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Η αλαζεψξεζε ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ καο πιαηζίνπ είλαη πξνηεξαηφηεηα, πνπ ηεθκεξηψζεθε 

δηαρξνληθά κε πνιιά θαη δηάθνξα επηρεηξήκαηα. Δπζηπρψο φκσο, απφ ηα φξγαλα ησλ 

δηνηθήζεσλ ηνπ ΤΕΕ, θαηέιεμε λα ζπδεηείηαη ρσξίο νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα επί κηα 15εηία 

ηνπιάρηζηνλ. Η θαηάζηαζε ζεσξείηαη σο κία απφ ηηο ζχγρξνλεο πιεγέο ηνπ θιάδνπ, πνπ καο 

βαζκνλνκεί απέλαληη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο θαη ηηο επίθαηξεο αλάγθεο ζηα πιαίζηα ησλ 

εμειίμεσλ ζηηο επηζηήκεο, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηηο ηερλνινγίεο θαη γεληθά ζηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο.  

Απαηηνχληαη εχζηνρεο θαη απνηειεζκαηηθέο αιιαγέο γηα πεξηζζφηεξν απνδνηηθέο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ Τ.Ε.Ε., κε αλνηρηέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ζε ζέκαηα ζπκκεηνρήο ησλ 

Μεραληθψλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο καο. 

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα ζε φηη έρεη ζρέζε κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ 

δπλακηθνχ ηεο ρψξαο, είλαη ε ηαχηηζε ησλ Αθαδεκατθψλ Τίηισλ ζπνπδψλ κε ηηο άδεηεο 

(δειαδή κε άιια ιφγηα ηηο δπλαηφηεηεο) γηα ηελ άζθεζε ησλ επαγγεικάησλ. Η Πνιηηεία 

αζρνιείηαη κφλν κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη φρη κε ηηο αλαγθαίεο ξπζκίζεηο γηα ηελ 

νπζηαζηηθή δηεπζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σε κηα θνηλσλία φκσο πνπ ζέιεη λα ιέγεηαη 

ζχγρξνλε, νη δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηζκνχ ησλ Επηζηεκφλσλ ηεο δελ απνλέκνληαη νχηε 

ηαπηίδνληαη κφλν κε Αθαδεκατθνχο Τίηινπο θαη κε ηα έηε αλεμέιεγθησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ. Πξνθχπηνπλ κέζα απφ θνηλέο γηα φινπο, ζηα πιαίζηα ηεο ηζνπνιηηείαο θαη ίζεο 

αληηκεηψπηζεο, αμηφπηζηεο δηαδηθαζίεο Πηζηνπνίεζεο ηθαλνηήησλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Γηα 

φια απηά φκσο -θαη δπζηπρψο- απφ ηνπο αξκφδηνπο δελ εθδειψλεηαη θακία νπζηαζηηθή 

θξνληίδα. Εάλ βέβαηα ππήξραλ νη δηαζθαιηζκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αμηνθξαηηθή 

«Πηζηνπνίεζε Ιθαλνηήησλ» ησλ Επηζηεκφλσλ καο, ζα κπνξνχζε θαη ν ξφινο ηνπ Τ.Ε.Ε. λα 

είλαη δηαθνξεηηθφο. Θα κπνξνχζε ηα πξνβιήκαηα λα ζπδεηνχληαη ζε εληειψο άιιε βάζε θαη ην 

Τερληθφ Επηκειεηήξην λα ζπκπεξηιάκβαλε ζηηο δνκέο ηνπ -δηαθξηηά θαη δηαβαζκηζκέλα- ηα 

επαγγέικαηα ηεο ππξακίδαο ησλ ηερληθψλ, κε ζαθή δηάθξηζε ησλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ παξνρή 

Υπεξεζηψλ, δειαδή κε θαζνξηζκφ ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ.   

