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Αθήνα 08-11-99

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ.

1.0 Εισαγωγή

Η εισήγηση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε την 27.04.99 από τη Δ.Ε., ύστερα από 

την απόφαση της 17.04.99 της Αντιπροσωπείας βασίζεται:

• Στο Ν1486 και ειδικότερα στα άρθρα που αναφέρονται στο σκοπό του ΤΕΕ και 

στις αρμοδιότητες των Οργάνων του.

• Στην απόφαση της Αντιπροσωπείας της 14.12.85 για το ίδιο θέμα (συνημμένο α ρ ί).

• Στην εισήγηση του Προέδρου της Δ.Ε. του ΤΕΕ της 17.04.99 και τις σχετικές 

συζητήσεις στην Αντιπροσωπεία ( συνημμένο αρ. 2 ).

• Σε σχετικά κείμενα που ετέθησαν στη διάθεση των μελών της Επιτροπής από τον 

υπεύθυνο για την παρακολούθηση του έργου της συν. Ευστ. Τσέγκο.

• Στις διαπιστώσεις των μελών της Επιτροπής από την ιστορική και τρέχουσα δράση 

του ΤΕΕ.

Η εισήγηση μολονότι περιλαμβάνει στοιχεία κριτικής από διαπιστώσεις για την 

τρέχουσα δράση των Οργάνων του ΤΕΕ, δεν σκοπεύει στην υποβάθμιση του ιστορικού 

ρόλου και του έργου του. Σκοπεύει στην ανύψωση του κύρους του στην κοινωνία, 

στη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα των ενεργειών του και στην αναβάθμιση 

του ρόλου των μηχανικών ως φορέων για την προαγωγή της επιστήμης, της τεχνικής 

και της τεχνολογίας. Σκοπεύει επίσης στην ανάδειξη δυσλειτουργιών, που οφείλονται 

στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και πρέπει να αντιμετωπιστούν εν όψει της αλλαγής 

του.

Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής διαπιστώθηκε διαφορά θέσεων και απόψεων των 

μελών της για την κατεύθυνση του έργου της και τη βαρύτητα που έπρεπε να δοθεί 

στις διάφορες ερμηνείες του όρου «Γενικές Κατευθύνσεις Δράσης». Παρά όμως τις



διαφορές, συμφωνήθηκε όχι η χάραξη από την Αντιπροσωπεία των Γενικών 

Κατευθύνσεων Δράσης των Οργάνων του ΤΕΕ, πρέπει στα πλαίσια του υφιστάμενου 

θεσμικού πλαισίου, να περιλαμβάνει:

• Τη διαμόρφωση της πολιτικής του ΤΕΕ στα θέματα ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ - 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, η οποία πρέπει να υλοποιείται από τα Όργανά του και ιδιαίτερα 

από τη Δ.Ε. (Άρθρο 8 του Ν.1486) δια μέσου των Προγραμμάτων Δράσης.

• Τη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου αρχών και κανόνων λειτουργίας των 

Οργάνων του ΤΕΕ ώστε κατά την εκπόνηση, εκτέλεση και αξιολόγηση των 

Προγραμμάτων Δράσης να εξυπηρετούνται και να διασφαλίζονται στο μεγαλύτερο 

δυνατό βαθμό:

* Η αξιοποίηση και ενεργός συμμετοχή των συναδέλφων, η συλλογική και 

συντονισμένη δράση των Οργάνων, σε συνδυασμό με την επιστημονική 

τεκμηρίωση και την αποτελεσματικότητα στη λήψη και εκτέλεση αποφάσεων.

* Η διαφάνεια ενεργειών και οι αξιοκρατικές επιλογές κατά τη συγκρότηση 

επιτροπών και στις εκπροσωπήσεις.

