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Οι Μηχανικοί προχωράµε µπροστά,
ανοίγοντας δρόµους για το επάγγελµά µας
αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία.
Με τους αγώνες µας καταφέραµε πολλά.

Στις 3 Νοεµβρίου,
παίρνουµε θέση για το µέλλον µας.
Με όραµα, σχέδιο, τεχνική επάρκεια,
επιστηµονική πληρότητα και εµπειρία
συνδιαµορφώνουµε τη νέα αναπτυξιακή
πραγµατικότητα στη χώρα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ
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Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, πάντα παρών µε διεκδικήσεις,
προτάσεις και λύσεις για τα µεγάλα θέµατα του κλάδου και της χώρας

« Οι Μηχανικοί βαδίζουµε χέρι - χέρι µε την ανάπτυξη της χώρας.

Στο ΤΕΕ, τα τελευταία χρόνια από τη θέση του Προέδρου, έχω δώσει
έµφαση ακριβώς σε αυτό: Να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις για
ανάπτυξη, για νέες δουλειές. ∆ουλειές για όλους. ∆ουλειές για εµάς τους
Μηχανικούς, που είµαστε συνδεδεµένοι µε όλο το αναπτυξιακό κλίµα στη
χώρα. Οι Μηχανικοί στηρίζουµε την ανάπτυξη και την υλοποιούµε

»

ΟΝΕclickLIS

«

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να µπορεί ο οποιοσδήποτε πολίτης ή
επενδυτής, από το σπίτι του ή το γραφείο του, µε το πάτηµα ενός κουµπιού
στον υπολογιστή του, να πάρει ολοκληρωµένη, έγκυρη και θεσµικά
ασφαλή πληροφορία για το τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, µε ποιους
όρους και προϋποθέσεις, για να φτιάξει αυτό που τον ενδιαφέρει

»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ

«

Με τη δουλειά κάθε Μηχανικού, που εισάγει τα στοιχεία στο
πληροφοριακό σύστηµα του ΤΕΕ, η χώρα αποκτά για πρώτη φορά στην
ιστορία της καταγραφή, ακριβή γεωγραφικά και τεχνικά χαρακτηριστικά
των κτιρίων µε αυθαιρεσία. Αυτό είναι η τεράστια τοµή

»

e-Α∆ΕΙΕΣ

«

Με το πληροφοριακό σύστηµα e-Άδειες, που υλοποίησε το ΤΕΕ,
οι υποβολές σχεδίων, µελετών, οι εγκρίσεις, οι υπογραφές, η έκδοση
της τελικής άδειας πραγµατοποιούνται ηλεκτρονικά, µε εµφανείς τους
χρόνους κάθε σταδίου. Με παρακολούθηση της ροής των εργασιών.
Είναι µια µεγάλη µεταρρύθµιση, που άργησε για τη χώρα

»

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

«

Το νέο ασφαλιστικό και φορολογικό σύστηµα είναι δηµευτικό και µη βιώσιµο.
Οδηγεί εκτός επαγγέλµατος χιλιάδες καταρτισµένους επιστήµονες. ∆εν µπορούµε
να επιβιώσουµε. Η κυβέρνηση πρέπει ΤΩΡΑ να αλλάξει το θεσµικό πλαίσιο. Είµαστε
επιστήµονες, έχουµε αξιοπρέπεια. ∆ε ζητάµε χάρη, ζητάµε σεβασµό στη δουλειά µας

»

∆ηµιουργήσαµε και παρέχουµε ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
για τους Μηχανικούς - µέλη του ΤΕΕ
● Σεµινάρια ΤΕΕ, µε σκοπό την ενηµέρωση, επιµόρφωση και κατάρτιση σε επίκαιρα και
εξειδικευµένα τεχνικά θέµατα. Τα σεµινάρια είναι δωρεάν, ανοιχτής συµµετοχής, µε ζωντανή
µετάδοση και το υλικό τους διαθέσιµο σε όλους µέσω διαδικτύου, µε ελεύθερη πρόσβαση
● Νέα ιστοσελίδα του ΤΕΕ, µε επίκεντρο τις υπηρεσίες, ηλεκτρονικές και άλλες, προς τους
Μηχανικούς
● e- Άδειες, νέο ηλεκτρονικό σύστηµα έκδοσης οικοδοµικών αδειών
● Φοροτεχνική και νοµική υποστήριξη
● Υποστήριξη για θέµατα ιδιωτικών έργων, µελετών και δηλώσεων αυθαιρέτων
● Υποστήριξη «HelpDesk» για θέµατα εφαρµογής ΚΕΝΑΚ
● Ηλεκτρονική πληρωµή συνδροµών και διακανονισµός οφειλών
● Ηλεκτρονική Υποβολή των Τοπογραφικών ∆ιαγραµµάτων και των ∆ιαγραµµάτων
Γεωµετρικών Μεταβολών στην ψηφιακή βάση της ΕΚΧΑ ΑΕ
● «NOMOS»: ∆ωρεάν παροχή νοµικής πληροφόρησης στα µέλη του ΤΕΕ και στους
εγγεγραµµένους στις τεχνικές επωνυµίες
● Ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Μηχανικών του ΤΕΕ
● «Μηχανικού Εγχειρίδιο», ένα νέο ψηφιακό αποθετήριο νοµοθεσίας για Μηχανικούς

Βάλαµε το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ των Μηχανικών
στο κέντρο των διεκδικήσεών µας
● Νοµικές ενέργειες για τη διατήρηση της επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας
(Ν.4337) από 20.000 Μηχανικούς - Γνωµοδότηση ΝΣΚ
● Κατάργηση της ειδικής προσαύξησης επί των αναδροµικών 2011-2014: ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ
● Προσφυγή του ΤΕΕ και των Μηχανικών και συµµετοχή στις προσφυγές άλλων φορέων
στο ΣτΕ κατά του ασφαλιστικού νόµου και των νέων ασφαλιστικών εισφορών
● Προσφυγή στη ∆ικαιοσύνη για ακύρωση των αναδροµικών ασφαλιστικών εισφορών
2011-2014. Θετική Απόφαση του ΣτΕ για διεξαγωγή πιλοτικής δίκης επί αυτών
● Προσφυγή στο ΣτΕ για ακύρωση της διαβίβασης στο ΚΕΑΟ των οφειλών Μηχανικών
στον ΕΦΚΑ
● Πίεση για πλήρη ηλεκτρονική διασύνδεση των φορέων και των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ
● Κοινή πρωτοβουλία µε τους φορείς δικηγόρων και οικονοµολόγων µε προτάσεις
για τη ρύθµιση των 120 δόσεων για παλαιές οφειλές σε ασφαλιστικά ταµεία και εφορία,
χωρίς προϋποθέσεις και περιορισµούς. Προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ

∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΑΜΕ για όλους τους Μηχανικούς
● Καθιέρωση ONEclickLIS - (ενιαίου ψηφιακού χάρτη, µε όλα τα γεωχωρικά δεδοµένα
για τη διευκόλυνση στην αδειοδότηση των επενδύσεων)
● Ενεργοποίηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου - προσαρµογή του πληροφοριακού
συστήµατος του ΤΕΕ στις απαιτήσεις της νέας νοµοθεσίας
● Συνεργασία ΤΕΕ - ΥΠΕΝ για τη διεύρυνση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ελεγκτών ∆όµησης
● ∆ηµιουργία και ενεργοποίηση της Ηλεκτρονικής Τράπεζας Γης, για την επίλυση
των θεµάτων µεταφοράς συντελεστή δόµησης και πολεοδοµικού σχεδιασµού, ολοκλήρωση
των ρυθµίσεων αυθαιρέτων και δηµιουργία νέας αγοράς δικαιωµάτων δόµησης
● Χρήση της Ηλεκτρονικής Τράπεζας Γης ως χρηµατοδοτικού εργαλείου για την
αποκατάσταση των όψεων των διατηρητέων κτιρίων
● Αναστολή ΦΠΑ για όλα τα νεόδµητα ακίνητα, των οποίων η άδεια θα εκδοθεί έως το 2023
● 40-50% έκπτωση φόρου για εργασίες ενεργειακής εξοικονόµησης, σεισµικής θωράκισης
και αισθητικής αναβάθµισης
● Καθιέρωση διαβάθµισης τεχνικής ευθύνης. Κάθε απασχολούµενος στον τεχνικό τοµέα
να έχει τις ευθύνες που αναλογούν στο έργο του
● Αναγνώριση των ενιαίων 5ετών σπουδών των Μηχανικών ως επιπέδου Integrated Master ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ
● Αναγνώριση του Integrated Master των Μηχανικών για τη µισθολογική και υπηρεσιακή
ανέλιξη των δηµοσίων υπαλλήλων
● Όχι στην άνευ όρων και προϋποθέσεων αναβάθµιση σχολών 3-4ετούς φοίτησης σε 5ετούς.
● Επαναφορά και εφαρµογή της απόδοσης από το ΤΕΕ σε συνεργασία µε την ΕΜ∆Υ∆ΑΣ
του πόρου 6/οοο για τους Μηχανικούς του ∆ηµόσιου Τοµέα
● Ενεργό συµµετοχή και ισχυρό λόγο για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων
όλων των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών
● Προετοιµασία και δηµιουργία σχήµατος πιστοποίησης εκτιµητών ακινήτων από το ΤΕΕ
για Μηχανικούς
● Καθιέρωση του Εθνικού Μητρώου Υποδοµών για όλα τα έργα υποδοµών στη χώρα
● ∆ηµιουργία Εθνικού Μητρώου Ψηφιακών Υποδοµών
● Συντονισµός και πρωτοβουλία για ενιαίο κάλεσµα
των εκπροσώπων του τεχνικού κόσµου
για ουσιαστική και οριστική λύση του προβλήµατος
των ασυνήθιστα υψηλών εκπτώσεων
σε έργα και µελέτες στις δηµόσιες συµβάσεις

Στηρίξαµε και προβάλαµε
το ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ του ΤΕΕ
● Συµβολή στη δηµιουργία του νέου ΚΕΝΑΚ, έκδοση Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρµογή του,
νέα έκδοση λογισµικού ΤΕΕ -ΚΕΝΑΚ
● Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) για τον Οδοφωτισµό (εκδόθηκε) και τους Υαλοπίνακες
● Πρωτοβουλία σύνταξης νέας Τεχνικής Οδηγίας ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) για την Πυροπροστασία Κατασκευών
● Συνεργασία µε ΓΓΤΤ για έκδοση ΤΟΤΕΕ για τα κεραιοσυστήµατα, κωδικοποίηση νοµοθεσίας
αδειοδότησης κεραιών και δηµιουργία ηλεκτρονικού µητρώου ελεγκτών. Συµµετοχή στην
προπαρασκευή νόµου για την αδειοδότηση των κεραιών, πάνω στη βάση της νοµοθεσίας για τις
οικοδοµικές άδειες και του συστήµατος e-Άδειες
● ∆ιατύπωση νοµοθετικών και άλλων προτάσεων άµεσης εφαρµογής για τον αντισεισµικό έλεγχο
και προστασία κατοικιών, δηµοσίων κτιρίων και υποδοµών
● ∆ιατύπωση νοµοθετικών και άλλων προτάσεων για τον έλεγχο και την ασφάλεια των ανελκυστήρων
● ∆ιατύπωση νοµοθετικής πρότασης και προετοιµασία για την ενεργοποίηση του Εθνικού
Μητρώου Υποδοµών
● Παρέµβαση για τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα σε σχέση µε τους δασικούς χάρτες
● ∆ιάλεξη του καθηγητή του Ε.Μ.Π. Θεοδοσίου Π. Τάσιου, µε θέµα: «Γεγονότα τεχνολογίας
κατά τις περιπλανήσεις του Οδυσσέως», στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων
για τα 90 χρόνια λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ

Εγκαινιάσαµε ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, στηρίξαµε
ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ µε σηµαντικούς φορείς
● Ίδρυση Ινστιτούτου ΤΕΕ - ΤΜΕ∆Ε (επιστηµονικές µελέτες, παραγωγή δεικτών κ.λπ.)
● ∆ιατήρηση του Τοµέα Εγγυοδοσίας του πρώην ΤΣΜΕ∆Ε, ίδρυση του ΤΜΕ∆Ε. Συνεχής µάχη
για την επαναπόδοση της περιουσίας του πρώην ΤΣΜΕ∆Ε στο ΤΜΕ∆Ε, µε βάση αναλογιστική
µελέτη, η οποία κατέληξε επιτυχηµένα τον Σεπτέµβριο του 2019
● Συµµετοχή στην ίδρυση του ΟΠΕΜΕ∆, για την προώθηση της ∆ιαµεσολάβησης. ∆ιοργάνωση
και συµµετοχή σε εκδηλώσεις για τη ∆ιαµεσολάβηση και τον εξωδικαστικό µηχανισµό
ρύθµισης οφειλών
● ∆ηµιουργία, έναρξη και ολοκλήρωση του επιταχυντή καινοτοµίας Prototype by TEE, για την
ενίσχυση startups από Μηχανικούς, συνεργασία µε την Περιφέρεια Αττικής
● Έναρξη BLUE Prototype, δεύτερου κύκλου του επιταχυντή καινοτοµίας (σε συνεργασία του
ΤΕΕ µε το ΕΛΚΕΘΕ και την Περιφέρεια Αττικής), ειδικά για τη θαλάσσια οικονοµία
● Πρωτόκολλο συνεργασίας µε το ΕΤΕΚ (Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου)
● Λειτουργία στην αρχή του νέου ΕΣΠΑ του Info-thec, by TEE - υπηρεσίας ενηµέρωσης
Μηχανικών από το ΤΕΕ και την Attica Bank
● Συνεργασία Βιβλιοθήκης ΤΕΕ µε την Εθνική Βιβλιοθήκη

∆υναµώσαµε το ΤΕΕ
µε διεθνείς δράσεις και ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
● Προώθηση των διµερών και τριµερών συνεργασιών µε χώρες και περιοχές όπως
Ισραήλ, Ρωσία, Αζερµπαϊτζάν, Κίνα, Υποσαχάρια Αφρική κ.λπ.
● Συνεχής συνεργασία µε το WEC- Παγκόσµια Συµβούλιο Ενέργειας, µέσω της Ελληνικής
Επιτροπής. Επίσκεψη regional Manager Europe του WEC στο ΤΕΕ
● Συνεχής συνεργασία µε τη UIA – ∆ιεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων. Συµµετοχή µε
σπουδαστικές εργασίες στην έκθεση «Soul of the City» στο Παγκόσµιο Συνέδριο
Αρχιτεκτόνων
● Συνεχής συνεργασία και συµµετοχή στη FEANI - Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εθνικών
Ενώσεων Μηχανικών
● Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ ΤΕΕ, Ελληνικής Πλατφόρµας για την Έρευνα και
Τεχνολογία στην Κατασκευή, της Ένωσης Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών Ισραήλ (AEAGTSIAssociation of Engineers, Architects and Graduates in Technological Sciences in Israel) και
του Συλλόγου Χηµικών Μηχανικών του Ισραήλ (ISCEC-Israel Society of Chemical Engineers
and Chemists)
● ∆ιοργάνωση από το ΤΕΕ σε συνεργασία µε το ΕΤΕΚ και την Ένωση Αρχιτεκτόνων και
Μηχανικών Ισραήλ (AEAGTSI - Association of Engineers, Architects and Graduates in
Technological Sciences in Israel) Εκδήλωσης (Workshop) µε θέµα «Η στρατηγική της
Ανεξάρτητης Ανάπτυξης µε Καινοτοµία και συνεργασία στο περιβάλλον, την ενέργεια, την
κατασκευή, την πολιτιστική κληρονοµιά και τον τουρισµό»
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