
Ε κδήλωση µε θέµα «Περιφερειακή Ανάπτυξη -Επικαιρότητα και προοπτικές» διοργάνωσαν
το ΤΕΕ - Τµήµα Ανατολικής Στερεάς και το Οικο-
νοµικό Επιµελητήριο - Περιφ. Τµήµα Κεντρικής
Στερεάς. Στην εκδήλωση έγιναν οι ακόλουθες ει-
σηγήσεις:

1.  Στρατηγική  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  και
Προγραµµατισµού:  Οριοθέτηση  και  σηµασία  των
Περιφερειακών  Προγραµµατισµών.  
Εισηγητής: Αθανάσιος  Παπαδασκαλόπουλος,

Καθηγητής Περιφερειακής Ανάλυσης και Πολιτι-
κής, Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού

και Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστηµίου.
Ο οµιλητής αναφέρθηκε στην επικαιρότητα

συζήτησης του θέµατος της Περιφερειακής Ανα-
πτυξιακής Στρατηγικής, του Περιφερειακού Προ-
γραµµατισµού και των Περιφερειών Προγραµµα-
τισµού, αφού η χώρα µας προχωρά στην κατάρ-
τιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Ε-
θνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
2007 - 2013. Η εισήγησή του αναπτύχθηκε διεξο-
δικά µέσα από τους άξονες: 

- Η Στρατηγική της Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
- Ο Περιφερειακός Προγραµµατισµός και τα

κύρια στάδια των διαδικασιών, 
- Οι Περιφέρειες Προγραµµατισµού και η πα-

ράµετρος της Ε.Ε. στην οριοθέτησή των, 
- Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ως Περιφέ-

ρεια Προγραµµατισµού. 
2.  Χωροταξικός  Σχεδιασµός  σε  επίπεδο  Περι-

φέρειας.  Προβλήµατα  και  Προοπτικές.  
Εισηγητής: Χρήστος  Ζαµπέλης, Αρχιτέκτων -

Πολεοδόµος - Χωροτάκτης, τ. Γενικός ∆/ντής Πο-

λεοδοµίας ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Αναφέρθηκε στα θέµατα του στρατηγικού χω-

ροταξικού σχεδιασµού σε εθνικό και περιφερεια-
κό επίπεδο και ειδικότερα: 

- Στις ανάγκες αντιµετώπισης των σύγχρονων
προβληµάτων του ελληνικού χώρου µε έναν πιο
ευέλικτο και αποτελεσµατικό σχεδιασµό, που θα
επιτρέψει το συντονισµό των σχεδιασµών κατώ-
τερης κλίµακας. 

- Στην αναγκαιότητα µελέτης του εθνικού χώ-
ρου σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και
της ενίσχυσης των προβληµατισµών για αειφό-

ρο ανάπτυξη. 
- Στα θέµατα υλοποίησης των συνταγµατικών

διατάξεων για τη Χωροταξία και της εξειδίκευ-
σης στόχων και κατευθύνσεων του Ευρωπαϊκού
Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης σε εθνικό και περι-
φερειακό επίπεδο. 

- Στα ζητήµατα σύνδεσης του κοινωνικού και
οικονοµικού προγραµµατισµού µε το σχεδιασµό
της χωρικής ανάπτυξης αλλά και της αναγνώρι-
σης της χωρικής διάστασης ως παράγοντα προ-
σανατολισµού δηµόσιων και ιδιωτικών χρηµατο-
δοτικών πόρων. 

3.  Οι  προκλήσεις  για  την  Αυτοδιοίκηση  στις
Περιφέρειες  του  «Στόχου  2»  της  νέας  προ-
γραµµατικής  περιόδου  2007-22013.  
Εισηγητής: Χρήστος  Παλαιολόγος, Πολιτικός

Μηχανικός, Γενικός Γραµµατέας της ΚΕ∆ΚΕ, µέλος

Επιτροπής Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι κοινοτικοί πόροι που διατίθενται και σχε-

