
Αιφνιδίως και πέρα από τις συζητήσεις πουείχαν γίνει, ο υφυπουργός Παιδείας Σπύρος
Ταλιαδούρος µε επιστολή του προς το ΤΕΕ ζή-
τησε τον ορισµό εκπροσώπων του στις επιτρο-
πές που θα συντάξουν τις εισηγήσεις για τον
επαγγελµατικά δικαιώµατα µιας σειράς απο-
φοίτων των ΤΕΙ στην Ολοµέλεια του Συµβουλί-

ου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Το ΤΕΕ αντέδρασε αµέσως και ο Πρόεδρός

του Γιάννης Αλαβάνος έστειλε προς τον υφυ-
πουργό Παιδείας την ακόλουθη επιστολή: 

«Όπως κατ’ επανάληψη έχουµε συζητήσει,
το θέµα των Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων
των Αποφοίτων των ΤΕΙ δεν είναι δυνατόν να
αντιµετωπισθεί µε αποσπασµατικό
τρόπο που θα χορηγεί δικαιώµατα
µε λογικές που θα αναπαράγουν τα
προβλήµατα και θα διαιωνίζουν την
αντιπαράθεση µεταξύ των Αποφοί-
των των Πολυτεχνικών και των Τε-
χνολογικών Σχολών.
Έχουµε προτείνει να δοθούν λύ-

σεις µε µακροχρόνιο ορίζοντα, όχι
στατικές, που θα ακολουθούν τις ε-
ξελίξεις σε όλα τα επίπεδα και θα
στηρίζονται στις πραγµατικές ανά-
γκες και δυνατότητες της Παραγω-
γής.
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να

µελετηθούν οι ανάγκες της Ελληνι-
κής Οικονοµίας σε βάθος χρόνου,
οι προοπτικές απασχόλησης, τα
Προγράµµατα Σπουδών και το γνω-
στικό επίπεδο των Αποφοίτων ό-

λων των βαθµίδων της Τεχνικής Εκπαίδευσης.
Από την ανάλυση αυτή θα προκύψουν οι ανά-
γκες που θα πρέπει να καλυφθούν από τους
Αποφοίτους κάθε βαθµίδας και θα τεθούν κα-
νόνες για το ρόλο και τα επαγγελµατικά δικαι-
ώµατα του καθενός στην παραγωγική διαδικα-
σία. Με τον τρόπο αυτό θα αναδειχθεί και η έν-

νοια της Επιστηµονικής και Τεχνικής Οµάδας
ανά δραστηριότητα, όπου θα υπάρχει θεσµο-
θετηµένη παρουσία και ευθύνη Μηχανικών,  Τε-
χνολόγων, άλλων τεχνικών και εργαζοµένων,
µε καθορισµένες ιεραρχήσεις και αρµοδιότη-
τες.
Από την ίδια µελέτη θα προκύψουν προτά-

σεις για ανάλογη διαµόρφωση των Προγραµ-
µάτων Σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, το πνεύ-
µα του Συντάγµατος, ότι τα επαγγελµατικά δι-
καιώµατα χορηγούνται σε συνάρτηση µε το
γνωστικό υπόβαθρο, θα πρέπει να τηρηθεί.
Το ζήτηµα που θέτετε µε το έγγραφό σας, α-

φορά ένα ιδιαίτερα σηµαντικό θέµα της Παι-
δείας και γενικότερα
της ανάπτυξης της χώ-
ρας µας. Εκφράζουµε
την έντονη ανησυχία
µας ότι, για µια ακόµη
φορά, ακολουθείται η ί-
δια αδιέξοδη λογική

του παρελθόντος. Όταν τέτοιας κρισιµότητας
θέµατα δεν προβλέπεται να αντιµετωπισθούν
από µηδενική βάση, µε συνολικό σχεδιασµό, µε
επιστηµονική και νοµική τεκµηρίωση, οι όποιες
αποφάσεις αφήνονται να κριθούν από τη στιγ-
µιαία επιρροή οµάδων πίεσης. Επιπλέον ένα
τέτοιο θέµα δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπι-

σθεί, αποκλειστικά µάλιστα, από
την Ολοµέλεια του Συµβουλίου Α-
νώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευ-
σης. 
Θα συµµετάσχουµε στις Επιτρο-

πές που θα συστήσετε, µε Εκπρο-
σώπους τον κ. Κων/νο Αλεξόπουλο,
Μ-Η Μηχανικό (µε αναπληρωτή τον
κ. Χρήστο Σινάνη, Μ-Η Μηχανικό),
και τον κ. Νικόλαο Πανδή, Πολιτικό
Μηχανικό, (µε αναπληρωτή τον κ.
Γιάννη Πρέσβελο, Αγρονόµο - Τοπο-
γράφο Μηχανικό), αντίστοιχα. Οι εκ-
πρόσωποί µας θα κινηθούν αυστη-
ρά στο πλαίσιο που παραθέσαµε
συνοπτικά παραπάνω, µε την ελπί-
δα ότι, µε τη χρήση απλών κανό-
νων λογικής, µια χρόνια αντιπαρά-
θεση θα µετεξελιχθεί σε δύναµη α-
νάπτυξης για τη χώρα».
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Η επιστολή του υφυπουργού

«Σ ας ενηµερώνουµε ότι, προκειµένου να εισαχθούν για συζήτησηστην Ολοµέλεια του Συµβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαί-
δευσης τα Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα των παρακάτω Τµηµάτων των
ΤΕΙ:
Α. - Μηχανολογίας
-  Ηλεκτρολογίας -  Ενεργειακής Τεχνολογίας -  Αυτοµατισµού -  Ναυ-

πηγικής -  Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος -  Τεχνολογιών Αντιρρύ-
πανσης -  Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος -  Τεχνολογίας Πετρελαί-
ου και Φυσικού Αερίου -  Κλωστοϋφαντουργίας -  Οχηµάτων -  Τεχνολο-
γίας Αεροσκαφών
Β. - Πολιτικών ∆οµικών Έργων
-  Πολιτικών Έργων Υποδοµής -  Τοπογραφίας -  Ανακαίνισης και Απο-

κατάστασης Κτιρίων -  Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
έχουµε την πρόθεση να συγκροτήσουµε δύο αντίστοιχες επιτροπές,

µε σκοπό την επεξεργασία και τη διαµόρφωση εισηγήσεων για συζή-
τηση στην Ολοµέλεια.
Για τον παραπάνω λόγο παρακαλούµε όπως προτείνετε δύο εκπρο-

σώπους σας». 

Τους κινδύνους που διατρέχουν τα αρχαιολο-γικά ευρήµατα στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης
επισήµανε µε δύο ταυτόσηµες επιστολές του
προς τον Πρωθυπουργό και υπουργό Πολιτι-
σµού Κωνσταντίνο  Καραµανλή,  τον υφυπουργό
Πολιτισµού Πέτρο  Τατούλη  και τον εισαγγελέα
Νάξου, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιάννης  Αλαβάνος.
Όπως επισηµαίνει στις επιστολές του ο Πρό-

εδρος «η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επι-
µελητηρίου Ελλάδας εκφράζει τη βαθιά ανησυ-
χία της για τους κινδύνους καταστροφής, που
διατρέχουν από δυσµενείς καιρικές συνθήκες οι
µεγάλης αξίας αρχαιολογικοί θησαυροί του Α-

κρωτηρίου Σαντορίνης. Απευθύνει έκκληση
προς την Κυβέρνηση να δώσει τις αναγκαίες ε-
ντολές για άµεση προστασία, µε προσωρινά µέ-
τρα, του αρχαιολογικού χώρου, που για πρώτη
φορά από την εποχή της εκσκαφής παραµένει
ασκεπής και προς την αρµόδια ∆ικαστική Αρχή
να επιτρέψει την πρόσβαση στο χώρο».
Επιπροσθέτως, στην επιστολή προς τον ει-

σαγγελέα, επισηµαίνεται ότι «η ∆ιοικούσα Επι-
τροπή του ΤΕΕ έχει ήδη συγκροτήσει ειδική Επι-
τροπή Τεχνικών Επιστηµόνων, η οποία εξετάζει
το όλο θέµα της κατάρρευσης της στέγης στον
αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου Σαντορί-
νης και καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να
υπάρξει πόρισµα το συντοµότερο δυνατό».

