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ΤΕΕ / Δ.Ε. 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

για ηην Αναθεώρηζη ηοσ Θεζμικού Πλαιζίοσ ηοσ ΤΕΕ  

 

Ειζηγηηής Δπηηξνπή εθ κειώλ ηεο Γ.Δ. / ΤΔΔ απνηεινύκελε από ηνπο : 

- Θόδσξν Γξαγθηώηε 

- Γηάλλε Θενδσξάθε 

- Κώζηα Κξεκαιή 

- Φξήζην Σηλάλε 

- Γηάλλε Φνύξθα 

1. Ειζαγωγή  

Με απόθαζή ηεο ε Γ.Δ./ΤΔΔ απνθάζηζε λα αλαζέζεη ζε εμακειή επηηξνπή από κέιε ηεο ηελ εηζήγεζε γηα ηελ 

αλαζεώξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηνπ ΤΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηεί ζηελ «Α» ηνπ ΤΔΔ ε άπνςε 

ηεο Γ.Δ. 

Η Δπηηξνπή απνηεινύληαλ από ηνπο 4 πξώηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη από ηνπο ζπλαδέιθνπο 

Γηώξγν Ισαλλίδε θαη Θόδσξν Σεξαθίδε. Οη νπνίνη θαη παξέζηεζαλ ζηηο πξώηεο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο θαη κέρξη 

παξαίηεζήο ηνπο από κέιε ηεο Γ.Δ. 

Η Δπηηξνπή αληηθαηέζηεζε ηα παξαηηεζέληα κέιε ηεο Γ.Δ. κε ην κέινο ηεο Γηάλλε Φνύξθα, κεηά από εηζήγεζε ηνπ Γ. 

Ισαλλίδε θαη κεηά από εζσηεξηθή ηεο δηαδηθαζία. Ο ζπλ. Σεξαθίδεο δελ ππέδεημε αληηθαηαζηάηε ηνπ. Δπίζεο ε Δπηηξνπή 

δέρηεθε ηε ζπκκεηνρή ζε νξηζκέλεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πξώελ κέινπο ηεο Σ. Αιεμηάδε κεηά από ππόδεημε ηνπ ζπλ. Θ. 

Γξαγθηώηε ιόγσ δηθαηνινγεκέλεο αδπλακίαο ηνπ λα ζπκκεηάζρεη ζε νξηζκέλεο ζπλεδξηάζεηο αθνύ απνπζίαδε εθηόο 

Διιάδνο γηα δνπιεηά ηνπ ΤΔΔ. 

2. Γενικές αρτές ποσ ηέθηκαν από ηα μέλη ηης Επιηροπής 

 Η Δπηηξνπή ηεο Γ.Δ. / ΤΔΔ έθξηλε όηη ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ έρεη αλαισζεί δελ επηηξέπεη κεγάιεο ηξνπνπνηήζεηο 

ζην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απνκέλεη κέρξη ην Ννέκβξην 2006. Δπνκέλσο ε αλαζεώξεζε γηα ηηο επόκελεο εθινγέο ζα 

πεξηιακβάλεη εθείλα ηα ζεκεία πνπ εθηηκάηαη όηη κπνξεί λα απνθαζίζεη ε «Α» ακέζσο. 

 Γηα ην παξαπάλσ ιόγσ ε Δπηηξνπή απνθάζηζε λα εμεηάζεη ηελ αλαζεώξεζε ησλ ζεκείσλ εθείλσλ γηα ηα νπνία ζα 

ππάξμεη θνηλή απόθαζε όισλ ησλ κειώλ ηεο θαη κόλν. Άξα ηα ζέκαηα ηεο αλαζεώξεζεο απνθαζίζηεθαλ νκόθσλα. 

Όζεο πξνηάζεηο δελ νδήγεζαλ ζε νκνθσλία δελ εμεηάζηεθαλ ζηε ηειηθή επεμεξγαζία. 

 Τν ζύλνιν απηώλ ησλ δηαηάμεσλ πνπ ζα πξνηαζεί λα αλαζεσξεζνύλ, εθόζνλ εγθξηζεί από ηε Γ.Δ., ζα δεηεζεί λα 

εγθξηζεί από ηελ «Α» κε κία εληαία ςεθνθνξία. 

