
Το ΤΕΕ και οι φορείς της διοργάνωσης καλούν: 
- τους Έλληνες ερευνητές µε έµφαση στους

µηχανικούς να επιδείξουν το έργο τους που ενι-
σχύει την καινοτοµία και την ανάπτυξη 

- την ελληνική βιοµηχανία και τις επιχειρήσεις
να συνεργαστούν και να συµβάλουν στη συνέχιση
της ερευνητικής τεχνολογικής δραστηριότητας

- την ευρωπαϊκή κοινότητα, τις ευρωπαϊκές
βιοµηχανίες, τους ευρωπαϊκούς φορείς έρευνας
και τεχνολογίας να συνεργαστούν για την πα-
ραγωγή προστιθέµενης αξίας στην Ευρώπη και
την προώθηση της ελληνικής και ευρωπαϊκής α-
νάπτυξης και οικονοµίας.
Η εκδήλωση πραγµατοποιείται σε συνεργα-

σία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, την Ελ-
ληνική Πλατφόρµα Έρευνας & Τεχνολογίας για
την Κατασκευή, το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ, το ∆ήµο Αθη-
ναίων, τον Οργανισµό Αστικών Συγκοινωνιών Α-
θηνών και την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Εταιρεία Λειτουρ-
γίας Α.Ε. Στην εκδήλωση επίσης συµβάλλουν το
υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραµµατεία Έρευ-
νας & Τεχνολογίας, το υπουργείο Πολιτισµού, το
υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Σκοπός είναι η:
- προβολή και αξιοποίηση των ερευνητικών

τεχνολογικών προϊόντων δίνοντας έµφαση στο
έργο των Ελλήνων µηχανικών

- προώθηση της συνεργασίας των φορέων
χρηστών, των φορέων της έρευνας και της βιο-
µηχανίας σε ευρωπαϊκά κονσόρτιουµ για την υ-
ποβολή κοινών προγραµµάτων έρευνας και τε-
χνολογίας, µε έµφαση στην αειφόρο κατασκευή
και στην προστασία της πολιτιστικής κληρονο-
µιάς.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγµατοποι-

ηθεί έκθεση παρουσίασης των ερευνητικών τε-
χνολογικών προϊόντων, των επιτευγµάτων και
αποτελεσµάτων των ερευνητικών και τεχνολο-
γικών προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται α-
πό εθνικούς και / ή κοινοτικούς πόρους στην Αί-
θουσα του Αττικό Μετρό στην Πλατεία Συντάγ-
µατος. Η θεµατολογία της έκθεσης περιλαµβά-

νει τους ακόλουθους τοµείς έρευνας και ανά-
πτυξης κατά αλφαβητική σειρά, οι οποίοι αποτε-
λούν βασικούς τοµείς προτεραιότητας, προβο-
λής υψηλής τεχνικής, τεχνολογίας και σχεδια-
σµού όσον αφορά σε:

- Αγροτική ανάπτυξη, γεωργική βιοµηχανία,
τρόφιµα

- Αµυντική βιοµηχανία και τεχνολογία
- Βιοϊατρική - υγεία
- Βιοµηχανικές τεχνολογίες, µικρο- και νανο-

τεχνολογίες, βιοτεχνολογία
- Ενέργεια
- Έρευνα, τεχνολογία και εκπαίδευση
- Θαλάσσια και ναυτική τεχνολογία
- Κατασκευή - αειφόρο κατασκευή
- Μεταφορές
- Νέες µορφές διακυβέρνησης, οργάνωσης ε-

πιχειρήσεων και εργασίας, παροχής υπηρεσιών
προς τον πολίτη

- Πληροφορική, τηλεπικοινωνίες

- Προστασία πολιτιστικής κληρονοµιάς
- Υγιεινή και ασφάλεια
- Υλικά
- Φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον - αειφόρο

ανάπτυξη
Παράλληλα µε την έκθεση, θα οργανωθούν

συνεδρίες µε τα ακόλουθα θέµατα:
- Αρχείο Ελλήνων µηχανικών που ασχολού-

νται µε την έρευνα
- Θεσµικό πλαίσιο έρευνας - αναγνώριση του

ρόλου των νέων ερευνητών
- Ελληνικά πάρκα τεχνολογίας
- Τεχνολογική ανάπτυξη και αξιοποίηση των

πορισµάτων της έρευνας - συµµετοχή της βιο-
µηχανίας

- Ευρωπαϊκές συνεργασίες.
Στο πλαίσιο της Ελληνικής Πλατφόρµας Έρευ-

νας & Τεχνολογίας για την Κατασκευή θα οργα-
νωθούν οι ακόλουθες δύο ειδικές συνεδρίες:

- 3η Εθνική Συνάντηση της ΕΠΕΤΚ «Οι εται-

ρείες του κατασκευαστικού κλάδου παίρνουν το

λόγο», µε σκοπό την ενεργό συµµετοχή τους

και τον καθορισµό προτεραιοτήτων για την έ-

ρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στην εθνική

στρατηγική που αφορά στην κατασκευή, δίνο-

ντας έµφαση στην αναµόρφωση της βιοµηχα-

νίας των κατασκευών και την ικανοποίηση των

κοινωνικών αναγκών, στοχεύοντας στην αειφό-

ρο κατασκευή.

