
3ο σημείο των πρακτικών της συνεδρίασης της Επιτροπής Υποστήριξης του Έργου του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ:

3. Ενίσχυση του κύρους του με καθιέρωση της άμεσης δημοκρατίας και προσαρμογή των εκλογικών διαδικασιών στις νέες συνθήκες και στα δεδομένα που προκύπτουν από τη, μέχρι σήμερα, εμπειρία.
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Εκλογή Προέδρου Αριθμός Θητειών Προέδρου ΤΕΕ Εκλογή Προεδρείου Α/ΤΕΕ Εκλογή μελών Α/ΤΕΕ Όριο θητειών Προεδρείου Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Διάρκεια Θητείας των Οργάνων Διοίκησης του ΤΕΕ Ημερομηνία Εκλογών
Ειδικό καθεστώς σύνδεσης με τους Έλληνες μηχανικούς 

μέλη του ΤΕΕ στο Εξωτερικό
Ειδικά για τη διαχείριση του τετραγωνικού πίνακα Εκλογή μελών Διοικούσας Επιτροπής

Αριθμός θητείων μελών της 

Διοίκούσας Επιτροπής

Αριθμός θητειών μελών της 

Α/ΤΕΕ
Διαδικασία εκλογών, γενικά Εκλογή Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικότητας Εκλογή Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Περιφερειακών Τμημάτων Εκλογή Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) Περιφερειακού Τμήματος Εκλογή Νομαρχιακής Επιτροπής (Ν.Ε.) ΤΕΕ Σύνθεση Πειθερχικών Συμβουλίων Ασυμβίβαστα Νέες ειδικότητες

Προεδρείο Α-ΤΕΕ

Προτείνεται άμεση εκλογή του Προέδρου του ΤΕΕ από τα μέλη, με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Εφόσον κανείς 

υποψήφιος δεν συγκεντρώσει το 33% +1 των ψήφων στο 33% των εγγεγραμμένων, επαναλαμβάνεται η 

ψηφοφορία ανάμεσα στους δύο υποψηφίους που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους (κατ’ αντιστοιχία 

και οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Τμημάτων).

Έως 2 πλήρεις και συνεχείς  θητείες
Ψηφοδέλτια κεντρικής Α/ΤΕΕ:

Τα πανελλαδικά ψηφοδέλτια για την κεντρική Α/ΤΕΕ θα πρέπει να καλύπτουν το Ν-1 ή έστω Ν-3 (δηλαδή της -20%) των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ

4ετής, όπως στα περισσότερα ΝΠΔΔ, εκκινώντας από αυτή την θητεία. Σε αυτές τις πολύ δύσκολες 

οικονομικές συνθήκες για τον τεχνικό κόσμο και το ΤΕΕ, η ανά τριετία εκλογική διαδικασία δεν 

είναι βιώσιμη

Οι εκλογές να γίνονται 

το δεύτερο 

δεκαπενθήμερο του 

Μαρτίου, κάθε τέσσερα 

χρόνια. Μεταβατικά 

από το Μάρτιο που 

έπεται της τετραετίας

Να μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, 

μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, με την απαραίτητη 

αξιοπιστία των εκλογικών διαδικασιών (διαμόρφωση 

μητρώου συμμετεχόντων πριν τις εκλογές και 

ηλεκτρονική ψήφος στις πρεσβείες ή στα 

αναγνωρισμένα προξενεία)

να ληφθεί υπ’ όψη παλαιότερη εισήγηση με συναίνεση προς την 

Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, ώστε να ενισχύεται η 

αντιπροσωπευτικότητα και των περιφερειακών τμημάτων.

(Η διατύπωση εκκρεμεί να συζητηθεί)

Οι Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικότητας μετονομάζονται σε Επιτροπές Ειδικότητας. Δηλαδή, πλέον θα είναι 

μέλη της Αντιπροσωπείας που θα εκλέγονται σε πανελλαδική βάση σύμφωνα με την ειδικότητά τους. Το 

επιστημονικό έργο θα καλύπτεται με ξεχωριστές επιστημονικές επιτροπές οι οποίες θα συστήνονται κατά 

περίπτωση (ανάλογα με το ζήτημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν / απαντήσουν)

Προτείνεται άμεση εκλογή του Προέδρου του ΤΕΕ από τα μέλη, με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Εφόσον κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει το 33% +1 των ψήφων στο 

33% των εγγεγραμμένων, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία ανάμεσα στους δύο υποψηφίους που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους (κατ’ αντιστοιχία και οι 

Πρόεδροι των Περιφερειακών Τμημάτων).

Οι νομαρχιακές εκλογές να γίνονται ταυτόχρονα με τις Πανελλαδικές

>> Αν έχει εγγραφεί στο αντίστοιχο μητρώο ΤΕΕ το 50% +1 των 

αποφοίτων, τότε διενεργείται εκλογή με ξεχωριστή κάλπη για 

τη νέα ειδικότητα. Στην περίπτωση αυτή, για τη νέα αυτή 

ειδικότητα, εκλέγονται επιπλέον 5 μέλη στην αντιπροσωπεία 

του ΤΕΕ.

>> Επιπλέον, για το τμήμα αποφοίτων ΤΕΙ, συστήνεται ένα 

τμήμα (άρα και μία διαδικασία εκλογής - ενιαία κάλπη) για 

όλες τις επιμέρους ειδικότητες, βάσει σπουδών

Ακριτίδης Απευθείας από το εκλογικό σώμα Μέγιστος αριθμός  2 θητειών
>> Μείωση μελών, χωρίς να θίγεται η αναλογική  εκπροσώπηση όλων των γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας

>> Κατάργηση της σταυροδοσίας σε υποψηφίους άλλων περιφερειών, στις εκλογές του ΤΕΕ
Ηλεκτρονική εκλογική διαδικασία

Μέγιστος αριθμός  3 θητειών για τα 

μέλη της Διοικούσας Επιτροπής
>> Ηλεκτρονική εκλογική διαδικασία

Να απασχολούνται αποκλειστικά με την προώθηση θεμάτων του επιστημονικού έργου του ΤΕΕ, σε παράλληλο 

νέο όργανο

ΑΦΕΤΗΡΙΑ Άμεση εκλογή από τους μηχανικούς 2 θητείες Μείωση του αριθμού των μελών της Αντιπροσωπείας από 200 σε 150, με ελάχιστο αριθμό 2 εκλεγμένα μέλη ανά περιφέρεια Άμεση εκλογή από τους μηχανικούς 3 θητείες 4 θητείες

>> Όποιος έχει οποιαδήποτε κυβερνητική θέση εξουσίας (πρωθυπουργός, 

υπουργός, βουλευτής, γενικός γραμματέας υπουργείου, εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. 

Δημοσίων Οργανισμών) να μην μπορεί να είναι και υποψήφιος για όργανα του ΤΕΕ

>> Όποιος έχει αιρετή θέση σε όργανα του ΤΕΕ και αναλαμβάνει κυβερνητική θέση, 

να αντικαθίσταται αμέσως από τον πρώτο αναπληρωματικό του

Μήτρου Μείωση των Αντιπροσώπων στους 100 από 200 που είναι σήμερα Κατάργηση της σταυροδοσίας σε υποψηφίους άλλων περιφερειών, στις εκλογές του ΤΕΕ
Κατάργηση της συμμετοχής στην Αντιπροσωπεία των μελών των επιστημονικών επιτροπών. Εκλογή τους με 

παράλληλη ψηφοφορία, για τους κλαδικούς συλλόγους ,στις εκλογές του ΤΕΕ

Δημοκρατικός Αγώνας Μηχανικών

Άμεση εκλογή, με απλή αναλογική και καθολική ψηφοφορία για τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος 

για την εκλογή του κρίνεται σκόπιμο να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστο το 40% των προτιμήσεων. Εάν αυτό δεν 

επιτευχθεί από την πρώτη εκλογή, η διαδικασία ξαναγίνεται μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων.

Να επιτρέπεται το πολύ για δύο θητείες διοίκησης. 

