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ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Αζήλα, 1 / 12 / 2017 

 

ΔΙΗΓΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΔΙΟΤ ΣΗ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΑ 

για τιρ πποτεινόμενερ βασικέρ αλλαγέρ τος Θεσμικού Πλαισίος τος Σ.Δ.Δ. 

 

Σν Πξνεδξείν ηεο Αληηπξνζσπείαο Σ.Δ.Δ. κεηά ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ 

εηζεγήζεσλ ησλ Μειώλ ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη ησλ παξαηάμεσλ 

πνπ κεηέρνπλ ζε απηή, από ηελ από 14/9/2017 ζπγθξνηεζείζα Δπηηξνπή 

Τπνζηήξημεο, θαη κεηά ηε ζπδήηεζε ζηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ Σ.Δ.Δ., 

εηζεγείηαη ηα εμήο:  

 

Α. Οι βασικοί  άξονερ οπγάνωσερ τερ σςδήτεσερ 

Η ζπδήηεζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Θεζκηθνύ Πιαηζίνπ, ζηελ ζπλεδξίαζε 

ηεο Αληηπξνζσπείαο ζηηο  2 θαη 3 Γεθεκβξίνπ 2017, ζα νξγαλσζεί κε βάζε 

ηνπο αθόινπζνπο 4 άμνλεο: 

1. Δλίζρπζε θαη δηεύξπλζε ηνπ ξόινπ ηνπ Σ.Δ.Δ. σο ζεζκηθνύ ζπκβνύινπ ηεο 

Πνιηηείαο  

2. Δλίζρπζε ηνπ Σ.Δ.Δ. κε δηεύξπλζή ηνπ ζε λέεο θαηεγνξίεο κειώλ 

3. Δλίζρπζε ηνπ θύξνπο ηνπ κε θαζηέξσζε ηεο άκεζεο δεκνθξαηίαο θαη 

πξνζαξκνγή ησλ εθινγηθώλ δηαδηθαζηώλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο  

4. Πξόβιεςε αιιαγήο ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Αληηπξνζσπείαο θαη ηεο 

Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ πνπ ζα πινπνηεζεί θαη κε αιιαγή ηνπ 

εζσηεξηθνύ ηνπο θαλνληζκνύ, ώζηε λα εληζρπζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα, ε 

επειημία θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο. 

 

 

 



2 
 

Β. εμεία σςδήτεσερ ανά άξονα  

πλεθηηκώληαο θαη ηελ ηαμηλόκεζε πνπ έρεη ήδε θσδηθνπνηήζεη ε Δπηηξνπή 

Τπνζηήξημεο, όπσο έρεη επίζεκα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Αληηπξνζσπείαο ηνπ Σ.Δ.Δ. 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/organa_TEE/CEN_ANTP/docs, ην 

Πξνεδξείν ηεο Αληηπξνζσπείαο πξνηείλεη γηα ηελ νηθνλνκία ησλ δηαδηθαζηώλ 

ζην πιαίζην ηνπ ρξόλνπ, σο θύξηα ζεκεία ζπδήηεζεο ηα αθόινπζα αλά άμνλα:  

1. Δλίζρπζε θαη δηεύξπλζε ηνπ ξόινπ ηνπ ΣΔΔ σο ζεζκηθνύ ζπκβνύινπ ηεο 

Πνιηηείαο  

Από ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνηάζεσλ ησλ Μειώλ ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ 

Σ.Δ.Δ. θαη ησλ παξαηάμεσλ πνπ κεηέρνπλ ζε απηή δηαπηζηώζεθε όηη δελ 

ππάξρνπλ απνθιίλνπζεο απόςεηο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, αληηζέησο όιεο 

