
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜ Α ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ του Τ.Ε.Ε. 
της 7 Μαίου 2017

Στην Αθήνα την 7η Μαΐ'ου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 συνήλθαν στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του ξενοδοχείου D I V A N I  C A R A V E L  (Β α σ .  Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ  2, 

Κ α ι σ α ρ ια ν ή ) ,  τα παρακάτω Μέλη της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., στην έκτακτη 

συνεδρίαση, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Χάραξη των γενικών κατευθύνσεων για όλα τα όργανα του Τ.Ε.Ε.

2. Τροποποίηση Θεσμικού Πλαισίου Τ.Ε.Ε.

Παρόντες είναι ο ι :

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
(ΧΡΟΝΗΣ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2 ΑΑΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ



3 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ

4 ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΒΙΚΤΩΡ

5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

6 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7 ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

8 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

9 ΑΝΤΙΒΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

10 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

11 ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

12 ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ ΟΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

13 ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

14 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) ΘΕΟΔΩΡΟΣ

15 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

16 ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

17 ΒΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

18 ΒΟΓΑΝΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

19 ΓΑΓΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

20 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

21 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

22 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΟΣ) ΧΡΗΣΤΟΣ

23 ΓΚΑΤΖΗ ΔΡΟΣΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

24 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ-
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

25 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

26 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

27 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



28 ΔΑΡΔΑΜΑΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

29 ΔΑΡΔΑΜΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

30 ΔΟΥΚΑΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
(ΧΑΡΗΣ) ΧΡΗΣΤΟΣ

31 ΔΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

32 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

33 ΖΑΝΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

34 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

35 ΖΙΩΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

36 ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

37 ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΒΑΙΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

38 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

39 ΚΑΝΙΩΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΙΑΣ

40 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

41 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

42 ΚΑΡΜΑΝΙΩΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ

43 ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

44 ΚΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

45 ΚΛΑΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

46 ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

47 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

48 ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

49 ΚΟΤΖΑΜ ΠΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

50 ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

51 ΚΟΥΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

52 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
(ΒΑΛΑΝΤΗΣ) ΙΩΑΝΝΗΣ



53 ΚΡΕΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

54 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

55 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

56 ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

57 ΛΕΦΑΝΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (ΜΑΤΙ ΝΑ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ

58 ΛΙΟΥΖΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

59 ΛΟΙΖΙΔΟΥ-ΜΑΛΑΜΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

60 ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

61 ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

62 ΛΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

63 ΜΑΚΝΕΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ - ΗΛΕΚΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

64 ΜΑΝΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΣ

65 ΜΑΝΣΟΥΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΦΟΥΑΝΤ

66 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

67 ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

68 ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

69 ΜΗΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

70 ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

71 ΜΙΧΑΛΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

72 ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΩΝΙΑ) ΙΩΑΝΝΗΣ

73 ΜΟΥΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

74 ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ

75 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΘΥΜΙΟΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ

76 ΜΠΟΥΖΙΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

77 ΜΠΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΙΟΣ



78 ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

79 ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

80 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (PANΙΑ) ΠΑΝΤΕΛΗΣ

81 ΝΤΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

82 ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

83 ΞΙΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

84 ΞΙΦΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

85 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

86 ΠΑΛΗΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

87 ΠΑΛΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

88 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

89 ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

90 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

91 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

92 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

93 ΠΑΠΠΑ ΟΛΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

94 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

95 ΠΑΤΑΒΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

96 ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

97 ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

98 ΠΕΤΡΑ ΕΛΕΝΗ ΟΡΕΣΤΗΣ

99 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

100 ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

101 ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

102 ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ



103 ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΙΟΣ

104 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

105 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

106 ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

107 ΣΙΟΥΝΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

108 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

109 ΣΤΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

110 ΤΕΡΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ

111 ΤΖΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

112 ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

113 ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

114 ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

115 ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

116 ΤΣΑΡΤΙΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

117 ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ

118 ΤΣΙΠΡΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

119 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

120 ΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ

121 ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

122 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

123 ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ

124 ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

125 ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

126 ΧΕΡΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

127 ΧΗΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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128 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

129 ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

130 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Θ έμα 1 ° :
Χάραξη των Γενικών Κατευθύνσεων για όλα τα Ό ργανα του Τ.Ε.Ε. 

Γενικό Προγραμματικό Πλαίσιο

ΠΡΟ ΕΔΡΟ Σ:
Ευχαριστούμε  το Ντίνο το Μακέδο,  νομίζω ε ίναι  σαφές από αυτά 
που μας λέει ότι το θέμα του ασφαλ ιστ ικού  πρέπε ι  επ ίσης να μπει 
άμεσα σε συνεδρίαση  της Α ντ ιπροσω πε ίας  σαν ειδ ικό θέμα.

