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Τo ΤΕΕ/ΤΚΜ συνεχίζει το πρόγραµµα επιµόρφωσης των µηχανικών
(ελεύθερων επαγγελµατιών ή υπαλλήλων στο δηµόσιο ή ιδιωτικό

τοµέα), µε τη διοργάνωση του Ζ΄ κύκλου σεµιναρίων µικρής διάρκειας,
που θα πραγµατοποιηθεί το διάστηµα Νοεµβρίου - ∆εκεµβρίου 2006.
Αποφασίστηκε η υλοποίηση έξι (6) σεµιναρίων στη Θεσσαλονίκη και

από ένα (1) στους νοµούς Ηµαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και
Χαλκιδικής.
Τα σεµινάρια, επειδή απευθύνονται σε εργαζόµενους συναδέλφους,

θα γίνονται κατά τις απογευµατινές ώρες (17.00 - 22.00) και η διάρκειά
τους θα είναι 25 ώρες (περίπου 1 εβδοµάδα).
Η παρουσία στα σεµινάρια είναι υποχρεωτική και δεν θα δοθούν βε-

βαιώσεις παρακολούθησης σε όσους απουσιάσουν πλέον του 10% των
συνολικών ωρών του προγράµµατος.
Καλούνται οι µηχανικοί που ενδιαφέρονται να τα παρακολουθήσουν,

να συµπληρώσουν και υποβάλουν τη συνηµµένη αίτηση δήλωσης συµ-
µετοχής, από  16  Αυγούστου  2006  µέχρι  29  Σεπτεµ-
βρίου  2006.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται: • για το Ν.  Θεσσαλονί-

κης:  στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Ζεύξιδος 8 - 6ος ό-
ροφος, Fax: 0310-235.487, e-mail:
mitraka@central.tee.gr, Α. Μητρακάκη, τηλ.: 2310-
253.495 και Β. Εβρένογλου 2310-253.494) • για το Ν.
Ηµαθίας: στα γραφεία της ΝΕ (Ιεραρχών 1 - 59100
Βέροια, Τηλ. και Fax: 23310-21.060, Α. Τσαρουχά) • για
το Ν.  Κιλκίς:  στα γραφεία της ΝΕ (Εθν. Αντίστασης 1 -
61100 Κιλκίς, Τηλ. και Fax: 23410-27.700, Α. Σαββίδου) •
για το Ν.  Πέλλας:  στα γραφεία της ΝΕ (Ηφαιστίωνος
3 - 58200 Έδεσσα, Τηλ. και Fax: 23810-26.044, Γ. Σέξ-
τος)

- για το Ν. Πιερίας: στα γραφεία της ΝΕ (Π. Τσαλ-
δάρη 16 - 60100 Κατερίνη, Τηλ. και Fax: 23510-39.801,
Μ. Ορφανουδάκη)• για το Ν.  Σερρών:  στα γραφεία
της ΝΕ (Κ. Καβάφη 1 - 62122 Σέρρες, Τηλ. και Fax:
23210-51.122, Α. Τσαρτσίδου) • για το Ν.  Χαλκιδικής:
στα γραφεία της ΝΕ (22ας Απριλίου 1 - 63100 Πολύ-
γυρος, Τηλ. και Fax: 23710-24.089, Α. Κουνάδου)

Α.  Σεµινάρια  Νοµού  Θεσσαλονίκης

1. «Προσεισµικές  και  µετασεισµικές  επεµβάσεις
επισκευής  και  ενίσχυσης  κτιρίων  από  Ο/Σ». Απευθύ-
νεται σε: Π. Ώρες: 25. Άτοµα: 50 

2. «Αδειοδότηση  νέων  επιχειρήσεων».  Απευθύνε-
ται σε:  Μ, Η, Μ-Η, Χ. Ώρες: 25. Άτοµα: 50

