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ΠΡΟΣ:   ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΘΕΜΑ:  ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

FEANI STRATEGIC TASK FORCE  

 

 

Μετά  από  πρόσκληση  του  γραμματέα  της  FEANΙ,  Dirk  Bochar,  πραγματοποιήθηκε  συνάντηση 

εργασίας  μεταξύ  των  μελών  της  επιτροπής  Strategic  Task  Force  στις  23/3/2022  στα  γραφεία  της 

FEANI στις Βρυξέλλες. Παρόντα ήταν τα μέλη της επιτροπής: 

Damien Owens, Ιρλανδία (πρόεδρος), 

Enn Kerner, Εσθονία, 

Alexander Kounitzjy, Ελβετία, 

Nancy Vercammen, Βέλγιο, 

Katerina Tsikaloudaki, Ελλάδα, 

καθώς και ο γεν. γραμματέας της FEANI, Dirk Bochar, και η βοηθός του Veronica Bari.  

Διαδικτυακά συμμετείχαν στη συζήτηση οι: 

Dave Clark, ΗΒ 

Jenny Grensman, Σουηδία, 

Robert Girlando, Μάλτα, 

Στόχος  της  συνάντησης  εργασίας  είναι  η  συζήτηση  και  συν‐διαμόρφωση  του  στρατηγικού 

σχεδιασμού της FEANI για τα επόμενα χρόνια, από το 2023 έως το 2028.   

Σε αυτό  το πλαίσιο,  συζητήθηκαν  εκτενώς οι  στόχοι  του  ίδιου  του οργανισμού και οι προσδοκίες 

των μελών της. Συγκεκριμένα, ως κύριοι σκοποί της FEANI αναφέρθηκαν:  

 Η  ισχυροποίηση  της  επαγγελματικής  ταυτότητας  των  μηχανικών  στην  Ευρώπη,  μέσω  της 

αναγνώρισης  των  επαγγελματικών  τους  δικαιωμάτων  στην  Ευρώπη  κι  εκτός  αυτής,  της 

διάδοσης  του  ρόλου  τους  στην  κοινωνία,  της  διαφύλαξης  των  συμφερόντων  τους  και  της 

ελεύθερης μετακίνησής τους στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, και 

 Η  λειτουργία  του  οργανισμού  ως  μία  και  μοναδική  φωνή  των  μηχανικών  στην  Ευρώπη, 

χωρίς  να  αποκρύπτονται  τυχόν  διαφοροποιήσεις,  μέσω  της  ανάπτυξης  συνεργασιών  με 

άλλους  διεθνείς  οργανισμούς  και  μέσω  της  εκπροσώπησης  των  μηχανικών  σε φορείς  και 

όργανα με δυνατότητα λήψης αποφάσεων.  

Οι παραπάνω στόχοι δεν είναι καινούριοι, αλλά παραμένουν επίκαιροι, καθώς ορίζουν το πλαίσιο 

εντός του οποίου λειτουργεί ο οργανισμός. Αρκετή συζήτηση έγινε στο τι περιμένουν τα μέλη της 

FEANI από τη λειτουργία της κι αν θα χρειαστεί η FEANI να αλλάξει τον προσανατολισμό της ώστε 

να  ικανοποιήσει αυτές τις προσδοκίες. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν διατυπωθεί με σαφήνεια 



συγκεκριμένες προσδοκίες μελών της FEANI, οι οποίες είναι ανεκπλήρωτες και μπορούν να γίνουν 

αποδεκτές  από  το  ευρύ  πλαίσιο  των  χωρών  μελών  της.  Οι  οργανισμοί  των  μηχανικών  των 

περισσότερων χωρών της Ευρώπης είναι μέλη της FEANI και είναι ελάχιστες οι χώρες που δεν έχουν 

ακόμη ενταχθεί. Παρατηρείται ωστόσο έντονα ότι η δέσμευση των μελών απέναντι στη FEANI δεν 

είναι  πάντα  η  αναμενόμενη,  ενώ αρκετές φορές  οι  ίδιοι  οι  εθνικοί  οργανισμοί  δεν  προωθούν  τα 

συμφέροντα της FEANI προς τα μέλη τους.  

