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ΤΤΟΟ  ΘΘΕΕΜΜΑΑ

Γέφυρα σταθερής συνεργασίας µεταξύ του ΤΕΕ και του
∆ήµου Αθήνας και στη νέα περίοδο, µετά τις δηµοτικές
εκλογές, θεµελιώθηκε στην ειδική εκδήλωση θεµατικού
διαλόγου, που διοργανώθηκε στις 28 Σεπτεµβρίου 2006
µε τη συµµετοχή των τεσσάρων υποψηφίων δηµάρχων
του πρώτου δήµου της χώρας. Με βάση τις θέσεις του
ΤΕΕ, οι τέσσερις υποψήφιοι δήµαρχοι τοποθετήθηκαν,
µέσα από ένα ισότιµο και δηµοκρατικό διάλογο, για ε-
πτά σηµαντικά προβλήµατα που απασχολούν την πόλη
και τους πολίτες, παρουσιάζοντας τις προγραµµατικές
τους θέσεις, προτάσεις και δεσµεύσεις.                Σελ.  22
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Όλες  οι  προγραµµατισµένες  για  το  επόµενο  διάστηµα  εκδηλώσεις,  τις  οποίες  οργανώνει  ή  συµµετέχει  

στην  οργάνωσή  τους  το  ΤΕΕ,  παρουσιάζονται  στη  συνέχεια  µε  τρόπο  συνοπτικό.  

Εφόσον  δε  γίνεται  ειδική  αναφορά,  η  συµµετοχή  στις  εκδηλώσεις  είναι  ελεύθερη.  
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 23 Οκτωβρίου 2006, Αθήνα
Ηµερίδα:  «Η παρουσία του ΤΕΕ στους ∆ιεθνείς Οργανισµούς»
Οργάνωση:  ΤΕΕ
Τόπος  ∆ιεξαγωγής:  Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Καρ. Σερβίας 4, 5ος
όρ.)
Ώρα  έναρξης:  15.00
Πληροφορίες:  ∆/νση Θεµάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και ∆ιεθνών Σχέσε-
ων. Τµήµα Θεµάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης,  (Ε-mail: greok@central.tee.gr,
τηλ.: 210-3291.613, 210-3291.608, Fax: 210-3291.614, 

 25 - 27 Οκτωβρίου 2006,
Αλεξανδρούπολη

ΣΣυυννέέδδρριιοο::  15ο Συνέδριο Σκυροδέµατος
ΟΟρργγάάνωση:  Ελληνικό Τµήµα Σκυροδέµα-
τος του ΤΕΕ και Επιστηµονικό Τεχνικό Ε-
πιµελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).
Ώρα  έναρξης:  10.00 π.µ.
Τόπος  διεξαγωγής: Ξενοδοχείο ΑLΕ-
ΧΑΝDΕR, Αλεξανδρούπολη
ΥΠΑΡΧΕΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Πληροφορίες:  α) ∆ικτυακός Τόπος ΤΕΕ:
www.tee.gr, β) Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων
και Συνεδρίων ΤΕΕ,  τηλ.: 210-3291.351-2,

210-3291.362, 210-3291.619,  e-mail: intrel@central.tee.grk

 30-31 Οκτωβρίου 2006, Αθήνα
∆ιηµερίδα: «Αµίαντος: Μια διαρκής απειλή - Προβλήµατα και τρόποι αντιµε-
τώπισής τους»
Οργάνωση:  ΤΕΕ και ΓΣΕΕ
Ώρα  έναρξης:  9.00 π.µ.
Τόπος  ∆ιεξαγωγής:  Αµφιθέατρο της ΓΣΕΕ (Πατησίων 69 και Αινιάνος, 4ος ό-
ροφος, Αθήνα).
Πληροφορίες:  Τµήµα Επιστηµονικού και Αναπτυξιακού Έργου - Γραφείο Περι-
βάλλοντος, τηλ.: 210-3291.508, 3291.442, 3291.514, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο:
environment@central.tee.gr

 15 Νοεµβρίου 2006, Αθήνα
Ηµερίδα:  «Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό
επίπεδο, σύµφωνα µε την οδηγία ΙΝSΡΙRΕ»
Οργάνωση:  ΤΕΕ 
Τόπος  ∆ιεξαγωγής:  Αίθουσα Αντιπροσωπείας ΤΕΕ (Καρ.  Σερβίας 4, 5ος
όροφος, Αθήνα) 
Πληροφορίες: Τµήµα Επιστηµονικού και Αναπτυξιακού Έργου ΤΕΕ, τηλ.:
210-3291.252 - 4, e-mail: sci-work@central.tee.gr  

 ∆εκέµβριος 2006, Αθήνα
Ηµερίδα:  «Ηµέρες Πολιτισµού»
Οργάνωση:  ΤΕΕ 
Τόπος  ∆ιεξαγωγής:  Αθήνα
Πληροφορίες: Τµήµα Επιστηµονικού και Αναπτυξιακού Έργου ΤΕΕ, τηλ.:
210-3291.252 - 4, e-mail: sci-work@central.tee.gr  

 1 Φεβρουαρίου
2007, Αθήνα

Ηµερίδα:  «Νέες εξελιγµένες 
µέθοδοι µηχανικής διάνοιξης ση-
ράγγων»
Οργάνωση:  ΤΕΕ - ΕΠΣ - ΕΣΥΕ
Τόπος  ∆ιεξαγωγής:  ΕΒΕΑ 
(Ακαδηµίας 7, 6ος όροφος, Αθήνα) 
Πληροφορίες: Τµήµα Επιστηµονι-
κού και Αναπτυξιακού Έργου ΤΕΕ,
τηλ.: 210-3291.252 - 4, e-mail: sci-
work@central.tee.gr  

 Φεβρουάριος 2007, Αθήνα
Ηµερίδα:  «Τηλεπισκόπηση: Εξελίξεις & Εφαρµογές»
Οργάνωση:  ΤΕΕ 
Τόπος  ∆ιεξαγωγής:  Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα
Πληροφορίες: Τµήµα Επιστηµονικού και Αναπτυξιακού Έργου ΤΕΕ, τηλ.:
210-3291.252 - 4, e-mail: sci-work@central.tee.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

Η αποστολή ύλης (κείµενα και φωτογραφίες - εκτός αγγελιών)
προς το «Ενηµερωτικό ∆ελτίο» του ΤΕΕ θα πρέπει να γίνεται ηλε-
κτρονικά (κατά προτίµηση) στο e-mail: deltio-yli@central. tee. gr
ή στο fax: 210-3291.322. 
Η Σύνταξη του περιοδικού διατηρεί το δικαίωµα της αναµόρφω-
σης ή περικοπής των κειµένων τα οποία αποστέλλονται προς δη-
µοσίευση (όταν αυτά είναι µακροσκελή). Χειρόγραφα δεν επι-
στρέφονται. 

Για κάθε άλλη επικοινωνία (εκτός αποστολής ύλης) µε τη Σύνταξη
του περιοδικού, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επικοινωνούν
στα τηλ.: 210-3291.500-1, 2, 210-3291.629  και 210-3223.070, fax: 210-
3291.322. 
Για αλλαγή διεύθυνσης αποστολής του περιοδικού, οι ενδιαφε-
ρόµενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Μητρώου του
ΤΕΕ, τηλ.: 210-3291.296, 210-3291.451, fax:  210-3313.595.
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Οι προεκλογικές υποσχέσεις (όλων) 
µετεκλογικές δεσµεύσεις (επίσης όλων)

Η επικρατούσα εντύπωση ότι µετά την… κάλπη, εκείνο που πρέπει να κρατείται στα υπόψη και να αξιοποιείται

αδιαλείπτως, ιδίως στην κριτική τοποθέτηση, είναι οι προεκλογικές υποσχέσεις του νικητή των εκλογών και
µόνο, θα πρέπει να παραδεχτούµε ότι είναι µια παρωχηµένη άποψη, που οφείλουµε να ξεπεράσουµε.

Ε ξίσου σηµαντικές και καθοριστικές, είναι οι προεκλογικές υποσχέσεις και των ηττηµένων, που θα πρέπει αυ-

τοµάτως, µετά την εκλογική ετυµηγορία, να λαµβάνονται υπόψη
ως µετεκλογικές δεσµεύσεις. Με άλλα λόγια, η συνέχεια και συνέ-
πεια του προεκλογικού λόγου όλων, θα πρέπει να εκφράζεται σε κά-
θε µετεκλογική πράξη ή παράλειψη, επίσης όλων.

Υ π’ αυτό το πρίσµα θα πρέπει να διαβάσει (και να κρατήσει στα

υπόψη) κανείς τις απαντήσεις που έδωσαν οι τέσσερις υποψή-
φιοι δήµαρχοι Αθηναίων στη διάρκεια ειδικής προεκλογικής εκδή-
λωσης που οργάνωσε το ΤΕΕ. Για την οικονοµία του χρόνου -και µό-
νο- επελέγησαν και διατυπώθηκαν επτά ερωτήµατα, που καλύπτουν
ένα ευρύτατο πλαίσιο των θεµάτων που άπτονται των αρµοδιοτήτων
της Αυτοδιοίκησης και στα οποία ο επιστηµονικός οργανισµός των
διπλωµατούχων µηχανικών έχει επεξεργασµένες και εκφρασµένες
θέσεις.

Α ναµφίβολα ο στόχος δεν ήταν µια πλήρης και εµπεριστατωµέ-

νη συζήτηση εφ’ όλης της ύλης, πράγµα αδύνατον να γίνει. Παρ’
όλα αυτά, η πρωτοβουλία -που για πρώτη φορά εκδηλώθηκε- εξέ-
φρασε το σκοπό του ΤΕΕ: να έρθει ακόµη πιο κοντά στην Αυτοδιοί-
κηση και να φέρει εκείνη, επίσης, πιο κοντά στους διπλωµατούχους
µηχανικούς.

Η ανταπόκριση που εκφράστηκε σ’ αυτή την πρωτοβουλία, στο κέ-

ντρο και στην περιφέρεια (καθόσον αντίστοιχες εκδηλώσεις
έγιναν σχεδόν απ’ όλα τα Περιφερειακά Τµήµατα του ΤΕΕ) δικαίωσε
την ιδέα. Ταυτόχρονα δηµιούργησε προηγούµενο και δέσµευση. Το
ΤΕΕ είναι υποχρεωµένο να παρακολουθήσει εάν οι προεκλογικές
υποσχέσεις (όλων) µετεξελίσσονται σε µετεκλογικές δεσµεύσεις
(επίσης όλων). Και θα το πράξει.

Η συγκυρία θέλει αυτό να ακούγεται ως προεκλογική υπόσχεση,

αφού και ο επιστηµονικός οργανισµός µας βρίσκεται καθ’ οδόν προς την κάλπη. Ευτυχής συγκυρία. Γιατί ό,τι
ισχύει για τους άλλους, τους χτεσινούς, για παράδειγµα, «µονοµάχους» των εκλογών, θα πρέπει να γνωρίζου-
µε ότι ισχύει και για το «µικρόκοσµό» µας (έστω και αν µε τα εκατό χιλιάδες και πλέον µέλη, το ΤΕΕ έχει πάψει
να είναι «µικρόκοσµος»).

Π ολύ περισσότερο όταν το εκλογικό σύστηµα µε το οποίο αναδεικνύονται τα µέλη των οργάνων διοίκησης

του ΤΕΕ, δίνει το δικαίωµα της ευρύτατης εκπροσώπησης, όλων των τάσεων και απόψεων. Εµποδίζοντας
έτσι (και ορθώς) τη δηµιουργία απόλυτων πλειοψηφιών, επιβάλλοντας, όµως, την πλατύτερη δυνατή συνευθύνη
στη διοίκηση. Υπ’ αυτό το πρίσµα οι προεκλογικές υποσχέσεις, αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα πρέ-
πει να µετεξελιχθούν σε µετεκλογικές δεσµεύσεις. 
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ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 
ΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΑΑ -  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΗΗ::  ΓΓ..  ΠΠ..  ΚΚΑΑΡΡΑΑΛΛΗΗΣΣ

Καρτέλ…
…σε όλους τους τοµείς. Αυτή είναι η εµπειρία

του Έλληνα πολίτη, που έως πρότινος λεγόταν,
αλλά εσχάτως και γράφεται ενυπογράφως.
Όπως έκανε η Νοµαρχία Κυκλάδων σε πολυ-

σέλιδη αναφορά της προς την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, καταγγέλλοντας τη σύσταση καρτέλ µε-
ταξύ των ακτοπλοϊκών εταιρειών που δραστη-
ριοποιούνται στην αγορά των Κυκλάδων, ζητώ-
ντας τη λήψη µέτρων ώστε να διασφαλιστεί η
κοινωνική - και οικονοµική συνοχή των νησιών,
όπως και το δικαίωµα των κατοίκων τους στην
ελεύθερη µετακίνηση και απρόσκοπτη πρόσβα-
ση. 
Προς τεκµηρίωση της καταγγελίας αναφέρε-

ται ότι οι πλοιοκτήτριες εταιρείες που δραστη-
ριοποιούνται στη συγκεκριµένη αγορά, συµµε-
τέχουν στις εταιρείες των… ανταγωνιστών τους,
είτε στις ίδιες είτε σε άλλες περιοχές του Αι-
γαίου, µε µικρότερα ή µεγαλύτερα ποσοστά, µε
αποτέλεσµα να θεωρείται δεδοµένη η συνεν-
νόησή τους. 

Από πρωτοπόρος…

Γράφαµε…

Για καρτέλ…

…µόλις την περασµένη εβδο-
µάδα για τα σχόλια περί ξέ-
φρενης πορείας της οικοδοµι-
κής δραστηριότητας και επιση-
µαίναµε ότι οι σχολιαστές πα-
ραβλέπανε όσα συνέβησαν στο
τέλος του περασµένου χρόνου,
όπου οι πληροφορίες για επι-
βολή ΦΠΑ και αύξησης των α-
ντικειµενικών αξιών, επέσπευ-
σε την έκδοση αδειών ακόµη
και από άτοµα που δεν είχαν α-
ποφασίσει να κτίσουν. Πριν καν
στεγνώσει το µελάνι ήρθε η ε-
πιβεβαίωση.

«Παγωµένη» εµφανίζεται,
σύµφωνα µε τα στοιχεία της
ΕΣΥΕ, η οικοδοµική δραστηριό-
τητα στο σύνολο της χώρας, το
επτάµηνο, καθώς σηµείωσε αύ-
ξηση µόλις κατά 0,1% στις άδει-
ες (66 επιπλέον) και ανήλθε σε
50.500 άδειες, που αντιστοι-
χούν σε 13.698,1 µ2 επιφάνειας
και 51.264,8 µ3 όγκου. Το αντί-
στοιχο εξάµηνο του 2005 κατα-

γράφονται 50.434 άδειες, που
αντιστοιχούν σε 13.312,2 µ2 επι-
φάνειας και 48.639,3 µ3 όγκου.
Τον Ιούλιο, το σύνολο της οι-

κοδοµικής δραστηριότητας σε

όλη τη χώρα σηµείωσε µείωση
20,5% στον αριθµό αδειών,
19,7% στην επιφάνεια και 15,5%
στον όγκο. 

…και «πρωταθλήτρια», ουρα-
γός στην αιολική ενέργεια η
∆ΕΗ, κατά τον πρόεδρο της Ελ-
ληνικής Επιστηµονικής
Ένωσης Αιολικής Ε-
νέργειας Γιάννη Τσι-
πουρίδη. Η ∆ΕΗ, που
πρώτη στην Ευρώπη,
εγκατέστησε αιολικό
πάρκο το 1982 στην
Κύθνο, από το 1994
περιήλθε σε βαθύ λή-
θαργο, είπε και, προς
επιβεβαίωση, ανέφερε
ότι ως τότε η δηµόσια
επιχείρηση διέθετε το
87% του παραγόµενου
ηλεκτρισµού από αιο-
λική ενέργεια στην
Ελλάδα, ενώ σήµερα
µόνο το 8%.
Από το 1994, οπότε

απελευθερώθηκε η παραγωγή
ενέργειας, δραστηριοποιήθηκε
ο ιδιωτικός τοµέας και σήµερα,

από τις 747 ανεµογεννήτριες
που βρίσκονται εγκατεστηµέ-
νες σε όλη τη χώρα, µόλις οι

130 ανήκουν στη ∆ΕΗ,
µε συνέπεια στην ονο-
µαστική ισχύ των 661
Μεγαβάτ που παρά-
γουν, στη ∆ΕΗ να α-
ντιστοιχούν µόλις τα
40. 
Και αυτό ενώ ανα-

µένεται να επιβληθεί
στη χώρα µας από
την ΕΕ υψηλό πρόστι-
µο, στην περίπτωση
που αποτύχει στη δέ-
σµευση να παράγει έ-
ως το 2010 από ανανε-
ώσιµες πηγές ενέρ-
γειας το 20,1% της ε-
νέργειας που κατανα-
λώνει. 

…του κράτους και γενικότερα «κρατικοδίαιτη
οικονοµία» που επιβαρύνει τον προϋπολογι-
σµό µε 2,5 δισ. ευρώ το χρόνο και τους κατανα-
λωτές µε 1,5 - 3 δισ. ευρώ µίλησε ο πρόεδρος
του ΣΕΒ ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ∆∆αασσκκααλλόόπποουυλλοοςς,,  περνώ-
ντας στην αντεπίθεση και αναφερόµενος σε
«δαιµονοποίηση» των ιδιωτικών επιχειρήσεων
µε τις καταγγελίες περί καρτέλ.
Ένα καρτέλ που συγκροτούν, κατά την άπο-

ψή του, οι περίπου πενήντα δηµόσιες επιχειρή-
σεις, που, σε πολλές περιπτώσεις, λειτουργούν
ως µονοπώλια, τα δεκάδες ΝΠ∆∆ και εκατο-
ντάδες επιτροπές, η κρατική γραφειοκρατία, το
πολύπλοκο πλέγµα νόµων, τροποποιήσεων νό-
µων, προεδρικών διαταγµάτων, υπουργικών α-
ποφάσεων και ερµηνευτικών εγκυκλίων, καθώς
και ένα ελλιπές θεσµικό πλαίσιο ως προς την
απόδοση ευθυνών, που καθιστούν τον πολίτη
πολλαπλά δέσµιο µίας υδροκέφαλης γραφειο-
κρατίας. Ένα τέτοιο σύστηµα, όπως είπε, µοι-
ραία δηµιουργεί τα «γρηγορόσηµα» και κάθε
είδους συναλλαγές κάτω από το τραπέζι.
∆εν θα είχαµε δισταγµό να συµφωνήσουµε

µαζί του -άλλωστε ορισµένα από αυτά τα έχει
καταγγείλει και το ΤΕΕ- εάν δεν ήµασταν της ά-
ποψης ότι «η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει
να φαίνεται, αλλά και να είναι τιµία»…



…φέρνει το θερµοκήπιο, υπο-
στηρίζουν πολλοί ειδικοί επιστή-
µονες, αλλά αξιωµατούχοι της κυ-
βέρνησης Μπους έχουν διαφορε-
τική άποψη (και µαζί τους κάποιοι
επιστήµονες). Έτσι, σύµφωνα µε
το περιοδικό «Νατurε», Αµερικα-

νοί αξιωµατούχοι παρεµπόδισαν
τη δηµοσίευση ανακοίνωσης κυ-
βερνητικών επιστηµόνων, µε την
οποία υποδείκνυαν ότι υπάρχει
σχέση που διέπει την υπερθέρ-
µανση του πλανήτη και της ενί-
σχυσης της έντασης των τυφώ-

νων. Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ε-
θνικής Υπηρεσίας Ωκεανογραφι-
κών και Ατµοσφαιρικών Μελετών
των ΗΠΑ ΤΤζζόόρρνντταανν  ΣΣεεννττ  ΤΤζζοονν,, διέ-
ψευσε τον ισχυρισµό, υποστηρίζο-
ντας ότι η σχετική ανακοίνωση
δεν απεστάλη στη σύνταξη του
περιοδικού, επειδή απλώς δεν εί-
χε ολοκληρωθεί στην αρχή της

περιόδου των τυ-
φώνων, την πρώ-
τη Ιουνίου.
Η έντονη αντι-

παράθεση µεταξύ
των κυβερνητι-
κών παραγόντων
και του βρετανι-
κού περιοδικού έ-
χει στο επίκεντρό
της δισέλιδη µε-
λέτη, η οποία πε-

ριλαµβάνει πίνακες δεδοµένων
και γραφήµατα και δίνει απαντή-
σεις σε ερωτήµατα που είχαν τε-
θεί µετά τους καταστροφικούς τυ-
φώνες του 2005, αναφορικά µε τα
αίτια ενίσχυσης της έντασης των
τυφώνων στον Ατλαντικό. Κατά

τον εκπρόσωπο της αµερικανικής
υπηρεσίας, η έκθεση αποτελεί
προϊόν της συνεργασίας 50 επι-
στηµόνων, που κατέληξαν σε ένα
αποδεκτό από όλους κείµενο, στο
οποίο περιλαµβάνονται όλες οι α-
πόψεις: και εκείνων που πιστεύ-
ουν ότι αιτία της ενίσχυσης των
τυφώνων είναι το φαινόµενο του
θερµοκηπίου, αλλά και αυτών που
την αποδίδουν σε φυσικό κυκλικό
φαινόµενο.
Υπενθυµίζουµε ότι το ζήτηµα

της υπερθέρµανσης του περι-
βάλλοντος και του φαινοµένου
του θερµοκηπίου είναι ιδιαίτερα
«καυτό» για την κυβέρνηση
Μπους. Επανειληµµένως επιστή-
µονες έχουν παραπονεθεί ότι
δεν µπορούν να εκθέσουν τις α-
πόψεις τους επί του ζητήµατος
στα ΜΜΕ της χώρας τους και το
συνδέουν µε το γεγονός ότι ο Α-
µερικανός πρόεδρος, ενώ ανα-
γνωρίζει τη σοβαρότητα του
προβλήµατος, η κυβέρνησή του
αρνείται να υπογράψει το Πρω-
τόκολλο του Κιότο.

…στο εξής, θα παρέχεται σε τεχνικούς του υ-
πουργείου ΠΕΧΩ∆Ε που διώκονται για την ά-
σκηση των καθηκόντων τους. Την απόφαση υ-
πέγραψε ο ΓΓιιώώρργγοοςς  ΣΣοουυφφλλιιάάςς και προβλέπει ό-
τι ο ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα να υποβά-
λει αίτηση για την έγκριση παροχής υπηρεσιών
από δικηγόρο της επιλογής του έως την έκδο-
ση αµετάκλητης απόφασης ή περαίωση της δί-
κης µε οιονδήποτε νόµιµο τρόπο, αλλά επιση-
µαίνεται πως η αµοιβή θα καταβάλλεται µόνον
σε περίπτωση έκδοσης αθωωτικής ή απαλλα-
κτικής απόφασης.
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Νοµική κάλυψη…

Του Αθανάσιου Ευθυµιάδη
Ζην επικινδύνως

…αντιστοιχούν σε κάθε εργαζό-
µενο στην Ελλάδα (ως επιφάνεια
χώρου γραφείου) και αυτό το εύ-
ρηµα κατατάσσει τη χώρα µας σε
µια από τις τελευταίες θέσεις µε-
ταξύ των κρατών της Ευρώπης. Η
έρευνα έγινε από την εταιρεία
συµβούλων ακινήτων «Cusηµαν &
Wακεfιlεd», σε 14 χώρες, στην ο-
ποία συµµετείχαν 500 ιδιοκτήτες
και χρήστες κτιρίων, που κλήθη-
καν να απαντήσουν για τα κριτή-
ρια µε τα οποία επιλέγουν γρα-
φεία. Προκέκυψε, λοιπόν, ότι όλοι
δίνουν έµφαση στο κόστος, σε
σχέση µε το χώρο και το ύψος
του µισθώµατος, γεγονός που α-
ξιολογείται ως αρνητικό στοιχείο,
στην περίπτωση που µια ξένη ε-
ταιρεία θέλει να ενοικιάσει ή να
αγοράσει γραφεία και να εγκατα-
σταθεί στην Ελλάδα. 

12 τ.µ. …

Τυφώνες…

40+1
ηµέρες έως
την κάλπη

1+1 ηµέρες
για τις υποψηφιότητες
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θέ
µα Σε οµόφωνη απόφαση αναφορικά µε τοσχέδιο νόµου για το ΤΣΜΕ∆Ε κατέληξε

η ∆.Ε. του ΤΕΕ που συζήτησε εκτενώς το
θέµα και αφού προηγουµένως ενηµερώ-
θηκε τόσο από το στέλεχος της οµάδας σύνταξης της αναλογιστι-
κής µελέτης για το Ταµείο, όσο και από τον Πρόεδρο του ΤΣΜΕ∆Ε,
Στέλιο ∆ιαµαντίδη. Η απόφαση, στην οποία έχουν ενσωµατωθεί όλες
οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν µε τις τοποθετήσεις των µελών
της ∆.Ε., ήταν και η εισήγηση προς την Αντιπροσωπεία, της οποίας η
ειδική συνεδρίαση, τελικά, δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί.
Το κείµενο της απόφασης έχει ως εξής:

1. Από το 1992 υφίσταται η υποχρέωση να κατατεθεί σχέδιο νόµου
για την αναδιάρθρωση των κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε. Μετά την ενερ-

γοποίηση του ΤΕΕ, του ΤΣΜΕ∆Ε, των φορέων που συµµετέχουν στο
συµβούλιό του και κυρίως χιλιάδων µηχανικών σε όλη την Ελλάδα,
προωθείται νοµοσχέδιο προς τη Βουλή. Θεωρούµε αδιανόητο διατά-
ξεις που συνοδεύουν αυτό το νοµοσχέδιο και δεν αφορούν το ΤΣΜΕ-
∆Ε να το συµπαρασύρουν σε νέες, πιθανά µεγάλες και πιθανά αδιέ-
ξοδες καθυστερήσεις

2. Οι αυξήσεις των συντάξεων µετά από 22 χρόνια ουσιαστικού
παγώµατος, η ανατροπή της σχέσης στη συνταξιοδότηση παλαι-

ών προς νέους ασφαλισµένους, η µη υποχρέωση προσφυγής (µε α-
νταποδοτικές προϋποθέσεις) στην ιδιωτική ασφάλιση των νέων α-
σφαλισµένων χωρίς την εγγύηση του ∆ηµοσίου, η δυνατότητα  δηµι-
ουργίας νέου κλάδου προνοιακών παροχών, η αντικατάσταση ενός
θνησιγενούς κλάδου (του ΕΛΠΠ) µε ένα κλάδο που λαµβάνει υπόψη
την άριστη οικονοµική θέση του ΤΣΜΕ∆Ε, η αποδοχή της πρότασης
της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις µεταξύ των ασφαλισµένων, εί-
ναι θέµατα που διεκδίκησαν µέσα από δεκάδες συγκεντρώσεις σε ό-

λη την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια οι µηχανικοί και περιλαµβάνο-
νται στις σχετικές διατάξεις του νοµοσχεδίου.

3. Στο νοµοσχέδιο πρέπει να παραµείνει ο υπολογισµός της κυ-ρίας σύνταξης συνδεόµενης µε κάποια σταθερή βάση υπολογι-
σµού (σύνδεση κύριας σύνταξης µε το µισθό δηµοσίου υπαλλήλου
ΠΕ), όπως προέβλεπε ο µέχρι τώρα ισχύων νόµος. Η βάση εκκίνη-
σης από αυτό τον υπολογισµό κύριας σύνταξης να είναι ύψους 902
ευρώ για το 2006. Η βάση αυτή, αισθητά χαµηλότερη από αυτήν που
καθόρισε η απόφαση 5208/2003 του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών,
τίθεται για να αποτρέψει την αύξηση των εισφορών στο προβλεπτό
µέλλον, για να διασφαλίσει του ιδίου επιπέδου συντάξεις σε όλους
(και τον τελευταίο χρονικά) τους ασφαλισµένους του ταµείου, για να
ενισχυθεί ο κλάδος ειδικών παροχών στη λογική του ως προνοια-
κού κλάδου, εντέλει για µελλοντική ποσοστιαία αύξηση των παρο-
χών.

4. ∆εν νοείται να υπάρχουν ασφαλισµένοι διαφορετικών ταχυτή-των, µε µόνο δεδοµένο διαφοροποίησης, το χρόνο ασφάλισής
τους. Πολύ περισσότερο δεν νοείται να δηµιουργείται νέα, εξαιτίας
του ιδίου λόγου, κατηγορία «αδικούµενων» ασφαλισµένων σε σχέ-
ση µε τις προβλέψεις του νοµοσχεδίου. Οι ασφαλισµένοι από 1.1.1993
µέχρι και την ηµέρα ισχύος της σχετικής διάταξης, θα πρέπει να έ-
χουν το δικαίωµα εξαγοράς των χρόνων στον κλάδο ειδικής προ-
σαύξησης. Η σύνταξη που θα παρέχεται στα πλαίσια της τελευταίας
να είναι ίδιου ύψους για ίδιες προϋποθέσεις για όλους τους ασφαλι-
σµένους που τη δικαιούνται ανεξαρτήτως του χρόνου ασφάλισης.

Πώς  διαµορφώνονται  οι  θέσεις  του  ΤΕΕ  τώ-
ρα;

Υπάρχουν οι γενικές και πάγιες θέσεις που
το ΤΕΕ υποστηρίζει, όπως να µην υπάρχει διά-
κριση µεταξύ παλαιών και νέων ασφαλισµένων.
Υπάρχουν οι ειδικότερες θέσεις που το ΤΕΕ έ-
χει καταλήξει, ολοκληρώνοντας τις εσωτερικές
του διαδικασίες επί του νοµοσχεδίου που έχει
καταθέσει το Υπουργείο Απασχόλησης. Αυτές,
όπως και οι αντίστοιχες του ∆Σ του ΤΣΜΕ∆Ε,
δηµοσιεύονται σε άλλες σελίδες του Ενηµερω-
τικού ∆ελτίου. Στο σύνολό τους είναι σηµαντι-
κές.
Το Ασφαλιστικό είναι ένα θέµα που όλοι µας

έχουµε συνειδητοποιήσει πως απαιτεί διαρκή
επαγρύπνηση και αγώνα, συνεχές πεδίο διεκδί-
κησης. 

Ποιες  είναι  οι  σηµαντικότερες  προτάσεις
που  πρέπει  να  περιληφθούν  στο  νοµοσχέδιο;

1. Να εξειδικευθούν οι στόχοι του κλάδου
προνοιακών (ειδικών κατά το νοµοσχέδιο) πα-
ροχών και να προβλέπεται η έγκριση του κανο-
νισµού του σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.

2. Η αύξηση των χορηγούµενων συντάξεων
να συνδέεται µε τις αντίστοιχες αυξήσεις στο
µισθό του µηχανικού ∆ηµοσίου Υπαλλήλου, ό-
πως προβλέπει ο νόµος 915/79, ή αυτόµατα µε

τις χορηγούµενες αυξήσεις στις συντάξεις των
∆ηµοσίων Υπαλλήλων, όπως προβλέπει η πρό-
ταση του ΤΣΜΕ∆Ε (Π∆ 124).

3. Αφετηρία των χορηγούµενων συντάξεων
έναντι των σηµερινών 641 και 1.417 ευρώ για δι-
πλο-συνταξιούχο και µονο-συνταξιούχο αντί-
στοιχα να είναι  925,16 και 2.155 ευρώ.

4. Η ειδική προσαύξηση, ύψους 1.230 ευρώ να
χορηγείται σε όλους τους µονο-συνταξιούχους.

(Σήµερα, την αντίστοιχη ύψους 740 ευρώ τη
δικαιούνται µόνο οι µονο-συνταξιούχοι ασφαλι-
σµένοι πριν την 1.1.1993, από τον ΕΛΠΠ. Ο ΕΛΠΠ
είναι ένας  θνησιγενής κλάδος, που σε λίγα
χρόνια δεν θα είχε τους αναγκαίους πόρους να
ανταποκριθεί στην παροχή συντάξεων.  
Οι µετά την 1.1.1993 ασφαλισµένοι, δηµόσιοι υ-

πάλληλοι, µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα, αυτοα-
πασχολούµενοι, όλοι µονο-συνταξιούχοι (δηλα-
δή ασφαλιζόµενοι µόνο από το ΤΣΜΕ∆Ε), δικαι-
ούνται µε την ισχύουσα νοµοθεσία, µόνο κύρια
σύνταξη, ύψους 444 ευρώ (για τους αυτοαπα-
σχολουµένους).

5. Την ειδική προσαύξηση να τη δικαιούνται
όλοι για το σύνολο των χρόνων που είναι α-

Οµόφωνη απόφαση της ∆.Ε. του ΤΕΕ     

Απαντήσεις σε κρίσιµα ερωτήµατα

Με ερωτήσεις και απαντήσεις δίνονται πληροφορίες και στοιχεία
για τα θέµατα του ΤΣΜΕ∆Ε τα οποία βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη
ενόψει και της νοµοθετικής παρέµβασης της κυβέρνησης. Το ΤΕΕ
µέσω των θεσµικών του οργάνων παρακολουθεί και παρεµβαίνει
στις εξελίξεις µε γνώµονα την επίτευξη των βέλτιστων  λύσεων στο
ασφαλιστικό ζήτηµα των Μηχανικών.
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5. Θα πρέπει να περιληφθούν στο νοµοσχέδιο διατάξεις που θα κα-λύψουν τις επισηµάνσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Β «Γενι-
κή Αξιολόγηση του ΣΧ/Ν» της γνώµης της ΟΚΕ επί του σχεδίου νό-
µου (σελ.8-10). Ειδικότερα: «η ΟΚΕ επισηµαίνει ότι υπάρχουν και ορι-
σµένα ζητήµατα που αφορούν το ΤΣΜΕ∆Ε και τα οποία θα πρέπει να
τύχουν της δέουσας προσοχής:

• Υπάρχουν προβλήµατα στο επίπεδο παροχών διαφόρων κλάδων
του ΤΣΜΕ∆Ε και ιδιαίτερα του Κλάδου Υγείας.

• Υφίσταται ζήτηµα απώλειας εσόδων για το ΤΣΜΕ∆Ε σε όσες πε-
ριπτώσεις καταβάλλονται, χωρίς να αντιστοιχούν στην πραγµατική
κατάσταση, εισφορές αυτοαπασχολούµενου και όχι µισθωτού µηχανι-
κού.

• Η καθηµερινή επαφή των µηχανικών µε το ΤΣΜΕ∆Ε, λ.χ. κατά την
έκδοση των ασφαλιστικών ενηµεροτήτων, χαρακτηρίζεται από περί-
πλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες και ελλιπή µηχανοργάνωση.

• Θα πρέπει να διευκρινισθεί το αντικείµενο του νεο-ιδρυόµενου
Κλάδου Ειδικών Παροχών. Στο σ/ν δεν ορίζεται ο σκοπός του ούτε δι-
ευκρινίζεται η έννοια των «ειδικών παροχών». Με την παρ. 2 του άρ-
θρου 24 του σ/ν εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοι-
νωνικής Προστασίας να εκδώσει απόφαση, µετά από την εκπόνηση α-
ναλογιστικής µελέτης και ύστερα από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου του Ταµείου, µε την οποία θα καθοριστούν οι παροχές του
κλάδου και όλα τα σχετικά µε τη χορήγησή τους θέµατα. Η διαδικα-
σία αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα,
σε διάλογο και µε τους εµπλεκόµενους φορείς.
Παράλληλα η διοίκηση του Ταµείου θα πρέπει να αντιµετωπίσει ά-

µεσα τα θέµατα που την αφορούν και ανα-
φέρονται στη συγκεκριµένη γνώµη, ενώ το
ΤΕΕ θα πρέπει να ολοκληρώσει τις προτά-
σεις του επί των κανονισµών Υγείας και Ει-

δικών Παροχών.

6. Η επισήµανση στις γενικές και κατά άρθρο διαπιστώσεις της Μό-νιµης Επιτροπής Ασφαλιστικών Θεµάτων για την προαιρετική δυ-
νατότητα ένταξης µιας κατηγορίας ασφαλισµένων στην ειδική προ-
σαύξηση κρίνεται ως ιδιαίτερα σηµαντική. 
Οι ευνοϊκές ρυθµίσεις για τους νέους ασφαλισµένους θα πρέπει να ε-

πεκταθούν από τα πέντε στα επτά χρόνια (χωρίς ηλικιακή προϋπόθεση)
και µε ύψος καταβολής 35% τα πρώτα τρία και 50% τα επόµενα τέσσε-
ρα.
Οι ήδη συνταξιούχοι θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ισότιµα µε ό-

σους συνταξιοδοτηθούν µετά την ισχύ του νέου νόµου. Η πρόβλεψη
για αύξηση των συντάξεων θα πρέπει να έχει αναδροµική ισχύ από
1.1.2006, ανεξαρτήτως των αποφάσεων των δικαστηρίων επί των προ-
σφυγών. 

7. ∆εν νοείται κανένας εργοδότης να απαλλάσσεται των εισφορώντου υπέρ του Ταµείου, µε ισχύουσες ή στο µέλλον προβλεπόµε-
νες να νοµοθετηθούν διατάξεις. Το κράτος πρέπει να καταβάλλει τις
οφειλές και τη συµµετοχή του στο Ταµείο, σε κάθε περίπτωση που
είναι εργοδότης ή υπάρχει σχετική νοµοθετική πρόβλεψη.

8. ∆εν θα πρέπει να προβλέπονται αυξήσεις, λόγω αλλαγής κλιµα-
κίων, εισφορών που δε θα έχουν αντανάκλαση στις προβλεπόµε-

νες να καταβληθούν συντάξεις.

9. Η µακροσκοπική παρακολούθηση της αξιοποίησης των αποθεµα-
τικών του ΤΣΜΕ∆Ε από το ΤΕΕ πρέπει να αποκτήσει χαρακτηρι-

στικά επιστηµονικής επάρκειας και χρονικής συνέχειας.

σφαλισµένοι, ανεξάρτητα αν έχουν καταβάλει
τις αντίστοιχες εισφορές γι’ αυτήν ή τον ΕΛΠΠ,
από το 1993 έως την ισχύ του νέου νόµου. Η
«εξαγορά» των εισφορών, για το χρονικό διά-
στηµα που δεν είχαν καταβληθεί, να γίνεται µε
ευνοϊκούς όρους.

6. Να µην υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση των
εισφορών στο µέλλον.

7. Να µην υπάρξουν, υπό καµιά µορφή, κίνη-
τρα για εισφοροδιαφυγή, τα οποία είναι δεδο-
µένο ότι θα υποβαθµίζουν τις συνθήκες απα-
σχόλησης και θα νοθεύουν τον ανταγωνισµό.

8. Να επεκταθούν οι ευνοϊκές ρυθµίσεις για
τους νέους ασφαλισµένους.

Ας  ξεκινήσουµε  από  το  τελευταίο:  για  τους
νέους  ασφαλισµένους  πώς  κρίνεται  το  νο-
µοσχέδιο,  µε  τις  αλλαγές  που  προτείνει  το
ΤΕΕ;

Ας δούµε µερικά ιστορικά, πολιτικά, νοµικά
και αριθµητικά κυρίως δεδοµένα.
Πριν την ψήφιση του νόµου «Σιούφα» το

1992 (2084/92), οι νέοι ασφαλιζόµενοι στο
ΤΣΜΕ∆Ε µηχανικοί πλήρωναν εισφορές και για

την κύρια σύνταξη και για τον ΕΛΠΠ. Πλήρωναν
δηλαδή ό,τι και οι παλαιοί. Με το νόµο 2084/92
καταργήθηκε η εισφορά στον ΕΛΠΠ για όσους
θα ασφαλίζονταν στο Ταµείο µετά την 1.1.1993.
Άρα από τότε οι εισερχόµενοι στο Ταµείο πλη-
ρώνουν λιγότερες εισφορές. Είναι καλύτερα;
Με τον ίδιο νόµο 2084/92 οι νέοι ασφαλισµέ-

νοι περιορίζονται στο δικαίωµα  σύνταξης, που
υπόκειται σε κρατική εγγύηση (θα την καταβά-
λει το κράτος, εάν το Ταµείο αδυνατεί εκ των
πόρων του να τη διαθέσει), 444 ευρώ (µε σηµε-
ρινές τιµές). Μπορεί να ζήσει κάποιος µε αυτή
τη σύνταξη; Όχι, απαντά το ίδιο το κράτος και η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια λύση διαβλέπουν; Την
ιδιωτική ασφάλιση.
Με την πρόταση του ΤΕΕ (που περιλαµβάνε-

ται στο νοµοσχέδιο) προστίθεται για όλους
τους ασφαλισµένους (υπό περιορισµούς για
τους πριν την 1.1.1993 διπλο-συνταξιούχους που
δικαιούνται και άλλης σύνταξης εκτός ΤΣΜΕ∆Ε)
στην κύρια σύνταξη η ειδική προσαύξηση. Με
εισφορά 76 ευρώ το µήνα η προσδοκώµενη αύ-
ξηση της σύνταξης είναι 1.230 ευρώ (κατά την
πρόταση ΤΕΕ, κατά τη διατύπωση του σ/ν 1084). 

Η εναλλακτική λύση, η ιδιωτική ασφάλιση τι
αντίστοιχα προτείνει; Μιλώντας µε µέσους ό-
ρους µε 76 ευρώ εισφορά το µήνα η παρεχόµε-
νη σύνταξη µετά 35 χρόνια ασφάλισης θα είναι
περίπου 350 ευρώ. Για παρεχόµενη ασφάλιση
1.200 ευρώ, η απαιτούµενη µηνιαία εισφορά εί-
ναι της τάξης των 450 ευρώ. Ας  µην ξεχνάµε
πως η ιδιωτική ασφάλιση, που κινείται σε λογι-
κή ανταποδοτικού συστήµατος, δεν είναι υπό
την εγγύηση του κράτους.

Παραµένει  όµως  το  πραγµατικό  γεγονός
πως  για  µια  µεγάλη  κατηγορία  ασφαλισµέ-
νων  µηχανικών  οι  εισφορές  είναι  δυσβάστα-
κτες.

Έτσι είναι ακριβώς. Αλλά και εδώ θα πρέπει
να είναι καθαρό το τοπίο, για να µην παρθούν
αποφάσεις ζωής µε λανθασµένη πληροφόρηση.
Το νοµοσχέδιο, όπως είναι ήδη διαµορφωµέ-

νο, δίνει τη δυνατότητα σε έναν µηχανικό ηλι-
κίας µέχρι και 35 χρονών ή και µεγαλύτερης ε-
φόσον δεν έχει συµπληρώσει 10 χρόνια ασφα-
λιστικής ζωής στο ΤΣΜΕ∆Ε, να πληρώνει λιγό-
τερες εισφορές από αυτές που καταβάλλει τώ-

     για το σχέδιο νόµου για το ΤΣΜΕ∆Ε
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βάλλει τις πρόσθετες εισφορές για την ειδική
προσαύξηση, ενώ παράλληλα για τα 5 πρώτα
χρόνια µειώνει από 60% σε 50% επί της ισχύ-
ουσας την εισφορά του για την κύρια σύνταξη.
Είναι µια συµφέρουσα εναλλακτική δυνατότη-
τα, µε το δεδοµένο ότι η εκ της ειδικής προ-
σαύξησης προβλεπόµενη σύνταξη µειώνεται α-
ναλογικά µε το χρόνο που δεν έχουν καταβλη-
θεί εισφορές; Ας αναλογισθούµε µόνο ποιες εί-
ναι οι αναλογίες εισφορών προς παροχές: για
τις υποχρεωτικές συντάξεις, [που δεν δίνεται η
αντίστοιχη δυνατότητα και που δεν συζητά το
Υπουργείο καµιά τροποποίηση γιατί αφορά
ρυθµίσεις για όλους τους ασφαλισµένους και
όχι µόνο αυτούς του ΤΣΜΕ∆Ε (άρα µπορεί να
αλλάξουν µέσα από τον κοινό αγώνα και διεκ-
δίκηση)], κύρια σύνταξη: 122/444, επικουρική
(πρόσθετη κατά το νοµοσχέδιο) σύνταξη: 38/127
ευρώ. Η προτεινόµενη σχέση για την ειδική
προσαύξηση είναι: 76/1.230 ευρώ.
Είναι φανερό ότι κανένας ασφαλισµένος

δεν θα πρέπει να χάσει έστω και µια ηµέρα α-
σφάλισης από το νέο κλάδο της ειδικής προ-
σαύξησης, που προβλέπεται στο σ/ν να ιδρυθεί
και αίρει ένα µεγάλο µέρος των αδικιών και α-
νισοτήτων που υφίστανται οι µηχανικοί για δε-
καετίες.

Ποιες  είναι  οι  προτεινόµενες  από  το  ΤΕΕ
διέξοδοι;

1. Επιθετική πολιτική στο θέµα της απασχό-
λησης των µηχανικών και του ύψους των αµοι-
βών τους. Κάθε εργαζόµενος να έχει απασχό-
ληση, µε τέτοιο εισόδηµα που να του επιτρέπει
να καταβάλει τις ασφαλιστικές του εισφορές,
µε κοινωνικά αποδεκτές συνθήκες διαβίωσης.
Η παρέµβαση του ΤΕΕ στο θέµα της αύξησης
των κατωτάτων ορίων αµοιβών µελετών και ε-
πιβλέψεων ιδιωτικών έργων έχει και αυτή τη
συνιστώσα.

2. Ο κλάδος ειδικών παροχών να «δανειοδο-
τεί» µε ευνοϊκούς όρους όσους εκ των ασφαλι-
σµένων του ΤΣΜΕ∆Ε αδυνατούν, κάποια χρονι-
κή περίοδο, να καταβάλουν τις εισφορές τους,
κατά το ποσό των εισφορών τους.

3. Να δίδεται η δυνατότητα εξαγοράς παλαι-
οτέρων, µη καταβληθεισών, εισφορών.

4. Να επεκταθούν οι ευνοϊκές ρυθµίσεις υπέρ
των νέων ασφαλισµένων.

∆εν  υπάρχει  αµφιβολία  ότι  το  ΤΕΕ  µε  την
πρότασή  του  ανέβασε  ψηλά  την  αφετηρία  υ-
πολογισµού  των  συντάξεων.  Κάποιοι  ισχυρί-
ζονται  ότι  θα  έπρεπε  να  είναι  ψηλότερα.

Όταν το ΤΕΕ, πριν 18 µήνες, ανακοίνωσε την
πρότασή του, θεωρήθηκε ότι κινείται στα άνω
όρια του πραγµατοποιήσιµου. Σήµερα υποστη-
ρίζεται από πολλούς ως χαµηλή. Στηρίζονται,
και είναι ισχυρότατο το επιχείρηµα, στις απο-
φάσεις δικαστηρίων που κρίνουν παράνοµο τον
τρόπο που ερµήνευσαν όλοι οι Υπουργοί, από
το 1984 και µετά, τη διάταξη του ν.915/79 για τον
υπολογισµό της κύριας  σύνταξης. Πιθανότατα
εάν εφαρµοζόταν σύννοµα η διάταξη, θα µιλού-
σαµε σήµερα µε άλλα δεδοµένα. Ας διευκρινί-
σουµε όµως ότι η συγκεκριµένη διάταξη και οι
σχετικές αποφάσεις δεν αφορούν καθόλου την
ειδική προσαύξηση ή το άθροισµα κύριας σύ-
νταξης και ειδικής προσαύξησης.
Το ΤΕΕ στις προτάσεις του λαµβάνει υπόψη,

µεταξύ άλλων, τους εξής παράγοντες:
• Τι συµβαίνει συνολικότερα, σε επίπεδο ει-

σφορών και παροχών, στο ασφαλιστικό σύστη-
µα της χώρας.

• Την «υγεία» του ΤΣΜΕ∆Ε, και αυτή που υ-
πάρχει σήµερα και αυτή που θα πρέπει να υ-
πάρχει όταν και ο τελευταίος ασφαλισµένος
του κάνει χρήση των ιδίων δικαιωµάτων ασφά-
λισης. Όταν θεµελιώνεις τις διεκδικήσεις σου
στα ιδιαίτερα θετικά χαρακτηριστικά του Ταµεί-
ου, δεν µπορείς να κάνεις προτάσεις που θα
διακυβεύουν αυτά τα χαρακτηριστικά, µε το ε-
πιχείρηµα ότι νωρίτερα θα έχουν χρεοκοπήσει
τα άλλα, υπό κρατική εγγύηση, ταµεία. Όσο εύ-
λογο και αν φαίνεται.

• Την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι καµία σω-
στή µελέτη, τώρα και στο µέλλον, θα καταδεί-
ξει την ανάγκη αύξησης των εισφορών.