ζπγθιίλνπλ ζηελ αλάγθε ελίζρπζεο θαη δηεύξπλζεο ηνπ ξόινπ ηνπ Σ.Δ.Δ. σο 

ζεζκηθνύ ζπκβνύινπ ηεο Πνιηηείαο  

Ο ζεζκηθόο ξόινο ηνπ Σ.Δ.Δ. σο Σερληθόο ύκβνπινο ηεο Πνιηηείαο / 

Κπβέξλεζεο είλαη πιήξσο θαζνξηζκέλνο από ην Π.Γ. 27.11/14-12-1926 (ΦΔΚ 

Α-430), όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε από ηνλ Ν. 1486/1984 (ΦΔΚ Α-161), πιελ 

όκσο ζπκκεηέρεη – γλσκνδνηεί θαηόπηλ πξόζθιεζεο ή αίηεζεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ηνπ πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνύλ 

ηα αλσηέξσ λνκνζεηήκαηα δηαγξάθνληαο ηηο ιέμεηο πξόζθιεζε – αίηεζε.   

ηηο αιιαγέο ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ δηαηάμεηο 

ζπκκεηνρήο εθπξνζώπσλ ηνπ Σ.Δ.Δ. ζε όιεο ηηο επηηξνπέο (εηζεγεηηθέο, 

λνκνπαξαζθεπαζηηθέο, θ.α) θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζρεδηαζκό θαη ζηελ 

ζέζπηζε θαλνληζκώλ ηερληθώλ νξώλ θαη πξνδηαγξαθώλ, θξηηεξίσλ πξνηύπσλ 

θαη δηαδηθαζηώλ ειέγρνπ πνηόηεηαο θ.α., όπσο είλαη ελδεηθηηθά: 

• ε απνθιεηζηηθόηεηα ζηηο Σερληθέο πξαγκαηνγλσκνζύλεο, πνπ παξέρεηαη από 

ην άξζξν 2 ηνπ δηαηάγκαηνο  ηεο 10.01.1935,  

• ε δπλαηόηεηα λα πξνηείλεη σο επηζπεύδνλ Ρπζκηζηηθά ρέδηα θαη 

Πξνγξάκκαηα Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (θπζηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ), 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/organa_TEE/CEN_ANTP/docs
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• ε Πνιηηεία λα δεηάεη ηε γλώκε ηνπ Σ.Δ.Δ. ζε όια ηα ζρέδηα επελδύζεσλ,  

• λα πξσηαγσληζηήζεη ζηνλ ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό ηεο αλάπηπμεο ηεο ρώξαο, 

• ε ζπκκεηνρή εθπξνζώπνπ ηνπ Σ.Δ.Δ. λα είλαη ππνρξεσηηθή ζε ζέκαηα 

ηερληθήο δηπισκαηίαο- ΤΠΔΞ, Πξεζβείεο, Μόληκε Διιεληθή Αληηπξνζσπεία 

ζηελ Δ.Δ. θαη ζε δηεζλείο νξγαληζκνύο, θ.α., γηα λα θαηνρπξσζεί ε 

εμσζηξέθεηά ηνπ, αιιά θαη ν ξόινο ηνπ ζην πεδίν ησλ δηεζλώλ ηεο ρώξαο, 

• ε ζπκκεηνρή ηνπ Σ.Δ.Δ. ζε δξαζηεξηόηεηεο ππνζηήξημεο ηεο δηαδηθαζίαο 

ηερληθήο λνκνζέηεζεο από ηηο αξκόδηεο αξρέο (βι. ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα 

από εκεξίδα πνπ δηνξγαλώζεθε από θνηλνύ από ην ΣΔΔ κε ην 

ΔΤΠ/ΔΛΟΣ). 

Με βάζε ηηο απόςεηο ησλ παξαηάμεσλ ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ Σ.Δ.Δ. ζα 

εληζρπζεί πεξαηηέξσ. 

2. Δλίζρπζε ηνπ ΣΔΔ κε δηεύξπλζή ηνπ ζε λέεο θαηεγνξίεο κειώλ. 

