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                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ   -   ΤΜΗΜΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Μητροπόλεως 4, Ρόδος 85100. Τηλ.22410-35656, 30606 Fax 22410-22462 Email tee_rod@tee.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 5ης 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. 

– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΤΗΣ 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
 

1. Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. - Περιφερειακού 
Τµήµατος ∆ωδεκανήσου. 

2. Ενηµέρωση της ∆ιοικούσας Επιτροπής για την δραστηριότητά της. 
3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς την ∆ιοικούσα Επιτροπή. 
4. Συζήτηση για τη διαµόρφωση γενικών αρχών και θέσεων του Τ.Ε.Ε. - Περ. 
Τµ. ∆ωδ/σου για την επικείµενη τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου του 
Τ.Ε.Ε.. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

Συνολικά 20/33 µέλη: 
ΑΡΓΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΙΑΛΛΟΥΡΙ∆ΗΣ ΧΑΡΗΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ, 
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΓΛΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΡΥΛΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, 
ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΑΣ∆ΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ 
ΠΑΥΛΟΣ, ΚΟΖΑ ΧΡΥΣΑΦΙΝΑ, ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΛΑΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ), ΜΑΤΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΘΑ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ, 
ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΙΜΠΙ∆ΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ. 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ (Α∆ΙΚ/ΤΟΣ), ΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (∆ΙΚ/ΝΟΣ), ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ (∆ΙΚ/ΝΟΣ), ΜΕΛΕΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (∆ΙΚ/ΝΟΣ), ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (∆ΙΚ/ΝΟΣ), ΜΩΡΑIΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Α∆ΙΚ/ΤΟΣ), ΡΑΜΜΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ (∆ΙΚ/ΝΟΣ), ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ∆ΙΚ/ΝΟΣ), 
ΣΦΥΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ (∆ΙΚ/ΝΟΣ), ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (∆ΙΚ/ΝΟΣ), 
ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ∆ΙΚ/ΝΗ), ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 
(∆ΙΚ/ΝΟΣ), ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (∆ΙΚ/ΝΟΣ). 

 
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ  

 
ΒΑΪΟΣ ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ – ΜΗΧ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
Τ.Ε.Ε.  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΟΣ – ΜΗΧ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
Τ.Ε.Ε. 
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑ 
 

1. Εκ του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. η από 01-12-2017 
Εισήγηση για τις προτεινόµενες βασικές αλλαγές του Θεσµικού 
Πλαισίου του Τ.Ε.Ε., µετά των συνοδευτικών κειµένων και 
ψηφιακών αρχείων, δια των µελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. 
κ.κ. Καλοπήτα Βάΐου και Κωνστάντζου Γεώργιου για το 4ο θέµα: 
∆ιαµόρφωση γενικών αρχών και θέσεων του Τ.Ε.Ε. - Περ. Τµ. ∆ωδ/σου για 
την επικείµενη τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου του Τ.Ε.Ε..  

2. Εκ της παρατάξεως «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ» δια του κ. 
Παπακωνσταντίνου Κλεόβουλου για το 4ο θέµα: ∆ιαµόρφωση γενικών 
αρχών και θέσεων του Τ.Ε.Ε. - Περ. Τµ. ∆ωδ/σου για την επικείµενη 
τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου του Τ.Ε.Ε.. 

 
ΘΕΜΑ 4ο 

Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. – Περιφερειακού Τµήµατος 
∆ωδεκανήσου Γεώργιος – Νικόλαος Λάκουρας ανακοίνωσε την έναρξη συζήτησης 
του 4ου Θέµατος της Η.∆. που αφορά τη διαµόρφωση γενικών αρχών και θέσεων 
του Τ.Ε.Ε. - Π.Τ. ∆ωδ/σου για την επικείµενη τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου 
του Τ.Ε.Ε. και ενηµέρωσε τα µέλη της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. – Π.Τ. 
∆ωδεκανήσου για την παραλαβή, δια των µελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. 
κ.κ. Καλοπήτα Βάΐου και Κωνστάντζου Γεώργιου, της από 01-12-2017 εισήγησης 
του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. µε τις προτεινόµενες βασικές αλλαγές 
του Θεσµικού Πλαισίου του Τ.Ε.Ε., µετά των συνοδευτικών κειµένων και 
ψηφιακών αρχείων και για την κατάθεση σχετικής εισήγησης από την παράταξη 
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ» δια του κ. Παπακωνσταντίνου Κλεόβουλου.  