Για την κατάστρωση του στρατηγικού σχεδίου της FEANI στην επόμενη πενταετία προσδιορίστηκαν 

τα  «ενδιαφερόμενα  μέρη»  (stakeholders).  Αυτά  περιλαμβάνουν  τους  εθνικούς  οργανισμούς  που 

είναι μέλη  της,  τους ευρωπαίους μηχανικούς,  ευρωπαϊκούς φορείς ειδικοτήτων μηχανικών, άλλοι 

διεθνείς φορείς μηχανικών εκτός Ευρώπης, μηχανικοί εκτός Ευρώπης που θέλουν να αποκτήσουν 

τον τίτλο του EURING, κ.α.  

Ακολούθησε η ανάλυση τύπου Pestle, στην οποία προσδιορίζονται οι κύριοι εξωγενείς παράγοντες  

που επηρεάζουν τη λειτουργία του οργανισμού. Αυτοί είναι: 

 Πολιτικοί: ο οργανισμός έχει ως μέλη του τους εθνικούς οργανισμούς μηχανικών, οι οποίοι 

εντάσσονται σε συγκεκριμένο πλαίσιο κι έχουν τη δική τους στρατηγική, ενώ καθοριστικός 

είναι και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που με την πολιτική της χαράσσει το δρόμο 

για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών, την ελεύθερη διακίνησή τους, κτλ.  

 Οικονομικοί:  η  ύπαρξη  διαθέσιμων  πόρων  είναι  βασικός  πυλώνας  για  τη  λειτουργία  της 

FEANI,  αλλά  και  των  εθνικών  οργανισμών,  καθώς  και  των  ευρωπαίων  μηχανικών  που 

λαμβάνουν τον τίτλο του EURING. Η διασφάλισή τους είναι βασική επιδίωξη της FEANI και 

πρόσφατα  διεκδικήθηκε  με  επιτυχία  πρόσθετη  χρηματοδότηση  από  ευρωπαϊκά 

προγράμματα,  ενέργεια  που  πρέπει  να  επαναληφθεί  και  στο  μέλλον.  Επιπροσθέτως,  η 

ομάδα εργασίας θεωρεί ότι οικονομικοί υποστηρικτές θα πρέπει να αναζητηθούν από την 

αγορά και τη βιομηχανία, στις οποίες οι ευρωπαίοι μηχανικοί έχουν ιδιαίτερα σημαίνοντα 

ρόλο. 

 Κοινωνικοί:  ένας  φορέας  μηχανικών  στην  Ευρώπη,  όπως  η  FEANI,  επιβάλλεται  να 

λειτουργεί  χωρίς  διακρίσεις  ως  προς  το  φύλο,  την  εθνικότητα,  το  σεξουαλικό 

προσανατολισμό,  τη  θρησκεία,  κτλ.,  και  οφείλει  να  προωθεί  τη  συμπερίληψη  με  κάθε 

ευκαιρία. Στις δράσεις του οργανισμού θα πρέπει να ενταχθούν ενέργειες με αποδέκτες τις 

γυναίκες  και  τους  νέους  μηχανικούς.  Η  εκπαίδευση  των  μηχανικών  είναι  επίσης  ένας 

σημαντικός  παράγοντας  που  ανήκει  σε  αυτή  τη  μεγάλη  κατηγορία.  Τέλος,  χρειάζεται 

μεγαλύτερη διάχυση του έργου της FEANI προς το ευρύτερο κοινό, αξιοποιώντας τα μέσα 

της εποχής μας, που είναι τα κοινωνικά δίκτυα. 

 Τεχνολογικοί:  σήμερα  η  πρόοδος  στην  τεχνολογία,  ιδιαίτερα  στον  ψηφιακό 

μετασχηματισμό,  στο  διαδίκτυο  και  στις  εφαρμογές  του  σε  όλες  τις  επιστήμες,  είναι 

καλπάζουσα και επιφέρει αλλαγές στον τρόπο άσκησης του επαγγέλματος των μηχανικών, 

καθώς ολοένα και περισσότεροι συνάδελφοι καλούνται να ακολουθήσουν τις εξελίξεις. Η 

εφαρμογή  της  τεχνητής  νοημοσύνης,  των  ψηφιακών  διδύμων  και  άλλων  τέτοιων 

τεχνολογικών  εφαρμογών στο αντικείμενο  του μηχανικού διευρύνει  σημαντικά  το φάσμα 

των  εργαλείων  που  έχει  στη  φαρέτρα  του  και  διευκολύνει  τη  μελέτη  σύνθετων 

περιπτώσεων, όμως σταδιακά μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα με τον παροπλισμό των 

μηχανικών  που  δεν  διαθέτουν  τέτοιου  είδους  ψηφιακές  δεξιότητες.  Επιπροσθέτως,  θα 



πρέπει  να  αναπτυχθούν  ιδιαίτερα  τα  εργαλεία  που  θα  διασφαλίζουν  την  προστασία  των 

δεδομένων δίνοντας έμφαση στην κυβερνοασφάλεια.  

