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T ο TEE προκηρύσσει διαγωνισµό για τη φι-
λοτέχνηση της αφίσας του 15ου Συνεδρίου

Σκυροδέµατος. Oι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει
να καταθέσουν τις προτάσεις τους υπό µορφή
προκαταρκτικής µακέτας που να επιτρέπει την
εύκολη αντίληψη της τελικής µορφής µέχρι
τις  30  Iουνίου  2006.

H αφίσα πρέπει να παραπέµπει στη γενική
περιοχή των έργων οπλισµένου σκυροδέµα-
τος (µελέτη και κατασκευή των πάσης φύσε-
ως έργων, κτιρίων, γεφυρών, ενεργειακών έρ-
γων κλπ.), ενώ επιθυµητό, αλλά όχι υποχρεω-
τικό, είναι να διαφαίνεται η ελληνικότητα του
Συνεδρίου. H επιτροπή αξιολόγησης θα επιλέ-

ξει εντός 10 ηµερών από τη λήξη της προθε-
σµίας τη µακέτα της προτίµησής της, ενώ δι-
καιούται να κρίνει άγονο το διαγωνισµό ή να
ζητήσει µικρές βελτιώσεις ή τροποποιήσεις
στην πρόταση που θα επιλεγεί.

H αµοιβή για τον πρώτο νικητή είναι 1.000
ευρώ και θα δοθεί µετά την παράδοση της τε-
λικής µακέτας (µε ∆ελτίο Παροχής Yπηρε-
σιών), ενώ οι υπόλοιπες συµµετοχές δεν θα
αµειφθούν.

H αφίσα προβλέπεται να εκτυπωθεί µε δια-

στάσεις 50 cm σε χαρτί velvet 120 gr. Θα ανα-
γράφεται στην αφίσα ο τίτλος του Συνεδρίου
(15ο Συνέδριο Σκυροδέµατος), ο χρόνος (25 -
27 Oκτωβρίου 2006), ο τόπος (Aλεξανδρούπο-
λη) και οι οργανωτές (TEE και ETEK).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε το
Tµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων του TEE στην
Aθήνα (Λέκκα 23 - 25, 5ος όροφος, γραφεία
8 και 9) και στα τηλέφωνα: 0030 210-
3291.351, 352, 617.

∆ιαγωνισµός αφίσας

Ό πως επισηµάνθηκε, µια τράπεζα εδαφοτεχνι-
κών δεδοµένων (όπως φαίνεται και από ανά-

λογες δράσεις σε άλλες χώρες) αναµένεται ότι

θα έχει πολύ σηµαντικές αναπτυξιακές επιπτώ-
σεις για τη χώρα, όπως:

- Στήριξη χωροταξικού σχεδιασµού - ∆ιευκό-
λυνση αρχικού προγραµµατισµού µεγάλων έρ-
γων και δικτύων - Yποστήριξη της εκτίµησης της
σεισµικής διακινδύνευσης ανά OTA, συνδυάζοντας
τις εδαφοτεχνικές µε τις δοµητικές και χρηστικές
πληροφορίες (τις οποίες διαθέτει το TEE σε σύ-
στηµα GIS) - Προεκτίµηση κόστους Mελετών Iδιω-
τικών έργων περί του είδους και της έκτασης των
γεωτεχνικών διερευνήσεων που θα απαιτούνται
κατά περίπτωση.
∆ιευκρινίστηκε ότι θα συγκεντρώνονται µόνο

πρωτογενή στοιχεία των εδαφοτεχνικών διερευ-
νήσεων, χωρίς µελετητική επεξεργασία. Έτσι, πρα-
κτικώς, θα συγκεντρώνονται µόνον «τοµές γεω-
τρήσεων» (ή γεωφυσικών διασκοπήσεων). H επε-
ξεργασία αυτών των πληροφοριών, η κριτική για
το βαθµό αξιοπιστίας των επιµέρους στοιχείων,
και η ανά OTA ή περιφέρεια διάκριση γενικών ζω-

νών οιονεί ενιαίου εδαφοτεχνικού χαρακτήρα,
δεν περιλαµβάνεται στο παρόν Έργο. Πιθανότατα,
µε ιδία ευθύνη των, τέτοιες επεξεργασίες θα αφε-
θούν στην πρωτοβουλία άλλων συλλογικών φο-
ρέων, κατά περιοχές. 

