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Γράµµατα προς αρµοδίους

Κύριε Υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε,το ΤΕΕ µετέχει µε την ιδιό-

τητά του ως Κοινωνικός Εταίρος στις Επιτρο-
πές Παρακολούθησης και τα Αναπτυξιακά Συνέ-
δρια του ΕΣΠΑ. Πρόσφατα είχαµε συµµετάσχει
στις σχετικές συναντήσεις 01.06, 20.06 και 21.06
όπου καταθέσαµε τόσο προφορικά όσο και
γραπτά τις απόψεις µας.
Είµαστε στη φάση επεξεργασίας των θέσε-

ών µας για τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης και ελέγ-
χου των ΕΠ 2007-2013 ανταποκρινόµενοι στο α-
πό 28.06.2006 αίτηµα του Γ.Γρ.ΥΠΟΙΟ κ. Κ. Νου-
σουρούλη. Θέλουµε να καταθέσουµε την εµπει-
ρία µας και να συνεργαστούµε στην κατεύθυν-
ση της καλύτερης και αποτελεσµατικότερης α-
ξιοποίησης των πόρων της ΕΕ ως εθνικής υπό-
θεσης.

Προς την κατεύθυνση αυτή σας γνωστοποι-
ούµε ότι από τις αρχές του 2006 λειτουργεί
στο ΤΕΕ Οµάδα Εργασίας για το Γ΄ ΚΠΣ και το
ΕΣΠΑ - ΕΠ 2007-2013, στελεχωµένη από µέλη
µας µε εµπειρία στο σχεδιασµό και τη διαχείρι-
ση ΚΠΣ-ΕΠ - έργων, µελετών κτλ. ενώ παράλ-
ληλα λειτουργούν Επιτροπές και Οµάδες Εργα-
σίας που µελετούν και επεξεργάζονται θέµατα
σχετικού ενδιαφέροντος (π.χ. βεβαίωση επάρ-
κειας τελικών δικαιούχων).
Νε βάση τα παραπάνω εκτιµούµε εξαιρετικά

κρίσιµα:
1. Την άµεση προκήρυξη προπαρασκευαστι-

κών µελετών για τα εντοπισµένα προς χρηµα-
τοδότηση έργα περιόδου 2007-2013.

2. Τη συµµετοχή του ΤΕΕ στην τροποποίηση
του Ν. 2860/2000 (συστήµατα διαχείρισης).

3. Την έγκαιρη γνωστοποίηση στο ΤΕΕ 
του νέου Σχεδίου ΕΣΠΑ ώστε να είναι σε θέση 
να εκφράσει άποψη πριν την υποβολή του στην
ΕΕ.

4. Την ενηµέρωσή µας για το περιεχόµενο
και τα οικονοµικά στοιχεία των 11 νέων ΕΠ
2007-2013. Για το συγκεκριµένο ζήτηµα θα θεω-
ρούσαµε πολύ χρήσιµη για όλους τη συµµετο-
χή µας στις Οµάδες Σχεδιασµού Προγράµµα-
τος, έστω και ως παρατηρητές.

5. Την ενηµέρωσή µας για τις προόδους κα-
τάρτισης των νέων Συστηµάτων ∆ιαχείρισης
και Ελέγχου καθώς για την πορεία των ΕΠ του
Γ΄ ΚΠΣ (νοµικές δεσµεύσεις, δαπάνες, κάλυψη
ν+2 κτλ.).
Επιθυµούµε µια συνάντηση µαζί σας µε θέ-

µατα σχετικά µε τα προαναφερθέντα αλλά και
γενικότερα που αφορούν στη συνεργασία του
ΤΕΕ µε το Υπουργείο σας.

Κύριε Υπουργέ,
Νε αφορµή τη χρηµατοδότηση ειδικών ε-
πενδυτικών σχεδίων Νικροµεσαίων Επιχειρή-
σεων για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή
οικονοµία µέσω του ΕΠ «Κοινωνία της
Πληροφορίας» σας αναφέρουµε τα ακό-
λουθα: στους όρους και τις προϋποθέ-
σεις που απαιτούνται για την επιλο-
γή προς χρηµατοδότηση τίθεται µε-
ταξύ άλλων ότι: α) οι Επιχειρήσεις
θα πρέπει να εµφανίζουν θετικό

µέσο όρο κερδών προ απο-
σβέσεων και φόρων κατά την
τριετία 2003-2005 και β) οι
Επιχειρήσεις θα πρέπει
να απασχολούν 15-250
άτοµα κατά το έτος