• Την ανάγκη να µεταφερθούν άµεσα πόροι
στον κλάδο ειδικών - προνοιακών- παροχών,
ώστε να αρχίσει να λειτουργεί άµεσα και α-
πρόσκοπτα.
Με αυτά τα δεδοµένα το ΤΕΕ προτείνει ύψος

συνολικής σύνταξης τα 2.155 ευρώ. Αυτό δεν α-
ποκλείει να ζητηθεί στο µέλλον η αναπροσαρ-
µογή του, εφόσον ικανοποιούνται οι υπόλοιπες
προϋποθέσεις. 
Η απόφαση της Αντιπροσωπείας του 2003 εί-

ναι ιστορική, γιατί συµβίβασε τα «δίκαια», πλην
όµως αλληλοσυγκρουόµενα, σκεπτικά, µισθω-
τών δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, αυτοαπο-
σχολουµένων, και έδωσε το έναυσµα της διεκ-
δίκησης των αλλαγών. Και αυτός ο συµβιβα-
σµός µπορεί στο µέλλον να τεθεί υπό αναθεώ-
ρηση. Όχι όµως τώρα που φαίνεται να επιλύο-
νται θέµατα που αφορούν το σύνολο των µηχα-
νικών. Σύµφωνα µε αυτήν την απόφαση η σχέ-
ση κύριας σύνταξης προς ειδική προσαύξηση
είναι 3/4. Άρα µε σύνολο σύνταξης 2.155 ευρώ,

η κύρια σύνταξη προκύπτει 925 ευρώ (έναντι

της σηµερινής των 641 ευρώ). 

Η  πατρότητα  του νοµοσχεδίου  σε  ποιον  α-

νήκει;

Και η πατρότητα και η µητρότητα είναι γνω-

στή. Ήδη από το 1992, στο νόµο Σιούφα υπήρχε

διάταξη, που πέρασε µε αίτηµα ΤΕΕ και ΤΣΜΕ-

∆Ε, που προέβλεπε ειδικό νόµο για τους ασφα-

λισµένους του ΤΣΜΕ∆Ε. Έτασσε µάλιστα προ-

θεσµία ενός χρόνου. Μέχρι το 2003 δεν υπήρ-

ξε καµιά κυβερνητική πρωτοβουλία, αντίθετα υ-

πήρξαν αποφάσεις που παρανόµως ερµήνευαν

τον ισχύοντα νόµο. Μετά την απόφαση της Α-

ντιπροσωπείας του 2003, µετά την ενεργοποίη-

ση και κινητοποίηση των µηχανικών σε όλη την

Ελλάδα, µε την πίεση ΤΕΕ και ΤΣΜΕ∆Ε άρχισε

να συζητείται σε επίπεδο υπουργείου η σύντα-

ξη ενός νοµοσχεδίου, που είχε τη γνωστή εξέ-

λιξη.

Θα  υπάρξουν  αλλαγές  στο  νοµοσχέδιο  που

δόθηκε  για  διάλογο  από  το  Υπουργείο  Απα-

σχόλησης;

Το νοµοσχέδιο έχει ήδη περάσει από την κυ-

βερνητική επιτροπή, έχει λάβει τη γνώµη της

ΟΚΕ, συζητείται στη νοµοπαρασκευαστική επι-

τροπή. Κανείς δεν µπορεί να µιλήσει για λογα-

ριασµό άλλων, από τους οποίους εξαρτάται η

τελική ψήφιση και µορφή του νόµου. Η θέση

του ΤΕΕ είναι να ψηφισθεί άµεσα νοµοσχέδιο

για την «αναδιάρθρωση των κλάδων του

ΤΣΜΕ∆Ε», που να περιλαµβάνει τις τροπολο-

γίες που προτείνουν ΤΕΕ και ΤΣΜΕ∆Ε. 

Οι µηχανικοί στο σύνολό τους έχουν διαµορ-

φώσει άποψη και απαιτούν την ανατροπή ενός

δυσµενούς, παράνοµου και απαράδεκτου καθε-

στώτος. Αυτό το έχουν συνειδητοποιήσει όλοι.

Και είναι αυτό που µας κάνει αισιόδοξους.

Είναι αυτό επίσης που θα επιβάλει άµεσες

αλλαγές στη λειτουργία και την προσφορά υ-

πηρεσιών και παροχών από το Ταµείο, όπως

προτείνονται από το ΤΕΕ, και έχει δεσµευθεί το

∆Σ του ΤΣΜΕ∆Ε, στο σηµείο που το αφορά, να

τις υλοποιήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πηγή των πληροφοριών του παρόντος κειµένου

αποτελούν  οι τοποθετήσεις της ∆.Ε./ΤΕΕ, όπως

αναπτύσσονται από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ και τα

άλλα στελέχη του ΤΕΕ.
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1.  Άρθρο  3
Παράγραφος  1γ
Προστίθεται η λέξη τακτικοί  για λόγους ίσης α-

ντιµετώπισης µε τους υπαλλήλους του ΤΣΜΕ∆Ε και
γιατί µόνον αυτούς αφορά.

2.  Άρθρο  4
Παράγραφος  β
Παρατείνεται ο χρόνος καταβολής µειωµένης ει-

σφοράς για τους νεοασφαλιζόµενους κατά δύο έ-
τη, αφενός γιατί επιτρέπουν τις ελαφρύνσεις αυτές
τα οικονοµικά του Ταµείου και αφετέρου και κυρίως
λόγω των ειδικών δυσµενών συνθηκών που επι-
κρατούν στο χώρο δραστηριοποιήσεως των ασφα-
λισµένων κατά το χρόνο αυτό (ανεργία, στράτευση,
στενότητα αγοράς κατά την έναρξη του επαγγέλ-
µατος κλπ.).
Επίσης περιλαµβάνονται στη ρύθµιση αυτή και οι

ασφαλισµένοι του κλάδου πρόσθετης ασφάλισης
για λόγους ίσης µεταχείρισης και εφαρµογής του
µέτρου σε όλους τους συνταξιοδοτικούς κλάδους
του ΤΣΜΕ∆Ε. 

3.  Άρθρο  6
Με την τροποποίηση δίνεται η δυνατότητα στους

µετά την 31-12-1992 και πριν την ισχύ του παρόντος

ασφαλισµένους του Ταµείου, εφόσον το επιθυµούν,
να αναγνωρίσουν το χρόνο που διήνυσαν κατά την
περίοδο αυτή στην ειδική προσαύξηση, ώστε να ε-
ξοµοιωθούν πλήρως στον τοµέα αυτό µε τους πα-
λιούς ασφαλισµένους, αφού αυτός είναι και ο σκο-
πός της ειδικής προσαύξησης.

4.  Άρθρο  8
α)  Παράγραφος  1α
Η τροποποίηση αυτή θεωρείται απαραίτητη προ-

κειµένου να πλησιάσει το ύψος της συντάξεως αυ-
τής, αφενός το αντίστοιχο χορηγούµενο από τα
άλλα δύο Ταµεία επιστηµόνων µε σηµαντικά µικρό-
τερες δυνατότητες (ΤΣΑΥ 1.246 ευρώ και Ταµείο Νο-
µικών 901 ευρώ) και αφετέρου το αντίστοιχο χορη-
γούµενο από το ∆ηµόσιο  (1.194 ευρώ) όπως αναφέ-
ρει ο Ν. 915/1979 και δέχεται η 256/2005 απόφαση

του ΣτΕ.
β)  Παράγραφος1β  
Η απόδοση προς τους συνταξιούχους αναδροµι-

κά ενός µικρού µέρους των απολεσθέντων ποσών
από τη σύνταξή τους λόγω των επί 13 έτη ολιγω-
ριών της Πολιτείας αλλά και των λοιπών αρµοδίων
φορέων και πάντως χωρίς την παραµικρή υπαιτιό-
τητά τους, αποτελεί µια επιβεβληµένη πράξη απο-
δόσεως µιας στοιχειώδους, έστω και ελλιπούς δι-
καιοσύνης.
γ)  Η  προσθήκη  του  τρίτου  εδαφίου  στην  παρά-

γραφο  2α,  γίνεται αφενός προκειµένου να διαγρα-
φούν οφειλόµενες εισφορές που δεν µπορούν να
αποκτήσουν πλέον ασφαλιστικό αντίκρισµα και συ-
νεπώς δεν µπορούν να επιβαρύνουν το Ταµείο καθ’
οιονδήποτε τρόπο και αφετέρου, προκειµένου διευ-

Το ΤΣΜΕ∆Ε ζητά
Θετικό, κατά πλειοψηφία, έκρινε τελικά το σχέδιο νόµου για την
αναδιάρθρωση των κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε, το διοικητικό συµβούλιο
του Ταµείου, όπως επισηµαίνεται σε έγγραφο προς τον υπουργό
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Σάββα Τσιτουρίδη. Με το
ίδιο έγγραφο υποβλήθηκαν οι προτεινόµενες από το ∆Σ του
ΤΣΜΕ∆Ε τροποποιήσεις, τόσο

ΙΣΧΥΟΝ

Άρθρο 3
Παράγραφος 1γ
«γ). Οι τακτικοί υπάλληλοι του ΤΣΜΕ∆Ε, καθώς

και οι υπάλληλοι του Τεχνικού Επιµελητηρίου της
Ελλάδος (ΤΕΕ)».

Άρθρο 4
Παράγραφος β
Υποπαράγραφος ββ
Εδάφιο τρίτο
«Για τους υπαγοµένους για πρώτη φορά στην α-

σφάλιση, οι καταβαλλόµενες εισφορές που βαρύ-
νουν µισθωτούς και αυτοαπασχολουµένους ασφα-
λισµένους στον κλάδο κύριας σύνταξης ορίζονται
για την πρώτη πενταετία ίσες προς το πενήντα τοις
εκατό (50%) των αναφεροµένων στο παρόν άρ-
θρο». 

Άρθρο 6.

Άρθρο 8
Παράγραφος 1α
«1.α) Το ποσό της µηνιαίας κύριας σύνταξης που

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ

Άρθρο  3
Αντικαθίσταται η παράγραφος 1γ  ως εξής:.
«γ). Οι τακτικοί υπάλληλοι του ΤΣΜΕ∆Ε, καθώς και οι τακτικοί  υπάλληλοι του Τεχνικού Επιµελητηρίου

της Ελλάδος (ΤΕΕ)».

Άρθρο  4
Παράγραφος  β
Υποπαράγραφος  ββ
Αντικαθίσταται το τρίτο  εδάφιο ως εξής:
«Για τους υπαγόµενους για πρώτη φορά στην ασφάλιση, οι καταβαλλόµενες εισφορές που βαρύνουν

µισθωτούς και αυτοαπασχολούµενους ασφαλισµένους στον κλάδο κύριας σύνταξης και  πρόσθετης  α-
σφάλισης,  ορίζονται για την πρώτη επταετία  ίσες προς το πενήντα τοις εκατό (50%) των αναφεροµένων
στο παρόν άρθρο».

Άρθρο  6
Μετά την παράγραφο  β  τίθεται παράγραφος  γ  που έχει ως εξής:
«γ)  Ο  χρόνος  που  έχει  διανυθεί  από  τους  από  1/1/1993  ασφαλισµένους  του  ΤΣΜΕ∆Ε  στον  κλάδο  της

κύριας  σύνταξης  µέχρι  την  ισχύ  του  παρόντος  εφόσον  αναγνωρισθεί  εντός  δύο  ετών  από  της  υπαγωγής
τους  στην  ειδική  προσαύξηση  κατόπιν  αιτήσεώς  τους  και  καταβληθούν  οι  αναλογούσες  εισφορές  µε  το
τρέχον  ασφάλιστρο  σε  48  ισόποσες  άτοκες  µηνιαίες  δόσεις».

Άρθρο  8
Η παράγραφος  1.α αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α). Το ποσό της µηνιαίας κύριας σύνταξης που χορηγεί το Ταµείο λόγω γήρατος και αναπηρίας

* Με έντονα στοιχεία έχουν γραφεί προς ευκολία τα τροποποιούµενα ή τα προστιθέµενα

Β.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  *
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κολυνθεί, ώστε να τακτοποιηθεί ταµειακώς, µερίδα
ασφαλισµένων διπλοσυνταξιούχων, ∆ηµοσίων Υ-
παλλήλων κυρίως. 
δ)  Η  παράγραφος  2β  τροποποιείται προκειµένου

αφενός να ορισθεί ο ίδιος χρόνος αναδροµικότητας
για τους ίδιους λόγους µε την παράγραφο 1β και α-
φετέρου για λόγους σαφέστερης διατύπωσης.
ε)  Η  παράγραφος  2γ προστίθεται προκειµένου

να δοθεί η δυνατότητα αποκαταστάσεως σε µια κα-
τηγορία υποχρεωτικά διπλοασφαλισµένων, κυρίως
στο ΤΕΒΕ, οι οποίοι είτε δικαιώθηκαν συντάξεως εί-
τε όχι, παίρνουν χαµηλότερες συνολικές συνταξιο-
δοτικές παροχές από τους λοιπούς ασφαλισµένους
και επιπλέον για να αρθεί µια άνιση και άδικη µετα-
χείριση µεταξύ αυτών και όσων εργάσθηκαν και α-
σφαλίσθηκαν στην αλλοδαπή. 

5.  Το  Άρθρο  26  τροποποιείται  προκειµένου να α-
ναφερθεί ρητά η υπαγωγή στον κλάδο ειδικών πα-
ροχών του κατεξοχήν αδύναµου κλάδου του Ταµεί-
ου που είναι οι συνταξιούχοι και να διευκρινισθεί και
η υπαγωγή των τακτικών υπαλλήλων του ΤΣΜΕ∆Ε
και του ΤΕΕ.

6. Η προσθήκη του Άρθρου 26Α γίνεται προκειµέ-
νου να παρασχεθεί η δυνατότητα στο ΤΣΜΕ∆Ε να
ασφαλίζει και να µεριµνά για τους ασφαλισµένους
του που εργάζονται λόγω του αντικειµένου της ειδι-
κότητάς τους, κάτω από ανθυγιεινές και αντίξοες
συνθήκες (µεταλλεία, χηµικές βιοµηχανίες, ειδικά
έργα κλπ.). Για τις εργασίες αυτές συνήθως οι λοιποί
εργαζόµενοι ασφαλίζονται στην κατηγορία αυτή. 

7. Οι προσθήκες στις παραγράφους 4  και  6  του
Άρθρου  27  γίνονται προκειµένου να αντιµετωπισθεί

η εισφοροδιαφυγή και να παρέχονται τα σχετικά
στοιχεία από τους φορείς που απασχολούν ασφαλι-
σµένους του Ταµείου, έγκαιρα, µε σύγχρονο τρόπο,
δηλαδή µε ηλεκτρονικά µέσα ώστε να καταστεί δυ-
νατός ο έγκαιρος και αποτελεσµατικός έλεγχος.

8. Η προσθήκη της παραγράφου 11  στο  Άρθρο  45
γίνεται προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα σε µι-
κρό αριθµό ασφαλισµένων του Ειδικού Λογαρια-
σµού Προσθέτων Παροχών (ΕΛΠΠ) του ΤΣΜΕ∆Ε
που για διαφόρους λόγους έχουν χάσει τη δυνατό-
τητα αυτή, να αναγνωρίσουν στον ΕΛΠΠ το χρόνο
που έχουν διανύσει στον κλάδο της κύριας σύντα-
ξης, πριν την έναρξη λειτουργίας του ΕΛΠΠ όπως έ-
χει γίνει µε τους λοιπούς ασφαλισµένους. 

9.  Η  παράγραφος  7  του  Άρθρου  27  αναδιατυπώ-
νεται  πέραν των αναφεροµένων στην Αιτιολογική
Έκθεση και για λόγους ίσης µεταχείρισης µεταξύ
νέων (µετά την ισχύ του παρόντος) και παλαιών συ-
νταξιούχων. 

10.  Η τροποποίηση του Άρθρου  46  µε  την  προ-
σθήκη  της  παραγράφου  9  γίνεται προκειµένου να
προφυλαχθούν από τυχόν υποχρεωτική διπλοα-
σφάλιση οι ασφαλισµένοι του ΤΣΜΕ∆Ε.

τροποποιήσεις στο σ/ν
στην εισηγητική έκθεση, όσο και στα άρθρα του σ/ν, οι οποίες
εγκρίθηκαν οµόφωνα κατά τη συνεδρίαση της 28ης Σεπτεµβρίου.
Μάλιστα, το ∆Σ του Ταµείου ζήτησε από τον υπουργό την κατά το
δυνατόν ταχύτερη ψήφιση από τη Βουλή του σ/ν. 
Οι προτάσεις του ΤΣΜΕ∆Ε έχουν ως εξής: 

χορηγεί το Ταµείο λόγω γήρατος και αναπηρίας
στους παλαιούς ασφαλισµένους (µέχρι 31-12-1992),
ορίζεται σε 816 ευρώ για 35 έτη ασφάλισης. Για κά-
θε έτος, ασφάλισης και µέχρι τα 35 έτη υπολογίζε-
ται ένα τριακοστό πέµπτο (1/35) του πιο πάνω πο-
σού. Για κάθε έτος πέραν των 35 και µέχρι τα 45 η
σύνταξη προσαυξάνεται κατά ένα τριακοστό πέ-
µπτο (1/35)». 

Παράγραφος 1β
«β. Με τον ίδιο πιο πάνω τρόπο αναπροσαρµό-

ζονται αναλόγως από την πρώτη του επόµενου
της δηµοσίευσης του παρόντος µήνα και οι συντά-
ξεις των ήδη συνταξιούχων».

Παράγραφος 2β
«β) Από την πρώτη του εποµένου της δηµοσίευ-

σης του παρόντος µήνα, οι καταβαλλόµενες από
τον ήδη καταργηµένο ΕΛΠΠ παροχές επανυπολο-

στους παλαιούς ασφαλισµένους (µέχρι 31-12-1992), ορίζεται για το 2006 σε 925,16  ευρώ για 35 έτη ασφάλι-
σης. Το  ποσό  αυτό  αναπροσαρµόζεται  κάθε  χρόνο  και  δεν  µπορεί  να  είναι  µικρότερο  από  το  αντίστοιχο
της  3ης  ασφαλιστικής  κατηγορίας  για  το  ΤΣΜΕ∆Ε  του  Π.∆.  124/1993  όπως  διαµορφώνεται  εκάστοτε.  Για
κάθε έτος ασφάλισης και µέχρι τα 35 έτη υπολογίζεται ένα τριακοστό πέµπτο (1/35) του πιο πάνω ποσού.
Για κάθε έτος πέραν των 35 και µέχρι τα 45 η σύνταξη προσαυξάνεται κατά ένα τριακοστό πέµπτο (1/35)».

Η παράγραφος  1β  αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Με τον ίδιο πιο πάνω τρόπο αναπροσαρµόζονται αναλόγως από 1-11-22006 και οι συντάξεις των ήδη

συνταξιούχων».

Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου  2α,  προστίθεται τρίτο  εδάφιο ως εξής:
«Ασφαλισµένοι  στο  ΤΣΜΕ∆Ε  που  µέχρι  την  έναρξη  ισχύος  του  παρόντος  και  πριν  την  έναρξη  της  α-

σφάλισής  τους  σε  άλλο  φορέα  κύριας  ασφάλισης  ή  το  ∆ηµόσιο  έχουν  διανύσει  λιγότερο  χρόνο  ασφάλι-
σης  από  δέκα  έτη  στον  καταργούµενο  ΕΛΠΠ,  εάν  µεν  δεν  έχουν  άλλο  φορέα  επικουρικής  ασφάλισης  για
τη  µεταφορά  αυτού  του  χρόνου  ασφάλισης,  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  της  διαδοχικής  ασφάλισης,  απαλ-
λάσσονται  των  αντιστοίχων  εισφορών,  εάν  δε  οι  ασφαλισµένοι  αυτοί  έχουν  αντίστοιχο  φορέα,  για  τις  ο-
φειλόµενες  εισφορές  στον  ΕΛΠΠ  µέχρι  31/12/1992  απαλλάσσονται  των  προσθέτων  τελών  που  αντιστοι-
χούν  στις  εισφορές  αυτές  εφόσον  καταβληθούν  εντός  διετίας  από  την  έναρξη  ισχύος  του  παρόντος.  Ει-
σφορές  και  πρόσθετα  τέλη  που  έχουν  καταβληθεί  δεν  αναζητούνται».

Παράγραφος  2β
« β) Από την 1-11-22006,  οι καταβαλλόµενες από τον καταργούµενο  διά  του  παρόντος  ΕΛΠΠ παροχές, ε-

πανυπολογίζονται σύµφωνα µε τον τρόπο υπολογισµού της ειδικής προσαύξησης. Εφόσον τα ήδη χορη-
γούµενα ποσά είναι µεγαλύτερα, αυτά εξακολουθούν να καταβάλλονται.
Οι διατάξεις περί κατωτάτων ορίων της κύριας σύνταξης, δεν εφαρµόζονται επί της ειδικής προσαύξη-

σης». 

ΙΣΧΥΟΝ      ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ
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συνέχεια στη σελίδα 86

Παράγραφος  2γ
Μετά  την  παράγραφο  β  προστίθεται  παράγραφος  γ  που  έχει  ως  εξής:
«γ).  Συνταξιούχοι  του  κλάδου  κύριας  σύνταξης  µόνον,  οι  οποίοι  λαµβάνουν  σύνταξη  και  από  άλλο  φο-

ρέα  κύριας  ασφάλισης,  εφόσον  µέχρι  την  έναρξη  ισχύος  του  παρόντος  έχουν  ήδη  καταβάλει  στον  καταρ-
γούµενο  ΕΛΠΠ  εισφορές,  και  δεν  έχουν  µεταφέρει  το  χρόνο  αυτό  σε  άλλο  ασφαλιστικό  φορέα,  από  τον
επόµενο  µήνα  από  την  έναρξη  της  ισχύος  του  νόµου  αυτού,  αποκτούν  δικαίωµα  καταβολής  της  ειδικής
προσαύξησης.  Ο  υπολογισµός  του  ύψους  της  ειδικής  προσαύξησης  θα  γίνεται  για  όσους  µεν  έχουν  κατα-
βάλει  τις  εισφορές  αυτές  για  χρονικό  διάστηµα  άνω  είκοσι  ετών,  αυτοτελώς  χωρίς  τον  υπολογισµό  του
διανυθέντος  χρόνου  στον  άλλο  φορέα  κύριας  ασφάλισης,  για  δε  τους  λοιπούς  σύµφωνα  µε  την  παρά-
γραφο  2α  του  παρόντος  άρθρου».
Συνταξιούχοι  του  ΕΛΠΠ  οι  οποίοι  έχουν  ασφαλισθεί  προ  της  συνταξιοδοτήσεώς  τους,  σε  άλλο  φορέα

κύριας  ασφάλισης  χωρίς  να  λαµβάνουν  σύνταξη  ή  να  έχουν  θεµελιώσει  δικαίωµα  σύνταξης  ή  να  έχουν
µεταφέρει  το  χρόνο  αυτό  σε  άλλο  ασφαλιστικό  φορέα  και  έχουν  ήδη  καταβάλει  µέχρι  την  έναρξη  ι-
σχύος  του  παρόντος  εισφορές  στον  καταργούµενο  ΕΛΠΠ  από  τον  επόµενο  µήνα  της  έναρξης  της  ισχύος
του  νόµου  αυτού  αποκτούν  δικαίωµα  αυτοτελούς  υπολογισµού  του  χρόνου  αυτού  στην  ειδική  προσαύξη-
ση.  Ο  παραπάνω  λοιπός  χρόνος  για  την  κατηγορία  αυτή  των  συνταξιούχων  για  τον  οποίο  δεν  έχουν  κα-
ταβληθεί  εισφορές,  δύναται  να  αναγνωρισθεί  µε  την  καταβολή  του  τρέχοντος  ασφαλίστρου  από  τους  δι-
καιούχους».  

Άρθρο26
Το Άρθρο  26  αντικαθίσταται  ως εξής:
«Στην ασφάλιση του κλάδου ειδικών παροχών υπάγονται υποχρεωτικά όλοι οι ασφαλισµένοι του κλά-

δου κύριας σύνταξης και  του  Κλάδου  Υγείας  Τεχνικών  (ΚΥΤ),  καθώς  και  οι  τακτικοί  υπάλληλοι  του  ΤΣΜΕ-
∆Ε  και  του  ΤΕΕ».

Άρθρο  26Α
Μετά το Άρθρο 26 προστίθεται Άρθρο 26Α
ως εξής:
«Άρθρο  26Α
1.  Ιδρύεται  στον  κλάδο  κύριας  σύνταξης  του  Ταµείου  Συντάξεων  Μηχανικών  και  Εργοληπτών  ∆ηµοσίων

Έργων  κατηγορία  Βαρέων  και  Ανθυγιεινών  Επαγγελµάτων.  
2.  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Απασχόλησης  και  Κοινωνικής  Προστασίας  που  εκδίδεται  µετά  την  εκπό-

νηση  αναλογιστικής  µελέτης  και  ύστερα  από  γνώµη  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  του  ΤΣΜΕ∆Ε  καταρτίζε-
ται  Κανονισµός  µε  τον  οποίο  καθορίζονται  τα  πρόσωπα  που  υπάγονται,  οι  προϋποθέσεις  υπαγωγής  και
συνταξιοδοτήσεως,  ο  ελάχιστος  χρόνος  ασφαλίσεως  για  τη  θεµελίωση  δικαιώµατος  παροχών,  οι  παρο-
χές,  οι  προϋποθέσεις  και  ο  τρόπος  υπολογισµού  της  καταβολής  τους,  το  είδος,  η  έκταση  και  το  ύψος  αυ-
τών,  η  έναρξη  λειτουργίας  της,  οι  εισφορές  και  οι  πόροι  της  κατηγορίας  αυτής,  η  λογιστική  και  οικονοµική
της  υπόσταση,  καθώς  και  κάθε  αναγκαία  λεπτοµέρεια  για  την  εφαρµογή  του  άρθρου  αυτού».  

Άρθρο  27
Παράγραφος 4.
Μετά το τέλος της παραγράφου αυτής προστίθενται:
«Σε  εφαρµογή  των  ανωτέρω  προστίθεται:
α)  Εντός  αποκλειστικής  προθεσµίας  2  µηνών  από  την  ισχύ  του  παρόντος,  το  ∆ηµόσιο,  τα  ΝΠ∆∆,  τα

ΝΠΙ∆,  καθώς  και  οι  επιχειρήσεις  οιασδήποτε  µορφής,  οφείλουν  να  παραδώσουν  στο  Ταµείο  σε  ηλεκτρο-
νική  µορφή  τα  πλήρη  ατοµικά  και  µισθολογικά  στοιχεία  όλων  των  απασχολουµένων  σε  αυτές  µελών  του
ΤΣΜΕ∆Ε.  Η  µη  τήρηση  της  προϋπόθεσης  αυτής  συνεπάγεται  τη  µη  έκδοση  ενηµερότητος  από  το  ΤΣΜΕ∆Ε.
β)  Κάθε  φυσικό  ή  νοµικό  πρόσωπο  και  οι  επιχειρήσεις  οποιασδήποτε  µορφής  που  απασχολούν  µέλη

του  ΤΣΜΕ∆Ε  µε  οποιαδήποτε  εργασιακή  σχέση,  δεν  µπορούν  να  προβούν  σε  οποιαδήποτε  συναλλαγή  ή
πράξη  µε:  1)  Την  εφορία  2)  Το  ΙΚΑ  3)  Το  ∆ηµόσιο  4)  Τους  φορείς  της  ΕΕ  και  δεν  θα  µπορούν  να  συµµετά-
σχουν  σε  παντός  είδους  χρηµατοδοτούµενα  προγράµµατα,  χωρίς  την  προσκόµιση  ενηµερότητας  του
ΤΣΜΕ∆Ε.
γ)  Οι  ασφαλιστικές  αυτές  ενηµερότητες  που  εκδίδονται,  έχουν  ισχύ  έξι  (6)  µηνών  για  τους  ελεύθερους

γίζονται σύµφωνα µε τον τρόπο υπολογισµού της
ειδικής προσαύξησης. Εφόσον τα ήδη χορηγούµε-
να ποσά είναι µεγαλύτερα αυτά εξακολουθούν να
καταβάλλονται.
Οι διατάξεις περί κατωτάτων ορίων της κύριας

σύνταξης, δεν εφαρµόζονται επί της ειδικής προ-
σαύξησης».

Άρθρο 26
«Στην ασφάλιση του κλάδου ειδικών παροχών

υπάγονται υποχρεωτικά όλοι οι ασφαλισµένοι του
κλάδου κύριας σύνταξης του ΤΣΜΕ∆Ε».

Άρθρο 27
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Μ ε το πρωτόκολλο µπαίνουν οι βάσεις της α-
µοιβαίας και συστηµατικής πλέον προώθη-

σης των θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος και των
αµοιβαίων επαφών. Ειδικότερα, προβλέπεται: 
1. Ανταλλαγή των επιστηµονικών, τεχνικών και ορ-
γανωτικών εµπειριών για την περαιτέρω βελτίω-
ση των δραστηριοτήτων και των δύο πλευρών. 

2. Ανταλλαγή επιστηµονικών και τεχνικών πληρο-
φοριών.

3. Αµοιβαία συµβολή στην εδραίωση της Ειρήνης,
της αποκατάστασης των συνεπειών του πολέ-
µου, της προστασίας από τις περιβαλλοντικές
καταστροφές.

4. Αµοιβαία προσπάθεια καθιέρωσης επαφών και
συνεργασίας µεταξύ των δύο συνεργατών-ορ-
γανισµών. 

5. Αµοιβαία προσπάθεια καθιέρωσης επαφών µε-
ταξύ λιβανέζικων και ελληνικών επιχειρήσεων. 

6. Ετήσια ανταλλαγή των επιστηµονικών και τεχνι-
κών προγραµµάτων µε έµφαση στις εκδηλώ-
σεις µε διεθνή συµµετοχή. 

7. Οργάνωση κοινών επιστηµονι-
κών συνεδρίων, συµποσίων, δια-
σκέψεων.

8. Ανταλλαγή πληροφοριακού υλι-
κού των πάσης φύσης εκδηλώ-
σεων. 

9. Ανταλλαγή πληροφοριών για
την εκπαίδευση και την κατάρτι-
ση των Μηχανικών και την εισα-
γωγή τους στην  άσκηση του ε-
παγγέλµατος.
Επίσης, συµφωνήθηκε το ΤΕΕ να υποστηρίζει

τους διπλωµατούχους µηχανικούς από το Λίβανο
που εργάζονται στην Ελλάδα και τους Λιβανέζους
που φοιτούν στα Πολυτεχνεία της Ελλάδας, ενώ,
αντιστοίχως, η Ένωση Μηχανικών και Αρχιτεκτό-
νων του Λιβάνου θα υποστηρίζει τα µέλη του ΤΕΕ
που εργάζονται στο Λίβανο.

Σε τακτά χρονικά διαστήµατα θα γίνεται επανε-
κτίµηση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας, υπό το
φως των νέων δεδοµένων που διαµορφώνονται
και θα συµπληρώνεται µε επίκαιρες µορφές διµε-

ρούς συνεργασίας. 
Το Πρωτόκολλο υπογράφουν ο Πρόεδρος του

ΤΕΕ, Γιάννης  Αλαβάνος  και ο Πρόεδρος της Ένω-
σης Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων του Λιβάνου,
Samir  Doumit.

ΗΗ  εεππίίσσκκεεψψηη

Κατά την επίσκεψη της αντιπροσωπείας του

ΤΕΕ στη Βηρυτό (28/9) έγινε εκτενής συζήτηση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο Λίβανος
εξαιτίας του πρόσφατου πολέµου. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι από τους ισραηλινούς βοµβαρδι-
σµούς, όπως αναφέρθηκε, καταστράφηκαν ή έπα-
θαν σοβαρές ζηµιές περίπου 2.000 γέφυρες, ενώ
εκτεταµένες είναι και οι καταστροφές του τηλε-
πικοινωνιακού δικτύου.
Ιδιαίτερα σηµαντική, που θα απαιτήσει µεγάλο

διάστηµα για αποκατάσταση, είναι η οικολογική
καταστροφή, µε κυριότερη, φυσικά, την παράκτια
ζηµιά από το βοµβαρδισµό των διυλιστηρίων. 
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι µηχανικοί του

Λιβάνου, ξεκίνησαν από την πρώτη στιγµή του
πολέµου τη συστηµατική καταγραφή των ζηµιών,
µε αποτέλεσµα να διαθέτουν σήµερα ένα πλη-

ρέστατο αρχείο, από το οποίο προκύπτουν οι
ανάγκες και προτεραιότητες.
Στην αποστολή του ΤΕΕ µετείχαν ο Γιάννης

Τσιάφης,  µέλος της ∆.Ε., ο Γιώργος  Ζερβάκης,
και ο Γιάννης  Κυριακόπουλος,  Γενικός και Ανα-

πληρωτής Γενικός Γραµµατέας της Αντιπροσωπεί-
ας αντίστοιχα, καθώς και ο Μansur  Gabriel,  µέλος
της Επιστηµονικής Επιτροπής Μηχανικών και της
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, που είναι γεννηµένος
στην Τρίπολη του Λιβάνου.
Από τη λιβανική πλευρά, µεταξύ άλλων, µε-

τείχε και ο Πρόεδρος των Αρχιτεκτόνων, Sany
Jamal.

Συνεργασία και µε τους µηχανικούς
του Λιβάνου
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Πρωτόκολλο συνεργασίας και µε την Ένωση Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων του Λιβάνου υ-
πεγράφη κατά τη διάρκεια επίσκεψης αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στη Βηρυτό. Με τον τρόπο
αυτό το ΤΕΕ επιδιώκει τη συστηµατικότερη συνεργασία, σε όλους τους τοµείς της επιστή-
µης και της τεχνολογίας, µε τον οργανισµό των διπλωµατούχων µηχανικών της µαρτυρικής
αυτής χώρας, τα µέλη του οποίου φθάνουν τις 40.000.



Τα κενά που υπάρχουν -τονίστηκε από όλες τιςπλευρές- απαιτείται να καλύψει η δηµιουργία
ενός ολοκληρωµένου και ξεκάθαρου θεσµικού
πλαισίου κατασκευής ιδιωτικών έργων  που θα
διασφαλίζει την ασφάλεια, ποιότητα, αισθητική
και οικονοµία του τελικού προϊόντος, ενώ ταυτό-
χρονα θα οριοθετεί τους ρόλους και τις ευθύνες
όλων των συντελεστών της παραγωγικής διαδι-
κασίας. 
Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητο να νοµοθε-

τηθεί το Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έρ-
γων (ΜΗΚΙΕ), το οποίο έχει προτείνει το ΤΕΕ από
το 1977, δηλαδή εδώ και 28 χρόνια (!), που αν και
δεν αποτελεί «πανάκεια» -καθώς η αποσπασµα-
τική και µεµονωµένη θέσπισή του δε θα προσφέ-
ρει τα αναµενόµενα- σίγουρα θα διασφαλίζει το
διαχωρισµό της επιχειρηµατικής από την επιστη-

µονικοτεχνική λειτουργία και θα οδηγήσει σε α-
ποσαφήνιση των ρόλων των συντελεστών, και σε
ένα πιο υγιές σύστηµα παραγωγής. 
Πέρα από το Μητρώο, στο οποίο θα πρέπει να

εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι όσοι έχουν τα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθοριστικό για
ζητήµατα αναβάθµισης της εκτέλεσης των ιδιωτι-
κών έργων, όπως αναδείχτηκε από την Ηµερίδα,
αποτελούν:

• Η εκτέλεσή τους µόνο από άτοµα µε πιστο-
ποιηµένη ικανότητα και εµπειρία, είτε αυτά είναι
υπεργολάβοι, είτε τεχνίτες.

• Απαραίτητη η πιστοποίηση όλων των υλικών
που χρησιµοποιούνται στην οικοδοµή, και έλεγ-
χος τόσο στον τόπο παραγωγής, όσο και διακίνη-
σής τους.

• Η τήρηση όλων των µέτρων και µέσων Υγιει-
νής και Ασφάλειας για την προστασία όλων των
εργαζοµένων και των άλλων πολιτών.

• Η συστηµατική παρακολούθηση-συντήρηση
του αποδιδόµενου στο χρήστη κτιρίου και γι’ αυ-
τό είναι απαραίτητη η δηµιουργία του µητρώου
κτιρίων («πράσινο κουτί»), όπου θα καταγράφο-
νται τα ουσιαστικά στοιχεία της ταυτότητας της
οικοδοµής και θα καταχωρίζεται δελτίο ελέγχου
που θα συντάσσει και θα υπογράφει αρµόδιος
µηχανικός.

• Τέλος, ο συστηµατικός έλεγχος για τη σω-
στή τήρηση και εφαρµογή όλων των παραπάνω
µέτρων. 

Σε  έξι  µήνες  τελικές  προτάσεις  
προς  την  πολιτεία  

«Θέλουµε να δοµηθεί η παραγωγή των ιδιωτι-
κών έργων σε επίπεδο επαγγελµατικών δικαιω-
µάτων, ανάλογα µε τις ανάγκες της, ώστε να

βρουν απασχόληση εκεί όλοι οι τεχνικοί, ανάλο-
γα µε τα προσόντα τους. Οι προτάσεις που κατα-
θέτουµε στην Ηµερίδα είναι ικανοποιητικές και
για τους διπλωµατούχους µηχανικούς και τους
τεχνολόγους και για τους τεχνίτες». Αυτό τόνισε
κατά την προσφώνησή του στην Ηµερίδα ο Πρόε-
δρος του ΤΕΕ κ. Γιάννης  Αλαβάνος επισηµαίνο-
ντας ότι ταυτόχρονα «αγωνιζόµαστε να αναβαθ-
µιστεί η Παιδεία σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε οι
µηχανικοί να έχουν τη µόρφωση και το επιστηµο-
νικό επίπεδο να ανανεώνουν διά βίου τις γνώσεις
τους».

«Βλέπουµε, όµως σήµερα -τόνισε ο πρόεδρος
του ΤΕΕ- ότι αντί να αναγνωρίζεται ο ρόλος των
µηχανικών ως παραγωγών ανάπτυξης, να θεω-
ρούνται οιονεί ως παραγωγοί κοινού κινδύνου,
δηλαδή κακοποιοί. Αυτό πρέπει να σταµατήσει.
Πρέπει άµεσα να καταργηθεί το άρθρο 286 του
Ποινικού Κώδικα. Πρέπει η νοµοθεσία µας να µην

έχει αντιφάσεις.
Να εκδοθεί το Π∆
που προβλέπει ο
ΓΟΚ του 2000
(Ν.2831/2000, άρθ.
22, παρ. 8) για τη
θέσπιση κανόνων,
ρόλων και ευθυνών όλων όσων εµπλέκονται
στην κατασκευή».

«Τα τελευταία 30 χρόνια -ανέφερε σε άλλο
σηµείο ο κ. Γ. Αλαβάνος- έχουν γίνει επιµέρους
βήµατα, δεν έχει αντιµετωπιστεί όµως το θεσµικό
πλαίσιο των ιδιωτικών έργων συνολικά και µε βά-
ση την αλληλεπίδραση των επιµέρους παραµέ-
τρων που τα χαρακτηρίζουν. Η θολούρα στο νοµι-
κό σύστηµα και τις προδιαγραφές, η πολυνοµία, η
γραφειοκρατία, οι χαµηλοί µισθοί και οι εξοντωτι-

κές ποινές, έχει αποδειχτεί από όλες τις έρευνες,
ότι γεννούν τη διαφθορά. Θα πρέπει, λοιπόν, να
τη χτυπήσουµε στις πηγές της. ∆εν είναι δυνατόν
να υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι προϋ-
πολογισµών σε ένα έργο, ανάλογα µε τα έσοδα
που προσδοκά το κράτος (ΕΚΚΟ - Αντικειµενικές
αξίες - ΦΠΑ - έσοδα υπέρ ΙΚΑ - φόροι) και ένας α-
κόµη για τον προσδιορισµό της αµοιβής των µη-
χανικών. Ο προϋπολογισµός είναι ένας και είναι
αυτός που προσεγγίζει το πραγµατικό κόστος.
∆εν είναι δυνατόν µια µικρή οµάδα τολµηρών και
απατεώνων να επιβάλλουν το δικό τους οικοδο-
µικό κανονισµό και να µην ισχύουν οι διατάξεις
του ΓΟΚ, όπως για παράδειγµα γίνεται µε τους η-
µιυπαίθριους χώρους». 

«Για τα περισσότερα από τα θέµατα που α-
ντιµετωπίζονται και σ’ αυτήν την Ηµερίδα -κα-
τέληξε ο κ. Γ. Αλαβάνος - υπάρχουν εδώ και
καιρό προτάσεις και από το ΤΕΕ και από το
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Πρέπει επιτέλους να ξεκαθαριστεί το οµιχλώδες θεσµικό τοπίο που επικρατεί στην
παραγωγή των ιδιωτικών έργων, το οποίο σήµερα επιτρέπει στον οποιονδήποτε, που
διαθέτει τόλµη και λίγο ή περισσότερο χρήµα, να δηλώνει κατασκευαστής των έργων
αυτών, συνολικού προϋπολογισµού γύρω στα 10 δισ. ευρώ κάθε χρόνο, δηλαδή αρκετά
µεγαλύτερου από αυτόν των ∆ηµοσίων Έργων που παράγονται ετησίως στη χώρα µας.
Αυτό αποτέλεσε κοινή διαπίστωση στην Ηµερίδα που οργάνωσε το ΤΕΕ µε θέµα «Θεσµικό
Πλαίσιο για την παραγωγή ιδιωτικών έργων - ΜΗΚΙΕ».  
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Απαιτείται ολοκληρωµένο θεσµικό πλαίσιο   
για την παραγωγή  των ιδιωτικών έργων

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :  ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΠΕΡΑΣ



ΙΟΚ. Θα πρέπει να δεσµευτούµε όλοι ότι σε έ-
ξι µήνες θα υπάρξουν τελικές και λεπτοµερείς
προτάσεις. Η πολιτεία έτσι δεν θα έχει πια κα-
νένα πρόσχηµα να µην τις υλοποιεί».

Εναρµόνιση  κανονισµών  
και  προτύπων  µε  τα  ευρωπαϊκά

Τους χαιρετισµούς στην Ηµερίδα του υπουρ-
γού Ανάπτυξης, κ. ∆. Σιούφα και του ΓΓ Βιοµηχα-
νίας κ. Σ. Παπαδόπουλου, µετέφερε στην Ηµερίδα
ο ειδικός σύµβουλος του υπουργείου, κ. Φώτης
Φυτσιλής,  ο οποίος επισήµανε µεταξύ άλλων: «Εί-
ναι γνωστό πως η ποιότητα κατασκευής των ι-
διωτικών έργων υπολείπεται ακόµη σηµαντικά
αυτής των ∆ηµοσίων Έργων. Μάρτυρας της δια-
πίστωσης αυτής είναι π.χ. η διαφορά στο µέγεθος
των ζηµιών που προκαλούν στα εν λόγω έργα οι
συχνές πληµµύρες, σεισµοί ή άλλες φυσικές κα-
ταστροφές στη χώρα µας. Σηµαντικότερο είναι το
γεγονός ότι τα έργα ιδιωτικού χαρακτήρα γίνο-
νται χωρίς ένα ολοκληρωµένο Θεσµικό Πλαίσιο,
που να κατοχυρώνει τους εµπλεκόµενους στην
παραγωγή του έργου και να ρυθµίζει τις µεταξύ
τους σχέσεις, καθώς επίσης να καλύπτει το θέµα
της συντήρησης και του ελέγχου του έργου στη
διάρκεια του χρόνου. Μαζί, δε, µε τη δηµιουργία
µητρώου κατασκευαστών και την πιστοποίηση
του συστήµατος συνεργείων-προµηθευτών-υλι-
κών, τη διαµόρφωση νέου νοµικού πλαισίου και
ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών, το σύστη-
µα παραγωγής  ιδιωτικών έργων στη χώρα µας
απαιτεί µακροχρόνιο σχεδιασµό και εντατική ε-
νεργοποίηση της πολιτείας, έργο στο οποίο ανα-
γκαία είναι η υπεύθυνη συνδροµή όλων των πα-
ραγόντων του χώρου».
Όπως ανέφερε ο κ. Φυτσιλής, «το υπουργείο

Ανάπτυξης αναγνωρίζει την ανάγκη να υπάρξουν
από πλευράς ποιότητας και ασφάλειας στην πα-

ραγωγή των ιδιωτικών έργων σαφείς προδιαγρα-
φές. Γι΄αυτό και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για
την εναρµόνιση των εγχώριων κανονισµών και
προτύπων µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά, τόσο στα
έργα, όσο και στα δοµικά υλικά. Είναι χαρακτηρι-
στική η πρόσφατη Κοινή υπουργική Απόφαση
(7/4/06) µε την οποία ενσωµατώθηκε στο εθνικό
δίκαιο κοινοτική οδηγία (89/106/ΕΟΚ) για την προ-
σέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοι-
κητικών διατάξεων των κρατών-µελών, όσον α-
φορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατα-
σκευών. Σήµερα δε, βρίσκεται στο στάδιο της
προετοιµασίας δεύτερη ΚΥΑ σχετικά µε τα πρό-
σθετα σκυροδέµατος».
Για την αναγκαιότητα ενός ολοκληρωµένου θε-

σµικού πλαισίου για τα ιδιωτικά έργα, µίλησε ο κ.
Αθανάσιος  Κουλουµπής, πρώην Γενικός Γραµµα-
τέας του ΥΠΕΧΩ∆Ε και πρόσθεσε: «Το θεσµικό
αυτό πλαίσιο πρέπει να έχει δύο χαρακτηριστικά:
Να είναι ολοκληρωµένο, δηλαδή να καλύπτει ό-
λες τις συνιστώσες της παραγωγής των ιδιωτι-
κών έργων (µελέτη-επίβλεψη-κατασκευή) και τις
µεταξύ τους αλληλοεξαρτήσεις. Να είναι απλό
για να είναι εφαρµόσιµο από τους χιλιάδες µι-
κροϊδιοκτήτες που περιστασιακά αναγκάζονται να
εµπλακούν και δεν έχουν εξοικείωση µε το αντι-
κείµενο της παραγωγής των έργων».

«Το ΤΕΕ διατυπώνει από το 1977 συγκεκριµέ-
νες και τεκµηριωµένες προτάσεις στην πολιτεία
για θεσµικό πλαίσιο σωστής παραγωγής ιδιωτι-
κών έργων, τέτοιο ώστε να εγγυάται την ποιότη-

τα του τελικού προϊόντος και να σταµατήσει το
κυνήγι µαγισσών κατά των µηχανικών που µετα-
τρέπονται σε εξιλαστήρια θύµατα µετά από κάθε
καταστροφικό φυσικό φαινόµενο», τόνισε ο κ. Ι.
Κυριακόπουλος,  µέλος της Οργανωτικής Επιτρο-
πής, ενώ έκανε και µια σύντοµη αναδροµή στις α-
ποτυχηµένες έως τώρα προσπάθειες καθιέρω-
σης αυτού του θεσµικού πλαισίου.

«∆εν µπορεί να επιτρέπεται η κατασκευή έρ-

γων από όποιον δηλώνει δήθεν ικανότητα για κά-
τι τέτοιο και στη συνέχεια, όταν τα έργα τους α-
ποδεικνύονται ανίκανα να αντισταθούν σε µία
σεισµική δόνηση, για παράδειγµα, να κατηγορού-
νται οι µηχανικοί»  τόνισε ο κ. Σ. Αλεξιάδης, µέ-
λος της Οργανωτικής Επιτροπής και πρόσθεσε:
«Εµείς δεν λέµε ότι οι µηχανικοί δεν έχουν ευθύ-
νες, ότι δεν πρέπει να έχουν ευθύνες. Λέµε ότι θα
έχουν ευθύνες µέσα σε ένα συγκεκριµένο θεσµι-
κό πλαίσιο, σε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο που ο καθέ-
νας θα έχει την ευθύνη του».

Πιστοποίηση,  ποιότητα  
και  έλεγχος  υλικών

«Το τρίπτυχο Πιστοποίηση - Ποιότητα - Έλεγ-
χος δοµικών υλικών, αποτελεί ένα από τα πιο σο-
βαρά θέµατα του κλάδου των κατασκευών» επι-
σήµανε ο κ. Κ.  Καρασούλας,  Γενικός ∆ιευθυντής
του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Σκυροδέ-
µατος. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι παρόλο που η Ο-
δηγία 89/106/ΕΟΚ αναφέρεται ρητά στην υποχρε-
ωτική χρησιµοποίηση πιστοποιηµένων δοµικών
προϊόντων σε κάθε κατασκευή και σε κάθε τεχνι-
κό έργο, λίγα βήµατα έχουν γίνει για την απρό-
σκοπτη εφαρµογή της τα περασµένα 17 χρόνια
στη χώρα µας. Από τα δοµικά υλικά, µόνο για το
τσιµέντο και τα χηµικά πρόσθετα έχει εκδοθεί ε-
ναρµονισµένο πρότυπο από τον ΕΛΟΤ µε σήµαν-
ση CΕ. Ειδικά, δε, για το τσιµέντο η διαδικασία
προχώρησε µόνο ύστερα από πίεση των ίδιων
των παραγωγών. Ακολούθησε η εφαρµογή της
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σήµανσης CΕ και στα λατοµικά προϊόντα, αλλά
ως τώρα µόνο 7-8 λατοµεία σε όλη την Ελλάδα
έχουν προχωρήσει, εκ των οποίων 3 στην Αττική.   
Με βάση άλλη εισήγηση της Οργανωτικής Επι-

τροπής (εισηγητές: Κ.  ∆ήµα,  Π.  Σκιαδάς,  Κ.  Σπυρό-
πουλος) βασικοί άξονες για τον καθορισµό ενός
θεσµικού πλαισίου που θα εγγυάται τις προδια-
γραφές των χρησιµοποιούµενων υλικών στα ιδιω-
τικά έργα, αποτελούν: Η διαπίστευση των φορέων
πιστοποίησης. Θέσπιση Ελληνικών Προτύπων ή
υιοθέτηση των διεθνών µε στόχο την κωδικοποίη-
ση των τεχνικών προδιαγραφών των υλικών. Ο
καθορισµός των απαιτήσεων εκτέλεσης κάθε ερ-
γασίας και των κριτηρίων αποδοχής της ως πε-
ραιωµένης. Ο καθορισµός υποχρεώσεων των πα-
ραγωγών υλικών κατασκευής. Ο έλεγχος των ε-
ταιρειών παραγωγής και των προϊόντων τους α-
πό την πολιτεία και από ανεξάρτητους φορείς. Η
επισήµανση των απαιτήσεων υγιεινής, ασφάλειας
και προστασίας του περιβάλλοντος σε επίπεδο
συγκεκριµένης εργασίας. Ο καθορισµός του τρό-
που επιµέτρησης των επιµέρους εργασιών.

Μητρώο  χωρίς  αποκλεισµούς

Ένα από τα σηµαντικά προβλήµατα του Σχεδί-
ου Προεδρικού ∆ιατάγµατος που δόθηκε στη δη-
µοσιότητα, σύµφωνα µε άλλη εισήγηση της Ορ-
γανωτικής Επιτροπής (Σ.  Αλεξιάδης,  Ι.  Κυριακό-
πουλος,  Χρ.  Παντουβάκης,  Μ.  Τζάρας) είναι του α-
ποκλεισµού από το ΜΗΚΙΕ των µελετητών δηµο-
σίων έργων, που είναι ως επί το πλείστον µηχανι-
κοί ΑΕΙ. 
Γι’ αυτό προτείνεται η δηµιουργία ενός νέου

Μητρώου Εµπειρίας Κατασκευαστών Ιδιωτικών
Έργων (ΜΕΚΙ∆Ε) (σε αντιστοιχία µε το υπάρχον
Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών του νόµου
1418/84 περί δηµοσίων έργων) και στο οποίο θα
εγγράφονται όλοι οι έχοντες τα τυπικά και ου-
σιαστικά προσόντα, χωρίς αποκλεισµούς. Μέσα
από αυτό το µητρώο θα στελεχώνονται οι κατα-
σκευαστικές επιχειρήσεις του ΜΗΚΙΕ.

Αναγκαία  και  η  σύνταξη  Μητρώων  Τεχνιτών
και  Υπεργολάβων  

Είναι απαραίτητη η σύνταξη µητρώων για ό-
λους τους παράγοντες που εµπλέκονται στη δια-
δικασία παραγωγής του οικοδοµικού έργου, ε-
κτός του κυρίου του έργου. Αυτό επισηµαίνεται
σε άλλη εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής
(Κ.  Βαρελίδης,  Θ.  Γρηγορόπουλος,  Φρ.  Πατσιούρα,
Ε.  Σύρµα,    Αν.  Ταστάνης) που στάθηκε ιδιαίτερα
στην αναγκαιότητα Μητρώων Τεχνιτών και Υπερ-
γολάβων.
Όπως επισηµάνθηκε, η τεχνική ικανότητα και η

εµπειρία του εργατοτεχνικού προσωπικού απο-
τελεί βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση
της ποιότητας στην κατασκευή. Το εργατοτεχνικό

προσωπικό που αποτελεί τη βάση της κατασκευ-
αστικής βιοµηχανίας -του ισχυρότερου, ίσως κλά-
δου της Εθνικής Οικονοµίας- αποτελείται ως επί
το πλείστον από εµπειροτέχνες. Σύµφωνα µε
στοιχεία της ΕΣΥΕ του 2001, η συνολική απασχό-
ληση στον τοµέα της κατασκευής ανέρχεται σε
284.752 άτοµα - χωρίς τους αλλοδαπούς-  από τα
οποία µόνο 22.000 διαθέτουν πτυχία ανώτερης
τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και άνω.
Απαιτείται, λοιπόν, η καταγραφή του και η σταδια-
κή δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων, µε στοι-
χεία ειδικότητας, εµπειρίας και εντοπιότητας. Αυ-
τή η βάση δεδοµένων θα αποτελεί το Μητρώο
Εργατοτεχνιτών, στους δε εγγεγραµµένους θα
χορηγείται πιστοποιητικό ειδικότητας - βαθµίδας
εµπειρίας.
Και οι υπεργολάβοι -που αποτελούν σήµερα

κανόνα στην κατασκευή των έργων- θα πρέπει
να είναι πιστοποιηµένοι, µέσα από ένα Μητρώο
Υπεργολάβων. Σήµερα πιστοποιηµένοι υπεργο-
λάβοι είναι µόνο οι υδραυλικοί, εγκαταστάτες η-
λεκτρολόγοι, εγκαταστάτες ανελκυστήρων και ε-
γκαταστάτες Φυσικού Αερίου. Γι’ αυτούς δε χρειά-
ζεται πρόσθετη ρύθµιση, αλλά απλώς η ένταξή
τους στο ενιαίο Μητρώο Υπεργολάβων.

Υποχρεωτική  συντήρηση  

Ενώ η συντήρηση των κατασκευών κρίνεται α-
ναγκαία, δεν προβλέπεται διά νόµου η υποχρέω-
ση της συντήρησης των κατασκευών και για να
λυθεί η παραδοξότητα αυτή, θα πρέπει να θεσµο-
θετηθούν κανόνες για τη συντήρηση των κατα-
σκευών που θα εξυπηρετούν τους εξής στόχους:
Αποκατάσταση αισθητικής και λειτουργικότητας.
Εξασφάλιση της φέρουσας ικανότητας του δοµη-
τικού συστήµατος. Αυτό επισήµαναν παρουσιάζο-
ντας την εισήγησή τους οι Ε.  Βαβανάτσος,  Π.  Λύ-
κος,  Ε.  Μακρυκώστας,  Π.  Σγαρδέλης  και  Ε.  Σύρµα.
Στο πλαίσιο αυτό πρότειναν, µεταξύ των άλ-

λων τα ακόλουθα µέτρα: Σύνταξη Κανονισµού Ε-
πισκευών - Ενισχύσεων και Συντήρησης Κατα-
σκευών (ΚΕΠΕΣ). Σύνταξη «εξαιρετικών» διατάξε-
ων ΓΟΚ - Κτιριοδοµικού και Αντισεισµικού Κανο-
νισµού για τη συντήρηση και ενίσχυση των κατα-
σκευών µε παροχή κινήτρων και φοροαπαλλα-
γών για έξοδα σύνταξης δελτίων «ταυτοτήτων»
κτιρίων (του «πράσινου κουτιού», όπως έχει κα-
θιερωθεί). Σύνταξη Μητρώου Συντηρητών.     
Κατά τη διάρκεια της Ηµερίδας κατατέθηκαν

πολλές προτάσεις και παρατηρήσεις πάνω στο
σχέδιο Π∆ για την καθιέρωση του ΜΗΚΙΕ, που κα-
τέθεσε στους φορείς το ΥΠΕΧΩ∆Ε, από εκπρο-
σώπους Περιφερειακών Τµηµάτων του ΤΕΕ, Συλ-
λόγων των µηχανικών, αλλά και των εργοληπτι-
κών οργανώσεων οι οποίες θεωρούν αναγκαία
την καθιέρωσή του.   

Το ΤΕΕ στο
πλευρό της
ΕΜ∆Υ∆ΑΣ

Μ ε αφορµή την 24ωρη απεργία της 3ης Ο-
κτωβρίου, από το ΤΕΕ εκδόθηκε η εξής α-

νακοίνωση:
«Οι απεργιακές κινητοποιήσεις της Π.Ο.

ΕΜ∆Υ∆ΑΣ έχουν στόχους που το ΤΕΕ έχει
τεκµηριώσει και προωθήσει. Το ΤΕΕ έχει θεµε-
λιώσει το δίκαιο των αιτηµάτων και εγγράφως
έχει καταθέσει τις θέσεις και προτάσεις του
στα συναρµόδια υπουργεία.
Σε µια περίοδο που η συζήτηση περί δια-

φθοράς έχει γενικευθεί, το ΤΕΕ επαναλαµβά-
νει ότι αυτή συνήθως είναι αποτέλεσµα της
γραφειοκρατίας, της πολυνοµίας και του εξαι-
ρετικά χαµηλού µισθολογίου. Θα πρέπει να α-
ντιµετωπιστεί ουσιαστικά και άµεσα στην πη-
γή του. 
Κατά συνέπεια η  κυβερνητική αδιαλλαξία

σε ό,τι αφορά την ικανοποίηση των οικονοµι-
κών και θεσµικών αιτηµάτων των διπλωµατού-
χων µηχανικών του δηµοσίου είναι αδικαιολό-
γητη.
Αποδεδειγµένα οι διπλωµατούχοι µηχανικοί

είναι, ίσως, οι µόνοι δηµόσιοι υπάλληλοι που
έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια µείωση
των αποδοχών τους σε απόλυτους αριθµούς. 
Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι το ΤΕΕ µε

συγκεκριµένες προτάσεις και ενέργειες προς
τα τρία συναρµόδια Υπουργεία  (Οικονοµίας,
ΠΕΧΩ∆Ε και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκη-
σης, Αποκέντρωσης) προωθεί το θέµα της στε-
λέχωσης των τεχνικών υπηρεσιών µε επάρ-
κεια, θεωρώντας, όπως και η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, ότι η
συνεχιζόµενη υποβάθµιση των υπηρεσιών θέ-
τει σε κίνδυνο την αναπτυξιακή πορεία του τό-
που.
Οι θέσεις του ΤΕΕ σε ό,τι αφορά την ισοτί-

µηση των πτυχίων των διπλωµατούχων µηχα-
νικών µε το master στηρίζονται από τις παρεµ-
βάσεις της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ. Στην  επίλυση του Α-
σφαλιστικού, κοινή θέση των φορέων των µη-
χανικών είναι η κατάθεση νοµοσχεδίου στη
Βουλή, σύµφωνου µε τις  θέσεις που έχουν
διαµορφωθεί στο µεταξύ τους εκτενή διάλογο. 
Η απόφαση για τη νοµική κάλυψη των µηχα-

νικών δηµοσίων υπαλλήλων κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους, που υπέγραψε ο υ-
πουργός ΠΕΧΩ∆Ε Γιώργος Σουφλιάς και ανα-
µένεται να υπογραφεί από τους συναρµόδιους
υπουργούς, είναι θετική ενέργεια, αλλά και
σύµφωνη µε νοµοθετική ρύθµιση στην οποία
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Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (η
οποία κοινοποιήθηκε µε την εγκύκλιο Υ-

πΟικ 1105/8-8-2006) καθορίστηκε ο τύπος, το
περιεχόµενο, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδι-
κασία υποβολής του ειδικού εντύπου απεικό-

νισης του απολογιστικού κόστους της οικο-
δοµής και κατανοµής αυτού στις επιµέρους ι-
διοκτησίες. Ειδικότερα, µε την απόφαση ορί-
ζονται τα εξής:  
Α. Καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο

του ειδικού εντύπου απεικόνισης του απολο-
γιστικού κόστους της οικοδοµής, σύµφωνα µε
το υπόδειγµα που επισυνάπτεται στην εν λό-
γω υπουργική απόφαση µε τίτλο «Ειδικό Έ-
ντυπο Απεικόνισης Απολογιστικού Κόστους
Οικοδοµής». Αντίγραφο του εντύπου αυτού
µπορείτε να προµηθεύεστε από το Γραφείο
Φορολογικών Θεµάτων (κα Κατερίνα Πέρρου). 
Β. Το ειδικό έντυπο υποβάλλεται από τον υ-

ποκείµενο στο φόρο, υποχρεωτικά µετά την
αποπεράτωση της οικοδοµής και την καταχώ-
ριση του συνολικού και οριστικού κόστους αυ-
τής µε βάση τα στοιχεία του Κώδικα Βιβλίων
και Στοιχείων στο βιβλίο «κοστολογίου οικο-
δοµής» και εντός προθεσµίας 30 ηµερών α-
πό την ηµεροµηνία καταχώρισης της τελευ-
ταίας εγγραφής στο βιβλίο αυτό και σε κάθε
περίπτωση όχι πέραν της πενταετίας από την
ηµεροµηνία έκδοσης της οικοδοµικής άδειας. 
Η κατανοµή του απολογιστικού κόστους

της οικοδοµής, στις επιµέρους ιδιοκτησίες, γί-
νεται σύµφωνα µε την αντιστοιχία των ιδιο-
κτησιών στα χιλιοστά του οικοπέδου. 
Γ. Το ειδικό έντυπο υποβάλλεται σε τρία α-

ντίτυπα στο Τµήµα Εµµέσων και Ειδικών Φό-
ρων της ∆ΟΥ, στη χωρική αρµοδιότητα της ο-
ποίας βρίσκεται η ανεγερθείσα οικοδοµή. Το
Τµήµα Εµµέσων και Ειδικών Φόρων, αφού πα-
ραλάβει, ελέγξει και θεωρήσει το ειδικό έντυ-
πο, επιστρέφει στον υποκείµενο θεωρηµένο

το τρίτο αντίτυπο. Το ειδικό έντυπο καταχωρί-
ζεται στο ειδικό «Βιβλίο Καταχώρισης Ειδι-
κών Εντύπων Απεικόνισης Συνολικού Κό-
στους Οικοδοµής» που ορίσθηκε µε την ΑΥ-
ΟΟ ΠΟΛ. 1048/2006, στη δεύτερη γραµµή της

ίδιας σειράς από εκείνη που είχε καταχωρι-
στεί το ειδικό έντυπο προϋπολογιστικού κό-
στους της συγκεκριµένης οικοδοµής και λαµ-
βάνει τον ίδιο αριθµό καταχώρισης µε την έν-
δειξη «Α». Επίσης καταχωρίζονται η ηµερο-
µηνία υποβολής του, καθώς και το γενικό σύ-
νολο του απολογιστικού κόστους. Σε περί-
πτωση που η ∆ΟΥ της έδρας του υποκειµένου
είναι διαφορετική από τη ∆ΟΥ υποβολής του
Ειδικού Εντύπου, το ένα θεωρηµένο αντίτυπο
διαβιβάζεται στη ∆ΟΥ της έδρας του υποκει-
µένου. 
∆. Το ειδικό έντυπο περιλαµβάνει δύο πε-

δία µε παράγοντες που διαµορφώνουν το συ-

νολικό κόστος: 
- στο πρώτο πεδίο καταγράφονται οι γενι-

κές δαπάνες κατασκευής, στις οποίες περι-
λαµβάνονται, ενδεικτικά: το κόστος αγοράς
του οικοπέδου και ο ΦΜΑ που καταβλήθηκε,
οι αµοιβές δικηγόρων, συµβολαιογράφων, µε-
σιτών  και µηχανικών, τα έξοδα υποθηκοφυλα-
κείου και τα έξοδα τραπεζών, καθώς και οι α-
ποσβέσεις

- στο δεύτερο πεδίο καταγράφονται οι πα-
ράγοντες που διαµορφώνουν το κατασκευα-
στικό κόστος, ειδικότερα: η αξία των αγορών
αγαθών και της λήψης υπηρεσιών (µε ή χωρίς
δικαίωµα έκπτωσης) που σχετίζονται µε τη
συγκεκριµένη οικοδοµή, καθώς και το κόστος
της µισθοδοσίας και των εργοδοτικών εισφο-
ρών
Ε. Στη συνέχεια το κόστος αυτό επιµερίζε-

ται στις επιµέρους ιδιοκτησίες, βάσει των χι-
λιοστών που αναλογούν σε κάθε επιµέρους ι-
διοκτησία. Τα στοιχεία των επιµέρους ιδιοκτη-
σιών και τα χιλιοστά που τους αναλογούν πε-
ριγράφονται σε πίνακα, στην τρίτη σελίδα του
ειδικού εντύπου. Τα στοιχεία των στηλών του
συγκεκριµένου πίνακα συµπληρώνονται όπως
έχουν καθοριστεί στη σύσταση ιδιοκτησίας.  

Ειδικό Έντυπο Απεικόνισης
Απολογιστικού Κόστους Οικοδοµής 

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι, που στελε-χώνουν την οµάδα να περάσουν από τη
Νοµική Υπηρεσία του ΤΕΕ (Καρ. Σερβίας 4,
3ος όροφος, γραφ. 13) για να υπογράψουν τις
σχετικές συµβάσεις, µέσα σε 15 ηµέρες, τις
εργάσιµες ώρες, έχοντας µαζί τους: 
α) Τον αριθµ. µητρώου του ΤΕΕ.
β) Τον ΑΦΜ τους.

Ο.Ε. για την «Έκτακτη  έκδοση  του  Ενηµε-

ρωτικού  ∆ελτίου  ΤΕΕ  που  θα  περιέχει  συνο-

πτικό  απολογισµό  τής  δραστηριότητας  του

ΤΕΕ  κατά  την  τριετία  2004-22006»,  (απόφ. ∆.Ε.

Γ24/Σ31/2006).

Η Οµάδα Εργασίας αποτελείται από τους

κ.κ.:

Νικόλαο Πέρπερα, ∆ηµοσιογράφο,

Κλεοπάτρα ∆ήµα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό,

Αριστείδη Κτωρίδη, Πτυχ. Μultimedia Τech-

nology and Αpplications.

Σύσταση Οµάδας Εργασίας του ΤΕΕ

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

Επιµέλεια: ΚΑΑΤΤΕΕΡΡΙΙΝΝΑΑ ΠΕΕΡΡΡΡΟΟΥΥ ,
∆ικηγόρος - Φορολογική Σύµβουλος
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Γ έφυρα σταθερής συνεργασίαςµεταξύ του ΤΕΕ και του ∆ήµου
Αθήνας και στη νέα περίοδο, που
διανοίγεται µετά τις δηµοτικές ε-
κλογές, θεµελιώθηκε στην ειδική
εκδήλωση θεµατικού διαλόγου,
που διοργάνωσε το Τεχνικό Επι-
µελητήριο Ελλάδας στις 28 Σε-
πτεµβρίου 2006, µε τη συµµετοχή
τεσσάρων εκ των υποψηφίων δη-
µάρχων του πρώτου δήµου της
χώρας. 
Με βάση τις θέσεις του ΤΕΕ, οι

τέσσερις υποψήφιοι δήµαρχοι
τοποθετήθηκαν σε επτά βασικά
θέµατα, που απασχολούν την
πόλη και τους πολίτες των Αθη-
νών, µέσα από έναν δηµοκρατι-
κό, ισότιµο, οργανωµένο διάλο-
γο προγραµµατικών θέσεων και
προτάσεων. Η εκδήλωση του
ΤΕΕ έτυχε ευρύτατης επικοινω-
νιακής προβολής στα έντυπα και
ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης,
εµπλουτίζοντας τον προεκλογι-
κό διάλογο και αναδεικνύοντας
παράλληλα το ρόλο του ΤΕΕ, ως
τεχνικού συµβούλου της πολι-
τείας, αλλά και συµπαραστάτη
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι κ.κ. Νικήτας  Κακλαµάνης,
Κώστας  Σκανδαλίδης,  Σπύρος
Χαλβατζής,  Αλέξης  Τσίπρας, ο-
µόθυµα ανταποκρίθηκαν στην
πρόσκληση συνεργασίας δήµου
και ΤΕΕ, που τους απηύθυνε ο
πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γιάννης  Α-
λαβάνος, τονίζοντας ότι «η χώ-
ρα µας έχει ανάγκη από τολµη-
ρά βήµατα, µε τη συνεργασία ό-
λων των φορέων, της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και του ΤΕΕ, για
να προωθηθούν σύγχρονες και
αποτελεσµατικές λύσεις στα α-
νοιχτά προβλήµατα». 
Ο κ. Αλαβάνος ανέφερε ότι ή-

δη έχουν συναφθεί και υλοποι-

ούνται προγραµµατικές συµφω-
νίες του ΤΕΕ µε την ΚΕ∆ΚΕ και
την ΕΝΑΕ. Τόνισε το ρόλο των
µηχανικών ως ενεργών πολιτών
και στελεχών της Αυτοδιοίκη-
σης, αφού πάνω από 1.000 µηχα-
νικοί είναι υποψήφιοι για να υπη-
ρετήσουν στους δήµους και τις
νοµαρχίες της χώρας από θέ-
σεις ευθύνης. Ζήτησε τη θεσµική
και οικονοµική αναβάθµιση του
ρόλου των µηχανικών, που υπη-
ρετούν στις τεχνικές υπηρεσίες
της Αυτοδιοίκησης. Σηµείωσε ε-
πίσης την ανάγκη στήριξης και
αξιοποίησης του αξιόλογου µε-
λετητικού και κατασκευαστικού

δυναµικού, κυρίως µικρής και µε-
σαίας κλίµακας, στην υλοποίηση
αναπτυξιακών έργων και προ-
γραµµάτων των φορέων της Αυ-
τοδιοίκησης. Ο κ. Αλαβάνος είπε
ακόµη, ότι το ΤΕΕ στηρίζει τις
προσπάθειες να ξεπεραστούν
διοικητικές, οργανωτικές και οι-
κονοµικές αδυναµίες της Αυτο-
διοίκησης, αναφέροντας ότι σε
όλες τις άλλες χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, η Τοπική Αυτοδι-
οίκηση παράγει πάνω από 15%
του ΑΕΠ και σε ορισµένες µέχρι
40%, ενώ στην Ελλάδα µόνον το
3%. 
Τη «σκυτάλη» της συνεργα-

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆ΗΜΑΡΧΩΝ

Γέφυρα συνεργασίας ΤΕΕ και ∆ήµου Αθήνας



σίας µεταξύ ∆ήµου Αθη-
ναίων και ΤΕΕ πήρε ο α-
περχόµενος δήµαρχος Θ.
Μπεχράκης, ο οποίος κα-
τά το σύντοµο χαιρετισµό
του στην εκδήλωση φιλο-
τέχνησε την πολιτική ει-
κόνα των τεσσάρων υπο-
ψηφίων δηµάρχων, επισή-
µανε ότι κάνουν δηµοκρα-
τικό, πολιτισµένο και υψη-
λού επιπέδου προεκλογι-
κό αγώνα και ότι, ανεξαρ-
τήτως του εκλογικού απο-
τελέσµατος, η παρουσία
τους στο νέο δηµοτικό
συµβούλιο της Αθήνας θα
είναι χρήσιµη και εποικο-
δοµητική. Ο κ. Μπεχράκης
περιέγραψε τις δυσκολίες
και τα προβλήµατα έλλει-
ψης πόρων, συνεργασίας
και συναρµοδιοτήτων µε
την κεντρική διοίκηση και
τους άλλους εµπλεκόµε-
νους φορείς για να ασκή-
σουν οι δήµοι το ρόλο
τους. Τόνισε επίσης την α-
νάγκη αναβάθµισης του
ρόλου των µηχανικών, που
υπηρετούν στην Αυτοδιοί-
κηση και αλλαγής του θε-
σµικού πλαισίου, που οδη-
γεί στην ποινικοποίηση
του επαγγέλµατος του
µηχανικού κατά την άσκη-
ση των καθηκόντων του.
Τις τοποθετήσεις-ερω-

τήσεις εκ µέρους του ΤΕΕ
διατύπωσε η κα Βιβή  Μπά-
τσου,  αρχιτέκτων πολεο-
δόµος, µέλος της Αντιπρο-
σωπείας του ΤΕΕ, ενώ την
εκδήλωση διαλόγου των
τεσσάρων υποψηφίων δη-
µάρχων Αθήνας συντόνι-
σε εκ µέρους της οµάδας
σύνταξης του «Ενηµερω-
τικού ∆ελτίου ΤΕΕ», ο δη-
µοσιογράφος Αργύρης
∆εµερτζής.    
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ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ
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Οι τέσσερις υποψήφιοι δήµαρχοι Αθήνας απά-ντησαν σε προκαθορισµένο σύντοµο χρόνο,
διαδοχικά µε κυκλική σειρά, σε επτά θέµατα, τα
οποία στη βάση θέσεων, που διαµόρφωσαν επι-
στηµονικοί συνεργάτες του ΤΕΕ, τους τέθηκαν µε
τη µορφή συγκεκριµένων ερωτηµάτων. Οι τοπο-
θετήσεις των υποψηφίων και οι δεσµεύσεις που
ανέλαβαν, ενώπιον του ακροατηρίου, που αποτε-
λούνταν κυρίως από µέλη του ΤΕΕ, παρουσιάζο-
νται στη συνέχεια, ανά θέµα, µε βάση τη σειρά
των ερωτήσεων του ΤΕΕ αλλά και των απαντή-
σεων.

∆ιαχείριση  
των  απορριµµάτων  

Σχετικά µε τη διαχείριση  των  απορριµµάτων,
κατ΄ εναρµονισµό µε την κοινοτική και ελληνική
νοµοθεσία, τη µείωση του όγκου τους, τη χρήση
των κατάλληλων τεχνολογικών δυνατοτήτων
διαχείρισής τους αλλά και τις πολιτικές, που θα
ακολουθηθούν για την ενηµέρωση και ενεργό
συµµετοχή των πολιτών, οι υποψήφιοι απάντη-
σαν ως εξής:
Νικήτας  Κακλαµάνης: Για την ελάττωση του ό-

γκου των παραγοµένων απορριµµάτων σχεδιά-
ζουµε συστηµατική ενηµέρωση των πολιτών και
ειδικά µαθήµατα στα σχολεία, ώστε να   κατα-
νοηθούν η οικονοµική επιβάρυνση και οι δυσµε-
νείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την αλόγι-
στη παραγωγή απορριµµάτων. Προβλέπουµε: Ε-
πανασχεδιασµό των διαδροµών των απορριµµα-
τοφόρων, αναδιοργάνωση των σταθµών µετα-
φόρτωσης και ετήσια προσαρµογή των κάδων
στις αλλαγές της λειτουργίας της πόλης ενώ
στο κέντρο θα τοποθετηθούν υπόγειοι κάδοι -
containers, και στις νέες οικοδοµές θα δηµιουρ-
γηθούν χώροι αποθήκευσης και ήπιας ψύξης των
απορριµµάτων. Εγκατάσταση µονάδας µηχανικής
διαλογής και επεξεργασίας των απορριµµάτων.
Συνεργασία µε τα εγκεκριµένα συστήµατα εναλ-
λακτικής διαχείρισης για να οργανωθεί η ανακύ-
κλωση των ειδικών κατηγοριών αποβλήτων. 
Κώστας  Σκανδαλίδης:  Τέσσερις είναι οι βασι-

κές στρατηγικές: Να καλλιεργήσουµε τη νέα α-
ντίληψη µείωσης του όγκου των απορριµµάτων
και να προωθήσουµε τη διαλογή των ανακυκλού-
µενων απορριµµάτων στην πηγή παραγωγής, να
ενεργοποιήσουµε τον πολίτη της Αθήνας. Να εκ-
µεταλλευτούµε κάθε πηγή χρηµατοδότησης για
τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Να µειώσουµε
το τελικό κόστος διαχείρισης των απορριµµά-
των. ∆εσµευόµαστε για µία σειρά πολιτικών που

οδηγούν στην καθαρή Αθήνα, όπως η αναδιοργά-
νωση του συστήµατος αποκοµιδής, η χωροταξική
τοποθέτηση των κάδων, η παρουσία του οδοκα-
θαριστή στη γειτονιά, η καθαριότητα των ιστορι-
κών µνηµείων, η αποµάκρυνση των εγκαταλε-
λειµµένων αυτοκινήτων, το πλύσιµο των δρόµων.
Σπύρος  Χαλβατζής:  Προτεραιότητα είναι το

έµψυχο υλικό στην καθαριότητα. Ορθολογικός
σχεδιασµός του προγράµµατος συλλογής των
απορριµµάτων, αποτελεσµατικός έλεγχος στην
πηγή παραγωγής τους και ουσιαστική διαπαιδα-
γώγηση από τις τρυφερές ηλικίες. Προσοχή στη
λαθραία µετακίνηση απορριµµάτων, κυρίως νο-
σοκοµειακών. Κατηγορηµατική αντίθεση στην
παραπέρα επιβάρυνση των λαϊκών στρωµάτων
για την αποκοµιδή των απορριµµάτων, στη µέθο-
δο της καύσης και της ιδιωτικοποίησης τοµέων
διαχείρισης. Ενιαίος διαδηµοτικός φορέας δηµό-
σιου χαρακτήρα. Να εντοπιστούν νέοι χώροι, έξω
από τα όρια του Θριασίου, που για 45 χρόνια επι-
βαρύνεται.
Αλέξης  Τσίπρας:  ∆εν υπάρχουν µαγικές λύ-

σεις, όπως η καύση που προωθούν ορισµένα λό-
µπι. Η λύση είναι να µην αφήσουµε την ανακύ-
κλωση να απαξιωθεί λόγω της προχειρότητας,
αλλά να διευρυνθεί και να στηριχθεί η εφαρµογή
της ώστε να µειωθεί ο όγκος των σκουπιδιών. Για
να κινηθούµε στην κατεύθυνση της αλλαγής της
πραγµατικότητας της σηµερινής σε σχέση µε τα
σκουπίδια χρειάζεται και αλλαγή του καταναλω-
τικού µοντέλου. Με περιορισµό των συσκευα-
σιών εν γένει και µε την προώθηση των επανα-
χρησιµοποιούµενων συσκευασιών. Και για να αλ-
λάξει αυτή η αντίληψη χρειάζεται και άλλη εκ-
παίδευση, άλλη παιδεία, άλλη κουλτούρα. 

Το  κυκλοφοριακό  πρόβληµα

Για το κυκλοφοριακό  πρόβληµα  της  Αθήνας,
στη διάσταση της αξιοποίησης τεχνικών, επιστη-
µονικών, νοµικών δυνατοτήτων (π.χ. έλεγχο χρή-
σεων γης κατά µήκος βασικών αξόνων, περιοχή
Ελαιώνα κλπ.), ώστε να αντιµετωπιστεί το πρό-
βληµα συνολικά και από τη φάση της γένεσής
του και όχι µόνο µε εκ των υστέρων παρεµβά-
σεις, δόθηκαν οι εξής απαντήσεις:
Κώστας  Σκανδαλίδης:  ∆ηµιουργία δικτύου δη-

µοτικής συγκοινωνίας ανάµεσα στα διαµερίσµα-
τα, ώστε οι γειτονιές να µπορούν να επικοινω-
νούν µεταξύ τους µε mini bus. Βασικός στόχος η
Αθήνα να γίνει ξανά πόλη για πεζούς. Στόχος η
αποθάρρυνση της χρήσης του ΙΧ. Ο ∆ήµος θα
εκπονήσει τοπικό σχέδιο µεταφορών,  ενώ θα

προσδιορίσει κίνητρα και επιδοτήσεις για κατα-
σκευή χώρων στάθµευσης σε περιοχές αµιγούς
κατοικίας. Θα αναπτυχθεί σύστηµα ελεγχόµενης
στάθµευσης, αλλά και  διευκόλυνση του κυκλο-
φοριακού εντός των πυκνοκατοικηµένων περιο-
χών.
Σπύρος  Χαλβατζής:  Οι υπηρεσίες των αστικών

συγκοινωνιών πρέπει να έχουν κοινωνικό χαρα-
κτήρα. Είναι κοινωνικό δικαίωµα, οι µεταφορές
στην πόλη. ∆εν µπορούν να αντιµετωπίζονται µε
το οικονοµικό κριτήριο της ελεύθερης αγοράς.
Οι συγκοινωνίες πρέπει να είναι δηµόσιες, χωρίς
ανάµειξη του ιδιωτικού κεφαλαίου. Η χρήση του
ΙΧ µπορεί να περιοριστεί στο βαθµό που ανα-
πτύσσονται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Και
χρειάζεται πύκνωση αυτών των δροµολογίων,
πύκνωση των ταχυτήτων.
Αλέξης  Τσίπρας:  Το κυκλοφοριακό είναι πρό-

βληµα κυκλοφορίας ανθρώπων και όχι οχηµά-
των.  Ο τρόπος που µετακινούνται οι άνθρωποι
είναι ζήτηµα επιλογών και πολιτικής. Απαιτείται η
ανάπτυξη των µέσων σταθερής τροχιάς και ενί-
σχυση των µέσων µαζικής µεταφοράς. Η ανάπτυ-
ξη των µέσων σταθερής τροχιάς, θα πρέπει να
γίνεται σε βάρος του οδικού δικτύου και όχι των
πεζοδροµίων και του λιγοστού πρασίνου. Να
σταµατήσουµε να κατασκευάζουµε πάρκινγκ στο
κέντρο της Αθήνας, γιατί παρακινούµε τους πολί-
τες να πάρουν το ΙΧ τους. 
Νικήτας  Κακλαµάνης:  Εντάσσουµε τις προτά-

σεις µας για το κυκλοφοριακό πρόβληµα και τη
στάθµευση στον άξονα του προγράµµατός µας

Ο διάλογος και οι δεσµεύσεις 
των υποψηφίων ∆ηµάρχων
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«Κάθε µέρα λιγότερα προβλήµατα στην Αθήνα»
και στην πρότασή µας για ένα επιχειρησιακό
σχέδιο εφαρµογής και επικαιροποίησης του πο-
λεοδοµικού σχεδιασµού. Η επιλογή µας στηρίζε-
ται στην αντίληψη ότι χρειάζονται µέτρα κυκλο-
φοριακού τύπου, όπως χώροι στάθµευσης, παρό-
δια στάθµευση, ασφαλείς πορείες πεζών, βελτίω-
ση οδικής σήµανσης, ενίσχυση της χρήσης µαζι-
κών µέσων µεταφοράς σε συνδυασµό µε πολεο-
δοµικές παρεµβάσεις. Επιδιώκουµε διαδηµοτικές
συνεργασίες, για την απρόσκοπτη µετακίνηση
µεταξύ των δήµων της Αττικής. 

Ελεύθεροι  χώροι  -
Πράσινο  -  Ποιότητα  ζωής  

Για το θέµα αυτό µε αναφορές στο πρόβληµα
της άναρχης υπερδόµησης και στις συνέπειες
που παράγονται και αναπαράγονται στην καθη-

µερινότητα των πoλιτών, στις περιοχές του Ελαι-
ώνα, µε αφορµή τη χωροθέτηση του νέου γηπέ-
δου του Παναθηναϊκού και στο θεσµοθετηµένο
Μητροπολιτικό πάρκο στο Γουδί, οι υποψήφιοι
κλήθηκαν να απαντήσουν για τις ενέργειές τους,
συνολικής αντιµετώπισης του θέµατος αλλά και
για να αποδοθούν οι ελεύθεροι χώροι στους Α-

θηναίους.
Σπύρος  Χαλβατζής:  Είµαστε κατηγορηµατικά

αντίθετοι µε τις επιλογές που αναπτύσσονται και
οδηγούν στη συρρίκνωση των ελεύθερων χώ-
ρων, όχι µόνο του Ελαιώνα και του Γουδιού, αλλά
και στο Ελληνικό, το ΚΕΒΟΠ Χαϊδαρίου, το Τατόι,
το Πάρκο Ελευθερίας, το Πεδίον Άρεως, το Ποικί-
λο Όρος, το ∆άσος Συγγρού, το Άλσος Ριζάρη, το
Γκαζοχώρι κλπ. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι έχουν
καταληφθεί χιλιάδες στρέµµατα από τις µόνιµες
ή µη εγκαταστάσεις των Ολυµπιακών Αγώνων,
που από εθνικός στόχος έγινε εθνικός βρόχος.
Αλέξης  Τσίπρας:  Προτείνονται τέσσερις µεγά-

λες αναπλάσεις: Ελαιώνας, Γουδί, ευρύτερη πε-
ριοχή της Λ. Αλεξάνδρας από τους πρόποδες
του Λυκαβηττού στο Νοσοκοµείο Ελπίς και ευρύ-
τερη περιοχή Ριζούπολης, που περιλαµβάνει το
Άλσος Προµπονά τα παλιά εγκαταλελειµµένα
εργοστάσια στις όχθες του Ποδονίφτη. Για τον Ε-
λαιώνα, απαιτείται αναθεώρηση του Προεδρικού
∆ιατάγµατος ώστε να υπάρξει αποκατάσταση
του ισοζυγίου πρασίνου στην ίδια πολεοδοµική
ενότητα. Οι χωροθετήσεις του νέου αθλητικού
και εµπορικού συγκροτήµατος του Παναθηναϊ-
κού, του µουσουλµανικού τεµένους και της Μη-
τρόπολης, είναι αποσπασµατικές και επιβαρυντι-
κές για το πράσινο. Για το µητροπολιτικό πάρκο
στο Γουδί απαιτείται η άµεση υλοποίηση των
σχεδίων της µελέτης του Εθνικού Μετσόβιου Πο-
λυτεχνείου και άµεση αποµάκρυνση της δήθεν
προσωρινής εγκατάστασης µπάντµιντον.
Νικήτας  Κακλαµάνης: Ο ∆ήµος καλείται δια-

σφαλίσει το πράσινο για τους πολίτες  χωρίς
πάντα να έχει την αρµοδιότητα και τους απαι-
τούµενους πόρους. Το µητροπολιτικό πάρκο στο
Γουδί είναι ένα από τα παραδείγµατα που αντα-
νακλούν αρνητικές επιπτώσεις των πολλαπλών
αρµοδιοτήτων ή και ιδιοκτητών. Αντίστοιχο πα-
ράδειγµα ο Ελαιώνας όπου το Π∆ του ’95 αφορά
5 ∆ήµους χωρίς  κοινό διαδηµοτικό φορέα δια-
χείρισης. ∆ιεκδικούµε την ολοκλήρωση του Κτη-
µατολογίου, τη µείωση των απαιτούµενων χρό-
νων για έγκριση των πολεοδοµικών µελετών,
καθώς και τους οικονοµικούς πόρους και ενιαία
διαχείριση των χώρων, ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας.
Κώστας  Σκανδαλίδης:  Εφαρµογή των σχετι-

κών µελετών του Πολυτεχνείου, ώστε να διατη-
ρηθεί το ισοζύγιο πρασίνου στο µητροπολιτικό
πάρκο στο Γουδί και τον Ελαιώνα. Ο συνολικός
σχεδιασµός της περιοχής του Ελαιώνα πρέπει

να γίνει µέσω διεθνούς αρχιτεκτονικού και χω-
ροταξικού διαγωνισµού. Η υλοποίηση του µητρο-
πολιτικού πάρκου στο Γουδί θα γίνει µε τη δηµι-
ουργία πρασίνου, πολιτιστικών δραστηριοτήτων
και αθλητισµό, σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία
του Ασκληπιείου Πάρκου, από το Νοσοκοµείο
Παίδων µέχρι το Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο. Ε-
νοποίηση του χώρου του γηπέδου του Παναθη-
ναϊκού, των προσφυγικών κατοικιών και των Κου-
ντουριώτικων, µε χρήσεις πρασίνου και ήπιας α-
ναψυχής. Σειρά παρεµβάσεων στις περιοχές του
Ποδονίφτη, του Μεταξουργείου, του Ψυρρή, της
Πλατείας Βάθης, του ΦΙΞ, κ.α.

Ψηφιακός  κόσµος  

Ο ψηφιακός  κόσµος και η αξιοποίηση των
σύγχρονων τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών και
πληροφορικής για τον εκσυγχρονισµό της λει-
τουργίας του δήµου, την εξυπηρέτηση και βελ-
τίωση της καθηµερινότητας των πολιτών, την α-
ξιοποίησή τους σε τοµείς αιχµής, όπως πολιτι-
σµός, περίθαλψη, δηµόσια έργα, διαφάνεια, πολε-
οδοµία. Οι υποψήφιοι κλήθηκαν επίσης να απα-
ντήσουν και πώς θα αντιµετωπίσουν το θέµα των
κεραιών.
Αλέξης  Τσίπρας:  Οι δικτυακές υποδοµές απο-

τελούν δηµόσιο πλούτο και δικαίωµα που πρέπει
να προστατεύεται από την εµπορευµατοποίηση.
Υιοθέτηση ανοιχτών προτύπων και ανοιχτού λο-
γισµικού στους υπολογιστές του ∆ήµου, όλων
των υπηρεσιών. Αναβάθµιση δηµοτικών ιατρείων
µε την εγκατάσταση συστηµάτων τηλεϊατρικής
και τηλεσυµβουλευτικής. Παροχή δωρεάν Ίντερ-
νετ σε όλους τους δηµότες. Ο δήµος να πάρει ε-
νεργά µέρος στο πλευρό των πολιτών για την
προστασία τους από τις κεραίες. 
Νικήτας  Κακλαµάνης: Αναπτύσσουµε ολοκλη-

ρωµένες ψηφιακές υπηρεσίες στο πλαίσιο της
λειτουργίας του Οργανισµού αντιµετώπισης κα-
θηµερινών προβληµάτων και του προγράµµατος
«Ψηφιακές Πλατείες». Για τη διαφάνεια υιοθε-
τούµε σύγχρονες πρακτικές ηλεκτρονικών προ-
κηρύξεων, διαγωνισµών και προµηθειών. Ο νέος
Νόµος 3431/2006 για τις κεραίες, που ως Υπουρ-
γός Υγείας έχω συνυπογράψει είναι από τους
αυστηρότερους στην Ευρώπη. Σηµασία όµως έ-
χει η εφαρµογή του, που δεν αποτελεί άµεση
αρµοδιότητα του ∆ήµου. 
Κώστας  Σκανδαλίδης:  Ιnternet για όλους τους

πολίτες, µε παροχή γρήγορου Ιnternet από το
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∆ήµο µε πολύ χαµηλό ή και µηδενικό κόστος
στους κατοίκους της Αθήνας. Εξοπλισµός θα
προσφερθεί σε χαµηλή τιµή από το ∆ήµο. Ενο-
ποιηµένο σύστηµα πληροφόρησης συνδυασµέ-
νων µεταφορών, σε on line ηλεκτρονικές υπηρε-
σίες,  ηλεκτρονικής δηµοκρατίας. Χορήγηση, σε
πρώτη φάση, 10.000 ηλεκτρονικών διευθύνσεων
σε δηµότες για τη χρήση του διαδικτύου. Υπέρ
της οικολογικής και της περιβαλλοντικής προ-
στασίας των κατοίκων στο θέµα των κεραιών.
Σπύρος  Χαλβατζής: Η αναγκαιότητα της χρή-

σης ψηφιακών εφαρµογών αυτονόητη. Το πραγ-
µατικό ερώτηµα είναι: αυτό το βασικό δικαίωµα
του λαού στην πληροφορία και επικοινωνία θα
είναι κοινωνικό αγαθό ή εµπόρευµα; Οι προτε-
ραιότητες που θέτουµε, είναι φτηνή και εύκολη
πρόσβαση. ∆ράση µαζί µε τα λαϊκά κινήµατα για
την κατάργηση της αυθαιρεσίας των κεραιών. 

∆ιοικητική  στελέχωση  
του  ∆ήµου

Για τη διοικητική  στελέχωση  των  δήµων, µε
αιχµή την αξιοποίηση και αναβάθµιση του ρό-
λου των µηχανικών, που εργάζονται στις τεχνι-
κές υπηρεσίες.
Νικήτας  Κακλαµάνης:  Καταθέτουµε πρό-

γραµµα ολοκληρωµένο και συγκροτηµένο σε ά-
ξονες θεµατικούς που αντιστοιχίζονται µε τις υ-
πηρεσίες και φορείς του ∆ήµου, στελεχώνονται
σε σηµαντικό βαθµό και από µέλη του Τεχνικού
Επιµελητηρίου. Πρώτη  προτεραιότητα ενόψει
και του ∆΄ ΚΠΣ, η αναβάθµιση των υπηρεσιών,
λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια πιστοποίησης
όπως θα οριστικοποιηθούν, το νέο Οργανισµό
Εσωτερικής Υπηρεσίας και την εµπειρία από τα
πρώτα χρόνια λειτουργίας του. 
Κώστας  Σκανδαλίδης:  Νέο δηµόσιο manage-

ment στο ∆ήµο. Η διοικητική στελέχωση είναι
µέρος της συνολικότερης διακυβέρνησης του
∆ήµου. Επιχειρησιακό σχέδιο του ∆ήµου µε την
καλύτερη δυνατή ποιοτική τοποθέτηση πόρων
και ρυθµισµένου ανταγωνισµού στις εσωτερικές
αγορές, συµπράξεις του ∆ήµου µε τον ιδιωτικό
τοµέα και  αποκέντρωση αρµοδιοτήτων. Τρεις
µεγάλες αλλαγές στη διοικητική δοµή: αλλαγή
της δοµής του προϋπολογισµού, νέα δοµή και
λειτουργία των δηµοτικών νοµικών προσώπων
και επιχειρήσεων του ∆ήµου και, τέλος, η δια-
χείριση του ρίσκου. 
Σπύρος  Χαλβατζής:  Σήµερα υπάρχει στο ∆ή-

µο ένας αριθµός εργαζοµένων που δεν ξέρει
αν δουλεύει, πού δουλεύει και ποια είναι η υπη-
ρεσία του. Υπάρχουν ελαστικές σχέσεις εργα-
σίας. Πολλοί µηχανικοί δουλεύουν µε δελτίο πα-
ροχής υπηρεσιών, αν και εργάζονται κανονικά,
µε οκτάωρο. Χρειάζεται ουσιαστική αναβάθµιση
του ρόλου των εργαζοµένων και φυσικά αντιµε-

τώπιση όλων των προβληµάτων και παρεκκλί-
σεων που εµφανίζονται. 
Αλέξης  Τσίπρας:  Ως  µηχανικός  αντιλαµβάνε-

ται  τη συνεχή απαξίωση του ρόλου τους στη
∆ηµόσια ∆ιοίκηση και στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση, µε την παράκαµψη των υπηρεσιών για την ε-
ξυπηρέτηση διαφόρων συµφερόντων. Απαιτείται
ενδυνάµωση, στελέχωση και αναδιάρθρωση των
υπηρεσιών του ∆ήµου, ώστε να είναι αποφασι-
στικοί παράγοντες στη χάραξη στρατηγικής για
την πολεοδοµική πολιτική µε αυτονοµία σε επι-
στηµονικό επίπεδο. Συνεργασία µε ακαδηµαϊκά ι-
δρύµατα µε αποδεδειγµένη εµπειρία στα ζητή-
µατα στρατηγικής για την πόλη. 

Υλοποίηση  έργων  και  µελετών  

Για την υλοποίηση  έργων  και    µελετών, την
αξιοποίηση πόρων και προγραµµάτων, τις Σ∆ΙΤ
για τις οποίες το ΤΕΕ έχει διατυπώσει προϋπο-
θέσεις και επιφυλάξεις  και γενικότερα για τις
πολιτικές που θα ακολουθηθούν για τη βελτι-
στοποίηση του παραγόµενου αποτελέσµατος.
Κώστας  Σκανδαλίδης:  Ο ∆ήµος της Αθήνας

είναι ένας πλούσιος ∆ήµος. Υπάρχει πλεόνασµα
από τον τακτικό προϋπολογισµό. Υπάρχει η µέ-
γιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του Γ΄ και
∆΄ ΚΠΣ, του υπό σύσταση Ευρωπαϊκού Ταµείου
προσαρµογής στην παγκοσµιοποίηση, των ορι-
ζόντιων πολιτικών της Ένωσης και των δανεια-
κών κεφαλαίων. Υπάρχει η χρήση των σύγχρο-
νων χρηµατοδοτικών εργαλείων, όπως η χρηµα-
τοδοτική µίσθωση και η τιτλοποίηση των µελλο-
ντικών απαιτήσεων. Υπάρχει προσφυγή σε ιδιω-
τικά επενδυτικά κεφάλαια και η πολύπλευρη α-
ξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας. 
Σπύρος  Χαλβατζής:  Κατηγορηµατικά αντίθε-

τος µε τα νέα «εργαλεία», όπως οι Σ∆ΙΤ. Υπάρ-
χουν χρήµατα. Είναι τα 9 δισ. ευρώ που χρω-
στάει το κράτος από φόρους που έχει εισπρά-
ξει, αλλά δεν απέδωσε στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση και για το ∆ήµο Αθήνας ανέρχονται σε 700
εκατ. ευρώ. Με βάση τις επιλογές της ΕΕ επιλέ-
ξιµο έργο είναι και εγκρίνεται ένα γήπεδο
γκολφ και όχι ένας παιδικός σταθµός. Εµείς βά-
ζουµε άλλη προτεραιότητα για τα έργα. Μιλάµε
για την αντιπληµµυρική προστασία, την αντισει-
σµική θωράκιση, την προστασία από τις πυρκα-
γιές, από τις φυσικές καταστροφές. 
Αλέξης  Τσίπρας:  ∆ιαφωνία µε τις Σ∆ΙΤ, κα-

θώς κύριος στόχος τους είναι η εξασφάλιση ευ-
νοϊκών συνθηκών δράσης του ιδιωτικού κεφα-
λαίου. Πρέπει να υπάρξει σε θεσµικό επίπεδο η
µέγιστη δυνατή απορρόφηση των διαθέσιµων
κονδυλίων από άλλες πηγές, όπως η Ευρωπαϊ-
κή Ένωση. Όσον αφορά το ∆ήµο της Αθήνας
πρέπει να συνοµολογηθεί ότι έχει έναν πολύ
πλούσιο προϋπολογισµό όσο δύο Υπουργεία,

600 εκατ. ευρώ. 
Νικήτας  Κακλαµάνης: Οι διαθέσιµοι πόροι

του δήµου προέρχονται µόνο από το ΠΕΠ και α-
πό το Ταµείο Συνοχής, επειδή η Αττική είναι πε-
ριφέρεια µεταβατικής στήριξης. Επιτακτική ανά-
γκη να αξιοποιηθούν νέα χρηµατοδοτικά εργα-
λεία, όπως οι Σ∆ΙΤ, το Jessica, το Global Grand
για ολοκληρωµένες παρεµβάσεις, αλλά και οι
χορηγίες στον τοµέα της κοινωνικής αλληλεγ-
γύης.

