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Θέσεις της ΔΗ.ΠΑ.Μ. σχετικά με τους τέσσερις (4) άξονες των 

προτεινόμενων βασικών αλλαγών του Θεσμικού Πλαισίου του Τ.Ε.Ε. 

* Στο παρόν κείμενο έχουν προστεθεί οι απόψεις των μελών της Α-Τ.Ε.Ε., Βασιλείου Αναστασίας 

και Καψάσκη Γεώργιου, μετά από τις γραπτές εισηγήσεις που κατέθεσαν στη γραμματεία της 

παράταξης.   

Στην έκτακτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 

Κυριακή 7 Μαΐου 2017, δρομολογήθηκε η αναθεώρηση του Θεσμικού Πλαισίου του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος, μετά από 33 χρόνια, ώστε να ολοκληρωθεί άμεσα με την συμβολή 

όλων των παρατάξεων και των μεμονωμένων υποψηφίων.  

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές συζητήσεις στα Όργανα του Τ.Ε.Ε. για την 

αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό του Θεσμικού Πλαισίου του. Ενδεικτικά αναφέρονται η 

σύσταση και η εισήγηση επιτροπής της Διοικούσας Επιτροπής  τον Φεβρουάριο του 2006 

(Δραγκιώτη, Θεοδωράκη, Κρεμαλή, Σινάνη & Φούρκα), πολλές εισηγήσεις μελών και 

παρατάξεων στην Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. τον Οκτώβριο του 2008 και η εισήγηση επί κοινών 

προσεγγίσεων του πρώην Προέδρου Χρ. Σπίρτζη και του Αντιπροέδρου Σ. Αλεξιάδη το 

Δεκέμβριο του 2011 και άλλες. 

Μέχρι την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017, το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. 

ζήτησε την αποστολή προτάσεων, για την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου του Τ.Ε.Ε., 

προκειμένου να τις επεξεργαστεί η Εισηγητική Επιτροπή που συγκρότησε. 

Η ΔΗ.ΠΑ.Μ., πιστή στην αρχή της συλλογικότητας, συνεδρίασε μαζικά την Παρασκευή 9 

Ιουνίου 2017 και την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 για να καθορίσει τις θέσεις και τις απόψεις της 

για την τροποποίηση του Θεσμικού Πλαισίου του Τ.Ε.Ε., οι οποίες παρατίθενται αναλυτικά 

παρακάτω και υποβλήθηκαν έγκαιρα στο Τ.Ε.Ε.  
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Η ΔΗ.ΠΑ.Μ ενημερώθηκε από την Τώνια Μοροπούλου για το σκεπτικό του  

Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. σχετικά με τις προτεινόμενες βασικές αλλαγές του 

Θεσμικού Πλαισίου του Τ.Ε.Ε. και διαμόρφωσε τις προτάσεις της στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 

1. ενίσχυση και διεύρυνση του ρόλου του ΤΕΕ ως θεσμικού συμβούλου της Πολιτείας 

στα θέματα της τεχνικής ανάπτυξης, παιδείας και καινοτομίας με εξωστρέφεια  

2.  ενίσχυση του ΤΕΕ με διεύρυνση του σε νέες κατηγορίες μελών 

3.  ενίσχυση του κύρους του με καθιέρωση της άμεσης δημοκρατίας και προσαρμογή 

των εκλογικών διαδικασιών στις νέες συνθήκες και στα δεδομένα που προκύπτουν 

από τη μέχρι σήμερα εμπειρία και  

4.  πρόβλεψη αλλαγής του τρόπου λειτουργίας της Αντιπροσωπείας και της 

Διοικούσας Επιτροπής που θα υλοποιηθεί με εξουσιοδότηση στα αρμόδια όργανα 

για αλλαγή του εσωτερικού τους κανονισμού, ώστε να ενισχυθεί η 

αποτελεσματικότητα, η ευελιξία και η συνεργασία τους. 

5. Πρόβλεψη θέσπισης νέου οργανισμού του ΤΕΕ με τροποποίηση του ισχύοντος, 

ώστε να συμπεριλάβει τους εργαζομένους του ΙΕΚΕΜ. 

 

1. Θέσεις της ΔΗ.ΠΑ.Μ. σχετικά με την ενίσχυση και τη διεύρυνση του ρόλου του Τ.Ε.Ε. ως 

θεσμικού συμβούλου της Πολιτείας στα θέματα της τεχνικής ανάπτυξης, παιδείας και 

καινοτομίας με ενίσχυση, επίσης, της εξωστρέφειάς του. 

