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Ì ε τον όρο «βιοµηχανία» ορίζεται το σύ-
νολο των δραστηριοτήτων οι οποίες

συµβάλλουν άµεσα ή έµµεσα στην ύπαρξη και
την ανάπτυξη του βασικού παραγωγικού ιστού
της χώρας. Με την έννοια αυτή στη σύγχρονη
βιοµηχανία εντάσσονται και πολλές υπηρεσίες,
που είτε συνδέονται στενά µε κλασικές µετα-

ποιητικές δραστηριότητες ή/και νέες υπηρε-
σίες που η παροχή τους έχει χαρακτηριστικά
βιοµηχανικού κλάδου.
Στόχος του τριήµερου συνεδρίου είναι η δια-

µόρφωση «άποψης» για τις προοπτικές της
σύγχρονης βιοµηχανίας στην Ελλάδα και θα:

• έχει «πολιτικό» (µε την έννοια της συµβο-
λής στη διαµόρφωση βιοµηχανικής πολιτικής
και βιοµηχανικής στρατηγικής) και «καινοτό-
µο» χαρακτήρα • οργανωθεί σε σφαιρικές και

συνεκτικές θεµατικές ενότητες • λειτουργήσει
µε τρόπο που θα διευκολύνει την επικέντρωση
στα µείζονα προβλήµατα, το διάλογο επί αυ-
τών και τη διαµόρφωση κεντρικών θέσεων και
προτάσεων (ενώ θα αποφευχθεί ο κατακερµα-
τισµός των συνολικών προβληµάτων µε την
εµβάθυνση στην απειρία των ειδικών περιπτώ-
σεων που µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο
ειδικών ηµερίδων).
Με βάση αυτά τα δεδοµένα, η θεµατολογία

του Συνεδρίου θα κινηθεί γύρω από τις  ακό-
λουθες ενότητες:
Ενότητα  1η:  Εναρκτήρια:  1. Εισηγητική οµιλία

της Οργανωτικής Επιτροπής που θέτει τους
στόχους, το πλαίσιο και τη θεµατολογία του
Συνεδρίου. 2. Οµιλίες κοµµάτων, συλλογικών
και κοινωνικών φορέων.  3.  Η συµβολή του τε-
χνικού κόσµου στη µελέτη της βιοµηχανίας: Α-
ναδροµή στα συνέδρια του ΤΕΕ και των Συλλό-
γων Μηχανικών.

Κεντρική  Οµιλία:  Η  εξέλιξη και προοπτική
της παγκόσµιας βιοµηχανίας.
Ενότητα  2η:  Από το παρελθόν στο παρόν. 1

Ιστορική εξέλιξη & σηµερινή διάρθρωση.  2. Ε-
πιχειρήσεις, Κλάδοι και Περιφέρειες:  Κρίση και
πυρήνες δυναµισµού
Στρογγυλό  Τραπέζι:  Η πορεία προς την κρί-

ση και το δυϊσµό
Ενότητα 3η: Σύγχρονες διεθνείς τάσεις και

πολιτικές προς την οικονοµία της γνώσης. 1.
Τάσεις και προοπτικές στην εποχή της παγκο-
σµιοποίησης. 2. Η στρατηγική της Λισαβόνας α-
πέτυχε;
Στρογγυλό  Τραπέζι:  Η ευρωπαϊκή βιοµηχα-

νία στο νέο διεθνές περιβάλλον.
Ενότητα  4η:  ∆υνάµεις αδράνειας και πολιτι-

κές υπέρβασης . 1. ∆ηµόσιες Πολιτικές και
Πρακτικές (θεσµικό πλαίσιο, χρηµατοδότηση,
δηµόσιες πρωτοβουλίες και παρεµβάσεις) 2. Ε-
πιχειρηµατικές πρακτικές
Ενότητα  5η:  Νέες ευκαιρίες και νέοι δρόµοι

προς µια σύγχρονη ανταγωνιστική βιοµηχανία.
1. Νέες τεχνολογίες και ευκαιρίες στην «παρα-
δοσιακή» βιοµηχανία 2. Νέες τεχνολογίες και
ευκαιρίες σε νέες δραστηριότητες και νέους
κλάδους
Ενότητα  6η:  Απαιτήσεις παιδείας, γνώσης,

καινοτοµίας και εξειδίκευσης. 1. Επένδυση στη
Γνώση (κράτος, επιχειρηµατικός τοµέας, ερευ-
νητικά κέντρα & ΑΕΙ) 2. Ανθρώπινο δυναµικό
και εκπαίδευση στη σύγχρονη ελληνική βιοµη-
χανία
Στρογγυλό  Τραπέζι:  Η εκπαίδευση των µη-

χανικών 
Κλείσιµο  Συνεδρίου: «∆ιεθνής ανταγωνιστι-

κότητα της ελληνικής βιοµηχανίας: ∆υνατότη-
τες και Προϋποθέσεις»
Τελική ηµεροµηνία υποβολής περιλήψεων:

10  Ιανουαρίου  2006
Πληροφορίες: Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων και
Συνεδρίων, τηλ. 210-3291.351-2, 210-3291.617
intrel@central.tee.gr, Γραφείο Βιοµηχανίας ΤΕΕ,
τηλ. 210-3291.374, imaxairas@central.tee.gr  

Ελληνική Βιοµηχανία: 
προς την οικονοµία της γνώσης 

Συνέδριο
Αθήνα  3  -  5  Ιουλίου  2006

Êαλείστε στην ειδική συνεδρίαση της Αντι-
προσωπείας του ΤΕΕ, σύµφωνα µε την

παρ. 5 του άρθρου 7 και τις παρ. 2 και 5  του
άρθρου 8 του Π∆ της 27-11/14.12.26 «Περί κωδι-
κοποιήσεως των περί συστάσεως του ΤΕΕ κει-
µένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκαν α-
πό τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 1486/1984 και το άρ-
θρο 14 του Ν. 2187/94, που θα πραγµατοποιηθεί
την Πέµπτη  24  Νοεµβρίου  2005 και ώρα 08.30
π.µ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδας (Καρ. Σερβίας 4, 5ος

όροφος - Αθήνα), µε µόνο θέµα:
- Εκλογή  Αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα

της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ.
Στην ειδική αυτή συνεδρίαση απαιτείται α-

παρτία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθµού
των Μελών της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. 
Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Αντι-

προσωπεία του ΤΕΕ θα συνέλθει την Κυριακή
27  Νοεµβρίου  2005  και ώρα 11.30 π.µ., στην Αί-
θουσα Συνεδριάσεων του Τεχνικού Επιµελητη-
ρίου Ελλάδας (Καραγεώργη Σερβίας 4, 5ος ό-

ροφος - Αθήνα), οπότε αρκεί για την απαρτία η

παρουσία πάνω από το µισό των Μελών.

Λόγω του ειδικού θέµατος, τονίζεται ιδιαί-

τερα ότι αν η απαρτία δεν επιτευχθεί µέχρι τις

12.30 ακριβώς, η συνεδρίαση δεν θα πραγµατο-

ποιηθεί.

Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας από την Περι-

φέρεια, µπορούν να µετακινηθούν µε ιδιωτικής

χρήσης αυτοκίνητο, αεροπλάνο ή άλλο µέσο

µαζικής µεταφοράς.

Ο  Πρόεδρος

της  Αντιπροσωπείας  του  ΤΕΕ

∆ηµοσθένης  Αγορής

Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Γ.Γ.
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Αξιότιµε κύριε Συνήγορε,
Έλαβα την από 5 Οκτωβρίου 2005 επιστολή

του Βοηθού του Συνηγόρου του Πολίτη κ. Αν-
δρέα Τάκη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για
την επίσκεψή σας στο ΤΕΕ. Θεώρησα καθήκον
µου να τη θέσω υπόψη της ∆ιοικούσας Επιτρο-
πής του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος. Εκτι-
µώ ότι το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, ως
όργανο και δηµοκρατικός εκπρόσωπος του συ-
νόλου του τεχνικού κόσµου της Ελλάδας και ο
Συνήγορος του Πολίτη ως ανεξάρτητη διοικητι-
κή αρχή, βρισκόµαστε στο µέσον ενός διαλό-
γου που εκκινεί από κοινές αρχές και αξίες. Σε
κάθε περίπτωση, θα ήθελα να σας εκθέσω τις
απόψεις µου επί των θεµάτων που θίγετε µε
την επιστολή σας. 