- Συνάντηση των Εθνικών Πλατφορµών και

των Συντονιστών της θεµατικής περιοχής «Πο-

λιτιστική Κληρονοµιά» της Ευρωπαϊκής Τεχνο-

λογικής Πλατφόρµας για την Κατασκευή για το

συντονισµό των δράσεων και την ανάπτυξη συ-

νεργασιών στον τοµέα προστασίας της πολιτι-

στικής κληρονοµιάς, όπου η Ελλάδα έχει την

πρωτοβουλία.

Οι ενδιαφερόµενοι φορείς καλούνται να α-

ποστείλουν συµπληρωµένο το ∆ελτίο Συµµε-

τοχής έως τις 15 Μαρτίου 2006 στην ηλεκτρο-

νική διεύθυνση: amoropul@central.tee.gr. Κριτή-

ρια αποδοχής αποτελούν η καινοτοµία και το

υψηλό τεχνολογικό και ερευνητικό περιεχόµε-

νο. Απάντηση θα αποσταλεί στους ενδιαφερο-

µένους έως τις 31 Μαρτίου 2006.

ΗΗ  ΟΟρργγααννωωττιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  

Α.  Ανδρεόπουλος,  Πρύτανης ΕΜΠ 

Π.  Κωττής, Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προ-

γραµµατισµού & Ανάπτυξης  ΕΜΠ, 

Α.  Μοροπούλου, Καθ. ΕΜΠ, υπεύθυνη από

πλευράς ∆Ε/ΤΕΕ, Πρόεδρος της Συντονιστικής

Επιτροπής της ΕΠΕΤΚ

Π.  Ακριτίδης,  Αντιδήµαρχος ∆. Αθηναίων

Κ.  Συρµακέζης,  Καθ. ΕΜΠ Επιµελητής Μ.Ε.

Θεµάτων Έρευνας, Τεχνολογίας & Καινοτοµίας

ΤΕΕ, Αναπληρωτής Πρόεδρος της Συντονιστι-

κής Επιτροπής της ΕΠΕΤΚ

∆ρ.  Β.  Χανδακάς, Επιµελητής Μ.Ε. Θεµάτων

Πολιτισµού & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς ΤΕΕ

Θ.  Λουκάκης, Καθ. ΕΜΠ, Μέλος Μ.Ε. Έρευνας,

Τεχνολογίας & Καινοτοµίας ΤΕΕ

Κ.  Παναγόπουλος,  Καθ. ΕΜΠ, Μέλος Μ.Ε. Θε-

µάτων Έρευνας, Τεχνολογίας & Καινοτοµίας

ΤΕΕ

Α.  Παγιατάκης, Καθ. Παν/µίου Πατρών, Πρόε-

δρος ∆ικτύου ΠΡΑΞΗ, Πρόεδρος ΙΤΕ, Εκπρόσω-

πος της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνο-

λογίας, Εκπρόσωπος του Οργανισµού Αστικών

Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ)

Β.  Οικονοµόπουλος,  Γενικός ∆ιευθυντής ΑΤ-

ΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Εταιρείας Λειτουργίας Α.Ε.

Γ.  Στασινός,  Πρόεδρος του Εθνικού Συµβο-

λαίου Νεολαίας
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Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας αποφάσισε τη διοργάνωση
ενός διηµέρου και έκθεσης µε τίτλο «Ελληνικές Ηµέρες Έρευνας
& Τεχνολογίας - Ευρωπαϊκή Συνεργασία». Σκοπός είναι να
καταδειχτεί ότι τα προϊόντα έρευνας - τεχνολογίας και
σχεδιασµού της ελληνικής  επιστηµονικής κοινότητας, µε
έµφαση στο έργο των Ελλήνων µηχανικών, αναπτύσσονται και
αξιοποιούνται από τις  ελληνικές βιοµηχανίες και επιχειρήσεις. 

Ελληνικές Ηµέρες Έρευνας 
& Τεχνολογίας - Ευρωπαϊκή Συνεργασία

Αθήνα,  10  -  11  Μαίου  2006
(∆ελτίο  Συµµετοχής  έως  τις  15  Μαρτίου)
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Με κοινή ανακοίνωσή τους οκτώ επιστηµονι-
κοί φορείς της χώρας ανακοινώνουν την

απόφασή τους να εργαστούν συστηµατικά και
σε συνεργασία µε τους ανθρώπους των ΜΜΕ
για την καλύτερη ενηµέρωση της κοινής γνώ-
µης, ιδίως σε ζητήµατα επιστηµονικής γνώσης.
Το πλήρες κείµενο της ανακοίνωσης έχει ως ε-
ξής:

«Οι επιστηµονικοί φορείς της χώρας (Γεω-
τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, ∆ικηγορικός
Σύλλογος Αθήνας, Ένωση Ελλήνων Χηµικών,
Επιµελητήριο Εικαστικών Τεχνών, Οικονοµικό
Επιµελητήριο Ελλάδας, Πανελλήνιος Ιατρικός
Σύλλογος, Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλ-
λογος, Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας) ανακοι-
νώνουν την απόφασή τους να συνεργαστούν
στο εξής συστηµατικά από κοινού µε την Ένω-
ση Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθη-
νών, προκειµένου η ενηµέρωση της κοινής
γνώµης από τα ΜΜΕ σε ζητήµατα µείζονος ση-
µασίας και ενδιαφέροντος (φυσικές καταστρο-
φές, διατροφικές κρίσεις, επιστηµονικές ανα-
κοινώσεις, θέµατα δικαίου, θέµατα υγείας, θέ-
µατα πολιτισµού κ.ά.) να γίνεται µε επιστηµονι-
κή επάρκεια και κοινωνική ευθύνη.
Για το σκοπό αυτό καλούν τα διευθυντικά