Αναθεώρηση  Συντάγµατος  

Για  την  αναθεώρηση  του  Συντάγµατος ή και
του νοµικού πλαισίου, οι υποψήφιοι κλήθηκαν να
απαντήσουν σε ποιες ενέργειες θα προβούν, ώ-
στε να διασφαλιστούν οι αρµοδιότητες της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης.
Σπύρος  Χαλβατζής:  Κατηγορηµατικά αντίθε-

τος στην αναθεώρηση του Συντάγµατος, όπως
προτείνεται από Ν∆ και ΠΑΣΟΚ. Αντίθετοι στην
άρση της ελάχιστης άµυνας που υπάρχει σήµε-
ρα για την προστασία των δασών, στην ίδρυση
ιδιωτικών πανεπιστηµίων και στην κατάργηση
της µονιµότητας των δηµοσίων υπαλλήλων.
Αλέξης  Τσίπρας:  Ο ∆ήµος της Αθήνας να

σταθεί στο πλευρό της εκπαιδευτικής κοινότη-
τας. Για την αντιµετώπιση των πολλαπλών προ-
βληµάτων του περιαστικού δασικού χώρου, α-
παιτείται ισχυρή νοµοθεσία προστασίας του. Ο-
λοκλήρωση των διαδικασιών κατάργησης των
δασικών χαρτών στο πλαίσιο του Εθνικού Κτη-
µατολογίου. Θεσµοθέτηση χρήσεων γης που να
προστατεύουν τα δάση και τις δασικές εκτάσεις
που εφάπτονται των σηµερινών σχεδίων πόλης. 
Νικήτας  Κακλαµάνης:  Η απόφαση του ΣτΕ,

που ακυρώνει τη µεταβίβαση στους ΟΤΑ ρυθµι-
στικών αρµοδιοτήτων πολεοδοµικού - χωροτα-
ξικού σχεδιασµού αποδεικνύει στην πράξη ότι
το Σύνταγµα χρειάζεται και πάλι επέµβαση. Α-
παιτούνται επιπλέον βήµατα στην κατεύθυνση
της ενίσχυσης της τοπικής αυτονοµίας. 
Κώστας  Σκανδαλίδης: ∆ιαφωνία µε οποιαδή-

ποτε αναθεώρηση του άρθρου 24. Πρέπει να υ-
περασπιστούµε τις νοµικές έννοιες του δάσους
και της δασικής περιοχής. Για το άρθρο 16 η
πρόταση της Κυβέρνησης δεν µπορεί να ψηφι-
στεί. Για τα θέµατα της Αυτοδιοίκησης, είπε ότι
είχε διαφωνήσει και µε τη συνταγµατική αναθε-
ώρηση του 2001. ∆εν µπορεί να έχουν συντρέ-
χουσες αρµοδιότητες το κράτος και η Αυτοδιοί-
κηση.



Τριακόσιοι έως πεντακόσιοι άνθρωποι υπολογί-ζεται ότι χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο κά-
θε χρόνο, επειδή δεν είχαν την κατάλληλη και έ-
γκαιρη ιατρική βοήθεια, µετά το τροχαίο ατύχηµα. 
Απο την άλλη πλευρά, τα τροχαία ατυχήµατα,

στα οποία η χώρα µας κατέχει µία από τις πρώ-
τες θέσεις, υπολογίζεται ότι κοστίζουν στην εθνι-
κή οικονοµία περί τα 8 δισ. ευρώ κάθε χρόνο.
Οι αποκαλύψεις έγιναν στην ηµερίδα του ΤΕΕ

µε θέµα «Οδική Ασφάλεια και ΕΚΑΒ. Μετά το ατύ-
χηµα, τι;», που πραγµατοποιήθηκε στο ΕΒΕΑ. 
Όπως τόνισαν ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, κ. Γιάννης

Αλαβάνος και ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, κ. Νικόλαος
Παπαευσταθίου,  η συνεργασία που έχει εµπεδω-
θεί µεταξύ των δυο φορέων, έχει αρχίσει να απο-
δίδει πρακτικά αποτελέσµατα. Ενδεικτικό είναι ότι
χάρη στην παρέµβαση του «Παρατηρητηρίου Ο-
δικής Ασφάλειας» του ΤΕΕ προς τα αρµόδια υ-
πουργεία, εξασφαλίστηκε η άµεση ασύρµατη επι-
κοινωνία µεταξύ των εµπλεκοµένων υπηρεσιών
σε κάθε ατύχηµα (Αστυνοµία, Πυροσβεστική, Ε-
ΚΑΒ) και εποµένως η ταχύτερη και ορθότερη αντι-
µετώπιση των επιπτώσεών του. 
Στην ηµερίδα επισηµάνθηκε ότι στην Ελλάδα

χρειάζεται η δηµιουργία συστήµατος διαχείρισης
του συµβάντος. Ζητούµενο σήµερα, στην προσπά-
θεια να µειωθούν κατά 50% τα τροχαία ατυχήµα-

τα έως το 2010, είναι ο διεπιστηµονικός διάλογος
και ο συντονισµός όλων όσων µπορούν να συµ-
βάλουν στην πρόληψη και αποτελεσµατική αντι-
µετώπισή τους. 
Ειδικότερα, στην ηµε-

ρίδα τονίστηκε ότι ένα
σωστό σύστηµα παροχής βοήθειας προς τους
παθόντες θα µπορούσε να συµβάλει στη µείωση
των νεκρών από τα τροχαία ατυχήµατα κατά 30%
ετησίως. 

Την  κύρια  ευθύνη  έχει  ο  άνθρωπος

Τις αδυναµίες του συστήµατος παροχής βοή-
θειας µετά το τροχαίο ατύχηµα αναγνώρισε ο υ-
φυπουργός Υγείας, κ. Αθανάσιος  Γιαννόπουλος,
που κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Ηµερί-
δας, τονίζοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες
ώστε στο µέτρο του δυνατού να µη χάνεται πολύ-
τιµος χρόνος µετά το τροχαίο ατύχηµα. Ο κ. Γιαν-
νόπουλος παραδέχθηκε ότι υπάρχει πρόβληµα
πριν φθάσει το ΕΚΑΒ στον τόπο του ατυχήµατος,
αλλά υπάρχει και θέµα µετά την άφιξη του ΕΚΑΒ
ως προς τη διαχείριση της διακοµιδής των παθό-
ντων. Και τόνισε ότι καταβάλλονται προσπάθειες
για την εκπαίδευση του προσωπικού του ΕΚΑΒ
και της Τροχαίας, ώστε να γίνεται λεπτοµερέστε-
ρη περιγραφή του ατυχήµατος και ως εκ τούτου

καλύτερη διαχείριση της διακοµιδής των παθό-
ντων. 
Ο υφυπουργός Υγείας τόνισε ότι το ατύχηµα

είναι υπόθεση των συ-
ναρµοδίων Υπουργείων,
Υγείας, ∆ικαιοσύνης, ∆η-

µόσιας Τάξεως, ΥΠΕΧΩ∆Ε και άλλων φορέων. Και
βέβαια το ατύχηµα είναι πολυπαραγοντικό. Επο-
µένως, πρέπει όλοι µαζί να δούµε τι µπορεί να γί-
νει. 
Στη συνέχεια σηµείωσε ότι ενώ παρατηρείται

µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων στο εθνικό δί-
κτυο, σηµειώνεται τραγική αύξηση των ατυχηµά-
των στο επαρχιακό δίκτυο, γεγονός που απέδω-
σε στην «οινοποσία, ουζοποσία και τσιπουροπο-
σία» που αρχίζει από τις 10 το πρωί και τελειώνει
περί την 13η ώρα, µετά την οποία αυξάνεται η συ-
χνότητα των τροχαίων ατυχηµάτων. 
Τη µεγαλύτερη ευθύνη για το ατύχηµα την έχει

ο άνθρωπος, τόνισε ο κ. Γιαννόπουλος, διότι αυτός
παραβιάζει τον ΚΟΚ. Γι’ αυτό λοιπόν πρέπει να ξε-
κινήσει από νωρίς η αγωγή οδικής κυκλοφορίας. 
Το οδικό δίκτυο έχει προβλήµατα κατασκευα-

στικά, παραδέχθηκε ο υφυπουργός και αναφέρθη-
κε σε συγκεκριµένα σηµεία. Ωστόσο, η επιβολή υ-
ψηλού προστίµου δεν δηµιουργεί απόλυτα συνθή-
κες συµµόρφωσης. Πάντως η αστυνόµευση συµ-
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Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ:

Η διαχείριση των τροχαίων σώζει ζωές

ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΕΕΙΙΑΑ ::    ΒΒΑΑΣΣΩΩ ΧΧΑΑΡΡΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΙΙ∆∆ΟΟΥΥ
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βάλλει σε καλύτερες συµπεριφορές. 
Σε ό,τι αφορά στις διακοµιδές του ΕΚΑΒ, τόνισε

ότι η προνοσοκοµειακή περίθαλψη είναι µια µεγά-
λη υπόθεση στη διαχείριση του τραυµατία. Είµα-
στε ακόµη πολύ πίσω στο θέµα των αεροδιακοµι-
δών, είπε, και ανέφερε ότι σε περίπτωση µαζικών
εξόδων, θα πρέπει να υπάρχουν κοµβικοί σταθµοί,
όπου θα µπορούν ελικόπτερα να παίρνουν τους
τραυµατίες και να τους πηγαίνουν στα νοσοκο-
µεία, για να µπορέσουν να έχουν άµεση αντιµε-
τώπιση. 
Ο υφυπουργός ανέφερε ενδεικτικά ότι σε ένα

δυστύχηµα που γίνεται στην Τραγάνα, ο τραυµα-
τίας θα διακοµιστεί στη Λαµία και από
εκεί µπορεί να σταλεί στην Αθήνα, αλλά
καθ’ οδόν µπορεί να πεθάνει, ενώ θα
µπορούσε να ζήσει αν υπήρχε µια Οµά-
δα Τραύµατος. Συνεστήθη λοιπόν η Ε-
θνική Επιτροπή Τραύµατος, για να προ-
λαµβάνονται αυτά τα περιστατικά.

8  δισ.  ευρώ  το  κόστος  των  τροχαίων

«Το πρόβληµα δεν είναι µόνον ιατρι-
κό. Είναι και τεχνικό» υπογράµµισε ο
Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γιάννης Αλαβάνος.
Και εξήγησε ότι για το λόγο αυτό το
ΤΕΕ συνεργάστηκε µε το υπουργείο Υ-
γείας και συγκεκριµένα µε το ΕΚΑΒ για την ηµερί-
δα, µε στόχο να βρεθούν λύσεις για την άµεση
και σωστή ανταπόκριση όλων των εµπλεκοµένων
στη διαχείριση του τροχαίου ατυχήµατος. 
Ο κ. Αλαβάνος χαρακτήρισε «κοινωνικά κρίσι-

µη και επιβεβληµένη την ηµερίδα» και αναφερό-
µενος στην ανάγκη µείωσης των τροχαίων ατυχη-
µάτων, καθώς έως το 2010 οι νεκροί θα πρέπει να
µειωθούν στους 900, από τους 1.614 που ήσαν
πέρσι, τόνισε ότι κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι κο-
στίζουν στην οικονοµία µας κάπου 8 δισ. ευρώ
(σ.σ. σχεδόν µισό ΚΠΣ, που αντιστοιχεί σε µια ε-
πταετία). Αν κατορθώσουµε να εξοικονοµήσουµε
µόνο το 1% (κάπου 80 εκατοµµύρια ευρώ) είναι
δυνατόν κάθε χρόνο να αντιµετωπίζουµε ιδιαίτε-
ρα σηµαντικούς τοµείς πρόληψης των ατυχηµά-
των (έργα άµεσης ανάγκης και συντήρησης οδών,
καλύτερη αστυνόµευση, εξοπλισµός υπηρεσιών
άµεσης βοήθειας κλπ.). 
Ωστόσο, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ σηµείωσε ότι συ-

χνά η νοµοθεσία αντιστρατεύεται την προσπά-
θεια πρόληψης των τροχαίων. Χαρακτηριστικά α-
νέφερε πως ενώ για τα λεωφορεία προβλέπεται
όριο ηλικίας και απόσυρσή τους, δεν υπάρχει α-
ντίστοιχη πρόβλεψη για τα σχολικά, µε συνέπεια
να «αξιοποιούνται» λεωφορεία, που αποσύρο-
νται, στη µεταφορά µαθητών. Το θέµα τέθηκε από
το «Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας» προς το
υπουργείο Μεταφορών. 

Παρουσιάζοντας στοιχεία για τα τροχαία ατυ-
χήµατα, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ανέφερε ότι: 

• Μόνον πέρυσι τραυµατίστηκαν 21.618 άνθρω-
ποι, απο τους οποίους οι 2.313 υποφέρουν ακόµη
από τα τραύµατά τους και πολλοί θα φέρουν τα
σηµάδια του ατυχήµατος σε όλη τους τη ζωή. 

• Η εξέλιξη της υγείας τους θα µπορούσε να ή-
ταν καλύτερη, αν κάποια πράγµατα είχαν γίνει µε
διαφορετικό τρόπο από αυτόν που έγιναν. 

• Από τους 1.614 συνανθρώπους µας που έχα-
σαν τη ζωή τους, ορισµένοι θα µπορούσαν να εί-
χαν σωθεί. 

• Από το σύνολο των παθόντων, περισσότεροι

από 1.000 έφθασαν νεκροί στα νοσοκοµεία, αφή-
νοντας την τελευταία τους πνοή κατά τη διακοµι-
δή τους. Από τους υπόλοιπους, οι 250 πέθαναν τις
επόµενες 4 ώρες µετά την πρόκληση του τροχαί-
ου ατυχήµατος. 

«Τόσο ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας, όσο
και οι σχετικές έρευνες και µελέτες σε όλο τον
κόσµο καταλήγουν σε ένα συµπέρασµα και µία
πρόταση: Αν η παροχή βοήθειας στους τραυµα-
τίες από τα τροχαία ατυχήµατα ήταν και ταχύτερη
και καλύτερη, πολλοί συνάθρωποί µας και θα ζού-
σαν και θα ξεπερνούσαν καλύτερα τα προβλήµα-
τα υγείας, που τους προκλήθηκαν. Μάλιστα όλοι
µιλούν για τη ΧΡΥΣΗ ΩΡΑ µετά το ατύχηµα για
την παροχή της βασικής και της πλήρους για τη
ζωή βοήθειας» υπογράµµισε ο Πρόεδρος του
ΤΕΕ, ο οποίος ανέφερε ότι οι βασικοί παράγοντες
που συµβάλλουν στη γρήγορη και καλύτερη δια-
χείριση του ατυχήµατος είναι: 

• Η γρήγορη πρόσβαση της τροχαίας, της πυ-
ροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, χάρη σε ειδικά δια-
µορφωµένη οδική υποδοµή. 

• Η δηµιουργία ελεύθερων κυκλοφοριακών
διαδρόµων σε αστικές περιοχές, το λεγόµενο
πράσινο κύµα, που πρέπει να ισχύει για τα ασθε-
νοφόρα σε όσο το δυνατόν περισσότερους και ε-
πιβαρηµένους κυκλοφοριακά άξονες. Η οδική παι-
δεία είναι και γι’ αυτό το λόγο αναγκαία. 

• Η σωστή ασφάλιση του χώρου του ατυχήµα-

τος. ∆υστυχώς το 20% των θυµάτων από τροχαία
ατυχήµατα δεν προκλήθηκαν από πρωτογενή, αλ-
λά από δευτερογενή αίτια, δηλαδή ήταν αποτέλε-
σµα µη σωστών µέτρων ασφάλισης και διαχείρι-
σης ενός άλλου τροχαίου ατυχήµατος. 

• Οι σωστές επικοινωνίες µεταξύ των υπηρε-
σιών και των φορέων που εµπλέκονται. 
Ο κ. Αλαβάνος ανταποκρινόµενος σε σχετική

πρόταση του Υφυπουργού Υγείας τόνισε ότι το
ΤΕΕ θα παρακολουθεί συνεχώς την υλοποίηση
των µέτρων που επιβάλλεται να προωθηθούν. 
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ επισήµανε ότι οι Μηχανι-

κοί, τα µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου, είναι ιδι-
αίτερα ευαισθητοποιηµένα πάνω στο θέ-
µα. Και πρόσθεσε ότι το ΤΕΕ εδώ και ε-
νάµιση χρόνο, κάνει µια πιο συστηµατική
παρέµβαση στα θέµατα της οδικής α-
σφάλειας, µέσω του Παρατηρητηρίου
του. Έχει κάνει δύο σηµαντικές εκδόσεις
µέχρι τώρα. Ξεκινά σε κάθε νοµό εκδη-
λώσεις, προκειµένου σε κάθε Νοµαρχία
να δηµιουργηθεί µια ειδική υπηρεσία για
θέµατα οδικής ασφάλειας, όπως προβλέ-
πει η συµφωνία µε την ΕΝΑΕ. 
Για το θέµα της οδικής παιδείας, η συ-

νεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και
το Παρατηρητήριο είναι ακριβώς να τεθεί

στους µαθητές το θέµα. 
Τέλος, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ανακοίνωσε την ε-

κτύπωση εγχειριδίου οδικής ασφάλειας για χρή-
ση από την τροχαία. Το ΤΕΕ θα διαθέσει στο υ-
πουργείο ∆ηµόσιας Τάξης δωρεάν πάνω από
1.000 αντίτυπα για την ενηµέρωση και χρήση των
στελεχών της τροχαίας, ενώ θα αναλάβει και τη
σχετική εκπαίδευση στις σχολές αξιωµατικών και
αστυφυλάκων κατά το τρέχον έτος. 

Οι  νεκροί  θα  µπορούσαν  
να  είναι  κατά  30%  λιγότεροι

Στην οργανωτική και λειτουργική δοµή του Ε-
ΚΑΒ αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ και Πρό-
εδρος του Τοµέα Πρόληψης Ατυχηµάτων, κ. Νικό-
λαος Παπαευσταθίου, τονίζοντας την εµπλοκή
που έχει το ΕΚΑΒ µε άλλες υπηρεσίες. Ο εξοπλι-
σµός του ΕΚΑΒ, ανέφερε, περιλαµβάνει 735 ασθε-
νοφόρα, τα οποία µπορούµε να πούµε ότι βρίσκο-
νται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και είναι σύγ-
χρονης τεχνολογίας, 105 ειδικές κινητές µονάδες
επείγουσας προνοσοκοµειακής ιατρικής, 25 µοτο-
σικλέτες, µικρά οχήµατα ταχείας πρόσβασης 4
και λοιπά οχήµατα 21, 3 ελικόπτερα, αυτοκινούµε-
να συντονιστικά κέντρα, οχήµατα αντιµετώπισης
καταστροφών. Και ασθενοφόρα παλαιότερης τε-
χνολογίας, τα οποία έχουν παραχωρηθεί από  το
ΕΚΑΒ και χρησιµοποιούνται από νοσοκοµεία και
Κέντρα Υγείας. 
Κάθε µήνα το ΕΚΑΒ δέχεται 300.000 κλήσεις

µόνον στην Αττική, δηλαδή 10.000-11.000 κλήσειςΕικονογράφηση ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ. Από έκδοση ΕΝΑΕ «Ελληνική Νοµαρχία»
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καθηµερινά, εκ των οποίων µόνον το 10% είναι για
αποστολή ασθενοφόρου. Από αυτό το 10%, ένα
ποσοστό 80% των κλήσεων αναγγέλλονται ως ε-
πείγουσες, ενώ το 30% δεν καταλήγουν να εισα-
χθούν σε νοσοκοµεία. 
Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, επισήµανε ότι κατά

τους τελευταίους 16 µήνες στο ΕΚΑΒ καταγράφη-
καν 15.000 κλήσεις για τροχαία. Το ΕΚΑΒ επεµβαί-
νει άµεσα αφενός για την παροχή επείγουσας
προνοσοκοµειακής φροντίδας στον τραυµατία και
αφετέρου για τη γρήγορη και ασφαλή διακοµιδή
του στο πλησιέστερο νοσοκοµείο. Παράλληλα, το
ΕΚΑΒ έχει δώσει βάρος στην εκπαίδευση του
προσωπικού του για την επιτόπια βοή-
θεια και την ορθή διακοµιδή των τραυµα-
τιών, στην καλύτερη χωροθέτηση των
µονάδων άµεσης επέµβασης και, κυρίως,
στην αποκατάσταση µιας έγκυρης και έ-
γκαιρης ενηµέρωσης αναφορικά µε τρο-
χαία συµβάντα, ώστε να περιοριστεί η ά-
σκοπη χρήση ή και η κατάχρηση των µέ-
σων που καλούνται να επέµβουν. Επίσης
επισήµανε την ανάγκη για διευκόλυνση
της κίνησης των ασθενοφόρων από τους
άλλους οδηγούς και τόνισε ότι η άµεση
επέµβαση ενός ασθενοφόρου είναι πολυ-
παραγοντικό ζήτηµα και καταβάλλεται
συνεχώς προσπάθεια να ελαχιστοποιούνται οι
χρόνοι. 

«΄Ενα σωστό σύστηµα παροχής βοήθειας θα
µπορούσε να συµβάλει στη µείωση των θανάτων
ως και 30% ετησίως» τόνισε ο κ. Παπαευσταθίου. 

«Το 50% των θανάτων στο χώρο του ατυχήµα-
τος οφείλεται σε θέ-
µατα πρόληψης. Το
20% των θυµάτων των
τροχαίων ατυχηµάτων
πεθαίνουν µέσα στην
πρώτη ώρα µετά το α-
τύχηµα. Οι θάνατοι αυ-
τοί θεωρούνται απο-
τρέψιµοι ή τουλάχι-
στον µη δικαιολογηµένοι. Το υπόλοιπο 30% πεθαί-
νουν µέσα σε διάστηµα ενός µηνός. Εποµένως το
50% των νεκρών της ασφάλτου θα µπορούσαν να
είχαν σωθεί µε ένα ανεπτυγµένο σύστηµα Υγεί-
ας» υπογράµµισε ο Γενικός Χειρούργος, Εντατικο-
λόγος του ΕΚΑΒ, κ. Σπυρίδων  Παπανικολάου.  

Τα  ασθενοφόρα  καθυστερούν

«Το 50% των νεκρών κατέληξαν σε λίγα λεπτά
επιτόπου ή κατά τη µεταφορά τους. Το 15% κατέ-
ληξαν στο νοσοκοµείο εντός 4 ωρών. Και το 35%
µετά από 4 ώρες» επισήµανε ο Καθηγητής του Ε-
ΜΠ και µέλος του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφά-
λειας του ΤΕΕ, κ. Βασίλειος  Ψαριανός.  Και τόνισε
ότι τα ασθενοφόρα καθυστερούν να φθάσουν στο
σηµείο του ατυχήµατος για εξωγενείς κυρίως λό-

γους. Το 52-58% των καθυστερήσεων συµβαίνουν
σε αστικά κέντρα. Το 20% των συµβάντων είναι α-
ποτέλεσµα άλλων συµβάντων. Το 50% των θυµά-
των του προσωπικού της τροχαίας, της πυροσβε-
στικής και του ΕΚΑΒ προέρχονται απο τροχαία α-
τυχήµατα. Το 15% των θυµάτων προσωπικού πα-
ρασύρθηκαν απο άλλο όχηµα. 
Ο κ. Ψαριανός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον κα-

λύτερο συντονισµό των εµπλεκοµένων φορέων,
που είναι τα υπουργεία Υγείας, ∆ηµόσιας Τάξης,
Μεταφορών, ΠΕΧΩ∆Ε και Εσωτερικών, ενώ τόνισε
ότι πρέπει να υλοποιηθεί και στην Ελλάδα η επι-
κοινωνία έκτακτης ανάγκης µέσω του πανευρω-

παϊκού αριθµού κλήσης 112. 
Στρατηγικοί στόχοι -είπε- είναι η αύξηση της α-

σφάλειας προσωπικού και οχηµάτων, που πλησιά-
ζουν ή προσπερνούν, η ενίσχυση των παρεχοµέ-
νων υπηρεσιών στους παθόντες και στους καθη-
λωµένους οδηγούς και επιβάτες και φυσικά η µεί-

ωση των καθυστερήσεων και του κόστους των
µετακινούµενων ανθρώπων και αγαθών. Ειδική µέ-
ριµνα πρέπει να ληφθεί στον απεγκλωβισµό των
παθόντων, καθώς οι αερόσακοι µπορούν να τραυ-
µατίσουν το προσωπικό του ΕΚΑΒ, όπως και τα υ-
βριδικά αυτοκίνητα, που έχουν υψηλές τάσεις ηλε-
κτρικού ρεύµατος. 

Τι  εφαρµόζεται  στο  εξωτερικό

Ο κ. Ψαριανός αναφέρθηκε στον τρόπο επέµ-
βασης που εφαρµόζεται σε διάφορες χώρες του
εξωτερικού, όταν συµβεί τροχαίο ατύχηµα. Ανα-
φέρθηκε και στον Τrafficus magnificus, τον υπέρο-
χο κυκλοφοριολόγο, που υπάρχει στην Ολλανδία.
Είναι ένας επιθεωρητής, ο οποίος παρακολουθεί
τα πάντα που αφορούν ένα δρόµο, από τη συντή-

ρησή του, τη λειτουργία του, τα τροχαία του ατυ-
χήµατα, πώς γίνεται όλη αυτή η διαχείριση -, µε α-
ποτέλεσµα κάθε χρόνο να στέλνει χαρτάκια προς
τους φορείς, έτσι ώστε να αναλαµβάνουν να παίρ-
νουν τα κατάλληλα µέτρα για να µπορέσουν να
διαχειριστούν καλύτερα. 
Είναι ένας συντονιστής, που σε µια χώρα όπως

η Ελλάδα, όπου δε φηµιζόµαστε για τις οργανωτι-
κές και συντονιστικές µας ιδιότητες και προσόντα,
νοµίζω ότι θα είναι µια καλή περίπτωση να τη
σκεφθούµε. 

«Στην Ελλάδα πρέπει να δώσουµε µεγάλη ση-
µασία στην όλη διαχείριση του συµβάντος και

στην ασφάλεια του προσωπικού» υπο-
γράµµισε και αναφέρθηκε στην κατα-
νοµή του κόστους ενός τροχαίου ατυ-
χήµατος. Το ιατρικό κόστος, η διακοµι-
δή, οι υλικές ζηµιές, οι ασφάλειες, τα δι-
καστικά έξοδα. Τα ιατρικά είναι περίπου
το 15%, επί των οποίων κάτω απ’ το 1%
για τις τουλάχιστον υποδειγµατικές
συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγ-
µή στο χώρο της ∆υτικής Ευρώπης και
της Βορείου Αµερικής, όσον αφορά τη
δραστηριότητα του αντίστοιχου ΕΚΑΒ,
δεν ξεπερνά το 1%. 
Άρα λοιπόν, αν δοθεί κάτω από το

1%, απ’ αυτά που ξοδεύουµε ήδη, φεύγουν απ’ την
τσέπη µας, για τα τροχαία ατυχήµατα, το ΕΚΑΒ
θα λειτουργεί υπό ιδανικές συνθήκες, ή τουλάχι-
στον ισότιµα και ισοδύναµα µε αυτά που βλέπου-
µε στη ∆υτική Ευρώπη και στη Βόρειο Αµερική. 
Ο εργοδότης συνήθως πληρώνει 22.000 ευρώ

ανά ατύχηµα και 110.000
ευρώ ανά τραυµατισµό.
Από δε τους τραυµατίες,
ο 1 στους 3, δεν επι-
στρέφει στην εργασία
του αν δεν περάσει έ-
νας χρόνος. 
Το µέλος του «Παρα-

τηρητηρίου Οδικής Α-
σφάλειας» του ΤΕΕ, κ. Αντώνης  Καστής, αναφέρ-
θηκε στα στατιστικά στοιχεία των τροχαίων ατυ-
χηµάτων τα δύο προηγούµενα χρόνια, επισηµαί-
νοντας ότι ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης,
µε 21 νεκρούς το 2000 και 37 το 2005, τείνει να κα-
ταστεί το χειρότερο τµήµα του οδικού δικτύου της
χώρας. Μάλιστα αναφέρθηκε ειδικότερα στα τρία
χειρότερα δυστυχήµατα που σηµειώθηκαν το τε-
λευταίο τρίµηνο σ’ αυτό τον οδικό άξονα. 
Από την πλευρά του ο ∆ιευθυντής Ιατρικών Υ-

πηρεσιών του ΕΚΑΒ κ. ∆ηµήτριος  Πύρρος, επέ-
µεινε στην αναγκαιότητα και κυρίως τη χρησιµό-
τητα του διεπιστηµονικού διαλόγου. Είναι η πρώ-
τη φορά που ιατροί και µηχανικοί από κοινού συ-
ζητούν τα ζητήµατα των τροχαίων ατυχηµάτων
και καταθέτουν τις προτάσεις τους προς τους
αρµοδίους. 

Ένα σωστό σύστηµα παροχής βοήθειας προς τους παθόντες 
θα µπορούσε να συµβάλει στη µείωση των νεκρών από τα
τροχαία ατυχήµατα κατά 30% ετησίως

Τα τροχαία ατυχήµατα κοστίζουν στην εθνική οικονοµία περί 
τα 8 δισ. ευρώ κάθε χρόνο
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Το 15ο Συνέδριο Σκυροδέµατος, όπως και όλα τα
προηγούµενα που διοργάνωσε το ΤΕΕ, θα
αποτελέσει το βήµα από το οποίο θα
παρουσιαστούν οι εξελίξεις στην έρευνα, τη µελέτη
και την κατασκευή έργων από σκυρόδεµα. Το
συνέδριο διακρίνεται για την πλούσια θεµατολογία
του και τις ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις.
Παράλληλα οι µηχανικοί θα έχουν την ευκαιρία να
ανταλλάξουν τις απόψεις τους πάνω στα σχετικά
προβλήµατα. Στον προθάλαµο της αίθουσας των
συνεδριάσεων θα λειτουργεί έκθεση δοµικών
τεχνικών βιβλίων και υπολογιστών.

25  -227  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2006  -  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ25  -227  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2006  -  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
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Το πρόγραµµα του 15ου Συνεδρίου Σκυροδέµα-
τος έχει ως εξής:

Τετάρτη  25  Οκτωβρίου  2006

8.30 Εγγραφές συνέδρων

Αίθουσα  «Αlexander  Ηall»
9.45  Έναρξη συνεδρίου - Προσφωνήσεις Εναρκτή-
ρια Οµιλία: «Η Πρόκληση του Ελέγχου και της
Σεισµικής ∆ιακινδύνευσης των Κατασκευών»
Καραµπίνης  Α.,  Πρύτανης ∆ΠΘ

Αίθουσα  «Αlexander  Ηall»
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Γενική εισήγηση
12.30 «Τhe design for fire particularly for multi-storey

structures» Ρrof. Ρatrick  JΕ  Sullivan,  City University
London
Εισηγήσεις

13.10 «Αντοχή, δυσκαµψία και ικανότητα παραµόρ-
φωσης βάθρων γεφυρών» Μπισκίνης  ∆.Ε., Φαρ-
δής  Μ.Ν.

13.20 «Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς α-
κραίων κόµβων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό»
Καραγιάννης  Χ.  Γ.,  Σιρκελής  Γ.Μ.

13.30 «Πειραµατική µελέτη της αντοχής σύµµει-
κτων πλακών σκυροδέµατος» Περδικάρης  Φ.Κ.,
Μυστακίδης  Ε.Σ.,  Παπαχρήστου  Κ.  Σ.,  Γιαννόπου-
λος  Α.∆.

13.40 «Πλάκες επί εδάφους: οι γνωστοί-άγνωστοι
φορείς Σκυροδέµατος» Τέγος  Ι.  Α.,  Γιάννακας  Ν.
Χ.

13.50 Συζήτηση

Αίθουσα  «Αlexander  Ηall»
ΣΥΝΘΕΤΑ  ΥΛΙΚΑ  

Ειδική εισήγηση
16.00 «Τα σύνθετα υλικά στις κατασκευές», ∆ρί-
τσος  Σ.  Η.    Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστη-
µίου Πατρών.

Εισηγήσεις
16.20 «Εµπειρικό προσοµοίωµα για την πρόβλεψη
των µηχανικών χαρακτηριστικών του περισφιγ-
µένου σκυροδέµατος µέσω ινοπλισµένων πολυ-
µερών» Βιντζηλαίου  Ε.,  Παναγιωτίδου  Ε.  

16.30 «Πειραµατική διερεύνηση εναλλακτικών τρό-
πων ενίσχυσης δοκών µε σύνθετα Ινοπλισµένα
Πολυµερή», Ζέρης  Χ.  Α.,  Αναστασάκης  Ι.,  Κυρια-
κίδης  Ι.  

16.40 «Επισκευή/ενίσχυση πρισµατικών στοιχείων
Ο.Σ. παλαιάς τεχνολογίας µε µανδύες Ι.Ο.Π.»,
Θερµού  Γ.Ε.,  Πανταζοπούλου  Σ.  Ι.,  Αλληλόµη  Α.,
Βαλανίδης  Π.,  Χαλκίτης  Γ.  

16.50 «Τοπικές σχέσεις συνάφειας-ολίσθησης σε
δοµικά στοιχεία σκυροδέµατος µε οπλισµό FRΡ
για ανακυκλιζόµενες φορτίσεις» Καρατζαφέ-

ρης  Β.,  Καττής  Μ.,  Παπανίκος  Π.  
17.00 «Μηχανικά Χαρακτηριστικά Ανθρακοϋφασµά-
των (CFRΡ) και Χαλυβδοϋφασµάτων (SRΡ) και
∆ιερεύνηση της Εφαρµογής τους στην Ενίσχυ-
ση ∆οκών Οπλισµένου Σκυροδέµατος»  Μιτολί-
δης  Γ.Ι.,  Σαλονικιός  Θ.  Ν.,  Κάππος  Α.  Ι.  

17.10 «Νέα γενιά συνθέτων υλικών ανόργανης µή-
τρας (ΤRΜ) για την ενίσχυση κατασκευών οπλι-
σµένου σκυροδέµατος» Τριανταφύλλου  Αθ.  Χ.,
Παπανικολάου  Κ.  Γ.,  Μπουρνάς  ∆.  &  Λόντου  Π.  

17.20 «Σχεδιασµός αναβάθµισης διαβρωµένων κα-
τασκευών Ο.Σ. µε σύνθετα ΙΟΠ υλικά» Ταστάνη
Σ.  Π.,  Πανταζοπούλου  Σ.Ι.

17.30 «Μεγέθη σχεδιασµού συνάφειας ΙΟΠ - Γ ρά-
βδων: πειραµατική και αναλυτική διερεύνηση»,
Ταστάνη  Σ.  Π.,  Πανταζοπούλου  Σ.  Ι.  

17.40 Συζήτηση

Αίθουσα  «Ευρυδίκη»
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

Εισηγήσεις
16.00 «Αποτίµηση σεισµικής συµπεριφοράς πο-
λυώροφων κτιρίων Ο/Σ σχεδιασµένων µε βάση
τους Ευρωκώδικες 2 και 8», Αθανασιάδου  Χ.  Ι.,
Πλάνου  Κ.

16.10 «Κύριες διευθύνσεις στα ασύµµετρα πολυώ-
ροφα κτίρια µε και χωρίς σεισµική µόνωση βά-
σης», Αθανατοπούλου  Α.  Μ.,  ∆ουδούµης  Ι.  Ν.  

16.20 «Επίδραση της χρονικής διάρκειας της σει-
σµικής δόνησης στις καµπύλες τρωτότητας των
κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος» Νά-
νος  Ν.,  Ελένας  Α.Β.

16.30 «Βέλτιστος σχεδιασµός κτιρίων από Οπλι-
σµένο Σκυρόδεµα υπό σεισµικές δράσεις»,
Μπάκας  Ν.,  Λαγαρός  Ν.  ∆.,  Παπαδρακάκης  Μ.

16.40 «Συνέπειες του σεισµού της 27ης Ιουνίου
2004 (Μ=5.4) στο Νοµό Έβρου» ∆ηµοσθένους  Μ.
Α.,  Μουστεράκη  Κ.,  Κουτρούλας  Γ.,  Μάκρα  Κ.

16.50 «Σχεδιασµός κατασκευών από σκυρόδεµα /
φέρουσα τοιχοποιία µε ελεγχόµενη βλάβη»
Χατζηγεωργίου  Γ.  ∆.,  Μπέσκος  ∆.  Ε.

17.00 «Πειραµατική διερεύνηση τοιχοπληρωµένων
πλαισίων Ω/Σ µε κεντρικά ανοίγµατα υπό κυκλι-
κή φόρτιση», Καραγιάννης  Χ.  Γ.,  Κακαλέτσης  ∆.
Ι.

17.10 «Προσοµοίωση µε πεπερασµένα στοιχεία της
συµπεριφοράς υποστυλωµάτων ωπλισµένου
σκυροδέµατος περισφιγµένων µε ινοπλισµένα
πολυµερή» Καραµπίνης  Α.  Ι.,  Ρουσάκης  Θ.  Χ.,
Μανωλίτση  Γ.  Ε.  

17.20 «∆ιερεύνηση αιτιών αστοχίας στο κάτω πέλ-
µα δοκών και προβόλων» Βαδαλούκα  Β.  Γ.,  Λε-
κίδης  Β.  Α.

17.30 «∆ιερεύνηση αιτιών αστοχίας στο µέσο του
ύψους υποστυλωµάτων» Βαδαλούκα  Β.  Γ.,  Πα-

παδόπουλος  Γ.  Α.
17.40 Συζήτηση

Αίθουσα  «Ορφέας»

ΕΙ∆ΙΚΗ  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:  ΕΠΑΝΤΥΚ/ΤΕΕ
16.00 «Η πρωτοβουλία και τα αποτελέσµατα του
έργου του ΤΕΕ για την επιλεκτική προσεισµική
ενίσχυση κτιρίων και δικτύων», Τάσιος  Θ.Π.

16.25 «Ο δοµικός πλούτος της Χώρας, Πιλοτικές
δράσεις ΤΕΕ, ∆ίκτυα, Νοσοκοµεία, Ηλ. Πρόγραµ-
µα σεναρίων καταστροφής»,  Βουγιούκας  Εµ.,
Τρέζος  Κ.

16.45 «Τρωτότητα και διακινδύνευση κτιρίων σε ό-
λους τους ΟΤΑ της Χώρας» Βλάχος  Ι.,  Καραµπί-
νης  Α.

17.05 «Προς µια τράπεζα εδαφοτεχνικών δεδοµέ-
νων της Χώρας», ∆ραγκιώτης  Θ.

17.20 «Νοµικά και Επαγγελµατικά θέµατα σχετιζό-
µενα µε την επιλεκτική προσεισµική ενίσχυση
κτιρίων» Βαγγελάτου  Ολ.

17.40 Συζήτηση

Αίθουσα  «∆ηµόκριτος»
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Εισηγήσεις
16.00 «Μελέτη της συνεργιστικής επίδρασης χλω-
ριόντων, θειικών και νιτρωδών ιόντων στην αν-
θεκτικότητα τσιµεντοκονιαµάτων» Σίδερης  Κ.  Κ.,
Πανταζοπούλου  Π.,  Μπατής  Γ.

16.10 «Μία βελτιωµένη µέθοδος σχεδιασµού και
ποιοτικού ελέγχου µειγµάτων αυτοσυµπυκνού-
µενου σκυροδέµατος (ΑΣΣ)» Γεωργιάδης  Α.,  Σί-
δερης  Κ.  Κ.,  Αναγνωστόπουλος  Ν.

16.20 «Σύγκριση των µεθόδων συντήρησης των
προτύπων ΣΚ-303 και ΕΛΟΤ ΕΝ 12390.02 όσον α-
φορά τη συµβατική αντοχή του σκυροδέµατος»
Γεωργίου  Κ.,  Κατσάκου  Μ.

16.30 «Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτι-
κών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου», Ευ-
αγόρου  Κ.  Κ.,  ∆ηµητρίου  Α.  Γ.,  Τσαµατσούλης  ∆.
Χ.

16.40 «Επιρροή περιβαλλοντικών δράσεων στη µι-
κροδοµή κονιαµάτων υψηλών αντοχών», Μαλα-
µή  Χ.  Β.,  Τουµπακάρη  Ε.  -Ε.  Ε.,  Τσακιρίδης  Π.  Ε.

16.50 «Ινοπλισµένο κονίαµα υψηλών αντοχών»
Μαρίνος  Ι.  Α.,  Κερµετζόγλου  Α.,  Καλοϊδάς  Β.,
Ρουβέλας  Γ.  Π.

Το Πρόγραµµα του Συνεδρίου 
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17.00 «Σύνθεση κονιαµάτων υδραυλικής ασβέστου
που παρήχθησαν από ασβεστολιθικές πρώτες
ύλες της Κρήτης και έλεγχος της µηχανικής
τους συµπεριφοράς» Μαρκόπουλος  Θ.,  Τρια-
νταφύλλου  Γ.,  Μαυριγιαννάκης  Σ.

17.10 «Προστασία του Οπλισµένου Σκυροδέµατος
µε Οργανικές Επικαλύψεις» Μπατής  Γ.,  Ρακα-
ντά  Ε.,  Σπερέζη  Χ.,  Κουµαντάκης  Μ.,  Σίδερης  Κ.
Κ.

17.20 «Αντιδιαβρωτικές µέθοδοι προστασίας του
εκτεθειµένου στην ατµόσφαιρα δοµικού χάλυ-
βα µε τη χρήση επιστρωµάτων που περιέχουν
αναστολείς διάβρωσης», Ντάφλου  Ε.,  Ρακαντά
Ε.,  Μπατής  Γ.

17.30 «Ανάπτυξη λογισµικού για υπολογισµό διάρ-
κειας ζωής κατασκευών από σκυρόδεµα», Πα-
παδάκης  Ε.  Γ.,  Ευσταθίου  Μ.  Π.  

17.40 Συζήτηση

Αίθουσα  «Αlexander  Ηall»
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ-ΑΝΑΛΥΣΗ

Ειδική εισήγηση 
18.30 «Υπολογιστικά προσοµοιώµατα στην έρευνα
και στην πράξη» Αβραµίδης  Ι.  Ε.,  Καθηγητής,
ΑΠΘ  

Εισηγήσεις
18.50 «Συγκριτική µελέτη εφαρµογής των µεθό-
δων ανάλυσης «Static Ρushover» και «Τime
Ηistory» σε κατασκευές οπλισµένου σκυροδέ-
µατος»  Κοτανίδης  Χ.,  ∆ουδούµης  Ν.  Ι.,  ∆ουδού-
µης  Ι.  Ν.

19.00 «Συγκριτική διερεύνηση παραλλαγών της
στατικής υπερωθητικής ανάλυσης βάσει σύγ-
χρονων κανονιστικών κειµένων (FΕΜΑ 356 -
440, ΕC-8, ΚΑΝ.ΕΠΕ.)» Μανούκας  Γ.  Η.,  Αθανατο-
πούλου  Α.  Μ.,  Αβραµίδης  Ι.  Ε.

19.10 «Συγκριτική αξιολόγηση µεθόδων στατικής
και δυναµικής ανελαστικής ανάλυσης σε κτιρια-
κές κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα»
Παπανικολάου  Β.  Κ.,  Εlnashai  Α.  S.

19.20 «Συντελεστές ασφαλείας για την εφαρµογή
της στατικής ανελαστικής ανάλυσης» Τρέζος  Κ.
Γ.,  Θώµος  Γ.  Κ.

19.30 «Σύγκριση της Φασµατικής Υπερωθητικής Α-
νάλυσης µε τη Στατική και την Ιδιοµορφική Υπε-
ρωθητική Ανάλυση» Τσιγγέλης  Β.  Σ.,  Αθανατο-
πούλου  Α.  Μ.,  Αβραµίδης  Ι.  Ε.

19.40 «Σύγκριση εναλλακτικών τρόπων εφαρµο-
γής της µεθοδολογίας pushover και απλοποιη-
µένων µεθόδων εκτίµησης της ανελαστικής
σεισµικής συµπεριφοράς»  Ψυχάρης  Ι.  Ν.,  Αρα-
χωβίτης  Ν.  Ι.  

19.50 Συζήτηση 

Αίθουσα  «Ευρυδίκη»
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ειδική εισήγηση
18.30 Λοίζος Α., Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ
Εισηγήσεις

18.50 «Μηχανικά χαρακτηριστικά ανακυκλωµένων
µε τσιµέντο µειγµάτων θραυστού αµµοχάλικου
και φρεζαρισµένου ασφαλτοµείγµατος» Κα-
τσάκου  Μ.,  Κόλιας  Σ.

«Αντοχή σε Κόπωση Ανακυκλωµένων µε Τσιµέντο
Μειγµάτων Θραυστού Αµµοχάλικου και Φρεζα-
ρισµένου Ασφαλτοµείγµατος» Κατσάκου  Μ.,
Γιαννίρη  Μ.,  Καρπαθάκης  Ν.,  Κόλιας  Σ.

19.00 «Παραγωγή τσιµέντων µε χρήση αδιάθετων
γεωργικών προϊόντων. Μηχανικές ιδιότητες
των κονιαµάτων», Γκαβέλα  Σ.,  Κασελούρη  -  Ρη-
γοπούλου  Β.

19.10 «Μελέτη των Μηχανικών Ιδιοτήτων Σκυροδέ-
µατος Περιέχοντος Υαλόθραυσµα» Καραµπέ-
ρη  Α.,  Μουτσάτσου  Α.,  Παύλου  Αικ.,  Χανιωτάκης
Ε.

19.20 «Βελτίωση της πρόσφυσης ανακυκλωµένων
ελασυτικών αυτοκινήτων σε προϊόντα τσιµέ-
ντου», Οικονόµου  Ν.,  Στεφανίδου  Μ.,  Μαυρίδου
Σ.

19.30 «Σκυροδέµατα µε ανακυκλωµένα αδρανή:
Μηχανικές ιδιότητες και ανθεκτικότητα σε Cl»,
Σάββα  Α.  Ε.,  Σκαρλάτος  Ε.Β.

19.40 Συζήτηση 

Αίθουσα  «Ορφέας»
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  ΤΩΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Εισηγήσεις
18.30 «Συµπεριφορά τοίχων πληρώσεως µε διά-
ζωµα Ω.Σ. ή µε οπλισµό οριζόντιων αρµών»,
Βιντζηλαίου  Ε.  Ν.,  Παλιεράκη  Β.  Α

18.40 «Ακραίοι κόµβοι δοκού - υποστυλωµάτων
Ω/Σ µε χιαστί ράβδους υπό ανακυκλιζόµενη
καταπόνηση» Καραγιάννης  Χ.  Γ.,  Χαλιορής  Κ.
Ε.,  Σιρκελής  Γ.  Μ.

18.50 «Αντοχή σε οριζόντια φόρτιση τοιχοπλη-
ρωµένων πλαισίων Ω/Σ µε ανοίγµατα» Κακα-
λέτσης  ∆.  Ι.,  Φαββατά  Μ.  Ι.,  Καραγιάννης  Χ.Γ.

19.00 «Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς
στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό» Καρα-
γιάννης  Χ.  Γ.,  Σιρκελής  Γ.  Μ.,  Μαυροειδής  Π.  

19.10 «∆ιερεύνηση της επιρροής της ταχύτητας
επιβολής του φορτίου στη συµπεριφορά
γραµµικών στοιχείων από οπλισµένο σκυρό-
δεµα,  Κωτσοβός  Γ.  Μ.,  Σταθόπουλος  Ν.,  Ζέρης
Χ.

19.20 «Ψαθυρή αστοχία υποστυλωµάτων περί το
µέσον του ύψους τους: Αίτια και αποτροπή
της», Κωτσοβός  Γ.  Μ.,  Κωτσοβός  Μ.  ∆.