Σε ζρέζε κε φια ηα παξαπάλσ είλαη θαλεξφ φηη ε αλαζεψξεζε ηνπ ζεζκηθνχ καο πιαηζίνπ, 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ νξηνζέηεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ξφινπ ησλ κειψλ καο ή γεληθφηεξα ησλ 

απνθνίησλ ηεο ηερληθήο καο εθπαίδεπζεο (ζηάζκεο πηπρίσλ, δηαβάζκηζε ζπνπδψλ θ.ιπ.) θαη 

επίζεο κε ηνλ θαζνξηζκφ (ζσζηφηεξα επαλαθαζνξηζκφ) ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ γηα 

φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ησλ Μεραληθψλ θαη απνθνίησλ ησλ ζρνιψλ Τ.Ε.Ι. Πξφθεηηαη γηα ζέκαηα 

θπξίαξρα πνπ  νη ζπδεηήζεηο γηα ηηο ιχζεηο ηνπο πξέπεη θάπνηε λα ηειεζθνξήζνπλ. Δηαθνξεηηθά 

είλαη θαλεξφ φηη ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο, νη πξνζπάζεηεο αιιαγψλ ζην ζεζκηθφ καο πιαίζην 

λα ηεινχλ δηαρξνληθά ππφ αλαζεψξεζε.    

Παξφια απηά θαη επεηδή ήδε δξνκνινγήζεθε ζην ζψκα ηεο Αληηπξνζσπείαο ε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία, νη θαη’ αξρήλ πξνηάζεηο καο -πνπ γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ζα κπνξνχζε 

κειινληηθά θαη λα δηαθνξνπνηεζνχλ- πεξηιεπηηθά έρνπλ σο εμήο :   

1. Τν ΤΕΕ λα παξακείλεη Ν.Π.Δ.Δ. κε πεξηθεξεηαθή δηάξζξσζε ζε φιε ηε ρψξα, ε νπνία 

πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζηηο αιρεηές Πεξηθέξεηεο, κε πιθανές αποκλίζεις γηα ηηο λεζησηηθέο ή 

ηηο δπζπξφζηηεο ρεξζαίεο πεξηνρέο. Σηνπο θφιπνπο ηνπ Τ.Ε.Ε. λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ίδρσζης εηαιρειών γηα επηζηεκνληθνχο, θνηλσληθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο κε 

δπλαηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ. Σήκεξα ζρεδφλ ζε όλοσς ηοσς ηομείς ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ καο νη αλάγθεο γηα ηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκάησλ έγιναν 

κανόνας.     

2. Τα κέιε ηνπ Τ.Ε.Ε. ζα είλαη Δηπισκαηνχρνη απφθνηηνη Πνιπηερλείσλ ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ 

ηνπ εμσηεξηθνχ, κεηά απφ απφθηεζε ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο. Σε απηή ηελ 



θαηεχζπλζε ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε πνπ ηζρχεη γηα ηε ρνξήγεζε απηψλ ησλ αδεηψλ πξέπεη λα 

αλαζεσξεζεί ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο θαη δηεζλείο απαηηήζεηο.  

Ελαιιαθηηθά γηα ηνπο απνθνίηνπο ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ κπνξεί λα πξνβιεθζεί φηη 

νη άδεηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ζα απνθηψληαη ζηηο ρψξεο πνπ νινθιεξψζεθε ν θχθινο 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο.      

3. Τν Τ.Ε.Ε. λα έρεη νπζηαζηηθή δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο θαη έθθξαζεο γλψκεο γηα ηε 

δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ κειψλ ηνπ, ηηο αθαδεκατθέο 

ηζνηηκίεο θαη γεληθά φισλ ησλ αλαγθαίσλ ξπζκίζεσλ ζηα πιαίζηα θαζνξηζκνχ ησλ 

δηθαησκάησλ ηεο ππξακίδαο ηνπ ηερληθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο.  

Να αλαβαζκηζζνχλ νη δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ άζθεζεο επαγγέικαηνο, πνπ ήδε 

παξαπάλσ αλαθέξζεθε, ψζηε λα ππάξμεη θαη ε πξννπηηθή ηεο πιήξνπο αληαπφθξηζήο καο ζε 

θιέγνληα ζέκαηα φπσο είλαη ε ζεζκνζεηεκέλε θαηνρχξσζε άκεκπησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηθαλνηήησλ ησλ λέσλ επαγγεικαηηψλ καο. Καη εδψ πξνέρεη ν ζαθήο θαζνξηζκφο 

ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ νη νπνίεο ζα εγγπψληαη αδηάβιεηεο θξίζεηο.  

