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Ô ο  Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας οργανώνει το φθινόπωρο πολυ-εκδή-
λωση µε τίτλο: «Ηµέρες Πολιτισµού». 
Στόχος είναι η προβολή και υποστήριξη των Μηχανικών στις πολιτιστικές

τους δραστηριότητες, καθώς και η συµβολή του ΤΕΕ στις δραστηριότητες της
Πολιτείας που προάγουν τον Πολιτισµό. 

Για την ακριβή ηµεροµηνία και το χώρο όπου
θα πραγµατοποιηθεί η πολυ-εκδήλωση θα υπάρ-
ξει συνεχής ενηµέρωση.
Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης καλούνται

οι Μηχανικοί οι οποίοι έχουν να επιδείξουν καλ-
λιτεχνική δραστηριότητα στους ακόλουθους το-
µείς, να δηλώσουν συµµετοχή:

1.  Εικαστικά  
(ζωγραφική,  
χαρακτική)  και
Φωτογραφία
∆ικαίωµα συµ-

µετοχής παρέχε-
ται στους καλλιτέ-
χνες µηχανικούς
που έχουν ήδη εκ-
θέσει έργα τους.
Στους καλλιτέχνες
που έχουν πραγ-
µατοποιήσει µια
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Ηµέρες
Πολιτισµού

Ìια προσπάθεια καταγραφής όλων των πο-
λεοδοµικών µελετών που βρίσκονται σε

εκκρεµότητα επιχειρεί το ΤΕΕ, προκειµένου να
συγκεντρώσει τα αναγκαία στοιχεία, ώστε να
διατυπώσει κατά τρόπο συγκροτηµένο τα αιτή-
µατα και τις προτάσεις του προς τους αρµόδι-
ους.
Είναι ένα ακόµη βήµα στην κατεύθυνση που

χάραξε µε τη συγκέντρωση - εκδήλωση που
πραγµατοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου, µε σκοπό το
συντονισµό της δράσης των µελετητών που ε-
µπλέκονται στις πολεοδοµικές µελέτες.
Η προσωρινή επιτροπή που συγκροτήθηκε

για να συντονίσει αυτή την προσπάθεια και α-
ποτελείται από τους Βιβή Μάτσου, Λίζα Σιόλα,
Μαρία Τσαούση, Βασίλη Κουτσάκο, Κώστα Λια-
κόπουλο, Νίκο Μπανιά και Σύρο Παπαδόπουλο,
συνέταξε την ακόλουθη «ανοικτή επιστολή»
που απευθύνει προς όλους τους ενδιαφερόµε-
νους µελετητές, τους οποίους και καλεί να συν-
δράµουν το έργο της.

Η  επιστολή

«Οι περισσότερες από τις µελέτες της “ΕΠΑ”
που άρχισαν επί Τρίτση το 1983-84 και άλλες
που συµπλήρωσαν το πρόγραµµα αυτό αργότε-
ρα και ειδικά αυτές του 1994-95, είναι “παγωµέ-

νες” για πολλά χρόνια.
Οι σχετικές συµβάσεις τυπικά, είναι ακόµα α-

νοικτές και δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από
το ΥΠΕΧΩ∆Ε για την ολοκλήρωσή τους. Το γε-
γονός αυτό συνιστά µία µεγάλη και σοβαρή εκ-
κρεµότητα για το ΥΠΕΧΩ∆Ε, αλλά και για τους
αναδόχους µελετητές.
Εκτός από τις πολλαπλές συνέπειες που έχει

η κατάσταση αυτή για την αξιοπιστία της πολι-
τείας σε ό,τι αφορά τον αστικό και χωρικό σχε-
διασµό αλλά και για την αναπτυξιακή διαδικασία
εν γένει  -η εκκρεµότητα αυτή συνιστά ένα τε-
ράστιο βάρος για τους αναδόχους µελετητές,
µε  αµοιβές  εκτελεσµένου  έργου  που  δεν  έχουν
καταβληθεί,  Συγκριτικούς  Πίνακες  που  δεν  έ-
χουν  ακόµη  εγκριθεί  και  εγγυητικές  επιστολές
των  οποίων  ”τρέχουν”  οι  προµήθειες  επί  όλα
αυτά  τα  χρόνια  µε  άγνωστη  κατάληξη.  Για αυ-
τούς τους συναδέλφους µελετητές δε, το πρό-
βληµα είναι τόσο µεγαλύτερο  όσο περισσότερο

ασχολούνται µε το αντικείµενο αυτό.
Το ΤΕΕ κατά τη συνάντηση των µελετητών

στις 28 Ιουνίου 2006, προσφέρθηκε να συνδρά-
µει τους αναδόχους µελετητές που αντιµετωπί-
ζουν αυτά τα προβλήµατα και σε διεκδικητικό ε-
πίπεδο αλλά και µε την εξασφάλιση της απα-
ραίτητης νοµικής υποστήριξης.
Κατά τη συνάντηση αυτή συγκροτήθηκε σε

πρώτη φάση µία επιτροπή συναδέλφων που
βιώνουν το πρόβληµα, µε στόχο να επικοινω-
νήσουν µαζί σου και να  σου  ζητήσουν  σε  σύ-
ντοµο  διάστηµα  να  αποστείλεις  τα  στοιχεία
που  είναι  απαραίτητα , για να υπάρχει σαφής
εικόνα για την έκταση και τις ειδικές συνιστώ-
σες του προβλήµατος, που µόνο εσύ γνωρί-
ζεις. Αµέσως µετά την κωδικοποίηση των
στοιχείων που θα συλλεχθούν, θα κληθούν ό-
λοι οι µελετητές σε ηµερίδα εργασίας όπου
θα συζητηθούν και θα επιλεγούν οι περαιτέ-
ρω πρωτοβουλίες µας.

Το ΤΕΕ καταγράφει 
τις µακροχρόνιες εκκρεµότητες 
των πολεοδοµικών µελετών
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µόνο έκθεση παρέχεται το δικαί-
ωµα έκθεσης έως και τριών έρ-
γων, ενώ για εκείνους που έχουν
εκθέσει τουλάχιστον δύο φορές
έργα τους στο παρελθόν, θα δί-
νεται το δικαίωµα παρουσίασης
έως και πέντε έργων τους.

2.  Κινηµατογράφος
(σκηνοθεσία)
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι

οι καλλιτέχνες να έχουν σκηνο-
θετήσει µια τουλάχιστον κινηµα-
τογραφική ταινία µεγάλου ή µι-
κρού µήκους, µυθοπλασίας ή τεκ-
µηρίωσης (ντοκιµαντέρ), καθώς
και προηγούµενη δηµόσια προ-

βολή της ταινίας σε κινηµατο-
γραφικές αίθουσες, στην τηλεό-
ραση ή σε κινηµατογραφικά φε-
στιβάλ.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερό-

µενοι να αποστείλουν σε ηλε-
κτρονική µορφή (µέσω email ή τα-
χυδροµικά σε CD) έως  τις  5  Σε-
πτεµβρίου  2006,  τα ακόλουθα:

• Σύντοµο βιογραφικό µε έµ-
φαση στην καλλιτεχνική τους
δραστηριότητα (εικαστική - φωτο-
γραφική, σκηνοθεσία)

• Ενηµερωτικό υλικό των συ-
γκεκριµένων έργων (τίτλος, υλι-
κά, διαστάσεις, φωτογραφίες, κ.ά.) 
3.  Θεατρικά  δρώµενα

Τέλος, η εκδήλωση θα περι-
λαµβάνει την ανάδειξη της καλλι-
τεχνικής δηµιουργίας των µηχα-
νικών στα θεατρικά δρώµενα. Ει-
δικότερα, στο θέατρο «ΌΡΑΜΑ»
(Εθνικής Αµύνης 58, τηλ. 210
6540260, Παπάγου) θα λάβουν
χώρα το Νοέµβριο 2006 οι ακό-
λουθες παραστάσεις, που θα εί-
ναι ανοιχτές για τους µηχανικούς:

• Η θεατρική οµάδα Fuga, της
οποίας ιδρυτικό µέλος είναι η Γε-
ωργία Ζώη, θα παρουσιάσει το
έργο του Ιρλανδού συγγραφέα
Τζών Πήκοκ «Τα Παιδιά του Λύ-
κου», σε µετάφραση και σκηνοθε-
σία Αναστασίας Παπαστάθη.