Θα ήθελα,  με βάση τη συζήτηση που έγινε, θα 
δευτερολογήσω πολύ συγκεκρ ιμένα ,  όχι γενικά .  Το μόνο γενικό 
που θα ήθελα να πω είναι  ότι, και αυτό εκφράζε ι  όλο το προεδρείο ,  
εξάλλου για αυτό κάναμε αυτή την ε ισήγηση,  ότι την προνομ ία  της 
Α ντ ιπροσω πε ίας  να δ ιαμορφώσει ,  εγώ θα επιμείνω  στη δ ιατύπωση 
του γενικού πλαισ ίου  των γεν ικών κατευθύνσεω ν ,  ενός γενικού 
προγραμματικού  πλαισίου ,  το είπε ωραία η συνάδελφος  Φραντζή,  
το είχα πει και εγώ στην ε ισήγησή μου, αυτήν την προνομ ία  της 
Αντ ιπροσω πε ίας ,  εμείς  θα την υπερασπίσουμε .

Η Δ ιο ικούσα Επιτροπή έχει την προνομ ία  της δ ιο ίκησης  του 
Τ.Ε.Ε. και  της εκτέλεσης  των γεν ικών κατευθύνσεω ν  του Τ.Ε.Ε. 
Αυτές τις γεν ικές  κατευθύνσε ις ,  κατά τη γνώμη μου και κατά τη
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γνώμη το Π ροεδρε ίου ,  δεν πρέπει  να τις α πεμπ ολήσ ε ι  η 
Αντιπροσωπεία.

Αυτή ε ίναι  η μόνη γενική τοποθέτηση την οποία θέλω να 
κάνω, καμία άλλη.

Σ υγκεκριμένα,  θα ξεκινήσω από τα δύο τελευτα ία  σημεία ,  ότι 
το ασφαλιστικό ,  και  σύμφωνα με όσα είπα στην αρχή και κατέθεσε 
και γραπτά ο συνάδελφος  Κρεμαλής,  τα ζητήματα  επ ίσης  των 
επαγγελματ ικών  δ ικαιωμάτων ή της ρύθμισης  του επαγγέλματος  
του μηχανικού θα έρθουν και θα συζητηθούν  εντός του Ιουνίου.  
Πότε ακριβώς;  Ό σ ο  πιο σύντομα γ ίνετα ι ,  διότι  πρέπε ι  να ληφθούν 
αποφάσεις ,  ελπίζω έως τις 10 Ιουνίου,  ώστε να επηρεάσουμε  τις 
εξελίξεις.

Με αυτή τη λογική,  άλλωστε, ε ίναι  και τα πρώτα σημεία  που 
θέσαμε στο προγραμματικό  πλαίσιο  και ε ίμαστε  υποχρεω μ ένο ι  να 
το πούμε αυτό, γ ιατ ί  αν δεν το πούμε, δεν έχουμε καμμία  συνέπεια  
και καμμία συνέχε ια  ως Αντιπροσωπεία .

Τώρα, σε σχέση με όλες τις προσθήκες  ή τρο πο π ο ιή σε ις  που 
κατατέθηκαν.

Καταρχήν,  ξεκ ινώ ντας  από τις παρεμβάσε ις  του συναδέλφου 
Βαμβουρέλλη.  Η απαλοιφή των 1.2, 1.3 από τη δεύτερη σελίδα, 
που ταυτ ίζετα ι  και  με την πρόταση του συνάδελφου 
Κυριακόπουλου,  γ ίνετα ι  αποδεκτή.  Προφανώς δεν ε ίχαμε την 
πρόθεση παρά μόνο να υποδε ίξουμε  κάποιες  κατευθύνσε ις  
συζήτησης και όχι βέβαια  να υφαρπάσουμε,  παρόλο που ακούστηκε  
ως δεδομένο από πολλούς,  όποια απόφαση της Α ντ ιπρ ο σω πε ίας  και 
μάλιστα χωρίς  να έχουμε συζητήσε ι  τα θέματα.

Το ίδιο, και  όσον αφορά στην απαλοιφή της φράσης  από την
πρώτη σελίδα « __στηριγμένη στο επαγγελματ ικό  ταμείο ,  αυτή
ήταν μία πρόταση του Δεκεμβρίου  του 2016 του Υπουργού 
Κοινωνικής Ασφάλισης  και Πρόνοιας ,  του κυρίου Κ ατρούγκαλου .  
Εκείνος  είχε κάνει  αυτή την πρόταση και  για αυτό την αναφέρουμε  
έτσι, στα πλήγματα  που δέχθηκε το ασφαλιστ ικό  των μηχανικών.

Το δεχόμαστε,  παρόλα αυτά, δ ιότ ι  ούτε πάλι  πήγαμε  να 
βάλουμε εμείς  από την πίσω πόρτα κανένα θέμα. Το ζήτημα και  οι
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σχετικές  προτάσεις ,  όποιες  κι αν είναι,  θα συζητηθούν  δ ιεξοδ ικά 
στην «Α».

Ενίσχυση της ορ ιζόντ ιας  ενημέρω σης  των μελών του Τ.Ε.Ε. 
για τις αποφάσεις  στα ζητήματα  του κλάδου,  άνο ιγμα  του Τ.Ε.Ε. 
στα μέλη.