1.1  Οι Μηχανικοί τα τελευταία χρόνια βρέθηκαν πρακτικά ανυπεράσπιστοι στην αντιμετώπιση 

των μεγάλων προβλημάτων: της ανεργίας, της υποαπασχόλησης, των δυσβάστακτων 

ασφαλιστικών εισφορών που οδήγησαν έξω από το Τ.Ε.Ε. ένα σημαντικό μέρος, κυρίως Νέων 

Μηχανικών, της κατεδάφισης του ΤΣΜΕΔΕ και της απαλλοτρίωσης δικαιωμάτων ολόκληρων 

κατηγοριών ασφαλισμένων Μηχανικών (βλ. μέλη ΔΕΠ των Πολυτεχνείων, μισθωτοί κ.α.), της 

αποξένωσης του βασικού μετόχου, του ΤΣΜΕΔΕ, από τη διοίκηση της Τράπεζας Αττικής, κ.α.  

Όσον αφορά στο ασφαλιστικό σύστημα, η ΔΗ.ΠΑ.Μ. θεωρεί ότι πρέπει να υλοποιηθούν οι 

αποφάσεις της Αντιπροσωπείας του Ιουνίου 2017, ώστε το ΤΕΕ να αναλάβει πρωτοβουλίες 



 
 

Θέσεις της ΔΗ.ΠΑ.Μ.  για τις αλλαγές του Θεσμικού Πλαισίου του Τ.Ε.Ε. Σελίδα 3 
 

τόσο για την επίλυση άμεσων προβλημάτων των μηχανικών μέσω της επιτροπής επίλυσης 

διαφορών του ΤΜΕΔΕ, όσο και για το στρατηγικό σχεδιασμό ενός πρότυπου ασφαλιστικού 

φορέα για τους μηχανικούς με βάση:  

- Τις πραγματικές συνθήκες της ελληνικής οικονομίας 

- Την αναλογιστική υποχρέωση του ασφαλιστικού συστήματος, τη μετανάστευση του 

επιστημονικού δυναμικού της χώρας και τη γήρανση του πληθυσμού. 

- Τα ιδιαίτερα ποιοτικά και με λογιστικά χαρακτηριστικά των μελών του Τ.Ε.Ε. και λαμβάνοντας 

υπόψη και τα αποθεματικά του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που συγκεντρώθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια 

χωρίς καμία κρατική επιχορήγηση σε συνδυασμό με τις ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλαν 

και εξακολουθούν να καταβάλουν οι συνάδελφοί μας σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις 

του φορέα και την αρχή της ασφάλισης της ιδιότητας του επιστήμονα μηχανικού. 

Οι ρυθμίσει αυτές να κατοχυρωθούν θεσμικά μέσω της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου. 

1.2 Τα προβλήματα αυτά αναδεικνύουν πόσο μεγάλο είναι το κενό, όταν το Τ.Ε.Ε. 

παραγκωνίζεται αλλά και δεν διεκδικεί να παίξει το ρόλο του ως Τεχνικού Συμβούλου της 

Πολιτείας, αλλά ως φορέα όλων των Μηχανικών. 

Γι’ αυτό και απαιτείται στις αλλαγές του θεσμικού πλαισίου να συμπεριληφθούν διατάξεις 

συμμετοχής εκπροσώπων του ΤΕΕ σε όλες τις επιτροπές (εισηγητικές, νομοπαρασκευαστικές, 

κ.α) και ενδεικτικά συμμετοχή του στο σχεδιασμό και στην θέσπιση κανονισμών τεχνικών ορών 

και προδιαγραφών, κριτηρίων προτύπων και διαδικασιών ελέγχου ποιότητας κ.α 

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι: 

Το Τ.Ε.Ε. οφείλει να διεκδικήσει να έχει την αποκλειστικότητα στις Τεχνικές 

πραγματογνωμοσύνες, η δυνατότητα στο οποίο παρέχεται από το άρθρο 2 του διατάγματος  

της 10.01.1935, που έχει ως εξής: "Το Τεχνικόν Επιμελητήριον δικαιούται, τη αιτήσει 

οιουδήποτε εις την εκτέλεσιν πραγματογνωμοσυνών επί τεχνικών ζητημάτων, εμπιπτόντων εις 

