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Την τελευταία πενταετία ο κλάδος έχει γνωρίσει μαζί με τη χώρα, τη μεγαλύτερη κρίση της 

μεταπολεμικής τους ιστορίας. Την εξαφάνιση κάθε οικοδομικής δραστηριότητας, τη ' 

δραματική μείωση των αγοραπωλησιών των ακινήτων και τον εκμηδενισμό της -ούτως ή 

άλλως αδύναμης -  βιομηχανικής παραγωγής, συμπλήρωσε στο καταστροφικό για τον 

τεχνικό κόσμο πάζλ, μια πρωτοφανής καταιγίδα νομοθετικών αλλαγών, που για τις 

ανάγκες των μνημονίων, έγιναν κυριολεκτικά «στο πόδι».· Αποτέλεσμα είναι ο κλάδος·I ■■ ■* ϊ
σήμερα να παραπαίει, με την επαγγελματική του ύλη να έχει μειωθεί ποσοτικά και ποιοτικά 

και την επιστημονική αποψίλωση της χώρας, με την μετανάστευση μεγάλου αριθμού 

συναδέλφων στο εξωτερικό, να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

,  1 H iiau avan  και οχκσυγχρον,σμόςτο, ΤΕΕοε .

του ρόλου των μηχανικών όλων των βαθμιδών; Το θεσμικό μας όργανο (το ΤΕΕ) 

μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας και της επαγγελματικής μας 

ισοπέδωσης με δράσεις σε 3 τρεις άξονες:

1. ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ με προτάσεις και δράσεις που θα 

συμβάλουν στην επανεκκίνηση της παραγωγικής διαδικασίας στη δόμηση, τις 

υποδομές ,την ενέργεια, την πληροφορική και την υψηλή τεχνολογία, προσελκύοντας 

και υποστηρίζοντας μικρές και μεγάλες επενδύσεις, Ελλήνων και ξένων επενδυτών και 

αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ε.Ε που μπορεί να μας 

διατεθεί. Συγκεκριμένα το ΤΕΕ πρέπει να θέσει σε πρώτη και άμεση προτεραιότητα την 

επεξεργασία και εφαρμογή ενός σχεδίου στο χώρο εποπτείας του που να στοχεύει:

• στην άρση της πολυνομίας και της ασάφειας των νόμων (που οπλίζει το χέρι της 

γραφειοκρατίας και της διαφθοράς)

/*· στην καταγραφή όλων των δομών και διαδικασιών στις οποίες εμπλέκεται ο 

Μηχανικός και στην απλούστευσή τους με παράλληλη θεσμοθέτηση της ανάληψης 

περισσότερων από το ν ^^^^ '^ Ι/Ιη χ α ν ικ δ ^α ι λιγότερι#^ από τις

Υπηρεσίες 4

^crfov εξορθολογισμό της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί 

στο ρόλο της που είναι επιτελικός- ελεγκτικός και διεκπεραιωτικός .

• στην απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε όλους τους μηχανικούς από το 

Τεχνικό Επιμελητήριο, με μια διαφανή διαδικασία, τεκμηριωμένη επιστημονικά και



επαγγελματικά, που θα προκύψει από μια έναν οργανωμένο δημόσιο διάλογο, 

όπου θα συμμετάσχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της εκπαίδευσης και της

^  « Λ *
στην αναβάθμιση τδιι ητπγγΓλμπτης υέσα από την θέσπιση προδιαγραφών, που 

ιέγιστη επιστημονική <αι muyyt-λμφ ΐΜ'ι ι ιλιΐΐΤΰΤΐ^Γοσ ω ^ σκοΰν

'επάγγελματοϋ1ΙηχαντκΌϋΓΐ;Μϋ4ί)στχ^αίδχ^ από το στάρι», στον

/γελμπτικό στίβο, με ότι^ ΰυτό συνεπάγεται τόσο^για^ΐη δ ιασφάλια^τίφ

δημοσΰ© συμφέρον^ς όσο-καΐκ ια  τη συ^̂ φ α ι^ση^τ^ ν αμοιβών μας pc ever ^

ι̂κανοποιητικό Επίπεδο. φ (λλαΊ ('VnJ
KfV 'Lfvi T-ir-f O i0  j2βΓ\<^ ^

2. ΝΑ ΕΞΥΓΙΑΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ‘Τ Ά τΟ Υ  ΟΙΚΟΥ TOY” , παρεμβ5ί<7ούτας Z j j M  ^
στην αλλαγή του αναχρονιστικού τρόπου λειτουργίας του . *0

3. ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ σε συνάρτηση με τα 

σημερινά οικονομικά κάι κοινωνικά δεδομένα της χώρας μας και τη βιωσιμότητα του , 

κλάδου για τα επόμενα σκληρά χρόνια, επανακαθορίζοντας το ρόλο του. >
/ \  ·

Οι επιμέρους τομείς ενός επιχειρησιακού σχεδίου υλοποίησης των δράσεων, των 

παραπάνω 3 στρατηγικών αξόνων δράσης, με τους στόχους που πρέπει να 

επιτευχθούν, αναφέρονται συνοπτικά στη συνέχεια. Κάθε τομέας μπορεί αποτελέσει 

θέμα συζήτησης στις συνεδριάσεις της Α/ΤΕΕ, κατόπιν προετοιμασίας και σχετικού 

διαλόγου, ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις και να τεθούν συγκεκριμένα 

χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.

Α. Διαφάνεια -  Εκσυγχρονισμός -  Συιιμετογικότητα

1 .Διαφάνεια στη διακυβέρνηση

• Ανοιχτές αναμεταδόσεις συνεδριάσεων των οργάνων μέσω διαδικτύου.

• Εύκολη και εύχρηστη πρόσβαση στις αποφάσεις όλων των οργάνων μέσα από την 

ιστοσελίδα του ΤΕΕ

• Καθιέρωση προσωπικού απολογισμού δραστηριότητας των μελών της Διοικούσας 

Επιτροπής του ΤΕΕ με δημοσίευση στα ηλεκτρονικά μέσα. Η δημιουργία από το ΤΕΕ 

μιας εσωτερικής εύχρηστης ηλεκτρονικής «διαύγειας», όπου ο κάθε συνάδελφοφαλλά 

και πολίτης θα μπορεί να ενημερωθεί για τη διάθεση των οικονομικών πόρων ανά 

άτουο και ανά δραστηριότητα. 1 · ·-_

• Υποστηρικτικές επιτροπές από υπηρεσιακά στελέχη και εθελοντές, των μελών της 

Διοικούσας επιτροπής.



• Χρήση της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων του ΤΕΕ, για τη συνεδρίαση των επιτροπών 

και των ομάδων εργασίας. __________________ ____________

• Ενημέρωση των μελών μέσα από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ για τις εκπροσωπήσεις του 

σε φορείς και οργανισμούς καθώς και για τη σύσταση επιτροπών, επιπρόσθετα να 

δημοσιεύονται οι αμοιβές των εκπροσώπων του ΤΕΕ.

• Καθορισμός ελάχιστων προσόντων ανά εκπροσώπηση και αντικειμενικών 

προκαθορισμένων κριτηρίων για την επιλογή.

• Ανοιχτές προσκλήσεις για τη συμμετοχή των μελών στις εκπροσωπήσεις και τις 

επιτροπές, επιλογή μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα - δημοσίευση των τελικών 

επιλογών εκπροσώπησης. Δημιουργία ειδικών επιτροπών που θα συνεδριάζουν 

δημόσια και θα εισηγούνται τη στελέχωση των υπό δημιουργία νέων δομών με βάση 

αξιοκρατικά κριτήρια και όχι ευνοιοκρατικές πρακτικές.

• Τακτικός δημόσιος απολογισμός και λογοδοσία για τη συμμετοχή στις επιτροπές και 

στις εκπροσωπήσεις για όσους έχουν επιλεγεί.

• Καθιέρωση της μέρας του Μηχανικού για επαγγελματικά θέματα στο ΤΕΕ, με ανοικτά 

ραντεβού με τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, με παρουσία τουλάχιστον του 50% 

αυτής.

• Χρήση Ηλεκτρονικής Υπογραφής σε όλες τις συν Μηχανικών 

και Δημόσιων Υπηρεσιών. Το ΤΕΕ θα πρέπει να γίνει άμεσα πιστοποιημένος 

πάροχος Ηλεκτρονικών Υπογραφών και να παρέχει τη σχετική υπηρεσία ΔΩΡΕΑΝ 

προς όλους τους Μηχανικούς.

• Όλες οι συναλλαγές μεταξύ ΤΕΕ και Μηχανικών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ με τη χρήση 

ψηφιακής υπογραφής (πιστοποιητικά, δικαιολογητικά, πληρωμές κλπ).

• Δημιουργία Ηλεκτρονικού Αποθετηρίου -  Μητρώου νομιμοποιητικών και λοιπών 

εταιρικών εγγράφων και δικαιολογητικών για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και τις 

Μελετητικές και Εργοληπτικές εταιρίες ώστε να μη χρειάζεται η προσκόμιση ή επίδειξη 

τους σε φορείς του Δημοσίου σε έντυπη μορφή.

• Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ψηφοφοριών για τη συμμετοχή σε σημαντικές 

αποφάσεις και τη διατύπωση γνώμης από όλα τα μέλη σε σημαντικά ζητήματα.

Αξιοκρατία στην επιλογή - Ανοιχτές διαδικασίες στις εκπροσ<

Σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο και τρόπος λειτουργά

V



• Ανοιχτός και Μόνιμος Διάλογος μεταξύ ΤΕΕ και Μηχανικών : Λειτουργία Διαδικτυακής 

Πλατφόρμας Διαλόγου-Διαβούλευσης -Προτάσεων με Θεματικές Ενότητες για 

ανταλλαγή απόψεων και υποβολή προτάσεων σε θέματα όπως ενδεικτικά 

Κατασκευές, Μελέτες, Βιομηχανία, Δημόσιο, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Έρευνα- 

Καινοτομία, Εξωστρέφεια, Εργασία κοκ. χρήση όλων των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης για την ενημέρωση των μελών

• Ενεργοποίηση του e-TEE ώστε να λειτουργήσει ως ενιαίος επιμελητηριακός φορέας 

για τους

επιστήμονες των τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

Β.Ταιιείο Ασφάλισης Μηχανικών -  Εισφορές -Τράπεζα Αττικής

1.Ανταποδοτικό και δίκαιο ασφαλιστικό

• Δημιουργία ενός αυτοδιαχειριζόμενου πλήρως ανταποδοτικού ταμείου Μηχανικών, 

που θα λειτουργεί επικουρικά στο σημερινό ταμείο με επαγγελματική υπεύθυνη 

διαχείριση και μορφή λειτουργίας ΝΠΙΔ.

• Ανταποδοτικές συντάξεις σε σχέση με τις εισφορές.

• Πλήρης αποσύνδεση της ασφάλισης από την ιδιότητα του μέλους τους ΤΕΕ, ώστε οι 

Μηχανικοί που δεν μπορούν να αποδώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, να μην 

χάνουν την ιδιότητα του μέλους του ΤΕΕ, δηλαδή τη δυνατότητα άσκησης του 

επαγγέλματος.

• Η διόρθωση αδικιών όπως π.χ. ανισότητες στη μισθοδοσία των Δ.Υ. λόγω 

ασφαλιστικών εισφορών.

• Επαναφορά του μέτρου της ασφαλιστικής ενημερότητας ανά έργο.

• Διεκδίκηση επιστροφής των ασφαλιστικών εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης η 

οποία καταργήθηκε και την καταβολή του συνόλου των εισφορών στους δικαιούχους 

μηχανικούς ή συνυπολογισμός των εισφορών για την ειδική προσαύξηση για 

επιπλέον συντάξιμες αποδοχές.

• Εξάντληση όλων των δυνατοτήτων για παροχή πρόσθετων παροχών στα μέλη του 

ΤΕΕ (υγείας, κατασκηνώσεις, παροχές εκπαίδευσης σε τέκνα κλπ.) σε συνεργασία 

και με τον ιδιωτικό τομέα.

• Διεκδίκηση περιόδου «ασφαλιστικής» χάριτος πέντε (5) ετών για τους νέους 

μηχανικούς όπου η τεκμηριωμένη αδυναμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών δεν 

θα επηρεάζει την άσκηση επαγγέλματος.



• Δυνατότητα «παγώματος» των ασφαλιστικών εισφορών για τους άνεργους 

μηχανικούς, αφού γίνει σαφής θεσμικός προσδιορισμός του όρου «άνεργος 

μηχανικός».

• Αποτροπή της μεταφοράς των ασφαλιστικών οφειλών των συναδέλφων στο Κ.Ε.Α.Ο.

2.Λογοδοσία και απόδοση ευθυνών για την Τράπεζα Αττικής

• Δημοσιοποίηση και άμεση απόδοση ενδεχόμενων ευθυνών για τη διαχείριση του 

ΤΣΜΕΔΕ και ειδικά τη σχέση του με την Τράπεζα Αττικής.

• Διαλεύκανση της διαχείρισης στην Τράπεζα Αττικής και των εταιρειών που συνδέονται 

με αυτήν, άμεση απόδοση ευθυνών για τυχόν διορισμούς, δουλειές, δάνεια σε άτομα 

και επιχειρήσεις που συνδέονται με τις διοικήσεις του ΤΕΕ και δεν πληρούν τις νόμιμες 

προϋποθέσεις.

• Προστασία της περιουσίας του ταμείου και των χρημάτων που έχουν δώσει οι 

Μηχανικοί, προστασία της επένδυσης μέσω της εξυγίανσης της Τράπεζας Αττικής και 

μετατροπής της σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αναπτυξιακού χαρακτήρα, με διοίκηση 

αμιγώς τραπεζική .

3. Προτεινόμενο σχέδιο δράσεων για το ασφαλιστικό σε τέσσερις άξονες

Το τεχνικό επιμελητήριο θα πρέπει να κινηθεί σε τέσσερις άξονες:

1.να οργανώσει άμεσα ένα διάλογο εσωτερικά στο επιμελητήριο όπου όλοι θα 

καταθέσουν τις απόψεις τους, για όλα τα θέματα που αφορούν την ασφάλιση του κλάδου 

με βάση τα νέα δεδομένα και θα ληφθούν αποφάσεις από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, 

για ζητήματα όπως η ασφάλιση ιδιότητας, το επαγγελματικό ταμείο κτλ.

2.να ενημερώσει εκ νέου όλα τα πολιτικά κόμματα με βάση τα δεδομένα του νέου 

νόμου για την απαλλοτρίωση του ΤΣΜΕΔΕ, και να ζητήσει να πάρουν άμεσα θέση 

νια το πρόβλημα. Τόσο τα κόμματα της συμπολίτευσης όσο και αυτά που διεκδικούν την 

κυβερνητική εξουσία. Θα πρέπει η ηγεσία του επιμελητηρίου να τους θέσει επίσημα το 

ερώτημα, αν προτίθενται να διαπραγματευθούν με τους θεσμούς για το θέμα 

αποτελεσματικά και όχι για την τιμή των όπλων. Παράλληλα η διοίκηση του ΤΕΕ θα πρέπει 

να ενημερώσει επίσημα το κουαρτέτο, για τη βιωσιμότητα του ΤΣΜΕΔΕ.

3.να ορίσει κατόπιν διαγωνισμού, τεχνοκράτες σύμβουλους για 

χρηματοοικονομικά και νομικά θέματα.



4.να συνεχίσει την ενημέρωση των συναδέλφων και της κοινής γνώμης για το

οικονομικό έγκλημα που διαπράχθηκε με την αναγκαστική απαλλοτρίωση της περιουσίας 

των μηχανικών, με όσα μέσα διαθέτει.

Τα παραπάνω 1,3 τελούν πλέον υπό το πρίσμα του νέου νόμου 4387/16 άρα θα 

είναι δράσεις που θα έχουν σαν σκοπό να τον βελτιώσουν, με πιθανή δικαστική 

παρέμβαση του ΤΕΕ, σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία του.

Γ.Αξία στο Μηχανικό -  Επιστημονική Αριστεία -Ενίσχυση Εργασίας

1.Ενίσχυση εργασίας - προώθηση επιχειρηματικότητας

• Δημιουργία από το ΤΕΕ φορέα πιστοποίησης υπηρεσιών, υλικών και τεχνικών 

διεργασιών.

• Οργάνωση από το ΤΕΕ διαλόγου για τον ορισμό διακριτών επαγγελματικών 

δικαιωμάτων των διπλωματούχων μηχανικών.

• Απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων από το ΤΕΕ, στους πτυχιούχους των ΤΕΙ 

, με μια εξεταστική διαδικασία που θα συνδέεται με το πρόγραμμα σπουδών τους 

και την επαγγελματική τους εμπειρία ,αλλά και απόδοση επαγγελματικών 

δικαιωμάτων από το ΤΕΕ σε συναφή επαγγέλματα ( τεχνίτες όλων των 

ειδικοτήτων)

• Συγκρότηση κοινών επιτροπών μεταξύ ΤΕΕ και των αντίστοιχων υπηρεσιών 

(Περιφέρεια Αττικής ,ΟΤΑ ,υπηρεσιών του Δημοσίου),που θα συνεδριάζουν σε 

τακτά χρονικά διαστήματα (μια φορά το μήνα) για την επίλυση των τρεχόντων 

ζητημάτων. Οι επιτροπές αυτές θα εξετάζουν ζητήματα που προέρχονται από την 

εφαρμογή των νόμων στις περιοχές, από τις τηρούμενες διαδικασίες ,τις ιδιαίτερες 

συνθήκες της περιοχής. Στόχος των επιτροπών θα είναι η διευκόλυνση όλων των 

εμπλεκομένων στην παραγωγή έργου μέσα από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο , 

αλλά και η ανάδειξη μέσα από συλλογικές πρωτοβουλίες λαθών και παραλείψεων 

του νομικού πλαισίου, ώστε να ζητείται η παρέμβαση από την πολιτεία.

• Οι μηχανικοί είναι εκ του επαγγέλματος τους εξοικειωμένοι με τη χρήση της 

τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η ηλεκτρονική δήλωση των 

αυθαιρέτων αποτελεί πρωτοποριακό εγχείρημα για την ελληνική πολιτεία . Το ΤΕΕ 

αξιοποιώντας την εμπειρία που απέκτησε πρέπει να αξιώσει την δυνατότητα 

ηλεκτρονικής άντλησης και υποβολής εγγράφων και σε άλλες υπηρεσίες που 

σχετίζονται με το έργο του (ηλεκτρονικοί δασικοί χάρτες .αρχαιολογικοί χώροι,



λοιπά χαρτογραφικά υπόβαθρα, ηλεκτρονικές υποβολές αιτήσεων κ.α). Η 

γραφειοκρατία των ανωτέρω είναι δυστυχώς σημαντικό μέρος της 

καθημερινότητας του μηχανικού που του απορροφά ώρες ,ενέργεια και κόστος.

• Πρωτεύον μέλημα και διαχρονικό αίτημα είναι η Κωδικοποίηση της πολεοδομικής 

νομοθεσίας αλλά και κάθε άλλης, σχετικής με το έργο του μηχανικού, νομοθεσίας. 

Σύνταξη τεχνικών οδηγιών εφαρμογής της πολεοδομικής νομοθεσίας από το ΤΕΕ.

• Η ενεργοποίηση Υπουργικών αποφάσεων σχετικές με τα ψηφισθέντα νομοσχέδια 

θα αυξήσει την επαγγελματική ύλη. Άμεσα υλοποιήσιμα είναι η ενεργοποίηση της 

Ταυτότητας κτιρίων , αλλά και η ενεργοποίηση των ενεργειακών επιθεωρήσεων 

συστημάτων λέβητα και κλιματισμού. Παράλληλα το ΤΕΕ πρέπει να απαιτήσει την 

επέκταση του θεσμού του ελεγκτή δόμησης ως πιστοποιημένου από την πολιτεία 

ελεγκτή και σε άλλες δραστηριότητες, όπου παρατηρούνται μεγάλες 

καθυστερήσεις.

• Συντονισμένες δράσεις όλων των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων των 

μηχανικών, για την αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει προκύψει από τις 

υπερβολικά χαμηλές προσφορές στις μελέτες δημοσίων έργων. Η έλλειψη 

ουσιαστικής πιστοποίησης των μελετητικών γραφείων έχει δημιουργήσει εκρηκτικά 

φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, με απρόβλεπτες αρνητικές συνέπειες στην 

παραγωγή των δημοσίων έργων. Η επίτευξη της πιστοποίησης των μελετητικών 

γραφείων, με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα και η θέσπιση δικλείδων ασφαλείας 

για τις αδικαιολόγητα χαμηλές προσφορές θα πρέπει να δρομολογηθεί, με 

παρέμβαση του ΤΕΕ, από την πολιτεία άμεσα.

• Σύσταση Συμβουλίου Εξωστρέφειας-Επιχειρηματικότητας με πρωτοβουλία του 

ΤΕΕ και με συμμετοχή κλαδικών φορέων όπως ΣΕΒ, ΣΕΤΕ αλλά και φορείς ΜΜΕ 

και Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας με στόχο την κατάθεση 

θεσμικών μέτρων και την ανάπτυξη δικτύων με άλλες χώρες.

• Παρεμβάσεις του ΤΕΕ για αποδοτικότερη αξιοποίηση των Μηχανικών στο Δημόσιο 

και προσαρμογή των αμοιβών ανάλογα με το επίπεδο ευθύνης τους.