Να προστατευθούν 
οι αρχαιότητες της Σαντορίνης

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα δεν µπορούν 
να αντιµετωπιστούν αποσπασµατικά



Σ ε κοινή σύσκεψη όλων των Επιµελητηρίων, ταοποία δραστηριοποιούνται στον ελληνικό επαγ-
γελµατικό χώρο, που συγκάλεσε το Τεχνικό Επιµε-
λητήριο Ελλάδας, εξετάστηκε το θέµα των κλει-
στών επαγγελµάτων αλλά και τα θέµατα Παιδείας -
Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, καθώς και η παρου-
σία των Επιµελητηρίων στις Βρυξέλλες. Το µείζον
πρόβληµα, όπως είπε ο πρόεδρος του ΤΕΕ ΓΓιιάάννννηηςς
ΑΑλλααββάάννοοςς,,  είναι ότι αντί να χρησιµοποιήσουµε τον
πλεονάζοντα πλούτο του επιστηµονικού δυναµικού,
όπως αποδεικνύεται και από την έκθεση για την α-
νταγωνιστικότητα, ως µοχλό ανάπτυξης, υποβαθµί-
ζουµε συνεχώς την Ανώτατη Παιδεία, αντίθετα µε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  
Στη σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στις 6 Ο-

κτωβρίου στο ΤΕ, συµµετείχαν εκπρόσωποι από το
∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (∆ΣΑ), τον Πανελλή-
νιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), το Γεωτεχνικό Επιµελητή-

ριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), το Οικονοµικό Επιµελητήριο
Ελλάδας (ΟΕΕ), και το Επιµελητήριο Εικαστικών Τε-
χνών (ΕΕΤΕ). 
Στην Εισήγησή του ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Αλα-

βάνος ανέφερε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες θε-
µάτων. Η πρώτη είναι η διαρκής υποβάθµιση, που ε-
πιχειρείται µε την αναγνώριση των πτυχίων των Κέ-
ντρων Ελευθέρων Σπουδών, την Οδηγία για τα
κλειστά επαγγέλµατα και γενικότερα την υποβάθ-
µιση της επιστηµονικής γνώσης. Η δεύτερη είναι η
αναφορά στην κατάσταση όπως έχει σήµερα, και η
οποία δηµιουργεί σηµαντικότατα προβλήµατα στην
απασχόληση, τις αµοιβές και τους όρους εργασίας
των επιστηµόνων.
Τέθηκε ακόµη το ασφαλιστικό πρόβληµα και ό-

λοι οι παριστάµενοι συµφώνησαν πως οι εισφορές
των νέων µελών είναι δυσβάστακτες ενώ ζήτησαν
την αυτοδιοίκηση των Ταµείων τους.
Ο εκπρόσωπος του ΠΙΣ ΒΒ..  ΣΣωωττηηρραακκόόπποουυλλοοςς,, εί-

πε ότι οι σπουδές στην Ιατρική διακρίνονται σε δύο
στάδια τα οποία εποπτεύουν το υπουργείο Παιδεί-
ας και το Υγείας. Το θέµα µάς αφορά, γιατί υπάρχει
µεγάλη υποαπασχόληση, καθώς µεσολαβεί µεγάλο
πολλές φορές διάστηµα από την αποφοίτηση έως
την απόκτηση ειδικότητας κατά το οποίο οι γιατροί
είναι ανασφάλιστοι. Μεγάλο πρόβληµα αντιµετωπί-
ζουµε στην αναγνώριση των πτυχίων, καθώς έχου-
µε αιτήσεις πτυχιούχων από απίθανα Πανεπιστήµια,
π.χ. από το Κοσυφοπέδιο.
Το ΟΕΕ, είπε ο Αντιπρόεδρός του ΝΝ..  ΚΚααρρααννττάάννηηςς,,

αντιµετωπίζει επίσης τέτοια προβλήµατα εγγραφής
µελών, καθώς παρουσιάζονται απόφοιτοι ακόµα και
από κάποια άγνωστα ιδρύµατα µικρών πόλεων της
Βόρειας Αµερικής.

Ο ∆ΣΑ, ανέφερε η εκπρόσωπός του ΧΧρρ..  ΤΤσσαα-
γγκκλλήή,,  αντιµετωπίζει το φάσµα της καταδίκης από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κληθήκαµε να δώσουµε ε-
ξηγήσεις για µη αναγνώριση πτυχίου πανεπιστηµί-
ου «φραντσάιζ». Η ερµηνεία, που δίνουµε σε αυτό,
είναι ότι εκπαίδευση και παιδεία έχουν δευτερεύ-
ουσα σηµασία. Πρώτη είναι η άδεια ασκήσεως ε-
παγγέλµατος. Μετά την τροπολογία ΧΧααττζζηηδδάάκκηη,, η
άρνηση εγγραφών  έχει επιπτώσεις και προκαλεί
αγωγές. Τους τρόπους που αντιµετωπίζουν ακρι-
βώς ανάλογα προβλήµατα ανάλυσε ο πρόεδρος α-
πό το ΓΕΩΤΕΕ  ΓΓ..  ΠΠααππααββαασσιιλλεείίοουυ  και κ. ΠΠ..  ΣΣωωττηηρριιάά-
δδοουυ.
Βοµβαρδιζόµαστε, εκτός από τους έξω και από

ντόπιες σχολές, όπως των Ιωαννίνων και της
Κρήτης, είπε ο πρόεδρος του ΕΕΤΕ  ΜΜ..  ΠΠααππααδδάά-
κκηηςς..  Το µόνο που ζητούν 15.000 µη µέλη του ΕΕΤΕ,
είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε έργα του ∆η-
µοσίου. Γι’ αυτό επιζητούν την εγγραφή. Τελευταία
πάνε να βγάλουν τους καλλιτέχνες από την Ανώ-
τατη Παιδεία γιατί έχουν απόφοιτους ΤΕΙ.
Αποφασίστηκε να συνταχθεί ένα σχέδιο επιστο-

λής προς τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς
των κοµµάτων που θα συµπληρωθεί και  θα υπο-
γραφεί από όλα τα Επιµελητήρια και τους Πανελ-
λήνιους Συλλόγους και θα προωθηθεί για δηµοσί-
ευση. 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Πλούτος της χώρας 
το επιστηµονικό δυναµικό της
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Γράµµατα του Προέδρου

Συνάδελφε Πρόεδρε,
Αναφερόµαστε στην Ανακοίνωση - Καταγγε-

λία του ∆.Σ. του ΠΣΧM που αφορά την έκδοση
της Υπουργικής Απόφασης για τον Κανονισµό
Προεκτιµώµενων Αµοιβών Mελετών και Υπη-
ρεσιών του Ν.3316/2005. Στην Ανακοίνωση κα-
ταγγέλλονται µεθοδεύσεις του Τεχνικού Επι-
µελητηρίου Ελλάδας µε σκοπό να εξυπηρετη-
θούν συντεχνιακά συµφέροντα και να απο-
κλειστούν οι Χηµικοί Mηχανικοί από την εκπό-
νηση µελετών και την παροχή υπηρεσιών του
∆ηµόσιου Τοµέα.
Προς άρση των εντυπώσεων που προκα-

λούν οι βαρείς χαρακτηρισµοί, σας γνωρίζου-
µε τα παρακάτω:
Καθ’ όλη τη διαδικασία ψήφισης της νοµο-

θεσίας περί Mελετών του ∆ηµοσίου στις Επι-
τροπές του ΤΕΕ συµµετείχε Εκπρόσωπος του
Κλάδου σας, όπως και των υπολοίπων, ο οποί-
ος κατέθετε τις απόψεις του και ενηµερωνό-
ταν για τα κείµενα που συνδιαµορφώνονταν
µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε απέστειλε το
Σχέδιο Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών
Mελετών και Υπηρεσιών στο ΤΕΕ για Γνωµο-
δότηση στις 3/6/2005, οπότε κοινοποιήθηκε
και σε όλους τους Φορείς των Mηχανικών για
παρατηρήσεις. Ο ΠΣΧM απέστειλε στις

15/7/2005 στο ΤΕΕ εισήγηση για την τροπο-
ποίηση και συµπλήρωση του Σχεδίου Κα-
νονισµού.
Ο χρόνος που είχε δοθεί στο ΤΕΕ
για τη διατύπωση Γνώµης ήταν ασφυ-
κτικός. Η διαδικασία του επείγοντος
που επιλέχθηκε είχε σκοπό την ε-
πιτάχυνση της προκήρυξης Mε-
λετών και Έργων του ∆ηµοσίου,
η οποία έχει καθυστερήσει
δραµατικά µε σοβαρές συ-
νέπειες στην Οικονοµία
της Χώρας και στην Απα-
σχόληση των Mηχανι-
κών. 
Η παρέµβαση του
ΤΕΕ στο Σχέδιο Κα-
νονισµού έγινε
βάσει κανόνων.
Ένας από αυ-
τούς ήταν, ό-

