
 
 
 

 

 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ 

Απόφαση της Αντιπροσωπείας 
 

Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και τις σχετικές αποφάσεις της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ η 
Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ προχώρησε στη σύσταση διαπαραταξιακής Οµάδας Εργασίας και 
µετά από δύο συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας, στις 29 Αυγούστου και στις 12 Σεπτεµβρίου 
όπου συζητήθηκε το θέµα, κατέληξε στις κάτωθι προτάσεις για την αναµόρφωση του θεσµικού 
πλαισίου του ΤΕΕ. 
 
Οι προτάσεις είναι κατανεµηµένες µε βάση τις προβλέψεις του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου και 
την ταξινόµηση των µέχρι σήµερα προτάσεων που έγινε από τις υπηρεσίες του ΤΕΕ. Αποτελούν 
προτάσεις που µετά τη σχετική συζήτηση στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ µπορούν να αποτελέσουν 
τη βάση για τη σχετική νοµοτεχνική προσαρµογή. 
 
Ίδρυση Τ.Ε.Ε. 
 
Ως προς τη νοµική µορφή, το ΤΕΕ πρέπει να παραµείνει ΝΠ∆∆.  
Το θεσµικό πλαίσιο πρέπει να επιτρέπει στο ΤΕΕ, µε τις αποφάσεις των οργάνων του, να 
δηµιουργεί εργαλεία και υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των µηχανικών, τη λειτουργία του ως 
τεχνικό σύµβουλο της πολιτείας και για να εξυπηρετεί το διεθνή του ρόλο. 
Για το λόγο αυτό προτείνεται το ΤΕΕ να δύναται να συστήνει εταιρείες και θυγατρικούς φορείς µε 
αυξηµένη πλειοψηφία της Α. 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 Α. 
 
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.).  
 
Προτείνεται επίσης κατά τη νοµοτεχνική επεξεργασία του θεσµικού πλαισίου να προστεθούν στους 
σκοπούς του ΤΕΕ όλες εκείνες οι δράσεις που το ΤΕΕ και τα ΠΤ αναπτύσσουν αλλά δεν 
προβλέπονται ρητά στο υφιστάµενο πλαίσιο, ώστε να µη δηµιουργείται πρόβληµα στο 
δηµοσιονοµικό έλεγχο έγκρισης δαπανών.  
 
Μέλη του Τ.Ε.Ε. 
 
Στις συνεδριάσεις της ΟΕ έγινε µεγάλη συζήτηση για την ανάγκη το ΤΕΕ να περιλαµβάνει όλο τον 
τεχνικό κόσµο που ασκεί τεχνικό επάγγελµα στην Ελλάδα. 
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Στην παρούσα φάση προτείνεται το ΤΕΕ να έχει µέλη τους διπλωµατούχους µηχανικούς 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.  
 
Προτείνεται να υπάρχει δυνατότητα διακοπής της άδειας άσκησης επαγγέλµατος και αποχώρησης 
από το ΤΕΕ (και αντίστοιχα από το ΤΣΜΕ∆Ε). Μετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου υπάρχει η 
δυνατότητα επανεγγραφής µε τυποποιηµένη διαδικασία.  
 
Η διαδικασία για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος αναµορφώνεται έντονα, αποκτά 
ουσιαστικές εξετάσεις και συνδέεται µε πρακτική άσκηση (6µηνο δόκιµου µηχανικού). Η περίοδο 
πρακτικής άσκησης καλύπτεται από συλλογική σύµβαση και υποχρεωτική ασφάλιση ΤΣΜΕ∆Ε.  
 
Η πρακτική άσκηση δεν πρέπει να αποτελεί έµµεση επέκταση του χρόνου σπουδών και να µην 
λειτουργεί σε βάρος των αποφοίτων των ελληνικών Πολυτεχνικών Σχολών. Το θέµα πρέπει να 
εξεταστεί σε ευρύτερο πλαίσιο και σε συνδυασµό µε το πρόβληµα της ισοτιµίας σπουδών και 
πτυχίων σε επίπεδο ΕΕ.  
 
Βασικές ειδικότητες µηχανικού : Προστίθενται  

1. Πολεοδοµία-χωροταξία,  
2. Περιβάλλον,  
3. ∆ιοίκηση, οικονοµία, παραγωγή, 

Η ειδικότητα Ηλεκτρονικών αναµορφώνεται σε Πληροφορικής-ΗΥ-Ηλεκτρονικών. 
 
Περιφερειακή διάρθρωση του Τ.Ε.Ε.  
 
Περιφερειακά τµήµατα ΤΕΕ λειτουργούν στις διοικητικές περιφέρειες της χώρας, όπως αυτές 
διαµορφώνονται ή τροποποιούνται. ∆εν προβλέπεται  ΠΤ Αττικής.  
 
Προβλέπεται να επιλύονται ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών (κατ’ εξαίρεση νοµαρχιακή 
διάρθρωση). Εισάγεται υποχρεωτικά πρόβλεψη για τηλεδιάσκεψη 
 
Μεταβατική διάταξη: Οι επόµενες (και µόνο) εκλογές διεξάγονται µε την υφιστάµενη διάρθρωση. 
 
