
 

 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ- ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Τ.Ε.Ε. 

 

 

Δεν περιλαμβάνονται όσες εισηγήσεις ή τμήματά τους  ήταν 

αναντίστοιχες  με τα άρθρα του Θεσμικού Πλαισίου 
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ΑΡΘΡΟ 1 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 1:    
Άρθρο 1. Σύσταση (Ίδρυση) ΤΕΕ 

(1) Νομική Μορφή (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.) 

Απαιτείται έκθεση από το Νομικό Τμήμα με παρουσίαση πλεονεκτημάτων – μειονεκτημάτων. 

Εφόσον όμως το ΤΕΕ θα ασκεί όπως προτείνεται Δημόσια Εξουσία, θεωρούμε ότι πρέπει να είναι 

Ν.Π.Δ.Δ. 

(2) Ομόσπονδο ΤΕΕ 

Πρόταση για ομόσπονδο ΤΕΕ είτε των βασικών ειδικοτήτων είτε των τομέων : 

- Έργα Υποδομής και Δομημένου Περιβάλλοντος. 

- Βιομηχανικοί κλάδοι. 

- Πληροφορικής. 

Σε κάθε περίπτωση η θεσμική κατοχύρωση πόρων και αρμοδιοτήτων στις βασικές ειδικότητες αποτελεί 

προϋπόθεση για ενιαίο και ισχυρό ΤΕΕ. 

(3) Θεσμική δυνατότητα ίδρυσης θυγατρικών ΑΕ  

Ναι μη κερδοσκοπικούς και με προσδιορισμό τους. (Π.χ. για εκπαίδευση – κατάρτιση). 

(4) Θεσμική δυνατότητα ίδρυσης επιστημονικών τμημάτων 

 Ναι με θεσμική πρόβλεψη για παροχή πόρων, εκχώρηση αρμοδιοτήτων και τρόπων ελέγχου. 

 Προτείνεται η δημιουργία «Ακαδημίας Μηχανικής και των Εφαρμοσμένων Επιστημών» από 

μέλη επιπέδου ΙΙΙ και ομότιμα μέλη επί τη βάσει κριτηρίων που θα θεσπίζονται σε σχετικό 

Κανονισμό του ΤΕΕ και θα εγκρίνονται από την Κεντρική Αντιπροσωπεία.     

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2:    
Άρθρο 1  Σύσταση 

Το ΤΕΕ πρέπει να παραμείνει ΝΠΔΔ, να έχει όμως την θεσμική δυνατότητα ίδρυσης θυγατρικών ΑΕ με 

συλλογικές αποφάσεις των οργάνων του ΤΕΕ και μόνο με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων της κεντρικής 

‘Α’. Τα περιφερειακά τμήματα να έχουν το δικαίωμα ίδρυσης ΑΕ με έγκριση της περιφερειακής ‘Α’ με 

πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Το ΔΣ θα αποτελείται μόνο από μέλη του περιφερειακού τμήματος. 

Οι φορείς αυτοί να μην είναι κερδοσκοπικοί και οι λειτουργία τους να μην ανταγωνιστική με τα μέλη του 

ΤΕΕ. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 3:    
Σύσταση ΤΕΕ  

Νομική μορφή: Ως προς την νομική του μορφή, το ΤΕΕ πρέπει να παραμείνει Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου με δυνατότητα μέσω του θεσμικού πλαισίου να ιδρύει υπηρεσίες, θυγατρικές εταιρείες 

χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση των μηχανικών, τη λειτουργία του ως Τεχνικού 

Συμβούλου της Πολιτείας και για να εξυπηρετεί τον διεθνή ρόλο του. 

Εποπτεία: Κυβερνητική με διοικητική αυτοτέλεια. 

Οικονομικά: Διεύρυνση οικονομικών πόρων και ορθολογικότερη κατανομή στα Περιφερειακά Τμήματα. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 4:    
1. Αποδέσμευση του ΤΕΕ από το κράτος, τόσο θεσμικά όσο και οικονομικά. Απαγορεύεται το ΤΕΕ να 

ιδρύει ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα. Το ΤΕΕ δεν είναι κερδοσκοπικός 

οργανισμός, ούτε ελέγχεται από την ιδιωτική πρωτοβουλία ή και το κράτος µε τις εκάστοτε κυβερνητικές 

παραλλαγές του. Το ΤΕΕ πρέπει να είναι τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος των εργαζομένων και της 

κοινωνίας. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 5:    
 Άρθρο 1: Σύσταση (ίδρυση) ΤΕΕ 
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Η Νομική μορφή του ΤΕΕ πρέπει να παραμείνει ως έχει δηλ. Ν.Π.Δ.Δ. με περιφερειακή διάρθρωση σε 

όλη τη χώρα. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης θυγατρικών εταιρειών με κοινωνικό ή 

εκπαιδευτικό σκοπό (π.χ. ΙΕΚΕΜ) καθώς επίσης και η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας εντός του ΤΕΕ 

επιστημονικών Τμημάτων. 

1)Νομική μορφή-Δυνατότητα ίδρυσης θυγατρικών Α.Ε. (ΙΕΚΕΜ, Τράπεζα Πληροφοριών κλπ) 

2) Εποπτεία Κυβερνητική. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 1:   
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΕΕ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (άρθρο 2) 

Στο σημείο αυτό να ενσωματωθεί το αποτέλεσμα μιας συζήτησης που παρά το ότι έχει τεθεί στην 

Αντιπροσωπεία δεν έχει ακόμα γίνει και αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα όλων και όχι μόνο των 

νέων ειδικοτήτων. Έχουν κατατεθεί προτάσεις στη σχετική επιτροπή της Αντιπροσωπείας. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2:    
Άρθρο 2. Μέλη του ΤΕΕ - Ειδικότητες 

(1) Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ). Έλληνες και αλλοδαποί. Προαιρετική εγγραφή, 

αποχώρηση, επάνοδο.  

(2) Αρχική κατάταξη μελών σε Μητρώα με βάση ακαδημαϊκούς τίτλους ως εξής : 

- Βασικές ειδικότητες επιστημονικής βαθμίδας. 

- Εξειδικεύσεις και νέες ειδικότητες επιστημονικής βαθμίδας. 

- Τεχνολόγοι Μηχανικοί. 

(3)  Τήρηση Μητρώων κατά το Βρεττανικό πρότυπο, με διακριτούς επαγγελματικούς τίτλους, που 

χορηγούνται προαιρετικά  με διαδικασίες πιστοποίησης και συνεπάγονται δυνατότητες ανάληψης 

τεχνικής ευθύνης τριών επιπέδων (Βλ. Άρθρο 3). Μέλη του ΤΕΕ που δεν ανήκουν στα τρία επίπεδα 

αποτελούν συνδεδεμένα και δόκιμα μέλη και συνεισφέρουν με το βαθμό του τίτλου τους σε σχήματα 

μελετών ή κατασκευών. 

Κατάργηση της «Άδειας Άσκησης του Επαγγέλματος». Κατάργηση Μητρώων Μελετητών και 

Κατασκευαστών ως φυσικών προσώπων από το ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 3:    
Το άρθρο 2 να μετατραπεί: 

1. Τακτικά μέλη του Τ.Ε.Ε. είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελληνικής ιθαγένειας διπλωματούχοι των 

Πολυτεχνείων και των πολυτεχνικών σχολών της Χώρας καθώς και των ισότιμων σχολών του εξωτερικού 

μετά τη λήψη της άδειας άσκησης του επαγγέλματος. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν την εγγραφή στο 

Τ.Ε.Ε. και χωρίς την ελληνική ιθαγένεια διατηρούνται σε ισχύ. 

2. Χωρίς αλλαγή 

3. Χωρίς αλλαγή 

4. Χωρίς αλλαγή 

5. Τα μέλη του ΤΕΕ εντάσσονται στις ειδικότητες: 

α) πολιτικών μηχανικών, β) αρχιτεκτόνων μηχανικών, γ) μηχανολόγων μηχανικών, δ) ηλεκτρολόγων 

μηχανικών, ε) αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών, στ) χημικών μηχανικών, ζ) μηχανικών μεταλλείων - 

μεταλλουργών, η) ναυπηγών μηχανικών, θ) ηλεκτρονικών μηχανικών, ι) μηχανικών περιβάλλοντος, ια) 

μηχανικών πολεοδομίας χωροταξίας & περιφερειακής ανάπτυξης, ιβ)... όλες οι ειδικότητες που 

υπάρχουν σε ελληνικά πολυτεχνεία και πολυτεχνικές σχολές. 

Με το προεδρικό διάταγμα ίδρυσης, ή μεταβολής τμήματος σε πολυτεχνείο ή πολυτεχνική σχολή της 

χώρας σχολής ή τμήματος παλαιάς ή νέας ειδικότητας αυτόματα τροποποιούνται με απόφαση της 

Αντιπροσωπείας και οι ειδικότητες του ΤΕΕ ώστε να είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τις ειδικότητες 

των αποφοίτων από τμήματα και σχολές της ημεδαπής. 
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6. Ειδικότητες που έρχονται από πανεπιστήμια και πολυτεχνεία της αλλοδαπής και δεν 

συμπεριλαμβάνονται σ` αυτές που ορίζει η προηγούμενη παράγραφος εντάσσονται στη συγγενέστερη 

ειδικότητα με απόφαση της Αντιπροσωπείας. Ανεξάρτητα από αυτό, το μέλος του ΤΕΕ που έχει έτσι 

ενταχθεί έχει τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας ή μόνο της εξειδίκευσης, που αναφέρεται στην 

άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 4:    
Άρθρο 2  

Μέλη ΤΕΕ Ειδικότητες 

Οριοθέτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και εισαγωγή νέων ειδικοτήτων. Η εγγραφή και 

αποχώρηση από το ΤΕΕ να εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την θέληση του μέλους, η άδεια 

ασκήσεως επαγγέλματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη από την εγγραφή στα μητρώα. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 5:    
Άρθρο 2. 

Μέλη του ΤΕΕ - Ειδικότητες. 

1. Τακτικά μέλη του Τ.Ε.Ε. είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελληνικής  ιθαγένειας διπλωματούχοι του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου, των πολυτεχνικών σχολών της Χώρας και των ισότιμων σχολών του 

εξωτερικού μετά τη λήψη της άδειας άσκησης του επαγγέλματος. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν την 

εγγραφή στο Τ.Ε.Ε. και χωρίς την ελληνική ιθαγένεια διατηρούνται σε ισχύ. 

2. Επίτιμα μέλη του Τ.Ε.Ε. μπορούν να ανακηρυχθούν με απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., που 

λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της, έλληνες και ξένοι υπήκοοι που 

έχουν προσφέρει εξαιρετικές ή ειδικές υπηρεσίες για την ευόδωση των σκοπών του Τ.Ε.Ε. 

3. Ομότιμα μέλη του Τ.Ε.Ε. γίνονται τα τακτικά μέλη του μετά την συνταξιοδότηση τους από το Ταμείο 

Συντάξεως Μηχανικών, Εργοληπτών Δ.Ε. 

4. Δεν μπορεί να είναι κανείς μέλος του Τ.Ε.Ε.: 

α) όταν βρίσκεται σε δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη 

β) όταν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και για το χρόνο που εκτίει την ποινή του. 

5. Τα μέλη του ΤΕΕ εντάσσονται στις βασικές ειδικότητες: 

α) πολιτικών μηχανικών, β) αρχιτεκτόνων μηχανικών, γ) μηχανολόγων μηχανικών, δ) ηλεκτρολόγων 

μηχανικών, ε) αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών, στ) χημικών μηχανικών, ζ) μηχανικών μεταλλείων -

μεταλλουργών, η) ναυπηγών μηχανικών, θ)  Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά από σύμφωνη 

γνώμη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, μπορεί να ανακαθορίζονται οι ειδικότητες αυτές. 

6. Ειδικότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται σ` αυτές που ορίζει η προηγούμενη παράγραφος εντάσσονται 

στη συγγενέστερη ειδικότητα με απόφαση της Αντιπροσωπείας. Ανεξάρτητα από αυτό, το μέλος του ΤΕΕ 

που έχει έτσι ενταχθεί έχει τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας ή μόνο της εξειδίκευσης, που 

αναφέρεται στην άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία". 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 6:    
Άρθρο 2: Μέλη του Τ.Ε.Ε. - Ειδικότητες 

Το ΤΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει όλο τον τεχνικό κόσμο που ασκεί τεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα. 

Στην παρούσα φάση προτείνεται το ΤΕΕ να έχει μέλη τους διπλωματούχους μηχανικούς 5ετούς και πλέον 

φοίτησης που αποκτούν δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα. Οι ξένοι υπήκοοι μπορούν να 

γίνουν μέλη του ΤΕΕ μέσω της διαδικασίας εξέτασης για την άδεια επαγγέλματος.  

Προτείνεται να υπάρχει δυνατότητα διακοπής της άδειας άσκησης επαγγέλματος και αποχώρησης από το 

ΤΕΕ (και αντίστοιχα από το ΤΣΜΕΔΕ). Μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπάρχει η δυνατότητα 

επανεγγραφής με τυποποιημένη διαδικασία.  

Το θέμα άσκησης του επαγγέλματος θα πρέπει να εξεταστεί σε ευρύτερο πλαίσιο και σε συνδυασμό με το 

πρόβλημα της ισοτιμίας σπουδών και πτυχίων.  

Βασικές ειδικότητες μηχανικού : Προστίθενται  
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1. Πολεοδομία-χωροταξία,  

2. Περιβάλλον,  

3. Διοίκηση, οικονομία, παραγωγή, 

Η ειδικότητα Ηλεκτρονικών αναμορφώνεται σε Πληροφορικής- ΗΥ- Ηλεκτρονικών 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 7:    
Μέλη ΤΕΕ - Ειδικότητες 

Μέλη του ΤΕΕ είναι όλοι οι διπλωματούχοι μηχανικοί της χώρας πενταετούς φοίτησης που κατατάσσονται 

στις εννέα (9) βασικές ειδικότητες και αποκτούν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα. 

Οι ξένοι υπήκοοι, μπορούν να γίνουν μέλη του ΤΕΕ μέσω της διαδικασίας  εξέτασης άδειας ασκήσεως 

επαγγέλματος. 

Προτείνεται να υπάρχει δυνατότητα διακοπής της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και αποχώρησης από το 

ΤΕΕ και αντίστοιχα από το ΤΣΜΕΔΕ μετά από την αίτηση του ενδιαφερομένου, καθώς και η δυνατότητα 

επανεγγραφής με τυποποιημένη διαδικασία. 

Η διαδικασία για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος πρέπει να αναμορφωθεί και να τεθεί επί 

νέας βάσης με ουσιαστικές εξετάσεις και να συνδέεται με 6μηνη πρακτική άσκηση δόκιμου μηχανικού.  

Η περίοδος της πρακτικής άσκησης να καλύπτεται από συλλογική σύμβαση και υποχρεωτική ασφάλιση 

ΤΣΜΕΔΕ. Είναι ένα σοβαρό θέμα και πρέπει να μελετηθεί σε συνδυασμό με το πρόβλημα της ισοτιμίας 

σπουδών και πτυχίων. 

Στις εννέα βασικές ειδικότητες μηχανικών προστίθενται : 

α. Πολεοδομίας – Χωροταξίας 

β. Περιβάλλοντος 

γ. Παραγωγής και Διοίκησης  

Η ειδικότητα Ηλεκτρονικών μηχανικών  να αναμορφωθεί σε Πληροφορικής - Η/Υ - Ηλεκτρονικών  

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 8:    
Άρθρο 2: Μέλη ΤΕΕ – Ειδικότητες 

Εκτός από τις υπάρχουσες ειδικότητες θα πρέπει να οριοθετηθούν με προσοχή οι νέες ειδικότητες. Θα 

πρέπει να εξεταστούν με ιδιαίτερη προσοχή περιπτώσεις εκούσιας αποχώρησης μελών που να μην θίγουν 

τους βασικούς σκοπούς του ΤΕΕ καθώς και περιπτώσεις εγγραφής αλλοδαπών μηχανικών στο ΤΕΕ. 

Πρέπει η κάθε περίπτωση να εξετάζεται χωριστά με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Η διαδικασία 

χορήγησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος θα πρέπει να διατηρηθεί αλλά να αναβαθμιστεί στην 

κατεύθυνση πιο ουσιαστικού γνωσιολογικού περιεχομένου. 

3) Μέλη ΤΕΕ-Βασικές ειδικότητες μελών ΤΕΕ (νέες ειδικότητες κλπ) 

4) Εξετάσεις άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 9:    
3. Κατοχύρωση ουσιαστικών επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους απόφοιτους σχολών με νέες 

ειδικότητες και τους αποφοίτους των ΤΕΙ. Όχι στην προς τα κάτω εξομοίωση των επαγγελματικών 

δικαιωμάτων στη βάση των ευρωπαϊκών οδηγιών. 

Να επανεξεταστεί ο σημερινός χάρτης ειδικοτήτων στη κατεύθυνση της σύγκλισης των όμοιων 

αντικειμένων. Ανά γνωστικό αντικείμενο πρέπει να ισχύει η μία ειδικότητα. Όχι στον κατακερματισμό. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 10:    
- Τροποποίηση των διατάξεων ώστε να επιτρέπονται ουσιαστικές εξετάσεις επ’αδεία. 

- Θεσμός Ασκουμένων (Δόκιμων) Μηχανικών. Εξασφάλιση στην ίδια περίοδο της ασφάλισης 

ΤΣΜΕΔΕ, ΚΥΤ δωρεάν Σεμινάρια Συλλογικές Συμβάσεις Αμοιβών γι’αυτή την περίοδο. 

- Διπλά Μητρώα (ΣΑΕΙ και πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Επαγγελματική και Ακαδημαϊκή ισοτιμία. 

- Ίδρυση Νέων Τμημάτων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, μόνο μετά γνώμη του ΤΕΕ (μέσα σ’ένα χρονικό 

διάστημα τριμήνου ή εξαμήνου). Εξασφάλιση της μη κατάργησης της αυτοτέλειας των ΑΕΙ. 

- Δικαίωμα αποχώρησης απ’το επάγγελμα του Μηχανικού ανεξάρτητα από ηλικία 

συνταξιοδότησης. 
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Επίλυση από «Α». Αφορά τόσο τα δικαιώματα μεταξύ των μελών του ΤΕΕ όσο και μεταξύ των 

βαθμίδων εκπαίδευσης. Πρόβλεψη γέφυρας. Παρακολούθηση από το ΤΕΕ της επαγγελματικής 

διαδρομής των Μηχανικών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  3 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 1:   
 Aρθρο 3. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών 

Α. Γενικά  

(1) Περιγράφονται με ευθύνη των βασικών ειδικοτήτων και με αναφορά στο ΣΤΕΠ-92 (Ταξινόμηση και 

Ομαδοποίηση των Επαγγελμάτων) τα επαγγελματικά τους περιγράμματα και οι εξειδικεύσεις τους.  

(2) Ορίζεται η τεχνική ευθύνη κατά την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού από Μέλη του ΤΕΕ. 

Η αντιστοίχηση επιπέδου τεχνικής ευθύνης με τους διακριτούς επαγγελματικούς τίτλους ακολουθεί τις 

συστάσεις της Ε.Ε. για τα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων (Επίπεδα 5,6,7 και 8) και λαμβάνει υπόψη 

την Οδηγία 2005/36 της Ε.Ε. για την αναγνώριση τους. 

Στο παρόν ορίζονται  τρία επίπεδα τεχνικής ευθύνης και αντίστοιχοι επαγγελματικοί τίτλοι: 

- Επίπεδο Ι (Επίπεδο 5 προσόντων). 

- Επίπεδο ΙΙ (Επίπεδο 6 προσόντων). 

- Επίπεδο ΙΙΙ (Επίπεδο 7 και 8 προσόντων). 

Σε κάθε επίπεδο αντιστοιχεί βαθμός (τάξη) χωρίς διάκριση ειδικότητας. 

(3) Γνωστοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού από Μέλη 

του ΤΕΕ, ισοδυναμεί με άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος (Βρετανικό προηγούμενο). 

(4) Για τα επαγγελματικά περιγράμματα νέων ειδικοτήτων γίνεται παραπομπή στα σχετικά Π.Δ.  

Β.    Δικαιώματα 

(1) Άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού χωρίς περιορισμούς σε δραστηριότητες, που δεν είναι 

νομοθετικά κατοχυρωμένες. 

(2) Συνεισφορά σε σχήματα συμβούλων ή μελετητών ή κατασκευαστών που συμμετέχουν σε 

διαγωνισμούς του βαθμού, που αντιστοιχεί σε επαγγελματικό τίτλο, χωρίς διάκριση ειδικότητας. 

(3) Ανάληψη τεχνικής ευθύνης έναντι πελατών, εργοδοτών ή Δημόσιας Αρχής για απλές τεχνικές 

δραστηριότητες νομοθετικά κατοχυρωμένες. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από μηχανικούς με 

επαγγελματικό τίτλο επιπέδου τουλάχιστον Ι χωρίς διάκριση ειδικότητας. Οι ως άνω υφιστάμενες 

δραστηριότητες επαναπροσδιορίζονται με ευθύνη των Βασικών Ειδικοτήτων. 

(4) Ανάληψη τεχνικής ευθύνης έναντι πελατών, εργοδοτών ή Δημόσιας Αρχής για μη απλές τεχνικές 

δραστηριότητες νομοθετικά κατοχυρωμένες. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από μηχανικούς με 

επαγγελματικό τίτλο επιπέδου τουλάχιστον ΙΙ με διάκριση ειδικοτήτων, στη βάση των εξής 

κατευθύνσεων : 

(4.1)Oι ειδικότητες των μελών του ΤΕΕ διακρίνονται : 

α.Σε βασικές επιστημονικές (ΒΕ) : ΑΜ, ΠΜ, ΤΜ, ΜΜ, ΗΜ-ΗλΜ, ΧΜ, ΝΜ, ΜΜΜ και πρόσθετες που 

μπορούν να αποφασισθούν. 

β.Σε εξειδικεύσεις των βασικών ειδικοτήτων : (ΕΞΒΕ). 

γ. Σε νέες επιστημονικές ειδικότητες : (ΝΕΙΔ). 

δ. Σε ειδικότητες Τεχνολόγων Μηχανικών : (ΤΕΧΜ). 

(4.2)Οι νομοθετικά κατοχυρωμένες μη απλές τεχνικές δραστηριότητες προσδιορίζονται ρητά από την 

Πολιτεία και μπορεί να αφορούν : 

i. Τον οριστικό λειτουργικό ή/και τον γεωμετρικό σχεδιασμό κτιριακών και τεχνικών έργων, 

συστημάτων καθώς και εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. 

ii. Την οριστική στατική μελέτη κάθε κατασκευής με δεδομένα οριστικού λειτουργικού ή/και 

γεωμετρικού σχεδιασμού, περιλαμβανομένης και της θεμελίωσης. 

iii. Την οριστική ηλεκτρολογική μελέτη μεταφοράς και διανομής ισχύος και σημάτων σε 

εγκαταστάσεις, με δεδομένα οριστικού λειτουργικού σχεδιασμού. 
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iv. Την οριστική μελέτη κατασκευής εξοπλισμού ή τοποθέτησης και συναρμολόγησης 

εξοπλισμού σε εγκαταστάσεις, με δεδομένα σε κάθε περίπτωση οριστικού λειτουργικού 

σχεδιασμού. 

v. Τις επιβλέψεις εφαρμογής των ως άνω σχεδιασμών ή μελετών, ή της δ/νσης αντίστοιχων 

συνεργείων κατασκευής ή εγκαταστάσεων. 

vi. Την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης έργων, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. 

Στις ως άνω μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές ενσωματώνονται μέτρα υγιεινής, ασφάλειας και 

προστασίας του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

(4.3)Η αντιστοίχηση τεχνικών δραστηριοτήτων ως άνω παρ. 4.2 και βασικών ειδικοτήτων και 

εξειδικεύσεων τους προκύπτει από τα επαγγελματικά περιγράμματα και γίνεται με την αποκλειστική 

ευθύνη κάθε μιας εκ των βασικών ειδικοτήτων. Προκειμένου περί νέων ειδικοτήτων (ΝΕΙΔ) η 

αντιστοίχηση γίνεται από συνεργαζόμενες βασικές ειδικότητες. 

Τεχνικές δραστηριότητες ως άνω παρ. 4.2 επιτρέπονται μόνον στους φέροντες τους τίτλους  ΙΙ-ΒΕ ή ΙΙ-

ΕΞΒΕ. Ειδικά τεχνικές δραστηριότητες επίβλεψης και εφαρμογής του σχεδιασμού ή των μελετών ως άνω 

παρ. 4.2 καθώς και λειτουργίας και συντήρησης έργων, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, επιτρέπονται και 

στους φέροντες τίτλους ΙΙ-ΤΕΧΜ με διάκριση ειδικότητας. 

(4.4)Η πρόσβαση σε δραστηριότητες εκ των ως άνω παρ. 4.2 εν όλω ή εν μέρει , επιτρέπεται σ’ όλα τα 

μέλη του ΤΕΕ με επαγγελματικό τίτλο επιπέδου Ι, σύμφωνα με διαδικασίες πιστοποίησης και 

διαπίστευσης. 

(5) Ανάληψη της τεχνικής ευθύνης της δ/νσης και του συντονισμού έναντι πελατών, εργοδοτών ή 

Δημόσιας Αρχής μη απλών τεχνικών δραστηριοτήτων νομοθετικά κατοχυρωμένων. 

Το δικαίωμα αυτό ασκείται από μηχανικούς με επαγγελματικό τίτλο επιπέδου ΙΙΙ χωρίς διάκριση 

ειδικότητας και περιλαμβάνει την ευθύνη ανάθεσης ή κατανομής εργασιών σε συνεργάτες ή μέλη ομάδας 

έργου. 

Στις ως άνω τεχνικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται : 

i.Η τεχνική εκπροσώπηση Εταιρειών (Μελετητών ή Συμβούλων, Μελέτης ή/και Κατασκευής Έργων και 

Εγκαταστάσεων). 

ii.Η τεχνική δ/νση εργασιών σε Εταιρείες και Οργανισμούς του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. 

iii.Η εκπόνηση πραγματογνωμοσυνών και οι διαιτησίες. 

iv.Η πιστοποίηση προσόντων υποψηφίων μελών προς απόκτηση επαγγελματικών τίτλων. 

(6) Άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος με επαγγελματικό τίτλο αντίστοιχο με το επαγγελματικό περίγραμμα 

επιπέδου ΙΙ ή ΙΙΙ. 

(7) Δικαίωμα του εκλέγειν των Οργάνων του ΤΕΕ. 

(8)  Δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα Όργανα Διοίκησης του ΤΕΕ έχουν τα μέλη που φέρουν 

επαγγελματικούς τίτλους επιπέδου ΙΙ ή ΙΙΙ. Ειδικά για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ και τα Πειθαρχικά Συμβούλια 

εκλέγονται μέλη με επαγγελματικό τίτλο επιπέδου ΙΙΙ. 

(9) Τα δικαιώματα των μελών του ΤΕΕ που αναφέρονται στον ισχύοντα νόμο εξακολουθούν να ισχύουν. 

(10)  Η χρήση σφραγίδας που χορηγείται από το ΤΕΕ. 

(11)  Στο ΤΣΜΕΔΕ εγγράφονται υποχρεωτικά οι φέροντες επαγγελματικό τίτλο Ι ή ΙΙ ή ΙΙΙ. 

Γ.     Υποχρεώσεις 

(1) Οι υποχρεώσεις που υφίστανται στο σημερινό θεσμικό πλαίσιο. 

(2) Απαιτείται νέος Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κρίσιμο σημείο του πρέπει να είναι η 

υποχρέωση κάθε μέλους του ΤΕΕ που αναλαμβάνει τεχνικές ευθύνες, να αναδείξει ενώπιον επιτροπής του 

ΤΕΕ την επάρκεια του σε περιπτώσεις αστοχιών ή καταγγελιών για ανεπάρκεια. Σε περιπτώσεις αδυναμίας 

αποδείξεως οι προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές πρέπει να είναι αυστηρές. 

Δ.     Λοιπά θέματα 

Προτείνεται το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα ομότιμα μέλη του ΤΕΕ. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2:    
Άρθρο 3: Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μελών. 

Το ΤΕΕ θα πρέπει να διεκδικήσει τη δυνατότητα να διαμορφώνει πλαίσιο επαγγελματικών δικαιωμάτων 

για τα μέλη του (παλαιών και νέων ειδικοτήτων), να καθορίζει ακαδημαϊκές ισοτιμίες (Master κλπ) και να 
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ρυθμίζει την πυραμίδα των διαφόρων κατηγοριών στο τεχνικό δυναμικό ανάλογα με τις αναπτυξιακές και 

εργασιακές ανάγκες της χώρας. 

Τα ομότιμα μέλη δεν πρέπει να έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του ΤΕΕ. 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 3:    
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο ε, ως εξής : 

«ε.  Δεν μπορούν να εκλέγονται στα Όργανα Διοίκησης τα μέλη του Τ.Ε.Ε. που είναι ταυτόχρονα και 

υπάλληλοί του». 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 4:    
- Δικαίωμα αποχώρησης απ’το επάγγελμα του Μηχανικού ανεξάρτητα από ηλικία 

συνταξιοδότησης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  4 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 1:    
Το TEE παύει να είναι φορέας αδειοδότησης άσκησης επαγγέλματος πολύ περισσότερο φορέας 

αλλεπάλληλων πιστοποιήσεων ικανότητας άσκησης επαγγέλματος, γιατί η απόκτηση του 

πτυχίου/διπλώματος αρκεί για την εγγραφή στο ΤΕΕ για όσους το επιθυμούν.  

Κατάργηση των εξετάσεων (με οποιαδήποτε μορφή) για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

Όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα προκύπτουν από το πτυχίο και το γνωστικό αντικείμενο που αυτό 

αντιπροσωπεύει. Δεν μπορεί να αποτελούν κομμάτι διαπραγμάτευσης μεταξύ συντεχνιών. Δεν 

«αποφασίζει» η αγορά για το τι μπορεί να κάνει ο κάθε μηχανικός. Αυτό προκύπτει με αντικειμενικά και 

επιστημονικά κριτήρια. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2:    
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ (άρθρο 4) 

Θα πρέπει να ξεπεραστούν ψευτοδιλήμματα του τύπου «ρόλος επιστημονικός ή συνδικαλιστικός». Το 

δίλημμα αυτό πολύ συχνά οδηγεί στο «επιστημονικός» με πρόσχημα την  απειλή μην τυχόν και 

κατηγορηθούμε για συντεχνιακή λογική και παραπέμπει το «συνδικαλιστικό» ρόλο στους συλλόγους, 

απαλλάσσοντας το ΤΕΕ από ευθύνες που του ανήκουν. Θεωρούμε ότι ο σκοπός του ΤΕΕ θα πρέπει να 

προσδιοριστεί ως σκοπός επαγγελματικού φορέα  που προασπίζει και στηρίζει με κάθε τρόπο το ρόλο 

των μελών του. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 3:    
Άρθρο 4. Σκοπός του ΤΕΕ 

Επικαιροποιούνται και διευρύνονται οι σκοποί του ΤΕΕ : 

 Προαγωγή και προστασία της επιστήμης και του επαγγέλματος του μηχανικού. 

 Ένταξη των Συλλόγων Μηχανικών Βασικών Ειδικοτήτων μετά απαραίτητες ενοποιήσεις στη 

διάρθρωση του ΤΕΕ. 

 Γνωμοδότηση στην ίδρυση και μετασχηματισμό Σχολών Μηχανικών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Συμμετοχή στους φορείς αξιολόγησης των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Χορήγηση Επαγγελματικών Τίτλων με διαδικασίες πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 4:    
Το ΤΕΕ πρέπει να γνωμοδοτεί για νέα τμήματα και νέες ειδικότητες αποφοίτων – διπλωματούχων 

μηχανικών στην Ελλάδα. Επίσης να γνωμοδοτεί υποχρεωτικά για το σύνολο της μετα-δευτεροβάθμιας 

τεχνικής εκπαίδευσης. 
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Το ΤΕΕ να γίνει θεματοφύλακας της διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος και 

πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων για όλες τις τεχνικές ειδικότητες (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΤΕΙ, 

ΚΑΤΕΕ, ΙΕΚ, εργοδηγοί, τεχνίτες, κλπ.).Οι εξετάσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος πρέπει να 

γίνουν ουσιαστικές. 

Θα πρέπει επίσης κατά την νομοτεχνική επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου να προστεθούν 

στους σκοπούς του ΤΕΕ όλες εκείνες οι δράσεις που το ΤΕΕ και τα ΠΤ αναπτύσσουν αλλά δεν 

προβλέπονται ρητά στο υφιστάμενο πλαίσιο, ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα στο 

δημοσιονομικό έλεγχο έγκρισης δαπανών. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 5:    
Σκοπός του ΤΕΕ 

Το ΤΕΕ θεσμοθετείται ως Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και πέραν από τις αρμοδιότητες που 

καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να γνωμοδοτεί για:  

α. Νέα τμήματα και νέες ειδικότητες αποφοίτων διπλωματούχων Μηχανικών στην Ελλάδα  

β. Προγράμματα και περιεχόμενο σπουδών σε συνεργασία με Πολυτεχνεία και ΑΕΙ. 

γ. Αποφοίτηση με ειδικότητα κατεύθυνσης. 

δ. Καθιέρωση του θεσμού ασκούμενου Μηχανικού: χρόνος από την αποφοίτηση μέχρι την απόκτηση 

άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

ε. Την διαδικασία αδειοδότησης όλων των τεχνικών επαγγελμάτων και για όλες τις τεχνικές ειδικότητες 

(ΑΕΙ - ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ - ΙΕΚ – Εργοδηγοί – Τεχνίτες κ.λ.π.). 

Στην νομοτεχνική επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου να αναδιατυπωθούν με σαφήνεια όλες οι δράσεις 

που το ΤΕΕ και τα Περιφερειακά Τμήματα αναπτύσσουν αλλά δεν προβλέπονται ρητά από το υφιστάμενο 

Θεσμικό Πλαίσιο, ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα στο δημοσιονομικό έλεγχο στις εγκρίσεις 

δαπανών από τις υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Να διαφυλάξει ως θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και να διατηρήσει τον αναπτυξιακό 

και κοινωνικό του χαρακτήρα.  

Να διευρύνει τη θεσμική εκπροσώπηση του σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν τον αναπτυξιακό 

προγραμματισμό της Χώρας, της Περιφέρειας, του Νομού και των ΟΤΑ με την προπαρασκευή 

νομοθετημάτων  που αφορούν την Χωροταξία, το Περιβάλλον, την Ενέργεια, την Βιομηχανία, την 

Παραγωγή Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων κλπ. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 6:    
Άρθρο 4: Σκοπός του ΤΕΕ 

Στους σκοπούς του ΤΕΕ θα πρέπει να προστεθούν η δυνατότητα γνωμοδότησής του για την ίδρυση νέων 

τμημάτων ή Σχολών Μηχανικών κάθε ειδικότητας, ο καθορισμός ακαδημαϊκών ισοτιμιών στον τεχνικό 

χώρο, η νομική παρέμβαση του ΤΕΕ για την προστασία  των δικαιωμάτων των Μηχανικών, η διεύρυνση 

της υποχρεωτικής εκπροσώπησης του ΤΕΕ σε συμβούλια και επιτροπές κα ι η αναβάθμιση του εκδοτικού 

και επιστημονικού ρόλου του ΤΕΕ. 

 Δημοκρατία και αποτελεσματικότητα 

 Συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας. 

 Προώθηση της επιστήμης της τεχνικής και της τεχνολογίας. 

 Στήριξη και ανύψωση του ρόλου του Διπλ.Μηχ/κού στην παραγωγική διαδικασία. Φροντίδα για 

τα ιδιαίτερα επαγγελματικά προβλήματα των Μηχ/κών. 

 Διακλαδική και διεπιστημονική αντιμετώπιση θεμάτων και αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων των 

ειδικοτήτων. 

 Διεύρυνση του ρόλου και θεσμοθέτηση νέων σκοπών. 

Δυνατότητα συγκρότησης ειδικών επιστημονικών Τμημάτων (ΙΚΟΜΟΣ-Σκυροδέματος). 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 7:    
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του παραπάνω νόμου προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής : 

«Το Τ.Ε.Ε. σε σχέση με τους εργαζομένους μεριμνά για τη διαρκή εκπαίδευση, την πρόοδο και καταξίωσή 

τους. Με αποφάσεις των οργάνων του ενισχύει δράσεις πολιτιστικού περιεχομένου, θεσπίζει βραβεία και 
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απονέμει χρηματικά έπαθλα στα παιδιά των εργαζομένων που διακρίνονται στα γράμματα, στις τέχνες ή 

τις επιστήμες», μετά από πρόταση και του Συλλόγου Εργαζομένων στο Τ.Ε.Ε. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 8:    
- Δικαίωμα δικαστικής παρέμβασης του ΤΕΕ και σε άλλα θέματα εκτός της διεκδίκησης των 

αμοιβών. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 9:    
Άρθρο 4 : Σκοπός του Τ.Ε.Ε. 

Το ΤΕΕ θεσμοθετείται ως Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και καθορίζονται από το θεσμικό του 

πλαίσιο πεδία υποχρεωτικής γνωμοδότησής του (πχ. αδειοδότηση τεχνικών επαγγελμάτων, εκπαίδευση και 

σχολές τεχνικών κάθε βαθμίδας, τεχνική πυραμίδα – αρμοδιότητες και δικαιώματα - , κλπ.) 

Προτείνεται το ΤΕΕ να γνωμοδοτεί υποχρεωτικά για νέα τμήματα και νέες ειδικότητες αποφοίτων – 

διπλωματούχων μηχανικών στην Ελλάδα. Επίσης να γνωμοδοτεί υποχρεωτικά για το σύνολο της μετα-

δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης.  

Προτείνεται το ΤΕΕ να αναλάβει τη διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος & πιστοποίησης 

επαγγελματικών προσόντων για όλες τις τεχνικές ειδικότητες (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ, ΙΕΚ, εργοδηγοί, 

τεχνίτες, κλπ).  

Προτείνεται επίσης κατά τη νομοτεχνική επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου να προστεθούν στους 

σκοπούς του ΤΕΕ όλες εκείνες οι δράσεις που το ΤΕΕ και τα ΠΤ αναπτύσσουν αλλά δεν προβλέπονται 

ρητά στο υφιστάμενο πλαίσιο, ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα στο δημοσιονομικό έλεγχο έγκρισης 

δαπανών.  

 

 

ΑΡΘΡΟ  5 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 1:    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ  

Να τροποποιηθεί η διάρθρωση του ΤΕΕ με γνώμονα την αναλογικότερη εκπροσώπηση και 

ουσιαστικότερη σχέση περιφερειακών και κεντρικών οργάνων.  

Στην κατεύθυνση αυτή υποστηρίζεται: 

 η βελτίωση εκπροσώπησης των Περιφερειακών Τμημάτων στην Αντιπροσωπεία (με μεγαλύτερο 

αριθμό αντιπροσώπων που ψηφίζονται μόνο από μέλη των Π.Τ.), σε συνδυασμό με  την έμμεση εκλογή 

των μελών των Επιστημονικών Επιτροπών από την Αντιπροσωπεία (χωρίς αυτά να είναι μέλη της) και τη 

σύσταση Π.Τ. Αττικής, όπως επίσης την ουσιαστικοποίηση της σχέσης  Π.Τ και Δ.Ε. του ΤΕΕ. 

 η αναβάθμιση της λειτουργίας των Π.Τ. ως προς τους οικονομικούς τους πόρους,  οργανισμό που να 

προβλέπει περισσότερες και συγκεκριμένες θέσεις εργασίας περιλαμβανομένης της νομική στήριξης και 

την αναβάθμιση λειτουργίας των Νομαρχιακών Επιτροπών. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2:    
Άρθρο 5. Περιφερειακή διάρθρωση του ΤΕΕ 

Προτείνεται : 

 Περιορισμός σε επίπεδο διοικητικών περιφερειών της σημερινής διάρθρωσης. 

 Η οργάνωση σε επίπεδο νομού και η λειτουργία Επαρχιακών επιτροπών να προσδιορίζεται από τις 

περιφερειακές διοικήσεις. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 3:    
Άρθρο 5. Περιφερειακή διάρθρωση του ΤΕΕ 

Η περιφερειακή διάρθρωση να διατηρηθεί ως έχει. Η συγκέντρωση και περιορισμός θα έχει ως 

αποτέλεσμα το υδροκέφαλο ΤΕΕ και την μη ενημέρωση με τα προβλήματα των συναδέλφων. Καθορισμός 
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κατώτατου αριθμού μελών για την ίδρυση ΠΤ έλεγχος και προβληματισμός σχετικά με ΤΕΕ Αττικής 

και Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας. Κάθε ΠΤ να μην υπερβαίνει τους 3 νομούς. 

Εισάγεται υποχρεωτικά πρόβλεψη για τηλεδιάσκεψη 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 4:    
Άρθρο 5 : Περιφερειακή διάρθρωση του Τ.Ε.Ε.  

Περιφερειακά τμήματα ΤΕΕ λειτουργούν στις διοικητικές περιφέρειες της χώρας, όπως αυτές 

διαμορφώνονται ή τροποποιούνται. Δεν προβλέπεται  ΠΤ Αττικής.  

Προβλέπεται να επιλύονται ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών (κατ’ εξαίρεση νομαρχιακή 

διάρθρωση). Εισάγεται υποχρεωτικά πρόβλεψη για τηλεδιάσκεψη 

Μεταβατική διάταξη: Οι επόμενες (και μόνο) εκλογές διεξάγονται με την υφιστάμενη διάρθρωση. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 5:    
Όργανα ΤΕΕ – Περιφερειακή Διάρθρωση 

α) Κεντρικό ΤΕΕ με έδρα την Αθήνα. 

β) Περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ να λειτουργούν στις διοικητικές περιφέρειες της χώρας όπως αυτές 

διαμορφώνονται ή τροποποιούνται 

γ) Να υπάρχει δυνατότητα συνένωσης Περιφερειακών Τμημάτων καθώς και η δημιουργία νέων όπου 

ενδείκνυται και να στηρίζονται στην λογική της εύρυθμης λειτουργίας των. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 6:    
5. Το ΤΕΕ μετασχηματίζεται σε δευτεροβάθμια ομοσπονδία 52 συλλόγων- τμημάτων, ένα σε κάθε νομό. 

Κάθε σύλλογος έχει διοικητικό Συμβούλιο και γενική συνέλευση, η οποία έχει αποφασιστικό χαρακτήρα. 

Ταυτόχρονα σχηματίζονται και οι επιστημονικές επιτροπές για κάθε ειδικότητα ή ζήτημα. Το ΤΕΕ 

διοικείται κεντρικά από ΔΣ και συνέλευση των προέδρων τμημάτων (οι οποίοι είναι αιρετοί και ανακλητοί 

σε κάθε συνέλευση που διεξάγεται). Σε όλες τις εκλογές ισχύει η ανόθευτη απλή αναλογική. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 7:    
Άρθρο 5: Περιφερειακή διάρθρωση του ΤΕΕ 

Το ΤΕΕ θα πρέπει να διατηρήσει τη σημερινή δομή του δηλαδή ΤΕΕ με κεντρική Πανελλαδική Διοίκηση 

και ενιαία στρατηγική για όλη τη χώρα αλλά ταυτόχρονα με περιφερειακή διάρθρωση και περιφερειακά 

όργανα Διοίκησης. Πάγια θέση της ΠΑΣΚ ήταν η περιφερειακή διάρθρωση του ΤΕΕ κατά Νομό εφ’ όσον 

αυτό ήταν εφικτό από λειτουργική και οικονομική άποψη. Ωστόσο η διαφαινόμενη κατάργηση των Νομών 

στα πλαίσια διοικητικής αναδιάρθρωσης της χώρας, επιβάλει την διατήρηση της σημερινής περιφερειακής 

δομής του ΤΕΕ με ενδεχόμενες αναπροσαρμογές σε σχέση με το νέο διοικητικό-περιφερειακό χάρτη της 

χώρας. Παράλληλα όμως θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των Νομαρχιακών Επιτροπών με καθιέρωση της 

απευθείας από τα μέλη εκλογής της και την θεσμοθέτηση συγκεκριμένων πόρων για τη λειτουργία και 

στήριξη των επιτροπών. 