19.30 «Μελέτη της συµπεριφοράς οµοιωµάτων ε-
λαστοµεταλλικών εφεδράνων γεφυρών Ο/Σ
κάτω από προδιαγεγραµµένες φορτιστικές
καταπονήσεις» Μητούλης  Σ.,  Κουρτίδης  Β.,  Μά-
νος  Γ.,  Τέγος  Ι.,  

19.40 Συζήτηση

Αίθουσα  «∆ηµόκριτος»
∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

18.30 «Μη συµβατικές διατάξεις οπλίσεως πλα-

κών κεφαλοδέσµων»
Αναγνώστης  Σ.Κ.,  Τέγος  Ι.  Α.,  Παπανικολάου  Κ.  Β.
18.40 «Σχεδιασµός Συµπαγών και Κοίλων Κυκλι-
κών ∆ιατοµών έναντι Τέµνουσας και Λειτουργι-
κότητας», Γιαννακάς  Ν.  Χ.,  Τέγος  Ι.  Α.

18.50 «∆ιατµητική αντοχή δοκών ινοπλισµένου
σκυροδέµατος» Ζαράρης  Π.  ∆.,  Παπαγιάννη  Ι.,
Πετρόπουλος  Μ.,  Τέζιας  Ε.

19.00 «Υπολογισµός µελών σε κάµψη / διάτµηση
από σκυρόδεµα υπερυψηλής αντοχής» Κανελ-
λόπουλος  Α.,  ∆ηµητρακόπουλος  Π.

19.10 «Οι επιπτώσεις του σεισµού 9.0R της 26ης
∆εκεµβρίου 2004 (Ινδικός ωκεανός) και των ε-
πακόλουθων θαλάσσιων κυµάτων βαρύτητας
στις κατασκευές και στα έργα υποδοµής», Λέκ-
κας  Ε.Λ.

19.20 «Αριθµητική προσοµοίωση συµπεριφοράς ι-
νοπλισµένου σκυροδέµατος σε κάµψη» Μυ-
στακίδης  Ε.,  Χαλκιαδάκη  Ε.  ∆.

19.30 «Προσοµοίωση του φαινοµένου της περί-
σφιγξης µε τη µέθοδο των πεπερασµένων
στοιχείων στο χώρο», Παπανικολάου  Β.  Κ.,
Κάππος  Α.  Ι.

19.40 Συζήτηση

Πέµπτη  26  Οκτωβρίου  2006

Αίθουσα  «Αlexander  Ηall»
Γενική εισήγηση 
9.00 «Ενός αιώνος οπλισµένο σκυρόδεµα στο
Μπιζάνι»

Τάσιος  Θ.  Π.,  Σταµουλάκης  Γ.,  Τζούµας  Π.

Αίθουσα  “Αlexander  Ηall”
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

Γενική εισήγηση
09.50 «Προοπτικές για τον Αντισεισµικό Σχεδια-
σµό Κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος» Φαρ-
δής  Μ.  Ν.,  Καθηγητής  Πανεπιστηµίου  Πατρών

Εισηγήσεις
10.30 «Ανελαστικός σχεδιασµός και απόκριση δύο
κτιρίων Ο/Σ Χαµηλής Πλαστιµότητας σε ζώνη
υψηλής σεισµικότητας», Καλδέρης  Π.,  Ζέρης  Χ.  

10.40 «Μία πρόταση για την αντισεισµική αναβάθ-
µιση των γεφυρών» Μητούλης  Σ.  Α.,  Τέγος  Ι.  Α.

10.50 «Αποτίµηση της σεισµικής συµπεριφοράς υ-
ποστυλωµάτων Ω.Σ.» Βιντζηλαίου  Ε.,  Σταθάτος
Α.  

11:00 «Αντισεισµικός σχεδιασµός γεφυρών µε βά-
ση µετακινήσεις» Μπαρδάκης  Β.  Γ.,  Παναγιωτά-
κος  Τ.  Β.,  Φαρδής  Μ.  Ν.

11.10 «Επίδραση της διαµόρφωσης του εγκάρσιου
οπλισµού στη σεισµική συµπεριφορά υποστυ-
λωµάτων οπλισµένου σκυροδέµατος» Μπού-
σιας  Ε.  Ν.,  Φαρδής  Μ.  Ν.,  Σωτηρόπουλος  Φ.,  Καλ-
τεζιώτης  ∆.,  Χρονόπουλος  Μ.

11.20 «Επιρροή της διεύθυνσης διέγερσης στα µε-
γέθη απόκρισης κατά τη χρονολογική µέθοδο
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ανάλυσης», Αθανατοπούλου  Α.  Μ.,  Αναστασιά-
δης  Κ.,  Αβραµίδης  Ι.  Ε.  

11.30 Συζήτηση

Αίθουσα  «Αlexander  Ηall»
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  -  ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Ειδική εισήγηση
12.00 «Επισκευές - Ενισχύσεις στοιχείων από ω-
πλισµένο σκυρόδεµα. Έµφαση σε ακραίους κόµ-
βους δοκού - υποστυλωµάτων», Καραγιάννης  Χ.
Γ.,  Καθηγητής  ∆ΠΘ

Εισηγήσεις
12.20 «Επεµβάσεις σε ιστορικές τοιχοποιίες: ∆ιε-
ρεύνηση του µηχανισµού συνάφειας µεταξύ λί-
θων ή πλίνθων και ενεµάτων» Αδάµη  Χ.-Ε.,  Βι-
ντζηλαίου  Ε.,  Τουµπακάρη  Ε.Ε.  

12.30 «Επισκευή διατοµών κατακόρυφων στοιχεί-
ων Ο.Σ. µέσω µερικής περίσφιγξης και χρήσης ι-
νοϋφασµάτων» Μάνος  Γ.  Χ.,  Κουρτίδης  Β.

12.40 «Ενισχύσεις υφιστάµενων κτιρίων µέσω µε-
τατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων» Μπά-
µπουκας  Ε.  Ν.,  Αβραµίδης  Ι.  Ε.

12.50 «Στρατηγική σχεδιασµού για τη σεισµική α-
ναβάθµιση υφιστάµενων κτιρίων Ο.Σ. µε προ-
βλήµατα κανονικότητας καθ’ ύψος» Θερµού  Γ.Ε.,
Πανταζοπούλου  Σ.Ι.,  Εlnashai  Α.S.

13.00 «Μακροχρόνια συνύπαρξη οπλισµένου σκυ-
ροδέµατος και λιθοδοµής στη λειτουργία µιας
παλαιάς γέφυρας» Καραβεζύρογλου  Μ.,  Κων-
σταντινίδης  Γ.,  Παπαζιώγα  Ι.

13.10 «Πειραµατική διερεύνηση της πλαστικής συ-
µπεριφοράς σκυροδέµατος οµοιόµορφα περι-
σφιγµένου από µανδύα ινοπλισµένων πολυµε-
ρών υπό σταδιακά αυξανόµενη φόρτιση - απο-
φόρτιση» Καραµπίνης  Α.  Ι.,  Ρουσάκης  Θ.  Χ.

13.20 «Προεκτίµηση των αναγκαίων εµφατνωµέ-
νων σε πλαίσια ή και ανεξαρτήτων τοιχωµάτων
για την ενίσχυση υφιστάµενης οικοδοµής» Τέ-
γος  Ι.,  Ρουπακιάς  Γ.  Χ.

13.30 «Πειραµατική και υπολογιστική διερεύνηση
της επισκευής και ενίσχυσης δοκών Ο/Σ µε τη
χρήση ινοπλισµένων πολυµερών» Μάνος  Γ.  Χ.,
Κουρτίδης  Β.,  Ματσούκας  Π.,  Σταύρου  ∆.

13.40 Συζήτηση

Αίθουσα  «Ευρυδίκη»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
Εισηγήσεις
12.00 ΣΕΒΕΣ: «Η βιοµηχανία παραγωγής του σκυ-
ροδέµατος ως κρίσιµος και ουσιαστικός συζητη-
τής στην προβληµατική για το σκυρόδεµα. Η ε-
φαρµογή του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ
206-1» Σκαρλάτος  Β.

12.10 «Οδηγία 89/106/ΕΟΚ και Αδρανή Σκυροδέµα-
τος» Πελτέκης  Σ.,  Βλαχάκης,  Μ.,  Κατσούρα  Α.,
Νικολάου  Μ.

12.20 «Προσδιορισµός ταουµασίτη προερχόµενος
από ασβεστολιθικά αδρανή και ασβεστολιθικά

τσιµέντα» Πιπιλικάκη  Π.,  Κατσιώτη  Μ.,  Παύλου
Αικ.,  Χανιωτάκης  Ε.

12.30 «∆ιερεύνηση των ∆υνατοτήτων Προστασίας
του Χ.Ο.Σ. από τη ∆ιάβρωση µε ΜCΙ» Ρακαντά
Ε.,  Μπατής  Γ.

12.40 «Επίδραση ορυκτών προσθέτων και αναστο-
λέων διάβρωσης στην αντιδιαβρωτική προστα-
σία οπλισµών σκυροδέµατος» Ρούτουλας  Αθ.,
Μπατής  Γ.,  Μανίτα  Π.,  Μαρουσάκη  Α.

12.50 «Προστασία κατασκευών από οπλισµένο
σκυρόδεµα έναντι περιβαλλοντικών δράσεων
βάσει του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 206-1. Σχό-
λια και προτάσεις» Σακελλαρίου  Α.  Γ.

13.00 «Η σηµασία της συντήρησης στην ανθεκτικό-
τητα του σκυροδέµατος λόγω ενανθράκωσης»
Σίδερης  Κ.  Κ.,  Ζάρρας  Σ.  Χ.

13.10 «Ανθεκτικότητα σκυροδέµατος µε ασβεστολι-
θικά τσιµέντα σε περιβάλλον θειικών ιόντων»
Σκαροπούλου  Α.,  Σωτηριάδης  Κ.,  Μεχίλη  Γ.,  Πλια-
κοπάνου  Α.,  Τσιβιλής  Σ.

13.20 «Μελέτη επίδρασης ανόργανων ρυθµιστών
πήξης τσιµέντου σε σκυρόδεµα µε υπερρευστο-
ποιητή» Τζουβαλάς  Γ.  Ν.,  Μπάρτζης  Γ.,  Χριστο-
δουλής  Κ.,  Αντίοχος  Σ.  Κ.,  Παύλου  Κ.,  Τσίµας  Σ.

13.30 «Βελτιστοποίηση του ποσοστού θειικών σε
τσιµέντα που παράγονται σύµφωνα µε το πρό-
τυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1» Τσαµατσούλης  ∆.  Χ.,  Νικο-
λακάκος  Ν.

13.40 «Αξιολόγηση των κριτηρίων συµµόρφωσης
θλιπτικών αντοχών του προτύπου ΕΝ 206-1 µέ-
σω της κατασκευής των καµπυλών λειτουρ-
γίας» Τσαµατσούλης  ∆.  Χ.

13.50   Συζήτηση 

Αίθουσα  «∆ηµόκριτος»
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ  -  Οικονοµική

αποτίµηση
Εισηγήσεις
12.00 «Παραµετρική µελέτη πολυωρόφων κτιρίων
από Ο/Σ σχεδιασµένων µε βάση τους Ελληνι-
κούς Κανονισµούς µε και χωρίς αυξηµένες α-
παιτήσεις πλαστιµότητας» Αθανασιάδου  Χ.  Ι.,
Παναγόπουλος  Γ.,  Μαρκουλάκης  Μ.  ∆.

12.10 «Συγκριτική αποτίµηση του κόστους κατα-
σκευής κτιρίου Ο/Σ µε συµβατική θεµελίωση ή
περιορισµένη σεισµική µόνωση ολισθαίνουσας
βάσης» ∆ουδούµης  Ι.  Ν.,  Γραβαλάς  Φ.,  ∆ουδού-
µης  Ν.  Ι.,  Αθανατοπούλου  Α.,  Παπαδόπουλος  Π.

12.20 «Βαθµονόµηση και Συσχέτιση της ∆οµικής
Βλάβης Κτιρίων Ωπλισµένου Σκυροδέµατος µε
Οικονοµικές Απώλειες» Ελευθεριάδου  Α.  Κ.,
Καραµπίνης  Α.  Ι.

12.30 «Συσχέτιση της ∆οµικής Βλάβης Κτιρίων Ο/Σ
µε Οικονοµικές Απώλειες: Βαθµονόµηση βάσει
δεδοµένων από τους σεισµούς της Αθήνας
(1999) και της Θεσσαλονίκης (1978)» Κάππος  Α.  Ι.,
Λεκίδης  Β.  Α.,  Σαλονικιός  Θ.  Ν.,  Αντωνιάδης  Κ.  Κ.,
Παρασκευόπουλος  Η.  Α.

12.40 - 12.50 «Συσχέτιση βαθµού βλάβης και κό-
στους αποκατάστασης των κατασκευών από το
σεισµό της Αθήνας της 7ης-9-1999» Καραµπί-
νης  Α.  Ι.,  Μπαλτζοπούλου  Α.  ∆.

12.50 «Παράµετροι τρωτότητας και κόστους απο-
κατάστασης σε κατασκευές µε βλάβες από το
σεισµό της Αθήνας της 7η -9-1999» Καραµπίνης
Α.  Ι.,  Μπαλτζοπούλου  Α.  ∆.,  Παντελή  Κ.  ∆.

13.00 «Ανάλυση βλαβών κτιρίων από σκυρόδεµα
στο σεισµό του Αιγίου (1995)» Καραντώνη  Φ.  Β.,
Φαρδής  Μ.  Ν.

13.10 «∆είκτης κόστους αποκατάστασης και βαθ-
µός βλάβης κτιρίων µετά από σεισµικές κατα-
πονήσεις» Καρέλα  Ν.  Π.,  ∆ρίτσος  Σ.  Η.

13.20 «Σχεδιασµός κτιρίων Με και Χωρίς Αυξηµέ-
νες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιο-
λόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-Ε-
ΚΩΣ)» Μωρέττη  Μ.  Λ.,  Παπαλοίζου  ∆.

13.30 «Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµι-
κής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφο-
ράς “q” για κατασκευές από οπλισµένο σκυρό-
δεµα» Παπαχρηστίδης  Α.  Γ.,  Σόγιακας  Β.  Ι.,  Ευαγ-
γελοπούλου  Ε.  Α.

13.40 Συζήτηση

Αίθουσα  «Αlexander  Ηall»  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Ειδική εισήγηση
16.00 «Νέα Υλικά στα Έργα Ο.Σ.» Πανταζοπούλου
Σ.Ι.  Καθηγήτρια ∆ΠΘ

Εισηγήσεις
16.20 «Εργαστηριακός έλεγχος αυτοσυµπυκνούµε-
νου σκυροδέµατος χαµηλού κόστους» Παπανι-
κολάου  Κ.  Γ.,  Φρυγανάκης  ∆.  Γ.,  Τριανταφύλλου
Αθ.  Χ.

16.30 «Αnticorrosion systems and ductile materials
for reinforced concrete structures» Rosignoli  D.

16:40 «Μελέτη της αντίστασης ελληνικών τσιµέ-
ντων έναντι θειικών αλάτων» Σίδερης  Κ.  Κ.,  Μα-
ρίνος  Ι.,  Φιλίππου  Θ.,  Χανιωτάκης  Ε.

16.50 «Εφαρµογή αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέ-
µατος στην ελληνική προκατασκευή» Παπανι-
κολάου  Κ.  Γ.,  Λυκούδης  Σ.,  Απέργης  Αθ.,  Μαργέ-
λη  Σ.  &  Αφ.  Τσαµπά

17.00 «Ο ρόλος των δεικτών ποιότητας LSF, SR και
ΑR στη ρύθµιση της τροφοδοσίας για παραγω-
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γή τσιµέντων συγκεκριµένου τύπου» Τσακαλά-
κης  Κ.  Γ.

17.10 «Κινητικό πρότυπο θερµότητας ενυδάτωσης
τσιµέντων» Τσαµατσούλης  ∆.  Χ.,  Χαρίτος  Χ.  Κ.,
Σταθουλοπούλου  Χ.  Α.,  Πρελορέτζος  Λ.  Α.,
Μπουσιάκου  Λ.

17.20 «Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα
Αδρανή στη Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµα-
τος και Τσιµεντοκονιάµατος» 

Τσαµατσούλης  ∆.  Χ.,  Παπαγιαννάκος  Ν.  Γ.,  Παππά
Α.

17.30 «Ανθεκτικότητα κονιαµάτων τσιµέντου σε
νερό θερµοκρασίας 20-80ΟC» Τσιβιλής  Σ.,  Φλί-
σκα  Μ.,  Μανούκα  Ο.,  Μπενέκης  Β.,  Σκαροπούλου
Α.

17.40 Συζήτηση

Αίθουσα  «Ευρυδίκη»
∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Εισηγήσεις
16.00 «Αναποτελεσµατικότητα θλιβόµενου οπλι-
σµού κατά την κάµψη των δοκών» Ζαράρης  Ι.
Π.,  Παπαποστόλου  Β.,  Αλεξανδρής  ∆.,  Ζαράρης
Π.  ∆.

16.10 «Εφαρµογές σκυροδεµάτων υψηλής επιτε-
λεστικότητας σε νέες κατασκευές ή στην ενί-
σχυση των υφισταµένων» Κανελλόπουλος  Α.,
Μυστακίδης  Ε.

16.20 «Αριθµητική προσοµοίωση της διατµητικής
σύνδεσης σκυροδέµατος και χάλυβα στις σύµ-
µεικτες πλάκες» Μυστακίδης  Ε.Σ.,  Περδικάρης
Φ.Κ.,  Τζάρος  Κ.Α.

16.30 «Φαινόµενα Κλίµακας στη Θλίψη και στον
Έµµεσο Εφελκυσµό Σκυροδέµατος» Περδικά-
ρης  Φ.  Κ.,  Κάνος  Α.

16.40 «Προσοµοίωση της Αλληλεπίδρασης Μετα-
ξύ Κάµψης και ∆ιάτµησης στις Κρίσιµες Περιο-
χές Τοιχωµάτων» Σαλονικιός  Θ.  Ν.,  ∆ηµητρακό-
πουλος  Η.  Γ.

16.50 «Αναλυτικός Προσδιορισµός της Παραµορ-
φωσιµότητας Στοιχείων Ο/Σ µε Ανεπαρκείς Λε-
πτοµέρειες Όπλισης» Συντζιρµά  ∆.  Β.,  Παντα-
ζοπούλου  Σ.  Ι.

17.00 «Ορθολογικός υπολογισµός διαθέσιµης
πλαστικής γωνίας στροφής υποστυλωµάτων
Ω.Σ. υπό σεισµικές δράσεις» Τάσιος  Θ.  Π.,  Στα-
θάτος  Α.  Π.

17.10 «Η επίδραση της γεωµετρίας των νευρώσε-
ων στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέµατος» Τρέ-
ζος  Κ.  Γ.,  Πάττα  Σ.  ∆.,  Περβολαράκης  ∆.  Μ.

17.20 «Σύστηµα Σταθερής Επιδοµής Rheda 2000 α-
πό δοµοστατική άποψη. Η πλέον σύγχρονη ε-
ξέλιξη της τεχνολογίας της επιδοµής στα σιδη-
ροδροµικά έργα» Τσουκαντάς  Σ.  Γ.,  Γιαννακός
Κ.  Σ.,  Τοπιντζής  Τ.  ∆.,  Ζώης  Χ.  Γ.

17.30 «∆ιερεύνηση που αφορά στα κοντά υποστη-
λώµατα κατά το σχεδιασµό των κατασκευών,
σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του ΕΚΩΣ

2000(18.4.9)» Τσουκαντάς  Σ.  Γ.,  Σκούρας  Γ.  Ε.,  Νι-
κολάου  Α.  Χ.,  Παλόγου  Χ.  ∆.

17.40 Συζήτηση

Αίθουσα  «Ορφέας»
ΧΑΛΥΒΕΣ

Εισηγήσεις
16.00 «Έναρξη, εξέλιξη και συνέπειες διάβρωσης
οπλισµού κατασκευών από οπλισµένο σκυρό-
δεµα» Αποστολόπουλος  Χ.  Α.,  Παπαδάκης  Ε.  Γ.  

16.10 «Μηχανική συµπεριφορά του χάλυβα S500s
tempcore, σε σεισµογόνους περιοχές υπό δια-
βρωτικό περιβάλλον» Αποστολόπουλος  Χ.  Α.  

16.20 «Επίδραση της διάβρωσης στη µηχανική συ-
µπεριφορά δοµικών χαλύβων S500s και
Β500c» Αποστολόπουλος  Χ.  Α.,  Αλεξόπουλος
Ν.  ∆.,  Παπαδόπουλος  Μ.  Π.  

16.30 «Επιδεκτικότητα σε διάβρωση περιοχών συ-
γκολλήσεων µε επικάλυψη σε χάλυβες οπλι-
σµού σκυροδέµατος» Κοκκωνίδης  Π.,.  Ζίτρου  Ε,
∆αραµπάρα  Μ.,  Νικολάου  Ι.,  Τσακιρίδης  Π.  Ε.,
Παπαδηµητρίου  Γ.  ∆.,  Μουγιάκος  Σ.

16.40 «∆ιερεύνηση προβληµάτων γήρανσης σε
χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος» Μαυροει-
δής  Π.,  Νικολάου  Ι.,  Παπαδηµητρίου  Γ.  ∆  

16.50 «Επίδραση παρατεταµένης θέρµανσης στα
µηχανικά χαρακτηριστικά χαλύβων οπλισµού
σκυροδέµατος» Μαυροειδής  Π.,  Νικολάου  Ι.,  Μ.
Φαββατά,  Καραγιάννης  Χ.,  Παπαδηµητρίου  Γ.  ∆.  

17.00 «Ανοξείδωτοι χάλυβες οπλισµού σκυροδέ-
µατος: Μηχανικές ιδιότητες και συµπεριφορά α-
πέναντι στη διάβρωση» Μαυροειδής  Π  .,  Ρακα-
ντά  Ε.,  Μπατής  Γ.

17.10 «∆ιερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων µε
παράθεση χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος»
Μηγιάκης  Κ.,  Νικολάου  Ι.,  Παπαδηµητρίου  Γ.  ∆.,
Μουγιάκος  Σ.  

17.20 «Εργαστηριακοί και άλλοι έλεγχοι για την ε-
φαρµογή των Κανονισµών και Προτύπων, κατά
την παραλαβή χαλύβων οπλισµού σκυροδέµα-
τος σε τεχνικά έργα» Μπροκαλάκης  Κ.  Ν.,  Προ-
βιδάκης  Κ.  Π.,  Μουγιάκος  Σ.  Θ.

17.30 «Σχεδιασµός συγκολλήσεων µε επικάλυψη
σε χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος» Νικολά-
ου  Ι.,  Μπούριθης  Ε.,  Παπαδηµητρίου  Γ.  ∆.  

17.40 «Αντοχή µηχανικά καταπονηµένων χαλύβων
σε υψηλή θερµοκρασία» Οικονόµου  Α.,  Μουγιά-
κος  Σ.

17.50 Συζήτηση

Αίθουσα  «∆ηµόκριτος»
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ  -  Προσεισµικός

Έλεγχος  
16.00 «Ταχύς οπτικός προσεισµικός έλεγχος κτι-
ρίων ΑΠΘ» Στυλιανίδης  Κ.  Χ.,  Κάππος  Α.  Ι.,  Πε-
νέλης  Γ.  Γ.,  Ιγνατάκης  Χ.  Ε.

16.20 «∆υναµική Συµπεριφορά Σεισµικά Μονωµέ-
νου Κτιρίου» Γιαρλέλης  Χ.,  Κωστίκας  Χ.,  Λα-

µπρινού  Ε.
16.30 «Αξιολόγηση παραδοχών προσοµοίωσης
συµπεριφοράς στοιχείων οπλισµένου σκυρο-
δέµατος σε µη γραµµικές αναλύσεις» Μπάρος
∆.  Κ.,  ∆ρίτσος  Σ.  Η.

16.40 «∆ευτεροβάθµιος προσεισµικός έλεγχος
κτιρίων ΑΠΘ» Κάππος  Α.,  Πενέλης  Γ.  ,  Στυλιανί-
δης  Κ.,  Μέργος  Π.  

16.50 «Παραµετρική διερεύνηση της επιρροής της
στάθµης αξιοπιστίας των δεδοµένων στην ανα-
λυτική αποτίµηση των κατασκευών» Κάππος  Α.
Ι.,  Κουρής  Λ.Α.  Σ.

17.00 «Εκτίµηση τρωτότητας κτιρίων µε ταχύ οπτι-
κό έλεγχο» Χαλκιά  Γ.  Α.,  Καπετανά  Π.  Ε.,  ∆ρί-
τσος  Σ.  Η.

17.10 «Εκτίµηση σεισµικής τρωτότητας και διακιν-
δύνευσης των κτιρίων στην Ξάνθη από τη δρά-
ση ΕΠΑΝΤΥΚ» Καραµπίνης  Α.  Ι.,  Μπαλτζοπού-
λου  Α.  ∆.,  Πλέσιας  Α.  Ι.  

17.20 «Αποτίµηση ∆υναµικών Χαρακτηριστικών
Κτιρίου Ο/Σ από Καταγραφή Σεισµικής ∆ιέγερ-
σης» Μακάριος  Τ.  Κ.,  Σαλονικιός  Θ.  Ν.,  Καρακώ-
στας  Χ.  Ζ.,  Λεκίδης  Β.  Α.,  Σους  Ι.  Ι.,  Αναστασιάδης
Α.  Ι.

17.30 «Εκτίµηση Συµπεριφοράς Υφισταµένων Κτι-
ρίων από Ω.Σ. µε Χρήση ∆υναµικών Αναλύσεων
Αυξανόµενης Έντασης», Ρεπαπής  Κ.,  Βιντζηλαί-
ου  Ε.,  Ζέρης  Χ.  

17.40  Συζήτηση

Αίθουσα  «Αlexander  Ηall»
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Ειδική εισήγηση
18.30 «Προκατασκευασµένες προεντεταµένες
πλάκες µε διαµήκεις οπές. Βασικές αρχές σχε-
διασµού και εφαρµογές», Τσουκαντάς  Σ.  Γ.,  Επί-
κουρος Καθηγητής ΕΜΠ.

Εισηγήσεις
18.50 «Σύµµεικτες κατασκευές χάλυβα σκυροδέ-

µατος µε τη χρήση προκατασκευασµένης πρό-
πλακας ενισχυµένης µε girder», Μolinary  Ο.  

19.00 «Αξιολόγηση των Τελικών Αποκλίσεων Προ-
κατασκευασµένου Έργου συναρµολογηµένου
µε χρήση Γεωδαιτικής Μεθοδολογίας» Γεωρ-
γόπουλος  Γ.  ∆.,  Τελειώνη  Χ.,  Τσουκαντάς  Σ.  Γ.  

19.10 «Κατασκευή προκατασκευασµένου ισογείου
βιοµηχανικού χώρου µε τµήµα υπογείου, στο
ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνας Αττικής.» Μαρής  Α.  Σ.,  ∆εµερτζή
Σ.  Θ.,  Μακρανδρέου  Α.  Π.,Παπουτσή  Χ.  Γ.  

19.20 «Σύστηµα δοµήσεως µε βάση προκατασκευ-
ασµένα διπλά τοιχώµατα» Τσουκαντάς  Σ.  Γ.,
Τοπιντζής  Τ.  ∆.  

19.30 «Ταλαντώσεις σε πατώµατα συντιθέµενα α-
πό προκατασκευασµένες πλάκες µε διαµήκεις
οπές (Ηollow - Core Slabs) - Σχέδιο προδιαγρα-
φής» Τσουκαντάς  Σ.  Γ.,  Κρεµµύδα  Γ.  ∆.  

19.40 «Παρουσίαση αποτελεσµάτων πειραµατικής
έρευνας επί της σεισµικής απόκρισης συνδέσε-
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ων µεταξύ προκατασκευασµένων γραµµικών
φερόντων στοιχείων από Ω.Σ.» Ψυχάρης  Ι.  Ν.,
Μουζάκης  Χ.  Π.,  Καρύδης  Π.  Γρ.,  Κρεµµύδα  Γ.  ∆.  

19.50  Συζήτηση 

Αίθουσα  «Ευρυδίκη»
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

Ειδική εισήγηση
18.30 «ΟΑΣΠ: Φυσικές καταστροφές: Σεισµοί και Μέ-
τρα Προστασίας» Μακρόπουλος  Κ. Καθηγητής
Σεισµολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών, Προέδρος
του Οργανισµού Αντισεισµικού Σχεδιασµού και
Προστασίας

18:40 «ΟΑΣΠ: Έργο και ∆ραστηριότητες» Παπαδό-
πουλος  Ν.  Πολιτικός Μηχανικός, Γενικός ∆ιευθυ-
ντής του Οργανισµού Αντισεισµικού Σχεδιασµού
και Προστασίας

Εισηγήσεις
18.50 «Μία συµβολή στην εναρµόνιση των λειτουρ-
γικών και αντισεισµικών αναγκών στις γέφυρες
µε µονολιθική σύνδεση φορέα - ακροβάθρων»
Μητούλης  Σ.  Α.,  Τέγος  Ι.  Α.,  Τσιτώτας  Μ.

19.00 «Ψευδοδυναµικές δοκιµές έκκεντρου µη σει-
σµικά σχεδιασµένου κτιρίου οπλισµένου σκυρο-
δέµατος, πριν και µετά την ενίσχυση» Μπούσιας
Ε.  Ν.,  Σπαθής  Α.Λ.,  Φαρδής  Μ.  Ν.

19.10 «Υπολογισµός καµπυλών τρωτότητας για ελ-
ληνικά κτίρια από Ο/Σ» Παναγόπουλος  Γ.,  Κάπ-
πος  Α.  Ι.  

19.20 «Επιρροή των Τοιχοπληρώσεων στη Σεισµική
Συµπεριφορά των Πλαισιωτών ∆οµικών Συστη-
µάτων Ωπλισµένου Σκυροδέµατος» Συρµακέζης
Κ.  Α.,  Αστερής  Π.  Γ.,  Αντωνόπουλος  Α.  Κ.

19.30 «Παραµετρική διερεύνηση σεισµικής απόκρι-
σης γεφυρών στη διεύθυνση εγκάρσια στον ά-
ξονα της γέφυρας» Τιµοσίδης  ∆.,  Πανταζοπού-
λου  Σ.

19.40 «Σεισµική συµπεριφορά γεφυρών Οπλισµέ-
νου Σκυροδέµατος µε συνεκτίµηση της αλληλε-
πίδρασής τους µε το έδαφος και της ενδοτικότη-
τας των επιχωµάτων πρόσβασης»

Κοτσόγλου  Α.  Ν.,  Πανταζοπούλου  Σ.  Ι.
19.50 Συζήτηση

Αίθουσα  «Ορφέας»
ΑΝΑΛΥΣΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Εισηγήσεις
18.30 «∆υναµική Συµπεριφορά Πυργοειδών Κατα-
σκευών Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Συνεχούς
Κατανοµής Μάζας και Ακαµψίας: Συγκριτική διε-
ρεύνηση Μεθόδων Σχεδιασµού»  Αντωνόπου-
λος  Α.  Κ.,  Συρµακέζης  Κ.  Α.

18.40 «Ιδιοµορφικές εκκεντρότητες πολυβάθµιων

ελαστικών συστηµάτων» Γεωργούσης  Γ.  Κ.  
18.50 «Προβλήµατα δοκών ελαστικά εδραζοµένων
και φορτιζόµενων µε οριζόντια φορτία

Καρατζά  Β.,  Καρατζά  Ε.,  Καρατζάς  Ι.  
19.00 «Πειραµατική και αναλυτική µελέτη της δυνα-

µικής συµπεριφοράς οµοιώµατος µεσοβάθρου
γεφυρών Ο/Σ στο πεδίο δοκιµών Εuroseis-Τest
στη Βόλβη»  Μάνος  Γ.,  Κουρτίδης  Β.,  Σούλης  Β.,
Σέξτος  Α.  

19.10 «Αποτίµηση της αριθµητικής προσοµοίωσης
τοιχοπληρωµένων πλαισίων Ο/Σ υπό οριζόντιο
ανακυκλιζόµενο φορτίο»  Μάνος  Γ.  Χ.,  Σούλης  Β.
Ι.,  Θαουάµπτα  Τ.  

19.20 «Μέθοδος Στατικής Ανελαστικής Ανάλυσης
Τριδιάστατων µη Κανονικών Φορέων από Οπλι-
σµένο Σκυρόδεµα» Μπίσµπος  Χ.  ∆.,  Αµπατζής  Α.
Θ.  

19.30 «Επιρροή στρέβλωσης και διατµητικής παρα-
µόρφωσης στο χωρικό στοιχείο δοκού µε ε-
φαρµογή σε χωρικές κατασκευές» Σαπουντζά-
κης  Ε.  Ι.,  Μώκος  Β.  Γ.  

19.40 Συζήτηση 

Αίθουσα  «∆ηµόκριτος»

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Εισηγήσεις
18.30 «Μελέτη φυσικοµηχανικών ιδιοτήτων τσιµέ-
ντων που προέρχονται από υποκατάσταση των
πρώτων υλών τους µε οικοδοµικά απορρίµµα-
τα» Γκαλµπένης  Χ.  -Τ.,  Φραγκούλης  ∆.,  Παπαγε-
ωργίου  ∆.,  Τσίµας  Σ.

18.40 «Αξιολόγηση νέων µεθόδων βελτίωσης της
δραστικότητας ασβεστούχου ιπτάµενης τέφρας
για χρήση στο σκυρόδεµα» Αντίοχος  Σ.  Κ.,  Κα-
νελλόπουλος  Χ.,  Τζουβαλάς  Γ.,  Τσίµας  Σ.

18.50 «Ανάπτυξη πρότυπου λογισµικού συστήµα-
τος περιβαλλοντικής διαχείρισης στον τοµέα
παραγωγής ετοίµου σκυροδέµατος» Μπίσκα  Α.
Γ.,  Οικονόµου  Ν.

19.00 «Σκυρόδεµα οπλισµένο µε χαλύβδινες ίνες
ανακυκλωµένες από µεταχειρισµένα ελαστικά
οχηµάτων»  Νεοκλέους  Κ.  ,  Πηλακούτας  Κ.  ,
Waldron  Ρ.

19.10 «Πρόταση για τη διαχείριση των δοµικών α-
πορριµµάτων σε πολεοδοµικά συγκροτήµατα»
Οικονόµου  Ν.,  Ζυγούρας  Μ.

19.20 «∆ιερεύνηση δυνατότητας χρησιµοποίησης
Πορφυρίτη κοιτάσµατος “Σκουριές” Χαλκιδικής
στην παραγωγή ποζολανικών τσιµέντων» Πα-
νταζοπούλου  Π.,  Σταυροπούλου  Ο.,  Παπαθανασί-
ου  Κ.,  Μπατής  Γ.  

19.30 «Επίδραση υψηλών θερµοκρασιών στη θλι-

πτική αντοχή σκυροδεµάτων µε αδρανή ανακυ-
κλωµένα συµβατικά δοκίµια» Σάββα  Α.  Ε.

19.40 Συζήτηση

Παρασκευή  27  Οκτωβρίου  2006

Αίθουσα  «Αlexander  Ηall»
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΕΡΓΩΝ

Γενική εισήγηση
09.00 «Βrennerpass tunnel. Design - Construction -

Safety» Βergmeister  Κonrad Univercity Ρrofessor
Εισηγήσεις
09.40 «Γέφυρα Μετσόβου» Σταθόπουλος  Σ.,

Seifried  G.,  Κοτσανόπουλος  Π.,  Ηaug  Η.,  Σταθό-
πουλος  Ε.,  Σπυρόπουλος  Ι.,  Σταθόπουλος  Κ.

09.50  «Εφαρµογή µεταλλικής δικτυώσεως και
F.R.Ρ. στην αντισεισµική ενίσχυση κτιρίου Ω.Σ.»
Χατζηπαύλου  Α.,  Χατζηπαύλου  Αικ.

10.00 «Επενδύσεις σηράγγων µονολιθικού κελύ-
φους µε εκτοξευόµενο σκυρόδεµα» Παναγιωτί-
δης  Θ.  Β

10.10 «Σύστηµα ∆ιαχείρισης Κύριας Συντήρησης Ο-
δικών Γεφυρών από Σκυρόδεµα στην ΕΓΝΑΤΙΑ
Ο∆ΟΣ Α.Ε.» Πανέτσος  Π.,  Ρεπαντζης  Ι.,  Λιώλιος
Α.

10.20 «Στατική & Αντισεισµική αναβάθµιση κτιρίου
θεάτρων “Παλλάς” - “Αλίκη” στην Αθήνα» Πενέ-
λης  Γ.  Γρ.,  Πενέλης  Γρ.  Γ.,  Πασχαλίδης  Κ.  Π.,  ∆ρα-
κόπουλος  Χ.

10.30 «Θέατρο Καλουτά στην Αθήνα: Κατεδάφιση
πλαισίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε προε-
ντεταµένα ζυγώµατα» Παπαθανασίου  Α.,  Κων-
σταντινίδης  Π.

10.40 Συζήτηση 

Αίθουσα  «Αlexander  Ηall»  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ειδική εισήγηση
11.30 «Συνάφεια ράβδων οπλισµού στο σκυρόδε-

µα» Γιαννόπουλος  Π.  Ι.  Αναπληρωτής  Καθηγη-
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Εισηγήσεις
11.50 «Επίδραση υψηλών θερµοκρασιών στη συνά-
φεια χάλυβα - σκυροδέµατος» Τρέζος  Κ.  Γ.,  Σα-
γιάς  ∆.  Θ.

12.00 «Η επιρροή της αλλαγής της υπερστατικότη-
τας σε φορείς που υπόκεινται σε φαινόµενα
που εξαρτώνται από το χρόνο» Λυκίδης  Γ.  Χ.,
Εngland  G.  L.

12.10 «∆οκιµές κατασκευών οπλισµένου σκυροδέ-
µατος µέσω εξελιγµένων πειραµατικών µεθό-
δων» Μπούσιας  Ε.  Ν.

12.20 «Πειραµατική ∆ιερεύνηση Στοιχείων Ο/Σ µε
Ανεπαρκείς Λεπτοµέρειες Όπλισης»

Συντζιρµά  ∆.Β.,  Πανταζοπούλου  Σ.  Ι.,  Χαλκίτης  Γ.  Χ.
12.30 «Πρόβλεψη Συµπεριφοράς Υποστυλωµάτων
από Οπλισµένο Σκυρόδεµα µε Χρήση Πεπερα-
σµένων Στοιχείων» Λαµπρόπουλος  Α.  Π.,  ∆ρί-
τσος  Σ.  Η.

12.40 «∆υναµική συµπεριφορά της 2ης Χαραδρο-
γέφυρας παράκαµψης Καβάλας υπό ασύγχρο-
νη σεισµική κίνηση»  Σέξτος  Α.,  Καρακώστας  Χ.,
Λεκίδης  Β.,  Κάππος  Α.

12.50 «Πειραµατική διερεύνηση υποστυλωµάτων
σχεδιασµένων µε παλαιότερους Κανονισµούς
σε διαξονική καταπόνηση» Ζέρης  Χ.  Α.,  ∆ροσό-
πουλος  Γ.

13.00 «Επιρροή του αξονικού φορτίου στην αντοχή
τοιχωµάτων»

Ζαράρης  Π.  ∆.,  Κωνσταντινίδης  Γ.  Κ.,  Ζαράρης  Ι.  Π.
13.10 Συζήτηση

Αίθουσα  «Ευρυδίκη»
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ  -  Προσεισµικός

Έλεγχος  
Εισηγήσεις
11.30 «Μελέτη σεισµικής τρωτότητας γεφυρών α-
πό σκυρόδεµα. Εφαρµογή στο πολεοδοµικό συ-
γκρότηµα Θεσσαλονίκης» Αργυρούδης  Σ.  Α.,
Πιτιλάκης  Κ.  ∆.,  Κάππος  Α.  Ι.,  Σέξτος  Α.  Γ.

11.40 «Σκοπιµότητα προσεισµικής ενίσχυσης κτι-
ρίων: Μεθοδολογία και πιλοτική εφαρµογή»
Κάππος  Α.  Ι.,  ∆ηµητρακόπουλος  Η.  Γ.,  Παπαϊω-
άννου  Χρ.  Α

11.50 «Ο σεισµός της Λευκάδας στις 14 Αυγούστου
2003. ∆ιερεύνηση της σεισµικής τρωτότητας
των κατασκευών» Καραµπίνης  Α.  Ι.,  Μπαλτζο-
πούλου  Α.  ∆.,  Ρουσάκης  Θ.  Χ.

12.00 «Αλγόριθµος οιονεί-Ποσοτικής Εκτίµησης
του ∆είκτη Συµπεριφοράς Υφιστάµενων Πλαι-
σιακών Κτιρίων Ω/Σ»   Μπαρδάκης  Β.  Γ.,  Τάσιος
Θ.  Π.

12.10 «Αναλυτική Αποτίµηση της Σεισµικής Τρωτό-
τητας Κατασκευών από Ωπλισµένο Σκυρόδε-
µα» Ελευθεριάδου  Α.  Κ.,  Καραµπίνης  Α.  Ι.

12.20 «Συσχέτιση και Οµογενοποίηση των Υφιστά-
µενων Κλιµάκων Βλάβης σε Κατασκευές Ωπλι-
σµένου Σκυροδέµατος» Καραµπίνης  Α.  Ι.,  Ελευ-

θεριάδου  Α.  Κ.
12.30 «Φάκελος ασφάλειας κτιρίων οπλισµένου
σκυροδέµατος: Πρόταση σύνταξης του Μητρώ-
ου Οικοδοµής» Αναστασιάδης  Α.  Σ.

12.40 «Σεισµική συµπεριφορά του δοµικού συστή-
µατος στον ιστορικό οικισµό της πόλης της
Λευκάδας»  Τουλιάτος  Π.,  Βιντζηλαίου  Ε.

12.50 «Εκτίµηση Σεισµικής ∆ιακινδύνευσης µε
χρήση λογισµικού» Τρέζος  Κ.  Γ.,  Χριστοδουλί-
δης  Γ.  Σ.,  Παρχαρίδης  Ι.,  Τεχνίτης  Γ.  Φ.

13.00 «Αντοχή και ικανότητα παραµόρφωσης µε-
λών Ο/Σ υπό ανακυκλιζόµενη φόρτιση, µε ή χω-
ρίς ενίσχυση» Μπισκίνης  ∆.  Ε,  Φαρδής  Μ.  Ν.

13.10 «∆υναµική ανάλυση κατασκευών από σκυρό-
δεµα ή φέρουσα τοιχοποιία µε σύγχρονες υπο-
λογιστικές µεθόδους»  Χατζηγεωργίου  Γ.  ∆.,
Μπέσκος  ∆.  Ε.

13.20 Συζήτηση

Αίθουσα  «Ορφέας»  
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  -  ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Εισηγήσεις
11.30 «Αποκατάσταση ανεπαρκών αναµονών oρθο-
γωνικών υποστυλωµάτων µέσω περίσφιγξης µε
ινοπλισµένα πολυµερή» Αντύπας  Σ.  Β.,  ∆ρίτσος
Σ.  Η.,  

11.40 «Αναλυτικές προσεγγιστικές σχέσεις για τη
διαστασιολόγηση δοκών ενισχυµένων µε νέες
στρώσεις σκυροδέµατος»Τσιούλου  Ο.  Θ.,  ∆ρί-
τσος  Σ.  Η

11.50 «Καµπτική ενίσχυση στοιχείων σκυροδέµα-
τος µε ένθετα ελάσµατα από ινοπλισµένα πο-
λυµερή (ΙΟΠ)» Νοβίδης  ∆.  Γ.,  Πανταζοπούλου  Σ.
Ι.

12.00 «Αναλυτική προσοµοίωση της πλαστικής συ-
µπεριφοράς σκυροδέµατος υπό οµοιόµορφη
περίσφιγξη από µανδύα ινοπλισµένων πολυµε-
ρών»

Ρουσάκης  Θ.  Χ.,  Καραµπίνης  Α.  Ι.,  Κιούσης  Π.∆.,
Τepfers  R.

12.10 «Συγκριτική ∆ιερεύνηση των Συντελεστών
Συµπεριφοράς Γεφυρών µε Τοιχωµατικά Βάθρα:
Αρχικός Φορέας και Φορέας µε Επισκευασµένα
- Ενισχυµένα Βάθρα» Σαλονικιός  Θ.  Ν.,  Αντω-
νιάδης  Κ.  Κ.

12.20 «∆οκιµές υποστυλωµάτων οπλισµένου σκυ-
ροδέµατος ενισχυµένων µε µανδύες σκυροδέ-
µατος ή ινοπλισµένα πολυµερή» Σπαθής  Α-Λ.,
Μπούσιας  Ε.  Ν.,  Φαρδής  Μ.  Ν.

12.30 «Αποκατάσταση βλαµµένων υποστυλωµά-
των µε τη χρήση µεταλλικών κλωβών» Καρα-
τζά  Β.,  Καρατζά  Ε.

12.40 «Νέα γενιά συνθέτων υλικών ανόργανης µή-
τρας (ΤRΜ) για την ενίσχυση φέρουσας τοιχο-
ποιίας» Παπανικολάου  Κ.  Γ.,  Τριανταφύλλου  Αθ.
Χ.,  Κάρλος  Κ.,  Παπαθανασίου  Μ.  

12.50 «Επίδραση της αγκύρωσης στην ενίσχυση
δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα µε ανθρακο-

ϋφασµα ή ανθρακολωρίδα» ∆ηµάκος  Κ.  Β.,  ∆η-
µητράκης  Γ.  Α.

13.00 «Ινοπλισµένο σκυρόδεµα υψηλής αντοχής
για την κατασκευή µανδυών αντισεισµικής ενί-
σχυσης κτιρίων χωρίς τη χρήση συµβατικού
χάλυβα»  Τσώνος  Α.-∆.  Γ.

13.10 «Στρέψη δοκών και πλακοδοκών από ωπλι-
σµένο σκυρόδεµα ενισχυµένων µε ανθρακοϋ-
φάσµατα»  Χαλιορής  Κ.  Ε.,  Καλαµαράς  Ε.  Γ.

13.20 Συζήτηση

Αίθουσα  «∆ηµόκριτος»
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΕΡΓΩΝ

Εισηγήσεις
11.30 «Αποκατάσταση κτιρίου στη Λευκάδα µε βλά-
βες από το σεισµό της 14ης.08.03» Παπαθανα-
σίου  Α.,  Παπαθεοδώρου  Ι.  

11.40 «Προσεισµική ενίσχυση 8ωρόφου ξενοδοχεί-
ου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης» Πα-
παθανασίου  Α.,  Παπαθεοδώρου  Θ.

11.50 «Ταχεία αποκατάσταση ζηµιών σε γραµµή
µεταφοράς 150 ΚV Ακτίου - Κεφαλονιάς. Θεµε-
λίωση πύργων µε ειδικά σκυροδέµατα» Σακελ-
λαρίου  Α.  Γ.

12.00 «Αξιολόγηση φέροντος οργανισµού διατη-
ρητέου κτιρίου προκειµένου αυτό να δεχθεί ο-
ριζόντια και κατακόρυφη προσθήκη» Τέγος  Ι.  Α.,
Στυλιανίδης  Κ.-Α.,  Τοκατλίδης  Α.,  Χαλάτης  Ν.

12.10 «Μελέτη και κατασκευή διώροφου προκατα-
σκευασµένου κτιρίου µε υπόγειο, της εταιρείας
“Αθηναϊκή Στρωµατοποιία ΑΒΕΕ (Μedia Strom)”
στην περιοχή του βιοµηχανικού πάρκου Μαρκό-
πουλου» Τσουκαντάς  Σ.  Γ.,  Τοπιντζής  Τ.  Μ.,
Κρεµµύδα  Γ.  ∆.,  Ζώης  Χ.  Γ.,  Κορύλλος  ∆.

12.20 «Μελέτη και κατασκευή διώροφου προκατα-
σκευασµένου βιοµηχανικού κτιρίου στην περιο-
χή της επισκευαστικής βάσης του Λιµενικού
Σώµατος στην Ελευσίνα» Τσουκαντάς  Σ.  Γ.,
Κρεµµύδα.  ∆.,  Κρίθαρης  Α.  Χ.,  Αραβανή  Α.  Π.,
Κούρτα  Ο.Γ.,  Τζουβαδάκης  Ι.  Ε.

12.30 «Γέφυρες Γ12 στο τµήµα Πολύµυλος-Λευκό-
πετρα (5.1) της Εγνατίας Οδού» Χαλάτης  Ν.,  Το-
κατλίδης  Α.

12.40 «Ωνάσειος Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών»
Κωστίκας  Χ.,  ∆αλακιουρίδου  Μ.,  Γιαρλέλης  Χ.,
Λαµπρινού  Ε.

12.50 «Η χρήση ραντάρ και ενδοσκοπήσεων για τη
διερεύνηση παλαιών τοιχοποιιών µε εφαρµογή
στη Μονή ∆αφνίου» Βιντζηλαίου  Ε.,  Παλιεράκη
Β.,  Μιλτιάδου-FFezans  Α.,  ∆εληνικόλας  Ν.

