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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας εξωθείται το ΤΕΕ/ΤΚΜ
Σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του, από την Τρίτη 21 Μαΐου μέχρι
και την Τετάρτη 22, προχωρά το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Τμήμα Κεντρικής
Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), σε ένδειξη διαμαρτυρίας και αγανάκτησης για την επίπτωση,
που έχει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του η συνεχιζόμενη διελκυστίνδα
μεταξύ του κεντρικού ΤΕΕ και των αρμόδιων υπουργείων.
Αιτία της απόφασης αυτής είναι η έλλειψη εγκεκριμένου προϋπολογισμού
λόγω της
κατάργησης
της εισφοράς 2% των μηχανικών (δηλαδή της
παρακράτησης του 2% της αμοιβής των μηχανικών από κάθε μελέτη-επίβλεψη υπέρ
του ΤΕΕ, πλέον των όσων παρακρατούνταν για τις πολυτεχνικές σχολές και το
ασφαλιστικό ταμείο) η οποία είχε σαν αποτέλεσμα να παρουσιάζει έλλειμμα 8,5
εκατομμύρια ευρώ.
Προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα, έγινε πρόταση στο υπουργείο Ανάπτυξης
για να βρεθούν οι πόροι με εισφορά στον προϋπολογισμό των έργων, που
αναλαμβάνει το επιμελητήριο. Η απάντηση ακόμη αναμένεται, με αποτέλεσμα το
ΤΕΕ/ΤΚΜ να μην μπορεί σήμερα να εισπράξει ούτε τα χρήματα που τού
οφείλονται από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα!
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, το παλαιότερο και μεγαλύτερο περιφερειακό τμήμα του ΤΕΕ,
εξωθήθηκε στην έσχατη λύση της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας του,
για πρώτη φορά στα 63 χρόνια της ύπαρξής του (για οικονομικούς λόγους),
επειδή δεν αντέχει πλέον τις εξευτελιστικές επιπτώσεις του οικονομικού
αδιεξόδου στο οποίο έχει περιέλθει, με τη συσσώρευση χρεών προς
προμηθευτές και συνεργάτες.
Η ύπαρξη του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι απολύτως απαραίτητη, καθώς επί 63
ολόκληρα χρόνια έχει τιμήσει στο έπακρον τον θεσμικό του ρόλο ως τεχνικού
συμβούλου της Πολιτείας, με πολλούς τρόπους:
- Με παρεμβάσεις καίριες στα μικρά και στα μεγάλα θέματα της πόλης και
της περιφέρειας, όπως η ΔΕΘ, το ΜΕΤΡΟ, η Υποθαλάσσια, η διαχείριση
στερεών αποβλήτων, ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός παλαιότερα, η
Ύδρευση, η μεταλλευτική δραστηριότητα στη Χαλκιδική,
- Με πρωτοπόρες προτάσεις, που χρειάστηκαν δεκαετία και πλέον για να
εμπεδωθούν από την εξουσία, όπως ο Προαστιακός και η Σιδηροδρομική
Εγνατία,
- Με μελέτες και πρωτοβουλίες για την ανάδειξη του χαρακτήρα και των
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Θεσσαλονίκης, όπως η ενοποίηση
αρχαιολογικών χώρων, η βιομηχανική της κληρονομιά, το αστικό Περιβάλλον και
το δίκτυο πρασίνου και ελεύθερων χώρων,
- Με διαρκή παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα όπως η πρόσφατη έκθεση για
τα 100 χρόνια της Θεσσαλονίκης, παλαιότερες για την αρχιτεκτονική του 60 και
τους δημιουργούς της πόλης, για τις σύγχρονες παγκόσμιες τάσεις, το φεστιβάλ
ταινιών για το περιβάλλον και πολλά άλλα δρώμενα
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ πρωτοστάτησε στη μελέτη όλων των θεσμικών ζητημάτων
που αφορούν την παραγωγή τεχνικού έργου στην Ελλάδα και – ιστορικάδημιούργησε και τεκμηρίωσε τον κορμό των θέσεων ή/και αυτούσιες τις θέσεις του
ΤΕΕ πανελλαδικά,
Επίσης, προβλέποντας την πορεία των γεγονότων, κατέθεσε πριν από έξι
χρόνια προτάσεις για να γίνει το ΤΕΕ ο οργανισμός όλου του τεχνικού κόσμου της

χώρας, ο φορέας που πιστοποιεί τις δεξιότητες των επαγγελματιών που συγκροτούν
την τεχνική πυραμίδα και τηρεί τα μητρώα των κάθε είδους τεχνικών εταιρειών.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ενημερώνει και επιμορφώνει τους μηχανικούς για να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επαγγελματικής τους καθημερινότητας και
παράλληλα τους εισάγει στα σύγχρονα εργαλεία της επιστήμης τους,
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ διατηρεί μηχανισμούς ενημέρωσης όχι μόνο των
μηχανικών, αλλά και των πολιτών όπως το γραφείο ΓΟΚ, ο μηχανισμός
ενημέρωσης για τα αυθαίρετα, για τον ΚΕΝΑΚ, παλαιότερα -όταν χρειάστηκε- για το
Κτηματολόγιο κλπ
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ δεν μπορεί να καταντήσει ένα γραφείο διαβίβασης
εγγράφων προς το ΤΕΕ και κυρίως αιτήσεων μηχανικών που ζητούν να
διαγραφούν.
Εφικτές λύσεις για τη συνέχιση της λειτουργίας του, όπως και των
υπόλοιπων τμημάτων του ΤΕΕ, υπάρχουν. Συγκεκριμένα, στη διάρκεια έκτακτης
συνεδρίασης της διοικούσας επιτροπής του, την Παρασκευή 17/5, αποφασίστηκε να
προταθούν τα εξής:
• Χορήγηση στο ΤΕΕ του ΓΕ.ΜΗ.
• Πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων από το ΤΕΕ, σύμφωνα με την
πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
• Δημιουργία του ΜΗ.ΚΙ.Ε. το οποίο βρίσκεται στα συρτάρια του Υπουργείου
πάνω από μια 10ετία.
• Χορήγηση δυνατότητας στο ΤΕΕ για αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων.
• Ανταποδοτικά τέλη στις εφαρμογές, στα αυθαίρετα, ενεργειακούς
επιθεωρητές και ελεγκτές δόμησης
• Αλλαγή του Θεσμικού Πλαισίου του ΤΕΕ από το ΤΕΕ για τη δημιουργία ενός
ΤΕΕ σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες, Αυτοδιοίκητου και οικονομικά
ανεξάρτητου στη βάση της ανταποδοτικότητας, προς τα μέλη του και την
Πολιτεία.
Η Κυβέρνηση, με τα συναρμόδια Υπουργεία, οφείλει να διασφαλίσει τη συνέχιση του
φορέα της επιστημονικής και τεχνικής έκφρασης και υποστήριξης της ανάπτυξης.
Το κεντρικό ΤΕΕ οφείλει να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για την εξεύρεση λύσης και
την έγκριση του προϋπολογισμού του 2013 και να εξασφαλίσει την ορθολογική και
αποτελεσματική λειτουργία του Επιμελητηρίου προς όφελος των μελών του, του
ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και της Πολιτείας.
Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Τα Δελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος,
www.tkm.tee.gr, στο link , Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου

