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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/ /

ΑΔΑ:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 25/30.10.2012
Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 14:00
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 20:00
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΝΑΡΞΗ
14:40
ΕΝΑΡΞΗ

ΧΡΟΝΟΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
ΛΗΞΗ
ΛΗΞΗ
ΛΗΞΗ
18:00

ΕΝΑΡΞΗ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΝΑΡΞΗ
14:55
14:40
ΕΝΑΡΞΗ
14:55
14:40
ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ
ΛΗΞΗ
ΛΗΞΗ
19:30
ΛΗΞΗ
ΛΗΞΗ
ΛΗΞΗ
ΛΗΞΗ
ΛΗΞΗ
ΛΗΞΗ

ΕΝΑΡΞΗ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΝΑΡΞΗ

18:30
18:30
18:00
ΛΗΞΗ

Παρίσταται η κ. Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια Τ.Ε.Ε.

ΕΝΑΡΞΗ

17:10

Γραμματέας : ο Θεμ. Λιαραμάντζας, υπάλληλος Τ.Ε.Ε.

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

Χρήστος Σπίρτζης
Αντώνιος Πρωτονοτάριος
Κωνσταντίνος Κουρνιώτης
Θεόδωρος Σεραφίδης
Πολυχρόνης Ακριτίδης
Γρηγόρης Γρηγοριάδης
Σπυρίδων Δεσύλας
Σπυρίδων Ζαννιάς
Σπυρίδων Κοντομάρης
Κωνσταντίνος Μακέδος
Αθανάσιος Μπούμης
Νικόλαος Μήλης
Γεώργιος Παπαναστασίου
Γεώργιος Τσουκαλάς

Πρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
παραιτηθείς Β΄
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

ΑΠΩΝ:

Ιωάννης Φούρκας

Μέλος

Παρίστανται από
το Προεδρείο της
Αντιπροσωπείας
ΤΕΕ

Iωάννης Θεοδωράκης
Παρασκευή Μπάτσου
Ιωάννης Κυριακόπουλος
Μάρκος Σιούνας

Πρόεδρος
Α΄ Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Αν. Γενικός Γραμματέας
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Ενημέρωση Μελών Δ.Ε. και Προεδρείου Αντιπροσωπείας
για αίτημα του ΥΠΕΚΑ όσον αφορά τη λειτουργία του
Ηλεκτρονικού Συστήματος του ΤΕΕ
2. Εισηγήσεις Διευθύνσεων
Γενικής Διεύθυνσης
o Γραφείο Δικαστικού
o Τμήμα Τράπεζας Πληροφοριών
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης
Διεύθυνσης Θεμάτων Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και Διεθνών
Σχέσεων
3. Επικύρωση Πρακτικών
4. Καταστατικό Κλάδου Υγείας Ν.Π.Ι.Δ.
5. Εισήγηση Δ.Ε. για θέματα της Αντιπροσωπείας
6. Ενημέρωση
ΤΜΗΜΑ Α΄ της 30.10.2012
Αποφ. Α1/Σ25/2012 Κινητοποιήσεις Τ.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης ενημερώνει τη Διοικούσα Επιτροπή
ότι
α) ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Καλαφάτης του ζήτησε χθες
την ανάκληση μέχρι σήμερα στις 5:00 μ.μ. των αποφάσεων της Δ.Ε.
του ΤΕΕ που αφορούν στην αναστολή των υπηρεσιών που παρέχει το
ΤΕΕ, διαφορετικά η Κυβέρνηση θα προχωρήσει στην έκδοση Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία θα παρακάμπτεται το
ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ.
β) απάντησε στον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Καλαφάτη πως
-περίμενε από αυτόν να μιλήσει για τη διαμεσολάβηση που έχει
αναλάβει ο κ. Λιβεριάτος, ως υποχρέωση σε σχέση με το ασφαλιστικό
των Μηχανικών
- η εκτίμησή του είναι ότι δεν θα επαναλειτουργήσει το σύστημα γιατί
θα το αποφασίσει η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ στις 3.11.2012 και εφ’
όσον επιμένει, να τεθεί στη Δ.Ε., ο Πρόεδρος θα το εισάγει στην
τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε., συγκαλώντας την μάλιστα νωρίτερα
για να τοποθετηθεί και η Δ.Ε.
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- σε περίπτωση που η Κυβέρνηση προχωρήσει σε τέτοια ενέργεια
παράκαμψης του ηλεκτρονικού συστήματος, το ΤΕΕ οφείλει να
προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί η παράκαμψη του
ηλεκτρονικού συστήματος εγείρει θέμα συνταγματικότητας στη
ρύθμιση των αυθαιρέτων.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση του Προέδρου ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη
και τοποθετήσεις των μελών της, εμμένει ομόφωνα στις Α4/Σ22/2012,
Α18/Σ23/2012 και Α2/Σ24/2012 αποφάσεις της και αποφασίζει ότι:
α) η αναστολή της λειτουργίας του ΤΕΕ και επομένως και του
ηλεκτρονικού συστήματος ισχύει μέχρι τη συνεδρίαση της
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ που θα αποφασιστεί η πορεία των
κινητοποιήσεων.
β) κάνει έκκληση στο ΥΠΕΚΑ να πιέσει την Κυβέρνηση σε σχέση με
τα άθλια μέτρα όπως τα έχει θέσει το ΤΕΕ, για το ασφαλιστικό και το
φορολογικό στη συνέχεια.
γ) ενημερώνει ξανά ότι ενδεχόμενη παράκαμψη του ηλεκτρονικού
συστήματος σημαίνει για το Τεχνικό Επιμελητήριο πρόβλημα στην
τήρηση του συντάγματος σε σχέση με τα αυθαίρετα, την οποία θα
αναζητήσει.
δ) περιμένει απαντήσεις στα θέματα που έχει βάλει, όπως πως η
Κυβέρνηση θα κάνει ελέγχους στα συμβόλαια που γίνονται σήμερα
αν έχουν αυθαίρετους χώρους ή όχι για να καλυφθεί το
περιβαλλοντολογικό ισοζύγιο και πως τοποθετείται η Κυβέρνηση σε
σχέση με τον οικονομικό εισαγγελέα και τα υπόλοιπα θέματα που
θέτει το ΤΕΕ, γιατί διαφορετικά θα έπρεπε να έχει προσφύγει ο
οικονομικός εισαγγελέας σε όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις που
έχουν γίνει.
ε) σε περίπτωση που εκδοθεί
τέτοια Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου, θα ληφθεί απόφαση να μην μετέχουν οι μηχανικοί και
να δίνουν βεβαιώσεις, με τις πειθαρχικές κυρώσεις που θα έχει όποιος
δεν τηρήσει τον κώδικα δεοντολογίας του ΤΕΕ, με καταγγελία στον
αντίστοιχο συνδικαλιστικό του ή επαγγελματικό του φορέα.
Τέλος, η Δ. Επιτροπή εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη να
μεταφέρει την παρούσα απόφαση στον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ
κ. Καλαφάτη.


Κατά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος προσήλθαν στη
συνεδρίαση οι Κ. Κουρνιώτης (14:40), Γ. Παπαναστασίου
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(14:40), Κ. Μακέδος (14:40), αποχώρησε προσωρινά ο Γ.
Τσουκαλάς (14:40).
Μετά τη συζήτηση του θέματος προσήλθαν (14:55) οι Ν. Μήλης
και Σπ. Κοντομάρης.
ΤΜΗΜΑ Β΄ της 30.10.2012
Αποφ. Β1/Σ25/2012 Επικύρωση Πρακτικών.
Η Δ. Επιτροπή επικυρώνει το Πρακτικό 21/25.9.2012 με διορθώσεις
στις αποφάσεις Α1/Σ21/2012, Γ3/Σ21/2012 και Γ4/Σ21/2012.
ΤΜΗΜΑ Γ΄ της 30.10.2012
Αποφ. Γ1/Σ25/2012 Σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία
«Ταμείο Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων ΄Εργων».
Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση του Προέδρου ΤΕΕ Χρ.
Σπίρτζη, σε συνέχεια της από 16.10.2012 απόφασής της για τη
μετατροπή του Τομέα Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων
΄Εργων του Ε.Τ.Α.Α. σε Ν.Π.Ι.Δ. και έχοντας υπόψη την από
29.10.2012 αναλογιστική μελέτη του Αναλογιστή κ. Αλέξανδρου
Ζυμπίδη, η οποία κατατέθηκε στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης (αριθμ. πρωτ. 29734/433/29.10.2912) και στην Εθνική
Αναλογιστική Αρχή (αριθμ. πρωτ. 558/29.10.2012) και αποδεικνύει τη
βιωσιμότητα και τη δυνατότητα μετατροπής σε Ν.Π.Ι.Δ. του Τομέα
Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, ο οποίος
λειτουργεί ως τομέας του ΕΤΑΑ με πλήρη οικονομική και λογιστική
αυτοτέλεια σύμφωνα με το ν. 3655/2008, αποφασίζει :
Α) Αποδέχεται όλα τα συμπεράσματα της από 29 Οκτωβρίου 2012
αναλογιστικής μελέτης βιωσιμότητας
για τον τομέα Υγείας
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του αναλογιστή κ.
Αλέξανδρου Ζυμπίδη.
Β) Επιβεβαιώνει και επαναλαμβάνει την προηγούμενη από 16.10.2012
απόφασή της για μετατροπή του Τομέα Υγείας Μηχανικών και
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ σε Ν.Π.Ι.Δ., σύμφωνα με
την παρ. 14 του άρθρου 44 ν. 4075/2012.
Γ) Εγκρίνει το καταστατικό του νέου ταμείου όπως περιγράφεται
παρακάτω. Το καταστατικό αυτό θα υπογραφεί ενώπιον
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συμβολαιογράφου και το κείμενό του προσαρτάται στο παρόν
πρακτικό.
Δ) Εγκρίνει τον κανονισμό παροχών όπως περιγράφεται παρακάτω.
Ο κανονισμός αυτός αφού υπογραφεί από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. θα
κατατεθεί στον συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο μετατροπής του
τομέα σε ΝΠΙΔ, ως προσαρτημένο έγγραφο.
Ε) Παρέχει στον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. κ. Χρήστο Σπίρτζη, την ειδική
εντολή και πληρεξουσιότητα να εμφανιστεί
ενώπιον
Συμβολαιογράφου για να υπογράψει το συμβολαιογραφικό έγγραφο,
της αυτοδίκαιης μετατροπής του τομέα υγείας Μηχανικών και
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων σε ΝΠΙΔ ως καθολικού διαδόχου όλων
των περιουσιακών στοιχείων και αποθεματικών του τομέα και όλων
των δικαιωμάτων, αξιώσεων, υποχρεώσεων, έναντι του Δημοσίου και
κάθε τρίτου ιδιώτη συμβεβλημένου ή μη με τον τομέα καθώς και
όλων των σχέσεων των ασφαλισμένων με τον τομέα, μαζί και το
Καταστατικό Λειτουργίας του Ταμείου Υγείας με τη μορφή ΝΠΙΔ με
επωνυμία «Ταμείο Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων
Έργων» και έδρα το Δήμο Αθηναίων σύμφωνα με την διάταξη της
παρ. 14 του άρθρου 44 ν. 4075/2012 και τις διατάξεις των άρθρων 7 &
8 ν. 3029/2002.
ΣΤ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. να υποβάλλει στο
Υπουργείο Εργασίας την παρούσα απόφαση, το συμβολαιογραφικό
έγγραφο μετατροπής του Τομέα σε ΝΠΙΔ, το υπογεγραμμένο στο
συμβολαιογράφο καταστατικό και την αναλογιστική μελέτη, για να
προβεί στην έκδοση της προβλεπόμενης στο νόμο υπουργικής
απόφασης (παρ. 14 του άρθρου 44 ν. 4075/2012 και τις διατάξεις των
άρθρων 7 & 8 ν. 3029/2002). Επίσης να υποβάλει και αυτοτελώς την
αναλογιστική μελέτη στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και ενεργήσει
για την κατά το δυνατόν άμεση διατύπωση της γνώμης της κατά την
παρ. 6 άρθρο 7 ν. 3029/2002 προς το σκοπό της επιτάχυνσης των
διαδικασιών.
Ζ) Ορίζει ως προσωρινή 17μελή Διοικούσα Επιτροπή αποτελούμενη
από τα 15μέλη της σημερινής Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας, ένα εκπρόσωπο των εργοληπτικών
οργανώσεων και ένα εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συλλόγου
Συνταξιούχων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων ΄Εργων μέχρι
την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την
προβλεπόμενη στο καταστατικό διαδικασία,
Η) «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε.»
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ΑΡΘΡΟ 1
Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα
1) Με το παρόν καταστατικό συνιστάται Ταμείο [Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ)] ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ασφάλισης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με
την επωνυμία «Ταμείο Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων» και
διακριτικό τίτλο «Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε.» (χάριν συντομίας εφεξής και «Ταμείο») από την
μετατροπή του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία <<Τομέας Υγείας Μηχανικών και
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων//ΕΤΑΑ>> σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρ. 44 §
14Ν.4075/2012(ΦΕΚ 89/Α’/2012) και τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν.
3029/2002 (ΦΕΚ 160/Α/2002).
Το Ταμείο ως προς τα ζητήματα υπαγωγής στην ασφάλισή του, την χορήγηση της
ελάχιστης κοινωνικής-ασφαλιστικής προστασίας που υποχρεούται να προσφέρει,
λειτουργεί ως Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης, (Α.Ε.Δ 5/2002 & Σ.Ε
3874/2009)
2) Το εκ μετατροπής ιδρυόμενο Ταμείο Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων αποτελεί καθολικό διάδοχο του μετατρεπόμενου Τομέα
Ασφαλίσεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ και
υπεισέρχεται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού.
3) Η λειτουργία του Ταμείου διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος
Καταστατικού. Υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Προνοίας και στον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
4) Έδρα του Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων
Άρθρο 2.
Σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας
Σκοπός του ΤΥΜΕΔΕ είναι η παροχή στους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους και
στα προστατευόμενα μέλη αυτών
ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής
περίθαλψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του Κανονισμού Παροχών
του.
Άρθρο 3.
Διάρκεια
Το ΤΥΜΕΔΕ ιδρύεται για αόριστο χρόνο λόγω και της φύσεως του ως υποχρεωτικής
ασφάλισης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Άρθρο 4.
Υπαγωγή – Μέλη του Ταμείου
Στον Τομέα ασφαλίζονται, εφόσον δεν ασφαλίζονται για υγειονομική περίθαλψη από
άλλη πηγή:
Α. Άμεσα ασφαλισμένοι:
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α) Τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (όπως αυτά περιγράφονται στο
άρθρο 2 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 «Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως
του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ) καθώς και οι
εργολήπτες Δημοσίων Έργων κατά τις προβλέψεις του Α.Ν.2326/30 και Ν.3518/06 .
β) Οι Ελεύθεροι απασχολούμενοι Υπομηχανικοί των Σχολών του Ν.Δ. 3971/59 που
τελούσαν υπό την εποπτεία του Ε.Μ.Π. ( Ν.915/79) .
γ) Οι έμμισθοι Υπομηχανικοί του Ν.1027/80 και Ν.1028/80.
δ) Οι Εργολήπτες Δημοσίων Έργων απόφοιτοι των ΚΑΤΕΕ-ΤΕΙ σύμφωνα με τις
υπ΄αριθμ.1156/1997, 34/2002 και 442/2002 Αποφάσεις του Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ .
ε) Οι μόνιμοι υπάλληλοι του ΤΕΕ και των Τομέων Μηχανικών και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
στ) Οι συνταξιούχοι των Τομέων.
Β. Έμμεσα Ασφαλισμένοι
Β1. Ο/η σύζυγος άμεσα ασφαλισμένου, εφόσον δεν έχει ίδιο δικαίωμα περίθαλψης
από άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
Β2. Τα άγαμα φυσικά τέκνα άμεσα ασφαλισμένων, τέκνα που έχουν νομιμοποιηθεί,
αναγνωρισθεί ή υιοθετηθεί και ανάδοχα τέκνα, των οποίων την επιμέλεια κατέχει με
δικαστική πράξη ο ανάδοχος ασφαλισμένος μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της
ηλικίας τους. Εάν τα κατά το προηγούμενο εδάφιο τέκνα είναι άνεργα το δικαίωμα
παρατείνεται αντίστοιχα, μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους ή
εάν είναι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές σε αναγνωρισμένες
ανώτερες ή ανώτατες σχολές στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, καθώς και σε
αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), έχουν δικαίωμα
περίθαλψης για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους και όχι πέραν από τη
συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον δεν έχουν ίδιο δικαίωμα
περίθαλψης από άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
Β3. Τα τέκνα άμεσα ασφαλισμένων τα οποία έχουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό
(67%) και άνω διατηρούν το δικαίωμα για λήψη παροχών ως μέλη οικογένειας,
έστω και εάν εργάζονται ή απασχολούνται ακόμη με σκοπό βιοποριστική εργασία ή
την εργασιοθεραπεία ή απασχολησιοθεραπεία. Η κατά τα ανωτέρω ανικανότητα
κρίνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.
Β4. Οι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφόσον συνοικούν και συντηρούνται από άμεσα
ασφαλισμένο και το εκ πάσης πηγής οικογενειακό εισόδημα αυτών, πραγματικό,
τεκμαρτό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο δεν υπερβαίνει την
ετήσια συνολική κατώτερη σύνταξη γήρατος του ΟΓΑ και δεν έχουν δικαίωμα
ασφάλισης σε άλλον ασφαλιστικό φορέα. Στην περίπτωση και των δύο γονέων το
εισοδηματικό αυτό όριο διπλασιάζεται.
Β5. Τα αδέλφια άμεσα ασφαλισμένων τα οποία έχουν αναπηρία εξήντα επτά τοις
εκατό (67%) και άνω, εφ` όσον συνοικούν και συντηρούνται από το δικαιούχο, δεν
έχουν ίδιο δικαίωμα περίθαλψης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα και το εκ πάσης πηγής
ετήσιο εισόδημα αυτών, πραγματικό, τεκμαρτό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με
ειδικό τρόπο, δεν υπερβαίνει την ετήσια συνολική κατώτερη σύνταξη γήρατος του
ΟΓΑ. Η κατά τα ανωτέρω ανικανότητα κρίνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές
επιτροπές.
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Β6. Τα τέκνα αμέσων ασφαλισμένων με Μεσογειακή, Δρεπανοκυτταρική και
Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία στην περίπτωση περιστασιακής απασχόλησης και
όχι μόνιμης, μετά από γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών.
Β7. Ο/η διαζευγμένος/η σύζυγος άμεσα ασφαλισμένου μπορεί να διατηρήσει το
ασφαλιστικό δικαίωμα στο ΤΥΜΕΔΕ.όπου ήταν ασφαλισμένος η ο/η σύζυγος αυτού
εφόσον:
α. ο γάμος λύθηκε μετά τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού (40ου) έτους της
ηλικίας του,
β. η έγγαμη συμβίωση να έχει διαρκέσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη,
γ. δεν έχει δικαίωμα ασφάλισης άμεσα ή έμμεσα σε άλλον ασφαλιστικό φορέα,
δ. υποβάλει την αίτηση διατήρησης του δικαιώματος εντός έτους από την
ημερομηνία έκδοσης της τελεσίδικης απόφασης του διαζυγίου, και
ε. καταβάλει ασφαλιστική εισφορά ίση με την εισφορά που καταβάλει ο/η πρώην
σύζυγός του/της για τον Κλάδο Υγείας.
Β8. Οι ορφανοί από μητέρα και πατέρα εγγονοί εφόσον συνοικούν και συντηρούνται
από τον άμεσα ασφαλισμένο και μέχρι την ενηλικίωσή τους, εφόσον δεν δικαιούνται
ασφαλίσεως, από οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό φορέα.
Άρθρο 5.
Μητρώο Ασφαλισμένων - Δικαιώματα των ασφαλισμένων
1. Το Ταμείο τηρεί Μητρώο Ασφαλισμένων σύμφωνα με τον ενιαίο τύπο μητρώου
της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Μητρώο τηρείται σε
μηχανογραφικό αρχείο και σε ηλεκτρονική μορφή.
2. Μετά το κλείσιμο κάθε οικονομικής χρήσης το Ταμείο υποχρεούται να αποστέλλει
σε κάθε ασφαλισμένο και δικαιούχο παροχών του ΤΥΜΕΔΕ βεβαίωση καταβολής
εισφορών και ειδικό ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 20 έως
22 του άρθρου 7 του Ν.3029/2002 ως αυτός κάθε φορά ισχύει καθώς και τη γενική
εικόνα των μεγεθών του Ταμείου.
Συγκεκριμένα κάθε ασφαλισμένος και δικαιούχος παροχών ενημερώνεται μια φορά
κάθε χρόνο από το ΤΥΜΕΔΕ για τις οικονομικές, τεχνικές και άλλες παραμέτρους
της ασφαλιστικής σχέσης, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι του
ΤΥΜΕΔΕ και ιδίως για τις αλλαγές των κανόνων του ασφαλιστικού καθεστώτος, για
το επιδιωκόμενο επίπεδο παροχών, για την πραγματική χρηματοδότηση των
παροχών και για το προσδοκώμενο επίπεδό τους.
Ειδικότερα, κάθε ασφαλισμένος και δικαιούχος παροχών λαμβάνει:
α) Τους ετήσιους λογαριασμούς και τις ετήσιες εκθέσεις που παρουσιάζουν την
ακριβή και πραγματική εικόνα των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της
χρηματοοικονομικής θέσης του ΤΥΜΕΔΕ, όπως έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια προς
τούτο εξουσιοδοτημένα όργανα, αναλυτικές και ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με
το επιδιωκόμενο επίπεδο παροχών, και το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων,
όταν το μέλος επωμίζεται τον επενδυτικό κίνδυνο, καθώς και ενημέρωση για τον
κίνδυνο και τις δαπάνες που συνδέονται με τις επενδύσεις, β) Οποιαδήποτε
πληροφορία σχετική με αλλαγές του ασφαλιστικού συστήματος εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος.
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3. Η δήλωση των αρχών επενδυτικής πολιτικής κοινοποιείται στους ασφαλισμένους
και στους δικαιούχους παροχών.
4. Οι ασφαλισμένοι του ΤΥΜΕΔΕ δικαιούνται να λαμβάνουν κάθε χρόνο συνοπτικές
πληροφορίες για την κατάσταση του Ταμείου και ειδικότερα για την τρέχουσα
οικονομική κατάσταση, όσον αφορά τη χρηματοδότηση των δεδουλευμένων
ατομικών δικαιωμάτων.
5. Κάθε δικαιούχος παροχής δικαιούται να λαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για
τις οφειλόμενες Παροχές και για τις δυνατές επιλογές καταβολής τους.
6. Σε περίπτωση καταχρηστικής, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΤΥΜΕΔΕ, άσκησης του δικαιώματος ενημέρωσης από ασφαλισμένο ή δικαιούχο
παροχής, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να περιορίζει εύλογα την ανωτέρω
ενημέρωση.
7. Το δικαίωμα ενημέρωσης θα ασκείται στα κεντρικά ή στα κατά τόπους γραφεία
του ΤΥΜΕΔΕ, καθώς και με τη χρήση:
α) του διαδικτυακού τόπου του Ταμείου, για τον οποίο τα μέλη θα ενημερώνονται με
ηλεκτρονικό μήνυμα και
β) του προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κάθε μέλους.
8. Όλα τα δικαιώματα ενημέρωσης των μελών εξαντλούνται, με την ανάρτηση των
ανωτέρω στοιχείων στο διαδικτυακό τόπο του Ταμείου, για τον οποίο τα μέλη θα
ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα, καθώς και με την αποστολή αυτών στο
προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κάθε μέλους (εφόσον διαθέτει και το έχει
κοινοποιήσει στο Ταμείο).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.
Άρθρο 6.
Όργανα του Ταμείου
1. Γενική Συνέλευση.
1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από όλα τα μέλη της Αντιπροσωπείας του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ανωτάτου οργάνου του Τ.Ε.Ε) και τον
εκπρόσωπο των Εργοληπτικών Οργανώσεων, καθώς και τον εκπρόσωπο του
«Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων
Έργων» και συνέρχεται στην έδρα του Ταμείου ανά τριετία με σκοπό την εκλογή των
μελών του ΔΣ, εκτάκτως δε όποτε συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση πρέπει να καθορίζει την ημέρα, την ώρα και
τον τόπο που θα συνέλθει καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν. Με την
πρόσκληση αυτή είναι δυνατόν να καθορίζεται και η ημέρα και η ώρα της
επαναληπτικής Συνέλευσης. Δεν επιτρέπεται να γίνει προσθήκη νέων θεμάτων στις
τυχόν επαναληπτικές Συνελεύσεις. Ανάρτηση της πρόσκλησης γίνεται στα γραφεία
του Ταμείου στην Αθήνα, καθώς και στα γραφεία των Συλλόγων των μηχανικών,
των εργοληπτών δημοσίων έργων και των συνταξιούχων μηχανικών και εργοληπτών
δημοσίων έργων, οκτώ (8) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για
την Συνέλευση. Με την ανάρτηση της πρόσκλησης, υπάρχει αμάχητο τεκμήριο, ότι
έλαβαν γνώση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και της τυχόν
επαναληπτικής όλα τα μέλη του Ταμείου, όπου και αν υπηρετούν ή διαμένουν.

10

3. Τη Γενική Συνέλευση διευθύνει ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε που εκλέγεται απ' αυτήν με
απλή πλειοψηφία, με βοηθό ένα Γραμματέα, που καλεί από τα παρόντα μέλη ή με
βοηθό τον εκτελούντα χρέη Γραμματέως του Δ.Σ. Αυτοί υπογράφουν και τα
τηρούμενα πρακτικά.
4. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και αποφασίζει έγκυρα για τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης, αν παρίσταται σ' αυτή αριθμός μελών ίσος προς τα
τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον των μελών της..
5. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη Συνέλευση, πραγματοποιείται νέα μέσα
σε οκτώ (8) ημέρες που βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και αποφασίζει έγκυρα για τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης, αν παρίσταται σ' αυτή αριθμός μελών ίσος προς το
ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον των μελών της.
2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΥΜΕΔΕ - Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Το Ταμείο διοικείται από δεκαεπταμελές (17μελές) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) με
τριετή (3) θητεία.
Η Γενική Συνέλευση του Ταμείου εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και ενιαίο
ψηφοδέλτιο τα δέκα πέντε (15) από τα δέκα επτά (17) τακτικά μέλη με τα αντίστοιχα
αναπληρωματικά που προέρχονται από τα μέλη της. Τα υπόλοιπα δύο (2) τακτικά
μέλη ορίζονται ως εξής: ένα (1) μέλος υποχρεωτικά θα υποδεικνύεται μετά από
απόφαση των εργοληπτικών οργανώσεων της χώρας και ένα (1) μέλος υποχρεωτικά
θα προέρχεται από το ΔΣ του «Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Μηχανικών
και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων» , καθώς και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά
αυτών μέλη, Εκ των μελών του Δ.Σ. ένας (1) εκλέγεται Πρόεδρος, ένας (1)
Αντιπρόεδρος, ένας (1) Γενικός Γραμματέας και (1) Αναπληρωτής Γενικός
Γραμματέας.
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)
1. Με το ίδιο ψηφοδέλτιο της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από
τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και τρία (3) τακτικά μέλη και τρία (3)
αναπληρωματικά που αποτελούν την Ελεγκτική Επιτροπή. Έργο της Ελεγκτικής
Επιτροπής είναι ο εν γένει έλεγχος της διαχείρισης των οικονομικών του Ταμείου
σε συνεργασία με μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.).
2. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική
Συνέλευση του ΤΥΜΕΔΕ με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 7 για τριετή
θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα έξι (6) μήνες μετά την λήξη της και
εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ, ενώ τα μέλη της παρευρίσκονται στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ. και λαμβάνουν το λόγο για οποιοδήποτε θέμα, χωρίς
δικαίωμα ψήφου.
3. Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε). δεν δύναται να είναι και μέλος Δ.Σ. του
ΤΥΜΕΔΕ
4. Κατά τον έλεγχο της διαχείρισης του ΤΥΜΕΔΕ το Δ.Σ. υποχρεούται να θέτει στη
διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής κάθε στοιχείο ή έγγραφο σχετικό με τη διαχείριση
του ΤΥΜΕΔΕ.
5. Οι ασφαλισμένοι και οι δικαιούχοι παροχών του ΤΥΜΕΔΕ, στα πλαίσια άσκησης
του δικαιώματος ενημέρωσής τους, λαμβάνουν γνώση της ετήσιας έκθεσης της
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Ελεγκτικής Επιτροπής, η οποία υπογράφεται από δύο (2) τουλάχιστον μέλη της.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας η Ελεγκτική
Επιτροπή μπορεί να υποχρεωθεί στην υποβολή συνοπτικών εκθέσεων και σε πιο
σύντομα από το έτος χρονικά διαστήματα.
Άρθρο 7.
Εκλογή του Δ.Σ. – Σύνθεση – Συγκρότηση
1. Οι εκλογές διενεργούνται στην έδρα του Ταμείου από τριμελή Εφορευτική
Επιτροπή που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση.
2. Τα δέκα πέντε (15) αιρετά από τα δέκα επτά (17) μέλη του Δ.Σ. και τα τρία (3)
μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και τα αναπληρωματικά τους μέλη ως επιλαχόντες
εκλέγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Το ψηφοδέλτιο γράφει στο πάνω μέρος με
κεφαλαία γράμματα τη φράση ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και
ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών σε αλφαβητική σειρά. Στη συνέχεια
γράφεται η φράση ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και ακολουθούν με αλφαβητική σειρά
τα ονόματα των υποψηφίων μελών.
Οι ψηφοφόροι σημειώνουν μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης με μελάνι
χρώματος μπλε ή μαύρου, για την ανάδειξη των ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και έναν (1) σταυρό προτίμησης για την ανάδειξη των μελών της
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κάθε άλλο σημείο επί του ψηφοδελτίου αποτελεί λόγο
ακυρότητας του.
3. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει να τοποθετηθεί στην αίθουσα εκλογών η κάλπη
για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων. Κάθε μέλος (ψηφοφόρος) παίρνει από την
Εφορευτική Επιτροπή ένα ψηφοδέλτιο, αποσύρεται σε περίκλειστο ειδικό χώρο,
ετοιμάζει εκεί το ψηφοδέλτιο του και ρίχνει κλειστό το φάκελο με το ψηφοδέλτιο
στην κάλπη, υπογράφει στην ειδική κατάσταση ότι ψήφισε και αποχωρεί από την
αίθουσα. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγονται οι κάλπες, μετρούνται οι
φάκελοι και παραβάλλεται ο αριθμός τους με τον αριθμό των ψηφισάντων,
ανοίγονται οι φάκελοι, γίνεται διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων και
συντάσσεται για όλα ειδικό Πρακτικό.
4. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
5. Μετά τη διαλογή των ψηφοδελτίων και την καταμέτρηση των ψήφων
αναγράφονται στο οικείο πρακτικό της Επιτροπής αναλυτικά τα αποτελέσματα και η
ανακήρυξη των επιτυχόντων.
6. Τα μέλη του Δ.Σ. του ΤΥΜΕΔΕ συνέρχονται σε πρώτη συνεδρίαση για τη
συγκρότηση τους σε σώμα το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα των
αρχαιρεσιών, με έγγραφη πρόσκληση του πρώτου πλειοψηφήσαντος υποψηφίου, στην
οποία αναγράφεται η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος και το θέμα της συνεδρίασης. Η
πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με προθεσμία που ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός
Λειτουργίας του ΤΥΜΕΔΕ. Στη συνεδρίαση αυτή και με μυστική ψηφοφορία τα μέλη
του Δ.Σ. εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, και το Διαχειριστή.
7. Αν ο πρώτος πλειοψηφήσας υποψήφιος αμελήσει να απευθύνει την προβλεπόμενη
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πρόσκληση, η σύγκλιση του Δ.Σ. γίνεται με
πρωτοβουλία οποιουδήποτε άλλου συμβούλου. Αν για οποιοδήποτε λόγο, το εκλεγέν
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Διοικητικό Συμβούλιο δε συγκροτηθεί σε σώμα κατά την πρώτη του συνεδρίαση, η
ψηφοφορία και η συγκρότηση σε σώμα διενεργούνται σε επόμενες συνεδριάσεις, που
κάθε φορά αποφασίζονται και ορίζονται από τα μέλη του Δ.Σ., σε καμία όμως
περίπτωση η εκκρεμότητα δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από δεκαπέντε (15) ημέρες
από την πρώτη συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. Αν και στην τελευταία ψηφοφορία
του 15νθημέρου δεν επιτευχθεί η συγκρότηση, γίνεται αμέσως μετά την ίδια ημέρα
νέα και τελευταία ψηφοφορία, κατά την οποία είναι αρκετή η σχετική πλειοψηφία για
την κατανομή των παραπάνω αξιωμάτων. Σε περίπτωση τυχόν ισοψηφίας γίνεται
κλήρωση.
8. Το Δ.Σ. του ΤΥΜΕΔΕ, μετά τη συγκρότηση του σε σώμα, παραλαμβάνει μέσα σε
δέκα (10) ημέρες το αργότερο τα βιβλία, τη διοίκηση και τη διαχείριση του ΤΥΜΕΔΕ
από το προηγούμενο Δ.Σ. σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Εσωτερικό
Κανονισμό.
9. Μέχρι τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. του ΤΥΜΕΔΕ σε σώμα και την παράδοση σε
αυτό της διοίκησης και της διαχείρισης του ΤΥΜΕΔΕ, παρατείνεται αυτοδίκαια και
για αντίστοιχο χρονικό διάστημα η θητεία του απερχόμενου Δ.Σ.
Άρθρο 8.
1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα, όταν το κρίνει
αναγκαίο ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τουλάχιστον
εννέα (9) μέλη του.
Αν ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. αρνηθεί ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκλιση του Δ.Σ.
περισσότερο από πέντε (5) ημέρες, τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρία τα μέλη που
υπέγραψαν τη σχετική αίτηση.
2. Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη, αφού λάβει
συμβουλευτικά υπόψη τις απόψεις των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ.
3. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν τη
συνεδρίαση. Σύντμηση της προθεσμίας αυτής επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση
επείγουσας ανάγκης, η οποία αιτιολογείται από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. ή τον
Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει. Στην πρόσκληση σε συνεδρίαση αναγράφονται ο
τόπος, η ημερομηνία και η ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης. Λήψη αποφάσεων για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια
διάταξη επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει.
4. Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση,
οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,
διαφορετικά θεωρείται αδικαιολογήτως απών. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) ή δικαιολογημένα από πέντε (5)
διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει αυτοδικαίως
από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εάν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση τουλάχιστον
εννέα (9) μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε
περίπτωση ισοψηφίας, λογίζεται ότι πλειοψήφησε η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο
Πρόεδρος. Η διαπίστωση της απαρτίας γίνεται από τον Πρόεδρο.
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Σε περίπτωση που θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για κρίσιμα ζητήματα του Ταμείου,
το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εάν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση τουλάχιστον δέκα
τέσσερα (14) μέλη του και οι αποφάσεις και οι αποφάσεις λαμβάνονται με
πλειοψηφία των παρόντων.
Εντελώς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ως κρίσιμα ζητήματα για τα οποία
απαιτείται η αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του προηγούμενου εδαφίου,
αναφέρονται η αγορά ακινήτων και εν γένει περιουσιακών στοιχείων και η
τροποποίηση του Κανονισμού Παροχών.
6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία,
εκτός αν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα ή αν, εκ των προτέρων, το Διοικητικό
Συμβούλιο καθορίζει ότι η ψηφοφορία είναι μυστική, κατά πλειοψηφία και σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
7. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται
περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου. Ύστερα από
αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. υποχρεούται να
καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό
καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων .
Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που
παραστάθηκαν στη συνεδρίαση. Με ευθύνη του Προεδρείου του Δ.Σ. υπάρχει η
δυνατότητα μαγνητοφώνησης των συζητήσεων του Δ.Σ.
8. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εκτελούνται πριν από την
επικύρωση των πρακτικών, τουλάχιστον από την πλειοψηφία των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, το αργότερο μέχρι την επόμενη συνεδρίαση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επί επείγουσας, κατά τη κρίση του, ανάγκης, να
αποφασίζει την άμεση επικύρωση των πρακτικών.
9. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται αμοιβής. Όμως με
απόφαση του ΔΣ καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των μελών του ΔΣ, η οποία
περιλαμβάνει έξοδα μετακίνησης, διατροφής και διαμονής.
10. Λοιπά θέματα διοίκησης του Ταμείου, που αφορούν στις συνεδριάσεις,
αποφάσεις, πρακτικά ή στην εκπροσώπησή του, στις αρμοδιότητες για την εσωτερική
του λειτουργία, στη μεταβίβαση εξουσιών, στα σχετικά με τη διοίκηση λειτουργικά
έξοδα, στις άδειες διευκολύνσεων των μελών της διοίκησης κ.λπ., καθορίζονται
περαιτέρω στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου.
11. Κατά τις συνεδριάσεις του ΔΣ δύναται να παρευρίσκεται, με δικαίωμα λόγου,
αλλά όχι δικαίωμα ψήφου ειδικός επιστημονικός σύμβουλος, ο οποίος θα είναι
πρόσωπο ευρείας αποδοχής με επιστημονική αρτιότητα, ειδίκευση και εμπειρία σε
θέματα υγείας και χρηματοοικονομικά προϊόντα, ενώ τα ειδικότερα προσόντα αυτού
θα καθοριστούν λεπτομερώς στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου.
12. Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος του Προέδρου του Δ.Σ. αυτός
αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Σε περίπτωση κωλύματος του
Αντιπροέδρου του Δ.Σ. αυτός αναπληρώνεται από το Γραμματέα του Δ.Σ..
13. Σε περίπτωση θανάτου ή απώλειας των προϋποθέσεων εκλογής ή άλλου μόνιμου
κωλύματος του Προέδρου ή άλλου τακτικού μέλους του Δ.Σ. αυτό αντικαθίσταται
από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος (πρώτο επιλαχόντα με βάση τα εκλογικά
αποτελέσματα) και το Δ.Σ. ανασυγκροτείται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία. Τα
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μέλη του Δ.Σ. του ΤΥΜΕΔΕ, τα οποία αντικαθίστανται, σε κάθε περίπτωση
γνωστοποιούνται ταυτόχρονα στους ασφαλισμένους του ΤΥΜΕΔΕ σύμφωνα με τον
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του.
14. Δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερα από τα παραπάνω
αξιώματα των μελών Δ.Σ. του ΤΥΜΕΔΕ.
ΑΡΘΡΟ 9.
Αρμοδιότητες Δ.Σ.
Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. του ΤΥΜΕΔΕ είναι οι εξής:
1. Καθορίζει με βάση τα ετήσια αναλογιστικά δεδομένα του Ταμείου την πολιτική
δράσης του και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα διοίκησης, οργάνωσης και
διαχείρισης του ΤΥΜΕΔΕ προς εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
2. Εισηγείται προς το αρμόδιο Υπουργείο νομοθετικά μέτρα απαραίτητα για τη
βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του ΤΥΜΕΔΕ, καθώς και για τη βελτίωση
ή τροποποίηση των καταστατικών του διατάξεων.
3. Ασκεί διοίκηση επί του προσωπικού του ΤΥΜΕΔΕ σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.
4. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό εκάστου οικονομικού
έτους, καθώς και τις απαιτούμενες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού κατά την
εκτέλεση του.
5. Διαχειρίζεται την περιουσία του ΤΥΜΕΔΕ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
6. Αποφασίζει για την επενδυτική πολιτική και την εν γένει αξιοποίηση των
κεφαλαίων, της κινητής και ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με όσα ειδικότερα
ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
7. Μεριμνά για την είσπραξη των πόρων του ΤΥΜΕΔΕ και αποφασίζει για τις πάσης
φύσεως παροχές.
8. Αποφασίζει τη σύναψη συμβάσεων
με τους παρόχους υγείας, ήτοι
θεραπευτήρια, - ιδιωτικές
κλινικές,
διαγνωστικά
κέντρα, κέντρα
αποκατάστασης και αποθεραπείας, φαρμακοποιούς ή φαρμακευτικούς συλλόγους,
ιατρούς ή ιατρικούς συλλόγους, ενιαία για όλους τους ασφαλισμένους του
ΤΥΜΕΔΕ .
9. Αποφασίζει για την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών, την παροχή
υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες εργασίας,
εξουσιοδοτώντας τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. (ΠΡΟΣΘΗΚΗ) για την υπογραφή
των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
10. Αποφασίζει επί παντός θέματος σχετικά με τη δικαστική επιδίωξη οιασδήποτε
αξιώσεως υπέρ ή κατά του ΤΥΜΕΔΕ σε κάθε δικαστήριο ανεξαρτήτως βαθμού και
δικαιοδοσίας.
11. Αποφασίζει για
τη
χορήγηση
έκτακτων
βοηθημάτων
στους
ασφαλισμένους, συνταξιούχους και υπαλλήλους του ΤΥΜΕΔΕ, συνυπολογίζοντας τα
συμπεράσματα των αναλογιστικών μελετών του Ταμείου.
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12. Αποφασίζει για τη συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα εκπαίδευσης,
ενημέρωσης ή επιμόρφωσης.
13. Αποφασίζει τη σύσταση πάγιας προκαταβολής για μικροδαπάνες, το ύψος αυτής,
τις πιστώσεις εις βάρος των οποίων επιτρέπεται η πληρωμή δαπανών από αυτή ως
και τον ορισμό του υπόλογου διαχειριστή της.
14. Εγκρίνει κάθε είδους δαπάνη, για τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια
αγαθών, υπηρεσιών και εκτέλεση έργων, καθορίζοντας τους όρους και τις
προϋποθέσεις των υποβαλλομένων προσφορών. Δύναται, επίσης, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, να αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. τη διενέργεια πρόχειρων
διαγωνισμών για την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και εκτέλεση εργασιών μέχρι
του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) Ευρώ.
15. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και
μισθώσεων ή την παράταση της ισχύος αυτών, τη χορήγηση προκαταβολών σε
προμηθευτές, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση, την κήρυξη προμηθευτών
έκπτωτων και την κατάπτωση ή μη συμβατικών ρητρών, ως και την καταγγελία των
σχετικών συμβάσεων.
16. Αποφαίνεται επί ενστάσεων κατά πάσης φύσεως αποφάσεων οργάνων του
ΤΥΜΕΔΕ .
17. Εξετάζει και αποφασίζει για την περαίωση των εκκρεμών κατά την έναρξη
λειτουργίας του ΤΥΜΕΔΕ υποθέσεων των εντασσομένων ταμείων και κλάδων.
18. Μεριμνά για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΤΥΜΕΔΕ
19. Αποφασίζει τη σύσταση πρωτοβάθμιων και
δευτεροβάθμιων υγειονομικών
επιτροπών για την παραπομπή σε αυτές θεμάτων κρίσης αναπηρίας και υγειονομικής
περίθαλψης των ασφαλισμένων.
Άρθρο 10.
Αρμοδιότητες και εξουσίες Προέδρου Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
Εκπροσωπεί το Ταμείο ενώπιον κάθε διοικητικής και δικαστικής αρχής ή
δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, μηδέ του Αρείου Πάγου και του
Συμβουλίου Επικρατείας εξαιρουμένων, καθώς και σε όλες τις σχέσεις και
συναλλαγές του με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό και νομικό πρόσωπο.
Εκπροσωπεί το Ταμείο ως προς τις έξω σχέσεις του, ειδικά όμως, για την κατάθεση
αίτησης ακυρώσεως στο ΣτΕ ή αγωγής στα Πολιτικά Δικαστήρια ή σχετικού
δικογράφου στα Ποινικά Δικαστήρια, καθώς επίσης και για παραίτηση από το
σχετικό δικόγραφο ή δικαίωμα, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ.
Συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεων και ελέγχει την σύνταξη των
πρακτικών.
Ορίζει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αποτελεί ασυμβίβαστο με την ιδιότητα μέλους των οργάνων του Ταμείου η
εργασιακή σχέση του μέλους, καθώς και του/της συζύγου ή συγγενούς μέχρι και του
δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας αυτού με τους αρμόδιους παράγοντες ή
την εταιρία που τυχόν διαχειρίζεται την περιουσία των Κλάδων του Ταμείου.
Άρθρο 11.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Το Δ.Σ. του Ταμείου μπορεί με απόφαση του να συστήνει άλλα όργανα στα οποία
να αναθέτει ή να εκχωρεί αρμοδιότητες.
2. Κάθε Υπηρεσία του Ταμείου στελεχώνεται με το απαραίτητο προσωπικό σύμφωνα
με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου.
3. Οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου ανάγονται στην εποπτεία
και τον συντονισμό των λοιπών υπηρεσιών του, την τήρηση των λογιστικών
στοιχείων του Ταμείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας, την
κατάρτιση σχεδίου του ετήσιου ισολογισμού-απολογισμού, τη διοικητική υποστήριξη
της Διοίκησης και τη μισθοδοσία του προσωπικού του Ταμείου.
Άρθρο 12.
Διευθυντής-Προσωπικό του ΤΥΜΕΔΕ
Το Ταμείο δύναται να έχει Διευθυντή ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου (Δ.Σ.). Ο Διευθυντής δεν μπορεί να είναι μέλος του Δ.Σ., διευθύνει,
συντονίζει, εποπτεύει, ελέγχει τη λειτουργία του Ταμείου και των υπαλλήλων,
εισηγείται κάθε θέμα στο Δ.Σ., αντιμετωπίζει τα οργανωτικά θέματα του Ταμείου,
συνυπογράφει τα εντάλματα πληρωμών και γραμμάτια είσπραξης και συμμετέχει στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου. Μεριμνά για την εκτέλεση των
αποφάσεων του Δ.Σ., ακόμη και αυτών που προδήλως είναι αντίθετες με τις
διατάξεις του Καταστατικού και της κείμενης νομοθεσίας, οπότε στην περίπτωση
αυτή υποχρεούται στη σύνταξη σχετικής έκθεσης με την οποία θα φέρει το θέμα
ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. Την πρόσληψη του προσωπικού του Ταμείου
πραγματοποιεί το Δ.Σ. αυτού ύστερα από διαγωνισμό, τους όρους του οποίου
καθορίζει αποκλειστικά το Δ.Σ. του Ταμείου. Το Δ.Σ. έχει τη γενική διοίκηση του
προσωπικού και καθορίζει τις αρμοδιότητες αυτού.
Άρθρο 13.
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΥΜΕΔΕ
Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται:
i. Από τις τακτικές μηνιαίες εισφορές των ενεργών ασφαλισμένων («Παλαιών» και
«Νέων») οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό 6,45% (τα 2/3 εξ αυτών βαρύνουν τον
εργοδότη εφόσον υπάρχει ενώ το 1/3 βαρύνει τον ίδιο τον ασφαλισμένο) επί των
μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών τους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44
του Ν.3986/2011 προβλέπεται επιπλέον εισφορά ποσοστού 0,65%.
ii. Από τις τακτικές μηνιαίες εισφορές των συνταξιούχων που ανέρχονται σε ποσοστό
10% επί της καταβαλλόμενης σύνταξης της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του
άρθρου 8 του Ν.3518/2006. Το 4% βαρύνει τον Συνταξιούχο ενώ το υπόλοιπο 6%
βαρύνει το Φορέα Συνταξιοδότησης (βλ. παρ. 5, άρθρο 35, ν. 2084/1992)
iii. Από την ετήσια εισφορά 5% του TEE επί του πόρου 2% υπέρ ΤΕΕ επί των
αμοιβών Μελετών Μηχανικών (άρθρο 4, εδάφιο δ, Ν.4292/1963)
iν. Εισοδήματα εξ επενδύσεων
ν. Από κάθε άλλο έσοδο που αποκτείται νόμιμα
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Οι εισφορές και οι πόροι του παρόντος άρθρου αναπροσαρμόζονται, όταν καταστεί
αναγκαίο, κατά ποσοστό που θα κρίνει το Δ.Σ μετά από ομόφωνη απόφασή του και
ύστερα από σχετική αναλογιστική μελέτη, προς το σκοπό της κάλυψης του
αναλογιστικού ισοζυγίου του Ταμείου. Κάθε σχετική μεταβολή ή αναπροσαρμογή
των εισφορών πρέπει υποχρεωτικά να κοινοποιείται στο Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Προνοίας όπως επίσης και στην Εθνική Αναλογιστική
Αρχή.
Άρθρο 14.
Μεταβολή και αναπροσαρμογή των εισφορών – Ετήσιες Εκθέσεις και
Οικονομικές Καταστάσεις – Υποβολή στοιχείων στην Εθνική Αναλογιστική
Αρχή
1. Οι εισφορές προς το ΤΥΜΕΔΕ μπορούν να μεταβληθούν και να
αναπροσαρμοστούν με την έναρξη κάθε οικονομικής χρήσης ή όποτε αυτό κρίνεται
απαραίτητο, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με σκοπό την κάλυψη του
αναλογιστικού ισοζυγίου και των λειτουργικών εξόδων του ΤΥΜΕΔΕ κατ` εφαρμογή
του άρθρου 7 παρ. 16 του Ν.3029/02. Κάθε σχετική μεταβολή ή αναπροσαρμογή
πρέπει υποχρεωτικά να κοινοποιείται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή.
2. Ακόμα το Ταμείο υποβάλλει ετησίως στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή μέχρι την
31" Μαρτίου εκάστου έτους:
1) Ισολογισμό.
2) Λογαριασμούς Αποτελεσμάτων Χρήσεως για κάθε κίνδυνο-παροχή.
3) Ετήσια Έκθεση Διοικήσεως.
4) Αναλογιστική Μελέτη.
5) Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών.
6) Αποδεικτικά στοιχεία συνοχής αρχών Επενδυτικής Πολιτικής.
Ειδικότερα το Ταμείο με το κλείσιμο της οικονομικής του χρήσης υποβάλλει στην
Εθνική Αναλογιστική Αρχή αποδεικτικά στοιχεία για τη συνοχή των αρχών της
επενδυτικής του πολιτικής, στα οποία αναφέρονται οι αποκλίσεις στις αποδόσεις και
τοποθετήσεις των επενδυθέντων περιουσιακών στοιχείων έναντι των
προγραμματισθέντων.
7) Απόδειξη Καταβολής Εισφορών
Με το κλείσιμο κάθε οικονομικής χρήσης υποβάλλεται στην Εθνική Αναλογιστική
Αρχή ειδικό έντυπο απόδειξης καταβολής των εισφορών, στην οποία αποτυπώνονται
οι αποκλίσεις από τις αναλογούσες εισφορές ανά μήνα και συνολικά για το έτος.
8.) Περιουσιακή Κατάσταση
Κάθε χρόνο, υποβάλλεται στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή αναλυτική κατάσταση των
περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου κατά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων (μετοχές, ακίνητα, ομόλογα κλπ) και υποχρεώσεων, σύμφωνα με το άρθρα 7 και 8 του
ν. 3029/2002.
Άρθρο 15.
Παροχές
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Οι Παροχές του ΤΥΜΕΔΕ προς τους ασφαλισμένους περιλαμβάνουν:
α. Την ιατρική περίθαλψη και τις διαγνωστικές ιατρικές πράξεις.
β. Τις παρακλινικές εξετάσεις.
γ. Την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας.
δ. Την φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχοθεραπεία.
ε. Τη φαρμακευτική περίθαλψη.
στ. Την οδοντιατρική περίθαλψη.
ζ. Την ειδική αγωγή.
η. Τη λοιπή περίθαλψη.
θ. Τη νοσοκομειακή περίθαλψη.
ι. Τη χρήση αποκλειστικής νοσοκόμας.
ια. Τις δαπάνες μετακίνησης ασθενών.
ιβ. Το επίδομα τοκετού.
ιγ. Την αποκατάσταση της υγείας, θεραπείες νεφρού και καρκίνου.
ιδ. Τη νοσηλεία στο εξωτερικό.
ιε. Την παροχή θεραπευτικών μέσων και προθέσεων, τεχνητών και φυσικών
οργάνων
ιστ. Το επίδομα λοχείας-κυήσεως και τη δαπάνη διακοπής κυήσεως.
ιζ. Τα επιδόματα ασθένειας και αλληλοβηθείας. (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)
ιη. Την καταβολή εξόδων κηδείας των ασφαλισμένων, που περιλαμβάνουν
περιπτώσεις θανάτου των δικαιούχων.
ιθ. Τη δαπάνη συμμετοχής τέκνων των δικαιούχων σε κατασκηνώσεις.
κ. Τη δαπάνη διαμονής σε οίκους ευγηρίας
κα. Τη δαπάνη λουτροθεραπείας, αεροθεραπείας, κατ’οίκον φροντίδας και ειδικών
θεραπευτηρίων-εκπαιδευτηρίων.
Κβ.Τη δαπάνη βρεφονηπιακών σταθμών
Οι παραπάνω παροχές χορηγούνται στους ασφαλισμένους σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και τον κανονισμό παροχών του Ταμείου.
Άρθρο 16.
Αναπροσαρμογή ή τρόπος μεταβολής των παροχών
Οι Παροχές που χορηγεί το ΤΥΜΕΔΕ μπορεί να μεταβληθούν και να προσαρμοστούν
με την έναρξη κάθε οικονομικής χρήσης ή όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, μετά από
σχετική απόφαση του Δ.Σ. Κάθε σχετική μεταβολή ή αναπροσαρμογή κοινοποιείται
στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Άρθρο 17.
Οικονομική διαχείριση
1. Η οικονομική χρήση του ΤΥΜΕΔΕ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η
Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Οι εφαρμοστέες λογιστικές μέθοδοι και τα βιβλία που τηρούνται καθορίζονται με
απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Ως
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προς τη λογιστική οργάνωση ακολουθείται το Π.Δ. 80/97, σε συνδυασμό με τα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως εκάστοτε ισχύουν.
3. Για κάθε δαπάνη απαιτείται προηγούμενη απόφαση ή άμεση έγκριση του Δ.Σ., η
οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, ενώ για κάθε οικονομική
συναλλαγή το ΤΥΜΕΔΕ νομιμοποιείται και δεσμεύεται με τις υπογραφές συγχρόνως
του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
μπορεί να θέτει κάποιο όριο ποσού πληρωμής, άνω του οποίου απαιτείται και
απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. που θα υπογράφεται από τον Πρόεδρο και
τουλάχιστον άλλα τρία (3) μέλη του Δ.Σ.
4.Έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές διενεργείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, ενώ
κατόπιν αιτήματος του 1/3 των μελών του Δ.Σ. ή με απόφαση της Ε.Ε. μπορεί να
διενεργηθεί και έκτακτος έλεγχος από ορκωτούς λογιστές κατά τη Διάρκεια του
οικονομικού έτους.
5. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΤΥΜΕΔΕ, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία
των μελών του, είναι δυνατόν ως διαχειριστές επενδύσεων και θεματοφύλακες να
ορίζονται φορείς που κατέχουν τις απαιτούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία
άδειες. Αν είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ υποχρεούνται να
κατέχουν τις άδειες που προβλέπονται από τις οδηγίες 85/611/ΕΟΚ, 92/96ΕΟΚ και
2000 /12/ΕΚ , τις οδηγίες 93/22/ΕΟΚ ή 2000/12/ΕΚ και 85/611/ΕΟΚ όπως
εκάστοτε ισχύουν.
Άρθρο 18.
Κανόνες ασφαλιστικής τοποθέτησης και επενδύσεων
Οι επενδύσεις του συνόλου των κεφαλαίων του Ταμείου διέπονται από τις αρχές της
συνετής - συντηρητικής διαχείρισης, της διασποράς και της ποιότητας των
επενδυτικών επιλογών, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η
ευκολία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου που διατίθενται
σε ασφαλιστική τοποθέτηση. Ο βαθμός επικινδυνότητας του επενδυτικού
χαρτοφυλακίου παρακολουθείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Γενικότερα το
Ταμείο ως προς τους επενδυτικούς κανόνες, λειτουργεί με βάση τα οριζόμενα στην
παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν.3029/2002 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του
Ν.3385/2005,
στις
εκάστοτε
ισχύουσες
σχετικές
διατάξεις,
της
Υπ.Αποφ.Φ.Επαγγ.ασφ./οικ. 16/9-4-2003, στο Κοινοτικό Δίκαιο, όπως
ενσωματώνεται στην Ελληνική Νομοθεσία
Το Ταμείο συντάσσει μελέτες, κάθε τρία (3) χρόνια τουλάχιστον για τη σχέση των
περιουσιακών του στοιχείων προς τις υποχρεώσεις του και τη ενδεδειγμένη
στρατηγική των επενδύσεών του Ταμείου με προοπτική όχι μικρότερη των δέκα (10)
ετών.

