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Αγαπεηέ/ή πλάδειθε, 

 

Σν δηάζηεκα Μαΐνπ – επηεκβξίνπ 2019, ε Γ.Δ. ζπλήιζε ζε 8 ηαθηηθέο 

ζπλεδξηάζεηο.  

 

ηηο 3 Ννεκβξίνπ 2019 ζα δηεμαρζνύλ νη εθινγέο ηνπ ΣΔΔ πνπ ζα πξέπεη λα δώζνπκε 

όινη νη ζπλάδειθνη ην παξώλ. 

 

ηηο 24.09.2019 έιεμε ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηα όξγαλα ηνπ Π. 

Σκήκαηνο Αληηπξνζσπεία θαη Πεηζαξρηθό πκβνύιην.  

 

Γηα ηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ Π. Σκήκαηνο, θαηαηέζεθαλ δειώζεηο ππνςεθίσλ από 5 

ζπλδπαζκνύο. 

Γηα ην Πεηζαξρηθό πκβνύιην ησλ κειώλ ηνπ Π. Σκήκαηνο, θαηαηέζεθαλ δειώζεηο 

ππνςεθίσλ από 4 ζπλδπαζκνύο. 

 

Η Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ζηε ζπλέρεηα, ζπλήιζε  ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε, όπνπ πξνέβε 

ζηελ Αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ.  

 

Αλαιπηηθά ε Πξάμε Αλαθήξπμεο ησλ ππνςεθίσλ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π. 

Σκήκαηνο: 

http://teekerk.gr/index.php/department/elections/%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE

%BF%CE%B3%CE%B5%CF%83-%CF%84%CE%B5%CE%B5.html  
 

Ο Απνινγηζκόο δξαζηεξηόηεηαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα, πεξηιακβάλεη: 

 

ΔΓΓΡΑΦΑ – ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ 

 

Πξνβιήκαηα κε αηηήζεηο ζην πξόγξακκα «Δμνηθνλόκεζε θαη’ νίθνλ ΙΙ». 

Δπηζηνιή απεπζπλόκελε πξνο ηνλ Γηθαηνύρν ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην Δ.Σ.Δ.ΑΝ. θαη ην 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλεξγείαο, απέζηεηιε ην Π. Σκήκα, ζρεηηθά κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ αλαθύςεη ζηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Δμνηθνλόκεζε θαη’ νίθνλ ΙΙ». 

 

Πώιεζε κεηνρώλ θπξηόηεηαο ΣΚ/ΣΔΔ ηεο ΑΝΙΟΝ 

Με βάζε ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ αλαπηπμηαθώλ εηαηξεηώλ ησλ 

ΟΣΑ θαη γηα ιόγνπο βησζηκόηεηαο ηεο Δπηρείξεζεο ην Π. Σκήκα απνθάζηζε ηελ 

απνρώξεζή ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ από ηελ ΑΝΙΟΝ θαη ηελ  πώιεζε ησλ κεηνρώλ ηνπ. 

  

 

http://teekerk.gr/index.php/department/elections/%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CF%83-%CF%84%CE%B5%CE%B5.html
http://teekerk.gr/index.php/department/elections/%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CF%83-%CF%84%CE%B5%CE%B5.html
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Γεκηνπξγηθόο θόκβνο Σερλώλ 

Με επηζηνιή πξνο ηνλ θ. Α. Φιώξν, Κνζκήηνξα ηεο ρνιήο Μνπζηθήο & 

Οπηηθναθνπζηηθώλ Σερλώλ, εθθξάζηεθε ε ζηήξημε ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ ζηελ πξόηαζε γηα 

ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Γεκηνπξγηθόο θόκβνο Σερλώλ», θαζώο ζα 

ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ηνπηθνύ πνιηηηζηηθνύ θαη ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο κε 

θαηλνηόκεο εθαξκνγέο θαη νπηηθναθνπζηηθό πεξηερόκελν. 

 

Καηαγγειία γηα αζπκβίβαζηε δξαζηεξηόηεηα κειεηεηηθήο εηαηξείαο 

Καηαγγειία ηνπ πιιόγνπ Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο Π. Σκήκα Ινλίσλ Νήζσλ 

θαηαηέζεθε ζηελ Γ.Δ ζρεηηθά κε αζπκβίβαζηε δξαζηεξηόηεηα κειεηεηηθήο Δηαηξείαο 

πνπ ζπλεξγάδεηαη (κε εμαξηεκέλε εξγαζία) κε ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Η Γ.Δ. 

απνθάζηζε ηελ έγγξαθε παξέκβαζή ηεο, ε νπνία απεζηάιε ζηελ Απνθεληξσκέλε 

Γηνίθεζε θαη παξάιιεια ζηε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ ΣΔΔ.   

 

πκκεηνρή ΣΚ/ΣΔΔ ζηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε - ΠεΠΚΑ 

Σν Πεξηθεξεηαθό καο Σκήκα ζπκκεηείρε ζηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε γηα ην 

Πεξηθεξεηαθό ρέδην Πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη δηαηύπσζε ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπ επί ηνπ θεηκέλνπ πνπ δεκνζηεύηεθε. Καηά θύξην ιόγν, ε κειέηε 

αθνξά γεληθέο ηνπνζεηήζεηο θαη βηβιηνγξαθηθέο παξαηεξήζεηο ρσξίο λα εμεηδηθεύεηαη 

ζηελ Πεξηθέξεηά καο.  

 

Παξέκβαζε ζηνλ Γεκαξρν Κέξθπξαο γηα ηελ θαηάξγεζε ηωλ πνδειαηνδξόκωλ  

Σε Γ.Δ απαζρόιεζε ην ζέκα ηεο απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ 

Κέξθπξαο, πεξί ηκεκαηηθήο θαηάξγεζεο πνδειαηνδξόκσλ ζηε Γ.Δ. Κέξθπξαο αιιά 

θαη γεληθόηεξα ην θπθινθνξηαθό ζέκα ηεο πόιεο. Ο Πξόεδξνο έθαλε παξέκβαζε ζηνλ 

Γήκαξρν Κέξθπξαο.  

 

πδήηεζε ζεκάηωλ γηα ηε Παιηά Πόιε ηεο Κέξθπξαο 

πδεηήζεθαλ κεηαμύ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ θαη ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Γξαθείνπ 

Παιηάο Πόιεο θ. Λ. ηαλέιινπ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ηνπ Καλνληζκνύ 

ιεηηνπξγίαο ηεο Παιαηάο Πόιεο ηεο Κέξθπξαο αιιά θαη γεληθόηεξα ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.  

  

ΔΠΑ 2019 -2025 

Ο Πξόεδξνο επηζήκαλε ηελ αλάγθε λα ηεζνύλ από ην ΣΚ/ΣΔΔ άμνλεο θαη 

εμηδεηθεπκέλα ζέκαηα γηα ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 2019 -2025.   

 

 

 

 



3 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  ΣΚ/ΣΕΕ ΜΑΪΟ – ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ  2019  
 

ΔΝΗΜΔΡΧΗ  

 

Πξόγξακκα «ΛΑΔΡΣΗ» 

Γεκνζηεύζεθαλ νη πξνζθιήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πξνο κεραληθνύο κέιε ηνπ 

ΣΔΔ θαη γεσιόγνπο κέιε ηνπ ΓΔΩΣΔΔ, πνπ επηζπκνύλ λα απαζρνιεζνύλ ζην 

αληηθείκελν ηνπ Τπνέξγνπ (8) ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΛΑΔΡΣΗ» πνπ αθνξά έλα 

Δπηρεηξεζηαθό ύζηεκα Γηαρείξηζεο Φπζηθώλ Κηλδύλσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Ινλίσλ 

Νήζσλ. Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ έιεμε ζηηο 16/09/2019. Αλακέλεηαη ε 

ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο γηα ηελ επηινγή ησλ κειώλ πνπ ζα 

ζηειερώζνπλ ηηο Οκάδεο Δξγαζίαο.  

 

Καηαγξαθή νηθηζκώλ Π.Δ. Κέξθπξαο 

Σν ΣΚ/ΣΔΔ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο . Κνηζηκπνύ θαη Γ. Μαληδνύθε,  

ζηειέρε ηεο ηεο Γλζε ΥΩΠΔ ηνπ Γήκνπ Κέξθπξαο ζπγθεληξώζεθαλ ζηνηρεία  γηα 

ηνπο νηθηζκνύο πξν ηνπ 1923 θαζώο θαη θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ. Άκεζα, κεηά ηελ 

ηειηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ από ην ΣΚ/ΣΔΔ ζα αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Π. Σκήκαηνο.  

 

Πηινηηθή εξγαζία απνηύπωζεο ηωλ θνξπθώλ ηνπ νηθηζκνύ Γνπβηώλ . 

Οινθιεξώζεθε ε πηινηηθή εξγαζία ηεο απνηύπσζεο ησλ θνξπθώλ ηνπ νηθηζκνύ 

Γνπβηά ζην Γεσδαηηηθό ύζηεκα πληεηαγκέλσλ ηνπ ΔΓΑ 1987.  

 

Δπαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ππνγξαθήο Αξρηηεθηνληθώλ Μειεηώλ. 

Έγγξαθν πξνο ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ θαη ηελ Δθνξεία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ 

απέζηεηιε ην Π. Σκήκα ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηα ππνγξαθήο Αξρηηεθηνληθώλ 

Μειεηώλ.  

 

Θέκαηα  Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο ζε έξγα κεραληθνύ. 

ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ζπδεηήζεθε ζε βάζνο, θαη δηαηππώζεθαλ πξνηάζεηο γηα ηελ 

εκπινθή ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ ΤΠΠΟ ζε εξγαζίεο ηερληθνύ ραξαθηήξα ελώ ε 

Αληηπξνζσπεία ηνπ Π. Σκήκαηνο, ζηελ 9ε ηαθηηθή ζπλεδξίαζή ηεο, έιαβε απνθάζεηο 

γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηώλ θαη νξγάλσλ ηνπ ΤΠΠΟ ζηα Σερληθά Έξγα θαη Μειέηεο.  

 

Αζθαιηζηηθά ζέκαηα κεραληθώλ  

Οξίζζεθε από ηε Γ.Δ επηηξνπή πνπ ζα αζρνιεζεί κε ηα Αζθαιηζηηθά Θέκαηα ησλ 

Μεραληθώλ. Η Δπηηξνπή απνηειείηαη από ηνπο ζπλαδέιθνπο Γ. Βνύιγαξε, Δ. 

Κξεκόλαο, Π. Μπνινβίλν.  

 

 



4 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  ΣΚ/ΣΕΕ ΜΑΪΟ – ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ  2019  
 

Κωδηθνπνίεζε Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο 

Αλαηέζεθε από ηε Γ.Δ. ζηνλ ζπλάδειθν Α. Μαθξή ε δηαηύπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ 

θσδηθνπνίεζε ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο.  

 

Δπηζηνιή ΠΓΜΗ Σκήκαηνο Κέξθπξαο πξνο ηελ ΤΓΟΜ 

Σν ΠΓΜΗ Σκήκα Κέξθπξαο απέζηεηιε επηζηνιή ζηελ ΤΓΟΜ  ζρεηηθά κε ππνγξαθή 

Η/Μ κειεηώλ. 

 

Δθαξκνγή Μέζνπ πληειεζηή Γόκεζεο  

πδεηήζεθε ζηε Γ.Δ ην ζέκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ κέζνπ ζπληειεζηή δόκεζεο κεηά ηηο 

αθπξσηηθέο απνθάζεηο ηνπ ηΔ, θαηά ηεο αλαζεώξεζεο ηνπ ΓΠ (έηνπο 2008).  

 

Κόκβνο Αεξνδξνκίνπ – εξγαζίεο θαζαξηζκνύ θαη δηακόξθωζεο ρώξνπ 

πδεηήζεθε ζηε Γ.Δ. ην ζέκα γηα ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ θαη δηακόξθσζεο ηνπ 

ρώξνπ κε κεραλήκαηα έξγνπ, πνπ εμειίζζνληαλ θαη δηαπηζηώζεθαλ ζηνλ Κόκβν ηνπ 

Αεξνδξνκίνπ. Έγηλε παξέκβαζε ζηνλ Αξκόδην Αληηδήκαξρν ελώ παξάιιεια 

απαληήζεθε εξώηεκα πνιίηε πνπ θαηαηέζεθε γηα ην ίδην ζέκα αλαθέξνληαο όηη ε 

πνιενδνκηθή κειέηε θαη ε Πξάμε Δθαξκνγήο Παγθξαηέηθσλ νξίδνπλ δεζκεπηηθά ηηο 

ρξήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρώξνπ. Ο ρώξνο απηόο πξννξίδεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή 

νδνύ θαη πξαζηάο. Η απόδνζε δηαθνξεηηθήο από ηελ εγθεθξηκέλε ρξήζε δελ είλαη 

ζύλλνκε, ρσξίο πξνεγνύκελε ηξνπνπνίεζε ηεο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο θαη ηεο 

Πξάμεο Δθαξκνγήο. 

 

Τπεξεζία ΣΚ/ΣΔΔ - Αλάζεζε Καζεθόληωλ  

Αλαηέζεθαλ, κε Πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ, θαζήθνληα Αλαπιεξώηξηαο 

Πξντζηακέλεο ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Π. Σκήκαηνο, ζηελ ππάιιειν θα Αγγειηθή Α. 

ηξαβνξάβδε, ΣΔ-Α΄. 

 

Πξαθηηθή Άζθεζε θνηηήηξηαο Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην Π. Σκήκα  

Τπεγξάθε ζπκθσλεηηθό πλεξγαζίαο κε ην Ιόλην Παλεπηζηήκην γηα ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Αξρεηνλνκίαο, Βηβιηνζεθνλνκίαο & 

Μνπζεηνινγίαο, δηάξθεηαο 2 (δύν) κελώλ.  Η θνηηήηξηα Μαξία Μαξθέιινπ 

απαζρνιήζεθε ζην Π. Σκήκα, ζηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο ηεο άζθεζεο ηνπο κήλεο 

Ινύιην θαη Αύγνπζην η.ε. όπνπ θαηέγξαςε ην βηβιηνγξαθηθό πιηθό πνπ παξαρσξήζεθε 

από ηνλ αδειθό ηεο αγαπεηήο ζπλαδέιθνπ Μ. Μεηξνπία, κε ηε βνήζεηα ηεο 

ζπλαδέιθνπ Μ. Κνζθηλά, ην θαηεγνξηνπνίεζε θαη ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα 

θαηαγξάθεθε ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα βηβιηνζεθώλ ηνπ ΣΔΔ. 
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Απαζρόιεζε καζεηή ηεο  ρνιήο ΔΠΑ ηνπ ΟΑΔΓ 

Έιεμε ηνλ Ινύλην η.ε.  ε 18κελε απαζρόιεζε ηεο καζήηξηαο Δύαο Γθίθα, εηδηθόηεηαο 

Γηνηθεηηθώλ Καζεθόλησλ ηεο ρνιήο Μαζεηείαο ΔΠΑ ηνπ ΟΑΔΓ. Έρνπκε 

δξνκνινγήζεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απαζρόιεζε ζηελ ππεξεζία ηνπ Π. 

Σκήκαηνο, λένπ καζεηή ή καζήηξηαο από ηνλ Οθηώβξην ηνπ η.ε. θαη γηα δηάξθεηα 18 

κελώλ.  

 

Ίδξπζε Μεηξώνπ Πηπρηνύρωλ Μεραληθώλ 

Ιδξύζεθε κε απόθαζε ηεο Γ.Δ ηνπ ΣΔΔ, Μεηξών Πηπρηνύρσλ Μεραληθώλ. ελώ 

παξάιιεια ζεζκνζεηήζεθε από ην Τπνπξγείν πόξνο 2,5 επί ηνηο ρηιίνηο, από ηα 

δεκόζηα έξγα, ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο.  

 

ΔΠΙΚΔΦΔΙ 

Δπίζθεςε 2νπ Λπθείνπ Πύξγνπ. Έγηλε ελεκέξσζε καζεηώλ ζε πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα από ηε ζπλάδειθν Δ. Πξνβαηά, Μεραληθό Πεξηβάιινληνο. 

 

ΔΚΓΗΛΧΔΙ  

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 30/09/2019 ηηκεηηθή εθδήισζε γηα ηε Μειίλα πίγγνπ όπνπ 

παξνπζηάζηεθε ε επηζηεκνληθή ηεο εξγαζία κε ζέκα «ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΑΠΟ 

ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΗ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΚΗΛΙΓΑ ΣΗ ΓΤΣΙΚΗ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΗ 

ΚΔΡΚΤΡΑ».  

 

Πξνζερείο εθδειώζεηο  

1. Σηκεηηθή εθδήισζε γηα ηελ εθιηπνύζα ζπλάδειθν Μ. Μεηξνπία, Α.Μ.,  

2. Δθπαηδεπηηθό εκηλάξην κε ηνλ ΟΑΠ, ζην πιαίζην ηνπ 6νπ Γηεζλνύο 

πλεδξίνπ κε ζέκα safe Corfu, γηα ηνλ πξνζεηζκηθό έιεγρν θηηξίσλ κεηαμύ 6-9 

Ννεκβξίνπ η.ε. 

3. Δζπεξίδα ζε ζπλεξγαζία κε ην ΠΜΔ Σνπηθό Σκήκα Κέξθπξαο, κε ζέκα 

«Απνηίκεζε θαη επεκβάζεηο ζε θαηαζθεπέο από θέξνπζα ηνηρνπνηία», 

Παξαζθεπή 11 Οθησβξίνπ 2019.  

4. Δθδήισζε βξάβεπζεο λέσλ θνηηεηώλ ζηα Πνιπηερλεία θαη ηηο Πνιπηερληθέο 

ρνιέο ηεο Υώξαο, Γεθέκβξηνο 2019.   

 

 

ΤΜΜΔΣΟΥΔ – ΤΝΑΝΣΗΔΙ  

 

πκκεηνρή ηνπ Πξνέδξνπ ζε ύζθεςε Πξνέδξσλ Π. Σκεκάησλ κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ 

ΣΔΔ, ζηελ Αζήλα ζηηο 23/07/2019. 

 πκκεηνρή ηνπ ηαθηηθνύ εθπξνζώπνπ καο θ. Ν. πίγγνπ, ζε ζπλεδξίαζε ζην 

Σερληθό πκβνύιην ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ. 
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ΔΚΠΡΟΧΠΗΔΙ 

 

Οξηζκόο εθπξνζώπωλ ΣΚ/ΣΔΔ, ζην Σερληθό πκβνύιην ηνπ Ινλίνπ 

Παλεπηζηεκίνπ.  

 

1. Ν. πίγγνο, Αγξ.Σ.Μ. Οκόηηκν κέινο ΣΔΔ, ηαθηηθό κέινο  

2. Θ. Μαθξήο, Π.Μ., αλαπιεξσκαηηθό κέινο  

 

Οξηζκόο εθπξνζώπωλ ΣΚ/ΣΔΔ γηα ηε ζπγθξόηεζε εμεηαζηηθώλ Δπηηξνπώλ ηεο 

Γλζεο Αλάπηπμεο – Σκήκα Σερληθώλ Δπαγγεικάηωλ ηεο ΠΙΝ   

1.Α. Λαβξάλνο, Η.Μ., ηαθηηθό κέινο 

2. Γ. Αζσλίηεο, Μ.Μ., αλαπιεξσκαηηθό κέινο  

 

Οξηζκόο εθπξνζώπωλ ΣΚ/ΣΔΔ, ζην Πεξηθεξεηαθό Σακείν Αλάπηπμεο Ινλίωλ 

Νήζωλ. 

1. Λ. Σζνιάθνπ, Α.Μ., ηαθηηθό κέινο 

2. Ν. Ρώζζεο, Π.Μ., αλαπιεξσκαηηθό κέινο 

 

Κιήξωζε γηα νξηζκό εθπξνζώπνπ γηα ηα έξγα ηεο ΓΔΤΑΚ άλω ηνπ 

1.000.000,00 επξώ.  

1. Π. Μπνινβίλνο, Π.Μ., ηαθηηθό κέινο 

2. Γ. Βνύιγαξεο,Π.Μ., αλαπιεξσκαηηθό κέινο 

 

Δθπξόζωπνη ΣΚ/ΣΔΔ γηα ζπγθξόηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο Γηαγωληζκνύ, 

αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ θαη εηζήγεζεο γηα αλάζεζε ζην πιαίζην ηεο κειέηεο 

«Μειέηε ηαηηθήο Δπάξθεηαο γηα ην έξγν 4νπ Δληαίνπ Λπθείνπ». 

1. Αζαλάζην Μαθξή, Π. Μ., ηαθηηθό κέινο 

2. Γεώξγην Βνύιγαξε, Π.Μ., αλαπιεξσκαηηθό κέινο  

 

ΜΟΝΙΜΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΣΚ/ΣΔΔ 

 

Οη  Μ.Δ. ηνπ Π. Σκήκαηνο επεμεξγάδνληαη ηα εμήο ζέκαηα: 

 

Η Μ.Δ. Δζληθώλ θαη Δπξωπαϊθώλ Υξεκαηνδνηνύκελωλ Πξνγξακκάηωλ: 

Δηζεγείηαη γηα ην ζπληνληζκό θαη ησλ ελεξγεηώλ θαη πξνεηνηκάδεη δηαδηθαζίεο ζρεηηθά 

