ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2010 – 2013
Α. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η περίοδος που διανύουμε σηματοδοτείται από μία σοβαρότατη οικονομική κρίση, σε
παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, προϊόν του μοντέλου της άνευ ορίων άνευ όρων
οικονομικής μεγέθυνσης και των παραγώγων του, όπως:
 η ανεξέλεγκτη λειτουργία των αγορών,
 οι νέοι μηχανισμοί δημιουργίας και συσσώρευσης πλούτου αποκομμένου από την
παραγωγή και την πραγματική οικονομία,
 η υποχώρηση της πολιτικής έναντι της οικονομικής εξουσίας,
 η κατασπατάληση των φυσικών πόρων.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αδυναμία της να ολοκληρωθεί πολιτικά, καθηλώνει τις
προσπάθειες να ρυθμίσει αυτόνομα τα του οίκου της και περιορίζει το ρόλο της στον
παγκόσμιο χάρτη.
Στην Ελλάδα, τα ενδημικά φαινόμενα του πελατειακού κράτους, των στρεβλών αναπτυξιακών
επιλογών, της έλλειψης μακροχρόνιου και ορθολογικού εθνικού σχεδιασμού και της
κρατικοδίαιτης επιχειρηματικότητας, διευρύνουν δραματικά και επιμηκύνουν χωρίς ορατό όριο
τις συνέπειες της παγκόσμιας κρίσης.
Το σκηνικό επιδεινώνουν:
 Η πλήρης έλλειψη εμπιστοσύνης στις σχέσεις μεταξύ των πολιτών και των ηγετών τους.
Η απόπειρα ενοχοποίησης σχεδόν του συνόλου των Ελλήνων πολιτών, για οκνηρία έως
φαυλότητα, είναι το ένα σκέλος του προβλήματος. Το άλλο, είναι η συλλήβδην απαξίωση
της πολιτικής, με αφορμή τα επανειλημμένα κρούσματα οικονομικής διαφθοράς μεταξύ
των ατόμων που την ασκούν. Το αποτέλεσμα είναι η αδιαφορία, η απομάκρυνση από τα
κοινά και τους μαζικούς χώρους και κατά συνέπεια η αδυναμία οργανωμένης
παρέμβασης.
 Η αντιμετώπιση του μνημονίου, ως θέσφατου και η αιτιολόγηση στο όνομά του επιλογών
που θίγουν ανεπανόρθωτα την κοινωνική συνοχή, καταργούν ουσιαστικές αναπτυξιακές
διεξόδους, μπορεί ακόμα και να αντιβαίνουν σε αρχές της Δημοκρατίας. Η δαιμονοποίηση
του μνημονίου είναι το άλλο άκρο. Ούτως ή άλλως, ένα εργαλείο άρσης της
δημοσιονομικής ασφυξίας, που (οφείλει να) είναι διαπραγματεύσιμο, μετατρέπεται σε
αυτοσκοπό, δε λειτουργεί συνδυαστικά με τις αναπτυξιακές επιλογές της χώρας και
διασπά την ενότητά της.
 Η ολοκληρωτική απουσία, μέχρις στιγμής τουλάχιστον, οποιασδήποτε αναπτυξιακής
προοπτικής. Στην ουσία τα μέτρα που έως τώρα έχουν ληφθεί αφορούν τη συγκέντρωση
κονδυλίων για μείωση της δραματικής αναλογίας δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ, χωρίς
καμία διαρθρωτική αλλαγή για αύξησή του, που εξελίσσεται σε μείζον πρόβλημα,
σύμφωνα και με τον τριμερή ελεγκτικό μηχανισμό. Η χώρα δεν επιτρέπεται να
απεμπολήσει τα ζητήματα στρατηγικής και μεταρρυθμίσεων για χάρη όσων αφορούν
αποκλειστικά τη λογιστική πλευρά της κρίσης.
 Η μη αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού, το οποίο καταγράφεται ως μία από τις
βασικότερες πλουτοπαραγωγικές πηγές, η μόνη που δε θίγεται ευθέως από την κρίση. Το
μοντέλο ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας αρνείται να αξιοποιήσει αποδοτικά το
ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαθέτει η Χώρα, ενώ γίνεται διαρκώς
προσπάθεια απαξίωσης και του ίδιου και των δομών που το παράγουν.
Τα παραπάνω προδιαγράφουν το περιβάλλον της τριετίας 2010 – 2013 και προσδιορίζουν σε
μείζονα βαθμό, μάλλον καθορίζουν, το σχέδιο δράσης του ΤΕΕ/ ΤΚΜ, για αυτή τη θητεία, στο
πλαίσιο και στην περιφέρεια αρμοδιότητάς του.
Β.