Αυτό το γράφουμε  ήδη στις προτάσεις  μας αλλά εδώ θα ήθελα 
να σημειώσουμε ,  και θα το εντάξουμε ,  στη δημιουργ ία  ενός 
ηλεκτρονικού  δ ιαδραστ ικού  φόρουμ για την Α ντ ιπροσω πε ία  του 
Τ.Ε.Ε.,  το πρότε ιναν  επίσης οι συνάδελφοι  Σαμπράκου,  
Κ οτζαμπασάκης  και ο Κονταξής.

Όλο ι  συμφω νούμε  σ ’ αυτό. Αλλά θα πρότε ινα  η πρώτη 
Επιτροπή της Α ντ ιπρ ο σω πε ίας  με την ευθύνη ενός μέλους του 
Προεδρε ίου ,  που θα πρότε ινα  να ε ίνα ι  ο συνάδελφος  Χάρης Δούκας 
και λόγω της ε ιδ ικότητάς  του και της εμπε ιρ ίας  του,  να ε ίναι  αυτή 
η δημιουργία  μίας ομάδας εργασ ίας  που θα οργανώ σε ι  το 
ηλεκτρον ικό  δ ιαδραστ ικό  φόρουμ της Α ντ ιπροσω πε ίας .

Θέλεις  να ε ίσαι  και  εσύ.
Το ίδιο ισχύει  για την πρόταση που κατέθεσαν  ο 

Γ ιανναδάκης ,  η Φραντζή ,  ο Β αμβουρέλλης ,  ο Κ αμαρ ιώ της ,  ο 
Τρασαν ίδης  για ενίσχυση της συνεργασ ίας  του Τ.Ε.Ε . με τα 
περ ιφερε ιακά  τμήματα.

Συνεχίζω. Οι προτάσεις  του Νίκου του Μήλη οι οπο ίες  θέτουν 
το θέμα της δημόσ ιας  δ ιο ίκησης  που ταυτ ίζοντα ι  με τις  προτάσεις  
του Μούζιου,  του Τρασανίδη  και πολλών άλλων,  με συγχω ρείτε  αν 
δεν τα λέω όλα, ε ίναι  πάρα πολλά.

Η πρόταση του Ανδρεδάκη  και του Μήλη να επ ισημ α νθε ί  η 
έλλειψη κο ινω ν ικής  προστασίας  στα εργασ ιακά  θέματα των 
μηχανικών.

Η πρόταση να προστεθε ί  στο κε ίμενο πλαίσ ιο  του Μήλη 
πρώτον ότι συνεχ ίζε ι  τις  παρεμβάσε ις  του Τεχνικό  Επ ιμελητήριο  
και με προτάσεις  και με γνω μοδοτήσ ε ις  και  όλα αυτά που 
ταυτ ίζετα ι  και με την πρόταση του συνάδελφου  Μήτρου ,  που ε ίναι  
η πρώτη του πρόταση.



Η πρόταση για τη συνέχιση της δράσης προάσπ ισης  των 
μηχανικών,  που το γράφει  το κείμενό μας αλλά ο συνάδελφος  
Μήλης προτε ίνε ι  και  τις κ ινηματ ικές  πρωτοβουλίες .
Λοιπόν, μέχρι  και δημοσκοπικές  δράσεις  που τις πρ οτε ίνε ι  και  ο 
συνάδελφος Πυργιώτης ,  με τη διατύπωση που τις προτε ίνε ι .

Η τροπολογία  του συναδέλφου Γ ιανναδάκη ,  ό ,τι  προτε ίνε ι  
για την Δ ιο ικούσα θα παρακαλούσα  να πάει  στη Διο ικούσα.  Δεν το 
θεωρώ η Αντιπροσω πε ία  να ζητάει  από την Διο ικούσα.  Είστε μέλος 
της Διο ικούσας,  κύριε  συνάδελφε,  είναι  φανερό ότι  ε ίναι  εδώ όλα 
τα μέλη της Δ ιο ικούσας  και ότι θα λάβουν υπόψη τους με 
ιδ ια ίτερο σεβασμό αυτές τις προτάσεις ,  δηλαδή να γ ίνε ι  οδικός 
χάρτης. Και επίσης η Δ ιο ικούσα να οργανώσει  τη συνεργασία  με τα 
περ ιφερε ιακά  τμήματα.

Από τις προτάσεις  του όμως θεωρώ ότι πρέπει  να εντάξουμε  
στις γεν ικές  κατευθύνσε ις  τη συζήτηση της στρατηγ ικής  μας για 
την επιμόρφωση των μηχανικών.

Δεν θα βάλω το θέμα του ΙΕΚΕΜ Τ.Ε.Ε . ή του 
παρατηρητηρίου  εργασίας  με την ίδια λογική που έχουμε αφα ιρέσε ι  
όλες τις εξε ιδ ικεύσε ις  από τα γεν ικά  θέματα που βάλαμε για να 
παραμείνε ι  η γενική κατεύθυνση.  Αλλά θα μπουν στη σχετική 
εισήγηση ή στις  σχετικές  ε ισηγήσεις .

Οι προτάσεις  του για το στρατηγικό  αναπτυξιακό  πλαίσ ιο  για 
το Τ.Ε.Ε.