• Η θεατρική οµάδα «Μηχανι-
κοί του φθηνού µελοδράµατος»
θα παρουσιάσει το έργο του Μά-
ριου Ποντίκα «Κοίτα τους» 

Πληροφορίες: Τεχνικό Επιµελη-
τήριο Ελλάδας, Τµήµα Επιστη-
µονικού και Αναπτυξιακού Έρ-
γου, Γραφείο Πολιτισµού και Πο-
λιτιστικής Κληρονοµιάς, Καρ.
Σερβίας 4, 10248, τηλ.: 210-
3291.305-6 (Ξένια Ζώη, Λίνα Μή-
τσα), Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:
zoixen@central.tee.gr,
lmitsa@central.tee.gr

Οργανωτική Επιτροπή
Αλαβάνος  Ι.,  Πρόεδρος ΤΕΕ
Μοροπούλου  Α.,  Καθ. ΕΜΠ, Μέλος ∆Ε/ΤΕΕ, Υπεύθυνη από ∆Ε/ΤΕΕ για
την εκδήλωση
Χανδακάς  Β., Επιµελητής Μ.Ε. θεµάτων  Πολιτισµού & Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς
Ακριτίδης  Χ.,  Αντιδήµαρχος Αθηναίων
Αντωνόπουλος  Κ., Α.Μ.
Βαρώτσος  Κ., Καθ. Τµ. Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ
Γεράκης  Γ.,  Πρόεδρος Σχ.. Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ
∆εσύλλας  Ν.,  τ. Πρόεδρος ΤΕΕ
Ερηνάκης  ∆.,  Α.Μ.-Ζωγράφος

Ειρηνάκης  Π.,  Π.Μ. ∆ήµαρχος Αγ. ∆ηµητρίου
Ζώη  Γ.,  Α.Μ.-Ηθοποιός
Θεοδοσίου  ∆.,  Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
Κόκκινος  Α.,  Π.Μ.-Σκηνοθέτης
Λαζόγκας  Γ.,  Α.Μ.-Ζωγράφος
Λάζος  Χ.,  Γ.Γ. της ΑΣΚΤ
Λουλές  Β.,  Η.Μ., Σκηνοθέτης
Τοµπάζης  Αλ.,  Α.Μ.
Χριστόπουλος  Κ.,  Πρόεδρος Π.Τ. ∆υτ. Ελλάδας ΤΕΕ
Ψαθάς  Α.,  ΑΤΜ Μέλος θεατρικής οµάδας

Θέµατα που θα διεκδικηθεί η επίλυσή τους
είναι κατ’ αρχήν τα ακόλουθα:

• Εξασφάλιση χρηµατοδότησης, είτε για την
ολοκλήρωση των µελετών, είτε για τη διακοπή
των συµβάσεων µε κάλυψη των θετικών και α-
ποθετικών ζηµιών για τους Αναδόχους.

• Ρύθµιση των εκκρεµοτήτων σχετικά µε τις
εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕ∆Ε.
Ιδιαίτερη περίπτωση συνιστούν οι µελέτες

του τελευταίου προγράµµατος που προωθήθη-
κε κεντρικά από το ΥΠΕΧΩ∆Ε (τα λεγόµενα “πα-
κέτα”) των ετών 1994 - 95 (130 µελέτες συνολικά
σε όλη τη χώρα, που αφορούν πολεοδοµήσεις
πλέον των 250.000 στρεµµάτων).  Οι µελέτες
αυτές ξεκίνησαν µε διακηρύξεις ότι θα τελειώ-
σουν το πολύ σε µία 2ετία  και ενώ ήδη διανύ-
ουµε τον 12ο χρόνο από την ανάθεσή τους, στη
συντριπτική τους πλειοψηφία είναι “παγωµένες”
και σε πλήρες αδιέξοδο. 
Το µακροχρόνιο αδιέξοδο σε όλες τις περι-

πτώσεις των «παγωµένων µελετών» οφείλεται:
α) σε χρόνιες θεσµικές εκκρεµότητες για την ο-
λοκλήρωση των διαδικασιών θεσµοθέτησης, β)
σε τοπικές πολιτικές συνθήκες και συµφέροντα
που επιδρούν αρνητικά στην ολοκλήρωση των
συµµετοχικών διαδικασιών, γ) σε ανεπάρκειες
και ραθυµία των κεντρικών ή αποκεντρωµένων
γραφειοκρατικών υπηρεσιών εποπτείας και
διεκπεραίωσης των συµβάσεων, δ) στη µη πε-
ραιτέρω χρηµατοδότηση αυτών των κρατικών
προγραµµάτων. 
Η διευθέτηση των προβληµάτων αυτών είναι

αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή προώθη-
ση της όποιας νέας πολιτικής του ΥΠΕΧΩ∆Ε  α-
φού µε τα νέα ΓΠΣ ΣΧΟΑΠ, αυτοί που θα κλη-
θούν να την προωθήσουν και εκείνοι για τους ο-
ποίους θα εκτελεστούν, δεν θα έχουν καµιά εγ-
γύηση ότι δεν θα έχουµε επανάληψη των γνω-
στών προβληµάτων  δηλαδή το κατά την λαϊκή
έκφραση: “µια απ’ τα ίδια”.

Το ζήτηµα αυτό είναι σαφέστατα πολιτικό και
είναι σύµφυτο µε το χαρακτήρα ανάπτυξης της
χώρας µας. Εµείς οι επαγγελµατικά ασχολού-
µενοι µε το αντικείµενο των µελετών αστικού
και χωρικού σχεδιασµού το βιώνουµε σε όλο το
βάθος και πλάτος του στα τελευταία 25 χρόνια.
Επειδή προϋπόθεση για µία αποτελεσµατική

συνδικαλιστική αντιµετώπιση είναι να υπάρξει
σαφής και ακριβής εικόνα του τι ακριβώς συµ-
βαίνει σε όλη τη χώρα από άποψη µελετών,
σου ζητούµε να συµµετάσχεις στην πρωτοβου-
λία αυτή του ΤΕΕ».
Για την αποστολή των απαραίτητων στοιχεί-

ων µπορεί να χρησιµοποιηθεί η φόρµα που σχε-
δίασε η επιτροπή και βρίσκεται στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση www.tee.gr.
Οι συµπληρωµένες φόρµες µπορούν να απο-

στέλλονται επίσης στο e-mail: grpoleodom@
central.tee.gr ή στο fax 210- 3314.403.
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Τ η συνάντηση ζήτησε η διοίκηση του Οργανι-σµού Σχολικών Κτιρίων, προκειµένου να πα-
ρουσιάσει το έργο της διετίας 2004-2006, στη ∆.Ε.
του ΤΕΕ. 
Η θεµατολογία που ανέπτυξε το ∆Σ του ΟΣΚ,

περιελάµβανε, εκτός από το βασικό άξονα της ε-
ξάλειψης της διπλοβάρδιας στα σχολεία, την αντι-
κατάσταση µισθωµένων σχολείων µε δηµόσια, την
αναβάθµιση των λειτουργούντων κτιρίων, την α-
ποµάκρυνση αµιάντου από 800 σχολεία, τον προ-
σεισµικό έλεγχο σχολείων και περιβαλλοντικές
καινοτόµες δράσεις, όπως ενέργεια από φωτο-
βολταϊκά στοιχεία και θέρµανση µέσω ηλεκτρι-
σµού, πράσινες στέγες, ήπιες βιοκλιµατικές εφαρ-
µογές κ.ά.
Αναφορά έγινε επίσης στο µεγάλο πρόγραµµα

Σχολικής Υποδοµής στην περιφέρεια Αττικής, το
Επικουρικό Πρόγραµµα σχολικών έργων σε ό-
λους τους Νοµούς της χώρας και ιδιαίτερα στο
Νοµό Θεσσαλονίκης και το Πρόγραµµα Σύµπρα-
ξης ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ), που αφο-
ρά στην κατασκευή 150 σχολείων.
Στον ΟΣΚ υπάρχει  ένα εξαιρετικά καλό δυναµι-

κό µηχανικών, τόνισε ο διευθύνων συµβουλος Π.
Παταργιάς, που έχουν φτάσει στους 155, ενώ το ε-
πιστηµονικό δυναµικό άλλων ειδικοτήτων φθάνει
στους 50. 

«Οι µελετητικές οµάδες του ΟΣΚ  κρίνω ότι εί-
ναι από τις πιο καλές και συστηµατικές οµάδες
που υπάρχουν στο ∆ηµόσιο», είπε και ανέφερε
ως παράδειγµα την βράβευσή τους  µε το Α΄ βρα-
βείο του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής α-
φενός, και της Έκθεσης Θεσσαλονίκης, για το κα-
λύτερο περίπτερο, αφετέρου.
Από πλευράς ΤΕΕ, επισηµάνθηκε ότι «στο ΤΕΕ

είµαστε υποστηρικτές της εφαρµογής του 3316, ό-
χι γιατί κάνει πιο αντικειµενικές τις αναθέσεις, αλ-
λά γιατί εξασφαλίζει δηµοσιότητα και διαφάνεια
µεταξύ των πιστοποιηµένων µελετητών Μηχανι-
κών στο ΥΠΕΧΩ∆Ε».  Μέλος της ∆.Ε. του ΤΕΕ, εξέ-
φρασε την άποψη ότι ο ΟΣΚ, από τον ιδρυτικό του
νόµο δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει µελέτες, ό-
πως έκανε, π.χ. για το πανεπιστήµιο Πελοποννή-
σου.

Αναγνωρίστηκε ακόµα ένα σηµαντικό και πρωτό-
τυπο έργο στον ΟΣΚ.
Από τους εκπροσώπους του ΟΣΚ δόθηκε η α-

πάντηση «ότι το µεγάλο πρόβληµα του 3316, ήταν
το θέµα των Τεχνικών Συµβούλων. Και αυτή τη
στιγµή εµείς πλέον δεν µπορούµε να χρησιµοποι-
ήσουµε, αν θέλετε, αυτή τη δυνατότητα του Τεχνι-
κού Συµβούλου». Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του

ΟΣΚ υποστήριξε ότι «διπλασιάστηκαν οι µελετη-
τές του Οργανισµού και από τµήµα έγινε διεύθυν-
ση. ∆ηµιουργήθηκε Τεχνικό Συµβούλιο» και κατό-
πιν αυτών, υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης επι-
πλέον έργου. Ως τέτοιο ανέφερε τη δυνατότητα
των προγραµµατικών συµβάσεων µε τους ∆ήµους.
«Η πρακτική λειτούργησε τα προηγούµενα 15
χρόνια. Εµείς απλώς κάναµε µια µεγάλη αλλαγή.