3. «Καύσιµο  αέριο.  Νοµοθεσία  -  εφαρµογές».  Α-
πευθύνεται σε: Μ, Μ-Η, Η, Χ.  Ώρες: 25. Άτοµα: 50 

4. «Κτηµατολόγιο  (προδιαγραφές,  διαδικασία,  µε-
θοδολογία)». Απευθύνεται σε: ΑΤΜ.  Ώρες: 25. Άτοµα:
50

5. «Χωροταξικός  και  πολεοδοµικός  σχεδιασµός».
Απευθύνεται σε: Α, Α-ΤΜ, Π, πολεοδόµους, χωροτά-
κτες, περιβαλλοντολόγους, οικονοµολόγους. Ώρες:

25. Άτοµα: 50 
6. «ΑutoCΑD  για  προχωρηµένους».  Απευθύνεται σε: όλες τις ειδι-

κότητες.  Ώρες: 25. Άτοµα: 20

Β.  Σεµινάρια    νοµών  Κεντρικής  Μακεδονίας

1. «Βιοκλιµατικός  σχεδιασµός  κτιρίων».  Απευθύνεται σε: Α, Π. Ώρες:
25. Άτοµα: 50. Τόπος: Ν. Ηµαθίας

2. «Μελέτες  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων».  Απευθύνεται σε όλες
τις ειδικότητες. Ώρες: 25. Άτοµα: 50. Τόπος: Ν. Κιλκίς

3. «Μελέτες  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  και  κοινοτικοί  περιβαλ-
λοντικοί  κανονισµοί». Απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες. Ώρες: 25.
Άτοµα: 50. Τόπος: Ν. Πέλλας

4. «Προσεισµικές  και  µετασεισµικές  επεµβάσεις  επισκευής  και  ενί-
σχυσης  κτιρίων  από  Ο/Σ». Απευθύνεται σε: Π. Ώρες: 25. Άτοµα: 50. Τό-
πος: Ν. Πιερίας

5. «Βιοκλιµατικός  σχεδιασµός  κτιρίων».  Απευθύνεται σε: Α, Π. Ώρες:
25.  Άτοµα: 50. Τόπος: Ν. Σερρών

6. «Χωροταξικός  και  πολεοδοµικός  σχεδιασµός». Απευθύνεται σε:
Α, Α-ΤΜ, Π, πολεοδόµους, χωροτάκτες, περιβαλλοντολόγους, οικονο-
µολόγους. Ώρες: 25. Άτοµα: 50. Τόπος: Ν. Χαλκιδικής.

Η φόρµα της αίτησης βρίσκεται στο site: www.ΤΚΜ.tee.gr.

ΤΤΕΕΕΕ-ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΚΚΕΕ∆∆ΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ

Ζ΄ κύκλος σεµιναρίων
µικρής διάρκειας
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

ΕΕΠΙΜΕΛΕΙΑ::  ΒΒΑΣΩ ΧΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ
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Τη  σταδιακή και τµηµατική µεταφορά και ανα-διανοµή των αρχαιολογικών συλλογών και εκ-
θεµάτων του Μουσείου στο σύνολο των διατιθέ-
µενων χώρων, χωρίς αυτό να χρειαστεί να κλείσει,
σε συνεννόηση και µε το µελετητή της νέας επέ-
κτασης του Μουσείου, προτείνει σε επιστολή του
στον υπουργό Πολιτισµού, κ. Γ. Βουλγαράκη, το
ΤΕΕ/ΤΑΚ, µε αφορµή τη σχεδιαζόµενη διακοπή της
λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρα-
κλείου περίπου για δύο χρόνια, προκειµένου να
γίνουν αφενός εργασίες βελτίωσης του παλαιού
κτιρίου και αφετέρου να γίνει µεταφορά τµηµάτων
της αρχαιολογικής συλλογής του Μουσείου στο
νέο κτιριακό συγκρότηµα που έχει ανεγερθεί.
Στην επιστολή επισηµαίνονται στον υπουργό οι

σοβαρότατες οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτιστι-
κές, ακόµα και πολιτικές συνέπειες από το διά µα-
κρόν κλείσιµο του Μουσείου, προτείνοντας στη
συνέχεια την κατά την άποψη της ∆.Ε. του Τµήµα-
τος ενδεδειγµένη πρακτική που θα πρέπει να α-
κολουθήσει το Υπουργείο  και οι αρµόδιες Υπηρε-
σίες του για το µείζον αυτό θέµα.
Το κλείσιµο ορισµένων µόνο από τις πτέρυγες

του Μουσείου, τονίζεται στην επιστολή, όχι µόνο
δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες αλλά αντίθετα,

όσο και αν αυτό φαίνεται παράδοξο, θα έχει θετι-
κές συνέπειες, αποσπώντας ακόµα και θετικά
σχόλια από το διεθνή Τύπο και Φορείς που εκπρο-
σωπούν το τουριστικό ρεύµα προς τη χώρα µας,
δεδοµένου ότι απ’ όσο είναι γνωστό, το κλείσιµο
τµηµάτων - πτερύγων είναι µία διεθνώς αποδεκτή
και επιβεβληµένη πρακτική για όλα τα Μουσεία
στον κόσµο, που σέβονται τους επισκέπτες τους
αλλά και τα αρχαία που φιλοξενούν. Εξάλλου ή-
ταν καιρός αυτό να συµβεί, και η επέκταση του
Μουσείου θα πρέπει να καταλογίζεται στα θετικά
που συµβαίνουν αυτή την εποχή στην Κρήτη.
Είναι κατανοητό ότι υπάρχουν σοβαρά προβλή-

µατα που καθιστούν δυσχερή τη λειτουργία του
Μουσείου κατά τη διάρκεια των προγραµµατιζό-
µενων εργασιών, όµως µε θετική σκέψη και λαµ-
βάνοντας υπόψη τη διεθνή πρακτική, µπορούν να
ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις, ώστε τα προ-

βλήµατα αυτά να επιλυθούν. 
Σας παρακαλούµε να µας προσκαλέσετε σε ο-

ποιαδήποτε σύσκεψη προγραµµατίζετε µε Φορείς
του νησιού, ώστε να εκφράσουµε και από κοντά
τις απόψεις και προτάσεις µας. Πιστεύουµε άλλω-
στε ότι το δικαιούµαστε περισσότερο από οιονδή-
ποτε άλλο Φορέα αφού το Τεχνικό Επιµελητήριο
είναι ο θεσµοθετηµένος Τεχνικός Σύµβουλος της
Πολιτείας.

Λειτουργία
Αρχαιολογικού

Μουσείου
Ηρακλείου

ΤΤΕΕΕΕ-ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ

Σεµινάριο 
για την ευρυζωνικότητα

Το ΤΕΕ - Τµήµα Ανατολικής Κρήτης σε συνερ-γασία µε το  Κέντρο Επικοινωνιών και ∆ι-
κτύων του Πανεπιστηµίου Κρήτης, οργανώνουν
στις 20  Σεπτεµβρίου  2006, στις τρεις το µεση-
µέρι, ηµερίδα - σεµινάριο µε θέµα «Προώθηση
της  Ευρυζωνικότητας  στην  Περιφέρεια  Κρή-
της».  
Θέµατα του σεµιναρίου είναι µεταξύ άλλων

οι ευρυζωνικές υποδοµές και υπηρεσίες, το Μη-
τροπολιτικό ∆ίκτυο Οπτικών Ινών ∆ήµου Ηρα-
κλείου, κλπ.
Το σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί στην Αί-

