ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗ

9/11/2016

ΘΕΜΑ
«Προτάσεις – Θέσεις της
Αγωνιστικής Συνεργασίας Μηχανικών Πελοποννήσου»

1.

Αναθεώρηση της φορολογικής πολιτικής για τους αυτοαπασχολούμενους.

2.

Αφαίρεση του Κλάδου Υγείας των ασφαλισμένων Μηχανικών, για το χρονικό διάστημα που
δεν καλύπτονταν, λόγω οφειλών.

3.

Συμψηφισμός των εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης που έχουν καταβληθεί, με τις
ασφαλιστικές υποχρεώσεις των Μηχανικών.

4.

Αλλαγή Θεσμικού Πλαισίου - Θέσπιση ορίου θητειών:


Έως Δύο (2) θητείες, για Πρόεδρο Τ.Ε.Ε. Περιφερειακού Τμήματος,



Έως Τρεις (3) θητείες, για μέλη Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) Τ.Ε.Ε.
Περιφερειακού Τμήματος.
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5.

Αλλαγή Θεσμικού Πλαισίου – Ορισμός Πραγματογνωμόνων:


Δημιουργία Επιτροπής από μέλη της Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. Περιφερειακού Τμήματος.



Ασυμβίβαστο, μέλος της Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. Περιφερειακού Τμήματος, να λαμβάνει
πραγματογνωμοσύνες.



Δημοσιοποίηση στοιχείων ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά εξάμηνο) για να
ενημερώνεται η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. Περιφ. Τμήματος για τους ορισμούς
των Πραγματογνωμόνων, τι είδους Πραγματογνωμοσύνες ανέλαβαν και τα
οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις αμοιβές τους.
Να πραγματοποιείται ανάρτηση των παραπάνω στοιχείων, στα γραφεία του
Τ.Ε.Ε. Περιφ. Τμήματος (Κεντρικό κτίριο, Νομαρχιακές Επιτροπές) και στην
ιστοσελίδα του Τμήματος.

6.

Ανάρτηση Προσκλήσεων Συνεδριάσεων Δ.Ε., Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. Περιφερειακού
Τμήματος και Νομαρχιακών Επιτροπών Τ.Ε.Ε, στην ιστοσελίδα του Περιφ. Τμήματος.

7.

Ανάρτηση Αποφάσεων Δ.Ε., Αντιπροσωπείας

Τ.Ε.Ε. Περιφερειακού Τμήματος και

Νομαρχιακών Επιτροπών Τ.Ε.Ε, στην ιστοσελίδα του Περιφ. Τμήματος.

8.

Ζωντανή μετάδοση μέσω Διαδικτύου (Internet), των Συνεδριάσεων Δ.Ε., Αντιπροσωπείας

Τ.Ε.Ε. Περιφερειακού Τμήματος και Νομαρχιακών Επιτροπών Τ.Ε.Ε.

9.

Παραχώρηση Αιθουσών Τ.Ε.Ε. – Περιφ. Τμήματος Πελοποννήσου, σε Μηχανικούς για
να πραγματοποιούν τις συναντήσεις τους.

2

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στενή Συνεργασία του Τ.Ε.Ε. Περιφ. Τμήματος Πελοποννήσου με την Περιφέρεια

10.

Πελοποννήσου, που να στοχεύει στην αειφόρο ανάπτυξη και στη συνοχή του πληθυσμού
αξιοποιώντας στο έπακρο το τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό. Οι τομείς συνεργασίας να
περιλαμβάνουν δράσεις στο περιβάλλον, στις υποδομές, στην επιχειρηματικότητα και οι
οποίες

περιγράφονται

λεπτομερώς

στο

Περιφερειακό

Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

Πελοποννήσου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ:


Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο
περιβάλλον και με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής.



Ολοκλήρωση, συμπλήρωση, αλλά και βελτίωση διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών
οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων.



Σχεδιασμός εκτέλεσης νέων έργων και βελτίωσης των λιμενικών εγκαταστάσεων της
Περιφέρειας Πελοποννήσου.



Σύνδεση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, με τις επιχειρήσεις
και τον παραγωγικό ιστό, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.



Καινοτόμος και αειφόρος ανάπτυξη, με διασφάλιση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής.



Ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας και
ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με
παράλληλη προσέλκυση επιχειρηματικών επενδύσεων, για διεύρυνση της επιχειρηματικής
βάσης, με αιχμή την καινοτομία.



Διεύρυνση και αναβάθμιση της πρόσβασης των πολιτών της Περιφέρειας σε διοικητικές,
κοινωνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες, με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ).



Ανάσχεση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας, με τη διατήρηση ή/ και αύξηση των θέσεων
απασχόλησης στις επιχειρήσεις, με άμεση και διαρκή προσαρμογή των εργαζομένων και
των επιχειρήσεων στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντός τους.

Ειδικότερα το Τ.Ε.Ε., ως ο επίσημος Τεχνικός Σύμβουλος του Kράτους και κατ’ επέκταση της
Περιφέρειας έχει τη δυνατότητα σε σύμπραξη με τα δύο ακαδημαϊκά ιδρύματα (Πανεπιστήμιο και
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου) να συνδράμει στην εκπόνηση μελετών αλλά και να παρέχει τη διοικητική
και τεχνική υποστήριξη. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία και το θεσμικό πλαίσιο υπάρχουν, αρκεί να
υπάρξει η βούληση για την ενεργοποίησή τους.
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ΓΙΑ ΠΟΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Ε.)
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ



Για ένα Τ.Ε.Ε. ανεξάρτητο από οποιαδήποτε κομματική καθοδήγηση και σκοπιμότητα, που
στόχο του θα έχει την υπεράσπιση του επαγγέλματος του Μηχανικού που θα προωθεί την
επιστήμη και την έρευνα, πάντα για την εξυπηρέτηση του δημοσίου οφέλους και της
κοινωνίας.



Για ένα Τ.Ε.Ε. δημοκρατικό, όπου με ανοιχτές διαδικασίες και δομές, χωρίς αποκλεισμούς
και μηχανισμούς, χωρίς παραγοντισμούς και ηγεμονίες θα επιτρέπει, ώστε επιτέλους να
διαμορφωθούν οι συνθήκες για ένα Τ.Ε.Ε. των μελών, όπου όλα τα μέλη θα είναι ισότιμα
και η φωνή και η άποψή τους θα είναι σεβαστή. Αυτό απαιτεί την αλλαγή του θεσμικού
του πλαισίου.



Για ένα Τ.Ε.Ε. δημιουργικό, που με τις τεκμηριωμένες επιστημονικά απόψεις του θα
συμβάλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, κινητοποιώντας όλες τις υγιείς
δυνάμεις του τόπου και αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.



Για ένα Τ.Ε.Ε. που θα πρωτοστατήσει στην προσπάθεια για δουλειά και αξιοπρέπεια σε
όλους τους Μηχανικούς αξιοποιώντας κάθε καινοτομία που θα ανοίξει νέους ορίζοντες και
προοπτικές για τον κλάδο.



Για ένα Τ.Ε.Ε. που θα εστιάζει στη καθημερινότητα των Μηχανικών και στην ανύψωση του
επαγγελματικού κύρους τους.
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Για ένα Τ.Ε.Ε. που θα αποτελεί πυλώνα επιμόρφωσης των Μηχανικών στη νέα
διαμορφωμένη οικονομική πραγματικότητα.



Για ένα Τ.Ε.Ε. που θα αντιμετωπίζει τις παθογένειες που προκύπτουν από το θεσμικό του
πλαίσιο, οι οποίες δε βοηθούν την αποτελεσματικότητά του και την προσφορά του στα μέλη
του και στη κοινωνία.



Για ένα Τ.Ε.Ε., με λογοδοσία και ορθολογική διαχείριση των αποθεματικών του ταμείου
της περιουσίας των Μηχανικών και των πόρων του Τ.Ε.Ε., με πλήρη διαφάνεια στην Attica
Bank.

Για τους Μηχανικούς

Για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας

«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
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