Συγκεκριµένα προσπαθήσαµε, και πιστεύω περικό-
ψαµε δραστικά, τις µελετοκατασκευές. Αν η προ-
γραµµατική σύµβαση είναι κάτω από 1.000.000 ευ-
ρώ, το χειρίζεται, αν θέλει, ο ∆ήµος. Αν είναι πάνω
από 1.000.000, στην προγραµµατική σύµβαση βά-
ζουµε ρητό όρο ότι η προµελέτη και η µελέτη ε-
φαρµογής θα ελέγχεται από το Τεχνικό µας Συµ-
βούλιο». 
Ερώτηθηκε ακόµα, από πλευράς ΤΕΕ, πώς µε τα

Σ∆ΙΤ, που βγάζουν προγράµµατα των 100.000.000 ή
των 80.000.000 ευρώ θα µπορέσουν να συµµετά-
σχουν µικροµεσαίες επιχειρήσεις, όταν υπεισέρ-
χονται Τράπεζες που δε θέλουν να «σπάσουν» το
έργο σε υπεργολάβους της ∆΄ ή Γ΄ τάξης. Ο ΟΣΚ,
υποστήριξαν οι εκπρόσωποί του, «βλέπει» τις Συ-
µπράξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) ως
πρόσθετο εργαλείο, που θα βοηθήσει στην παρα-
γωγή και ειδικότερα στην ποιοτική και ποσοτική α-
ναβάθµιση του σχολείου. Υποστηρίχτηκε ακόµα ό-
τι τα έργα «σπάνε» και αντί για 27 σχολεία γίνο-
νται δυο οµάδες, των 14 και 13. Ωστόσο, κι αυτοί οι
οποίοι προβλέπουν να κάνουν προτάσεις για ανά-

ληψη τέτοιων έργων, πρέπει να µεταλλαχτούν σε
εταιρείες ειδικού σκοπού, να οργανωθούν για να
αναλάβουν µια τέτοια δουλειά. Γιατί η εταιρεία ει-
δικού σκοπού δεν είναι µία.  Είναι ένα κονσόρτσι-
ουµ εταιρειών, µε βάση το αγγλικό µοντέλο είναι
τουλάχιστον 2 µε 3 κατασκευαστές, µπορεί να εί-
ναι και περισσότεροι.
Κλείνοντας τη συνάντηση ο κ. Αλαβάνος τόνισε

ότι το ΤΕΕ θέλει να πετύχει στο έργο του ΟΣΚ, το
οποίο θεωρεί πολύ σηµαντικό παρά τη διαφορετι-
κή οπτική σε κάποια ζητήµατα όπως αυτό µε τις
Σ∆ΙΤ, που προσκρούει στη γενική άποψη του ΤΕΕ,
και συγκεκριµένα ότι δεν µπορούµε να έχουµε τα
ίδια έργα µε τις ίδιες προδιαγραφές και από το
Πρόγραµµα ∆ηµόσιων Επενδύσεων. 
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΣΚ, κ. Π. Παταρ-

γιάς, αφού ευχαρίστησε το ΤΕΕ, πρότεινε να συνε-
χιστεί ανά εξάµηνο ή έτος η παρουσίαση και συζή-
τηση επί  του  έργου του ΟΣΚ, καθώς θεωρεί θετι-
κές τις συναντήσεις αυτές. 

ΤΕΕ και ΟΣΚ «ενώπιος ενωπίω»

• Κατασκεύασε 192 Νέα ∆ιδακτήρια
• Αναβάθµισε 41 Υπάρχοντα Σχολεία
• Παρέδωσε 1.707 Σχολικές Αίθουσες (Κύριες & Ειδικές)

• Απέκτησε 20 Οικόπεδα
• Κατασκεύασε 25 ΑΠΧ - Γυµναστήρια

• Ικανοποίησε περίπου 15.000 αιτήµατα σχολικού εξοπλισµού µε αποστολή 600.000 περίπου
ειδών.

Κατά το πιο πάνω χρονικό διάστηµα οι απορροφήσεις δαπανών για το επενδυτικό πρόγραµµα
του ΟΣΚ ΑΕ ανήλθαν σε 421.406.489,35  ευρώ.

• Ο ΟΣΚ ΑΕ σήµερα σε όλη την Επικράτεια
κατασκευάζει 183 Νέα ∆ιδακτήρια.

• Αναβαθµίζει 44 Υπάρχοντα Σχολεία.
• Συνολικά κατασκευάζει 1.605 αίθουσες.
• Βρίσκεται σε διαδικασία απόκτησης (α-
παλλοτρίωση, χαρακτηρισµός κλπ.) 244
Οικοπέδων.

Συνοπτικός προγραµµατισµός
έργου ΟΣΚ ΑΕ

Συνοπτική ανάλυση έργου ΟΣΚ ΑΕ έτους 3/2004 - 3/2005
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Σ ε τρεις συναντήσεις το τελευταίο δεκαήµε-ρο του Ιουλίου τέθηκε το θέµα της Αντιµε-
τώπισης των κανόνων, ρόλων, ευθυνών και
ποινών των συντελεστών παραγωγής ενός
έργου. 
Στην πρώτη συνάντηση µε τον Υπουργό, Υ-

φυπουργό και Γεν. Γραµ. του Υπουργείου Απα-
σχόλησης για θέµατα Υγείας και Ασφάλισης
κατασκευών. 
Στη δεύτερη µε τον Υφυπουργό ΠΕΧΩ∆Ε κ.

Ξανθόπουλο  µε θέµα ΜΗΚΙΕ.
Στην τρίτη µε επιστηµο-

νική οµάδα νοµικών και
τεχνικών που έχει αναλά-
βει τη διατύπωση πρότα-
σης για την αλλαγή του
ποινικού κώδικα συµµετείχαν ο  πρόεδρος, α-
ντιπρόεδρος και στελέχη του ΤΕΕ.
Ωστόσο, το µείζον ζήτηµα των ιδιωτικών έρ-

γων στη χώρα µας επαναφέρει το ΤΕΕ και µε
την οργάνωση Ηµερίδας µε θέµα «Θεσµικό
Πλαίσιο  για  την  παραγωγή  ιδιωτικών  έργων  -
ΜΗΚΙΕ». Η θεµατολογία της Ηµερίδας, όπως
διαµορφώθηκε από την Οργανωτική Επιτροπή
έχει ως εξής:  
Α) Το  θεσµικό  πλαίσιο  παραγωγής  ιδιωτι-

κών  έργων  σήµερα
Β) Μητρώο  Κατασκευαστών  Ιδιωτικών  Έρ-

γων  (ΜΗΚΙΕ):
1. Η ανάγκη καθορισµού των υποχρεώσεων

και ευθυνών στους παράγοντες του έργου.
2. Η ανάγκη και ο σκοπός σύνταξης Μητρώ-

ου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (ΜΗΚΙΕ).
3. Όροι και προϋποθέσεις πάνω στη σύνταξη

ενός σχεδίου για το Μητρώο Κατασκευαστών

Ιδιωτικών Έργων (ΜΗΚΙΕ). (Άξονας συζήτησης
το σχέδιο Π. ∆/τος από 2-7-2003, µε σκοπό την
τροποποίηση, βελτίωση άρθρων αλλά και πιθα-
νή αφαίρεση ή προσθήκη νέων).
Γ) Πιστοποιήσεις:
1. Πιστοποιήσεις συνεργείων:
2. Πιστοποιήσεις υλικών και προµηθευτών:
∆) Συντήρηση  των  κατασκευών:
1. Η ανάγκη της συντήρησης των ιδιωτικών

έργων.
2. Οι θεσµικές παρεµβάσεις που πρέπει να

γίνουν από την Πολιτεία, για
να αρχίσει µια συστηµατική
και ουσιαστική συντήρηση
των ιδιωτικών κατασκευών
(καθιέρωση «πράσινου κου-

τιού» που θα περιέχει τα σχέδια «ως κατα-
σκευασθέν» -as built- της κατασκευής).
Ουσιαστική συντήρηση της κατασκευής. Συ-

νεχής καταγραφή από υπεύθυνο ∆ιπλωµατού-
χο Μηχανικό (π.χ. δύο φορές το χρόνο) µε θέ-
σπιση αµοιβής, των παρεµβάσεων, αλλοιώσε-
ων, τροποποιήσεων, προσθηκών ή επεµβάσε-
ων κυρίως στο φέροντα οργανισµό του κτιρίου
και των εγκαταστάσεων ή πιθανών αλλαγών
των φορτίων σχεδιασµού των χώρων (π.χ. σε
περιπτώσεις αλλαγών χρήσεως), καθώς και
καθορισµός των υποχρεώσεων και ευθυνών
για την αποκατάσταση των παραπάνω.