θουσα τηλεκπαίδευσης, 1ος όροφος του Λευ-
κού Κτιρίου στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, Λ. Κνω-
σού, Ηράκλειο.
Πληροφορίες  και αιτήσεις συµµετοχής µέ-
χρι 10/9/2006 στα τηλέφωνα 2810-301.442 και
2810-301.443.
Λεπτοµέρειες  για το περιεχόµενο του σεµι-
ναρίου είναι διαθέσιµες στις ιστοσελίδες:
http://www.ucnet.uoc.gr/index.php?module=Co
ntentΕxpress&func=display&ceid=406
http://www.ucnet.uoc.gr/index.php?module=Co
ntentΕxpress&func=display&ceid=397 

Την ακύρωση του τέταρτου εδαφίου της υπ’ α-ριθ. ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/2347/845/ 25.5.2001
Απόφασης της ∆ιεύθυνσης Βυζαντινών και Μετα-
βυζαντινών Μνηµείων του Υπουργείου Πολιτισµού

που προβλέπει τη διεξαγωγή δοκιµαστικών ανα-
σκαφών στην περίπτωση ανέγερσης νέων οικο-
δοµών εντός της Παλαιάς Πόλης Ηρακλείου από
την 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων πριν α-
πό την έκδοση οικοδοµικής άδειας νέας οικοδο-
µής, ζητεί ο Πρόεδρος της ∆.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ, κ. Γ. Κολυ-
βάκης, καθώς  η εφαρµογή της εν λόγω απόφα-
σης ήδη δηµιουργεί πληθώρα προβληµάτων
στους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους κατασκευα-
στές οικοδοµών στην πόλη του Ηρακλείου.

Στην επιστολή επισηµαίνεται ότι πρέπει να α-
κολουθείται η προγενέστερη της ενεργοποίησης
της  απόφασης διαδικασία, η οποία προέβλεπε
τον έλεγχο των εκτελούµενων εκσκαφών κατά τη

διάνοιξη των θεµε-
λίων και κατά περί-
πτωση διερευνητική
δοκιµαστική ανα-
σκαφική έρευνα α-

πό την αρµόδια Εφορεία.
Το κυριότερο από τα προβλήµατα, τονίζεται

στην επιστολή, είναι η µεγάλη καθυστέρηση στην
έκδοση οικοδοµικών αδειών για την ανέγερση νέ-
ων οικοδοµών, δεδοµένου ότι η αρµόδια Εφορεία
λόγω ελλιπούς στελέχωσης αλλά και έλλειψης
µηχανικών µέσων και εξοπλισµού, ακόµα και λό-
γω έλλειψης πιστώσεων, καθυστερεί υπερβολικά
να ανταποκριθεί και να εκτελέσει τις απαραίτητες
ερευνητικές τοµές του εδάφους.

Έλεγχος εκσκαφής θεµελίων 
εντός Παλαιάς Πόλης Ηρακλείου 



Μετά από τις αιτήσεις των µηχανικών ∆η-

µητρίου  Γιωτόπουλου,  Κων/νου  Καραδήµα

και Κων/νου  Τριανταφύλλου, η ∆.Ε. του

ΤΕΕ/ΤΑΣ µε απόφασή της ενέκρινε τη συµµε-

τοχή τους ως µέλη των ακόλουθων Μόνιµων

Επιτροπών: στη Μόνιµη Επιτροπή Προβληµά-

των Νοµού Φθιώτιδας τους κ.κ. Κων/νο  Καρα-

δήµα  και Κων/νο  Τριανταφύλλου, στη Μόνιµη

Επιτροπή Μνηµείων - Ανάδειξης Αρχιτεκτονι-

κής, Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και Τοπίου, τον

κ. ∆ηµήτριο  Γιωτόπουλο.

