Προς την πρόεδρο και τα μέλη του προεδρείου της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
Κοιν: Μέλη Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

Θεσσαλονίκη 21/2/2019
Θέμα: «Ένσταση επί του κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού
λειτουργίας της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ.»
Αξιότιμοι συνάδελφοι, κα πρόεδρε και μέλη του προεδρείου της Α/ΤΕΕ,
Κατά τη διάρκεια της παρούσης θητείας, δεν πραγματοποιείται η προβλεπόμενη σύγκληση των
τακτικών συνεδριάσεων του οργάνου. Ο νόμος 1486/84 που ορίζει τη λειτουργία του, είναι σαφής:
«Η Αντιπροσωπεία συνέρχεται τουλάχιστο μια φορά το 2μηνο ή έκτακτα όταν κληθεί από τον
Πρόεδρο»,(άρθρο 7 παρ.7 ).
Η σημασία της σύγκλησης τακτικών συνεδριάσεων έγκειται στο γεγονός ότι υποχρεωτικά τα τρία
πρώτα θέματά τους, είναι οι ανακοινώσεις του προεδρείου της αντιπροσωπείας , η ενημέρωση του
προέδρου και των μελών της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ και η σχετική συζήτηση για τα
πεπραγμένα τους και η υποβολή ερωτήσεων και επερωτήσεων προς αυτούς, από τα μέλη της
Αντιπροσωπείας. Δηλαδή ο κανονισμός της Α/ΤΕΕ, ορίζει τη διαδικασία ελέγχου των αποφάσεων,
του κατεξοχήν εκτελεστικού οργάνου του επιμελητηρίου, της διοικούσας επιτροπής , από την
Αντιπροσωπεία. Επιπλέον σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, οι συνεδριάσεις της Α/ΤΕΕ, είναι ιδιαίτερα
σημαντικές, για την καταγραφή, συζήτηση και τη λήψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση, από το
επιμελητήριο, του πλήθους των προβλημάτων του κλάδου.
Η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ που ξεκίνησε στις 8/12/2018, διακόπηκε με απόφαση του
προεδρείου, με αποτέλεσμα στη σχετική πρόσκληση που μας αποστάλθηκε για τη συνέχισή της
(δυόμισι μήνες μετά), να μην υπάρχουν ως θέματα , η ενημέρωση του προέδρου και των μελών της
διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ και η σχετική συζήτηση για τα πεπραγμένα τους καθώς και η υποβολή
ερωτήσεων και επερωτήσεων προς αυτούς.

Κατά της απόφασης αυτής ενιστάμεθα και προτείνουμε ως διορθωτική ενέργεια από πλευράς σας
να συνεχιστεί η συνεδρίαση στις 23/2/2019 όπως έχει προγραμματισθεί, με τη διαδικασία των
ερωτήσεων και των επερωτήσεων.
Αξιότιμοι συνάδελφοι, κα πρόεδρε και μέλη του προεδρείου της Α/ΤΕΕ,
το να προτάσσεται η οικονομική δυστοκία του επιμελητηρίου ως δικαιολογία για να μη συνεδριάζει
η Αντιπροσωπεία των Μηχανικών στους προβλεπόμενους χρόνους, είναι ένα φαινόμενο που δεν θα
πρέπει να συνεχιστεί. Ο έλεγχος των πεπραγμένων της διοίκησης είναι μια θεσμική λειτουργία
εξίσου επιβεβλημένη με ενέργειες όπως π.χ. η κάλυψη των ανελαστικών δαπανών των κτιρίων και
της μισθοδοσίας, γιατί αποτελεί υποχρέωση της διοίκησης κατά το Νόμο.
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