
 

 

Γνήσια Επιμελητηριακή Κίνηση 

Βόλος, 11/11/2016 

Οι θέσεις μας για ένα σύγχρονο Τεχνικό Επιμελητήριο 

Διακυβέρνηση: Πλήρης Διαφάνεια 

• Μέγιστος αριθμός δύο θητειών για τον Πρόεδρο και για τα μέλη της Διοικούσας 

Επιτροπής. 

• Κατάργηση της αντιμισθίας του Πρόεδρου της Δ.Ε. και αξιοποίηση του αντίστοιχου 

πόρου για διενέργεια επιστημονικών ημερίδων & δράσεων. 

• Ανοιχτές αναμεταδόσεις συνεδριάσεων των Οργάνων μέσω διαδικτύου. 

• Εύκολη και εύχρηστη πρόσβαση στις αποφάσεις όλων των Οργάνων μέσα από την 

ιστοσελίδα του ΤΕΕ. 

• Προετοιμασία θεσμικού πλαισίου για εκλογή Προέδρου απευθείας από το εκλογικό 

σώμα, ώστε να εξαλειφθούν οι διαπαραταξιακές «συνδιαλλαγές».  

• Καθιέρωση απολογισμού δραστηριότητας των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του 

ΤΕΕ με δημοσίευση στα ηλεκτρονικά μέσα. 

 

Εκπροσωπήσεις: Αξιοκρατία στην επιλογή – Ανοιχτές διαδικασίες  

• Ενημέρωση των μελών μέσα από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ για τη συμμετοχή 

εκπροσώπων του σε φορείς και οργανισμούς, καθώς και για τη σύσταση επιτροπών.  

• Καθορισμός ελάχιστων προσόντων ανά εκπροσώπηση και αντικειμενικών 

προκαθορισμένων κριτηρίων για την επιλογή. 



• Ανοιχτές προσκλήσεις για τη συμμετοχή των μελών στις εκπροσωπήσεις και τις 

επιτροπές, επιλογή μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα – δημοσίευση των τελικών 

επιλογών εκπροσώπησης. 

• Τακτικός δημόσιος απολογισμός και λογοδοσία για τη συμμετοχή στις επιτροπές και 

στις εκπροσωπήσεις για όσους έχουν επιλεγεί. 

Πραγματογνωμοσύνες: Αξιοκρατία & Διαφάνεια 

• Δημιουργία ειδικού μητρώου πραγματογνωμόνων ανά ειδικότητα. 

• Ηλεκτρονική επιλογή πραγματογνώμονα με κλήρωση, χωρίς τη δυνατότητα 

απευθείας ανάθεσης. 

 

Εκσυγχρονισμός τρόπου λειτουργίας  

• Χρήση Ηλεκτρονικής Υπογραφής στις συναλλαγές μεταξύ ΤΕΕ – Μηχανικών και 

Δημόσιων Υπηρεσιών. Το ΤΕΕ να γίνει άμεσα πιστοποιημένος πάροχος 

Ηλεκτρονικών Υπογραφών και να παρέχει τη σχετική υπηρεσία ΔΩΡΕΑΝ προς όλους 

τους Μηχανικούς. 

• Όλες οι συναλλαγές μεταξύ ΤΕΕ και Μηχανικών να γίνονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ με τη 

χρήση ψηφιακής υπογραφής (πιστοποιητικά, δικαιολογητικά, πληρωμές κλπ). 

• Δημιουργία Ηλεκτρονικού Αποθετηρίου – Μητρώου νομιμοποιητικών και λοιπών 

εταιρικών εγγράφων και δικαιολογητικών για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και 

τις Μελετητικές και Εργοληπτικές εταιρίες ώστε να μη χρειάζεται η προσκόμιση ή 

επίδειξή τους σε φορείς του Δημοσίου σε έντυπη μορφή. 

• Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ψηφοφοριών για τη συμμετοχή σε 

σημαντικές αποφάσεις και τη διατύπωση γνώμης από όλα τα μέλη σε σημαντικά 

ζητήματα. 

• Ανοιχτός και Μόνιμος Διάλογος μεταξύ ΤΕΕ και Μηχανικών: Λειτουργία 

Διαδικτυακής Πλατφόρμας Διαλόγου, Διαβούλευσης, Προτάσεων με Θεματικές 

Ενότητες για ανταλλαγή απόψεων και υποβολή προτάσεων σε θέματα όπως: 

Κατασκευές, Μελέτες, Βιομηχανία, Δημόσιο, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Έρευνα, 

Καινοτομία, Εξωστρέφεια, Εργασία. 

• Ενεργοποίηση του e-TEE. 

 



Ασφαλιστικό: Ανταποδοτικότητα και δικαιοσύνη 

• Δημιουργία ενός αυτοδιαχειριζόμενου και πλήρως ανταποδοτικού ταμείου 

Μηχανικών, που θα λειτουργεί με επαγγελματική υπεύθυνη διαχείριση. 

• Παροχή ανταποδοτικών συντάξεων σε σχέση με τις εισφορές. 

• Πλήρης αποσύνδεση της ασφάλισης από την ιδιότητα του μέλους τους ΤΕΕ, ώστε οι 

Μηχανικοί που δεν μπορούν να αποδώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, να μην 

χάνουν την ιδιότητα του μέλους του ΤΕΕ και τη δυνατότητα άσκησης του 

επαγγέλματος. 

• Διεκδίκηση επιστροφής των ασφαλιστικών εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης η 

οποία καταργήθηκε και την καταβολή του συνόλου των εισφορών στους δικαιούχους 

μηχανικούς ή συνυπολογισμός των εισφορών για την ειδική προσαύξηση για 

επιπλέον συντάξιμες αποδοχές. 

• Δυνατότητα παροχής πρόσθετων παροχών στα μέλη του ΤΕΕ (υγείας, 

κατασκηνώσεις, παροχές εκπαίδευσης σε τέκνα κλπ.) σε συνεργασία και με τον 

ιδιωτικό τομέα. 

• Διεκδίκηση περιόδου «ασφαλιστικής» χάριτος πέντε (5) ετών για τους νέους 

μηχανικούς, κατά την οποία η αδυναμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών δεν θα 

επηρεάζει την άσκηση επαγγέλματος. 

• Δυνατότητα «παγώματος» των ασφαλιστικών εισφορών για τους άνεργους 

μηχανικούς. 

• Δυνατότητα απονομής χάριτος για μη καταβληθέντες ασφαλιστικές εισφορές, κατά 

την περίοδο της κρίσης, όταν διαπιστώνεται αντικειμενική αδυναμία. 

Τράπεζα Αττικής: Λογοδοσία και απόδοση ευθυνών  

• Δημοσιοποίηση και απόδοση ευθυνών για τη διαχείριση του ΤΣΜΕΔΕ και ειδικά για 

τη σχέση του με την Τράπεζα Αττικής.  

• Διαλεύκανση της διαχείρισης στην Τράπεζα Αττικής, απόδοση ευθυνών για 

διορισμούς, δουλειές, δάνεια σε άτομα και επιχειρήσεις που συνδέονται με τις 

διοικήσεις του ΤΕΕ. 



• Προστασία της περιουσίας του ταμείου και των χρημάτων που έχουν δώσει οι 

Μηχανικοί, προστασία της επένδυσης μέσω της εξυγίανσης της Τράπεζας Αττικής και 

μετατροπής της σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αναπτυξιακού χαρακτήρα με διοίκηση 

αμιγώς τραπεζική. 

 Ενίσχυση εργασίας, προώθηση επιχειρηματικότητας 

• Σύσταση Συμβουλίου Εξωστρέφειας & Επιχειρηματικότητας με πρωτοβουλία του 

ΤΕΕ και με συμμετοχή κλαδικών φορέων όπως ΣΕΒ, ΣΕΤΕ αλλά και φορείς ΜΜΕ και 

Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας με στόχο την κατάθεση θεσμικών 

μέτρων και την ανάπτυξη δικτύων με άλλες χώρες. 

• Εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε Ελεύθερους Επαγγελματίες Μηχανικούς, στα πρότυπα 

των ελεγκτών δόμησης. 

• Δημιουργία Ειδικών Επιτροπών θεμάτων που καλύπτουν το σύνολο των 

ειδικοτήτων των μηχανικών με ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής. 

• Δημιουργία σε σύμπραξη με άλλους φορείς, συνεργατικών δομών και δικτύων 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη και 

εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας για όλους τους μηχανικούς. 

• Φορολογικά κίνητρα για νέες θέσεις εργασίας και νέες επιχειρήσεις με έδρα στην 

Ελλάδα. 

• Φορολογικά και Ασφαλιστικά κίνητρα για επιχειρήσεις με εξαγωγική 

δραστηριότητα ή που αναπτύσσουν πατέντες και intellectual properties. 

