
ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΙ ΜΟΝΙΜΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΣΕΕ/ΣΚΜ 
 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ καλεί τα μζλθ του να δθλϊςουν  ςυμμετοχι ςτισ Μόνιμεσ Επιτροπζσ, που κα 
ςυγκροτθκοφν για τθν κθτεία 2017 – 2019  και να  ςυμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο ςτθν 
προςπάκεια του Τμιματοσ για τθν ανάπτυξθ τθσ Περιφζρειασ, τθ βελτίωςθ των όρων  
άςκθςθσ του επαγγζλματοσ και τθν ανάδειξθ του ρόλου των μθχανικϊν και του ΤΕΕ.  
 
Οι Μόνιμεσ Επιτροπζσ, ςφμφωνα με το κεςμικό πλαίςιο του ΤΕΕ, είναι όργανα με ειςθγθτικό 
και γνωμοδοτικό χαρακτιρα και αποτελοφν ςθμαντικζσ οργανικζσ μονάδεσ τθσ λειτουργίασ 
του Επιμελθτθρίου. Στθν ουςία είναι ο βαςικόσ μθχανιςμόσ επεξεργαςίασ των κζςεων του 
Τμιματοσ για κζματα αναπτυξιακά, τεχνικά, επιςτθμονικά και επαγγελματικά, 
ςυνεπικουροφμενεσ από Ομάδεσ Εργαςίασ που ςυγκροτοφνται για τθ μελζτθ ςυγκεκριμζνων 
ηθτθμάτων, με οριςμζνθ χρονικι διάρκεια.  
 
Σφμφωνα με το πρόγραμμα δράςθσ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ, όπωσ ψθφίςτθκε από τθν 
Αντιπροςωπεία του Τμιματοσ, για τθ κθτεία 2017 – 2019 κα ςυγκροτθκοφν οι παρακάτω  6 
Μόνιμεσ Επιτροπζσ: 
 
1. Μ.Ε. Χωροταξίασ και Ανάπτυξησ 

 Σφνταξθ πρόταςθσ για τισ αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ τθσ Περιφζρειασ 

 Συνζχιςθ – εξειδίκευςθ τθσ μελζτθσ για τθ βελτίωςθ του ςυςτιματοσ χωρικοφ 
ςχεδιαςμοφ. 

 Χωροταξικά κεςμικά εργαλεία τθσ Περιφζρειασ 

 Ανάδειξθ, αξιοποίθςθ  των πλεονεκτθμάτων τθσ Θεςςαλονίκθσ (καλάςςιο μζτωπο, ΔΕΘ, 
ςτρατόπεδα κλπ) και των άλλων αςτικϊν κζντρων. 
 

2. Μ.Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων και Σεχνικήσ Παιδείασ 

 Νζο κεςμικό πλαίςιο άςκθςθσ του επαγγζλματοσ του μθχανικοφ.  

 Διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ όλων των τεχνικϊν επαγγελμάτων.  

 Αςφαλιςτικά – Φορολογικά κζματα μθχανικϊν.  

 Θεςμικό πλαίςιο παραγωγισ, ελζγχου και αδειοδότθςθσ των δθμόςιων και ιδιωτικϊν 
ζργων.  

 Προτάςεισ για τθν επιμόρφωςθ και ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ των μελϊν του ΤΕΕ/ΤΚΜ.  

 Ανάπτυξθ και υποςτιριξθ τθσ Τεχνικισ Παιδείασ όλων των βακμίδων.  
Η ΜΕ κα βρίςκεται ςε άμεςθ ςυνεργαςία με τθν ΜΕ Ανταγωνιςτικότθτασ – 
Επιχειρθματικότθτασ – Καινοτομίασ, τισ διαρκείσ ΟΕ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ – Δθμόςιου 
Τομζα, ΟΕ Ενθμζρωςθσ – Επιμόρφωςθσ, ΟΕ εκςυγχρονιςμοφ του Θεςμικοφ Πλαιςίου του 
ΤΕΕ αλλά και όλεσ τισ ΜΕ δεδομζνου ότι βαςικι επιδίωξθ τθσ κθτείασ κα είναι όλα τα 
ηθτιματα να ςυνδζονται με τον ρόλο του μθχανικοφ 

 
3. Μ.Ε. Ενζργειασ – Περιβάλλοντοσ 

 Καταγραφι και προϊκθςθ των αναγκαίων ζργων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και 
υποςτιριξθσ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ για τθν Κεντρικι Μακεδονία. 