2005.
Όπως γνωρίζετε,
σχετικά µε τον
κλάδο των µη-
χανικών, την

τελευταία τριετία από το Ελληνικό ∆ηµόσιο
δεν έγιναν πληρωµές τόσο στις κατασκευα-
στικές εταιρείες όσο και στις εταιρείες µελε-
τών. Ο αριθµός των ΝΝΕ που πληρούν το κρι-
τήριο του θετικού προϋπολογισµού είναι ελά-
χιστος, µε αποτέλεσµα πλήθος τεχνικών εται-
ρειών να µη θεωρούνται επιλέξιµες για το α-
ντίστοιχο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.
Η ανεργία της µεταολυµπιακής περιόδου,

καθώς και η αλλαγή του νοµοθετικού πλαισί-
ου για τα δηµόσια έργα (καθυστερήσεις, µι-
κρός αριθµός µελετών κτλ.), είχε ως αποτέ-
λεσµα τη συρρίκνωση του αριθµού των εργα-
ζοµένων στις τεχνικές εταιρείες. Η Νικροµε-
σαία Επιχείρηση του Έλληνα µηχανικού στατι-
στικά την παρούσα φάση απασχολεί 2-6 άτο-
µα. Αντίστοιχα οι ίδιες αυτές επιχειρήσεις που
ήταν η ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης της προη-
γούµενης περιόδου δεν ικανοποιούν τις προϋ-
ποθέσεις τόσο του παρόντος όσο και άλλων
δράσεων και Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
που προκηρύσσονται.

Θεωρούµε ότι ο Έλληνας µηχανικός από τη
φύση του, την επιστηµονική του κατάρτιση και
το αντικείµενό του αποτελεί µοχλό ανάπτυ-
ξης και εξέλιξης της ελληνικής κοινωνίας. Ε-
νόψει ενός ψηφιακού µέλλοντος µπροστά
στην κοινωνία της γνώσης και της καινοτο-
µίας θα πρέπει να ενισχυθεί και να προωθη-
θεί δυναµικά.
Προτείνουµε σε πλαίσια συνεργασίας:
1) Την απάλειψη (από το συγκεκριµένο αλ-

λά και από επόµενα ΕΠ) του όρου σχετικά µε
το θετικό µέσο όρο κερδών την τελευταία
τριετία. 

2) Τον επανακαθορισµό του όρου «Νικρο-
µεσαία Επιχείρηση» στην Ελλάδα µε αντικει-
µενικά κριτήρια πέρα από τις επιταγές της ΕΕ
σύµφωνα µε τις οικονοµικές συνθήκες της
χώρας µας και τις εσωτερικές παραγωγικές
δυνάµεις. 
Παρακαλούµε για τις άµεσες ενέργειες

προς την κατεύθυνση των προτάσεών µας. Εί-
µαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία
σχετικά µε τις επόµενες δράσεις ΕΠ που ανα-
µένεται να προκηρυχτούν.

Προς  τον  Υπουργό  Ανάπτυξης  κ.  ∆ηµήτρη  Σιούφα

Προς  τον  Υπουργό  Οικονοµίας  και  Οικονοµικών  κ.  Γιώργο  Αλογοσκούφη δρ
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1)  Η  Νόνιµη  Επιτροπή  Θεµάτων  Ε-
νέργειας  ανασυγκροτήθηκε  όπως
παρακάτω  
(απόφ. ∆.Ε. Γ5/Σ13/2006):
Τη Νόνιµη Επιτροπή αποτελούν οι
κ.κ. :
Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος,
Αλιβιζάτος Γεράσιµος,
Ανδριώτης Γιώργος,
Βακιρλής Αριστείδης,
Βασιλάκος Νικόλαος,
Γιαννακόπουλος Γιάννης,
∆έλλιου Ευφροσύνη,
Θεοφύλακτος Κωνσταντίνος,
Κακαράς Εµµανουήλ,
Κατσιρούµπας ∆ηµήτριος,
Κερχουλάς Πάνος,
Κορωναίος Χριστοφής,
Κωτούλας Νίκος,
Λαδόπουλος Γιώργος,
Λύτρας Κώστας,
Νανιάς Στέφανος,
Νανιατόπουλος Κωνσταντίνος,
Νίχος ∆ηµήτριος,
Νπαλάσκας Χρήστος,
Νπατιστάτος Νικόλαος,
Νπέσκου Ναρία,
Πανταζόπουλος Νιχαήλ,
Παπαϊωάννου Ιωάννης,
Παπασταµατίου Παναγιώτης,
Σακκάς Γεώργιος,
Σιδερής Ναρίνος,
Στάθης Λουκάς,
Τσαρούχας Ιωάννης,
Χανταβάς Αθανάσιος

2)  Η  Νόνιµη  Επιτροπή  Θεµάτων  Α-
πασχόλησης  ανασυγκροτήθηκε  ό-
πως  παρακάτω  
(απόφ. ∆.Ε. Γ15/Σ14/2006) :
Τη Νόνιµη Επιτροπή αποτελούν οι
κ.κ. :
Αλµπάνης Αλέξανδρος,
Γκούφας Βασίλειος,
Καντζιού Ναρία,
Καπνιάζης Γεώργιος,
Καραίσκος Περικλής,
Καρακατσάνη Ειρήνη,
Κούκης Βασίλειος,
Σούνδιας Εµµανουήλ,
Στεργίου Γεώργιος,
Σύριγγας ∆ηµήτριος,
Τουργέλης Βασίλειος,
Τσικουρώνα Ευδοξία,
Χρονοπούλου Νίκη.

