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ΠΡΟΣ: Πρόεδρο και μέλη Δ.Ε ΤΕΕ 

              Νίκης 4  

             105 63 ΑΘΗΝΑ 

 

 

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση Δ.Ε. ΤΚ/ΤΕΕ, επί του προτεινόμενου σχεδίου         

                νέου Οργανισμού ΤΕΕ. 

 

Τα μέλη της Δ.Ε. του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ, 

λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της πληροφόρησης που αφορά στην εισήγηση 

αλλαγής του Οργανισμού του ΤΕΕ, διαπιστώνουν και επισημαίνουν τα 

ακόλουθα: 

 

Κάθε εισήγηση για μείζονες αλλαγές των υπηρεσιακών δομών οφείλει: 

 

Να τεκμηριώνει επαρκώς: 

 Την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα εφαρμογής τους. 

 Τη βελτίωση της παραγωγής έργου των υπηρεσιών. 

 Τη σύνδεσή του με τον σχεδιασμό του ΤΕΕ με χρονικό ορίζοντα 

τουλάχιστον 15ετίας.  

 Την αντιστοίχιση του υπηρεσιακού αντικειμένου (αρμοδιότητες-

ευθύνες)  με τις αναγκαίες οργανικές θέσεις και με τον υπηρεσιακό 

βαθμό που αντιστοιχίζεται στο πλήθος των δραστηριοτήτων, τη 

συνθετότητα και την ευθύνη που βαρύνει τους εργαζόμενους. 

 Τις οικονομικές μεταβολές τόσο για τον φορέα, όσο και για τους 

υπαλλήλους. 
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 Την ενίσχυση, όχι μόνο της κεντρικής λειτουργίας του φορέα, αλλά 

ιδιαίτερα της περιφερειακής διάρθρωσής του – εκεί, δηλαδή, όπου το 

ΤΕΕ έχει λόγο και παρουσία ενισχύοντας το κύρος του.  

 

Να καταγράφει το υπάρχον προσωπικό (αριθμός εργαζομένων - ειδικότητα - 

τυπικά προσόντα - εμπειρία - γνωστικό πεδίο, κ.λπ.), λαμβάνοντας υπόψη τις 

αναμενόμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης της επόμενης τριετίας 

(κατ΄ ελάχιστο), σε συνδυασμό με τις ρεαλιστικές πιθανότητες προσλήψεων- 

μετατάξεων.  

 

Να προβλέπει τις οργανικές θέσεις για κάθε υπηρεσία του Οργανισμού, όπως 

αυτός προτείνεται. 

 

Στην εισήγηση του σχεδίου Οργανισμού, η αναγκαία τεκμηρίωση,  

καταγραφή και οι απαιτούμενες προβλέψεις δεν υπάρχουν.  

 

Εκτός των αναφερθέντων, η υποβάθμιση των Υπηρεσιών των Π. Τμημάτων 

επιπέδου Τμήματος σε «Γραφεία» θα γίνει η αιτία της αποδυνάμωσής τους, 

εξαναγκάζοντας τους εκλεγμένους προέδρους να μετατραπούν σε οιονεί 

υπηρεσιακούς προϊστάμενους. Δηλαδή, θα συμπλέκονται οι θεσμικοί και οι 

υπηρεσιακοί ρόλοι, δημιουργώντας λειτουργικό παράδοξο, ασύμβατο με κάθε 

κανόνα διοίκησης.  

 

Επιπλέον, η συρρίκνωση των περιφερειακών υπηρεσιών είναι και θεσμικά 

επικίνδυνη, διότι μπορεί να οδηγήσει σε καταργήσεις περιφερειακών 

τμημάτων «εν τοις πράγμασι». Να θυμίσουμε, ότι ήδη έχουν εκφραστεί 

τέτοιες αποδιαρθρωτικές σκέψεις για την περιφέρεια, από το ΤΚΜ/ΤΕΕ.  

 

Δεδομένου ότι :  

 

 H αλλαγή του Οργανισμού αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα για το 

ΤΕΕ,  

 H εισήγηση προτείνει οριζόντια διοικητική υποβάθμιση των υπηρεσιών 

των Π.Τ. (εκτός του ΤΚΜ), την οποία απορρίπτουμε για μια σειρά από 

ισχυρούς λόγους, πέραν των ήδη αναφερθέντων,   

 η σύνταξη του προτεινόμενου σχεδίου Οργανισμού είναι πρόχειρη, 

αμέθοδη και με αναντιστοιχίες, χωρίς να γίνεται σαφής ο τρόπος που θα 

υπηρετείται μια βελτιωμένη λειτουργία του ΤΕΕ, 
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θεωρούμε ότι είναι αδύνατη η διατύπωση επιμέρους παρατηρήσεων επί του 

σχεδίου, αν προηγουμένως δεν υπάρξει πλήρης αιτιολόγηση της πρότασης και 

ουσιαστική διαβούλευση.  

 

Για το λόγο αυτό και πριν από κάθε άλλη ενέργεια, κρίνουμε ως απαραίτητο 

να συγκληθεί, με πρωτοβουλία του προέδρου, κοινή σύσκεψη της Δ.Ε. και 

των προέδρων των περιφερειακών τμημάτων, με θέμα το προτεινόμενο 

σχέδιο του Οργανισμού. 

 

                      Για τη Δ.Ε. του ΤΚ/ΤΕΕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοιν.: Προέδρους Π.Τ. ΤΕΕ 

 