στελέχη και τους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ σε µια
συλλογική προσπάθεια εµπέδωσης συστηµα-
τικότερης και στενότερης συνεργασίας µε

τους επιστηµονικούς φορείς, ώστε να επιτυγ-
χάνεται η καλύτερη και πληρέστερη ενηµέ-
ρωση, µε τρόπο απολύτως κατανοητό, πάντα
εντός των ορίων της δηµοσιογραφικής ελευ-
θερίας και δεοντολογίας, ιδίως όποτε προκύ-
πτει θέµα για το οποίο απαιτείται η συµβολή
της εξειδικευµένης γνώσης στην ενηµέρωση
του κοινού. 
Επισηµαίνεται η ανάγκη τα εξειδικευµένα και

κοινωνικώς ευαίσθητα θέµατα -σε όλα τα ΜΜΕ
και ιδίως τα ηλεκτρονικά- να διεκπεραιώνονται
από συντάκτες που κατέχουν τις βασικές γνώ-
σεις και µπορούν ευχερέστερα να τα διαχειρι-
στούν. Στην κατεύθυνση αυτή, τόσο οι επιστη-
µονικοί φορείς, όσο και η ΕΣΗΕΑ, θέτουν ως
στόχο την οργάνωση ειδικών σεµιναρίων και
διαλέξεων.
Κοινός στόχος, αλλά και υποχρέωση αµφό-

τερων των πλευρών είναι ο περιορισµός των
φαινοµένων πρόκλησης σύγχυσης στην κοινή
γνώµη και κατ’ επέκταση δυσχέρειας στην α-
ντιµετώπιση προβληµάτων».
Την υπογράφουν οι: Γιάννης Αλαβάνος -

Πρόεδρος Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας,
Παρασκευάς Γιαννόπουλος - Πρόεδρος Οικο-
νοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, Γιώργος Πα-
παβασιλείου - Πρόεδρος Γεωτεχνικού Επιµε-
λητηρίου Ελλάδας, Μιχάλης Παπαδάκης -
Πρόεδρος Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών
Ελλάδας, Εµµανουήλ Καλοκαιρινός - Πρόε-
δρος Πανελλήνιου Ιατρικού  Συλλόγου, ∆ηµή-
τρης Βαγιωνάς - Πρόεδρος Πανελλήνιου
Φαρµακευτικού Συλλόγου, ∆ηµήτρης Παξινός
- Πρόεδρος ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθήνας,
Γεώργιος ∆ηµόπουλος - Πρόεδρος Ένωσης
Ελλήνων Χηµικών.

(Η ανακοίνωση αυτή έρχεται ως συνέχεια
της συνεργασίας των επιστηµονικών φορέων
και της πρόσφατης συνάντησης αντιπροσω-
πείας του ΤΕΕ µε εκπροσώπους του ∆Σ της
ΕΣΗΕΑ κατά την οποία συζητήθηκε µια πολύ-
πλευρη συνεργασία µεταξύ επιστηµονικής
κοινότητας και του συλλογικού οργάνου των
επαγγελµατιών δηµοσιογράφων που θα απο-
βεί προς το συµφέρον και των δυο πλευρών
και -κυρίως- της κοινής γνώµης).

Τα µέλη της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ καλούνταισε συνεδριάσεις µε τα παρακάτω θέµατα
ως εξής: 

• Με µόνο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Εκλο-
γή  Αναπληρωτή  Γενικού  Γραµµατέα  της  ∆ιοι-
κούσας  Επιτροπής    του  ΤΕΕ»,  την Πέµπτη  9  Μαρ-
τίου  2006  και ώρα 08.30 π.µ. στην  αίθουσα  Συνε-
δριάσεων  του  Τεχνικού  Επιµελητηρίου  Ελλάδας
(Καρ. Σερβίας 4, 5ος όροφος - Αθήνα). Στην ειδική
αυτή συνεδρίαση απαιτείται απαρτία των δύο
τρίτων (2/3) του όλου αριθµού των Μελών της Α-
ντιπροσωπείας του ΤΕΕ. 
Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Αντι-

προσωπεία του ΤΕΕ θα συνέλθει την Κυριακή
12  Μαρτίου  2006 και ώρα 12.30, στο Ξενοδοχείο

«Ηoliday Ιnn Αthens» (Μιχαλακοπούλου 50, Α-
θήνα)  οπότε αρκεί για την απαρτία η παρου-
σία πάνω από το µισό των Μελών.
Λόγω του ειδικού θέµατος, τονίζεται ιδιαίτε-

ρα ότι αν η απαρτία δεν επιτευχθεί µέχρι τις
13.30 ακριβώς, η συνεδρίαση δεν θα πραγµατο-
ποιηθεί.