 Άιιεο πξνηάζεηο πνπ ζα γίλνπλ από ηα κέιε ηεο «Α» ζα ηεζνύλ ζε ςεθνθνξία ζηε ζπλέρεηα. 

 Τν ζύλνιν ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα θξηζεί όηη πξέπεη λα εμεηαζηνύλ γηα επόκελε αλαζεώξεζε, ζα πξέπεη λα ηεζεί ζε 

κειέηε άκεζα. 

 Οη πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο θαη όζεο απ’ απηέο εγθξηζνύλ από ηε Γ.Δ., ζα κειεηεζνύλ λνκνηερληθά από ηε Ννκηθή 

Υπεξεζία ηνπ ΤΔΔ ώζηε λα είλαη εθαξκνζηέεο. Η Δπηηξνπή  αλαθέξεηαη ζηελ νπζία ηεο θάζε αλαζεσξνύκελεο 

πξόηαζεο. 
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3. Σημεία ποσ προηείνοσμε ν’ αναθεωρηθούν 

Τν ζύλνιν ησλ πξνο αλαζεώξεζε δηαηάμεσλ δηαθξίλεηαη ζε ηξία (3) ππνζύλνια. 

3.1 Υποζύνολο πρώηο : Αθνξά ηα ζέκαηα εθείλα πνπ ζηε πξνεγνύκελε ζεηεία ηεο «Α» είρε θξηζεί όηη 

κπνξνύλ λα επηιπζνύλ άκεζα. Απηά ηα ζέκαηα είλαη ηα παξαθάησ : 

 Η δηεπζέηεζε ηνπ ηεηξαγσληθνύ πίλαθα ηόζν γηα ηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ ΤΔΔ όζν θαη γηα ηηο Πεξηθεξεηαθέο 

Αληηπξνζσπείεο κε εληαίν ηξόπν. 

Πξνηείλεηαη λα ππάξρεη εληαία βάζε εθινγήο ζε όιεο ηηο πεξηθέξεηεο (θαη ηηο εμνκνηνύκελεο), ώζηε θάζε 

αληηπξόζσπνο πνπ ζα εθιέγεηαη, λα ζηεξίδεηαη ζην ίδην ζύλνιν εθινγέσλ. Αλ π.ρ. νη εγγεγξακκέλνη εθινγείο είλαη 

100.000 ηόηε θάζε κία από ηηο 155 έδξεο ηεο Αληηπξνζσπείαο ζα αληηζηνηρεί ζε 645 εγγεγξακκέλνπο εθινγείο. Με 

ηνλ ινηπόλ ηξόπν απηό ζα θαζνξίδεηαη ν αξηζκόο ησλ εδξώλ θάζε πεξηθέξεηαο. Δθόζνλ ν θαζνξηζκόο απηόο νδεγεί 

ζε κνλνεδξηθέο πεξηθέξεηεο, ν αξηζκόο ησλ εδξώλ ηεο Αληηπξνζσπείαο απμάλεηαη θαηά ηνλ αξηζκό ησλ κνλνεδξηθώλ 

πεξηθεξεηώλ νη νπνίεο γίλνληαη δηεδξηθέο έηζη ώζηε ζε θακία πεξηθέξεηα λα αληηζηνηρεί κηθξόηεξνο αξηζκόο 

αληηπξνζώπσλ από δύν. 

Η ζεκεξηλή δύλακε ησλ Πεξηθεξεηώλ (Φεβξνπάξηνο 2006) παξνπζηάδεηαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα. 

Με ηε ζεκεξηλή δύλακε ησλ πεξηθεξεηώλ εκθαλίδνληαη 4 κνλνεδξηθέο πεξηθέξεηεο. Άξα γηα λα γίλνπλ δηεδξηθέο 

απηέο νη πεξηθέξεηεο, απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ κειώλ ηεο «Α» θαη νη έδξεο ηεο ζα γίλνπλ 159. 

