
Προς:  Προεδρείο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ 
 
Εισαγωγή θέματος πρό ΗΔ 
 
Η διοίκηση του ΤΕΕ, τόσο στο επίπεδο της ΔΕ όσο και της Α., οφείλει να 
ασκείται με κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας. Η δημοκρατική λειτουργία 
απαιτεί συλλογικές αποφάσεις και κατ’ ελάχιστο τακτική -σε κάθε συνεδρίαση- 
πλήρη και αναλυτική ενημέρωση από τους προέδρους ΔΕ και Α. προς τα μέλη 
των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων. 
 
Όμως από την σημερινή διοίκηση, η πρακτική που επαναλαμβάνεται 
συστηματικά μέχρι σήμερα, κυρίως από τον πρόεδρο της ΔΕ - αλλά όχι μόνο -  
περιλαμβάνει αιφνιδιασμούς, ελάχιστη ενημέρωση και ενέργειες  που γίνονται 
στο παρασκήνιο, εν αγνοία των μελών της ΔΕ. 
 
Η συγκεκριμένη λειτουργία συνιστά μεθόδευση που υπονομεύει το θεσμικό 
ρόλο των οργάνων του ΤΕΕ (τύποις και ουσία) και είναι απολύτως απορριπτέα 
από την παράταξή μας. 
 
Είναι πρωτοφανές στα χρονικά του ΤΕΕ, να είναι ζητούμενα τα αυτονόητα: η 
συλλογική συνεισφορά, η διαφάνεια, η λογοδοσία και η δημοκρατική λειτουργία 
των οργάνων του. 
    
Στους μηχανικούς αξίζει ένα ΤΕΕ που θα αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητος και 
ακηδεμόνευτος θεσμικός φορέας με θεσμικό και επιστημονικό κύρος, με 
παρεμβάσεις που θα είναι αποτέλεσμα συλλογικών αποφάσεων και όχι 
οποιασδήποτε μορφής lobbying ή/και προσωπικού χαρακτήρα, όπως συμβαίνει 
σήμερα. 
 
Μετά την δημοσιοποίηση της εμπιστευτικής (!!!) γνωμοδότησης με τίτλο 
«Πρόταση Επιτροπής του ΤΕΕ» για το Ελληνικό, που δημοσίως παρουσιάστηκε 
από τον Υπ. Οικονομικών στη Βουλή εκθέτοντας σοβαρά το ΤΕΕ,  δηλώνουμε 
ότι απορρίπτουμε το περιεχόμενό της και όλες τις πρακτικές που οδήγησαν σε 
αυτήν.  
[«Πρόταση Επιτροπής ΤΕΕ» με εμπιστευτικό ΑΠ/30  4-12-2019 που πρωτοκολλήθηκε στο Υπ 
Οικ με ΑΠ 12/23-01-2020]. 

 
Προς αποκατάσταση της κλονισμένης εμπιστοσύνης των μηχανικών απέναντι 
στους θεσμικούς εκπροσώπους της διοίκησης και σύμφωνα με τα παραπάνω 
ζητούμε, 
 
Να προταχθεί της σημερινής ημερήσιας διάταξης, συζήτηση για τη 
λειτουργία και το κύρος των οργάνων, των διοικήσεων και των μελών που 
συμμετέχουν σε αυτά, ώστε να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του ΤΕΕ 
απέναντι στην κοινωνία, των συλλογικών οργάνων του προς τους μηχανικούς 
και να επαναλειτουργήσει σε δημοκρατική – επιμελητηριακή κατεύθυνση.  

 

 

Δημοκρατική Επιμελητηριακή Συμπαράταξη Μηχανικών  
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