• Με µόνο θέµα ηµερήσιας διάταξης: Το
«ΤΣΜΕ∆Ε». Η συνεδρίαση θα γίνει  το Σάββα-
το  11  Μαρτίου  2006  και ώρα 09:30 π.µ. στο ξε-
νοδοχείο «Ηoliday Ιnn Αthens» (Μιχαλακοπού-
λου  50,  Αθήνα),  σε συνέχεια των εργασιών της
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ που ξεκίνησε την
10.2.2006, µε µόνο θέµα ηµερήσιας διάταξης το
«ΤΣΜΕ∆Ε» και διακόπηκε. Στη συνεδρίαση αυ-

τή αρκεί για την απαρτία η παρουσία του ενός
τετάρτου των Μελών της Αντιπροσωπείας του
ΤΕΕ. 

• Με µόνο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Θεσµι-
κό  Πλαίσιο  ΤΕΕ».  Η συνεδρίαση αυτή θα πραγµα-
τοποιηθεί την Κυριακή  12  Μαρτίου  2006 και ώρα
09:30 π.µ. στο ξενοδοχείο «Ηoliday Ιnn Αthens»
(Μιχαλακοπούλου  50,  Αθήνα), σε συνέχεια των
εργασιών της έκτακτης συνεδρίασης της Αντι-
προσωπείας του ΤΕΕ που ξεκίνησε την
11η.2.2006. Στη συνεδρίαση αυτή αρκεί για την α-
παρτία η παρουσία του ενός τετάρτου των µε-
λών της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ.
Ανακοινώθηκε αρµοδίως ότι τα Μέλη της Α-

ντιπροσωπείας από την Περιφέρεια µπορούν
να µετακινηθούν µε ιδιωτικής χρήσης αυτοκί-
νητο, αεροπλάνο ή άλλο µέσο µαζικής µετα-
φοράς.

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συνεργασία επιστηµονικών φορέων 
µε τα ΜΜΕ

Συνεδριάζει η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ



ΟΠρόεδρος του ΤΕΕ  αναφέρθηκε στη«δουλειά του ΤΕΕ,  που γίνεται από εκα-
τοντάδες µηχανικούς,  µέσα από τις επιστη-
µονικές,  τις µόνιµες, ή τις ειδικές επιτρο-
πές», όπως είπε. 

Στη συνέχεια υπογράµµισε ότι παρουσιά-
στηκε και ψηφίστηκε απο την Αντιπροσω-
πεία ο προγραµµατισµός για το 2006, ο ο-
ποίος έχει κωδικοποιηθεί σε περίπου 400
δράσεις. Αφορά την ∆ιοικούσα Επιτροπή και
την Αντιπροσωπεία, επιστηµονικές επιτρο-
πές, µόνιµες επιτροπές. Υπάρχουν υπευθυ-
νότητες για κάθε µέλος της ∆.Ε.

«Νοµίζω ότι για πρώτη φορά έχουµε ένα
σύστηµα, µε το οποίο θα παρακολουθείται
άµεσα η υλοποίηση  του προγραµµατισµού
που συνδέεται µε τον προϋπολογισµό. Κά-
θε δράση συνοδεύεται απο ένα κονδύλι» υ-
πογράµµισε ο κ. Αλαβάνος. Και τόνισε  επι-
γραµµατικά τα εξής: 

• Για πρώτη φορά υλοποιείται πλήρως η
υπηρεσιακή δοµή του ΤΕΕ. Ήδη επελέγη  ως
γενική διευθύντρια  η συνάδελφος ∆ήµητρα
Κανέλου, ένα ιστορικό στέλεχος του ΤΕΕ. 
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ ευχαρί-

στησε τους άλλους συνυποψήφιους και ιδι-
αίτερα τον ∆ηµήτρη  Σαµπάνη, ο οποίος µε
απόφαση της ∆.Ε. θα αξιοποιηθεί στη δου-
λειά του ΤΕΕ. ∆ιευθυντές και τµηµατάρχες,
για πρώτη φορά, θα οριστούν µέχρι τα µέ-
σα Μαρτίου, έτσι ώστε η δοµή να είναι πλή-
ρης. 

• Αποφασίστηκε να γίνει κοινή σύσκεψη
των ∆ιοικουσών Επιτροπών του ΤΕΕ στη Ρό-
δο,  από 7-9 Απριλίου, όπου θα συζητηθεί
και η οριστική αναγγελία της απόφασης του
ΤΕΕ να εφαρµόσει τη νοµοθεσία που ισχύει
για τις αµοιβές των µηχανικών, µόνου συ-
ντελεστή στο κόστος που µένει «παγωµέ-
νος» από το 1989, ενώ συµβάλλει στην οι-
κονοµία, ασφάλεια, αισθητική και ποιότητα
του έργου. 

Θα παρουσιάσουµε έναν υπολογισµό α-
µοιβών µε βάση τις αναλυτικές τιµές, όπως
προβλέπει η νοµοθεσία και οι αποφάσεις
των ανώτατων δικαστηρίων. Αυτό σηµαίνει
µία αύξηση των αµοιβών των µελετών. 

• Στο επόµενο 15νθήµερο θα καταλήξει
η ∆ιοικούσα Επιτροπή σε πρόταση για το
κτιριακό πρόγραµµα του ΤΕΕ.  Θα κάνουµε
ένα πλάνο δεκαετίας.  Στόχος είναι να λύ-
σουµε το πρόβληµα όλων των Περιφερεια-
κών Τµηµάτων και της Αθήνας, ώστε το ΤΕΕ

να αποκτήσει ιδιόκτητη στέγη και συνεδρια-
κό κέντρο, που θα είναι πρότυπο για την Α-
θήνα. 

