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ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΡΟΠΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Βαζηθνί ζηόρνη ηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ 2020-2024 ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθώλ Θεκάησλ θαη 

Τερληθήο Παηδείαο είλαη ε θαηαγξαθή ,αλάιπζε, ζπδήηεζε θαη δηακόξθσζε πξνηάζεσλ επί ηνπ ζπλόινπ 

ησλ δεηεκάησλ πνπ απαζρνινύλ ηνλ θιάδν ησλ Μεραληθώλ, όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, θάζε επαγγεικαηηθήο 

ελαζρόιεζεο. 

Ζ επηηξνπή νθείιεη κέζα από ηε ιεηηνπξγίαο ηεο, λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα άζθεζεο ηνπ 

επαγγέικαηνο, λα πξνηείλεη ιύζεηο, λα δηακνξθώζεη ζέζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε. 

Ο παξώλ πξνγξακκαηηζκόο δξάζεο δηέπεηαη από ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο επηδηώμεηο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ 

Γξάζεο ηεο ΓΔ ηνπ ΤΔΔ/ΤΚΜ, θαζώο θαη ην ζύλνιν ησλ απνθάζεσλ ηεο ΓΔ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Μόληκεο Δπηηξνπήο. 

Ο πξνγξακκαηηζκόο Γξάζεο ηνπ ΤΔΔ/ΤΚΜ 2020-2024 πνπ αθνξνύλ ηε Μ.Δ.Δ.Θ είλαη: 

1. Πξνσζνύκελεο αιιαγέο ζηηο ακνηβέο, ηε θνξνινγία θαη ην αζθαιηζηηθό. 

2. Αληηκεηώπηζε ησλ άκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ επηπηώζεσλ ηεο θξίζεο ζηνπο κεραληθνύο. 

3. Θεζκηθό πιαίζην έξγσλ θαη κειεηώλ ηνπ Γεκόζηνπ θαη Ηδησηηθνύ Τνκέα. 

4. Τερληθή παηδεία θαη επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα. 

5. Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη δηαξθήο επηκόξθσζε ησλ Μεραληθώλ. 

6. Γηεύξπλζε ηνπ θύθινπ απαζρόιεζεο πξνο λένπο ηνκείο, ππεξεζίεο θαη αγνξέο. 

7. Γηακόξθσζε πιαηζίνπ γηα ηελ αύμεζε ηεο απνξξόθεζεο ησλ λέσλ κεραληθώλ ζε θαιύηεξα 

ακεηβόκελεο ζέζεηο απαζρόιεζεο. 

8. Βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ απαζρόιεζεο γηα ηνπο λένπο κεραληθνύο πνπ ακείβνληαη κε δειηίν παξνρήο 

ππεξεζηώλ. 

9. Αλαβάζκηζε ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη ησλ Τερληθώλ Υπεξεζηώλ. 10.Βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ 

άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ζην πεξηβάιινλ ησλ λέσλ δνκώλ Απηνδηνίθεζεο. 

Ο παξαπάλσ πξνγξακκαηηζκόο Γξάζεο ηνπ ΤΔΔ/ΤΚΜ 2020-2024 ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνπο ζηόρνπο ηεο 

Μ.Δ.Δ.Θ. 

Ζ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ παξόληνο πξνγξακκαηηζκνύ ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο βαζίδεηαη ζηελ θαηαλόεζε 

ησλ δεηεκάησλ, ηελ επαξθή πιεξνθόξεζε, ηε ζπλεξγαζία ησλ κειώλ ηεο, ηε κεζνδηθή αλάιπζε, ηνλ 

πινπξαιηζκό ησλ απόςεσλ ησλ δηαθνξεηηθώλ εηδηθνηήησλ θαη δηαθνξεηηθώλ επαγγεικαηηθώλ ηνκέσλ 

δξάζεο. 

Γηα ηελ νκαιόηεξε θαη ζπζηεκαηηθόηεξε δηαρείξηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ θαιείηαη λα επεμεξγαζηεί ε 

παξνύζα επηηξνπή, ην αληηθείκελν ηεο θαηαηάζζεηαη ζε 3 κεγάιεο ελόηεηεο, νη νπνίεο αθνξνύλ ηόζν 

Γεκόζην όζν θαη ηνλ Ηδησηηθό Τνκέα. 

