Αθήνα, 2 / 5 / 2017

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
για τη Χάραξη των Γενικών Κατευθύνσεων για όλα τα Όργανα του Τ.Ε.Ε.
Η χάραξη των γενικών κατευθύνσεων για όλα τα Όργανα του Τ.Ε.Ε. αποτελεί στρατηγικό
προνόμιο της Κεντρικής Αντιπροσωπείας. Είναι χαρακτηριστικές οι αποφάσεις του 1988 και του
1999, ο διαπαραταξιακός διάλογος το 2014 και φυσικά είναι καθοριστικές οι θέσεις όλων των
παρατάξεων που συμμετείχαν στις εκλογές των Οργάνων Διοίκησης του Τ.Ε.Ε. το 2016, οι
οποίες και αναρτώνται ενδεικτικά στην ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/organa_TEE/CEN_ANTP/docs
Είναι κοινή η διαπίστωση της μεγάλης κρίσης που διέρχεται η χώρα με βίαιη απορρύθμιση της
παιδείας, της ζωής, του επαγγέλματος, των κεκτημένων του Τ.Ε.Ε. και των Διπλωματούχων
Μηχανικών, στο πλαίσιο της απορρύθμισης όλων των λειτουργιών της Ελληνικής κοινωνίας.
Χαρακτηριστικά πλήγματα και προκλήσεις για τη δράση των οργάνων του Τ.Ε.Ε. είναι:
-

-

-

-

η ανεργία, η μετανάστευση και η μη εγγραφή ή προσωρινή διαγραφή ή και
αποχώρηση από το Τ.Ε.Ε., ιδιαίτερα των Νέων Διπλωματούχων Μηχανικών και όχι
μόνο,
η κατεδάφιση του ΤΣΜΕΔΕ σε συνδυασμό με την δυσβάστακτη αύξηση των εισφορών
αλλά και της αβεβαιότητας της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ,
η δημιουργία του ΤΜΕΔΕ χωρίς τη διασφάλιση της μεταφοράς των αναλογούντων
αποθεματικών και χωρίς εμπράγματη ασφάλεια της εγγυοδοσίας στηριγμένης στο
επαγγελματικό ταμείο
το πλήγμα που δέχθηκε ο ρόλος και τα συμφέροντα των Μηχανικών, ως βασικών
μετόχων μέσω του ΤΣΜΕΔΕ, στην Τράπεζα Αττικής,
η πρόκληση της προάσπισης της παιδείας και του επαγγέλματος των Διπλωματούχων
Μηχανικών στο πλαίσιο του νέου Νόμου και των Υπουργικών Αποφάσεων για τη
ρύθμιση των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων,
ο οικονομικός στραγγαλισμός του ΤΕΕ και η υποβάθμιση του ρόλου του ως Τεχνικού
Συμβούλου της Πολιτείας, που αποστερεί την αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας,
την κοινωνία και τα κινήματά της, από έναν απαραίτητο στρατηγικό εταίρο

Η υπεράσπιση του Τ.Ε.Ε., που τα τελευταία χρόνια βάλλεται από την κρίση και τις πολιτικές
διαχείρισης της, δεν μπορεί να έχει αποτελέσματα χωρίς μία ακηδεμόνευτη στρατηγική, χωρίς
διαφάνεια και έντιμο διάλογο όλων των απόψεων και χωρίς συντεταγμένη πορεία όλων των
οργάνων του.

Οι προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν στη βελτίωση των υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε. προς τους
Μηχανικούς με αλληλεγγύη, προάσπιση των δικαιωμάτων τους και ανάληψη πρωτοβουλιών
για την έξοδο από την κρίση, αποτελούν κοινούς τόπους που πρέπει να συνομολογήσει η
Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. στο τέλος αυτής της συνεδρίασης και που κατά τη γνώμη μας
συντίθενται γύρω από τις τρεις (3) ακόλουθες γενικές κατευθύνσεις:
Ι. Ασφαλιστικό
1.1. Ασφαλιστικές Εισφορές - Ασφάλιση Ιδιότητας - Ασφαλιστική ΕνημερότηταΙατροφαρμακευτική Περίθαλψη
1.2. Εξαίρεση των κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών από το ΕΤΑΕΑΠ
ως αυτοτελών κλάδων όπως αυτό αποδεικνύεται επιστημονικά από τα ευρήματα και
τα συμπεράσματα της τελευταίας Αναλογιστικής Μελέτης, που καταδεικνύουν την
ιδιαίτερη δυναμική και ανθεκτικότητα του Ασφαλιστικού μας Φορέα, με βάση το
προηγούμενο σταθερό ύψος εισφορών και παροχών.
1.3. Μετεξέλιξη ΤΜΕΔΕ σε πρότυπο φορέα, ενεργό και διαρκή υποστηρικτή των μηχανικών
με διεύρυνση των δραστηριοτήτων του, προκειμένου να στηριχθούν έμπρακτα και
ουσιαστικά με καινοτόμες υπηρεσίες όλα τα μέλη του τεχνικού κόσμου.
2. Παιδεία και Επαγγελματικά Δικαιώματα των Μηχανικών (σύμφωνα με τις γενικές αρχές
και κατευθύνσεις της Αποφ. Α86/Σ22/2016 της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ).
3. Στρατηγική και προτάσεις εξόδου από την κρίση με δράσεις εξωστρέφειας,
καινοτομίας, ενίσχυσης του ρόλου των νέων τεχνολογιών, της Πληροφορικής και της
διαδικτύωσης, με όρους ενίσχυσης της απασχόλησης των Μηχανικών, καθώς και της
επιχειρηματικότητας ιδιαίτερα των νέων, σε όλους τους Τομείς της Ανάπτυξης, με
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, των δυνατοτήτων και των
Συμπράξεων του Δημοσίου, του Ιδιωτικού και του Κοινωνικού Τομέα, με διασφάλιση
της αειφορίας της κοινωνικής συνοχής και με σεβασμό στο περιβάλλον.
Στις κατευθύνσεις αυτές το Προεδρείο προτείνει να αναπτυχθούν συνθετικά οι διαφορετικές
απόψεις στην Αντιπροσωπεία, προκειμένου να κατατεθεί πρόταση προς ψήφιση.

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας,
Μοροπούλου Αντωνία, Πρόεδρος
Πρωτονοτάριος Αντώνιος, Α’ Αντιπρόεδρος
Δούκας Χρυσόστομος, Β’ Αντιπρόεδρος
Παπαγιαννίδης Δημήτριος, Γενικός Γραμματέας
Γάγαλης Γεώργιος, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