κε ηελ Πξάμε «ΛΑΔΡΣΗ»  

 

Η Μ.Δ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο: 

Πεξηθεξεηαθό ρέδην Γηαβνύιεπζεο γηα ηελ Πξνζαξκνγή ζηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή  
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Η Μ.Δ. Υωξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Αζηηθνύ ρεδηαζκνύ:  

Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζηνλ αηγηαιό, ζε ξέκαηα, δαζηθέο εθηάζεηο 

Οξηνζεηήζεηο Οηθηζκώλ   

 

Η Μ.Δ. Δπαγγεικαηηθώλ Θεκάηωλ – Νέωλ Μεραληθώλ 

Νένο Αζθαιηζηηθόο Νόκνο. 

Δπαγγεικαηηθά Γηθαηώκαηα Απνθνίησλ ΣΔΙ. 

 

Η Μ.Δ. Δπηζηεκνληθώλ Θεκάηωλ – Πξαγκαηνγλωκνζπλώλ 

Με πξνηάζεηο γηα ηνλ νξηζκό πξαγκαηνγλσκόλσλ θαη ηειηθό έιεγρν ησλ 

πξαγκαηνγλσκνζπλώλ πνπ ζπληάζζνληαη από ηνπο ζπλαδέιθνπο όπνπ νξίδνληαη 

πξαγκαηνγλώκνλεο.    

 

 εκηλάξηα ΣΔΔ 

 

Σν Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο παξέρεη κία λέα ππεξεζία «εκηλάξηα ΣΔΔ» κε 

ζθνπό ηελ ελεκέξσζε, επηκόξθσζε θαη θαηάξηηζε ζε επίθαηξα θαη εμεηδηθεπκέλα 

ηερληθά ζέκαηα.  

 

Η ππεξεζία παξέρεηαη δσξεάλ ζηα κέιε ηνπ ΣΔΔ, ηα νπνία είλαη ηακεηαθά ελήκεξνη. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε ηε ζειίδα web.tee.gr/seminaria-tee. 

 

Γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο από ηα Πεξηθεξεηαθά Σκήκαηα πνπ ελδηαθέξνληαη λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηα ζεκηλάξηα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα κέζσ livestreaming ηελ ώξα 

δηεμαγσγήο ηνπο είηε ζε δεύηεξν ρξόλν κέζσ ηνπ βίληεν.  

 

Μπνξείηε λα δηαβάζεηε ηα έγγξαθα, παξεκβάζεηο ή άιιεο αλαξηήζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο ελεκεξώζεηο, αθνινπζώληαο ηνπο ζπλδέζκνπο πνπ βξίζθνληαη ζην 

θείκελν. 

 

Τπελζπκίδνπκε όηη ν ρώξνο ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Π. Σκήκαηνο είλαη δηαζέζηκνο 

ζηνπο ζπλαδέιθνπο πξνθεηκέλνπ λα ηνλ ρξεζηκνπνηνύλ γηα εξγαζία θαη 

επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο. Η αίζνπζα ζα δηαηίζεηαη θαηά ηηο πξωηλέο ώξεο. 

Γηαζέηεη δίθηπν wi-fi ελώ ην «θιείζηκν» ηεο αίζνπζαο γίλεηαη ειεθηξνληθά. 

 

Σέινο,  

 

ζαο πξνηείλνπκε λα επηζθέπηεζηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο http://teekerk.gr, γηα 

ηελ έγθπξε ελεκέξσζή ζαο θαη ππελζπκίδνπκε όηη εθεί ππάξρνπλ ελεξγέο 

ειεθηξνληθέο θόξκεο γηα λα ζπκπιεξσζνύλ από ηα κέιε καο, νη νπνίεο αθνξνύλ: 

https://web.tee.gr/seminaria-tee/
http://teekerk.gr/
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Α. Mεηξών εζεινληώλ αληηκεηώπηζεο θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ. 

Β. Έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ κεραληθώλ. 

Γ. Δγγξαθή ζηνλ Καηάινγν Πξαγκαηνγλσκόλσλ ηνπ Π. Σκήκαηνο. 

 

 ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π. Σκήκαηνο, βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο θαη νη Δθδόζεηο ηνπ Π. 

Σκήκαηνο.  

 

 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο 

Νίθνο Σξίαληνο 

Πξόεδξνο Γ.Δ. 


