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ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

 

1ος άξονας: Μοχλός Τεχνικών Μεταρρυθμίσεων 

 Ανάκτηση  του ρόλου του επιστημονικού συμβούλου Της Πολιτείας. Το ΤΕΕ πρέπει να είναι 

πρωταγωνιστής στις μεταρρυθμίσεις και στις νομοθετικές ρυθμίσεις  που αφορούν σε θέματα 

τεχνικά, φορολογικά, ασφαλιστικά   και σε κάθε είδους θέματα ανάπτυξης. 

 Πραγματική λειτουργία των 56 μόνιμων επιτροπών του ΤΕΕ με σκοπό να παράγονται επίκαιρες 

θέσεις, με άμεση στελέχωσή τους από συναδέλφους με εμπειρία στα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία. 

 Το ΤΕΕ πρέπει να είναι ενεργός συνομιλητής στις διαβουλεύσεις με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς. 

 

2ος άξονας: Δια βίου μάθηση 

 Επιμόρφωση μηχανικών & θέσπιση μόνιμου συστήματος δια βίου μάθησης.  

 Συνεργασία με τα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές και τους Διεθνείς Οργανισμούς, για την 

διαρκή παροχή νέας γνώσης με την αντίστοιχη απόκτηση πιστοποιήσεων Παγκόσμιας αναγνώρισης. 

 

3ος άξονας: Επίλυση διαφορών – Πειθαρχικά 

 Δημιουργία κέντρου επίλυσης τεχνικών διαφορών. Αναβάθμιση του θεσμού των 

πραγματογνωμόνων, δημιουργία σύγχρονου διαιτητικού κέντρου στα πρότυπα του International 

Chamber of Commerce. 

 Ουσιαστική λειτουργία πειθαρχικών συμβουλίων προς όφελος των μηχανικών. 

 Εκσυγχρονισμός του κώδικα δεοντολογίας των μηχανικών. 

 

4ος άξονας: Εξωστρέφεια μηχανικών 

 Δημιουργία μητρώου Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών που εργάζονται στο εξωτερικό. 

 Δημιουργία πλατφόρμας διασύνδεσης μηχανικών εξωτερικού με Τεχνικές Εταιρείες και 

Διπλωματούχους Μηχανικούς την Ελλάδα. 

 Μόνιμη συνεργασία με τις  Πρεσβείες ξένων χωρών, για την εγκατάσταση δικτύου προώθησης των 

Διπλωματούχων Μηχανικών και των Τεχνικών Εταιριών με σκοπό την ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων 

με αμοιβαίο όφελος. 

 Παρακολούθηση διαγωνισμών εξωτερικού και προώθηση Ελληνικών Εταιρειών και Ελλήνων 

Διπλωματούχων Μηχανικών στην λίστα διαγωνιζόμενων σε Παγκόσμιους Οργανισμούς, υπηρεσίες 

Δημοσίου και πολυεθνικές εταιρείες. 

 Συμμετοχή σε θεματικές εκθέσεις και συνέδρια εξωτερικού. 
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5ος άξονας: Καινοτομία – αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου μηχανικών 

 Δημιουργία τμήματος για την αξιολόγηση καινοτομιών, την κατοχύρωση τους (πνευματικά 

δικαιώματα), την οικονομική ενίσχυση και την προβολή – προώθηση εντός και εκτός Ελλάδας με 

στόχο την διασύνδεση τους με «εργαλεία» χρηματοδότησης. 

 Ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας και πρωτοτυπίας. 

 Διεκδίκηση οικονομικών & φορολογικών κινήτρων για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου που 

επικρατεί (ένας μηχανικός - ένα γραφείο), με την δημιουργία  Ομίλων (clusters) Διπλωματούχων 

Μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων. 

 

6ος άξονας: θωράκιση Διπλωματούχων Μηχανικών  

 Κοινωνική συμφωνία ώστε το νομοθετικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος να μην αποτελεί πεδίο  

αποσπασματικών και αντιπαραγωγικών επεμβάσεων της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. 

 Κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας με συμμετοχή των Διπλωματούχων Μηχανικών . 

 Αλλαγή νομοθετικού πλαισίου περί ευθύνης των μηχανικών. 

 

7ος άξονας: Βελτίωση των διαδικασιών των  μηχανικών 

 Αναβάθμιση του ρόλου των μηχανικών σε διαδικασίες αδειοδότησης με ανάληψη περισσότερων 

ευθυνών προς τους μηχανικούς προς όφελος της απλοποίησης διαδικασιών. 

 Επέκταση της πλατφόρμας του ΤΕΕ με στόχο την ηλεκτρονική διεκπεραίωση αδειών που εκδίδονται 

από μηχανικούς. Μείωση της γραφειοκρατίας, μείωση του απώλειας χρόνου μηχανικών σε 

υπηρεσίες όπως πυροσβεστική, δήμοι, περιφέρεια κτλ. 

 

8ος άξονας: Διαφάνεια & αξιοκρατία στο ΤΕΕ 

 Συμμετοχή στις μόνιμες επιτροπές του ΤΕΕ μετά από ανοιχτή πρόσκληση και επιλογή βιογραφικών. 

Οι μόνιμες επιτροπές για το διάστημα που ήταν έμμισθες  ήταν ένα παραταξιακό λάφυρο και από την 

στιγμή που έγιναν άμισθες έπαψαν να λειτουργούν. 

 Ανάδειξη εκπροσώπων του ΤΕΕ σε Οργανισμούς, επιτροπές διαγωνισμών και φορείς μέσω ανοιχτής 

πρόσκλησης και επιλογή βιογραφικών. Επικύρωση των εκπροσώπων από την κεντρική 

αντιπροσωπεία ΤΕΕ (όργανο 200 μελών) και όχι  μόνο από τον Πρόεδρο ή την Δ.Ε. του ΤΕΕ 

 Δημοσιοποίηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ, της 

αντιπροσωπείας και των υπόλοιπων οργάνων σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

 Δημοσιοποίηση του Πόθεν έσχες των μελών των οργάνων του ΤΕΕ 
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9ος άξονας:  Ανάδειξη έργου και αξιοποίηση περιουσίας ΤΕΕ 

 Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων ΤΕΕ ( Π.χ. Οικόπεδο στην Χαριλάου Τρικούπη που είναι υπό 

κατάληψη). 

 Δημιουργία Μουσείου Τεχνολογίας σε συνεργασία με τις τεχνολογικές σχολές της χώρας  στο 

συγκρότημα του ΕΜΠ επί της οδού Πατησίων. 

 Ψηφιοποίηση Βιβλιοθήκης ΤΕΕ και επαναλειτουργία εκδόσεων ΤΕΕ. 

 

10ος Άξονας: Ασφάλιση μηχανικών 

 Αναθεώρηση των εξοντωτικών  ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών.  

 Δημιουργία Επαγγελματικού Ταμείου Μηχανικών. 

 Δρομολόγηση για την άμεση μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων από το ΤΣΜΕΔΕ στο ΤΜΕΔΕ. 

 Άμεση αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών (πλην κλάδου υγείας) από την επαγγελματική 

ιδιότητα για διάστημα έως 3 χρόνια για νέους μηχανικούς και μηχανικούς με εισόδημα κάτω των 

15.000 €. 

 

11ος άξονας: Γενικές διεκδικήσεις 

Διεκδικούμε: 

  Την εξόφληση της Προγραμματικής Σύμβασης με το ΥΠΕΚΑ. Το ΤΕΕ στήριξε την Πολιτεία με τη 

δημιουργία και λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος των Ν4014 και Ν4178, συμμετέχοντας 

ενεργά στην είσπραξη από την πολιτεία εσόδων ύψους 10δις €, ενώ αντίθετα η Πολιτεία κωφεύει στις 

υποχρεώσεις της, οφείλοντας στο ΤΕΕ 900 χιλ. €. 

 Επέκταση της ηλεκτρονικής πολεοδομίας σε ολόκληρη την Επικράτεια, με προτεραιότητα στο 

νησιωτικό σύμπλεγμα 

 Άμεση νομοθετική ρύθμιση, για την δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών ΓΕΜΗ από το ΤΕΕ 
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