
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ : 
•        ΕΛΕΓΚΤΕΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ ( ΝΕΟ) 
•        ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ( ΝΕΟ) 
•        ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ∆ΟΜΗΣΗ 
 
 
Οι εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας Ελεγκτή ∆όµησης θα ξεκινήσουν 
στις 12 
Μαρτίου και θα διενεργηθούν από το ΤΕΕ. Στην ιστοσελίδα του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ 
υπάρχουν όλες οι σχετικές πληροφορίες, καθώς και forum όπου δίνονται 
απαντήσεις σε σηµαντικά ερωτήµατα σχετικά µε τη χορήγηση άδειας 
Ελεγκτή 
∆όµησης. Η υποβολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών γίνεται µέσω της 
ιστοσελίδας του ΥΠΕΚΑ. 
 
Το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, στο ελάχιστο χρονικό περιθώριο που µεσολαβεί µεταξύ της 
ανακοίνωσης της εξεταστέας ύλης και των εξετάσεων, οργανώνει 
σεµινάριο µε 
τηλεκατάρτιση για τους µηχανικούς σε όλη την Ελλάδα, µε στόχο να 
διαµορφωθεί µια εικόνα για το ρόλο των Ελεγκτών ∆όµησης, το πλαίσιο 
στο 
οποίο δραστηριοποιούνται και να υποβοηθηθούν όσοι θα λάβουν µέρος 
στις 
εξετάσεις. 
 
Η παρακολούθηση σεµιναρίων δεν είναι υποχρεωτική για τη συµµετοχή 
στις 
εξετάσεις. 
 
Οι εισηγητές και η θεµατολογία του σεµιναρίου έχουν ήδη δηµοσιευθεί 
στην 
ιστοσελίδα του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ. Στα πλαίσια του µαθήµατος τηλεκατάρτισης 
περιλαµβάνονται επίσης : 
-        ενδεικτικές ερωτήσεις – απαντήσεις, κατά το σύστηµα 
πολλαπλών επιλογών 
που θα ακολουθηθεί στις εξετάσεις του ΤΕΕ 
-        forum ερωτήσεων – απαντήσεων, στο οποίο θα συµµετέχουν οι 
εκπαιδευόµενοι 
και οι εισηγητές 
-        παρουσίαση της σχετικής νοµοθεσίας. 
 
Παράλληλα το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ οργανώνει σεµινάριο για φορολογικά θέµατα, 
όπου 
επίσης θα υπάρχει forum ερωτήσεων και απαντήσεων, µε θεµατολογία που 
έχει 
ήδη δηµοσιευθεί. 
 
Η τιµή συµµετοχής στα µαθήµατα τηλεκπαίδευσης είναι : 
-        για τους ελεγκτές δόµησης        50€ 
-        για την αυθαίρετη δόµηση        40€ 
-        για τα φορολογικά θέµατα        10€ 
Για όσους ενδιαφέρονται και για τα τρία µαθήµατα, η τιµή είναι 80€ 
για το 
σύνολο. 
Για όσους έχουν ήδη καταβάλει τη συµµετοχή τους στα σεµινάρια για 
τους 
ενεργειακούς επιθεωρητές, υπάρχει έκπτωση 50%. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παρακολουθήσουν τα σεµινάρια µετά από 
αίτηση 



που θα υποβάλουν ηλεκτρονικά και την καταβολή του σχετικού αντιτίµου. 
Μετά 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα χορηγούνται εντός µιας εργάσιµης 
ηµέρας 
οι κωδικοί άµεσης πρόσβασης στο σεµινάριο. 
 
Η ύλη των σεµιναρίων για τους Ελεγκτές ∆όµησης αναρτάται σταδιακά. 
Κατά το 
µεγαλύτερο µέρος έχει ήδη αναρτηθεί και θα ολοκληρωθεί στις 6/3. 
 
Πληροφορίες : Τηλ. 2118001644, e-mail : eleniprocopiou@central.tee.gr  
 

 


