
Αρχές και στόχοι 

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ ("Α"/ΤΚΜ) στη νέα θητεία απαιτείται να αναλάβει 
πρωτοβουλίες και να χαράξει πολιτικές που θα συμβάλλουν στην ανάδειξη μιας νέας 
δυναμικής για το φορέα των ελλήνων μηχανικών. 

Στόχος του παρόντος προγραμματισμού είναι η αναβάθμιση του ρόλου, του κύρους και του 
πολιτικού λόγου του οργάνου μέσα από την αναζωογόνηση της λειτουργίας του και με την 
ενεργό συμμετοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων · μελών του. 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα δράσης της Αντιπροσωπείας αποσκοπεί στην εξασφάλιση των 
απαιτούμενων συνθηκών ώστε το ανώτατο όργανο του ΤΕΕ/ΤΚΜ να έχει ουσιαστικό ρόλο και 
να συμβάλλει αποφασιστικά στην υλοποίηση του Προγραμματισμού Δράσης του τμήματος για 
τη νέα περίοδο. 

Λειτουργία της Αντιπροσωπείας 

Πρώτο απαραίτητο βήμα για την αναβάθμιση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι η 
βελτίωση της λειτουργίας της ώστε να αποτελέσει ουσιαστικά το αποφασιστικό όργανο του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ. 

Παρότι η συμμετοχή των μελών της "Α"/ΤΚΜ και η ουσιαστικοποίηση της συζήτησης δεν 
εξασφαλίζονται με διαδικαστικές ή γραφειοκρατικές τεχνικές, το Προεδρείο της "Α"/ΤΚΜ θα 
αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε σε συχνές, ουσιαστικές και δημιουργικές 
συνεδριάσεις, η "Α"/ΤΚΜ να συζητάει και να τοποθετείται για τα βασικά αναπτυξιακά, 
επαγγελματικά, εργασιακά και επιστημονικά θέματα που περιλαμβάνονται στο ρόλο και τη 
λειτουργία του Τεχνικού Επιμελητηρίου. 

Αναλυτικότερα αντικείμενο των συνεδριάσεων, οι οποίες προσδιορίζονται κατ’ ελάχιστον σε 5-
6 σε ετήσια βάση, θα είναι : 

 Η τεκμηριωμένη τοποθέτηση της "Α"/ΤΚΜ επί σημαντικών αναπτυξιακών και 
επιστημονικών θεμάτων αλλά και επαγγελματικών θεμάτων των μηχανικών. 

 Η άμεση συμμετοχή του οργάνου στη λειτουργία και στις δραστηριότητες του 
τμήματος. 

 Ο απολογισμός και ο έλεγχος της λειτουργίας της ΔΕ και η υποβοήθηση του έργου 
της. 

 Η υποστήριξη δράσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προγραμματισμό 
(Θεσμικό πλαίσιο, επαγγελματικά θέματα, ρόλος μηχανικού και ρόλος ΤΕΕ στην 
τεχνική παραγωγή, αναπτυξιακά και επιστημονικά θέματα, εργασιακές σχέσεις των 
μηχανικών, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά προβλήματα, κλπ.). 

 Η συζήτηση των θεμάτων της περιφέρειας με εισηγήσεις των ΝΕ και των μελών 
της "Α"/ΤΚΜ από τους Νομούς σε ετήσια βάση, η διεύρυνση της συνεργασίας με τις 
ΝΕ με τη φιλοξενία συνεδριάσεων της "Α"/ΤΚΜ σε νομούς, με την ευκαιρία 
διοργάνωσης ανοιχτών εκδηλώσεων - συζητήσεων για μεγάλα αναπτυξιακά θέματα. 
Για την ενημέρωση των μελών της "Α"/ΤΚΜ θα υπάρχει ανά τρίμηνο ενημερωτικό 
σημείωμα των ΝΕ για τα θέματα · προβλήματα του Νομού. 

 Η τακτική ετήσια ενημέρωση και συζήτηση για τον προγραμματισμό, τα πορίσματα 
και τα μεγάλα θέματα των Μονίμων Επιτροπών και των μόνιμων Ομάδων Εργασίας 
του τμήματος. 

 Η πρόσκληση συναδέλφων και εκπροσώπων του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την ανάπτυξη 
συζήτησης σε ειδικά θέματα. 