την αρμοδιότητα και την εμπειρίαν των μελών αυτού, ως ταύτα καθορίζονται εκ των εκάστοτε 

περί μελών του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων". 
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Επίσης, το Τ.Ε.Ε. οφείλει να προτείνει ως επισπεύδον Ρυθμιστικά Σχέδια και 

Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος (φυσικού και πολιτιστικού), καθώς αποτυπώνουν 

τον χαρακτήρα του κάθε χωρικού/πολεοδομικού συγκροτήματος, διαπιστώνουν τις προοπτικές 

και τις αδυναμίες του και προτείνουν  συγκεκριμένους στόχους, κατευθύνσεις, προγράμματα 

και μέτρα για την ίδια την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της. 

Επίσης σε όλα τα σχέδια επενδύσεων, οφείλει η Πολιτεία να ζητάει τη γνώμη του 

θεσμικού της συμβούλου, που είναι το Τ.Ε.Ε., καθώς επίσης προστρέχει σε δημόσιο διάλογο 

μέσω  ενημερωτικών εκδηλώσεων και ημερίδων στο Επιμελητήριο, σχετικά με τις προτάσεις 

αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας.  

Μόνο με παρόμοιες υποχρεωτικές ρυθμίσει θα μπορεί το Τ.Ε.Ε. να πρωταγωνιστήσει 

στον στρατηγικό σχεδιασμό της ανάπτυξης της χώρας, η οποία είναι συνυφασμένη με την 

ανάπτυξη, των Τεχνικών επαγγελμάτων και την τεχνογνωσία και καινοτομία που απαιτούνται 

για την υποστήριξή τους.   

Η εξωστρέφεια του Τ.Ε.Ε. αποσπασματική πολλά χρόνια τώρα, η οποία σήμερα 

αναπτύσσεται δυναμικά μετά από πρωτοβουλία  της Διοίκησης και της  Διεύθυνσης Διεθνών 

Σχέσεων , αλλά και με την εθελοντική συμβολή μηχανικών με διεθνή αναγνώριση, πρέπει να 

κατοχυρωθεί και θεσμικά (π.χ. συμμετοχή εκπροσώπου ΤΕΕ υποχρεωτική σε θέματα τεχνικής 

διπλωματίας- ΥΠΕΞ, Πρεσβείες, ΜΕΑ σε διεθνείς οργανισμούς, κ.α.) 
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2. Θέσεις της ΔΗ.ΠΑ.Μ. σχετικά με την ενίσχυση του Τ.Ε.Ε., με διεύρυνση του σε νέες 

κατηγορίες μελών 

Σύμφωνα με το δεύτερο άξονα των προτεινόμενων βασικών αλλαγών του Θεσμικού 

Πλαισίου του Τ.Ε.Ε. από το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας, που αφορά την ενίσχυση του Τ.Ε.Ε. 

με διεύρυνση του σε νέες κατηγορίες μελών, η ΔΗ.ΠΑ.Μ. έχει να κάνει τις εξής προτάσεις:  

2.α) Νέες Ειδικότητες Μηχανικών  

Βάσει  της παρ. 5, του άρθ. 2, του Π.Δ. της 27ης Νοεμβρίου /14ης Δεκεμβρίου 

1926, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 2 του Ν.1486/1984 (Α' 161), τα μέλη του T.E.E. 

εντάσσονται σε εννέα (9) ειδικότητες, οι οποίες εκπροσωπούνται στα Όργανα 

Διοίκησης του Τ.Ε.Ε., μέσω των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικότητας, που 

αποτελούνται από πέντε (5) μέλη η καθεμία.  

Οι εννέα (9) αυτές ειδικότητες είναι οι εξής: α) Πολιτικών Μηχανικών, β) 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, γ) Μηχανολόγων Μηχανικών, δ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 

ε) Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, στ) Χημικών Μηχανικών, ζ) Μηχανικών 

Μεταλλείων - Μεταλλουργών, η )Ναυπηγών Μηχανικών, θ )Ηλεκτρονικών Μηχανικών  

Όμως, στο άρθρο 29 του Ν. 4439-2016 (ΦΕΚ 222-Α-30.11.2016), προστέθηκαν 

οι εξής τέσσερις νέες ειδικότητες: ι) Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 

Ανάπτυξης, ια) Μηχανικών Περιβάλλοντος, ιβ) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, ιγ) 

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, χωρίς όμως να έχουν προβλεφθεί και θεσπιστεί 

μεταβατικές διατάξεις.  