Σπγθεθξηκέλα: 

Α. Εεηήκαηα επαγγεικαηηθήο ύιεο , άζθεζεο επαγγέικαηνο , θαζεκεξηλόηεηα θαη Ννκηθό πιαίζην άζθεζεο 

επαγγέικαηνο. 

Β. Αλάπηπμε , εμσζηξέθεηα , θαηλνηνκία. 

Γ. Δθπαίδεπζε θαη επηκόξθσζε ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. 



Δπίζεο πξνηείλνληαη: 

 Λεηηνπξγία παξαηεξεηεξίνπ γηα θάζε κηα από ηηο αλσηέξσ ελόηεηεο. 

Θα ζηειερσζεί κε ηνπιάρηζηνλ 2 κέιε ηεο Δπηηξνπήο κεηά από εζεινληηθή δήισζε ή εάλ δελ 

ππάξμεη απηή κεηά από νξηζκό από ηνλ πξόεδξν. Τν Παξαηεξεηήξην ζα ζπγθεληξώλεη θαη ζα 

θαηαγξάθεη ηα δεηήκαηα πνπ ζα αλαθύπηνπλ ζηελ ελόηεηα επζύλεο ηνπ. Θα κπνξεί λα ζπληάζζεη 

αλαθνξέο πξνο ηελ Μόληκε Δπηηξνπή, νη νπνίεο ζα ζπδεηνύληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο. 

 Σύζηαζε νκάδσλ εξγαζίαο γηα δεηήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη ζπλνιηθή επεμεξγαζία. Ζ νκάδα εξγαζίαο 

ζα ζπγθξνηείηαη όπσο νξίδεηαη από ην ζεζκηθό πιαίζην ηνπ ΤΔΔ. Ζ νκάδα εξγαζίαο πξέπεη λα 

ελεκεξώλεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ ηεο. 

 Φξήζε ειεθηξνληθώλ κέζσλ. Τα κέιε ηεο επηηξνπήο ή ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ζα θάλνπλ ρξήζε 

ειεθηξνληθώλ κέζσλ επηθνηλσλίαο γηα ηελ ηαρύηεξε αληαιιαγή απόςεσλ ή γλσζηνπνίεζε 

δεηεκάησλ κεηαμύ ησλ ηαθηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο επηηξνπήο. Ωο βαζηθόηεξν κέζσ πξνηείλεηαη ε 

αληαιιαγή email , κε παξαιήπηεο όια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο. Σε θακία πεξίπησζε ην πιηθό απηό δελ 

ζα απνηειεί ζέζε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο, ην πιηθό απηό ζα πξέπεη λα επηθπξώλεηαη ζηηο ηαθηηθέο 

ζπλεδξηάζεηο ηεο. 

 Θέκαηα εκεξήζηαο Γηάηαμεο ζπλεδξηάζεσλ (ηαθηηθώλ θαη έθηαθησλ). 

Τα δεηήκαηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ζα ηίζεληαη κε ην ζρεηηθό ζπλνδεπηηθό πιηθό ηνπο ζηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο ηνπιάρηζηνλ 2 κέξεο πξηλ ηε ζπλεδξίαζε, ώζηε λα εμεηάδνληαη από ηα κέιε. 

Οη ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο ζα δηεμάγνληαη ζε εκέξεο θαη ώξεο ζηαζεξέο όπσο ζα απνθαζηζηεί 

ζε ζπλεδξίαζε. 

Καηά ηηο ζπλεδξηάζεηο, πξόθεηηαη λα ζπδεηεζνύλ ζέκαηα ηα νπνία ζα αθνξνύλ: 

 Εεηήκαηα επαγγεικαηηθήο ύιεο, άζθεζεο επαγγέικαηνο, θαζεκεξηλόηεηα. 

 Λεηηνπξγία ΥΓΟΜ θαη ινηπώλ ππεξεζηώλ πξνβιήκαηα, παξεκβάζεηο, ζπλεξγαζία. 

 Πξνβιήκαηα από ην λέν θνξνινγηθό θαη αζθαιηζηηθό λόκν (ελεκεξόηεηεο, εγγπνδνζία θ.α). 

 Δπαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα , αλάιπζε ησλ πξνηάζεσλ δηαβνύιεπζεο , αλάδεημε δεηεκάησλ. 

 Δπηθαηξνπνίεζε πνξηζκάησλ πξνεγνύκελσλ νκάδσλ εξγαζίαο. 

 Πηζηνπνίεζε ηερληθώλ επαγγεικάησλ. 

 Κώδηθαο δενληνινγίαο Μεραληθώλ. 

 Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 Πνηόηεηα έξγνπ θαη ππεξεζηώλ. 

 Αζθάιεηα ζηελ παξαγσγή έξγνπ. 

 Γνκηθά πιηθά θαη πνηόηεηα έξγνπ. 

 Σπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα δεκνπξάηεζεο έξγσλ (πξνβιήκαηα). 

 Διεγθηέο Γόκεζεο –Απζαηξέησλ. 

 Νένο ΚΔΝΑΚ -αιιαγέο.  

 Άδεηεο Γόκεζεο Δγθξηζε Δξγαζηώλ Γόκεζεο Μηθξήο Κιίκαθαο. 

 Νένο θαλνληζκόο ππξαζθαιείαο. 

 Ζιεθηξνληθή πιαηθόξκα ηαπηόηεηαο θηηξίνπ. 

 Ννκνζρέδην δνκεκέλν πεξηβάιινλ - αιιαγέο ζηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία. 

 Πνηληθέο επζύλεο Μεραληθώλ, αλακόξθσζε ζεζκηθνύ πιαηζίνπ. 

 Θεζκηθό πιαίζην Γεκνζίσλ έξγσλ - κεηξώα. 

 Θεζκηθό πιαίζην Ηδησηηθώλ έξγσλ - κεηξώα. 

 Ννκνζρέδην Γνκεκέλν Πεξηβάιινλ (απζαίξεηα, έιεγρνο δόκεζεο, έθδνζε αδεηώλ, ηαπηόηεηα 

θηηξίνπ, κεηαθνξά ζπληειεζηή δόκεζεο, ζύζηαζε θαη ζηειέρσζε ζπκβνπιίσλ) θαη γεληθά 

λνκνζεζία. 



 Σπληνληζκόο κε ΟΔ ηνπ ΤΔΔ γηα ηελ αιιαγή ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ. 

 Πηζηνπνηεκέλνη Δθηηκεηέο. 

 Γηακόξθσζε πξνγξάκκαηνο Δμ νηθνλνκώ. 

 Σπκκεηνρή ησλ Μεραληθώλ ζε πξνγξάκκαηα επηδνηήζεσλ. 

 Σπκκεηνρέο ζε ζπκβνύιηα , επηηξνπέο (έιεγρνο θαη αλάδεημε ξόινπ). 

 Σπλεξγαζία κε θνξείο ζην ζρεδηαζκό δξάζεσλ αλάπηπμεο. 

 Αλαπηπμηαθόο Νόκνο, βαζηθά ζεκεία. 

 Φξεκαηνδνηηθά εξγαιεία επελδύζεσλ ζηελ Διιάδα. 

 Νένο ρσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο. 

 Οξγάλσζε εκέξαο θαηλνηνκίαο. 

 Γηακόξθσζε πιαηζίνπ επηθνηλσλίαο κε άιια επηκειεηήξηα. 

 Οξγάλσζε εκέξαο εμσζηξέθεηαο. 

 Ο κεραληθόο ζηελ αμηνιόγεζε ησλ επελδπηηθώλ πξνηάζεσλ Γ. Δθπαίδεπζε θαη επηκόξθσζε ζηελ 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. 

 Τερληθή Βηβιηνζήθε ΤΔΔ /ΤΚΜ , εθζπγρξνληζκόο, αλαβάζκηζε , επηθνηλσλία ζηα κέιε ηνπ ΤΔΔ. 

 Σπλεξγαζία κε Παλεπηζηήκηα γηα ηελ δηαζύλδεζε λέσλ κεραληθώλ κε ηελ παξαγσγή έξγνπ. 

 Αλαγθαηόηεηα ζέζπηζεο επηκόξθσζεο ζηελ παξαγσγή έξγνπ. 

 Δθπαίδεπζε θαη αγνξά εξγαζίαο. 

 Μεραληζκόο αληηκεηώπηζε θξίζεσλ πρ COVID 19 (επεμεξγαζία εηδήζεσλ). 

 


