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Α Ν Σ Θ Π Ρ Ο  Ω Π Ε Θ Α 

 

 

 

 

Α Π Ο Φ Α  Η  

 

Η Αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΕΕ, ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 21.5.88 έρνληαο ππόςε: 

α. ην ξόιν ηνπ ΣΕΕ όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Ν. 1486/84 θαη όπσο 

δηακνξθώλεηαη κέζα από ηελ ηζηνξηθή ηνπ δξάζε. 

β.  ηε ζεκεξηλή πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζπγθπξία ζηε ρώξα καο, θαζώο θαη 

ηελ αλάγθε αλαβάζκηζεο ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπ επξύηεξνπ θνηλσληθνύ 

ζπλόινπ κέζα ζε έλα θόζκν εηξεληθό θαη έλα πεξηβάιινλ αλζξώπηλν. 

γ.  ηα πξνβιήκαηα θαη ηε γεληθόηεξε θαηάζηαζε ηνπ θιάδνπ. 

δ.  ηελ εηζήγεζε ηεο Επηηξνπήο,  απνηεινύκελε από ηνπο Μαλώιε 

Δαζθαιάθη θαη Ζαθείξην Χαηδεδεκεηξίνπ πνπ όξηζε ζηελ πξνεγνύκελε 

ζπλεδξίαζή ηεο,  

ραξάζζεη ηηο παξαθάησ Γεληθέο Καηεπζύλζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ ζα 

πξέπεη λα θηλνύληαη όια ηα όξγαλα ηνπ ΣΕΕ. 

 

1. Ρόλος ηης Ανηιπροζωπείας  

 

Κάζε απόθαζε ηεο “A” είλαη ππνρξεσηηθά εθηειεζηή από θάζε όξγαλν ηνπ ΣΕΕ 

ζην νπνίν ε Απόθαζε αλαθέξεηαη. 

Αλ ε Απόθαζε δελ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν όξγαλν, ηελ επζύλε εθηέιεζήο 

ηεο θέξεη ε Δ.Ε. ηνπ Σ.Ε.Ε. 

    ------------------------------------- 

Σημείωση:  Υπενθσμίζεηαι ζαν παράδειγμα μη εκηελεζμένης απόθαζης ηης 

Ανηιπροζωπείας η αναθερόμενη ζηην εθαρμογή ηης απλής 

αναλογικής ζηη ζσγκρόηηζη όλων ηων οργάνων ηοσ ΤΕΕ. 

 

2. Δημοκραηικός Διάλογος 

 

Οη Απνθάζεηο θάζε νξγάλνπ ηνπ ΣΕΕ ζα ιακβάλνληαη κε εθαξκνγή ηνπ 

δεκνθξαηηθνύ δηαιόγνπ, αθνύ δειαδή εθθξαζηνύλ ειεύζεξα όιεο νη απόςεηο 

πάλσ ζην ζέκα.  

Αλ ην όξγαλν πξόθεηηαη λα εηζεγεζεί ζηελ “A” ή ηελ Δ.Ε., ε εηζήγεζε νθείιεη 

λα πεξηιακβάλεη όιεο ηηο απόςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ. 

 

3. Ασηοηέλεια ηοσ Σ.Ε.Ε. 

 



 
 

2 
 

ηα πιαίζηα ησλ ζθνπώλ ηνπ ΣΕΕ, όπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηνλ Ν. 1486/84 

θαη όπσο δηακνξθώλνληαη από ηε καθξόρξνλε δξάζε ηνπ, ε δξάζε ησλ 

νξγάλσλ ηνπ δελ ππόθεηηαη ζε πεξηνξηζκνύο ή επηξξνέο εθείλσλ θαη κόλν πνπ 

επηβάιινπλ ε επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ζπλείδεζε ησλ κειώλ ηνπο 

θαζώο θαη νη Απνθάζεηο ηεο “A”, πξνθεηκέλνπ δε πεξί Ννκαξρηαθήο Επηηξνπήο 

θαη νη Απνθάζεηο ηεο “A” ηνπ αληίζηνηρνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο. 

 

4. Διαδικαζίες σμμεηοτής  

 

Όια ηα όξγαλα ηνπ ΣΕΕ νθείινπλ λα δξαζηεξηνπνηήζνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπο 

ην κέγηζην δπλαηό αξηζκό ζπλαδέιθσλ κε κνλαδηθά θξηηήξηα ηελ επηζηεκνληθή 

θαηάξηηζε, ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ην ήζνο θαη ηελ δηάζεζε γηα πξνζθνξά 

εξγαζίαο εθ κέξνπο ησλ ζπλαδέιθσλ. 

 

5. Παρέμβαζη – Κοινωνικός Ρόλος 

 

Όια ηα όξγαλα ηνπ ΣΕΕ έρνπλ ππνρξέσζε θαη θαζήθνλ λα παξεκβαίλνπλ θαη 

λα εθθξάδνπλ ηελ επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε ηνπο άπνςε ζε όια ηα θαηά ηελ 

θξίζε ηνπο ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηε Χώξα θαη εκπίπηνπλ ζηελ 

αξκνδηόηεηά ηνπο. 

