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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 
Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν  Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν  Ε Λ Λ Α ∆ Α Σ  

Σε αυτό το τεύχοςΣε αυτό το τεύχοςΣε αυτό το τεύχοςΣε αυτό το τεύχος    

Νέα Σ.Π.Μ.Ε. 
∆ράσεις Σ.Π.Μ.Ε. 

 

Ο Σ.Π.Μ.Ε. έχει ξεκινήσει ηλεκτρονική ενηµέρωση των µελών του, όΟ Σ.Π.Μ.Ε. έχει ξεκινήσει ηλεκτρονική ενηµέρωση των µελών του, όΟ Σ.Π.Μ.Ε. έχει ξεκινήσει ηλεκτρονική ενηµέρωση των µελών του, όΟ Σ.Π.Μ.Ε. έχει ξεκινήσει ηλεκτρονική ενηµέρωση των µελών του, όσοι σοι σοι σοι 

συνάδελφοι επιθυµούν να λαµβάνουν την ενηµέρωση µπορούν να δηλώσουν συνάδελφοι επιθυµούν να λαµβάνουν την ενηµέρωση µπορούν να δηλώσουν συνάδελφοι επιθυµούν να λαµβάνουν την ενηµέρωση µπορούν να δηλώσουν συνάδελφοι επιθυµούν να λαµβάνουν την ενηµέρωση µπορούν να δηλώσουν 

την διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδροµείου σττην διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδροµείου σττην διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδροµείου σττην διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδροµείου στονονονον ΣΠΜΕ ΣΠΜΕ ΣΠΜΕ ΣΠΜΕ    
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Σύλλογος Πολιτικών Σύλλογος Πολιτικών Σύλλογος Πολιτικών Σύλλογος Πολιτικών     

Μηχανικών ΕλλάδαςΜηχανικών ΕλλάδαςΜηχανικών ΕλλάδαςΜηχανικών Ελλάδας    

 

Ιπποκράτους 9 

10679 Αθήνα 

Α’ όροφος 

 

Τηλέφωνο:Τηλέφωνο:Τηλέφωνο:Τηλέφωνο:    

210-9238170 

 

Φαξ:Φαξ:Φαξ:Φαξ:    

210-9235959 

 

Ηλεκτρονικό Ηλεκτρονικό Ηλεκτρονικό Ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο:ταχυδροµείο:ταχυδροµείο:ταχυδροµείο:    

info@spme.gr 

    

ΗλεκτρονικΗλεκτρονικΗλεκτρονικΗλεκτρονική διεύθυνσηή διεύθυνσηή διεύθυνσηή διεύθυνση::::    

www.spme.gr 

 

ΝΕΑ Σ.Π.Μ.Ε. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ Σ.Π.Μ.Ε 

Με απόφαση του ∆.Σ. της Συνεδρίασης την Τρίτη 24-7-12, θα συσταθούν 

επιτροπές µε σκοπό την επεξεργασία των νόµων που αφορούν τις αυθαίρετες 

κατασκευές, τον ΝΟΚ και τον τρόπο έκδοσης οικοδοµικών αδειών. 

Στόχος είναι να υπάρξουν ολοκληρωµένες προτάσεις µε σκοπό την βελτίωση 

των παραπάνω νοµοθετικών κειµένων και η χωρίς προβλήµατα εφαρµογή 

τους. 

Συγκεκριµένα οι επιτροπές θα έχουν ως αντικείµενο την  επεξεργασία και την 

υποβολή προτάσεων βελτίωσης για τον ν.4030, του ν.4014 και του ν.4067.  

Καλούµε τους συναδέλφους που επιθυµούν, να αποστείλουν προτάσεις, 

παρατηρήσεις και σχόλια προκειµένου να ληφθούν υπόψη στο έργο των 

επιτροπών. 

Τα κείµενα να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση : spme@tee.gr 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών  Ελλάδας που 

προέκυψε από τις εκλογές την 20-5-2012 συνεδρίασε στις 12-7-12 και 

συγκροτήθηκε σε σώµα.  

Για πληροφορίες πατήστε (εδώ) 

Τεχνική Οδηγία Νο3 :  

Σκυροδέτηση µε συνήθη θερµοκρασία περιβάλλοντος 

 Ο ΣΠΜΕ έχει ξεκινήσει την σύνταξη και την έκδοση Τεχνικών Οδηγιών για 

πρακτικά θέµατα τα οποία αφορούν το επάγγελµα του Πολιτικού Μηχανικού.  

Η Τ.Ο. Νο3 αφορά την «Σκυροδέτηση µε συνήθη θερµοκρασία 

περιβάλλοντος» και οι συνάδελφοι µπορούν να την κατεβάσουν δωρεάν από 

την ιστοσελίδα του Σ.Π.Μ.Ε.. 
 

Κατεβάστε την οδηγία  : http://www.spme.gr/index.php?&sec=&cid=473  

∆ΡΑΣΕΙΣ Σ.Π.Μ.Ε. 