13.10 Συζήτηση
14.00 Κλείσιµο - Συµπεράσµατα
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™Ã√§∏ H§∂∫∆ƒ√§√°ø¡ M∏Ã∞¡π∫ø¡ & M∏Ã∞-
¡π∫ø¡ Y¶√§√°π™∆ø¡
TÔÌ¤·˜: ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ MÂÙ¿‰ÔÛË˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜
Î·È TÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ YÏÈÎÒÓ
ñ M›· (1) ı¤ÛË ¢E¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ E›ÎÔ˘ÚÔ˘
K·ıËÁËÙ‹, ÌÂ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ: «TÂ¯ÓÔÏÔ-
Á›Â˜ BÈÔ-¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜ Î·È BÈÔ-YÔÏÔÁÈÛÌÔ‡».
ñ M›· (1) ı¤ÛË ¢E¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ §¤ÎÙÔÚ·,
ÌÂ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ: «TÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ KÈÓËÙÔ‡
YÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ·Û‡ÚÌ·Ù· ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Î¿ Û˘-
ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÎÈÓËÙ¿ ÙÂÚÌÈÎ¿» (·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ‰ÈfiÚ-
ıˆÛË ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ºEK/176/31-08-2006
Ù.¶·Ú. ̂ ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÚı‹ Ï¤ÍË «ÙÂÚÌ·ÙÈÎ¿», ·ÓÙ›
ÙË˜ ÂÛÊ·ÏÌ¤ÓË˜ ̂ ˜ ·Ó·ÁÚ·ÊÂ›ÛË˜ «ÙÂÚÌÈÎ¿»).

TÔÌ¤·˜: TÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜ Î·È YÔÏÔ-
ÁÈÛÙÒÓ
ñ M›· (1) ı¤ÛË ¢E¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ E›ÎÔ˘ÚÔ˘
K·ıËÁËÙ‹, ÌÂ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ: «™¯Â‰›·ÛË
YÏÈÎÔ‡ YÔÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ (AÚ¯ÈÙÂÎÙÔ-
ÓÈÎ‹ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ MÈÎÚÔÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÒÓ Î·È MÈ-
ÎÚÔÂÏÂÁÎÙÒÓ. ™¯Â‰›·ÛË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÈ‰ÈÎÔ‡
ÛÎÔÔ‡. ™˘Û¯Â‰›·ÛË ̆ ÏÈÎÔ‡ Î·È ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡)».
ñ M›· (1) ı¤ÛË ¢E¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ §¤ÎÙÔÚ·,
ÌÂ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ: «£ÂˆÚËÙÈÎ‹ ¶ÏËÚÔÊÔ-
ÚÈÎ‹: AÏÁfiÚÈıÌÔÈ Î·È ¶ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·».
ñ M›· (1) ı¤ÛË ¢E¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ §¤ÎÙÔÚ·,
ÌÂ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ: «™˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È TÂ¯ÓÔ-
ÏÔÁ›Â˜ °ÓÒÛË˜ ÌÂ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË MË¯·ÓÈÎ‹ M¿ıË-
ÛË».
TÔÌ¤·˜: EÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ HÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ Î·È ™˘ÛÙË-
Ì¿ÙˆÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜
ñ M›· (1) ı¤ÛË ¢E¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ §¤ÎÙÔÚ·,
ÌÂ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ: «™¯Â‰›·ÛË YÏÈÎÔ‡:
¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·Î¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‚·ÛÈÛÌ¤Ó· ÛÂ Î·Ù·-
ÓÂÌËÌ¤ÓÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÂÏÂÁÎÙ¤˜. IÎ·ÓÔÔ›ËÛË ÂÚÈÔ-
ÚÈÛÌÒÓ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË˜ ÈÛ¯‡Ô˜.
EÊ·ÚÌÔÁ¤˜».
ñ M›· (1) ı¤ÛË ¢E¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ §¤ÎÙÔÚ·,
ÌÂ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ: «¢È¿¯˘Ù· ̆ ÔÏÔÁÈÛÙÈ-
Î¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·: ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ‰Â‰ÔÌ¤-
ÓˆÓ ·fi ·ÈÛıËÙ‹ÚÂ˜ ÛÂ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ̄ ÚfiÓÔ, Î·-
Ù·ÓÂÌËÌ¤Ó· ·˘ÙÔ-ÔÚÁ·ÓÔ‡ÌÂÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·,
ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ Â˘Ê˘˝· Î·È Â›ÁÓˆÛË ̄ ˆÚÈÎ‹˜
ı¤ÛË˜, Â˘Ê˘Â›˜ Î·È ÔÏ˘ÙÚÔÈÎ¤˜ ‰ÈÂ·Ê¤˜».
OÈ ·Ú·¿Óˆ ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ˜ ı¤ÛÂˆÓ ¢E¶ ‰ËÌÔÛÈ-
Â‡ıËÎ·Ó: ·) ÛÙÔ ºEK 172/31-08/2006 Ù. ¶·Ú¿Ú-
ÙËÌ· (ÁÈ· ÙË ™¯ÔÏ‹ EÊ·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ M·ıËÌ·ÙÈ-
ÎÒÓ Î·È º˘ÛÈÎÒÓ EÈÛÙËÌÒÓ) Î·È ‚) ÛÙÔ ºEK
176/31-08-2006 Ù. ¶·Ú¿ÚÙËÌ· (ÁÈ· ÙÈ˜ ™¯ÔÏ¤˜

XËÌÈÎÒÓ MË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È HÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ MË¯·ÓÈ-
ÎÒÓ & MË¯·ÓÈÎÒÓ YÔÏÔÁÈÛÙÒÓ).
H ÚÔıÂÛÌ›· ̆ Ô‚ÔÏ‹˜ ̆ Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ÌÂ Ù·
··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁËÙÈÎ¿ Ï‹ÁÂÈ ÛÙÈ˜ 25-11-
2006.
°È· ÙÔ Ï‹ÚÂ˜ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙˆÓ ÚÔÎËÚ‡ÍÂˆÓ Î·È ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, ÔÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ °Ú·ÌÌ·ÙÂ›Â˜
ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ:
ñ EÊ·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ M·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È º˘ÛÈÎÒÓ
EÈÛÙËÌÒÓ, ÙËÏ.: 210-7721.681
ñ XËÌÈÎÒÓ MË¯·ÓÈÎÒÓ, ÙËÏ.: 210-7723.059
ñ HÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ MË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È MË¯·ÓÈÎÒÓ
YÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ÙËÏ.: 210-7723.997

ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫∞

n  EM¶
AÓ·ÎÔ›ÓˆÛË

H ™¯ÔÏ‹ HÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ MË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È MË¯·ÓÈ-
ÎÒÓ YÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ EM¶ Î·ÏÂ› ÙÔ˘˜ ‰ÈÏˆÌ·-
ÙÔ‡¯Ô˘˜ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂÈ·ÎÒÓ TÌËÌ¿-
ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ AEI TÌËÌ¿ÙˆÓ £ÂÙÈ-
ÎÒÓ EÈÛÙËÌÒÓ, Ô˘ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘-
ı‹ÛÔ˘Ó MÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ - ¢È‰·ÎÙÔÚÈÎ¤˜ ™Ô˘‰¤˜
ÛÙËÓ EÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘ HÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘ MË¯·ÓÈÎÔ‡
Î·È MË¯·ÓÈÎÔ‡ YÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, Ó· ̆ Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›-
ÙËÛË ÁÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË MÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ - ¢È-
‰·ÎÙÔÚÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ·fi ÙËÓ 09/10/2006 Ì¤-
¯ÚÈ ÙËÓ 31/10/2006.
°È· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ¢È‰¿ÎÙÔÚ· MË¯·ÓÈ-
ÎÔ‡ ÙÔ˘ EM¶ (ÁÈ· ‰ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯Ô˘˜ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜
™¯ÔÏÒÓ ÙÔ˘ EM¶ ‹ ÈÛfiÙÈÌˆÓ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂÈ·ÎÒÓ
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°È· ÙÈ˜ ÛÙ‹ÏÂ˜ «∑ËÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ¡¶¢¢, ¢ËÌfiÛÈÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, √∆∞
ÎÏ.», ÔÈ Î·Ù·¯ˆÚ›ÛÂÈ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ™‡ÓÙ·ÍË˜
ÙÔ˘ ∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 25 ËÌ¤ÚÂ˜ ÚÈÓ ÙËÓ Î·Ù·ÏË-
ÎÙÈÎ‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ̆ Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ̆ Ô„Ë-
Ê›Ô˘˜. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰ËÌÔÛÈÂ˘ÙÔ‡Ó.
OÈ ·ÁÁÂÏ›Â˜ ̄ ˆÚ›˜ Ï·›ÛÈÔ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÛÙË °Ú·ÌÌ·ÙÂ›· ÙÔ˘ EÓË-
ÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ (Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË) ÛÙÔ e-mail:
jobs@tee.gr ‹ ÛÙÔ fax: 210-3291.322. EÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂ ÙËÓ Î˘Ú›· K·-
ÙÂÚ›Ó· ™ÙÚÔ˘ÁÁ¿ÚË,  ÙËÏ.: 210-3291.665. 
H ·ÁÁÂÏ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û‡ÓÙÔÌË (¤ˆ˜ 40 Ï¤ÍÂÈ˜), Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡Â-
Ù·È ·fi ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘ ÂÓ‰È·ÊÂÚÔÌ¤ÓÔ˘ ‹ ÂˆÓ˘Ì›· ÙË˜ ÂÙ·È-
ÚÂ›·˜, ÛÙ·ıÂÚfi ÙËÏ¤ÊˆÓÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi MËÙÚÒÔ˘ ÙÔ˘ TEE, ·Ó
Ô ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ TEE. EÈ‰ÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «ZËÙÔ‡Ó
Ó· ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ó» ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ·ÁÁÂÏ›·˜ Ú¤ÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· Ó·
ÂÚÈ¤¯ÂÙ·È ÛÙ·ıÂÚfi ÙËÏ¤ÊˆÓÔ ‹ fax.
H ·ÁÁÂÏ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ site ÙÔ˘ TEE (www.tee.gr, ÂÈÏÔÁ‹ «°Ú·-

ÊÂ›Ô Ù‡Ô˘», «AÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜») ÂÚ›Ô˘ 3-4 ÂÚÁ¿ÛÈÌÂ˜ ËÌ¤ÚÂ˜ ÌÂ-
Ù¿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙË˜ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÎÂ› ÁÈ· ¤Ó·Ó Ì‹Ó·. (™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜
ÙË˜ ·ÁÁÂÏ›·˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ÙÂ‡¯Ô˜ E¢ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ËÌÔÛÈÂ˘ÙÂ› Ë
·ÁÁÂÏ›·. H ·ÁÁÂÏ›· ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ ‰‡Ô ÙÂ‡¯Ë, fiÙ·Ó ÔÈ ÂÓ-
‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ «ZËÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›·», ÂÓÒ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÂÙ·È ÛÂ ¤Ó· ÙÂ‡¯Ô˜,
fiÙ·Ó ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÈ˜ ÛÙ‹ÏÂ˜ «ZËÙÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ó» Î·È «¢È¿-
ÊÔÚ·».) 
AÓ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ·ÁÁÂÏ›·˜ ‰ÂÓ ÙËÚÂ› ÙÈ˜ ·Ú·¿Óˆ ÚÔ-
¸Ôı¤ÛÂÈ˜, ı· ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È ̄ ˆÚ›˜ ··Ú·›ÙËÙ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÂ› Ô ·-
ÔÛÙÔÏ¤·˜. OÌÔ›ˆ˜ ı· ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË ›‰È·˜
·ÁÁÂÏ›·˜ ‹ ·ÚfiÌÔÈÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÂÈ Ô Ì‹Ó·˜ ·fi ÙËÓ
·ÔÛÙÔÏ‹ ÙË˜ ·ÁÁÂÏ›·˜.
√È ·ÁÁÂÏ›Â˜ ÂÓÙfi˜ Ï·ÈÛ›Ô˘ Â¤¯Ô˘Ó ı¤ÛË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎ‹˜ Î·Ù·¯ÒÚÈ-
ÛË˜, ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 20 ËÌ¤ÚÂ˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È
ÔÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÌÂ ÙËÓ Î· ª·Ú›· ∫·-
Ú·ÓÈÎfiÏ· ÛÙÔ ÙËÏ.: 210-3291.500.



TÌËÌ¿ÙˆÓ) ‹ ¢È‰¿ÎÙÔÚ· ÙÔ˘ EM¶ (ÁÈ· ·ÔÊÔ›-
ÙÔ˘˜ AEI TÌËÌ¿ÙˆÓ £ÂÙÈÎÒÓ EÈÛÙËÌÒÓ ÙÂÙÚ·Â-
ÙÔ‡˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜) ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È: ·) ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡-
ıËÛË ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ™¯ÔÏ‹˜,
Î·È ‚) EÎfiÓËÛË ÚˆÙfiÙ˘Ô˘ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎÔ‡ Â-
ÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ̆ fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Ì¤ÏÔ˘˜
¢E¶ ÙË˜ ™¯ÔÏ‹˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÌÈ·
ÂÓ‰È¿ÌÂÛË ÎÚ›ÛË Î·È ·fi ÙËÓ ÙÂÏÈÎ‹ ÎÚ›ÛË ÂÍ¤-
Ù·ÛË˜ ÙË˜ ‰È·ÙÚÈ‚‹˜. O ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˜
¯ÚfiÓÔ˜ ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Â›Ó·È 3 ¤ÙË,
ÂÓÒ Ë Ì¤ÁÈÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÚ¿ÙˆÛË˜ Â›Ó·È 6 ¤ÙË.
OÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ̆ Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙË-
ÛË ÛÙË °Ú·ÌÌ·ÙÂ›· ÙÔ˘ ¶M™ ÂÓÙfi˜ ÙË˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ
‰ÈÔÚ›·˜ ÌÂ fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁËÙÈÎ¿.
E›ÛË˜ ̆ Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË
ÛÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ¢E¶ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ÙË ı¤ÛË ÁÈ·
ÙËÓ ÔÔ›· ̆ ¤‚·Ï·Ó ̆ Ô„ËÊÈfiÙËÙ·. H ÙÂÏÈÎ‹ Â-
ÈÏÔÁ‹ ÂÁÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô TÔÌ¤· Î·È
ÙË °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙË˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÌÂ Û˘ÓÂÎÙ›ÌË-
ÛË ÙË˜ Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË˜ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ̆ -
Ô„ËÊ›Ô˘.
§ÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ̆ Ô‚ÔÏ‹˜ ̆ Ô-
„ËÊÈfiÙËÙ·˜, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ Ì·-
ıËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎÒÓ ÛÔ˘-
‰ÒÓ ‰›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙË °Ú·ÌÌ·ÙÂ›· ¶M™ ÙË˜ ™¯Ô-
Ï‹˜. TËÏ.: 210-7721.810, 210-7722.224, 210-
7722.397, fax: 210-7722.397. E-mail:
graduate@ece.ntua.gr E›ÛË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ̆ -
¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.ntua.gr

ZHT√À¡ NA ¶ƒ√™§∞µ√À¡

ETAIPEIA ÌÂ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ̄ ÒÚÔ ÙË˜ HÏÂ-
ÎÙÚÈÎ‹˜ IÛ¯‡Ô˜, ̇ ËÙ¿ ÙÂ¯ÓÔÏfiÁÔ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ ‹
EÓÂÚÁÂÈ·Î‹˜ TÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜. A·Ú·›ÙËÙ·: Î·Ï¿
·ÁÁÏÈÎ¿, ‰›ÏˆÌ· Ô‰‹ÁËÛË˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. AÔ-
ÛÙÂ›Ï·ÙÂ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi: rotechen@otenet.gr fax:
210-4190.045

H ETAIPEIA «Cybarco» ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ÚÔÛÏ¿-
‚ÂÈ Ó¤Ô ÔÏÈÙÈÎfi ÌË¯·ÓÈÎfi AEI - TEI ÁÈ· ÙË ÛÙÂÏ¤-
¯ˆÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ̄ ÚÔÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡
ÛÙËÓ «Cybarco» ÛÙËÓ K‡ÚÔ. YÔ‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ:
YÂ‡ı˘ÓÔ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ «Cybarco». TËÏ.: 210-
9588.828, Ê·Í: 210-9588.826, e-mail:
info@gr.cybarco.com 

ETAIPEIA ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ̇ ËÙ¿ ÌË¯·ÓÔ-
ÏfiÁÔ ÌË¯·ÓÈÎfi, AEI - TEI ÌÂ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÚÔ¸Ë-
ÚÂÛ›·, ÁÈ· ··Û¯fiÏËÛË ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È ÛÙ· ÂÚ-
ÁÔÙ¿ÍÈ·. ¶ÚÔÛfiÓÙ·: ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË H/Y (Office,
AutoCAD), ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ (ÁÓÒÛË Î·È
¿ÏÏË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ı· Û˘ÓÂÎÙÈÌËıÂ›). K¿ÙÔ¯Ô˜ IX.
TËÏ.: 210-6455.018, e-mail: enviro1@otenet.gr

H§EKTPO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ (AEI-TEI) ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜
Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡ (PLC, SCADA), H/Y

K Y § ∞ º ∏ ™  ¶ ∂ ∆ ƒ O ™
¶Ù˘¯. ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ Î·È ¢ÈÏ. ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜
∂ª¶ Gunite, ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜, ÂÈÛÎÂ˘¤˜, ÙÔÈ¯ÔÔÈ›·˜ Î·È

ÛÎ˘ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜. ∑ËÙÂ›Ù·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ÁÚ·ÊÂ›·.
E_mail: Kil@otenet.gr,

∆ËÏ./fax: 210 4326700, 210 4014290-1, ÎÈÓ.: 6944.302550
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(Visual Basic, CAD, ‰ÈÎÙ‡ˆÛË H/Y) ÁÈ· Û¯Â‰È·ÛÌfi
Î·È ̆ ÏÔÔ›ËÛË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È
ÙËÏÂ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜. TËÏ.:210-4941.904-5, fax: 210-
4941.902, e-mail: technor@technor.gr

BIOMHXANIA Ï·ÛÙÈÎÒÓ ̇ ËÙ¿ ̄ ËÌÈÎfi ÌË¯·ÓÈÎfi Ë-
ÏÈÎ›·˜ ¤ˆ˜ 32 ÂÙÒÓ, ÁÈ· ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ÌÔÓ¿‰·˜ ÙË˜
ÛÙË BÔ˘ÏÁ·Ú›·. ÕÙ·ÈÛÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ ··-
Ú·›ÙËÙË. ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ Ï·ÛÙÈÎ¿, Ë-
ÏÂÎÙÚÔÌË¯·ÓÔÏÔÁÈÎ¿, ISO 9001 Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿,
ı· ÂÎÙÈÌËıÂ› ·Ó¿ÏÔÁ·. BÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÛÙÔ e-mail:
hpet@plexaco.gr Î·È fax: 2262-058.542

ANøNYMH ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ̇ ËÙ¿ ÂÚÁÔ‰ËÁfi, ÁÈ·
¤ÚÁÔ ·Ó¿Ï·ÛË˜ Ô‰ÒÓ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÌÂ 10ÂÙ‹
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ Â›‚ÏÂ„Ë ÂÚÁ·ÛÈÒÓ,
ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Û‡ÓÙ·ÍË
ÂÈÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ. BÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÛÙÔ fax: 210-
9884.747, ÙËÏ.: 210-9856.400 (¤Ó‰ÂÈÍË CV EÚÁÔ-
‰ËÁfi˜ - AÈÁ¿ÏÂˆ)

°PAºEIO ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ̇ ËÙ¿ÂÈ ÊÔÈÙË-
Ù¤˜ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ (EM¶, TEI) ÁÈ· ÌÂÚÈÎ‹ ··Û¯fi-
ÏËÛË, ÙËÏ.: 210-6620.668

A¶O ·ÓÒÓ˘ÌË ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ™T’ Ù¿ÍË˜ ̇ ËÙÂ›Ù·È
ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ‰ÂÎ·ÂÙÔ‡˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÁÈ· ÂÚ-
ÁÔÙ·ÍÈ¿Ú¯Ë˜ ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ̄ ˆÌ·ÙÔ˘ÚÁÈÎfi ¤ÚÁÔ ÛÙË
BfiÚÂÈ· EÏÏ¿‰·. TËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 210-4944.000
BÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÛÙÔ fax: 210-4959.970, e-mail:
info@kkourtidis.gr ̆ fi„ÈÓ TÂ¯ÓÈÎ‹˜ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË˜

ANøNYMH ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·, ̇ ËÙ¿ ÁÈ· ¤ÚÁÔ ÛÙËÓ
K¤ÚÎ˘Ú· ̆ Â‡ı˘ÓÔ ÂÚÁÔÙ·Í›Ô˘ ÁÈ· ̆ ‰Ú·˘ÏÈÎ¿
Î·È ̄ ˆÌ·ÙÔ˘ÚÁÈÎ¿ ¤ÚÁ·. AÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ
ÛÙÔ fax: 210-6080.325 ‹ e-mail:
ekokat@otenet.gr

ANøNYMH ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ̇ ËÙ¿ ÁÈ· ̆ ‰Ú·˘ÏÈÎfi
¤ÚÁÔ ÂÓÙfi˜ AÙÙÈÎ‹˜ ·fiÊÔÈÙÔ TEI ÁÈ· ‚ÔËıfi ÂÚÁÔ-
Ù·ÍÈ¿Ú¯Ë. AÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ fax: 210-
6080.325 ‹ ekokat@otenet.gr

MHXANO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜: ZËÙÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· ·fi
ÌÂÁ¿ÏË Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. A·ÈÙÔ‡ÌÂÓ·
ÚÔÛfiÓÙ·: ¶ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È ̄ Ú‹-
ÛË ̆ ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ (MS Office, AutoCAD), ÂÌÂÈÚ›·
ÂÚÁÔÙ·Í›Ô˘ ÛÂ BÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿ ¤ÚÁ· (AÓ¤ÁÂÚÛË ÂÍÔ-
ÏÈÛÌÔ‡, ÛˆÏËÓÒÛÂÈ˜, ÛÈ‰ËÚÔÎ·Ù·ÛÎÂ˘¤˜). AÔ-
ÛÙÂ›Ï·ÙÂ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙÔ fax: 210-6564.392, e-
mail: energy@athena-sa.gr

A¶O ÙËÓ «TÂ¯ÓÈÎ‹ AÓÙÈÚÚ‡·ÓÛË˜» ̇ ËÙÂ›Ù·È ̄ ËÌÈ-
Îfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÌÂ Â›Ú· ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÛÙÂÚÂÒÓ
·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ¶ÚfiÛıÂÙÔ ÚÔÛfiÓ ı· ıÂˆÚËıÂ›
·Ú¿ÏÏËÏË ‹ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÌÂ ÙÔ
Û¯Â‰È·ÛÌfi ‹ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÂ-
ÍÂÚÁ·Û›·˜ ÓÂÚÔ‡ ‹/Î·È ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ. BÈÔÁÚ·ÊÈÎfi
ÛÙÔ fax: 210-6470.950 ‹ ÛÙÔ e-mail:
kkrem@tee.gr (Yfi„Ë Î·˜ E.K.)

ZHTEITAI ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ Ó¤· ÁÈ· Ï‹ÚË ··-
Û¯fiÏËÛË ·fi ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÌÂ
‰ËÌfiÛÈ· Î·È È‰ÈˆÙÈÎ¿ ¤ÚÁ·. MÂÙ·ÊÔÚÈÎfi Ì¤ÛÔ ÂÈ-
ı˘ÌËÙfi. ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: ∆ËÏ.: 2310-302.515 Î·È
6976-880.410 

TEXNIKH EÙ·ÈÚÂ›· MÂÏÂÙÒÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÈ-

ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ̇ ËÙÂ› ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ ÌË¯·ÓÈÎfi ÌÂ Â-
ÓÙ·ÂÙ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ÌË-
¯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ (ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·ÂÚÈ-
ÛÌfi˜, ı¤ÚÌ·ÓÛË, ̆ ‰Ú·˘ÏÈÎ¿, ˘ÚfiÛ‚ÂÛË, ÎÏ.).
TËÏ.: 210-7227.706, e-mail:
lmltd@ath.forthnet.gr

TEXNIKH EÙ·ÈÚÂ›· MÂÏÂÙÒÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÈ-
ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ̇ ËÙÂ› ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ ÌË¯·ÓÈÎfi ÌÂ Â-
ÓÙ·ÂÙ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ËÏÂ-
ÎÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ (ÊˆÙÈÛÌfi˜, ÈÛ¯˘Ú¿
Î·È ·ÛıÂÓ‹ ÚÂ‡Ì·Ù·, ̆ ÔÛÙ·ıÌÔ‡˜, ÁÂÈÒÛÂÈ˜,
ÎÏ.). TËÏ.: 210-7227.706, e-mail:
lmltd@ath.forthnet.gr

ME°A§H ÙÂ¯ÓÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·, ̇ ËÙ¿
·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ÌË¯·ÓÈÎfi EM¶, ¿ÚÈÛÙÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜
AutoCAD Î·È °OK, Word, Excel, Î·Ï¿ ·ÁÁÏÈÎ¿, 3Â-
Ù‹˜ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¿ ÁÚ·ÊÂ›· ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜
ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜, Î¿ÙÔ¯Ô IX. K·Ï‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Î‹ ‰˘Ó·-
ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ projects ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›-
·˜ ı· ÂÎÙÈÌËıÂ› ·Ó¿ÏÔÁ·. BÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÛÙÔ fax:
210-2470.786, Î· M·ÏÙÛ·‚È¿

TEXNIKH ÂÙ·ÈÚÂ›· ̇ ËÙÂ› Ó¤Ô ÔÏÈÙÈÎfi ÌË¯·ÓÈÎfi ÁÈ·
ÂÚÁÔÙ·ÍÈ·Î‹ ··Û¯fiÏËÛË ÛÂ È‰ÈˆÙÈÎ¿ Î·È ‰ËÌfi-
ÛÈ· ¤ÚÁ· ÛÙË ¢˘ÙÈÎ‹ AÙÙÈÎ‹. AÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈ-
ÎÔ‡ ÛÙÔ fax: 210-5543.753 ‹ ÛÙÔ e-mail:
gzamp@tee.gr

°PAºEIO ÌÂÏÂÙÒÓ ̇ ËÙ¿ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜, ÛÙ·ÙÈÎÔ‡˜
Î·È ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘˜ - ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˘˜ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜
ÌÂ ÂÓÙ·ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›·. AÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ
ÛÙÔ e-mail: kchan@otenet.gr ‹ fax: 210-
6564.160 (Yfi„ÈÓ Î·˜ X·ÓÈÒÙË M.)

°PAºEIO ÌÂÏÂÙÒÓ ̇ ËÙ¿ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Î·È ÔÏÈÙÈÎfi
ÌË¯·ÓÈÎfi ÌÂ ‰ÂÎ·ÂÓÙ·ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›·. AÔÛÙÔÏ‹
‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ e-mail: kchan@otenet.gr ‹ fax:
210-6564.160 (Yfi„ÈÓ Î·˜ X·ÓÈÒÙË M.)

°PAºEIO ÌÂÏÂÙÒÓ ̇ ËÙ¿ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ¢ÈÔ›ÎËÛË˜ ÌÂ
ÙÚÈÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ·Ó¿ÏÔÁË ı¤ÛË, ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË
·ÁÁÏÈÎÒÓ (ÂÈı˘ÌËÙ‹ ‰Â‡ÙÂÚË ÁÏÒÛÛ·) Î·È MC
Office. AÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ:
kchan@otenet.gr ‹ fax: 210-6564.160 (Yfi„ÈÓ
Î·˜ X·ÓÈÒÙË M.)

APXITEKTONIKO ÁÚ·ÊÂ›Ô æ˘¯ÈÎÔ‡ ̇ ËÙ¿ Ó¤Ô Û˘-
ÓÂÚÁ¿ÙË 2ÂÙÔ‡˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÁÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË
ÂÚÁÔÙ·Í›Ô˘ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Î·È ÌÈÎÚ‹ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË
‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË˜ Ê·Î¤ÏˆÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜. K·Ï‹
ÁÓÒÛË AutoCAD, ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi Ì¤ÛÔÓ. EÈÎÔÈÓˆ-
Ó›·: Î· M›ÙÛÂÏ, ÙËÏ.: 210-6745.686

H ETAIPEIA «ADO A.E.», ̇ ËÙ¿ ÌË¯·ÓÈÎfi H/M ÌÂ
20ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›·, ÁÈ· ··Û¯fiÏËÛË ÛÂ Â›‚ÏÂ„Ë
¤ÚÁˆÓ ÂÎÙfi˜ AıËÓÒÓ. EÌÂÈÚ›· ÛÂ ¤ÚÁ· Ô‰ÔÊˆÙÈ-
ÛÌÔ‡ Î·È H/M ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÛËÚ¿ÁÁˆÓ Â›Ó·È ·-
·Ú·›ÙËÙË. OÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È
Ó· ·ÔÛÙÂ›ÏÔ˘Ó ÚfiÛÊ·ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ·
ÛÙÔ fax: 210-6838.614, e-mail: ado@otenet.gr,
Yfi„ÈÓ Î. °. ¢ÔÎÔ˘ÌÂÙ˙›‰Ë

¶I™INE™. ZËÙÂ›Ù·È ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÌÂ ÚÔ¸-
ËÚÂÛ›·, ÌÂ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ. ¶ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·È
¿ÚÈÛÙÂ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÂÚÁ·Û›·˜. AÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈ-

ÎÒÓ ÛÙÔ fax: 210-2779.914, e-mail: ionel@acci.gr

Y¶A§§H§O™ ÁÚ·ÊÂ›Ô˘ ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y (Excel,
Word) Î·È ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ̇ Ë-
ÙÂ›Ù·È ·fi ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÛÙÔÓ ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ.
AÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ fax: 210-9359.210,
e-mail: info@georythmiki.gr 

A¶O ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÛÙÔÓ ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ̇ ËÙÂ›Ù·È
Ó¤Ô˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÁÈ· ̆ ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Â-
ÎÙÂÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ. AÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÛÙÔ
e-mail: info@georythmiki.gr Î·È ÛÙÔ fax: 210-
9359.210 

KATA™KEYA™TIKH ÂÙ·ÈÚÂ›· ̇ ËÙ¿ Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ÌË-
¯·ÓÈÎfi ¢ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ, ·fiÊÔÈÙÔ TEI, ÌÂ ÙÔ˘Ï¿-
¯ÈÛÙÔÓ 5ÂÙ‹ ÂÚÁÔÙ·ÍÈ·Î‹ ÂÌÂÈÚ›·, ÁÈ· ·Ó¤ÚÁÂÛË
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÛÙË §·Ì›·. TËÏ. ÂÈÎÔÈ-
ÓˆÓ›·˜: 210-7774.949, fax: 210-7774.989

KATA™KEYA™TIKH ÂÙ·ÈÚÂ›· ̇ ËÙ¿ ÌË¯·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙË
ı¤ÛË ÂÚÁÔÙ·ÍÈ¿Ú¯Ë, ÌÂ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5ÂÙ‹ ÂÚÁÔ-
Ù·ÍÈ·Î‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ ·Ó¿ÏÔÁË ı¤ÛË, ÁÈ· ÔÈÎÔ-
‰ÔÌÈÎfi ¤ÚÁÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ §·Ì›·˜. TËÏ. ÂÈ-
ÎÔÈÓˆÓ›·˜: 210-7774.949, fax: 210-7774.989

KATA™KEYA™TIKH ÂÙ·ÈÚÂ›· ̇ ËÙ¿ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ -
ÌË¯·ÓÈÎfi ÌÂ 5ÂÙ‹ ÂÚÁÔÙ·ÍÈ·Î‹ ÂÌÂÈÚ›· ÌÂ ·ÓÙÈ-
ÎÂ›ÌÂÓÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛË (ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜, ÂÈÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜,
Â›‚ÏÂ„Ë ÛÙÔ ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ) ÁÈ· ·Ó¤ÚÁÂÛË Â·ÁÁÂÏ-
Ì·ÙÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÛÙË §·Ì›·. TËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜:
210-7774.949, fax: 210-7774.989 

TEXNIKH ÂÙ·ÈÚÂ›· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ ̇ ËÙ¿ ÔÏÈÙÈÎfi
ÌË¯·ÓÈÎfi AEI/TEI ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÂÚÁ·Û›· ÁÚ·ÊÂ›-
Ô˘. °ÓÒÛË ̄ ÂÈÚÈÛÌÔ‡ H/Y (Word, Excel, Project,
¶ÚÔÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË, EÚÁÔÏ‹ÙË˜, AutoCAD), Û‡-
ÓÙ·ÍË˜ ÂÈÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ, ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, ¶¶AE, A¶E,
¶KNTM Î·È ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ,
‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ‰ËÌÔÚ·ÛÈÒÓ. BÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ·
ÛÙÔ fax: 210-5751.196. ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: 210-
5752.749, 210-5746.743 (ÒÚÂ˜: 8.00 - 18.00)

°PAºEIO ÌÂÏÂÙÒÓ ̆ ‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ Î·È Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·-
ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ̇ ËÙÂ› ÔÏÈÙÈÎfi ‹ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ ÌË¯·ÓÈÎfi
ÌÂ ÙÚÈÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÌÂÏÂÙÒÓ Ô‰Ô-
ÔÈ›·˜. AÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÛÙÔ Ê·Í: 210-
7254.608, ÙËÏ.: 210-7254.607

TEXNIKH ÂÙ·ÈÚÂ›· ÛÙÔ X·Ï¿Ó‰ÚÈ ÌÂ ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›·
«B. AÚ‚·Ó›ÙË˜ - ¢. PÔfi‰Ë˜ OE» ̇ ËÙ¿ ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ
ÌÂ ÙÚÈÂÙ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÌÂÈÚ›·. BÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÛÙÔ
fax: 210-6899.037, ÙËÏ.: 210-6899.036

TEXNIKH ÂÙ·ÈÚÂ›· ̇ ËÙ¿ ÔÏÈÙÈÎfi ÌË¯·ÓÈÎfi ÌÂ 10Â-
Ù‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎ¿ ¤ÚÁ·. AÔÛÙÂ›Ï·ÙÂ
‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙÔ fax: 210-8111.222, ÙËÏ.: 210-
8111.100, e-mail: cis@altecnet.gr

H DIMAND A.E., ÌÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÂÙ·ÈÚÂ›· ·Ó¿Ù˘-
ÍË˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ̇ ËÙ¿ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜, ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È
ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘˜ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜ ÌÂ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÂÌÂÈ-
Ú›· 5 ÂÙÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘-
‹˜ ¤ÚÁˆÓ, ÌÂ ÁÓÒÛË ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ Î·È ·ÁÁÏÈÎÒÓ.
™ÙÂ›ÏÙÂ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Î·È ÚfiÛÊ·ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·
Ì¤Ûˆ e-mail: egeor@dimand.gr ‹ telefax: +30
210-6801.196

KATA™KEYA™TIKH ÂÙ·ÈÚÂ›· ̇ ËÙ¿ Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ Ô-



ÏÈÙÈÎfi ÌË¯·ÓÈÎfi ‹ ÌË¯·ÓÈÎfi ¢ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ ·fi-
ÊÔÈÙÔ TEI ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÂ ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ ÂÓÙfi˜ AıË-
ÓÒÓ. AÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÛÙÔ fax: 210-
3640.794

H EM¶OPIKH ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· «Fyfe Europe SA»
˙ËÙ¿ Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ: ¶ÔÏÈÙÈÎfi ÌË¯·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙÔ
ÙÌ‹Ì· TÂ¯ÓÈÎ‹˜ YÔÛÙ‹ÚÈÍË˜. A·Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛfi-
ÓÙ·: ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎ‹˜, ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y.
MÂÙ·Ù˘¯È·Îfi˜ Ù›ÙÏÔ˜, ÁÓÒÛË ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Û‡Ó-
ıÂÙˆÓ ̆ ÏÈÎÒÓ (FRP), ÚfiÛıÂÙË Í¤ÓË ÁÏÒÛÛ· ı·
ÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó ıÂÙÈÎ¿. BÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÛÙÔ fax: 210-
9959.965 ‹ e-mail: fyfe_europe@hol.gr

OMI§O™ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙÔ ̄ ÒÚÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ - ÂÌÔ-
Ú›·˜ ‰ÔÌÈÎÒÓ ̆ ÏÈÎÒÓ Î·È ÎÔÓÈ·Ì¿ÙˆÓ, ̇ ËÙ¿ ÔÏÈ-
ÙÈÎfi ÌË¯·ÓÈÎfi EM¶, TEI ¢ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ ‹ ŒÚÁˆÓ
YÔ‰ÔÌ‹˜ ÌÂ ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ̆ Ô-
¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÂ¯ÓÈÎÔ‡ ˆÏ‹ÛÂˆÓ
ÛÙÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Aı‹Ó·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ¶¿ÙÚ· Î·È Iˆ-
¿ÓÓÈÓ·. AÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ fax: 210-
3640.230, e-mail: thrakon@otenet.gr

H TEXNIKH ÂÙ·ÈÚÂ›· «New steel protection» ̇ ËÙÂ›
Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ̆ ¿ÏÏËÏÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô˘ ÌÂ ÁÓÒÛË H/Y
(Excel – Word - AutoCAD) ÌÂ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ·Ó¿ÁÓˆ-
ÛË˜ Û¯Â‰›ˆÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ ÁÈ·
ÂÈÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜. K˘Ú›ˆ˜ ·fi IEK-TEI (¢ÔÌÈÎÒÓ ‹
ŒÚÁˆÓ YÔ‰ÔÌ‹˜). TËÏ.: 210-4834.558, fax: 210-
4834.559

ZHTEITAI ·fi ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÌË¯·ÓÈÎfi˜ TE ÁÈ· ·-
·Û¯fiÏËÛË ÛÂ ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ· ÂÓÙfi˜ AÙÙÈÎ‹˜. AÔ-
ÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÛÙÔ fax: 210-8259.358, e-
mail: lithodomi@tee.gr 

A¶O ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÌÂ ¤‰Ú· ÙÔÓ N. AÚÁÔÏ›‰·˜
˙ËÙÂ›Ù·È ‰ÈÏ/¯Ô˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ‹ ÌË¯·ÓÈ-
Îfi˜ ·fiÊÔÈÙÔ˜ TEI ÁÈ· ÌfiÓÈÌË ··Û¯fiÏËÛË. OÈ ÂÓ-
‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÔÛÙÂ›ÏÔ˘Ó
‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· ÛÙÔ fax: 27510-61.116 ‹
ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË: pandous@in.gr
TËÏ.: 27510-21.412

ZHTEITAI ·fi ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÌÂ ¤‰Ú· ÙËÓ ¶Â-
ÓÙ¤ÏË ÌË¯/ÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ‹ ŒÚÁˆÓ YÔ‰ÔÌ‹˜ ‹
ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ‹ ÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜
ÁÚ·ÊÂ›Ô˘, ÙËÏ.: 6932-408.017, fax: 210-
8041.105

H T.M.C. E¶E ̇ ËÙ¿ ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ EM¶ ‹ TEI ÌÂ ÂÈ‰›-
ÎÂ˘ÛË ÛÙÈ˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜. A·ÈÙÔ‡ÓÙ·È
Î·Ï‹ ÁÓÒÛË H/Y Î·È ·ÁÁÏÈÎÒÓ. AÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·-
ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ e-mail: TMC@internet.gr, fax: 210-
5595.820, ÙËÏ.: 210-5596.542. YÂ‡ı˘ÓÔ˜ Î. ¶.
M·˘ÚÈÙÛ¿ÎË˜

KATA™KEYA™TIKH ÂÙ·ÈÚÂ›· È‰ÈˆÙÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔÛ›ˆÓ
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«EÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ¢ÂÏÙ›Ô» T.E.E. ñ 2411 ñ 16 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2006 ñ 41

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ 2006.108/§∫¢ª

∏ ¢∂∏ ∞.∂. /°∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ √ƒÀÃ∂πø¡ / ¢π∂À£À¡™∏ §π°¡π∆π∫√À ∫∂¡∆ƒ√À ¢À∆π∫∏™ ª∞∫∂¢√¡π∞™, ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ¢ËÌfi-

ÛÈÔ ªÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi, ÌÂ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÏÂ‡ıÂÚË  ̃Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË  ̃·ÓÔÈ̄ ÙÔ‡ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô ,̆ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙË  ̃ÂÚÁ·Û›· :̃

«∂ÚÁ·Û›Â  ̃ÛÙÔ ªË¯·ÓÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È ÛÙÔ ˘ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ  ̆√¶∞».

√ Û˘ÓÔÏÈÎfi  ̃ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi  ̃ÙÔ  ̆¤ÚÁÔ  ̆Î·Ù¿ ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙË  ̃˘ËÚÂÛ›·  ̃Â›Ó·È 270.640,00 „.

∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË˜ ÙˆÓ ÈÔ ¿Óˆ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ‰Ò‰ÂÎ· (12) Ì‹ÓÂ˜.

√ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÂ› ÛÙÈ˜ 12/10/2006 ËÌ¤Ú· ¶¤ÌÙË Î·È ÒÚ· 12:00 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Ô˘

‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ √Ú˘¯Â›Ô˘ ∞Ì˘ÓÙ·›Ô˘.

™ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ (∞.∂., ∂.¶.∂. ‹ ÚÔÛˆÈÎ¤˜) Î·È Ê˘ÛÈÎ¿ ÚfiÛˆ· Ô˘

‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚÁÔÏËÙÈÎfi Ù˘¯›Ô ª∂∂¶ Î·È ÙË Û¯ÂÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›· Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ··È-

ÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙË˜ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓË˜ ÂÚÁ·Û›·˜.

√È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌË¯·ÓÔ˘ÚÁÂ›Ô ÌÂ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi (ÙfiÚÓÔ˘˜, Î.Ï..) Ô˘ ··È-

ÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÎÂ˘‹ Ù˘Ì¿ÓˆÓ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙË˜ ‰È·Î‹Ú˘ÍË˜, ‹ ‚Â‚·ÈˆÌ¤Ó· Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ

Î¿ÔÈÔ ÌË¯·ÓÔ˘ÚÁÂ›Ô Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔÓ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi.

√È ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ‹ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ∆Â‡¯Ë ÙÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Î·Ù·‚¿Ï-

ÏÔÓÙ·˜ 50,00 „ ·fi Ù· ÁÚ·ÊÂ›· ÙÔ˘ §∫¢ª (¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ - °Ú·ÊÂ›Ô ∂ÚÁÔÏ·‚ÈÒÓ, ÙËÏ.: 24630/52241) Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ

ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÙÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÂÚÁ¿ÛÈÌË ËÌ¤Ú·.

™¯ÂÙÈÎ¤  ̃ÏËÚÔÊÔÚ›Â  ̃·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘  ̃ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘  ̃·fi ÙÔ §∫¢ª, ÙËÏ.: 24630/52481, 24630/52241, ∞ÚÌfi‰ÈÔ˜

ªË¯·ÓÈÎfi  ̃¶ÔÏ˘Ì¤ÚË  ̃¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ,̃ ÙËÏ.: 24630 52103.

∆ÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ fiÙÈ Ô º¶∞ 19% ı· Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¢∂∏ ∞.∂.

¢∂∏ ∞.∂./§∫¢ª
∆ . £ .  2 1  ñ  ∆ . ∫ .  5 0  2 0 0  ¶ ∆ √ § ∂ ª ∞ ´ ¢ ∞

∆ ∏ § .  2 4 6 3 0  5 2 3 7 0

∞ ¡ ∞ ∫ O π ¡ ø ™ ∏



¤ÚÁˆÓ, ̇ ËÙ¿ Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ¤ÌÂÈÚÔ Û˘ÓÙ¿ÎÙË ÂÈ-
ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ, Ó¤ˆÓ ÙÈÌÒÓ, ¶¶AE, ¶KTMNE, A¶E, ·-
Ó·ıÂˆÚ‹ÛÂˆÓ, ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, ÁÈ· ¤ÚÁ· ¢ËÌÔÛ›Ô˘.
°ÓÒÛË H/Y ··Ú·›ÙËÙË. AÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ -
Û˘ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÌÂ fax: 210-4949.829

TEXNIKH / MÂÏÂÙËÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·, ÂÈı˘ÌÂ› Ó· Î·Ï‡-
„ÂÈ ı¤ÛË ÙÔ˘ TÌ‹Ì·ÙÔ˜ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ (ÂÎ‰ËÏÒÛÂˆÓ
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ Î·È ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ). EÈı˘ÌËÙ‹ Ë Â-
ÌÂÈÚ›· ÛÂ ·ÚfiÌÔÈ· ı¤ÛË ‹/Î·È Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
··Û¯fiÏËÛË ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. A·Ú·›ÙËÙË Ë ¿-
ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ÙË˜ ·ÁÁÏÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ÂÈı˘ÌËÙ‹ Ë
ÁÓÒÛË ÙË˜ ÁÂÚÌ·ÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜. AÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔ-
ÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ fax: 210-7246.597, e-mail:
info@istria.gr

A¶O ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ ̇ ËÙÂ›Ù·È
ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ‹ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜
AEI/TEI ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÂÚÁÔÙ¿ÍÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ, Ô-
‰ÔÔÈ›·˜ ÎÏ. ÂÓÙfi˜ AÙÙÈÎ‹˜. AÔÛÙÂ›Ï·ÙÂ ‚ÈÔÁÚ·-
ÊÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ· ÛÙÔ fax: 210-5751.196 (˘fi„ÈÓ Î.
K·Ó·ÎfiÔ˘ÏÔ˘). ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÛÙ· ÙËÏ¤ÊˆÓ·:
210-5752.749, 210-5746.743, ÒÚÂ˜: 8.00-18.00

A¶O ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ̇ ËÙÔ‡ÓÙ·È ÔÏÈÙÈÎÔ› ÌË¯·ÓÈ-
ÎÔ› ‹ ÙÂ¯ÓÔÏfiÁÔÈ ¢ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔ-
Ó›ÎË. AÔÛÙÂ›Ï·ÙÂ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙÔ fax: 2310-
446.971

A¶O ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÌÂÏÂ-
ÙÒÓ «XˆÚfiÙÂ¯ÓÔ», ̇ ËÙÂ›Ù·È ÌË¯·ÓÈÎfi˜ Ô˘ Ó· ÁÓˆ-
Ú›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· T¤ÎÙˆÓ Î·È ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ¤Î-
‰ÔÛË˜ ·‰ÂÈÒÓ ÁÈ· ÌÂÚÈÎ‹ ‹ ÔÏÈÎ‹ ··Û¯fiÏËÛË ÛÂ
ÌÂÏ¤ÙÂ˜ - ¤Î‰ÔÛË ·‰ÂÈÒÓ Î·È ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË Ê·Î¤-
ÏˆÓ ÛÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·. ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÛÙ· ÙËÏ¤-
ÊˆÓ·: 210-5753.428, fax: 210-5734.142, e-mail:
xwrotexno@yahoo.com

A¶O ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· 6Ë˜ Ù¿ÍË˜ ̇ ËÙÂ›Ù·È ÔÏÈÙÈÎfi˜
ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘
ÂÚÁÔÙ·ÍÈ¿Ú¯Ë ÛÂ È‰ÈˆÙÈÎ¿ ÎÙÈÚÈ·Î¿ ¤ÚÁ·, ÁÈ· ÌfiÓÈ-
ÌË ÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ KÔÚÈÓı›·˜. AÔÛÙÂ›Ï·ÙÂ
‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙÔ fax: 210-4959.970, ̆ fi„Ë TÂ¯ÓÈ-
Î‹˜ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË˜.

