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Α. Απολογισμός Δράσεων Δ.Σ. Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. 2013 - 2014 
 

Α.1. Απολογισμός δράσεων Δ.Σ. 
 
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι δράσεις του Δ.Σ. του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. κατά τη διάρκεια της διετούς 
θητείας του. 

Ιούνιος 2013 
• 11/06/13: Συγκρότηση νέου Δ.Σ.  
• 10/06/13: Επιστολή προς το ΥΠ.ΑΝ. με τις απόψεις του Συλλόγου για τα αποκλειστικά 

κατοχυρωμένα δικαιώματα των μηχανικών, σε απάντηση ηλεκτρονικής επιστολής. 

Ιούλιος 2013 
• 22/07/13: Αποστολή της άποψης του Συλλόγου στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. σχετικά με το Ειδικό Πλαίσιο 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και την αλληλένδετη 
στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

• 23/07/13: Συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών, με τη συμμετοχή και των άλλων κλαδικών 
συλλόγων με θέμα τα αποκλειστικά δικαιώματα των μηχανικών. 

• 24/07/13: Υπόμνημα του Συλλόγου προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για 
την αξιολόγηση των αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων 
επαγγελματικών δικαιωμάτων μηχανικών. 

• 30/07/13: Αποστολή περίληψης του Υπομνήματος του Συλλόγου προς το Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων για την αξιολόγηση των αποκλειστικών δραστηριοτήτων των 
νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων μηχανικών. 

• 30/07/13: Συνάντηση στο Τ.Ε.Ε., κατόπιν πρόσκλησης της Διοικούσας Επιτροπής, με συμμετοχή 
και των άλλων κλαδικών συλλόγων, προκειμένου να παρασχεθεί ενημέρωση σχετικά με τις 
πρόσφατες συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των συλλόγων και στελεχών του 
Υπουργείου Οικονομικών με θέμα τα αποκλειστικά δικαιώματα των μηχανικών. 

Αύγουστος 2013 
• 05/08/13: Επιστολή προς το Υ.Π.Ε.Κ.Α. για την ένταξη της ειδικότητας στο νέο οργανόγραμμα 

του Υπουργείου. 

Σεπτέμβριος 2013 
• 03/09/13: Συνάντηση με τον Γ.Γ. Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. κ. Σ. 

Αλεξιάδη με θέματα: την ένταξη της ειδικότητας στο νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου, τη 
συμμετοχή του Συλλόγου στη διαβούλευση για τη μεταρρύθμιση του χωροταξικού σχεδιασμού, 
τη συμμετοχή του Συλλόγου στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης κ.α. 
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• 11/09/13: Αίτημα στη Δ/νση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15) του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για την γνωστοποίηση στον Σύλλογο της γνωμοδότησης 
της κοινής Επιτροπής ΜΕΚ και ΜΕΕΠ (προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) 
για την εγγραφή και κατάταξη της ειδικότητας των ΜΧΠΠΑ στο ΜΕΚ. 

• 16/09/13: Απάντηση από τη Δ/νση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15) του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και κοινοποίηση της γνωμοδότησης της κοινής Επιτροπής 
ΜΕΚ και ΜΕΕΠ, υπέρ της εγγραφής των ΜΧΠΠΑ στο ΜΕΚ στις βαθμίδες Α΄ και Β΄ της 
κατηγορίας των Οικοδομικών έργων, στην κατηγορία των έργων πρασίνου με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ισχύον για τους αρχιτέκτονες μηχανικούς και της προαγωγής τους σε 
ανώτερες βαθμίδες για έργα οικοδομικά και έργα πρασίνου με τις ίδιες προϋποθέσεις που 
ισχύουν για τους αρχιτέκτονες μηχανικούς. Η γνωμοδότηση διαβιβάστηκε στην αρμόδια 
Υπηρεσία Νομοθετικού Συντονισμού & Κωδικοποίησης της ΓΓΔΕ για την προώθηση έκδοσης του 
προβλεπόμενου Π.Δ. (ΠΔ 90/2014, ΦΕΚ 138 Α/13.06.2014). 

• 27/09/13: Αποστολή της άποψης του Συλλόγου στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. σχετικά με το Σχέδιο Νόμου 
«Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης». 

Οκτώβριος 2013 
• 10/13: Άτυπη συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΕΜΠΧΠΑ στις συνεδριάσεις του Εθνικού 

Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΣΧΣΑΑ), που είχαν ως 
αντικείμενο τη συζήτηση για το αναμορφωμένο Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την 
έγκριση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον 
Τουρισμό, όπως προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης που 
ακολούθησαν τη δημοσιοποίηση του αρχικού Σχεδίου τον Ιούλιο του 2013. 

• 22/10/13: Αποστολή της άποψης του Συλλόγου στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. για το αναμορφωμένο Σχέδιο 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, όπως προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης που ακολούθησαν τη δημοσιοποίηση του αρχικού Σχεδίου 
τον Ιούλιο του 2013. 

Νοέμβριος 2013 
• 13/11/13: Συμμετοχή του ΣΕΜΠΧΠΑ και του ΠΤΒΕ στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPECIAL (Spatial 

Planning and Energy for Communities in All Landscapes) ως πολλαπλασιαστής γνώσης. Πρόκειται 
για μια ευρωπαϊκή εταιρική σχέση με σκοπό τη δόμηση ικανότητας των Συλλόγων 
πολεοδομικού σχεδιασμού να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν αειφόρες ενεργειακές λύσεις. Το 
Πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από την Intelligent Energy Europe, επιδιώκει να γεφυρώσει 
το χάσμα ανάμεσα στην κλιματική αλλαγή / ενεργειακός σχεδιασμός και το χωρικό / 
πολεοδομικό σχεδιασμό. 

Ιανουάριος 2014 
• 03/01/14: Επιστολή στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την άποψη του ΣΕΜΠΧΠΑ για το θέμα του 

ανοίγματος του επαγγέλματος του μηχανικού, με αφορμή την πρόταση νόμου του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με τις αποκλειστικές δραστηριότητες μηχανικών.  
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• 20-25/01/14: Συμμετοχή του Συλλόγου με εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Αξιολόγησης του 
Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ που συστάθηκε από την Αρχή 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). 

• 21/01/14: Έκδοση Δελτίου Τύπου για τους Οργανισμούς Ρυθμιστικού και τα Ρυθμιστικά Σχέδια. 

Φεβρουάριος 2014 
• 03/02/14: Δημοσίευση σε ΦΕΚ (176 Β΄/30.01.2014) της υπ’ αριθμ. 34/2014 Γνωμοδότησης της 

Επιτροπής Ανταγωνισμού βάσει του άρθρου 23 του Ν. 3959/2011 επί των σχεδίων νόμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής αναφορικά με την τροποποίηση του Ν. 4663/1930 «περί εξασκήσεως 
του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου» και του Ν. 
3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών 
δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 

• 07/02/14: Επιστολή στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση για τη διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 34/2014 (ΦΕΚ 176 Β/30.01.2014) γνωμοδότησης 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 επί των σχεδίων νόμων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναφορικά με την τροποποίηση του ν. 4663/1930 «περί 
εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου» και 
του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών 
δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».  

• 14/02/14: Αποστολή της άποψης του Συλλόγου στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. για το Σχέδιο Νόμου 
«Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη, 
εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί - Χρήσεις Γης». 

• 17-21/02/14: Συμμετοχή του Συλλόγου με εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Αξιολόγησης του 
Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που συστάθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.Δ.Ι.Π.). 

Μάρτιος 2014 
• 20/03/14: Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση που οργανώθηκε από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ για 

το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών. 
• 21/03/14: Σε συνέχεια της συνάντησης της 20/03/2014, αποστολή στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ της 

περίληψης υπομνήματος που απέστειλε ο Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. προς το Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων το καλοκαίρι του 2013 για την αξιολόγηση των αποκλειστικών 
δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων Μηχανικών και 
του σχετικού υλικού τεκμηρίωσης. 

Μάιος 2014 
• 21/05/14: Αποστολή της άποψης του Συλλόγου στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. για το Σχέδιο Νόμου 

«Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός». 
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Ιούνιος 2014 
• 15/06/14: Δημιουργία Διασυλλογικής Επιτροπής των Μη Βασικών Ειδικοτήτων, με πρωτοβουλία 

των αντίστοιχων Συλλόγων Μηχανικών, για το συντονισμό και τη διαμόρφωση κοινής θέσης 
σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών των αντίστοιχων Ειδικοτήτων.  

• 18/06/14: Συμμετοχή στη συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης, κατόπιν πρόσκλησης από την 
Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας (ΕΕΔιΠοΧ), στην επιστημονική 
εκδήλωση με θέμα «Ο Ειδικός Χωροταξικός Σχεδιασμός», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.  

• 20/06/14: Αποστολή στο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. επιστολής (από κοινού με το Π.Τ. Βόρειας Ελλάδας) 
σχετικά με την πρόταση της Ομάδας Εργασίας του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. για την ανασύσταση του 
μητρώου μηχανικών σε συνάρτηση με τα επαγγελματικά δικαιώματα. 

• 26/06/14: Συμμετοχή, κατόπιν πρόσκλησης, στη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Τ.Ε.Ε. με συμμετοχή και του συνόλου των κλαδικών συλλόγων μηχανικών, προκειμένου να 
παρουσιαστούν οι θέσεις του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών. 
Στη συνεδρίαση αυτή, έγινε πρόσκληση συμμετοχής της Διασυλλογικής Επιτροπής Μη Βασικών 
Ειδικοτήτων στη Διασυλλογική Επιτροπή των Βασικών Ειδικοτήτων με διεύρυνση της δεύτερης, 
η οποία έγινε στη συνέχεια αποδεκτή από τους Συλλόγους των Μη Βασικών Ειδικοτήτων.  