• Υπήρξε µία εκδήλωση πανελλαδική
της αγωνίας των µηχανικών για τις προο-
πτικές στο θέµα της απασχόλησής τους. Έ-
γιναν παντεχνικές συγκεντρώσεις και πα-
νελλαδική αποχή. Το µήνυµα έχει µεταφερ-
θεί. 

• Έχουµε κάνει ουσιαστικά βήµατα στην
παρέµβασή µας στο θέµα των δράσεων στο
εξωτερικό. Η συµµετοχή στην αποστολή
στην Κίνα ίσως έδωσε ένα επιπλέον ερέθι-
σµα. Οι επαφές µας σε συνεργασία µε τους
οµόλογούς µας συναδέλφους της Κίνας
φαίνεται ότι θα προχωρήσουν. 
Ήδη  έχουν γίνει τρεις συναντήσεις, µία

µε την Ένωση Κινέζων Αρχιτεκτόνων,  που
είναι κάτι µεταξύ Επιµελητηρίου και Υπουρ-
γείου,  µε την οποία θα υπογράψουµε σύµ-
φωνο συνεργασίας.  Μία µε κρατική οργά-
νωση της Κίνας,  που εδρεύει στη Γερµανία.
Η τρίτη συνάντηση αφορά την Αντιπροσω-
πεία του Κινεζικού Κοινοβουλίου για περι-
βαλλοντικά θέµατα. 

• Θα αναδιοργανώσουµε τελείως τον Το-
µέα ∆ιεθνών Σχέσεων. Θα υπάρχει πια ένα

Τµήµα  ∆ιεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής
Ένωσης ενιαίο, µε τέσσερα γραφεία: ∆ιε-
θνών Οργανισµών, Κοινοτικών Προγραµµά-
των, Εξωστρέφειας, Νοµοθεσίας και Οδη-
γιών. Η διοργάνωση Συνεδρίων και Ηµερί-
δων θα είναι αντικείµενο αυτοτελές άλλου
γραφείου σε άλλο τµήµα.

• Στα θέµατα παιδείας. Υπήρξε παρέµ-
βαση προς το Υπουργείο Παιδείας και την
Κεντρική Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσε-
ων της Βουλής για την επαγγελµατική ανα-
γνώριση των αποφοίτων τριετών σπουδών. 
Μελετάµε την εφαρµογή της καινούριας

Οδηγίας που αντικαθιστά τον 89/48. Αναφε-
ρόµαστε σε µία σειρά δράσεων προς το Υ-
πουργείο Ανάπτυξης και προς το Υπουργείο
Παιδείας κυρίως. Υπήρξε παρέµβαση στο Υ-
πουργείο Παιδείας για τον αποκλεισµό των
ειδικοτήτων σε διορισµό εκπαιδευτικών στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

• Η θέση της ∆ιοικούσας Επιτροπής εί-
ναι κατηγορηµατικά αντίθετη στις προβλέ-
ψεις της Οδηγίας Μπολκεστάιν, έτσι όπως
προωθείται. 
Αν περάσει αυτή η Οδηγία,  έχουµε µία

συνολικότερη υποβάθµιση των δεδοµένων
που αφορούν καίρια εργασιακά ζητήµατα
των Μηχανικών, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης προς τα κάτω. 

• Στα επαγγελµατικά δικαιώµατα των
κλάδων, γίνονται αρκετές συζητήσεις στο
Τεχνικό Επιµελητήριο. Και ελπίζω ότι θα ο-
λοκληρωθούν σύντοµα. 

• Γίνονται συζητήσεις και σε επίπεδο Υ-
πουργείου Παιδείας, όπου προχωρούν οι ε-
πιτροπές για προεδρικά διατάγµατα που α-
φορούν τα δικαιώµατα των τεχνολόγων. Και
διατυπώνω την πολύ µεγάλη µας δυσπιστία
για τον τρόπο που προωθούνται από το Υ-
πουργείο αυτές οι διατάξεις και την ανάγκη
να είµαστε σε πολύ µεγάλη ετοιµότητα πα-
ρέµβασης. 

• Στις µελέτες, είναι δυσµενείς οι εξελί-
ξεις. Παρότι ο Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε ανακοι-
νώνει ότι αυτό που είχε υποσχεθεί για το
2005 θα αρχίσει να υλοποιείται τώρα, δηλα-
δή θα προκηρυχθεί  µεγάλος αριθµός µελε-
τών, είµαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί. Κα-
ταρχήν,  γιατί φτάνουµε στο ∆΄ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης και δεν έχουµε ακόµα ω-
ρίµανση έργων βασισµένων σε µελέτες.
∆εύτερον, γιατί οι περισσότερες µελέτες
που προκηρύσσονται είναι κατά παρέκκλιση
του καινούριου νόµου. Και τρίτον, υπάρχουν
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Ενηµέρωση της Αντιπροσωπείας 
από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΒΑΣΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ

Τη δουλειά της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, που έγινε 
κατά το τελευταίο δίµηνο, παρουσίασε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ
Γιάννης Αλαβάνος στην 10η τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας
του ΤΕΕ, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο ΕΒΕΑ, στις 12.2.2006, 
στη διάρκεια της οποίας αναπτύχθηκε γόνιµος διάλογος.  
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διατάξεις, που δυσχεραίνουν την υλοποίηση
του νέου νόµου.  Άρα, η παρέµβαση του ΤΕΕ
πρέπει να είναι πάρα πολύ έντονη το αµέ-
σως επόµενο διάστηµα. 

