
Π αράλληλα µε τον εκσυγχρονισµό λειτουρ-γίας, την αναβάθµιση των παροχών και υπη-
ρεσιών και την οργανωτική αναδιάρθρωση των
κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε, µε νέο οργανόγραµµα,
που ήδη εγκρίθηκε και παίρνει σάρκα και οστά,
οι  παρεµβάσεις που αναπτύσσονται από το ΤΕΕ
στο ασφαλιστικό των µηχανικών, αποσκοπούν
αφενός µεν σε θεσµική θωράκιση και επαναβε-
βαίωση των κεκτηµένων, όπου αυτό χρειάζεται,
αφετέρου δε στην καθιέρωση άµεσων και µα-
κροπρόθεσµων κανόνων, οι οποίοι θα υπηρε-
τούν και θα διασφαλίζουν την αλληλεγγύη των
γενεών και την εσωτερική αλληλεγγύη µεταξύ
των ασφαλισµένων του ΤΣΜΕ∆Ε. Στόχος είναι
να διαµορφωθεί σε 2.000 ευρώ, µε σηµερινές τι-
µές, η κατώτερη σύνταξη για µονοσυνταξιούχο
ασφαλισµένο του ΤΣΜΕ∆Ε. 

Nέοι  και  άνεργοι  µηχανικοί

Αιχµή των προτάσεων και παρεµβάσεων, που
αναπτύσσει το ΤΕΕ, είναι η προώθηση µέτρων
µείωσης των εισφορών του ΤΣΜΕ∆Ε για την οι-
κονοµική ενίσχυση και ανακούφιση των νέων
και χαµηλών αποδοχών µηχανικών, µε νέες ευ-
νοϊκές ρυθµίσεις για τους νεοεισερχόµενους α-
σφαλισµένους αλλά και την οικονοµική στήριξή
τους από το Ταµείο, για να καλύψουν τις ασφα-
λιστικές τους υποχρεώσεις.
Οι ευνοϊκές αυτές ρυθµίσεις περιλαµβάνο-

νται στην πρόταση της ∆ιοικούσας Επιτροπής
του ΤΕΕ, που αποτελεί βάση προβληµατισµού
και διαλόγου για το σώµα των µηχανικών και ει-
σήγηση για να ληφθούν αποφάσεις από τα θε-
σµικά όργανα του ΤΕΕ. H σχετική συζήτηση ά-
νοιξε  στην Αντιπροσωπεία ΤΕΕ, στις συνεδριά-
σεις της Παρασκευής και του Σαββάτου  10 και 11
Φεβρουαρίου 2006 και εκκρεµεί η ολοκλήρωσή
της, λόγω διακοπής των εργασιών.  
Ειδικότερα για τους νέους και χαµηλών απο-

δοχών µηχανικούς υπάρχουν τρεις βασικές σκέ-
ψεις και προτάσεις ως εξής: 

1. Nα επεκταθούν από 5 σε 7 τα έτη, που οι

νεοεισερχόµενοι στο Ταµείο θα βαρύνονται µε
µειωµένη εισφορά και να ισχύσει ποσοστιαία
κλιµάκωση της καταβαλλόµενης εισφοράς στο
30% για τα δυο πρώτα χρόνια, στο 45% για τα
δυο επόµενα και στο 60% για τα 3 τελευταία
χρόνια της 7ετίας, επί της συνολικής εισφοράς
που απαιτείται να πληρώνει ο ασφαλισµένος,

ώστε να υπάρξει µια σηµαντική µείωση των ει-
σφορών για τους νέους µηχανικούς.

2. Για διάστηµα έως και 10 ετών να µπορεί να
είναι προαιρετική η ασφάλιση στον κλάδο ειδι-
κής προσαύξησης του ΤΣΜΕ∆Ε, µε δυνατότητα
του ασφαλισµένου σε επόµενη φάση, να προ-
βεί σε αναγνώριση αυτού του χρόνου προϋπη-
ρεσίας µε καταβολή εισφορών στο ύψος του
πληθωρισµού, χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις.

3. Ο κλάδος Προνοιακών Παροχών του
ΤΣΜΕ∆Ε να συνδράµει οικονοµικά, ώστε να κα-
λύπτονται οι εισφορές για τις περιπτώσεις α-
σφαλισµένων, µε ετήσιο εισόδηµα µικρότερο
του αφορολόγητου ορίου.
Οι βασικές σκέψεις, που συνοδεύουν τις

προτάσεις της απόφασης της ∆ιοικούσας Επι-
τροπής ΤΕΕ, αναγνωρίζουν τη γενικότερη ύφε-
ση, που επικρατεί στον οικονοµικό τοµέα και
στον τεχνικό και κατασκευαστικό κλάδο τα τε-
λευταία χρόνια, όπως επίσης τις δυσκολίες,
που αντιµετωπίζουν ιδίως οι νέοι µηχανικοί, µέ-
χρι να παγιώσουν την επαγγελµατική πορεία
και να αναπτύξουν τις δυνατότητες και τις επι-
λογές τους στην αγορά εργασίας.  Αξιοσηµεί-
ωτη παράµετρος είναι ότι οι άνδρες µηχανικοί
συνήθως τα δύο πρώτα χρόνια από την είσοδό
τους στο επάγγελµα και το Ταµείο υπηρετούν
τη στρατιωτική θητεία τους και εξ αντικειµένου
δεν έχουν έσοδα και ότι στη µεγάλη πια πλει-
οψηφία τους οι νέοι µηχανικοί κάνουν µεταπτυ-
χιακές σπουδές. Είναι απαραίτητο όµως να εί-

ναι ασφαλισµένοι όλοι οι νέοι µηχανικοί, άν-
δρες και γυναίκες, τόσο για να τυγχάνουν της
προστασίας και των παροχών του Ταµείου, ι-
δίως κατά την άσκηση του επαγγέλµατός τους
αλλά και για να συµµετέχουν στους κανόνες
της µελλοντικής συνταξιοδότησης τους. Είναι
δίκαιο λοιπόν να τυγχάνουν οι νέοι µηχανικοί
µειωµένων εισφορών για τα πρώτα 7 χρόνια
της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας και
µε βάση την αναµενόµενη αύξηση των εισοδη-
µάτων τους, να ισχύει κλιµάκωση  των εισφο-
ρών τους, έως ότου στα 7 χρόνια εξοµοιωθούν
µε τις προβλεπόµενες κανονικές εισφορές. 

H ρύθµιση ότι θα µπορεί να είναι προαιρετι-
κή η ασφάλιση στον κλάδο ειδικής προσαύξη-
σης για διάστηµα έως 10 ετών απευθύνεται ε-
πίσης στους νέους µηχανικούς. Εκτιµάται ότι
δεν θα ήταν πολύ µεγάλη επιβάρυνση για τα
οικονοµικά του Ταµείου. H όποια επιβάρυνση
θα ήταν έµµεση όσον αφορά στον αριθµό των
ασφαλισµένων. Το διάστηµα αυτό, που θα είναι
προαιρετική η ασφάλιση στον κλάδο ειδικής
προσαύξησης ο ασφαλισµένος θα έχει πλήρη
κάλυψη του Ταµείου του, στην υγεία, περίθαλ-
ψη κλπ. Ο ίδιος ο ασφαλισµένος θα µπορεί να
µην έχει καµία απώλεια διότι µπορεί στη συνέ-
χεια να συµπληρώσει χρόνια κανονικής ασφά-
λισης, που προσδίδουν µια ικανοποιητική σύ-
νταξη. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει πρόβλε-
ψη εκ των υστέρων αναγνώρισης αυτών των ε-
τών, µε σχετική νοµοθετική ρύθµιση.
Για όσους και για όσο διάστηµα έχουν εισό-

δηµα κάτω του αφορολογήτου ορίου και αδυ-
ναµία καταβολής εισφορών προτείνεται ο κλά-
δος Προνοιακών Παροχών να πληρώνει τις ει-
σφορές τους εν είδει µακροχρόνιου και ευνοϊ-
κού δανείου και να τις εισπράττει κάποτε στο
µέλλον.

Αλληλεγγύη  των  γενεών

H ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ διαµόρφωσε
την πρότασή της, αφού έλαβε υπόψη:

-Την απόφαση, τη συζήτηση και το σκεπτικό
που αναπτύχθηκε στην Αντιπροσωπεία της
8/10/2005.

-Τους προβληµατισµούς που αναπτύχθηκαν
και αναλύθηκαν στις εργασίες της επιτροπής
που αποτελούσαν οι διατελέσαντες Πρόεδροι
του ΤΣΜΕ∆Ε, οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ στο
ΤΣΜΕ∆Ε, οι καθηγητές Σ.  Ροµπόλης  και N.  Φρά-
γκος, ο Γ.  Θεοδωράκης,  Υπεύθυνος Ασφαλιστι-
κών Θεµάτων της ∆Ε/ΤΕΕ και ο Γ.  Αλαβάνος,
Πρόεδρος του ΤΕΕ.

-Τις θέσεις των εκπροσώπων των φορέων
που συµµετέχουν στο ΤΣΜΕ∆Ε.

-Το σύνολο των συζητήσεων που πανελλαδι-
κά γίνονται µε τη συµµετοχή των µηχανικών
για τα προβλήµατα του ασφαλιστικού µας τα-
µείου.

-Την επιστολή του Υπουργού Απασχόλησης
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Με αφετηρία την προώθηση σχεδίου νόµου για την αναδιάρθρωση
των κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε, προκειµένου να προωθηθεί προς ψήφιση
στη Βουλή, το ΤΕΕ έχει ανοίξει το διάλογο στα θεσµικά όργανα
κεντρικής και περιφερειακής διοίκησής του και διαµορφώνει βασικούς
άξονες προτάσεων και µέτρων, για να καταστεί, σε βάθος χρόνου
βιώσιµο και αποδοτικό το ασφαλιστικό σύστηµα των µηχανικών. 