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Τα ζητήματα που απαιτούν τη δραστηριοποίηση και ενεργό συμμετοχή του ΤΕΕ αφορούν στα
εξής:
1. Συμβολή στην αναζήτηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου:
 Η ελαχιστοποίηση της οικοδομικής δραστηριότητας συνεπάγεται ή/ και απαιτεί την ανάγκη
αναπλήρωσής της με νέες δραστηριότητες, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση του
υπάρχοντος κτιριακού κεφαλαίου, οι αστικές αναπλάσεις, η αντισεισμική υποστήριξη
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Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη απαιτεί αλλαγές στα συστήματα διαχείρισης του αστικού και
εξωαστικού χώρου και την οργάνωση του οικιστικού προγραμματισμού και ανάπτυξης
από την πολιτεία με βάση τις σύγχρονες πολεοδομικές κατευθύνσεις
Η διαρκώς φθίνουσα πορεία της βιομηχανίας (το 1988 το ποσοστό συμμετοχής στο ΑΕΠ
ήταν 33% και το 2006 8%) απαιτεί την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της και την
αξιοποίηση της έρευνας στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων
Οι χαμηλές επενδύσεις στην έρευνα απαιτούν την αύξηση των δαπανών και την
προώθηση της συγκέντρωσης μιας κρίσιμης μάζας ερευνητικών προσπαθειών σε
συγκεκριμένους τομείς για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού των ερευνητικών
υποδομών και δράσεων