Είναι  φανερό ότι όλα αυτά που λέει  ο Θ ανάσης  ο 
Γ ιανναδάκης  για συμμετοχή του Τ.Ε.Ε. σε αναπτυξ ιακά  
προγράμματα ,  πλαίσιο  άσκησης του επαγγέλματος  με ποιότητα 
δ ιασφάλισης και τα λοιπά,  ε ίναι  θέματα τα οποία θα πρέπε ι  να 
εξε ιδ ικευτούν  στο τρίτο σημείο.

Και έχω πάρα πολλές προτάσεις  από όλους, από το 
συνάδελφο Καμαριώτη,  Σιούνα, Τρασανίδη ,  Μήτρου,  και πάρα 
πολλούς,  Φραντζή,  που αναφέροντα ι  σε μία ανάπτυξη του τρίτου 
θέματος.

Αυτό θα αποτελέσει  ζήτημα της Α ντ ιπροσω πε ίας  ε ιδ ικό ώστε 
αυτές οι προτάσεις  να εξε ιδ ικευτούν  και μάλιστα  στην 
κατεύθυνση,  το είχα πει  από την αρχή, να φτ ιαχτούν  επ ιτροπές  της
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Α ντιπροσω πε ίας  για να οργανώσουν  τις πρω τοβουλ ίες  αυτές. 
Βεβαίως σε συνεργασ ία  με τη Δ ιο ικούσα  Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. Δεν 
εννοούμε έξω από αυτήν.

Όμως,  αυτό που λέει ,  επειδή αναφέρουμε  την εξω στρέφεια  
για την ενίσχυση του δ ιεθνούς  ρόλου του Τ .Ε.Ε. ,  των 
δ ιασυνδέσεων  με ομότιμα επ ιμελητήρ ια  και της παρέμ βασης  σε 
επίπεδο Ε υρω πα ϊκής  Επ ιτροπής  ε ίναι  μία γενική  κατεύθυνση  που 
μπορεί  να μπει στο 3 άμεσα.

Οι προτάσεις  της ΕΛΕΜ.
Μετά από μία δ ιευκρ ίν ιση  που ζήτησα από το συνάδελφο 

Κυριακόπουλο ,  γ ίνοντα ι  δεκτές  γ ιατ ί  μπορούμε  να προσθέσουμε  
την πρόταση που έκανε η συνάδελφος  Φραντζή για το εθνικό 
πλαίσιο α ναβάθμ ισης  στους παραγω γ ικούς  τομε ίς  της ο ικονομ ίας  
με τομεακή και  περ ιφερε ιακή  δ ιάσταση,  αυτή πρέπε ι  να προστεθεί .  
Και  είναι, εξάλλου,  το γενικό πλαίσ ιο  μέσα στο οποίο θα 
συζητήσει  η Α ντ ιπροσω πε ία  για να εξε ιδ ικ εύσ ε ι  και να α ξ ιοπο ιήσε ι  
και όλες τις ε ιδ ικές  προτάσεις  οι οπο ίες  τοποθετήθηκαν .

Τα μέτρα προάσπισης  της κο ινω ν ικής  πρ οστασ ίας  του 
εργασιακού πλαισ ίου  των μηχανικών,  το είπα και πριν, ε ίναι  κοινή 
πρόταση Α νδρεδάκη ,  Μήλη, Κ υρ ιακόπουλου  και  άλλα πολλά.

Το μόνο στο οποίο θα ήθελα,  μ ιλώντας  για τα επαγγελματ ικά  
δ ικαιώματα των μηχαν ικώ ν  και ε πα να λα μ βά νο ντα ς  τη δ ιατύπωση 
της πρώτης σελ ίδας ,  στην πρόταση «την προάσπιση  της παιδείας  
και του επαγγέλματος  των δ ιπλω ματούχω ν  μηχαν ικώ ν  στο πλαίσιο  
του νέου νόμου και  των υπουργ ικώ ν  αποφάσεω ν  για τη ρύθμιση 
των επαγγελματ ικώ ν  δ ικα ιω μ άτω ν . . .» ,  ενώ στις  γεν ικές  
κατευθύνσεις ,  θα πρέπε ι  να προστεθούν:

• η αναγνώριση  του ενιαίου αδ ιάσπαστου  τ ίτλου  σπουδών των 
δ ιπλω ματούχω ν  μηχανικών ως μεταπτυχ ιακού  επ ιπέδου

• η αναβάθμιση  του επαγγέλματος  μέσα από την θέσπιση 
προδ ιαγραφώ ν ,  που δ ιασφαλίζουν  το δημόσιο  συμφέρον

• η ενίσχυση και αναβάθμιση  του επ ιστημον ικού  έργου του 
ΤΕΕ και του ρόλου του ως θεσμικού  Συμβούλου  της 
Πολιτείας.
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Koc Κ ΡΗ ΤΙΚ Ο Σ:
(Ομιλ ία  μακριά από το μικρόφωνο)
Π ΡΟΕΔΡΟΣ:
Α, για τα προεδρικά,  ευχαριστώ, συνάδελφε Κρητικέ.

