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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 – 2016 
 
Το πρόγραμμα δράσης της νέας θητείας, όπως προτάθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή  και 
εγκρίθηκε από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στην 1η  τακτική συνεδρίασή της, στις 12 Μαΐου 
2014,  περιλαμβάνει  άξονες, στόχους και διαδικασίες προσέγγισης, των οποίων τα αποτελέσματα 
θα αποτιμώνται  διαρκώς και σύμφωνα  με αυτά και τις εξελίξεις, θα επικαιροποιείται και θα 
επαναπροσδιορίζεται. 
 
Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 
 Νέο ρεκόρ της ανεργίας της χώρας σε ευρωπαϊκό επίπεδο (28% τον Νοέμβριο του 2013, έναντι 

26,3%  και27,7% τον αντίστοιχο μήνα του 2012 και 2011).    
Η πλέον παραγωγική ομάδα των 25- 34 ετών πλήττεται με 38,4% ανεργία (από 35,8% τον 11ο 
του 2012).   
Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων , πρώτη θέση κατέχει η Μακεδονία- Θράκη (29,7% 
τον Νοέμβριο 2013 από 27,2% το 2012, στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ). 

 Μαζική μετανάστευση των Ελλήνων επιστημόνων. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για 
τους Μηχανικούς, όπως και για την ανεργία, αλλά και για τα δύο θέματα (μετανάστευση και 
ανεργία) οι εκτιμήσεις είναι δραματικές δεδομένης της κατακόρυφης πτώσης σε όλους τους 
τομείς απασχόλησής τους όπως φαίνεται παρακάτω. 

 Οριακή  ισορροπία  εισροών- εκροών για τα ασφαλιστικά ταμεία κατά το 2014-2015, ενώ από 
το τέλος του 2015 και μετά ανατρέπεται (μελέτη ΙΝΕ ΓΣΕΕ). Παρά τις περικοπές των 
συντάξεων και την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, η παρατεταμένη και βαθιά 
ύφεση, καθώς και η ανεργία, μετατόπισε το οριακό έτος εξάντλησης των αποθεματικών κατά 
δέκα χρόνια νωρίτερα.  
Στον κλάδο των μηχανικών, 37.000 μέλη  δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υπέρογκες 
εισφορές του ΕΤΑΑ, δεν έχουν υγειονομική κάλυψη ενώ απειλούνται και με κατασχέσεις 
περιουσιακών στοιχείων. 
Παράλληλα, μειώνονται διαρκώς οι εγγραφές( 2010: 4.293, 2011:3.478, 2012:2.113, 
2013:2031) ενώ αυξάνονται οι παύσεις για συνταξιοδότηση (2010: 2246, 2011: 2048, 2012: 
2689) αλλά και για διακοπή, λόγω μετάβασης στο εξωτερικό ή λόγω παύσης από το ΤΕΕ 
(2013: 1241)  

 Διαρκής μείωσης του ΠΔΕ, του οποίου οι πόροι χρησιμοποιούνταν, στις καλές εποχές, για 
αύξηση των παροχών, ενώ τώρα για αποφυγή περικοπών:  
 Από 5,4% του ΑΕΠ το 2000, σε 3,4% το 2009. 
 Μείωση του ΠΔΕ του 2012 κατά 46%, σε σχέση με εκείνο του 2009  (2012: 5,2 δισ., 2011: 

6,6 δισ. 2009: 9,6 δισ.). 
 Κατά 40% περικοπή του ΠΔΕ το 9μηνο του 2013. 
 Εκτιμήσεις για μείωση του νέου ΠΔΕ για κάλυψη της αναμενόμενης υστέρησης στα έσοδα 

από τη φορολογία ακινήτων το 2014 
 Διαρκής μείωση της βιομηχανικής παραγωγής:  

Μείωση 4,1% του τζίρου στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον 
Ιανουάριο εφέτος, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2013, έναντι μείωσης 9,7% που σημειώθηκε 
κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2013 προς το 2012. 

 Διαρκής μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας η οποία αναμένεται να εκμηδενιστεί μετά τις 
νέες αυξήσεις στη φορολογία ακινήτων. 