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. – Περιφερειακού 
Τµήµατος ∆ωδεκανήσου κ. Γεώργιος – Νικόλαος Λάκουρας διευκρίνισε στην 
εναρκτήρια τοποθέτηση του θέµατος ότι η συζήτηση θα διεξαχθεί επί των 
περιεχοµένων των τεσσάρων (4) βασικών αξόνων της από 01-12-2017 εισήγησης 
του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. που είναι οι ακόλουθοι: 

1. Ενίσχυση και διεύρυνση του ρόλου του Τ.Ε.Ε. ως θεσµικού 
συµβούλου της Πολιτείας στα θέµατα της τεχνικής ανάπτυξης, 
παιδείας και καινοτοµίας. 

2. Ενίσχυση του Τ.Ε.Ε. µε διεύρυνση του σε νέες κατηγορίες µελών. 

3. Ενίσχυση του κύρους του Τ.Ε.Ε., µε καθιέρωση της άµεσης 
δηµοκρατίας και προσαρµογή των εκλογικών διαδικασιών στις νέες 
συνθήκες. 

4. Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της Αντιπροσωπείας και της 
∆ιοικούσας 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. 

Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. – Περιφερειακού Τµήµατος 
∆ωδεκανήσου κ. Γεώργιος – Νικόλαος Λάκουρας κάλεσε στην έδρα τους 
συναδέλφους – εκπροσώπους της ∆ωδεκανήσου µέλη της Αντιπροσωπείας του 
Τ.Ε.Ε. κ.κ. Καλοπήτα Βάΐο και Κωνστάντζο Γεώργιο.  

Ο λόγος δόθηκε αρχικά στον κ. Βάΐο Καλοπήτα για την αρχική του τοποθέτηση, ο 
οποίος αφού ευχαρίστησε την Αντιπροσωπεία και την ∆.Ε. του Π.Τ. ∆ωδεκανήσου 
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για την πρόσκληση και την εποικοδοµητική συνεργασία, ανέφερε (επιγραµµατικά) 
τα ακόλουθα: 

- Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήµης 
του µηχανικού και των ειδικοτήτων του, της τεχνικής και της τεχνολογίας 
γενικά και την αξιοποίησή τους για την οικονοµική, κοινωνική και 
πολιτιστική ανάταση  της χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και 
της προστασίας του περιβάλλοντος. Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας στο 
πλαίσιο του σκοπού του αυτού αποτελεί τον  τεχνικό σύµβουλο της 
Πολιτείας. Κατά πόσο εξυπηρετείται αυτός ο σκοπός  τίθεται υπό σοβαρή 
αµφισβήτηση την ώρα που από την µία o τεχνικός κόσµος της χώρας, 
δοκιµάζεται σκληρά , και από την αλλή ενώ γνωρίζουµε όλοι ότι η χώρα 
έχει ανάγκη από εισαγωγή νέων τεχνολογιών, νέων προϊόντων, νέων 
καινοτόµων λύσεων, νέων ειδικοτήτων εµείς αδυνατούµε να τα εισάγουµε. 

- Η συζήτηση για το θεσµικό πλαίσιο του Τ.Ε.Ε. είναι η σοβαρότερη συζήτηση 
που µπορούµε να κάνουµε, γνωρίζουµε πως για να ξεφύγουµε από αυτό το 
τέλµα χρειαζόµαστε πολλές και καλές δουλειές, χρειαζόµαστε ένα νέο 
αναπτυξιακό όραµα, που να εντάσσει τις νέες ειδικότητες, χρειαζόµαστε 
µείωση του χρόνου επενδύσεων, χρειαζόµαστε διαφάνεια και αξιοκρατία. 