Λοιπόν,  θα ήθελα να παραμε ίνε ι  αυτό που είπα από την αρχή 
με εκκίνηση της συζήτησης την απόφαση τάδε της Δ ιο ικούσας.  
Γιατί; Γιατί  ε ίναι  αδ ιανόητο,  αυτή τη στιγμή ήδη το Τ.Ε.Ε. 
βρ ίσκεται  στη συζήτηση αυτή, εάν πάει  χωρίς  καμία αναφορά,  
χωρίς καμία εκκίνηση,  χωρίς τ ίποτα,  αφοπλ ιζόμαστε .

Βεβαίως δεσμευόμαστε  όλοι  από το Προεδρε ίο  ότι θα γ ίνε ι  η 
Αντ ιπροσωπεία  η οποία και θα καταλήξει .  Ε π ’ αυτού να είστε 
σίγουροι.  Η Διο ικούσα έτσι και αλλιώς έχει  ψηφίσε ι  τις γεν ικές  
αρχές και βάσει  αυτών κ ινούντα ι  οι εκπρόσω ποι  του ΤΕΕ. Οπότε με 
αυτή την έννοια  εγώ το δέχομαι  και  το απαλείφω.

Θα ληφθεί  απόφαση της Αντιπροσω πε ίας .
Επομένως,  πάμε παρακάτω, από τις προτάσεις  του 

συνάδελφου Πυργιώτη,  που είναι  πάρα πολλές,  θα μπουν όλοι  σε 
συζήτηση από την επιτροπή που θα ετο ιμάσει  με βάση όλες τις 
προτάσεις  που κατατέθηκαν ,  την ειδική συζήτηση για το θέμα 3.

Οι προτάσεις  του συνάδελφου Μήτρου. Δεχόμαστε  να μπουν 
στις γενικές  κατευθύνσε ις  ο εκσυγχρον ισμός  και η αναβάθμιση  του 
ΤΕΕ με επαναπροσδιορ ισμό  των ρόλων των μηχανικών,  καθώς και 
εκείνα που αφορούν στην οργάνωση του Τ.Ε.Ε. με αλληλεγγύη ,  
ενημέρωση των μηχανικών και τα λοιπά,  οι τ ίτλο ι  της δ ιαφάνε ιας ,  
του εκσυγχρονισμού ,  της συμμετοχ ικότητας ,  της αξ ιοκρατ ίας ,  των 
ανοιχτών δ ιαδ ικασιών,  όλα αυτά που αφορούν στην λε ιτουργ ία  του 
Τ.Ε.Ε.

Αυτά που λέτε για την επ ιστημονική  αρ ιστε ία  θα μπουν στην 
ενίσχυση του επ ιστημονικού  έργου που έχει  καταθέσε ι  ο 
συνάδελφος Ανδρεδάκης.

Όλα τα άλλα, να παρέμβει  στην κυβερνητ ική  πολιτ ική  και τα 
λοιπά, ε ίναι  εξε ιδ ικεύσεις  αυτού που λέμε εμείς  στην ε ισήγησή μας 
να αναβαθμίσουμε  το ρόλο του Τ.Ε.Ε. ως τεχν ικού συμβούλου  της 
πολιτείας. Και δεν εκτιμάμε ότι βοηθάει  αυτή τη στιγμή να μπούμε
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σε μεγαλύτερη ανάλυση γ ιατ ί  ο ρόλος αυτής της απόφασης  ε ίναι  το 
πλαίσιο.

Όσον  αφορά στο ασφαλιστ ικό  και όλα τα θέματα της 
εκπα ίδευσης  και του επαγγέλματος  θα τα καταθέσετε ,  μάλλον 
έχουν ήδη κατατεθε ί ,  για τη συζήτηση των δύο αυτών θεμάτων 
στην Α ντ ιπροσω πε ία .

Οι προτάσεις  του συνάδελφου  Τρασαν ίδη  και του συνάδελφου  
Σιούνα μαζί  με το ασφαλ ιστ ικό  να ση με ιώ σουμε  και το 
φορολογικό .  Εμείς  δεν έχουμε αντ ίρρηση.  Όμως θα πρέπει  να 
υπάρχει  ε ισήγηση.

Όσον  αφορά στην βελτ ίωση, εν ίσχυση της δημόσιας  
διο ίκησης ε ίναι  μέσα στην πρόταση,  το δεχθήκαμε.

Όσον  αφορά σε χωροταξ ικό  σχεδ ιασμό,  περ ιβάλλον ,  
αειφορία ,  αυτά θα μπουν όλα για να συζητηθούν  στο 3° θέμα.

Τις προτάσεις  του συνάδελφου Μ ήτρου τις  είπα.
Συνεπώς θεωρώ ότι  έχω ολοκληρώ σε ι  την τοποθέτησή  μου σε 

όλες τις προτάσεις  που κατατέθηκαν  ως προτάσεις .  Αν κάποια  έχω 
ξεχάσει  μου το λέτε.
Kog_______ I
(Ομιλία  μακριά από το μ ικρόφωνο)
Π ΡΟΕΔΡΟΣ:
Ναι,  αυτή ε ίναι  και  πάγια θέση του Τ.Ε.Ε. άλλωστε .  Εξάλλου  είπα 
ότι τις δέχομαι.  Η κωδικοποίηση  της νο μο θεσ ία ς  και  η παρέμβαση 
στην άρση της γραφε ιοκρατ ίας .

