και τη διοίκηση µελέτης ή έργου.
Τα επιµέρους ζητήµατα που θα συζητηθούν

στη συγκεκριµένη Ηµερίδα είναι:
- Η εξυγίανση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στον

τοµέα των ∆ηµοσίων Έργων - Η προσαρµογή
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στις νέες συνθήκες ε-
κτέλεσης των ∆ηµοσίων Έργων.
Τόσο σε οργανωτικό, όσο και στελεχιακό δυ-

ναµικό, η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση οφείλει να προσαρ-

µοστεί στις σύγχρονες διοικητικές και τεχνολο-
γικές συνθήκες, έτσι ώστε να καταστεί περισσό-
τερο ευέλικτη, παραγωγική και παρεµβατική.
Προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για την εκτέ-
λεση άρτιων δηµοσίων έργων, σε χρόνο και κό-
στος διεθνώς ανταγωνιστικό.
Παράλληλα, η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, µετά από τις

αλλεπάλληλες νοµοθετικές αλλαγές που έγι-
ναν, αλλά και την ανάγκη περαιτέρω προσαρµο-
γής στις Κοινοτικές Οδηγίες, οφείλει να προ-
σαρµοστεί και να ανταποκριθεί σε ένα ρόλο πε-
ρισσότερο υπεύθυνο.
Τα ζητήµατα αυτά δεν αφορούν µόνο τους µη-

χανικούς δηµοσίους υπαλλήλους, αλλά και ό-
λους τους άλλους µηχανικούς (µελετητές, κατα-
σκευαστές) που εµπλέκονται στα δηµόσια έργα.
Περισσότερες Πληροφορίες: Τµήµα Επαγγελ-
µατικής Ανάπτυξης - Γραφείο Παραγωγής Έρ-
γων του ΤΕΕ. Τηλέφωνα: 210-3291.621 και 210-
3291.268 (κα Μανιτσά), είτε στο τηλέφωνο 210-
3291.617 (κα Ταχµιτζόγλου).
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Θεσσαλονίκη    -  1η  Μαρτίου
«Μακεδονία  Παλλάς»,  10  π.µ.

∆ηµόσια ∆ιοίκηση - ∆ηµόσια Έργα

Ταχύτατα εξελίσσονται οι συνοµιλίες για συνερ-γασία µεταξύ των µηχανικών Ελλάδας και Κί-
νας. Πριν περάσουν δέκα ηµέρες από  την επίσκε-
ψη της ελληνικής αντιπροσωπείας υπό τον πρω-
θυπουργό Κ.  Καραµανλή στην Κίνα, οι συνοµιλίες
για συνεργασία µεταξύ του τεχνικού κόσµου των
δύο χωρών, συνεχίζονται, αυτή τη φορά µε την ε-
πίσκεψη Κινέζων Μηχανικών στην Αθήνα. Την  κι-
νεζική αντιπροσωπεία, που επισκέφθηκε το πρωί
της Τετάρτης 1ης Φεβρουαρίου 2006 το Τεχνικό Ε-
πιµελητήριο, αποτέλεσαν ο  Πρόεδρος του Συνδέ-
σµου Αρχιτεκτόνων της Κίνας κ. Song  Chunha,
πρώην υφυπουργός Κατασκευών και ο Αναπλη-
ρωτής Γενικός Γραµµατέας του Συνδέσµου Αρχι-
τεκτόνων, κ. Τang  Υiqing.  Τους δύο κορυφαίους µη-
χανικούς υποδέχθηκαν εκτός του προέδρου του

ΤΕΕ, ο κ. Θ.  ∆ραγκιώτης Γεν. Γραµµατέας,  η τµηµα-
τάρχης του Γραφείου ∆ιεθνών Σχέσεων και Συνε-
δρίων κα Κία  Φιλιππίδου, ο κ. Βασίλης  Σγούτας,
πρώην Πρόεδρος  της UΙΑ, της Παγκόσµιας Οργά-
νωσης Αρχιτεκτόνων  (στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της οποίας, µετέχει  ο κ. Song  Chunha) και ο κ. Α-
λέξανδρος  Καλοφωλιάς,  Σύµβουλος του Προέ-
δρου ΤΕΕ, επί Θεµάτων Εξωστρέφειας του ελληνι-
κού Τεχνικού ∆υναµικού.
Συζητήθηκε το θέµα της υπογραφής Μνηµονί-

ου Συνεργασίας µεταξύ ΤΕΕ και του Συνδέσµου
Αρχιτεκτόνων Κίνας, ο οποίος διαδραµατίζει στη
χώρα αυτή έναν ρόλο µεταξύ Τεχνικού Επιµελη-
τηρίου και υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων και πε-
ριλαµβάνει στους κόλπους του και τους ∆οµι-
κούς Μηχανικούς. Αντίστοιχο Μνηµόνιο έχει υ-

πογράψει η Κίνα µε τη Γαλλία και τη Μ. Βρετανία,

ενώ έχει ήδη υλοποιηθεί η συνεργασία µε τις Η-

ΠΑ και τον Καναδά. Το ενδιαφέρον της κινεζικής

πλευράς στρέφεται σε τρεις τοµείς: Την Ενερ-

γειακή Οικονοµία των κτιρίων, τη Σεισµική προ-

στασία και τη Συντήρηση των Μνηµείων. 

Συµφωνήθηκε να προχωρήσει η σύνταξη των

προτάσεων για  το Μνηµόνιο από κάθε πλευρά

χωριστά, να γίνει η ανταλλαγή των πρόχειρων

κειµένων και µετά την επεξεργασία τους να προ-

χωρήσει η υπογραφή, που θα πραγµατοποιηθεί

στην Κίνα, τον Ιούνιο ή τον Σεπτέµβριο, ηµεροµη-

νίες που θα επισκεφθούν την Κίνα ελληνικές απο-

στολές Μηχανικών. 

Τον Ιούνιο προγραµµατίζεται επίσκεψη επιχει-

ρηµατικής Αποστολής στο Πεκίνο και οι Έλληνες

µηχανικοί που θα µετέχουν θα συζητήσουν για

κατασκευαστικά και µελετητικά έργα. Τον Σεπτέµ-

βριο, οργανώνεται στο Πεκίνο Συνέδριο Ασιατών

Μηχανικών.  Συζητήθηκε  η δυνατότητα συµµετο-

χής Ελλήνων και Κινέζων Μηχανικών σε προ-

γράµµατα που αφορούν συνεργασία επαγγελµα-

τικών οργανώσεων εκτός Ελλάδας και Κίνας, σε

υλοποίηση του  ευρωπαϊκού προγράµµατος

«Αsia Ιnvest ΙΙ». 

Συζητήθηκε ακόµα συνεργασία στον τοµέα ε-

νέργειας και η ανταλλαγή επιστηµόνων, ενώ από

κινεζικής πλευράς, τονίστηκε πως η αγορά τους

είναι ανοικτή ακόµη και σήµερα σε όσους Έλλη-

νες Μηχανικούς έχουν συγκεκριµένες προτάσεις

για ερευνητικές, επιστηµονικές και κατασκευαστι-

κές δραστηριότητες που, ας σηµειωθεί, στην Κίνα

ανέρχονται στα 700 εκατοµµύρια τετραγωνικά µέ-

τρα, ετησίως.

