
Προσ: 
-Σα Μζλθ τθσ Αντιπροςωπείασ του ΣΕΕ 
-Σουσ Προζδρουσ των Περιφερειακών Σμθμάτων του ΣΕΕ 
-Σον Πρόεδρο του υλλόγου Πολιτικών Μθχανικών Ελλάδασ 
-Σον Πρόεδρο του υλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματοφχων  Ανώτατων χολών 
-Σον Πρόεδρο του Πανελλθνίου υλλόγου Διπλωματοφχων Μθχανολόγων-Ηλεκτρολόγων 
-Σον Πρόεδρο του Πανελλθνίου υλλόγου Διπλωματοφχων  Αγρονόμων-Σοπογράφων Μθχανικών 
-Σον Πρόεδρο του Πανελλθνίου υλλόγου Χθμικών Μθχανικών 
-Σον Πρόεδρο του Πανελλθνίου υλλόγου Διπλωματοφχων Μθχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών 
-Σον Πρόεδρο του υλλόγου Διπλωματοφχων Ναυπθγών Μθχανικών Ελλάδασ 
-Σον Πρόεδρο του υλλόγου Ελλινων Αεροναυπθγών 
-Σον Πρόεδρο τθσ Ζνωςθσ Μθχανικών Πλθροφορικισ & Επικοινωνιών Ελλάδασ 
-Σον Πρόεδρο του υλλόγου  Ελλινων Μθχανικών Πολεοδομίασ, Χωροταξίασ & Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ 
-Σον Πρόεδρο του Πανελλθνίου υλλόγου Διπλωματοφχων Μθχανικών Περιβάλλοντοσ 
-Σον Πρόεδρο του Πανελλθνίου υλλόγου Μθχανικών Ορυκτών Πόρων 
-Σον Πρόεδρο του Πανελλθνίου υλλόγου Μθχανικών Παραγωγισ & Διοίκθςθσ 
-Σον Πρόεδρο του υλλόγου Ελλινων Πολεοδόμων Χωροτακτών 
-Σον Πρόεδρο τθσ ΠΟ ΕΜΔΤΔΑ 
-Σον Πρόεδρο του ωματείου Μιςκωτών Σεχνικών 
-Σον Πρόεδρο του ΣΜΕΔΕ 

ΠΡΟΚΛΗΗ 
ςε εκδιλωςθ τθσ Αντιπροςωπείασ του ΣΕΕ: 
υηιτθςθ για το Θεςμικό Πλαίςιο του ΣΕΕ 

 Σε προθγοφμενεσ ςυνεδριάςεισ τθσ Αντιπροςωπείασ του Τ.Ε.Ε., κακϊσ και ςτθν τελευταία Συνεδρίαςθ τθσ 

9/6/2018 δεςμευτικαμε να διοργανωκεί μία Εκδιλωςθ ςυηιτθςθσ για το Θεςμικό Πλαίςιο του Τ.Ε.Ε. με 

εκπροςϊπουσ των φορζων των Μθχανικϊν. 

Σασ καλοφμε τθ Δευτζρα 16 Ιουλίου 2018 και ϊρα  17:00 το απόγευμα ςτθν αίκουςα τθσ Αντιπροςωπείασ του 

ΣΕΕ (Νίκθσ 4, 1οσ όροφοσ), ςε διάλογο για το Θεςμικό Πλαίςιο του Τ.Ε.Ε. 

Για τισ κζςεισ που ζχουν κατατεκεί από τισ παρατάξεισ του ΤΕΕ μπορείτε να ενθμερωκείτε από τθν Ιςτοςελίδα 

τθσ Αντιπροςωπείασ του Τ.Ε.Ε. 

Μπορείτε, επίςθσ, να λάβετε υπόψιν ςασ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί από τα Περιφερειακά Τμιματα και 

ζχουν, επίςθσ, αναρτθκεί ςτθν ίδια Ιςτοςελίδα. 

Επιπλζον, κα είχε ενδιαφζρον για τθν ενθμζρωςι ςασ θ ςυηιτθςθ που ζλαβε χϊρα ςτθ Βουλι των Ελλινων ςε 

πανθγυρικι εκδιλωςθ για το κζμα  τθν 3 Φεβρουαρίου 2018, τα πρακτικά τθσ οποίασ, ζχουν αναρτθκεί ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ Αντιπροςωπείασ του Τ.Ε.Ε. 

Όπωσ κα διαπιςτϊςετε ςτθν πρϊτθ αυτι εκδιλωςθ κάνουμε διάλογο για να πετφχουμε ςφγκλιςθ απόψεων 

τουλάχιςτον ςτα κζματα που αποτελοφν προτεραιότθτεσ αλλαγισ του Θεςμικοφ Πλαιςίου του ΤΕΕ, ϊςτε να 

ενιςχφεται ο Θεςμικόσ του ρόλοσ, θ κζςθ και ο ρόλοσ των Μθχανικϊν, θ προςταςία τουσ ωσ εργαηομζνων, 

ιδιαίτερα μζςα ςτθν κρίςθ, κακϊσ και θ προάςπιςθ τθσ παιδείασ και του επαγγζλματοσ του Μθχανικοφ. 

Αυτονόθτα ιςχφουν οι προγραμματικζσ κατευκφνςεισ που χάραξε θ Αντιπροςωπεία του ΤΕΕ ςτθν πρϊτθ 

προγραμματικι τθσ ςφγκλιςθ με τθ ςθμερινι ςφνκεςθ. 

Ήδθ από τισ 28 Ιουνίου 2018 ηθτιςαμε τισ προτάςεισ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ του ΤΕΕ για τουσ φορείσ των 

Μθχανικϊν που κα προςκλθκοφν. Εάν υπάρχουν και άλλεσ προτάςεισ κα αποςταλοφν επιπλζον προςκλιςεισ, 

όμωσ κα ςασ παρακαλοφςαμε να μασ ενθμερϊςετε ςχετικά ςε εφκετο χρόνο πριν τθν εκδιλωςθ. 

Ακινα, 4 Ιουλίου 2018 
Σο Προεδρείο τθσ Αντιπροςωπείασ του Σ.Ε.Ε. 

     Η Πρόεδροσ                            Ο  Α΄  Αντιπρόεδροσ              Ο Β΄ Αντιπρόεδροσ 

ΑΝΣΩΝΙΑ ΜΟΡΟΠΟΤΛΟΤ        ΑΝΣΩΝΙΟ ΠΡΩΣΟΝΟΣΑΡΙΟ      ΧΡΤΟΣΟΜΟ ΔΟΤΚΑ 

Ο Γενικόσ Γραμματζασ         Ο Αναπλ. Γενικόσ Γραμματζασ 

                             ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ                      ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΑΓΑΛΗ 