Εξάλλου συμφωνήθηκε ότι η χάραξη Γενικών Κατευθύνσεων Δράσης στη σημερινή 

συγκυρία μπορεί να αιτιολογηθεί ως εξής:

• Σε ότι αφορά τη διαμόρφωση πολιτικής, από την ανάγκη να συμπληρωθεί και να

βελτιωθεί το υφιστάμενο εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης, που εκπονήθηκε και

υλοποιείται χωρίς επικαιροποίηση της πολιτικής από την Αντιπροσωπεία και όπως

εκτιμάται δεν έχει τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή από το Σώμα. Στο θέμα πάντως

αυτό η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής διαπιστώνει εγγενείς αδυναμίες στη

λειτουργία της Αντιπροσωπείας που οφείλονται στο θεσμικό πλαίσιο. Αναφέρεται

ως αντιπροσωπευτικό παράδειγμα ότι η εκλογή της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. γίνεται χωρίς
-----  1

τη διατύπωση ή τη προβολή πολιτικών, που να εκφράζουν τη συλλογική βούληση

του Σώματος.

• Σε ότι αφορά τη διαμόρφωση πλαισίου αρχών και λειτουργικών κανόνων, από την 

ανάγκη συμπλήρωσης και βελτίωσης των Κανονισμών Λειτουργίας των Οργάνων 

του ΤΕΕ, προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα που έχουν κατ’ επανάληψη 

διατυπωθεί στην Αντιπροσωπεία και σχετίζονται με φαινόμενα χαλάρωσης των 

θεσμών ή αλαζονικής άσκησης της εξουσίας. Και στο θέμα αυτό η πλειοψηφία
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των μελών της Επιτροπής θεωρούν ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν υποβοηθεί 

στη λήψη κατάλληλων μέτρων ιδιαίτερα εκείνων που ενισχύουν το θεσμικό ρόλο 

των βασικών ειδικοτήτων του ΤΕΕ, προκειμένου να προάγεται και να 

προστατεύεται η επιστήμη και το επάγγελμα όλων των ειδικοτήτων, κατά τρόπο 

που επιβάλλει για το ΤΕΕ η συνταγματική αρχή της «ίσης μεταχείρισης».

Με βάση τα προηγούμενα και τηρουμένων των επιφυλάξεων μελών της Επιτροπής για 

τις δυνατότητες ουσιαστικής βελτίωσης του παραγόμενου έργου από το ΤΕΕ στα 

πλαίσια του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου η εισήγηση της Επιτροπής περιλαμβάνει:

• Προτάσεις για την Πολιτική του ΤΕΕ στα πλαίσια του ρόλου του και του σκοπού 

του.

• Προτάσεις για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου αρχών και κανόνων που πρέπει να 

διέπουν τη λειτουργία των Οργάνων του ΤΕΕ.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η διατύπωση των προτάσεων καθώς και όσων επιφυλάξεων 

σ' αυτές από μέλη της, γίνεται με τρόπο που επιτρέπει στην Αντιπροσωπεία τη λήψη 

των κατάλληλων αποφάσεων.

2.0 Προτάσεις για την Πολιτική του ΤΕΕ.

Με την απόφαση της Αντιπροσωπείας της 14.12.85 που επισυνάπτεται στο παρόν

εγκρίθηκε ολοκληρωμένο πλαίσιο για την Πολιτική του ΤΕΕ στα πλαίσια του ρόλου

του ως Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας και της Κοινωνίας, ως συλλογικού

οργάνου για την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των Μηχανικών και
- _________  i

ως φορέα για την προαγωγή της επιστήμης, της τεχνικής και της τεχνολογίας. Η

Επιτροπή θεωρεί ότι το πλαίσιο αυτό μπορεί και σήμερα να συζητηθεί, ώστε αφενός

μεν να επικαιροποιηθεί και να συμπληρωθεί αφετέρου δε να αποτελέσει τη βάση για

την ιεράρχηση μελλοντικών στόχων και προτεραιοτήτων.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι με το τρόπο αυτό δίνεται και η ευκαιρία της αυτοκριτικής της 

Αντιπροσωπείας, αλλά και της αξιολόγησης της τρέχουσας δράσης των Οργάνων του

ΤΕΕ.
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Προς την κατεύθυνση ετπκαιροποίησης και διαμόρφωσης της πολιτικής του Τ.Ε.Ε. 

