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Στόχος του προγράµµατος δράσης είναι να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις
επιταγές των καιρών, να προάγει το ρόλο και το έργο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, να βελτιώσει
και να ολοκληρώσει τις διαδικασίες και τις δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη από
την προηγούµενη ∆.Ε. και, κυρίως, να εκφράσει όχι µόνο την πλειοψηφία αλλά το
σύνολο των Μηχανικών της Κεντρικής Μακεδονίας.
Κοινός άξονας και συνισταµένη των αρχών και των στόχων που θέτει για την
επόµενη τριετία η ∆.Ε. είναι:
⎯ Η από κοινού αναγνώριση, ανάλυση και µελέτη των προβληµάτων της χώρας που

άπτονται του αντικειµένου του µηχανικού, αλλά και των προβληµάτων των ίδιων
των µηχανικών και η συναινετική και ορθολογική αντιµετώπισή τους, ως πράξη
αναζωογόνησης της δηµοκρατίας και ανάρρωσης των συµπτωµάτων µαρασµού
της ελληνικής κοινωνίας, τόσο σε οικονοµικό, όσο σε πολιτιστικό και κυρίως σε
ηθικό επίπεδο.
⎯ Η πίστη ότι υπάρχει πνευµατικό και ηθικό απόθεµα σε όλους τους κοινωνικούς
παράγοντες -κατ' επέκταση και στους µηχανικούς- και δυνατότητα ανάκαµψης
της πορείας του τεχνικού κόσµου µέσα από την αναζήτηση και την ανάδειξη του
"ανθρώπου" σε σηµείο αναφοράς της κοινωνίας .
Οι στόχοι του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την επόµενη τριετία πρέπει να ανταποκρίνονται στις
ανάγκες που προκύπτουν από:
•
•

•

•
•
•

Τη διεθνοποίηση της οικονοµίας και τη διαπλοκή της ελληνικής κοινωνίας µε τα
διεθνή συµφέροντα.
Την πρόκληση της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την
αναγκαιότητα υλοποίησης του προγράµµατος σύγκλισης της οικονοµίας της µε
αυτό της Ε.Ε.
Τη δυνατότητα και την εθνική αναγκαιότητα ανάδειξης της Κεντρικής
Μακεδονίας και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης σε οικονοµοτεχνικό και
πολιτιστικό κέντρο των Βαλκανίων και του ευρύτερου χώρου της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης.
Την προσπάθεια ανάδειξης της Θεσσαλονίκης σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης που θα επεκτείνεται χρονικά και µετά το 1997.
Την ανάγκη ισορροπίας µεταξύ της ανάπτυξης και της προστασίας του
περιβάλλοντος.
Την αναβάθµιση του ρόλου των µηχανικών στην ελληνική κοινωνία µε την
αντιµετώπιση φαινοµένων που προσβάλλουν το επιστηµονικό τους κύρος, και την
κατάκτηση του πραγµατικού αντικειµένου τους στην παραγωγή.

Το πρόγραµµα του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την επόµενη τριετία θα εναρµονίζεται µε τις
παραπάνω διαπιστώσεις και θα ασκείται µε τις ακόλουθες αρχές:
•

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ σύµφωνα µε το γράµµα και το πνεύµα του νόµου, οφείλει να ασκεί
κατά το δυνατόν ισοβαρώς, το ρόλο του τεχνικού συµβούλου της πολιτείας, των
κοινωνικών φορέων και του λαού αλλά και το "συνδικαλιστικό" του ρόλο.
Απαρέγκλιτη αρχή είναι ότι δε θα χρησιµοποιείται ούτε ως µέσο κυβερνητικής
στήριξης αλλά ούτε και ως φορέας άσκησης αντιπολίτευσης. Για όλα τα θέµατα
µε τα οποία ασχολείται ή τα οποία επεξεργάζεται, η κυρίαρχη παράµετρος θα