2. Συμβολή στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και βελτίωση της καθημερινότητας
του πολίτη:
 Μητροπολιτική Διοίκηση – Επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου – Στρατηγικό Σχέδιο
Ανάπτυξης Υποδομών. Πρόκειται για θέματα ιδιαιτέρως απαιτητικά, όπου η εμπλοκή του
ΤΕΕ/ ΤΚΜ οφείλει ή/ και ζητείται να είναι σημαντική
 Μεγάλα έργα σε εξέλιξη και αναγκαίες υποδομές και δράσεις όπως: το ΜΕΤΡΟ, η
Εξωτερική Περιφερειακή, το λιμάνι και η σύνδεσή του με τα διευρωπαϊκά δίκτυα, η
μετεγκατάσταση της ΔΕΘ και η αναμόρφωση της Κεντρικής Περιοχής, η Υποθαλάσσια
που εγκαταλείφθηκε και επαναπροτάθηκε, τα έργα αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής
προστασίας, απαιτούν διαρκή παρακολούθηση και διεκδικήσεις. Παράλληλα, χρειάζεται η
επικαιροποίηση παλαιότερων και η επεξεργασία προτάσεων για νέα έργα προς
ωρίμανση.
 Περιβάλλον. Δεδομένων των σημαντικών προβλημάτων και των περιορισμένων
κονδυλίων, απαιτείται:
 η επικαιροποίηση τεκμηριώσεων, όπως το master plan για τα αναγκαία έργα
διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων
 η υποστήριξη και προσαρμογή στα νέα δεδομένα διατυπωμένων θέσεων όπως ο
φορέας του Θερμαϊκού,
 Η τεκμηρίωση προτάσεων και η συνέχιση και διεύρυνση των δράσεων για το
αστικό και δομημένο περιβάλλον.
3. Αντιμετώπιση των άμεσων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης
στους μηχανικούς:
 Η έλλειψη κονδυλίων, η καθυστέρηση του ΕΣΠΑ, η διαρκής μείωση του ΠΔΕ που
επιδεινώνεται με την απώλεια των 2,1 δις για την τριετία 2010-12, σε συνδυασμό με την
απουσία αναπτυξιακής πολιτικής, αλλά και η μέχρι τώρα εμπειρία, εγείρουν σοβαρά
ζητήματα σχετικά με:
 τους τρόπους χρηματοδότησης,
 τις διαδικασίες σχεδιασμού ανάθεσης και παραγωγής, δεδομένου ότι δεν έχουμε
(ποτέ δεν είχαμε) την πολυτέλεια της απώλειας πόρων,
 την ύπαρξη, τη μορφή και τη δραστηριοποίηση των Τεχνικών Εταιρειών
(μελετητικών και κατασκευαστικών), που επί πλέον πλήττονται από την
καθυστέρηση πληρωμών αλλά και τις υπέρογκες εγγυητικές επιστολές.
 Η υποστήριξη των μηχανικών, ιδιαιτέρως των νέων, προκειμένου να διευρύνουν τον
κύκλο εργασιών τους επεκτεινόμενοι προς νέες μελέτες/ υπηρεσίες και αγορές.
 Η ενημέρωση και η υποστήριξη των μηχανικών για να αξιοποιήσουν δράσεις του ΕΣΠΑ
και λοιπών χρηματοδοτικών μέσων.
 Η άρση τυχόν αποκλεισμών των μηχανικών ως μικρών επιχειρηματιών ή
αυτοαπασχολούμενων από τα συγχρηματοδοτούμενα (κυρίως) προγράμματα.
 Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και παροχών του ΤΣΜΕΔΕ προς τους
μηχανικούς.
4. Προωθούμενες αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και στο ασφαλιστικό:
 Η εγρήγορση του ΤΕΕ/ΤΚΜ και η παρέμβασή του σε θέματα που άπτονται της μείωσης
των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και των συντάξεων υπό τις τρέχουσες
δημοσιονομικές συνθήκες.
 Η παρέμβασή του ΤΕΕ/ΤΚΜ με τεκμηριωμένες προτάσεις στο ζήτημα της
ιδιωτικοποίησης κλάδων του δημόσιου τομέα, που αφορούν σε δημόσια αγαθά και στους
οποίους εργάζεται σημαντικός αριθμός μηχανικών.
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Η στενή παρακολούθηση των δεδομένων που δημιουργεί για τις Υπηρεσίες όπου
απασχολούνται μηχανικοί η κατάργηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η ενίσχυση της
α’βάθμιας και η δημιουργία της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και των Γενικών
Διοικήσεων, καθώς επίσης και η προώθηση της ηλεκτρονικής διοίκησης.
Η διαμόρφωση πλαισίου για την αύξηση της απορρόφησης των νέων μηχανικών σε
καλύτερα αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης.
Η προωθούμενη νέα ενοποίηση των ασφαλιστικών Ταμείων και κατ’ επέκταση του
ΤΣΜΕΔΕ και οι όροι αυτής.
Η υποστήριξη αιτημάτων για περισσότερες αρμοδιότητες του ΤΕΕ στη διαχείριση του
ΤΣΜΕΔΕ.
Η επικουρική σύνταξη και το τι θα ισχύει ειδικά για τους μηχανικούς.
Η διασφάλιση διαγεννεακής ισότητας και αλληλεγγύης στο ασφαλιστικό.
Η αντιμετώπιση του ζητήματος των μεγάλων εισφορών και ειδικότερα των εισφορών των
νέων μηχανικών και της αναντιστοιχίας με την κύρια σύνταξη.

5. Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τις μελέτες και υπηρεσίες, τα ιδιωτικά και
δημόσια έργα
 Η «απελευθέρωση» των επαγγελμάτων και η κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών, που θα
αμφισβητήσουν την επαγγελματική επιβίωση των μηχανικών, αλλά και αυτή καθαυτή την
ύπαρξη του ΤΕΕ.
 Η εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για την εύρυθμη εφαρμογή νέων
νομοθετικών ρυθμίσεων (συμπεριλαμβανομένου του ΜΗΚΙΕ, του νέου Νόμου για τις
μελέτες/υπηρεσίες, κ.ο.κ.).
6. Πιστοποίηση και επαγγελματικά δικαιώματα:
 Η εγρήγορση του ΤΕΕ/ ΤΚΜ, προκειμένου να συμβάλει με στοιχειοθετημένες απόψεις στη
συζήτηση αναφορικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα και την πιστοποίηση των τεχνικών
επαγγελμάτων.
 Η άμεση προώθηση των ζητημάτων, που σχετίζονται με τη θεσμική δυνατότητα και την
οργάνωση του φορέα για να πιστοποιεί επαγγελματικές δεξιότητες.
7.



