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ηελ παξνύζα ρξνληθή ζπγθπξία νη Μεραληθνί, όπσο θαη όιε ε Υώξα βηώλνπκε  κία 
ηδηαίηεξα δύζθνιε θαη επίπνλε θαηάζηαζε κε ζεκειηώδεηο αλαηξνπέο ζε κηα ζεηξά 
επαγγεικαηηθώλ δεηεκάησλ. Ζ  ζπδήηεζε επηθεληξώλεηαη θπξίσο ζην αζθαιηζηηθό, 
ηελ αλεξγία θαη ην θνξνινγηθό, σζηόζν ηα δεηήκαηα δελ είλαη κόλν απηά . ε θάζε 
πεξίπησζε νη αλαηξνπέο πνπ έρνπλ ιάβεη ρώξα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο 
θξίζεο είλαη πξσηόγλσξεο γηα ηνπο Μεραληθνύο θαη έρνπλ ηζνπεδώζεη ηνλ θιάδν 
καο.  
Δίλαη αδήξηηε θαη επηηαθηηθή ε αλάγθε λα πξνζαξκόζεη ην ΣΔΔ ην ξόιν ηνπ ζηε λέα 
πξαγκαηηθόηεηα, ώζηε λα κπνξέζεη λα παξέκβεη ζηελ πνιηηεία θαη λα ππνζηεξίμεη ηα 
κέιε ηνπ. Ζ ζηόρεπζε  ΣΔΔ/ΣΚΜ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 ηελ αλαδήηεζε λέσλ επαγγεικαηηθώλ πξνθιήζεσλ γηα ηα κέιε ηνπ,  

 ηελ νπζηαζηηθή παξέκβαζή ηνπ ζε ξπζκίζεηο/λνκνζρέδηα πνπ αθνξνύλ θαη 
επεξεάδνπλ ηνπο Μεραληθνύο,  

 άλνηγκα ζηελ θνηλσλία θαη πξνηάζεηο γηα όια ηα αλαπηπμηαθά δεηήκαηα θαη ηα 
ηερληθά ζέκαηα ηεο  Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, αιιά θαη ηεο Υώξαο. 

Ο πξνγξακκαηηζκόο  ηεο λέαο ζεηείαο δελ κπνξεί παξά λα ζπκπεξηιάβεη θαη λα 
αμηνπνηήζεη ηελ εκπεηξία πνπ έρεη ζπζζσξεύζεη ην ΣΚΜ έσο ζήκεξα, ζε όηη αθνξά 
ηελ δξαζηεξηόηεηά ηνπ σο νξγαληζκνύ αιιά θαη ηελ  δξαζηεξηνπνίεζε ησλ κειώλ 
ηνπ. Ο ξόινο ηνπ Σκήκαηνο πξέπεη λα εληζρπζεί ζε όιεο ηηο ζπληζηώζεο ηνπ, δειαδή 
σο :  

 Σερληθόο ύκβνπινο ηεο Πνιηηείαο ζηελ πεξηνρή αξκνδηόηεηάο ηνπ.  

 Οξγαληζκόο ησλ Μεραληθώλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

 Φνξέαο πξναγσγήο ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερληθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο. 
 
 
Άξονερ Ππογπαμμαηιζμού ηηρ Γ.Δ. 
 
1. Θέμαηα Μησανικών 
1.1 Υποζηήπιξη – ανάδειξη ηος πόλος ηος μησανικού 

 Γηακόξθσζε θαη ελίζρπζε ηνπ ξόινπ ηνπ Έιιελα Μεραληθνύ ζηηο λέεο ζπλζήθεο 
(παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε: νηθνλνκηθή θξίζε, Καηαζθεπαζηηθόο 
Σνκέαο, βηνκεραληθή «ππ-αλάπηπμε», Μεηαβηνκεραληθή αλάπηπμε,  Σνκέαο 
Τπεξεζηώλ, Νένη Μεραληθνί θιπ). 

 Πηζηνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ ηνπ ηερληθνύ δπλακηθνύ. 
Δπαλαθνξά  πξνο ζπδήηεζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο  

 πλέρηζε θαη εληαηηθνπνίεζε ηεο επηκνξθσηηθήο/ζεκηλαξηαθήο δξαζηεξηόηεηαο 
ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ  

 Γηεύξπλζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ κεραληθνύ. (πλέρηζε – 
πξνώζεζε πξσηνβνπιηώλ όπσο εθηηκήζεηο αθηλήησλ, δηακεζνιαβήζεηο θιπ) 

 Τπνζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ κεραληθώλ 

 Τπνζηήξημε ηεο δήηεζεο ζηειερώλ πςειώλ πξνζόλησλ 
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 Τπνζηήξημε επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ  θαηλνηόκσλ ή θαη εμσζηξεθώλ, 
θαζώο θαη παξαγσγηθώλ δηαδηθαζηώλ πξντόλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο 
πνπ αθνξνύλ κεραληθνύο 
 

1.2 Βεληίωζη ηων όπων άζκηζηρ ηος επαγγέλμαηορ 

 Βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ ζε όηη αθνξά αζθαιηζηηθό θαη θνξνινγία 

 Γηαξθήο, έγθαηξε θαη έγθπξε ελεκέξσζε ζε όηη αθνξά λένπο ζεζκνύο, 
θαλνληζκνύο, νδεγίεο πξόηππα θιπ. 

 ύληαμε θαη πξνώζεζε πξνηάζεσλ γηα βειηηώζεηο ζε λνκνζεηήκαηα, ζεζκνύο θαη 
θαλνληζκνύο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ 
κεραληθώλ. 
 

1.3 Τεσνική Παιδεία – Νέοι μησανικοί 
Δλώ ν επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο βξίζθεηαη ζε εκβξπαθή θαηάζηαζε θαη 
ρσξίο επαθή κε ηηο αλάγθεο ηηο αγνξάο, δεκηνπξγνύληαη ηερληθέο ζρνιέο πςειήο 
εμεηδίθεπζεο (ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηνλ ηίηιν ηνπο), ελώ έρνπλ αλαβαζκηζηεί 
νπζηαζηηθά νη απόθνηηνη ησλ ΣΔΗ, ρσξίο αληίζηνηρε αλαβάζκηζε ησλ πξνπηπρηαθώλ 
ζπνπδώλ ηνπο. Καηά ζπλέπεηα ζηα ζέκαηα Σερληθήο Παηδείαο πος έσοςν άμεζη 
αλληλεπίδπαζη και με ηα επαγγελμαηικά ζηηήμαηα πος ανακύπηοςν ην 
ΣΔΔ/ΣΚΜ είλαη αλαγθαίν λα αλαιάβεη δπλακηθό ξόιν, πξνθαιώληαο ην δηάινγν, κε 
ζπγθξνηεκέλεο ζέζεηο βαζηζκέλεο ζηα ζύγρξνλα δεδνκέλα θαη ηε δηεζλή εκπεηξία. 
ηα δεηήκαηα ηεο παηδείαο γεληθά θαη ηεο ηερληθήο παηδείαο εηδηθόηεξα παξαηεξνύκε 
άξδελ αιιαγέο, ρσξίο πξνθαλή ζηόρν, ρσξίο ζρέδην. Γεληθνί άμνλεο ζηνπο νπνίνπο 
πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ην ΣΔΔ θαη ην ΣΔΔ/ΣΚΜ είλαη: 

 ρεδηαζκόο ζπγθξνηεκέλσλ θαη δπλακηθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ αλαηξνπή ησλ 
ζπλζεθώλ ηζνπέδσζεο ηεο Σερληθήο Παηδείαο ζηελ ρώξα καο. 

 πκκεηνρή ηνπ ΣΔΔ ζην δηάινγν γηα ηνλ εζληθό ζρεδηαζκό ηεο ηξηηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο όζνλ αθνξά ζηηο Πνιπηερληθέο θαη Σερλνινγηθέο ρνιέο.  

 Αλαβάζκηζε ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ ησλ Πνιπηερληθώλ ρνιώλ θαη 
δηαζύλδεζή ηνπο κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

Δηδηθόηεξα, ην Σκήκα ζα ζπλερίζεη θαη ζα εληζρύζεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ 
δξαζηεξηόηεηά ηνπ γηα αλάζρεζε ηνπ brain drain πνπ μεθίλεζε θαηά ηελ 
πξνεγνύκελε ζεηεία ζε ζπλεξγαζία κε ην ΑΠΘ θαη ηνλ ΔΠΒΔ :  

 Βειηίσζε θαη νξγάλσζε ησλ ρώξσλ  ζηέγαζεο θαη “mentoring” γηα θνηηεηέο θαη 
κεηαπηπρηαθνύο. 

 Γηνξγάλσζε εθδειώζεσλ γηα παξνπζίαζε θαιώλ πξαθηηθώλ, πξσηνβνπιηώλ, 
επαθώλ εηαηξεηώλ κε λένπο κεραληθνύο θιπ. 

 Γηαηήξεζε θαη κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο πξνο ηνπο Νένπο Μεραληθνύο, ζηηο 
ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ζπξξίθλσζεο ηεο ηερληθήο δξαζηεξηόηεηαο (παξνπζίαζε 
πθηζηάκελνπ ηερληθνύ έξγνπ, κειεηώλ, ζρεδηαζκνύ, εγθαηαζηάζεσλ, 
θαηαζθεπώλ, βηνκεραληθώλ εθαξκνγώλ θιπ) 

 πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πξνο Νένπο Μεραληθνύο (πξόηππεο κειέηεο, 
ζπκβνπιέο γηα ίδξπζε startups, επθαηξίεο ελίζρπζεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Νέσλ 
Μεραληθώλ κέζα από ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα). 
 

1.4 Γημόζια Γιοίκηζη 
Σν ΣΔΔ/ΣΚΜ ζα ππνζηεξίμεη ηελ βειηίσζε - ελίζρπζε ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο 
ηδηαίηεξα ζε όηη αθνξά ηε δεκηνπξγία ππνδνκώλ, ηελ παξαγσγή ηερληθνύ έξγνπ, ηελ 
βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ έξγσλ, ηελ δηεπθόιπλζε ησλ επελδύζεσλ,  ηελ  
πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνύ θαη ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, κε: 

 Γηαξθή παξαθνινύζεζε, κειέηε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ, ελεξγό ξόιν ζε όια ηα 
ζεζκηθά δεηήκαηα. 

 πλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο ησλ ζρεηηθώλ Τπνπξγείσλ θαη όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 
Απηνδηνίθεζεο  
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 πλέρηζε θαη ελδπλάκσζε  πξσηνβνπιηώλ ζπλεξγαζίαο κε  ππεξεζίεο θαη 
όξγαλα (ΤΓΟΜ, Α, ΤΠΟΘΑ θιπ) 

 Τπνζηήξημε θαη νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο εθπξνζώπεζεο ηνπ  Σκήκαηνο.  
1.5 Καηαζκεςαζηικόρ Τομέαρ 
Ζ αλάγθε ηεο ππνζηήξημεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ ηνκέα σο ζηνηρείνπ εμόδνπ από ηελ 
ύθεζε έρεη ηεθκεξησζεί  κε αδηάζεηζηε επηρεηξεκαηνινγία ελώ έρνπλ ηεζεί θαη νη 
άμνλεο γηα ζύγρξνλε θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηόηεηα.  Καη ζε απηή ηε ζεηεία ην 
ΣΔΔ/ΣΚΜ επηδηώθεη: 

 Πξνώζεζε δξάζεσλ, πξσηνβνπιηώλ θαη πξνγξακκάησλ βειηίσζεο ηνπ 
πθηζηάκελνπ θηηξηαθνύ θεθαιαίνπ, ζε όηη αθνξά ην πεξηβαιινληηθό απνηύπσκα, 
ηελ αληηζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά, ηελ επηρεηξεκαηηθή αμηνπνίεζε 

 Αζηηθέο αλαπιάζεηο 

 Αμηνπνίεζε ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο θαη δηεπθόιπλζε ησλ επελδύζεσλ 

 Άκεζε ιεηηνπξγία ηνπ Ζιεθηξνληθνύ πζηήκαηνο Έθδνζεο Οηθνδνκηθώλ Αδεηώλ. 

 Άκεζε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο Σαπηόηεηαο Κηηξίνπ. 

 Πξνώζεζε ζύγρξνλνπ θαη απνηειεζκαηηθνύ ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ 

 ρεδηαζκόο Έξγσλ λέαο γεληάο. Γεκηνπξγία ζπλεξγηώλ, εμεύξεζε θνλδπιίσλ. 
 
 
2.  Ανάπηςξη 
ε όηη  αθνξά ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ην ΣΔΔ/ΣΚΜ ζην πιαίζην ηνπ 
ξόινπ ηνπ σο ηερληθνύ ζπκβνύινπ ηεο Πνιηηείαο επηδηώθεη: 
 Βειηίσζε ησλ θιαζζηθώλ παξαγσγηθώλ δπλαηνηήησλ – αλάδεημε λέσλ 
 Δθκεηάιιεπζε - πξνώζεζε ησλ ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο,  

 Δγγελή ραξαθηεξηζηηθά : Ηζηνξία – κλεκεηαθόο πινύηνο, Π Θεζζαινλίθεο, 
κέγεζνο ηεο Πεξηθέξεηαο, γεσκνξθνινγία ,πξσηνγελήο ηνκέαο, κλεκεία, 
ηνπξηζκόο 

 Θεζκνί – ηδξύκαηα: ΑΠΘ, Μαθεδνλία, ΣΔΗΘ, ΔΚΔΣΑ, ΕΚΑΘ,ΓΔΘ, Γηεζλέο 
Παλεπηζηήκην, CEDEFOP,  μέλεο απνζηνιέο,  

 Κνηλσληθέο ππνδνκέο 

 Τπνδνκέο: νδηθό δίθηπν, ελεξγεηαθό δίθηπν, ιηκάλη, αεξνδξόκην, ζηδεξνδξνκηθό 
δίθηπν, πιεξνθνξηαθά δίθηπα 

 Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα,  

 Έκςπρν δπλακηθό. 
 Τπνζηήξημε ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ ξόινπ ηεο Θεζζαινλίθεο  κε ξεαιηζηηθή 

πξνζέγγηζε 
 Αζηηθέο αλαπιάζεηο (ΠΘ θαη άιια αζηηθά θέληξα) 
 Αλάδεημε λέαο γεληάο δξάζεσλ θαη έξγσλ 
 
2.1 Δπισειπημαηικόηηηα – Δξωζηπέθεια 

 Πξσηνβνπιίεο γηα θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη δηεπθόιπλζε ησλ 
επελδύζεσλ,  

 Πξνηάζεηο γηα απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ θαη δηαδηθαζηώλ 

 πγθξόηεζε πκβνπιίνπ Δμσζηξέθεηαο-Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο κε πξσηνβνπιία 
ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ θαη κε ζπκκεηνρή παξαγσγηθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη επηζηεκνληθώλ 
θνξέσλ κε ζηόρν ηελ θαηάζεζε ζεζκηθώλ κέηξσλ θαη ηελ αλάπηπμε δηθηύσλ κε 
άιιεο ρώξεο. 

 
2.2 Φωποηαξικόρ Σσεδιαζμόρ – Πεπιβάλλον – Αειθοπία 

 Πεξαηηέξσ κειέηε θαη εμεηδίθεπζε ηεο πξόηαζεο ηνπ Σκήκαηνο γηα ηνλ 
Υσξνηαμηθό ρεδηαζκό 

 Καηαγξαθή θαη πξνώζεζε ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 
θαη πξνώζεζεο ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο γηα ηελ ΠΚΜ. 
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 Δλεξγεηαθή εμνηθνλόκεζε θαη ΑΠΔ κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηθνύ 
αληηθεηκέλνπ, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.  

 Πξνώζεζε θαηλνηόκσλ ηερλνινγηώλ θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ κε παξάιιειν 
ζηόρν ηε δεκηνπξγία λένπ επαγγεικαηηθνύ αληηθεηκέλνπ γηα ηνπο Μεραληθνύο.  

 
2.3  Τεσνολογίερ Πληποθοπικήρ και Δπικοινωνιών 

 Δλίζρπζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο γηα Νέεο Σερλνινγίεο, λέα πιηθά θαη δίθηπα πςειήο 
ηερλνινγίαο.  

 Αλάιεςε ελεξγνύ ξόινπ από ην Σκήκα ζηε δηακόξθσζε ηεο αηδέληαο ηεο 
εζληθήο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο, θαζώο θαη γηα  ζέκαηα ΣΠΔ (δηαύγεηα, 
ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο, ςεθηαθέο ππνγξαθέο, ειεθηξνληθέο πιεξσκέο).  

 Πξνώζεζε ζπλεξγεηώλ κεηαμύ Γεκνζίνπ - Δπηρεηξήζεσλ ΣΠΔ – Αθαδεκατθώλ 
Ηδξπκάησλ / Δξεπλεηηθώλ Ηλζηηηνύησλ ζε δξάζεηο ηερλνινγίαο αηρκήο, έξεπλαο 
θαη θαηλνηνκίαο.  

 Οξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη δξάζεσλ ελεκέξσζεο από Έιιελεο θαη μέλνπο 
θαηαμησκέλνπο επηζηήκνλεο, αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ ΔΠΑ. 

 
 

3. ΣΔΔ – ΣΔΔ/ΣΚΜ 
3.1 Θεζμικό πλαίζιο – Δπαναπποζδιοπιζμόρ ηος πόλος ηος ΤΔΔ 
ηηο πξνεγνύκελεο ζεηείεο ην ΣΔΔ/ΣΚΜ είρε αλαιάβεη ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο θαη 
είρε ππνβάιιεη πξνηάζεηο εθ΄όιεο ηεο ύιεο γηα ηελ αιιαγή ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ 
ηνπ ΣΔΔ. ήκεξα όζν πνηέ είλαη απαξαίηεην έλα λέν ζεζκηθό πιαίζην πνπ ζα 
δεκηνπξγεί κηα λέα δπλακηθή γηα ηνλ θιάδν θαη γηα ην ίδην ην Δπηκειεηήξην. Σν 
ΣΔΔ/ΣΚΜ πξέπεη λα επηθαηξνπνηήζεη ηηο ζέζεηο ηνπ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο λέεο 
ζπλζήθεο θαη λα αλαιάβεη ζεκαίλνληα ξόιν σο ην κεγαιύηεξν Πεξηθεξεηαθό ζηνλ 
εζσηεξηθό δηάινγν. 

 
3.2  Λειηοςπγία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ ηος ΤΔΔ/ΤΚΜ 

 ηελή ζπλεξγαζία θαη ζπλερήο επηθνηλσλία όισλ ησλ κειώλ ηεο Γ.Δ./ΣΚΜ ώζηε 
λα εηζάγνληαη θξίζηκα θαη ελδηαθέξνληα ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ησλ 
ζπλεδξηάζεσλ. 

 Πξνεηνηκαζία ησλ ζεκάησλ θαη παξνπζίαζε νινθιεξσκέλσλ εηζεγήζεσλ 

 Καζηέξσζε ηεο κέξαο ηνπ Μεραληθνύ γηα επαγγεικαηηθά ζέκαηα, κε νξγαλσκέλεο 
ζπλαληήζεηο  κε ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ. 

 Δκπεξηζηαησκέλε ελεκέξσζε θαη δηάινγνο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηνλ 
πξνγξακκαηηζκό, ηα πνξίζκαηα θαη ηα ζέκαηα ησλ Μνλίκσλ Δπηηξνπώλ θαη ησλ 
ζπλερώλ Οκάδσλ Δξγαζίαο ηνπ ηκήκαηνο (εμάκελε απνινγηζηηθή αλάδξαζε). 

 Αλάδεημε ησλ Ννκαξρηαθώλ Δπηηξνπώλ ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ ζε δπλακηθό εθθξαζηή 
ησλ ζέζεσλ ηνπ ΣΔΔ/TΚΜ. 

 Οξγάλσζε ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γ.Δ./ΣΚΜ ζε όιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο ηεο 
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ηηο θαηά ηόπνπο Ννκαξρηαθέο Δπηηξνπέο. Ζ δξάζε 
απηή ζα επηηξέςεη ηελ αλάδεημε ζεκάησλ ηνπηθνύ ελδηαθέξνληνο ζηηο έδξεο ησλ 
Ννκαξρηαθώλ Δπηηξνπώλ (ΝΔ), ώζηε λα ππάξρεη κηα νινθιεξσκέλε θαηαγξαθή 
θαη αληηκεηώπηζε ζεκάησλ ηεο ΠΚΜ.  

 πλεξγαζία κε ηνπο θιαδηθνύο θαη επηζηεκνληθνύο θνξείο ησλ κεραληθώλ 
 
3.3  Μόνιμερ Δπιηποπέρ – Γιαπκείρ Ομάδερ Δπγαζίαρ  
Μόληκεο Δπηηξνπέο: 

1. Μ.Δ. Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο 

 ύληαμε πξόηαζεο γηα ηηο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηόηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο 

 πλέρηζε – εμεηδίθεπζε ηεο κειέηεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
ρσξηθνύ ζρεδηαζκνύ. 
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 Υσξνηαμηθά ζεζκηθά εξγαιεία ηεο Πεξηθέξεηαο 
 Αλάδεημε, αμηνπνίεζε  ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο Θεζζαινλίθεο (ζαιάζζην 

κέησπν, ΓΔΘ, ζηξαηόπεδα θιπ) θαη ησλ άιισλ αζηηθώλ θέληξσλ. 
 
2. Μ.Δ. Δπαγγεικαηηθώλ Θεκάησλ θαη Σερληθήο Παηδείαο 

 Νέν ζεζκηθό πιαίζην άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνύ.  

 Γηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο όισλ ησλ ηερληθώλ επαγγεικάησλ.  

 Αζθαιηζηηθά – Φνξνινγηθά ζέκαηα κεραληθώλ.  

 Θεζκηθό πιαίζην παξαγσγήο, ειέγρνπ θαη αδεηνδόηεζεο ησλ δεκόζησλ θαη 
ηδησηηθώλ έξγσλ.  

 Πξνηάζεηο γηα ηελ επηκόξθσζε θαη ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο ησλ κειώλ 
ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ.  

 Αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε ηεο Σερληθήο Παηδείαο όισλ ησλ βαζκίδσλ.  
Ζ ΜΔ ζα βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΜΔ Αληαγσληζηηθόηεηαο – 
Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο – Καηλνηνκίαο, ηηο δηαξθείο ΟΔ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο – Γεκόζηνπ 
Σνκέα, ΟΔ Δλεκέξσζεο – Δπηκόξθσζεο, ΟΔ εθζπγρξνληζκνύ ηνπ Θεζκηθνύ 
Πιαηζίνπ ηνπ ΣΔΔ αιιά θαη όιεο ηηο ΜΔ δεδνκέλνπ όηη βαζηθή επηδίσμε ηεο ζεηείαο 
ζα είλαη όια ηα δεηήκαηα λα ζπλδένληαη κε ηνλ ξόιν ηνπ κεραληθνύ 

 
3. Μ.Δ. Δλέξγεηαο – Πεξηβάιινληνο 

 Καηαγξαθή θαη πξνώζεζε ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ππνζηήξημεο ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο γηα ηελ Κεληξηθή 
Μαθεδνλία. 

 Δλεξγεηαθόο ράξηεο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Αλάδεημε ηνπ 
πιενλεθηήκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο σο ελεξγεηαθνύ θόκβνπ 

 Πξνώζεζε ησλ πξνγξακκάησλ εμνηθνλόκεζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα. Πξάζηλν – 
έμππλν ζπίηη. Πξνηάζεηο γηα ελεκέξσζε – επηκόξθσζε ησλ κεραληθώλ.  .  

 Δλεξγεηαθή εμνηθνλόκεζε θαη ΑΠΔ κε ζηόρν ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.   

 Πξνώζεζε θαηλνηόκσλ ηερλνινγηώλ θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ κε 
παξάιιειν ζηόρν ηε δεκηνπξγία λένπ επαγγεικαηηθνύ αληηθεηκέλνπ γηα 
ηνπο Μεραληθνύο 

 
4. Μ.Δ. Αξρηηεθηνληθώλ Θεκάησλ 

 Βειηίσζε ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο – Αζηηθέο αλαπιάζεηο. 

