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Καλνληζκόο Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. γηα εθδειώζεηο, πξνβνιή, ρξήζε αίζνπζαο

Α. Χρήση αίθουσας ΣΕΕ/ΣΔΜ
Α.1.

ΓΕΝΙΚΑ

Η αίζνπζα ηνπ Τερληθνύ Επηκειεηεξίνπ Ειιάδνο/ηκήκα Δπηηθήο Μαθεδνλίαο
δηαηίζεηαη θαηά πξώην ιόγν ζε θιαδηθνύο ζπιιόγνπο δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ, ζε
ζπλδέζκνπο-ζπιιόγνπο εξγνιεπηώλ δεκνζίσλ/ηδησηηθώλ έξγσλ, ζε ελώζεηο
κεραληθώλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ζε ηδηώηεο κεραληθνύο/κέιε ηνπ. Καηά δεύηεξν
ιόγν, ε αίζνπζα ηνπ ΤΕΕ/ΤΔΜ, δύλαηαη λα δηαηεζεί ζε ζπιιόγνπο, δεκόζηεο
Υπεξεζίεο, νξγαληζκνύο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, θπζηθά πξόζσπα,
πλεπκαηηθά ηδξύκαηα, επηζηεκνληθνύο θνξείο, επηκειεηήξηα, πνιηηηζηηθέο νκάδεο. Η
Δ.Ε. ηνπ ΤΕΕ/ΤΔΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ επηηξέπεη ηελ παξαρώξεζε ηεο
αίζνπζάο ηνπ, γηα ζθνπνύο, πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηε θηινζνθία ηνπ
ΤΕΕ/ΤΔΜ. Επίζεο ην ΤΕΕ/ΤΔΜ κπνξεί λα δηαζέηεη ηελ αίζνπζά ηνπ θαη ζε θνξείο
θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα αλ ε πξνο δηνξγάλσζε εθδήισζε ζπλάδεη κε ηε
ιεηηνπξγία ηνπ Τερληθνύ Επηκειεηεξίνπ.

Α.2.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΙΣΗΕΙ

Υπνβνιή αίηεζεο εγγξάθσο ή πξνθνξηθώο (ηνπιάρηζηνλ 5 κέξεο πξηλ ηελ
πξνγξακκαηηζκέλε ρξήζε ηεο αίζνπζαο) ζηε γξακκαηεία ηνπ ΤΕΕ/ΤΔΜ. Αθνινπζεί
ε θαηαξρήλ ζεηηθή ή αξλεηηθή γλσκνδόηεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δηνηθνύζαο
Επηηξνπήο ηνπ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.. Αλ ν Πξόεδξνο ζεσξήζεη όηη είλαη ηδηαίηεξε
πεξίπησζε ηόηε ζπδεηείηαη ζηε Δηνηθνύζα Επηηξνπή ηνπ ΤΕΕ/ΤΔΜ.

Α.3.

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ

Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα απνδέρνληαη ζην ζύλνιό ηνπο ηνλ παξόληα
θαλνληζκό δηάζεζεο ηεο αίζνπζαο ηνπ ΤΕΕ/ΤΔΜ θαη λα ζπκπξάηηνπλ ζηελ
ππνγξαθή ππεύζπλεο δήισζεο, κε ηελ νπνία ζα αλαιακβάλνπλ πιήξωο ηελ επζύλε
απνθαηάζηαζεο ηωλ δεκηώλ, ζε πεξίπηωζε θζνξώλ. Σε θάζε αίηεζε ζα πξέπεη
λα αλαθέξεηαη ην άηνκν ην νπνίν ζα είλαη ππεύζπλν θαη ζα ζπλεξγάδεηαη κε ην
πξνζωπηθό ηνπ ΤΕΕ/ΤΔΜ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήιωζεο. Η κε
ηήξεζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο δίλεη ην δηθαίσκα ζην Τ.Ε.Ε./ηκήκα Δπηηθήο
Μαθεδνλίαο λα κε δηαζέηεη ηελ αίζνπζα ζην κέιινλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο,
ππεξεζίεο θιπ.
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Α.4.

ΣΙΜΗΜΑ

Τν ηίκεκα ελνηθίαζεο ηεο αίζνπζαο αθνξά ηελ θάιπςε κέξνπο ησλ απαξαίηεησλ
ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ. Τν πνζό θαηαβάιιεηαη πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
εθδήιωζεο. Τν ΤΕΕ/ΤΔΜ γηα ηελ είζπξαμε απηνύ ηνπ πνζνύ εθδίδεη Γξακκάηην
Είζπξαμεο. Τν θνζηνιόγην θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

Φορέας

Χρήση
(ανά ημέρα)

Αίθουςασ1

Α.5.

Κλαδικοί φλλογοι διπλ.
μηχανικών, ςφλλογοι
μηχανικών-μελών ΣΕΕ/ΣΔΜ,
παρατάξεισ ΣΕΕ/ΣΔΜ,
ςφλλογοι εργοληπτών
δημοςίων/ιδιωτικών ζργων,
ΕΜΔΤΔΑ, ςφλλογοι ΑΜΕΑ,
ςφλλογοι γονζων κηδεμόνων
και φίλων με Αναπηρία,
Δημόςιεσ υπηρεςίεσ (Δήμοι –
Περιφζρεια)

Διάφοροι
φλλογοιΟμάδεσωματεία μη
κερδοςκοπικοφ
χαρακτήρα,
Επιμελητήρια,
ΜΚΟ κτλ.

Ιδιώτεσ –
επιχειρήςεισ με
αντικείμενο
ςυναφζσ με την
παροχή υπηρεςιών
ςε μζλη του ΣΕΕ

Κερδοςκοπικοφ
χαρακτήρα φορείσ /
Επιχειρήςεισ,
ςυμπράξεισ
διακρατικών ή/και
εγχώριων
εταίρων/φορζων
χρηματοδοτοφμενων
από ευρωπαϊκά
προγράμματα
(επιλζξιμη δαπάνη)

ΔΩΡΕΑΝ

50 €

150 €

200 €

ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΧΡΗΗ

Ο παξόλ θαλνληζκόο εγθξίζεθε από ηελ Δ.Ε. ηνπ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. ζηελ 5ε
ζπλεδξίαζε ηεο 12εο Απξηιίνπ 2016 θαη ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηελ 1ε Ινπλίνπ ηνπ
2016. Τν Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αιιάδεη θαη λα ηξνπνπνηεί ηνλ
θαλνληζκό ζηελ θαηεύζπλζε πάληα ηεο εμαζθάιηζεο ηεο ζσζηήο θαη εύξπζκεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο θαη ηεο θαιύηεξεο εμππεξέηεζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
Οη όπνηεο αιιαγέο εγθξίλνληαη πάληα από ηε Δ.Ε. ηνπ ηκήκαηνο θαη γίλνληαη άκεζα
γλσζηέο ζε όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο.

Α.6.

ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΧΩΡΟΤ

Τν θάπληζκα απαγνξεύεηαη ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ ΤΕΕ/ΤΔΜ. Η δηνξγάλσζε
κηθξώλ δεμηώζεσλ κε κπνπθέ θιπ είλαη εθηθηή κόλν έμσ από ηελ αίζνπζα ησλ
εθδειώζεσλ, ζην κηθξό θνπαγηέ εθηόο ηεο αηζνύζεο. Οη αηηνύληεο είλαη ππεύζπλνη
γηα ηελ θαζαξηόηεηα θαη ηελ ελ γέλεη ηαθηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ κε ην πέξαο ηεο
1

Τα παξαπάλσ πνζά είλαη αλά εκέξα. Γηα ρξήζε ηεο αίζνπζαο πέξαλ ηεο κίαο εκέξαο ρξεώλεηαη ε
θάζε επηπιένλ εκέξα κεησκέλε θαηά πνζνζηό 20%. Ο νπηηθναθνπζηηθόο εμνπιηζκόο ηεο αίζνπζαο πνπ
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ελνηθίαζεο ηεο αίζνπζαο όπσο θαίλεηαη παξαπάλσ, πεξηιακβάλεη
βηληενπξνβνιέα, παλί πξνβνιήο, ζύζηεκα ζπλεδξίαζεο κε 6 κηθξόθσλα ζπλέδξσλ, εληζρπηή, κείθηε
θαη δπλαηόηεηα ρξήζεο ηειεδηάζθεςεο (κέζσ Skype θαη web camera) κε ηηο πόιεηο ηεο πεξηθέξεηαο
πνπ ζηεγάδεηαη ην ΤΕΕ/ΤΔΜ (Γξεβελά, Καζηνξηά, Φιώξηλα)
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εθδήισζεο. Καθή ρξήζε ηνπ ρώξνπ ζπλεπάγεηαη πιήξε θαη άκεζε
απνθαηάζηαζε ηωλ πηζαλώλ πιηθώλ δεκηώλ, όπωο θαη απώιεηα ηεο δπλαηόηεηαο
ελνηθίαζεο ηεο αίζνπζαο ζην κέιινλ. Επίζεο ζε πεξίπηωζε θινπήο
εμνπιηζκνύ/αληηθεηκέλωλ από ην ρώξν ηνπ ΤΕΕ/ΤΔΜ, θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ
εθδειώζεωλ βαξύλεη ην δηνξγαλωηή, ν νπνίνο θαη νθείιεη άκεζα λα απνδεκηώζεη
γηα απηέο ην ΤΕΕ/ΤΔΜ.
Απαγνξεύνληαη:
α. Η επηθόιιεζε αθηζώλ ή απηνθόιιεησλ θαη ε αλάξηεζε ή ζηεξέσζε αληηθεηκέλσλ
κε θαξθηά ζε νπνηνλδήπνηε ρώξν
β. Η ππεθκίζζσζε ησλ δηαηηζεκέλσλ ρώξσλ (νιηθή ή κεξηθή) ή ε δσξεάλ δηάζεζε ζε
ηξίηνπο.

Α.7.

ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

Ζεηήκαηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη από ηνλ παξόληα θαλνληζκό ζα επηιύνληαη κε
απόθαζε ηεο Δ.Ε. Οη ρξήζηεο ηεο αίζνπζαο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνη γηα θάζε
αηύρεκα πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθιεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθδειώζεώλ ηνπο
ζηνπο ρώξνπο πνπ ηνπο παξαρσξνύληαη.
Τν Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. αλαιακβάλεη απιώο ηε δηάζεζε ηνπ ρώξνπ: όιεο νη άιιεο
ιεπηνκέξεηεο π.ρ. εμαζθάιηζε θαη κεηαθνξά αλαγθαίνπ εμνπιηζκνύ, πξόζζεησλ
θαζηζκάησλ, θσηηζκνύ, ήρνπ θ.ιπ. βαξύλνπλ ην δηνξγαλσηή.
Τν Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ απνδερηεί ηελ αίηεζε παξαρώξεζεο
ηεο αίζνπζαο θαη αλ αθόκε πιεξνύληαη νη απαξαίηεηνη όξνη.
Ο ελδηαθεξόκελνο αλαιακβάλεη πιήξωο ηελ επζύλε γηα ηε δηαθύιαμε ηωλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ηνπ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. πνπ παξαιακβάλεη θαη επζύλεηαη ζην
αθέξαην γηα θάζε απώιεηα ή θζνξά απηώλ.

Β. Κανονισμός συνδιοργάνωσης ημερίδων
Οη παξαθάησ πεξηπηώζεηο πάληνηε ζα είλαη απνθάζεηο ηεο ΔΕ ηνπ ΤΕΕ/ΤΔΜ.
Β.1.

υνδιοργάνωση ημερίδας με ΝΠΔΔ

Γίλεηαη εθόζνλ ην αληηθείκελν απνθαζηζηεί ζρεηηθά από ηε Δηνηθνύζα Επηηξνπή ηνπ
ΤΕΕ/ΤΔΜ
Β.2.

υνδιοργάνωση ημερίδας με ΝΠΙΔ

Εάλ ην αληηθείκελν ζρεηίδεηαη ηνπ ΝΠΘΔ ζρεηίδεηαη κε ηελ γεληθόηεξε πνιηηηθή ηνπ
ΤΕΕ σο ζύκβνπινπ ηεο πνιηηείαο. Η θάιπςε ησλ δαπαλώλ γίλεηαη αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε κε απόθαζε ηεο ΔΕ ηνπ ΤΕΕ/ΤΔΜ.