Ιούλιος 2014 
• 02/07/14: Συμμετοχή σε συνάντηση της Διασυλλογικής Επιτροπής (του συνόλου των συλλόγων 

μηχανικών-μελών του ΤΕΕ – βασικών και μη βασικών Ειδικοτήτων) για το Θεσμικό Πλαίσιο 
Άσκησης του Επαγγέλματος του Μηχανικού. 

• 16/07/14: Συμμετοχή σε συνάντηση της Διασυλλογικής Επιτροπής για το Θεσμικό Πλαίσιο 
Άσκησης του Επαγγέλματος του Μηχανικού. 

• 25/07/14: Αποστολή εισήγησης στη Διασυλλογική Επιτροπή για το επαγγελματικό περίγραμμα 
της ειδικότητας του Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Αύγουστος 2014 
• 26/08/14: Αποστολή στο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. δεύτερης επιστολής (από κοινού με το Π.Τ. Βόρειας 

Ελλάδας) σχετικά με την επεξεργασμένη πρόταση που απέστειλε στον Σύλλογο για την 
ανασύσταση του μητρώου μηχανικών σε συνάρτηση με τα επαγγελματικά δικαιώματα και τη 
χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανικών. 

Οκτώβριος 2014 
• 14/10/14: Συνάντηση με τον Γ.Γ. Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Σ. Αλεξιάδη με θέμα 

τα επαγγελματικά δικαιώματα και επίδοση ενημερωτικού τεύχους για το επαγγελματικό 
περίγραμμα της ειδικότητας. 

• 23/10/14: Ακρόαση από την Επιτροπή που συστάθηκε για το σκοπό αυτό υπό τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού (στα γραφεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού) για τον καθορισμό 
ειδικότερων ρυθμίσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, του 
αρχιτέκτονα και τοπογράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ΙΓ.12 του άρθρου 1 του Ν. 
4254/2014. Παρουσίαση του επαγγελματικού περιγράμματος του Μ.Χ.Π.Π.Α., των εμποδίων 
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που υφίστανται οι μηχανικοί της ειδικότητας στην άσκηση του επαγγέλματος και των 
προτάσεων για την άρση τους. Επίδοση σχετικού τεύχους και υλικού τεκμηρίωσης. 

Νοέμβριος 2014 
• 14/11/14: Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη για την ενημέρωση των μελών του Π.Τ. Βόρειας 

Ελλάδας για τις εξελίξεις σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών. 
• 22/11/14: Συνάντηση στη Λάρισα για την ενημέρωση των μελών του Π.Τ. Θεσσαλίας για τις 

εξελίξεις σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών. 

Δεκέμβριος 2014 
• 09/12/14: Αποστολή στην Επιτροπή που συστάθηκε υπό τον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού, για τον καθορισμό ειδικότερων ρυθμίσεων για την άσκηση του επαγγέλματος 
του πολιτικού μηχανικού, του αρχιτέκτονα και τοπογράφου, συμπληρωματικού υπομνήματος 
σχετικά με το αντικείμενο εκπόνησης μελετών Πράξεων Εφαρμογής.   

Μάρτιος 2015 
• 05/03/15: Συμμετοχή, κατόπιν πρόσκλησης από την Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου 

Πολεοδομίας και Χωροταξίας (ΕΕΔιΠοΧ) και τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, στην 
επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια για τον Τουρισμό και τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.  

 

Α.2. Ομάδες Συντονισμού Δράσεων του Δ.Σ. 
 
• Διαρκής Ομάδα συντονισμού δράσεων του Δ.Σ. για το ΜΕΚ.  

Δράσεις:  Παρακολούθηση του θέματος της εγγραφής και κατάταξης στο ΜΕΚ των ΜΧΠΠΑ, 
επικοινωνία με αρμόδια στελέχη στο Τμήμα ΜΕΚ, σύνταξη και αποστολή 
σχετικών επιστολών. 

Αποτελέσματα:  Γνωμοδότηση της κοινής Επιτροπής ΜΕΚ και ΜΕΕΠ υπέρ:  
Α. της εγγραφής των ΜΧΠΠΑ στο ΜΕΚ στην Α΄ βαθμίδα του ΜΕΚ, μετά τετραετία 

από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην κατηγορία των οικοδομικών 
έργων και στη Β΄ βαθμίδα του ΜΕΚ αν έχει συμπληρωθεί επταετία από την 
άδεια άσκησης επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία, 
στην κατηγορία των οικοδομικών έργων. 

Β. της εγγραφής των ΜΧΠΠΑ στην κατηγορία των έργων πρασίνου με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που ισχύον για τους αρχιτέκτονες μηχανικούς 

Γ. της προαγωγής τους σε ανώτερες βαθμίδες για έργα οικοδομικά και έργα 
πρασίνου με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αρχιτέκτονες 
μηχανικούς.  

