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Δελτίο Τύπου   TEE  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

3 Απριλίου 2020 
 

 
«Στον αέρα» το ηλεκτρονικό παρατηρητήριο του ΤΕΕ για την καταγραφή 
προβλημάτων μηχανικών και τεχνικών εταιρειών από την κρίση του 
κορωνοϊού 
 
Ξεκίνησε τη λειτουργία του το ηλεκτρονικό παρατηρητήριο του ΤΕΕ για την 
καταγραφή προβλημάτων μηχανικών και τεχνικών εταιρειών από την κρίση 
του κορωνοϊού. 
 
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αποφάσισε το 
ΤΕΕ να δημιουργήσει ηλεκτρονικό παρατηρητήριο καταγραφής των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί καθ’ όλη τη διάρκεια της 
κρίσης, ανοιχτό στα μέλη του ΤΕΕ, όπου οι μηχανικοί μέλη του – αλλά και οι 
εγγεγραμμένοι τεχνολόγοι και τεχνικές εταιρείες -  θα μπορούν να 
καταγράφουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις προτάσεις τους σε 
ειδικά ζητήματα, ώστε το ΤΕΕ να έχει κατά τον δυνατόν «ζωντανή» 
καταγραφή και μετά από επεξεργασία να προωθεί προτάσεις προς τις 
αρμόδιες αρχές. 
 
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε: 
«Τόσο προσωπικά, όσο και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και οι 
υπηρεσίες του ΤΕΕ, βρισκόμαστε τις τελευταίες εβδομάδες σε διαρκή 
επικοινωνία με τους μηχανικούς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 
Καταθέσαμε ήδη πολλές προτάσεις, εγκαίρως, για να αναλάβει η Πολιτεία 
πρωτοβουλίες επίλυσης δεκάδων προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από 
την κρίση του κορωνοϊού. Ήδη η νομική υποστήριξη του ΤΕΕ έχει κατακλυστεί 
από ερωτήσεις μελών και δίνει όσες απαντήσεις μπορεί, με βάση τη 
νομοθεσία και τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το κράτος. Η πολιτεία 
όμως πρέπει να τρέξει περισσότερο. Θα βοηθήσουμε μέσα από την 
ηλεκτρονική καταγραφή που ξεκινήσαμε. Τα προβλήματα που θα αναφέρουν 
οι μηχανικοί και οι τεχνικές εταιρείες, θα κωδικοποιούνται και θα μεταφέρονται 
στους αρμόδιους Υπουργούς, Γενικούς γραμματείς και υπηρεσίες του 
Δημοσίου, προκειμένου να επιλυθούν, αναλόγως της σοβαρότητας και των 
επιπτώσεων που έχουν. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε 
προσωπικά και με τα 110 χιλιάδες μέλη του ΤΕΕ οπότε η ηλεκτρονική αυτή 
καταγραφή διευκολύνει όλους για να φτάσει πιο γρήγορα το μήνυμα εκεί που 
πρέπει.» 
 
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μόνο για εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΤΕΕ 
από εδώ. 
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Ο ενδιαφερόμενος, αφού καταχωρήσει τα στοιχεία του, επιλέγει το πεδίο 
δραστηριότητάς του (Δημόσια Έργα, Ιδιωτικά Έργα, Άλλο), την κατηγορία του 
προβλήματος που αναφέρει, σχολιάζει ή προτείνει λύση (Ασφαλιστικές 
Εισφορές, Φορολογικές Υποχρεώσεις, Θέματα Ρευστότητας, Μετακινήσεις, 
Άλλο) και καταγράφει το μήνυμά του και μετά την καταχώρηση λαμβάνει 
online μήνυμα επιβεβαίωσης. 
 
Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, σύμφωνα με τη σχετική δήλωση 
απορρήτου, διατηρούνται από το ΤΕΕ μόνο για την περίοδο της κρίσης και 
τυχόν διαβίβαση των προβλημάτων – αιτημάτων – προτάσεων σε κρατικούς 
φορείς θα γίνει χωρίς τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων. 
 
 
******** 
 
Δήλωση Απορρήτου 
 
Το ΤΕΕ συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που 
υποβάλλονται στο Παρατηρητήριο Προβλημάτων, σε συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων, και συγκεκριμένα το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 
2016/679 (ΕΕ), τον εθνικό νόμο 4624/2019, όπως ισχύει, και λαμβάνει τα 
απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία και 
την εμπιστευτικότητα των δεδομένων αυτών. Σκοπός της συλλογής και 
επεξεργασίας των εν λόγω προσωπικών δεδομένων είναι η συγκέντρωση και 
η αποτύπωση των επαγγελματικών προβλημάτων και δυσχερειών που 
αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί εν όψει της Πανδημίας, προκειμένου το ΤΕΕ να 
απαντήσει στα αιτήματα των μελών του και να αναδείξει τα προβλήματα στους 
αρμόδιους κρατικούς φορείς. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών 
δεδομένων αποτελεί το έννομο συμφέρον του ΤΕΕ να μεριμνά για τα 
επαγγελματικά ζητήματα και αιτήματα των μελών του. Πρόσβαση στα στοιχεία 
που καταχωρούνται στο Παρατηρητήριο Προβλημάτων δύναται να αποκτήσει 
η Διοίκηση και οι καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του ΤΕΕ, ενώ σε περίπτωση 
προώθησης των αιτημάτων των μηχανικών σε κρατικούς φορείς, αφαιρούνται 
όλα τα προσωπικά δεδομένα, ώστε να καθίσταται αδύνατη η ταυτοποίησή 
τους. Τα στοιχεία που υποβάλλονται με την παρούσα θα τηρηθούν μόνο για 
το χρονικό διάστημα διαχείρισης της πανδημίας, ενώ ενδέχεται να τηρηθούν 
ανωνυμοποιημένα ή/και ψευδωνυμοποιημένα και μετά το πέρας του χρονικού 
αυτού διαστήματος για επιστημονικούς ή/και στατιστικούς σκοπούς. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά την επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων από το ΤΕΕ και για τα δικαιώματα των χρηστών, μπορείτε να 
ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που 
βρίσκεται αναρτημένη στη  ιστοσελίδα του ΤΕΕ https://web.tee.gr/privacy-
policy/ 
 
Με την καταχώρηση του αιτήματος, ο χρήστης δηλώνει ότι έχει διαβάσει και 
αποδέχεται τους Όρους Χρήσης και τη Δήλωση Απορρήτου. 
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