3)  Η  Νόνιµη  Επιτροπή  Θεµάτων  Ι-
διωτικών  Υπαλλήλων  ανασυγκρο-
τήθηκε  όπως  παρακάτω  
(απόφ. ∆.Ε. Α5/Σ23/2006):
Ατσαλή Αγγελική,
Γεωργιάδου Παρασκευή,
Ζάχος ∆ιονύσιος,
Καλογιάννης Γεώργιος,
Καραβίτη Ευανθία,
Λουφόπουλος Χρήστος,
Νπριλάκης Χαράλαµπος,
Παλιεράκη Φωτεινή,
Πανταζόπουλος Αριστείδης,
Σαµαράς Παναγιώτης,
Σαρόγλου Ναρία.

4)  Η  Νόνιµη  Επιτροπή  Ασφαλιστικών
Θεµάτων  ανασυγκροτήθηκε  όπως
παρακάτω  
(απόφ. ∆.Ε. Α7/Σ23/2006):
Γαληνός Κλαύδιος,
Γρηγορόπουλος Ιωάννης,
Καπριδάκης Σταύρος,
Κασίδη Αγγελική,

Κωβαίος Γεράσιµος,
Νούζιος Παναγιώτης,
Πουλάκης Νιχαήλ,
Σιάκουλας Θεόδωρος,
Συµεωνίδης Γεώργιος,
Τάρης Πασχάλης,
Φωτόπουλος Χαράλαµπος.

5)  Η  Ειδική  Επιστηµονική  Επιτροπή
Θεµάτων  Τηλεπικοινωνιακών  Συ-
στηµάτων  ανασυγκροτήθηκε  όπως
παρακάτω  
(απόφ. ∆.Ε. Α6/Σ23/2006):
Αγαπίου Γεώργιος,
Αργυρόπουλος Γεώργιος,
Ζαρµακούπης Βασίλειος,
Κυριάζης Γεώργιος,
Νουρούτης Θεόδωρος,
Νπαρµπαγιάννης Γρηγόριος,
Παιγνιγιάννης Νιχαήλ,
Παπαχρήστου Νικόλαος,

Πρέκα Ευαγγελία,
Πυριόχος Νικόλαος,
Ροϊνάς Κωνσταντίνος,
Σαίτης Ευάγγελος,
Σακελλάρης ∆ηµήτριος,
Σκουλαρίκης Σπυρίδων,
Χαρδαλιάς ∆ιονύσιος.

6)  Τροποποίηση  της  Ν.Ε.  Θεµάτων
Κατασκευαστών  ∆ηµοσίων  Έργων,  
(απόφ. ∆.Ε. Γ6/Σ15/2006).
Στη Νόνιµη Επιτροπή οι κ.κ. 
Νιχαήλ ∆ακτυλίδης, Θεόδωρος Βα-
σιλείου και Νικόλαος Ξηρουχάκης
αντικαθιστούν τον κ. Θεοχάρη Πα-
παµανώλη.

7)  Τροποποίηση  της  Ν.Ε.  Θεµάτων
Νεταφορών,  
(απόφ. ∆.Ε. Γ5/Σ15/2006).
Στη Νόνιµη Επιτροπή η κα Γεωργία
Λάσκαρη αντικαθιστά τον κ. Ηλία
Χρήστου.

Π αρακαλούνται οι συνάδελφοι,
που στελεχώνουν την οµάδα

να περάσουν από τη Νοµική Υπη-
ρεσία του ΤΕΕ (Καρ. Σερβίας 4,
3ος όροφος, γραφ. 13) για να υπο-
γράψουν τις σχετικές συµβάσεις,
µέσα σε 15 ηµέρες, τις εργάσιµες
ώρες, έχοντας µαζί τους:   

- Τον αριθµ. µητρώου του ΤΕΕ.  
- Τον ΑΦΝ τους

Ο.Ε. για τη «Νελέτη  Θεµάτων
διασύνδεσης  του  WΕC  (Παγκόσµιο
Συµβούλιο  Ενέργειας)  µε  το  ΤΕΕ»,
(απόφ. ∆.Ε. Γ9/Σ25/2006).
Η Οµάδα Εργασίας αποτελείται

από τους κ.κ. : Θεόφιλο Λύκο, ∆ιπλ.
Νηχανολόγο Ηλεκτρολόγο Νηχανι-
κό, Εµµανουήλ ∆ρακάκη, ∆ιπλ. Α-
γρονόµο Τοπογράφο Νηχανικό.