 

Συνεχιζόμενη κατάρτιση – Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 

• Προστιθέμενη αξία για τα μέλη, με σεμινάρια, πιστοποιήσεις, διαρκή επιστημονική - 

επαγγελματική ενημέρωση από καταξιωμένους επιστήμονες, και Καθηγητές 

Πανεπιστημίου με αξιοποίηση προγραμμάτων της Ε.Ε. και του ΕΣΠΑ. 

• Πρόσβαση σε Ηλεκτρονικά Επιστημονικά Περιοδικά και βιβλία. 

• Εξ’ αποστάσεως εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις σε συνεργασία με Ελληνικά και 

Ξένα Πανεπιστήμια. 



• Ημερίδες και Εκπαιδεύσεις με κορυφαίους και διεθνώς αναγνωρισμένους 

Επιστήμονες ανά Επιστημονική Περιοχή. 

• Παροχές Δωρεάν εκπαιδεύσεων και πιστοποιήσεων για τους ανέργους Μηχανικούς. 

• Διαπιστευμένες Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, 

προκειμένου να έχουν αντίκρισμα στην ελληνική, αλλά και την ευρωπαϊκή αγορά 

εργασίας. 

• Αναβάθμιση της διαδικασίας απόδοσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. 

• Ενεργή Συμμετοχή στη διαμόρφωση της Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τις 

Πολυτεχνικές Σχολές και Ιδρύματα. 

Νεανική επιχειρηματικότητα - Νεοφυείς επιχειρήσεις - Καινοτομία 

• Δημιουργία απλοποιημένου φορολογικού συστήματος με χαμηλούς συντελεστές (5-

10%) για τους νέους μηχανικούς και τις νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), που θα 

παραμένει σταθερό και αμετάβλητο για 10 έτη. 

• Εφαρμογή πρακτικών «cash-accounting rules» στις συναλλαγές – απόδοση φόρων 

(ΦΠΑ – παρακρατούμενοι κλπ) όταν πληρώνεται το παραστατικό, όχι κατά την 

έκδοση. 

• Έναρξη επαγγέλματος ή επιχείρησης με απλοποιημένες διαδικασίες.. 

• Μηδενική φορολόγηση κερδών που προέρχονται από εξαγωγική δραστηριότητα 

και επανεπενδύονται στην Ελλάδα, για διάστημα 5 ετών. 

• Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για τους νέους επαγγελματίες. 

• Δημιουργία δομών εντός του ΤΕΕ για την διασύνδεση νέων μηχανικών και νεοφυών 

επιχειρήσεων με επιχειρηματικές δομές και εργαλεία χρηματοδότησης εντός και 

εκτός Ελλάδας. 

• Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην πράξη με 

απόδοση σε ποσοστό τουλάχιστον 25% των κονδυλίων των περιφερειών για έργα σε 

επαγγελματίες και επιχειρήσεις με έδρα εντός της περιφέρειας. 

 



Εκσυγχρονισμός Δημοσίου Τομέα 

• Συνεργασία με την ΕΜΔΥΔΑΣ για τα ζητήματα του Δημοσίου και των Δημοσίων 

Υπαλλήλων. 

• Αποδοτικότερη αξιοποίηση των Μηχανικών στο Δημόσιο, μισθολογική 

αποκατάσταση και προσαρμογή απολαβών ανάλογα με το επίπεδο ευθύνης. 

• Ενίσχυση των Τεχνικών Υπηρεσιών με Μηχανικούς, καθώς αυτές έχουν 

αποδυναμωθεί ιδιαίτερα, μετά από το κύμα αποχωρήσεων και συνταξιοδοτήσεων. 

• Νομική κάλυψη των Μηχανικών του Δημοσίου. 

• Διαρκής επιμόρφωση και ενημέρωση των Μηχανικών του Δημοσίου. 

 • Κωδικοποίηση και απλοποίηση της τεχνικής νομοθεσίας, με στόχο την μείωση των 

καθυστερήσεων στην έκδοση αδειών και στην δημοπράτηση των έργων, λόγω 

πιθανών διαφορετικών ερμηνειών. 

• Περιορισμός και απλοποίηση των συναλλαγών με τις Υπηρεσίες του Δημοσίου, στις 

απολύτως απαραίτητες. 

• Πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών και ενίσχυση της 

ηλεκτρονικής διοίκησης. 

 

«Μηχανικών Αναγέννηση» 

Ιστολόγιο: MihanikonAnagennisi.BlogSpot.com 

E-mail: MihanikonAnagennisi@gmail.com 

Facebook: MihanikonAnagennisi  

 

 

http://mihanikonanagennisi.blogspot.com/
mailto:MihanikonAnagennisi@gmail.com
http://www.facebook.com/mihanikonanagennisi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