Eπισηµάνθηκε πάντως ότι η δηµοσιοποίηση
των δεδοµένων µιας τέτοιας Tράπεζας, δεν πα-
ρέχει δικαίωµα καταστρατήγησης των υποχρεώ-
σεων εκτέλεσης γεωτρήσεων για νέα δοµήµατα,
βάσει των προβλέψεων των υφισταµένων Kανονι-
σµών. Tούτο δε, αφενός διότι η Tράπεζα δεδοµέ-
νων δεν καταργεί νόµους, αφετέρου δε διότι είναι
γνωστή (και θα τονίζεται επιπλέον) η τεράστια µε-

ταβλητότητα αποθέσεων και βάθους υποβάθρων

στην ελληνική Eπικράτεια, ακόµη και σε γήπεδα

γειτονικά.

Πηγές πληροφοριών για τη συγκέντρωση δε-

δοµένων είναι: ∆ηµόσιες Yπηρεσίες, ∆ηµόσιοι

Oργανισµοί, Kατασκευαστικές Eταιρείες, Mελετη-

τικά Γραφεία, OTA, Πανεπιστήµια.

Xάρις στο ενιαίο του µορφοτύπου και της πλη-

κτρολόγησης, το σύνολο των εν λόγω πληροφο-

ριών θα αποθηκεύεται (σε σύστηµα γεωγραφικών

συντεταγµένων) και σε τοπικό πλαίσιο (για κάθε

πόλη), αλλά και σε κεντρικό (για όλη τη χώρα). Έγι-

νε αναφορά σε παλιότερες προσπάθειες του TEE

για την προώθηση του έργου και συµφωνήθηκε να

γίνει και νέα συνάντηση στις 13 Φεβρουαρίου.

Στη συνάντηση συµµετείχαν επίσης οι: κ. Γ.  Iω-

αννίδης µέλος της ∆E του TEE, κ. ∆.  Mαραβέας,

µέλος της ∆E του TEE, κα Oλ.  Bαγγελάτου, κ. Σπ.

Kαβουνίδης,  κ. Π.  Bέττας, κ. Aν.  Aναγνωστόπουλος,

κ. M.  Παχάκης, κ. Xρ.  Tσατσανίφος, κ. ∆.  Kούµου-

λος,  κ. Γ.  Γκλάβας,  κα Iω.  ∆ρέττα, κ. Γ.  Nτουνιάς, κ.

Aν.  Παπαδηµητρίου, κ. Aθ.  Πλατής, κα Aντ.  Tζιρίτα,

κα Στ.  Tρίγκα και κ. I.  Φικίρης.

H πιθανότητα προώθησης πρότασης
προς την πολιτεία για την ίδρυση
Tράπεζας Eδαφοτεχνικών
∆εδοµένων, ένα πολύ χρήσιµο
αναπτυξιακό εργαλείο για τη χώρα,
συζητήθηκε σε συνάντηση της
Eπιστηµονικής Eπιτροπής
Eιδικότητας Πολιτικών Mηχανικών
του TEE, της Eιδικής Eπιστηµονικής
Eπιτροπής Eδαφοµηχανικής και
Θεµελιώσεων του TEE και της
Eλληνικής Eπιστηµονικής Eταιρείας
Eδαφοµηχανικής και Θεµελιώσεων
(EEEΘ) που έγινε στα Γραφεία του
TEE στις 30 Iανουαρίου 2006 υπό την
προεδρία του Προέδρου του TEE κ.
Γιάννη Aλαβάνου και στην οποία
συµµετείχε ο οµότιµος καθηγητής
του EMΠ κ. Θεοδόσης Π. Tάσιος.