ΤΟ ΤΕΕ ΠΡΟΤΕINΕI

Βιώσιµες λύσεις για το
ασφαλιστικό των µηχανικών

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΑΡΓΥΡΗΣ ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ
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και Kοινωνικής Προστασίας (Αρ. Πρωτ.:
Φ.10043/οικ.61  10/1/2006).

H ∆ιοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ εκτιµά ότι είναι
εξαιρετικά θετική εξέλιξη ότι όλο και περισσό-
τεροι µηχανικοί γνωρίζουν σε βάθος τα ζητή-
µατα που αφορούν το ΤΣΜΕ∆Ε. Πολλά από αυ-
τά σχετίζονται µε τα συνολικότερα θέµατα α-
σφάλισης και συνταξιοδότησης της χώρας. H
πίεση που ασκούν, αντίδραση στα υπαρκτά
προβλήµατα, στηριγµένη σε αυτή τη γνώση
βοηθάει αποτελεσµατικά στην επίλυσή τους, α-
ποτρέπει αρνητικές εξελίξεις. H αλληλεγγύη
των γενεών και η εσωτερική αλληλεγγύη µε-
ταξύ των ασφαλισµένων αποτελούν  συστατι-
κό στοιχείο στη λογική  του ΤΣΜΕ∆Ε.  Επίσης η
∆Ε ΤΕΕ θεωρεί επιβεβληµένη  την άµεση κατά-
θεση και ψήφιση νοµοσχεδίου που θα στηρίζε-
ται στις αρχές της απόφασης της Αντιπροσω-
πείας του ΤΕΕ στις 8/2/2003 για την Αναδιάρ-
θρωση των Kλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε και στην αυ-
τοτελή δράση του Ταµείου.

Άξονες  προτάσεων

Σε αυτό το πλαίσιο οι θέσεις, που συνοδεύ-
ουν την πρόταση της ∆ιοικούσας Επιτροπής
του ΤΕΕ προβλέπουν:

-Θεσµική  κατοχύρωση:  Nα αναλύονται στην
εισηγητική έκθεση, αν νοµοτεχνικά δεν µπορεί
να περιληφθεί στο σώµα του νοµοσχεδίου, οι
σκοποί του πρωτονοµοθετούµενου Kλάδου
Προνοιακών Παροχών, όπως καταγράφονται
στην πρόταση της Αντιπροσωπείας του 2003. Οι
εργοδοτικές εισφορές απασχολούµενων µηχα-
νικών  ως στρατευµένων, µεταπτυχιακών σπου-
δαστών κλπ. θα αποτελούν πόρους του συγκε-
κριµένου κλάδου.

-KKατάργηση  διαχωριστικών  γραµµών: Εντός
το πολύ 20 ετών από της ισχύος του νόµου, οι
παροχές και οι εισφορές του Kλάδου Kύριας
Σύνταξης που αφορούν τους µετά την 31/12/1992
αυτοαπασχολούµενους ασφαλισµένους, θα εξι-
σωθούν µε τις αντίστοιχες που αφορούν τους
προ της 1/1/1993 αυτοαπασχολούµενους ασφα-
λισµένους. Με αποφάσεις του Υπουργού Απα-
σχόλησης και Kοινωνικής Προστασίας, ύστερα
από σύµφωνη γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλί-
ου του ΤΣΜΕ∆Ε και αναλογιστική µελέτη, µπο-
ρεί να καθορίζονται ίδια ή διαφορετικά ποσά επί
των οποίων θα υπολογίζονται οι εισφορές και
οι παροχές του Kλάδου Kύριας Σύνταξης του
Ταµείου.
Αυτό σηµαίνει ότι η διαχωριστική γραµµή

που βάζει ο 2084/92, µε την οποία υπολογίζε-
ται µε διαφορετικό τρόπο η παροχή στους αυ-
τοαπασχολούµενους ασφαλισµένους, µπορεί
να καταργηθεί. Επιδίωξη του τεχνικού κόσµου
είναι οι νέοι αυτοαπασχολούµενοι µηχανικοί
να εξοµοιωθούν µε τους παλιούς και στις πα-
ροχές και στις εισφορές. Το πρόβληµα αυτό
των διαφορετικών παροχών θα προκύψει µετά

από 35 χρόνια από το 1992, που ίσχυσε ο νό-
µος 2084/92, δηλαδή το 2028. Εποµένως µετά
20ετία από σήµερα, δηλαδή όταν θ’ αρχίσουν
να βγαίνουν στη σύνταξη οι νέοι ασφαλισµένοι
να έχουν εξοµοιωθεί οι παροχές τους και οι ει-
σφορές τους µε τους παλαιούς ασφαλισµέ-
νους.

-KKατώτερη  σύνταξη  2.000  ευρώ:  Το ύψος της
Ειδικής Προσαύξησης θα είναι το 1,33 του ύψους
της εκάστοτε παρεχοµένης κύριας σύνταξης
δηµοσίου υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ για ίσο
χρόνο ασφάλισης µε το διανυθέντα στην ειδική
προσαύξηση. Για το 2005 το ύψος της ειδικής
προσαύξησης ανέρχεται στο ποσό των 1.340 ευ-
ρώ. Εφαρµόζεται σε όλους τους Μονοσυνταξι-
ούχους, όπως οι Αυτοαπασχολούµενοι πριν και
µετά την 1.1.1993, οι Μισθωτοί του ∆ηµόσιου και
Iδιωτικού Τοµέα µετά την 1.1.1993. Επίσης σε ό-
σους έχουν εγγράψει συνταξιοδοτικό δικαίωµα,
µερικό ή συνολικό, στον ΕΛΠΠ, κατά την αναλο-
γία που τους αντιστοιχεί. H πρόβλεψη αυτή θα
επηρεάσει, κατά τις αρχές των αποφάσεων της
Αντιπροσωπείας το 2003, και το ύψος της κύ-
ριας σύνταξης  των διπλοσυνταξιούχων.
Το ύψος της ειδικής προσαύξησης µέχρι τώ-

ρα δεν συνδέεται µε κάτι συγκεκριµένο. Προ-
βλέπεται έπειτα από γνώµη του ∆Σ του ΤΣΜΕ-
∆Ε να καθορίζεται µε υπουργική απόφαση. Υ-
πήρξε αίτηµα και υπάρχει σκέψη να συνδεθεί µε
µια σταθερά, την οποία θα προβλέψει το νέο
νοµοσχέδιο.  Με την πρόταση της ∆.Ε. το ποσό
επί του οποίου θα υπολογίζεται η προσαύξηση
θα είναι η σύνταξη του ∆ηµοσίου Υπαλλήλου
κατηγορίας ΠΕ για ίσο χρόνο ασφάλισης, ως
µια σταθερά. Αυτή η ρύθµιση υπηρετεί τον στό-
χο η κατώτερη σύνταξη µονοσυνταξιούχου του
ΤΣΜΕ∆Ε να είναι 2.000 ευρώ µε σηµερινές τιµές.

-KKλιµάκωση  ποσοστού:  Το ποσοστό εισφο-
ράς για την ειδική προσαύξηση διαµορφώνεται
κλιµακούµενο εντός δεκαετίας από 1.1.2007 στο
20% του κατά το έτος 1991 µέσου µηνιαίου κατά
κεφαλήν ΑΕΠ αναπροσαρµοσµένο µε το εκά-
στοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των
δηµοσίων υπαλλήλων. Για το 2007 αυτό θα είναι
73 ευρώ. Για το 2017 θα είναι, σε σηµερινές τιµές,
122 ευρώ.

-Ενίσχυση  εφάπαξ  ποσού:  Το ποσό του Εφά-
παξ βοηθήµατος δεν µπορεί να είναι µικρότερο
από το κεφαλοποιούµενο συνολικό ποσό των
εισφορών µε ετήσιο επιτόκιο αυτό των καταθέ-
σεων των αποθεµατικών του ταµείου στην Τρά-
πεζα της Ελλάδας.

Στόχοι

H πρόταση της ∆Ε ΤΕΕ επισηµαίνει ότι συνε-
χείς στόχους για το ΤΕΕ αποτελούν:

-H ποιοτική αναβάθµιση των υπηρεσιών του
Ταµείου.

-H αλλαγή του κανονισµού Kλάδου Υγείας
(εφαρµογή θεσµού συµβεβληµένων ιατρών

κ.ά.), όπως έχει συµφωνηθεί µε τον Υπουργό Α-
πασχόλησης.

-H καταβολή του κρατικού χρέους και η άµε-
ση καταβολή του κράτους στα πλαίσια της τρι-
µερούς χρηµατοδότησης.

-H µεταφορά της εισφοράς σε χρήµα από
τους µισθωτούς µηχανικούς στο ΤΣΜΕ∆Ε.

-H νοµοθέτηση κράτησης υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε και
ΤΕΕ στα έργα που θα υλοποιηθούν υπό τη µορ-
φή Σ∆IΤ.

