
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ  ΤΕΕ/ΤΚΜ: 

 

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «Α» ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ» 

 

 

 Στο εγκεκριμένο Πλαίσιο Αρχών, Στόχων και Δράσεων της Αντιπροσωπείας του 

ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη χρονική περίοδο 2010-2013, της 3ης τακτικής συνεδρίας στις 

11/10/2010, περιλαμβάνονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις που 

αφορούν την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Αντιπροσωπείας του 

ΤΕΕ/ΤΚΜ. Μία βασική πρωτοβουλία είναι και αυτή της Επιτροπής Αντιπροσώπων, 

για την οποία στο εγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται ότι:  

«II. Δημιουργία «Επιτροπών Αντιπροσώπων – (ΕΑ)» με ειδική θεματολογία και 

εισηγητικό στόχο στην "Α"/ΤΚΜ, ώστε να επιτευχθεί στενότερη συνεργασία μεταξύ 

των μελών του σώματος, αλλά και μεγαλύτερη παραγωγή ποιοτικού έργου. Στις 

Επιτροπές αυτές μπορούν να συμμετέχουν και οι 24 εκλεγμένοι στην Πανελλαδική 

Αντιπροσωπεία που προέρχονται από το ΤΚΜ. Οι ΕΑ πρέπει να στοχεύουν στην 

επεξεργασία ιεραρχημένων θεμάτων που θα συζητηθούν σε τακτικές συνεδριάσεις 

της "Α"/ΤΚΜ και στη διαμόρφωση των αντίστοιχων εισηγήσεων. Ο τρόπος 

συγκρότησης θα πρέπει να είναι ορθολογικός, με βάση την ειδικότητα, την ειδίκευση, 

την εμπειρία και την επαγγελματική απασχόληση.» 

Ακόμη για το ίδιο θέμα στο εγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται ότι: 

«Απαιτείται η ανάδειξη του πολύ σημαντικού ρόλου του εισηγητή στις διαδικασίες 

της "Α"/ΤΚΜ. Όλα τα ιδιαιτέρως σημαντικά προς συζήτηση θέματα της ΗΔ της 

"Α"/ΤΚΜ πρέπει να συνοδεύονται από γραπτή εισήγηση που θα αποστέλλεται στα 

μέλη μαζί με την πρόσκληση, κυρίως δε από τα μέλη της ΔΕ/ΤΚΜ. Αν η γραπτή 

εισήγηση προέρχεται από παραγόμενη συνεργασία μιας «Επιτροπής 

Αντιπροσώπων», θα αποτελεί τη βέλτιστη δυνατή αρχική προσέγγιση σε ένα θέμα 

προς συζήτηση από την "Α"/ΤΚΜ. Σε κάθε περίπτωση στόχος αποτελεί ο  

εμπλουτισμός της θεματολογίας από την ανοιχτή συνεχή διαδικασία κατάθεσης 

εισηγήσεων, προτάσεων, θέσεων και απόψεων προς το Προεδρείο της "Α"/ΤΚΜ από 

τα μέλη της "Α"/ΤΚΜ, της ΔΕ, των ΝΕ, αλλά και κάθε συναδέλφου Μηχανικού.» 

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται το εξής πλαίσιο λειτουργίας των ΕΑ για τη 

χρονική περίοδο 2010-2013: 

 

1) Με απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ συγκροτούνται Επιτροπές 

Αντιπροσώπων (ΕΑ) με ειδική θεματολογία και εισηγητικό στόχο στην "Α"/ΤΚΜ, 



ώστε να επιτευχθεί στενότερη συνεργασία μεταξύ των μελών του σώματος, αλλά 

και μεγαλύτερη παραγωγή ποιοτικού έργου. Οι ΕΑ στοχεύουν στην επεξεργασία 

ιεραρχημένων θεμάτων που θα συζητηθούν σε τακτικές συνεδριάσεις της 

"Α"/ΤΚΜ και στη διαμόρφωση των αντίστοιχων εισηγήσεων. Ο τρόπος 

συγκρότησης θα πρέπει να είναι ορθολογικός, με βάση την ειδικότητα, την 

ειδίκευση, την εμπειρία και την επαγγελματική απασχόληση. Οι ΕΑ έχουν ως 

στόχο την εντατικοποίηση του ρόλου του εισηγητή θεμάτων από την πλευρά των 

60 εκλεγμένων συναδέλφων και έχουν εθελοντικό χαρακτήρα. Κάθε 

Αντιπρόσωπος μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία ΕΑ.  

 

2) Με απόφασή της η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ καθορίζει:  

 τον αριθμό των Επιτροπών, στη βάση την ιεράρχηση των θεμάτων που έχει 

προσδιοριστεί στο ψηφισμένο πλαίσιο δράσης της,  

 το πλαίσιο αρμοδιοτήτων της καθεμίας. 

 και το πλήθος των μελών της καθεμίας (ολιγομελείς επιτροπές για ευελιξία). 

 

3) Στόχο των ΕΑ αποτελεί η κάλυψη, κατά το δυνατόν, ολόκληρου το φάσματος των 

σχετικών με το αντικείμενο θεμάτων. Στις Επιτροπές αυτές καλό είναι να 

συμμετέχουν και οι 24 εκλεγμένοι στην Πανελλαδική Αντιπροσωπεία που 

προέρχονται από το ΤΚΜ. Τα μέλη των ΕΑ ορίζονται ή ανακαλούνται με 

απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, εφόσον αυτό χρειαστεί. 

 

4) Οι ΕΑ είναι άτυπα όργανα του ΤΕΕ/ΤΚΜ με εισηγητικό χαρακτήρα ως προς την 

"Α"/ΤΚΜ και συμβάλλουν στη χάραξη της πολιτικής και στη λήψη των 

αποφάσεων για τα θέματα που αυτές εισηγούνται. Σε κάθε περίπτωση η 

Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει τη δυνατότητα: (ι) είτε να τοποθετείται τελικά 

(ιι) είτε να παραπέμπει ένα θέμα στη Δ.Ε. για περαιτέρω διερεύνηση από μια ΜΕ 

ή μια ΟΕ και εφόσον τα χρονικά περιθώρια το επιτρέπουν. 

 

5) Η ΕΑ προτείνεται να συνεδριάζει τακτικά, συνήθως 1-2 φορές το μήνα σε μέρες, 

ώρα και τόπο που η ίδια καθορίζει και έκτακτα εάν συγκληθεί από το Συντονιστή 

της ΕΑ ή από το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Ο Συντονιστής 

ορίζεται από τα μέλη της ΕΑ. Η Επιτροπή -εφόσον χρειαστεί- αποφασίζει κατά 

πλειοψηφία των παρόντων.  

 

6) Η λειτουργία της ΕΑ αρχίζει από τη σύστασή της μέχρι την κατάργησή της από 

την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 



 

7) Το έργο των ΕΑ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ταυτιστεί με το έργο των 

Μονίμων Επιτροπών του ΤΕΕ/ΤΚΜ που αναφέρεται στη μελέτη ή εξέταση 

ειδικών τεχνικών, οικονομικών, επαγγελματικών και γενικά θεμάτων που 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΤΕΕ, όπως αυτές καθορίζονται από τις 

διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. της 27.11/14.12.26 «περί κωδικοποιήσεις των 

περί του ΤΕΕ κειμένων διατάξεων», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του 

Ν. 1486/84. Απεναντίας προτείνεται παράλληλη στοχευμένη δράση  ενταγμένη 

στη λειτουργία της αντιπροσωπείας.  

 

Με τις επιτροπές επιδιώκεται  η αναβάθμιση του ρόλου της Αντιπροσωπείας και η 

ενεργοποίηση κατά το δυνατόν μιας μεγάλης πλειοψηφίας συναδέλφων για 

συμμετοχή και δουλειά. Οι ΕΑ αναμένεται να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. 

Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η τεκμηριωμένη και πιο ευέλικτη τοποθέτηση 

της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί σημαντικών αναπτυξιακών, επιστημονικών 

και επαγγελματικών θεμάτων που αφορούν στο Μηχανικό και στην κοινωνία, 

πάντοτε σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τη ΔΕ.  

Στα πλαίσια της θητείας για τη χρονική περίοδο 2010-2013 και στη βάση της 

προτεινόμενης ιεράρχησης θεμάτων προτείνονται οι εξής ΕΑ: 

 Στήριξης επαγγελματικού έργου του Μηχανικού 

o Επερχόμενη «απελευθέρωση» των επαγγελμάτων και κατάργηση των 

ελάχιστων αμοιβών 

o Πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων 

o Άδεια άσκησης του επαγγέλματος – Νέοι Μηχανικοί 

o Συνταξιοδοτικό 

o Μισθωτή εργασία του Μηχανικού-απολύσεις 

 Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

o Οικονομική κρίση 

o Βιομηχανική «υπ-ανάπτυξη», μεταβιομηχανική ανάπτυξη 

o Κλάδος Υπηρεσιών  

o Ποιότητα τεχνικού έργου  

 Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

o Αειφόρος Ανάπτυξη – Πράσινη Ανάπτυξη 

o Ενεργειακή Εξοικονόμηση 

o Ανανεώσιμες - Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας 

o Ρύπανση περιβάλλοντος 

o Καινοτόμες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον 



 Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και Αποκέντρωσης Διαδικασιών  

o Καλλικράτης και σχετικά ζητήματα που θα ανακύψουν 

o Μητροπολιτική Οργάνωση και Λειτουργία 

o Ποιότητα Δημοσίων Υπηρεσιών (π.χ. πολεοδομία) 

 Δομημένου Αστικού και Φυσικού Περιβάλλοντος  

o Χωροταξία και Ανάπτυξη 

o Ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ 

o Ρυθμιστικό 

 Θεμάτων Υποδομών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

o Ανοικτή θεματολογία που αφορά στους υπόλοιπους 6 Νομούς πλην 

Θεσσαλονίκης, μεγάλα έργα, υλοποίηση υποδομών. 

o Συντονισμός των 18 συναδέλφων που προέρχονται από τους 6 

Νομούς 

 Εξωστρέφειας και Κοινωνικών Θεμάτων 

o Ανοικτή θεματολογία που αφορά σε κοινωνικά ζητήματα που 

ανακύπτουν στην Περιφέρεια  

o Άνοιγμα προς το Μηχανικό και την κοινωνία 

o Οργάνωση συνεδρίας Μηχανικού 

o Διοργάνωση και συντονισμός δράσεων εξωστρέφειας π.χ. (αιμοδοσία, 

αθλητικά τουρνουά Μηχανικών κτλ) 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη 15 Νοεμβρίου 2010 

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

 