Νομίζω με αυτά έχουμε ολοκληρώ σε ι  την δ ιαδ ικασία  
τοποθέτησης  από την πλευρά μας.

Ετέθη γεν ικότερα  να υπάρχε ι  ένα πλαίσ ιο  προά σπ ιση ς  των 
μηχανικών στον εργασιακό τους βίο για όλα τα θέματα.  Και  με 
τήρηση της νομο θεσ ία ς  των εργατ ικών  θεμάτων αλλά όχι μόνο 
γιατ ί  πολλές  φορές στα θέματα της τήρησ ης  της νομο θεσ ία ς  έτσι 
όπως εξελ ίσσοντα ι  μπορεί  να υπάρχουν  δ ιαφ ορετ ικές  γνώ μες  από 
το Τ.Ε.Ε. ότι δηλαδή πα ραβ ιά ζοντα ι  τα δ ικα ιώ ματα  των μηχανικών.

Επομένως θα παρακαλούσα  πολύ να δ ιατηρή σουμ ε  το γενικό 
τίτλο έτσι  όπως δ ιατηρούμε  σε όλα τα θέματα,  για αυτό δεν είπα 
την τήρηση της εργατ ικής  νο μ ο θ εσ ία ς  γ ιατ ί  ε ίναι  θέμα συζήτησης.
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Βλέπω από την πλευρά της Π α νεπ ιστημ ον ικής  σηκώνουν  το χέρι  
τους και  έχουν δίκιο. Αν μπούμε τώρα σε αυτή τη συζήτηση,  
τελειώσαμε.

Συνεπώς,  κάνοντας  δεκτές όλες αυτές  τις  τροπολογ ίες ,  
παραπέμποντας  όλες τις  τοποθετήσεις ,  δηλαδή όπως τις  δ ιάβασα 
και ακούστηκαν  στα πρακτικά  και παραπέμποντας  τα θέματα  των 
εξε ιδ ικευμένων  προτάσεων στην ειδική Α ντ ιπροσω πε ία  που θα 
συζητήσει  το θέμα 3 και  με τη δέσμευση ότι μέσα στον Ιούνιο θα 
συζητηθούν τα δύο θέματα, επαγγελματ ικά  δ ικα ιώ ματα  και 
ασφαλιστικό ,  σας παρακαλώ να προχω ρήσουμε  στην ψήφιση του 
πλαισίου,  του προγραμματικού  πλαισ ίου  των γεν ικών 
κατευθύνσεων όπως τροποπο ιε ίτα ι  με τις προτάσεις  αυτές.
Koc Κ ΟΥΤΖΗΣ :
(Ομιλία  μακριά από το μ ικρόφωνο)
Κα Μ ΟΡΟΠ Ο ΥΛΟ Υ:
Τοποθέτηση ψήφου μόλις ξεκ ινήσει  η ψηφοφορία ,  συνάδελφε ,  ναι ,  
βεβαίως θα κάνετε . Ό πο ιος  θέλει  θα κάνει.

Λοιπόν,  με αυτές τις παρατηρήσε ις  θα ήθελα να παρακαλέσω  
την Αντιπροσω πε ία  να προχω ρήσε ι  στην ψήφιση.

Επομένως ο συνάδελφος  Κ ουτζής  κάνει  τοποθέτηση ,  
α ιτ ιολόγησης  ψήφου.

Επομένως η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ εγκρίνει κατά πλειοψηφία (67 υπέρ 

και 4 λευκά) λαμβάνει την παρακάτω απόφαση:

Α Π Ο Φ Α Σ Η  της «Α»

Χάραξη των Γενικών Κατευθύνσεων για όλα τα Όργανα του Τ.Ε.Ε. 

Γενικό Προγραμματικό Πλαίσιο

Η χάραξη των γενικών κατευθύνσεων για όλα τα Όργανα του Τ.Ε.Ε. 
αποτελεί στρατηγικό προνόμιο της Κεντρικής Αντιπροσωπείας. Είναι 
χαρακτηριστικές οι αποφάσεις του 1988 και του 1999, ο διαπαραταξιακός 
διάλογος το 2014 και φυσικά είναι καθοριστικές οι θέσεις όλων των 
παρατάξεων που συμμετείχαν στις εκλογές των Οργάνων Διοίκησης του



15

Τ.Ε.Ε. το 2016, οι οποίες και αναρτήθηκαν ενδεικτικά στην ιστοσελίδα της 
Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/organa TEE/CEN ANTP/docs 
Είναι κοινή η διαπίστωση της μεγάλης κρίσης που διέρχεται η χώρα με 
βίαιη απορρύθμιση της παιδείας, της ζωής, του επαγγέλματος, των 
κεκτημένων των Διπλωματούχων Μηχανικών και του ρόλου του Τ.Ε.Ε. στο 
πλαίσιο της απορρύθμισης όλων των λειτουργιών της Ελληνικής κοινωνίας.