Οµάδα Εργασίας  του ΤΕΕ

∆ηµοσιεύουµε παρακάτω, σύµφωνα µε το
θεσµικό πλαίσιο του ΤΕΕ, την Οµάδα Εργασίας,
που συγκροτήθηκε µε απόφαση 
της ∆ιοικούσας Επιτροπής, έπειτα και από
πρόταση των Νονίµων και Επιστηµονικών

Ανασυγκρότηση Επιτροπών του ΤΕΕ
Νε αντίστοιχες
αποφάσεις της
∆ιοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ
ανασυγκροτήθηκαν
ως εξής οι ακόλουθες
Νόνιµες Επιτροπές
του ΤΕΕ:
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Α.  Σεµινάρια  ΑutoCΑD  2007

Επίπεδο  Α

1.  Προπαρασκευαστικό  σεµινάριο  Η/Υ
«Βασικές  αρχές  λειτουργίας  και  χειρισµού  του

Η/Υ  και  του  λειτουργικού  συστήµατος  Windows
ΧΡ»  (∆ιάρκεια: 8 ώρες)
Αναφορά στον τρόπο λειτουργίας του Η/Υ και

των επιµέρους στοιχείων του, δηµιουργία και δια-
χείριση αρχείων και φακέλων, µεθοδολογία ορ-
γάνωσης της εργασίας µέσω του λειτουργικού
συστήµατος, εφαρµογές - ασκήσεις.

2.  Προπαρασκευαστικό  σεµινάριο  ΑutoCΑD  
«Θεωρία  απεικονίσεων  τεχνικών  θεµάτων  και

βασικές  αρχές  σχεδίασης»  (∆ιάρκεια: 12 ώρες)
Έννοια γραµµικού σχεδίου στα τεχνικά έργα, α-

πεικονίσεις σε ορθή προβολή, θεωρία σχεδίων
κατόψεων, τοµών όψεων, ξυλοτύπων, οικοδοµικών
λεπτοµερειών, συµβολισµών. Κλίµακες σχεδία-
σης.

Επίπεδο  Β

3.  ΑutoCΑD  2007-22D
«Ψηφιακή  σχεδίαση  σε  δύο  διαστάσεις  εφαρ-

µογών  σε  µελέτες    τεχνικών  έργων»  (∆ιάρκεια:
64 ώρες)
Βασικές αρχές µετάβασης από το σχεδιαστή-

ριο στην ψηφιακή σχεδίαση µε το ΑutoCΑD. ∆ηµι-
ουργία νέων σχεδίων, τεχνικές απεικόνισης, χειρι-
σµός οθόνης προγράµµατος, διαχείριση σχεδια-
στικών εργαλείων, εντολές τροποποίησης και µε-
θοδολογίας επεξεργασίας σχεδίου, τρόποι επιλο-
γής και ιδιότητες αντικειµένων. Παλέτες εργαλεί-
ων, οµαδοποίηση και επεξεργασία πολλαπλών α-
ντικειµένων και συµβόλων, οργάνωση βιβλιοθη-
κών, εντολές αναζήτησης πληροφοριών σχεδίου.
Βελτιωµένες εντολές βοηθηµάτων, δυνατότητες

κοινής χρήσης περιεχοµένων σχεδίου, κατηγοριο-
ποίηση σχεδίων µέσω µορφοποίησης. Εισαγωγή
και επεξεργασία κειµένων, διαστασιολόγηση, ε-
κτύπωση. Εφαρµογές, ασκήσεις.

4.  ΑutoCΑD  2007-33D-Φωτορεαλισµός
«Ψηφιακή  σχεδίαση  τρισδιάστατων  µοντέλων

και  δηµιουργία  αρχείων  εικόνων  µέσω  φωτορεα-
λιστικών  απεικονίσεων»  (∆ιάρκεια: 48 ώρες)
Σχεδίαση και επεξεργασία τρισδιάστατων αντι-

κειµένων µέσω νέων εντολών δηµιουργίας επι-
φανειών και στερεών σωµάτων. Μεθοδολογία
σχεδίασης και οργάνωσης σύνθετων τρισδιάστα-
των µοντέλων, βελτιωµένες δυνατότητες  εξελιγ-
µένων γεωµετρικών εφαρµογών. ∆ηµιουργία και
αποθήκευση αξονοµετρικών και προοπτικών από-
ψεων, µετατροπή διανυσµατικών αρχείων σχε-
δίων σε αρχεία εικόνων µέσω φωτορεαλιστικών
απεικονίσεων, επεξεργασία φωτισµού και διαχεί-
ριση στοιχείων περιβάλλοντος, νέες τεχνικές πα-
ρουσίασης, εισαγωγή - τροποποίηση υλικών και ο-
µαδοποίησή τους µέσω βιβλιοθηκών, εκτύπωση
τρισδιάστατων µοντέλων και αρχείων εικόνων. Ε-
φαρµογές, ασκήσεις.