στις σημερινές συνθήκες και στα πεδία ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ, 

η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής εισηγείται την έγκριση από την

• Αντιπροσωπεία των εξής γενικών κατευθύνσεων δράσης : _

• Οι'Ελληνες Μηχανικοί πρέπει να συμβάλλουν στο σχεδίασμά και υλοποίηση 

κατάλληλης αναπτυξιακής - χωροταξικής πολιτικής που προωθεί την Ισόρροπη 

Ανάπτυξη της χώρας, περιορίζει το Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό κόστος της 

Ανάπτυξης και ενισχύει την Τεχνολογική και Παραγωγική της βάση. Στην 

κατεύθυνση αυτή η Αντιπροσωπεία και η Δ.Ε. με βάση τις εργασίες ή τις 

εισηγήσεις των Περιφερειακών Τμημάτων και των Επιστημονικών και Μόνιμων 

Επιτροπών καθώς και των πορισμάτων Συνεδρίων και Ημερίδων πρέπει να 

αντιμετωπίζει οργανωμένα και συστηματικά θέματα όπως :

-  Η κεντρικά κατευθυνόμενη και κοινωνικά αναδιανεμητική χωροταξική 

πολιτική . που δεν πρέπει να εξαντλείται στη δημιουργία ιστού βασικών 

υποδομών αλλά να διαμορφώνει ανταγωνιστικές χωρικές πολιτικές σε εθνικό 

επίπεδο αποτελώντας έτσι ρυθμιστικό παράγοντα της περιφερειακής 

ανάπτυξης.

Οι βασικές αρχές Σχεδιασμού των Έργων και οι κατευθύνσεις των 

Προγραμμάτων του Τρίτου Πακέτου Στήριξης της Ε.Ε.

Η συγκράτηση της αποβιομηχάνισης της χώρας, οι Ιδιωτικοποιήσεις, η 

Απελευθέρωση της αγοράς Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών και Συγκοινωνιών.

-  Οι προοπτικές της Βαλκανικής Συνεργασίας στα πλαίσια της νέας τάξης 

πραγμάτων και της παγκοσμιοποίησης.

-  Μέτρα για την αντιμετώπιση της διογκούμενης ανεργίας στο σύγχρονο 

Τεχνολογικό περιβάλλον.

-  Η στρεβλή αξιοποίηση της επιστήμης και της τεχνολογίας στη γενετική και τα 

τρόφιμα.

Οι απαιτούμενες αλλαγές και ρυθμίσεις στη παραγωγή των Ιδιωτικών και 

Δημοσίων Εργων.

Ο κοινωνικός ρόλος των Μηχανικών σε θέματα ασφαλείας, υγείας και
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Το Τ.Ε.Ε. θεωρεί ως κύρια αποστολή του, τη συμβολή του στην επίτευξη υψηλού 

επιπέδου εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης επιμόρφωσης και επαγγελματικής 

κατάρτισης ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες της τεχνολογικής επανάστασης και 

του ανταγωνισμού. Για το λόγο αυτό το Τ.Ε.Ε. πρέπει να δραστηριοποιείται ενεργά 

στα ακόλουθα πεδία :
■ ‘ί

-  Καταγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών των 

Ελληνικών και ξένων Πολυτεχνείων και προσδιορισμός ακαδημαϊκών

_ προσόντων ως προαπαιτούμενων για την άσκηση του επαγγέλματος.

-  Υποβολή προτάσεων για βασικά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

-  Συλλογή στοιχείων για τον προσδιορισμό των αναγκών έρευνας και την 

υποβολή προτάσεων προς την Πολιτεία. Δημιουργία Μητρώου Ερευνητών και 

Προβολή του Έργου τους.