Πληροφορίες: Γραφείο ΓΟΚ και Πολεοδοµι-
κών Εφαρµογών, τηλ.: 210-3291.263-4-5, 210-
3291.541, τηλεοµοιότυπο: 210-3291.265, ηλε-
κτρονικό ταχυδροµείο: grgok@central.tee.gr

Η Οργανωτική
Επιτροπή

Θ. ∆ραγκιώτης, Π.Μ., Γεν. Γραµµατέας ∆.Ε.
ΤΕΕ • ∆. Μαραβέας, Α.Μ., Μέλος ∆.Ε. ΤΕΕ •
Χ. Σινάνης, Μ.Η.Μ., Μέλος ∆.Ε, ΤΕΕ • Ι. Φούρ-
κας, Μ.Η.Μ., Μέλος ∆.Ε. ΤΕΕ • Ι. Κυριακόπου-
λος, Π.Μ., Αν. Γεν. Γραµµατέας Αντιπροσωπεί-
ας ΤΕΕ • Θ. Σεραφίδης, Α.Μ., τ. Μέλος ∆.Ε.
ΤΕΕ • Ε. Βιρβίλη, Μ.Η.Μ., Μέλος Αντιπροσω-
πείας ΤΕΕ • Κ. Βαρελίδης, Π.Μ., Μέλος Μ.Ε.
ΓΟΚ και Πολεοδοµικών Εφαρµογών ΤΕΕ •
Σ. Αλεξιάδης, Α.Μ., τ. Μέλος ∆.Ε. ΤΕΕ, Μέλος
Μ.Ε. Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων ΤΕΕ • Χ.
Παντουβάκης, Π.Μ., Μέλος Μ.Ε. Παραγωγής
Ιδιωτικών Έργων ΤΕΕ • Φ. Πατσιούρα, Α.Μ.,
Μέλος Μ.Ε. Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων
ΤΕΕ • Π. Σκιαδάς, Χ.Μ., Μέλος Μ.Ε. Παραγω-
γής Ιδιωτικών Έργων • Α. Ταστάνης, Α.Μ.,
Μέλος Μ.Ε. Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων
ΤΕΕ • Κ. ∆ήµα, Α.Μ., Μέλος Μ.Ε. Παραγωγής
Ιδιωτικών Έργων ΤΕΕ • Φ. Κυριακόπουλος,
Π.Μ., Μέλος Μ.Ε. Παραγωγής Ιδιωτικών Έρ-
γων ΤΕΕ • ∆. Μαχαιροπούλου, Α.Μ., Μέλος
Μ.Ε. Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων ΤΕΕ • Π.
Σγαρδέλης, Π.Μ., Μέλος Μ.Ε. Παραγωγής Ι-
διωτικών Έργων ΤΕΕ • Π. Στυλιανού, Π.Μ.,
Μέλος Μ.Ε. Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων
ΤΕΕ • Ε. Μακρυκώστας, Π.Μ., Μέλος Μ.Ε. Πα-
ραγωγής Ιδιωτικών Έργων ΤΕΕ • Ε. Βαβα-
νάτσος, Π.Μ., Μέλος Μ.Ε. Οικοδοµικής ∆ρα-
στηριότητας ΤΕΕ • Α. Σταθόπουλος, Α.Μ.,
Μέλος Μ.Ε. Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας
ΤΕΕ • Κ. Σπυρόπουλος, Π.Μ., Μέλος Μ.Ε. Οι-
κοδοµικής ∆ραστηριότητας ΤΕΕ • Μ. Τζά-
ρας, Α.Μ., Μέλος Μ.Ε. ΓΟΚ και Πολεοδοµι-
κών Εφαρµογών ΤΕΕ (τακτικό µέλος Οργα-
νωτικής Επιτροπής) • Α. Γρηγορόπουλος,
Α.Μ., Μέλος Μ.Ε. ΓΟΚ και Πολεοδοµικών Ε-
φαρµογών ΤΕΕ (τακτικό µέλος Οργανωτι-
κής Επιτροπής) • Π. Λύκος, Η.Μ., Μέλος Μ.Ε.
ΓΟΚ και Πολεοδοµικών Εφαρµογών ΤΕΕ
(τακτικό µέλος Οργανωτικής Επιτροπής) •
Γ. Σηφάκης, Π.Μ., Μέλος Μ.Ε. ΓΟΚ και Πολεο-
δοµικών Εφαρµογών ΤΕΕ (αναπληρωµατικό
µέλος Οργανωτικής Επιτροπής) • ∆. ∆ηµη-
τρακόπουλος, Α.Μ., Μέλος Μ.Ε. ΓΟΚ και Πο-
λεοδοµικών Εφαρµογών ΤΕΕ (αναπληρω-
µατικό µέλος Οργανωτικής Επιτροπής) • Ε.
Καρρόπουλου, Α.Μ., Μέλος Μ.Ε. ΓΟΚ και Πο-
λεοδοµικών Εφαρµογών ΤΕΕ (αναπληρω-
µατικό µέλος Οργανωτικής Επιτροπής) • Ε.
Σύρµα, Α.Μ., Μέλος Μ.Ε. Παραγωγής Ιδιωτι-
κών Έργων ΤΕΕ • Ε. Αγαπάκης, Μ.Η.Μ., Μέ-
λος Μ.Ε. Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας ΤΕΕ
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ώρα έναρξης 9.00 π.µ.

Τα ιδιωτικά έργα και  η παραγωγή τους



Έ να σηµαντικό και επί πολλές δεκαετίες ταλα-νιζόµενο ζήτηµα, όπως είναι η έρευνα και εκ-
µετάλλευση λατοµείων, επιχειρείται να αντιµε-
τωπιστεί από το προσχέδιο νόµου που συνέταξε
και έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση το υπουρ-
γείο Ανάπτυξης.
Το κείµενο χαρακτηρίζεται για τη διπλή και εκ

διαµέτρου αντίθετη… οπτική του: δίνει έµφαση
στην ένταση της εκµετάλλευσης -και µάλιστα
της βραχυπρόθεσµης- και παραβλέπει την ανα-
γκαιότητα της βιώσιµης ανάπτυξης, η οποία µπο-
ρεί να διασφαλιστεί στο πλαίσιο ενός ολοκλη-
ρωµένου χωροταξικού σχεδιασµού. Με δυο λό-
για, εµφανίζει αδυναµίες οι οποίες -πιθανότατα-
θα αφήσουν «έκθετη» στο µέλλον την πολιτική
που εισηγείται.
Το ΤΕΕ, που εµφατικά, εδώ και πολλά χρόνια,

έθετε την αναγκαιότητα µιας ενιαίας και ξεκά-
θαρης νοµοθεσίας σε ό,τι αφορά την έρευνα και
την εκµετάλλευση λατοµείων στη χώρα µας, µε-
λέτησε τα προσχέδιο νόµου και έστειλε στον
Γενικό Γραµµατέα του υπουργείου Ανάπτυξης Νι-
κόλαο  Στεφάνου  τις παρατηρήσεις του, επιδιώ-
κοντας τη διαµόρφωση ενός τελικού κειµένου
που να δίνει λύσεις µε προοπτική, τόσο σε ένα
τοµέα µε βαρύνουσα θέση στην οικονοµία, όσο
και στην εξαιρετικά ευαίσθητη περιβαλλοντική
διάσταση που αυτή η δραστηριότητα έχει.
Στο κείµενο µε τις γενικές παρατηρήσεις, ο

Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιάννης  Αλαβάνος, επισηµαί-

νει ότι από το συγκεκριµένο προσχέδιο νόµου
απουσιάζει η αναφορά στη «βιώσιµη ανάπτυξη»
και τη διαδικασία που την επιτυγχάνει, σε αυτόν
τον κρίσιµο πράγµατι για τη χώρα µας τοµέα µε
τις ιδιαίτερες επιπτώσεις του σε σηµαντικές Πε-
ριφέρειες (Στερεά Ελλάδα, ∆υτική Μακεδονία
κλπ.).
∆ίνεται αντίθετα έµφαση στην «ένταση» της

εκµετάλλευσης «βραχυπρόθεσµα» µε πυρήνα
την επιχείρηση. Επίσης δίνεται βαρύτητα στις έ-
ντονα αµφισβητούµενες ως προς το αποτέλε-
σµα «Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ)» και όχι σε έναν ολοκληρωµένο Χωροτα-
ξικό Σχεδιασµό µε µακροπρόθεσµη οπτική και
συνολική διαχείριση της δραστηριότητας και της
χωροθέτησής της, µε ισότιµη αντιµετώπιση του
τρίπτυχου «αποτελεσµατική επιχειρησιακή αξιο-
ποίηση - κατανοµή ως προς τους πόρους και το
ανθρώπινο δυναµικό που συνεισφέρει στη συνο-
χή του χώρου - αειφόρος διαχείριση».
Υπό το παραπάνω πλαίσιο και µε δεδοµένη

την Οδηγία 2001/42/ΕΚ της ΕΕ για «Στρατηγική
Εκτίµηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
των σχεδίων και προγραµµάτων» που σηµαίνει

«Ολοκληρωµένος Χωροταξικός Σχεδιασµός
στα πλαίσια Πολιτικών Βιώσιµης Ανάπτυξης», ο
µελλοντικός νόµος θα είναι ανεπαρκής και θα
αφήνει «έκθετα» αναπτυξιακά προγράµµατα και
σχέδια χρηµατοδότησης της πολιτικής που ει-
σηγείται.
Από την άλλη πλευρά, το εν λόγω νοµοσχέ-

διο αποτελεί µία σηµαντική ευκαιρία για την
προώθηση θέσεων σχετικά µε  την ανάπτυξη
του Κλάδου της Λατοµίας στην Ελλάδα, κλάδου
που συµβάλλει ουσιαστικά στην Εθνική Οικονο-
µία.
Παρουσιάζει θετικές καινοτοµίες για το συ-

γκεκριµένο κλάδο στα παρακάτω σηµεία:
• ∆ιασαφηνίζει τη διάρκεια ισχύος των µι-

σθώσεων των δηµόσιων λατοµείων.
• Αποτελεί ενιαίο κείµενο που αφορά στους

λατοµικούς πόρους.
Εξετάζει και θεσµοθετεί τον έλεγχο ποιότη-

τας των παραγόµενων λατοµικών προϊόντων.
• ∆ιευκολύνει την εκµετάλλευση των βιοµη-

χανικών ορυκτών και µαρµάρων (άρθρο 4: ειδι-
κές ζώνες εκµετάλλευσης) αξιοποιώντας τις πε-
ριοχές όπου η εκµετάλλευση των  παραπάνω εί-
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οι αδυναµίες του απειλούν την πολι        

