ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ
Η ΡΠΜ έγκαιρα, στις 30/06/2017, κατέθεσε κείμενο απόψεων για την αλλαγή του θεσμικού
πλαισίου του ΤΕΕ. Τότε είχαμε δηλώσει ότι η απόφαση του ΤΕΕ-ΤΚΜ το 2008 μπορεί να
αποτελέσει βάση συζήτησης. Σήμερα, ενόψει της συζήτησης στην αντιπροσωπεία το Σάββατο
02/12 και την Κυριακή 03/12, καταθέτουμε τις θέσεις-προτάσεις τις ΡΠΜ, βασισμένες στην
απόφαση του ΤΕΕ-ΤΚΜ.
Άρθρο 1 : Σύσταση (Ίδρυση) Τ.Ε.Ε.
Το ΤΕΕ είναι ΝΠΔΔ και θεσμοθετημένος Τεχνικός
Σύμβουλος της Πολιτείας/Κυβέρνησης
εποπτευόμενο από το αρμόδιο Υπουργείο. Το θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει στο ΤΕΕ, με τις
αποφάσεις των οργάνων του, να δημιουργεί εργαλεία και υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των
μηχανικών, τη λειτουργία του ως τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και για να εξυπηρετεί το
διεθνή του ρόλο.
Για το λόγο αυτό δύναται να συστήνει εταιρείες και θυγατρικούς φορείς μετά από απόφαση της
Αντιπροσωπείας που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία της Αντιπροσωπείας (πλειοψηφία 2/3
επί του συνόλου των μελών της Αντιπροσωπείας). Οι φορείς αυτοί δεν επιτρέπεται να έχουν
κερδοσκοπικά χαρακτηριστικά καθώς και δραστηριότητα ανταγωνιστική με τα μέλη του ΤΕΕ. Ο
έλεγχος των φορέων αυτών γίνεται από την Αντιπροσωπεία.
Άρθρο 2: Μέλη του Τ.Ε.Ε. - Ειδικότητες
Μέλη του ΤΕΕ είναι όλοι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί 5ετούς και πλέον φοίτησης που αποκτούν
δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα. Οι ξένοι υπήκοοι μπορούν να γίνουν μέλη του
ΤΕΕ μέσω της διαδικασίας εξέτασης για την άδεια επαγγέλματος.
Τα μέλη του ΤΕΕ έχουν τη δυνατότητα διακοπής της άδειας άσκησης επαγγέλματος και
αποχώρησης από το ΤΕΕ και τον αντίστοιχο Ασφαλιστικό Φορέα. Μετά από αίτηση του
ενδιαφερόμενου υπάρχει η δυνατότητα επανεγγραφής με τυποποιημένη διαδικασία.
Μέλη του ΤΕΕ μπορούν να εγγραφούν οι απόφοιτοι των ΣΤΕΦ ΑΤΕΙ 4ετούς φοίτησης που
αποκτούν δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα. Οι συγκεκριμένοι απόφοιτοι
εγγράφονται σε μητρώο τμήματος του ΤΕΕ που συστήνεται με αυτόν το σκοπό.
Άρθρο 4 : Σκοπός του Τ.Ε.Ε.
Το ΤΕΕ θεσμοθετείται ως Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και καθορίζονται από το θεσμικό του
πλαίσιο πεδία υποχρεωτικής γνωμοδότησής του (πχ. αδειοδότηση τεχνικών επαγγελμάτων,
εκπαίδευση και σχολές τεχνικών κάθε βαθμίδας, τεχνική πυραμίδα – αρμοδιότητες και
δικαιώματα - , κλπ.)
Προτείνεται το ΤΕΕ να γνωμοδοτεί υποχρεωτικά για νέα τμήματα και νέες ειδικότητες αποφοίτων
– διπλωματούχων μηχανικών στην Ελλάδα. Επίσης να γνωμοδοτεί υποχρεωτικά για το σύνολο
της μετα-δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης.
Προτείνεται το ΤΕΕ να αναλάβει τη διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος και
πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων για όλες τις τεχνικές ειδικότητες (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΤΕΙ,
ΚΑΤΕΕ, ΙΕΚ, εργοδηγοί, τεχνίτες, κλπ.).
Άρθρο 5 : Περιφερειακή διάρθρωση του Τ.Ε.Ε.
Διατηρείται η υφιστάμενη περιφερειακή διάρθρωση του ΤΕΕ. Προβλέπεται η υποχρεωτική
συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος κατ’ ελάχιστον μία φορά στη
θητεία στις έδρες των Νομαρχιακών Επιτροπών.

Αναγνωρίζεται το δικαίωμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις Αντιπροσωπείας, Διοικούσας
Επιτροπής και Νομαρχιακών Επιτροπών με τηλεδιάσκεψη.
Προβλέπεται θεσμοθέτηση των περιφερειακών και νομαρχιακών γενικών συνελεύσεων του ΤΕΕ
ως αποφασιστικά όργανα για κρίσιμα ζητήματα των περιφερειακών και νομαρχιακών τμημάτων.
Άρθρο 6 : Όργανα του Τ.Ε.Ε.
Παραμένουν τα προβλεπόμενα όργανα από το υφιστάμενο πλαίσιο.
Θεσμοθετείται η δυνατότητα διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων. Τροποποιείται ο
οργανισμός του ΤΕΕ και συστήνεται Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου των Συμβάσεων, Διαγωνισμών
και Αναθέσεων.
Άρθρο 7 : Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε.
Τα μέλη της Αντιπροσωπείας εκλέγονται από τα ΠΤ (και τα εκλογικά τμήματα Αττικής) αναλογικά
με τους εγγεγραμμένους σε αυτά (ομοίως και στις Α των ΠΤ).
Τα μέλη του προεδρείου της Αντιπροσωπείας εκλέγονται σε ταυτόχρονη παράλληλη
ψηφοφορία είτε με ξεχωριστά ψηφοδέλτια και κάλπες για κάθε θέση (ομοίως και τα προεδρεία
των Αντιπροσωπειών των ΠΤ) είτε με μία κάλπη και ψηφοδέλτιο για όλες τις θέσεις ανά
συνδυασμό.
Στη περίπτωση που δεν εκλεγεί υποψήφιος με τη πρώτη ψηφοφορία επαναλαμβάνεται η
ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων και μόνο αποκλείοντας την υποβολή νέων
υποψηφιοτήτων.
Σε ψηφοφορίες επί κειμένων, τα μέλη της Αντιπροσωπείας δεν μπορούν να στηρίξουν στην ίδια
ψηφοφορία περισσότερα του ενός κείμενα. Ισχύει η αρχή της πλειοψηφίας και των δύο γύρων.
Στο δεύτερο γύρο προκρίνονται τα δύο κείμενα με τις περισσότερες ψήφους στον πρώτο γύρο.
Θεσπίζεται ανώτατο όριο 4 θητειών στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ.
Άρθρο 8 και 9 : Διοικούσα Επιτροπή T.E.E. - Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε.
Τα μέλη του προεδρείου της Διοικούσας Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου
εκλέγονται σε ταυτόχρονη - παράλληλη ψηφοφορία είτε με ξεχωριστά ψηφοδέλτια και κάλπες
για κάθε θέση (ομοίως και τα προεδρεία των Αντιπροσωπειών των ΠΤ) είτε με μία κάλπη και
ψηφοδέλτιο για όλες τις θέσεις ανά συνδυασμό.
Στη περίπτωση που δεν εκλεγεί υποψήφιος με τη πρώτη ψηφοφορία επαναλαμβάνεται η
Ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων και μόνο αποκλείοντας την υποβολή νέων
υποψηφιοτήτων.
Λαμβάνονται μέτρα που περιορίζουν τις δυνατότητες καθυστερήσεων στην ειδική συνεδρίαση
(ποινές στους απόντες και στις τεχνικές έλλειψης απαρτίας, άμεση αντικατάσταση εκλεγμένων,
κλπ.). Καθορίζεται χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης των νέων οργάνων (το μέγιστο 2 μήνες από
την ανακήρυξη των επίσημων αποτελεσμάτων).