Προς υπογραφή Μνηµονίου
Συνεργασίας ΤΕΕ και 
Συνδέσµου Αρχιτεκτόνων Κίνας 
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Τ α δεδοµένα που υπάρχουν εµφανίζουν τοεργοστάσιο βιώσιµο, ενώ µια ουσιαστική
αναδιάρθρωση της παραγωγικής και -κυρίως
- της εµπορικής πολιτικής της ΒΦΛ Α.Ε. είναι
βέβαιο ότι θα την καταστήσουν µακροχρόνια
κερδοφόρα.
Ταυτόχρονα, θα αποφευχθεί η περαιτέρω

αποβιοµηχάνιση της χώρας, ενώ θα απαλλα-
γούν οι αγρότες από τον
κίνδυνο στο µέλλον να
προµηθεύονται ακριβότε-
ρα τα απαραίτητα για τις
καλλιέργειες λιπάσµατα
και, µάλιστα, σε ποιότητα
αµφισβητούµενη. 
Τη θέση αυτή, διατυπώ-

νει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ
Γιάννης  Αλαβάνος σε ε-
πιστολή του προς τους υ-
πουργούς Οικονοµίας, Α-
νάπτυξης, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων και
Απασχόλησης, καθώς και
προς τους βασικούς µε-
τόχους (Εµπορική, Εθνική
και Αlpha Βank).
Εκπρόσωποι των εργα-

ζοµένων της ΒΦΛ Α.Ε. συ-
ναντήθηκαν µε τον Α΄  Α-
ντιπρόεδρο του ΤΕΕ Μα-
νώλη  ∆ρακάκη και ανέ-
πτυξαν τις θέσεις τους,
καταθέτοντας και σχετι-
κά έγγραφα.
Όπως προκύπτει, οι ερ-

γαζόµενοι από το 2002 είχαν εγγράφως επι-
σηµάνει προς τη διοίκηση της επιχείρησης και
προς τους αρµόδιους υπουργούς τον κίνδυνο
να περιέλθει αυτή σε δεινή οικονοµική θέση,
ενώ µε συγκροτηµένες και συγκεκριµένες
προτάσεις τους ζητούσαν να ληφθούν αµέσως
µέτρα ανατροπής της κατάστασης.
Τα µέτρα αυτά αναφέρονταν στη διοικητική

και οργανωτική αναδιάρθρωση της εταιρείας,

την παραγωγική ενίσχυση µε µικρού ύψους
επενδύσεις και ιδίως την αναθεώρηση της ε-
µπορικής πολιτικής της εταιρείας, η οποία
-κατά τους εργαζοµένους- είναι η βασική αι-
τία των προβληµάτων.
Όπως επισηµαίνουν -και τεκµηριώνουν µε

συγκεκριµένα στοιχεία - η εµπορική πολιτική
της ΒΦΛ την τελευταία 10ετία, σώρευσε τερά-

στια χρέη των πελατών της (κυρίως Ενώσε-
ων Αγροτικών Συνεταιρισµών και χονδρεµπό-
ρων) και ταυτόχρονα υποχρέωσε την επιχεί-
ρηση σε υψηλό δανεισµό προκειµένου να ε-
ξασφαλίζει τις απαραίτητες πρώτες ύλες. Η
αλλαγή εµπορικής πολιτικής, ώστε να υπάρ-
χει δυνατότητα µεγαλύτερου αριθµού εµπο-
ρικών αντιπροσώπων (σήµερα την παραγωγή
του εργοστασίου ουσιαστικά εκµεταλλεύο-

νται λίγοι χονδρέµποροι), καθώς και άµεσης
πώλησης σε ενδιαφερόµενους πελάτες, ό-
πως, επίσης, η αλλαγή πιστωτικής πολιτικής
ώστε να επιτυγχάνεται διασφάλιση των χρε-
ών και είσπραξή τους σε συγκεκριµένα χρο-
νικά διαστήµατα, θα διαφοροποιούσαν άρδην
την οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης.
Την ίδια περίοδο δεν καταβλήθηκαν οι ελά-

χιστες προσπάθειες ώστε να κατακτηθεί ένα
σηµαντικό µερίδιο αγοράς στις γειτονικές
χώρες (είναι χαρακτηριστικό ότι τα ελληνικά
λιπάσµατα κατέχουν ελάχιστο µερίδιο αγο-
ράς στη FΥRΟΜ, ενώ στην Αλβανία και Βουλ-
γαρία έχουν πρακτικά µηδενική παρουσία), ε-
νώ δεν έγινε µια συντονισµένη προσπάθεια
για αύξηση των εξαγωγών σε άλλες χώρες
(µοναδική, ίσως, εξαίρεση αποτελεί η πρό-
σφατη συµφωνία για εξαγωγή στην Κίνα
60.000 τόνων φωσφορικών λιπασµάτων).

Σηµειώνεται ότι το εργοστάσιο της Θεσσα-
λονίκης είναι το µόνο που παράγει µια σειρά
από σύγχρονα και απαραίτητα λιπάσµατα,
καθώς και άλλα χηµικά προϊόντα (που σηµαί-
νει ότι αυτά θα υποκατασταθούν από εισαγω-
γές), ενώ έχει την ικανότητα να παράξει και
άλλα νέα χηµικά προϊόντα και οικολογικά λι-
πάσµατα.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΦΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μπορεί και πρέπει να ανασταλεί 
το κλείσιµο του εργοστασίου

Η Κυβέρνηση οφείλει να παρέµβει και οι µέτοχοι θα πρέπει να
αναθεωρήσουν την απόφασή τους για το κλείσιµο του εργοστασίου
της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Θεσσαλονίκης.



Τ ο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας µετά απόπρόταση της Επιστηµονικής Επιτροπής Ειδι-
κότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και της Ειδι-
κής Επιστηµονικής Επιτροπής Ηλεκτροµηχανικής
Μετατροπής Ενέργειας & Ηλεκτρονικών ισχύος
διοργανώνει διήµερο µε θέµα: «Ηλεκτρονικά Ι-
σχύος, συστήµατα ηλεκτρικής κίνησης και βιοµη-
χανικές εφαρµογές». Το ∆ιήµερο θα πραγµατο-
ποιηθεί στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο «Εσπέρια»
(Σταδίου 22) στις 5-6 Απριλίου 2006.
Σκοπός αυτού του διηµέρου είναι η ανάδειξη

της υφιστάµενης κατάστασης και των προοπτικών
σε ό,τι αφορά την επιστήµη, την τεχνολογία και
τις εφαρµογές των ηλεκτρονικών ισχύος στην
Ελλάδα. 
Επίσης, στόχος είναι η ανταλλαγή απόψεων µε-

ταξύ των ερευνητών, των διδασκόντων και διδα-
σκοµένων, των υπεύθυνων για τις εφαρµογές και
γενικώς των απασχολουµένων µε αυτό το αντι-
κείµενο στη χώρα µας.
Η βασική θεµατολογία του διηµέρου αναφέρε-

ται στις ακόλουθες περιοχές:
1.  Επιστήµη  και  τεχνολογία  των  ηλεκτρονικών  ι-
σχύος.

1.2. Εξελίξεις στα ηλεκτρονικά στοιχεία ισχύος.
1.3. Ηλεκτρονικοί µετατροπείς ισχύος (δοµή και

έλεγχος).
1.4 Προστασία διατάξεων ηλεκτρονικών ισχύος.

2.  Εφαρµογές  ηλεκτρονικών  ισχύος.
2.1. Εφαρµογές στη βιοµηχανική παραγωγή.
2.2. Εφαρµογές στην παραγωγή και µεταφορά

ηλεκτρικής ενέργειας.
2.3. Εφαρµογές στα ηλεκτροκίνητα µέσα µετα-

φοράς.
2.4. Εφαρµογές στις οικιακές συσκευές.
2.5. Εφαρµογές στις διατάξεις φωτισµού.
2.6. Ιατρικές εφαρµογές.

2.7. Εφαρµογές στα αµυντικά συστήµατα.
2.8. Εφαρµογές στις τηλεπικοινωνίες.
2.9. Ειδικές εφαρµογές.

3.  Επιδράσεις  της  χρήσης  µετατροπέων  ηλεκτρο-
νικών  ισχύος.

3.1. Επιπτώσεις στην ποιότητα ηλεκτρικής ενέρ-
γειας (ανώτερες αρµονικές, άεργος ισχύς).

3.2. Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα.
3.3. Εξοικονόµηση ενέργειας.

4.  Ανάπτυξη  της  επιστήµης  και  της  τεχνολογίας
των  ηλεκτρονικών  ισχύος  στην  Ελλάδα.

4.1. Ερευνητικές δραστηριότητες και καινο-
τοµίες.

4.2. ∆ιδασκαλία ηλεκτρονικών ισχύος.
Στο ∆ιήµερο αυτό είναι σκόπιµη η συµµετοχή

υπουργείων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηµόσιων
οργανισµών, ανωτάτων και ανωτέρων εκπαιδευτι-
κών ιδρυµάτων, ερευνητικών κέντρων, επιστηµονι-
κών-τεχνολογικών-οικονοµικών και κοινωνικών

φορέων, ειδικών επιστηµόνων, φοιτητών και γενι-
κά ενδιαφερόµενων ατόµων.
Όσοι επιθυµούν να παρουσιάσουν εισήγηση,

παρακαλούνται να στείλουν περίληψη περίπου
µιας σελίδας, το αργότερο µέχρι 28  Φεβρουαρίου
2006 στο Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού
Έργου του ΤΕΕ, Καρ. Σερβίας 4, 102 48 Αθήνα, τηλ:
210-3291.252 - 4, e-mail: sci-work@central.tee.gr 
Οι ενδιαφερόµενοι εισηγητές θα πρέπει να

προσκοµίσουν τα εξής στοιχεία: Ονοµατεπώνυµο
- Ειδικότητα - Φορέα - Τηλέφωνο - Fax - e-mail -
Τίτλο εργασίας.
Μέχρι 6  Μαρτίου  2006 θα δοθεί απάντηση για

την αποδοχή της εισήγησης. Μέχρι 27  Μαρτίου
2006  πρέπει να έχει σταλεί το πλήρες κείµενο

της εισήγησης (λεπτοµερείς οδηγίες θα δοθούν

µε την αποδοχή της εισήγησης).

