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 Πρόγραμμα Στόχων και Δράσεων 

ΤΚ/ΤΕΕ 2017-2019 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  

ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ, ηλ/γος μηχανικός  

Πρόεδρος Δ.Ε. ΤΚ/ΤΕΕ  

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 

Η μεγάλη διάρκεια της κρίσης με γνωρίσματα: 

τα αλλεπάλληλα και συνεχώς κλιμακούμενα μέτρα δημοσιονομικής ασφυξίας που 

οδηγούν πολλούς ανθρώπους στην απόγνωση και στο περιθώριο, 

τις ανισότητες, τις αδικίες, την διαρκή ευνοιοκρατία, το λαϊκισμό, τη σωρεία 

ψεύτικων υποσχέσεων - φαινόμενα που εξέθρεψαν όλες οι κυβερνήσεις, 

τις αποτυχίες ανασύνταξης και στήριξης των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας 

και την έλλειψη προοπτικής ανάκαμψης αλλά και  

την απεμπόληση της πολιτικής αξιοπρέπειας ως ευθύνη συνέπειας λόγων και 

πράξεων, 

είναι οι αιτίες που έχουν τραυματίσει σοβαρά το αίσθημα του ανήκειν στην ίδια την 

κοινωνία και έχουν χαλαρώσει τα δεσμά που μας συνδέουν. Κοντολογίς, έχει σπάσει το 

«κοινωνικό συμβόλαιο», έχει σπάσει η κοινωνική συνοχή. 

 

Οι μηχανικοί δεν μείναμε αλώβητοι από αυτή την κατάσταση της οξυμένης κρίσης.  

Τουναντίον, βιώσαμε ιδιαίτερα έντονα τις συνέπειές της με τρόπους πρωτόγνωρους για 

μας. 

 

Αντίθετα σε αυτό το κλίμα, το ΤΕΕ μπορεί να γίνει το πεδίο θεμελίωσης μιας 

κυρίαρχης κοινής βούλησης που θα υπηρετεί ένα κοινό σκοπό. Ένα σκοπό στην 

υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος, της προόδου των μηχανικών και του τόπου. 

Μακριά από μικροσυντεχνιασμούς, μακριά από ιδιοτελείς σκοπούς κάθε είδους. 

 

Όσοι είμαστε εκλεγμένοι στα όργανα του ΤΕΕ, περισσότερο και πρίν από κάθε άλλο 

συνάδελφο, οφείλουμε να εργαστούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι η υποχρέωση 

που εμείς ζητήσαμε να αναλάβουμε και οι μηχανικοί μας εμπιστεύθηκαν και μας την 

ανέθεσαν. Η ευθύνη είναι μεγάλη και γι αυτό απαιτείται προσήλωση στους στόχους, 

ατομική και συλλογική δουλειά.  
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Στο μέτρο των δυνατοτήτων του, το ΤΚ/ΤΕΕ, θα συγκεντρώσει τις δυνάμεις του, όπως 

άλλωστε έκανε διαχρονικά, για να συμβάλλει στην κοινωνική και αναπτυξιακή 

ανάκαμψη της Κέρκυρας, στη στήριξη των συναδέλφων μηχανικών και στη 

συσπείρωσή τους μέσα στον Φορέα τους. 
 

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Κέρκυρας, θέτει στην 

κρίση των Αντιπροσώπων του Τμήματος την πρόταση στόχων και δράσεων για την 

περίοδο 2017-2019.  
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  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ - ΔΟΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

Όργανα τμήματος 

 

Αντιπροσωπεία   
Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας συνεδριάζει τακτικά, ώστε να συντονίζει καλύτερα 

το έργο του. Επίσης, παρίσταται στις συνεδριάσεις της Δ.Ε.  

Ο χρόνος σύγκλησης της Αντιπροσωπείας καθορίζεται από το  Προεδρείο σε 

συνεννόηση με την Δ.Ε.  

 

Διοικούσα Επιτροπή 
Η Δ.Ε. συνεδριάζει τακτικά κάθε 15 ημέρες, με θεματολογία που περιλαμβάνει σταθερά 

τα οικονομικά-διοικητικά θέματα και την γενική ενημέρωση των συμμετεχόντων, από 

τον Πρόεδρο. Πέραν αυτών, στην ημερήσια διατάξη, εισάγονται θέματα που 

συζητούνται και λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις.    