 Η ουσιαστική συνεργασία και η ανάδειξη θεμάτων και πρωτοβουλιών με τους 
κλαδικούς συλλόγους των μηχανικών. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαδικασία λήψης ουσιαστικών αποφάσεων με τον 
εφοδιασμό των μελών της "Α"/ΤΚΜ με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Για το λόγο 
αυτό θα δημιουργηθεί ειδικός φάκελος για τα μέλη της "Α"/ΤΚΜ όπου θα 



περιλαμβάνονται όλες οι αποφάσεις και τα πορίσματα της ΔΕ και επιτροπών και 
ομάδων του τμήματος. Ο φάκελος αυτός ηλεκτρονικά θα στέλνεται στα μέλη 
της "Α"/ΤΚΜ σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας η "Α"/ΤΚΜ πρέπει να αξιοποιεί και να συνεργάζεται με τα 
μέλη της "Α" από την Κεντρική Μακεδονίας, οι οποίοι πρέπει να έχουν ουσιαστική 
συμμετοχή και πληροφόρηση για τα τεκταινόμενα στο ΤΕΕ/ΤΚΜ και να συμβάλλουν 
στην προώθηση των αποφάσεων σε πανελλήνιο επίπεδο. 

Κρίνεται αναγκαία η σταθερή 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. 

Θα προγραμματισθεί παράλληλα η διενέργεια επισκέψεων των μελών 
της "Α"/ΤΚΜ σε έργα και δραστηριότητες με αναπτυξιακό, περιβαλλοντικό, 
αρχιτεκτονικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον, σε επίπεδο ΚΜ. 

Δράσεις της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Διατυπώνεται ρητά και στον Προγραμματισμό του τμήματος ότι η "Α"/ΤΚΜ θα 
απασχοληθεί με την παραγωγή θέσεων για όλα τα σημαντικά ζητήματα του 
περιφερειακού τμήματος με συχνές και ουσιαστικές συνεδριάσεις. 

Αποτελεί πλέον συνήθεια να διατυπώνονται στον προγραμματισμό της "Α"/ΤΚΜ τα 
θέματα που ιδιαίτερα θα την απασχολήσουν και για τα οποία θα συσταθούν ΟΕ με 
ευθύνη της. 

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Τις προηγούμενες θητείες ένα από τα θέματα που η "Α"/ΤΚΜ διαμόρφωσε τις 
θέσεις του τμήματος ήταν η αλλαγή του Θεσμικού Πλαισίου. Οι επεξεργασίες 
στις οποίες έχουμε καταλήξει αφορούν κύρια σε αλλαγές στην διαδικασία 
εκλογής οργάνων του ΤΕΕ. Η νέα "Α"/ΤΚΜ πρέπει να αναλάβει 
πρωτοβουλίες σε συνεργασία και με την πανελλήνια "Α" αλλά και με τα 
υπόλοιπα περιφερειακά τμήματα για την προώθηση του θέματος και τη λήψη 
άμεσων αποφάσεων στην "Α" του ΤΕΕ. Για το λόγο αυτό πρέπει να 
αξιοποιηθούν και τα μέλη της "Α" από την Κεντρική Μακεδονία. Σύμφωνα και 
με τις δεσμεύσεις της νέας διοίκησης του ΤΕΕ η τρέχουσα θητεία της "Α" θα 
είναι αναθεωρητική και θα καταλήξει σε πρόταση για τα θέματα εκλογής 
οργάνων στον πρώτο χρόνο της θητείας της. 

Τα ουσιαστικά προβλήματα του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ υπερβαίνουν το 
σύστημα εκλογής οργάνων, αφορούν κύρια στο θεσμικό ρόλο του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου, ως τεχνικού συμβούλου της πολιτείας και ως επιμελητηρίου 
της τεχνικής παραγωγής, και περιλαμβάνουν τα θέματα επαγγελματικών 
δικαιωμάτων και ρόλου του μηχανικού, πιστοποίησης επαγγελματικής 
ικανότητας και άδειας άσκησης επαγγέλματος για όλους τους κλάδους της 
τεχνικής παραγωγής, τεχνικής παιδείας, δεοντολογίας στην άσκηση 
επαγγέλματος, κλπ. 

Είναι επιβεβλημένη η άμεση ανάληψη πρωτοβουλίας που θα ξεπερνά 
δυναμικά τα σημερινά αδιέξοδα στο θεσμικό πλαίσιο και στις προτάσεις του 
ΤΕΕ και θα δημιουργεί μια νέα δυναμική για τον κλάδο αλλά και για το ίδιο το 
Επιμελητήριο στην τρέχουσα φάση της πολιτικής κατάστασης. 

