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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 
 
 
 
A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ 

 
 Το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι ο συλλογικός φορέας 12.000 επιστηµόνων µηχανικών της 
περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ο θεσµοθετηµένος σύµβουλος της Πολιτείας 
σε θέµατα αρµοδιότητάς του. Η δραστηριότητα του καθορίζεται από το τρίπτυχο 
Επιστήµη-Ανάπτυξη-Ρόλος Μηχανικού όπου συνυπάρχουν αρµονικά η γνώση του 
επιστήµονα, οι  προσδοκίες του παραγωγού και η κοινωνική ευθύνη του πολίτη. 
 Σήµερα υπάρχει η αναγκαιότητα ισόρροπης ανάπτυξης των ρόλων του ΤΕΕ: 
⎯ ως τεχνικού συµβούλου της πολιτείας και των φορέων 
⎯ ως συλλογικού οργάνου των µηχανικών  
⎯ ως φορέα προαγωγής της επιστήµης, της τεχνικής, της τεχνολογίας  
µε στόχο: 
⎯ την τεχνολογική, οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη  της χώρας, µε 

διαδικασίες διαφανείς, αξιοκρατικές και αποτελεσµατικές 
⎯ τη διεύρυνση του επαγγελµατικού αντικειµένου και του τεχνικού, οικονοµικού και 

κοινωνικού ρόλου των µηχανικών 
⎯ την κατοχύρωση, προάσπιση και προώθηση των δικαιωµάτων των µηχανικών σε 

όλους τους τοµείς απασχόλησής τους 
⎯ τη συµµετοχή στην παραγωγή νοµοθετικού έργου, που αφορά στις 

δραστηριότητες των µελών του (ανάπτυξη, παραγωγή τεχνικού έργου, τεχνική 
παιδεία, ασφαλιστικό, επαγγελµατικά θέµατα κ.ο.κ.). 

 Κυρίαρχη παράµετρο στη δράση του ΤΕΕ/ΤΚΜ αποτελεί αυτή του "κοινωνικού 
συµφέροντος". 
 
B. ΤΟΜΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ 
 
B.1.  Aναπτυξιακή και κοινωνική πολιτική - ποιότητα ζωής 
 
 Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας συµµετέχει στην προσπάθεια ανάπτυξης της 
χώρας µέσα από τη συγκρότηση µιας συνολικής εθνικής και αναπτυξιακής 
στρατηγικής,  
− λαµβάνοντας υπόψη την ελληνική πραγµατικότητα,  
− έχοντας πλήρη αίσθηση της διεθνοποίησης της ανθρώπινης δράσης και της 

µετατόπισης των βασικών επιλογών από τα εθνικά κράτη στα διεθνικά συστήµατα 
και οργανισµούς, χωρίς βέβαια υποταγή στην αντίληψη που θέλει τις βασικές 
αποφάσεις στα εθνικά, κοινωνικά,παραγω-οικονοµικά θέµατα της χώρας 
δεδοµένες. 

− πιστεύοντας στην αρχή της "αρµονικής συνύπαρξης ανάπτυξης και σεβασµό στο 
περιβάλλον"   

− παλεύοντας για τη θέσπιση µέτρων και την ανάπτυξη θεσµών που συµβάλλουν 
στην αποκέντρωση αποφάσεων, σχεδιασµού, πόρων και την παραγωγή 
πολιτισµού. 

 Έχει κατ' επανάληψη αναφερθεί ότι, προκειµένου να απαντήσει η χώρα στις νέες 
συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί, απαιτείται η αναβάθµιση στο Ελληνικό 
οικονοµικό σύστηµα της Βόρειας Ελλάδας,  µε επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, η 
οποία θα πρέπει να διαθέτει σύγχρονες υποδοµές, σύνθετες χρηµατοπιστωτικές 
υπηρεσίες, τεχνολογική υποδοµή, αλλά και θεσµούς αποκέντρωσης για τη λήψη 
αποφάσεων, έγκαιρα και αποτελεσµατικά. 
 Γενικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και εποµένως κεντρικός στόχος για το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι:  
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− Η ενίσχυση του µητροπολιτικού ρόλου της Θεσσαλονίκης και του ρόλου της ως 
οικονοµικού, επιχειρηµατικού και µεταφορικού κέντρου των Βαλκανίων και της 
Παρευξείνειας ζώνης.  

− Η µείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων,µέσα από ισόρροπη ανάπτυξη 
αστικών, αγροτικών και τουριστικών περιοχών.  

 Η Κεντρική Μακεδονία αντιµετωπίζεται από την Κεντρική ∆ιοίκηση ως µία από 
τις 13 περιφέρειες της χώρας, φιλολογώντας απλώς για τον ιδιαίτερο ρόλο της, χωρίς 
όµως να προωθεί ανάλογες πολιτικές. Επιπλέον διαπιστώνεται αρρυθµία στο 
συντονισµό των εµπλεκοµένων υπηρεσιών και φορέων στη διαδικασία ανάπτυξης 
της χώρας και στην επιλογή και πραγµατοποίηση των αναπτυξιακών στόχων. 
 Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα παρέµβει οργανωµένα και µε επεξεργασµένες θέσεις ώστε τα 
έργα και οι δράσεις, τρέχοντα ή νέα να προωθούν την παραγωγική ανασυγκρότηση 
της περιφέρειας, να στοχεύουν στις ίδιες αναπτυξιακές κατευθύνσεις και να 
εξασφαλίζουν την περιβαλλοντική προστασία. 
 Είναι προφανές ότι για την επίτευξη των παραπάνω απαιτείται:  
⎯ Η µεταφορά χρηµατοδοτήσεων από εθνικά προγράµµατα σε περιφερειακά. 
⎯ Η παραχώρηση στις περιφερειακές υπηρεσίες ουσιαστικών αρµοδιοτήτων 

µε ταυτόχρονη ενίσχυση του ρόλου και των αρµοδιοτήτων της Α΄βάθµιας και 
Β΄βάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να αποκεντρωθούν και να 
αναπτυχθούν, σε τοπικό επίπεδο, αποτελώντας αναπτυξιακό εργαλείο. Με την 
αναβάθµιση αυτή του ρόλου τους θα πρέπει να στελεχωθεί η α΄βάθµια και 
β΄βάθµια καθώς και η περιφερειακή διοίκηση και συγχρόνως, να αναβαθµιστεί το 
τεχνικό δυναµικό της, µε δυνατότητες συνεχούς επιµόρφωσης και οικονοµικής 
ανέλιξης. 

 Οι άξονες της κεντρικής πολιτικής παρέµβασης του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην αναπτυξιακή 
διαδικασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι: 
⎯ Υλοποίηση Β΄ΚΠΣ και σχεδιασµός Γ΄ΚΠΣ. 
⎯ Εφαρµογή ΠΕΠ, Περιφ.  Πρ/τος για ΜΜΕ. 
⎯ Ετήσιος Νοµαρχιακός Προγραµµατισµός Έργων. 
 Ειδικά για το χώρο της Βιοµηχανίας και µε δεδοµένη την ιδιαίτερη 
ανταγωνιστικότητα -λόγω υψηλής ποιότητας και χαµηλού κόστους- πολλών από τα 
εισαγόµενα βιοµηχανικά προϊόντα, µοναδική επιλογή αποτελεί ο στόχος για:  
⎯ δηµιουργία κατάλληλου συστήµατος υποδοµών, 
⎯ εφαρµογή σύγχρονων θεσµών που αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα των 

βιοµηχανικών επιχειρήσεων, 
⎯ υιοθέτηση ευέλικτων τρόπων οργάνωσης, 
⎯ εφαρµογή σύγχρονων τεχνολογιών αυτόµατου ελέγχου στις Ελληνικές 

βιοµηχανίες και επιχειρήσεις µε στόχο τον εκσυγχρονισµό, την αύξηση της 
παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της. 

 Προκειµένου να υλοποιηθούν τα παραπάνω, το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα ασχοληθεί µε:  
⎯ τη δηµιουργία κατάλληλου θεσµικού πλαισίου λειτουργίας των βιοµηχανικών 

µονάδων, 
⎯ τον καθορισµό πλαισίου αρµοδιοτήτων του τεχνικού και επιστηµονικού 

προσωπικού που δραστηριοποιείται στους τοµείς µελετών, εγκαταστάσεων, 
συντήρησης και λειτουργίας βιοµηχανιών, 

⎯ τη θεσµοθέτηση περιορισµών που αφορούν τη χωροθέτηση των νέων 
βιοµηχανιών, την προστασία του περιβάλλοντος και των εργαζοµένων, 

⎯ τη νοµοθέτηση όρων διασφάλισης της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων. 
⎯ την παρακολούθηση νέου θεσµικού πλαισίου για τη Βιοµηχανία και τις ΒΙ.ΠΕ και 

ΒΙ.ΠΑ. 
⎯ την αναδιάρθρωση βιοµηχανικών κλάδων και τη µετατόπιση παραγωγικής βάσης 

στις Νέες Τεχνολογίες. 
⎯ τη διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών των µεγάλων βιοµηχανικών 

συγκροτηµάτων και  των ελληνικών ΜΜΕ. 
 Τα θέµατα του ενεργειακού σχεδιασµού και της  εξοικονόµησης ενέργειας µε 
ορθολογική χρήση φυσικών πόρων και προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν 
προτεραιότητα στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Ιδιαίτερη σηµασία 
αποκτούν η  απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς και τα διακρατικά  ενεργειακά 
δίκτυα. 
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 Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα υποστηρίξει πρωτοβουλίες για: 
⎯ να εκδοθούν τεχνικές οδηγίες για τον ενεργειακό σχεδιασµό, κώδικας αµοιβών, 

κανονισµοί και προδιαγραφές υλικών και εργασιών, 
⎯ να εισαχθεί η πιστοποίηση στον τοµέα εξοικονόµησης ενέργειας µε θεσµοθέτηση 

α) ενεργειακής πιστοποίησης, και β) πιστοποίησης υλικών, 
⎯ να περιληφθεί ο τοµέας της εξοικονόµησης ενέργειας, σε όλες τις βαθµίδες της 

εκπαίδευσης και να προωθηθεί η κατάρτιση των µηχανικών από φορείς που 
ασχολούνται µε το αντικείµενο (ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ, ΚΑΠΕ κ.ά). 

 Ιδιαίτερο αντικείµενο αποτελεί η είσοδος του φυσικού αερίου στο ενεργειακό 
δυναµικό της περιοχής, σηµατοδοτώντας µια νέα εποχή τόσο για τη βιοµηχανία, όσο 
και για την οικιακή κατανάλωση. 
 Αν και θα µπορούσε να θεωρηθεί αυταπόδεικτο, αξίζει εν τούτοις να 
επισηµανθεί ιδιαίτερα η αναγκαιότητα ενασχόλησης του ΤΕΕ/ΤΚΜ µε τα έργα 
υποδοµής και τις αναγκαίες δράσεις των νοµών της Κεντρικής Μακεδονίας. Η 
πορεία των εκτελούµενων έργων στους νοµούς, οι εκταµιεύσεις, το παραγόµενο 
αποτέλεσµα, οι επιπλέον πόροι που απαιτούνται για την ανάπτυξη των νοµών, οι 
ελλείψεις σε βασικά έργα υποδοµής, οι προτάσεις για έργα και δράσεις, οφείλουν να 
αποτελούν καθηµερινά θέµατα ενασχόλησης του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
 Είναι προφανές ότι όλο το πλέγµα των θεµάτων που αφορούν τον "τοµέα 
ανάπτυξης" πρέπει να ιδωθεί από τη σκοπιά του σεβασµού προς το περιβάλλον. 
 Τα περιβαλλοντικά θέµατα αποτελούσαν µόνιµα προτεραιότητα στον 
προγραµµατισµό του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Στις σηµερινές συνθήκες απαιτείται να περάσουµε 
από την αναγνώριση των περιβαλλοντικών παραµέτρων ως σηµαντικών, στην 
εισαγωγή των ιδεών της αειφόρου ανάπτυξης στο σύνολο των δραστηριοτήτων του 
ΤΕΕ αλλά και του συνόλου του τεχνικού κόσµου. 
 Μόνιµος στόχος του ΤΕΕ/ΤΚΜ στις παρεµβάσεις του σε θέµατα περιβάλλοντος 
πρέπει να είναι η αξιοπιστία των προτάσεών του, η τεχνική στήριξη όλων των 
πρωτοβουλιών και των κοινωνικών φορέων, η αξιοποίηση όλων των µηχανικών - 
µελών του και η ανάδειξη του ρόλου των µηχανικών στα θέµατα αυτά. 
 Ιδιαίτερες τοµεακές πολιτικές, µε προτεραιότητα στον σχεδιασµό του 
Τµήµατος, είναι: 
• Εκσυγχρονισµός και προσαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και των 

ορίων ρύπανσης µε τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. 
• Εξέλιξη των έργων µεταφοράς και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στα κύρια 

αστικά συγκροτήµατα της Περ. Κεντρικής Μακεδονίας. 
• Ολοκληρωµένη διαχείριση αστικών απορριµµάτων στους νοµούς της Κεντρ. 

Μακεδονίας και πορεία κατασκευής ΧΥΤΑ. 
• Προώθηση τεχνολογιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων στερεών 

και υγρών αποβλήτων. 
• ∆ιαχείριση οικοσυστηµάτων, περιβαλλοντικός τουρισµός. 
• Υπηρεσίες περιβάλλοντος, διαδικασίες αποφάσεων και αλληλεπικαλύψεις 

αρµοδιοτήτων. 
• Ανάπτυξη διακρατικής - διαπεριφερειακής συνεργασίας µε αντίστοιχους φορείς 

για την µεταφορά τεχνογνωσίας και εµπειριών. 
• Καθιέρωση της χρήσης του οικολογικού σήµατος προϊόντων και της εφαρµογής 

συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλες τις οικονοµικές δραστηριότητες 
και υποστήριξη προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον. 

 
 Ταυτόχρονα το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα ασχοληθεί µε την αντιµετώπιση ζητηµάτων που 
αφορούν: 
⎯ Θέµατα υποδοµών και περιβάλλοντος µε σκοπό να αναδείξει τα αναγκαία 

αναπτυξιακά έργα και να δηµοσιοποιήσει τις θέσεις του βελτιώνοντας ταυτόχρονα 
την εικόνα του Μηχανικού στην Κοινωνία. 

⎯ Θέµατα χωροταξικού σχεδιασµού και οικιστικής πολιτικής: 
• Ζώνες ανάπτυξης 
• Χρήσεις γης (Βιοµηχανία, Βιοτεχνία, Γεωργία, Κτηνοτροφία, Οικιστικές 

περιοχές Α΄και Β΄κατοικίας, Ειδικές χρήσεις). 
• Προστασία και ανάπτυξη αρχαιολογικών χώρων, περιοχών ιδιαίτερου 

φυσικού καλλους, βιοτόπων, οικισµών ή τµηµάτων οικισµών, που 
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παρουσιάζουν αξιόλογο αρχιτεκτονικό ή πολεοδοµικό ενδιαφέρον, 
παραλιακής ζώνης ακτών. 

• Ανάπτυξη περιοχών χειµερινού και θερινού ή ειδικής µορφής τουρισµού 
• Μεταφορές (οδικό δίκτυο, σιδηροδροµικό δίκτυο, λιµάνια, αεροδρόµια) 

⎯ Αναπτυξιακά προγράµµατα κατά περιοχές, που θα καθορίζονται από το 
χωροταξικό σχεδιασµό και τα οποία θα αποτελούν την εφαρµογή των στόχων του 
• Προγράµµατα έργων 
• Προγράµµατα παραγωγής πολεοδοµηµένης γης και έτοιµης κατοικίας 

⎯ Το Κτηµατολόγιο 
⎯ Θέµατα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού  

• Συµπλήρωση, ενηµέρωση υπαρχουσών µελετών, σύµφωνα µε το νέο 
οικιστικό νόµο 

• Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (ΓΠΣ), Ρυµοτοµικά Σχέδια Αναθεώρησης και 
Επέκτασης, σύµφωνα µε το νέο οικιστικό νόµο, για όσες περιοχές δεν έχουν 
εκπονηθεί αντίστοιχες µελέτες. 

• Εξειδικευµένες παρεµβάσεις 
⎯ τον εκσυγχρονισµό και  την κωδικοποίηση της σχετικής νοµοθεσίας, 
⎯ την αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς, 
⎯ Τα κυκλοφοριακά - συγκοινωνιακά έργα του Π.Σ.Θ. 
⎯ τις εικαστικές επεµβάσεις στις πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας 
⎯ τις επεµβάσεις µικρής κλίµακας στις πόλεις 
⎯ την Εγνατία Οδό, ως το πρώτο έργο εθνικής σηµασίας. 
⎯ Τη λειτουργία και τα  έργα του Οργανισµού Πολιστικής Πρωτεύουσας. 
 Ειδικά για το θέµα αυτό πρέπει να κάνουµε τις παρακάτω διαπιστώσεις: 
• Ο πίνακας έργων προέκυψε ως άθροισµα προτάσεων ∆ήµων, φορέων, 

υπηρεσιών και όχι ως αποτέλεσµα ιεράρχησης αναγκών. 
• ∆εν υπήρξε συσχέτιση του καλλιτεχνικού προγράµµατος µε το πρόγραµµα 

έργων. 
• ∆εν λειτούργησε το Τεχνικό Συµβούλιο -πρόταση που έκανε το ΤΕΕ/ΤΚΜ- µε 

δυσµενείς επιπτώσεις στην πορεία των έργων. 
• Η Τεχνική Υπηρεσία δεν στελεχώθηκε επαρκώς για να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις του προγράµµατος έργων. 
• Τα "µεγάλα  έργα" αποδείχθηκε - όπως εγκαιρα είχε προβλέψει το ΤΕΕ/ΤΚΜ- ότι 

εκτελούνται µε λάθος σύστηµα, αφού παρουσιάζουν ήδη υπερβάσεις πολλών 
δισεκατοµµυρίων δρχ. 

• ∆εκάδες έργα µικρότερης κλίµακας που θα άλλαζαν την όψη της πόλης, 
βρίσκονται σταµατηµένα (δεν δηµοπρατούνται) λόγω έλλειψης πόρων. 

 Είναι επιβεβληµένο µε νηφαλιότητα και αντικειµενικότητα το ΤΕΕ/ΤΚΜ: 
α) να αποτιµήσει το έργο του ΟΠΠΕΘ '97 
β) να προτείνει δράσεις και κινήσεις σε σχέση µε τα έργα, που έστω και τώρα, 

µπορούν να αποδώσουν θετικό αποτέλεσµα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 
γ) να παρέµβει για το µέλλον του  Οργανισµού µετά το τέλος του '97. 
 
Β.2. Επιστηµονικά θέµατα - Επιµόρφωση 
 
 α) Τεχνική παιδεία 

 
 Η Τεχνική Εκπαίδευση αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα για την ανάπτυξη µιας 
χώρας. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασµός µε ευθύνη των παραγωγικών Υπουργείων, των 
φορέων και των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, οφείλει να λαµβάνει υπόψη τόσο τις 
ανάγκες όσο και τις αλλαγές που συντελούνται στο διαρκώς µεταβαλλόµενο 
οικονοµικό και επαγγελµατικό περιβάλλον σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
 Το Τεχνικό Επιµελητήριο έχει κατ' επανάληψη τονίσει το διακριτό ρόλο και τη 
συµπληρωµατικότητα που πρέπει να έχουν όλοι όσοι συνθέτουν την Πυραµίδα των 
Τεχνικών. Ανάλογη δοµή πρέπει να διέπει  και την τεχνική εκπαίδευση όλων των 
βαθµίδων. Έτσι όλοι οι Τεχνικοί θα συµµετέχουν στην παραγωγική διαδικασία χωρίς 
επικαλύψεις και πλεονασµούς. 
 Με βάση τα παραπάνω το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε ό,τι αφορά τη ∆ευτεροβάθµια Τεχνική 
Εκπαίδευση θα επεξεργαστεί και θα αναδείξει θέµατα όπως: 
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• Ο ρόλος του µηχανικού στην Εκπαιδευτική ∆ιαδικασία - ∆ικαιώµατα - 
Υποχρεώσεις.  

• Η Β΄βάθµια και µεταδευτεροβάθµια τεχνική εκπαίδευση ως διαδικασία 
παραγωγής τεχνικών (ελλείψεις, αδυναµίες,  Επισηµάνσεις, Προτάσεις). 

 Σε ό,τι αφορά την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα επιδιώξει: 
• Τη σαφή οριοθέτηση των σπουδών των Μηχανικών ΑΕΙ και των Τεχνολόγων 

Μηχανικών ΤΕΙ και κατ' επέκταση και των επαγγελµατικών τους δικαιωµάτων. 
• Τη συνεργασία µε την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ σε θέµατα που αφορούν: 

⎯ Τη διαµόρφωση του προπτυχιακού Προγραµµάτων Σπουδών. 
⎯ Τον επαγγελµατικό προσανατολισµό και ενηµέρωση των φοιτητών. 
⎯ Τη διερεύνηση καθιέρωσης της πρακτικής άσκησης . 
⎯ Τα µεταπτυχιακά εξειδίκευσης σαν εργαλείο υποστήριξης της παραγωγής. 

  
 Το ΤΕΕ/ΤΚΜ δίνει έµφαση στην προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
και ενηµέρωσης σε όλες τις βαθµίδες της τεχνικής παιδείας και επαγγελµατικής 
απασχόλησης.  
 
β) Επαγγελµατική κατάρτιση - Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση 
 
 Η ανταγωνιστικότητα και η οικονοµική πρόοδος µιας χώρας µπορούν να 
στηριχθούν στην ποιότητα της Εκπαίδευσης και της Επαγγελµατικής κατάρτισης, 
στοιχεία στα οποία επενδύει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 Στους βασικούς στόχους του ΤΕΕ περιλαµβάνονται:  
⎯ Η υποχρέωσή του να παρέχει ενηµέρωση, πληροφόρηση, κατάρτιση, εξειδίκευση  

στα µέλη του, σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδροµίας τους.  
⎯ Η ενίσχυση της παροχής πληροφοριών, επιµόρφωσης και επαγγελµατικής 

κατάρτισης στους νέους µηχανικούς. 
⎯ Η κατεύθυνση  των µελών του, διαµέσου της επαγγελµατικής κατάρτισης, σε 

εξειδικεύσεις που ζητούνται από την αγορά εργασίας.  
⎯ Η διαµόρφωση συνθηκών ανάπτυξης και εκσυγχρονισµού των ελληνικών 

επιχειρήσεων, µέσα από την προσφορά καταρτισµένων τεχνικών, που θα 
διατίθενται γι αυτήν την ανάπτυξη. 