Άρθρο 19.
Αποθεματικά
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Τα κεφάλαια του ΤΥΜΕΔΕ κατά την ίδρυση αυτού συνίστανται στα αποθεματικά του
Τομέα Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων/ΕΤΑΑ, όπως αυτά
έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΤΥΜΕΔΕ, που
μεταβιβάζονται και περιέρχονται στο ΤΥΜΕΔΕ αυτοδικαίως, σύμφωνα με την παρ.
14 αρ.44 ν. 4075/2012
Άρθρο 20.
Λογιστική Οργάνωση του ΤΥΜΕΔΕ
Κάθε θέμα που αφορά την τήρηση λογιστικών βιβλίων και τη λογιστική οργάνωση
του ΤΥΜΕΔΕ γενικότερα, ρυθμίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Το
ΤΥΜΕΔΕ για την τήρηση των λογιστικών του βιβλίων υποχρεούνται να εφαρμόζει το
κλαδικό λογιστικό σχέδιο για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (Π.Δ. 80/97 ΦΕΚ
68 Α' 8.5.97), σε συνδυασμό με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ως εκάστοτε ισχύουν
Άρθρο 21.
Αντασφάλιση – Αμοιβαία Ασφάλιση
Το Ταμείο δεν έχει υποχρέωση αντασφάλισης ή αμοιβαίας ασφάλισης λόγω της
φύσεώς του ως ΝΠΙΔ υποχρεωτικής ασφάλισης.
Επίσης δεν υφίσταται ανάγκη πρόβλεψης διατάξεως για διαδοχική ασφάλιση λόγω
της φύσεως του αποκλειστικά ως Ταμείου Υγείας
Άρθρο 22.
Τροποποίηση του Καταστατικού
Η αναθεώρηση ή τροποποίηση των όρων του παρόντος Καταστατικού θα γίνεται με
συμβολαιογραφικό έγγραφο, σύμφωνα με τους όρους, διατάξεις και διαδικασίες που
τηρήθηκαν για την ίδρυση του ΤΥΜΕΔΕ
Άρθρο 23.
Μεταβατικές διατάξεις
1. Κατά την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου και μέχρι την ανάδειξη του πρώτου Δ.Σ,
το Ταμείο διοικείται από τη προσωρινή διοικούσα επιτροπή της οποίας τα τακτικά
μέλη ορίζονται ως εξής:
1. Χρήστος Σπίρτζης, ως Πρόεδρος
2. Θεόδωρος Σεραφίδης
3. Αντώνιος Πρωτονοτάριος
4. Κωνσταντίνος Κουρνιώτης
5. Πολυχρόνης Ακριτίδης
6. Γρηγόριος Γρηγοριάδης
7. Σπυρίδων Δεσύλας
8. Σπυρίδων Ζαννιάς
9. Σπυρίδων Κοντομάρης
10.Κωνσταντίνος Μακέδος
11.Νικόλαος Μήλης
12. Αθανάσιος Μπούμης
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13. Γεώργιος Παπαναστασίου
14. Γεώργιος Τσουκαλάς
15. Ιωάννης Φούρκας
16. Γεώργιος Βλάχος
17. Νικόλαος Δεσποτίδης
2. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα μεριμνήσει για τη σύσταση του Ταμείου και
εξουσιοδοτείται να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του
παρόντος, οι οποίες θα υποδειχθούν από την αρμόδια διοικητική αρχή, κατά την
έγκρισή του, καθώς και να πράττει οτιδήποτε χρειάζεται για την επίτευξη των
σκοπών του Ταμείου.
3. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού
Συμβουλίου, όπως προβλέπονται στο παρόν καταστατικό, θα συγκροτηθεί σε σώμα
και θα μεριμνήσει για τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή του πρώτου Δ.Σ
εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στο ΦΕΚ .
4. Η Λογιστική Διαχείριση του Ταμείου, η υπογραφή των ενταλμάτων και γενικά η
τρέχουσα οικονομική διαχείριση, μέχρι τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού
Λειτουργείας θα ασκείται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, οι οποίοι με
απόφασή τους θα μπορούν να εξουσιοδοτούν υπάλληλο ή υπαλλήλους του Ταμείου
να ασκούν τα καθήκοντα του Διευθυντή ή του Εντεταλμένου προς τους σκοπούς
αυτούς.
5. Το Καταστατικό αυτό θα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, τεύχος δεύτερο (τ. Β)».
«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΤΥΜΕΔΕ)
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται οι παροχές που χορηγεί το ΤΑΜΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΥΜΕΔΕ)
προς τους ασφαλισμένους του, προσδιορίζονται οι δικαιούχοι αυτών καθώς και οι
προϋποθέσεις παροχής τους.
2. Οι παροχές περιλαμβάνουν:
α. Την ιατρική περίθαλψη και τις διαγνωστικές ιατρικές πράξεις.
β. Τις παρακλινικές εξετάσεις.
γ. Την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας.
δ. Την φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχοθεραπεία.
ε. Τη φαρμακευτική περίθαλψη.
στ. Την οδοντιατρική περίθαλψη.
ζ. Την ειδική αγωγή.
η. Τη λοιπή περίθαλψη.
θ. Τη νοσοκομειακή περίθαλψη.
ι. Τη χρήση αποκλειστικής νοσοκόμας.
ια. Τις δαπάνες μετακίνησης ασθενών.
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ιβ. Το επίδομα τοκετού.
ιγ. Την αποκατάσταση της υγείας, θεραπείες νεφρού και καρκίνου.
ιδ. Τη νοσηλεία στο εξωτερικό.
ιε. Την παροχή θεραπευτικών μέσων και προθέσεων, τεχνητών και φυσικών
οργάνων
ιστ. Το επίδομα λοχείας-κυήσεως και τη δαπάνη διακοπής κυήσεως.
ιζ. Τα επιδόματα ασθένειας και αλληλοβηθείας. (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)
ιη. Την καταβολή εξόδων κηδείας των ασφαλισμένων, που περιλαμβάνουν
περιπτώσεις θανάτου των δικαιούχων.
ιθ. Τη δαπάνη συμμετοχής τέκνων των δικαιούχων σε κατασκηνώσεις.
κ. Τη δαπάνη διαμονής σε οίκους ευγηρίας
κα. Τη δαπάνη λουτροθεραπείας, αεροθεραπείας, κατ’οίκον φροντίδας και ειδικών
θεραπευτηρίων-εκπαιδευτηρίων.
Κβ.Τη δαπάνη βρεφονηπιακών σταθμών
Άρθρο 2
Ορισμοί
Ως "δικαιούχοι" νοούνται όλοι οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι κάτω από τις νόμιμες
προϋποθέσεις δικαιούνται την περίθαλψη, την οποία παρέχει το ΤΥΜΕΔΕ.
Ως "περίθαλψη" νοούνται όλες οι υπηρεσίες και πράξεις, τις οποίες πραγματοποιούν
επαγγελματίες υγείας ή οργανισμοί φροντίδας υγείας και οι οποίες σκοπό έχουν τη
θεραπεία, τη διάγνωση, την πρόληψη και την αποκατάσταση
της υγείας.
Ως "Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας" (Π.Φ.Υ.) νοούνται όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες
και πράξεις οι οποίες διενεργούνται εκτός των εσωτερικών τμημάτων των
νοσοκομείων, των ιδιωτικών κλινικών και των θεραπευτηρίων χρονίων παθήσεων.
Ως "Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας" (Δ.Φ.Υ.) νοούνται όλες οι ανωτέρω
υπηρεσίες και πράξεις οι οποίες διενεργούνται εντός των εσωτερικών τμημάτων των
νοσοκομείων, των ιδιωτικών κλινικών και των θεραπευτηρίων χρονίων παθήσεων
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια
ημερήσιας νοσηλείας.
Ως "προμηθευτές" νοούνται φυσικά πρόσωπα (γιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί,
φυσικοθεραπευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας) ή νομικά πρόσωπα (νοσοκομεία,
ιδιωτικές κλινικές, θεραπευτήρια χρονίων παθήσεων,
ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, πολυϊατρεία, πολυοδοντιατρεία και τμήματα
εξωτερικών ιατρείων ιδιωτικών κλινικών), τα οποία παρέχουν υπηρεσίες
φροντίδας υγείας κάτω από τις εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις.
Ως "ειδικές θεραπείες" νοούνται η ειδική αγωγή για παιδιά ασφαλισμένων σε ειδικά
εκπαιδευτήρια και ιδρύματα περίθαλψης και για άτομα με βαρειά νοητική ή
σωματική αναπηρία.
Άρθρο 3
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της παρεχόμενης περίθαλψης από το ΤΥΜΕΔΕ. είναι:
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Α. Άμεσα ασφαλισμένοι:
α) Τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ( όπως αυτά περιγράφονται στο
άρθρο 2 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 «Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως
του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ) καθώς και οι
εργολήπτες Δημοσίων Έργων κατά τις προβλέψεις του Α.Ν.2326/30 και Ν.3518/06 .
β) Οι Ελεύθεροι απασχολούμενοι Υπομηχανικοί των Σχολών του Ν.Δ. 3971/59 που
τελούσαν υπό την εποπτεία του Ε.Μ.Π. ( Ν.915/79) .
γ) Οι έμμισθοι Υπομηχανικοί του Ν.1027/80 και Ν.1028/80.
δ) Οι Εργολήπτες Δημοσίων Έργων απόφοιτοι των ΚΑΤΕΕ-ΤΕΙ σύμφωνα με τις
υπ΄αριθμ.1156/1997, 34/2002 και 442/2002 Αποφάσεις του Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ .
ε) Οι μόνιμοι υπάλληλοι του ΤΕΕ και των Τομέων Μηχανικών και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
στ) Οι συνταξιούχοι των Τομέων.
Β. Έμμεσα Ασφαλισμένοι
Β1. Ο/η σύζυγος άμεσα ασφαλισμένου, εφόσον δεν έχει ίδιο δικαίωμα περίθαλψης
από άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
Β2. Τα άγαμα φυσικά τέκνα άμεσα ασφαλισμένων, τέκνα που έχουν νομιμοποιηθεί,
αναγνωρισθεί ή υιοθετηθεί και ανάδοχα τέκνα, των οποίων την επιμέλεια κατέχει με
δικαστική πράξη ο ανάδοχος ασφαλισμένος μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της
ηλικίας τους. Εάν τα κατά το προηγούμενο εδάφιο τέκνα είναι άνεργα το δικαίωμα
παρατείνεται αντίστοιχα, μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους ή
εάν είναι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές σε αναγνωρισμένες
ανώτερες ή ανώτατες σχολές στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, καθώς και σε
αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), έχουν δικαίωμα
περίθαλψης για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους και όχι πέραν από τη
συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον δεν έχουν ίδιο δικαίωμα
περίθαλψης από άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
Β3 . Τα τέκνα άμεσα ασφαλισμένων τα οποία έχουν αναπηρία εξήντα επτά τοις
εκατό (67%) και άνω διατηρούν το δικαίωμα για λήψη παροχών ως μέλη
οικογένειας, έστω και εάν εργάζονται ή απασχολούνται ακόμη με σκοπό
βιοποριστική εργασία ή την εργασιοθεραπεία ή απασχολησιοθεραπεία. Η κατά τα
ανωτέρω ανικανότητα κρίνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.
Β4. Οι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφόσον συνοικούν και συντηρούνται από άμεσα
ασφαλισμένο και το εκ πάσης πηγής οικογενειακό εισόδημα αυτών, πραγματικό,
τεκμαρτό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο δεν υπερβαίνει την
ετήσια συνολική κατώτερη σύνταξη γήρατος του ΟΓΑ και δεν έχουν δικαίωμα
ασφάλισης σε άλλον ασφαλιστικό φορέα. Στην περίπτωση και των δύο γονέων το
εισοδηματικό αυτό όριο διπλασιάζεται.
Β5. Τα αδέλφια άμεσα ασφαλισμένων τα οποία έχουν αναπηρία εξήντα επτά τοις
εκατό (67%) και άνω, εφ` όσον συνοικούν και συντηρούνται από το δικαιούχο, δεν
έχουν ίδιο δικαίωμα περίθαλψης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα και το εκ πάσης πηγής
ετήσιο εισόδημα αυτών, πραγματικό, τεκμαρτό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με
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ειδικό τρόπο, δεν υπερβαίνει την ετήσια συνολική κατώτερη σύνταξη γήρατος του
ΟΓΑ. Η κατά τα ανωτέρω ανικανότητα κρίνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές
επιτροπές.
Β6. Τα τέκνα αμέσων ασφαλισμένων με Μεσογειακή, Δρεπανοκυτταρική και
Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία στην περίπτωση περιστασιακής απασχόλησης και
όχι μόνιμης, μετά από γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών.
Β7. Ο/η διαζευγμένος/η σύζυγος άμεσα ασφαλισμένου μπορεί να διατηρήσει το
ασφαλιστικό δικαίωμα στο ΤΥΜΕΔΕ.όπου ήταν ασφαλισμένος η ο/η σύζυγος αυτού
εφόσον:
α. ο γάμος λύθηκε μετά τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού (40ου) έτους της
ηλικίας του,
β. η έγγαμη συμβίωση να έχει διαρκέσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη,
γ. δεν έχει δικαίωμα ασφάλισης άμεσα ή έμμεσα σε άλλον ασφαλιστικό φορέα,
δ. υποβάλει την αίτηση διατήρησης του δικαιώματος εντός έτους από την
ημερομηνία έκδοσης της τελεσίδικης απόφασης του διαζυγίου, και
ε. καταβάλει ασφαλιστική εισφορά ίση με την εισφορά που καταβάλει ο/η πρώην
σύζυγός του/της για τον Κλάδο Υγείας.
Β8. Οι ορφανοί από μητέρα και πατέρα εγγονοί εφόσον συνοικούν και συντηρούνται
από τον άμεσα ασφαλισμένο και μέχρι την ενηλικίωσή τους, εφόσον δεν δικαιούνται
ασφαλίσεως , από οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό φορέα.
Γ. Οι διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, που προβλέπουν την υπαγωγή στην
ασφάλιση, το χρόνο ασφάλισης, τις εισφορές, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των
δικαιούχων και κάθε άλλο θέμα, εφόσον δεν αντίκεινται στον παρόντα Κανονισμό
και το καταστατικό του ΝΠΙΔ με την επωνυμία Ταμείο Υγείας Μηχανικών και
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων εξακολουθούν να ισχύουν.
Δ. Οι έμμεσα ασφαλισμένοι έλκουν το δικαίωμα ασφαλίσεως από τη συγγένειά τους
με τον άμεσα ασφαλισμένο. Σε κάθε περίπτωση διαγραφής ή κατ’ άλλον τρόπο
διακοπής του ασφαλιστικού δεσμού του άμεσα ασφαλισμένου με το Ταμείο ,
αυτοδικαίως διακόπτεται και αυτός του έμμεσα ασφαλισμένου.
Άρθρο 4
Εγγραφή - Προϋποθέσεις χορήγησης παροχών
1. Οι κατά το προηγούμενο άρθρο ασφαλισμένοι δικαιούνται περίθαλψης από το
ΤΥΜΕΔΕ εφ’ όσον:
α) Έχουν εγγραφεί στα μητρώα του Ταμείου κατά τους όρους και προϋποθέσεις των
καταστατικών του διατάξεων. Ειδικά για τα πρόωρα και νεογέννητα τέκνα
δικαιούχων παρέχεται η δυνατότητα αναδρομικής από της γεννήσεώς τους
ασφαλίσεως, εφόσον ο δικαιούχος υποβάλει αίτηση εγγραφής εντός τριών μηνών
από της γεννήσεως.
β) Έχουν εκπληρώσει έναντι του Ταμείου όλες τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.
γ) Έχουν στην κατοχή τους βιβλιάριο του Ταμείου, του οποίου απαιτείται θεώρηση
κάθε χρόνο.
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2. Χρόνος έναρξης της ασφαλίσεως θεωρείται η κατά την προηγούμενη παράγραφο
ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως εγγραφής στα μητρώα του Ταμείου, με εξαίρεση
την αναδρομική ασφάλιση των νεογέννητων τέκνων.
3. Προϋπόθεση της χορήγησης παροχών είναι η προσκόμιση από τον δικαιούχο
όλων των πρωτοτύπων νομίμων παραστατικών της δαπάνης καθώς και όλων των
δικαιολογητικών που προβλέπονται στο παρόν ή καθορίζονται εκάστοτε με γενικές
αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου. Οι υπηρεσίες του Ταμείου διατηρούν το δικαίωμα
να ελέγχουν τα δικαιολογητικά, να ζητούν υπεύθυνες δηλώσεις των δικαιούχων και
να παραπέμπουν κάθε περίπτωση σε αρμόδιο ελεγκτή ιατρό προς γνωμάτευση.
Άρθρο 5
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
1. Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ακολουθεί το υπόδειγμα της ελεύθερης επιλογής
προμηθευτή, ο οποίος είναι συμβεβλημένος με το ΤΥΜΕΔΕ.
Οι ασφαλισμένοι μπορούν να καταφεύγουν και σε μη συμβεβλημένους προμηθευτές.
Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν την ταυτοπροσωπία του ασθενή
που εξετάζουν ή θεραπεύουν.
2. Οι συμβεβλημένοι προμηθευτές, με τους οποίους το ΤΥΜΕΔΕ συνάπτει σύμβαση
ορισμένου χρόνου, υποχρεούνται να συντάσσουν τους λογαριασμούς τους σύμφωνα
με τις οδηγίες, που δίνονται κάθε φορά από τον οργανισμό. Οι λογαριασμοί με
συνημμένες τις εντολές υποβάλλονται σε ξεχωριστές μηνιαίες καταστάσεις.
3. Ο συμβεβλημένος προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τους
όρους της σύμβασης, τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τις σχετικές
αποφάσεις, εγκυκλίους και οδηγίες του Ταμείου. Στην περίπτωση μη συμβεβλημένου
προμηθευτή ο άμεσα ασφαλισμένος είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση αυτή του
προμηθευτή.
4. Το ΤΥΜΕΔΕ. διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί με τα αρμόδια ελεγκτικά του
όργανα έλεγχο στους συμβεβλημένους προμηθευτές, για την τήρηση των διατάξεων
του παρόντος, των ισχυουσών διατάξεων περί υγειονομικής περίθαλψης και των
όρων της σύμβασης που υπογράφει μ’ αυτούς.
5. Οι αμοιβές των υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στην περίπτωση μη συμβεβλημένου
προμηθευτή καταβάλλονται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και αποδίδονται τα
προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις ποσά στον άμεσα ασφαλισμένο μετά την
υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
6. Συνταγογράφηση, παραπομπή για εξετάσεις και οποιαδήποτε παροχή περίθαλψης
κατευθυνόμενη απαγορεύεται και επισύρει την επιβολή των προβλεπόμενων
κυρώσεων από το ΤΥΜΕΔΕ και στον παραπέμποντα και στον εκτελούντα.
Άρθρο 6
Ιατρική Περίθαλψη
1. Η ιατρική περίθαλψη περιλαμβάνει την εξέταση στο ιατρείο ή στο σπίτι του
ασθενούς, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Επίσης, περιλαμβάνει τις ιατρικές πράξεις
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που είναι αναγκαίες για τη διάγνωση και τη θεραπεία του ασθενούς. Ο ασφαλισμένος
έχει δικαίωμα τριών επισκέψεων το μήνα για κάθε ειδικότητα ανάλογα με την
πάθησή του, εκτός της παιδιατρικής, για την οποία το δικαίωμα είναι τέσσερις (4)
επισκέψεις το μήνα. Κατ’εξαίρεση η αναγνώριση της δαπάνης για μέχρι δύο (2)
επιπλέον επισκέψεις πέραν του ανωτέρω αριθμού ανά μήνα σε ιατρό ίδιας
ειδικότητας, είτε αυτές γίνονται από τον ίδιο τον θεράποντα ιατρό, είτε γίνονται από
άλλο ιατρό της ίδιας ειδικότητας, απαιτείται έγκριση από τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό
του ΤΥΜΕΔΕ. Επισκέψεις ατομικής ή ομαδικής ψυχοθεραπείας χορηγούνται στους
ενήλικες μέχρι τέσσερις (4) εν συνόλω το μήνα μετά από την έγκριση του ελεγκτή
ιατρού.
2. Η περίθαλψη παρέχεται από ιατρούς όλων των αναγνωρισμένων στην Ελλάδα
ειδικοτήτων, πολυϊατρεία, τμήματα εξωτερικών ιατρείων ιδιωτικών κλινικών και
γενικότερα μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) του Π.Δ. 84/2001, οι
οποίες έχουν την αντίστοιχη άδεια λειτουργίας. Η περίθαλψη παρέχεται επίσης και
στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, των ιδιωτικών νοσοκομείων μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρείων.
3. Ενέσεις και Νοσηλευτική Φροντίδα κατ' οίκον
Παρέχονται υπηρεσίες κατ' οίκον νοσηλευτικής φροντίδας από προμηθευτές
συμβεβλημένους με το ΤΥΜΕΔΕ. όπως π.χ. εκτέλεση ενδομυϊκών ενέσεων,
περιποίηση κατακλίσεων κ.λ.π. όπως ειδικότερα θα ρυθμίζεται δια των σχετικών
συμβάσεων με κρατικό τιμολόγιο.
Οι δικαιούχοι δύνανται να κάνουν χρήση των παροχών της παρούσης παραγράφου
ΜΟΝΟΝ κατόπιν επιδείξεως του θεωρημένου βιβλιαρίου ασθενείας των.
Άρθρο 7
Φαρμακευτική περίθαλψη
[Άρθρου 19 Ν. 1902/90 - Άρθρου 26 Ν. 2072/92
- Άρθρου 34 Ν. 2676/99 - Άρθρου 23 Ν. 2737/99]
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
[Αρθρ. 20 Ν. 2556/97]
1. Το ΤΥΜΕΔΕ. παρέχει στους ασφαλισμένους του τα ενδεδειγμένα για την
πρόληψη, θεραπεία, διάγνωση από τη νοσηρή κατάστασή τους φάρμακα και ουσίες
που περιλαμβάνονται στον ενιαίο κατάλογο των συνταγογραφημένων
ιδιοσκευασμάτων και εκτός ενιαίου καταλόγου, εφόσον κρίνονται αναντικατάστατα,
καθώς και τα εμβόλια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα παρέχονται μόνον εφόσον κυκλοφορούν
νόμιμα. Κατ’ εξαίρεση δύναται να αναγνωρίζεται και να καταβάλλεται η αξία
ιδιοσκευασμάτων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία.
3. Τα φάρμακα και οι ουσίες της περ. Α.5.1. χορηγούνται από φαρμακεία και
μόνο βάσει συνταγών του ενιαίου τύπου συνταγολογίου των ασφαλισμένων του
ΤΥΜΕΔΕ. που εκδίδονται από τον αρμόδιο θεράποντα ιατρό ή οδοντίατρο και έχουν
θεωρηθεί από τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό ή οδοντίατρο, όπου τούτο προβλέπεται από
τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
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4. Η εκτέλεση της συνταγής από τα συμβεβλημένα φαρμακεία και η παραλαβή
του φαρμάκου από το δικαιούχο ή από απεσταλμένο αυτού βεβαιώνεται με την
υπογραφή επί της συνταγής του φαρμακοποιού που την εκτέλεσε ή του υπεύθυνου του
φαρμακείου που θέτει τη σφραγίδα του φαρμακείου και την ημερομηνία εκτέλεσης
της συνταγής και με υπογραφή επί της συνταγής αυτού που παρέλαβε το φάρμακο.
5. Ο συμβεβλημένος φαρμακοποιός είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με
τους όρους της ισχύουσας συλλογικής σύμβασης, τις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις,
εγκυκλίους και οδηγίες του ΤΥΜΕΔΕ. και οφείλει να εκτελεί κάθε κανονική
αρμοδίως συνταχθείσα και εμπρόθεσμα προαχθείσα συνταγή σύμφωνα προς τον
παρόντα κανονισμό και τις γενικές διατάξεις περί φαρμακευτικής περίθαλψης, όπως
ισχύουν κάθε φορά.
6. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, δύναται να καταβάλλεται από τους
Τομείς του ΤΥΜΕΔΕ η δαπάνη για τα φάρμακα που χορηγήθηκαν χωρίς έγκριση του
αρμόδιου ελεγκτή ιατρού, εφόσον πιστοποιήσει τούτο ο θεράπων ιατρός επί της
εντολής.
7. Φάρμακα από το εξωτερικό χορηγούνται με τις προϋποθέσεις που κάθε φορά
ισχύουν.
8 Ειδικά φάρμακα, διαγνωστικές ουσίες, εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη θεραπείας για
συγκεκριμένη ασθένεια, θα χορηγούνται μετά από έγκριση επιτροπής τριών (3)
ελεγκτών ιατρών.
9. Από το Ταμείο χορηγούνται στους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους,
νοσηλευόμενους σε νοσηλευτικά ιδρύματα, κ.λ.π., όλα τα νομίμως κυκλοφορούντα
φάρμακα στην χώρα (εγκεκριμένα από τους θεσμοθετημένους φορείς της Πολιτείας),
με βάση τις ιατρικές συνταγές που εκδίδονται αποκλειστικά για τις εγκεκριμένες
ενδείξεις και τη δοσολογία του φαρμάκου, Χορηγούνται στους άμεσα και έμμεσα
ασφαλισμένους, φάρμακα από τα νομίμως κυκλοφορούντα στην χώρα (εγκεκριμένα
από τους θεσμοθετημένους φορείς της Πολιτείας), με βάση τις ιατρικές συνταγές που
εκδίδονται αποκλειστικά για τις εγκεκριμένες ενδείξεις και τη δοσολογία του
φαρμάκου στους πάσχοντες από τα παρακάτω χρόνια νοσήματα.
10. Το Ταμείο καλύπτει τη δαπάνη των φαρμάκων κατά 100% στις παθήσεις
α)Νεοπλάσματα όλων των συστημάτων και λευχαιμιων .Αντινεοπλασματικα
φάρμακα και τα αντίδοτα τους,καθως και φάρμακα για τυχόν επιπλοκές.
β)Οι διαβητικοί μόνο για την ινσουλίνη.
γ)Οι πάσχοντες από ψυχώσεις για τα νευροληπτικά και αντικαταθλιπτικά Φάρμακα
δ)Οι επιληπτικοί για τα αντιεπιληπτικα φάρμακα.
ε)Οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία για τα φάρμακα αποσιδηρωσης και των
επιπλοκών της νόσου.
στ)Οι πάσχοντες από υποφυσιογενη νανισμό για την αυξητική ορμόνη
ζ)Οι αιμορροφιλικοί για τους αντιαομορροφιλικους παράγοντες.
η)Οι πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε συνεχή θεραπεία
υποκατάστασης με τεχνητά μέσα και οι έχοντες υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού .
θ) Οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, οι παραπληγικοί ,οι τετραπληγικοι,οι
ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση συμπαγών η ρευστών οργάνων για όλα
ανεξαρτήτως τα φάρμακα
ι)Κυτταροστατικα και ανοσορυθμιστικα φάρμακα όλων των παθήσεων
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κ)Οι HIVθετικοι ασθενείς για τα αντιρετροικα φάρμακα που συνταγογραφουνται από
τα αναγνωρισμένα κέντρα αναφοράς για την διάγνωση του AIDS και τις
νοσοκομειακές μονάδες ειδικών λοιμώξεων.
Οι ασφαλισμένοι που προμηθεύονται από το φαρμακείο του ΙΚΑ.
Κατά 90% στις παθήσεις:
Νόσος του PARKINSON και δυστονίες για τα αντιπαρκινσονικα φάρμακα,
Νοσήματα του συνδετικού ιστουσκληροδερμία,συστηματικος ερυθηματώδης
λύκος
.αγγειτιδες
,δερματομυοσιτης,ρευματοειδης
αρθριτις
,αγγυλωτικη
σπονδυλαρθριτις ,ψωριασικη αρθριτις.
Νόσος τουCROHN
Συγγενής ιχθύαση,
Οστεοπόρωση και Νόσος Paget,για τα φάρμακα που επηρεάζουν το
μεταβολισμό των οστών
Μυασθένεια για τα παρασυμπαθομιμητικα και κορτικοειδή φάρμακα
Ινοκυστικη νόσος
Φυματίωση
Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
Κληρονομικό αγγειοοιδημα
Ελκώδης κολλιτής
Αδένωμα υπόφυσης
Κύρωση του ήπατος
Νόσος τουWILSON
Χρόνια και επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια
Βιταμινοεξαρτωμενη ραχιτις
Άπιος διαβήτης για την αντιδιουριτικη ορμόνη και τα συνθετικά ομόλογα
της
Χρόνια ρευματική βαλβιδοπαθεια και λοιπές βαλβιδοπαθειες, χρόνια
πνευμονική καρδιοπάθεια ,συγγενής καρδιοπαθεια,στεφανιαια νόσος,
υπερλιπιδαιμιες.
Οι συνταξιούχοι που δικαιούνται του επιδόματος ΕΚΑΣ καθώς και τα μέλη
της οικογένειας τους συμμετέχουν με ποσοστό 10% στην αξία των φαρμάκων
Τα φάρμακα του παρόντος άρθρου χορηγούνται με την προσκόμιση
α) ιατρικής γνωμάτευσης από γιατρό της ειδικότητας της νόσου, στην οποία θα
αναγράφεται το είδος της χρόνιας παθήσεως και αναλυτικά τα ειδικά για την πάθηση
φάρμακα με τα οποία θα γίνει η μακροχρόνια φαρμακευτική αγωγή,
β) ονομαστικού τιμολογίου ή θεωρημένης ονομαστικής αποδείξεως - που θα αφορά
σε αγορές το πολύ τριών μηνών - όπου θα είναι συνημμένα και τα αντίστοιχα
κουπόνια (ΦΕΚ 178/Β/89). Σε αντίθετη περίπτωση δεν καταβάλλεται η δαπάνη.
11. Για τα φάρμακα που προμηθεύονται ασφαλισμένοι από τα Κρατικά Νοσοκομεία
για τις παθήσεις (νοσήματα) που προβλέπονται από τον Υγειονομικό Κανονισμό του
Ταμείου δεν θα υπάρχει συμμετοχή του ασφαλισμένου η οποία προβλέπεται οπό τον
Υγειονοειικό Κανονισμό του ΤΥΜΕΔΕ
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Η προμήθεια των παραπάνω φαρμάκων θα γίνεται με προέγκριση του Ταμείου και
θα εξοφλούνται απευθείας στα Νοσοκομεία από το ΤΥΜΕΔΕ
Ειδικώς για τα παρακάτω φάρμακα εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τους από το
παρόν άρθρο, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να τα προμηθεύεται από τα Νοσοκομεία,
ύστερα από έγκριση του Ταμείου (Αρθρ. 34 Ν. 2676/99 και Υ.Α. 7/809/99 - Φ.Ε.Κ.
1227/Β/99 & Υ.Α. 7/2/1578/2002 - Φ.Ε.Κ. 1417/Β/2002).

AGGRASTAT

DESFERAL

ΑΡΟ ΑΡΟΤΕΧ

DYSPORT
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EPIVIR

AUNATIV
AVAS
T ΑΡ.
AVONEX
ΑΝΖΕΜΕΤ
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SIMULECT

PROGRAF

STI LAMIN
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MEGALOTE
CT
MIELOGEN

TAXOL

EPREX

ILOMEDIN

NAVOBAN

ETHYOL

IMUKIN

NEUTREXIN

FLEBOGAM
MA '
FOSCAVIR

INFERGEN

ΝΕΟ RECOR-

PROLE
UKIN
PULMO
ZYME
RAPILY
SIN
REBIF

INTRAGLO
BIN
INTRONA

MON

COPAXONE

GAMIMUN
E-N
GAMMAVENIN
GAMMAGA
RD
GENEFAD
RONE
GLOBUMAN

CYMEVEWE

GRANOCYTE

BETAFERON
BOTOX
CAMPTO

GRANULOKI
NE
HIVID

INTRON-A
KYTRIL
LEUCOMAX
LEU STATIN

LOMIDINE

RECOR
MON
NAVELBINE
REMIC
ADE
NONANTRONE RILUTE
K
NOVARTIS
ROFER
ON-A
OCTAGAM
SOMAS
TIN
ORTHOCLO
SOMAT
NE
OSTATI
N
PEGASYS
SANDO
GLOBU
LIN

TAXOTERE
TRACLEER
VISTIDE
ZAVEDOS
ZENAPAX
ZOFRON

12. Προϊόντα ειδικής διατροφής
α) Στους ασφαλισμένους του Ταμείου που πάσχουν από μεταβολικά νοσήματα, (π.χ.
φαινυλκετονουρία, γαλακτοζουρία κ.ά.), νόσο του Crohn, κυστική ίνωση σε ασθενείς
που σιτίζονται μέσω γαστροστομίας, όπως επίσης στους νεφροπαθείς τελικού σταδίου
και στους μεταμοσχευθέντες νεφροπαθείς χορηγούνται χωρίς συμμετοχή του
ασφαλισμένου και σκευάσματα ειδικής διατροφής που είναι απαραίτητα για τη
βασική διαιτητική τους αγωγή και τα οποία κυκλοφορούν στην χώρα με την έγκριση
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του Ε.Ο.Φ..
Για τους πάσχοντες από κοιλιοκόκη το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου ορίζεται σε
90%.
Για την πιστοποίηση της νόσου, απαιτείται η προσκόμιση κάθε χρόνο γνωμάτευσης
Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή Κλινικής του Ε.Σ.Υ. σχετικά με την πάθηση.
(Αρθρ. 20 Ν. 2556/97) και των αντίστοιχων εργαστηριακών αποτελεσμάτων (όπου
νοείται).
Εάν η πάθηση είναι μη ιάσιμη, η ως άνω γνιομάτευση θα προσκομίζεται κάθε τρία
χρόνια (έγγραφο ΥΕ και ΚΑ/Γ.Γ.ΚΑ: Φ.80000/10880/748/2003).
β) Στα ασφαλισμένα στο Ταμείο ανήλικα τέκνα που πάσχουν από βαριά αλλεργία στο
γάλα αγελάδας, πολλαπλή πρωτεϊνική τροφική αλλεργία, σύνδρομο βραχέος εντέρου,
χορηγείται κατά το πρώτο έτος της ηλικίας τους ειδικό γάλα διατροφής (πλήρης
υποαλλεργική στοιχειακή τροφή) με ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου 80%.
Η παροχή χορηγείται εφόσον κρίνεται αναγκαία με γνωμάτευση ειδικού γιατρού για
το αναντικατάστατο και εφόσον προσκομισθούν τα αντίστοιχα εργαστηριακά
αποτελέσματα (όπου νοείται).
Περιπτώσεις παράτασης χορήγησης του γάλακτος, θα εξετάζονται από την
Υγειονομική Επιτροπή.
13. Σε περίπτωση τροποποίησης των ανωτέρω διατάξεων της φαρμακευτικής
νομοθεσίας, εννοείται ότι ισχύουν οι νεότερες διατάξεις της νομοθεσίας.
Άρθρο 8
Πρόληψη και Προαγωγή της Υγείας
Οι πράξεις προληπτικής ιατρικής και οδοντιατρικής γίνονται με την έγκριση από τον
ελεγκτή ιατρό ή οδοντίατρο και υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων της κοινής
υπουργικής απόφασης Φ7/οικ 1624/4.11.1999 (ΦΕΚ 2053/Β’/24.11.1999) ή της
εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Αυτές αφορούν:
α) Προσυμπτωματικό έλεγχο για τα καρδιαγγειακά νοσήματα για τις ομάδες υψηλού
κινδύνου, μια φορά το χρόνο (τεστ κοπώσεως, έλεγχος υπέρτασης, χοληστερόλης και
του σακχάρου του αίματος).
β) Προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο, του οποίου η έκβαση σχετίζεται με την
πρώιμη διάγνωση για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, (προσυμπτωματικός έλεγχος
καρκίνου του μαστού, και τραχήλου της μήτρας στις γυναίκες, του προστάτη στους
άνδρες και του παχέος εντέρου και στα δύο φύλα), μια (1) φορά το χρόνο.
γ) Εμβολιασμούς σε παιδιά και ενήλικες, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμών και γενικώς όλα τα εμβόλια τα οποία κρίνονται απαραίτητα ανάλογα
με τις εκάστοτε επιδημιολογικές συνθήκες ή υγειονομικές απαιτήσεις και πάντα μετά
από πρόταση της Υγειονομικής Υπηρεσίας και έγκρισης του Δ.Σ. του ΤΥΜΕΔΕ .
δ) Προγεννητικό έλεγχο σε γυναίκες και άνδρες, με σκοπό τη γέννηση υγιών παιδιών.
ε) Προληπτική Οδοντιατρική, δηλαδή προληπτικές εμφράξεις στους πρώτους
μόνιμους γομφίους, φθορίωση και αγωγή υγείας σε παιδιά.
Για την προληπτική ιατρική και οδοντιατρική δεν υπάρχει καμία συμμετοχή του
δικαιούχου και όταν οι πράξεις αφορούν προληπτικά προγράμματα του ΤΥΜΕΔΕ δεν
απαιτείται έγκριση του ελεγκτή ιατρού και οδοντιάτρου.
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Άρθρο 9
Παρακλινικές Εξετάσεις
Θεραπείες εκτός Νοσοκομείων
1. Εξετάσεις
Παρακλινικές εξετάσεις είναι όλες οι διαγνωστικού περιεχομένου,
α) Μικροβιολογικές εξετάσεις. Το ΤΥΜΕΔΕ καταβάλλει τα προβλεπόμενα από την
πρώτη στήλη του κρατικού τιμολογίου με βάση το ποσοστό συμμετοχής του.
Για την πραγματοποίηση μέχρι πέντε (5) απλών εξετάσεων μια φορά ανά εξάμηνο
δεν απαιτείται προέγκριση.
Για την πραγματοποίηση περισσοτέρων των πέντε (5) κατά μήνα μικροβιολογικών
εξετάσεων ανά εντολή απαιτείται εμπεριστατωμένη γνωμάτευση ιατρού της
ειδικότητας της νόσου για το λόγο - αναγκαιότητα εκτέλεσής τους και αναλυτικά οι
εξετάσεις που πρέπει να γίνουν.
Για την πραγματοποίηση περισσοτέρων των δέκα (10) μικροβιολογικών εξετάσεων,
ojç και ορμονικών εξετάσεων απαιτείται εμπεριστατωμένη γνωμάτευση ιατρού της
ειδικότητας της νόσου για το λόγο και την αναγκαιότητα εκτέλεσής τους, αναλυτικά
οι εξετάσεις που πρέπει να γίνουν και προέγκριση του Ταμείου.
Καθόσον αφορά στις εξετάσεις, προσδιορισμό αντιγόνων ιστοσυμβατότητας,
προσδιορισμό αντιγόνων με μαγνητικά σφαιρίδια, διασταύρωση ιστοσυμβατότητας με
μαγνητικά σφαιρίδια, ανοσοσφαιρίνες έναντι αντιγόνων, Ca 15-3, Ca 19-9" Ca 72-4,
Ca 50, NSE, SCC, TPA, HCV - RNA (PCR) προγεννητική διαγνωστική, εξετάσεις
γενετικής, υπογονιμότητας, εξετάσεις θυρεοειδούς όπως FT3, FT4, έλεγχο ανοσιακής
κατάστασης (εκτίμηση ανοσοθεραπείας, έλεγχος αποβολών κ.λ.π.), ειδική μελέτη
ινωδόλυσης, ειδική μελέτη αρχικής αιμόστασης, λειτουργικό προσδιορισμό
παραγόντων ινωδόλυσης, μελέτη αντιγόνων της πήξης με ανοσοκαθήλωοη,
δοκιμασία ελέγχου θρομβοφιλίας κλπ., απαιτείται σε κάθε περίπτωση
εμπεριστατωμένη γνωμάτευση ιατρού της ειδικότητας της νόσου, για το λόγο αναγκαιότητα εκτέλεσής τους και προέγκριση του Ταμείου.
Οι εξετάσεις RAST test πραγματοποιούνται σε Νοσοκομεία. Εφ' όσον όμως είναι
μέχρι δέκα (10) δύνανται να πραγματοποιηθούν και εκτός νοσοκομείου κατόπιν
εμπεριστατωμένης γνωμάτευσης γιατρού της ειδικότητας της νόσου, για το λόγο και
την αναγκαιότητα εκτέλεσης τους και προέγκριση του Ταμείου.
Το ΤΥΜΕΔΕ καταβάλλει τις δαπάνες του παρόντος με την προσκόμιση των
εξοφλημένων πρωτοτύπων Α.Π.Υ.. των γνωματεύσεων και των αποτελεσμάτων των
εξετάσεων.
Σε περίπτωση που οι παραπάνω εξετάσεις πραγματοποιηθούν εντός Νοσοκομείου το
Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. καλύπτει το 100% της δαπάνης.
Σε περίπτωση που δεν ακολουθείται από τον ασφαλισμένο η προβλεπόμενη
διαδικασία, το Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. θα καταβάλει το 50% της δαπάνης, για τις πέραν των 10
εξετάσεων και πάντα με την προϋπόθεση ότι προκύπτει η αναγκαιότητα εκτέλεσης
των ιατρικών πράξεων της παρούσης παραγράφου. Εξαιρετικές περιπτώσεις δυνατόν
να εξετάζονται από το Δ.Σ.
β) Ακτινολογικές εξετάσεις – Υπέρηχοι - Λοιπές εξετάσεις.
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Το Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. καταβάλλει τις δαπάνες σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο, αφού
προσκομισθούν οι ακτινογραφίες ή οι αποτυπώσεις ή τα αποτελέσματα κατά
περίπτωση.
γ) Αλλεργικά test.
Χορηγούνται βάσει του Κρατικού τιμολογίου χωρίς όριο όταν πραγματοποιούνται σε
δημόσια νοσοκομεία και μέχρι 30 όταν πραγματοποιούνται εκτός αυτών.
δ) Για την πραγματοποίηση μαγνητικής τομογραφίας, στατικού και δυναμικού
σπινθηρογραφήματος καρδιάς, στεφανιογραφίας, παγκρεατογραφίας (ERCP) ως και
λοιπών εξετάσεων που αναφέρονται στο Κρατικό Τιμολόγιο με την ένδειξη
«Προέγκρ», απαιτείται προέγκριση του Ταμείου.
Εξαιρούνται οι εξετάσεις οι οποίες διενεργούνται κατά τη διάρκεια νοσηλείας
ασφαλισμένου σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα.
Για τους νοσηλευόμενους εσωτερικούς ασθενείς ιδιωτικών κλινικών απαιτείται
προέγκριση του Ταμείου για την εκτέλεση Μαγνητικών και Αξονικών Τομογραφιών,
Στατικού και Δυναμικού Σπινθηρογραφήματος, Στεφανιογραφίας.
Για τη χορήγηση προέγκρισης απαιτείται η προσκόμιση του φακέλου με το ιστορικό
του ασφαλισμένου (αποτελέσματα κλινικών, παρακλινικών κ.λ.π. εξετάσεων),
ιατρικής έκθεσης-γνωμάτευσης με την οποία να βεβαιώνεται η αναγκαιότητα της
εκτέλεσης και όποιου άλλου δικαιολογητικού απαιτηθεί από την Υπηρεσία.
Επιπλέον για τη διενέργεια Μαγνητικής Τομογραφίας πρέπει αιτιολογημένα να
προκύπτει από την ιατρική γνωμάτευση ότι αποτελεί τη μοναδική μέθοδο διάγνωσης.
Το Ταμείο καταβάλλει τις δαπάνες σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Κρατικό
Τιμολόγιο, ως επίσης και το απαιτούμενο για την πραγματοποίηση των εξετάσεων
του παρόντος εδαφίου φάρμακο με συμμετοχή του ασφαλισμένου κατά 25%.
Για τις εξετάσεις αξονική, μαγνητική τομογραφία, στατικό και δυναμικό
σπινθηρογράφημα καρδιάς, παγκρεατογραφία το Ταμείο καταβάλλει το 85% του
ισχύοντος Κρατικού Τιμολογίου, εκτός από αυτές που πραγματοποιούνται σε κρατικό
νοσοκομείο, οπότε θα καταβάλλεται το 100% του ισχύοντος τιμολογίου.
Σε περίπτωση που δεν ακολουθείται από τον ασφαλισμένο η προβλεπόμενη
διαδικασία, το Ταμείο θα καταβάλλει το 50% της δαπάνης και πάντα με την
προϋπόθεση ότι προκύπτει η αναγκαιότητα εκτέλεσης των ανωτέρω ιατρικών
πράξεων της παρούσης παραγράφου. Εξαιρετικές περιπτώσεις δυνατόν να
εξετάζονται από το Δ. Σ.
ε) Για καρδιολογικές εξετάσεις (Doppler, Δοκιμασία Κοπώσεως κ.λ.π.) το
Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. καταβάλλει τις δαπάνες σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο, αφού ο
δικαιούχος προσκομίσει τα αποτυπώματα, αποτελέσματα των εξετάσεων (πόρισμα)
και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο.
στ) Για την πραγματοποίηση νευρολογικών εξετάσεων, απαιτείται ιατρική
γνωμάτευση και τα διαγράμματα (αποτυπώματα) όλων των εξετάσεων, οι δε δαπάνες
καταβάλλονται σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο.
ζ) Εξετάσεις για μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων. Παρακλινικές εξετάσεις και
ειδικές θεραπείες που διενεργούνται για προμεταμοσχευτικό ή μεταμοσχευτικό έλεγχο
σε ειδικά οργανωμένες μονάδες νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα παρέχονται στους ασφαλισμένους χωρίς
συμμετοχή τους (Ν. 2737/99).
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2. Θεραπείες
Θεραπείες είναι εκείνες που γίνονται για θεραπευτικούς σκοπούς στα ιατρεία ή
εργαστήρια με τη βοήθεια οργάνων: π.χ. μαλάξεις, διαθερμίες, κινησιοθεραπείες,
έλξεις κ.λπ. (πλην βελονισμών). Δεν αναγνωρίζεται η παραμονή ασθενούς σε
νοσηλευτικό ίδρυμα, εφόσον η εισαγωγή γίνεται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.
Α. Για αντιαλλεργικές θεραπείες, η δαπάνη που αναγνωρίζεται είναι:
α) εντός Δημοσίου Νοσοκομείου, απεριόριστα,
β) εκτός νοσηλευτικού ιδρύματος (σε προμηθευτές), οι προβλεπόμενες από το
εκάστοτε ισχύον κρατικό τιμολόγιο και με όριο μέχρι τριάντα (30) ενέσεις το χρόνο, η
βασική σειρά (μία κάθε εβδομάδα) και κατόπιν μία ένεση κάθε μήνα για 3-5 χρόνια.
Για την εξόφληση της δαπάνης απαιτείται η προσκόμιση της ιατρικής γνωμάτευσης
και πρωτότυπης εξοφλημένης Α.Π.Υ. για κάθε συνεδρία.
Οι πράξεις του παρόντος άρθρου γίνονται όταν υπάρχει ανάγκη που αποδεικνύεται
από βεβαίωση του αρμοδίου γιατρού, ο οποίος όμως δεν έχει δικαίωμα να εκτελεί τις
πράξεις αυτές.
Β. Θεραπεία κιρσών διά σκληρυντικών ενέσεων.
Αναγνωρίζεται δαπάνη θεραπείας κιρσών δια σκληρυντικών ενέσεων μέχρι τριάντα
(30) κατ’έτος, κατόπιν προεγκρίσεως του Ταμείου, για την οποία (προέγκριση) ο
ασφαλισμένος υποχρεούται να προσκομίσει γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, στην
οποία θα αναγράφεται η πάθηση, το μέρος του σώματος στο οποίο θα γίνει η
θεραπεία, τον αριθμό των συνεδριών και τον αριθμό των ενέσεων που θα
περιλαμβάνει η κάθε συνεδρία.
Για την εξόφληση ο ασφαλισμένος θα προσκομίσει τη γνωμάτευση με την προέγκριση
και χωριστές αποδείξεις για κάθε συνεδρία.
Γ. Για την αφαίρεση ή καυτηρίαση μικρών ή μεγάλων σπίλων πρέπει να
προσδιορίζεται ακριβώς δια της ιατρικής γνωματεύσεως το σημείο από το οποίο
αφαιρούνται ή καυτηριάζονται οι σπίλοι.
Για την εξόφληση δαπάνης για θεραπεία που πραγματοποιείται μετά από θετικά test
(κολποσκόπηση κ.λ.π.), απαιτείται η προσκόμιση των αποτελεσμάτων του test.
Δ. Για τη θεραπεία πρόκλησης βλάβης με ειδικό μηχάνημα το Ταμείο δικαιολογεί
μόνο μία θεραπεία ανά εξάμηνο.
3. Εξωσωματική γονιμοποίηση - Τεχνητή σπερματέγχυση - Θεραπεία
στείρωσης κ.λ.π.
α) Αναγνωρίζεται η δαπάνη εξωσωματικής γονιμοποίησης για τις γυναίκες
δικαιούχους, μόνο κατόπιν προεγκρίσεως του Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με το
τιμολόγιο που ισχύει κάθε φορά με βάση το Νόμο και τις αποφάσεις του Κ.Ε.Σ.Υ.
Επίσης το Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. καταβάλλει το 75% της δαπάνης των φαρμάκων
(ορμονών) και σε ποσότητα η οποία θα κυμαίνεται εντός των ορίων των
παραδεδεγμένων από την ιατρική επιστήμη και πρακτική. Η καταβολή της δαπάνης
γίνεται μετά το πέρας του συνόλου των ιατρικών πράξεων με την υποχρεωτική
προσκόμιση:
Αποδείξεων των υπερήχων και των αποτυπωμάτων τους.
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Αποδείξεων και αποτελεσμάτων των ορμονικών εξετάσεων.
Πρωτοτύπων εξοφλημένων Τιμολογίων αγοράς φαρμάκων συνοδευόμενων από τη
σχετική γνωμάτευση του θεράποντος γιατρού και των κουπονιών των
χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. (Μόνο τα ειδικά φάρμακα για την ωορηξίαορμονικά).
Πρωτοτύπων εξοφλημένων Αποδείξεων για τη δαπάνη της διαδικασίας λήψης
ωαρίων με κολπικό υπερηχογράφο και για την επεξεργασία σπέρματος.
Πρωτοτύπων εξοφλημένων Αποδείξεων για τη δαπάνη της εμβρυομεταφοράς και
της σχετικής βεβαιώσεως ότι πραγματοποιήθηκε η εξωσωματική γονιμοποίηση.
β) Αναγνωρίζεται η δαπάνη σπερματέγχυσης κατόπιν προσκομίσεως
εμπεριστατωμένης ιατρικής γνωμάτευσης για την πάθηση, το είδος της θεραπείας που
πρέπει να γίνει, και μόνο μετά από προέγκριση του Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. και κατόπιν
προσκομίσεως των αποτελεσμάτων των ορμονικών εξετάσεων και του
σπερμοδιαγράμματος.
Επίσης το Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. καταβάλλει το 75% της δαπάνης των φαρμάκων
(ορμονών).
γ) Αναγνωρίζεται η δαπάνη φαρμάκων για τη θεραπεία στείρωσης με
συμμετοχή του Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. 75% κατόπιν προεγκρίσεως.
Πριν από την έναρξη των θεραπειών της παρούσης παραγράφου είναι
απαραίτητη η προσκόμιση εμπεριστατωμένης γνωμάτευσης γυναικολόγου για την
πάθηση και για τα ειδικά φάρμακα (ορμόνες) που πρέπει να λάβει η δικαιούχος για
τη θεραπεία, τα αποτελέσματα των ορμονικών προσδιορισμών και οποιοδήποτε άλλο
αποδεικτικό στοιχείο για να γίνει προέγκριση από το Ταμείο
Εάν η ασθενής δεν φθάσει στο στάδιο της εμβρυομεταφοράς, η ανωτέρω ιατρική
πράξη θα χρεώνεται με το ήμισυ του ποσού, με το οποίο είναι κοστολογημένη η
πράξη.
Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η από την παρούσα παράγραφο προβλεπόμενη
διαδικασία καταβάλλεται το 50% του ισχύοντος τιμολογίου για εξωσωματική
γονιμοποίηση και θεραπεία στείρωσης και πάντα με την προϋπόθεση ότι προκύπτει η
αναγκαιότητα πραγματοποίησης των θεραπειών της παρούσης παραγράφου.
4. Φυσικοθεραπεία – Εργοθεραπεία – Λογοθεραπεία – Ψυχοθεραπεία – Λοιπές
θεραπείες και Πράξεις
Α. Οι φυσικοθεραπείες διενεργούνται στα συμβεβλημένα εργαστήρια
φυσικοθεραπείας, φυσικοθεραπευτήρια και εργαστήρια φυσικής ιατρικής και
αποκατάστασης, στα αντίστοιχα εργαστήρια κλινικών και θεραπευτηρίων, καθώς και
στα Κρατικά Νοσοκομεία και στα κέντρα αποκατάστασης που λειτουργούν ως
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., ύστερα από έγκριση του αρμόδιου ελεγκτή ιατρού του
Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε., στην περίπτωση που δεν προβλέπεται παραπομπή σε Α/θμια
Υγειονομική Επιτροπή. Είναι υποχρεωτική η αναγραφή της παρεχόμενης
φυσικοθεραπείας σε εντολή βιβλιαρίου, αλλιώς δεν θα εγκρίνεται και δεν θα
αποδίδεται η σχετική δαπάνη.
Χορηγούνται φυσικοθεραπείες για δύο (2) μέρη του σώματος (ένα μέρος: δύο άνω
άκρα, δύο κάτω άκρα, σπονδυλική στήλη, θώρακας, κοιλιάς. Σε γενικές παθήσεις
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εγκρίνονται ετησίως 60 συνεδριες, 4 είδη σε δυο μέρη του σώματος, αλλά 10 laser,
15 tens, και 5 biofeedback σε δυο μέρη του σώματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
μετά από αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού, στην οποία θα
αναφέρεται η πάθηση και η αδυναμία μετακίνησης του ασθενή, ύστερα από έγκριση
του αρμόδιου ελεγκτή ιατρού του Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε., δύναται να πραγματοποιούνται οι
φυσικοθεραπείες στην οικία του ασθενή.
Για τα χρόνια νοσήματα εγκρίνονται εκατόν είκοσι (120) συνεδρίες, 4 είδη σε δυο
μέρη του σώματος 10 laser, 15 tens, 5 biofeedback, σε δυο μέρη του σώματος.
Σε περιπτώσεις ασθενών:
α. Με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια δύναται να χορηγούνται φυσικοθεραπείες της
ανωτέρω περίπτωσης, καθώς και οκτώ (8) λογοθεραπείες ανά μήνα και μέχρι έξι (6)
μήνες μετά από γνωμάτευση ειδικευμένου ιατρού αντίστοιχης κλινικής
νοσηλευτηρίου. Για συνέχιση της θεραπείας και μέχρι άλλο ένα εξάμηνο (6 μήνες)
απαιτείται απαραιτήτως ιατρική γνωμάτευση ειδικευμένου ιατρού αντίστοιχης
κλινικής Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου η οποία θα επισυνάπτεται στο
παραπεμπτικό.
β. Με σοβαρά κινητικά προβλήματα όπως παραπληγίες, τετραπληγίες κ.λπ., εφ’
όσον το συνιστά ειδικευμένος ιατρός νοσηλευτικού ιδρύματος ανάλογης ειδικότητας,
και μετά από έγκριση της Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, μπορεί να χορηγούνται
μέχρι εξήντα (60) πράξεις συνολικά το μήνα για κάθε μέρος και για ένα (1) χρόνο.
Εφ’ όσον διαπιστώνεται βελτίωση του ασθενούς μπορεί να επαναληφθούν για ένα (1)
ακόμη χρόνο. Μετά την πάροδο του πρώτου έτους το παραπεμπτικό του ειδικευμένου
ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας του νοσηλευτικού ιδρύματος, πρέπει να αιτιολογεί
πλήρως την ανάγκη της συνέχισης της φυσικοθεραπείας, περιγράφοντας τα μέχρι τότε
αποτελέσματα της θεραπείας και το προσδόκιμο αποκατάστασης. Μετά την πάροδο
της διετίας (2-ετίας) θα χορηγείται συντηρητική αγωγή όπως και στις κοινές και
χρόνιες παθήσεις.
γ. Για την σκλήρυνση κατά πλάκας ισχύουν τα αναφερόμενα στο εδάφιο β με μόνη
τροποποίηση ότι μετά την πάροδο της διετίας (2ετίας) από την έναρξη της θεραπείας
θα χορηγούνται τριάντα (30) συνολικά πράξεις το μήνα μετά από γνωμάτευση
Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ισχύος ενός (1) έτους.
δ. Με σοβαρά ορθοπεδικά προβλήματα αναστρέψιμα (σοβαρά κατάγματα ή
δυσκαμψίες) χορηγούνται μετά από γνωμάτευση ειδικευμένου ιατρού αντίστοιχης
ειδικότητας Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου σαράντα (40) πράξεις
φυσικοθεραπείας για κάθε μέρος συνολικά και μέχρι ένα εξάμηνο. Μετά την πάροδο
του εξαμήνου, θα χορηγείται συντηρητική αγωγή όπως στις κοινές χρόνιες παθήσεις.
ε. Σε περιπτώσεις παιδιών μέχρι τη συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου (18ου)
έτους της ηλικίας τους με γνωμάτευση ειδικευμένου ιατρού Κρατικού ή
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου αντίστοιχης ειδικότητας, ισχύος ενός (1) έτους, η
οποία μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε μήνα από θεράποντες ιατρούς αντίστοιχης
ειδικότητας και μετά από έγκριση ελεγκτού ιατρού, χορηγούνται ως κατωτέρω:
ε.1. Σε αμιγή περιστατικά κινητικών προβλημάτων μέχρι ογδόντα (80)
φυσικοθεραπευτικές πράξεις συνολικά το μήνα για κάθε μέρος, δηλαδή μέχρι είκοσι
(20) πράξεις ανά είδος.
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ε.2. Σε νοητικά προβλήματα και αυτισμό, μέχρι εκατόν είκοσι (120) πράξεις
θεραπείας (μαζί με τη λογοθεραπεία – εργοθεραπεία – ειδική διαπαιδαγώγηση)
συνολικά το μήνα, δηλαδή μέχρι είκοσι (20) πράξεις ανά είδος, εκτός της
ψυχοθεραπείας που προβλέπονται οκτώ (8) το μήνα και της συμβουλευτικής γονέων
που προβλέπονται τέσσερις (4) το μήνα.
ε.3. Σε αμιγή περιστατικά κωφαλαλίας μεγάλου βαθμού (νευροαισθητήριος
βαρηκοΐα άνω του 80%) μέχρι είκοσι (20) πράξεις λογοθεραπείας το μήνα.
στ. Πρόσωπα της ανωτέρω περίπτωσης ε. (ε.1., ε.2., ε.3.) δύνανται να συνεχίσουν
τις θεραπευτικές πράξεις μετά το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, μετά από
γνωμάτευση ειδικευμένου ιατρού Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
αντίστοιχης ειδικότητας και κατόπιν εγκρίσεως της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής
Επιτροπής. Το σύνολο των θεραπευτικών πράξεων δε μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ
αυτών που αναφέρονται στις ειδικές περιπτώσεις για τα πρόσωπα του εδαφίου ε.
(ε.1., ε.2., ε.3.).
Β. Σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες χορηγούνται μέχρι δεκα (10) λογοθεραπείες
το μήνα, μέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών, με γνωμάτευση ιατρού Κρατικού
ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ειδικότητας νευρολόγου, ψυχιάτρου,
παιδοψυχιάτρου ή αναπτυξιολόγου, μετά από έγκριση της πρωτοβάθμιας
υγειονομικής επιτροπής.
Γ. Αναγνωρίζεται η δαπάνη διαφόρων εγχύσεων σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον
κρατικό τιμολόγιο. Η δαπάνη καταβάλλεται με την προσκόμιση αναλυτικής ιατρικής
γνωμάτευσης για την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εγχύσεων και των ταινιών
γνησιότητας των φαρμάκων ή των συσκευασιών των σκευασμάτων. Ειδικά για
εγχύσεις οστεοαρθρίτιδας καλύπτεται και η αξία των φαρμάκων ή σκευασμάτων που
υποκαθιστούν τα αντίστοιχα φάρμακα κατά 75% μέχρι δύο κύκλους θεραπειών
ετησίως.
Δ. Αναγνωρίζεται η δαπάνη φωτοδυναμικής θεραπείας ηλικιακής εκφύλισης της
ωχράς κηλίδας, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κρατικό τιμολόγιο. Περαιτέρω
καλύπτεται με ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου 75% και η δαπάνη φαρμάκου (π.χ.
VISUDYNE), κατόπιν προσκομίσεως της πραγματοποιηθείσης φλουροαγγειογραφίας
και εμπεριστατωμένης γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού για την αναγκαιότητα
πραγματοποίησης της θεραπείας. Η δε όραση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1/10. Η
θεραπεία θα αναγνωρίζεται κατόπιν προεγκρίσεως του ελεγκτού ιατρού του Ταμείου.
Ε. Αναγνωρίζεται δαπάνη ορθοπτικών ασκήσεων μέχρι είκοσι (20) ετησίως σύμφωνα
με το εκάστοτε ισχύον Κρατικό Τιμολόγιο. Για την έγκριση και καταβολή της
δαπάνης απαιτείται η προσκόμιση γνωματεύσεως του παραπέμποντος ιατρού και η
απόδειξη του ορθοπτικού όπου θα αναγράφονται αναλυτικά οι ημερομηνίες των
συνεδριών.
Στ. Το Ταμείο αναγνωρίζει και καταβάλλει τη δαπάνη εκτελέσεως ενδομυϊκών
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ενέσεων σύμφωνα με το Κρατικό Τιμολόγιο. Για την καταβολή της δαπάνης ο
δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει:
Γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού για την ανάγκη εκτελέσεως των ενέσεων, το
είδος του φαρμάκου και για τον αριθμό των ενέσεων.
Ζ. Αναγνωρίζεται η δαπάνη εξωσωματικής λιθοτριψίας για τους δικαιούχους
σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο.
Για την πραγματοποίηση της λιθοτριψίας ο ασφαλισμένος πρέπει να προσκομίσει τη
Ν.Ο.Κ. ή την πυελογραφία με το πόρισμα προ της λιθοτριψίας και την ιατρική
γνωμάτευση η οποία θα περιγράφει τα χαρακτηριστικά του λίθου (μέγεθος, σύνθεση
και ότι επιδέχεται θρυμματισμό) προκειμένου να χορηγηθεί η προέγκριση του
Ταμείου.
Για την έγκριση και καταβολή της δαπάνης απαιτείται η προσκόμιση των νομίμων
αποδεικτικών των δαπανών και η μετά τη λιθοτριψία πυελογραφία ή Ν.Ο.Κ. όπως
και το ιατρικό πόρισμα.
Η. Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε., κατόπιν εισηγήσεως της Διεύθυνσης
Υγειονομικών Υπηρεσιών, ιατρικές πράξεις μη κοστολογημένες από το Κ.Ε.Σ.Υ.,
τιμολογούνται και εξοφλούνται κατ' αναλογία με άλλες ιατρικές πράξεις που
περιέχονται στο Κρατικό Τιμολόγιο, μέχρι της εκδόσεως σχετικού Προεδρικού
Διατάγματος.
5. Γενικώς οι δαπάνες του παρόντος άρθρου καταβάλλονται με την
προσκόμιση από τον ασφαλισμένο των πρωτοτύπων εξοφλημένων δελτίων παροχής
υπηρεσιών, ιατρικών γνωματεύσεων, προεγκρίσεων, FILMS, αποτυπώσεων και
οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου κρίνεται απαραίτητο από το Ταμείο. Για
όλες τις πράξεις του παρόντος άρθρου το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να
παραπέμπει είτε προ είτε μετά την εκτέλεση τους, σε γιατρό (ελεγκτή) για να
διαπιστώσει και γνωμοδοτήσει αν οι πράξεις αυτές πρέπει να πραγματοποιηθούν ή
πραγματοποιήθηκαν.
Άρθρο 10
Οδοντιατρική - Στοματολογική Περίθαλψη
1. Η στοματολογική περίθαλψη περιλαμβάνει όλες τις θεραπευτικές και
προσθετικές εργασίες, καθώς και τις ορθοδοντικές που είναι αναγκαίες για
θεραπευτικούς λόγους και παρέχεται στους δικαιούχους από οδοντίατρο της
επιλογής τους με βάση το κρατικό τιμολόγιο ή από συμβεβλημένα οδοντιατρεία με
βάση τις τιμές που συμφωνούνται και ύστερα από έλεγχο πριν και μετά την εργασία
– από τον ελεγκτή οδοντίατρο του Ταμείου εκτός των περιπτώσεων επειγόντων
περιστατικών, περιπτώσεις στις οποίες ο έλεγχος από τον ελεγκτή - γιατρό του
Ταμείου θα πραγματοποιείται εκ των υστέρων.
Κατ’εξαίρεση για εργασίες μέχρι του ποσού των εκατό (100) ευρώ μια φορά
ετησίως δεν απαιτείται προέγκριση.
2.
Θεραπευτική αγωγή:
Θεραπευτική αγωγή είναι οι οδοντιατρικές πράξεις όπως εξαγωγές,
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θεραπεία ουλίτιδας, τρυγία, έμφραξη, αποτρύγωση (καθαρισμός) κλπ.
Η δαπάνη που αναγνωρίζεται από το Ταμείο είναι με βάση το κρατικό
τιμολόγιο και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν των τριακοσίων εβδομήντα (370)
ευρώ ετησίως.
Από το ως άνω όριο εξαιρείται η δαπάνη για ενδοδοντική θεραπεία
(απονευρώσεις) για τις οποίες αναγνωρίζεται επιπλέον ετήσια δαπάνη μέχρι
διακοσίων ενενήντα (290,00) ευρώ, η οποία θα καταβάλλεται ύστερα από έλεγχο,
πριν και μετά την εργασία, από τον ελεγκτή οδοντίατρο του Ταμείου και μόνον
κατόπιν προσκομίσεως των σχετικών ακτινογραφιών που πραγματοποιήθηκαν πριν
και μετά την εργασία.
3.
Προσθετική - Γναθοχειρουργική
Η Προσθετική - Γναθοχειρουργική περιλαμβάνει όλες τις προσθετικές γναθοχειρουργικές εργασίες.
Η δαπάνη που αναγνωρίζεται από το Ταμείο είναι με βάση το κρατικό
τιμολόγιο:
Η αξία των κάθε μορφής χρησιμοποιουμένων μετάλλων και συνθετικών
όπως ακρυλικά, πορσελάνες κ.λπ. βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ασφαλισμένο.
Επανάληψη προσθετικής εργασίας δικαιολογείται μετά πάροδο τεσσάρων
(4) ετών και αναγόμωση οδοντοστοιχίας δικαιολογείται μετά πάροδο δύο (2) ετών.
4. Ορθοδοντική.
Το Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. συμμετέχει άπαξ στη δαπάνη για ορθοδοντική εργασία των
ασφαλισμένων του ύστερα από γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού . Για την
ορθοδοντική εργασία απαιτείται προέγκριση. Η καταβολή της δαπάνης γίνεται μετά
από έξι (6) τουλάχιστον μήνες από την προέγκριση και μετά από έλεγχο. Η δαπάνη
που αναγνωρίζεται δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν των πεντακοσίων (500) ευρώ
ανά γνάθο.
5. Για πράξεις του παρόντος άρθρου που δεν περιλαμβάνονται στο Κρατικό
Τιμολόγιο, εκδίδεται Γενική Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε., κατόπιν
εισήγησης της Διεύθυνσης Υγειονομικών Υπηρεσιών.
Αρθρο 11
Πρόσθετη Περίθαλψη
Θεραπευτικά Μέσα-Όργανα-Υλικά-Μηχανήματα
Το Ταμείο χορηγεί στους δικαιούχους τα παρακάτω μέσα και όργανα για την
αποκατάσταση της υγείας τους ή για βελτίωση ή ανακούφιση της κατάστασης τους
και πάντοτε ύστερα από γνωμάτευση ειδικού γιατρού ή Νοσοκομείου και την
προσκόμιση των εκάστοτε καθοριζομένων δικαιολογητικών.
1. Υψηλού κόστους μέσα (C-PAP BI-PAP κλπ)
Για την προμήθεια των υψηλού κόστους θεραπευτικών μέσων κ.λ.π. του παρόντος
άρθρου, ο ασφαλισμένος πριν προβεί στην αγορά, θα υποβάλλει αίτηση για την
έγκριση καταρχήν χορήγησης από τα διαθέσιμα που ενδεχομένως έχει η Υπηρεσία
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και σε αντίθετη περίπτωση έγκριση της σχετικής δαπάνης αγοράς σύμφωνα με τον
ισχύοντα κανονισμό.
Καθόσον αφορά στα υψηλού κόστους χορηγούμενα είδη, το Ταμείο καλύπτει το
70% της δαπάνης της οικονομικότερης προσφοράς.
Για τα υψηλού κόστους χορηγούμενα είδη του παρόντος άρθρου απαιτείται η
υποβολή ·— πέραν των άλλων δικαιολογητικών — και δύο προσφορών ως και των
σχετικών φυλλαδίων με τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όπου
ενδείκνυται, των ειδικών εξετάσεων που έγιναν σε νοσοκομείο (π.χ. μελέτη ύπνου
για τη χορήγηση συσκευής C-PAP, ΒΙ-ΡΑΡ)κλπ. Δύναται επίσης το Ταμείο να
εξασφαλίζει αντίστοιχες προσφορές. Τελικώς καταβάλλεται η δαπάνη με βάση την
οικονομικότερη προσφορά.
Ειδικά για τη συσκευή C-PAP, ΒΙ-ΡΑΡ πέραν των ανωτέρω απαιτείται λεπτομερής
και αιτιολογημένη γνωμάτευση διευθυντού του πνευμονολογικού τμήματος
Κρατικού Νοσοκομείου και διευθυντού Ω.Ρ.Λ με πλήρη αναφορά στα κάτωθι:
α) Ιστορικό του ασθενούς με έμφαση στη βαρύτητα των συμπτωμάτων και στην
ύπαρξη καρδιαγγειακών επιπλοκών.
β) Αναλυτική έκθεση από την πρώτη και τη δεύτερη μελέτη (με το ίδιο μηχάνημα) σε
διαφορετικές φάσεις στις οποίες θα εμφαίνεται η σταδιοποίηση του ύπνου, ο
ποσοτικός προσδιορισμός των διαταραχών της αναπνευστικής λειτουργίας και η
διόρθωση των διαταραχών με τη χρήση της συσκευής C-PAP.
γ)Αναλυτική έκθεση ανώτερου αναπνευστικού και τυχόν εξετάσεις
Το ποσό που καταβάλλεται δεν μπορεί να υπερβεί τα 2.500€
Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου διά tων ελεγκτών γιατρών του, για την
αναγκαιότητα χορήγησης των παροχών του παρόντος άρθρου.
Αντικατάσταση των ειδών του παρόντος επιτρέπεται μετά την παρέλευση επταετίας
από την προηγούμενη χορήγηση.
2. Πέλματα πλατυποδίας:
Το Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. χορηγεί πέλματα πλατυποδίας με συμμετοχή 100% επί του
Κρατικού τιμολογίου. Εφόσον δεν προβλέπεται από το Κ.Τ. το Ταμείο καταβάλλει
το 70% επί του τιμολογίου αγοράς. Δικαίωμα αντικατάστασης τους έχει ο
δικαιούχος μετά από ένα (1) έτος, εκτός από τους ανήλικους που τα αντικαθιστούν
και νωρίτερα λόγω ανάπτυξης του σώματος.
3. Ζώνες, κηλεπίδεσμοι, κηδεμόνες:
Το Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. χορηγεί ζώνες, κηλεπιδέσμους, κηδεμόνες σύμφωνα με το
εκάστοτε ισχύον κρατικό τιμολόγιο. Εφόσον δεν προβλέπεται το είδος (όχι ο τύπος
ή μάρκα) από το Κ.Τ. καταβάλλεται το 70% επί του τιμολογίου αγοράς. Δικαίωμα
αντικατάστασης έχει ο δικαιούχος μετά από δύο (2) έτη.
4.
Ελαστικές κάλτσες, ορθοπεδικά παπούτσια:
Χορηγούνται ελαστικές κάλτσες μέχρι δύο ζεύγη το χρόνο κατόπιν ειδικής
γνωματεύσεως γιατρού σε περιπτώσεις θρομβώσεων, κιρσών, φλεβίτιδων κλπ. με
ανώτατη δαπάνη είκοσι (20) ευρώ ανά ζεύγος.
Επίσης χορηγούνται ορθοπεδικά υποδήματα (όχι ανατομικά) για προβλήματα
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δυσπλασίας ποδών (όπως π.χ. βλαισοποδία ή ραιβοποδία κλπ.) που διατίθενται
μόνο από ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ μέχρι δύο ζεύγη το
χρόνο και κατόπιν ειδικής γνωματεύσεως γιατρού στην οποία θα περιγράφεται
αναλυτικά η πάθηση και τα ειδικά χαρακτηριστικά των προς αγορά ορθοπεδικών
υποδημάτων.
Το Ταμείο καλύπτει το 100% της δαπάνης σύμφωνα με το Κ.Τ.
Εφόσον δεν προβλέπεται το είδος (όχι ο τύπος ή η μάρκα) από το Κ.Τ., το Ταμείο
καλύπτει το 70% της αξίας με ανώτατη δαπάνη 150,00 € ανά ζεύγος.
5.
Ορθοπεδικά - αναπηρικά - χειρουργικά μηχανήματα:
α) Το Ταμείο χορηγεί ορθοπεδικά και αναπηρικά μηχανήματα όπως και κάθε άλλο
απαραίτητο βοηθητικό μέσο σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κρατικό τιμολόγιο.
Εφόσον κάποιο είδος δεν προβλέπεται από το κρατικό τιμολόγιο η Υπηρεσία του
Ταμείου θα το κοστολογεί κατ' αναλογία με άλλα παρεμφερή είδη που
εμπεριέχονται στον πίνακα ορθοπεδικών ειδών του Εθνικού Ιδρύματος
Αποκαταστάσεως Αναπήρων (Κ.Τ.). Δικαίωμα αντικατάστασης μετά μία πενταετία.
β) Σε περίπτωση κατάκλισης μόνιμης ή παροδικής το Ταμείο καλύπτει κατά 70% τη
δαπάνη αγοράς ή ενοικίου αεροστρώματος, αφού πρώτα ο δικαιούχος απευθυνθεί
εγγράφως στο Ταμείο.
Εφόσον το Ταμείο δεν έχει διαθέσιμο αερόστρωμα, εγκρίνει την αγορά νέου. Για
ακραίες περιπτώσεις κινητικής αναπηρίας (τετραπληγία) καθολική κινητική
αδυναμία, ανεξάρτητα από την αιτία στην οποία οφείλεται, το Ταμείο καλύπτει τη
δαπάνη αγοράς ορθοπεδικού κρεβατιού, με ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου 70%
και με ανώτατο όριο τα 300€.
γ) Το Ταμείο χορηγεί αναπηρικά αμαξίδια στους πάσχοντες από ολική παραπληγία
ή ακρωτηριασμό των κάτω άκρων με ανώτατο όριο δαπάνης για απλό αμαξίδιο τα
πεντακόσια (500) ευρώ και για αμαξίδια ελαφρού τύπου τα χίλια τριακόσια (1.300)
ευρώ.
Για την αναγνώριση της δαπάνης ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει κινητική αναπηρία
άνω του 80% που θα πιστοποιείται από γνωμάτευση Δ/ντή Κρατικού Νοσοκομείου
με ειδικότητα Ορθοπεδικού, Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και Νευρολόγου
- Νευροχειρουργού.
Για τη χορήγηση του αμαξιδίου ο ασφαλισμένος υποχρεούται να απευθυνθεί στην
Υπηρεσία του Ταμείου εγγράφως.
Εφόσον το Ταμείο δεν έχει διαθέσιμα αμαξίδια καλύπτει τη δαπάνη αγοράς νέου.
Δαπάνες επισκευής και ανταλλακτικών βαρύνουν τον ασφαλισμένο.
Αντικατάσταση αναγνωρίζεται μετά την πάροδο τετραετίας από την προηγούμενη
αγορά για τους μέχρι 18 ετών και πενταετίας για τους άνω των 18 ετών.
Σε απόλυτα εξειδικευμένες παθήσεις όπως ολική βαρειά παραπληγία και
ακρωτηριασμό άμφω κάτω άκρων το Ταμείο με απόφαση του Δ.Σ., μετά από
σύμφωνη γνώμη της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής εγκρίνει στους
ασφαλισμένους ηλικίας από 14-75 ετών τη δαπάνη ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου, μετά
από γνωμάτευση Διευθυντή γιατρού Κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου, αναλόγου με
την πάθηση ειδικότητας, στην οποία θα πιστοποιείται αφενός η σωματική
ανικανότητα και αφετέρου η νοητική ικανότητα για τη χρήση του αμαξιδίου και θα
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αιτιολογείται πλήρως η ανάγκη χρήσης ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου, από προσκόμιση
τριών προσφορών, φυλλαδίου με τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά και
δήλωσης του Ν. 159S/86 του δικαιούχου ότι δεν πήρε παρόμοιο είδος την τελευταία
πενταετία ή δεκαετία κατά περίπτωση από κανένα φορέα.
Επιπλέον θα αιτιολογείται πλήρως το όλως εξαιρετικό της κάθε περίπτωσης, θα
προσκομίζεται εξοφλημένο τιμολόγιο πώλησης, στο οποίο θα αναγράφονται ο
κωδικός, η ονομασία και η ακριβής περιγραφή του πωληθέντος αμαξιδίου, καθώς
και το όνομα του εγχωρίου κατασκευαστή ή του προμηθευτή οίκου του εξωτερικού.
Το Ταμείο καταβάλλει το 70% του τιμολογίου αγοράς με ανώτατο όριο το ποσόν
των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Αντικατάσταση αναγνωρίζεται μετά την πάροδο πενταετίας για τους μέχρι 18 ετών
ασφαλισμένους και δεκαετία για τους άνω των 18 ετών και πάντα εφόσον συντρέχει
ανάγκη αντικατάστασης.
Δαπάνες επισκευής και ανταλλακτικών βαρύνουν τους ασφαλισμένους.
δ) Το Ταμείο χορηγεί ηλεκτροκίνητο ποδήλατο ενεργητικής και παθητικής
κινησιοθεραπείας σε τετραπληγικούς ασθενείς εφάπαξ μετά από γνωμάτευση
διευθυντή Νοσοκομείου (Κρατικού ή Πανεπιστημιακού) αντίστοιχου τμήματος,
έγκριση ελεγκτή ιατρού και μέχρι του ποσού των χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700 ε).
ε) Όλα τα είδη της παρούσης παραγράφου χορηγούνται κατόπιν προεγκρίσεως του
Ταμείου και επιστρέφονται στο Ταμείο αφ' ης στιγμής εκλείψει ο λόγος της
χορήγησης τους.
Οι επισκευές δεν βαρύνουν το Ταμείο.
Για την αγορά των ειδών υψηλού κόστους πρέπει να προσκομίζονται τουλάχιστον
δύο προσφορές.
στ) Το Ταμείο χορηγεί χειρουργικά μηχανήματα μιας χρήσεως όπως συρραπτικά,
λαπαροσκοπικά, τροκάρ (διατρητικά) με συμμετοχή 70%.
6. Ακουστικό βαρηκοίας:
Το Ταμείο χορηγεί ακουστικό βαρηκοΐας με ανώτατο όριο δαπάνης τετρακόσια
(400) ευρώ.
Αντικατάσταση επιτρέπεται μετά από τετραετία λόγω φθοράς από φυσιολογική
χρήση.
Είναι δυνατή η αντικατάσταση ύστερα από διετία για βαρήκοα παιδιά μέχρι 15 ετών
και ύστερα από τετραετία για τους λοιπούς ασφαλισμένους με την προϋπόθεση ότι η
ακουστική οξύτητα τους παρουσιάζει σημαντική μείωση, γεγονός που θα προκύπτει
από συγκριτικά ακουογράμματα.
Για την καταβολή της δαπάνης, πέραν των άλλων δικαιολογητικών, απαιτείται
πρόσφατο ακουόγραμμα και η εγγύηση του προμηθευτού.
Η χορήγηση του δεύτερου ακουστικού μπορεί να γίνει μετά από γνωμάτευση
Ειδικευμένου Ιατρού και έγκριση του Ελεγκτή Ιατρού σε περιπτώσεις βαρηκοΐας
άνω των 70 db αμφοτεροπλευρα
Επισκευές δεν αναγνωρίζονται από το Ταμείο.
7 Οπτικά Είδη
Το Ταμείο χορηγεί στους δικαιούχους ένα ζεύγος γυαλιών ή φακούς επαφής. Για
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τους δικαιούχους ηλικίας πέραν των 40 ετών χορηγεί — εφόσον συντρέχει λόγος —
δύο ζευγάρια, ένα για κοντά και ένα για μακριά (ή ένα ζευγάρι φακών επαφής) ή
ένα ζευγάρι διπλεστιακά ή πολυεστιακά ή πολυεστιακούς φακούς επαφής.
Ο σκελετός μπορεί να αντικατασταθεί μετά από τρία χρόνια και εφόσον συντρέχει
λόγος αντικατάστασης του (φθορά, θραύση, κ.λ.π.) εκτός από την περίπτωση των
παιδιών μέχρι 18 ετών που μπορούν να τον αλλάξουν σε μικρότερο διάστημα — όχι
μικρότερο του έτους — και εφόσον πιστοποιείται η αλλαγή των διαστάσεων του
προσώπου από τον θεράποντα οφθαλμίατρο.
Τα κρύσταλλα αντικαθίστανται εφόσον συντρέχει λόγος και πάντως όχι πριν από
την παρέλευση 18 μηνών από την προηγούμενη χορήγηση εκτός από τις
περιπτώσεις που βεβαιωμένα αλλάζει ο βαθμός οπτικής οξύτητας κατά τουλάχιστον
μισή διοπτρία και όχι νωρίτερα από 12 μήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για
παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών, δυνατόν να εξετασθεί το ενδεχόμενο αλλαγής
κρυστάλλων σε μικρότερο χρονικό διάστημα.
Τα γυαλιά χορηγούνται ύστερα από γνωμάτευση (σκαρίφημα) του οφθαλμιάτρου.
Το Ταμείο καταβάλλει το ποσόν των 100€ για φακούς ή κρύσταλλα και 80€για
σκελετό κάθε τρία χρόνια.
Αναγνωρίζεται δαπάνη επέμβασης διόρθωσης μυωπίας με τη μέθοδο Laser με
ανώτατο όριο το ποσόν των τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ ανά οφθαλμό, με την
προσκόμιση μεταξύ άλλων και των οπτομετρήσεων προ και μετά την επέμβαση, σε
χρόνο που από την δεύτερη οπτομέτρηση θα προκύπτει η οριστική (πραγματική)
μέτρηση της μυωπίας και όχι πριν την παρέλευση 3 μηνών από την επέμβαση.
Πριν ή μετά την εκκαθάριση και καταβολή της σχετικής δαπάνης αγοράς οπτικών
το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να παραπέμπει τους ασφαλισμένους σε ελεγκτή οφθαλμίατρο.
8. Συσκευή υποδόριας έγχυσης - Φιάλη οξυγόνου - Συσκευή μέτρησης σακχάρου Αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης - Συσκευή εισπνοής ινσουλίνης
Το Ταμείο χορηγεί στα μέλη του κατόπιν προεγκρίσεως:
α) Ρυθμιζόμενη συσκευή υποδόριας έγχυσης για αποσιδήρωση του οργανισμού
πασχόντων από μεσογειακή αναιμία με κάλυψη της δαπάνης, κατά 80%.
β) Συσκευή οξυγόνου με εκμίσθωση στους πάσχοντες από πνευμονική ανεπάρκεια
με κάλυψη της δαπάνης μέχρι ενενήντα (90) ευρώ ανά μήνα.
γ) Αναλώσιμα συσκευής μέτρησης σακχάρου για τους διαβητικούς, μετά από
γνωμάτευση Ιατρού ως εξής: γα) για άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 έως
240 ταινίες μετρήσεως το μήνα, γβ) για άτομα με σ.δ. τύπου 2 που αντιμετωπίζεται
με 2 δόσεις ινσουλίνης ημερησίως, έως 80 ταινίες μετρήσεως το μήνα και γγ) για
άτομα με σ.δ. τύπου 2 που αντιμετωπίζεται με δίαιτα ή αντιδιαβητικά δισκία, έως
40 ταινίες μετρήσεως το μήνα.
δ) Αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις όπως εκάστοτε προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
ε) Συσκευή εισπνοής ινσουλίνης για τους ινσουλινοεξαρτώμενους με κάλυψη της
δαπάνης κατά 80% και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις όπως εκάστοτε
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
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9.
ΠΡΟΘΕΤΙΚΑ Καρδιολογικής - Καρδιοχειρουργικής - Ορθοπεδικής Αγγειοπλαστικής.
Το Ταμείο χορηγεί υλικά, όπως υλικά οστεοσύνθεσης βίδες, πλάκες
αρθροπλαστικής, μοσχεύματα, βηματοδότη, βαλβίδα, ασκό κλπ., με κάλυψη 100%
για νοσηλευόμενους σε κρατικά νοσοκομεία και 80% για νοσηλευόμενους σε
ιδιωτικές κλινικές, εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων που θα συμφωνηθεί
διαφορετικό ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου διά συμβάσεων με ιδιωτικές κλινικές
ή περιλαμβάνονται στο κλειστό νοσήλιο.
10.
Υγειονομικό υλικό για κατ' οίκον νοσηλεία
Για την αντιμετώπιση ή θεραπεία των χρονιών παθήσεων το Ταμείο χορηγεί με
ποσοστό συμμετοχής 100% την αγορά υλικών παρά φύση στομίων και βελόνες μιας
χρήσεως ΜΟΝΟ για χρήση ινσουλίνης για τους διαβητικούς και για τους πάσχοντες
από Μεσογειακή Αναιμία και Λευχαιμία ως επίσης με συμμετοχή 80% υγειονομικό
υλικό, καθετήρες FOLEY, WESTERN, τραχειοσωλήνες, ουροσυλλέκτες κ.λ.π.
Οι παροχές της παρούσσς παραγράφου χορηγούνται κατόπιν ιατρικής
γνωματεύσεως, στην οποία θα αναφέρεται η πάθηση και αναλυτικά το Υγειονομικό
Υλικό που πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως και η συχνότητα χρήσης του.
11.
Διάφορα θεραπευτικά μέσα - όργανα - μηχανήματα
Το Ταμείο παρέχει ακόμη, κατόπιν προεγκρίσεως, θεραπευτικά μέσα ή όργανα που
δεν αναφέρονται στο παρόν άρθρο ή δεν κοστολογούνται από τον παρόντα
κανονισμό με συμμετοχή 70% και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
προοίμιο του παρόντος άρθρου, αφού τα εντάξει στην ανάλογη κατηγορία του
άρθρου αυτού. Δεν χορηγούνται δαπάνες για όργανα που υποκαθιστούν υπηρεσίες
παρεχόμενες από θεραπευτικά εργαστήρια (π.χ. συσκευές μασάζ, συσκευή
ηλεκτρομαλάξεων, όργανα αδυνατίσματος κλπ.).
Τυχόν δαπάνες επιδιόρθωσης και ανταλλακτικών βαρύνουν τον ασφαλισμένο.
Επίσης αναγνωρίζεται η δαπάνη ενοικίασης θεραπευτικών μέσων του επομένου
άρθρου (τεχνητά όργανα) με συμμετοχή του Ταμείου 70% (όπου αυτό νοείται και
ενδείκνυται).
12. Το Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. δύναται, δι' ελεγκτών, να ελέγχει την προμήθεια των ειδών του
παρόντος άρθρου, ως επίσης και την καλή λειτουργία τους (με επίσκεψη κατ'
οίκον).
Άρθρο 12
Τεχνητά Όργανα
Το Ταμείο χορηγεί στους δικαιούχους:
α) Τεχνητά μέλη με συμμετοχή του Ταμείου 100% επί του Κρατικού Τιμολογίου. Εφόσον κάποιο
είδος δεν προβλέπεται από το Κρατικό Τιμολόγιο η Υπηρεσία του Ταμείου θα το εντάσσει στην
ανάλογη κατηγορία του παρόντος άρθρου και θα καταβάλλει το 70% του τιμολογίου αγοράς. Για
ηλεκτρονικά μέλη, το Ταμείο καλύπτει το 50% της δαπάνης αγοράς. Δικαίωμα αντικατάστασης
έχουν οι δικαιούχοι, λόγω αποδεδειγμένης φθοράς, μετά την παρέλευση τριετίας, εκτός από τις
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περιπτώσεις των ανηλίκων έως 18 ετών, που αντικαθίστανται και νωρίτερα λόγω ανάπτυξης του
σώματος.
β) Χορηγεί τεχνητό οφθαλμό με κάλυψη κατά 100% επί του τιμολογίου αγοράς.
γ) Χορηγεί τεχνητούς μαστούς, ανά τριετία, με κάλυψη κατά 100% επί του τιμολογίου αγοράς.
δ) Χορηγεί περούκα, ανά διετία, με συμμετοχή 80% επί του τιμολογίου αγοράς, σε περιπτώσεις
καρκινοπαθών ασφαλισμένων του που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία ή σε περιπτώσεις
παθήσεων που επιφέρουν το ίδιο αποτέλεσμα (όχι φυσιολογική τριχόπτωση). Το ποσόν δεν
μπορεί να υπερβεί τα πεντακόσια (500) ευρώ.
Η χορήγηση αλλά και η αντικατάσταση όλων των ειδών του παρόντος άρθρου γίνεται ύστερα
από αιτιολογημένη γνωμάτευση ειδικού γιατρού, προσκόμιση σχετικού τεχνικού εγχειριδίου της
κατασκευάστριας Εταιρείας – στις περιπτώσεις που κατά την κρίση του Ταμείου απαιτείται - με
τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ειδών κλπ.
Τυχόν δαπάνες επιδιόρθωσης και ανταλλακτικών βαρύνουν τον ασφαλισμένο. Η Υπηρεσία
διατηρεί το δικαίωμα να παραπέμπει τους ασφαλισμένους προς έλεγχο σε ελεγκτή γιατρό της.