Θεσμοθετείται η κατανομή των εδρών της Διοικούσας Επιτροπής με βάση τα αποτελέσματα των
εκλογών για την Αντιπροσωπεία.
Τίθεται περιορισμός θητειών μέλους στη ΔΕ σε 3 θητείες.
Τίθεται περιορισμός θητειών προέδρου σε 2 θητείες, με αναδρομική ισχύ. Τίθεται ασυμβίβαστο
θέσης προέδρου ΔΕ (πανελλαδικά και στα ΠΤ) και θέσης προέδρου ή Δ/νοντα Συμβούλου σε
φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
Θεσμοθετείται το συλλογικό προεδρείο και τίθεται θεσμικός περιορισμός των αρμοδιοτήτων του
προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ.
Άρθρο 10 : Επιστημονικές επιτροπές
Η εκλογή των ΕΕ γίνεται απευθείας από τους μηχανικούς στις εκλογές του ΤΕΕ .
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Με αφορμή την αναγνώριση/κατοχύρωση τεσσάρων (4) νέων ειδικοτήτων Μηχανικών (Μηχανικοί
Χωροταξίας-Πολεοδομίας, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων, Μηχανικοί
Παραγωγής και Διοίκηση) ορίζεται ότι όταν ιδρύεται/καταργείται/συγχωνεύεται μία ειδικότητα
αντίστοιχα ιδρύεται/καταργείται/συγχωνεύεται από την επόμενη θητεία η αντίστοιχη
Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας.
Ο ρόλος των ΕΕΕ αναβαθμίζεται. Στις αρμοδιότητες των ΕΕΕ περιλαμβάνονται η υποχρεωτική
σύμφωνη γνώμη σε θέματα απονομής επαγγελματικών δικαιωμάτων και επιστημονικής
τεκμηρίωσης που αφορούν την ειδικότητα.
Άρθρο 14 : Νομαρχιακές Επιτροπές Τ.Ε.Ε
Προβλέπονται εκλογές για τη συγκρότηση των Νομαρχιακών Επιτροπών ταυτόχρονα με τις
κεντρικές εκλογές του ΤΕΕ στα ψηφοδέλτια των Περιφερειακών Τμημάτων με τον ίδιο εκλογικό
κανονισμό.
Θεσμοθετείται η δυνατότητα ίδρυσης ΝΕ στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων.
Η συγκρότηση των ΝΕ και η εκλογή προεδρείου γίνεται με ψηφοφορία μεταξύ των μελών στην
πρώτη συνεδρίαση μετά τις εκλογές.
Άρθρο 15 : Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας του Τ.Ε.Ε.
Στις ΟΕ προβλέπεται και η συμμετοχή μη μελών του ΤΕΕ, μετά από απόφαση των αρμοδίων
οργάνων (ΔΕ και Α).
Άρθρο 16 : Εκλογές Τ.Ε.Ε.
ΟΙ εκλογές του ΤΕΕ διεξάγονται κάθε τρία χρόνια την τρίτη Κυριακή του Μάρτη και η
εγκατάσταση οργάνων πραγματοποιείται εντός 2 μηνών από την ανακήρυξη των επίσημων
αποτελεσμάτων. Εφαρμόζονται ηλεκτρονικές διαδικτυακές εφαρμογές για τον έλεγχο των
ψηφισάντων.
Εφαρμόζεται ο τετραγωνικός πίνακας για την εκλογή των αντιπροσώπων από τους νομούς στα
Περιφερειακά τμήματα, κατ’ αναλογία της εφαρμογής του για την εκλογή αντιπροσώπων από τα
ΠΤ στην κεντρική Αντιπροσωπεία. Επιτρέπεται η σταυροδότηση υποψηφίων από εκλογείς άλλων
ΠΤ. Προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου εξ αποστάσεως μόνο με την εξασφάλιση της
απαραίτητης διαπίστευσης.
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