Γράµµα προς αρµοδίους

Κύριοι Υπουργοί,
Περιήλθαν σε γνώση µας Σχέδια Προεδρικών

∆ιαταγµάτων για τον καθορισµό Επαγγελµατικών
∆ικαιωµάτων πτυχιούχων Τµηµάτων ΤΕΙ, µε αντι-
κείµενο σπουδών σχετικό µε την Πληροφορική
και τις Τηλεπικοινωνίες, τα οποία προωθούνται
για υπογραφή, σύµφωνα µε το Ν. 2867/2000 και το
Ν. 3431/2006.
Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας έχει επα-

νειληµµένα διατυπώσει την άποψη, ότι έχει κα-
θυστερήσει σηµαντικά ο καθορισµός του θε-
σµικού πλαισίου για την εκπόνηση έργων Πλη-
ροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Επισηµαίνου-
µε όµως ότι αυτό δεν µπορεί να γίνει µε απο-
σπασµατικές ρυθµίσεις, όπως αυτές που προ-
ωθούνται για τους αποφοίτους µιας συγκεκρι-

µένης ακαδηµαϊκής βαθµίδας.
Τα έργα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών εί-

ναι κατ΄ εξοχήν έργα ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού,
όσον αφορά τη µελέτη, οργάνωση, παρακολούθη-
ση, επίβλεψη και εκτέλεσή τους. Παρ΄ όλα αυτά
δεν έχουν ακόµη καθοριστεί επαγγελµατικά δι-
καιώµατα για τους ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς
µε σχετικό γνωστικό αντικείµενο, κάποιοι από
τους οποίους έχουν αποφοιτήσει από Πολυτεχνι-
κές Σχολές πριν δύο δεκαετίες, καθώς και για
τους αποφοίτους άλλων βαθµίδων.
Σηµειώνουµε ότι το ΤΕΕ έχει ξεκινήσει το διά-

λογο µε το Υπουργείο Παιδείας και βρίσκεται σε
εξέλιξη η προσπάθεια για την κατοχύρωση του
δικαιώµατος στην εργασία όλων των τεχνικών,
καθώς θεωρούµε ότι για όλους πρέπει να υπάρ-

χει η δυνατότητα πρόσβασης σε µία εργασία 
αντίστοιχη των γνώσεων,  των ικανοτήτων, 
των δεξιοτήτων και των εµπειριών τους. 
Στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου θα πρέπει να
συµφωνηθεί και το θεσµικό πλαίσιο άσκησης 
του επαγγέλµατος των συγκεκριµένων ειδικοτή-
των.
Υπενθυµίζουµε ότι το 2002 είχε εκπονηθεί από

το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, µε
συµµετοχή και του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλά-
δας, Σχέδιο Π. ∆/τος µε θέµα «Ελάχιστες απαιτή-
σεις (προδιαγραφές) µελέτης, κατασκευής, συντή-
ρησης και επίβλεψης τηλεπικοινωνιακών εγκατα-
στάσεων και εγκαταστάσεων πληροφορικής», το
οποίο θα µπορούσε να αποτελέσει βάση συζήτη-
σης γι’ αυτό το επιστηµονικό πεδίο.

Ο  Πρόεδρος
Γιάννης  Αλαβάνος

Προς  τους  υπουργούς  Ανάπτυξης  ∆.  Σιούφα,  Εθνικής  Παιδείας  και  
Θρησκευµάτων  Μ.  Γιαννάκου  και  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  Μ.  Λιάπη
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ναι ανεπτυγµένη και συνεπώς προσφέρει σηµα-
ντικά στην εθνική οικονοµία.

Οι  αδυναµίες

Παρά τις παραπάνω θετικές καινοτοµίες έχει
και αδυναµίες διότι:
α) ∆εν προσφέρει καθόλου στην απλούστευση

των διαδικασιών αδειοδότησης των λατοµείων. Η
απλούστευση αυτή είναι δυνατό και  επιβεβληµέ-
νο να επιτευχθεί µε κοινή απόφαση των συναρµο-
δίων Υπουργών.
β)  Εξακολουθεί να υποστηρίζει τη δέσµευση

των περιοχών που έχουν ερευνηθεί υπέρ του ∆η-
µοσίου. Με συνέπεια να δεσµεύονται οι περισσό-
τερες περιοχές της χώρας και η λατοµία να µην
έχει περιθώρια ανάπτυξης.
γ) Η αποκατάσταση των λατοµικών χώρων,

συµβατή µε το άµεσο περιβάλλον, δεν είναι πά-
ντα εφαρµόσιµη. Η αποκατάσταση πρέπει να είναι
στο πλαίσιο του Χωροταξικού Σχεδιασµού της πε-
ριοχής, των εγκεκριµένων Μελετών Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων και των εγκεκριµένων µελε-
τών από το ΥΠΕΧΩ∆Ε για την αξιοποίηση της έ-
κτασης. 
δ)  Ο χαρακτηρισµός των λατοµικών περιοχών

πρέπει να αποτελεί απόφαση της  Περιφέρειας
(µε συγκρότηση επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο
5) στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν ένας
Νοµός να καλύψει τις ανάγκες του σε αδρανή υλι-
κά και δεν είναι δυνατός ο καθορισµός νέας πε-
ριοχής µε τη διαδικασία του άρθρου 5. 
ε)   Για να διευκολυνθεί η διαδικασία έγκρισης

των ΜΠΕ είναι απαραίτητο να εγκριθεί στο στάδιο
χαρακτηρισµού των ζωνών εκµετάλλευσης, µία
γενική Περιβαλλοντική Μελέτη. Το σχέδιο Νόµου
προτείνει το αντίθετο δυσχεραίνοντας τις διαδι-
κασίες έγκρισης των ΜΠΕ (άρθρο 5, παράγρ. 6).
στ) Η διενέργεια των ερευνητικών εργασιών

για τη διαπίστωση των εκµεταλλεύσιµων κοιτα-
σµάτων µαρµάρων και βιοµηχανικών ορυκτών
πρέπει να γίνεται µε βάση τις  αρχές και τα δεδο-
µένα της τέχνης και της επιστήµης. 
ζ)  Ο Νοµός Αττικής διέπεται από ιδιαίτερο νο-

µικό καθεστώς για τις λατοµικές περιοχές του
και αντιµετωπίζει ιδιαιτερότητες και σηµαντικά
προβλήµατα. Για το λόγο αυτό πρέπει να αντιµε-
τωπισθεί ιδιαίτερα και στο άρθρο 10, παράγρ. 2, ε-
δάφιο 1 του παρόντος σχεδίου Νόµου.
η)  Είναι αναγκαία η αναβάθµιση του ρόλου των

Επιθεωρήσεων Μεταλλείων, διότι αυτές συµβάλ-
λουν στον παρεµβατικό ρόλο και στην αναβάθµι-
ση του εξορυκτικού κλάδου.

Επιµέρους  προτάσεις

Το κείµενο που έστειλε το ΤΕΕ στο Γενικό
Γραµµατέα του υπουργείου Ανάπτυξης αναφέρε-
ται στη συνέχεια στις κατ’ άρθρο -εξαντλητικές-
παρατηρήσεις. Μεταξύ άλλων, και ως προς την
ποιότητα της αποκατάστασης το ΤΕΕ προτείνει
τη διαµόρφωση του σχετικού άρθρου (9, παρά-
γραφος 6, εδάφιο 4) ως εξής:

«Η αποκατάσταση των λατοµικών χώρων, µετά
τη λήξη των εργασιών εκµετάλλευσης, πρέπει να

είναι συµβατή µε το άµεσο και ευρύτερο περιβάλ-
λον, στα πλαίσια του χωροταξικού σχεδιασµού
της περιοχής και των εγκεκριµένων ΜΠΕ. Σχετικοί
όροι πρέπει να τίθενται µεταξύ των υποχρεώσε-
ων των εκµεταλλευτών κατά την κατά παράταση

αδειοδότηση των λατοµικών εργασιών».
Εξάλλου, προτείνεται ένα νέο -εµβόλιµο- άρ-

θρο το οποίο θα αναφέρεται στην περιβαλλο-
ντική αποκατάσταση των λατοµείων από το δη-
µόσιο. Κατά την άποψη του ΤΕΕ για το σκοπό
αυτό είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν οι εγγυητι-
κές επιστολές που καταθέτουν οι εκµεταλλευ-
τές λατοµείων και καταπίπτουν υπέρ του δηµο-
σίου, σε περίπτωση µη υλοποίησης των περι-
βαλλοντικών τους υποχρεώσεων. Στο άρθρο
που προτείνεται να προστεθεί, υπογραµµίζεται,

θα πρέπει να ορίζεται ακριβώς η διαδικασία α-
ποταµίευσης και περαιτέρω η διάθεση των χρη-
µατικών ποσών των εγγυητικών επιστολών για
την αποκατάσταση του συγκεκριµένου λατοµεί-
ου και µόνον και σε συγκεκριµένες προθεσµίες. 
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      τα λατοµεία:  
     τική που θεσπίζει

Τ ο θέµα αυτό θα συζητηθεί εν εκτάσει στην ηµερίδα «Εθνικός  Χωροταξικός  Σχεδιασµός  καιΕξορυκτική  Βιοµηχανία», που οργανώνει το ΤΕΕ στις 20 Σεπτεµβρίου 2006 και στην οποία έ-
χουν κληθεί να συµµετάσχουν µε εισήγηση οι:

• Γενικός Γραµµατέας Υπουργείου Ανάπτυξης: Κ. Στεφάνου • Πρόεδρος Συνδέσµου Ελληνικών
Βιοµηχανιών: ∆. ∆ασκαλόπουλος • Πρόεδρος ΙΓΜΕ: Χαρ. Τσουτρέλης • Πρόεδρος Συνδέσµου Με-
ταλλευτικών Επιχειρήσεων: Ε. Βιδάλης • Προϊστάµενος Χρήσεων Γης και Χωρικής Οργάνωσης
των Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων της Γ. ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, ∆ιεύθυνση Χωροταξίας
του ΥΠΕΧΩ∆Ε: Αντ. Μαυρωνάς• Γενικός ∆ιευθυντής Ορυχείων ∆ΕΗ: Κ. Μελάς • Γεν. ∆ιευθυντής
WWF: ∆. Καραβέλας
Οι σχετικές προφορικές συνεννοήσεις κατέληξαν σε θετική απάντηση όλων των προαναφερ-

θέντων. Εκκρεµεί ακόµη η απάντηση του κ. Στεφάνου. Μετά από απόφαση της Οργανωτικής Επι-
τροπής και µετά από προφορική συνεννόηση, αποδέχθηκε να συµµετάσχει µε εισήγηση και ο
Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, Αθανάσιος Κατσιγιάννης.
Το ΤΕΕ, πάντως, επιφυλάσσεται να διατυπώσει τις τελικές του θέσεις µετά και από τις συζητή-

σεις µε όλους τους ενδιφεροµένους.