Άρθρο 13
Νοσοκομειακή Περίθαλψη
1. Διαδικασία Εισαγωγής
Ο ασφαλισμένος για την εισαγωγή του σε νοσηλευτικό ίδρυμα θα επιμελείται την
προσκόμιση γνωμάτευσης του νοσηλευτικού ιδρύματος, στην οποία θα αναφέρεται ο
λόγος και η αναγκαιότητα εισαγωγής, η ημερομηνία έναρξης της νοσηλείας και ο
πιθανός χρόνος νοσηλείας σ' αυτό, για να παραλάβει από την Υπηρεσία του Ταμείου
εγγυητική επιστολή (εισιτήριο). Η προσκόμιση της γνωμάτευσης θα γίνεται τρεις
μέρες πριν ή τρεις μέρα μετά την εισαγωγή.
Σε περίπτωση παράτασης της νοσηλείας θα πρέπει την πρώτη ημέρα της παράτασης
να προσκομισθεί από το Θεραπευτήριο ή τον ασφαλισμένο βεβαίωση με την οποία
θα αιτιολογείται επαρκώς το αναγκαίο της παράτασης νοσηλείας προκειμένου να
εκδοθεί νέα εγγυητική επιστολή.
Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα χορηγείται εγγυητική επιστολή για τις ημέρες
καθυστέρησης και θα περικόπτονται οι αντίστοιχες δαπάνες.
Το Ταμείο δικαιούται να ελέγχει κάθε περίπτωση εισαγωγής ασφαλισμένου σε
νοσηλευτικά ιδρύματα, όπως επίσης και την πορεία της νοσηλείας του με ελεγκτές
ιατρούς ή υπαλλήλους.
Το Ταμείο δεν εκδίδει εισιτήριο στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος δεν έχει
τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις (ασφαλιστικές εισφορές).
2. Όλοι οι ασφαλισμένοι του Ταμείου δικαιούνται νοσηλείας στη θέση Α' σε δημόσια
Νοσοκομεία και στη θέση Βα (δίκλινο ή τρίκλινο) σε ιδιωτικές Κλινικές, εκτός εάν
διοφορετικά ρυθμίζεται με τις κατά περίπτωση συμβάσεις μεταξύ Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. και
Ιδιωτικών Κλινικών
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3. α) Για νοσηλεία σε κρατικά νοσοκομεία και ιδρύματα εφαρμόζεται το κλειστό
νοσήλιο που ισχύει κάθε φορά.
β) Για νοσηλεία σε συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές εφαρμόζεται το κρατικό
τιμολόγιο για τις ιδιωτικές κλινικές ή το συμφωνούμενο τιμολόγιο με βάση τις
σχετικές συμβάσεις. Για τις λοιπές πράξεις, όπως εργαστηριακές κλπ., ως και υλικά,
εφαρμόζεται το εκάστοτε ισχύον κρατικό τιμολόγιο και οι ρυθμίσεις που
περιλαμβάνονται στις ισχύουσες συμβάσεις με τις ιδιωτικές κλινικές. Εξετάσεις που
πραγματοποιούνται με συνηθισμένα διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα σε
εργαστήρια, ιατρεία και κατ' οίκον, δεν δικαιολογούν νοσηλεία σε ιδιωτική κλινική.
Η νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές, παρέχεται με βάση σχετικές συμβάσεις (Ν.2071/92
άρθρο 11). Σε περιπτώσεις εκτάκτου εισαγωγής ασφαλισμένου, οι μη συμβεβλημένες
ιδιωτικές κλινικές οφείλουν να εφαρμόζουν το εκάστοτε ισχύον Κ.Τ. (Π.Δ. 234/80
άρθρο 31).
γ) Γενικά στη νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνονται, εκτός της κλίνηςκαι οι
αναγκαίες ιατρικές φροντίδες, παρακλινικές εξετάσεις, αίμα, πλάσμα αίματος,
αμοιβές χειρουργού, αναισθησιολόγου, έξοδα χειρουργείου, βαλβίδα, υλικά
οστεοσύνθεσης, καταναλισκόμενα φάρμακα εντός νοσηλευτικού ιδρύματος και γενικά
κάθε υλικό (άρθρο 2 Π.Δ. 234/80).
Το Ταμείο καταβάλλει τις δαπάνες για τα είδη αυτά σύμφωνα με το κρατικό
τιμολόγιο, σε συνδυασμό και με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του υγειονομικού
κανονισμο.
δ) Σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, οι αμοιβές του
χειρουργού και του αναισθησιολόγου καθορίζονται με βάση το Κρατικό Τιμολόγιο.
Για τις χειρουργικές επεμβάσεις το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να παραπέμπει το
δικαιούχο σε γιατρό - ελεγκτή είτε προ είτε μετά την εκτέλεση τους για γνωμοδότηση.
Προκειμένου περί πραγματοποιήσεως δύο χειρουργικών επεμβάσεων ταυτόχρονα,
στην αμοιβή του χειρούργου, αναισθησιολόγου ως και στα έξοδο χειρουργείου και
νάρκωσης της πρώτης επέμβασης, προστίθεται το 50% της δεύτερης (Π.Δ. 350/76
άρθρο 5).
Δεν αναγνωρίζεται δαπάνη για χειρουργική επέμβαση όταν πραγματοποιείται σε
ινστιτούτα αισθητικής, κέντρα ομορφιάς, διαιτολογίας κ.λπ.
ε) Αμοιβές εξωτερικών ιατρών που καλούνται για εξέταση ασθενούς σε ιδιωτική
κλινική δεν αναγνωρίζονται παρά μόνον όταν ή η κλινική δεν έχει ιατρό της
ειδικότητας.
στ) Ασθενείς που νοσηλεύονται για βαριά νοσήματα και έχουν ανάγκη ιδιαίτερης
περιποίησης, λόγω πλήρους αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης (π.χ. μετεγχειρητικοί
ασθενείς, περιπτώσεις ανοϊκών, συγχυτικοδιεγερτικών ασθενών), μπορούν να
χρησιμοποιήσουν αποκλειστική νοσοκόμα (συνοδό) νυκτερινής απασχόλησης, υστέρα
από γνωμάτευση θεράποτνος Ιατρού του νοσηλευτικού ιδρύματος περί της
αναγκαιότητας και του χρόνου διάρκειας. Οι ημέρες της καλύψεως αυτής δεν
μπορούν να υπερβούν τις τριάντα (30). Υπέρβαση του ορίου μπορεί να γίνει μόνο
κατόπιν αποφάσεως του Δ,Σ. και πάντως όχι πέραν των 50 ημερών συνολικά. Η
αμοιβή της νοσοκόμου αναγνωρίζεται και καταβάλλεται με την προσκόμιση των
νομίμων δικαιολογητικών δαπανών, θεωρημένων από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα.
ζ) Σε πολύ βαριές περιπτώσεις αναγνωρίζεται η δαπάνη σύγκλησης ιατρικού
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συμβουλίου μέχρι τριών ιατρών. Η δαπάνη που αναγνωρίζεται για κάθε ιατρό του
συμβουλίου είναι τριπλάσια της κάθε φορά ισχυούσης ιατρικής επισκέψεως.
η) Σε περίπτωση νοσηλείας σε θάλαμο εντατικής παρακολούθησης σε ιδιωτική
κλινική, το Ταμείο καταβάλλει το διπλάσιο του νοσηλίου της Α' θέσης (μόνον
νοσηλίου) ή εκείνο που καθορίζεται από τις υπογραφόμενες συμβάσεις του Ταμείου
με τις Κλινικές.
θ) Όσες πράξεις του παρόντος άρθρου πραγματοποιούνται και με LASER
(χειρουργικά, μικροχειρουργικά κ.λ.π.) θα κοστολογούνται όσο και οι αντίστοιχες
πράξεις που είναι ήδη κοστολογημένες από το κρατικό τιμολόγιο. Επίσης οι
λαπαροσκοπικές επεμβάσεις θα κοστολογούνται όσο και οι αντίστοιχες πράξεις που
είναι ήδη κοστολογημένες από το κρατικό τιμολόγιο.
η) Δεν αναγνωρίζονται και δεν καταβάλλονται δαπάνες που αφορούν πλαστικές
επεμβάσεις για λόγους αισθητικής, κοσμετικής (λιποαναρρόφηση, πλαστική μύτης,
αυτιών, κοιλιάς, στήθους κλπ.).
4. Νοσηλεία σε κέντρα αποκατάστασης (Αρθρ. 10 Ν. 2072/92, Π.Δ. 383/2002)
Το Ταμείο καλύπτει δαπάνες θεραπείας για εξωτερικούς ασθενείς σε ειδικά κέντρα
αποκοτάστασης σαν επέκταση της νοσοκομειακής περίθαλψης για τους δικαιούχους,
που πάσχουν από αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις,
Parkinson, παραπληγία - τετραπληγία. εγκεφαλική παράλυση, σκλήρυνση κατά
πλάκας, παθήσεις του περιφερικού νευρικού συστήματος και του μυϊκού συστήματος
όπως Gullain Barre, μυοπάθειες, παραλύσεις - παρέσεις περιφερικών νεύρων κλπ.,
τα οποία δεν είναι ικανά να μετακινούνται μόνα τους ή με τα συνήθη μέσα, και που
μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα έχουν ανάγκη από
φροντίδα αποθεραπείας και αποκατάστασης, το πρώτον μετά την εκδήλωση της
ασθένειας και της νοσηλείας τους στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Η θεραπεία
πραγματοποιείται κατόπιν εμπεριστατωμένης γνωματεύσεως από τον Επιστημονικό
Διευθυντή της αρμοδίας Κλινικής του νοσηλευτικού Ιδρύματος για την αναγκαιότητα,
το χρόνο και τη συχνότητα των συνεδριών θεραπείας σε κέντρο αποκατάστασης, ως
και σχετικής προεγκρίσεως του Ταμείου, η οποία εάν δεν χορηγηθεί δεν θα
αναγνωρίζονται οι σχετικές δαπάνες.
Το Κέντρο Αποκατάστασης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας
υποχρεωτικά καταρτίζει το πρόγραμμα θεραπείας, ήτοι συχνότητα επισκέψεων, τις
ημερομηνίες επισκέψεων και το είδος των ιατρικών πράξεων και το οποίο
πρόγραμμα θα προσκομίζεται στο Ταμείο από τον ασφαλισμένο για τη χορήγηση
προέγκρισης.
Σε κάθε περίπτωση το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα, με ελεγκτή ιατρό του, να ελέγχει
το αναγκαίο της θεραπείας, τη συχνότητα και τη διάρκεια της.
Η θεραπεία στα κέντρα αποκατάστασης θα διαρκεί το πολύ τέσσερις μήνες με ρυθμό
το ανώτατο μέχρι τρεις φορές εβδομαδιαίως. Δυνατότητα παρατάσεως της θεραπείας
- αποκατάστασης, για εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, δυνατόν να εξετάζεται από το
Δ.Σ. με την προϋπόθεση ότι η αναγκαιότητα συνέχισης θα προκύπτει από τα ανάλογα
δικαιολογητικά.
Το Ταμείο καλύπτει το ημερήσιο νοσήλιο εξωτερικών ασθενών, το προβλεπόμενο
από το Π.Δ. 383/2002, όπως εκάστοτε ισχύει.
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Οι δαπάνες θα καταβάλλονται με την προσκόμιση αναλυτικής πρωτότυπης Α.Π.Υ. για
το είδος των πράξεων που έγιναν, τον αριθμό τους και το διάστημα στο οποίο
αφορούν, γνωμάτευσης του νοσηλευτικού ιδρύματος και προέγκρισης του Ταμείου.
5. Αερομεταφορά ασθενούς στο εσωτερικό - Μεταφορά ασθενούς εντός πόλεως
α) Σε εξαιρετικά επείγοντα περιστατικά που λόγω της σοβαρότητας και κρισιμότητας
της καταστάσεως του ασθενούς χρειάζεται μεταφορά η οποία δεν μπορεί να γίνει με
τα συνήθη μεταφορικά μέσα (ταξί, λεωφορείο, πλοίο κ.λπ.) το Ταμείο καταβάλλει τα
έξοδα αερομεταφοράς των δικαιούχων, εφόσον η αερομεταφορά γίνει διά του ΕΚΑΒ
(άρθρο 39 Ν. 2733/99).
Για να δικαιολογηθεί η αερομεταφορά και να καταβληθεί η δαπάνη, πρέπει να
αποδεικνύεται το γεγονός ότι ο ασθενής χρειάζεται άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη,
η οποία δεν μπορεί να δοθεί στον τόπο διαμονής και ακόμη ότι η μετακίνηση του
γίνεται στο πλησιέστερο κέντρο, όπου είναι δυνατό να του παρασχεθούν οι ιατρικές
φροντίδες που απαιτεί η κατάσταση του.
β) Σε περίπτωση βαρέων ασθενειών, εάν αποδεδειγμένα δεν είναι δυνατή η
μετακίνηση με το ΕΚΑΒ. το Ταμείο καταβάλλει έξοδα μετάβασης και επιστροφής στο
νοσοκομείο (εντός πόλεως) με ΤΑΞΙ, εφόσον ο ασθενής δεν μπορεί να μετακινηθεί
με τα συνήθη μέσα γεγονός που θα προκύπτει από σχετική ιατρική βεβαίωση.
Το Ταμείο συμμετέχει με ποσοστό 85% επί της δαπάνης με ανώτατη συνολική
μηνιαία επιβάρυνση 360 €.
Ειδικά για τους νεφροπαθείς καλύπτεται κατά 85% η δαπάνη μετακίνησης με
TAXI από τον τόπο θερινών διακοπών προς την πλησιέστερη μονάδα αιμοκάθαρσης
για περίοδο διακοπών μέχρι δύο (2) μήνες
Η εκκαθάριση της δαπάνης θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση των ως
άνω ταμειακών δικαιολογητικών, των αποδείξεων μεταφοράς με TAXI ανά
διαδρομή, της βεβαίωσης του Κέντρου Αιμοκάθαρσης για το ότι δεν είναι δυνατή η
μετακίνηση με τα συνήθη συγκοινωνιακά μέσα και ύστερα από απόφαση του Δ.Σ..
γ) Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις κατά τις οποίες τίθεται σε κίνδυνο η
ζωή του ασφαλισμένου γεγονός που θα προκύπτει από σχετική ιατρική γνωμάτευση
και εφόσον δεν είναι δυνατή η χρήση του Ε.Κ.Α.Β. το Ταμείο καταβάλλει το 60% του
κόστους μεταφοράς με ασθενοφόρο εντός πόλεως.
6.
Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων
Σε περίπτωση μεταμοσχεύσεως ιστών και οργάνων από ζώντα ή νεκρό, οι
δαπάνες βαρύνουν τον ασφαλιστικό φορέα του λήπτη.
Κάθε δαπάνη από ζώντα δότη, εργαστηριακές εξετάσεις, νοσήλια, πριν και
μετά τη λήψη του μοσχεύματος, έξοδα μετακίνησης του κ.λ.π. βαρύνει τον
ασφαλιστικό φορέα του λήπτη (Ν. 2737/99).
Οι μεταμοσχεύσεις ιστών και ανθρωπίνων οργάνων θα πραγματοποιούνται
μόνο σε ειδικές Μονάδες Μεταμόσχευσης νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
Το Ταμείο καταβάλλει το 100% της συνολικής δαπάνης σύμφωνα με το άρθρ.
3 του Ν. 2737/99.
Άρθρο 14
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Περίθαλψη στο Εξωτερικό
1. Το Ταμείο εγκρίνει στους δικαιούχους του που πάσχουν από ιδιαίτερα
σοβαρή ασθένεια, τη μετάβαση σε ενδεδειγμένα θεραπευτήρια και διαγνωστικά
κέντρα της Ευρώπης (κρατικά νοσοκομεία νοσηλεία σε δίκλινο δωμάτιο) με σκοπό τη
σωστή διάγνωση και θεραπεία (Αρθρ. 39 Ν. 1759/88 και Υ.Α.: Φ 7/15/97 ΦΕΚ
22/Β/97).
Επιτρέπεται η νοσηλεία σε χώρα εκτός Ευρώπης μόνο στην περίπτωση που το
συγκεκριμένο περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται σε ευρωπαϊκή χώρα. Στις περιπτώσεις
αυτές η μη δυνατότητα αντιμετωπίσεως του περιστατικού σε ευρωπαϊκή χώρα πρέπει
να βεβαιώνεται με γνωμάτευση τακτικού καθηγητή της ειδικότητας της νόσου ή
Διευθυντή Κλινικής Νοσοκομείου ή της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του
Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε.. Στην γνωμάτευση επιπλέον θα αναφέρεται απαραίτητα η χώρα και το
συγκεκριμένο εξειδικευμένο νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο θα παρασχεθεί η
νοσηλεία. Δεν καταβάλλεται δαπάνη για νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές του
εξωτερικού, πλην περιστατικών που αφορούν παιδιά ηλικίας μέχρι δεκατεσσάρων
(14) ετών (Υπ. Απόφ. Φ. 15/97 ΦΕΚ 22/97 τ. Β).
2.
Περιπτώσεις νοσηλείας στο εξωτερικό και διαδικασία.
α.) Έκτακτα περιστατικά κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης παραμονής στο
εξωτερικό για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται αναλυτική
βεβαίωση - γνωμοδότηση περί της φύσεως του εκτάκτου του περιστατικού και της
ανάγκης επέμβασης - θεραπείας.
β) Περιπτώσεις χορήγησης άδειας για διάγνωση στο εξωτερικό. Στις
περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται αίτηση συνοδευόμενη από γνωμάτευση Καθηγητή
Πανεπιστημιακής Κλινικής της ειδικότητας της νόσου ή αναπληρωτή καθηγητή από
δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα, στην οποία αναφέρονται: ποιες εξετάσεις έγιναν και η
ανάγκη μεταβάσεως στο εξωτερικό για τη διάγνωση. Επίσης απαιτείται βεβαίωση του
νοσηλευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής για το ότι δέχεται για νοσηλεία κλπ τον
ασφαλισμένο, την ημέρα εισαγωγής του και το χρόνο νοσηλείας.
γ) Περιπτώσεις χορήγησης άδειας για θεραπεία εκδηλωθείσας ασθένειας.
Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται αίτηση συνοδευόμενη από γνωμάτευση
καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή της ειδικότητας της νόσου ή επιστημονικού
Διευθυντή αρμόδιας Κλινικής δημοσίου νοσοκομείου στην οποία θα αναφέρονται:
Το είδος της πάθησης,
Εάν και πού νοσηλεύθηκε και για πόσο χρόνο.
Ποιες εξετάσεις έγιναν
Τι θεραπεία έγινε.
Την αναγκαιότητα λόγω αδυναμίας άμεσης αντιμετώπισης του περιστατικού στην
Ελλάδα σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτήριο και το επείγον της μετάβασης στο
εξωτερικό.
δ) Ακόμη, περιστατικά που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω τρεις κατηγορίες θα
αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση, μετά από γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας
Υγειονομικής Επιτροπής.
ε) Σε περίπτωση που επιβάλλεται από την εξέλιξη της ίδιας ασθένειας,
ανεξαρτήτως σημείου ή οργάνου του σώματος, και νέα μετάβαση στο εξωτερικό το
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αρμόδιο όγανο του Ταμείου δύναται κατόπιν γνωματεύσεως του θεράποντος γιατρού
της αλλοδαπής να εγκρίνει για άλλη μια φορά τη μετάβαση.
Η διάγνωση ή η θεραπεία θα πραγματοποιείται στο ίδιο νοσηλευτικό ίδρυμα
και από το ίδιο επιστημονικό προσωπικό αυτού.
στ) Σε περίπτωση πραγματοποιήσεως εξετάσεων, θεραπειών, επεμβάσεων,
ως και αγορά θεραπευτικών μέσων, οργάνων, μηχανημάτων κλπ. στο εξωτερικό
χωρίς τη χορήγηση σχετικής αδείας από το Ταμείο, καταβάλλονται τα ισχύοντα για
την Ελλάδα ποσά και πάντα σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Υγ.
Κανονισμού, εφόσον διαπιστώνεται η ανάγκη περιθάλψεως ή αγοράς θεραπευτικών
μέσων, οργάνων, μηχανημάτων κ.λπ.
Επίσης σε περίπτωση νοσηλείας σε χώρες εκτός Ευρώπης λόγω αιφνίδιου και
αναπότρεπτου περιστατικού (εκτάκτου - επείγοντος) κατά τη διάρκεια προσωρινής
διαμονής, οι δαπάνες θα καταβάλλονται σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο στην
Ελλάδα.
ζ) Για εξετάσεις, θεραπείες και νοσηλεία σε χώρες εκτός Ε.Ε., οι λογαριασμοί
(τιμολόγια) θα πρέπει να περιγράφουν αναλυτικά τις παροχές υπηρεσιών (ανά ημέρα
και ιατρική πράξη), άλλως δεν θα αναγνωρίζονται και δεν θα αποδίδονται οι
σχετικές δαπάνες.
3. Δαπάνες
α) Το Ταμείο συμμετέχει στις δαπάνες νοσηλείας όπως αυτές προκύπτουν από
τα αποστελλόμενα εκκαθαριστικά έντυπα Ε. 125 ή από τις από τον ασφαλισμένο
προσκομιζόμενες αποδείξεις δαπανών, με ποσοστό 100% για τις δαπάνες νοσηλείας
και 70% για τις αμοιβές Ιατρών και τις δαπάνες διαμονής.
Για περιπτώσεις που ο ασθενής μένει εκτός θεραπευτηρίου η δαπάνη
διαμονής που αναγνωρίζεται δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του νοσηλίου
Α΄θέσης Ελληνικού Κρατικού Νοσηλευτηρίου.
Ακόμη σε εξαιρετικά βαριές περιπτώσεις και μόνο γι' αυτές που εμπίπτουν
στο εδάφ. γ' παρ. 2. του παρόντος, καταβάλλεται η αξία του αεροπορικού εισιτηρίου
του ασθενούς (οικονομική θέση), ως επίσης και η αξία αεροπορικού εισιτηρίου του
συνοδού (οικονομική θέση), στις περιπτώσεις που συνοδεύει ανήλικο παιδί ή άλλον
ασφαλισμένο του οποίου η κατάσταση είναι πολύ βαριά και είναι αδύνατη η
μετακίνηση του χωρίς συνοδό.
Επίσης σε εξαιρετικά βαριές περιπτώσεις που εμπίπτουν στο εδ. β' παρ. 2
παρόντος άρθρου και αφορούν σε ανήλικα παιδιά, καταβάλλεται η αξία του
αεροπορικού εισιτηρίου του ανηλίκου ασθενούς ως και του συνοδού του (οικονομική
θέση).
β) Οι καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις κοστολογούνται σύμφωνα με το
εκάστοτε ισχύον κρατικό τιμολόγιο για την Ελλάδα και σύμφωνα με τον ισχύοντα
Υγειονομικό Κανονισμό του Ταμείου (τιμή πακέτο η οποία βαρύνει εξ ολοκλήρου το
Ταμείο οπουδήποτε και αν πραγματοποιηθούν οι καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις).
Για οδοντιατρικές εργασίες αναγνωρίζεται το τιμολόγιο που εφαρμόζει το
Ταμείο στην Ελλάδα.
Για να δικαιολογήσει τις κάθε μορφής δαπάνες ο ενδιαφερόμενος πρέπει να
προσκομίσει πρωτότυπες αποδείξεις θεωρημένες από την προξενική αρχή ή εν
ελλείψει τέτοιας από την τοπική αστυνομία ή άλλη δημόσια αρχή της αλλοδαπής,
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μεταφρασμένες και επικυρωμένες.
Επίσης να προσκομίσει βεβαίωση του θεραπευτηρίου ή του θεράποντος
γιατρού (αν πρόκειται για ιατρείο) για τη φύση, διάρκεια της ασθένειας και την
θεραπεία που έγινε, την έκβαση της νοσηλείας - θεραπείας.
4.
Η παροχή υπηρεσιών υγείας στους δικαιούχους του Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε.
από τις χώρες της Ε.Ε. πραγματοποιείται με το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της
Ε.Ε, με την Ε.Κ.Α.Α. (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας) και τα λοιπά έντυπα.
Η Ε.Κ.Α.Α. εκδίδεται από το Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες προϋποθέσεις.
5.
Σε περίπτωση προμήθειας ιατρικών προϊόντων (π.χ. γυαλιών,
ακουστικών, ορθοπεδικών μηχανημάτων κλπ.) από κράτος - μέλος της Ε.Ε., το
Ταμείο καταβάλλει την αξία των προϊόντων αυτών σύμφωνα με τον πίνακα αμοιβών
(Τιμολόγιο) του Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε., τηρούμενης κατά τα λοιπά της διαδικασίας της
προβλεπόμενης στα επί μέρους άρθρα του παρόντος Κανονισμού ως και των όρων
για τη χορήγηση τους.
Άρθρο 15
Μαιευτική Περίθαλψη – Επίδομα Τοκετού
1. Το Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. σε περίπτωση φυσιολογικού τοκετού ή καισαρικής τομής
δικαιούχου, καταβάλλει επίδομα τοκετού, ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 ευρώ)
και δεν αναγνωρίζει καμιά άλλη δαπάνη. Σε περίπτωση διδύμων το ποσό αυξάνεται
κατά πενήντα τοις εκατό (50%), τριδύμων κατά εβδομηνταπέντε τοις εκατό (75%)
και τετραδύμων και άνω κατά εκατό τοις εκατό (100%).
2. Το ποσό αυτό καλύπτει όλη τη δαπάνη νοσηλείας τεσσάρων (4) ημερών σε
νοσοκομείο ή κλινική για την περίπτωση του φυσιολογικού τοκετού ή της καισαρικής
τομής.
3. Σε περίπτωση επιπλοκής κι εφόσον παραστεί ανάγκη νοσηλείας πέραν των
τεσσάρων (4) ημερών, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί νοσοκομειακής περίθαλψης
για το πέραν των τεσσάρων (4) ημερών χρονικό διάστημα νοσηλείας.
4. Σε περίπτωση νεκρού εμβρύου, το επίδομα χορηγείται εφόσον έχουν
συμπληρωθεί είκοσι έξι (26) εβδομάδες κύησης.
5. Για την απόδοση του παραπάνω επιδόματος απαιτούνται τα εξής
δικαιολογητικά:
α. Ληξιαρχική πράξη γέννησης και για την περίπτωση της παρ.4 σχετική βεβαίωση
του διευθυντή της κλινικής.
β. Υπεύθυνη δήλωση ότι η ασφαλισμένη δεν δικαιούται επίδομα τοκετού από άλλο
ασφαλιστικό οργανισμό ή υπηρεσία του Δημοσίου.
6. Στην περίπτωση κυοφορίας με μεταφορά στο σώμα άλλης γυναίκας
γονιμοποιημένων ωαρίων ξένων προς την ίδια κατά τους ορισμούς του Ν.3089/2002
και του αρ. 1458 Α.Κ. χορηγείται το επίδομα τοκετού στην τεκμαιρόμενη δικαιούχο
μητέρα μετά την πάροδο επτά (7) μηνών από τον τοκετό. Για την απόδοση του
παραπάνω επιδόματος απαιτούνται, εκτός των ως άνω δικαιολογητικών, και:
α) Δικαστική απόφαση με την οποία επιτρέπεται η μεταφορά των ξένων
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γονιμοποιημένων ωαρίων στο σώμα της γυναίκας που κυοφόρησε.
β) Πιστοποιητικό του γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου από το οποίο
προκύπτει ότι μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον τοκετό δεν ασκήθηκε, τόσο
από την τεκμαιρόμενη μητέρα όσο και από την κυοφορούσα, αγωγή προσβολής της
μητρότητας του τέκνου.
γ) Υπεύθυνη δήλωση της κυοφορούσα ότι δεν έλαβε και δεν θα λάβει επίδομα
τοκετού από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ή υπηρεσία του Δημοσίου.
Άρθρο 16
Επίδομα Ασθενείας (Ανικανότητας)
Χορηγείται επίδομα Ασθενείας, μόνον στους άμεσα ασφαλισμένους (πλην
συνταξιούχων, υπαλλήλων και εμμίσθων), σε περίπτωση προσωρινής ολικής
ανικανότητας από βαριά ασθένεια που διαρκεί πάνω από 10 ημέρες, ύστερα από
γνωμάτευση νοσηλευτικού ιδρύματος ή ειδικού για την πάθηση γιατρού ή απόφαση Α'
βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
Το επίδομα χορηγείται προς μερική αναπλήρωση του απολεσθέντος
εισοδήματος λόγω της ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου.
Η επιδότηση διαρκεί για το διάστημα που αποκλειστικά ο ασφαλισμένος θα
απέχει από την επαγγελματική του δραστηριότητα λόγω καθολικής αδυναμίας προς
εργασία διαπιστουμένης από την ως άνω μνημονευομένη γνωμάτευση ή απόφαση ή
έκθεση - γνωμάτευση.
Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος είναι: α) ο ασφαλισμένος
να έχει τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το Ταμείο, β) να μη
κατέχει θέση με πάγια αντιμισθία από την οποία κατά τη διάρκεια της ασθενείας
(ανικανότητας) να προσπορίζεται εισόδημα, να μην είναι (γενικά) έμμισθος, γ) το
αίτημα και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από τον ασφαλισμένο
εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από της εκδηλώσεως της ασθενείας ή του
ατυχήματος, τέτοιου που να καθιστά δυνατό τον ουσιαστικό έλεγχο του ασφαλισμένου
από τα αρμόδια όργανα του Ταμείου προς διαπίστωση της ανικανότητας του για
εργασία και την εν γένει κατάσταση της υγείας του και να δικαιολογεί την ανάγκη
χορηγήσεως του επιδόματος για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών. Ως εύλογος
χρόνος κρίνεται διάστημα 2 μηνών από της εκδηλώσεως της νόσου, εκτός εάν ειδικοί
αποδεικνυόμενοι λόγοι δεν το επιτρέπουν.
Η Υπηρεσία του Ταμείου διατηρεί το δικαίωμα, να παραπέμπει τον
ασφαλισμένο σε ελεγκτές ιατρούς, Υγειον. Επιτροπές για σύνταξη εκθέσεων πορισμάτων κλπ.
Ο χρόνος για την επιδότηση αρχίζει ύστερα από 10 ημέρες από την είσοδο
στο νοσηλευτικό ίδρυμα ή από αποδεδειγμένη εκδήλωση ασθένειας.
Η ημερήσια επιδότηση για το Α' εξάμηνο ανέρχεται: α) για αγάμους σε 15€
την ημέρα και β) για εγγάμους σε 20€ την ημέρα.
Πέραν του Α' εξαμήνου επιδοτήσεως η ημερήσια επιδότηση περιορίζεται στο
50%.
Δεν χορηγείται η επιδότηση πέραν του εξαμήνου όταν συντρέχει περίπτωση
λήψης συντάξεως ή συντάξεως λόγω αναπηρίας.
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Το επίδομα καταβάλλεται δεδουλευμένα σε μηνιαίες δόσεις με τη
συμπλήρωση σε κάθε καταβολή δήλωσης του Ν. 1599/86 περί καθολικής αποχής από
την εργασία.
Το επίδομα καταβάλλεται και στις άμεσα ασφαλισμένες (πλην συνταξιούχων,
υπαλλήλων και εμμίσθων) του Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. για την περίοδο 2 δυο μήνες πριν το
τοκετό και δυο μήνες μετά τον τοκετό.
Αρθρο 17
Επίδομα Αποθεραπείας
Το επίδομα αποθεραπείας χορηγείται:
Σε κατακεκλιμμένους ασθενείς οποιασδήποτε αιτιολογίας με γνωμάτευση Κρατικού
Νοσοκομείου η οποία θα ανανεώνεται ανά τριετία.
Σε καρκινοπαθείς κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας ή της χημειοθεραπείας αλλά
και για τα πέντε έτη από τη διάγνωση.
Σε ασφαλισμένους οι οποίοι, υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση και μόνο για το
α’ έτος μετά την επέμβαση. Η βαρύτητα αυτής, πρέπει, σύμφωνα με την κατά Νόμο
κατηγορία να είναι βαρεία ή εξαιρετικής βαρεία.
Σε μεταμοσχευθέντες και για τα δύο (2) πρώτα χρόνια μετά τη μεταμόσχευση.
Σε ασφαλισμένους με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια υπό αιμοκάθαρση.
Σε ασφαλισμένους με βαριές νευρολογικές παθήσεις, όπως ν. Altzheimer, σκλήρυνση
κατά πλάκας, ν. Parkinson
Σε ασφαλισμένους με βαριές ψυχικές νόσους κατόπιν γνωματεύσεως της
Υγειονομικής Επιτροπής.
Σε τυφλούς
Σε ασφαλισμένους με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια υπό συνεχή
οξυγονοθεραπεία
Σε ασφαλισμένους πάσχοντες από νόσους του κολλαγόνου και βρίσκονται σε αγωγή
με ανοσοκατασταλτικά.
Το χρηματικό ποσό για το επίδομα αποθεραπείας ανέρχεται σε 820 € κατ’έτος και
καταβάλλεται το πρώτο τρίμηνο του επομένου έτους.
Το επίδομα δεν χορηγείται σε δικαιούχους που διαμένουν σε οίκους ευγηρίας, εφόσον
το Ταμείο συμμετέχει εις τα έξοδα παραμονής εις τον οίκο.

Άρθρο 18
Έξοδα Κηδείας
1. Έξοδα κηδείας ασφαλισμένων
Σε περίπτωση θανάτου δικαιούχου χορηγούνται σε εκείνον που επιμελήθηκε
της κηδείας έξοδα κηδείας και ταφής μέχρι του ποσού των ευρώ 2000, με την
προϋπόθεση ότι δεν καταβάλλονται από άλλο ασφαλιστικό φορέα και ότι ο θανών
είχε εκπληρώσει τις προς το Ταμείο υποχρεώσεις του.
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Οι παραπάνω δαπάνες χορηγούνται με την προσκόμιση των θεωρημένων
πρωτοτύπων αποδείξεων των πάσης φύσεως δαπανών (γραφείου τελετών, ναών,
Δήμου, ανθοπωλείων, μεταφορικών μέσων, αμοιβών προσωπικού κλπ.).
2. Έξοδα αποτέφρωσης
Σε περίπτωση που αντί για Κηδεία πραγματοποιηθεί αποτέφρωση το Ταμείο
καταβάλλει το μισό (1/2) της αντίστοιχης δαπάνης των εξόδων κηδείας με τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
3. Μεταφορά σορού θανόντων στο εξωτερικό
α) Σε περίπτωση θανάτου δικαιούχου, που του χορηγήθηκε άδεια μετάβασης
σε χώρες του εξωτερικού, το Ταμείο χορηγεί έξοδα μεταφοράς σορού ποσού ίσου με
το 50% των εκάστοτε προβλεπομένων εξόδων κηδείας.
β) Σε περίπτωση που δεν χορηγήθηκε (στο δικαιούχο) άδεια μετάβασης στο
εξωτερικό για νοσηλεία, το παραπάνω ποσό περιορίζεται στο μισό (1/2).
Τα έξοδα μεταφοράς σορού σε κάθε περίπτωση καταβάλλονται στον
επιμεληθέντα την μεταφορά με τον όρο ότι δεν χορηγούνται από άλλο φορέα, με την
υπογραφή σχετικής υπευθύνου δηλώσεως Ν. 1599/86 και την προσκόμιση
ληξιαρχικής πράξεως θανάτου και όλων των πρωτοτύπων θεωρημένων Α.Π.Υ. ή
τιμολογίων των μεταφορικών μέσων μεταφρασμένων και επικυρωμένων όπου
απαιτείται.
4. Σε κάθε περίπτωση θανάτου δικαιούχου τα ανωτέρω έξοδα κηδείας, μεταφοράς
σορού και αποτέφρωσης καταβάλλονται από το Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. Στις περιπτώσεις
θανάτου συνταξιούχου, τα έξοδα των προηγουμένων παραγράφων καταβάλλονται
από το Ταμείο που χορηγεί την κύρια σύνταξη.
Άρθρο 19
Έξοδα συμμετοχής σε παιδικές κατασκηνώσεις
1.Το Ταμείο χορηγεί έξοδα κατασκηνώσεων για τα παιδιά που είναι
ασφαλισμένα σ' αυτό ηλικίας 6 - 14 ετών. Για τον υπολογισμό της ηλικίας, οι
γεννηθέντες εντός ενός έτους θεωρείται ότι γεννήθηκαν την 31/12 του έτους αυτού.
2.
Το Ταμείο συνάπτει συμβάσεις κατ’έτος μετά από πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τους ιδιοκτήτες των κατασκηνώσεων. Το Δ.Σ. του
Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. καθορίζει τις λεπτομέρειες συμμετοχής κάθε κατασκήνωσης καθώς και
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την εν γένει διαδικασία συμμετοχής των παιδιών
των ασφαλισμένων.
3.
Το Ταμείο καταβάλλει το ημερήσιο τροφείο που καθορίζεται
εκάστοτε με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.
4. Η αναγνώριση και πληρωμή της δαπάνης γίνεται με την προσκόμιση από
την Κατασκήνωση πρωτότυπης και νόμιμα θεωρημένης απόδειξης π.υ. και
υπεύθυνης δήλωσης του γονέα για τις ημέρες συμμετοχής του παιδιού στην
κατασκήνωση.
Άρθρο 20
Έξοδα συμμετοχής σε βρεφονηπιακούς σταθμούς
1. Το Ταμείο καλύπτει τη δαπάνη βρεφονηπιακών σταθμών των τέκνων των άμεσα (πλην
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συνταξιούχων) ασφαλισμένων, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση να εργάζεται ο άλλος σύζυγος, η
δε εργασία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση δημοσίου εγγράφου, ή του ασφαλιστικού
βιβλιαρίου και βεβαίωσης του εργοδότη. Για συζύγους διαζευγμένους ή σε διάσταση η
προϋπόθεση να εργάζεται ο άλλος σύζυγος δεν ισχύει εφόσον βέβαια η επιμέλεια ανατέθηκε
(έστω και προσωρινά) στον γονέα-ασφαλισμένο άμεσα στο Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Στις οικογένειες με περισσότερα των 3 τέκνων καλύπτεται η δαπάνη για το τρίτο και πέραν παιδί
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο άλλος σύζυγος δεν εργάζεται και δεν είναι ασφαλισμένος σε
άλλο ασφαλιστικό φορέα.
Της παροχής αυτής δικαιούνται γονείς τέκνων που δεν έχουν συμπληρώσει την προνηπιακή
ηλικία (δηλαδή κατά το μήνα Σεπτέμβριο να μην έχουν συμπληρώσει την κατά νόμο ηλικία για
να φοιτήσουν σε Δημόσιο Νηπιαγωγείο).
Κάθε δικαιούχος μπορεί να στείλει τα παιδιά του, σε βρεφονηπιακό σταθμό αφού προηγουμένως
υποβάλλει αίτηση στο Ταμείο για την έγκριση της συμμετοχής και την αναγνώριση της δαπάνης,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας, ήτοι από 1/8-31/10 κάθε έτους. Αν δεν υποβληθεί η ως άνω
αίτηση συμμετοχής εμπρόθεσμα, δεν αναγνωρίζονται και δεν καταβάλλονται τα έξοδα (δαπάνες)
Τα έξοδα συμμετοχής παρέχονται για το διάστημα από 1/9 μέχρι 30/6 του επομένου έτους.
Κατ' οίκον έξοδα φύλαξης τέκνων δεν αναγνωρίζονται.
2. Το ύψος της μηνιαίας συμμετοχής στα έξοδα για όλη την περίοδο καθορίζεται κατ’έτος με
αποφάσεις του Δ.Σ. Επίσης το Δ.Σ. του Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. μπορεί να αποφασίζει τη σύναψη
συμβάσεων με βρεφονηπιακούς σταθμούς προς εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του. Οι
λεπτομέρειες και η διαδικασία καθορίζεται με την απόφαση του Δ.Σ.
3. Οι καταβολές από το Ταμείο γίνονται σε δύο φάσεις ανά πεντάμηνο: η πρώτη από 1ης
Φεβρουαρίου και η δεύτερη από 1ης Ιουλίου με την προσκόμιση μηνιαίων θεωρημένων
πρωτοτύπων αποδείξεων που θα αναγράφουν τον μήνα στον οποίο αφορούν και το όνομα των
παιδιών.
Άρθρο 21
ΕΞΟΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
1. Έξοδα ειδικών θεραπευτηρίων / εκπαιδευτηρίων
Για τα παιδιά έμμεσα ασφαλισμένα του Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. που πάσχουν από βαριές και ανίατες
σωματικές αναπηρίες (όπως σπαστική τετραπληγία, αναιμία Cooley, απλαστική αναιμία ή από
βαριές πνευματικές αναπηρίες όπως σύνδρομο DOWN κλπ.) κρινόμενα ως ανίκανα από την
Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή και τα οποία περιθάλπονται σε ιδρύματα (θεραπευτήρια),
το Ταμείο καλύπτει το 100% του ημερήσιου νοσηλίου του προβλεπόμενου από την παρ. 1 της
Υ.Α.: Φ.40021/3342/273/2005 (Φ.Ε.Κ. 266/Β/2005) ή της εκάστοτε ισχύουσας.
Για παιδιά που πάσχουν από σωματική ή νοητική αναπηρία και στα οποία παρέχεται ειδική
αγωγή από ειδικά εκπαιδευτήρια οικοτροφεία, άσυλα, το Ταμείο καλύπτει το 100% του
ημερήσιου τροφείου του προβλεπόμενου από την παρ. 2 της Υ Α: Φ.40021/3342/273/2005
(Φ.Ε.Κ. 266/Β/2005) ή της εκάστοτε ισχύουσας.
Στην περίπτωση που το παιδί παραμένει στο σπίτι η μηνιαία επιδότηση ορίζεται με αποφάσεις
του Δ.Σ. του Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε..
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2.
Έξοδα λουτροθεραπείας
Στους δικαιούχους παρέχονται έξοδα λουτροθεραπείας σε ιαματικές πηγές, εφόσον αυτή είναι
αναγκαία προς ίαση αυτών ή προς αποκατάσταση της ικανότητάς τους προς εργασία.
Η λουτροθεραπεία παρέχεται εφόσον ο ασφαλισμένος πάσχει από κάποια εκ των ασθενειών:
παθήσεις αγγείων, φλεγμονώδη αρθρίτιδα, αρθροπάθεια εκφυλιστικής φύσεως οποιασδήποτε
μορφής, μετα-τραυματικές δυσκαμψίες, επίμονη υποτροπιάζουσα οσφυαλγία συνεπεία κήλης
μεσοσπονδυλίου δίσκου, παθήσεις αναπνευστικού συστήματος, δερματοπάθειες, ψωρίαση,
νευρίτιδα.
Η παροχή της λουτροθεραπείας χορηγείται ύστερα από έγκριση του Ταμείου με βάση
γνωμάτευση νοσοκομείου ή Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία να αναφέρεται
λεπτομερώς η πάθηση, το είδος και ο αριθμός των ενδεικνυομένων λουτρών.
Έξοδα λουτροθεραπείας χορηγούνται κατ' ανώτατο όριο μέχρι είκοσι συνεδρίες.
Το Ταμείο αναγνωρίζει:
α) Ημερήσια έξοδα λουτροθεραπείας κατ' ανώτατο όριο ποσό ίσο με το 75% της
πραγματοποιηθείσας δαπάνης (με την προσκόμιση θεωρημένων Α.Π.Υ. ή τιμολογίων).
β) Ημερήσια δαπάνη παραμονής σε ξενοδοχείο κατ' ανώτατο όριο καθοριζόμενο με απόφαση
του Δ.Σ. του Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. (με την προσκόμιση θεωρημένων Α.Π.Υ. ή τιμολογίων).
γ) Εξοδα μεταβάσεως και επιστροφής, ανεξαρτήτως χρησιμοποιούμενου μέσου, καταβάλλεται το
αντίτιμο (ισοδύναμο) του εισιτηρίου των δημοσίων μέσων μαζικής μεταφοράς (π.χ. λεωφορείο,
τραίνο, πλοίο).
Την παροχή λουτροθεραπείας δεν δικαιούνται όσοι λαμβάνουν επίδομα ή έξοδα
λουτροθεραπείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα.
Τα έξοδα της παρούσας παραγράφου δεν μπορούν να υπερβαίνουν ετήσιως το ποσόν των
εξακοσίων (600) ευρώ.
3.
Επίδομα αεροθεραπείας [ΦΕΚ 991/Β/98 & Ν. 1276/82 Άρθρο 12]
Το Ταμείο χορηγεί ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. που καθορίζει και τις σχετικές λεπτομέρειες,
εφάπαξ επίδομα Αεροθεραπείας για τη θερινή περίοδο 1/6-31/8 στα ασφαλισμένα μέλη του που
πάσχουν α) από φυματίωση, β) καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμοκονίαση και γ) νεφρική
ανεπάρκεια ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού και οι οποίοι έχουν ποσοστό αναπηρίας
άνω του 33% από τις παραπάνω αιτίες. Δεν δικαιούνται του επιδόματος 1) εκείνοι που
λαμβάνουν το επίδομα από οποιοδήποτε άλλο φορέα και 2) εκείνοι που νοσηλεύονται κατά την
περίοδο Ιουνίου - Αυγούστου και εφόσον οι δαπάνες νοσηλείας του καταβάλλονται από το
Ταμείο. Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται εκάστοτε με αποφάσεις του Δ.Σ. Του Ταμείου.
Το επίδομα θα καταβάλλεται αφού ο ασφαλισμένος προσκομίσει βεβαίωση Νοσηλευτικού
Ιδρύματος, τον φάκελο με το ιστορικό της ασθενείας του και συμπληρώσει δήλωση Ν. 1599/86
α) για το ότι δεν έλαβε και ούτε θα λάβει το επίδομα από άλλο φορέα Κοινωνικής ασφάλισης,
Δημόσιο κ.λπ. και β) για το ότι κατα την περίοδο Ιουνίου - Αυγούστου δεν νοσηλεύτηκε σε
Νοσηλευτικό Ίδρυμα με δαπάνες του Ταμείου.
4.Επίδομα ή δαπάνη κατ’οίκον επιμέλειας - φροντίδας
α) Επίδομα κατ’οίκον επιμέλειας - φροντίδας
Στους δικαιούχους που πάσχουν από Ca, σωματικές αναπηρίες, μακροχρόνιες νόσους και εκ του
λόγου τούτου είναι μονίμως κατάκοιτοι και πλήρως ανίκανοι προς αυτοεξυπηρέτηση και
χρειάζονται κατ' οίκον νοσηλεία (διότι δεν δύνανται χωρίς τη βοήθεια άλλου προσώπου να
ικανοποιούν τις στοιχειώδεις ανάγκες τους και πρέπει να τελούν υπό συνεχή επίβλεψη,
περιποίηση και συμπαράσταση άλλου προσώπου), χορηγείται μηνιαίο επίδομα ίσο με το 25% της
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κατώτατης ετήσιας ασφαλιστικής εισφοράς προς τον αντίστοιχο Τομέα Υγείας παλαιών
ασφαλισμένων (μέχρι 31/12/92) στρογγυλοποιούμενο στην κατώτερη μονάδα για κατ' οίκον
νοσηλευτική επιμέλεια – φροντίδα.
Το επίδομα χορηγείται κατόπιν συμφώνου γνωματεύσεως της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής
Επιτροπής του Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε..
Το επίδομα θα καταβάλλεται στο δικαιούχο με τη συμπλήρωση κάθε μήνα δηλώσεως Ν. 1599/86
για το ότι:
δεν λαμβάνει από οποιαδήποτε πηγή εξω-ιδρυματικό επίδομα (παραπληγικών),
δεν λαμβάνει επίδομα κατ’ οίκο επιμέλειας – φροντίδας από οποιαδήποτε πηγή και
κατά το συγκεκριμένο μήνα ο ασφαλισμένος δεν νοσηλεύτηκε εντός νοσηλευτικού ιδρύματος.
Το επίδομα θα παύσει να χορηγείται από τη στιγμή που η κατ' οίκον νοσηλευτική επιμέλεια φροντίδα θα παρέχεται από νοσηλευτικό ίδρυμα.
β) Δαπάνη κατ’ οίκο επιμέλειας - φροντίδας
Στα περιστατικά του ως άνω εδαφίου, εάν δεν χορηγείται το επίδομα κατ’οίκον επιμέλειας φροντίδας, δύναται να χορηγηθεί αμοιβή επαγγελματία νοσηλευτή για κατ' οίκον επίσκεψη νοσηλεία, μέχρι 8 επισκέψεις ανά μήνα και ύστερα από προσκόμιση α) δελτίου παροχής
υπηρεσιών και β) εμπεριστατωμένης σχετικής εκθέσεως - γνωματεύσεως επιστημονικού
διευθυντού αρμόδιας Κλινικής δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος. Το Ταμείο καταβάλλει δαπάνη
ανά επίσκεψη 15,00 € με την υποχρέωση εκδόοεως θεωρημένων Α.Π.Υ. ανά επίσκεψη.
Άρθρο 22
ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ
Για τους συνταξιούχους του Ταμείου που αποδεδειγμένα έχουν ανάγκη παραμονής σε οίκους
ευγηρίας, λόγω αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης κλπ. το Ταμείο συμμετέχει στη δαπάνη παραμονής
σε αναγνωρισμένους οίκους ευγηρίας με συνολική μηνιαία επιβάρυνση κατ' ανώτατο όριο το
ποσόν των οκτακοσίων (800) ευρώ.
Η εισαγωγή σε οίκο ευγηρίας θα πραγματοποιείται κατόπιν εγκρίσεως από το Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε.
σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου αφού προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά από
τα οποία να προκύπτει η ανάγκη εισαγωγής του. Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να παραπέμπει
τους ενδιαφερομένους στην πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή προκειμένου να γνωματεύσει
περί της αναγκαιότητας της εισαγωγής.
Άρθρο 23
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
1. Το Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. μπορεί για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του να συνάπτει συμβάσεις
με κάθε είδους προμηθευτές και παρόχους υγείας. Στις συμβάσεις αυτές προβλέπεται κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για την ορθή απονομή των παροχών του παρόντος Κανονισμού.
2. Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι
προϋποθέσεις σύναψης της συμβάσεων της προηγούμενης παραγράφου. Για τους προμηθευτές
ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις ικανότητας και αξιοπιστίας που ορίζονται από τις ειδικές
διατάξεις της Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου.
3. Το Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. του, να
καταγγέλλει αζημίως γι αυτό τη συνεργασία του με οποιοδήποτε προμηθευτή. Η καταγγελία είναι
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έγγραφη και κοινοποιείται στον προμηθευτή προ τριάντα (30) ημερών.
Άρθρο 24
ΕΛΕΓΧΟΣ
Το Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα του ελέγχου για την ορθή εφαρμογή του παρόντος
Κανονισμού και της εν γένει Νομοθεσίας από τους ασφαλισμένους του καθώς και από τους
προμηθευτές ή και κάθε τρίτο. Ο έλεγχος διενεργείται βάσει των κειμένων διατάξεων και των
ελεγκτικών οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδει το Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές ιατρούς και οδοντιάτρους του Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή και σε
περιπτώσεις που δεν απαιτούνται ιατρικές γνώσεις από υπαλλήλους του (πχ. κατασκηνώσεις).
Για τον έλεγχο επίσης μπορεί να ορίζονται από τους προϊσταμένους της Υγειονομικής Υπηρεσίας,
μετά από υπόδειξη των διευθυντών των νοσοκομείων, ιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ,
ειδικευόμενοι και αγροτικοί ιατροί, καθώς και, μετά από υπόδειξη των διευθυντών των
στρατιωτικών νοσοκομείων, στρατιωτικοί ιατροί και οδοντίατροι. Οι ελεγκτές ιατροί και
οδοντίατροι οι οποίοι προσφέρουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο ελεγκτικό έργο είναι υποχρεωμένοι να
τηρούν τον παρόντα κανονισμό, τις ισχύουσες διατάξεις περί υγειονομικής περίθαλψης, τις
ελεγκτικές οδηγίες και τις εγκυκλίου του Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Άρθρο 25
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Οι ασφαλισμένοι οφείλουν να κάνουν καλή χρήση των παροχών και να προστατεύουν το
Ταμείο από αδικαιολόγητες δαπάνες. Ειδικότερα οφείλουν:
α) Να κάνουν αποκλειστικά προσωπική χρήση του βιβλιαρίου ασθενείας τους.
β) Να προφυλάσσουν το βιβλιάριο από φθορές και πιθανότητα απώλειάς του.
γ) Να ελέγχουν τις αναγραφές στο βιβλιάριο ασθενείας τους και να αναφέρουν στο Ταμείο
οποιαδήποτε μη πραγματική εγγραφή.
δ) Να μην αφήνουν το βιβλιάριο ασθενείας τους σε φαρμακεία και ιατρεία ή σε τρίτα πρόσωπα.
ε) Να παραδίδουν το βιβλιάριο ασθενείας, όταν για οιονδήποτε λόγο απωλέσουν το ασφαλιστικό
τους δικαίωμα.
στ) Να εκπληρώνουν το σύνολο των υποχρεώσεών τους απέναντι στο Ταμείο και να
γνωστοποιούν κάθε αλλαγή της οικογενειακής ή επαγγελματικής τους κατάστασης που είναι
δυνατόν να επιφέρει αλλαγή στο καθεστώς ασφάλισής τους.
ζ) Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων, θα επιβάλλονται
διοικητικές κυρώσεις.
Άρθρο 26
Γενικές και Μεταβατικές Διατάξεις
Με γενικές αποφάσεις του Δ.Σ. του Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. καθορίζονται ο τρόπος εξόφλησης των
δαπανών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η τυχόν αναπροσαρμογή των προβλεπομένων στο
παρόν ποσών και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού.
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Οι Γρ. Γρηγοριάδης και Σπ. Κοντομάρης, Μέλη Δ.Ε. μειοψηφούν.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΤΜΗΜΑ Δ΄ της 30.10.2012
Αποφ.Δ1/Σ25/2012

