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Εκδήλωση για την τυποποίηση και τα συστήματα ποιότητας, στις 7 Νοεμβρίου 

   
                Εκδήλωση με τίτλο «Τυποποίηση και Συστήματα Ποιότητας: Οφέλη, προβλήματα και 
προοπτικές» συνδιοργανώνουν στις 7 Νοεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, το ΤΕΕ/ΤΚΜ και το κεντρικό ΤΕΕ. 
Η εκδήλωση, που θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα και θα διαρκέσει ως τις 8.30 το βράδυ, θα 
πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο των Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης», στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ. 
                Τις εργασίες της έχει προσκληθεί να παρακολουθήσει ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος 
Καλαφάτης. Η εσπερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο δράσης για το έτος τυποποίησης (2008), με 

σκοπό την προαγωγή του επαγγέλματος του μηχανικού στην Ελλάδα και την υποστήριξη της 
τυποποίησης, τη διάδοση των προτύπων και την εφαρμογή των κανόνων και των προδιαγραφών. 
                Στη διάρκειά της, θα παρουσιαστούν οι τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της τυποποίησης, 
των συστημάτων ποιότητας και της διαχείρισης των τεχνικών έργων. Μεταξύ άλλων, θα γίνουν 

εισηγήσεις σχετικά με τη σήμανση των δομικών προϊόντων, αλλά και τη χρήση και εφαρμογή προτύπων. 
                Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι το εξής: 
  
17:45-18:30: Χαιρετισμοί 
  
18:30-18:50: «Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στους τομείς παραγωγής τεχνικού 
έργου», Γιάννης Οικονομίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, τ. Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
εκπρόσωπος ΤΕΕ/ΤΚΜ 

  
18:50-19:10: «Συστήματα και Σήματα Ποιότητας», Γεώργιος Καπετάνος, Μηχανολόγος 
Μηχανικός, Εκπρόσωπος ΕΛΟΤ 

  

19:10-19:30: «Οδηγία 89/106/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη προσέγγιση 
των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα 
του τομέα των δομικών κατασκευών», Ροδόλφος Δρακούλης, Μηχανολόγος Μηχανικός, RWTH 
Aachen, Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής για την  ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των ευρωπαϊκών 

τεχνικών προδιαγραφών για τα δομικά προϊόντα και τη μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία του σχετικού 
κοινοτικού δικαίου στα πλαίσια της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, Μέλος της τεχνικής επιτροπής ΕΛΟΤ ΤΕ-
33 «Δομικά υλικά και στοιχεία», εκπρόσωπος ΤΕΕ 

  
19:30-19:50: «Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης: Οφέλη από την εφαρμογή τους», Γεώργιος 
Μαθιουδάκης, Μηχανικός Μεταλλείων � Μεταλλουργός Μηχανικός, ΕΜΠ, Μέλος της Μ.Ε. 
«Τυποποίησης, Πιστοποίησης & Διαχείρισης Ποιότητας» του ΤΕΕ, Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας 
Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.), εκπρόσωπος ΤΕΕ 

  
19:50-20:10: «Το νέο Πρότυπο για την διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429», Γρηγόρης 
Γρηγορόπουλος, Ναυπηγός Μηχανικός, ΕΜΠ, Καθηγητής ΕΜΠ, εκπρόσωπος ΤΕΕ 

  

20:10-20:30: Συζήτηση � Συμπεράσματα 

 


