ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Η δηµιουργία Επιµελητήριου Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας είναι
θέµα ζωτικής εθνικής σηµασίας. Φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα κεντρικό πόλο
για την επεξεργασία και τη δυναµική εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης
στρατηγικής για την ανάπτυξη της χώρας µέσω της Πληροφορικής και των
Επικοινωνιών.
Η Πληροφορική και οι Επικοινωνίες παρουσίασαν εκρηκτική ανάπτυξη
παγκοσµίως και µέσα από της εφαρµογές τους επιτεύχθηκε σηµαντική
διείσδυση σε όλους τους τοµείς της ατοµικής και συλλογικής ανθρώπινης
δραστηριότητας, που ξεκινά από την οργάνωση των καθηµερινών απλών
λειτουργιών µιας κοινωνίας και προχωρά µέχρι τους δηµοκρατικούς θεσµούς
και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η διεισδυτική ικανότητα σε όλα τα
επιστηµονικά και κοινωνικά πεδία και η ευρεία χρησιµοποίηση των εφαρµογών
τους σε όλους τους τοµείς της ζωής είναι οι παράγοντες που αναδεικνύουν τον
κυρίαρχο ρόλο των Επιστηµών και Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των
Επικοινωνιών.
Η ανάπτυξη τόσο της Πληροφορικής όσο και των Επικοινωνιών δεν µπορεί να
γίνει χωρίς τη συµµετοχή και τη θεσµική εκπροσώπηση των επαγγελµατιών
στη λήψη των αποφάσεων, όπως συµβαίνει σήµερα. Η επάρκεια και η έντονη
δραστηριοποίηση σωστά καταρτισµένου στελεχικού δυναµικού είναι το
κρίσιµο σηµείο για την αποτελεσµατική ανάπτυξη. Αυτό όµως δεν έγινε
αρκετά σεβαστό. Η αναξιοκρατία, ο καιροσκοπισµός και οι σκοπιµότητες
επεκράτησαν. Η πρακτική που ακολουθήθηκε και εξακολουθεί να ακολουθείται
οδήγησε σε άναρχη και ανεξέλεγκτη ανάπτυξη. Ήδη χάθηκε πολίτιµος χρόνος
και χρήµα. Οι δείκτες χρήσης υπολογιστών, Internet και νέων τεχνολογιών σε
δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα αποδεικνύουν την υστέρηση της Ελλάδας σε
σχέση µε τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Είναι πλέον απαραίτητο να
υλοποιηθεί τεχνολογικό άλµα που θα καλύψει την υστέρηση αυτή και
συγχρόνως θα οδηγήσει προς την ισόρροπη ανάπτυξη τεχνολογίας και
κοινωνικής προόδου. Για να επιτευχθεί αυτό, αναπόφευκτα διαπιστώνεται ότι
απαιτείται τόσο η πολιτική βούληση και η προωθητική δύναµη της Πολιτείας,
όσο και οι γνώσεις, η εµπειρία και η υπευθυνότητα των επιστηµόνων και των
επαγγελµατιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.
Παρά το γεγονός ότι οι Επιστήµες και Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΕΤΠΕ) υπάρχουν αρκετές δεκαετίες πλέον και στην Ελλάδα,
παρατηρείται έλλειψη θεσµοθετηµένου πλαισίου που να καθορίζει τα
επαγγελµατικά δικαιώµατα στο χώρο. Όταν όµως ένα επαγγελµατικό πεδίο
δεν έχει σαφώς ορισµένα και κατοχυρωµένα δικαιώµατα, τότε πρακτικά
οποιοσδήποτε µπορεί να ασκήσει το αντίστοιχο επάγγελµα χωρίς να κατέχει
τις απαραίτητες γνώσεις και εκπαίδευση.
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Οι συνέπειες είναι άµεσες στην κοινωνία, την οικονοµία και την εκπαίδευση.