 Διαπίστωση και επιβεβαίωση από το Eurostat πρωτογενούς πλεονάσματος, το οποίο προς το 
παρόν τουλάχιστον οδεύει για την ενίσχυση ορισμένων ιδιαίτερα θιγόμενων ομάδων 
πληθυσμού.  

 Έξοδος στις αγορές. Το οικονομικό αποτέλεσμα του εγχειρήματος  θα αποτιμηθεί ως θετικό 
εφόσον η απόδοση της επένδυσης του δανείου κεφαλαίου υπερβεί το επιτόκιο δανεισμού. 

 Πρόβλεψη για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, 790 εκ. ευρώ για το ΠΕΠ  
Κεντρικής Μακεδονίας, 4.3 δισ. ευρώ για  το ΕΠ υποδομών μεταφορών, περιβάλλοντος  και 
αειφόρου ανάπτυξης, 3,7 δισ. Ευρώ για το ΕΠ Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και 
Καινοτομίας. 
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 Επανέναρξη των μεγάλων οδικών έργων (αν και – όπως αναμένεται-  με λεόντειες συμβάσεις 

εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου). 
 Νομοθετικές ρυθμίσεις του ΥΠΕΚΑ οι οποίες θα ενισχύσουν και το ιδιωτικό έργο και τα μικρά 

τεχνικά σχήματα: 
 Συμψηφισμός του 50% του ειδικού προστίμου των αυθαιρέτων με εργασίες και υλικά για 

την ενεργειακή αναβάθμιση και τη στατική επάρκεια των κτιρίων. 
 Προεδρικό Διάταγμα για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα του Κτιρίου (αίτημα ΤΕΕ)  
 Ολοκλήρωση της επεξεργασίας του νομοσχεδίου για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς και   
 την ιδιωτική πολεοδόμηση 

 Νομοθετικές ρυθμίσεις για τις αυξημένες αρμοδιότητες του ΤΕΕ 
 Ανάδειξη του ΤΕΕ σε φορέα πιστοποίησης των τεχνικών επαγγελμάτων . Ουσιαστικά, 

πραγματοποιείται το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μητρώων όλων των τεχνικών 
επαγγελμάτων σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.  

 Λειτουργία, από το ΤΕΕ, ενός αξιόπιστου μηχανισμού τιμολόγησης των έργων . Με τον 
τρόπο αυτό, γίνεται και το πρώτο βήμα για ενιαίες προδιαγραφές, προϋπολογισμούς και 
διαφάνεια στα δημόσια  έργα.  

 Το ΤΕΕ εντάσσεται στο Γ.Ε.ΜΗ ως υπηρεσία μιας στάσης.  
 Προχωρά η ίδρυση νέων τμημάτων εντός  ΤΕΕ 

 
 
Β. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 
1. Ενίσχυση του κύρους του Μηχανικού και βελτίωση των όρων άσκησης του επαγγέλματός του  
2. Εκσυγχρονισμός του ΤΕΕ 
3. Προσέγγιση των μηχανικών από τον φορέα τους και επανάκτηση της εμπιστοσύνης των μελών 

του. 
4. Ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Κεντρικής Μακεδονίας 
5. Βελτίωση των υπηρεσιών του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ προς τα μέλη του. 
 
 Για τον άξονα 1 ήδη υπάρχει ΟΕ, η οποία εξετάζει παράλληλα και την εφαρμογή των νέων 

διατάξεων  για το ΤΕΕ. Με βάση τα νέα νομοθετήματα ζητείται να καταθέσει προτάσεις σε 
προκαταρκτικό επίπεδο και αφού γίνει η απαραίτητη διαβούλευση, η ΔΕ θα συγκροτήσει τις ΟΕ 
που  θα προχωρήσουν στις απαραίτητες εξειδικεύσεις.  