τι δεν θίγεται ό,τι ισχύει σχετικά µε τα επαγ-
γελµατικά δικαιώµατα των Κλάδων, άµεσα ή
έµµεσα, στο περιορισµένο αυτό χρονικό πλαί-
σιο, εκτός αν υπάρχει οµοφωνία. Έτσι, οι προ-
τάσεις του ΠΣΧM δεν ήταν δυνατόν να υιοθε-
τηθούν από το ΤΕΕ µέσα στον περιορισµένο
χρόνο που διήρκεσε ο διάλογος, καθώς ανέ-
τρεπαν δεδοµένα χρόνων σε σχέση µε τις άλ-
λες ειδικότητες Mηχανικών που εµπλέκονται
στις συγκεκριµένες µελέτες. Παράλληλα, από
αρχικούς ελέγχους στους τύπους που προτεί-
νετε διαφάνηκαν πολύ υψηλές αµοιβές που
θέτουν σε κίνδυνο την έννοια «της ελάχιστης
κατοχυρωµένης αµοιβής» η οποία σήµερα
βάλλεται και αµφισβητείται. Το ΤΕΕ έχει δε-
σµευθεί ότι θα παρέµβει όπου προκύψει ότι οι
αµοιβές είναι υπερβολικές.
Το ΤΕΕ έκανε µια κατ’ οικονοµίαν επεξεργα-

σία του Σχεδίου και η Γνώµη του εστάλη στις
28/7/2005 στο ΥΠΕΧΩ∆Ε µε την επισήµανση
ότι «η πρόταση αφορά προσδιορισµό αµοιβών
και δεν προδικάζει πρόσβαση ή αποκλεισµό
Κλάδων Mηχανικών από τη δυνατότητα εκπό-
νησης Κατηγορίας Mελετών. Και θεωρούµε ό-
τι η δική σας σχετική υπουργική απόφαση θα
πρέπει να συνταχθεί µε αυτή τη λογική». Και
σε άλλη Σηµείωση του ΤΕΕ στη Γνωµοδότηση
αναφερόταν ότι: «Η Γνώµη του ΤΕΕ που ακο-
λουθεί, αφορά τις Αµοιβές των Mελετών και
όχι την Κατηγοριοποίησή τους, η οποία είναι
θέµα που θα συζητηθεί στα πλαίσια έκδοσης
της Υπουργικής Απόφασης της παρ. 2 του άρ-
θρου 2 του Ν. 3316/2005. Η αναφορά που γίνε-
ται σε Κατηγορίες Mελετών ας εκληφθεί ως
ενδεικτική». Οι απόψεις αυτές έγιναν εν µέρει
αποδεκτές από το Υπουργείο, το οποίο σε
Κατηγορίες Mελετών κατονοµάζει ή περιγρά-
φει την Κατηγορία 18 ως «καθ’ ύλην συµµετέ-
χουσα Κατηγορία». Στο έγγραφο του ΤΕΕ το-
νιζόταν ακόµη ότι µια σειρά Κατηγοριών Mε-
λετών που δεν περιλαµβάνονταν στον Κανονι-
σµό, µεταξύ των οποίων ρητά αναφέρονται και
οι Mελέτες Χηµικών Εγκαταστάσεων, πρέπει
να περιληφθούν σε αντίστοιχη Απόφαση που
πρέπει να εκδοθεί σύντοµα. Στην Απόφαση αυ-
τή έχει συµφωνηθεί να συνορθωθούν και τυ-
χόν αστοχίες του Κανονισµού. Αυτό άλλωστε
τονίστηκε και σε συνάντηση του Προέδρου

του ΤΕΕ µε τον Πρόεδρο του ΠΣΧM
πριν το τέλος του Ιουλίου.
Σε υλοποίηση της παραπάνω δέσµευ-

σης όλοι οι Κλαδικοί Σύλλογοι κλήθηκαν
στο ΤΕΕ στις 15/9 για να υποβάλουν τις θέ-
σεις και τις προτάσεις τους. Συµφωνήθηκε ότι
παράλληλα µε το θέµα του Κανονισµού, Επι-
τροπή µε διακλαδική σύνθεση θα µελετήσει
και το θέµα του θεσµικού πλαισίου άσκησης
του επαγγέλµατος του Mηχανικού, που και πά-
λι τέθηκε έντονα από τους Εκπροσώπους σας.
Αυτά ως προς τις «µεθοδεύσεις» που ακο-
λουθήθηκαν.
Ως προς την ουσία του θέµατος, το Τεχνικό

Επιµελητήριο Ελλάδας συµφωνεί απολύτως
στην ανάγκη εκσυγχρονισµού του θεσµικού
πλαισίου άσκησης του επαγγέλµατος του Mη-
χανικού και στην ισότιµη συµµετοχή όλων των
Ειδικοτήτων στην παραγωγική διαδικασία ανά-
λογα µε το αντικείµενο των σπουδών τους, ι-
διαίτερα σήµερα που οι τεχνολογικές εξελί-
ξεις επιβάλλουν διεπιστηµονική προσέγγιση
όλων των δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό,
όχι µόνο δεν µπορούσε να είναι στις προθέ-
σεις του ο αποκλεισµός των Χηµικών Mηχανι-
κών από δραστηριότητες που εµπίπτουν στο
γνωστικό τους αντικείµενο, αλλά έχει στηρίξει
κάθε προσπάθεια αναβάθµισης του ρόλου
τους στην παραγωγή.
Υπενθυµίζουµε την τροποποίηση του θεσµι-

κού πλαισίου για εγγραφή των Χηµικών Mηχα-
νικών σε Κατηγορίες του MΕΚ, τη συγκρότηση
Επιτροπής που µελέτησε το θέµα του ορισµού
των Χηµικών Εγκαταστάσεων, τη συγκρότηση
Επιτροπής, µε συντονιστή τον κ. Κρεµαλή, για
την τροποποίηση του Π∆ 274/97 µετά τη µερι-
κή ακύρωσή του από το ΣτΕ. Σηµειώνουµε ότι,
παρόλο που το Π∆ 274/97 έχει δηµιουργήσει
σοβαρά διακλαδικά προβλήµατα και βρίσκεται
σε διαδικασία τροποποίησης, οι εν ισχύι διατά-
ξεις του λαµβάνονται υπόψη από το ΤΕΕ όταν
καλείται να τοποθετηθεί.
Στο νέο θεσµικό πλαίσιο για την ανάθεση

των Mελετών του ∆ηµοσίου (Ν.3316/2005), µε
πρωτοβουλία του ΤΕΕ εισάγονται δύο σηµα-
ντικές για τους Χηµικούς Mηχανικούς διατά-
ξεις: Η Κατηγορία 18 (Χηµικοτεχνικές Mελέτες)
µετονοµάζεται σε «Mελέτες Χηµικής Mηχανι-

Προς τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Χηµικών Mηχανικών κ. Γ. Ηλιόπουλο
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Κύριε Πρόεδρε, 
Πληροφορηθήκαµε από τον Πανελλή-
νιο Σύλλογο ∆ιπλωµατούχων Μηχανι-
κών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών &
Πληροφορικής ότι στην προκήρυξη
για την πλήρωση θέσεων στη Μ.Ο.∆.
Α.Ε. σε ό,τι αφορά τις θέσεις Πλη-
ροφορικής, αναφέρεται ότι: «Για
τις θέσεις Πληροφορικής γίνο-
νται δεκτοί υποψήφιοι µε συνα-
φές βασικό πτυχίο ή/και µετα-
πτυχιακό τίτλο ή/και ειδική
εµπειρία στην πληροφορι-
κή». Ο εν λόγω όρος της

διακήρυξης έρχεται σε αντίθεση µε τα κριτήρια
που θέτουν  ο νόµος 3051/2002,  Π∆ 50/2001
αλλά και το Π∆ 347/2003 στο οποίο αναφέρε-
ται ότι είναι δυνατή η πλήρωση θέσης ΠΕ Πλη-
ροφορικής από οποιονδήποτε πτυχιούχο που
να αποδεικνύει εµπειρία δύο (2) ετών, µόνο
στην περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η
πλήρωση της θέσης από πτυχιούχους τµηµά-
των πληροφορικής.
Είναι γνωστό ότι η χώρα µας διαθέτει πάνω

από 20 Τµήµατα ΑΕΙ µε αντικείµενο τις Τεχνο-
λογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, µε υ-
περπληθώρα αποφοίτων και µε αποτέλεσµα
να υπερκαλύπτεται η ζήτηση για την κάλυψη

θέσεων ΠΕ Πληροφορικής από τους εν λόγω
υποψηφίους. 
Θεωρούµε ότι η µη εφαρµογή της σχετικής

νοµοθεσίας υποβαθµίζει το επιστηµονικό κύ-
ρος ενός µεγάλου αριθµού ικανών επιστηµό-
νων τεχνολογιών πληροφορικής αλλά και την
ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στη χώρα µας. 
Με βάση τα παραπάνω και πιστεύοντας ότι

οι προσλήψεις στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση πρέπει
να διέπονται από κανόνες διαφάνειας και αξιο-
κρατίας, παρακαλούµε να προβείτε άµεσα στις
απαραίτητες ενέργειες για τη διευθέτηση του
θέµατος.

ΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΛΑΒΑΝΟΣ
Πρόεδρος ΤΕΕ

ΠΠρροοςς  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  ττηηςς  MM..ΟΟ..∆∆..  ΑΑ..ΕΕ..  κκ..  ∆∆..  ΚΚααρρδδοοµµααττέέαα

Κύριε Πρόεδρε,
Mε αφορµή τη συζήτηση του Νοµοσχεδίου του

ΥΠΕΠΘ µε τίτλο «Ρύθµιση θεµάτων Ανώτατης Πα-
νεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» στη ∆ιαρκή Επιτροπή Mορφωτι-
κών Υποθέσεων της Βουλής και τις απόψεις που
διατυπώθηκαν από όλες τις πτέρυγες της Βουλής,
θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για τις θέσεις
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας σχετικά µε
το θέµα της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 
Αποτελεί πάγια θέση του ΤΕΕ ότι ο ρόλος και η

αποστολή των ΤΕΙ, όπως περιγράφονται από τον ι-
δρυτικό τους νόµο, είναι διαφορετικός από το ρόλο
των ΑΕΙ και από το ρόλο που διεκδικούν σήµερα
στην παραγωγική διαδικασία. Η θέση αυτή άλλω-
στε αναφέρεται και στο σκεπτικό της απόφασης
678/2005 του ΣτΕ µε την οποία κρίθηκε αντισυνταγ-
µατικό το Π∆ 318/1994.

Το θεσµικό πλαίσιο άσκησης επαγγέλµατος των
αποφοίτων όλων των τεχνικών βαθµίδων, στους ο-
ποίους συµπεριλαµβάνονται και οι ∆ιπλωµατούχοι
Mηχανικοί, είναι σήµερα πια αναχρονιστικό. Επι-
βάλλεται ο άµεσος εκσυγχρονισµός του. Mέσα, βε-
βαίως, από ένα διάλογο στον οποίο θα συµµετά-
σχουν όλα τα µέρη, που έχουν θεσµική νοµιµοποί-
ηση (η Πολιτεία, οι εκπαιδευτικοί φορείς όλων των
βαθµίδων, το ΤΕΕ, οι οργανώσεις αποφοίτων τεχνι-
κής κατεύθυνσης). Έτσι µόνο µπορούν να προσδιο-
ριστούν οι κανόνες, ρόλοι, συνθήκες και όροι εργα-
σίας όλων των τεχνικών κάθε βαθµίδας. Mε κοινή
συναίνεση και µε τη λογική. Τα τεχνικά προβλήµατα
δεν αντιµετωπίζονται  µεµονωµένα, αλλά στο πλαί-
σιο µιας δοµηµένης και ιεραρχηµένης συνεργασίας
όλων των µερών, που νοµιµοποιούνται θεσµικά.
Είναι κοινή θέση του ΤΕΕ και της ακαδηµαϊκής

κοινότητας ότι βασικά στοιχεία για την  πρόσβα-

ση στο επάγγελµα, πρέπει να αποτελούν:
• οι τίτλοι σπουδών και  •  ανάλογα µε τη 

βαθµίδα, η πιστοποιηµένη επαγγελµατική εµπει-
ρία. 
Αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να συνεκτιµώ-

νται από έναν ενιαίο φορέα πιστοποίησης, που θα
εξετάζει και θα απονέµει δυνατότητες πρόσβα-
σης σε δραστηριότητες. Αυτός ο φορέας δεν
µπορεί παρά να είναι το Τεχνικό Επιµελητήριο
Ελλάδας. 
Επειδή πιστεύουµε ότι η Ανώτατη Τεχνολογική

Εκπαίδευση και η θέση των αποφοίτων της στην
παραγωγική διαδικασία της χώρας αποτελεί ένα
θέµα ζωτικής σηµασίας για την τεχνική κοινότητα
αυτής, όπως και εσείς πολύ καλά γνωρίζετε,  θε-
ωρούµε ότι θα ήταν χρήσιµη η πραγµατοποίηση
συνάντησης µε τα Mέλη της ∆ιαρκούς Επιτροπής
Mορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ώστε να
σας ενηµερώσουµε αναλυτικά για τις θέσεις και
τις προτάσεις µας στο θέµα.

ΠΠρροοςς  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  ττηηςς ∆∆ιιααρρκκοούύςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  MMοορρφφωωττιικκώώνν  ΥΥπποοθθέέσσεεωωνν  ττηηςς
ΒΒοουυλλήήςς  ττωωνν  ΕΕλλλλήήννωωνν  κκ..  MMιιχχααήήλλ  ΠΠααππααδδόόπποουυλλοο

κής και Χηµικών Εγκαταστάσεων», τίτλος που
παραπέµπει ευθέως στον ορισµό του Π∆
274/97. Επιπλέον στο άρθρο 2 εισάγεται διά-
ταξη, η οποία αναφέρει ότι «µε Απόφαση του
Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ή µε κοινή Απόφαση του
Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται µετά από
γνώµη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας,
προσδιορίζεται το αντικείµενο κάθε κατηγο-
ρίας και η αντιστοιχία του µε το γνωστικό α-
ντικείµενο των µελετητών που δικαιούνται να

εγγραφούν ανά κατηγορία στο µητρώο του
άρθρου 39». Η διαδικασία αυτή θα προσδιορί-
σει τη δυνατότητα πρόσβασης των Κλάδων
στις διάφορες δραστηριότητες και όχι η κα-
τάρτιση του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Α-
µοιβών που έχει διαφορετικό αντικείµενο και
σκοπό. 
Επειδή θεωρούµε ότι οι προθέσεις µας εί-

ναι κοινές, σας καλούµε - χωρίς εκφράσεις
που η ακρότητά τους ενέχει τον κίνδυνο µε-
τάλλαξης της ουσίας του προβλήµατος σε µια

στείρα αντιπαράθεση- να
συµφωνήσουµε από κοινού
τις βασικές  αρχές ενός θεσµι-
κού πλαισίου που θα αναβαθµίζει
συνολικά το επάγγελµα του Mηχα-
νικού και να αξιοποιήσουµε όλα τα
νοµικά 
εργαλεία, καθώς και το θεσµικό ρόλο
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας,
για να το κατακτήσουµε.



Η∆.Ε. του ΤΕΕ όρισε την οµάδα εργασίας
για την επανεξέταση της ΤΟΤΕΕ 2427/83,

παίρνοντας υπόψη ότι:
•Το διαρκώς αυξανόµενο κόστος της ενέρ-

γειας επιβάλλει την ανάγκη της οικονοµίας
στη χρήση των ενεργειακών πόρων, προφα-
νώς απαιτεί γνώση και του κόστους και των
συνθηκών κατανάλωσης προκειµένου να συ-
ντελεστεί ο αναγκαίος προγραµµατισµός.

• Η ύπαρξη νεότερων τεχνολογικών εξελί-
ξεων, όπως είναι τα συστήµατα αυτόνοµης
θέρµανσης, δηµιουργούν ένα νέο τοπίο στον
υπολογισµό των δαπανών της κεντρικής θέρ-
µανσης.  Με την ενεργειακή κρίση το θέµα

της κατανοµής δαπανών κεντρικής θέρµαν-
σης έχει έλθει στην επικαιρότητα.

• Την πληθώρα επιστολών, ερωτηµάτων
και παρατηρήσεων που είχαν διατυπωθεί α-
πό πολλούς συνάδελφους σχετικά µε την
ΤΟΤΕΕ 2427/ 83 «Κατανοµή δαπανών κεντρι-
κής θέρµανσης κτιρίων».
Η οµάδα εργασίας, αποτελούµενη από

τους Μ.  Κοκκινάκη,  Μ - ΜΗ, Ε.  Μπονατάκη, ΜΜ,
∆.  Αργυρόπουλο,  ΜΜ, και Στ.  Τζουβαλά,  Ν-
ΜΜ, ολοκληρώνοντας την πρώτη φάση των
εργασιών της κατέληξε σε µια έκθεση - κεί-
µενο στην οποία προτείνονται πολλές αλλα-
γές στην υπάρχουσα ΤΟΤΕΕ.  Αυτές αφορούν
αφενός στον τρόπο κατανοµής των δαπανών
κεντρικής θέρµανσης για τις περιπτώσεις
που εξετάζονται από την ισχύουσα ΤΟΤΕΕ
2427/ 83 και αφετέρου στις νέες περιπτώσεις
που δεν είχαν αντιµετωπιστεί νοµοθετικά µέ-
χρι σήµερα.  Οι προτάσεις της επιτροπής
διορθώνουν πολλές αστοχίες της προηγού-