• Δημιουργία Ειδικής Επιτροπής Θεμάτων του Ιδιωτικού Τομέα στην Βιομηχανία, τις 

Τεχνικές Υπηρεσίες και την Πληροφορική με ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής 

μηχανικών του χώρου.

• Δημιουργία σε σύμπραξη με άλλους φορείς, συνεργατικών δομών και δικτύων 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας, τα οποία θα παρέχουν συμβουλευτική
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υποστήριξη και εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας σε όλους τους 

μηχανικούς.

• Να διεκδικήσουμε σταθερά τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων για νέες θέσεις 

εργασίας και νέες επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και για επιχειρήσεις με 

εξαγωγική ή καινοτομική δραστηριότητα ή ανάπτυξη ευρεσιτεχνιών και intellectual 

property.

2.Συνεχιζόμενη κατάρτιση -  εκπαιδευτικά θέματα

• Προστιθέμενη αξία για τα μέλη, με σεμινάρια, πιστοποιήσεις, διαρκή 

επιστημονική/επαγγελματική ενημέρωση από Έλληνες και Ξένους καταξιωμένους 

επιστήμονες, αξιοποίηση προγραμμάτων της Ε.Ε. και του ΕΣΠΑ.

• Πρόσβαση σε Ηλεκτρονικά Επιστημονικά Περιοδικά και βιβλία.

• Εξ’ αποστάσεως εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις σε συνεργασία με Ελληνικά και 

Ξένα Πανεπιστήμια.

• Ημερίδες και Εκπαιδεύσεις με κορυφαίους διεθνώς επιστήμονες ανά Επιστημονική 

Περιοχή.

• Παροχές Δωρεάν εκπαιδεύσεων και πιστοποιήσεων για τους ανέργους 

Μηχανικούς.

• Διαπιστευμένες Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, 

προκειμένου να έχουν αντίκρισμα στην ελληνική, αλλά και την ευρωπαϊκή αγορά 

εργασίας.

• Ουσιαστικές Επαγγελματικές Εξετάσεις. Δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις σε 

πάνω από μια ειδικότητες με βάση ένα ελάχιστο πρόγραμμα σπουδών.

• Ενεργή Συμμετοχή στη διαμόρφωση της Τεχνικής/Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε 

συνεργασία με τις Πολυτεχνικές Σχολές και Ιδρύματα.

Δ. Νεανική επιχειρηματικότητα -  Καινοτομία -Νεοφυείς επιχειρήσεις

1. Φιλικό φορολογικό - ασφαλιστικό - εργασιακό περιβάλλον

Με παρεμβάσεις του ΤΕΕ στην πολιτεία να διεκδικήσουμε τη:

• Δημιουργία απλοποιημένου φορολογικού συστήματος για τους νέους μηχανικούς 

και τις νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), που θα παραμένει σταθερό και αμετάβλητο 

για μεγάλο διάστημα.
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• Εφαρμογή πρακτικών «cash-accountingrules» στις συναλλαγές - απόδοση φόρων 

(ΦΠΑ -παρακρατούμενοι κλπ) όταν πληρώνεται το παραστατικό, όχι κατά την 

έκδοση

• Χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές 10% για τα 5 πρώτα χρόνια άσκησης 

επαγγέλματος ή λειτουργίας των νεοφυών επιχειρήσεων.

• Έναρξη επαγγέλματος ή επιχείρησης με απλή γνωστοποίηση και χωρίς άλλες 

διαδικασίες κατά τη λειτουργία για κύκλο εργασιών μέχρι 25.000€ για τα φυσικά 

πρόσωπα και 60.000€ για τις εταιρίες.

• Μηδενική φορολόγηση κερδών που προέρχονται από εξαγωγική δραστηριότητα 

και επανεπενδύονται στην Ελλάδα για διάστημα 5 ετών.

• Σημαντικά μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για τους νέους επαγγελματίες και 

αναπλήρωση των εισφορών μετά τη 15ετία .

• Δημιουργία δομών εντός του ΤΕΕ για την διασύνδεση νέων μηχανικών και 

νεοφυών επιχειρήσεων με επιχειρηματικές δομές και εργαλεία χρηματοδότησης 

εντός και εκτός Ελλάδας.

• Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην πράξη με 

απόδοση σε ποσοστό τουλάχιστον 20% των κονδυλίων των περιφερειών για έργα 

σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις με έδρα εντός της περιφέρειας.

Αθήνα 5/5/2017