Όργανα του Τ.Ε.Ε.  
 
Παραµένουν τα προβλεπόµενα όργανα από το υφιστάµενο πλαίσιο. 
 
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).  
 
Καταργούνται τα αριστίδην µέλη της Α. 
 
Καθορίζονται σε 150 τα µέλη της Α.  
 
Τα µέλη του προεδρείου της Α εκλέγονται σε ταυτόχρονη -  παράλληλη ψηφοφορία  µε ξεχωριστά 
ψηφοδέλτια για κάθε θέση (οµοίως και τα προεδρεία των Α των ΠΤ).  
Επισήµανση : ∆εν προτείνεται ενιαίο ψηφοδέλτιο (πρόταση «πακέτο»)  για όλες τις θέσεις του 
προεδρείου. 
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∆ιοικούσα Επιτροπή T.E.E. - Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε.
 
Παραµένει η διαδικασία εκλογής ως έχει µε τη λήψη µέτρων 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 τις εκλογές). Για το λόγο αυτό προβλέπεται νοµοθετική 
ρύθµιση η οποία είτε θα περιλαµβάνεται στο θεσµικό πλαίσιο είτε σε άµεσο ακόλουθο Π∆. Με τον 
ίδιο τρόπο µπορεί να προβλεφθεί και η επίλυση άλλων θεµάτων (πχ. κανονισµοί λειτουργίας 
οργάνων). 
 
Τα µέλη των ∆Ε εκλέγονται από την Α µε βάση τα ψηφοδέλτια που συµµετείχαν στις εκλογές. ∆εν 
επιτρέπεται η σύµπραξη ή/και η διάσπαση παρατάξεων και ψηφοδελτίων. (Επιτυγχάνεται η 
εφαρµογή της απλής αναλογικής και στην εκλογή µελών της ∆Ε). 
 
Τίθεται ανώτατο όριο θητειών µελών ∆Ε 4 συνολικά, δηλαδή 12 χρόνια. 
 
Τα µέλη του προεδρείου της ∆Ε και των ∆Ε των ΠΤ εκλέγονται µε ταυτόχρονη - παράλληλη 
ψηφοφορία µε ξεχωριστά ψηφοδέλτια για κάθε θέση.  
Επισήµανση : ∆εν προτείνεται ενιαίο ψηφοδέλτιο (πρόταση «πακέτο»)  για όλες τις θέσεις του 
προεδρείου. 
 
Προτείνεται η έµµεση εκλογή προέδρου ∆Ε, δηλαδή όπως ισχύει σήµερα από την Α  και τις Α των 
ΠΤ. 
 
Τίθεται περιορισµός θητειών προέδρου σε 2 θητείες, δηλαδή 6 χρόνια συνολικά.  
 
Τίθεται ασυµβίβαστο θέσης προέδρου ∆Ε (πανελλαδικά και στα ΠΤ) και θέσης προέδρου ή 
∆/νοντα Συµβούλου σε φορέα του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα.  
 
Επιστηµονικές επιτροπές 
 
Η εκλογή των ΕΕ  γίνεται απευθείας από τους µηχανικούς στις εκλογές του ΤΕΕ .  
 
Προτείνεται η συµµετοχή των ΕΕ στην Α για να εκφράζεται η διακλαδικότητα του ΤΕΕ, χωρίς 
δικαίωµα ψήφου. Καλύπτονται τα έξοδα µετακίνησης.  
 
Προτείνεται η ύπαρξη ενιαίου ψηφοδελτίου των ΕΕ ανά ειδικότητα χωρίς παρατάξεις και µε 
περιορισµένη σταυροδότηση (ένας σταυρός).  
 
Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τµήµατος
 
Το πλήθος των µελών των Αντιπροσωπειών των ΠΤ καθορίζεται µε βάση τους εγγεγραµµένους 
των ΠΤ µε ελάχιστη σύνθεση των οργάνων πχ. 15 ή 19 µέλη σε µικρά ΠΤ – νοµαρχιακού 
επιπέδου.  
 
Κάθε νοµός εκλέγει αναλογικά αντιπροσώπους στην Α ΠΤ µε βάση τους εγγεγραµµένους. Η 
ελάχιστη εκπροσώπηση νοµού σε Α ΠΤ  είναι 3 µέλη. 
 
Καθορίζονται θεσµικά οι αρµοδιότητες του προεδρείου της Α των ΠΤ (πρωτόκολλο κλπ.) 
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∆ιοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τµήµατος
 
Αποτελείται από 7 έως 11 µέλη της ∆Ε των ΠΤ 
 
Κατά τα λοιπά για την εκλογή προέδρου και ∆Ε στα ΠΤ όπως για την κεντρική ∆Ε. 
 
Νοµαρχιακές Επιτροπές Τ.Ε.Ε. 
 
Την Α του ΤΕΕ/ΤΚΜ απασχόλησε σε µεγάλο βαθµό η αντιπροσωπευτικότητα στη συγκρότηση και 
εκλογή των ΝΕ και η δυνατότητα καλύτερου συντονισµού των οργάνων (των ΝΕ σε σχέση µε την Α 
που είναι το ανώτερο όργανο στο ΠΤ).  
 
Προτείνεται οι ΝΕ να εκλέγονται απευθείας από τους µηχανικούς του κάθε νοµού παράλληλα µε 
την εκλογή των µελών της Α των ΠΤ και µε ίδιους υποψήφιους. ∆εν αποκλείεται η δηµιουργία 
νοµαρχιακών σχηµάτων και η κάθοδος µεµονωµένων υποψηφίων. 
 
Οι Νοµαρχιακές Επιτροπές είναι πενταµελείς. Στην εκλογή των µελών των ΝΕ θα ισχύει η απλή 
αναλογική µε βάση τις παρατάξεις και τους σταυρούς των υποψηφίων στις κάλπες του Νοµού. Η 
συγκρότηση των ΝΕ και η εκλογή προεδρείου γίνεται µη ψηφοφορία µεταξύ των µελών στην 
πρώτη συνεδρίαση µετά τις εκλογές. 
 
Με τη µη µεταφορά σταυροδότησης από άλλους νοµούς ή την έδρα του ΠΤ (όπως προτείνεται στη 
συνέχεια) εξασφαλίζεται ότι τα µέλη της Α των ΠΤ από κάθε νοµό θα είναι και µέλη των ΝΕ του 
νοµού στη µεγάλη τους πλειοψηφία.  
 
Επιτροπές και Οµάδες Εργασίας του Τ.Ε.Ε.
 
Στις ΟΕ προβλέπεται και η συµµετοχή µη µελών του ΤΕΕ, µετά από απόφαση των αρµοδίων 
οργάνων (∆Ε και Α). 
 
Εκλογές Τ.Ε.Ε.   
 
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ διαφωνεί µε τη συµµετοχή δικαστικών στις εφορευτικές 
επιτροπές, συµπεριλαµβανοµένης της κεντρικής. Οι πρόεδροι των εφορευτικών επιτροπών πρέπει 
να είναι διπλωµατούχοι µηχανικοί, να έχουν συµπληρώσει 15 έτη από την απόκτηση άδειας 
άσκησης επαγγέλµατος και να µην είναι υποχρεωτικά ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι. 
 
Προτείνεται οι εκλογές του ΤΕΕ να γίνονται κάθε τρία χρόνια Νοέµβρη (δεύτερη Κυριακή) και η 
εγκατάσταση οργάνων εντός 2 µηνών. Να εφαρµοστούν ηλεκτρονικές διαδικτυακές εφαρµογές για 
τον έλεγχο των ψηφισάντων. 
 
Προτείνεται η εφαρµογή του τετραγωνικού πίνακα 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. 
 
∆εν επιτρέπεται η ψήφιση υποψηφίων από άλλα ΠΤ για την Πανελλαδική Α και αντίστοιχα άλλων 
Νοµών για τις Α των ΠΤ (µεταφορά σταυροδοσίας). 
 
Αποζηµίωση Μελών ∆ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. 
 
Να προβλέπεται αποζηµίωση µετακίνησης για τα µέλη των οργάνων (πχ. µέλη ∆Ε από νοµούς, 
µέλη Αντιπροσωπειών ΠΤ) 
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Σύνθεση Πειθαρχικών Συµβουλίων 
 
Ενιαίο ψηφοδέλτιο µε περιορισµένη σταυροδοσία (µόνο δύο σταυροί). 
 
Πειθαρχικά παραπτώµατα 
 
Αναµόρφωση κώδικα δεοντολογίας και καθορισµός ποινών. Αναπροσαρµογή των χρηµατικών 
ποινών 
 
Πειθαρχική διαδικασία   
 
Έχουν κατατεθεί προτάσεις από το Πειθαρχικό Συµβούλιο του ΤΕΕ/ΤΚΜ οι οποίες επισυνάπτονται 
ώστε να εισαχθούν στο σχετικό διάλογο. Οι προτάσεις αυτές δεν αποτελούν εισήγηση της Α του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
 
Στη συνεδρίαση της Α του ΤΕΕ/ΤΚΜ διατυπώθηκε προβληµατισµός  για τις προτάσεις : 
• υποχρεωτικής συµµετοχής υποψηφίων µιας παράταξης σε ένα ελάχιστο αριθµό ΠΤ, ώστε να 

συµµετέχει αυτή στις εκλογές για την κεντρική Α, και  
• εισαγωγής ελάχιστου εκλογικού ποσοστού (πλαφόν) για την εκλογή αντιπροσώπων µιας 

παράταξης στην κεντρική Α. 
 
Οι προβληµατισµοί που κατατέθηκαν αφορούσαν στα προβλήµατα αναλογικότητας στην 
εκπροσώπηση των µηχανικών, ίσων ευκαιριών και αποτελεσµατικότητας των δηµοκρατικών 
διαδικασιών που δηµιουργούν αυτές οι ρυθµίσεις και στην ανάγκη αλλά και στη µέθοδο υπέρβασης 
προβληµάτων που παρατηρούνται κύρια στη συγκρότηση και στη λειτουργία των κεντρικών 
οργάνων του ΤΕΕ. 
 
 


