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1. Αρχές και στόχοι  

Στην παρούσα χρονική συγκυρία ο Έλληνας Μηχανικός και ευρύτερα η χώρα µας 

βιώνει µία ιδιαίτερα δύσκολη εποχή µε θεµελιώδεις ανατροπές σε ασφαλιστικό, 

εργασιακό, καθώς και σηµαντικές προκλήσεις σε θέµατα ανάπτυξης. Οι ανατροπές 

αυτές και οι προκλήσεις είναι πρωτόγνωρες για τους Μηχανικούς.  

Είναι λοιπόν αδήριτη και επιτακτική η ανάγκη να επαναπροσδιορίσει το ΤΕΕ το ρόλο 

του στη νέα πραγµατικότητα, ώστε να µπορέσει να παρέµβει στην πολιτεία και να 

στηρίξει/ανακουφίσει τα µέλη του. Η νέα τακτική για το ΤΕΕ/ΤΚΜ πρέπει να 

περιλαµβάνει την έντονη παρέµβασή του για ρυθµίσεις σε σχετικά νοµοσχέδια που 

αφορούν και επηρεάζουν τους Μηχανικούς, παρέµβαση σε περιπτώσεις στις οποίες 

δεν εφαρµόζεται η κείµενη Νοµοθεσία των τεχνικών έργων θίγοντας τα συµφέροντα 

των Μηχανικών αλλά και της ασφάλειας των πολιτών ταυτόχρονα, άνοιγµα στην 

κοινωνία και προτάσεις για όλα τα τεχνικά θέµατα στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας (ΠΚΜ). 

Στρατηγικός στόχος της Αντιπροσωπείας του Τµήµατος Κεντρικής Μακεδονίας 

("Α"/ΤΚΜ) παραµένει η σύνθεση µέσα από το δηµοκρατικό διάλογο των θέσεων των 

συναδέλφων που την απαρτίζουν και η στήριξη καθώς και ο έλεγχος του έργου της 

∆ιοικούσας Επιτροπής (∆Ε/ΤΚΜ) µέσα από διορθωτικές παρεµβάσεις. Τις τελικές 

θέσεις πρέπει να προωθεί η "Α"/ΤΚΜ στη ∆Ε/ΤΚΜ και στα κεντρικά όργανα και 

Υπουργεία για υλοποίηση και επίλυση χρονιζόντων προβληµάτων που αντιµετωπίζει η 

κοινωνία των Μηχανικών.  

Είναι αναντίρρητος ο θεσµικός ρόλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, ως ανώτατου  

οργάνου του Επιµελητηρίου (ν. 1486/84 Άρθρο 7). Το νέο σώµα των συναδέλφων στο 
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ΤΚΜ απαιτείται να ενώσει τις δυνάµεις του στα πλαίσια µιας ευρύτερης συναίνεσης και 

συνεργασίας, και να αναλάβει πρωτοβουλίες παρεµβάσεων και που θα συµβάλλουν 

στην χάραξη µιας νέας πολιτικής του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Στόχος του παρόντος πλαισίου 

δράσης είναι η αναβάθµιση του ρόλου της Αντιπροσωπείας και η ενεργοποίηση κατά 

το δυνατόν µιας µεγάλης πλειοψηφίας συναδέλφων για συµµετοχή και δουλειά. 

 

2.   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ "Α"/ΤΚΜ 

Πρωταρχικός στόχος του Προεδρείου της "Α"/ΤΚΜ αποτελεί η βελτιστοποίηση του 

συντονισµού των µελών της, ώστε να λειτουργεί µε αποτελεσµατικότητα και να 

αποτελεί ουσιαστικά το ανώτατο όργανο του ΤΕΕ/ΤΚΜ.  

Οι συνεδριάσεις προσδιορίζονται περίπου σε 6 - 7 ετησίως. Αντικείµενο των 

συνεδριάσεων της "Α"/ΤΚΜ, στη βάση και της προβλεπόµενης αποστολής της που 

προδιαγράφεται από το νοµικό πλαίσιο, αποτελεί η: 

� Αρωγή του έργου της ∆Ε/ΤΚΜ, συνεχής έλεγχος της λειτουργίας της ∆Ε/ΤΚΜ 

και τελικός αντικειµενικός απολογισµός.  

