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Καηόπηλ απόθαζεο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΤΕΕ ζηηο 6 & 7 Μαΐνπ 2017, 

ζπγθξνηήζεθε επηηξνπή κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία ελόο Δηαδξαζηηθνύ Χώξνπ 

Επηθνηλσλίαο (Δ.Χ.Ε.) ησλ κειώλ ηεο Αληηπξνζσπίαο ηνπ ΤΕΕ. 

 

Σθνπόο ηεο επηηξνπήο ήηαλ λα αμηνπνηεζεί ε δηαζέζηκε ηερλνινγία 

(αλνηρηνύ θώδηθα & ρακεινύ θόζηνπο), ώζηε λα δηαβνπιεύεηαη ζε 

πξαγκαηηθό ρξόλν ε Αληηπξνζσπεία ηνπ ΤΕΕ. Πξνθεηκέλνπ λα επηηειεί ηνλ 

θαηαζηαηηθό ηεο ξόιν, πνπ είλαη ε παξαγσγή ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ, κε 

Δεκνθξαηία, Δηαθάλεηα θαη Λνγνδνζία. Με ιεηηνπξγηθόηεηα θαη πξναγσγή 

ηεο ζπλεξγαηηθόηεηαο ησλ κειώλ ηεο. 

 

Μεηά από ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο, δεκηνπξγήζεθε θαη ηίζεηαη ζηελ 

θξίζε ησλ κειώλ ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΤΕΕ ην πεξίγξακκα ησλ 

ιεηηνπξγηώλ ηνπ πξνηεηλόκελνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθήο 

δηαβνύιεπζεο ησλ κειώλ Α/ΤΕΕ. 

 

Ο Δηαδξαζηηθόο Χώξνο Επηθνηλσλίαο (Δ.Χ.Ε.) ησλ κειώλ Α/ΤΕΕ 

επηδηώθνπκε λα είλαη έλα ππνζηεξηθηηθό εξγαιείν πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ, ζύκθσλα κε ηηο θαηαζηαηηθέο δηαδηθαζίεο. Θα είλαη 

δειαδή έλα απιό εξγαιείν ππνβνήζεζεο θαη αληαιιαγήο απόςεσλ, δελ ζα 

είλαη θπζηθά απηνηειέο εξγαιείν ιήςεο απνθάζεσλ. Οη απνθάζεηο ζα 

ιακβάλνληαη, όπσο πξνβιέπεη ην Καηαζηαηηθό ηνπ ΤΕΕ, ζηελ 

Αληηπξνζσπεία θαη ζα νδεγνύληαη ζηε Δ.Ε. πξνο εθηέιεζε. 

 

Ο Δ.Χ.Ε. ζέινπκε λα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα γηα: 

 

1) Δηακνηξαζκό απόςεσλ/ζέζεσλ/πξνηάζεσλ κεηαμύ ησλ κειώλ Α/ΤΕΕ 

2) Σρνιηαζκό θεηκέλσλ πνπ ζα θαηαηίζεληαη από παξαηάμεηο ή/θαη κέιε ηεο 

Α/ΤΕΕ 

3) Δνκεκέλε δηαβνύιεπζε ησλ κειώλ Α/ΤΕΕ αλά ζέκα 

 

Πξνηείλεηαη επηπιένλ θάζε κέινο ηεο Α/ΤΕΕ λα έρεη έλα πξνθίι κε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνεπηιεγκέλεο επηινγέο (ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά: 

εηδηθόηεηα, πεξηθεξεηαθό ηκήκα εθινγήο, παξάηαμε, επηζηεκνληθή 

επηηξνπή, επαγγεικαηηθή ελαζρόιεζε, ηνκέαο εμεηδίθεπζεο θ.ά.). 

 



Πξνηείλεηαη επίζεο λα δεκηνπξγεζεί κηα ιίζηα κε ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε 

πνπ ζα επηθαηξνπνηείηαη εύθνια θαη αλά πάζα ζηηγκή (ελδεηθηηθά θαη όρη 

πεξηνξηζηηθά: αζθαιηζηηθό, επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα, εμσζηξέθεηα 

κεραληθώλ, εξγαζηαθά ζέκαηα θ.ά.). Απηό ζα ζπκβάιιεη ζηε δνκεκέλε 

ηαμηλόκεζε θαη εύξεζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζπδεηηνύληαη. 

