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:
•

Μείωση των Αντιπροσώπων στους 100 από 200 που είναι σήμερα.

•

Θέσπιση των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών σε συνδυασμό με τηλεδιάσκεψη στις

συνεδριάσεις των οργάνων.
•

Κατάργηση της συμμετοχής στην Αντιπροσωπεία των μελών των επιστημονικών

επιτροπών. Εκλογή τους με παράλληλη ψηφοφορία, για τους κλαδικούς συλλόγους ,στις
εκλογές του ΤΕΕ.
•

Υποστηρικτικές επιτροπές από υπηρεσιακά στελέχη και εθελοντές, των μελών της

Διοικούσας επιτροπής.
•

Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων με βάση τον προγραμματισμό της ΔΕ και της

Αντιπροσωπείας. Υποβολή περιοδικών εκθέσεων πεπραγμένων από τα μέλη τους.
•

Κατάργηση της σταυροδοσίας σε υποψηφίους άλλων περιφερειών, στις εκλογές

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.

Αθήνα 5/5/2017
Oι εισηγητές Αντιπρόσωποι:

