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:
•

Μείσζε ησλ Αληηπξνζώπσλ ζηνπο 100 από 200 πνπ είλαη ζήκεξα.

•

Θέζπηζε ησλ ειεθηξνληθώλ ςεθνθνξηώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηειεδηάζθεςε ζηηο

ζπλεδξηάζεηο ησλ νξγάλσλ.
•

Καηάξγεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ Αληηπξνζσπεία ησλ κειώλ ησλ επηζηεκνληθώλ

επηηξνπώλ. Εθινγή ηνπο κε παξάιιειε ςεθνθνξία, γηα ηνπο θιαδηθνύο ζπιιόγνπο ,ζηηο
εθινγέο ηνπ ΤΕΕ.
•

Υπνζηεξηθηηθέο επηηξνπέο από ππεξεζηαθά ζηειέρε θαη εζεινληέο, ησλ κειώλ

ηεο Δηνηθνύζαο επηηξνπήο.
•

Τήξεζε ρξνλνδηαγξακκάησλ κε βάζε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο ΔΕ θαη ηεο

Αληηπξνζσπείαο. Υπνβνιή πεξηνδηθώλ εθζέζεσλ πεπξαγκέλσλ από ηα κέιε ηνπο.
•

Καηάξγεζε ηεο ζηαπξνδνζίαο ζε ππνςεθίνπο άιισλ πεξηθεξεηώλ, ζηηο εθινγέο

ηνπ 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.

Αζήλα 5/5/2017
Oη εηζεγεηέο Αληηπξόζσπνη:
1.Μήηξνπ Δεκήηξηνο
2. Αθξηηίδεο Φξόλεο
3. Αληηβαιίδεο Παλαγηώηεο
4. Μαλζνύξ Γθακπξηέι
5.Δαξδακαλέιεο Γηάλλεο
6.Δαξξδακαλέιεο Γηώξγνο