είναι αυτή του "κοινωνικού συµφέροντος", στηριγµένη στην επιστηµονική γνώση
και δεοντολογία.
• Το ΤΕΕ θα προωθεί στο εσωτερικό του αλλά και προς τα έξω τη δηµοκρατία, ως
απαραίτητη προϋπόθεση για την ελεύθερη σκέψη και την ελεύθερη έκφραση,
αλλά και τη συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων και τη µέγιστη δυνατή
συµµετοχή των συναδέλφων στη διαµόρφωση των θέσεων του, ιδιαίτερα για
επαγγελµατικά θέµατα.
• Η άποψη κάθε µέλους του ΤΕΕ είναι σεβαστή και θα καταβάλλεται κάθε
προσπάθεια να του δοθεί η δυνατότητα να την εκφράσει. Τα µέλη του ΤΕΕ που
συµµετέχουν στα όργανα διοίκησης, σε µόνιµες επιτροπές ή σε οµάδες εργασίας
καθώς και οι εκπρόσωποί του, οφείλουν να λειτουργούν µε συνέπεια,
αποτελεσµατικότητα, πλήρη διαφάνεια και ανιδιοτέλεια και είναι πρόσωπα
υπεύθυνα έναντι των οργάνων στα οποία συµµετέχουν ή από τα οποία
επελέγησαν.
• Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα επεξεργάζεται και θα παίρνει θέση όχι µόνο σε τοπικά αλλά και
σε γενικότερα θέµατα. Βεβαίως θα συνεργάζεται µε το κεντρικό ΤΕΕ και τα άλλα
περιφερειακά Τµήµατα, θα λαµβάνει σοβαρά υπόψη τις θέσεις τους, αλλά θα
διαµορφώνει αυτόνοµα και θα προβάλλει προς τα έξω τις δικές του θέσεις.
• Θα συνεργάζεται µε τους κλαδικούς συλλόγους και τα επαγγελµατικά σωµατεία
των µηχανικών αλλά θα διαµορφώνει αυτόνοµα τις θέσεις του πάνω στα κλαδικά
ή εργασιακά θέµατα. Συχνά το ΤΕΕ υποχρεούται να είναι ο έγκυρος και
αδιάβλητος διαιτητής µεταξύ των κλαδικών συµφερόντων των µηχανικών.
• Το ΤΕΕ θα προωθήσει στο εσωτερικό του, σε όλα τα επίπεδα, την αποκέντρωση,
τόσο τη διοικητική όσο και τη γεωγραφική. Ο προγραµµατισµός, ο
προϋπολογισµός και η δράση του, υπηρετούν τους στόχους που θα συµφωνηθούν
στις διαδικασίες των οργάνων του.
• Ο τρόπος µε τον οποίον προωθεί το ΤΕΕ τα θέµατά του προς τα έξω θα
επιλέγεται µε κριτήριο την αποτελεσµατικότητα και την αναβάθµιση του κύρους
του ΤΕΕ και των µηχανικών στην ελληνική κοινωνία.
• Το ΤΕΕ δε θα αναπτύσσει δραστηριότητες ανταγωνιστικές
προς τις
δραστηριότητες που ασκούν τα µέλη του, στα πλαίσια της άσκησης του
επαγγέλµατος του µηχανικού.
Κατά την επόµενη τριετία το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στα εξής:
Α)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ:
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ στη νέα του θητεία και µε τη νέα του σύνθεση θα δώσει µε
ιδιαίτερη έµφαση σηµασία στην αντιµετώπιση των σοβαρών επαγγελµατικών
προβληµάτων των µηχανικών, όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων, χωρίς αυτό να
σηµαίνει ότι θα υστερήσει στο ρόλο του ως τεχνικού συµβούλου της πολιτείας για
την παραγωγή θέσεων που αφορούν στην ανάπτυξη. Ανάπτυξη που θα βρίσκεται
διαρκώς σε άµεση συνάρτηση µε τη βελτίωση της παραγωγικής βάσης της χώρας, της
ποιότητας του περιβάλλοντος, τη χωροταξία, την ανάδειξη της ιστορικής και
αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς και συνολικά την ανάδειξη του επιστηµονικού έργου
των µηχανικών.
Έτσι θα προωθηθούν ζητήµατα που θεωρεί ότι είτε είναι ιδιαίτερα οξυµένα
και χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης, είτε η τρέχουσα επικαιρότητα επιβάλλει την
ενασχόλησή τους µε αυτά. Και αυτά είναι:

⎯ Η διαµόρφωση θέσεων για το ρόλο που µπορεί και πρέπει να παίξει η

⎯

⎯

⎯
⎯
⎯

⎯

Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή της στον Ελληνικό και Βαλκανικό χώρο
και για το σύνολο των έργων, δράσεων και ρυθµίσεων που απαιτούνται για να
επιτευχθεί αυτό. Επίσης η ανάπτυξη της συνεργασίας µε τους µηχανικούς των
άλλων χωρών και ιδιαίτερα των Βαλκανικών, για τη διαφύλαξη και στερέωση της
ειρήνης.
Η στενή παρακολούθηση των διαδικασιών ανάθεσης, της ταχύτητας, της
ποιότητας και του κόστους εκτέλεσης των µεγάλων έργων που έχουν ενταχθεί στο
Εθνικό Σκέλος του Β' Κ.Π.Σ., στο ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας ή σε άλλα Κοινοτικά
Προγράµµατα. Κυρίαρχος άξονας των θέσεων που θα διατυπώσει και θα στηρίξει
το ΤΕΕ/ΤΚΜ, είναι η διαφάνεια και η αποκέντρωση τόσο στη λήψη των
αποφάσεων όσο και στην εκτέλεση και την παρακολούθηση των έργων.
Η έγκαιρη προώθηση και ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων για την
προετοιµασία της Θεσσαλονίκης ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το
1997.
Η διαµόρφωση θέσεων για τον εκσυγχρονισµό και την αναµόρφωση του
θεσµικού πλαισίου παραγωγής του τεχνικού έργου, δηµόσιου και ιδιωτικού.
Η διαµόρφωση θέσεων για τον εκσυγχρονισµό και την αναµόρφωση του
θεσµικού πλαισίου άσκησης της βιοµηχανικής δραστηριότητας.
Η διαµόρφωση θέσεων για την αναδιάρθρωση της τεχνικής παιδείας, την
αντιστοίχησή της µε τις ανάγκες και το θεσµικό πλαίσιο της παραγωγής αλλά και
την τεχνική παιδεία των χωρών της Ε.Ε.
Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου.
Επίσης το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα ασχοληθεί ιδιαίτερα µε:

⎯ Τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα της περιοχής.
⎯ Την προώθηση των έργων της Περιφέρειας Κ. Μ. που έχουν ενταχθεί στο Β'

Κ.Π.Σ. και σε άλλα κοινοτικά προγράµµατα.
⎯ Την εκβιοµηχάνιση της περιοχής της Κ.Μακεδονίας και την ανάδειξη και

αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων.
⎯ Την προώθηση και εφαρµογή των πολεοδοµικών µελετών της Περιφέρειας.
⎯ Τα τρέχοντα επαγγελµατικά προβλήµατα σε κάθε χώρο δουλειάς ή κλάδο των

µηχανικών.
⎯ Την προβολή, ανάδειξη και αξιοποίηση του επιστηµονικού έργου των µελών του
και της πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής.
⎯ Τα ασφαλιστικά προβλήµατα των µελών του και τα προβλήµατα λειτουργίας του
ΤΣΜΕ∆Ε.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την επίλυση ορισµένων
σηµαντικών "εσωτερικών" θεµάτων του όπως:
Η αναθεώρηση της διαδικασίας χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος.
Η αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισµός του κώδικα δεοντολογίας στην άσκηση του
επαγγέλµατος του µηχανικού.
⎯ Η αναθεώρηση του πειθαρχικού δικαίου του ΤΕΕ
⎯
⎯

Β) ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Κατά τη διάρκεια της επόµενης τριετίας θα καταβληθεί από το ΤΕΕ/ΤΚΜ κάθε
δυνατή προσπάθεια για την αντιµετώπιση των παρακάτω διοικητικών και