Πληρεξουσιότητα στο Δικηγόρο του Τ.Ε.Ε. με παγία αντιμισθία κο
Κωνσταντίνο Βλαχογιάννη του Ιωάννου για εκπροσώπηση-παράσταση
στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με
την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Τ.Ε.Ε.),
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Νίκης αρ.4, μετά από εισήγηση (αρ.
πρωτ. 182/30.10.2012-§ 1.1.1) της παριστάμενης
Γενικής
Διευθύντριας ΤΕΕ κ. Δ. Κανέλλου που ανακοίνωσε τη σχετική
εισήγηση του Γρ. Δικαστικού και έχοντας υπόψη ότι την 16-11-2012,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., συζητείται ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στο Ι΄Τμήμα αυτού, με εισηγήτρια την
Εφέτη κα Αγγελακοπούλου – Ξυπολιτά Μαρία, η από 05-02-2009 και
με αριθμό καταχώρησης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ΑΚ3586/1310-2011 (Πιν.14) αίτηση ακύρωσης του Σπυρίδωνα ΦΑΚΙΡΙΔΗ του
Αναστασίου, μηχανικού, κατοίκου Κομοτηνής (Σισμάνογλου 54), κατά
του εδρεύοντος στην Αθήνα (οδός Καραγεώργη Σερβίας αριθ.4) (νέα
διεύθυνση Νίκης αρ.4) Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ» (Τ.Ε.Ε.), νόμιμα εκπροσωπούμενο, για την ακύρωση :
1)της με αριθμό 55549 από 30-10-2008 (αριθ. πρωτ. 26090/08)
απόφασης του Προέδρου του Τ.Ε.Ε., και 2)κάθε άλλης σχετικής
πράξης ή παράλειψης του Τ.Ε.Ε., η οποία αίτηση ακυρώσεως
απευθύνεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αλλά
συζητείται πλέον ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ και ΧΟΡΗΓΕΙ στο Δικηγόρο του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας με πάγια αντιμισθία κο Κωνσταντίνο
Βλαχογιάννη του Ιωάννη, Δικηγόρο Αθηνών με αριθμό Μητρώου του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 21465, κάτοικο Αθηνών, Πλατεία
Αγίων Θεοδώρων 1, Τ.Κ. 105 59, ειδική πληρεξουσιότητα να παραστεί
και να εκπροσωπήσει το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Τ.Ε.Ε.), που
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Νίκης αρ.4, ως νόμιμα εκπροσωπείται,
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της
ανωτέρω από 05-02-2009 αίτησης ακύρωσης του Σπυρίδωνα
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ΦΑΚΙΡΙΔΗ του Αναστασίου, στην πιο πάνω ορισθείσα ημερομηνία
συζήτησης της 16ης Νοεμβρίου 2012 ή σε κάθε μετ’ αναβολήν άλλη
ημερομηνία συζήτησης, καθώς και να υποβάλλει εφ’ όσον χρειαστεί
σχετικό υπόμνημα και παρέχει σ’ αυτήν τη σχετική πληρεξουσιότητα
με την παρούσα για την κατά νόμο προάσπιση των συμφερόντων του
Τ.Ε.Ε.
Η παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Δ2/Σ25/2012

Πληρεξουσιότητα στο Δικηγόρο Κομοτηνής κ. Αργύριο Χουρμουζέλη.
Η ΔΕ, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 182/30.10.2012 - § 1.1.2) της
παριστάμενης Γενικής Διευθύντριας ΤΕΕ κ. Δ. Κανέλλου
που
ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση του Γρ. Δικαστικού και έχοντας
υπόψη της ότι την 9η Οκτωβρίου 2012 συζητούνται ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής οι α) από 28-11-1988 και β) από 2307-1992, προσφυγές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ΝΠΔΔ,
νομίμως εκπροσωπούμενου, ως κατά νόμο υποκαταστάτου σε
αμφότερες αυτές των συνεργαζόμενων Γραφείων Μελετών με τις
επωνυμίες 1) «Ν. Γιαννουλόπουλος και Συνεργάτες Τεχνική Εταιρεία
Μελετών ΕΠΕ», η οποία εδρεύει στο Ψυχικό Αττικής, Αδριανείου 34,
συσταθείσα υπό την αρχική επωνυμία «Α. Αναστασιάδης – Ν.
Γιαννουλόπουλος - Γ. Νάτσης – Α. Τακόπουλος ΕΠΕ», 2) «Θέτις
Μαστράφη», η οποία εδρεύει στο Φάληρο Αττικής, Αλκυόνης 46 και 3)
«Βασίλης Βαβαρούτας», που εδρεύει στην Αθήνα, Μουρούζη 7 κατά
των α) Ελληνικού Δημοσίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον
Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και β) Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, όπως νόμιμα εκπροσωπείται,
εγκρίνει τις ασκηθείσες ως άνω προσφυγές και αποφασίζει να παραστεί
ο κος Αργύριος Χουρμουζέλης του Ανέστη, Δικηγόρος Κομοτηνής (ΑΜ
54 του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης), κάτοικος Κομοτηνής, οδός
Αντωνίου Παπαδήμα, αρ. 14 και να εκπροσωπήσει το ΤΕΕ κατά τη
συζήτηση των ως άνω υποθέσεων κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 0910-2012 ή σε κάθε μετ’ αναβολήν δικάσιμο, καθώς και να υποβάλλει
εφ’ όσον χρειαστεί σχετικό υπόμνημα και παρέχει σ’ αυτόν τη σχετική
πληρεξουσιότητα με την παρούσα για την κατά νόμο προάσπιση των
συμφερόντων του ΤΕΕ.
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Αποφ.Δ3/Σ25/2012

Πληρεξουσιότητα στη Δικηγόρο του ΤΕΕ κ. Αγγελική Σκουτέρη του
Κωνσταντίνου για εκπροσώπηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας
Η ΔΕ μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 182/30.10.2012 - § 1.1.3) της
παριστάμενης Γενικής Διευθύντριας ΤΕΕ κ. Δ. Κανέλλου που
ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση του Γρ. Δικαστικού και έχοντας
υπόψη ότι την 16-11-2012 συζητείται στο Ι’ Τμήμα του Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών η, από 03-06-2010 και με αριθμό κατάθεσης
5020/2010, αίτηση ακύρωσης του Πολυχρόνη Παναγιωτίδη κατά του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ΝΠΔΔ για την ακύρωση α) της, με
αριθμό πρωτοκόλλου 1567/2010, απορριπτικής απόφασης του ΤΕΕ και
β) κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή
παράλειψης της Διοίκησης αποφασίζει να παραστεί η Δικηγόρος του
ΤΕΕ κα Αγγελική Σκουτέρη και να εκπροσωπήσει το ΤΕΕ κατά τη
συζήτηση της υπόθεσης αυτής στην πιο πάνω δικάσιμο της 16-11-2012
ή σε κάθε μετ’ αναβολήν δικάσιμο, καθώς και να υποβάλλει εφ’ όσον
χρειαστεί σχετικό υπόμνημα και παρέχει σ’ αυτήν τη σχετική
πληρεξουσιότητα με την παρούσα για την κατά νόμο προάσπιση των
συμφερόντων του ΤΕΕ.

Αποφ.Δ4/Σ25/2012

Πληρεξουσιότητα στη Δικηγόρο Ηρακλείου Κρήτης Αναστασία
Φραγκούλη κάτοικο Ηρακλείου Κρήτης (οδός Ζωγράφου αρ.3, Τ.Κ.
71201 τηλ.2810-220516, 6946526790) για τη δικαστική διεκδίκηση
αμοιβής της Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Ευγενίας
Φανουράκη.
Η ΔΕ μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 182/30.10.2012 - § 1.1.4) της
παριστάμενης Γενικής Διευθύντριας ΤΕΕ κ. Δ. Κανέλλου που
ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση του Γρ. Δικαστικού και έχοντας
υπόψη το με αρ.πρωτ. 23027/3-11-2011 (αρ.πρωτ.Δικ.935/4-11-2011)
έγγραφο του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης και τη με
αρ.πρωτ. 3251/25-8-2011 Αίτηση της Διπλωματούχου Πολιτικού
Μηχανικού Ευγενίας Φανουράκη αναφορικά με την δικαστική
διεκδίκηση αμοιβής του, που αφορά στην επίβλεψη κατά του
Καλυβιανάκη Γεωργίου για έργο «Ανέγερση Διόροφης Κατοικίας
Τύπου Μεζονέτας με Υπόγειο στη θέση εντός οικισμού Κάμπου ΑΓ.
ΣΥΛΛΑ», παρέχει στη Δικηγόρο Ηρακλείου Κρήτης Αναστασία
Φραγκούλη (Ζωγράφου 3, Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο Κρήτης, τηλ.
2810 220516, 6946526790), την πληρεξουσιότητα για την άσκηση της
ως άνω αγωγής, καθώς και για να παραστεί για την υποστήριξή της
εκπροσωπώντας το ΤΕΕ κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής στην
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δικάσιμο που θα οριστεί ως και σε κάθε μετ’ αναβολήν δικάσιμο αυτής
για την κατά νόμο προάσπιση των συμφερόντων του ΤΕΕ.
Αποφ.Δ5/Σ25/2012

Πληρεξουσιότητα στο Δικηγόρο Καστοριάς Αλέξανδρο Λαουμτζή,
κάτοικο Καστοριάς (οδός Νταλίπη αρ.1, Τ.Κ. 52100, τηλ. 24670
23224) για τη δικαστική διεκδίκηση αμοιβής των Διπλωματούχων
Πολιτικών Μηχανικών Αχιλλέα Σιάσιου και Πέτρου Ρουβά
Η ΔΕ μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 182/30.10.2012 - § 1.1.5) της
παριστάμενης Γενικής Διευθύντριας ΤΕΕ κ. Δ. Κανέλλου που
ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση του Γρ. Δικαστικού και έχοντας
υπόψη τη με αρ.πρωτ. 16383/27-7-2011 Αίτηση του Διπλωματούχου
Πολιτικού Μηχανικού Αχιλλέα Σιάσιου και τη με αρ.πρωτ. 16384/277-2011 αίτηση του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Πέτρου
Ρουβά αναφορικά με την δικαστική διεκδίκηση αμοιβής τους, που
αφορά στην εκπόνηση μελέτης κατά των κ.κ. Παντελή Ηλιόπουλο και
Ελευθέριο Ηλιόπουλο για την εκπόνηση μελετών για το έργο
«Ανέγερση Βιοτεχνικού εργαστηρίου με εκθεσιακό χώρο και
περίφραξη», παρέχει στο Δικηγόρο Καστοριάς Αλέξανδρο Λαουμτζή
(Νταλίπη αρ.1, Καστοριά, Τ.Κ. 52100, τηλ. 24670-23224) την
πληρεξουσιότητα για την άσκηση της ως άνω αγωγής, καθώς και για
να παραστεί για την υποστήριξή της εκπροσωπώντας το ΤΕΕ κατά τη
συζήτηση της υπόθεσης αυτής στην δικάσιμο που θα οριστεί ως και σε
κάθε μετ’ αναβολήν δικάσιμο αυτής για την κατά νόμο προάσπιση των
συμφερόντων του ΤΕΕ.

Αποφ.Δ6/Σ25/2012

Πληρεξουσιότητα στο Δικηγόρο
Μεσολογγίου Νικόλαο
Βλαχογιάννη, κάτοικο Μεσολογγίου (οδός Ασημάκη Φωτήλα αρ.3,
Τ.Κ. 30200, τηλ.26310-28245, κιν.6932588044) για τη δικαστική
διεκδίκηση αμοιβής των Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού
Κωνσταντίνου Πρεμέτη.
Η ΔΕ μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 182/30.10.2012 - § 1.1.6) της
παριστάμενης Γενικής Διευθύντριας ΤΕΕ κ. Δ. Κανέλλου που
ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση του Γρ. Δικαστικού και έχοντας
υπόψη τη με αρ.πρωτ. 20770/5-10-2011 Αίτηση του Διπλωματούχου
Πολιτικού Μηχανικού Κωνσταντίνου Πρεμέτη αναφορικά με την
δικαστική διεκδίκηση αμοιβής του, που αφορά στην εκπόνηση μελέτης
κατά Χρήστου Καζάνα για την εκπόνηση μελετών για το έργο
«υπ΄αριθμ. 2563/08/Σ Άδεια επισκευής σεισμόπληκτης μονάδας
συσκευασίας εσπεριδοειδών», παρέχει στο Δικηγόρο Μεσολογγίου
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Νικόλαο Βλαχογιάννη (Ασημάκη Φωτήλα αρ.3, Μεσολόγγι, Τ.Κ.
30200, τηλ. 26310 28245, κιν. 6932588044) την πληρεξουσιότητα
για την άσκηση της ως άνω αγωγής, καθώς και για να παραστεί για
την υποστήριξή της εκπροσωπώντας το ΤΕΕ κατά τη συζήτηση της
υπόθεσης αυτής στην δικάσιμο που θα οριστεί ως και σε κάθε μετ’
αναβολήν δικάσιμο αυτής για την κατά νόμο προάσπιση των
συμφερόντων του ΤΕΕ.
Αποφ.Δ7/Σ25/2012

Πληρεξουσιότητα στη Δικηγόρο Βόλου ΘΕΟΚΤΗ ΑΔΑΜΑΚΙΔΟΥ
κάτοικο Βόλου (οδός Κ.Καρτάλη αρ.97, Τ.Κ. 38221, τηλ.24210
24125, κιν. 6944930133) για τη δικαστική διεκδίκηση αμοιβής του
Διπλωματούχου Μηχανικού Αριστόδημου Θεοδώρου.
Η ΔΕ μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 182/30.10.2012 - § 1.1.7) της
παριστάμενης Γενικής Διευθύντριας ΤΕΕ κ. Δ. Κανέλλου που
ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση του Γρ. Δικαστικού και έχοντας
υπόψη τη με αρ. πρωτ. 641/25-7-2011 αίτηση του Περιφερειακού
Τμήματος Μαγνησίας και την με αρ.πρωτ.97/12-1-2011 Αίτηση του
Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Αριστόδημου Θεοδώρου
αναφορικά με την δικαστική διεκδίκηση αμοιβής του, που αφορά στην
εκπόνηση μελέτης κατά του Απόστολου Λάζου για την «στατική
μελέτη εφαρμογής για το έργο: 17ο (2θεσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο
Βόλου», παρέχει στη Δικηγόρο Βόλου ΘΕΟΚΤΗ ΑΔΑΜΑΚΙΔΟΥ
(K.Kαρτάλη αρ.97, Τ.Κ. 38221 Βόλος, τηλ. 24210-24125, κιν:6944
930133) την πληρεξουσιότητα για την άσκηση της ως άνω αγωγής,
καθώς και για να παραστεί για την υποστήριξή της εκπροσωπώντας το
ΤΕΕ κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής στην δικάσιμο που θα
οριστεί ως και σε κάθε μετ’ αναβολήν δικάσιμο αυτής για την κατά
νόμο προάσπιση των συμφερόντων του ΤΕΕ.

Αποφ.Δ8/Σ25/2012

Πληρεξουσιότητα στη Δικηγόρο Κορίνθου Αικατερίνη Ι. Ταγαρά
κάτοικο Κορίνθου (οδός Αδειμάντου αρ.60, Τ.Κ. 20100, τηλ.2741083753, 6944455858) για τη δικαστική διεκδίκηση αμοιβής του
Διπλωματούχου Μηχανικού Ευάγγελου Ματάτση.
Η ΔΕ μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 182/30.10.2012 - § 1.1.8) της
παριστάμενης Γενικής Διευθύντριας ΤΕΕ κ. Δ. Κανέλλου που
ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση του Γρ. Δικαστικού και έχοντας
υπόψη τη με αρ.πρωτ. 18113/30-6-2010 Αίτηση του Διπλωματούχου
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Αρχιτέκτονος Μηχανικού Ευάγγελου Ματάτση αναφορικά με την
δικαστική διεκδίκηση αμοιβής του, που αφορά στην εκπόνηση μελέτης
κατά του Νικόλαου Μπακιρτζάκη για την «μελέτη τετραώρφου κτιρίου
με δύο υπόγεια κλειστός χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων επί της οδού
Απ. Παύλου 17 ΟΤ 86 στην Κόρινθο», παρέχει στη Δικηγόρο
Κορίνθου Αικατερίνη Ι. Ταγαρά (Οδός Αδειμάντου αρ.60, Τ.Κ.
20100, τηλ. 27410- 83753, κιν. 6944455858), την πληρεξουσιότητα
για την άσκηση της ως άνω αγωγής, καθώς και για να παραστεί για
την υποστήριξή της εκπροσωπώντας το ΤΕΕ κατά τη συζήτηση της
υπόθεσης αυτής στην δικάσιμο που θα οριστεί ως και σε κάθε μετ’
αναβολήν δικάσιμο αυτής για την κατά νόμο προάσπιση των
συμφερόντων του ΤΕΕ.
Αποφ.Δ9/Σ25/2012

Πληρεξουσιότητα στη Δικηγόρο Κορίνθου Αικατερίνη Ι. Ταγαρά
κάτοικο Κορίνθου (οδός Αδειμάντου αρ.60, Τ.Κ. 20100, τηλ.2741083753, 6944455858) για τη δικαστική διεκδίκηση αμοιβής του
Διπλωματούχου Μηχανικού Νικοάλου Ματάτση.
Η ΔΕ μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 182/30.10.2012 - § 1.1.9) της
παριστάμενης Γενικής Διευθύντριας ΤΕΕ κ. Δ. Κανέλλου που
ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση του Γρ. Δικαστικού και έχοντας
υπόψη τη με αρ.πρωτ. 15088/31-5-2010 Αίτηση του Διπλωματούχου
Αρχιτέκτονος Μηχανικού Νικολάου Ματάτση αναφορικά με την
δικαστική διεκδίκηση αμοιβής του, που αφορά στην εκπόνηση μελέτης
κατά του Αριστείδη Γούλα για την «μελέτη νέας διώροφης οικοδομής
με υπόγειο στη θέση ΚΩΛΟΣΤΡΙΦΑ δ.δ. άσσου Δήμου Άσσου –
Λεχαίου Κορινθίας», παρέχει στη Δικηγόρο Κορίνθου Αικατερίνη Ι.
Ταγαρά (Οδός Αδειμάντου αρ.60, Τ.Κ.20100, τηλ. 27410- 83753 κιν.
6944455858) την πληρεξουσιότητα για την άσκηση της ως άνω
αγωγής, καθώς και για να παραστεί για την υποστήριξή της
εκπροσωπώντας το ΤΕΕ κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής στην
δικάσιμο που θα οριστεί ως και σε κάθε μετ’ αναβολήν δικάσιμο αυτής
για την κατά νόμο προάσπιση των συμφερόντων του ΤΕΕ.

Αποφ.Δ10/Σ25/2012 Πληρεξουσιότητα στη Δικηγόρο Ηρακλείου Κρήτης Βασιλική Κόντα

κάτοικο Ηρακλείου Κρήτης (οδός Μανουσογιάννη αρ.15, Τ.Κ. 71201
τηλ.2810-282736, 2810-282473) για τη δικαστική διεκδίκηση αμοιβής
της Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Ευγενίας Φανουράκη.
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Η ΔΕ μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 182/30.10.2012 - § 1.1.10) της
παριστάμενης Γενικής Διευθύντριας ΤΕΕ κ. Δ. Κανέλλου που
ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση του Γρ. Δικαστικού και έχοντας
υπόψη το με αρ. πρωτ. 22683/31-10-2011 (αρ.πρωτ.Δικ.921/1-112011) έγγραφο του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης και
τη με αρ. πρωτ. 3280/30-8-2011 Αίτηση της Διπλωματούχου
Πολιτικού Μηχανικού Ευγενίας Φανουράκη αναφορικά με την
δικαστική διεκδίκηση αμοιβής του, που αφορά στην επίβλεψη κατά
των Εμ. Χαχλάκη και Βασιλείας Αντωνάκη για έργο «Ανέγερση
Διόροφης Μεταλλικής Κατοικίας με υπόγειο στη θέση εντός οικισμού
Κολυβά Μετόχι», παρέχει στο Δικηγόρο Ηρακλείου Κρήτης Βασιλική
Κόντα (Μανουσογιάννη αρ.15 , Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71201
τηλ.2810 282736, 2810-282473) την πληρεξουσιότητα για την άσκηση
της ως άνω αγωγής, καθώς και για να παραστεί για την υποστήριξή
της εκπροσωπώντας το ΤΕΕ κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής
στην δικάσιμο που θα οριστεί ως και σε κάθε μετ’ αναβολήν δικάσιμο
αυτής για την κατά νόμο προάσπιση των συμφερόντων του ΤΕΕ.
Αποφ.Δ11/Σ25/2012 Πληρεξουσιότητα στη Δικηγόρο Ηρακλείου Κρήτης Βασιλική Κόντα

κάτοικο Ηρακλείου Κρήτης (οδός Μανουσογιάννη αρ.15, τηλ.2810282736 2810-282473) για τη δικαστική διεκδίκηση αμοιβής της
Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία «Π.Γαλεράκης και Συνεργάτες
Ο.Ε.»
Η ΔΕ μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 182/30.10.2012 - § 1.1.11) της
παριστάμενης Γενικής Διευθύντριας ΤΕΕ κ. Δ. Κανέλλου που
ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση του Γρ. Δικαστικού και έχοντας
υπόψη το με αρ. πρωτ. 22685/31-10-2011 έγγραφο του Περιφερειακού
Τμήματος Ανατολικής Κρήτης και τη με αρ. πρωτ. 3211/19-8-2011
Αίτηση της Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία «Π. Γαλεράκης και
Συνεργάτες Ο.Ε» αναφορικά με την δικαστική διεκδίκηση αμοιβής
τους, που αφορά στην εκπόνηση μελέτης κατά της Ομορρύθμου
Εταιρείας με την επωνυμία «Φρέσκου Μ. – Βαρδάκη Ε – Χοβαρδάς Ν.
Ο.Ε.» για την εκπόνηση μελετών για το έργο «Ανέγερση Ισογείου
Μεταλλικού Βιομηχανικού Κτιρίου Εγκατάστασης – Μεταποίησης
Φρούτων και Καρπών», παρέχει στο Δικηγόρο Ηρακλείου Κρήτης
Βασιλική Κόντα (Μανουσογιάννη αρ.15, Ηράκλειο Κρήτης, τηλ.
2810 282736, 2810-282473) την πληρεξουσιότητα για την άσκηση της
ως άνω αγωγής, καθώς και για να παραστεί για την υποστήριξή της
εκπροσωπώντας το ΤΕΕ κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής στην
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δικάσιμο που θα οριστεί ως και σε κάθε μετ’ αναβολήν δικάσιμο αυτής
για την κατά νόμο προάσπιση των συμφερόντων του ΤΕΕ.
Αποφ.Δ12/Σ25/2012 Πληρεξουσιότητα στη Δικηγόρο Χανίων Κρήτης Χριστίνα Περάκη

κάτοικο Χανίων Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας αρ.2, Μέγαρο Φειδία,
Τ.Κ. 73100, τηλ.28210-41500 κιν 6974192470) για τη δικαστική
διεκδίκηση αμοιβής του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού
Ελευθέριο Τσολάκη.
Η ΔΕ μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 182/30.10.2012 - § 1.1.12) της
παριστάμενης Γενικής Διευθύντριας ΤΕΕ κ. Δ. Κανέλλου που
ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση του Γρ. Δικαστικού και έχοντας
υπόψη το με αρ. πρωτ. 22914/25-8-2010 (αρ.πρωτ.Δικ.660/29-7-2011)
έγγραφο του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Κρήτης και τη με αρ.
πρωτ. 2171/13-8-2010 Αίτηση του Διπλωματούχου Πολιτικού
Μηχανικού Ελευθερίου Τσολάκη αναφορικά με την δικαστική
διεκδίκηση αμοιβής του, που αφορά στη σύνταξη μελέτης για το έργο
«νέα διώροφη οικοδομή –κατοικία και κατάστημα- επί της οδού Έλλης
στην περιοχή Κάτω Σούδα Νομού Χανίων κατά των κ.κ. Ιωάννη
Πισσαδάκη και Φίλιππο Πισσαδάκη, παρέχει στη Δικηγόρο Χανιών
Κρήτης Χριστίνα Περάκη (Πλατ. Ελευθερίας αρ.2, Μέγαρο Φειδίας,
Τ.Κ. 73100, τηλ. 28210 41500, κιν.6974192470) την πληρεξουσιότητα
για την άσκηση της ως άνω αγωγής, καθώς και για να παραστεί για
την υποστήριξή της εκπροσωπώντας το ΤΕΕ κατά τη συζήτηση της
υπόθεσης αυτής στην δικάσιμο που θα οριστεί ως και σε κάθε μετ’
αναβολήν δικάσιμο αυτής για την κατά νόμο προάσπιση των
συμφερόντων του ΤΕΕ.
Αποφ.Δ13/Σ25/2012 Πληρεξουσιότητα

στη Δικηγόρο Ηρακλείου Κρήτης Χαρίκλεια
Πλευράκη, κάτοικο Ηρακλείου Κρήτης(οδός Λ. Δικαιοσύνης αρ. 53,
Τ.Κ. 712 02, τηλ. 2810-342035, κιν. 6944335759) για τη δικαστική
διεκδίκηση αμοιβής του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού
Ευάγγελου Καπετανάκη.
Η ΔΕ μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 182/30.10.2012 - § 1.1.13) της
παριστάμενης Γενικής Διευθύντριας ΤΕΕ κ. Δ. Κανέλλου που
ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση του Γρ. Δικαστικού και έχοντας
υπόψη το με αρ. πρωτ. 26532/9-12-2011 (αρ.πρωτ.Δικ.1072/16-122011) έγγραφο του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης και
τη με αρ. πρωτ. 3630/4-10-2011 Αίτηση του Διπλωματούχου
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Πολιτικού Μηχανικού Ευάγγελου Καπετανάκη αναφορικά με την
δικαστική διεκδίκηση αμοιβής του, που αφορά στη σύνταξη
τοπογραφικού διαγράμματος για ακίνητο ιδιοκτησίας Παντελή
Καρνίκη του Κων/νου που ευρίσκεται στη θέση «ΠΛΑΤΗ» του Δ.Δ.
ΦΟΔΕΛΕ (πρώην Δήμου Γαζίου και νυν Δήμου Μαλεβυζίου», παρέχει
στη Δικηγόρο Ηρακλείου Κρήτης Χαρίκλεια Πλευράκη, κάτοικο
Ηρακλείου Κρήτης (οδός Λ. Δικαιοσύνης αρ. 53, Τ.Κ. 71202, τηλ.
2810 342035, κιν. 6944 335759) την πληρεξουσιότητα για την άσκηση
της ως άνω αγωγής, καθώς και για να παραστεί για την υποστήριξή
της εκπροσωπώντας το ΤΕΕ κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής
στην δικάσιμο που θα οριστεί ως και σε κάθε μετ’ αναβολήν δικάσιμο
αυτής για την κατά νόμο προάσπιση των συμφερόντων του ΤΕΕ.
Αποφ.Δ14/Σ25/2012 Εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Καστοριάς κ. Αντώνιο

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ του Ιωάννη νια την επίσπευση διαδικασίας
αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του αντιδίκου κ. Φώτη ΜΠΟΥΤΣΙΑΔΗ
του Θωμά νια την είσπραξη των ποσών που επιδικάσθηκαν υπέρ του
Τ.Ε.Ε. με την υπ' αριθμ. 102/2010 απόφαση του Ειρηνοδικείου
Καστοριάς.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με
την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Τ.Ε.Ε.),
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Νίκης αρ.4, έχοντας υπόψη το από 1010-2012, με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε. 38583, σημείωμα του Δικηγόρου
Καστοριάς Αντωνίου ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ του Ιωάννη, ο οποίος χειρίσθηκε
την δικαστική διεκδίκηση οφειλομένων αμοιβών του Αγρονόμου και
Τοπογράφου μηχανικού Βασιλείου Αντωνιάδη του Κωνσταντίνου,
κατοίκου Καστοριάς οδός Αλ. Κομνηνού αριθμός 17, από τον Φώτη
ΜΠΟΥΤΣΙΑΔΗ του Θωμά, τις οποίες αμοιβές διεκδίκησε το Τ.Ε.Ε.
καθ "υποκατάσταση του ανωτέρω μηχανικού, ΔΙΔΕΙ με την παρούσα
στον Δικηγόρο Καστοριάς Αντώνιο ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ του Ιωάννη,
κάτοικο Καστοριάς, Αλ. Κομνηνού 11, την ειδική εντολή και παρέχει
σε αυτόν την ειδική πληρεξουσιότητα να προβεί σε κάθε νόμιμη
απαιτούμενη ενέργεια ενώπιον κάθε αρμοδίου Δικαστηρίου ή/και
Αρχής για την επίσπευση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κατά
του αντιδίκου κ. Φώτη ΜΠΟΥΤΣΙΑΔΗ του Θωμά (αναφέρονται
ενδεικτικά, έκδοση και λήψη απογράφου, επίδοση απογράφου μετ’
επιταγής προς πληρωμή, εντολή προς εκτέλεση, κατάσχεση και
πλειστηριασμό κλπ) για την είσπραξη κάθε ποσού που υποχρεώθηκε
δικαστικά ο ανωτέρω Φώτης Μπουτσιάδης να καταβάλει στο Τ.Ε.Ε.
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με την υπ' αριθμ. 102/2010 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καστοριάς,
που έχει καταστεί τελεσίδικη, παρέχοντας συγχρόνως στον ανωτέρω
δικηγόρο την πληρεξουσιότητα να παραστεί και να εκπροσωπήσει το
Τ.Ε.Ε. κατά την εκδίκαση κάθε τυχόν ενδίκου βοηθήματος ή μέσου
που τυχόν ήθελε ασκηθεί κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής
εκτέλεσης κατά του ανωτέρω κ.Φώτη ΜΠΟΥΤΣΙΑΔΗ του Θωμά.
Όλα τα έξοδα που θα απαιτηθούν για όλες τις πράξεις εκτέλεσης θα τα
αναλάβει ο υποκαθιστάμενος αγρονόμος και τοπογράφος μηχανικός
Βασίλειος Αντωνιάδης του Κωνσταντίνου.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Δ15/Σ25/2012 ΄Ασκηση πρόσθετης παρέμβασης του ΤΕΕ στην υπόθεση της εταιρείας

«ΕΛΛΗΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατά του «ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».
Η ΔΕ μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 182/30.10.2012 - § 1.1.13) της
παριστάμενης Γενικής Διευθύντριας ΤΕΕ κ. Δ. Κανέλλου που
ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση του Γρ. Δικαστικού και έχοντας
υπόψη ότι την 27-11-2012 συζητείται σε μετ’ αναβολήν δικάσιμο
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η από 05-12-2011 με
ΓΑΚ 213707/2011 και ΑΚΔ 518/2011, αγωγή της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και με
το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» κατά του Νομικού
Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την
επωνυμία «ΙΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ)».Αντικείμενο της ως άνω
υποθέσεως είναι η καταβολή χρηματικού ποσού 4.197.637,81 ευρώ,
πλέον ΦΠΑ 23%, ως αμοιβή της ενάγουσας για παρασχεθείσες από
αυτή υπηρεσίες μηχανικού σύμφωνα με σχετικό ιδιωτικό
συμφωνητικό. Η ως άνω αγωγή έχει κοινοποιηθεί στο ΤΕΕ ΝΠΔΔ
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προς άσκηση πρόσθετης
παρέμβασης.
Εν όψει του ότι η άσκηση πρόσθετης παρέμβασης αποτελεί εκ του
νόμου δικαίωμα και όχι υποχρέωση για το ΤΕΕ ΝΠΔΔ, εισηγούμαστε
όπως μεριμνήσετε να ληφθεί απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ
με την οποία να δίδεται εντολή στο Γραφείο Δικαστικού να προβεί
στην άσκηση πρόσθετης παρέμβασης υπέρ της ενάγουσας εταιρείας
στην προκείμενη διαφορά, λαμβανομένων υπόψη του μεγάλου
οικονομικού αντικειμένου αυτής και κυρίως των σημαντικών θεμάτων
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που τίθενται σχετικά με το εν γένει νομοθετικό πλαίσιο του
υπολογισμού των αμοιβών μηχανικών.
Αποφ.Δ16/Σ25/2012 Τεχνική υποστήριξη κλιματιστικής μονάδας που βρίσκεται στο

computer room
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 182/30.10.2012 - § 1.2)
της παριστάμενης Γενικής Διευθύντριας ΤΕΕ κ. Δ. Κανέλλου που
ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση της αναπληρώτριας προϊσταμένης
του Τμήματος Τράπεζας Πληροφοριών κ. ΄Αννας Αναγνωστάκη,
αποφασίζει την ανάθεση της τεχνικής υποστήριξης της κλιματιστικής
μονάδας που βρίσκεται στο computer room της Τράπεζας
Πληροφοριών του ΤΕΕ, για ένα έτος στην εταιρεία ΔΗΜΑΡ Τεχνική
Εμπορική ΕΠΕ, σύμφωνα με την προσφορά της, στην τιμή των 1.200
€ ανά έτος πλέον ΦΠΑ.
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον Κ.Α. Εξόδων 9749 του
προϋπολογισμού Τ.Ε.Ε. οικονομικού έτους 2013.
Αποφ.Δ17/Σ25/2012 ΄Εγκριση δαπάνης

Η Δ. Επιτροπή, σε συνέχεια της Γ1/Σ25/2012 απόφασή της με την
οποία παρείχε στον Πρόεδρο του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη
την
πληρεξουσιότητα να υπογράψει το συμβολαιογραφικό έγγραφο της
αυτοδίκαιης μετατροπής του τομέα υγείας Μηχανικών και
Εργοληπτών Δημοσίων ΄Εργων του Ε.Τ.Α.Α. σε Ν.Π.Ι.Δ., εγκρίνει
δαπάνη 1.220,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% ως αμοιβή του
Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Γεωργίου Στεφανάκου για τη σύνταξη
της παραπάνω συμβολαιογραφικής πράξης.
Οι Γρ. Γρηγοριάδης και Σπ. Κοντομάρης, Μέλη Δ.Ε. μειοψηφούν.
ΤΜΗΜΑ Ε΄ της 30.10.2012
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ
Αποφ.Ε1/Σ25/2012

Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της κ. Αδαμαντίας
Λώλου
Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η κ. Αδαμαντία Λώλου και
που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Γεράσιμος Αλιβιζάτος ο
οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της
Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ. 34291/08 απόφαση του Προέδρου του
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ΤΕΕ, εισπράχθηκε με το υπ' αριθ. 1514340/11 γραμμάτιο είσπραξης του
ΤΕΕ παράβολο πραγματογνωμοσύνης ύψους 762,71 €, το οποίο
αναλύεται ως εξής:
Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 431,09 €
Β) Φ.Π.Α.
110,90 € __________
541,99 €
Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε.
215,54 €
Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α.
5,17 €
Σύνολο
762,71 €
Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, σε συνέχεια της Α4/Σ20/10 απόφασης και
μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το
παράβολο τούτο πεντακόσια σαράντα ένα ευρώ & ενενήντα εννιά
(541,99) € στον πραγματογνώμονα κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ του
Νικολάου, Διπλ. Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Α.Μ. 20228,
Χειμάρρας 46, 17455 ΑΛΙΜΟΣ, ως εξής:
431,09 € ως αμοιβή και 110,90 € Φ.Π.Α
Κ.Α.3394α ,β
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε2/Σ25/2012

Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της κ. Βασιλικής
Ζακυνθίου
Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η κ. Βασιλική Ζακυνθίου και
που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Αγγελος Νικολάου ο οποίος
ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε.
του ΤΕΕ και την υπ' αριθ. 7299/12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ,
εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ. 1530172/12 και 1540179/12 γραμμάτια
είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 2.090,4 €, το οποίο αναλύεται ως
εξής:
Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 1.200,00 €
Β) Φ.Π.Α.
276,00 €__________
1.476,00 €
Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε.
600,00 €
Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α.
14,40 €
Σύνολο
2.090,40 €
Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να
καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια τετρακόσια εβδομήντα έξι
(1476,00) € στον πραγματογνώμονα κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟ του
Ζαχαρία, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ. 52010, Αμαρυλίδος 60 /ο.τ.
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112, 13351 ΦΥΛΗ, ως εξής:
1.200,00 € ως αμοιβή και 276,00 € Φ.Π.Α.
Κ.Α.3394α ,β
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε3/Σ25/2012

Τακτοποίηση
παραβόλου
πραγματογνωμοσύνης
της
DIONYSSOMARBLE Α.Ε.Β.Ε
Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η DIONYSSOMARBLE
Α.Ε.Β.Ε και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Διονύσιος
Σκουρδούλης ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ.
Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ. 19838/12
απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με το υπ' αριθ.
1534726/12 γραμμάτιο είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 500,00 €, το
οποίο αναλύεται ως εξής:
Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 287,03 €
Β) Φ.Π.Α.
66,02 € __________
353,05 €
Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε.
143,51 €
Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α.
3,44 €
Σύνολο
500,00 €
Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να
καταβληθούν από το παράβολο τούτο τριακόσια πενήντα τρία ευρώ &5λ
(353,05) € στον πραγματογνώμονα κ. ΣΚΟΥΡΔΟΥΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟ του
Νικολάου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ. 76779, Βοσπόρου 83, 14234
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ως εξής:
353,05 € ως αμοιβή και 66,02 € Φ.Π.Α.
Κ.Α.3394α ,β
Επικυρώνεται αυθημερόν

Αποφ.Ε4/Σ25/2012

Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης του κ. Κων/νου
Φλέγκα.
Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε ο κ. Κων/νος Φλέγκας και που
ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Χρήστος Ζιώγας ο οποίος
ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε.
του ΤΕΕ και την υπ' αριθ. 16164/11 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ,
εισπράχθηκε με το υπ' αριθ. 1515380/11 γραμμάτιο είσπραξης του ΤΕΕ
παράβολο από 500,00 €, το οποίο αναλύεται ως εξής:
Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 287,03 €
Β) Φ.Π.Α.
66,02 €__________
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353,05 €
Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε.
143,51 €
Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α.
3,44 €
Σύνολο
500,00 €
Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να
καταβληθούν από το παράβολο τούτο τριακόσια πενήντα τρία ευρώ &
πέντε λεπτών (353,05) € στον πραγματογνώμονα κ. ΖΙΩΓΑ ΧΡΗΣΤΟ
του Θεοχάρη, Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Α.Μ. 36267, Κονδύλη 10,
17455 ΑΛΙΜΟΣ, ως εξής:
287,03 € ως αμοιβή και 66,02 € Φ.Π.Α.
Κ.Α.3394α ,β
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε5/Σ25/2012

Eπιστροφή
παραβόλου πραγματογνωμοσύνης στον κ.Λουκατζίκο
Εμμανουήλ.
Μετά τη ματαίωση της πραγματογνωμοσύνης που είχε ζητήσει ο κ.
Λουκατζίκος Εμμανουήλ (ο οποίος στη συνέχεια ζήτησε με αίτησή του
τη ματαίωση της πραγματογνωμοσύνης) και για τη διενέργεια της
οποίας είχε προκαταβάλει στο Ταμείο του ΤΕΕ με το υπ’ αριθ.
1493215/10 Γραμμάτιο Είσπραξης το ποσό των 500,00 €, η Δ.
Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας ,εγκρίνει να επιστραφούν
από το πιο πάνω ποσό τετρακόσια ενενήντα έξι € και σαράντα επτά
λεπτά (496,47) στον κ. Λουκατζίκο Εμμανούηλ του Αθανασίου,
Ιπποκράτους 6,Πεδινή,454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ.
Κ.Α.3199
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΒΙΒΛΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Αποφ.Ε6/Σ25/2012

Έγκριση καταβολής 206,64 € στην A&G PAPER AEBE για την
προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 του ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την από 27/6/2012 προέγκριση της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ,
εγκρίνει την καταβολή των διακοσίων έξι ευρώ και εξήντα τεσσάρων
λεπτών (206,64) € στην
Α&G PAPER AEBE Eμπορίας &
Ο
Επεξεργασίας Χάρτου 21 χλμ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας 14568 Κρυονέρι
Αττικής , για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 του ΤΕΕ,
σύμφωνα με το υπ’αριθ. 422395/6-8-2012 τιμολόγιο.
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(Καθ. αξία 168,00€ + 23% ΦΠΑ € 38,64 = Συν € 206,64)
Κ.Α. 1899α.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε7/Σ25/2012

Έγκριση καταβολής 73,80€ στην ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. για
την δημοσίευση διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας υπαίθριου χώρου
στάθμευσης αυτοκινήτων στην ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ για το ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθμ .Γ255/Σ11/2012, εγκρίνει την καταβολή εβδομήντα
τριών
ευρώ και ογδόντα λεπτών (73,80)€ στην ΕΛΜΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., Λέκκα 26 ΤΚ 105 62 Αθήνα, για την
δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης
του πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας υπαίθριου
χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 2410/31-72012 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
(Καθ. αξία € 60,00 + 23%ΦΠΑ 13,80 = Συν € 73,80)
ΚΑ:1259
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Ε8/Σ25/2012

Έγκριση καταβολής 106,27€ στην ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
για την δημοσίευση διακήρυξης του ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια Υπηρεσιών Αποδελτίωσης των
δημοσιευμάτων του τύπου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην
ΕΞΠΡΕΣ και ΚΕΡΔΟΣ για το ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθμ Α11/Σ12/2012, εγκρίνει την καταβολή εκατόν έξι
ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (106,27)€ στην ΕΛΜΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., Λέκκα 26 ΤΚ 105 62 Αθήνα, για την
δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης
του ανοικτού δημόσιου
μειοδοτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια Υπηρεσιών
Αποδελτίωσης των δημοσιευμάτων του τύπου σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 2409/31-7-2012
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
(Καθ. αξία € 86,40 + 23%ΦΠΑ 19,87 = Συν € 106,27)
ΚΑ:1259
Επικυρώνεται αυθημερόν.
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Αποφ. Ε9/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 157,44€ στην ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

για την δημοσίευση διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για
την προμήθεια εξοπλισμού και αδειών λογισμικού για την διαχείριση της
ψηφιακής ταυτότητας των κτιρίων στην
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και
ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ για το ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθμ. Γ10/Σ4/2012 απόφαση της, εγκρίνει την καταβολή
εκατόν πενήντα επτά ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (157,44)€
στην ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., Λέκκα 26 ΤΚ 105 62 Αθήνα, για
την δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης
του ανοικτού διεθνούς
διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας και αδειών
λογισμικού για την διαχείριση της ψηφιακής ταυτότητας των κτιρίων,
σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 2411/31-7-2012 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
(Καθ. αξία € 128,00 + 23%ΦΠΑ 29,44 = Συν € 157,44)
ΚΑ.1259
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΔΙΑΦΟΡΑ
Aποφ.Ε10/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 26,11 € στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για

την προμήθεια φακέλων με κορδόνια για το ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της την από 12/9/2012 προέγκριση δαπάνης της Γενικής
Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή είκοσι έξι € και έντεκα
λεπτών (26,11) € στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση
Σκληρή 19600 Μαγούλα Αττικής, για την προμήθεια φακέλων με
κορδόνια για το ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 800427/3-9-2012
τιμολόγιο.
(Καθ. αξία € 21,25 + 23% ΦΠΑ € 4,86 = Συν € 26,11)
Κ.Α. 1899α.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Aποφ.Ε11/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 10,35 € στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε

για την προμήθεια ντοσιέ φυσαρμόνικα με λάστιχο για το ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της την από 14/9/2012 προέγκριση δαπάνης της Γενικής
Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή δέκα € και τριάντα
πέντε λεπτών (10,35) € στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση
Σκληρή 19600 Μαγούλα Αττικής, για την προμήθεια ντοσιέ
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φυσαρμόνικα με λάστιχο για το ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ’ αριθ.
803869/17-9-2012 τιμολόγιο.
(Καθ. αξία € 8,40 + 23% ΦΠΑ € 1,95 = Συν € 10,35)
Κ.Α. 1899α.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε12/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 2.029,07 € στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε

για την προμήθεια εξαρτημάτων Η/Υ για το ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της υπ’ αριθμ. Γ5/Σ13/2012 απόφαση της που αφορά την
προμήθεια εξαρτημάτων Η/Υ, εγκρίνει την καταβολή των δύο χιλιάδων
είκοσι εννέα € και επτά λεπτών (2.029,07) € στην ΠΛΑΙΣΙΟ
COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση Σκληρή 19600 Μαγούλα Αττικής για την
προμήθεια εξαρτημάτων Η/Υ για το ΤΕΕ, σύμφωνα με τα υπ’αριθ. ΔΑΤΙΜ. ΠΩΛΗΣΗΣ 1742607-11/7/2012,1742611-11/7/2012,174261111/7/2012,1762704-2/8/2012,1770356-17/8/2012,177045317/8/2012,1776625-29/8/2012 τιμολόγια.
(Καθ. αξία € 1.649,63 + 23% ΦΠΑ € 379,44 = Συν € 2.029,07)
Κ.Α. 7123α.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Aποφ.Ε13/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 85,09 € στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για

την προμήθεια toner για φωτοτυπικό μηχάνημα του ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της την από 26/3/2012 προέγκριση δαπάνης της Γενικής
Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή ογδόντα πέντε € και
εννέα λεπτών (85,09) € στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση
Σκληρή 19600 Μαγούλα Αττικής, για την προμήθεια toner για το
φωτοτυπικό μηχάνημα του ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 766654/28-32012 τιμολόγιο.
(Καθ. αξία € 69,18 + 23% ΦΠΑ € 15,91
= Συν € 85,09)
α
Κ.Α. 1899 .
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Aποφ.Ε14/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 21,04€ στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για

την προμήθεια βιβλίων σπιράλ για το ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της την από 6/9/2012 προέγκριση δαπάνης της Γενικής
Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή είκοσι ενός € και
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τεσσάρων λεπτών (21,04) € στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.,
Θέση Σκληρή 19600 Μαγούλα Αττικής, για την προμήθεια βιβλίων
σπιράλ του ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 792061/17-7-2012 τιμολόγιο.
(Καθ. αξία € 17,10 + 23% ΦΠΑ € 3,94 = Συν € 21,04)
Κ.Α. 1899α.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Aποφ.Ε15/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής στην 86,35 € ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε για την

προμήθεια εξήντα πέντε πλαστικών κλασέρ (65) για το ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη την από 2/8/2012 προέγκριση της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ,
εγκρίνει την καταβολή των ογδόντα έξι ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών
(86,35€)) στην
ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε Κολωνού 19-21 &
Κεραμεικού 29 τκ 104 36 Αθήνα, για την προμήθεια εξήντα πέντε
πλαστικών κλασέρ (65) για το ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΤΙΜ:
ΤΙ0043150/12-9-12
(Καθ. αξία 70,20 € + 16,15 (23% ΦΠΑ) =ΣΥΝΟΛΟ 86,35 €)
K.A.1899
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε16/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 241,70 € στην ΙΝΤΕΡΟΠΤΙΚΣ για την αγορά τριών

σκληρών δίσκων για το ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της την από 3/9/2012 προέγκριση δαπάνης της Γενικής
Διευθύντριας του ΤΕΕ που αφορά την αγορά τριών σκληρών δίσκων,
εγκρίνει την καταβολή των διακοσίων σαράντα ενός € και εβδομήντα
λεπτών(241,70) € στην ΙΝΤΕΡΟΠΤΙΚΣ, Χερσιφρόνος 15 ΤΚ 116 31
Αθήνα, για την αγορά τριών σκληρών δίσκων για το ΤΕΕ, σύμφωνα με
το υπ’ αριθ. 372/10-9-2012 τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής.
(Καθ. αξία € 196,50 + 23%ΦΠΑ € 45,20 = Συν € 241,70)
Κ.Α. 1899
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ. Ε17/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 8.157,36 € στην CLIP NEWS AE Υπηρεσίες

Αποδελτίωσης για την αποδελτίωση τύπου (σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή ) για το διάστημα από 12/07/2012 έως 11/09/2012.
Η
Δ.
Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της
την από 5.7.2011 απόφασή της που αφορά την προμήθεια των
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δημοσιευμάτων του Τύπου σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή και της
συλλογής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών αναφορών για τις ανάγκες του
Τμήματος Δημοσιότητας & Επικοινωνίας και του Τμήματος Τράπεζας
Πληροφοριών, εγκρίνει την καταβολή οκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα
επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (8.157,36) €
στην CLIP,
Μοναστηρίου 90, ΤΚ 546 27 Θεσσαλονίκη , για την αποδελτίωση τύπου
σύμφωνα με την από 14/7/2011 σύμβαση (διάρκεια σύμβασης από
12/7/2011 έως 11/7/2012) σύμφωνα με τα ακόλουθα τιμολόγια.
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών – Νο 2999/12-09-2012 4.078,68 €
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών – Νο 2913/14-08-2012 4.078,68 €
ΣΥΝΟΛΟ 8.157,36€
(Καθ. αξία € 6.632,00 + 23%ΦΠΑ € 1.525,36 = Συν € 8.157,36)
Κ.Α. 1259.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε18/Σ25/2012 Έγκριση

καταβολής 143,91 € στο ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Α.ΜΠΡΟΥΝΙΑΣ - Ε.ΛΕΒΕΝΤΗ
Ε.Ε για την αγορά γραφικής ύλης για το ΤΕΕ
Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της την από 14/9/2012 προέγκριση της Γενικής Διευθύντριας του
ΤΕΕ, εγκρίνει την
καταβολή εκατό σαράντα τριών ευρώ και
ενενήντα ενός λεπτών(143,91) € στο ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ
Α.ΜΠΡΟΥΝΙΑΣ - E.
ΛΕΒΕΝΤΗ Ε.Ε Λέκκα 7 Αθήνα για την αγορά γραφικής ύλης (
διαφάνειες , σπιράλ κλπ ) για το ΤΕΕ σύμφωνα με το υπ’αρ
46922/20.9.2012 τιμολόγιο.
(Καθ. αξία € 117,00+ 23%ΦΠΑ € 26,91=Συν 143,91 € )
ΚΑ :1899
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ. Ε19/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 4.736,89 € στους κκ Σκουτέρη Αγγελική ,

Βλαχογιάννη Κωνσταντίνο και Γκόλια Κωνσταντίνα για παράβολα που
πλήρωσαν στο ταμείο Νομικών και προήχθησαν σε δικηγόρους παρ’
Αρείω Πάγω
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της την με αριθμό πρωτοκόλλου 35784/18.9.2012 αίτηση των
παραπάνω δικηγόρων , εγκρίνει την καταβολή τεσσάρων χιλιάδων
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επτακοσίων τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα εννέα (4.736,89) € στους
παρακάτω δικηγόρους :
Σκουτέρη Αγγελική του Κωνσταντίνου
1.488,23 €
Βλαχογιάννης Κωνσταντίνος του Ιωάννη
1.450,43 €
Γκόλια Κωνσταντίνα του Χαράλαμπου
1.798,23 €
Σύνολο : 4.736,89 €
Κ.Α. 411β
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε20/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 49,20 € στην ANACO K. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ε.Π.Ε

για την επισκευή μίας αριθμομηχανής του ΤΕΕ .
Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της την από 1/10/2012 προέγκριση της Γενικής Διευθύντριας
του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών
(49,20) € στην ANACO K. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ε.Π.Ε Λ. Βουλιαγμένης
117 & Κρίτωνος 2 ΤΚ 166 74 Γλυφάδα , για την επισκευή μίας
αριθμομηχανής για το ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2110/3.10.2012
ΤΠΥ.
(Καθ. αξία 40,00 € +23% ΦΠΑ 9,20 € = Συν € 49,20)
Κ.Α. 1899.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε21/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 1.845,00 € στην SYSTEM SOFT A.E. για την

πρoαγορά τριάντα (30) ωρών για την επί τόπου παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης του προγράμματος Manpower μισθοδοσίας προσωπικού
για το ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της την υπ’ αριθμ. Α5/Σ33/2011 απόφασή της για την προαγορά
τριάντα (30) ωρών για την επί τόπου παροχή υπηρεσιών υποστήριξης
του προγράμματος Manpower μισθοδοσία προσωπικού για το ΤΕΕ
εγκρίνει την καταβολή χιλίων οκτακοσίων σαράντα πέντε € (1.845,00)
€ στην SYSTEM SOFT A.E., Λαγουμιτζή 61, Ν. Κόσμος ΤΚ 117 44
Αθήνα, για την ως άνω προμήθεια, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 1314/19-92012 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
(Καθ. αξία € 1.500,00 + 23% ΦΠΑ € 345,00 = Συν € 1.845,00)
Κ.Α. 1899α.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
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Aποφ.Ε22/Σ25/2012 ΄Εγκριση καταβολής 1.036.40 € στην CONFERENCE SUPPORT

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ, για την μαγνητοφώνηση, δακτυλογράφηση
και απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Δ.Ε. του
ΤΕΕ που πραγματοποιήθηκαν στις 17/7/2012 & 31/7/2012.
Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της υπηρεσίας & έχοντας υπόψη της
την υπ’ αριθμ. A4/Σ34/2011 απόφαση
της
που
αφορά
μαγνητοφώνηση, δακτυλογράφηση και απομαγνητοφώνηση των
πρακτικών των συνεδριάσεων της ΔΕ, εγκρίνει την καταβολή χιλίων
τριάντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (1.036,40) €, στην
CONFERENCE SUPPORT ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ, Κατράμη 18
ΤΚ115 24 Αθήνα, για την μαγνητοφώνηση , δακτυλογράφηση και
απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Δ.Ε. του
ΤΕΕ που πραγματοποιήθηκαν στις παραπάνω ημερομηνίες σύμφωνα
με το υπ’ αριθμ. 5838/1-10-2012 τιμολόγιο.
(Καθ. αξία € 842,60 + 23%ΦΠΑ € 193,80 = Συν € 1.036,40)
Κ.Α. 857.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Aποφ. Ε23/Σ25/2012 Έγκριση

καταβολής 863,22 € στην CONFERENCE SUPPORT
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ, για την μαγνητοφώνηση, δακτυλογράφηση
και απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Δ.Ε. του
ΤΕΕ που πραγματοποιήθηκαν στις 11/9/2012 & 25/9/2012.
Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της υπηρεσίας & έχοντας υπόψη της
την υπ’ αριθμ. A4/Σ34/2011 απόφαση
της
που
αφορά
μαγνητοφώνηση, δακτυλογράφηση και απομαγνητοφώνηση των
πρακτικών των συνεδριάσεων της ΔΕ, εγκρίνει την καταβολή
oκτακοσίων εξήντα τριών ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (863,22) €, στην
CONFERENCE SUPPORT ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ, Κατράμη 18
ΤΚ115 24 Αθήνα, για την μαγνητοφώνηση , δακτυλογράφηση και
απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Δ.Ε. του
ΤΕΕ που πραγματοποιήθηκαν στις παραπάνω ημερομηνίες σύμφωνα
με το υπ’ αριθμ. 5839/1-10-2012 τιμολόγιο.
(Καθ. αξία € 701,80 + 23%ΦΠΑ € 161,42 = Συν € 863,22)
Κ.Α. 857.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Ε24/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 12,30 € στην ΥΙΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ
Ο.Ε., Σφραγίδες – Επιγραφές – Χαρακτική για την προμήθεια μίας (1)
σφραγίδας καουτσούκ για το ΤΕΕ.
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Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της την από 2/10/2012 προέγκριση της Γενικής Διευθύντριας
του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή των δώδεκα € και τριάντα λεπτών
(12,30) € στην ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ Ο.Ε., Σφραγίδες –
Επιγραφές – Χαρακτική, Λέκκα 30 ΤΚ 105 62 Αθήνα, για την
προμήθεια μίας (1) σφραγίδας καουτσούκ για το ΤΕΕ, σύμφωνα με το
υπ’ αριθ. 17583/4-10-2012 τιμολόγιο.
(Καθ. αξία € 10,00 + 23%ΦΠΑ € 2,30 = Συν € 12,30)
Κ.Α. 1899α.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Aποφ.Ε25/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 661,40€ στoν ΕΛΟΤ για την προμήθεια προτύπων

