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Τι είναι και τι εκπροσωπεί η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
Συνοπτική Περιγραφή
Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) και είναι
αναγνωρισμένος επαγγελματικός και επιστημονικός φορέας των Πτυχιούχων
Μηχανικών του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης Τ.Ε.Ι, και ισοτίμων
Σχολών εσωτερικού και εξωτερικού.
Η Οργανωτική της διάρθρωση είναι πανελλαδική και αποτελείται από 47
Νομαρχιακά Τμήματα σε όλους τους Νομούς της χώρας.
Τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ανέρχονται σε 48.000.

Βασικές Δραστηριότητες
Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. επέχει τη θέση Επιμελητηρίου για τους Μηχανικούς των Τ.Ε.Ι
αφού:
Aποτελεί τον αποκλειστικό φορέα τήρησης μητρώου άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας μετά την κτήση του Πτυχίου και παρέχει Αριθμό Μητρώου
Πτυχιούχων Μηχανικών κάθε ειδικότητας και εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις προς
χρήση σε Δημόσιες Αρχές οι οποίες είναι απαραίτητες για την άσκηση του
επαγγέλματος των Μηχανικών αυτής της κατηγορίας.
Ειδικότερα παρέχει βεβαιώσεις:

Για τη Δ.Ε.Η: Βεβαιώνει την ιδιότητα του Πτυχιούχου Μηχανικού στις μελέτες
εγκαταστάσεων για ηλεκτροδοτήσεις από τη Δ.Ε.Η.

Προς τις Δ.Ο.Υ: για τη Θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων καθώς και για την
έναρξη Ελευθέρου Επαγγέλματος (ως Οικείο Επιμελητήριο).

Επαγγελματικών - πειθαρχικών παραπτωμάτων: για το ότι τα μέλη της
δεν έχουν υποπέσει σε Πειθαρχικά παραπτώματα κατά την άσκηση του επαγγέλματος
προκειμένου να πάρουν μέρος σε δημοπρασίες ανάθεσης έργων και μελετών του
Δημοσίου.

Πιστοποίησης ιδιότητας: για κάθε νόμιμη χρήση με τις οποίες πιστοποιείται
η ιδιότητα και η ειδικότητα του Πτυχιούχου Μηχανικού Τ.Ε.Ι.

Για την Προϋπηρεσία ως Μηχανικού προκειμένου να μοριοδοτηθούν σε
προκηρύξεις θέσεων Δημοσίων Φορέων (ΠΑΤΕΣ - ΣΕΛΕΤΕ) ή για την αναβάθμιση
επαγγελματικών αδειών (Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί) κ.λ.π.

Πρατήρια καυσίμων: Η εγγραφή στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ θεωρείται απαραίτητη για
τη χορήγηση άδειας ίδρυσης πρατηρίου καυσίμων (Π.Δ118/2006 Φ.Ε.Κ 119/16-06-07,
Άρθρο 30 παρ.1 εδαφ. ιε).

Ελεγκτές Δόμησης: σύμφωνα με το Ν.4030/2011 (Άρθρο 12 παρ. 1 α.) η
εγγραφή στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ είναι απαραίτητο προσόν προκειμένου οι Πτυχιούχοι
Μηχανικοί να αποκτήσουν την ιδιότητα του Ελεγκτή Δόμησης.

