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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: α) Μεταφορών & Επικοινωνιών  
          κ. Κ. Χατζηδάκη 
             β) Εσωτερικών κ. Π. Παυλόπουλο 
             γ) Οικονομίας & Οικονομικών 
          κ. Γ. Αλογοσκούφη 
 
ΘΕΜΑ: Ίδρυση Επιμελητηρίου Πληροφορικής. 

 
Επανερχόμαστε σε συνέχεια της αναφοράς 2967/15-05-2008 αφού η 

απάντηση όχι μόνο δεν καλύπτει το αίτημα της ίδρυσης Επιμελητηρίου 
Πληροφορικής αλλά δημιουργεί νέα προβλήματα, αφού παραπέμπει σε 
τμήματα του ΤΕΕ που εκ των προτέρων αποκλείει την μεγάλη 
πλειοψηφία των πληροφορικών της Ελλάδας. 
Στο έγγραφο με αρ. πρωτ. ΤΚΕ/Φ1/4326/29-5-2008 του Τμήματος 

Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών, το οποίο υπογράφει ο Υφυπουργός κ. Χρήστος Ζώης και 
εκδόθηκε σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς με θέμα "Ίδρυση 
Εθνικού Επιμελητηρίου Επικοινωνιών και Πληροφορικής" και το οποίο 
έχει κατατεθεί στα συναρμόδια Υπουργεία (1851/7-5-2008 του 
ΥΠΕΣΔΔΑ, 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. 
 
 
 
 

Ημερομηνία καταθέσεως:   28/08/2008 



Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί 
 
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 Διοικητικού του Συμβουλίου 
και πότε εξελέγησαν; 

3. Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει τη λειτουργία ενός 
σωματείου ως "Τμήμα" ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 
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 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; 

 
Ο ερωτών Βουλευτής 

 
Βασίλης Κεγκέρογλου   

 