Tράπεζα Eδαφοτεχνικών ∆εδοµένων
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Πολύπλευρη συνεργασία µεταξύ TεχνικούEπιµελητηρίου Eλλάδας και Ένωσης Συντα-
κτών Hµερησίων Eφηµερίδων Aθηνών αποφα-
σίστηκε σε σύσκεψη µεταξύ εκπροσώπων των
δύο πλευρών.
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΤEE, Γιάννης

Aλαβάνος, η συνεργασία µεταξύ επιστηµονικής
κοινότητας και του συλλογικού οργάνου των
επαγγελµατιών δηµοσιογράφων θα αποβεί
προς το συµφέρον και των δύο πλευρών και
-κυρίως- της κοινής γνώµης.

Aπό την πλευρά του ο Πρόεδρος της
EΣHEA, Πάνος  Σόµπολος, τόνισε ότι η συνερ-
γασία αυτή θα είναι επωφελής και για τους δη-
µοσιογράφους, αλλά και για την κοινωνία που
έχει δικαίωµα να ενηµερώνεται επί όλων των
θεµάτων µε τον πληρέστερο και εγκυρότερο
τρόπο.
Στη συνάντηση στην οποία µετείχαν από την

πλευρά του TEE ο A΄ Aντιπρόεδρος του TEE Mα-
νώλης  ∆ρακάκης, ο οµότιµος καθηγητής του
EMΠ Θεοδόσης  Tάσιος και ο υπεύθυνος του

Γραφείου Tύπου Γιώργος  Kαραλής και από την
πλευρά της EΣHEA ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµή-
τρης  Tρίµης, ο ταµίας Παναγιώτης  Pάµµος, τα
µέλη Παντελής  Mπουκάλας, Nανά  Nταουντάκη
και ο Γενικός ∆ιευθυντής Mάνος  Aµελίδης, απο-
φασίστηκε να προωθηθούν από κοινού σε πρώ-
τη και άµεση φάση:
Έρευνα και ακολούθως Hµερίδα αναφορι-

κά µε την Yγιεινή και Aσφάλεια στους χώ-
ρους εργασίας των εργαζοµένων στα MME,
από κοινού µε τον E∆OEAΠ.
∆ιοργάνωση δηµόσιας συζήτησης µε θέµα

τη διαχείριση κρίσεων (σεισµούς, πληµµύρες
και άλλες φυσικές καταστροφές) από τα MME,
µε συµµετοχή εκπροσώπων των επιστηµονι-
κών φορέων της χώρας, της EΣHEA, αλλά και
εκπροσώπων των ιδιοκτητών MME.
Σεµινάρια επιµόρφωσης των µελών της

EΣHEA (πληροφορική κ.ά.) µε αξιοποίηση του
IEKEM, του Iνστιτούτου συνεχιζόµενης εκπαί-
δευσης του TEE, αλλά και διαλέξεις για µηχα-
νικούς σε θέµατα επικοινωνίας.

ΣYNEPΓAΣIA TEE - EΣHEA

Προς το συµφέρον της κοινής
γνώµης

H ∆ήµητρα  Θ.  Kανέλλου από τις 6 Φεβρουαρί-
ου είναι η νέα Γενική ∆ιευθύντρια του TEE.