 Νομικοί:  τα  μέλη  της  FEANI  ακολουθούν  το  πλαίσιο  που  διαμορφώνεται  από  την  εθνική 

νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, τις οποίες σε ένα βαθμό μπορούν να επηρεάσουν.  

 Περιβαλλοντικοί: στον τομέα αυτό η FEANI έχει τα τελευταία χρόνια επιδείξει ενδιαφέρον 

και έργο, μέσω της δημιουργίας ομάδας εργασίας με αντικείμενο τους στόχους της βιώσιμη 

ανάπτυξης  και  το  ρόλο  που  διαδραματίζουν  οι  μηχανικοί  στην  επίτευξή  τους. 

Επιπροσθέτως, μέσα από τις δράσεις της FEANI είναι απαραίτητη η ανάδειξη της αειφορίας 

και της πράσινης μετάβασης.  

Με βάση την παραπάνω ανάλυση και κατόπιν εκτενούς συζήτησης προέκυψαν οι επί μέρους στόχοι, 

στους οποίους η FEANI πρέπει και επιθυμεί να επικεντρωθεί μέσα στην επόμενη πενταετία. Αυτοί 

περιλαμβάνουν: 

 Την εκπόνηση του ευρωπαϊκού έργου E4E, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στο πλαίσιο της δράσης Erasmus και αφορά στη δια βίου εκπαίδευση μηχανικών, 

μέσω της ανάπτυξης ενός προγράμματος επιμόρφωσης. Το έργο αυτό θεωρείται  ιδιαίτερα 

σημαντικό για τη FEANI, καθώς αφενός θα τη φέρει πιο κοντά στην εκπαίδευση των μελών 

της και αφετέρου θα της δείξει το δρόμο για τη διεκδίκηση και εκπόνηση κι άλλων τέτοιων 

προγραμμάτων. 

 Την  οικονομική  σταθερότητα.  Τα  οικονομικά  του  οργανισμού  σήμερα  δείχνουν  μια  καλή 

εικόνα και είναι  ιδιαίτερα σημαντικό να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και να ενισχυθεί στο 

μέλλον. Πέραν της αύξησης των εσόδων, είναι σημαντικό να υπάρχει μια συνέχεια και μια 

σταθερότητα σε αυτά, ώστε η FEANI να προχωρά ανενόχλητη στις δράσεις της.  

 Την  προβολή  της  FEANI  στον  τεχνικό  κόσμο  και  στα  πανεπιστήμια.  Η  FEANI  σήμερα 

συγκεντρώνει υπό την ομπρέλα της σχεδόν όλους τους φορείς μηχανικών των κρατών της 

Ευρώπης,  όμως  το  έργο  της  δεν  είναι  ευρύτερα  γνωστό  σε  όλους.  Γι  αυτό  επιβάλλεται  η 

μεγαλύτερη προβολή  κι  εξωστρέφεια. Μια  κατεύθυνση θα ήταν η παρουσίαση  της  FEANI 

στον φοιτητικό κόσμο. 

 Τη  διεκδίκηση  ίσης  πρόσβασης  στα  προγράμματα  εκπαίδευσης  και  έρευνας  στις  χώρες 

εντός κι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Την  καθιέρωση  του  θεσμού  “FEANI  Ambassador”  σε  κάθε  μέλος  της  FEANI,  μέσω  του 

οποίου  θα  είναι  πιο  εύκολη  η  επικοινωνία  των  μηχανικών  του  εθνικού  φορέα  με  τον 

οργανισμό. Αυτή η ιδέα έγινε δεκτή με ενθουσιασμό και λογικά θα τεθούν οι βάσεις για την 

υλοποίησή της. 

Στο  τέλος  της  συνάντησης  συμφωνήθηκε  η  συγγραφή  ενός  κειμένου  με  τα  πορίσματα  της 

συνεδρίασης,  τους επί μέρους στόχους και  τις στρατηγικές,  το οποίο θα παρουσιαστεί στη γενική 

συνέλευση του οργανισμού το Μάιο στο Βερολίνο. Το έγγραφο αυτό δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί 

και δεν έχει τεθεί προς συζήτηση στα μέλη της επιτροπής. 

 

Με τιμή  

Κατερίνα Τσικαλουδάκη, πολιτικός μηχανικός, αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ 