Συλλογή στοιχείων με σκοπό τον κατάλληλο σχεδιασμό και εκτέλεση 

προγραμμάτων συνεχιζόμενης επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

-  Αναβάθμιση σχέσεων Τ.Ε.Ε. και ΔΙΚΑΤΣΑ.

Το Τ.Ε.Ε. αναγνωρίζει ότι το υφιστάμενο πλαίσιο για την άσκηση του 

επαγγέλματος του διπλ. Μηχανικού απαιτεί ριζικές αλλαγές προς την κατεύθυνση 

της απελευθέρωσης των δραστηριοτήτων με αξιοκρατικά κριτήρια και την 

επαγγελματική εμπειρία, την αναγνώριση της συνθετότητας των τεχνικών έργων 

και την ανάγκη της διεπιστημονικής προσέγγισης για το σχεδιασμό και την 

κατασκευή τους καθώς και την εναρμόνιση του νέου θεσμικού πλαισίου άσκησης 

του επαγγέλματος με τα αντίστοιχα ισχύοντα στο χώρο της Ε.Ε.. Προς τούτο το 

Τ.Ε.Ε. πρέπει να δραστηριοποιείται ενεργά και να θέττει σε προτεραιότητα την 

αντιμετώπιση των θεμάτων :

-  Αναθεώρηση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος.
*

-  Προετοιμασία νέου θεσμικού πλαισίου για την άσκηση του επαγγέλματος του 

διπλ. Μηχανικού.

-  Αξιολόγηση υποβαλλόμενων μελετών προς αρμόδιες αρχές. Προτάσεις για 

απαιτούμενες αλλαγές.

-  Περιγραφή καθηκόντων και δικαιωμάτων διπλ. Μηχανικών που αναλαμβάνουν 

ευθύνες στην εκπόνηση μελετών, στην επίβλεψη της εφαρμογής τους καθώς 

και στη λειτουργία Έργων και Εγκαταστάσεων.
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-  Σύνταξη Κωδίκων Επαγγελματικής συμπεριφοράς των μελών του Τ.Ε.Ε.

Η επιτροπή θεωρεί σκόπιμο να επισυναφθούν τα κείμενα των συναδέλφων κ.κ. 

Ρούλας Ξαρχάκου και Ασημίνας Ξηροτύρη μελών της επιτροπής τα οποία 

κατατέθηκαν στην επιτροπή (συνημμένα αρ. 3 και 4 ).

Η

3.0 Προτεινόμενο Πλαίσιο Αρχών και Κανόνων Λειτουργίας των 

Οργάνων του ΤΕΕ.

3.1 Εκπόνηση Προγραμμάτων Δράσης.

• Η εκπόνηση των Προγραμμάτων Δράσης πρέπει να γίνεται με σαφή προσδιορισμό 

στόχων και κατάλληλη εξειδίκευση σε συνδυασμό με ιεράρχηση προτεραιοτήτων 

και αποτελεσματική κατανομή των διαθέσιμων πόρων και λοιπών μέσων του ΤΕΕ.

• Οι θεματικοί τομείς στους οποίους πρέπει να εκτείνεται κατά τρόπο μόνιμο και 

ισόρροπο η δράση του ΤΕΕ είναι τουλάχιστον οι περιλαμβανόμενοι στον Πίνακα I.

• Ειδικά για θέματα που σχετίζονται με την επικαιρότητα, η Αντιπροσωπεία 

εξουσιοδοτεί την Δ.Ε. για το χειρισμό τους.

• Τα Προγράμματα Δράσης εκτός από την θεματική διαμόρφωσή τους πρέπει να 

ταξινομούνται ανάλογα με τα διαθέσιμα μέσα τουλάχιστον ως εξής:

* Μελέτες - Συλλογή και Αξιοποίηση Στοιχείων

* Εκδηλώσεις (Ημερίδες, Διήμερα, Συμπόσια, Συνέδρια)

* Εκδόσεις

* Νομοθετικό Έργο (Σχέδια Νόμων, Σύνταξη Προδιαγραφών, Κανονισμών, 

Συμβάσεων)

* Κοινωνικές Εκδηλώσεις - Προβολή έργου Τ.Ε.Ε.

• Τα Προγράμματα Δράσης κατά την κρίση της Δ.Ε. καί την επικαιρότητα πρέπει να 

συνοδεύονται από εισηγήσεις για τη διαμόρφωση της πολιτικής του ΤΕΕ 

τουλάχιστον στα θέματα:

* Σχέσεις ΤΕΕ και εκτελεστικής εξουσίας
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* Τομείς στους οποίους ο ρόλος του ΤΕΕ πρέπει να είναι διεκδικητικός

* Σχέσεις του ΤΕΕ με τους Επιστημονικούς - Επαγγελματικούς Συλλόγους των 

Μηχανικών, Κοινωνικούς και Διεθνείς φορείς

* Οργάνωση του Διοικητικού Μηχανισμού του ΤΕΕ

• Τα υποβαλλόμενα στην Αντιπροσωπεία Προγράμματα Δράσης συνοδεύονται 

απαραίτητα από Χρονοδιαγράμματα Εφαρμογής, Προϋπολογισμό και Καθορισμό 

υπευθύνων για τον συντονισμό κατά την εκτέλεσή τους.

• Η εισήγηση των Προγραμμάτων Δράσης από την Δ.Ε. προς την Αντιπροσωπεία 

πρέπει να συνοδεύεται και από τις εισηγήσεις των ΕΕΕ και των Περιφερειακών 

Τμημάτων στις οποίες περιλαμβάνονται και τυχόν προτάσεις μειοψηφίας (Π*).



ΠΙΝΑΚΑΣ I 

Θεματικοί Τομείς Δράσης του ΤΕΕ 

Α. Ανάπτυξη - Επιστήμη

• (1) Τοπική Αυτοδιοίκηση - Περιφερειακή Ανάπτυξη.

(2) Έργα Υποδομής και Δομημένου Περιβάλλοντος

• Χωροταξία - Πολεοδομία

• Αρχιτεκτονική - Κατοικία - Πολιτιστική Κληρονομιά

• Κατασκευές

• Δημόσια Έργα

• Εθνικό Κτηματολόγιο

(3) Φυσικοί Πόροι - Μεταποίηση

• Ορυχεία - Λατομεία

• Κατασκευαστική Βιομηχανία

• Χημική Βιομηχανία και Βιομηχανία Διεργασιών

• Ναυπηγική - Επισκευαστική Βιομηχανία

(4) Ενέργεια

• Παραγωγή και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας

• Ήπιες Μορφές Ενέργειας

• Φυσικό Αέριο

(5) Πληροφορική - Επικοινωνίες

(6) Μεταφορές

(7) Περιβάλλον

(8) Ασφάλεια & Υγιεινή της Εργασίας

Β. Παιδεία - Έρευνα - Κατάρτιση

(1) Προγράμματα Σπουδών - Σχέσεις με ΔΙΚΑΤΣΑ

(2) Έρευνα - Τεχνολογική Ανάπτυξη

(3) Προγράμματα Επιμόρφωσης - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση



Γ. Ασκηση Επαγγέλματος - Απασγόληση

(1) Απασχόληση - Αντιμετώπιση Ανεργίας

(2) Ασφάλιση - Υγιειονομική Περίθαλψη

(3) Αδεια Ασκησης του Επαγγέλματος

(4) Νομοθεσία Άσκησης του Επαγγέλματος - Άσκηση του επαγγέλματος στην- 

Ευρώπη

(5) Επαγγελματικοί κώδικες κατά την άσκηση του επαγγέλματος.

(6) Προδιαγραφές εκπόνησης Μελετών (Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων). Πρότυπα 

Συμβάσεων.