διάζεται να κατευθυνθούν στη Στερεά Ελλάδα
την περίοδο 2007-2013 είναι ανεπαρκείς να χρη-
µατοδοτήσουν αποτελεσµατικά και αξιόπιστα α-
ναπτυξιακά προγράµµατα που να καλύπτουν τις
πραγµατικές ανάγκες της Περιφέρειας, υπο-
γράµµισε ο οµιλητής. Και αναφέρθηκε στα προ-
βλήµατα του υφιστάµενου σχεδιασµού της Περι-
φέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενόψει της επόµενης
Προγραµµατικής περιόδου και στα θέµατα που
εγείρονται µετά την έκδοση της 3ης Εγκυκλίου
από το Υπουργείο Οικονοµίας. Επίσης τεκµηριω-
µένα οριοθέτησε το ρόλο της Αυτοδιοίκησης, η
οποία σε όλη την πορεία του σχεδιασµού, δια-
χείρισης αλλά και υλοποίησης των Ε.Π. 2007-
2013, πρέπει να διεκδικήσει την ουσιαστική της

παρουσία. 
Στο θέµα της µείωσης των πόρων ε-

πικεντρώθηκε και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ -
Τµήµατος Ανατολικής Στερεάς Στέλιος
Ζαχαρόπουλος  προλογίζοντας την Η-
µερίδα. Ο κ. Ζαχαρόπουλος µίλησε για
δραστική µείωση των χρηµατοδοτήσε-
ων που από 720 εκατοµµύρια ευρώ στο
Γ΄ ΚΠΣ γίνονται περίπου 450 στο ∆΄

ΚΠΣ. Αναφέρθη-
κε στις απαιτή-
σεις για άριστη
προετοιµασία,
που πρέπει να
τύχουν της ανά-
λογης επιµέλει-
ας από την πο-
λιτεία, όπως και
στα ζητήµατα
του εναρµονι-

σµού µας µε το ανταγωνιστικό περιβάλλον της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δεν επιτρέπεται
να καλύπτονται µόνο µέσα από κεντρικές επιλο-
γές. Τα θέµατα αυτά απαιτούν εξειδικευµένες
προσεγγίσεις, διάλογο και συµµετοχικές διαδι-
κασίες που θα διασφαλίζουν την κοινωνική συ-
ναίνεση. 
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους

και τη συµµετοχή τους στη συζήτηση ο Νοµάρ-
χης Φθιώτιδας Αθανάσιος  Χειµάρας, ο Πρόε-
δρος της ΤΕ∆Κ Φθιώτιδας και ∆ήµαρχος Λαµιέ-
ων Γεώργιος  Κοτρωνιάς,  ο Πρόεδρος του Εργα-
τικού Κέντρου Φθιώτιδας ∆ιονύσης  ∆ολιανίτης,
εκπρόσωποι φορέων, συνάδελφοι και πολίτες
της περιοχής µας. 
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Περιφερειακή ανάπτυξη -
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Ηµερίδα µε θέµα ΤΣΜΕ∆Ε υφιστάµενη κατάστα-
ση, εξελίξεις και προοπτικές διοργάνωσε το

ΤΕΕ - Τµήµα Θράκης, στην Κοµοτηνή, µε κεντρι-
κούς οµιλητές τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιάννη Αλα-
βάνο, καθώς και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου του ΤΣΜΕ∆Ε ∆ηµήτριο ∆ουνούκο και Αντώ-
νιο Πρωτονοτάριο. Στο πλαίσιο της ηµερίδας οι
µηχανικοί της Θράκης είχαν την ευκαιρία να θέ-
σουν µία σειρά ζητηµάτων που τους απασχολούν
σε σχέση µε τον ασφαλιστικό τους φορέα.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ - Τµήµατος Θράκης Νι-

κόλαος  Παπαθανασίου στο χαιρετισµό του εξέ-
φρασε «την τιµή και τη χαρά» για την παρουσία
του Προέδρου του ΤΕΕ Γιάννη  Αλαβάνου και των
δύο τακτικών µελών του ∆Σ του ΤΣΜΕ∆Ε, τους
πολιτικούς µηχανικούς ∆ηµήτρη  ∆ουνούκο  και  Α-
ντώνη  Πρωτονοτάριο. Συγχρόνως, είπε, είναι και
µέρα θλίψης γιατί πενθούµε το συνάδελφο Γιάν-
νη  Κουµπλή, Πρόεδρο του ΤΣΜΕ∆Ε και της Τρά-
πεζας Αττικής που πέθανε αιφνίδια. «Ως Πρόε-