Το κράτος δεν έχει απορροφήσει την Πληροφορική στο βαθµό που θα έπρεπε.
Εξακολουθεί η απώλεια πόρων από τα Ευρωπαϊκά ταµεία, ενώ πολλά έργα
παραµένουν ανολοκλήρωτα.
Παραµένει ο υψηλός αναλφαβητισµός στις ΕΤΠΕ τόσο στον ∆ηµόσιο όσο και
στον Ιδιωτικό τοµέα.
Το σηµαντικότερο, πληµµελείς παραµένουν οι υπηρεσίες των ΕΤΠΕ στον
Έλληνα Πολίτη.
Στις σηµερινές συνθήκες της ευρωπαϊκής ενοποίησης και της
παγκοσµιοποίησης τον πρώτο λόγο και στα θέµατα Πληροφορικής και
Επικοινωνιών πρέπει επιτέλους να αποκτήσουν οι ειδικοί, όπως άλλωστε
γίνεται στους επαγγελµατικούς κλάδους σε όλο τον πολιτισµένο κόσµο.
Αναγκαιότητα Επιµελητήριου
Θεωρείται αδιανόητο να αποκαλείται ένας επαγγελµατίας ∆ικηγόρος, Πολιτικός
Μηχανικός, Χειρούργος, Έµπορος ή Οικονοµολόγος χωρίς να διαθέτει
αντίστοιχους τίτλους σπουδών ή χωρίς να είναι µέλος του αντίστοιχου
Επαγγελµατικού Συλλόγου. Η εγγραφή σε ένα επαγγελµατικό συλλογικό
φορέα δεν είναι απλή προαπαίτηση. Ο Επαγγελµατικός Σύλλογος λειτουργεί
ως κοινωνικό όργανο που ελέγχει και προασπίζει επαγγελµατικά και ηθικά τα
µέλη του και διατηρεί το δικαίωµα να στερήσει ακόµη και την άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος. Αυτό βέβαια δεν γίνεται µόνο για να οριοθετηθούν τα
δικαιώµατα των επαγγελµατιών – µελών, αλλά κυρίως για να προστατευθεί το
κοινωνικό σύνολο σχετικά µε την ιδιαίτερης σηµασίας επαγγελµατική δράση.
Οι εταιρείες που αναλαµβάνουν να κατασκευάσουν ∆ηµόσια ή Ιδιωτικά Έργα
Πληροφορικής και Επικοινωνιών δεν υποχρεούνται να απασχολούν
επαγγελµατίες επιστήµονες του κλάδου, µε αποτέλεσµα αυτές να
λειτουργούν ανεξέλεγκτα και χωρίς καµία διασφάλιση για την ποιότητα και
την αξιοπιστία των έργων που υλοποιούν.
Σε ένα τοµέα που οι τεχνολογικές εξελίξεις θέτουν ιδιαίτερες απαιτήσεις
σχεδιασµού µε προδιαγραφές που έχουν µεγάλη χρονική ισχύ, γίνεται άµεσα
κατανοητό πόσο κρίσιµα είναι τα πράγµατα. Για το λόγο αυτό µεγαλόπνοα
έργα δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν και νέα έργα Πληροφορικής
επαναπροκηρύσσονται πριν καν ολοκληρωθούν τα αρχικά υλοποιούµενα.
Τα έργα Πληροφορικής και Επικοινωνιών δεν ανήκουν στο θεσµικό
πλαίσιο των ∆ηµοσίων Έργων (Ν.1418/84) αλλά στο καθεστώς
προµηθειών. Οι εταιρείες, που τα αναλαµβάνουν, εφόσον δεν υποχρεούνται
να έχουν το κατάλληλο προσωπικό µε την αποδεδειγµένη εµπειρία από την
υλοποίηση σχετικών έργων, όπως συµβαίνει µε τα ∆ηµόσια Τεχνικά Έργα
µέσω του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, δεν µπορούν να εγγυηθούν
την ποιότητα και την αξιοπιστία των έργων, που παραµένει ευθύνη της
εκάστοτε επιτροπής παραλαβής του ∆ηµοσίου.
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Ένα πρώτο βήµα στη σωστή κατεύθυνση έγινε πρόσφατα µε τη ψήφιση του
νόµου 3316 (ΦΕΚ 42Α/22-02-2005) που αφορά τις Μελέτες για την
υλοποίηση ∆ηµοσίων Έργων .
Με το νόµο αυτό προβλέπονται, µεταξύ άλλων τα εξής:
•

