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Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ   
 

 
Σύμφωνο Συνεργασίας ΤΕΕ / ΤΚΜ – ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης  

για την υποστήριξη δράσεων βελτίωσης των συνθηκών ασφάλειας και  
την πρόληψη ατυχημάτων στα σχολικά συγκροτήματα 

 
Υπογράφηκε την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012 σύμφωνο συνεργασίας με το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ / ΤΚΜ) και της ένωσης 
προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την Ασφάλεια και Υγιεινή των Μαθητών στο 
ευρύτερο σχολικό περιβάλλον  με την επωνυμία «ΦΑΟΣ – Φροντίδα – Αγωγή – Οργάνωση 
– Συμμετοχή» - Θεσσαλονίκης. 
  
Οι δύο φορείς αναγνωρίζουν από κοινού τη σημασία που έχει για την κοινωνία η κατοχύρωση 
ασφαλούς περιβάλλοντος για τους παιδιά και τους εφήβους στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον 
και συμφωνούν να συνεργασθούν σε δράσεις με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής 
και ασφάλειας σε αυτό.  
 
Οι δύο φορείς υιοθετούν ένα κοινό πλαίσιο δράσεων που περιλαμβάνει την υποστήριξη του 
ΤΕΕ / ΤΚΜ στα παρακάτω:  
• την ενημέρωση των μελών του για τους σκοπούς και τις δράσεις της «ΦΑΟΣ – 

Θεσσαλονίκης», 
• την συμμετοχή και εθελοντική ενεργοποίηση των μελών του στο ειδικό πρόγραμμα, που 

υλοποιεί η «ΦΑΟΣ – Θεσσαλονίκης» και περιλαμβάνει αυτοψίες σε σχολικά 
συγκροτήματα, με στόχο την αποκατάσταση επικινδυνοτήτων, 

• την εθελοντική εκπόνηση μελετών αποκατάστασης επικινδυνοτήτων, με ανάλυση των 
οικονομικών στοιχείων, για τα σχολικά συγκροτήματα στα οποία έχουν προηγηθεί 
αυτοψίες, 

• την εθελοντική συμμετοχή και υποστήριξη των εκδηλώσεων που υλοποιεί η «ΦΑΟΣ – 
Θεσσαλονίκης» και ειδικότερα των εκδηλώσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα.  

 
Κατά τη διάρκεια υπογραφής του συμφώνου συνεργασίας αποφασίστηκε η συνεργασία των 
δύο φορέων στην πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος σε σχολικό συγκρότημα, που θα 
περιλαμβάνει την αυτοψία και τις επεμβάσεις αποκατάστασης με την υποστήριξη της τοπικής 
κοινωνίας, των επιχειρήσεων, της εκπαιδευτικής κοινότητας και του συλλόγου γονέων και 
κηδεμόνων.  
 
 
 

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