A¶O ÌÂÏÂÙËÙÈÎ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ̇ ËÙÂ›Ù·È ÁÂˆÙÂ-
¯ÓÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ÂÎ-
fiÓËÛË ÁÂˆÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂˆÓ.
°ÓÒÛË AutoCAD Î·È ÁÂˆÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ÏÔÁÈÛÌÈÎÒÓ ·-
Î¤ÙˆÓ (Plaxis, Slide, Sofistik, Flac ÎÏ.). A·Ú·›ÙË-
ÙË Ë Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ÙË˜ ·ÁÁÏÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜. AÔÛÙÔ-
Ï‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ fax: 210-7246.597, e-mail:
info@istria.gr

A¶O ÌÂÏÂÙËÙÈÎ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ̇ ËÙÂ›Ù·È ‰ÔÌÔ-
ÛÙ·ÙÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ
ÂÎfiÓËÛË ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, ̆ fiÁÂÈˆÓ ¤ÚÁˆÓ,
ÁÂÊ˘ÚÒÓ ÎÏ. °ÓÒÛË AutoCAD Î·È ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÏÔÁÈ-
ÛÌÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ (ÁÓÒÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Sofistik Â›Ó·È
ÂÈı˘ÌËÙ‹). A·Ú·›ÙËÙË Ë Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ÙË˜ ·ÁÁÏÈ-
Î‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜. AÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ fax:
210-7246.597, e-mail:  info@istria.gr

ZHTOYNTAI ·fi ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÙÂ¯ÓÔÏfiÁÔÈ ÌË-
¯·ÓÈÎÔ›, ÁÈ· ÙË ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔÙ·Í›ˆÓ ÙË˜.
AÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ fax: 210-8065.035,
ÙËÏ.: 210-8065.620

ME°A§H ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ̇ ËÙ¿ ÂÚÁÔ‰ËÁfi ÛÂ ÂÚ-
ÁÔÙ¿ÍÈ· AıËÓÒÓ. MÂ 3-5 ¤ÙË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÚÁÔ-
Ù·ÍÈ·Î‹˜ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜, ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÂÈÌÂÙÚ‹-
ÛÂÈ˜ Î·È Û‡ÓÙ·ÍË ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, ÁÓÒÛË H/Y, ÌÂÙ·-
ÊÔÚÈÎfi Ì¤ÛÔ. H ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ·Ó·ÌÔÚÊÒÛÂÈ˜ ÎÙÈ-
Ú›ˆÓ – Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ı· ıÂˆÚËıÂ› ÂÈÏ¤ÔÓ
ÚÔÛfiÓ. AÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ fax: 210-
6920.197

ETAIPEIA ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ¤ÚÁˆÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ËÏÂ-
ÎÙÚÈÎ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂ-
ˆÓ, ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ‰ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯Ô
ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ ÌË¯·ÓÈÎfi ÂÓÂÚÁÂÈ·Î‹˜ Î·ÙÂ‡ı˘Ó-
ÛË˜. AÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ e-mail:
info@seman.gr, fax: 2310-676.427

ZHT√À¡ ∂ƒ°∞™π∞

AÚ¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜ ÌË¯·ÓÈÎÔ› 

APXITEKTøN ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤-
ÙÂ˜, ÊˆÙÔÚÂ·ÏÈÛÙÈÎ¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ˜ Î·È 3D-
Animation ··ÈÙËÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. TËÏ.: 210-
9850.701, 6934-501.275

APXITEKTONI™™A ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, Ì¤ÏÔ˜ TEE
(1992), ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ,
·ÔÙ˘ÒÛÂÈ˜ Î·È ·ÔÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ‰È·ÙËÚËÙ¤ˆÓ,
¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË °OK Î·È ¤Î‰ÔÛË˜ ÔÈÎÔ‰. ·‰ÂÈÒÓ,
AutoCAD 2006, Civiltech, ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Â-
Ê·ÚÌÔÁ‹˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ Â-
Ù·ÈÚÂ›· ‹ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô. TËÏ.: 6974-
921.446

TE§EIOºOITO™ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÙË˜ AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜ EM¶
Î·È Î·Ïfi˜ ÁÓÒÛÙË˜ ÙˆÓ computer graphics Î·È
high-end ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÁÈ· architectural
visualisation Î·È video-editing (Maya 7.0, Pixar’s
RenderMan) ÌÂ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ·-
ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ˜, animation ÎÙÏ. ̇ ËÙÂ› Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ
·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¿ ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ÁÚ·ÊÂ›·, ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎ¿
studio ÎÙÏ., e-mail: lhristo@gmail.com ÙËÏ¤Êˆ-
ÓÔ: 6976-261.724

APXITEKTONIKO ÁÚ·ÊÂ›Ô, N¤· ™Ì‡ÚÓË, ·Ó·Ï·Ì-
‚¿ÓÂÈ ÂÎfiÓËÛË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, Û‡-
ÓÙ·ÍË Ê·Î¤ÏÔ˘ ÔÈÎ. ¿‰ÂÈ·˜ Î·È ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ·˘-
ÙÒÓ ÛÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÂ¯ÓÈÎ¿ Î·È
ÂÚÁÔÏ·‚ÈÎ¿ ÁÚ·ÊÂ›·. TËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 210-
9408.285, fax: 210-9424.345, 14.00 - 15.00 

TE§EIOºOITH ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ EM¶ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‰ÈÂÎ-
ÂÚ·ÈÒÛÂÈ˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ. EÈı˘ÌËÙ‹ Ìfi-
ÓÈÌË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 6945-030.236

APXITEKTONI™™A ¶·Ó/Ì›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ (Ì¤ÏÔ˜ TEE,
2005), ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜,
ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ê·Î¤ÏÔ˘ ÁÈ· ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·, ÊˆÙÔ-
ÚÂ·ÏÈÛÙÈÎ¿ – Î·Ù’ ·ÔÎÔ‹Ó. °ÓÒÛÂÈ˜ °OK, Û¯Â-
‰È·ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ (AutoCAD, Tekton,
ArchiCAD, Photoshop), MS Office, ·ÁÁÏÈÎ¿, Á·Ï-
ÏÈÎ¿. TËÏ.: 6947-378.284

APXITEKTONI™™A EM¶, Ì¤ÏÔ˜ TEE, ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÙ·È
ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÂÎfiÓËÛË ÌÂÏÂÙÒÓ, ·‰ÂÈÒÓ,
Û˘ÓıÂÙÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·. °ÓÒÛÂÈ˜ AutoCAD 2D,

Photoshop, MS Office, 4M, Civil-Tech, ·ÁÁÏÈÎ¿,
Á·ÏÏÈÎ¿. ¶ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô. TËÏ.:
6976-564.399, 210-9601.012

APXITEKTONI™™A (EM¶, 2004) MSc Environmental
design of buildings, Ì¤ÏÔ˜ TEE, ·Ó·˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·
ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô. °ÓÒÛÂÈ˜: AutoCAD-2d,
ArchiCAD 8.1, Sketch-up, Ecotect, Radiance,
HTB2, CFD, Photoshop. EÌÂÈÚ›· ÂÓfi˜ ̄ ÚfiÓÔ˘ ÛÂ
Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. ÕÚÈÛÙ· ·ÁÁÏÈÎ¿ - ÔÏ‡
Î·Ï¿ Á·ÏÏÈÎ¿. TËÏ.: 6937-114.982

APXITEKTONA™ (2001), ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÈ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜
Î·È ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÌÔÓÔÎ·ÙÔÈÎÈÒÓ, ÔÏ˘Î·-
ÙÔÈÎÈÒÓ, ÁÚ·ÊÂÈ·ÎÒÓ ̄ ÒÚˆÓ Î·È ¤ÚÁˆÓ ÌÂÁ¿ÏË˜
ÎÏ›Ì·Î·˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔ-
ÓÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, ÂÈ‚Ï¤„ÂˆÓ Î·È ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÔÈ-
ÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ. EÈı˘ÌËÙ‹ Ë ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ Û˘-
ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ Â-
Ù·ÈÚÂ›·. TËÏ.: 6976-112.385

NEA ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ (Ì¤ÏÔ˜ TEE,
2005), ÌÂ Â˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙË Û‡ÓıÂÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù·-
ÛÎÂ˘‹ ÚÔÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ, Î·Ï‹ ÁÓÒÛË AutoCAD,
Photoshop, MS Office, ¿ÚÈÛÙ· ·ÁÁÏÈÎ¿ Î·È Á·ÏÏÈ-
Î¿ ̇ ËÙ¿ÂÈ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô
(Aı‹Ó· - ¶ÂÈÚ·È¿). TËÏ.: 6976-051.596 Î·È e-mail:
dimitra_pat@yahoo.gr 

APXITEKTONI™™A (A¶£), Ì¤ÏÔ˜ TEE (2005), ÌÂ
ÁÓÒÛÂÈ˜ AutoCAD, T¤ÎÙˆÓ, Photoshop, 3D
Studio, Corel, MS Office, Í¤ÓÂ˜ ÁÏÒÛÛÂ˜ (·ÁÁÏÈ-
Î¿, Á·ÏÏÈÎ¿, ÈÛ·ÓÈÎ¿, ÁÂÚÌ·ÓÈÎ¿), Î·È 2 ̄ ÚfiÓÈ· Â-
ÌÂÈÚ›·˜ ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô (¤Î‰ÔÛË ÔÈÎÔ-
‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ), ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·È-
ÚÂ›· ‹ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô. TËÏ.: 6945-
181.398

OMA¢A ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ (ÂÓÙ·ÂÙ‹˜ ÌÂÏÂÙËÙÈÎ‹ Â-
ÌÂÈÚ›·) ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÌÂÏÂÙÒÓ, ÙËÓ
ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ê·Î¤ÏÔ˘ ÁÈ· ¤Î‰ÔÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·-
‰ÂÈÒÓ Î·È ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ Û¯Â‰›·ÛË ÌÂÏÂÙÒÓ ÁÈ·
ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Û˘Ó¿‰ÂÏÊˆÓ/ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÒÓ. K·-
Ï‹ ÁÓÒÛË °OK - Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎÒÓ ÏÂÙÔÌÂÚÂÈÒÓ
- Û˘ÓıÂÙÈÎ‹ Â˘¯¤ÚÂÈ·, AutoCAD 2000-2006,
CADWare, Allplan - Nemetschek, Photoshop, MS
Office. EÈÎÔÈÓˆÓ›·: ÙËÏ. 6977-698.806, e-mail:
ark_arch06@yahoo.gr

APXITEKTONA™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÂÚÁÔÙ·Í›-
Ô˘ ÂÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜ AıËÓÒÓ. EÌÂÈÚ›· ÛÂ ÂÈ‚Ï¤-
„ÂÈ˜, Û¯Â‰È·ÛÌfi ÌÂ ÙÔ ̄ ¤ÚÈ, ÌÂÏ¤ÙÂ˜. AÈÁ˘ÙÈ·Î‹
˘ËÎÔfiÙËÙ·, ·Ú·‚ÈÎ¿, ·ÁÁÏÈÎ¿, ÂÏÏËÓÈÎ¿, ÔÏˆ-
ÓÈÎ¿. TËÏ.: 6938-249.399

APXITEKTONI™™A EM¶ (1998) ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ
ÂÎfiÓËÛË Î·È Â›‚ÏÂ„Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÌÂÏÂ-
ÙÒÓ, ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, ¿ÚÈÛÙÂ˜
ÁÓÒÛÂÈ˜ AutoCAD, ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È ÁÓÒÛÂÈ˜, °OK ̇ Ë-
Ù¿ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ̂ ˜ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË˜ ÌÂ ÌÂ-
ÏÂÙËÙÈÎ¿ ÁÚ·ÊÂ›· ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ¤˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜.
TËÏ.: 6972-664.680

APXITEKTONI™™A (EM¶, 2002), ÌÂ ÙÂÙÚ·ÂÙ‹ Â-
ÌÂÈÚ›· ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È ÛÙÔ Û¯Â-
‰È·ÛÌfi ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ̄ ÒÚÔ˘, ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË
AutoCAD 2005, ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÙ·È ÁÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÌfiÓÈÌË
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‹ Î·Ù’ ·ÔÎÔ‹Ó ÂÚÁ·Û›· ÌÂ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·/-ÈÛÛ· ‹
ÔÏÈÙÈÎfi ÌË¯·ÓÈÎfi. TËÏ.: 6936-929.499 (·ÔÁÂ˘-
Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚÂ˜).

OMA¢A ÌÂÏÂÙËÙÒÓ ÌÂ ÔÏ˘ÂÙ‹ Â›Ú· ·Ó·Ï·Ì‚¿-
ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ Î·È ÛÙ·ÙÈÎÒÓ
ÌÂÏÂÙÒÓ, ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ˜, ¤Î‰ÔÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·-
‰ÂÈÒÓ (Ï‹ÚË˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜), ¤Î‰ÔÛË
ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ IKA-EKKO. E˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙË
ÊˆÙÔÚÂ·ÏÈÛÙÈÎ‹ ·ÂÈÎfiÓÈÛË 2d-3d. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ·
ÂÎÙ‡ˆÛË˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ CD. EÊÈÎÙ‹ Û˘ÓÂÚÁ·-
Û›· Ì¤Ûˆ e-mail Ì’ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. TËÏ.: 6972-
884.960

APXITEKTONA™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, Ì¤ÏÔ˜ TEE (1989), ÌÂ
Â›Ú· (ÚÒËÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ) ·Ó·Ï·Ì‚¿-
Óˆ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ NÔÌÔ‡
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ (fi¯È Î·Ù’ ·ÔÎÔ‹Ó). ™ËÌ·ÓÙÈÎ‹ Â-
ÌÂÈÚ›· ÁÈ· ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂÈ˜ (ÙÈÌ‹ ÌÔÓ¿‰Ô˜ ÎÏ.
ÛÂ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈ·) Î·È Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ·
Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Û˘ÓÙÂ-
ÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛË˜ (ÂÈı˘ÌËÙ‹ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ
ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·), ÙËÏ.: 2310-815.178

APXITEKTONI™™A ÌÂ ¤Ó· ̄ ÚfiÓÔ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ ÛÂ
ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ·Ó·˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔ-
ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô. °ÓÒÛÂÈ˜ AutoCAD, CADWare,
ArchiCAD, MS Office, ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ
·‰ÂÈÒÓ, ÁÓÒÛÂÈ˜ °OK, ·ÁÁÏÈÎ¿ Î·È ·Ï‚·ÓÈÎ¿. TËÏ.:
6973-387.662, e-mail: irma_londo@yahoo.com

APXITEKTøN ¶. PÒÌË˜, Ms EM¶ - ¶. ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜: OÈ-
ÎÔÏÔÁÈÎ‹ ‰fiÌËÛË - HÏÈ·Îfi˜ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜. EÚÁÔÙ·-
ÍÈ·Î‹ ··Û¯fiÏËÛË Î·È P. Management ÛÂ ¤ÚÁ·
ÎÙÈÚÈ·Î¿ - Ú·Û›ÓÔ˘ - ̆ Ô‰ÔÌ‹˜ (EÏÏ¿‰· - °ÂÚÌ·-
Ó›· - IÙ·Ï›·), MMM, OEK, O™K, °°A, ÍÂÓÔ‰. Û˘ÁÎÚÔ-
ÙËÌ¿ÙˆÓ. ™‡ÓÙ·ÍË ÚÔÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ - ÂÈÌÂÙÚ‹ÛÂ-
ˆÓ. ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛË, ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÏÔÁ·ÚÈ·-
ÛÌÒÓ Î·ı·ÈÚ¤ÛÂˆÓ ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ¶¶AE -
™A¶. ÕÚÈÛÙ· ·ÁÁÏÈÎ¿, ÈÙ·ÏÈÎ¿, H/Y. TËÏ.: 6972-
408.531

APXITEKTONI™™A A¶£ Î·È ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ¢ÔÌÈÎÒÓ
ŒÚÁˆÓ TEI, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ AutoCAD (2D, 3D), Â˘¯¤-
ÚÂÈ· ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ Û‡ÓıÂÛË Î·È 4ÂÙ‹ ÂÌÂÈ-
Ú›· ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË, ¤Î‰ÔÛË Î·È ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÔÈÎÔ-
‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi
ÁÚ·ÊÂ›Ô. TËÏ.: 6938-963.635, 210-9596.983

APXITEKTONI™™A, ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ·Ú-
¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ (ÔÚÈÛÙÈÎ‹ - ÂÊ·ÚÌÔÁ‹) Î·È
ÛÙË Û‡ÓıÂÛË Î·È Û¯Â‰›·ÛË Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ TÚ¿Â-
˙·˜, ÌÂ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ··Û¯fiÏËÛË˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ, ̇ Ë-
ÙÂ› ÂÚÁ·Û›·. °ÓÒÛÂÈ˜ °OK, AutoCAD (ÌÂÁ¿ÏË Â˘-
¯¤ÚÂÈ·). TËÏ.: 6972-554.250, 210-8226.306

APXITEKTøN Ì¤ÏÔ˜ TEE (’86) ÌÂ ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi Ù˘-
¯›Ô Ù¿ÍË˜ B’ ÛÙÈ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ 6 Î·È 7. EÌÂÈÚ›· ÛÂ
ÌÂÏ¤ÙÂ˜, Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ¤˜ ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜, ·ÚÔ˘-
Û›·ÛË ÛÂ ÊˆÙÔÚÂ·ÏÈÛÌfi ÎÏ., ÂÈı˘ÌÂ› ÂÚÁ·Û›·
(Î·Ù’ ·ÔÎÔ‹Ó) ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÌÂÏÂÙËÙÈÎ¿
ÁÚ·ÊÂ›·, ÙËÏ.: 6972-522.097, e-mail:
costioannidis46@tee.gr  
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APXITEKTøN ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ·fiÊÔÈÙË University of
East London (2003), Ì¤ÏÔ˜ TEE, ÌÂ Â˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙË
Û‡ÓıÂÛË, ÙÚÈÂÙ‹ ÂÚÁ·ÛÈ·Î‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ §ÔÓ‰›-
ÓÔ, ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË AutoCAD 2006, Photoshop,
Office, ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ‚·ÛÈÎ¤˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ °OK, Sketch-
Up (3d), ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÌÂ Ï‹ÚË ··Û¯fiÏËÛË.
TËÏ.: 210-6544.535, 6978-003.895

ºøTOPEA§I™TIKE™ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂÈ˜ Î·È animation ÎÙÈ-
Ú›ˆÓ - ÂÍˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ̄ ÒÚˆÓ ÌÂ ¿ÚÈ-
ÛÙË ·fi‰ÔÛË ̆ ÊÒÓ, ̆ ÏÈÎÒÓ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡/ÙÂ¯ÓË-
ÙÔ‡ ÊˆÙÈÛÌÔ‡ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ-
Î‹ ÔÌ¿‰·. TËÏ¤ÊˆÓ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6942-
528.588, 6973-204.646

APXITEKTøN ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ·fiÊÔÈÙÔ˜ A¶£ (2000)
ÌÂ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi AÌÂÚÈÎ‹ (2001). M¤ÏÔ˜ TEE.
EÌÂÈÚ›· ÛÂ ÌÂÏ¤ÙË Î·È Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ È-
‰ÈˆÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. AutoCAD 2D & 3D, Maya (ÊˆÙÔ-
ÚÂ·ÏÈÛÌfi˜), Photoshop, ·ÁÁÏÈÎ¿ (Proficiency).
TËÏ.: 6947-564.502

APXITEKTONI™™A ÂÈı˘ÌÂ› ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·
ÌÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¿ ÁÚ·ÊÂ›· Î·È Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ¤˜
ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜. E˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙË Û‡ÓıÂÛË, Â›Ï˘ÛË Î·Ù·-
ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎÒÓ ÏÂÙÔÌÂÚÂÈÒÓ, ¤Î‰ÔÛË ·‰ÂÈÒÓ, ÌÂ-
Ï¤ÙÂ˜ ·ÔÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ. ÕÚÈÛÙË ̄ Ú‹ÛË AutoCAD
2000 - 2006, ArchiCAD 9, 10 (2d & 3d), Office,
Photoshop, ·ÁÁÏÈÎ¿, Á·ÏÏÈÎ¿, ÈÙ·ÏÈÎ¿, ÚÔ¸Ë-
ÚÂÛ›· 3 ̄ ÚfiÓˆÓ. TËÏ.: 6934-868.545

APXITEKTONI™™A EM¶, (Ì¤ÏÔ˜ TEE ·fi 3/2004)
ÌÂ ÁÓÒÛË AutoCAD 2D, 3D, Photoshop 7.0,
Word, ̇ ËÙÂ› Ï‹ÚË ‹ ÌÂÚÈÎ‹ ··Û¯fiÏËÛË ÛÂ ·Ú-
¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô - ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ.:
210-8228.165

ºøTOPEA§I™TIKE™ 3d ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂÈ˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È
¯ÒÚˆÓ ·fi ÔÌ¿‰· ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ - Û¯Â‰È·ÛÙÒÓ.
EÛˆÙÂÚÈÎ¤˜ Î·È ÂÍˆÙÂÚÈÎ¤˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ ÌÂ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi
ÊˆÙÈÛÌfi ‹ ÌÂ Êˆ˜ ËÌ¤Ú·˜. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË
Â›ÏˆÓ Î·È ̆ ÏÈÎÒÓ. ¶·Ú¿‰ÔÛË ÂÎÙ˘ˆÌ¤ÓˆÓ ÂÈ-
ÎfiÓˆÓ Î·È CD. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·
Ì¤Ûˆ Internet. TËÏ.: 6977-429.286

APXITEKTONA™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ·fiÊÔÈÙË A¶£ (2005),
ÌÂ 6ÌËÓË ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô,
ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË AutoCAD, Photoshop Î·È ÌÈÎÚ‹
ÂÌÂÈÚ›· ArchiCAD, Allplan, ̇ ËÙ¿ ÌÂÚÈÎ‹ ‹ Ï‹ÚË
··Û¯fiÏËÛË ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹
ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ.: 6977-566.941, e-mail:
6977566941@mycosmos.gr

OMA¢A ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ EM¶ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ú¯ÈÙÂ-
ÎÙÔÓÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜, Ê·Î¤ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·,
Û¯Â‰È·ÛÌfi - Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ - ·Ó·Î·›ÓÈÛË Î·ÙÔÈÎ›·˜,
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ̄ ÒÚÔ˘, Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™˘ÓıÂÙÈ-
Î‹ Â˘¯¤ÚÂÈ·, ¶ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË °OK, ¢ÂÏÙ›Ô ¶·-
ÚÔ¯‹˜ YËÚÂÛÈÒÓ. TËÏ.: 6945-774.735, 6946-
331.062 

KATA™KEYAZONTAI Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿ ÚÔÔÙÈÎ¿ Î·È
·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¿ Û¯¤‰È· ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ - ÂÍˆÙÂÚÈ-
ÎÔ‡˜ ̄ ÒÚÔ˘˜ ÌÂ 3D max 6,00, AutoCAD ‹
ArchiCAD. K·Ù·ÛÎÂ˘‹ Websites. ™¯Â‰È·ÛÌfi˜
Multimedia  Î·È ̄ Ú‹ÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡: Director
MX, Flash MX & Dream weaver MX, Photoshop.

Multimedia CDs Î·È ÛÂÏ›‰Â˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. TËÏ.: 6945-
985.940, e-mail: info_archisoft@yahoo.com 

NEA ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ Â› Ù˘¯›ˆ, ÌÂ ÁÓÒ-
ÛÂÈ˜ AutoCAD, ArchiCAD, Photoshop, MS Office,
·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È ÌÈÎÚ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·,
˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹
ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ.: 210-6612.241, 6944-718.987

APXITEKTøN ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ - ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi UCL
Î·È ÂÚÁ·ÛÈ·Î‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi Î·È EÏÏ¿‰·,
·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÊˆÙÔÚÂ·ÏÈÛÙÈÎ¤˜ 3D ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂÈ˜
˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÌÂ ¿ÚÈÛÙË ÈÛÙfiÙËÙ·, ̆ Ê‹ ̆ ÏÈ-
ÎÒÓ Î·È photo-matching ÌÂ ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·
¯ÒÚÔ. E›ÛË˜ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· Û¯Â‰È·-
ÛÌfi ÛÂ ArchiCAD - AutoCAD. TËÏ¤ÊˆÓÔ: 6979-
115.479

APXITEKTøN ÌË¯·ÓÈÎfi˜ PD Milano (1989). MÂÏÂ-
ÙËÙÈÎfi A’ Î·Ù. 6 Î·È 7, ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ
·‰ÂÈÒÓ, ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË °OK - ÈÙ·ÏÈÎÒÓ, ÁÓÒ-
ÛÂÈ˜ AutoCAD 2004-6, Word, ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ‰ËÌfi-
ÛÈ· - È‰ÈˆÙÈÎ¿ - ‰ËÌÔÙÈÎ¿ - ÂÈ‰ÈÎ¿ ÎÙ›ÚÈ· - ‰È·ÙËÚË-
Ù¤· - È. Ó·Ô‡˜, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· - Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. TËÏ.:
210-5312.980, 6947-730.233 (ÌÂÙ¿ ÙÈ˜ 18.00 ÛÙÔ
Û›ÙÈ)

APXITEKTONI™™A ÌÂ ‰ÂÎ·ÂÓÙ·ÂÙ‹ Â›Ú· ÛÂ ·Ú¯È-
ÙÂÎÙÔÓÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÏ¤ÙÂ˜, ÚÔ-
ÌÂÏ¤ÙÂ˜, ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÂÈ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ̄ ÒÚˆÓ, ÔÈÎÔ-
‰ÔÌÈÎ¤˜ ¿‰ÂÈÂ˜ ¿ÛË˜ Ê‡ÛÂˆ˜ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ
Î·Ù’ ·ÔÎÔ‹Ó Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÛÂ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
AutoCAD 14. 2000, 2005. TËÏ.: 210 –7620.459,
6944-340.053 

APXITEKTONIKE™ ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ˜ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ‹ ¿Ï-
ÏˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ¤ÌÂÈÚË ÔÌ¿-
‰· ÌÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi - lazer ÂÍÔÏÈÛÌfi, ÛÂ fiÏË ÙËÓ
EÏÏ¿‰·.  TËÏ.: 210-3800.219, 6972-020.830

APXITEKTONI™™A ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙË
Û‡ÓıÂÛË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ
ÚÔÛ¯¤‰È·, ÌÂÏ¤ÙË, Û¯Â‰›·ÛË ÌÂ H/Y, ÂÎÙ‡ˆÛË,
·ÚÔ˘Û›·ÛË Û¯Â‰›ˆÓ Î·È ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË Ê·Î¤ÏÔ˘
ÛÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÁÈ· ¤Î‰ÔÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎ‹˜ ·‰Â›-
·˜. EÈı˘ÌËÙ‹ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·Ù’ ·ÔÎÔ‹Ó ÌÂ
·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜, ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜ Î·È Î·Ù·-
ÛÎÂ˘·ÛÙ¤˜. TËÏ.: 6973-801.079

APXITEKTONI™™A (EM¶, 2000), ÂÈı˘ÌÂ› ÂÍˆÙÂÚÈ-
Î‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¿ ÁÚ·ÊÂ›· Î·È Î·-
Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ¤˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜. EÌÂÈÚ›· Î·È Â˘¯¤ÚÂÈ·
ÛÙË Û‡ÓıÂÛË, ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÂÈ˜ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ·Ó¿-
Ï˘ÛË ÂÙ·ÈÚÈÎ‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ÕÚÈ-
ÛÙË ̄ Ú‹ÛË AutoCAD 2006/3d, ·ÚÔ˘Û›·ÛË
Photoshop. TËÏ.: 6972-770.772

KA§ABPYTA: AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÂ Aı‹Ó·
(Î·È K·Ï¿‚Ú˘Ù·) ÌÂ ÔÏ˘ÂÙ‹ Â›Ú·, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ
ÌÂÏ¤ÙË - Â›‚ÏÂ„Ë, Ï‹ÚË Ê¿ÎÂÏÔ ·‰Â›·˜, ‰ÈÂÎ-
ÂÚ·›ˆÛË ·‰Â›·˜, Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Î·È ÂÈÛÙ·Û›· ÛÂ
K·Ï¿‚Ú˘Ù· Î·È Aı‹Ó·. ™¯Â‰È·ÛÌfi˜, Û¯¤‰È· ÙÚÈÛ-
‰È¿ÛÙ·Ù· Î·È ÚÔÔÙÈÎ¿ (Ì·Î¤Ù·) ÛÙÔÓ ̆ ÔÏÔÁÈ-
ÛÙ‹. ™˘Ì‚·ÙÈÎ‹ Î·È BÈÔÎÏÈÌ·ÙÈÎ‹ AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹.
TËÏ.: 6974-585.463, Ê·Í: 210-7290.633, e-mail:
samar@tee.gr 

APXITEKTONI™™A TEE (2000), ̇ ËÙ¿ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ
ÁÚ·ÊÂ›Ô Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÌÂ ·ÔÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ‰È·-
ÙËÚËÙ¤ˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. MÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÛÙËÓ ·ÔÎ·Ù¿-
ÛÙ·ÛË ÌÓËÌÂ›ˆÓ - ÚÔÛÙ·Û›· ̆ ÏÈÎÒÓ. ¶ÔÏ‡ Î·Ï‹
ÁÓÒÛË °OK, ÂÌÂÈÚ›· ¤Î‰ÔÛË˜ ÔÈÎ. ·‰ÂÈÒÓ. ¶ÔÏ‡
Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È AutoCAD - CADWare.
TËÏ.: 6945-930.612

APXITEKTøN ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ (·fiÊÔÈÙË IÔ˘Ï›Ô˘
2006), ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· MÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔ-
ÛÙ·Û›· MÓËÌÂ›ˆÓ, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈ-
Ó¤˜ ÒÚÂ˜ ‹ ÛÙÔ Û›ÙÈ. ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË H/Y: Office,
AutoCAD (2d, 3d), 3d Studio Max, Photoshop. •¤-
ÓÂ˜ ÁÏÒÛÛÂ˜: ·ÁÁÏÈÎ¿ (Proficiency), ÁÂÚÌ·ÓÈÎ¿.
TËÏ.: 210-3615.571, 6972-923.499

APXITEKTøN ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ·fiÊÔÈÙË La Sapienza
PÒÌË, Ù˘¯›Ô MEK B’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜, ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ̂ ˜
ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ÛÙ· È‰ÈˆÙÈÎ¿ ¤ÚÁ·, ̇ Ë-
Ù¿ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ÁÚ·ÊÂ›· ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘·-
ÛÙÈÎ¤˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜. TËÏ.: 6932-912.210, 210-
6397.685

¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ÌË¯·ÓÈÎÔ›

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, Ì¤ÏÔ˜ TEE (2004), ÌÂ
ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÛÙo ¢ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi ™¯Â‰È·ÛÌfi, ÌÂ
ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È H/Y, ÌÔÓÔÂÙ‹
ÚÔ¸ËÚÂÛ›· (ÛÙ·ÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ)
Î·È ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ̆ Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜,
˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·.
TËÏ.: 6973-012.980, 210-9886.147, e-mail:
dath6680@yahoo.com

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ·fiÊÔÈÙË EM¶, ÌÂ 3ÂÙ‹ Â-
ÌÂÈÚ›· ÛÂ ÌÂÏ¤ÙÂ˜, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ Î·Ù·ÛÎÂ˘·-
ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ.: 6972-035.597 

°EøTEXNIKE™ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ·ÓÙfi˜ Â›‰Ô˘˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿-
ÓÔÓÙ·È ·fi ÔÏÈÙÈÎfi ÌË¯·ÓÈÎfi MSc, ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤-
ÓÂ˜ ·fi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ ÁÂˆÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÙÔ˘
˘Â‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ÙÈ˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Î¤˜ ‰ÔÎÈÌ¤˜ Ì¤¯ÚÈ
Î·È ÙËÓ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ¤ÎıÂÛË. °ÂˆÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜
ÁÈ· ıÂÌÂÏÈÒÛÂÈ˜, ÂÎÛÎ·Ê¤˜, ÙÔ›¯Ô˘˜ ·ÓÙÈÛÙ‹ÚÈ-
ÍË˜, Â˘ÛÙ¿ıÂÈ· Ú·ÓÒÓ. TËÏ.: 210-8233.870,
6945-463.917, e-mail: kgeotech@yahoo.gr

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ A¶£, ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ‰ËÌfi-
ÛÈ· Î·È È‰ÈˆÙÈÎ¿ ¤ÚÁ· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÚÔÌÂÙÚ‹-
ÛÂÈ˜, ÎÔÛÙÔÏÔÁ‹ÛÂÈ˜, ÂÈÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÚˆÙfi-
ÎÔÏÏ· ·Ú¿‰ÔÛË˜ ¤ÚÁÔ˘. TËÏ.: 6973-625.460

¢OMO™TATIKO™ (1986, MÂÁ¿ÏË BÚÂÙ·Ó›·), ÌÂÁ¿-
ÏË ÂÚÁÔÙ·ÍÈ·Î‹ ÂÌÂÈÚ›· ̂ ˜ ÂÚÁÔÙ·ÍÈ¿Ú¯Ë˜, ‰È-
Â˘ı˘ÓÙ‹˜ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÂÈ‚Ï¤ˆÓ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ÛÂ
ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Î˘Ú›ˆ˜ È‰ÈˆÙÈÎ¿. EÌÂÈÚ›· ÛÂ Î¿ıÂ
Â›‰Ô˘˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜, ÂÎÛÎ·Ê¤˜, ·ÓÙÈÛÙËÚ›ÍÂÈ˜, ÌÂ-
Ù·ÏÏÈÎ¤˜ Î·È Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ ·fi ÔÏÈÛÌ¤ÓÔ ÛÎ˘Úfi-
‰ÂÌ·. K·Ïfi˜ ̄ Ú‹ÛÙË˜ H/Y, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÔÏÈÎ‹˜ ‹
ÌÂÚÈÎ‹˜ ··Û¯fiÏËÛË˜, Aı‹Ó·, Â·Ú¯›· ‹ ÂÍˆÙÂ-
ÚÈÎfi. TËÏ.: 210-9810.777, 6974-797.975

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙ·ÙÈÎ¤˜ ÌÂ-
Ï¤ÙÂ˜ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÂÙÔÈÌ·Û›· Ê·-
Î¤ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·. TËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜:
6973-803.102
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¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi
2d Û¯Â‰›ˆÓ, 3d ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ, ÊˆÙÔÚÂ·ÏÈÛÙÈÎ¤˜ ·-
ÂÈÎÔÓ›ÛÂÈ˜, animation. EÎÙ˘ÒÛÂÈ˜ ÛÂ ÔÔÈÔ‰‹-
ÔÙÂ Ì¤ÁÂıÔ˜ ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Cd-DVD. ™˘ÓÂÚÁ·Û›·
Î·È ÌÂ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·. E-mail: popart7@freemail.gr
ÙËÏ.: 6947-079.077

EM¶EIPO™ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË
Û‡ÓÙ·ÍË ̄ ÚÔÓÔ‰È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ (Gannt,
Pert, XÚËÌ·ÙÈÎ‹ ·ÔÚÚfiÊËÛË), ÛÂ ÂÈ‰ÈÎfi ÏÔÁÈÛÌÈ-
Îfi (Primavera, MS Project). TËÏ.: 6979-638.290

OMA¢A ¤ÌÂÈÚˆÓ ÌË¯·ÓÈÎÒÓ EM¶, ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘
TEE, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË H/M ÌÂÏÂÙÒÓ
Î·È ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ¤ÁÎÚÈÛË˜ ·fi ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·. ZË-
ÙÂ›Ù·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÁÚ·ÊÂ›· ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÌË¯·ÓÈ-
ÎÒÓ Î·È ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜. TËÏ.: 6974-470.233

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, ‰ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜, ÌÂ 3Â-
Ù‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÂÎfiÓËÛË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÛÙ·-
ÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ·fi ÛÎ˘Úfi-
‰ÂÌ· (Fespa), ·Ó·˙ËÙ¿ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ
·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜, ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÂ¯ÓÈ-
Î¤˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜. H ̆ Â˘ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË
¯ÚfiÓÔ˘ Â›Ó·È ‰Â‰ÔÌ¤ÓÂ˜. TËÏ.: 6932-276.671,
fax: 210-9957.250

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, ‰ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜, Ì¤ÏÔ˜
TEE (2006), ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·-
Û›·, ÙËÏ.: 6949-124.117, e-mail:
pkourdis@otenet.gr 

NEA ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, ‰ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜, Ì¤-
ÏÔ˜ TEE (2005), ÌÂ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ (EÈ-
ÛÙ‹ÌË Î·È TÂ¯ÓÔÏÔÁ›· Y‰·ÙÈÎÒÓ ¶fiÚˆÓ), ÁÓÒÛË
H/Y (MS Office, AutoCAD) Î·È ·ÁÁÏÈÎÒÓ
(Proficiency), ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Â-
ÓÙfi˜ AÙÙÈÎ‹˜. TËÏ.: 6976-986.204, e-mail:
ps04038@central.ntua.gr

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÛÙ·ÙÈ-
Î¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ (ÔÏÈÛÌ¤ÓÔ ÛÎ˘Úfi‰ÂÌ·, ıÂÌÂÏÈÒ-
ÛÂÈ˜, Û‹Ú·ÁÁÂ˜), ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÛÎ˘ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜, ·Á-
ÁÏÈÎ¿, H/Y (AutoCAD, C, MS Office, Phases 2, OÏÔ-
ÛÙ·ÙÈÎ¿) ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·, ÙËÏ.: 210-9813.206

™Y°KOINøNIO§O°O™ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶
(2004), Ì¤ÏÔ˜ TEE, ÌÂ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ
ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Â-
ÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ, ÁÓÒÛÂÈ˜ ·ÁÁÏÈÎÒÓ,
ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, H/Y (MS Office, AutoCAD, SPSS,
Limdep, TSIS Î.¿.) Î·È ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈ-
Î¤˜ ̆ Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 6978-
732.057

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ·fiÊÔÈÙË ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
¶¿ÙÚ·˜, Ì¤ÏÔ˜ TEE, ÌÂ 4 ̄ ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›·˜ ÛÂ ÛÙ·-
ÙÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ú·ÁˆÁ‹ Û¯Â‰›ˆÓ
Î·È ÂÈÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜. E›ÛË˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÙ·È ÁÈ· ÚÔ-
ÛÊÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚÁÔÙ¿ÍÈ·, Î·Ù·ÛÎÂ˘‹, Â›-
‚ÏÂ„Ë. K¿ÙÔ¯Ô˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ Ì¤ÛÔ˘. °ÓÒÛÂÈ˜:
Next, AutoCAD, Windows XP, Office, ·ÁÁÏÈÎ¿.
TËÏ.: 6945-101.314

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ, Ì¤-
ÏÔ˜ TEE (2005), ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È H/Y, ÌÂ
1,5 ̄ ÚfiÓÔ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Î·Ù·-

ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÁÚ·ÊÂ›ˆÓ, ̇ ËÙ¿ÂÈ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ Î·Ù·-
ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô - ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ¤ÊˆÓÔ: 6947-
810.028 

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ ÌÂ
ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¿, ÂÎ‰fiÛÂÈ˜ ·‰ÂÈÒÓ, ·-
ÔÙ˘ÒÛÂÈ˜, ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ̆ Ô-
¯ÚÂÒÛÂÈ˜, Î·È ¿ÚÈÛÙÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È ËÏÂ-
ÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ̆ ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ (AutoCAD, CADWare,
Polis, Office) ·Ó·˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÌÂÚÈÎ‹˜ ‹ ÔÏÈÎ‹˜
··Û¯fiÏËÛË˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙË˜ Aı‹Ó·˜. TËÏ.:
6974-724.840

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ·fiÊÔÈÙÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
¶·ÙÚÒÓ, Ì¤ÏÔ˜ TEE (2005) ÌÂ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· 1 ¤-
ÙÔ˘˜ ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È ÔÏ‡ Î·Ï¤˜ ÁÓÒÛÂÈ˜
H/Y (Office, AutoCAD) ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi
ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ.: 6947-
931.845, e-mail: psichogios_civil@yahoo.gr

™TATIKE™ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ø/™, Í‡ÏÈÓˆÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ, Ê¤-
ÚÔ˘Û·˜ ÙÔÈ¯ÔÔÈ›·˜, ÂÏ¤Á¯Ô˘ ̆ ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ Î·È ·-
ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ÁÚ·ÊÂ›Ô Ô-
ÏÈÙÈÎÒÓ ÌË¯·ÓÈÎÒÓ EM¶. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÎfiÓËÛË˜
Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ (2D-3D, ÊˆÙÔÚÂ·ÏÈ-
ÛÌfi˜, ÂÚÈ‹ÁËÛË). ¢ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·-
‰ÂÈÒÓ (ıÂÚÌÔÌfiÓˆÛË, ‡‰ÚÂ˘ÛË, ·Ô¯¤ÙÂ˘ÛË,
˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›· ÎÙÏ.), ̆ ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙËÓ ÔÏÂÔ-
‰ÔÌ›·. TËÏ.: 210-9844.225, 6942-473.098, fax:
210-9810.512, e-mail: info-
atlas@ath.forthnet.gr
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¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ
(2005) ÌÂ ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË H/Y (AutoCAD 2D,
3D Î·È ÊˆÙÔÚÂ·ÏÈÛÌÔ‡, Word, Excel, Internet)
Î·È ·ÁÁÏÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ (Â›Â‰Ô Proficiency) ̇ Ë-
ÙÂ› ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô (ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ̆ -
Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜). TËÏ.: 210-9622.470

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ (Ì¤ÏÔ˜ TEE, ICE) MSc, Beng,
(UK) ÌÂ 5ÂÙ‹ ÂÚÁÔÙ·ÍÈ·Î‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÂ-
¯ÓÈÎfi ¤ÚÁÔ, ÚÔ¸ËÚÂÛ›· TÂ¯ÓÈÎÔ‡ AÛÊ·ÏÂ›·˜
Î·È ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ K·Ù·ÛÎÂ˘‹˜, ̄ Ú‹ÛË AutoCAD
2004, Microsoft Project, Photoshop,
Powerpoint, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÙ· HÓˆÌ¤Ó· AÚ·‚ÈÎ¿
EÌÈÚ¿Ù· (Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË Abu Dhabi). TËÏ.:
6945-951.202

™TATIKO™ ÌÂ ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË Fespa Î·È °OK, ÂÎÔ-
ÓÂ› ÛÙ·ÙÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ (ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ AÙÙÈÎ‹˜ -
Ì¤Ûˆ e-mail). EÎÙÂÏÂ› Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ Û¯Â‰›·-
ÛË ÛÂ H/Y (ÂÓÙfi˜ AÙÙÈÎ‹˜). TËÏ.: 210-6612.326,
6937-107.321, e-mail: vkapel@tee.gr 

¢I¶§øMATOYXO™ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÌÂ 12ÂÙ‹
ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ È-
‰ÈˆÙÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ (·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·, ÎÙ›-
ÚÈ· ÁÚ·ÊÂ›ˆÓ ÎÏ.) ̇ ËÙÂ› Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÂÙ·ÈÚÂ›-
Â˜ ÁÈ· ÌÂÚÈÎ‹ ··Û¯fiÏËÛË ÂÓÙfi˜ AÙÙÈÎ‹˜. TËÏ.:
6973-667.977

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ (1978), ÌÂ 26ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›·
ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ¤ÚÁˆÓ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È
ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi ̂ ˜ ÂÚÁÔÙ·ÍÈ¿Ú¯Ë˜ Î·È ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜
¤ÚÁˆÓ, MEK ¢’ ÁÂÓÈÎfi, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y, ·ÁÁÏÈÎÒÓ,
ÈÙ·ÏÈÎÒÓ, ̇ ËÙ¿ ·Ó¿ÏÔÁË ı¤ÛË ÛÂ ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ.:
6949-127.560

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ – Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜, ·fi-
ÊÔÈÙË ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ IÙ·Ï›·˜, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ Û¯Â‰È·-
ÛÌÔ‡, ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔ-
ÚÒÓ, ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË˜ ÊˆÙÂÈÓÒÓ ÛË-
Ì·ÙÔ‰ÔÙÒÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÁÓÒÛÂÈ˜ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ, ·ÁÁÏÈ-
ÎÒÓ, ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, H/Y (Office, AutoCAD, Visum),
˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 6972-578.573, 210-6855.996

NEA ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ (Ì¤ÏÔ˜ TEE) ÌÂ ÌÂ-
Ù·Ù˘¯È·Îfi ÛÙÔ «¢ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi ™¯Â‰È·ÛÌfi Î·È
AÓ¿Ï˘ÛË K·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ», ÌÂ ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·Á-
ÁÏÈÎÒÓ (Proficiency), Á·ÏÏÈÎÒÓ (DELF 1) Î·È H/Y
[AutoCAD, MS Office (ECDL), MSC Nastran,
Sofistik, Instant, Reward] ̇ ËÙ¿ Ï‹ÚË ··Û¯fiÏË-
ÛË ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô. TËÏ.: 210-2220.351,
6977-865.561 

A¢EIE™ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ, ÛÙ·ÙÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜, ÌÂÙ·ÏÏÈ-
Î¤˜ ‹ Û˘Ì‚·ÙÈÎ¤˜ ÚÔÛı‹ÎÂ˜ ÔÚfiÊˆÓ, ·Ú·ÎÔ-
ÏÔ‡ıËÛË Î·È Â›‚ÏÂ„Ë Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ ·fi ¤ÌÂÈÚË
ÔÌ¿‰· ÌË¯·ÓÈÎÒÓ EM¶, ÙËÏ.: 6934-774.801

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, Ì¤ÏÔ˜ TEE, Beng Î·È MSc
Civil Engineering, MSc Construction
Management, ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË H/Y (MS Office -
ECDL, AutoCAD), ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
(Space, Lusas, QSE, MS Project), ¿ÚÈÛÙ· ·ÁÁÏÈÎ¿
(Proficiency). EÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ̆ Ô-
¯ÚÂÒÛÂÈ˜, Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ Ì¤ÛÔ˘, ̇ ËÙ¿ ÂÚ-
Á·Û›· ÛÂ ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ¤ÊˆÓÔ: 6979-490.861

NEA ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ A¶£, Ì¤ÏÔ˜ TEE, ÌÂ Â-
Ù·ÂÙ‹ Â›Ú· ÛÂ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ (ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ Î·È ÎÂ-
ÓÙÚÈÎ¿ ÁÚ·ÊÂ›·) Î·È ÌÂÏ¤ÙË, ÌÂ ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒ-
ÛË H/Y (AutoCAD, MS Project, Word, Excel Î·È
ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ fiˆ˜ Sap) ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·-
Û›· ÂÓÙfi˜ AÙÙÈÎ‹˜, ÙËÏ.: 210-5063.183, 6947-
336.758

NEO™ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯/Îfi˜ ‰ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜ EM¶
(2005), Ì¤ÏÔ˜ TEE (2006), ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y
(AutoCAD 2d Î·È 3d, MS Office, Web Designing),
·ÁÁÏÈÎ‹˜ Î·È ÈÙ·ÏÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜, Î¿ÙÔ¯Ô˜ IX, ̄ ˆÚ›˜
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›·, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÁÚ·-
ÊÂ›Ô ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÌÂÏÂÙÒÓ ·fi fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·.
TËÏ.: 6949-137.937

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, Ì¤ÏÔ˜ TEE (2004) ÌÂ 1 ̄ Úfi-
ÓÔ˘ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÈ˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎ¤˜ ¿‰ÂÈÂ˜ (·Ú¯ÈÙÂÎÙÔ-
ÓÈÎ¿, ÛÙ·ÙÈÎ¿, ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ‡‰ÚÂ˘ÛË˜, ·Ô¯¤ÙÂ˘ÛË˜,
·ı. ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›·˜, ıÂÚÌÔÌfiÓˆÛË˜) ̇ ËÙ¿ ÂÚ-
Á·Û›· ÛÂ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. °ÓÒÛÂÈ˜ ·Á-
ÁÏÈÎÒÓ, ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, MS Office, AutoCAD,
Tekton, Fespa, CADWare, ÊˆÙÔÚÂ·ÏÈÛÌÔ‡, ÚÔ-
ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ. TËÏ.: 6944-441.958, 2310-909.301,
e-mail: helenzarav@tee.gr

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ (1983) ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÚ-
ÁÔÙ·ÍÈ·Î‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ¤ÚÁ· ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎ¿, ̆ ‰Ú·˘-
ÏÈÎ¿ Î·È Ô‰ÔÔÈ›·˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÁÓÒÛË Û‡ÓÙ·ÍË˜
·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ, H/Y Î·È Î·Ï¿
·ÁÁÏÈÎ¿, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÂÓÙfi˜ AÙÙÈÎ‹˜. TËÏ.: 210-
6535.597, 6978-659.469

¢I¶§øMATOYXO™ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, Ì¤ÏÔ˜
TEE, ÌÂ ÔÏ˘ÂÙ‹ ÂÚÁÔÙ·ÍÈ·Î‹ Â›Ú· ÛÂ ÂÈ‚Ï¤-
„ÂÈ˜ Î·È Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜, ̂ ˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ¤ÚÁˆÓ, ÛÙËÓ
EÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ
¤ÚÁˆÓ, fiˆ˜ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›ˆÓ, ÎÙ›ÚÈ· ÁÚ·ÊÂ›ˆÓ, ÍÂ-
ÓÔ‰Ô¯Â›ˆÓ, Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ‰ÚfiÌˆÓ, Î·Ù·ÛÎÂ˘‹
metro ÎÏ. ÁÓÒÛÙË˜ H/Y, ·ÁÁÏÈÎ¿, ÈÙ·ÏÈÎ¿, ̇ ËÙ¿
·Ó¿ÏÔÁË ÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ‹ ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi.
TËÏ.: 6974-531.370

NEO™ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ·fiÊÔÈÙÔ˜ A¶£
(2004), Ì¤ÏÔ˜ TEE (2005), ÌÂ ÁÓÒÛË H/Y (MS
Office, AutoCAD), ÔÏ‡ Î·Ï¿ ·ÁÁÏÈÎ¿ Î·È Î·Ï¿
ÁÂÚÌ·ÓÈÎ¿, ÌÂ ÌÈÎÚ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›· ̇ Ë-
Ù¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ £ÂÛÛ·-
ÏÔÓ›ÎË˜. ™ÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ̆ Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÂÎÏËÚˆÌ¤-
ÓÂ˜. TËÏ.: 6973-051.684 

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ·fiÊÔÈÙË EM¶ (2003), Ì¤-
ÏÔ˜ TEE (2004), ‰ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜, ÌÂ 3ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›·
ÛÂ ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô, ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË H/Y
(MS Office, AutoCAD, Next), ÌÂ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ,
Á·ÏÏÈÎÒÓ Î·È ÈÛ·ÓÈÎÒÓ ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi
ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ.: 6944-616.768,
210-6752.875

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ·fiÊÔÈÙÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
¶·ÙÚÒÓ, Ì¤ÏÔ˜ TEE (2005), ÌÂ ÁÓÒÛË H/Y
(AutoCAD 2D, 3D, Microsoft Office, Internet,
CorelDraw) Î·È ·ÁÁÏÈÎÒÓ ̇ ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈ-
Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. ™ÙÚ·ÙÈˆ-
ÙÈÎ¤˜ ̆ Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜. TËÏ.: 210-
9756.534, 6932-932.156

