
                     ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΕΕ               
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Διαπιστώσεις 

Στον Κανονισμό Λειτουργίας των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικότητας (ΕΕΕ) του ΤΕΕ προβλέπεται 

η λειτουργία τους ως συμβουλευτικών οργάνων τα οποία μελετούν με δική τους πρωτοβουλία ή 

μετά από  παραπομπή από τη Διοικούσα Επιτροπή τα επιστημονικά ζητήματα ενδιαφέροντος της 

αντίστοιχης ειδικότητας.  

Όμως η εμπειρία μας τα τελευταία χρόνια από την λειτουργία των Επιτροπών είναι εντελώς 

διαφορετική. Οι  ΕΕΕ στο μεγαλύτερο μέρος τους ασχολούνται με αιτήματα ή ερωτήματα που 

κατατίθενται από συναδέλφους, σε δεύτερο επίπεδο λαμβάνουν πρωτοβουλίες για τη μελέτη 

θεμάτων ειδικότητας ή γενικότερου ενδιαφέροντος και μάλλον σπάνια μελετούν θέματα μετά από 

παραπομπή από τη Διοικούσα Επιτροπή.  

Χωρίς να υποτιμούμε την αναγκαιότητα  ενασχόλησης με τα τρέχοντα θέματα των συναδέλφων 

θεωρούμε πολλή σημαντική την συμβολή των ΕΕΕ στην κατάρτιση του προγράμματος επιστημονικής 

δραστηριότητας του ΤΕΕ και την γνωμοδότηση σε θεσμικά, νομοθετικά, επιστημονικά, λειτουργικά 

και σε σημαντικά θέματα επικαιρότητας ενδιαφέροντος ειδικότητας σε συνεργασία κατά περίπτωση 

και με τις αντίστοιχες Επιτροπές του  ΤΕΕ. 

Στο άρθρο 3 του Κανονισμού Λειτουργίας των ΕΕΕ προβλέπεται συνεδρίαση των Επιτροπών τακτικά 

2 φορές το μήνα και έκτακτα μετά από πρόσκληση του Επιμελητή. Προβλέπεται επίσης κάθε ΕΕΕ στο 

τέλος του έτους να υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων.  

Αν και ο Κανονισμός υπαγορεύει μια τακτική και πολύ οργανωμένη ακόμη και στις λεπτομέρειες της 

λειτουργία των ΕΕΕ η πραγματικότητα απέχει πολύ από τα προβλεπόμενα. 

Πιστεύουμε ότι θα βοηθούσε η ύπαρξη μιας διαδικασίας παρακολούθησης του έργου τους  και η 

συστηματικότερη εμπλοκή της Διοικούσας και της Αντιπροσωπείας  στον απολογισμό του έργου των 

ΕΕΕ παράλληλα με την συστηματικότερη επιδίωξη συνεργασίας της Διοικούσας και της 

Αντιπροσωπείας  με τις ΕΕΕ. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η απόφαση της Αντιπροσωπείας στην προηγούμενη 

συνεδρίαση (τον Απρίλιο του 2021) για την υποστήριξη των Επιτροπών από πληροφοριακό σύστημα 

το οποίο θα παρέχει  δυνατότητα επικοινωνίας αφενός μεν ασύγχρονης (ανάρτηση εγγράφων, 

εισηγήσεις, απόψεις κλπ) αφετέρου δε σύγχρονης (τηλεδιάσκεψη), βοηθά  σημαντικά στη 

λειτουργία των ΕΕΕ. Να σημειώσουμε ότι ως γνωστόν υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι μέλη των ΕΕΕ 

που διαμένουν στην Περιφέρεια για τους οποίους ανεξαρτήτως πανδημίας η απόσταση δυσχεραίνει 

τη συμμετοχή. 

Προτάσεις 

1.Συστηματικη παραπομπή από τη Διοικούσα στις αντίστοιχες ΕΕΕ για γνωμοδότηση σε θέματα 

θεσμικά( πχ ρόλος ΤΕΕ), λειτουργικά ( πχ Κανονισμοί λειτουργίας), σχέδια Νόμων, θέματα 

τρέχουσας επικαιρότητας όπως χωρικός σχεδιασμός (εθνικός, περιφερειακός, τοπικός) , μελέτες 



δημοσίων έργων, αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί, ολοκλήρωση εθνικού κτηματολογίου,  έρευνα 

,καινοτομία, εθνικός  ενεργειακός σχεδιασμός (απολιγνιτοποίηση, δίκαιη μετάβαση), ανάπτυξη και 

περιβάλλον, ορυκτός πλούτος  κλπ  σε συνεργασία και με αντίστοιχες Επιτροπές του ΤΕΕ.  

2.Κατα προτεραιότητα διαμόρφωση εισήγησης στη Διοικούσα  και στο προεδρείο της 

Αντιπροσωπείας για την κατάρτιση προγράμματος των δραστηριοτήτων του ΤΕΕ (πχ οργάνωση 

ημερίδων και συνεδρίων, θέματα  αναγνώρισης πτυχίων, εργασιακά κλπ). 

3.Καταθεση ανά 6/μηνο στη Διοικούσα και στο προεδρείο της Αντιπροσωπείας συνοπτικού 

Ενημερωτικού Σημειώματος περί του έργου κάθε Επιτροπής. 

4.Καταθεση ανά έτος της έκθεσης πεπραγμένων κάθε ΕΕΕ και προγραμματισμένη συζήτηση αυτής 

στη Διοικούσα και στην Αντιπροσωπεία  του ΤΕΕ. 

Καταλήγοντας τονίζουμε ότι η Διοικούσα και η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ πρέπει να συμβάλουν τα 

μέγιστα για την μεγαλύτερη αξιοποίηση των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικότητας ιδιαίτερα σε 

αυτήν την κρίσιμη περίοδο για την οικονομία, την υγεία, την ανάπτυξη, το περιβάλλον, την 

τεχνολογία, τις εργασιακές σχέσεις κλπ. 

 

 