δρος του Ταµείου ο Γιάννης Κουµπλής, υπήρξε
κατά την προσωπική µου άποψη αλλά και πολ-
λών συναδέλφων που παρακολουθούν από κο-
ντά τα ασφαλιστικά µας θέµατα, εκκεντρική και
διφορούµενη προσωπικότητα» τόνισε. 
Ο ασφαλιστικός µας φορέας, είπε, είναι απο-

κλειστικό δηµιούργηµα των µελών του (Μηχανι-
κών και Εργοληπτών), θεµελιωµένο στις άµεσες
εισφορές αλλά και τις έµµεσες εισφορές τους
µέσα από το παραγωγικό τους έργο.
Αποτελεί το πλέον εύρωστο ασφαλιστικό Τα-

µείο, καθόσον διαθέτει:
• Τη βέλτιστη Ασφαλιστική ∆ιαθέσιµη Βάση (α-

ναλογία συνταξιούχων προς ασφαλισµένους 1:7.2)
• Υψηλές καταβαλλόµενες εισφορές • Το υψηλό-
τερο διαθέσιµο αποθεµατικό (πλησιάζει το 1 τρι-
σεκατοµµύριο σε δραχµές)
Παρ’ όλα αυτά τα µέλη του έχουν τις χαµηλό-

τερες παροχές 
•(Σύνταξη -Εφάπαξ - Κλάδος Υγείας) και ειδι-

κότερα οι νέοι Μηχανικοί (αυτοί που είναι ασφαλι-
σµένοι µετά  την 1η/1/1993) που η σύνταξή τους

µετά από 35 χρόνια θα ανέρχεται στο εξευτελι-
στικό ποσό των 530 ευρώ • Ανυπαρξία Πρόνοιας
για σειρά περιπτώσεων που για λόγους αξιοπρέ-
πειας και κοινωνικής αλληλεγγύης θα έπρεπε να
την επωµισθεί το Ταµείο (ατυχήµατα - υποαπα-
σχόληση και ανεργία των Μηχανικών). 
Πέρα από τα παραπάνω η οργανωτική του λει-

τουργία και ιδιαίτερα στην Περιφέρεια είναι απα-
ράδεκτη, µε κυριότερα προβλήµατα:

• Ελλιπή στελέχωση • Έλλειψη µηχανογραφι-
κού συστήµατος  • Απαρχαιωµένο Οργανόγραµ-
µα • Κακή πρόσβαση στις Κεντρικές Υπηρεσίες
αλλά και κακή συµπεριφορά προς τους συναδέλ-
φους Μηχανικούς από τους εργαζοµένους σε αυ-
τές. 
Πρόσφατα συντάχθηκε από τη ∆ιοίκηση του

ΤΣΜΕ∆Ε η αναθεώρηση του Οργανισµού του Τα-
µείου, ο οποίος ήδη έχει αποσταλεί στο Υπουρ-
γείο για έγκριση.
Στη δική µας περιοχή προβλέπει την ίδρυση

Γραφείου ΤΣΜΕ∆Ε στην Ξάνθη και κατά συνέπεια
το Ταµείο θα καλύπτει µε τις Υπηρεσίες του στο
προσεχές µέλλον όλη τη Θράκη. Και επανέλαβε
ότι τα Περιφερειακά Τµήµατα δεν συµµετείχαν
στην κατάρτισή του.     
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, πρόσθεσε, µε

απόφασή της στις 10 Ιανουαρίου κατέγραψε το
πλαίσιο που θα πρέπει να διέπει το Νοµοσχέδιο.
Και ειδικότερα µεταξύ άλλων:
• Εξίσωση των εισφορών και παροχών στους

Νέους Μηχανικούς µε αυτές των παλαιότερων σε
διάστηµα 20ετίας • Κατώτερη σύνταξη 2.000 ευ-
ρώ • Ενίσχυση του εφάπαξ ποσού (να µην είναι
µικρότερο από το κεφαλαιοποιούµενο ποσό των
εισφορών τοκιζόµενο) • Αλλαγές στον κλάδο Υ-
γείας (συµβεβληµένος γιατρός κ.ά.).
Τα παραπάνω καταδεικνύουν τη σοβαρή προ-

σπάθεια που καταβάλλεται από τις ∆ιοικήσεις
ΤΕΕ αλλά και του ΤΣΜΕ∆Ε τα τελευταία χρόνια
για την επίλυση λειτουργικών και θεσµικών προ-
βληµάτων.
Την προσπάθεια αυτή θα πρέπει να τη στηρί-

ξουµε όλοι οι Μηχανικοί χωρίς πισωγυρίσµατα
και εσωστρέφειες.  
Ο Γραµµατέας της ∆ιοικούσας Επιτροπής του

ΤΕΕ - Τµήµατος Θράκης Αργύρης  Πλέσιας υπο-
γράµµισε πως «το θέµα του ΤΣΜΕ∆Ε πρέπει να
αντιµετωπιστεί µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
Τα τελευταία χρόνια, διατυµπανίζεται συνεχώς ό-
τι το ΤΣΜΕ∆Ε πάει καλά και πως τα προβλήµατα
λύνονται και ότι πρέπει να δείχνουµε συνεπώς υ-
ποµονή και κατανόηση. Η αντίληψη αυτή δεν συ-
νάδει µε τη γενική κατάσταση που υπάρχει.
Η ενηµέρωση που έγινε για το θρυλούµενο

Νοµοσχέδιο που περιµένουµε να κατατεθεί είναι
πλασµατική, καθώς περιγράφει τι ζητάµε ως ΤΕΕ
και ως Μηχανικοί. Οι θέσεις του ΤΕΕ είναι θετικές
και θα ήταν ευχής έργο η υιοθέτησή τους από
την Πολιτεία. Επειδή, όµως, επανειληµµένα έχου-
µε επενδύσει και πιστέψει σε φρούδες ελπίδες,
χρήσιµο, αποτελεσµατικό και προνοητικό θα ή-
ταν το ΤΕΕ να προετοιµάζει τους µηχανικούς για
την κατάσταση που θα δηµιουργηθεί όταν δεν θα
γίνουν αποδεκτές οι θέσεις του ΤΕΕ.
Ο Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ -

Τµήµατος Θράκης Σταύρος  Τσάγκος, αναφέρθηκε
στα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν εσωτερικά
στο Επιµελητήριο και ειδικότερα στην Κεντρική Α-
ντιπροσωπεία του ΤΕΕ, της οποίας είναι µέλος, µε
την απουσία τεκµηρίωσης των θέσεων του ΤΕΕ
στην πρόταση νοµοσχεδίου για την αναδιάρθρω-
ση των κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε. Η έλλειψη τεκµηρίω-
σης µε µία σοβαρή αναλογιστική µελέτη, που άλ-
λωστε είναι και απαραίτητη, ταλάνισε επί µακρόν
την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, αλλά και τις τελευ-
ταίες δύο συσκέψεις των ∆.Ε. των Περιφερειακών
Τµηµάτων, µε αποτέλεσµα να µη διαµορφώνεται
µία καθαρή πλειοψηφική στήριξη των θέσεων του
ΤΕΕ και να αδυνατίζει η ισχύς της πρότασης.
Έθεσε τον προβληµατισµό που γεννάται στους

ασφαλισµένους του ΤΣΜΕ∆Ε και δη στους ήδη
συνταξιούχους, αλλά και σε όλους τους µηχανι-
κούς, σε σχέση µε την πρόταση του ΤΕΕ για το υ-
πό συζήτηση νοµοσχέδιο, από την τελεσίδικη α-
πόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών µε την
οποία γίνεται αποδεκτό ότι η Κύρια Σύνταξη έ-
πρεπε να είναι 1.154 ευρώ αντί των 650 ευρώ και

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΘΘΡΡΑΑΚΚΗΗΣΣ

Ηµερίδα για το ΤΣΜΕ∆Ε
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615 ευρώ που χορηγείται στους µονοσυνταξιού-
χους και διπλοσυνταξιούχους αντίστοιχα.
Τo µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ -

Τµήµατος Θράκης Κωνσταντίνος  Κατσιµίγας έθε-
σε το θέµα των ουσιαστικών αρµοδιοτήτων που
θα έπρεπε να είχε η Εποπτεύουσα Επιτροπή του
ΤΣΜΕ∆Ε που στην πράξη, όπως επισήµανε χαρα-
κτηριστικά, δεν υφίστανται. Χαρακτήρισε το ρόλο
της Εποπτεύουσας «διακοσµητικό», αφού όπως
ανέφερε δεν ασκούν καµία εποπτεία θεσµικά.
Τέλος, ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Εργολη-