ΙSO 17020-17021-17024-17065-27003-27000 για το ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της την από 2/10/2012 προέγκριση δαπάνης της Γενικής
Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή εξακοσίων εξήντα ένα€
και σαράντα λεπτών (661,40) € στον ΕΛΟΤ Λ.Κηφισού 50-Περιστέρι
Τ.Κ 121 33 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ για την προμήθεια προτύπων
ΙSO 17020-17021-17024-17065-27003-27000 για το ΤΕΕ σύμφωνα με
τα υπ’ αριθ. ΤΠΥ/Τ1296-1297/8-10-2012 .
(Καθ. αξία € 537,73 + 23% ΦΠΑ € 123,67 = Συν € 661,40)
Κ.Α. 1899α.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Aποφ.Ε26/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 1.845,00 € στην κα Χριστίνα Τσιχριντζή για την

προμήθεια ανάθεσης της υπηρεσίας παραγωγής ηλεκτρονικού
ενημερωτικού υλικού και προβολής – αποστολής του μέσω διαδικτύου,
για το χρονικό διάστημα 5/9/2012-5/10/2012 για το ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της την υπ’ αριθμ. Α1/Σ19/2012 απόφαση κατακύρωσης για
την ανάθεση δημιουργίας Newsletter για ένα (1) έτος, εγκρίνει την
καταβολή χιλίων οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ € (1.845,00 €) στην
κα Χριστίνα Τσιχριντζή του Ηλία, Βελεστίνου 17 Αθήνα, για την
προμήθεια ανάθεσης της υπηρεσίας παραγωγής ηλεκτρονικού
ενημερωτικού υλικού και προβολής –αποστολής του μέσω διαδικτύου,
για το χρονικό διάστημα 5/9/2012-5/10/2012 για το ΤΕΕ, σύμφωνα με
την σχετική σύμβαση (διάρκεια σύμβασης από 5/9/2012 έως 4/9/2013)
και το σχετικό τιμολόγιο.
(Καθ. αξία € 1.500,00 + 23% ΦΠΑ 345,00 = Συν € 1.845,00 €)
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Κ.Α. 891.
Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. απέχει από τη λήψη της απόφασης.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Aποφ.Ε27/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 8.597,70 € στην POWER SALES-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΣΤΑΜΠΑΣ για την προμήθεια μπαταριών και συντήρησης UPS για το
ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της την υπ’ αριθμ. Α3/Σ17/2012 απόφασή της για την προμήθεια
μπαταριών και συντήρηση UPS για το ΤΕΕ εγκρίνει την καταβολή των
οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα επτά € και εβδομήντα λεπτών
(8.597,70) € στην POWER SALES-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΜΠΑΣ & Σια
Ε.Ε., Κ. Αρβανίτη 9, Μεταμόρφωση ΤΚ 144 52 Αθήνα, για την ως άνω
προμήθεια, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ :
Τιμολόγιο Πώλησης Νο 125/26-7/2012
(Καθ. αξία € 5.760,00 + 23% ΦΠΑ € 1.324,80 = Συν € 7.084,80)
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Νο 203/26-7-2012
(Καθ. αξία € 1.230,00 + 23% ΦΠΑ € 282,90= Συν € 1.512,90)
α

ΣΥΝΟΛΟ 8.597,70

Κ.Α. 1899 .
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ. Ε28/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 7.427,97 € στην

PLUS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. για την Προμήθεια Διπλογραφικού Συστήματος
Λογιστικής Παρακολούθησης για το ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθμ. Γ4/Σ13/2012 απόφαση για την Προμήθεια
Διπλογραφικού Συστήματος Λογιστικής Παρακολούθησης για το ΤΕΕ,
εγκρίνει την καταβολή επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι επτά € και
ενενήντα επτά λεπτών (7.427,97 ) € στην PLUS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε, Ι. Μεταξά 8, Αγ. Δημήτριος 17343, για την
προμήθεια διπλογραφικού συστήματος λογιστικής παρακολούθησης για
το ΤΕΕ. Δ.Α/ΤΠΥ 1840/19-6-2012
(Καθ. αξία € 6.039,00 + 23%ΦΠΑ € 1.388,97 Σύνολο € 7.427,97)
K.A. 7123α
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Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε29/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 774.90 € στην

PLUS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. για την Προμήθεια Διπλογραφικού Συστήματος
Λογιστικής Παρακολούθησης για το ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθμ. Γ4/Σ13/2012 απόφαση για την Προμήθεια
Διπλογραφικού Συστήματος Λογιστικής Παρακολούθησης για το ΤΕΕ,
εγκρίνει την καταβολή επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων € και
ενενήντα λεπτών (774,90 ) € στην PLUS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε, Ι. Μεταξά 8, Αγ. Δημήτριος 17343, για την
προμήθεια διπλογραφικού συστήματος λογιστικής παρακολούθησης για
το ΤΕΕ. Δ.Α/ΤΠΥ 3535/2-10-2012 & Δ.Α/ΤΠΥ 3528/28-9-2012
(Καθ. αξία € 630,00+ 23%ΦΠΑ € 144,90 Σύνολο € 774,90)
K.A. 7123α
Επικυρώνεται αυθημερόν

Aποφ.Ε30/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 221,40 € στην BARPHONE ΨΗΦΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε

για την αποκατάσταση βλάβης του τηλεφωνικού
κέντρου της
βιβλιοθήκης του ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της την από 4/10/2012 προέγκριση δαπάνης της Γενικής
Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή διακοσίων είκοσι ενός €
και σαράντα λεπτών (221,40) € στην BARPHONE ΨΗΦΙΑΚΗ
Α.Ε.Β.Ε, Πλ. Αιγύπτου 1 (Πεδίον Άρεως) Αθήνα ΤΚ 104 34, για την
αποκατάσταση βλάβης του τηλεφωνικού κέντρου της βιβλιοθήκης του
ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 4821/5-7-2012 Τιμολόγιο Παροχής
Υπηρεσιών
(Καθ. αξία € 180,00 + 23% ΦΠΑ € 41,40 = Συν € 221,40)
K.A. 7123α
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Αποφ.Ε31/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 18.800,94 € στην ΕΛΕΚΤ Α.Ε. για τον καθαρισμό

των Υπηρεσιών του ΤΕΕ για το διάστημα από 1/9/2012 έως 31/10/2012
Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθμ. Α14/Σ14/2012 απόφασή ανάθεσης των υπηρεσιών
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καθαρισμού των εγκαταστάσεων του ΤΕΕ στην Αθήνα για ένα έτος
(01.07.2012 έως 01.07.2013) , εγκρίνει την καταβολή δέκα οκτώ
χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (18.800,94)
€ στην ΕΛΕΚΤ Α.Ε Ιωαννίνων 23 ΤΚ 183 45 Μοσχάτο για την
παραπάνω δαπάνη σύμφωνα με τα σχετικά τιμολόγια.
(Καθ. αξία 15.285,32 € + 23% ΦΠΑ 3.515,62 € =Συν 18.800,94 €)
ΚΑ 845
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Αποφ.Ε32/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 1.975,58 € για την κάλυψη των δαπανών της

Ημερίδας με θέμα: «΄Ερευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων
στην Ελλάδα» στις 25 και 26 Μαΐου 2012 στο Ηράκλειο και τα Χανιά
της Κρήτης.
Η Δ. Επιτροπή και έχοντας υπόψη της τις υπ αριθ. Απόφ. Α8/Σ12/2012,
Α28/Σ3/2012, Β2/Σ6/2012 που αφορά την κάλυψη των δαπανών της
Ημερίδας με θέμα: «΄Ερευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων
στην Ελλάδα» στις 25 και 26 Μαΐου 2012 στο Ηράκλειο και τα Χανιά
της Κρήτης, εγκρίνει την καταβολή χιλίων εννιακοσίων εβδομήντα
πέντε ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (1.975,58 €) για την κάλυψη των
δαπανών της παραπάνω Ημερίδας
Αναλυτικά:
1) ATRION HOTEL
Ι. Χρονάκη 9, Ηράκλειο Κρήτης
Τιμ. Νο 124025/25.05.2012
Συν € 64,00
Τιμ. Νο 124026/25.05.2012
Συν € 64,00
Σύνολο € 128,00
Για την διαμονή των εισηγητών της Ημερίδας
2) ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.
Κριάρη και Μυλωγιάννη 12, Χανιά
Τιμ. Νο 3791/27.5.2012
Τιμ. Νο 3784/27.5.2012
Τιμ. Νο 3782/27.5.2012
Τιμ. Νο 3781/27.5.2012

Συν € 76,00
Συν € 38,00
Συν € 38,00
Συν € 38,00
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Σύνολο € 190,00
Για την διαμονή των εισηγητών της Ημερίδας
3) ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
Α.Μ. ΤΕΕ: 29903
Μετακίνηση: Αθήνα- Ηράκλειο-Αθήνα Aερ.(24-28/6/12) € 189,90
Μετακίνηση: Ηράκλειο – Χανιά – Ηράκλειο ΚΤΕΛ
€ 27,60
Σύνολο € 217,50
4) ΑΒΡΑΑΜ ΖΕΛΗΛΙΔΗΣ
Μετακίνηση: Πάτρα-Αθήνα-Πάτρα ΚΤΕΛ
€ 34,00
5) ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΗ
Α.Μ. ΤΕΕ: 121427
Μετακίνηση: Αθ.- Ηράκλ- Χαν. – Αθ. Aερ.(25-27/5.12) 197,64 €
Μετακίνηση: Ηράκλειο – Χανιά ΚΤΕΛ
13,80 €
Μετακίνηση: Θήβα –Αθήνα - Θήβα ΚΤΕΛ
16,00 €
Μετακινηση: Αθήνα-Αερ. –Αθήνα Λεωφ.
16,00 €
Σύνολο 243,44 €
6) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Μετακίνηση: Αθήνα- Ηράκλειο-Αθήνα Aερ.(25.5.12)

168,64 €

7) ΑΛΕΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ. ΤΕΕ: 62574
Μετακίνηση: Αθήν.- Ηράκ-Χανιά-Αθήνα Aερ.(25-26/5/12)€ 176,64
Μετακίνηση: Ηράκλειο – Χανιά ΚΤΕΛ
€ 13,80
Σύνολο € 190,44
8) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
Α.Μ.: 13776
Μετακίνηση: Αθήνα- Χανιά - Αθήνα Aερ. (26.5.12)
€ 153,64
9) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΛΙΔΗΣ
Α.Μ.: 79168
Μετακίνηση: Αθήνα- Ηράκλειο-Αθήνα Aερ.(25-26/5/12) € 156,64
10) MIRANDA TRAVEL
Πλατεία Αγ. Μηνά, Ηράκλειο
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Τιμ. Νο 5710/24.5.12
Τιμ. Νο 5711/24.5.12

€ 246,64
€ 246,64
Σύνολο € 493,28

Για την αεροπορική μετακίνηση των εισηγητών
Γ. ΣΥΝΟΛΟ:
€ 1.975,58
Κ.Α 542
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε33/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 270,60 € για την κάλυψη των δαπανών της

Ημερίδας με θέμα: «΄Ερευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων
στην Ελλάδα» στις 25 και 26 Μαΐου 2012 στο Ηράκλειο και τα Χανιά
της Κρήτης.
Η Δ. Επιτροπή και έχοντας υπόψη της τις υπ αριθ. Απόφ. 8/Σ12/2012,
Α28/Σ3/2012, Β2/Σ6/2012 που αφορούν στην κάλυψη των δαπανών της
Ημερίδας με θέμα: «΄Ερευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων
στην Ελλάδα» στις 25 και 26 Μαΐου 2012 στο Ηράκλειο και τα Χανιά
της Κρήτης, εγκρίνει την καταβολή διακοσίων εβδομήντα ευρώ και
εξήντα λεπτών (270,60 €) για την παραπάνω δαπάνη .
Αναλυτικά :
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΤΟΠΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Πυράνθου 25, Ηράκλειο Κρήτης
Τιμ. Νο 796/4.7.12
€ 270,60
(Καθ. αξία 220,00€ + ΦΠΑ23% 50,60€ = Συν € 270,60)
Επικυρώνεται αυθημερόν.
KA 542
Αποφ. Ε34/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 12.748,18 € για την κάλυψη των δαπανών της

Εκδήλωσης για την απονομή βραβείων στους πρωτεύσαντες αποφοίτους
των Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας στις 12 Σεπτεμβρίου 2012.
Η Δ. Επιτροπή έχοντας υπόψη της την υπ’ αριθ. Απόφ. Α6/Σ10/2012
που αφορά την κάλυψη των δαπανών της Εκδήλωσης για την απονομή
βραβείων στους πρωτεύσαντες αποφοίτους των Πολυτεχνικών Σχολών
της Χώρας στις 12 Σεπτεμβρίου 2012, εγκρίνει την καταβολή δώδεκα
χιλιάδων εφτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών
(12.748,18€)
Αναλυτικά:
ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ
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22Ο χλμ Εθν. Οδού Θεσσαλονίκης Σερρών, Ν. Θεσσαλονίκης
Τιμ. Νο 482/18.9.12
(Καθ. αξία € 2.000,00 + ΦΠΑ23% € 460,00= Συν € 2.460,00)
Για την παράθεση μπουφέ στην Εκδήλωση
ΠΛΑΙΣΙΟ
Θέση Σκληρή , Μαγούλα
Τιμ. Νο 1798722/19.9.2012
(Καθ. Αξία € 42,28 + ΦΠΑ 23% € 9,72 = Συν € 52,00)
Για την αγορά φακέλων για την ταχυδρόμηση των βραβείων
COPYART
Νίκης 2, Αθήνα
Τιμ. Νο 694/3.7.2012
(Καθ. Αξία € 225,00 + ΦΠΑ23% € 51,75 = Συν € 276,75)
Τιμ. Νο 672/18.6.2012
(Καθ. Αξία € 200,00 + ΦΠΑ23% € 46,00= Συν € 246,00)
Τιμ. Νο 739/24.8.2012
(Καθ. Αξία € 67,50 + ΦΠΑ23% € 15,52= Συν € 83,02)
Για την εκτύπωση προσκλήσεων και πάπυρων για την Εκδήλωση
ΑΦΟΙ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
Διγενή Ακρίτα 12 & Ευρυτανίας, Αιγάλεω
Τιμ. Νο 904/13.9.12
(Καθ. αξία € 7.509,60 + ΦΠΑ23% € 1.727,21= Συν € 9.236,81)
Για την παραγωγή πλακετών για την Εκδήλωση
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΜΙΧ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αθηνάς 16, Καλλιθέα
Απόδ. Νο 33/12.9.12
(Καθ. αξία € 320,00 + ΦΠΑ23% € 73,60= Συν € 393,60)
Για την επιστασία της Αίθουσας της Εκδήλωσης
ΣΥΝΟΛΟ:
KA 542
Επικυρώνεται αυθημερόν.

€ 12.748,18
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Αποφ. Ε35/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής

3.690,00 € σ την ARTION Conferences &
Events Δέσποινα & Βαλεντίνη Αμαραντίδου Ο.Ε. για χορηγία στο 40ο
ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας για την Εκπαίδευση των
Μηχανικών << Engineering Education 2010 : Meet the Future >> στις
24-25/9/2012
Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της την υπ’ αριθ. Α4/Σ15/2012 απόφαση του ΤΕΕ που αφορά
την επιχορήγηση του 40ο ετήσιου συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρίας
για την Εκπαίδευση των Μηχανικών, εγκρίνει την καταβολή τριών
χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ (3.690,00) € στην ARTION
Conferences & Events Δέσποινα & Βαλεντίνη Αμαραντίδου Ο.Ε Λέκκα
7 Αθήνα για την παραπάνω δαπάνη σύμφωνα με το υπ’ αριθ.
1815/28.9.2012 τιμολόγιο.
(Καθ. αξία € 3.000,00+ 23%ΦΠΑ € 690,00 =Συν 3.690,00 €)
ΚΑ :857
Επικυρώνεται αυθημερόν

Αποφ.Ε36/Σ25/2012 Έγκριση

καταβολής 676,50 € στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ.
ΜΠΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΒΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ για την
προσφορά μπουφέ αναψυκτικών καφέ και βουτημάτων κατά την
διάρκεια συνάντησης του Προεδρείου ΔΕ και αντιπροσώπων των
Περιφερειακών τμημάτων ΤΕΕ με παράγοντες του ΥΠΕΚΑ για θέματα
αμοιβών μηχανικών στις 11/10/2012
Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας εγκρίνει την
προσφορά μπουφέ αναψυκτικών καφέ και βουτημάτων κατά την
διάρκεια της παραπάνω συνάντησης , εγκρίνει την καταβολή εξακοσίων
εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (676,50) € στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΒΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ Καρ.
Σερβίας 4 ΑΘΗΝΑ για την παραπάνω δαπάνη σύμφωνα με υπ’ αριθμ.
68/13.9.2012 τιμολόγιο.
(Καθ. αξία 552,16 € + ΦΠΑ 124,34 € =Συν 676,50 €)
ΚΑ 542
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Ε37/Σ25/2012 Έγκριση

καταβολής 369,00 € στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ.
ΜΠΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΒΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ για την
προσφορά μπουφέ αναψυκτικών καφέ και βουτημάτων κατά την
διάρκεια συνάντησης του Προεδρείου ΔΕ με Βουλευτές 2/10/2012
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Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας εγκρίνει την
προσφορά μπουφέ αναψυκτικών καφέ και βουτημάτων κατά την
διάρκεια της παραπάνω συνάντησης , εγκρίνει την τριακοσίων εξήντα
εννέα ευρώ (369,00) € στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ
ΒΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ Καρ. Σερβίας 4 ΑΘΗΝΑ για την
παραπάνω δαπάνη σύμφωνα με το σχετικό τιμολόγιο.
(Καθ. αξία 300,90 € + ΦΠΑ 68,10 € =Συν 369,00 €)
ΚΑ 542
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε38/Σ25/2012 Έγκριση

καταβολής 309,96 € στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ.
ΜΠΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΒΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ για την
προσφορά μπουφέ αναψυκτικών καφέ και βουτημάτων κατά την
διάρκεια συνάντησης του Προεδρείου ΔΕ ΤΕΕ με υπηρεσιακούς
παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών στις 18/10/2012
Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας εγκρίνει την
προσφορά μπουφέ αναψυκτικών καφέ και βουτημάτων κατά την
διάρκεια της παραπάνω συνάντησης , εγκρίνει την τριακοσίων εννέα
ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (309,96) € στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ.
ΜΠΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΒΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ , ΚΥΛΙΚΕΙΟ,
Καρ.
Σερβίας 4 ΑΘΗΝΑ για την παραπάνω δαπάνη σύμφωνα με το σχετικό
τιμολόγιο.
(Καθ. αξία 252,90 € + ΦΠΑ 57,06 € =Συν 309,96 €)
ΚΑ 542
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΕΝΟΙΚΙΑ – ΚΟΝΟΧΡΗΣΤΑ – ΚΤΙΡΙΑ

Αποφ.Ε39/Σ25/2012 Έγκριση

καταβολής 11.670,99 €
στον
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΟΤΕ) για την αναλογία
του ΤΕΕ σε δαπάνες ρεύματος –νερού , ανταποδοτικών τελών για το
χρονικό διάστημα από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2011 για το ακίνητο
στέγασης της Τράπεζας Πληροφοριών , και λοιπόν υπηρεσιών του ΤΕΕ
Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας εγκρίνει την
καταβολή έντεκα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ και ενενήντα
εννέα λεπτών (11.670,99) € στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΟΤΕ) (λογ/σμός Εθνικής Τράπεζας , IBAN
GR 0401106710000067150700077) Κηφισίας 99 ΤΚ 151 24 Μαρούσι
για την αναλογία του ΤΕΕ σε δαπάνες ρεύματος –νερού ,
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ανταποδοτικών τελών για το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 μέχρι
31/12/2011 για το ακίνητο στέγασης της Τράπεζας Πληροφοριών , και
λοιπόν υπηρεσιών του ΤΕΕ σύμφωνα με το υπ’ αριθ 18947/5.9.2012
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
Αναλυτικά
ΔΕΗ :
859,26 €
ΕΥΔΑΠ :
1.056,21 €
Ανταποδοτικά Τέλη :
7.573,14 €
Σύνολο 9.488,61 €
ΦΠΑ 23%
Γενικό Σύνολο 11.670,99 €
Κ.Α. 813
Επικυρώνεται αυθημερόν

2.182,38 €

Αποφ.Ε40/Σ25/2012 Έγκριση

καταβολής 2.801,85 € στην κα Αλεξάνδρα Γέροντα
(διαχειρίστρια του μεγάρου της οδού Λέκκα 23-25) για κοινόχρηστα των
Γραφείων του ΤΕΕ (Λέκκα 23-25) για τους μήνες Σεπτέμβριο και
Οκτώβριο 2012 καθώς και την αναλογία του ΤΕΕ για την αύξηση του
αποθεματικού του μεγάρου
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει την
καταβολή δύο χιλιάδων οκτακοσίων ενός ευρώ και ογδόντα πέντε
λεπτών (2.801,85) € στην κα Αλεξάνδρα Γέροντα του Ιωάννη
(διαχειρίστρια του μεγάρου της οδού Λέκκα 23-25, σύμφωνα με το υπ'
αριθ. 15/7.3.2003 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών
του μεγάρου), για κοινόχρηστα των Γραφείων του ΤΕΕ που στεγάζονται
στο μέγαρο της οδού Λέκκα 23-25 για τους μήνες Σεπτέμβριο και
Οκτώβριο 2012 καθώς και την αναλογία του ΤΕΕ για την αύξηση του
αποθεματικού του μεγάρου , σύμφωνα με τις σχετικές καταστάσεις,
όπως παρακάτω:
Κοινόχρηστα
€ 2.402,07
Μ.Τ.Π.Υ. 3%
€
72,06
Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 2,4% επί του 3%
€
1,72
Αύξηση Αποθεματικού
Κ.Α. 813.

€ 326,00
---------------Σύνολο € 2.801,85
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Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε41/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 16.343,96 € για κοινόχρηστα των Γραφείων του

ΤΕΕ (Νίκης 4) για των μήνα Σεπτέμβριο 2012
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει
την
καταβολή δέκα έξι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τριών ευρώ και
ενενήντα έξι λεπτών (16.343,96) € , για κοινόχρηστα των Γραφείων
του ΤΕΕ (Νίκης 4) σύμφωνα με το υπ' αριθ. 15/7.3.2003 Πρακτικό της
Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών του μεγάρου), για κοινόχρηστα
των Γραφείων του ΤΕΕ που στεγάζονται στο κτίριο Ερμού & Νίκης 4 ,
για των μήνα Σεπτέμβριο 2012, σύμφωνα με τις σχετικές καταστάσεις ,
όπως παρακάτω :
-ΑΝΩΝΥΜΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δ. Μουτσοπούλου 17 , Πειραιάς
Κοινόχρηστα
€ 15.856,85
Μ.Τ.Π.Υ. 3%
€ 475,70
Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 2,4% επί του 3% €
44,41
---------------€ 16.343,96
Κ.Α. 813.
Επικυρώνεται αυθημερόν
METAΒΑΣΕΙΣ
Αποφ.Ε42/Σ25/2012 ΄Εγκριση καταβολής 435,87

€ για έξοδα μετάβασης στην Αθήνα και
εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση κατά την μετάβαση του κου
Νικόλαου
Ηλιού σε συνεδριάσεις του Παρατηρητηρίου Οδικής
Ασφάλειας στις 10/4/2012 και 24/4/2012
Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της υπηρεσίας & έχοντας υπόψη
της την υπ ’αριθμ Α68/Σ18/2011 προηγούμενη απόφαση της που
αφορά και την κάλυψη εξόδων μετακίνησης του κου Νικόλαου Ηλιού
σε συνεδριάσεις του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΕ,
εγκρίνει την τετρακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών
(435,87) € για έξοδα μετάβασης και εκτός έδρας
ημερήσια
αποζημίωση κατά την παραπάνω μετάβαση , σύμφωνα με τα σχετικά
ημερολόγια κίνησης.
Νικόλαος Ηλιού
ΑΜ Τ.Ε.Ε :42487
Απόφαση ΔΕ : 10/4 και 24/4/2012
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Μετακίνηση :Θες/κη -Αθήνα –Θεσ/κη Αερ (10/4/12)
Μετακίνηση :Θες/κη -Αθήνα –Θεσ/κη Αερ (24/4/12)
Αποζημίωση εκτός έδρας : ½ ημ 56,00 € χ 2 φορές
ΣΥΝΟΛΟ :

€ 153,64
€ 170,23
€ 112,00
-----------------€ 435,87

ΚΑ : 771 , 772
Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. απέχει από τη λήψη της απόφασης.
Επικυρώνεται αυθημερόν
Απόφ.Ε43/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 1.237,33 € για έξοδα μετάβασης και επιστροφής

από Βίλνιους (Λιθουανία) και έξοδα διαμονής, των εκπροσώπων του
ΤΕΕ στην 55η Τακτική Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Πολιτικών Μηχανικών (ECCE), κ.κ. Άρη Χατζηδάκη και Ακριβής
Χάραρη
Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της
την υπ’ αριθμ. Γ252/Σ11/2012 προηγούμενη Απόφασή της, που αφορά
στη μετάβαση στο Βίλνιους (Λιθουανία) από 24 έως 27 Μαΐου 2012,
των εκπροσώπων του ΤΕΕ στην 55η Τακτική Συνεδρίαση του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών (ECCE), κ.κ. Άρη
Χατζηδάκη και Ακριβής Χάραρη, εγκρίνει την καταβολή χιλίων
διακοσίων τριάντα επτά ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (1.237,33 €) για
έξοδα μετάβασης και έξοδα διαμονής κατά την παραπάνω μετάβαση,
σύμφωνα με τα σχετικά ημερολόγια κίνησης.
1. Άρης Χατζηδάκης
Α.Μ. ΤΕΕ: 21454
Απόφαση Δ.Ε.: Γ252/Σ11/2012
Μετακίνηση: Αθήνα-Βίλνιους-Αθήνα (Αερ.)
€ 174,13
(ημ. αναχ. 23.5.12 ημ. επιστρ. 28.5.12)
Μετακίνηση: Ηράκλειο-Αθήνα-Ηράκλειο (Αερ.)
€ 74,64
Από/Προς Αεροδρόμιο (Λεωφ.)
€ 10,00
Έξοδα διαμονής: 3 βραδ. Χ € 99,00
€ 297,00
-----------ΣΥΝΟΛΟ: € 555,77
2. Ακριβή Χάραρη
Α.Μ. ΤΕΕ: 71290
Απόφαση Δ.Ε.: Γ252/Σ11/2012
Μετακίνηση: Αθήνα-Βίλνιους-Αθήνα (Αερ.)

€ 403,49
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(ημ. αναχ. 23.5.12 ημ. επιστρ. 28.5.12)
Έξοδα διαμονής: 3 βραδ. Χ € 92,69

€ 278,07
-------------

ΣΥΝΟΛΟ: € 681,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: € 1.237,33
Κ.Α.782
Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. απέχει από τη λήψη της απόφασης.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε44/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 85,00

€ για έξοδα μετάβασης στην Τρίπολη και
εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση του κου Σπίρτζη Χρήστου
Προέδρου Τ.Ε.Ε σε σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου στις
19/9/2012
Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της υπηρεσίας & έχοντας υπόψη
της την από 20/9/2012 προηγούμενη απόφαση της , που αφορά και την
κάλυψη εξόδων μετακίνησης του κου Σπίρτζη Χρήστου Προέδρου
Τ.Ε.Ε σε σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για θέματα
συνεργασίας του Τ.Ε.Ε με την Περιφέρεια Πελοποννήσου , εγκρίνει την
καταβολή ογδόντα πέντε ευρώ (85,00) € για έξοδα μετάβασης και
εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση κατά την παραπάνω μετάβαση ,
σύμφωνα με το σχετικό ημερολόγιο κίνησης.
Σπίρτζης Χρήστος
Πρόεδρος Τ.Ε.Ε
ΑΜ Τ.Ε.Ε : 65995
Απόφαση ΔΕ : 19/9/2012
Μετακίνηση :Αθήνα -Τρίπολη-Αθήνα Κτελ (17/1/12)
Αποζημίωση εκτός έδρας : ½ ημ x 56,00 €

€ 29,00
€ 56,00
-----------------ΣΥΝΟΛΟ :
€ 85,00

ΚΑ : 771,772
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε45/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 272,64 € στην DESTINO TOURS ΗΛΙΑΣ ΒΛ.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ για έξοδα μετάβασης στην Μυτιλήνη του κου
Σπίρτζη Χρήστου Προέδρου ΤΕΕ στην έκθεση <<Ρωμιοί
Αρχιτέκτονες>> που έγινε από 2 έως 3/8/2012
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Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την από 30/7/2012 απόφαση
της που αφορά την παραπάνω
μετάβαση, εγκρίνει την καταβολή διακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και
εξήντα τεσσάρων λεπτών (272,64) € στην DESTINO TOURS ΗΛΙΑΣ
ΒΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 28ης Οκτωβρίου 3 ΤΚ 221 00 Τρίπολη για
έξοδα μετάβασης του κου Σπίρτζη Χρήστου Προέδρου του ΤΕΕ στην
έκθεση <<Ρωμιοί Αρχιτέκτονες>> που έγινε από 2 έως 3/8/2012,
σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 1022/15.05.2012 και 1316/31.08.2012
αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων.
ΚΑ : 771
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε46/Σ25/2012 Έκριση καταβολής 56,00

€ για εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση
κατά την μετάβαση στην Μυτιλήνη του κου Σπίρτζη Χρήστου
Προέδρου ΤΕΕ στην έκθεση <<Ρωμιοί Αρχιτέκτονες>> που έγινε από 2
έως 3/8/2012
Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της υπηρεσίας & έχοντας υπόψη
της την από 30/7/2012 προηγούμενη απόφαση της , που αφορά και την
κάλυψη εξόδων μετακίνησης του κου Σπίρτζη Χρήστου Προέδρου ΤΕΕ
ΤΕΕ στην έκθεση <<Ρωμιοί Αρχιτέκτονες>> που έγινε από 2 έως
3/8/2012, εγκρίνει την καταβολή πενήντα έξι ευρώ
(56,00) € για
εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση κατά την παραπάνω μετάβαση ,
σύμφωνα με το σχετικό ημερολόγιο κίνησης.
Σπίρτζης Χρήστος
Προέδρος ΤΕΕ
ΑΜ Τ.Ε.Ε : 65995
Απόφαση ΔΕ : 30/7/2012
Μετακίνηση :Αθήνα –Μυτιλήνη -Αθήνα Αερ (2-3/8/12) Αποζημίωση εκτός έδρας : 1ημ χ 56,00 €
€ 56,00
-----------------ΣΥΝΟΛΟ :
€ 56,00
ΚΑ : 772
Επικυρώνεται αυθημερόν

Αποφ.Ε47/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 362,20 € για έξοδα μετάβασης στην Αθήνα και

εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση των κκ Κωστοπούλου Α. και
Μελενικιώτου Μ. υπαλλήλων Τ.Ε.Ε.
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Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και σύμφωνα με την
από 7/9/2012 πρόσκληση της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ , εγκρίνει
την καταβολή τριακοσίων εξήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτών
(362,20) € για
έξοδα μετάβασης και εκτός έδρας ημερήσια
αποζημίωση
των κ.κ. Κωστοπούλου Α. και Μελενικιώτου Μ.
υπαλλήλων Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με τα σχετικά ημερολόγια κίνησης.
1) Κωστοπούλου Ασήμω
Υπάλληλος ΤΕΕ
Μετακίνηση : Βόλος –Αθήνα-Βόλος Κτελ (7/9/12)
Αποζημίωση εκτός έδρας : ½ ημ x 56,00 €
ΣΥΝΟΛΟ :

€ 47,00
€ 9,78
-----------------€ 56,78

2) Μελενικιώτου Μαρία
Υπάλληλος ΤΕΕ
Μετακίνηση : Καβάλα –Θεσσ/κη- Καβάλα Κτελ
€ 26,00
Μετακίνηση : Θεσσ/κη –Αθήνα- Θεσσ/κη Αερ. (7/9/12) € 255,64
«
Αερ/μιο – Αθήνα
Λεωφ.
€ 14,00
Αποζημίωση εκτός έδρας : ½ ημ x 56,00 €
€ 9,78
-----------------ΣΥΝΟΛΟ :
€ 305,42
Γ. ΣΥΝΟΛΟ : € 362,20
ΚΑ : 711,721
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε48/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 1.880,70

€ για έξοδα μετάβασης διαμονής και
εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση κατά την μετάβαση στην Αθήνα
του κου Αικατερινάρη Ι. σε συνεδριάσεις του Ανώτατου Πειθαρχικού
Συμβουλίου στις 18/1 , 14/3 , 3/4, 15/5 και 27/6/2012
Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της υπηρεσίας & έχοντας υπόψη
της την από Α9/Σ11/2011 προηγούμενη απόφαση της , που αφορά και
την κάλυψη εξόδων μετακίνησης του κου Αικατερινάρη Ι. σε
συνεδριάσεις του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου , εγκρίνει την
καταβολή χιλίων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ και εβδομήντα λεπτών
(1.880,70) € για έξοδα μετάβασης διαμονής και εκτός έδρας ημερήσια
αποζημίωση κατά την παραπάνω μετάβαση , σύμφωνα με τα σχετικά
ημερολόγια κίνησης.
Αικατερινάρης Ιωάννης
ΑΜ Τ.Ε.Ε : 9646
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Απόφαση ΔΕ : Α9/Σ11/2011
Μετακίνηση :Θεσσ/κη -Αθήνα - Θεσσ/κη Αερ (17-18/1/12) 224,64 €
« Θεσσ/κη -Αθήνα - Θεσσ/κη Αερ (13-15/3/12)
195,64 €
« Θεσσ/κη -Αθήνα - Θεσσ/κη Αερ (2-4/4/12)
124,64 €
« Θεσσ/κη -Αθήνα - Θεσσ/κη Αερ (14-16/5/12)
186,64 €
« Θεσσ/κη -Αθήνα - Θεσσ/κη Αερ (26-28/6/12)
188,64 €
Πολύγυρος –Θεσσ/κη – Πολύγυρος Κτελ 5 φορές x 11,30 € 56,50 €
Αποζημίωση εκτός έδρας : 9 ημ χ 56,00 €
504,00 €
Εξοδα διαμονής : 5 βρ. x 40,00 € + 4 βρ. x 50,00 €
400,00 €
----------------ΣΥΝΟΛΟ : € 1.880,70
ΚΑ : 771 , 772
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε49/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 8.166,84 € για οδοιπορικά έξοδα Μελών του ΤΕΕ

για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, έχοντας υπόψη της τις από 25/11/2011 , 19/1/20122,
28/6/2012 , 11/9/2012 , 12/9/2012 προσκλήσεις του Προέδρου της
Αντιπροσωπείας , εγκρίνει την καταβολή οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα
έξι ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (8.166,84) € στα παρακάτω
Μέλη του ΤΕΕ για έξοδα κινήσεως για τη συμμετοχή τους σε
συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, σύμφωνα με τα σχετικά
ημερολόγια κίνησης.
1. Μακέδος Κωνσταντίνος
Μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ
Α.Μ. ΤΕΕ: 52496
Αντιπροσωπείας: 29-30/9/2012
Μετακίνηση: Θεσ/κη – Αθήνα – Θεσ/κη Αερ.(28-29/9/12) € 245,28
«
Αερ/μιο – Αθήνα – Αερ/μιο Λεωφ.
€ 16,00
Αποζημίωση εκτός έδρας: 1 ημ. 56,00 €
€ 56,00
Έξοδα διαμονής: 1 βρ. x 64,00 € + 20% Θερ. προσαύξηση
€ 76,80
------------€ 394,08
2. Παπαναστασίου Γεώργιος
Μέλος ΔΕ ΤΕΕ
Α.Μ. ΤΕΕ: 64196
Αντιπροσωπείας: 29-30/9/2012
Μετακίνηση: Αγρίνιο – Αθήνα – Αγρίνιο ΚΤΕΛ (28-30/9/12) € 46,10
Αποζημίωση εκτός έδρας: 2ημ. x 56,00 €
€ 112,00
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Έξοδα διαμονής: 1 βρ. x 64,00 € + Θερ. προσαύξηση
3. Σπηλιώτης Ιωάννης
Α.Μ. ΤΕΕ: 51046
Αντιπροσωπείας:13-14/7/2012
Μετακίνηση: Θεσ/κη–Αθήνα– Θεσ/κη Αερ.(13-14/7/12)
Αποζημίωση εκτός έδρας: 1 ημ. 56,00 €
Έξοδα διαμονής: 1 βρ. x 64,00 € + Θερ. προσαύξηση

€ 150,00
------------€ 308,10

€ 230,00
€ 56,00
€ 75,00
------------€ 361,00

4. Αντιβαλίδης Παναγιώτης
Α.Μ. ΤΕΕ: 53164
Αντιπροσωπείας: 13-14/7/2012
Μετακίνηση: Θεσ/κη – Αθήνα – Θεσ/κη Αερ.(13-14/7/12) € 235,00
Αποζημίωση εκτός έδρας: 1 ημ. 56,00 €
€ 56,00
Έξοδα διαμονής: 1 βρ. x 64,00 € + Θερ. προσαύξηση
€ 75,00
------------€ 366,00
5. Διαμάντος Κωνσταντίνος
Α.Μ. ΤΕΕ: 54137
Αντιπροσωπείας: 13-14/7/2012
Μετακίνηση: Λάρισα – Αθήνα – Λάρισα ΚΤΕΛ (13-14/7/12) € 52,00
Αποζημίωση εκτός έδρας: 1ημ. x 56,00 €
€ 56,00
Έξοδα διαμονής: 1 βρ. x 64,00 € + 20% Θερ. προσαύξηση
€ 76,80
------------€ 184,80
6. Κοϊμτσίδης Νικόλαος
Α.Μ. ΤΕΕ: 24263
Αντιπροσωπείας:13-14/7/2012
Μετακίνηση: Κοζάνη–Αθήνα–Θεσ/κη Αερ.(13-14/7/12)
«
Αερ/μιο – Αθήνα
Λεωφ.
Αποζημίωση εκτός έδρας: 1 ημ. x 56,00 €
Έξοδα διαμονής: 1 βρ. x 64,00 € + Θερ. προσαύξηση
7. Στοϊμενίδης Ανδρέας

€ 175,00
€ 14,00
€ 56,00
€ 75,00
------------€ 320,00
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Α.Μ. ΤΕΕ: 84072
Αντιπροσωπείας: 13-14/7/2012
Μετακίνηση: Θεσ/κη – Αθήνα Αερ. (13/7/12)
Μετακίνηση: Αθήνα -Θεσ/κη Τρένο (14/7/12)
«
Αερ/μιο – Αθήνα
Μετρό
Αποζημίωση εκτός έδρας: 1 ημ. x 56,00 €
Έξοδα διαμονής: 1 βρ. x 64,00 € + Θερ. προσαύξηση

€ 52,00
€ 26,30
€ 8,00
€ 56,00
€ 75,00
------------€ 217,30

8. Μπαρδάκης Βασίλειος
Α.Μ. ΤΕΕ: 90229
Αντιπροσωπείας: 10-11/12/11 , 13-14/7/2012
Μετακίνηση: Πάτρα – Αθήνα – Πάτρα ΚΤΕΛ (10/12/11) € 34,00
Μετακίνηση: Πάτρα – Αθήνα – Πάτρα ΚΤΕΛ (13/7/12)
€ 34,00
Αποζημίωση εκτός έδρας: ½ ημ. 56,00 € + ½ ημ. 56,00 € 112,00
------------€ 180,00
9. Καμαριώτης Σταύρος
Α.Μ. ΤΕΕ: 43887
Αντιπροσωπείας: 29-30/9/2012
Μετακίνηση: Χαλκίδα – Αθήνα – Χαλκίδα Κτέλ (29/9/12) € 12,50
Αποζημίωση εκτός έδρας: ½ ημ. x 56,00 €
€ 56,00
------------€ 68,50
10. Στάμου Παύλος
Α.Μ. ΤΕΕ: 22945
Αντιπροσωπείας: 10-11/12/2011
Μετακίνηση: Πάτρα – Αθήνα – Πάτρα ΚΤΕΛ (10-11/12/11) € 34,00
Αποζημίωση εκτός έδρας: 1 ημ. x 56,00 €
€ 56,00
Έξοδα διαμονής: 1 βραδ. x 64,00 €
€ 64,00
------------€ 154,00
11. Σπαγγούρος Γεώργιος
Α.Μ. ΤΕΕ: 74023
Αντιπροσωπείας: 13-14/7/2012 , 29-30/9/2012
Μετακίνηση: Πάτρα – Αθήνα – Πάτρα ΚΤΕΛ (13-14/7/12)
€ 34,00
Μετακίνηση: Πάτρα – Αθήνα – Πάτρα ΚΤΕΛ (29-30/9/12)
€ 34,00
Αποζημίωση εκτός έδρας: 2 ημ. x 56,00 €
€ 112,00
Έξοδα διαμονής: 2 βραδ. x 64,00 € + 20% Θερ. προσαύξηση
€ 153,60
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------------€ 333,60
12. Ζερβάκης Γεώργιος
Α.Μ. ΤΕΕ: 36070
Αντιπροσωπείας: 29-30/9/2012
Μετακίνηση: Ηράκλειο–Αθήνα – Ηράκλειο Αερ.(28-30/9/12) € 199,64
«
Αερ/μιο – Αθήνα
Αποζημίωση εκτός έδρας: 2 ημ. 56,00 €
Έξοδα διαμονής: 2 βραδ. x 64,00 €

Λεωφ.

€ 5,00
€ 112,00
€ 130,00
------------€ 446,64

13. Μπούρας Βενέτιος
Α.Μ. ΤΕΕ: 24152
Αντιπροσωπείας: 28-30/9/12
Μετακίνηση: Θεσ/κη – Αθήνα – Θες/κη Αερ. (28-30/9/12) € 65,00
Αποζημίωση εκτός έδρας: 2 ημ. x 56,00 €
€ 112,00
Έξοδα διαμονής: 1 βρ. x 64,00 € + Θερ. προσαύξηση
€ 150,00
------------€ 327,00
14. Κακαρδάκος Θεόδωρος
Α.Μ. ΤΕΕ: 94629
Αντιπροσωπείας: 28-30/9/2012
Μετακίνηση: Λάρισα – Αθήνα – Λάρισα Κτέλ (29/9/12)
€ 52,00
Αποζημίωση εκτός έδρας: 2 ημ. x 56,00 €
€ 112,00
------------€ 164,00
15. Δαρδαμάνης Γιάννης
Α.Μ. ΤΕΕ: 54603
Αντιπροσωπείας: 28-30/9/12
Μετακίνηση: Θεσ/κη – Αθήνα – Θες/κη Αερ. (28-30/9/12) € 196,00
«
Αερ/μιο – Αθήνα
Λεωφ.
€ 8,00
Αποζημίωση εκτός έδρας: 2 ημ. x 56,00 €
€ 112,00
Έξοδα διαμονής: 2 βρ. x 64,00 € + Θερ. προσαύξηση
16. Παπαποστόλου Κωνσταντίνος

€ 150,00
------------€ 466,00
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Α.Μ. ΤΕΕ: 69589
Αντιπροσωπείας: 29-30/9/2012
Μετακίνηση: Βόλος – Αθήνα – Βόλος ΚΤΕΛ (28-30/9/12)
Αποζημίωση εκτός έδρας: 2ημ. x 56,00 €
Έξοδα διαμονής: 2 βρ. x 64,00 € + 20% Θερ. προσαύξηση
17. Μπούρας Χρήστος
Α.Μ. ΤΕΕ: 47215
Αντιπροσωπείας: 13-14/7/2012
Μετακίνηση: Πάτρα – Αθήνα – Πάτρα ΚΤΕΛ (13-14/7/12)
Αποζημίωση εκτός έδρας: 1 ημ. x 56,00 €
Έξοδα διαμονής: 1 βραδ. x 76,80 €

€ 47,00
€ 112,00
€ 153,60
------------€ 312,60

€ 34,00
€ 56,00
€ 76,80
------------€ 166,80

18. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος
Α.Μ. ΤΕΕ: 20109
Αντιπροσωπείας: 29-30/9/2012
Μετακίνηση: Θεσ/κη – Αθήνα – Θεσ/κη Αερ.(28-30/9/12) € 176,00
Αποζημίωση εκτός έδρας: 2 ημ. x 56,00 €
€ 112,00
Έξοδα διαμονής: 2 βρ. x 64,00 € + 20% Θερ. προσαύξηση
€ 153,60
------------€ 441,60
19. Τουρβαλή Μαρία
Α.Μ. ΤΕΕ: 24532
Αντιπροσωπείας: 13-17/7/2012
Μετακίνηση: Μυτιλήνη–Αθήνα–Μυτ/νη Αερ.(13/9-15/7/12) € 195,64
«
Αερ/μιο – Αθήνα-Αερ/μιο
€ 16,00
Αποζημίωση εκτός έδρας: 2 ημ. x 56,00 €
€ 112,00
------------€ 323,64
20. Γούρζη Λητώ
Α.Μ. ΤΕΕ: 97323
Αντιπροσωπείας: 3-4/2/2012
Μετακίνηση: Νάξος – Αθήνα Αερ. (1/2/12)
Μετακίνηση: Αθήνα – Νάξος Πλοίο (13/2/12)
Αποζημίωση εκτός έδρας: 2ημ. x 56,00 €

€ 76,00
€ 31,50
€ 112,00
-------------
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€ 219,50
21. Παπάζογλου Γιάννης
Α.Μ. ΤΕΕ: 116130
Αντιπροσωπείας: 29-30/9/2012
Μετακίνηση: Αλεξ/πολη – Αθήνα Αερ. (29/9/12)
« Αθήνα – Αλεξ/πολη ΚΤΕΛ (1/10/2012)
Αποζημίωση εκτός έδρας: 2ημ. x 56,00 €

€ 135,00
€ 71,00
€ 112,00
------------€ 318,00

22. Ζαχαρόπουλος Στυλιανός
Α.Μ. ΤΕΕ: 27860
Αντιπροσωπείας: 29-30/9/2012
Μετακίνηση: Λαμία – Αθήνα – Λαμία ΚΤΕΛ (28-30/9/12) € 28,00
Αποζημίωση εκτός έδρας: 2ημ. x 56,00 €
€ 112,00
------------€ 140,00
23. Ταχιάος Νικόλαος
Α.Μ. ΤΕΕ: 56752
Αντιπροσωπείας: 29-30/9/2012
Μετακίνηση: Θεσ/κη – Αθήνα – Θεσ/κη Αερ.(29/9/12)
€ 197,64
Αποζημίωση εκτός έδρας: ½ ημ. x 56,00 €
€ 56,00
------------€ 253,64
24. Γρίβας Δημήτριος
Α.Μ. ΤΕΕ: 48104
Αντιπροσωπείας: 13-14/7/2012
Μετακίνηση: Λαμία – Αθήνα – Λαμία ΚΤΕΛ (13-14/7/12) € 28,00
Αποζημίωση εκτός έδρας: 1 ημ. x 56,00 €
€ 56,00
------------€ 84,00
25. Γκρεμηλογιάννης Σεραφείμ
Α.Μ. ΤΕΕ: 53190
Αντιπροσωπείας: 29-30/9/2012
Μετακίνηση: Λαμία – Αθήνα – Λαμία ΚΤΕΛ (13-14/7/12)
Αποζημίωση εκτός έδρας: 1 ημ. x 56,00 €

€ 28,00
€ 56,00
------------€ 84,00
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26. Τσακούμης Γεώργιος
Α.Μ. ΤΕΕ: 72550
Αντιπροσωπείας: 29-30/9/2012
Μετακίνηση: Θεσ/κη – Αθήνα – Θεσ/κη Αερ. (29-30/9/12)
«
Αερ/μιο – Αθήνα – Αερ/μιο Λεωφ.
Αποζημίωση εκτός έδρας: 1 ημ. 56,00 €
Έξοδα διαμονής: 1 βρ. x 74,00 €

€ 162,64
€ 8,00
€ 56,00
€ 75,00
------------€ 301,64

27. Χρήστος Βίνης
Α.Μ. ΤΕΕ: 114598
Αντιπροσωπείας: 29-30/9/2012
Μετακίνηση: Ιωάννινα–Αθήνα–Ιωάννινα Κτελ (27/9-3/10/12) € 78,00
Αποζημίωση εκτός έδρας: 2 ημ. x 56,00 €
€ 112,00
Έξοδα διαμονής: 2 βρ. x 64,00 € + Θερ. προσαύξηση
€ 150,00
------------€ 340,00
28. Ζαχαριάδης Φίλιππος
Α.Μ. ΤΕΕ: 20122
Αντιπροσωπείας: 29-30/9/2012
Μετακίνηση: Θεσ/κη– Αθήνα –Θεσ/κη Τρένο (28/9-1/10/12) € 58,00
Αποζημίωση εκτός έδρας: 2 ημ. 56,00 €
€ 112,00
Έξοδα διαμονής: 2 βρ. x 64,00 € + Θερ. προσαύξηση
€ 150,00
------------€ 320,00
29. Τσίτος Ξενοφώντας
Α.Μ. ΤΕΕ: 32883
Αντιπροσωπείας: 29-30/9/2012
Μετακίνηση: Θεσ/κη – Αθήνα – Θεσ/κη Αερ. (28-30/9/12) € 147,00
«
Αερ/μιο – Αθήνα
Λεωφ.
€ 8,00
Αποζημίωση εκτός έδρας: 2 ημ. 56,00 €
€ 112,00
Έξοδα διαμονής: 2 βρ. x 64,00 € + Θερ. προσαύξηση
€ 150,00
------------€ 417,00
30. Πασλής Βασίλειος
Α.Μ. ΤΕΕ: 57712
Αντιπροσωπείας: 29-30/9/2012
Μετακίνηση: Λαμία – Αθήνα ΟΣΕ
(28/9/12)
€ 20,90
« Λαμία – Αθήνα ΚΤΕΛ
(30/9/12)
€ 20,50
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Αποζημίωση εκτός έδρας: 1 ημ. x 56,00 €

€ 112,00
------------€ 153,40
Γ. Σύνολο : 8.166,84 €

Κ.Α. 771,772
Επικυρώνεται αυθημερόν

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Αποφ.Ε50/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 350,00 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια

της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για πληρωμή εργατών για
εργασίες στην Αποθήκη του ΤΕΕ – Κεραμεικού 40.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της τις από 21/28.3.2012 , 10/24.4.2012 και 8/16/24.5.2012 προεγκρίσεις
δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή
τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00) € στη διαχειρίστρια της πάγιας
προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για
αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για
πληρωμή εργατών για εργασίες στην Αποθήκη του ΤΕΕ – Κεραμεικού
40, σύμφωνα με το υπ’αριθ. 16471/2012 ένταλμα πληρωμής πάγιας
προκαταβολής και τις σχετικές αποδείξεις.
Κ.Α. 829
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε51/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 100,00 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια

της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για πληρωμή εργατών για
μεταφορά γραφικής ύλης από την Αποθήκη του ΤΕΕ – Αντιοχείας 33
προς τις υπηρεσίες του ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη τις
από 30/5 και 7/6/2012 προεγκρίσεις δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας
του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή εκατό ευρώ (100,00) € στη
διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα Ασημίνα
Κατσαρού του Ιωάννη, για αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής για
όσα κατέβαλε για πληρωμή εργατών για μεταφορά γραφικής ύλης από
την Αποθήκη του ΤΕΕ – Κεραμεικού 40 προς τις υπηρεσίες του ΤΕΕ,
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σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 16472/2012 ένταλμα πληρωμής πάγιας
προκαταβολής και τις σχετικές αποδείξεις.
Κ.Α.829
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε52/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 240,00 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια

της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για πληρωμή εργατών για
μεταφορά βαρέων αντικειμένων .
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της τις από 19/3, 21/3, 13/3/ και 14/3/2012 προεγκρίσεις δαπάνης της
Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή διακοσίων
σαράντα ευρώ (240,00)€ στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής
του Τ.Ε.Ε κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για αποκατάσταση της
πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για πληρωμή εργατών για
μεταφορά βαρέων αντικειμένων, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 16473/2012
ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολής και τις σχετικές αποδείξεις.
Κ.Α. 829
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε53/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 265,00 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια

της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για πληρωμή εργατών για
μεταφορά αλληλογραφίας ΤΕΕ και δεμάτων .
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της τις από 23/4 , 7/5, 10/5 και 3/5/2012 προεγκρίσεις δαπάνης της
Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή διακοσίων
εξήντα πέντε
ευρώ (265,00)€ στη διαχειρίστρια
της πάγιας
προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για
αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για
πληρωμή εργατών για μεταφορά αλληλογραφίας ΤΕΕ και δεμάτων στα
ΕΛΤΑ (Λένορμαν) και από τα ΕΛΤΑ (Αιόλου) προς το ΤΕΕ, σύμφωνα
με το υπ’ αριθ. 16474/2012 ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολής
και τις σχετικές αποδείξεις.
Κ.Α. 829
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε54/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 80,00 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια

της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για πληρωμή εργατών για
εργασίες στην Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ .
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Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της τις από 9/3 & 8/5/2012 προεγκρίσεις δαπάνης της Γενικής
Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή ογδόντα ευρώ (80,00)€
στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα Ασημίνα
Κατσαρού του Ιωάννη, για αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής για
όσα κατέβαλε για πληρωμή εργατών για εργασίες στην Βιβλιοθήκη του
ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 16475/2012 ένταλμα πληρωμής πάγιας
προκαταβολής και τις σχετικές αποδείξεις.
Κ.Α. 829
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε55/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 80,00 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια

της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για πληρωμή εργατών για
την μεταφορά αρχείου του Τμήματος Μητρώου στην Αποθήκη του ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της τις από 9/4 & 13/6 προεγκρίσεις δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας
του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή ογδόντα ευρώ (80,00)€ στη
διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα Ασημίνα
Κατσαρού του Ιωάννη, για αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής για
όσα κατέβαλε για πληρωμή εργατών για εργασίες στο Τμήμα
Προμηθειών και στο Τμήμα Μητρώου του ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ’
αριθ. 16476/2012 ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολής και τις
σχετικές αποδείξεις.
Κ.Α. 829
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε56/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 330,00 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια

της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για πληρωμή εργατών για
εργασίες διάφορα γραφεία των υπηρεσιών του ΤΕΕ .
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της τις από 21/3 ,30/3, 4/4 ,9/4 , 18/4, 8/5 & 31/5 προεγκρίσεις δαπάνης
της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή τριακοσίων
τριάντα ευρώ (330,00)€ στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής
του Τ.Ε.Ε κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για αποκατάσταση της
πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για πληρωμή εργατών για
εργασίες στο Τμήμα Προμηθειών και στο Τμήμα Μητρώου του ΤΕΕ,
σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 16477/2012 ένταλμα πληρωμής πάγιας
προκαταβολής και τις σχετικές αποδείξεις.
Κ.Α. 829
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Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε57/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 24,72 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια

της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για αγορά ανταλλακτικού
ξύλινης πλατφόρμας του ΤΕΕ
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την από 19/6/2012 προέγκριση της Γενικής Δ/ντριας του ΤΕΕ,
εγκρίνει την καταβολή είκοσι εννέα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών
(24,72)€ στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα
Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για την παραπάνω αγορα σύμφωνα με
το υπ’ αριθ. 16478/2012 ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολής.
ΓΑΒΡΙΗΛ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιμολόγιο Νο 289/15-6-2012
€ 24,72
(Καθ. αξία € 20,10 + 23% ΦΠΑ € 4,62= Συν €24,72)
Κ.Α. 1899
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε58/Σ25/2012 Έγκριση

καταβολής 143,74 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού,
διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής, για όσα κατέβαλε για
κοινόχρηστα του διαμερίσματος του ΤΕΕ (Λ. Δημοκρατίας 42, Παλ.
Ψυχικό) για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2012.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει την
καταβολή εκατόν σαράντα τριών ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών
(143,74) στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε. κα
Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για αποκατάσταση της πάγιας
προκαταβολής, για όσα κατέβαλε για κοινόχρηστα του διαμερίσματος
του ΤΕΕ (Λ. Δημοκρατίας 42, Παλ. Ψυχικό) για τους μήνες Μάιο και
Ιούνιο του 2012, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. 16479 & 16509/2012
εντάλματα πληρωμής πάγιας προκαταβολής.
Κοινόχρηστα
€
139,48
Μ.Τ.Π.Υ. 3%
€
4,17
Χαρτόσημο + ΟΓΑ 2,4% επί του 3% €
0,09
--------------Σύνολο €
143,74
=========
Κ.Α.813
Επικυρώνεται αυθημερόν
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Aποφ.Ε59/Σ25/2012 Έγκριση

καταβολής 2.145,24 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού,
διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής, για όσα κατέβαλε για έξοδα
μετάβασης και επιστροφής από Αθήνα, έξοδα διαμονής και εκτός έδρας
ημερήσια αποζημίωση του κ. Κωνσταντίνου Μακέδου, Μέλους της Δ.Ε.
ΤΕΕ, για την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις της Δ.Ε. στις 11/6, 19/6,
26/6 , 3/7 , 10/7 , 17/7/2012
Η Δ. Επιτροπή, έχοντας υπόψη της την υπ’ αριθ. Α1/Σ32/2010
προηγούμενη απόφασή της, εγκρίνει την καταβολή δύο χιλιάδων εκατόν
σαράντα πέντε ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (2.145,24) € στη
διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του ΤΕΕ κα Ασημίνα Κατσαρού
του Ιωάννη, για την αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής, για όσα
κατέβαλε για έξοδα μετάβασης και επιστροφής από Αθήνα, έξοδα
διαμονής και εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση του κ. Κωνσταντίνου
Μακέδου, Μέλους της Δ.Ε. ΤΕΕ, για την συμμετοχή του στις
συνεδριάσεις της Δ.Ε. στις 11/6, 19/6, 26/6 , 3/7 , 10/7 , 17/7/2012
σύμφωνα με τα σχετικά ημερολόγια κίνησης και τα υπ’ αριθ.
16481/16485/16501/16504/16513/16521 εντάλματα πληρωμής πάγιας
προκαταβολής.
Μακέδος Κωνσταντίνος
Μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ, Α.Μ. ΤΕΕ 52496
Απόφαση Δ.Ε.: Α1/Σ32/2010
Μετακίνηση: Θεσ/νκη-Αθήνα-Θεσ/νκη Αερ. (11/6/2012)
208,64 €
Μετακίνηση: Αερ/μιο-Αθήνα ΛΕΩΦ.
16,00 €
Αποζημίωση εκτός έδρας: 1ημ. X 56,00
56,00 €
-------------Σύνολο
280,64 €
Μετακίνηση: Θεσ/νκη-Αθήνα-Θεσ/νκη Αερ. (19-20/6/2012) 210,64 €
Μετακίνηση: Αερ/μιο-Αθήνα ΠΡΟΑΣΤ.
14,00 €
Έξοδα διαμονής: 1ημ. X 64,00 €
64,00 €
Αποζημίωση εκτός έδρας: 1ημ. X 56,00 €
56,00 €
-------------Σύνολο
344,64 €
Μετακίνηση: Θεσ/νκη-Αθήνα-Θεσ/νκη Αερ. (26-27/6/2012) 236,64 €
Μετακίνηση: Αερ/μιο-Αθήνα ΛΕΩΦ.
14,00 €
Έξοδα διαμονής: 1ημ. X 64,00
64,00 €
Αποζημίωση εκτός έδρας: 1ημ. X 56,00 €
56,00 €
--------------
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Σύνολο
Μετακίνηση: Θεσ/νκη-Αθήνα-Θεσ/νκη Αερ. (3-4/7/2012)
Μετακίνηση: Αερ/μιο-Αθήνα-Αερ/μιο ΛΕΩΦ.
Αποζημίωση εκτός έδρας: 1ημ. X 56,00 €
Έξοδα διαμονής:1 ημ. x 64,00 €+20% Θερ. Προσαυξ.
Σύνολο

356,64 €
266,64 €
14,00 €
56,00 €
76,80 €
-------------413,44 €

Μετακίνηση: Θεσ/νκη-Αθήνα-Θεσ/νκη Αερ. (10-11/7/2012) 228,64 €
Μετακίνηση: Αερ/μιο-Αθήνα ΛΕΩΦ.
8,00 €
Αποζημίωση εκτός έδρας: 1ημ. X 56,00 €
56,00 €
Έξοδα διαμονής: 1ημ. X 64,00 €+20% Θερ. Προσαυξ.
76,80 €
-------------Σύνολο
369,44 €
Μετακίνηση: Θεσ/νκη-Αθήνα-Θεσ/νκη Αερ. (17-18/7/2012) 239,64 €
Μετακίνηση: Αερ/μιο-Αθήνα ΛΕΩΦ.
8,00 €
Αποζημίωση εκτός έδρας: 1ημ. X 56,00
56,00 €
Έξοδα διαμονής: 1ημ. X 64,00 € + 20% Θερ.Προσαυξ.
76,80 €
-------------Σύνολο
380,44 €
=========
Γενικό Σύνολο
2.145,24 €
Κ.Α. 771,772
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε60/Σ25/2012 Εγκριση

καταβολής 3.195,00 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού,
διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής, για όσα κατέβαλε για την
εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ των Υπηρεσιών του ΤΕΕ - Βιβλιοθήκη
(Λέκκα 23-25) για το διάστημα από 10/05/2012 μέχρι 08/08/2012
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει την
καταβολή τριών χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ (3.195,00) € στη
διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε. κα Ασημίνα
Κατσαρού του Ιωάννη, για αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής,
για όσα κατέβαλε για την εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ των Υπηρεσιών
του ΤΕΕ - Βιβλιοθήκης (Λέκκα 23-25) για το διάστημα από 10/5/2012
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μέχρι 08/08/2012, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. 16483/16516/16533
εντάλματα πληρωμής πάγιας προκαταβολής.
Κ.Α. 842
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε61/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 82,00 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού, διαχειρίστρια

της πάγιας προκαταβολής, για όσα κατέβαλε για την εξόφληση
λογαριασμού ΔΕΗ ιδιοκτησίας ΤΕΕ (Δημοκρατίας 42, Ψυχικό) για το
διάστημα από 06/04/2011 έως 08/06/2012.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει την
καταβολή ογδόντα δύο ευρώ (82,00) € στη διαχειρίστρια της πάγιας
προκαταβολής του Τ.Ε.Ε. κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για
αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής, για όσα κατέβαλε για την
εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ ιδιοκτησίας ΤΕΕ (Δημοκρατίας 42,
Ψυχικό) για το διάστημα από 06/04/2011 έως 08/06/2012, σύμφωνα με
το υπ’ αριθ. 16484/2012 ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολής.
Κ.Α.842
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε62/Σ25/2012 Έγκριση

καταβολής 10.072,00 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού,
διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής, για όσα κατέβαλε για την
εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ
(Νίκης 4) για το διάστημα από 25.05.2012 μέχρι 25.07.2012
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει την
καταβολή δέκα χιλιάδων εβδομήντα δύο ευρώ (10.072,00) € στη
διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε. κα Ασημίνα
Κατσαρού του Ιωάννη , για αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής,
για όσα κατέβαλε για την εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ των Κεντρικών
Υπηρεσιών του ΤΕΕ (Νίκης 4) για το διάστημα από 25.05.2012 μέχρι
25.07.2012, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. 16503 & 16525/12 εντάλματα
πληρωμής πάγιας προκαταβολής.
Κ.Α. 842
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Ε63/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 616,24 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια

της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για την πληρωμή
λογαριασμού κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιείται για τις
υπηρεσιακές ανάγκες του Προέδρου του ΤΕΕ για το διάστημα από
13/05/2012 μέχρι 12/07/2012.
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Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθ. Α1/Σ43/2010 προηγούμενη απόφασή της, που αφορά
την πληρωμή μηνιαίων λογαριασμών κινητού τηλεφώνου που
χρησιμοποιείται για τις υπηρεσιακές ανάγκες του Προέδρου του ΤΕΕ,
για το χρονικό διάστημα από 13/05/2012 μέχρι 12/07/2012, εγκρίνει την
καταβολή εξακοσίων δέκα έξι ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών
(616,24) € στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα
Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για αποκατάσταση της πάγιας
προκαταβολής για όσα κατέβαλε για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα
με τα υπ’ αριθ. 16498 και 16522/2012 εντάλματα πληρωμής πάγιας
προκαταβολής.
COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Αριθ. λογαριασμού 000088670906/13.06.2012
382,37 €
Αριθ. λογαριασμού 000088105607/13.07.2012
233,87 €
Κ.Α. 832
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε64/Σ25/2012 Έγκριση