 

Τειηθά, ν Δ.Χ.Ε. ζα είλαη έλα επέιηθην θαη εύρξεζην εξγαιείν ζηελ 

ππεξεζία ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο Αληηπξνζσπείαο, έηζη ώζηε αλά πάζα ζηηγκή 

λα ζπζηήλνληαη ad hoc επηηξνπέο γηα γλσκνδόηεζε-εηζήγεζε πξνο ην 

ζώκα ηεο Αληηπξνζσπείαο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 

Α/ΤΕΕ αιιά θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ ζέκαηνο θξηζεί απαξαίηεην (π.ρ. έλαο 

λόκνο πνπ βξίζθεηαη ππό δηαβνύιεπζε, ε πξόηαζε ηνπ ΤΕΕ γηα ηα 

επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα, ε πξόηαζε ηνπ ΤΕΕ γηα ην Αζθαιηζηηθό θ.ά.). 

 

Τα ζέκαηα ζα νδεγνύληαη επεμεξγαζκέλα θαη εμεηδηθεπκέλα ζηελ 

Αληηπξνζσπεία γηα ζπδήηεζε θαη ςήθηζε. Πξνθαλώο ζα δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα λα ππάξρνπλ πνιιαπιέο εηζεγήζεηο επί ελόο ζέκαηνο. 

 

Σε ηαθηή πεξηνδηθόηεηα πνπ ζα πξναπνθαζηζηεί (π.ρ. 1 θνξά ηε κέξα, 2 

θνξέο ηε βδνκάδα θ.ά.), ζα ζηέιλεηαη ζηα κέιε ηεο Α/ΤΕΕ κε RSS Feed 

εηδνπνίεζε κέζσ email γηα θάζε λέν θείκελν ή /θαη ζρόιην πνπ αλαξηήζεθε 

ζηνλ Δ.Χ.Ε. 

 

Σπγρξόλσο, εθόζνλ ν δηάινγνο ζα είλαη δνκεκέλνο, ζέινπκε λα δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα γηα καδηθή επηθνηλσλία ησλ κειώλ ηεο Α/ΤΕΕ κε ηα κέιε ηνπ 

ΤΕΕ, κε απνζηνιή ζηνρεπκέλσλ ειεθηξνληθώλ κελπκάησλ. 

 

Τειηθά, δεκηνπξγήζεθε έλα Google Group όπσο θαίλεηαη ζηηο Εηθόλεο 1 θαη 

2 πνπ αθνινπζνύλ. Η ζπδήηεζε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα είλαη 

δνκεκέλε αλά ζέκα. Σπγρξόλσο, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα πνιιαπιώλ 

εηζεγήζεσλ θαη δίλεηαη βήκα γηα ζρνιηαζκό ζε όια ηα κέιε ηεο Α/ΤΕΕ. 



 
Εικόνα 1: Δθμιουργία Ομάδασ Συηθτιςεων Google Group 

 

 



 
 

Εικόνα 2: Δομι Ομάδασ Συηθτιςεων Google Group, με παράκεςθ κεμάτων 

 



Ελαιιαθηηθά, κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη εζσηεξηθό forum, όπσο θαίλεηαη 

ζηελ Εηθόλα 3, ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί ζην Πεξηθεξεηαθό Τκήκα ΤΕΕ 

Δπηηθήο Ειιάδαο: 

 

 
Εικόνα 3: Δθμιουργία Forum εςωτερικών ςυηθτιςεων για μζλθ Α/ΤΕΕ 

 

Σε θάζε πεξίπησζε, ππεύζπλν ζεζκηθά γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηε 

δηαρείξηζε ηνπ δηαιόγνπ (admin) ζα είλαη ην Πξνεδξείν ηεο 

Αληηπξνζσπείαο ΤΕΕ. Η παξνύζα επηηξνπή ζηόρν είρε λα πξνηείλεη ηξόπν 

δεκηνπξγίαο θαη πεξηερόκελα ηνπ Δηαδξαζηηθνύ Χώξνπ Επηθνηλσλίαο ησλ 

κειώλ ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΤΕΕ, ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζύλζεηο πνπ 

δόζεθαλ από ην Πξνεδξείν ηεο Α/ΤΕΕ. 

 

Θέηνπκε ζηελ θξίζε ζαο ηα αλσηέξσ θαη αλακέλνπκε ηηο πξνηάζεηο κειώλ 

Α/ΤΕΕ θαη παξαηάμεσλ, ώζηε λα ηα εμεηδηθεύζνπκε αθόκε πεξηζζόηεξν θαη 

λα ηα δώζνπκε ζε ρξήζε όισλ ησλ κειώλ ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΤΕΕ. 

 

 

Τα κέιε ηεο Επηηξνπήο (αιθαβεηηθά): 

Γηαλλαδάθεο Θαλάζεο 

Δνύθαο Χάξεο 

Δξεο Δεκήηξεο 

Κνληαμήο Θαλάζεο 

Κνηδακπαζάθεο Γηάλλεο 

Σακπξάθνπ Ισάλλα 


