«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «Α» ΓΙΑ ΤΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ»
Στο εγκεκριμένο Πλαίσιο Αρχών, Στόχων και Δράσεων της Αντιπροσωπείας του
ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη χρονική περίοδο 2010-2013, της 3ης τακτικής συνεδρίας στις
11/10/2010, περιλαμβάνονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις που
αφορούν στις παρεμβάσεις για εξωστρέφεια της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Μία σημαντική παρέμβαση είναι:
«Η καθιέρωση τιμητικών διακρίσεων Αντιπροσωπείας για νέους εν δυνάμει
συναδέλφους. Μια τέτοια κίνηση θα συμβάλλει στην περαιτέρω σύσφιξη των
σχέσεων με το ΑΠΘ και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με σκοπό τη διασύνδεση και τη
γνωριμία των μελλοντικών συναδέλφων μας με το ΤΕΕ, και τον κλάδο.»
Στη βάση αυτή η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ απονέμει σε ετήσια βάση το
«Βραβείου Νέου Μηχανικού».
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας καλεί σε ετήσια
βάση όλους τους νέους μηχανικούς και διεξάγει διαγωνισμό σημαντικών και
πρωτότυπων εργασιών με τίτλο: «Βραβείο Νέου Μηχανικού». Ο διαγωνισμός
επιδιώκει την ενίσχυση της επαγγελματικής, κλαδικής, καινοτομικής και ερευνητικής
κουλτούρας και την περαιτέρω διασύνδεση του ΤΕΕ/ΤΚΜ με τους νέους Μηχανικούς.
Ο διαγωνισμός αφορά σε σημαντικές, διπλωματικές ή προπτυχιακές εργασίες που
δύναται να χαρακτηριστούν ως ιδιαίτερης σημασίας για τον κλάδο των Μηχανικών
και την κοινωνία. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους Μηχανικούς (κάτω της
πενταετίας) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Την ευθύνη για τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού έχει η Αντιπροσωπεία του
ΤΕΕ/ΤΚΜ. Στόχος του διαγωνισμού αποτελεί η ανάδειξη μιας πρωτότυπης εργασίας
ιδιαίτερης αξίας για το επάγγελμα του Μηχανικού και την κοινωνία. Την όλη
διαδικασία εποπτεύει η επιτροπή στήριξης επαγγελματικού έργου (ΕΣΕΜ). Πρόταση
βράβευσης δύναται να λάβει χώρα και από κάποιον τρίτο π.χ. από τις εξεταστικές
επιτροπές
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2. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η εγγραφή και η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει απόλυτη αποδοχή της
προκήρυξης και των όρων του διαγωνισμού καθώς και των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης της ΕΣΕΜ. Η ΕΣΕΜ και θα καλείται να αποφασίζει για κάθε διαδικαστικό
ζήτημα που θα προκύψει και είναι καθ’ ύλη αρμόδια για την τήρηση των όρων και
των κανονισμών του διαγωνισμού, καθώς και για την άρτια διεξαγωγή του. Κάθε
κρίση της ΕΣΕΜ είναι οριστική και δεν επιδέχεται ένσταση.
2.1 Δικαίωμα συμμετοχής και αποκλεισμοί
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι νέοι Μηχανικοί των Πολυτεχνικών Σχολών και
Πανεπιστημίων τη στιγμή της προκήρυξης. Οι συμμετοχές μπορούν να είναι ατομικές
ή ομαδικές, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των μελών κάθε ομάδας. Για
τη συμμετοχή μίας ομάδας απαιτείται όλα τα μέλη της ομάδας να είναι νέοι Μηχανικοί
κάτω της πενταετίας με έδρα την Κεντρική Μακεδονία ή/και φοιτητές Πολυτεχνικών
Σχολών. Ως ανώτατο όριο ηλικίας για τους υποψηφίους ορίζονται 28 έτη.
Στο διαγωνισμό δεν μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συγγενική
σχέση (έως β’ βαθμού) με κάποιο από τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης υπό την
εποπτεία της ΕΣΕΜ. Οι διαγωνιζόμενοι που θα δηλώνουν συμμετοχή εγκαίρως, στη
βάση του χρονοδιαγράμματος που δίνεται παρακάτω, θα είναι επιλέξιμοι στη
διαδικασία αξιολόγησης. Η ΕΣΕΜ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε
συμμετοχή δε συμβαδίζει με τις απαιτήσεις και το πνεύμα του διαγωνισμού.

