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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Βασικοί στόχοι του Προγραμματισμού 2017-2019 της Μόνιμης Επιτροπής 

Επαγγελματικών Θεμάτων και Τεχνικής Παιδείας είναι η καταγραφή ,ανάλυση, 

συζήτηση και διαμόρφωση προτάσεων επί του συνόλου των ζητημάτων που 

απασχολούν τον κλάδο των Μηχανικών, όλων των ειδικοτήτων, κάθε 

επαγγελματικής ενασχόλησης. Η επιτροπή οφείλει μέσα από τη λειτουργίας της, να 

αντιμετωπίσει τα προβλήματα άσκησης του επαγγέλματος, να προτείνει λύσεις, να 

διαμορφώσει θέσεις και προτάσεις για την ανάπτυξη.  

Ο  παρών προγραμματισμός δράσης διέπεται από τους στόχους και τις επιδιώξεις του  

προγραμματισμού Δράσης της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ, καθώς και το σύνολο των 

αποφάσεων της ΔΕ  που διέπουν τη  λειτουργία της Μόνιμης Επιτροπής.   

Η επίτευξη των στόχων του παρόντος προγραμματισμού της Μόνιμης Επιτροπής 

βασίζεται στην κατανόηση των ζητημάτων, την επαρκή πληροφόρηση, τη 

συνεργασία των μελών της, τη μεθοδική ανάλυση, τον πλουραλισμό των απόψεων 

των διαφορετικών ειδικοτήτων και διαφορετικών επαγγελματικών τομέων δράσης.   

Για την ομαλότερη και συστηματικότερη διαχείριση των ζητημάτων που καλείται να 

επεξεργαστεί η παρούσα επιτροπή, το αντικείμενο της κατατάσσεται σε 4 μεγάλες 

ενότητες 

 

Ειδικότερα: 
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 Α. Ζητήματα επαγγελματικής ύλης , άσκησης επαγγέλματος , καθημερινότητα   

Στη ενότητα αυτή  εξετάζονται τα ζητήματα που αφορούν την άσκηση του 

επαγγέλματος και της παραγωγής έργου. Στην ενότητα αυτή εμπίπτουν 

φορολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα, Επαγγελματικά δικαιώματα , μητρώα 

μελών, ΥΔΟΜ, λειτουργίες συμβουλίων, τεχνικών υπηρεσιών, Διαγωνισμοί 

έργων, διαιτησίες, ΕΣΠΑ, Επικοινωνία με μέλη -μηχανικούς, εξέταση 

παραπόνων, τρέχοντα ζητήματα από την καθημερινότητα στην άσκηση του 

επαγγέλματος 

 

Β. Νομικό πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος 

Στη ενότητα αυτή εντάσσονται και εξετάζονται ζητήματα που αφορούν νομοσχέδια 

που βρίσκονται είτε σε διαβούλευση, είτε προς ψήφιση και αφορούν το σύνολο της 

παραγωγής έργου το μηχανικού (διαδικασία πιστοποίησης τεχνικού κόσμου , θεσμικό 

πλαίσιο δημοσίων έργων, θεσμικό πλαίσιο ιδιωτικών έργων κ.α). Επίσης εξετάζονται 

ζητήματα της ισχύουσας νομοθεσίας, νέων υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων, 

τροποποιήσεων, αποφάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης,  προτάσεις για το χωροταξικό 

σχεδιασμό, κτηματολόγιο, κ.α. Εξετάζονται ζητήματα του νομικών ευθυνών 

μηχανικών στην παραγωγή έργου. 

 

 

Γ. Ανάπτυξη , εξωστρέφεια , καινοτομία. 

Η ενότητα αυτή καλείται να εξετάσει και να προτείνει λύσεις σε ζητήματα που 

άπτονται της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας. Οι προτάσεις αυτές 

αποτελούν και ενδεχόμενη υιοθέτηση τους αποτελεί σημαντικό παράγοντα για το 

αύριο του κλάδου. Συνεργασία με φορείς και ιδρύματα (ΑΠΘ, Μακεδονία, ΑΤΕΙΘ, 

ΔΕΘ κ.α.) για την ανάδειξη και εναρμόνιση των στόχων και επιδιώξεων ρ=των 

φορέων αυτών. Οι προτάσεις της ενότητας αυτής έχουν ως στόχο την ανάδειξη των 

δυνατοτήτων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ευρύτερης περιοχής και των 

ανθρώπων της, αλλά και καταγραφή των παθογενειών. Προτάσεις για ενθάρρυνση 

της καινοτομίας. 
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Δ. Εκπαίδευση  και επιμόρφωση στην άσκηση του επαγγέλματος 

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται και προτείνονται λύσεις για την διασύνδεση της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την παραγωγή έργου, την αναβάθμιση του 

προγράμματος σπουδών, την εναρμόνιση των σπουδών με το προτεινόμενο σχέδιο 

απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων και την δημιουργία μητρώων μελών , τη 

διαρκή επιμόρφωση των μελών του ΤΕΕ, τον προγραμματισμό σεμιναρίων και 

ημερίδων σε συνεργασία με άλλες μόνιμες επιτροπές. Την εξέταση των συνθηκών 

πιστοποίησης του τεχνικού κόσμου, την θέσπιση προδιαγραφών στο τεχνικό έργο, 

τον εκσυγχρονισμό της τεχνικής βιβλιοθήκης του τμήματος, την εγκατάσταση και 

συνεργασία με επιμελητήρια τόσο στο εσωτερικό, όσο και εξωτερικό. 

 

Για τον καλύτερο συντονισμό των ανωτέρω προτείνονται  

● Λειτουργία παρατηρητηρίου για κάθε μια από τις ανωτέρω ενότητα που θα 

στελεχωθεί με τουλάχιστον 2 μέλη της Επιτροπής μετά από εθελοντική δήλωση ή 

εάν δεν υπάρξει αυτή μετά από ορισμό από τον πρόεδρο. Το Παρατηρητήριο θα 

συγκεντρώνει και θα καταγράφει τα ζητήματα που θα ανακύπτουν στην ενότητα 

ευθύνης του. Θα μπορεί να συντάσσει αναφορές προς την Μόνιμη Επιτροπή, οι 

οποίες θα συζητούνται στις συνεδριάσεις της. 

● Ομάδες εργασίες για ζητήματα που χρειάζονται  συνολική επεξεργασία. Η ομάδα 

εργασίας θα συγκροτείται όπως ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ. Η ομάδα 

εργασίας πρέπει να ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τα Μέλη της 

Επιτροπής για την πορεία του έργου της. 

● Χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Τα μέλη της επιτροπής ή του παρατηρητηρίου θα 

κάνουν χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας για την ταχύτερη ανταλλαγή 

απόψεων ή γνωστοποίηση ζητημάτων μεταξύ των τακτικών συνεδριάσεων της 

επιτροπής. Ως βασικότερο μέσω προτείνεται η ανταλλαγή email , με παραλήπτες 

όλα τα μέλη της επιτροπής. Σε καμία περίπτωση το υλικό αυτό δεν θα αποτελεί 

θέση της Μόνιμης Επιτροπής, το υλικό αυτό θα πρέπει να επικυρώνεται στις 

τακτικές συνεδριάσεις της.   

● Θέματα ημερήσιας Διάταξης συνεδριάσεων (τακτικών και έκτακτων) .Τα 

ζητήματα των συνεδριάσεων θα τίθενται με το σχετικό συνοδευτικό υλικό τους στα 

μέλη της Επιτροπής τουλάχιστον 2 μέρες πριν τη συνεδρίαση, ώστε να εξετάζονται 

από τα μέλη.   
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Οι τακτικές συνεδριάσεις της επιτροπής θα διεξάγονται ημέρα Τρίτη στις 18:00 στο 

πρώτο και τρίτο δεκαήμερο κάθε μήνα στο κτίριο του ΤΕΕ /ΤΚΜ 

 

 

2.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Ο προτεινόμενος προγραμματισμός δράσεων  και ζητημάτων της επιτροπής αναπτύσσεται 

στον ακόλουθο πίνακα: 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

Α. Ζητήματα επαγγελματικής 

ύλης, άσκησης επαγγέλματος, 

καθημερινότητα 

● Λειτουργία ΥΔΟΜ και λοιπών 

υπηρεσιών προβλήματα, 

παρεμβάσεις, συνεργασία 

● Προβλήματα από το νέο φορολογικό 

και ασφαλιστικό νόμο (ενημερότητες, 

εγγυοδοσία κ.α). 

● Επαγγελματικά δικαιώματα , ανάλυση 

των προτάσεων διαβούλευσης , 

ανάδειξη ζητημάτων 

● Επικαιροποίηση πορισμάτων 

προηγούμενων ομάδων εργασίας. 