Επισηµαίνεται ότι για την έγκαιρη έκδοση των

πρακτικών του διηµέρου είναι απαραίτητο το πλή-

ρες κείµενο των εισηγήσεων να σταλεί έγκαιρα.

Οργανωτική Επιτροπή - Επιστηµονική
Επιτροπή

• Ι. Φούρκας, Συντονιστής ∆ιηµέρου, ΜΗΜ, µέλος

της ∆Ε του ΤΕΕ 

• Α. Σαφάκας, Καθ., ∆ρ.-Μηχ., Παν/µιο Πατρών, µέ-

λος ΕΕΕ ΗΜ,   Πρόεδρος  ΟΕ-ΕΕ

• Ε. ∆ιαλυνάς, Καθηγητής ∆ρ.-Μηχ., ΕΜΠ, µέλος Ε-

ΕΕ ΗΜ

• Μ. Χαµπάκης, ∆ρ.-Μηχ, µέλος ΕΕΕ ΗΜ

• Θ. ∆ραβίλλας, ΗΜ, µέλος ΕΕΕ ΗΜ

• Ε. Πρωτονοτάριος, ∆ιπλ. ΗΜ, µέλος ΕΕΕ ΗΜ

•  Σ. Μανιάς, Καθηγητής ∆ρ.-Μηχ., ΕΜΠ

• Ν. Μάργαρης, Καθηγητής, ΑΠΘ

• Ε. Τατάκης, Επίκ. Καθηγητής ∆ρ.-Μηχ., Παν/µιο

Πατρών

• Γ. Αδαµίδης, Επίκ. Καθηγητής ∆ρ.-Μηχ., ∆ΠΘ

• Ν. Πολύζος, ∆ρ.-Μηχ, Επίκ. Καθ., ΑΤΕΙ Κρήτης

•  Ε. Μητρονίκας, Λέκτορας ∆ρ.-Μηχ., Παν/µιο Πα-

τρών

• Σ. Ξέπαπας, ∆ρ. ΗΜ 

• Ν. Παπανικολάου, ∆ρ. ΗΜ, ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε.

• Ι. Τσούµας, ∆ιπλ. ΗΜ, Ερευνητής, Παν/µιο Πατρών

• Κ. Γεωργάκας, ∆ιπλ. ΗΜ, Ερευνητής, Παν/µιο Πα-

τρών

• Αν. Κυρίτσης, ∆ιπλ. ΗΜ, Ερευνητής, Παν/µιο Πα-

τρών

Πληροφορίες: α) Τµήµα Επιστηµονικού & Ανα-

πτυξιακού Έργου, τηλ. 210-3291.252-4

β) Α. Σαφάκας, Πρόεδρος Οργανωτικής & Επι-

στηµονικής Επιτροπής, τηλ. 2610-997.351, e-mail:

lemec@ee.upatras.gr
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Ηλεκτρονικά ισχύος, συστήµατα ηλεκτρικής
κίνησης και βιοµηχανικές εφαρµογές

Αθήνα,  5  -  6  Απριλίου  2006

Σ την εκδήλωση θα γίνει η παρουσίαση του τε-λικού κειµένου του σχεδίου για την αναθεώ-
ρηση της Τεχνικής Οδηγίας 2427/83 και θα ακο-

λουθήσει διάλογος, ώστε µετά τις τυχόν παρα-
τηρήσεις το τελικά διαµορφωµένο κείµενο να
τεθεί προς έγκριση από το υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε.

Το πλήρες κείµενο του σχεδίου βρίσκεται για
δηµόσια κρίση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ από

13/9/2005. Το κείµενο που θα παρουσιαστεί προ-
έκυψε µετά τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις
αλλαγών που έγιναν από οργανισµούς, φορείς,
υπηρεσίες του ∆ηµοσίου και ιδιώτες.

Πληροφορίες: Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυ-
ξιακού Έργου του ΤΕΕ, κα ∆. Κανέλλου, τηλ.
210-3291.252-4.

Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας
διοργανώνει εκδήλωση µε θέµα:
«ΤΟΤΕΕ 2427/83 - Κατανοµή
∆απανών Κεντρικής Θέρµανσης
Κτιρίων» στην Αθήνα, στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ
(Καρ. Σερβίας 4, 5ος όροφος) την
Πέµπτη 2 Μαρτίου 2006 και ώρα
6.00 - 9.00 µ.µ.

Κατανοµή ∆απανών Κεντρικής
Θέρµανσης Κτιρίων

Αθήνα:  Πέµπτη  2  Μαρτίου  2006
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Αθήνα, 28/12/2005
Αρ. Πρωτ.: 1105670
ΠΟΛ. 1157

ΘΕΜΑ: Yποβολή των συγκεντρωτικών κα-
ταστάσεων πελατών - προµηθευτών και πι-
στωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του ΚΒΣ,
µόνο µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επι-
κοινωνίας - Οδηγίες εφαρµογής. Κοινοποίη-
ση των χαρακτηριστικών των αποδεκτών µέ-
σων που χρησιµοποιούνται για την υποβολή
των συγκεντρωτικών καταστάσεων.

ΓΓεεννιικκάά

Με την 1079229/559/0015/ΠΟΛ.1114/ 18-8-
2005 Απόφαση του Yπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
1191/Β΄/26-8-2005 καθιερώθηκε η υποχρέωση
υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 20 του π.δ.186/1992 (ΚΒΣ), δηλαδή των
συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προ-
µηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων για τις
συναλλαγές που πραγµατοποιούνται από
1/1/2005 και εφεξής (υποβολή από 30/9/2006
και εφεξής) αποκλειστικά και µόνο µε τη χρή-
ση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω
∆ιαδικτύου (ΤΑXΙSnet). 
Για τη διευκόλυνση των υπόχρεων που δεν

διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή πρό-
σβαση στο ∆ιαδίκτυο, παρασχέθηκε η δυνα-
τότητα οι καταστάσεις, µε βάση τις διατάξεις
του άρθρου 4 της ως άνω ΑYΟΟ να υποβάλ-
λονται µέσω του ∆ιαδικτύου αποκλειστικά
και µόνο διά των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πο-
λιτών (και όχι µέσω των ∆ΟY) στα οποία
µπορεί να προσκοµίζονται σε χειρόγραφη έ-
ντυπη ή ηλεκτροµαγνητική µορφή (δισκέτες).
Εφόσον προσκοµίζονται για υποβολή σε χει-
ρόγραφη - έντυπη µορφή, ο συνολικός αριθ-
µός των εγγραφών (πελατών και προµηθευ-
τών) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10)
καταχωρίσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις κατα-
στάσεις των Πιστωτικών Yπολοίπων. Στις
προσκοµιζόµενες καταστάσεις σε ηλεκτρο-
µαγνητική µορφή δεν υφίσταται περιορισµός
εγγραφών. Οι διαδικασίες και λεπτοµέρειες
υποβολής µέσω των ΚΕΠ καθορίσθηκαν από
τα συναρµόδια Yπουργεία Εσωτερικών - ∆η-
µόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικο-
νοµίας και Οικονοµικών µε την Κοινή Yπουρ-
γική Απόφαση ∆ΙΑ∆Π/Ε/10.000/23-3-2005
(ΦΕΚ 692/Β΄). 
Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι, για να πραγµα-

τοποιηθεί η υποβολή µέσω ∆ιαδικτύου (πρό-
σβαση στο δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ www.g-
sis.gr) θα πρέπει ο υπόχρεος να έχει προη-
γουµένως πιστοποιηθεί στο ΤΑXΙSnet και να

διαθέτει όνοµα και κωδικό χρήστη. Η υποβο-
λή της σχετικής αίτησης - εγγραφής θα πρέ-
πει να γίνεται τουλάχιστον δέκα (10) εργάσι-
µες ηµέρες πριν από τη λήξη της προθε-
σµίας υποβολής. 
Η σχετική διαδικασία πιστοποίησης µπορεί

