Αθήνα 04.09.2017
Προς
Πρόεδρο Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε
Θέμα: «Αλλαγή Θεσμικού Πλαισίου Τ.Ε.Ε»
κ. Πρόεδρε,
με το παρόν σας αποστέλλουμε τις προτάσεις της Περιφερειακής Συνεργασίας Μηχανικών για την
αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του Τ.Ε.Ε. Για λόγους που σχετίζονται με την καλύτερη
επεξεργασία και σύνθεση των επιμέρους απόψεων που θα κατατεθούν ενόψει της επικείμενης
Αντιπροσωπείας οι προτάσεις είναι κατ’ άρθρον. Επιλέξαμε να μην εστιάσουμε στα θέματα του
Πειθαρχικού μιας και έχουμε ήδη συμβάλει σε αυτό στην προηγούμενη θητεία της Αντιπροσωπείας
κατά την οποία έγινε ειδική και εμπεριστατωμένη δουλειά στα θέματα λειτουργίας των
Πειθαρχικών του Τ.Ε.Ε.

Για την Περιφερειακή Συνεργασία Μηχανικών
Το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε
Δρ. Αθανάσιος Ε. Γιανναδάκης
Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός

Άρθρο 1: Σύσταση (Ίδρυση) Τ.Ε.Ε.
Νομική μορφή Τ.Ε.Ε. :Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Άρθρο 2: Μέλη του Τ.Ε.Ε. – Ειδικότητες
Τροποποίηση της παραγράφου 5, ώστε να περιλαμβάνονται οι, πρόσφατα, θεσμοθετημένες
ειδικότητες Μηχανικών.
Άρθρο 3: Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μελών
1. 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.
2. 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.
Άρθρο 4: Σκοπός του Τ.Ε.Ε.
Προσθήκη στην παράγραφο 2
η) γνωμοδοτεί για την ίδρυση / μετασχηματισμό Πανεπιστημιακών Σχολών ή Τμημάτων
Μηχανικών, διεύρυνση και επικαιροποίηση των σκοπών του Τ.Ε.Ε.,
θ) πιστοποιεί την επάρκεια φυσικών ή νομικών προσώπων για την άσκηση τεχνικών ή και
οικονομοτεχνικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το τεχνικό δυναμικό της Χώρας και δεν
εμπεριέχονται στο πλαίσιο απονομής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος των Μηχανικών
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
Συμβούλιο Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού
Προσθήκη παραγράφου
6) Συνίσταται ως όργανο του Τ.Ε.Ε το Συμβούλιο Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού
(Σ.Ε.Π.Σ) το οποίο αποτελείται από
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ι) την Εκτελεστική Γραμματεία στην οποία συμμετέχει ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε, ο Πρόεδρος της
Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε και οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Τμημάτων του Τ.Ε.Ε.
ιι) την Ολομέλεια η οποία συγκροτείται από τη Διοικούσα του Τ.Ε.Ε, τις Δ.Ε των Περιφερειακών
Τμημάτων του Τ.Ε.Ε και τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων εφόσον η θεματολογία της
συνεδρίασης της Ολομέλειας αφορά σε σχετικά αντικείμενα αυτών και η λειτουργία της
συντονίζεται από τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
Το Συμβούλιο Ε.Π.Σ διευθύνεται από την Εκτελεστική Γραμματεία του οργάνου και η Ολομέλεια
του συνεδριάζει επί θεμάτων τα οποία αφορούν στους σκοπούς του Τ.Ε.Ε και καθορίζονται από
την Εκτελεστική Γραμματεία. Η συνεδριάσεις της Ολομέλειας ή και της Γραμματείας δύναται να
γίνονται

μέσω

τηλεδιάσκεψης.

Ο

ρόλος

του

οργάνου

είναι

συμβουλευτικός

προς

την

Αντιπροσωπεία και τη Διοικούσα του Τ.Ε.Ε και ο σκοπός του είναι η διαμόρφωση ενιαίας και
εμβαθυμένης πολιτικής σε ζητήματα που αφορούν τον Εθνικό Σχεδιασμό της Χώρας στους τομείς
αρμοδιότητας του Τ.Ε.Ε.
Άρθρο 6: Όργανα του Τ.Ε.Ε
1. Κεντρικά όργανα του Τ.Ε.Ε είναι
α) η Αντιπροσωπεία
β) η Διοικούσα Επιτροπή
γ) το Προεδρείο της Διοικούσας Επιτροπής
δ) η Ολομέλεια του Συμβουλίου Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού
ε) οι Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων
2. Περιφερειακά όργανα του Τ.Ε.Ε είναι:
α) η Αντιπροσωπεία
β) η Διοικούσα Επιτροπή
γ) οι Νομαρχιακές Επιτροπές
Άρθρα 7&8 (Αντιπροσωπεία και Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε)
1. Η λειτουργία των οργάνων γίνεται τετραετής χωρίς αναδρομική ισχύ
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.
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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.
2. 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.
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 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.
4. 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.
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5. 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.
6. 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.
3. 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,
Νομικό Πρόσωπο που υπάγεται στους Φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης ή Οργανισμού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ ή Β’ Βαθμού
4. 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.
5. Ανάκληση Μελών Διοίκησης
Η ανάκληση μέλους της Διοίκησης του Τ.Ε.Ε ή Περιφερειακού Τμήματος του Τ.Ε.Ε προκύπτει:
Α. Αυτοδίκαια εφόσον απουσιάσει σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του οργάνου στο οποίο
έχει εκλεγεί πλην περιπτώσεων που αφορούν σε προβλήματα υγείας και αποδεικνύονται με την
προβλεπόμενη διαδικασία βεβαίωσης. Η πράξη αντικατάστασης εκδίδεται χωρίς καμία άλλη
διαδικασία από τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας και προχωρά στην αντικατάσταση του ανάλογα
με το όργανο στο οποίο έχει εκλεγεί.
Β. Κατόπιν άσκησης προσωπικής μομφής από το 30% των μελών της Αντιπροσωπείας του
Τ.Ε.Ε ή της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος του Τ.Ε.Ε.
Άρθρο 9: Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε.
Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου σε Προεδρείο Τ.Ε.Ε. και Προεδρείο Αντιπροσωπείας
Τ.Ε.Ε.
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Ο καθορισμός αρμοδιοτήτων για κάθε μέλος του Προεδρείου (είτε της Διοικούσας Επιτροπής είτε
της Αντιπροσωπείας) γίνεται κατόπιν εισήγησης του οργάνου στη Διοικούσα Επιτροπή και την
Αντιπροσωπεία και έγκρισης από αυτή αντίστοιχα.
Άρθρο 35: Πόροι του Τ.Ε.Ε.
Α) Διεκδίκηση από την Κυβέρνηση
Δικαστικές πραγματογνωμοσύνες
Το αντικείμενο των δικαστικών πραγματογνωμοσυνών είναι σημαντικό ως προς το πλήθος και το
οικονομικό αντικείμενο για τους μηχανικούς. Επιπλέον, αποτελεί την έγκυρη τεχνική συμβουλή
που παρέχεται από μέλη του ΤΕΕ.
Με τον τρόπο που γίνονται σήμερα οι πραγματογνωμοσύνες, παρουσιάζονται τα εξής κύρια
προβλήματα:
Ανάθεση από το Δικαστήριο:
Η επιλογή του πραγματογνώμονα μηχανικού γίνεται από κατάλογο που τηρεί το δικαστήριο, χωρίς
να υπάρχει, στον απαιτούμενο βαθμό, το κριτήριο της πρότερης εμπειρίας, τους αντιστοιχίας στην
ειδικότητα και στο γνωστικό αντικείμενο, ή στην απαίτηση συνδυασμού ειδικοτήτων μηχανικών
για την κάθε δικαστική υπόθεση. Απότοκο αυτών είναι η καθυστέρηση στην ανάθεση της
πραγματογνωμοσύνης μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος μηχανικός, και στη δυσμενέστερη περίπτωση
η ανάθεση σε μηχανικό ο οποίος δεν θα αντεπεξέλθει στην υποχρέωση με την απαιτούμενη
τεχνική επάρκεια και εγκυρότητα.
Ανάθεση μέσω TEE:
Η Μ.Ε. Επιστημονικών Θεμάτων και Πραγματογνωμοσυνών ελέγχει το αντικείμενο της αίτησης για
πραγματογνωμοσύνη, και εισηγείται τον κατάλληλο/ους μηχανικό/ούς για κάθε περίπτωση.
Δυνητικά προτείνεται μέλη της να είναι Ομότιμα Μέλη του Τ.Ε.Ε.
Ανάθεση από το Δικαστήριο:
Η

αμοιβή

του

περιλαμβάνεται

πραγματογνώμονα
στα

δικαστικά

καταβάλλεται

έξοδα

εφόσον

από

αυτά

τον επιμελέστερο
καταλογισθούν

από

των
το

διαδίκων
δικαστή

ή
και

καταβληθούν από τον υπόχρεο. Στην πρώτη περίπτωση, καταβάλλονται χρήματα από τον διάδικο
στον πραγματογνώμονα – που λειτουργεί ως βοηθός δικαστή- γεγονός που από μόνο του
καταργεί την ίση απόσταση από τους διαδίκους, με ότι αυτό συνεπάγεται. Στη δεύτερη περίπτωση,
η γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται μέχρι να ολοκληρωθεί η πληρωμή του μηχανικού
είναι ατέρμονη, με συνέπεια, τις περισσότερες φορές, να μην καταβάλλεται η αμοιβή σε αυτόν.
Ανάθεση μέσω TEE:
σελ. 6/ 7

Η καταβολή του ποσού για την πραγματογνωμοσύνη γίνεται στο ΤΕΕ και όχι στον μηχανικό. Έτσι
εξασφαλίζεται, αφενός η θεσμική αποσύνδεση της οικονομικής σχέσης μεταξύ διαδίκων και
πραγματογνώμονα, αφετέρου η αμοιβή του μηχανικού.
Ανάθεση από το Δικαστήριο:
Δεν υπάρχει ο έλεγχος της διαδικασίας, από την ανάθεση μέχρι την ολοκλήρωση της
πραγματογνωμοσύνης, ως προς την τήρηση των προδιαγραφών σύνταξής της και την πληρότητά
της.
Ανάθεση μέσω TEE:
Η διαδικασία ελέγχου εξασφαλίζεται για τις πραγματογνωμοσύνες που γίνονται μέσω του ΤΕΕ.
Οι δικαστικές πραγματογνωμοσύνες μέσω ΤΕΕ διασφαλίζουν, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, το
σκοπό για τον οποίο προορίζονται.
Ευρωπαϊκά προγράμματα
Δημιουργία δομής στο ΤΕΕ με αποκλειστικό στόχο την ανάληψη υλοποίησης Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς.
Το νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία της, μπορεί να είναι αντίστοιχο με αυτό των
Επιτροπών Έρευνας των πανεπιστημίων (ΕΛΚΕ), προσαρμοσμένο στα χαρακτηριστικά του ΤΕΕ ή
άλλης μορφής που θα συζητηθεί.
Η δομή αυτή, θα χρηματοδοτείται από τα προγράμματα, χωρίς να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό
του ΤΕΕ. Αντίθετα, θα του αποφέρει έσοδα, ως ποσοστό επί του συνολικού οικονομικού
αντικειμένου του κάθε προγράμματος.
Η λειτουργία της δομής θα περιλαμβάνει: τον εντοπισμό των προγραμμάτων που ενδιαφέρουν,
την προετοιμασία για την ανάληψη εκτέλεσής τους και τη διαχείριση της υλοποίησης. Τόσο για το
κεντρικό, όσο και για τα περιφερειακά τμήματα.
Η δομή θα εποπτεύεται από συμβούλιο θεσμικών εκπροσώπων, θα λαμβάνει εγκρίσεις και θα
λογοδοτεί στη Δ.Ε. Ο απολογισμός θα υποβάλλεται στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ.
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