ΕΙΣΗΓΗΣΗ
για την Τροποποίηση του Θεσμικού Πλαισίου του Τ.Ε.Ε.
Τν ζεζκηθό πιαίζην ηνπ επηκειεηεξίνπ έρεη ζπδεηεζεί πνιιέο θνξέο ηελ ηειεπηαία
εηθνζαεηία. Πξνηάζεηο ππάξρνπλ θαη πξσηνβνπιίεο πάξζεθαλ, αιιά απέηπραλ όιεο
γηαηί πξνζέθξνπζαλ είηε ζηνλ πξόρεηξν θαη εξαζηηερληθό ηξόπν (ζηελ θαιύηεξε
πεξίπησζε) πνπ πνιηηεύνληαη νξηζκέλεο παξαηάμεηο ζην επηκειεηήξην, είηε ζηηο
πξνζσπηθέο επηδηώμεηο πξνζώπσλ.
Όια απηά ηα θαηλόκελα έρνπλ νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία ζην επηκειεηήξην, ελόο
ζπζηήκαηνο πνπ εμππεξεηεί δηάθνξα ζπκθέξνληα θαη ην νπνίν έρεη ζηεξήζεη από ην
ΤΕΕ ηε δπλαηόηεηα λα είλαη θνξέαο νπζηαζηηθήο εθπξνζώπεζεο ηνπ θιάδνπ, εηδηθά
ζηελ πνιύ δύζθνιε πεξίνδν πνπ δηαλύνπκε.
Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο επηρεηξεζηαθήο δπλαηόηεηαο ηνπ επηκειεηεξίνπ ώζηε λα
αληαπνθξηζεί ζηελ απνζηνιή ηνπ, πνπ είλαη κεηαμύ άιισλ θαη ε δηαζθάιηζε ησλ
δηθαησκάησλ θαη ε επίηεπμε ησλ επηδηώμεσλ ηνπ θιάδνπ ησλ κεραληθώλ, πξνηείλνπκε
ηα αθόινπζα γηα ην ζεζκηθό πιαίζην ηνπ επηκειεηεξίνπ, αλαθνξηθά κε ηα όξγαλα :
 Προετοιμαςία διερεφνηςη του θεςμικοφ πλαιςίου για εκλογή Προζδρου απευθείασ από το
εκλογικό ςϊμα.
 Μζγιςτοσ αριθμόσ 2 θητειϊν για τον Πρόεδρο, και 3 θητειϊν για τα μζλη τησ Διοικοφςασ
Επιτροπήσ.
 Αναμόρφωςησ λειτουργίασ Α ΤΕΕ καθϊσ και διερεφνηςη ενδεχόμενησ Μείωςησ μελϊν,
χωρίσ να θίγεται η αναλογική εκπροςϊπηςη όλων των γεωγραφικϊν διαμεριςμάτων τησ
χϊρασ.
 Καθιζρωςη

προςωπικοφ απολογιςμοφ δραςτηριότητασ των μελϊν τησ Διοικοφςασ

Επιτροπήσ του ΤΕΕ με δημοςίευςη ςτα ηλεκτρονικά μζςα.
 Ηλεκτρονική εκλογική διαδικαςία.
Χρήςη Ηλεκτρονικήσ Υπογραφήσ ςε όλεσ τισ ςυναλλαγέσ μεταξφ 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
Μηχανικοφσ
 Θζςπιςη των ηλεκτρονικϊν ψηφοφοριϊν
τηλεδιάςκεψη ςτισ ςυνεδριάςεισ των οργάνων.

δημοψηφιςμάτων ςε ςυνδυαςμό με

 Οι επιςτημονικζσ επιτροπζσ να απαςχολοφνται αποκλειςτικά με την προϊθηςη θεμάτων
του επιςτημονικοφ ζργου του ΤΕΕ, ςε παράλληλο νζο όργανο .
 Υποςτηρικτικζσ επιτροπζσ από υπηρεςιακά ςτελζχη και εθελοντζσ, των μελϊν τησ
Διοικοφςασ επιτροπήσ.
 Τήρηςη χρονοδιαγραμμάτων με βάςη τον προγραμματιςμό τησ ΔΕ και τησ Αντιπροςωπείασ.
Υποβολή περιοδικϊν εκθζςεων πεπραγμζνων από τα μζλη τουσ.
 Αναμόρφωςη τρόπου εκλογήσ αντιπροςϊπων (πχ Κατάργηςη τησ ςταυροδοςίασ ςε
υποψηφίουσ άλλων περιφερειϊν, ςτισ εκλογζσ του ΤΕΕ).
Παξάιιεια ζα πξέπεη επίζεο επηηέινπο ην ΤΕΕ λα πξνρσξήζεη ζε έλα νξγαλσκέλν
δηάινγν ησλ κειώλ ηνπ γηα ηε κειινληηθή θπζηνγλσκία ηνπ. Με νξγαλσκέλεο
εηζεγεηηθέο επηηξνπέο ηεο Α/ΤΕΕ λα μεθηλήζνπκε

κε ζθηρηό ρξνλνδηάγξακκα

ηε

ζπδήηεζε γηα:
-ην πνπ δαπαλνύκε ηώξα θαη πνπ ζα δαπαλνύκε ζην κέιινλ θάζε επξώ ησλ εζόδσλ
ηνπ ΤΕΕ θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ γηα εηζπξάμεηο θαη ξπζκίζεηο ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ
-ην ηη ππεξεζίεο, κε πνηόλ ηξόπν θαη κε πνην θόζηνο ζα πξνζθέξεη ην επηκειεηήξην ζηα
κέιε ηνπ
-ηηο πηζηνπνηήζεηο, ηα ππέξ θαη ηα θαηά ηνπο, θαη κε πνηεο δηαδηθαζίεο ζα ηηο
εθαξκόζνπκε
- ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα, ηελ αλακόξθσζε ηνπ κεηξώνπ ηνπ θαη ηε δηαδηθαζία
απόδνζεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο
Καη θπζηθά πξηλ νη επηηξνπέο θάλνπλ ηελ εηζήγεζε ζηελ Α/ΤΕΕ γηα ηε ιήςε
απνθάζεσλ ζα πξέπεη λα ελεκεξώλνπλ όζν δνπιεύνπλ, ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα ηελ
πξόνδν ησλ εξγαζηώλ ηνπο θαη λα ζέζνπλ ηηο εηζεγήζεηο ηνπο ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε,
πξηλ ηε ζπδήηεζε ζηελ Αληηπξνζσπεία.
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