(7) Θεσμός Ορκωτών Μηχανικών

(8) Έλεγχοι Μελετών Έργων και Εγκαταστάσεων - Ορκωτοί Μηχανικοί

(9) Μητρώα μελών με εξειδικεύσεις

(10) Αμοιβές - Φορολογικά

(11) Προβολή Έργου Μηχανικών

(12) Ασφάλιση Μελετών Έργων

(13) Πιστοποίηση ποιότητας

Επισυνάπτεται πίνακας II για τους Θεματικούς Τομείς Δράσης του Τ.Ε.Ε. κατά την 

άποψη του συναδέλφου Α. Ταγκαλάκη ( συνημμένο αρ. 5 ).



ΠΙΝΑΚΑΣ II 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.

1. Τοπική Αυτοδιοίκηση - Περιφερειακή Ανάπτυξη

2. Φυσικό και Δομημένο Περιββάλον

• Χωροταξία - Πολεοδομία
• Κατοικία - Στέγη
• Πολιτιστική Κληρονομιά
• Προστασία περιββάλοντος

3. Έργα Υποδομής - Δημόσια Έργα - Κτηματολόγιο

4. Φυσικοί Πόροι - Βιομηχανία - Βιοτεχνία - ΜΜΕ

• Ορυχεία - Λατομεία
• Βιομηχανία
• Βιοτεχνία - ΜΜΕ
• Προκατασκευή

5. Ενέργεια

• Ηλεκτρενέργεια
• Καύσιμα
• Εξοικονόμηση Ενέργειας
• Υδάτινοι πόροι

6. Επικοινωνίες

7. Υπηρεσίες - Πληροφορική

8. "Τεχνική Παιδεία - Εκπαίδευση

• Πνευματική Κληρονομιά
• Προγράμματα Σπουδών
• Δια βίου Εκπαίδευση
• Επαγγελματική Κατάρτιση

9. Εφαρμοσμένη Έρευνα - Τεχνολογική Ανάπτυξη



10. Άσκηση Επαγγέλματος

• Ασφάλεια και Υγιεινή στους χώρους εργασίας
• Απασχόληση - Ανεργία
• Ασφάλιση - Υγειονομική Περίθαλψη
• Αδεια άσκησης επαγγέλματος - Νομοθεσία
• Αμοιβές - Φορολογικά
• Κώδικας δεοντολογίας
• Θεσμοί στην άσκηση επαγγέλματος - Μητρώα

11. Προδιαγραφές - Ποιότητα

12. Ευρωπαϊκές & Διεθνείς Σχέσεις

• Κοινοτικές Πολιτικές και Μηχανικοί
• Ευρωπαϊκά & Διεθνή Προγράμματα
• Πολιτική σε Ευρωπαϊκές & Διεθνείς Ενώσεις
• Διεθνείς σχέσεις

13. Εκδόσεις

• Ενημερωτικό Δελτίο
• Επιστημονικές Εκδόσεις
• Πωλήσεις βιβλίων

14. Βιβλιοθήκη - Τεκμηρίωση
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3.2 Εκτέλεση - Αξιολόγηση των Προγραμμάτων Δράσης

Για την εκπόνηση, εκτέλεση και αξιολόγηση των Προγραμμάτων Δράσης απαιτείται 

να τροποποιηθεί η δομή της λειτουργίας του ΤΕΕ με εφαρμογή κριτηρίων, αρχών και 

κανόνων που στηρίζονται σε αρχές διασφάλισης της ποιότητας και πρέπει η Δ.Ε./ΤΕΕ 

να προωθήσει την σχετική διαδικασία και να εισηγηθεί σχετικά εντός 6 μηνών στη 

Α/ΤΕΕ. Για το μεσοδιάστημα προτείνεται:

• Τα Προγράμματα Δράσης εκτελούνται με την ευθύνη συντονιστών που έχουν 

ορισθεί κατά την εκπόνησή τους και μεριμνούν για την ρύθμιση όλων των 

αναγκαίων λεπτομερειών. Αποφάσεις της Δ.Ε. σύμφωνα με το Νόμο, για την 

εκτέλεση των προγραμμάτων λαμβάνονται εντός μηνός από την κοινοποίηση των 

σχετικών εγγράφων από τους συντονιστές. (Π*).