Γ.

Βελτίωση της εν γένει λειτουργίας του Τμήματος:
Το μεγάλο περιβαλλοντικό και ενεργειακό αποτύπωμα από τη λειτουργία των γραφείων.
Η διαρκής αναβάθμιση της λειτουργίας τους Τμήματος.
Η διαρκής βελτίωση της συνεργασίας της διοίκησης με το ανθρώπινο δυναμικό του
Τμήματος και η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος.
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ/ ΤΚΜ

Το ΤΕΕ/ ΤΚΜ λειτουργεί υπό το πρίσμα των ακόλουθων αρχών:
 Ισχυρή περιφερειακή συγκρότηση και αποκέντρωση στη λειτουργία του ΤΕΕ.
 Διαφάνεια στη λειτουργία των οργάνων και των υπηρεσιών.
 Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στη λειτουργία του ΤΕΕ/ ΤΚΜ.
 Λειτουργία βάσει προγραμματισμού.
 Λογοδοσία των εκλεγμένων, των οργάνων και των εκπροσώπων στα μέλη.
 Συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων.
 Συμμετοχικότητα στη λειτουργία του ΤΕΕ/ ΤΚΜ.
 Αποδέσμευση του ΤΕΕ/ ΤΚΜ από ένα ρόλο λειτουργίας ως μοχλού πίεσης ή στήριξης της
εκάστοτε κυβέρνησης.
 Διασφάλιση της λειτουργίας με γνώμονα πρωτίστως το κοινωνικό συμφέρον.
 Εξωστρέφεια στη λειτουργία του ΤΕΕ/ ΤΚΜ και ανάπτυξη μόνιμων και σταθερών
σχέσεων με την Κεντρική Διοίκηση, την Αυτοδιοίκηση, τους Επιστημονικούς και
Παραγωγικούς Φορείς, τα Πανεπιστήμια, τις Ενώσεις Εργαζομένων και τις Κινήσεις
Πολιτών.
 Διατήρηση των σχέσεων με τους κλαδικούς και εργασιακούς συλλόγους των μηχανικών
για τα κοινά θέματα ενδιαφέροντος.
Δ.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
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Οι βασικοί στόχοι του Τμήματος παραμένουν, στην ουσία τους, οι ίδιοι. Αλλάζουν όμως
δραματικά οι απαιτήσεις για την προσέγγισή τους στην τρέχουσα θητεία, λόγω της
ιστορικής συγκυρίας και όλων των ζητημάτων και δεδομένων που αναφέρθηκαν παραπάνω.
1. Η διεκδίκηση και κατοχύρωση διευρυμένου ρόλου και επαγγελματικού αντικειμένου για
τους μηχανικούς, στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού και η διεύρυνση του επιστημονικού
πλαισίου του κλάδου.
2. Ο προσδιορισμός του νέου προφίλ του ΤΕΕ ως φορέα ολόκληρου του τεχνικού κόσμου
και ως ισχυρού συνομιλητή της Πολιτείας για τη διαμόρφωση αναπτυξιακής στρατηγικής
και τη λήψη τελικών αποφάσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση η υπερδεκαετής, πλην
ατελέσφορη, συζήτηση για θεσμικά ζητήματα που άπτονται αποκλειστικά της εκλογής
οργάνων είναι αναγκαίο να ολοκληρωθεί και παράλληλα, να αναδειχθούν νέες θεματικές.
3. Η αντιμετώπιση των ιστορικών προκλήσεων της χώρας και η ανάδειξη των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) εντός και εκτός των
εθνικών και Ευρωπαϊκών ορίων.
Ε.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/ ΤΚΜ