 

Η παξέκβαζε ζα απνζθνπεί ζηελ αληηθεηκεληθή ελεκέξσζε θαη ηελ πξνάζπηζε 

ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ επξύηεξνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ. 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ απηνύ, ηα όξγαλα ηνπ ΣΕΕ ζα επηδηώθνπλ ηε 

ζπλεξγαζία κε θάζε άιιν ζρεηηθό κε ην ζέκα θνξέα. 

 

Η παξέκβαζε ηνπ ΣΕΕ νθείιεη λα γίλεηαη θαη πξνο ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο, 

θπξίσο ζε όηη αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο, αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ 

«κεγάισλ έξγσλ» θαζώο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο ησλ ηνκέσλ ηεο έξεπλαο 

θαη ησλ επελδύζεσλ. 

 

ε πεξίπησζε πνπ είλαη πξνθαλήο θαη απηαπόδεηθηε ε ζύγθξνπζε κεηαμύ ηνπ 

επξύηεξνπ θνηλσληθνύ θαη ηνπ ζηελνύ επαγγεικαηηθνύ ζπκθέξνληνο, πξνέρεη 

πάληνηε ην πξώην. 

 

6. Προάζπιζη ζσμθερόνηων ηοσ κλάδοσ 

 

ε θάζε άιιε πεξίπησζε ηα όξγαλα ηνπ ΣΕΕ πξνσζνύλ θαη πξναζπίδνπλ ηα 

ζπκθέξνληα ησλ Ειιήλσλ Μεραληθώλ, ηόζν ζε γεληθό, όζν θαη αηνκηθό 

επίπεδν, παίξλνληαο ππόςε ηα ηδηαίηεξα ζέκαηα ησλ θιάδσλ θαη ζπκβάιινληαο  

ζηελ άκβιπλζε πηζαλώλ δηαθιαδηθώλ δηακαρώλ. 
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Η επαγγεικαηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλαβάζκηζε ησλ Ειιήλσλ 

Δηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ θαη ησλ πξνο απηνύο παξερνκέλσλ εθ κέξνπο ηνπ 

Επηκειεηεξίνπ θαη ΣΜΕΔΕ ππεξεζηώλ, νθείινπλ λα απνηειέζνπλ ην θύξην 

ζέκα ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ ΣΕΕ. 

 

Εηδηθόηεξα, ην πξόγξακκα δξάζεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ θιάδνπ νθείιεη λα 

πεξηιακβάλεη θαη ηηο εμήο θαηεπζύλζεηο: 

α.  Εθπαίδεπζε ησλ κειώλ ζηε ζύγρξνλε ηερλνινγία. 

β.  Παξέκβαζε ζην ρώξν ηεο Αλώηαηεο Σερληθήο Παηδείαο κε ζθνπό ηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο επηζηεκνληθήο ζηάζκεο ησλ λέσλ κειώλ. 

γ.  Δηεύξπλζε  ηεο ηερληθήο λνκνζεζίαο θαη άγξππλε παξαθνινύζεζε ηεο 

εθαξκνγήο ηεο ηζρύνπζαο. 

 

7. τέζη με Ε.Ο.Κ. 

 

Οη απνθάζεηο θαη ε δξάζε γεληθόηεξα, ησλ νξγάλσλ ηνπ ΣΕΕ ζα ξπζκίδνληαη κε 

βάζε θαη ζα ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο όξνπο πνπ ζα ηζρύνπλ κεηά ηελ πιήξε 

ιεηηνπξγία ηεο ΕΟΚ θαη ζα ζηαζκίδνληαη νη επηπηώζεηο ησλ απνθάζεσλ απηώλ 

κέζα ζηα πιαίζηα ησλ θνηλνηηθώλ όξσλ πνπ ζα ηζρύνπλ, ή έρνπλ ήδε ηεζεί ζε 

ηζρύ. 

Πξέπεη λα απνηειεί θύξην κέιεκα όισλ ησλ νξγάλσλ ε πξνζπάζεηα έγθαηξεο 

απόθξνπζεο δπζκελώλ γηα ηνλ θιάδν επηπηώζεσλ από θνηλνηηθνύο όξνπο, 

νδεγίεο θ.ιπ. θαη πξνο ηνλ ζθνπό απηό ζα πξέπεη λα εμαληινύληαη ηα πεξηζώξηα 

ζπλεξγαζίαο κε αξκόδηνπο θνξείο ηεο ρώξαο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ. 

 

8. τέζη με κλαδικούς σλλόγοσς 

 

Λόγσ ηεο νμύηεηαο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξ. 6 ησλ 

Γεληθώλ απηώλ Καηεπζύλζεσλ, θαζίζηαηαη πεξηζζόηεξν από θάζε άιιε θνξά 

επηβεβιεκέλε ε αλάπηπμε ζηελώλ ζρέζεσλ κε ηνπο θιαδηθνύο θαη κεγάινπο 

εξγαζηαθνύο ζπιιόγνπο ησλ Δηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ, κε ζηόρν ηελ 

πιεξνθόξεζε, ηελ αξσγή, ηνλ ζπληνληζκό δξάζεο, ηελ άκβιπλζε ελδερνκέλσλ 

δηακαρώλ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ αηηεκάησλ.- 

 