� Εµπεριστατωµένη ενηµέρωση και διάλογος σε τακτά χρονικά διαστήµατα για 

τον προγραµµατισµό, τα πορίσµατα και τα θέµατα των Μονίµων Επιτροπών και 

των συνεχών Οµάδων Εργασίας του τµήµατος. 

� Ενίσχυση δράσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο 

προγραµµατισµό της ∆Ε/ΤΚΜ, π.χ. θεσµικό πλαίσιο, ταυτότητα ΤΕΕ, 

αναπτυξιακά και επιστηµονικά θέµατα, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά 

προβλήµατα (βλέπε & 3.1). 

� Τεκµηριωµένη τοποθέτηση της "Α"/ΤΚΜ επί σηµαντικών αναπτυξιακών, 

επιστηµονικών και επαγγελµατικών θεµάτων που αφορούν στο Μηχανικό και 

στην κοινωνία (βλέπε & 3.1). 

� Πρόσκληση συναδέλφων και εκπροσώπων του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την ανάπτυξη 

συζήτησης σε θέµατα µε ευρύτατο σηµασιολογικό περιεχόµενο (βλέπε & 3.2). 

� Συνεργασία και ανάδειξη θεµάτων και πρωτοβουλιών µε τους κλαδικούς 

συλλόγους των Μηχανικών (βλέπε & 3.2), προσπάθεια για βοήθεια και στήριξη 

της λειτουργίας των περιφερειακών τοπικών συλλόγων µέσα από τις δοµές του 

ΤΕΕ και µέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που υπάρχουν. 

� Ανάδειξη σχετικών θεµάτων τοπικού ενδιαφέροντος µε συνεδριάσεις της 

"Α"/ΤΚΜ στις έδρες των Νοµαρχιακών Επιτροπών (ΝΕ), ώστε να υπάρχει µια 

ολοκληρωµένη καταγραφή και αντιµετώπιση θεµάτων της ΠΚΜ. Απαιτείται 

εντατικοποίηση της συζήτησης θεµάτων όλης της ΠΚΜ από την "Α"/ΤΚΜ µε 

εισηγήσεις των ΝΕ και των 18 Αντιπροσώπων από τους υπόλοιπους 6 Νοµούς 

πλην Θεσσαλονίκης. Για την ενηµέρωση των µελών της "Α"/ΤΚΜ προβλέπεται 

ανά τετράµηνο ενηµερωτικό σηµείωµα των ΝΕ για τα θέµατα – προβλήµατα του 

Νοµού αρµοδιότητάς τους. 
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Επειδή η αποτελεσµατικότητα των συζητήσεων δεν εξασφαλίζεται µε διαδικαστικές και 

γραφειοκρατικές τεχνικές το Προεδρείο της "Α"/ΤΚΜ θα αναλάβει τις απαραίτητες 

πρωτοβουλίες ώστε οι συνεδριάσεις να είναι κατά το δυνατόν δηµιουργικές. Οι 

πρωτοβουλίες αυτές περιγράφονται στους παρακάτω άξονες: 

I. Ιεραρχική καταγραφή θεµάτων, ανάλογα µε τους ειδικούς στόχους και τις 

προτεραιότητες που πρόκειται να θέσουν τα µέλη της "Α"/ΤΚΜ. 

II. ∆ηµιουργία «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. 

III. Τακτική συνάντηση ανά τετράµηνο του Προεδρείου της "Α"/ΤΚΜ µε τους 

εκπροσώπους των συνδυασµών που συµµετέχουν στην "Α"/ΤΚΜ. 

IV. Βελτιστοποίηση συνθηκών εργασίας της "Α"/ΤΚΜ µε αυτονόητη την τήρηση του 

κανονισµού λειτουργίας. Τα µέλη της "Α"/ΤΚΜ υποχρεούνται να υπογράφουν 

κατά την προσέλευση τους σε κατάσταση. Επίσης υποχρεούνται στην τήρηση 

των προβλεπόµενων – βάση κανονισµού – χρόνων τοποθετήσεων. 