Με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 2, ορίζεται κατηγορία

«Μελέτες συστηµάτων πληροφορικής και δικτύων» για τις οποίες

το γνωστικό αντικείµενο των µελετητών, το πεδίο εφαρµογής του
νόµου, η προσθαφαίρεση κατηγοριών και τα σχετικά περί
συµβάσεων, ορίζονται µε ΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ΚΥΑ µετά από γνώµη του
ΤΕΕ.
•

Με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 4 καθορίζεται ότι οι αµοιβές
µελετών, υπηρεσιών, συµβάσεων και προσφορών ορίζονται µε ΥΑ
µετά από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου Μελετών της ΓΓ∆Ε του
ΥΠΕΧΩ∆Ε και του ΤΕΕ.

•

Με τις παραγράφους 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 14 καθορίζεται ότι η
εγγραφή στα Μητρώα και η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής µε τις
νόµιµες αναθεωρήσεις της αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την
ανάληψη της εκπόνησης µελέτης. Επίσης απαιτείται και εµπειρία από την
κατασκευή ή επίβλεψη έργων της αντίστοιχης κατηγορίας, που προκύπτει
από σχετικά πιστοποιητικά και έγγραφα ή και από την εγγραφή του στην
αντίστοιχη κατηγορία. Επίσης επιτρέπεται σε ηµεδαπά, φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, εγγεγραµµένα στο Μητρώο ή πιστοποιηµένα από
αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης, η ανάθεση σύµβασης
παροχής υπηρεσιών για κατηγορίες που δεν τηρούνται Μητρώα
στην Ελλάδα. Ακόµα, επιτρέπονται οι αναθέσεις συµβάσεων σε
φυσικά και νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση
µελετών και παροχή υπηρεσιών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του
κράτους - µέλους της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(ΕΟΧ) που είναι εγκατεστηµένα και µπορούν να αποδείξουν την εγγραφή
τους σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο του κράτους
εγκατάστασης τους ή να προσκοµίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό.

•

Όµως µε την παράγραφο 2 του άρθρου 15 ορίζεται ότι η κατοχή πτυχίου
κατά το άρθρο 39 αποτελεί τεκµήριο τεχνικής καταλληλότητας γενικής
εµπειρίας στην καλούµενη τάξη και κατηγορία του αντίστοιχου Μητρώου.

