ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ
2. Ενίσχυση του ΤΕΕ με διεύρυνση του σε νέες κατηγορίες μελών

Προεδρείο Α-ΤΕΕ

Θέμα 1ο:

Θέμα 2ο:

Βασικές Ειδικότητες Τ.Ε.Ε.

Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.

Να συμπεριληφθούν οι πτυχιούχοι ΤΕΙ σε ανεξάρτητο τμήμα, που ορίζει την διοίκησή του αυτόνομα. Οι σχετικές Επιστημονικές Επιτροπές
Να αναγνωρισθούν στις βασικές ειδικότητες, οι Νέες ειδικότητες κατά νόμο και να συμπεριληφθούν, επίσης, οι διπλωματούχοι της ΣΕΜΦΕ (ΕΜΠ)
Ειδικότητας, ή τα τμήματα θα ενεργοποιηθούν, όταν το 1/3 των αποφοίτων τους εγγραφεί στο ΤΕΕ. Ακολούθως θα προσδιοριστεί η διαδικασία
και οι Μηχανικοί Οικονομίας (Πολυτεχνική σχολή Πανεπιστημίου Αιγαίου), που εκπληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με παλαιότερες εισηγήσεις.
εκπροσώπησης στην αμέσως επόμενη Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ.

Εισηγήσεις Μελών Α-ΤΕΕ και Συνδυασμών που μετέχουν σε αυτή

1. Εισήγηση Μέλους Δ.Ε.
Τ.Ε.Ε. κ. Π.Ακριτίδη

Αναμόρφωση λειτουργίας Α-ΤΕΕ καθώς και διερεύνηση ενδεχόμενης μείωσης μελών, χωρίς να θίγεται η αναλογική εκπροσώπηση όλων των γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας.
Υποστηριχτικές επιτροπές από υπηρεσιακά στελέχη και εθελοντές των μελών της ΔΕ-ΤΕΕ.
Με οργανωμένες εισηγητικές επιτροπές της Α-ΤΕΕ να ξεκινήσουμε με σφικτό χρονοδιάγραμμα τη συζήτηση για (...) την αναμόρφωση του μητρώου του ΤΕΕ και τη διαδικασία απόδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος"
Πριν οι επιτροπές κάνουν την εισήγηση στην Α-ΤΕΕ για τη λήψη αποφάσεων θα πρέπει να ενημερώνουν όσο δουλεύουν τους συναδέρφους για την πρόοδο των εργασιών τους και να θέσουν τις εισηγήσεις τους σε δημόσια διαβούλευση, πριν τη συζήτηση στην Αντιπροσωπεία.

2. ΑΦΕΤΗΡΙΑ για το Τ.Ε.Ε. - για
Στις από 7 Μαίου 2017 προτάσεις για το νέο Θεσμικό Πλαίσιο του ΤΕΕ δεν αναφέρεται κάποια πρόταση σχετικά με την ενίσχυση του ΤΕΕ με διεύρυνση του σε νέες κατηγορίες μελών.
τον μηχανικό - για τη χώρα

3. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Υποστηριχτικές επιτροπές από υπηρεσιακά στελέχη και εθελοντές των μελών της ΔΕ-ΤΕΕ.
Με οργανωμένες εισηγητικές επιτροπές της Α-ΤΕΕ να ξεκινήσουμε με σφικτό χρονοδιάγραμμα τη συζήτηση για (...) την αναμόρφωση του μητρώου του ΤΕΕ και τη διαδικασία απόδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος"
Πριν οι επιτροπές κάνουν την εισήγηση στην Α-ΤΕΕ για τη λήψη αποφάσεων θα πρέπει να ενημερώνουν όσο δουλεύουν τους συναδέρφους για την πρόοδο των εργασιών τους και να θέσουν τις εισηγήσεις τους σε δημόσια διαβούλευση, πριν τη συζήτηση στην Αντιπροσωπεία.