επίσης να γίνει και µέσω των ΚΕΠ για υπό-
χρεους που δεν διαθέτουν Η/Y ή πρόσβαση
στο ∆ιαδίκτυο, µε τη διαδικασία που επίσης
ορίζεται µε την ΚYΑ ∆ΙΑ∆Π/Ε/10.000/23-3-
2005 (ΦΕΚ 692/Β΄) των Yπουργών Εσωτερι-
κών - ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης
και Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

Συναλλαγές που υποβάλλονται για δια-
σταύρωση από 1.1.2005 και εφεξής.
α) Με την ως άνω Απόφαση καθιερώνεται

για πρώτη φορά επίσης για τις συναλλαγές
από 1-1-2005 και εφεξής η υποχρέωση υποβο-
λής πληροφοριακών στοιχείων για διασταύ-
ρωση (πέραν των συναλλαγών που ορίζονται
από τις διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ) και
για  τη  συνολική  αξία  των  συναλλαγών  που
αφορούν  λιανικές  πωλήσεις  αγαθών  και  υπη-
ρεσιών,  καθώς  επίσης  και  για  τη  συνολική  α-
ξία  των  συναλλαγών  για  τις  οποίες  δεν  υ-
πάρχει  υποχρέωση  υποβολής  φορολογικών
στοιχείων  για  διασταύρωση  σύµφωνα  µε  τις
εκάστοτε  ισχύουσες  διατάξεις.  
β) Ακόµη οι συναλλαγές που πραγµατοποι-

ούνται από 1-1-2005 και εφεξής, όπως αυτές
αναφέρονται στην παράγραφο 1α του άρθρου
20 του ΚΒΣ από και προς τα πρόσωπα της
παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ΚΒΣ (∆ηµό-
σιο, ΟΤΑ, ΝΠ∆∆, νοµικά πρόσωπα µη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα κλπ.) θα συµπεριλαµβά-
νονται πλέον στις καταστάσεις πελατών -
προµηθευτών, καθώς και πιστωτικών υπολοί-
πων αναλυτικά,  όπως και όλες οι άλλες συ-
ναλλαγές µε επιτηδευµατίες, δηλαδή κατά
αλφαβητική σειρά (όχι απόλυτη) του τίτλου
της Yπηρεσίας ή επωνυµίας του νοµικού
προσώπου και δεν θα καταχωρίζονται πλέον
συγκεντρωτικά  µε µία εγγραφή στο τέλος
των καταστάσεων, δεδοµένου ότι τα πρόσω-
πα αυτά διαθέτουν πλέον υποχρεωτικά ΑΦΜ,
που είναι στοιχείο απαραίτητο και µοναδικό
για την ασφαλή διασταύρωση των συναλλα-

Στοιχεία για διασταύρωση 
από συναλλαγές έτους 2005 

Σύµφωνα µε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονοµικών (πολ. 1157/28-12-
2005) καθορίστηκαν οι συναλλαγές και τα στοιχεία που θα
υποβληθούν για διασταύρωση, καθώς και η διαδικασία υποβολής των
συγκεντρωτικών καταστάσεων για στοιχεία του 2005.
Η υποβολή των καταστάσεων θα γίνεται πλέον ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά,
από 30 Σεπτεµβρίου 2006 και εφεξής, και θα αφορά όλες τις
συναλλαγές, ανεξαρτήτως ποσού. Με τις νέες διατάξεις µηδενικές
καταστάσεις για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής
νοούνται πλέον µόνο για εκείνους τους επιτηδευµατίες που δεν
έχουν καµία συναλλαγή. 
Αναλυτικά οι οδηγίες που δόθηκαν έχουν ως εξής:

ΗΗ  ΕΕγγκκύύκκλλιιοοςς
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γών και την εξυπηρέτηση του επιδιωκόµενου
σκοπού που είναι η παροχή πληροφοριών για
τη συναλλακτική δραστηριότητα των συναλ-
λαγέντων µε τον υποβάλλοντα τις καταστά-
σεις έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος
και η εµφάνιση των συναλλαγών αυτών. 
Εποµένως η παλαιότερη διαφορετική αντι-

µετώπιση των ως άνω συναλλαγών (α, β) ό-
πως ίσχυε και µε βάση την εγκύκλιο
ΠΟΛ.1163/1994, παύει να ισχύει. 
Αναφορικά  µε  τις  υποχρεώσεις  που  καθιε-

ρώνονται  για  τις  συναλλαγές  από  1-11-22005
και  εφεξής  (υποβολή  καταστάσεων  από
30/9/2006  και  εφεξής)  διευκρινίζονται  τα  ακό-
λουθα:  

Α.  ΣYΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΕΛΑΤΩΝ  
α) Καταχωρίζονται αναλυτικά η αξία του ε-

σόδου από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και
υπηρεσιών προς άλλους επιτηδευµατίες και
τα πρόσωπα των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2
του ΚΒΣ (∆ηµόσιο, ΟΤΑ, ΝΠ∆∆, νοµικά πρόσω-
πα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αγρότες
κλπ.), καθώς και η είσπραξη αµοιβών, αποζη-
µιώσεων, οικονοµικών ενισχύσεων και λοι-
πών δικαιωµάτων. 
β) Καταχωρίζονται µε µία (1) εγγραφή η συ-

νολική αξία των εσόδων από λιανικές πωλή-
σεις αγαθών και υπηρεσιών που πραγµατο-
ποιήθηκαν ανεξαρτήτως του στοιχείου που
εκδόθηκε γι΄ αυτές (απόδειξη λιανικής πώλη-
σης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιµο-
λόγιο πώλησης σε ιδιώτη ή τιµολόγιο παρο-
χής υπηρεσιών σε ιδιώτη ή άλλα έγγραφα
κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 13
παρ.4 του ΚΒΣ). 
γ) Καταχωρίζονται µε µία (1) εγγραφή η συ-

νολική αξία των συναλλαγών από χονδρικές
πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών για τις οποίες
δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων
για διασταύρωση, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ι-
σχύουσες διατάξεις.

Β.  ΣYΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΡΟΜΗ-
ΘΕYΤΩΝ  
α) Καταχωρίζονται αναλυτικά η αξία της

δαπάνης για χονδρικές αγορές αγαθών και
υπηρεσιών, από άλλους επιτηδευµατίες και
πρόσωπα των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του
ΚΒΣ (∆ηµόσιο, ΟΤΑ, ΝΠ∆∆, νοµικά πρόσωπα
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αγρότες κλπ.),
καθώς επίσης και οι καταβολές αµοιβών, α-
ποζηµιώσεων, οικονοµικών ενισχύσεων και
άλλων δικαιωµάτων. 

β) Καταχωρίζονται µε µία (1) εγγραφή η συ-
νολική αξία των δαπανών για τις οποίες δεν
υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για
διασταύρωση, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύ-
ουσες διατάξεις, στις οποίες συµπεριλαµβά-
νεται και η συνολική αξία των αγορών από ι-
διώτες (τιµολόγια αγοράς από ιδιώτες), κα-
θώς επίσης και η συνολική αξία των δαπα-
νών για αγορά µη εµπορευσίµων αγαθών α-
πό επιτηδευµατίες για τα οποία εκδόθηκε α-
πόδειξη λιανικής πώλησης µέχρι πενήντα (50)
ευρώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. γ΄
της παρ. 16 του άρθρου 12 του ΚΒΣ.
Για  τη  διευκόλυνση  των  υποχρέων  παρατί-

θεται  πίνακας  συναλλαγών  για  τις  οποίες
δεν  υπάρχει  υποχρέωση  υποβολής  στοιχεί-
ων  (αναλυτικά)  για  διασταύρωση,  µε  την  κα-
τάσταση  πελατών,  προµηθευτών  ή  πιστωτι-
κών  υπολοίπων  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις
του  άρθρου  20  του  ΚΒΣ  και  της  εγκυκλίου
ΠΟΛ.1163/1994.  
Οι  εν  λόγω  συναλλαγές  καταχωρίζονται

πλέον  µε  τις  νέες  διατάξεις  της  ΑYΟΟ
ΠΟΛ.1114/18-88-22005  µε  µία  (1)  εγγραφή  στα  α-
ντίστοιχα  πεδία  των  καταστάσεων  πελατών
-  προµηθευτών  ή  πιστωτικών  υπολοίπων  κα-
τά  περίπτωση.  
Η  συνολική  αξία  των  συναλλαγών  που  α-

ναφέρονται  στην  παρ.17  της  εγκυκλίου
ΠΟΛ.1163/30-11-11994  δηλαδή:

- Ηλεκτρικό ρεύµα (∆ΕΗ). 
- Νερό (ΕY∆ΑΠ και λοιποί δηµόσιου χαρα-

κτήρα φορείς). 
- Τηλεπικοινωνίες (µόνο ΟΤΕ). 
- Ταχυδροµικά τέλη - περιλαµβάνονται και

οι Ταχ. Θυρίδες (µόνο ΕΛΤΑ). 
- Φορτωτικές ΟΣΕ. 
- Αποδείξεις ΚΤΕΛ. 
- Συνδροµές σε εφηµερίδες, περιοδικά και

επαγγελµατικές οργανώσεις. 
- Κοινόχρηστες δαπάνες. 
- Ενοίκια ακινήτων. 
- Πάρκινγκ επαγγελµατικών αυτοκινήτων. 
- ∆ιόδια.
- Έξοδα κίνησης προσωπικού, για τα οποία

έχουν ληφθεί στοιχεία στο όνοµα των µι-
σθωτών κλπ. 