Β.  Κλαδικά  -  Εξειδικευµένα  σεµινάρια
άσκησης  επαγγέλµατος

∆ιαχείριση  Η/Μ    Εξοπλισµού    (Εquipment    Αsset
Μanagement)  (∆ιάρκεια: 16 ώρες)
Σκοπός του σεµιναρίου είναι η ενηµέρωση των

Μηχανικών επί των σηµερινών  αντιλήψεων
για την υπεύθυνη επαγγελµατική διαχείριση και
οργάνωση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλι-
σµού. Το ενδιαφέρον και η ευθύνη για τον Η/Μ ε-
ξοπλισµό δεν περιορίζονται µόνο στην εξασφάλι-
ση της λειτουργίας του, αλλά επεκτείνονται και
στην οικονοµικώς αποτελεσµατική λειτουργία
του, στην αποδοτικότητά του ανά µονάδα ενέργει-

ας, στην εξασφάλιση της ποιότητας του αποτελέ-
σµατος και γενικά στη βέλτιστη  διαχείριση της
ζωής του από στρατηγικής, οικονοµικής και τεχνι-
κής πλευράς.  Τα θέµατα που θα αναπτυχθούν εί-
ναι τα εξής: 

1. Εισαγωγή - Ιστορικό - Τι είναι η διαχείριση του
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού.

2. Οικονοµική θεώρηση της λειτουργίας και της
συντήρησης 

3. Στρατηγική του κύκλου ζωής  του Η/Μ εξο-
πλισµού.

4. Συντήρηση - αξιοπιστία και παρακολούθηση
της κατάστασης των µηχανηµάτων. 

5. Πληροφόρηση για τον Η/Μ εξοπλισµό και α-
ποφάσεις επενδύσεων.

6. Κόστος, κίνδυνοι, λειτουργία του εξοπλισµού.
7. Πείρα από την εφαρµογή πολιτικών συντήρη-

σης και διαχείρισης του Η/Μ εξοπλισµού.
8. Σύνδεση της πληροφόρησης επί του Η/Μ ε-

ξοπλισµού, της τεχνολογικής προόδου και της α-
πόφασης για επενδύσεις.  

∆ιαδικασίες  &  Οδοί    Πιστοποίησης  Προϊόντων
για  CΕ  (∆ιάρκεια: 20 ώρες)
Η ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών

στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, σε συνδυασµό µε τη
ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και τις συνε-
χόµενες απαιτήσεις ποιότητας, χαρακτηρίζεται
παράλληλα από καινούργιες κοινοτικές οδηγίες
και εθνικές νοµοθεσίες. Το πλήθος των νόµων και
οδηγιών εκφράζονται µέσα από τη µελέτη και την
έκδοση προτύπων (προδιαγραφές τυποποίησης),
για την υποχρεωτική εφαρµογή τους σε προϊόντα.
Η αύξηση των νοµικών υποχρεώσεων των εται-

ρειών, στα νέα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, για συµµόρφωση των προϊόντων τους σε συ-
γκεκριµένες προδιαγραφές και απαιτήσεις που
πρέπει να υιοθετηθούν µετά από µελέτη πλήθους
διατάξεων, των τροποποιήσεων αυτών και των
προτύπων, κινδυνεύουν να δηµιουργήσουν σύγχυ-
ση αναφορικά µε τις υποχρεώσεις κάθε εταιρείας.
Σκοπός του σεµιναρίου είναι η παροχή υποστή-

ριξης στους µηχανικούς, στις κατασκευάστριες ε-
ταιρείες και στους εµπορικούς αντιπροσώπους
προϊόντων, που εµπίπτουν στις οδηγίες νέας προ-
σέγγισης («CΕ» νοµοθεσία) έτσι ώστε να είναι σε
θέση να λάβουν αποφάσεις σχετικά µε το πώς

Νέα σεµινάρια επιδοτούµενα 
από το ΤΕΕ για τα µέλη του 

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):

ΙΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  &&    ΕΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ    ΜΜΕΛΩΝ  ΤΤΕΧΝΙΚΟΥ    ΕΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΕΕΛΛΑ∆ΑΣ  ΑΑΕΕ
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πρέπει να εφαρµόσουν τις απαιτήσεις της εκά-
στοτε οδηγίας.
Οι επιδιωκόµενοι στόχοι του σεµιναρίου είναι

οι εξής:
• Η συγκέντρωση όλων των νοµικών υποχρε-

ώσεων που προκύπτουν από τις ευρωπαϊκές Ο-
δηγίες νέας προσέγγισης

• Η αποτύπωση µελέτης των εναλλακτικών
διαδικασιών και οδών πιστοποίησης, που προκύ-
πτουν µέσα από την εφαρµογή των οδηγιών και
των προδιαγραφών τυποποίησης 

• Ο εντοπισµός των κοινοποιηµένων και αρµό-
διων φορέων, για χρήση όπου απαιτείται

• Η παρουσίαση των κυριοτέρων προτύπων σε
εφαρµογή για συµµόρφωση µε τις κείµενες νοµι-
κές διατάξεις.