V. Αξιοποίηση δυνατοτήτων διαδικτύου και οικονοµιών κλίµακας για την επικοινωνία 

των µελών "Α"/ΤΚΜ µε έµφαση στις νέες τεχνολογίες. Στόχος η µείωση των 

περιττών δαπανών (ταχυδροµικά και χαρτί), η αποδοτικότερη λειτουργία και η 

φιλικότητα προς το περιβάλλον π.χ. µε ηλεκτρονική αποστολή των 

προσκλήσεων, του Τεχνογραφήµατος στα µέλη της "Α"/ΤΚΜ κ.α. Ιδιαιτέρως δε 

προτείνεται η αξιοποίηση ιστοχώρου της ιστοσελίδας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπου θα 

αναρτάται σχετικό υλικό. Στον εν λόγω ιστοχώρο θα υπάρχει και σύντοµη 

παρουσίαση των µελών της "Α"/ΤΚΜ (βιογραφικό και φωτογραφία) και η 

παρουσία τους σε αυτή (αριθµός παρουσιών / συνολικές συνεδρίες). Ειδικότερα η 

Γραµµατεία της Α/ΤΚΜ θα αναρτά στον ιστοχώρο όλες τις παρεµβάσεις, 

εισηγήσεις, παρατηρήσεις των µελών της Α (εντός και εκτός των συνεδριάσεων 

της Α) µε απώτερο στόχο να είναι ευρέως γνωστές σε όλους τους συναδέλφους 

Μηχανικούς. 

VI. Αξιοποίηση του δυναµικού της "Α"/ΤΚΜ στις δράσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αλλά και του 

ΤΕΕ σε πανελλαδικό επίπεδο. ∆υνατότητα επικοινωνίας - συζήτησης µε τους 

εκπροσώπους του ΤΕΕ/ΤΚΜ για εξειδικευµένα θέµατα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. 

VII. Παγιοποίηση του προγράµµατος των συνεδριάσεων σε ετήσια βάση για τη 

βέλτιστη διαχείριση του χρόνου όλων των Αντιπροσώπων. 
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Η διαδικασία λήψης αποφάσεων απαιτεί ενδελεχή πληροφόρηση των µελών της 

"Α"/ΤΚΜ. Το Προεδρείο θα φροντίζει προς αυτή την κατεύθυνση, πάντοτε µε 

προτεραιότητα στην ηλεκτρονική πληροφορία. Η παρουσία των Αντιπροσώπων θα 

καταγράφεται και θα δηµοσιεύεται στο αµέσως επόµενο Τεχνογράφηµα, µαζί µε τα 

θέµατα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση, τις αποφάσεις και τα σχετικά ψηφίσµατα. 

Υπενθυµίζεται η Παράγραφος 12 του Άρθρου 7 του Νόµου 1486/84: «Αιρετά µέλη της 

Αντιπροσωπείας που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από 3 συνεχόµενες συνεδριάσεις 

αντικαθίστανται υποχρεωτικά από τους επιλαχόντες του ψηφοδελτίου µε το οποίο 

εκλέχτηκαν. Η αντικατάσταση γίνεται µε απόφαση της Αντιπροσωπείας».  

Στο πλαίσιο της λειτουργικής βελτιστοποίησης, η "Α"/ΤΚΜ αξιοποιεί τα 24 εκλεγµένα 

µέλη του ΤΚΜ στην Πανελλαδική Αντιπροσωπεία, οι οποίοι έχουν υποχρέωση 

ουσιαστικής συµµετοχής και πληροφόρησης της "Α"/ΤΚΜ για τα τεκταινόµενα σε 

πανελλήνιο επίπεδο. Επιπρόσθετα, έχουν υποχρέωση να συµβάλλουν στην 

προώθηση των αποφάσεων της "Α"/ΤΚΜ στην Πανελλαδική Αντιπροσωπεία. Είναι 

επίσης προφανές ότι απαιτείται συνεχής ανοικτός δίαυλος του Προεδρείου της "Α"/ΤΚΜ  

µε το Προεδρείο της Πανελλαδικής Αντιπροσωπείας. 

Εν κατακλείδι, αξίζει να σηµειωθεί ότι κρίνεται αναγκαία η συνεχής επικοινωνία όλων 

των µελών της "Α"/ΤΚΜ µε τα µέλη του Προεδρείου της, ώστε να εισάγονται κρίσιµα και 

ενδιαφέροντα θέµατα στην ηµερήσια διάταξη της "Α"/ΤΚΜ αλλά και για την βελτίωση 

της επικοινωνίας και της µεταφοράς των θέσεων και των πρωτοβουλιών του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

προς τους Μηχανικούς. Απαιτείται η ανάδειξη του πολύ σηµαντικού ρόλου του 

εισηγητή στις διαδικασίες της "Α"/ΤΚΜ. Όλα τα ιδιαιτέρως σηµαντικά προς συζήτηση 

θέµατα της Η∆ της "Α"/ΤΚΜ πρέπει να συνοδεύονται από γραπτή εισήγηση που θα 

αποστέλλεται στα µέλη µαζί µε την πρόσκληση, κυρίως δε από τα µέλη της ∆Ε/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 ∆Ε, των ΝΕ, αλλά και κάθε συναδέλφου Μηχανικού. 

 

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 

3.1 Αναπτυξιακές παρεµβάσεις 

Είναι σαφές ότι οι παρεµβάσεις της "Α"/ΤΚΜ απαιτείται να είναι ευθυγραµµισµένες µε 

τον αντίστοιχο πιο εξειδικευµένο προγραµµατισµό της ∆Ε για την ίδια περίοδο θητείας. 

Ωστόσο είναι αδιαµφισβήτητο ότι η "Α"/ΤΚΜ δε περιορίζεται από τον εν λόγω 

προγραµµατισµό και δύναται να ασχοληθεί µε την παραγωγή θέσεων για τα σηµαντικά 

ζητήµατα του ΤΚΜ µε έκτακτες και ουσιαστικές συνεδριάσεις. Για το λόγο αυτό 

απαιτείται ιεραρχική καταγραφή θεµάτων, ανάλογα µε τους ειδικούς στόχους και τις 

προτεραιότητες που θέσουν τα µέλη της "Α"/ΤΚΜ.  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ, 2010-2012 
 

Σελ. 5 από 7 
 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις προηγούµενες θητείες ένα από τα θέµατα που η "Α"/ΤΚΜ 

πρωτοπόρα διαµόρφωσε θέσεις ήταν η αλλαγή του Θεσµικού Πλαισίου, τόσο για 

αναδιάρθρωση της διαδικασίας εκλογής οργάνων, όσο και για το θεσµικό ρόλο του 

Επιµελητηρίου ως τεχνικού συµβούλου της πολιτείας και ως φορέα της τεχνικής 

παραγωγής. Η νέα "Α"/ΤΚΜ, ιδιαίτερα στη σηµερινή κρίσιµη χρονική συγκυρία 

για το µέλλον του κλάδου µας, απαιτείται να εντείνει την προσπάθεια σε συνεργασία 

και µε την πανελλήνια Αντιπροσωπεία, αλλά και µε τα υπόλοιπα περιφερειακά 

τµήµατα, για την προώθηση του θέµατος και τη λήψη άµεσων αποφάσεων στην "Α" 

του ΤΕΕ. Απαιτείται η νέα "Α"/ΤΚΜ να πιέσει έντονα προς την κατεύθυνση της 

αναθεώρησης του θεσµικού πλαισίου. Είναι επιβεβληµένη η άµεση ανάληψη 

πρωτοβουλίας που θα δηµιουργεί µια νέα δυναµική για τον κλάδο αλλά και για το ίδιο 

το Επιµελητήριο στην τρέχουσα φάση της πολιτικής κατάστασης. 

Το πλαίσιο δράσεων που σχετίζεται µε τον επαναπροσδιορισµό του ρόλου του ΤΕΕ 

προτείνεται να κινηθεί γύρω από τα εξής: 

� Επαναπροσδιορισµός του ρόλου του ΤΕΕ:  

o Θεσµικό πλαίσιο 

o Επερχόµενη «απελευθέρωση» των επαγγελµάτων και κατάργηση των 

ελάχιστων αµοιβών 

o Πιστοποίηση επαγγελµατικών δεξιοτήτων 

o Άδεια άσκησης του επαγγέλµατος - Συνταξιοδοτικό 

o Μισθωτή εργασία του Μηχανικού 

o Άλλα επαγγελµατικά θέµατα και εργασιακές σχέσεις των Μηχανικών 

Η νέα "Α"/ΤΚΜ, αξιοποιώντας και αποδεικνύοντας τον ποιοτικό και κοινωνικό ρόλο του 