• Κάναµε παρέµβαση στο θέµα των α-
ντικειµενικών αξιών και του ΦΠΑ στην οικο-
δοµή και όλες τις παρενέργειες που είχε
στη λειτουργία των πολεοδοµιών και όπως
αυτές αντιµετωπίστηκαν. 

• Στα δηµόσια έργα έχουµε µεγάλα
προβλήµατα. Επισηµάνθηκαν και στην οµι-
λία κατά την κοπή της πίτας. Κρατώ δύο ση-
µεία από την οµιλία του Υπουργού. 
Πρώτον,  είπε ότι την  επόµενη τριετία -

τετραετία θα γίνουν περισσότερα έργα από
όσα έχουν γίνει την προηγούµενη δεκαετία.
Το θεωρώ ως κυβερνητική δέσµευση την ο-
ποία το ΤΕΕ πρέπει να πιέσει να υλοποιηθεί. 
∆εύτερον, ο υπουργός αναφέρθηκε σε έ-

να µεγάλο ποσό που έχει εξοικονοµήσει  το
κράτος από τη µέθοδο της µειοδοσίας. Ε-
µείς είχαµε προτείνει η  εξοικονόµηση των
πόρων που θα γίνει,  να επιστρέφεται είτε
µε έργα, είτε  µε προσλήψεις στο ∆ηµόσιο
µηχανικών,  οι οποίοι θα αναβαθµίσουν τις
τεχνικές υπηρεσίες του ∆ηµοσίου. Κάτι τέ-
τοιο δεν έγινε. 

• Γίνονται µία σειρά µετασυνεδριακών
εκδηλώσεων, του συνεδρίου για τα δηµόσια
έργα. Έγινε µία για τα Σ∆ΙΤ, όπου επισηµάν-
θηκαν τα προβλήµατα. Γίνεται στη Θεσσα-
λονίκη, την 1 Μαρτίου, ηµερίδα µε θέµα
«∆ιοίκηση - ∆ηµόσια Έργα»,  όπου θα πα-
ρουσιαστεί και η πρόταση της επιτροπής
που συστήσαµε  για την τεχνική επάρκεια
των υπηρεσιών. Στις 15 Μαρτίου θα γίνει η-
µερίδα µε θέµα  «Μελέτη και Κατασκευή».
Και µία ακόµη,  για την κοστολόγηση και τι-
µολόγηση των έργων. Για το θέµα έγινε µία
πολύ σηµαντική ηµερίδα από το ΣΑΤΕ την ο-
ποία χρηµατοδότησε το ΤΕΕ. ∆ράσεις που
προέκυψαν από το στρογγυλό τραπέζι που
ακολούθησε, υλοποιούνται ήδη από το ΤΕΕ. 

• Γίνεται µία συζήτηση στο πλαίσιο του
ΕΠΑΝΤΥΚ για τη σύνταξη τράπεζας των τε-
χνικών δεδοµένων της χώρας. 

• Για το κτηµατολόγιο. Επισηµαίνουµε
την µεγάλη καθυστέρηση κατάθεσης του

νοµοσχεδίου για τις οικοδοµικές άδειες,  ό-
που περιλαµβάνονται οι διατάξεις και  για
το Κτηµατολόγιο. Κινδυνεύουν να απωλε-
σθούν πάλι πόροι από το ΚΠΣ και να µην
προχωρήσει και το όλο έργο. 
Πάντως, µε παρέµβαση του ΤΕΕ,  µέρος

του προϋπολογισθέντος ύψους χρηµατοδό-
τησης του Κτηµατολογίου του 2005 που δεν
δόθηκε -από τα 34 δισ. δόθηκαν µόνο τα 18-
κατατέθηκε τώρα ως προκαταβολή του έ-
τους 2006. 
Το κτηµατολόγιο  είναι ένας από τους το-

µείς που οι µελετητές δεν πληρώνονται για
δουλειές που έχουν κάνει πολλά χρόνια
τώρα. 

• Για το περιβάλλον και την βιώσιµη α-
νάπτυξη υπάρχουν µία σειρά δράσεων. Το ί-
διο για τη βιοµηχανία και την επιχειρηµατι-
κότητα. Έγινε µία σηµαντική ηµερίδα για την
ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας στην Ελλά-
δα και το ρόλο των Ελλήνων µηχανικών,
στις 24 Ιανουαρίου. 

• Μας απασχολεί ιδιαίτερα η υστέρηση
σε θέµατα χωροταξίας - πολεοδοµίας. Το
ερχόµενο δίµηνο θα είναι για το ΤΕΕ θέµα-
τα πρώτης προτεραιότητας.

• Για την πληροφορική,  έχουµε µείνει
πολύ πίσω στην ίδρυση του Τµήµατος Πλη-
ροφορικής. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή έχει πά-
ρει απόφαση εδώ και µήνες για το πώς θα
ιδρυθεί το Τµήµα Πληροφορικής. 

