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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ∆ΡΑΣΗΣ 
2004 � 2006 

 
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ , στη συνεδρίαση της  5ης Απριλίου 2004 
ενέκρινε το πρόγραµµα δράσης για την τριετία 2004 - 2006. Με το 
Πρόγραµµα, που αναλυτικά παρατίθεται παρακάτω, ιδιαίτερη έµφαση θα 
δοθεί, σε θέµατα που αφορούν ειδικά τους Μηχανικούς όπως είναι τα 
επαγγελµατικά, τα ζητήµατα τεχνικής παιδείας αλλά και η αναµόρφωση του 
θεσµικού πλαισίου λειτουργίας του ΤΕΕ, ενώ το Τµήµα θα ασχοληθεί επίσης 
µε ζητήµατα ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, είτε 
αυτά έχουν να κάνουν µε θέµατα υποδοµών, είτε µε την περιβαλλοντική 
προστασία , είτε ακόµη µε την στήριξη της επιχειρηµατικότητας, ενώ ιδιαίτερο 
βάρος θα δοθεί στη διοργάνωση της ΕΧΡΟ 2008. 
 
Το Πρόγραµµα προβλέπει την µεγαλύτερη ενεργοποίηση της 
Αντιπροσωπείας µε την ανάληψη συγκεκριµένων πρωτοβουλιών εκ µέρους 
του Σώµατος, ενώ γίνεται αναλυτική αναφορά στα θέµατα µε τα οποία θα 
ασχοληθούν οι Μόνιµες Επιτροπές του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
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Α. Αρχές και στόχοι  
 
Α.1 Εκτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης  
 
Το ΤΕΕ είναι ο θεσµοθετηµένος σύµβουλος της Πολιτείας και ταυτόχρονα ο 
συλλογικός φορέας εκπροσώπησης  90.000 µηχανικών όλων των ειδικοτήτων. Τα 
τελευταία χρόνια  παρουσιάζει, κατά γενική οµολογία, µία φθίνουσα πορεία σε όλα τα 
επίπεδα. 
- Σε επίπεδο παραγωγής επιστηµονικού έργου, υπάρχει δραστηριότητα, όπως 

δείχνουν οι εκδηλώσεις και οι συγκροτούµενες ΟΕ. Ωστόσο και αυτές οι δράσεις 
φαίνεται να οφείλονται περισσότερο σε µία υπάρχουσα δυναµική και αξιοποίηση 
συναδέλφων και όχι σε ένα στιβαρό συνολικό προγραµµατισµό που υλοποιείται. 

- Σε επίπεδο παρεµβάσεων, µε  τα µεγαλύτερα τεχνικά έργα που έχουν παραχθεί 
ποτέ σε εξέλιξη, λόγω του Γ� ΚΠΣ και των Ολυµπιακών αγώνων, το ΤΕΕ 
παρουσιάζεται ανέτοιµο, χωρίς εµπεριστατωµένες µελέτες για ένα αντικείµενο 
κατ΄ εξοχήν της αρµοδιότητάς του, χωρίς  θέσεις και κατά συνέπεια χωρίς 
δυναµικές παρεµβάσεις. 

- Στα επαγγελµατικά θέµατα, όπου ο κλάδος δέχτηκε σηµαντικές επιθέσεις, είναι 
αλήθεια ότι το ΤΕΕ προσπάθησε να ενεργήσει και να αντιπαρατεθεί δυναµικά. 
Εδώ αφενός, παρουσιάστηκε η αδυναµία του να συµπεριλάβει στις 
κινητοποιήσεις του, µεγάλες οµάδες µηχανικών, τις κυρίως ασχολούµενες µε την 
παραγωγή των έργων, αφ΄ ετέρου η Πολιτεία επέδειξε ελάχιστη διάθεση διαλόγου 
ενώ η κοινή γνώµη παρέµεινε απαθής έως αρνητική θεωρώντας τις διεκδικήσεις 
συντεχνιακές. Γενικότερα, εντοπίζεται έλλειψη ολοκληρωµένης άποψης και 
πρότασης για το ρόλο του µηχανικού, τα δικαιώµατά του και ευρύτερα την τεχνική 
παραγωγή. 

 
Τα Περιφερειακά Τµήµατα παρουσιάζουν σηµαντική δραστηριότητα για θέµατα της 
περιοχής αρµοδιότητάς τους, µε ενδιαφέρουσες µελέτες και εκδηλώσεις κυρίως για 
συγκεκριµένα έργα και δράσεις. Τα προβλήµατα εντοπίζονται στα θέµατα 
πανελλαδικής εµβέλειας, θεσµικά ή / και επαγγελµατικά, όπου συνήθως οι αναλύσεις  
και η δυναµική των Περιφερειακών Τµηµάτων είναι περιορισµένες και κατά συνέπεια 
είναι περιορισµένη  και η δυνατότητα να επηρεάσουν τις τελικές θέσεις του ΤΕΕ. 
 
Στο Τµήµα µας: 
- Υπήρξε σηµαντική παραγωγή επιστηµονικού έργου. Μελετήθηκαν τα 

σηµαντικότερα θέµατα ανάπτυξης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας αλλά και 
ευρύτερα θέµατα, σε συνεργασία µε τα γειτονικά Περιφερειακά και το ΤΕΕ, ενώ 
για τα περισσότερα συγκροτήθηκαν θέσεις και απόψεις. 

- ∆ιευρύνθηκε η συνεργασία µε φορείς της Περιφέρειας και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι κατ΄ ανάγκη ακολουθούνται οι απόψεις 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 

- Αυξήθηκε η εµβέλεια του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην τοπική κοινωνία, µέσω της 
δηµοσιοποίησης των θέσεών του για θέµατα που αφορούν στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής αλλά και εκδηλώσεων µε πολιτιστική χροιά. 

- Στα ευρύτερα θεσµικά και επαγγελµατικά θέµατα, το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει  ιστορία και 
συνέχεια στην ενασχόλησή του. Το θετικό αποτέλεσµα ήταν εµπεριστατωµένες 
µελέτες και θέσεις, συχνά πληρέστερες από τις αντίστοιχες του ΤΕΕ  (716, 
θεσµικό πλαίσιο ΤΕΕ, Άδειες δόµησης) 

- Στη διεκδίκηση των επαγγελµατικών θεµάτων, παρά την καλή συνεργασία µε 
τους συλλόγους, υπήρξε και στην Κεντρική Μακεδονία το πρόβληµα της 
περιορισµένης κινητοποίησης των µηχανικών. 

 
Ο θετικός απολογισµός της µέχρι τώρα πορείας οφείλεται σε µεγάλο βαθµό: 
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- στη συνέχεια και συνέπεια στην παρακολούθηση των σηµαντικών θεµάτων, από 
θητεία σε θητεία 

- στη συµµετοχή και το ενδιαφέρον πολλών συναδέλφων και έµπειρων αλλά και 
νέων στην παραγωγή του επιστηµονικού έργου και τις δραστηριότητες του 
τµήµατος. 

- στις πρωτότυπες ιδέες και δράσεις για την προσέγγιση µηχανικών και πολιτών. 
- στη βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων και στην καλύτερη οργάνωση δοµών 

και υπηρεσιών του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
 
Με αυτά τα δεδοµένα,  στόχος αυτού του προγραµµατισµού να συνεχιστεί η 
επιτυχηµένη πορεία του Τµήµάτος, ανεβάζοντας τον πήχη για όλους τους παραπάνω 
δείκτες. Ταυτόχρονα όµως, να θέσει πολύ συγκεκριµένους στόχους και 
αυστηρές προτεραιότητες µε διακριτά και  µετρήσιµα αποτελέσµατα. 
 
 
Α.2 Αρχές προγραµµατισµού 

 
Η εµπειρία από τις προηγούµενες θητείες αλλά και οι διακηρυγµένες θέσεις του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, οδηγούν στις παρακάτω βασικές αρχές προγραµµατισµού: 
• Αναβάθµιση του ρόλου του ΤΕΕ ως: 

- Τεχνικού συµβούλου της Πολιτείας  
- συλλογικού οργάνου όλων των µηχανικών 
- φορέα προαγωγής της επιστήµης, της τεχνικής και της τεχνολογίας. 

• Άµεση αλλαγή του θεσµικού πλαισίου του ΤΕΕ  
• Ανάδειξη του ρόλου του µηχανικού, µε ριζοσπαστικές προτάσεις για θεσµικές 

αλλαγές  
• Αναβάθµιση της Τεχνικής Παιδείας 
• Ουσιαστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  
• Ισόρροπη ανάπτυξη κέντρου � περιφέρειας 
• Προστασία του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος 
• Αναβάθµιση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και   ενδυνάµωση του ρόλου των Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 
• Εκσυγχρονισµός του ΤΣΜΕ∆Ε και   διατήρησή του ως αυτόνοµου ασφαλιστικού 

φορέα των µηχανικών. 
• Παροχή διαρκούς επαγγελµατικής κατάρτισης και επιµόρφωσης προς τα µέλη 

του Τµήµατος  
• Ενηµέρωση των µηχανικών µέσω  έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού µε σκοπό 

τη διευκόλυνση και αναβάθµιση του έργου τους 
• Βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τα µέλη του 
• 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 

• Αναθεώρηση της µέχρι σήµερα λειτουργίας των εκπροσώπων του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
στις τεχνικές και θεσµικές Εκπροσωπήσεις του. 
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Α.3 Βασικοί στόχοι 
 
Με βάση τα παραπάνω η δραστηριότητα του Τµήµατος θα εστιαστεί στις εξής 
θεµατικές ενότητες, εκ των οποίων οι τρεις πρώτες τίθενται σε απόλυτη 
προτεραιότητα: 
 
• Επαγγελµατικά   

Αποτελούν το µείζον θέµα της τριετίας.  Από τις εξελίξεις στα επαγγελµατικά 
θέµατα εξαρτάται η πορεία του κλάδου και κατά συνέπεια του ίδιου του ΤΕΕ. Ο 
χρόνος έχει ωριµάσει για να αρχίσουµε να συζητάµε τη διεύρυνση του ΤΕΕ ώστε 
να συµπεριλάβει όλο τον τεχνικό κόσµο. 
Σ΄αυτή τη θητεία πρέπει να ανοίξει µε ευθύνη, πρωτοβουλία και καθοδήγηση του 
ΤΕΕ ο διάλογος για συνολική αναδιοργάνωση του τεχνικού κόσµου, το 
επαγγελµατικό αντικείµενο, την πιστοποίηση  των προσόντων των διάφορων 
βαθµίδων των τεχνικών  και κατά συνέπεια την διαβάθµιση της συνεισφοράς τους 
στην αναπτυξιακή κλίµακα.  
Ιδιαίτερης παρακολούθησης χρήζουν τα καθηµερινά προβλήµατα των µηχανικών, 
και κυρίως το ασφαλιστικό, για το οποίο η δραστηριότητα θα εστιαστεί στα εξής: 

- µηχανοργάνωση των υπηρεσιών του ΤΣΜΕ∆Ε, τη στελέχωσή του και τη 
δηµιουργία υποδοµών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων. 

- αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών και παροχών, ιδιαίτερα στα 
νεοασφαλισµένα µέλη, τις µητέρες και τους Ελεύθερους Επαγγελµατίες 

- επίλυση  - βελτίωση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος και την ασφάλιση των 
µηχανικών σύµφωνα και µε τα σηµερινά δεδοµένα. 

- διατήρηση του ΤΣΜΕ∆Ε ως αυτόνοµου ασφαλιστικού φορέα των 
µηχανικών. 

 
• Τεχνική Παιδεία 

Στα ζητήµατα της παιδείας γενικά και της τεχνικής παιδείας ειδικότερα, 
παρατηρούνται άρδην αλλαγές, χωρίς προφανή στόχο, χωρίς σχέδιο, ενίοτε υπό 
την απειλή καταδίκης για µη συµµόρφωση µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες, συχνά για 
εξυπηρέτηση πελατειακών σχέσεων. Ενώ ο επαγγελµατικός προσανατολισµός 
και ο παράλληλος προγραµµατισµός εκπαίδευσης - οικονοµίας βρίσκονται σε 
εµβρυακή κατάσταση, δηµιουργούνται  ολοένα τεχνικές σχολές υψηλής 
εξειδίκευσης. Αναβαθµίζονται επαγγελµατικά οι απόφοιτοι των ΤΕΙ, χωρίς 
αντίστοιχη αναβάθµιση των προπτυχιακών σπουδών τους.  Το τοπίο θα 
συµπληρώσουν ιδιωτικά πανεπιστήµια, ενώ για τα ήδη υπάρχοντα δεν  υπάρχει 
αξιόπιστο σύστηµα αξιολόγησης.  
Το ΤΕΕ  παρακολουθεί αµήχανα τις εξελίξεις, προσπαθώντας απλώς να 
οµαδοποιήσει τις νέες ειδικότητες  στις εννέα βασικές. Σ΄ αυτό το µείζον θέµα 
πρέπει να αναλάβουµε δυναµικό ρόλο, προκαλώντας το διάλογο, µε 
συγκροτηµένες θέσεις βασισµένες στα σύγχρονα δεδοµένα και τη διεθνή 
εµπειρία. 
 

• Θεσµικό Πλαίσιο Λειτουργίας του ΤΕΕ 
Για πολλά χρόνια τα όργανα του ΤΕΕ, θέτουν ως στόχο την αλλαγή του 
θεσµικού πλαισίου.  Οι µέχρι τώρα προσπάθειες έγιναν ασυντόνιστα, χωρίς 
πραγµατική βούληση των οργάνων για αλλαγή, µε θεµατολογία που 
εξαντλούνταν στις διαδικασίες εκλογής και δεν είχαν κανένα αποτέλεσµα.  
Για να είναι ουσιαστικές οι θεσµικές αλλαγές πρέπει να µετατοπιστεί η φιλοσοφία 
και η πολιτική του ΤΕΕ για τον ρόλο του, τη σύνθεσή του, το ρόλο του 
µηχανικού, την περιφερειακή του δοµή, τις αρµοδιότητες των οργάνων του.  
Επίσης σηµαντική προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην ουσιαστική άσκηση 
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πειθαρχικής εξουσίας του ΤΕΕ στα µέλη του και ο εκσυγχρονισµός του κώδικα 
δεοντολογίας στην άσκηση του επαγγέλµατος. 
 

• ΕΧΡΟ 2008:  
Η προετοιµασία της συµπίπτει χρονικά µε τη νέα θητεία των οργάνων του 
Τµήµατος. Ήδη το ΤΕΕ/ΤΚΜ, µε τις µέχρι τώρα θέσεις του, θεωρεί την ΕΧΡΟ  
σηµαντική πρόκληση και σαν γεγονός διεθνούς εµβέλειας και για την επίλυση 
κάποιων από τα χρονίζοντα προβλήµατα της Θεσσαλονίκης. Τα ζητούµενα είναι: 

o Το στίγµα της πόλης στο παγκόσµιο γεγονός 
o Η διοργάνωση ως µοχλός πολιτιστικής, τουριστικής, εµπορικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης. 
o Η επιλογή και υλοποίηση υποδοµών για την εξυπηρέτηση της έκθεσης 

αλλά και πάγιων αναγκών της πόλης 
Και τα τρία θέµατα άπτονται άµεσα της αρµοδιότητας και του ενδιαφέροντος του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ , το οποίο άλλωστε συµµετέχει θεσµικά στην Συντονιστική  Επιτροπή 
∆ιεκδίκησης της ΕΧΡΟ 2008. Κατά συνέπεια πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια 
του Τµήµατος, που άρχισε κατά τη διάρκεια της προηγούµενης θητείας, µε 
εξειδίκευση των γενικών αρχών που τέθηκαν σε συγκεκριµένες προτάσεις. 
 

• Νέα Περιφερειακή δοµή της χώρας - Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Οι επιταγές της ΕΕ και τα σύγχρονα δεδοµένα θα επιφέρουν νοµοτελειακά 
αλλαγές στην περιφερειακή διάρθρωση της χώρας και κατά συνέπεια και στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση Α� και Β΄ βαθµού. Το ΤΕΕ συνολικά έχει καθυστερήσει στην 
ανάλυση του θέµατος. Ως Περιφερειακό Τµήµα πρέπει σ΄ αυτή τη θητεία να 
επεξεργαστούµε προτάσεις για την περιοχή αρµοδιότητάς µας αλλά και ν 
προκαλέσουµε το διάλογο µε το ΤΕΕ και τα ΠΤ για συντονισµένη µελέτη του 
θέµατος. 
 

• ∆ιοίκηση Υλοποίησης Έργων στην Θεσσαλονίκη.  
Η αναφορά στο θέµα τόσο από το ΤΕΕ/ΤΚΜ όσο και από άλλους φορείς και 
πολιτικά πρόσωπα είναι ασαφής και νεφελώδης. Το Τµήµα έχει ζητήσει 
επανειληµµένα τη δηµιουργία ενιαίου συντονιστικού φορέα για τα έργα της πόλης 
χωρίς να συγκεκριµενοποιεί τη δοµή του και τη θεσµική του κατοχύρωση.  Πλέον 
οι συνθήκες και οι ανάγκες έχουν ωριµάσει και χρειάζεται αφενός να µελετήσουµε 
το θέµα και συγχρόνως να συνεργαστούµε και να ανοίξουµε διάλογο µε όλους 
τους εµπλεκόµενους φορείς. 
 

• Χωροταξικός Σχεδιασµός 
Το Τµήµα έχει στο ιστορικό του ένα σηµαντικό έργο σε ότι αφορά στο χωροταξικό 
σχέδιο της Κ. Μακεδονίας, στον εθνικό σχεδιασµό,   συνεργασίες µε τα  ΠΤ της 
Βόρειας Ελλάδας,  θέσεις για τη ΖΟΕ Θεσσαλονίκης, γνωµοδοτήσεις για τα ΓΠΣ. 
Στη νέα θητεία προτεραιότητες είναι: 
- Βελτιωτικές προτάσεις για το χωροταξικό της Κ. Μακεδονίας 
- Προώθηση του διαλόγου µε το ΤΕΕ και τα ΠΤ για τον εθνικό χωροταξικό 

σχεδιασµό καθώς και για συνολικό σχεδιασµό της Βόρειας Ελλάδας 
 

• Νέος Αναπτυξιακός  Νόµος, Γ� ΚΠΣ,  Προτάσεις για ∆�.  
Υπάρχει έλλειµµα στις θέσεις του Τµήµατος για τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο. Είναι 
απαραίτητη η άµεση µελέτη του θέµατος και η συνακόλουθη συνεργασία και 
ανταλλαγή απόψεων µε άλλους φορείς. 
Για τα θέµατα του ΚΠΣ και του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας απαιτείται διαρκής  
παρακολούθηση µε συγκεκριµένη οργανωτική µονάδα, για την καλύτερη και 
αποδοτικότερη συµµετοχή του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο Περιφ. Συµβούλιο και στην 
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Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ. Επίσης απαιτείται η µελέτη και σύνταξη 
προτάσεων για το επόµενο ΚΠΣ. 

 
• Περιβάλλον � Βιώσιµη Ανάπτυξη: 

Έχει ήδη παραχθεί ένα σηµαντικό έργο από το ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα αναγκαία έργα 
της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και για ευρύτερα θεσµικά ζητήµατα. Απαιτείται 
πλέον συνεχής και συνεπής παρακολούθηση του προγραµµατισµού, της 
δέσµευσης χρηµατοδοτήσεων και της υλοποίησης των έργων.  
Τα περιβαλλοντικά θέµατα είναι ευρύτερα, αφορούν σε όλη την Επικράτεια και 
εξειδικεύονται ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της κάθε Περιφέρειας. Για το λόγο 
αυτό το Τµήµα πρέπει να επανέλθει στην πρότασή του και να εντείνει την 
προσπάθεια για ουσιαστική συνεργασία µε το ΤΕΕ και τα ΠΤ µε θέµατα: 
o Αποτίµηση των επιπτώσεων στο Περιβάλλον µετά από τρία ΚΠΣ 
o Σύγκριση των δεδοµένων (έργων, θεσµών, δοµών) µε τη µελέτη του 1993 του 

ΤΕΕ. Επικαιροποίηση της µελέτης. 
o Ρόλος του µηχανικού στις ΜΠΕ και γενικότερα στα θέµατα περιβάλλοντος. 
Για την Κεντρική Μακεδονία, προτεραιότητα θα δοθεί στα θέµατα της 
Ατµοσφαιρικής ρύπανσης, τα περιβαλλοντικά προβλήµατα της Θεσσαλονίκης και 
των άλλων αστικών κέντρων, τους Υγροβιότοπους και τα υδάτινα αποθέµατα.  
 