Γεννήθηκε στην Aθήνα το 1959, είναι παντρεµένη
και µητέρα δύο αγοριών. Eίναι ∆ιπλωµατούχος
Xηµικός Mηχανικός του EMΠ (1982) και µιλάει
αγγλικά και γαλλικά. Στο βιογραφικό της περι-
λαµβάνονται τα εξής:

• Tο 1984 προσλήφθηκε ως µόνιµος υπάλλη-
λος στο Tεχνικό Eπιµελητήριο Eλλάδος (TEE)

• Mέχρι το 1988 απασχολήθηκε στο Γραφείο
του Προέδρου του TEE µε τα επιστηµονικά και
επαγγελµατικά θέµατα του TEE

• Tο 1990 ορίστηκε Yπεύθυνη του Γραφείου
Eπιστηµονικού Έργου του TEE  

•  Tον Iούλιο του 2003 έγινε Tµηµατάρχης
του Tµήµατος Eπιστηµονικού και Aναπτυξιακού

Έργου του TEE
• Tον Iανου-

άριο του 2004
ανέλαβε την ε-
ποπτεία των
Γραφείων Bιο-
µηχανίας -
Eνέργειας - Έ-
ρευνας και Tε-
χνολογίας - Πε-
ριβάλλοντος -
Πολιτισµού και
Πολιτιστικής
Kληρονοµιάς

και Tοπικής Aυτοδιοίκησης
• Aπό τον ∆εκέµβριο του 2005 είναι Yπεύθυ-

νη ∆ιαχείρισης Ποιότητας για την παρακολού-
θηση του ISO 9001:2000 στα Tµήµατα Eκπροσω-
πήσεων και Πραγµατογνωµοσυνών του ΤEE.

•  Tο 1991 συµµετείχε ως µέλος στη Mόνιµη
Eπιτροπή Tεχνικών Έργων του Yπουργείου Bιο-
µηχανίας για την παρακολούθηση της διαδικα-
σίας εναρµόνισης της Kοινοτικής Oδηγίας
89/106.  Eπίσης, το 1993 υπήρξε Mέλος Eπιτρο-
πής του ίδιου Yπουργείου για τη σύσταση Eλλη-
νικού Oργανισµού Ποιότητας

•  Tο 2000 εκλέχτηκε µέλος του Kοινού Yπη-
ρεσιακού Συµβουλίου Yπαλλήλων TEE και του
OAΣΠ

•  Aπό το 2002 έως και σήµερα συµµετέχει
ως αναπληρωµατικό Mέλος στην Eπιτροπή του
OAΣΠ για την εφαρµογή των Eυρωκωδίκων
στην Eλλάδα

• Aπό το 2004 έως και σήµερα είναι αναπλη-
ρωµατικός εκπρόσωπος του TEE στο Eθνικό
Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης του Yπουργείου Aνά-
πτυξης

H νέα Γενική
∆ιευθύντρια του TEE
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Tο TEE σύµφωνα µε τις Yπουργικές Aποφάσεις
και εγκρίσεις µε αριθµ. E∆5/4/339 (ΦEK 713/B/5-

10-84), ∆168/6/821/Γ (ΦEK 776/B/31-12-92),
∆16γ/1049/1/507/Γ (ΦEK 1910/B/23-12-2004) και σε
συνέχεια µε την υπ’ αριθµ. Πρωτ. TEE 4/2-01-2006
προκήρυξή του, καλεί τους ∆ιπλωµατούχους Mηχα-
νικούς, Πολιτικούς, Aρχιτέκτονες, Mηχανολόγους,
Hλεκτρολόγους, Hλεκτρονικούς, Xηµικούς, Aγρονό-
µους - Tοπογράφους, Mηχανικούς Mεταλλείων -
Mεταλλουργούς, Nαυπηγούς ή Nαυπηγούς Mηχα-
νολόγους, Xωροτάκτες, Mηχανικούς Περιβάλλο-
ντος και λοιπούς Mηχανικούς, Aποφοίτους Πολυτε-
χνικών Σχολών εσωτερικού και ισοτίµων Σχολών
εξωτερικού, που έχουν υποβάλει τα απαραίτητα δι-

καιολογητικά στο TEE ή στα Περιφερειακά Tµήµα-
τα του TEE (Θεσσαλονίκη  - Πάτρα - Kαβάλα - Bόλο
- Xανιά) σύµφωνα µε την παραπάνω Προκήρυξη, να
προσέλθουν στις εξετάσεις για την απόκτηση Ά-
δειας Άσκησης Eπαγγέλµατος όπως ορίζεται από
το παρακάτω πρόγραµµα.