Εξάλου η  ∆.Ε. του ΤΕΕ/Τµ. Ανατ. Στερεάς µε

τη νέα σύνθεσή της, ορίζει οµόφωνα µε  από-

φασή της, ως υπεύθυνους συντονιστές, για τη

λειτουργία των Μόνιµων Επιτροπών του τµή-

µατος, τα µέλη της:

• Μόνιµη Επιτροπή προβληµάτων Νοµού Φθιώ-

τιδας 

Λουκάς  Κίτσος (Τακτικό µέλος) - Ευάγγελος

Παρµενόπουλος (Αναπληρωµατικό µέλος)

• Μόνιµη Επιτροπή προβληµάτων Νοµού Βοιω-

τίας 

Γιώργος  Κουτσόπουλος (Τακτικό µέλος) -

Γιώργος  Παπαγγελής (Αναπληρωµατικό µέ-

λος)

• Μόνιµη Επιτροπή προβληµάτων Νοµού Φωκί-

δας

Γιώργος  Παπαγγελής (Τακτικό µέλος) - Μι-

χάλης  Κορµάζος  (Αναπληρωµατικό µέλος)

• Μόνιµη Επιτροπή Χωροταξίας - Πολεοδοµίας 

Ηλίας  Παπαδήµας (Τακτικό µέλος) -

Κων/νος  Παπαποστόλου (Αναπληρωµατικό

µέλος)

• Μόνιµη Επιτροπή Περιβάλλοντος - Οικολο-

γίας

Ευάγγελος  Παρµενόπουλος (Τακτικό µέλος)

- Λουκάς  Κίτσος (Αναπληρωµατικό µέλος)

• Μόνιµη Επιτροπή Ενέργειας - Βιοµηχανίας -

Ορυκτού Πλούτου και Νέων Τεχνολογιών

Κων/νος  Παπαποστόλου (Τακτικό µέλος) -

Μιχάλης  Κορµάζος (Αναπληρωµατικό µέ-

λος)

• Μόνιµη Επιτροπή Περιφερειακών - Ευρωπαϊ-

κών Προγραµµάτων

Μιχάλης  Κορµάζος  (Τακτικό µέλος) - Γιώρ-

γος  Παπαγγελής  (Αναπληρωµατικό µέλος)

• Μόνιµη Επιτροπή Θεµάτων: Κυκλοφοριακών

- Συγκοινωνιακών - Οδικής Ασφάλειας

Στέλιος  Ζαχαρόπουλος (Τακτικό µέλος) -

Κων/νος  Παπαποστόλου  (Αναπληρωµατικό

µέλος)

• Μόνιµη Επιτροπή Θεµάτων Περιφερειακής Α-

νάπτυξης - Μεγάλα έργα Υποδοµής (ΠΑΘΕ -

Πανεπιστήµιο Ρούµελης - Νοσοκοµεία - ο-

δός Θήβα-Λιβαδειά - Υλοποίηση Χωροταξι-

κού κλπ.)

Γιώργος  ∆ενδρής (Τακτικό µέλος) - Γιώργος

Κουτσόπουλος (Αναπληρωµατικό µέλος)

• Μόνιµη Επιτροπή Νέων Μηχανικών (Κατάρτι-

ση, Απασχόληση, Επιστηµονική Ενηµέρωση) 

Γιώργος  ∆ενδρής (Τακτικό µέλος) - Ηλίας

Παπαδήµας (Αναπληρωµατικό µέλος)
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ΤΤΕΕΕΕ-ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΕΕΡΡΕΕΑΑΣΣ  

ΤΤΕΕΕΕ-ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΕΕΥΥΒΒΟΟΙΙΑΑΣΣ

Η∆.Ε. του ΤΕΕ/ΠΤΕ ανέθεσε σε Ο.Ε. για Οδι-
κούς  Άξονες  και  Νέες  Ζεύξεις,  την  κατα-

γραφή,  αξιολόγηση,  προβλήµατα,  προτεραιό-
τητες,  προοπτικές  του  πρωτεύοντος,  δευτε-
ρεύοντος  ή  τριτεύοντος,  εθνικού,  επαρχιακού
και  διαδηµοτικού  οδικού  δικτύου  του  Νοµού. 
Το έργο της θα έχει διάρκεια τεσσάρων µη-