• Η διαχείριση της πιστοποίησης µέσα σε εται-
ρείες («CΕ Μanagement»)
Στη θεµατολογία µεταξύ των άλλων περιλαµ-

βάνονται τα εξής:
• Ροϊκό διάγραµµα διαδικασιών πιστοποίησης,

Βασικές διαδικασίες & Παραλλαγές
• Εφαρµογή των οδηγιών: 89/336 ΕΕC (&

2004/108), 73/23/ ΕΕC, 99/5 ΕC, 89/392/ΕΕC, 95/16
ΕC, 87/404 ΕΕC 

• Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής, Εξέταση
Τύπου, Συµµόρφωση προς τον τύπο

• ∆ιασφάλιση ποιότητας παραγωγής και προϊ-
όντος, Επαλήθευση προϊόντος & πιστοποίηση µο-
νάδας

• Τεχνικός κατασκευαστικός φάκελος, Περιε-
χόµενα τεχνικού κατασκευαστικού φακέλου, Οδη-
γός σύνταξης τεχνικών κατασκευαστικών φακέ-
λων, Λεπτοµέρειες τεχνικών κατασκευαστικών
φακέλων

• Πλάνο ελέγχου, Σχεδιασµός δοκιµών, Κριτή-
ρια επιδόσεως, Εκθέσεις ∆οκιµών και Μετρήσε-
ων, Αξιολόγηση Αποτελεσµάτων, Πρότυπα.

Τεχνική  προσέγγιση  της  πιστοποίησης  προϊό-
ντων  &  διαχείριση  των  διαδικασιών  µε  την  οδη-
γία  χαµηλής  τάσης  (LVD)  73/23/ΕΕC (∆ιάρκεια: 20
ώρες)
Σκοπός του σεµιναρίου είναι η ανάλυση των

τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, καθώς
και η επεξήγηση των ελέγχων δοκιµών και µε-
τρήσεων που απαιτούνται, για την πιστοποίηση
και συµµόρφωση µε τα όσα επιτάσσει η ευρωπαϊ-
κή οδηγία για τη χαµηλή τάση. Απευθύνεται σε
µηχανικούς, κατασκευαστές και αντιπροσώπους
ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών και τηλεπικοινω-
νιακών προϊόντων αλλά και γενικότερα σε όσους
απασχολούνται στο χώρο της τεχνολογίας. Αφο-
ρά επίσης στελέχη δηµοσίων οργανισµών ιδιαί-
τερα δε, όσους στα καθήκοντά τους συγκαταλέ-
γονται η ανάλυση των προδιαγραφών και των
διαγωνισµών.
Οι ενότητες και τα θέµατα που θα αναπτυ-

χθούν είναι τα εξής:
• Εισαγωγή στην Πιστοποίηση & την Ευρωπαϊ-

κή Συµβατότητα,
• Κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρµογή

της οδηγίας 73/23/ ΕΕC σε συσκευές που προο-
ρίζονται να λειτουργήσουν µε χαµηλή τάση,

• ∆ιαδικασίες & Οδοί Αξιολόγησης Συµµόρ-
φωσης

• Τεχνικός κατασκευαστικός φάκελος (Περιε-
χόµενα, Οδηγός, Λεπτοµέρειες)

• Πρότυπα Ασφαλείας Βάσει της οδηγίας
73/23/ΕΕC (LVD).

• Η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις ασφάλειας
της οδηγίας

• Τεχνική προσέγγιση της πιστοποίησης προϊ-
όντων & διαχείριση των διαδικασιών µέσα στην
επιχείρηση

Γ.  Σεµινάρια  Οικονοµίας  -  ∆ιοίκησης

«Σχεδιασµός,  ∆ιαχείριση  και  Αξιολόγηση  των
Ευρωπαϊκών  Προγραµµάτων  της  Περιόδου  2007  -
2013» (∆ιάρκεια: 32 ώρες)
Σκοπός του σεµιναρίου είναι να εξοικειώσει

τους συµµετέχοντες µε τα σύγχρονα πρακτικά
εργαλεία και τις τεχνικές που χρησιµοποιούνται
σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το σχεδιασµό, τη δια-
χείριση και την αξιολόγηση προγραµµάτων. Επί-
σης, να παράσχει µε συστηµατικό τρόπο την πλέ-
ον επίκαιρη διαθέσιµη πληροφορία για το σχε-
διασµό, τη διαχείριση και την αξιολόγηση των
προγραµµάτων της ∆΄ Προγραµµατικής Περιό-
δου. 
Το σεµινάριο απευθύνεται σε στελέχη του δη-

