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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

για την Τροποποίηση του Θεσμικού Πλαισίου του Τ.Ε.Ε.

Το θεσμικό πλαίσιο του επιμελητηρίου έχει συζητηθεί πολλές φορές την τελευταία 

εικοσαετία. Προτάσεις υπάρχουν και πρωτοβουλίες πάρθηκαν, αλλά απέτυχαν όλες 

γιατί προσέκρουσαν είτε στον πρόχειρο και ερασιτεχνικό τρόπο (στην καλύτερη 

περίπτωση) που πολιτεύονται ορισμένες παρατάξεις στο επιμελητήριο, είτε στις 

προσωπικές επιδιώξεις προσώπων.

Όλα αυτά τα φαινόμενα έχουν οδηγήσει στη δημιουργία στο επιμελητήριο, ενός 

συστήματος που εξυπηρετεί διάφορα συμφέροντα και το οποίο έχει στερήσει από το 

ΤΕΕ τη δυνατότητα να είναι φορέας ουσιαστικής εκπροσώπησης του κλάδου, ειδικά 

στην πολύ δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

Για την αποκατάσταση της επιχειρησιακής δυνατότητας του επιμελητηρίου ώστε να 

ανταποκριθεί στην αποστολή του, που είναι μεταξύ άλλων και η διασφάλιση των 

δικαιωμάτων και η επίτευξη των επιδιώξεων του κλάδου των μηχανικών, προτείνουμε 

τα ακόλουθα για το θεσμικό πλαίσιο του επιμελητηρίου, αναφορικά με τα όργανα :

>  Προετοιμασία διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου νια εκλονή Προέδρου απευθείας από το 

εκλονικό σώμα.

>  Μένιστος αριθμός 2 θητειών νια τον Πρόεδρο, και 3 θητειών νια τα μέλη της Διοικούσας 

Επιτροπής.

>  Αναμόρφωσης λειτουρνίας A TEE καθώς και διερεύνηση ενδεγόμενης Μείωσης μελών, 

χωρίς να θίνεται η αναλονικη εκπροσώπηση όλων των νεωνραφικών διαμερισμάτων της 

χώρα<:.
> Καθιέρωση προσωπικού απολονισμού δραστηριότητας των μελών της Διοικούσας 

Επιτροπής του ΤΕΕ με δημοσίευση στα ηλεκτρονικά μέσα.

>  Ηλεκτρονική εκλονική διαδικασία.

Χρήση Ηλεκτρονικής Υπογραφής σε όλες τις συναλλαγές μεταξύ ΤΕΕ - Μηχανικών και 
Δημόσιων Υπηρεσιών. Το ΤΕΕ θα πρέπει να γίνει άμεσα πιστοποιημένος πάροχος 
Ηλεκτρονικών Υπογραφών και να παρέχει τη σχετική υπηρεσία ΔΩΡΕΩΝ προς όλους τους 
Μηχανικούς

>  θέσπιση των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών δημοψηφισμάτων σε συνδυασμό με 

τηλεδιάσκεψη στις συνεδριάσεις των ορνάνων.



>  Ot επιστημονικές επιτροπές να απασχολούνται αποκλειστικά με την προώθηση θεμάτων

του επιστημονικού έρνου του ΤΕΕ, σε παράλληλο νέο όρνανο ■

>  Υποστηρικτικές επιτροπές από υπηρεσιακά στελέχη και εθελοντές, των μελών της 

Διοικούσας επιτροπής.

>  Τήρηση χρονοδιανοαμμάτων με βάση τον προνραμματισμό της ΔΕ και της Αντιπροσωπείας. 

Υποβολή περιοδικών εκθέσεων πεπρανμένων από τα μέλη τους.

>  Αναμόρφωση τρόπου εκλονής αντιπροσώπων (πχ Κατάρνηση της σταυροδοσίας σε 

υποψηφίους άλλων περιφερειών, στις εκλονές του ΤΕΕ).

Παράλληλα θα πρέπει επίσης επιτέλους το ΤΕΕ να προχωρήσει σε ένα οργανωμένο 

διάλογο των μελών του για τη μελλοντική φυσιογνωμία του. Με οργανωμένες 

εισηγητικές επιτροπές της Α/ΤΕΕ να ξεκινήσουμε με σφιχτό χρονοδιάγραμμα τη 

συζήτηση για:

-το που δαπανούμε τώρα και που θα δαπανούμε στο μέλλον κάθε ευρώ των εσόδων 

του ΤΕΕ και την πολιτική του για εισπράξεις και ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών

-το τι υπηρεσίες, με ποιόν τρόπο και με ποιο κόστος θα προσφέρει το επιμελητήριο στα 

μέλη του

-τις πιστοποιήσεις, τα υπέρ και τα κατά τους, και με ποιες διαδικασίες θα τις 

εφαρμόσουμε

- τα επαγγελματικά δικαιώματα, την αναμόρφωση του μητρώου του και τη διαδικασία 

απόδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος

Και φυσικά πριν οι επιτροπές κάνουν την εισήγηση στην Α/ΤΕΕ για τη λήψη 

αποφάσεων θα πρέπει να ενημερώνουν όσο δουλεύουν, τους συναδέλφους για την 

πρόοδο των εργασιών τους και να θέσουν τις εισηγήσεις τους σε δημόσια διαβούλευση, 

πριν τη συζήτηση στην Αντιπροσωπεία.
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