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Δελτίο Σύπου   TEE  
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

23 Νοεμβρίου 2012 

 
 

Διήμεπη εκδήλωζη ηος ΤΕΕ: «Διοικηηική μεηαππύθμιζη – Οι Τεσνικέρ Υπηπεζίερ και οι 

Διπλωμαηούσοι Μησανικοί ωρ μοσλόρ ανάπηςξηρ» 

 

   Σν Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο δηνξγαλώλεη δηεκεξίδα κε ζέκα: «Γηνηθεηηθή 

κεηαξξύζκηζε – Οη Σερληθέο Τπεξεζίεο θαη νη Γηπιωκαηνύρνη Μεραληθνί ωο κνριόο 

αλάπηπμεο». Η εθδήιωζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αζήλα, ηελ Τπίηη 27 και Τεηάπηη 28 

Νοεμβπίος 2012, κε ώξα έλαξμεο  9:30, ζην μελνδνρείν ELECTRA PALACE  (Ν. Νηθνδήκνπ 

18-20). 

ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ηεο έληνλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα γίλεη ε 

νπζηαζηηθή Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε. ηόρνο-ζθνπόο ηεο δηεκεξίδαο, είλαη λα πξνζεγγίζνπκε 

ην εγρείξεκα ηεο κεηαξξύζκηζεο ζην ηνκέα ηωλ Γηπιωκαηνύρωλ  Μεραληθώλ.  

Πνην είλαη όκωο ην αληηθείκελν ηνπ Γηπιωκαηνύρνπ Μεραληθνύ ζην Γεκόζην; Γηα λα 

απαληεζεί ε παξαπάλω εξώηεζε, πξέπεη λα νξηνζεηήζνπκε κε ζαθήλεηα θαη κνλνζήκαληα ην 

αληηθείκελό ηνπο λα θαζνξηζζνύλ νη βέιηηζηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαγωγή ηωλ δεκόζηωλ 

έξγωλ θαη λα νξηνζεηήζνπκε ην ξόιν ηνπ Γηπιωκαηνύρνπ Μεραληθνύ ζε απηήλ. 

Γηα ηελ παξαγωγή ελόο «έξγνπ» από έλαλ θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ, απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο 

είλαη : 

• Η ύπαξμε νξάκαηνο (από ηελ Πνιηηηθή Ηγεζία) κε ζηόρν ηελ Αλάπηπμε 

(Αλάπηπμε ζεκαίλεη πξαγκαηηθή νηθνλνκία, βειηίωζε ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ ηωλ 

πνιηηώλ, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηνπ δεκόζηνπ 

ζπκθέξνληνο) 

• Η πξαγκαηηθή γλώζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ θνξέα (ηόζν από ηελ Πνιηηηθή Ηγεζία 

όζν θαη από ην πξνζωπηθό ηνπ), πξνθεηκέλνπ λα αληηκεηωπηζηνύλ νη αλάγθεο ηεο 

ρώξαο θαη ηνπ ιανύ θαη ηελ νηθνδόκεζε παξαγωγηθήο δνκήο ζηνλ αληίπνδα ηεο 

ύθεζεο, πνπ δπζηπρώο ζπλερίδεηαη 

• Η πξνζαξκνγή ηνπ νξάκαηνο ζηα πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά δεδνκέλα 

(ζεκεξηλά θαη κειινληηθά) 

• Η «κεηάθξαζε» ηνπ νξάκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλα έξγα θαη δξάζεηο πνπ λα 

εμππεξεηνύλ ηελ εθπιήξωζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ θνξέα. 

• Η πινπνίεζε θάζε έξγνπ-δξάζεο κε ζθνπό ηελ νηθνλνκία ζηελ  θαηαζθεπή, 

ηελ έγθαηξε πεξαίωζε, ηελ βέιηηζηε πνηόηεηα, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο θαη ηελ έληαμε ηωλ έξγωλ ζηελ εμππεξέηεζε ηεο 

νηθνδόκεζεο παξαγωγηθήο δνκήο. 
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ην πιαίζην απηό, νη Γηπιωκαηνύρνη Μεραληθνί πνπ ππεξεηνύλ ζηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο ηνπ 

Γεκνζίνπ, ζηα ΝΠΓΓ θαη ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Α’ θαη Β’ βαζκνύ, κε ηελ ηερλνγλωζία 

πνπ δηαζέηνπλ είλαη εθείλνη, πνπ ωο κνριόο ζα θαζνδεγήζνπλ θάζε θνξέα ζηελ πινπνίεζε 

