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ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Νέα ιστοσελίδα του ΤΕΕ, µε επίκεντρο τις υπηρεσίες προς τους µηχανικούς

Νέα υπηρεσία φοροτεχνικής υποστήριξης προς τους Μηχανικούς - µέλη του ΤΕΕ

Νέα υπηρεσία νοµικής υποστήριξης προς τους Μηχανικούς - µέλη του ΤΕΕ

Νέα υπηρεσία υποστήριξης για θέµατα ιδιωτικών έργων και µελετών προς τους Μηχανικούς - µέλη του ΤΕΕ

NOMOS ∆ωρεάν παροχή νοµικής πληροφόρησης στα µέλη του ΤΕΕ και στους εγγεγραµµένους στις τεχνικές επωνυµίες

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής και έγκρισης αιτηµάτων µεταβολών αυθαιρέτων για τα αυθαίρετα από το ΤΕΕ

Ηλεκτρονική πληρωµή συνδροµών και διακανονισµός οφειλών

Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής των Τοπογραφικών ∆ιαγραµµάτων και των ∆ιαγραµµάτων Γεωµετρικών Μεταβολών στην ψηφιακή βάση της ΕΚΧΑ ΑΕ

Νέα υπηρεσία «∆ιεθνής Ενηµέρωση» µε πληροφορίες για την εξωστρέφεια των Μηχανικών

Ανασχεδιασµός περιεχοµένου µε έµφαση στην τεχνική και οικονοµική ειδησεογραφία και οπτική ενοποίηση ιστοσελίδας ΤΕΕ και καθηµερινού 
ηλεκτρονικού ενηµερωτικού δελτίου (TEEnewsletter) µε βάση ενιαία εικαστική/οπτική ταυτότητα

Σχεδιασµός και άµεση έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήµατος καταγραφής των δηλώσεων αυθαιρέτων του ν. 4495/207

Έναρξη λειτουργίας εφαρµογής συµψηφισµού προστίµων Ν4178 για ενεργειακή αναβάθµιση και στατική επάρκεια αυθαιρέτων και άµεση προσαρµογή 
ηλεκτρονικών συστηµάτων δηλώσεων αυθαιρέτων στις νέες προθεσµίες του ν. 4178

Ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Μηχανικών του ΤΕΕ

«Μηχανικού Εγχειρίδιο», ένα νέο, ψηφιακό αποθετήριο νοµοθεσίας για µηχανικούς

∆ραστηριοποίηση ΤΕΕ στα socialmedia (Facebook σελίδα, youtube channels, Linkedin κ.λπ.) µε αναπαραγωγή ειδήσεων αλλά και δηµιουργία 
περιεχοµένου (ζωντανές µεταδόσεις εκδηλώσεων, θέµατα επικαιρότητας κ.λπ.)

Υλοποίηση καινούργιας εφαρµογής για την υπηρεσία των «∆ιαγωνισµών» - προσαρµογή στις απαιτήσεις του νέου νοµοθετικού πλαισίου για τις 
δηµόσιες συµβάσεις

Το ΤΕΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 δηµιούργησε Ετήσιο Κατάλογο Μελών του, από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί του ανά 
κατηγορία κύριας µελέτης σε επιτροπές και επίσης Κατάλογο Μελών του, από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί του σε επιτροπές διαγωνισµών 
έργων και τα δύο κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης

∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 

Αναγνώριση των ενιαίων 5ετών σπουδών των Μηχανικών ως επιπέδου Integrated Master - ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ

ONEclickLIS ενιαίος ψηφιακός χάρτης µε όλα τα γεωχωρικά δεδοµένα για τη διευκόλυνση κάθε είδους επένδυσης

Συνεχής πίεση για ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδοµικών αδειών – 
προσαρµογή του έτοιµου πληροφοριακού συστήµατος του ΤΕΕ στις απαιτήσεις της νέας νοµοθεσίας

Συνεχής πίεση για ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου - προσαρµογή του πληροφοριακού συστήµατος του ΤΕΕ 
στις απαιτήσεις της νέας νοµοθεσίας

Παρεµβάσεις – προτάσεις προς το ΥΠΕΝ για τη βελτίωση και εφαρµογή του νέου νοµοθετικού πλαισίου για τις άδειες δόµησης

Πρόταση για εµπροσθοβαρή (πριν τη λήξη των µνηµονίων) χρήση των πόρων του Πράσινου Ταµείου για «πράσινα» έργα

Παρέµβαση προς τις Υ∆ΟΜ όλης της χώρας για το θέµα της ασφαλιστικής ενηµερότητας κατά την έκδοση αδειών δόµησης 
και παρέµβαση προς τις Υ∆ΟΜ για ενιαία λίστα δικαιολογητικών κατά την έκδοση αδείας

Παρεµβάσεις – προτάσεις προς το ΥΠΕΝ για το νέο «Εξοικονοµώ»

∆ιαβάθµιση τεχνικής ευθύνης 

Πίεση για άνοιγµα της αγοράς εκτίµησης ακινήτων

Παρεµβάσεις δηµόσιες και µη για την εφαρµογή του νέου νόµου για τις δηµόσιες συµβάσεις

Συντονισµός και πρωτοβουλία για ενιαίο κάλεσµα των εκπροσώπων του τεχνικού κόσµου για ουσιαστική και οριστική λύση του προβλήµατος 
των εκπτώσεων σε έργα και µελέτες 

Συνεχείς παρεµβάσεις (δηµόσιες και πίεσης) για θέµατα προώθησης επενδύσεων αλλά και διασφάλισης του ρόλου του ΤΕΕ 

Κοινή Πρωτοβουλία των Προέδρων του Οικονοµικού Επιµελητήριου Ελλάδος, του Τεχνικού Επιµελητήριου Ελλάδας  και της  Ολοµέλειας Προέδρων 
∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, για οριστική και επωφελή επίλυση του προβλήµατος των κόκκινων δανείων

Παρέµβαση ΤΕΕ προς Υπηρεσίες ∆όµησης και Τράπεζες για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων του περιορισµού κίνησης κεφαλαίων

Παρέµβαση προς τον ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, προκειµένου να υπάρξει διαφάνεια και ενηµέρωση στα ζητήµατα της Attica Bank

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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 στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά του ασφαλιστικού νόµου 
και των νέων ασφαλιστικών εισφορών. Η απόφαση επίκειται µε αναµενόµενη επιτυχία

Προσφυγή των Μηχανικών στη ∆ικαιοσύνη για ακύρωση των αναδροµικών ασφαλιστικών εισφορών 2011 – 2014. 
Θετική Απόφαση του ΣτΕ για διεξαγωγή πιλοτικής δίκης επί αυτών 

Πίεση για πλήρη ηλεκτρονική διασύνδεση των φορέων και των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ

Κινητοποιήσεις ενάντια στις ρυθµίσεις του νέου ασφαλιστικού, συνεργασία µε επιστηµονικούς φορείς κατά του νέου ασφαλιστικού, 
ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΤΕΕ
Συµβολή στη δηµιουργία του νέου ΚΕΝΑΚ, έκδοση Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρµογή του, 
νέα έκδοση λογισµικού ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ

Πρωτοβουλία έκδοσης Τεχνικής Οδηγίας ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) για τον Οδοφωτισµό

Πρωτοβουλία έκδοσης Τεχνικής Οδηγίας ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) για τους Υαλοπίνακες

Συνεργασία µε ΓΓΤΤ για έκδοση ΤΟΤΕΕ για τα κεραιοσυστήµατα, κωδικοποίηση νοµοθεσίας αδειοδότησης κεραιών και δηµιουργία ηλεκτρονικού µητρώου ελεγκτών

Οργάνωση και ∆ιεξαγωγή του 18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σκυροδέµατος

Συνεχείς εκδηλώσεις κάθε χρόνο, για την Εξοικονόµηση Ενέργειας

∆ιεθνές Επιχειρηµατικό Συνέδριο για την Ενέργεια  - 2ο ∆ιεθνές Συνέδριο Athens Gas Forum

Ηµερίδα «Χρηµατοδοτικά Μέσα για την Ελληνική Αγορά»

Ηµερίδα «Νέοι τρόποι χρηµατοδότησης ∆ηµοσίων Έργων»

Εκδηλώσεις για τον Τουρισµό και τον Χωροταξικό Σχεδιασµό του Τουρισµού

Ανοιχτή πρόσκληση και επιλογή από επιτροπή πρότασης πρότυπου βιοκλιµατικού δωµατίου ξενοδοχείου – 
κατασκευή και επίδειξη δωµατίου – παρουσίαση σε εµπορικές εκθέσεις

Συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις στην Αθήνα για τον τουρισµό και το περιβάλλον

Εκδηλώσεις και Παρεµβάσεις για τους ∆ασικούς Χάρτες και το Κτηµατολόγιο

Ηµερίδα για τη ∆ιάβρωση των Ακτών

Εκδήλωση για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από µεταφορές υδρογονανθράκων και για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασµό

Συνδιοργάνωση συνεδρίων για το Ψηφιακό Μέλλον

Συνδιοργάνωση των συνεδρίων Athens Digital Payment Summit για τις ψηφιακές πληρωµές

Εκδηλώσεις για την Τυποποίηση και τα ∆ιεθνή Μετρητικά Πρότυπα

Εκδήλωση διαβούλευσης του ΤΕΕ για το νέο Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α) 

Συνεργασία µε ΠΟΕΒΥ και διοργάνωση σειράς ηµερίδων µε θέµα «ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ: Σύγχρονες  Εφαρµογές στην Αρχιτεκτονική» σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίπολη

Bράβευση πρωτευσάντων αποφοίτων Πολυτεχνείων & Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας

Συµµετοχή κάθε χρόνο στη Βραδιά του Ερευνητή µε το Ε.Μ.Π.

Εκδήλωση για το Ευπαλίνειο Όρυγµα στη Σάµο – Ανακήρυξη ως «∆ΙΕΘΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΠΟΣΗΜΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ»

Έκθεση Ζωγραφικής «οι Μηχανικοί ∆ηµιουργούν Ζωγραφίζοντας»

Εκδηλώσεις για τα 90 χρόνια της Βιβλιοθήκης ΤΕΕ (επιστηµονικές διαλέξεις, εκθέσεις κ.λπ.)

∆ιάλεξη του καθηγητή του Ε.Μ.Π. Θεοδοσίου Π. Τάσιου, µε θέµα: «Γεγονότα τεχνολογίας κατά τις περιπλανήσεις του Οδυσσέως», 
που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ

∆ιοργάνωση Εκθέσεων Αστρονοµίας: «Μηχανισµός των Αντικυθήρων» και «Αρχαία Αστρονοµικά Όργανα» στους χώρους της Βιβλιοθήκης ΤΕΕ – 
µαθητικές, φοιτητικές και εκπαιδευτικές επισκέψεις



ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ  ΦΟΡΕΙΣ
Ίδρυση Ινστιτούτου ΤΕΕ – ΤΜΕ∆Ε (επιστηµονικές µελέτες, παραγωγή δεικτών κ.λπ.)

∆ιατήρηση του Τοµέα Εγγυοδοσίας του πρώην ΤΣΜΕ∆Ε, ίδρυση του ΤΜΕ∆Ε

Ιδρυτικό µέλος του ΟΠΕΜΕ∆, προώθηση της διαµεσολάβησης. Εκδηλώσεις για τη διαµεσολάβηση και 
τον εξωδικαστικό µηχανισµό ρύθµισης οφειλών

Πρωτόκολλο συνεργασίας για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας µέσα από την προώθηση και 
την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηµατικότητας στην Αττική, µεταξύ ΤΕΕ και Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Αττικής (Π.Τ.Α. Αττικής) 

∆ηµιουργία και έναρξη Prototype by TEE, για την ενίσχυση startups από µηχανικούς, συνεργασία µε Περιφέρεια Αττικής 

Πρωτοβουλία αλληλεγγύης του τεχνικού κόσµου της χώρας για την αποκατάσταση των ζηµιών στα σπίτια των πολιτών από τις πληµµύρες της Μάνδρας

Πρωτόκολλο συνεργασίας µε το ΕΤΕΚ (Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου)

Υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας στον τοµέα της Ποιότητας µεταξύ Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και ΤΕΕ

Συνεργασία µε ΕΣΥ∆ - ΕΣΥΠ - ΕΛΟΤ για θέµατα τυποποίησης

Συνεργασία µε HELLASLAB για θέµατα τυποποίησης

Λειτουργία στην αρχή του νέου ΕΣΠΑ του Info–thec, byTEE - υπηρεσίας ενηµέρωσης µηχανικών από το ΤΕΕ και την Attica Bank

Υπογραφή Συµφώνου Συνεργασίας µεταξύ ΚΕ∆Ε και ΤΕΕ. Συνεργασία µε ΠΕΤΑ ΑΕ

Συνεργασία Βιβλιοθήκης ΤΕΕ µε την Εθνική Βιβλιοθήκη

Συνεργασία µε τον ∆ήµο Αθηναίων για την «Αθήνα – Παγκόσµια Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018»

Συνεργασία µε Κοσµήτορες και Προέδρους Πολυτεχνικών Σχολών και Τµηµάτων για θέµατα Παιδείας

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ –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 (AEAGTSI - Association 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»,

Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, στις 12 – 14 Μαΐου 2017 φιλοξένησε στο Ρέθυµνο τις εργασίες της Engineering Association of Mediterranean 
Countries (EAMC) - Ένωση Μηχανικών των Χωρών της Μεσογείου

Το ΤΕΕ φιλοξένησε τη διοργάνωση της 64ης Γενικής Συνέλευσης του ECCE (Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Μηχανικών)

Υποστήριξη του ΤΕΕ στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για Crowd Dialog Europe «The next next» σχετικά µε τον εναλλακτικό τρόπο χρηµατοδότησης έργων 
(crowd sourcing, crowd funding, crowd innovation)

Συνδιοργάνωση ΤΕΕ – FIG – Παγκόσµιας Τράπεζας διηµέρου µε θέµα «Αειφόρα Αγορά Γης – Πλαίσιο Πολιτικής και απαραίτητες Μεταρρυθµίσεις»

Συνδιοργάνωση ΤΕΕ – ΣΠΜΕ εκδηλώσεων για την εξωστρέφεια των Ελλήνων Μηχανικών

Συνδιοργάνωση Έκθεσης Σύγχρονης Ελληνικής Αρχιτεκτονικής στη Μόσχα

ΧΡΟΝΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΟΥΛΕΙΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ
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