∆ιάλογος  και  διαβούλευση

Εξάλλου σηµειώνεται ότι ο διάλογος στα
όργανα διοίκησης του ΤΕΕ για το ασφαλιστικό
των µηχανικών, µε θεµατικές συζητήσεις σε
κεντρικό επίπεδο και σε Περιφερειακά Τµήµα-
τα του ΤΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη από το περα-
σµένο φθινόπωρο. Μεσολάβησε συνάντηση
της διοίκησης του ΤΕΕ µε την πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Απασχόλησης και Kοινωνικής
Προστασίας, στην οποία συµφωνήθηκε το ΤΕΕ
να διαµορφώσει τις δικές του προτάσεις, οι ο-
ποίες θα ληφθούν υπόψη για την τελική κα-
τάρτιση του σχεδίου νόµου για την αναδιάρ-
θρωση των κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε, που τελικώς
θα προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή.  
Το ΤΕΕ όπως επιβεβαιώθηκε από την από-

φαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, όπου έγινε σχε-
τική συζήτηση στη συνεδρίαση της 8ης Οκτω-
βρίου 2005 ζήτησε την απόσυρση του αρχικού
σχεδίου, που είχε διαµορφώσει το υπουργείο
Απασχόλησης, µε αποτέλεσµα να απέχει σε
βασικά του σηµεία από τη βούλησή τους, όπως
αυτή έχει αποτυπωθεί κατά συνθετικό τρόπο
στις αποφάσεις της Αντιπροσωπείας. Με βάση
τη συµφωνία της διοίκησης του ΤΕΕ µε την πο-
λιτική ηγεσία του υπουργείου Απασχόλησης, το
ΤΕΕ να διατυπώσει τις δικές του προτάσεις, οι
οποίες θα ληφθούν υπόψη στο τελικό κείµενο
του νοµοσχεδίου που θα προωθηθεί προς ψή-
φιση στη Βουλή η Αντιπροσωπεία ΤΕΕ στην α-
πόφασή της στη συνεδρίαση της 8ης Οκτωβρί-
ου 2005 υπογράµµισε ότι: 

- «Οι Έλληνες µηχανικοί θεωρούν επιτακτι-
κή ανάγκη τη διαµόρφωση και ψήφιση ενός
Nόµου που θα ρυθµίζει και θα επιλύει πάγια
προβλήµατα των ασφαλισµένων στο ΤΣΜΕ∆Ε
αλλά θα συµβαδίζει και µε τις ήδη ψηφισµένες
θέσεις της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ (8.2.2003).
Την αναδιάρθρωση των κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε
µε την ισότιµη ένταξη των ασφαλισµένων µετά
την 1.1.1993 σε αυτό, την ενσωµάτωση και ου-
σιαστική ενεργοποίηση του Kλάδου Προνοια-
κών Παροχών, την αναµόρφωση του KΥΤ και
την αύξηση των συντάξεων σε αξιοπρεπή επί-
πεδα».
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Hσυνεδρίαση άρχισε µε ενηµέρωση από
τον Προέδρο του ΤΕΕ Γιάννη  Αλαβάνο ε-

πί της απόφασης της ∆ιοικούσας Επιτροπής
του ΤΕΕ της 8.2.2006 για τα θέµατα του
ΤΣΜΕ∆Ε, η οποία προβλέπει την αλληλεγ-
γύη των γενεών και την εσωτερική αλλη-
λεγγύη µεταξύ των ασφαλισµένων του
ΤΣΜΕ∆Ε, ενώ θεωρεί επιβεβληµένη την ά-
µεση κατάθεση και ψήφιση νοµοσχεδίου
που θα στηρίζεται στις αρχές της απόφα-
σης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ της
8.2.2003 για την Αναδιάρθρωση των Kλάδων
του ΤΣΜΕ∆Ε και την αυτοτελή δράση του
Ταµείου. 

H συνεδρίαση συνεχίστηκε µε τοποθετή-
σεις παρατάξεων, αλλά διεκόπη ύστερα α-
πό την είσοδο µηχανικών στην αίθουσα, οι
οποίοι σήκωσαν πανό και φώναζαν συνθή-
µατα κατά της όλης συζήτησης. Το αποτέλε-
σµα ήταν να διακοπεί η συνεδρίαση, η οποία
συνεχίστηκε την εποµένη, 11 Φεβρουαρίου
2006, µε την ίδια κατάληξη: ∆ιεκόπη ύστερα
από διαµαρτυρίες και κατάληψη του χώρου
της συνεδρίασης που έκαναν οµάδες µηχα-
νικών. Το αποτέλεσµα ήταν να µη ληφθούν
αποφάσεις επί του σοβαρότατου αυτού θέ-
µατος, που αφορά στο ασφαλιστικό και το
συνταξιοδοτικό των µηχανικών. Πάντως, η
συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ
θεωρείται συνεχιζόµενη και η συνέχειά της
θα προσδιοριστεί σε περίπου ένα µήνα, µε
στόχο να ληφθούν αποφάσεις από το ανώ-
τατο όργανο του ΤΕΕ. 

H  απόφαση    για  το  ΤΣΜΕ∆Ε

Ως «ιστορική» χαρακτήρισε ο Πρόεδρος
του ΤΕΕ Γιάννης Αλαβάνος την απόφαση της
Αντιπροσωπείας 8.2.2003 που αφορά στο α-
σφαλιστικό των µηχανικών και προβλέπει

την αναδιάρθρωση των κλάδων του ΤΣΜΕ-
∆Ε και την αυτοτελή δράση του Ταµείου, α-
ναφερόµενος στη σηµασία των επικείµενων
αλλαγών. Kαι εξήγησε ότι µετά από πολ-
λών χρόνων αντιπαραθέσεις απόψεων και
θέσεων µεταξύ κατηγοριών µηχανικών δια-
φορετικού επιπέδου απασχόλησης και δια-
φορετικών συνθηκών ασφάλισης, µε την α-
πόφαση της Αντιπροσωπείας της 8.2.2003
βρέθηκε ένας κοινός τόπος. Ουσιαστικά
συµφωνήθηκαν οι κανόνες µιας εσωτερικής
αλληλεγγύης και παράλληλα οµόφωνα
συµφωνήθηκε ότι δεν µπορεί να υπάρχουν

διακρίσεις µηχανικών µε βάση κάποια ηµε-
ροµηνία, σε ό,τι αφορά στο ασφαλιστικό δι-
καίωµά τους. Συµφωνήθηκε η ίδρυση του
Kλάδου Προνοιακών Παροχών.

«Μια απόφαση της Αντιπροσωπείας βέ-
βαια είναι πάντα ένα πλαίσιο αρχών και ε-
νεργειών, όχι µία στενή σειρά διατάξεων.
Αυτό το πλαίσιο δεσµεύει όλους» τόνισε ο
Πρόεδρος του ΤΕΕ. Kαι πρόσθεσε ότι από
τότε έγιναν µια σειρά ενεργειών, οι οποίες
καταλήγουν τώρα στην απόφαση της ∆.Ε.
του ΤΕΕ, που ήταν οµόφωνη και θα τεθεί σε
τελικό διάλογο ενώπιον όλων των µηχανι-
κών. Θα συζητηθεί σε συνάντηση όλων των
Προέδρων των Περιφερειακών Τµηµάτων
του ΤΕΕ µε τον Πρόεδρο του ΤΕΕ και σε συ-
νάντηση που θα συµµετέχουν οι πρόεδροι
των φορέων που εκπροσωπούνται στο
ΤΣΜΕ∆Ε. H τελική πρόταση θα τεθεί στην
κρίση της Αντιπροσωπείας, η οποία θα συ-
νεδριάσει µετά απο περίπου ένα µήνα. 

«H απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής
του ΤΕΕ, αναιρεί στην ουσία τη διαφοροποί-
ηση των γενεών, που επιχειρήθηκε να ε-

φαρµοστεί νοµοθετικά και δηλώνει ότι δεν
θέλει να περάσει µια διαµάχη γενεών στην
πράξη» υπογράµµισε ο κ. Αλαβάνος. Kαι ε-
ξήγησε ότι η ∆.Ε. αποφάσισε ότι οι παροχές
του Ταµείου πρέπει να είναι ανάλογες άλ-
λων οµοειδών Ταµείων και σε συνάρτηση
αλλά όχι µε σχέση ανταποδοτικότητας, µε
τις εισφορές που έχουν καταβάλει οι µηχα-
νικοί, στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους.
Το Σύνταγµα ορίζει στο άρθρο 22 ότι το
κράτος µεριµνά  για την κοινωνική ασφάλι-
ση των εργαζοµένων. Στόχος είναι να δηµι-
ουργούνται συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίω-
σης για τους συνταξιούχους. Οι προβλεπό-
µενες εισφορές των ενεργών µηχανικών,
δεν µπορεί να προσδιορίζονται σε ύψος
που θα τους  υποχρεώνει σε µη αξιοπρεπή
ζωή. 

«Πιστεύω ότι γι’  αυτά λαµβάνει πρόνοια
η απόφαση της ∆ιοικούσας» είπε ο Πρόε-
δρος του ΤΕΕ. Kαι συνέχισε: 

• Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι είναι οµό-
φωνη απόφαση, σε ένα θέµα που είναι εξαι-
ρετικά σύνθετο και πολύπλοκο, όχι µόνον α-
πό την πολιτική του διάσταση, αλλά στις επι-
µέρους παραµέτρους εισφορών - παροχών,
οι οποίες είναι πολύ διαφοροποιηµένες ανά-
µεσα σε κατηγορίες µηχανικών. Στο γεγονός
ότι συντρέχουν δύο ειδικοί λόγοι: το ΤΣΜΕ∆Ε
είναι το µόνο ταµείο που ασφαλίζει την ιδιό-
τητα, όχι την εργασία. Έτσι ασφαλισµένος αυ-
τοαπασχολούµενος θεωρείται και ο άνεργος
µηχανικός. Ότι πραγµατικοί µισθωτοί θεω-
ρούνται, επίσης ασφαλιστικά ως αυτοαπα-
σχολούµενοι, γιατί δουλεύουν µε δελτίο πα-

Το σηµαντικότερο ίσως θέµα για τους µηχανικούς, που είναι το
ασφαλιστικό µε την αναδιάρθρωση του Ταµείου και τη δηµιουργία
κλάδου προνοιακών παροχών στο ΤΣΜΕ∆Ε, συζητήθηκε στην
έκτακτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, που
πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 10 Φεβρουαρίου 2006. 

Αναδιάρθρωση των κλάδων 
του ΤΣΜΕ∆Ε 
∆ηµιουργία κλάδου
προνοιακών παροχών 
H ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ∆.Ε. ΑΠΟΣKΟΠΕI ΣΤH  ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΒΑΣΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ
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ροχής υπηρεσιών
(κάτι που ασφαλι-
στικά τούς αδικεί
κατάφωρα). Στην
τελική διατύπωση
της πρότασης, ε-
ξάλλου θα πρέπει
να χρησιµοποιη-
θούν τα στοιχεία
που θα χρησιµο-
ποιηθούν και ανα-
λυθούν στα πλαί-
σια των αναλογι-
στικών µελετών
που προωθεί το
ΤΣΜΕ∆Ε.