 Πξνζηαζία ηνπ Γεκόζηνπ ρώξνπ 

 Αλάδεημε ηεο ζύγρξνλεο εηθόλαο  όπσο δηακνξθώλεηαη από ηνλ κλεκεηαθό 
πινύην, ηηο πεξηνρέο θπζηθνύ θάιινπο, ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ θαη ηηο 
ζύγρξνλεο δξαζηεξηόηεηεο.  

 ύγρξνλν  αξρηηεθηνληθό έξγν. Αξρηηεθηνληθνί δηαγσληζκνί . Θεζκηθό πιαίζην –
ξόινο θαη  ιεηηνπξγία πκβνπιίσλ θαη Δπηηξνπώλ. 

 
5. Μ.Δ. Έξγσλ Τπνδνκήο θαη Γηθηύσλ 

 Παξαθνινύζεζε ησλ έξγσλ ζε εμέιημε ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία 

 ύληαμε – ηεθκεξίσζε πξνηάζεσλ  γηα λέα έξγα 

 Βειηίσζε ηνπ παξαγόκελνπ ηερληθνύ έξγνπ 

 Θεζκηθό πιαίζην. Σερληθέο Δηαηξείεο  
 

6. Μ.Δ. Αληαγσληζηηθόηεηαο – Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο – Καηλνηνκίαο  

 Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ κεραληθώλ -  αλάπηπμε 
θαηλνηόκσλ ή εμσζηξεθώλ δξαζηεξηνηήησλ    
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 ύλδεζε εθπαίδεπζεο-επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ Μεραληθνύ ζε 
ζπλεξγαζία κε θνξείο κεραληθώλ θαη ηνπ ΑΠΘ 

 Παξαθνινύζεζε ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηόηεηαο – ζπλεξγαζία γηα πξνώζεζε 
ηεο εμσζηξέθεηαο   

 Παξαθνινύζεζε ησλ  εμειίμεσλ θαη  δηαηύπσζε πξνηάζεσλ, ζηνπο ηνκείο ηεο 
έξεπλαο, ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ηεο  επηρεηξεκαηηθόηεηαο. 

 
Γηαξθείο Οκάδεο 

1. ΟΔ γηα ηηο θπζηθέο, ηερλνινγηθέο θαη άιιεο θαηαζηξνθέο ζην θπζηθό θαη 
αζηηθό πεξηβάιινλ 

2. ΟΔ Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηώλ, Δπηθνηλσλίαο θαη Καηλνηόκσλ Τιηθώλ 
3. ΟΔ γηα ηελ αλακόξθσζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηνπ ΣΔΔ 
4. ΟΔ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο – Γεκόζηνπ Σνκέα 
5. ΟΔ Δλεκέξσζεο – Δπηκόξθσζεο 

 
3.4 Βεληίωζη ηηρ οπγάνωζηρ και λειηοςπγίαρ ηος Σμήμαηορ  

 Μεηαθνξά δξαζηεξηνηήησλ – αξκνδηνηήησλ από ην ΣΔΔ ζην Πεξηθεξεηαθό 
Σκήκα 

 Αλνηρηή ζπλεξγαζία κεηαμύ ΣΔΔ/ΣΚΜ θαη ησλ κειώλ ηνπ: Λεηηνπξγία 
Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Γηαιόγνπ – Γηαβνύιεπζεο – Πξνηάζεσλ κε Θεκαηηθέο 
Δλόηεηεο γηα αληαιιαγή απόςεσλ θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ ζε ζέκαηα όπσο 
ελδεηθηηθά Καηαζθεπέο, Μειέηεο, Βηνκεραλία, Γεκόζην, Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε, 
Έξεπλα-Καηλνηνκία, Δμσζηξέθεηα, Δξγαζία θνθ. ρξήζε όισλ ησλ κέζσλ 
θνηλσληθήο δηθηύσζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ κειώλ 

 Δθζπγρξνληζκόο ηεο Ηζηνζειίδαο 

 Βειηίσζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πξνο ηα κέιε θαη ηνπο πνιίηεο 

 Δλεκέξσζε – επηκόξθσζε – ελίζρπζε ηνπ ζηειερηαθνύ δπλακηθνύ  
 