Να αλαγλσξηζζνύλ ζηηο βαζηθέο εηδηθόηεηεο, νη Νέεο εηδηθόηεηεο θαηά λόκν 

θαη λα ζπκπεξηιεθζνύλ, επίζεο, νη δηπισκαηνύρνη ηεο ΔΜΦΔ (ΔΜΠ) θαη νη 

Μεραληθνί Οηθνλνκίαο (Πνιπηερληθή ζρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ), πνπ 

εθπιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο, ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

Σ.Δ.Δ. Να ζπκπεξηιεθζνύλ νη πηπρηνύρνη ΣΔΙ ζε αλεμάξηεην ηκήκα, πνπ 

νξίδεη ηελ δηνίθεζή ηνπ απηόλνκα. Οη ζρεηηθέο Δπηζηεκνληθέο Δπηηξνπέο 

Δηδηθόηεηαο, ή ηα ηκήκαηα ζα ελεξγνπνηεζνύλ, όηαλ ην 1/3 ησλ απνθνίησλ 

ηνπο εγγξαθεί ζην ΣΔΔ. Αθνινύζσο ζα πξνζδηνξηζηεί ε δηαδηθαζία 

εθπξνζώπεζεο ζηελ ακέζσο επόκελε Αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΔΔ. 

Μέρξη λα ζπγθξνηεζνύλ νη λέεο Δπηζηεκνληθέο Δπηηξνπέο Δηδηθόηεηαο, ηα 

κέιε ησλ λέσλ εηδηθνηήησλ εμαθνινπζνύλ λα κεηέρνπλ ζε απηέο όπνπ 

ζπκκεηείραλ.  

Η αλαζθόπεζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ Μειώλ ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ Σ.Δ.Δ. 

θαη ησλ παξαηάμεσλ πνπ κεηέρνπλ ζε απηή, θαζώο θαη ησλ Πξνηάζεσλ ησλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Σκεκάησλ ηνπ Σ.Δ.Δ., όπσο έρνπλ επίζεκα αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ Σ.Δ.Δ.  
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http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/organa_TEE/CEN_ANTP/docs ,  

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δύν επηκέξνπο άμνλεο:  

ήηνη ζηηο βαζηθέο εηδηθόηεηεο ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνπο Πηπρηνύρνπο 

ησλ Σ.Δ.Ι.  

2.α. Βαζηθέο Δηδηθόηεηεο Σ.Δ.Δ.  

ύκθσλα κε ηηο σο άλσ αλαξηεκέλεο πξνηάζεηο, θαη δεδνκέλνπ όηη θαλείο 

δελ ηνπνζεηήζεθε αξλεηηθά, ιακβάλεηαη ππόςε όηη ζηηο βαζηθέο εηδηθόηεηεο 

ηνπ Σ.Δ.Δ. ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη νη, πξόζθαηα, ζεζκνζεηεκέλεο 

εηδηθόηεηεο Μεραληθώλ, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 29 ηνπ Ν. 4439-2016 

(ΦΔΚ 222-Α-30.11.2016) θαη είλαη νη Μεραληθνί Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο 

θαη Αλάπηπμεο, νη Μεραληθνί Πεξηβάιινληνο, νη Μεραληθνί Οξπθηώλ 

Πόξσλ θαη νη Μεραληθνί Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, θαζώο θαη νη 

Γηπισκαηνύρνη ηεο ρνιήο Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθώλ θαη Φπζηθώλ 

Δπηζηεκώλ ηνπ Δ.Μ.Π. θαη νη Μεραληθνί Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ηεο 

Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.  

Οη δύν (2) λέεο απηέο εηδηθόηεηεο Μεραληθώλ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ηεο 

έληαμήο ηνπο ζην Σ.Δ.Δ, θαζώο: 

1) Έρνπλ αιιάμεη εδώ θαη δέθα (10) ρξόληα, από ην 2007 ζπγθεθξηκέλα, 

ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπο ζε πεληαεηέο πνπ δηαζθαιίδεη ην πξνθίι 

ηνπ Μεραληθνύ, θαηά ηε ζύλζεζε ηνπ ζε καζήκαηα, όπσο απηό 

απνδεηθλύεηαη από ηα αλαξηεκέλα, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Α-Σ.Δ.Δ., 

πξαθηηθά ηεο Μ.Δ. Θεκάησλ Παηδείαο ηνπ Σ.Δ.Δ. 

