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αr

ΘΕΜΑ: ΣχετικÜ με την τροποποßηση του θεσμικοý πλαισßου του ΤΕΕ
ΣυναδÝλφισσα Πρüεδρε,
ΣχετικÜ με το πολý σημαντικü θÝμα του θεσμικοý πλαισßου του ΤΕΕ, μετÜ απü
2-11σχετικÞ σßòητησÞ στη Δ.Ε, του tμÞματοò και σχετικÞ απüφαση στην συνεδρßασ1l.τηò
προò
θÝματα
και
προτÜσειò
κÜτω^θι
τιò
κατηγüριοποιημÝνα
και
ΖΟΙΖ, eετοýýε ποΙι,ß συνοπτικÜ
τηò
προεδρεßο
το
απü
πüυ
συγκροτÞθηκε
ΕπßτροπÞ
ΕισηγητικÞ
την
επεξεργασßα απü
Αντιπροσωπεßαò:

1.
2.
3.

ΠεριφερειακÞ διÜρθρωση ΤΕΕ
l. ΠαραμÝνει ωò Ýχει,
ΕκλογÞ οργÜνων ΤΕΕ και Π.Τ.
ι. ΑßστηρÞ τÞρηση των προβλεπüμενων διαδικασιþν και χρονοδιαγραμμÜτων με
προβλÝψειò αποκλεισμοý τεχνητþν καθυστερÞσεων,
ΕκλογÞ μÞþν Αντιπροσωπεßαò ΤΕΕ
l. Μεßωση του συνολικοý αριθμοý των μελþν (π,χ, στα 150),
τηò
ιI. τα μÝλη των Επιστημüνικþν Επιτροπþν ΕιδικοτÞτων .δεν εßναι μÝλη (βλ,
Αντιπροσωπεßαò
τηò
ηντιπρδüωπεßαò εκτüζ'εÜν Ýχουν εκλεγεß και ωò μÝλη

ΙΙl.

4.

σημ. 7 κατωτÝρω).

Αντιπροσωπεßαò του ΤΕΕ εκλÝγονται αποκλειστικÜ απü
ΤμÞματοò το οποßο
ψηφοφορßα μεταξý των μελþν του Περιφερειακοý

Τα μÝλη τηò
εκπροσωποýν.

ΠροÝδρων ΤΕΕ και Περιφερειακþν ΤμημÜτων ΤΕΕ
Συμβοýλιb-σýσκεψη'opyauo.j
«Συμβοýλιο προÝδρων _τΕΕ και περιφερειακþν
ß.' ΘεσμοθÝ.ηοη
ΤμημÜτων' ΤΕΕ» με αποφασιστικÝò ΚαΙ γνωμοδοτικÝò αρμοδιüτητεò,_ οι

προτεραιüτητα στην ημερÞσια
γνυßμοδοτησειò του bυμβου;ιßου εισÜγüνται κατÜ
Οι πρüεδροι των Π,Τ,
αποφÜσεων,
ΙÞψη
διαταξη τηò Αßτιπροσωπειαò για
αν εßναι και μÝλη τηò
εχτüò
λüγüυ,
δικαßωμÜ
και
Ýχουν
ψÞφο
χωρßò
συμμÝτßχοßß
Ανßιπροσωπεßαò, στιò συνεδριÜσειò τηò Αντιπροσωπεßαò,
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ΣΕ^, º/2

5.
6,
7.

8.
,

ΕκλογÞ
-Ναμελþν Νομαρχιακþν
'μr'ßηυ ßδιαΕπιτροπþν
διαδικασßα αλλÜ απü μÝλη που_ Ýχουν εκλογικÞ
ι.
γßνεται
τα μÝλη τηò Αντιπροσωπεßαò του Π,Τ,
απü
ΟηΤÜσÞ
νομιμοποßηση,
ΝÝεò ειδικüτητεò Μηχανικþν
ι. Να προρ,ßÝφeεßßαι η ενταξη των νÝων ειδικοτÞτων του Üρθρου 75, παραγρ,1
του Ν, 44S5/04,0Β.2017(ΦΕΚ

1

14lτ.Α),

ΕπιστημονικÝò ΕπιτροπÝò ΕιδικοτÞτων
l. εσηγητιßα-γνωμοδοτßκÜ üργανα τηò Αντιπροσωπεßαò με μÝλη εκλεγüμενα
ßα μÝλη των επιτροπþν συμμετÝχουν και
πανελλαδικÜ με ενιαßο ψηφοδÝλτιο.
'σßßò
τηò Αντιπροσωπεßαò, χωρßò üμωò
συνεοριÜσÝιò
Ýχουν δικαßωμα λüγου
δικαßωμα ψÞφου εκτüò αν εßναι και μÝλη τηò Αντιπροσωπεßαò,

ΕπαγγελματικÜθÝματα

Ι,

ΙI.
ΙΙl.

bελτßωση-αναβÜθμιση τρυ πλαισßου Üδειαò Üσκησηò επαγγÝλματοò._
ΣυμμετοχÞ του ΤΕΕ ρε υ,τοf,ρεωτικÞ θετßκÞ γνωμοδüτηση στην ßδρυση νÝων
και
τμÞýατωυ και νÝων εßοικοτηßþν διπλωματοýχων μηχανικþν στην ΕλλÜδα
εκπαßδευσηò,
τεχνικÞò
για το σýνολο τηò
'ßομεταδευτεροβÜθμιαò
ΤΕΕ τηò διαδικασßαò χορÞγησηò Üδειαò Üσκησηò
ΑνÜληψη απü

τιò
επαγγÝλματοò ΚαΙ πιστοποßησηξ επαγγελματικþν προσüντων για üλεò
τεχνßκÝò ειδικüτητεò (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ, ΙΕΚ, εργοδηγοß, τεχνßτεò, κλπ,).

Ýστω
Παρακαλοýμε δεχτεßτε προò επεξεργασßα τιò προτÜσειò μαò αποστελλüμενεò
και ελαφρþò εκτüò του τεθÝντοò χρονοδιαγρÜμματοò,
Με συναδελφικοýò χαιρετισμοýò

ΕπιτροπÞ
Ο Πρüεδροò

τη Διοικοýσα

Εσωτ. ΔιανουÞ
1. ΦÜκελοò ΣυνεδριÜσεων Δ.Ε.
2. Χρον. Αρχεßο
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