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Προς

Την Κεντρική 

Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ

Αναρτούμε και εισηγούμεθα την «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για ορισμό Εισηγητών των Πειθαρχικών Συμβουλίων του ΤΕΕ περιόδου 

2017-2019», όπως διαμορφώθηκε από το Τμήμα Επαγγελματικών 

Διαφορών και Πειθαρχικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Επαγγελματικής 

Δραστηριότητας, θέτοντας το θέμα 7 της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση 

και λήψη απόφασης από την Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ.

Συνημμένη η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό εισηγητών των 

πειθαρχικών συμβουλίων του ΤΕΕ στην Αθήνα.
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Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜ Α ΤΙΚ ΗΣ Δ ΡΑ ΣΤΗ ΡΙΟ ΤΗ ΤΑ Σ  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Γραμματεία Πειθαρχικού Ελέγχου

Προς την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ 
Σχέδιο Απ όφασης

Θ έμα : «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ορισμό Εισηγητών των 
Πειθαρχικών Συμβουλίων του ΤΕΕ περιόδου 2017-2019»

Σας διαβιβάζουμε Σχέδιο Απόφασης του Τμήματος Επαγγελματικών 
Διαφορών και Πειθαρχικού Ελέγχου σχετικά με το παραπάνω αναφερόμενο 
θέμα, καθώς σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του ανωτέρω Ν.Δ: 
«Παρά τω Πειθαρχικώ Συμβουλίω ορίζεται δ ί εκάστην υπόθεσιν εισηγητής 
μέλος του Τ.Ε.Ε. εκ των εχόντων ΙΟετίαν τουλάχιστον από της κτήσεως της 
αδείας ασκήσεως επαγγέλματος, λαυβανόυενος εκ πίνακος καταρτιζουένου 
υπό της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. και ισχύοντος δια τον χρόνον της θητείας 
αυτής. Οι έχοντες κατά τον χρόνον λήξεως της θητείας εκκρεμείς εις χείρας 
των υποθέσεις εισηγηταί συνεχίζουν ταύτας μέχρι της περατώσεως αυτών, 
εγκύρως εισηγούμενοι και παριστάμενοι εις το νέον Πειθαρχικόν Συμβοΰλιον. 
Εις τον πίνακα των εισηγητών δύνανται να περιληφθούν και ομότιμα μέλη του 
Τ.Ε.Ε. Ο εν λόγω πίναξ περιλαμβάνει τουλάχιστον 30 εισηγητάς» η 
Αντιπροσωπεία με Απόφασή της προκηρύσσει τις θέσεις των Εισηγητών των 
Πειθαρχικών Συμβουλίων.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ορισμό Εισηγητών των 
Πειθαρχικών Συμβουλίων του ΤΕΕ, θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της 
Αντιπροσωπείας σε συνεργασία με το Τμήμα Επαγγελματικών Διαφορών και 
Πειθαρχικού Ελέγχου για τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ σχετική Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό Εισηγητών των 
Πειθαρχικών Συμβουλίων.

2. Να παραλαμβάνει τις πρωτοκολλημένες αιτήσεις Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος.

3. Να καταρτίσει τον κατάλογο των υποψηφίων και να τον προσκομίσει 
στην επόμενη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας προς ψήφιση.

Οι έχοντες κατά τον χρόνον λήξεως της θητείας εκκρεμείς εις χείρας 
των υποθέσεις εισηγηταί συνεχίζουν ταύτας μέχρι της περατώσεως αυτών, 
εγκύρως εισηγούμενοι και παριστάμενοι εις το νέον Πειθαρχικόν Συμβούλιον.

Εκρίνει τις ήδη κατατεθείσες αιτήσεις των ενδιαφερόμενων Μελών του 
ΤΕΕ με την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα τυπικά προαπαιτούμενα (εχόντων 
ΙΟετίαν τουλάχιστον από της κτήσεως της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος).



Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Γραμματεία Πειθαρχικού Ελέγχου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ

> Η Πειθαρχική Δ ιαδικασία ίω ν Μελών του ΤΕΕ δ ιέπετα ι από τις 
διατάξεις του Ν.Δ. 783/70, «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
της υπό του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος τηρουμένης 
πειθαρχικής διαδικασίας. (ΦΕΚ/290 Α')».

>  Σύμφωνα με την τιαρ. 3 του άρθρου 29 του ανωτέρω Ν.Δ:
«.Παρά τω Πειθαρχικώ Συμβουλίου ορίζεται δι' εκάστην υπόθεσιν εισηγητής 
υέλος του Τ.Ε.Ε. εκ των εχόντων ΙΟετίαν τουλάχιστον από της κτήσεως της 
αδείας ασκήσεως επαγγέλματος, λαμβανόμενος εκ πίνακος καταρτιζομένου 
υπό της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. και ισχύοντος δια τον χρόνον της 
θητείας αυτής. Οι έχοντες κατά τον χρόνον λήξεως της θητείας εκκρεμείς 
εις χείρας των υποθέσεις εισηγηταί συνεχίζουν ταύτας μέχρι της 
περατώσεως αυτών, εγκύρως εισηγούμενοι και παριστάμενοι εις το νέον 
Πειθαρχικόν Συμβούλιον. Εις τον πίνακα των εισηγητών δύνανται να 
περιληφθούν και ομότιυα υέλη του Τ.Ε.Ε. Ο εν λόγω πίναξ περιλαμβάνει 
τουλάχιστον 30 εισηγητάς».

>  Τονίζεται πως οι εισηνητές πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο 
χρόνο δεδομένου ότι ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου θέτει 
κάθε φορά τακτή προθεσμία (το μένιστο τρεις μήνες) για την 
ολοκλήρωση της προανάκρισης της πειθαρχικής υπόθεσης και την 
παράδοση της σχετικής Έκθεσης.

>  Τα Μέλη του ΤΕΕ που είναι κάτοχοι της άδειας άσκησης 
επαννέλματος τουλάχιστον 10 έτη, καθώς και τα ομότιμα Μέλη του 
που επιθυμούν να οριστούν Εισηγητές από την Αντιπροσωπεία του 
ΤΕΕ. παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν 
ηλεκτρονικά την παρακάτω αίτηση μέχρι την Παρασκευή 22α 
Σεπτεμβρίου 2017.



ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΤΩΝ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Αποστέλλεται στη Γραμματεία Πειθαρχικού 
διεύθυνση p e i t h  a p p l@ c e n tr a l . t e e . gr

Ελέγχου του ΤΕΕ, στην ηλεκτρονική

Πληροφορίες : 210-3291609 ή 210-3291259
ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Απαιτείται 10ετία τουλάχιστον από την 

επαγγέλματος
2. Απαιτείται η μόνιμη διαμονή εντός Αττικής
3. Συμμετέχουν και τα ομότιμα Μέλη του ΤΕΕ

ημ/νία κτήσης αδείας άσκησης

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΕΣ:
(Σε περίπτωση δυο ειδικοτήτων να αναγράψετε και τις δυο με τα αντίστοιχα έτη αποφοίτησης)

ΑΕΙ : ΣΧΟΛΗ:

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ:

ΑΕΙ : ΣΧΟΛΗ:

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Κ. ΠΕΡΙΟΧΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: FAX:

Ε -  mail:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
—

ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΗ Μ. ΕΡΓΩΝ
ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

—
(Βάλτε X στα αντίστοιχα πλαίσια)

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
—

ΚΥΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Μεγάλη εξειδίκευση:

Δηλώνω ότι διαθέτω τον απαιτούμενο χρόνο ώστε να διεκττεραιώνω 
ταχύτατα τις υποθέσεις προανάκρισης που ανατίθενται από τον Πρόεδρο του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου των Μελών του ΤΕΕ.

Ημερομηνία:...../9/2017 Ο/Η Αιτών/ούσα