- Εισιτήρια µεταφορικών µέσων.
Η συνολική αξία των χονδρικών πωλήσεων

αγαθών και παροχών υπηρεσιών προς και α-
πό την αλλοδαπή.
Η συνολική αξία των τόκων καταθέσεων

που χορηγούν οι τράπεζες, καθώς και η συνο-
λική αξία των τόκων και των προµηθειών που

χορηγούν σε άλλες τράπεζες ή λαµβάνουν α-
πό αυτές ή από άλλους επιτηδευµατίες. 
Η συνολική αξία των τόκων και προµηθειών

που καταβάλλουν σε τράπεζες ή λαµβάνουν
από αυτές οι επιτηδευµατίες και τα πρόσωπα
των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του
ΚΒΣ.
Η συνολική αξία των αποδείξεων πώλησης

αεροπορικών εισιτηρίων (δηλαδή η συνολική
αξία του εσόδου ή της δαπάνης των λιανικών
ή των χονδρικών αυτών συναλλαγών κατά
περίπτωση στα αντίστοιχα πεδία). 
Η συνολική αξία των τιµολογίων που εκδί-

δει ο Οργανισµός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών
(ΟΚΑΑ), κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων της
ΑYΟΟ 1033884/402πε/0015/ΠΟΛ.1058/25-6-
2004 (ΦΕΚ1057/Β΄), αξίας ενός εκάστου µέχρι
πενήντα πέντε (55) ευρώ. 
Η συνολική αξία των χονδρικών συναλλα-

γών µέχρι 300 ευρώ ανά στοιχείο που δεν υ-
ποβάλλονται, σύµφωνα µε την ΑYΟΟ
1019513/125/0015/ΠΟΛ.1030/29-2-2005 (ΦΕΚ
289/Β΄/7-3-2005). 
Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι η τελευταία πε-

ρίπτωση ισχύει αποκλειστικά και µόνο σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις της ως άνω ΑYΟΟ, για
τις συναλλαγές από 1/1-31/12/2005. 

ΠΠεεδδίίαα  κκααττααχχώώρριισσηηςς  
ττωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  πποουυ  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  

γγιιαα  δδιιαασσττααύύρρωωσσηη    

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι τα στοιχεία των συ-
ναλλαγών που υποβάλλονται για διασταύρω-
ση καταχωρίζονται υποχρεωτικά στα αντί-
στοιχα ως άνω πεδία των συγκεντρωτικών
καταστάσεων, ανά κατηγορία συναλλαγών,
καταχωρίζονται δηλαδή αναλυτικά όπου ορί-
ζεται αναλυτική καταχώριση και συγκεντρωτι-
κά (µε µια εγγραφή) όπου ορίζεται συγκε-
ντρωτική καταχώριση, µη παρεχοµένης της
δυνατότητας προαιρετικής καταχώρισης των
στοιχείων που καταχωρίζονται συγκεντρωτι-
κά στα αναλυτικά πεδία ή και αντίστροφα. 

ΑΑξξίίαα  πποουυ  ααννααγγρράάφφεεττααιι    
σσττιιςς  σσυυγγκκεεννττρρωωττιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς

κκαατταασσττάάσσεειιςς

Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών
προµηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων α-
ναγράφεται η αξία του εσόδου ή της δαπάνης
χωρίς ΦΠΑ, εκτός από τις περιπτώσεις που
από το νόµο δεν διαχωρίζεται η αξία από
τον ΦΠΑ ή δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτω-
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σής του και εφόσον πρόκειται για λιανικές
πωλήσεις ή αγορές η αξία αναγράφεται απο-
φορολογηµένη µε τα αντίστοιχα ποσά ΦΠΑ. 
Επισηµαίνεται ότι προς διευκόλυνση ε-

φαρµογής των παραπάνω από τους υπόχρε-
ους, στην περίπτωση χρήσης φορολογικών
ταµειακών µηχανών, είναι δυνατή η χρήση ι-
διαίτερου αθροιστή πωλήσεων ανά κατηγο-
ρία συντελεστή ΦΠΑ. Στον αθροιστή αυτό α-
θροίζονται και εµφανίζονται διακριτά, τόσο
σε κάθε ηµερήσιο δελτίο «Ζ», όσο και στα
περιοδικά δελτία ανάγνωσης περιεχοµένου
φορολογικής µνήµης, οι συνολικές ηµερή-
σιες ή περιοδικές πωλήσεις και το αναλο-
γούν ποσό του ΦΠΑ για τη συγκεκριµένη κα-
τηγορία συντελεστή. Από τα δεδοµένα αυτά
προκύπτουν άµεσα τα ποσά που υποχρεωτι-
κά πλέον καταχωρίζονται στις συγκεντρωτι-
κές καταστάσεις. 

ΜΜηη  υυπποοββοολλήή  µµηηδδεεννιικκώώνν  σσυυγγκκεεννττρρωωττιικκώώνν
κκαατταασσττάάσσεεωωνν    

Με βάση τις οδηγίες της ∆ιοίκησης που εί-
χαν δοθεί µε την εγκύκλιο ΠΟΛ.1300/14-11-
1997, όσοι δεν είχαν συναλλαγές από αυτές
που περιλαµβάνονταν στις συγκεντρωτικές
καταστάσεις (π.χ. ύπαρξη µόνο δαπανών για
∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕY∆ΑΠ κλπ.) δεν υπέβαλαν µηδενι-
κές καταστάσεις. 
∆εδοµένου ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις

της ΑYΟΟ ΠΟΛ.1114/18-8-2005, υποβάλλονται
πλέον για τις συναλλαγές από 1/1/2005 (υπο-
βολή καταστάσεων από 30/9/2006 και εφε-
ξής) πληροφοριακά στοιχεία για διασταύρω-
ση και για τις λιανικές πωλήσεις, καθώς επί-
σης και για τις συναλλαγές για τις οποίες
δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχεί-
ων (υποβάλλονται µε µία καταχώριση) τονί-
ζεται ιδιαίτερα ότι µηδενικές καταστάσεις
που δεν υποβάλλονται πλέον νοούνται εκεί-
νες που ενδεχοµένως µπορεί να προκύψουν
µόνο στην περίπτωση της πλήρους ανυπαρ-
ξίας πραγµατοποίησης οποιασδήποτε συναλ-
λαγής (µη έκδοση ή µη λήψη στοιχείων). 
∆εν υποβάλλονται δηλαδή µηδενικές κα-

ταστάσεις πελατών, προµηθευτών ή πιστωτι-
κών υπολοίπων µόνο στις περιπτώσεις που

οι υπόχρεοι δεν έχουν πραγµατοποιήσει κα-
µία συναλλαγή από αυτές που καταχωρίζο-
νται αναλυτικά, καθώς επίσης και καµία συ-
ναλλαγή από αυτές που καταχωρίζονται µε
µία εγγραφή, σύµφωνα µε τα ανωτέρω (λια-
νικές ή χονδρικές συναλλαγές) κατά τα ειδι-
κότερα οριζόµενα στις διατάξεις της παρα-
γράφου 1α του άρθρου 20 του ΚΒΣ και της
ΑYΟΟ ΠΟΛ.1114/2005. 