• Με την απόφασή της η ∆.Ε. του ΤΕΕ συ-
γκεκριµενοποιεί και κάνει απόλυτα κατα-
νοητούς τους στόχους. H απόφαση αυτή
δεν περιορίζεται µόνον στο θέµα των παρο-
χών του Ταµείου, αλλά αναφέρεται στο σύ-
νολο των προβληµάτων που σχετίζονται µε
το Ταµείο, όπως είναι η αυτοτέλεια στη λει-
τουργία του, η διαµόρφωση ενός νέου κα-
νονισµού για τον Kλάδο Υγείας, η σύνταξη
κανονισµού για τον Kλάδο Προνοιακών Πα-
ροχών, η διαχείριση των αποθεµατικών του,
η αποφυγή της εισφοροδιαφυγής, να είναι

το κράτος συνεπές προς τις υποχρεώσεις
του προς το Ταµείο, η καλύτερη οργάνωση
του Ταµείου και η καλύτερη εξυπηρέτηση
των µελών του. 

H  διακοπή  των  συνεδριάσεων  
της  Αντιπροσωπείας  

Kληθείς να ερµηνεύσει τα αίτια που προ-
κάλεσαν τη διακοπή των δύο συνεδριάσεων
της Αντιπροσωπείας, ο κ. Αλαβάνος ανέφε-
ρε ότι: 

«Θέλουµε ως ΤΕΕ να έχουµε έναν βαρύ-
νοντα και αποφασιστικό λόγο για τις εξελί-

ξεις στο θέµα του Ταµείου. Γνωρίζουµε κατά
συνέπεια ότι οι προτάσεις µας µπορεί να ε-
πηρεάσουν τις συνθήκες εργασίας και δια-
βίωσης των µηχανικών. ́ Εχουµε επίσης δια-
κηρύξει ότι οι προτάσεις για το ΤΣΜΕ∆Ε θα
έχουν πολύ µεγαλύτερη πιθανότητα να γί-
νουν αποδεκτές, αν οι µηχανικοί είναι γνώ-
στες όλων των παραµέτρων του προβλήµα-
τος, που απαιτεί ριζικές λύσεις, άρα απαιτεί
ένα Kίνηµα υποστήριξής του. 
Επειδή δηµιουργείται αυτό το κίνηµα, δεν

είναι παράλογο ότι οι ανησυχίες που εκ-
φράζονται µέσα από αυτό, περιλαµβάνουν
και τις προτάσεις της ∆ιοικούσας. 
Ερµηνεύω λοιπόν την παρουσία συναδέλ-

φων κατά τις διαδικασίες της Αντιπροσω-
πείας ως πρόθεση πρόταξης αυτών των α-
νησυχιών. ∆εν έχω καµία αµφιβολία για την
αγνότητα των κινήτρων και των προθέσεων
όσων παραβρέθηκαν στην Αντιπροσωπεία,
αλλά διατηρώ µεγάλες επιφυλάξεις για την
πληρότητα και την ορθότητα της ενηµέρω-

σής τους. 
Από αυτή την ά-

ποψη εντοπίσθηκε έ-
να σηµαντικός γεγο-
νός: της ανάγκης να
διατυπώνονται οι
προτάσεις µε τρόπο
κατανοητό και από
µη γνώστες των κει-
µένων, που στη συ-
γκεκριµένη περίπτω-
ση είναι πολλά και
τα περισσότερα δια-
τυπωµένα µε κωδι-
κοποιηµένο τρόπο.
Πιστεύω ότι αυτοί

οι συγκεκριµένοι συ-
νάδελφοι που παρα-

βρέθηκαν στις συνε-
δριάσεις της Αντιπροσωπείας και που οδή-
γησαν στη διακοπή των διαδικασιών της,
κάτι που είναι απαράδεκτο, πρεσβεύουν το
ίδιο µε εµένα, ότι οι σηµαντικές αποφάσεις
του ΤΕΕ πρέπει να λαµβάνονται στο ανώτα-
το όργανό του. Γι’  αυτό και πιστεύω ότι δεν
θα υπάρξει εκ νέου παρακώλυση των εργα-
σιών της Αντιπροσωπείας. Είναι ευθύνη ό-
λων να διασφαλίσουν τις εργασίες της Αντι-
προσωπείας και το δηµόσιο χαρακτήρα
τους.



Π αρακαλούνται οι συνάδελφοι, που στελεχώ-
νουν τις οµάδες να περάσουν από τη Νοµική

Υπηρεσία του ΤΕΕ (Καρ. Σερβίας 4, 3ος όροφος,
γραφ. 13) για να υπογράψουν τη σχετική σύµβα-
ση, µέσα σε 15 ηµέρες, τις εργάσιµες ώρες, έχο-
ντας µαζί τους:  α) Τον αριθµ. µητρώου του ΤΕΕ,
β) Τον ΑΦΜ τους.

1)  ΟΕ για: «1.  Τη  συλλογή,  επεξεργασία  και
διαχείριση    της  πληροφόρησης  (συνεχής,    επι-
καιροποιούµενη)  σχετικά  µε:  α.  την  υλοποίηση
του  Γ’  ΚΠΣ,  β.  το  σχεδιασµό  του  ΕΣΠΑ  και  των
Ε.Π.  2007-22103,  γ.  τις  εθνικές  πολιτικές  που  συ-
ναρτώνται  µε  τα  (α)  και  (β),  2.  την  επεξεργασία
θέσεων  του  ΤΕΕ,  3.    την  ενηµέρωση  (ηλεκτρονι-
κή,  έντυπη  και  φυσική)  των  εκπροσώπων  του
ΤΕΕ  στις  Επιτροπές  Κατάρτισης  /  Παρακολούθη-
σης,  στη  βάση  ενός  συνοπτικού,  απλού  και  σα-
φούς  κανονιστικού  πλαισίου,  4.  τη  δηµοσιοποίη-
ση  των  επίσηµων  θέσεων  του  ΤΕΕ  καθώς  και
γενικότερη  ενηµέρωση  των  µελών  του», (απόφ.
∆.Ε. Γ4/Σ49/2005).
Η Οµάδα Εργασίας αποτελείται από τους κ.κ.:

Ανθή Πατεράκη, Α.Μ., ως συντονίστρια, Μαργαρί-
τα Αντωνίου, Χ.Μ., Αντώνη Βακαλόπουλο, Μ.Η.Μ.,
Ιωάννη Βασαρδάνη, Π.Μ., Πασχαλίνα Γούτα, Χ.Μ.,
∆ηµήτριο Γεωργαράκη, Μ.Η.Μ., Νίκο ∆ιακουλάκη,
Χ.Μ., Στρατή Ζαφείρη, Χ.Μ., Πέτρο Ινιωτάκη, Μ.Μ.,
Κωνσταντίνο Καρατσώλη, δικηγόρο, Αθανάσιο
Κονταξή, Μ.Μ., Νικόλαο Κοµνηνίδη, Α.Μ., Ζακ Κου-
νέ, Π.Μ., Ουρανία Μαυραντζά, Α.Τ.Μ., Έλλη Πα-
γουρτζή, Α.Τ.Μ., Ιωάννη Πάτα, Α.Τ.Μ., Ανδρέα Στοϊ-
µενίδη, Μ.Μ., Φεβρωνία Στριάγκα, Π.Μ., Στεφανία
Τρέζου, Μ.Μ., Μιχαήλ Φώλα, Π.Μ., Φώτιο Χουλιάρα,
Η.Μ.

2)  ΟΕ  για τη «Μελέτη  προδιαγραφών  ιπτά-
µενης  τέφρας»,  (απόφ. ∆.Ε. Γ6/Σ49/2005).
Η Οµάδα Εργασίας αποτελείται από τους κ.κ.:

Νικόλαο Κοϊµτζίδη, Πρόεδρο του Περιφερειακού
Τµήµατος ∆υτ. Μακεδονίας του ΤΕΕ, ως συντονι-
στή, Θεόδωρο Βουδικλάρη, Π.Μ., Νικόλαο Μαρ-
σέλλο, Π.Μ., Γεώργιο Μπατή, Χ.Μ., Αγγελική Μου-
τσάτσου, Χ.Μ., Ευάγγελο Παπαδάκη, Αντώνιο Σα-
κελλαρίου.

3)  Συµπλήρωση της Οµάδας Εργασίας για τη

«∆ηµιουργία  συστηµάτων  διοικητικής  ολοκλή-

ρωσης  των  υπηρεσιών  του  ΤΕΕ  στο  διαδίκτυο

και  υπολογισµού  και  διαχείρισης  αµοιβών  των

µελών  του  ΤΕΕ  »,  (απόφ. ∆.Ε. Α11/Σ39/2005).

Η Οµάδα Εργασίας συµπληρώνεται µε τον κ.

Αρκουµάνη Κων/νο, ∆ρ. Η.Μ.

4)  Συµπλήρωση της Οµάδας Εργασίας για την

«Οργάνωση  Εκδήλωσης  για  το  Εθνικό  Φόρουµ

για  την  Έρευνα  και  Τεχνολογία  στην  Κατα-

σκευή»,  (απόφ. ∆.Ε. ∆11/Σ32/2005).

Η Οµάδα Εργασίας συµπληρώνεται µε τον κ.

Π. Μούνδουλα, Χ.Μ..

5)  Συµπλήρωση της Οµάδας Εργασίας για τη

«Μελέτη  των  αναγκαίων  νοµοθετικών  ρυθµίσε-

ων  που  σχετίζονται  µε  την  αναδιάρθρωση  του

επαγγέλµατος  του  Μηχανικού»,  (απόφ ∆.Ε.

Α5/Σ1/2006).