•

Τέλος µε τις παραγράφους 1, 3, 4, 7 και 8 του άρθρου 39 ορίζεται ότι στο
Μητρώο Μελετητών δικαιούνται να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα,
κάτοχοι τίτλου σπουδών ΑΕΙ πανεπιστηµιακού τοµέα της Ελλάδας ή
ισότιµου της αλλοδαπής, που έχουν συµπληρώσει τετραετία από την
απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος. Η εγγραφή στο
Μητρώο διενεργείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, ο οποίος
κατατάσσεται αφ' ενός σε µία ή δύο κατηγορίες µελετών, βάσει των
εξειδικευµένων επιστηµονικών και τεχνικών γνώσεών του, που
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αποδεικνύονται από τον τίτλο και τον τοµέα σπουδών του, καθώς και
από την πιστοποιούµενη εµπειρία του και αφ' ετέρου σε τάξεις ανά
κατηγορία, µε βάση το δυναµικό του. Το δυναµικό υπολογίζεται σε
µονάδες, ανάλογα µε τον τοµέα σπουδών του, την εµπειρία στην
εκπόνηση µελετών δηµόσιων ή ιδιωτικών έργων, καθώς και την
εµπειρία του σε επιβλέψεις µελετών, όπως και τα έτη που
παρήλθαν από την απόκτηση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών. Η
Γνωµοδοτική Επιτροπή Μητρώου λειτουργεί στα πλαίσια της ΓΓ∆Ε του
ΥΠΕΧΩ∆Ε και αποτελείται από δεκατρία (13) µέλη, δύο εκ των οποίων
υποδεικνύονται, µαζί µε τους αναπληρωτές τους, από το ΤΕΕ, ένα από
τους Συνδέσµους Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), ένα από το
Σύλλογο Μελετητών Ελλάδος (ΣΜΕ), ένα από το Σύλλογο
Μελετητών ∆ηµόσιων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΜΕ∆ΕΚΕΜ).
Στις αρµοδιότητες της περιλαµβάνονται ιδίως η έκδοση γνωµοδοτήσεων
σε θέµατα εγγραφής, κατάταξης και κάθε είδους µεταβολής των
εγγεγραµµένων στα Μητρώα και η εισήγηση για την τροποποίηση του
σχετικού µετά Μητρώα νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.
Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι οι διατάξεις του νόµου καλύπτουν µόνο
τους επαγγελµατίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών που είναι µέλη του ΤΕΕ
ή κάποιου αντίστοιχου Επαγγελµατικού φορέα του εξωτερικού.
Εποµένως οι πλειοψηφία των επαγγελµατιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών της χώρας µας, που είναι κάτοχοι πτυχίων ή
µεταπτυχιακών τίτλων Πανεπιστηµίων (µη Πολυτεχνικών Σχολών)
τίθενται εκτός επαγγέλµατος, αυτοµάτως και µε το νόµο, αφού δεν
µπορούν να αποκτήσουν την αναγκαία άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος από
κανένα Επαγγελµατικό Σύλλογο.
Η Πληροφορική και οι Επικοινωνίες στην Ελλάδα στερούνται επαγγελµατικού
Συλλόγου µε αποτέλεσµα ο οιοσδήποτε να µπορεί να αυτοαποκληθεί
επαγγελµατίας του χώρου. Κανείς δεν θα του ζητήσει τίτλο σπουδών, δεν
υπάρχει Φορέας (Ένωση, Σύλλογος ή Επιµελητήριο) να τον εντάξει στα µέλη
του, αλλά ούτε έχει κανείς του χώρου νοµικά κατοχυρωµένα επαγγελµατικά
δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Πολύ απλά, πράττει κατά βούληση ενώ τις
επιπτώσεις της εργασίας του υφίσταται το κοινωνικό σύνολο.
Προκύπτει έτσι φυσιολογικά η ανάγκη δηµιουργίας ενός Φορέα, ο οποίος
διαθέτοντας την αναγκαία οργανωτική υποδοµή, την οικονοµική αυτοτέλεια
και τη µέγιστη διασφάλιση της υπεύθυνης δηµοκρατικής έκφρασης όλων των
απόψεων, θα αποτελέσει το βασικό µοχλό για την ορθή και έγκυρη
αντιµετώπιση της κρίσιµης πια για τη χώρα µας τεχνολογικής πρόκλησης.
Επιµελητήριο Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΠΕΕ)
Η πρόταση για τη δηµιουργία Επιµελητήριου Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ελλάδας, αποβλέπει σε πολύ πιο φιλόδοξους στόχους από την πρόσθεση ενός
ακόµη Επιµελητήριου στα ήδη υπάρχοντα. Ο Φορέας που προτείνεται θα