Χαρακτηριστικά πλήγματα και προκλήσεις για τη δράση των οργάνων του 
Τ.Ε.Ε. είναι:

- η ανεργία, η μετανάστευση και η μη εγγραφή ή προσωρινή διαγραφή 
ή και αποχώρηση από το Τ.Ε.Ε., ιδιαίτερα των Νέων Διπλωματούχων 
Μηχανικών και όχι μόνο,

- η παντελής έλλειψη κοινωνικής προστασίας εργασιακού πλαισίου και 
μηχανισμών στήριξης των Διπλωματούχων Μηχανικών,

- η κατεδάφιση του ΤΣΜΕΔΕ σε συνδυασμό με την δυσβάστακτη 
αύξηση των εισφορών αλλά και της αβεβαιότητας της ασφάλισης 
στον ΕΦΚΑ,

- η δημιουργία του ΤΜΕΔΕ χωρίς τη διασφάλιση της μεταφοράς των 
αναλογούντων αποθεματικών και της συνακόλουθης κάλυψης 
εμπράγματης ασφάλειας της εγγυοδοσίας,
το πλήγμα που δέχθηκε ο ρόλος και τα συμφέροντα των Μηχανικών, 

ως βασικών μετόχων μέσω του ΤΣΜΕΔΕ, στην Τράπεζα Αττικής,
- η πρόκληση της προάσπισης της παιδείας και του επαγγέλματος των 

Διπλωματούχων Μηχανικών στο πλαίσιο του νέου Νόμου και των 
Υπουργικών Αποφάσεων για τη ρύθμιση των Επαγγελματικών 
Δικαιωμάτων,

- ο οικονομικός στραγγαλισμός του ΤΕΕ και η υποβάθμιση του ρόλου 
του ως Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας, που αποστερεί την 
αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας, την κοινωνία και τα 
κινήματά της, από έναν απαραίτητο στρατηγικό εταίρο.

- Η απαξίωση της δημόσιας διοίκησης και η ενίσχυση της 
γραφειοκρατίας και της πολυνομίας, που δρουν διαλυτικά σε κάθε 
προσπάθεια τεχνικής ανάπτυξης.

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/organa
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Η υπεράσπιση του Τ.Ε.Ε., που τα τελευταία χρόνια βάλλεται από την 
κρίση και τις πολιτικές διαχείρισής της, δεν μπορεί να έχει 
αποτελέσματα χωρίς μία ακηδεμόνευτη στρατηγική, χωρίς διαφάνεια και 
έντιμο διάλογο όλων των απόψεων και χωρίς συντεταγμένη πορεία όλων 
των οργάνων του.

Το ΤΕΕ οφείλει:

- να συνεχίσει θεσμικές παρεμβάσεις σε επίπεδο προτάσεων -  
γνωμοδοτήσεων και δράσεων για τους τομείς αρμοδιότητάς του.

- να παλέψει με όλες του τις δυνάμεις ιδιαίτερα σε εποχές κρίσης μέσω 
νομικών πρωτοβουλιών και προσφυγών, αλλά κυρίως κινηματικών 
δράσεων για την προάσπιση των δικαιωμάτων των μηχανικών, της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και της Δημοκρατίας.

- να ενεργοποιήσει και να ενδυναμώσει όλους τους Φορείς των 
Μηχανικών με πρωτοβουλίες προσέλκυσης των Μηχανικών, με 
διεξαγωγή δη μοσκοπικών ερευνών για τη γνώμη τους σε κρίσιμα 
ζητήματα του κλάδου.

- να ενισχύσει τη συνεργασία με τα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ 
και να ενεργοποιήσει τη συμβολή τους στη λήψη αποφάσεων.

- να ενισχύσει την οριζόντια ενημέρωση των μελών του για τις 
αποφάσεις και τα καθημερινά ζητήματα του κλάδου. Να συνδέσει 
όλους τους μηχανικούς με το ΤΕΕ.

Ά μεσα  η Κεντρική Αντιπροσωπεία ορίζει επιτροπή (από τους Αθ. 
Γιανναδάκη, Δ. Δρε, Αθ. Κονταξή, I. Κοτζαμπασάκη, I. Σαμπράκου, με 
υπεύθυνο συντονισμού της με το Προεδρείο της Κεντρικής 
Αντιπροσωπείας, τον Β ' Αντιπρόεδρο της Κεντρικής Αντιπροσωπείας 
Χρ. Δούκα), ώστε να δημιουργήσει στον ιστοχώρο της Κεντρικής 

Αντιπροσωπείας ένα διαδραστικό χώρο συμμετοχής των μελών της 
Κεντρικής Αντιπροσωπείας. Σε δεύτερη φάση θα ανοίξει στα 
Περιφερειακά Τμήματα και στους φορείς των μηχανικών και ευρύτερα σε 
όλους τους μηχανικούς.

