ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο διοργάνωσης
εκδηλώσεων της Μόνιμης Επιτροπής Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας
με σκοπό την ενημέρωση των Μηχανικών Μελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ για σύγχρονες τεχνολογικές
εφαρμογές στη δραστηριότητα των Μηχανικών το Μάιο του 2019.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Ενδιαφερόμενους Εισηγητές
να εγγραφούν στον κατάλογο εισηγητών που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.
Οι εισηγητές θα πρέπει να αποστείλουν το αργότερο έως την Παρασκευή 29-03-2019 στο
ΤΕΕ/ΤΚΜ (e-mail : stolier@central.tee.gr)



Συμπληρωμένη αίτηση
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα μ ε α ν α φ ο ρ ά σ τ η ν ε ρ γ α σ ι α κ ή /
διδακτική/ερευνητική εμπειρία και γνώση στο αντικείμενο της τεχνολογικής
εφαρμογής που θα επιλέξουν.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί μέχρι δύο από τα παρακάτω πεδία
τεχνολογικών εφαρμογών






Έξυπνα κτήρια
Ρομποτική με εφαρμογές στους τομείς παραγωγής και Logis.cs
Nανοτεχνολογία-Νανοϋλικά με εφαρμογές στους τομείς δομικών υλικών και
Μηχανολογίας
3D Prin.ng με εφαρμογές στου κλάδους κατασκευών, αρχιτεκτονικής και
μηχανολογίας.

Πληροφορίες : κα Ερμίνα Στόλη, ΤΕΕ/ΤΚΜ, 2310-883104
stolier@central.tee.gr

ΤΕΕ/ΤΚΜ
ΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΟΛΟΓΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Σημείωση : Η παρακάτω αίτηση να αποσταλεί ΜΑΖΙ με βιογραφικό σημείωμα που θα αναφέρει
την εργασιακή/ διδακτική/ερευνητική εμπειρία και γνώση στο αντικείμενο της τεχνολογικής/ων
εφαρμογής/ως που επιλέξατε στο e-mail stolier@central.tee.gr έως τις 29-03-2019.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο/Κινητό Τηλέφωνο
e-mail
Eπιστημονική Ειδικότητα
Επαγγελματική Δραστηριότητα

Β. ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (μέχρι δύο)

Έξυπνα κτήρια

Ρομποτική με εφαρμογές στους τομείς παραγωγής και LogisNcs

Nανοτεχνολογία - Νανοϋλικά με εφαρμογές στους τομείς δομικών υλικών και
Μηχανολογίας
3D PrinNng με εφαρμογές στου κλάδους κατασκευών, αρχιτεκτονικής και
μηχανολογίας.

Ο/Η Δηλών/ούσα
…………………………….
(Υπογραφή)

Για τα προσωπικά στοιχεία που θα συμπληρωθούν και θα τύχουν επεξεργασίας από το
ΤΕΕ/ΤΚΜ θα τηρηθούν οι κανονισμοί και το ισχύον θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο περί
προστασίας των προσωπικών δεδομένων και η επεξεργασία τους θα αφορά
αποκλειστικά τους σκοπούς της συγκεκριμένης πρόσκλησης για εισηγητές.

