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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕ-ΠΠ) 

 Το ΤΕΕ/ΤΔΕ εντάσσει στην πολιτική και τη δράση του την 

Πρωτογενή Παραγωγή ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης, με 

δράσεις και πρωτοβουλίες που απορρέουν από τον θεσμικό του 

ρόλο ως Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας και της Κοινωνίας. 

 Η ΜΕ-ΠΠ, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Μόνιμων 

Επιτροπών του ΤΕΕ/ΤΔΕ, εισηγείται και γνωμοδοτεί στη Διοικούσα 

Επιτροπή και στον Πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΔΕ για θέματα του Τομέα 

Πρωτογενούς Παραγωγής, συμβάλλοντας : 

 Στη διαδικασία διαμόρφωσης της πολιτικής του ΤΕΕ/ΤΔΕ στον 

Τομέα της Πρωτογενούς Παραγωγής. 

 Στην ανάπτυξη σχετικών δράσεων και παρεμβάσεων.  



ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (1) 

Οι δραστηριότητες της ΜΕ-ΠΠ στοχεύουν: 

 Στην ενίσχυση της «Παρουσίας» και των 

«Παρεμβάσεων» του ΤΕΕ/ΤΔΕ στα δρώμενα στον 

Τομέα της Πρωτογενούς Παραγωγής.  

 Στη δημιουργία «Κοινωνικών Συμμαχιών» και ανάπτυξη 

κοινών δράσεων με τους αρμόδιους Φορείς «Κοντά 

στους Παραγωγούς» για την αντιμετώπιση των 

οξυμμένων προβλημάτων και τη βιώσιμη  ανάπτυξη του 

Τομέα Πρωτογενούς Παραγωγής. 

 Στην προώθηση της διεπιστημονικής προσέγγισης των 

θεμάτων της Πρωτογενούς Παραγωγής, αξιοποιώντας 

όλες τις ειδικότητες των Μηχανικών. 



ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (2) 

 Στην προβολή της συμβολής των Μηχανικών στην 

ανάπτυξη της Πρωτογενούς Παραγωγής. 

 Στην παροχή έγκυρης και τεκμηριωμένης πληροφόρησης 

στους Μηχανικούς για θέματα της Πρωτογενούς 

Παραγωγής, με στόχο:  

 Την αποτελεσματικότερη συμβολή τους στη βελτίωση 

των παραγωγικών διαδικασιών και στην επίλυση 

προβλημάτων. 

 Την παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών στους 

Παραγωγούς και στους Φορείς του Τομέα 

Πρωτογενούς Παραγωγής.  

  Στη συνδιοργάνωση / συμμετοχή  της ΜΕ-ΠΠ σε 

διοργανώσεις και εκδηλώσεις για θέματα Πρωτογενούς 

Παραγωγής. 

 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Στο διάστημα των δύο μηνών λειτουργίας της ΜΕ, δρομολογήθηκαν: 

 Δημιουργία «Δυναμικού Αρχείου» των δραστηριοτήτων 

του Τομέα της Πρωτογενούς Παραγωγής (Γεωργία, 

Ζωική Παραγωγή, Δασοκομία και Υλοτομία, Αλιεία και 

Υδατοκαλλιέργεια, Ορυχεία και Λατομεία) - Συσχέτιση της κάθε 

δραστηριότητας με τις ειδικότητες των Μηχανικών που εξ 

αντικειμένου έχουν τη δυνατότητα εξειδικευμένης 

συμβολής  στη λειτουργία και ανάπτυξή της.  

 Οργάνωση επαφών με Φορείς, Οργανώσεις και 
Συλλόγους (αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας ΔΕ, 
ΠΑΣΕΓΕΣ, αγροτικοί σύλλογοι, κλπ) - Διερεύνηση 
δυνατοτήτων συνεργασίας και κοινών δράσεων.   

 Συμμετοχή / Παρέμβαση στο 7ο Forum  Ενέργειας, στο 
θεματικό άξονα: «Εξοικονόμηση ενέργειας στον 
Πρωτογενή Τομέα»).    



ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 Παπαμιχαήλ Παναγιώτης (Μηχανολόγος Μηχ/κός, 

Επιμελητής της Επιτροπής)  

 Βουκελάτος Ευστάθιος (Μηχανολόγος Μηχ/κός) 

 Κουνινιώτης Δημήτριος (Μηχανολόγος Μηχ/κός) 

 Λαγός Ανδρέας (Χημικός Μηχ/κός) 

 Νικολάου Δημήτριος (Πολιτικός Μηχ/κός) 

 Πετροπούλος Κωνσταντίνος (Πολιτικός Μηχ/κός) 

 Πνευματικάκης Σταύρος (Μηχανολόγος Μηχ/κός- 

Σύνδεσμος με τη ΔΕ/ΤΕΕ) 

 Γραμματειακή υποστήριξη: Θεοδώρα Καρκανιά 

(Γραμματεία Μόνιμων Επιτροπών ΤΕΕ/ΤΔΕ) 

 Τηλ. 2610 390906   

 Email: teetde.monimi.epitropi@gmail.com 
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