Και Ηµερίδα στις 
20.9.2006



Π ρόκειται για σχέδιο  υπουργικής απόφασηςσχετικής µε το θέµα, που καταρτίστηκε από
το ΤΕΕ, βάσει της νοµοθετικής εξουσιοδότησης
του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3316/2005, που αφορά
ενέργειες και στοιχεία που απαιτούνται για την
προετοιµασία του κυρίου του έργου ανά κατηγο-
ρία ή κατηγορίες µελετών, καθώς και το ειδικότε-
ρο περιεχόµενο του φακέλου του έργου, των
προκαταρκτικών µελετών ανά κατηγορία µελέτης

των προκαταρκτικών µελετών και των τεχνικών
εκθέσεων των παραγράφων 3α του άρθρου 6 και
4α του άρθρου 7 του ν. 3316/2005.

Εισηγητική  Έκθεση

Στην  εισηγητική  έκθεση  που  συνοδεύει  την  υ-
πουργική  απόφαση  και  το  ειδικότερο  περιεχόµε-
νο  του  φακέλου  του  έργου  µεταξύ  άλλων  επιση-
µαίνονται  τα  εξής:
Προκειµένου να µορφολογηθεί και υλοποιηθεί

ένα τεχνικό έργο το οποίο προορίζεται να ικανο-
ποιήσει συγκεκριµένες ανάγκες, απαιτούνται από
τη σύλληψή του και µέχρι το πέρας του πολλά
και προσεκτικά βήµατα που εξασφαλίζουν ενηµέ-
ρωση των διαδοχικών παραγόντων του έργου,
τόσο κατά τη µελέτη όσο και για την κατασκευή
αυτού.
Καινοτόµος  νόµος  ο  3316/2005
Ο Ν. 3316/2005 απετέλεσε ένα κοµβικό νοµο-

θέτηµα από την άποψη της διαδικασίας υλοποί-
ησης των τεχνικών έργων, καθώς συστηµατο-
ποιεί τις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης δη-
µοσίων συµβάσεων για την εκπόνηση µελετών
και την παροχή λοιπών υπηρεσιών µηχανικού, ε-
πιτρέποντας την ορθή προετοιµασία της υλοποί-
ησης των τεχνικών έργων ήδη από το αρχικό
τους στάδιο, ένα πεδίο δηλαδή που µόνο µερι-
κώς καλυπτόταν από την προηγούµενη νοµοθε-
σία.
Μία από τις καινοτοµίες του ν. 3316/2005 προς

την κατεύθυνση της συστηµατοποίησης της προ-
ετοιµασίας των τεχνικών έργων, είναι ότι, ενόψει

της ανάθεσης σύµβασης εκπόνησης µελέτης και
παροχής συναφών υπηρεσιών, η προετοιµασία
του κυρίου του έργου καθίσταται πλέον υποχρε-
ωτική και προϋποθέτει τη δηµιουργία φακέλου
του έργου (ΦΕ). 
Υποχρεωτικός  ο  ΦΕ
Με το Ν. 3316/2005 καθιερώνεται η υποχρεωτι-

κή τήρηση του ΦΕ, η οποία αρχίζει από τη στιγµή
της σύλληψης (απόφασης για υλοποίηση) του τε-
χνικού έργου και συνεχίζεται µέχρι το τέλος της
ζωής αυτού.
Τα στοιχεία του ΦΕ προέρχονται πάντοτε από

την αρµόδια υπηρεσία του κυρίου του έργου, ο ο-
ρισµός της οποίας αποτελεί την πρώτη ενέργεια
του κυρίου του έργου. Τα στοιχεία του ΦΕ συ-
ντάσσονται είτε από την ίδια, είτε διά της αναθέ-
σεως µέρους ή του συνόλου αυτού σε τρίτους µε
δηµόσια σύµβαση, σύµφωνα µε την παρ. 6 του

άρθρου 4 του Ν. 3316/2005.
Οι  ενότητες  της  απόφασης  
Στο πρώτο µέρος της προτεινόµενης απόφα-

σης, δίνεται ο ορισµός του φακέλου έργου (ΦΕ),
περιγράφεται το περιεχόµενό του σύµφωνα µε
την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005 και στη
συνέχεια αναλύεται και εξειδικεύεται το περιεχό-
µενο αυτό. 
Ειδικότερα, αναλύονται τα περιεχόµενα του

τεύχους τεχνικών δεδοµένων του έργου (ΤΤ∆Ε)
και εξειδικεύεται το περιεχόµενο των κατά νόµον
επιµέρους συστατικών τους, δηλ. «της τεχνικής
περιγραφής του έργου, αναφοράς στα διαθέσιµα
στοιχεία και προηγούµενες µελέτες που σχετίζο-
νται µε την υπό ανάθεση µελέτη ή υπηρεσία»,
της  «αναφοράς στις τοπικές συνθήκες και τις ι-
διαιτερότητες του έργου και της ευρύτερης πε-
ριοχής» και «τις διαθέσιµες υποστηρικτικές µε-
λέτες» και στα «ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντι-
κειµένου του» έργου, τα οποία, κατά την εκτίµη-
ση του κυρίου του έργου, απαιτούνται για την υ-
λοποίηση του έργου και χρησιµοποιούνται για
τον υπολογισµό των προεκτιµώµενων αµοιβών. 
Περαιτέρω, συγκεκριµενοποιείται η κατά νό-

µον «τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του έργου»
(άρθρο 4 παρ. 1 εδ. β ν. 3316/2005), αναλυόµενη σε
συγκεκριµένα παραδοτέα, ήτοι έκθεση µε την ο-
ποία διευκρινίζεται η απόφαση του κυρίου του έρ-
γου για το είδος του έργου (π.χ. νέο, υφιστάµενο,
κλπ.) και τεκµηριώνεται ότι το έργο αυτό καλύ-
πτει τις ανάγκες του κυρίου του έργου και ενδε-
χοµένως µελέτη βιωσιµότητας (κόστους - οφέ-
λους).

Στη συνέχεια, αναλύεται το προβλεπόµενο από
την παρ. 1.γ του άρθρου 4 του Ν. 3316/05, πρό-
γραµµα των απαιτούµενων κατά το άρθρο 2 του
Ν. 3316/05 µελετών και υπηρεσιών. Η ανάλυση αυ-
τή βασίζεται στις κατηγορίες και τα στάδια των
µελετών, όπως ειδικότερα προβλέπονται στο Π∆
696/74, και στους ορισµούς του ν. 3316/05 ως
προς τον τρόπο ανάθεσης των µελετών.
Επιπλέον, ορίζεται ο τρόπος προσδιορισµού,

στα πλαίσια του φακέλου του έργου, της απαι-
τούµενης δαπάνης του έργου, η οποία προκύπτει
από την τεχνικοοικονοµική µελέτη του έργου  και
περιλαµβάνει όσα ορίζονται στο άρθρο 4.1.∆ του
Ν. 3316/2005.
Στη συνέχεια αναλύεται η πρόβλεψη του άρ-

θρου 6 του ν. 3316/2005, σύµφωνα µε το οποίο ως
προκαταρκτική µελέτη νοείται το αντίστοιχο αρ-
χικό στάδιο κάθε κατηγορίας µελέτης εκ των

προβλεποµένων από το Π∆ 696/74, µε το οποίο
προσδιορίζεται επαρκώς ο σχεδιασµός του έρ-
γου, και προσδιορίζεται το ελάχιστο περιεχόµενο
της προκαταρκτικής µελέτης.
Στο δεύτερο µέρος της προτεινόµενης απόφα-

σης συγκεκριµενοποιείται το ειδικότερο περιεχό-
µενο της τεχνικής έκθεσης της παρ. 3α του άρ-
θρου 6 του ν. 3316/2005, όπως απαιτείται από την
παρ. 4 του άρθρου 4 του ίδιου νόµου.