Το κάθε φυσικό πρόσωπο ή/και κάθε ομάδα μπορεί να υποβάλει μόνο μια εργασία
ως συμμετοχή στον διαγωνισμό. Κάθε πρόταση θα πρέπει να αποτελεί μια
πρωτότυπη διπλωματική ή προπτυχιακή εργασία και να διακρίνεται για την
ευρηματικότητα και την αρτιότητα της. Εργασία που απέτυχε στη διεκδίκηση
βραβείου δε μπορεί να υποβληθεί και πάλι για το επόμενο έτος.
2.2 Δήλωση συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δηλώνουν συμμετοχή εγκαίρως από τη στιγμή της
δημοσίευσης της πρόσκλησης από το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Οποιαδήποτε συμμετοχή είναι
εκπρόθεσμη, δεν θα γίνεται δεκτή και συνεπώς θα αποκλείεται από τη διαδικασία

αξιολόγησης. Η δήλωση συμμετοχής θα γίνεται στη Γραμματεία Οργάνων Διοίκησης,
στον 2ο όροφο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, τις ώρες (13.00 πμ – 14.00μμ).
Κατά τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώνουν
αίτηση συμμετοχής με τα ονόματα όλων των μελών της ομάδας τα οποία προτίθενται
να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για το «Βραβείο Νέου Μηχανικού» της
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ καθώς και στοιχεία επικοινωνίας τους (διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο).
Για τους προπτυχιακούς φοιτητές είναι απαραίτητη η υποβολή φωτοτυπίας της
πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου σπουδών. Οι συμμετέχοντες οι οποίοι είναι απόφοιτοι
των Πολυτεχνικών Σχολών και δεν είναι μέλη του ΤΕΕ, θα πρέπει να υποβάλουν
αντίγραφο πτυχίου τους (ισοτιμία ΔΙΚΑΤΣΑ κλπ).
Η παράδοση της υπό αξιολόγησης εργασίας μαζί με εκτενή περίληψη (έως 2000
λέξεις) θα πραγματοποιείται σε ηλεκτρονική μορφή σε CD στη Γραμματεία Οργάνων
Διοίκησης. Η ΕΣΕΜ της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ δεσμεύεται για τη διατήρηση
της ανωνυμίας των συμμετεχόντων έως και το τελικό στάδιο της κρίσης, προκειμένου
να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τους όρους
του διαγωνισμού με τους εξής τρόπους:
 εγγράφως στην γραμματεία του ΤΓΟΔ,
 μέσω e-mail στο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
2.3 Χρονοδιάγραμμα δεύτερου διαγωνισμού
Προκήρυξη Διαγωνισμού

Οκτώβριος – Νοέμβριος 2012

Έναρξη Αιτήσεων Συμμετοχής

22 Οκτωβρίου 2012

Λήξη Αιτήσεων Συμμετοχής

23 Νοεμβρίου 2012

Αξιολόγηση προτάσεων

Έως 20 Ιανουαρίου 2012

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (τελετή

Πρώτο τρίμηνο 2012

βράβευσης)
2.4 Αποτελέσματα και βραβεία
Η επιστημονική αξιολόγηση γίνεται με βάση τα ακόλουθα ισοβαρή κριτήρια και
υποκριτήρια:

 Ποιότητα των αποτελεσμάτων της εργασίας για το επάγγελμα και τον κλάδο των
Μηχανικών
o