Η Οµάδα Εργασίας συµπληρώνεται µε τους

κ.κ.: Κ. Κρεµαλή, Αντ. Μοροπούλου.
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Τη διοργάνωση ενός ∆ιηµέρου µε θέµα «ΟιΜηχανικοί στον ∆ηµόσιο ∆ιάλογο για την
Παιδεία. Θέσεις και ∆ιεκδικήσεις του ΤΕΕ» σε
συνεργασία µε τα Πολυτεχνεία και τις Πολυτε-
χνικές Σχολές, τους Επαγγελµατικούς - Επι-
στηµονικούς Φορείς των Μηχανικών, στο οποίο
καλεί όλους τους µηχανικούς και τους εµπλε-
κόµενους φορείς να συµµετάσχουν, αποφάσι-
σε η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ. 
Στόχος να συνεχιστεί διεξοδικά ο ∆ηµόσιος

∆ιάλογος µε την Πολιτεία και τους εµπλεκό-
µενους φορείς για τα θέµατα Παιδείας, που εί-
χε ξεκινήσει µε το Τριήµερο που διοργάνωσε
το ΤΕΕ τον Ιούνιο του 2003 για:

• την αναβάθµιση των σπουδών των µηχανι-
κών και την άµεση διεκδίκηση αναγνώρισης
των προγραµµάτων σπουδών πενταετούς κύ-
κλου των µηχανικών ως επιπέδου Μaster, ώστε
να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδοµένα
που διαµορφώνονται τόσο στην Ελλάδα, όσο
και στον ευρωπαϊκό χώρο, καθώς και στις α-
παιτήσεις  άσκησης του επαγγέλµατος του µη-
χανικού προς το δηµόσιο όφελος

• την αναγνώριση και θεσµοθέτηση του ρό-
λου του ΤΕΕ ως φορέα  διαµόρφωσης του ενι-
αίου θεσµικού πλαισίου άσκησης των τεχνικών
επαγγελµάτων.
Στο πλαίσιο του ∆ιηµέρου προτείνεται η

διοργάνωση τριών θεµατικών ενοτήτων/συνε-
δριών (σε συνεργασία µε τις ΕΕΕ ΤΕΕ, τη ΜΕ
Νέων Ειδικοτήτων, τους Επαγγελµατικούς Συλ-
λόγους των Μηχανικών):

• Ενιαίο θεσµικό πλαίσιο άσκησης των τεχνι-
κών επαγγελµάτων. Το ΤΕΕ φορέας καθορισµού

επαγγελµατικών προσόντων των τεχνικών
• Αναγνώριση Νέων Ειδικοτήτων - Θέσεις

του ΤΕΕ απέναντι στη δηµιουργία νέων τµηµά-
των και πολυτεχνικών σχολών

• Αναµόρφωση και Αναβάθµιση των Εξετά-
σεων Άδειας Άσκησης Επαγγέλµατος
Η Οργανωτική Επιτροπή που συγκροτήθηκε

απαρτίζεται από τους: 
Ι. Αλαβάνο, Πρόεδρο ΤΕΕ, Θ. ∆ραγκιώτη, Γ.Γ.

∆Ε ΤΕΕ, Α. Μοροπούλου, Καθ. ΕΜΠ, Αναπλ. Πρό-
εδρο της ΣΕ-ΜΣ ΕΜΠ και Α. Ανδρεόπουλο, Πρύ-
τανη ΕΜΠ ως συντονιστές, καθώς επίσης τους
Χ. Σινάνη, Ι. Τσιάφη, Χ. Χρήστου, Κ. Κρεµαλή, µε-
λών ∆Ε ΤΕΕ, ∆. Κέκο, Αν. Καθ. ΕΜΠ, Πρόεδρο
Συλλόγου ∆ΕΠ ΕΜΠ, Μέλους ∆Ε ΤΕΕ, Γ. Σπαθή,
καθ. ΕΜΠ, τ. Προέδρου Συλλόγου ∆ΕΠ ΕΜΠ,
των Ν. Κουλουµπή, Π. Ράλλη, ∆. Τσίρου, Γ. Πα-
νταζή, Μ. Αλεξιάδου, Α. Κατσαρέλη, µελών της
ΜΕ Θεµάτων Παιδείας και Ε. Παντουβάκη, Α.
Ευθυµιάδη, ∆. Βασιλακόπουλου, Α. Στάρρα, Ν.
Ζυγούρη, Μέλος Μ.Ε. Επαγγελµατικών ∆ικαιω-
µάτων - Νέων Ειδικοτήτων, όπως επίσης, ∆. Α-
γορή, Πρόεδρο, Γ. Ζερβάκη, Γ.Γ. της Αντιπροσω-
πείας και τα µέλη της Χ. Κακλαµάνη και ∆.
Μπογιατζή.
Για τον προγραµµατισµό  του ∆ιηµέρου απο-

φασίστηκε να συγκληθεί από την Οργανωτική
Επιτροπή το Συντονιστικό Πολυτεχνείων και
Πολυτεχνικών Σχολών µε το ΤΕΕ και τους Επι-
στηµονικούς - Επαγγελµατικούς Φορείς των
Μηχανικών το οποίο αποτελείται από τους
Πρυτάνεις και Κοσµήτορες Πολυτεχνείων και
Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και τους Προέ-
δρους των Επιστηµονικών - Επαγγελµατικών
Συλλόγων των Μηχανικών.

Οι Μηχανικοί στο δηµόσιο διάλογο 
για την Παιδεία

∆ιήµερο,  27-228  Μαρτίου  2006,  
ώρα  έναρξης  12.00

(Αίθουσα  Εκδηλώσεων  ΤΕΕ)

∆ηµοσιεύουµε παρακάτω, σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο του ΤΕΕ, 
τις Οµάδες Εργασίας, που συγκροτήθηκαν µε απόφαση της ∆ιοικούσας
Επιτροπής, έπειτα και από πρόταση των Μονίµων και Επιστηµονικών
Επιτροπών Ειδικοτήτων του ΤΕΕ. 

Σύσταση 
Οµάδων Εργασίας
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Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Συλλόγου αναφέρ-θηκε σε τρία θέµατα που θα προκύψουν στο
άµεσο µέλλον και συγκεκριµένα:

1. Κρίσεις Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων και Τµη-
µάτων.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ήδη έχει δηλώσει στην

εκδήλωση κοπής της πίτας του ΤΕΕ ότι µέσα
στον Φεβρουάριο θα γίνει πλήρης εφαρµογή του
Π∆. Συµφωνούµε και επαυξάνουµε. Άµεσα πρέπει
να γίνει παραποµπή στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο.
΄Ηδη ο λόγος της µη παραποµπής έχει εκλείψει.
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης κρίθηκε και θα α-
ναγγελθεί από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ στον χαι-
ρετισµό του.
Ο Σύλλογος εκφράζεται µε δύο (2) µέλη του

στο ΥΣ. ∆ηλώνουµε ότι θα παλέψουµε µε όλες
µας τις δυνάµεις για αξιολόγηση των υποψηφίων

προς κρίση τέτοια που να διασφαλίζει αισθήµατα
δικαιοσύνης, ήρεµο εργασιακό κλίµα και µια συ-
νέχεια µε στόχο την παραπέρα βελτίωση των
παρεχόµενων υπηρεσιών, τόσο στις κεντρικές υ-
πηρεσίες του ΤΕΕ, όσο και στα Π. Τµήµατα.
Θα καταγγείλουµε ενδεχοµένως παράδοξα

που θα εντοπίσουµε, τα οποία θα οδηγούν σε α-
ντίθετη πορεία  από τους παραπάνω στόχους.

2. Ο  Οργανισµός του ΤΕΕ
Το υφιστάµενο Π∆ χρήζει βελτίωσης τόσο ως

προς τη διάρθρωση όσο και ως προς τη δηµι-
ουργία συγκεκριµένων οργανικών θέσεων σε Α-
θήνα και Περιφέρεια.
Ο Σύλλογος έχει προτείνει στη ∆ιοίκηση τρι-

µερή επιτροπή (∆ιοίκηση - Υπηρεσία - Σύλλογος)
που θα καταθέσει συγκεκριµένη εισήγηση για υ-
λοποίηση. Εµείς είµαστε έτοιµοι και περιµένουµε.

Αντ’ αυτού βλέπουµε στο ∆ελτίο Τύπου για την
εκδήλωση κοπής της πίτας του ΤΕΕ, ότι ήδη η ∆ι-
οίκηση έχει αναθέσει σε υπηρεσιακούς παράγο-
ντες να µελετήσουν και να υποβάλουν πρόταση. 
Ρωτάµε πότε και σε ποιους θεσµοθετηµένους

υπηρεσιακούς παράγοντες έχει ανατεθεί, και
γιατί έχει αποκλειστεί ο Σύλλογος;

3. Θεσµικό Πλαίσιο του ΤΕΕ
Έχουµε καταθέσει εγγράφως πέντε ζητήµατα

για ένταξή τους στο θεσµικό πλαίσιο. Nα µας ε-
νηµερώσει η ∆ιοίκηση αν τελικά θα προχωρήσει
η αναθεώρηση του θεσµικού πλαισίου.

