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Προς:

1.Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας
Ηλεκτρονική ενηµέρωση
2.Μέλη ΤΕΕ-Τµήµα ΒΑ Αιγαίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συµπλήρωση – Ανανέωση καταλόγου Πραγµατογνωµόνων
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τµήµατος ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ ανακοινώνει
ανοικτή πρόσκληση προς τους συναδέλφους - µέλη του Περιφερειακού Τµήµατος, για την
συµπλήρωση - ανανέωση του καταλόγου πραγµατογνωµόνων του Τµήµατος και τους
καλεί να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την εγγραφή τους σ’ αυτόν, µε τη συµπλήρωση και
υποβολή στα γραφεία του ΤΕΕ / Τµήµα ΒΑ Αιγαίου (Αρίωνος 1, 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ, Τηλ.:
22510 40847/48126, fax. 22510 48127, e-mail : tee_mitil@tee.gr) της συνηµµένης
αίτησης.
Με αφορµή τη πρόσκληση αυτή, η ∆.Ε. του ΤΕΕ/ Τµήµα ΒΑ Αιγαίου επισηµαίνει:
Οι πραγµατογνωµοσύνες αποτελούν µια σηµαντική προσφορά του ΤΕΕ στο κοινωνικό
σύνολο και συµβάλλουν στη καταξίωση του ως τεχνικού συµβούλου της Πολιτείας και των
πολιτών, αλλά και ως φορέα µε ευρεία κοινωνική παρέµβαση.
Είναι αυτονόητο ότι η περιβολή µιας πραγµατογνωµοσύνης µε το κύρους του ΤΕΕ,
δηµιουργεί στο πραγµατογνώµονα την αυξηµένη υποχρέωση για την αντιµετώπιση της, µε
µεγάλη υπευθυνότητα και αντικειµενικότητα.
Οι συνάδελφοι που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα πρέπει να γνωρίζουν τους όρους και
τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η εγγραφή τους στο κατάλογο των
πραγµατογνωµόνων:
Ο ελάχιστος απαιτούµενος χρόνος για την εγγραφή στους καταλόγους είναι:
• Οχτώ (8) χρόνια από την εγγραφή στο ΤΕΕ,
• Πέντε (5) χρόνια από την εγγραφή στο ΤΕΕ, για κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων
αναλόγου αντικειµένου της κατηγορίας,
• και δύο (2) χρόνια από την εγγραφή στο ΤΕΕ, για κατόχους διδακτορικού τίτλου
αναλόγου αντικειµένου της κατηγορίας.
Η ανάθεση των πραγµατογνωµοσυνών γίνεται µε κριτήρια που καθορίζονται από την
∆ιοικούσα Επιτροπή:
Τα παραπάνω κριτήρια παρακάµπτονται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που
απαιτούνται ειδικές γνώσεις και εµπειρία.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορούν οι συνάδελφοι να επικοινωνήσουν µε το πρόεδρο
του Τµήµατος Ευστράτιο Μανωλακέλλη (Τηλ.: 22510 40847/48126).
Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να συνοδεύεται και µε ένα βιογραφικό σηµείωµα.
Για το ΤΕΕ - Τµήµα ΒΑ Αιγαίου