µενης ΤΟΤΕΕ και δίνουν λύση σε πολλά προ-
βλήµατα που µέχρι σήµερα δεν έχουν αντιµε-
τωπιστεί.
Η έκθεση αυτή τίθεται σήµερα σε δηµόσιο

διάλογο για σχολιασµό και κρίση από τους
συναδέλφους µέχρι την 18η Νοεµβρίου 2005.
Μετά την ηµεροµηνία αυτή θα αρχίσει η δεύ-
τερη φάση εργασιών της επιτροπής για την
ενσωµάτωση των διαπιστώσεων - προτάσε-
ων της έκθεσης στην ΤΟΤΕΕ, ώστε να προκύ-
ψει το νέο κείµενό της.  Η µεγάλη συµµετοχή
στο δηµόσιο διάλογο θα συµβάλει στην ορι-
στική επίλυση όλων
των θεµάτων που έ-
χουν συζητηθεί κατ΄ ε-
πανάληψη ακόµη και
από τις σελίδες του Ε-
νηµερωτικού ∆ελτίου.  
Σηµειώνουµε επίσης

ότι η Οµάδα Εργασίας
του ΤΕΕ στα πλαίσια
των εργασιών της κα-
τέληξε στις προτάσεις
για τροποποίηση της
µεθόδου κατανοµής
των δαπανών κεντρι-
κής θέρµανσης,  που
σήµερα εφαρµόζεται,
αφού εξέτασε: 

- το Π∆ 27-9-85 
- τη «∆ιευκρίνιση

για Κεντρική Θέρµαν-
ση» που δηµοσιεύτηκε
στο Ε. ∆. του ΤΕΕ (τεύ-
χος 1402 - 17 Φεβρ.
1986)

- την Κοινοτική Οδη-
γία SΑVΕ (93/76 ΕΚ)
που ενθαρρύνει την α-
ναλογικότερη κατανο-
µή των δαπανών µε
βάση τις πραγµατικές

καταναλώσεις
- τις απόψεις, εισηγήσεις και παρατηρή-

σεις των συναδέλφων. 
Οι τροποποιήσεις αυτές συνίστανται σε αυ-

τές που αφορούν στους τύπους κατανοµής
των δαπανών για κάθε υφιστάµενο τρόπο µέ-
τρησης της θερµικής ενέργειας, στην υπο-
χρεωτική χρήση των θερµιδοµετρητών και
στην εξέταση ειδικών περιπτώσεων, όπως η
τοποθέτηση µεγαλύτερων σωµάτων, η χρήση
θερµαντήρων νερού, κοινόχρηστων ή ατοµι-
κών, και οι αρχιτεκτονικές αλλαγές στο κέλυ-
φος των κατοικιών.

Ολόκληρο  το  κείµενο  των  τροποποιήσεων
που  προτείνει  η  Οµάδα  Εργασίας  και  τίθε-
νται  σε  δηµόσια  διαβούλευση  βρίσκεται
στην  ιστοσελίδα  του  ΤΕΕ:  www.tee.gr
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«Κατανοµή δαπανών κεντρικής θέρµανσης κτιρίων»-
ΤΟΤΕΕ 2427/83

ΣΣεε  δδηηµµόόσσιιαα  δδιιααββοούύλλεευυσσηη  

ωωςς  ττιιςς  1188  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ  22000055

Σε δηµόσια διαβούλευση για σχολιασµό και κρίση από τους
συναδέλφους µηχανικούς τίθεται µέχρι τις 18 Νοεµβρίου 2005 η
έκθεση της Οµάδας Εργασίας µε τις αλλαγές που προτείνονται
όσον αφορά την ΤΟΤΕΕ 2427/83 «Κατανοµή δαπανών κεντρικής 
θέρµανσης κτιρίων». 
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Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας καλείτους ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς, Πολιτι-
κούς, Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγους, Ηλεκτρο-
λόγους, Ηλεκτρονικούς, Χηµικούς, Αγρονόµους
- Τοπογράφους,  Μηχανικούς Μεταλλείων-Με-
ταλλουργούς, Ναυπηγούς ή Ναυπηγούς Μηχα-
νολόγους Χωροτάκτες, Μηχανικούς Περιβάλλο-
ντος και λοιπούς Μηχανικούς Αποφοίτους Πο-
λυτεχνικών Σχολών Εσωτερικού και Εξωτερι-
κού, που έχουν υποβάλει τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά στο ΤΕΕ ή στα Περιφερειακά Τµήµατα
του ΤΕΕ (Θεσσαλονίκη - Πάτρα - Καβάλα - Βό-
λο - Χανιά) σύµφωνα µε την προκήρυξη, να
συµµετέχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση

άδειας άσκησης επαγγέλµατος όπως ορίζει το
πρόγραµµα. 
Οι εξετάσεις θα είναι προφορικές µε βάση το

αντικείµενο εξέτασης, που έχουν επιλέξει οι υ-
ποψήφιοι.
Η εξέταση µε βάση τη διπλωµατική εργασία

θα αφορά στο γνωστικό περιεχόµενο της δι-
πλωµατικής σε συνδυασµό µε την ειδικότητα
του εξεταζοµένου.
Η Εξεταστική Επιτροπή δύναται να κρίνει, εάν

το γνωστικό αντικείµενο της διπλωµατικής ερ-
γασίας επαρκεί ή πρέπει να επεκταθεί σε γενι-
κότερες ερωτήσεις για την πιστοποίηση των ι-
κανοτήτων του υποψηφίου.Οι ερωτήσεις πά-
ντως στο βαθµό που είναι κάθε φορά εφικτό,
θα προσανατολίζονται στις λύσεις των προβλη-
µάτων του ελληνικού χώρου.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο
ΤΕΕ (Καρ. Σερβίας 4, 4ος όροφος, Τµήµα Μητρώ-
ου), τηλ. 210-3291.295-7 ή 210-3291.451-2 • Στη
Θεσσαλονίκη στο Περιφερειακό Τµήµα Κεντρ.
Μακεδονίας του ΤΕΕ, τηλ. 2310-236.111 • Στην Κα-
βάλα στο Περιφερειακό Τµήµα Ανατολικής Μα-
κεδονίας του ΤΕΕ, τηλ. 2510-227.430 • Στην Πά-
τρα στο Περιφερειακό Τµήµα  ∆υτικής Ελλάδας
του ΤΕΕ,  τηλ. 2610 - 334.787 • Στο Βόλο στο Πε-
ριφερειακό Τµήµα  Μαγνησίας του ΤΕΕ,  τηλ.
24210-26.574 • Στα Χανιά στο Περιφερειακό Τµή-
µα  ∆υτικής Κρήτης του ΤΕΕ,  τηλ.: 28210 -
27.900-1

Οι εξετάσεις θα γίνουν: 
α) Στην ΑΑθθήήνναα  (στις αίθουσες του ΤΕΕ - Καρ.

Σερβίας 4), θα υπάρχει για την κάθε ηµέρα εξέ-
τασης, σχετική ανακοίνωση στον 5ο όροφο.
β) Στη ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  (στις αίθουσες του Περ.

Τµήµατος Κεντρικής  Μακεδονίας του ΤΕΕ- Ζεύ-
ξιδος 8).
γ) Στην ΚΚααββάάλλαα  (στις αίθουσες του Περ. Τµή-

µατος Ανατολικής Μακεδονίας   του ΤΕΕ - Βό-
τση 2).
δ) Στην ΠΠάάττρραα (στις αίθουσες του Περ. Τµήµα-

τος ∆υτικής Ελλάδας του ΤΕΕ  Τριών Ναυάρχων
40). 
ε) Στο ΒΒόόλλοο  (στις αίθουσες του Περ. Τµήµα-

τος Μαγνησίας του ΤΕΕ  2ας Νοεµβρίου & Ξενο-
φώντος 93)
στ) Στα ΧΧααννιιάά  (στις αίθουσες του Περ. Τµήµα-

τος ∆υτικής Κρήτης του ΤΕΕ Νεάρχου 23)
Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν µαζί τους τη

διπλωµατική τους εργασία, το δελτίο της Αστυ-
νοµικής Ταυτότητας και οι στρατευµένοι τη
Στρατιωτική τους Ταυτότητα.
ΟΙ Εξετάσεις σε όλα τα Εξεταστικά Κέντρα -

εεκκττόόςς  ττηηςς  ΚΚααββάάλλααςς,,  ττοουυ  ΒΒόόλλοουυ  κκααιι  ττωωνν  ΧΧααννίίωωνν-
αρχίζουν στις 4 µ.µ. τις παρακάτω ηµέρες.