• Σε συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας οι συντονιστές εκτέλεσης των Προγραμμάτων 

Δράσης ενημερώνουν με μετρήσιμα κριτήρια για τη πορεία των Προγραμμάτων 

Δράσης και σε περίπτωση αποκλίσεων προτείνουν μέτρα θεραπείας. Επίσης 

ενημερώνουν για τυχόν ολοκληρωμένο έργο και προτείνουν τρόπους αξιοποίησής 

του. (ΓΙ*).

• Στον ετήσιο απολογισμό Δράσης των Οργάνων του ΤΕΕ περιλαμβάνονται 

υποχρεωτικά και γραπτές εκθέσεις των συντονιστών εκτέλεσης των Προγραμμάτων 

που πρέπει να αποστέλλονται στα μέλη τους μαζί με τη σχετική ΗΔ και οι οποίες 

περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

* Περίληψη, συμπεράσματα και προτάσεις αξιοποίησης περατωθέντος έργου.

* Αποκλίσεις από τον προγραμματισμό και αιτιολόγησή τους.
------ ---  .1

* Κόστος και αμοιβές μελών του ΤΕΕ.

Οι σχετικές γραπτές εισηγήσεις των συντονιστών αποστέλλονται στα μέλη της 

Αντιπροσωπείας μαζί με την ΗΔ και συζητούνται στο 2ο θέμα της Η.Δ..

Τα πιο πάνω στοιχεία εφόσον εγκριθούν από την Αντιπροσωπεία, δημοσιεύονται με 

ευθύνη του Προεδρείου της.



3.3 Λειτουργία των Οργάνων του ΤΕΕ.

Προεδρείο Αντιπροσωπείας

• Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας συγκαλεί τουλάχιστον δύο έκτακτες 

συνεδριάσεις κατ’ έτος για τη διαμόρφωση της πολιτικής του ΤΕΕ σε θέματα που 

προτείνονται από τη Δ.Ε. ή την Αντιπροσωπεία. (Π*).

• Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας μεριμνά για την εγγραφή στην Η,Δ- των 

συνεδριάσεων, θεμάτων σχετικών με την πορεία των Προγραμμάτων Δράσης.

Διοικούσα Επιτροπή

• Η Δ.Ε. ή ο Πρόεδρος του ΤΕΕ υποχρεούνται να απαντούν γραπτώς σε προτάσεις 

των ΕΕΕ εντός μηνός από την έγκριση των πρακτικών στα οποία περιλαμβάνονται 

οι προτάσεις. (Π*).

• Αποφάσεις της Δ.Ε. που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος των δ/χων 

Μηχανικών, λαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη όλων των ΕΕΕ εκτός εάν υπάρχει 

σχετική απόφαση της Αντιπροσωπείας. (Π*).

• Αποφάσεις της Δ.Ε. για δραστηριότητες που δεν προβλέπονται από τα 

Προγράμματα Δράσης και δεν εμπίπτουν σε θέματα Γενικής Πολιτικής, Οικονομίας 

και Κοινωνικής Πολιτικής, πρέπει να λαμβάνονται μετά έκφραση γνώμης εντός 

εύλογου χρόνου από τις ΕΕΕ. Η απόρριψη της γνώμης ή των προτάσεων των ΕΕΕ 

στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να αιτιολογούνται στις αποφάσεις της Δ.Ε. (Π*).

Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικότητας.

• Η διαχείριση των θεμάτων των σχετικών με τις εξετάσεις για την «Αδεια Ασκησης 

του Επαγγέλματος» γίνεται με συνεργασία της Δ.Ε. και των ΕΕΕ.

• Οι Ομάδες Εργασίας που λειτουργούν υπό την εποπτεία των ΕΕΕ για την εκτέλεση 

των Προγραμμάτων Δράσης που έχουν αποφασιστεί από την Αντιπροσωπεία, 

στελεχώνονται με αποκλειστική ευθύνη τους. χωρίς καμία παρέμβαση άλλου

/ Οργάνου.
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• Στη Διοίκηση του ΙΕΚΕΜ συμμετέχουν υποχρεωτικά μετά αποδοχή σχετικής 

πρόσκλησης από τη Δ.Ε. και εκπρόσωποι που ορίζονται από τις Ε.Ε.Ε..

3.4 Συγκρότηση Μ.Ε., Ο.Ε. και Εκπροσωπήσεις του ΤΕΕ.

• Η Α/ΤΕΕ αποφασίζει υποχρεωτικώς τη σύσταση Μ.Ε. εντός τετραμήνου από την 

1η Συνεδρίαση μετά τις εκλογές και η Δ.Ε./ΤΕΕ στελεχώνει τις Μ.Ε. εντός 4μήνου 

από την ημερομηνία απόφασης της Α/ΤΕΕ. Παράληψη στελέχωσης από την 

Δ.Ε./ΤΕΕ. για οποιοδήποτε λόγο, αποτελεί λόγο μομφής της Δ.Ε./ΤΕΕ στην Α/ΤΕΕ.

• Για τη συγκρότηση των Μ.Ε. εκτός των ανακοινώσεων στο Ενημερωτικό Δελτίο 

προς τους συναδέλφους αποστέλλονται από τη Δ.Ε. και προσκλήσεις συμμετοχής 

σε Κοινωνικούς ή Επιστημονικούς ή Επαγγελματικούς φορείς. Προτάσεις για 

συμμετοχή φορέων γίνονται από την Αντιπροσωπεία και τις ΕΕΕ.

• Η συγκρότηση των Ομάδων Εργασίας ή Ειδικών Επιστημονικών Επιτροπών για 

την εξυπηρέτηση των Προγραμμάτων Δράσης γίνεται μετά από Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στο ΕΔ.

• Η επιλογή των μελών για τη συγκρότηση των Μ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. γίνεται 

αιτιολογημένα με συγκρίσιμα κριτήρια την επιστημονική κατάρτιση, την 

επαγγελματική εμπειρία, το ήθος, την διάθεση προσφοράς εργασίας και την 

ηλικία. Η ανωτέρω διαδικασία δεν αφορά Επιτροπές της Αντιπροσωπείας ή 

Επιτροπές που δεν προβλέπονται από τα Προγράμματα Δράσης αλλά η συγκρότησή 

τους κρίνεται απαραίτητη από τη Δ.Ε. Η συγκρότησή τους ανακοινώνεται σε τακτά 

διαστήματα στην Αντιπροσωπεία.

• Οι διάφορες εκπροσωπήσεις του ΤΕΕ γίνονται κατά σειρά και αιτιολογημένα ως 

εξής:

* Από μέλη της Δ.Ε.

* Από μέλη της Αντιπροσωπείας

* Από μέλη των ΕΕΕ

* Από μέλη των Μ.Ε.

* Από άλλα μέλη του ΤΕΕ. Όλες οι εκπροσωπήσεις ανακοινώνονται σε τακτά
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• Η Δ.Ε. μεριμνά για τη διάθεση στα μέλη της Αντιπροσωπείας αρχείου με τις 

εκπροσωπήσεις του ΤΕΕ στο οποίο περιλαμβάνονται:

* Οι θέσεις και τοποθετήσεις του εκπροσώπου.

* Οι τυχόν ενέργειές του Οργάνου που υποστηρίζει τις εκπροσωπήσεις.

(*) Παρατήρηση : (Π) : Πρόταση Πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής. Η

k .

Λ

Συνημμένα :

Πέντε (5)

0 l  Dri02SpOL(iovras
'  )cvv^

5  ^