 Ενιαίος Πανελλαδικός χαρακτήρας με αποκεντρωμένη λειτουργία σε περιφ/κό και κεντρικό 

επίπεδο χωρίς κατακερματισμό δυνάμεων. 

 Σχέση με Περιφέρειες της χώρας (περιφ/κή έκφραση κατά περιφέρεια της χώρας ή κατά Νομό. 

 Αναδιάταξη Περιφερειακών Τμημάτων. 

 Κριτήρια και ελάχιστες προϋποθέσεις για την ίδρυση νέων Περιφερειακών Τμημάτων. 

 Σχέση Περιφερειακού Τμήματος και Νομαρχιακών Επιτροπών. 

 Συγκρότηση και αρμοδιότητες ΝΕ και Επαρχιακών Επιτροπών. 

 Πρόβλεψη επαρχιακών επιτροπών στις έδρες των Επαρχείων της χώρας. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 8:    
- Περιφερειακή διάρθρωση αντίστοιχη με τη διοικητική της χώρας. Όπου υπάρχουν ανάγκες 

λόγω ιδιαιτερότητας, μέριμνα για τη περιφερειακή - διοικητική εκπροσώπηση (π.χ. 3 Π.Τ. με 



 11 
κυκλική - μεταξύ τους - εκπροσώπηση, χρονικά) Στην εκπροσώπηση μετέχουν και οι 

Πρόεδροι της «Α». Ύπαρξη «υποτμημάτων». 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 9: 
Άρθρο 5 & 14 - Περιφερειακή διάρθρωση ΤΕΕ & Νομαρχιακές Επιτροπές ΤΕΕ. 

Είναι απόλυτη ανάγκη και Συνταγματική Επιταγή να υπάρξουν ειδικές ρυθμίσεις τουλάχιστον για το 

νησιωτικό χώρο. Έτσι θεωρούμε ότι πρέπει να θεσπισθούν Επαρχιακές Επιτροπές κατ’ αντιστοιχία των 

προβλεπόμενων από το θεσμικό πλαίσιο Νομαρχιακών Επιτροπών  σε νησιωτικές περιοχές που το Περιφ. 

Τμήμα είναι σε επίπεδο νομού και τα αντίστοιχα Επαρχεία διαμορφώνονται από διαφορετικά νησιωτικά 

συμπλέγματα. Η περίπτωση αυτή για παράδειγμα αφορά στο τμήμα Ν. Δωδεκανήσου, όπου η έδρα του 

τμήματος είναι στη Ρόδο ενώ υπάρχουν τα Επαρχεία Κω, Καλύμνου, Καρπάθου τα οποία σήμερα 

λειτουργούν κυρίως μέσω Μόνιμων  Επιτροπών. Οι Επιτροπές αυτές πρέπει να αναβαθμισθούν σε 

Επαρχιακές Επιτροπές όπως παραπάνω διατυπώθηκε. 

Έτσι, η εκλογή του αντίστοιχου Επαρχιακού Συμβουλίου μπορεί να γίνεται άμεσα (ταυτόχρονα με την 

εκλογή των υπόλοιπων οργάνων) και η εκλογή του Προεδρείου έμμεσα (από το Συμβούλιο), ή όπως 

προβλέπεται στο παρόν θεσμικό πλαίσιο για τη συγκρότηση των Νομαρχιακών Επιτροπών.  

Πρέπει ταυτόχρονα να προσδιορισθεί σαφώς ο ρόλος των Επαρχιακών Επιτροπών, η σχέση τους με την 

αντιπροσωπεία και τη Δ.Ε., έτσι ώστε να διασφαλίζεται αφ’ ενός η σχετική ανεξαρτησία στη λήψη 

απόφασης επί τοπικών θεμάτων και αφ’ ετέρου η ενιαία έκφραση του αντίστοιχου Περιφερειακού 

τμήματος. 

Σε σχέση με την περιφερειακή διάρθρωση ΤΕΕ (αρθρ. 5) τουλάχιστον για το νομό ……………, δεν 

μπορεί να υπάρξει αντιστοίχηση της Περιφέρειας ……………. με το περιφερειακό τμήμα …………. 

(συγχώνευση  …………….. - ……………….. όπως παλαιότερα είχε τεθεί σαν θέμα προς συζήτηση).  

Οι λόγοι είναι προφανείς, έχουν να κάνουν με τις ιδιαίτερες νησιωτικές συνθήκες και έχουν αναλυθεί 

πολλές φορές. Θεωρούμε ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν αδύνατη η λειτουργία του διευρυμένου 

περιφερειακού τμήματος.  

Οι Κυκλάδες, μπορούν κατά την άποψή μας να αποτελέσουν αυτόνομο τμήμα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  6 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 1:    
Άρθρο 6. Όργανα του ΤΕΕ. 

1. Κεντρικά όργανα του ΤΕΕ είναι: 

α) η Αντιπροσωπεία, 

β) η Διοικούσα Επιτροπή, 

γ) ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, 

δ) οι Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων. 

2. Περιφερειακά όργανα του ΤΕΕ είναι: 

α) η Αντιπροσωπεία περιφερειακού Τμήματος, 

β) η Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος, 

γ) οι Νομαρχιακές Επιτροπές. 

3. Όργανα για την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου στα μέλη του ΤΕΕ είναι τα πρωτοβάθμια και το 

Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο που προβλέπονται από τα άρθρα 28 και 29. 

4. Στο ΤΕΕ λειτουργούν επίσης μόνιμες και έκτακτες επιτροπές επεξεργασίας θεμάτων καθώς και 

επιστημονικά τμήματα στην έδρα ή στα περιφερειακά τμήματα, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 

15. 

5. Για τους υπαλλήλους του ΤΕΕ λειτουργούν υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια που 

προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό των ν.π.δ.δ". 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2:   
Όργανα του ΤΕΕ 
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α) Κεντρικά Όργανα είναι ο Πρόεδρος, η Διοικούσα Επιτροπή, η Αντιπροσωπεία, το Ανώτατο 

Πειθαρχικό Συμβούλιο και οι Ε.Ε.Ε. 

β) Όργανα των Περιφερειακών Τμημάτων είναι ο Πρόεδρος, η Διοικούσα Επιτροπή, η Αντιπροσωπεία, το 

Πειθαρχικό Συμβούλιο και οι Νομαρχιακές Επιτροπές. 

γ) Τα νέα Όργανα αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους δύο μήνες μετά τις γενικές εκλογές. 

Μέχρι αυτή την ημερομηνία πρέπει να έχουν εκλεγεί όλα τα Όργανα, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 3:    
Άρθρο 6

ο
:  Όργανα του ΤΕΕ 

1. Να περιληφθεί στα όργανα του ΤΕΕ, η ολομέλεια του Προέδρου του ΤΕΕ και των Προέδρων των 

Περιφερειακών Τμημάτων, με ρόλο γνωμοδοτικό σε όλα τα σημαντικά θέματα που ανακύπτουν.  

2. Οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Τμημάτων να περιλαμβάνονται στα όργανα των αντίστοιχων 

Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ. 

3. Την αντίθεσή της σε κάθε μορφή ομοσπονδιοποίησης του ΤΕΕ 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 4:    
Άρθρο 6. Όργανα ΤΕΕ (Γενικά) 

Η πρόταση οργάνωσης και λειτουργίας του ΤΕΕ στις σημερινές συνθήκες είναι συμβατή με το ρόλο και το 

σκοπό του ΤΕΕ και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών που αναλύθηκαν από την 

………………. στη προηγούμενη θεματική ενότητα. Συνοψίζοντας και εξειδικεύοντας σημειώνουμε : 

 Η οργάνωση και λειτουργία του ΤΕΕ πρέπει να αντιμετωπίζει με τρόπο ισότιμο και αποτελεσματικό τα 

συμφέροντα και ενδιαφέροντα των μελών του. Η ισοτιμία και η αποτελεσματικότητα προωθούνται με 

την αποκέντρωση.  Επομένως το νέο θεσμικό πλαίσιο πρέπει να εξασφαλίζει Πόρους και 

Αρμοδιότητες στους εκπροσώπους των ειδικοτήτων (Βασικών Κλάδων ή Ενώσεων τους). 

 Συνιστώσες των Κεντρικών Οργάνων του ΤΕΕ είναι οι Ειδικότητες. Η ευθύνη εκπροσώπησης των 

ειδικοτήτων στα Κεντρικά Όργανα του ΤΕΕ  πρέπει να ανήκει στους Συλλόγους τους οι οποίοι για το 

λόγο αυτό πρέπει να ενταχθούν θεσμικά στο ΤΕΕ. 

 Τα Περιφερειακά τμήματα μπορούν να συγκροτούνται όπως και σήμερα, να έχουν την ευθύνη 

εκπροσώπησης τους στα Κεντρικά Ορφανά του ΤΕΕ και την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας των 

Νομαρχιακών τμημάτων. 

 Η απόδοση της ευθύνης στις βάσεις όπως προτείνεται, για την εξειδικευμένη εκπροσώπηση στα 

Κεντρικά Όργανα του ΤΕΕ, εξυπηρετεί τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τον κατά το δυνατόν 

απεγκλωβισμό από διάφορες και ιδιαίτερα από κομματικές επιρροές. Επί πλέον διευκολύνει την 

ανάδειξη και ανέλιξη πολύ περισσότερων ενεργών μελών που επιθυμούν να συνεισφέρουν στα κοινά. 

Με βάση τα προηγούμενα προτείνονται Κλαδικές και Κεντρική Αντιπροσωπεία με αντίστοιχες Δ.Ε. Οι 

προτεινόμενοι αριθμοί εκπροσώπων στα όργανα αυτά τίθενται προς συζήτηση, πρέπει όμως για τον 

προσδιορισμό τους να πρυτανεύει πνεύμα οικονομίας και αποτελεσματικότητας. 

Οι εξειδικευμένες αρμοδιότητες των Κεντρικών Οργάνων που προκύπτουν από την πρόταση μπορούν να 

διατυπωθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα και επί πλέον με βάση τις εξής κατευθύνσεις  

 Η Κεντρική Αντιπροσωπεία και η Κεντρική Δ.Ε. του ΤΕΕ χαράσσουν γενικές κατευθύνσεις και 

προωθούν ενέργειες για τα κοινά θέματα των Μηχανικών. Δεν επεμβαίνουν στα εσωτερικά των 

Κλάδων. 

 Οι Κλαδικές Αντιπροσωπείες και οι αντίστοιχες Δ.Ε. προωθούν την επιστήμη και το επάγγελμα των 

μελών τους και αποφασίζουν τα επαγγελματικά περιγράμματα ή επαγγελματικούς τίτλους και τα 

νομοθετικά ρυθμιζόμενα δικαιώματα των ειδικοτήτων, με σεβασμό στις προτάσεις των Συλλόγων και 

με εντοπισμό των κοινών πεδίων δραστηριοτήτων. 
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ΑΡΘΡΟ  7 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 1:    
Άρθρο 7 : Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. 

Τα μέλη της Αντιπροσωπείας εκλέγονται από τα ΠΤ (και τα εκλογικά τμήματα Αττικής) αναλογικά με 

τους εγγεγραμμένους σε αυτά (ομοίως και στις Α των ΠΤ).  

Καταργούνται τα αριστίδην μέλη της Α. 

Καθορίζονται σε 150 τα μέλη της Α.  

Τα μέλη του προεδρείου της Α εκλέγονται σε ταυτόχρονη -  παράλληλη ψηφοφορία  με ξεχωριστά 

ψηφοδέλτια για κάθε θέση (ομοίως και τα προεδρεία των Α των ΠΤ).  

Επισήμανση : Δεν προτείνεται ενιαίο ψηφοδέλτιο (πρόταση «πακέτο»)  για όλες τις θέσεις του προεδρείου. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2:    
Αντιπροσωπεία ΤΕΕ 

Τα μέλη της Αντιπροσωπείας καθορίζονται σε 150. 

α) Άμεση εκλογή των μελών της Αντιπροσωπείας με καθολική συμμετοχή όλων των μελών του ΤΕΕ ανά 

την επικράτεια με το σύστημα της απλής αναλογικής με αναλογική εκπροσώπηση των Περιφερειακών 

Τμημάτων. 

β) Τα μέλη της Αντιπροσωπείας κατά την πρώτη ειδική συνεδρίαση εκλέγουν το Προεδρείο της 

Αντιπροσωπείας, με ταυτόχρονη – παράλληλη ψηφοφορία με ξεχωριστά ψηφοδέλτια για κάθε θέση. 

Ομοίως εκλέγονται και τα Προεδρεία των Περιφερειακών Αντιπροσωπειών.  

γ) Ρυθμίζονται θεσμικά οι αρμοδιότητες του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και των 

Περιφερειακών Τμημάτων έτσι ώστε να αναβαθμιστεί ο ρόλος της και να καταστεί η λειτουργία της 

ευέλικτη και αποτελεσματική, με ολομέλειες, τμήματα και διαρκείς επιτροπές. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 3:    
Άρθρο 7ο: Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ 

1. Αύξηση του αριθμού των μελών της Αντιπροσωπείας, όπως προκύπτει από τα αμέσως επόμενα. 

2. Ο αριθμός των εκλεγμένων μελών από την διαδικασία των εκλογών να παραμείνει ως έχει 

1. Συμμετοχή στην Αντιπροσωπεία των μελών των Ε.Ε.Ε χωρίς το δικαίωμα του εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι.  

3. Συμμετοχή μόνο του Προέδρου της Δ/σας Επιτροπής των Περιφερειακών Τμημάτων και αυτή υπό 

την προϋπόθεση ότι θα προέρχεται από άμεση εκλογή σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα. 

4. Την αντίθεσή της στη ίδρυση Τμημάτων ή διαρκών Επιτροπών. 

5. Την αντικατάσταση των μελών που απουσιάζουν για 3 συνεχόμενες φορές χωρίς άλλη 

προειδοποίηση από την Συνέλευση της Αντιπροσωπείας & εφόσον το Προεδρείο της 

Αντιπροσωπείας ελέγξει το αδικαιολόγητο της απουσίας. 

6. Διαδικασία εκλογής Προεδρείου, όρια απαρτίας, κατάργηση σώματος ως έχουν σήμερα. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 4:    
Άρθρο 7 & 8 - Αντιπροσωπεία & Δ.Ε., αρθ. 12 - Αντιπροσωπεία Π.Τ. 

Εκλογικό σύστημα 

Θεωρούμε ότι το παρόν εκλογικό σύστημα παρότι σε αρκετές περιπτώσεις έχει λειτουργήσει 

ικανοποιητικά, δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σύγχρονες ανάγκες του θεσμού. Ιδιαίτερα τα τελευταία 

χρόνια και μεσούσης της θητείας, έχουν σε αρκετά Π.Τ. παρατηρηθεί αρκετές εναλλαγές Προέδρων, 

μελών Δ.Ε. και Αντιπροσωπείας, καθώς επίσης μεγάλες καθυστερήσεις στην εκλογή του Προέδρου, της 

Δ.Ε κλπ γεγονός που έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στον ίδιο το θεσμό, όσο και στα δημόσια πράγματα.  

Τα περιθώρια ανοχής και μετεκλογικών διαβουλεύσεων που παρέχει το παρόν εκλογικό σύστημα, πρέπει 

να ελαχιστοποιηθούν ή να μηδενισθούν, έτσι ώστε η βούληση δια της ψήφου των συναδέλφων μηχανικών 

να μεταφράζεται επακριβώς στην αντίστοιχη συγκρότηση των οργάνων και όχι να αποτελεί προϊόν 

διαπραγμάτευσης. 
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Προτείνουμε την άμεση εκλογή του Προέδρου της Δ.Ε (αρθ. 8) τόσο σε κεντρικό όσο και σε 

περιφερειακό επίπεδο. με αντίστοιχη θεσμοθέτηση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του.  

Αντίστοιχα, μπορεί να ισχύσει και η άμεση εκλογή των μελών της Δ.Ε (αρθ. 8). Για τη διαδικασία εκλογής 

μπορεί να ακολουθηθεί είτε το σύστημα του Δικηγορικού Συλλόγου.  

Θεωρούμε ότι η άμεση εκλογή των οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ προσδίδει κύρος τόσο στα ίδια τα 

πρόσωπα που εκλέγονται, όσο και στον ίδιο το θεσμό. 

Από κάθε συνδυασμό μπορούν να εκλέγονται αναλογικά (πλέον των μελών της Δ.Ε.) και τα μέλη της 

Αντιπροσωπείας.  

Η εκλογή του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας, μπορεί να γίνεται και έμμεσα.  

Πρέπει παράλληλα να ισχύσει σύστημα αναλογικής εκπροσώπησης των επαρχείων του νομού στην 

Αντιπροσωπεία του περιφερειακού τμήματος, ανάλογα με τα μέλη τους.  

Επί πλέον θεωρούμε ότι στην κεντρική Αντιπροσωπεία (αρθ. 7), το κάθε Περιφερειακό τμήμα πρέπει να 

εκπροσωπείται αναλογικά και οι εκπρόσωποί του να εκλέγονται από τα μέλη του και μόνο.  Πρέπει επί 

πλέον να διασφαλίζεται η αναλογικότητα εκπροσωπήσεων των συνδυασμών. 

Τα ομότιμα μέλη ΤΕΕ πρέπει να έχουν πλήρη δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όλα τα όργανα 

διοίκησης. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 5:    
Άρθρο 7. Αντιπροσωπείες ΤΕΕ  

 Κλαδικές 

- Έργων Υποδομής και Δομημένου Περιβάλλοντος    Μέλη 60 Αναλογικά από Ειδικότητες 

- Βιομηχανικών Κλάδων                                                  »     60          »                     » 

- Πληροφορικής                                     »     30          »                     » 

Τα μέλη προτείνονται από τους Συλλόγους, οι οποίοι εντάσσονται θεσμικά στο ΤΕΕ. 

 Κεντρική Αντιπροσωπεία  

- Κλαδική εκπροσώπηση : Μέλη 50. 

Προτείνονται αναλογικά από τις Κλαδικές Αντιπροσωπείες. 

- Περιφερειακή εκπροσώπηση : Μέλη 50. 

Προτείνονται αναλογικά από τα περιφερειακά τμήματα. 

 Εκλογές Προεδρείων – Απαρτίας κ.λ.π.: Δευτερεύοντα θέματα.  

Προτεινόμενη μέθοδος εκλογής : Εκλογή με ενιαίο ψηφοδέλτιο όπου θα υπάρχουν υποψηφιότητες ανά 

θέση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 1:    
Άρθρο 8 και 9 : Διοικούσα Επιτροπή T.E.E. - Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε.  
Παραμένει η διαδικασία εκλογής ως έχει με τη λήψη μέτρων που περιορίζουν τις δυνατότητες 

καθυστερήσεων στην ειδική συνεδρίαση  (ποινές στους απόντες και στις τεχνικές έλλειψης απαρτίας, 

άμεση αντικατάσταση εκλεγμένων, κλπ.). Καθορίζεται χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης των νέων οργάνων 

(το μέγιστο 2 μήνες από τις εκλογές). Για το λόγο αυτό προβλέπεται νομοθετική ρύθμιση η οποία είτε θα 

περιλαμβάνεται στο θεσμικό πλαίσιο είτε σε άμεσο ακόλουθο ΠΔ. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να 

προβλεφθεί και η επίλυση άλλων θεμάτων (πχ. κανονισμοί λειτουργίας οργάνων). 

Τα μέλη των ΔΕ εκλέγονται από την Α με βάση τα ψηφοδέλτια που συμμετείχαν στις εκλογές. Δεν 

επιτρέπεται η σύμπραξη ή/και η διάσπαση παρατάξεων και ψηφοδελτίων. (Επιτυγχάνεται η εφαρμογή της 

απλής αναλογικής και στην εκλογή μελών της ΔΕ). 

Τίθεται ανώτατο όριο θητειών μελών ΔΕ 4 συνολικά, δηλαδή 12 χρόνια. 

Τα μέλη του προεδρείου της ΔΕ και των ΔΕ των ΠΤ εκλέγονται με ταυτόχρονη - παράλληλη ψηφοφορία 

με ξεχωριστά ψηφοδέλτια για κάθε θέση.  

Επισήμανση : Δεν προτείνεται ενιαίο ψηφοδέλτιο (πρόταση «πακέτο»)  για όλες τις θέσεις του προεδρείου. 

Προτείνεται η έμμεση εκλογή προέδρου ΔΕ, δηλαδή όπως ισχύει σήμερα από την Α  και τις Α των ΠΤ. 
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Τίθεται περιορισμός θητειών προέδρου σε 2 θητείες, δηλαδή 6 χρόνια συνολικά.  

Τίθεται ασυμβίβαστο θέσης προέδρου ΔΕ (πανελλαδικά και στα ΠΤ) και θέσης προέδρου ή Δ/νοντα 

Συμβούλου σε φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.  

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2:   
Στην παράγραφο 1 εδαφ. Ζ του άρθρου 8 του παραπάνω νόμου, η φράση «στον Πρόεδρο της ή σε μέλη 

της και σε υπαλλήλους του Τ.Ε.Ε. ….» αντικαθίσταται με φράση «………. στον Πρόεδρο της ή σε μέλη 

της, ή σε και σε υπηρεσιακά όργανα του Τ.Ε.Ε.» 

Η συγκεκριμένη αντικατάσταση προτείνεται, διότι η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων γίνεται αποκλειστικά από 

όργανο σε όργανο και εφόσον προβλέπεται από νόμο (Ν.2690/90 άρθρο 9). 

Στο τέλος του ιδίου άρθρου 8 προστίθεται η εξής παράγραφος: 

«10. Στις συνεδριάσεις της Δ.Ε., στις οποίες συζητούνται θέματα που αφορούν στους εργαζόμενους στο 

Τ.Ε.Ε., θα παρίσταται με δικαίωμα λόγου και ψήφου, εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Τ.Ε.Ε.». 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 3:    
Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ – Πρόεδρος ΤΕΕ 

α) Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ εκλέγεται άμεσα από τα μέλη με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και εφ’ όσον ουδείς 

υποψήφιος συγκεντρώσει το 50% των ψήφων η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή 

μεταξύ των δύο πρώτων. 

β) Ο υποψήφιος Πρόεδρος εκλέγεται μέλος της Αντιπροσωπείας εφ’ όσον η παράταξή του εκλέξει 

τουλάχιστον ένα μέλος. και δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης στο όνομά του. 

γ) Προτείνεται ο περιορισμός των θητειών το Προέδρου του ΤΕΕ και των Προέδρων των Περιφερειακών 

Τμημάτων σε 3 συνολικά. 

δ) Τα μέλη των Διοικουσών Επιτροπών εκλέγονται από την Αντιπροσωπεία με βάσει τα ψηφοδέλτια που 

συμμετείχαν στις εκλογές. Δεν επιτρέπεται η σύμπραξη ή και η διάσπαση παρατάξεων και ψηφοδελτίων, 

έτσι επιτυγχάνεται και η εφαρμογή της απλής αναλογικής και στην εκλογή μελών των Διοικουσών 

Επιτροπών.  

Τίθεται ανώτατο όριο θητειών μελών Διοικουσών Επιτροπών 3 συνολικά δηλαδή 9 χρόνια. 

Τίθεται ασυμβίβαστο θέσης Προέδρου Διοικουσών Επιτροπών ΤΕΕ και Περιφερειακών Τμημάτων και 

θέσης Προέδρου ή Διευθύνοντα Σύμβουλου σε φορέα του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 4:  
Άρθρο 8

ο
: Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ 

1. Αριθμός μελών οργάνου και Προεδρείου ως έχουν σήμερα. 

2. Διαδικασία εκλογής Προεδρείου έμμεση (εκτός του προέδρου που     

    προβλέπεται από τα επόμενα). 

3. Θεσμοθέτηση της παρουσίας του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας στις  

     συνεδριάσεις της ΔΕ χωρίς δικαίωμα ψήφου.  

4. Ανάκληση μέλους της ΔΕ που απουσιάζει για τρεις συνεχόμενες φορές  

    αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις. Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας      

    ελέγχει τις πιθανές ενστάσεις και εισηγείται στην Συνέλευση της    

    Αντιπροσωπείας που αποφασίζει αμετάκλητα.  

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 5:    
Άρθρο 8. Δ.Ε. ΤΕΕ 

Εκλογή για τις Αντιπροσωπείες. 

 Κλαδικές : Μέλη Οργάνων : Εννέα.  Μέλη Προεδρείου : Πέντε. 

Εκλογές με ενιαίο ψηφοδέλτιο με υποψηφιότητες ανά θέση. 

 Κεντρική : Αριθμός μελών οργάνου και Προεδρείου όπως ισχύει. 

Εκλογές με ενιαίο ψηφοδέλτιο για Προεδρείο και άλλο ενιαίο για τα μέλη. 

 Απαιτούνται αλλαγές στο νόμο που θα ορίζουν αρμοδιότητες Κλαδικών Δ.Ε. και Κεντρικής Δ.Ε. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ 6:    
7. Καθιέρωση της αρχής της πλήρους διαφάνειας. Ανάρτηση των πρακτικών στην πλήρη τους μορφή στην 

ιστοσελίδα του ΤΕΕ. Εφαρμογή του μέτρου και για το ΔΣ και για όλα τα τμήματα και συλλόγους. 

Απαγόρευση εκλογής στο ΔΣ του ΤΕΕ αλλά και των συλλόγων πάνω από δύο φορές. Οι εκλεγμένοι 

υπόκεινται σε πόθεν έσχες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  9 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 1:    
Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του Ν. 1480/84 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Πρόεδρος μπορεί να 

εξουσιοδοτήσει για ορισμένες από τις αρμοδιότητές του υπηρεσιακά όργανα του Τ.Ε.Ε.» (άρθ. 9 του 

Ν.2690/90) 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2:    
Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ – Πρόεδρος ΤΕΕ 

α) Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ εκλέγεται άμεσα από τα μέλη με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και εφ’ όσον ουδείς 

υποψήφιος συγκεντρώσει το 50% των ψήφων η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή 

μεταξύ των δύο πρώτων. 

β) Ο υποψήφιος Πρόεδρος εκλέγεται μέλος της Αντιπροσωπείας εφ’ όσον η παράταξή του εκλέξει 

τουλάχιστον ένα μέλος. και δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης στο όνομά του. 

γ) Προτείνεται ο περιορισμός των θητειών το Προέδρου του ΤΕΕ και των Προέδρων των Περιφερειακών 

Τμημάτων σε 3 συνολικά. 

δ) Τα μέλη των Διοικουσών Επιτροπών εκλέγονται από την Αντιπροσωπεία με βάσει τα ψηφοδέλτια που 

συμμετείχαν στις εκλογές. Δεν επιτρέπεται η σύμπραξη ή και η διάσπαση παρατάξεων και ψηφοδελτίων, 

έτσι επιτυγχάνεται και η εφαρμογή της απλής αναλογικής και στην εκλογή μελών των Διοικουσών 

Επιτροπών.  

Τίθεται ανώτατο όριο θητειών μελών Διοικουσών Επιτροπών 3 συνολικά δηλαδή 9 χρόνια. 

Τίθεται ασυμβίβαστο θέσης Προέδρου Διοικουσών Επιτροπών ΤΕΕ και Περιφερειακών Τμημάτων και 

θέσης Προέδρου ή Διευθύνοντα Σύμβουλου σε φορέα του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 3:    
Άρθρο 9

ο
: Πρόεδρος ΤΕΕ 

1. Άμεση εκλογή του Προέδρου της Δ/σας Επιτροπής.  

2. Περιορισμός των θητειών του Προέδρου σε τρεις (3) συνεχόμενες με δικαίωμα 

επανεκλογής μετά από διακοπή τουλάχιστον μίας εκλογικής περιόδου.  

3. Ασυμβίβαστη για το αξίωμα του Προέδρου του ΤΕΕ, κρίνεται η ταυτόχρονη κατοχή κυβερνητικών 

θέσεων (Γεν. Γραμματέας Υπουργείου, Ειδικός Σύμβουλος Υπουργών κλπ). 

4. Ανάκληση του Προέδρου στην περίπτωση που απαιτηθεί από τα ¾ του σώματος της 

Αντιπροσωπείας 

 

 

ΑΡΘΡΟ   10 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 1:    
Άρθρο 10. Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων. 

1. Στην έδρα του ΤΕΕ λειτουργούν Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων, μία για καθεμιά από τις 

βασικές ειδικότητες των μελών του, όπως ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 2. 
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2. Κάθε Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας αποτελείται από πέντε μέλη που εκλέγονται με άμεση, 

μυστική, καθολική ψηφοφορία των μελών του ΤΕΕ της αντίστοιχης επιστημονικής ειδικότητας. Η 

εκλογή γίνεται με απλή αναλογική κατά συνδυασμό υποψηφίων ή μεμονωμένο υποψήφιο, όπως 

ειδικότερα ορίζεται με τα π.δ/τα του άρθρου 16. 

3. Οι Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων είναι συμβουλευτικά όργανα, μελετούν με δική τους 

πρωτοβουλία ή ύστερα από παραπομπή από τη Διοικούσα Επιτροπή τα επιστημονικά ζητήματα που 

αναφέρονται στα ενδιαφέροντα της ειδικότητας, εισηγούνται για την κατάρτιση του προγράμματος 

επιστημονικής δραστηριότητας του ΤΕΕ και γνωμοδοτούν βοηθούμενα από επιτροπές μόνιμες ή 

έκτακτες του άρθρου 15". 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2:    
Άρθρο 10 : Επιστημονικές επιτροπές 

Η εκλογή των ΕΕ  γίνεται απευθείας από τους μηχανικούς στις εκλογές του ΤΕΕ .  

Προτείνεται η συμμετοχή των ΕΕ στην Α για να εκφράζεται η διακλαδικότητα του ΤΕΕ, χωρίς δικαίωμα 

ψήφου. Καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης.  

Προτείνεται η ύπαρξη ενιαίου ψηφοδελτίου των ΕΕ ανά ειδικότητα χωρίς παρατάξεις και με περιορισμένη 

σταυροδότηση (ένας σταυρός).  

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 3:    
Άρθρο 10

ο
:  Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων 

2. Τα μέλη τους να εξακολουθούν να εκλέγονται δια μέσου ψηφοδελτίων που θα καταρτίζουν οι 

παρατάξεις. 

3. Τα μέλη τους συμμετέχουν στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ χωρίς το δικαίωμα του εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι.  

4. Αναδιάταξη των Ε.Ε.Ε. σύμφωνα με την νέα διαμόρφωση των βασικών ειδικοτήτων και κατά 

συνέπεια επαναπροσδιορισμός του ρόλου τους. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 4:    
Άρθρο 10.  Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων. 

Θεωρούμε ότι δεν εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο θεσμοθετήθηκαν και θα μπορούσαν να 

καταργηθούν, 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 5:    
Επιστημονικές Ειδικότητες 

- Οι υπάρχουσες εννέα και : 

- Νέα Τμήματα (4) : 

 Πολεοδομίας - Χωροταξίας 

 Περιβάλλοντος 

 Πληροφορικής 

 Οικονομίας, παραγωγής και διοίκησης 

μείον 

- Κατάργηση Ε.Ε.Ε. Ηλεκτρονικών και ένταξη κατ’επιλογήν στις δύο ειδικότητες που τους 

καλύπτουν ουσιαστικά (Ηλ/γων + Πληροφορικής). 

Τελικό σύνολο 12 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 6:    
Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων :(άμεση εκλογή ή έμμεση από την ¨Α¨). 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 7:    
Επιστημονικές Επιτροπές 

Σύνολο 13 
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Η εκλογή των Επιστημονικών Επιτροπών γίνεται απ’ ευθείας από τους Μηχανικούς στις εκλογές του 

ΤΕΕ. Προτείνεται η συμμετοχή των Επιστημονικών Επιτροπών στην Αντιπροσωπεία για να εκφράζεται η 

διακλαδικότητα του ΤΕΕ, χωρίς δικαίωμα ψήφου και να καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης. 

ΑΡΘΡΟ  11 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 1:    
Άρθρο 11

ο
:  Ενστάσεις κατά των εκλογών 

Αναγκαιότητα θεσμοθέτησης μέτρων διασφάλισης απέναντι στην κωλυσιεργία για την έκδοση των 

εκλογικών αποτελεσμάτων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  12 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 1:    
Άρθρο 12: Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος   

Το πλήθος των μελών των Αντιπροσωπειών των ΠΤ καθορίζεται με βάση τους εγγεγραμμένους των ΠΤ. 

Σε περίπτωση που η περιφερειακή διάρθρωση του ΤΕΕ δεν αντιστοιχίζεται πλήρως με την διοικητική 

διάρθρωση της χώρας και ενδεχομένως υπάρχουν Περιφερειακά Τμήματα π.χ. νομαρχιακού επιπέδου, τότε 

η ελάχιστη σύνθεση των αντίστοιχων «Α» θα είναι τουλάχιστον 15 ή 19. 

Κάθε νομός εκλέγει αναλογικά αντιπροσώπους στην Α ΠΤ με βάση τους εγγεγραμμένους. Η ελάχιστη 

εκπροσώπηση νομού σε Α ΠΤ  είναι 3 μέλη. 

Καθορίζονται θεσμικά οι αρμοδιότητες του προεδρείου της Α των ΠΤ (πρωτόκολλο κλπ.) 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2:    
Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής τη συγκαλεί σε συνεδρίαση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και 

προεδρεύει στις συνεδριάσεις. Ο Πρόεδρος, επίσης, φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων, 

εκπροσωπεί το Περιφερειακό Τμήμα, εντέλλεται τις πληρωμές, ορίζει τους πραγματογνώμονες στην 

περιφέρεια του Τμήματος του και υπογράφει τη σχετική με τις αποφάσεις των αιρετών οργάνων του 

Τμήματος αλληλογραφία και συμβάσεις. 

Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται σε όλα τα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο». 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 3:    
Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος 

Το πλήθος των μελών των Αντιπροσωπειών των Περιφερειακών Τμημάτων καθορίζεται με βάση τους 

εγγεγραμμένους στα μητρώα των Περιφερειακών Τμημάτων. Κάθε νομός εκλέγει αναλογικά 

αντιπροσώπους στην Αντιπροσωπεία Περιφερειακών Τμημάτων με βάση τα εγγεγραμμένα μέλη Η 

ελάχιστη εκπροσώπηση νομού σε Αντιπροσωπείες Περιφερειακών Τμημάτων είναι 3 μέλη. Καθορίζονται 

θεσμικά οι αρμοδιότητες του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας των Περιφερειακών Τμημάτων. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 4:    
Άρθρο 12

ο
: Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος 

1. Την διατήρηση των υπαρχόντων Περιφερειακών Τμημάτων ανεξάρτητα με οποιαδήποτε 

Περιφερειακή αναδιάρθρωση της χώρας. 

2. Ο αριθμός και η αναλογία μελών οργάνου και προεδρείου της Αντιπροσωπείας να παραμείνουν ως 

έχουν. 

3. Θεσμικό καθορισμό των αρμοδιοτήτων των Προέδρων των Αντιπροσωπειών των περιφερειακών 

Τμημάτων 

4. Η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας να παραμείνει ως έχει σήμερα, δηλαδή 

να εκλέγεται έμμεσα από το σώμα της Αντιπροσωπείας. 
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5. Οποιοδήποτε μέλος απουσιάζει πέραν των 3 συνεχόμενων συνεδριάσεων και εφόσον οι 

απουσίες κριθούν αδικαιολόγητες αντικαθίσταται με απόφαση του Σώματος της Αντιπροσωπείας.   

 

ΑΡΘΡΟ  13 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 1:    
Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος 

Αποτελείται από 7 έως 11 μέλη. Κατά τα λοιπά για την εκλογή του Προέδρου και μελών της Διοικούσας 

Επιτροπής των Περιφερειακών Τμημάτων ισχύουν τα ίδια όπως και για την Κεντρική Διοικούσα 

Επιτροπή. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2:    
Άρθρο 13

ο
 : Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος 

1. Ο αριθμός των μελών της Δ/σας Επιτροπής να παραμείνει ως έχει σήμερα. 

2. Η εκλογή του Προέδρου της Δ/σας Επιτροπής να παραμείνει ως έχει σήμερα δηλαδή έμμεση από 

την Αντιπροσωπεία του Τμήματος.  

3. Να τεθεί ως περιορισμός στις συνεχόμενες θητείες του Προέδρου, μέχρι σε τρεις (3) συνεχόμενες. 

4. Ασυμβίβαστη για τον Πρόεδρο της Δ/σας Επιτροπής η κατοχή θέσεων συμβούλου σε κυβερνητικά, 

Νομαρχιακά και Δημοτικά Όργανα. 

5. Μέλος της Δ/σας Επιτροπής το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3) συνεχόμενες 

συνεδριάσεις, καλείται από το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας και εφ’ όσον κριθούν οι απουσίες 

του αδικαιολόγητες αντικαθίσταται με απόφαση του Σώματος της Αντιπροσωπείας. 

6. Να είναι υποχρεωτική η περιοδική συνεδρίαση της Δ/σας Επιτροπής στους νομούς που ανήκουν 

στο Περιφερειακό Τμήμα (τουλάχιστον μία ανά μήνα στην περίπτωση που το Τμήμα καλύπτει δύο 

Νομούς, και μία ανά δίμηνο στην περίπτωση περισσοτέρων Νομών). Επίσης στην περίπτωση 

ύπαρξης επαρχείων Νομού, η Δ/σα Επιτροπή  νομιμοποιείται να συνεδριάζει στην έδρα των 

αντιστοίχων επαρχείων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  14 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 1:   
Άρθρο 14 : Νομαρχιακές Επιτροπές Τ.Ε.Ε.   

Την ….. ……… απασχόλησε σε μεγάλο βαθμό η αντιπροσωπευτικότητα στη συγκρότηση και εκλογή των 

ΝΕ και η δυνατότητα καλύτερου συντονισμού των οργάνων (των ΝΕ σε σχέση με την Α που είναι το 

ανώτερο όργανο στο ΠΤ).  

Προτείνεται οι ΝΕ να εκλέγονται απευθείας από τους μηχανικούς του κάθε νομού παράλληλα με την 

εκλογή των μελών της Α των ΠΤ και με ίδιους υποψήφιους. Δεν αποκλείεται η δημιουργία νομαρχιακών 

σχημάτων και η κάθοδος μεμονωμένων υποψηφίων. 

Οι Νομαρχιακές Επιτροπές είναι πενταμελείς. Στην εκλογή των μελών των ΝΕ θα ισχύει η απλή 

αναλογική με βάση τις παρατάξεις και τους σταυρούς των υποψηφίων στις κάλπες του Νομού. Η 

συγκρότηση των ΝΕ και η εκλογή προεδρείου γίνεται μη ψηφοφορία μεταξύ των μελών στην πρώτη 

συνεδρίαση μετά τις εκλογές. 

Με τη μη μεταφορά σταυροδότησης από άλλους νομούς ή την έδρα του ΠΤ (όπως προτείνεται στη 

συνέχεια) εξασφαλίζεται ότι τα μέλη της Α των ΠΤ από κάθε νομό θα είναι και μέλη των ΝΕ του νομού 

στη μεγάλη τους πλειοψηφία.  

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2:    
Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 συμπληρώνεται ως εξής : «……μπορεί να συμμετέχουν και επιστήμονες 

άλλων ειδικοτήτων που δεν είναι μέλη του Τ.Ε.Ε., καθώς επίσης και υπάλληλοι του Επιμελητηρίου. Το 

έργο ………………………». 
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ΠΡΟΤΑΣΗ 3:    
Νομαρχιακές Επιτροπές ΤΕΕ 

Προτείνεται οι Νομαρχιακές Επιτροπές να εκλέγονται απ’ ευθείας από τους μηχανικούς του κάθε νομού 

παράλληλα με την εκλογή των μελών της Αντιπροσωπείας των Περιφερειακών Τμημάτων και με ίδιους 

υποψηφίους. Οι Νομαρχιακές Επιτροπές  είναι πενταμελείς. Στην εκλογή των μελών των Νομαρχιακών 

Επιτροπών θα ισχύει η απλή αναλογική με βάση τις παρατάξεις και τους σταυρούς προτίμησης των 

υποψηφίων στις κάλπες του Νομού. Η συγκρότηση του Προεδρείου των Νομαρχιακών Επιτροπών γίνεται 

με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της στην πρώτη συνεδρίαση της μετά τις εκλογές.  

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 4:    
Άρθρο 14

ο
:  Νομαρχιακές Επιτροπές ΤΕΕ 

1. Έμμεση εκλογή των μελών της Ν.Ε από την Αντιπροσωπεία ως έχει σήμερα 

2. Αριθμός μελών Ν.Ε. ως έχει σήμερα 

3. Αντικατάσταση μελών μετά από 3 συνεχόμενες αδικαιολόγητες απουσίες με έγγραφη πρόσκληση 

από το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας προκειμένου να εξεταστεί το αδικαιολόγητο της απουσίας. 

Σε περίπτωση που κριθούν αδικαιολόγητες να προβεί στην αντικατάσταση των μελών. Η τελική 

απόφαση λαμβάνεται από την ολομέλεια της Αντιπροσωπείας   

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 5:   
Βλέπε πρόταση 9 στο άρθρο 5  

 

 

ΑΡΘΡΟ  15 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 1:    
Άρθρο 15. Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας  του ΤΕΕ 

 Ο θεσμός των Μ.Ε. παραμένει. 

 Θεσμοθετείται ο προγραμματισμός και ο απολογισμός του έργου τους με τη λειτουργία Ο.Ε. ενώπιον 

της Κεντρικής Αντιπροσωπείας. 

 Η στελέχωση των Μ.Ε. γίνεται από μηχανικούς με επαγγελματικούς τίτλους επιπέδου ΙΙΙ. 

 Προβλέπεται η πρόσκληση συμμετοχής στις Μ.Ε. τουλάχιστον ενός εκπροσώπου από τις Βασικές 

Ειδικότητες. 

 Παρέχεται στον επιμελητή κάθε Μ.Ε. και αρμοδιότητα εκπροσώπησης του ΤΕΕ σύμφωνα με τον 

Κανονισμό λειτουργίας της που εγκρίνεται από την Κεντρική Αντιπροσωπεία. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2:    
Άρθρο 15. Επιτροπές και ομάδες Εργασίας του ΤΕΕ 

Στις ΟΕ πρέπει να προβλεφθεί και η συμμετοχή μη μελών του ΤΕΕ, μετά από απόφαση των αρμοδίων 

οργάνων (ΔΕ και Α). 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 3:    
Ομάδες Εργασίας ΤΕΕ 

Στις Ομάδες Εργασίας που συγκροτεί το ΤΕΕ να προβλέπεται να συμμετέχουν και μη μέλη του ΤΕΕ μετά 

από απόφαση των αρμοδίων οργάνων (Δ..Ε και Αντιπροσωπείας).  

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 4:    
Ομάδες εργασίας (επιβεβαίωση δυνατότητα συγκρότησης ομάδων εργασίας-      

     Απεμπλοκή από τον νόμο περί δημ.υπαλλήλων. 
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Μόνιμες Επιτροπές (Τρόπος συγκρότησης και αρμοδιότητες) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 1:  
Εκλογές Τ.Ε.Ε.  κάθε τέσσερα χρόνια. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2:  
Άρθρο 16  : Εκλογές Τ.Ε.Ε.   

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ διαφωνεί με τη συμμετοχή δικαστικών στις εφορευτικές επιτροπές, 

συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής. Οι πρόεδροι των εφορευτικών επιτροπών πρέπει να είναι 

διπλωματούχοι μηχανικοί, να έχουν συμπληρώσει 15 έτη από την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος 

και να μην είναι υποχρεωτικά Δημόσιοι Υπάλληλοι. 

Προτείνεται οι εκλογές του ΤΕΕ να γίνονται κάθε τρία χρόνια Νοέμβρη (δεύτερη Κυριακή) και η 

εγκατάσταση οργάνων εντός 2 μηνών. Να εφαρμοστούν ηλεκτρονικές διαδικτυακές εφαρμογές για τον 

έλεγχο των ψηφισάντων. 

Προτείνεται η εφαρμογή του τετραγωνικού πίνακα για την εκλογή των αντιπροσώπων από τους νομούς 

στα Περιφερειακά τμήματα, κατ’ αναλογία της εφαρμογής του για την εκλογή αντιπροσώπων από τα ΠΤ 

στην κεντρική Αντιπροσωπεία. 

Δεν επιτρέπεται η ψήφιση υποψηφίων από άλλα ΠΤ για την Πανελλαδική Α και αντίστοιχα άλλων Νομών 

για τις Α των ΠΤ (μεταφορά σταυροδοσίας). 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 3:    
Άρθρο 16. Εκλογές ΤΕΕ. 

1. Εκλογή για την ανάδειξη των αιρετών μελών των οργάνων του ΤΕΕ διενεργείται την 1η Κυριακή του 

μηνός Νοεμβρίου κάθε τρίτου έτους ταυτόχρονα στις έδρες όλων των νομαρχιών και των επαρχιών του  

Κράτους, κάθε δε μέλος μπορεί να ψηφίζει στον τόπο που βρίσκεται την ημέρα της εκλογής. 

2. Οι εκλογές διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια συνδυασμών υποψηφίων ή 

μεμονωμένων υποψηφίων. 

3. Για να είναι εκλόγιμο μέλος του ΤΕΕ πρέπει: 

α) να μην έχει στερηθεί της ελεύθερης διαχείρισης της περιουσίας του και 

β) να μην έχει καταδικαστεί ούτε να είναι υπόδικος για αδικήματα, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 του Π.Δ. 

611/1977 (ΦΕΚ Α` 198), που έχει ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση των αιρετών μελών των 

οργάνων του ΤΕΕ. 

4. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας και οι Σύμβουλοι της Διοικούσας Επιτροπής του 

ΤΕΕ και των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων δεν μπορούν, κατά το χρόνο της 

θητείας τους, να είναι μέλη Διοικητικών Συμβουλίων συλλόγων ειδικοτήτων ανάλογων με εκείνες των 

μελών του ΤΕΕ ή άλλων παρεμφερών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων 

των παραπάνω συλλόγων ή οργανώσεων σε περίπτωση που εκλέγονται οφείλουν να παραιτηθούν από τα 

ανωτέρω Διοικητικά Συμβούλια μέσα σε 8 μέρες από την ανακήρυξή τους ως επιτυχόντων στις εκλογές, 

αλλιώς θεωρούνται ότι αποποιήθηκαν την εκλογή τους. 

5. Στις εκλογές της παρ. 1 αυτού του άρθρου η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος αποτελεί υποχρέωση 

για όλα τα μέλη του ΤΕΕ και η  αδικαιολόγητη παράλειψή της συνεπάγεται την επιβολή της χρηματικής 

ποινής της παρ. 2 του άρθρου 30 αυτού του Π.Δ., εκτός αν συντρέχουν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες 

παραμένει ατιμώρητος όποιος δεν ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις για την 

εκλογή βουλευτών. 

6. Με Π. Δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, ρυθμίζεται κάθε θέμα που 

αναφέρεται στη διεξαγωγή των εκλογών και κυρίως τα θέματα που αναφέρονται στη δημοσίευση της 

προκήρυξης των εκλογών, στον καθορισμό εκλογικών περιφερειών, στην υποβολή των υποψηφιοτήτων, 

στα ψηφοδέλτια, στην αναγραφή των υποψηφίων στα ψηφοδέλτια και στον τρόπο που εκδηλώνεται η 

προτίμηση προς κάποιους απ` αυτούς, στην κατανομή των υπολοίπων σε όσες περιπτώσεις δεν αρκούν για 
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την κατάληψη έδρας, στον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η κατά νομούς ή περιφέρειες 

αντιπροσώπευση μέσα στον ολικό αριθμό εδρών που αντιστοιχεί σε κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή 

μεμονωμένο υποψήφιο, στην επιλογή θέσεως από πρόσωπα που εγκλέγονται και ταυτόχρονα συμμετέχουν 

στα όργανα ένεκα άλλης ιδιότητάς τους, στη μη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος για την εκλογή 

οργάνων των Περιφερειακών Τμημάτων από εκλογείς που ψηφίζουν εκτός της περιφέρειας του τμήματος, 

στον αριθμό των εκλογικών τμημάτων σε κάθε έδρα νομού και στη σύνθεση των εφορευτικών επιτροπών, 

στη σύσταση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, στη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων και την 

ανακήρυξη των επιτυχόντων, στον τρόπο ανακήρυξης αυτών και γενικά στις δαπάνες, στην οργάνωση και 

διεξαγωγή των εκλογών και στην εξαγωγή του αποτελέσματός τους. Με όμοιο Π. Δ/γμα ρυθμίζεται και 

κάθε θέμα που αναφέρεται στην εποπτεία πάνω στη διενέργεια των εκλογών και στην αντικατάσταση ή 

αναπλήρωση μελών στις περιπτώσεις που δεν ορίζεται η αντικατάσταση ή αναπλήρωση με το νόμο αυτόν. 

7. Ο χρόνος διενέργειας των εκλογών που ορίζεται στην παρ. 1 αυτού του άρθρου μπορεί να μετατίθεται 

μέχρι πέντε μήνες κατ` ανώτατο όριο σε περιπτώσεις που ο χρόνος αυτός ή το προηγούμενο απύ αυτόν 

δίμηνο συμπίπτει με το χρόνο διενέργειας βουλευτικών εκλογών ή συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι που 

καθιστούν αδύνατη ή δυσχερή τη διενέργεια των εκλογών των οργάνων του ΤΕΕ κατά το χρόνο που 

ορίζεται στην παράγφρ. 1 αυτού του άρθρου. Η μετάθεση του χρόνου των εκλογών, σύμφωνα με τα 

παραπάνω γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, με την οποία μετατίθενται ανάλογα και 

όλες οι προθεσμίες οι σχετικές με τις εκλογές και ρυθμίζονται όλες οι υπόλοιπες αναγκαίες σχετικές 

λεπτομέρειες. 

8. Με απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ δύναται να διεξάγονται ταυτόχρονα με τις εκλογές του ΤΕΕ οι εκλογές 

των επιστημονικών του τμημάτων, με βάση των κανονισμό εκλογών του επιστημονικού τμήματος 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 4:    
Εκλογές ΤΕΕ  

Οι εκλογές του ΤΕΕ διενεργούνται κάθε τρία χρόνια την δεύτερη Κυριακή του Νοεμβρίου και η 

εγκατάσταση των οργάνων να γίνεται εντός 2 μηνών. Οι Πρόεδροι των Εφορευτικών Επιτροπών πρέπει να 

είναι διπλωματούχοι Μηχανικοί και να έχουν συμπληρώσει 15 έτη από την απόκτηση άδειας άσκησης 

επαγγέλματος.  

Δεν επιτρέπεται η ψήφιση υποψηφίων από άλλα Περιφερειακά Τμήματα για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ 

και αντίστοιχα άλλων νομών για τις Αντιπροσωπείες των Περιφερειακών Τμημάτων. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 5:    
Άρθρο 16

ο
:  Εκλογές ΤΕΕ 

1. Τόπος διεξαγωγής των εκλογών στην Περιφέρεια είναι τα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

(της έδρας του Τμήματος και των Νομαρχιακών Επιτροπών). Στην περίπτωση που τα Γραφεία του 

ΤΕΕ, δεν ικανοποιούν  τις απαιτήσεις της εκλογικής διαδικασίας ή απαιτείται λειτουργία και 

δεύτερου εκλογικού κέντρου διεξάγονται σε γραφεία της αντίστοιχης Νομαρχίας της έδρας του 

ΤΕΕ 

2. Ο μέγιστος αριθμός σταυρών ανά ψηφοδέλτιο να είναι ίσος με τον αριθμό των αντιπροσώπων  του 

Νομού που εκλέγει τα λιγότερα μέλη στην Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος. 

3. Να παραμείνει ως Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής Δικαστικός παρά τα όσα προβλήματα 

διαπιστώθηκαν από την τροποποίηση αυτή. Τα άλλα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής καθώς και 

τα αναπληρωματικά τους να αποφασίζονται από την Δ/σα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 6:    
Εκλογική Διαδικασία 

- Έμμεση εκλογή οργάνων Διοίκησης (Πρόεδροι και Δ.Ε.) ώστε να εξασφαλίζεται το δικαίωμα 

ανάκλησης. 

- Άμεση εκλογή μελών «Α» - Αν είναι εφικτό περιφερειακή και κλαδική εκπροσώπηση (βλέπε και 

πρόταση επιτροπής «Α» πριν δέκα περίπου χρόνια). 

- Ενιαία Εκλογή πενταμελούς προεδρείου. 
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- Εκλογή Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικότητας (κλαδικά) με ενιαίο ψηφοδέλτιο με 2 

σταυρούς. Διατήρηση έτσι της επιστημονικής και κλαδικής διάστασης του ΤΕΕ. Να τεθούν 

κριτήρια εκλογιμότητας (υποψηφιότητας). 

- Αντιπροσωπεία (σύνθεση) όπως σήμερα (ΕΕΕ + Μέλη). Αριθμός μελών σε ποσοστό σταθερό επί 

του αριθμού των ψηφισάντων στις προηγούμενες κάθε φορά εκλογές π.χ. 3% ή 4% x 50.000 = 

150 ή 200 μέλη. 

- Σταυροί προτίμησης. Μέχρι 5 σταυροί σε όποια περιφέρεια επιθυμεί ο ψηφοφόρος. 

- Εξασφάλιση νομική και τεχνική για ανάληψη των καθηκόντων τη 15
η
 Ιανουαρίου κάθε τρίτου 

έτους (Εκλογές από 15/11 - 30/11 κάθε τρίτου έτους). 

- Από άλλο ψηφοδέλτιο, υποχρεωτικά, οι Πρόεδροι Δ.Ε. και «Α». 

- Ανεξαρτησία περιφερειακών Εκλογικών Εφορευτικών Επιτροπών. 

- Όχι χρονικοί περιορισμοί στην εκλογή των προσώπων (π.χ. 2 φορές ή 3 φορές κλπ.). 

- Εκλογή (ορισμός) από «Α» των 5 μελών Νομαρχιακών Επιτροπών (Κόστος - Αμεσότητα - 

Εξασφάλιση Αντιπροσώπευσης παρατάξεων). 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 7:    
Όργανα ΤΕΕ και τρόπος εκλογής  

Α) Εμμεση εκλογή 

 Επαναπροσδιορισμός τρόπου εκλογής ρόλου και αρμοδιοτήτων οργάνων 

 Αριθμός μελών Α 

 Σύνθεση «Α» αναλογικώς και περιφερειών, των κλάδων, των εργασιακών χώρων. 

 Αριθμός σταυρών που τίθενται στα ψηφοδέλτια 

 Επιτάχυνση διαδικασιών προκήρυξης, ανακοίνωσης αποτελεσμάτων και διαδικασιών εκλογής. 

Β) Αμεση εκλογή Προέδρου και ΔΕ 

 Τρόπος και σύστημα εκλογής  

 Σχέσεις των οργάνων μεταξύ τους (Προέδρου-ΔΕ-¨Α¨). 

 Αρμοδιότητες διαφόρων οργάνων. 

 Πως εκλέγονται, πως ελέγχονται και πως ανακαλούνται τα όργανα που εκλέγονται άμεσα 

(Πρόεδρος ή ΔΕ). 

 Σε περίπτωση άμεσης εκλογής Προέδρου τι θα ισχύει για την εκλογή ΔΕ (το σύστημα των 

Δικηγόρων ή το σύστημα Δήμων και Κοινοτήτων). 

 Σύνθεση Α/πείας ΤΕΕ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 1:    
Άρθρο 18. Αποζημίωση Μελών Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. 

Να προβλέπεται αποζημίωση μετακίνησης για τα μέλη των οργάνων (πχ. μέλη ΔΕ από νομούς, μέλη 

Αντιπροσωπειών ΠΤ). 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2:    
Άρθρο 18 : Αποζημίωση Μελών Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.    

Να προβλέπεται αποζημίωση μετακίνησης για τα μέλη των οργάνων (πχ. μέλη ΔΕ από νομούς, μέλη 

Αντιπροσωπειών 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 3:    
Αποζημιώσεις μελών Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ 

Να προβλέπεται αποζημίωση μετακίνησης για τα μέλη των οργάνων π.χ. Μέλη Διοικουσών Επιτροπών 

από Νομούς μέλη Αντιπροσωπείας Περιφερειακών Τμημάτων. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ 4:    
Άρθρο 18 – Αποζημίωση μελών Δ.Ε. κλπ. 

Πρέπει να επανεξετασθεί το πλαίσιο αμοιβών όλων των αιρετών οργάνων. Να προβλεφθεί αμοιβή για τον 

Αντιπρόεδρο και Γ.Γ. της Δ.Ε. κατ’ αντιστοιχία με τις αρμοδιότητές τους. Το ίδιο να ισχύει και για το 

Προεδρείο των Επαρχιακών (ή Νομαρχιακών Επιτροπών). Να επαναπροσδιορισθεί επίσης η αμοιβή ανά 

συνεδρίαση των μελών της Δ.Ε. και της Αντιπροσωπείας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  28 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 1:    
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (άρθρα 28-32) 

Θεωρούμε ότι η λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων πρέπει να γίνει ουσιαστικότερη αλλά ότι, 

πέρα από τα σχετικά  θέματα που έχουν ήδη συζητηθεί στην Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνδεθεί 

ανασυνταγμένος Κώδικας Αρχών και Δεοντολογίας. 

ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤA – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Θεωρούμε επίσης επιβεβλημένο να διασφαλιστούν από την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου:  

 ζήτημα ασυμβίβαστου συμμετοχής σε όλα τα όργανα του ΤΕΕ, συναδέλφων που καταλαμβάνουν 

πολιτικές θέσεις στον κυβερνητικό μηχανισμό και σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου 

δημόσιου τομέα. 

 ζητήματα σχετικά με τις εκπροσωπήσεις, όπως υποχρεώσεις των εκπροσώπων, ασυμβίβαστα 

διορισμού τους, διάρκεια της θητείας τους κλπ. 

 πλήρης διαφάνεια και δημοκρατία στη λειτουργία των οργάνων με ανοικτές διαδικασίες και 

δημοσιοποίηση  των αποφάσεων. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2:    
Άρθρα 28 έως 34. Πειθαρχικά. 

Συμφωνούμε με σχετική εισήγηση του ………….. με τις εξής αλλαγές : 

 Τα μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων θα πρέπει να έχουν επαγγελματικό τίτλο επιπέδου ΙΙΙ χωρίς 

διάκριση ειδικότητας. 

 Οι εισηγητές θα πρέπει να προτείνονται από τις βασικές ειδικότητες και να έχουν  επαγγελματικό τίτλο 

επιπέδου ΙΙΙ. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 3:    
Πειθαρχικά Συμβούλια  

Ενιαίο ψηφοδέλτιο περιορισμένη σταυροδοσία (3 σταυρούς) Αναμόρφωση κώδικα δεοντολογίας και 

καθορισμού ποινών. Αναπροσαρμογή των χρηματικών ποινών. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 4:    
Πειθαρχικά Συμβούλια 

α) Εισηγητές 

 Οι εισηγητές πρέπει να ορίζονται με την παρακάτω διαδικασία : 

▪ Πρόσκληση από τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. μέσω του Ενημερωτικού Δελτίου για 

υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από ενημερωτικό βιογραφικό σημείωμα για την 

επαγγελματική τους απασχόληση. 

▪ Συγκρότηση Επιτροπής της Αντιπροσωπείας η οποία θα κατατάξει όσους από τους ενδιαφερόμενους 

θεωρεί κατάλληλους σε ομάδες ειδικοτήτων (όχι Π.Μ., Α.Μ., Μ.Η., κ.λ.π.) αλλά π.χ. οικοδόμοι, 

υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, εκτιμητές ακινήτων, πολεοδόμοι, κ.τ.λ. ούτως ώστε ο Πρόεδρος του 

Πειθαρχικού να ορίζει κάθε φορά τον ανάλογο εισηγητή για κάθε υπόθεση. 
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β) Ποινές 

 Οι προβλεπόμενες ποινές θεωρούνται πολύ χαμηλές σε συνδυασμό μάλιστα με το ότι δεν είναι δυνατόν 

να αυξηθούν από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

 Πρέπει να αυξηθούν τα περιθώρια δραστικά. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 5:    
 Αναθεώρηση των ποινών και εξέταση μείωσης ή απαλοιφής των συνεπειών που σήμερα 

περιλαμβάνουν οι σχετικές διατάξεις. (Κριτήριο που σχετίζεται και με το νέο κώδικα 

δεοντολογίας). 

 Πλήρης νομική συνδρομή από τη Νομική Υπηρεσία του ΤΕΕ 

 Ουσιαστική συμμετοχή και εξέταση μαρτύρων (2 από κάθε πλευρά). 

 Προστασία των μελών των Π.Σ. από κακόβουλες ενέργειες εγκαλούντων και εγκαλουμένων, 

ανάλογη με αυτή των δικαστών. 

Πειθαρχικά Συμβούλια 

- Αλλαγή ως προς τον ορισμό του αξιόποινου - Προδικαστική Διερεύνηση κάθε περίπτωσης από 

3 μέλη - ομάδα του Π.Σ. (μεταξύ των τριών ο Πρόεδρος). 

- Επαναφορά του δικαιώματος πραγματογνωμοσύνης κλπ. 

- Εισηγητές με εκλογή (ορισμό) από κατάλογο που εγκρίνει η «Α» (Κεντρικά ή Πανελλαδικά, 

Περιφερειακά οι Περιφερειακές) Αμοιβές Εισηγητών. Κριτήρια όπως και των Διαιτητών. Αύξηση 

του αριθμού τους. 

- Νέος Κώδικας δεοντολογίας. 

- Επέκταση του θεσμού και σε Δημόσιους Υπάλληλους (παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο είναι 

επικίνδυνο να δημιουργήσει σοβαρές παρενέργειες). 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 6:    
Πειθαρχική διαδικασία (Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου) 

 

 

ΑΡΘΡΟ  29 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 1:    
Άρθρο 29. Σύνθεση Πειθαρχικών Συμβουλίων 

Ενιαίο ψηφοδέλτιο με περιορισμένη σταυροδοσία (μόνο δύο σταυροί).Τα μέλη του πειθαρχικού 

συμβουλίου να είναι μόνο όσα μέλη του ΤΕΕ κρίνονται από αυτό. Να καταργηθεί ο διορισμός μελών στα 

Πειθαρχικά συμβούλια από το ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2:    
Άρθρο 29 : Σύνθεση Πειθαρχικών Συμβουλίων   

Ενιαίο ψηφοδέλτιο με περιορισμένη σταυροδοσία (μόνο δύο σταυροί). 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 3:    
Πειθαρχικά Συμβούλια  

Ενιαίο ψηφοδέλτιο περιορισμένη σταυροδοσία (3 σταυρούς) Αναμόρφωση κώδικα δεοντολογίας και 

καθορισμού ποινών. Αναπροσαρμογή των χρηματικών ποινών. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 4:    
Άρθρο 29 - Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

Θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελείται μόνο από αιρετά μέλη. 
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ΑΡΘΡΟ  30 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 1:    
Άρθρο 30. Πειθαρχικά παραπτώματα  

Αναμόρφωση κώδικα δεοντολογίας και καθορισμός ποινών. Αναπροσαρμογή των χρηματικών ποινών. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2:    
Κώδικας δεοντολογίας-εκσυγχρονισμός. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 3:    
Άρθρο 30 : Πειθαρχικά παραπτώματα   

Αναμόρφωση κώδικα δεοντολογίας σύμφωνα με την παρακάτω πρόταση  και καθορισμός ποινών και 

αναπροσαρμογή των χρηματικών ποινών.  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ - ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

Ο/Η Διπλωματούχος Μηχανικός δεσμεύεται να τηρεί αυστηρά το γράμμα και το πνεύμα του παρόντος 

Κώδικα, που καθορίζει το πλαίσιο των βασικών δεοντολογικών υποχρεώσεων, όπως αρμόζει στο 

επιστημονικό του/της επάγγελμα. Για τους λόγους αυτούς 

ΟΦΕΙΛΕΙ 

Άρθρο 1
ο
 : Γενικά 

 Να τηρεί τη νομοθεσία, που διέπει το επάγγελμα του/της Μηχανικού, μέσα στις υφιστάμενες 

κοινωνικές συνθήκες και να φροντίζει για την τήρησή της από τους εντολείς του, τους συνεργάτες 

ή τους υπαλλήλους του. 

 Να διεκδικεί και να συμμετέχει με την επιστημονική του/της γνώση σε διεκδικήσεις βελτίωσης των 

συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος. 

Άρθρο 2
ο
 : Σχέσεις Μηχανικού - Εργοδότη 

 Να υποστηρίζει τα νόμιμα συμφέροντα του εντολέα του/της κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 

σύμφωνα με τις γνώσεις του/της, την πείρα του/της και τις κείμενες διατάξεις, τηρώντας αυστηρά 

την επαγγελματική εχεμύθεια και τους κανόνες του παρόντος Κώδικα. 

 Να βοηθεί τον εντολέα του/της, να τον ενημερώνει με σαφήνεια, ώστε να κατανοεί σωστά τη φύση 

και τα πραγματικά δεδομένα της ανατιθέμενης εργασίας, αποφεύγοντας εσφαλμένες απόψεις ή 

μεθόδους, που μπορεί να οδηγήσουν σε τεχνικά λάθη ή οικονομική ζημία. 

 Να επιδιώκει τη συνεργασία με άλλους/ες συναδέλφους, της ίδιας ή διαφορετικών ειδικοτήτων, 

εφόσον αυτό επιβάλλεται για την άρτια εκτέλεση της ανατιθέμενης σ’ αυτόν/ή εντολής, μη 

υπερτιμώντας τα όρια των δικών του/της ικανοτήτων και ενημερώνοντας τον εντολέα του/της για 

την ανάγκη και τα οφέλη αυτής της συνεργασίας για την άρτια επιτέλεση της εντολής. 

Άρθρο 3
ο
 : Προστασία του κύρους του επαγγέλματος 

 Να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια, που μπορεί να εκθέσει την υπόληψή του/της και 

ιδιαιτέρως την υπόληψη του επαγγέλματος του/της Μηχανικού, αλλά αντίθετα, να επιδιώκει την με 

κάθε τρόπο διασφάλιση του κύρους του επαγγέλματος. 

 Να μην αναλαμβάνει εργασίες, που θα του/της ζητηθούν, αν δεν διαθέτει κατάλληλη γνώση. 

Άρθρο 4
ο
 : Αθέμιτος ανταγωνισμός 

 Να μην επιδιώκει να υποκαταστήσει με αθέμιτο τρόπο συνάδελφο στον/στην οποίο/α έχει ανατεθεί 

εντολή ή έχει προσληφθεί σε κάποια υπηρεσία και να μη μειώνει τις πιθανότητες συναδέλφου να 

αναλάβει τις παραπάνω εργασίες, ορμώμενος/η από ιδιοτέλεια, με αυτόκλητη κριτική. 

 Να μην παραχωρεί αμέσως ή εμμέσως ανταλλάγματα για την ανάληψη εντολής ή την κατάληψη 

θέσης και να μην επιδιώκει αυτά με αναξιοπρεπή ή γενικώς ανοίκεια μέσα. 

 Να μη συμβάλλει με τις ενέργειες, την άσκηση επιρροής ή τη συμπεριφορά του σε 

καταστρατήγηση των ισότιμων συνθηκών κατά την άσκηση του επαγγέλματος. 

 

Άρθρο 5
ο
 : Αμοιβές 
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 Να συμφωνεί ελευθέρως την αμοιβή του/της με τον εντολέα του/της, μη υποβιβάζοντας αυτήν 

σε καμία περίπτωση κάτω από τα ελάχιστα όρια, όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις της 

εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί αμοιβών Μηχανικών, ανάλογα με το είδος του έργου που 

προσφέρει. 

 Να μην παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του, χωρίς προηγούμενη σχετική έγκριση της Δ.Ε./Τ.Ε.Ε. 

Άρθρο 6
ο
 : Διαφύλαξη της επιστημονικής διάστασης του επαγγέλματος 

 Να μην υποτάσσει τις απαιτήσεις της επιστήμης του επαγγέλματος του Μηχανικού στο ατομικό 

του συμφέρον ή σε συμφέροντα τρίτων. 

 Να μη προσφέρει καμία υπηρεσία σε κανέναν, όταν η γενική εντολή μελέτης ή η ανώτερη τεχνική 

θέση, αν και είναι αρμοδιότητα Διπλωματούχου Μηχανικού, έχει ανατεθεί σε μη Διπλωματούχο 

Μηχανικό, αρνούμενος/η στις περιπτώσεις αυτές να τίθεται η επιστημονική του εργασία υπό τον 

έλεγχο και την έγκριση μη Διπλωματούχου Μηχανικού, στο άμεσο ειδικό αντικείμενο της εργασίας 

του, εκτός εάν είναι εκ του νόμου υποχρεωμένος ή ο ίδιος μπορεί να τεκμηριώσει την επιστημονική 

του επάρκεια. 

 Να τηρεί τους ισχύοντες Κανονισμούς και Προδιαγραφές κατά την άσκηση του επαγγέλματος. 

 Να μην εκχωρεί δικαιώματα Διπλωματούχου Μηχανικού σε άτομα που δεν διαθέτουν την 

επιστημονική επάρκεια. 

 Να μην κάνει κατάχρηση της θέσης που κατέχει (δημοσίου λειτουργού, κυβερνητική, 

συνδικαλιστική, επιστημονική κ.λ.π.) και των πλεονεκτημάτων, του κύρους και της ασφάλειας που 

προσφέρει αυτή, για να συναγωνίζεται επαγγελματίες συναδέλφους του, με σκοπό την ανάληψη 

εντολής ή να τους καταπιέζει κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, ιδιαίτερα δε για λόγους 

προσωπικούς ή ιδίου οφέλους. 

Άρθρο 7
ο
 : Εμπειρογνώμονες 

 Να τηρεί, ως εμπειρογνώμων ή διαιτητής ή μέλος κριτικής Επιτροπής ή Επιτροπής Διαγωνισμού, 

αυστηρή αντικειμενικότητα, και με την ιδιότητα του μάρτυρα να εκφέρει γνώμη επί θεμάτων της 

επιστήμης του, μόνον όταν αυτή στηρίζεται στην πλήρη γνώση και την ειλικρινή πεποίθηση. Για 

τον λόγο αυτό, είναι καλό να μην αποδέχεται τα παραπάνω λειτουργήματα, εφόσον ο ίδιος κατά 

συνείδηση κρίνει ότι δεν έχει τον βαθμό ειδίκευσης, που αυτά απαιτούν, κατά περίπτωση. 

 Να μη συντάσσει έκθεση, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί δημοσίως, αν δεν αναφέρει σ’ αυτήν τον 

εντολέα του. 

 Να μην εκφέρει δημόσια γνώμη για αντικείμενο της επιστήμης του, εκτός εάν είναι καλά 

πληροφορημένος για τα σχετικά γεγονότα και πιστεύει ειλικρινά σε αυτά που υποστηρίζει. 

 Να τηρεί τις διατάξεις που ορίζονται από το ΤΕΕ για τις πραγματογνωμοσύνες. 

Άρθρο 9
ο
 : Σχέσεις με συναδέλφους 

 Να σέβεται και να εκτιμά την εργασία των συναδέλφων του. 

 Να αποφεύγει να ασκεί κριτική επί της εργασίας συναδέλφου, χωρίς αυτός να το γνωρίζει, 

ιδιαίτερα αν οι υπηρεσίες του δεν έχουν περατωθεί. Και στην περίπτωση αυτή, η κριτική πρέπει να 

είναι τεκμηριωμένη, αντικειμενική και με τρόπο ώστε να προστατεύεται η αξιοπρέπεια του 

επαγγέλματος. 

 Να μην παραβλάπτει αμέσως ή εμμέσως την εργασία άλλου συναδέλφου, αποφεύγοντας ακόμη και 

την επανάληψη φημών δυσφημιστικών γι’ αυτόν. 

 Να περιβάλλει με σεβασμό τους αρχαιότερους συναδέλφους και να υποστηρίζει τους νεότερους, 

υποβοηθώντας τους στην απόκτηση εμπειρίας και την εν γένει πρόοδό τους. 

 Να υποβοηθάει τους συναδέλφους του δημοσίους λειτουργούς στην εκτέλεση του καθήκοντός 

τους. Εάν δε, είναι ο ίδιος δημόσιος λειτουργός, να εξυπηρετεί πάντα τον Διπλωματούχο Μηχανικό 

και να ικανοποιεί με προθυμία τα λογικά, δίκαια και νόμιμα αιτήματά του. 

 Να μην επιχειρεί να καρπωθεί την πνευματική εργασία άλλου συναδέλφου και να προσποριστεί 

οφέλη από αυτήν. Να σέβεται τους όρους διασφάλισης της πνευματικής ή καλλιτεχνικής εργασίας. 

 Να τηρεί τις συμφωνίες με άλλους Μηχανικούς για την κατανομή εργασίας στο πλαίσιο εταιρικών 

ή κοινοπρακτικών σχημάτων ή συμπράξεων και να αναλαμβάνει τις ευθύνες, που του αντιστοιχούν, 

χωρίς να τις επιρρίπτει σε άλλους. 

Άρθρο 10
ο
 : Μετάδοση επιστημονικών γνώσεων 
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 Να ανακοινώνει τα αποτελέσματα των επιστημονικών του εργασιών και της εμπειρίας του και 

να βοηθά την προαγωγή των συναδέλφων του, που βρίσκονται σε κατώτερη βαθμίδα, στην 

επιστήμη και στο επάγγελμα, έτσι ώστε να αποκτήσουν ανάλογη προς την ικανότητά τους θέση και 

έχοντας υπόψη ότι η γνώση που απέκτησε αποτελεί τμήμα κοινής πνευματικής κληρονομιάς, που 

αποταμιεύθηκε σε διάστημα πολλών γενεών, έχει καθήκον να την προάγει και να τη μοιράζεται με 

τους συναδέλφους του/της προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

Άρθρο 11
ο
 : Προβολή του επαγγέλματος 

 Να προβάλει τους σκοπούς, την πρόοδο και τις επιτεύξεις του επαγγέλματος του Μηχανικού, με 

τρόπο που αρμόζει σε επιστήμονα. 

Άρθρο 12
ο
 : Κοινωνική συμπεριφορά 

 Να προσπαθεί να βοηθά το κοινό να κατανοεί με ορθό τρόπο δημόσια θέματα τεχνικής φύσεως, να 

το διαφωτίζει για τα πραγματικά δεδομένα τους, να χρησιμοποιεί τεκμηριωμένες απόψεις και να 

αντιμάχεται αναληθείς ή εξογκωμένες απόψεις, όταν αυτές τείνουν να οδηγήσουν σε ζημία του 

δημοσίου συμφέροντος. 

 Να βοηθά, εφόσον καλείται, τους δημόσιους λειτουργούς με τις γνώσεις και την εμπειρία του, για 

την κατάρτιση ή βελτίωση διατάξεων πάνω σε θέματα τεχνικού περιεχομένου. 

 Να διατηρεί το κύρος ως Μηχανικός-ενεργός πολίτης, από οποιαδήποτε θέση βρίσκεται. 

 Να μη συμβάλλει στην καταστρατήγηση των σκοπών των συλλογικών οργάνων στα οποία μετέχει. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  31 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 1:    
Άρθρο 31. Πειθαρχική διαδικασία  

Στη συνεδρίαση της …………… διατυπώθηκε προβληματισμός  για τις προτάσεις : 

 υποχρεωτικής συμμετοχής υποψηφίων μιας παράταξης σε ένα ελάχιστο αριθμό ΠΤ, ώστε 

να συμμετέχει αυτή στις εκλογές για την κεντρική Α, και  

 εισαγωγής ελάχιστου εκλογικού ποσοστού (πλαφόν) για την εκλογή αντιπροσώπων μιας 

παράταξης στην κεντρική Α. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2:    
 Αρθρα 28,29,30,31,32,33,34 Πειθαρχική διαδικασία 

Απαιτείται συνολικά εκσυγχρονισμός και εκλογίκευση της πειθαρχικής διαδικασίας. Οι Δημ.υπάλληλοι 

δεν μπορούν και τυπικά να ενταχθούν στην  πειθαρχική διαδικασία του ΤΕΕ. Αυτός πάντως είναι και ένας 

λόγος-μεταξύ άλλων- για την κατάργηση των διορισμένων Δημ.υπαλλήλων ως μελών του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 3:    
Πειθαρχικά Συμβούλια 

α) Εισηγητές 

Οι εισηγητές πρέπει να ορίζονται με την παρακάτω διαδικασία: 

 Πρόσκληση από τον πρόεδρο της Α του ΤΕΕ μέσω του Ε.Δ. για υποβολή εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από ενημερωτικό βιογραφικό σημείωμα για την επαγγελματική τους 

απασχόληση 

 Συγκρότηση Επιτροπής της Α η οποία θα κατατάξει όσους από τους ενδιαφερομένους θεωρεί 

κατάλληλους σε ομάδες ειδικοτήτων (όχι Π.Μ., Α.Μ., Μ-Η κλπ) αλλά π.χ. οικοδόμοι, υδραυλικοί, 

ηλεκτρολόγοι, εκτιμητές ακινήτων, πολεοδόμοι κ.τλ. ούτως ώστε ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού να 

ορίζει κάθε φορά τον ανάλογο εισηγητή για κάθε υπόθεση. 

β) Ποινές 

Οι προβλεπόμενες ποινές θεωρούνται πολύ χαμηλές σε συνδυασμό μάλιστα με το ότι δεν είναι δυνατόν 

να αυξηθούν από το Α.Π.Σ. Πρέπει να αυξηθούν τα περιθώρια δραστικά. 
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ΑΡΘΡΟ  32 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 1:    
Το Α.Π.Σ. είναι επταμελές αλλά συνιστάται ουσιαστικά από τα 4 μέλη, τα εκλεγμένα από το Τ.Ε.Ε. τα 

οποία κάνουν ολόκληρη την πολλή δουλειά. 

Προτείνω τα εκλεγμένα μέλη να αυξηθούν από 4 σε 6 και να εκλέγονται από κοινό ψηφοδέλτιο όπου δεν 

είναι απαραίτητο να αναφέρεται η παραταξιακή τους προέλευση. 

Επίσης προτείνω τα ομότιμα μέλη του Τ.Ε.Ε. να μπορούν να ψηφίζουν τα Π.Σ. (είναι παγκόσμια 

πρωτοτυπία να μπορείς να ψηφίζεσαι αλλά όχι να ψηφίζεις) και το Α.Π.Σ. να γίνει 7μελές (με τον 

Πρόεδρο) καταργούμένων των εκπροσώπων του ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίοι έτσι κι αλλιώς δεν προσφέρουν 

τίποτα. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2:    
 Τα μέλη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου να είναι επτά ή εννέα. Από αυτά, πλην του 

Νομικού Συμβούλου που ορίζει ο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., τα υπόλοιπα θα πρέπει να είναι εκλεγόμενα 

από τους Μηχανικούς στις αρχαιρεσίες του ΤΕΕ και να ανήκουν (τουλάχιστον από ένα) στις 

τρεις μεγάλες κατηγορίες ειδικοτήτων που αναφέρθηκαν προηγουμένως για τους εισηγητές : 

 Οικοδομικά - Έργα υποδομής (Α.Μ., ΠΜ, ΑΤΜ) 

 Εγκαταστάσεις (ΗΜ, ΜΜ, ΝΜ). 

 Βιομηχανία (Η.Μ., Μ.Μ., Ν.Μ., Χ.Μ., ΗΛΚΝ) 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ  Σ1:    
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

«Αναμόρφωση του Θεσμικού Πλαισίου της λειτουργίας 

των Πειθαρχικών Οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος» 

ΑΡΘΡΟ 1 

1. Με τον παρόντα Νόμο αναμορφώνεται το Θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας των Πειθαρχικών 

Οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. 

2. Κάθε προγενέστερη διάταξη καταργείται με την ψήφιση και θέση σε ισχύ του παρόντος Νόμου. 

ΑΡΘΡΟ 2 

1. Στην έδρα του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, στην Αθήνα καθώς και στις έδρες των 

Περιφερειακών Τμημάτων συνιστώνται Πειθαρχικά Συμβούλια, με πλήρη δικαιοδοσία για τις παραβάσεις 

των μελών και των λοιπών εντασσομένων στο παρόν με έδρα την Περιφέρεια. 

2. Στην έδρα του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, στην Αθήνα, καθώς και στην έδρα του 

Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, στη Θεσσαλονίκη, 

συνιστώνται τα Ανώτατα Πειθαρχικά Συμβούλια. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης 

ασχολείται με πειθαρχικά παραπτώματα μελών του Τ.Ε.Ε., που έχουν έδρα στους Νομούς της Κεντρικής 

Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Δυτικής Μακεδονίας. 

ΑΡΘΡΟ 3 

1. Σε κάθε Πειθαρχικό Συμβούλιο ιδρύεται η Γραμματεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

2. Το προσωπικό της Γραμματείας του Πειθαρχικού Συμβουλίου απαρτίζεται από το προσωπικό του 

οικείου Τ.Ε.Ε. και διατίθεται με Απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής. 

3. Ο αριθμός των μελών της Γραμματείας είναι ανάλογος του αριθμού των εγγεγραμμένων μελών του 
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Τ.Ε.Ε., ως ακολούθως: 

α. Για αριθμό μελών μέχρι 1.000: τουλάχιστον ένα άτομο. 

β. Για αριθμό μελών μέχρι 5.000: τουλάχιστον δύο άτομα. 

γ. Για αριθμό μελών πάνω από 5.000: τουλάχιστον τρία άτομα. 

4. Κατά τη κρίση του Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, στα άτομα που απαρτίζουν τη 

Γραμματεία του, μπορούν να ανατίθενται παράλληλα και άλλα καθήκοντα, σχετικά με τη λειτουργία των 

υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 4 

1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του Τ.Ε.Ε. εκδικάζονται σε πρώτο βαθμό από τα 

Πειθαρχικά Συμβούλια και, ύστερα από έφεση, από τα Ανώτατα Πειθαρχικά Συμβούλια της Αθήνας ή της 

Θεσσαλονίκης. 

2. Από τη δικαιοδοσία των Πειθαρχικών Συμβουλίων δεν εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι 

υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. και οι υπάλληλοι φορέων του δημοσίου. Σε περίπτωση που το πειθαρχικό παράπτωμα 

δεν είναι αρμοδιότητας του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Ε., παραπέμπεται η υπόθεση στα 

Δικαστήρια ή στα Πειθαρχικά Συμβούλια των φορέων τους. Σε περίπτωση που το πειθαρχικό παράπτωμα 

είναι αρμοδιότητας του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Ε., εκδικάζεται η υπόθεση σε πρώτο βαθμό από 

αυτό και στη συνέχεια παραπέμπεται η Απόφαση στα Δικαστήρια ή στα Πειθαρχικά Συμβούλια των 

φορέων τους. 

3. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια του Τ.Ε.Ε. είναι αρμόδια για την εκδίκαση υποθέσεων, που αφορούν 

κάθε κατηγορία Μηχανικού μέλους του Τ.Ε.Ε. και άλλων κατηγοριών, μη μελών του Τ.Ε.Ε., τεχνικών 

επαγγελμάτων, ασκούντων εν μέρει ή εν όλω το επάγγελμα του Μηχανικού. 

ΑΡΘΡΟ 5 

1. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια είναι επταμελή. 

2. Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιούνται για 

την εκλογή των Οργάνων του Τ.Ε.Ε., όπως προβλέπει η σχετική Νομοθεσία, με ισάριθμους αναπληρωτές 

τους. 

3. Για τα Πειθαρχικά Συμβούλια στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων ψηφίζουν μόνο τα μέλη 

του Τμήματος, ενώ για αυτό της Αθήνας τα μέλη που είναι αντίστοιχα γραμμένα. 

4. Ειδικά το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Αθήνας έχει 21 μέλη. Το Συμβούλιο αυτό στην πρώτη του 

συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους του και ισάριθμους αναπληρωτές. Το Συμβούλιο 

της Αθήνας, με απόφαση της Ολομέλειάς του, χωρίζεται σε τρία επταμελή τμήματα, που εργάζονται 

αυτοτελώς. Σε κάθε τμήμα προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ένας από τους Αντιπροέδρους. Ο Πρόεδρος του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου της Αθήνας και, σε περίπτωση κωλύματός του, ο ένας από τους Αντιπροέδρους 

κατανέμει τις υποθέσεις στα τμήματά του. Όπου στις λοιπές ισχύουσες διατάξεις αναφέρεται Πειθαρχικό 

Συμβούλιο νοείται και καθένα από τα Τμήματα του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Αθήνας και όπου ο 

Πρόεδρος νοούνται και οι προεδρεύοντες Αντιπρόεδροι Τμημάτων. 

5. Για τα Ανώτατα Πειθαρχικά Συμβούλια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ψηφίζουν όλοι οι 

Μηχανικοί, ανάλογα με τον Νομό στον οποίο είναι εγκατεστημένοι. 

6. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν Μηχανικοί, μέλη του Τ.Ε.Ε., ανεξάρτητα κατηγορίας και 

ειδικότητας, με μόνη προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει 15 έτη άσκησης του επαγγέλματος, είτε να είναι 

ομότιμα μέλη. 

7. Ειδικότερα, για τα Ανώτατα Πειθαρχικά Συμβούλια Αθήνας και Θεσσαλονίκης μπορούν να θέσουν 

υποψηφιότητα Μηχανικοί μέλη του Τ.Ε.Ε., που έχουν συμπληρώσει 25 έτη άσκησης επαγγέλματος ή είναι 

ομότιμα μέλη. 

8. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, στην πρώτη του Συνεδρίαση, στην οποία προεδρεύει ο πλειοψηφών 

σύμβουλος, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο. 

9. Η θητεία του Προέδρου, του Αναπληρωτή Προέδρου και των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου 

συμπίπτει με αυτήν των οργάνων του Τ.Ε.Ε. 

10. Στις συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Νομικός 

Σύμβουλος του Τ.Ε.Ε. ή δικηγόρος, που παρέχει τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες στο Τ.Ε.Ε. 

11. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρούνται από μόνιμο υπάλληλο του Τ.Ε.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 6 

1. Σε ένα μήνα μετά την εκλογή των Οργάνων των Αντιπροσωπειών του Τ.Ε.Ε., με ευθύνη του 

Προέδρου της Αντιπροσωπείας, καταρτίζεται πίνακας εισηγητών για την υποβοήθηση του έργου του 
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Πειθαρχικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας πρόνοια για την εκπροσώπηση όλων των ειδικοτήτων. Μέχρι 

την κατάρτιση νέου πίνακα, ισχύει και παρατείνεται ο πίνακας των εισηγητών της προηγούμενης θητείας. 

2. Ο αριθμός των εισηγητών για κάθε Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 1% 

και μεγαλύτερος του 3% των Μηχανικών, που είναι μέλη του αντίστοιχου Τμήματος ή αυτών της έδρας 

του Τ.Ε.Ε. 

3. Οι εισηγητές θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 10 έτη άσκησης του επαγγέλματος. 

4. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής του σε περίπτωση κωλύματος, 

αναθέτει στον εισηγητή, που επιλέγει από τον κατάλογο των εισηγητών, τις υποθέσεις για διερεύνηση. Σε 

περίπτωση που εισηγητής αρνείται να αναλάβει υπόθεση προς διερεύνηση, επιλέγεται άλλος. Μετά από 

δύο αρνήσεις διαγράφεται από τον κατάλογο των εισηγητών. 

5. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής του σε περίπτωση κωλύματος 

ορίζουν και το χρονικό πλαίσιο (με ανώτερο τους δύο μήνες), που διατίθεται στον εισηγητή για τη 

διερεύνηση της υπόθεσης, ανάλογα με τη δυσκολία και τη πολυπλοκότητά της. Παράταση μπορεί να δοθεί 

μετά από αιτιολογημένη πρόταση και έγκριση του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

6. Κατά τη διαδικασία της διερεύνησης ο Εισηγητής έχει αρμοδιότητες Ανακριτή και μπορεί να 

αναζητήσει την αλήθεια με κάθε πρόσφορο τρόπο, μαρτυρικές καταθέσεις, αναζήτηση εγγράφων από 

υπηρεσίες, δικαστικές αρχές κ.λ.π. 

7. Τον Εισηγητή επικουρεί στο έργο του γραμματεία, που παρέχεται από το Τ.Ε.Ε. 

8. Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου και των Ανώτατων Πειθαρχικών Συμβουλίων 

Αθήνας και Θεσσαλονίκης και οι εισηγητές, υπέχουν τις ευθύνες των Δημοσίων Υπαλλήλων και πριν από 

την ανάληψη των καθηκόντων τους, ορκίζονται ενώπιον του Προέδρου του Τ.Ε.Ε., ως ακολούθως: 

«Ορκίζομαι να ασκήσω τα ανατεθέντα σε εμένα καθήκοντα με κάθε αμεροληψία και επιμέλεια και με κάθε 

μυστικότητα, έχοντας ως μόνο σκοπό την ανακάλυψη της αλήθειας». 

