
 ΑΘΗΝΑ, 9.7.2021 

Προς τον Πρόεδρο της  Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. κ. ΝΙΚΟ ΜΗΛΗ 

Θέμα 6 "Συμμετοχή των Ε.Ε.Ε. στο έργο του Τ.Ε.Ε. και απολογισμός των σχετικών δράσεών τους" 
της Ημερήσιας Διάταξης της επόμενης συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. 

Κε Πρόεδρε σε απάντηση των από 14.6. 2021 και 6.7.2021 ην μηνυμάτων σας ακολουθούν, 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1. Αναβάθμιση της Επιτροπής με συμβουλευτικό και εισηγητικό ρόλο μέσω της Αντιπροσωπείας και 
της Διοικούσας του ΤΕΕ, σε σχέδια Νόμου που σχετίζονται με την Ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Φορείς.  
 

2. Διοργάνωση ημερίδων από το ΤΕΕ με μέριμνα της Επιτροπής σε θέματα ειδικού και γενικού 
ενδιαφέροντος με ομιλητές της ειδικότητας (ενδεικτικά: έρευνα, καινοτομία, ενέργεια, 
ηλεκτροκίνηση, έξυπνες πόλεις, τηλεπικοινωνίες κλπ θέματα ενδιαφέροντος στο πεδίο του ηγ 
μηχανικού).  

 
3. Διοργάνωση κοινής ημερίδας από το ΤΕΕ, με συνεργασία Επιτροπών και άλλων ειδικοτήτων για 

θέματα κοινού ενδιαφέροντος αυτών. 
 

4. Στελέχωση των Επιτροπών που συμμετέχει το ΤΕΕ, με τουλάχιστον ένα μέλος, στις Επιτροπές με 
τις οποίες σχετίζεται η ειδικότητα και που θα προτείνεται από την Επιστημονική Επιτροπή.  

 
5. Επιπλέον προτείνεται και η στελέχωση των Επιτροπών του ΤΕΕ να γίνεται με συναδέλφους 

σχετικής ειδικότητας ως προς το θεματικό πλαίσιο αυτών. 
 

6. Παρουσία εκπροσώπου της Επιτροπής στις συνεδριάσεις της Διοικούσας για θέματα που άπτονται 
της ειδικότητας. 

 
7. Χώρος στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, για ανάρτηση άρθρων της ειδικότητας ΗΓ ΜΗΧ που θα 

προτείνονται από την Επιτροπή. 
 

8. Συνεδριάσεις της Επιτροπής με άλλες Επιτροπές ειδικότητας για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 
 

9. Δημιουργία και διάθεση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις συνεδριάσεις της Επιστημονικής 
Επιτροπής. 

 
Για την Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 

 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, Επιμελητής (συμφωνεί) 
 
 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Αν. Επιμελητής (συμφωνεί) 
 
 ΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Μέλος (συμφωνεί) 
 
 ΜΥΛΩΝΑ ΖΩΗ, Μέλος (συμφωνεί) 
 
 ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ – ΟΛΓΑ, Μέλος (Εξέφρασε προσωπική και παραταξιακή ριζική 
αντίθεση. Εν κατακλείδι, δήλωσε στην Επιτροπή ότι, δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε οποιαδήποτε 
προσπάθεια αλλαγής του θεσμικού πλαισίου προς την κατεύθυνση της συντεχνιακής λογικής στην 
λειτουργία του ΤΕΕ, σε μια λογική του ΤΕΕ των ειδικοτήτων, διάσπασης του ενιαίου κεντρικού 
χαρακτήρα του, "ομοσπονδοποίησής" του.) 


