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Θέμα 1°: Χάραξη των γενικών κατευθύνσεων για όλα τα όργανα του ΤΕΕ
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«Μηδέν είναι μήτε τέχνην άνευ μελέτης μήτε μελέτην άνευ τέχνης»

(από το Ανθολόγιο Ελληνικής Σοφίας του Ιωάννη Στοβαίου - 6ος αιώνας - αποδίδεται στον Πρωταγόρα)

Ας είναι αυτή η προμετωπίδα του ΤΕΕ 

ως επιστημονικού εγχειρήματος της κοινωνίας

Από μέρος του προβλήματος 

Ας α ποτελέσουμε μέρος της λύσης του π ροβλήμα τος

Η κοινωνία να μπορεί να στηρίζεται στο ΤΕΕ και τους μηχανικούς - τεχνικούς

Η συμβολή μας στην ανάπτυξη να μοχλεύεται με τη χωροταξία, την ποιότητα
και την τυποποίηση - προτυποποίηση, την έρευνα και την καινοτομία:

1. Χωροταξία παντού, ως εργαλείου διασφάλισης της βιώσιμης αλλά 
«ακριβής» ανάπτυξης με βάση την αρχή της πλεονασματικότητας και ιδίως 
τη μη κατασπατάληση των σπάνιων κατά τόπους πόρων (πολεοδόμηση, 
κτηματολόγιο και δασολόγιο παντού).

2. Ποιότητα παντού, με τυποποίηση και προτυποποίηση, όχι ως 
γραφειοκρατικού εμποδίου - ιδίως για τους μικρούς - αλλά ως εργαλείου 
προαγωγής, τεκμηρίωσης, διάδοσης κι εφαρμογής της στάθμης της τεχνικής.

3. Έρευνα και καινοτομία παντού, ως αντικειμένου εργασίας ιδίως των νέων 
επιστημόνων, μηχανικών και τεχνικών, του περισσότερο ενδιαφέροντος 
δυναμικού για την παραγωγική παλιγγενεσία της περιφέρειας και της χώρας, 
σε διασύνδεση με τη δραστηριότητα των ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων και σε συνδυασμό μ' ένα νέο κοσμοπολιτισμό που ευνοεί τη 
συλλογική νοημοσύνη στο σχεδίασμά και την ανάπτυξη της παραγωγής.

mailto:lapvsscholar@email.com
http://technodiktvo.gr


Η πρώτη θεματογράφηση των ιδεών και θέσεων που αναρτήθηκαν στο πλαίσιο της 
εκστρατείας του technodiktvo.gr υπέρ του ναι στο ΤΕΕ ίσε ποιο ΤΕΕ:). εξυπακούεται 
την κρίση εμπιστοσύνης προς μηχανικούς και ΤΕΕ και την ανάγκη επαναπροσδιορισμού 
της προστιθέμενης αξίας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών τους (των τεχνικών 
επιστημόνων και της ένωσής τους) στην οικονομία και κοινωνία. Οι σχετικές 
προτάσεις ανάκτησης και δημιουργίας εμπιστοσύνης και οι συνεπαγόμενες δράσεις 
εντάσσονται στις παρακάτω πέντε (5) κατηγορίες:

1. Διακυβέρνηση ΤΕΕ με στόχο την αποτελεσματική εκπροσώπηση όλων των 
ειδικοτήτων, των νέων, των εκπατρισθέντων και των ευάλωτων ομάδων.

2. Επαγγελματική δεοντολογία και κοινωνική ευθύνη.

3. Καλή νομοθέτηση και διοίκηση (δημόσια και ιδιωτική) των τεχνικών μελετών 
και έργων.

4 . Συνεισφορά στη γνώση, υποστήριξη της καινοτομίας και της ποιότητας.

5. Συμβολή στην εθνική ανάπτυξη αλλά και στη διασφάλιση της ποιότητας 
συμμετοχής των μηχανικών στις αλυσίδες αξίας/παραγωγής διεθνώς.

Νέα εκστρατεία πληθοπορισμού ιδεών για την πρώτη αηόωαση rnc viac  
Αντιπροσωπεία, του ανώτατου αποφασιστικού οονάνου στο Τεγνικό Επιυελητηοιο.
ανέδειξε τις παρακάτω επτά (7) κατά σειρά προτεραιότητες:

1. Καθιέρωση απολογισμού βιωσιμότητας ΤΕΕ 2017-2019 με δείκτες 
επιδόσεων στην εξυπηρέτηση της αποστολής του, στη δημιουργία αξίας για 
τα μέλη του και στη συμβολή στην ανάπτυξη, χωρίς σπατάλη πόρων.

2. Να λειτουργήσει η Αντιπροσωπεία, τουλάχιστον, ως διαρκές διαδικτυακό 
φόρουμ όπου θα συζητούνται όλα τα θέματα της Διοικούσας Επιτροπής, σαν 
το πρόπλασμα της δημοσκοπικής δημοκρατίας όλων των μηχανικών.

3. Να επιστραφούν οι καταβληθείσες εισφορές για την ειδική προσαύξηση

4. Ανάλυση-κριτική του φαινομένου να καθοδηγεί η Τράπεζα Αττικής το ΤΕΕ 
την τελευταία πενταετία, ελέγχοντας παρατάξεις και διοίκηση.

5. Να οριστούν ποινές για τα μέλη της Αντιπροσωπείας τα οποία δεν 
συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της με αποτέλεσμα να υπάρχει πάντα 
έλλειψη απαρτίας ώστε να αποφασίζει για όλα μόνη η Διοικούσα Επιτροπή.

6. Συγκρότηση κατηγοριών/ μητρώων μελών νέων αποφοίτων μηχανικών, 
εκπατρισθέντων μηχανικών και μηχανικών ευάλωτων ομάδων και θέσπιση 
ειδικής μεταχείρισης αυτών.

7. Άμεση διεύρυνση του ΤΕΕ σε όλες τις τεχνικές ειδικότητες και συνένωσή του 
με τους αντίστοιχους φορείς.