µοσίου τοµέα, της περιφερειακής διοίκησης και
της Αυτοδιοίκησης, τα οποία εµπλέκονται στο
σχεδιασµό, τη διαχείριση και την αξιολόγηση
δράσεων, οι οποίες θα ενταχθούν στα προγράµ-
µατα της περιόδου 2007 - 2013. Επίσης απευθύνε-
ται στα στελέχη συµβουλευτικών και µελετητι-
κών εταιρειών, οι οποίες στοχεύουν να υποστηρί-
ξουν τους προαναφερθέντες φορείς στις ανωτέ-
ρω δραστηριότητες. Τέλος, απευθύνεται σε στε-
λέχη επιχειρήσεων, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, ΑΕΙ, ΤΕΙ και άλ-
λων φορέων, οι οποίοι επιθυµούν να προετοιµα-
στούν έγκαιρα για την αξιοποίηση των σχετικών
χρηµατοδοτικών ευκαιριών, ενώ περιλαµβάνει τις
ακόλουθες ενότητες:
1. Το ευρωπαϊκό θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο 
Τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης •
Η οργανωτική διάρθρωση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής • Τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και οι κανονισµοί τους

2. Σχεδιασµός προγραµµάτων
Έννοιες, αρχές και περιεχόµενο • Εργαλεία
και τεχνικές σχεδιασµού - προγραµµατισµού •
Πλαίσιο σχεδιασµού των προγραµµάτων της
περιόδου 2007 - 2013 και στρατηγικές κατευ-

θύνσεις που ισχύουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης • Πλαίσιο σχεδιασµού των προγραµ-
µάτων της περιόδου 2007 - 2013 και στρατηγι-
κές κατευθύνσεις που ισχύουν σε επίπεδο χώ-
ρας

3. ∆ιαχείριση προγραµµάτων
Έννοιες, αρχές και περιεχόµενο • Εργαλεία
και τεχνικές διαχείρισης προγραµµάτων •
Πλαίσιο διαχείρισης των προγραµµάτων της
περιόδου 2007 - 2013

4. Αξιολόγηση προγραµµάτων
Έννοιες, αρχές και περιεχόµενο • Μέθοδοι και
τεχνικές αξιολόγησης προγραµµάτων • Η εκ
των προτέρων (ex ante) αξιολόγηση των προ-
γραµµάτων της περιόδου 2007 - 2013 • ∆εί-
κτες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση
των προγραµµάτων της περιόδου 2007 - 2013

5. Μελέτες περιπτώσεων

Σχεδιασµός  και  Ανάπτυξη  Συστήµατος  ∆ιαχεί-
ρισης  Κρίσεων  σύµφωνα  µε  τα  Πρότυπα  ΝFΡΑ
1600:2004  και  ΑS/ΝΖS  4360:2004 (∆ιάρκεια: 30 ώ-
ρες)
Στόχος του σεµιναρίου είναι η εκπαίδευση στε-

λεχών σε θέµατα διαχείρισης κρίσεων και εκτά-
κτων καταστάσεων προκειµένου να είναι σε θέση
να αντιµετωπίζουν περιστατικά, άµεσα και αποτε-
λεσµατικά. Απευθύνεται σε µεσαία και ανώτερα
στελέχη οργανισµών και επιχειρήσεων του δηµό-
σιου και ιδιωτικού τοµέα ενώ περιλαµβάνει τις α-
κόλουθες ενότητες:

• Γενικά περί κρίσεων. Στάδια εξέλιξης µια κρί-
σης. Άριστο σηµείο παρέµβασης, ανάλυση Νε-
κρού Σηµείου.

• Μεθοδολογία αναγνώρισης και διαχείρισης
των κινδύνων µε τρόπο πρακτικό, αντικειµενικό
και µετρήσιµο, βασισµένη σε διεθνώς αναγνωρι-
σµένα πρότυπα (ΑS/ΝΖS 4360:2004 & ΝFΡΑ
1600:2004).

• Προσέγγιση της ∆ιαχείρισης Κρίσεων ως
σύστηµα. ∆οµή του συστήµατος - πρακτικά παρα-
δείγµατα εφαρµογής.

• ∆ιαχείριση του συστήµατος: ∆ιαδικασίες, Ο-
δηγίες, Έντυπα. Σχεδιασµός και εφαρµογή.

• Επικοινωνία της κρίσης - πρακτικά παραδείγ-
µατα προετοιµασίας των επικοινωνιών για κατα-
στάσεις κρίσεων 

• Γενικές αρχές ∆ιατήρησης Επιχειρησιακής
Συνοχής (Βusiness Continuity) - ΗΒ 221:2004 &
ΝFΡΑ 1600:2004

• Πρακτικές εφαρµογές - role playing.