4. ΛΑΜΠΡΟΣ Απ. ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ

Ενότητα του τεχνικού κόσμου - Διεύρυνση του ΤΕΕ σε όλες τις τεχνικές ειδικότητες και συνένωσή του με τους ανάλογους φορείς (ΓΕΩΤΕΕ)
Ιδιαίτερο καθεστώς μελών νέων αποφοίτων και εκπατρισθέντων

5. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ
Προτείνουμε τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής-Ομάδας Εργασίας στο πλαίσιο της Αντιπροσωπείας, αποτελούμενης από έμπειρους μηχανικούς και νομικούς που γνωρίζουν τα του ΤΕΕ. Η Ομάδα αυτή θα πρέπει σε 6 μήνες να υποβάλλει σχέδιο -πρόταση αλλαγής του τρόπου λειτουργίας και του
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ. Η διαδικασία πρέπει να είναι ανοιχτή ώστε οι παρατάξεις να μπορούν να υποβάλλουν και αρχικά (τώρα) αλλά και στην πορεία, προτάσεις για την ανασυγκρότηση του ΤΕΕ στη σημερινή εποχή και στις ανάγκες των μηχανικών και της χώρας.
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ
Η ολοκληρωμένη πρόταση του ΤΕΕ-ΤΚΜ που αντίστοιχη ομάδα εργασίας είχε επεξεργαστεί το 2008, μπορεί να αποτελέσει τη βάση και διευκόλυνση της όποιας επιτροπής αποφασιστεί για μια ταχεία επιτέλους λήψη απόφασης για το Θεσμικό Πλαίσιο.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

6. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Καθορίζονται δύο βαθμίδες στο Μητρώο του Τ.Ε.Ε.: Α και Β και κάθε μία από αυτές αφορά είτε σε μελέτη, είτε σε κατασκευή, είτε σε επίβλεψη
έργου.
• Στη βαθμίδα Α θα ανήκουν οι Μηχανικοί με οποιονδήποτε τίτλο σπουδών (Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., 5ετούς, 4ετούς ή τριετούς φοίτησης, εξωτερικού) και θα
εγγράφονται σ’ αυτήν, σε όποια κατηγορία του Πίνακα 1 επιλέξουν, ανεξάρτητα από τον τίτλο σπουδών. Οι Μηχανικοί της κατηγορίας αυτής θα
έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Τ.Ε.Ε. με την απόκτηση του τίτλου σπουδών, καθώς και δικαίωμα εργασίας υπό την καθοδήγηση Μηχανικού της Β
βαθμίδας, ο οποίος θα φέρει την ευθύνη για το αποτέλεσμα της εργασίας, δηλαδή οι Μηχανικοί της κατηγορίας αυτής θα είναι «δόκιμοι» («junior»,
«ασκούμενος»).
• Η κατηγορία Α θα έχει δύο υποκατηγορίες: Α1 και Α2. Στην υποκατηγορία Α1 θα ανήκουν οι Μηχανικοί 5ετούς φοίτησης ή 4ετούς με master ή
αντίστοιχο μεταπτυχιακό δίπλωμα. Στην κατηγορία Α2 θα εγγράφονται οι υπόλοιποι Μηχανικοί. Οι δύο κατηγορίες θα διαφέρουν μόνο ως προς τις
χρονικές περιόδους από την κτήση του τίτλου σπουδών και εργασίας που θα είναι απαραίτητες για το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την
Εάν υλοποιηθούν στο μέλλον οι συζητήσεις για ένα διευρυμένο ΤΕΕ , τότε και για τους αποφοίτους των ΤΕΙ, των σχολών τριετούς φοίτησης του
απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.
εξωτερικού κτλ θα πρέπει να εξεταστεί εάν μπορούν να εγγραφούν σε κάποια κατηγορία και να ασκούν συγκεκριμένες επαγγελματικές
Με τη συμπλήρωση της απαιτούμενης χρονικής περιόδου από την κτήση του τίτλου σπουδών, καθώς και της απαιτούμενης χρονικής περιόδου
δραστηριότητες.
εργασίας-άσκησης (οι απαιτούμενες χρονικές περίοδοι θα καθοριστούν στη λεπτομερή περιγραφή της πρότασης), ο Μηχανικός της κατηγορίας Α θα
αποκτήσει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη διαδικασία εξετάσεων. Με την επιτυχία στις εξετάσεις θα μεταπηδήσει στη Β βαθμίδα μελών του Τ.Ε.Ε.,
στην οποία θα αποκτήσει τα επαγγελματικά δικαιώματα, τις ευθύνες του Μηχανικού της ειδικότητας στην οποία εξετάστηκε και θα αποφασίσει τον
τρόπο που θα ασκήσει το επάγγελμα (μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, υπάλληλος, ελεύθερος επαγγελματίας κ.λπ.).
• Στην βαθμίδα Β του Τ.Ε.Ε. θα ανήκουν όλοι οι Μηχανικοί που έχουν λάβει την άδεια άσκησης του επαγγέλματος κατά τα ως άνω. Είναι οι μόνοι
που έχουν το δικαίωμα υπογραφής του Μηχανικού, ασκώντας τα σχετικά με την ειδικότητά τους δικαιώματα και αναλαμβάνοντας τις αντίστοιχες
ευθύνες, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών ή εταιρειών μελετών ή βιομηχανικών μονάδων είτε ως
υπάλληλοι του Δημοσίου ή Οργανισμών δημοσίου δικαίου (Επιβλέποντες Μηχανικοί ή Επικεφαλής Ομάδων Επίβλεψης έργων ή μελετών ή
Προϊστάμενοι τεχνικών υπηρεσιών και τμημάτων τους κ.λπ.).

7. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η συγκεκριμένη εισήγηση ταυτίζεται στο περιεχόμενο με την εισήγηση με α/α 3, αλλά έχουν αφαιρεθεί τα ονόματα των 6 υπογραφόντων εισηγητών.

Τροποποίηση της παραγράφου 5, ώστε να περιλαμβάνονται οι, πρόσφατα, θεσμοθετημένες ειδικότητες Μηχανικών.
8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Τα μέλη του Τ.Ε.Ε έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν την άρση απόφασης των οργάνων Διοίκησης του Τ.Ε.Ε. κατόπιν συλλογής υπογραφών που αντιστοιχεί στο 10% του πλήθους του μητρώου μελών.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Κατόπιν εισήγησης του 40% των μελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε είναι δυνατό να διενεργείται δημοψήφισμα σχετικά κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην πολιτική του Τ.Ε.Ε. ή άλλα ζητήματα που αφορούν στη διαμόρφωση θέσης του Τ.Ε.Ε.

9. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τα μέλη του Τ.Ε.Ε. θα είναι Διπλωματούχοι απόφοιτοι Πολυτεχνείων ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, μετά από απόκτηση της άδειας άσκησης
επαγγέλματος. Σε αυτή την κατεύθυνση η σημερινή κατάσταση για τη χορήγηση των αδειών πρέπει το να αναθεωρηθεί σύμφωνα με τις σύγχρονες
διεθνείς απαιτήσεις. Εναλλακτικά και για τους αποφοίτους ισότιμων σχολών του εξωτερικού μπορεί να προβλεφθεί ότι οι άδειες άσκησης του
επαγγέλματός των θα αποκτώνται στις χώρες ολοκλήρωσης του κύκλου των σπουδών τους.

Η αναθεώρηση του θεσμικού μας πλαισίου, σχετίζεται άμεσα με την οριοθέτηση του επιστημονικού ρόλου των μελών μας ή γενικότερα των
αποφοίτων της τεχνικής μας εκπαίδευσης (στάθμες πτυχίων, διαβάθμιση σπουδών κ.λπ.) και επίσης με τον καθορισμό (σωστότερα
επανακαθορισμό) των επαγγελματικών δικαιωμάτων για όλες τις ειδικότητες των Μηχανικών και αποφοίτων των σχολών Τ.Ε.Ι.

Δημιουργία τοῦ θεσμοῦ τοῦ Ἐπαγγελματία Μηχανικοῦ ἀπό το ΤΕΕ εἰς τους ἐπιμέρους τομεῖς δραστηριότητος χωρίς συνάρτησιν τῶν τίτλων αὐτῶν με
ἐπαγγελματικό "δικαίωμα" : Επαγγελματίας μηχανικός :
1) κατά ὑφιστάμενη εἰδικότητα τοῦ ΤΕΕ,
2) κατά τομέα διοικήσεως (διαχείριση έργων, ποιοτικός έλεγχος κατά ISO 9001, διαχείριση περιβάλλοντος κατά ISO 14000, διαχείριση ἐνεργείας
10. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Δια τούς ἀποφοίτους ΤΕΙ τα ἔτη τῆς ἀπαιτουμένης ἐμπειρίας θα εἶναι αὐξημένα κατά 3 ἔως 5 ἔτη.
κατά ISO 50001, διαχείριση πληροφοριακῶν συστημάτων κατά ISO 20000, κλπ.)
3) Κατά ειδική επιστομονική τεχνική (π.χ. στατικές μελέτες υψηλών κτιρίων, θερμοτεχνικές μελέτες θερμοηλεκτρικών σταθμών, υδραυλικά έργα,
κλπ) Πρόσβασιν εἰς αὐτούς τούς τίτλους θα ἀποκτᾶται με βάσιν τὰ ἔτη ἐπαγγελματικῆς ἐμπειρίας (π.χ. 15 ἔτη) ὁ ἀριθμός τῶν ὁποίων θα μειώνεται
μετά ἀπό ἐπαγγελματικές ἐξετάσεις.

11. ΔΥΝΑ.ΜΗ. - δυναμικοί
μηχανικοί και Α.Κ.ΜΗ.

Μένει ως έχει και προτείνεται να συμπληρωθεί με την θέσπιση της έννοιας του αντεπιστέλλοντος μέλους. 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.

Επίσης, μετά την απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. το καλοκαίρι για δημιουργία χωριστού ‘’Μητρώου Αποφοίτων Ανωτάτων Τεχνολογικών
Ιδρυμάτων’’, που δεν είναι πλήρη μέλη, η πρόταση μας είναι και ιδιαίτερα επίκαιρη.

Είσοδος νέων ειδικοτήτων, όροι και προϋποθέσεις - προτείνεται η μετεξέλιξη του ΤΕΕ σε Τεχνικό Επιμελητήριο για όλα τα επίπεδα αποφοίτων (πολυτεχνικές σχολές – πενταετούς φοίτησης, πανεπιστημιακές σχολές / ΤΕΙ – τετραετούς φοίτησης, ΙΕΚ-διετούς φοίτησης) ή αλλιώς για τα επίπεδα 5,6,7
των (επαγγελματικών) προσόντων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων - ένας φορέας πιστοποίησης τόσο των σπουδών (ακαδημαϊκών προσόντων) όσο και των επαγγελματικών προσόντων για όλους τους Μηχανικούς. Το Τ.Ε.Ε. θα πρέπει να είναι ο φορέας όλου του τεχνικού κόσμου (Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι.
κ.λπ.) διασφαλίζοντας την πολιτεία, και πιστοποιώντας τα επαγγελματικά δικαιώματα με συγκεκριμένη εξεταστική διαδικασία. Σε περίπτωση, έστω μερικής άρσης των περιορισμών άσκησης του επαγγέλματος, αυτή πρέπει, στη βάση της αρχής της αναλογικότητας, να είναι γενικής εφαρμογής για
12. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
όλες τις ειδικότητες.
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Αναμόρφωση του Μητρώου των μελών του ΤΕΕ, το οποίο θα πρέπει να λειτουργεί σε άμεση σχέση με τη διαδικασία χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, αφού θα είναι σαφές ποιες κατηγορίες ειδικοτήτων θα μπορεί να υποστηρίξει κάθε μέλος του, ενώ η επιτροπή χορήγησης της άδειας
άσκησης επαγγέλματος θα έχει την αρμοδιότητα του ελέγχου της επιστημονικής επάρκειας και εμπειρίας / Διαχωρισμός μεταξύ της ιδιότητας του Μηχανικού, των επαγγελματικών δικαιωμάτων και του επιστημονικού επιπέδου / Εναρμόνιση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και των
επιστημονικών προσόντων-γνωστικό αντικείμενο σπουδών.

13. ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Τ.Ε.Ε.

Προτείνεται η συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας με την συμμετοχή ενός εκπροσώπου από κάθε παράταξη για την συγκρότηση δέσμης αλλαγών πάνω στο πλαίσιο λειτουργίας του ΤΕΕ. Στόχος της ομάδας εργασίας είναι να δουλέψει έτσι ώστε να προσπαθήσει να πετύχει το μέγιστο βαθμό
συναίνεσης ανά θέμα.
Η ομάδα εργασίας μέσα σε 4 μήνες από την συνεδρίαση της κεντρικής αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, θα καταθέσει σε ειδική συνεδρίαση της κεντρικής αντιπροσωπείας προτάσεις βελτίωσης, η ψήφιση των οποίων προτείνεται να γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία και μεμονωμένα για κάθε μια πρόταση.
Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει ατομική ευθύνη κάθε μέλους της αντιπροσωπείας και θα τεθούν σε ψηφοφορία προτάσεις από όλες τις φωνές του επιμελητηρίου. Την ευθύνη της λειτουργίας της επιτροπής προτείνεται να έχει η πρόεδρος της αντιπροσωπεία του ΤΕΕ.

14. ΠΕΣΕΔΕ ΚΑΙ Τ.Ε.Ε. ΥΠΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Στις από 2 Νοεμβρίου 2017 προτάσεις τροποποίησης θεσμικού πλαισίου ΤΕΕ της ΠΕΣΕΔΕ σε συνεργασία με την παράταξη «ΤΕΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» δεν αναφέρεται κάποια πρόταση σχετικά με την ενίσχυση του ΤΕΕ με διεύρυνση του σε νέες κατηγορίες μελών.

15. ΔΗ.ΠΑ.Μ.