1. Oι εξετάσεις θα γίνουν: 
α) Στην AΘHNA  (στις αίθουσες του TEE - Kαρ.

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

Tµήµατος Kεντρικής Mακεδονίας του ΤEE, Zεύξιδος
8).
γ) Στην KABAΛA  (στις αίθουσες του Περ. Tµήµα-

τος Aνατολικής Mακεδονίας 
του ΤEE, Bότση 2).
δ) Στην ΠATPA  (στις αίθουσες

του Περ. Tµήµατος ∆υτικής Eλλά-
δας του TEE,, Tριών Nαυάρχων
40). 

ε) Στο BOΛO  (στις αίθουσες του Περ. Tµήµατος
N. Mαγνησίας του TEE, 2ας Nοεµβρίου & Ξενοφώ-
ντος 93)
στ) Στα XANIA  (στις αίθουσες του Περ. Tµήµατος

∆υτικής Kρήτης του TEE, Nεάρχου 23)
2. Oι υποψήφιοι την ηµέρα της εξέτασης πρέπει

να φέρουν µαζί τους ό,τι περιλαµβάνεται στη δι-
πλωµατική τους εργασία, το δελ1τίο της αστυνοµι-
κής ταυτότητας και οι στρατευµένοι τη στρατιωτική
τους ταυτότητα.

Eιδικά οι Aρχιτέκτονες Mηχανικοί να έχουν ε-
κτός του κειµένου (βιβλίου) που έχουν συντάξει για
τη διπλωµατική τους εργασία, τα σχέδια στις αρχι-
κές διαστάσεις (όχι σε σµίκρυνση) και τη µακέτα.

Aθήνα 

Ώρα έναρξης εξετάσεων στις 4 µ.µ.
H προσέλευση των υποψηφίων

για τις εξετάσεις, θα γίνει σύµφωνα
µε την αίτηση που έχουν υποβάλει
οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι αντί-
στοιχα και µε απόλυτη αλφαβητική
σειρά.

Eιδικά οι υποψήφιοι Aρχιτέκτο-
νες Mηχανικοί που έχουν δηλώσει
κοινή διπλωµατική εργασία
(γκρουπ) θα εξεταστούν µε τον
πρώτο κατ’ αλφαβητική σειρά συ-
νάδελφό τους.

Πολιτικοί  Mηχανικοί
20/02/2006 ∆EYTEPA από A -ΓIO
21/02/2006 TPITH από ΓIΠ -KAΛA
23/02/2006 ΠEMΠTH από KAΛB -KY
24/02/2006 ΠAPAΣKEYH από KΩ -
MΠAM
28/02/2006 TPITH από MΠAN -ΠE
02/03/2006 ΠEMΠTH από ΠH -TE
09/03/2006 ΠEMΠTH από TZ -Ω

Aρχιτέκτονες  µηχανικοί
21/02/2006 TPITH από A -ΓKA
24/02/2006 ΠAPAΣKEYH από ΓKE -
KAΛ
28/02/2006 TPITH από KAM - KOY
08/03/2006 TETAPTH από KOΦ - ΠA
09/03/2006 ΠEMΠTH από ΠE - Ω

Mηχανολόγοι  Mηχανικοί  -
Mηχανικοί  Παραγωγής  και
∆ιοίκησης  -  Mηχανολόγοι
Mηχανικοί Bιοµηχανίας  -
Mηχανικοί  ∆ιαχείρισης
Eνεργειακών  Πόρων  

