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∆ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ  

 

Καινοτόμες επιχειρηματικές πρακτικές και γόνιμος διάλογος σε εκδήλωση για      
την επιχειρηματικότητα των μηχανικών στις 11/2 
 
Στον προσδιορισμό και την οργάνωση πιο επιθετικής πολιτικής σε ό,τι αφορά τη 

διεύρυνση της απασχόλησης και την τόνωση της επιχειρηματικότητας των μηχανικών 

σε νέους τομείς, φιλοδοξεί να συνεισφέρει και στους επόμενους μήνες το ΤΕΕ/ΤΚΜ.  

Προς αυτή την κατεύθυνση, ενεργοποιεί διαδικασία πιο ουσιαστικού και 

συστηματικού διαλόγου με όλους τους φορείς και συνεργάτες των μηχανικών (και όχι 

μόνο), συμμετέχει σε δράσεις και προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις, που 

στόχο έχουν να ενημερώσουν το δυναμικό του κλάδου για τις υπάρχουσες ευκαιρίες 

και δυνατότητες αλλά και να παρουσιάσουν εφαρμοσμένες πρακτικές. 

Στο πλαίσιο αυτό,  μεταξύ άλλων, στις 11 Φεβρουαρίου διοργανώνει την 
εκδήλωση με τίτλο ¨Οι μηχανικοί επιχειρούν¨, η οποία περιλαμβάνει 

τρεις σημαντικές παρουσιάσεις και μια ενδιαφέρουσα στρογγυλή τράπεζα. Η 

εκδήλωση, που θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα, στο αμφιθέατρο του κτηρίου 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ.Αλεξάνδρου 49), διοργανώνεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του 

 ως εταίρου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ», η οποία υλοποιεί την πράξη: 

«Νέοι Επιστήμονες: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη». 

 

Συγκεκριμένα, η εκδήλωση, στη διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστούν δύο 
καινοτόμες περιπτώσεις ανάπτυξης επιχειρηματικότητας από μηχανικούς και 

τα πορίσματα μελέτης για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της 
απασχολησιμότητας στον κλάδο, εντάσσεται στο πλαίσιο της  ∆ράσης 7: «Τοπικά 
Σχέδια για τηνΑπασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών 
αγορών εργασίας (ΤοπΣΑ)». 

 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής: 

 



 1ο Σκέλος – Συνάντηση 

 

Παρουσίαση καινοτόμων επιχειρήσεων  
17:00 – 17:15 

17:15 – 17:30 

Προσέλευση – Εγγραφές 

Χαιρετισμός Πρόεδρου ΤΕΕ/ΤΚΜ, κ. Πάρι Μπίλλια 
 

17:30 -18:30 Εισηγήσεις: 
Ηλιακός τοίχος μάζας από μάρμαρο 

 

  Σημαδόπουλος Αλέξανδρος, Π.Μ. Επιχείρηση μαρμάρου 

masmables 
 

Entranet ..μια παράξενη ιστορία  

Παπαγεωργίου Λευτέρης, Π.Μ., Entranet Ε.Π.Ε 
 

18:30 – 19:00 ∆ιάλειμμα / Καφές 

  

2Ο Σκέλος – forum  

  

19:00 – 21:00 Παρουσίαση της μελέτης στο πλαίσιο του προγράμματος για τη 
διεύρυνση του επαγγέλματος του μηχανικού και την προώθηση 
της επιχειρηματικότητας 

Ζαχαρής Νίκος, Χ.Μ., Τσιτσόπουλος Γιάννης, Α.Τ.Μ. (Μέλη της ΟΕ) 

Συζήτηση – Στρογγυλό τραπέζι: 

  ΤΕΕ/ΤΚΜ 

  ΑΣ ΕΠΙΘΕΣΗ 

   ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
 
 
 
                                                                                         Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
Τα ∆ελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, www.tkm.tee.gr, στο link , 
Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου 
 
 
 
 
 
 
 