Ο όρκος δίδεται κατά τον τύπο της θρησκείας του ορκιζόμενου. 

Στους εκ των ανωτέρω Δημοσίους Υπαλλήλους ή Υπαλλ. Ν.Π.Δ.Δ., υπενθυμίζεται ο δοθείς από αυτούς 

όρκος. 

ΑΡΘΡΟ 7 

1. Οι διατάξεις περί εξαίρεσης δικαστών της Πολιτικής Δικονομίας, ισχύουν για τον Πρόεδρο, τα 

μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και για τους εισηγητές. 

2. Η αίτηση εξαίρεσης απευθύνεται στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου και κατατίθεται στη 

Γραμματεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

3. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει για τα όσα αναφέρονται στην αίτηση εξαίρεσης. 

4. Κατά τη συζήτηση είναι δυνατό να παραστεί και ο αιτών. 

5. Επί αιτήσεως για την εξαίρεση εισηγητή αποφασίζει ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, 

ορίζοντας άμεσα άλλον εισηγητή, εφόσον κάνει αποδεκτή την αίτηση εξαίρεσης. 

6. Όταν ζητείται η εξαίρεση μέλους ή μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου, κρίνεται από το 

Πειθαρχικό Συμβούλιο, χωρίς τη συμμετοχή αυτών, που ζητείται η εξαίρεσή τους. Σε περίπτωση που γίνει 

δεκτή η αίτηση εξαίρεσης, τα εξαιρεθέντα μέλη αντικαθίστανται από αναπληρωματικά. Εάν ζητηθεί η 

εξαίρεση αριθμού πέραν του 50% των μελών ή και του συνόλου, η σχετική αίτηση απευθύνεται στον 

Πρόεδρο του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης και κατατίθεται στη 

Γραμματεία του. 

7. Το Ανώτατα Πειθαρχικά Συμβούλια είναι αρμόδια για την εκδίκαση της αίτησης εξαίρεσης και 

αποφασίζουν για το βάσιμο ή μη της αιτουμένης εξαίρεσης, με τη δυνατότητα του αιτούντος να παραστεί 

στην εκδίκαση της αίτησής του. 

8. Ο διωκόμενος πειθαρχικά, μόνο μία φορά κατά βαθμό δικαιοδοσίας μπορεί να ζητήσει εξαίρεση 

μελών ή ολόκληρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και, μάλιστα, πριν από την έναρξη της συζήτησης της 

υπόθεσης. 

9. Μία μόνο φορά μπορεί, επίσης, να ζητήσει την εξαίρεση του εισηγητή και, μάλιστα, εντός πέντε 

ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του ορισμού του και την κλήση σε απολογία. 

10. Η συμμετοχή ομότιμου μέλους του Τ.Ε.Ε. στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ή ως εισηγητού αυτού, δεν 

θεωρείται άσκηση επαγγέλματος κατά τις περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων 

Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) κείμενες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 8 

1. Πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται τα ακόλουθα: 
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α. Η παράβαση κανονισμών και διατάξεων κείμενων Νόμων, κατά την άσκηση του επαγγέλματος. 

β. Η παροχή διευκολύνσεων ή άμεση ή έμμεση σύμπραξη σε κάθε είδους αυθαίρετες κατασκευές. 

γ. Η αποδεδειγμένη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση των επαγγελματικών καθηκόντων και 

υποχρεώσεων. 

δ. Η παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων των μελών του Τ.Ε.Ε., όπως καθορίζονται από τις 

νόμιμες Αποφάσεις των Οργάνων του. 

ε. Η παράβαση των κανόνων, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας των Μηχανικών 

μελών του Τ.Ε.Ε., κατά την άσκηση καθηκόντων εκπροσώπησης (πραγματογνωμοσύνη, συμβούλια, 

όργανα). 

στ. Η κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας για προσπορισμό ίδιου οφέλους. 

ζ. Η ασυμβίβαστη προς την επιστημονική αξιοπρέπεια, διαγωγή ή αντισυναδελφική συμπεριφορά και 

γενικά η μη τήρηση των οριζόμενων από τον Κώδικα Δεοντολογίας των Μηχανικών. 

ΑΡΘΡΟ 9 

1. Οι συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου γίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

2. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής του καθορίζει την ημερήσια διάταξη 

της συνεδρίασης και η ειδοποίηση των μελών γίνεται εγγράφως, τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την 

ημέρα συνεδρίασης. 

3. Η ειδοποίηση του εγκαλούντος και του εγκαλουμένου γίνεται με επίδοση της πρόσκλησης με 

δικαστικό επιμελητή, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον, πριν από την ημέρα συνεδρίασης του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

4. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει με τη παρουσία του Προέδρου ή του Αναπληρωτή και 

τεσσάρων τουλάχιστον μελών του. 

5. Οι Αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Στην περίπτωση σχηματισμού τριών 

απόψεων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο επικρατέστερων. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως 

προς τις επικρατέστερες αποφασίζει το Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία των παρόντων. 

6. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η γνώμη υπέρ της οποίας συντάσσεται η ψήφος του 

Προέδρου ή του Αναπληρωτή του. 

7. Η Απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, πλήρως αιτιολογημένη, συντάσσεται εγγράφως. Για 

όλες τις συνεδριάσεις τηρούνται συνοπτικά πρακτικά, το οποία δεν διατίθενται στους ενδιαφερομένους. Η 

τυχόν εκφρασθείσα μειοψηφούσα άποψη καταγράφεται μόνον στα πρακτικά. 

ΑΡΘΡΟ 10 

1. Οι ποινές που το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβάλλει είναι: 

i. Γραπτή Επίπληξη 

ii. Πρόστιμο μέχρι το 
1
/2 του ελάχιστου βασικού μισθού της συλλογικής σύμβασης των 

Μηχανικών. 

iii. Χρηματική Ποινή μέχρι το τριπλάσιο του ελάχιστου βασικού μισθού της συλλογικής σύμβασης 

των μηχανικών. 

iv. Στέρηση άδειας άσκησης επαγγέλματος από ένα μήνα μέχρι έξι μήνες. 

v. Στέρηση άδειας άσκησης επαγγέλματος από επτά μήνες μέχρι δύο χρόνια. 

vi. Οριστική στέρηση άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο διαβιβάζει στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος τις Αποφάσεις 

του, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να δημοσιοποιήσει την υπόθεση συνοπτικά και την ποινή, στα τεχνικά 

έντυπα του Τ.Ε.Ε., στην ιστοσελίδα και στο ενημερωτικό δελτίο του Τ.Ε.Ε., εντός ενός μήνα το αργότερο. 

3. Οι Αποφάσεις κοινοποιούνται άμεσα στο κεντρικό γραφείο του Τ.Ε.Ε. για καταχώρηση (έκδοση 

βεβαιώσεων επαγγελματικού μητρώου). 

4. Τα ποσά των χρηματικών ποινών κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό του Τ.Ε.Ε. και αποτελούν 

έσοδα του αντίστοιχου Περιφερειακού Τμήματος. 

5. Προβλέπεται άμεση έκπτωση από συμμετοχή σε όργανα ή εκπροσωπήσεις και απαγόρευση 

συμμετοχής για την επόμενη θητεία. 

6. Σε περίπτωση υποτροπής μετά την έκδοση της Απόφασης και την επιβολή της ποινής και στην 

περίπτωση που η ποινή είναι αυτή της στέρησης άδειας, η ποινή διπλασιάζεται. 

ΑΡΘΡΟ 11 

1. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται της δίωξης κατά Μηχανικού ή Μηχανικών 

αυτεπαγγέλτως ή μετά από έγγραφη αναφορά Δημόσιας Αρχής, του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. ή των 



 33 
Διοικητικών Συμβουλίων συλλογικών φορέων, επιστημονικών ή εργασιακών των Μηχανικών, μετά από 

νόμιμη Απόφαση των συλλογικών τους φορέων ή μετά από έγγραφη καταγγελία οποιουδήποτε έχει έννομο 

συμφέρον. 

2. Μετά την κατάθεση της έγγραφης αναφοράς ή καταγγελίας στη Γραμματεία του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του, σε περίπτωση κωλύματός του, εξετάζει το βάσιμο ή μη 

των κατηγοριών, οπότε εισάγει ή όχι την υπόθεση στην πειθαρχική διαδικασία. Σε διαφορές μεταξύ 

Μηχανικών προηγείται ενδιάμεση διαδικασία (προδιαδικασία), με συμμετοχή των εμπλεκομένων και δύο 

τουλάχιστον μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

3. Απαγγέλλεται η κατηγορία με βάση το άρθρο 8 του παρόντος, ορίζεται ο εισηγητής από τον 

κατάλογο των εισηγητών και αρχίζει η διαδικασία της πειθαρχικής διερεύνησης. 

4. Ανάλογα με την προς διερεύνηση υπόθεση, τίθεται δεσμευτική προθεσμία προς τον εισηγητή για 

την ολοκλήρωση της υπόθεσης και την υποβολή της εισηγητικής έκθεσής του. Η χρονική διάρκεια για 

κάθε υπόθεση δεν είναι δυνατό να είναι μικρότερη από δεκαπέντε ημέρες, για απλές περιπτώσεις, και 

μεγαλύτερη από δύο μήνες για τις πολυπλοκότερες. Ο Πρόεδρος μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια 

ολοκλήρωσης υπόθεσης μόνο μία φορά και μέχρι του διπλάσιου αρχικού δοθέντος χρόνου. Το Πειθαρχικό 

Συμβούλιο μπορεί να παρατείνει τον χρόνο αυτό προς τον εισηγητή μέχρι συνολικά έξι μήνες. Αν παρέλθει 

η ορισθείσα προθεσμία και δεν κατατεθεί εισήγηση, αντικαθίσταται άμεσα ο εισηγητής από άλλον, με 

Απόφαση του Προέδρου, ελέγχεται ο εισηγητής για τυχόν αμέλεια κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και 

σε περίπτωση που προκύψει αυτή, του γίνεται γραπτή επίπληξη. 

5. Ο εισηγητής πραγματοποιεί κάθε αναγκαία εξέταση ή αυτοψία, έχει το δικαίωμα να καλεί και να 

εξετάζει ενόρκως οποιονδήποτε μάρτυρα κατά την κρίση του, να ερευνά και να ζητεί έγγραφα από κάθε 

Αρχή και Δικαστήριο. Αν οι νομίμως κληθέντες μάρτυρες αρνηθούν να καταθέσουν, τιμωρούνται με βάση 

τις ποινές, που προβλέπονται από το σχετικό άρθρο του Ποινικού Κώδικα. Με πρόταση του εισηγητή, ο 

Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια των παραπάνω ενεργειών, εκτός 

έδρας του Τ.Ε.Ε., από το αρμόδιο Δικαστήριο. 

6. Ο εισηγητής καλεί τον καταγγελλόμενο με κλήση, που του επιδίδεται με δικαστικό κλητήρα, για να 

ενημερωθεί για το κατηγορητήριο και για τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τη στιγμή εκείνη, 

ενώ, ταυτόχρονα, του προσδιορίζει την ημερομηνία για να απολογηθεί. Η απολογία δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί σε λιγότερες από πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημέρα επίδοσης της κλήσης. 

7. Η απολογία μπορεί να πραγματοποιηθεί και με απολογητικό υπόμνημα, που κατατίθεται στη 

γραμματεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Εφόσον το κρίνει σκόπιμο ο εισηγητής, μπορεί να ζητήσει την 

δια ζώσης εξέταση του μάρτυρα. Σε εξαιρετικά πολύπλοκες και ιδιάζουσες περιπτώσεις μπορεί να δοθεί 

παράταση για την απολογία του καταγγελλόμενου και μέχρι δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες, κατά την κρίση 

του εισηγητή και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

8. Μετά την απολογία του καταγγελλόμενου και αφού ο εισηγητής ολοκληρώσει τη διερεύνηση της 

καταγγελίας ή παρέλθει η προσδιορισθείσα χρονική περίοδος, ο εισηγητής συντάσσει τη σχετική 

εισηγητική του έκθεση και την παραδίδει στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

9. Αν η εισηγητική έκθεση περιλαμβάνει την απαλλαγή του καταγγελλόμενου, ο Πρόεδρος εισηγείται 

το θέμα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που το Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν αποδέχεται την 

εισήγηση, τότε η ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία εκδίκασης της υπόθεσης. 

10. Ο Πρόεδρος ορίζει την ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τις χρονικές 

προθεσμίες του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού. Στη συνεδρίαση παρίσταται ο εισηγητής της 

υπόθεσης. Ο καταγγελλόμενος καλείται εγγράφως να παραστεί με έγγραφη ειδοποίηση, που του 

παραδίδεται τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την εκδίκαση της υπόθεσής του. Το ίδιο ισχύει και για τον 

καταγγέλλοντα. Καταγγελλόμενος και καταγγέλλων μπορούν να παρίστανται ενώπιον του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου και με πληρεξούσιο Δικηγόρο. Οι εγκαλούμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση όλων των 

στοιχείων του σχετικού φακέλου και της εισήγησης του εισηγητή. 

11. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, κατά την κρίση του, μπορεί να εξετάσει μάρτυρες, μετά δε την 

προφορική ενώπιόν του απολογία του καταγγελλόμενου, και σε περίπτωση μη εμφάνισής του μετά τη 

διαπίστωση της νόμιμης κλήτευσής του, εκδίδει την Απόφασή του. Αν κριθεί απαραίτητο, είναι δυνατό να 

αποφασίσει για τη συμπλήρωση του κατηγορητηρίου και της ανάκρισης. Στην περίπτωση αυτή, ο 

καταγγελλόμενος καλείται για τη συμπλήρωση ή παραπέρα διερεύνησης της υπόθεσης, με βάση τα όσα 

ισχύουν στις παραγράφους 6 και 7 του παρόντος άρθρου. 

12. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι δυνατό να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη Απόφασης, αν 



 34 
κριθεί σκόπιμο να εξετάσει ή επανεξετάσει μάρτυρα, ορίζοντας την ημερομηνία εκδίκασης της 

υπόθεσης. Στην περίπτωση αυτή, ο καταγγελλόμενος πρέπει να κληθεί νόμιμα, μόνον εφόσον δεν είναι 

παρών. 

13. Οι μάρτυρες προς εξέταση από το Πειθαρχικό Συμβούλιο προσέρχονται με ευθύνη των 

ενδιαφερομένων. Η μη προσέλευση μαρτύρων δεν παρεμποδίζει τη διαδικασία λήψης Απόφασης. 

14. Με την επιβολή της ποινής ο καταγγελλόμενος επιβαρύνεται και τα έξοδα εκδίκασης της υπόθεσης. 

15. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου κοινοποιούνται με ευθύνη του Προέδρου στον 

Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. και στους ενδιαφερόμενους. 

ΑΡΘΡΟ 12 

1. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου που προβλέπουν γραπτή επίπληξη ή πρόστιμο είναι 

τελεσίδικες και ανέκκλητες. 

2. Στη περίπτωση των, εκτός της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ποινών επιτρέπεται η έφεση 

ενώπιον των Ανώτατων Πειθαρχικών Συμβουλίων. Η έφεση κατατίθεται στη Γραμματεία του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου, που εκδίκασε την υπόθεση σε πρώτο βαθμό, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε 

ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της Απόφασης. 

3. Δικαίωμα έφεσης έχει ο καταδικασθείς και ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος 

έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση και για τις ανέκκλητες Αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Η 

προθεσμία προς έφεση και η άσκηση της έφεσης έχουν ανασταλτική ισχύ. 

4. Με ευθύνη του Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου διαβιβάζονται οι προς έφεση υποθέσεις 

στη Γραμματεία των Ανώτατων Πειθαρχικών Συμβουλίων, για να λάβουν γνώση οι Πρόεδροί τους, εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών. 

5. Οι εφέσεις εκδικάζονται από τα Ανώτατα Πειθαρχικά Συμβούλια, τα οποία μπορεί να αποφασίσουν 

για τη διενέργεια νέας ανάκρισης. Με Απόφασή τους, τα Ανώτατα Πειθαρχικά Συμβούλια επικυρώνουν, 

τροποποιούν ή εξαλείφουν την πρωτόδικη Απόφαση, στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα και όχι 

μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών. 

6. Στην περίπτωση που η υπόθεση κρίνεται στα Ανώτατα Πειθαρχικά Συμβούλια μετά από έφεση του 

καταδικασθέντος, η Απόφαση δεν μπορεί να είναι δυσμενέστερη, στην περίπτωση δε που κρίνεται μετά 

από έφεση του Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, η Απόφαση δεν μπορεί να είναι ευνοϊκότερη. Οι 

Αποφάσεις των Ανωτάτων Πειθαρχικών Συμβουλίων είναι αμετάκλητες. 

7. Για αίτημα εξαίρεσης μελών των Ανωτάτων Πειθαρχικών Συμβουλίων ισχύουν οι διατάξεις του 

άρθρου 7 του παρόντος. 

8. Αίτημα για την εξαίρεση όλων των μελών των Ανώτατων Πειθαρχικών Συμβουλίων δεν γίνεται 

αποδεκτή και απορρίπτεται με Απόφαση των Προέδρων των Οργάνων. 

9. Στην αρμοδιότητα των Ανώτατων Πειθαρχικών Συμβουλίων υπάγεται, επίσης, ο έλεγχος και η 

εποπτεία για τη γρήγορη, σωστή και αποτελεσματική εξέταση των υποθέσεων των Πειθαρχικών 

Συμβουλίων. 

10. Οι Αποφάσεις των Ανώτατων Πειθαρχικών Συμβουλίων, με ευθύνη των Προέδρων τους, 

κοινοποιούνται στον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. και τους ενδιαφερόμενους. 

ΑΡΘΡΟ 13 

1. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα ή χρηματικές ποινές, καθώς και τα επιβληθέντα έξοδα της πειθαρχικής 

διαδικασίας, καταβάλλονται από τον καταδικασθέντα στο Ταμείο του Τ.Ε.Ε. εντός μηνός από της 

τελεσιδικίας της Απόφασης. Σε περίπτωση καθυστέρησης, αυτά προσαυξάνονται κατά 1% για κάθε ένα 

παρερχόμενο μήνα και μέχρι 50%. 

2. Οι ανέκκλητες Αποφάσεις, λόγω ποινής ή λόγω παρόδου της προς άσκηση έφεσης προθεσμίας, 

όλων των Πειθαρχικών Συμβουλίων δημοσιεύονται εντός μηνός στο επίσημο δελτίο του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου, εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. και του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. 

3. Όσοι καταδικάσθηκαν με Αποφάσεις Πειθαρχικών Συμβουλίων, έστω και μη ανεκκλήτως, και δεν 

εξέτισαν τις ποινές που τους επιβλήθηκαν, δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όργανα του 

Τ.Ε.Ε. και σε συμμετοχή σε συμβούλια ή σε πίνακα διαιτητών ή πραγματογνωμόνων. 

4. Οι ήδη εκλεγμένοι εκπίπτουν από το αξίωμά τους, εφόσον καταδικασθούν με ανέκκλητες 

Αποφάσεις για τις ποινές iii έως vi της παραγράφου 1 του άρθρου 10. 

5. Όσοι καταδικάσθηκαν με ανέκκλητες Αποφάσεις Πειθαρχικών Συμβουλίων και δεν εξέτισαν τις 

ποινές που τους επιβλήθηκαν, δεν μπορούν να υποβάλουν εγκύρως μελέτη σε Δημόσια Αρχή ή Ν.Π.Δ.Δ., 

να αναλάβουν μελέτη, να αναλάβουν εκτέλεση έργων και δεν ανανεώνονται τα σχετικά πτυχία για όσο 
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διάστημα διαρκεί η επιβληθείσα ποινή. 

6. Οι τελεσίδικες Αποφάσεις καταγράφονται στο Μητρώο Πειθαρχικών Αποφάσεων, που τηρείται 

στο Τ.Ε.Ε. Η διαγραφή τους επέρχεται αυτομάτως μετά τη συμπλήρωση: 

α. πενταετίας για την ποινή της γραπτής επίπληξης και του προστίμου, 

β. δεκαετίας για όλες τις υπόλοιπες ποινές. 

ΑΡΘΡΟ 14 

1. Η ποινική ή πολιτική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία. 

2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και με ομόφωνη Απόφασή του μπορεί 

να αναστείλει την πειθαρχική δίκη μέχρι ολοκλήρωσης της ποινικής ή πολιτικής. 

3. Σε περίπτωση πειθαρχικής αθώωσης ή επιβολής ποινής γραπτής επίπληξης, εφόσον ακολουθήσει 

καταδίκη από Ποινικό Δικαστήριο, η πειθαρχική διαδικασία επαναλαμβάνεται. 

4. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά από πέντε έτη από την τέλεσή τους, κάθε πράξη, 

όμως, πειθαρχικής διαδικασίας, καθώς και η υποβολή της εγκλήσεως και κάθε πράξη ποινικής δίωξης, 

διακόπτει την παραγραφή. 

ΑΡΘΡΟ 15 

1. Για την εξέταση σε πρώτο βαθμό μίας καταγγελίας ο καταγγέλλων οφείλει να εκδώσει παράβολο 

υπέρ Τ.Ε.Ε. αξίας 100 ΕΥΡΩ. Η αξία του παραπάνω παραβόλου επιστρέφεται στην περίπτωση καταδίκης 

του καταγγελλόμενου. 

2. Ως αποζημίωση του Προέδρου ορίζεται το ποσό των 250 ΕΥΡΩ, του Αναπληρωτή το ποσό των 

150 ΕΥΡΩ και των μελών το ποσό των 100 ΕΥΡΩ ανά συνεδρίαση. 

3. Ο εισηγητής αποζημιώνεται με το ποσό των 300 ΕΥΡΩ. Στην περίπτωση, που θα χρειασθεί να 

κινηθεί εκτός της έδρας του και πέραν των είκοσι χιλιομέτρων, δικαιούται τα οδοιπορικά έξοδα και 

ημερήσια αποζημίωση. 

4. Τα παραπάνω ποσά ισχύουν για τη πρώτη θητεία μετά την ψήφιση του παρόντος Νόμου, 

αναπροσαρμόζονται δε με την έναρξη της θητείας του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με βάση τον συντελεστή 

τιμών καταναλωτή του άρθρου ΓΕΝ.3 της Υπουργικής Απόφασης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

ΔΜΕΟ/α/0/1257/9.8.2005 (Φ.Ε.Κ. 1162 Β) ή όποιας άλλης νεότερης εκάστοτε ισχύει. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ   Σ2:    
ΘΕΜΑ:  Παρατηρήσεις  σχετικά  με  την  «Αναθεώρηση  νομικού καθεστώτος λειτουργίας  Πειθαρχικού  

Συμβουλίου Τ.Ε.Ε.»  στο παραπάνω σχέδιο νόμου. 

1. Σε ό,τι αφορά τα της αρμοδιότητας των Πειθαρχικών Συμβουλίων του Τ.Ε.Ε., ισχύουν τα εξής: 

1.1. Η αρμοδιότητα των Πειθαρχικών Συμβουλίων του Τ.Ε.Ε. θα μπορούσε να προκύπτει  

από μία παραπομπή, στο επίμαχο προτεινόμενο σχέδιο νόμου, στις περιπτώσεις εκείνες, 

για τις οποίες δεν υπάρχει αρμοδιότητα των Πειθαρχικών Συμβουλίων  του Τ.Ε.Ε.
1
.  Στο 

άρθρο 2 του νέου Υπαλληλικού Κώδικα [Ν. 3528/2007] ορίζεται ότι:  

Άρθρο 2. Έκταση εφαρμογής 

1. Στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί  

υπάλληλοι του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. 

 

2. Υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι  

οποίοι, κατά συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη, διέπονται από ειδικές  

διατάξεις, καθώς και οι υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης,  

υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις  

ειδικές γι` αυτούς διατάξεις. 

                                           
 
1 Π.χ., στο άρθρο 13 παρ.1 του  ΝΔ 4272/1962 (Α 188) ορί ζονται  με όμοιο τρόπο τα εξής:  

 
 «Η  υπηρεσιακή  κατάστασις  του   υπαλληλικού   και  υπηρετικού   προσωπικού   των   δικηγορικών   συλλόγων   του  Κράτους, 
εξαιρουμένου της εφαρμογής των διατάξεων του Β.Δ. της 23/31 Δεκεμβρίου 1955 "περί εφαρμογής του υπαλληλικού κώδικος  επί  
των  υπαλλήλων  των Ν.Π.  Δημοσίου  Δικαίου"  διέπεται αποκλειστικώς υπό των διατάξεων των  άρθρων 235 παρ. 7 και  64  
παρ.  2  του  Ν.Δ.  3026/54  "περί  Κώδικος  Δικηγόρων", αφ` ής αύται εξεδόθησαν».  
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Συνεπώς, προτείνω την εξής διατύπωση ώστε να προκύπτει ποιοι εξαιρούνται και ποιοι  

εντάσσονται στην αρμοδιότητα των Πειθαρχικών Συμβουλίων του Τ.Ε.Ε.:  

Άρθρο 4 παρ. 2 του προτεινόμενου νόμου:  

«Από τη δικαιοδοσία των Πειθαρχικών Συμβουλίων του Νόμου αυτού εξαιρούνται οι 

υπάλληλοι, κατά την έννοια του άρθρου 13α του Ποινικού Κώδικα
2
,  για τα πειθαρχικά 

παραπτώματα
3
 που τελούν στο πλαίσιο της άσκησης της υπηρεσίας τους».  

2. Το άρθρο 5 παράγραφος 10 προβλέπει: «Στις συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου συμμετέχει 

χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Νομικός Σύμβουλος του .Ε.Ε. ή δικηγόρος που παρέχει τις συμβουλευτικές 

του υπηρεσίες στο Τ.Ε.Ε.» 

    Ωστόσο η διατύπωση «συμμετέχει … ο Νομικός Σύμβουλος του Τ ΕΕ ή δικηγόρος που 

παρέχει τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες στο TΕΕ» συνεπάγεται ότι  εφόσον 

διοριστεί σύμφωνα με τις  γενικές διατάξεις κάποιος δικηγόρος που παρέχει τις 

συμβουλευτικές του υπηρεσίες στο ΤΕΕ στο πλαίσιο της πειθαρχικής διαδικασίας,  θα 

έχει αυτός αποκλειστική αρμοδιότητα να παρίσταται ή θα υπάρχει συντρέχουσα 

αρμοδιότητα με τον Νομικό Σύμβουλο του ΤΕΕ ;  Επίσης, με ποια διαδικασία θα 

προσλαμβάνεται ο δικηγόρος αυτός ;  Αυτή η δυνατότητα θα αφορά κάθε Πειθαρχικό 

Συμβούλιο από αυτά που υπάρχουν ;  Τέλος, ποια θα είναι η συνέπεια αν δεν 

παρίσταται ο Νομικός Σύμβουλος ή ο δικηγόρος ;  Θα επιφέρει αυτό προβλήματα στη 

διαδικασία και την τυχόν εκδιδόμενη απόφαση ;  ΄Ολα αυτά πρέπει να ρυθμιστούν.  

    Συνεπώς προτείνω την εξής διατύπωση: Στις συνεδριάσεις του Πε ιθαρχικού 

Συμβουλίου δύναται να συμμετέχει  χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Νομικός Σύμβουλος του 

Τ.Ε.Ε. ή δικηγόρος που παρέχει τις  συμβουλευτικές του υπηρεσίες στο Τ.Ε.Ε. Με 

απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. καθορίζονται η διαδικασία πρόσληψης του 

δικηγόρου, συγκεκριμένης εμπειρίαςή συγκεκριμένης κατηγορίας.  

2
α   

Αρθρο 6 παρ. 5 (τροποποίηση) 

     «Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου… (με ανώτερο τους έξι μήνες)…» 

3. Άρθρο 7 παρ. 1. 

Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας αναφέρει αντιστοίχως [άρθρο 52 ΚΠολΔ] τα εξής:  

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

Άρθρο 52.-1. Δικαστές, εισαγγελείς και υπάλληλοι της γραμματείας, με 

οποιαδήποτε ιδιότητα και αν ενεργούν, μπορούν να προτείνουν την 

εξαίρεσή τους ή να εξαιρεθούν από οποιοδήποτε διάδικο: α) αν είναι 

διάδικοι ή συνδέονται με έναν από τους διαδίκους ως συνδικαιούχοι, 

συνυπόχρεοι ή είναι υπόχρεοι σε αποζημίωση ή έχουν άμεσο ή έμμεσο 

συμφέρον στη δίκη, β) αν συνδέονται με κάποιο διάδικο σε ευθεία γραμμή, 

με συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή με υιοθεσία, αν είναι 

συγγενείς σε πλάγια γραμμή με συγγένεια εξ αίματος έως τον τέταρτο 

βαθμό ή με συγγένεια εξ αγχιστείας έως το δεύτερο βαθμό, αν είναι ή 

υπήρξαν σύζυγοι ή μνηστήρες ενός από τους διαδίκους, γ) αν είναι 

συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, σε ευθεία γραμμή ή συνδέονται με 

υιοθεσία, ή είναι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε πλάγια γραμμή 

έως το δεύτερο βαθμό προσώπου, το οποίο παίρνει μισθό ή άλλη χορηγία με 

χρηματική αξία είτε για τις υπηρεσίες που παρέχει, είτε για οποιοδήποτε 

άλλο λόγο από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιασδήποτε μορφής εταιρία που 

έχουν άμεσο ή έμμεσο ιδιωτικό συμφέρον στην έκβαση της δίκης, δ) αν 

στην ίδια υπόθεση εξετάστηκαν ως μάρτυρες ή παραστάθηκαν ως δικηγόροι ή 

γενικά ως πληρεξούσιοι ή παραστάθηκαν ή μπορούν να παραστούν ως νόμιμοι 

                                           
2
 Υπάλληλος είναι εκείνος στον οποίο νόμιμα έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση υπηρεσίας δημόσιας, δημοτικής ή 

κοινοτικής ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ..  
3
 Σήμερα ορίζονται αυτά τα πειθαρχικά παραπτώματα στα άρθρα 106 και 107 του Ν. 3528/2007.  
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αντιπρόσωποι κάποιου από τους διαδίκους, ε) αν διεξήγαγαν την υπόθεση, 

από την οποία προήλθε η διαφορά ή έχουν ενεργήσει στη δίκη ως 

πραγματογνώμονες ή σύμβουλοι ή διαιτητές ή έχουν συντάξει το έγγραφο 

που προσβάλλεται ή είχαν μετάσχει στη σύνθεση του δικαστηρίου του 

οποίου η απόφαση είχε προσβληθεί με έφεση ή αναίρεση, στ) αν έχουν 

προκαλέσει ή προκαλούν υπόνοια μεροληψίας, ιδίως αν έχουν με κάποιο 

διάδικο ιδιαίτερη φιλία, ιδιαίτερες σχέσεις καθηκόντων ή εξάρτησης, 

έριδα ή έχθρα. 

2. Οι εισαγγελείς δεν εξαιρούνται, όταν ενεργούν ως διάδικοι.  

Ως εκ τούτου προτείνω : 

Άρθρο 7 παρ. 1: Οι διατάξεις του άρθρου  52 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας «περί 

εξαίρεσης δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας» ισχύουν για τον Πρόεδρο του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς επίσης γ ια τους εισηγητές και τους γραμματείας αυτών.  

4. Στο άρθρο 7 παρ. 7 στο τέλος μπορεί να προστεθεί :  

   «Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, εφόσον κρίνει ότι η αίτηση εξαίρεσης αριθμού 

πέραν του 50% των μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου Περιφερειακού Τμήματος του 

Τ.Ε.Ε. είναι βάσιμη, μπορεί να αποφασίσει υπό τον όρο ότι υποβάλλεται σχετικό 

αίτημα από αυτόν που υπέβαλε την αίτηση εξαίρεσης, να παραπέμψει την κρινόμενη 

υπόθεση για εκδίκαση ενώπιον Πειθαρχικού Συμβουλίου που εδρεύει στην Αθήνα. Το 

Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο παραπέμπει την κρινόμενη υπόθεση για εκδίκαση 

ενώπιον Πειθαρχικού Συμβουλίου που εδρεύει στην Αθήνα στην περίπτωση που μετά 

την παραδοχή της αίτησης εξαίρεσης δεν υπολείπεται επαρκής αριθμός μελών για τη 

συγκρότηση του Περιφερειακού Πειθαρχικού Συ μβουλίου.»  

5. Άρθρο 8 παρ. 1
α  

(τροποποίηση) 

    «α. Η παράβαση κανονισμών και διατάξεων κειμένων νόμων κατά την άσκηση του επαγγέλματος 

Μηχανικού» 

6. Αρθρο 9 παρ. 7  

    Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου πλήρως αιτιολογημένη συντάσσεται  

εγγράφως εντός τριών μηνών από της εκδικάσεως.  Η τυχόν εκφρασθείσα μειοψηφούσα άποψη 

καταγράφεται μόνο στα πρακτικά» 

7. Αρθρο 10 παρ. 2 

    « Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου διαβιβάζει στον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. τις αποφάσεις του, ο 

οποίος είναι υποχρεωμένος να δημοσιοποιήσει την υπόθεση (κατηγορητήριο) και την επιβληθείσα 

ποινή εν περιλήψει στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε.. 

 Η δημοσιοποίηση των αποφάσεων θα γίνεται για τις βαρύτερες των ποινών που προβλέπονται στο 

άρθρο 10 παρ. 1 περιπτώσεις Ι1, Ι2 και Ι4. Η ισχύς των αποφάσεων που προβλέπουν ποινές στέρησης 

άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μηχανικών αρχίζει από την ημέρα κοινοποίησης ή ενημέρωσης από τον 

Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. στις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Οργανισμούς, 

Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., η οποία εκδίδεται ενός έξι 

μηνών από την ισχύ του Νόμου καθορίζεται η διαδικασία και οι αποδέκτες κοινοποίησης της απόφασης 

για την ταυτόχρονη εφαρμογή της σε ολόκληρη την επικράτεια». 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Το βασικότερο σημείο του Νομοσχεδίου. 

Η εφαρμογή της απόφασης : Πρέπει να βρεθεί φόρμουλα για την ταυτόχρονη εφαρμογή της απόφασης 

σε όλη την επικράτεια. 

Θα υπάρξουν όμως προβλήματα. Ενδεικτικά αναφέρω : 

Α) Μηχανικός έχει αναλάβει την επίβλεψη ή κατασκευή έργου από ιδιώτη ή Δημόσια Υπηρεσία. Στην 

περίπτωση αυτή όμως αν έχει άμεση εφαρμογή η απόφαση, πρέπει να γίνει διακοπή του έργου με 

ολέθριες συνέπειες σε μερικές περιπτώσεις για τον κύριο του έργου. ΄Οπως όλοι γνωρίζουμε, η 

διαδικασία αλλαγής επιβλέποντος ή κατασκευαστή έργου δημοσίου ή ιδιωτικού είναι χρονοβόρα. 

Μήπως στο σχέδιο νόμου πρέπει να προβλεφθεί ότι : 

«Με απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. και πριν την κοινοποίηση της απόφασης ο καταδικασθεί 

δύναται με αιτιολογημένη αίτησή του, να αιτείται την μετάθεση έκτισης της ποινής, σε μεταγενέστερο 

χρόνο ούτως ώστε να ολοκληρώσει το αναληφθέν από αυτόν έργο. Με απόφαση της Διοίκησης του 
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Τ.Ε.Ε., η οποία πρέπει να εκδίδεται εντός έξι μηνών από την ισχύ του νόμου, καθορίζεται η 

διαδικασία για την προσωρινή αναστολή της απόφασης» 

8. Αρθρο 11 παρ. 2 

Το άρθρο 11 παρ. 2 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου θα μπορούσε να διαμορφωθεί 

ως εξής:  

«Συνίστανται Ειδικές Επιτροπές σε κάθε Πειθαρχικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Ε., οι οποίες 

αποτελούνται από τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση 

κωλύματός του, από τον αναπληρωτή του, και από άλλα δύο μέλη του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου, οι οποίες έχουν τις εξής αρμοδιότητες: [α] Με ομόφωνη και 

αιτιολογημένη απόφασή τους, αφού εξετάσουν την υποβληθείσα έγγραφη αναφορά ή 

καταγγελία, αν κρίνουν ότι αυτή δεν στηρίζεται στο νόμο ή είναι προφανώς αβάσιμη 

στην ουσία της ή είναι ανεπίδεκτη εκτίμησης ή αφορά σε πρόδηλα παραγεγραμμένο 

πειθαρχικό παράπτωμα, να απορρίψουν την αναφορά –  καταγγελία με διάταξή τους, η 

οποία επιδίδεται στον εγκαλούντα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια ομόφωνη 

απόφαση, η υπόθεση εισάγεται στην πειθαρχική διαδικασία. [β] Να καλέσουν, στις  

περιπτώσεις που πρόκειται για διαφορές μεταξύ μηχανικών, σε ειδική συνεδρίαση τους 

εμπλεκομένους, προκειμένου να επιχειρηθεί απόπειρα συμβιβαστική ς επίλυσης της 

διαφοράς. Η απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς είναι υποχρεωτική και 

δεν επιτρέπεται η άσκηση πειθαρχικής δίωξης χωρίς να έχει προηγηθεί αυτή.»  

9. Αρθρο 11 παρ. 4  

    «………. Η χρονική διάρκεια για κάθε υπόθεση δεν είναι δυνατό να είναι μικρότερη από δύο μήνες για 

απλές περιπτώσεις και μεγαλύτερες από έξι μήνες για τις πολυπλοκότερες…… Το Πειθαρχικό 

Συμβούλιο μπορεί να παρατείνει το χρόνο αυτό προς τον εισηγητή μέχρι συνολικά δώδεκα μήνες. 

10. Αρθρο 12 παρ. 5 

      Να αφαιρεθεί αυτό που αναφέρεται στο τέλος. 

      «…… και όχι μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών» 

      Σχόλια:  Πρακτικά είναι ανέφικτο και υπάρχει κίνδυνος ο Πρόεδρος και τα μέλη του Ανώτατου 

Πειθαρχικού να κατηγορηθούν για παράβαση καθήκοντος, σε περίπτωση μη τήρησης του χρόνου των 

δύο μηνών. 

11. Αρθρο 11 

     Στο τέλος να προστεθεί η παράγραφος 16 

     «Μετά την επίδοση της απόφασης, αντίγραφα της απόφασης των πρακτικών, της εισήγησης καθώς και 

κάθε άλλου εγγράφου της πειθαρχικής διαδικασίας δίνονται σε κάθε διάδικο της πειθαρχικής δίκης, ενώ 

σε οποιονδήποτε άλλο που έχει έννομο συμφέρον δίνονται με αίτησή του και με έγκριση του Προέδρου 

του Πειθαρχικού Συμβουλίου» 

    Αρθρο 13 παρ. 2 

    Το άρθρο 12 παρ. 2 να καταργηθεί. Τα της Δημοσιοποίησης των αποφάσεων έχουν καλυφθεί από το 

άρθρο 10 παρ. 2. 

     Στη θέση του να μπουν τα εξής : 

     «Η έλλειψη σπουδαίου λόγου απουσία μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου από τρεις (3) διαδοχικές 

συνεδριάσεις ή δώδεκα (12) συνεδριάσεις συνολικά κατά τη διάρκεια της θητείας του, συνιστά 

παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεών του ως μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Ε. 

Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. καθορίζεται η διαδικασία αντικατάστασης του 

μέλους αυτού.» 

     ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν υπάγονται στην πειθαρχική διαδικασία του 

παρόντος σχεδίου νόμου, διότι κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους έχουν δώσει τον όρκο του 

δημοσίου υπαλλήλου (άρθρο 6 παρ. 8). 

12. Αρθρο 15 

1. Για την εξέταση σε πρώτο βαθμό μίας καταγγελίας, καταγγέλλων οφείλει να εκδώσει παράβολο 

υπέρ Τ.Ε.Ε. αξίας 600 χ λ ευρώ. Η αξία του παραπάνω παράβολου επιστρέφεται στην περίπτωση 

καταδίκης του καταγγελλόμενου. 

2.  Ως αποζημίωση του Προέδρου ορίζεται το ποσό των 1.500 χ λ ευρώ και των μελών το ποσό των 

500 χλ ευρώ ανά συνεδρίαση. 
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3.  Ο εισηγητής αποζημιούται με το ποσό των 500 χ λ ή 1.000 χ λ ανά υπόθεση, το οποίο καθορίζει 

ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, αναλόγως της δυσκολίας και του όγκου της υπόθεσης. 

Στην περίπτωση που θα χρειαστεί να κινηθεί εκτός της έδρας του και πέραν των είκοσι χιλιομέτρων 

δικαιούται τα οδοιπορικά έξόδα και ημερήσια αποζημίωση. 

4.  Η αποζημίωση της γραμματέως του Π.Σ. καθορίζεται στο ποσόν των 200 χ λ ευρώ ανά συνεδρίαση, 

των δε γραμματέων της προανάκρισης στο ποσό των 300 χ λ ευρώ ανά υπόθεση. 

13. Αρθρο 16 

      1. ΄Οπου στις διατάξεις των άρθρων του παρόντος νόμου αναφέρεται Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. νοείται ο 

Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., όταν πρόκειται για το Πειθαρχικό Συμβούλιο της 

Έδρας του Τ.Ε.Ε. ή ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του αντίστοιχου Περιφερειακού Τμήματος 

όπου Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. νοείται η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. όταν πρόκειται για το 

Πειθαρχικό Συμβούλιο της έδρας του Τ.Ε.Ε. ή η Διοικούσα Επιτροπή του αντίστοιχου Περιφερειακού 

Τμήματος. 

14. Αρθρο 17 

      1. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την επόμενη θητεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου μέχρι 

την ψήφισή του με εξαίρεση α) το άρθρο 11 παράγραφος 2 και με την προϋπόθεση ότι η υπόθεση δεν 

έχει ανατεθεί σε εισηγητή και β) το άρθρο 15 τα οποία ισχύουν από την ψήφιση του παρόντος νόμου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  35 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 1:    
Aρθρα 35 έως 37. Πόροι ΤΕΕ. 

Προτείνεται να υπάρξουν εισηγήσεις από όσους είχαν την ευθύνη οικονομικής διαχείρισης τη τελευταία 

πενταετία. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2:    
 Αρθρο 35 Πόροι του ΤΕΕ 

Θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά η διεύρυνση των πόρων του ΤΕΕ και από άλλες πηγές αλλά κυρίως πρέπει 

να αντιμετωπιστεί η δραστική μείωση των δαπανών. Οι δαπάνες μπορούν να μειωθούν δραστικά με τον 

περιορισμό και εκλογίκευση περιττών ομάδων εργασίας και επιτροπών καθώς και με την απόκτηση 

ιδιόκτητης στέγης προκειμένου να σταματήσουν τα τεράστια έξοδα για καταβολή ενοικίων. 

 Διεύρυνση νέων πόρων. 

 Διοικητική αυτοτέλεια και αυτοτέλεια οικονομικής διαχείρισης. 

 Κατάργηση εισφοράς ΤΕΕ υπέρ Σιβιτανιδείου 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 3:    
Εισφορές 

- Αναπροσαρμογή ανά διετία. 

- Όχι διπλή εισφορά Μηχανικού και κατόχου ατομικού πτυχίου μελετητή ή εργολήπτη. 

- Διατήρηση εισφοράς τεχνικών εταιρειών (μεταξύ αυτών και των μελετητικών και των 

εργοληπτικών). 

 

 

ΑΡΘΡΟ  39 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 1:    
Aρθρα  39. Τεχνικές Επωνυμίες. 
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 Προτείνεται η τήρηση αρχείου των Τεχνικών Εταιρειών και της στελέχωσης τους με μηχανικούς 

μέλη του ΤΕΕ. Το αρχείο πρέπει να επικαιροποιείται κάθε τριετία και οπωσδήποτε οι εκπρόσωποι των 

Τεχνικών Εταιρειών πρέπει να γνωστοποιούν αλλαγές στη στελέχωση τους. 

 Προτείνεται η τήρηση αρχείου των μελών του ΤΕΕ που αναλαμβάνουν νομοθετικά κατοχυρωμένες 

τεχνικές δραστηριότητες επιπέδου ΙΙ. 
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