 
 Για τον άξονα 2, συγκροτείται άμεσα Ομάδα Εργασίας, με αντικείμενο: 

 Μελέτη των μέχρι τώρα προτάσεων. 
 Μελέτη οργανώσεων από χώρες της ΕΕ 
 Συνεργασία με την ΟΕ για το επάγγελμα του μηχανικού  
 Σύνταξη προτάσεων για οργάνωση, ρόλο του ΤΕΕ 

 
 Ο άξονας 3 προσεγγίζεται και υποστηρίζεται  από το σύνολο των δράσεων του Τμήματος: 

 Άμεσα από τις δράσεις που αφορούν τα επαγγελματικά ζητήματα των μηχανικών καθώς και 
τα θεσμικά και τα ζητήματα λειτουργίας του ΤΕΕ και του Τμήματος. 

 Έμμεσα από τις αναπτυξιακές προτάσεις και δράσεις που αφορούν την Περιφέρεια, οι 
οποίες θα αναφέρονται σε και θα συσχετίζονται με την ενίσχυση του κύρους και την 
προώθηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των μηχανικών της Κεντρικής Μακεδονίας 

 
 Για τον άξονα 4 θα συγκροτηθεί  άμεσα ΟΕ με μέλη της οποίας θα συμμετέχουν de jure στις  

ΜΕ (Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας) και θα συνεχίσουν ως διαρκής ΟΕ για τη  Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2010.  

 
 Για τον άξονα 5 συγκροτείται άμεσα ΟΕ με αντικείμενο: 

 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Τμήματος 
 Χρήση νέων τεχνολογιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση και κατά το δυνατόν την τηλε-

εξυπηρέτηση των μηχανικών, ιδιαίτερα των νομών. 
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 Αξιοποίηση της ιστοσελίδας του Τμήματος, διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και χρήση 
των διαθέσιμων μέσων για ενημέρωση και παροχή χρήσιμων πληροφοριών 

 
Μόνιμες Επιτροπές  
1. ΜΕ Ενέργειας – Περιβάλλοντος 
2. ΜΕ Ανταγωνιστικότητας – Καινοτομίας  
3. ΜΕ Ανάπτυξης - Χωροταξίας 
4. ΜΕ Αρχιτεκτονικών Θεμάτων 
5. ΜΕ Επαγγελματικών θεμάτων 
 
Οι ΜΕ της θητείας συγκροτούνται  ως επιτελικά συμβουλευτικά όργανα με 7 μέλη, μετά από 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο προγραμματισμός  κάθε επιτροπής, σε επίπεδο 
βασικών θεματικών ενοτήτων διαμορφώνεται έτσι ώστε  το Τμήμα: 
 να ανταποκριθεί καλύτερα στις υφιστάμενες συνθήκες (δεδομένα) 
 να υποστηρίξει τους βασικούς άξονες  1, 3 και 4 
 να διαμορφώσει συγκροτημένες θέσεις και προτάσεις για τα  μείζονα ζητήματα. 
 
Σε αυτό το πλαίσιο: 
 
Η ΜΕ Ενέργειας – Περιβάλλοντος θα λειτουργήσει με τη μορφή δύο υποεπιτροπών αλλά και ως 
σύνολο, δεδομένου ότι πολλά και σημαντικά ζητήματα απαιτούν ενιαία αντιμετώπιση, με 
θεματολογία: 
 Αναγκαία περιβαλλοντικά έργα και δράσεις στην ΠΚΜ για τη νέα Προγραμματική Περίοδο . 
 Διαχείριση των στερεών αποβλήτων – Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης. 
 Ενεργειακός χάρτης της ΠΚΜ. Αξιοποίησης γεωθερμικής ενέργειας για αγροτική, βιομηχανική 

και αστική χρήση. 
 Ενεργειακή ταυτότητα των κτιρίων. Ενίσχυση ανακαίνισης κτιρίων με στόχο το πράσινο – 

έξυπνο σπίτι. Προγράμματα. Ρόλος του Μηχανικού 
 Μελέτη και προτάσεις για ανάπτυξη Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (Energy Service 

Companies-ESCO) 
 Προτάσεις για υποστήριξη της ελληνικής παραγωγής δομικών και άλλων υλικών στην αλυσίδα 

των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης 
 
Η ΜΕ Ανταγωνιστικότητας – Καινοτομίας αναλαμβάνει το ρόλο των προηγούμενων ΜΕ 
Βιομηχανίας και Νέων Υλικών και Επενδύσεων και ΜΕ Νέων Τεχνολογιών και ΕΤΑ,  διευρυμένο 
προς την κατεύθυνση της υποστήριξης της παραγωγικής δραστηριότητας της Περιφέρειας και της 
ενίσχυσης του  ρόλου του μηχανικού σε αυτή. Σε αυτό το πλαίσιο μελετάει ζητήματα και  
διαμορφώνει προτάσεις για:  
 Πρωτοβουλίες και δράσεις ανάδειξης του Τμήματος σε συνομιλητή για τη διαμόρφωση 

σχετικών στρατηγικών.  
 Ανάπτυξη Μεταποιητικής δραστηριότητας για τον εξοπλισμό όλης της γκάμας των οικονομικών 

δράσεων της Περιφέρειας  και την παραγωγή προϊόντων με brand name. 
 Ισόρροπη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου.  
 προώθηση της δικτύωσης ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων. 
 Η εδραίωση των σχέσεων με φορείς όπως ο ΣΕΒΒΕ, το ΕΒΕΘ ο ΣΕΠΒΕ, ο ΣΕΒΕ. 
 Προώθηση προγραμμάτων μικροχρηματοδότησης για “start-up” εταιρείες καθώς και προ-

θερμοκοιτίδων Νέων Επιστημόνων.  
 Παρακολούθηση, υποστήριξη και ενεργό συμμετοχή σε φορείς όπως η Αλεξάνδρεια Ζώνη 

δράσεις και σχεδιασμούς όπως η Στρατηγική Έξυπνης εξειδίκευσης  
 
Η ΜΕ Ανάπτυξης - Χωροταξίας αναλαμβάνει το ρόλο των προηγούμενων ΜΕ Χωροταξίας – 
Πολεοδομίας και Ανάπτυξης και ΜΕ Έργων Υποδομής, διευρυμένο προς την κατεύθυνση της 
υποστήριξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας, χωρίς να παραβλέπονται τα 
θεσμικά ζητήματα άσκησης χωροταξικής πολιτικής που αφορούν σε όλη την επικράτεια. Σε αυτό το 
πλαίσιο μελετάει και διαμορφώνει προτάσεις για : 



ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
 Συγκρότηση άποψης του Τμήματος για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας 
 Διαμόρφωση άποψης του Τμήματος για  τα διάφορα επίπεδα χωροταξικού σχεδιασμού σε 

σχέση με το παραπάνω. 
 Έργα υποστήριξης των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων 
 Θεσμικές προτάσεις για τη βελτίωση του συστήματος χωρικού σχεδιασμού. 
 Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και  κοινωνικών  προβλημάτω πόλεων και οικισμών.   
 Εθνικό Κτηματολόγιο. 
 
Η ΜΕ Αρχιτεκτονικών προσανατολίζεται και αυτή ιδιαίτερα στη βελτίωση της ελκυστικότητας των 
αστικών κέντρων της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά  και την  ανάδειξη της φυσιογνωμίας της 
Περιφέρειας με μελέτη θεμάτων όπως: 
 Η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος – Οι αστικές αναπλάσεις. 
  Η αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. 
 Ανάδειξη της σύγχρονης εικόνας  όπως διαμορφώνεται από τον μνημειακό πλούτο, τις 

περιοχές φυσικού κάλλους, το δομημένο περιβάλλον και τις σύγχρονες παραγωγικές 
δραστηριότητες.  

 Το σύγχρονο  αρχιτεκτονικό έργο – Οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί – ο ρόλος και η λειτουργία 
των νέων συμβουλίων και επιτροπών. 

 Θέματα ΝΟΚ 
  
Κοινό αντικείμενο όλων των παραπάνω ΜΕ είναι η εξειδίκευση στο δικό τους πλαίσιο των 
ζητημάτων που σχετίζονται με τη νέα Προγραμματική Περίοδος, με το συντονισμό της διαρκούς 
ΟΕ. 
Η ΜΕ Επαγγελματικών θα ασχοληθεί με τα θέματα που απορρέουν από τους άξονες 1, 3 και 5 
και όσων αναφέρονται στην παράγραφο Γ.  
 
