Μόνιμες Επιτροπές ΤΕΕ/ΤΔΜ περιόδου 2017‐2019
1. Επαγγελματικών ‐ εργασιακών θεμάτων, κατάρτισης, Νέων Μηχανικών








Η επεξεργασία των θέσεων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για το σύνολο των επαγγελματικών θεμάτων των
συναδέλφων σε όλους τους χώρους εργασίας τους (θέματα Ελεύθερων Επαγγελματιών, Δημοσίων
Υπαλλήλων, Μελετητών, Εργοληπτών, ΔΕΗ κλπ).
Θέματα εκπαίδευσης–επιμόρφωσης και επαγγελματικού προσανατολισμού των συναδέλφων.
Θέματα Νέων Μηχανικών, πρωτοβουλιών στήριξής τους
Θέματα απασχόλησης, ασφαλιστικού
Θέματα αλληλεγγύης μηχανικών (καταγραφή πάσης φύσεως προβλημάτων)
Θέματα συνεργασιών του ΤΕΕ/ΤΔΜ με φορείς άλλων χωρών (που δεν καλύπτονται από άλλες ΜΕ)

2. Δημοσίων Έργων και Κατασκευών





Η παρακολούθηση εξέλιξης των μεγάλων δημοσίων Έργων της Περιφέρειάς μας καθώς και η
νομοθεσία των Δημοσίων Έργων και Μελετών.
Αντιμετώπιση πιθανών καθυστερήσεων χρηματοδοτήσεων– πληρωμών έργων και εργοληπτών–
μελετητών.
Τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στις κατασκευές και την εργασία
Θέματα ιδιωτικών έργων

3. Περιβάλλοντος


Θέματα περιβάλλοντος.

4. Πολιτισμού


Δράσεις πρωτοβουλίες διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με ανάδειξη σημαντικών
θεματικών δικτύων στήριξης του φυσικού‐πολιτισμικού μας πλούτου.

5. Χωροταξικού Πολεοδομικού και Αστικού Σχεδιασμού








Αναπτυξιακά ‐ κοινωνικά ‐ περιβαλλοντικά προβλήματα πόλεων και οικισμών. Οι Αρχιτεκτονικοί
διαγωνισμοί και η εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπλασης.
Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός, Στρατηγικός και Ρυθμιστικός χωρικός σχεδιασμός,
Χωροταξικά Πλαίσια, Τοπικά και Ειδικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ και ΕΧΣ), Πολεοδομικά Σχέδια
Εφαρμογής (Πολεοδομικά Σχέδια και Πράξεις Εφαρμογής), Ζ.Ο.Ε., μετεγκαταστάσεις οικισμών,
Πολεοδομική Νομοθεσία, αυθαίρετη δόμηση, βιοκλιματική αρχιτεκτονική
Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός, Γενικά πολεοδομικά σχέδια, Ρυθμιστικά σχέδια, ΖΟΕ,
Μετεγκαταστάσεις οικισμών, Πολεοδομική Νομοθεσία, αυθαίρετη δόμηση, βιοκλιματική
αρχιτεκτονική.
Θέματα δημοσίων χώρων
Εθνικό Κτηματολόγιο και Δασικοί Χάρτες

6. Ενέργειας




Θέματα που σχετίζονται με το νομοθετικό πλαίσιο για θέματα ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στην Περιφέρειά μας
Θέματα ηλεκτροπαραγωγής
Θέματα αξιοποίησης του λιγνίτη

7. Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ‐ Έρευνας




θέματα που σχετίζονται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την ανάπτυξη και τη στήριξη των
εκπαιδευτικών μας ιδρυμάτων
στήριξη της έρευνας
θέματα διασύνδεσης

8. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης




θέματα που σχετίζονται με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση
στήριξη επαγγελματικών θεμάτων των μηχανικών της εκπαίδευσης
ενημερώσεις σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

9. Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας








Η διαμόρφωση θέσεων–προτάσεων για τη περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας που το ΤΕΕ/ΤΔΜ
μπορεί να συνεισφέρει με παρεμβάσεις υποβοηθώντας τους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας.
Θα ασχολείται με την επεξεργασία γενικών αναπτυξιακών προτάσεων σε επίπεδο περιφέρειας.
Θέματα πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα που δεν καλύπτονται από τις άλλες ΜΕ
Θέματα επιχειρηματικότητας–αναπτυξιακού νόμου
Θέματα Έξυπνης Εξειδίκευσης και καινοτομίας
Θέματα Κοινωνικής Οικονομίας
Θέματα καταγραφής πόρων και αγαθών

10. Εθνικών ‐ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων




παρακολούθηση και διαμόρφωση προτάσεων συμμετοχής του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. σε προγράμματα που
χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ ή άλλες χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες.
προτάσεις και θέσεις για τις Επιτροπές Παρακολούθησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων
ανεύρεση και διερεύνηση συμμετοχής του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. σε χρηματοδοτικά προγράμματα/εργαλεία
(ευρωπαϊκά, διακρατικά, ειδικές πηγές χρηματοδότησης, εθνικά) με ή χωρίς εταιρική σχέση.

11. Αντισεισμικής, Πολιτικής Προστασίας και Οδικής Ασφάλειας




Θέματα αντισεισμικού κανονισμού
Θέματα πολιτικής προστασίας
Οδικής Ασφάλειας