Έκδοση του Π.Δ. 90/2014, ΦΕΚ 138 Α/13.06.2014, στο οποίο ενσωματώνονται οι παραπάνω 
προτάσεις. 
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• Διαρκής Ομάδα συντονισμού δράσεων του Δ.Σ. για το θέμα του ανοίγματος του 
επαγγέλματος του μηχανικού. 

Δράσεις:  Παρακολούθηση του θέματος του ανοίγματος του επαγγέλματος του μηχανικού, 
επικοινωνία με αρμόδια στελέχη των Υπουργείων Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,  
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, συμμετοχή σε συναντήσεις με 
στελέχη των υπουργείων και εκπροσώπους συλλόγων μηχανικών, σύνταξη και 
αποστολή σχετικών υπομνημάτων και επιστολών προς τα υπουργεία, τις 
αρμόδιες επιτροπές και την Επιτροπή Ανταγωνισμού. 

Αποτελέσματα:  α) Δημοσίευση σε ΦΕΚ (176 Β΄/30.01.2014) της υπ’ αριθμ. 34/2014 
Γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού βάσει του άρθρου 23 του Ν. 
3959/2011 επί των Σχεδίων Νόμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής αναφορικά με την τροποποίηση του Ν. 4663/1930 «περί 
εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και 
τοπογράφου» και του Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών 
επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων 
και άλλες διατάξεις». 
Στη γνωμοδότηση αναγνωρίζεται ότι τα υπό εξέταση σχέδια νόμων αφορούν σε 
αποσπασματικές ρυθμίσεις μικρού αριθμού επαγγελμάτων και όχι στο σύνολο 
της νομοθεσίας των διπλωματούχων μηχανικών. Επισημαίνεται δε ότι επειδή το 
θεσμικό πλαίσιο είναι απαρχαιωμένο, ελλιπές και πολύπλοκο, και δεν παρέχει 
ασφάλεια δικαίου, πρέπει να αναθεωρηθεί με την έκδοση ενός νέου νόμου 
«που θα άρει τις υφιστάμενες αντινομίες και ασάφειες […], ο οποίος θα 
προσδιορίζει τα απαιτούμενα αντικειμενικά επαγγελματικά προσόντα για την 
πρόσβαση στην άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων με βάση το 
γνωστικό αντικείμενο (χωρίς αναφορά σε μεμονωμένους ακαδημαϊκούς τίτλους 
που ενδέχεται να ενέχει διακριτική μεταχείριση)».  
Σημειώνεται ότι στη γνωμοδότηση μνημονεύεται η σχετική επιστολή που 
απέστειλε ο ΣΕΜΠΧΠΑ στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και γίνεται λόγος για τα 
προβλήματα αποκλεισμών και διακρίσεων που υφίστανται οι ΜΧΠΠΑ.  
β)  Ακρόαση από την Επιτροπή που συστάθηκε υπό τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού για τον καθορισμό ειδικότερων ρυθμίσεων για την άσκηση του 
επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, του αρχιτέκτονα και τοπογράφου. 
Παρουσίαση του επαγγελματικού περιγράμματος του Μ.Χ.Π.Π.Α., των εμποδίων 
που υφίστανται οι μηχανικοί της ειδικότητας στην άσκηση του επαγγέλματος και 
των προτάσεων για την άρση τους. Επίδοση σχετικού τεύχους και υλικού 
τεκμηρίωσης.  
γ) Δημιουργία Διασυλλογικής Επιτροπής Μη Βασικών Ειδικοτήτων η οποία 
συνεχίζει τη λειτουργία της έως και σήμερα. 
δ) Συμμετοχή στη Διασυλλογική Επιτροπή του συνόλου των Ειδικοτήτων των 
Μηχανικών που δημιουργήθηκε για τη διαμόρφωση κοινής  θέσης, της οποίας η 
λειτουργία έχει στην πράξη διακοπεί. 
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Α.3. Ομάδες Εργασίας Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. 
 
• Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την επεξεργασία θέσεων του Συλλόγου για το Ειδικό Πλαίσιο 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και την αλληλένδετη 
στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Ιουλ. 2013) 

Μέλη: Α. Αλεξανδροπούλου, Ι. Δούνια, Π. Καρκαβίτσας, Κ. Κωνσταντινίδης, Σ. 
Παρθενοπούλου 

Συντονιστής:     Αν. Τασοπούλου 
Αποτελέσματα: Ολοκληρώθηκε - Επεξεργασία των θέσεων του Συλλόγου για το Ειδικό Πλαίσιο 

Τουρισμού και  διαβίβαση σχετικού εγγράφου στο Υ.Π.Ε.Κ.Α., στο πλαίσιο της 
διαδικασίας διαβούλευσης. 

• Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την επεξεργασία θέσεων του Συλλόγου για το Σχέδιο Νόμου 
«Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης» (Σεπ. 
2013) 

Μέλη: Α. Αλεξανδροπούλου, Ι. Δούνια, Μ. Πετράκης-Ραβασόπουλος 
Συντονιστής:     Αν. Τασοπούλου 
Αποτελέσματα: Ολοκληρώθηκε - Επεξεργασία των θέσεων του Συλλόγου για το ανωτέρω Σχέδιο 

Νόμου και διαβίβαση σχετικού εγγράφου στο Υ.Π.Ε.Κ.Α., στο πλαίσιο της 
διαδικασίας διαβούλευσης. 

• Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την επεξεργασία θέσεων του Συλλόγου για το Σχέδιο Νόμου 
«Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη, 
εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί - Χρήσεις Γης» (Φεβ. 2014).  
Μέλη: Α. Αλεξανδροπούλου, Ν. Κουτσομάρκος, Κ. Παπαδοπούλου, Μ. Πετράκης-

Ραβασόπουλος,  
Συντονιστής:     Αν. Τασοπούλου 
Αποτελέσματα: Ολοκληρώθηκε - Επεξεργασία των θέσεων του Συλλόγου για το ανωτέρω Σχέδιο 

Νόμου και διαβίβαση σχετικού εγγράφου στο Υ.Π.Ε.Κ.Α., στο πλαίσιο της 
διαδικασίας διαβούλευσης. 

• Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την επεξεργασία θέσεων του Συλλόγου για το Σχέδιο Νόμου 
«Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός» (Μάιος 2014). 
Μέλη: Α. Αλεξανδροπούλου, Ν. Κουτσομάρκος, Μ. Πετράκης-Ραβασόπουλος, Αν. 

Τασοπούλου 
Συντονιστής:      Ι. Δούνια 
Αποτελέσματα: Ολοκληρώθηκε - Επεξεργασία των θέσεων του Συλλόγου για το ανωτέρω Σχέδιο 

Νόμου και διαβίβαση σχετικού εγγράφου στο Υ.Π.Ε.Κ.Α., στο πλαίσιο της 
διαδικασίας διαβούλευσης. 
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Α.4. Διαρκείς Δράσεις  
 
• Ενημέρωση της ιστοσελίδας του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. www.chorotaxia.gr, www.poleodomia.gr  
• Δημιουργία Newsletter και αποστολή του στα μέλη σε τακτική βάση  
• Έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου (περιοδικού) του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. «π». 
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Β. Απολογισμός Δράσεων Περιφερειακών Τμημάτων του 
Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. 
 

Β.1. Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας – Απολογισμός δράσεων Δ.Ε. 
 

Το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας, του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας Χωροταξίας & 
Περιφερειακής Ανάπτυξης ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2007 ως Π.Τ. Κεντρικής και Δυτικής 
Θεσσαλίας και μετονομάστηκε σε τμήμα Θεσσαλίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τον 
Ιανουάριο του 2011, έχει περιοχή αρμοδιότητας την περιφέρεια Θεσσαλίας (Ν.  Λάρισας, 
Καρδίτσας, Τρικάλων & Μαγνησίας) και έδρα την Λάρισα. 
Οι δράσεις του Π.Τ./Θ. πραγματοποιούνται πάντα υπό την ομπρέλα του Συλλόγου και σε 
συνεργασία με αυτόν, με κύριο σκοπό την ενίσχυση της παρουσίας του συλλόγου στην Περιφέρεια  
και την ανάδειξη των τοπικών θεμάτων που αφορούν την ειδικότητα. Οι δράσεις του Π.Τ. 
Θεσσαλίας, κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας της Διοικούσας Επιτροπής του συνοπτικά είναι οι 
εξής:  

Μάιος 2013 
• 31/05/13: Συγκρότηση νέας Δ.Ε. η οποία εξελέγη κατά τις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν στις 

21 Απριλίου 2013. Η σύνθεση της νέας Δ.Ε. είναι: Πρόεδρος: Μιμής Δημήτρης, Αντιπρόεδρος: 
Γιαννιού Άννα, Αντιπρόεδρος Μαγνησίας: Καμπέρη Κατερίνα, Γραμματέας: Τριανταφυλλίδου 
Ματίνα, Ταμίας: Μανίκα Ελίνα και Μέλη: Κατσαβού Ηλιάννα & Μάνου Ελίζα.  

Ιούνιος 2013 
• 12/06/13: Ημερίδα προβολής του τμήματος ΜΧΠΠΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο. 

Το Π.Τ. εκπροσώπησε η Α/πρόεδρος Μαγνησίας Κ. Καμπέρη. Η ημερίδα αναβλήθηκε λόγω μη 
επαρκούς προσέλευσης κοινού.  

• 22/06/13: Σύσκεψη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για τις Θεματικές Ομάδες Εργασίας (Θ.Ο.Ε.) με 
σκοπό την προετοιμασία και την κατάθεση προτάσεων για έργα στην νέα προγραμματική 
περίοδο 2014-2020. Το Π.Τ. συμμετείχε με τους άλλους επιστημονικούς συλλόγους μηχανικών 
ως εκπρόσωποι του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ. Το Π.Τ. εκπροσώπησε η Α. Γιαννιού.  