4.  Να ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο ζθνπνχο ηνπ Τ.Ε.Ε. νη δπλαηφηεηεο  γλσκνδφηεζεο γηα ηελ 

ίδξπζε λέσλ Σρνιψλ Μεραληθψλ ή Τκεκάησλ φπσο θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ αθαδεκατθψλ 

ηζνηηκηψλ ζε φια ηα επίπεδα ηνπ ηερληθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο. 

5.  Σηελ Κεληξηθή Αληηπξνζσπεία -φξγαλν θπξίαξρν πνπ «ραξάζζεη» ηελ πνιηηηθή ηνπ Τ.Ε.Ε.- 

ην ζψκα ησλ Μεραληθψλ λα εθπξνζσπείηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ καο ποσ ανά 

περιθέρεια θα ζσμμεηέτοσν ζηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο. Οη ππνςήθηνη λα ςεθίδνληαη κφλν 

απφ ηα κέιε ησλ Τκεκάησλ ζηα νπνία αλήθνπλ. Να εμεηαζζεί ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ 

κειψλ καο ζηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο κε ειεθηξνληθή ςεθνθνξία. Και βεβαίως εάν σπάρτοσν 

οι ικανές &αναγκαίες προϋποθέζεις η πρόηαζη να σιοθεηηθεί.    

6.  Άκεζε εθινγή, κε απιή αλαινγηθή θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία γηα ηνλ Πξφεδξν ηεο Δ.Ε. ηνπ 

Τ.Ε.Ε. φπσο επίζεο θαη ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Δ.Ε. ζηα Πεξηθεξεηαθά Τκήκαηα. Οη Πξφεδξνη 

γηα ηελ εθινγή ηνπο θξίλεηαη ζθφπηκν λα ζπγθεληξψλνπλ θαη’ ειάρηζην ην 40% ησλ 

πξνηηκήζεσλ. Εάλ απηφ δελ επηηεπρζεί απφ ηελ πξψηε εθινγή, ε δηαδηθαζία μαλαγίλεηαη 

κεηαμχ ησλ δχν επηθξαηέζηεξσλ ππνςεθίσλ. 

7. Να κεησζεί ν αξηζκφο ησλ αηξεηψλ κειψλ ηεο Κεληξηθήο Αληηπξνζσπείαο πνπ θαηά ηε 

γλψκε καο δελ πξέπεη να σπερβαίνει ηα «171» ηαθηηθά κέιε. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ζηηο 

Πεξηθεξεηαθέο Αληηπξνζσπείεο λα είλαη αλαινγηθά απηφο πνπ κε ηηο έσο  ζήκεξα ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο πξνθχπηεη. Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αληηπξνζψπσλ λα γίλνληαη κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Τν ίδην λα γίλεηαη θαη κε ηελ εθινγή ησλ Πξνέδξσλ ηεο Κεληξηθήο θαη 

ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Αληηπξνζσπεηψλ.  

8. Τα Πξνεδξεία ηεο Κεληξηθήο & ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Αληηπξνζσπεηψλ εθιέγνληαη κε ηε 

ζπγθξφηεζε κοινού ςεθνδειηίνπ ζην νπνίν νη ππνςήθηνη ζα δειψλνπλ θαη ηηο αξκνδηφηεηεο 

πνπ επηζπκνχλ λα ηνπο αλαηεζνχλ.  

Καη’ αληηζηνηρία -δειαδή κε ηε ζπγθξφηεζε κοινού ςεθνδειηίνπ- πξνηείλεηαη λα γίλεηαη θαη ε 

εθινγή κειψλ ησλ Δ.Ε. απφ ηελ Κεληξηθή Αληηπξνζσπεία φπσο θαη απφ ηηο Αληηπξνζσπείεο 

ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τκεκάησλ.  

9. Μεηά απφ ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ ηεο Δηνηθνχζαο Επηηξνπήο θαη ζε κοινό 

ςεθνδέιηην ε Αληηπξνζσπεία λα εθιέγεη ηα κέιε ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο Δ.Ε., ζχκθσλα κε ην 

εθδεισκέλν ελδηαθέξνλ ησλ ππνςεθίσλ ζε φηη αθνξά θαζήθνληα πνπ εάλ εθιεγνχλ ζα ήζειαλ 

λα αζθήζνπλ. 