Οι  εργασιακές  σχέσεις

Ο κ. Ρήγας αναφέρθηκε, επίσης, στο γενικότε-
ρο ζήτηµα των εργασιακών σχέσεων, υπογραµ-
µίζοντας ότι «η ασκούµενη κυβερνητική πολιτική
µε συνεπικουρία και κάποιων στελεχών της α-
ξιωµατικής αντιπολίτευσης, αυξάνει την επίθεση
για ανατροπή και µεταβολή των εργασιακών
σχέσεων σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Πρέπει
να είµαστε σε εγρήγορση και να αντισταθούµε
σε πολιτικές διάσπασης των εργαζοµένων, κα-
τάργηση συµβάσεων και συλλογικών διαπραγ-
µατεύσεων και εν γένει να αντιµετωπίσουµε την
ολοµέτωπη επίθεση στους εργαζοµένους από
τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που θυσιάζουν τα

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕNΩN

Αιτήµατα σε φόντο γιορτινό
Σε γιορτινό κλίµα ο Σύλλογος των Εργαζοµένων στο ΤΕΕ έκοψε πριν
λίγες ηµέρες την καθιερωµένη πρωτοχρονιάτικη πίτα. Ήταν,
ταυτόχρονα, µια ευκαιρία για δηµόσια αναφορά σε ζητήµατα που
απασχολούν τους εργαζοµένους, τα οποία έθεσε µε τη σύντοµη
οµιλία του ο Πρόεδρος του Συλλόγου Παναγιώτης Ρήγας.
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δικαιώµατα των εργαζοµένων».
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ

Γιάννης  Αλαβάνος  αφού τόνισε ότι δεν διαφωνεί
µε τίποτα απ’ όσα επισήµανε ο Πρόεδρος του
Συλλόγου των Εργαζοµένων, υπογράµµισε ότι
«έχει εµπεδωθεί κλίµα καλής συνεργασίας µε
τους εκπροσώπους των εργαζοµένων και δεν έ-
γινε τίποτα που δεν είχε συµφωνηθεί». ∆εν αµ-

φισβήτησε ότι «µπορεί να υπάρχουν διαφωνίες
επιλογών», πλην, όµως, τα ζητήµατα που απα-
σχολούν θα τεθούν, «θα κλείσει ο κύκλος των ε-
πιλογών θέσεων», ενώ θα αντιµετωπιστεί το θέ-
µα «του ξεπερασµένου οργανισµού και προς αυ-
τή την κατεύθυνση θα γίνουν προτάσεις σε συ-
νεργασία µε το Σύλλογο». Όσο για το θεσµικό
πλαίσιο που διέπει το ΤΕΕ «θα συζητηθεί στην Α-

ντιπροσωπεία».
Στην εκδήλωση συµµετείχαν όλοι οι εργαζό-

µενοι, καθώς επίσης ο Α’ Αντιπρόεδρος Μανώλης
∆ρακάκης, ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ∆η-
µοσθένης  Αγορής,  µέλη της ∆ιοικούσας Επιτρο-
πής, µεταξύ των οποίων και ο Γιάννης  Θεοδωρά-
κης  στον οποίο έτυχε και το φλουρί της πίτας.
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Σ το πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύτηκανκαι φέτος τα παιδιά των εργαζοµένων εί-
τε γιατί πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ
και ΤΕΙ, είτε γιατί διακρίθηκαν για τις επιδό-
σεις τους στο Λύκειο και Γυµνάσιο.
Στους επιτυχόντες, κατά παράδοση, η διοί-

κηση του ΤΕΕ δίνει και ένα συµβολικό χρηµα-
τικό ποσό. Οι βραβευθέντες είναι οι εξής:

Επιτυχόντες  σε  ΑΕΙ  

Κύργια Θεοδώρα του Γεωργίου 
Μπάλα Βανέσα - Μελετία του Αναστασίου 
Μπούρας Ανδρέας του Βενέτη
Παναγιωτοπούλου Αριστέα του Nικολάου
Παπαβασιλείου Κων/να του Παύλου

Ρήγας ∆αµιανός του Παναγιώτη
Λαδικού Θεοδώρα του Ηλία

Επιτυχόντες  σε  ΤΕΙ

Καλλίνικου ∆ανάη του Γεωργίου
Παναγιωτόπουλος Μιχαήλ του Nικολάου
Ψαραδέλη Μαρία 

Λύκειο  (βαθµός  άνω  του  18)

Αρµένης Γεώργιος του Κων/νου
∆ελφάκη - ∆αρδαβέση Αγγελική του Nικολά-
ου
Κύργια Θεοδώρα του Γεωργίου
Λυµπέρη Μαρία του Ανάγνου
Μπάλα Βανέσα - Μελετία του Αναστασίου

Μπούρας Ανδρέας του Βενέτη 
Παναγιωτοπούλου Ειρήνη του Ιωάννη 
Παπαβασιλείου Κων/να του Παύλου
Ζαρκάδας Αναστάσιος του Πέτρου

Γυµνάσιο  (βαθµός  άνω  του  18)

∆ηµητρίου Ιωάννης του Nικολάου 
Λυµπέρη Θεοδώρα του Ανάγνου 
Λοντόρφος Παύλος του Ιωάννη 
Κοτσάκη Μαρία - Ελένη του Εµµανουήλ 
Μενδρινού Παναγιώτα του ∆ηµητρίου 
Παπαθεοδώρου Αλεξάνδρα του Αθανασίου 
Τσακίρη Ειρήνη του Αθανασίου 
Τσόνας Σπυρίδων του Ζαχαρία 
Παπαβασιλείου Ιωάννα του Σταµατίου 
Ζαρκάδας Αγγελος του Πέτρου 
Σακελλαρίου ∆ήµητρα - Μαρία του Κων/νου 
Πλάτωνας Οδυσσέας του Nικολάου

Βράβευση παιδιών εργαζοµένων
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H ηµερίδα έχει ως κύριο στόχο να συζητη-
θούν οι εµπειρίες και οι προοπτικές στο

τέλος της δεκαετίας λειτουργίας των ∆ιεπι-
στηµονικών Προγραµµάτων Mεταπτυχιακών
Σπουδών του EMΠ, µε σκοπό την προβολή
των Προγραµµάτων και την ενσωµάτωσή
τους στις σπουδές του EMΠ, µε βασικά θέµα-
τα το θεσµικό πλαίσιο των µεταπτυχιακών
σπουδών, τη βιωσιµότητα, την ενσωµάτωση
των µεταπτυχιακών σπουδών στις σπουδές
του µηχανικού, τη σχέση των Mεταπτυχια-
κών Σπουδών µε την άσκηση του επαγγέλ-
µατος του Mηχανικού.
Στο πλαίσιο της Hµερίδας προτείνεται η

διοργάνωση τεσσάρων θεµατικών ενοτήτων
/ συνεδριών:

• νοµοθετικό - θεσµικό πλαίσιο των µετα-
πτυχιακών σπουδών

• ενσωµάτωση των µεταπτυχιακών σπου-
δών στις σπουδές του Mηχανικού

• µεταπτυχιακές σπουδές και άσκηση ε-
παγγέλµατος του Mηχανικού

• προπτυχιακές σπουδές - µεταπτυχιακές
σπουδές - έρευνα,  στρατηγική ανάπτυξης
και διάρθρωσης των AEI

• και µιας συζήτησης στρογγυλής τραπέ-
ζης µε θέµα: «Προβλήµατα και προοπτικές
των Mεταπτυχιακών Προγραµµάτων Σπου-
δών»

Στην οργανωτική επιτροπή µετέχουν οι: A.

Mοροπούλου,  Kαθ. EMΠ, Aναπλ. Πρόεδρος

της ΣE-MΣ EMΠ, µέλος της ∆E TEE, A.  Aνδρε-

όπουλος,  Πρύτανης EMΠ και E.  ∆ρης, Aντι-

πρύτανης EMΠ, ως συντονιστές, ενώ ως µέλη

οι N.  Kουλουµπή,  Kαθ. EMΠ, επιµελήτρια M.E.

Θεµάτων Παιδείας TEE, Σ.  Mαυράκος,  Kαθ.

EMΠ, Aντιπρόεδρος ΣE-Mετ. Σπουδών EMΠ,

Γ.  Tσαµασφύρος,  Kαθ. EMΠ, M.E. Θεµάτων

Παιδείας TEE, ∆.  Kέκος,  Aν. Kαθ. EMΠ, Πρόε-

δρος Συλλόγου ∆EΠ EMΠ, A.  Λιώλιος, Kαθ.

∆ΠΘ, M.E. Έρευνας & Tεχνολογίας TEE, I.  Σι-

µιτζής, Kαθ. EMΠ, τ. Aντιπρόεδρος ΣE-MΣ

EMΠ, M.  Mιµίκου, Kαθ. EMΠ, Γ.  Παπαδάκος,

MM, µέλος ∆Σ Συλλόγου Mεταπτυχιακών

Φοιτητών EMΠ, E.  Παναγιωτάτου,  Kαθ. EMΠ, τ.

Aντιπρόεδρος ΣE-MΣ EMΠ, Mηγιάκης,  MMM,

µέλος ∆Σ Συλλόγου Mεταπτυχιακών Φοιτη-

τών EMΠ, ∆.  Mπαλοδήµος,  Kαθ. EMΠ, τ. Aντι-

πρύτανης EMΠ - ΣE-MΣ EMΠ, καθώς επίσης

εκπρόσωποι του ΣEB και EBEA.

Στη διαµόρφωση του προγράµµατος θα

κληθούν να συµµετάσχουν και οι: X.  Xατζη-

θεοδώρου,  Πρύτανης Πανεπιστηµίου Πάτρας,

X.  Kαλτσίκης, Aντιπρύτανης AΠΘ, I.  Γρυσπο-

λάκης,  Πρύτανης Πολυτεχνείου Kρήτης, N.

Aράβας,  Kοσµήτορας Πολυτεχνικής Σχολής

Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και ∆.  Tολίκας,

Kοσµήτορας Πολυτεχνικής Σχολής ∆ΠΘ.

Oι Mεταπτυχιακές Σπουδές 
του Πολυτεχνείου

Tο TEE σε συνεργασία µε το Eθνικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο,
οργανώνουν Hµερίδα µε θέµα «Oι Mεταπτυχιακές Σπουδές
του Πολυτεχνείου - Eµπειρίες και Προοπτικές». Στη
διοργάνωση έχουν κληθεί να συµµετάσχουν και τα άλλα
Πολυτεχνεία και Πολυτεχνικές σχολές, οι Eπαγγελµατικοί -
Eπιστηµονικοί Φορείς των Mηχανικών στην ΠOΣ∆EΠ, οι
Σύλλογοι Mεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Φοιτητών, κ.ά.

