
 

Μόνιμες Επιτροπές ΤΕΕ/ΤΔΜ περιόδου 2020-2024  

 

1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 

• Αξιοποίηση νέων ενεργειακών τεχνολογιών και εξέλιξη ενεργειακού δυναμικού της 

περιοχής. 

• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

• Ενεργειακή ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και διαμόρφωση ενεργειακής 

συνείδησης καταναλωτών. 

• Ενεργειακές αναβαθμίσεις 

• Νομοθεσία ενεργειακών ζητημάτων 

 

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

• Περιβαλλοντικά ζητήματα 

• Αξιοποίηση και έλεγχος φυσικών πόρων 

 

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

• Θέματα αναπτυξιακών προτάσεων-σχεδίων σε επίπεδο Περιφέρειας 

• Θέματα πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα  

• Θέματα επιχειρηματικότητας–αναπτυξιακού νόμου 

• Μόχλευση Εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων (με στόχευση σε προσκλήσεις που 

ανακοινώνονται και στις οποίες το ΤΕΕ μπορεί να συμμετέχει ως δικαιούχος), από 

κοινού ή μεμονωμένα με άλλες Μ.Ε 

 

4. ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

• Σύνδεση και συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, με επιστημονικούς φορείς και με 

επιστημονικά Ινστιτούτα. 

• Στήριξη και προβολή επιστημονικού έργου. 

• Παρακολούθηση επιστημονικών  εξελίξεων 

• Θέματα Έξυπνης Εξειδίκευσης και καινοτομίας 

• Προτάσεις για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην επικοινωνία των οργάνων 

διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΔΜ 



 

5. ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

• Χωροταξικός, πολεοδομικός σχεδιασμός. 

• Χρήσεις γης και γενικά πολεοδομικά θέματα. 

• Χωροθέτηση δραστηριοτήτων. 

• Διερεύνηση προτάσεων για αναπλάσεις περιοχών.  

• Δομημένο περιβάλλον και ποιότητα ζωής. 

 

6. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

• Προαγωγή των θεμάτων για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων 

• Παρακολούθηση των σημαντικών τεχνικών – αναπτυξιακών έργων και μελετών  σε 

επίπεδο περιφέρειας και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών σύνδεσης των μεγάλων έργων 

με τις τοπικές κοινωνίες 

• Έλεγχος των υποδομών και δημιουργία μητρώου υποδομών 

• Έλεγχος νομιμότητας κατασκευών και στατικής επάρκειας 

• Παραγωγικός εξοπλισμός, Συμμόρφωση προϊόντος, Αυτοματισμός, Ανάλυση 

διαδικασιών παραγωγής 

 

7. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

• Καταγραφή και ανάδειξη σημείων ενδιαφέροντος  

• Προστασία, συντήρηση και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς  

• Τουριστικός σχεδιασμός σε επίπεδο περιφέρειας 

 

8. ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

• Ζητήματα επαγγελματικής ύλης , άσκησης επαγγέλματος , καθημερινότητα 

• Εκπαίδευση και επιμόρφωση στην άσκηση του επαγγέλματος 

• Kαταγραφή ,ανάλυση, συζήτηση και διαμόρφωση προτάσεων επί του συνόλου των 

ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο των Μηχανικών 

 

 


