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Á πό τη φύση και το περιεχόµενο των σπουδών τους, οι διπλωµατούχοι µηχανικοί έχουν την ικα-
νότητα της αφοµοίωσης νέων θεωριών που ραγδαία ανανεώνονται. Όπως προκύπτει εξάλλου

από το εύρος της επαγγελµατικής τους ενασχόλησης έχουν την ικανότητα προσαρµογής στην αγορά
εργασίας. Η διαρκώς διευρυνόµενη ετεροαπασχόληση του κλάδου, καθρεφτίζει -σε σηµαντικό βαθµό-
αυτή την πραγµατικότητα.

Ù στόσο ο διπλωµατούχος µηχανικός οφείλει να παρακολουθεί τις εξελίξεις, να εµπλουτίζει τις
γνώσεις του, να ενισχύει τις ικανότητές του και έτσι να διευρύνει το ρόλο του ως παραγωγός.

Επιπλέον έχει επισηµανθεί ένα
«έλλειµµα» πρακτικών γνώσε-
ων που αφορά τους νέους απο-
φοίτους των πολυτεχνικών σχο-
λών. Προφανές, γιατί τα ελληνι-
κά πολυτεχνεία δεν είναι σχο-
λές εφαρµογής και τα πέντε
χρόνια σπουδών καλύπτουν κυ-
ρίως θεωρητικές σπουδές.

Á υτή την αναγκαιότητα θέ-
λησε να καλύψει το ΤΕΕ

ιδρύοντας, εδώ και πολλά χρό-
νια, το Ινστιτούτο Επαγγελµατι-
κής Κατάρτισης - Επιµόρφωσης
Μηχανικών (ΙΕΚΕΜ), το οποίο
στηρίζει και ενισχύει διαρκώς,
ώστε να προσφέρει σε έναν συ-
νεχώς και µεγαλύτερο αριθµό
µηχανικών ειδικές  γνώσεις µε σύγχρονο τρόπο. Έργο, που φαίνεται ότι αναγνωρίζεται γενικότερα,
αφού οι αιτήσεις συµµετοχής είναι πολλές. 

Å ίναι χαρακτηριστικό -και προκύπτει από τον τελευταίο απολογισµό της διοίκησης του ΙΕΚΕΜ (σ.σ.
βλέπε σε επόµενες σελίδες)- ότι ένα στα τέσσερα άτοµα που παρακολούθησαν στο διάστηµα

Απριλίου 2003- Φεβρουαρίου 2006 τα σεµινάρια που οργανώθηκαν, ήταν µη διπλωµατούχος µηχανικός
(2.000 µηχανικοί και 750 µη µηχανικοί συγκεκριµένα). Γεγονός που αποδεικνύει ότι το εκπαιδευτικό - επι-
µορφωτικό έργο του ΙΕΚΕΜ αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο από τους µη διπλωµατούχους µηχα-
νικούς, παρόλο που το ΤΕΕ επιδοτεί συστηµατικά τη συµµετοχή των µελών του.

Á υτά τα δεδοµένα έχοντας υπόψη, η νέα διοίκηση που θα οριστεί στο αµέσως επόµενο διάστηµα,
οφείλει να δραστηριοποιηθεί εντατικά σε τριπλή κατεύθυνση: της διεύρυνσης των δράσεων του

Ινστιτούτου προς νέες κατευθύνσεις, του εµπλουτισµού του προγράµµατος των σεµιναρίων -που είναι
αλήθεια πως ξεκίνησε τα προηγούµενα χρόνια- και της διεύρυνσης του αριθµού των συµµετεχόντων
σ’ αυτά. Κατεύθυνση που θα βρει αρωγό και συµπαραστάτη το ΤΕΕ.
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