Ιανουάριος 2014 
• 26/01/14: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στο  χώρο του Barley, στη Λάρισα. Στην εκδήλωση 

παρευρέθησαν ο νέος και ο απερχόμενος πρόεδρος του ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας 
κύριοι Γ. Βαρνάς και Ν. Διαμάντος αντίστοιχα, καθώς και εκπρόσωποι άλλων επιστημονικών 
συλλόγων του ΤΕΕ ΚΔΘ, μαζί με πλήθος συναδέλφων και φίλων. 

 

 



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) 
 

Διεύθυνση :  Τ.Θ. 43563, Τ.Κ. 12461, Ταχυδρομικό Κατάστημα Χαϊδαρίου    11 
Ιστοσελίδα :  www.poleodomia.gr, www.chorotaxia.gr 
E-mail :  grammateia@chorotaxia.gr 

Φεβρουάριος 2014 
• 17-22/02/14: Αξιολόγηση τμήματος ΜΧΠΠΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από την ΑΔΙΠ (Αρχή 

Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης). Τον ΣΕΜΠΧΠΑ εκπροσώπησε η Αν/πρόεδρος 
του ΠΤ Θεσσαλίας, Α. Γιαννιού.  

Μάρτιος 2014 
• 08/03/14: Πραγματοποιήθηκε η ετήσια Ολομέλεια του Π.Τ. Θεσσαλίας.  

Απρίλιος 2014 
• 07/04/14: Έγγραφη επιστολή και επιτόπια ενημέρωση στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. 

Αγοραστό Κ. και στον Δ/ντη της Διεύθυνσης Αναπτ. Προγ.Περιβ. & Υποδομών κ. Κουτσοτάσιο Α. 
με θέμα «Άρση του αποκλεισμού και συμπερίληψη της ειδικότητας στο Οργανόγραμμα των 
Περιφερειών & Ένταξη της ειδικότητας στον προγραμματισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας για 
την απασχόληση μέσω πεντάμηνων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ».  

Ιούλιος 2014  
• 07/07/14: Επιστολή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα 

«Δημόσια διαβούλευση επί του Σχεδίου του "ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020"» 

Σεπτέμβριος 2014  
• 24/09/14: Συνέντευξη του Προέδρου, Δ. Μιμή στα πλαίσια των συνεντεύξεων φορέων της 

πόλης για το Στρατηγικό Σχέδιο Marketing Λάρισας που εκπονείται από το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας.  

Οκτώβριος 2014 
• 20/10/14: Επιστολή στον Δήμο Λαρισαίων για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής 

Διαβούλευση και ορισμός ως εκπροσώπου του Π.Τ. ο Μιμής Δημήτρης.  

Νοέμβριος 2014 
• 18/11/14: Επιστολή στον Δήμο Λαρισαίων κατόπιν πρόσκλησής τους για τον ορισμό 

εκπροσώπων στις άτυπες επιτροπές του Δήμου Λαρισαίων. Ορίστηκαν ως εκπρόσωποι: 1. 
Επιτροπή στήριξης Πολεοδομικού Γραφείου, εκπρόσωπος κ. Άννα Γιαννιού, και 2. Επιτροπή 
Κυκλοφοριακού και Οδικής Ασφάλειας, εκπρόσωπος κ. Δημήτρης Μιμής. 

• 22/11/14: Έκτακτη Ολομέλεια και ενημέρωση από την Πρόεδρο του ΣΕΜΠΧΠΑ κ. Αιμιλία 
Αλεξανδροπούλου για τις εξελίξεις στα επαγγελματικά θέματα.  

Δεκέμβριος 2014 
• 02/12/14: Συμμετοχή στη Διαβούλευση της επιτροπής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Δήμου 

Λαρισαίων. Το Π.Τ. εκπροσώπησε ο Πρόεδρος, Δ. Μιμής.  
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Β.2. Περιφερειακό Τμήμα Βόρειας Ελλάδας – Απολογισμός δράσεων Δ.Ε. 
 
Το Περιφερειακό Τμήμα Βόρειας Ελλάδας του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας 
Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 2007, και έχει περιοχή αρμοδιότητας τις 
περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με 
έδρα την Θεσσαλονίκη. Οι δράσεις του ΠΤΒΕ, κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας της Διοικούσας 
Επιτροπής του, συνοπτικά είναι οι εξής:  

Ιούνιος 2013 
• 03/06/13: Συγκρότηση νέας Δ.Ε.  

Ιούλιος 2013 
• 03/07/13: Ημερίδα «Οι μεταρρυθμίσεις στη χωροταξία μοχλός ανάπτυξης της χώρας» την οποία 

διοργάνωσε το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με το ΕΒΕΘ. Στην ημερίδα παραβρέθηκε και συμμετείχε 
με παρέμβαση ως εκπρόσωπος του ΠΤΒΕ η πρόεδρος Αν. Τασοπούλου.  

• 22/07/13: Συμμετοχή στην έκτακτη Γ.Σ. του Συλλόγου Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων Βορείου 
Ελλάδος με θέμα το ασφαλιστικό. Το ΠΤΒΕ εκπροσώπησε και συμμετείχε με παρέμβαση η 
πρόεδρος Αν. Τασοπούλου. 

Οκτώβριος 2013 
• 2-3/10/13: Εργαστήριο Αναζήτησης Κοινού Οράματος που διοργανώθηκε στον Άγιο Νικόλαο 

Ναούσης στο πλαίσιο του έργου Poly-Sump. Στο εργαστήρι συμμετείχε, εκπροσωπώντας το 
ΠΤΒΕ η Δ. Κυριακοπούλου.  

Νοέμβριος 2013 
• 13/11/13: Συμμετοχή του ΣΕΜΠΧΠΑ και του ΠΤΒΕ στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPECIAL (Spatial 

Planning and Energy for Communities in All Landscapes) ως πολλαπλασιαστής γνώσης. Πρόκειται 
για μια ευρωπαϊκή εταιρική σχέση με σκοπό τη δόμηση ικανότητας των Συλλόγων 
πολεοδομικού σχεδιασμού να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν αειφόρες ενεργειακές λύσεις. Το 
Πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από την Intelligent Energy Europe, επιδιώκει να γεφυρώσει 
το χάσμα ανάμεσα στην κλιματική αλλαγή / ενεργειακός σχεδιασμός και το χωρικό / 
πολεοδομικό σχεδιασμό. 

Ιανουάριος 2014 
• 15/01/14: Παρουσίαση του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης σε σύσκεψη στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το ΠΤΒΕ εκπροσώπησε η κα Αιμιλία Αλεξανδροπούλου. 
• 23/01/14: Εργαστήριο με θέμα: «Τρόποι ανάπτυξης συστημάτων ενημέρωσης των 

μετακινούμενων με σκοπό την πλοήγησή τους στο κέντρο ενός Δήμου μέσω της χρήσης ειδικών 
χαρτών», Διοργάνωση: Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ)/ 
Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας. Το ΠΤΒΕ εκπροσώπησαν οι κ.κ. Δ. 
Κυριακοπούλου και Κ. Παπαδοπούλου. 
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Φεβρουάριος 2014 
• 19/02/14: Επιστολή στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. με αίτημα την 

παραχώρηση αίθουσας για τη διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο «Επαγγελματικά δικαιώματα 
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης και αγορά εργασίας σε περίοδο κρίσης». 

• 23/02/14: Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Το ΠΤΒΕ εκπροσώπησαν οι κ.κ. Α. 
Τασοπούλου και Δ. Κυριακοπούλου.  

Μάρτιος 2014 
• 21/03/14: Προκαταρκτική συνάντηση με όλους τους πολλαπλασιαστές από ελληνικής πλευράς 

του Ευρωπαϊκού προγράμματος SPECIAL (Spatial Planning and Energy for Communities in All 
Landscapes), στο οποίο και συμμετέχει ο ΣΕΜΠΧΠΑ ως πολλαπλασιαστής γνώσης. Στη 
συνάντηση παραβρέθηκε ως εκπρόσωπος του ΠΤΒΕ η πρόεδρος Αν. Τασοπούλου.(Ακολούθησε 
πλήθος συναντήσεων, ενδεικτικά: 30/05/2014, 09/07/2014, 23/07/2014, 14/10/2014, 
13/11/2014, 19/01/2015). 

Απρίλιος 2014 
• 03/04/14: Υλοποίηση εκδήλωσης από το ΣΕΜΠΧΠΑ-ΠΤΒΕ με θέμα «Επαγγελματικά δικαιώματα 

Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης και αγορά εργασίας σε περίοδο κρίσης». Η εκδήλωση 
υλοποιήθηκε στην αίθουσα «Αλέξανδρος Τσιούμης» στο ΑΠΘ. Το ΠΤΒΕ εκπροσώπησε όλη η ΔΕ 
του ΠΤΒΕ  

Aπρίλιος-Μάιος 2014:  
• Παρουσίαση της ειδικότητας του ΜΧΠΠΑ (από τους: Α. Αλεξανδροπούλου, Π. Καρκαβίτσα) σε 

μαθητές λυκείου στο ΝΟΗΣΙΣ Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, στα 
πλαίσια του προγράμματος ενημέρωσης των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το 
Επάγγελμα του Μηχανικού (ΝΟΗΣΙΣ σε συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΚΜ, την Μόνιμη Επιτροπή Νέων 
Τεχνολογιών, Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης και το ΚΕΣΥΠ Θέρμης).  

Μάιος 2014 
• 30/05/14: Συνάντηση εκπροσώπων του ΤΕΕ/ΤΚΜ με εκπροσώπους των συλλόγων μηχανικών 

Βόρειας Ελλάδας για συζήτηση επί των επαγγελματικών θεμάτων όλων των ειδικοτήτων. Στη 
συνάντηση παραβρέθηκε ως εκπρόσωπος του ΠΤΒΕ η πρόεδρος Αν. Τασοπούλου και ο 
αντιπρόεδρος κ. Π. Καρκαβίτσας. 

Ιούνιος 2014 
• 20/06/14: Αποστολή στο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. επιστολής (από κοινού με τον Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.)  σχετικά με 

την πρόταση της Ομάδας Εργασίας του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. για την ανασύσταση του μητρώου 
μηχανικών σε συνάρτηση με τα επαγγελματικά δικαιώματα. 

Αύγουστος 2014 
• 26/08/14: Αποστολή στο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. δεύτερης επιστολής (από κοινού με τον Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) 

σχετικά με την επεξεργασμένη πρόταση που απέστειλε στον Σύλλογο για την ανασύσταση του 
μητρώου μηχανικών σε συνάρτηση με τα επαγγελματικά δικαιώματα και τη χορήγηση άδειας 
άσκησης επαγγέλματος μηχανικών. 



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) 
 

Διεύθυνση :  Τ.Θ. 43563, Τ.Κ. 12461, Ταχυδρομικό Κατάστημα Χαϊδαρίου    14 
Ιστοσελίδα :  www.poleodomia.gr, www.chorotaxia.gr 
E-mail :  grammateia@chorotaxia.gr 

Οκτώβριος 2014 
• 14/10/14: Συμμετοχή του ΠΤΒΕ σε ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποίησε η Αναπτυξιακή 

Εταιρία Γρεβενών στο πλαίσιο του έργου METPEX, με θέμα «Οι Υπηρεσίες Δημόσιων 
Μεταφορών με Επίκεντρο την Προσβασιμότητα και την Ποιότητα Εμπειρίας του Επιβάτη». Ως 
εκπρόσωπος του ΠΤΒΕ, στην εκδήλωση παραβρέθηκε και συμμετείχε με παρουσίαση ο 
αντιπρόεδρος κ. Π. Καρκαβίτσας. 

• 28-30/10/14: Ειδική συνάντηση των πολλαπλασιαστών και εταίρων του Προγράμματος SPECIAL 
στην Brescia της Ιταλίας. Στη συνάντηση παραβρέθηκε ως εκπρόσωπος του ΠΤΒΕ η πρόεδρος 
Αν. Τασοπούλου.  

Νοέμβριος 2014 
• 14/11/14: Οργάνωση, από κοινού με τον ΣΕΜΠΧΠΑ, συνάντησης στη Θεσσαλονίκη για 

ενημέρωση και αποφάσεις επί εξελίξεων και επειγουσών ενεργειών για επαγγελματικά θέματα.  
• 15/11/14: Συμμετοχή μελών της Δ.Ε. με συγγραφή άρθρων στο υπ’ αριθμ. 495 τεύχος του 

περιοδικού του ΤΕΕ/ΤΚΜ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ, σε ειδικό αφιέρωμα με αφορμή την παγκόσμια 
ημέρα πολεοδομίας. Συμμετείχαν με άρθρο οι Α. Αλεξανδροπούλου, Π. Καρκαβίτσας, Ν. 
Κουτσομάρκος και Α. Τασοπούλου. 

Δεκέμβριος 2014 
• 13/12/14: Συνάντηση κατόπιν πρόσκλησης με τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών 

Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ για ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στα επαγγελματικά 
θέματα. Στην ενημέρωση παρευρέθηκαν οι Α. Αλεξανδροπούλου και Α. Τασοπούλου. 

Φεβρουάριος 2015 
• 13/02/15: Συμμετοχή μετά από πρόσκληση της Δ.Ε. σε συνεδρίαση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 

Θεσσαλονίκης με θέμα την ενημέρωση των μελών του για το έργο SPECIAL. Στη συνάντηση 
συμμετείχε η Α. Τασοπούλου. 

Μάρτιος 2015 
• 05/03/15: Συμμετοχή του ΣΕΜΠΧΠΑ-ΠΤΒΕ σε εκδήλωση που οργάνωσε το Τμήμα 

Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης (πρώην ΟΡΘΕ) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 
SPECIAL με θέμα “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΛΩΝ”, στο κτίριο του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ. 

 
Διαρκείς Δράσεις των μελών της Δ.Ε. του ΠΤΒΕ 
• Συμμετοχή σε Δράσεις του Κεντρικού Συλλόγου ΣΕΜΠΧΠΑ. 
• Διερεύνηση θεματολογίας, ομιλητών και χρόνου για την διοργάνωση εκδήλωσης αναφορικά με 

τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων και την αγορά εργασίας. 
• Συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές και σε Ομάδες Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
• Συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας του ΣΕΜΠΧΠΑ. 
• Συμμετοχή μελών της Δ.Ε. του ΠΤΒΕ στην έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου (περιοδικού) του 

ΣΕΜΠΧΠΑ «π»  
 


