
 

 
 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Δομής Επιμόρφωσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του ΤΕΕ Κεντρικής και 
Δυτικής Θεσσαλίας (ΔΕΣΕΚ-ΤΕΕ ΚΔΘ) 

Λάρισα, 03.09.2018 
 

1.   Η ΔΕ του ΤΕΕ-ΚΔΘ δημιουργεί την Δομή Επιμόρφωσης και Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης του ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας (ΔΕΣΕΚ – ΤΕΕ 
Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας) 

2.   Η ΔΕΣΕΚ έχει ως στόχο την επιμόρφωση και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση 
μελών του Τμήματος και λοιπών ενδιαφερομένων σε θέματα σχετικά με την 
επαγγελματική και επιστημονική κατάρτισής τους. 

3.   Υπεύθυνος της ΔΕΣΕΚ ορίζεται ο Κόκκαλης Αθανάσιος, μέλος της ΔΕ και 
εξουσιοδοτείται να διεκπεραιώσει το εγχείρημα της αρχικής λειτουργίας της, 
έως την 25/01/2019. Εφόσον υπάρχει ανταπόκριση και ενδιαφέρον από τα μέλη 
μας, προτείνεται να ορίζεται από την ΔΕ, ο Υπεύθυνος λειτουργίας της ΔΕΣΕΚ 
με 2ετή θητεία. 

4.   Η ΔΕ του ΤΕΕ εντός του Σεπτεμβρίου θα κάνει διαβούλευση με τις Μόνιμες 
Επιτροπές και τους Επιστημονικούς Συλλόγους για την θεματολογία των 
σεμιναρίων (διάρκειας τουλάχιστον 20 ωρών) και μέχρι 30.09.2018 θα την έχει 
συντάξει ώστε να απευθύνει πρόκληση συμμετοχής στα μέλη του Τμήματος. Η 
διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται κάθε Ιούνιο για την προετοιμασία της 
επόμενης περιόδου ή και σε πιο τακτά διαστήματα αν αυτό απαιτείται. 

5.   Η ΔΕ του ΤΕΕ θα κάνει εντός του Σεπτεμβρίου πρόσκληση ενδιαφέροντος για 
να συντάξει κατάλογο εκπαιδευτών για τα αντίστοιχα αντικείμενα 
επιμόρφωσης. Υποχρεωτικά θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να δηλώνουν ότι 
διατίθενται να κάνουν τα σεμινάρια σε Λάρισα, Τρίκαλα, και Καρδίτσα. Σε 
έκτακτες περιπτώσεις θα δύναται να αναθεωρηθούν τα αντικείμενα 
επιμόρφωσης. 

6.   Εντός του Σεπτεμβρίου θα γίνεται η αξιολόγηση των εισηγητών από την ΔΕ και 
θα εγκρίνεται ο κατάλογος εκπαιδευτών. 

7.   Το ποσοστό χρηματοδότησης από το ΤΕΕ εκάστου σεμιναρίου θα αποφασίζεται 
κάθε φορά από τη ΔΕ, πριν την έναρξη της εκπαιδευτικής περιόδου. 
 Με την συμπλήρωση τουλάχιστον 15 ενδιαφερόμενων και όχι πάνω από 20, το 
σεμινάριο οφείλει να ξεκινά εντός 10 ημερών. 

8.   Η αμοιβή εκάστου εισηγητή θα αποφασίζεται από την ΔΕ του Τμήματος. Το ΤΕΕ 
Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας δεν θα καλύπτει επιπλέον κόστη όπως 
σημειώσεις, μετακινήσεις, κτλ. 

9.   Οι εισηγητές οφείλουν να παραδίδουν τις σημειώσεις τους στο ΤΕΕ προς 
έγκριση πριν την έναρξη των σεμιναρίων. 

10.  Οι εισηγητές οφείλουν να παραδίδουν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ένα 
αντίγραφο των εισηγήσεών τους. 