● Πιστοποίηση τεχνικών επαγγελμάτων  

● Κώδικας δεοντολογίας Μηχανικών  

● Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

βελτίωση της διαδικασίας 

● Ποιότητα έργου και υπηρεσιών  

● Ασφάλεια  στην παραγωγή έργου 

● Δομικά υλικά και ποιότητα έργου 

● Συμμετοχή σε συμβούλια 

δημοπράτησης έργων (προβλήματα ) 

● Ελεγκτές Δόμησης 

  

 

Α1- Πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος όπως έχει 

διαμορφωθεί τα τελευταία έτη (φορολογικό  

ασφαλιστικό, πιστοποιήσεις, επαγγελματικά 

δικαιώματα, υγιεινή και ασφάλεια ) 

 

 

Α2- Προτάσεις απασχόλησης στο νέα εποχή 

● Νέος ΚΕΝΑΚ -αλλαγές. 

● Ηλεκτρονική πλατφόρμα ταυτότητας 

κτιρίου 

● Νομοσχέδιο δομημένο περιβάλλον -

αλλαγές στην υπάρχουσα νομοθεσία. 
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Β. Νομικό πλαίσιο άσκησης 

επαγγέλματος 

 

● Ποινικές ευθύνες Μηχανικών, 

αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου 

● Θεσμικό πλαίσιο Δημοσίων έργων -

μητρώα. 

● Θεσμικό πλαίσιο Ιδιωτικών έργων -

μητρώα. 

● Νομοσχέδιο Δομημένο Περιβάλλον 

(αυθαίρετα, έλεγχος δόμησης, 

έκδοση αδειών, ταυτότητα κτιρίου, 

μεταφορά συντελεστή δόμησης, 

σύσταση και στελέχωση 

συμβουλίων) 

● Συντονισμός με ΟΕ του ΤΕΕ για την 

αλλαγή του θεσμικού πλαισίου 

● Πιστοποιημένοι Εκτιμητές   

 

 

 

 

 

 

Β1 -Νομικά ζητήματα στην παραγωγή έργου 

 

Γ. Ανάπτυξη , εξωστρέφεια, 

καινοτομία 

 

● Διαμόρφωση  προγράμματος Εξ 

οικονομώ ΙΙ 

● Συμμετοχή των Μηχανικών σε 

προγράμματα επιδοτήσεων 

● Συμμετοχές σε συμβούλια , επιτροπές 

(έλεγχος και ανάδειξη ρόλου) 

● Συνεργασία με φορείς στο σχεδιασμό 

δράσεων ανάπτυξης. 

 

 

 

 

Γ1-Ρόλος και συνεργασία φορέων που 

συμβάλλουν στην εξωστρέφεια και την 

καινοτομία 

 

● Αναπτυξιακός Νόμος, βασικά σημεία 

● Χρηματοδοτικά εργαλεία επενδύσεων 

στην Ελλάδα. 

● Νέος χωροταξικός σχεδιασμός 
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● Οργάνωση ημέρας καινοτομίας 

● Διαμόρφωση πλαισίου επικοινωνίας 

με άλλα επιμελητήρια 

● Οργάνωση ημέρας εξωστρέφειας  

● Ο μηχανικός στην αξιολόγηση των 

επενδυτικών προτάσεων 

 

 

Δ. Εκπαίδευση  και επιμόρφωση 

στην άσκηση του επαγγέλματος 

 

● Τεχνική Βιβλιοθήκη ΤΕΕ /ΤΚΜ , 

εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση , 

επικοινωνία στα μέλη του ΤΕΕ 

● Συνεργασία με Πανεπιστήμια για την 

διασύνδεση νέων μηχανικών με την 

παραγωγή έργου.  

● Αναγκαιότητα θέσπισης επιμόρφωσης 

στην παραγωγή έργου. 

● Εμβάθυνση συνεργασίας με το 

ΙΕΚΕΕΜ ΤΕΕ 

Δ1. -Εκπαίδευση και αγορά εργασίας Από το Πανεπιστήμιο στην παραγωγή 

έργου. 