Hµερίδα,  30  Mαρτίου  2006,  
ώρα  έναρξης  10:00

Aίθουσα  Eκδηλώσεων  
Kτιρίου  ∆ιοίκησης  EMΠ  

(Πολυτεχνειούπολη  Zωγράφου)
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K ·Ù¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË EÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹
™˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙË˜

CIVVIH-ICOMOS ÛÙËÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË (20-
23 M·˝Ô˘ 2005), fiÔ˘ ÙÔ EÏÏËÓÈÎfi ICOMOS
Û˘ÌÌÂÙÂ›¯Â ÌÂ ÂÙ·ÌÂÏ‹ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ›· ÌÂÏÒÓ
ÙÔ˘, ·Ó¤Ï·‚Â ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙË˜ YÔÂÈÙÚÔ‹˜
ÙˆÓ ̄ ˆÚÒÓ ÙË˜ MÂÛÔÁÂ›Ô˘.

H ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙË˜ YÔÂÈÙÚÔ‹˜ MÂÛÔ-
ÁÂ›Ô˘ CIVVIH ÚÔÙ¿ıËÎÂ Î·È ¤ÁÈÓÂ ÌÂ ÂÓıÔ˘ÛÈ·-
ÛÌfi ·Ô‰ÂÎÙfi Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÂ› ÙÔ M¿ÚÙÈÔ

ÙÔ˘ 2006 ÛÙËÓ fiÏË ÙË˜ ¶¿ÙÚ·˜, ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹
¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· E˘ÚÒË˜ 2006  ÌÂ ı¤Ì· «IÛÙÔÚÈ-
Î¤˜ fiÏÂÈ˜ ÏÈÌ¿ÓÈ· ÛÙË MÂÛfiÁÂÈÔ Î·È ÔÏÂÔ‰Ô-
ÌÈÎ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·».

TÂÏÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ ı· Â›Ó·È Ë   ÿ‰Ú˘ÛË  YÔÂÈ-
ÙÚÔ‹˜  MÂÛÔÁÂ›Ô˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜
EÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ EÈÙÚÔ‹˜ IÛÙÔÚÈÎÒÓ ¶fiÏÂˆÓ

CIVVIH-ICOMOS Î·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙË˜
E˘ÚˆÌÂÛÔÁÂÈ·Î‹˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ (ŒÎÎÏËÛË ÙË˜
B·ÚÎÂÏÒÓË˜).

H  ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ‹ ÂÈÙÚÔ‹ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ·fi ÂÎ-
ÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘  ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ TÌ‹Ì·ÙÔ˜ TEE
¢˘ÙÈÎ‹˜ EÏÏ¿‰Ô˜, Î·È Ù·  Ì¤ÏË ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡
ICOMOS, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË CIVVIH-
ICOMOS. 

K·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ™˘Ó¿ÓÙËÛË˜, ÚfiÎÂÈÙ·È
A. N· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ı¤Ì·Ù· fiˆ˜: 
ñ T· ̄ ·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙË˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎ‹˜ Î·È ·Ú-

¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜ Ê˘ÛÈÔÁÓˆÌ›·˜ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ  fiÏÂ-
ˆÓ, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚÊˆıÂ› ÈÛÙÔÚÈÎ¿. 

ñT· Û‡Á¯ÚÔÓ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿  ÙÔ˘˜ ̄ ·-
Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿.

ñ OÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎ¤˜ ·ÚÂÌ-
‚¿ÛÂÈ˜, Ô˘ ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÙË Ê˘ÛÈÔÁÓˆÌ›· ÙÔ˘˜
Î·Ù¿ ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ·,  Î·È Ù·

ñ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ  Â›ÙÂ˘ÍË ÙË˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤-
ÓË˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í‹˜ ÙÔ˘˜. 

B. N· „ËÊÈÛÙÂ› Ë «¢È·Î‹Ú˘ÍË ÙË˜ ¶¿ÙÚ·˜ ÁÈ·
ÙÈ˜ ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ MÂÛÔÁÂ›Ô˘», Ë ÔÔ›·
ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÙÈ˜ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈ-

E¶I™THMONIKO ™YM¶O™IO

IÛÙÔÚÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ ÏÈÌ¿ÓÈ·  ÛÙË MÂÛfiÁÂÈÔ Î·È
ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·

H ¢ÈÂıÓ‹˜ EÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ EÈÙÚÔ‹ IÛÙÔÚÈÎÒÓ ¶fiÏÂˆÓ CIVVIH-ICOMOS
(http://civvih.icomos.org/) È‰Ú‡ıËÎÂ ÙÔ 1982 Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ› ¤ÎÙÔÙÂ
‰ÈÂıÓÂ›˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ Î·È Û˘Ó¤‰ÚÈ· Î¿ıÂ ̄ ÚfiÓÔ. H CIVVIH
Û˘Ó¤Ù·ÍÂ ÙË ¢ÈÂıÓ‹ X¿ÚÙ· IÛÙÔÚÈÎÒÓ ¶fiÏÂˆÓ ICOMOS, ÁÓˆÛÙ‹ Î·È ̂ ˜
X¿ÚÙ· ÙÔ˘ TÔÏ¤‰Ô, Ë ÔÔ›· ̆ ÈÔıÂÙ‹ıËÎÂ ·fi ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
ÙÔ˘ ICOMOS ÛÙËÓ O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ (1987). MÂ ÙËÓ ̆ ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ TEE ÙÔ
EÏÏËÓÈÎfi ICOMOS ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̄ ÚfiÓÈ· ÙÚÂÈ˜ ÌÂÁ¿ÏÂ˜
‰ÈÂıÓÂ›˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ ÙËÓ
¤Î‰ÔÛË Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ: ™¿ÚÙË (2001) ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ˘˜ OTA,
K¤ÚÎ˘Ú· (2002), Pfi‰Ô˜ (2003) ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂ ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘
OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ IÛÙÔÚÈÎÒÓ ¶fiÏÂˆÓ OWPM.

¶¿ÙÚ·, 9 - 12 ª·ÚÙ›Ô˘  2006
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Î¤˜ ·Ú¯¤˜ ÙË˜ YÔÂÈÙÚÔ‹˜ MÂÛÔÁÂ›Ô˘ CIVVIH-
ICOMOS. 

™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì¤ÏË ÙË˜ CIVVIH
·fi ÙÈ˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜ ÌÂÛÔÁÂÈ·Î¤˜ ̄ ÒÚÂ˜: 

Saleh Lamei (A›Á˘ÙÔ˜), K·ıËÁËÙ‹˜, °ÂÓÈÎfi˜
¢/ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ CIAH, Corinne Langlois (°·ÏÏ›·),
AÚ¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ ¶ÔÏÂÔ‰fiÌÔ˜, Architecte des
Batiments de France, Elvira Petroncelli (IÙ·Ï›·),
K·ıËÁ‹ÙÚÈ· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙË˜ N¿ÔÏË˜
«Federico II», Teresa Coletta (IÙ·Ï›·), K·ı. IÛÙÔ-
Ú›·˜ ÙË˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ N¿ÔÏË˜
«Federico II», Alvaro Bayo (IÛ·Ó›·), AÚ¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ
¶ÔÏÂÔ‰fiÌÔ˜, K·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Valenzia,
Michel Firestone (IÛÚ·‹Ï), °ÂÓÈÎ‹ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜
ÙÔ˘ CIVVIH, Georges Zouain (§›‚·ÓÔ˜), . ¢ÈÂ˘-
ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ K¤ÓÙÚÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜
KÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÙË˜ UNESCO, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘
AıËÓ¿ (K‡ÚÔ˜), AÚ¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ-P˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ
§Â˘ÎˆÛ›·˜, Ray Bondin (M¿ÏÙ·), ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘
CIVVIH-ICOMOS, ¢/ÓÙ‹˜  °Ú·ÊÂ›Ô˘ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡
Valletta, Joao Campos (¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·), AÚ¯ÈÙ¤-
ÎÙˆÓ-¶ÔÏÂÔ‰fiÌÔ˜, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡
™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ¶fiÚÙÔ, Shadi Sadban (¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË),
K·ıËÁËÙ‹˜  ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Birzeid, Akin Nur
(TÔ˘ÚÎ›·), AÚ¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ-¶ÔÏÂÔ‰fiÌÔ˜, K·ıËÁ‹ÙÚÈ·
¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË˜, Christopher
Pound (AÁÁÏ›·), ¶ÔÏÂÔ‰fiÌÔ˜, Van Der
Meerschen Michel (B¤ÏÁÈÔ), AÚ¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ ¶ÔÏÂÔ-
‰fiÌÔ˜, Mustapha Khanoussi (T˘ÓËÛ›·), ¶ÚfiÂ-
‰ÚÔ˜ ICOMOS T˘ÓËÛ›·˜

¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÂ› Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ·
ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ICOMOS fiÔ˘ ı· Û˘Ì-
ÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó:

Crystof Pawlowski (¶ÔÏˆÓ›·), K·ıËÁËÙ‹˜ ¶·-
ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Lodz, E›ÙÈÌÔ Ì¤ÏÔ˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜
ICOMOS, Pamela Jerome (H¶A), K·ıËÁ‹ÙÚÈ·
Columbia University, M¤ÏÔ˜ ¢.™. ICOMOS USA,
Gustavo Araoz (H¶A), M¤ÏÔ˜ ¢.™ ICOMOS
USA, AÓÙÈÚfiÂ‰ÚÔ˜ ICOMOS ÁÈ· ÙÈ˜ EÈÛÙËÌÔÓÈ-
Î¤˜ EÈÙÚÔ¤˜, Michel Bonnette (K·Ó·‰¿˜),
AÚ¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ ¶ÔÏÂÔ‰fiÌÔ˜, ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ICOMOS

K·Ó·‰¿, Nevzat Ilhan (TÔ˘ÚÎ›·), K·ıËÁËÙË˜ ¶·Ó.
Yildiz, . ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜, ICOMOS  TÔ˘ÚÎ›·˜, EÈÙÈÌÔ
Ì¤ÏÔ˜ CIVVIH, Igor Makovetskiy (PˆÛ›·), ¶ÚfiÂ-
‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ICOMOS PˆÛ›·˜, Luxen Jean-Louis
(B¤ÏÁÈÔ), . °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ICOMOS,
Christoph MACHAT (°ÂÚÌ·Ó›·), ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘
EÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ICOMOS.