Αθήνα

Η προσέλευση των υποψηφίων για τις εξετά-
σεις θα γίνει  σύµφωνα µε την αίτηση που έχουν
υποβάλει οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι αντί-
στοιχα µε απόλυτη αλφαβητική σειρά.
Ειδικά οι υποψήφιοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί

που έχουν δηλώσει κοινή διπλωµατική εργασία
(γκρουπ) θα εξετασθούν µε τον πρώτο κατ’ αλ-
φαβητική σειρά συνάδελφό τους.

ΠΠοολλιιττιικκοοίί  µµηηχχααννιικκοοίί
17/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Α -ΓΛ
19/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από ΓΟ -ΚΑΡΑΚ
21/10/2005 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από ΚΑΡΑΛ -ΜΙ
25/10/2005 ΤΡΙΤΗ από ΜΟ -ΠΑΠΑ∆
31/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από ΠΑΠΑΕ- ΤΖ
02/11/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από ΤΗ -Ω

ΑΑρρχχιιττέέκκττοοννεεςς  ΜΜηηχχααννιικκοοίί

17/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Α -∆Ε
19/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από ∆Η -ΚΟΛ
21/10/2005 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από ΚΟΜ -ΜΑΣ
25/10/2005 ΤΡΙΤΗ από ΜΑΤ -ΠΑ
02/11/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από ΠΕ -ΤΖ
03/11/2005 ΠΕΜΠΤΗ από ΤΗ -Ω

ΜΜηηχχααννοολλόόγγοοιι  µµηηχχααννιικκοοίί  --  µµηηχχααννιικκοοίί  
ΠΠααρρααγγωωγγήήςς  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς  --  µµηηχχααννοολλόόγγοοιι  µµηηχχαα-

ννιικκοοίί  ΒΒιιοοµµηηχχααννίίααςς  --  µµηηχχααννιικκοοίί  
∆∆ιιααχχεείίρριισσηηςς  ΕΕννεερργγεειιαακκώώνν  ΠΠόόρρωωνν

18/10/2005 ΤΡΙΤΗ Από Α -Ε
20/10/2005 ΠΕΜΠΤΗ Από Ζ -ΚΡ
24/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ Από ΚΤ -ΠΑΝΟ
26/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ Από ΠΑΝΣ -ΣΙ
01/11/2005 ΤΡΙΤΗ Από ΣΚ -Ω

ΗΗλλεεκκττρροολλόόγγοοιι  µµηηχχααννιικκοοίί  κκααιι  µµηηχχααννιικκοοίί  
ΗΗλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ΥΥπποολλοογγιισσττώώνν  -  ηηλλεεκκττρροοννιικκοοίί  µµηη-
χχααννιικκοοίί  -  µµηηχχααννιικκοοίί  ΠΠλληηρροοφφοορριιαακκώώνν  κκααιι  ΕΕππιικκοοιι-

ννωωννιιαακκώώνν  ΣΣυυσσττηηµµάάττωωνν
18/10/2005 ΤΡΙΤΗ από Α -ΓΙ
20/10/2005 ΠΕΜΠΤΗ από ΓΚ -ΚΑΜ
24/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από ΚΑΝ -ΛΕ
26/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από ΛΗ -Ο
01/11/2005 ΤΡΙΤΗ από Π -ΣΟ
03/11/2005 ΠΕΜΠΤΗ από ΣΠ -Ω

ΧΧηηµµιικκοοίί  µµηηχχααννιικκοοίί
18/10/2005 ΤΡΙΤΗ από Α -ΚΑΚ
24/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από ΚΑΛ -ΚΩ
31/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Λ -Π
01/11/2005 ΤΡΙΤΗ από Ρ -Ω

ΑΑγγρροοννόόµµοοιι  κκααιι  ττοοπποογγρράάφφοοιι  µµηηχχααννιικκοοίί
21/10/2005 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από Α -∆ΑΚ
25/10/2005 ΤΡΙΤΗ από ∆ΑΛ -ΚΑ
31/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από ΚΕ -Μ
03/11/2005 ΠΕΜΠΤΗ από Ν -Ω

ΜΜηηχχααννιικκοοίί  ΜΜεεττααλλλλεείίωωνν  µµεεττααλλλλοουυρργγοοίί  --  
µµηηχχααννιικκοοίί  ΟΟρρυυκκττώώνν  ΠΠόόρρωωνν

20/10/2005 ΠΕΜΠΤΗ από Α -Κ
26/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από Λ -Ν
02/11/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ  από Ξ -Ω

ΝΝααυυππηηγγοοίί  µµηηχχααννοολλόόγγοοιι  µµηηχχααννιικκοοίί
20/10/2005 ΠΕΜΠΤΗ από Α -Γ
26/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από ∆ -Μ
31/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Ν -Ω
ΜΜηηχχααννιικκοοίί  ΧΧωωρροοττααξξίίααςς  ΠΠοολλεεοοδδοοµµίίααςς  κκααιι  ΠΠεερριι-

φφεερρεειιαακκήήςς  ΑΑννάάππττυυξξηηςς
19/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από Α -Ω

ΑΑεερροοννααυυππηηγγοοίί  µµηηχχααννιικκοοίί
24/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Α -Ω

ΜΜηηχχααννιικκοοίί  ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς
31/10/2005 ∆ευτέρα από Α -Ω

Οι εξετάσεις για την απόκτηση 
άδειας άσκησης επαγγέλµατος 



ÔÅÅ 2363 (17/10/05)18

äñ
á

ó
ôç

ñé
üô

ç
ôå

ò 
ÔÅ

Å

Πάτρα

Η προσέλευση των υποψηφίων στις εξετάσεις
θα γίνει σύµφωνα µε την αίτηση που έχουν υποβά-
λει οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι αντίστοιχα µε α-
πόλυτη αλφαβητική σειρά.
ΟΟιι  υυπποοψψήήφφιιοοιι  πποουυ  έέχχοουυνν  δδηηλλώώσσεειι  κκοοιιννήή  δδιιππλλωω-

µµααττιικκήή  εερργγαασσίίαα  θθαα  εεξξεετταασσθθοούύνν  µµεε  ττοονν  ππρρώώττοο  κκααττ΄́
ααλλφφααββηηττιικκήή  σσεειιρράά  σσυυννάάδδεελλφφόό  ττοουυςς..

ΠΠοολλιιττιικκοοίί  µµηηχχααννιικκοοίί
17/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Α -ΚΑΡ
18/10/2005 ΤΡΙΤΗ από ΚΑΣ -Π
19/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από Ρ -Ω

ΑΑρρχχιιττέέκκττοοννεεςς  ΜΜηηχχααννιικκοοίί
17/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Α -Ω

ΜΜηηχχααννοολλόόγγοοιι  µµηηχχααννιικκοοίί
17/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Α -ΚΑΛ
18/10/2005 ΤΡΙΤΗ από ΚΑΜ -ΜΠΑΡ
19/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από ΜΠΑΣ -Ω

ΗΗλλεεκκττρροολλόόγγοοιι  µµηηχχααννιικκοοίί  --  ηηλλεεκκττρροολλόόγγοοιι  
µµηηχχααννιικκοοίί  κκααιι  ττεεχχννοολλοογγίίααςς  υυπποολλοογγιισσττώώνν

17/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Α -ΚΑΡ
18/10/2005 ΤΡΙΤΗ από ΚΑΣ -Μ
19/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από Ν -Ω

ΧΧηηµµιικκοοίί  µµηηχχααννιικκοοίί
18/10/2005 ΤΡΙΤΗ από Α -Κ
19/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από Λ -Ω

ΜΜηηχχααννιικκοοίί  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  υυπποολλοογγιισσττώώνν  
&&  ππλληηρροοφφοορριικκήήςς

17/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Α -Ω

Θεσσαλονίκη  

Η προσέλευση των υποψηφίων στις εξετάσεις
θα γίνει σύµφωνα µε την αίτηση που έχουν υποβά-
λει οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι αντίστοιχα µε α-
πόλυτη αλφαβητική σειρά.
ΟΟιι  υυπποοψψήήφφιιοοιι  πποουυ  έέχχοουυνν  δδηηλλώώσσεειι  κκοοιιννήή  δδιιππλλωω-

µµααττιικκήή  εερργγαασσίίαα  θθαα  εεξξεετταασσθθοούύνν  µµεε  ττοονν  ππρρώώττοο  κκααττ’’
ααλλφφααββηηττιικκήή  σσεειιρράά  σσυυννάάδδεελλφφόό  ττοουυςς..