Μετά τη συγκρότησή τους και με βάση τα παραπάνω,  οι ΜΕ θα καταθέσουν λεπτομερέστερο 
προγραμματισμό προς έγκριση . 
Τα ζητήματα θα εξειδικεύονται από Ομάδες Εργασίας  
 
 Διαρκείς ΟΕ 
 Διαρκής ΟΕ για τα θέματα του ΤΣΜΕΔΕ 
 Διαρκής ΟΕ για την παρακολούθηση και μελέτη θεμάτων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 
 Διαρκής ΟΕ για την αντισεισμική προστασία, την πρόληψη και την αντιμετώπιση καταστροφών 
 Διαρκής ΟΕ για την παρακολούθηση του έργου του ΜΕΤΡΟ 
 
Επίσης, από τα πορίσματα της υφιστάμενης ΟΕ και των νέων τριών  αρχικών ΟΕ που 
συγκροτούνται,  η ΔΕ θα επαναπροσδιορίσει τις ανάγκες (μετεξέλιξη των ΟΕ, κατάργησή τους, 
συγκρότηση νέων διαρκών ΟΕ ακόμα και ΜΕ ή Γραφείων)   
 
Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Για την εξειδίκευση και προσέγγιση των βασικών αξόνων  1,  3 και 5: 
 Οργάνωση Παρατηρητηρίου Εργασιακών Σχέσεων (ΟΕ) 
 Οργάνωση  Γραφείου Επιχειρηματικότητας στο ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
 Με αφετηρία την υφιστάμενη πρωτοβουλία «εντός – εκτός» του Τμήματος, δημιουργία 

μητρώου και ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας με τους Έλληνες μηχανικούς του 
εξωτερικού. 

 Υποστήριξη του έργου των Μηχανικών του Δημοσίου (συνέχιση υφιστάμενης ΟΕ) 
Ενίσχυση του κύρους των μηχανικών του Δημοσίου και οικονομική ανταποδοτικότητα 
αντίστοιχη με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες. 
Επαρκής στελέχωση,  οργάνωση και διαρκής ενημέρωση των Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δημοσίου. 

 Συνέχιση και διεύρυνση της πρωτοβουλίας συνεργασίας με υπηρεσίες του Δημοσίου, της 
Περιφέρειας και των ΟΤΑ για την επίλυση των τρεχόντων ζητημάτων, που αφορούν την 
άσκηση του επαγγέλματος  
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 Διεύρυνση των δυνατοτήτων ηλεκτρονικής άντλησης και υποβολής εγγράφων από και προς το 

ΤΕΕ  και  άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με το έργο  του μηχανικού.  
 Συντονισμένες δράσεις για την ενεργοποίηση Υπουργικών αποφάσεων και ΠΔ σχετικών με 

νόμους όπως ο 4030/12,4178/13 κτλ. 
 Πρωτοβουλίες για άμεση υλοποίηση των ρυθμίσεων του ΥΠΕΚΑ. Οργάνωση και διεύρυνση 

των διαδικασιών ελέγχου όπως: 
Άμεση ενεργοποίηση της Ταυτότητας κτιρίων.  
Ενεργοποίηση των ενεργειακών επιθεωρήσεων  συστημάτων λέβητα και κλιματισμού.  
Επέκταση του θεσμού του πιστοποιημένου από την πολιτεία ελεγκτή και σε άλλες 
δραστηριότητες, πλην της δόμησης.  
Θέσπιση ετήσιων ελέγχων βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.  

 Συντονισμένες δράσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει προκύψει από τις 
υπερβολικά χαμηλές προσφορές στις μελέτες δημοσίων έργων. 

 Υποστήριξη και αντιμετώπιση των προβλημάτων των μικρομεσαίων εργοληπτικών 
επιχειρήσεων 

 Διαμόρφωση ενός σύγχρονου και εύχρηστου ηλεκτρονικού αρχείου  της υφιστάμενης 
νομοθεσίας.  