• Για την ενέργεια. Υπάρχουν µία σειρά
σηµαντικών παρεµβάσεων αυτό το διάστη-
µα σε επίπεδο νοµοθετηµάτων και γενικό-
τερων παρεµβάσεων και διηµερίδων. 

• Προγραµµατίζουµε για τον Σεπτέµ-
βριο ηµέρες πολιτισµού του ΤΕΕ.  Σε πρώτη
φάση θα γίνουν  δύο εκδηλώσεις: Μία σκέ-
ψη είναι να γίνει την Πάτρα στο πλαίσιο της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και να αφορά

κινηµατογραφικά έργα σκηνοθετών µηχανι-
κών. Και η δεύτερη,  είναι µία έκθεση που
θα γίνει σε συνεργασία µε το ∆ήµο της Α-
θήνας, ζωγράφων µηχανικών. Η πρόθεση εί-
ναι να υπάρξει συστηµατική παρέµβαση σε
αυτό τον τοµέα. 

• Έχουµε επαναδραστηριοποιήσει και ε-
πανασυνθέσει την οµάδα εργασίας που µε-
λετά τα θέµατα του Γ΄ και του ∆΄ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης. 

• Εγκρίθηκε πρόταση χρηµατοδότησης
από την Κοινωνία της Πληροφορίας,
1.600.000 ευρώ για την αναβάθµιση της ι-
στοσελίδας του ΤΕΕ  και την αναβάθµιση
της Τράπεζας Πληροφοριών. 

• Υπάρχει µια σειρά παρεµβάσεων ό-
πως της συνεργασίας του ΤΕΕ µε την ΕΣΗ-
ΕΑ και αφορµή ήταν ο τρόπος που αντιµε-
τωπίστηκε για πολλοστή φορά το θέµα των
συνεπειών του σεισµού (στα Αντικύθηρα). 
΄Εχει υπογραφεί ένα σηµαντικό έγγραφο,

µε πρωτοβουλία του ΤΕΕ, από όλους τους
προέδρους των επιστηµονικών φορέων,
δηλαδή ∆ικηγορικός Σύλλογος, Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο, Οικονοµικό Επιµελητήριο, Πα-
νελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Ένωση Ελλή-
νων Χηµικών, ∆ικαστικό Επιµελητήριο,  Φαρ-
µακευτικός Σύλλογος, για τον τρόπο που
προβάλλονται τα θέµατα στον Τύπο. 

• Για το 2006 έχουµε αποφασίσει τρία
συνέδρια: Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεω-
τεχνικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής,
στην Ξάνθη, που ξεκινά στις 31 Μαίου. Της
Ελληνικής Βιοµηχανίας προς την Οικονοµία
της Γνώσης,  που θα γίνει αρχές Ιουλίου
στην Αθήνα. Και το 15ο Συνέδριο Σκυροδέ-
µατος στην Αλεξανδρούπολη, τον Οκτώβριο
του 2006. 

Τρία ψηφίσµατα εκδόθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ: 
• Κατά του ξυλοδαρµού του Προέδρου της ΓΣΕΕ Χρήστου Πολυζωγόπουλου, προς τον ο-

ποίο εκφράστηκε η αµέριστη συµπαράσταση της Αντιπροσωπείας.
• Κατά της κατάργησης των κλαδικών ΣΣΕ.
• Υπέρ της δίκαιης επίλυσης του Κυπριακού.

Ψηφίσµατα



8:00-9:00 Εγγραφή Συνέδρων - Ανάρτηση
Ρosters 1

ΕΝΑΡΞΗ
9:00-10:30 Πρύτανης ΕΜΠ

Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής
Πρόεδρος ΤΕΕ
Εκπρόσωποι Συλλόγων ∆ΕΠ-ΕΜΠ,
Μεταπτ. Φοιτητών ΕΜΠ, Προπτ. Φοι-
τητών ΕΜΠ
Εκπρόσωπος Υπουργείου Παιδείας

1ος ΚΥΚΛΟΣ 
11:00-12:30 Προπτυχιακές  σπουδές  +  µεταπτυ-

χιακές  σπουδές  +  έρευνα  → στρα-
τηγική  ανάπτυξης  και  διάρθρωσης
των  ΑΕΙ
∆ύο βασικές εισηγήσεις
Στρογγυλό τραπέζι - Σχολιασµός και
συζήτηση
Σύνοψη αποτελεσµάτων από την
Οργανωτική Επιτροπή

2ος ΚΥΚΛΟΣ 
12:30-14:00 Συνέχιση,  αναβάθµιση,  επανεξέταση

και  ενσωµάτωση  των  µεταπτυχια-
κών  σπουδών  στις  σπουδές  των  Μη-
χανικών
∆ύο βασικές εισηγήσεις
Στρογγυλό τραπέζι - Σχολιασµός και
συζήτηση
Σύνοψη αποτελεσµάτων από την
Οργανωτική Επιτροπή

3ος ΚΥΚΛΟΣ 
15:00-16:30 Μεταπτυχιακές  σπουδές  και  άσκηση

επαγγέλµατος  του  Μηχανικού
∆ύο βασικές εισηγήσεις
Στρογγυλό τραπέζι - Σχολιασµός και
συζήτηση
Σύνοψη αποτελεσµάτων από την
Οργανωτική Επιτροπή