1. Με την από 20 Μαίου 2005 επιστολή µου
που απηύθυνα (δηµοσιεύοντάς την παράλληλα)
προς τον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα δή-
λωσα µε κατηγορηµατικό τρόπο ότι: 

• «Το ΤΕΕ καταδικάζει πεντακάθαρα, χωρίς δι-
σταγµό, χωρίς καµία επιφύλαξη κάθε δηµοσίευ-
µα µε το οποίο προτρέπονται οι πολίτες σε πρά-
ξεις ή ενέργειες που µπορούν να προκαλέσουν
διακρίσεις, µίσος ή βία κατά προσώπων ή οµά-
δων προσώπων από µόνο το λόγο της φυλετι-
κής ή εθνικής καταγωγής τους ή από το λόγο
των θρησκευτικών πεποιθήσεών τους.

• Πιο γενικά, το ΤΕΕ έχει πρωταγωνιστήσει και
πρωταγωνιστεί σε όλους τους µεγάλους δηµο-
κρατικούς και κοινωνικούς αγώνες στην πατρίδα
µας και συµµετέχει ενεργά σε κάθε διαδικασία
προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην
κορυφή των οποίων βρίσκεται και η απαγόρευση
κάθε διάκρισης». 

2. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το ΤΕΕ θεωρούσε
και θεωρεί επιβεβληµένη τη συµµετοχή και τη
συνδροµή του προς κάθε πρωτοβουλία που «ε-
πιδιώκει την εµπέδωση της ειρήνης, της δικαιο-
σύνης, καθώς και την ανάπτυξη των φιλικών σχέ-
σεων µεταξύ των λαών και των κρατών», µε α-
πόλυτο σεβασµό στις διεθνείς δεσµεύσεις της
χώρας µας. 

3. Με την ευκαιρία αυτή,  θα ήθελα να υπο-
γραµµίσω ότι: 
α.  το ΤΕΕ αποτελεί νοµικό πρόσωπο δηµοσί-

ου δικαίου σωµατειακού χαρακτήρα που έχει ορ-
γανωθεί από το νόµο και λειτουργεί µε γνήσιο
αντιπροσωπευτικό σύστηµα, 
β. στο πλαίσιο του ΤΕΕ, λειτουργούν παρατά-

ξεις οι οποίες συγκροτούνται και δρουν ελεύθε-
ρα χωρίς τα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ να έχουν
αρµοδιότητα άσκησης οποιασδήποτε µορφής ε-
ποπτείας επ’ αυτών,  
γ.  το «Ενηµερωτικό ∆ελτίο» του ΤΕΕ, κατά

την µακρά και πάγια πρακτική που ακολουθείται
τα τελευταία χρόνια, φιλοξενεί σε ειδικά προς
τούτο καθορισµένες σελίδες του τις απόψεις
των πιο πάνω παρατάξεων, οι οποίες δηµοσιεύο-
νται αυτούσιες και χωρίς προληπτικό έλεγχο επί
του περιεχοµένου τους, 
δ.  για το λόγο αυτό, το ΤΕΕ µεριµνά ώστε στις

σχετικές σελίδες να αναφέρεται ευκρινώς ότι οι
δηµοσιευόµενες απόψεις δεν εκφράζουν αντιλή-
ψεις των οργάνων του. 
Η επίµαχη επιστολή του Πρέσβη του Ισ-

ραήλ και η προαναφερθείσα απαντητική επι-
στολή µου, δηµοσιεύθηκε σε µία από τις πρώ-
τες σελίδες του «Ενηµερωτικού ∆ελτίου»
του ΤΕΕ  της 6ης Ιουνίου 2005. Πρόκειται για
τη µεγαλύτερη δυνατή δηµοσιότητα που µπο-
ρούσε να λάβει η καθόλου ουδέτερη αντίδρα-
ση του ΤΕΕ στα ατυχή δηµοσιεύµατα. 