Σηηο εθινγέο αλάδεημεο ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο Αληηπξνζσπείαο φπσο θαη ησλ κειψλ ηεο θάζε 

Δ.Ε. ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ κπνξεί λα πεξηνξηζζεί, ψζηε λα κελ είλαη γηα παξάδεηγκα 

κεγαιχηεξνο ηνπ δηπιαζίνπ ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ.  

Όηαλ παξαζηεί αλάγθε αλαπιήξσζεο κέινπο (Πξνεδξείνπ ηεο Αληηπξνζσπείαο θαη 

Δηνηθνχζαο Επηηξνπήο) θαη απφ ηηο δηελεξγεζείζεο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο δελ ππάξρεη ε 



δπλαηφηεηα αλαπιήξσζεο, δηελεξγνχληαη εθινγέο κε εηδηθή απμεκέλεο ζπκκεηνρήο ςεθνθνξία 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Αληηπξνζσπείαο.     

10. Η δηάξθεηα ζεηείαο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ Τ.Ε.Ε. ζα αλαλεψλεηαη κε ηε δηελέξγεηα 

εθινγψλ ζε νξηζκέλν ρξφλν, ανά ηεηραεηία.  

Η επανεκλογή ζηα αμηψκαηα Προέδροσ ηοσ Τ.Ε.Ε., ηοσ Προέδροσ ηης Δ.Ε. ζε θάζε 

Πεξηθεξεηαθφ Τκήκα, γεληθά ησλ πξνεδξείσλ Διοικοσζών Επιηροπών αιιά θαη ηων 

Προεδρείων ηων Ανηιπροζωπειών, πξνηείλεηαη λα επηηξέπεηαη ην πνιχ γηα δύο θηηείες 

δηνίθεζεο. Αληίζηνηρα ησλ κειψλ Δηνηθνπζψλ Επηηξνπψλ θαη ησλ Ννκαξρηαθψλ Επηηξνπψλ, 

γηα ηρεις θηηείες δηνίθεζεο. Οη ζπγθεθξηκέλνη φξνη ηεο δπλαηφηεηαο επαλεθινγήο, πξέπεη λα 

ηζρχνπλ ζε θάζε πεξίπησζε αλάζεζεο θαζεθφλησλ, αθφκα θαη εάλ νη εθιεγφκελνη γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο ππνρξεσζνχλ λα αζθήζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζε κηθξφηεξν  ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ ηελ ηεηξαεηή ζεηεία γηα ηελ νπνία εθιέρζεθαλ. Επίζεο, γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

φξσλ απηψλ θαη γηα ΟΛΑ ηα κέιε ησλ νξγάλσλ Δηνίθεζεο ηνπ Τ.Ε.Ε. (ζε θεληξηθφ ή 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν) λα πξνζκεηξνχληαη θαη νη έσο ζήκεξα ζεηείεο, απφ ηηο εθινγέο ηνπ 

2013 θαη κεηαγελέζηεξα. Εμαηξνχληαη οι Πρόεδροι πνπ ε εθινγή ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ φπσο 

παξαπάλσ άκεζε θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία. 

11. Σηηο Π.Ε. (Ννκνχο) ηεο Πεξηθέξεηαο -πνπ εδξεχεη ε Δηνηθνχζα Επηηξνπή θάζε Τκήκαηνο- 

δελ ππάξρεη ιφγνο λα ιεηηνπξγεί θαη Ννκαξρηαθή Επηηξνπή. Εμαίξεζε πξέπεη λα απνηειέζνπλ 

νη γεσγξαθηθέο ελφηεηεο ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ ιφγσ μεγάλοσ 

αριθμού μελών ΟΛΟΙ νη Ννκνί πξέπεη λα έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο Ννκαξρηαθέο Επηηξνπέο.     

Άμεζη εθινγή ησλ Ννκαξρηαθψλ Επηηξνπψλ, μόνο απφ ηα κέιε ησλ Π.Ε. 