Παράλληλα, επισήµανε ότι οι νέοι µηχανικοί δεν προστατεύονται θεσµικά και 
µεταναστεύουν στο εξωτερικό, οι ειδικότητες δεν αναγνωρίζονται, ο χρόνος 
ολοκλήρωσης των τεχνικών έργων και αδειοδότησης των επενδύσεων στην χώρα 
µας είναι δυσανάλογα µεγάλος, το σύστηµα του Ε.Φ.Κ.Α. είναι µπερδεµένο και ο 
χρόνος σχηµατισµού των νέων οργάνων διοίκησης του Τ.Ε.Ε. που προκύπτουν 
από τις εκλογές επίσης πολύ µεγάλος, ενώ δήλωσε ότι οφείλουµε να χαράξουµε 
σαφείς διαχωριστικές γραµµές από την πρότερη κατάσταση και αυτό επιβάλει 
αναθεώρηση του θεσµικού µας πλαισίου για να απαλλαγούµε από τις παθογένειες 
του και ταυτόχρονα θα απεγκλωβιστούν νέες λύσεις ακόµα και για το ∆ηµόσιο βίο.   

Κλείνοντας, ο κ. Καλοπήτας επισήµανε ότι η συζήτηση για την αναθεώρηση του 
θεσµικού πλαισίου έχει σχεδόν την ηλικία του, ότι όλοι αναγνωρίζουν πως αυτό 
πρέπει να τροποποιηθεί, αλλά πάντα µένουµε στην αρχή και ότι είναι σκόπιµο να 
κινηθούµε στους τέσσερεις άξονες που προαναφέρθηκαν και που θα αναλυθου΄ν 
στη συνέχεια από τον συνάδελφο Γεώργιο Κωνστάντζο.  

Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. – Περιφερειακού Τµήµατος 
∆ωδεκανήσου κ. Γεώργιος – Νικόλαος Λάκουρας ευχαρίστησε τον κ. Βάϊο 
Καλοπήτα και έδωσε τον λόγο στον συνάδελφο κ. Γεώργιο Κωνστάντζο. 

Ο κ. Γεώργιος Κωνστάντζος ευχαρίστησε την Αντιπροσωπεία του Π.Τ. 
∆ωδεκανήσου για την πρόσκληση, επισήµανε ότι η συζήτηση για το θεσµικό 
πλαίσιο του Τ.Ε.Ε. είναι η σοβαρότερη συζήτηση που κάνουµε τα τελευταία χρόνια 
και ανεξάρτητα µε το αποτέλεσµα της συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. 
την 03-02-2018 που θα διεξαχθεί στην Βουλή, είναι σηµαντικό η Αντιπροσωπεία 
του Τ.Ε.Ε. – Π.Τ. ∆ωδεκανήσου να έχει διαµορφώσει και αποστείλει τις δικές της 
θέσεις για το συγκεκριµένο θέµα, προκειµένου να διαµορφωθούν οι τελικές θέσεις 
της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. που θα υποβληθούν στα αρµόδια θεσµικά όργανα 
της Πολιτείας για την αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου. 

Στη συνέχεια, ο κ. Γεώργιος Κωνστάντζος ανέλυσε τα επιµέρους περιεχόµενα των 
τεσσάρων (4) βασικών αξόνων της από 01-12-2017 εισήγησης του Προεδρείου 
της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. και των θέσεων των παρατάξεων και των 
υπόλοιπων Περιφερειακών Τµηµάτων, όπως αυτές έχουν κωδικοποιηθεί / 
πινακοποιηθεί από τους συναδέλφους της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. που είναι 
επιφορτισµένοι µε το έργο αυτό, ενώ παράλληλα διευκρίνισε ότι πέραν των 
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προαναφερόµενων τεσσάρων (4) βασικών αξόνων, επίκειται η συζήτηση για την 
τροποποίηση του πλαισίου άσκησης Πειθαρχικού Ελέγχου των µελών του Τ.Ε.Ε., 
µε τις κατατεθειµένες µέχρι σήµερα θέσεις / απόψεις να µην έχουν κωδικοποιηθεί 
/ πινακοποιηθεί ακόµη.   

Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. – Περιφερειακού Τµήµατος 
∆ωδεκανήσου κ. Γεώργιος – Νικόλαος Λάκουρας ευχαρίστησε τον κ. Γεώργιο 
Κωνστάντζο και έδωσε τον λόγο στον συνάδελφο κ. Παπακωνσταντίνου 
Κλεόβουλο της παρατάξεως «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ», ο οποίος θέλησε να 
τοποθετηθεί συνολικά για την επικείµενη τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου του 
Τ.Ε.Ε., αναφέροντας και αναλύοντας (επιγραµµατικά) τα ακόλουθα ερωτήµατα: 

- Που  αποσκοπεί  η  αναθεώρηση  του  Θεσµικού  Πλαισίου;  Ποιος  ο  
συνεκτικός ιστός των δεκάδων προτεινόµενων αλλαγών και η βασική 
στόχευσή τους; Τελικά: 

- Ποια στρατηγική υπηρετεί, ποια κοινωνικά – οικονοµικά συµφέροντα 
καλείται το προτεινόµενο Θεσµικό Πλαίσιο να εξυπηρετήσει; 

Ο κ. Κλεόβουλος Παπακωνσταντίνου δήλωσε ότι Κυβέρνηση και  ηγεσία του ΤΕΕ 
µε την αλλαγή του Θεσµικού Πλαισίου φτιάχνουν το «νέο ΤΕΕ» για να  
υπηρετήσει  τη στρατηγική της Ε.Ε. και των µονοπωλιακών οµίλων κεφαλαίου 
στην «επόµενη µέρα» της καπιταλιστικής ανάκαµψης και θεώρησε ότι το Τ.Ε.Ε. 
οδεύει στην κατεύθυνση να γίνει ένας πιστοποιητικός θεσµός εις βάρος των 
µεµονωµένων µηχανικών και της πλατιάς πλειοψηφίας των µηχανικών, ενώ 
παράλληλα διευκρίνισε για τη δεύτερη «δέσµη» αλλαγών  που σχετίζονται µε τη 
δοµή και τον τρόπο εκλογής των  οργάνων  του  Τ.Ε.Ε., ότι έχει  µεγάλη  
σηµασία,  κάτω  ακόµα  και  από  τις σηµερινές συνθήκες, να δίνεται η 
δυνατότητα για να υπάρχει µέσα σε όλα τα όργανα του Τ.Ε.Ε. ουσιαστική  
πολιτική συζήτηση και αντιπαράθεση ιδεών, για να µην υπάρχουν στεγανά, για να 
διοχετεύεται πλατιά η ενηµέρωση, όπως για παράδειγµα µε την συχνότερη 
διοργάνωση γενικών συνελεύσεων των µηχανικών. 

Γενικότερα, ο κ. Κλεόβουλος Παπακωνσταντίνου δήλωσε ότι απορρίπτει συνολικά 
τις προτεινόµενες αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο του Τ.Ε.Ε. και ότι η παράταξή του 
είναι κατηγορηµατικά αντίθετη στις συγκεκριµένες αλλαγές και στον τρόπο που 
αυτές επιχειρούνται, λόγω του ότι αυτές εξυπηρετούν τον εκσυγχρονισµό του 
υφιστάµενου συστήµατος ενάντια στα συµφέροντα των µηχανικών.   

Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. – Περιφερειακού Τµήµατος 
∆ωδεκανήσου κ. Γεώργιος – Νικόλαος Λάκουρας ρώτησε τον κ. Κλεόβουλο 
Παπακωνσταντίνου αν επιθυµεί την προσθήκη πρότασης στις θέσεις της 
Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. – Π.Τ. ∆ωδ/σου για την θεσµοθέτηση τακτικών 
Γενικών Συνελεύσεων των µηχανικών ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και 
απάντησε ότι επιθυµεί γενικά την διεύρυνση της δηµοκρατίας του Τ.Ε.Ε. µε τη 
συµµετοχή του συνόλου των µηχανικών σε όλα τα όργανα, µε την διεξαγωγή 
γενικών συνελεύσεων σε νοµαρχιακό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, χωρίς 
συγκεκριµένη πρόταση και ότι δεν επιθυµεί να προτείνει κάτι σε κάποιον 
επιµέρους άξονα, λόγω της απόρριψης συνολικά των προτεινόµενων αλλαγών µε 
τον τρόπο που αυτές επιχειρούνται. 

Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση επί των τεσσάρων βασικών αξόνων 
της από 01-12-2017 εισήγησης του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., 
στην οποία τοποθετήθηκαν ο Πρόεδρος της ∆.Ε. - Π.Τ. ∆ωδ/σου κ. Ιωάννης 
Γλυνός, ο Αντιπρόεδρος της ∆.Ε. - Π.Τ. ∆ωδ/σου κ. Αντώνιος Γιαννικουρής, ο 
Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας - Π.Τ. ∆ωδ/σου κ. Γεώργιος – Νικόλαος Λάκουρας, 
τα µέλη της Αντιπροσωπείας - Π.Τ. ∆ωδ/σου κ.κ. Σάββας Μάτσης, Ανδρέας 
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Γιαννακόπουλος, Φιλήµων Φραντζής, Τσιµπιδάκης Κυριάκος, Μιχαήλ Μπράτιτσης, 
Χριστόφορος Κάσδαγλης, διευκρινιστικά τα µέλη της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. 
κ.κ. Καλοπήτας Βάΐος και Κωνστάντζος Γεώργιος και αποφασίστηκαν κατά 
πλειοψηφία οι ακόλουθες αλλαγές – τροποποιήσεις - προσθήκες στην από 01-
12-2017 εισήγηση του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.:         

• Στον άξονα 1: προτείνεται η αντικατάσταση του εδαφίου «Στις αλλαγές 
του θεσµικού πλαισίου πρέπει να συµπεριληφθούν διατάξεις συµµετοχής 
εκπροσώπων του Τ.Ε.Ε. σε όλες τις επιτροπές (εισηγητικές, 
νοµοπαρασκευαστικές, κ.α.) και η συµµετοχή του στο σχεδιασµό και στην 
θέσπιση κανονισµών τεχνικών όρων και προδιαγραφών, κριτηρίων 
προτύπων και διαδικασιών ελέγχου ποιότητας κ.α., όπως είναι 
ενδεικτικά:..» µε το εδάφιο «Στις αλλαγές του θεσµικού πλαισίου πρέπει 
να συµπεριληφθούν διατάξεις υποχρεωτικής συµµετοχής εκπροσώπων 
του Τ.Ε.Ε. µε δικαίωµα λόγου και ψήφου σε όλες τις επιτροπές 
(εισηγητικές, νοµοπαρασκευαστικές, κ.α.) σε όλες τις βαθµίδες της 
διοίκησης (Ο.Τ.Α. Α΄& Β΄βαθµού, Περιφέρειες, Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση, Κεντρικές Υπηρεσίες – υπουργεία κτλ.) και η συµµετοχή 
του στο σχεδιασµό και στην θέσπιση κανονισµών τεχνικών όρων και 
προδιαγραφών, κριτηρίων προτύπων και διαδικασιών ελέγχου ποιότητας 
κ.α., όπως είναι ενδεικτικά:..».      

• Στον άξονα 2.β Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.: ∆εν είναι αποδεκτή η ένταξη των 
Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., µέχρι να προσδιοριστούν επακριβώς τα επαγγελµατικά 
τους δικαιώµατα και µέχρι να αποσαφηνιστούν πλήρως οι όροι και οι 
προϋποθέσεις ένταξης τους στο Τ.Ε.Ε. σε ανεξάρτητο Τµήµα µε την 
αναφερόµενη διοικητική αυτονοµία. Θεωρούµε ότι πρώτα πρέπει να 
προηγηθούν αυτά τα δύο στάδια της διαδικασίας και µετά να συζητηθεί 
ξανά η προοπτική ένταξης των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. στο Τ.Ε.Ε..  

• Στον άξονα 3.1α.: Προτείνεται η απαλοιφή του εδαφίου «Υποψήφιοι 
επιλέξιµοι Πρόεδροι, είναι αυτοί που έχουν διατελέσει τουλάχιστον δύο (2) 
θητείες στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε.» και η αντικατάσταση του 
εδαφίου «Εφόσον κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει το: 33% +1 των 
ψήφων στο 33% των εγγεγραµµένων, επαναλαµβάνεται ……» µε το εδάφιο 
«Εφόσον κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει το: 50% +1 των ψήφων, 
επαναλαµβάνεται……». 

• Στον άξονα 3.1β.: Προτείνεται η αντικατάσταση του εδαφίου «Αριθµός 
Θητειών Προέδρου Τ.Ε.Ε. και Προέδρου Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε.: έως δύο 
πλήρεις και συνεχείς θητείες» µε το εδάφιο «Αριθµός Θητειών Προέδρου 
Τ.Ε.Ε. και Προέδρου Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε.: έως δύο θητείες» και η 
προσθήκη του εδαφίου «Κατ’ αντιστοιχία και για τα Περιφερειακά 
Τµήµατα». 

• Στον άξονα 3.1γ.: Προτείνεται η απαλοιφή του εδαφίου «Ψηφοδέλτια 
κεντρικής Α/Τ.Ε.Ε.: Προκειµένου …………….., για παράδειγµα Ν-3 των 
Περιφερειακών Τµηµάτων του Τ.Ε.Ε.».  

• Στον άξονα 3.3: Προτείνεται η απαλοιφή συνολικά της παραγράφου 
«Ειδικό καθεστώς σύνδεσης …………………….την επόµενη φορά και των 
εκλογών του Τ.Ε.Ε.». Αντί αυτής, προτείνεται η προσθήκη παραγράφου για 
την αντικατάσταση του σηµερινού εκλογικού συστήµατος µε διαδικασίες 
πλήρως ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, µε διαπιστευµένα τερµατικά που θα 
εγκατασταθούν στα Περιφερειακά Τµήµατα την εκλογική περίοδο, µε 
δυνατότητα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στα 
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αποµακρυσµένα ακριτικά νησιά, µε τερµατικά που θα εγκατασταθούν σε 
δηµόσιους χώρους (π.χ. αστυνοµικά τµήµατα, επαρχεία κτλ.), εκεί όπου 
δεν υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις των Περιφερειακών Τµηµάτων. 

• Στον άξονα 3.4: Προτείνεται η προσθήκη του εδαφίου «Εξορθολογισµός 
του τετραγωνικού πίνακα για την κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερη 
εκπροσώπηση των υποψηφίων κατά σειρά εκλογής και αλλαγή του τρόπου 
εκλογής των µελών της Κεντρικής Αντιπροσωπείας, µε κατάργηση της 
δυνατότητας σταυροδοσίας υποψηφίων άλλων Περιφερειακών Τµηµάτων».   

• Στον άξονα 4: Προτείνεται η προσθήκη παραγράφου 4) για την 
«Θεσµοθέτηση Τακτικών Συνεδριάσεων του Συµβουλίου των Προέδρων 
των Περιφερειακών Τµηµάτων, το οποίο θα συγκαλείται κατ’ ελάχιστο 
τέσσερεις (4) φορές ανά έτος» και µε την προσθήκη παραγράφου 5) «Τα 
Νησιωτικά Περιφερειακά Τµήµατα έχουν τη δυνατότητα δηµιουργίας 
Νησιωτικών Τεχνικών Επιτροπών ανά νησί ή σύµπλεγµα νησιών, µε 
εισηγητικό – γνωµοδοτικό ή/και αποφασιστικό χαρακτήρα για την ανάδειξη 
τεχνικών θεµάτων τοπικού ενδιαφέροντος, µε αριθµό και αντικείµενο που 
θα προκύπτει µε απόφαση της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού 
Τµήµατος και σύσταση, συγκρότηση, θητεία και αρµοδιότητες που θα 
καθορίζονται µε απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού 
Τµήµατος».      

Τέλος, διαπιστώθηκε η ανάγκη για την τροποποίηση του πλαισίου άσκησης 
Πειθαρχικού Ελέγχου των µελών του Τ.Ε.Ε., ώστε να πραγµατοποιείται το 
συντοµότερο δυνατόν η συγκρότηση του οργάνου (Πειθαρχικό Συµβούλιο) και να 
εξορθολογιστεί ο τρόπος λειτουργίας του και οι επιβαλλόµενες ποινές, καθώς το 
ισχύον πλαίσιο κρίνεται ως αναχρονιστικό.  

Με την λήξη της συζήτησης του 4ου θέµατος, διαβιβάζεται το πρακτικό προς την 
∆ιοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. – Π.Τ. ∆ωδ/σου, για να σταλούν οι 
προαναφερόµενες γενικές αρχές και θέσεις της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. - Περ. 
Τµ. ∆ωδ/σου για την επικείµενη τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου του Τ.Ε.Ε. 
προς το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., ώστε να ληφθούν υπόψη κατά 
την επικείµενη συνεδρίαση της 3ης Φεβρουαρίου 2018 στην Αίθουσα της 
Γερουσίας στο Μέγαρο της Βουλής.     

                 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

               (απών) 
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                                              Ακριβές Απόσπασµα  

                                  Η Υπάλληλος του Τ.Ε.Ε. – Π.Τ. ∆ωδ/σου  
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