XXρρόόννοοςς  υυπποοββοολλήήςς  

Yπενθυµίζεται ότι ο χρόνος υποβολής των
καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του
ΚΒΣ ορίστηκε παγίως µε την ΑYΟΟ
1062476/556/0015/ ΠΟΛ.1081/28.4.2004 (ΦΕΚ
1196/Β΄), ως εξής:

- Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου
Για τους υποχρέους που ο ΑΦΜ τους λήγει
σε 1, 2, 3

- Μέχρι 7 Οκτωβρίου 
Για τους υποχρέους που ο ΑΦΜ τους λήγει
σε 4, 5, 6

- Μέχρι 14 Οκτωβρίου
Για τους υποχρέους που ο ΑΦΜ τους λήγει
σε 7, 8, 9

- Μέχρι 21 Οκτωβρίου
Για τους υποχρέους που ο ΑΦΜ τους λήγει
σε 0

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή
τοπικά µη εργάσιµης ηµέρας, οι παραπάνω
προθεσµίες µετακυλίονται ανάλογα. 

ΤΤεελλιικκέέςς    εεππιισσηηµµάάννσσεειιςς

Είναι γνωστό και έχει διακηρυχθεί σ’ ό-
λους τους τόνους, ότι η αναβάθµιση του φο-
ρολογικού συστήµατος περιλαµβάνει την α-
ξιοποίηση στοιχείων και τη διασταύρωση αυ-
τών και για το λόγο αυτό η υποβολή των συ-
γκεντρωτικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα
ανωτέρω τυγχάνει καθολικής εφαρµογής
χωρίς εξαιρέσεις, η δε ακρίβεια αυτών απο-
τελεί βασική επιδίωξη για την επιτυχία του

ως άνω σκοπού. 

Επισηµαίνεται ότι για τη µη υποβολή ή την

εκπρόθεσµη υποβολή, καθώς και για την α-

νακριβή υποβολή των συγκεντρωτικών κατα-

στάσεων επιβάλλονται πρόστιµα σύµφωνα

µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρ-

θρου 9 και της περ. ζ΄ της παρ. 6 του άρθρου

5 του ν. 2523/1997 ως ακολούθως:

ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΒΑΣ. YΠ

Σ.Β

YΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟY ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙ-

ΒΛΙΩΝ ΚΒΣ

Μη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσε-

ων ή υποβολή εκπρόθεσµα µετά το τέλος

του έτους της προθεσµίας υποβολής ή πα-

ράλειψη καταχώρισης αντισυµβαλλοµένων ή

ανακριβής καταχώριση αξίας για παραλεί-

ψεις ή ανακρίβειες πάνω από 14.673 ευρώ µε-

τά το τέλος του έτους.

1

3

Α΄: 293€x3=897€ 

Β΄: 586x3=1758€

Γ΄: 880x3=2640

Παραλείψεις ή ανακρίβειες µέχρι 14.673

ευρώ, µη υποβολή στοιχείων εφόσον ο υπό-

χρεος υποβάλλει τα στοιχεία µέχρι τη λήξη

της προθεσµίας της διοικητικής επίλυσης

της διαφοράς ή άσκησης εµπρόθεσµης προ-

σφυγής µε µεγέθη µέχρι 14.673 €.

1

1

Α΄: 293€ 

Β΄: 586€

Γ΄: 880€

Με την ίδια εγκύκλιο κοινοποιούνται και οι

τεχνικές προδιαγραφές των καταστάσεων

της παρ. 1α του άρθρου 20 του ΚΒΣ.



Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕέχοντας υπόψη:
1) Την από 20/1/2006 (αρ. Πρωτ. ΤΕΕ:

2136/20.1.2006) παραίτηση του κ. Γεώργιου Ιω-
αννίδη από Μέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής
του ΤΕΕ.

2) Την από 17.01.2006 (αρ. Πρωτ. ΤΕΕ:
1413/18.01.2006 ) παραίτηση του κ. Θεόδωρου
Σεραφίδη από Μέλος της ∆ιοικούσας Επιτρο-
πής του ΤΕΕ.    

3) Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του  άρ-
θρου 8 του Π∆ της 27-11/14.12.1926 όπως αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 1486/1984
και το άρθρο 14 του Ν. 2187/94, καθώς και τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.
1486/84.

4) Τα τελικά αποτελέσµατα των εκλογών
της 30ής.11.2003 για την ανάδειξη αιρετών Με-
λών Οργάνων του ΤΕΕ.  

5) Τα αποτελέσµατα των µυστικών ψηφοφο-
ριών που έγιναν κατά τις Ειδικές Συνεδριάσεις
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στις 3.4.2004 και
4.4.2004, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 7
και την παρ. 2 του άρθρου 8 του παραπάνω Π∆,
όπως 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 ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπως
αυτά αναγράφονται στα Πρακτικά των παραπά-
νω Συνεδριάσεων και

6) τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.∆.
404/90
Αποφασίζει 
Την αντικατάσταση του παραιτηθέντος συ-

ναδέλφου Γεωργίου Ιωαννίδη από Μέλος της
∆ιοικούσας Επιτροπής µε το συνάδελφο Ηλία
Χρήστου, που είναι ο αµέσως επόµενος σε

σειρά επιτυχίας υποψήφιος του ιδίου ψηφο-
δελτίου µε το οποίο είχε εκλεγεί ο παραιτη-
θείς συνάδελφος Γεώργιος Ιωαννίδης.

Την αντικατάσταση του παραιτηθέντος συ-
ναδέλφου Θεόδωρου Σεραφίδη από Μέλος
της ∆ιοικούσας Επιτροπής µε το συνάδελφο
Ιωάννη  Τσιάφη,  που είναι ο αµέσως επόµενος
σε σειρά επιτυχίας υποψήφιος του ιδίου ψη-
φοδελτίου µε το οποίο είχε εκλεγεί ο παραι-
τηθείς συνάδελφος Θεόδωρος Σεραφίδης. 
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Πράξεις αντικατάστασης
ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Ανακοίνωση

Τ ο Τµήµα Μητρώου - Γραφείο Άδειας Ά-σκησης Επαγγέλµατος ανακοινώνει ότι
οι  ηµεροµηνίες  διεξαγωγής  των  Εξετάσεων
για  τη  χορήγηση  Άδειας  Άσκησης  Επαγ-
γέλµατος στους ∆ιπλωµατούχους Μηχανι-
κούς των Πολυτεχνικών Σχολών του Εσω-
τερικού και των ισοτίµων Σχολών του Εξω-
τερικού, έχουν ανακοινωθεί στην  ιστοσελί-
δα  του  ΤΕΕ (www.tee.gr).
Το Πρόγραµµα επίσης θα δηµοσιευθεί

στο επόµενο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

Ηλίας Χρήστου: Νέο µέλος της ∆.Ε.

∆ ηµοσιεύουµε παρακάτω, σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο του ΤΕΕ, για τις Οµάδες Εργα-
σίας,  την αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Εργασίας για τη «Μελέτη  θεµάτων  υποστή-

ριξης  λειτουργίας  της  Τράπεζας  Πληροφοριών  του  ΤΕΕ»
(απόφ. ∆.Ε. Α21/Σ39/2005).
Στην Οµάδα Εργασίας η κα Ειρήνη  Καπουγιάτη, ∆ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός αντικαθιστά τον κ.

Ιάκωβο Μαυρή.
Παρακαλείται η συνάδελφος, να περάσει από τη Νοµική Υπηρεσία του ΤΕΕ (Καρ. Σερβίας 4,

3ος όροφος, γραφ. 13) για να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, µέσα σε 15 ηµέρες, τις εργάσιµες
ώρες, έχοντας µαζί της: 
α) Τον αριθµ. µητρώου του ΤΕΕ. 
β) Τον ΑΦΜ της.

Αντικατάσταση µέλους Ο.Ε.

Οκ. Ηλίας Ν. Χρήστου, είναι το νέο µέλοςτης ∆.Ε. του ΤΕΕ που αντικατέστησε τον
κ. Γιώργο Ιωαννίδη. Γεννήθηκε στη Θήβα το
1948 και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο
ΕΜΠ (1971) και Οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών (1983 - 1987). Εργά-
στηκε ως Ελεύθερος Επαγ-
γελµατίας (1971 - 1981), ενώ
είναι κάτοχος πτυχίου ερ-
γολήπτου ∆ηµοσίων Έργων
∆΄ Τάξεως (ΜΕΚ). ∆ιετέλεσε
Σύµβουλος της Ολυµπιακής
Αεροπορίας (ΟΑ) από το
1977, µόνιµος Υπάλληλος
της ΟΑ από το 1983 και Α-
νώτατο στέλεχος της ΟΑ
από το 1984. Επίσης διετέ-
λεσε:
•Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της
«Αερολιµήν Αθηνών Α.Ε.» το 1993 - 1996
για την κατασκευή του νέου Αεροδροµίου
της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα
Σπάτα και συνεργάστηκε µε την Επιτροπή
Μεγάλων Έργων και την Ευρωπαϊκή Ένωση
για τη Σύµβαση Παραχώρησης - Ανάπτυξης.