νών από 13/06/2006 έως 13/10/2006 αποτελού-
µενη από τους παρακάτω:
Φλουτσάκου Μαρία, ∆ήµου Μαρία, Κωστού-

ρο Μιχάλη, Σπίθα Ευάγγελο, Λολακά Αναστά-
σιο, Αντωνίου Στυλιανό, Σκούρο ∆ηµήτριο, Κα-
ραβά Ρόζυ, Λεβέντη ∆ηµήτριο, Αγγελέτο Γεώρ-
γιο, Συκιώτη Ευαγγελία, Φλώρου Μαρία.

Η∆.Ε. του ΤΕΕ/ΠΤΕ ανέθεσε επίσης  σε Ο.Ε.
τη µελέτη  περιβαλλοντικής  προστασίας

της  ΖΟΕ  Κολοβρέχτη, και το έργο της θα έχει
διάρκεια τεσσάρων µηνών από 13/06/2006 έως
13/10/2006 αποτελούµενη από τους παρακάτω:
Μουσελίµη ∆ηµήτριο, Γεωργιτζίκη Κων/νο,

Ιωαννίδου Σωτηρία, Αναστασίου Χρυσούλα. 

Αποφάσεις για Μόνιµες Επιτροπές

Ενηµέρωση για το θέµα που προέκυψε στη ∆ι-εύθυνση  Πολεοδοµίας του ∆ήµου Ιωαννιτών
όπου υποβλήθηκαν µελέτες συντεταγµένες από
απόφοιτους ΤΕΙ, δηµιουργώντας θέµα  ως προς
τα επαγγελµατικά τους δικαιώµατα, ζητεί µε επι-
στολή της προς τη ∆/νση ΠΕ∆Ω η ∆.Ε. του ΤΕΕ

τουΤµήµατος Ηπείρου.
Όπως αναφέρεται η ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας

∆ήµου Ιωαννιτών απευθύνθηκε στη ∆ν/ση για το
θέµα αυτό, και ζητούνται να χορηγηθούν τα αντί-
στοιχα  έγγραφα ώστε το ΤΕΕ  να λάβει πλήρη
και έγκυρη γνώση για το δηµιουργηθέν θέµα.

ΤΤΕΕΕΕ-ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗΠΠΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥ

ΤΤΕΕΕΕ-ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΒΒ//ΑΑ  ΑΑΙΙΓΓΑΑΙΙΟΟΥΥ

Με σκοπό την εξέταση  της  δυνατότητας
προσαυξήσεων  στις  τιµές  των  ενιαίων  τι-

µολογίων  για  τα  δηµόσια  έργα,  λόγω  δυσκο-
λιών  προσβασιµότητας  στα  νησιά, συγκροτή-
θηκε µε απόφαση της ∆.Ε. του ΤΕΕ Τµήµατος
Β.Α. Αιγαίου, αµειβόµενη Οµάδα Εργασίας από
∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς από το ∆ηµόσιο
και Ιδιωτικό τοµέα που έχουν εµπειρία στα τι-
µολόγια των δηµοσίων έργων.
Στην Οµάδα Εργασίας συµµετέχουν οι: Βου-

κλαρή - Παναγοπούλου Ιωάννα Αρχιτέκτων
Μηχ/κός, Γλεζέλλης Αντώνιος, Πολιτικός
Μηχ/κός, Καλδέλλης Αντώνιος Πολιτικός
Μηχ/κός, Μακρή ∆έσποινα Μηχανολόγος
Μηχ/κός, Πιαλλέ Μαρία Πολιτικός Μηχ/κός 
Ο χρόνος παραλαβής του έργου και η αµοι-

βή θα καθορισθούν µε µελλοντικές αποφάσεις
της ∆ιοικούσας Επιτροπής.

Χορήγηση εγγράφων

Σύσταση 
Οµάδων Εργασίας