καταβολής 100,00 € στην κα Ασημίνα
Κατσαρού
διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για την
εξόφληση λογαριασμών ΕΥΔΑΠ γραφείων ΤΕΕ στο Ψυχικό
(Δημοκρατίας 42) και στην Βιβλιοθήκη (Λέκκα 23), στην Αποθήκη ΤΕΕ
(Κεραμεικού 40) και στην Αποθήκη ΤΕΕ (Αντιοχείας 33) για το
διάστημα από Μάρτιο έως Ιούλιο 2012.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας εγκρίνει την
καταβολή εκατόν εβδομήντα δύο ευρώ (172,00) € στη διαχειρίστρια της
πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για
αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για την
εξόφληση λογαριασμών ΕΥΔΑΠ γραφείων ΤΕΕ στο Ψυχικό
(Δημοκρατίας 42) και στην Βιβλιοθήκη (Λέκκα 23), στην Αποθήκη ΤΕΕ
(Κεραμεικού 40) και στην Αποθήκη ΤΕΕ (Αντιοχείας 33) για το
διάστημα από Μάρτιο έως Ιούλιο 2012, σύμφωνα με τα υπ’αριθ.
16510,16514,16515 και 16526/2012 εντάλματα πληρωμής πάγιας
προκαταβολής.
Κ.Α.841
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Ε65/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 257,23 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια

της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για την αγορά ενός
φορητού σκληρού δίσκου (2tb)
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Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την από 27/7/2012 προέγκριση της Γενικής Δ/ντριας του ΤΕΕ,
εγκρίνει την καταβολή διακοσίων πενήντα επτά ευρώ και είκοσι τριών
λεπτών (257,23)€ στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε
κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για την παραπάνω δαπάνη ,
σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 16523/2012 ένταλμα πληρωμής πάγιας
προκαταβολής.
ΡΑΦΙΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η/Υ
Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής Νο 10546/31-7-2012
€ 257,23
(Καθ. αξία € 209,13 + 23% ΦΠΑ € 48,10= Συν € 257,23)
Κ.Α.7123
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε66/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 246,00 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια

της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για την απολύμανση των
χώρων της Αποθήκης του ΤΕΕ (Αντιοχείας 33)
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την από 25/7/2012 προέγκριση της Γενικής Δ/ντριας του ΤΕΕ,
εγκρίνει την καταβολή διακοσίων σαράντα έξι ευρώ (246,00) € στη
διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα Ασημίνα
Κατσαρού του Ιωάννη, για παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το υπ’ αριθ.
16524/2012 ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολής.
Α. ΡΟΔΑΚΗΣ- Β ΜΠΕΛΛΟΣ Ο.Ε.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ Τιμολόγιο Νο 52/30-7-2012
€ 246,00
(Καθ. αξία € 200,00 + 23% ΦΠΑ € 46,00= Συν € 246,00)
Κ.Α. 863
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε67/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 221,40 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια

της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για την μεταφορά υλικών
καθαριότητας από την αποθήκη στις κεντρικές υπηρεσίες του ΤΕΕ
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την από 2/7/2012 προέγκριση της Γενικής Δ/ντριας του ΤΕΕ,
εγκρίνει την καταβολή διακοσίων είκοσι ενός ευρώ και σαράντα λεπτών
(221,40) € στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα
Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για όσα κατέβαλε για την παραπάνω
δαπάνη σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 16499/16500/2012 εντάλματα
πληρωμής πάγιας προκαταβολής.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΧΜΑΖΙΔΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Φορτωτική Νο 1336/4-7-2012
€ 86,10
Φορτωτική Νο 1337/4-7-2012
€ 135,30
(Καθ. αξία € 180,00 + 23% ΦΠΑ € 41,40= Συν € 221,40)
Κ.Α.829
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε68/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 39,97 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια

της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για αγορά καλύμματος
τουαλέτας για το ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την από 11/7/2012 προέγκριση της Γενικής Δ/ντριας του ΤΕΕ,
εγκρίνει την καταβολή τριάντα εννέα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών
(39,97)€ στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα
Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για την παραπάνω αγορά, σύμφωνα με
το υπ’ αριθ. 16508/2012 ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολής.
ΤΣΙΠΝΗΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΠΑΝΙΟΥ
Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής Νο 559/12-7-2012
€ 39,97
(Καθ. αξία € 32,50 + 23% ΦΠΑ € 7,47= Συν € 39,97)
Κ.Α. 1899
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε69/Σ25/2012 Έγκριση

καταβολής 1.108,00 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού,
διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής, για όσα κατέβαλε για την
εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ των αποθηκών του ΤΕΕ (Κεραμεικού 40
και Αντιοχείας 33) για το διάστημα από 17/5/2012 έως 17/7/2012
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει την
καταβολή χιλίων εκατόν οκτώ ευρώ (1.108,00) € στη διαχειρίστρια της
πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε. κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη,
για αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής, για όσα κατέβαλε για την
εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ των αποθηκών του ΤΕΕ (Κεραμεικού 40
και Αντιοχείας 33) για το διάστημα από 17/5/2012 έως 17/7/2012,
σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. 16517, 16518, 16519 & 16520/12 εντάλματα
πληρωμής πάγιας προκαταβολής.
Κ.Α. 842
Επικυρώνεται αυθημερόν.
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Αποφ.Ε70/Σ25/2012 Έγκριση

καταβολής 6.000,00 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού
διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για μηχανή
προπληρωμής ταχυδρομικών τελών ΕΛΤΑ για το ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει την
καταβολή έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00) € στη διαχειρίστρια της πάγιας
προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για
αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για μηχανή
προπληρωμής ταχυδρομικών τελών ΕΛΤΑ για το ΤΕΕ, σύμφωνα με τ
υπ’ αριθ. 16502/2012 ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολής και την
σχετική απόδειξη των ΕΛΤΑ.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
Απόδειξη Είσπραξης
υπ΄ αρ. 02058290100000112 - 10/07/2012
6.000,00€
Κ.Α. 831
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Ε71/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 50,00 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια

της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για πληρωμή εργατών για
την μεταφορά υλικών της Ημερίδας με θέμα : Πρωτοβουλίες –Δράσεις
για την οδική ασφάλεια . Η κρίση απειλεί τη Ζωή μας .
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθμ. Α10/Σ7/2012 προηγούμενη απόφαση της που αφορά
την διοργάνωση Ημερίδας με θέμα : Πρωτοβουλίες –Δράσεις για την
οδική ασφάλεια . Η κρίση απειλεί τη Ζωή μας , εγκρίνει την καταβολή
πενήντα ευρώ (50,00) € στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής
του Τ.Ε.Ε κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για αποκατάσταση της
πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για την παραπάνω δαπάνη,
σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 16491/2012 ένταλμα πληρωμής πάγιας
προκαταβολής και τις σχετικές αποδείξεις.
Κ.Α. 863
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε72/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 157,69 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια

της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για το service του
αυτοκινήτου του ΤΕΕ (ΥΒΗ 6070)
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την από 19/6/2012 προέγκριση της Γενικής Δ/ντριας του ΤΕΕ,
εγκρίνει την καταβολή εκατόν πενήντα επτά ευρώ και εξήντα εννέα
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λεπτών (157,69) € στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του
Τ.Ε.Ε κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για παραπάνω δαπάνη,
σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 16505/16506/2012 εντάλματα πληρωμής
πάγιας προκαταβολής.
ΦΙΛΙΠΠΑΣ Χ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Απόδειξη παροχής υπηρεσιών Νο 1098/20-6-2012
€ 30,75
(Καθ. αξία € 25,00 + 23% ΦΠΑ € 5,75= Συν € 30,75)
ΔΕΧΟΥΝΙΩΤΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τιμολόγιο Νο 3546/20.6.2012
€ 126,94
(Καθ. αξία € 103,20 + 23% ΦΠΑ € 23,74= Συν € 126,94)
ΣΥΝ. € 157,69
Κ.Α. 881α
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε73/Σ25/2012 Έγκριση

καταβολής 197,29
€ στην κα Ασημίνα Κατσαρού
διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για την αγορά
λαμπτήρων για το ΤΕΕ
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την από 2/4/2012 προέγκριση της Γενικής Δ/ντριας του ΤΕΕ,
εγκρίνει την καταβολή εκατόν ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι εννέα
λεπτών (197,29)€ στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε
κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για την παραπάνω δαπάνη ,
σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 16512/2012 ένταλμα πληρωμής πάγιας
προκαταβολής.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥΑΓ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Τιμολόγιο Νο6997/19-7-2012
€ 197,29
(Καθ. αξία € 160,40 + 23% ΦΠΑ € 36,89= Συν € 197,29)
Κ.Α.1899
Επικυρώνεται αυθημερόν

Αποφ.Ε74/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 25,83 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια

της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για αναπαραγωγή
έγχρωμων φωτοαντιγράφων για το ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την από 9/7/2012 προέγκριση της Γενικής Δ/ντριας του ΤΕΕ,
εγκρίνει την καταβολή είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών
(25,83 ) € στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα
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Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για όσα κατέβαλε για την παραπάνω
δαπάνη, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 16507/2012 ένταλμα πληρωμής
πάγιας προκαταβολής.
«COPY LOGIC» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΣ
ΦΩΤΟΤΥΠΕΙΟ – ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
Τιμολόγιο Νο 185/12-7-2012
€ 25,83
(Καθ. αξία € 21,00+ 23% ΦΠΑ € 4,83 = Συν € 25,83)
Κ.Α. 1731α
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε75/Σ25/2012 Έγκριση

καταβολής 1.291,50 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού
διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για εργασίες
τακτοποίησης και καθαρισμού της αποθήκης του ΤΕΕ (Αντιοχείας 33)
καθώς και την εγκατάσταση και απομάκρυνση κάδου αποκομιδής
απορριμμάτων
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της τις από 1 και 2/8/2012 προεγκρίσεις της Γενικής Δ/ντριας του
ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή χιλίων διακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και
πενήντα λεπτών
(1.291,50) € στη διαχειρίστρια της πάγιας
προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για την
παραπάνω
δαπάνη,
σύμφωνα
με
τα
υπ’
αριθ.
16527/1552916530/16531/16532/2012 εντάλματα πληρωμής πάγιας
προκαταβολής.
Α. ΡΟΔΑΚΗΣ- Β ΜΠΕΛΛΟΣ Ο.Ε.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
Τιμολόγιο Νο 58/2-8-2012
€ 298,89
Τιμολόγιο Νο 59/2-8-2012
€ 184,50
Τιμολόγιο Νο 60/3-8-2012
€ 298,89
Τιμολόγιο Νο 61/3-8-2012
€ 210,33
Τιμολόγιο Νο 62/7-8-2012
€ 298,89
(Καθ. αξία € 1.050,00 + 23% ΦΠΑ € 241,50= Συν € 1.291,50)
Συν. € 1.291,50
Κ.Α. 845α
Επικυρώνεται αυθημερόν

Αποφ.Ε76/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 295,20 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια

της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για ηλεκτρολογικές
εργασίες στην Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ
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Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της
την από 22/6/2012 προέγκριση της Γενικής Δ/ντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει
την καταβολή διακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών
(295,20) € στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα
Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα
με το υπ’ αριθ. 16482/2012 ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ
Τιμολόγιο Νο 194/26-6-2012
€ 295,20
(Καθ. αξία € 240,00 + 23% ΦΠΑ € 55,20= Συν € 295,20)
Κ.Α.863α
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε77/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 29,99 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια

της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για την αγορά εσωτερικής
DVBT κεραίας για το ΤΕΕ
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την από 28/6/2012 προέγκριση της Γενικής Δ/ντριας του ΤΕΕ,
εγκρίνει την καταβολή είκοσι εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών
(29,99) € στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα
Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για την παραπάνω δαπάνη , σύμφωνα
με το υπ’ αριθ. 16486/2012 ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολής.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής Νο 365/28-6-2012
€ 29,99
(Καθ. αξία € 24,39 + 23% ΦΠΑ € 5,60= Συν € 29,99)
Κ.Α.1899
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε78/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής

1.960,00
€ στην κα Ασημίνα Κατσαρού
διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για πληρωμή
εργατών για την μεταφορά βαρέων
αντικειμένων , αρχείων ,
γραφικής ύλης και αλληλογραφίας (Μάιο και Ιούνιο ) από την Αποθήκη
του ΤΕΕ – Κεραμεικού 40 προς τα ΕΛΤΑ και τις υπηρεσίες του ΤΕΕ
(Κεντρικές Υπηρεσίες και Τράπεζα Πληροφοριών)
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη τις από 25/27/30/4 , 9/11/15/16/18/24/22/28/31/5 ,
5/6/13/14/18/19/20/22/21/25/26/27/28/6/ 2012 προεγκρίσεις δαπάνης της
Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή χιλίων
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εννιακοσίων εξήντα ευρώ (1.960,00) € στη διαχειρίστρια της πάγιας
προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για
αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής για τις παραπάνω δαπάνες,
σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. 16487/ 16488/ 16489/ 16490/ 16492/
16494/16495 /16496 /16497 /2012 εντάλματα πληρωμής πάγιας
προκαταβολής και τις σχετικές αποδείξεις.
Κ.Α. 829
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε79/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 40,00 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια

της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για πληρωμή εργατών για
την επισκευή και τοποθέτηση περσίδων στο ΤΕΕ .
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της τις από 15/3/2012 προέγκριση δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας
του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή σαράντα ευρώ (40,00)€ στη
διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα Ασημίνα
Κατσαρού του Ιωάννη, για αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής για
όσα κατέβαλε για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το υπ’ αριθ.
16493/2012 ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολής και τις σχετικές
αποδείξεις.
Κ.Α. 863
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε80/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 66,76 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια

της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για την αγορά
φαρμακευτικού υλικού για το ΤΕΕ
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την από 7/9/2012 προέγκριση της Γενικής Δ/ντριας του ΤΕΕ,
εγκρίνει την καταβολή εξήντα έξι ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών
(66,76) € στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα
Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για όσα κατέβαλε για την αγορά
λαμπτήρων για το ΤΕΕ , σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 16539/2012 ένταλμα
πληρωμής πάγιας προκαταβολής.
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Υ. ΠΙΝΟΤΣΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Τιμολόγιο Νο 26/10-9-2012
€ 66,76
(Καθ. αξία € 60,99 + ΦΠΑ € 5,77= Συν € 66,76)
Κ.Α. 1899
Επικυρώνεται αυθημερόν
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Αποφ.Ε81/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 173,90 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια

της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για την αγορά λαμπτήρων
για το ΤΕΕ
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την από 28/8/2012 προέγκριση της Γενικής Δ/ντριας του ΤΕΕ,
εγκρίνει την καταβολή εκατόν εβδομήντα τριών ευρώ και ενενήντα
λεπτών (173,90) € στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του
Τ.Ε.Ε κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για όσα κατέβαλε για την
αγορά λαμπτήρων για το ΤΕΕ , σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 16538/2012
ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολής.
ELECTROINVEST A.E.
Τιμολόγιο Νο 59/4-9-2012
€ 173,90
(Καθ. αξία € 141,38 + 13% ΦΠΑ € 32,52= Συν € 173,90)
Κ.Α. 1899
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε82/Σ25/2012 Έγκριση

καταβολής 249,00 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού,
διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής, για όσα κατέβαλε για την
εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ Αποθήκης ΤΕΕ (Αντιοχείας 33) για το
διάστημα από 17/7/2012 μέχρι 18/9/2012
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει την
καταβολή διακοσίων σαράντα εννέα ευρώ (249,00) € στη διαχειρίστρια
της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε. κα Ασημίνα Κατσαρού του
Ιωάννη, για αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής, για όσα κατέβαλε
για την εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ Αποθήκης ΤΕΕ (Αντιοχείας 33)
για το διάστημα από 17/7 έως 18/9/2012, σύμφωνα με το υπ’ αριθ.
16551 ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολής.
Κ.Α. 842
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Ε83/Σ25/2012 Έγκριση

καταβολής 2.528,00 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού,
διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής, για όσα κατέβαλε για την
εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ των Υπηρεσιών του ΤΕΕ - Βιβλιοθήκη
(Λέκκα 23-25) για το διάστημα από 8/6/2012 μέχρι 7/9/2012
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει την
καταβολή δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (2.528,00) €
στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε. κα Ασημίνα
Κατσαρού του Ιωάννη, για αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής,
για όσα κατέβαλε για την εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ των Υπηρεσιών
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του ΤΕΕ - Βιβλιοθήκης (Λέκκα 23-25) για το διάστημα από 8/6/2012
μέχρι 7/9/2012, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 16546/2012 ένταλμα
πληρωμής πάγιας προκαταβολής.
Κ.Α. 842
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε84/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής

14.398,00 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού,
διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής, για όσα κατέβαλε για την
εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ
(Νίκης 4) για το διάστημα από 25.07.2012 μέχρι 21.09.2012
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει την
καταβολή δέκα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ
(14.398,00) € στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε. κα
Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για αποκατάσταση της πάγιας
προκαταβολής, για όσα κατέβαλε για την εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ
των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ (Νίκης 4) για το διάστημα από
25/7/2012 έως 21/09/2012, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. 16537/16556/2012
εντάλματα πληρωμής πάγιας προκαταβολής.
Κ.Α.842α
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Ε85/Σ25/2012 Έγκριση

καταβολής 301,00 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού,
διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής, για όσα κατέβαλε για την
εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ ιδιοκτησίας ΤΕΕ (Δημοκρατίας 42,
Ψυχικό) για το διάστημα από 8/12/2011 έως 6/4/2012.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει την
καταβολή τριακοσίων ενός ευρώ (301,00) € στη διαχειρίστρια της
πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε. κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη,
για αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής, για όσα κατέβαλε για την
εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ ιδιοκτησίας ΤΕΕ (Δημοκρατίας 42,
Ψυχικό) για το διάστημα από 6/4/2012 έως 9/8/2012, σύμφωνα με το υπ’
αριθ. 16536/2012 ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολής.
Κ.Α. 842
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Ε86/Σ25/2012 Έγκριση

καταβολής 436,24
€ στην κα Ασημίνα Κατσαρού
διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για την
πληρωμή λογαριασμού κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιείται για τις
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υπηρεσιακές ανάγκες του Προέδρου του ΤΕΕ για το διάστημα από
13/07/2012 μέχρι 12/09/2012.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθ. Α1/Σ43/2010 προηγούμενη απόφασή της, που αφορά
την πληρωμή μηνιαίων λογαριασμών κινητού τηλεφώνου που
χρησιμοποιείται για τις υπηρεσιακές ανάγκες του Προέδρου του ΤΕΕ,
για το χρονικό διάστημα από 13/07/2012 μέχρι 12/09/2012, εγκρίνει την
καταβολή τετρακοσίων τριάντα έξι ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών
(462,24) € στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα
Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για αποκατάσταση της πάγιας
προκαταβολής για όσα κατέβαλε για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα
με τα υπ’ αριθ. 16535 & 16547/2012 εντάλματα πληρωμής πάγιας
προκαταβολής.
COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Αριθ. λογαριασμού 884301082012/13.08.2012
216,69 €
Αριθ. λογαριασμού 879451092012/13.09.2012
219,55 €
--------------Σύνολο
436,24 €
Κ.Α. 832
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Aποφ.Ε87/Σ25/2012 Έγκριση

καταβολής 1.361,76 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού,
διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής, για όσα κατέβαλε για έξοδα
μετάβασης και επιστροφής από Αθήνα, έξοδα διαμονής και εκτός έδρας
ημερήσια αποζημίωση του κ. Κωνσταντίνου Μακέδου, Μέλους της Δ.Ε.
ΤΕΕ, διά συμμετοχή στη συνεδρίαση της Δ.Ε. την 1/11/2011.
Η Δ. Επιτροπή, έχοντας υπόψη της την υπ’ αριθ. Α1/Σ32/2010
προηγούμενη απόφασή της, εγκρίνει την καταβολή χιλίων τριακοσίων
εξήντα ενός ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (1.361,76) € στη
διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του ΤΕΕ κα Ασημίνα Κατσαρού
του Ιωάννη, για την αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής, για όσα
κατέβαλε για έξοδα μετάβασης και επιστροφής από Αθήνα, έξοδα
διαμονής και εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση του κ. Κωνσταντίνου
Μακέδου, Μέλους της Δ.Ε. ΤΕΕ, διά συμμετοχή στη συνεδρίαση της
Δ.Ε. την 1/11/2011, σύμφωνα με το σχετικό ημερολόγιο κίνησης και τα
υπ’ αριθ. 16534/16541/16542/16552/2012 εντάλματα πληρωμής πάγιας
προκαταβολής.
Μακέδος Κωνσταντίνος
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Μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ, Α.Μ. ΤΕΕ 52496
Απόφαση Δ.Ε.: Α1/Σ32/2010
Μετακίνηση: Θεσ/νκη-Αθήνα-Θεσ/νκη Αερ. (31/7-1/8/12) 138, 64 €
Μετακίνηση: Θεσ/νκη-Αθήνα-Θεσ/νκη Αερ. (27-28/8/12) 157, 64 €
Μετακίνηση: Θεσ/νκη-Αθήνα-Θεσ/νκη Αερ. (4-5/9/12)
267, 64 €
Μετακίνηση: Θεσ/νκη-Αθήνα-Θεσ/νκη Αερ. (11-12/9/12) 214,64 €
Μετακίνηση: Αερ/μιο-Αθήνα-Αερ/μιο ΛΕΩΦ
52,00 €
Έξοδα διαμονής: 4 ημ. x 64,00 € + 20% Θερ. προσ. 76,80 € 307,20 €
Αποζημίωση εκτός έδρας: 4 ημ. x 56,00 €
224,00 €
-------------Σύνολο
1.361,76 €
Κ.Α. 771,772
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Αποφ.Ε88/Σ25/2012 Έγκριση

καταβολής 85.344,78 €
στον
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΟΤΕ) για την εξόφληση
λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών του ΤΕΕ & της Τράπεζας
Πληροφοριών του ΤΕΕ για το διάστημα από 1/8/2012 έως 31/8/2012
Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας εγκρίνει την
καταβολή ογδόντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ
και εβδομήντα οκτώ λεπτών (85.344,78) € στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΟΤΕ) Κηφισίας 99
ΤΚ 15124 Μαρούσι , για την εξόφληση λογαριασμών
τηλεπικοινωνιακών τελών του ΤΕΕ & της Τράπεζας Πληροφοριών του
ΤΕΕ για το διάστημα από 1/8/2012 έως 31/8/2012 σύμφωνα με τις
σχετικές καταστάσεις
ΚΑ : 9749
Επικυρώνεται αυθημερόν

Αποφ.Ε89/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 3.553,81 € στην SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
&
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
για την
προμήθεια τεσσάρων δρομολογητών Cisco 886 και ενός δρομολογητή
Cisco 1941 για το ΤΕΕ.

120

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της υπ’ αριθμ. Α10/Σ13/2012 απόφαση της που αφορά την
προμήθεια τεσσάρων δρομολογητών Cisco 886 και ενός δρομολογητή
Cisco 1941 για το ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή των τριών χιλιάδων
πεντακοσίων τριών ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (3.553,81) € στην
SPACE HELLAS, Mεσογείων 312 ,Αγία Παρασκευή Τ.Κ.15341
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ 1049/31-7-2012
Καθ. αξία € 2.889,28+23% ΦΠΑ €664,53= Συν € 3.553,81
Κ.Α. 9749
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ. Ε90/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 984,00 € στην ΔΗΑΜΑΡ Τεχνική Εμπορική για

την τεχνική υποστήριξη κλιματιστικών μονάδων του Computer Room
της Τράπεζας Πληροφοριών για το διάστημα από 01/01/2012 έως
31/8/2012 για το ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθμΑ1/Σ27/2011 απόφασή της που αφορά την τεχνική
υποστήριξη των κλιματιστικών μονάδων, εγκρίνει την καταβολή
εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων € (984,00) στην ΔΗΑΜΑΡ Τεχνική
Εμπορική, Κέας 22 Μελίσσια ΤΚ 151 27, για την τεχνική υποστήριξη
στο κλιματιστικό του Computer Room της Τράπεζας Πληροφοριών του
ΤΕΕ, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. 2894/29-2-2012,2930/30-42012,2978/25-6-2012,3022/28-8-2012 Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών
(Καθ. αξία € 800,00 + 23%ΦΠΑ € 184,00 = Συν € 984,00)
Κ.Α. 887α.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε91/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 3.040,56 € στην PANSYSTEMS A.E. Aνώνυμος

Εμπορική & Τεχνική Εταιρία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών &
Τηλεπικοινωνιών για την προμήθεια αδειών λογισμικού για το ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της υπ’ αριθμ. Α4/Σ16/2012 απόφαση της που αφορά την
προμήθεια αδειών λογισμικού για το ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή των
τριών χιλιάδων σαράντα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (3.040,56) € στην
PANSYSTEMS A.E.Θεσσαλονίκης 66 & Καποδιστρίου 187 ,Μοσχάτο
Τ.Κ.18345 για την παραπάνω δαπάνη .
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-Δ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 244/1-10-2012
Καθ. αξία € 2.472,00+23% ΦΠΑ €568,56= Συν € 3.040,56
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Κ.Α. 9749
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ (Αχρεωστήτως εισπραχθέντα)
Αποφ. Ε92/Σ25/2012 Έγκριση

καταβολής 1.645,00 € στην ΕΒΡΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε, ως
αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της:
α) την από 18/5/2012 αίτηση της εταιρείας για επιστροφή του ως άνω
ποσού από συνδρομές που πληρώθηκαν στο ΤΕΕ για τα έτη 2005 μέχρι
2008 που ανήκε η εταιρεία στη 2η κατηγορία ΜΕΕΠ και από 18/4/2008
μέχρι 31/5/2010 ανήκε στην 1η τάξη του ΜΕΕΠ και από 31/5/2010
μέχρι σήμερα ανήκει στη 2η κατηγορία
β)τα υπ’ αριθμ. Γραμμ. Εισπράξεως του ΤΕΕ 4479-4/1/2007,53393/1/2008,6330-13/1/2009-7703-18/5/2010
γ)Ισοζύγιο Συνδρομών Εταιρειών
δ)Εφημερίδα Κυβερνήσεως
Αρ. Φύλλου 180/30-1-2004 περί
συνδρομών των Μελετητικών, Εργοληπτικών Εταιρειών την από
30/7/2012 βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος Εσόδων –
Συνδρομών του ΤΕΕ, ότι η εταιρεία εκ παραδρομής κατέβαλε συνδρομή
στο ΤΕΕ για τα έτη 2005 και 2010 στο ταμείο του ΤΕΕ, εγκρίνει την
καταβολή των χιλίων εξακοσίων σαράντα πέντε € (1645,00) € στην
εταιρεία EBΡΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε, Φυλής 30,Αλεξανδ/πόλη Τ.Κ 68100
Α.Μ. ΤΕΕ: 4976, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Κ.Α. 3199.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ. Ε93/Σ25/2012 Έγκριση

καταβολής 478,48 € στον κ.Aντωνίου Περικλή , ως
αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της:
α) την από 4/9/2012 αίτηση του κ. Αντωνίου Περικλή για επιστροφή
του ποσού των 478,48 €
β) Γραμμάτια Είσπραξης ΕΤΕ 74489-74490-74491-74492-7448874494-74493-74495/26-7-2012 του ΤΕΕ όπου έχει εισπραχθεί το πόσο
736,00€ αντί του ποσού των 257,52€
γ) την από 6-9-2012 βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος
Εσόδων – Συνδρομών του ΤΕΕ, ότι πρέπει να επιστραφεί το ποσό των
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478,48 € στον αιτούντα διότι έγινε λάθος υπολογισμός από την Εθνική
Τράπεζα,
δ)βεβαίωση της Εθνικής Τράπεζας (Κατ/μα Θ. Σοφούλη 063) για
επιστροφή του ποσού των 478,48€,
εγκρίνει την καταβολή των τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ € και σαράντα
οκτώ λεπτών (478,48) € στον κ. Περικλή Αντωνίου του Δημητρίου με
ΑΜ ΤΕΕ:23746, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Κ.Α. 3199.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ. Ε94/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 52,82 € στη κα Σάκαλη-Σεχίδου Μαρία, ως

αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της:
α) την από 13-6-2012 αίτηση της κας Σάκαλη-Σεχίδου Μαρίας για
επιστροφή του ποσού των 52,82 € λόγο καταβληθείσας συνδρομής του
έτους 2001 η οποία αποδόθηκε δύο φορές μέσω Α΄ΔΟΥ και ΤΕΕ
Κεντρικής Μακεδονίας,
β) βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών στις 7/12/2011
γ) την από 24-9-2012 βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος
Εσόδων – Συνδρομών του ΤΕΕ, ότι πρέπει να επιστραφεί το ποσό των
52,82 € στην αιτούντα, καθώς έχει γίνει διπλοπληρωμή,
δ)Γραμμάτιο Είσπραξης του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας 1144318/30-42012, εγκρίνει των πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (52,82) €
στην κα Σάκαλη-Σεχίδου Μαρία του Ιωάννη ΑΜ ΤΕΕ: 26626, ως
αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Κ.Α. 3199.
Επικυρώνεται αυθημερόν

Αποφ.Ε95/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 65,00 € στο Διπλ. Μηχανικό κ.Kόκκαλη-Μελά

Δημήτριο, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της:
α) την από 5/7/2012 αίτηση του Διπλ. Μηχ/κου κου Κόκκαλη-Μελά του
Δημητρίου για επιστροφή του ποσού των 65,00 € από συνδρομή για το
έτος 2012 εκ παραδρομής,
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β) την βεβαίωση από το τμήμα μητρώουΑριθμ.Πρωτ.31213/5-7-2012
και
γ) την 17/1/2012 βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος Εσόδων –
Συνδρομών του ΤΕΕ, ότι ο κ. Κόκκαλης-Μελάς του Δημητρίου
κατέβαλε τη συνδρομή του στο ΤΕΕ για το 2012 ενώ είναι ομότιμο
μέλος από 1-1-2012 και υποχρέωση συνδρομής έχουν τα τακτικά μέλη,
εγκρίνει την καταβολή εξήντα πέντε € (65,00) € στο Διπλ. Μηχανικό κ.
Κόκκαλη-Μελά Δημήτριο του Περικλή, Α.Μ. ΤΕΕ: 23840, ως
αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Κ.Α. 3199.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε96/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 126,42 € στη κα. Ευαγγελία Μυλωνά , ως

αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της:
α) την από 7-7-2010 αίτηση της κας Ευαγγελίας Μυλωνά για
επιστροφή του ποσού των 126,42 € λόγο διπλής πληρωμής συνδρομής
για τα έτη 2002,2003 και β΄ εξαμήνου του 2009 μέσω κάρτας VISA και
με καταστάσεις ΕΜΠ επιστροφής : (46,96+46,96+32,5=126,42€)
β) την από 10-8-2012 βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος
Εσόδων – Συνδρομών του ΤΕΕ, ότι πλήρωσε δύο φορές για την
ανανέωση της τη συνδρομή του στη Τράπεζα Πληροφοριών.
εγκρίνει την καταβολή εκατόν είκοσι έξι € και σαράντα δύο λεπτά
(126,42) € στη κα. Ευαγγελία Μυλωνά του Χρήστου ΑΜ ΤΕΕ: 63882,
ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Κ.Α. 3199.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε97/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 123,00 € στη Διπλ. Μηχανικό κα. Δρακάκη

Αναστασία , ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της:
α) την από 6-8-2012 αίτηση της Διπλ. Μηχανικού κας Αναστασία
Δρακάκη για επιστροφή του ποσού των 123,00 € που πλήρωσε εκ
παραδρομής δύο φορές το πρόγραμμα του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ
β) φωτοαντίγραφο του Γραμμ. Είσπραξης 15567/2-8-2012,τη
κατάσταση πληρωμών στα περιφερειακά του ΤΕΕ, Γραμμ. Είσπραξης
13294/25-1-2011,
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γ) την από 16-8-2012 βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος
Εσόδων – Συνδρομών του ΤΕΕ, ότι πλήρωσε εκ παραδρομής πλήρωσε
από λάθος δύο φορές για το πρόγραμμα ΚΕΝΑΚ ,
εγκρίνει την καταβολή εκατόν είκοσι τριών € και (123,00) € στη Διπλ.
Μηχανικό κα Δρακάκη Αναστασία του Ιωάννη ΑΜ ΤΕΕ: 108193, ως
αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Κ.Α. 3199.
Αποφ.Ε98/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 258,00 € στο Διπλ. Μηχανικό κ. Γεώργιο

Παπαθεοδώρου, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της:
α) την από 14-6-2012 αίτηση του Διπλ. Μηχανικού κ. Γεώργιου
Παπαθεοδώρου για επιστροφή του ποσού των 258,00 € από χρέωση της
πιστωτικής του κάρτας για συνδρομή στην Τράπεζα Πληροφοριών του
ΤΕΕ χωρίς να το επιθυμεί,
β) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του ΤΕΕ με αριθμ.208863/14-6-2012
και
γ) την από 22-8-2012 βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος
Εσόδων – Συνδρομών του ΤΕΕ, ότι πρέπει να επιστραφεί το ποσό των
258,00 € στον αιτούντα, καθώς έγινε η χρέωση της πιστωτικής του
κάρτας χωρίς να το επιθυμεί,
εγκρίνει την καταβολή διακοσίων πενήντα οκτώ € (258,00) € στο Διπλ.
Μηχανικό κ. Γεώργιο Παπαθεοδώρου του Κωνσταντίνου ΑΜ ΤΕΕ:
17057, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Κ.Α. 3199.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ. Ε99/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 110,70 € στη Διπλ. Μηχανικό κ. Μαρία Κυριαζή,

ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της:
α) την από 16-7-2012 αίτηση της Διπλ. Μηχανικού κ. Μαρία Κυριαζή
για επιστροφή του ποσού των 110,70 € από χρέωση της πιστωτικής της
κάρτας για συνδρομή στην Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ χωρίς να το
επιθυμεί,
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β) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του ΤΕΕ με αριθμ.208921/14-6-2012
και
γ) την από 19-7-2012 βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος
Εσόδων – Συνδρομών του ΤΕΕ, ότι πρέπει να επιστραφεί το ποσό των
110,70 € στην αιτούντα, καθώς έγινε η χρέωση της πιστωτικής του
κάρτας χωρίς να το επιθυμεί,
εγκρίνει την καταβολή εκατόν δέκα € και εβδομήντα λεπτά (110,70) €
στη Διπλ. Μηχανικό κα. Μαρία Κυριαζή του Γεωργίου ΑΜ ΤΕΕ:
85504, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Κ.Α. 3199.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ. Ε100/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 64,97 € στον κ. Νικόλαο Μαργαρίτη, ως

αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της:
α) την από 22/6/2012 αίτηση του κ. Μαργαρίτη Νικόλαου για
επιστροφή του ποσού των 64,97 € από χρέωση της πιστωτικής του
κάρτας για συνδρομή στην Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ, χωρίς να το
επιθυμεί,
β) επισυναπτόμενο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με Αριθμ. Τιμολογίου
208887/14-6-12
γ) την από 22-8-2012 βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος
Εσόδων – Συνδρομών του ΤΕΕ, ότι πρέπει να επιστραφεί το ποσό των
64,97 € στον αιτούντα, καθώς έγινε η χρέωση της πιστωτικής του
κάρτας, χωρίς να το επιθυμεί,
εγκρίνει την καταβολή εξήντα τεσσάρων € και ενενήντα επτά λεπτών
(64,97) € στον κ. Νικόλαο Μαργαρίτη του Γεωργίου με ΑΜ.ΤΕΕ
26018, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Κ.Α. 3199.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε101/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 293,99 € στo κo Ναπολέων Χήρα, ως αχρεωστήτως

εισπραχθέντων.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της:
α) την από 21-8-2012 αίτηση του κου Ναπολέων Χήρα 293,99 € από
χρέωση της πιστωτικής του κάρτας για συνδρομή στην Τράπεζα
Πληροφοριών του ΤΕΕ χωρίς να το επιθυμεί,

126

β) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του ΤΕΕ με αριθμ.210066/17-7-2012
και
γ) την από 21-8-2012 βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος
Εσόδων – Συνδρομών του ΤΕΕ, ότι πρέπει να επιστραφεί το ποσό των
293,99 € στον αιτούντα, καθώς έγινε η χρέωση της πιστωτικής του
κάρτας χωρίς να το επιθυμεί,
εγκρίνει την καταβολή διακοσίων ενενήντα τριών € και ενενήντα εννέα
λεπτών(293,99) € στο κο Ναπολέων Χήρα ΑΦΜ 053776356, ως
αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Κ.Α. 3199.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε102/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 258,00 € στo

Διπλ. Μηχανικό κ. Γεώργιο
Δημόπουλο, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της:
α) την από 26-7-2012 αίτηση του Διπλ. Μηχανικού κ. Γεώργιου
Δημόπουλου για επιστροφή του ποσού των 258,00 € από χρέωση της
πιστωτικής του κάρτας για συνδρομή στην Τράπεζα Πληροφοριών του
ΤΕΕ χωρίς να το επιθυμεί,
β) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του ΤΕΕ με αριθμ.208900/14-6-2012
και
γ) την από 22-8-2012 βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος
Εσόδων – Συνδρομών του ΤΕΕ, ότι πρέπει να επιστραφεί το ποσό των
258,00 € στον αιτούντα, καθώς έγινε η χρέωση της πιστωτικής του
κάρτας χωρίς να το επιθυμεί,
εγκρίνει την καταβολή διακοσίων πενήντα οκτώ € (258,00) € στο Διπλ.
Μηχανικό κ. Γεώργιο Δημόπουλο του Παναγιώτη ΑΜ ΤΕΕ: 35250, ως
αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Κ.Α. 3199.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Ε103/Σ25/2012 Έγκριση

καταβολής 258,00 € στην Πανελλήνια Ομοσπονδία
ΕΜΔΥΔΑΣ , ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της:
α) την από 14-9-2012 αίτηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
ΕΜΔΥΔΑΣ για επιστροφή του ποσού των 258,00 € που πλήρωσε εκ

127

παραδρομής δύο φορές την ανανέωση της συνδρομής στην Τράπεζα
Πληροφοριών
β)αντίγραφο πληρωμής των ΕΛΤΑ στις 7/5/2012 και Αρχείο ΕΛΤΑ στις
10/5/2012
γ) την από 20-9-2012 βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος
Εσόδων – Συνδρομών του ΤΕΕ, ότι εκ παραδρομής πλήρωσε από λάθος
δύο φορές ,
εγκρίνει την καταβολή διακοσίων πενήντα οκτώ € (258,00) € στη
Πανελλήνια Ομοσπονδία ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΜ ΤΕΕ: 2847, ως αχρεωστήτως
εισπραχθέντων.
Κ.Α. 3199.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε104/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 183,00 € στo

Διπλ. Μηχανικό κ. Κωνσταντίνου
Τραύλου, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της:
α) την από 31-8-2012 αίτηση του Διπλ. Μηχανικού κ. Κωνσταντίνου
Τραύλου για επιστροφή του ποσού των 183,00 € από χρέωση της
πιστωτικής του κάρτας για συνδρομή στην Τράπεζα Πληροφοριών του
ΤΕΕ χωρίς να το επιθυμεί,
β) Καρτέλα Συνδρομητή από την Τράπεζα πληροφοριών και
γ) την από 31-8-2012 βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος
Εσόδων – Συνδρομών του ΤΕΕ, ότι πρέπει να επιστραφεί το ποσό των
183,00 € στον αιτούντα, καθώς έγινε η χρέωση της πιστωτικής του
κάρτας χωρίς να το επιθυμεί,
εγκρίνει την καταβολή εκατόν ογδόντα τριών € (183,00) € στο Διπλ.
Μηχανικό κ. Κωνσταντίνο Τραύλο του Πέτρου ΑΜ ΤΕΕ: 49662, ως
αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Κ.Α. 3199.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Ε105/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 258,00 € στo

Διπλ. Μηχανικό κ. Βασίλειο
Χαντζιάρα, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της:
α) την από 20-8-2012 αίτηση του Διπλ. Μηχανικού κ. Βασίλειο
Χαντζιάρα για επιστροφή του ποσού των 258,00 € από χρέωση της
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πιστωτικής του κάρτας για συνδρομή στην Τράπεζα Πληροφοριών του
ΤΕΕ χωρίς να το επιθυμεί,
β) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 209195/20-6-2012
γ) την από 29-8-2012 βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος
Εσόδων – Συνδρομών του ΤΕΕ, ότι πρέπει να επιστραφεί το ποσό των
258,00 € στον αιτούντα, καθώς έγινε η χρέωση της πιστωτικής του
κάρτας χωρίς να το επιθυμεί,
εγκρίνει την καταβολή διακοσίων πενήντα οκτώ € (258,00) € στο Διπλ.
Μηχανικό κ. Βασίλειο Χαντζιάρα του Χρυσοστόμου ΑΜ ΤΕΕ: 95295,
ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Κ.Α. 3199.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε106/Σ25/2012 Έγκριση

καταβολής 200,00 € στo κο Σαράντη Στυλιανό, ως
αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της:
α) την από 4-7-2012 αίτηση του κου. Στυλιανού Σαράντη για επιστροφή
του ποσού των 200,00 € που πραγματοποίησε με διατραπεζική
συναλλαγή εκ παραδρομής κατατέθηκε σε λογαριασμό της ΑLPHA
BANK του ΤΕΕ ,
β) ΑLPHA WEB BANKING εκτύπωση συναλλαγής στις 4/7/2012
γ) την από 30-8-2012 βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος
Εσόδων – Συνδρομών του ΤΕΕ, ότι πρέπει να επιστραφεί το ποσό των
200,00 € στον αιτούντα, από λάθος,
εγκρίνει την καταβολή διακοσίων € (200,00) € στο κο Σαράντη
Στυλιανό του Σωτηρίου με ΑΦΜ 124638459, ως αχρεωστήτως
εισπραχθέντων.
Κ.Α. 3199.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Ε107/Σ25/2012Έγκριση καταβολής 258,00 € στo κο Ιωάννη Αθανασιά , ως

αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της:
α) την από 6-9-2012 αίτηση του κ. Ιωάννη Αθανασιά για επιστροφή του
ποσού των 258,00 € από χρέωση της πιστωτικής του κάρτας για
συνδρομή στην Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ χωρίς να το επιθυμεί,
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β) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 210075/17-7-2012
γ) την από 6-9-2012 βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος
Εσόδων – Συνδρομών του ΤΕΕ, ότι πρέπει να επιστραφεί το ποσό των
258,00 € στον αιτούντα, καθώς έγινε η χρέωση της πιστωτικής του
κάρτας χωρίς να το επιθυμεί,
εγκρίνει την καταβολή διακοσίων πενήντα οκτώ € (258,00) € στο κο
Ιωάννη Αθανασιά
του Γεωργίου ΑΜ 59423, ως αχρεωστήτως
εισπραχθέντων.
Κ.Α. 3199.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε108/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 285,07 € στη κα Γεωργία Γιαννιτσοπούλου, ως

αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της:
α) την από 20-8-2012 αίτηση της κας. Γεωργίας Γιαννιτσοπούλου για
επιστροφή του ποσού των 285,07 € που πλήρωσε κράτηση 2% για
μελέτη κτηματογράφησης της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε ενώ δεν
απαιτείται σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.59/2012 γνωμοδότηση του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ,
β) το Διπλότυπο Είσπραξης Νο 17697/26-6-2012 από την ΦΑΕ Αθηνών
γ) βεβαίωση του Κτηματολογίου Α.Ε ότι δεν υπόκεινται σε κρατήσεις
υπέρ ΤΕΕ οι αμοιβές των δικηγόρων
δ) την από 14-9-2012 βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος
Εσόδων – Συνδρομών του ΤΕΕ, ότι πρέπει να επιστραφεί το ποσό των
285,07 € στην αιτούντα,,
εγκρίνει την καταβολή διακοσίων ογδόντα πέντε € και επτά λεπτών
(285,07) € στη κα Γεωργία Γιαννιτσοπούλου του Ιωάννη με ΑΦΜ
039939422, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Κ.Α. 3199.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε109/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 285,07 € στη κα Παρασκευή Κύρκου, ως

αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της:
α) την από 20-8-2012 αίτηση της κας Παρασκευής Κύρκου για
επιστροφή του ποσού των 285,07 € που πλήρωσε κράτηση 2% για
μελέτη κτηματογράφησης της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε ενώ δεν
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απαιτείται σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.59/2012 γνωμοδότηση του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ,
β) το Διπλότυπο Είσπραξης Νο 17695/26-6-2012 από την ΦΑΕ Αθηνών
γ) βεβαίωση του Κτηματολογίου Α.Ε ότι δεν υπόκεινται σε κρατήσεις
υπέρ ΤΕΕ οι αμοιβές των δικηγόρων
δ) την από 14-9-2012 βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος
Εσόδων – Συνδρομών του ΤΕΕ, ότι πρέπει να επιστραφεί το ποσό των
285,07 € στην αιτούντα,,
εγκρίνει την καταβολή διακοσίων ογδόντα πέντε € και επτά λεπτών
(285,07) € στη κα Παρασκευή Κύρκου του Αχιλλέα με ΑΦΜ
029969246, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Κ.Α. 3199.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε110/Σ25/2012 Έγκριση

καταβολής 50,00 € στη κα Κλαψινού Βασιλική, ως
αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της:
α) την από 17/7/2012 αίτηση της κας Κλαψινού Βασιλικής του
Αριστοτέλη για επιστροφή του ποσού των 50,00 € γιατί πλήρωσε
προσωπικό κωδικό πρόσβασης στην υπηρεσία υπολογισμού ιδιωτικών
έργων ενώ δεν θα έπρεπε ,
β) το Γραμμάτιο Εισπράξεως Νο 15448/25-5-2012 Τμήμα Δυτικής
Κρήτης
γ) την 24/9/2012 βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος Εσόδων –
Συνδρομών του ΤΕΕ, ότι η κα Κλαψινού Βασιλική του Αριστοτέλη ότι
πρέπει να επιστραφεί το ποσό, εγκρίνει την καταβολή πενήντα € (50,00)
€ στη κα. Κλαψινού Βασιλική του Αριστοτέλη, με ΑΦΜ 064289953, ως
αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Κ.Α. 3199.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Ε111/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 6,14 €

στo κo Aστέριο Καραστέργιο, ως

αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της:
α) την από 18/7/2012 αίτηση του κου Αστέριου Καραστεργίου για
επιστροφή του ποσού των 6,14 € που αφορούσε το δικαίωμα υπογραφής
για το οποίο δεν δικαιούταν ,
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β) το υπ’ αριθμ. 171765/6-7-2012 γραμμάτιο είσπραξης του ΤΕΕ και
γ) την από 2/10/2012 βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος
Εσόδων – Συνδρομών του ΤΕΕ, ότι δικαιούται επιστροφή διότι δεν
διαθέτει δικαίωμα υπογραφής,
εγκρίνει την καταβολή έξι € και δέκα τεσσάρων λεπτών(6,14) € στο κο
Αστέριο Καραστέργιο του Θεοδόση, Α.Μ. ΤΕΕ: 7923, ως αχρεωστήτως
εισπραχθέντων.
Κ.Α. 3199.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε112/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 32,14 € στo Διπλ. Μηχανικό κ. Zέρβα Αναστάσιο

ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της:
α) την από 18/7/2012 αίτηση του Διπλ. Μηχανικού κου Ζέρβα
Αναστάσιο για επιστροφή του ποσού των 32,14 € από ποσοστά 2%
υπέρ ΤΕΕ αμοιβής μελέτης έργου για το οποίο καταβλήθηκαν δύο
φορές,
β) την υπ’ αριθμ. 32210/16-7-2012 απόδειξης είσπραξης της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος,
γ) την εντολή πληρωμής του ΤΕΕ
εγκρίνει την καταβολή τριάντα δύο € και δέκα τεσσάρων λεπτών(32,14)
στο Διπλ. Μηχανικό κ. Ζέρβα Αναστάσιο του Γεωργίου ΑΜ ΤΕΕ:
70695, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Κ.Α. 3199.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε113/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 89,28 € στo Διπλ. Μηχανικό κ. Tριανταφυλλόπουλο

Χρήστο ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της:
α) την από 17/7/2012 αίτηση του Διπλ. Μηχανικού κου
Τριανταφυλλόπουλου Χρήστου για επιστροφή του ποσού των 89,28 €
από ποσοστά 2% υπέρ ΤΕΕ αμοιβής μελέτης έργου για το οποίο το έργο
ακυρώθηκε
β) την υπ’ αριθμ. 107239/22-7-2011 απόδειξης είσπραξης της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος,
γ) την υπ’ αριθμ.89330/8-4-2012 απόδειξης είσπραξης της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος
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εγκρίνει την καταβολή ογδόντα εννέα € και είκοσι οκτώ λεπτών(89,28)
στο Διπλ. Μηχανικό κο Τριανταφυλλόπουλο Χρήστο του Γεωργίου ΑΜ
ΤΕΕ: 27166, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Κ.Α. 3199.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε114/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 81,95 € στο Διπλ. Μηχανικό κ. Αντώνιο Θεοφίλη

ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της:
α) την από 4/4/2012 αίτηση του Διπλ. Μηχ/κου κ. Αντωνίου Θεοφίλη
για επιστροφή του ποσού των 81,95 € από ποσοστά 2% υπέρ ΤΕΕ
αμοιβής επίβλεψης έργου, το οποίο δεν εκτελέστηκε και
β) το υπ’ αριθμ. 194611/15-4-2012 Απόδ. Είσπραξης της Εθνικής
Τράπεζας ,
γ) Πιστωτικό Τιμολόγιο Νο 1-23/3/2012
δ) Κατάσταση αμοιβών μελέτης-επίβλεψης στην οποία αναγράφεται το
ποσό
ε)βεβαίωση επιστροφής από τον Προιστάμενο του τμήματος εσόδων
2/10/2012
εγκρίνει την καταβολή των ογδόντα ενός € και ενενήντα πέντε λεπτών
(81,95) € στο Διπλ. Μηχανικό κ. Αντώνιο Θεοφίλη του Γεωργίου, Α.Μ.
ΤΕΕ: 174755, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Κ.Α. 3199.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε115/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 17,87 € στη Διπλ. Μηχανικό κα. Κυρίτση Μαρία

ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της:
α) την από 20/8/2012 αίτηση της Διπλ. Μηχανικού κας Κυρίτση Μαρία
για επιστροφή του ποσού των 17,87 € από ποσοστά 2% υπέρ ΤΕΕ
αμοιβής μελέτης έργου για το οποίο καταβλήθηκαν δύο φορές,
β) την υπ’ αριθμ. 17207/14-8-2012 απόδειξης είσπραξης της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος,
γ) το υπ’ αριθμ.1539409/6-8-2012 γραμμάτιο είσπραξης του ΤΕΕ
δ)τη βεβαίωση του Προϊσταμένου του τμήματος Εσόδων-Συνδρομών να
γίνει η επιστροφή του ποσού,
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εγκρίνει την καταβολή δέκα επτά € και ογδόντα επτά λεπτών(17,87) στη
Διπλ. Μηχανικό κα Κυρίτση Μαρία του Σεραφείμ ΑΜ ΤΕΕ: 111478, ως
αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Κ.Α. 3199.
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε116/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 112,92 € στo Διπλ. Μηχανικό Κο Μαρούδα

Παναγιώτη ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της:
α) την από 5/9/2012 αίτηση του Διπλ. Μηχανικού κας Μαρούδα
Παναγιώτη για επιστροφή του ποσού των 112,92 € από ποσοστά 2%
υπέρ ΤΕΕ αμοιβής μελέτης έργου για το οποίο καταβλήθηκαν δύο
φορές,
β) την υπ’ αριθμ. 121165/7-8-2012 & 121161/6-8-2012 απόδειξης
είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με ποσό 43,80
γ) το υπ’ αριθμ.121166/7-8-2012 &121160/6-8-2012απόδειξη είσπραξης
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με ποσό 69,12
δ)τη βεβαίωση του Προϊσταμένου του τμήματος Εσόδων-Συνδρομών να
γίνει η επιστροφή του ποσού,
εγκρίνει την καταβολή εκατόν δώδεκα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών
(112,92) στο Διπλ. Μηχανικό κο Μαρούδα Παναγιώτη του Παύλου ΑΜ
ΤΕΕ: 47826-7, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Κ.Α. 3199.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε117/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 198,01 € στη

Διπλ. Μηχανικό κα. Αικατερίνη
Ευαγγελίου, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της:
α) την από 5-9-2012 αίτηση της Διπλ. Μηχανικού κας Αικατερίνης
Ευαγγελίου για επιστροφή του ποσού των 198,01 € που πλήρωσε εκ
παραδρομής
β) αντίγραφο του Τιμολογίου Νο 211003/29-8-2012
γ) την από 5-9-2012 βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος
Εσόδων – Συνδρομών του ΤΕΕ, ότι πλήρωσε εκ παραδρομής για την
ανανέωση του τη συνδρομή του στη Τράπεζα Πληροφοριών.
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εγκρίνει την καταβολή εκατόν ενενήντα οκτώ € και ενός λεπτών
(198,01) € στη Διπλ. Μηχανικό κα. Αικατερίνη Ευαγγελίου του
Δημητρίου ΑΜ ΤΕΕ: 61111, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Κ.Α. 3199.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε118/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 29,00 € στo κο Παύλο Τσιτουρίδη, ως αχρεωστήτως

εισπραχθέντων.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της:
α) την από 3-10-2012 αίτηση του κ. Παύλου Τσιτουρίδη για επιστροφή
του ποσού των 29,00 € όπως προκύπτει από διαφορά αναλογούντων
χρημάτων από το διάστημα 5/10/12-22/1/13,
β) τη καρτέλα του συνδρομητή που βεβαιώνει τη συνδρομή του στο ΤΕΕ
γ) την από 5-9-2012 βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος
Εσόδων – Συνδρομών του ΤΕΕ, ότι πρέπει να επιστραφεί το ποσό των
29,00€ στον αιτούντα,
εγκρίνει την καταβολή είκοσι εννέα € (29,00) € στο κο Τσιτουρίδη
Παύλο του Νικολάου ΑΜ 51246, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Κ.Α. 3199.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε119/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 32,14 € στo Διπλ. Μηχανικό κ. Δελερνιά Νικόλαο

ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της:
α) την από 13/7/2012 αίτηση του Διπλ. Μηχανικού κου Δελερνιά
Νικόλαου για επιστροφή του ποσού των 32,14 € από ποσοστά 2% υπέρ
ΤΕΕ αμοιβής μελέτης έργου για το οποίο καταβλήθηκαν δύο φορές,
β) την υπ’ αριθμ. 48282/14-6-2012 απόδειξης είσπραξης της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος και το υπ΄αρίθμ.354800/14-5-2012
γ) την βεβαίωση του Προισταμένου του Τμήματος Εσόδων-Συνδρομών
εγκρίνει την καταβολή τριάντα δύο € και δέκα τεσσάρων λεπτών(32,14)
στο Διπλ. Μηχανικό κ. Δελερνιά Νικόλαο του Γεωργίου ΑΜ ΤΕΕ:
73707, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Κ.Α. 3199.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
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Αποφ.Ε120/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 64,97 € στην Σιγάρας Γ. ΕΕ, ως αχρεωστήτως

εισπραχθέντων.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας
υπόψη της:
α) την από 05/10/2012 αίτηση του κ. Σιγάρας Γ.ΕΕ για επιστροφή του
ποσού των 64,97 € από χρέωση της πιστωτικής του κάρτας για
συνδρομή στην Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ, χωρίς να το επιθυμεί,
β) αντίγραφο της καρτέλας του αιτούντος με τις συνδρομές του στην
Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ, όπου αποτυπώνεται η χρέωση της
πιστωτικής του κάρτας και
γ) την από 22-10-2012 βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος
Εσόδων – Συνδρομών του ΤΕΕ, ότι πρέπει να επιστραφεί το ποσό των
64,97 € στον αιτούντα, καθώς έγινε η χρέωση της πιστωτικής του
κάρτας, χωρίς να το επιθυμεί,
εγκρίνει την καταβολή εξήντα τεσσάρων € και ενενήντα επτά λεπτών
(64,97) € στην Σιγάρας Γ. ΕΕ με ΑΦΜ:099537547, ως αχρεωστήτως
εισπραχθέντων.
Κ.Α. 3199.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Αποφ.Ε121/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 79,00 € στην Εκδόσεις Χ. Βλαβιανός &ΣΙΑ ΕΕ, για

μία (1) συνδρομή του ΤΕΕ για το έτος 2011.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την από 12/7/2012 προέγκριση της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ,
εγκρίνει την καταβολή εβδομήντα εννέα € (79,00€) στην Εκδόσεις Χ.
Βλαβιανός & ΣΙΑ ΕΕ, Σταδίου 60, 10564 Αθήνα, για μία (1) συνδρομή
του ΤΕΕ για το έτος 2011 στο παραπάνω έντυπο, σύμφωνα με το
υπ’ αριθ. 2282/28-9-2011 τιμολόγιο.
Τιμολόγιο Συνδρομής
(Καθ. Αξία € 74,18 + 6,5% ΦΠΑ € 4,82=Συν € 79,00)
Κ.Α. 1259.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
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Αποφ.Ε122/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 101.500,00 € στο Περιφ. Τμήμα Κεντρικής

Μακεδονίας του ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή εκατόν μία χιλιάδες και
πεντακόσια ευρώ (101.500,00) € στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής
Μακεδονίας του ΤΕΕ, ως έναντι της τακτικής επιχορήγησης της
οικονομικής χρήσης 2012.
Κ.Α. 2499β.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε123/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 33.000,00 € στο Περιφ. Τμήμα Δυτικής Ελλάδας

του ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ
(33.000,00) € στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του ΤΕΕ, ως
έναντι της τακτικής επιχορήγησης της οικονομικής χρήσης 2012.
Κ.Α. 2499β.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε124/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 26.000,00 € στο Περιφ. Τμήμα Κεντρικής &

Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση, εγκρίνει την καταβολή είκοσι έξι
χιλιάδων ευρώ (26.000,00) € στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και
Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, ως έναντι της τακτικής επιχορήγησης
της οικονομικής χρήσης 2012.
Κ.Α. 2499β.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε125/Σ25/2012 Έγκριση

καταβολής
26.250,00 €
στο
Περιφ.
Τμήμα
Πελοποννήσου του ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων
πενήντα ευρώ (26.250,00) € στο Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου
του ΤΕΕ, ως την έναντι της τακτικής επιχορήγησης της οικονομικής
χρήσης 2012.
Κ.Α. 2499β.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Ε126/Σ25/2012 Έγκριση

του ΤΕΕ.

καταβολής 22.000,00 €

στο

Περιφ. Τμήμα Ηπείρου
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Η Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ
(22.000,00) € στο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ, ως έναντι
της τακτικής επιχορήγησης της οικονομικής χρήσης 2012.
Κ.Α. 2499β.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε127/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 22.500,00 € στο Περιφ. Τμήμα Ανατολικής

Κρήτης του ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή είκοσι δύο χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (22.500,00) € στο Περιφερειακό Τμήμα
Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ, ως έναντι της τακτικής επιχορήγησης
της οικονομικής χρήσης 2012.
Κ.Α. 2499β.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε128/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 18.000,00 € στο Περιφ. Τμήμα Θράκης του ΤΕΕ.