οργανωτικών προβληµάτων, τα οποία αποτελούν σοβαρά εµπόδια στη λειτουργία
του Τµήµατος και στην ανταπόκριση στον ρόλο του και στις ανάγκες των
συναδέλφων.
1. ∆ιοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση του ΤΕΕ µε άξονες τη διοικητική
και γεωγραφική αποκέντρωση, την αποτελεσµατικότητα των οργάνων και
των διαδικασιών, τη µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή µηχανικών στη
διαµόρφωση θέσεων.
2. Σύνταξη Οργανισµού του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
3. Καθιέρωση αντικειµενικού συστήµατος κατανοµής πόρων µεταξύ Κέντρου
και Περιφέρειας, καθώς και µεταξύ έδρας Περιφερειακού Τµήµατος και
Νοµών του.
4. Επίλυση του θέµατος νοµικών συµβούλων - δικηγόρων του Τµήµατος.
Γ) ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Κατά την παρούσα θητεία των οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ θα γίνουν αλλαγές
στον τρόπο λειτουργίας τους, µε στόχο την πιο αποτελεσµατική και ουσιαστική
λειτουργία, την διοικητική αποκέντρωση και τη συλλογικώτερη ευθύνη στην
διοίκηση του ΤΕΕ. Τέτοιες αλλαγές είναι:
1. Η αναβάθµιση της λειτουργίας της Αντιπροσωπείας και η κατάκτηση του
ρόλου που της προσδίδει το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Σηµαντικό ρόλο προς
αυτή την κατεύθυνση θα παίξει το εκλεγµένο Προεδρείο της
Αντιπροσωπείας, το οποίο θα έχει γραµµατειακή υποστήριξη.
2. Οι Νοµαρχιακές Επιτροπές γίνονται 5µελείς. Οι δραστηριότητές τους θα
υποστηριχτούν από τις υπηρεσίες και τα επιστηµονικά γραφεία του
Τµήµατος, θα έχουν δε επίσης κεντρική γραµµατειακή εξυπηρέτηση. Μέλη
της ∆ιοικούσας Επιτροπής θα αντιστοιχηθούν µε τους έξι νοµούς της
Κεντρικής Μακεδονίας (πλην Θεσσαλονίκης), ώστε να εξασφαλίζεται άµεση
πληροφόρηση της ∆.Ε. για τα θέµατα και τα προβλήµατά τους.
3. Το Προεδρείο της ∆.Ε. θα λειτουργεί ως όργανο διοίκησης:
- Με τη µεταβίβαση σ' αυτό αρµοδιοτήτων που µέχρι σήµερα ασκούνταν µόνο
από τον Πρόεδρο (επεξεργασία θεµάτων και εισηγήσεις προς τη ∆ Ε.,
καθορισµός προτεραιοτήτων,παρακολούθηση υλοποίησης αποφάσεων ∆.Ε.,
κ.λ.π.).
- Με τη µεταβίβαση από τη ∆.Ε. αρµοδιότητας λήψης αποφάσεων σε
δευτερεύοντα θέµατα που επαναλαµβάνονται συχνά, ταλαιπωρούν χωρίς λόγο
τη ∆.Ε. και σύµφωνα µε τη µέχρι σήµερα πρακτική, καταλήγουν να
αποφασίζονται από τον Πρόεδρο. Για όλα τα θέµατα αυτά θα γίνονται
ανακοινώσεις στη ∆.Ε., ώστε να είναι ενήµερη για τις σχετικές αποφάσεις του
Προεδρείου.
4. Ο Πρόεδρος θα µεταβιβάσει µέρος των διοικητικών του καθηκόντων, ως
προϊστάµενου των υπηρεσιών του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στα δύο άλλα µέλη του
Προεδρείου (π.χ. παρακολούθησης υλοποίησης του προϋπολογισµού, θέµατα
προσωπικού, παρακολούθηση ενοτήτων δραστηριοτήτων επιστηµονικών
γραφείων-µόνιµων επιτροπών-διαρκών οµάδων εργασίας).
5. Τα µέλη της ∆.Ε. θα έχουν την ευθύνη παρακολούθησης του έργου και
λειτουργίας καθεµιάς από τις µόνιµες επιτροπές, από κοινού µε τον Πρόεδρο,
αποτελώντας το συνδετικό κρίκο των Μ.Ε. µε την ∆.Ε. Θα µεταφέρουν στις
Μ.Ε. τις κατευθύνσεις της ∆.Ε., θα ενηµερώνουν τη ∆.Ε. για τη πορεία των

Μ.Ε. και θα εισηγούνται σε αυτήν τις προτάσεις τους. Επίσης θα
αναλαµβάνουν, κατά περίπτωση, τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από την
∆.Ε. για την επεξεργασία θεµάτων ή την παρακολούθηση της υλοποίησης
αποφάσεων της ∆.Ε.
Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων λειτουργούν Μόνιµες Επιτροπές,
∆ιαρκείς Οµάδες Εργασίας και Γραφεία, ενώ υπάρχει αντίστοιχη διάρθρωση των
υπηρεσιών του Τµήµατος, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια:
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Οι υπηρεσίες του Περιφερειακού Τµήµατος διαρθρώνονται ως εξής:
1.
2.
3.
4.