• Υποδιοικητής της ΥΠΑ (1996 - 1999) και
Πρόεδρος του Συµβουλίου Έργων της Πο-
λιτικής Αεροπορίας (ΣΕΠΑ), αρµόδιος για
την παρακολούθηση της υλοποίησης του
νέου αεροδροµίου στα Σπάτα, καθώς και

για την ανάπτυξη των νέων αεροδροµίων
της χώρας.

• Συντονιστής ∆ιοίκησης των ΕΥ∆Ε του ΥΠΕ-
ΧΩ∆Ε για τα αεροδρόµια Βορείου και Νοτί-
ου Ελλάδας το 2000 - 2001.

• Ειδικός Σύµβουλος της
«Αθήνα 2004» για την ε-
νότητα Ολυµπιακοί Αγώ-
νες (Αεροδρόµια - Ελικο-
δρόµια).

• Βοηθός ∆ιευθύνοντος
Συµβούλου της ΟΑ Τεχνι-
κών και Επιχειρησιακών
∆ράσεων (2001 - 2004).
Είναι µέλος της Αεροπο-

ρικής Ακαδηµίας της Ελλά-
δος, µέλος του ΤΕΕ και του
Συλλόγου Πολιτικών Ελλά-

δος από το 1971 και εκλεγµένο µέλος της Α-
ντιπροσωπείας του ΤΕΕ από το 1991.
Έκανε ανακοινώσεις σε πανευρωπαϊκά και

παγκόσµια συνέδρια (Ελλάδα, Γαλλία, Ολ-
λανδία κ.ά.) για την ανάγκη δυναµικής ανά-
πτυξης των υποδοµών της χώρας, της σπου-
δαιότητας της κοµβικής θέσης της Ελλάδας
και του νέου αεροδροµίου της Αθήνας ως
ΗUΒ για τις αεροµεταφορές της Ευρώπης,
καθώς και τη σηµαντικότητα της προώθησης
των Συγχρηµατοδοτούµενων και Αυτοχρηµα-
τοδοτούµενων Έργων.   
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Η οργάνωση γίνεται διεθνώς σε δύο φάσεις:
• ανταλλαγή ιδεών σε εθνικό επίπεδο για κά-

θε εθνικό τµήµα της UΙΑ 
• ανταλλαγή ιδεών σε διεθνές επίπεδο ανάµε-

σα στους νικητές των εθνικών τµηµάτων.
Ο διαγωνισµός οργανώνεται σε δύο κατηγο-

ρίες:
• Επαγγελµατίες: Όλοι οι αρχιτέκτονες µε δι-

καίωµα εργασίας σε µια χώρα, µπορούν να πά-
ρουν µέρος στην ανταλλαγή ιδεών του τοπικού
τµήµατος της χώρας τους.

• Σπουδαστές: Όλοι οι σπουδαστές που φοι-
τούν σε αναγνωρισµένες αρχιτεκτονικές σχολές

της χώρας, µπορούν να λάβουν µέρος στην α-
νταλλαγή ιδεών του τοπικού τµήµατος της χώρας
τους 
Το δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό ορί-

ζεται σε 80 ευρώ για τους αρχιτέκτονες και 20 ευ-
ρώ για τους σπουδαστές. Το ποσό της συµµετο-
χής κατατίθεται µόνο µέσω πιστωτικής κάρτας,
συµπληρώνοντας το έντυπο που διατίθεται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.celebcities2.org 
Οι αρχιτέκτονες ή οι σπουδαστές που θέλουν

να συµµετέχουν θα πάρουν όλες τις πληροφο-
ρίες από την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.cele-
bcities2.org

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό και η αποστολή
των ιδεών θα γίνει συγχρόνως, θα είναι µέσω in-
ternet και η προθεσµία της θα είναι από 55  ΜΜααίίοουυ
22000066  έέωωςς  1155  ΜΜααίίοουυ  22000066..
Κατά την κρίση της ανταλλαγής ιδεών σε εθνι-

κό επίπεδο τα Εθνικά Τµήµατα της UΙΑ θα επιλέ-
ξουν για καθεµία από τις κατηγορίες (επαγγελ-
µατίες ή σπουδαστές) από 3 έως 6 µελέτες ανά-
λογα µε τις συµµετοχές.
Κατά την κρίση στο διεθνές επίπεδο θα επιλε-

γούν 20 µελέτες στην κατηγορία των επαγγελ-
µατιών και 20 στην κατηγορία των σπουδαστών.
Θα απονεµηθούν δύο µεγάλα βραβεία των 5.000
ευρώ (ένα κατά κατηγορία), 10 βραβεία των 1.000
ευρώ (σε µια µελέτη από αρχιτέκτονα και σε µια
µελέτη από σπουδαστή για καθεµία από τις 5 πε-
ριοχές - Regions της UΙΑ).
Ένας εκπρόσωπος από κάθε οµάδα µελέτης

που βραβεύτηκε θα έχει µια τιµητική εγγραφή
στο συνέδριο στο Τορίνο το 2008.

CΕLΕΒRΑΤΙΟΝ ΟF CΙΤΙΕS - 2

∆ιεθνής ανταλλαγή ιδεών για την πόλη
Μετά την επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης Celebration of Cities, το
Συµβούλιο της UΙΑ και ο Πρόεδρός της αποφάσισαν τη συνέχιση αυτής
της πρωτοβουλίας µε την προκήρυξη ενός δεύτερου προγράµµατος
του Celebration of Cities-2 το οποίο ανέλαβε να οργανώσει το ιταλικό
τµήµα της UΙΑ και το CΝΑΡΡC (Consiglio Νazionale Αrchitetti Ρianificatori
Ρaesaggisti e Conservatori) σε συνεργασία µε το περιοδικό «L’ Αrca».



Κατάρτιση  Προϋπολογισµού  Έργων    (∆ιάρκεια: 20
ώρες)
Περίοδος υλοποίησης: 1-110/3/2006
Σκοπός του σεµιναρίου είναι η  σύνταξη και χρήση

προϋπολογισµού ως εργαλείου διοίκησης. Οι θεµατι-
κές ενότητες είναι οι εξής: 1. Εισαγωγικές έννοιες κό-
στους - τρόποι εκτίµησης κόστους 2. Προϋπολογι-
σµός έργου - τεχνικές κατασκευής 3. Οργάνωση
προϋπολογισµού - πακέτα εργασίας 4. Χρονικός
προγραµµατισµός κόστους - µελέτη χρηµατοροής 5.
Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισµού - µέ-
τρηση απόδοσης.
∆ιαχείριση  Κύκλου  Έργου  (Ρroject  Cycle  Μanage-

ment)  µε  έµφαση  στην  υλοποίηση  Κοινοτικών  Προ-
γραµµάτων  (∆ιάρκεια: 20 ώρες)
Περίοδος υλοποίησης: 27/2-88/3/2006
Η ∆ιαχείριση Κύκλου Έργου (Ρroject Cycle man-

agement) είναι µια µέθοδος που εισήγαγε η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή για το σχεδιασµό, την υλοποίηση και
την αξιολόγηση έργων και προγραµµάτων. Κύριο χα-
ρακτηριστικό της µεθόδου είναι η συνεπής και ολο-
κληρωµένη προσέγγιση όλων των φάσεων του έρ-
γου/προγράµµατος (προσδιορισµός, διαµόρφωση,
χρηµατοδότηση, υλοποίηση, αξιολόγηση). Το σεµινά-
ριο απευθύνεται σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη
τα οποία εµπλέκονται στην εκπόνηση, υλοποίηση και
διαχείριση έργων και προγραµµάτων και ιδιαίτερα
αυτών που χρηµατοδοτούνται (ή προτείνονται για
χρηµατοδότηση) από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Οι θεµατικές ενότητες του σεµιναρίου είναι οι
εξής: Α. Οι φάσεις του κύκλου έργου/προγράµµατος
Β. Logical Framework approach Γ. Χρήση του Logical
Framework κατά τον προγραµµατισµό ∆. Εργαλεία
για τη διαχείριση της ποιότητας του έργου/προ-
γράµµατος και Ε. Παραδείγµατα-Εφαρµογές.
Πρακτικά  Εργαλεία  και  ∆εξιότητες  για  Αποτελε-