2) Οη απαξαίηεηεο ππνδνκέο ησλ Δξγαζηεξίσλ ησλ ρνιώλ θαη ησλ 

ζεκάησλ Πξαθηηθήο Άζθεζεο έρνπλ δηαζθαιηζηεί.  

3) Ο αξηζκόο ησλ δηδαζθόλησλ ζε απηέο ηηο ρνιέο απνηειείηαη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπ από Γηπισκαηνύρνπο Μεραληθνύο. Γηεπθξηλίδεηαη όηη:  

α) ηε ρνιή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθώλ θαη Φπζηθώλ 

Δπηζηεκώλ ηνπ Δ.Μ.Π. ηζρύεη ην αλσηέξσ θξηηήξην, ιακβάλνληαο 

ππόςε ηνπο δηδάζθνληεο ηεο ρνιήο. Όκσο, ζηε .Δ.Μ.Φ.Δ. είλαη 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/organa_TEE/CEN_ANTP/docs
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εληαγκέλνη θαη δηδάζθνληεο πνπ εμππεξεηνύλ ηε δηδαζθαιία ησλ 

ζεκειησδώλ καζεκάησλ ηεο Φπζηθήο θαη ησλ Μαζεκαηηθώλ ζ’ 

όιεο ηηο ππόινηπεο ρνιέο ηνπ Πνιπηερλείνπ.  

β) ην Σκήκα Μεραληθώλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ηεο 

Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ηζρύεη ην 

αλσηέξσ θξηηήξην, ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ 

Σκήκαηνο. Όκσο, ζην Σ.Μ.Ο.Γ. είλαη εληαγκέλνη θαη 

νηθνλνκνιόγνη δηδάζθνληεο πνπ εμππεξεηνύλ ηε δηδαζθαιία ησλ 

νηθνλνκηθήο θύζεσο καζεκάησλ ζε άιια Σκήκαηα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (πρ Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Γηνίθεζεο 

Σνπξηζκνύ, Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, θιπ.) 

Σν ζέκα έρεη ηύρεη εηζήγεζεο θαη ζπδήηεζεο ζηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ 

Σ.Δ.Δ. από ην 2008-09 καδί κε ηελ αλαγλώξηζε θαη άιισλ Δηδηθνηήησλ (πρ 

Μεραληθνί Πεξηβάιινληνο, Μεραληθνί Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, θιπ.), 

ρσξίο όκσο λα έρεη ηειεζηδηθήζεη.  

Σν ζέκα δελ απνηειεί ζέκα αξκνδηόηεηαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο, αιιά 

ηεο Κεληξηθήο Αληηπξνζσπείαο, δεδνκέλνπ όηη αλαθέξεηαη ζε δεκηνπξγία 

λέσλ βαζηθώλ Δηδηθνηήησλ πνπ απαηηεί αιιαγή ηνπ Θεζκηθνύ Πιαηζίνπ ηνπ 

Σ.Δ.Δ. θαη γη’ απηό δελ κπνξεί λα παξαπεκθζεί ζε άιιε ζπλεδξία.  

 

2.β. Πηπρηνύρνη Σ.Δ.Ι. 

ύκθσλα κε ηηο σο άλσ αλαξηεκέλεο πξνηάζεηο, ην Πξνεδξείν ηεο Α-Σ.Δ.Δ. 