Η  απόφαση

∆ηµοσιεύουµε  ορισµένα  από  τα  στοιχεία  που
περιλαµβάνονται  στις  προτάσεις  του  ΤΕΕ.
Στο πρώτο µέρος της η απόφαση καθορίζει ε-

νέργειες και στοιχεία που απαιτούνται για την
προετοιµασία του κυρίου του έργου ανά κατηγο-
ρία ή κατηγορίες µελετών και το ειδικότερο πε-
ριεχόµενο του φακέλου του έργου, των προκα-
ταρκτικών µελετών ανά κατηγορία µελέτης των
προκαταρκτικών µελετών και των τεχνικών εκθέ-
σεων των παραγράφων 3α του άρθρου 6 και 4α
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Τις θέσεις του για τον καθορισµό
όλων των διαδικασιών που
απαιτούνται για την προετοιµασία
του κυρίου του έργου απέστειλε
στον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε κ. Γ.
Σουφλιά, το Τεχνικό Επιµελητήριο
Ελλάδας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Για το Φάκελο του Έργου
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του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005.
Στο άρθρο 1 ορίζεται το σύνολο των εγγρά-

φων του ΦΕ που έχουν σχέση µε το έργο, και τη-
ρούνται, παρακολουθούνται και χρεώνονται αρ-
µοδίως από την υπηρεσία. Η αρµόδια υπηρεσία
του κυρίου του έργου είναι υποχρεωµένη να τη-
ρεί τα αρχεία του έργου, σύµφωνα µε τα προβλε-
πόµενα στο άρθρο 4.5 του Ν. 3316/05. Το περιεχό-
µενο του ΦΕ, ορίζεται από τις ανάγκες του κυρίου
του έργου, το τεύχος τεχνικών δεδοµένων του
έργου (ΤΤ∆Ε) που περιλαµβάνει τεχνική περιγρα-
φή του έργου, αναφορά στα διαθέσιµα στοιχεία
και τις σχετικές µε το αντικείµενο εκπονηθείσες
ήδη µελέτες (προηγούµενες - προϋπάρχουσες)
εφόσον υπάρχουν.
Επίσης αναφορά στις τοπικές συνθήκες και τις

ιδιαιτερότητες του έργου και της ευρύτερης πε-
ριοχής που τυχόν δεσµεύουν το σχεδιασµό του

έργου. Αναφορά στις υποστηρικτικές µελέτες (εί-
τε διαθέσιµες είτε απαιτούµενες), οι οποίες είναι
απαραίτητες, τόσο για τη σύνταξη της µελέτης
σκοπιµότητας του έργου, όσο και για τη σύνταξη
των τεχνικών µελετών αυτής.
Αναφορά στα ποσοτικά στοιχεία του φυσικού

αντικειµένου του έργου τα οποία κατά την εκτί-
µηση του κυρίου του έργου απαιτούνται για την
υλοποίηση του έργου και χρησιµοποιούνται για
τον υπολογισµό των προεκτιµώµενων αµοιβών. 
Περιλαµβάνει ακόµα την τεκµηρίωση της σκο-

πιµότητας του έργου, που προκύπτει από την έκ-
θεση, και τη µελέτη βιωσιµότητας (κόστους - ω-
φέλειας). 
Περιέχει το πρόγραµµα των απαιτουµένων κα-

τά το άρθρο 2 του νόµου 3316/05 µελετών και υ-
πηρεσιών. 
Με το Π∆ 696/74 (Άρθρο 223), ως ισχύει σήµε-

ρα, ορίζονται τα στάδια µελετών κτιριακών έρ-
γων: προκαταρκτική µελέτη, προµελέτη, οριστική
µελέτη και µελέτη εφαρµογής.

Τόσο το στάδιο των προκαταρκτικών µελετών
κάθε κατηγορίας µελέτης κτιριακών έργων σύµ-
φωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 του Ν.
3316/05, όσο και τα λοιπά στάδια, ανατίθενται
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 5, ανά-
λογα µε τα υφιστάµενα στοιχεία του φακέλου
του έργου και τις ιδιαιτερότητες της προς ανάθε-
ση κατηγορίας µελέτης. Ειδικότερα:
Α.  Προκαταρκτική  µελέτη (παρ. 2, άρθρο 5 του

Ν. 3316/05)
Ο κύριος του έργου µπορεί να αναθέσει µεµο-

νωµένα την προκαταρκτική µελέτη, µε ανάλογη
προσαρµογή της προκήρυξης της παραγράφου 2
του άρθρου 6 του Ν. 3316/05 και εφαρµογή των
διατάξεων των παραγράφων 3 έως 8, 9α και 14
του ίδιου άρθρου.
Οι µελέτες αξιολογούνται και καταβάλλεται

σε κάθε υποψήφιο το σύνολο της ορισθείσας α-
πό την προκήρυξη αµοιβής. Στον ανάδοχο µε την
ανώτερη βαθµολογία η αµοιβή καταβάλλεται
προσαυξηµένη κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Ε-
πί ισοβαθµίας η προσαύξηση κατανέµεται µεταξύ
των ισοβαθµούντων.
Η διαδικασία της ανάθεσης µεµονωµένης προ-

καταρκτικής µελέτης, η οποία αποτελεί προϋπό-
θεση για την εκπόνηση των λοιπών σταδίων των
τεχνικών µελετών, εφαρµόζεται για µελέτες που
ανήκουν κατά κύριο λόγο σε µία από τις κάτωθι
κατηγορίες µελετών του άρθρου 2.2 του Ν.
3316/05:

6 (αρχιτεκτονικές µελέτες κτιριακών έργων),  7
(ειδικές αρχιτεκτονικές µελέτες), 8 (στατικές), 9
(µηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονι-
κές), 10 (συγκοινωνιακών έργων), 11 (λιµενικών έρ-
γων) και 13 (υδραυλικές). 
Β.  Προκαταρκτική  µελέτη  και  προµελέτη  (παρ.

1, άρθρο 5 του Ν. 3316/05)
Η διαδικασία αυτή προβλέπει την ανάθεση

προµελέτης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6,
στην τεχνική προσφορά της οποίας περιλαµβά-
νεται η προκαταρκτική µελέτη του έργου (παρ. 7
του άρθρου 6). 
Οι προκαταρκτικές µελέτες αξιολογούνται και

καταβάλλεται σε κάθε υποψήφιο το σύνολο της
ορισθείσας από την προκήρυξη αµοιβής, η οποία
υπολογίζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στον «Κανονισµό Προεκτιµώµενων Αµοιβών µε-
λετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ.
7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005». Στον ανάδοχο
µε την ανώτερη βαθµολογία η αµοιβή καταβάλ-
λεται προσαυξηµένη κατά πενήντα τοις εκατό
(50%). Επί ισοβαθµίας η προσαύξηση κατανέµεται
µεταξύ των ισοβαθµούντων.
Γ.  Προκαταρκτική  µελέτη  και  οριστική  µελέτη,

χωρίς ιδιαίτερη υποβολή προµελέτης (παρ. 4, άρ-
θρο 5 του Ν. 3316/05)
Όταν η φύση της κατηγορίας της µελέτης το

επιτρέπει και ο κύριος του έργου εκτιµά ότι, µε

την ανάθεση σε τρίτο της σύνταξης της προκα-
ταρκτικής µελέτης και της αξιολόγησης των απο-
τελεσµάτων βοηθητικών µελετών και ερευνών
θα καταστεί δυνατός ο σαφής προσδιορισµός
του τεχνικού αντικειµένου της µελέτης, µπορεί
να προβεί σε ενιαία προκήρυξη της προκαταρκτι-
κής και της οριστικής µελέτης, µε παράλειψη υ-
ποβολής του ενδιάµεσου σταδίου. Στην περίπτω-
ση αυτήν εφαρµόζεται αναλόγως η διαδικασία
του άρθρου 6 του Ν. 3316/05 και ως προµελέτη
νοείται αντίστοιχα η οριστική µελέτη.
Οι προκαταρκτικές µελέτες αξιολογούνται και

καταβάλλεται σε κάθε υποψήφιο το σύνολο της
ορισθείσας από την προκήρυξη αµοιβής. Στον α-
νάδοχο µε την ανώτερη βαθµολογία η αµοιβή
καταβάλλεται προσαυξηµένη κατά πενήντα τοις
εκατό (50%). Επί ισοβαθµίας η προσαύξηση κατα-
νέµεται µεταξύ των ισοβαθµούντων.
∆.  Προµελέτη  και  τα  µετά  από  αυτή  στάδια

(παρ. 3, άρθρο 5 του Ν. 3316/05)
Όταν πρόκειται περί µελετών κτιριακών έργων

και έργων διαµόρφωσης ή ανάπλασης ελεύθε-
ρων χώρων, η προµελέτη και τα µετά από αυτήν
στάδια της µελέτης ανατίθενται, µε εφαρµογή
των διατάξεων των παραγράφων 7 έως 14 του
άρθρου 6. Όπου στο άρθρο αυτό αναφέρεται η
προµελέτη νοούνται αντίστοιχα τα υπολειπόµενα
στάδια της µελέτης.
Σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν.

3316/05, κατά τη διαδικασία αυτή η προκαταρκτική
µελέτη αποτελεί στοιχείο της τεχνικής προσφο-
ράς και προβλέπεται η ανάθεση προµελέτης, ορι-
στικής µελέτης, µελέτης εφαρµογής
Ε.  Πλήρης  µελέτη  ή  επιµέρους  στάδια  αυτής

(παρ. 5, άρθρο 5 του Ν. 3316/05)
Αναφέρονται οι περιπτώσεις για την προκήρυ-

ξη της πλήρους µελέτης ή επιµέρους σταδίων
αυτής, µε ανάλογη εφαρµογή της διαδικασίας
του άρθρου 7 του Ν. 3316/05.
ΣΤ.  Αρχιτεκτονικός  διαγωνισµός  -  διαγωνι-

σµός  µελετών  (παρ. 6, άρθρο 5 του Ν. 3316/05)
Ζ.  Τεύχη  διακήρυξης  και  στοιχεία  ΦΕ
5.  Απαιτούµενη  δαπάνη  του  έργου
Σύµφωνα µε την παρ. 1.δ του άρθρου 4 του Ν.