Οι συγκεκριμένοι όροι της δυνατότητας επανεκλογής, πρέπει να ισχύουν σε κάθε περίπτωση 

ανάθεσης καθηκόντων, ακόμα και εάν οι εκλεγόμενοι για διάφορους λόγους υποχρεωθούν να 

ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε μικρότερο  χρονικό διάστημα από την τετραετή θητεία για την 

οποία εκλέχθηκαν. Επίσης, για την εκπλήρωση των όρων αυτών και για ΟΛΑ τα μέλη των οργάνων 

Διοίκησης του Τ.Ε.Ε. (σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο) να προσμετρούνται και οι έως σήμερα 

θητείες, από τις εκλογές του 2013 και μεταγενέστερα. Εξαιρούνται οι Πρόεδροι που η εκλογή τους 

εξαρτάται από την όπως παραπάνω άμεση και καθολική ψηφοφορία.

>> Η επανεκλογή στο αξίωμα του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. Οι συγκεκριμένοι όροι της δυνατότητας 

επανεκλογής, πρέπει να ισχύουν σε κάθε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων, ακόμα και εάν οι 

εκλεγόμενοι για διάφορους λόγους υποχρεωθούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε μικρότερο  

χρονικό διάστημα από την τετραετή θητεία για την οποία εκλέχθηκαν. Επίσης, για την εκπλήρωση 

των όρων αυτών και για ΟΛΑ τα μέλη των οργάνων Διοίκησης του Τ.Ε.Ε. (σε κεντρικό ή 

περιφερειακό επίπεδο) να προσμετρούνται και οι έως σήμερα θητείες, από τις εκλογές του 2013 

και μεταγενέστερα. Εξαιρούνται οι Πρόεδροι που η εκλογή τους εξαρτάται από την όπως 

παραπάνω άμεση και καθολική ψηφοφορία.

>> Η εκλογή να γίνεται με τις ισχύουσες διατάξεις. 

>> Το Προεδρείο της Κεντρικής Αντιπροσωπείας εκλέγεται με τη συγκρότηση κοινού ψηφοδελτίου 

στο οποίο οι υποψήφιοι θα δηλώνουν και τις αρμοδιότητες που επιθυμούν να τους ανατεθούν

>> Στις εκλογές ανάδειξης του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας ο αριθμός των υποψηφίων μπορεί 

να περιορισθεί, ώστε να μην είναι για παράδειγμα μεγαλύτερος του διπλασίου των μελών του 

οργάνου.

>> Όταν παραστεί ανάγκη αναπλήρωσης μέλους και από τις διενεργηθείσες εκλογικές διαδικασίες 

δεν υπάρχει η δυνατότητα αναπλήρωσης, διενεργούνται εκλογές με ειδική αυξημένης συμμετοχής 

ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Αντιπροσωπείας.

>> Η επανεκλογή στα αξιώματα των Προεδρείων των Αντιπροσωπειών, προτείνεται να επιτρέπεται 

το πολύ για δύο θητείες διοίκησης. Οι συγκεκριμένοι όροι της δυνατότητας επανεκλογής, πρέπει να 

ισχύουν σε κάθε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων, ακόμα και εάν οι εκλεγόμενοι για διάφορους 

λόγους υποχρεωθούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε μικρότερο  χρονικό διάστημα από την 

τετραετή θητεία για την οποία εκλέχθηκαν. Επίσης, για την εκπλήρωση των όρων αυτών και για 

ΟΛΑ τα μέλη των οργάνων Διοίκησης του Τ.Ε.Ε. (σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο) να 

προσμετρούνται και οι έως σήμερα θητείες, από τις εκλογές του 2013 και μεταγενέστερα. 

Εξαιρούνται οι Πρόεδροι που η εκλογή τους εξαρτάται από την όπως παραπάνω άμεση και 

καθολική ψηφοφορία.

>> Στην Κεντρική Αντιπροσωπεία -όργανο κυρίαρχο που «χαράσσει» την πολιτική του Τ.Ε.Ε.- το σώμα των Μηχανικών να εκπροσωπείται ανάλογα με τον αριθμό των 

μελών μας που ανά περιφέρεια θα συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες. Οι υποψήφιοι να ψηφίζονται μόνο από τα μέλη των Τμημάτων στα οποία ανήκουν.

>> Να μειωθεί ο αριθμός των αιρετών μελών της Κεντρικής Αντιπροσωπείας που κατά τη γνώμη μας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα «171» τακτικά μέλη

>> Οι εκλογές για την ανάδειξη των αντιπροσώπων να γίνονται με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Η επανεκλογή στα αξιώματα των Προεδρείων των Αντιπροσωπειών, προτείνεται να επιτρέπεται το πολύ για δύο θητείες διοίκησης. Οι συγκεκριμένοι όροι της 

δυνατότητας επανεκλογής, πρέπει να ισχύουν σε κάθε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων, ακόμα και εάν οι εκλεγόμενοι για διάφορους λόγους υποχρεωθούν να 

ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε μικρότερο  χρονικό διάστημα από την τετραετή θητεία για την οποία εκλέχθηκαν. Επίσης, για την εκπλήρωση των όρων αυτών και για 

ΟΛΑ τα μέλη των οργάνων Διοίκησης του Τ.Ε.Ε. (σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο) να προσμετρούνται και οι έως σήμερα θητείες, από τις εκλογές του 2013 και 

μεταγενέστερα. Εξαιρούνται οι Πρόεδροι που η εκλογή τους εξαρτάται από την όπως παραπάνω άμεση και καθολική ψηφοφορία.

Η διάρκεια θητείας των οργάνων διοίκησης του Τ.Ε.Ε. θα ανανεώνεται με τη διενέργεια εκλογών σε 

ορισμένο χρόνο, ανά τετραετία.

>> Κατ’ αντιστοιχία -δηλαδή με τη συγκρότηση κοινού ψηφοδελτίου- προτείνεται να γίνεται και η εκλογή 

μελών της Δ.Ε. από την Κεντρική Αντιπροσωπεία.

>> Μετά από την εκλογή των μελών του οργάνου της Διοικούσας Επιτροπής και σε κοινό ψηφοδέλτιο η 

Αντιπροσωπεία να εκλέγει τα μέλη του Προεδρείου της Δ.Ε., σύμφωνα με το εκδηλωμένο ενδιαφέρον των 

υποψηφίων σε ότι αφορά καθήκοντα που εάν εκλεγούν θα ήθελαν να ασκήσουν.

>> Στις εκλογές ανάδειξης των μελών της κάθε Δ.Ε. ο αριθμός των υποψηφίων μπορεί να περιορισθεί, ώστε 

να μην είναι για παράδειγμα μεγαλύτερος του διπλασίου των μελών του οργάνου.

>> Όταν παραστεί ανάγκη αναπλήρωσης μέλους και από τις διενεργηθείσες εκλογικές διαδικασίες δεν 

υπάρχει η δυνατότητα αναπλήρωσης, διενεργούνται εκλογές με ειδική αυξημένης συμμετοχής ψηφοφορία 

μεταξύ των μελών της Αντιπροσωπείας.

Η επανεκλογή στα αξιώματα των 

προεδρείων Διοικουσών Επιτροπών 

προτείνεται να επιτρέπεται το πολύ 

για δύο θητείες διοίκησης. Αντίστοιχα 

των μελών Διοικουσών Επιτροπών για 

τρεις θητείες διοίκησης. Οι 

συγκεκριμένοι όροι της δυνατότητας 

επανεκλογής, πρέπει να ισχύουν σε 

κάθε περίπτωση ανάθεσης 

καθηκόντων, ακόμα και εάν οι 

εκλεγόμενοι για διάφορους λόγους 

υποχρεωθούν να ασκήσουν τα 

καθήκοντά τους σε μικρότερο  

χρονικό διάστημα από την τετραετή 

θητεία για την οποία εκλέχθηκαν. 

Επίσης, για την εκπλήρωση των όρων 

αυτών και για ΟΛΑ τα μέλη των 

οργάνων Διοίκησης του Τ.Ε.Ε. (σε 

κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο) να 

προσμετρούνται και οι έως σήμερα 

θητείες, από τις εκλογές του 2013 και 

μεταγενέστερα. Εξαιρούνται οι 

Πρόεδροι που η εκλογή τους 

εξαρτάται από την όπως παραπάνω 

άμεση και καθολική ψηφοφορία.

Να εξετασθεί η δυνατότητα συμμετοχής των μελών μας στις εκλογικές διαδικασίες με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Και βεβαίως εάν υπάρχουν οι ικανές & αναγκαίες προϋποθέσεις η πρόταση να 

υιοθετηθεί.