Τµήµα ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών
Τµήµα Επιστηµονικών και Αναπτυξιακών Θεµάτων.
Τµήµα Επαγγελµατικών Θεµάτων.
Τµήµα Επιµόρφωσης - Επαγγελµατικής Κατάρτισης - Βιβλιοθήκης.

Στο Τµήµα ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών ορίζεται ως
προϊστάµενος, υπάλληλος του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Στα άλλα τρία τµήµατα ορίζονται προϊστάµενοι οι τρεις επιστηµονικοί
συνεργάτες. Στα τµήµατα αυτά αντιστοιχίζονται τα γραφεία ανάλογου περιεχοµένου.
Ταυτόχρονα τα τµήµατα παρακολουθούν και συντονίζουν τη δράση των µονίµων
επιτροπών και των διαρκών οµάδων εργασίας, που έχουν το αντίστοιχο αντικείµενο.
Κάθε µέλος του Προεδρείου έχει την ευθύνη ενός από τα τµήµατα αυτά.
ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
1. ΜΕ Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
• Θεσσαλονίκη - ευρύτερη περιοχή και Βαλκάνια στις νέες συνθήκες.
• Βιοµηχανική ανάπτυξη σε σχέση µε Βαλκάνια.
• Πολιτική Ε.Ε. για ανάπτυξη περιφέρειας Κ.Μ.
• Επενδύσεις στην Κ.Μ.
• Προγραµµατισµός αναπτυξιακών έργων.
• Αξιοποίηση φυσικών πόρων.
2.

ΜΕ Χωροταξίας - Πολεοδοµίας - Οικιστικών Θεµάτων.
• Εξέλιξη ΕΠΑ.
• Αυθαίρετα στην Κ.Μ.
• Γενικά Πολεοδοµικά θέµατα.
• Πολιτική γης - Κτηµατολόγιο.

3.

ΜΕ Αξιοποίηση Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς.
• Αξιοποίηση κληρονοµιάς Κ.Μ. και δυνατότητες επέµβασης.
• Πιλοτικό σχέδιο για το ιστορικό κέντρο.
• Αρχιτεκτονική φυσιογνωµία πόλεων Κ.Μ.
• ΕΠΑΕ.

4.

ΜΕ Βιοµηχανίας και Ενέργειας.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.

Θεσµικό πλαίσιο βιοµηχανίας (αναπτυξιακός νόµος, πακέτο Ντελόρ).
Αποβιοµηχάνιση Β.Ε., επιπτώσεις στην απασχόληση
Βιοµηχανική ανάπτυξη - δυνατότητες, τάσεις σε σχέση µε Βαλκάνια.
Προβληµατικές επιχειρήσεις περιοχής.
Οι µεγάλες βιοµηχανίες της περιοχής (προβλήµατα - προοπτικές).
Προτάσεις για συγκεκριµένη επενδυτική πολιτική.
Θέµατα εκσυγχρονισµού βιοµηχανίας Κ.Μ., στελέχωση.
Θέµατα ενέργειας (φυσικό αέριο, ήπιες µορφές).
Ορυκτός πλούτος Κ.Μ.

ΜΕ Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος.
Στερεά (αστικά και βιοµηχανικά) απορρίµµατα - χωµατερές Κ.Μ.
Υγρά απόβλητα (Θερµαϊκός - ποτάµια - λίµνες).
Αέρια ρύπανση Θεσσαλονίκης - µέτρα αντιµετώπισης.
Βιότοποι Κ.Μ.
∆ιαχείριση φυσικών πόρων Κ.Μ.
Έκθεση για την κατάσταση του περιβάλλοντος.

•
•
•
•
•
•

6.

ΜΕ Μεγάλων έργων και έργων υποδοµής.
• Παρακολούθηση πορείας εκτέλεσης και χρηµατοδότησης των Μεγάλων
Έργων στην Κ.Μ. - Παρεµβάσεις.
• Έργα υποδοµής στην Κ.Μ.

7.

ΜΕ Επαγγελµατικών Θεµάτων.
• Θεσµικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλµατος του µηχανικού σε σχέση µε την
Ε.Ε.
• Θεσµικό πλαίσιο παραγωγής τεχνικού έργου.
• Ο ρόλος του µηχανικού.
• Επαγγελµατικά δικαιώµατα µηχανικών.
• Θέµατα δεοντολογίας στην άσκηση του επαγγέλµατος.
• ∆ιεύρυνση αντικειµένου απασχόλησης µηχανικών.
• Ασφαλιστικό.
• Άδεια Άσκησης Επαγγέλµατος.

8.

ΜΕ Νέων Μηχανικών.
• Ένταξη των νέων µηχανικών στο επάγγελµα (σεµινάρια - επαγγελµατικός
οδηγός ...)
• Ανεργία νέων.
• Επαγγελµατικά προβλήµατα νέων, κατά ειδικότητα.
• Ασφάλιση νέων.
• Άδεια Άσκησης Επαγγέλµατος.

9.

ΜΕ Τεχνικής παιδείας, Επιµόρφωσης και Βιβλιοθήκης.
• Θεσµικό πλαίσιο Τεχνικής Παιδείας.
• Επιµόρφωση - συνεχιζόµενη εκπαίδευση.
• Λειτουργία Βιβλιοθήκης Τµήµατος.
• Προγράµµατα σπουδών µηχανικών.

⎯

5 ΟΕ κατά κλάδο (Π., Α., Αγρ.-Τ., Μ.-Η.και Ν, Χ. και Μετ.,) ολιγοµελείς σε
µόνιµη βάση, µε αντικείµενο:
•
•
•
•

Οργάνωση σεµιναρίων, διαλέξεων, επιστηµονικών συνεδρίων.
Εµπλουτισµός Βιβλιοθήκης µε νέες εκδόσεις.
Εξεταστικές επιτροπές για την Άδεια Άσκησης Επαγγέλµατος.
Το επιστηµονικό τµήµα της πρώην ΜΕ Αντισεισµικής Προστασίας , που
προτείνεται να καταργηθεί, θα ενταχθεί στο αντικείµενο της αντίστοιχης ΟΕ.

10. ME Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής και Υψηλής Τεχνολογίας.
• Τηλεπικοινωνιακή κατάσταση της Θεσ/νίκης και λοιπής Κεντρικής
Μακεδονίας. ∆ιάρθρωση του δικτύου των τηλεπικοινωνιών και προοπτικές
ανάπτυξής του, σε συνδυασµό µε τον επιδιωκόµενο ρόλο της Θεσ/νίκης στα
Βαλκάνια.
• Έρευνα και κωδικοποίηση των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων, παραγωγής
λογισµικού και προσφοράς υπηρεσιών στο χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας
στον τοµέα των επικοινωνιών, των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε., των
ηλεκτρονικών υπολογιστών και των συστηµάτων συλλογής/επεξεργασίας
πληροφοριών, των δικτύων υπολογιστών, της βιοϊατρικής τεχνολογίας και
λοιπών τοµέων προηγµένης τεχνολογίας.
• Απογραφή
του επιστηµονικού και τεχνικού δυναµικού που
δραστηριοποιείται στα παραπάνω αντικείµενα σε Οργανισµούς, Ινστιτούτα,
Πανεπιστήµια και Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, βιοµηχανία, εταιρίες παραγωγής
λογισµικού, χρηµατοοικονοµικούς φορείς κλπ.
• Ευρεία ενηµέρωση των συναδέλφων Μηχανικών στα παραπάνω θέµατα και
όσα άλλα άπτονται της Υψηλής Τεχνολογίας, διοργάνωση σεµιναρίων και
ηµερίδων, κυκλοφορία έντυπου ενηµερωτικού υλικού κλπ.
• Γνωµοδότηση σε συναφή προς τα ανωτέρω θέµατα που αφορούν συµµετοχή
του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε., όπως και
σε οποιοδήποτε άλλο ζήτηµα που ανακύπτει για το οποίο πρέπει το ΤΕΕ να
έχει θέσεις.
∆ΙΑΡΚΕΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.
2.
3.
4.