Σηηο εθινγέο απηέο ζπκκεηέρνπλ θαη εθιέγνληαη ηα κέιε πνπ έρνπλ κφληκε θαηνηθία ή ηελ έδξα 

ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Π.Ε. (Ννκφ) θαη ρσξίο ηνλ πξναλαθεξφκελν 

πεξηνξηζκφ σο πξνο ηε δπλαηφηεηα επαλεθινγήο ησλ γηα ηηο ζεηείεο πνπ πηζαλά έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη απφ ην έηνο 2013 κέρξη ζήκεξα. Όκσο ε επαλεθινγή ζηα αμηψκαηα ην νξγάλνπ 

ηεο Ννκαξρηαθήο Επηηξνπήο ζα πξέπεη ζην κέιινλ λα θαζνξίδεηαη αληίζηνηρα κε ηα παξαπάλσ 

αλαθεξφκελα, δειαδή ηρεις ην πνιχ ζεηείεο γηα ηα απιά κέιε θαη δύο ζεηείεο γηα ηα κέιε ησλ 

Πξνεδξείσλ ηνπο.           

Οη Ννκαξρηαθέο Επηηξνπέο ζα εθιέγνπλ ην πξνεδξείν ηνπο θαη γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

Ννκφ πξέπεη λα έρνπλ απηφλνκε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο, ζηα πιαίζηα φκσο ησλ πνιηηηθψλ 

πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηα φξγαλα ηεο Αληηπξνζσπείαο θαη ηεο Δ.Ε. ηνπ Τκήκαηνο. Η 

επηκέιεηα ησλ ζεκάησλ δηαλνκαξρηαθνχ ή επξχηεξνπ ελδηαθέξνληνο ζα γίλεηαη απφ ηα φξγαλα 

Δηνίθεζεο ηνπ Τκήκαηνο, φκσο κεηά απφ ζπδήηεζε κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Ννκαξρηαθψλ 

Επηηξνπψλ. Ειάρηζηε πξνυπφζεζε γηα φια απηά είλαη ε ζεζκηθή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ 

Ννκαξρηαθψλ Επηηξνπψλ, κε ηελ πξφβιεςε δηάζεζεο ησλ απαξαίηεησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

12. Η Εθινγή ησλ Επηζηεκνληθψλ Επηηξνπψλ Εηδηθνηήησλ λα γίλεηαη κε απιή αλαινγηθή από 

ηην Ανηιπροζωπεία θαη ηε δπλαηφηεηα λα πξνηείλνληαη σο κέιε ηνπο εηδηθνί επηζηήκνλεο -

ηαθηηθά ή νκφηηκα κέιε ηνπ Τ.Ε.Ε.- πνπ έρνπλ εθιεγεί ηνπιάρηζην γηα μία θηηεία σο κέιε ησλ 

νξγάλσλ δηνίθεζεο. Οη Ε.Ε.Ε. εθιέγνπλ ηα Πξνεδξεία ηνπο θαη παξάγνπλ έξγν ζηα πιαίζηα 

ηνπ ξφινπ ησλ, κε ηα κέιε ηνπο λα έρνπλ μόνο δικαίωμα λόγοσ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 

Αληηπξνζσπείαο θαη θακία δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηηο ςεθνθνξίεο.  

Σηα Πεξηθεξεηαθά Τκήκαηα επίζεο, πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ αλάινγεο δηαδηθαζίεο γηα ηε 

ζπγθξφηεζε 3κειψλ Επηζηεκνληθψλ Επηηξνπψλ, αλά εηδηθφηεηα. Τν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ 

Επηηξνπψλ ζα αθνξά ηε ζπλδξνκή ηνπο ζε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, ζην 

φξγαλν ηεο Αληηπξνζσπείαο.            

13. Τα Πεξηθεξεηαθά Τκήκαηα πξέπεη λα απεκπιαθνχλ απφ ην ηζρχνλ ζχζηεκα δηάζεζεο ησλ 

πφξσλ ηνπ Τ.Ε.Ε. ψζηε ζηελ θαηεχζπλζε ησλ ζθνπψλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Επηκειεηεξίνπ, λα ππάξμεη ε πξννπηηθή απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Επίζεο πξέπεη λα 

πξνβιεθζεί ε ηδηαίηεξε δπλαηφηεηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Σπιινγηθψλ 



Οξγάλσλ ησλ Μεραληθψλ θαη γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελαξκνλίδνληαη κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

Τ.Ε.Ε.    

14. Οη Μφληκεο Επηηξνπέο ηνπ Τ.Ε.Ε. κε θπξίαξρν γλψξηζκα ηελ θαινπξναίξεηε δηάζεζε ησλ 

κειψλ καο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ φπνηνπ έξγνπ, θάησ απφ ην βάξνο ησλ θαζεκεξηλψλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ είλαη απφ ρξφληα γλσζηφ φηη ιεηηνπξγηθά έρνπλ 

αηνλήζεη θαη δελ απνδίδνπλ. Είλαη απαξαίηεην ην ζέκα λα αληηκεησπηζζεί κε λεφηεξν θαη 

πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Σηα πιαίζηα απηά πξνηείλεηαη νη Μφληκεο Επηηξνπέο 

ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ Τ.Ε.Ε., λα ζπγθξνηνχληαη κεηά απφ 

πιήξσο αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο Δηνηθνχζαο Επηηξνπήο θαη κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο 

Αληηπξνζσπείαο ζε κία απφ ηηο πξψηεο ζπλεδξηάζεηο ηεο ζεηείαο ηεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

Επηηξνπέο πξέπεη λα είλαη νιηγνκειείο θαη επέιηθηεο -ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθψλ Τκεκάησλ λα 

έρνπλ ην πνιχ έσο 5 κέιε- θαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ έξγνπ ηνπο ζεσξείηαη απαξαίηεην λα 

ιεηηνπξγνχλ απξφζθνπηα θαη κε πξνθαζνξηζκέλε ζεκαηνινγία ή δηαδηθαζίεο. Σε ζρέζε κε απηά 

θαη γηα ηελ επρεξέζηεξε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ, απφ ηα φξγαλα δηνίθεζεο 

(Αληηπξνζσπεία θαη Δηνηθνχζα Επηηξνπή), ζα επηδηψθεηαη ε ζεκαηηθή δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ 

ησλ Επηηξνπψλ κε ηε ζαθέζηαηε νξηνζέηεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ απηέο ζα επηκεινχληαη θαη 

ζπλδπαζκέλα κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαη’ ειάρηζην απαηηνχκελσλ ακνηβψλ γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο παξνρήο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ηα κέιε.        

Να εθζπγρξνληζζνχλ ηα πιαίζηα γηα ηελ εθπφλεζε ησλ Πξαγκαηνγλσκνζπλψλ θαη Δηαηηεζηψλ 

φπσο θαη ησλ πεηζαξρηθψλ δηαδηθαζηψλ. Να επαλαθξηζεί ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ 

Δεκνζίσλ Υπαιιήισλ ζηα φξγαλα πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ.  

Η απνδνηηθφηεηα ηεο δξνκνινγεκέλεο πξνζπάζεηαο αλαζεψξεζεο ηνπ Θεζκηθνχ Πιαηζίνπ ηνπ 

Τ.Ε.Ε. ζηηο κέξεο καο έρεη ηδηαίηεξε αμία. Μέζα απφ απηή ζα θξηζνχλ πνιιά. Απφ ηηο 

πξννπηηθέο καο σο επηζηεκνληθφο θιάδνο κέρξη θαη ηελ επζηνρία ησλ εζληθψλ καο 

πξνζπαζεηψλ ζηα πιαίζηα αλάηαμεο ηεο ηζηνξηθά πξσηνθαλνχο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο. 

Σπλεπψο θαη ζε φηη καο αθνξά ζα ήηαλ αδχλαην λα κε  δειψζνπκε φηη ζα ζπκβάινπκε κε θάζε 

θαιή δηάζεζε. Αθφκα θαη εάλ ρξεηαζζεί, βεβαίσο κεηά απφ δηάινγν, λα αλαζθεπάζνπκε ηηο 

ζέζεηο θαη απφςεηο καο. Αξθεί λα δηαζθαιίδνληαη νη ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο, κε 

ζεκαληηθφηεξεο ηελ αμηνπηζηία & θνηλσληθή αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ηνπ Τερληθνχ 

Επηκειεηήξηνπ θαη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ελεξγή ζπκκεηνρή -εηδηθφηεξα ησλ λεφηεξσλ 

ζπλαδέιθσλ- ζηηο ηάμεηο ηνπ.  
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