Ε.1.
Άξονες Προτεραιότητας
Οι Άξονες Προτεραιότητας του ΤΕΕ/ ΤΚΜ εξυπηρετούν τους στόχους και τις βασικές αρχές,
εκφράζουν την εξωστρέφεια του Τμήματος και είναι προσανατολισμένοι στις ανάγκες της
κοινωνίας και των μελών του, προκειμένου να αναδειχθεί η συμβολή του στην αντιμετώπιση
της κρίσης και στη θεμελίωση του νέου αναπτυξιακού μοντέλου:
1. Βελτίωση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος και της καθημερινότητας του
πολίτη
Τα υψηλά ποσοστά ρύπανσης και επιβάρυνσης των φυσικών αποδεκτών και των
οικοτόπων της ΠΚΜ, η υστέρηση σε περιβαλλοντικές υποδομές, τα χαμηλά ποσοστά
ενεργειακής αποδοτικότητας, το υψηλό οικολογικό αποτύπωμα της Περιφέρειας έχουν
επίπτωση στην ποιότητα της ζωής όλων μας. Την ίδια ώρα στην ΠΚΜ συναντάται το
δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Χώρας και ένα ισχυρό δίκτυο αστικών κέντρων
μεσαίου μεγέθους, όπου το καθένα αντιμετωπίζει μια σειρά προβλημάτων, οικονομικού,
κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα (ανεργία, κυκλοφοριακό, έλλειψη πρασίνου,
δημιουργία πυρήνων «υποβάθμισης», υψηλές τιμές γης, κ.λπ.). Οι ελλείψεις και τα
προβλήματα της Περιφέρειας στους συγκεκριμένους τομείς, ο υψηλός βαθμός
αστικοποίησης, αλλά και οι δυνατότητες που υπάρχουν, προκειμένου να καταστεί η ΠΚΜ
ένας ελκυστικότερος τόπος για να ζει και να εργάζεται κανείς, οδηγούν στην ανάγκη
απόδοσης ιδιαίτερης έμφασης στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης των συγκεκριμένων
προβλημάτων. Ο ρόλος του ΤΕΕ/ ΤΚΜ είναι να συνδράμει την Πολιτεία, τους τοπικούς
φορείς και τις τοπικές κοινωνίες στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν, καταθέτοντας προτάσεις και συνεργαζόμενο μαζί τους.








Ενδεικτικές δράσεις:
Γνωμοδοτήσεις και προτάσεις επί θεμάτων περιβάλλοντος, υποδομών, πολιτικής
οικιστικής ανάπτυξης, πολιτικής γης, κ.ο.κ. (π.χ. Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών
Θεσσαλονίκης, υπό επικαιροποίηση ΡΣΘ, μετεγκατάσταση ΔΕΘ, ΟΔΠΖ Θερμαϊκού,
κ.λπ.).
Συντονισμός της διαβούλευσης για την οριστικοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου
Υποδομών Θεσσαλονίκης.
Συντονισμός των υφιστάμενων και νέων θεσμικών εκπροσωπήσεων για την αρτιότερη
παρουσία των εκπροσώπων του ΤΕΕ/ ΤΚΜ.
Θεματικές εκδηλώσεις για τις πόλεις της ΠΚΜ, σε συνεργασία με τις ΝΕ του ΤΕΕ/ ΤΚΜ.
Προώθηση συνεργασιών με ΚΕΔΚΕ, ΤΕΔΚ, ΙΤΑ κ.ά. φορείς εγνωσμένου κύρους.
Καθιέρωση τακτικών επαφών με τις κινήσεις πολιτών της Θεσσαλονίκης και των
υπολοίπων αστικών κέντρων της Περιφέρειας. Κ.ά.

2. Υποστήριξη της καινοτομίας, του επιχειρηματικού πνεύματος και της παραγωγικής
διαφοροποίησης
Ανάληψη πρωτοβουλιών από μέρους του ΤΕΕ/ ΤΚΜ, ώστε να καταστεί ευνοϊκότερο το
οικονομικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τους μηχανικούς. Η προστιθέμενη αξία του
Τμήματος συνίσταται στη δυνατότητά του να διαθέτει πληροφόρηση αναφορικά με τα
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ειδικά χαρακτηριστικά του τοπικού περιβάλλοντος σε κρίσιμους τομείς που αφορούν στην
καινοτομία, την οικονομία της γνώσης και την πράσινη ανάπτυξη. Ο ρόλος του ΤΕΕ/ ΤΚΜ
θα πρέπει να είναι ενεργός στην κατεύθυνση της παροχής συμβουλευτικών και
υποστηρικτικών υπηρεσιών, της προώθησης της δικτύωσης και της εταιρικότητας, που θα
επιταχύνουν τις διαδικασίες σε μια σειρά σημαντικούς τομείς για την ανάπτυξη της
Περιφέρειας (Ζώνη Καινοτομίας, προώθηση διασύνδεσης έρευνας – παραγωγής, νέος
Αναπτυξιακός Νόμος, λιμάνι, κ.λπ.).





Ενδεικτικές δράσεις:
Γνωμοδοτήσεις και προτάσεις επί θεμάτων καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και
ανάπτυξης (νέος Αναπτυξιακός Νόμος, προγράμματα ΕΣΠΑ, κ.λπ.).
Συμβολή στην επιτάχυνση των εξελίξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης.
Οργάνωση κοινών εκδηλώσεων με τοπικούς φορείς εγνωσμένου κύρους (ΣΒΒΕ, ΣΕΠΒΕ,
κ.λπ.) για ζητήματα καινοτομίας και ανάπτυξης (διαμόρφωση δικτύου business angels,
προβολή κλάδων, κ.λπ.).
Οργάνωση και συμμετοχή σε fora για αναπτυξιακά ζητήματα αιχμής της Περιφέρειας. Κ.ά.

3. Περισσότερες και υψηλότερης ποιότητας θέσεις απασχόλησης και ενίσχυση του
κύρους των μηχανικών
Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε, το ΤΕΕ/ ΤΚΜ θα πρέπει να είναι σε
θέση αφενός να αντιδράσει σε αποφάσεις που θεωρεί ότι θίγουν το κύρος και τα
δικαιώματα των μηχανικών αντιπαραθέτοντας επιχειρήματα και προτάσεις, αφετέρου να
αναζητήσει τρόπους διεύρυνσης των επαγγελματικών δυνατοτήτων των μηχανικών σε
σύγχρονους τομείς και νέες αγορές και να τους προσφέρει την απαραίτητη υποστήριξη.
Το ΤΕΕ/ ΤΚΜ μπορεί να υποστηρίξει ενέργειες τόσο για την τεκμηρίωση των θέσεών του
στα επαγγελματικά θέματα, όσο και για τη διεύρυνση των επαγγελματικών προοπτικών
των μηχανικών. Παράλληλα, το ΤΕΕ/ ΤΚΜ θα πρέπει να διαμορφώσει προτάσεις για τη
βελτίωση του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος των μηχανικών (αντιμετώπιση της
πολυνομίας και της γραφειοκρατίας, αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων των μηχανικών
δημοσίων υπαλλήλων από τις μετατάξεις λόγω «Καλλικράτη», κ.ο.κ.).








Ενδεικτικές δράσεις:
Διαμόρφωση προτάσεων επί των αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο για την ανάθεση
μελετών/ υπηρεσιών.
Πιστοποίηση τεχνικών επαγγελμάτων από το ΤΕΕ.
Συμμετοχή στη διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου για την Τεχνική Εκπαίδευση.
Καθοδήγηση και συμβουλές για επαγγελματικά θέματα, επιχειρηματικές ευκαιρίες και
προσκλήσεις του ΕΣΠΑ. Τακτική ενημέρωση των μελών από ειδικούς για τα
συγκεκριμένα θέματα.
Συστηματική παρακολούθηση προκηρύξεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
Συνεργασία με φορείς προώθησης των επενδύσεων (ΟΠΕ, Invest in Greece, κ.ο.κ.).
Διευκόλυνση συμμετοχής των Νέων Μηχανικών σε καινοτόμες πρωτοβουλίες (Erasmus
για Νέους Επιχειρηματίες, κ.ο.κ.). Κ.ά.

4. Υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης και ενημέρωσης στα μέλη
του Τμήματος
Το ΤΕΕ/ ΤΚΜ μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των ικανοτήτων των μηχανικών και
παράλληλα, να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που διαθέτει ώστε να προβλέψει έγκαιρα τις
τάσεις παραγωγικής αναδιάρθρωσης σε περιφερειακή και τοπική κλίμακα και να
προσανατολίσει έγκαιρα τις παρεμβάσεις και τη δράση του. Παράλληλα, το ΤΕΕ/ ΤΚΜ θα
πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία του με τους ερευνητικούς φορείς και τα Πολυτεχνικά
Τμήματα, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη απορρόφηση μηχανικών από την αγορά
εργασίας.



