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ΕΝΩΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Αθήνα, 28/7/2008 

 

ΠΡΟΣ: κ. Προκόπη Παυλόπουλο, Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµ. ∆ιοίκ. και Αποκέντρωσης 

κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών  

κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών 

κ. Χρήστο Ζώη, Υφυπουργό Υπ.Εσ.∆.∆.Α. 

ΚΟΙΝ: Γραφείο Πρωθυπουργού, 

Βουλευτές όλων των κοινοβουλευτικών κοµµάτων 

ΘΕΜΑ: Ίδρυση Εθνικού Επιµελητηρίου Επικοινωνιών και Πληροφορικής 

 

Αξιότιµοι Κύριοι, 

 

Στο έγγραφο µε αρ. πρωτ. ΤΚΕ/Φ1/4326/29-5-2008 του Τµήµατος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών, το οποίο υπογράφει ο Υφυπουργός κ. Χρήστος Ζώης και εκδόθηκε σε απάντηση 
των Αναφορών µε αρ. πρωτ. 2967/15-5-08, 2990/15-5-08 και 3006/16-5-2008 που κατέθεσαν 
οι βουλευτές κ.κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, Φώτιος Φανούριος Κουβέλης και Αθανάσιος Αλευράς 
σχετικά µε το Υπόµνηµα της Ένωσης µας µε θέµα "Ίδρυση Εθνικού Επιµελητηρίου Επικοινωνιών 
και Πληροφορικής" και το οποίο έχει κατατεθεί στα συναρµόδια Υπουργεία (1851/7-5-2008 του 
ΥΠΕΣ∆∆Α, 3328/7-5-2008 του ΥΠΟΙΟ και 1681/8-5-2008 του ΥΜΕ), διατυπώνεται ο ισχυρισµός 
ότι έχει συσταθεί ήδη νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου σωµατειακής φύσεως µε την επωνυµία 
«Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών (e ΤΕΕ)» που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και το οποίο αποτελεί τον ενιαίο φορέα εκπροσώπησης του 
συνόλου των επιστηµόνων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα 
και ότι, εποµένως, έχει καλυφθεί η ανάγκη ιδρύσεως Επιµελητηρίου Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών. 

Από την παραπάνω απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών προκύπτουν σηµαντικά ερωτήµατα, 
τα οποία παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε: 

1. Με ποιο τρόπο και µε βάση ποιο θεσµικό πλαίσιο δύναται ένα σωµατείο να λειτουργεί ως 
επιµελητήριο; 

2. Ποια είναι ακριβώς η νοµική µορφή του εν λόγω σωµατείου, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις προβλέπονται διάφοροι τύποι σωµατείων; Ποιο είναι το θεσµικό 
πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του; Ποιο είναι το καταστατικό του και ποια η πράξη 
ιδρύσεώς του; Ποια είναι τα µέλη του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου και πότε εξελέγησαν; 

3. Ποιο είναι το θεσµικό πλαίσιο που επιτρέπει τη λειτουργία ενός σωµατείου ως "Τµήµα" 
ενός Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου όπως το ΤΕΕ; Ποια είναι η νοµική έννοια του 
όρου "υπό την αιγίδα του ΤΕΕ", και πώς αυτό συνάδει µε τη συνταγµατικά 
κατοχυρωµένη αρχή της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι που διέπει τη λειτουργία των 
σωµατείων; 

4. Πώς ένα νεοσύστατο σωµατείο αναγορεύεται ως φορέας εκπροσώπησης "του συνόλου 
των επιστηµόνων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών", τη στιγµή που και 
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άλλα τέτοια σωµατεία υφίστανται και λειτουργούν; Πώς εφαρµόζεται η αρχή της 
αντιπροσωπευτικότητας στην περίπτωση αυτή; 

5. Ποια πρόσωπα έχουν δικαίωµα εγγραφής στο εν λόγω σωµατείο; Πώς θα αντιµετωπιστεί 
το γεγονός ότι η πλειοψηφία των επιστηµόνων ΑΕΙ Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών δεν έχουν δικαίωµα να γίνουν µέλη του ΤΕΕ; Που προτίθεται η πολιτεία να 
εντάξει τους πτυχιούχους ΤΕΙ και ΑΤΕΙ Πληροφορικής και Επικοινωνιών, οι οποίοι δεν 
έχουν δικαίωµα να γίνουν µέλη του ΤΕΕ; 

Αναµένουµε µε πραγµατικό ενδιαφέρον τις απαντήσεις σας στα παραπάνω ερωτήµατα το 
συντοµότερο δυνατόν, δεδοµένου ότι δεν κατέστη ακόµη δυνατό να αντλήσουµε επίσηµα 
στοιχεία για το εν λόγω σωµατείο, πέραν των αναφεροµένων στο παραπάνω απαντητικό σας 
έγγραφο. 

 

Με ιδιαίτερη τιµή, 

 

 Για το ∆.Σ. της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας  

 

 

 

 

 

       ∆ηµήτριος Τσίγκος, 

                    Πρόεδρος 

 