Ο Πρόεδρος
Ευστράτιος Μανωλακέλλης

Κατηγορίες πραγµατογνωµοσυνών
1) Βλάβες σε σκελετούς από οπλισµένο σκυρόδεµα και οδηγίες αποκατάστασης –
Έλεγχοι στατικών µελετών (Προβλήµατα στατικά, οπλισµένου σκυροδέµατος,
σεισµοί κ.λ.π.)
2) Έλεγχος θεµελιώσεων από εδαφοτεχνική άποψη – Χαρακτηρισµοί εδαφών
εκσκαφών
3) Ζηµιές σε κτίρια από ανέγερση όµορης οικοδοµής
4) Έλεγχος θεµάτων ΓΟΚ – Κτιριοδοµικού κανονισµού
5) Κακοτεχνίες και ελλείψεις οικοδοµών – ∆ιαπιστώσεις σταδίου εργασιών κ.λ.π.
6) Έλεγχος ξυλουργικών εργασιών – Μαρµαροεπενδύσεων – πλακιδίων εσωτερικών
και εξωτερικών χώρων - Χρωµατισµών
7) Έλεγχος αλουµινοκατασκευών – σιδηροκατασκευών οικοδοµικών έργων.
8) Υγρασίες (προέλευση, αντιµετώπιση) – Έργα αποχετεύσεων (Σχεδιασµός,
∆ιαβρώσεις υλικών, κακοτεχνίες κ.λ.π.) - Ηχοµόνωση – Θερµοµόνωση
9) Έλεγχος επιµετρήσεων – Προµετρήσεων – Σύνταξη Λογαριασµών έργων.
10) Εκτιµήσεις αξίας ακινήτων – οικοπέδων και αγροτεµαχίων
11) Έλεγχος ορίων οικοπέδων και αγροτεµαχίων – Έλεγχος αεροφωτογραφιών
12) Έλεγχος ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων (Οικίες, Βιοτεχνίες, Βιοµηχανίες)
– Έλεγχος οικιακών συσκευών - Έλεγχος µηχανηµάτων – Εκτίµηση αξίας
µηχανολογικού εξοπλισµού
13) Έλεγχος ανελκυστήρων
14) Έλεγχος κεντρικής θέρµανσης – Κατάρτιση πινάκων δαπανών θέρµανσης Έλεγχος κλιµατισµού και Ψύξης – Ψυγείων και ψυκτικών θαλάµων
15) Έλεγχος όχλησης και ρύπανσης από βιοτεχνικές και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις
16) Έλεγχος βιολογικών καθαρισµών
17) Έλεγχος ζηµιών σε αυτοκίνητα – ∆ιερεύνηση τροχαίων ατυχηµάτων
18) ∆ιερεύνηση συνθηκών εργατικών ατυχηµάτων σε χώρους εργασίας
19) ∆ιερεύνηση συνθηκών πυρκαγιάς – Βλάβες και ατυχήµατα από εύφλεκτες ύλες –
Πυρασφάλεια
20) Έλεγχος µεγάλων µεταλλικών κατασκευών
21) Εκτίµηση ζηµιών από πληµµύρες
22) Έργα οδοποιίας (Θέµατα χαράξεων – χωµατουργικών κ.λ.π.)
23) Έλεγχος συµβάσεων δηµοσίων έργων και µελετών
24) Έλεγχος θερµοκηπίων
25) Έλεγχος εξορυκτικών εργασιών (Λατοµεία – Μεταλλεία)
26) Έλεγχος θεµάτων Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Ασφάλεια
πληροφοριακών συστηµάτων, αίτια πτώσης συστήµατος, αξιολόγηση παραδοτέων
και προδιαγραφών πληροφοριακών συστηµάτων, έλεγχος διαδικασιών και
συντήρησης υπηρεσιών δικτύου κ.λ.π.)

Τ ΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ ΑΣ
ΤΜΗΜ Α ΒΟΡΕΙΟ ΑΝΑΤ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ
ΤΕΕ/ΤΒΑΑ:∆ΕΛΤΙΟ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
Α. ΕΠΩΝΥΜΟ:......................................................................................
ΟΝΟΜΑ:...........................................................................................
ΠΑΤΡ/ΜΟ:........................................................................................
Β. ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ:..................................................................................
…………………………………………………………………………….
Α.Μ.ΤΕΕ:.........................................................................................
ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ:...................................................................
(Σε περίπτωση δύο ειδικοτήτων να αναγράψετε και τις δύο µε τα αντίστοιχα έτη αποφοίτησης).
Γ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ/∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ:……………
………………………………………………….........................................
........................................................................................................
∆. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓ.:.................................................................

:

∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:...............................................................
ΑΛΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:………………………………………………….
.........................................................................................................
(Στις παραπάνω δύο πρώτες γραµµές να αναγράψετε κατά περίπτωση τις λέξεις ΝΑΙ ή ΟΧΙ).

Ε. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Ε∆ΡΑΣ: ......................................
Ο∆ΟΣ:..............................................................................................
ΑΡΙΘΜΟΣ:........................................................................................
ΠΟΛΗ:..............................................................................................
Τ.Κ.:..................................................................................................
ΝΟΜΟΣ:…………………………………………………………………….. ΤΗΛΕΦΩΝΑ
(να αναγραφεί και ο υπεραστικός αριθµός κλήσης)
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:..............................................................
ΟΙΚΙΑΣ:............................................................................................
ΚΙΝ………………………………………………………………………..
Email:…………………………………………………………………….
Fax:……………………………………………………………………….
ΣΤ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΩ:.................
1. .........................................................................................................
2. .........................................................................................................
3. .........................................................................................................
4. .........................................................................................................
......./......../2017
Ο/Η ΑΙΤ...........
(υπογραφή)
______________________________________________________________________________________
Ο∆ΗΓΙΕΣ: Να κατατεθεί ή ταχυδροµηθεί στο ΤΕΕ-Τµήµα Βορειανατολικού Αιγαίου [Αρίωνος 1, 81100
Μυτιλήνη, τηλ.(22510) 40847/48126, fax. (22510) 48127 ] ή να σταλεί στο email: tee_mitil@tee.gr.