εηζεγείηαη λα ζπκπεξηιεθζνύλ νη πηπρηνύρνη Σ.Δ.Ι. ζε αλεμάξηεην ηκήκα, 

πνπ νξίδεη ηελ δηνίθεζή ηνπ απηόλνκα. Η πξνζθάησο ςεθηζκέλε 

αλαγλώξηζε ηνπ εληαίνπ πεληαεηνύο Γηπιώκαηνο ησλ Μεραληθώλ σο 

επηπέδνπ master, δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην Σ.Δ.Δ. λα εθθξάδεη ην ζύλνιν ηνπ 

ηερληθνύ θόζκνπ ηεο ρώξαο, ώζηε ην επάγγεικα ηνπ Μεραληθνύ  λα 

αζθείηαη κε δηαβάζκηζε ηεο Σερληθήο επζύλεο, βάζεη ηνπ επίπεδνπ ηεο 

εθπαίδεπζεο. Σν Σκήκα Απνθνίησλ ρνιώλ Αλώηαηεο Σερλνινγηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζην Σ.Δ.Δ., ζα έρεη απηόλνκε δηνίθεζε θαη κέιε ηνπο 
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απνθνίηνπο Αλώηαησλ ρνιώλ Σερλνινγηθνύ Σνκέα θαη αλαγλσξηζκέλσλ 

ηζόηηκσλ ρνιώλ ηνπ εμσηεξηθνύ κε αληηθείκελν Μεραληθνύ. 

3. Δλίζρπζε ηνπ θύξνπο ηνπ κε θαζηέξσζε ηεο άκεζεο δεκνθξαηίαο θαη 

πξνζαξκνγή ησλ εθινγηθώλ δηαδηθαζηώλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη ζηα δεδνκέλα 

πνπ πξνθύπηνπλ από ηε, κέρξη ζήκεξα, εκπεηξία. 

3.1α. Δθινγή Πξνέδξνπ ηνπ T.E.E.: Πξνηείλεηαη άκεζε εθινγή ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Σ.Δ.Δ. από ηα κέιε, κε μερσξηζηό ςεθνδέιηην. Τπνςήθηνη 

επηιέμηκνη Πξόεδξνη, είλαη απηνί πνπ έρνπλ δηαηειέζεη ηνπιάρηζηνλ δύν (2) 

ζεηείεο ζηελ Κεληξηθή Αληηπξνζσπεία ηνπ Σ.Δ.Δ. Δθόζνλ θαλείο 

ππνςήθηνο δελ ζπγθεληξώζεη ην:  

33% +1 ησλ ςήθσλ ζην 33% ησλ εγγεγξακκέλσλ,  

επαλαιακβάλεηαη ε ςεθνθνξία αλάκεζα ζηνπο δύν ππνςεθίνπο πνπ 

ζπγθέληξσζαλ ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο (θαη’ αληηζηνηρία θαη νη Πξόεδξνη 

ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Σκεκάησλ). 

3.1β. Αξηζκόο Θεηεηώλ Πξνέδξνπ Σ.Δ.Δ. θαη πξνέδξνπ Αληηπξνζσπείαο 

Σ.Δ.Δ.: Έσο δύν (2) πιήξεηο θαη ζπλερείο  ζεηείεο. 

3.1γ. Φεθνδέιηηα θεληξηθήο Α/Σ.Δ.Δ.: Πξνθεηκέλνπ ηα ςεθνδέιηηα γηα ηελ 

θεληξηθή Α/Σ.Δ.Δ. λα έρνπλ όλησο παλειιαδηθό ραξαθηήξα, πξέπεη λα 

θαιύπηνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα επαξθέο εύξνο (Ν-λ), γηα παξάδεηγκα  Ν-3 ησλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Σκεκάησλ ηνπ Σ.Δ.Δ. 

3.2α. Γηάξθεηα Θεηείαο ησλ Οξγάλσλ Γηνίθεζεο ηνπ Σ.Δ.Δ.: 4εηήο, όπσο 

ζηα πεξηζζόηεξα Ν.Π.Γ.Γ., εθθηλώληαο από απηή ηελ ζεηεία. ε απηέο ηηο 

πνιύ δύζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο γηα ηνλ ηερληθό θόζκν θαη ην Σ.Δ.Δ., 

ε αλά ηξηεηία εθινγηθή δηαδηθαζία δελ είλαη βηώζηκε.  