22/02/2006 TETAPTH από A - ΓK

23/02/2006 ΠEMΠTH από ΓΛ - KAP
27/02/2006 ∆EYTEPA από KAΣ - KP
01/03/2006 TETAPTH από KT - MΠA
07/03/2006 TPITH από MΠE - ΠA
08/03/2006 TETAPTH από ΠE - ΣTA
10/03/2006 ΠAPAΣKEYH από ΣTE - Ω

Hλεκτρολόγοι  Mηχανικοί  και
Mηχανικοί  Hλεκτρονικών

Yπολογιστών  -  Hλεκτρονικοί
Mηχανικοί  -  Mηχανικοί
Πληροφοριακών  και

Eπικοινωνιακών  Συστηµάτων
20/02/2006 ∆EYTEPA από A - ΓK
22/02/2006 TETAPTH από ΓΛ - KAΛ
27/02/2006 ∆EYTEPA από KAM - Λ
01/03/2006 TETAPTH από M - ΠAΛ
02/03/2006 ΠEMΠTH από ΠAM - P
07/03/2006 TPITH από Σ - TΣIΛ
08/03/2006 TETAPTH από TΣIM - Ω

Xηµικοί  Mηχανικοί
22/02/2006 TETAPTH από A - ∆
23/02/2006 ΠEMΠTH από E - MAK
27/02/2006 ∆EYTEPA από MAΛ - ΠAN
28/02/2006 TPITH από ΠAΞ - ΣΠ
07/03/2006 TPITH από ΣT - Ω

Aγρονόµοι  και  τοπογράφοι
µηχανικοί

21/02/2006 TPITH από A - KAΛ
24/02/2006 ΠAPAΣKEYH από KAM -
MO
01/03/2006 TETAPTH από MΠ - PA
09/03/2006 ΠEMΠTH από PE - Ω

Mηχανικοί  Mεταλλείων
Mεταλλουργοί  -  Mηχανικοί

Oρυκτών  Πόρων
20/02/2006 ∆EYTEPA από A - KA
24/02/2006 ΠAPAΣKEYH από KE - ΛO
10/03/2006 ΠAPAΣKEYH από ΛY - Ω

Nαυπηγοί  Mηχανολόγοι
Mηχανικοί

22/02/2006 TETAPTH από A - KAZ
27/02/2006 ∆EYTEPA από KAH - N
07/03/2006 TPITH από Ξ - Ω

Mηχανικοί  Xωροταξίας
Πολεοδοµίας  και  Περιφερειακής

Aνάπτυξης  
21/02/2006 TPITH από A - Ω

Mηχανικοί  Περιβάλλοντος
22/02/2006 TETAPTH από A - MA
01/03/2006 TETAPTH από ME - Ω

Aεροναυπηγοί  Mηχανικοί
10/03/2006 ΠAPAΣKEYH από A - Ω

Πάτρα

Ώρα έναρξης εξετάσεων στις 4 µ.µ.
H προσέλευση των υποψηφίων

στις εξετάσεις θα γίνει σύµφωνα
µε την αίτηση που έχουν υποβάλει
οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι αντί-
στοιχα και µε απόλυτη αλφαβητική
σειρά.

Πολιτικοί  µηχανικοί
20/02/2006 ∆EYTEPA από A - K
21/02/2006 TPITH από Λ - ΠAΠ
22/02/2006 TETAPTH από ΠAP - Ω

Aρχιτέκτονες  µηχανικοί
22/02/2006 ∆EYTEPA από A - Ω

Mηχανολόγοι  Mηχανικοί
20/02/2006 ∆EYTEPA από A - Θ
21/02/2006 TPITH από I - MΠAP
22/02/2006 TETAPTH από MΠAΣ - Ω

Hλεκτρολόγοι  Mηχανικοί  -
Hλεκτρολόγοι    Mηχανικοί  και
Tεχνολογίας  Yπολογιστών  

20/02/2006 ∆EYTEPA από A - E
21/02/2006 TPITH από K - M

22/02/2006 TETAPTH από N - Ω
Xηµικοί  Mηχανικοί

22/02/2006 TETAPTH από A - Ω
Mηχανικοί  Hλεκτρονικών

Yπολογιστών  και  Πληροφορικής  
20/02/2006 ∆EYTEPA από A - Λ
21/02/2006 TPITH από M - Ω

Θεσσαλονίκη

Ώρα έναρξης εξετάσεων στις 4 µ.µ.
H προσέλευση των υποψηφίων

στις εξετάσεις θα γίνει σύµφωνα
µε την αίτηση που έχουν υποβάλει
οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι αντί-
στοιχα µε απόλυτη αλφαβητική
σειρά.

Eιδικά οι υποψήφιοι που έχουν
δηλώσει κοινή διπλωµατική εργα-
σία θα εξεταστούν µε τον πρώτο
κατ΄ αλφαβητική σειρά συνάδελφό
τους.

Πολιτικοί  µηχανικοί
27/02/2006  ∆EYTEPA από A - BΛ
28/02/2006 TPITH από BO - ΓK
01/03/2006 TETAPTH από ΓO - ZI
02/03/2006 ΠEMΠTH από ZO - KOΛ
07/03/2006 TPITH από KOY - MAK
08/03/2006  TETAPTH από MAΛ -
MΠAΛ
09/03/2006 ΠEMΠTH από MΠAΪP -
ΠANA
13/03/2006 ∆EYTEPA από ΠANT - ΠE
14/03/2006 TPITH από ΠH - Ω

Aρχιτέκτονες  Mηχανικοί
27/02/2006 ∆EYTEPA από A - E
28/02/2006 TPITH από Z - KI
01/03/2006 TETAPTH από KΛ - MI
02/03/2006 ΠEMΠTH από MO - NI

Tο πρόγραµµα των εξετάσεων  για 
τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Eπαγγέλµατος
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 Τ
ΕΕ07/03/2006 TPITH από NT - P

08/03/2006 TETAPTH από Σ - Ω
Mηχανολόγοι  µηχανικοί

27/02/2006 ∆EYTEPA από A - ΓH
28/02/2006 TPITH από ΓK - KAPA
01/03/2006 TETAPTH από KAPE -
MΠAK
02/03/2006 ΠEMΠTH από MΠAΛ -
ΠAΠAΪ
07/03/2006 TPITH από ΠAΠAK - ΣTA
08/03/2006 TETAPTH από ΣTP -Ω

Hλεκτρολόγοι  µηχανικοί  -
Hλεκτρολόγοι  Mηχανικοί  &
Mηχανικοί  Yπολογιστών

27/02/2006 ∆EYTEPA από A -
ΓEΩPΓIA
28/02/2006 TPITH από ΓEΩPΓIE - I
01/03/2006 TETAPTH από KA - KΩ
02/03/2006 ΠEMΠTH από Λ - MO
07/03/2006 TPITH από MΠ - ΠAΠA∆
08/03/2006 TETAPTH από ΠAΠAE -
ΣE
09/03/2006 ΠEMΠTH από ΣI - Ω

