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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

 

 Η Ειιεληθή Επηηξνπή Σεξάγγωλ θαη Υπνγείωλ Έξγωλ (Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.) νξγαλώλεη ζηελ Αζήλα, έλα δηήκεξν 

δηεζλέο ζπκπόζην κε ζέκα “Practices and Trends for Financing and Contracting Tunnels and Underground 

Works”. Οη εξγαζίεο ηνπ ζπκπνζίνπ, ην νπνίν έρεη ηελ επίζεκε ππνζηήξημε ηεο Δηεζλνύο Έλωζεο Σεξάγγωλ (ΙΤΑ),  

ζα δηεμαρζνύλ ηελ Πέκπηε 22 θαη Παξαζθεπή 23 Μαξηίνπ 2012. Επίζεκε γιώζζα ηνπ ζπκπνζίνπ είλαη ηα αγγιηθά. 

Έρνπλ θιεζεί, ωο πξνζθεθιεκέλνη νκηιεηέο, θαη έρνπλ απνδερζεί ηελ πξόζθιεζε, δηαθεθξηκέλνη, παγθνζκίωο, 

εκπεηξνγλώκνλεο όπωο νη θ. Martin Knights, Arnold Dix, Joe Huse, Robert Galler, Heinz Ehrbar, ελώ ζα θάλνπλ 

επίζεο παξνπζηάζεηο ωο πξνζθεθιεκέλνη νκηιεηέο νη θ. Σέξγηνο Λακπξόπνπινο (Γεληθόο Γξακκαηέαο 

Σπγρξεκαηνδνηνύκελωλ Έξγωλ) θαη Γεώξγηνο Κνιπβάο (ωο εθπξόζωπνο ηωλ Δηαξζξωηηθώλ Τακείωλ θαη ηνπ 

Τακείνπ Σπλνρήο). Θα ππάξμνπλ επίζεο παξνπζηάζεηο θαη νκηιίεο από ρξεκαηνδνηηθνύο θνξείο ηεο Επξωπαϊθήο 

Έλωζεο, ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ελώ ζα γίλνπλ από ρώξεο κέιε ηεο ΙΤΑ, αιιά θαη θάζε ελδηαθεξόκελν 

θπζηθό ή λνκηθό πξόζωπν, παξνπζηάζεηο εκπεηξηώλ, αθνινπζνύκελωλ πξαθηηθώλ, αιιά θαη λέωλ ηδεώλ θαη 

πξνηάζεωλ. 

Τν ζέκα ηνπ ζπκπνζίνπ, ηδηαίηεξα ζηε θάζε πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ε ειιεληθή νηθνλνκία, παξνπζηάδεη 

κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηε ρώξα καο, θαζώο ππάξρεη απμαλόκελε πίεζε γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηωλ ππνγείωλ έξγωλ. 

Πηζηεύνπκε όηη ην ζπκπόζην ζα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν forum γηα ηελ παξνπζίαζε θαη αλάδεημε ηωλ βέιηηζηωλ 

πξαθηηθώλ θαη ηάζεωλ γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε θαη ζπκβαζηνπνίεζε ηωλ ππνγείωλ έξγωλ θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

θαιύηεξε πξνζέγγηζε όιωλ ηωλ ζπλαθώλ δεηεκάηωλ.  

Τν Δ.Σ. ηεο Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. θαη ε Οξγαλωηηθή Επηηξνπή ηνπ Σπκπνζίνπ θαινύλ θαη παξνηξύλνπλ όινπο ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο θνξείο θαη θπζηθά πξόζωπα, λα ππνβάιινπλ εξγαζίεο πξνο παξνπζίαζε αιιά θαη λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηηο εξγαζίεο ηνπ ζπκπνζίνπ. 

ΠΡΟΘΔΜΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΡΓΑΙΩΝ: 

Τποβολή τίτλος και πεπίλητηρ (έυρ 200 λέξειρ) 15 Οκτυβπίος 2011 

Αποδοσή πεπίλητηρ 1 Νοεμβπίος 2011 

Τποβολή τελικού κειμένος 31 Γεκεμβπίος 2011 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζπκπνζίνπ : www.tunnelcontracts2012.com  
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