Για το ότι τα μέλη της παύουν να ασκούν το Επάγγελμα του Μηχανικού
προκειμένου να Συνταξιοδοτηθούν από τα Ασφαλιστικά Ταμεία τους.
Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ήδη εκπροσωπεί τους Πτυχιούχους
Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε:

Μηχανικούς

του

1

Γνωμοδοτικά ή Θεσμικά Όργανα της Πολιτείας όπως:



στην επιτροπή του Μ.Ε.Κ (Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών) με βάση
το Ν.1418/84 το Π.Δ 472/85 Φ.Ε.Κ 168Α΄, όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ 609/85
Φ.Ε.Κ 223Α΄και τροποποιήθηκε με το Π.Δ 368/94 Φ.Ε.Κ 201Α΄ (άρθρο1 παρ.i),

στην επιτροπή του Μ.Ε.Ε.Π (Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων) με
βάση το Ν.2940ΦΕΚ 180Α΄/6-8-2001 άρθρο 4 παρ14,

στο Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π), ως
αρμόδια επαγγελματική οργάνωση με βάση το άρθρο 56 του Π.Δ38/2010 (ΦΕΚ
278/25-05-2010),

Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. συμμετέχει με εκπρόσωπο της στην Επιτροπή Τεχνικών
Επαγγελμάτων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.2 του Ν.3982/2011.

σε επιτροπές του ΕΛ.Ο.Τ για ζητήματα πιστοποίησης.
Επιτροπές για τα επαγγελματικά δικαιώματα:

Συμμετέχει με εκπροσώπους στην επιτροπή επεξεργασίας επαγγελματικών
δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών των Τ.Ε.Ι (Υπουργική Απόφαση
Ε5/2402/21-11-2000)

Συμμετέχει με εκπροσώπους στο Ε.ΣΥ.Π (Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας,
Ν.2327/95 Φ.Ε.Κ 156Α΄/31-7-95 άρθρο 1) και στο Σ.Α.Τ.Ε (Συμβούλιο Ανώτατης
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ν.1404/83 Φ.Ε.Κ 173Α΄, αρθρο14 παρ.2)

Για την υλοποίηση της παραγ.4 του άρθρου 5 του Ν.3212/2003 (Φ.Ε.Κ
Α΄308/31-12-2003) σε συνδυασμό με τις προαναφερθείσες ρυθμίσεις η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ
είναι ο αρμόδιος πανελλαδικός Φορέας ο οποίος μπορεί να παρέχει στοιχεία για την
επαγγελματική κατάσταση των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι, σε οποιοδήποτε
επαγγελματικό Τομέα και αν απασχολούνται.

Σύμφωνα με το Ν.4014/2011 (Άρθρο 23, παρ. 6) οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί
Τ.Ε.Ι, σε περίπτωση χορήγησης ανακριβούς βεβαίωσης κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους, υπόκεινται σε έλεγχο από το αρμόδιο Πειθαρχικό Όργανο της
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
Επίσης στα πλαίσια του ρόλου της και ως επιστημονικός φορέας η
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ:

Διοργανώνει αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, Ημερίδες,
Συνέδρια και επιμορφωτικά Σεμινάρια.

Παρέχει κατόπιν αιτήσεως, συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω σε θέματα
(επαγγελματικά, εκπαιδευτικά κ.λ.π) της αρμοδιότητας της.

Συνεργάζεται με Κυβερνητικούς και Διεθνείς Οργανισμούς καθώς και με όλα
τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Τα μέλη μας ασκούν το επάγγελμα του Μηχανικού αυτοδύναμα ή σε συνεργασία
με Μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα, σε όλο το
φάσμα των τεχνικών έργων και εργασιών και ειδικότερα ως:
 Εργολήπτες Δημοσίων Έργων όλων των ειδικοτήτων,
 Ελεύθεροι Επαγγελματίες (Μελέτη - Κατασκευή Ιδιωτικών Έργων, Επιβλέψεις
Έργων),
 Μηχανικοί Βιομηχανίας,
 Στελέχη Τεχνικών και Εργοληπτικών Εταιρειών, Μελετητικών Γραφείων
 Πρόεδροι και Διευθύνοντες Σύμβουλοι Τεχνικών και Εργοληπτικών Εταιρειών,
 Υπάλληλοι Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα (Υπουργείων, Περιφερειών,
Δ.Ε.Κ.Ο, Ο.Τ.Α),
 Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας και Ανώτατης Εκπαίδευσης.
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