ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΕ

ΕλΕΜ
Βασικές αρχές Εισήγησης στην Αντιπροσωπεία ΤΕΕ
Το ΤΕΕ αποτελεί Επιστημονικό και Επαγγελματικό φορέα των διπλωματούχων
Μηχανικών , αποφοίτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 5ετους και πλέον
φοίτησης και Τεχνικό Σύμβουλο της Πολιτείας,.
Παράλληλα υπερασπίζεται τους διακριτούς ρόλους όλων των επιπέδων ανάληψης
ευθύνης στην πυραμίδα παραγωγής των έργων. Σε αυτό το πλαίσιο διασφαλίζει τη
δυνατότητα ενσωμάτωσης νέων ειδικοτήτων και συμμετοχής τεχνικών εμπλεκόμενων
στην δ/νση παραγωγής έργων, διαφορετικών ακαδημαϊκών προσόντων & επιπέδων
ανάληψης τεχνικής ευθύνης συντάσσοντας και τηρώντας τα σχετικά διακριτά
Μητρώα. Αποδίδει τις σχετικές άδειες άσκησης επαγγέλματος και προσαρμόζει
ανάλογα τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία του με διατήρηση της
επαγγελματικής αυτονομίας των λοιπών βαθμίδων επαγγελματικής ευθύνης στην
πυραμίδα παραγωγής των έργων.
Τι ΤΕΕ θέλουμε:
Ένα ΤΕΕ ανεξάρτητο, οικονομικά αυτοτελές και ακηδεμόνευτο από άλλου
είδους εξουσίες εκτός από τη θέληση των μελών του.
Ένα ΤΕΕ που να διασφαλίζει τη νομοθετική κατοχύρωση και την αξιοπρεπή
άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού όλων των ειδικοτήτων, και του Τεχνικού
όλων των βαθμίδων.
Ένα ΤΕΕ που θα είναι ο τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας και όχι μόνο, θα
προσαρμόζεται αλλά και θα ηγείται / πρωτοπορεί των εξελίξεων της τεχνολογίας, της
επιστήμης και του επαγγέλματος για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, της
ποιότητας ζωής και της ασφάλειας της κοινωνίας.
Ένα ΤΕΕ με δυναμική παρουσία (υποχρεωτική γνωμοδότηση) σε ζητήματα
διασφάλισης ποιότητας έργων (ορισμός προδιαγραφών/ δικαιωμάτων/ υποχρεώσεων,
νόμιμων αμοιβών, έλεγχος παραγόμενων έργων, παραπομπές σε αρμόδια πειθαρχικά
όργανα όλων των βαθμίδων τεχνικής ευθύνης κλπ).

Ένα ΤΕΕ με καθοριστικό λόγο στην ίδρυση νέων ακαδημαϊκώνΤμημάτων και
Σχολών Τεχνικού αντικειμένου,που θα αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ αυτών και της
Αγοράς και θα εκφράζει το σύνολο του Τεχνικού κόσμου.
Με βάση αυτές τις γενικές κατευθύνσεις και με πλήρη συνείδηση της
λειτουργίας του εκλογικού συστήματος στο ΤΕΕ, δε δεχόμαστε την εκλογή προέδρου
από τη βάση και υποστηρίζουμε τις δομές εκείνες που, αποθαρρύνοντας κάθε
παραταξιακή

χειραγώγηση,αποκαθιστούν

δημοκρατικές

αντιπροσωπευτικές

λειτουργίες.
Ειδικότερα δε στο θέμα της κατανομής των ρόλων και «εξουσιών» μεταξύ
Προέδρου και Προεδρείου των οργάνων του ΤΕΕ (Αντιπροσωπείας και ∆ιοικούσας)
προτάσσουμε τις συλλογικές και όχι τις αρχηγικές διαδικασίες.
Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των παραπάνω είναι η ανεξάρτητη
και ακηδεμόνευτη λειτουργία ενός οικονομικά αυτοτελούςΤΕΕ, ανοιχτού στα
μέλη του και στην κοινωνία που θα έχει δυνατότητα να συνθέτει αποτελεσματικά τις
διαφορετικέςαπόψεις εμβαθύνοντας δημοκρατικά στις αντιπροσωπευτικέςσυλλογικές
του διαδικασίες.
Συνεπώς προτείνεται η κατάργηση της απόδοσης της ιδιότητας του οργάνου
στα πρόσωπα των Προέδρων (της ∆ιοικούσας και της Αντιπροσωπείας) και η
μεταφορά των σχετικών αρμοδιοτήτων τουςστα αντίστοιχα Προεδρεία τα οποία θα
εξελιχθούν σε όργανα με αρμοδιότητες διαχείρισης της υλοποίησης των αποφάσεων
των βασικών, εκλεγμένων,αποφασιστικών οργάνων του ΤΕΕ.
Η έμμεση εκλογή ‘’Προέδρου – Προεδρείου’’,με τις απαιτούμενες διορθωτικές
παρεμβάσεις στη διαδικασία εκλογής τους ώστε να διασφαλίζεται η αναλογικότητα της
ψήφου και η διαφάνεια στην αντιπροσώπευση, υπηρετείτην ανάγκητης σύνθεσης των
απόψεων.Βασική προϋπόθεσηαποτελεί η κατάργησηδιαδικασιών που αλλοιώνουν τη
βούληση των ψηφοφόρων (με την ισχύουσα σήμερα εκ των υστέρων αλλοίωση της
εκλογικής βάσης των ψηφοδελτίων των εκλογών). Είναι επομένως απαραίτητο να
διασφαλιστεί ότι στην εκλογική διαδικασία για τη ∆Ε, τα Προεδρεία και τους
Προέδρους θα μπορούν να συμμετέχουν (βλ διαδικασία που ορίζει το άρθρο 18 του

Π∆7-2010) μόνο μέλη από τα ψηφοδέλτια που συμμετείχαν στις εκλογές για την
Αντιπροσωπεία ή συγχωνεύσεις τους.
Συνοψίζοντας,

το ΤΕΕ πρέπει να είναι ανεξάρτητο, αυτοδιοίκητο, οικονομικά
αυτοτελές,με συλλογικά όργανα και δημοκρατικές αντιπροσωπευτικές
διαδικασίες, να έχειπρωτοπόρο ρόλο σε επιστημονικά και τεχνικά θέματα,
να έχει αποφασιστικό λόγο και ρόλο στις εξελίξεις του ακαδημαϊκού χώρου
όλων

των

βαθμίδων

της Τεχνικής

Παιδείας,

στον

καθορισμό

των

επαγγελματικών δραστηριοτήτων και στην απονομή των αντίστοιχων
επαγγελματικών δικαιωμάτων και να είναι η γέφυρα του Ακαδημαϊκού
χώρου, της Πολιτικής εξουσίαςκαι της Αγοράςγια όλες τις βαθμίδες των
Τεχνικών Επαγγελμάτων.
Τα παραπάνω αποτελούν τις βασικές θέσεις της ΕλΕΜγια το Θεσμικό Πλαίσιο
που θα καθορίζει τη φυσιογνωμία, τη δομή και τη λειτουργία του ΤΕΕ.
Επιφυλασσόμαστε, με συλλογικές παρεμβάσεις της παράταξης και ατομική συμβολή
των μελών μας, να εξειδικεύσουμε περαιτέρω τις προτάσεις μας στο χρονικό διάστημα
που απομένει μέχρι και κατά τη διάρκεια της προσεχούς συνεδρίασης της
Αντιπροσωπείας του.