Η λειτουργία του ΤΕΕ πρέπει να χαρακτηρίζεται από:

• Διαφάνεια -  Εκσυγχρονισμό -  Συμμετοχικότητα
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• Αξιοκρατία στην επιλογή και στις διαδικασίες εκπροσώπησης
• Σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο και τρόπο λειτουργίας

Η εξυγίανση και ο εκσυγχρονισμός του ΤΕΕ με επανακαθορισμό του
ρόλου των μηχανικών όλων των βαθμιδών, αποτελεί θεμελιώδη
προϋπόθεση λειτουργίας του ΤΕΕ και επιτάσσει:

• την αναγνώριση του ενιαίου αδιάσπαστου τίτλου σπουδών των 
διπλωματούχων μηχανικών ως μεταπτυχιακού επιπέδου

• την αναβάθμιση του επαγγέλματος μέσα από την θέσπιση 
προδιαγραφών, που διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον

• την θέσπιση μέτρων προάσπισης της κοινωνικής προστασίας του 
εργασιακού πλαισίου των Μηχανικών.

• τον επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής του στην επιμόρφωση, 
κατάρτιση και δια βίου μάθηση των μηχανικών.

• την ενίσχυση και αναβάθμιση του επιστημονικού έργου του ΤΕΕ και του 
ρόλου του ως θεσμικού Συμβούλου της Πολιτείας.

• την καταγραφή όλων των δομών και διαδικασιών στις οποίες εμπλέκεται 
ο Μηχανικός και την απλούστευσή τους με παράλληλη θεσμοθέτηση της 
ανάληψης περισσότερων ρόλων από τους Διπλωματούχους Μηχανικούς 
και λιγότερων από τις Υπηρεσίες,

• Τον εξορθολογισμό της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να μπορεί να 
ανταποκριθεί στο ρόλο της, που είναι επιτελικός -  ελεγκτικός και 
διεκπεραιωτικός.

• την Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας, την καταπολέμηση της 
γραφειοκρατίας και της διαφθοράς με την άρση της πολυνομίας και της 
ασάφειας των νόμων, καθώς και με την ενίσχυση των ηλεκτρονικών 
διαδικασιών.

• την αναβάθμιση του Διεθνούς Ρόλου του ΤΕΕ και της εξωστρέφειάς 
του, με ενίσχυση διασύνδεσης του ΤΕΕ με ομότιμα επιμελητήρια, 
συναφείς περιφερειακές, ευρωπαϊκές και διεθνείς ενώσεις και 
οργανισμούς, καθώς και με παρέμβασή του σε επίπεδο Ε.Ε.



Οι προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν στο πρόγραμμα δράσης των 
οργάνων του ΤΕΕ, καθώς και στη βελτίωση των υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε. προς 
τους Μηχανικούς με αλληλεγγύη, προάσπιση των δικαιωμάτων τους και 
ανάληψη πρωτοβουλιών για την έξοδο από την κρίση, αποτελούν κοινούς 
τόπους που συνομολογεί η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. και συντίθενται γύρω 
από τις τρεις (3) ακόλουθες γενικές κατευθύνσεις:

• Δίκαιο και βιώσιμο Ασφαλιστικό και φορολογικό σύστημα για όλους 
τους μηχανικούς

• Προάσπιση της Παιδείας και του επαγγέλματος των 
Διπλωματούχων Μηχανικών.

• Στρατηγική και προτάσεις εξόδου από την κρίση με δράσεις 
εξωστρέφειας, καινοτομίας, ενίσχυσης του ρόλου των νέων 
τεχνολογιών, της Πληροφορικής και της διαδικτύωσης, με όρους 
ενίσχυσης της απασχόλησης των Μηχανικών, καθώς και της 
επιχειρηματικότητας ιδιαίτερα των νέων, σε όλους τους Τομείς της 
Ανάπτυξης, με αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 
χώρας, των δυνατοτήτων και των Συμπράξεων του Δημοσίου, του 
Ιδιωτικού και του Κοινωνικού Τομέα, με διασφάλιση της αειφορίας της 
κοινωνικής συνοχής και με σεβασμό στο περιβάλλον.

Στις κατευθύνσεις αυτών των προτεραιοτήτων η Κεντρική Αντιπροσωπεία 
θα συζητήσει και θα λάβει αποφάσεις:

για τα δύο πρώτα θέματα εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του 
Ιουνίου.
το τρίτο θέμα θα συζητηθεί σε έκτακτη συνεδρία, ώστε με βάση και τις 

προτάσεις που κατατέθηκαν στη διαδικασία της συνεδρίας αυτής, να 
δημιουργηθούν τομεακές και θεματικές επιτροπές της Κεντρικής 
Αντιπροσωπείας.

Η συνέργεια όλων των οργάνων του ΤΕΕ στοχεύει σε ένα Εθνικό Πλαίσιο 
Ανασυγκρότησης, όλων των δυνάμεων των Μ ηχανικών και των 
παραγωγικών δυνάμεων της Χώρας, με Τομεακή και Περιφερειακή 
διάσταση για την Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής της Κοινωνίας και 
των παραγωγικών τομέων της Οικονομίας.
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Ακριβές Απόσπασμα 
από τα Πρακτικά της Έκτακτης 

Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ 
της 7 Μα'ί'ου 2017 
Αθήνα, 1/6/2017