Η σημασία της πιστοποίησης  
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ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Α1- Πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος 

όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 

έτη (φορολογικό ασφαλιστικό, 

πιστοποιήσεις, επαγγελματικά 

δικαιώματα, υγιεινή και ασφάλεια) 

Η ομάδα θα διερευνήσει και θα αναλύσει όλους τους παράγοντες που έχουν 

διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στην άσκηση του επαγγέλματος σε όλες 

τις εκφάνσεις του (ιδιωτικά  έργα ,δημόσια έργα, εκπαίδευση, δημόσιοι 

υπάλληλοι), θα εξετάσει το νέο εργασιακό περιβάλλον, το νέο ασφαλιστικό, 

τους παράγοντες που επιδρούν σε αυτό (χρηματοδότηση, τεχνικά 

επαγγέλματα). Το πόρισμα πρέπει να αποτελεί ένα σύγχρονο οδηγό 

Κούβαρος Χρήστος , 

Βλαχοδημητράκος Κων/νος, 

Αργυρόπουλος Αριστείδης, 

Γεωργιάδου Ευφροσύνη, 

Δαρδαμανέλης Ιωάννης, 

Πάππα Όλγα 

 

Α2- Προτάσεις απασχόλησης στο 

νέα εποχή 

Οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία έτη έχουν αλλάξει άρδην 

τον παραδοσιακό τρόπο άσκησης το επαγγέλματος. Νέες ευκαιρίες 

αναδύονται, ενώ νέες δεξιότητες απαιτούνται. Νέα σχήματα , συνενώσεις 

γραφείων , συνεταιρισμοί, ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί.  Το πόρισμα πρέπει να 

αναδείξει τις αλλαγές αυτές που διαμορφώνουν τις νέες ευκαιρίες 

απασχόλησής.   

Απότσος Πέτρος, 

Βλαχοδημητράκος Κων/νος, 
Γεωργιάδου Ευφροσύνη, 

Πιστοφίδου Έλενη, 
Δαρδαμανέλης Ιωάννης 

 

 

 

 

Β1-Νομικά ζητήματα στην 

παραγωγή έργου 

Η ομάδα εργασίας θα καταγράψει και θα παρουσιάσει προτάσεις για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρατηρούνται στην παραγωγική 

διαδικασία. Οι ποινικές ευθύνες του μηχανικού, η ανάγκη της 

διαμεσολάβησης και η επιτάχυνση της διαιτησίας στα έργα. Η πολυνομία , η 

μη τήρηση της νομοθεσίας, η διαρκής αλλαγή νόμων ,συμβάλουν αρνητικά 

στην ανάπτυξη και το μέλλον του επαγγέλματος. Το πόρισμα πρέπει να 

αναδείξει τις βασικές αρχές και τις ελάχιστες παρεμβάσεις που πρέπει να 

Αργυρόπουλος Αριστείδης, 

Ιωάννου Δημήτριος, 

Δημογιάννης Ιωάννης, 

Πάππα Όλγα 
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υιοθετηθούν για την άρση των στρεβλώσεων 

 

 

 

Γ1. -Ρόλος και συνεργασία φορέων 

που συμβάλλουν στην εξωστρέφεια 

και την καινοτομία 

 

 

Το ζητούμενο είναι να καταγραφεί ο ρόλος και η λειτουργία των φορέων 

που μπορεί να προωθήσουν σε συνεργασία με τον κλάδο, την εξωστρέφεια 

και την καινοτομία. Να αναλυθούν συγκεκριμένα πετυχημένα παραδείγματα. 

Το επίπεδο της πληροφορίας και της συνεργασία των εμπλεκομένων, την 

αξιοποίηση και διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που προωθούν την 

καινοτομία. Πως η νομοθεσία και οι φορείς εξυπηρετούν αυτήν την 

κατεύθυνση.  

Βλαχοδημητράκος Κων/νος, 

Γεωργιάδου Ευφροσύνη, 

Δαρδαμανέλης Ιωάννης 

 

 

 

Δ1. -Εκπαίδευση και αγορά εργασίας 

Η ομάδα εργασίας καλείται να εντοπίσει και να αναλύσει το ρόλο της 

εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας. Συσχετισμός του τίτλου σπουδών με την 

απορρόφηση των μηχανικών. Πως επηρεάζει η ειδικότητα την απασχόληση. 

Πόσο τα προγράμματα σπουδών εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις εργασίας 

Πόσο αναγκαία είναι η πιστοποίηση στην απασχόληση. Η δια βίου μάθηση 

και ποιος μπορεί να την παρέχει , πως βοηθά τον μηχανικό σε ένα διαρκές 

μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το πόρισμα πρέπει να 

καταγράψει τις πραγματικές συνθήκες στην αγορά  

Κούβαρος Χρήστος,  

Καβαλλάρης Γεώργος, 

Ιωάννου Δημήτριος 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16.10.2017 

ΓΙΑ ΤΗ Μ.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  

& ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Ο Πρόεδρος 

Δημογιάννης Ιωάννης 

Πολιτικός Μηχανικός 