Η Εκλογή των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων να γίνεται με απλή αναλογική από την Αντιπροσωπεία και 

τη δυνατότητα να προτείνονται ως μέλη τους ειδικοί επιστήμονες -τακτικά ή ομότιμα μέλη του Τ.Ε.Ε.- που έχουν 

εκλεγεί τουλάχιστο για μία θητεία ως μέλη των οργάνων διοίκησης. Οι Ε.Ε.Ε. εκλέγουν τα Προεδρεία τους και 

παράγουν έργο στα πλαίσια του ρόλου των, με τα μέλη τους να έχουν μόνο δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις 

της Αντιπροσωπείας και καμία δυνατότητα συμμετοχής στις ψηφοφορίες. 

Στα Περιφερειακά Τμήματα επίσης, πρέπει να προβλεφθούν ανάλογες διαδικασίες για τη συγκρότηση 3μελών 

Επιστημονικών Επιτροπών, ανά ειδικότητα. Το πλαίσιο λειτουργίας των Επιτροπών θα αφορά τη συνδρομή τους 

σε εξειδικευμένα θέματα για τη λήψη αποφάσεων, στο όργανο της Αντιπροσωπείας.

>> Το ΤΕΕ να παραμείνει Ν.Π.Δ.Δ. με περιφερειακή διάρθρωση σε όλη τη χώρα, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί στις αιρετές Περιφέρειες, με πιθανές αποκλίσεις για 

τις νησιωτικές ή τις δυσπρόσιτες χερσαίες περιοχές.

>> Ο αριθμός των μελών στις Περιφερειακές Αντιπροσωπείες να είναι αναλογικά αυτός που με τις έως  σήμερα ισχύουσες διατάξεις προκύπτει.

>> Οι εκλογές για την ανάδειξη των αντιπροσώπων να γίνονται με τις ισχύουσες διατάξεις. Το ίδιο να γίνεται και με την εκλογή των Προέδρων

>> Άμεση εκλογή, με απλή αναλογική και καθολική ψηφοφορία για τους Προέδρους των Δ.Ε. στα 

Περιφερειακά Τμήματα. Οι Πρόεδροι για την εκλογή τους κρίνεται σκόπιμο να συγκεντρώνουν κατ’ 

ελάχιστο το 40% των προτιμήσεων. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί από την πρώτη εκλογή, η διαδικασία 

ξαναγίνεται μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων.

>> Τα Προεδρεία των Περιφερειακών Αντιπροσωπειών εκλέγονται με τη συγκρότηση κοινού 

ψηφοδελτίου στο οποίο οι υποψήφιοι θα δηλώνουν και τις αρμοδιότητες που επιθυμούν να τους 

ανατεθούν

>> Κατ’ αντιστοιχία -δηλαδή με τη συγκρότηση κοινού ψηφοδελτίου- προτείνεται να γίνεται και η 

εκλογή μελών των Δ.Ε. από τις Αντιπροσωπείες των Περιφερειακών Τμημάτων.

>> Η επανεκλογή στα αξιώματα του Προέδρου της Δ.Ε. σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα, γενικά των 

προεδρείων Διοικουσών Επιτροπών αλλά και των Προεδρείων των Αντιπροσωπειών, προτείνεται να 

επιτρέπεται το πολύ για δύο θητείες διοίκησης. Αντίστοιχα των μελών Διοικουσών Επιτροπών και 

των Νομαρχιακών Επιτροπών, για τρεις θητείες διοίκησης. Οι συγκεκριμένοι όροι της δυνατότητας 

επανεκλογής, πρέπει να ισχύουν σε κάθε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων, ακόμα και εάν οι 

εκλεγόμενοι για διάφορους λόγους υποχρεωθούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε μικρότερο  

χρονικό διάστημα από την τετραετή θητεία για την οποία εκλέχθηκαν. Επίσης, για την εκπλήρωση 

των όρων αυτών και για ΟΛΑ τα μέλη των οργάνων Διοίκησης του Τ.Ε.Ε. (σε κεντρικό ή περιφερειακό 

επίπεδο) να προσμετρούνται και οι έως σήμερα θητείες, από τις εκλογές του 2013 και 

μεταγενέστερα. Εξαιρούνται οι Πρόεδροι που η εκλογή τους εξαρτάται από την όπως παραπάνω 

άμεση και καθολική ψηφοφορία.

>> Η επανεκλογή στα αξιώματα των μελών Διοικουσών Επιτροπών 

και των Νομαρχιακών Επιτροπών, για τρεις θητείες διοίκησης. Οι 

συγκεκριμένοι όροι της δυνατότητας επανεκλογής, πρέπει να 

ισχύουν σε κάθε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων, ακόμα και εάν οι 

εκλεγόμενοι για διάφορους λόγους υποχρεωθούν να ασκήσουν τα 

καθήκοντά τους σε μικρότερο  χρονικό διάστημα από την τετραετή 

θητεία για την οποία εκλέχθηκαν. Επίσης, για την εκπλήρωση των 

όρων αυτών και για ΟΛΑ τα μέλη των οργάνων Διοίκησης του Τ.Ε.Ε. 

(σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο) να προσμετρούνται και οι έως 

σήμερα θητείες, από τις εκλογές του 2013 και μεταγενέστερα. 

Εξαιρούνται οι Πρόεδροι που η εκλογή τους εξαρτάται από την όπως 

παραπάνω άμεση και καθολική ψηφοφορία.

>> Στις Π.Ε. (Νομούς) της Περιφέρειας -που εδρεύει η Διοικούσα 

Επιτροπή κάθε Τμήματος- δεν υπάρχει λόγος να λειτουργεί και 

Νομαρχιακή Επιτροπή. Εξαίρεση πρέπει να αποτελέσουν οι 

γεωγραφικές ενότητες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, 

που λόγω μεγάλου αριθμού μελών ΟΛΟΙ οι Νομοί πρέπει να έχουν 

τις δικές τους Νομαρχιακές Επιτροπές.

>> Άμεση εκλογή των Νομαρχιακών Επιτροπών, μόνο από τα μέλη 

των Π.Ε.

Στις εκλογές αυτές συμμετέχουν και εκλέγονται τα μέλη που έχουν 

μόνιμη κατοικία ή την έδρα των επαγγελματικών τους 

δραστηριοτήτων στην Π.Ε. (Νομό) και χωρίς τον προαναφερόμενο 

περιορισμό ως προς τη δυνατότητα επανεκλογής των για τις θητείες 

που πιθανά έχουν συμμετάσχει από το έτος 2013 μέχρι σήμερα. 

Όμως η επανεκλογή στα αξιώματα το οργάνου της Νομαρχιακής 

Επιτροπής θα πρέπει στο μέλλον να καθορίζεται αντίστοιχα με τα 

παραπάνω αναφερόμενα, δηλαδή τρεις το πολύ θητείες για τα απλά 
Πυργιώτης Άμεση εκλογή των μελών της Αντιπροσωπείας από ενιαίο ψηφοδέλτιο με μονοσταυρία Προσαρμογή των περιφερειακών τμημάτων στη διοικητική διαίρεση της χώρας σε περιφέρειες

ΡΠΜ Εκλογή των Προεδρείων Αντιπροσωπείας και Διοικούσας σε μία διαδικασία ψηφοφορίας/προεδρείο Εκλογή των Προεδρείων Αντιπροσωπείας και Διοικούσας σε μία διαδικασία ψηφοφορίας/προεδρείο

>> Τροποποίηση του εκλογικού κανονισμού του ΤΕΕ με βάση την αρχή της πλειοψηφίας και των δύο γύρων. Στο δεύτερο γύρο, είτε πρόκειται για πρόσωπα (εκλογές διοίκησης ΤΕΕ) είτε πρόκειται για 

ψηφίσματα, πλαίσια κλπ. προκρίνονται τα δύο με τις περισσότερες ψήφους στον πρώτο γύρο

>> Θέσπιση της ηλεκτρονικής ψήφου στις εκλογές με την απαραίτητη διαπίστευση

Εκλογή Νομαρχιακών Επιτροπών ταυτόχρονα με τις κεντρικές 

εκλογές του ΤΕΕ στα ψηφοδέλτια  των Περιφερειακών Τμημάτων

Αγωνιστική Συνεργασία Μηχανικών 

Πελοποννήσου 
Θέσπιση ορίου δύο (2) θητειών

>> Για λόγους οικονομίας και ευελιξίας, τα μέλη της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ να είναι εκατόν πενήντα (150)

>> Να καταργηθούν τα αριστείνδην μέλη της Κεντρικής αντιπροσωπείας ΤΕΕ

>> Τα μέλη της Κεντρικής αντιπροσωπείας ΤΕΕ να ψηφίζονται μόνο από τους Μηχανικούς του Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ, στο οποίο (Περιφερειακό Τμήμα ΤΕΕ) είναι 

υποψήφιοι.

>> Έως δύο (2) θητείες για τον Πρόεδρο της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

>> Έως τρεις (3) θητείες, για τα υπόλοιπα μέλη του Προεδρείου της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

Να παραμείνει η διαδικασία εκλογής σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο. Τα μέλη της Δ.Ε. να εκλέγονται 

από την Κεντρική Αντιπροσωπεία ΤΕΕ με βάση τα ψηφοδέλτια εκλογής τους. Να μην επιτρέπεται η 

σύμπραξη ή διάσπαση συνδυασμών και ψηφοδελτίων , ώστε να εφαρμοστεί με τον τρόπο αυτό η απλή 

αναλογική στην εκλογή μελών της Δ.Ε.

Θέσπιση ορίου τριών (3) θητειών

>> Το πλήθος των μελών της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Περιφερειακού Τμήματος, καθορίζεται σύμφωνα με τους εγγεγραμμένους Μηχανικούς του Περιφερειακού 

Τμήματος. Σε αρκετές περιπτώσεις η περιφερειακή διάρθρωση του ΤΕΕ δεν αντιστοιχίζεται πλήρως με τη διοικητική διάρθρωση της Χώρας με αποτέλεσμα να 

υπάρχουν Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ σε Νομαρχιακό Επίπεδο. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνεται τα μέλη της Αντιπροσωπείας να είναι δεκαεπτά (17) ή είκοσι 

ένα (21).

>> Τα μέλη της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Περιφερειακού Τμήματος να ψηφίζονται μόνο από τους Μηχανικούς του Νομού, στον οποίο (Νομό) είναι υποψήφιοι.

>> Θέσπιση ορίου θητειών, και συγκεκριμένα έως δύο (2) θητείες για τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Περιφερειακού Τμήματος και έως τρεις (3) θητείες για 

τα υπόλοιπα μέλη του Προεδρείου της.

>> Θέσπιση ορίου θητειών, και συγκεκριμένα έως δύο (2) θητείες για τον Πρόεδρο ΤΕΕ 

Περιφερειακού Τμήματος και έως τρεις (3) θητείες για τα υπόλοιπα μέλη της Δ.Ε. Περιφερειακού 

Τμήματος.

>> Διαδικασία εκλογής όπως για τα μέλη της Δ.Ε.  Σε Κεντρικό Επίπεδο.

>> Εκλογή των μελών της Νομαρχιακής Επιτροπής ΤΕΕ απευθείας 

από τους Μηχανικούς του Νομού στον οποίο (Νομό) είναι 

υποψήφιοι, κατά τη διάρκεια των εκλογών Οργάνων του ΤΕΕ.

>> Οι υποψήφιοι για τη Ν.Ε. ΤΕΕ μπορούν να είναι:

---- Υποψήφιοι συνδυασμών και για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ 

Περιφερειακού Τμήματος

---- Νομαρχιακοί Συνδυασμοί, διαφορετικοί από τους συνδυασμούς 

για την Αντιπροσωπεία ΤΕΕ Περιφερειακού Τμήματος

---- Μεμονωμένοι υποψήφιοι

>> Οι Ν.Ε. ΤΕΕ Περιφερειακού Τμήματος αποτελούνται από πέντε (5) 

μέλη. Στην εκλογή των μελών της Ν.Ε. ΤΕΕ θα ισχύει η απλή 

αναλογική με βάση τους σταυρούς  των υποψηφίων στις κάλπες του 

Νομού. Η συγκρότηση της Ν.Ε. ΤΕΕ Περιφερειακού Τμήματος θα 

γίνεται με ψηφοφορία μεταξύ των μελών στην πρώτη συνεδρίαση 

μετά τις εκλογές.

>> Θ'εσπιση ορίου θητείων, και συγκεκριμένα έως δύο (2) θητείες 

για τον Πρόεδρο της Ν.Ε. ΤΕΕ και έως τρεις (3) θητείες για τα μέλη 

της Ν.Ε. ΤΕΕ.

>> Τα Πειθερχικά Συμβούλια, σε όλα τα επίπεδα να συγκροτούνται 

μέσω σχετικού μητρώου μελών πειθαρχικού και κατόπιν διαδικασίας 

δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή των τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών (και - προφανώς - όχι κατόπιν εκλογών).

>> Εκλογή Προέδρου - Αντιπροέδρου κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας 

μεταξύ των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου

>> Ασυμβίβαστο, μέλος της Δ.Ε. και της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ να είναι στο 

Μητρώο Μελών Πειθαρχικού.

>> Ασυμβίβαστο, μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου, να έχει συγγένεια Α' βαθμού με 

αυτόν που παραπέμπεται για πειθαρχικό παράπτωμα.

>> Ασυμβίβαστο, μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, να έχει εταιρική σχέση (π.χ. 

σύσταση εταιρείας) ή άλλου είδους εργασιακή σχέση (π.χ. υπάλληλος) με αυτόν 

που παραπέμπεται για Πειθαρχικό Παράπτωμα.

>> Ασυμβίβαστο, μέλος της Ν.Ε. ΤΕΕ Περιφερειακού Τμήματος, να είναι στο 

Μητρώο Μελών Πειθαρχικού (για το Περιφερειακό Τμήμα ή γενικά;)

Πρόοδος και Αναβάθμιση ΤΕΕ
Ψήφιση του Προέδρου ΤΕΕ απευθείας από τους Μηχανικούς σε ξεχωριστή ψηφοφορία και κατάργηση 

εκλογής από την αντιπροσωπεία ΤΕΕ
Μείωση Κεντρικής Αντιπροσωπείας στο 1/2 της υφιστάμενης (σύνολο 100 άτομα)

Μείωση των μελών της διοικούσας σε 10 και συμμετοχή στην διοικούσα των προέδρων των περιφερειακών 

τμημάτων
Μέγιστος αριθμός 2 συνεχών θητειών

Μέγιστος αριθμός 2 συνεχών 

θητειών

Στις εκλογές ΤΕΕ να υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, μείωσης του υπερβολικού περιθωρίου σταυρών προτίμησης που οδηγεί σε συνεργασίες ομάδων υποψηφίων που αλλοιώνουν 

την αυθόρμητη επιλογή των μηχανικών. Τα ψηφοδέλτια για τα οποία θα κληθούν να επιλέγουν οι μηχανικοί προτείνεται να είναι:

>> Πρόεδρος ΤΕΕ

>> Κεντρική Αντιπροσωπεία

>> Επιστημονική Επιτροπή

>> Τοπική Αντιπροσωπεία

ΔΗΠΑΜ

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. να εκλέγεται άμεσα από τα μέλη με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Εφόσον κανείς υποψήφιος 

δεν συγκεντρώσει το 1/3 των ψήφων, στο 1/3 των εγγεγραμμένων, να επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία 

ανάμεσα στους δύο πρώτους σε ψήφους υποψηφίους.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ να μπορεί να πραγματοποιήσει έως δύο πλήρεις και συνεχείς  θητείες και όχι 

περισσότερο.

Όπως συμβαίνει στα περισσότερα ΝΠΔΔ, η διάρκεια θητείας των οργάνων Διοίκησης του Τ.Ε.Ε. 

πρέπει να γίνει τετραετής, ξεκινώντας από την τρέχουσα θητεία, προκειμένου να παραχθεί ένα 

ολοκληρωμένο έργο σε ένα εύλογο σημαντικό διάστημα που θα ενισχύσει την πολυφωνία και την 

συνεργασία μεταξύ των πολλών διαφορετικών παρατάξεων και των μεμονωμένων υποψηφίων.

Η σειρά των περιφερειακών τμημάτων στην εφαρμογή του  

τετραγωνικού πίνακα πρέπει, σύμφωνα με  παλαιότερη 

εισήγηση των Δραγκιώτη, Θεοδωράκη, Κρεμαλή, Σινάνη & 

Φούρκα, να ανταποκρίνεται στην αντιπροσωπευτικότητα των 

περιφερειακών τμημάτων, δηλαδή να καθορίζεται αυστηρά 

βάσει του αριθμού των εγγεγραμμένων Μηχανικών.

>> Οι εκλογές πρέπει να γίνονται σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (πχ εντός του Μαρτίου) κάθε τέσσερα χρόνια και σε όσο το δυνατόν περισσότερα εκλογικά κέντρα ανά την επικράτεια. 

>> Δικαίωμα ψήφου πρέπει να έχουν οι Έλληνες Μηχανικοί, μέλη του Τ.Ε.Ε., που ζουν στο εξωτερικό, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις πρεσβείες ή στα αναγνωρισμένα προξενεία.

>> Κατ’ αντιστοιχία με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, και οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Τμημάτων, 

οφείλουν να εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

>> Οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Τμημάτων, να μπορούν να πραγματοποιήσουν έως δύο πλήρεις 

και συνεχείς  θητείες και όχι περισσότερο.

ΔΗΣΥΜ

Προτείνεται άμεση εκλογή του Προέδρου από τα μέλη, με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Εφόσον κανείς υποψήφιος 

δεν συγκεντρώσει το:

>> 50% +1 των ψήφων, ή 

>> 30% +1 των ψήφων στο 40% των εγγεγραμμένων, 

επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία ανάμεσα στους δύο υποψηφίους που συγκέντρωσαν τις περισσότερες 

ψήφους.

2 θητείες

>> Εκλογή του προεδρείου της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ σε 2 το πολύ ψηφοφορίες με ένα 

ψηφοδέλτιο με διακριτές υποψηφιότητες για καθεμιά από τις 5 θέσεις

>> Χρονοδιάγραμμα Εκλογής Νέων Οργάνων από την Αντιπροσωπεία: Τα νέα όργανα 

αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους την 1η Ιανουαρίου, του νέου έτους. Μέχρι αυτή την ημερομηνία 

πρέπει να έχουν εκλεγεί όλα τα όργανα, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

Σε ότι αφορά τα πανελλαδικά ψηφοδέλτια για την κεντρική Α/ΤΕΕ, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν κατά 80% το σύνολο των υποψηφίων σε όλες τις περιφέρειες ή 

τμήματα του ΤΕΕ

>> 4ετής, όπως στα περισσότερα ΝΠΔΔ

>> Οι εκλογές να γίνονται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, κάθε τέσσερα χρόνια

Ειδικό καθεστώς σύνδεσης με τους μηχανικούς που 

πήγαν στο Εξωτερικό: Να μπορούν να συμμετέχουν στην 

εκλογική διαδικασία.

>> Χρονοδιάγραμμα Εκλογής Νέων Οργάνων από την Αντιπροσωπεία: Τα νέα όργανα αναλαμβάνουν τα 

καθήκοντά τους την 1η Ιανουαρίου, του νέου έτους. Μέχρι αυτή την ημερομηνία πρέπει να έχουν εκλεγεί 

όλα τα όργανα, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

>> Θεσμοθετείται το προεδρείο της ΔΕ του ΤΕΕ ως 5μελές όργανο. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τους 2 

αντιπροέδρους με αρμοδιότητες ο ένας οικονομικής διαχείρισης και ο άλλος των περιφερειακών τμημάτων 

αντίστοιχα, τον Γεν. Γραμματέα και τον γραμματέα συντονισμού των ΜΕ του ΤΕΕ που αναπληρώνει και το 

Γενικό Γραμματέα.

3 θητείες 4 θητείες

>> Θέσπιση της ηλεκτρονικής ψήφου στις εκλογές με την απαραίτητη διαπίστευση

>> Μείωση της σταυροδοσίας σε ποσοστό 20% +1 επί του αριθμού των υποψηφίων για όλα τα όργανα του ΤΕΕ

>> Πλαφόν στο ποσοστό εκλογικής δύναμης που απαιτείται για την εκπροσώπηση μιας παράταξης στα Όργανα του ΤΕΕ, με σκοπό να αποφεύγεται η πολυδιάσπαση και να ευνοούνται οι 

προγραμματικές προεκλογικές συνεργασίες.

Οι υποψήφιοι για τις ΕΕΕ, εφόσον συνεχίζουν να αποτελούν μέλη της αντιπροσωπείας, εκτίθενται με διακριτό 

τρόπο στο ίδιο ψηφοδέλτιο με αυτό της κεντρικής αντιπροσωπείας

Δεκατρία (13) Περιφερειακά Τμήματα, ένα ανά Περιφέρεια, συμπεριλαμβανόμενης της Αττικής (Αντιστοίχιση της Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ με τις 

Περιφέρειες της Χώρας).

>> Πρόεδρος Περιφερειακών Τμημάτων: 2 θητείες

>> Διοίκηση Περιφερειακών Τμημάτων: 3 θητείες

>> Προτείνεται άμεση εκλογή του Προέδρου από τα μέλη, με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Εφόσον κανείς 

υποψήφιος δεν συγκεντρώσει το:

• 50% +1 των ψήφων, ή 

• 30% +1 των ψήφων στο 40% των εγγεγραμμένων, 

επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία ανάμεσα στους δύο υποψηφίους που συγκέντρωσαν τις 

περισσότερες ψήφους.

>> Εκλογή των προεδρείων των αντιπροσωπειών των περιφερειακών τμημάτων του ΤΕΕ σε 1 

ψηφοδέλτιο με διακριτές υποψηφιότητες για κάθε μια από τις 3 θέσεις.

Αναμόρφωση του ρόλου των νομαρχιακών επιτροπών σε σχέση με το 

αντίστοιχο Περιφερειακό Τμήμα.

Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο και τα Πειθαρχικά Συμβούλια των 

Περιφερειακών Τμημάτων εκλέγονται απ΄ ευθείας από το σώμα των 

Μηχανικών, από ενιαίο ψηφοδέλτιο.

>> Εργαζόμενος στο ΤΕΕ ή άλλους φορείς του ΤΕΕ με υποψηφιότητες για όργανα 

ΤΕΕ

>> Προέδρος, μέλος προεδρείων, διοικητής, εντεταλμένος σύμβουλος και 

διευθύνον σύμβουλος Δημοσίων Οργανισμών κατά τη διάρκεια της προηγούμενης 

άμεσης θητείας με υποψηφιότητες για μέλη οργάνων ΤΕΕ

>> Γενικός και ειδικός γραμματέας

>> Δήμαρχος και περιφερειάρχης

ΤΕΕ υπό κατασκευή - ΠΕΣΕΔΕ

Άμεση εκλογή του Προέδρου του ΤΕΕ από τα μέλη, με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Εφόσον κανείς υποψήφιος δεν 

συγκεντρώσει το 33% +1 των ψήφων στο 33% των ταμειακά ενήμερων Μελών ΤΕΕ επαναλαμβάνεται η 

ψηφοφορία ανάμεσα στους δύο υποψηφίους που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους

Αριθμός Θητειών Προέδρου ΤΕΕ: Έως 2 πλήρεις (η λέξη"πλήρεις" είναι διαγεγραμμένη στο κείμενο 

των προτάσεων) και συνεχείς  θητείες. Ως θητεία ορίζεται χρόνος θήτευσης μεγαλύτερος των 2/3 

της πλήρους θητείας και με την προϋπόθεση ότι η θητεία δεν διεκόπη από οικειοθελή παραίτηση 

του Προέδρου.

>> Εκλογή – σταυροδοσία Μελών Αντιπροσωπείας ΤΕΕ: με δύο ψηφοδέλτια ως εξής,

---- Πρώτο ψηφοδέλτιο επιλογής παράταξης για να καθορισθεί με απλή αναλογική ο αριθμός των εκλεγόμενων ανά παράταξη και

---- Δεύτερο ψηφοδέλτιο επιλογής - σταυροδοσίας υποψηφίων, όπου να επιτρέπεται η σταυροδοσία σε υποψηφίους όλων των ψηφοδελτίων.

>> Αριθμός θητειών Μελών Αντιπροσωπείας ΤΕΕ: έως 3 με ορισμό των θητειών ως άνω για τον Πρόεδρο. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι εν ενεργεία Μέλος ΔΕ 

ΤΕΕ, τότε να επιτρέπεται η εκ νέου υποψηφιότητα και εκλογή του για μία επί πλέον φορά

>> Εκλογικό σώμα εκλογών ΤΕΕ: κρίνουμε σκόπιμο το εκλογικό σώμα να αποτελείται από τα ταμειακά εντάξει Μέλη του ΤΕΕ.

>> Αριθμός σταυρών προτίμησης: Μείωση αριθμού σταυρών προτίμησης σε 2 έως 6 ανάλογα με τα εγγεγραμμένα Μέλη του εκάστοτε Τμήματος

>> Πανελλαδικοί σταυροί προτίμησης: Διατήρηση των έως 3 σταυρών προτίμησης σε υποψηφίους άλλων τμημάτων, αλλά ως τμήμα των συνολικών σταυρών προτίμησης ως άνω (συνολικά 2 έως 6) 

(ΣΣ: η κατάργηση των 3 Πανελλαδικών σταυρών θα ήταν σκόπιμο να γίνει μόνο εφ’ όσον το ΤΕΕ λειτουργήσει σε ομοσπονδιακή βάση.)

Άμεση εκλογή του Προέδρου του Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ από τα μέλη, με ξεχωριστό 

ψηφοδέλτιο. Εφόσον κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει το 33% +1 των ψήφων στο 33% των 

ταμειακά ενήμερων Μελών ΤΕΕ επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία ανάμεσα στους δύο υποψηφίους 

που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους

Avτιπρooωπεία τoυ TEE / Περιφ. Tμ. N. 

Aιτωλ/vίας

Ανώτατο Όριο θητειών μελών Διοικούσας Επιτροπής :

Με την τροποποίηση αυτή προτείνεται η καθιέρωση  ανώτατου ορίου θητειών στα μέλη της 

Διοικούσας, ώστε να επιτραπεί σε περισσότερα μέλη να συμμετάσχουν στη διοίκηση του φορέα. Το 

όριο προτείνεται να είναι οι τρείς (3) συνεχόμενες θητείες. Η τροποποίηση αυτή προτείνεται να μην 

έχει αναδρομική ισχύ. Ειδικά για τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής το ανώτερο όριο 

προτείνεται να είναι οι δύο (2) θητείες.

Αλλαγή του τρόπου κατανομής των εδρών της Κεντρικής Αντιπροσωπείας:

Η κατανομή των εδρών της Κεντρικής Αντιπροσωπείας να γίνεται ανάλογα με τους συμμετέχοντες στην εκλογική διαδικασία και όχι τους εγγεγραμμένους για το κεντρικό 

ΤΕΕ και τα Περιφερειακά Τμήματα, με την ασφαλιστική δικλείδα ότι θα εκλέγεται τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος από κάθε Περιφερειακό Τμήμα. 

Αύξηση της χρονικής διάρκειας της θητείας των οργάνων από τριετή (3) σε τετραετή (4) :

Η τροποποίηση αυτή μειώνει τα εκλογικά έξοδα. Επίσης δίνει την δυνατότητα στις Διοικούσες 

Επιτροπές να παρέχουν μεγαλύτερο έργο. Η τροποποίηση αυτή προτείνεται να μην έχει 

αναδρομική ισχύ.

Ανώτατο Όριο θητειών μελών 

Διοικούσας Επιτροπής :

Με την τροποποίηση αυτή 

προτείνεται η καθιέρωση  ανώτατου 

ορίου θητειών στα μέλη της 

Διοικούσας, ώστε να επιτραπεί σε 

περισσότερα μέλη να συμμετάσχουν 

στη διοίκηση του φορέα. Το όριο 

προτείνεται να είναι οι τρείς (3) 

συνεχόμενες θητείες. Η τροποποίηση 

αυτή προτείνεται να μην έχει 

αναδρομική ισχύ.

Ηλεκτρονική ψηφοφορία:

Είναι ακατανόητο για την επιτροπή, οι επιστήμονες, που διαχειρίζονται την υψηλή τεχνολογία να μην μπορούν να ψηφίζουν ηλεκτρονικά. Αυτό προϋποθέτει την πιστοποίηση των συναδέλφων 

(μελών) με τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας, που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του ψηφίσαντος. 

Ασυμβίβαστο για τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής:

Προτείνεται το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής με 

τις εξής θέσεις ευθύνης : 

---- Μέλη της Ελληνικής Βουλής 

---- Μέλη της Κυβερνήσεως 

---- Περιφερειάρχες – Δήμαρχοι 

---- Αντιπεριφερειάρχες – Αντιδήμαρχοι – Δημοτικοί – Περιφερειακοί Σύμβουλοι

---- Μέλη Δ.Σ. Πανελλήνιων Τεχνικών Συλλόγων και όχι τοπικών

---- Μέλη Δ.Σ. σε Ν.Π.Δ.Δ.  

---- Συνεργάτες Υπουργού, Γενικού Γραμματέα, Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη,  

Δημάρχου, Αντιδημάρχου. 

Ευθυμιάδης Απόστολος

Εἰς πάσαν ἐκλογή εἰς τα ὄργανα τοῦ ΤΕΕ, θα πρέπει να καταργηθῇ ἤ ἔννοια τοῦ παραταξιακοῦ ψηφοδελτίου καί να εἰσαχθῇ το ενιαίο ψηφοδέλτιο με περιορισμένη σταυροδοσία, ανάλογα με τον 

αριθμό τῶν εκλέξιμων υποψηφίων εις το όργανο υπό εκλογήν. Π.χ. δια τα ολιγομελή όργανα (π.χ. επιστημονικές επιτροπές) θα πρέπει να ισχύῃ ἡ μονοσταυρία, ενῶ δια τα πολυμελή όργανα (από 10 

έως 50) μέλη, ὁ αριθμός τῶν σταυρῶν θα πρέπει να περιορίζεται στο 10% τῶν υποψηφίων τοῦ ενιαίου ψηφοδελτίου, στρογγυλοποιημένος προς τα κάτω

Ἀποκλεισμός ἀπό τα αἰρετά ὄργανα τοῦ ΤΕΕ ὄσων μηχανικῶν δεν ὑπόκεινται εἰς τα 

πειθαρχικά ὄργανα αὐτοῦ. Ἀλλαγή της νομοθεσίας δια ὑπαγωγή τῶν δημοσίων 

ὑπαλλήλων μηχανικῶν εἰς τα πειθαρχικά ὄργανα τοῦ ΤΕΕ

Περιφερειακή Συνεργασία Μηχανικών

Το Προεδρείο της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε συγκροτείται με ταυτόχρονη ψηφοφορία  ανά θέση για 

όλες τις θέσεις. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και τη συγκρότηση του Προεδρείου της Διοικούσας Επιτροπής 

Περιφερειακού Τμήματος.

>> Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε συγκροτείται με ταυτόχρονη ψηφοφορία ανά θέση 

για όλες τις θέσεις. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και τη συγκρότηση του Προεδρείου της 

Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος.

>> Σε κάθε ψηφοδέλτιο για την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε προστίθεται εκλογικά εξομοιούμενη περιφέρεια «Επικρατείας» στην οποία, ανεξάρτητα από τον τρόπο 

κατάρτισης του (βλέπε Α), ο ανώτατος αριθμός υποψηφίων είναι δεκαπέντε (15). Οι υποψήφιοι του «Επικρατείας» μπορούν είναι υποψήφιοι είτε για την 

Αντιπροσωπεία είτε για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων και αναγράφονται με σειρά εκλογιμότητας που προτείνεται από το συνδυασμό

ανεξάρτητα από το σε ποιο όργανο είναι υποψήφιοι. Οι υποψήφιοι του «Επικρατείας» που εκλέγονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας 

συγκροτούν τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. Η εκλογή τους γίνεται με απλή αναλογική όπως αυτή προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη συγκρότηση του σώματος από τα 

μέλη που εκλέγονται για την Αντιπροσωπεία και τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων στο σύνολο τους. Σε περίπτωση μη εκλογής υποψηφίου στο «Επικρατείας» 

αυτός/αυτή εκλέγεται ως μέλος της Αντιπροσωπείας (στο Π.Τ που είναι μέλος ή στην Ε.Ε. της ειδικότητας του/της) εφόσον από

ο συνδυασμός δικαιούται έδρα σύμφωνα με το ΠΔ 7/2010. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους της Διοικούσας Επιτροπής αυτό αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο 

στη λίστα του «Επικρατείας» που είναι και μέλος της Αντιπροσωπείας. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κατ’ αναλογία και για την εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής 

Περιφερειακού Τμήματος σύμφωνα με το ΠΔ 7/2010 με την προσθήκη της υποχρεωτικής κατάρτισης ψηφοδελτίων Νομαρχιακών Επιτροπών από τις οποίες συγκροτείται 

η εκάστοτε Νομαρχιακή Επιτροπή. Για την συγκρότηση της Νομαρχιακής Επιτροπής λαμβάνονται υπόψη η κατάταξη των Συνδυασμών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και 

εφαρμόζεται η απλή αναλογική.

>> Όριο Θητειών μελών Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε και Περιφερειακού Τμήματος Τ.Ε.Ε: Κάθε τακτικό ή ομότιμο μέλος έχει ανώτατο όριο εκλογής στο ίδιο όργανο μέχρι τρεις 

θητείες.

Άρθρα 7&8 (Αντιπροσωπεία και Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε)

1. Η λειτουργία των οργάνων γίνεται τετραετής χωρίς αναδρομική ισχύ

Σε κάθε ψηφοδέλτιο για την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε προστίθεται εκλογικά εξομοιούμενη περιφέρεια 

«Επικρατείας» στην οποία, ανεξάρτητα από τον τρόπο κατάρτισης του (βλέπε Α), ο ανώτατος αριθμός 

υποψηφίων είναι δεκαπέντε (15). Οι υποψήφιοι του «Επικρατείας» μπορούν είναι υποψήφιοι είτε για την 

Αντιπροσωπεία είτε για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων και αναγράφονται με σειρά εκλογιμότητας 

που προτείνεται από το συνδυασμό

ανεξάρτητα από το σε ποιο όργανο είναι υποψήφιοι. Οι υποψήφιοι του «Επικρατείας» που εκλέγονται 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας συγκροτούν τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. Η 

εκλογή τους γίνεται με απλή αναλογική όπως αυτή προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη συγκρότηση του 

σώματος από τα μέλη που εκλέγονται για την Αντιπροσωπεία και τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων 

στο σύνολο τους. Σε περίπτωση μη εκλογής υποψηφίου στο «Επικρατείας» αυτός/αυτή εκλέγεται ως μέλος 

της Αντιπροσωπείας (στο Π.Τ που είναι μέλος ή στην Ε.Ε. της ειδικότητας του/της) εφόσον από

ο συνδυασμός δικαιούται έδρα σύμφωνα με το ΠΔ 7/2010. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους της 

Διοικούσας Επιτροπής αυτό αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο στη λίστα του «Επικρατείας» που είναι 

και μέλος της Αντιπροσωπείας. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κατ’ αναλογία και για την εκλογή της 

Άρθρα 7&8 (Αντιπροσωπεία και Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε)

2. Διαδικασία Εκλογής Οργάνων του Τ.Ε.Ε

Οι εκλογές του Τ.Ε.Ε γίνονται με την υποστήριξη ηλεκτρονικού συστήματος στα εκλογικά κέντρα

που ορίζονται. Κατά αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται το κόστος της εκλογικής διαδικασίας και ο χρόνος έκδοσης αποτελεσμάτων.

Η ανακήρυξη των συνδυασμών και η συγκρότηση των ψηφοδελτίων γίνεται ως εξής:

1. Επιτρέπεται η κατάρτιση ψηφοδελτίων που προκύπτουν είτε από μεμονωμένο υποψήφιο,

μεμονωμένο συνδυασμό/παράταξη ή συνεργασία/συνασπισμό παρατάξεων. Στην τελευταία περίπτωση δύναται το ανώτατο όριο υποψηφίων να προσαυξηθεί κατά 50% ανά εκλογική

περιφέρεια. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση συγκρότησης των ψηφοδελτίων των

Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων.

3. Σε κάθε ψηφοδέλτιο για την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε προστίθεται εκλογικά εξομοιούμενη περιφέρεια «Επικρατείας» στην οποία, ανεξάρτητα από τον τρόπο κατάρτισης του (βλέπε Α), ο ανώτατος 

αριθμός υποψηφίων είναι δεκαπέντε (15). Οι υποψήφιοι του «Επικρατείας» μπορούν είναι υποψήφιοι είτε για την Αντιπροσωπεία είτε για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων και 

αναγράφονται με σειρά εκλογιμότητας που προτείνεται από το συνδυασμό

ανεξάρτητα από το σε ποιο όργανο είναι υποψήφιοι. Οι υποψήφιοι του «Επικρατείας» που εκλέγονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας συγκροτούν τη Διοικούσα Επιτροπή 

>> Άρθρο 2: Μέλη του Τ.Ε.Ε. – Ειδικότητες

Τροποποίηση της παραγράφου 5, ώστε να περιλαμβάνονται οι, πρόσφατα, θεσμοθετημένες ειδικότητες 

Μηχανικών.

>> Οι υποψήφιοι για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικότητας πρέπει να έχουν τουλάχιστον δέκα (10) έτη 

επαγγελματικής εμπειρίας η οποία μειώνεται κατά δύο (2) έτη στην περίπτωση που κατέχουν Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Ειδίκευσης και κατά πέντε (5) έτη στην περίπτωση που είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος.

Όριο Θητειών μελών Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε και Περιφερειακού Τμήματος Τ.Ε.Ε: Κάθε τακτικό ή ομότιμο μέλος έχει ανώτατο όριο εκλογής στο ίδιο όργανο μέχρι 

τρεις θητείες.

>> Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε συγκροτείται με ταυτόχρονη ψηφοφορία ανά θέση 

για όλες τις θέσεις. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και τη συγκρότηση του Προεδρείου της 

Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος.

>> Το Προεδρείο της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε συγκροτείται με ταυτόχρονη ψηφοφορία  ανά 

θέση για όλες τις θέσεις. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και τη συγκρότηση του Προεδρείου της 

Διοικούσας Επιτροπής Περιφερειακού Τμήματος.

>> Άρθρο 5: Περιφερειακή διάρθρωση του Τ.Ε.Ε.

Συνίστανται οι κάτωθι Νομαρχιακές Επιτροπές:

1. Αθηνών

2. Πειραιώς

3. Δυτικής Αττικής

4. Ανατολικής Αττικής

5. Κυκλάδων Νήσων

>> Η συγκρότηση του Προεδρείου των Νομαρχιακών Επιτροπών 

γίνεται κατόπιν της συγκρότησης σε σώμα των μελών της με 

ταυτόχρονη ψηφοφορία ανά θέση για όλες τις θέσεις.

Ασυμβίβαστα μελών Διοικούσας Επιτροπής

Τα μέλη της Διοικούσας δεν μπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν 

μπορούν να είναι

 μέλη της Κυβέρνησης ή διοριζόμενοι από μέλη αυτής σε οποιαδήποτε 

κυβερνητική θέση

 μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Κλαδικών και Επιστημονικών Συλλόγων

 μέλη Διοικητικών Συμβουλίων άλλων ΝΠΔΔ ή Νομικών Προσώπων που υπάγονται 

σε αυτά

(ΑΕ, ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ κλπ)

 Αντιπεριφερειάρχες ή Αντιδήμαρχοι

 συνεργάτες Υπουργού, Γενικού Γραμματέα, Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη, 

Δημάρχου,

Αντιδημάρχου ή οποιουδήποτε άλλου έχει εκτελεστική εξουσία σε φορέα της 

Κυβέρνησης,

TEE-AM

>> Μείωση του συνολικού αριθμού των μελών (π.χ. στα 150),

>> τα μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων δεν είναι μέλη της Αντιπροσωπείας εκτός εάν έχουν εκλεγεί και ως μέλη της Αντιπροσωπείας.

>> Τα μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ εκλέγονται αποκλειστικά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Περιφερειακού Τμήματος το οποίο εκπροσωπούν

1. Περιφερειακή διάρθρωση ΤΕΕ

Παραμένει ως έχει,

2. Εκλογή οργάνων ΤΕΕ και Π.Τ.

Αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και χρονοδιαγραμμάτων με πρόβλεψη αποκλεισμού τεχνητών καθυστερήσεων

Εισηγητικά - γνωμοδοτικά όργανα της Αντιπροσωπείας με μέλη εκλεγμένα

πανελλαδικά με ενιαίο ψηφοδέλτιο.Τα μέλη των επιτροπών συμμετέχουν και

έχουν δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου εκτός αν είναι και 

μέλη της Αντιπροσωπείας

Να γίνεται με την ίδια διαδικασία αλλά από μέλη που έχουν 

ακλογική νομιμοποίηση, δηλαδή από τα μέλη της Αντιπροσωπείας 

του Π.Τ.

ΔΥΝΑ.ΜΗ. & Α.Κ.ΜΗ.
Να τεθεί μέγιστος χρονικός περιορισμός των θητειών στον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής οι 

δύο (2) θητείες.

>> Η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. να αποτελείται από 150 μέλη τα οποία θα εκλέγονται με άμεση εκλογή .Ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογών να είναι ηλεκτρονική 

ψηφοφορία, στα πρότυπα της εκλογής Πρυτάνεων, με μοναδικό κωδικό και εξασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου.

>> Ο αριθμός των μελών της Αντιπροσωπείας κατά Περιφερειακό Τμήμα, να είναι ανάλογος του αριθμού των ψηφισάντων ανά Περιφερειακό Τμήμα σε σχέση με τον 

ολικό αριθμό των ψηφισάντων κατά τις εκλογές και με τους αντίστοιχους υπάρχοντες περιορισμούς έτσι ώστε να εκπροσωπούνται όλα τα Περιφερειακά Τμήματα

δύο (2) θητείες μέγιστο για τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
Προτείνεται η καθιέρωση της τετραετούς θητείας των οργάνων του Τ.Ε.Ε. και καθιέρωση ως 

εκλογικής ημερομηνίας η δεύτερη Κυριακή του Νοεμβρίου.

Να τεθεί μέγιστος χρονικός 

περιορισμός των θητειών στα μέλη 

της Διοικούσας

Επιτροπής οι τρείς (3) θητείες.

τέσσερεις (4) θητείες 

μέγιστο για τα μέλη της 

Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.

>> Τώρα που η εγγραφή στο Τ.Ε.Ε. έχει αποδεσμευτεί από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, θα υπάρξουν χιλιάδες μηχανικοί που θα είναι μέλη του

Επιμελητηρίου χωρίς όμως να ασκούν το επάγγελμα του μηχανικού. Αυτοί οι συνάδελφοι δεν πρέπει να πληρώνουν ετήσιες εισφορές ίσες με τους

ενεργούς οικονομικά μηχανικούς ούτε φυσικά να έχουν ίσα δικαιώματα στην δυνατότητα εκλογής τους στα όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Ε.

>> Η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. να αποτελείται από 150 μέλη τα οποία θα εκλέγονται με άμεση εκλογή .Ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογών να είναι

ηλεκτρονική ψηφοφορία, στα πρότυπα της εκλογής Πρυτάνεων, με μοναδικό κωδικό και εξασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου.

>> Άρθρο 16, παρ. 3 – προστίθεται περίπτωση γ’) «να μην οφείλει εισφορές προς το Τεχνικό Επιμελητήριο.», παρ. 5 – να καταργηθεί

>> Οι επιστημονικές επιτροπές των ειδικοτήτων να εκλέγονται με άμεση εκλογή, δεν θα αποτελούν μέλη της 

Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., αλλά επιστημονικούς συμβούλους της

για θέματα της αντίστοιχης επιστημονικής ειδικότητας.

>> Τα μέλη των Ε.Ε.Ε. να εκλέγονται με άμεση ψηφοφορία των μελών του Τ.Ε.Ε. της αντίστοιχης Επιστημονικής 

Ειδικότητας σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και με σταυροδοσία έως 3 σταυρούς, για να μην αλλοιώνεται ο 

επιστημονικός τους ρόλος με παραταξιακά πρόσημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας 

των μελών η 10ετής τους εμπειρία και ο αντίστοιχος χρόνος ύπαρξης στα μητρώα των τακτικών μελών του 

Επιμελητηρίου.

Προτείνεται αντίστοιχη μείωση, κατά 25%, των μελών τους και ο ίδιος χρονικός περιορισμός θητειών με τα μέλη της Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. Προτείνεται ο ίδιος χρονικός περιορισμός θητειών με τα μέλη της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε.

Άμεση εκλογή από τους μηχανικούς, μόνο της Περιφερειακής 

Ενότητας (πρώην Νομού), και απόδοση αρμοδιοτήτων αναλόγων των 

Περιφερειακών Τμημάτων.

Συμμετοχή μόνον αιρετών μελών που θα προκύπτουν από τις 

εκλογές του Τ.Ε.Ε. Όχι διορισμένα μέλη από τον εκάστοτε Υπουργό.

>> Να μην επιτρέπεται η εκλογή στα όργανα του Τ.Ε.Ε. των συναδέλφων που έχουν 

οποιαδήποτε υπαλληλική σχέση με το Τ.Ε.Ε., άμεση ή έμμεση.

>> Για τον Πρόεδρο της Δ.Ε., τον Γενικό Γραμματέα της Δ.Ε. και τον Πρόεδρο της 

Α/Τ.Ε.Ε. να οριστούν ασυμβίβαστα με την ιδιότητα τους όπως το να είναι 

ταυτόχρονα Πρόεδροι και Διευθύνοντες Σύμβουλοι Δημοσίων Οργανισμών, 

Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες ή να κατέχουν οποιαδήποτε κυβερνητική θέση (π.χ. 

Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων).

Επικρατούσα συνιστώσα Aμεση εκλογή του Προέδρου του ΤΕΕ από τα μέλη Έως 2 θητείες Μείωση των μελών, χωρίς συμφωνία σε συγκεκριμένο αριθμό Μέγιστο δύο θητείες για τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας τετραετής θητεία - εκλογέςε τον Νοέμβριο του τελευταίου έτους Δυνατότητα συμμετοχής
Κατάργηση της σταδιακής εκλογής των μελών του Προεδρίου (εκλογή με ενιαίο ψηφοδέλτιο από τα μέλη της 

Αντιπροσωπείας ή άμεση εκλογή από τους μηχανικούς)
3 θητείες 4 θητείες μέγιστο

>> Εφαρμογή ηλεκτρονικής διαδικασίας

>> Κατάργηση σταυροδοσίας για υποψήφιους άλλων Περιφερειακών Τμημάτων

>> Μείωση της σταυροδοσίας

Απεμπλοκή των επιστημονικών επιτροπών από τη λειτουργία της Αντιπροσωπείας

Πρόταση - σχόλιο από Γ. Παπαδάκο 

(συντάκτη του παρόντος φύλλου) με 

βάση τη συνολική εικόνα των 

προτάσεων

Εάν καταργηθεί η δυνατότητα ψήφου για υποψήφιους που έχουν έδρα σε άλλα Περιφερειακά Τμήματα και 

εφαρμοστεί και η ηλεκτρονική διαδικασία (π.χ. σε κάθε εκλογικό κέντρο να υπάρχει ηλεκτρονική διαδικασία 

για να ψηφίζουν όσοι προσέλθουν εκεί ενώ έχουν έδρα σε άλλο νομό), θα μπορούσε όλη η εκλογική 

διαδικασία να συνοψίζεται σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά παράταξη / συνδυασμό, το οποίο να περιλαμβάνει 

υποψήφιους με βάση τον τόπο της έδρας τους και υποψήφιους με βάση την ειδικότητά τους. Στην πρώτη 

περίπτωση, το ενιαίο αποτέλεσμα θα προσφέρει:

>> Τα μέλη της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ανά Περιφέρεια, ως τους πλειοψηφίσαντες για το αντίστοιχο 

πλήθος Αντιπροσώπων - οι ίδιοι θα αποτελούν τη Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος

>> Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος θα απαρτίζεται από τους ανωτέρω, διευρυμένη έως το 

πλήθος των πλειοψηφισάντων που αντιστοιχούν στο πλήθος μελών της Αντιπροσωπείας του Π.Τ.

>> Αντίστοιχη εκλογή και για τις Νομαρχιακές Επιτροπές