Aγρονόµοι  και  Tοπογράφοι
Mηχανικοί

09/03/2006 ΠEMΠTH από A - KA
13/03/2006 ∆EYTEPA από KE - Ω

Xηµικοί  Mηχανικοί
09/03/2006 ΠEMΠTH από A - M
13/03/2006 ∆EYTEPA από M - Ω 

Bόλος  

Ώρα έναρξης εξετάσεων 9 π.µ.
Πολιτικοί  Mηχανικοί

20/2/2006 ∆EYTEPA από A - P
21/2/2006 TPITH από Π - Ω

Aρχιτέκτονες  Mηχανικοί
20/2/2006 ∆EYTEPA από A - K
21/2/2006 TPITH από Λ - Ω

Mηχανολόγοι  µηχανικοί  -
Mηχανολόγοι  Mηχανικοί

Bιοµηχανίας
22/2/2006 TETAPTH από A - Ω

Mηχανικοί  Xωροταξίας
Πολεοδοµίας  και  Περιφερειακής

Aνάπτυξης
20/2/2006 ∆EYTEPA από A - K
21/2/2006 TPITH  από Λ - Ω

Mηχανικοί  H/Y  και
Tηλεπικοινωνιών  και  ∆ικτύων

22/2/2006 TETAPTH από A - Ω

Kαβάλα  

Ώρα έναρξης εξετάσεων στις 6 µ.µ.
Πολιτικοί  Mηχανικοί

20/02/2006 ∆EYTEPA από A - I
21/02/2006 TPITH από K - O
22/02/2006 TETAPTH από Π - Ω

Aρχιτέκτονες  Mηχανικοί
20/02/2006 ∆EYTEPA από A - Ω

Mηχανικοί  Παραγωγής  και
∆ιοίκησης

22/02/2006 TETAPTH από A -
MAYPOB
23/02/2006 ΠEMΠTH από MAYPOM -
Ω

Hλεκτρολόγοι  Mηχανικοί  και
Mηχανικοί  H/Y

23/02/2006 ΠEMΠTH από A - Ω
Mηχανικοί  Περιβάλλοντος

21/02/2006 TPITH από A - Ω

Xανιά  

Ώρα έναρξης εξετάσεων στις 10 π.µ.
Mηχανικοί  Παραγωγής  και

∆ιοίκησης
20/02/2006 ∆EYTEPA από A - Ω

Mηχανικοί  Oρυκτών  Πόρων
Ώρα έναρξης 9.00 π.µ.

21/02/2006 TPITH από A - Ω
Hλεκτρονικοί  Mηχανικοί  και

Mηχανικοί    H/Y
22/02/2006 TETAPTH από A - Ω

Mηχανικοί  Περιβάλλοντος
21/02/2006 TPITH από A - Ω

Oι εξετάσεις είναι προφορικές µε
βάση το αντικείµενο εξέτασης, που
έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι.

H εξέταση µε βάση τη διπλωµατι-
κή εργασία θα αφορά στο γνωστικό
περιεχόµενο της διπλωµατικής σε
συνδυασµό µε την ειδικότητα του ε-
ξεταζοµένου.

H Eξεταστική Eπιτροπή δύναται να
κρίνει, εάν το γνωστικό αντικείµενο
της διπλωµατικής εργασίας επαρκεί
ή πρέπει να επεκταθεί σε γενικότε-
ρες ερωτήσεις για την πιστοποίηση
των ικανοτήτων του υποψηφίου.

Oι ερωτήσεις πάντως στο βαθµό
που είναι κάθε φορά εφικτό, θα προ-
σανατολίζονται στις λύσεις των
προβληµάτων του ελληνικού χώρου.

Περισσότερες  πληροφορίες πα-
ρέχονται στο TEE (Kαρ. Σερβίας 4,
4ος όροφος, Tµήµα Mητρώου),
τηλ. 210 3291.295-7 ή 210-3291.451-2.
•Στη Θεσσαλονίκη στο Περιφε-
ρειακό Tµήµα Kεντρ. Mακεδονίας
του TEE, τηλ. 2310-236.111
• Στην Kαβάλα στο Περιφερειακό
Tµήµα Aνατολικής Mακεδονίας
του TEE, τηλ. 2510-227.430
•Στην Πάτρα στο Περιφερειακό
Tµήµα  ∆υτικής Eλλάδας του TEE,
τηλ. 2610-334.787
• Στο Bόλο στο Περιφερειακό
Tµήµα N. Mαγνησίας του TEE,
τηλ. 24210-26.574
• Στα Xανιά στο Περιφερειακό
Tµήµα  ∆υτικής Kρήτης του TEE,
τηλ. 28210-27.900-1


