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του Προέδρου ΤΕΕ και του Α΄ Αντιπροέδρου ΔΕ/ΤΕΕ 

 

Θέκα:  Θεζκηθό πιαίζην  ΤΕΕ – επί κέξνπο αιιαγέο θαη ζπκπιήξσζε θελώλ.   

 

 

 Σπλάδειθνη, 

 

 Όπσο γλσξίδεηε, ηα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ έρνπλ γίλεη πνιιέο ζπδεηήζεηο ζηα Όξγαλα 

ηνπ Τ.Ε.Ε. γηα ηελ αλαζεώξεζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ Θεζκηθνύ Πιαηζίνπ ηνπ, ρσξίο 

όκσο λα ζεζκνζεηεζνύλ ηα απνηειέζκαηα  ησλ  ζπδεηήζεσλ απηώλ, έζησ θαη ζηα ειάρηζηα 

πνπ ζπκθσλήζακε. 

 Η παξνύζα εηζήγεζε θηινδνμεί, όρη κόλν λα ζέζεη γηα ζπδήηεζε ζέκαηα πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηελ εθινγή ησλ Οξγάλσλ ηνπ ΤΕΕ, έρνπλ πνιπζπδεηεζεί  θαη είλαη θνηλόο ζηόρνο, 

αιιά θαη λα απνηειέζεη ηνλ θνξκό ηεο απόθαζεο πνπ ζα ιάβεη ε Αληηπξνζσπεία ηνπ ΤΕΕ ην 

Σαββαηνθύξηαθν 10 & 11.12.2011, ώζηε ζηε ζπλέρεηα λα γίλεη θαη λόκνο ηνπ θξάηνπο. 

 Οη  πξνηεηλόκελεο  ηξνπνπνηήζεηο θηλνύληαη ζηελ θαηεύζπλζε ηεο αλαινγηθόηεξεο 

αληηπξνζώπεπζεο ζε όια ηα Όξγαλα ηνπ ΤΕΕ θαη πην επέιηθηνπ θαη νηθνλνκηθόηεξνπ 

ζπζηήκαηνο εθινγήο. 

 

Αλαιπηηθόηεξα ηα πξνηεηλόκελα ζεκεία ηξνπνπνίεζεο είλαη : 

 

 Μείσζε ηεο ζηαπξνδνζίαο ζε πνζνζηό 20% + 1 επί ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ γηα  

όια ηα Όξγαλα ηνπ ΤΕΕ. 

 Εθινγή ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΤΕΕ ζε δπν ην πνιύ ςεθνθνξίεο κε 

έλα ςεθνδέιηην κε δηαθξηηέο ππνςεθηόηεηεο γηα θαζεκηά από ηηο 5 ζέζεηο θαη αληίζηνηρα 

ησλ Πξνεδξείσλ ησλ Αληηπξνζσπεηώλ ηνπ Πεξηθεξεηαθώλ Τκεκάησλ ηνπ ΤΕΕ ζε έλα 

ςεθνδέιηην κε δηαθξηηέο ππνςεθηόηεηεο γηα θαζεκία από ηηο 3 ζέζεηο. 

 Εθινγή Πξνεδξείνπ Α/ΤΕΕ κε δύν ην πνιύ ςεθνθνξίεο, όπνπ θάζε κέινο ηεο Α/ΤΕΕ 

κπνξεί λα ζέζεη ππνςεθηόηεηα γηα κία κόλν ζέζε γηα ην Πξνεδξείν ηεο Α/ΤΕΕ, ην 

ςεθνδέιηην γηα ηελ εθινγή Πξνεδξείνπ Α/ΤΕΕ είλαη εληαίν θαη ρσξίδεηαη ζε πέληε πεδία 

έλα γηα θάζε δηαθξηηή ζέζε ηνπ Πξνεδξείνπ, ζε θάζε πεδίν αληίζηνηρα ζα είλαη 

αλαγξακκέλνη νη αληίζηνηρνη ππνςήθηνη, ηα κέιε ηεο Α/ΤΕΕ ςεθίδνπλ κε έλα ζηαπξό ζε 

θάζε πεδίν ζην εληαίν απηό ςεθνδέιηην, ζε όπνην πεδίν δελ ππάξρεη ζηαπξόο ζα 

ζεσξείηαη ιεπθή ςήθνο ζην αληίζηνηρν πεδίν. Όπνηνο ππνςήθηνο ζπγθεληξώζεη ην 

50%+1 ηνπ ζώκαηνο (κπνξεί λα γίλεη ησλ ςεθηζάλησλ) εθιέγεηαη. Γηα όζεο ζέζεηο δελ 

ππάξμεη εθινγή ζε απηή ηελ θάζε γίλεηαη δεύηεξε ςεθνθνξία θαη θαηαηίζεληαη λέεο 

ππνςεθηόηεηεο κε ηελ ίδηα πξνϋπόζεζε όηη θάζε κέινο ηεο Α/ΤΕΕ κπνξεί λα ζέζεη 

ππνςεθηόηεηα γηα κία κόλν ζέζε γηα ην Πξνεδξείν ηεο Α/ΤΕΕ. Σηελ δεύηεξε απηή 

ςεθνθνξία πάιη κε εληαίν ςεθνδέιηην κε δηαθξηηά πεδία έλα γηα θάζε ζέζε ηνπ 

Πξνεδξείνπ ηεο Α/ΤΕΕ πνπ δελ έρεη εθιεγεί ππνςήθηνο θαηά ηελ πξώηε ςεθνθνξία, 

εθιέγεηαη ν πξώηνο ζε πξνηίκεζε ππνςήθηνο αληίζηνηρα γηα θάζε ζέζε ηνπ Πξνεδξείνπ 

ηεο Α/ΤΕΕ. 

 Αληίζηνηρν ζύζηεκα ζηε Δηνηθνύζα Επηηξνπή ηνπ ΤΕΕ θαη ηηο Δηνηθνύζεο Επηηξνπέο 

ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Τκεκάησλ ηνπ ΤΕΕ ζηελ θαηεύζπλζε ηεο επίζπεπζεο ηνπ ρξόλνπ 

εθινγήο ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο Δηνηθνύζαο Επηηξνπήο ηνπ ΤΕΕ θαη ησλ Δηνηθνπζώλ 

Επηηξνπώλ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Τκεκάησλ ηνπ ΤΕΕ. 



 Επηβεβαίσζε ηεο απόθαζεο ηεο πξνεγνύκελεο Αληηπξνζσπείαο «γηα 4 ρξόληα ζεηεία γηα 

όια ηα όξγαλα».  

 Σπκκεηνρή ησλ Πξνέδξσλ ησλ ΠΤ ζηελ Αληηπξνζσπεία, κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ιόγνπ 

όρη όκσο ςήθνπ ζπλνιηθά ζε όιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο αληηπξνζσπείαο.   

 Αζπκβίβαζηα 

o α) Όξην 4 ζεηεηώλ γηα ηα Μέιε ηεο Δ.Ε. ηνπ ΤΕΕ θαη ησλ Δ.Ε. ησλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Τκεκάησλ ηνπ ΤΕΕ, από ηελ εκέξα ηζρύνο.  

o β) Εξγαδνκέλσλ ζην ΤΕΕ, ζην ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ ή άιινπο θνξείο ηνπ ΤΕΕ κε 

ππνςεθηόηεηεο γηα όξγαλα ΤΕΕ.  

o γ) Πξνέδξσλ θαη Δηεπζπλόλησλ Σπκβνύισλ Δεκνζίσλ Οξγαληζκώλ κε 

ππνςεθηόηεηεο γηα κέιε νξγάλσλ ΤΕΕ. 

o δ) Γεληθώλ Γξακκαηέσλ.  

o ε) Δεκάξρσλ θαη Πεξηθεξεηαξρώλ.  

 Να βειηησζεί ν ρξόλνο θαηά ηελ ςεθνθνξία, όπσο αληί 9 θαιπώλ γηα ηηο ΕΕΕ λα 

ππάξρεη κία θαη λα δηαθξίλνληαη νη θάθεινη θάζε εηδηθόηεηαο όπνπ πάλσ ηνπο ζα 

γξάθεηαη ε εηδηθόηεηα θαη ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ην αληίζηνηρν ςεθνδέιηην ηεο 

εηδηθόηεηαο.  

Αζήλα 7.12.2011 

Χξήζηνο Σπίξηδεο  

Πξόεδξνο Τ.Ε.Ε. 

θαη 

Σσθξάηεο Αιεμηάδεο 

Α΄ Αληηπξόεδξνο ΔΕ/ΤΕΕ 