Θεωρώ υποχρέωσή µου να εισηγηθώ στα αρ-
µόδια όργανα του ΤΕΕ τη θέση σας και την εκτί-
µησή σας ότι το ΤΕΕ θα πρέπει να λάβει ρητή,
σαφή και δηµόσια θέση επί των µισαλλόδοξων
εκείνων απόψεων που πήραν δηµοσιότητα µέσα
από το «Ενηµερωτικό ∆ελτίο» του ΤΕΕ. Παράλ-
ληλα όµως θα ήθελα να διευκρινίσω ότι: 
α. Το γεγονός πως το κράτος ή άλλοι φορείς

του δηµοσίου τοµέα παρέχουν τα µέσα για την
άσκηση του συνταγµατικά κατοχυρωµένου δικαι-
ώµατος της ελεύθερης έκφρασης δεν διαµορ-
φώνει εξ ορισµού ένα διαφορετικό πλαίσιο στην
άσκηση του τελευταίου. Με άλλα λόγια, η κυριό-
τητα του ∆ηµοσίου και των φορέων του επί των
υλικών µέσων διά των οποίων ασκείται το εν λό-
γω δικαίωµα δεν δικαιολογεί από µόνη της πε-
ριορισµούς στην άσκηση του τελευταίου και, µά-
λιστα, περιορισµούς που µπορούν να θίγουν τον
πυρήνα του.
β. Προτίθεµαι να ζητήσω από τα όργανα του

ΤΕΕ να πράξουν οτιδήποτε είναι αναγκαίο ώστε
να καταστεί σαφής η καταδίκη εκ µέρους του
ΤΕΕ κάθε µισαλλόδοξης ιδέας. Και τούτο, προ-
κειµένου να µην υπάρχει η παραµικρή αµφιβολία
ότι ο τεχνικός κόσµος της Ελλάδας συµµερίζεται
ή υιοθετεί αυτού του τύπου τις αντιλήψεις.  Θα
συστήσω, όµως, ταυτόχρονα να τηρηθεί στην
σχετική αντίδραση η αρχή της αναλογικότητας,
έτσι ώστε να µη δοθεί η εντύπωση ότι οι µισαλ-
λόδοξες σκέψεις και θέσεις κυκλοφορούν και α-
πασχολούν πράγµατι τον τεχνικό κόσµο της Ελ-
λάδας. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν µάλιστα συνετό
ενόψει των πολλαπλών προβληµάτων της επι-
καιρότητας. 
γ. Τέλος, σκοπεύω να προτείνω στα αρµόδια

όργανα του ΤΕΕ ρυθµίσεις για το περιεχόµενο
των κάθε είδους ανακοινώσεων, οι οποίες δηµο-
σιεύονται στο «Ενηµερωτικό ∆ελτίο». Ασφαλώς
αυτές, που θα µπορούσαν να περιλαµβάνονται
σε έναν Κώδικα ∆εοντολογίας, δεν µπορεί παρά
να περιοριστούν στη διατύπωση γενικών αρχών,
κυρίως, όσον αφορά την τήρηση των συνταγµατι-
κών επιταγών. 
Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι:
• Το ΤΕΕ προσβλέπει στον ειλικρινή µεταξύ

µας διάλογο. 
• Όλα όσα προαναφέρθηκαν δεσµεύουν το

ΤΕΕ και εµένα ως Πρόεδρό του τόσον έναντι υ-
µών όσο και έναντι κάθε τρίτου. 

Με  εκτίµηση
Ο  Πρόεδρος  

Γιάννης  Αλαβάνος

Πριν δυο τεύχη του Ε.∆.
(2366/7.11.2005) δηµοσιεύσαµε
το πλήρες κείµενο της
επιστολής του Βοηθού
Συνηγόρου του Πολίτη Ανδρέα
Τάκη, αναφορικά µε ορισµένα
δηµοσιεύµατα στις σελίδες
των Παρατάξεων και στο
Ιnternet. Στην επιστολή εκείνη
απάντησε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ.
Το πλήρες κείµενο αυτής της
επιστολής, η οποία
απευθύνεται στο Συνήγορο
του Πολίτη Γιώργο Καµίνη
-λόγω του ιδιότυπου
ενδιαφέροντός της-
δηµοσιεύουµε σήµερα.

Το ΤΕΕ
καταδικάζει
τις διακρίσεις
προασπίζει
τα ανθρώπινα
δικαιώµατα
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Φυσικός  Φωτισµός  -  Σχεδιασµός  και  Στρα-
τηγικές  Εξοικονόµησης  Ενέργειας (∆ιάρ-
κεια: 20 ώρες)
Το σεµινάριο έχει ως στόχο την ενηµέρωση

σε θέµατα περιβαλλοντικού σχεδιασµού και ι-
διαίτερα στον φυσικό φωτισµό. Απευθύνεται
κυρίως σε Αρχιτέκτονες Μηχανικούς αλλά και
σε άλλες ειδικότητες που ασχολούνται µε την
εκπόνηση κτιριακών µελετών και διαρρύθµι-
σης εσωτερικών χώρων. Το περιεχόµενο του
σεµιναρίου βρίσκεται σε συµφωνία µε την Ευ-
ρωπαϊκή Οδηγία και τον ελληνικό κανονισµό
ΚΟΧΕΕ που θα τεθούν σε ισχύ το 2006.
Το σεµινάριο θα καλύψει τα ακόλουθα θέ-

µατα:
•  Φυσικός και Τεχνητός Φωτισµός (Ορι-

σµοί)-Πότε σχεδιάζουµε, γιατί, πώς; • Σχεδια-
σµός ανοιγµάτων-Γεωµετρία, µέγεθος-Επιλο-
γή υαλοστασίων-Επιλογή υλικών εσωτερικού-
∆ιαρρύθµιση χώρων • Μέτρηση επιπέδων φυ-
σικού φωτισµού-Μελέτη σε µακέτα και µε τη
βοήθεια λογισµικού • Τεχνικές υποβοήθησης
τεχνητού και φυσικού φωτισµού-Μηχανισµοί
ενίσχυσης/διείσδυσης • Παραδείγµατα-Ανα-
φορά σε συγκεκριµένες, πραγµατικές κατα-
στάσεις

Μελέτη και  κατασκευή  µονάδων  επεξερ-
γασίας  υγρών  αποβλήτων  -  Από  τη  θεω-
ρία  στην  πράξη (∆ιάρκεια: 20 ώρες)
Το σεµινάριο απευθύνεται σε αποφοίτους

ΑΕΙ και ΤΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργα-
στούν σε µελετητικές, εργοληπτικές ή εµπορι-
κές εταιρείες, οι οποίες ασχολούνται µε έργα
προστασίας περιβάλλοντος και κυρίως εγκα-
ταστάσεις επεξεργασίας αστικών και βιοµηχα-
νικών υγρών αποβλήτων. Οι θεµατικές ενότη-
τες του Σεµιναρίου περιλαµβάνουν τα ακό-
λουθα πεδία.
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Θεσµικό πλαίσιο για δηµόσια

και ιδιωτικά έργα επεξεργασίας υγρών απο-
βλήτων (περιβαλλοντική νοµοθεσία, απαιτού-
µενες άδειες), στάδια υλοποίησης έργου, το α-
ντικείµενο των µελετητικών, εργοληπτικών
και εµπορικών εταιρειών από το διαγωνισµό
έως την υλοποίηση έργων (Η ελληνική πραγ-
µατικότητα).
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Μελέτη µονάδων επεξεργασίας

υγρών αποβλήτων (βασικές αρχές σχεδια-
σµού), α΄ µέρος: εσχάρωση, αεριζόµενος εξαµ-
µωτής/λιποσυλλέκτης, µετρητής παροχής, βιο-
λογική βαθµίδα (σύστηµα ενεργού ιλύος πα-
ρατεταµένου αερισµού), απολύµανση. ΕΝΟΤΗ-
ΤΑ 3: Μελέτη µονάδων επεξεργασίας υγρών α-
ποβλήτων (βασικές αρχές σχεδιασµού), β΄ µέ-
ρος, αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας και απόρ-
ριψης ιλύος, πάχυνση ιλύος, αφυδάτωση ιλύος
(µηχανική αφυδάτωση/κλίνες ξήρανσης), α-
ντλιοστάσια στραγγιδίων. ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Κατα-
σκευή µονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλή-
των, βασικός ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλι-
σµός, χρονοδιάγραµµα υλοποίησης έργων
(µελέτη εφαρµογής, παραγγελίες εξοπλισµού,
κατασκευή οικοδοµικών εργασιών, εγκατάστα-
ση ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, εκκί-
νηση και θέση σε λειτουργία εγκατάστασης,
εκπαίδευση προσωπικού). ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Case
Studies µονάδων επεξεργασίας αστικών και
βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων 