 Ενεργειακόσ χάρτθσ τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ. Ανάδειξθ του πλεονεκτιματοσ τθσ 
Περιφζρειασ ωσ ενεργειακοφ κόμβου 

 Προϊκθςθ των προγραμμάτων εξοικονόμθςθσ ςτον κτιριακό τομζα. Πράςινο – ζξυπνο 
ςπίτι. Προτάςεισ για ενθμζρωςθ – επιμόρφωςθ των μθχανικϊν.  .  

 Ενεργειακι εξοικονόμθςθ και ΑΠΕ με ςτόχο τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ Κλιματικισ Αλλαγισ.   

 Προϊκθςθ καινοτόμων τεχνολογιϊν φιλικϊν προσ το περιβάλλον με παράλλθλο ςτόχο τθ 
δθμιουργία νζου επαγγελματικοφ αντικειμζνου για τουσ Μθχανικοφσ 



 
4. Μ.Ε. Αρχιτεκτονικών Θεμάτων 

 Βελτίωςθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ – Αςτικζσ αναπλάςεισ. 

 Προςταςία του Δθμόςιου χϊρου 

 Ανάδειξθ τθσ ςφγχρονθσ εικόνασ  όπωσ διαμορφϊνεται από τον μνθμειακό πλοφτο, τισ 
περιοχζσ φυςικοφ κάλλουσ, το δομθμζνο περιβάλλον και τισ ςφγχρονεσ δραςτθριότθτεσ.  

 Σφγχρονο  αρχιτεκτονικό ζργο. Αρχιτεκτονικοί διαγωνιςμοί . Θεςμικό πλαίςιο –ρόλοσ και  
λειτουργία Συμβουλίων και Επιτροπϊν. 

 
5. Μ.Ε. Ζργων Τποδομήσ και Δικτφων 

 Παρακολοφκθςθ των ζργων ςε εξζλιξθ ςτθν Κεντρικι Μακεδονία 

 Σφνταξθ – τεκμθρίωςθ προτάςεων  για νζα ζργα 

 Βελτίωςθ του παραγόμενου τεχνικοφ ζργου 

 Θεςμικό πλαίςιο. Τεχνικζσ Εταιρείεσ  
 
6. Μ.Ε. Ανταγωνιςτικότητασ – Επιχειρηματικότητασ – Καινοτομίασ  

 Ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ των μθχανικϊν -  ανάπτυξθ καινοτόμων ι 
εξωςτρεφϊν δραςτθριοτιτων    

 Σφνδεςθ εκπαίδευςθσ-επιχειρθματικισ δράςθσ ςτον τομζα του Μθχανικοφ ςε ςυνεργαςία 
με φορείσ μθχανικϊν και του ΑΠΘ 

 Παρακολοφκθςθ τθσ βιομθχανικισ δραςτθριότθτασ – ςυνεργαςία για προϊκθςθ τθσ 
εξωςτρζφειασ   

 Παρακολοφκθςθ των  εξελίξεων και  διατφπωςθ προτάςεων, ςτουσ τομείσ τθσ 
ζρευνασ, των νζων τεχνολογιϊν και τθσ  επιχειρθματικότθτασ. 

 
Οι ςυνάδελφοι που ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν ςτισ Μόνιμεσ Επιτροπζσ πρζπει να 
αποςτείλουν τθν ςχετικι ΑΙΤΗΣΗ,  ςυνοδευόμενθ από ςφντομο Βιογραφικό ημείωμα 
(ζκταςθσ μζχρι 1 ςελίδα), ςτο οποίο κα αναφζρονται αναλυτικότερα θ απαςχόλθςθ, θ 
εμπειρία, οι τομείσ ειδίκευςθσ κλπ.,  μζχρι τθν Σετάρτη 31 Μαΐου. Κάκε ενδιαφερόμενοσ 
μπορεί να επιλζξει μζχρι 2 επιτροπζσ (επιλογι α και β). 

Η αίτθςθ και το βιογραφικό, μποροφν να αποςταλοφν θλεκτρονικά ςτο e-mail  protocol-
tkm@central.tee.gr  , ταχυδρομικά  ςτθ διεφκυνςθ Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, 546 43  ι με φαξ, 
ςτο 2310 883110, 

Για απορίεσ και διευκρινίςεισ παρακαλοφμε να απευκφνεςτε ςτθν  κ. Κ. Διαβολίτςθ τθλ. 2310 
883120 και ςτθν κ. Κ. Πετρίδου τθλ. 2310 883121. 
 
ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
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