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Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ 

  
Στενότερη συνεργασία Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ-ΤΕΕ/ΤΚΜ 

   
Στενότερη συνεργασία σε τέσσερα επίπεδα ξεκινούν άμεσα  η Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ και 

το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Τμήμα Κ.Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), σε συνέχεια των όσων 
συμφωνήθηκαν στη διάρκεια συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη, στις εγκαταστάσεις του 
επιμελητηρίου. 

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση συμφώνησαν μεταξύ άλλων στην ανάγκη σύστασης 
επιτροπής πανεπιστημιακών και στελεχών του ΤΕΕ/ΤΚΜ, εντός του 2011, για θέματα τεχνικής 
παιδείας και ποιότητας σπουδών των μηχανικών. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης του ΑΠΘ, οι δύο πλευρές 
αναμένεται να προχωρήσουν σε συνεργασία για συμπληρωματικές ενέργειες στήριξης των 
αποφοίτων των πολυτεχνικών σχολών, σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και 

αποκατάστασης. 
Επιπρόσθετα, σύντομα αναμένεται να θεσμοθετηθεί η διοργάνωση τακτικών συναντήσεων 

μεταξύ στελεχών του ΤΕΕ και φοιτητών, ώστε οι τελευταίοι να ενημερώνονται για θέματα αγοράς 
και επαγγέλματος, από τους καθ΄ύλην αρμόδιους. 
                Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ακόμη στην από κοινού διερεύνηση για την ανάδειξη 
θεμάτων εκδηλώσεων, ενόψει του εορτασμού των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της 
Θεσσαλονίκης, το 2012. 
                Συζητήθηκαν ακόμη η δημιουργία «καναλιών» για την ανάδειξη των καινοτομιών που 
παράγονται στο ΑΠΘ και τη σύνδεσή τους με την παραγωγή και η συμβολή των μελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
για την καλύτερη πρακτική άσκηση των φοιτητών και τη διοργάνωση σεμιναρίων. 

                Με την ευκαιρία της συνάντησης, ο πρόεδρος και τα μέλη της διοικούσας επιτροπής του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ επανέλαβαν την κατηγορηματική αντίθεσή τους στην πρακτική «βαφτίσματος» ως 
ερευνητικών έργων και εκτέλεσης από τμήματα του ΑΠΘ, μελετών οι οποίες κανονικά πρέπει να 
εκτελούνται από επαγγελματίες μηχανικούς. 

                Από πλευράς ΑΠΘ, στη συνάντηση συμμετείχαν ο κοσμήτορας της Πολυτεχνικής 
Σχολής, Νικόλαος Μάργαρης και οι πρόεδροι των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων, Γεώργιος Παπακώστας, 
Αγρονόμων-Τοπογράφων, Ηλίας Τζιαβός, Μηχανολόγων Μηχανικών, Στέφανος Σκολιανός, 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,  Χρήστος Αντωνόπουλος και του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής 
Σχολής, Αθανάσιος Τροχίδης, ενώ εκ μέρους του Τμήματος Χημικών Μηχανικών συμμετείχε ο Μάρκος 
Ασσαέλ. 
                Το ΤΕΕ/ΤΚΜ εκπροσώπησαν στη συνάντηση ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, Τάσος 
Κονακλίδης και η αντιπρόεδρος, Άννα Μίχου, καθώς και τα μέλη Χρυσός Μακράκης, Δημήτρης 
Μήτρου, Κυριάκος Μουρατίδης Πάρις Μπίλλιας, Γιώργος Ουρσουζίδης και Πέτυ Πέρκα. Επίσης, 
στη συνάντηση συμμετείχε ο αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας, Βασίλης Λεκκίδης._ 

 