Η Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ
(18.000,00) € στο Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του ΤΕΕ, ως έναντι
της τακτικής επιχορήγησης της οικονομικής χρήσης 2012.
Κ.Α. 2499β.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε129/Σ25/2012 Έγκριση

καταβολής 15.750,00 € στο Περιφ. Τμήμα Δυτικής
Μακεδονίας του ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή δέκα πέντε
χιλιάδων
επτακοσίων πενήντα ευρώ (15.750,00) € στο Περιφερειακό Δυτικής
Μακεδονίας του ΤΕΕ, ως έναντι της τακτικής επιχορήγησης της
οικονομικής χρήσης 2012.
Κ.Α. 2499β.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Ε130/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 18.750,00 € στο Περιφ. Τμήμα Δυτικής Κρήτης

του ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή δέκα οκτώ
χιλιάδων
επτακοσίων πενήντα ευρώ (18.750,00) € στο Περιφερειακό Τμήμα
Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ, ως έναντι της τακτικής επιχορήγησης της
οικονομικής χρήσης 2012.
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Κ.Α. 2499β.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε131/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 18.750,00 € στο Περιφ. Τμήμα Ν. Μαγνησίας του

ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή δέκα οκτώ
χιλιάδων
επτακοσίων πενήντα ευρώ (18.750,00) € στο Περιφερειακό Τμήμα Ν.
Μαγνησίας του ΤΕΕ, ως έναντι της τακτικής επιχορήγησης της
οικονομικής χρήσης 2012.
Κ.Α. 2499β.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε132/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 17.850,00 € στο Περιφ. Τμήμα Ανατ. Στερεάς

Ελλάδας του ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων
πενήντα ευρώ (17.850,00) € στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατ. Στερεάς
Ελλάδας του ΤΕΕ, ως έναντι της τακτικής επιχορήγησης της
οικονομικής χρήσης 2012.
Κ.Α. 2499β.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Ε133/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 16.850,00 € στο Περιφ. Τμήμα Ανατ. Μακεδονίας

του ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή δέκα έξι χιλιάδων οκτακοσίων
πενήντα ευρώ (16.850,00) € στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατ.
Μακεδονίας του ΤΕΕ, ως έναντι της τακτικής επιχορήγησης της
οικονομικής χρήσης 2012.
Κ.Α. 2499β.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε134/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 11.500,00 € στο Περιφ. Τμήμα Ν. Ευβοίας του

ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή ένδεκα χιλιάδων πεντακοσίων
ευρώ (11.500,00) € στο Περιφερειακό Τμήμα Ν. Ευβοίας του ΤΕΕ, ως
έναντι της τακτικής επιχορήγησης της οικονομικής χρήσης 2012.
Κ.Α. 2499β.
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Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε135/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 15.000,00 € στο Περιφ. Τμήμα Ν. Δωδεκανήσου

του ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ
(15.000,00) € στο Περιφερειακό Τμήμα Ν. Δωδεκανήσου του ΤΕΕ, ως
έναντι της τακτικής επιχορήγησης της οικονομικής χρήσης 2012.
Κ.Α. 2499β.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε136/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 20.500,00 € στο Περιφ. Τμήμα Βορειοανατολικού

Αιγαίου του ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων
ευρώ (20.500,00) € στο Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού
Αιγαίου του ΤΕΕ, ως έναντι της τακτικής επιχορήγησης της
οικονομικής χρήσης 2012.
Κ.Α. 2499β.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε137/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 10.000,00 € στο Περιφ. Τμήμα Ν. Κερκύρας του

ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή δέκα χιλιάδων
ευρώ
(10.000,00) € στο Περιφερειακό Τμήμα Ν. Κερκύρας του ΤΕΕ, ως
έναντι της τακτικής επιχορήγησης της οικονομικής χρήσης 2012.
Κ.Α. 2499β.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Αποφ.Ε138/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 11.500,00 € στο Περιφ. Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας

του ΤΕΕ.
Η Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων
ευρώ (11.500,00) € στο Περιφερειακό Τμήμα Ν. Αιτωλοακαρνανίας του
ΤΕΕ, ως έναντι της τακτικής επιχορήγησης της οικονομικής χρήσης
2012.
Κ.Α. 2499β.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΑΜΟΙΒΕΣ
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Αποφ.Ε139/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 14.760,00 στο

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ για την εξόφληση της αμοιβής για τη δημιουργία
προγράμματος «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ &
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ/
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» στο πλαίσιο δράσης του ΤΕΕ για την εφαρμογή
του κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).
Η Δ.Ε. μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της α)
την υπ’ αριθ. Α13/Σ46/2009 προηγούμενη απόφαση της, όπως
συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. Γ20/Σ24/2010 απόφασή της, που
αφορούν θέματα εφαρμογής του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) στο πλαίσιο των οποίων έγινε κι η ανάθεση στο
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για την ανάπτυξη προγράμματος,
«ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
&
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ
/
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» και β) την από 19.04.2010 σύμβαση ανάθεσης
έργου μεταξύ Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και ΤΕΕ, εγκρίνει την
καταβολή δέκα τεσσάρων
χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ
(14.760,00) € στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Λόφος Νυμφών,
118 10 Θησείο, Αθήνα, Αριθ. Λογ/σμου 5052026298766 IBAN
GR5901720520005052026298766 SWIFTBIC: RIRBGRWA της
Τράπεζας Πειραιώς για την εξόφληση της αμοιβής για τη δημιουργία
προγράμματος του ως άνω έργου, σύμφωνα με την σχετική ρήτρα του
συμφωνητικού και το υπ’ αριθ. 394/03.10.2012 τιμολόγιο παροχής
υπηρεσιών.
α΄ πληρωμή ποσού 21.780,00 € (προκαταβολή 30% της αμοιβής
)σύμφωνα με το υπ’αριθμ 5048/2010 ένταλμα πληρωμής
β΄ πληρωμή ποσού 22.140,00 € (πληρωμή 30% της αμοιβής) σύμφωνα
με το υπ’ αριθμ 2067/2011 ένταλμα πληρωμής
γ΄ πληρωμή ποσού 14.760,00 € (πληρωμή 20% της αμοιβής) )
σύμφωνα με το υπ’ αριθμ 2436/2012 ένταλμα πληρωμής
(Καθ. Αξία 12.000,00 € + ΦΠΑ 23% € 2.760,00 = 14.760,00 €)
Κ.Α. 9761.
Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. απέχει από τη λήψη της απόφασης.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ. Ε140/Σ25/2012΄Εγκριση καταβολής 264,00 €
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Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθ. 2/91556/0022/2000 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ «περί καθορισμού αποζημιώσεως των
μετεχόντων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Μελών του ΤΕΕ», την υπ’
αριθ. 25 πράξη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία ορίσθηκε το
ύψος της αποζημίωσης των Εισηγητών και των Ειδικών Γραμματέων
(υπαλλήλων του ΤΕΕ), που όρισε ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού
Συμβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2011, εγκρίνει την καταβολή διακοσίων
εξήντα τεσσάρων (264,00 ) €, όπως παρακάτω :
1) ΄Εγκληση της κ. Καπογιάννη – Τσούμα Βασιλικής κατά του κ.
Στέλιου Πατσουμά, Διπλ. Αρχιτέκτονα Μηχανικού.
Εισηγητής κ. Φρειδερίκη Πατσιούρα – Παρασκευά
€ 44,00
Διπλ. Α.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 36349
Α.Φ.Μ.:041226080, Δ.Π.Υ.
Γραμματέας : κ. Αθανασία Ζάρκου του Ηλία
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Υ 18
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 992/Γ.Π.Σ./30-03-11
2) Εγκληση των κ.κ. Χρήστου και Γιώργου Κονταρούδη κατά των κ.κ.
Ξενοφώντα Σουρλαντζή, Δημήτριο Κιούση και Νικόλαου
Παπαγιαννάκου.
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Τζούλης του Ευάγγελου
€ 44,00
Διπλ. Π.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 73718
Α.Φ.Μ. 111202706, Δ.Π.Υ.
Γραμματέας: κ. Δουβή Ευγενία του Παύλου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 659
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 211/Γ.Π.Σ./8-4-10
3) ΄Εγκληση του κ. Γ. Δερμάτη κατά του κ. Δημήτριου Δάλλα, Διπλ.
Α.Μ. Εισηγητής: κ. Νικόλαος Βολάκος του Π.
€ 44,00
Διπλ. Π.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 85750
Α.Φ.Μ. : 049080381, Δ.Π.Υ.
Γραμματέας : κ. Αθανασία Ζάρκου του Ηλία
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Υ 18
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 925/Γ.Π.Σ./24-01-11
4) ΄Εγκληση του κ. Βασίλειου Καραλιόλιου κατά του κ. Κων/νου
Βουδούρη, Π.Μ.Τ.Ε.
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Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Κατσαρός του Δημητρίου
€ 44,00
Διπλ. Α.Τ.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 33902
Α.Φ.Μ. : 025632161, Δ.Υ.
Γραμματέας : κ. Αθανασία Ζάρκου του Ηλία
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Υ 18
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1038/Γ.Π.Σ./07-04-11
Η Δ. Επιτροπή στη συνέχεια διαπιστώνει ότι το έργο ανατέθηκε
ανεξάρτητα από την υπαλληλική ιδιότητα ορισμένων από της
παραπάνω, βρίσκεται εκτός των υπαλληλικών της καθηκόντων και η
εκτέλεσή του έγινε εκτός των ωρών της υπηρεσίας της.
K.A.264
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε141/Σ25/2012 Εγκριση καταβολής 330,00 €

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθ. 2/91556/0022/2000 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ «περί καθορισμού αποζημιώσεως των
μετεχόντων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Μελών του ΤΕΕ», την υπ’
αριθ. 31 πράξη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία ορίσθηκε το
ύψος της αποζημίωσης των Εισηγητών και των Ειδικών Γραμματέων
(υπαλλήλων του ΤΕΕ), που όρισε ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού
Συμβουλίου της 24ης
Νοεμβρίου 2011, εγκρίνει την καταβολή
τριακοσίων τριάντα ευρώ (330,00) €, όπως παρακάτω:
1. ΄Εγκληση των «K.V.F. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και του κ. ου κ. Αλέξιου Κυριακόπουλου
κατά της κ. Σοφίας Αρχιτεκτονίδου, Διπλ. Αρχιτέκτονα Μηχανικού.
Εισηγητής: κ. Ηλίας Χονδρογιάννης του Κυριάκου
€ 44,00
Διπλ. Π.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 48674
Α.Φ.Μ.: 040305220, Δ.Π.Υ.
Γραμματέας : κ. Γλυκερία Τσιρογιάννη του Δημητρίου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ,
Αριθμός Πράξεως Διορισμού τους: 75/Γ.Π.Σ./16-02-2010
2) ΄Εγκληση των κ.κ. Darren Edward Watson, Tracy Jenifer, συζ.
Darren Ed. Watson και Joseph – Nicholas Papanikitas κατά του κ.
Βασίλειου Γρίβα, Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού.
Εισηγητής κ. Μιχάλης Μαγριπλής του Κων/νου,
€ 44,00
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Διπλ. Α.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 22034
Α.Φ.Μ.:014621233, Δ.Π.Υ.
Γραμματέας : κ. Πηνελόπη Αντωνίου του Αντωνίου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 555
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1057/Γ.Π.Σ./15-04-2011
3) Εγκληση του κ. Νικόλαου Νοητάκη κατά του κ. Αθανάσιου
Σταθόπουλου, Διπλ. Α.Μ.
Εισηγητής: κ. Παρασκευάς – Πάρις Λυγίζος
€ 44,00
Διπλ. Π.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 31142
Α.Φ.Μ.: 022500910
Γραμματέας: κ. Σοφία Κοντογεώργου,
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ,
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 931/Γ.Π.Σ./25-01-11
4) ΄Εγκληση της κ. Μαρίας Σκουτέρη κατά του κ. Παύλου Μιχελή,
Διπλ. Π.Μ.
Εισηγητής: κ. Σοφία Σιάχου του Αριστείδη
€ 44,00
Διπλ. Π.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 67247
Α.Φ.Μ. : 029353765
Γραμματέας : κ. Ρέγκε Ρίζου του Ιωάννη
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Α.Μ. 56722
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1072/Γ.Π.Σ./29-04-2011
5)
΄Εγκληση της «ΝΤΗΜΑΤ ΕΠΕ – ΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» κατά
του κ. Νικόλαου Κουτουμάνου, Διπλ. Π.Μ.
Εισηγητής: κ. Ελένη Σταματίου του Ν.
€ 44,00
Διπλ. Α.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 56034
Α.Φ.Μ.: 043426742, Δ.Π.Υ.
Γραμματέας : κ. Αθανασία Ζάρκου του Ηλία
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Υ 18
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1033/Γ.Π.Σ./07-04-11
Η Δ. Επιτροπή στη συνέχεια διαπιστώνει ότι το έργο ανατέθηκε
ανεξάρτητα από την υπαλληλική ιδιότητα ορισμένων από της
παραπάνω, βρίσκεται εκτός των υπαλληλικών της καθηκόντων και η
εκτέλεσή του έγινε εκτός των ωρών της υπηρεσίας της.
K.A.264

144

Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε142/Σ25/2012 Εγκριση καταβολής 66,00 €

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθ. 2/91556/0022/2000 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ «περί καθορισμού αποζημιώσεως των
μετεχόντων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Μελών του ΤΕΕ», την υπ’
αριθ. 39 πράξη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία ορίσθηκε το
ύψος της αποζημίωσης των Εισηγητών και των Ειδικών Γραμματέων
(υπαλλήλων του ΤΕΕ), που όρισε ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού
Συμβουλίου της 12ης Ιανουαρίου 2012, εγκρίνει την καταβολή εξήντα
έξι (66,00) €, όπως παρακάτω :
1) ΄Εγκληση του κ. Αλέξανδρου Αφεντάκη κατά του κ. Νικόλαου
Μοντεσάντου, Διπλ. Α.Μ.
Εισηγήτρια: κ. Μαρίνα Παγώνη του Δημητρίου - Γεωργίου € 44,00
Διπλ. Α.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 28320
Α.Φ.Μ.:020326710, Δ.Π.Υ.
Γραμματέας : κ. Μαρία Κολίντου του Νικολάου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Α.Μ. 69023
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 930/Γ.Π.Σ./24-01-2011
Η Δ. Επιτροπή στη συνέχεια διαπιστώνει ότι το έργο ανατέθηκε
ανεξάρτητα από την υπαλληλική ιδιότητα ορισμένων από της
παραπάνω, βρίσκεται εκτός των υπαλληλικών της καθηκόντων και η
εκτέλεσή του έγινε εκτός των ωρών της υπηρεσίας της.
K.A.264
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε143/Σ25/2012 Εγκριση καταβολής 198,00 €

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθ. 2/91556/0022/2000 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ «περί καθορισμού αποζημιώσεως των
μετεχόντων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Μελών του ΤΕΕ», την υπ’
αριθ. 44 πράξη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία ορίσθηκε το
ύψος της αποζημίωσης των Εισηγητών και των Ειδικών Γραμματέων
(υπαλλήλων του ΤΕΕ), που όρισε ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2012, εγκρίνει την καταβολή εκατόν
ενενήντα οκτώ (198,00) €, όπως παρακάτω :

145

1) ΄Εγκληση των κ.κ. Διονύσιου Ασημακόπουλου και Στυλιανής
Αλεξοπούλου κατά του κ. Πέτρου Γεννηματά, Διπλ. Π.Μ.
Εισηγητής : κ. Ιωάννης Λαμπριανός του Νικολάου
€ 44,00
Διπλ. Μ-Η.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 11983
Α.Φ.Μ. : 008472925, Συνταξιούχος
Γραμματέας : κ. Στέλλα Μαρίνου του Ευστράτιου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 962
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1303/Γ.Π.Σ./09-06-2011
2) Εγκλήσεις του κ. Κων/νου Αντωνίνη κατά του κ. Γεώργιου
Ψιλόπουλου, Διπλ. Α.Μ.
Εισηγήτρια: κ. Αικατερίνη Δρυμούση
€ 44,00
Διπλ. Π.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 79827
Α.Φ.Μ. 026984207, Δ.Π.Υ.
Γραμματέας : κ. Αθανασία Ζάρκου του Ηλία
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Υ18
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1178/Γ.Π.Σ./18-05-2010
3) ΄Εγκληση του κ. Παναγιώτη Βέργου κατά του κ. Παναγιώτη
Ρουμανέα, Διπλ. Π.Μ.
Εισηγητής: κ. Τίμος Μωραϊτίνης
€ 44,00
Διπλ. Π.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 78974
Α.Φ.Μ. 047784272, Δ.Π.Υ.
Γραμματέας : κ. Αθανασία Ζάρκου του Ηλία
€
22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Υ18
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 11484/Γ.Π.Σ./28-09-2011
Η Δ. Επιτροπή στη συνέχεια διαπιστώνει ότι το έργο ανατέθηκε
ανεξάρτητα από την υπαλληλική ιδιότητα ορισμένων από της
παραπάνω, βρίσκεται εκτός των υπαλληλικών της καθηκόντων και η
εκτέλεσή του έγινε εκτός των ωρών της υπηρεσίας της.
K.A.264
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε144/Σ25/2012 Εγκριση καταβολής 198,00 €

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθ. 2/91556/0022/2000 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ «περί καθορισμού αποζημιώσεως των
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μετεχόντων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Μελών του ΤΕΕ», την υπ’
αριθ. 49 πράξη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία ορίσθηκε το
ύψος της αποζημίωσης των Εισηγητών και των Ειδικών Γραμματέων
(υπαλλήλων του ΤΕΕ), που όρισε ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού
Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2012, εγκρίνει την καταβολή εκατόν
ενενήντα οκτώ Ευρώ (198,00), όπως παρακάτω :
1) ΄Εγκληση των κ.κ. Γεώργιου Αυγερίκου και Ηλία Βασιλόπουλου
κατά του κ. Νικόλαου Φιντικάκη, Α.Μ.
Εισηγητής: κ. Γεράσιμος Αλιβιζάτος
€ 44,00
Διπλ. Μ.Η.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 20228
Α.Φ.Μ. 016065871, Δ.Π.Υ.
Γραμματέας : κ. Στέλλα Μαρίνου του Ευστράτιου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε962
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1636/Γ.Π.Σ./7-12-2011
2) Εγκληση του κ. Σωτήριου Δουμπού κατά του κ. Χρήστου
Καμαρινόπουλου, Διπλ. Α.Μ.
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σουλουτζηδάκης
€ 44,00
Διπλ. Π.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 42844
Α.Φ.Μ. 029577712, Δ.Π.Υ.
Γραμματέας : κ. Μαρία Κολίντου του Νικολάου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Α.Μ.: 69023
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1058/Γ.Π.Σ./15-4-2011
3) Εγκληση της Πολεοδομίας Νάξου κατά του κ. Κων/νου Γουζέλη,
Διπλ. Α.Μ.
Εισηγητής: κ. Κορίνα Κυριακού
€ 44,00
Διπλ. Α.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 66305
Α.Φ.Μ. 046625017, Δ.Π.Υ.
Γραμματέας : κ. Ρέγκε Ρίζου του Ιωάννη
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Α.Μ.: 56722
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1171/Γ.Π.Σ./25-5-2011
Η Δ. Επιτροπή στη συνέχεια διαπιστώνει ότι το έργο ανατέθηκε
ανεξάρτητα από την υπαλληλική ιδιότητα ορισμένων από της
παραπάνω, βρίσκεται εκτός των υπαλληλικών της καθηκόντων και η
εκτέλεσή του έγινε εκτός των ωρών της υπηρεσίας της.
K.A.264
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Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε145/Σ25/2012 Εγκριση καταβολής 264,00 €

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθ. 2/91556/0022/2000 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ «περί καθορισμού αποζημιώσεως των
μετεχόντων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Μελών του ΤΕΕ», την υπ’
αριθ. 55 πράξη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία ορίσθηκε το
ύψος της αποζημίωσης των Εισηγητών και των Ειδικών Γραμματέων
(υπαλλήλων του ΤΕΕ), που όρισε ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού
Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2012, εγκρίνει την καταβολή διακοσίων
εξήντα τεσσάρων Ευρώ (264,00), όπως παρακάτω :
1) ΄Εγκληση της «ΕΣΤΙΑ Ο.Ε. Αγγελέτου Π. – Μ. Καλαϊτζόπουλος»
κατά του κ. Αλέξιου Κυριακόπουλου, Διπλ. Π.Μ.
Εισηγητής: κ. Ηλίας Χονδρογιάννης του Κυριάκου
€ 44,00
Διπλ. Π.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 48674
Α.Φ.Μ. 040305220, Δ.Π.Υ.
Γραμματέας : κ. Αντωνίου Πηνελόπη του Αντωνίου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε555
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 933/Γ.Π.Σ./25-1-2011
2) Εγκληση της κ. Marie Otto κατά του Δημήτριου Αντωνακόπουλου,
Διπλ. Α.Τ.Μ.
Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Πρέσβελος
€ 44,00
Διπλ. Α.Τ.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 19823
Α.Φ.Μ. 012616778, Δ.Π.Υ.
Γραμματέας : κ. Αικατερίνη Πόθου του Παναγιώτη
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Α.Μ.: 330
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1734/Γ.Π.Σ./12-1-2012
3) Εγκληση της κ. Ευαγγελίας Σιούλα κατά του κ. Γεώργιου Μεταξά,
Διπλ. Π.Μ.
Εισηγητής: κ. Αντώνιος Παναγούλιας του Α.
€ 44,00
Διπλ. Π.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 63773
Α.Φ.Μ. 45902980, Δ.Π.Υ.
Γραμματέας : κ. Παναγιώτα Κοντογιάννη του Ιωάννη
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 970
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 935/Γ.Π.Σ./25-1-2011
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4) Εγκληση της κ. Ελβίρας Τσότα κατά της κ. Αικατερίνης Τσίγκρη,
Διπλ. Α.Μ.
Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Παπαθανασίου του Π.
€ 44,00
Διπλ. Π.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 63775
Α.Φ.Μ. 50143326, Δ.Π.Υ.
Γραμματέας : κ. Αντωνίου Πηνελόπη του Αντωνίου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε555
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 934/Γ.Π.Σ./25-1-2011
Η Δ. Επιτροπή στη συνέχεια διαπιστώνει ότι το έργο ανατέθηκε
ανεξάρτητα από την υπαλληλική ιδιότητα ορισμένων από της
παραπάνω, βρίσκεται εκτός των υπαλληλικών της καθηκόντων και η
εκτέλεσή του έγινε εκτός των ωρών της υπηρεσίας της.
K.A.264
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε146/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 330,00 €

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθ. 2/91556/0022/2000 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ «περί καθορισμού αποζημιώσεως των
μετεχόντων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Μελών του ΤΕΕ», την υπ’
αριθ. 7 πράξη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία ορίσθηκε το
ύψος της αποζημίωσης των Εισηγητών και των Ειδικών Γραμματέων
(υπαλλήλων του ΤΕΕ), που όρισε ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού
Συμβουλίου της 11ης Οκτωβρίου 2011, εγκρίνει την καταβολή
τριακοσίων τριάντα Ευρώ (330,00 €), όπως παρακάτω :
1) ΄Εγκληση της κ. Παναγιούλας Αργυροκώστα κατά του κ. Διονυσίου
Αγγελόπουλου
Εισηγητής κ. Νικόλαος Καζάκος του Σπυρίδωνα
€ 44,00
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,
Α.Μ. ΤΕΕ: 50319
Α.Φ.Μ.:025189195
Γραμματέας : κ. Στυλιανή Μαρίνου του Ευστρατίου
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 962
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 4626/Γ.Π.Σ./2-12-09

€ 22,00
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2) ΄Εγκληση του κ. Γεώργιου Κασιμάτη κατά της κ. Αθανασίας
Κριτσωτάκη.
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Κατσαρός
€ 44,00
Διπλ. Α.Τ.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 33902
Α.Φ.Μ. 025632161
Γραμματέας: κ. Αθανασία Ζάρκου του Ηλία
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Υ 18
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 517/Γ.Π.Σ./14-6-2010
3) ΄Εγκληση
των κ.κ. Βασίλειου Χριστόπουλου και Νικόλαου
Κουρκουρή κατά του κ. Κων/νου Δημακόπουλου.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Καζάκος του Σπυρίδωνα
€ 44,00
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,
Α.Μ. ΤΕΕ: 50319
Α.Φ.Μ.:025189195
Γραμματέας : κ. Αικατερίνη Μακρυνικόλα του Χαραλ.
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Α.Μ. ΤΕΕ : 36057
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 3975/Γ.Π.Σ./24-11-08
4) ΄Εγκληση του κ. Στυλιανού Καρώνη κατά του κ. Βασίλειου
Ξαγοράρη.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αναστασιάδης
€ 44,00
Διπλ. Α.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 63504
Α.Φ.Μ. : 031841055
Γραμματέας : κ. Στυλιανή Μαρίνου του Ευστρατίου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 962
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1035/Γ.Π.Σ./07-04-11
5) ΄Εγκληση της κ. Γεωργίας – Ιωάννας Ρεντίφη κατά του κ. Παναγιώτη
Γκέλη.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Περιβολιώτης
€ 44,00
Διπλ. Η.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 48865
Α.Φ.Μ. : 043285941
Γραμματέας : κ. Ευγενία Δουβή του Παύλου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 659
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 605/Γ.Π.Σ./28-06-10
Η Δ. Επιτροπή στη συνέχεια διαπιστώνει ότι το έργο ανατέθηκε
ανεξάρτητα από την υπαλληλική ιδιότητα ορισμένων από της

150

παραπάνω, βρίσκεται εκτός των υπαλληλικών της καθηκόντων και η
εκτέλεσή του έγινε εκτός των ωρών της υπηρεσίας της.
K.A.264
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε147/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής

198,00 €
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθ. 2/91556/0022/2000 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ «περί καθορισμού αποζημιώσεως των
μετεχόντων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Μελών του ΤΕΕ», την υπ’
αριθ. 6 πράξη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία ορίσθηκε το
ύψος της αποζημίωσης των Εισηγητών και των Ειδικών Γραμματέων
(υπαλλήλων του ΤΕΕ), που όρισε ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού
Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 2011, εγκρίνει την καταβολή εκατόν
ενενήντα οκτώ Ευρώ (198,00 €), όπως παρακάτω:

1. ΄Εγκληση της Κοινοπραξίας «Χρήστος Λαγάκης – Αθανάσιος
Σχίζας» κατά των κ.κ. Παναγιώτη Βαγιανού, ΄Αγγελου Παρθένη και
Νικόλαου Παπαδόπουλου.
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Τζούλης
€ 44,00
Διπλ. Π.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 73718
Α.Φ.Μ.: 111202706, Δ.Π.Υ.
Γραμματέας : κ. Ευγενία Δουβή του Παύλου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 659
Αριθμός Πράξεως Διορισμού τους: 212/Γ.Π.Σ./8-4-2010
2) ΄Εγκληση των κ.κ. Κλέαρχου και Παναγιώτη Ελευθερίου κατ΄του κ.
Χαράλαμπου Κουρούνη.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Καζάκος του Σπυρίδωνα
€ 44,00
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,
Α.Μ. ΤΕΕ: 50319
Α.Φ.Μ.:025189195
Γραμματέας: κ. Σοφία Κοντογεώργου του Νικολάου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε535
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1059/Γ.Π.Σ./15-04-2011
4) Εγκληση του κ. Ιωάννη Κίτσου κατά του κ. Αντώνιου Νοταρά.
Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Πρέσβελος
€ 44,00
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Διπλ. Α.Τ.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 19823
Α.Φ.Μ.: 012216778
Γραμματέας: κ. Πηνελόπη Αντωνίου του Αντωνίου
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 555
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 924/Γ.Π.Σ./24-01-11

€ 22,00

Η Δ. Επιτροπή στη συνέχεια διαπιστώνει ότι το έργο ανατέθηκε
ανεξάρτητα από την υπαλληλική ιδιότητα ορισμένων από της
παραπάνω, βρίσκεται εκτός των υπαλληλικών της καθηκόντων και η
εκτέλεσή του έγινε εκτός των ωρών της υπηρεσίας της.
K.A.264
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε148/Σ25/2012 Εγκριση καταβολής 198,00 €

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθ. 2/91556/0022/2000 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ «περί καθορισμού αποζημιώσεως των
μετεχόντων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Μελών του ΤΕΕ», την υπ’
αριθ. 6 πράξη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία ορίσθηκε το
ύψος της αποζημίωσης των Εισηγητών και των Ειδικών Γραμματέων
(υπαλλήλων του ΤΕΕ), που όρισε ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού
Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011, εγκρίνει την καταβολή εκατόν
ενενήντα οκτώ Ευρώ (198,00 €), όπως παρακάτω :
1) ΄Εγκληση του κ. Δημήτριου Ματσιμάνη – ΝΤΗΜΑΤ ΕΠΕ κατά του
κ. Αδάμ Παπαδάκη.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δημόπουλος
€ 44,00
Διπλ. Π.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 63444
Α.Φ.Μ.:044364002
Γραμματέας : κ. Ευγενία Δουβή του Παύλου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 659
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 928/Γ.Π.Σ./24-01-2011
2) ΄Εγκληση του κ. Γεώργιου Σαχίνη κατά του κ. Ζαννή Πιττακίδη.
Εισηγήτρια: κ. Βικτωρία Σιβροπούλου
€ 44,00
Διπλ. Π.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 16529
Α.Φ.Μ.:040159469
Γραμματέας : κ. Σοφία Κοντογεώργου του Νικολάου € 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 535
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Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 932/Γ.Π.Σ./25-01-2011
3) ΄Εγκληση του κ. Κωνσταντίνου Αναστόπουλου κατά της κ. Αιμιλίας
Τσόλια
Εισηγήτρια: κ. Ειρήνη Καρρά
€ 44,00
Διπλ. Α.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 30349
Α.Φ.Μ.:040179991
Γραμματέας : κ. Πηνελόπη Αντωνίου του Αντωνίου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 555
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1056/Γ.Π.Σ./15-04-2011
Η Δ. Επιτροπή στη συνέχεια διαπιστώνει ότι το έργο ανατέθηκε
ανεξάρτητα από την υπαλληλική ιδιότητα ορισμένων από της
παραπάνω, βρίσκεται εκτός των υπαλληλικών της καθηκόντων και η
εκτέλεσή του έγινε εκτός των ωρών της υπηρεσίας της.
K.A.264
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε149/Σ25/2012 Εγκριση καταβολής 396,00 €

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθ. 2/91556/0022/2000 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ «περί καθορισμού αποζημιώσεως των
μετεχόντων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Μελών του ΤΕΕ», την υπ’
αριθ. 7 πράξη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία ορίσθηκε το
ύψος της αποζημίωσης των Εισηγητών και των Ειδικών Γραμματέων
(υπαλλήλων του ΤΕΕ), που όρισε ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού
Συμβουλίου της 19ης
Ιανουαρίου 2012, εγκρίνει την καταβολή
τριακοσίων ενενήντα έξι (396,00) €, όπως παρακάτω :
1) ΄Εγκληση του κ. Ευάγγελου Λεοντίδη κατά του κ. Νέστορα
Λουκάτου.
Εισηγητής : κ. Μαρίνα Παγώνη
€ 44,00
Διπλ. Α.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 28320
Α.Φ.Μ. : 020326710
Γραμματέας : κ. Αθανασία Ζάρκου του Ηλία
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Υ 18
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 936/Γ.Π.Σ./25-01-2011
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2) ΄Εγκληση των κ.κ. Δημήτριου Κακούρου και Μαρίας Ξύδα κατά του
κ. Ισίδωρου Πλακωτάρη.
Εισηγήτρια: κ. Ευάγγελος Σουλουτζηδάκης
€ 44,00
Διπλ. Π.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 42844
Α.Φ.Μ. 029577712, Δ.Π.Υ.
Γραμματέας : κ. Πηνελόπη Αντωνίου του Αντωνίου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 555
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1118/Γ.Π.Σ./11-05-2011
3) ΄Εγκληση του κ. Βασίλειου Στυλιανού Κατσικάρου κατά του κ.
Ανδρέα Διγενή.
Εισηγητής: κ. Γεράσιμος Αλιβιζάτος
€ 44,00
Διπλ. Μ.Η.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 20228
Α.Φ.Μ. 016065871
Γραμματέας : κ. Πηνελόπη Αντωνίου του Αντωνίου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 555
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1297/Γ.Π.Σ./9-06-2011
4) ΄Εγκληση του κ. Δημήτριου Παπαϊωάννου κατά των κ.κ.
Ευφροσύνης Βυτόγιαννη και Αλέξανδρου Γραμμένου.
Εισηγητής: κ. Φρειδερίκη Πατσιούρα του Κων/νου
€ 44,00
Διπλ. Α.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 36349
Α.Φ.Μ. 041226080
Γραμματέας : κ. Αφροδίτη Τσιγάρα του Ηλία
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Α.Μ. ΤΕΕ : 57770
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 868/Γ.Π.Σ./18-11-2010
5) ΄Εγκληση της κ. Μαρίας Καζάκου κατά του κ. Βασίλειου Κατσούλα.
Εισηγητής: κ. Παντελής Λύκος του Γεωργίου
€ 44,00
Διπλ. Η.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 31307
Α.Φ.Μ. 025870163
Γραμματέας : κ. Στέλλα Μαρίνου του Ευστρατίου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 962
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1034/Γ.Π.Σ./7-4-2011
6) ΄Εγκληση της κ. Μαρίας Παπαϊωάννου κατά του κ. Λεωνίδα
Παπαοικονόμου
Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Ανδρούτσος
€ 44,00
Διπλ. Α.Τ.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 74699
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Α.Φ.Μ. 055197249
Γραμματέας : κ. Αικατερίνη Μακρυνικόλα του Χαραλ.
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Α.Μ. ΤΕΕ : 36057
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1064/Γ.Π.Σ./18-4-2011
Η Δ. Επιτροπή στη συνέχεια διαπιστώνει ότι το έργο ανατέθηκε
ανεξάρτητα από την υπαλληλική ιδιότητα ορισμένων από της
παραπάνω, βρίσκεται εκτός των υπαλληλικών της καθηκόντων και η
εκτέλεσή του έγινε εκτός των ωρών της υπηρεσίας της.
K.A.264
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε150/Σ25/2012 Εγκριση καταβολής 198,00 €

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθ. 2/91556/0022/2000 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ «περί καθορισμού αποζημιώσεως των
μετεχόντων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Μελών του ΤΕΕ», την υπ’
αριθ. 7 πράξη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία ορίσθηκε το
ύψος της αποζημίωσης των Εισηγητών και των Ειδικών Γραμματέων
(υπαλλήλων του ΤΕΕ), που όρισε ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού
Συμβουλίου της 2ης Φεβρουαρίου 2012, εγκρίνει την καταβολή εκατόν
ενενήντα οκτώ (198,00) €, όπως παρακάτω :
1) ΄Εγκληση του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης κατά των κ.κ. Αλέξανδρου Βυσσαράκη και Αθανάσιου
Μόλαρη.
Εισηγητής: κ. Σάββας Κοντόπουλος
€ 44,00
Διπλ. Π.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 46099
Α.Φ.Μ. 033147303
Γραμματέας : κ. Στέλλα Μαρίνου του Ευστράτιου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε962
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 16/Γ.Π.Σ./13-1-2010
2) Εγκληση της κ. Κυριακής Λάππα κατά του κ. Δημήτριου
Παπαδημητρίου
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Κρέσπης
€ 44,00
Διπλ. Η.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 49289
Α.Φ.Μ. 0040194748
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Γραμματέας : κ. Παναγιώτα Κοντογιάννη του Ιωάννη € 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 970
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1173/Γ.Π.Σ./25-5-2011
3) Εγκληση της κ. Παναγιώτας Τζωρτζάκη κατά του κ. Δημήτριου
Γιαννακόπουλου.
Εισηγητής: κ. Κορνηλία Καραβία
€ 44,00
Διπλ. Α.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 63588
Α.Φ.Μ. 044497124
Γραμματέας : κ. Αθανασία Ζάρκου του Ηλία
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Υ 18
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1175/Γ.Π.Σ./25-5-2011
Η Δ. Επιτροπή στη συνέχεια διαπιστώνει ότι το έργο ανατέθηκε
ανεξάρτητα από την υπαλληλική ιδιότητα ορισμένων από της
παραπάνω, βρίσκεται εκτός των υπαλληλικών της καθηκόντων και η
εκτέλεσή του έγινε εκτός των ωρών της υπηρεσίας της.
K.A.264
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε151/Σ25/2012 Εγκριση καταβολής 198,00 €

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθ. 2/91556/0022/2000 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ «περί καθορισμού αποζημιώσεως των
μετεχόντων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Μελών του ΤΕΕ», την υπ’
αριθ. 7 πράξη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία ορίσθηκε το
ύψος της αποζημίωσης των Εισηγητών και των Ειδικών Γραμματέων
(υπαλλήλων του ΤΕΕ), που όρισε ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού
Συμβουλίου της 22ης Μαρτίου 2012, εγκρίνει την καταβολή εκατόν
ενενήντα οκτώ (198,00) €, όπως παρακάτω :
1) ΄Εγκληση της κ. Μαργαρίτας Χειμωνίδη κατά του κ. Κωνσταντίνου
Δημητριάδη.
Εισηγητής: κ. Αντώνιος Γιαννακόπουλος
€ 44,00
Διπλ. Α.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 34231
Α.Φ.Μ. 017122498
Γραμματέας : κ. Παναγιώτα Κοντογιάννη του Ιωάννη € 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε970
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1116/Γ.Π.Σ./10-5-2011
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2) Εγκληση της «Υιοί Γ. Γουγούση ΟΕΒΕ» κατά του κ. Παναγιώτη
Σπυρίδη.
Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Βες
€ 44,00
Διπλ. Α.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 40248
Α.Φ.Μ. 024445333
Γραμματέας : κ. Μαρία Κολίντου του Νικολάου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Α.Μ. Τ.Ε.Ε.: 69023
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 929/Γ.Π.Σ./24-1-2011
3) Εγκληση της «Σ. & Κ. Φωτόπουλος & Συνεργάτες Ε.Ε.» κατά του κ.
Κωνσταντίνου Ατσαλή.
Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Ανδρούτσος
€ 44,00
Διπλ. Α.Τ.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 74699
Α.Φ.Μ. 055197249
Γραμματέας : κ. Αθανασία Ζάρκου του Ηλία
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Υ18
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1186/Γ.Π.Σ./26-5-2011
Η Δ. Επιτροπή στη συνέχεια διαπιστώνει ότι το έργο ανατέθηκε
ανεξάρτητα από την υπαλληλική ιδιότητα ορισμένων από της
παραπάνω, βρίσκεται εκτός των υπαλληλικών της καθηκόντων και η
εκτέλεσή του έγινε εκτός των ωρών της υπηρεσίας της.
K.A.264
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε152/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 198,00 €

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθ. 2/91556/0022/2000 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ «περί καθορισμού αποζημιώσεως των
μετεχόντων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Μελών του ΤΕΕ», την υπ’
αριθ. 7 πράξη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία ορίσθηκε το
ύψος της αποζημίωσης των Εισηγητών και των Ειδικών Γραμματέων
(υπαλλήλων του ΤΕΕ), που όρισε ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού
Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2012, εγκρίνει την καταβολή εκατόν
ενενήντα οκτώ (198,00) €, όπως παρακάτω :
1) ΄Εγκληση του κ. Δημήτριου Αλεξόπουλου κατά της κ. Σεβαστής
Ανδρουλιδάκη.
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Εισηγητής: κ. Μιχάλης Μαγριπλής
€ 44,00
Διπλ. Α.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 22034
Α.Φ.Μ. 014621233, Δ.Π.Υ.
Γραμματέας : κ. Πηνελόπη Αντωνίου του Αντωνίου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 555
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 328/Γ.Π.Σ./14-5-2010
2) Εγκληση του τ. Προέδρου του Π.Σ. των Μελών του ΤΕΕ κ.
Δημήτριου Αλεξόπουλου κατά της κ. Κωνσταντίνας Σέργη
Εισηγητής: κ. Μαρίνα Παγώνη
€ 44,00
Διπλ. Α.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 28320
Α.Φ.Μ. 020326710
Γραμματέας : κ. Στυλιανή Μαρίνου του Ευστρατίου € 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 962
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 670/Γ.Π.Σ./2-9-2010
3) Εγκληση του κ. Ευστράτιου Αγιοστρατίτη κατά του κ. Κωνσταντίνου
Πινάκου.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Νόρδας
€ 44,00
Διπλ. Α.Τ.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 12934
Α.Φ.Μ. 006842515
Γραμματέας : κ. Ευθυμία Καπετανά του Νικολάου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 185
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1748/Γ.Π.Σ./18-1-2012
Η Δ. Επιτροπή στη συνέχεια διαπιστώνει ότι το έργο ανατέθηκε
ανεξάρτητα από την υπαλληλική ιδιότητα ορισμένων από της
παραπάνω, βρίσκεται εκτός των υπαλληλικών της καθηκόντων και η
εκτέλεσή του έγινε εκτός των ωρών της υπηρεσίας της.
K.A.264
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε153/Σ25/2012 Εγκριση καταβολής 198,00 €

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθ. 2/91556/0022/2000 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ «περί καθορισμού αποζημιώσεως των
μετεχόντων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Μελών του ΤΕΕ», την υπ’
αριθ. 7 πράξη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία ορίσθηκε το
ύψος της αποζημίωσης των Εισηγητών και των Ειδικών Γραμματέων
(υπαλλήλων του ΤΕΕ), που όρισε ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού
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Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 2012, εγκρίνει την καταβολή
ενενήντα οκτώ (198,00) €, όπως παρακάτω :

εκατόν

1) ΄Εγκληση του κ. Ιωάννη Κουμπή κατά της κ. Αγγελικής Κασίδη,
Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Καζάκος του Σπυρίδωνα
€ 44,00
Διπλ. Π.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 50319
Α.Φ.Μ. 025189195
Γραμματέας : κ. Πηνελόπη Αντωνίου του Αντωνίου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 555
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 2066/Γ.Π.Σ./22-3-2012
2) Εγκληση των κ.κ. Βασίλειου και Κυριακής Κοπτερίδη κατά του κ.
Μιχαήλ Τούση, Διπλ. Π.Μ.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Ντόβας
€ 44,00
Διπλ. Μ.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 37186
Α.Φ.Μ. 025650719
Γραμματέας : κ. Πηνελόπη Αντωνίου του Αντωνίου € 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 555
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1388/Γ.Π.Σ./12-9-2011
3) Εγκληση του κ. Αντώνη Κολσούζογλου κατά του κ. Χαράλαμπου
Αρώνη, Διπλ. Α.Τ.Μ.
Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Μπουρδάρας
€ 44,00
Διπλ. Η.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 61593
Α.Φ.Μ. 044440285
Γραμματέας : κ. Μαρία Κολίντου του Νικολάου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Α.Μ. ΤΕΕ: 69023
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1455/Γ.Π.Σ./26-9-2011
Η Δ. Επιτροπή στη συνέχεια διαπιστώνει ότι το έργο ανατέθηκε
ανεξάρτητα από την υπαλληλική ιδιότητα ορισμένων από της
παραπάνω, βρίσκεται εκτός των υπαλληλικών της καθηκόντων και η
εκτέλεσή του έγινε εκτός των ωρών της υπηρεσίας της.
K.A.264
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε154/Σ25/2012 Εγκριση καταβολής 132,00 €
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Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθ. 2/91556/0022/2000 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ «περί καθορισμού αποζημιώσεως των
μετεχόντων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Μελών του ΤΕΕ», την υπ’
αριθ. 6 πράξη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία ορίσθηκε το
ύψος της αποζημίωσης των Εισηγητών και των Ειδικών Γραμματέων
(υπαλλήλων του ΤΕΕ), που όρισε ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού
Συμβουλίου της 20ης Σεπτεμβρίου 2012, εγκρίνει την καταβολή εκατόν
τριάντα δύο (132,00) €, όπως παρακάτω :
1) ΄Εγκληση του κ. Ευάγγελου Κωστάκη κατά του κ. Βασίλειου
Αργυρόπουλου, Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
€ 44,00
Διπλ. Α.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 26310
Α.Φ.Μ. 019071895
Γραμματέας : κ. Αθανασία Ζάρκου του Ηλία
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Υ 18
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1197/Γ.Π.Σ./26-5-2011
2) Εγκληση της κ. Πολυξένης Παπαδοπούλου κατά του κ. Λάζαρου
Ζαπουνίδη, Διπλ. Π.Μ.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Κουμεντάκης
€ 44,00
Διπλ. Μ.Η.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 22370
Α.Φ.Μ. 016969208
Γραμματέας : κ. Αθανασία Ζάρκου του Ηλία
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Υ 18
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους : 1174/Γ.Π.Σ./25-5-2011
Η Δ. Επιτροπή στη συνέχεια διαπιστώνει ότι το έργο ανατέθηκε
ανεξάρτητα από την υπαλληλική ιδιότητα ορισμένων από της
παραπάνω, βρίσκεται εκτός των υπαλληλικών της καθηκόντων και η
εκτέλεσή του έγινε εκτός των ωρών της υπηρεσίας της.
K.A.264
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε155/Σ25/2012 ΄Εγκριση καταβολής 198,00 €

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθ. 2/91556/0022/2000 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ «περί καθορισμού αποζημιώσεως των
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μετεχόντων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Μελών του ΤΕΕ», την υπ’
αριθ. 6 πράξη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία ορίσθηκε το
ύψος της αποζημίωσης των Εισηγητών και των Ειδικών Γραμματέων
(υπαλλήλων του ΤΕΕ), που όρισε ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού
Συμβουλίου της 18ης Οκτωβρίου 2011, εγκρίνει την καταβολή εκατόν
ενενήντα οκτώ (198,00) €, όπως παρακάτω :
1)΄Εγκληση του κ. Κωνσταντίνου Κόλλια κατά του κ. Σταύρου
Τσαχιρίδη.
Εισηγητής κ. Χαράλαμπος Αθηναίος
€ 44,00
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,
Α.Μ. ΤΕΕ: 45711
Α.Φ.Μ.:027017412
Γραμματέας : κ. Αικατερίνη Μακρυνικόλα του Χαραλ. € 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Α.Μ. ΤΕΕ :36057
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1063/Γ.Π.Σ./18-4-2011
2)΄Εγκληση του κ. Βασίλειου Δούκα κατά του κ. Ιωάννη Κυπριώτη.
Εισηγητής: κ. Μιχάλης Κατσίπης
€ 44,00
Διπλ. Π.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 45489
Α.Φ.Μ. 040357020, Δ.Π.Υ.
Γραμματέας: κ. Στυλιανή Μαρίνου του Ευστρατίου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 962
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 122/Γ.Π.Σ./18-5-2010
3)΄Εγκληση του κ. Διονύσιου Παπανικολάου κατά του κ. Εμμανουήλ
Μανιού.
Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Φλωρόπουλος
€ 44,00
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,
Α.Μ. ΤΕΕ: 53542
Α.Φ.Μ.:043780602
Γραμματέας : κ. Σοφία Κοντογεώργου του Νικολάου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 535
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 340/Γ.Π.Σ./18-4-2011
Η Δ. Επιτροπή στη συνέχεια διαπιστώνει ότι το έργο ανατέθηκε
ανεξάρτητα από την υπαλληλική ιδιότητα ορισμένων από της
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παραπάνω, βρίσκεται εκτός των υπαλληλικών της καθηκόντων και η
εκτέλεσή του έγινε εκτός των ωρών της υπηρεσίας της.
K.A.264
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε156/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής

132,00 €
Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθ. 2/91556/0022/2000 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ «περί καθορισμού αποζημιώσεως των
μετεχόντων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Μελών του ΤΕΕ», την υπ’
αριθ. 6 πράξη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία ορίσθηκε το
ύψος της αποζημίωσης των Εισηγητών και των Ειδικών Γραμματέων
(υπαλλήλων του ΤΕΕ), που όρισε ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού
Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2011, εγκρίνει την καταβολή εκατόν
τριάντα δύο (132,00) €, όπως παρακάτω:
1) ΄Εγκληση του κ. Κωνσταντίνου Λάλλα κατά των κ.κ. Αθανασίου
Μεγάλου, Θωμά Χρυσάφη και Ευστάθιου Γρηγοριάδη.
Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Πρέσβελος
€ 44,00
Διπλ. Α.Τ.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 19823
Α.Φ.Μ.: 012616778
Γραμματέας : κ. Μαρία Κολίντου του Νικολάου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Α.Μ. ΤΕΕ : 69023
Αριθμός Πράξεως Διορισμού τους: 1061/Γ.Π.Σ./15-4-2011

2) ΄Εγκληση της κ. Ελένης Σακελλαρίου κατά των κ.κ. Ευθύμιου
Φούγια, Σταματούλας Γάσπαρη και Δημήτριου Παπαϊωάννου.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καστρισιανάκης
€ 44,00
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,
Α.Μ. ΤΕΕ: 17974
Α.Φ.Μ.:008446201
Γραμματέας: κ. Μαρία Τσιμοράκου του Γεωργίου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε964
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1073/Γ.Π.Σ./29-04-2011
Η Δ. Επιτροπή στη συνέχεια διαπιστώνει ότι το έργο ανατέθηκε
ανεξάρτητα από την υπαλληλική ιδιότητα ορισμένων από της
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παραπάνω, βρίσκεται εκτός των υπαλληλικών της καθηκόντων και η
εκτέλεσή του έγινε εκτός των ωρών της υπηρεσίας της
K.A.264
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε157/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 264,00 €

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθ. 2/91556/0022/2000 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ «περί καθορισμού αποζημιώσεως των
μετεχόντων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Μελών του ΤΕΕ», την υπ’
αριθ. 6 πράξη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία ορίσθηκε το
ύψος της αποζημίωσης των Εισηγητών και των Ειδικών Γραμματέων
(υπαλλήλων του ΤΕΕ), που όρισε ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού
Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2011, εγκρίνει την καταβολή διακοσίων
εξήντα τεσσάρων (264,00) Ευρώ, όπως παρακάτω :
1)΄Εγκληση του κ. Μιλτιάδη Σακαλή κατά του κ. Αντώνιου Καρατζά.
Εισηγητής: κ. Μαρία Δασκαλοπούλου
€ 44,00
Διπλ. Α.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 84979
Α.Φ.Μ.:061582666
Γραμματέας : κ. Πηνελόπη Αντωνίου του Αντωνίου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 555
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 921/Γ.Π.Σ./24-01-2011
2)΄Εγκληση
του κ. Ιωάννη Πλούμπη κατά του κ. Βασίλειου
Κατσιγιάννη.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Αργυρός
€ 44,00
Διπλ. Π.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 59867
Α.Φ.Μ.:022246011
Γραμματέας : κ. Παναγιώτα Κοντογιάννη του Ιωάννη
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 970
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1117/Γ.Π.Σ./10-05-2011
3)΄Εγκληση του κ. Δημήτριου Παπαδημητρίου κατά του κ. Παναγιώτη
Κονιστή.
Εισηγήτρια: κ. Δημήτριος Ζαχαρίας
€ 44,00
Διπλ. Μ.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 66384
Α.Φ.Μ.:045230974
Γραμματέας : κ. Αθανασία Ζάρκου του Ηλία
€ 22,00
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Υπάλληλος ΤΕΕ, Υ 18
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1176/Γ.Π.Σ./25-05-2011
4) ΄Εγκληση του κ. Μιχάλη Χατζή κατά των κ.κ. Σταματίνας Αμπάτη
και Γεωργίου Στρατηγού.
Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Μουμούρης
€ 44,00
Διπλ. Π.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 28762
Α.Φ.Μ.:023166776
Γραμματέας : κ. Μαρία Τσιμοράκου του Γεωργίου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 964
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1074/Γ.Π.Σ./29-04-2011
Η Δ. Επιτροπή στη συνέχεια διαπιστώνει ότι το έργο ανατέθηκε
ανεξάρτητα από την υπαλληλική ιδιότητα ορισμένων από της
παραπάνω, βρίσκεται εκτός των υπαλληλικών της καθηκόντων και η
εκτέλεσή του έγινε εκτός των ωρών της υπηρεσίας της.
K.A.264
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε158/Σ25/2012 Εγκριση καταβολής 198,00 €

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθ. 2/91556/0022/2000 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ «περί καθορισμού αποζημιώσεως των
μετεχόντων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Μελών του ΤΕΕ», την υπ’
αριθ. 6 πράξη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία ορίσθηκε το
ύψος της αποζημίωσης των Εισηγητών και των Ειδικών Γραμματέων
(υπαλλήλων του ΤΕΕ), που όρισε ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού
Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 2012, εγκρίνει την καταβολή εκατόν
ενενήντα οκτώ (198,00) €, όπως παρακάτω :
1)΄Εγκληση του Προέδρου του ΤΕΕ κ. Χρήστου Σπίρτζη κατά του κ.
Αλέξανδρου Πάτρα.
Εισηγητής : κ. Μιχάλης Μαγριπλής
€ 44,00
Διπλ. Α.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 22034
Α.Φ.Μ. : 014621233, Δ.Π.Υ.
Γραμματέας : κ. Αθανασία Ζάρκου του Ηλία
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Υ 18
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1223/Γ.Π.Σ./2-06-2011
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2)΄Εγκληση των κ.κ. Ζηνοβίας Κωτσοπούλου και Βασιλείας Μανιδάκη
κατά των κ.κ. Νικόλαου Καζέρου, Ελένης Τζιρτζιλάκη και Χριστίνας
Παρακεντέ.
Εισηγητής: κ. Ειρήνη Καρρά του Κων/νου
€ 44,00
Διπλ. Α.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 30349
Α.Φ.Μ. 040179991
Γραμματέας : κ. Ευθυμία Καπετανά του Νικολάου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 185
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 352/Γ.Π.Σ./18-05-2010
3)΄Εγκληση του κ. Γεώργιου Λιπώνη κατά του κ. Αλέξανδρου Δογούλη.
Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Πετεινάτος του Διονυσίου
€ 44,00
Διπλ. Π.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 26003
Α.Φ.Μ. 017665604
Γραμματέας : κ. Αθανασία Ζάρκου του Ηλία
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Υ 18
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1177/Γ.Π.Σ./25-05-2011
Η Δ. Επιτροπή στη συνέχεια διαπιστώνει ότι το έργο ανατέθηκε
ανεξάρτητα από την υπαλληλική ιδιότητα ορισμένων από της
παραπάνω, βρίσκεται εκτός των υπαλληλικών της καθηκόντων και η
εκτέλεσή του έγινε εκτός των ωρών της υπηρεσίας της.
K.A.264
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε159/Σ25/2012 Εγκριση καταβολής 132,00 €

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθ. 2/91556/0022/2000 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ «περί καθορισμού αποζημιώσεως των
μετεχόντων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Μελών του ΤΕΕ», την υπ’
αριθ. 5 πράξη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία ορίσθηκε το
ύψος της αποζημίωσης των Εισηγητών και των Ειδικών Γραμματέων
(υπαλλήλων του ΤΕΕ), που όρισε ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού
Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2012, εγκρίνει την καταβολή εκατόν
τριάντα δύο (132,00) €, όπως παρακάτω :
1)΄Εγκληση της κ. Αφροδίτης Λιόση κατά του κ. Αναστάσιου Σιούλη.
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Κατσαρός
€ 44,00
Διπλ. Α.Τ.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 33902
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Α.Φ.Μ. 025632161
Γραμματέας : κ. Ευθυμία Καπετανά του Νικολάου € 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 185
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 351/Γ.Π.Σ./18-5-2010
2)Εγκληση της κ. Αγόρως Νεντή κατά του κ. Αθανάσιου Παπουτσή.
Εισηγητής: κ. Αριστέα Γαρμπή
€ 44,00
Διπλ. Π.Μ, Α.Μ. ΤΕΕ: 77838
Α.Φ.Μ. 071190771
Γραμματέας : κ. Μαρία Κολίντου του Νικολάου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Α.Μ. ΤΕΕ: 69023
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1194/Γ.Π.Σ./26-5-2011
Η Δ. Επιτροπή στη συνέχεια διαπιστώνει ότι το έργο ανατέθηκε
ανεξάρτητα από την υπαλληλική ιδιότητα ορισμένων από της
παραπάνω, βρίσκεται εκτός των υπαλληλικών της καθηκόντων και η
εκτέλεσή του έγινε εκτός των ωρών της υπηρεσίας της.
K.A.264
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε160/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 198,00 €

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθ. 2/91556/0022/2000 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ «περί καθορισμού αποζημιώσεως των
μετεχόντων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Μελών του ΤΕΕ», την υπ’
αριθ. 5 πράξη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία ορίσθηκε το
ύψος της αποζημίωσης των Εισηγητών και των Ειδικών Γραμματέων
(υπαλλήλων του ΤΕΕ), που όρισε ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού
Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 2012, εγκρίνει την καταβολή εκατόν
ενενήντα οκτώ (198,00) €, όπως παρακάτω :
1)΄Εγκληση του κ. Γεώργιου Ριτσάκη κατά του κ. Κωνσταντίνου
Τσίπηρα.
Εισηγητής: κ. ΄Ελλη Κωτσοπούλου
€ 44,00
Διπλ. Α.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 46903
Α.Φ.Μ. 029988863
Γραμματέας : κ. Στυλιανή Μαρίνου του Ευστρατίου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 962
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1181/Γ.Π.Σ./25-5-2011
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2)Εγκληση του κ. Βασίλειου Τσιάβου κατά της κ. Χριστίνας –
Μελίντας Ζέρβα.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Ματσούνης του Μιλτιάδη
€ 44,00
Διπλ. Α.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 44746
Α.Φ.Μ. 015190579
Γραμματέας : κ. Στυλιανή Μαρίνου του Ευστρατίου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 962
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1032/Γ.Π.Σ./7-4-2011
3)Εγκληση των κ.κ. Καλλιόπης, Παναγιώτας, Στυλιανής Σκουλούδη και
Κυριακής Κατερίνη κατά του κ. Γεώργιου Αλιφραγκή.
Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Φλωρόπουλος
€ 44,00
Διπλ. Π.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 53542
Α.Φ.Μ. 043780602
Γραμματέας : κ. Πηνελόπη Αντωνίου του Αντωνίου € 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 555
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1065/Γ.Π.Σ./18-4-2011
Η Δ. Επιτροπή στη συνέχεια διαπιστώνει ότι το έργο ανατέθηκε
ανεξάρτητα από την υπαλληλική ιδιότητα ορισμένων από της
παραπάνω, βρίσκεται εκτός των υπαλληλικών της καθηκόντων και η
εκτέλεσή του έγινε εκτός των ωρών της υπηρεσίας της.
K.A.264
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε161/Σ25/2012 Εγκριση καταβολής 198,00 €

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθ. 2/91556/0022/2000 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ «περί καθορισμού αποζημιώσεως των
μετεχόντων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Μελών του ΤΕΕ», την υπ’
αριθ. 5 πράξη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία ορίσθηκε το
ύψος της αποζημίωσης των Εισηγητών και των Ειδικών Γραμματέων
(υπαλλήλων του ΤΕΕ), που όρισε ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού
Συμβουλίου της 22ης Μαϊου 2012, εγκρίνει την καταβολή εκατόν
ενενήντα οκτώ (198,00) €, όπως παρακάτω :
1)΄Εγκληση του κ. Ηλία Μιχαλόπουλου κατά του κ. Λουκά
Κατσαμάγκου, Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού.
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Εισηγητής: κ. Ιωάννης Θεοφάνους –Μελάς
€ 44,00
Διπλ. Π.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 76694
Α.Φ.Μ. 051950029
Γραμματέας : κ. Ευγενία Δουβή του Παύλου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 659
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1180/Γ.Π.Σ./25-5-2011
2)Εγκληση της κ. Τίνας Μπίθα κατά της κ. Χριστίνας – Παρασκευής
Τσιτίδου Διπλ. Α.Μ.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νικολόπουλος
€ 44,00
Διπλ. Ν.Μ.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 82581
Α.Φ.Μ. 023118293
Γραμματέας : κ. Αθανασία Ζάρκου του Ηλία
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Υ 18
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1487/Γ.Π.Σ./28-9-2011
3)Εγκληση της κ. Βάιας Τατσίδου κατά του κ. Νικόλαου Κουκουράκη,
Διπλ. Α.Μ.
Εισηγητής: κ. Καλλιρρόη Κωνσταντάρου
€ 44,00
Διπλ. Π.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 69455
Α.Φ.Μ. 046642296
Γραμματέας : κ. Ιωάννης Ζαμπατής του Εμμανουήλ
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Α.Μ. ΤΕΕ: 42391
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1300/Γ.Π.Σ./9-6-2011
Η Δ. Επιτροπή στη συνέχεια διαπιστώνει ότι το έργο ανατέθηκε
ανεξάρτητα από την υπαλληλική ιδιότητα ορισμένων από της
παραπάνω, βρίσκεται εκτός των υπαλληλικών της καθηκόντων και η
εκτέλεσή του έγινε εκτός των ωρών της υπηρεσίας της.
K.A.264
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε162/Σ25/2012 Εγκριση καταβολής 264,00 €

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη
της την υπ’ αριθ. 2/91556/0022/2000 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ «περί καθορισμού αποζημιώσεως των
μετεχόντων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Μελών του ΤΕΕ», την υπ’
αριθ. 5 πράξη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία ορίσθηκε το
ύψος της αποζημίωσης των Εισηγητών και των Ειδικών Γραμματέων
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(υπαλλήλων του ΤΕΕ), που όρισε ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2012, εγκρίνει την καταβολή διακοσίων
εξήντα τεσσάρων (264,00) €, όπως παρακάτω :
1)΄Εγκληση του κ. Κωνσταντίνου Παρθένη κατά του κ. Ανδρέα
Παπαδόπουλου Α.Μ.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κουτσοστάθης
€ 44,00
Διπλ. Π.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 50323
Α.Φ.Μ. 032643872
Γραμματέας : κ. Παναγιώτα Κοντογιάννη του Ιωάννη € 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 970
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1172/Γ.Π.Σ./25-5-2011
2)Εγκληση της κ. Αγάθης Γκούνη κατά του κ. Σταματίου
Πανταζόπουλου, Διπλ. Π.Μ.
Εισηγητής: κ. Αναστασία Παππά
€ 44,00
Διπλ. Α.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 57782
Α.Φ.Μ. 033234830
Γραμματέας : κ. Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 536
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1689/Γ.Π.Σ./19-12-2011
3)Εγκληση της κ. Αθανασίας Τετράδη κατά του κ. Θεόδωρου
Μουμούρη Διπλ. Μ.Η.Μ.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Ντούλης του Ιωάννη
€ 44,00
Διπλ. Π.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 37148
Α.Φ.Μ. 025914521, Δ.Π.Υ.
Γραμματέας : κ. Πηνελόπη Αντωνίου του Αντωνίου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 555
Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1036/Γ.Π.Σ./7-4-2011
4)Εγκληση της «Σ. & Γ. ΚΑΒΟΥΡΑΣ Ο.Ε.» κατά των κ.κ. Αθανασίας
Τετράδη, Διπλ. Π.Μ. και Κωνσταντίνου Κουλούρη, Διπλ. Η.Μ.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Λαμπριανός ου Νικολάου
€ 44,00
Διπλ. Μ.Μ., Α.Μ. ΤΕΕ: 11983
Α.Φ.Μ. 008472925, Συνταξιούχος
Γραμματέας : κ. Στυλιανή Μαρίνου του Ευστρατίου
€ 22,00
Υπάλληλος ΤΕΕ, Ε 962
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Αριθμός Πράξεως διορισμού τους: 1062/Γ.Π.Σ./18-4-2011
Η Δ. Επιτροπή στη συνέχεια διαπιστώνει ότι το έργο ανατέθηκε
ανεξάρτητα από την υπαλληλική ιδιότητα ορισμένων από της
παραπάνω, βρίσκεται εκτός των υπαλληλικών της καθηκόντων και η
εκτέλεσή του έγινε εκτός των ωρών της υπηρεσίας της.
K.A.264
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αποφ.Ε163/Σ25/2012 Έγκριση καταβολής 7.923,00 €

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ έχουσα υπόψη :
1. Το Ν.1225/1981 (ΦΕΚ 340 Α/31-12-1981).
2. Τις υπ’ αριθμ. ΕΔ5/4/339 (ΦΕΚ 713/Β/5-10-84), Δ16γ/1185/821/Γ
(ΦΕΚ 776/Β/31-12-92) Δ16γ/1049/1/507/Γ (ΦΕΚ 1910Β/23-12-2004)
και Δ11δ/0/3/83 (ΦΕΚ 991/Β/26-7-2006) Κοινές Αποφάσεις των
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
3. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ 268/03-01-2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Επαγγελματικών Εξετάσεων του ΤΕΕ για τη χορήγηση άδειας
άσκησης επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς
Ανωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και ισοτίμων Σχολών
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.
4. Τις αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων Μηχανικών που
υποβλήθηκαν στο ΤΕΕ.
5. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ 5562/09-02-2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ και την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ
7510/22-02-2012
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.
6. Την υπ’ αριθμ. 2/91556/0022 (ΦΕΚ 39/Β/20-1-2000) Κοινή
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ, με
την οποία καθορίζεται η αποζημίωση των μελών των εξεταστικών
Επιτροπών καθώς και των γραμματέων των εξεταστικών Επιτροπών
υπαλλήλων του ΤΕΕ.
7. Την υπ’ αριθμ. Γ9/Σ4/2012 Απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ με την οποία
συγκροτήθηκαν εξεταστικές Επιτροπές για να διενεργήσουν τις
προφορικές εξετάσεις των Διπλωματούχων Μηχανικών Ανωτάτων
Σχολών του Εσωτερικού και ισοτίμων σχολών του Εξωτερικού για
την άδεια άσκησης επαγγέλματος από 29/02/2012 έως 13/03/2012 που
πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, αποφασίζει να καταβάλλει στα
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παρακάτω Μέλη των Εξεταστικών Επιτροπών και στους γραμματείς
που ορίστηκαν με την ίδια απόφαση καθώς και στους
αναπληρωματικούς των μελών των Επιτροπών και των γραμματέων
το ποσό των επτά χιλιάδων, διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ
(7.293,00 €) .
Επίσης αποφασίζει να κατανείμει το ποσό αυτό ανάλογα με τη
συμμετοχή κάθε μέλους των Επιτροπών στο εκτελεσθέν έργο ως εξής :
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
1η Επιτροπή
1. ΔΟΞΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
2. ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
4. ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
2η Επιτροπή
1. ΜΥΓΔΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2. ΜΙΧΑΛΑΚΕΑ ΣΟΦΙΑ
3. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
4. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
3η Επιτροπή
1. ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΗΛΙΑΣ
2. ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3. ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
4. ΦΙΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Γραμματέας
ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Α.Μ. 82804
Α.Μ. 81244
Α.Μ. 90380
Α.Μ. 71441

Α.Μ. 76609
Α.Μ. 23201
Α.Μ. 47099
Α.Μ. 72828

Α.Μ. 63676
Α.Μ. 40504
Α.Μ. 65374
Α.Μ. 64366

4,4
4,4
4,4
4,4

*
*
*
*

21

* 2,2 = 46,20
€
385,00 €

27
17
27
9

*
*
*
*

118,80
74,80
118,80
39,60

€
€
€
€

19

* 2,2 = 41,80
393,80

€
€

25
9
25
25

*
*
*
*

25

* 2,2 = 55,00
424,60

4,4
4,4
4,4
4,4

4,4
4,4
4,4
4,4

=
=
=
=

=
=
=
=

=
=
=
=

132,00
74,80
74,80
57,20

€
€
€
€

30
17
17
13

110,00
39,60
110,00
110,00

€
€
€
€
€
€
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4η Επιτροπή
1. ΓΛΕΖΟΣ ΦΛΩΡΙΟΣ
2. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
3. ΒΕΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γραμματέας
ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
5η Επιτροπή
1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ
2. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
3. ΣΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Γραμματέας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Α.Μ. 33737
Α.Μ. 11585
Α.Μ. 92251

Α.Μ. 63658
Α.Μ. 78634
Α.Μ. 55542

25
16
25

* 4,4 = 110,00
* 4,4 = 70,40
* 4,4 = 110,00

€
€
€

25

* 2,2 = 55,00
345,40

€
€

18
17
17

* 4,4 = 79,20
* 4,4 = 74,80
* 4,4 = 74,80

€
€
€

43

€
* 2,2 = 94,60
323,40
€
1.872,20 €

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
1η Επιτροπή
1. ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΚΑΨΙΜΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
4. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Γραμματέας
ΔΟΥΒΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
2η Επιτροπή
1. ΧΑΪΚΑΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
2. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΣΑΒΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑ
4. ΜΑΛΑΚΑΤΕ ΣΜΑΡΩ
Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Α.Μ.
Α.Μ.
Α.Μ.
Α.Μ.

