Ανοίγει για εγγραφές το Μητρώο
Πτυχιούχων Μηχανικών στο ΤΕΕ
Τους Πτυχιούχους Μηχανικούς, απόφοιτους Τεχνολογικού Τομέα (πρώην ΤΕΙ), καλεί
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να εγγραφούν στο νεοσύστατο Μητρώο Πτυχιούχων
Μηχανικών που ξεκινά το ΤΕΕ.
Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί που εγγράφονται στο Μητρώο του ΤΕΕ θα έχουν τη
δυνατότητα να χρησιμοποιούν υπηρεσίες που παρέχει το Επιμελητήριο στα μέλη
του. Ενδεικτικά, αναφέρονται:
Η συμμετοχή στα εξειδικευμένα σεμινάρια του ΤΕΕ
Το ηλεκτρονικό σύστημα των αυθαιρέτων
Το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών δόμησης
Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων και επιλογής ελεγκτών δόμησης
Η παροχή νομικής υποστήριξης
Η παροχή φοροτεχνικής υποστήριξης
Η παροχή υποστήριξης σε θέματα ιδιωτικών έργων, αυθαιρέτων κλπ
Η πρόσβαση στις online υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ με ανοιχτή πρόσβαση
Η διασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα του Ελληνικού Κτηματολογίου
Ο κανονισμός ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, το ενιαίο λογισμικό, οι Τεχνικές
Οδηγίες
Το ηλεκτρονικό σύστημα της ταυτότητας Κτηρίου, μόλις ενεργοποιηθεί
Η συνδρομή μέλους του Μητρώου Πτυχιούχων Μηχανικών που είναι ετήσια, ορίζεται
σε 55€ και συμψηφίζεται με τυχόν καταβαλλόμενη συνδρομή λόγω προηγούμενης
εγγραφής στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ.
Σχετικά με το θέμα, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:
«Ζητάμε από την Πολιτεία αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που να έχουν αποτύπωμα
και αξία στην πραγματική οικονομία, στην καθημερινότητα των ελευθέρων
επαγγελματιών και των επιχειρήσεων. Το ΤΕΕ δείχνει το δρόμο για το πώς αυτό
μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Ξεπερνάμε τις αγκυλώσεις και τους
διαχωρισμούς του χθες.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας εκφράζει το σύνολο του τεχνικού κόσμου της
χώρας και το αποδεικνύει στην πράξη. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία, σε ένα
κράτος δικαίου, όλοι έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθένας ανάλογα με
τις δυνατότητες και τα εφόδιά του. Μπορούμε και πρέπει όλοι μαζί να
πορευθούμε σε μια νέα εποχή που θα στηρίξει την Αληθινή Ανάπτυξη της χώρας.
Καλώ τους αποφοίτους ΤΕΙ του Τεχνολογικού Τομέα να εγγραφούν στο ΤΕΕ και να
προσπαθήσουμε μαζί για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων του τεχνικού κόσμου,
την επαγγελματική εξέλιξη, την επιστημονική αναβάθμιση, την πρόοδο στα
τεχνικά ζητήματα και τις τεχνολογικές εφαρμογές στη χώρα μας.
Το μητρώο αυτό, όπου θα μπορούν να εγγράφονται, μακριά από διαιρέσεις του
παρελθόντος, οι απόφοιτοι της τεχνολογικής εκπαίδευσης έχει ξεχωριστή σημασία
ότι δημιουργείται στο ΤΕΕ, δηλαδή σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που

διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον. Έτσι οι Πτυχιούχοι δεν χρειάζεται πλέον να
εγγράφονται οπουδήποτε, όπως σε έναν σύλλογο ή σωματείο, αλλά αυτό θα
αποτελεί μια ελεύθερη επιλογή όπως για όλους τους άλλους πολίτες.
Αντίστοιχα, σημειώνω, πρέπει να δημιουργηθεί μητρώο και για το εργατικό
προσωπικό, τεχνίτες, εργοδηγούς κλπ. Επόμενο λοιπόν βήμα, που διεκδικούμε να
γίνει σύντομα πραγματικότητα στη χώρα, είναι η δημιουργία ενός ενιαίου
μηχανισμού και μητρώου όλων των επιπέδων τεχνικής ευθύνης, για όλα τα τεχνικά
επαγγέλματα.
Πρέπει να αφήσουμε πίσω μας το παρελθόν των συντεχνιακών διαχωρισμών και να
κοιτάξουμε το μέλλον του τεχνικού κόσμου ενιαία. Με το επίπεδο ευθύνης που
αναλογεί στον καθένα. Για να μπορεί εύκολα και γρήγορα κάθε πολίτης και κάθε
επιχείρηση, εντέλει, να διαλέγει τον συνεργάτη που ξέρει και μπορεί να
εκτελέσει την τεχνική εργασία που ο καθένας χρειάζεται.
Αυτό, στο τέλος, είναι που θα διευκολύνει κάθε είδους επένδυση και θα
οδηγήσει την αγορά να λειτουργήσει με όρους διαφάνειας και αξιοκρατίας, με
λιγότερο κόστος από εξωτερικότητες και ατελή πληροφόρηση, άρα σε εξοικονόμηση
πόρων. Και εν τέλει σε περισσότερη ανταγωνιστικότητα ολόκληρη την οικονομία.»
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας και προκειμένου να
υπηρετηθούν οι στόχοι της ενιαίας εκπροσώπησης του τεχνικού κόσμου της χώρας,
το ΤΕΕ σε συνέχεια της Α128/Σ17/2017 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του με
την οποία αποφάσισε την ίδρυση του νέου Τμήματος Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, προχωρά στην ίδρυση ξεχωριστού Μητρώου Πτυχιούχων
Μηχανικών.
Στο Μητρώο αυτό έχουν δικαίωμα εγγραφής, κατόπιν αίτησης τους, φυσικά πρόσωπα
που είναι απόφοιτοι Ανωτέρων ή Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
της χώρας και των ισοτίμων σχολών του εξωτερικού κατόπιν αναγνώρισης από το
ΔΟΑΤΑΠ, με κατεύθυνση Μηχανικού.
Το ΤΕΕ στο πλαίσιο της προσπάθειας του να ανταποκριθεί στο ρόλο του ως
Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας και έχοντας ως στόχο να λειτουργήσει ως
Ενιαίος Επιστημονικός και Επαγγελματικός Φορέας των Διπλωματούχων και
Πτυχιούχων Μηχανικών, υλοποιεί μια σειρά δράσεων και παρεμβάσεων με γνώμονα
τη δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών για τους όλους τους Μηχανικούς, καθώς
και την αναβάθμιση του επαγγέλματος και των υπηρεσιών τους προς την κοινωνία.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καλούνται όλοι οι Πτυχιούχοι Τεχνολογικού
Τομέα που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ενεργά, με την εγγραφή τους στο Μητρώο
Πτυχιούχων Μηχανικών. στην ενιαία εκπροσώπηση, συμμετοχή και παρακολούθηση
της προόδου των τεχνικών και τεχνολογικών εφαρμογών στη χώρα, μέσα από το
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση εγγραφής και το
έντυπο δήλωσης – διάθεσης προσωπικών δεδομένων και να το αποστείλουν στο
Τμήμα Μητρώου του ΤΕΕ:
Μητρώο: Νίκης 4, 10563, Αθήνα, 2ος όροφος, mitroo ΑΤ central.tee.gr
- Αίτηση πτυχιουχου

- Εντυπα προσωπικα δεδομενα 2019