Η ΔΗ.ΠΑ.Μ. υποστήριζε σθεναρά, από την ίδρυσή της εδώ και 10 χρόνια, 

μέσω του Ιδρυτή της Γιάννη Φούρκα και της Επικεφαλής της Αντωνίας Μοροπούλου 

ως Γραμματέα της Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. από το 2001, την ανάγκη αναγνώρισης της παιδείας και 

του επαγγέλματος του Μηχανικού για όλες τις ειδικότητες, καθώς και την 

αναγνώριση των νέων ειδικοτήτων με απτά δήγματα γραφής.  
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Επιβάλλεται σήμερα, μετά την ένταξη όλων των παραπάνω ειδικοτήτων, να  

συμπεριληφθούν στις νέες ειδικότητες,  

1) οι Διπλωματούχοι της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών 

Επιστημών του Ε.Μ.Π. 

Στην υπ’ αρ. πρωτ. 48893/17/009/26-10-2017 επιστολή του Καθηγητή Παναγιώτη 

Ψαρράκου, Κοσμήτορα της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. προς τη Δ.Ε. Τ.Ε.Ε., περιγράφεται 

αναλυτικά το πενταετές πρόγραμμα σπουδών της Σχολής, οι μεταπτυχιακές 

σπουδές, τα ερευνητικά – εκπαιδευτικά εργαστήρια, θεωρώντας ως ΔΗ.ΠΑ.Μ. ότι 

στην παρούσα φάση, έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την ένταξη των αποφοίτων 

της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. στο Τ.Ε.Ε., κάτι που έχει αποφασισθεί ομόφωνα από την 

Σύγκλητο του Ε.Μ.Π. στις 6/2/2009.  

Δυστυχώς έχει παρατηρηθεί το οξύμωρο, να έχουν εγγραφεί στο Τ.Ε.Ε. 

Διπλωματούχοι Μηχανικοί Σχολών του Εξωτερικού που έχουν παρακολουθήσει 

εμφανώς πιο περιορισμένα Προγράμματα Σπουδών από το πενταετές πρόγραμμα 

σπουδών της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε.  

2) οι Μηχανικοί Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου,  

που συνεργάστηκαν με το Τ.Ε.Ε. και τροποποίησαν το πρόγραμμα σπουδών τους 

διαδοχικά από το 2006, 2008, κλπ, ενισχύοντας το προφίλ του Μηχανικού με την 

προσθήκη 30 περίπου μαθημάτων στο πενταετές πρόγραμμα σπουδών. 

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, μετά από εισηγήσεις της Αντωνίας 

Μοροπούλου στη Μ.Ε. Παιδείας του Τ.Ε.Ε. τα έτη 2008-09, έχει πλέον ένα 

πρόγραμμα σπουδών που συμπίπτει με προγράμματα σπουδών άλλων ειδικοτήτων 

του Τ.Ε.Ε. 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα της νέας αυτής ειδικότητας προτείνεται να 

καθορισθούν σε συνεργασία από την Σχολή και το Τ.Ε.Ε., μετά τη δημιουργία της 

ειδικότητας «Μηχανικοί Οικονομίας», που θα μπορούσαν να καλύπτουν τις 
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κατηγορίες αναπτυξιακών οικονομικών και κοινωνικών μελετών, αλλά και μελετών 

οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, καθώς και ανάλογους τομείς 

επαγγελματικών δραστηριοτήτων.  

 

2.β) Πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι. 

Η ΔΗ.ΠΑ.Μ. έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο  στο Τ.Ε.Ε. σε μακρόχρονους 

αγώνες, ήδη από το 2001 για την Παιδεία και το επάγγελμα του Διπλωματούχου 

Μηχανικού. Η  ενεργοποίηση των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών σε 

στρατηγική συμμαχία με το Τ.Ε.Ε. επέτυχε την αναγνώριση του ενιαίου πενταετούς 

Διπλώματος των Μηχανικών ως επιπέδου master, με την ψήφιση σχετικού άρθρου 

στον νόμο του υπουργείου παιδείας για τις μεταπτυχιακές σπουδές βάσει των 

σχετικών δηλώσεων του Πρωθυπουργού. 

Υπό τις συνθήκες αυτές, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας μπορεί να 

εκφράζει το σύνολο του τεχνικού κόσμου της χώρας, ώστε το επάγγελμα του 

Μηχανικού  να ασκείται με διαβάθμιση της Τεχνικής ευθύνης, βάσει του επίπεδου 

της εκπαίδευσης. Η απόφαση της 24ης Μαΐου 2017, της Διοικούσας Επιτροπής του 

Τ.Ε.Ε. για την ίδρυση Τμήματος Αποφοίτων Σχολών Ανωτάτης Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ε. ανοίγει το δρόμο στην κατεύθυνση αυτή. Όμως θα πρέπει να 

θεσπιστεί με την ανάλογη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. 

Στο ανεξάρτητο αυτό Τμήμα, των Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ε. να μπορούν δηλαδή να εγγράφονται απόφοιτοι Ανώτατων 

Σχολών Τεχνολογικού Τομέα και αναγνωρισμένων ισότιμων Σχολών του εξωτερικού με 

αντικείμενο Μηχανικού θα τηρείται ειδικό μητρώο και θα δίδεται άδεια άσκησης 

επαγγέλματος σε επίπεδο τεχνικής ευθύνης ανάλογα με τις σπουδές. Οι απόφοιτοι 

Σχολών Τ.Ε.Ι. θα μπορούσαν να μετέχουν σε ομάδες μελέτης και επίβλεψης και να 

έχουν δικαίωμα εκτέλεσης συγκεκριμένων έργων Μηχανικού.  
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Η Διοίκηση του Τμήματος Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης, του Τ.Ε.Ε. είναι αυτόνομη, όπως σε τμήματα του ΤΕΕ. Θα ενεργοποιηθεί 

όταν το 1/3 των αποφοίτων τους εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο του Τ.Ε.Ε. 

Για τη ΔΗ.ΠΑ.Μ. η διαβάθμιση της Τεχνικής ευθύνης κατά την άσκηση των 

τεχνικών επαγγελμάτων, οφείλει να υλοποιείται στα μητρώα του Τ.Ε.Ε., βάσει των 

διαφορετικών επιπέδων σπουδών της Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης. Μόνο έτσι θα 

δημιουργηθούν προϋποθέσεις ενοποίησης όλου του τεχνικού κόσμου.  

 

3. Θέσεις της ΔΗ.ΠΑ.Μ. σχετικά με την ενίσχυση του κύρους του ΤΕΕ με καθιέρωση της 

άμεσης δημοκρατίας και προσαρμογή των εκλογικών διαδικασιών στις νέες συνθήκες και 

στα δεδομένα που προκύπτουν από τη, μέχρι σήμερα, εμπειρία. 

Όπως συμβαίνει στα περισσότερα ΝΠΔΔ, η διάρκεια θητείας των οργάνων Διοίκησης 

του Τ.Ε.Ε. πρέπει να γίνει τετραετής, ξεκινώντας από την τρέχουσα θητεία, προκειμένου να 

παραχθεί ένα ολοκληρωμένο έργο σε ένα εύλογο σημαντικό διάστημα που θα ενισχύσει την 

πολυφωνία και την συνεργασία μεταξύ των πολλών διαφορετικών παρατάξεων και των 

μεμονωμένων υποψηφίων.  

Οι εκλογές πρέπει να γίνονται σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (πχ εντός του 

Μαρτίου) κάθε τέσσερα χρόνια και σε όσο το δυνατόν περισσότερα εκλογικά κέντρα ανά την 

επικράτεια.  

Δικαίωμα ψήφου πρέπει να έχουν οι Έλληνες Μηχανικοί, μέλη του Τ.Ε.Ε., που ζουν 

στο εξωτερικό, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις πρεσβείες ή στα αναγνωρισμένα 

προξενεία. 

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. να εκλέγεται άμεσα από τα μέλη με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. 

Εφόσον κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει το 1/3 των ψήφων, στο 1/3 των εγγεγραμμένων, 

να επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία ανάμεσα στους δύο πρώτους σε ψήφους υποψηφίους. 

Κατ’ αντιστοιχία και οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Τμημάτων, οφείλουν να εκλέγονται με 
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τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε., όπως και οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Τμημάτων, να 

μπορούν να πραγματοποιήσουν έως δύο πλήρεις και συνεχείς  θητείες και όχι περισσότερο. 

Η σειρά των περιφερειακών τμημάτων στην εφαρμογή του  τετραγωνικού πίνακα 

πρέπει, σύμφωνα με  παλαιότερη εισήγηση των Δραγκιώτη, Θεοδωράκη, Κρεμαλή, Σινάνη & 

Φούρκα, να ανταποκρίνεται στην αντιπροσωπευτικότητα των περιφερειακών τμημάτων, 

δηλαδή να καθορίζεται αυστηρά βάσει του αριθμού των εγγεγραμμένων Μηχανικών. 

 

4. Θέσεις της ΔΗ.ΠΑ.Μ. σχετικά με την πρόβλεψη αλλαγής του τρόπου λειτουργίας της 

Αντιπροσωπείας και της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. που θα υλοποιηθεί με αλλαγή του 

εσωτερικού τους κανονισμού, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα, η ευελιξία και η 

συνεργασία τους. 

Για την σωστή και αποτελεσματική λειτουργία τόσο του ΤΕΕ όσο και της 

Αντιπροσωπείας είναι απαραίτητη η σύσταση Επιτροπών της Αντιπροσωπείας με 

συγκεκριμένο, κάθε φορά αντικείμενο, καθώς και των Μόνιμων Επιτροπών του Τ.Ε.Ε.  

Οι Μόνιμες Επιτροπές θα πρέπει να επανακαθοριστούν σε επόμενη συγκέντρωση της 

Αντιπροσωπείας, ως προς την θεματολογία τους και ως προς το δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές 

και τον τρόπο συγκρότησής τους. Θα πρέπει στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. να δημιουργηθεί ειδικό 

πεδίο, όπου θα αναρτώνται οι προσκλήσεις και τα πρακτικά των πεπραγμένων τους, ανά 

συνεδρίαση, με δυνατότητα σχολιασμού από τα μέλη του Τ.Ε.Ε. 

Ομάδες Εργασίας θα μπορούν να δημιουργούνται μόνο σε εθελοντική βάση και Θα 

πρέπει στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. να δημιουργηθεί ειδικό πεδίο, όπου θα αναρτώνται ποιοι 

πρότειναν τη δημιουργία της, ποια ήταν τα μέλη της και τα παραδοτέα, με δυνατότητα 

σχολιασμού από τα μέλη του Τ.Ε.Ε. 

Με την νέα σύνθεση της Αντιπροσωπείας προτείνεται στην 1η Τακτική της Συνεδρίαση 

να καθορίζονται οι Μόνιμες Επιτροπές του Τ.Ε.Ε. και οι Διαρκείς Επιτροπές των μελών της 

Αντιπροσωπείας.  
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Για να είναι αποτελεσματική η Αντιπροσωπεία στην λήψη αποφάσεων και να μπορούν 

να εκφράζουν την άποψή τους επί καίριων ζητημάτων όλα τα μέλη του Τ.Ε.Ε., θα πρέπει οι 

Διαρκείς Επιτροπές της Αντιπροσωπείας να συνεδριάζουν κάθε δίμηνο, οι αποφάσεις των 

Διαρκών Επιτροπών να τίθενται σε δημόσια διαβούλευση για 1 μήνα πριν την εισαγωγή τους 

στη συνεδρίαση της Κεντρικής Αντιπροσωπείας, ώστε να λαμβάνεται υπόψη και η γνώμη του 

συνόλου των μελών του Τ.Ε.Ε. και αναλόγως να γίνεται η κατάλληλη επεξεργασία του θέματος 

πριν την κατάθεσή του στην Αντιπροσωπεία για συζήτηση και ψήφιση. Η Κεντρική 

Αντιπροσωπεία συνέρχεται σε Τακτική Συνεδρίαση και αποφασίζει επί ψηφισμένων θεμάτων 

από τις Διαρκείς Επιτροπές. 

Ο Κανονισμός της Αντιπροσωπείας, που έχει εγκριθεί με την από 6.12.1986 απόφαση 

της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. και τροποποιήθηκε στη συνεδρίαση της 12.5.1990, οφείλει να 

εκσυγχρονιστεί μετά από απόφαση της Αντιπροσωπείας σε προσεχή συνεδρίαση.  

 

        Για την ΔΗ.ΠΑ.Μ.,  

 

          Ο Γραμματέας,  

                     Μπουντάς Γιώργος,  

            Πολιτικός Μηχανικός 

    Μέλος Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. 