 

3.2β. Ηκεξνκελία Δθινγώλ: Οη εθινγέο λα γίλνληαη ην δεύηεξν 

δεθαπελζήκεξν ηνπ Μαξηίνπ, θάζε ηέζζεξα ρξόληα. Μεηαβαηηθά από ην 

Μάξηην πνπ έπεηαη ηεο ηεηξαεηίαο. 
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3.3. Δηδηθό θαζεζηώο ζύλδεζεο κε ηνπο Έιιελεο κεραληθνύο κέιε ηνπ 

Σ.Δ.Δ. ζην Δμσηεξηθό: Να κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθινγηθή 

δηαδηθαζία, κέζσ ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο, κε ηελ απαξαίηεηε αμηνπηζηία 

ησλ εθινγηθώλ δηαδηθαζηώλ (δηακόξθσζε κεηξώνπ ζπκκεηερόλησλ πξηλ ηηο 

εθινγέο θαη ειεθηξνληθή ςήθνο ζηηο πξεζβείεο ή ζηα αλαγλσξηζκέλα 

πξνμελεία), ζύκθσλα κε ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία πνπ ζα νξίζεη ε 

Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ Σ.Δ.Δ. κε ηελ πξνθήξπμε ησλ Δθινγώλ. Η 

ειεθηξνληθή απηή δηαδηθαζία ςεθνθνξίαο ζα απνηειέζεη πξόθξηκα γηα ηελ 

πηζαλή δηεμαγσγή ηελ επόκελε θνξά θαη ησλ εθινγώλ ηνπ Σ.Δ.Δ. 

3.4. Δηδηθά γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ηεηξαγσληθνύ πίλαθα λα ιεθζεί ππ’ όςε 

παιαηόηεξε ζπλαηλεηηθή εηζήγεζε πξνο ηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ Σ.Δ.Δ., 

ώζηε λα εληζρύεηαη ε αληηπξνζσπεπηηθόηεηα θαη ησλ πεξηθεξεηαθώλ 

ηκεκάησλ. 

4. Πξόβιεςε αιιαγήο ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Αληηπξνζσπείαο θαη ηεο 

Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. πνπ ζα πινπνηεζεί θαη κε αιιαγή ηνπ 

εζσηεξηθνύ ηνπο θαλνληζκνύ, ώζηε λα εληζρπζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα, ε 

επειημία θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο.  

Πξνηείλνληαη νη ειάρηζηεο απαξαίηεηεο αιιαγέο ηνπ Θεζκηθνύ Πιαηζίνπ νη 

νπνίεο ζπγθιίλνπλ ζηα εμήο: 

1) Η Κεληξηθή Αληηπξνζσπεία ηνπ Σ.Δ.Δ. ζπγθαιείηαη θαη’ ειάρηζην ηέζζεξηο 

(4) θνξέο αλά έηνο (λννύκελσλ εθηάθησλ θαη ηαθηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ).  

2) Η Κεληξηθή Αληηπξνζσπεία ηνπ Σ.Δ.Δ., εληόο δύν (2) κελώλ από ηελ 

έθδνζε θαη ηελ επηθύξσζε ησλ ηειηθώλ απνηειεζκάησλ ησλ εθινγώλ ηνπ 

Σ.Δ.Δ., ζπγθαιείηαη γηα ηελ εθινγή ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο. Η Κεληξηθή 

Αληηπξνζσπεία ζπγθξνηείηαη ζε ζώκα κεηά ηελ εθινγή ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο, ε 

νπνία δηεμάγεηαη παξάιιεια θαη γηα ηηο πέληε ζέζεηο. 3) Δθινγή Οξγάλσλ 

Γηνίθεζεο Σ.Δ.Δ.: 
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