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1.ΓΕΝΙΚΑ
1.1 Το ∆ιεθνές Περιβάλλον
Η τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα και το ξεκίνηµα του 21ου που διανύουµε,
χαρακτηρίζεται από δύο νέους πολιτικοοικονοµικούς όρους, που συνδέονται άρρηκτα
µεταξύ τους:

•

«Η νέα τάξη πραγµάτων», ως αποτέλεσµα της κατάρρευσης του διπολικού
πολιτικού συστήµατος και της διαφορετικής διάρθρωσης των παραγωγικών
σχέσεων που εξέφραζαν.

•

«Η παγκοσµιοποίηση», που σηµατοδοτεί το ξεπέρασµα των «εθνικών συνόρων»
σε οικονοµικό επίπεδο κυρίως, αλλά όχι µόνο και οφείλεται κατά βάση στην
αλµατώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας των δικτύων επικοινωνίας, σε συνθήκες
πλήρους κυριαρχίας των σχέσεων αγοράς.

Σήµερα, παρά την προσπάθεια που έγινε συστηµατικά να επενδυθούν µόνο µε
θετικά χαρακτηριστικά οι παραπάνω όροι, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσµο
υφίστανται κυρίως τις αρνητικές συνέπειές τους.
•
•
•
•
•
•

Συνέχιση των πολέµων, δηµιουργία νέων εστιών και µάλιστα στην Ευρώπη.
Κυριαρχία του ασφαλιστικοπιστωτικού συστήµατος και συγκέντρωση του
πλούτου σε παγκοσµιοποιηµένες επιχειρήσεις ανώνυµου χαρακτήρα.
Εξάρτηση του πολιτικού συστήµατος και των εκπροσώπων του από το
πανίσχυρο οικονοµικό κατεστηµένο.
Παντοδυναµία των µέσων µαζικής επικοινωνίας, ολιγοπωλιακός έλεγχός τους και
χειραγώγηση της πληροφόρησης µε τη δηµιουργία µιας εικονικής
πραγµατικότητας.
Ανάδειξη της ανταγωνιστικότητας σε στοιχείο ιδεολογίας µε αποτέλεσµα τη
διεύρυνση των ανισοτήτων και την περιθωριοποίηση µεγάλων τµηµάτων του
πληθυσµού.
∆ραµατική υποβάθµιση του φυσικού-ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και
εµπορευµατοποίηση του πολιτισµού.

1.2 Η Ελλάδα σήµερα
Στην περίοδο αυτή, η Ελλάδα, µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και πέτυχε την
είσοδό της στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, προκειµένου να βρίσκεται στην
πορεία των εξελίξεων στην ενοποιηµένη Ευρώπη, εξακολουθεί να απέχει σηµαντικά
από το να συγκλίνει πραγµατικά µε τις οικονοµίες των άλλων αναπτυγµένων κρατών,
κυρίως στο επίπεδο και στην ποιότητα ζωής των πολιτών τους. Παράλληλα, σαν
περιφερειακή χώρα και µάλιστα στην περιοχή των Βαλκανίων, εισέπραξε σε
µεγαλύτερο βαθµό τα αρνητικά χαρακτηριστικά της παγκοσµιοποίησης, ενώ έδειξε
αδυναµία να αφοµοιώσει γρήγορα και να αξιοποιήσει περισσότερο τα θετικά στοιχεία
της θέσης που κατέχει σε διεθνείς οργανισµούς.
Την προσεχή δεκαετία η χώρα µας έχει µία ακόµη ευκαιρία, ίσως την τελευταία, να
επιταχύνει µε σταθερούς βηµατισµούς τους ρυθµούς ανάπτυξής της, επενδύοντας
τους πόρους του Γ’ ∆ιαρθρωτικού Πακέτου σε υποδοµές, ανθρώπινο δυναµικό και
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δηµόσιες – ιδιωτικές επιχειρήσεις, κατά τρόπο που θα δηµιουργεί πολλαπλασιαστικά
αποτελέσµατα.
Οι πρώτες όµως ενδείξεις και η εµπειρία των δύο προηγούµενων προγραµµατικών
περιόδων που κινήθηκαν στην λογική της απορρόφησης των πόρων, δεν µας
εµπνέουν αισιοδοξία. Οι καθυστερήσεις στην έναρξη υλοποίησης των δράσεων της
περιόδου 2000-2006 είναι σηµαντικές, ενώ παράλληλα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη
το πλέγµα των απαιτούµενων θεσµικών παρεµβάσεων και δεν έχουν αξιολογηθεί
ανάλογες που έγιναν τα προηγούµενα χρόνια.
Η σταδιακή µετατόπιση του κέντρου βάρους διαχείρισης µεγάλων προγραµµάτων
στο ΥΠΕΘΟ, δηλαδή σε οικονοµικά στελέχη που µόνο λογιστικά µπορούν να
προσεγγίσουν τις παραγωγικές δραστηριότητες, θα οδηγήσει σε σηµαντική απώλεια
χρόνου και σε κατασπατάληση των διατιθέµενων πόρων.

1.3 Κεντρική Μακεδονία - Θεσσαλονίκη
Η Κεντρική Μακεδονία, λόγω γεωγραφικής θέσης, αλλά κυρίως µε την παρουσία της
Θεσσαλονίκης, µπορεί και πρέπει να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην
ανάπτυξη των κάθε είδους σχέσεων της Ελλάδας µε τις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης και
της παρευξείνιας ζώνης. Η Θεσσαλονίκη έχει όλες τις προοπτικές να εξελιχθεί
στην περιοχή της, σε περιφερειακό κέντρο της Ευρώπης, ανάλογο του
Μιλάνου, της Βαρκελώνης, της Μασσαλίας κ.λπ.
Η κατασκευή της Εγνατίας οδού και του ΠΑΘΕ, η διπλή γραµµή – ηλεκτροκίνηση του
σιδηροδροµικού δικτύου, ο εκσυγχρονισµός του λιµανιού και του αεροδροµίου, είναι
έργα που συµβάλλουν σ’ αυτόν τον στόχο και πρέπει να ολοκληρωθούν.
Εξακολουθούν όµως να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στον αστικό και περιαστικό
ιστό της πόλης, που εντοπίζονται κυρίως στο σύστηµα συγκοινωνιακής
εξυπηρέτησης, στα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα, στις υποδοµές παιδείας,
πρόνοιας και σε χώρους που θα υποδεχθούν νέες χρήσεις και εξυπηρετήσεις.
Ανάλογα προβλήµατα αντιµετωπίζουν και οι υπόλοιπες πόλεις της Κεντρικής
Μακεδονίας που επιδεινώθηκαν σοβαρά µε το κύµα των οικονοµικών προσφύγων
κατά την τελευταία δεκαετία.
Οι κυβερνητικές επιλογές έχουν µειώσει κατά καιρούς τα δροµολογηµένα προς την
περιφέρεια κεφάλαια, προς χάριν του κέντρου. Στην παρούσα φάση, µε αφορµή
τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004, µεγάλο µέρος των διατιθέµενων πόρων,
κατευθύνεται προς το λεκανοπέδιο της Αττικής. ∆εσµεύονται πόροι του ΠΕΠ
Κεντρικής Μακεδονίας (περίπου 20%) για την εκτέλεση έργων εθνικού χαρακτήρα
(Εγνατία, ΟΣΕ κλπ), ενώ εµφανίζεται αβέβαιη η χρηµατοδότηση έργων ζωτικής
σηµασίας όπως το Μετρό Θεσσαλονίκης, η υποθαλάσσια αρτηρία και οι
µεγάλοι χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων.

1.4 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας
Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας είναι θεσµοθετηµένος σύµβουλος της Πολιτείας
και ταυτόχρονα ο συλλογικός φορέας εκπροσώπησης 80.000 µηχανικών όλων των
ειδικοτήτων.
Κατά τη µεταπολίτευση και για µια εικοσαετία περίπου, το ΤΕΕ ανταποκρίθηκε
οµολογουµένως µε επιτυχία στον διπλό αυτό ρόλο του και απέκτησε κύρος και
αξιοπιστία τόσο στους µηχανικούς, όσο και στην κοινωνία. ∆υστυχώς τα τελευταία
χρόνια το ΤΕΕ έχει µεταβληθεί σε γραφειοκρατικό µηχανισµό, απλό διεκπεραιωτή
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υποθέσεων, δηµοσιογραφικό σχολιαστή των γεγονότων, χωρίς προτάσεις και
πρωτοβουλίες για τα µεγάλα αλλά και τα µικρά, µε εξαιρετικά περιορισµένες
δυνατότητες. Λειτουργεί σαν ένας επιπλέον νοµιµοποιητικός µηχανισµός στις
περιπτώσεις που συµφωνεί και αγνοείται όταν έχει αντίθετη άποψη. Τα µέλη του και
κυρίως οι νέοι διαρκώς αποµακρύνονται, βλέποντας τις διοικήσεις του να αδιαφορούν
για τα πραγµατικά καθηµερινά τους προβλήµατα και εναρµονισµένες µε το κλίµα της
εποχής, να υποκαθιστούν τη συλλογική λειτουργία και δράση µε πολιτικές που
υπαγορεύονται από προσωπικά κριτήρια.
Οι µηχανικοί, το πιο παραγωγικό τµήµα του πληθυσµού σε επίπεδο
επιστηµόνων, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν τη δυνατότητα και τα
µέσα να αναστρέψουν τη φθίνουσα πορεία του φορέα τους, όσο ακόµη
αποτελεί σηµείο αναφοράς για τη κοινωνία, έστω και σε µικρότερο βαθµό.
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2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2001-2003
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ αξιοποιώντας την εµπειρία που κατά καιρούς έχει συσσωρευθεί σέ
όλους τους εργασιακούς χώρους, κλαδικούς συλλόγους και στην κοινωνία ευρύτερα
θεωρεί επιβεβληµένους στόχους του προγραµµατισµού του τους ακόλουθους
βασικούς άξονες δράσης:
• Άµεση ανάδειξη των προβληµάτων των µηχανικών, µε στόχο να σταθεί αρωγός
και συµπαραστάτης στην επίπονη πορεία επίλυσή τους µέσα από θεσµικές και
νοµοθετικές προτάσεις παρεµβάσεων
• Αµεση αλλαγή του θεσµικού πλαισίου του ΤΕΕ για την ανάδειξη των οργάνων
διοίκησης, γεγονός που θα συµβάλει σηµαντικά στην ουσιαστική εξυγίανση της
λειτουργίας του
• Αναβάθµιση του ρόλου του ΤΕΕ ως:
9 Τεχνικού συµβούλου της Πολιτείας
9 συλλογικού οργάνου όλων των µηχανικών
9 φορέα προαγωγής της επιστήµης, της τεχνικής και της τεχνολογίας.
• Σχεδιασµός συγκροτηµένων και δυναµικών παρεµβάσεων για την ανατροπή της
ισοπέδωσης της Τεχνικής Παιδείας στην χώρα µας και την ακύρωση στην πράξη
του νοµοσχεδίου που πρόσφατα ψηφίστηκε για την «υποβάθµιση» των ΑΕΙ
• Σχεδιασµός κατάλληλων παρεµβάσεων, µέσα από επεξεργασµένες και
κατάλληλα τεκµηριωµένες θέσεις για την ουσιαστική ανάπτυξη της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας και για τη γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ κέντρου –
περιφέρειας
• ∆ιαµόρφωση πρακτικών προτάσεων για τη βελτίωση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και κυρίως την ενδυνάµωση και ουσιαστικοποίηση του έργου των Τεχνικών
Υπηρεσιών, µε παράλληλη ανάδειξη του ρόλου του Μηχανικού.
• Ανάπτυξη δράσεων και Πρωτοβουλιών για την προστασία του οικιστικού και
φυσικού περιβάλλοντος
• Ασκηση πίεσης για τον εκσυγχρονισµό του ΤΣΜΕ∆Ε και διεκδίκηση της
διατήρησής του ως αυτόνοµου ασφαλιστικού φορέα των µηχανικών.
• ‘Ανθρώπινη’ µεταχείριση των νεοασφαλιζόµενων µελών του µε υιοθέτηση
κατάλληλων πολιτικών διευκολύνσεων στον προσδιορισµό των ασφαλιστικών
τους εισφορών
• Παροχή ∆ιαρκούς επαγγελµατικής κατάρτισης και επιµόρφωσης προς τα µέλη
του, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των ειδικοτήτων των µηχανικών και
να παρέχονται δυνατότητες περαιτέρω εξειδίκευσης σε τοµείς που ζητά η αγορά
εργασίας
• Παραγωγή και παροχή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού µε σκοπό τη
διευκόλυνση και αναβάθµιση του έργου του µηχανικού
• Επαναπροσδιορισµός των σχέσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ µε τους κλαδικούς και
εργασιακούς συλλόγους µε στόχο την ενεργοποίησή τους γύρω από την
ανάπτυξη κοινών δράσεων.
• Αναδιάρθρωση της λειτουργίας των µονίµων επιτροπών και των οµάδων
εργασίας
• Ποιοτική και αισθητική αναβάθµιση των χώρων στέγασης των Υπηρεσιών του
ΤΕΕ/ΤΚΜ και εκσυγχρονισµός του εξοπλισµού γραφείων του Τµήµατος
• Αναθεώρηση της µέχρι σήµερα λειτουργίας των εκπροσώπων του ΤΕΕ/ΤΚΜ
στις τεχνικές και θεσµικές Εκπροσωπήσεις του, µε ουσιαστικές παρεµβάσεις
που θα αναδεικνύουν το ρόλο του Μηχανικού στην αναπτυξιακή πορεία της
χώρας και θα καθιστούν το ΤΕΕ τον αδιαµφισβήτητο Τεχνικό Σύµβολο της
Πολιτείας.
Προϋπόθεση για την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων είναι το
ΤΕΕ/ΤΚΜ, να λειτουργεί:
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•
•

•

Με συλλογικότητα και συµµετοχικότητα στη διοίκηση των οργάνων του,
Με αποτελεσµατική λειτουργία των υπηρεσιών του
Με την µέγιστη δυνατή συµµετοχή των µελών του σε οµάδες εργασίας και
µόνιµες επιτροπές για την παραγωγή των θέσεων και δράσεων του.

2.1. Κοινωνικός ρόλος του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Τα τελευταία χρόνια, λόγω της ανισόρροπης ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων
στην χώρα µας (µέσα από την ανισότητα Κέντρου – Περιφέρειας), επήλθε µια
πολυεπίπεδη κρίση στην Ελληνική Κοινωνία. Η κρίση αυτή είχε βαθιές επιπτώσεις
στην Αναπτυξιακή Πορεία της χώρας µας.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ περιχαρακώθηκε και ανέπτυξε δράσεις µακριά από τις ανάγκες των
Μηχανικών και της Κοινωνίας και έτσι δεν διαδραµάτισε καθοριστικό ρόλο στις
αναπτυξιακές διαδικασίες της χώρας και της περιοχής ειδικότερα.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ καλείται να προγραµµατίσει τις δράσεις του σε µια ιδιαίτερα δύσκολη
περίοδο. Μέσα από ένα ευρύτατο προβληµατισµό, µε έγκυρο και τεκµηριωµένο λόγο,
µε ρεαλιστικές προτάσεις και επιστηµονική υπευθυνότητα, µε ευαισθησία και
αποφασιστικότητα καλούµαστε να αναδείξουµε τον κυρίαρχο ρόλο των Μηχανικών
και να συµβάλουµε στην τεχνολογική, οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική
ανάπτυξη της χώρας µε διαδικασίες διαφανείς, αξιοκρατικές και αποτελεσµατικές.
Κυρίαρχη παράµετρο στην δράση του ΤΕΕ/ΤΚΜ αποτελεί εκείνη του «κοινωνικού
συµφέροντος».

2.2. Τοµείς δραστηριότητας του ΤΕΕ/ΤΚΜ
2.2.1. Aναπτυξιακή και κοινωνική πολιτική
Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας συµµετέχει στην προσπάθεια ανάπτυξης της
χώρας µε σεβασµό στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.
Γνωρίζοντας την Ελληνική πραγµατικότητα και έχοντας πλήρη γνώση του τρόπου
δράσης των εθνικών κρατών στα διεθνικά συστήµατα, το ΤΕΕ αγωνίζεται για τη
θέσπιση µέτρων και την ανάπτυξη θεσµών που συµβάλλουν στην αποκέντρωση
λήψης των αποφάσεων, σχεδιασµού, κατανοµής πόρων και στην παραγωγή
πολιτισµού.
Προκειµένου να ακολουθήσει η χώρα µας τις νέες συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί,
απαιτείται η αναβάθµιση της Βόρειας Ελλάδας στο Ελληνικό οικονοµικό σύστηµα, µε
επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη.
Η Θεσσαλονίκη θα πρέπει να διαθέτει σύγχρονες υποδοµές και υπηρεσίες, αλλά και
θεσµούς αποκέντρωσης για τη λήψη αποφάσεων, έγκαιρα και αποτελεσµατικά.
Οι συγκεντρωτικές δοµές όµως του Ελληνικού κράτους, έφεραν την Θεσσαλονίκη και
την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας να διεκδικεί, ακόµα, ένα ρόλο στα
Εθνικά πλαίσια, αντάξιο του µεγέθους, των δυνατοτήτων, της ιστορίας και της
γεωπολιτικής της θέσης στην νέα Βαλκανική και Ευρωπαϊκή πραγµατικότητα.
Η διαπίστωση που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι πρέπει να δοθούν
κατευθύνσεις για την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε Περιφερειακό Ευρωπαϊκό
κέντρο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Παρευξείνια Ζώνη και του ρόλου της ως
οικονοµικού, επιχειρηµατικού και µεταφορικού κέντρου.
Ειδικότερα, οι αδυναµίες στην συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, το κυκλοφοριακό
πρόβληµα, η άναρχη χωροθέτηση των νέων χρήσεων και εξυπηρετήσεων και τα
έντονα περιβαλλοντικά προβλήµατα πρέπει επιτέλους να αντιµετωπισθούν.
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Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα παρέµβει µε επεξεργασµένες θέσεις στην παραγωγική
ανασυγκρότηση της περιφέρειας, µε στόχο την ανάπτυξη και την περιβαλλοντική
προστασία.
Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτείται:
∗ Η µεταφορά πόρων από τα εθνικά προγράµµατα στα περιφερειακά.
∗ Η παραχώρηση στις περιφερειακές υπηρεσίες ουσιαστικών αρµοδιοτήτων.
∗ Η ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου και των αρµοδιοτήτων της Α’ βάθµιας και Β’
βάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε ταυτόχρονη στελέχωσή τους.
Οι κατευθύνσεις των παρεµβάσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην ανάπτυξη της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι:
∗ Υλοποίηση
των
ΠΕΠ
Κεντρικής
Μακεδονίας
και
των
άλλων
συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραµµάτων µε δράσεις
στην περιοχή.
∗ Ετήσιος Νοµαρχιακός Προγραµµατισµός Έργων.
∗ Ουσιαστικές παρεµβάσεις στην ολοκλήρωση του σχεδιασµού και υλοποίηση του
Γ΄ΚΠΣ.

2.2.2. Επιστηµονικά θέµατα - Επιµόρφωση
2.2.2.1 Τεχνική παιδεία
Η Τεχνική Εκπαίδευση αποτελεί βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη µιας χώρας. Ο
εκπαιδευτικός σχεδιασµός πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τις ανάγκες και τις
αλλαγές στο οικονοµικό και επαγγελµατικό περιβάλλον, τόσο σε εθνικό, όσο και σε
διεθνές επίπεδο.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε ότι αφορά την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση θα επιδιώξει:
• Τη δυναµική παρέµβαση για την αντιµετώπιση του κινδύνου ισοπέδωσης της
Τεχνικής Παιδείας στην χώρας µας, όπως εκφράζεται στον πρόσφατο νόµο
ανωτατοποίησης των ΤΕΙ.
• Τη συνεργασία µε την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ σε θέµατα που αφορούν:
∗ στη διαµόρφωση των Προγραµµάτων Σπουδών σύµφωνα µε τη νέα
πραγµατικότητα της αγοράς εργασίας.
∗ στον επαγγελµατικό προσανατολισµό και ενηµέρωση των φοιτητών.
∗ στην διερεύνηση καθιέρωσης της πρακτικής άσκησης.
∗ στα µεταπτυχιακά εξειδίκευσης σαν εργαλείο υποστήριξης της
παραγωγής.
2.2.2.2 Επαγγελµατική κατάρτιση - Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση
Στους βασικούς στόχους του ΤΕΕ/ΤΚΜ περιλαµβάνονται η εκπαίδευση και η
επαγγελµατική κατάρτιση. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να εντατικοποιηθεί και να
βελτιωθεί η προσπάθεια που γίνεται µέσα από τις µονάδες εκπαίδευσης και
πληροφόρησης του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Βιβλιοθήκη, ΙΕΚΕΜ) µε κύρια κατεύθυνση την άµεση,
διαρκή και ολοκληρωµένη σύνδεση της παραγωγής µε την εξέλιξη της τεχνολογίας.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συνεργασία µε τους Επιστηµονικούς Συλλόγους, θα διοργανώσει
σεµινάρια µεγάλης και µικρής διάρκειας, κύκλους επιµορφωτικών εκδηλώσεων,
ηµερίδες και επιστηµονικά συνέδρια.
Θα στηρίξει και θα αναπτύξει εκδοτικές δραστηριότητες και επιστηµονικές
πρωτοβουλίες, µε στόχο να ενισχυθούν τόσο οι νέοι, όσο και παλιοί µηχανικοί και να
αναδειχθούν σε σύγχρονα επαγγελµατικά στελέχη του Ιδιωτικού και του ∆ηµόσιου
Τοµέα, προωθώντας νέες τεχνολογίες, νοµοθεσίες, πρότυπα και αναδεικνύοντας
νέους τοµείς απασχόλησης και εξειδίκευσης.
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Πέρα από την Τεχνική εκπαίδευση θα δώσει ιδιαίτερη σηµασία σε θέµατα που έχουν
σχέση µε τις επιστήµες της οικονοµίας, της οργάνωσης, της διαχείρισης και της
διοίκησης. Γνώσεις απαραίτητες, που καθιστούν τον κλάδο πρωτοπόρο στην
παραγωγική ανάπτυξη της χώρας.
Σε συνεργασία µε άλλους φορείς και παραγωγικές τάξεις της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, θα αναπτύξει εξειδικευµένη επιµορφωτική δραστηριότητα τόσο για τα
µέλη του όσο και για τα µέλη άλλων φορέων.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα επιδιώξει την αποκεντρωµένη λειτουργία και συµµετοχή στην
διαχείριση του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ - Παράρτηµα Θεσσαλονίκης για τη διοργάνωση
επιδοτούµενων σεµιναρίων µεγάλης διάρκειας.
Στο πλαίσιο των διαβαλκανικών σχέσεων θα επιδιώξει την ανάπτυξη δοµών
ανταλλαγής γνώσης και εµπειρίας σε τεχνικά και επιστηµονικά θέµατα, παρέχοντας,
µέσω δικτύων, πληροφόρηση και τεχνική υποστήριξη.
Με την αξιοποίηση της Τράπεζας Πληροφοριών, θα προωθήσει την Τηλεκπαίδευση,
για την πληροφόρηση τόσο σε επίπεδο µελών του Τµήµατος όσο και σε επίπεδο
υπερεθνικών συνεργασιών.
2.2.2.3 Βιβλιοθήκη
Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ/ΤΚΜ απευθύνεται κυρίως στο γνωστικό αντικείµενο των
Μηχανικών. Η οργάνωση και οι υπηρεσίες που παρέχει και η ανάπτυξη και ο
εκσυγχρονισµός τους συναρτάται από τις εξελίξεις στην ηλεκτρονική πληροφόρηση.
Άµεσοι και µεσοπρόθεσµοι στόχοι της Βιβλιοθήκης θα είναι:
∗ η εξυπηρέτηση και η παροχή υπηρεσιών προς τα µέλη του Τµήµατος
ηλεκτρονικά
∗ η δηµιουργία επιπλέον υπηρεσιών που θα παρέχονται στους χρήστες
της Βιβλιοθήκης
∗ η δηµιουργία Τράπεζας Πληροφοριών για την Κεντρική Μακεδονία, που
θα αφορά στα Πολεοδοµικά, Χωροταξικά στοιχεία και στην Πολιτική
Γης.
∗ ο εµπλουτισµός του υλικού της Βιβλιοθήκης δίνοντας έµφαση στην
ηλεκτρονική µορφή του υλικού
∗ η ανάπτυξη εφαρµογών στο διαδίκτυο ανεξάρτητα από την Τράπεζα
Πληροφοριών του ΤΕΕ
∗ 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 διάχυση και προβολή του έργου του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Ο.Ε. κ.α) σαν υλικό
που διαθέτει η Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ/ΤΚΜ
∗ η εξυπηρέτηση των Ν.Ε. µε ηλεκτρονική µορφή (διαδίκτυο)

2.2.3. Επαγγελµατικά θέµατα Μηχανικών
Το ΤΕΕ οφείλει να πείσει την κοινωνία, την πολιτεία, τις επιχειρήσεις δηµόσιου και
ιδιωτικού φορέα για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του µηχανικού στην παραγωγική
ανάπτυξη της χώρας.
Οι µηχανικοί έχουν έναν ειδικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας, την
βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αναβάθµιση του φυσικού και
δοµηµένου περιβάλλοντος.
Τα θέµατα που τους απασχολούν είναι άµεσα συνδεδεµένα µε το παραγόµενο
τεχνικό έργο.
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2.2.3.1 ∆ηµόσια Έργα
Βασικά προβλήµατα που παρουσιάζονται στο σύστηµα παραγωγής των έργων είναι
τα κριτήρια επιλογής, οι µη άρτιες µελέτες, το τεχνικοοικονοµικό αντικείµενο που δεν
προσδιορίζεται σαφώς στη σύµβαση, η συγκέντρωση των έργων σε µικρό αριθµό
µεγάλων επιχειρήσεων καθώς και η περιθωριοποίηση και δυσλειτουργία της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ µε κατεύθυνση την αρτιότερη παραγωγή των ∆ηµόσιων ‘Έργων, θα
παρεµβαίνει για την:
∗ µέγιστη απόδοση των πόρων προς όφελος της ανάπτυξης της Περιφέρειας,
∗ παραγωγική αναβάθµιση των Τεχνικών Υπηρεσιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
διασφάλιση του ρόλου των Μηχανικών ∆ηµόσιων Υπαλλήλων,
∗ Aξιολόγηση του παραγόµενου έργου από πλευράς των ΑΕ του ∆ηµοσίου,
∗ βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό.
2.2.3.2

Μελέτες ∆ηµοσίου

‘Άξονες δραστηριοποίησης του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο τοµέα θα είναι:
∗ Η αλλαγή του Νοµικού Πλαισίου ανάθεσης των µελετών του ∆ηµοσίου.
∗ Η εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί ανάθεσης µελετών σύµφωνα µε
την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία και τις οδηγίες της ΕΕ και η αντιµετώπιση των
προβληµάτων που προκύπτουν.
∗ Η προάσπιση της υπάρχουσας Νοµοθεσίας ενάντια στην καταστρατήγησή της
µέσω Ερευνητικών Προγραµµάτων των ΑΕΙ, Προγραµµατικών Συµβάσεων
Επιχειρήσεων του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα και αναθέσεων από εταιρείες του
∆ηµοσίου.
∗ Η αποφυγή του συστήµατος µελέτη-κατασκευή, που χρησιµοποιείται
καταχρηστικά.
∗ Η προάσπιση και ανάδειξη του θεσµού των Αρχιτεκτονικών ∆ιαγωνισµών για
σηµαντικά κτιριακά έργα και έργα που εντάσσονται σε ειδικούς χώρους
(αρχαιολογικοί, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους κλπ)
2.2.3.3 Ιδιωτικά Έργα
Τα προβλήµατα της ανεργίας, της υποαπασχόλησης και της αναντιστοιχίας
παρεχόµενου έργου και αµοιβής είναι καθηµερινά και έντονα. Επίσης υπάρχουν
σαφή παραδείγµατα παραγωγής "κακών" ποιοτικά ιδιωτικών έργων
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, αποτελώντας το συλλογικό όργανο όλων των µηχανικών θα
υπερασπιστεί δυναµικά το δικαίωµα της εργασίας και της αµοιβής για όλες τις
κατηγορίες των µηχανικών. Ταυτόχρονα θα προσπαθήσει για την διασφάλιση της
ποιότητας των µελετών, την ύπαρξη ουσιαστικής επίβλεψης αλλά και ελέγχου, ώστε
να εξασφαλιστεί η παραγωγή άρτιων τεχνικά έργων.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων απαιτείται:
∗ Η υλοποίηση του πάγιου αιτήµατος του ΤΕΕ για δηµιουργία Μητρώου
κατασκευαστών ιδιωτικών έργων
∗ Η αναβάθµιση του ρόλου των µηχανικών - ελεύθερων επαγγελµατιών.
∗ Η προώθηση της εφαρµογής συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας.
∗ Η θεσµοθέτηση της ασφάλισης των έργων
∗ Η κατοχύρωση και αύξηση των αµοιβών
∗ Η οργάνωση µεγαλύτερων γραφείων, ανταγωνιστικών προς τα αντίστοιχα των
άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.
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∗

Ο εκσυγχρονισµός και η κατάλληλη στελέχωση των αντίστοιχων Υπηρεσιών του
∆ηµοσίου
Τέλος, πρέπει να κατοχυρωθούν νέοι τοµείς απασχόλησης των µηχανικών, όπως η
υποχρεωτική συµµετοχή µηχανικού κατά τη σύνταξη συµβολαίων αγοράς.

2.3.4 Λειτουργία Πολεοδοµικών Γραφείων
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία µε τους κλαδικούς συλλόγους, θα θέσει σαν στόχο την
αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών από τα Πολεοδοµικά Γραφεία, µε σκοπό
την εξυπηρέτηση των συναδέλφων, την διαφάνεια στις συναλλαγές και την ίση
αντιµετώπιση των συναλλασσόµενων. Προς αυτή την κατεύθυνση προγραµµατίζεται
η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Γραφείου ΓΟΚ του Τµήµατος.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω είναι η εισαγωγή της
µηχανοργάνωσης και µηχανογράφησης των υπηρεσιών.

2.3.5 Ασφαλιστικό
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα δραστηριοποιηθεί για την:
∗ µηχανοργάνωση των υπηρεσιών του ΤΣΜΕ∆Ε, τη στελέχωσή του και τη
δηµιουργία υποδοµών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων.
∗ αντιµετώπιση του προβλήµατος των µεγάλων εισφορών
∗ ‘Ανθρώπινη’ µεταχείριση των νεοασφαλισµένων µελών µε διευκολύνσεις στην
ασφαλιστική εισφορά
∗ αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών και παροχών,
∗ ίδρυση κλάδου προνοµιακών παροχών,
∗ αντιµετώπιση του προβλήµατος αντιµισθίας στις νέες µητέρες – Ελ.
Επαγγελµατίες.
∗ τροποποίηση του τρόπου υπολογισµού των καθυστερουµένων εισφορών,
∗ παροχή χαµηλότοκων δανείων στους µηχανικούς για αγορά ηλεκτρονικών
υπολογιστών και λογισµικών προγραµµάτων.

2.3.6 Νέοι Μηχανικοί
Οι νέοι µηχανικοί σήµερα αντιµετωπίζουν έντονα τα προβλήµατα της ανεργίας,
της υποαπασχόλησης, της εκµετάλλευσης της ανάγκης για εργασία και τις
υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα ασχοληθεί µε την:
∗ Ίδρυση γραφείου εύρεσης εργασίας
∗ Οργάνωση ενηµερωτικών σεµιναρίων µικρής διάρκειας
∗ ∆ιαρκή παροχή τεχνικής και νοµικής υποστήριξης
∗ Στήριξη των νέων µηχανικών σε όλα τα καθηµερινά προβλήµατα άσκησης
του επαγγέλµατος µε την έκδοση εγχειριδίου οδηγιών και άλλου έντυπου
υλικού και την συστηµατική παροχή συµβουλών και πληροφόρησης.
∗ Προώθηση προτάσεων για µειωµένες εισφορές στα πρώτα χρόνια της
επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας (π.χ. απαλλαγή για κάποιο πρώτο
διάστηµα, κεφαλαιοποίηση κλπ),

3. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
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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 λειτουργίαπροσφορά στο ΤΕΕ
♦ 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.

3.1. Βασικές Αρχές Λειτουργίας των Οργάνων ∆ιοίκησης
Το πρόγραµµα του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την επόµενη τριετία, όπως αναλύθηκε παραπάνω,
θα ασκείται από τα όργανά του µε τις ακόλουθες αρχές:
9 συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων
9 µεγιστοποίηση της συµµετοχής των συναδέλφων στη διαµόρφωση θέσεων
9 διαφάνεια στη λειτουργία
9 αποδέσµευση του ΤΕΕ/ΤΚΜ από το ρόλο του µοχλού πίεσης ή στήριξης της
εκάστοτε κυβέρνησης
9 πρόταξη του συλλογικού συµφέροντος από το ατοµικό και του κοινωνικού και
από τα δύο
9 προώθηση στο εσωτερικό του ΤΕΕ, τόσο διοικητικά, όσο και γεωγραφικά της
αποκέντρωσης
9 ανάπτυξη σχέσεων µε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τους Οργανισµούς
Α΄ βάθµιας και Β΄ βάθµιας Αυτοδιοίκησης
9 ανάπτυξη σταθερών και µονίµων σχέσεων µε άλλους φορείς επιστηµόνων,
Επιµελητήρια, Ενώσεις Εργαζοµένων και φορείς παραγωγικών τάξεων
9 αναβάθµιση των σχέσεων µε τους κλαδικούς και εργασιακούς συλλόγους των
µηχανικών για τα κοινά θέµατα ενδιαφέροντος (µε τελικά αυτόνοµη διαµόρφωση
των θέσεων του Τµήµατος) και καθιέρωση κοινής συνεδρίασης ανά 6µηνο για
την αντιµετώπισή τους.
9 ανάδειξη των Νοµαρχιακών Επιτροπών του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε έγκυρο εκφραστή των
θέσεων του τεχνικού κόσµου στα θέµατα αρµοδιότητάς τους και διασπορά
πόρων και αρµοδιοτήτων στους νοµούς

3.2. Όργανα του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Βασική στόχευση στην λειτουργία των οργάνων του ΤΕΕ/ΤΚΜ πρέπει να αποτελέσει
η
αποτελεσµατικότητα,
συλλογικότητα,
συµµετοχικότητα
και
διοικητική
αποκέντρωση στη διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Για την υλοποίησή της 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:
9 στην εκλογή προέδρου και των οργάνων.
9 στην ενίσχυση του ρόλου (οικονοµικά, διοικητικά) των περιφερειακών
τµηµάτων.
9 στην αναδιοργάνωση του ΤΕΕ και των περιφερειακών Τµηµάτων,
9 στην εξασφάλιση του ουσιαστικού ρόλου της αντιπροσωπείας και των
νοµαρχιακών επιτροπών.
∗ Η σύνταξη Οργανισµού του ΤΕΕ/ΤΚΜ
∗ Η αναθεώρηση του πειθαρχικού δικαίου του ΤΕΕ
10
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∗

Η αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισµός του κώδικα δεοντολογίας στην άσκηση
του επαγγέλµατος του µηχανικού.

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 τα παραπάνω 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 προσεχή συνεδρίαση θα καθοριστούν οι θεµατικές ενότητες που θα
απασχολήσουν την "Α"/ΤΚΜ την επόµενη τριετία. Οι συνεδριάσεις για ειδικά
θέµατα θα συνοδεύονται από παράλληλες εκδηλώσεις, µε πρόσκληση
συναρµόδιων φορέων, πολιτικών εκπροσώπων, σχετικών επιστηµόνων κλπ, για
την ευρύτερη δυνατή ανάπτυξη και προβολή των θέσεων.
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 νοµό από τις Ν.Ε. και τα εκλεγµένα µέλη του
Νοµού στην "Α"/ΤΚΜ.
β) Η ανάδειξη των Νοµαρχιακών Επιτροπών του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε δυναµικό
εκφραστή των θέσεων του ΤΕΕ/TΚΜ.
Θα εξασφαλιστεί η υποστήριξη του έργου των ΝΕ και η παροχή κονδυλίων για
την υλοποίηση του προγραµµατισµού τους και για τη διοργάνωση σεµιναρίων,
εκδηλώσεων, συνεντεύξεων τύπου για την ανάδειξη των θεµάτων των Νοµών.
Θα θεσµοθετηθούν τακτικές συναντήσεις της ∆Ε µε τις ΝΕ στις έδρες τους,
ώστε και το ΤΕΕ/ΤΚΜ να επικεντρώσει τη δραστηριότητά του σε θέµατα των
Νοµών και το έργο του Τµήµατος να προβληθεί στις τοπικές κοινωνίες.
Οι ΝΕ θα εισηγούνται τακτικά για θέµατα των Νοµών και οι δραστηριότητές τους
θα δηµοσιοποιούνται σε ειδική στήλη του ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ. Το
επιστηµονικό έργο των ΜΕ και των ΟΕ θα κοινοποιείται στις ΝΕ.
γ) Η λειτουργία του Προεδρείου της ∆Ε ως οργάνου διοίκησης
• Ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας, αναλαµβάνουν αρµοδιότητες
επεξεργασίας θεµάτων και εισηγούνται προς τη ∆Ε θέµατα ενώ
παρακολουθούν την υλοποίηση των αποφάσεων ∆Ε.
• Η ∆Ε αναθέτει στο Προεδρείο την λήψη αποφάσεων, σε δευτερεύοντα
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) Ανατίθενται στον Αντιπρόεδρο και τον Γεν. Γραµµατέα µέρος των
διοικητικών καθηκόντων του Προέδρου της ∆Ε που αφορούν στην
παρακολούθηση της υλοποίησης του προϋπολογισµού και στην παρακολούθηση
υλοποίησης των δραστηριοτήτων του Προγραµµατισµού.
ε) Η παρακολούθηση του έργου και της λειτουργίας των Μ.Ε, ανατίθεται στα
µέλη της ∆.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.
11
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στ) Ο Ορισµός των εκπροσώπων του ΤΕΕ/ΤΚΜ στις διάφορες Επιτροπές και
Συµβούλια θα γίνεται σύµφωνα µε την διαδικασία η οποία καταγράφεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «∆ιαδικασία ορισµού και παρακολούθησης εκπροσώπων του
ΤΕΕ/ΤΚΜ» του παρόντος Προγραµµατισµού δράσης και αποτελεί αναπόσπαστο
τµήµα αυτού.
ζ) Η περαιτέρω βελτίωση της µηχανοργάνωσης των υπηρεσιών του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε
ορθολογικότερη και πλέον επιχειρησιακή βάση.
η) Η επικαιροποίηση κανονισµού λειτουργίας των οργάνων.

3.3 ∆ιάρθρωση Υπηρεσιών του Τµήµατος
Βασική επιδίωξη της παρούσας θητείας θα είναι η προώθηση της δηµιουργίας
Οργανισµού για το Περιφερειακό Τµήµα, στον οποίο θα προβλέπεται θέση Γενικού
∆ιευθυντή των υπηρεσιών του Τµήµατος.
Επί του παρόντος, η οργανωτική διάρθρωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ κατά τοµείς, επιλογή που
αποτελεί µετεξέλιξη της παλαιότερης οργάνωσης κατά γραφεία, απέδειξε ότι, εάν
αξιοποιηθεί σωστά, αποτελεί ικανό οργανωτικό εργαλείο διοίκησης του Τµήµατος.
Η οργάνωση κατά τοµείς δίνει την δυνατότητα για περαιτέρω εσωτερική οργανωτική
εξειδίκευση εντός του Τοµέα, χωρίς να τροποποιούνται ή αλλοιώνονται οι βασικές
οργανωτικές µονάδες του Τµήµατος.
Ωστόσο, πέραν των ανωτέρω Τοµέων υπάρχει η αναγκαιότητα για την δηµιουργία
δύο νέων υποστηρικτικών µονάδων εκείνης της Μηχανογραφικής Υποστήριξης και
αυτής του Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Προγραµµάτων.
Σε µια προσπάθεια να συνεχισθούν οι παρεµβάσεις στην βελτίωση της διαχειριστικής
ικανότητας και αποτελεσµατικότητας της οργανωτικής δοµής του Τµήµατος, η
∆ιάρθρωση των Υπηρεσιών παρουσιάζεται µε αναλυτικότερο και πληρέστερο τρόπο
στο Παράρτηµα Α, «Οργανωτική Συγκρότηση Υπηρεσιών ΤΕΕ/ΤΚΜ».
Αναφορικά µε την στελέχωση των Τοµέων και Γραφείων προσδιορίζονται τα
ακόλουθα:
α) Στον Τοµέα ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών ορίζεται ως Προϊστάµενος
υπάλληλος του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
β) Στους άλλους τρεις τοµείς ορίζονται ως προϊστάµενοι επιστηµονικοί συνεργάτες.
Στους τοµείς αυτούς αντιστοιχίζονται τα αντικείµενα αναλόγου περιεχοµένου, όπως
αναφέρονται στο Παράρτηµα Α. Ταυτόχρονα, οι Τοµείς παρακολουθούν και
συντονίζουν τη δράση των Μονίµων Επιτροπών και των διαρκών Οµάδων Εργασίας
που έχουν το αντίστοιχο αντικείµενο. Ο Υπεύθυνος Τοµέα παρακολουθεί τα θέµατα
και τις εξελίξεις στα αντικείµενα του Τοµέα του, εισηγείται και αναφέρεται στη ∆.Ε.,
συντονίζει τους εργαζόµενους του τοµέα και τα αντικείµενα εργασίας τους.
Κάθε µέλος του Προεδρείου της ∆Ε έχει την ευθύνη ενός από τους ανωτέρω Τοµείς.
Το γραφείο Τύπου υπάγεται απευθείας στα όργανα διοίκησης
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4. ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Η αποκτηθείσα εµπειρία από την λειτουργία των µονίµων επιτροπών, όπως αυτή
καταγράφεται τουλάχιστον για τις δύο τελευταίες περιόδους, οδηγεί στα ακόλουθα
συµπεράσµατα:
∗ Οι πολυπληθείς επιτροπές δεν είναι αποτελεσµατικές
∗ Η δηµιουργία υποεπιτροπών, σε σειρά ΜΕ, δηµιουργεί, παρά τον ενδεχόµενο
ορθό σχεδιασµό τους ως βασικό εργαλείο αποκέντρωσης και εξειδίκευσης,
προβλήµατα συντονισµού µε τον κορµό της βασικής επιτροπής, που σταδιακά
οδηγεί σε χαλάρωση και εν τέλει πρακτικά σε διακοπή της λειτουργίας τους.
∗ Η διαδικασία παρακολούθησης, εποπτείας, καθοδήγησης και ελέγχου του έργου
των ΜΕ από τα µέλη της ∆Ε, που λειτουργούν ως σύνδεσµοι µεταξύ ∆Ε και
προέδρου επιτροπής δεν είναι πάντα αποτελεσµατική.
∗ Οι επικεφαλείς των επιτροπών (πρόεδροι) σε σειρά επιτροπών αν και στην
επαγγελµατική τους καριέρα είναι αξιολογότατοι συνάδελφοι και γνώστες του
αντικειµένου της επιτροπής που ανέλαβαν, εν τούτοις, εµφανίζουν µειωµένη
αποτελεσµατικότητα στο να διατηρήσουν την επιτροπή τους ενεργή, και στο να
ανταποκρίνονται µε ταχύ και αποτελεσµατικό τρόπο στις εκάστοτε απαιτήσεις της
επικαιρότητας ή στην επεξεργασία θεµάτων που αιτούνται από την ∆Ε ή τα
λοιπά όργανα του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
∗ Μέλη ΜΕ που εκδηλώνουν ενδιαφέρον να συµµετάσχουν στις ΜΕ µε ιδιαίτερα
αξιόλογη εµπειρία στα αντικείµενα που πραγµατεύεται η επιτροπή, δυστυχώς
στην πορεία διαπιστώνουν ότι δεν διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο για συχνές
συνεδριάσεις, αλλά και για επεξεργασία θεµάτων που απαιτούν συντονισµένη
προσπάθεια κατά την υλοποίηση τους.
∗ Το παραγόµενο έργο από τις ΟΕ χαρακτηρίζεται σε µεγάλο ποσοστό από µέτριο
έως απαράδεκτο.
Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, που θα µπορούσαν να αναλυθούν και σε
περαιτέρω επιµέρους εξειδικεύσεις, προτείνονται οι ακόλουθοι κατευθυντήριοι άξονες
στην συγκρότηση των ΜΕ:
α) Οι ΜΕ να είναι ολιγοµελείς, 7 έως 9 ατόµων, (µε εξαίρεση της «ΜΕ Τεχνικής
Παιδείας και Επιµόρφωσης» που λόγω εύρους αντικειµένου της απαιτεί
µεγαλύτερο πλήθος) και να πλαισιώνονται από την µεγαλύτερη δυνατή
διευρυµένη συµµετοχή συναδέλφων που θα ήθελαν να εργασθούν σε ΟΕ για την
υλοποίηση των προγραµµατικών και λοιπών δράσεων των ΜΕ.
β) Οι πρόεδροι των ΜΕ να διαθέτουν, πέραν της απαιτούµενης εµπειρίας στα
αντικείµενα, χρόνο, διάθεση για προσφορά και ικανά διοικητικά προσόντα
στην διαχείριση και συντονισµό στελεχών που θα συµµετάσχουν στις ΟΕ. Τα
χαρακτηριστικά αυτά θα βοηθήσουν στην έγκαιρη και αποτελεσµατική υλοποίηση,
τόσο του προγραµµατισµού δράσης των ΜΕ, όσο και στην ταχεία ανταπόκριση
των Επιτροπών στα εκάστοτε αιτήµατα της ∆Ε και των λοιπών οργάνων του
ΤΕΕ/ΤΚΜ. Για τον ορισµό των προέδρων, η ∆Ε θα λαµβάνει υπόψη της τις
εισηγήσεις των ΜΕ.
γ) Τα µέλη των ΜΕ να διαθέτουν τον απαιτούµενο χρόνο για να
9 σχεδιάζουν επιτελικά δράσεις και να υλοποιούν οι ίδιοι ή µέσω ΟΕ.
9 ανταποκρίνονται άµεσα στις απαιτήσεις επίκαιρων θεµάτων.
9 καθορίζουν σαφείς προδιαγραφές για τα αντικείµενα των ΟΕ που συγκροτούν
9 παρακολουθούν, εποπτεύουν και καθοδηγούν τις ΟΕ κατά την διάρκεια
εκπόνησης του έργου τους και τέλος να
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9 διεξάγουν ελέγχους στα παραδοτέα των ΟΕ, ώστε να διαπιστώνεται η
µέγιστη δυνατή ταύτιση µε τις ποσοτικές, ποιοτικές και χρονικές απαιτήσεις
των προδιαγραφών.
δ) Οι ΟΕ να είναι ολιγοµελείς, µικρής διάρκειας και να αµείβονται µε τίµηµα
ανάλογο της αναµενόµενης ποιότητας του παραδοτέου
Με δεδοµένους τους παραπάνω κατευθυντήριους και οργανωτικούς άξονες
προτείνεται η συγκρότηση των ακολούθων οκτώ ΜΕ:

4.1.
•
•
•
•

•
•
•

•

ΜΕ Χωροταξίας - Πολεοδοµίας - Οικιστικών Θεµάτων.
Χωροταξικός σχεδιασµός των επί µέρους περιοχών – νοµών της Κ.Μ. µε βάση
τις κατευθύνσεις του Χωροταξικού Σχεδίου της Περιφέρειας.
Η εκτός σχεδίου δόµηση
Χωροταξικός σχεδιασµός : εργαλείο και βάση ανάπτυξης των σχέσεων µε
όµορες χώρες
Ο µητροπολιτικός χαρακτήρας της Θεσσαλονίκης, πραγµατικότητα και
προοπτικές
∗ καταγραφή και κωδικοποίηση των βασικών παρεµβάσεων στην πόλη
∗ επεξεργασία θεµατικών ενοτήτων
Χρήσεις των στρατοπέδων
∆ηµόσια διοίκηση και πολεοδοµικός σχεδιασµός
Πολιτική γης - Κτηµατολόγιο.
Κυκλοφοριακό Θεσσαλονίκης
Η επιτροπή εποπτεύεται από τον Τοµέα Ανάπτυξης του ΤΕΕ/ΤΚΜ

4.2. ΜΕ αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς και νεώτερου αρχιτεκτονικού
έργου.
•
•
•

•
•
•

Αξιοποίηση αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς Κ.Μ. και δυνατότητες επέµβασης.
Αρχιτεκτονική φυσιογνωµία πόλεων Κ.Μ.
Τρόπος παραγωγής σύγχρονου αρχιτεκτονικού έργου, επεµβάσεις µικρής
κλίµακας, δηµόσια κτίρια
Αναθέσεις µελετών – αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί
Αξιολόγηση παραγόµενου αρχιτεκτονικού έργου
ΕΠΑΕ.
Η επιτροπή εποπτεύεται από τον Τοµέα Ανάπτυξης του ΤΕΕ/ΤΚΜ

4.3. ΜΕ Βιοµηχανίας και Ενέργειας.
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Βιοµηχανική ανάπτυξη - δυνατότητες, τάσεις σε σχέση µε Βαλκάνια.
Κατάσταση κλάδων βιοµηχανίας στην Κ. Μακεδονία. Αποβιοµηχάνιση της
περιοχής. Μεγάλα βιοµηχανικά συγκροτήµατα. Προβλήµατα - προοπτικές.
Αδειοδότηση, αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών από τη ∆/νση
Βιοµηχανίας - παρεµβάσεις - προτάσεις.
Προτάσεις για κατευθύνσεις δράσεων του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας του Γ’
ΚΠΣ και σύνδεσή τού µε τις δράσεις του Εθνικού Σκέλους.
∆ιαχείριση ενέργειας - εξοικονόµηση - ήπιες µορφές – εφαρµογή θεσµικού
πλαισίου στην απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς
Φυσικό αέριο (Νοµοθετικό Πλαίσιο, βιοµηχανική, αστική κατανάλωση,
προδιαγραφές)
Ενεργειακός σχεδιασµός Κ.Μ.
∆ιακρατικά-Βαλκανικά ∆ίκτυα Ενέργειας
Ορυκτός πλούτος Κ.Μ.

Η επιτροπή εποπτεύεται από τον Τοµέα Ανάπτυξης του ΤΕΕ/ΤΚΜ
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4.4.

•
•
•
•

•
•

ΜΕ Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος.
Θεσµικό Πλαίσιο Περιβάλλοντος – Παρακολούθηση και παρεµβάσεις στο
σχεδιαζόµενο νοµοθετικό πλαίσιο
Θεσµικό πλαίσιο υγροβιότοπων και προστατευόµενων περιοχών στην ΚΜ.
Ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες. ∆ιαχειριστικά Σχέδια.
Ολοκληρωµένη διαχείριση και αξιοποίηση υδατικών πόρων
Παρεµβάσεις στα θέµατα Φυσικού Περιβάλλοντος Κ.Μ - Συνύπαρξη
διαφορετικών δραστηριοτήτων.
∆ιαχείριση Υγρών και Στερεών αποβλήτων Κ.Μ. – Επικίνδυνα απόβλητα.
Παρακολούθηση και προσαρµογή της χώρας στην εφαρµογή της οδηγίας IPPC
(Integrated Polution Prevention and Control).
Η επιτροπή εποπτεύεται από τον Τοµέα Ανάπτυξης του ΤΕΕ/ΤΚΜ

4.5.

ΜΕ Έργων Υποδοµής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
•
•
•
•

Παρακολούθηση πορείας εκτέλεσης και χρηµατοδότησης των Μεγάλων Έργων
στην Κ.Μ. - Παρεµβάσεις.
Παρακολούθηση ΠΕΠ ΚΜ του Γ΄ΚΠΣ, Επιχειρησιακών προγραµµάτων
Υπουργείων, που υλοποιούν έργα στην ΚΜ.
Σηµαντικά έργα των ΟΤΑ της ΚΜ.
Έργα υποδοµής στην Κ.Μ. – Νοµαρχιακά προγράµµατα.
Η επιτροπή εποπτεύεται από τον Τοµέα Ανάπτυξης του ΤΕΕ/ΤΚΜ

4.6.

ΜΕ Επαγγελµατικών Θεµάτων.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου άσκησης του επαγγέλµατος του µηχανικού
Θεσµικό πλαίσιο παραγωγής τεχνικού έργου και ρόλος του Μηχανικού.
∆ηµόσια διοίκηση
Θεσµικό πλαίσιο µελέτης και εκτέλεσης ∆ηµοσίων Έργων
Άσκηση του επαγγέλµατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επαγγελµατικά δικαιώµατα µηχανικών.
Θέµατα δεοντολογίας στην άσκηση του επαγγέλµατος.
∆ιεύρυνση αντικειµένου απασχόλησης µηχανικών.
Ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό
Η επιτροπή εποπτεύεται από τον Τοµέα Επαγγελµατικών Θεµάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ

4.7.

ΜΕ Νέων Μηχανικών.
•
•
•
•

Ένταξη των νέων µηχανικών στο επάγγελµα (σεµινάρια – βελτίωση και
περαιτέρω εµπλουτισµός του επαγγελµατικού, µε στόχο την έκδοσή του)
Ανεργία νέων. Οργανωτικές προτάσεις στην αποτελεσµατικότερη οργάνωση
των παρεχοµένων υπηρεσιών από το Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας
Επαγγελµατικά προβλήµατα νέων, κατά ειδικότητα.
Ασφάλιση νέων.
Η επιτροπή εποπτεύεται από τον Τοµέα Επαγγελµατικών Θεµάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ

4.8.

ΜΕ Τεχνικής παιδείας, Επιµόρφωσης.
•
•
•
•
•

Θεσµικό πλαίσιο Τεχνικής Παιδείας
Επιµόρφωση - συνεχιζόµενη εκπαίδευση.
Προγράµµατα σπουδών µηχανικών.
Άδεια άσκησης επαγγέλµατος.
Σπουδές και δικαιώµατα άσκησης επαγγέλµατος του µηχανικού στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Βαλκανικής.
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Η Επιτροπή θα λειτουργήσει µε την ακόλουθη σύνθεση:
9 7 µέλη που θα επιλεγούν από την ∆Ε και από τις αιτήσεις των
ενδιαφεροµένων συναδέλφων
9 6 µέλη που θα ορισθούν από τους ανάλογους Συλλόγους Μηχανικών
(Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών, Τοπογράφων, Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων,
Χηµικών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών)
9 2 µέλη που θα επιλεγούν από την ∆Ε και θα καλύπτουν τα εξειδικευµένα
θέµατα της Αντισεισµικής προστασίας, µαζί µε τον εκπρόσωπο του Σ.Π.Μ
Η επιτροπή εποπτεύεται από
Επιµόρφωσης του ΤΕΕ/ΤΚΜ

τον

Τοµέα

Επιστηµονικών

Θεµάτων

και
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5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2001
Οι κατευθυντήριοι άξονες αποτελούν το γενικό πλαίσιο δράσης του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την
τριετία 2001 - 2003. Κρίνεται όµως απαραίτητη η ταυτόχρονη παρουσίαση και
έγκριση ενός προγράµµατος που αφορά τις δραστηριότητες και ενέργειες του
Τµήµατος για το υπόλοιπον του έτους 2001. 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.

5.1.
•

•

•

•

•

•

Περιβάλλον
Παρεµβάσεις στα θέµατα Φυσικού περιβάλλοντος
Θεσµικό Πλαίσιο Περιβάλλοντος – Παρακολούθηση και παρεµβάσεις στο
σχεδιαζόµενο νοµοθετικό πλαίσιο
Βιοµηχανία - Ενέργεια
Φυσικό αέριο
Παρεµβάσεις στην εφαρµογή του θεσµικό πλαισίου για την απελευθέρωση της
ενεργειακής αγοράς
Πολεοδοµία Χωροταξία
καταγραφή και κωδικοποίηση των βασικών παρεµβάσεων στην πόλη
(κυκλοφοριακό, πληθυσµιακή και οικιστική ανάπτυξη, χρήσεις γης, ανάπλαση
περιοχών κλπ)
Παραχώρηση και Χρήσεις των στρατοπέδων (κριτική, διαπιστώσεις,
συµπεράσµατα, παρεµβάσεις)
Κτηµατολόγιο
Φυσιογνωµία πόλεων
Αρχιτεκτονική Κληρονοµιά Κεντρικής Μακεδονίας
Αρχιτεκτονική Κληρονοµιά πόλεων Κεντρικής Μακεδονίας
Εικαστικές επεµβάσεις στην πόλη
Μεγάλα Έργα
Εγνατία
Μέσο σταθερής τροχιάς
Υποθαλάσσια αρτηρία
Προώθηση συµµετοχών του ΤΕΕ/ΤΚΜ ( προγράµµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης
κλπ.).

5.2.
•
•
•

Τοµέας Αναπτυξιακών Θεµάτων

Τοµέας Επιστηµονικών Θεµάτων - Επιµόρφωσης

Επιµόρφωση - συνεχιζόµενη εκπαίδευση
Οργάνωση κύκλων σεµιναρίων, επιµορφωτικών εκδηλώσεων, συνεδρίων
Θεσµικό πλαίσιο Τεχνικής Παιδείας - ∆ιεθνείς Τάσεις - Σχεδιασµός κατευθύνσεων
για την Ελλάδα
Άδεια άσκησης επαγγέλµατος
Βιβλιοθήκη - Τράπεζα πληροφοριών

5.3.

Τοµέας Επαγγελµατικών Θεµάτων
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•

•
•

•

•

•

Επαγγελµατικά (γενικά)
Ασφαλιστικό
Ενέργειες για την άµεση µηχανογράφηση του ΤΣΜΕ∆Ε Θεσσαλονίκης
Επαγγελµατικά δικαιώµατα ΑΕΙ - ΤΕΙ
Θέµατα Ελεύθερων Επαγγελµατιών
Οργάνωση Πολεοδοµικών γραφείων
Αµοιβές Ελεύθερων Επαγγελµατιών
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 Έργων
Τροποποίηση 716/77
Αναπτυξιακές Εταιρίες ∆ήµων
∆ηµόσια ∆ιοίκηση - Περιφερειακές υπηρεσίες
Θέµατα Νέων Μηχανικών
Ένταξη στο Επάγγελµα (σεµινάρια, επαγγελµατικός οδηγός ...)
Αγορά εργασίας
Ασφαλιστικό

5.4. Ειδικά Θέµατα
•

Επικοινωνιακή Πολιτική
Θα επιδιωχθεί η ευρύτερη δυνατή δηµοσιοποίηση των θέσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ για
θέµατα αιχµής αλλά και του επιστηµονικού έργου και της γενικότερης
δραστηριότητάς του:
- Με τακτικές συνεντεύξεις τύπου.
- Με βελτίωση της παρουσίας του Τµήµατος στο διαδίκτυο
- Με διαρκή παρουσία στα σηµαντικά γεγονότα και συνεργασία µε φορείς,
όπου θα παρουσιάζονται επεξεργασµένες θέσεις.
- Με εκδηλώσεις για θέµατα του κλάδου αλλά και ευρύτερου ενδιαφέροντος
- Μέσω της εκδοτικής δραστηριότητάς του

•

Εκδόσεις
Θα συνεχιστεί η τακτική έκδοση του "Τεχνογραφήµατος" σε 15µερη βάση µε
ανανεωµένη µορφή και ύλη. Ειδικότερα, σε τακτικές στήλες θα δηµοσιοποιούνται
οι δραστηριότητες και το έργο των Νοµαρχιακών και των Μονίµων Επιτροπών.
Θα διερευνηθεί η δυνατότητα έκδοσης επιστηµονικού περιοδικού ανά 4µηνο ή και
ειδικών εκδόσεων.

•

Ι∆ΑΤΕΧ
Η παρούσα τριετία πρέπει να είναι η 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 δηµιουργίας απαραίτητης υλικοτεχνικής Υποδοµής, στελέχωσης και
λειτουργίας του Ινστιτούτου µε στόχο την ολοκλήρωσή του εντός του 2002.
18
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•

Κτίριο ΤΕΕ/ΤΚΜ
Μετά 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
το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι έτοιµο να προχωρήσει άµεσα στην έκδοση της σχετικής
οικοδοµικής άδειας, στον προσδιορισµό του πραγµατικού κόστους του έργου και
στη διακήρυξη της δηµοπρασίας για την κατασκευή του. Θα διερευνηθούν όλες οι
πιθανές πηγές χρηµατοδότησης του έργου και θα εξετασθεί ο τρόπος και η
διαδικασία διασφάλισης των χρηµατοδοτήσεων για την έναρξη της κατασκευής.

•

Μηχανοργάνωση
Θα συνεχίσει ο περαιτέρω µηχανογραφική ενίσχυση του Τµήµατος σε νέο
εξοπλισµό και λογισµικά πακέτα και φυσικά υπό το πρίσµα της νέας οργανωτικής
µονάδας που συγκροτείται (Τµήµα Μηχανογραφικής Υποστήριξης) και η ανάλογη
στελέχωσή του.

•

Νοµική Υποστήριξη
Βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους µηχανικούς σε θέµατα
διεκδικήσεων αµοιβών.
Παροχή νοµικής υποστήριξης στα όργανα του τµήµατος σε θέµατα θεσµικού
χαρακτήρα.

•

Στελέχωση.
Οι νέες θέσεις στελεχών που προκύπτουν από την περαιτέρω διεύρυνση της
οργανωτικής δοµής του Τµήµατος θα πρέπει να καλυφθούν από ΟΕ, αφού
διευρευνηθεί η δυνατότητα κάλυψής τους µέσω του ΑΣΕΠ.
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ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α», «Οργανωτική Συγκρότηση Υπηρεσιών ΤΕΕ/ΤΚΜ»

β.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β», «Τρόπος ορισµού και παρακολούθησης
εκπροσώπων του ΤΕΕ/ΤΚΜ»
(Το παράρτηµα Β θα διανεµηθεί στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ/ΤΚΜ
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1. ΓΕΝΙΚΑ
Τα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι η Α και η ∆Ε
Η διοίκηση των Υπηρεσιών του ΤΕΕ/ΤΚΜ ασκείται από τον Πρόεδρο και την ∆Ε
Η βασική οργανωτική δοµή των Υπηρεσιών του ΤΕΕ/ΤΚΜ συγκροτείται από του
ακόλουθους τέσσερις Τοµείς:
• Τοµέας Αναπτυξιακών θεµάτων
• Τοµέας Επιστηµονικών Θεµάτων και Επιµόρφωσης
• Τοµέας Επαγγελµατικών Θεµάτων
• Τοµέας ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών
Η οργανωτική δοµή επίσης ενισχύεται µε δύο οργανωτικές µονάδες, υπό µορφήν
Γραφείου, οι οποίες και καλούνται να υποστηρίζουν το σύνολο των αναγκών των
Τοµέων σε θέµατα Μηχανογράφησης και Σχεδιασµού & Ανάπτυξης Επιδοτούµενων
Προγραµµάτων :
• Τµήµα Μηχανογραφικής Υποστήριξης
• Γραφείο Ευρωπαικών Θεµάτων, Σχεδιασµού & Ανάπτυξης Προγραµµάτων.
Η ∆Ε και η Αντιπροσωπεία για τα Γραµµατειακά θέµατα υποστηρίζονται από την
Γραµµατεία ∆ιοίκησης και από την Γραµµατεία της Αντιπροσωπείας αντίστοιχα.
Το Γραφείο Τύπου έχει απευθείας διοικητική υπαγωγή στα όργανα διοίκησης.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
2.1 Τοµέας Αναπτυξιακών θεµάτων
Τα αντικείµενα δραστηριότητας του Τοµέα Αναπτυξιακών Θεµάτων είναι τα
ακόλουθα:
- Μεγάλα Εργα
- Περιβάλλον και Βιοµηχανία
- Οικιστικά θέµατα
- Κτηµατολόγιο
- Θέµατα Πόλης – Αρχιτεκτονική Κληρονοµιά
- ∆ιοργάνωση, κατόπιν σχετικών αποφάσεων της ∆Ε και των λοιπών οργάνων του
ΤΕΕ/ΤΚΜ συνεδρίων, ηµερίδων και ενηµερωτικών εκδηλώσεων.
Ο Τοµέας Αναπτυξιακών θεµάτων έχει την αρµοδιότητα καταγραφής της διατήρησης
επικαιροποιηµένου αρχείου πάσης φύσεως Εκπροσωπήσεων του ΤΕΕ προς τρίτους
Ο Τοµέας των Αναπτυξιακών Θεµάτων έχει την ευθύνη µαζί µε τον σύνδεσµο / µέλος
της ∆Ε της παρακολούθησης και του συντονισµού της δράσης των ακόλουθων ΜΕ:
9 ΜΕ Χωροταξίας – Πολεοδοµίας – Οικιστικών Θεµάτων
9 ΜΕ Αρχιτεκτονικές Κληρονοµιάς και Νεώτερου Αρχιτεκτονικού Εργου
9 ΜΕ Βιοµηχανίας και Ενέργειας
9 ΜΕ Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
9 ΜΕ Εργων Υποδοµής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

2.2. Τοµέας Επιστηµονικών Θεµάτων και Επιµόρφωσης
Τα αντικείµενα δραστηριότητας του Τοµέα Επιστηµονικών Θεµάτων
Επιµόρφωσης συνοψίζονται στα ακόλουθα:
- Λειτουργία Βιβλιοθήκης
- Λειτουργία Τράπεζας Πληροφοριών
- Θέµατα Τεχνικής Παιδείας
- ∆ιοργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων για λογαριασµό του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ
(σχεδιασµός και σύνταξη προτάσεων σεµιναρίων).
- ∆ιοργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων µικρής διάρκειας
αυτοχρηµατοδοτούµενων ή µη.

και
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∆ιοργάνωση, κατόπιν σχετικών αποφάσεων της ∆Ε και των λοιπών οργάνων του
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Επιστηµονικών συνεδρίων, ηµερίδων και επιστηµονικών
ενηµερωτικών εκδηλώσεων.
Στον Τοµέα Επιστηµονικών Θεµάτων και Επιµόρφωσης υπάγεται το Γραφείο
∆ιαβαλκανικής Ανάπτυξης & Τεχνικής (Ι∆ΑΤΕΧ).

-

Ο Τοµέας Επιστηµονικών Θεµάτων και Επιµόρφωσης έχει την ευθύνη µαζί τον
σύνδεσµο / µέλος της ∆Ε της παρακολούθησης και του συντονισµού της δράσης της
ΜΕ Τεχνικής Παιδείας & Επιµόρφωσης

2.3 Τοµέας Επαγγελµατικών Θεµάτων
2.3.1. Ο Τοµέας των Επαγγελµατικών Θεµάτων έχει την ευθύνη των ακόλουθων
αντικειµένων:
- Συλλογή και ταξινόµηση του κάθε φορά ισχύοντος Θεσµικού πλαισίου για τα
Επαγγελµατικά δικαιώµατα των Μηχανικών και τις Υποχρεώσεις τους
- Συλλογή και ταξινόµηση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου άσκησης του
επαγγέλµατος του Μηχανικού στα ∆ηµόσια Εργα (Μελέτες και Κατασκευές)
- Παροχή Συµβουλευτικών Υπηρεσιών σε θέµατα διεκδικήσεων αµοιβών
Μηχανικών (Ελευθέρων Επαγγελµατιών και Υπαλλήλων)
- Σύνταξη και επικαιροποίηση Οδηγών
∗ Ασφαλιστικών θεµάτων
∗ Επαγγελµατικών Θεµάτων

2.3.2 Ο Τοµέας Επαγγελµατικών Θεµάτων έχει στην ευθύνη του δύο Γραφεία:
• Γραφείο ΓΟΚ
• Γραφείο Ευρέσεως εργασίας

Αναλυτικότερα τα αντικείµενα δραστηριότητας των ανωτέρω γραφείων συνοψίζονται
στα ακόλουθα:

2.3.2.1 Γραφείο ΓΟΚ
9 Συλλογή και ταξινόµηση της ισχύουσας κάθε φορά νοµοθεσίας, στα θέµατα
Οικοδοµικού κανονισµού (π.χ. Κτιριοδοµικός κανονισµός, µεταφορά συντελεστή
δόµησης, Ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισµοί µελετών , Υγειονοµικές ∆ιατάξεις
κλπ.)
9 Χορήγηση πληροφοριών, διευκρινίσεων και ερµηνευτικών υπηρεσιών επί
θεµάτων ΓΟΚ για την εξυπηρέτηση των Μηχανικών, µε ιδιαίτερη έµφαση στην
εξυπηρέτηση των νέων µηχανικών
9 ∆ηµιουργία της αναγκαίας τεκµηρίωσης για την συγκρότηση βάσης δεδοµένων
που θα είναι επισκέψιµη µέσω του διαδικτύου σε κάθε ενδιαφερόµενο Μηχανικό.
9 ∆ιοργάνωση συναντήσεων Γραφείου ΓΟΚ µε τη Πολεοδοµία και τους κλαδικούς
Συλλόγους των µηχανικών.
9 Λήψη και επεξεργασία παραπόνων µηχανικών και πολιτών για δυσλειτουργίες
στη διαδικασία εκδόσεων αµοιβών και για ασάφειες στην κείµενη νοµοθεσία.
9 Συνεργασία µε το τµήµα µηχανογραφικής υποστήριξης για την σύνδεση του γρ.
ΓΟΚ µε τις υπηρεσίες της Πολεοδοµίας.

2.3.2.2 Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας
9 Σύνδεση µε τη Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, τον ΟΑΕ∆ και το Υπουργείο
Εργασίας
9 Συλλογή και ταξινόµηση κατά ειδικότητα του συνόλου των αιτήσεων φυσικών και
νοµικών προσώπων που ζητούν Μηχανικούς για κάλυψη θέσεων
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9 Συλλογή και ταξινόµηση κατά ειδικότητα των Μηχανικών που αιτούν Εργασία
µέσω του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
9 Εισαγωγή, επεξεργασία και διαχείριση της σχετικής λογισµικής εφαρµογής για την
έγκαιρη και αποτελεσµατική διεκπεραίωση των αιτηµάτων φυσικών προσώπων
Μηχανικών για προσφορά εργασίας και νοµικών ή και φυσικών προσώπων για
ζήτηση εργασίας.
9 ∆ιασύνδεση του γρ. Εργασίας µε το γρ. ΓΟΚ για λήψη σχετικών πληροφοριών.
Ο Τοµέας Επαγγελµατικών Θεµάτων έχει την ευθύνη µαζί τον σύνδεσµο / µέλος της
∆Ε της παρακολούθησης και του συντονισµού της δράσης των ακόλουθων ΜΕ:
9 ΜΕ Επαγγελµατικών θεµάτων
9 ΜΕ Νέων Μηχανικών

2.4 Τοµέας ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών
-

Ο Τοµέας ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών δραστηριοποιείται στα
ακόλουθα αντικείµενα:
∆ιαχείριση του Πρωτοκόλλου του συνόλου των εισερχοµένων και εξερχοµένων
εγγράφων
Την διεκπεραίωση πραγµατογνωµοσυνών που αιτούνται από φυσικά και νοµικά
πρόσωπα
Την διεξαγωγή όλων των απαραιτήτων διαδικασιών για την έκδοση άδειας
ασκήσεως επαγγέλµατος
Την τήρηση του αρχείου µελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Την λήψη εισφορών προς ΤΕΕ και την έκδοση των αναλόγων πιστοποιητικών
Την τήρηση των λογιστικών και λοιπών αναλόγων στοιχείων που υπόκεινται στις
διατάξεις του δηµόσιου λογιστικού
Την εκτέλεση των απαραιτήτων ενεργειών για την προµήθεια των αναγκαίων
υλικών και υπηρεσιών του Τµήµατος
Την γραµµατειακή υποστήριξη του Πειθαρχικού Συµβουλίου του Τµήµατος

2.5 Τµήµα Μηχανογραφικής Υποστήριξης
Το Τµήµα Μηχανογραφικής Υποστήριξης δραστηριοποιείται στα ακόλουθα
αντικείµενα:
τη διαρκή βελτίωση των ιστιοσελίδων του Τµήµατος στο ∆ιαδίκτυο
την εισαγωγή στις ιστοσελίδες των αποφάσεων της ∆Ε και της εν γένει
δραστηριότητας του τµήµατος
την υποστήριξη του εξοπλισµού (hardware) για τη διασφάλιση της καλής
λειτουργίας και απόδοσής του
την υποστήριξη των χρηστών στα θέµατα λογισµικού
την ανάπτυξη ειδικών λογισµικών εφαρµογών
την διαχείριση του δικτύου και των δικτυακών επικοινωνιών
την εκτέλεση των απαραίτητων backup στους προκαθορισµένους χρόνους
την σύνταξη των αναγκαίων προδιαγραφών για την προµήθεια εξοπλισµού και
λογισµικού

2.6 Γραφείο Ευρωπαικών Θεµάτων , Σχεδιασµού & Ανάπτυξης
Προγραµµάτων
To Γραφείο Ευρωπαικών θεµάτων, Σχεδιασµού &Ανάπτυξης Προγραµµάτων
δραστηριοποιείται στα ακόλουθα αντικείµενα:
- χορήγηση προς συναδέλφους πληροφοριών που αφορούν στην άσκηση του
επαγγέλµατος του µηχανικού στις χώρες της ΕΕ
- συλλογή και επεξεργασία προγραµµάτων της Ευρωπαικής Ενωσης που αφορούν
στα αντικείµενα του µηχανικού
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-

-

αναζήτηση προγραµµάτων της ΕΕ για τα οποία το ΤΕΕ/ΤΚΜ µπορεί να
σχεδιάσει και αναπτύξει προτάσεις που συνδέονται µε τις δραστηριότητες και τις
πολιτικές του
συνεργασία µε Τοµείς Υπηρεσιών ΤΕΕ/ΤΚΜ για την από κοινού διερεύνηση
δυνατοτήτων σύνταξης τέτοιων προγραµµάτων
Σύνταξη προτάσεων προγραµµάτων, παρακολούθηση µέχρι και το στάδιο της
έγκρισής τους. Υλοποίηση- Λογιστικό κλείσιµο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

Για την καλύτερη προσέγγιση του θέµατος οι εκπροσωπήσεις διακρίνονται σε
"πολιτικές" και "τεχνικές":
• Πολιτικές εκπροσωπήσεις
Αφορούν τη συµµετοχή του Τµήµατος σε συµβούλια Οργανισµών του ∆ηµοσίου και
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι προφανές ότι αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για
την παρέµβαση του ΤΕΕ σε θέµατα πολιτικά, κοινωνικά, αναπτυξιακά, που αφορούν
ευρύτερους τοµείς του κοινωνικού συνόλου.
Ως εκπρόσωποι θα ορίζονται συνάδελφοι που συµµετέχουν ή συµµετείχαν επί σειρά
ετών σε όργανα του Τµήµατος, ώστε πέρα από την καθοδήγησή τους από τη ∆Ε να
γνωρίζουν το πλαίσιο των αρχών του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Οι εκπρόσωποι θα είναι µηχανικοί
µε αναγνωρισµένο έργο και προσφορά στον κλάδο των τεχνικών και βεβαίως γνώση
και εµπειρία των θεµάτων του τοµέα που θα υπηρετήσουν.
Οι εκπρόσωποι θα ενηµερώνουν τακτικά τη ∆Ε και κατά περίπτωση τις αντίστοιχες
ΜΕ. Όταν απαιτείται θα συγκροτείται ΟΕ υποβοήθησης του έργου τους.
• Τεχνικές εκπροσωπήσεις
Αφορούν συµβούλια και επιτροπές που συγκροτούνται για ορισµένο έργο. Ο στόχος
της θεσµοθετηµένης συµµετοχής εκπροσώπου του ΤΕΕ σ΄αυτές διασφαλίζει τη
νοµιµότητα της διαδικασίας και την παραγωγή πληρέστερου τεχνικού έργου.
Συνοψίζονται στις παρακάτω: Επιτροπές εισήγησης γι΄ανάθεση έργου (ετήσιες ή
µεµονωµένου έργου), Επιτροπές αξιολόγησης, Τεχνικά Συµβούλια, ΕΠΑΕ
(πρωτοβάθµιες και δευτεροβάθµια), Αρχιτεκτονικοί ∆ιαγωνισµοί, Επιτροπές Ελέγχου
σε οικοδοµές και εργοταξιακά έργα, Επιτροπές επίβλεψης πολεοδοµικών µελετών
κλπ.
Οι εκπρόσωποι θα ορίζονται από κατάλογο συναδέλφων που θα συνταχθεί µετά
από πρόσκληση στο ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ. Ο κατάλογος θα είναι ετήσιος και θα
επικαιροποιείται ανά έτος, µε κατανοµή ανά ειδικότητα, επαγγελµατική εµπειρία,
προηγούµενη συµµετοχή σε επιτροπές/ συµβούλια.
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν και το όλο σύστηµα θα µηχανογραφηθεί ώστε να
υπάρχει εποπτεία κάθε φορά για την:
- συνεπή παρουσία σε προηγούµενες ανάλογες συµµετοχές.
- κάλυψη των απαιτήσεων της εκπροσώπησης.
- γνώση του αντικειµένου.
- µέγιστη δυνατή διασπορά εκπροσωπήσεων σε συναδέλφους
Οι συνάδελφοι που ορίζονται σε ετήσιες εκπροσωπήσεις θα ενηµερώνουν τακτικά
τη ∆Ε, ενώ οι εκπρόσωποι σε επιτροπές µεµονωµένου έργου, µετά το πέρας του
έργου.
Τέλος, για την ενηµέρωση των µελών του Τµήµατος, όλες οι εκπροσωπήσεις θα
δηµοσιεύονται στο ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ.
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