Αθήνα, 26 Απριλίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών & Επιχειρήσεων Πρασίνου
(Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.)

σε συνέχεια των

δράσεών της, διοργανώνει

ένα ακόμη Εξειδικευμένο

Σεμινάριο με θέμα :
«Σχεδιασμός και Ασφάλεια στους χώρους παιχνιδιού»

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί συνέχεια της ημερίδας, που διοργάνωσε η Ένωσή μας,
πέρυσι τον Μάρτιο και έχει ως στόχο να διεισδύσει βαθύτερα στη νομοθεσία, την
πιστοποίηση τον σχεδιασμό και την μελέτη των χώρων παιχνιδιού.

Στο σεμινάριο θα συμμετέχουν 25 άτομα που θα παρακολουθήσουν καταρχήν το
θεωρητικό

μέρος, στο

οποίο

θα διδάξουν γεωτεχνικοί

αρχιτέκτονες, μηχανικοί.
Οι ενότητες που θα παρουσιαστούν ενδεικτικά είναι :


Νομοθεσία



Πιστοποίηση



Πρότυπα - Προδιαγραφές



Σχεδιασμός και μελέτη χώρων παιχνιδιού



Εργαστήριο – Workshop επίλυσης ειδικών θεμάτων

μελετητές, κατασκευαστές,

Το σεμινάριο θα διαρκέσει συνολικά 8 ώρες. Ο χώρος διεξαγωγής του Εξειδικευμένου
Σεμιναρίου θα είναι η αίθουσα συνεδριάσεων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., στην Αθήνα (Διδότου 26, 4ος
όροφος). Ως ημερομηνία διεξαγωγής, έχει οριστεί η Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 και ώρα
09:00 με 17:00 τουλάχιστον.

Όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στο σεμινάριο, θα πρέπει να

κάνει κράτηση της

συμμετοχής του, καταθέτοντας το ποσό των 20 ευρώ , στον κάτωθι αριθμό λογαριασμού :
Αριθμ.Λογ.: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 110/465400-57
ΙΒΑΝ: GR 8401101100000011046540057

Για τα εγγεγραμμένα μέλη της Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. , το κόστος συμμετοχής ανέρχεται
στα 10 ευρώ.
Προκειμένου, να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να
αποστείλει το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail της Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. info@peegep.gr, στο οποίο
θα αναγράφονται οπωσδήποτε τα στοιχεία του καταθέτη και η ένδειξη «Σεμινάριο ΠΕΕΓΕΠ».
Το αποδεικτικό θα πρέπει να συνοδεύεται

από την συμπληρωμένη σχετική αίτηση

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής

των αιτήσεων έχει

οριστεί η Δευτέρα 16 Μαΐου 2016, ενώ θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Παρακαλούμε, οι ενδιαφερόμενοι να επιβεβαιώσουν τη διαθεσιμότητα των θέσεων πριν
την κατάθεση των χρημάτων, επικοινωνώντας με την Γραμματεία της Πανελλήνιας Ένωσης
Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου κ. Βάλια Κωνσταντινίδου στο
τηλέφωνο 6946024391.
Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Με εκτίμηση,
ο Πρόεδρος

ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ

ο Γεν. Γραμματέας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ

