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τον Πρόεδρο και τα µέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ 
 
 
 
 
Θέµα: Οργάνωση διαλόγου µε στόχο  τη συνολική αναµόρφωση του ΤΕΕ 
 
 
 
Συνάδελφε Πρόεδρε, 
 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, τηρώντας την παράδοσή της ενεργούς συµµετοχής του σε όλες τις µέχρι τώρα 
διαδικασίες για την τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου και  σύµφωνα µε  την τελευταία απόφαση 
της  Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, απέστειλε έγκαιρα τις προτάσεις του ακολουθώντας τις σχετικές 
υποδείξεις.  
Πέραν όµως αυτού, θεωρούµε αναγκαίο να υπενθυµίσουµε την πρόταση του  Τµήµατός για 
συνολική αναθεώρηση του ρόλου και της δοµής του ΤΕΕ, µε στόχο όχι µόνο να ανταπεξέλθει στις 
παρούσες συνθήκες αλλά να διαµορφώσει τις µελλοντικές.    
Εδώ και χρόνια δεχόµαστε ως κλάδος επιθέσεις που σχετίζονται µε τα επαγγελµατικά µας 
δικαιώµατα, σε συνάρτηση κυρίως µε τα αντίστοιχα των αποφοίτων των ΤΕΙ καθώς και ιδρυµάτων 
τριετούς φοίτησης του εξωτερικού.   Το ΤΕΕ αντιπαρατέθηκε σε όλες τις απόπειρες δυναµικά µεν 
αλλά αποσπασµατικά. Από την πλευρά της, η Πολιτεία επέδειξε ελάχιστη διάθεση διαλόγου ενώ η 
κοινή γνώµη παρέµεινε απαθής έως εχθρική.  Εντωµεταξύ η προώθηση της ενδοκοινοτικής 
κινητικότητας είχε ως αποτέλεσµα ένα  κανονιστικό πλαίσιο για την αναγνώριση δεξιοτήτων και την 
άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, µε κριτήρια αποκλειστικά οικονοµικά και ενταγµένο 
στη λογική  της ελαχιστοποίησης των απαιτήσεων, που προφανώς βρίσκεται στον αντίποδα των 
θέσεων του ΤΕΕ. Έτσι, οι οδηγίες της  ΕΕ, απόρροιες πρωτοκόλλων που υπογράφτηκαν ερήµην 
µας, απογυµνώνουν σταδιακά  τις θέσεις µας από τα θεσµικά τους ερείσµατα.   
Προφανώς το θέµα είναι τεράστιο και δεν αφορά µόνο τους Έλληνες µηχανικούς.  Το Τµήµα µας 
έχει ιδία αντίληψη, από τις συνεργασίες του µε φορείς µηχανικών άλλων Ευρωπαϊκών χωρών για 
την υλοποίηση του προγράµµατος «Κινητικότητα των Μηχανικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση».  
Το γεγονός όµως ότι κάθε φορά αντιµετωπίζουµε το άµεσο πρόβληµα χωρίς µία συνολική 
θεώρηση και πρόταση, αφενός µεγεθύνει το θέµα και αφετέρου αφήνει τους νόµους της αγοράς να 
δηµιουργήσουν τετελεσµένα που δύσκολα αίρονται στη συνέχεια. 
Το ζητούµενο, κατά την άποψη του Τµήµατος Κεντρικής Μακεδονίας, όπως εκφράζεται στους 
προγραµµατισµούς και της προηγούµενης και της τρέχουσας θητείας, είναι να ξεκινήσει ο διάλογος 
για την οργάνωση της πυραµίδας του τεχνικού κόσµου και το νέο, δυναµικό ρόλο του ΤΕΕ, ως 
φορέα όλων των τεχνικών.   
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Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει επεξεργαστεί µία αρχική πρόταση για το θέµα και έχει ξεκινήσει επαφές µε τα 
γειτονικά Περιφερειακά Τµήµατα σε µία προσπάθεια δηµοσιοποίησης, συζήτησης και βελτίωσής 
της. ∆εδοµένου ότι  το κείµενο τίθεται ως βάση συζήτησης, επιλέχτηκε η διαδικασία της 
παρουσίασης της όλης ιδέας από µέλη της ∆Ε και της ΜΕ Επαγγελµατικών αντί της απλής 
κοινοποίησης ενός  κειµένου.  Με αυτό τον τρόπο, οι αντιρρήσεις, τα σηµεία που δηµιουργούν 
τριβές και ο  εντοπισµός κενών η θεµάτων που χρειάζονται διευκρίνιση, γίνονται αφορµές για 
παραγωγή και ανταλλαγή ιδεών και όχι λόγος απόρριψης.   
Ωστόσο ή απόφαση αλλά και η οργάνωση ενός ευρύτερου και αποτελεσµατικού διαλόγου είναι 
αρµοδιότητα του ΤΕΕ.  Γι΄ αυτό  σας ενηµερώνουµε για τη δραστηριότητά του Τµήµατος  και  
περιµένουµε τις δικές σας ενέργειες.  
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Για το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
O Πρόεδρος 

 
 
 
 

Τάσος Κονακλίδης 
 
 
Κοινοποίηση 
• ∆Ε ΤΕΕ 
• ∆Ε Περιφερειακών Τµηµάτων ΤΕΕ 
 
 
Εσωτερική διανοµή: 
ΤΕΕ Φ (Χ.Α.+Τ.ΕΑΘ+Τ.ΓΟ∆) 
 
Η αρµόδια υπάλληλος 
 
Λασκαρίδου Χρύσα 