σµατικές  ∆ιαπραγµατεύσεις (∆ιάρκεια: 
12 ώρες)
Στο σηµερινό ανταγωνιστικό, σύνθετο και διαρκώς

εξελισσόµενο περιβάλλον, µέσα στο οποίο ασκεί το
επάγγελµά του ο µηχανικός, οι διαπραγµατεύσεις α-
ποτελούν µία αναγκαία δραστηριότητα ζωτικής ση-
µασίας αλλά ταυτόχρονα και µία πρόκληση. Ο µηχα-
νικός, είτε είναι στέλεχος µιας επιχείρησης ή ενός
οργανισµού είτε είναι εργοδότης ή ελεύθερος επαγ-
γελµατίας, διαπραγµατεύεται καθηµερινά για πολλά

θέµατα. ∆ιαπραγµατεύεται µε τους πελάτες του,
τους προϊσταµένους και τους υφισταµένους του,
τους συνεταίρους του, τους υπεργολάβους και τους
προµηθευτές του,  καθώς και µε άλλα πρόσωπα και
φορείς. 
Σκοπός του σεµιναρίου είναι να παράσχει στους

συµµετέχοντες ένα ολοκληρωµένο σύνολο πρακτι-
κών εργαλείων και συµβουλών ώστε να βελτιώσουν
τις διαπραγµατευτικές τους ικανότητες και να επιτύ-
χουν επωφελείς συµφωνίες. Τα βασικά θέµατα, τα ο-
ποία θα καλύψει το σεµινάριο είναι τα ακόλουθα:
1.Τύποι διαπραγµατεύσεων 2. Βασικές έννοιες 3. Προ-
ετοιµασία πριν τη διαπραγµάτευση 4. Τακτικές κατά
τη διαπραγµάτευση 5. Εµπόδια στην επίτευξη συµ-
φωνίας 6. Λάθη κατά τη διαπραγµάτευση 7. Απόκτη-
ση δεξιοτήτων για αποτελεσµατικές διαπραγµατεύ-
σεις ενώ θα γίνει και εκτεταµένη αναφορά σε πηγές
για περαιτέρω µελέτη.
∆ιερεύνηση  και  Ανάλυση  Τροχαίου  Ατυχήµα-

τος(∆ιάρκεια: 20 ώρες) 
Το σεµινάριο έχει ως στόχο την ενηµέρωση τόσο

των Μηχανικών αλλά και όσων ασχολούνται µε την
Έρευνα των Τροχαίων Ατυχηµάτων, σε θέµατα που
αφορούν τη µελέτη και την ανάλυση του φαινοµένου
του εκάστοτε τροχαίου ατυχήµατος, αξιοποιώντας
τις επιστηµονικές πρακτικές.
∆ιερευνώνται οι συνήθεις αιτίες οι οποίες προκα-

λούν τα ατυχήµατα και τα συµπεράσµατα που προ-
κύπτουν από την ανάλυση των στατιστικών στοιχεί-
ων. Αναλύονται επιστηµονικά οι µηχανισµοί κίνησης
και σύγκρουσης  οχηµάτων και γίνεται αναφορά στα
πιο διαδεδοµένα είδη συγκρούσεων (ανατροπή οχή-
µατος, κατακρήµνιση οχήµατος, πλευρικές συγκρού-
σεις, νοτιοµετωπικές συγκρούσεις κλπ., συγκρούσεις
µε πεζό ή µε δίκυκλα).
Τέλος, γίνεται αναφορά σε πραγµατικά συµβάντα

και παρουσιάζονται  παραδείγµατα και περιστατικά
από τη διεθνή βιβλιογραφία.
Τεχνικές  Μετρήσεων  και  Όργανα  για  την  Ενερ-

γειακή  Επιθεώρηση  στα  Κτίρια  και  τη  Βιοµηχανία
(∆ιάρκεια: 20 ώρες)
Το σεµινάριο απευθύνεται σε  Μηχανικούς και Τε-

χνικούς που ασχολούνται µε την κατασκευή και τη
συντήρηση των κτιρίων και των βιοµηχανικών εγκα-
ταστάσεων. Σκοπός του είναι η παρουσίαση τεχνικών
που ακολουθούνται στις µετρήσεις Ενεργειακής Επι-

θεώρησης, καθώς και των οργάνων που χρησιµοποι-
ούνται κατά την ενεργειακή απόδοση στα κτίρια και
τη βιοµηχανία. Το σεµινάριο αποτελεί συνέχεια του
σεµιναρίου «Ενεργειακή απόδοση και Πιστοποίηση
κτιρίων». Οι βασικές ενότητές του είναι οι εξής: 1. Εί-
δη ενεργειακών επιθεωρήσεων 2. Σχεδιασµός ενερ-
γειακής επιθεώρησης 3. Όργανα και τεχνικές µετρή-
σεων ηλεκτρικών παραµέτρων, θερµοκρασίας, παρο-
χής, υγρασίας, καυσαερίων, έντασης φωτισµού, συ-
ντελεστή θερµοπερατότητας 4. Καταγραφή και συλ-
λογή ενεργειακών στοιχείων.
Οικονοµική  Αξιολόγηση  Επεµβάσεων  Εξοικονό-

µησης  Ενέργειας (∆ιάρκεια: 20 ώρες)
Το σεµινάριο απευθύνεται σε Μηχανικούς και Τε-

χνικούς που ασχολούνται µε την κατασκευή και τη
συντήρηση των κτιρίων και των βιοµηχανικών εγκα-
ταστάσεων. Σκοπός του είναι η παρουσίαση απλο-
ποιηµένων µεθόδων υπολογισµού οι οποίες θα βοη-
θήσουν τους καταρτιζοµένους στην εκτίµηση του Ε-
νεργειακού Οφέλους, καθώς και στην οικονοµική α-
ξιολόγηση της επέµβασης για την εξοικονόµηση ε-
νέργειας. Έτσι, ο Μηχανικός που προτείνει την επέµ-
βαση είναι σε θέση να απαντήσει στο απλό και εύ-
λογο ερώτηµα που του θέτει ο καταναλωτής ενέρ-
γειας: Τι θα κερδίσω από τα χρήµατα που θα επενδύ-
σω; 
Οι βασικές ενότητες του σεµιναρίου περιλαµβά-

νουν τα εξής: 1. Κτιριακό κέλυφος, 2. Ηλεκτρικά συ-
στήµατα , 3. Συστήµατα φωτισµού, 4. Εγκαταστάσεις
θέρµανσης, 5. Βιοµηχανικοί λέβητες, κλίβανοι και
φούρνοι, 6. Συστήµατα ψύξης, 7. Θερµοµόνωση στη
βιοµηχανία. Επίσης, θα δοθούν 40 παραδείγµατα, ε-
φαρµοσµένα στην πράξη.
Η  Ποιότητα  στα  Τεχνικά  Έργα      (∆ιάρκεια: 

22 ώρες)
Σκοπός του σεµιναρίου είναι η επιµόρφωση µηχα-

νικών που ασχολούνται κυρίως µε τη µελέτη και κα-
τασκευή τεχνικών έργων αλλά και την παραγωγή
και χρήση δοµικών υλικών στις σύγχρονες αντιλή-
ψεις, τις βασικές αρχές, τις έννοιες της ποιότητας, ό-
πως αυτές εξειδικεύονται στο χώρο της παραγωγής
τεχνικών έργων αλλά και δοµικών υλικών, καθώς και
στη νοµοθεσία και τους Κανονισµούς που αναφέρο-
νται σε αυτά. Οι θεµατικές ενότητες που θα αναπτυ-
χθούν είναι: Εισαγωγή στην έννοια της ποιότητας,
∆ιαχείριση της ποιότητας στις τεχνικές εταιρείες και
στα τεχνικά έργα - Προγράµµατα Ποιότητας, Οδηγία
89/106 για τα δοµικά υλικά, Κανονισµοί σκυροδέµα-
τος και χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος, Πιστοποί-
ηση δοµικών υλικών.
Για περισσότερες πληροφορίες και για δήλωση
συµµετοχής µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τη
γραµµατεία του Ινστιτούτου στα τηλέφωνα: 210-
5221.638, 210-5221.195 (ώρες: 10:00-15:00) καθώς και
να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  www.iekemtee.gr
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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):

ΙΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  &&    ΕΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ    ΜΜΕΛΩΝ  ΤΤΕΧΝΙΚΟΥ    ΕΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΕΕΛΛΑ∆ΑΣ  ΑΑΕΕ