4ος ΚΥΚΛΟΣ 
16:30-18:00 Νοµοθετικό-θεσµικό  πλαίσιο  των

µεταπτυχιακών  σπουδών
∆ύο βασικές εισηγήσεις
Στρογγυλό τραπέζι - Σχολιασµός και
συζήτηση
Σύνοψη αποτελεσµάτων από την
Οργανωτική Επιτροπή
ΤΕΛΙΚΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

18:00-18:30 Συµπεράσµατα και προτάσεις από
την οργανωτική επιτροπή
Κλείσιµο
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1η  ηµέρα  (27.3.2006)

12:00  -  14:00:  Έναρξη (Οργανωτική Επιτροπή -
Πρόεδρος ΤΕΕ - Πρύτανης ΕΜΠ). Την έναρξη
έχει κληθεί να κηρύξει η υπουργός Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων κα Μαριέττα Γιαννά-
κου.
Επίσης έχουν κληθεί να απευθύνουν χαιρε-
τισµό τα υπουργεία που εµπλέκονται στην
άσκηση  του επαγγέλµατος του διπλωµα-
τούχου µηχανικού (ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΥΠΑΝ, ΥΜΕ,
ΥΠΠΟ), τα κόµµατα που µετέχουν στη Βουλή
των Ελλήνων (Ν∆, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΝ).

14:15  -  16:30:  Κίνδυνοι και ευκαιρίες από το ευ-
ρωπαϊκό πλαίσιο και την εθνική πρακτική
για τον προσανατολισµό και τη διάρθρωση
της ανώτατης εκπαίδευσης για την απόδο-
ση ακαδηµαϊκών - επαγγελµατικών ισοτι-
µιών

17:00  -  20:00:  Στρογγυλό Τραπέζι µε θέµα «Παι-
δεία και άσκηση του επαγγέλµατος του δι-
πλωµατούχου µηχανικού προς το δηµόσιο
όφελος: ενιαίο θεσµικό πλαίσιο άσκησης

των τεχνικών επαγγελµάτων; Το ΤΕΕ φορέ-
ας πιστοποίησης επαγγελµατικών προσό-
ντων των τεχνικών»

2η  ηµέρα (28.3.2006)

09:30  -  11:00:  Αναγνώριση νέων ειδικοτήτων -
θέσεις του ΤΕΕ απέναντι στη δηµιουργία
νέων τµηµάτων και πολυτεχνικών σχολών

11:30    -  13:00:  Αναµόρφωση και αναβάθµιση των
εξετάσεων άδειας άσκησης επαγγέλµατος

14:00  -116:30:  Πορίσµατα από την Οργανωτική Ε-
πιτροπή - Γενική συζήτηση
Το αναλυτικό πρόγραµµα θα µοιραστεί κατά

την έναρξη του διηµέρου. Στο διήµερο έχουν
κληθεί να συµµετάσχουν τα πολυτεχνεία και
οι πολυτεχνικές σχολές, οι επαγγελµατικοί -
επιστηµονικοί σύλλογοι των µηχανικών, η
ΠΟΣ∆ΕΠ, οι σύλλογοι µεταπτυχιακών και προ-
πτυχιακών φοιτητών, κ.ά. 

Πληροφορίες: Γραφείο Θεµάτων Παιδείας,
τηλ. 210- 3291.721, amoropul@central.tee.gr

∆ΙΗΜΕΡΟ 

Οι µηχανικοί  
στο δηµόσιο
διάλογο  για 
την Παιδεία  
- Θέσεις και

δράσεις  του ΤΕΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΜΕΡΙ∆Α

Οι Μεταπτυχιακές
Σπουδές 

των Πολυτεχνείων
-  Εµπειρίες και
Προοπτικές
Πέµπτη  30  Μαρτίου  2006

Αίθουσα  Τελετών
Κτίριο  ∆ιοίκησης  ΕΜΠ

Πολυτεχνειούπολη  Ζωγράφου

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΗµερίδα συνδιοργανώνεται από τη Μόνιµη
Επιτροπή Παιδείας του ΤΕΕ και το Εθνικό

Μετσόβιο Πολυτεχνείο µε τη συµµετοχή των
Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών σχολών,
των Επαγγελµατικών - Επιστηµονικών Φορέων
των Μηχανικών, της ΠΟΣ∆ΕΠ, των Συλλόγων
Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Φοιτητών,
κ.ά. (σ.σ. για τους στόχους της βλέπε προηγού-
µενο Ε.∆.).

1. Στο πλαίσιο της ηµερίδας πρόκειται να πα-
ρουσιαστούν σε µορφή posters τα Προ-
γράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Παρα-
καλούνται τα ∆ΠΜΣ, εφόσον το επιθυµούν,
να δηλώσουν τη συµµετοχή τους έως τις
17.3.2006 και να αποστείλουν ηλεκτρονικώς,
µε µορφή κειµένου, το υλικό έως τις
24.3.2006. Οι διαστάσεις του Ρoster είναι
0,75 m πλάτος x 0,90 m ύψος.

Το τελικό πρόγραµµα της εκδήλωσης θα µοιρα-
στεί κατά τη διάρκεια της Ηµερίδας 

Πληροφορίες:  Γραφείο Παιδείας ΤΕΕ, 
τηλ. 210-3291.721, 
e-mail: amoropul@central.tee.gr