Επιβάλλεται σήμερα, μετά την ένταξη όλων των παραπάνω ειδικοτήτων, να συμπεριληφθούν στις νέες ειδικότητες,
1) οι Διπλωματούχοι της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π.
Στην υπ’ αρ. πρωτ. 48893/17/009/26-10-2017 επιστολή του Καθηγητή Παναγιώτη Ψαρράκου, Κοσμήτορα της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. προς τη Δ.Ε. Τ.Ε.Ε.,
περιγράφεται αναλυτικά το πενταετές πρόγραμμα σπουδών της Σχολής, οι μεταπτυχιακές σπουδές, τα ερευνητικά – εκπαιδευτικά εργαστήρια,
θεωρώντας ως ΔΗ.ΠΑ.Μ. ότι στην παρούσα φάση, έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την ένταξη των αποφοίτων της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. στο Τ.Ε.Ε., κάτι
που έχει αποφασισθεί ομόφωνα από την Σύγκλητο του Ε.Μ.Π. στις 6/2/2009.
Δυστυχώς έχει παρατηρηθεί το οξύμωρο, να έχουν εγγραφεί στο Τ.Ε.Ε. Διπλωματούχοι Μηχανικοί Σχολών του Εξωτερικού που έχουν
παρακολουθήσει εμφανώς πιο περιορισμένα Προγράμματα Σπουδών από το πενταετές πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε.
2) οι Μηχανικοί Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
που συνεργάστηκαν με το Τ.Ε.Ε. και τροποποίησαν το πρόγραμμα σπουδών τους διαδοχικά από το 2006, 2008, κλπ, ενισχύοντας το προφίλ του
Μηχανικού με την προσθήκη 30 περίπου μαθημάτων στο πενταετές πρόγραμμα σπουδών.
Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, μετά από εισηγήσεις της Αντωνίας Μοροπούλου στη Μ.Ε. Παιδείας του Τ.Ε.Ε. τα έτη 2008-09, έχει
πλέον ένα πρόγραμμα σπουδών που συμπίπτει με προγράμματα σπουδών άλλων ειδικοτήτων του Τ.Ε.Ε.
Τα επαγγελματικά δικαιώματα της νέας αυτής ειδικότητας προτείνεται να καθορισθούν σε συνεργασία από την Σχολή και το Τ.Ε.Ε., μετά τη
δημιουργία της ειδικότητας «Μηχανικοί Οικονομίας», που θα μπορούσαν να καλύπτουν τις κατηγορίες αναπτυξιακών οικονομικών και κοινωνικών
μελετών, αλλά και μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, καθώς και ανάλογους τομείς επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Το Τ.Ε.Ε. μπορεί να εκφράζει το σύνολο του τεχνικού κόσμου της χώρας, ώστε το επάγγελμα του Μηχανικού να ασκείται με διαβάθμιση της Τεχνικής
ευθύνης, βάσει του επίπεδου της εκπαίδευσης. Η απόφαση της 24ης Μαΐου 2017, της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. για την ίδρυση Τμήματος
Αποφοίτων Σχολών Ανωτάτης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ε. ανοίγει το δρόμο στην κατεύθυνση αυτή. Όμως θα πρέπει να θεσπιστεί με την
ανάλογη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου.
Στο ανεξάρτητο αυτό Τμήμα, των Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ε. να μπορούν δηλαδή να εγγράφονται απόφοιτοι
Ανώτατων Σχολών Τεχνολογικού Τομέα και αναγνωρισμένων ισότιμων Σχολών του εξωτερικού με αντικείμενο Μηχανικού θα τηρείται ειδικό μητρώο
και θα δίδεται άδεια άσκησης επαγγέλματος σε επίπεδο τεχνικής ευθύνης ανάλογα με τις σπουδές. Οι απόφοιτοι Σχολών Τ.Ε.Ι. θα μπορούσαν να
μετέχουν σε ομάδες μελέτης και επίβλεψης και να έχουν δικαίωμα εκτέλεσης συγκεκριμένων έργων Μηχανικού.
Η Διοίκηση του Τμήματος Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, του Τ.Ε.Ε. είναι αυτόνομη, όπως σε τμήματα του ΤΕΕ. Θα
ενεργοποιηθεί όταν το 1/3 των αποφοίτων τους εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο του Τ.Ε.Ε.
Για τη ΔΗ.ΠΑ.Μ. η διαβάθμιση της Τεχνικής ευθύνης κατά την άσκηση των τεχνικών επαγγελμάτων, οφείλει να υλοποιείται στα μητρώα του Τ.Ε.Ε.,
βάσει των διαφορετικών επιπέδων σπουδών της Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης. Μόνο έτσι θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις ενοποίησης όλου
του τεχνικού κόσμου.

Προτάσεις Περιφερειακών Τμημάτων Τ.Ε.Ε. και άλλων (οι προτάσεις αναρτώνται στο πλαίσιο της ευρύτερης ενημέρωσης των Μελών Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε.)
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στις από 24 Οκτωβρίου 2017 προτάσεις της Αγωνιστικής Συνεργασίας Μηχανικών Πελοποννήσου για την τροποίηση του θεσμικού πλαισίου του Τ.Ε.Ε. δεν αναφέρεται κάποια πρόταση σχετικά με την ενίσχυση του ΤΕΕ με διεύρυνση του σε νέες κατηγορίες μελών.

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.
Προτείνεται από την επιτροπή η δυνατότητα διαγραφής και επανεγγραφής μέλους του Επιμελητηρίου χωρίς την διενέργεια εξετάσεων εκ νέου. Η πρόταση αυτή ακολουθεί την ψήφιση της αποσύνδεσης της ιδιότητας του μηχανικού από την ασφάλισή του.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ TMHMA
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Να προβλεφθεί η ένταξη των νέων ειδικοτήτων του άρθρου 75, παραγρ. 1, του νόμου 4485/04.08.2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α).
Ανάληψη από το Τ.Ε.Ε. της διαδικασίας χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων για όλες τις τεχνικές ειδικότητες (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ, ΙΕΚ, εργοδηγοί, τεχνίτες, κλπ.)