• Αστικό Περιβάλλον � Βελτίωση της καθηµερινότητας του Πολίτη 
Τα προβλήµατα που υποβαθµίζουν την ποιότητα ζωής του πολίτη της 
Θεσσαλονίκης  είναι σηµαντικά και χρονίζοντα. Αντίστοιχα προβλήµατα έχουν 
προ πολλού εµφανιστεί και διαρκώς διογκώνονται  στα άλλα αστικά κέντρα της  
Κ. Μακεδονίας. Στη διάρκεια της νέας θητείας, θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στα 
ζητήµατα των αστικών κέντρων των άλλων νοµών της Κ. Μακεδονίας. Σε 
συνεργασία µε τις ΝΕ, τους φορείς και την τοπική κοινωνία θα τεθούν τα 
προβλήµατα και θα προταθούν λύσεις µε διαδικασίες ανοιχτού διαλόγου, 
εκδηλώσεων κλπ.  
Επίσης, χωρίς να υποστέλλονται οι διεκδικήσεις για συνολικό σχεδιασµό και έργα 
υποδοµής, µπορούν να προωθηθούν παρεµβάσεις χαµηλού κόστους αλλά 
υψηλών απαιτήσεων σε έµπνευση και πρωτοτυπία.  

 
• Νέες Τεχνολογίες, νέα υλικά, δίκτυα υψηλής τεχνολογίας. 

Συχνά το ΤΕΕ/ΤΚΜ αναφέρεται στις ελλείψεις της Περιφέρειας σε δίκτυα υψηλής 
τεχνολογίας, στην ανάγκη διεύρυνση της χρήσης  νέων τεχνολογιών, κλπ. Επίσης 
το Τµήµα συµµετείχε µε σοβαρές προτάσεις στο µεγαλύτερο (σε προϋπολογισµό) 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα που αφορά στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Παρ΄ 
όλα αυτά µέχρι τώρα δεν υπήρξε οργανωµένη µελέτη των σχετικών θεµάτων,  
ενώ η συγκρότηση ΜΕ κατά τη θητεία 1994-97 δεν είχε τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα.  Για τη θητεία που διανύουµε θέµατα είναι: 
o Αναγκαίες υποδοµές και δίκτυα υψηλής τεχνολογίας στην Περιφέρεια 
o Εξοικείωση των µηχανικών µε νέες εφαρµοσµένες τεχνολογίες και υλικά, 

χρήσιµα στην επαγγελµατική καθηµερινότητά τους. 
o Ενηµέρωση για τις νέες τάσεις της επιστήµης και της τεχνολογίας 
 

• Βιοµηχανία 
Την έντονη δραστηριότητα του τµήµατος που κορυφώθηκε µε τη συνεδριακή 
οργάνωση για τη βιοµηχανία της Κ. Μακεδονίας το 1989 και συνεχίστηκε µε τα 
θέµατα των ιδιωτικοποιήσεων µεγάλων παραγωγικών κλάδων της περιόδου 90 �
93, ακολούθησε δεκαετής σιγή, παρά τις προσπάθειες δραστηριοποίησης του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ σ΄ αυτόν τον τοµέα. Ένας σηµαντικός λόγος ήταν η µονοδιάστατη 
κατεύθυνση της Πολιτείας µέσω κυρίως των ΚΠΣ, αλλά και της κοινής γνώµης, 
προς τα µεγάλα έργα και συνακόλουθα τα ζητήµατα του κατασκευαστικού τοµέα. 
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Είναι απαραίτητο να ανακτήσει το ΤΕΕ/ΤΚΜ την επαφή του µε τα θέµατα της 
βιοµηχανικής παραγωγής, τόσο µέσω της µελέτης συγκεκριµένων θεµάτων όπως 
οι τάσεις του παραγωγικού τοµέα στην Κ. Μακεδονία, ο ρόλος των µηχανικών, οι 
ΒΙΠΕ, η αποβιοµηχάνιση κλπ,  όσο και µέσω της στενής του συνεργασίας µε 
φορείς και παραγωγικούς κλάδους.  
 

• Ενέργεια.  
Παρά τις µεγάλες ανατροπές και τις νέες εξελίξεις στα ενεργειακά ζητήµατα, µετά 
την απελευθέρωση της ενέργειας και την είσοδο νέων ενεργειακών πηγών, το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ δεν έχει να επιδείξει σηµαντική παραγωγή θέσεων. Η  υστέρηση αυτή 
έχει τα ίδια αίτια µε την αντίστοιχη για τα θέµατα της βιοµηχανίας. Ωστόσο η 
αµηχανία και η βραδύτητα της Πολιτείας για την αντιµετώπιση θεµάτων όπως ο 
ενεργειακός σχεδιασµός, οι ανανεώσιµες πηγές, ο ΚΟΧΕΕ, οι αρµοδιότητες της 
ΡΑΕ, οι εξελίξεις σε ενεργειακές εταιρείες και οργανισµούς του ∆ηµοσίου όπως η 
∆ΕΗ και τα ΕΛΠΕ, η διείσδυση του ΦΑ στον αστικό ιστό, αφήνουν σηµαντικές 
δυνατότητες παρέµβασης του ΤΕΕ µε τεκµηριωµένες θέσεις και προτάσεις. 

 
• Τουρισµός 

Ούτως ή άλλως κατείχε ανέκαθεν σηµαντικό ποσοστό του ΑΕΠ.  Προσφάτως, 
ανακατανοµές, χρηµατιστηριακές και οικονοµικές εξελίξεις οδηγούν κλασσικές 
εταιρείες µε παραγωγική ή κατασκευαστική δραστηριότητα στον τοµέα του 
τουρισµού, φαινόµενο που θα διευρυνθεί µε την αποπεράτωση των µεγάλων και 
των Ολυµπιακών έργων. Παράλληλα µεγάλες οµάδες πληθυσµού ωθήθηκαν σε 
παράπλευρη τουριστική δραστηριότητα µέσω προγραµµάτων των ΚΠΣ και της 
ΕΕ. Με δεδοµένη την έλλειψη προγράµµατος, συντονισµού και αρχών για την 
καθοδήγηση του τουρισµού, όπως συνέβη και συµβαίνει και µε τα άλλα 
αναπτυξιακά εργαλεία, πρέπει το ΤΕΕ/ΤΚΜ να συµπεριλάβει την τουριστική 
ανάπτυξη στον προγραµµατισµό της θητείας του. 

 
• Ειδικά θέµατα 
 
- Κτίριο ΤΕΕ/ΤΚΜ 
 Το κτίριο προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2005, ενώ η 

µετεγκατάσταση των υπηρεσιών, σε ένα εξάµηνο µετά την παράδοσή του από 
την κατασκευαστική εταιρεία.  

      Θα διερευνηθούν όλες οι πιθανές πηγές χρηµατοδότησης του έργου, µε 
παράλληλη προσπάθεια διασφάλισης των χρηµατοδοτήσεων για την 
ολοκλήρωση της κατασκευής. 

 
- Επικοινωνιακή Πολιτική 

Στόχος είναι 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. 
- Βελτίωση της παρουσίας του Τµήµατος στο διαδίκτυο 
- Επισκέψεις σε εργασιακούς χώρους των µηχανικών 
- ∆ιαρκή παρουσία στα σηµαντικά γεγονότα και συνεργασία µε φορείς 
- Εκδηλώσεις για θέµατα του κλάδου αλλά και ευρύτερου ενδιαφέροντος  
- Μέσω της εκδοτικής δραστηριότητάς του 
 

- Εκδόσεις 
Συνεχίζεται 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. 
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 Θα διερευνηθεί η δυνατότητα έκδοσης επιστηµονικού περιοδικού ανά 4µηνο ή/και 
ειδικών εκδόσεων. 

 
- Ι∆ΑΤΕΧ 
 Την παρούσα τριετία το ΤΕΕ πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του για την ίδρυση 

και λειτουργία του Ινστιτούτου ∆ιαβαλκανικής Ανάπτυξης και Τεχνικής. Εάν τελικά 
που προχωρήσει η υλοποίησή του, οι ενέργειες του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ως κύριου φορέα 
διαχείρισης του Ι∆ΑΤΕΧ, ιεραρχούνται ως εξής: 
◊ Επικαιροποίηση της υφιστάµενης  µελέτης οργάνωσης και λειτουργίας του 

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

◊ Ενέργειες δηµιουργίας απαραίτητης υλικοτεχνικής Υποδοµής, στελέχωσης και 
λειτουργίας του Ινστιτούτου.  
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Β. ∆ράσεις  
 

Για την υλοποίηση του παραπάνω πλαισίου αρχών και στόχων, απαραίτητες 
προϋποθέσεις είναι: 1) η αποτελεσµατική  και ευέλικτη λειτουργία των οργάνων 
διοίκησης, 2) η συγκρότηση των κατάλληλων εισηγητικών και συµβουλευτικών 
οργάνων, σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο του ΤΕΕ και 3) η ορθολογική 
οργάνωση των δοµών του Τµήµατος.   

 
Β.1 Όργανα ∆ιοίκησης 
 

Τα όργανα του Τµήµατος θα ασκήσουν διοίκηση σύµφωνα  µε τις ακόλουθες 
αρχές: 

 
- Λειτουργία του ΤΕΕ/ΤΚΜ ανεξάρτητη από σκοπιµότητες πίεσης ή στήριξης της 

εκάστοτε Κυβέρνησης. 
- Πρόταξη πρωτοβουλιών µε γνώµονα το συλλογικό συµφέρον.  
- Συµµετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων συναδέλφων (εκλεγµένων ή µη) στη 

διαµόρφωση των θέσεων. 
- Λήψη αποφάσεων µε τη µεγαλύτερη δυνατή συλλογικότητα. 
- ∆ιαφάνεια στη λειτουργία των οργάνων και των Υπηρεσιών. 
- Αποκέντρωση στο εσωτερικό του ΤΕΕ/ΤΚΜ (διοικητικά � κλαδικά - γεωγραφικά).  
- Ανάπτυξη σχέσεων ειλικρινούς συνεργασίας και αµοιβαιότητας µε την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

- Ανάπτυξη σταθερών και µονίµων σχέσεων µε Επιµελητήρια, Επιστηµονικούς 
Συλλόγους, Ενώσεις Εργαζοµένων και Φορείς παραγωγικών τάξεων 

 
• Αντιπροσωπεία  
 
Είναι κοινή θέση η ανάγκη αναβάθµισης της λειτουργίας της Αντιπροσωπείας και   
διαµόρφωσης του ρόλου της και µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. 
Σχετικά µε τη λειτουργία: 
- Με συχνότερες χρονικά και ουσιαστικότερες συνεδριάσεις η  "Α"/ΤΚΜ θα 

απασχοληθεί µε την παραγωγή θέσεων για όλα τα σηµαντικά ζητήµατα του 
περιφερειακού τµήµατος. 

- Στις συνεδριάσεις της "Α"/ΤΚΜ θα γίνεται υποχρεωτική παρουσίαση των 
δραστηριοτήτων της ∆.Ε. και 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. 

- 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.  

Για την καλύτερη λειτουργία της "Α", προβλέπεται από τον οργανισµό του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ γραµµατειακή και διοικητική υποδοµή και υποστήριξη. 
Σχετικά µε τη θεµατολογία: 
- Κατά τις προηγούµενες θητείες, ένα από τα θέµατα που απασχόλησαν την 

"Α"/ΤΚΜ και για το οποίο  διαµόρφωσε τις θέσεις του τµήµατος, ήταν η 
αλλαγή του θεσµικού πλαισίου.  Η περαιτέρω µελέτη του θέµατος και η 
επικαιροποίηση των θέσεων  θα συνεχιστεί µε Ο.Ε. η οποία θα λειτουργήσει 
µε ευθύνη του προεδρείου της "Α"/ΤΚΜ και θα αναφέρεται στην "Α"/ΤΚΜ. 

- Οι θεµατικές ενότητες µε τις οποίες θα ασχοληθεί η �A� καθώς και οι άξονες 
δράσης, θα καθοριστούν πλήρως σε προσεχή συνεδρίαση του οργάνου. Για 
την υλοποίηση του προγραµµατισµού θα συσταθούν Ο.Ε. µε ευθύνη της 
"Α"/ΤΚΜ. 
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• ∆ιοικούσα Επιτροπή 
 

- Μέλη της ∆Ε  
 

Η ∆Ε αποφασίζει και αναθέτει στα µέλη της: 
° την επεξεργασία θεµάτων και τη διατύπωσης προτάσεων  
° την παρακολούθηση και τον έλεγχο  της υλοποίησης των αποφάσεων του 

οργάνου 
° την παρακολούθηση του έργου και της λειτουργίας των Μ.Ε. Τα καθήκοντα 

του µέλους που αναλαµβάνει σύνδεσµος της ∆Ε µε µία ΜΕ  συνίστανται: 
- Στη συµµετοχή στις συνεδριάσεις της ΜΕ, στον καθορισµό των 

δραστηριοτήτων της και στη συγκρότηση των εισηγήσεων προς τη ∆Ε.  
- Στην ενηµέρωση της ΜΕ για τις αποφάσεις της ∆Ε που την αφορούν 

καθώς και των κατευθύνσεων και στόχων που διαµορφώνει η ∆Ε,  
- Στην ενηµέρωση της ∆.Ε για τη γενικότερη πορεία της Μ.Ε , και στην 

παρουσίαση των εισηγήσεων και των προτάσεων της ΜΕ για ειδικά 
θέµατα. 
 

- Προεδρείο της ∆Ε 
 

° Ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας, αναλαµβάνουν την επεξεργασία 
θεµάτων και την εισήγησή τους προς τη ∆Ε θέµατα ενώ παρακολουθούν την 
υλοποίηση των αποφάσεων της ∆Ε. 

° Στον Αντιπρόεδρο και τον Γεν. Γραµµατέα ανατίθεται µέρος των διοικητικών 
καθηκόντων του Προέδρου της ∆Ε, σχετικών µε την παρακολούθηση του 
προϋπολογισµού και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται 
στον προγραµµατισµό. Επίσης, αναλαµβάνουν το συντονισµό της 
δραστηριότητας των τµηµάτων επαγγελµατικών και αναπτυξιακών θεµάτων. 

° Η ∆Ε αναθέτει στο Προεδρείο την λήψη αποφάσεων  για δευτερεύοντα 
θέµατα που επαναλαµβάνονται συχνά, ταλαιπωρούν χωρίς λόγο τη ∆.Ε και 
τελικά καταλήγουν να αποφασίζονται από τον Πρόεδρο. Για όλα αυτά τα 
θέµατα, οι ληφθείσες αποφάσεις ανακοινώνονται στις συνεδριάσεις της ∆Ε.   

 
• Νοµαρχιακές Επιτροπές 
 

° Ανάδειξη των Νοµαρχιακών Επιτροπών του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε δυναµικό εκφραστή 
των θέσεων του ΤΕΕ/TΚΜ σε νοµαρχιακό επίπεδο. 

° Εξασφάλιση συγκεκριµένων κονδυλίων από τον προϋπολογισµό του Τµήµατος 
για την υλοποίηση του προγραµµατισµού των ΝΕ και την ανάδειξη της 
δραστηριότητάς τους καθώς και θεµάτων των Νοµών µε την διοργάνωση 
σεµιναρίων, εκδηλώσεων, συνεντεύξεων τύπου κ.λ.π.  

° Θεσµοθέτηση τακτικών συνεδριάσεων της ∆Ε µε τις ΝΕ στις έδρες τους, µε 
στόχο αφενός να διαµορφώνονται από κοινού οι θέσεις για σηµαντικά θέµατα 
των Νοµών και αφετέρου να προβάλλεται το έργο του Τµήµατος στις τοπικές 
κοινωνίες.  

° Εισήγηση από τις ΝΕ στην ∆Ε, σε τακτά χρονικά διαστήµατα για θέµατα των 
Νοµών 

° Κοινοποίηση στην ΝΕ των δραστηριοτήτων της ∆Ε και του επιστηµονικού έργου 
των ΜΕ και των ΟΕ. 

° ∆ηµοσιοποίηση των δραστηριοτήτων των ΝΕ σε ειδική στήλη του 
ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ.  
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• Συνεργασία µε ΤΕΕ, Περιφερειακά Τµήµατα, Συλλόγους Μηχανικών 
 
Η καλή και ειλικρινής συνεργασία του ΤΕΕ µε τα περιφερειακά τµήµατα, για τη 
διατύπωση κοινών θέσεων στα θέµατα του επαγγέλµατος, της ανάπτυξης και 
του περιβάλλοντος θα προσδώσει στο ΤΕΕ ένα νέο πρόσωπο, αξιόπιστο, 
δυναµικό, µε κύρος για τα µέλη του, την πολιτική ηγεσία και τους πολίτες. Πρέπει 
να γίνει σαφές ότι το Επιµελητήριο είναι ένας ενιαίος οργανισµός, µε θέσεις που 
εκφράζουν όλη την κοινωνία των µηχανικών. 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα συνεχίσει να θέτει στόχους και να διαµορφώνει θέσεις και 
απόψεις. Ως το µεγαλύτερο Περιφερειακό τµήµα, θα προωθήσει τις θέσεις του µε 
διάλογο µέσω των οργάνων, των θεσµικών διαδικασιών αλλά και κοινών 
επιτροπών µε το ΤΕΕ και τα Περιφερειακά Τµήµατα. Στόχος αυτής της δράσης, 
είναι αφενός να εµπλουτιστεί και να διευρυνθεί ο διάλογος και αφετέρου να 
αποφευχθεί το φαινόµενο των διαφορετικών και επί µέρους απόψεων για θέµατα 
ευρύτερου ενδιαφέροντος.  
Επίσης, θα συνεχιστεί η στενότερη συνεργασία µε τα περιφερειακά τµήµατα της 
Βόρειας Ελλάδας για ενιαία θέµατα ανάπτυξης της περιοχής. Στόχος είναι η 
καλύτερη παρουσία του ΤΕΕ στην ευρύτερη  περιοχή και στις γειτονικές χώρες. 
 
Σχετικά µε τους κλαδικούς επιστηµονικούς και εργασιακούς συλλόγους των 
µηχανικών, προωθείται η αναβάθµιση και ο επαναπροσδιορισµός των σχέσεων, 
µε: 
- Εξασφάλιση καθορισµένων πόρων από τον προϋπολογισµό για την 

υλοποίηση του προγραµµατισµού τους.  
- Συνδιαµόρφωση θέσεων για κοινά θέµατα ενδιαφέροντος, παρουσίασή τους 

µέσα από τον µηχανισµό του ΤΕΕ αλλά και την συνδιοργάνωση σεµιναρίων, 
εκδηλώσεων, συνεντεύξεων τύπου  κ.λ.π..  

- Καθιέρωση κοινής συνεδρίασης ανά 6µηνο. 
- Ανάπτυξη κοινών δράσεων, βελτίωση της κλαδικής έκφρασης των µηχανικών, 

διάλογος και επίλυση προβληµάτων ειδικοτήτων.  
 

• Εκπροσωπήσεις 
 

Ο ορισµός των εκπροσώπων του ΤΕΕ/ΤΚΜ στις διάφορες Επιτροπές και 
Συµβούλια θα γίνεται σύµφωνα µε την διαδικασία που επέλεξε και ενέκρινε η ∆Ε,  
που καταγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆ιαδικασία ορισµού και παρακολούθησης 
εκπροσώπων του ΤΕΕ/ΤΚΜ» του παρόντος Προγραµµατισµού δράσης και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτού.  
Συγκεκριµενοποιείται η διαδικασία τακτικής επικοινωνίας των εκπροσώπων µε 
το προεδρείο της ∆Ε και τις υπηρεσίες του ΤΕΕ/ΤΚΜ για ενηµέρωση, 
απολογισµό και συντονισµό.  
 
 

Β.2. Μόνιµες Επιτροπές - Οµάδες Εργασίας 
 

Οι Μόνιµες Επιτροπές αποτελούν σηµαντικές οργανικές µονάδες σύµφωνα µε το 
ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Η αποδοτική λειτουργία τους ως εισηγητικών και 
γνωµοδοτικών οργάνων εξαρτάται από τον σαφή προσδιορισµό του αντικειµένου 
τους, το διαρκή έλεγχό τους και φυσικά από τη στελέχωσή τους. 
 
Αντικείµενο: Η συγκρότηση ΜΕ δεν µπορεί να βασίζεται στην αέναη επανάληψη 
τίτλων από προηγούµενους προγραµµατισµούς. Αντιθέτως, πρώτα τίθενται  τα 
θέµατα και οι προτεραιότητες της νέας θητείας, γίνεται η κωδικοποίηση και η 
οµαδοποίησή τους και στη συνέχεια συγκροτούνται οι Μόνιµες Επιτροπές για να 
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µελετήσουν τις θεµατικές ενότητες. Για τα υπόλοιπα θέµατα συγκροτούνται απ΄ 
ευθείας Οµάδες Εργασίας.  
 
Στελέχωση: Οι ΜΕ στελεχώνονται από 7 µέλη. Μετά από  πρόταση του 
Προϊστάµενου και των στελεχών του αρµόδιου Τµήµατος, η ∆Ε προεπιλέγει ένα 
πυρήνα 2 µελών για κάθε ΜΕ, στα οποία να συµπεριλαµβάνεται και ο µέλλων 
Πρόεδρός της. Ο στόχος είναι προφανής: να εξασφαλιστεί ένα επίπεδο 
συνεργασίας και κάποια βασικά γνωστικά πεδία, που θα εξυπηρετήσουν τον 
προγραµµατισµό. Για τα υπόλοιπα µέλη γίνεται πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Την πρόταση προς τη ∆Ε για την επιλογή µελών συντάσσουν 
από κοινού ο σύνδεσµος της ∆Ε,  η προϊσταµένη και τα στελέχη του τµήµατος 
καθώς και τα προεπιλεγµένα µέλη. Όσα µέλη της Αντιπροσωπείας εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον θα αξιοποιηθούν στην στελέχωση των Μ.Ε. Οι διαρκείς Ο.Ε. θα 
στελεχωθούν µετά από απόφαση της ∆Ε και πρόταση των ΜΕ. 
 
Έλεγχος. Οι ΜΕ λειτουργούν µε την ευθύνη της ∆Ε, η οποία αναθέτει σε κάθε 
µέλος της καθήκοντα συνδέσµου. Οι ΜΕ υποβάλλουν στη ∆Ε, ανά 6µηνο 
απολογισµό της δραστηριότητάς τους. Η ∆Ε επίσης ενηµερώνει άπαξ ετησίως 
την «Α». Ο προϊστάµενος του τµήµατος που εποπτεύει την Επιτροπή έχει στη 
διάθεσή του απολογισµό της σε µικρότερα χρονικά διαστήµατα, ώστε να µπορεί 
να ενηµερώνει τον Πρόεδρο και τη ∆Ε όποτε ζητηθεί.  
 
Με αυτά τα δεδοµένα συγκροτούνται οι παρακάτω Μόνιµες Επιτροπές και 
Οµάδες Εργασίας 
 
1. ΜΕ Επαγγελµατικών θεµάτων και θεµάτων Νέων Μηχανικών 

 
Συγχωνεύονται οι ΜΕ επαγγελµατικών και νέων µηχανικών των περασµένων 
προγραµµατισµών. Τα επαγγελµατικά είναι θέµατα που πρέπει να συζητούνται 
από κοινού και να µπολιάζονται τα προβλήµατα και οι προτάσεις των νέων µε 
των πλέον εµπείρων.  Η ενασχόληση αποκλειστικά µε θέµατα των νέων, θα 
γίνεται µε διαρκή Ο.Ε. ενώ θα διευρυνθεί και θα εξειδικευθεί η διαδικασία 
παροχής πληροφοριών  αποκλειστικά σε νέους, από το Τµήµα Επαγγελµατικών 
θεµάτων. 
Βασικοί άξονες δραστηριότητας της ΜΕ, είναι: 
- Θεσµικό πλαίσιο παραγωγής τεχνικού έργου και ρόλος του Μηχανικού. 
- ∆ηµόσια διοίκηση, Οργάνωση των τεχνικών Υπηρεσιών 
- Θεσµικό πλαίσιο µελέτης και εκτέλεσης ∆ηµοσίων Έργων 
- Συνθήκες απασχόλησης σε όλους τους χώρους εργασίας των µηχανικών-

Αξιολόγηση της στατιστικής έρευνας του ΤΕΕ για την ΚΜ-Προτάσεις 
- Ασφαλιστικό � συνταξιοδοτικό � ΤΣΜΕ∆Ε.   

 
Στην Μ.Ε. εντάσσονται θεµατικά οι Ο.Ε.:   
• Ο.Ε. Νέων Μηχανικών. 
- Ένταξη των νέων µηχανικών στο επάγγελµα. 
- Βελτίωση και εµπλουτισµός της απασχόλησης των νέων µηχανικών. 
- Ανεργία νέων. Οργανωτικές προτάσεις στην αποτελεσµατικότερη οργάνωση 

των παρεχοµένων υπηρεσιών.  
- Επαγγελµατικά προβλήµατα νέων, κατά ειδικότητα. 
- Ασφάλιση νέων µηχανικών - δηµιουργία ειδικού προνοµιακού καθεστώτος. 
 
• Ο.Ε. για το θεσµικό πλαίσιο παραγωγής του Τεχνικού έργου. 
- ∆ηµόσια Έργα 
- Ιδιωτικά Έργα 
- Ασφάλιση των έργων (µελέτη � κατασκευή) 
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- Ρόλος του ΤΕΕ 
 

Η επιτροπή εποπτεύεται από το Τµήµα Επαγγελµατικών Θεµάτων 
 

2. ΜΕ Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων των  Μηχανικών 
 

Η ΜΕ Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων πρέπει να επικεντρώσει τη δράση της στα 
κυρίαρχα θέµατα που θα καθορίσουν την πορεία του κλάδου και κατά συνέπεια 
του ΤΕΕ. Θα υποστηριχθεί από ειδικές ΟΕ µακράς διάρκειας, ώστε να παραχθεί 
έργο που θα ξεπερνά τα σηµερινά δεδοµένα.  
Θα µελετήσει τα θέµατα του θεσµικού πλαισίου άσκησης του επαγγέλµατος του 
µηχανικού, που άπτονται και µε το ρόλο του µηχανικού καθώς και µε το ρόλο του 
ΤΕΕ στα σηµερινά δεδοµένα µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Στην Μ.Ε. εντάσσονται θεµατικά οι Ο.Ε.:   
• ΟΕ µε αντικείµενο το σύγχρονο ρόλο του µηχανικού, τις σπουδές και την 

πιστοποίηση των επαγγελµατικών προσόντων ουσιαστικών και τυπικών, την 
αναβάθµιση του ΤΕΕ σε φορέα πιστοποίησης των κατά κλάδο, ειδικότητα και 
βαθµίδα προσόντων των τεχνικών συνολικά. Με πρόταση της οµάδας για τη 
σχετική διαδικασία, θα ανοιχτεί δηµόσιος διάλογος µέσω του 
Τεχνογραφήµατος και του δικτυακού τόπου του Τµήµατος µε συµµετοχή και 
τρίτων (Πανεπιστήµιο, ΤΕΙ). Η ΟΕ θα γνωστοποιεί τακτικά το έργο της στους 
µηχανικούς, στο ΤΕΕ και τα ΠΤ, ώστε να εξασφαλίζεται ανταλλαγή απόψεων 
και διευρυµένος προβληµατισµός σε όλα τα στάδια της εργασίας µέχρι του 
τελικού πορίσµατος.  

• ΟΕ για τις εξετάσεις ΑΑΕ περιεχόµενο � διαδικασία � θεσµικές ρυθµίσεις και 
προτάσεις για την µορφή και το περιεχόµενο τους στο µεταβατικό στάδιο. 

 
• ΟΕ µε αντικείµενο τις  διακλαδικές διαφορές και τα δικαιώµατα των 

ειδικοτήτων. 
Η ΟΕ θα ασχοληθεί µε την καταγραφή των δεδοµένων που αφορούν τις 
παλιές και τις νέες ειδικότητες, σε σχέση και µε τις διαρκώς δηµιουργούµενες 
σχολές, τις διάφορες ειδικότητες των αποφοίτων του εξωτερικού αλλά και των 
ιδιωτικών πανεπιστηµίων που πολύ σύντοµα θα είναι πραγµατικότητα. 
∆εδοµένου ότι στο νέο διεθνές περιβάλλον τα δικαιώµατα δύσκολα µπορούν 
να προστατευτούν µε κανονισµούς και απαγορεύσεις αλλά επιβάλλονται από 
την αγορά, πρέπει να εντοπιστούν οι δυνατότητες και τα όρια, καθώς και ο 
ρόλος του ΤΕΕ σ΄αυτή τη διαδικασία. 

 
• ΟΕ για την εκπόνηση νέου σύγχρονου κανονισµού δεοντολογίας. 

Προτάσεις νέων θεσµικών ρυθµίσεων για τον πειθαρχικό ρόλο του ΤΕΕ. 
Η επιτροπή εποπτεύεται από το Τµήµα Επαγγελµατικών Θεµάτων 

 
3. ΜΕ Τεχνικής Παιδείας 
 
- Θεσµικό πλαίσιο Τεχνικής Παιδείας 
- Νέες σχολές, νέες ειδικότητες 
- Προγράµµατα σπουδών µηχανικών-Πρακτική Άσκηση 
- Μεταπτυχιακά, οργάνωση, προτάσεις για συµµετοχή του ΤΕΕ 
- ∆ιαβάθµιση τεχνικής παιδείας 
- Μη κρατικά πανεπιστήµια 
- Σύστηµα αξιολόγησης Πολυτεχνείων 
- Σπουδές µηχανικού στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η επιτροπή εποπτεύεται από το Τµήµα Επαγγελµατικών Θεµάτων 
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4. ΜΕ  Χωροταξίας και Ανάπτυξης 
 
- Ευρωπαϊκός και Εθνικός χωροταξικός σχεδιασµός, ειδικά χωροταξικά σχέδια.  
- Χωροταξικό σχέδιο Κεντρικής Μακεδονίας. Βελτιωτικές προτάσεις 
- Νέος Αναπτυξιακός Νόµος 
- Ανάπτυξη Περιφέρειας ΚΜ  
- Μητροπολιτικός ρόλος της Θεσσαλονίκης 
- Ρόλος των Νοµών της ΚΜ µέσω των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ 
- Προβλήµατα των αστικών κέντρων της Κ. Μακεδονίας (κυκλοφοριακό, 

δόµηση, εκτός σχεδίου περιοχές, διαχείριση στρατοπέδων) 
- Ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας για επίτευξη ενός σχεδιασµού για την Βόρεια 

Ελλάδα, σε χρήσεις γης, υποδοµές και στόχους ανάπτυξης.  
- ∆ιασύνδεση της περιοχής µε τις βόρειες χώρες και εντοπισµός κοινών 

δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη 
- Παρακολούθηση της προόδου σε θέµατα του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και 

της Εφαρµογής του 
- Πολιτική Γης � Κτηµατολόγιο. 
 
Στην Μ.Ε. εντάσσονται θεµατικά οι Ο.Ε.:   
• ΟΕ Περιφερειακής ∆ιάρθρωσης � Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
- Προτάσεις για την περιφερειακή αναδιάρθρωση της χώρας, αποκέντρωση 

υπηρεσιών και αρµοδιοτήτων σχετικών µε την ανάπτυξη και το τεχνικό έργο. 
Συνεργασία µε το ΤΕΕ και τα Περιφερειακά Τµήµατα. Οργάνωση 
προσυνεδριακών εκδηλώσεων και συνεδρίου. 

- Ρόλος και αρµοδιότητες Α΄ Β΄ και Γ΄ βάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
- Μητροπολιτική διοίκηση της Θεσσαλονίκης. 

  
• ΟΕ για τις Αναπτυξιακές  Ζώνες στην Κ.Μ. 
- Οργάνωση και διερεύνηση των προοπτικών ανάπτυξης περιοχών ειδικών 

δραστηριοτήτων (Βιοµηχανικές περιοχές, Ζώνες Τουριστικής Ανάπτυξης, 
διαχείριση Ορεινών όγκων και παράκτιων περιοχών) 

- Κωδικοποίηση των δυνατοτήτων που προκύπτουν από το ΠΕΠ και το νέο 
Αναπτυξιακό για αξιοποίηση νέων περιοχών της Κ. Μακεδονίας 

- Προτάσεις για ορθολογική τουριστική ανάπτυξη (Μέτρα και περιορισµοί, 
χωροταξικά δεδοµένα, υποδοµές). Πιλοτική πρόταση για συγκεκριµένη 
περιοχή. 

 
• ΟΕ για τον Πολεοδοµικό Σχεδιασµό 
- Καταγραφή της υλοποίησης του µέχρι τώρα σχεδιασµού  
- Καταγραφή  όσων έχουν προγραµµατιστεί 
- Παρακολούθηση της ολοκλήρωσης του Πολεοδοµικού σχεδιασµού στην Κ.Μ. 

(ΓΠΣ, ΠΜ, ΠΕ, υλοποίηση έργων υποδοµής) 
Η επιτροπή εποπτεύεται από το Τµήµα Επιστηµονικών και Αναπτυξιακών Θεµάτων 
 
5. ΜΕ Έργων Υποδοµής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

 
- Παρακολούθηση πορείας εκτέλεσης και χρηµατοδότησης των Μεγάλων 

Έργων στην Κ.Μ. - Παρεµβάσεις. 
- Συγχρηµατοδοτούµενα έργα στην ΚΜ - Προτάσεις 
- Παρακολούθηση ΠΕΠ ΚΜ του Γ΄ΚΠΣ, Επιχειρησιακών προγραµµάτων 

Υπουργείων. Πορεία υλοποίησης έργων από τα προγράµµατα. 
- Προτάσεις για το ∆� ΚΠΣ. 
- Σηµαντικά έργα των ΟΤΑ της ΚΜ. 
- Έργα υποδοµής στην Κ.Μ. � Μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων  
- Περιφερειακό Πρόγραµµα - Νοµαρχιακά προγράµµατα. 
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Η επιτροπή εποπτεύεται από το Τµήµα Επιστηµονικών και Αναπτυξιακών Θεµάτων 
 

6. ΜΕ 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. Παρακολούθηση 

προγραµµατισµού, χρηµατοδοτήσεων και υλοποίησης έργων. 
- Γενική περιβαλλοντική αποτίµηση των δύο τελευταίων ΚΠΣ, σε συνεργασία 

µε το ΤΕΕ και τα ΠΤ. Εξειδίκευση του θέµατος στην Κ. Μακεδονία. Συγκριτική 
µελέτη των προτάσεων του ΤΕΕ του 1993 µε το παραχθέν έργο σε επίπεδο 
θεσµών, δοµών και έργων. 

- Επικίνδυνα απόβλητα. Θεσµικό πλαίσιο, µονάδες επεξεργασίας και διάθεσης. 
- Ατµοσφαιρική ρύπανση, περιβαλλοντικά προβλήµατα της Θεσσαλονίκης και 

των αστικών κέντρων των άλλων νοµών της Κ. Μακεδονίας. 
Η επιτροπή εποπτεύεται από το Τµήµα Επιστηµονικών και Αναπτυξιακών Θεµάτων 

 
7. ΜΕ Βιοµηχανίας, τεχνολογίας, δικτύων, υλικών και τηλεπικοινωνιών 
 
- Κατάσταση κλάδων βιοµηχανίας στην Κ. Μακεδονία. Αποβιοµηχάνιση της 

περιοχής. Μεγάλα βιοµηχανικά συγκροτήµατα. Προβλήµατα - προοπτικές. 
- Σύγχρονοι κλάδοι � ένταση παραγωγής, υψηλής τεχνολογίας.  
- Αναπτυξιακός Νόµος, Γ� & ∆� ΚΠΣ. (ΜΜΕ, clusters, joint ventures,  

ανταγωνιστικότητα, ζώνες κινήτρων).  
- Ρόλος των µηχανικών στη βιοµηχανική παραγωγή. 
- Τεχνολογικά ατυχήµατα - Προτάσεις - Αντιµετώπιση  
- Βιοµηχανική ανάπτυξη - δυνατότητες, τάσεις  σε σχέση µε τα Βαλκάνια. 
- Αδειοδότηση, αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών από τη ∆/νση 

Βιοµηχανίας - παρεµβάσεις - προτάσεις. 
- Ελλείψεις της Κ. Μακεδονίας σε τεχνολογικά δίκτυα. Προτάσεις για υποδοµές 
- Πιστοποίηση � ταξινόµηση υλικών κατασκευαστικού κλάδου 
- Ενηµέρωση των µηχανικών για νέες εφαρµοσµένες τεχνολογίες, 

προγράµµατα και υλικά 
- Παρουσίαση προωθηµένων επιτευγµάτων, τεχνολογιών αιχµής 
-  Τηλεπικοινωνίες, οργάνωση δικτύων στην ΚΜ 
Η επιτροπή εποπτεύεται από το Τµήµα Επιστηµονικών και Αναπτυξιακών Θεµάτων 

 
8. ΜΕ Ενέργειας  
 
- Ενεργειακός χάρτης Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας 
- ∆ιαχείριση ενέργειας  - εξοικονόµηση - ήπιες µορφές � εφαρµογή θεσµικού 

πλαισίου στην απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς 
- ΚΟΧΕΕ � αστική κατανάλωση, χρήση και κατανάλωση ενέργειας σε κτίρια 
- Αστική κατανάλωση Φυσικού αερίου - προτάσεις 
- Νέο θεσµικό πλαίσιο απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας. 
- Ποιότητα παρεχόµενης ενέργειας. 
Η επιτροπή εποπτεύεται από το Τµήµα Επιστηµονικών και Αναπτυξιακών Θεµάτων 

 
9. ΜΕ Αρχιτεκτονικών θεµάτων 
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- Επεµβάσεις στα Αστικά κέντρα της Κ. Μακεδονίας, Αξιοποίηση 
αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς. 

- Επεµβάσεις µικρής  κλίµακας στην Θεσσαλονίκη για την υποδοχή της ΕΧΡΟ 
- Αστικός εξοπλισµός πόλεων 
- Επανάχρηση βιοµηχανικών κτιρίων 
- Τρόπος παραγωγής σύγχρονου αρχιτεκτονικού έργου, δηµόσια κτίρια 

αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί- ΕΠΑΕ. 
- Αξιολόγηση παραγόµενου αρχιτεκτονικού έργου 
Η επιτροπή εποπτεύεται από το Τµήµα Επιστηµονικών και Αναπτυξιακών Θεµάτων 

  
Στα πλαίσια του προγραµµατισµού συγκροτούνται ∆ιαρκείς Οµάδες Εργασίας µε 
θέµατα:  

 
Ο.Ε.  ΕΧΡΟ 2008 
 
Συγκροτείται Συντονιστική Επιτροπή, µε τη µορφή ΟΕ, σαν οµπρέλα Οµάδων 
Εργασίας, για τη µελέτη επί µέρους θεµάτων, για τις χωροταξικές ρυθµίσεις, 
αναγκαίες υποδοµές, αρχιτεκτονικές επεµβάσεις,  εκδηλώσεις. 
Βασικό αντικείµενο της ΟΕ µετά την ανάληψη της ΕΧPO θα είναι η διαµόρφωση 
προτάσεων για έργα και δράσεις, µε σαφείς προτεραιότητες που θα 
εξασφαλίζουν την επιτυχή υλοποίηση της έκθεσης, την προβολή της πόλης και 
την βελτίωση της λειτουργίας της.  
Οι ΜΕ Χωροταξίας-Ανάπτυξης και Αρχιτεκτονικών θεµάτων θα υποβάλλουν 
προτάσεις για θέµατα και ΟΕ.  
Στην ΟΕ θα συµµετέχουν και οι πρόεδροι των παραπάνω επιτροπών. 
Η Ο.Ε. εποπτεύεται από το Τµήµα Επιστηµονικών και Αναπτυξιακών Θεµάτων 

 
Ο.Ε.  Εκδηλώσεων Επιµόρφωσης Μηχανικών 
 
Οι εκδηλώσεις επιµόρφωσης του Τµήµατος πρέπει να έχουν σκοπό την 
επαγγελµατική  κατάρτιση και ενηµέρωση των µηχανικών για τα καινούργια 
δεδοµένα της επιστήµης και της τεχνικής και την κάλυψη των αναγκών 
επιµόρφωσης µηχανικών ειδικών τοµέων απασχόλησης. 
Οι εκδηλώσεις θα έχουν την µορφή σεµιναρίων µικρής διάρκειας και 
παρουσιάσεων  - διαλέξεων προωθηµένων επιτευγµάτων της επιστήµης και των 
τεχνολογιών αιχµής. 
Κρίνεται απαραίτητη η διαµόρφωση δύο παράλληλων κύκλων, βασικής 
θεµατολογίας ιδιαίτερα για νέους συναδέλφους και προωθηµένης  - καινοτόµου 
θεµατολογίας σε συνάρτηση µε επιστηµονικές ή/και µεθοδολογικές εξελίξεις. 
Αναγκαία κρίνεται και η αξιοποίηση του διαδικτύου για µόνιµους κύκλους εξ 
αποστάσεως επιµόρφωσης µηχανικών µε υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό. 
Η ΟΕ, θα εισηγηθεί αρχικά το  πλαίσιο και το γενικό περιεχόµενο επιµόρφωσης 
για την τριετία και θα εισηγείται, σε ετήσια βάση, τις εκδηλώσεις επιµόρφωσης. 
Επίσης, θα έχει την ευθύνη της επιστηµονικής  παρακολούθησής τους και θα 
συντάσσει ετήσιο απολογισµό. 
Στην Επιτροπή αυτή θα συµµετέχουν και δύο µηχανικοί των Τµηµάτων 
Επαγγελµατικών και Επιστηµονικών - Αναπτυξιακών Θεµάτων.  
Η Ο.Ε. εποπτεύεται από το Τµήµα Επαγγελµατικών Θεµάτων 

 
Ο.Ε.  Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Αντισεισµικής Προστασίας 
 
- Προσεισµικός Έλεγχος και αντισεισµική προστασία 
- Συνεργασία του τµήµατος σε προγράµµατα που εκπονεί το ΤΕΕ - 

Παρακολούθηση - Προτάσεις. 
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- Αντιµετώπιση κινδύνων από θεοµηνίες, πυρκαγιές και κάθε µορφής έκτακτα 
συµβάντα. 

- Σχεδιασµός αντιπληµµυρικής προστασίας στην ΚΜ. 
- Συνεργασία µε αρµόδιες Υπηρεσίες, περιφερειακές και τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, για την διαµόρφωση κοινών απόψεων και προτάσεων για την 
αντιµετώπιση των κινδύνων 

- Επεξεργασία του πλαισίου και των σταδίων συµµετοχής των µηχανικών στην 
αντιµετώπιση κινδύνων, πάνω σε έναν νέο σχεδιασµό. 

Η Ο.Ε. εποπτεύεται από το Τµήµα Επιστηµονικών και Αναπτυξιακών Θεµάτων 
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Β.3. Υπηρεσίες ΤΕΕ/ΤΚΜ 
 

Η διοίκηση των Υπηρεσιών του ΤΕΕ/ΤΚΜ ασκείται από τον Πρόεδρο και την  ∆Ε.  
Η οργανωτική δοµή των Υπηρεσιών του ΤΕΕ/ΤΚΜ συγκροτείται µέσα από τις 
διατάξεις του Οργανισµού Λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΤΕΕ, στα ακόλουθα 
τµήµατα: 
• Γραµµατείας Οργάνων ∆ιοίκησης 
• Επιστηµονικών και αναπτυξιακών Θεµάτων 
• Επαγγελµατικών Θεµάτων  
• ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών 
• Βιβλιοθήκης και Πληροφόρησης 
• Νοµική Υπηρεσία 
Από τα µέσα του 2003 ολοκληρώθηκσν οι διαδικασίες για την αξιολόγηση των 
Υπαλλήλων. Ακολούθησε ο ορισµός των Υπαλλήλων στα τµήµατα. Από τον 
Οκτώβριο 2003 οι Υπηρεσίες λειτουργούν σύµφωνα µε τον Οργανισµό. 

 
• ∆ραστηριότητες των Τµηµάτων και των Γραφείων 

 
- Τµήµα Επιστηµονικών και Αναπτυξιακών θεµάτων  

 
Τα αντικείµενα δραστηριότητας του Τµήµατος είναι τα ακόλουθα: 
! Αναπτυξιακά θέµατα 
! Επιστηµονικά θέµατα 
! Ευρωπαϊκά θέµατα 
! Παρακολούθηση του Ι∆ΑΤΕΧ  
! Προτάσεις σε Ευρωπαϊκά προγράµµατα 
! Μεγάλα Εργα, Περιφερειακά Προγράµµατα 
! Περιβάλλον  
! Βιοµηχανία και Ενέργεια 
! Οικιστικά θέµατα 
! Κτηµατολόγιο 
! Θέµατα Πόλης � Αρχιτεκτονική Κληρονοµιά 
! ∆ιατήρησης επικαιροποιηµένου αρχείου πάσης φύσεως Εκπροσωπήσεων 

του ΤΕΕ προς τρίτους  
! ∆ιοργάνωση, κατόπιν σχετικών αποφάσεων της ∆Ε και των λοιπών οργάνων 

του ΤΕΕ/ΤΚΜ συνεδρίων, ηµερίδων και ενηµερωτικών εκδηλώσεων για τα 
θέµατα που επεξεργάζεται.   

! Ευθύνη µαζί µε τους συνδέσµους / µέλη της ∆Ε, της παρακολούθησης και του 
συντονισµού της δράσης των ακόλουθων ΜΕ και Ο.Ε.: 
" ΜΕ  Χωροταξίας και Ανάπτυξης 
" ΜΕ Έργων Υποδοµής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
" ΜΕ Περιβάλλοντος 
" ΜΕ Βιοµηχανίας, τεχνολογίας, δικτύων, υλικών και τηλεπικοινωνιών 
" ΜΕ Ενέργειας και  Βιοµηχανίας 
" ΜΕ Αρχιτεκτονικών θεµάτων. 
" ∆ιαρκής Ο.Ε.: ΕΧΡΟ 2008 
" ∆ιαρκής Ο.Ε.: Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
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- Τµήµα Επαγγελµατικών Θεµάτων 
 

Τα αντικείµενα δραστηριότητας του Τµήµατος είναι τα ακόλουθα: 
! 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) 
! Θέµατα Τεχνικής Παιδείας 
! ∆ιοργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων µικρής διάρκειας  
! Παροχή Συµβουλευτικών Υπηρεσιών σε θέµατα διεκδικήσεων αµοιβών 

Μηχανικών (Ελευθέρων Επαγγελµατιών και Υπαλλήλων) 
! Σύνταξη και επικαιροποίηση Οδηγών Ασφαλιστικών και Επαγγελµατικών 

Θεµάτων 
! Παρακολούθηση και Υποστήριξη Πειθαρχικού Συµβουλίου. 
! Οργάνωση εξετάσεων Άδειας Άσκησης Επαγγέλµατος 
!  Την διεκπεραίωση πραγµατογνωµοσυνών που αιτούνται από φυσικά και 

νοµικά πρόσωπα 
! Την τήρηση του αρχείου µελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
! ∆ιοργάνωση, κατόπιν σχετικών αποφάσεων της ∆Ε και των λοιπών οργάνων 

του ΤΕΕ/ΤΚΜ συνεδρίων, ηµερίδων και ενηµερωτικών εκδηλώσεων για τα 
θέµατα που επεξεργάζεται. 

! Ευθύνη µαζί µε τους συνδέσµους / µέλη της ∆Ε, της παρακολούθησης και του 
συντονισµού της δράσης των ακόλουθων ΜΕ και Ο.Ε.: 
" ΜΕ Επαγγελµατικών θεµάτων και θεµάτων Νέων Μηχανικών 
" ΜΕ Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων των Μηχανικών 
" ΜΕ Τεχνικής Παιδείας 
" ∆ιαρκής Ο.Ε.: Εκδηλώσεις Επιµόρφωσης Μηχανικών 

! Ευθύνη της παρακολούθησης και καλής λειτουργίας των Γραφείων ΓΟΚ και 
Ευρέσεως εργασίας 

Αναλυτικότερα τα αντικείµενα δραστηριότητας των ανωτέρω γραφείων 
συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 
Γραφείο ΓΟΚ 
! 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.) 

! Χορήγηση πληροφοριών, διευκρινίσεων και ερµηνευτικών υπηρεσιών επί 
θεµάτων ΓΟΚ για την εξυπηρέτηση των Μηχανικών, µε ιδιαίτερη έµφαση στην 
εξυπηρέτηση των νέων µηχανικών 

! ∆ηµιουργία της αναγκαίας τεκµηρίωσης για την συγκρότηση βάσης 
δεδοµένων που θα είναι επισκέψιµη µέσω του διαδικτύου σε κάθε 
ενδιαφερόµενο Μηχανικό. 

! ∆ιοργάνωση συναντήσεων Γραφείου ΓΟΚ µε τη Πολεοδοµία, την ∆ΙΠΕΧΩ και 
τους κλαδικούς Συλλόγους των µηχανικών. 

! Λήψη και επεξεργασία παραπόνων µηχανικών και πολιτών για 
δυσλειτουργίες στη διαδικασία εκδόσεων αµοιβών και για ασάφειες στην 
κείµενη νοµοθεσία. 

! Συνεργασία µε τα Γραφεία ΓΟΚ των ∆/σεων Πολεοδοµίας για κοινές 
διατυπώσεις και επεξηγήσεις. 

 
Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας  
! Σύνδεση µε τη Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, τον ΟΑΕ∆, το Υπουργείο 

Εργασίας και το γραφείο διασύνδεσης του ΑΠΘ 
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! Συλλογή και ταξινόµηση κατά ειδικότητα του συνόλου των αιτήσεων φυσικών 
και νοµικών προσώπων που ζητούν Μηχανικούς για κάλυψη θέσεων 

! Συλλογή και ταξινόµηση κατά ειδικότητα των Μηχανικών που αιτούν Εργασία 
µέσω του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 

! 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. 

 
- Τµήµα ∆ιοίκησης Οργάνων 
 
! Υποστηρίζει την λειτουργία της ∆Ε, της Αντιπροσωπείας και των 

Νοµαρχιακών Υπηρεσιών.  
! Υποστηρίζει γραµµατειακά των Πρόεδρο 
! Είναι υπεύθυνο για τις δηµόσιες σχέσεις, µε την καθοδήγηση των Οργάνων 

∆ιοίκησης 
! Τηρεί το αρχείο επικοινωνίας του τµήµατος.  

 
- Τµήµα ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών  

 
∆ραστηριοποιείται στα ακόλουθα αντικείµενα: 
! ∆ιαχείριση του Πρωτοκόλλου του συνόλου των εισερχοµένων και 

εξερχοµένων εγγράφων 
! 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 τήρηση των στοιχείων του προσωπικού και την µισθοδοσία 
! Την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. 
-  
- Τµήµα Βιβλιοθήκης και Πληροφόρησης  

 
∆ραστηριοποιείται στα ακόλουθα αντικείµενα: 
! Εξυπηρέτηση και  παροχή υπηρεσιών προς τα µέλη του Τµήµατος  
! ∆ηµιουργία επιπλέον υπηρεσιών που θα παρέχονται στους χρήστες της 

Βιβλιοθήκης 
! Υποστήριξη Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ 
! ∆ιαρκής βελτίωση και παρακολούθηση των ιστοσελίδων του Τµήµατος στο 

∆ιαδίκτυο 
! Εισαγωγή στις ιστοσελίδες των αποφάσεων της ∆Ε και της εν γένει 

δραστηριότητας του τµήµατος 
! ∆ηµιουργία Τράπεζας Πληροφοριών για την Κεντρική Μακεδονία, που θα 

αφορά τα Πολεοδοµικά, Χωροταξικά στοιχεία και την Πολιτική Γης.  
! Εµπλουτισµό του υλικού της Βιβλιοθήκης, δίνοντας έµφαση στην ηλεκτρονική 

µορφή του υλικού 
! Ανάπτυξη εφαρµογών στο διαδίκτυο ανεξάρτητα ή σε συνεργασία µε την 

Τράπεζα Πληροφοριών  του ΤΕΕ 
! Ανάπτυξη τοπικών δικτύων για την εξυπηρέτηση των µελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

καθώς και ανάπτυξη και παραγωγή βάσεων δεδοµένων όπως και δυνατότητα 
πρόσβασης από και προς τις Βαλκανικές χώρες 

! ∆ιάχυση και προβολή του έργου του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Ο.Ε. κ.α) σαν υλικό που 
διαθέτει η Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

! Εξυπηρέτηση όλων των παραπάνω µέσω των Ν.Ε. ηλεκτρονικά 
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! Ευθύνη της Μηχανογραφικής Υποστήριξης των υπηρεσιών του Τµήµατος, για 
την: 
- Υποστήριξη του εξοπλισµού (hardware) για τη διασφάλιση της καλής 

λειτουργίας και απόδοσής του 
- Υποστήριξη των χρηστών στα θέµατα λογισµικού 
- Ανάπτυξη ειδικών λογισµικών εφαρµογών 
- ∆ιαχείριση του δικτύου και των δικτυακών επικοινωνιών 
- Εκτέλεση των απαραίτητων backup στους προκαθορισµένους χρόνους 
- Σύνταξη των αναγκαίων προδιαγραφών για την προµήθεια εξοπλισµού 

και λογισµικού 
 
• Βελτίωση των Υπηρεσιών 
Σηµειώνεται ότι ο Οργανισµός που ισχύει σήµερα έγινε µε τα δεδοµένα 
λειτουργίας του ΤΕΕ, πριν από δέκα χρόνια. Σήµερα το ΤΕΕ επεξεργάζεται ήδη 
την επικαιροποίηση του Οργανισµού. Απαιτούνται άµεσες ενέργειες για την 
δηµιουργία και την λειτουργία ενός κανονισµού λειτουργίας των Υπηρεσιών. 
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση  µηχανικών και του κοινού και την ευχερέστερη και 
απρόσκοπτη λειτουργία των οργάνων διοίκησης, των ΜΕ και των ΟΕ που 
προβλέπονται από τον προγραµµατισµό, η ∆Ε θα προχωρήσει άµεσα στη 
βελτίωση της Οργάνωσης των Υπηρεσιών και συγκεκριµένα:  

    
- Στελέχωση 

 Οι νέες θέσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγραµµατισµού και 
λόγω των ελλείψεων προσωπικού  θα καλυφθούν από ΟΕ, µε απόφαση της ∆Ε 
µετά από πρόταση των αρµόδιων τµηµάτων.  
Μετά την επικαιροποίηση του Οργανισµού Λειτουργίας, η κάλυψη των επιπλέον 
πέντε θέσεων που προβλέπονται, θα γίνει µέσω της διαδικασίας του ΑΣΕΠ. 

 
- Μηχανοργάνωση-∆ιασφάλιση ποιότητας 

 Θα συνεχιστεί η  ενίσχυση του Τµήµατος µε νέο εξοπλισµό και λογισµικά πακέτα 
και η επιµόρφωση των στελεχών του για τη χρήση τους.  
Με την ολοκλήρωση των ενεργειών για την εφαρµογή του εγκεκριµένου 
Οργανισµού,  θα συνεχιστεί άµεσα η διαδικασία εγκατάστασης συστήµατος 
ποιότητας (ISO 2000) στις λειτουργίες του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
Άµεσα επίσης θα προχωρήσει η εγκατάσταση συστήµατος ηλεκτρονικής 
διαχείρισης και αρχειοθέτησης εγγράφων (paperless office) και η περαιτέρω 
αξιοποίηση του εσωτερικού δικτύου (INTRANET). 

 
- Νοµική  Υποστήριξη 
Βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους µηχανικούς σε θέµατα 
διεκδικήσεων αµοιβών. 
Παροχή νοµικής υποστήριξης στα όργανα του τµήµατος σε θέµατα θεσµικού 
χαρακτήρα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 
 «∆ιαδικασία ορισµού και παρακολούθησης εκπροσώπων του ΤΕΕ/ΤΚΜ» 

 
1. Η εκπροσώπηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συµβούλια, επιτροπές, οργανισµούς αποτελεί 

βασικό στοιχείο του ρόλου του όπως αυτός θεσµοθετήθηκε από την Πολιτεία και 
όπως κατακτήθηκε στην πράξη.  

2. Λόγω της σοβαρότητας του θέµατος, απαιτείται  σωστή οργάνωση της 
διαδικασίας ορισµού  των εκπροσώπων, παρακολούθησής τους, τακτικής 
ενηµέρωσης και ανταλλαγής πληροφορίας µε το Τµήµα, µε αξιοποίηση της µέχρι 
σήµερα εµπειρίας.  

3. Βασικά κριτήρια για τον ορισµό των εκπροσώπων είναι η διαφάνεια, η 
αξιοκρατία, η αξιοποίηση των ειδικών γνώσεων  και η καταγεγραµµένη εµπειρία 
των συναδέλφων από άλλη συµµετοχή, λαµβάνοντας υπόψη και την πολιτική 
έκφραση και τις αρχές του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 

4. Η επιλογή των εκπροσώπων  θα γίνεται από λίστα µηχανικών που: 
• εκδήλωσαν ενδιαφέρον µετά από σχετική πρόσκληση του Τµήµατος,  
• προτάθηκαν από µέλη της ∆.Ε.  και είναι συνάδελφοι που:  

- έχει καταγραφεί η καλή συνεργασία και η εµπειρία τους µε τη συµµετοχή 
τους σε προηγούµενη εκπροσώπηση 

- είναι µέλη µε καταξιωµένη προσφορά στο ΤΕΕ και τους κλαδικούς 
Συλλόγους, 

- εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συµµετοχή τους στις εργασίες των Μ.Ε. και 
των Ο.Ε. 

5. Οι εκπρόσωποι θα ορίζονται από την παραπάνω λίστα µε συνεκτίµηση  των 
εξής κριτηρίων : 

- Ανταπόκριση µε συνέπεια σε προηγούµενες ανάλογες συµµετοχές 
- Ανταπόκριση των προσόντων στο είδος της εκπροσώπησης 
- Γνώση του αντικειµένου 
- Εναλλαγή προσώπων  
- Κανένα προσωπικό επαγγελµατικό ενδιαφέρον ή υπαλληλική σχέση µε το 

συγκεκριµένο αντικείµενο 
- Αποφυγή ορισµού του ίδιου συναδέλφου σε πολλές εκπροσωπήσεις. 

6. Με τον ορισµό κάθε εκπροσώπου ορίζεται και το όργανο (Μ.Ε., γραφείο ΤΕΕ 
κ.λπ.) που βοηθά στη διατύπωση προτάσεων και που συνεργάζεται µε τον 
εκπρόσωπο. Όπου απαιτείται, συγκροτείται και οµάδα εργασίας για την 
επεξεργασία θέσεων, µε στόχο την υποστήριξη του εκπροσώπου. 

7. Οι εκπρόσωποι σε επιστηµονικές εκδηλώσεις, συνέδρια, ηµερίδες κλπ, 
υποβάλουν γραπτή αναφορά µε σκοπό την ενηµέρωση και µεταφορά του 
προβληµατισµού που αναπτύσσεται σε αυτά, προς τους µηχανικούς, µέσα σε 15 
ηµέρες από τη λήξη τους. Σε περίπτωση που το ΤΕΕ συµµετέχει µε 
χρηµατοδότηση, αυτή θα ολοκληρώνεται µόνο µετά την κατάθεση της 
παραπάνω αναφοράς. Στο ΤΕΕ κατατίθενται και τα υλικά των σχετικών 
εκδηλώσεων, εφόσον για αυτά επιβαρύνεται το επιµελητήριο. 

8. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ σε οργανώσεις   ή µόνιµες επιτροπές ανάθεσης 
υποβάλουν έκθεση ανά εξάµηνο και πέραν αυτής,  µε ευθύνη τους, καταθέτουν 
εκθέσεις για σηµαντικά τρέχοντα θέµατα. 
Οι εκπρόσωποι σε εφάπαξ επιτροπές (πχ αναθέσεις µελετών, έργων) 
υποβάλλουν στο ΤΕΕ τα σχετικά πρακτικά και έκθεση.  
∆εν εκπροσωπεί το ΤΕΕ σε επόµενη  εκδήλωση όποιος δεν είναι συνεπής προς 
αυτήν του την υποχρέωση 

9. Η ∆.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ και το τµήµα ∆ιεύθυνσης οργάνων του, µε πλήρη 
µηχανογράφηση, αναλαµβάνουν την υλοποίηση όλων των προβλέψεων της 
απόφασης 
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Με ευθύνη τους και σε συνεργασία µε τα όργανα στα οποία χρεώνονται 
εκπροσωπήσεις συντάσσονται πληροφοριακά έντυπα για τη λειτουργία των 
εκπροσώπων του ΤΕΕ. 
Με τον ορισµό τους οι εκπρόσωποι θα λαµβάνουν επιστολή γενικών αρχών και 
κατευθύνσεων του ΤΕΕ. 

10. Ο κατάλογος των εκπροσωπήσεων δηµοσιεύεται στο Τεχνογράφηµα. 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                                                              αρ. πρωτ�������. 
ΤΜΗΜΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                                            Θεσσαλονίκη   �... /5/2004 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ 
 
1. ΜΕ Επαγγελµατικών Θεµάτων και Θεµάτων Νέων Μηχανικών 
2. ΜΕ Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων των Μηχανικών 
3. ΜΕ Τεχνικής Παιδείας 
4. ΜΕ Χωροταξίας και Ανάπτυξης 
5. ΜΕ Έργων Υποδοµής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
6. ΜΕ Περιβάλλοντος 
7. ΜΕ Βιοµηχανίας, Τεχνολογίας, ∆ικτύων, Υλικών και Τηλεπικοινωνιών 
8. ΜΕ Ενέργειας 
9. ΜΕ Αρχιτεκτονικών θεµάτων 

 
 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ��������������������������... 
              ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ   ������������...................................................... 
ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ   ����������� ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ ������� 

                        ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ    ������������������� Τ.Κ. ��............. 
                        ΤΗΛΕΦΩΝΑ     ���������������������������.. 
                                    FAX  ���������� E-MAIL ���.......................................... 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ   : ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ : ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ���� Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ����� 

                                                                             ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ����������. 

                                                                             ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ���������. 

 
ΤΟΜΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ (γενική εµπειρία, εξειδικευµένο αντικείµενο από άσκηση 
επαγγέλµατος) 
�����������������������������������������. 
�����������������������������������������. 
����������������������������������������� 
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΟΡΓΑΝΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ & ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ 
                                                                                  1997-2000           2000-2003 
α) �������������������.. ! ! 
β)  �������������������� ! ! 
γ)  �������������������... ! ! 
δ)  �������������������� ! ! 
ε) �������������������� ! ! 
 
ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Μ� ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΝ 
 
α)����������������������������������������.. 
β) ����������������������������������������. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Να κατατεθεί ή ταχυδροµηθεί στο ΤΕΕ/ΤΚΜ (Ζεύξιδος 8, 546 22 Θεσσαλονίκη) 
ή στο Fax 2310 235487, ή στο e-mail stolier@central.tee.gr 
µέχρι 21 Μαΐου 2004.   
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