Για αυτό το λόγο και σ’ αυτή την θητεία θα συγκροτηθεί Ο.Ε., που θα 
συνεχίσει το έργο της προηγούμενης επιτροπής αλλά σε ένα ευρύτερο 



πλαίσιο για όλα τα θέματα του θεσμικού πλαισίου. Η Ο.Ε. θα λειτουργήσει με 
ευθύνη του προεδρείου της "Α"/ΤΚΜ και θα αναφέρεται στην "Α"/ΤΚΜ, 
προκειμένου το τμήμα να διαμορφώσει τις θέσεις του. Με ευθύνη 
της "Α"/ΤΚΜ θα ανοιχθεί ένα δημόσιος διάλογος με καθορισμένη θεματολογία 
και με όλα τα μέσα (έντυπα ΤΕΕ & ΤΕΕ/ΤΚΜ, διαδίκτυο, εκδηλώσεις) ώστε 
να καταλήξει σε αυτή την 3ετία σε τεκμηριωμένες προτάσεις και θέσεις. 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο, αξιοποιώντας και αποδεικνύοντας τον ποιοτικό και 
κοινωνικό ρόλο του τεχνικού συμβούλου της πολιτείας, μπορεί και πρέπει να παίξει 
ένα ουσιαστικά δημοκρατικό ρόλο συμβάλλοντας στη συζήτηση για τα θέματα της 
ανάπτυξης. 

Τα θέματα της ποιότητας ζωής και του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος ήταν 
και πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα σε αυτή την κατεύθυνση. Ιδιαίτερα στη 
Κεντρική Μακεδονία αναδεικνύονται θέματα όπως η πορεία του Γ´ ΚΠΣ και η 
διεκδίκηση του Δ´, η EXPO, η μητροπολιτική οργάνωση και λειτουργία του 
Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, οι περιβαλλοντικές και αστικές 
υποδομές, η περιφερειακή ανάπτυξη με ιδιαίτερο βάρος στην πραγματική ανάπτυξη 
της παραγωγικής βάσης και της υπαίθρου, στην μείωση των κοινωνικών και 
οικονομικών ανισοτήτων και στην ολοκλήρωση αναγκαίων υποδομών. 

Θέματα άμεσης προτεραιότητας σε αυτή την κατεύθυνση κρίνονται : 

o τα ζητήματα του Γ΄ ΚΠΣ και του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας με ιδιαίτερη 
βαρύτητα στους Νομούς και στην αποκέντρωση της ανάπτυξης. Στην 
κατεύθυνση αυτή πρέπει να επιδιωχθεί η προετοιμασία πρότασης (θέσεων) 
και η οργάνωση δημόσιας παρέμβασης για το θέμα. Προτείνεται η σύσταση 
ΟΕ που θα έχει και την ευθύνη της οργανωτικής επιτροπής 

o το θέμα της EXPO που συνδυάζεται άμεσα με την ανάγκη σημαντικών 
υποδομών σε επίπεδο πολεοδομικού συγκροτήματος και περιαστικής ζώνης 
της Θεσσαλονίκης. Για το λόγο αυτό έχει ήδη αποφασιστεί στον 
προγραμματισμό η άμεση συγκρότηση επιτελικής ΟΕ. Ανεξαρτήτως της 
κατάληξης της διεκδίκησης της EXPO, το ΤΕΕ/ΤΚΜ πρέπει να τεκμηριώσει 
ολοκληρωμένες προτάσεις με πηγές χρηματοδότησης για τα θέματα της 
αστικής ανάπλασης και των υποδομών της Δυτικής Εισόδου του ΠΣΘ. 

Ο κατάλογος των αναπτυξιακών θεμάτων με τα οποία θα ασχοληθεί η "Α"/ΤΚΜ δεν 
μπορεί και δεν πρέπει να είναι κλειστός, αλλά διατίθεται για συμπλήρωση στα μέλη 
της και στη λειτουργία του οργάνου. 

Η "Α"/ΤΚΜ θα έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίσει τη δραστηριότητά της και να αυξήσει 
την αποτελεσματικότητά της ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και την ποιοτική συμμετοχή 
των μελών της. Για το λόγο αυτό είναι ανάγκη τα μέλη της "Α"/ΤΚΜ να συμμετέχουν 
ουσιαστικά στη ζωή και στη λειτουργία του τμήματος και να μην εξαντλούν την 
εξουσιοδότηση που τους δίνεται από τους μηχανικούς στην εκλογή των οργάνων 
διοίκησης. 

Θεσσαλονίκη, 27 Απριλίου 2004 

Το Προεδρείο της "Α"/ΤΚΜ 

 