3316/05 η απαιτούµενη δαπάνη  του έργου προ-
κύπτει από την:
τεχνικοοικονοµική µελέτη του έργου

και περιλαµβάνει:  
προεκτίµηση της δαπάνης κατασκευής του

έργου, της διοίκησης εκτέλεσης και της επίβλε-
ψης αυτού και τις επιµέρους προεκτιµώµενες α-
µοιβές της εκπόνησης των µελετών, του ελέγ-
χου αυτών και της επίβλεψης της σύµβασης
Άρθρο  2.Τεχνική  έκθεση  της  παρ.  3α  του  άρ-

θρου  6  
Άρθρο  3.Τεχνική  έκθεση  της  παρ.  4α  του  άρ-

θρου  7



Με την 228 απόφαση του ∆Σ του ΤΣΜΕ∆Ε, της
Συνεδρίασης 5309/27-3-2006, ορίζεται για τις

εταιρείες πιστωτικό όριο χορήγησης Εγγ. Επιστο-
λών διαρκείας (Κ. Εκτέλεσης, Προκαταβολής κλπ.)
αφού λαµβάνονται υπόψη κάθε είδους στοιχεία
και πληροφορίες που αφορούν στις Εταιρείες (µε-
τοχική σύνθεση, πορεία εταιρείας, ανεκτέλεστο
έργο, οικονοµική έκθεση Τραπεζικού Οργανισµού).
Το πιστωτικό όριο της κάθε εταιρείας θα επανεξε-
τάζεται κάθε εξάµηνο.

1) Το πιστωτικό όριο που έχει καθοριστεί για
κάθε εταιρεία θα µπορεί να αυξάνεται µε την επι-
βολή πρόσθετων ασφαλειών, ανάλογα µε το πο-
σοστό της αύξησης ως εξής:
α) Για αύξηση του πιστωτικού ορίου µέχρι 25%

απαιτείται πρόσθετη ασφάλεια 15% (25% χ 15%).
β) Για αύξηση του πιστωτικού ορίου πέραν του

25% και µέχρι 50% απαιτείται πρόσθετη ασφά-
λεια 30% (25% χ 15% +25% χ 30%).
γ) Για αύξηση του πιστωτικού ορίου πέραν του

50% κατά α% απαιτείται πρόσθετη ασφάλεια
100% ([ 25% χ 15% ] + [25% χ 30%]+ [α% χ 100%]).
Π.χ.: Πιστωτικό όριο εταιρείας 10.000.000,00 ευ-

ρώ.
α) Για αύξηση του πιστωτικού ορίου πάνω από

10.000.000,00 ευρώ και µέχρι του ποσού
12.500.000,00 ευρώ (αύξηση 25%) θα καταβάλει
πρόσθετη ασφάλεια 15% επί του ποσού της αύξη-
σης (2.500.000,00 ευρώ) δηλ. 2.500.000,00 χ 15% =
375.000,00 ευρώ.
β) Για αύξηση του πιστωτικού ορίου πάνω από

12.500.000,00 ευρώ και µέχρι 15.000.000,00 ευρώ
(αύξηση 25%) θα καταβάλει πρόσθετη ασφάλεια
30% επί του ποσού της αύξησης (2.500.000,00 ευ-
ρώ) συν το ποσό της (α), δηλαδή 2.500.000,00 χ
30% = 750.000,00 συν 375.000,00 από την (α) αύξη-
ση = 1.125.000,00 ευρώ.
γ) Για την αύξηση του πιστωτικού ορίου πάνω

από 15.000.000,00 ευρώ (αύξηση πάνω από 50%),
έστω π.χ. αύξηση 2.000.000,00 ευρώ, θα καταβά-
λει πρόσθετη ασφάλεια 100% επί του ποσού της

αύξησης συν το σύνολο α+β. ∆ηλ. 2.000.000,00 χ
100% = 2.000.000,00 + 1.125.000,00 ευρώ από τις α
+ β αυξήσεις = 3.125.000,00 ευρώ.
Οι παραπάνω πρόσθετες ασφάλειες θα καλύ-

πτονται µε µετρητά, µε οµόλογα του Ελληνικού
∆ηµοσίου και ΕΤΒΑ, µε εγγυητικές επιστολές
τράπεζας, εκτός της Τράπεζας Αττικής (µε υπό-
δειγµα ΤΣΜΕ∆Ε), καθώς και µε προσηµειώσεις α-
κινήτων στις οποίες υπολογίζεται
το 80% της αξίας που εκτιµάται
από πραγµατογνώµονα που ορί-
ζεται από το ΤΣΜΕ∆Ε ή από το
ΣΟΕ. Η δαπάνη για την εκτίµηση
θα βαρύνει τον ενδιαφερόµενο.
Οι πρόσθετες ασφάλειες που

έχουν κατατεθεί για τους παρα-
πάνω λόγους θα µειώνονται ανα-
λογικά µε τη µείωση που θα προ-
κύπτει από το πιστωτικό όριο των εταιρειών µε
την επιστροφή των Εγγ. Επιστολών.

2) Σε περίπτωση κοιν/ξιών - υπεργολαβιών και
οποιασδήποτε άλλης µορφής αποδεδειγµένης
συνεργασίας µεταξύ δυο εταιρειών Α και Β ή και
περισσότερων, εκδίδονται εγγ. επιστολές από βά-
ρος πίστωσης πιστούχου της Α εταιρείας υπέρ
της Β εταιρείας που είναι επισήµως ανάδοχος του
έργου.
Στις παραπάνω περιπτώσεις εφόσον ζητηθεί

από τον ενδιαφερόµενο η χρέωση του πιστωτι-
κού ορίου θα γίνεται ως εξής:
α) Εάν η εγγ. επιστολή έχει εκδοθεί από το πι-

στωτικό όριο πιστούχου της Α εταιρείας χωρίς
τη συνυπογραφή στα συµφωνητικά της εγγ. επι-
στολής (κατόπιν απόφασης ∆.Σ.) της Β εταιρείας,
τότε το κεφάλαιο της εγγ. επιστολής βαρύνει το
πιστωτικό όριο της Α εταιρείας.
β) Εάν η εγγ. επιστολή έχει εκδοθεί από το πι-

στωτικό όριο πιστούχου της Α εταιρείας µε συνυ-
πογραφή της Β εταιρείας, τότε το ποσό της εγγ.
επιστολής θα βαρύνει τα πιστωτικά όρια των ε-
ταιρειών Α και Β αναλογικά µε τα ποσοστά συµ-

µετοχής τους.
3) Όλες οι ΕΕ που εκδίδονται από το ΤΣΜΕ∆Ε

χρεώνονται υποχρεωτικά σε µερίδα του πιστού-
χου του ΤΣΜΕ∆Ε (φυσικό πρόσωπο).

4) Στις περιπτώσεις που ζητούνται να εκδο-
θούν διαρκείας ΕΕ ή συµµετοχής υπέρ εταιρείας
από τη µερίδα προσώπων που δεν είναι µέτοχοι
αλλά έχουν σχέση εργασίας µε την εταιρεία (α-
πλά µέλη ∆Σ ή στελέχη βασικής στελέχωσης
ΜΕΕΠ να απαιτείται εξαρχής απόφαση ∆/κού
Συµβούλου της εταιρίας µε την οποία θα δεσµεύ-
εται ότι σε περίπτωση που αποχωρήσουν από
την εταιρεία τα παραπάνω πρόσωπα, οι ΕΕ που έ-

χουν εκδοθεί από την πίστωσή
τους θα χρεώνονται στο εξής
στην πίστωση άλλου µέλους
της εταιρείας και οι τυχόν οφει-
λές που έχουν προκύψει ή θα
προκύψουν στο µέλλον από αυ-
τό θα βαρύνουν το νέο µέλος
και την εταιρεία.

5) Επειδή υπάρχει µεγάλος
αριθµός Εταιρειών, η διαδικασία

καθορισµού πιστωτικού ορίου θα ξεκινήσει µε
βάση το συνολικό ύψος του κεφαλαίου ΕΕ που έ-
χει εκδοθεί υπέρ των εταιρειών, παράλληλα και
µε τις τρέχουσες περιπτώσεις για τις οποίες θα
κρίνει η Επιτροπή, µε βάση τα στοιχεία που θα ζη-
τηθούν από την υπηρεσία, ότι απαιτείται καθορι-
σµός πιστωτικού ορίου.

6) Να γίνει εν µέρει τροποποίηση της Νο
618/7.10.04 απόφασης του ∆Σ για την έκδοση ΕΕ
συµµετοχής να µην απαιτείται η προσκόµιση της
διακήρυξης. Να δηλώνεται από τον ενδιαφερόµε-
νο το ποσοστό ορίου έκπτωσης που ορίζεται στη
διακήρυξη η οποία θα προσκοµίζεται όταν ζητη-
θεί η έκδοση της ΕΕ καλής εκτέλεσης.

7) Για την έκδοση και χορήγηση ΕΕ να απαιτεί-
ται έλεγχος πληρωµής των ασφαλιστικών εισφο-
ρών.

8) Όσες αιτήσεις ΕΕ στέλνονται µε Fax δακτυ-
λογραφούνται και δεν παραλαµβάνονται από
τους δικαιούχους να χρεώνονται µε την ελάχιστη
προµήθεια (6 ευρώ για τις ΕΕ Συµµετοχής και 5
ευρώ για τις ΕΕ ∆ιαρκείας).
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Νέο πιστωτικό όριο για τη χορήγηση
εγγυητικών επιστολών σε εταιρείες