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, Ì¤ÏÔ˜ TEE (2004), ÌÂ ÙÂ-
ÙÚ·ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÌÂÏÂÙÒÓ ‰Ë-
ÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË AutoCAD (2006-Civil
3D), MS Office, Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ-
ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Strand, ·ÁÁÏÈÎÒÓ ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ-
¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ.: 6946-
043.072, 210-5777.964

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ‰ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜ ÌÂ ÂÌÂÈÚ›·,
·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÔÈ-
ÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÌÂ ̄ Ú‹ÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ H/Y.
¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂ ÙÂ¯ÓÈÎ¿ Î·È ÂÚÁÔÏ·-
‚ÈÎ¿ ÁÚ·ÊÂ›·. TËÏ.: 6977-133.326 

OMA¢A ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÌË¯·ÓÈÎÒÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ
ÂÎfiÓËÛË ÌÂÏÂÙÒÓ (AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¿, ™Ù·ÙÈÎ¿, H/M,
¤Î‰ÔÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ IKA-EKKO) ÁÈ· Î·-
Ù·ÛÎÂ˘¤˜ ·fi ÔÏÈÛÌ¤ÓÔ ÛÎ˘Úfi‰ÂÌ·, ¤Î‰ÔÛË ÔÈ-
ÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ (Ï‹ÚË˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÔÏÂÔ‰Ô-
Ì›·˜) Î·È Â›‚ÏÂ„Ë. E˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙË ÊˆÙÔÚÂ·ÏÈÛÙÈÎ‹
·ÂÈÎfiÓÈÛË 2D-3D. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂ
ÙÂ¯ÓÈÎ¿ Î·È Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ¿ ÁÚ·ÊÂ›·. TËÏ.: 6972-
038.635, 6977-548.890, 6976-681.268

OP°ANøMENO ÁÚ·ÊÂ›Ô ¤ÌÂÈÚˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÌË¯·-
ÓÈÎÒÓ (EM¶ 1988), ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙ·ÙÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤-
ÙÂ˜, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ Û¯Â‰›·ÛË ÌÂ AutoCAD, ÂÈÌÂ-
ÙÚ‹ÛÂÈ˜ Î.¿. TËÏ.: 6974-685.702

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ A¶£, ÌÂ Ï‹Úˆ˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤-
ÓÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô, Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÔÏÏÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ H/Y,
Î·ıÒ˜ Î·È ÁÂˆ‰·ÈÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ̇ ËÙ¿ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·
ÌÂ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ - Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙ¤˜. TËÏ.: 210-
8056.390, 6947-998.851 

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ (TEE, 2006), Beng Civil
Engineering (University of Salford, UK) Î·È MSc
Civil @ Structural Engineering (University of
Sheffield,UK), ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y (MS Office,
AutoCAD, QSE), ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ̆ Ô-
¯ÚÂÒÛÂÈ˜, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÂÓÙfi˜ AÙÙÈÎ‹˜. TËÏ.: 210-
9217.003, 6944-820.253

¢I¶§øMATOYXO™ ‰ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜, ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈ-
Îfi˜, ·fiÊÔÈÙË ¢¶£ (2004), Ì¤ÏÔ˜ TEE (2005), Ô-
Ï‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ̄ ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ H/Y
(AutoCAD, Word, Excel), ‰ÂÎ·ÙÂÙÚ¿ÌËÓË ÂÌÂÈÚ›·
ÛÂ ÌÂÏÂÙËÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· (™‡ÓÙ·ÍË Ê·Î¤ÏˆÓ ÔÏÂ-
Ô‰ÔÌ›·˜, ÂÈÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜, ÌÈÎÚ‹ ÂÚÁÔÙ·ÍÈ·Î‹ ÂÌÂÈ-
Ú›·), ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ - Á·ÏÏÈÎÒÓ, ̇ ËÙ¿ ÂÚ-
Á·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹, ÌÂÏÂÙËÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ‹ ÁÚ·ÊÂ›Ô.
TËÏ. ÂÈÎÔÈÓ.: 6948-568.342

NEO™ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ (Ì¤ÏÔ˜ TEE,
2006), ‰ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜, ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡
EM¶ «¢ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È AÓ¿Ï˘ÛË ÙˆÓ
K·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ» ÌÂ ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË H/Y (AutoCAD,
Next, MS Office), ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, ÈÙ·ÏÈÎÒÓ
Î·È ÙÚ›ÌËÓË ÂÚÁÔÙ·ÍÈ·Î‹ ÂÌÂÈÚ›· ̇ ËÙ¿ part time
ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÂÓÙfi˜ AÙÙÈÎ‹˜. TËÏ.:
6973-216.821

ANIXNEY™H ÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÂÈÎfiÓÈÛË ‰È¿Ù·ÍË˜ Ô-
ÏÈÛÌÒÓ ÌÂ Hilti Ferroscan, ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÔÈfiÙËÙ·˜
ÛÎ˘ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜ ÌÂ ÎÚÔ˘Û›ÌÂÙÚÔ Î·È ÂÍfiÏÎÂ˘ÛË ‹-
ÏˆÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi «¶·ÓÙÂÏ‹˜ TÔ‡ÓÙ·˜ Î·È
™˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜». TËÏ.: 210-8019.719, 6944-470.007
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¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, Ì¤ÏÔ˜ TEE (2004), ÌÂ
ÂÌÂÈÚ›· 1 ̄ ÚfiÓÔ˘, Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È H/Y
(Office, AutoCAD, T¤ÎÙˆÓ, MS Project, Adeia, Slide
5.0, T¤ÎÙˆÓ) Î·È ÌÂ ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜
˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi ÁÚ·-
ÊÂ›Ô ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÂÓÙfi˜ AıËÓÒÓ. TËÏ.:
6946-584.579

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ·ÚÈÛÙÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙË-
Ì›Ô˘ ÙÔ˘ MÚ›ÛÙÔÏ AÁÁÏ›·˜, ÌÂ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi ÛÙË
‰˘Ó·ÌÈÎ‹ Î·Ïˆ‰ÈˆÙÒÓ ÁÂÊ˘ÚÒÓ, Ì¤ÏÔ˜ TEE, ÌÂ
5ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ¤Ú-
ÁˆÓ Î·È ÛÙË ¢È·¯Â›ÚÈÛË ŒÚÁˆÓ, ÌÂ ¿ÚÈÛÙÂ˜ ÁÓÒ-
ÛÂÈ˜ H/Y Î·È ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ·Ó·˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÂÙ·È-
ÚÂ›· Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ. TËÏ.: 6973-206.819

NEA ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ‰ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜, ·fiÊÔÈ-
ÙË EM¶ (2005), Ì¤ÏÔ˜ TEE (2006), ÌÂ ÌÂÙ·Ù˘¯È·-
Îfi ÛÙÔ ¢ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi ™¯Â‰È·ÛÌfi Î·È AÓ¿Ï˘ÛË ÙˆÓ
Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ (2006), ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y (AutoCAD,
MS Office, SAP 2000), ·ÁÁÏÈÎÒÓ (Proficiency), ÌÂ
ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi Ì¤ÛÔ, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. TËÏ¤ÊˆÓÔ: 210-
9615.678, 6974-372.962

OMA¢A ¤ÌÂÈÚˆÓ ‰ÔÌ·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÌË¯·-
ÓÈÎÒÓ, ÌÂ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÛÙÔ «¢ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi ™¯Â-
‰È·ÛÌfi & AÓ¿Ï˘ÛË ÙˆÓ K·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ» ·Ó·Ï·Ì‚¿-
ÓÔ˘Ó ̆ Â‡ı˘Ó· ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ
·fi ÔÏÈÛÌ¤ÓÔ ÛÎ˘Úfi‰ÂÌ·, ÌÂÙ·ÏÏÈÎ‹ Î·Ù·-
ÛÎÂ˘‹, ÙÔÈ¯ÔÔÈ›·, ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ, ÂÏ¤Á¯Ô˘ ̆ ¿Ú¯Ô-
ÓÙÔ˜ Î·È ÚÔÛı‹ÎË˜ ÌÂ ·Ï·ÈÔ‡˜ Î·È Ó¤Ô˘˜ Î·ÓÔ-

ÓÈÛÌÔ‡˜. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂ ÙÂ¯ÓÈÎ¿ Î·È
ÂÚÁÔÏ·‚ÈÎ¿ ÁÚ·ÊÂ›·. TËÏ.: 210-7794-520, 6972-
803.627, 6945-701.619

™TATIKE™ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÁÈ· Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ ·fi ÔÏÈÛÌ¤ÓÔ
ÛÎ˘Úfi‰ÂÌ·, ÌÂÙ·ÏÏÈÎ¤˜ Î·È Í‡ÏÈÓÂ˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜,
Ê¤ÚÔ˘Û· ÙÔÈ¯ÔÔÈ›·, ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ̆ ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ Î·È ÂÓÈ-
Û¯‡ÛÂÈ˜ ÂÎÔÓÔ‡ÓÙ·È ·fi ÔÏÈÙÈÎfi ÌË¯·ÓÈÎfi.
¶Ï‹ÚÂ˜ ÙÂ‡¯Ô˜ ̆ ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ Î·È Û¯¤‰È· Í˘ÏÔÙ‡-
ˆÓ ÌÂ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ¤˜ ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜. ™˘ÓÂÚÁ·-
Û›· ÌÂ Â·Ú¯›·. TËÏ.: 6944-187.007, 210-
2020.905

NEA ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ·fiÊÔÈÙË EM¶, ‰ÔÌÔ-
ÛÙ·ÙÈÎfi˜, ÌÂ ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË H/Y (Office,
Internet, StP, AutoCAD), Î¿ÙÔ¯Ô˜ Ù˘¯›Ô˘ ·ÁÁÏÈ-
ÎÒÓ, ̇ ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÌÂÏÂÙË-
ÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ¤ÊˆÓ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 210-
5987.443, 6934-579.428

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ (·fiÊÔÈÙË 2002), ÌÂ ÙÚÈÂÙ‹
ÂÌÂÈÚ›·, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·È-
ÚÂ›· - ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô - ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ. ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË
·ÁÁÏÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ - H/Y (AutoCAD, Adeia 4M, MS
Office / Project / PowerPoint, Photoshop) Î·È ·Ú-
ÎÂÙ¿ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË °OK. TËÏ.: 6949-778.224

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ (¢¶£, 2004), Ì¤ÏÔ˜ TEE
(2004), ‰ÔÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜ ÌÂ 2ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ Î·-
Ù·ÛÎÂ˘‹ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ (ÂÈÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜, ¶¶AE,
ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, ÚÔÛÊÔÚ¤˜, Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·-
ÎÂ˜, ºAY, ™AY ÎÏ.) ÌÂ ¿ÚÈÛÙÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ AutoCAD,

MS Office, Microsoft Project ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ Î·-
Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÁÈ· ı¤ÛË ÁÚ·ÊÂ›Ô˘ ‹ ÂÚ-
ÁÔÙ·Í›Ô˘. TËÏ.: 6948-053.068

¶O§ITIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ A¶£ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÌÂ
25ÂÙ‹ Â›Ú·, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙ·ÙÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÔÈ-
ÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ·fi ÛÎ˘Úfi‰ÂÌ·, ÌÂ ÙÔ ÎÔÚ˘-
Ê·›Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Scada Pro, Î·È ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ‹
ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·. TËÏ./fax: 2310-417.537,
6944-371.420

MË¯·ÓÔÏfiÁÔÈ - ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ
ÌË¯·ÓÈÎÔ› 

NEO™ ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘ ¶·-
ÙÚÒÓ, Ì¤ÏÔ˜ TEE, ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ̆ Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÂÎ-
ÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜, ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y (Office, AutoCAD,
Matlab), ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ·Ó·˙ËÙÂ›
ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÂÙ·ÈÚÂ›· ‹ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô. TËÏ.:
6948-387.842, e-mail: drosios@yahoo.gr

H§EKTPO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÂÓÂÚ-
ÁÂÈ·Î¿-‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿ ¤ÚÁ·, ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi (EM¶ -
¶·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜), Ì¤ÏÔ˜ TEE
(2002), ¿Ù·ÈÛÙ· ÁÂÚÌ·ÓÈÎ¿ Î·È ·ÁÁÏÈÎ¿, ÁÓÒÛË
H/Y (AutoCAD, 4M, Office, Windows), ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·-
Û›·. TËÏ.: 6938-099.694

NEA ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÌÂ MSc ÛÂ ÌË¯·ÓÔ-
ÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ÌÂ ÌÈÎÚ‹ ÚÔ¸ËÚÂ-
Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi - ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô (ÌÂ ÁÓÒÛË
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·ÁÁÏÈÎÒÓ, Á·ÏÏÈÎÒÓ, H/Y, MS Office, AutoCAD)
˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ Â-
Ù·ÈÚÂ›·. TËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6942-229.198

MHXANO§O°O™ - ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ EM¶, ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË
‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÂÌÂÈÚ›· ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË
ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ÁÓÒÛÙË˜ ·ÁÁÏÈÎÒÓ, Á·ÏÏÈÎÒÓ
Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÍÔÈÎÂ›ˆÛË
ÛÙË ̄ Ú‹ÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ H/Y (MS Office, MS
Project, Primavera Project Planner, AutoCAD, 4M
ÎÏ.) ̇ ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 210-6038.510,
6038.743, 6979-748.803

H§∂∫∆ƒ√§√°√™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÌÂ ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË
·ÁÁÏÈÎÒÓ, H/Y (Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÙË˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛË˜ ECDL
Core, AutoCAD 2000,Primavera Project planner),
ÌÈÎÚ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÛÂ Â›‚ÏÂ„Ë H/M ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂ-
ˆÓ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ̄ ÚÔÓÔÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙË˜
KÔÈÓ/Í›·˜ «AÙÙÈÎ‹ O‰fi˜» ̇ ËÙ¿ ÌfiÓÈÌË ÂÚÁ·Û›·,
ÙËÏ.: 210-2469.497, 6978-013.140, ÌÂÙ¿ ÙÈ˜ 5
Ì.Ì.

MHXANO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÌÂ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÛÙÔ
EM¶, ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÎÏÈÌ·ÙÈ-
ÛÌÔ‡, ¿ÚÈÛÙ· ·ÁÁÏÈÎ¿ (Proficiency), Ì¤ÏÔ˜ TEE,
ÁÓÒÛË H/Y (AutoCAD, MS Office, 4M, MS Project,
Î.¿.), ÁÓÒÛË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ·ÂÚ·Áˆ-
ÁÒÓ ÎÏ., ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹
Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÂÓÙfi˜ AÙÙÈÎ‹˜. TËÏ.:
6944-624.018

¢I¶§øMATOYXO™ ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ - ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜
ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘, Ì¤ÏÔ˜ TEE, ÌÂ ÔÏ˘Â-
Ù‹ ÂÚÁÔÙ·ÍÈ·Î‹ Â›Ú· ÛÂ ÂÈ‚Ï¤„ÂÈ˜ Î·È Î·Ù·-
ÛÎÂ˘¤˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ¤Ú-
ÁˆÓ (ÓÔÛÔÎÔÌÂ›·, ÎÙ›ÚÈ· ÁÚ·ÊÂ›ˆÓ, ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›·
ÎÏ.) ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÛÙ· ·Ú·‚ÈÎ¿ ÎÚ¿ÙË, ÁÓÒ-
ÛÙË˜ H/Y, ·ÁÁÏÈÎ¿, Project Management, ÎÏ.
˙ËÙ¿ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ‹ ÛÙÔ ÂÍˆ-
ÙÂÚÈÎfi. TËÏ.: 6944-696.734

¢I¶§øMATOYXO™ ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶,
Ì¤ÏÔ˜ TEE (1989) ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙË ¢È·¯Â›ÚÈÛË
ŒÚÁÔ˘ Î·È ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË ÂÚÁÔÙ·ÍÈ·Î‹ ·ÚÔ˘Û›· ÛÂ
Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ‚ÈÔÌË¯·-
ÓÈÎÒÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔ-
ÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ê·ÚÌ·ÎÔ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ, ̇ ËÙ¿ ·Ó¿ÏÔ-
ÁË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ¶ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ,
ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ Î·È H/Y. TËÏ.: 6932- 938.799

MHXANO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ (BEng, Exeter
University, 4ÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ), MSc
Environmental Technology (Imperial College
London), 1 ̄ ÚfiÓÔ˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÛÂ Ó·˘ÙÈÏÈ·Î‹ ÂÙ·È-
ÚÂ›· ÛÙÔ Dubai ̇ ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÂÙ·ÈÚÂ›· ‹ ÙÂ¯ÓÈ-
Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô. ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, AutoCAD,
Ansys, MS Office, ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ̆ -
Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜. TËÏ.: 6937-020.668, e-mail:
emutjuris@yahoo.com 

MIKPOKYMATIKA Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÎÂÚ·È-
ÒÓ, ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Ú·‰ÈÔ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ Î·È ·ÚÂÌÊÂÚÂ›˜
ÙÔÌÂ›˜, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· Î¿ÙÔ¯Ô˜ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎÔ‡ ‰È-
ÏÒÌ·ÙÔ˜ (UK). ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ÛÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÌ·-
ÁÓËÙÈÎÔ‡˜ ÂÍÔÌÔÈˆÙ¤˜ Microwave Studio Î·È
Sonnet, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· RF Î˘ÎÏÒÌ·Ù· ADS Î·È

MultiSim. EÈı˘ÌËÙ¿ Î·È Ù· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ÚÔÁÚ¿Ì-
Ì·Ù·. TËÏ.: 6938-065.032, e-mail:
cplia@teemail.gr

MHXANO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ Û¯ÔÏ‹˜
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì¤ÏÔ˜ TEE (2002), ÌÂ
4ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· Î·È ‚ÈÔÌË¯·Ó›·,
¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ (Î¿ÙÔÈÎÔ˜ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡)
Î·È H/Y (MS Office, AutoCAD) Î·È Î·Ï‹ ÁÓÒÛË 4M
˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÂÓÙfi˜ AÙÙÈÎ‹˜.
TËÏ.: 210-9957.170, 6977-993.224

MHXANO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ·fiÊÔÈÙÔ˜ ¶·ÓÂÈ-
ÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ, ÌÂ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi Ù›ÙÏÔ «¶·Ú·-
ÁˆÁ‹ Î·È ¢È·¯Â›ÚÈÛË EÓ¤ÚÁÂÈ·˜» ÙÔ˘ EM¶, Ì¤ÏÔ˜
TEE, ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ (Proficiency), ÔÏ‡
Î·Ï‹ ÁÓÒÛË H/Y (Windows, MS Office, Internet),
ÌÂÚÈÎ‹ ÁÓÒÛË AutoCAD Î·È ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·-
ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ̆ Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜, ̇ ËÙ¿ Ï‹ÚË ··Û¯fiÏËÛË
ÛÂ ‚ÈÔÌË¯·Ó›· ‹ ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi - ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô
(AÙÙÈÎ‹ ‹ M·ÁÓËÛ›·). TËÏ.: 6978-778.760, e-mail:
kadam@teemail.gr

MHXANO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, Ì¤ÏÔ˜ TEE (2003), ·Á-
ÁÏÈÎ¿, H/Y (Office, AutoCAD, 4M) ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÌÂ
Û˘ÓÂ¯‹ ‹ ÌÂÚÈÎ‹ ··Û¯fiÏËÛË. TËÏ.: 6936-
621.456, 210-6396.082

MHXANO§O°OI ÌË¯·ÓÈÎÔ› ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÂÏ¤-
ÙÂ˜ ÁÈ· ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ı¤ÚÌ·Ó-
ÛË˜, ·ÓÂÏÎ˘ÛÙ‹ÚˆÓ. TËÏ.: 6976-353.375, 6938-
099.172

MHXANO§O°O™ - ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, Ì¤-
ÏÔ˜ TEE (1980), MEK °’ HÏÂÎÙÚÔÌË¯·ÓÔÏÔÁÈÎ¿, °’
BÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿ - EÓÂÚÁÂÈ·Î¿ ÌÂ ÔÏ˘ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›·
ÛÂ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÂ-
¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ̄ Ú‹ÛË - ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y (AutoCAD,
MS Office, Primavera, SAP, Ergolad), ÔÏ‡ Î·Ï‹
ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ÂÈı˘ÌÂ› ÔÏÈÎ‹ ‹ ÌÂÚÈÎ‹ ··-
Û¯fiÏËÛË ÛÂ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ‹ ÌÂÏÂÙËÙÈÎ‹ ÂÙ·È-
ÚÂ›·, ÙËÏ.: 6944-686.015 (Aı‹Ó·)

NEO™ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ¶Ô-
Ï˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘, ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓÔ˜ ̂ ˜ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜
ÌË¯. Î·È ÌË¯. H/Y (EM¶), Ì¤ÏÔ˜ TEE, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·
ÛÂ ÂÙ·ÈÚÂ›· / ÁÚ·ÊÂ›Ô ËÏÂÎÙÚÔÌË¯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ
ÌÂÏÂÙÒÓ. ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ÈÙ·ÏÈÎÒÓ, ·ÁÁÏÈÎÒÓ.
Matlab, Cst Microwave Studio, MS Office,
AutoCAD. TËÏ.: 6948-598.737

EM¶EIPH ÔÌ¿‰· ÌË¯·ÓÈÎÒÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎ-
fiÓËÛË ¤ÚÁˆÓ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÒÓ ÌÂ ÙË ̄ Ú‹ÛË PLC
Siemens, Mitsubishi. TËÏ.: 6978-241.962, e-mail:
Odysseas.T.O@gmail.com

H§EKTPO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ Î·È ÌË¯·ÓÈÎfi˜ H/Y, ·-
Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¿ÛË˜ Ê‡ÛÂˆ˜ ËÏÂÎÙÚÔÌË¯·ÓÔÏÔÁÈ-
Î¤˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È ÌÂÏ¤ÙÂ˜, ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ê˘-
ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ (ÌÂÏ¤ÙË - Î·Ù·ÛÎÂ˘‹), Î·ıÒ˜ Î·È
˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈÂ˜. EÓÙfi˜ AÙÙÈÎ‹˜. TËÏ.: 6944-
770.846

NEO™ ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ·fiÊÔÈÙÔ˜ EM¶
(2005) ÌÂ ̆ „ËÏfi ‚·ıÌfi ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜, Ì¤ÏÔ˜ TEE
(2006), ¿ÚÈÛÙ· ·ÁÁÏÈÎ¿, Î·Ï¿ ÁÂÚÌ·ÓÈÎ¿, ¿ÚÈÛÙË
ÁÓÒÛË H/Y (Windows, Office, Fortran, Matlab,

Ansys, AutoCAD), ÁÓÒÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ PLC,
ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ̆ Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜, ‰›-
ÏˆÌ· Ô‰‹ÁËÛË˜ Î·È Î¿ÙÔ¯Ô˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ̇ ËÙ¿
ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 6973-639.540

H§EKTPO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ Î·È ÌË¯·ÓÈÎfi˜ YÔÏÔ-
ÁÈÛÙÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ IÙ·Ï›·˜, ÌÂ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË
ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜, Ì¤ÏÔ˜ TEE, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜
Windows, MS Office, ÈÙ·ÏÈÎ¿ Î·È ·ÁÁÏÈÎ¿, ̇ ËÙ¿
ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 6946-801.249

NEO™ ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, Ì¤ÏÔ˜ TEE
(2004), ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Î·È ÌË¯·ÓÈ-
ÎÔ‡ H/Y, ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ̆ Ô¯ÚÂÒ-
ÛÂÈ˜, ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË H/Y (Windows, Office,
Matlab, AutoCAD, Internet), Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ÚÔ-
ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ C Î·È VHDL, ÌÈÎÚ‹ ÂÌÂÈÚ›· 4M, ¿-
ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, Î·Ï‹ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, ̇ ËÙ¿
ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 6976-176.164, e-mail:
zgetsis@yahoo.com

MHXANO§O°O™ - ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ AEI, ÌÂ ÂÌÂÈÚ›·
ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÌÂÏÂÙÒÓ TÂ¯ÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜
™ÎÔÈÌfiÙËÙ·˜, EÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ™¯Â‰›ˆÓ Î·È
EÓÂÚÁÂÈ·Î‹˜ EÈıÂÒÚËÛË˜ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ‚ÈÔÌË¯·Ó›·˜
Î·È ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ, ̇ ËÙ¿ ··Û¯fiÏËÛË ‹ Û˘ÓÂÚÁ·-
Û›·. TËÏ.: 6974-890.232, e-mail:
digiti50@yahoo.gr

MHXANO§O°O™ - ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ AEI, ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË
ÂÌÂÈÚ›· (‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹, ÂÚÁÔÙ·ÍÈ·Î‹) ÛÙÔ Î‡ÎÏˆÌ·
·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ¤ÚÁˆÓ: H/M, EÓÂÚ-
ÁÂÈ·Î¿ / BÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿, Y‰Ú·˘ÏÈÎ¿ ̆ fi ¶›ÂÛË, Î·È
‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ Ù˘¯›· MEK (T¿ÍË˜: °’ - B’ - A’, ·ÓÙ›-
ÛÙÔÈ¯·), ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÙ·È ÁÈ· ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË ÂÙ·ÈÚÂ›·˜
Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ ‹ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ. TËÏ.: 6942-438.407,
e-mail: ddemga@yahoo.gr

H§EKTPO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ (·. 1989) ·Ó·Ï·Ì‚¿-
ÓÂÈ Î·Ù’ ·ÔÎÔ‹Ó ÌÂÏ¤ÙË (ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ÚÔ‰È·ÁÚ·-
Ê¤˜) Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ
Î·È ̆ ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜: ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹, „Ë-
ÊÈ·Î¿, ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜ Î·È ·Ó·˙ËÙ¿ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜
ÛÂ ÂÈ¯ÔÚËÁÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ¶·Ú¤¯ÂÈ Î·Ù’
·ÔÎÔ‹Ó ̆ ËÚÂÛ›Â˜ ÛÙË ‚ÈÔÌË¯·Ó›·, ÂÈ‚Ï¤„ÂÈ˜
¤ÚÁˆÓ H-M, Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜ Î·È ÂÈ-
¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ, ÙËÏ.: 6977-412.796

MHXANO§O°O™ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎÔ›, Ì¤-
ÏË TEE, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ËÏÂÎÙÚÔ-
ÌË¯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ¤ÁÎÚÈÛ‹˜
ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·, Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ Â›‚ÏÂ-
„Ë Î·Ù¿ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜. ¶ÏËÚÔÊÔ-
Ú›Â˜ ÛÙ· ÙËÏ.: 210-2014.951, 210-8544.636,
6972-249.244, 6974-314.774, e-mail:
krinis1@forthnet.gr 

H§EKTPO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ Î·È ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ YÔ-
ÏÔÁÈÛÙÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ, ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi
‰›ÏˆÌ· ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Î‹˜ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË˜, Ì¤-
ÏÔ˜ TEE (2003), ÌÂ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË Windows, MS
Office, Internet, Matlab, ·ÁÁÏÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ÌÂ Â-
Í¿ÌËÓË ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÌÂÏÂÙËÙÈÎ‹ - Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈ-
Î‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· Î·È ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ̆ Ô-
¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ̇ ËÙ¿ Ï‹ÚË ‹ ÌÂÚÈÎ‹ ··Û¯fiÏËÛË,
ÙËÏ.: 210-9623.546, 6937-684.802 
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MHXANO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·-
ÙÚÒÓ, Ì¤ÏÔ˜ TEE (2004), ÌÂ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ‰›Ïˆ-
Ì· ÂÈ‰›ÎÂ˘ÛË˜ ÛÙ· TÂ¯ÓÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ™˘ÛÙ‹Ì·Ù·
(EM¶), ÌÂ 3ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ¤ÚÁˆÓ,
ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y (AutoCAD, MS Office) Î·È ·ÁÁÏÈÎÒÓ,
˙ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›·. TËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6938-934.001 

MHXANO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, Ì¤ÏÔ˜ TEE, ÌÂ ÁÓÒ-
ÛÂÈ˜ AutoCAD, ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È ÌÂ ··Û¯fiÏËÛË ÌÂ
ÚÔÛÊÔÚ¤˜, ÌÂÏ¤ÙÂ˜, ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ º˘ÛÈÎÔ‡
AÂÚ›Ô˘ Î·È £¤ÚÌ·ÓÛË˜ ̇ ËÙ¿ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ Ï‹-
ÚË ‹ ÌÂÚÈÎ‹ ··Û¯fiÏËÛË. TËÏ.: 6973-000.726,
210-2283.387

TEXNIKO ÁÚ·ÊÂ›Ô ‰ÈÏ. M/H EM¶ ÂÎÔÓÂ› H/M
MÂÏ¤ÙÂ˜ ¿‰ÂÈ·˜ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜. XÚ‹ÛË ÚÔÁÚ·Ì-
Ì¿ÙˆÓ 4M. EÈı˘ÌËÙ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÂ¯ÓÈÎ¿
ÁÚ·ÊÂ›· ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÌË¯·ÓÈÎÒÓ, ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ Î·È
Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÒÓ. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ - Ï‹-
„Ë˜ Û¯Â‰›ˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Ì¤Ûˆ e-mail. °Ú‹ÁÔÚË ·-
Ú¿‰ÔÛË. TËÏ./ fax: 210-8547.539, ÎÈÓ.: 6973-
795.533

TEXNIKO ÁÚ·ÊÂ›Ô ÌË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ÌË¯·ÓÈÎÒÓ EM¶
·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÌË¯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÌÂ-
ÏÂÙÒÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜, ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜. MÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈ-
Ú›· ÛÂ È‰ÈˆÙÈÎ¿ Î·È ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ·. °Ú‹ÁÔÚË Î·È ̆ -
Â‡ı˘ÓË ÂÎÙ¤ÏÂÛË. XÚ‹ÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ 4M.
¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·.
TËÏ.: 6972-112.306, 210-8028.151

H§EKTPO§O°O™ - ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜,
ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ (AÁÁÏ›·), MEK (°’ Ù¿ÍË˜ H/M, B/E),
ÌÂ 15ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ‰È·¯Â›ÚÈÛË, ÂÎÙ¤ÏÂÛË, Â›-
‚ÏÂ„Ë ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ (ÎÈÓË-
Ù‹ ÙËÏÂÊˆÓ›·, ·Û˘ÚÌ·ÙÈÎ¿ ‰›ÎÙ˘·), ÌÂÁ¿ÏË Â-
ÌÂÈÚ›· ÛÂ ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È
¢È·‰ÈÎ·Û›Â˜ EÌÔÚÈÎ‹˜ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË˜, ̇ ËÙ¿ ·Ó¿ÏÔ-
ÁË ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 6932-226.939

¢I¶§øMATOYXO™ ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ¶·ÓÂ-
ÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ, Ì¤ÏÔ˜ TEE (2003), ÌÂÙ·Ù˘-
¯È·Îfi˜ Ù›ÙÏÔ˜ «™˘ÛÙ‹Ì·Ù· A˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡» EM¶,
¿ÚÈÛÙ· ·ÁÁÏÈÎ¿ (Proficiency), ¿ÚÈÛÙÔ˜ ÁÓÒÛÙË˜ ̆ -
ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ (Windows, Office, AutoCAD,
Mechanical Desktop, Ansys, Matlab, Adapt -
FCALCWIN - Fine ÙË˜ 4M), ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ Î·Ù·-
ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·, ̇ ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›· ÛÂ Î·Ù·ÛÎÂ˘-
·ÛÙÈÎ‹ ‹ ‚ÈÔÌË¯·Ó›·. TËÏ.: 6936-777.078

NEO™ ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘
£ÂÛÛ·Ï›·˜ (¶£), Ì¤ÏÔ˜ TEE, ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ̆ Ô¯ÚÂ-
ÒÛÂÈ˜ ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜, ÁÓÒÛÂÈ˜ H/Y (Office,
AutoCAD, Matlab, Powerpoint), ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË
·ÁÁÏÈÎÒÓ, ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ‰ËÌfi-
ÛÈˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ, ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi Ì¤ÛÔ, ̇ ËÙ¿
ËÌÈ··Û¯fiÏËÛË ÛÂ ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹
ÂÙ·ÈÚÂ›· ‹ ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ AÙÙÈÎ‹˜. TËÏ.:
6945-855.297

MHXANO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ, Ì¤ÏÔ˜ TEE (2003), ÌÂ 3Â-
Ù‹ ÂÌÂÈÚ›· ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË, Â›‚ÏÂ-
„Ë Î·È Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ H/M ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È
ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÙ·È-
ÚÂ›·. °ÓÒÛÂÈ˜ H/Y (MS Office, MS Project,
AutoCAD, 4M). TËÏ.: 6945-758.206

¢I¶§øMATOYXOI ÌË¯·ÓÈÎÔ› ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ Î·Ù·-
ÛÎÂ˘¤˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ÌÂÙ·Ï-
ÏÈÎÒÓ ÈÎÚÈˆÌ¿ÙˆÓ, ÁÂÚ·ÓÔÁÂÊ˘ÚÒÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ,
ÛÈÏfi Î.¿. ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ¿‰ÂÈ·˜ (ÛÙ·-
ÙÈÎ¿ Î·È H/M), Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ Î·È ·Ó¤ÁÂÚÛË˜ ÙˆÓ ·-
ÓˆÙ¤Úˆ ÎÙÈÚ›ˆÓ. TËÏ.: 210-5149.691, 6979-
302.945

MHXANO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ (ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi˜) Î·È
ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÛÙÔ «¶·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ¢È·-
¯Â›ÚÈÛË EÓ¤ÚÁÂÈ·˜» ÙÔ˘ EM¶, ÌÂ ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË MS
Office, AutoCAD, 4M, Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È Â-
ÌÂÈÚ›· ÛÂ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ıÂÚÌÔÌfiÓˆÛË˜, ı¤ÚÌ·ÓÛË˜
Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi
ÁÚ·ÊÂ›Ô (ÚˆÈÓ‹ ··Û¯fiÏËÛË). EÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜
ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ̆ Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜. TËÏ.: 6944-796.100   

MHXANO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, Ì¤ÏÔ˜ TEE (2005), ·fiÊÔÈ-
ÙÔ˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Cranfield AÁÁÏ›·˜ (2002) MSc
(Applied Energy), ÌÂ Û¯ÂÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË
ËÏÂÎÙÚÔÌË¯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. ¶Ô-
Ï‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È H/Y (4M, AutoCAD,
Office, Fluent, Ansys). TËÏ.: 6947-591.201 

NEA ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜ EÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ¶fiÚˆÓ,
Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ÙË˜ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂ-

ÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙË˜ ¢˘ÙÈÎ‹˜ M·ÎÂ‰ÔÓ›·˜, Ì¤ÏÔ˜ TEE,
ÌÂ ÙÚ›ÌËÓË Ú·ÎÙÈÎ‹ ¿ÛÎËÛË ÛÙË ¢EH Î·È ÌÂ ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›·, ÌÂ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ
Î·È H/Y, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·, Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÂÓÙfi˜ ÓÔ-
ÌÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ ‹ ¢Ú¿Ì·˜. TËÏ.: 6944-
573.510, e-mail: papakosta_k@mail.gr
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H§EKTPO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, ·fiÊÔÈÙÔ˜ ¶·ÓÂÈ-
ÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ, Ì¤ÏÔ˜ TEE (2006), ÌÂ ÔÏ‡ Î·-
Ï‹ ÁÓÒÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ (C++, Visual
Studio) Î·È ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ ̇ ËÙ¿ ÂÚ-
Á·Û›·. EÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ̆ Ô¯ÚÂÒ-
ÛÂÈ˜. TËÏ.: 6976-613.103, e-mail:
barbitsiotis@hotmail.com

NEO™ ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, ÌÂ ÂÎÏË-
ÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ̆ Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜, Î·Ï‹ ÁÓÒ-
ÛË H/Y (MS Office, Project - AutoCAD) Î·È ·ÁÁÏÈ-
ÎÒÓ, ÌÂ ÌÈÎÚ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ı¤Ì·Ù· ÂÈıÂˆÚ‹ÛÂˆÓ
- ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ̇ ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›·
ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·. TËÏ.: 6997-032.150, 210-
7655.055, e-mail: uselc@tellas.gr 

EM¶EIPO™ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ - ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈ-
Îfi˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ·Ó·‰fi¯ˆÓ ÙËÓ
ÂÎfiÓËÛË ÌÂÏÂÙÒÓ Î·ıÔ‰ÈÎ‹˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ̄ ·Ï‡-
‚‰ÈÓˆÓ ÛˆÏËÓ·ÁˆÁÒÓ ÁÈ· ¤ÚÁ· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘
ÙË˜ ¢E¶A. TËÏ.: 6976-206.265

XËÌÈÎÔ› ÌË¯·ÓÈÎÔ›

XHMIKO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜, Ì¤ÏÔ˜ TEE, ÌÂ MSc ÛÙËÓ
«EÈÛÙ‹ÌË Î·È TÂ¯ÓÔÏÔÁ›· YÏÈÎÒÓ» (EM¶), ÌÂ ÂÚ-
Á·ÛÈ·Î‹ ÂÌÂÈÚ›· ̂ ˜ ÛÙ¤ÏÂ¯Ô˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÛÙË ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙË˜
OEOA «Aı‹Ó· 2004», ÌÂ ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈ-
ÎÒÓ Î·È H/Y, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. TËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜:
6945-604.031

MHXANIKO™ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÌÂ MSc ÛÙË MË¯·ÓÈ-
Î‹ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ì¤ÏÔ˜ TEE, Ù˘¯›Ô 27A, 5ÂÙ‹˜
ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ Î·È TÂ¯ÓÈÎ¤˜ MÂÏ¤-
ÙÂ˜ (¶ÚÔÛÊÔÚ¿˜ - EÊ·ÚÌÔÁ‹˜), ŒÚÁˆÓ ¢È·¯Â›ÚÈ-
ÛË˜ ™ÙÂÚÂÒÓ - YÁÚÒÓ AÔ‚Ï‹ÙˆÓ, ™‡ÓÙ·ÍË TÂ˘-
¯ÒÓ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛË˜, A¶E. ÕÚÈÛÙ· ·ÁÁÏÈÎ¿, Ï›Á·
ÁÂÚÌ·ÓÈÎ¿, H/Y (MS Office, AutoCAD 2004), ̇ ËÙ¿
··Û¯fiÏËÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙËÏ.: 6974-
297.065

NEA ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (Ì¤ÏÔ˜ TEE,
2003), ÌÂ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi
ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È ÌÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË ÁÈ· ÙÔ
Y¶EXø¢E, Î·ıÒ˜ Î·È ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›· (Û˘Ì-
ÌÂÙÔ¯‹ ÛÂ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·), ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·-
Û›· ÛÂ ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi / ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô - ÂÙ·ÈÚÂ›·
ÛÙÔ HÚ¿ÎÏÂÈÔ KÚ‹ÙË˜. TËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6945-
343.589

AÁÚÔÓfiÌÔÈ - ÙÔÔÁÚ¿ÊÔÈ ÌË¯·ÓÈÎÔ›

TO¶O°PAºO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ (EM¶, 1986) ÌÂ ÔÏ˘ÂÙ‹
ÂÚÁÔÙ·ÍÈ·Î‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ¤ÚÁ· Ô‰ÔÔÈ›·˜ - ̆ -
‰Ú·˘ÏÈÎ¿ - ÎÙÈÚÈ·Î¿ (˘Ô‰ÔÌ‹˜ - ¶A£E - AÙÙÈÎ‹˜
O‰Ô‡ - ÙÚ·Ì - ·ÓÙÈÛÙËÚ›ÍÂÈ˜ - ÚÔ·ÛÙÈ·ÎÔ‡ ÛÈ-
‰ËÚ.) ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÛÙË ı¤ÛË
ÌË¯·ÓÈÎÔ‡ ŒÚÁÔ˘. TËÏ.: 6974-970.777, 210-
9756.991

TO¶O°PAºO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, ·fiÊÔÈÙË 2000,
Ì¤ÏÔ˜ TEE ÌÂ ÔÏ˘ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÙÔ-
ÔÁÚ·Ê›·˜, Ô‰ÔÔÈ›·˜, ̆ ‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ, ÎÙËÌ·ÙÔÏÔ-
Á›Ô˘, ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË˜ ÎÂÚ·ÈÒÓ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Î·È ÎÈÓË-

Ù‹˜ ÙËÏÂÊˆÓ›·˜, ÁÓÒÛÂÈ˜ ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È H/Y (MS
Office, AutoCAD Î·È ÂÈ‰ÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ-
ÔÁÚ·Ê›·˜) ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 6978-940.029,
210-2816.449

TO¶O°PAºO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, ¤ÌÂÈÚÔ˜, ÌÂ Ï‹-
ÚË ÁÂˆ‰·ÈÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÔ-
ÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ˜, ̄ ·Ú¿ÍÂÈ˜, ÂÈÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜,
ÔÁÎÔÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ ÂÎÛÎ·ÊÒÓ, Î·ıÔÚÈÛÌfi P° Î·È O°,
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÂÚÁÔÙ·Í›ˆÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
¿ÏÏË ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›· ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ AÙÙÈ-
Î‹˜. ÕÌÂÛË ·Ú¿‰ÔÛË. TËÏ.: 210-2232.219,
6977-204.159, e-mail: dimitrisp@tee.gr

TE§EIOºOITH ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ ÌÂ ¿-
ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË AutoCAD, Microsoft Office Î·È ÌÈÎÚ‹
ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÂ GIS, ·Ó·˙ËÙ¿ part time ÂÚÁ·Û›·
ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÓÙfi˜ AÙÙÈÎ‹˜. TËÏ.: 210-
7700.531, 6973-725.213

NEO™ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, ·fiÊÔÈÙÔ˜
2005, ÌÂ ÌÈÎÚ‹ ÂÌÂÈÚ›· Î·È fiÚÂÍË ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿,
˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· (ÌÂ-
ÏÂÙËÙÈÎ‹ ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹). ¶ÔÏ‡ Î·Ï‹ ̄ Ú‹ÛË
H/Y (MS Office, Internet Î.¿.), Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ Û¯Â-
‰È·ÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ AutoCAD. °ÓÒÛÙË˜ ·Á-
ÁÏÈÎÒÓ, Á·ÏÏÈÎÒÓ, ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ. TËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆ-
Ó›·˜: 6977-156.265

GPS: TÚÈÁˆÓÈÛÌÔ›, RTK ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ˜ - ̄ ·Ú¿ÍÂÈ˜.
TËÏ.: 6972-851.114

TO¶O°PAºO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, Ì¤ÏÔ˜ TEE (2006),
ÌÂ ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ̆ Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜, ÌÂ
ÂÚÁ·ÛÈ·Î‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ˜, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜
H/Y, AutoCAD, ERMapper, eCognition Î·È ÌÂ ‰˘-
Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÙ·Î›ÓËÛË˜ ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 6934-
336.668

TO¶O°PAºO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, Ì¤ÏÔ˜ TEE (2001),
10/A-16/A, MSc ÛÙËÓ ̂ ÎÂ·ÓÔÁÚ·Ê›· (EM¶), ÌÂ È-
‰ÈfiÎÙËÙÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ˜,
Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ̄ ·Ú¿-
ÍÂÈ˜, ÔÁÎÔÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜, ̆ ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÂÚÁÔÙ·Í›ˆÓ,
ÊˆÙÔÂÚÌËÓÂ›Â˜, ‚˘ıÔÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ Î·È ̆ ‰ÚÔÁÚ·ÊÈ-
Î¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ·Ú¿ÎÙÈˆÓ ̇ ˆÓÒÓ. EÈı˘ÌËÙ‹ Û˘-
ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜ - ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔ-
ÓÂ˜. TËÏ.: 210-8140.683, 6945-292.288

TO¶O°PAºOI ÌË¯·ÓÈÎÔ› EM¶, ÌÂ 8ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›·
Î·È Ï‹ÚË ÂÍÔÏÈÛÌfi (Total Station Î·È GPS), ·-
Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¿, ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ˜, ̄ ·Ú¿-
ÍÂÈ˜, ÙÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚÈÎ¿ ‰›ÎÙ˘·, ÊˆÙÔÛÙ·ıÂÚ¿, ̆ Ô-
ÛÙ‹ÚÈÍË ÂÚÁÔÙ·Í›ˆÓ, ̆ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ ÌÂÏÂÙÒÓ, Î·-
ıÒ˜ Î·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏË ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›·
ÛÂ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. TËÏ.: 210-6514.470, 6972-
770.702, 6947-154.834 

TO¶O°PAºIKE™ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ̆ Â‡-
ı˘Ó· ·fi Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡ EM¶
Î·È Ù˘¯. ÌË¯·ÓÈÎÔ‡ ŒÚÁˆÓ YÔ‰ÔÌ‹˜ TE, ÛÙËÓ
Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ AÙÙÈÎ‹˜. E›ÛË˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿-
ÓÔÓÙ·È Î·È ÛÂ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡˜ NÔÌÔ‡˜ Ô˘ Â›Ó·È ÚÔ-
Û‚¿ÛÈÌÔÈ Ô‰ÈÎÒ˜ ·fi ·˘Ù‹ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ ÂÚ›-
ÙˆÛË. TËÏ¤ÊˆÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6936-073.873 

TO¶O°PAºO™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶ (2004), Ì¤ÏÔ˜ TEE,

ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙ· GIS, Î·ıÒ˜ Î·È ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ Î·Ù·-
ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ·Ó·˙ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›·. °ÓÒÛÂÈ˜
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ̆ ÔÏÔÁÈÛÙ‹: Arc Map, AutoCAD,
MS Office, PhotoShop, Corel Draw, Î·ıÒ˜ Î·È
¯Ú‹ÛË Internet. •¤ÓÂ˜ ÁÏÒÛÛÂ˜: Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ÙË˜
·ÁÁÏÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜. TËÏ¤ÊˆÓÔ: 6972-424.275,
210-7481.327

MÂÙ·ÏÏÂÈÔÏfiÁÔÈ ÌÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁÔ›
ÌË¯·ÓÈÎÔ› 

MHXANIKO™ MÂÙ·ÏÏÂ›ˆÓ - ÌÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁfi˜ EM¶,
Ì¤ÏÔ˜ TEE, Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ E˘Úˆ·˚ÎÔ‡ MÂÙ·Ù˘-
¯È·ÎÔ‡ T›ÙÏÔ˘ ™Ô˘‰ÒÓ ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË OÏÈÎ‹˜ ¶ÔÈ-
fiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÌÂ ÂÌÂÈÚ›·
ˆ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ¶ÔÈÔÙÈÎÔ‡ EÏ¤Á¯Ô˘ ÛÂ ÂÚÁÔÙ¿ÍÈ·
ÌÂÁ¿ÏË˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ¿ÚÈÛÙË
ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, H/Y Î·È ÂÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·-
ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ̆ Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜, ̇ ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 6972-
890.173

META§§EIO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘ KÚ‹-
ÙË˜, Ì¤ÏÔ˜ TEE, ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ̆ Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÂÎ-
ÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜, Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ÁÓÒÛÂÈ˜
H/Y, ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÙÂ¯ÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜,
ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¤˜, ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô, ÂÚÁÔÙ·ÍÈ·-
Î‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·, ÂÍÔÚ‡ÍÂÈ˜, Ï·ÙÔ-
ÌÂ›· ·‰Ú·ÓÒÓ ̆ ÏÈÎÒÓ, Ï·ÙÔÌÂ›· Ì·ÚÌ¿ÚˆÓ ÎÏ.,
˙ËÙÂ› ÂÚÁ·Û›·. TËÏ¤ÊˆÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6945-
340.772

MHXANIKO™ MÂÙ·ÏÏÂ›ˆÓ - ÌÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁfi˜, ·fi-
ÊÔÈÙË EM¶ (2003) ÌÂ ‰È·ÎÚ›ÛÂÈ˜ Î·È Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ̆ ÏÈÎÒÓ, Ì¤ÏÔ˜ TEE, ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi
Ù›ÙÏÔ˘ MBA - TQM ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜,
¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È ÈÙ·ÏÈÎÒÓ, H/Y (MS
Office, MS Project, STAT Graphics, Navision), ̇ ËÙ¿
ÂÚÁ·Û›·. TËÏ.: 6944-790.995

META§§EIO§O°O™ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ EM¶, ·fiÊÔÈÙÔ˜
2002, Ì¤ÏÔ˜ TEE (2002), ÌÂ ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË
·ÁÁÏÈÎÒÓ, AutoCAD 2004, Word Î·È Excel, ̇ ËÙ¿
ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÌÂÙ·ÏÏÂ˘ÙÈÎ‹ ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ Â-
Ù·ÈÚÂ›·. TËÏ.: 210-6726.344, 6974-160.182, e-
mail: castat@otenet.gr

TÂ¯ÓÔÏfiÁÔÈ ÌË¯·ÓÈÎÔ› ÂÚÁÔ‰ËÁÔ›

NEA ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙË TEI, TÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ¢ÔÌÈ-
ÎÒÓ ŒÚÁˆÓ, ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÛÙÔ˘˜ H/Y, AutoCAD
2004 & 2006, Architectural 2000, ̇ ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›·
ÛÂ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ‹ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô.
TËÏ.: 210- 4252.865, 6945-907.442, e-mail:
papargyro@yahoo.gr

TEXNO§O°O™ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ T.E. ÌÂ
ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË AutoCAD, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Û¯Â-
‰›·ÛË ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ. AÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜
ÒÚÂ˜. TËÏ.: 6946-324.003

TEXNO§O°O™ ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ÌË¯·ÓÈÎfi˜ TE ÌÂ 4,5
¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎ‹ ‚ÈÔÌË-
¯·Ó›· ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂÏÂÙÒÓ – Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ - Î·Ù·-
ÛÎÂ˘ÒÓ, ÌÂ ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ, AutoCAD,
Mechanical Desktop (3D) Î·È ÔÏ‡ Î·Ï‹ ÁÓÒÛË
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