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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αθήνα 12/6/2020

Θέμα: Πρόγραμμα  Δράσης ΕΕΕΧΜ

Στο πλαίσιο των συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων της ΕΕΕΧΜ και με βάση το πρόγραμμα 

δράσης του  ΤΕΕ, που εγκρίθηκε από την Αντιπροσωπεία του,  η Επιτροπή προτείνει τους 

θεματικούς άξονες  του προγράμματος δράσης, για τη νέα περίοδο, ως ακολούθως:

1.0 Γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων που διαβιβάζονται από τη ΔΕ ή το Προεδρείο της 

Αντιπροσωπείας και περιστασιακά από τον Διοικητικό Μηχανισμό του ΤΕΕ.

2.0 Γνωμοδοτήσεις – προτάσεις, με πρωτοβουλία της Επιτροπής. Στα πλαίσια αυτά και σε 

μόνιμη βάση η Επιτροπή θα ασχολείται:

 Με τα θέματα ρύθμισης του επαγγέλματος του Μηχανικού, σε συνέχεια των 

προτάσεων του προγράμματος δράσης, που ενέκρινε η Αντιπροσωπεία.

 Με τον προγραμματισμό,  παρακολούθηση του έργου και την τοποθέτηση επί των 

προτάσεων των Μ.Ε., δεδομένων των επικαλύψεων της θεματολογίας και της 

θεσμικής ιεράρχησης των Οργάνων του ΤΕΕ.

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή αυτής της δράσης, ο Επιμελητής της ΕΕΕΧΜ 

και ο αναπληρωτής του θα έχουν την κατάλληλη επικοινωνία με την αρμόδια Δ/νση 

του ΤΕΕ που συντονίζει το έργο των Μ.Ε., προκειμένου η τελευταία να ενημερώνει 

έγκαιρα και έγκυρα τη Δ.Ε., για τις θέσεις της Επιτροπής Χ.Μ.

3.0 Γνωμοδοτήσεις στο πλαίσιο παρεμβάσεων του ΤΕΕ σε δημόσια διαβούλευση για 

τροποποίηση-εκσυγχρονισμό νομοθεσίας, ιδίως σε θέματα Δημοσίων και Ιδιωτικών 

Έργων, Ανάπτυξης, Προστασίας του Περιβάλλοντος, Παραγωγής, διαχείρισης και 

εξοικονόμησης της ενέργειας,  Ασφάλειας και Υγιεινής, καθώς και θέματα Παιδείας, 

Εκπαίδευσης και Απασχόλησης των Μηχανικών.

4.0 Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό, οι ΕΕΕ διαμορφώνουν  το πλαίσιο 

επιστημονικής δραστηριότητας του ΤΕΕ, προτείνονται ως θέματα συζήτησης-ανάπτυξης:

 Η θεσμοθέτηση της διεξαγωγής συνεδρίων, με ετήσια ή διετή συχνότητα, με 

συνδιοργάνωση του ΤΕΕ και των κατά περίπτωση, αρμόδιων φορέων, σε θέματα:

 ΒιώσιμηςΑνάπτυξης και Βιομηχανίας.

 Ενεργειακών Έργων.

 Ψηφιακών Τεχνολογιών
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 Η ανάδειξη και επιβράβευση εργασιών εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας 

από Έλληνες Μηχανικούς.

 Η συμμετοχή του ΤΕΕ στις διαδικασίες αξιολόγησης ή σχεδιασμού της 

Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης των Μηχανικών.

Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας Χημικών Μηχανικών

1. Επιμελητής Γκορόγιας Άρης

2. Αν. Επιμελητής Κρεμαλής Κώστας

3. Μέλος Λοϊζίδου - Μαλαμή Μαρία

4. Μέλος Σκόδρα Δήμητρα

5. Μέλος Χουλάκη Σοφία
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