K·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË˜ ı· ‰ÈÔÚÁ·Óˆ-
ıÂ› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ¤ÎıÂÛË fiÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó
Ù· ̄ ·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙË˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎ‹˜ Î·È ·Ú¯ÈÙÂ-
ÎÙÔÓÈÎ‹˜ Ê˘ÛÈÔÁÓˆÌ›·˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ fiÏÂˆÓ –ÏÈÌ¤-
ÓˆÓ ÙË˜ EÏÏ¿‰·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ
¶¿ÙÚ· Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û· fiÏË, ı· Ï¿-
‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ë fiÏË ÙË˜ K¤ÚÎ˘Ú·˜,
ÙË˜ Pfi‰Ô˘, ÙÔ˘ N·˘Ï›Ô˘, ÙÔ˘ PÂı‡ÌÓÔ˘, ÙÔ˘
HÚ·ÎÏÂ›Ô˘, ÙË˜ K·‚¿Ï·˜ Î·È ÙÔ˘ §·˘Ú›Ô˘. T·
ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ı· ÂÎÙÂıÔ‡Ó, ı· ̄ ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó
Î·È ÁÈ· ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÌÈ·˜ ‚¿ÛË˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, Ë
ÔÔ›· ı·  ÚÔÎ‡„ÂÈ ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹.

TÔ TEE ÌÂ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÌÔÛ›Ô˘ ·˘-
ÙÔ‡ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙË˜ fiÏË˜ ̂ ˜ ¶ÔÏÈ-
ÙÈÛÙÈÎ‹˜ ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÙË˜ E˘ÚÒË˜ ÙÔ 2006. MÂ-
Á¿ÏË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘
http://civvih.icomos.org/ fiÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È Ë ‰ÈÂ-
ıÓ‹˜ ·˘Ù‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÊˆÙÔÁÚ·-
Ê›Â˜ ·fi ÙËÓ fiÏË ÙË˜ ¶¿ÙÚ·˜ Î·È Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔ-
Ú¿  ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÙËÓ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó fiÛÔÈ
ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙËÓ ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó. TËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÌÔ-
ÚÂ› ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó.

TÔ Û˘ÌfiÛÈÔ ÙÔ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÊÔ-
ÚÂ›˜ ÙË˜ fiÏË˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Â›Ó·È ·ÚfiÓÙÂ˜ ÛÙËÓ ¤-
Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Û˘ÌÔÛ›Ô˘ ÛÙÈ˜ 9-3-2006.

OÚÁ·ÓˆÙÈÎ‹ ÂÈÙÚÔ‹ 

K. XÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ TEE Ù.¢.E., N›ÎÔ˜
AÁÚÈ·ÓÙÒÓË˜, ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ICOMOS,
¢. NÙ¿ÁÎ·˜, AÓÙÈÚfiÂ‰ÚÔ˜ TEE Ù.¢.E., ™ÔÊ›·
A˘ÁÂÚÈÓÔ‡-KÔÏÒÓÈ·, M¤ÏÔ˜ ¢™ EÏÏËÓÈÎÔ‡
ICOMOS Î·È ·ÓÙÈÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ EÈÙÚÔ‹˜ IÛÙÔÚÈ-
ÎÒÓ ¶fiÏÂˆÓ CIVVIH-ICOMOS, EÏ¤ÓË

M·˝ÛÙÚÔ˘, M¤ÏÔ˜ ICOMOS Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ EÈ-
ÙÚÔ‹˜ IÛÙÔÚÈÎÒÓ ¶fiÏÂˆÓ CIVVIH-ICOMOS,
X¿ÚË˜ AÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, M¤ÏÔ˜ ÙË˜ ¢E TEE Ù.
¢.E. Î·È ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ AÓÙÈÚÔÛˆÂ›·˜, EÏ¤ÓË
™˘Ú¿ÎË, M¤ÏÔ˜ TEE Ù.¢.E. Î·È ICOMOS

OÚÁ·ÓˆÙÈÎ‹ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂ›· 
Afi ÙÔ TEE Ù.¢.E.:
EÏ¤ÓË ™˘Ú¿ÎË, TÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ MË¯·ÓÈÎfi˜, ¶fiÏ˘
°ÂˆÚÁ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, AÚ¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ MË¯·ÓÈÎfi˜, EÏ¤-
ÓË °ÎÔÙÛÔÔ‡ÏÔ˘, ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ MË¯·ÓÈÎfi˜, ¢ËÌ‹-
ÙÚÈÔ˜ T·Ì·Î¿˜, MË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ MË¯·ÓÈÎfi˜, T¤-
ÙË ¢Ú·ÁÒÓ·, AÚ¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ MË¯·ÓÈÎfi˜
Afi ÙÔ ICOMOS:
M·Ú›· ¢·ÓÈ‹Ï, AÚ¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ MË¯·ÓÈÎfi˜, M·›ÚË
TÛÈÙÈÌ¿ÎË, AÚ¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ MË¯·ÓÈÎfi˜

¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: ¢.T·Ì·Î¿˜, TEE Ù.¢.E., 
ÙËÏ. 2610-329.293, P. ¶·˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, EÏÏËÓÈÎfi
ICOMOS, ÙËÏ. 210-3244.567, 3244.821.
KÚ·Ù‹ÛÂÈ˜ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›·:  
«Astir Hotel Patras»(AÁ.AÓ‰Ú¤Ô˘ 16, 262 23,
¶¿ÙÚ·, TËÏ. +30 2610-279.812, 277.546).
º·Í +30 2610 271644, 
E-mail: astir@pat.forthnet.gr
TÈÌ¤˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÌfiÛÈÔ: MÔÓfiÎÏÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÌÂ
ÚˆÈÓfi: 70,00 Â˘ÚÒ ÙËÓ ËÌ¤Ú·, ‰›ÎÏÈÓÔ ‰ˆÌ¿-
ÙÈÔ ÌÂ ÚˆÈÓfi: 90,00 Â˘ÚÒ ÙËÓ ËÌ¤Ú·.

T Ô EıÓÈÎfi TÌ‹Ì· ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘ ÙË˜ UIA ÛÂ
Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·  «MÂÛ·›Â˜

¶fiÏÂÈ˜ Î·È ¶·ÁÎfiÛÌÈ· AÛÙÈÎÔÔ›ËÛË»
‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰ÈÂıÓ¤˜ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÌÂ ı¤Ì· ÙÈ˜
ÌÂÛ·›Â˜ fiÏÂÈ˜. 

MÂ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙË Ó¤· ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Î‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙË˜
UIA Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡ÂÈ ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÁÚ·Ì-
Ì¿ÙˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙË˜, Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Á›ÓÂÙ·È ÛÂ Û˘-
ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·:

ñ MÂÛ·›Â˜ ¶fiÏÂÈ˜ Î·È ¶·ÁÎfiÛÌÈ· AÛÙÈÎÔÔ›ËÛË
ñ AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ Î·È TÔ˘ÚÈÛÌfi˜

ñ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿
ñ OÈÎÈÛÌÔ› Î·È Ê˘ÛÈÎ¤˜ ‹ fi¯È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜.
OÈ ÌÂÛ·›Â˜ fiÏÂÈ˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙË˜ ıÂ-

Ì·ÙÔÏÔÁ›·˜ Ì¤Û· ·fi ÙÔ Ú›ÛÌ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘
ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ.

¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: TÌ‹Ì· ¢ÈÂıÓÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘
TEE, Î. KÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË ÙËÏ. 210-3291.351 
Michel Barmaki e-mail: barmaki@dm.net.lb

AÏÏ·Á‹ ËÌÂÚÔÌËÓÈÒÓ
MÂÙ¿ ÙÔ 104Ô ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙË˜ UIA Ô˘ ¤ÁÈÓÂ

29 Î·È 30 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ Hamamet ÙË˜ T˘ÓË-
Û›·˜ ¿ÏÏ·Í·Ó ÔÈ ËÌÂÚÔÌËÓ›Â˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹
ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙË˜ UIA Celebration of
Cities.

TÔ ̄ ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹ Î·È Û‡Á-
¯ÚÔÓË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ ÙÔ˘ Î¿ıÂ Û˘ÌÌÂÙ¤-
¯ÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È ·fi 19 AÚÈÏ›Ô˘ 2006 16:00 GMT
ˆ˜ 27 AÚÈÏ›Ô˘ 2006 16:00 GMT. 

TÔ site ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÂ› ÁÈ· ÙËÓ ̆ Ô‚ÔÏ‹ Â-
ÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ·fi 6 M·ÚÙ›Ô˘ 2006 ¤ˆ˜ 13 M·Ú-
Ù›Ô˘ 2006 Î·È ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ı·
‰ÔıÔ‡Ó ¤ˆ˜ 20 M·ÚÙ›Ô˘ 2006 ÛÙÔ Â›ÛËÌÔ site
ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ www.celebcities2.org 

BËÚ˘Ùfi˜ 7-10 M·ÚÙ›Ô˘ 2006

¢IE£NE™ ™YNE¢PIO

MÂÛ·›Â˜ ¶fiÏÂÈ˜ 

º¿ÚÌ·Î· - ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ 
·fi ÙÔ T™ME¢E

T Ô T™ME¢E ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜
·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ·fi 1/3/2006

Ë ‰·¿ÓË ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ
ÌÂ ÙË ̄ Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÁÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È Ë
‰·¿ÓË ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ı·
¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Î·ÙfiÈÓ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂˆ˜
È·ÙÚÈÎ‹˜ ‚Â‚·›ˆÛË˜.