Πξνηείλεηαη επίζεο ε ζεηξά ησλ Πεξηθεξεηώλ γηα ηελ αλαγξαθή ηνπο ζην ηεηξαγσληθό πίλαθα λα είλαη απηή πνπ 

πξνθύπηεη από ηε ζεηξά δύλακεο (εγγεγξακκέλνη Μεραληθνί) ηεο θάζε Πεξηθέξεηαο ηε 1
ε
 Ινπλίνπ θάζε έηνπο 

εθινγώλ. Αλ π.ρ. ε πεξηθέξεηα Δπβνίαο έρεη κεγαιύηεξν αξηζκό Μεραληθώλ από ηε πεξηθέξεηα Κέξθπξαο, ηόηε ε 

πεξηθέξεηα Δπβνίαο ζα πξνεγείηαη ζηελ αλαγξαθή ηνπο ζην ηεηξαγσληθό πίλαθα από ηε πεξηθέξεηα Κέξθπξαο. 

Η πξνηεηλόκελε αλαζεώξεζε δηεπθνιύλεη ηελ εθαξκνγή ηνπ πίλαθα έηζη ώζηε λα έρνπκε εθηόο από ηε πιήξε 

εθαξκνγή ηεο απιήο αλαινγηθήο θαη ηε θαηαλνκή ησλ εδξώλ κε βάζε ηελ όζν ην δπλαηό κεγαιύηεξε «αποδοτή» 

κηαο παξάηαμεο ζε κία πεξηθέξεηα. Έηζη εμαζθαιίδεηαη θαη ε έδξα κηαο κηθξήο παξάηαμεο εθεί όπνπ έρεη 

κεγαιύηεξε δύλακε θη όρη όπνπ έρεη πεξηζζέςεη θάπνην ππόινηπν. 

Η ζεηξά ησλ Πεξηθεξεηώλ είλαη, ζην ζπγθεθξηκέλν ρξόλν, ε παξαθάησ : 

Αηηηθή, Κ. Μαθεδνλία, Γπη. Διιάδα, Κέληξν θαη Γπη. Θεζζαιία, Κέληξ. Καη Ν. Πεινπόλλεζνο, Ήπεηξνο, Αλαηνι. 

Κξήηε, Θξάθε, Γπη. Μαθεδνλία, Γπη. Κξήηε, Αλαηνιηθή Σηεξεά, Μαγλεζία, Αλαηνι. Μαθεδνλία, Δύβνηα, 

Γσδεθάλεζνο, Β - Α Αηγαίν, Αηησιναθαξλαλία, Κέξθπξα, Κπθιάδεο. 

 Καηαξγνύληαη νη δηαηάμεηο πεξί αξηζηίλδσλ κειώλ. Άξζξν 7, § 2, Ν. 1486/84 & Άξζξν 14, Ν. 2187/94 

 Οξίδνληαη Πξόεδξνη Δθνξεπηηθώλ Δπηηξνπώλ Γηθαζηηθνί. Άξζξν 7, § 2 & 3, Π.Γ. 327/87 

3.2 Υποζύνολο δεύηερο : Αθνξά ζηα ζέκαηα εθείλα πνπ επηβάιινληαη εθ ησλ πξαγκάησλ ώζηε λα ππάξρεη 

επρέξεηα λα αληαπνθξηζεί ην ΤΔΔ ζε απαληήζεηο πνπ νθείινληαη ζε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Τέηνην ζέκα π.ρ. είλαη ε 

δπλαηόηεηα ηήξεζεο ρσξηζηνύ Μεηξώνπ γηα ηα κέιε ηνπ ΤΔΔ πνπ εγγξάθνληαη κεηά από απόθαζε ηνπ ΣΑΔΙ 

(επαγγεικαηηθή κόλν ηζνηηκία) ή ην ρσξηζηό Μεηξών (πξνζσξηλό) ησλ θνηλνηηθώλ ππεθόσλ ησλ παξερόλησλ ππεξεζίεο 

(ρσξίο κόληκε εγθαηάζηαζε) όπσο επηβάιιεηαη από ηηο νδεγίεο 85/384, 89/48 θιπ.. Σηελ αλαζεώξεζε ζα ζπκπεξηιεθζεί 

κόλν ε δπλαηόηεηα ηήξεζεο ρσξηζηώλ Μεηξώσλ. 

3.3 Υποζύνολο ηρίηο : Αθνξά ζε δηαηάμεηο πνπ έρνπλ εκθαληζηεί λα είλαη γεληθήο απνδνρήο θαη άξα λα 

απνθαζηζηνύλ εύθνια. Τέηνηεο δηαηάμεηο είλαη νη παξαθάησ : 

 Τξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ απαξηίαο γηα ηελ εθινγή ησλ νξγάλσλ. Η δηάηαμε ζα πξνβιέπεη όηη αθνύ ζα επηηεπρζεί 

ε απαηηνύκελε απαξηία (2/3 & 50% +1) ε απαξηία απηή ζα πάςεη λα ππάξρεη κόλν αλ ν αξηζκόο ησλ παξόλησλ 
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κειώλ κεησζεί θάησ από ην 25% + 1 ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηεο «Α». Απηόο ν πεξηνξηζκόο ζα δηεπθνιύλεη ηε 

ηαρύηεξε εθινγή ησλ νξγάλσλ. 

 Αλαζεώξεζε ησλ δηαηάμεσλ εθείλσλ πνπ αθνξνύλ ηηο εμεηάζεηο ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο. Γηα λα 

νπζηαζηηθνπνηεζνύλ νη εμεηάζεηο πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνύλ νη δηαηάμεηο εθείλεο ηεο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο πνπ 

επηηάζζνπλ ηηο πξνθνξηθέο εμεηάζεηο θαη ζε ζεκαηνινγία δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 Γηεπζέηεζε ησλ δηαηάμεσλ ώζηε λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ύπαξμεο ζπκβνπιεπηηθώλ νξγάλσλ π.ρ. Πεξηθεξεηαθή 

Σπλδηάζθεςε, Σπλδηαζθέςεηο Πξνέδξσλ θιπ. 

 Βειηίσζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί Πεηζαξρηθώλ Σπκβνπιίσλ κε ηηο παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο : 

 Δπαλαθνξά ηεο δπλαηόηεηαο θαη ηνπ δηθαηώκαηνο πξαγκαηνγλσκνζύλεο. 

 Θέζπηζε πςεινύ παξαβόινπ γηα ηελ απνθπγή εύθνιεο θαηαγγειίαο θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ απμεκέλνπ 

πιένλ  θόζηνπο. 

 Θέζπηζε πξνδηθαζηηθήο δηεξεύλεζεο. 

 Οπζηαζηηθή ακνηβή θαη θξηηήξηα γηα ηνπο εηζεγεηέο πνπ ζα θαζνξίδεη ε Γ.Δ. θαη ζα εγθξίλεη ε «Α» 

Οη εηζεγεηέο ζα είλαη αλά εηδηθόηεηα. 

 Πξόβιεςε εμέηαζεο 2 ηνπιάρηζηνλ καξηύξσλ από θάζε πιεπξά (αηηώλ θαη παξαπεκπόκελνο). 

 Δθινγή ησλ κειώλ ηνπ επηακεινύο Αλώηαηνπ Πεηζαξρηθνύ Σπκβνπιίνπ από ηνπο Μεραληθνύο θαη νξηζκόο 

κόλν ηνπ Πξνέδξνπ από ηνλ Υ.ΠΔ.ΦΩ.Γ.Δ.. 

Ο Πξόεδξνο απηόο λα πξνέξρεηαη απ’ ην Ν.Σ.Κ. 

 Αλαζεώξεζε ησλ ζεκεξηλώλ δηαηάμεσλ γηα έμνδα παξάζηαζεο θαη γηα απνδεκηώζεηο ησλ κειώλ ησλ εθιεγκέλσλ 

νξγάλσλ. Η λέα δηάηαμε ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη πξόηαζε ηεο Γ.Δ. θαη ζέζε ζε ηζρύ κεηά από έγθξηζε ηεο «Α». 

Δπηζεκαίλεηαη ηέινο, όηη ε εθινγηθή δηαδηθαζία ηόζν γηα ηελ εθινγή αληηπξνζώπσλ, όζν θαη γηα ηελ εθινγή ησλ 

νξγάλσλ παξακέλεη ε ηζρύνπζα,ε δε ζηαπξνδνζία πξνηίκεζεο παξακέλεη όπσο έρεη ζήκεξα. 

 

 

 

Φεβξνπάξηνο 2006 Τα κέιε ηεο Γ.Δ. 

 

Θ. Γξαγθηώηεο 

Ι. Θενδσξάθεο 

Κ. Κξεκαιήο 

Φ. Σηλάλεο 

Ι. Φνύξθαο 