πτών ∆ηµοσίων Έργων Θράκης Κώστας  Ξενοδο-
χίδης έθεσε στον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιάννη Αλαβά-
νο µία σειρά ερωτηµάτων που αποτελούν και
τους προβληµατισµούς των µελών του Συλλόγου:
Ζήτησε να πληροφορηθεί για το αποθεµατικό

του ταµείου, τις ζηµιές που έχει υποστεί από κατα-
πτώσεις εγγυητικών σε µετόχους αυτού και γιατί
σε ανάλογες περιπτώσεις τέτοιων µεγάλων κινδύ-
νων δεν πάρθηκαν από πλευράς του Ταµείου οι
προβλεπόµενες εξασφαλίσεις. Παράλληλα, ανα-
ρωτήθηκε για ποιο λόγο τόσα χρόνια οι διοική-
σεις του ΤΕΕ αποδέχτηκαν και συµβιβάστηκαν
στην αντικανονική, όπως τη χαρακτήρισε, µέθοδο
υπολογισµού της κύριας σύνταξης ίσης µε το 80%
επί του ανάλογου κλιµακίου κατηγορίας ΠΕ του
δηµοσίου υπαλλήλου, οι εκάστοτε υπουργοί αρµό-
διοι γι’ αυτό το κλιµάκιο να υπολογίζουν στην τιµή
του έτους 1984 στάσιµο χωρίς προσαρµογές και
αυξήσεις που προέκυψαν στα 22 χρόνια µέχρι σή-
µερα. 
Ζήτησε και ενηµερώθηκε ακόµη για την πρότα-

ση της τωρινής ∆ιοίκησης του ΤΕΕ σχετικά µε το
ύψος των συντάξεων του ΤΣΜΕ∆Ε στα µέλη του,

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  

Π αρουσιάστηκε στην αίθουσα Συνεδρίωντου ΤΕΕ- ΤΑΚ στο Ηράκλειο, το εγχειρίδιο
που επιµελήθηκε οµάδα εργασίας µε τίτλο
«Βιοεξυγίανση Χώρων Υγειονοµικής Ταφής και
∆ιάθεσης Απορριµµά-
των» (ΙSΒΝ 960-88663-0-
8). 
Το βιβλίο αυτό αποτε-

λείται από οκτώ κεφά-
λαια και παραρτήµατα,
που επιµελήθηκε οµάδα
µηχανικών, µελών του
ΤΕΕ- ΤΑΚ. Η έκδοση χρη-
µατοδοτήθηκε και από
την Ν.Α. Ηρακλείου. Την
εκδοτική επιµέλεια είχε
ο συνάδελφος Κωνστα-
ντίνος  Τσαγκαράκης,  Πο-
λιτικός Μηχανικός. Η Ο-
µάδα αυτή προτάθηκε α-
πό τη Μόνιµη Επιτροπή
Περιβάλλοντος του ΤΕΕ-ΤΑΚ στη ∆ιοικούσα Ε-
πιτροπή του τµήµατος και στόχο είχε να συνο-
ψίσει πληροφορίες από βιβλιογραφικές πηγές
(ξένη βιβλιογραφία) και σχετική εµπειρία, σε
µια σειρά αυτόνοµες θεµατικές ενότητες βασι-
σµένες στη βιοεξυγίανση των Χώρων Ανεξέλε-
γκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α) και
Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων
(ΧΥΤΑ). Τα κεφάλαια του βιβλίου έχουν ως ε-
ξής: 

• Γενικές Αρχές Βιοεξυγίανσης (Εµ. Γενειατά-
κης, Μηχανικός Περιβάλλοντος)  • Μέδοδοι Ε-
πεξεργασίας και Τεχνικές Ανακυκλοφορίας
Στραγγισµάτων (Γ. Χάβας, Μηχανικός Περιβάλ-

λοντος)  • Σχεδιασµός Συ-
στηµάτων Αερόβιας Βιοεξυ-
γίανσης (Γ. Μακρυπόδης, Μη-
χανικός Περιβάλλοντος)  •
Συνδυαστικές Μέθοδοι Αερό-
βιας Βιοεξυγίανσης (Μ. Απο-
στολάκη, Μηχανικός Περι-
βάλλοντος)  • Παρακολούθη-
ση της Απόδοσης Λειτουρ-
γίας Συστηµάτων Βιοεξυγίαν-
σης (Εµ. ∆ιαλυνάς, Χηµικός
Μηχανικός)  • Περιπτώσεις
Εφαρµογής (Α. Μυρίλλα, Πο-
λιτικός Μηχανικός και Γ. Κε-
νανάκης, Χηµικός Μηχανικός)
• Παραδείγµατα Κόστους Ε-
φαρµογής Βιοεξυγίανσης σε