Στις συνεδριάσεις της Δ.Ε, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις, καλούνται εκτός από 

τα μέλη του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας και οι Επιμελητές ή μέλη των Μ.Ε του 

ΤΕΕ/ΤΔΕ, εφόσον τα θέματα συζήτησης άπτονται του αντικειμένου της Μ.Ε. 

Ανά τρεις μήνες γίνεται συνοπτική ενημέρωση όλων των συναδέλφων με newsletter για 

τα πεπραγμένα της Δ.Ε., στο πλαίσιο της καλής  πληροφόρησης και λογοδοσίας στα 

μέλη του Π.Τ. 

 

Μόνιμες Επιτροπές 

Το επιστημονικό έργο του ΤΕΕπαράγεται σε σημαντικό βαθμό από τις Μ.Ε. 

Καθιερώνεται η σύσκεψη του Προεδρείου της Δ.Ε, των συνδέσμων της, του 

Προεδρείου της Αντιπροσωπείας και των Επιμελητών των Μόνιμων Επιτροπών του 

Τμήματος μία φορά το δίμηνο. Σκοπός είναι η συνοπτική παρουσίαση και συζήτηση της 

προόδου των θεμάτων της κάθε Μ.Ε.  

Για την καλύτερη λειτουργία των Μ.Ε. δημιουργήσαμε κλειδωμένους με κωδικό 

διαδικτυακούς χώρους [googledrive], ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή απόψεων και 

η συνεργασία μεταξύ των μελών της κάθε Μ.Ε.    

 

Πειθαρχικό Συμβούλιο 

Με την νέα του σύνθεση συνεδριάζει τακτικά, κλείνοντας παλιές εκκρεμούσες 

υποθέσεις και επιταχύνοντας τις διαδικασίες ολοκλήρωσης των νέων υποθέσεων.  

 

Ομάδες Εργασίας 

Το επιστημονικό έργο του ΤΕΕ, εκτός από τις Μ.Ε., παράγεται σε σημαντικό βαθμό και 

από τις Ο.Ε  

Στις προθέσεις της Διοίκησης είναι να συγκροτηθούν Ο.Ε. στο πλαίσιο:  

 των Οργάνων του Τμήματος,  
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 προγραμματικών συμβάσεων με άλλους φορείς,   

 της συμμετοχής σε υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.  

 

Στελέχωση της Υπηρεσίας του Περιφερειακού Τμήματος  

 

Η Υπηρεσία λειτουργεί μόνο με μία υπάλληλο, η οποία σηκώνει όλο το βάρος  

λειτουργίας του μήματος και διατηρεί το επίπεδο των υπηρεσιών σε υψηλό επίπεδο. 

  

Μετά την ατελέσφορη προσπάθεια μετάταξης υπαλλήλου στην Υπηρεσία του ΤΚ/ΤΕΕ, 

η Διοίκηση του Τμήματος κάνει ενέργειες ώστε να στελεχωθεί με προσωπικό που θα 

προέρχεται από Ομάδα Εργασίας, από τον ΟΑΕΔ, από μετάταξη ή/και πρόσληψη μέσω 

ΑΣΕΠ.   

    

 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Ιστοσελίδα – Ενημέρωση 

 

Στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των υπηρεσιών του ΤΚ/ΤΕΕ προς τα μέλη του, και 

προς τους πολίτες, δυναμικά αναβαθμίζονται οι ηλεκτρονικέςν υπηρεσίες/λειτουργίες:  

 Η ιστοσελίδα του Τμήματος φιλοξενεί συνεχή και έγκυρη ενημέρωση για θέματα 

τοπικού και γενικού χαρακτήρα που αφορά τους μηχανικούς. 

 Οργανώθηκε ηλεκτρονικά η επικοινωνία των μελών των Μ.Ε.  

 Σχεδιάζεται η αξιοποίηση του συστήματος τηλεκπαίδευσης – τηλεδιάσκεψης 

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τμήματος σε συνεννόηση με το ΙΕΚΕΜ ή άλλο 

φορέα για την επιμόρφωση των συναδέλφων. 

 Εγκαταστάθηκε και πολύ σύντομα θα είναι ελεύθερη η πρόσβαση της ψηφιακής 

βιβλιοθήκης του τμήματος.  

 Ηλεκτρονικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, συμμετοχή σε μητρώα και έρευνες του 

τμήματος.   

 

Οικονομικοί Πόροι  

 

Μέχρι σήμερα προέρχονται μόνο από την τακτική επιχορήγηση του κεντρικού ΤΕΕ. Τα 

έσοδά του, όμως, έχουν συρρικνωθεί σημαντικά. Το 2016, το Π.Τ, προϋπολογίστηκε να 

λάβει ως επιχορήγηση  26.000€, ποσό που καλύπτει οριακά τη λειτουργία του. Αντ’ 

αυτών έλαβε τελικά  16.880€,  δηλαδή  μείωση επιχορήγησης κατά 35%.  

Προφανώς, λοιπόν, για να διατηρήσει το ΤΕΕ τη λειτουργία του σε υψηλό επίπεδο, 

είναι αναγκαία η εξεύρεση νέων πόρων. 

Έχουν γίνει προτάσεις για την αύξηση των πόρων σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και σε 

τοπικό επίπεδο πρέπει να βρούμε λύσεις, είτε με τη συμμετοχή μας στην υλοποίηση 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων, είτε μέσα από χρηματοδοτούμενες προγραμματικές 

συμβάσεις  – ήδη υπάρχει σε ισχύ μία προγραμματική σύμβαση με την ΠΙΝ για το 

«ενεργειακό αποτύπωμα των Ιονίων Νήσων». 
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

 Ασφαλιστικό 
 

Μετά την δυσμενή εξέλιξη της εφαρμογής του φορολογικού/ασφαλιστικού νόμου 

Κατρούγκαλου με τις αστοχίες, τα λάθη και τις παλινωδίες που δημιουργούν απίστευτη 

σύγχυση και αβεβαιότητα για το αύριο, το τμήμα μας θα συμμετέχει και  θα στηρίξει τις 

αποφάσεις των κεντρικών Οργάνων του ΤΕΕ στην κατεύθυνση που και εμείς, ως 

περιφερειακό τμήμα, έχουμε ήδη ζητήσει. Εξ άλλου έχουν μείνει άλυτα πολλά θέματα 

που πρέπει να διευθετηθούν:  

 Η μείωση των εισφορών και της φορολογίας ώστε να προστατεύεται το κρίσιμο 

όριο των εύλογων δαπανών διαβίωσης, όπως αυτό ορίζεται από Ετήσια Έρευνα 

Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ. 

 Ο συμψηφισμός των εισφορών της ειδικής προσαύξησης με τις ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις των Μηχανικών. 

 Η διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών ασφαλίστρων του Κλάδου Υγείας, για το 

διάστημα που δεν είχαν κάλυψη λόγω οφειλών.  

 Η κάλυψη υγείας μέσω της Ασφαλιστικής Ενημερότητας Έργου. 

 Η κατά περίπτωση ειδική αντιμετώπιση αφαλισμένων με σοβαρά και επείγοντα 

προβλήματα υγείας με οφειλές.  

 Η διαφύλαξη της εγγυοδοσίας . 

 Η διαρκής παροχή δυνατότητας ένταξης των ασφαλισμένων σε ρύθμιση των 

οφειλών τους χωρίς προσαυξήσεις με δόσεις έως το 20% του εισοδήματος τους. 
 

Εργασιακό Περιβάλλον  

 

Η ανάπτυξη του τόπου είναι αδύνατη χωρίς μηχανικούς. Η εστίαση της  προσπάθειας 

του ΤΚ/ΤΕΕ στην ανάκαμψη και την παραγωγική ανασυγκρότηση θα συνδεθεί άμεσα 

με την αύξηση του εργασιακού αντικειμένου του μηχανικού. Για το σκοπό αυτό, το 

Τμήμα μας θα αναλάβει πρωτοβουλίες στους ακόλουθους άξονες: 

 Πρόταση και Υλοποίηση δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή των 

μηχανικών, επιδιώκοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας για αυτούς. 

 Την υποστήριξη των συναδέλφων και των επιχειρήσεών τους, με επιμόρφωση,   

με προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, αγοράς εξοπλισμού, 

πιστοποιήσεων ISO, κ.λπ.  

 Την εξασφάλιση πόρων για το ΤΕΕ μέσω της συμμετοχής του σε αναπτυξιακές 

δράσεις, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, οι οποίοι σχετίζονται 

κατά κύριο λόγο με τους μηχανικούς, με στόχο την παραγωγή επιστημονικού 

έργου από τα μέλη μας. 

 Εκπαίδευση και ενημέρωση των συναδέλφων με ημερίδες, σεμινάρια ή άλλες 

δραστηριότητες που θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που 

παρέχουν. Αποκεντρωμένη λειτουργία του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ με ειδικά κοστολόγια  

στους νέους και άνεργους μηχανικούς. 
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 Σύνταξη και ανάρτηση ερωτηματολογίων που θα απευθύνονται στους 

μηχανικούς της Κέρκυρας, σχετικών με την άσκηση του επαγγέλματος (δημόσιες 

υπηρεσίες, αναπτυσσόμενοι τομείς γνωστικών πεδίων, επιμόρφωση σε 

καινοτόμες δράσεις). 

 Νέες προοπτικές : Ενεργειακή αναβάθμιση, συντήρηση και αποκατάσταση 

κτιριακού αποθέματος και υποδομών, υδρογονάνθρακες, περιβάλλον.  

 Νέοι τομείς απασχόλησης: Διαχείριση Ακινήτων (real estate), Εκτιμήσεις, 

Αξιολογήσεις Εγκαταστάσεων Τουριστικών Μονάδων, 

 Κωδικοποίηση Νομοθεσίας. 

 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων με βιογραφικά στοιχεία μηχανικών και 

διαδικτυακού χώρου για προσφορά και ζήτηση εργασίας ή/ και συνεργασιών. 

 

Νέοι Μηχανικοί 
 

Το ΤΚ/ΤΕΕ, υιοθετεί τρόπους που θα διευκολύνουν τους νέους συναδέλφους στην 

άσκηση του επαγγέλματος.  

 Άμεση συνεργασία με τη Μ.Ε. “Επαγγελματικών Θεμάτων και Νέων 

Μηχανικών” σε προβλήματα του σήμερα αλλά και μελλοντικά.  

 Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων με ευρεία θεματολογία.  

 Μέσα από το εργαλείο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης του Δήμου 

Κέρκυρας, το ΤΚ/ΤΕΕ θα προτείνει δράσεις μέσα από θερμοκοιτίδα καινοτομίας 

ή άλλες πρωτοβουλίες, δίνοντας τη δυνατότητα σε μηχανικούς να μείνουν και να 

δημιουργήσουν στην Κέρκυρα.   

 Λειτουργεί διαμοιραζόμενος χώρος επαγγελματικών συναντήσεων και εργασίας 

που παρέχει το ΤΚ/ΤΕΕ στα μέλη του δωρεάν. 

 Δυνατότητα χρήσης της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης πολεοδομικής νομοθςσίας 

(Δομική Ενημέρωση) από συναδέλφους, στα γραφεία του ΤΚ/ΤΕΕ.  

 

Κλαδικοί Σύλλογοι Μηχανικών 

 

Η συνεργασία του Τμήματος με τους Επιστημονικούς και Κλαδικούς Συλλόγους  

[ΠΕΔΜΕΔΕ, ΕΜΔΥΔΑΣ], διαχρονικά, υπήρξε στενή και θα συνεχιστεί στη νέα θητεία, 

με τακτικές ενημερώσεις της Διοίκησης προς τα Προεδρεία των Συλλόγων, για θέματα 

που απασχολούν το ΤΕΕ, κεντρικά και τοπικά.  

 

Το ΤΚ/ΤΕΕ στηρίζει δράσεις των Συλλόγων, όπως: Επιμορφωτικές ημερίδες, 

παρουσιάσεις νέων τεχνολογιών και προϊόντων, κοινωνικών εκδηλώσεων και δράσεων.  

 

Στο πλαίσιο του «ανοιχτού» ΤΕΕ ζητάμε από τους Συλλόγους την αυθόρμητη συμβολή-

συμβουλή τους σε επιστημονικά θέματα της ειδικότητάς τους. 
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Επαγγελματικά Δικαιώματα  

 

Η επιστήμη εξελίσσεται με ταχύτητα και τα γνωστικά πεδία των μηχανικών αυξάνονται. 

Το ίδιο συμβαίνει και με τις ειδικότητες που παράγονται από τα ελληνικά πολυτεχνεία 

και πολυτεχνικές σχολές. Αντίθετα, τα δικαιώματα πρόσβασης στο εγχώριο εργασιακό 

περιβάλλον για τις διάφορες ειδικότητες των μηχανικών παραμένουν αμετάβλητα στη 

γενική τους θεώρηση. Όσες επιμέρους αλλαγές γίνονται, είναι κατά κανόνα 

απορρυθμιστικές, αφού δημιουργούν ακόμα περισσότερες τριβές και συγκρούσεις.  

 

Το πρόβλημα εντοπίζεται στην αδυναμία των θεσμών να συμβαδίσουν με τις 

πραγματικές ανάγκες. Οι αδυναμίες αυτές είναι διαρθρωτικές, οργανωτικές, κυρίως 

όμως, σχετίζονται με περιχαρακώσεις προνομίων και πιέσεις συντεχνιακών 

συμφερόντων ή “κεκτημένων”. 

 

Τα προηγούμενα χρόνια, στο σύνολό τους οι διοικήσεις του Επιμελητηρίου, απέφευγαν 

να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, αφήνοντάς το να διογκώνεται. Εφόσον το ΤΕΕ δεν 

διευθέτησε τα του οίκου του, εμφανίστηκαν διάφορες επιτροπές, εισηγητές και κάθε 

είδους σύμβουλοι και «ειδήμονες» που υποβάθμισαν το έργο του μηχανικού, από 

επιστημονικό με συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο, σε απλή παροχή υπηρεσίας που η 

αγορά θα καθορίζει την αναγκαιότητα και την αξία της.  

 

Η θέση μας είναι ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα, οπωσδήποτε πρέπει να 

απονέμονται από το ΤΕΕ και μόνο. Αυτήν υπερασπιζόμαστε και προωθούμε. 

  

Η μέθοδος που θα οδηγήσει στον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων πρέπει 

να λαμβάνει υπόψη :  

 την επιστημονική υπόσταση του έργου των μηχανικών 

 το χάρτη των ειδικοτήτων των μηχανικών  

 το εργασιακό αντικείμενο και τις προοπτικές του σε αντιστοιχία με τις 

ειδικότητες 

 τα ΤΕΙ με τους κλάδους τους 

 τους μηχανικούς που αποφοιτούν από σχολές χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα 

 τις ισοτιμίες με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού με τους αντίστοιχους 

περιορισμούς, 

 η θέσπιση και εφαρμογή του μητρώου κατασκευαστών και μελετητών ιδιωτικών 

έργων. 

και να τα εντάσσει στον εξής σκοπό: 

Η άσκηση του Τεχνικού Επαγγέλματος αφορά πρώτα και κύρια στην απαίτηση της 

κοινωνίας για την παραγωγή έργων σύμφωνα με τους κανόνες της Τέχνης και της 

Επιστήμης, με σεβασμό στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον.  

Επειδή, μάλιστα, σήμερα τα έργα στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι σύνθετα και 

απαιτητικά, τόσο στη μελέτη όσο και στην κατασκευή τους,  ο σκοπός επιτυγχάνεται με 

τις συνεργασίες μηχανικών των κατάλληλων ειδικοτήτων.  
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ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ  – ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Δημόσιες Υπηρεσίες 

 

Για την αποδοτικότερη και φιλικότερη προς τους πολίτες και μηχανικούς λειτουργία 

των δημόσιων υπηρεσιών, το ΤΚ/ΤΕΕ, συνεργάζεται με τα στελέχη των υπηρεσιών και 

τους πολιτικούς προϊσταμένους τους.  

 

Στόχος του Τμήματος είναι:  

 Ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η διαφάνεια και η βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας των μηχανικών δ.υ.  

 Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης της εξέλιξης όλων των 

συμβάσεων. Μηνιαία πινακοποιημένη παρουσίαση στο διαδίκτυο όλων των 

ανατεθιμένων συμβάσεων από όλες τις αθέτουσες αρχές για λόγους πλήρους 

διαφάνειας στις αναθέσεις. 

 Η ενθάρρυνση της ανάληψης πρωτοβουλιών από τους συναδέλφους δ.υ. 

 Η οργάνωση των υπηρεσιών, ώστε οι αρμοδιότητες να συμβαδίζουν με τις  

ευθύνες των στελεχών των υπηρεσιών. 

 Η διεκπεραίωση των διαδικασιών να γίνεται, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, 

ηλεκτρονικά για λόγους βελτίωσης της ταχύτητας, του καλύτερου ελέγχου και 

του περιορισμού της διαμεσολάβησης που εξέθρεψε τη διαπλοκή μεταξύ ιδιωτών 

και υπαλλήλων.  [ Ηλεκτρονική Πολεοδομία ]. 

 Σε συνεργασία με την ΕΜΔΥΔΑΣ, το ΤΕΕ να υποστηρίξει τα δίκαια 

συνδικαλιστικά αιτήματα του κλάδου, παρεμβαίνοντας στους εποπτεύοντες 

θεσμούς. 

 Να ζητήσει την αξιολόγηση της λειτουργίας των δομών των υπηρεσιών, ως 

λειτουργικά σύνολα, μετρώντας την απόδοσή τους, αντίθετα με την μέχρι τώρα 

αντίληψη της αποκομμένης ατομικής αξιολόγησης, που είχε άλλες στοχεύσεις 

από την ουσιαστική βελτίωση των υπηρεσιών. 

 Να παρεμβαίνει όταν δημόσιες υπηρεσίες αυθαιρετούν σε βάρος  των πολιτών 

και των μηχανικών.  

 Να συμβάλλει στην επιμόρφωση των διπλ. Μηχανικών δ.υ., με σκοπό την 

αναβάθμιση τόσο του ρόλου τους, όσο και των τεχνικών υπηρεσιών, τις οποίες 

κατά κανόνα στελεχώνουν. 

 Η σύσταση ομάδας έμπειρων μηχανικών του ΤΚ/ΤΕΕ, η οποία θα εξετάζει 

θέματα που αφορούν τη λειτουργία των τοπικών δημοσίων υπηρεσιών που 

σχετίζονται με τεχνικά έργα, μελέτες και υπηρεσίες και θα εισηγείται στη Δ.Ε. 

 
Συμβουλευτικός Ρόλος – Ανάπτυξη  
 

Ο προγραμματισμός έργων που θα εντάσσονται σε ολοκληρωμένο κλιμακωτό 

αναπτυξιακό σχέδιο, είναι αναγκαίος, περισσότερο από ποτέ.  

Η ουσιαστική συμμετοχή του Τμήματός μας, ξεκινώντας από το επίπεδο του βασικού 
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σχεδιασμού μέχρι και το επίπεδο των βελτιωτικών προτάσεων, είναι δυνατό να 

θεμελιώσει την ισορροπημένη και φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη.   


Ενδεικτικά αναφέρονται τομείς συμβολής του φορέα μας: 

 Προτάσεις για τον καθορισμό χρήσεων γης και δραστηριοτήτων.  

 Εκπόνηση πολεοδομικών μελετών που θα λύσουν σημαντικά κοινωνικά και 

πρακτικά προβλήματα του τόπου, που χρονίζουν. 

 Ολοκλήρωση του κτηματολογίου, δασολογίου. 

 Ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων των νησιών. 

 Αναβάθμιση συγκοινωνιακών συνδέσεων με τα Ιόνια Νησιά, την Πάτρα, την 

Ηγουμενίτσα. 

 Αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της περιοχής. 

 Η εξοικονόμηση ενέργειας και η προώθηση των ΑΠΕ. 

 Βελτίωση και ολοκλήρωση υποδομών και έργων των λιμανιών. 

 Υποστήριξη και συμμετοχή στην προστασία και ανάδειξη της Παλαιάς Πόλης 

της Κέρκυρας. 

 Κυκλοφοριακό πόλης. 

 Δημόσια έργα και μελέτες που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τόπου. 

 Συστηματική παρακολούθηση προκηρύξεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο 

εσωτερικό και το εξωτερικό. 

 Γνωμοδοτήσεις και προτάσεις επί θεμάτων καινοτομίας 

 

Εκπροσωπήσεις 

 

Το ΤΚ/ΤΕΕ εκπροσωπείται 

 ΕΦΚΑ (ΤΣΜΕΔΕ): Στην Εποπτεύουσα Επιτροπή του τοπικού γραφείου, 

 ΔΕΥΑΚ: Στο Διοικητικό Συμβούλιο,  

 ΑΝΙΟΝ: Στη Γενική Συνέλευση και στη νέα σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης 

Προγράμματος, 

 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Σε επιτροπές διαβούλευσης για τεχνικά και κοινωνικά 

θέματα, επιτροπές διαγωνισμών έργων και μελετών,  

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: Σε επιτροπές διαβούλευσης για τεχνικά και 

κοινωνικά θέματα,  σε επιτροπές διαγωνισμών έργων και μελετών, σε επιτροπές 

του Ν.4030/11, στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020,  

 ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-UNESCO: Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 

Φορέα Διαχείρισης  Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας, 

 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: στο Τεχνικό Συμβούλιο.  

Μέσω των εκπροσώπων μας, στοχεύουμε στην ακόμα καλύτερη παρεμβατική 

παρουσία του ΤΕΕ με προτάσεις και συμμετοχή στις αποφάσεις στα όργανα που 

μετέχουν. 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

 

Συνεργασία με άλλα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ 

 

Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα Π.Τ. μέ κοινές δραστηριότητες και υποστήριξη  κοινών 

περιφερειακών θέσεων και προτάσεων. 

 

Συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

 

Το ΤΚ/ΤΕΕ δεν μπορεί παρά να διατηρεί ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας και σχέση 

συνεργασίας με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Αυτή η σύνδεση υπάρχει αδιάκοπα από τα 

πρώτα χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Το τμήμα μας εκπροσωπείται και στο 

Τεχνικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. 

 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας : 

  

 Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία, ώστε το Τμήμα μας σε συνεργασία με το Ι.Π. να 

συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα με σκοπό, αφενός την παραγωγή έργου 

που θα ωφελήσει τον τόπο, αφετέρου τη συμμετοχή συναδέλφων στην 

υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.  

 Έχει ήδη υποβληθεί πρόταση σε διασυνοριακό πρόγραμμα από κοινού από το 

ΤΕΕ, το τμ. Αρχειονομίας του Ι.Π., το πολυτεχνείο του Μπάρι, το Δήμο του 

Μπάρι, και τον ΟΛΚΕ. 

 Προετοιμάζεται η υποβολή κοινής πρότασης σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα σχετικά 

με την Πολιτική Προστασία της Πόλης της Κέρκυρας  

 Άμεσος στόχος μας είναι η πραγματοποίηση κοινών εκδηλώσεων επιστημονικού 

χαρακτήρα αλλά και εκδηλώσεων γενικότερου ενδιαφέροντος.  

 Το Τμήμα μας έχει εγγραφεί στο σύστημα « Άτλας», το οποίο είναι μία κεντρική 

διαδικτυακή υπηρεσία που διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις 

πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα. 

 

Κοινωνική Δράση  

   

Το ΤΚ/ΤΕΕ με σκοπό τη σύσφιξη των δεσμών με την κοινωνία, προβάλλει τα 

κοινωνικά του χαρακτηριστικά με δράσεις και πρωτοβουλίες, όπως: 

 Οργάνωση ομάδων συναδέλφων για ενημέρωση των πολιτών σε θέματα 

αντικειμένου των μηχανικών.     

 Συνεργασία με εθελοντικές εκπαιδευτικές προσπάθειες.     

 Στήριξη - Συνεργασία με φορείς για την προώθηση δράσεων δημόσιου 

συμφέροντος.  

 Υλοποίηση της πρότασης για πραγματοποίηση ενημερωτικών παρουσιάσεων σε 

σχολεία με θεματολογία σχετική με εξοικονόμηση, ανακύκλωση, προστασία από 

φωτιά και σεισμούς, καλές πρακτικές λειτουργίας μιας πόλης κ.λπ.  
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Το Τμήμα συμμετέχει με εκπροσώπους του σε επιτροπές της τοπικής αυτοδιοίκησης 

που ασχολούνται με θέματα κοινωνικού χαρακτήρα και υποβάλλει προτάσεις. 

 

Συνεχίζεται η δράση της Τράπεζας Αίματος του ΤΕΕ Κέρκυρας “ΣΧΕΡΑΝΙ” με 

τακτικές αιμοδοσίες (τουλάχιστον 2 ανά έτος) που έχουν εξασφαλίσει απόθεμα 

ικανοποιητικού αριθμού φιαλών αίματος.   

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΕΕ – ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
Θεσμικά θέματα. 

 

Εκλογές ΤΕΕ 

  

Το 2016 ήταν εκλογική χρονιά για το ΤΕΕ.  

Οι εκλογές έγιναν το Νοέμβριο του 2016. Τον Μάιο του 2017 οριστικοποιείται η 

σύνθεση της νέας Διοικούσας Επιτροπής ώστε να αρχίσει να λειτουργεί τόσο αυτή όσο 

και η Κεντρική Αντιπροσωπεία με θεματολογία τακτικών συνεδριάσεων. Αν 

συνυπολογίσουμε και δύο μήνες προεκλογικής αδράνειας, αθροίζουμε σχεδόν 9 μήνες 

μειωμένης λειτουργίας (έως και ακινησίας) του ΤΕΕ, ενώ συγχρόνως κορυφώνεται η 

εσωστρέφεια λόγω εκλογής της σύνθεσης των οργάνων. Το αποτέλεσμα είναι 

ζημιογόνο, αφενός λόγω της σπατάλης ωφέλιμου και κρίσιμου χρόνου παραγωγικής 

λειτουργίας του φορέα, αφετέρου λόγω της μακρόχρονης εσωστρέφειας να να γίνεται 

δυσκολότερη η συνεργασία μεταξύ συναδέλφων που προέρχονται από διαφορετικές 

παρατάξεις. 

Όταν η θητεία είναι 3ετής, οι 9 μήνες αποτελούν το ¼ του συνολικού χρόνου της. Η 

αναλογία δεν είναι εύλογη και προφανώς το σφάλμα πρέπει να διορθωθεί. 

 

Σύσκεψη Προέδρων Περιφερειακών Τμημάτων 

 

Θεσμοθέτηση της Σύσκεψης Προέδρων Περιφερειακών Τμημάτων με τον Πρόεδρο και 

τη Δ.Ε. του ΤΕΕ, για αλληλοενημέρωση, συντονισμό και προώθηση προτάσεων από 

την περιφέρεια προς την κεντρική διοίκηση.  

 

Οικονομικοί και ανθρώπινοι Πόροι  

 

Η εύρεση πόρων από νέες πηγές είναι παράγοντας επιβίωσης ή ασφυξίας του ΤΕΕ. Τις 

προτάσεις μας, ως ΤΚ/ΤΕΕ τις κάναμε και θα συνεχίσουμε να τις υποστηρίζουμε και να 

τις εμπλουτίζουμε.  

 

Οφείλουμε να αναφερθούμε στους εξαιρετικούς εθελοντές συναδέλφους,  που μέχρι 

σήμερα, πρόθυμα και αγόγγυστα στηρίζουν κάθε προσπάθεια του Τμήματος. 

Όμως αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται στο διηνεκές. Απαιτούνται οργανωμένες δομές 
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του κεντρικού ΤΕΕ με αμειβόμενα στελέχη που θα αποκεντρώνουν δράσεις προς τα 

περιφερειακά, με την αντίστοιχη στελέχωση. Έτσι, θα παράγεται έργο που θα αποφέρει 

οφέλη στο ΤΕΕ, στην τοπική κοινωνία, στη λειτουργία των υπηρεσιών του,  χωρίς να 

στηρίζεται αποκλειστικά στον εθελοντισμό των μηχανικών.   

  

Στρατηγικές Επιδιώξεις  

 

Αντί να εξάγουμε επιστήμονες που θα παρέχουν επιστημονικές υπηρεσίες στο 

εξωτερικό προς όφελος των χωρών που τους απασχολούν, οφείλουμε να 

δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να παράγεται στην ελλάδα επιστημονικό έργο και αυτό 

να εξάγουμε στο εξωτερικό. Η υπεραξία του έργου αυτού θα ανατροφοδοτεί τη 

διαδικασία και έτσι θα καθιερωθεί ως σημαντικός άξονας της οικονομίας της χώρας. 

Απαιτείται η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας με συντονισμό, στόχους και με 

τη συνεργασία πανεπιστημίων, φορέων και ιδιωτών. Αναγλαία είναι και η Κυβερνητική 

στήριξη για την προώθηση του «προϊόντος» καθιστώντας το εθνικό στόχο. 

Είναι απαραίτητη και επείγουσα μια ουσιαστική και σύντομη συζήτηση στα όργανα, η 

οποία θα οδηγήσει στην ανάληψη πρωτοβουλιών με έμπρακτες και γενναίες δράσεις, 

παρεμβάσεις και προτάσεις από το ΤΕΕ για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα 

ευνοεί  την πρόοδο και την ανάπτυξη, ως σημαντικές προϋποθέσεις αυτοτέλειας και 

απεξάρτησης της χώρας μας από τους δανειστές.     

 

Η νέα κεντρική διοίκηση του ΤΕΕ θα κριθεί εν πολλοίς από τα παραπάνω. Σε τοπικό 

επίπεδο θα τρέξουμε όσα από αυτά μπορούμε. 

 

   -------------------------------------------------------- 

 

Όλα όσα αναφέρθηκαν, συγκροτούν την εκδοχή ενός καλύτερου ΤΕΕ. Με 

στοχεύσεις που συνδέονται μεταξύ τους και συγκλίνουν στην εξυπηρέτηση του σκοπού 

που απορρέει από τον θεσμικό ρόλο του, δηλαδή υπέρ της κοινωνίας και των 

μηχανικών.  

 

 
 