35665
99426
72358
45113

Α.Μ. 50358
Α.Μ. 35208
Α.Μ. 39962
Α.Μ. 75118

29
21
18
19

*
*
*
*

4,4
4,4
4,4
4,4

29

* 2,2 = 63,80
446,60

20
30
21
21

*
*
*
*

30

* 2,2 = 66,00
470,80

4,4
4,4
4,4
4,4

=
=
=
=

=
=
=
=

127,60
92,40
79,20
83,60

88,00
132,00
92,40
92,40

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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3η Επιτροπή
1. ΜΠΑΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
3. ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4. ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ ΑΓΑΠΙΟΣ
Γραμματέας
ΔΟΥΒΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
4η Επιτροπή
1.
ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2.
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
3.
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Α.Μ. 34857
Α.Μ. 8653
Α.Μ. 44375

27
27
27

* 4,4 = 118,80
* 4,4 = 118,80
* 4,4 = 118,80

€
€
€

Α.Μ. 35260

7

* 4,4 = 30,80

€

Α.Μ. 33338
Α.Μ. 25302
Α.Μ. 34276

27

* 2,2 = 59,40
446,60

€
€

23
23
23

* 4,4 = 101,20
* 4,4 = 101,20
* 4,4 = 101,20

€
€
€

23

* 2,2 = 50,60
354,20
1.718,20 €

€
€

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ–ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ&ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ–
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
1η Επιτροπή
1.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2.
ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3.
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γραμματέας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
2η Επιτροπή
1
ΔΟΓΑΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
2
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. 66124

16

* 4,4 = 70,40

€

Α.Μ. 88839
Α.Μ. 39250

25
24

* 4,4 = 110,00
* 4,4 = 105,60

€
€

Α.Μ. 36860
Α.Μ. 23900

24

€
* 2,2 = 52,80
338,80 €

27
27

* 4,4 = 118,80
* 4,4 = 118,80

€
€
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3
ΚΗΡΥΤΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γραμματέας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
3η Επιτροπή
1. ΖΩΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2. ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Α.Μ. 84189

Α.Μ. 74396
Α.Μ. 86219

€

18

* 4,4 = 79,20

27

€
* 2,2 = 59,40
376,20 €

25
25

* 4,4 = 110,00
* 4,4 = 110,00

25

€
* 2,2 = 55,00
275,00 €
990,00 €

€
€

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ–ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ–ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
1η Επιτροπή
1. ΤΟΥΡΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
2η Επιτροπή
1. ΧΑΛΑΡΗΣ ΠΕΡΗΣ
2. ΜΑΡΜΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γραμματέας
ΔΟΥΒΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Α.Μ. 32656
Α.Μ. 25465

20
20

* 4,4 = 88,00
* 4,4 = 88,00

€
€

Α.Μ. 23093

20

* 4,4 = 88,00

€

20

€
* 2,2 = 44,00
308,00 €

21
21
21

* 4,4 = 92,40
* 4,4 = 92,40
* 4,4 = 92,40

21

€
* 2,2 = 46,20
323,40 €

Α.Μ. 45430
Α.Μ. 66034
Α.Μ. 41356

€
€
€
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3η Επιτροπή
1. ΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗ\ΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
4η Επιτροπή
1. ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
2. ΚΟΚΚΙΝΕΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
3. ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γραμματέας
ΔΟΥΒΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Α.Μ. 44751
Α.Μ. 66166
Α.Μ. 36859

Α.Μ. 74346
Α.Μ. 26328
Α.Μ. 86667

€
€
€

23
23
23

* 4,4 = 101,20
* 4,4 = 101,20
* 4,4 = 101,20

23

€
* 2,2 = 50,60
354,20 €

13
18
18

* 4,4 = 57,20
* 4,4 = 79,20
* 4,4 = 19,20

18

€
* 2,2 = 39,60
255,20 €
1.240,80 €

€
€
€

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
1η Επιτροπή
1.
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
2.
ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
3.
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γραμματέας
ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
2η Επιτροπή
1.
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
2.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
3.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Γραμματέας

Α.Μ. 23054

15

* 4,4 = 66,00

€

Α.Μ. 17351

15

* 4,4 = 66,00

€

Α.Μ. 71521

15

* 4,4 = 66,00

€

15

* 2,2 = 33,00
231,00

€
€

Α.Μ. 25621
Α.Μ. 62574

14
14

* 4,4 = 61,60
* 4,4 = 61,60

€
€

Α.Μ. 49776

6

* 4,4 = 26,40

€
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ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14

* 2,2 = 30,80 €
180,40 €
414,40 €

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Ι Μ Ε Τα Α Λ Λ Ε Ι Ω Ν Μ Ε Τα Α Λ Λ Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Μ Η
Χ Α Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Υ Κ Τα Ω Ν Π Ο Ρ Ω Ν
1η Επιτροπή
1. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
2. ΓΚΟΥΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΚΑΒΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γραμματέας
ΔΟΥΒΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Α.Μ. 45932
Α.Μ. 42164
Α.Μ. 89052

18
18
18

* 4,4 = 79,20
* 4,4 = 79,20
* 4,4 = 79,20

€
€
€

Α.Μ. 29896

10

* 4,4 = 44,00

€

18

* 2,2 = 39,60
321,20

€

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
Π Ε Ρ Ι Φ ΕΡ Ε Ι Α Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ
1η Επιτροπή
1. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΜΠΑΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3. ΚΑΖΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
Γραμματέας
ΔΟΥΒΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Α.Μ. 19823
Α.Μ. 34857
Α.Μ. 70123

5
5
5

* 4,4 = 22,00
* 4,4 = 22,00
* 4,4 = 22,00

€
€
€

5

* 2,2 = 11,00
77,00

€
€

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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1η Επιτροπή
1.
ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
2.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Γραμματέας
ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Α.Μ. 40747

6

* 4,4 = 26,40

€

Α.Μ. 49776

6

* 4,4 = 26,40

€

6

* 2,2 = 13,20
66,00

€
€

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
1η Επιτροπή
1. ΚΟΥΝΑΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
2. ΜΑΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γραμματέας
ΔΟΥΒΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Α.Μ. 43574
Α.Μ. 29251
Α.Μ. 37745

15
9
15

* 4,4 = 66,00
* 4,4 = 39,60
* 4,4 = 66,00

€
€
€

* 2,2 = 33,00
204,60

€
€

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
1η Επιτροπή
1.
ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2.
ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
3.
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4.
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Γραμματέας
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ της 30.10.2012

Α.Μ. 19823
Α.Μ. 57416
Α.Μ. 57417
Α.Μ. 88445

96,80
96,80
96,80
52,80

€
€
€
€

22 * 2,2 = 48,40
391,60 €
391,60 €

€

22
22
22
12

*
*
*
*

4,4
4,4
4,4
4,4

=
=
=
=
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Τίτλος

Συγγραφέας

Εκδότης

ISBN

Έτος

Αποφ. ΣΤ1/Σ25/2012Αγορά ελληνικών βιβλίων για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης

Η Διοικούσα Επιτροπή μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 182/30.10.2012
§3) της παριστάμενης Γενικής Διευθύντριας ΤΕΕ κ. Δ. Κανέλλου που
ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης
Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης κ. Δ. Σαμπάνη, αποφασίζει την
αγορά ελληνικών βιβλίων για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης,
σύμφωνα με τον κατάλογο που ακολουθεί, προϋπολογιζόμενης
δαπάνης περίπου 4.200 ευρώ, + Φ.Π.Α. 6,5%.

Τιμή
€
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1

Microsoft Project 2010

Chatfield Carl

Κλειδάριθμος

2

Αεροπορικές
μεταφορές
&
αεροδρόμια
Αζιμουθιακές
προβολές
στην
τεκτονική γεωλογία
Αριθμητική
προσομοίωση:
Προβλημάτων
γεωργικής
και
περιβαλλοντικής υδραυλικής
Ανάκτορα στην Ελλάδα

Προφυλλίδης

Παπασωτηρίου

Ξυπολιάς

Γκιούρδας

Σταμάτης
Ελμαλόγλου

Συμμετρία

Μάρω
Καρδαμίτση Αδάμη
Alan j. Laub

Μέλισσα

3
4

5

6
7

8

9

Ανάλυση μητρώων για
επιστήμονες και μηχανικούς
Αναπλάθω την πόλη,
Αλέξανδρος Η.
αναπτύσσω τη χώρα: Η επόμενη Περετζής
μέρα: Μια υπόθεση ανάπτυξης
ακινήτων
Αντοχή δομικών στοιχείων
Νίκος
Χαραλαμπάκη
ς
I. Ε.
Αντισεισμικός σχεδιασμός
Αβραμίδης
κτιρίων Ο/Σ και αριθμητικά

παραδείγματα ανάλυσης και
διαστασιολόγησης σύμφωνα με
τους ευρωκώδικες
10 Αντλία:
Θεωρία, εφαρμογές
11

Γιώργος
Φελώνης
και Rapoport

Ανώνυμη
αρχιτεκτονική
πολιτιστικοί παράγοντες
12 Αξιοπιστία
και
συντήρηση
τεχνολογικών συστημάτων
13 Αριθμητικά συστήματα & Ψηφιακά
κυκλώματα

Ιωάννης Λ.
Μπακούρος
ΚοσσίδαςΓιαννακόπουλ
°ς

14

Η αρχιτεκτονική σε περίοδο κρίσης Αναστάσιος
Μ.
Κωτσιόπουλος
15 Αστικές μονοκατοικίες 2
Συλλογικό
έργο
16 Ατμοσφαιρική
ρύπανση: Γεντεκάκης
Επιπτώσεις,
έλεγχος
εναλλακτικές τεχνολογίες
17 Βασικές αρχές ρομποτικής

978-960-461
444-8
978-960-718
271-5
978-960-387
852-0
978-960-266
277-9

2011

49

2010

29

2009

30

2010

38

978-960-204
283-0

2009

91

978-960-461
385-4
978-960-02
2486-3

2010

20

2010

16

Σοφία ΑΕ

978-960-6706
56-1

2011

37

Ιδιωτική
Έκδοση

978-960-93
3151-7

2011

69

Παπασωτηρίου

978-960-7182
41-8
978-960-204
300-4
978-960-6706
22-6
960-8105-91-9

2009

31

2010

56

2009

45

2006

30

Νεφέλη

978-960-211
975-4

2010

16

Κτίριο

978-960-680
303-1
978-960-461
394-6

2009

55

2010

75

978-960-461
354-0

2010

35

Κλειδάριθμος
Εκδόσεις
Παπαζήση

Μέλισσα
Σοφία
Νέων
Τεχνολογιών

Κλειδάριθμος

και
Maja Mataric

Κλειδάριθμος
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Βασικοί πίνακες και εξισώσεις
του Perry για χημικούς
μηχανικούς
Βιοκλιματικές εφαρμογές και
καινοτόμες δράσεις για την
προστασία του περιβάλλοντος:
Τα σύγχρονα ελληνικά
βιοκλιματικά σχολεία
Βιολογική επεξεργασία λυμάτων

Speight James Τζιόλα

978-960-418
146-9

2007

39

Παναγιώτης Αλ. Σταμούλη Α.Ε.
Παταργιάς

978-960-351
882-2

2011

19

2009

22

21

Βιομετεωρολογίαβιοκλιματολογία

Χρονοπούλου

2011

25

22

Εμμανουήλ Β.
Μαρμαράς

2012

21

Δούκας

Τζιόλα

43

Τουρνικιώτης

Εκκρεμές

2010

29

25

Διευθετήσεις υδατορρευμάτων

2010

61

26

Δίκαιο και πολιτική του
χωροταξικού σχεδιασμού

2008

65

27

Δρώμενα πληκτρολογίου:
Αρχιτεκτονική και πληροφορία:
Μία εισαγωγή στο Physical
Computing

Τζιόλα
Βασίλειος Δ.
Δερμίσης
Ανδρέας Δ.
Σάκκουλας Αντ.
Παπαπετρόπου Ν
λος
Ααρών Κοέν
Futura

978-960-418
355-5
978-960-765
181-5
978-960-418
296-1
978-960-15
1903-6

2012

24

Για την αρχιτεκτονική και την
πολεοδομία της Αθήνας
Δεκατέσσερα κείμενα και ένα
αρχείο
Δασική οδοποιία και φυσικό
περιβάλλον
Η διαγώνιος του Le Corbusier

University studio 978-960-121
826-7
press
Ζήτη
978-960-456
309-8
Εκδόσεις
978-960-02
Παπαζήση
2786-4

978-960-9489
19-5

2012

19

28

Δυο "χωριά" απ’ τη Μύκονο. Τα
παλιά αθηναϊκά σπίτια.
Ξωκκλήσια της Μυκόνου

Άρης
Κωνσταντινίδη
ς

2011

25

29

Εγχειρίδιο διαχείρισης στερεών
αποβλήτων

George
Τζιόλα
Tchobanoglous

978-960-418
247-3

2010

83

30

Εγχειρίδιο εκπόνησης
οικονομικοτεχνικών μελετών:
Θεωρία και πράξη

Μιχαήλ
Νικολαΐδης

978-960
99350-2-9

2010

40

18

19

20

23

Δεληγιάννης

Πανεπιστημια κές 978-960-524
320-3
Εκδόσεις
Κ ήτ
ρ ης

Δίσιγμα
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31

32

Ειδικό χωροταξικό για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:
Ένας χρόνος μετά
Εισαγωγή στη μηχανική πτήσης

Δ

ημήτρης
Μέλισσας

Παπασωτηρίου

978-960-7182
75-3

2010

15

Βασίλειος
Σπαθόπουλος

Ιων

978-960-411
722-2

2011

13

33

Εισαγωγή στην ανάλυση
σήματος

Θεόδωρος
Αλεξόπουλος

Πανεπιστημια κές 978-960-254
693-2
Εκδόσεις ΕΜΠ

2011

35

34

Εισαγωγή στην Εργονομία

Νίκος
Μαρμαράς

Πανεπιστημια κές 978-960-354
692-5
Εκδόσεις ΕΜΠ

2011

30

35

Εισαγωγή στο AutoCAD 2012

Κάππος

Κλειδάριθμος

978-960-461
486-8

2012

35

36

Εισαγωγή στην προστασία των
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Κωνσταντίνος
Κριτσωτάκης

Τζιόλα

978-960-418
049-3

2012

21

37

Εισαγωγή στο σχεδιασμό
κατασκευών από οπλισμένο
σκυρόδεμα με τη μέθοδο της
τροχιάς της
δύναμης
Έλεγχοι
και θλιπτικής
επανέλεγχοι
κτιριακών ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων
Εναλλακτικές μορφές ενέργειας:
Φωτοβολταϊκά συστήματα,
αιολικά συστήματα, υβριδικά
συστήματα
Εν
κινδύνω:
Από την τεχνολογία στην ηθική

Μιχαήλ
Κωτσοβός

Συμεών

978-960-940
015-2

2009

25

Σαρρής

Παπασωτηρίου

978-960-491
025-0

2011

22

Βασίλειος Δ.
Μπιτζιώνης

Τζιόλα

978-960-418
309-8

2010

66

Ιωάννα
Τσιβάκου

Ι. Σιδέρης

978-960-08
0535-2

2010

21

41

Έξυπνες πόλεις: Παγκόσμιες
προκλήσεις - Τοπικές λύσεις

Αλέξανδρος
Μπρέγιαννης

Ιβίσκος

978-960
98547-5-7

2012

12

42

Επιστήμη και τεχνολογία
τσιμέντου

Σταμάτης
Τσίμας

Πανεπιστημια κές 978-960-254
691-8
Εκδόσεις ΕΜΠ

2011

30

43

Εσωτερικοί χώροι - Σύγχρονη
αρχιτεκτονική στην Ελλάδα

Συλλογικό
έργο

Κτίριο

978-960-680
305-5

2010

60

44

Εφαρμογές μετάδοσης
θερμότητας

Κτενιαδάκης

Ζήτη

078-960-456
214-5

2010

44

38

39

40
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45

Εφαρμοσμένη γεωδαισία

Λάμπρου
Ευαγγελία

Ζήτη

978-960-456
205-3

2010

48

46

Εφήμερη και αιώνια Αθήνα

Δημήτρης
Φιλιππίδης

978-960-244
122-0

2009

69

47

Ηλεκτρική κίνηση

Μαλατέστας

Πολιτιστικό
Ίδρυμα
Ομίλου
Πειραιώς
Τζιόλα

978-960-418
251-0

2010

46

48

Ηλιοθερμικές Εγκαταστάσεις

Περδίος

Σέλκα-4Μ

978-960-825
758-0

2009

36

49

Ημιτελές τοπίο:
Βούληση και αντίθεση στον
αγώνα για την αειφορία
Θεωρία και πράξη στην
προμοντέρνα αρχιτεκτονική: Από
το ροκοκό στο Art

Κώστας
Καρράς

Ωκεανίδα

978-960-410
649-3

2011

10

Στέφανος
Σίνος

Εκδόσεις
Πατάκη

978-960-16
4198-0

2012

27

978-960-418
253-4
978-960
85333-2-5

2010

26

2010

15

978-960-456
323-4

2012

40

978-960-331
471-4

2010

78

978-960-7182
69-2
978-960-02
2426-9
978-960-044
053-9
978-960-524
341-8

2010

25

2010

32

2010

19

2011

27

50

nouveau
51

Ιζηματολογία

Ψιλιβίκος

Τζιόλα

52

Ιστορία μεταλλείου: Ρωμαντικώς
γεγραμμένη

Κώστας Γ.
Μάνθος

53

Μπανιωτόπουλ

54

Κατασκευές από χάλυβα:
Παραδείγματα σχεδιασμού στο
πλαίσιο του Ευρωκώδικα 3
Κατεργασίες μετάλλων

Εταιρεία
Μελετών
Λαυρεωτικής
Ζήτη

55

Κοινωνιολογία Τοπίου

56

Ο Λαβύρινθος, το σύνδρομο του
Σίσυφου και η πολεοδομία
Μαθηματικά μυστήρια

Νικόλαος
Χασάναγας
Τσέτσης
Σταύρος
Clawson,Calvi

Μαθηματική λογική: Θεωρία και
πράξη

n
Τουρλάκης
Γιώργος

57
58

ο

ς

Josef Dillinger

Ευρωπαϊκές
Τεχνολογικές
Εκδόσεις
Παπασωτηρίου
Παπαζήση
Κέδρος
Πανεπιστημια
κές Εκδόσεις
Κ ήτ
ρ ης
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59
60

61

Μελέτες ενεργειακής απόδοσης
κτιρίων
Μεταφορές και Logistics:
Θεωρητική διερεύνηση και
επιπτώσεις στην περιφερειακή
ανάπτυξη και τη χωροταξία
Μηχανική του απόλυτου στερεού:
Κινηματική και δυναμική

Γιάννης
Κρητικίδης

Σέλκα - 4Μ

Ευάγγελος Δ.
Κυριαζόπουλο
ς

Εκδόσεις Ι.
Σιδέρης

Αναστάσιος
Μαυραγάνης

978-960-825
771-9
978-960-08
0502-4

2012

20

2009

18

Συμμετρία

978-960-266
335-6

2012

34

Ένωση
Ελλήνων
Φυσικών

978-960-9457
18-7

2012

15

978-960-8392
78-6

2010

15

2010

16

2010

17

ς
Γιώργος
Σταυριανός
Αντώνης
Σαλευρής

978-960-467
227-1
University studio 978960121918
9
press
Σταμούλης
978-960-9533
Αντ.
20-1
Σέλκα - 4Μ
978-960-8257
70-2

2012

34

2012

16

Δεδεμάδη

2012

69

978-960-8257
68-9
978-960-6803
09-3

2011

15

2011

40

978-960-461
288-8

2009

45

62

Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων: Ξενοφών Διον.
"Πίναξ" το πρώτο μηχανικό
Μούσας
σύμπαν

63

Μορφές κατοίκησης στην Αθήνα
κατά τα τέλη του 19ου αιώνα

Σπυροπούλου

Νήσος

64

Ν' αλλάξουμε (την) πόλη

Κυριακίδη
Αφοί

65

Ναοδομία

Κούβελας
Δημήτρης Σ.
Μουτσόπουλο

66

Η νέα αφήγηση του κόσμου

67

Νέα Υ.Δ.Ε. και πρωτόκολλα
ελέγχου ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων

68

Νέος ΓΟΚ:

Συλλογικό

Νέος οικοδομικός κανονισμός

έργο,
επιμέλεια:
Ευδοκία
Μοσχάκη
Σταμάτης Δ.
Πέρδιος
Συλλογικό
έργο

69
70

71

Οδηγός εκπόνησης μελέτης
ενεργειακής απόδοσης κτιρίου
Οδηγός θερμομόνωσης και
στεγανοποίησης:
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές
του Κ.Εν.Α.Κ
Οδηγός σχεδιασμού σύμμικτων
κτιρίων

ΒάγιαςΠαλαμάςΤάτσης

978-960-9482-

41-7

Σέλκα - 4Μ
Κτίριο

Κλειδάριθμος
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72
73
74
75

76

77

78
79

80
81

82

Οδηγός σχεδιασμού σύμφωνα με
τον Ευρωκώδικα 8
Οδοντώσεις και μειωτήρες
στροφών
Οδοποιία: Οδοστρώματα - Υλικά
- Έλεγχος ποιότητας
Οπλισμένο σκυρόδεμαΕισαγωγή στο σχεδιασμό με
βάση το θεωρητικό υπόβαθρο
των κατασκευών
Περιβαλλοντική τεχνική &
θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής
Πληθοδομές:
Το πλήθος, τα κοινά και η
αρχιτεκτονική
Πλήρες εγχειρίδιο της HTML και
CSS
Πολεοδομικές εφαρμογές: Πράξη
εφαρμογής, πολεοδομική μελέτη,
κτηματογράφηση
Τα πολλαπλά νοήματα της
τεχνολογία;
Πρόληψη ρύπανσης και
ελαχιστοποίηση αποβλήτων στη
βιομηχανία
Τα προσφυγικά της Λεωφόρου
Αλεξάνδρας

83

Σκυρόδεμα:
Μικροδομή, ιδιότητες και υλικά

84

Σπιναλόγκα, το νησί των
"ζωντανών νεκρών"
Στοιχεία διάτρησης -

85

FardisCarvalho
Κωστόπουλος

Κλειδάριθμος

978-960-461
452-3
978-960-940
021-3
978-960
91849-5-3
978-960-940
019-0

2011

75

2010

55

2011

80

2010

32

978-960-266
299-1

2010

59

Πανεπιστημια κές 978-960-9439
09-1
Εκδόσεις
Θεσσαλίας
Lemay,Laura
Γκιούρδας
978-960-512
619-3
Ίων
978-960-411
Ελευθέριος
561-7
Παπαγιωτόπου
λος

2012

25

2011

44

2009

39

Arnold Pacey

2011

30

2011

22

Αθ. Φ.
Νικολαΐδης
Μιχαήλ
Κωτσοβός

Κωνσταντίνος
Βογιατζής

Συμεών

Συμεών

Συμμετρία

Ζήσ

ης
Κοτιώνης

Γεωργίου
Δημήτριος Ε

University Studio 978-960-12
2024-6
Press
University Studio 978-960-12
1993-6
Press

Μουσείο
Κλεοπάτρα
Μπενάκη
Χαρίτου
(φωτογράφιση)
P. Kumar Mehta Κλειδάριθμος

978-960-476
108-1

2012

20

978-960-461
178-2

2009

62

Αντώνης
Αλιμπέρτης
Ζαχαρίας Γ.

978-960-6655
77-7
978-960-411-

2010

20

2009

18

Mystis
Editions
Ιων

184

ανατίναξης
86

Αγιουτάντης
Τζιόλα

Στοιχεία υπολογισμού και
διαμόρφωσης ολόσωμων
κατασκευών
Στοιχειώδης Διαφορική
Γεωμετρία

Μαρία
Καραβεζύρογλ
ου - Βέμπερ
Πλατής Ι.Δ.

Σύμμικτες κατασκευές από
χάλυβα και οπλισμένο
σκυρόδεμα
Συνεκδοχές:
Αρχιτεκτονική, εικόνα, χωρική
αναπαράσταση
Συνοπτική ιστορία τεχνολογίας,
επιστημών

Ιωάννης Κ.
Βάγιας

91

Συσκευασία τροφίμων

Σπυρίδων
Παπαδάκης

Τζιόλα

92

Συστήματα αναχαίτησης
οχημάτων σε οδούς
Συστήματα αστικών
συγκοινωνιών: Σχεδιασμός,
κατασκευή, λειτουργία
Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας

Άγγελος Λ.
Νικηφοριάδης
Μ.
Καρλαύτης, Κ.
Λυμπέρης
Οικονόμου

Εκδόσεις
Γράμμα
Συμμετρία

John P. Bentley

Ίων

96

Συστήματα μετρήσεων: Βασικές
αρχές
Σχεδιασμός εσωτερικών χώρων

Ίων

97

Τεχνικά υλικά

Θάλεια
Χαραλαμπίδου
Αιμίλιος
Κορωναίος

98

Τεχνικό σχέδιο:
Διαστασιολόγηση στο
μηχανολογικό σχέδιο
Τεχνολογία ανακύκλωσης
πλαστικών
Τεχνολογία υλικών
ηλεκτροτεχνικών εξαρτημάτων

Νικόλαος Χ.
Ράκας

Ζήτη

Ευθύμιος Π.
Μπόκαρης
Eckhard
Ignatowitz

Ζήτη

101

Τηλεπικοινωνίες, διαδίκτυο,
βιβλιοθήκες

Μάρκος
Δενδρινός

102

Τροποποίηση ρυμοτομικών
σχεδίων

Δημήτρης Γ.
Χριστοφιλόπο
υλος

87

88

89

90

93

94
95

99
100

Αναστάσιος
Τέλλιος

Πανεπιστημια
κές Εκδόσεις
Κ ήτ
ρ ης
Κλειδάριθμος

Επίκεντρο

Ευάγγελος
Κυτίνος

Τζιόλα

Συμμετρία

703-1
978-960-418
276-3

2010

30

978-960-524
344-9

2011

37

978-960-461
377-9

2010

39

978-960-458
274-7

2012

15

978-960
85511-8-3

2011

25

978-960-418
226-8
978-960
98832-1-4
978-960-266
279-3

2010

40

2009

50

2010

80

978-960-418
248-0
978-960-411
700-0
978-960-508
025-9
978-960-266
346-2
978-960-456
321-0

2010

32

2009

53

2012

27

2011

43

2012

43

978-960-456
282-4
978-960-331
406-6

2012

75

2010

34

2010

18

2011

50

Ευρωπαϊκές
Τεχνολογικές
Εκδόσεις
978-960-6759
Εκδόσεις
54-3
Νέων
Τεχνολογιών
978-960-420
Σάκκουλας Π. Ν
452-6
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103

Υδραυλική ισχύς: Θεωρία και
πράξη

Κωνσταντίνος
Ε.
Γιαννακόπουλ
°ς

Κλειδάριθμος

978-960-461
277-2

2011

104

Υδραυλική περιβάλλοντος και
ποιότητα επιφανειακών υδάτων

Βασίλειος Ζ.
Αντωνόπουλος

Τζιόλα

978-960-418
231-2

2010

37

105

Michael Ashby

Κλειδάριθμος

978-960-461
449-3

2012

119

106

Υλικά:
Μηχανική, επιστήμη,
επεξεργασία και σχεδιασμός
Υλικά και περιβάλλον

Ιωάννης
Δεληγιαννάκης

Τζιόλα

2011

35

107

Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις

Σέλκα - 4Μ

2011

30

108

2010

22

109

Χάλυβες οπλισμού
σκυροδέματος
Χημεία περιβάλλοντος

Περδίος
Σταμάτης Δ.
Ι. Αβραμίδης
Σκούλλος

Συμμετρία

2010

29

110

Χημεία φυσικών προϊόντων

Ιγνατιάδου

Συμμετρία

2010

32

111

Χημικές διεργασίες της χημικής
τεχνολογίας
Οι χρήσεις γης και το γενικό
πολεοδομικό σχέδιο

Σδούκος

Τζιόλα

2010

32

Δημήτρης Κ.
Μέλισσας

2010

85

Χωροταξική πολεοδομική
νομοθεσία:
Δίκαιο δόμησης
Χωροταξικός και πολεοδομικός
σχεδιασμός
Χωροταξικός σχεδιασμός:
Θεωρία και πράξη
Χωροταξικός σχεδιασμός και
βιώσιμη ανάπτυξη

Γεωργία
Γιαννακούρου

Εκδόσεις
Σάκκουλα
Α.Ε.
Νομική
Βιβλιοθήκη

978-960-418
283-1
978-960-8257
53-5
978-960-6706
31-8
978-960-266
297-7
978-960-266
257-1
978-960-418
221-3
978-960-445
545-4
978-960-272
801-7

2011

60

2011

60

2011

30

2009

35

2010

40

112

113

114
115
116

117

Ψηφιακή σχεδίαση

Σοφία ΑΕ

Γεωργία
Γιαννακούρου
Μαρία
Γιαουτζή

Νομική
Βιβλιοθήκη
Κριτική

Ανδρέας Δ.
Παπαπετρόπου
λος
Ashenden
Peter

Νομική
Βιβλιοθήκη

978-960-272
797-3
978-960-218
722-7
978-960-272
650-1

Νέων
τεχνολογιών

978-960-675
950-5

65
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Αποφ. ΣΤ2/Σ25/2012 Αξιολόγηση

Τεχνικών Προσφορών του πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας υπαίθριου
χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων.
Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για την εισήγηση (αρ. πρωτ.
182/30.10.2012 - §2.2) της παριστάμενης προϊσταμένης της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ι. Γιαλκέτση που αφορά στην
αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών του πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας υπαίθριου
χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, δεν λαμβάνει απόφαση.

Απόφ.ΣΤ3/Σ25/2012 Κατακύρωση Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση

της προμήθειας α) φωτοαντιγραφικού χαρτιού και β) εντύπων και
φακέλων για τις ανάγκες των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ για δύο
(2) έτη
Η Δ. Επιτροπή σε συνέχεια της Α7/Σ33/2012 απόφασής της για την
προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της
προμήθειας α) φωτοαντιγραφικού χαρτιού και β) εντύπων και φακέλων
για τις ανάγκες των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ για δύο έτη, της με
αρ. Πρωτ. 31185/05-07-2012 απόφασης για την αξιολόγηση των
Τεχνικών Προσφορών και έχοντας υπ’ όψιν:
1. την με αρ. Πρωτ. 16425/09-04-2012 Διακήρυξη του ως άνω
διαγωνισμού
2. το από 17-07-2012 Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διενέργειας των
Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για το έτος
2012, σύμφωνα με το οποίο:
«…οι προσφερόμενες τιμές είναι οι παρακάτω
Προσφορά
Προσφορά
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(χωρίς ΦΠΑ)
(με ΦΠΑ)
A & G PAPER A.E.B.E. (α΄
μέρος)
47.919,84€
58.941,40 €
Γ. Διαμάντης- Γραφικές Τέχνες (β΄
24.703,00 €
μέρος)

30.384,69 €

Σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης, το κριτήριο κατακύρωσης είναι
η χαμηλότερη τιμή. Επειδή δεν συμμετείχαν άλλες Εταιρείες στο
διαγωνισμό ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των προσφερομένων
τιμών, επί πλέον οι δύο επιλεχθείσες αναλαμβάνουν διαφορετικά μέρη
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του διαγωνισμού, η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του
διαγωνισμού:
Στην Εταιρεία «A & G PAPER A.E.B.E.» για το α΄ μέρος του
διαγωνισμού, στην τιμή των 58.941,40 € περιλαμβανομένου του ΦΠΑ
23% και
Στην Εταιρεία «Γεώργιος Κων. Διαμάντης – Γραφικές Τέχνες» για το β΄
μέρος του διαγωνισμού, στην τιμή των 30.384,69 € περιλαμβανομένου
του ΦΠΑ 23%....»
3. το από 28-09-2012 Πρακτικό 3 της ως άνω Επιτροπής, σύμφωνα με
το οποίο:
« … τα δικαιολογητικά, που προσκόμισαν οι υποψήφιοι ανάδοχοι
καθώς και αυτά που αναζήτησε αυτεπάγγελτα η Υπηρεσία του ΤΕΕ, είναι
πλήρη και νόμιμα. …» και
4. την εισήγηση (αρ. πρωτ. 182/30.10.2012 - §2.3) της παριστάμενης
προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ι.
Γιαλκέτση,
αποφασίζει
α) την κατακύρωση του α΄ μέρους του διαγωνισμού, δηλαδή την
προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, στην εταιρεία «A & G PAPER
A.E.B.E.» στην τιμή των 47.919,84 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με
την Τεχνική και Οικονομική Προσφορά της εταιρείας και σύμφωνα με
τους όρους της Διακήρυξης του διαγωνισμού
β) την κατακύρωση του β΄ μέρους του διαγωνισμού, δηλαδή την
προμήθεια εντύπων και φακέλων για τις ανάγκες των Κεντρικών
Υπηρεσιών του ΤΕΕ, στην ατομική επιχείρηση «Γ. Διαμάντης
Γραφικές Τέχνες» στην τιμή των 24.703,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.,
σύμφωνα με την Τεχνική και Οικονομική Προσφορά της εταιρείας και
σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης του διαγωνισμού.
Επικυρώνεται αυθημερόν
Απόφ.ΣΤ4/Σ25/2012

Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής &
Δυτικής Θεσσαλίας του Τ.Ε.Ε, Οικονομικής Χρήσης 2012
Η Διοικούσα Επιτροπή, έχοντας υπόψη:
1) Την υπ΄ αριθμ. 13/2.7.2012 Απόφαση της Δ.Ε. του Περιφερειακού
Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του Τ.Ε.Ε.,
2) Την από 23/8/2012 Απόφαση της Αντιπροσωπείας αυτού, με την
οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2012,
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3) Την υπ’ αριθμ. Γ4/Σ9/2012 Απόφασης της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. με την
οποία έγινε ο καθορισμός της Ετήσιας Επιχορήγησης των
Περιφερειακών Τμημάτων Τ.Ε.Ε., Οικονομικής Χρήσης 2012,
4) την εισήγηση (αρ. πρωτ. 182/30.10.2012 - §2.4) της παριστάμενης
προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ι.
Γιαλκέτση,
εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής
& Δυτικής Θεσσαλίας, όπως παρακάτω:
Τακτική
Επιχορήγηση

Έκτακτη
Επιχορήγηση

Λοιπές
Επιχορηγήσεις

Κρατήσεις
Λοιπά Έσοδα

306.000,00 €

34.000,00

150.500,00

363.574,18 €

Ταμειακό

Σύνολο

Υπόλοιπο

Εσόδων

35.925,82 €

890.000,00 €

Σύνολο Εξόδων

890.000,00 €

Επίσης ορίζεται ότι στο Κ.Α. 0831 θα εκδίδονται χρηματικά εντάλματα
προπληρωμής.
Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. μειοψηφεί.
Απόφ.ΣΤ5/Σ25/2012 Αποστολή

της κ. Βασιλικής (Λιλής) Καραβία, Αρχιτέκτονα
Μηχανικού, Επιμελήτριας της Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ως εκπροσώπου του ΤΕΕ στη 2η Γενική
Συνέλευση του Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (Conseil des
Architectes d’Europe - CAE), που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες
(Βέλγιο) από 30 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2012
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ, έχοντας υπόψη
1. τις διατάξεις του Ν. 2685/99 (ΦΕΚ 35/τ.Α΄/99) «Κάλυψη δαπανών
μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες
διατάξεις»
2. την υπ’ αριθμ. Α2/Σ36/2005 «Έγκριση Κανονισμού Συμμετοχής του
ΤΕΕ σε Διεθνή Συνέδρια και Συναντήσεις» Απόφασή της
3. την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ 38063/22.10.2012 πρόσκληση του CAE
4. το υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ 38213/24.10.2012 αίτημα της κ. Β.
Καραβία και
5. μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 182/30.10.2012 - §4.1) της
παρισταμένης προϊσταμένης του Τμήματος Ευρωπαϊκών Θεμάτων κ.
Ο. Καλαντζοπούλου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
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όπως, στη 2η Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων
Ευρώπης (Conseil des Architectes d’Europe - CAE), που θα
πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) από 30 Νοεμβρίου έως 1
Δεκεμβρίου 2012, μεταβεί από 29 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2012
ως εκπρόσωπος και με δαπάνες του ΤΕΕ (έξοδα μετακίνησης, διαμονή,
δικαίωμα συμμετοχής - Προϋπολογισμός 1.000,00 €), η κ. Βασιλική
(Λιλή) Καραβία, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Επιμελήτρια της
Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
Η συνολική δαπάνη της ως άνω μετάβασης θα βαρύνει τις πιστώσεις
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΤΕΕ οικονομικού έτους 2012.
Η απόφαση αυτή τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. μειοψηφεί.
Απόφ.ΣΤ6/Σ25/2012 Τροποποίηση της Απόφασης της συνεδρίασης της Δ.Ε. της 4/9/2012,

σχετικά με την Αποστολή του κ. Κων/νου Αλεξόπουλου ως
εκπροσώπου του ΤΕΕ στην Εκτελεστική Συνέλευση του Παγκόσμιου
Συμβουλίου Ενέργειας (World Energy Council - WEC), που θα
πραγματοποιηθεί στο Μονακό από 4 έως 8 Νοεμβρίου 2012
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ, έχοντας υπόψη
1. τις διατάξεις του Ν. 2685/99 (ΦΕΚ 35/τ.Α΄/99) «Κάλυψη δαπανών
μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επικράτειας και
άλλες διατάξεις»
2. την υπ’ αριθμ. Α2/Σ36/2005 «Έγκριση Κανονισμού Συμμετοχής του
ΤΕΕ σε Διεθνή Συνέδρια και Συναντήσεις» Απόφασή της
3. την Απόφαση της συνεδρίασης της 4/9/2012 και
4. μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 182/30.10.2012-§4.2) της
παρισταμένης προϊσταμένης του Τμήματος Ευρωπαϊκών Θεμάτων κ.
Ο. Καλαντζοπούλου
ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ
την παραπάνω Απόφασή της που αφορά στην Αποστολή του κ.
Κων/νου Αλεξόπουλου ως εκπροσώπου του ΤΕΕ στην Εκτελεστική
Συνέλευση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ενέργειας (World Energy
Council - WEC), που θα πραγματοποιηθεί στο Μονακό από 4 έως 8
Νοεμβρίου 2012
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1. ως προς την ημερομηνία αναχώρησης στις 4 Νοεμβρίου 2012, αντί
5 Νοεμβρίου 2012, που εκ παραδρομής αναφέρθηκε και
2. ως προς τον συνολικό προϋπολογισμό στο ποσό των 1.600,00 €,
αντί 1.250,00 €
Κατά τα λοιπά, ισχύει η παραπάνω Απόφαση της Δ.Ε. της συνεδρίασης
της 4/9/2012.
Διευκρινίζεται ότι η συνολική δαπάνη της ως άνω μετάβασης θα
βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΤΕΕ
οικονομικού έτους 2012.
Η απόφαση αυτή τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. μειοψηφεί.
Απόφ.ΣΤ7/Σ25/2012 Τροποποίηση

της Απόφασης της συνεδρίασης της Δ.Ε. της
16/10/2012, σχετικά με την Αποστολή του κ. Αλέξανδρου Καλοφωλιά
ως εκπροσώπου του ΤΕΕ στο ετήσιο Συνέδριο του SAFEA και τη
συνάντηση των αντιπροσώπων των συνδεδεμένων με τον Οργανισμό
φορέων με θέματα αναφερόμενα στην αξιολόγηση της συνεργασίας
και τη βελτίωσή της που θα πραγματοποιηθούν στη Κίνα
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ, έχοντας υπόψη
1. τις διατάξεις του Ν. 2685/99 (ΦΕΚ 35/τ.Α΄/99) «Κάλυψη δαπανών
μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επικράτειας και
άλλες διατάξεις»
2. την υπ’ αριθμ. Α2/Σ36/2005 «Έγκριση Κανονισμού Συμμετοχής του
ΤΕΕ σε Διεθνή Συνέδρια και Συναντήσεις» Απόφασή της
3. την Απόφαση της συνεδρίασης της 16/10/2012
4. το υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ 37959/19.10.2012 έγγραφο του κ. Α.
Καλοφωλιά με το πρόγραμμα των συναντήσεων και
5.μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 182/30.10.2012-§4.3) της
παρισταμένης προϊσταμένης του Τμήματος Ευρωπαϊκών Θεμάτων
κ. Ο. Καλαντζοπούλου
ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ
την παραπάνω Απόφασή της που αφορά στην Αποστολή του κ.
Αλέξανδρου Καλοφωλιά ως εκπροσώπου του ΤΕΕ στο ετήσιο
Συνέδριο του SAFEA και τη συνάντηση των αντιπροσώπων των
συνδεδεμένων με τον Οργανισμό φορέων με θέματα αναφερόμενα
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στην αξιολόγηση της συνεργασίας και τη βελτίωσή της που θα
πραγματοποιηθούν στη Κίνα
3.
ως προς τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εκδηλώσεων στις 7
έως 13 Δεκεμβρίου 2012, αντί 29 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου
2.ως προς τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής στις 5 έως 14
Δεκεμβρίου 2012 αντί 27 Οκτωβρίου έως 6 Νοεμβρίου 2012 και
3. ως προς τον συνολικό προϋπολογισμό στο ποσό των 600,00 €, αντί
675,00 €
Κατά τα λοιπά, ισχύει η παραπάνω Απόφαση της Δ.Ε. της συνεδρίασης
της 16/10/2012.
Διευκρινίζεται ότι η συνολική δαπάνη της ως άνω μετάβασης θα
βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΤΕΕ
οικονομικού έτους 2012.
Η απόφαση αυτή τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. μειοψηφεί.



Στο σημείο αυτό (17:10) αποχώρησε από τη συνεδρίαση η κ. Δ.
Κανέλλου, Γεν. Διευθύντρια ΤΕΕ.
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ΤΜΗΜΑ Ζ΄ της 30.10.2012
Απόφ.Ζ1/Σ25/2012

Εισήγηση της Δ.Ε. του ΤΕΕ για τα θέματα ημερήσιας διάταξης της
έκτακτης συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ (3 & 4.11.2012).
Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εκτεταμένη συζήτηση, επιβεβαιώνει
για μία ακόμη φορά τις Α4/Σ22/2012, Α18/Σ23/2012 και Α2/Σ24/2012
αποφάσεις της και εισηγείται στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ (κατά την
έκτακτη συνεδρίαση της 3 & 4.11.2012) και για τα θέματα 2 και 3 της
ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, τις
παρακάτω αποφάσεις αφού διαπιστώνει:
- Είναι γνωστές οι χρόνιες παθογένειες του συστήματος ασφάλισης
στη χώρα και ο άθλιος τρόπος «αξιοποίησης» των αποθεματικών,
της περιουσίας, των παροχών των Ταμείων προς τους
Ασφαλισμένους, των εισφορών, των διαφορετικών συστημάτων και
της Νομοθεσίας για κάθε κλάδο και ασφαλιστικό Φορέα.
Το Πρώην ΤΣΜΕΔΕ, παρότι ξεκίνησε ως ένα επαγγελματικό
Ταμείο Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, μετεξελίχθηκε στον κύριο
ασφαλιστικό Φορέα του συνόλου των Διπλωματούχων
Μηχανικών, κουβαλώντας και παθογένειες και χρόνιους
δογματισμούς στη λειτουργία και στο νομοθετικό πλαίσιό του.
Με τον Ν. 3655/ 2008 η κατάργηση του ΤΣΜΕΔΕ και η ένταξή
του στο ΕΤΑΑ, με στόχο την ενοποίηση του ασφαλιστικού
συστήματος
των
αντίστοιχων
Ταμείων
Νομικών
και
Υγειονομικών, ανέδειξε περαιτέρω την πολυπλοκότητα και τη
διαφορετικότητα λειτουργίας του κάθε κλάδου και την αδυναμία
των Κυβερνήσεων και του Υπουργείου να προχωρήσουν σε
πραγματικές τομές που χρειάζεται το δημόσιο ασφαλιστικό
σύστημα.
Ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών των Ασφαλισμένων, κυρίως
μετά το 1993, σε συνδυασμό με το πλαίσιο άσκησης του
επαγγέλματος οδήγησε σε ένα στρεβλό σύστημα που πριμοδοτεί
τη μαύρη εργασία, επιβάλλει δυσβάσταχτες εισφορές, λόγω του
τίτλου του «Μηχανικού» και δημιουργεί άνιση μεταχείριση στις
διαφορετικές
ηλικιακές
και
επαγγελματικές
ομάδες
ασφαλισμένων.
Την ίδια στιγμή, το πάγιο αίτημα του ΤΕΕ και του τεχνικού
κόσμου για την αυτοδιαχείριση του Ταμείου όχι μόνο δεν
ικανοποιήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και
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Κοινωνικής Ασφάλισης αλλά απαγόρευσε διαχρονικά:
• Τον εκσυγχρονισμό του Ταμείου και τη μηχανογράφησή του
• Την επαρκή στελέχωσή του
• Την ισότητα αντιμετώπισης των Μελών του
• Την κάλυψη αυτονόητων παροχών προς τους ασφαλισμένους
του
• Τον καθορισμό ενός δίκαιου και ορθολογικού συστήματος
καθορισμού των εισφορών
• Τη λειτουργία του Κλάδου προνοιακών παροχών και την
κάλυψη της ανεργίας
• Την αξιοποίηση των αποθεματικών, στην κατεύθυνση της
ανάπτυξης της Χώρας στους τομείς ενασχόλησης των
Μηχανικών
Οι επιπτώσεις των διαχρονικών ευθυνών των Κυβερνήσεων στην
καθημερινότητα μας, στην άδικη καταβολή υπέρογκων εισφορών,
στην ταλαιπωρία της κακής εξυπηρέτησης, στις μειωμένες
παροχές, στο μεγάλο χρόνο έκδοσης των Συντάξεων και έγκρισης
των χαμηλών ιατροφαρμακευτικών παροχών και η αποτροπή
χιλιάδων ασφαλισμένων από τις δικαιούμενες παροχές και
συντάξεις, οδήγησε στην ύπαρξη ενός μεγάλου αποθεματικού που
παρά τη μη καταβολή των χρεών του Δημοσίου και τη στρεβλή
αναλογιστική μεθοδολογία του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του
ασφαλιστικού Φορέα για πολλές δεκαετίες.
Δυστυχώς, οι τρεις τελευταίες Κυβερνήσεις δεν σταμάτησαν μόνο
στην άδικη πολιτική των προηγούμενων ασφαλιστικών Νόμων.
Σε αγαστή συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος λήστεψαν τα
αποθεματικά του κόπου, του ιδρώτα και των διαχρονικών θυσιών
των Διπλωματούχων Μηχανικών εντάσσοντας, χωρίς ενημέρωση,
χρηστή διαχείριση και παράνομα, τα αποθεματικά του Ταμείου
στο κούρεμα.
Ενδεικτικό της απίστευτης αθλιότητας αποτελεί ότι κανένας
αρμόδιος Φορέας ούτε καν η Ελληνιστική Στατιστική Αρχή δεν
μπορεί να μας απαντήσει στο ερώτημα:
• Πόσοι είναι οι άνεργοι μηχανικοί;
• Ποιος είναι ο αρμόδιος Φορέας για την κάλυψη της ανεργίας
μας;
• Ποια ακόμη τρύπα πάνε να καλύψουν, παράνομα με τα 10€
μηνιαίως υπέρ του Ταμείου Αλληλεγγύης;
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Η τελευταία ενημέρωση για τα αποθεματικά του Ταμείου μας, με
ανυπόγραφη επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδας (δίνονται
συνημμένα και οι δύο επιστολές της Τράπεζας της Ελλάδος προς
το ΕΤΑΑ και το ΤΕΕ), δείχνει κυρίως τρία γεγονότα:
1. Την παράνομη διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδος, μέχρι το
κούρεμα
2. Την κλοπή του κόπου μας και κυρίως
3. Ότι η κλοπή και η παράνομη διαχείριση συνεχίζεται
Όλα τα παραπάνω δεν είναι ούτε εικασίες ούτε υπερβολές
αιτιολόγησης συνδικαλιστικών αιτημάτων. Αποδεικνύονται με
συγκεκριμένα στοιχεία.
Από τους 97.697 Ασφαλισμένους στον Κλάδο Υγείας του
Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ του ΕΤΑΑ, οι 25.117 δεν έχουν
καλύψει τις ασφαλιστικές τους εισφορές και δεν έχουν
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Από όσους έχουν καλύψει τις
ασφαλιστικές τους εισφορές οι 7.897 έχουν προβεί σε ρύθμιση
των οφειλών τους με αβεβαιότητα για το αν θα μπορέσουν να
καλύψουν τις νέες εισφορές του επόμενου εξαμήνου που θα
έρθουν χωρίς τις αυξήσεις που επιβάλλει το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Είναι ενδεικτικό ότι το Α’ εξάμηνο του 2012 εξοφλήθηκαν
43.104 ειδοποιητήρια από τα 69.361 που εκδόθηκαν, ενώ το Β’
εξάμηνο του 2011 εξοφλήθηκαν 46.166 ειδοποιητήρια από τα
68.489 που εκδόθηκαν· δηλαδή, 3.000 περισσότεροι
Συνάδελφοι δεν μπόρεσαν να καλύψουν τις ασφαλιστικές τους
εισφορές μόνο το τελευταίο εξάμηνο.
Είναι, επίσης, ενδεικτική η δραματική μείωση εγγραφής νέων
Μελών στο ΤΕΕ, λόγω του ύψους των ασφαλιστικών
εισφορών.
Συγκεκριμένα στοιχεία δίνονται στον παρακάτω πίνακα που
αφορά στο πλήθος νεοεισερχομένων ασφαλισμένων στο
ΤΣΜΕΔΕ:
ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΟΣ
2007
4.126
2008
4.426
2009
4.428
2010
4.293
2011
3.478
2012
1.595 (Έως 29/09/2012)
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Η αναλογία συνταξιούχων προς ασφαλισμένους το 2007 ήταν
1 προς 6.656, σήμερα η αναλογία είναι 1 συνταξιούχος προς
5.228 ασφαλισμένους.
- Τονίζουμε ότι τα παραπάνω δεν είναι νούμερα. Είναι οι ζωές και η
απόγνωση του καθένα από τους 25.117 Συναδέλφους μας που δεν
μπορούν να ανταποκριθούν, τις αγωνίες του καθένα από τους
7.897 που έχουν προβεί σε ρύθμιση και πασχίζουν να
ξεπληρώσουν, του καθένα από τους χιλιάδες νέους Συναδέλφους
που δεν μπορούν να βρουν εργασία και δεν εγγράφονται ή
ξενιτεύονται.
Η ταμειακή οικονομίστικη πολιτική της Κυβέρνησης δεν έρχεται
να καλύψει ανάγκες του Ταμείου. Το ΕΤΑΑ/ Κλάδος Μηχανικών
και ΕΔΕ το 2010 παρουσιάζει έσοδα 886.663.900 € και έξοδα
672.000.000, δηλαδή πλεόνασμα 214.663.900 €. Το 2011, μέσα
στην πιο βαθιά ύφεση και ανεργία, τα έσοδα του Κλάδου μας ήταν
945.000.000 και τα έξοδα 567.000.000, δηλαδή πλεόνασμα
378.000.000 €.
Και αυτά όταν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, ο ΓΓ, κ. Κοκκόρης και τα στελέχη του Υπουργείου
εντέλλουν το ΕΤΑΑ για την άμεση εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 44 του Ν. 3986/2011, επικαλούμενοι τόσο πειθαρχικές και
ποινικές ευθύνες όσο και ότι η μη άμεση εφαρμογή συνεπάγεται
τη μη εκπλήρωση δημοσιονομικών αποδόσεων που δημιουργεί
δημοσιονομικό έλλειμμα και συνεπάγεται την ανάγκη λήψης
πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων. Προφανώς, ο Γενικός
Γραμματέας κ. Κοκκόρης, αγνοεί την τοποθέτηση στην αρμόδια
Επιτροπή της Βουλής του Υπουργού του κ. Βρούτση και του
Πρωθυπουργού που κατήγγειλαν και τη συγκεκριμένη διάταξη και
το ΣΝ και τη διαδικασία.
Δυστυχώς, το Κράτος μας δεν έχει στοιχεία για το πόσοι
ξενιτεύονται, σε ποιες χώρες και πόσοι από τους Συμπολίτες μας
έχουν εργασία σε χώρες του Εξωτερικού.
- Σύμφωνα με την αλληλογραφία από την Τράπεζα της Ελλάδος,
προκύπτουν συμπεράσματα που τεκμηριώνουν το μέγεθος της
κακοδιαχείρισης, της κλοπής, του συνεχιζόμενου μαγειρέματος.
Με βάση την αλληλογραφία του ΕΤΑΑ με την Τράπεζα της
Ελλάδος διαπιστώνουμε ειδικότερα τα εξής:
1. Στην ανυπόγραφη επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδος προς το
ΕΤΑΑ (04.09.2012) η ονομαστική αξία των ομολόγων στο

196

κοινό κεφάλαιο αναφέρεται ως 21 δις. €, ενώ στην επιστολή
της προς το Υπουργείο Οικονομικών (02.08.2012) αναφέρεται
ως 18,7 δις. €.
2. Σε επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδος προς το Υπουργείο
Οικονομικών αναφέρεται για το ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ
ονομαστική αξία 2.801.229.232,28 πριν το PSI, ενώ
1.622.252.295,25 μετά το PSI και σε ανυπόγραφη επιστολή της
(04.09.2012) δεν αναφέρεται καθόλου ονομαστική αξία αλλά
μόνο τρέχουσα.
3. Στην αξία κτήσης προ του PSI δεν αναφέρονται καθόλου τα
μερίδια που αναλογούσαν στο ΕΤΑΑ και εδώ αποδεικνύεται η
αθλιότητα της διαχείρισης προ PSI
4. Ενώ μετά το PSI το ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ έχει θετική εισροή
χρημάτων άνω των 150.000.000 €, η τρέχουσα αξία που
παρουσιάζει η Τράπεζα της Ελλάδος, σήμερα είναι
973.055.016,08 €, ενώ θα έπρεπε να ήταν τουλάχιστον η αξία
της τρέχουσας αξίας μετά το PSI που είχε ενημερώσει η
Τράπεζα της Ελλάδος δηλαδή 882.119.952,24 και πρόσθετα
περίπου 150.000.000 = περίπου 1.032.000.000 €
5. Είναι εμφανές ότι από το ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ, αν τα στοιχεία
της Τράπεζας της Ελλάδος είναι ακριβή, περίπου 60.000.000 €,
ποσό το οποίο αντιπροσωπεύει το 40% των μετά το PSI
καθαρών εισροών του σε μετρητά στην Τράπεζα της Ελλάδος
και τα οποίο σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αποδοθεί σε
αυξομείωση των τιμών των μεριδίων του κοινού κεφαλαίου,
ενώ έχουν κάνει φτερά σε άγνωστη κατεύθυνση.
- Πρόσθετα μαθαίνουμε από πληροφορίες και την ειδησεογραφία,
μιας και τα επίσημα κυβερνητικά στελέχη δεν συναντιούνται με
κανέναν συνδικαλιστικό Φορέα, για:
• Την κατάργηση του αφορολόγητου και την καθιέρωση ενιαίου
συντελεστή φορολόγησης 35% ως μνημείο άδικου φορολογικού
συστήματος
• Την κατάργηση των αναλογικών εισφορών και υπέρογκες
αυξήσεις εισφορών: Με προφανή στόχο, όλοι ισότιμα, άνεργοι,
απολυμένοι και χωρίς απασχόληση, να πληρώνουν τα ίδια βάρη,
για να μην πληρώνουν οι Τράπεζες και όσοι έχουν μεγάλους
κύκλους εργασιών τα γραμμάτια των δικηγόρων και τις
κρατήσεις των μηχανικών
• Την Απόφαση της Διυπουργικής για ένταξη του ΕΤΑΑ στον
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άθλιο ΕΟΠΥΥ για κάλυψη των ελλειμμάτων του, ύψους 2,5 δις
€ και την ένταξη στην αθλιότητα του ΕΟΠΥΥ 500.000
δικαιούχων
• Τις απολύσεις από το Δημόσιο με τον μανδύα της δήθεν
αξιολόγησης, χωρίς σχέδιο και όραμα για το τι Κράτος θέλουμε,
ποιος ο Ρόλος του και ποιες οι δραστηριότητες του, ποιες οι
σωστές διαδικασίες αξιολόγησης που οδηγούν σε αξιοκρατία
και αποτελεσματική λειτουργία του Δημόσιου Τομέα
• Τις στρεβλώσεις τόσο στο σύστημα ανάθεσης Μελετών με την
κατάργηση του μέγιστου ποσοστού έκπτωσης και το δήθεν
άνοιγμα των επαγγελμάτων και την καταστροφή του
εργοληπτικού κόσμου και των έργων από το σύστημα των
υπερβολικά μεγάλων εκπτώσεων, χωρίς αιτιολόγηση, και των
δυσβάσταχτων εγγυητικών την ίδια ώρα που ακριβαίνουν κάθε
μήνα τα δομικά υλικά
- Είναι προφανές ότι τα μέτρα και οι προτάσεις που γίνονται από
αρρωστημένα μυαλά, δήθεν Τεχνοκράτες, με την επιστράτευση
όλων των επικοινωνιακών όπλων και με τη συνεχή παραβίαση του
Συντάγματος έχουν οδηγήσει την κοινωνία σε απόγνωση.
- Είναι
καθήκον
των
επιστημονικών,
κοινωνικών
και
συνδικαλιστικών Φορέων να επαναφέρουν προτάσεις που
διαφοροποιούν τα Κράτη Δικαίου, τις Κοινωνίες Αλληλεγγύης,
την προστασία του Κοινωνικού Κράτους και της αξιοπρέπειας των
Πολιτών τους από τα Κράτη υπό απώλεια του δημοκρατικού
πολιτεύματος ή της εθνικής τους κυριαρχίας.
- Είναι καθήκον μας, παρά τη λάσπη, τις συκοφαντίες και την
ενεργοποίηση των μηχανισμών κοινωνικού αυτοματισμού, ότι
πρέπει να σταθούμε με καθαρή κρίση και ξεκάθαρες προτάσεις.
Είναι, τέλος, καθήκον μας, να αντισταθούμε και να παλέψουμε για
την ανατροπή αυτής της πολιτικής.
Η Διοικούσα Επιτροπή καθορίζει το παρακάτω πλαίσιο των
διεκδικήσεων του ΤΕΕ:
Τη μείωση των παγίων ασφαλιστικών εισφορών και την αύξηση
των αναλογικών εισφορών του Ταμείου, με ένταξη όλων των
έργων παραχώρησης
Την ύπαρξη ιατροφαρμακευτικής κάλυψης για όλους
Την αυτοδιαχείριση του ΕΤΑΑ, των Κλάδων του, των
αποθεματικών του, την παραμονή της ιατροφαρμακευτικής
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κάλυψης στο ΕΤΑΑ και την ανατροπή του Ν. 2469/1997 που
υποχρεώνει τα ασφαλιστικά Ταμεία να καταθέτουν τα
αποθεματικά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Την άμεση ενεργοποίηση του Κλάδου Προνοιακών Παροχών
και την κάλυψη της ανεργίας την οποία επιδοτούμε.
Την αναπλήρωση των περίπου 2 δις. € που απώλεσε το Ταμείο
από την αναδιάρθρωση των Ομολόγων και τις παράνομες
αλχημείες που συνεχίζει η Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και την
καταβολή της οφειλής του Κράτους, από την τριμερή
χρηματοδότηση του Ν. 2084/1992, προς το Ταμείο μας, ύψους
πλέον των 600 εκ. €.
Την ακύρωση των ανάλγητων διατάξεων κατάργησης του
εργασιακού πλαισίου και της οριζόντιας άδικης και συνεχούς
φορολόγησης.
Τη μη κατάργηση του αφορολόγητου και τη ματαίωση του
άδικου ενιαίου φορολογικού ποσοστού 35% για όλα τα
εισοδήματα από το πρώτο ευρώ.
Την ύπαρξη ενός ιεραρχημένου αναπτυξιακού σχεδίου για την
άμεση ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ και την αύξηση του ΠΔΕ και με
επαρκείς Δημόσιες Υπηρεσίες.
Το σταμάτημα της απαξίωσης των μηχανικών και των
επιστημόνων με τις συνεχείς μειώσεις μισθών και τα άδικα και
οριζόντια χαράτσια.
Στο πλαίσιο αυτό το ΤΕΕ θα αγωνισθεί να ανατρέψει την αδιέξοδη
πολιτική του Μνημονίου, της επίκλησης των διαρθρωτικών
αλλαγών, της μετατροπής της Χώρας σε ειδική οικονομική ζώνη,
του αδιεξόδου, της φτώχειας και της ανεργίας.
Η Διοικούσα
Επιτροπή έχει αποφασίσει τις παρακάτω
κινητοποιήσεις:
Την αναστολή όλων των Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης του ΤΕΕ
περιλαμβανομένων και των Υπηρεσιών της Τράπεζας
Πληροφοριών από τη Δευτέρα 08 Οκτωβρίου 2012 έως και 4
Νοεμβρίου 2012, και επανεξέταση του χρόνου αναστολής.
Την αποχή όλων των εκπροσώπων και των Μελών του ΤΕΕ
(Διπλ. Μηχανικοί Δημοσίου, Εργολήπτες, Μελετητές,
Μισθωτοί, Ελ. Επαγγελματίες) από όλες τις Επιτροπές,
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Συμβούλια, Εκπροσωπήσεις της Χώρας από τη Δευτέρα 08
Οκτωβρίου 2012 έως και 18 Οκτωβρίου 2012 και επανεξέταση
του χρόνου αποχής .
Τη θεσμική ενημέρωση από το ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ της αρμόδιας
κοινοβουλευτικής επιτροπής και παράλληλα, σε διαφορετικό
χρόνο, πρόσκληση σε όλους τους Βουλευτές Μηχανικούς για
πλήρη ενημέρωση της κατάστασης του Ταμείου και των
τεράστιων προβλημάτων του Κλάδου γενικότερα συνεπώς και
της ευθύνης που τους αναλογεί.
Τη διοργάνωση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας με τους
επιστημονικούς Φορείς του ΕΤΑΑ.
Τη συμμετοχή στη γενική απεργία στις 18 Οκτωβρίου 2012,
ημέρα διεξαγωγής της Συνόδου Κορυφής και συμμετοχή σε
όλες τις απεργίες και τις πρωτοβουλίες διαμαρτυρίας ΓΣΕΕ και
ΑΔΕΔΥ.
Την εντολή στους Εκπροσώπους του ΤΕΕ και στα Μέλη του
ΤΕΕ στο ΕΤΑΑ και στον Κλάδο Μηχανικών και ΕΔΕ του
ΕΤΑΑ για:
Της προσφυγής του ΕΤΑΑ και των Τομέων, σε σχέση με την
κλοπή των αποθεματικών μας
Τις απαραίτητες ενέργειες για τη διατήρηση του Κλάδου Υγείας
στο ΕΤΑΑ και τις απαραίτητες ενέργειες αποτροπής
οποιασδήποτε διαδικασίας υλοποίησης της ένταξης του Κλάδου
Υγείας στον ΕΟΠΥΥ
Την αξιοποίηση των αποθεματικών του ΕΤΑΑ/ Κλάδου
Μηχανικών και ΕΔΕ για τη διάσωση τους από την κλοπή της
Τράπεζας της Ελλάδος
Τη νομική διεκδίκηση των οφειλών από το Δημόσιο, που
ανέρχονται σε περίπου 600εκ. €.
Τη διεκδίκηση αναπλήρωσης των απωλειών του ΕΤΑΑ και των
ασφαλιστικών Φορέων και την μετέπειτα ανακεφαλοποίηση των
Τραπεζών.
Την εξέταση της θεσμοθέτησης αναλογικής εισφοράς σε
μεγάλους κύκλους εργασιών, για την ίδρυση λογαριασμού
αλληλεγγύης στο ΤΕΕ.
Την ανάπτυξη μηχανισμού καταγραφής της επαγγελματικής
κατάστασης των Μηχανικών.
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Ακολουθεί εκτεταμένη συζήτηση για το θέμα της συνέχισης των
κινητοποιήσεων και η Διοικούσα Επιτροπή διακόπτει τη σημερινή
συνεδρίασή της, για να τη συνεχίσει την Παρασκευή 2.11.2012 και
ώρα 11.00 π.μ., προκειμένου να αποφασίσει για τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης της έκτακτης συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας
του ΤΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 3 και 4.11.2012.
Επικυρώνεται αυθημερόν.


Κατά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος αποχώρησαν από τη
συνεδρίαση κατά σειρά οι Θ. Σεραφίδης (18:00), Ι.
Κυριακόπουλος (18:00), Ι. Θεοδωράκης (18:30), Π. Μπάτσου
(18:30) και Σπ. Ζαννιάς (19:30), ενώ επανήλθε ο Γ. Τσουκαλάς
(19:45).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΑΝΤ. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ

