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ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ       ΑΔΑ:ΧΤΚ446Φ842-391 

 Αξηζ.Πξση.: ΣΓΟΔ/781/14.07.2017                       ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

Σαθηηθήο πλεδξίαζεο 

ηεο Δηνηθνύζαο Επηηξνπήο ηνπ Σ.Ε.Ε. 

κε αξηζκό 23/05-07-2017 

      ΧΡΑ  ΕΝΑΡΞΗ :18:30  

                                                    ΧΡΑ  ΛΗΞΗ  : 21:10     
 

 

  ΥΡΟΝΟ 

ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΥΡΟΝΟ 

ΑΠΟ- 

ΥΧΡΖΖ 

ΠΑΡΟΝΣΔ : Γεψξγηνο ηαζηλφο Πξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ       ΛΖΞΖ 

 

 Νηθφιανο Μήιεο Α΄ Αληηπξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ  ΛΖΞΖ 

 Νηθφιανο Αλδξεδάθεο Β΄ Αληηπξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ       ΛΖΞΖ 

 Aλαζηάζηνο Ζιίαο Γεληθφο Γξακκαηέαο ΔΝΑΡΞΖ       ΛΖΞΖ 

 Κσλζηαληίλνο Ξηθαξάο Αλαπιεξσηήο Γεληθφο 

Γξακκαηέαο 

ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 Πνιπρξφλεο Αθξηηίδεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ 19:55 (θαηά ηε 

ζπδήηεζε θαη πξηλ ηε 

ιήςε ηεο Απνθ.  

Α41/23/2017) 

 Παλαγηψηεο Αληηβαιίδεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ      ΛΖΞΖ 

 Αζαλάζηνο Γηαλλαδάθεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ    ΛΖΞΖ 

 Γεψξγηνο Καςάζθεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ 19:15 (θαηά ηε 

ζπδήηεζε θαη πξηλ ηε 

ιήςε ηεο Απνθ. 

Α40/23/2017) 

 Γεκήηξηνο Κνπηδήο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ 20:15 (θαηά ηε 

ζπδήηεζε θαη πξηλ ηε 

ιήςε ηεο Απνθ. 

Α41/23/2017) 

 Μάξθνο ηνχλαο Μέινο      ΔΝΑΡΞΖ 20:05 (θαηά ηε 

ζπδήηεζε θαη πξηλ ηε 

ιήςε ηεο Απνθ. 

Α41/23/2017) 

 Κσλζηαληίλνο Φσκηάδεο Μέινο      ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

ΑΠΟΝΣΔ : Ησάλλεο Κπξηαθφπνπινο Μέινο   

 Διέλε Μπνχθε Μέινο   

 Παλαγηψηεο Σζψλεο Μέινο   

     

Παξίζηαηαη 

απφ ην 

Πξνεδξείν ηεο 

Αληηπξνζσπείαο 

ΣΔΔ ν 

Υξπζφζηνκνο Γνχθαο 

 

Β΄ Αληηπξφεδξνο 

 

ΔΝΑΡΞΖ 

 

 

   ΛΖΞΖ 

    

 

 

Παξίζηαηαη ε θ. Γήκεηξα Καλέιινπ, Γεληθή Γηεπζχληξηα ΣΔΔ 

 

 

ΔΝΑΡΞΖ 

 

 ΛΖΞΖ 

 

Γξακκαηέαο :  ν Θεκ. Ληαξακάληδαο, ππάιιεινο Σ.Δ.Δ. 

 

ΔΝΑΡΞΖ 

 

ΛΖΞΖ 
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Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ, 

απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 9602/12.4.2017 αίηεζε 

έλζηαζεο ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ  Μεραληθνχ κε Δηδηθφηεηα 

ζηελ πδξνηερληθή νηθνδφκεζε θαηαζθεπψλ  θ. ΓΗΟΤΡΗ 

ΠΟΛΤΥΡΟΝΗΓΖ (Α.Μ.ΣΔΔ:66347) θαη αποθαζίζει καηά 

πλειοψηθία ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ 

ηελ 11/12/2015 (εκεξνκελία δήισζεο παχζεο επαγγέικαηνο 

κεραληθνχ ζηελ αξκφδηα πεξηθέξεηα), γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη 

ζηελ αίηεζή ηνπ. 

Ο Γ. Κνπηδήο κεηνςεθεί. 

 

Απνθ.Α36/23/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο επαλφδνπ ηεο θ. ΔΤΘΑΛΗΑ ΚΑΛΟΦΤΡΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 

776/05.07.2017-§4.1) ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο 

Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ, 

απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 15699/26.6.2017 αίηεζε 

επαλφδνπ ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ. ΔΤΘΑΛΗΑ 

ΚΑΛΟΦΤΡΖ (Α.Μ.ΣΔΔ:116115) θαη αποθαζίζει ομόθωνα ηελ 

επάλνδφ ηεο ζην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 22/6/2017, γηα 

ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 
 

Απνθ.Α37/23/2017 Απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θακεξψλ Parking Ακαξνπζίνπ 

 H Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 

776/05.07.2017-§6.1) ηεο αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηνπ 

Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θ. Κιαίξεο Γήκα  θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ αλάγθε ηεο απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θακεξψλ ζην 

Parking ηνπ Ακαξνπζίνπ γηα ηελ νξζή ρξήζε ηνπ ρψξνπ, αποθαζίζει 

καηά πλειοψηθία ηελ αλάζεζε γηα ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ησλ 

βιαβψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θακεξψλ ζην Parking ηνπ Ακαξνπζίνπ,  

ζηνλ θ. Γεκήηξην Σξάγν, Ζιεθηξνιφγν, σο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα, 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 570,00 € πιένλ ΦΠΑ. 

 Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0889.01 

 Ο Γ. Κνπηδήο κεηνςεθεί. 
 

Απνθ.Α38/23/2017 πκκεηνρή ηνπ ΣΔΔ ζε δηεζλείο νξγαλψζεηο. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, αθνχ ελεκεξψζεθε γηα ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 

776/05.07.2017-§5.1) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο 

Γηεχζπλζεο Θεκάησλ Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ θ. 

΄Αλλαο Αλαγλσζηάθε πνπ αθνξά ζηε δηεζλή παξνπζία ηνπ ΣΔΔ 

(2014-2017), εξοςζιοδοηεί ομόθωνα ηνλ Αζαλάζην Γηαλλαδάθε λα 

ππνβάιεη εηζήγεζε γηα ηνπο ζηφρνπο θ.ιπ. γηα ηε δηεζλή παξνπζία  

ηνπ ΣΔΔ.   
 

Απνθ.Α39/23/2017 Δγγξαθή  ζην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ ησλ απνθνίησλ ηνπ 

Σκήκαηνο Μεραληθψλ Ζ/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο ηεο Πνιπηερληθήο 

ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ 
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 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ  ΣΔΔ Γ. ηαζηλνχ 

αποθαζίζει ομόθωνα  ηελ εγγξαθή ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο 

Μεραληθψλ Ζ/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ, κεηά απφ 

εμεηάζεηο ζηε βαζηθή εηδηθφηεηα ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Μεραληθνχ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνπο απνθνίηνπο πξνεγνπκέλσλ εηψλ  (απφ ηελ 

ίδξπζε ηνπ Σκήκαηνο) ζα αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ 

πξνυπφζεζε λα ηνπο έρεη ρνξεγεζεί απφ ην  παξαπάλσ Σκήκα ηζφηηκν 

πηπρίν ή βεβαίσζε ηζνηηκίαο κε ηνπο Μεραληθνχο Ζ/Τ θαη 

Πιεξνθνξηθήο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ.  

 

Απνθ.Α40/23/2017 Γεκηνπξγία επηηαρπληή θαηλνηφκσλ ηδεψλ κε ηίηιν «PROTOTYPE by 

TEE» 

 Ο Πξφεδξνο ΣΔΔ  Γ. ηαζηλφο  εηζεγείηαη  ζηε  Γ. Δπηηξνπή  ηελ 

πξσηνβνπιία ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο γηα ηε 

δεκηνπξγία (ςεθηαθνχ) επηηαρπληή θαηλνηφκσλ ηδεψλ κε ηίηιν 

«PROTOTYPE by TEE»,  φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη: «To 

PROTOTYPE by TEE πξνηείλεηαη σο πξσηνβνπιία ηνπ Σερληθνύ Επηκειεηεξίνπ 

Ειιάδαο. Σν PROTOTYPE by TEE, ζα είλαη ζηελ νπζία έλαο (ςεθηαθόο) 

επηηαρπληήο θαηλνηόκσλ ηδεώλ, ηηο νπνίεο ζηεξίδεη ζην επίπεδν ηεο ηερλνγλσζίαο, 

νξγάλσζεο, δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο θαη πξνώζεζεο, ώζηε λα πινπνηεζνύλ όζν ην 

δπλαηόλ πην απνηειεζκαηηθά θαη πξνο όθεινο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη 

θνηλσλίαο.  

To ίδην ην project ζηεξίδεηαη ζε κηα επίθαηξε θαη νπζηαζηηθή ηδέα: ηελ πνιύπιεπξεο 

ζηήξημε θαη αλάπηπμε εμσζηξεθώλ start-up, πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηε ρώξα κε 

ζθνπό ηελ αλάπηπμε ηνπ εμσηεξηθνύ ηζνδπγίνπ ηνπ ΑΕΠ θαη ηελ αλάζρεζε ηνπ 

ειιεληθνύ brain-drain. ε απηό ην πιαίζην, ην PROTOTYPE by TEE, 

αμηνπνηώληαο ηελ πνιύηηκε γλώζε θαη εκπεηξία ησλ κειώλ ηνπ Σερληθνύ 

Επηκειεηεξίνπ Ειιάδαο, έξρεηαη λα εληζρύζεη νπζηαζηηθά ειιεληθέο start-up όζνλ 

αθνξά ζηελ πξόζβαζή ηνπο ζηελ αγνξά, ηελ επέθηαζε ηνπ πειαηνινγίνπ θαη ηελ 

εύξεζε ρξεκαηνδόηεζεο. 

Κπξίαξρν όξακα ηνπ ΣΕΕ κέζσ ηνπ PROTOTYPE by TEE, είλαη λα ελδπλακσζνύλ 

λένη επηρεηξεκαηίεο κε θαηλνηόκεο ηδέεο, ώζηε λα ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ 

παξαγσγηθή αλαζπγθξόηεζε ηεο ρώξαο. 

Σν project PROTOTYPE by TEE πξνηείλεηαη λα πινπνηείηαη κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαζώο θαη επηκέξνπο επηζηεκνληθώλ θνξέσλ 

θαη εξεπλεηηθώλ ηδξπκάησλ.  

 

Πώο ιεηηνπξγεί θαη νξγαλώλεηαη ην project spora by TEE  

 

Σν PROTOTYPE by TEE, νξγαλώλεη θαη θαηαηάζζεη ηηο επηιεγκέλεο start-up κε 

βάζε ην αληηθείκελν ελδηαθέξνληόο ηνπο αιιά θαη ηε θάζε σξίκαζεο ζηελ νπνία 

βξίζθνληαη. 

Η ζεκαηηθή ηαμηλόκεζε ηνπ πξώηνπ θύθινπ επηκεξίδεηαη ζε πέληε δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο, πνπ είλαη νη εμήο:  

• Καηλνηόκεο Εθαξκνγέο Σνπξηζκνύ  

• Νέεο Ελεξγεηαθέο Σερλνινγίεο, Αλαλεώζηκεο Πεγέο Ελέξγεηαο θαη Εμνηθνλόκεζε 

Ελέξγεηαο 

• Αεηθόξεο Καηαζθεπέο θαη Κηήξηα 

• Πξνεγκέλα Τιηθά, Νέα Υεκηθά Τιηθά θαη Ναλνηερλνινγία 

fudos
Highlight

fudos
Highlight