ΧΥΤΑ (Ε. Τζαγκαράκη, Χηµικός Μηχανικός)  •
Βασική Νοµοθεσία για τα Στερεά Απόβλητα
(Εµ. Μαυράκης, Χηµικός Μηχανικός) 
Το βιβλίο διατίθεται στα γραφεία του Τµήµα-

τος στην οδό Πρεβελάκη και Γρεβενών στο Η-
ράκλειο. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να το
παραλαµβάνουν µετά από αίτησή τους δωρε-
άν, από τα γραφεία του ΤΕΕ - ΤΑΚ (δεν απο-
στέλλεται ταχυδροµικά).

Βιοεξυγίανση Χώρων ∆ιάθεσης

Μ ε απόφασή της η ∆.Ε. του ΤΕΕ - Τµήµατος
Μαγνησίας, προτίθεται να συστήσει Οµάδα

Εργασίας µε θέµα: «Οµάδα  Τεχνικών  Ασφαλεί-
ας  στο  Νοσοκοµείο  Βόλου».  
Στην Οµάδα Εργασίας θα συµµετέχουν δύο

∆ιπλ. Μηχανικοί: Ένας (1) Ηλεκτρολόγος Μηχανι-
κός και ένας (1) Μηχανολόγος Μηχανικός, µέλη
του ΤΕΕ Μαγνησίας 
Καλούνται όσοι Μηχανικοί ενδιαφέρονται να

συµµετάσχουν στην παραπάνω Οµάδα Εργα-
σίας να δηλώσουν συµµετοχή στα γραφεία του
ΤΕΕ Μαγνησίας (2ας Νοεµβρίου/Ξενοφώντος) ή

στο fax: 24210-21.944. 
Υποβολή αιτήσεων 20 ηµέρες από τη δηµοσί-

ευση στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του ΤΕΕ. 

Τ ο ΤΕΕ - Τµήµα Ανατολικής Κρήτης, προκειµέ-νου να συγκροτήσει Οµάδα Εργασίας µε θέ-
µα «Επαγγελµατικά  δικαιώµατα  µηχανικών  πε-
ριβάλλοντος» αποτελούµενη από 3 µηχανικούς
Περιβάλλοντος, καλεί τους ενδιαφεροµένους,
να υποβάλουν αίτηση µε βιογραφικό σηµείωµα,
στα γραφεία του Τµήµατος στην οδό Πρεβελά-
κη & Γρεβενών στο Ηράκλειο, µέχρι 26/7/2006. 
Περισσότερες πληροφορίες στα Γραφεία του
Τµήµατος, τηλ. 2810-301.442, κ. Ν. Τσικαλάκη ή
στην ιστοσελίδα µας: www. teetak.gr 

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΤΤ..  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΜΜΑΑΓΓΝΝΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ

Συγκρότηση Ο. Ε. 

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝ..  ΕΕΥΥΒΒΟΟΙΙΑΑΣΣ  

Τ ο ΤΕΕ - ΠΤΕ στα πλαίσια της επιµόρφω-
σης των Μηχανικών διοργανώνει σεµινά-

ρια ΑUΤΟCΑD τριών κύκλων: 
1. Κύκλο ΑutoCΑD για Μηχανικούς που πα-

ρακολουθούν πρώτη φορά δισδιάστατο
(διάρκειας 55 ωρών) 

2. Κύκλο ΑutoCΑD για Μηχανικούς που πα-
ρακολουθούν δεύτερο κύκλο δισδιάστατο
ΑutoCΑD (διάρκειας 40 ωρών) 

3. Κύκλο ΑutoCΑD για Μηχανικούς που έ-
χουν παρακολουθήσει ήδη το δισδιάστατο
και θέλουν να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους
στο τρισδιάστατο (διάρκειας 40 ωρών) 
Τα σεµινάρια επειδή απευθύνονται σε ερ-

γαζόµενους συναδέλφους θα γίνονται κατά
τις απογευµατινές ώρες.

Σεµινάρια
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