τεχνικού συµβούλου της πολιτείας, είναι δυνατό και αναγκαίο να παίξει ένα ουσιαστικό 

ρόλο συµβάλλοντας στη συζήτηση για τα θέµατα της ανάπτυξης και κυρίως µε τη 

διατύπωση τρόπων αντιµετώπισης των διάφορων δυσλειτουργιών, προβληµάτων 

κτλ. Θέµατα άµεσης προτεραιότητας προς αυτή την κατεύθυνση είναι δυνατόν να 

θεωρηθούν τα εξής: 

� Αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας – ρόλος του Μηχανικού και προβλήµατα: 

o Οικονοµική κρίση 

o Νέοι Μηχανικοί 

o Βιοµηχανική «υπ-ανάπτυξη» , µεταβιοµηχανική ανάπτυξη 

o Κλάδος Υπηρεσιών 

� Πορεία του ΕΣΠΑ 

o Γραφειοκρατία 

o Αποκέντρωση διαδικασιών 

� ∆ηµόσια Έργα και Σ∆ΙΤ 
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o Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

o Νοµοσχέδια για τα δηµόσια έργα 

� Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιµατική Αλλαγή 

o Αειφόρος Ανάπτυξη – Πράσινη Ανάπτυξη 

o Ενεργειακή Εξοικονόµηση 

o Ανανεώσιµες - Εναλλακτικές  Πηγές Ενέργειας 

o Ρύπανση περιβάλλοντος 

o Καινοτόµες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον  

� Τοπική Αυτοδιοίκηση, ∆οµηµένο Αστικό Περιβάλλον και Φυσικό Περιβάλλον 

o Μητροπολιτική Οργάνωση και Λειτουργία 

o Ρυθµιστικό 

o Χωροταξία και Ανάπτυξη 

o Ποιότητα ζωής 

� Μεγάλα έργα της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας 

o Ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδοµών 

o Εξωτερική περιφερειακή – Μετρό 

o EXPO – Μεταφορά στη Σίνδο 

Ο κατάλογος των ως άνω αναπτυξιακών θεµάτων δεν είναι κλειστός, αλλά ενδεικτικός 

ως πλαίσιο δράσεων σε ευθυγράµµιση µε τον Προγραµµατισµό της ∆Ε/ΤΚΜ. Είναι 

δεδοµένο, αλλά και αναγκαίο ότι διατίθεται για συµπλήρωση στα µέλη της και στη 

λειτουργία του οργάνου. Η "Α"/ΤΚΜ έχει τη δυνατότητα να εµπλουτίσει τη 

δραστηριότητά της και να αυξήσει την αποτελεσµατικότητά της ανάλογα µε τη 

διαθεσιµότητα και τη συµµετοχή των µελών της. Για το λόγο αυτό είναι ανάγκη τα µέλη 

της "Α"/ΤΚΜ να συµµετέχουν ουσιαστικά στη λειτουργία του τµήµατος και να µην 

εξαντλήσουν την εξουσιοδότηση που τους δίνεται από τους Μηχανικούς στην εκλογή 

των οργάνων διοίκησης. Είναι αναγκαίο, ιδιαιτέρως στην κρίσιµη περίοδο που 

διανύουµε, να υπάρχουν συγκεκριµένες παρεµβάσεις και συνατονισµός όλων των 

θεσµικών εκπροσώπων για τα οξυµένα εργασιακά θέµατα, όπως µειώσεις µισθών, 

απολύσεις Μηχανικών κλπ. Όλα αυτά δεν πρέπει να επηρεάσουν την ποιότητα και την 

ασφάλεια του παραγόµενου τεχνικού έργου. 

3.2. Εξωστρέφεια 

Με ευθύνη του Προεδρείου της ∆Ε/ΤΚΜ και συντονισµό µε το Προεδρείο της "Α"/ΤΚΜ 

θα ανοιχθεί ένα δηµόσιος διάλογος µε καθορισµένη θεµατολογία και µε όλα τα µέσα 

(έντυπα ΤΕΕ & ΤΕΕ/ΤΚΜ, διαδίκτυο, ΜΜΕ, εκδηλώσεις) ώστε να καταλήξει εντός της 

παρούσας θητείας σε τεκµηριωµένες προτάσεις και θέσεις µε αποτελεσµατική διάχυση 

στην κοινωνία. Ως πλαίσιο δράσεων εξωστρέφειας µπορεί ακόµη να προταθεί: 
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� Ανάδειξη και δηµοσιοποίηση έργου "Α"/ΤΚΜ µέσω ηλεκτρονικής 

πληροφόρησης των Μηχανικών του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Αυτό προϋποθέτει τη 

δηµιουργία/βελτίωση της βάσης δεδοµένων του ηλεκτρονικού µητρώου, για 

ηλεκτρονική διάχυση σχετικού υλικού. 

� Ανάπτυξη στενότερων σχέσεων µε επαγγελµατικούς φορείς. Προτείνεται 

τακτική συνάντηση ανά τετράµηνο του Προεδρείου της "Α"/ΤΚΜ µε τους 

εκλεγµένους εκπροσώπους των κλαδικών συλλόγων που δραστηριοποιούνται 

στην περιοχή ευθύνης του ΤΕΕ/ΤΚΜ.  

� Καθιέρωση τιµητικών διακρίσεων Αντιπροσωπείας για νέους εν δυνάµει 

συναδέλφους. Μια τέτοια κίνηση θα συµβάλλει στην περαιτέρω σύσφιξη των 

σχέσεων µε το ΑΠΘ και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µε σκοπό τη διασύνδεση 

και τη γνωριµία των µελλοντικών συναδέλφων µας µε το ΤΕΕ, και τον κλάδο. 

� Καθιέρωση µιας «Συνεδρίας Μηχανικού» ανά έτος, όπου θα υπάρχει ανοικτό 

κάλεσµα µε συναδέλφους για οποιοδήποτε ζήτηµα και καταγραφή 

προβληµάτων. Προτείνεται πέρα και πριν της Συνεδρίας στην έδρα της Α/ΤΚΜ 

στην Θεσσαλονίκη, να υλοποιούνται στις έδρες όλων των ΝΕ αντίστοιχες 2 

ώρες συναντήσεις για τους τοπικούς Μηχανικούς. 

� Καθιέρωση τακτικών εθελοντικών αιµοδοσιών (δύο κατά έτος) µε σκοπό τη 

δηµιουργία Τράπεζας αίµατος των µελών και των οικογενειών των συναδέλφων 

του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 

� Επίσκεψη σε µεγάλα δηµόσια έργα, όχι περιοριστικά εντός της ΠΚΜ για 

ενηµέρωση/συνεργασία µε κατασκευαστικούς οργανισµούς και άντληση 

πληροφόρησης για περαιτέρω επεξεργασία εντός των οργάνων του ΤΕΕ/ΤΚΜ.  

Εκτιµώντας τη σηµερινή χρονική συγκυρία ως κρίσιµη για το µέλλον του κλάδου µας 

απαιτείται να αντιδρούµε, όχι στείρα, αλλά µε ουσιαστική παραγωγή πολιτικής. Στη 

χώρα µας υπάρχουν πραγµατικά προβλήµατα, ένας «πληθωρισµός» προβληµάτων, 

όπως το δηµόσιο χρέος, τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, η παραγωγική συρρίκνωση και 

αποδιάρθρωση, η κρίση της απασχόλησης και οι διογκούµενες ανισότητες, ιδιαίτερα µε 

τις νέες γενιές που εισέρχονται στην αγορά εργασίας. Το έλλειµµα σε νέες πολιτικές και 

ο χαµένος πολύτιµος χρόνος απαιτείται να καλυφθεί από το ΤΕΕ που ως θεσµικός 

σύµβουλος της πολιτείας, έχει υποχρέωση να ανασυνταχθεί, να αναδιαµορφώσει το 

ρόλο του, να επανασυνδεθεί ουσιαστικά µε το Μηχανικό και την Κοινωνία και να 

προτείνει ρεαλιστικές λύσεις. 

 

Θεσσαλονίκη, 27 Σεπτεµβρίου 2010 

Το Προεδρείο της "Α"/ΤΚΜ  