πρέπει µετά από ουσιαστικές παρεµβάσεις, να διαδραµατίζει καθηµερινά
καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
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στην Ελλάδα, συµβάλλοντας αποφασιστικά στη χάραξη συγκεκριµένης
πολιτικής.
Από τη µέχρι σήµερα εµπειρία, η δηµιουργία επαγγελµατικών φορέων
(Συλλόγων και Επιµελητηρίων) για τους κλάδους των επιστηµόνων και
τεχνικών που ασκούν λειτούργηµα ή ελεύθερο επάγγελµα (πχ γιατροί,
δικηγόροι, µηχανικοί, οικονοµολόγοι κλπ) είναι κατά κανόνα ενδεδειγµένη και
συµφέρουσα οικονοµικά και κοινωνικά. Ο προορισµός των φορέων αυτών
συνίσταται κύρια στη σύγκλιση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων και στόχων
µε τις γενικότερες απόψεις του κοινωνικού συνόλου και στην προώθηση των
αντίστοιχων επιστηµονικών πεδίων.
Κατευθυντήριες Γραµµές του ΕΠΕΕ
Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί και να αποφευχθεί η υποβάθµιση
του θεσµού προτείνουµε το ΕΠΕΕ να λειτουργεί µε βάση τις παρακάτω
κατευθυντήριες γραµµές :
α/
Να εξασφαλίζει στους ενδιαφερόµενους (∆ηµόσιο και Ιδιωτικό τοµέα)
την ποιότητα της παρεχόµενης εργασίας και την ποιότητα των παραγοµένων
τελικών προϊόντων.
β/
Να κινηθεί προς την καθιέρωση και τήρηση κριτηρίων αξιολόγησης των
επαγγελµατικά ασχολούµενων
µε τις Επιστήµες και Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΤΠΕ).
γ/
Να καταρτίσει και να εφαρµόσει κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας
και συµπεριφοράς, ο οποίος θα συνεργήσει στην κατοχύρωση τόσο των
επαγγελµατιών του κλάδου όσο και στην αναβάθµιση των παρεχόµενων
υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
δ/
Να µεριµνά για την επιστηµονική και επαγγελµατική ενηµέρωση των
µελών του και να προασπίζεται τα δικαιώµατά τους.
ε/
Να συµµετέχει ενεργά στη σχεδίαση και την προώθηση εθνικής
στρατηγικής για την ανάπτυξη των ΕΤΠΕ προς την κατεύθυνση κοινωνικά
αποδεκτών στόχων. Η ενεργός αυτή συµµετοχή επιβάλλει τη στενή
συνεργασία του Φορέα τόσο µε τους εκπροσώπους της Πολιτείας, όσο και µε
τους εκπροσώπους των εργαζοµένων, σε µια αµιγή προσπάθεια κοινής
έκφρασης.
στ/
Να επιλύσει προβλήµατα που χρονίζουν και απασχολούν τα στελέχη
της Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Ενδεικτικά αναφέρουµε την τυποποίηση
των ειδικοτήτων, την διαδικασία ανάθεσης µεγάλων έργων, την προστασία
από τις αρνητικές συνέπειες για την υγεία λόγω χρήσης υπολογιστών κλπ.
Ο Φορέας που προτείνεται να δηµιουργηθεί, χαρακτηρίζεται από µια
φιλοσοφία της οποίας η κυρίαρχη διάσταση είναι η ανάγκη κατοχύρωσης και
διαδραµάτισης υπευθύνου ρόλου στις κοινωνικές και οικονοµικές εξελίξεις.
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Η Νοµική µορφή του προτεινόµενου Φορέα θα είναι αυτή του Νοµικού
Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) που κατοχυρώνει σε σηµαντικό βαθµό
την έκφραση αυτόβουλης άποψης του Επιµελητηρίου, ως συµβούλου της
Πολιτείας σε σχετικά θέµατα.
Η κατοχύρωση αυτή ενισχύεται από µερικά βασικά χαρακτηριστικά του
Επιµελητηρίου, όπως :
α/
Αξιοποίηση του συνόλου του στελεχικού δυναµικού.
Ο Φορέας θα είναι ανοικτός σε όλα τα στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολών
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ) µε κατεύθυνση την Πληροφορική και τις
Επικοινωνίες (είτε του βασικού πτυχίου, είτε µεταπτυχιακού, είτε διδακτορικού
τίτλου σπουδών).
Ο Φορέας είναι επίσης ανοικτός, κατ’ εξαίρεση, µεταβατικά και για ολίγα έτη,
σε κάποιους ολιγάριθµους επιστήµονες αλλά µη πτυχιούχους των ΕΤΠΕ που
όµως έχουν αξιόλογη εµπειρία στο χώρο των επαγγελµάτων των ΕΤΠΕ και οι
οποίοι αποδεδειγµένα συνεισέφεραν σηµαντικά και µε µακροχρόνιο έργο στο
αρχικό στάδιο ένταξης της Πληροφορικής στην παραγωγική διαδικασία. Η
ρύθµιση αυτή οφείλεται στο ιστορικό της καθυστερηµένης ένταξης των ΕΤΠΕ
στην Ελληνική αλλά και τη διεθνή Τριτοβάθµια εκπαίδευση, ενώ συγχρόνως η
παραγωγική διαδικασία απαιτούσε την ύπαρξη και χρησιµοποίηση
επαγγελµατιών του κλάδου. Εφαρµογή αυτών των εξαιρετικών περιπτώσεων
ένταξης θα γίνει µετά από αξιολόγηση του έργου και της εµπειρίας των
ενδιαφεροµένων επιστηµόνων από το ∆.Σ. του ΕΠΕΕ.
Σηµειώνεται εδώ ότι λόγω της ένταξης µελών µε διαφοροποιούµενα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα, έχει ληφθεί µέριµνα για την εξασφάλιση ισοτίµων όρων
συµµετοχής κάθε επιστηµονικής και επαγγελµατικής κατηγορίας µε
διαφοροποίηση του χρόνου απαιτούµενης εµπειρίας και µε συνεκτίµηση της
συνάφειας του κύκλου σπουδών κάθε µέλους.
Ακόµη, τα µέλη του ΕΠΕΕ µπορούν να ανήκουν και σε άλλα Επιµελητήρια, µε
στόχο την ανοικτή και µη αποκλειστική δραστηριοποίησή τους.
β/
∆εοντολογία, φροντίδα του κλάδου
Οι διατάξεις που αφορούν στην επαγγελµατική δεοντολογία, τη λειτουργία
πειθαρχικού συµβουλίου και τη φροντίδα των επιστηµόνων και επαγγελµατιών
του κλάδου, είναι απαραίτητο συµπλήρωµα της φιλοσοφίας του ΕΠΕΕ, ο
οποίος θα έλθει να καλύψει τις αδυναµίες που σήµερα υπάρχουν.
Το θέµα των Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων κρίθηκε σκόπιµο να
αντιµετωπισθεί µε την έκδοση Προεδρικών ∆ιαταγµάτων λόγω της δυναµικής
εξέλιξης του κλάδου και των προσπαθειών που γίνονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
για την τυποποίηση των επαγγελµάτων Πληροφορικής και την αντίστοιχη
ρύθµιση των συναφών θεµάτων.
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γ/
Ευρεία Συµµετοχή
Η συµµετοχή του ΕΠΕΕ προβλέπεται να είναι για µερικές κατηγορίες
υποχρεωτική, έτσι ώστε σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση του συνόλου του
στελεχικού δυναµικού, να αποτελεί ένα πραγµατικά µαζικό Φορέα έκφρασης,
µε τις διαστάσεις του επαγγελµατικού και του επιστηµονικού ταυτόχρονα.
δ/
Αντιπροσωπευτική λειτουργία
Η λειτουργία του ΕΠΕΕ στηρίζεται στην αποκέντρωση και την περιφερειακή
διάρθρωση, που µπορεί να εξασφαλίσει ισότιµη και αποτελεσµατική
συµµετοχή των εργαζοµένων του κλάδου των ΕΤΠΕ, σε όποιο µέρος της
χώρας και αν απασχολούνται. Στις αρχές της ∆ηµοκρατικής λειτουργίας
στοχεύει και η υιοθέτηση ως πάγιου εκλογικού συστήµατος της απλής
αναλογικής.
Η αναφορά τέλος του άρθρου 14 παράγραφος 1 περί µεταβατικών διατάξεων
σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία, σηµατοδοτεί το χρόνο της τελικής συµφωνίας
των φορέων που συνυπογράφουν αυτό το προσχέδιο νόµου για τις βασικές
αρχές και τις κατευθύνσεις του ΕΠΕΕ.
Η δυνατότητα παραγωγής έργου από µέρους του ΕΠΕΕ, καθώς και οι
εισφορές των µελών του, εξασφαλίζουν την οικονοµικά αυτοδύναµη επιβίωσή
του, ελαχιστοποιώντας την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού.
Η δηµιουργία ενός σύγχρονου, ανεξάρτητου και καλά οργανωµένου
Επιµελητήριου Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα σηµατοδοτήσει µια νέα
πορεία για τη συστηµατική και ορθολογική ανάπτυξη της Πληροφορικής και
των Επικοινωνιών στην Ελλάδα, ώστε να αποκτήσουν τη θέση που τους αξίζει
και που έπρεπε εδώ και χρόνια να κατέχουν προς όφελος του κοινωνικού
συνόλου.
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Ακολουθούν συνοπτικά τα περιεχόµενα Άρθρα στο προτεινόµενο Προσχέδιο
Νόµου για τη ∆ηµιουργία του ΕΠΕΕ :

Άρθρο 1 - Καθορίζεται η έδρα, ο τίτλος και το έµβληµα του ΕΠΕΕ.
Άρθρο 2 - ∆ίνονται οι αναγκαίοι ορισµοί της Πληροφορικής, των
δραστηριοτήτων Πληροφορικής και των Επιστηµόνων και των Επαγγελµατιών
της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.

Άρθρο 3 - Περιγράφονται µε λεπτοµέρεια οι στόχοι και οι αρµοδιότητες του
ΕΠΕΕ καθώς και τα µέσα προς επίτευξη των στόχων του.

Άρθρο 4 - Προσδιορίζονται τα προσόντα εγγραφής µελών.
Άρθρο 5 - Περιγράφονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µελών του
ΕΠΕΕ.

Άρθρο 6 - Καθορίζονται το περιεχόµενο και οι προδιαγραφές για την άσκηση

του επαγγέλµατος του Επιστήµονα και Επαγγελµατία της Πληροφορικής και
των Επικοινωνιών. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών
να ορίσει, µε Προεδρικό ∆ιάταγµα, τις λεπτοµέρειες άσκησης του
επαγγέλµατος.

Άρθρο 7 - Ορίζονται τα Κεντρικά και τα Περιφερειακά όργανα του ΕΠΕΕ και

οι αρµοδιότητες καθενός από αυτά. Προσδιορίζεται η Περιφερειακή
διάρθρωση του ΕΠΕΕ µέσω των Περιφερειακών Τµηµάτων του.

Άρθρο 8 – Αναπτύσσονται οι λεπτοµέρειες της λειτουργίας της Συνέλευσης

των Αντιπροσώπων.

Άρθρο 9 - Περιγράφονται οι διαδικασίες ανάδειξης των αντιπροσωπευτικών

(Κεντρικών και Περιφερειακών) οργάνων του ΕΠΕΕ.

Άρθρο 10 - Καθορίζεται η συγκρότηση και ο τρόπος λειτουργίας του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Περιφερειακών Τοπικών ∆ιοικήσεων.

Άρθρο 11 - Απαριθµούνται οι πόροι του ΕΠΕΕ, τα έξοδα που µπορεί να
πραγµατοποιεί, τα όργανα και οι διαδικασίες του οικονοµικού ελέγχου.

Άρθρο 12 - Ρυθµίζονται ζητήµατα που σχετίζονται µε τον Κώδικα
∆εοντολογίας του ΕΠΕΕ, των πειθαρχικών οργάνων και διαδικασιών.

Άρθρο 13 - Περιγράφεται το περιεχόµενο και ο τρόπος σύνταξης και ψήφισης
του Εσωτερικού Κανονισµού λειτουργίας του ΕΠΕΕ.

Άρθρο 14 - Προσδιορίζεται πενταµελής προσωρινή διοικούσα επιτροπή και
περιγράφονται οι αρµοδιότητές της.
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