Μarketing  Υπηρεσιών  Μηχανικού  και  Τε-
χνικού  Συµβούλου  (∆ιάρκεια: 12 ώρες)
Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι µηχανικοί, ό-

πως και όλες οι επαγγελµατικές υπηρεσίες, έ-
χουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα ο-
ποία τις διαφοροποιούν από τα βιοµηχανικά
και καταναλωτικά αγαθά. Τα ιδιαίτερα αυτά
χαρακτηριστικά δηµιουργούν προβλήµατα στο
marketing των υπηρεσιών και για το λόγο αυ-
τό επιβάλλεται ο σχεδιασµός και η υλοποίηση

συγκεκριµένων στρατηγικών και ενεργειών. 
Στόχος του σεµιναρίου είναι να αποκτήσουν

οι καταρτιζόµενοι το σύνολο των θεωρητικών
και πρακτικών γνώσεων που θα τους επιτρέ-
ψει να αναλύσουν την αγορά, να εκπονήσουν
ένα σχέδιο marketing και τελικά να προωθή-
σουν αποτελεσµατικά τις υπηρεσίες τους
στην αγορά. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη βοή-
θεια  απλών και εφαρµόσιµων εργαλείων, τα
οποία παρέχονται στους συµµετέχοντες στο
πλαίσιο του παρόντος σεµιναρίου.
Θέµατα που θα αναπτυχθούν είναι ενδεικτι-

κά τα εξής:
•  Ανάλυση της αγοράς • Αξιολόγηση των

υπαρχόντων πελατών • Αξιολόγηση µελλο-
ντικών πελατών • Αξιολόγηση των παρεχόµε-
νων υπηρεσιών •  Οικοδόµηση του στρατηγι-
κού profile •  Ανάλυση των ευκαιριών και
προσδιορισµός των στόχων •  Εντοπισµός ει-
δικών τµηµάτων της αγοράς (niche marketing)
• Προώθηση των υπηρεσιών • Ανάπτυξη και
κωδικοποίηση της διαδικασίας marketing

Ανασχεδιασµός  των  επιχειρηµατικών  δρα-
στηριοτήτων  Οργανισµών  -  Επιχειρήσεων/
Reengineering (∆ιάρκεια: 20 ώρες)
Βασικός στόχος του σεµιναρίου είναι η ε-

ξοικείωση των στελεχών που θα παρακολου-
θήσουν το σεµινάριο µε τις απαραίτητες τε-
χνικές και αναγκαίες γνώσεις, ώστε να είναι
σε θέση να διαχειρίζονται απλές ή και δύσκο-
λες καταστάσεις επανασχεδιασµού ή αναδιάρ-
θρωσης που αφορούν µεµονωµένες Υπηρε-
σιακές Λειτουργίες, ∆ιευθύνσεις ή και ολό-
κληρη την επιχείρηση. Τα οφέλη που θα προ-
κύψουν θα είναι τα εξής: 
Σταθεροποίηση των επιχειρησιακών διεργα-

σιών, Έγκυρος εντοπισµός και αποµόνωση
προβληµατικών διεργασιών, Συνεχής βελτίωση
της ποιότητας των παρεχόµενων προϊόντων
και υπηρεσιών, Ταχύτητα στην εκτέλεση του
έργου, Αύξηση των επιπέδων παραγωγικότη-
τας, Μείωση του Λειτουργικού Κόστους, Μεγι-
στοποίηση της ικανοποίησης των πελατών.
Ενδεικτική θεµατολογία που θα αναπτυχθεί

είναι η ακόλουθη:
Ορισµοί του Re-Εngineering, Αναγκαιότητα-

Πότε ένας οργανισµός καταφεύγει σε Re-Εngi-

ΙΝΝΣΣΤΤΙΙΤΤΟΟΥΥΤΤΟΟ  ΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  &    ΕΠΠΙΙΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΣΣΗΗΣΣ    ΜΕΕΛΛΩΩΝΝ  ΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ    ΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  ΑΕ

Το Ινστιτούτο θα υλοποιήσει 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):

Νέα, επιδοτούµενα από το ΤΕΕ,
σεµινάρια
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του Re-Εngineering, Καταγραφή, αξιολόγηση
και αναµόρφωση των διαδικασιών του οργανι-
σµού, Ανάπτυξη των ∆ιαδικασιών Οργάνωσης
της εταιρείας από την πύλη µέχρι την παρά-
δοση των προϊόντων / υπηρεσιών στους πε-
λάτες και την υποστήριξή τους µετά την πώ-
ληση, Μεθοδολογία - Πώς θα υλοποιηθεί ένα
πετυχηµένο Re-Εngineering, Τεχνικές και εργα-
λεία Re- Εngineering

Σύγχρονες  Τεχνολογίες  Συγκόλλησης  στη
Βιοµηχανία  (∆ιάρκεια: 30 ώρες)
Σκοπός του σεµιναρίου είναι η επιµόρφωση

των εκπαιδευοµένων πάνω στις σύγχρονες
τεχνολογίες συγκόλλησης και η παρουσίαση
όλων των καινούριων τάσεων, καθώς και συ-
γκεκριµένων εφαρµογών που έχουν αναπτυ-
χθεί στο σχετικό επιστηµονικό αντικείµενο.
Οι θεµατικές ενότητες που θα παρουσια-

στούν και θα αναλυθούν σε αυτό το σεµινάριο
είναι οι ακόλουθες: Ανάλυση της τεχνολογίας,
της τεχνικής, των βασικών αρχών και των πα-
ραµέτρων των κυριότερων µεθόδων συγκόλ-

λησης, παρουσίαση των πρακτικών εφαρµο-
γής αυτών των µεθόδων σε όλο το φάσµα της
βιοµηχανικής παραγωγής και η παρουσίαση ε-
πίλυσης προβληµάτων παραγωγής, παρουσία-
ση των σύγχρονων προτύπων που αφορούν
τις συγκολλήσεις και η ανάλυση των µεθόδων
ποιοτικού ελέγχου των συγκολλήσεων, πα-
ρουσίαση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών
αυτοµατισµού και ροµποτικής στις συγκολλή-
σεις, παρουσίαση συγκεκριµένων ροµποτικών
εφαρµογών και αυτοµατισµών συγκολλήσεων
στη ναυπηγική βιοµηχανία.

Νέες  τεχνολογίες  στη  ναυπηγική  βιοµη-
χανία (∆ιάρκεια: 30 ώρες)
Σκοπός του σεµιναρίου είναι η επιµόρφωση

των εκπαιδευοµένων πάνω στις σύγχρονες
τεχνολογίες που εφαρµόζονται στη Ναυπηγι-
κή Βιοµηχανία και η παρουσίαση όλων των
καινούριων τάσεων, καθώς και συγκεκριµένων
εφαρµογών που έχουν αναπτυχθεί για τη
Ναυπηγική Βιοµηχανία. Απευθύνεται σε µηχα-
νικούς, καθώς και σε τεχνικούς που ασχολού-
νται µε τη Ναυπηγική Βιοµηχανία. Οι θεµατικές

ενότητες που θα παρουσιαστούν και θα ανα-

λυθούν είναι οι ακόλουθες: Ανάλυση της τε-

χνολογίας και των σύγχρονων σχεδιασµών

και τύπων σκαφών που κατασκευάζονται σε ό-

λο τον κόσµο. Παρουσίαση των σύγχρονων

πακέτων σχεδιασµού πλοίων µε πρακτικά πα-

ραδείγµατα και εφαρµογές. Παρουσίαση των

σύγχρονων προτύπων, υλικών κατασκευής και

µεθόδων που εφαρµόζονται µε σκοπό τη βελ-

τίωση της παραγωγής στη ναυπηγική βιοµη-

χανίας. Παρουσίαση όλων των σύγχρονων τε-

χνολογιών αυτοµατισµού και ροµποτικής που

εφαρµόζονται στη ναυπηγική βιοµηχανία. Πα-

ρουσίαση συγκεκριµένων ροµποτικών εφαρ-

µογών και αυτοµατισµών συγκολλήσεων στη

ναυπηγική βιοµηχανία.

Για περισσότερες πληροφορίες και για δή-

λωση συµµετοχής µπορείτε να επικοινωνή-

σετε µε τη Γραµµατεία του Ινστιτούτου στα

τηλέφωνα: 210-5221.638, 210-5221.195 (ώρες:

10:00-15:00) καθώς και να επισκεφτείτε την ι-

στοσελίδα  www.iekemtee.gr