Καινοτομικότητα / Πρωτοτυπία

o

Επιτυχία εκτέλεσης/ Αρτιότητα

 Σημασία των αποτελεσμάτων της εργασίας σε περιφερειακό, αλλά και σε
ευρύτερο (πανελλαδικό ή και διεθνές) επίπεδο.
o

Γεωγραφικό επίπεδο επίδρασης (Τοπικό/Πανελλαδικό/Διεθνές)

o

Επίδραση στην επιστημονική κοινότητα

 Τεκμηρίωση αξιοποίησης αποτελεσμάτων του έργου σε σχέση με τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των πολιτών.
o

Εφαρμοσιμότητα

o

Βελτίωση ποιότητας ζωής

για δύο διακριτές κατηγορίες γνωστικών αντικειμένων Μηχανικών:
1η . Πολιτικού μηχανικού, Αγρονόμου-Τοπογράφου, Αρχιτέκτονα και Χωροτάκτη
Μηχανικού.
2η . Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου και Χημικού Μηχανικού.
Η μέθοδος αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων γίνεται ταυτόχρονα σε μια συνεδρία
των μελών της επιτροπής αξιολόγησης υπό την ΕΣΕΜ και περιλαμβάνει ποιοτική
βαθμολογία όλων των ως άνω κριτηρίων με κλίμακα από 1 ως 5. Εφόσον κριθεί
αναγκαίο η ΕΣΕΜ θα καλεί σε συνέντευξη τους επικρατέστερους υποψηφίους. Τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού αναρτώνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του
Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας. Στη συνέχεια προβλέπεται σύντομη τελετή
βράβευσης των συμμετεχόντων σε μια από τις προγραμματισμένες συνεδριάσεις της
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Η ημερομηνία, η ώρα και το μέρος της εκδήλωσης
θα καθοριστεί μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Τα βραβεία που προτείνεται να απονεμηθούν για κάθε μία από τις δύο ως άνω
κατηγορίες (1η και 2η) γνωστικών αντικειμένων είναι τα ακόλουθα τέσσερα:
1ο Βραβείο: Επιταγή 750 Ευρώ και σχετικό αναμνηστικό δίπλωμα
2ο Βραβείο: Σχετικό αναμνηστικό δίπλωμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής
Στο διαγωνισμό για το «Βραβείο Νέου Μηχανικού» του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, με την παρούσα αίτηση δηλώνουμε ότι επιθυμούμε να
συμμετάσχουμε στον διαγωνισμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος / Τμήματος Κεντρικής
Μακεδονίας για την ….. κατηγορία γνωστικών αντικειμένων. Επίσης δηλώνουμε υπεύθυνα ότι
δε συμμετέχουμε με άλλη πρόταση για το διαγωνισμό.
Στοιχεία συμμετεχόντων (ονομ/μο, email, τηλέφωνο):
1.
2.
3.
Συνημμένα υποβάλλονται:
Η εργασία υπό αξιολόγηση σε ηλεκτρονική μορφή
Εκτενής περίληψη σε ηλεκτρονική μορφή
Βιογραφικά των μελών της ομάδας
Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Σπουδών (αν απαιτείται)
Φωτοτυπία Αντίγραφου Πτυχίου(αν απαιτείται)
Ημερομηνία

Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμπλήρωση του εντύπου αίτησης
1. Συμπληρώσατε τα προσωπικά στοιχεία για ένα άτομο ή μία ομάδα. Κάθε ομάδα ή άτομο
πρέπει να συμπληρώσει το δικό της έντυπο.
2. Όσον αφορά τις λεπτομέρειες της εργασίας, σημειώσατε ως συνημμένο ότι θεωρείτε ότι
ενισχύει την πλήρη περιγραφή της.
3. Οι υποβαλλόμενες εργασίες πρέπει να είναι σύμφωνα με την κατηγορία γνωστικού
αντικειμένου και πρέπει να περιέχουν βιβλιογραφία και πίνακα περιεχομένων.