ΟΕ (Παρά τη ∆Ε) για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα.
ΟΕ (παρά τη ∆Ε) - σύµβουλοι, για τις προκηρυσσόµενες µελέτες και τα έργα
που δηµοπρατούνται.
OE (παρά τη ∆Ε) για τα συγκοινωνιακά και κυκλοφοριακά θέµατα.
ΟΕ για διενέργεια πραγµατογνωµοσυνών.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
1.
2.
3.
4.

Γραφείο Επαγγελµατικών Θεµάτων
Γραφείο Ινστιτούτου ∆ιαβαλκανικής Ανάπτυξης και Τεχνικής.
Γραφείο ΕΟΚ (το αντικείµενό του διευρύνεται µε τη συγκέντρωση πληροφοριών
και υλικού για το θεσµικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλµατος στις χώρες µέλη
και στην ίδια την Ε.Ε.)
Γραφείο ΓΟΚ.

5.
6.
7.
8.
9.

Γραφείο Τύπου και εκδόσεων
Γραφείο Περιβάλλοντος.
Γραφείο Νοµικής στήριξης.
Γραφείο Βιβλιοθήκης.
Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων.

ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Α)

Αποκέντρωση στη λειτουργία του Τ.Ε.Ε.
Βασική προτεραιότητα στη λειτουργία και δράση του ΤΕΕ/ΤΚΜ αποτελεί η
ανάδειξη των τοπικών Νοµαρχιακών Επιτροπών του Τ.Ε.Ε. σε απαραίτητο και
έγκυρο εκφραστή των θέσεων του τεχνικού κόσµου στα θέµατα της αρµοδιότητάς
τους.
Απαιτείται λοιπόν η υλοποίηση της αρχής της αποκέντρωσης στην ίδια τη
λειτουργία του ΤΕΕ/ΤΚΜ µέσω της διασποράς πόρων και αρµοδιοτήτων. Η
αντιµετώπιση των τοπικών προβληµάτων των νοµών, των θεµάτων που έχουν σχέση
µε την αναπτυξιακή τους πορεία, η εξασφάλιση στοιχειώδους υποδοµής, η
υποστήριξη του έργου τους µε την παροχή πληροφοριών, συµβούλων κλπ., η
οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεµιναρίων στην περιφέρεια µε θέµατα είτε
γενικά, είτε ειδικά των νοµών, αποτελούν τα αναγκαία κατ' αρχήν µέτρα στην πιο
πάνω κατεύθυνση.
Β)

Πραγµατογνωµοσύνες
Είναι γνωστό ότι το ΤΕΕ έχει τη δυνατότητα διενέργειας
πραγµατογνωµοσυνών, η δε έκταση αυτής του της δραστηριότητας αυξάνει συνεχώς.
Για την ενιαία και αντικειµενική αντιµετώπιση του όλου θέµατος θα συσταθεί
διαρκής Οµάδα Εργασίας, η οποία σε πρώτη φάση θα υποβάλλει τις προτάσεις της,
σχετικά µε:
Α. Τον ενιαίο τρόπο κατάταξης και επιλογής των πραγµατογνωµόνων .
Β. Τον ενιαίο τρόπο καθορισµού της αποζηµίωσης των πραγµατογνωµόνων.
Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τη ∆.Ε.
Στη συνέχεια η διαρκής Οµάδα Εργασίας θα έχει την ευθύνη:
Α. Για τον ορισµό πραγµατογνώµονα, τον καθορισµό του ποσού και τον έλεγχο της
έκθεσης.
Β. Για δευτεροβάθµιο έλεγχο, εάν απαιτείται.
Με τη διαδικασία αυτή εξασφαλίζεται ένα δίκαιο και αξιοκρατικό σύστηµα
επιλογής και αµοιβής των πραγµατογνωµόνων, µε ταυτόχρονη εξασφάλιση της
ποιότητας του παρεχόµενου έργου.

