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Κοπή πίτας ΤΕΕ/ΤΚΜ:
Το «στίγμα» των προτεραιοτήτων του για τα επόμενα χρόνια
έδωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Στην αυτονομία του ΤΣΜΕΔΕ, στα επαγγελματικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των μηχανικών,
αλλά και στα φλέγοντα αναπτυξιακά ζητήματα της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας,
τοποθετείται το «κέντρο βάρους» του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπως διεμήνυσε ο
πρόεδρός του, Αναστάσιος Κονακλίδης, στη διάρκεια της κοπής της πίτας του φορέα για το 2008.
Δίνοντας το «στίγμα» των προτεραιοτήτων του, επεσήμανε ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ, εκπροσωπώντας
και εκφράζοντας τους 16.000 μηχανικούς της Κεντρικής Μακεδονίας, θα διατηρήσει ισχυρό ρόλο και
λόγο σε θέματα όπως: σχεδιασμός και υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ),
μεγάλα έργα, βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος του Πολεοδομικού Συγκροτήματος και των άλλων
αστικών κέντρων της Κεντρικής Μακεδονίας, προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και αειφόρα χρήση
των πόρων, εθνικό χωροταξικό και ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Παράλληλα, το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα προτείνει
και θα διεκδικήσει- την ορθή διαχείριση των εγγενών πόρων της Θεσσαλονίκης.
«Στρεβλή και επικίνδυνη επιλογή» η χωροθέτηση του ΧΥΤΥ Ημαθίας
«Τρέχον παράδειγμα στρεβλής και επικίνδυνης «αναπτυξιακής» επιλογής είναι η εγκατάσταση,
σε λάθος χώρο, ενός εντελώς απαραίτητου έργου. Της μονάδας επεξεργασίας των απορριμμάτων του
Ν. Ημαθίας. Ένα εκατομμύριο Θεσσαλονικείς υδρεύονται από ταμιευτήρα που απέχει μόλις 350
μέτρα από το χώρο που «επιλέχτηκε» για την εγκατάσταση της μονάδας, υπογράμμισε ο κ. Κονακλίδης,
ενώ πρόσθεσε ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ έκανε, μέχρι τώρα, μια σειρά «αθόρυβων» -αλλά δυναμικών- κινήσεων
για να αποτραπεί η χωροθέτηση.
’λλωστε, αυτό αποτελεί και δείγμα γραφής του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το ΤΕΕ: με
συνέπεια και αποφασιστικότητα, αλλά χωρίς άσκοπες δημαγωγίες.
«Όχι» στην ανάδειξη μηχανικών με «ταχύρυθμες διαδικασίες»
Ένα μεγάλο κεφάλαιο στο οποίο η διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ δίνει έμφαση είναι αυτό της
εκπαίδευσης των μηχανικών, που καλούνται να αναλάβουν τεράστια ευθύνη σε πολλά πεδία και, άρα,
χρειάζονται υψηλής ποιότητας παιδεία.
«Οποιαδήποτε απόπειρα ανάδειξης μηχανικών με διαδικασίες ταχύρυθμες, ενταγμένες
στη λογική της ήσσονος προσπάθειας, τύπου Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών (ΚΕΣ), θέτει σε
κίνδυνο την καθημερινότητα των πολιτών και θίγει βαθύτατα τις αναπτυξιακές προοπτικές της
χώρας. Σε ό,τι αφορά στη χρονίζουσα, έντεχνα κατασκευασμένη διαμάχη με τους αποφοίτους των ΤΕΙ,
το ζήτημα για το ΤΕΕ είναι λυμένο. Το τεχνικό έργο είναι τεράστιο, χρειάζεται όλους τους τεχνικούς,
ενταγμένους σε μία καλά οργανωμένη πυραμίδα, με ευθύνες και αρμοδιότητες που προσδιορίζονται
αυστηρά και μόνο από τις γνώσεις και τις αποδεδειγμένες δεξιότητες», επεσήμανε ο κ. Κονακλίδης.

ΤΣΜΕΔΕ: Να πληρώσουν πρώτα οι οφειλέτες τα χρέη τους
«Απειλή» για τον κλάδο των μηχανικών χαρακτήρισε ο κ. Κονακλίδης τη διαδικασία
συγχώνευσης του ΤΣΜΕΔΕ σε ένα νέο ενιαίο «Ταμείο Επιστημόνων». Όπως είπε, το ταμείο των
μηχανικών είναι το πλέον υγιές, με υψηλό αποθεματικό και θετικούς όλους τους σχετικούς δείκτες, παρά
τον επί δεκαετίες άτοκο εγκλεισμό των αποθεμάτων του στην Τράπεζα της Ελλάδος και την άνευ όρων
διαχείρισή τους από τις εκάστοτε κυβερνήσεις.
Ο κ. Κονακλίδης υπενθύμισε το κοινωνικό έργο του ΤΣΜΕΔΕ, που χρηματοδοτεί τα πολυτεχνεία
(μέσω του πόρου υπέρ ΕΜΠ) και εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διευκολύνοντας νέους μηχανικούς και
μικρές επιχειρήσεις.
«Το Ταμείο μας οφείλει το δυναμισμό του στις θυσίες των μηχανικών και στην
αυτοδιαχείρισή του». Αυτές τις θυσίες δεν είμαστε διατεθειμένοι να τις εκχωρήσουμε για να κλείσουν
τα ελλείμματα. Κανένας μηχανικός δεν θα προσπαθούσε να γεμίσει ένα όρυγμα χωρίς πρώτα να το
στεγανοποιήσει. Και οι διαρροές είναι σε όλους γνωστές. Από την πλευρά μας, είμαστε πρόθυμοι να
κάνουμε τις θυσίες που μας αναλογούν για το κοινό καλό. Κι ακόμα περισσότερες. Θέλουμε όμως, να
δούμε πρώτα τους οφειλέτες, ιδιώτες και δημόσιο, να πληρώνουν τα χρέη τους. Ζητούμε να πάρουμε
στα χέρια μας ένα ορθολογικό σχέδιο, με αναπτυξιακή προοπτική και στόχο το κοινωνικό
όφελος», υπογράμμισε ο κ. Κονακλίδης, τονίζοντας ότι οι όροι αυτοί είναι αδιαπραγμάτευτοι και ότι θα
συνεχιστούν οι τρίωρες στάσεις εργασίας των μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων και η αποχή των

εκπροσώπων του Επιμελητηρίου από όλες τις Επιτροπές και τα Συμβούλια, που έχουν παγώσει ήδη την
παραγωγή δημόσιου έργου.
Την πίτα του ΤΕΕ/ΤΚΜ έκοψε ο Πανοσιολογιότατος εκπρόσωπος του Σεβασμιοτάτου
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, ενώ το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν ο ευρωβουλευτής, Μαργαρίτης
Σχοινάς, οι βουλευτές Θεόδωρος Καράογλου, Γιάννης Μαγκριώτης και Γιώργος Ορφανός, ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου
Μακεδονίας-Θράκης, Λουκάς Ανανίκας, ο ειδικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Δημήτρης Παπαγιαννίδης, ο ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών Νίκος
Ταχιάος, οι εκπρόσωποι του νομάρχη, αντινομάρχες Γιάννης Αγγούρας και Γεώργιος Τσαμασλής, ο
κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, Νίκος Μουσιόπουλος και ο αντιδήμαρχος Βαγγέλης
Δημητρίου, καθώς επίσης πρόεδροι εταιριών, φορέων, οργανισμών και Επιμελητηρίων καθώς και
εκατοντάδες μηχανικοί, που διασκέδασαν μέχρι αργά το βράδυ. _