ηνπ ζθνπνύ ηνπ (παξαγωγή ηνπ ηερληθνύ ζθέινπο ηνπ ΔΠΑ, ηνπ Π.Γ.Δ. θηι)  

ήκεξα, πεξηζζόηεξν παξά πνηέ, ζα πξέπεη λα γίλνπλ ηνκέο, πξνθεηκέλνπ νη Γηπιωκαηνύρνη 

Μεραληθνί λα ζπκκεηέρνπλ απνθαζηζηηθά ζην ρεδηαζκό, ζηνλ Πξνγξακκαηηζκό, ζηελ 

εθπόλεζε ηωλ Πξνηύπωλ θαη ηωλ Πξνδηαγξαθώλ, ζηε ζύληαμε ηωλ Σεπρώλ Γεκνπξάηεζεο, 

ζηελ ππνγξαθή ηωλ πκβάζεωλ, ζηελ κνλνζήκαληα θαζνξηζκέλε Δπνπηεία ηεο Μειέηεο – 

Καηαζθεπήο- πληήξεζεο & Λεηηνπξγίαο ηωλ Σερληθώλ Έξγωλ. 

ήκεξα, πεξηζζόηεξν από πνηέ ζα πξέπεη λα θαζνξηζζνύλ νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 

ιεηηνπξγίαο ηωλ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαη ηωλ Γεκόζηωλ Μνλάδωλ ηερληθνύ αληηθεηκέλνπ ζε 

αλζξώπηλν δπλακηθό, ζε πιηθνηερληθή ππνδνκή, ζε ζύγρξνλν ζεζκηθό πιαίζην, ζε 

αμηόπηζηνπο κεραληζκνύο ειέγρνπ, ζε δηαθαλή ιεηηνπξγία. 

ήκεξα, πεξηζζόηεξν από πνηέ ζα πξέπεη νη Γηπιωκαηνύρνη Μεραληθνί λα απνηειέζνπλ ηνλ 

θύξην θιάδν ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα, γηα λα εθθηλεζεί ε νηθνλνκία, γηα λα μεπεξαζηεί ε θξίζε, γηα 

λα ππάξρεη ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο θαη αλαπηπμηαθό ζρέδην.  

Οη βαζηθέο ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηεο εκεξίδαο είλαη νη αθόινπζεο: 

1. Αλζξώπηλν δπλακηθό (Αμηνιόγεζε, Κξίζεηο, Βαζκνιόγην, Μηζζνιόγην, 

Γηππνπξγηθόο θιάδνο Γηπιωκαηνύρωλ Μεραληθώλ) 

2. Οξγάλωζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

3. Αζθαιηζηηθά Θέκαηα 

4. Απνθέληξωζε θαη Αλάπηπμε 

5. Γξάζεηο Γηνίθεζεο - Πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 

6. Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε – Γηαθάλεηα –Δμππεξέηεζε ηνπ Πνιίηε 

7. ηξνγγπιό Σξαπέδη 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

πίξηδεο Υξήζηνο, Πξόεδξνο ΣΔΔ 

Μπνύκεο Αζαλάζηνο, Μέινο ΓΔ, Τπεπζ. Θεκάηωλ Τπνπξ. Δζωηεξηθώλ, Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΣΔΔ 

Κνπξληώηεο Κωλζηαληίλνο, Αλαπι. Γεληθόο Γξακκαηέαο ΓΔ ΣΔΔ, θαη 

ΜΔΛΗ ΣΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΠΙΣΡΟΠΩΝ ΣΟΤ ΣΔΔ ΘΔΜΑΣΩΝ ΤΠ. ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ: 

Αιεπξάο Ηιίαο 

Βξεηηάθνπ Γηώηα 

Θενδωξνπνύινπ Πελειόπε 

Ιωαλλίδεο Θεόδωξνο   
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Ιωάλλνπ Κώζηαο 

Καπληάδεο Γηώξγνο 

Καθθέο Νηθόιανο  

Πηθξακκέλνο Ιωάλλεο 

Πιαηζάθεο Γηώξγνο 

Σξηαληαθπιινπνύινπ Πινπκίηζα 

Φξαγθνύιεο Μηραήι 

 

Πιεξνθνξίεο: Γηεύζπλζε Δπηζηεκνληθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Γξαζηεξηόηεηαο 

Σκήκα Δπηζηεκνληθνύ θαη Αλαπηπμηαθνύ Έξγνπ 

(e-mail: sci-work@central.tee.gr, ηει.:210 3291252-4) 

 

Επιζσνάπηεηαι ηο αναλσηικό πρόγραμμα ηης διήμερης εκδήλωζης 

 

 

Από ην Γξαθείν Σύπνπ ηνπ ΣΔΔ 


