
 

1 
 

ΠΡΟΣΑΕΙ ΔΗΤΜ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ Σ.Ε.Ε. 

 

Δημοζιοποιούμε ηις προηάζεις μας όπως προέκσψαν από ηις ειζηγήζεις / προηάζεις ηων 

ζσναδέλθων - μελών ηης επιηροπής ηης ΔΗΣΥΜ για ηην αλλαγή ηοσ θεζμικού πλαιζίοσ ηοσ 

Τ.Ε.Ε. 

 

Α/α Θέμα Πρόταση Αλλαγής 

1. Θθτείεσ οργάνων  Πρόεδροσ TEE: 2 κθτείεσ 

 ΔΕ: 3 κθτείεσ 

 Αντιπροςωπεία: 4 κθτείεσ 

 Πρόεδροσ Περιφερειακϊν Τμθμάτων: 2 κθτείεσ 

 Διοίκθςθ Περιφερειακϊν Τμθμάτων: 3 κθτείεσ 

2. Διάρκεια Θθτείασ 4ετισ, όπωσ ςτα περιςςότερα ΝΠΔΔ 

3. Ηλεκτρονικι ψιφοσ Θζςπιςθ τθσ θλεκτρονικισ ψιφου ςτισ εκλογζσ με τθν απαραίτθτθ 
διαπίςτευςθ 

4. Σταυροδοςία Μείωςθ τθσ ςταυροδοςίασ ςε ποςοςτό 20% +1 επί του αρικμοφ των 

υποψθφίων για όλα τα όργανα του ΤΕΕ 

5. Επιςτθμονικζσ 
Επιτροπζσ 

Οι υποψιφιοι για τισ ΕΕΕ, εφόςον ςυνεχίηουν να αποτελοφν μζλθ τθσ 
αντιπροςωπείασ, εκτίκενται με διακριτό τρόπο ςτο ίδιο ψθφοδζλτιο με 
αυτό τθσ κεντρικισ αντιπροςωπείασ 

6. Αςυμβίβαςτα  Εργαηόμενοσ ςτο ΤΕΕ ι άλλουσ φορείσ του ΤΕΕ με υποψθφιότθτεσ για 
όργανα ΤΕΕ 

 Προζδροσ, μζλοσ προεδρείων, διοικθτισ, εντεταλμζνοσςφμβουλοσ 
και διευκφνον ςφμβουλοσ Δθμοςίων Οργανιςμϊν κατά τθ διάρκεια 
τθσ προθγοφμενθσ άμεςθσ κθτείασ με υποψθφιότθτεσ για μζλθ 
οργάνων ΤΕΕ 

 Γενικόσ και ειδικόσ γραμματζασ 

 Διμαρχοσ και περιφερειάρχθσ 

7. Πλαφόν εκπροςϊπθςθ 
παρατάξεων 

Πλαφόν ςτο ποςοςτό εκλογικισ δφναμθσ που απαιτείται για τθν 
εκπροςϊπθςθ μιασ παράταξθσ ςτα Όργανα του ΤΕΕ, με ςκοπό να 
αποφεφγεται θ πολυδιάςπαςθ και να ευνοοφνται οι προγραμματικζσ 
προεκλογικζσ ςυνεργαςίεσ. 

8. Ψθφοδζλτια κεντρικι 
Α/ΤΕΕ 

Σε ότι αφορά τα πανελλαδικά ψθφοδζλτια για τθν κεντρικι Α/ΤΕΕ, αυτά 
κα πρζπει να καλφπτουν κατά 80% το ςφνολο των υποψθφίων ςε όλεσ 
τισ περιφζρειεσ ι τμιματα του ΤΕΕ 

9. Εκλογι Προζδρου TEE  

(κατ αντιςτοιχία και οι 
Πρόεδροι των 
Περιφερειακϊν 

Προτείνεται άμεςθ εκλογι του Προζδρου από τα μζλθ. Εφόςον κανείσ 
υποψιφιοσ δεν ςυγκεντρϊςει το: 

 50% +1 των ψήφων, ή  

 30% +1 των ψήφων ςτο 40% των εγγεγραμμζνων,  
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Τμημάτων) επαναλαμβάνεται θ ψθφοφορία ανάμεςα ςτουσ δφο επικεφαλισ 
υποψθφίουσ που ςυγκζντρωςαν τισ περιςςότερεσ ψιφουσ. 

10. Εκλογι του προεδρείου 
τθσ Αντιπροςωπείασ του 
ΤΕΕ 

Εκλογι του προεδρείου τθσ Αντιπροςωπείασ του ΤΕΕ ςε 2 το πολφ 
ψθφοφορίεσ με ζνα ψθφοδζλτιο με διακριτζσ υποψθφιότθτεσ για 
κακεμιά από τισ 5 κζςεισ και αντίςτοιχα των προεδρείων των 
αντιπροςωπειϊν των περιφερειακϊν τμθμάτων του ΤΕΕ ςε 1 
ψθφοδζλτιο με διακριτζσ υποψθφιότθτεσ για κάκε μια από τισ 3 κζςεισ. 

11. Εκλογι Πεικαρχικϊν 
Συμβουλίων  

Το Ανϊτατο Πεικαρχικό Συμβοφλιο και τα Πεικαρχικά Συμβοφλια των 
Περιφερειακϊν Τμθμάτων εκλζγονται απϋ ευκείασ από το ςϊμα των 
Μθχανικϊν, από ενιαίο ψθφοδζλτιο. 

12. Ημερομθνία Εκλογϊν Οι εκλογζσ να γίνονται το πρϊτο δεκαπενκιμερο του Νοεμβρίου, κάκε 
τζςςερα χρόνια 

13. Χρονοδιάγραμμα 
Εκλογισ Νζων Οργάνων 
από τθν Αντιπροςωπεία 

Τα νζα όργανα αναλαμβάνουν τα κακικοντά τουσ τθν 1θ Ιανουαρίου, 
του νζου ζτουσ. Μζχρι αυτι τθν θμερομθνία πρζπει να ζχουν εκλεγεί 
όλα τα όργανα, με ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα 

14. Προεδρείο τθσ ΔΕ του 
ΤΕΕ 

Θεςμοκετείται το προεδρείο τθσ ΔΕ του ΤΕΕ ωσ 5μελζσ όργανο. 
Απαρτίηεται από τον Πρόεδρο, τουσ 2 αντιπροζδρουσ με αρμοδιότθτεσ ο 
ζνασ οικονομικισ διαχείριςθσ και ο άλλοσ των περιφερειακϊν τμθμάτων 
αντίςτοιχα, τον Γεν. Γραμματζα και τον γραμματζα ςυντονιςμοφ των ΜΕ 
του ΤΕΕ που αναπλθρϊνει και το Γενικό Γραμματζα. 

15. Ζξοδα παράςταςθσ και 
αποηθμιϊςεισ για το 
Προεδρείο τθσ ΔΕ του 
ΤΕΕ 

Τα ζξοδα παράςταςθσ και οι αποηθμιϊςεισ του Προζδρου, του γεν. 
γραμματζα και του προζδρου τθσ Α/ΤΕΕ ανακατανζμονται ςε όλο το 
προεδρείο τθσ ΔΕ ΤΕΕ. 

16. Θεςμοκζτθςθ των 
θλεκτρονικϊν 
δθμοψθφιςμάτων 

Κακιερϊνονται θ διεξαγωγι δθμοψθφιςμάτων για πολφ κρίςιμα 
ηθτιματα του κλάδου και θ διαβοφλευςθ των ειςθγιςεων τθσ ΔΕ προσ 
τθν Αντιπροςωπεία του ΤΕΕ 

17. Απολογιςμόσ δράςθσ ΔΕ Κακιερϊνεται ο απολογιςμόσ τθσ δράςθσ τθσ ΔΕ και τθσ Αντιπροςωπείασ 
ανά εξάμθνο, που δθμοςιοποιείται 

18. Ειδικά κακεςτϊτα για 
νζουσ μθχανικοφσ και 
μθχανικοφσ εξωτερικοφ 

 Ειδικό καθεςτϊσ μζριμνασ για τουσ νζουσ μηχανικοφσ:Οι 
αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ και οι ςυνδρομζσ να μποροφν να μετατεκοφν 
χρονικά για 5 χρόνια από τθν εγγραφι τουσ ςτο ΤΕΕ, με τα οφζλθ 
από τθν εγγραφι τουσ ςτο ΤΕΕ να διατθροφνται. 

 Ειδικό καθεςτϊσ ςφνδεςησ με τουσ μηχανικοφσ που πήγαν ςτο 
Εξωτερικό: Να μποροφν να ςυμμετζχουν ςτθν εκλογικι διαδικαςία.  

19. Άδεια άςκθςθσ 
επαγγζλματοσ 

Αναμόρφωςθ του κεςμοφ των εξετάςεων για τθν άδεια άςκθςθσ 
επαγγζλματοσ–Εκςυγχρονιςμοφ και Επικαιροποίθςθσ τθσ διαδικαςίασ 
απόδοςθσ άδειασ Άςκθςθσ Επαγγζλματοσ (πχ Ηλεκτρονικι Πλατφόρμα 
για «Real time» άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ, μζςω υπολογιςτι με 
ερωτιςεισ Multiplechoice) 
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Άλλα θέματα 

• Διεφρυνςθ τθσ κεςμικισ εκπροςϊπθςθσ του ΤΕΕ ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ που αφοροφν ςε: - 

αναπτυξιακό προγραμματιςμό - προπαραςκευι νομοκετθμάτων για κζματα  χωροταξίασ 

περιβάλλοντοσ, ενζργειασ, βιομθχανίασ, τεχνικοφ ζργου κλπ - παραγωγι τεχνικοφ ζργου.  

• Αναμόρφωςθ Μόνιμων Επιτροπϊν,του ρόλου, του πλαιςίου, του τρόπου ςυγκρότθςθσ, των 

αρμοδιοτιτων και των αποηθμιϊςεων των μελϊν τουσ. 

• Νζεσ ειδικότθτεσ. Είςοδοσ νζων ειδικοτιτων, όροι και προχποκζςεισ -  προτείνεται θ μετεξζλιξθ 

του ΤΕΕ ςε Τεχνικό Επιμελθτιριο για όλα τα επίπεδα αποφοίτων (πολυτεχνικζσ ςχολζσ – 

πενταετοφσ φοίτθςθσ, πανεπιςτθμιακζσ ςχολζσ / ΤΕΙ – τετραετοφσ φοίτθςθσ, ΙΕΚ-διετοφσ 

φοίτθςθσ) ι αλλιϊσ για τα επίπεδα 5,6,7 των (επαγγελματικϊν) προςόντων του Εκνικοφ 

Πλαιςίου Προςόντων - ζνασ φορζασ πιςτοποίθςθσ τόςο των ςπουδϊν (ακαδθμαϊκϊν 

προςόντων) όςο και των επαγγελματικϊν προςόντων για όλουσ τουσ Μθχανικοφσ. Το Τ.Ε.Ε. κα 

πρζπει να είναι ο φορζασ όλου του τεχνικοφ κόςμου (Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.) διαςφαλίηοντασ τθν 

πολιτεία, και πιςτοποιϊντασ τα επαγγελματικά δικαιϊματα με ςυγκεκριμζνθ εξεταςτικι 

διαδικαςία.Σε περίπτωςθ, ζςτω μερικισ άρςθσ των περιοριςμϊν άςκθςθσ του επαγγζλματοσ, 

αυτι πρζπει, ςτθ βάςθ τθσ αρχισ τθσ αναλογικότθτασ, να είναι γενικισ εφαρμογισ για όλεσ τισ 

ειδικότθτεσ. 

• Δυνατότθτα ίδρυςθσ κυγατρικϊν Α.Ε. (ΙΕΚΕΜ, ΙΔΑΤΕΧ, Τράπεηα Πλθροφοριϊν κλπ) 

• Ανάπτυξθ ευρφτερων διεκνϊν ςχζςεων/ ςυνεργαςιϊν με διεκνείσ οργανιςμοφσ - 

Θεςμοκετθμζνθ ςυμμετοχι ςε διεκνι fora για ςυναφι κζματα, όπου εκπροςωπείται θ Ελλθνικι 

Πολιτεία. 

• Αναμόρφωςθ του κϊδικα δεοντολογίασ - του πεδίου εφαρμογισ / ουςιαςτικοποίθςθ τθσ 

διαδικαςίασ επιβολισ πεικαρχικϊν ποινϊν. 

• Πλιρθσ διαφάνεια ςτθ ςυγκρότθςθ των Ομάδων Εργαςίασ. 

• Πλιρθσ διαφάνεια ςτθν τοποκζτθςθ των εκπροςϊπων του ΤΕΕ ςτα όργανα διοίκθςθσ (π.χ. 

Διοικθτικά Συμβοφλια) ι ςε άλλεσ, με αμοιβι, κζςεισ ςε οργανιςμοφσ τόςο του ςτενοφ όςο και 

του ευρφτερου δθμόςιου τομζα – περιοριςμοί ςυμμετοχισ, επιβολι κθτειϊν – δυνατότθτα ςτον 

κάκε ςυνάδελφο να ζχει το ςφνολο αυτισ τθσ πλθροφορίασ άμεςα διακζςιμθ (μζςω του 

ιςτότοπου του ΤΕΕ. - υποχρζωςθ των εκπροςϊπων να παραδίδουν κατά τακτά χρονικά 

διαςτιματα απολογιςμό εργαςιϊν του ςτα πλαίςια τθσ ςυγκεκριμζνθσ εκπροςϊπευςθσ. 

• Αναμόρφωςθ του Μθτρϊου των μελϊν του ΤΕΕ, το οποίο κα πρζπει να λειτουργεί ςε άμεςθ 

ςχζςθ με τθ διαδικαςία χοριγθςθσ άδειασ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ, αφοφ κα είναι ςαφζσ ποιεσ 

κατθγορίεσ ειδικοτιτων κα μπορεί να υποςτθρίξει κάκε μζλοσ του, ενϊ θ επιτροπι χοριγθςθσ 

τθσ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ κα ζχει τθν αρμοδιότθτα του ελζγχου τθσ επιςτθμονικισ 

επάρκειασ και εμπειρίασ / Διαχωριςμόσ μεταξφ τθσ ιδιότθτασ του Μθχανικοφ, των 

επαγγελματικϊν δικαιωμάτων και του επιςτθμονικοφ επιπζδου /  Εναρμόνιςθ τθσ άδειασ 

αςκιςεωσ επαγγζλματοσ και των επιςτθμονικϊν προςόντων-γνωςτικό αντικείμενο ςπουδϊν. 