 
Ασφάλιση – συνταξιοδοτικό μηχανικών 
 Ανάδειξη του ασφαλιστικού σε ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για το Τμήμα. Ανάληψη 

πρωτοβουλιών για δράσεις με στόχο τη μείωση των εισφορών και την υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων των ασφαλισμένων. 

 Ασφαλιστικές εισφορές:  
Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας.  
Διαχωρισμός των εισφορών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

 Επενδυτικός σχεδιασμός ταμείου 
Μελέτη των δυνατοτήτων του  (αναζήτηση υψηλού επιπέδου συμβουλευτικής υπηρεσίας) 
Τράπεζα Αττικής 

 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
Εξασφάλιση περιόδου  χάριτος  
Διερεύνηση ίδρυσης επαγγελματικού ταμείου με παροχές που δεν καλύπτει ο  ΕΟΠΥΥ και 
πόρους από μέρος των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ των κλάδων υγείας και πρόνοιας. 

 

Δ. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ  
 ΤΕΕ και μηχανικοί 
Εξασφάλιση διαρκούς διαύλου επικοινωνίας με το ΤΕΕ για τα θεσμικά ζητήματα ΤΕΕ και 
μηχανικών, για αναπτυξιακά ζητήματα αλλά και για υπηρεσιακά θέματα. 
Συνεργασία με τους εκλεγμένους στην κεντρική «Α», πριν από κάθε συνεδρίαση του οργάνου, σε 
συνεργασία και με το προεδρείο της τοπικής «Α» 
Τακτική συνεργασία με τους συλλόγους των μηχανικών με συγκεκριμένη ατζέντα (πχ κάθε πρώτη 
Τετάρτη του μήνα). 
Συνεργασία με τις ΝΕ. Κατάθεση εκ μέρους τους συγκεκριμένου προγράμματος δράσης.  
 Φορείς 
Συντεταγμένη συνεργασία με τακτικές συναντήσεις και συγκεκριμένη ατζέντα, συμμετοχή με 
κατάθεση θέσεων στις εκδηλώσεις τους, αποστολή των θέσεων αλλά και παρουσίαση στα αρμόδια 
όργανα από τη ΔΕ 
 ΥΜΑΘ 

Συνεργασία για αναπτυξιακά ζητήματα.  
Καλή λειτουργία Συμβουλίων και Επιτροπών αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Προώθηση προς την Κυβέρνηση θεμάτων των μηχανικών 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 
Καλή λειτουργία Συμβουλίων και Επιτροπών αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Συνεργασία για τα αναπτυξιακά ζητήματα. 
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Προώθηση συγκεκριμένων προτάσεων για να συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες των 
μηχανικών σε ενισχυτικές δράσεις. 
Τακτική συνεργασία και ενημέρωση από τη Διαχειριστική αρχή. 

 Παραγωγικοί και επιστημονικοί φορείς  
Διεύρυνση και οργάνωση τακτικής συνεργασίας για οργανωμένη παρέμβαση στα μεγάλα 
αναπτυξιακά ζητήματα της πόλης και της Περιφέρειας με αφετηρία τη συνάντηση για το 
ΜΕΤΡΟ. 
Ειδική μέριμνα για τη συνεργασία με τον  Δευτερογενή τομέα,  για την προώθηση ζητημάτων 
ανάπτυξης και καινοτομίας αλλά και επαγγελματικών δυνατοτήτων των μηχανικών. 

 ΑΠΘ – Πολυτεχνική Σχολή. 
 Πανεπιστήμιο Μακεδονία 
 Διεθνές Πανεπιστήμιο 
 ΕΚΕΤΑ 
 ΑΤΕΙ 
 Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας 
 Κοινωνία 

Εκδηλώσεις για την προσέγγιση ευρύτερου κοινού 
Διαρκής ενημέρωση μέσω του Τύπου  
Διεύρυνση σχέσεων με ΜΜΕ, 
Αξιοποίηση του κτιρίου του Τμήματος, της Ιστοσελίδας, του περιοδικού «ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ» 
 

 