ΠΠοολλιιττιικκοοίί  µµηηχχααννιικκοοίί
12/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από Α -ΓΕ
13/10/2005 ΠΕΜΠΤΗ από ΓΖ -∆
17/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Ε -ΚΑΤΑ
18/10/2005 ΤΡΙΤΗ από ΚΑΤΒ -ΚΩ
19/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από Λ -ΠΑΝ
20/10/2005 ΠΕΜΠΤΗ από ΠΑΞ -Ω

ΑΑρρχχιιττέέκκττοοννεεςς  ΜΜηηχχααννιικκοοίί
12/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από Α -Γ
13/10/2005 ΠΕΜΠΤΗ από ∆ -ΚΑΝ
17/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από ΚΑΞ -ΜΕΡ
18/10/2005 ΤΡΙΤΗ  από ΜΕΣ -ΠΑΪ
19/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από ΠΑΚ -Ω

ΜΜηηχχααννοολλόόγγοοιι  µµηηχχααννιικκοοίί
12/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από Α -ΚΟ
13/10/2005 ΠΕΜΠΤΗ από ΚΡ -ΠΑΠΑ
17/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από ΠΑΠΕ -Ω

ΗΗλλεεκκττρροολλόόγγοοιι  µµηηχχααννιικκοοίί  -  ηηλλεεκκττρροολλόόγγοοιι  

Μελέτη  και  κατασκευή  µονάδων  επεξεργασίας
υγρών  αποβλήτων:  από  τη  θεωρία  στην  πράξη
(∆ιάρκεια:20 ώρες)
Το σεµινάριο απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ

και ΤΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν σε
µελετητικές, εργοληπτικές ή εµπορικές εταιρείες,
οι οποίες ασχολούνται µε έργα προστασίας περι-
βάλλοντος και κυρίως εγκαταστάσεις επεξεργα-
σίας αστικών και βιοµηχανικών υγρών αποβλή-
των. Οι θεµατικές ενότητες του Σεµιναρίου περι-
λαµβάνουν τα ακόλουθα πεδία. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Θε-
σµικό πλαίσιο για δηµόσια και ιδιωτικά έργα επε-
ξεργασίας υγρών αποβλήτων (περιβαλλοντική νο-
µοθεσία, απαιτούµενες άδειες), στάδια υλοποίη-
σης έργου, το αντικείµενο των µελετητικών, εργο-
ληπτικών και εµπορικών εταιριών από το διαγωνι-

σµό έως την υλοποίηση έργων (Η ελληνική πραγ-
µατικότητα). ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Μελέτη µονάδων επεξερ-
γασίας υγρών αποβλήτων (βασικές αρχές σχεδια-
σµού), α΄ µέρος: εσχάρωση, αεριζόµενος εξαµµω-
τής/λιποσυλλέκτης, µετρητής παροχής, βιολογική
βαθµίδα (σύστηµα ενεργού ιλύος παρατεταµένου
αερισµού), απολύµανση. ΕΝΟΤΗΤΑ 3: µελέτη µονά-
δων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (βασικές
αρχές σχεδιασµού), β΄ µέρος, αντλιοστάσια ανακυ-
κλοφορίας και απόρριψης ιλύος, πάχυνση ιλύος,
αφυδάτωση ιλύος (µηχανική αφυδάτωση/κλίνες
ξήρανσης), αντλιοστάσια στραγγιδίων. ΕΝΟΤΗΤΑ 4:
Κατασκευή µονάδων επεξεργασίας υγρών απο-
βλήτων, βασικός ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλι-
σµός, χρονοδιάγραµµα υλοποίησης έργων (µελέ-
τη εφαρµογής, παραγγελίες εξοπλισµού, κατα-
σκευή οικοδοµικών εργασιών, εγκατάσταση ηλε-
κτροµηχανολογικού εξοπλισµού, εκκίνηση και θέ-
ση σε λειτουργία εγκατάστασης, εκπαίδευση προ-
σωπικού). ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Case Studies µονάδων επε-
ξεργασίας αστικών και βιοµηχανικών υγρών απο-
βλήτων.

Η  Ποιότητα  στα  Τεχνικά  Έργα    (∆ιάρκεια 22 ώ-
ρες)
Σκοπός του σεµιναρίου είναι η επιµόρφωση µη-

χανικών που ασχολούνται κυρίως µε τη µελέτη
και κατασκευή τεχνικών έργων αλλά και την πα-

Το Ινστιτούτο θα υλοποιήσει την
περίοδο Οκτωβρίου-Νοεµβρίου

τα ακόλουθα σεµινάρια (τα
οποία επιδοτούνται από το ΤΕΕ
και οι συµµετέχοντες σε αυτά,
µέλη του ΤΕΕ, επιβαρύνονται
µόνο µε ένα µικρό µέρος του

συνολικού κόστους):

Στην  Αθήνα

µµηηχχααννιικκήή  &&  µµηηχχααννιικκοοίί  ΥΥπποολλοογγιισσττώώνν

12/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από Α -ΖΑ∆
13/10/2005 ΠΕΜΠΤΗ από ΖΑΕ -ΜΕΛ
17/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από ΜΕΜ -ΠΑΠΑ∆
18/10/2005 ΤΡΙΤΗ από ΠΑΠΑΕ -Ω

ΑΑγγρροοννόόµµοοιι  κκααιι  ττοοπποογγρράάφφοοιι  µµηηχχααννιικκοοίί

18/10/2005 ΤΡΙΤΗ από Α -Κ
19/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από Λ -Ω

ΧΧηηµµιικκοοίί  µµηηχχααννιικκοοίί

20/10/2005 ΠΕΜΠΤΗ από Α -Ω

Βόλος

ΟΟιι  εεξξεεττάάσσεειιςς  σσττοο  εεξξεετταασσττιικκόό  κκέέννττρροο  ττοουυ  ΠΠεερριιφφεε-
ρρεειιαακκοούύ  ΤΤµµήήµµααττοοςς  ΜΜααγγννηησσίίααςς  ττοουυ  ΤΤΕΕΕΕ  θθαα  ααρρχχίίζζοουυνν
ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  ηηµµέέρρεεςς  κκααιι  ώώρραα  0099::3300  ππ..µµ

ΠΠοολλιιττιικκοοίί  µµηηχχααννιικκοοίί

18/10/2005 ΤΡΙΤΗ από Α -Ω
ΑΑρρχχιιττέέκκττοοννεεςς  ΜΜηηχχααννιικκοοίί

17/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Α -Ω
ΜΜηηχχααννοολλόόγγοοιι  µµηηχχααννιικκοοίί  --  µµηηχχααννοολλόόγγοοιι  

µµηηχχααννιικκοοίί  ββιιοοµµηηχχααννίίααςς

18/10/2005 ΤΡΙΤΗ από Α -Ω
ΜΜηηχχααννιικκοοίί  χχωωρροοττααξξίίααςς  πποολλεεοοδδοοµµίίααςς  κκααιι  

ππεερριιφφεερρεειιαακκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς

17/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Α -Ω

Καβάλα

ΟΟιι  εεξξεεττάάσσεειιςς  σσττοο  εεξξεετταασσττιικκόό  κκέέννττρροο  ττοουυ  ΠΠεερριιφφεε-
ρρεειιαακκοούύ  ΤΤµµήήµµααττοοςς  ΑΑννααττοολλιικκήήςς  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  ττοουυ
ΤΤΕΕΕΕ  θθαα  ααρρχχίίζζοουυνν  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  ηηµµέέρρεεςς  κκααιι  ώώρραα
1188::0000  µµ..µµ..

ΠΠοολλιιττιικκοοίί  µµηηχχααννιικκοοίί

20/10/2005 ΠΕΜΠΤΗ από Α -Ω
ΜΜηηχχααννιικκοοίί  ΠΠααρρααγγωωγγήήςς  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς

19/10/2005 ΤΕΤΑΡΤΗ από Α -Ω
ΗΗλλεεκκττρροολλόόγγοοιι  µµηηχχααννιικκοοίί  κκααιι  µµηηχχααννιικκοοίί  ηη//υυ

17/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Α -ΠΑΠ
18/10/2005 ΤΡΙΤΗ από ΠΑΡ -Ω

ΜΜηηχχααννιικκοοίί  ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς

24/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Α -ΜΑ
25/10/2005 ΤΡΙΤΗ από ΜΙ -Ω

Χανιά

ΜΜηηχχααννιικκοοίί  ΠΠααρρααγγωωγγήήςς  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς
ΏΏρραα  έέννααρρξξηηςς  εεξξεεττάάσσεεωωνν  1100..0000  ππ..µµ..

17/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Α -Ω
ΜΜηηχχααννιικκοοίί  ΟΟρρυυκκττώώνν  ΠΠόόρρωωνν

ΏΏρραα  έέννααρρξξηηςς  εεξξεεττάάσσεεωωνν  1100..0000  ππ..µµ..

18/10/2005 ΤΡΙΤΗ από Α -Ω
ΗΗλλεεκκττρροοµµιικκοοίί  ΜΜηηχχααννιικκοοίί  κκααιι  ΜΜηηχχααννιικκοοίί    ΗΗ//ΥΥ

ΏΏρραα  έέννααρρξξηηςς  εεξξεεττάάσσεεωωνν  1100..0000  ππ..µµ..

18/10/2005 ΤΡΙΤΗ από Α -Ω
ΜΜηηχχααννιικκοοίί  ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς

ΏΏρραα  έέννααρρξξηηςς  εεξξεεττάάσσεεωωνν  1100..0000  ππ..µµ..

17/10/2005 ∆ΕΥΤΕΡΑ από Α -Ω
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ραγωγή και χρήση δοµικών υλικών στις σύγχρο-
νες αντιλήψεις, τις βασικές αρχές, τις έννοιες της
ποιότητας, όπως αυτές εξειδικεύονται στο χώρο
της παραγωγής τεχνικών έργων αλλά και δοµι-
κών υλικών, καθώς και στη νοµοθεσία και τους
Κανονισµούς που αναφέρονται σε αυτά. Οι θεµατι-
κές ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι: Εισαγω-
γή στην έννοια της ποιότητας, ∆ιαχείριση της ποι-
ότητας στις τεχνικές εταιρείες και στα τεχνικά
έργα - Προγράµµατα Ποιότητας, Οδηγία 89/106
για τα δοµικά υλικά, Κανονισµοί σκυροδέµατος
και χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος, Πιστοποίη-
ση δοµικών υλικών.

∆ιαχείριση  Κύκλου  Έργου  (Ρroject  Cycle  Μan-

agement)  µε  έµφαση  στην  υλοποίηση  Κοινοτικών
Προγραµµάτων (∆ιάρκεια:20 ώρες)
Η ∆ιαχείριση Κύκλου Έργου (Ρroject Cycle man-

agement) είναι µια µέθοδος που εισήγαγε η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή για το σχεδιασµό, την υλοποίηση
και την αξιολόγηση έργων και προγραµµάτων.
Κύριο χαρακτηριστικό της µεθόδου είναι η συνε-
πής και ολοκληρωµένη προσέγγιση όλων των
φάσεων του έργου/προγράµµατος (προσδιορι-
σµός, διαµόρφωση, χρηµατοδότηση, υλοποίηση,
αξιολόγηση). Το σεµινάριο απευθύνεται σε ανώτε-
ρα και ανώτατα στελέχη τα οποία εµπλέκονται
στην εκπόνηση, υλοποίηση και διαχείριση έργων
και προγραµµάτων και ιδιαίτερα αυτών που χρη-
µατοδοτούνται (ή προτείνονται για χρηµατοδότη-

ση) από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι θε-
µατικές ενότητες του σεµιναρίου είναι οι εξής: Α.
Οι φάσεις του κύκλου έργου/προγράµµατος, Β.
Logical Framework approach, Γ. Χρήση του Logical
Framework κατά τον προγραµµατισµό, ∆. Εργα-
λεία για τη διαχείριση της ποιότητας του
έργου/προγράµµατος και Ε. Παραδείγµατα-Εφαρ-
µογές
Για περισσότερες πληροφορίες και για δήλωση
συµµετοχής µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τη
Γραµµατεία του Ινστιτούτου στα τηλέφωνα: 210-
5221.638, 210-5221.195 (ώρες: 10:00-15:00) καθώς
και να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
www.iekemtee.gr

Νέα, επιδοτούµενα  από το ΤΕΕ, σεµινάρια

ΙΙννσσττιιττοούύττοο  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς  &&    ΕΕππιιµµόόρρφφωωσσηηςς  ΜΜεελλώώνν  ΤΤεεχχννιικκοούύ    ΕΕππιιµµεελληηττηηρρίίοουυ  ΕΕλλλλάάδδααςς  ΑΑΕΕ

Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και
Επιµόρφωσης Μελών του
Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδας (ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ)
/Παράρτηµα Θεσσαλονίκης
πρόκειται να διοργανώσει τα
ακόλουθα εξειδικευµένα
αυτοχρηµατοδοτούµενα
σεµινάρια:

Οικολογικό  και  βιοκλιµατικό  DΕSΙGΝ  (∆ιάρκεια
10 ώρες) 
Το σεµινάριο αφορά Μηχανικούς και εισάγει

θεωρητικά στοιχεία του κτιριακού σχεδιασµού και
του περιβάλλοντος χώρου, µε πρακτικά παρα-
δείγµατα εφαρµογής. 
Στόχος του σεµιναρίου είναι  η διαµόρφωση

τόσο µιας προσωπικής αισθητικής όσο και µιας
κριτικής αντίληψης και προσέγγισης, όσον αφορά
το σχεδιασµό του κτιρίου και του περιβάλλοντος
χώρου αυτού. 
Αντικείµενα που θα αναπτυχθούν:

• Ορισµός, ιστορία και στοιχεία της αισθητικής
•Αισθητική. Οικονοµικές πολιτικές και ψυχολογι-
κές συνιστώσες • Η µεθοδολογία και το concept
του σχεδιασµού • Αισθητική και µόδα • Μορφή
και φως •Το µέλλον. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός.

Αρχές  ελέγχου  ποιότητας  -  Σύνταξη  τευχών

δηµοπράτησης  ∆.Ε.  σύµφωνα  µε  το  Κοινοτικό  ∆ί-
καιο  και  τις  Ευρωπαϊκές  Προδιαγραφές  -  Σήµαν-
ση  CΕ  ∆οµικών  Προϊόντων.  (∆ιάρκεια 12 ώρες)
Το σεµινάριο αφορά Μηχανικούς που ενδιαφέ-

ρονται να αποκτήσουν τις κύριες γνώσεις που
διέπουν:
•Την καταλληλότητα των προϊόντων που ενσωµα-
τώνονται στις κατασκευές (δοµικά προϊόντα). 
• Τις µεθόδους σύνταξης τευχών δηµοπράτησης
δηµοσίων έργων, που να είναι έγκυροι µε το ι-

σχύον ευρωπαϊκό ∆ίκαιο και να συµµορφώνονται
µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα δοµικών προϊόντων
(κατισχύουν έναντι οιασδήποτε άλλης προδιαγρα-
φής) • Τις αρχές του ελέγχου ποιότητας, µε ανα-
φορές στα συστήµατα πιστοποίησης και τυποποί-
ησης δοµικών προϊόντων που ισχύουν στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση.

Η  τεχνολογία  πηλού  ως  δοµικό  υλικό.  Στερέω-
ση  -  Συντήρηση  ιστορικών  πλινθόκτιστων  κατα-
σκευών.  (Σε συνεργασία µε το Εργαστήριο ∆οµι-
κών Υλικών ΑΠΘ - ∆ιάρκεια 20 ώρες)
Το σεµινάριο αφορά Μηχανικούς που ασχολού-

νται µε την αποκατάσταση (Στερέωση-Συντήρηση
Πλινθόκτιστων),  καθώς και µε σύγχρονες φιλικές
στο περιβάλλον κατασκευές από σταθεροποιηµέ-

νο πηλό. 
Στόχος του σεµιναρίου είναι  η εξοικείωση των

µηχανικών µε τον πηλό (ένα πλήρως ανακυκλώσι-
µο και χαµηλού κόστους υλικό, που παρέχει ευχά-
ριστο και υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον), το σχε-
διασµό και την επισκευή κατασκευών από πλινθο-
δοµή.
Αντικείµενα που θα αναπτυχθούν:

• Ο πηλός ως δοµική κονία. Ιστορική ανασκόπη-
ση. ∆οµή και χαρακτηριστικά. Κριτήρια καταλλη-
λότητας πηλού για παραγωγή ωµοπλίνθων και
πηλοκονιαµάτων • Προβλήµατα ωµοπλινθοδο-
µών - Υλικά και τεχνικές επέµβασης • Υλικά και
τεχνικές σταθεροποίησης πηλού και προϊόντων
•Σχεδιασµός σύγχρονης κατασκευής από Ωµο-
πλινθοδοµή - Παραδείγµατα • Εργαστηριακές α-
σκήσεις-Βασικοί έλεγχοι καταλληλότητας πηλού-
Παραγωγή ωµοπλίνθων - Συγκριτικός έλεγχος ι-
διοτήτων ωµοπλίνθων και οπτοπλίνθων - Επι-
σκευή στερέωση ρηγµατωµένης ωµοπλινθοδο-
µής.
Στους συµµετέχοντες  θα διανεµηθούν σηµειώ-
σεις, καθώς και βεβαιώσεις παρακολούθησης
των σεµιναρίων.
Λόγω περιορισµένου αριθµού θέσεων, θα τη-
ρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες, κόστος και δη-
λώσεις συµµετοχής µπορείτε να απευθύνεστε
στην κα  Ε. Γουναρίδου, τηλ.: 2310-230.347, e-mail:
gounarid@central.tee.gr, fax: 2310-230.334

Και  στη  Θεσσαλονίκη




