Τετάρτη 1η Νοεμβρίου 2017
«ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

ΔΥΝΑ.ΜΗ. – δυναμικοί μηχανικοί

&

Α.Κ.ΜΗ.

για την αλλαγή του ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
λειτουργίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος»

Επιλέξαμε ως προσφορότερο τρόπο, ώστε να μπορούν να μορφοποιηθούν οι
αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Τ.Ε.Ε. που θα προτείνουν όλες
οι παρατάξεις, τις κατ’ άρθρο προτάσεις πάνω στο υπάρχον κείμενο.

Άρθρο 2 - Ειδικότητες
Μένει ως έχει και προτείνεται να συμπληρωθεί με την θέσπιση της έννοιας του
αντεπιστέλλοντος μέλους.
Τώρα που η εγγραφή στο Τ.Ε.Ε. έχει αποδεσμευτεί από την υποχρεωτική
ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, θα υπάρξουν χιλιάδες μηχανικοί που θα είναι μέλη του
Επιμελητηρίου χωρίς όμως να ασκούν το επάγγελμα του μηχανικού. Αυτοί οι
συνάδελφοι δεν πρέπει να πληρώνουν ετήσιες εισφορές ίσες με τους
ενεργούς οικονομικά μηχανικούς ούτε φυσικά να έχουν ίσα δικαιώματα στην
δυνατότητα εκλογής τους στα όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Ε.
Επίσης, μετά την απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. το καλοκαίρι για
δημιουργία

χωριστού

‘’Μητρώου

Αποφοίτων

Ανωτάτων

Τεχνολογικών

Ιδρυμάτων’’, που δεν είναι πλήρη μέλη, η πρόταση μας είναι και ιδιαίτερα
επίκαιρη.
Άρθρο 6 – Όργανα του Τ.Ε.Ε.
παρ. 5 – Να μην επιτρέπεται η εκλογή στα όργανα του Τ.Ε.Ε. των
συναδέλφων που έχουν οποιαδήποτε υπαλληλική σχέση με το Τ.Ε.Ε., άμεση
ή έμμεση.

Άρθρο 7 – Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε.
παρ. 2 – Η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. να αποτελείται από 150 μέλη τα οποία
θα εκλέγονται με άμεση εκλογή .Ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογών να είναι
ηλεκτρονική ψηφοφορία, στα πρότυπα της εκλογής Πρυτάνεων, με μοναδικό
κωδικό και εξασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου. Οι επιστημονικές
επιτροπές των ειδικοτήτων να εκλέγονται με άμεση εκλογή, δεν θα αποτελούν
μέλη της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., αλλά επιστημονικούς συμβούλους της
για θέματα της αντίστοιχης επιστημονικής ειδικότητας.
παρ. 3 – Ο αριθμός των μελών της Αντιπροσωπείας κατά Περιφερειακό
Τμήμα, να είναι ανάλογος του αριθμού των ψηφισάντων ανά Περιφερειακό
Τμήμα σε σχέση με τον ολικό αριθμό των ψηφισάντων κατά τις εκλογές και με
τους αντίστοιχους υπάρχοντες περιορισμούς έτσι ώστε να εκπροσωπούνται
όλα τα Περιφερειακά Τμήματα.
παρ. 12 – Να συμπληρωθεί και να οριστούν τέσσερεις (4) θητείες μέγιστο για
τα μέλη της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. και δύο (2) θητείες για τον Πρόεδρο
της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.

Άρθρο 8 – Διοικούσα Επιτροπή
Να τεθεί μέγιστος χρονικός περιορισμός των θητειών στα μέλη της Διοικούσας
Επιτροπής οι τρείς (3) θητείες και στον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής οι
δύο (2) θητείες. Επίσης για τον Πρόεδρο της Δ.Ε., τον Γενικό Γραμματέα της
Δ.Ε. και τον Πρόεδρο της Α/Τ.Ε.Ε. να οριστούν ασυμβίβαστα με την ιδιότητα
τους όπως το να είναι ταυτόχρονα Πρόεδροι και Διευθύνοντες Σύμβουλοι
Δημοσίων Οργανισμών, Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες ή να κατέχουν
οποιαδήποτε κυβερνητική θέση (π.χ. Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων).

Άρθρο 10 – Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων
Τα μέλη των Ε.Ε.Ε. να εκλέγονται με άμεση ψηφοφορία των μελών του Τ.Ε.Ε.
της αντίστοιχης Επιστημονικής Ειδικότητας σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και με
σταυροδοσία έως 3 σταυρούς, για να μην αλλοιώνεται ο επιστημονικός τους
ρόλος με παραταξιακά πρόσημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή
υποψηφιότητας των μελών η 10ετής τους εμπειρία και ο αντίστοιχος χρόνος
ύπαρξης στα μητρώα των τακτικών μελών του Επιμελητηρίου.

Άρθρο 12 – Α. Περιφερειακά Τμήματα
Προτείνεται αντίστοιχη μείωση, κατά 25%, των μελών τους και ο ίδιος
χρονικός περιορισμός θητειών με τα μέλη της Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε.

Άρθρο 13 – Διοικούσες Επιτροπές Περιφερειακών Τμημάτων
Προτείνεται ο ίδιος χρονικός περιορισμός θητειών με τα μέλη της Δ.Ε. του
Τ.Ε.Ε.

Άρθρο 14
Άμεση εκλογή από τους μηχανικούς, μόνο της Περιφερειακής Ενότητας
(πρώην Νομού), και απόδοση αρμοδιοτήτων αναλόγων των Περιφερειακών
Τμημάτων.

Άρθρο 16
παρ. 1 – Προτείνεται η καθιέρωση της τετραετούς θητείας των οργάνων του
Τ.Ε.Ε. και καθιέρωση ως εκλογικής ημερομηνίας η δεύτερη Κυριακή του
Νοεμβρίου.
παρ. 3 – προστίθεται περίπτωση γ’)
«να μην οφείλει εισφορές προς το Τεχνικό Επιμελητήριο.»
παρ. 5 – να καταργηθεί

Άρθρο 28 – Πειθαρχικά Συμβούλια
Συμμετοχή μόνον αιρετών μελών που θα προκύπτουν από τις εκλογές του
Τ.Ε.Ε. Όχι διορισμένα μέλη από τον εκάστοτε Υπουργό.

Οι προτάσεις αυτές αποτελούν κοινές θέσεις των παρατάξεων
ΔΥΝΑ.ΜΗ.- δυναμικοί μηχανικοί & Α.Κ.ΜΗ.
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