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ΨΗΦΙΣΜΑ
Της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος Αιτωλ/νίας του ΤΕΕ

για την προτεινόμενη αλλαγή του Οργανισμού του ΤΕΕ

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, στη 10η/17-4-2018 συνεδρίασή της, με

οριακή απαρτία,  αποφάσισε  την υποβάθμιση των Υπηρεσιών των

Περιφερειακών Τμημάτων σε Γραφεία, στερώντας τους την δυνατότητα της

παρουσίας προϊσταμένου στην υπηρεσία τους.

Η προτεινόμενη αλλαγή του Οργανισμού είναι σε λάθος κατεύθυνση,

ειδικά από τη στιγμή που δεν προκύπτει σημαντική σε σχέση με τον

προϋπολογισμό του ΤΕΕ εξοικονόμηση δαπάνης.

Μόνον υποβαθμίζει τα Περιφερειακά Τμήματα στην οργανωτική τους

λειτουργία και στέλνει το μήνυμα της συγκέντρωσης προσωπικού και

υπηρεσιών στην Κεντρική Υπηρεσία χωρίς να προκύπτει κανένα ουσιαστικό

οικονομικό αποτέλεσμα. Αντί να αναγνωρίζεται από τον Πρόεδρο και τη

πλειοψηφία της Διοικούσας Επιτροπής η ανάγκη αντιμετώπισης της

υποστελέχωσης των περιφερειακών υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε. και να

προτείνονται τρόποι αντιμετώπισής της, προτιμήθηκε η υποβάθμισή τους,

ώστε η τυπική εικόνα να είναι ίδια με την (ζοφερή) πραγματικότητα .

Είναι χαρακτηριστική δε η προκλητική αδιαφορία του Προέδρου και της

πλειοψηφίας της Διοικούσας Επιτροπής ως προς τις απόψεις που

διατυπώσαμε τόσο εμείς όσο και τα άλλα Περιφερειακά Τμήματα. Η εισήγηση

του Προέδρου στην Διοικούσα Επιτροπή να διερευνηθεί η πιθανότητα τα

Περιφερειακά που στελεχώνονται με τουλάχιστον πέντε (5) υπαλλήλους να

μετατρέπονται σε τμήματα, όταν μάλιστα, προβλέπεται η έκδοση σχετικού

Προεδρικού Διατάγματος είναι τουλάχιστον εκτός πραγματικότητας.

Όπως τονίσαμε και στην από 12/03/2018 επιστολή του Τμήματός μας,

τέτοιου είδους δομικές αλλαγές,  που αφορούν το μέλλον του Επιμελητηρίου

και μάλιστα των Περιφερειακών Τμημάτων του, θα πρέπει να λαμβάνονται

χωρίς βιασύνη με απόλυτα διαφανείς διαδικασίες, τη μέγιστη δυνατή, αν όχι

απόλυτη, συναίνεση όλων των εμπλεκομένων μερών και μόνο κατόπιν

ενδελεχούς διαβούλευσης στα τοπικά όργανα, προκειμένου αυτά να



εκφράσουν τις τεκμηριωμένες και εμπεριστατωμένες απόψεις τους,

υπηρετώντας στο έπακρο το δημοκρατικό και αντιπροσωπευτικό τους ρόλο

απέναντι στους χιλιάδες Μηχανικούς, που εκπροσωπούν.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι α) ουσιαστική διαβούλευση δεν έχει

γίνει, όχι με ευθύνη των Περιφερειακών Τμημάτων, τα οποία στην συντριπτική

τους πλειοψηφία έχουν έγκαιρα και τεκμηριωμένα στείλει τις απόψεις τους

αλλά και β) ότι γίνεται προσπάθεια συγκέντρωσης αρμοδιοτήτων στον

Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε και στην Κεντρική Υπηρεσία εις βάρος της Περιφερειακής

Διάρθρωσης του Επιμελητηρίου.

Όπως γνωρίζετε, η περιφερειακή διάρθρωση του ΤΕΕ συμβάλλει τα

μέγιστα στην ενδυνάμωση του ρόλου του, καθώς τα Περιφερειακά Τμήματα

έχουν αποδεδειγμένα καταλυτική παρουσία στις περιοχές ευθύνης τους, τόσο

σαν τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας όσο και ως επαγγελματικός και

επιστημονικός φορέας των Μηχανικών που στην παρούσα συγκυρία

βρίσκονται σε ιδιαίτερα δεινή θέση.

Η προχειρότητα και η άνευ διοικητικών ερεισμάτων θεμελίωση του νέου

οργανογράμματος είναι τέτοια, που το καθιστά νομικά διάτρητο, καταστατικά

απαράδεκτο και τεχνικά απορριπτέο, σε τέτοιο βαθμό που η πλήρης

απόσυρσή του αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να μην καταρρακωθεί εκ

των έσω το κύρος του ΤΕΕ.

Οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη μας βρίσκει καθολικά αντίθετους και θα

απαντηθεί με κάθε πρόσφορο, θεσμικό τρόπο και με διαρκώς αυξανόμενη

ένταση, μέχρι την τελική επικράτηση του ρεαλισμού και της λογικής ενάντια σε

ανεδαφικές και αδιέξοδες ιδέες και πρακτικές.