Μετρολογία-Εκτίµηση  των  Αβεβαιοτήτων  Μέ-
τρησης  (∆ιάρκεια: 20 ώρες)
Η ποιότητα στην εποχή µας έχει ιδιαίτερη ση-

µασία ενώ πολύ συχνά ποιοτικά χαρακτηριστικά
ενός προϊόντος ή µια υπηρεσίας είναι µετρήσιµα.
Μετράµε έτσι τη µάζα, τη θερµοκρασία ή τις δια-
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στάσεις ενός προϊόντος και από το µετρητικό α-
ποτέλεσµα έχουµε µια ποιοτική εκτίµηση του
προϊόντος. Αφού πραγµατοποιηθεί η µέτρηση,
λαµβάνονται τα µετρητικά αποτελέσµατα και α-
ποµένει η αξιολόγηση αυτών. 
Εδώ αναλύονται βασικοί όροι της Τεχνικής Με-

τρήσεων και της Μετρολογικής Στατιστικής.
Πραγµατοποιείται µια εισαγωγή όσον αφορά τις
στατιστικές κατανοµές που συνήθως χρησιµοποι-
ούνται στην αξιολόγηση των µετρητικών δεδοµέ-
νων, καθώς και ανάλυση του τρόπου µε τον οποίο
διαδίδονται οι µετρητικές  αβεβαιότητες  που εµ-
φανίζονται στις διάφορες εργαστηριακές και βιο-
µηχανικές µετρήσεις. Μια εισαγωγή στον ΙSΟ
Guide (GUΜ) είναι επιβεβληµένη αφού η υποχρε-
ωτική του εφαρµογή για την Ελλάδα σε κάθε πε-
ρίπτωση µέτρησης είναι δεδοµένη. Τέλος, παρου-
σιάζονται και οι νεότερες εξελίξεις στο πεδίο
των µετρήσεων όπως η τεχνική  ΜΟΝΤΕ CΑRLΟ. 
Το σεµινάριο απευθύνεται σε µηχανικούς και

γενικότερα σε τεχνικούς και επιστήµονες που α-
σχολούνται µε βιοµηχανικές και εργαστηριακές
µετρήσεις ενώ περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενό-
τητες:

i. Εισαγωγή στη Μετρολογία
ii. Βασικοί όροι
iii. Στατιστικές κατανοµές

iv. Γενικός νόµος αναπαραγωγής αβεβαιοτή-
των

v. Νόµος αναπαραγωγής σφαλµάτων κατά C.F.
Gauss

vi. Παλινδρόµηση
Γραµµική παλινδρόµηση • Πολυωνυµική πα-
λινδρόµηση • Λογαριθµική παλινδρόµηση •
Εκθετική παλινδρόµηση • Software

vii. Εκτίµηση της αβεβαιότητας µέτρησης κατά
ΙSΟ-Guide (GUΜ)

Αβεβαιότητα τύπου Α • Αβεβαιότητα τύπου
Β • Ισοζύγιο αβεβαιοτήτων • Συνδυασµένη
τυπική αβεβαιότητα • ∆ιευρυµένη Αβεβαιό-
τητα • Έκφραση πλήρους µετρητικού απο-
τελέσµατος 

viii. Μέθοδος ΜΟΝΤΕ CΑRLΟ
ix. Νεότερες εξελίξεις στην εκτίµηση του πλή-

ρους µετρητικού αποτελέσµατος 
x. Χρησιµότητα της αβεβαιότητας µέτρησης 
xi. Παραδείγµατα

Για περισσότερες πληροφορίες και για δήλωση
συµµετοχής µπορείτε να επικοινωνήσετε µε
την γραµµατεία του Ινστιτούτου στα τηλέφωνα:
210- 5221.638, 210-5221.195 (ώρες: 10:00-15:00), κα-
θώς και να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
www.iekemtee.gr

Τ ο Πρόγραµµα Εργασίας «Χώροι Εκπαί-
δευσης και Πολιτισµού» της UΙΑ - ∆ιε-

θνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων, αναγγέλλει
το  ΧVΙΙ ∆ιεθνές Σεµινάριο του Προγράµ-
µατος στο Μακάο, 25  -  29  Σεπτεµβρίου
2006, µε θέµα «Αρχιτεκτονική  σύντηξη  -
Μακάο,  µια  εκπαιδευτική  εµπειρία».
Τα επιµέρους θέµατα του Συνεδρίου και

των συζητήσεων στρογγυλής τράπεζας εί-
ναι: 
Πόλεις και ανάµειξη πολιτισµών, ιστορι-

κές και πρόσφατες εµπειρίες, χώροι εκ-
παίδευσης και πολιτισµού σε παραδοσια-
κά σύνολα, το Μακάο σε µια µεταβατική
περίοδο, κ.ά.

Πληροφορίες:  ΤΕΕ, κα Βαρβάρα Σαββί-
δη, τηλ.: 210-3291.366.

Σεµινάριο 
στο  Μακάο