 Στα πλαίσια αυτά το ΤΕΕ απευθύνεται σε όλες τις οµάδες και ειδικότητες των 
µηχανικών και διοργανώνει σεµινάρια µεγάλης και µικρής διάρκειας, ηµερίδες και 
συνέδρια. Στηρίζει και αναπτύσσει εκδοτικές δραστηριότητες και επιστηµονικές 
πρωτοβουλίες. Έτσι ενισχύονται νέοι και παλιοί µηχανικοί καταρτίζονται 
επαγγελµατικά στελέχη του Ιδιωτικού και του ∆ηµόσιου Τοµέα. Προωθούνται νέες 
τεχνολογίες, νοµοθεσίες, πρότυπα και αναδεικνύονται νέοι τοµείς απασχόλησης και 
εξειδίκευσης. 
 Με βάση τα παραπάνω το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα επιδιώξει τη βέλτιστη αποκεντρωµένη 
λειτουργία και την αυτοδύναµη διαχείριση του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ Παράρτηµα 
Θεσσαλονίκης για τη διοργάνωση επιδοτούµενων σεµιναρίων µεγάλης διάρκειας. 
 Παράλληλα θα στηρίξει τη δηµιουργία µονίµων δοµών και µηχανισµών 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης - κατάρτισης µε:  
⎯ σεµινάρια µικρής διάρκειας 
⎯ κύκλους επιµορφωτικών εκδηλώσεων 
⎯ επιστηµονικά συνέδρια 
 Ακόµη σε συνεργασία µε άλλους φορείς και παραγωγικές τάξεις της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το Τµήµα  θα αναπτύξει εξειδικευµένη 
επιµορφωτική δραστηριότητα  τόσο για τα µέλη του όσο και για τα µέλη των άλλων 
φορέων. Ενώ στα πλαίσια της ∆ιαβαλκανικής Συνεργασίας θα αναπτύξει 
συνεργασία και θα παρέξει ενηµέρωση και κατάρτιση για τεχνικά και επιστηµονικά 
θέµατα σε µηχανικούς από τις Βαλκανικές χώρες ενώ θα λειτουργήσει κοµβικά µέσω 
δικτύων παρέχοντας πληροφόρηση και τεχνική υποστήριξη.  
 Στα πλαίσια της ανάπτυξης των εφαρµογών της Τηλεµατικής, θα επιδιώξει να 
προωθήσει την Τηλεκπαίδευση τόσο για την κάλυψη αναγκών σε επίπεδο µελών 
του Τµήµατος, όσο και σε επίπεδο υπερεθνικών συνεργασιών. 
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 Επιπλέον η Επιµορφωτική ∆ραστηριότητα του Τµήµατος θα προωθήσει τα 
θέµατα Περιβάλλον - Ασφάλεια - Ποιότητα που αποτελούν και βασικούς άξονες 
δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
γ) Βιβλιοθήκη 
 
 Η Βιβλιοθήκη του Τµήµατος εντάσσεται στις ειδικές Βιβλιοθήκες. Το αντικείµενο 
και η δραστηριότητά της απευθύνεται κύρια στα γνωστικά αντικείµενα των 
Μηχανικών. Ο τρόπος οργάνωσης και οι υπηρεσίες που παρέχει είναι γνωστές. Οι 
ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της ηλεκτρονικής πληροφόρησης  και της τηλεµατικής 
επιβάλλουν τον επαναπροσδιορισµό των παρεχόµενων υπηρεσιών και 
διαφοροποιούν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των βιβλιοθηκών. ∆ηλαδή, η 
ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός της Βιβλιοθήκης συναρτάται από τις εξελίξεις αυτές. 
 Άµεσοι και µεσοπρόθεσµοι στόχοι της Βιβλιοθήκης θα είναι: 
• η διαδικτύωση των Βιβλιοθηκών του ΤΕΕ 
• η ανάπτυξη εφαρµογών στο διαδίκτυο ανεξάρτητα από την Τράπεζα 

Πληροφοριών ΤΕΕ 
• ο εµπλουτισµός του υλικού της Βιβλιοθήκης δίνοντας έµφαση στην ηλεκτρονική 

µορφή του υλικού 
• ο επιπρόσθετος ηλεκτρονικός εξοπλισµός της Βιβλιοθήκης και η ανάλογη 

προµήθεια λογισµικού µε στόχο την ανάπτυξη τοπικών δικτύων για την 
εξυπηρέτηση των µελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ, την ανάπτυξη και παραγωγή βάσεων 
δεδοµένων, καθώς επίσης και τη δυνατότητα πρόσβασης από και προς τις 
Βαλκανικές χώρες 

• η εξυπηρέτηση και η παροχή υπηρεσιών προς τα µέλη του Τµήµατος 
ηλεκτρονικά 

• η δηµιουργία επιπλέον υπηρεσιών που θα παρέχονται στους χρήστες της 
Βιβλιοθήκης 

• η διάχυση και προβολή του Έργου του ΤΕΕ (Ο.Ε. κ.ά) σαν υλικό που διαθέτει 
µοναδικά η Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ 

• η προώθηση στελέχωσης της Βιβλιοθήκης µε εξειδικευµένο προσωπικό 
• η εξυπηρέτηση των Ν.Ε. µε ηλεκτρονική µορφή (διαδίκτυο) 
 
Β.3. Παραγωγή του τεχνικού έργου - επαγγελµατικά θέµατα Μηχανικών 
 
 Οι µηχανικοί από το είδος των σπουδών τους και την ιδιαίτερη θέση τους στην 
παραγωγική διαδικασία παίζουν έναν ειδικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας, την 
άνοδο της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής, την αναβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος. 
Εποµένως τα θέµατα που απασχολούν τους µηχανικούς στην άσκηση του 
επαγγέλµατός τους είναι άµεσα συνδεδεµένα µε το παραγόµενο τεχνικό έργο. 
 
α. ∆ηµόσια Έργα 
 
 Βασικά προβλήµατα που παρουσιάζονται στο σύστηµα παραγωγής είναι τα 
κριτήρια επιλογής και ιεράρχησης των έργων, οι µελέτες που οφείλουν να είναι 
άρτιες και πλήρεις, το τεχνικοοικονοµικό αντικείµενο, που πρέπει να προσδιορίζεται 
σαφώς στη σύµβαση, οι εκπτώσεις ως αποτέλεσµα των προσδοκιών για επέκταση 
του τεχνικοοικονοµικού αντικειµένου, η συγκέντρωση των έργων σε µικρό αριθµό 
µεγάλων επιχειρήσεων. 
 Εποµένως η κατεύθυνση των αλλαγών στον τοµέα παραγωγής ∆ηµόσιων 
Έργων  µε βάση τις οποίες το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα κρίνει και θα παρεµβαίνει στις όποιες 
αλλαγές του θεσµικού πλαισίου θα πρέπει: 
⎯ να µεγιστοποιεί την απόδοση  των πόρων προς όφελος της χώρας, 
⎯ να ενισχύει την παραγωγική αναβάθµιση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 
⎯ να ενισχύει την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα, 
⎯ να επιδιώξει µια θεσµικού τύπου διασπορά των έργων. 



9 

 Στον τοµέα των µελετών του ∆ηµοσίου τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει ένας 
κύκλος συζητήσεων, µε αφορµή τις διαπιστωµένες αδυναµίες του ισχύοντος 
θεσµικού πλαισίου και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει διατυπώσει  συγκεκριµένες θέσεις, τις οποίες 
παρουσίασε σε Κοινή Σύσκεψη ∆ιοικουσών Επιτροπών του ΤΕΕ και µπορούν να 
αποτελέσουν το πλαίσιο κίνησής µας. Η γενική λογική στην οποία κινείται το Τµήµα 
µας είναι η βελτίωση του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου, µε συγκεκριµένες 
τροποποιήσεις και όχι ένας νέος νόµος περί µελετών. Σε αρκετά σηµεία -όπως 
διαπιστώθηκε µέχρι σήµερα- δεν υπάρχει ταυτότητα απόψεων ή δεν υπάρχει καν 
διαµορφωµένη επίσηµα θέση του ΤΕΕ (εντοπιότητα, κατηγορίες µελετών, ιδιότητα 
του µελετητή, προϋποθέσεις εγγραφής στο µητρώο µελετητών κλπ). 
 Προκύπτει εποµένως η αναγκαιότητα -και στο θέµα αυτό το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα 
πρέπει να ασκήσει κάθε επιρροή του- να ανοίξει ουσιαστικά ο διάλογος στο ΤΕΕ 
συνολικά, ώστε να καταλήξουµε σε κοινές θέσεις, οι οποίες και πρέπει να αποτελούν 
το πλαίσιο συνοµιλιών µας µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 
β. ∆ηµόσια ∆ιοίκηση  
 
 Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση µαζί µε την Παιδεία χαρακτηρίστηκαν στην Ελλάδα ως "οι 
µεγάλοι ασθενείς". Για το λόγο αυτό το ΤΕΕ επανειληµµένα τόνισε ότι στα "Μεγάλα 
Έργα" οφείλουν να υπάγονται και οι δράσεις για τους δύο αυτούς τοµείς. 
 Ως ΤΕΕ/ΤΚΜ έχουµε τους εξής στόχους για τα θέµατα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  
⎯ αντιµετώπιση του προβλήµατος δυσλειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µε 

άσκηση πίεσης για άµεσες αποφάσεις αναβάθµισής της, 
⎯ αύξηση της παραγωγικότητας των στελεχών της, µε ανατροπή του κλίµατος 

περιθωριοποίησης του ρόλου τους και οικονοµικής τους εξαθλίωσης. Για το λόγο 
αυτό το αίτηµα των µηχανικών δηµόσιων υπαλλήλων για αξιοπρεπείς µισθούς 
είναι κατ' εξοχήν θεσµικό αίτηµα, 

⎯ απεγκλωβισµός από τον εκάστοτε κοµµατικό µηχανισµό. 
 
γ. Παραγωγή ιδιωτικού τεχνικού έργου 
 
 Για την πλειοψηφία των µηχανικών τα προβλήµατα της ανεργίας, της 
υποαπασχόλησης και της αναντιστοιχίας προσφοράς έργου και αµοιβών είναι 
καθηµερινά και έντονα. Παράλληλα οι αµοιβές των ιδιωτικών έργων παραµένουν 
παγωµένες για 8 χρόνια.  
 Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, αποτελώντας το συλλογικό όργανο όλων των µηχανικών θα 
προσπαθήσει να βρει τις αποτελεσµατικότερες µεθόδους για την υπεράσπιση του 
δικαιώµατος της εργασίας και της αµοιβής για όλες τις κατηγορίες των µηχανικών. 
 Ταυτόχρονα, πρέπει να διασφαλιστεί η αρχή ότι η µείωση του κόστους των 
τεχνικών έργων και των παραγόµενων βιοµηχανικών προϊόντων είναι συνυφασµένη 
µε την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών από τους µηχανικούς. Προϋπόθεση 
γι αυτό είναι οι ικανοποιητικές αµοιβές και η µείωση των λειτουργικών δαπανών µε 
την οργάνωση µεγαλύτερων γραφείων, ανταγωνιστικών προς τα αντίστοιχα των 
άλλων ευρωπαϊκών χωρών.  
 Επίσης πρέπει να επιδιωχθεί η αύξηση των τοµέων απασχόλησης και των 
αντικειµένων των µηχανικών (µητρώο κατασκευαστών ιδιωτικών έργων, 
υποχρεωτική συµµετοχή µηχανικού κατά τη σύνταξη συµβολαίων αγοράς κτιριακού 
χώρου κλπ).  
 Και βέβαια η κατοχύρωση της ποιότητας των τεχνικών έργων, η µείωση του 
κόστους κατασκευής και η διευκόλυνση της λειτουργίας οργανωµένων γραφείων και 
στην Περιφέρεια απαιτεί τη στελέχωση και τον εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών, 
ιδιαίτερα της Περιφέρειας, που έχουν σχέση µε το επάγγελµα των µηχανικών. 
 Ο ρόλος των µηχανικών - ελεύθερων επαγγελµατιών µπορεί και πρέπει να 
αναβαθµιστεί. 
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δ. Ειδικά θέµατα 
 
 Ειδικά θέµατα που πρέπει να αποτελέσουν άξονες δραστηριοποίησης του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι: 
Το σύστηµα µελέτη-κατασκευή, του οποίου η χρήση γενικεύεται, καταχρηστικά στις 
περισσότερες των περιπτώσεων. 
Η εκπόνηση, υπό µορφή "ερευνητικών προγραµµάτων",  µελετών από 
Πανεπιστηµιακούς, καταστρατηγώντας ευθέως το Ν. 716/77, θέµα για το οποίο το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ  έχει διαµορφωµένη άποψη και εποµένως απαιτείται η συγκροτηµένη 
δράση. 
Ο νέος νόµος για το µισθολόγιο των καθηγητών Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. ο οποίος   
επιδεινώνει ακόµα περισσότερο την κατάσταση στον τοµέα των µελετών εφ' όσον 
διαπνέεται από σαφές πνεύµα υποστήριξης των εξωπανεπιστηµιακών 
δραστηριοτήτων των µελών ∆ΕΠ, οι οποίοι ανταγωνίζονται µε αθέµιτο τρόπο τους 
λοιπούς µηχανικούς. 
 
ε. Έκδοση οικοδοµικών αδειών από προέδρους Κοινοτήτων 
 
 Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει καταγγείλει ως αυθαίρετη τη ρύθµιση που επιτρέπει να 
εκδίδουν οικοδοµικές άδειες εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
 Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων µας θα προβούµε σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για ακύρωση των σχετικών αποφάσεων, µέσα από τον έλεγχο των 
κτισµάτων που ανεγέρθηκαν, σε αντιστοιχία µε εκδοθείσες οικ. άδειες και τον 
ταυτόχρονο έλεγχο ικανοποίησης των όρων που η ίδια η Υπ. Απόφαση όριζε ως 
απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρµογή της. 
 
στ. Εισφορές στο ΙΚΑ από Οικοδοµικές Εργασίες 
 
 Το υπάρχον σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού των εισφορών στο Ι.Κ.Α. 
είναι άδικο και εισπραχτικού χαρακτήρα, τα λάθη δε και οι υπερβολές του έχουν κατ' 
επανάληψη τονιστεί από το Τεχνικό Επιµελητήριο.  
 Το ΤΕΕ/ΤΚΜ επεξεργάζεται ήδη πρόταση για αντικατάσταση του ισχύοντος 
συστήµατος, µε βάση το οποίο θα επιχειρήσει την οµογενοποίηση των θέσεων των 
οργάνων των ΤΕΕ και την προώθησή του για επίλυση στο αρµόδιο Υπουργείο.  
 
ζ. Λειτουργία Πολεοδοµικών Γραφείων 
 
 Τα προβλήµατα λειτουργίας των Πολεοδοµικών Γραφείων είναι χρόνια και 
γνωστά. Αυτό που απαιτείται είναι η ειλικρινής αντιµετώπισή τους από το ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
σε συνεργασία µε τους κλαδικούς συλλόγους, µε στόχο την αναβάθµιση των 
παρεχόµενων υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση των συναδέλφων, την διαφάνεια στις 
συναλλαγές, την ίση αντιµετώπιση των συναλλασσόµενων, µε απαραίτητη 
προϋπόθεση την εισαγωγή της µηχανογράφησης των υπηρεσιών. 
 
η. Ασφαλιστικός νόµος - ΤΣΜΕ∆Ε 
 
 Οι υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές και οι χαµηλές παροχές, αλλά και οι 
συζητούµενες  µεταρρυθµίσεις του ασφαλιστικού συστήµατος συνολικά, 
δηµιουργούν ένα µεγάλο πλήθος θεµάτων µε τα οποία το ΤΕΕ/ΤΚΜ οφείλει να 
ασχοληθεί. 
 Από την εµφάνισή του ως σχεδίου νόµου το Τεχνικό Επιµελητήριο και οι φορείς 
των µηχανικών κατήγγειλαν τον Ν.2084/92 ως απλά φοροεισπραχτικό, χωρίς 
δυνατότητα αντιµετώπισης των αιτίων που οδηγούν σε κρίση το ασφαλιστικό 
σύστηµα. Σήµερα το ασφαλιστικό βρίσκεται και πάλι στην πρώτη γραµµή της 
επικαιρότητας, κάνοντας επιβεβληµένη πλέον την ενασχόληση του ΤΕΕ/ΤΚΜ όχι 
απλά σε επίπεδο παρεµβάσεων στο ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, αλλά και έκφρασης 
άποψης  για το συνολικό ζητηµα της ασφάλισης στην Ελλάδα. 
 ΄Ετσι απαιτείται να δραστηριοποιηθούµε στα παρακάτω θέµατα: 
⎯ αντιµετώπιση του προβλήµατος των µεγάλων εισφορών  
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⎯ αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών και παροχών του Ταµείου µας, 
⎯ αναδιάρθρωση των κλάδων,  
⎯ ίδρυση κλάδου προνοιακών παροχών, 
⎯ άµβλυνση των δυσµενών επιπτώσεων στους νέους µηχανικούς, 
⎯ τροποποίηση του τρόπου υπολογισµού των καθυστερουµένων εισφορών, 
⎯ µηχανοργάνωση των υπηρεσιών του ΤΣΜΕ∆Ε Θεσσαλονίκης. 
 Παράλληλα θα πρέπει να οδηγήσουµε το ΤΕΕ στην έναρξη του διαλόγου για 
τον προσδιορισµό των γενικών αρχών και στη συνέχεια της εξειδίκευσής τους, 
σχετικά µε το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης και τη θέση του ασφαλιστικού µας 
φορέα σ' αυτό. 
 
θ. Νέοι Μηχανικοί 
 
 Οι νέοι µηχανικοί είναι αυτοί που αντιµετωπίζουν σήµερα τα µεγαλύτερα 

προβλήµατα, µε βασικότερο το πρόβληµα της απασχόλησης και το 
ασφαλιστικό. Ανεργία, υποαπασχόληση, εκµετάλλευση της ανάγκης για 
εργασία, υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές είναι το πεδίο που αντιµετωπίζει στα 
πρώτα του βήµατα ο νέος µηχανικός. 

 Το ΤΕΕ/ΤΚΜ αναγνωρίζοντας τα ιδιαίτερα έντονα προβλήµατα των νέων 
µηχανικών θα ασχοληθεί: 

⎯ µε την διεύρυνση του συστήµατος εύρεσης εργασίας 
⎯ µε την αναβάθµιση της παροχής τεχνικής και νοµικής υποστήριξης  
⎯ µε την συγκρότηση προτάσεων και την διεκδίκηση υλοποίησής τους σχετικά µε 

ρυθµίσεις µειωµένων εισφορών στα πρώτα χρόνια της επαγγελµατικής τους 
σταδιοδροµίας (π.χ. απαλλαγή για κάποιο πρώτο διάστηµα, κεφαλαιοποίηση 
κλπ), 

⎯ µε την καθιέρωση ειδικής µέρας εξυπηρέτησης νέων µηχανικών, σε 
15νθήµερη βάση. Θα συστηµατοποιηθεί η στήριξη του ΤΕΕ/ΤΚΜ στους νέους 
συναδέλφους που αντιµετωπίζουν µεγάλα και οξυµένα προβλήµατα σε όλους 
τους τοµείς (παροχή συµβουλών, οδηγιών, πληροφόρησης, έντυπου υλικού, 
οργάνωση ενηµερωτικών mini σεµιναρίων κλπ.). 

 
 
 Ταυτόχρονα το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα πρέπει να ασχοληθεί µε: 
α) τη µελέτη για την εκ βάθρων αλλαγή του θεσµικού πλαισίου που προσδιορίζει 

τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των µηχανικών, στην κατεύθυνση της 
προσαρµογής του στα σηµερινά δεδοµένα, της ευελιξίας και 
προσαρµοστικότητας σε νέα δεδοµένα και της συνθετότητας που απαιτεί η 
επίλυση των σύγχρονων προβληµάτων, ώστε να περιλαµβάνει το σύνολο των 
ειδικοτήτων των µηχανικών 

β) την ανάληψη πρωτοβουλιών σε συνεργασία µε άλλους φορείς της Περιφέρειας 
για την εγκατάσταση παρατηρητηρίου της αγοράς εργασίας και δικτύου 
πρόβλεψης επαγγελµατικών προοπτικών 

γ) τη διεύρυνση των χώρων και αντικειµένων άσκησης του επαγγέλµατος του 
µηχανικού. Οφείλουµε να πείσουµε την κοινωνία, την πολιτεία, τις επιχειρήσεις 
δηµόσιου και ιδιωτικού φορέα για το ρόλο του µηχανικού, την αναγκαιότητά του 
και το κέρδος τελικά της κοινωνίας µας από τη διεύρυνση αυτού του ρόλου. 

  Πρώτους στόχους του ΤΕΕ/ΤΚΜ θα αποτελέσουν: 
⎯ η στροφή σε νέες ειδικότητες και πεδία, µε τη βοήθεια διαδικασιών συνεχιζόµενης 

κατάρτισης 
⎯ η επέκταση νοµοθεσίας για ευρύτερη συµµετοχή τεχνικών στην παραγωγή έργων  
 
Γ. ΑΡΧΕΣ  ΚΑΙ  ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ  
    ΤΕΕ/ΤΚΜ 

 
 Η γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στους θεσµούς και στην κοινωνία δεν 
είναι δυνατό να αφήσει ανεπηρέαστο το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Έτσι σήµερα παρατηρείται: 
⎯ τάση αποµάκρυνσης πολλών συναδέλφων από την καθηµερινή λειτουργία-

προσφορά στο ΤΕΕ 
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⎯ κατά περίπτωση επίκληση των θέσεων του ΤΕΕ από τους φορείς εξουσίας, όταν 
δηλαδή υπάρχει η σύµφωνη γνώµη του για τις ενέργειές τους. 

 Είναι εποµένως πρώτιστο καθήκον µας η ανατροπή αυτής της εξέλιξης και η 
καταβολή κάθε προσπάθειας για την αναβάθµιση του κύρους του ΤΕΕ στην 
κοινωνία και τη συσπείρωση των µελών του, επιδιώκοντας τη µέγιστη 
αποτελεσµατικότητα στο σύνολο των παρεµβάσεών µας. 
 
Γ.1. Αρχές λειτουργίας των οργάνων διοίκησης 
 
 Το πρόγραµµα του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την επόµενη τριετία, όπως αναλύθηκε 
παραπάνω, θα ασκείται από τα όργανά του µε τις ακόλουθες αρχές: 
⎯ συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων 
⎯ µεγιστοποίηση της συµµετοχής των συναδέλφων στη διαµόρφωση θέσεων 
⎯ διαφάνεια στη λειτουργία 
⎯ αποδέσµευση του ΤΕΕ/ΤΚΜ από το ρόλο του µοχλού πίεσης ή στήριξης της 

εκάστοτε κυβέρνησης 
⎯ πρόταξη του συµφέροντος του τόπου  και των µηχανικών έναντι των "κοµµατικών 

υποχρεώσεων" 
⎯ πρόταξη του συλλογικού συµφέροντος από το ατοµικό και του κοινωνικού και 

από τα δύο 
⎯ προώθηση στο εσωτερικό του ΤΕΕ, τόσο διοικητικά, όσο και γεωγραφικά της 

αποκέντρωσης 
⎯ ανάπτυξη σχέσεων µε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τους Οργανισµούς 

Α΄βάθµιας και Β΄βάθµιας Αυτοδιοίκησης 
⎯ ανάπτυξη σταθερών και µονίµων σχέσεων µε άλλους φορείς επιστηµόνων, 

Επιµελητήρια, Ενώσεις Εργαζοµένων και φορείς παραγωγικών τάξεων 
⎯ επεξεργασία θεµάτων γενικότερου ενδιαφέροντος των µηχανικών, σε συνεργασία 

βέβαια µε το ΤΕΕ και τα άλλα περιφερειακά Τµήµατα, αλλά µε αυτόνοµη 
διαµόρφωση και προβολή των δικών του θέσεων. 

⎯ αναβάθµισή των σχέσεων µε τους κλαδικούς και εργασιακούς συλλόγους των 
µηχανικών για τα αντίστοιχα θέµατα ενδιαφέροντός τους (µε τελικά αυτόνοµη 
διαµόρφωση των θέσεων του Τµήµατος) και καθιέρωση κοινής συνεδρίασης ανά 
3µηνο για την αντιµετώπισή τους. 

⎯ απαγόρευση άσκησης από το ίδιο το ΤΕΕ/ΤΚΜ δραστηριοτήτων ανταγωνιστικών 
µε τις δραστηριότητες που ασκούν τα µέλη του, στο πλαίσιο άσκησης του 
επαγγέλµατος του µηχανικού 

⎯ ανάδειξη των Νοµαρχιακών Επιτροπών του ΤΕΕ/ΤΚΜ  σε έγκυρο εκφραστή των 
θέσεων του τεχνικού κόσµου στα θέµατα αρµοδιότητάς τους -διασπορά πόρων 
και αρµοδιοτήτων στους νοµούς 

⎯ ανατροπή της παγιωµένης κατάστασης ταύτισης του "ΤΕΕ" µε το "Αθηναϊκό ΤΕΕ" 
και ενίσχυση του ρόλου του ΤΕΕ/ΤΚΜ, µε διεκδίκηση: 
• κατανοµή πόρων µε βάση κοινά αποδεκτά κριτήρια 
• λειτουργία Ο.Ε. µε στελέχη της περιφέρειας 
• συµµετοχή των περιφερειακών τµηµάτων στα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος 

των µηχανικών 
• αποκέντρωση στη λειτουργία ή εκχώρηση αρµοδιοτήτων σε διάφορα θέµατα, 

όπως π.χ. ΙΕΚΕΜ - ΤΕΕ κλπ. 
 
Γ.2. Όργανα του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
 

 Βασικό στόχο αποτελεί η αποτελεσµατική και ουσιαστική λειτουργία, η 
διοικητική αποκέντρωση και η συλλογική ευθύνη στη διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 

Για την υλοποίηση αυτών επιβάλλεται: 
α. Η αναβάθµιση της λειτουργίας της Αντιπροσωπείας και η κατάκτηση του 

ρόλου που της προσδίδει το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. 
  Βασικά θέµατα ενασχόλησής της θα αποτελέσουν: 
⎯ Η αλλαγή του θεσµικού πλαισίου του ΤΕΕ, σε ότι αφορά: 

• Την εκλογή προέδρου και των οργάνων. 
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• Την ενίσχυση του ρόλου (οικονοµικά, διοικητικά) των περιφερειακών 
τµηµάτων. 

• Την αναδιοργάνωση του ΤΕΕ και των περιφερειακών Τµηµάτων, 
λαµβάνοντας υπόψη και τα νέα δεδοµένα (π.χ. σχέδιο "Καποδίστριας"). 

• Την εξασφάλιση του ουσιαστικού ρόλου της αντιπροσωπείας και των 
νοµαρχιακών επιτροπών. 

⎯ Η σύνταξη Οργανισµού του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
⎯ Η αναθεώρηση του πειθαρχικού δικαίου του ΤΕΕ 
⎯ Η αναθεώρηση και ο εκσγχρονισµός του κώδικα δεοντολογίας στην άσκηση 

του επαγγέλµατος του µηχανικού. 
⎯ Το "πρόσωπο" του ΤΕΕ/ΤΚΜ - έντυπο 
 
 Θα συγκροτηθούν Ο.Ε. που θα λειτουργήσουν µε ευθύνη του προεδρείου 
της "Α"/ΤΚΜ και θα αναφέρονται σε αυτήν προκειµένου η "Α"/ΤΚΜ να 
διαµορφώσει θέσεις του Τµήµατος για συγκεκριµένα σοβαρά θέµατα, σε 
συνεργασία µε τη ∆.Ε. και σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό που εγκρίθηκε. 
 Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η απαραίτητη γραµµατειακή και διοικητική 
υποδοµή και υποστήριξη. 
 Σε ειδικές συνεδριάσεις θα καθοριστούν τα θέµατα που θα απασχολήσουν 
την "Α"/ΤΚΜ την επόµενη τριετία. 
 Τέλος στις συνεδριάσεις της "Α"/ΤΚΜ θα γίνεται υποχρεωτική παρουσίαση 
των δραστηριοτήτων των Μ.Ε. σε σχέση µε τον προγραµµατισµό που 
εγκρίθηκε, όπως επίσης και ενηµέρωση ανά νόµο από τις Ν.Ε. και τα 
εκλεγµένα µέλη του Νόµου στην "Α"/ΤΚΜ. 

 
β. Η ανάδειξη των Νοµαρχιακών Επιτροπών του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε δυναµικό 

εκφραστή των θέσεων του ΤΕΕ. 
 Εκτός από την υποστήριξη των δραστηριοτήτων τους και την παροχή 

κονδυλίων για την υλοποίηση του προγραµµατισµού τους, προβλέπεται η 
θεσµοθέτηση τακτικής (ανά δίµηνο) συνάντησης των Ν.Ε µε την ∆.Ε, ώστε 
τα θέµατα των νοµών να είναι θέµατα καθηµερινής ενασχόλησης και δράσης 
του Τµήµατος. 

 
γ. Η λειτουργία του Προεδρείου ως οργάνου 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 
δυτερεύοντα θέµατα που επαναλαµβάνονται συχνά, ταλαιπωρούν χωρίς λόγο 
τη ∆.Ε και τελικά 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. 

 
δ. Η µεταβίβαση µέρους των διοικητικών καθηκόντων του προέδρου στα δύο 

άλλα µέλη του προεδρείου (παρακολούθηση-υλοποίηση προϋπολογισµού, 
παρακολούθηση δραστηριοτήτων κ.λ.π) 

 
ε. Η παρακολούθηση από τα µέλη της ∆.Ε του έργου και της λειτουργίας των 

Μ.Ε, τα οποία θα αποτελούν τον συνδετικό κρίκο Μ.Ε µε ∆.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. 

 
στ. Ορισµός ως εκπροσώπων του ΤΕΕ/ΤΚΜ στις διάφορες Επιτροπές και 

Συµβούλια, συναδέλφων µε αξιολογικά και όχι "παραταξιακά" κριτήρια.  
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ζ. Η αναδιάρθρωση και µηχανοργάνωση των υπηρεσιών του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε 
ορθολογικότερη και πλέον επιχειρησιακή βάση. 

 
η. Η επικαιροποίηση κανονισµού λειτουργίας των οργάνων. 

 
Γ.3 ∆ιάρθρωση υπηρεσιών του Τµήµατος 
 
Οι υπηρεσίες του Περιφερειακού Τµήµατος διαρθρώνονται ως εξής: 
 
α. Τοµέας  Αναπτυξιακών Θεµάτων 
β.   Τοµέας Επιστηµονικών Θεµάτων και Επιµόρφωσης 
γ. Τοµέας Επαγγελµατικών Θεµάτων 
δ Tοµέας  ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών 
 
 Στον Τοµέα ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών ορίζεται ως 
προϊστάµενος υπάλληλος του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
 Στους άλλους τρείς τοµείς ορίζονται προϊστάµενοι οι τρεις επιστηµονικοί 
συνεργάτες. Στους τοµείς αυτούς αντιστοιχίζονται τα αντικείµενα αναλόγου 
περιεχοµένου, όπως αναφέρονται στη συνέχεια. Ταυτόχρονα, οι τοµείς 
παρακολουθούν και συντονίζουν τη δράση των Μονίµων Επιτροπών και των 
διαρκών Οµάδων Εργασίας που έχουν το αντίστοιχο αντικείµενο. Ο υπεύθυνος τοµέα 
θα παρακολουθεί τα θέµατα και τις εξελίξεις στα αντικείµενα του Τοµέα θα εισηγείται 
και θα αναφέρεται στη ∆.Ε., θα συντονίζει τους εργαζόµενους του τοµέα και τα 
αντικείµενα εργασίας τους. Κάθε µέλος του Προεδρείου έχει την ευθύνη ενός από 
τους τοµείς αυτούς 
 Το γραφείο Τύπου υπάγεται απευθείας στα όργανα διοίκησης 
 
 α. Τοµέας Αναπτυξιακών Θεµάτων 
 
• Μεγάλα Έργα 
• Περιβάλλον - Βιοµηχανία 
• Χωροταξικά - Πολεοδοµικά - Οικιστικά 
• Κτηµατολόγιο 
• Θέµατα Πόλης - Αρχιτεκτονική κληρονοµιά 
• Εκπροσωπήσεις 
• ∆ΑΤΕΧ (προσωρινά µέχρι τη λειτουργία του ως Α.Ε.) 
• Μόνιµες Επιτροπές, Οµάδες Εργασίας και Εκπρόσωποι 
 
 β. Τοµέας Επιστηµονικών Θεµάτων και Επιµόρφωσης 
 
• Βιβλιοθήκη - Τράπεζα Πληροφοριών 
• ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ 
• Θέµατα τεχνικής παιδείας 
• Σεµινάρια Επιµόρφωσης 
• Προγράµµατα Ευρωπαικής Ενωσης 
• Μόνιµες Επιτροπές, Οµάδες Εργασίας και Εκπρόσωποι  
 
 γ. Τοµέας Επαγγελµατικών Θεµάτων 
 
• ΓΟΚ - Κτιριοδοµικός - Μεταφορά Συντελεστή ∆όµησης - Προδιαγραφές - 

Κανονισµοί µελετών -  Υγειονοµικές διατάξεις. 
• Επαγγελµατικά δικαιώµατα - Υποχρεώσεις (και στην Ευρωπαική Ενωση) 
• ∆ηµόσια Εργα (µελέτη και κατασκευή) 
• Αµοιβές µηχανικών (ελεύθερων επαγγελµατιών  και υπαλλήλων) 
• ∆ιεκδικήσεις αµοιβών 
• Εξυπηρέτηση νέων µηχανικών 
• Μόνιµες Επιτροπές, Οµάδες Εργασίας και Εκπρόσωποι 
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∆. ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 

 
∆.1. ΜΕ Χωροταξίας - Πολεοδοµίας - Οικιστικών Θεµάτων. 

• Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης 
• Αυθαίρετα στην Κ.Μ. 
• Γενικά Πολεοδοµικά - Χωροταξικά θέµατα. 
• Πολιτική γης - Κτηµατολόγιο. 
• Κυκλοφοριακό Θεσ/νίκης 
 

∆.2.ΜΕ  αρχιτεκτονικής  κληρονοµιάς  και  νεώτερου  αρχιτεκτονικού  
 έργου. 

• Αξιοποίηση αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς Κ.Μ. και δυνατότητες επέµβασης. 
• Αρχιτεκτονική φυσιογνωµία πόλεων Κ.Μ. 
• ΕΠΑΕ. 
• Επεµβάσεις µικρής κλίµακας 
 

∆.3. ΜΕ Βιοµηχανίας και Ενέργειας. 
• Θεσµικό πλαίσιο βιοµηχανίας (αναπτυξιακός νόµος, πακέτο Ντελόρ). 
• Βιοµηχανική ανάπτυξη - δυνατότητες, τάσεις  σε σχέση µε Βαλκάνια. 
• Κατάσταση κλάδων βιοµηχανίας στην Κ.Μακεδονία. Προβλήµατα - 

προοπτικές. 
• Μεγάλα βιοµηχανικά συγκροτήµατα (προβλήµατα - προοπτικές). 
• Θέµατα εκσυγχρονισµού βιοµηχανίας Κ.Μ., στελέχωση. 
• Προτάσεις για κατευθύνσεις δράσεων του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης 

στην Βιοµηχανία 
• ∆ιαχείριση ενέργειας  - εξοικονόµηση - ήπιες µορφές - θεσµικό πλαίσιο για 

την απελευθέρωση της αγοράς 
• Φυσικό αέριο (Βιοµηχανική, οικιακή χρήση, προδιαγραφές) 
• Ενεργειακός σχεδιασµός Κ.Μ. 
• ∆ιακρατικά-Βαλκανικά  ∆ίκτυα Ενέργειας 
• Ορυκτός πλούτος Κ.Μ. 

 
∆.4. ΜΕ Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος. 

• ∆ιαχείριση στερεών (αστικών και βιοµηχανικών) απορριµµάτων - Χώροι 
υγειονοµικής ταφής στην Κεντρική Μακεδονία. 

• Υγρά απόβλητα (Θερµαϊκός - ποτάµια - λίµνες). 
• Αέρια ρύπανση Θεσσαλονίκης - µέτρα αντιµετώπισης - Βιοµηχανικές 

µονάδες Θεσσαλονίκης - ΒΙ.ΠΕ.Θ. 
• ∆ιαχείριση οικοσυστηµάτων- Βιότοποι Κεντρικής Μακεδονίας. 
• Σέιχ Σου 
• ∆ιαχείρηση φυσικών πόρων Κεντρικής Μακεδονίας. 
• Περιβαλλοντικός Τουρισµός 
• Ύδρευση Θεσσαλονίκης - Ποιότητα πόσιµου νερού 
 

∆.5. ΜΕ Έργων Υποδοµής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
• Παρακολούθηση πορείας εκτέλεσης και χρηµατοδότησης των Μεγάλων 

Έργων στην Κ.Μ. - Παρεµβάσεις. 
• Έργα υποδοµής στην Κ.Μ. 

 
∆.6. ΜΕ Επαγγελµατικών Θεµάτων. 

• Εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου άσκησης του επαγγέλµατος του 
µηχανικού . 
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• Θεσµικό πλαίσιο παραγωγής τεχνικού έργου και ρόλος του Μηχανικού. 
• ∆ηµόσια διοίκηση 
• Θεσµικό πλαίσιο µελέτης και εκτέλεσης ∆ηµοσίων Εργων 
• Άσκηση του επαγγέλµατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
• Επαγγελµατικά δικαιώµατα µηχανικών. 
• Θέµατα δεοντολογίας στην άσκηση του επαγγέλµατος. 
• ∆ιεύρυνση αντικειµένου απασχόλησης µηχανικών. 
• Ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό  (π.χ. προβλήµατα επαναπατρισθέντων). 
• Άδεια Άσκησης Επαγγέλµατος. 
− Τέσσερις (4) υποεπιτροπές για θέµατα Ελεύθερων Επαγγελµατιών, 

Ιδιωτικών Υπαλλήλων, ∆ηµόσιων Υπαλλήλων και Παραγωγής ∆ηµόσιου 
Τεχνικού Εργου (θεσµικό πλαίσιο) 

 
∆.7. ΜΕ Νέων Μηχανικών. 

• Ένταξη των νέων µηχανικών στο επάγγελµα (σεµινάρια - επαγγελµατικός 
οδηγός ...) 

• Ανεργία νέων. 
• Επαγγελµατικά προβλήµατα νέων, κατά ειδικότητα. 
• Ασφάλιση νέων. 
• Άδεια Άσκησης Επαγγέλµατος. 
 

∆.8. ΜΕ Τεχνικής παιδείας, Επιµόρφωσης και Βιβλιοθήκης. 
• Θεσµικό πλαίσιο Τεχνικής Παιδείας 
• Επιµόρφωση - συνεχιζόµενη εκπαίδευση. 
• Λειτουργία Βιβλιοθήκης Τµήµατος. 
• Προγράµµατα σπουδών µηχανικών. 
• Αδεια άσκησης επαγγέλµατος. 
• Σπουδές και δικαιώµατα άσκησης επαγγέλµατος του µηχανικού στις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Βαλκανικής. 
 Στα πλαίσια της Μ.Ε. θα λειτουργήσουν πέντε (5) υποεπιτροπές  κατά 
κλάδο: Πολιτικών µηχανικών, Αρχιτεκτόνων µηχανικών, Αγρονόµων -
Τοπογράφων µηχανικών, Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων και Ναυπηγών 
µηχανικών,  Χηµικών  και Μεταλειολόγων µηχανικών και υποεπιτροπή για 
θέµατα Αντισεισµικής Προστασίας. 
 

∆.9. ΜΕ Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. 
• Έρευνα, καταγραφή, κωδικοποίηση των δραστηριοτήτων προσφοράς 

υπηρεσιών και παραγωγής λογισµικού και υλικού στο χώρο της Κεντρικής 
Μακεδονίας στον τοµέα τηλεπικοινωνιών, συστηµάτων συλλογής και 
επεξεργασίας πληροφοριών, δικτύων Η/Υ, βιοµηχανικών αυτοµατισµών, 
τηλεµατικής, βιοϊατρικής τεχνολογίας και λοιπών τοµέων προηγµένης 
τεχνολογίας. 

• Κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης τοµέα δικτύου τηλεπικοινωνιών σε 
σχέση µε τις προοπτικές και το ρόλο της περιοχής στα Βαλκάνια 
(τηλεπικοινωνιακή Εγνατία). 

• Απογραφή και συντονισµός του επιστηµονικού και τεχνικού δυναµικού που 
δραστηριοποιείται σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην περιοχή και 
συµµετοχή του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε προγράµµατα και δραστηριότητες στους τοµείς 
αυτούς  

• Ενηµέρωση των Μηχανικών για τις εξελίξεις στους τοµείς νέων τεχνολογιών, 
ανάδειξη των µετασχηµατισµών που επιφέρει η χρήση νέων τεχνολογιών σε 
επίπεδο κοινωνίας και πολίτη (κοινωνικές παράµετροι), προσδιορισµός των 
συνθηκών άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας των µηχανικών στο νέο 
αυτό πεδίο παροχής υπηρεσιών. 
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Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 1998 
 
 Οι κατευθυντήριοι άξονες αποτελούν το γενικό πλαίσιο δράσης του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
για την τριετία 1997 - 2000. Κρίνεται όµως απαραίτητη η ταυτόχρονη παρουσίαση και 
έγκριση ενός προγράµµατος που αφορά τις δραστηριότητες και ενέργειες του 
τµήµατος για το έτος 1998. Κατ' αυτόν τον τρόπο: 
− επιλέγονται από το σύνολο των θεµάτων ενασχόλησης του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αυτά που 

αποτελούν προτεραιότητες και απαιτούν προτάσεις επίλυσης. 
− υπάρχει συγκεκριµενοποιηµένο πρόγραµµα που δίνει τη δυνατότητα στη 

∆ιοικούσα Επιτροπή να προγραµµατίζει χρονικά µε ορίζοντα έτους και να 
επιβλέπει την υλοποίησή του. 

− δίνεται σαφές πλαίσιο στις Μόνιµες Επιτροπές, ώστε τα αντικείµενα µε τα οποία 
κατ'αρχήν θα ασχοληθούν να καλύπτουν ιεραρχηµένες ανάγκες του γενικότερου 
προγραµµατισµού. 

 
 α. Τοµέας Αναπτυξιακών Θεµάτων 
 
• Περιβάλλον 
 Σέιχ Σου,  
 Υγειονοµική ταφή απορριµµάτων,  
 Θερµαικός,  
 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,  
 ∆ιαχείριση οικοσυστήµατος λιµνών Κορώνειας - Βόλβης  
 Εκσυγχρονισµός νοµοθεσίας και ορίων ρύπανσης 
• Βιοµηχανία - Ενέργεια 
 Εκσυγχρονισµός θεσµικού πλαισίου βιοµηχανίας -  καθορισµός αρµοδιοτήτων 

µηχανικών βιοµηχανίας 
 Φυσικό αέριο 
 Θεσµικό πλαίσιο για την απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς 
• Πολεοδοµία Χωροταξία 
 Σχέδιο Νόµου για τον χωροταξικό σχεδιασµό 
 Μείωση Συντελεστή δόµησης, σύµφωνα µε το νέο νόµο 
 Αναθεώρηση Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσ/νίκης - χρήσεις γής 
 Κτηµατολόγιο 
 Κυκλοφοριακό Θεσ/νίκης 
• Φυσιογνωµία πόλεων 
 Αρχιτεκτονική Κληρονοµιά Κεντρικής Μακεδονίας 
 Αρχιτεκτονική Κληρονοµιά πόλεων Κεντρικής Μακεδονίας 
 Εικαστικές επεµβάσεις στην πόλη 
 Επεµβάσεις µικρής κλίµακας (διαφηµιστικά πανώ, ηµιµόνιµες κατασκευές, 

περίπτερα, στάσεις, πινακίδες κλπ) 
• Μεγάλα Εργα 
 Εγνατία 
 Μέσο σταθερής τροχιάς 
 Υποθαλάσσια αρτηρία 
 Εργα Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
• Προώθηση συµµετοχών του ΤΕΕ/ΤΚΜ (διαβαλκανική συνεργασία, 

προγράµµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ.). 
 
 β. Τοµέας Επιστηµονικών Θεµάτων - Επιµόρφωσης 
 
• Επιµόρφωση - συνεχιζόµενη εκπαίδευση 
 Οργάνωση κύκλων σεµιναρίων, επιµορφωτικών εκδηλώσεων, συνεδρίων 
 Προγράµµατα σπουδών Πολυτεχνικής Σχολής 
• Θεσµικό πλαίσιο Τεχνικής Παιδείας - ∆ιεθνείς Τάσεις - Σχεδιασµός κατευθύνσεων 

για την Ελλάδα 
 Αδεια άσκησης επαγγέλµατος 
• Βιβλιοθήκη - Τράπεζα πληροφοριών 
• Χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 
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 γ. Τοµέας Επαγγελµατικών Θεµάτων 
 
• Επαγγελµατικά (γενικά) 
 Ασφαλιστικό  
 Ερευνητικά προγράµµατα ΑΠΘ 
 Επαγγελµατικά δικαιώµατα ΑΕΙ - ΤΕΙ 
• Θέµατα Ελεύθερων Επαγγελµατιών 
 Οργάνωση Πολεοδοµικών γραφείων 
 Αµοιβές Ελεύθερων Επαγγελµατιών 
 ΙΚΑ 
• Θέµατα Ιδιωτικών Υπαλλήλων 
 Συλλογικές Συµβάσεις 
 Αγορά εργασίας - Υποχρεώσεις επιχειρήσεων για θέσεις µηχανικών 
 Ασφαλιστικό 
• Θέµατα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων 
 Μισθολόγιο - Ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις 
 Οργανισµός Υπηρεσιών 
 Ασφαλιστικό - Συνταξιοδοτικό 
• Παραγωγή ∆ηµόσιων Τεχνικών Εργων 
 Τροποποίηση 716/77 
 Αναπτυξιακές Εταιρίες ∆ήµων 
 Τροποποίηση 1418 
 ∆ηµόσια ∆ιοίκηση - Περιφερειακές υπηρεσίες 
• Θέµατα Νέων Μηχανικών 
 Ενταξη στο Επάγγελµα (σεµινάρια, επαγγελµατικός οδηγός ...) 
 Αγορά εργασίας 
 Ασφαλιστικό 
 
 δ. Ειδικά Θέµατα 
 
• Ι∆ΑΤΕΧ 
 Η παρούσα τριετία προβλέπεται να είναι τριετία ίδρυσης και λειτουργίας του 

Ινστιτούτου ∆ιαβαλκανικής Ανάπτυξης και Τεχνικής. 
 Κατά συνέπεια η ιεράρχηση των ενεργειών που θα πρέπει να υλοποιηθούν από 

το ΤΕΕ/ΤΚΜ ως κύριου φορέα διαχείρισης του Ι∆ΑΤΕΧ έχει ως ακολούθως: 
1. Επικαιροποίηση της υφιστάµενης  µελέτης οργάνωσης και λειτουργίας του 

Ινστιτούτου µε ευθύνη του ΤΕΕ/ΤΚΜ, µε στόχο τις τελικές ρυθµίσεις για το 
καταστατικό της Α.Ε., τη συγκρότηση του πρώτου ∆.Σ. και τον καθορισµό του 
Εταιρικού Κεφαλαίου. 

2. Ενέργειες προώθησης των παραπάνω προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε για την έκδοση της 
σχετικής Υπουργικής Απόφασης. 

3. Ενέργειες δηµιουργίας απαραίτητης υλικοτεχνικής Υποδοµής, στελέχωσης και 
λειτουργίας του Ινστιτούτου µε στόχο την ολοκλήρωσή του εντός του 1998. 

 Παράλληλα µε τα παραπάνω το Γραφείο ∆ΑΤΕΧ, και µέχρι την ίδρυση του 
Ινστιτούτου, υλοποιεί τις σχετικές του δράσεις για περαιτέρω συνέχιση των 
συνεργασιών του µε Τεχνικούς Φορείς της Βαλκανικής και διευρύνει τις δράσεις 
του και σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης πέραν αυτών της Βαλκανικής. 

• Εκδόσεις 
 Θα συνεχιστεί η τακτική έκδοση του "Τεχνογραφήµατος" σε 15µερη βάση µε 

ανανεωµένη µορφή και ύλη. 
 Θα διερευνηθεί η δυνατότητα έκδοσης επιστηµονικού περιοδικού ανά 4µηνο ή και 

ειδικών εκδόσεων. 
• Κτίριο ΤΕΕ/ΤΚΜ 
 Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του σταδίου µελέτης εφαρµογής 

των µελετών (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτροµηχανολογική) του κτιρίου του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ στη Θεσσαλονίκη καθώς και των αντίστοιχων τευχών δηµοπράτησης 
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το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι έτοιµο να προχωρήσει άµεσα στην έκδοση της σχετικής 
οικοδοµικής άδειας και στη διακήρυξη της δηµοπρασίας για την κατασκευή του. 

 
• Μηχανοργάνωση 
 Με βάση το ήδη εγκεκριµένο πόρισµα σχετικής Ο.Ε., θα προχωρήσει η 

υλοποίηση νέου µηχανογραφικού συστήµατος που θα ανταποκρίνεται στις νέες 
ανάγκες του Τµήµατος. 

• Στελέχωση. 
 Οι αυξηµένες ανάγκες του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε ανθρώπινο δυναµικό, όπως προκύπτουν 

από τον προγραµµατισµό, θα καλυφθούν από συνεργάτες. 
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ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 

α. Τρόπος ορισµού και παρακολούθησης εκπροσώπων του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
 
β. Ανάθεση - παρακολούθηση - έλεγχος πραγµατογνωµοσυνών 
 
γ. Ανάπτυξη  δραστηριότητας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για θέµατα περιβάλλοντος 
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α.  Τρόπος ορισµού και παρακολούθησης εκπροσώπων του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
 
1. Οι εκπροσωπήσεις του ΤΕΕ αποτελούν ένα ισχυρό µέσο για την παρέµβασή του 

και συνιστούν σε ένα µεγάλο βαθµό το πρόσωπό του προς την κοινωνία και την 
πολιτεία. Αυτό κάνει προφανή τη σοβαρότητά τους και την ανάγκη 
παρακολούθησης και οργάνωσης της δουλειάς των εκπροσώπων του ΤΕΕ. 

2. Η διαφάνεια, η αξιοκρατία, η αξιοποίηση των ειδικών γνώσεων των συναδέλφων 
χωρίς να παραβλέπεται η πολιτική έκφραση του φορέα πρέπει να αποτελούν 
βασικά κριτήρια για τον ορισµό των εκπροσώπων. 

3. Είναι λοιπόν, προφανής η ανάγκη δηµιουργίας ενός συστήµατος επιλογής, 
εποπτείας και στήριξης από µεριάς Τµήµατος των εκπροσώπων µας, που θα 
περιορίζει στο ελάχιστο δυνατό τους, αντικειµενικά, εµφανιζόµενους 
υποκειµενισµούς. 

4. Ειδικότερα για τον ορισµό εκπροσώπων, η ∆.Ε. προτείνεται να επιλέγει: 
 
• για τις κύριες, πολιτικές εκπροσωπήσεις από τα µέλη της ∆.Ε., "Α", γενικά 

πρόσωπα που έχουν συµµετέχει στα όργανα του ΕΕ για σειρά ετών 
• για τις υπόλοιπες εκπροσωπήσεις από πίνακα εκπροσώπων στον οποίο 

µπορούν να περιλαµβάνονται εκτός από τους παραπάνω: 
 µέλη ∆ιοικηττικών Συµβουλίων Συλλόγων 
 µέλη Μ.Ε., 
 συνάδελφοι που εκδήλωσαν ενδιαφέρον σε Μ.Ε., Ο.Ε. (άνω 5ετίας) 
 προηγούµενοι εκπρόσωποι του Τµήµατος 
 συνάδελφοι που προτείνονται από µέλη ∆.Ε. και "Α". 

 
5. Κριτήρια επιλογής εκπροσώπων. 

α) Ανταπόκριση µε συνέπεια σε προηγούµενες ανάλογες συµµετοχές. 
β) Ανταπόκριση των προσόντων στο είδος της εκπροσώπησης. 
γ) Γνώση του αντικειµένου. 
δ) Εναλλαγή προσώπων 
ε) Κανένα προσωπικό, επαγγελµατικό ενδιαφέρον ή υπαλληλική σχέση µε το 

συγκεκριµένο αντικείµενο. 
στ) Όχι συγκέντρωση πολλών εκπροσωπήσεων σε ένα πρόσωπο 

 
6. Παρακολούθηση - ενηµέρωση εκπροσώπων. 

• Οι εκπρόσωποι εντάσσονται, ανάλογα µε το αντικείµενο του Συµβουλίου ή 
Επιτροπές που συµµετέχουν, σε µία από τις Μ.Ε. του Τµήµατος και 
λειτουργούν σύµφωνα µε τον "Κανονισµό Εκπροσωπήσεων" που τους 
κοινοποιείται µαζί µε το έγγραφο του ορισµού τους. 

• Οι εκπρόσωποι σε επιτροπές ορισµένου έργου υποβάλλουν το σχετικό 
πρακτικό. 
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β. Ανάθεση - παρακολούθηση - έλεγχος πραγµατογνωµοσυνών 
 
 
 Ο τρόπος λειτουργίας του συστήµατος έκδοσης πραγµατογνωµοσυνών σε 
επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας εµφανίζει τα ακόλουθα συµπτώµατα: 
• Σταθερή µείωση της παραγόµενης ποιότητας στις εκτελούµενες 

πραγµατογνωµοσύνες. 
• Έλλειψη µονίµων και αξιόπιστων µηχανισµών αξιολόγησης πραγµατο-

γνωµόνων. 
• Παντελή έλλειψη µηχανογραφικής διαχείρισης των πραγµατογνωµοσυνών. 
• Απουσία προκαθορισµένης ενιαίας τιµολογιακής πολιτικής αµοιβών 

πραγµατογνωµόνων σε σχέση µε το είδος, την πολυπλοκότητα και συνθετότητα 
των πραγµατογνωµοσυνών. 

• Αυξηµένοι χρόνοι εκτέλεσης (από αίτηση έως τελικό έλεγχο και υπογραφή από 
Πρόεδρο) 

 Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσµα την σταθερή υποβάθµιση του ρόλου του 
ΤΕΕ, να πραγµατοποιεί πραγµατογνωµοσύνες υψηλών προδιαγραφών και κύρους, 
που προσεγγίζουν µε σαφήνεια την επίλυση των, προς εξέταση, προβληµάτων και 
απαντούν µε τεκµηριωµένο τρόπο στα αιτήµατα των φυσικών και νοµικών 
προσώπων. 
 
 Για την αντιµετώπιση των παραπάνω διαπιστώσεων πρέπει να συµφωνηθούν 
κατ' αρχήν οι παρακάτω αρχές: 
α) Οι πραγµατογνωµοσύνες δεν είναι πεδίο που µπορεί να αντιµετωπίζεται ως 

µέσο για επίλυση ή διέξοδο προβληµάτων απασχόλησης ή εξεύρεσης 
συµπληρωµατικού αντικειµένου εργασίας των συναδέλφων µηχανικών, αλλά 
εργασία που απαιτεί γνώσεις και συσσωρευµένη εµπειρία ικανή να 
αντιµετωπίσει µε τεκµηριωµένο και αδιαµφισβήτητο τρόπο τα αιτήµατα των 
πραγµατογνωµοσυνών. 

 Βεβαίως, είναι προφανές ότι όλες οι πραγµατογνωµοσύνες δεν έχουν πάντοτε 
τον ίδιο βαθµό δυσκολίας, πράγµα που δίνει τη δυνατότητα και σε σχετικά νέους 
συναδέλφους να τεκµηριώσουν απαντήσεις, χωρίς προβλήµατα στη συνολική 
ποιότητα παραγωγής της πραγµατογνωµοσύνης. 

β) Η εκτέλεση µιας πραγµατογνωµοσύνης και ο έλεγχος (πληρότητα, συµφωνία µε 
τις προδιαγραφές σύνταξης του ΤΕΕ κλπ) δεν µπορεί να αποτελεί µια απλή 
διοικητική πράξη ρουτίνας αλλά µια εργασία που αναδεικνύει το ρόλο του ΤΕΕ 
ως Τεχνικού Συµβούλου της Πολιτείας. 

γ) Η ανάθεση στον άλφα ή στον βήτα πραγµατογνώµονα, δεν µπορεί να αποτελεί 
αντικείµενο παραταξιακής εκµετάλλευσης ή προσωπικών πελατιακών σχέσεων. 

 
 Για την αναβάθµιση του πλέγµατος εκτέλεσης των Πραγµατογνωµοσυνών στο 
ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνονται τα ακόλουθα: 
• Η δηµιουργία µιας διαρκούς και αµοιβόµενης οµάδας εργασίας η στελέχωση της 

οποίας θα πρέπει να γίνει µε αυστηρά κριτήρια όπως: 
⎯ γνώση των αντικειµένων  
⎯ ικανή εµπειρία 
⎯ επιδεξιότητα στο χειρισµό θεµάτων που άπτονται του αντικειµένου της 

πραγµατογνωµοσύνης (επαφή µε αιτούντες, χορήγηση πληροφοριών, 
διευκρινίσεων, επεξηγήσεωνν κλπ). 

• Έργο της οµάδας θα είναι: 
⎯ Προσδιορισµός του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησης τωνν 

πραγµατογνωµόνων 
⎯ επιλογή και κατηγοριοποίηση των πραγµατογνωµόνων κατά ειδικότητα 

(Μηχαν., Πολιτικός, Τοπογράφος, Αρχιτέκτ. Μηχανικός κλπ), κατά 
εξειδίκευση αντικειµένου (π.χ. ειδικός σε κλιµατισµούς), κατά εµπειρία και 
κατά βαρύτητα αντικειµένου πραγµατογνωµοσύνης (απλή, σύνθετη, υψηλών 
απαιτήσεων κλπ). 

⎯ προσδιορισµός µιας ενιαίας τιµολογιακής πολιτικής που λαµβάνει υπόψη της 
τη βαρύτητα του αντικειµένου 
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⎯ καταγραφή των µηχανογραφικών απαιτήσεων σε υπολογιστές και λογισµικό 
και παράλληλος σχεδιασµός των βάσεων δεδοµένων και των reports που 
απαιτούνται. 

⎯ διαχείριση της εκτέλεσης των πραγµατογνωµοσυνών από την πρώτη φάση 
δηλαδή εκείνη της αίτησης έως την τελική υπογραφή του/της Προέδρου. 

• Η οµάδα εργασίας σε τρίµηνη βάση θα αποστέλλει, προς ενηµέρωση, στο 
προεδρείο της ∆.Ε. τις σχετικές αναφορές για το εκτελεσθέν έργο. Το 
περιεχόµενο αυτών των αναφορών θα προσδιοριστεί από τον/την Πρόεδρο της 
∆.Ε. 
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γ. Ανάπτυξη  δραστηριότητας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για θέµατα περιβάλλοντος 
 
Στόχοι: 
− Ενηµέρωση της ∆Ε και των οργάνων του ΤΕΕ/ΤΚΜ για θέµατα περιβάλλοντος για 

την εξασφάλιση έγκυρης, τεκµηριωµένης και ουσιαστικής παρέµβασης του 
τµήµατος 

− Ενηµέρωση των οργάνων και των µελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε θέµατα νοµοθεσίας, 
προγραµµάτων ΕΕ. 

− Αποκατάσταση επαφής µε φορείς της Πόλης και της Περιφέρειας, το ΤΕΕ, τις 
Νοµαρχιακές Επιτροπές, ξένες και διεθνείς οργανώσεις και φορείς 

  
Αντικείµενο ενασχόλησης  
− Αµεση παρακολούθηση θεµάτων που αφορούν το περιβάλλον της Κεντρικής 

Μακεδονίας −Υπηρεσίες περιβάλλοντος, διαδικασίες αποφάσεων και επικαλύψεις 
αρµοδιοτήτων. 

− Παρακολούθηση αδειοδοτήσεων, εγκρίσεων και σχεδιασµού έργων προστασίας 
περιβάλλοντος. Τήρηση φακέλλων περιβαλλοντικών µελετών για σηµαντικά έργα 

− Τήρηση αρχείου Ελληνικής νοµοθεσίας καθώς και νοµοθεσίας της Ευρωπαικής 
Ενωσης, ώστε να είναι δυνατή η παρέµβαση σε θεσµικά θέµατα και θέµατα 
αποφάσεων αλλά και η παροχή πληροφοριών σε συναδέλφους. 

− Συνεργασία στην παρακολούθηση προγραµµάτων της Ευρωπαικής Ενωσης για 
υποβολή προτάσεων εκ µέρους του ΤΕΕ/ΤΚΜ και παροχή πληροφόρησης σε 
µηχανικούς. 

− Παρακολούθηση της τεκµηρίωσης (µελέτες φορέων, ΤΕΕ, περιφερειακών 
τµηµάτων) και του σχετικού τµήµατος της βιβλιοθήκης. Ενηµέρωση από τον 
ηµερήσιο και περιοδικό τύπο.  

− Μέριµνα για τις διεθνείς συνεργασίες του τµήµατος σε θέµατα περιβάλλοντος 
(WWF, WHO, GREENPEACE, κλπ) 

− Παρακολούθηση και συνεργασία µε τη ΜΕ και τους εκπροσώπους του τµήµατος 
για θέµατα που αφορούν το περιβάλλον. 
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ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΕΕ/ΤΚΜ 
 
 Με βάση την έκθεση της Οµάδας Εργασίας που συστήθηκε µε την απόφαση 
446 της 33/26.11.96 ∆.Ε. µε τίτλο: "Καταγραφή του υπάρχοντος µηχανογραφικού 
εξοπλισµού του Τµήµατος, την καταγραφή των αναγκών σε υλικό και λογισµικό και 
την κατάθεση προτάσεων για την προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού και την 
οργάνωσή τους" σηµειώνονται τα ακόλουθα: 
 
1. Η µελέτη πρέπει να χαρακτηρισθεί πλήρης, σαφέστατη και τεκµηριωµένη σε ότι 

αφορά τόσο την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης σε θέµατα 
µηχανογράφησης του ΤΕΕ/ΤΚΜ όσο και της µεθοδολογίας υλοποίησης του 
προτεινόµενου µηχανογραφικού  συστήµατος. 

 Κατά συνέπεια αποτελεί σοβαρή αξιόπιστη βάση πάνω στην οποία µπορεί να 
βασιστεί ο εκσυγχρονισµός του µηχανογραφικού συστήµατος του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 

2. Ο προτεινόµενος τρόπος υλοποίησης του νέου µηχανογραφικού συστήµατος 
όπως το προτείνει η µελέτη µπορεί να υιοθετηθεί στο σύνολό του και 
επιγραµµατικά συνοψίζεται στις ακόλουθες φάσεις: 
α. Προµήθεια του υλικού εξοπλισµού  (Η/Υ, περιφερειακές δικτυώσεις κλπ) στα 

πλαίσια των καταγραµµένων απαιτήσεων των τµηµάτων (βλέπε Πίνακα 1). 
β. Εκπόνηση του απαιτούµενου λογισµικού µε ιεράρχηση προτεραιότητας 

κάλυψης αναγκών ανά Τµήµα. 
γ. Συνολικός σχεδιασµός του συστήµατος µε στόχο την οριστικοποίηση των 

λειτουργικών διαδικασιών, την οριοθέτηση των ιεραρχήσεων, της µορφής 
προσπέλασης, του τρόπου λειτουργίας των δικτύων, εκπαίδευσης 
προσωπικού κλπ. 

δ. Ολοκλήρωση της σύνδεσης µε Internet. 
ε. Εκπαίδευση προσωπικού κατά κατηγορίες µηχανογραφικών απαιτήσεων. 
στ.Τεκµηρίωση των µηχανογραφικών λειτουργιών. 

3. Για την υλοποίηση του (β) και (γ)  της ανάλυσης του νέου ειδικού λογισµικού και 
για τη γενικότερη παρακολούθηση της υλοποίησης του συστήµατος θα πρέπει να 
συγκροτηθεί οµάδα εργασίας από 2 έως 3 άτοµα και για χρονική διάρκεια περί το 
ένα έτος. 

4. Το προϋπολογιζόµενο κόστος υλοποίησης του συστήµατος έχει ως ακολούθως: 
HARDWARE 
 
Υπολογιστές: 11 τεµ. Χ 350.000 3.850.000+ΦΠΑ 
Printers 8 Χ 180.000 1.440.000+ΦΠΑ 
Λοιπά Υλικά δικτύωσης (περίπου) 500.000+ΦΠΑ 
Πακέτα custom soft (περίπου 4.500.000+ΦΠΑ 
ΟΕ Παρακολούθησης 3 Χ 600.000 1.800.000+ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ  12.090.000+ΦΠΑ 
 
 Στον παραπάνω προϋπολογισµό δεν περιλαµβάνονται modems σύνδεσης µε 

ΤΕΕ. 
 Απρόβλεπτες δαπάνες: περίπου 8% στο ανωτέρω ποσό.  
 ήτοι: 950.000 δρχ. (περίπου) 
 
5. Οι Η/Υ 386 και 486 που θα αντικατασταθούν µέ νέους PENTIUM καθώς και οι 

παλαιοί printers προτείνεται να χορηγηθούν στις Νοµαρχιακές Επιτροπές, για την 
κάλυψη των αναγκών τους σε γραµµατειακή υποστήριξη. 
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