Ενδεικτικές δράσεις:
Λειτουργία δομής υποστήριξης των μηχανικών σε ζητήματα που θα αφορούν στην
ενέργεια, στο περιβάλλον, στη συμμετοχή σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, σε αναλογία με το
Γραφείο ΓΟΚ και τη φορολογική ενημέρωση.
Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τα Γραφεία Διασύνδεσης των Πολυτεχνικών
Σχολών.
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Διοργάνωση κύκλων σεμιναρίων στη Θεσσαλονίκη και στους Νομούς.
Αναπαραγωγή των σεμιναρίων μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης στις έδρες των ΝΕ.
Επανάληψη πάγιων θεμάτων με υψηλή ζήτηση, αλλά και εισαγωγή σε νέες τεχνολογίες
και επιστημονικά θέματα.
Κατάρτιση εκπαιδευτών.
Δημιουργία Μητρώου Εκπαιδευτών.
Οργάνωση σεμιναρίων μέσω του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ.
Οργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων για τους φοιτητές των Πολυτεχνικών Τμημάτων
(κατηγορίες μελετών, διαδικασίες ανάθεσης μελετών, κ.ο.κ.).

5. Διαμόρφωση και ανάδειξη του νέου ρόλου του ΤΕΕ, ώστε να ανταποκρίνεται στις
συνθήκες του παρόντος και του μέλλοντος
Συμβολή στην προάσπιση και διεύρυνση του θεσμικού ρόλου του ΤΕΕ ως τεχνικού
συμβούλου της πολιτείας και κοινωνικού επιστημονικού φορέα των μηχανικών.
Προάσπιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των μηχανικών, διαφύλαξη
του επιπέδου γνώσεων και ικανοτήτων τους και δίκαιη αντιστοίχηση επαγγελματικών
δικαιωμάτων.





Ενδεικτικές δράσεις:
Αναθέρμανση της συζήτησης μεταξύ των οργάνων, αλλά και των Περιφερειακών
Τμημάτων του ΤΕΕ, προκειμένου να εξειδικευθούν οι βασικές κατευθύνσεις για τον φορέα
και το επάγγελμα, υπό τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στο εξωτερικό περιβάλλον.
Βελτίωση της συνεργασίας με το ΤΕΕ, τα Περιφερειακά Τμήματα, τους φορείς και τα
συνδικαλιστικά όργανα των μηχανικών, με προώθηση:
 της αποτελεσματικότερης οργάνωσης για την αντιμετώπιση των αποφάσεων που
θίγουν τα δικαιώματα των μηχανικών και των εργαζόμενων,
 της καλύτερης ενημέρωσης για τις προτάσεις του Τμήματος (κοινοποιήσεις,
παρουσίαση στις συνεδριάσεις των οργάνων και στις εκδηλώσεις που
διοργανώνονται),
 της συμμετοχής εκπροσώπων του Τμήματος, για ζητήματα που σχετίζονται με
δικές του τεκμηριώσεις, στις αντιπροσωπείες του ΤΕΕ και στους φορείς της
Κεντρικής Διοίκησης.
Συμβολή στην προώθηση μιας δραστήριας επικοινωνιακής πολιτικής και στην ενίσχυση
της εξωστρέφειας:
 Σε σχέση με τους μηχανικούς: εκδηλώσεις για ευρύ ή ειδικότερο κοινό, βελτίωση
της ιστοσελίδας, του περιοδικού ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ και εν γένει της εκδοτικής
δραστηριότητας, προώθηση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τα μέλη.
Γενικότερα, προσπάθεια για την προσέγγιση και προσέλκυση των μηχανικών και
την ενεργό συμμετοχή τους στο έργο του Τμήματος.
 Σε σχέση με τους πολίτες: διαρκής ενημέρωση και επικοινωνία, τόσο με τα
συμβατικά μέσα (Δελτία, συνεντεύξεις τύπου, εκδηλώσεις), όσο και με ειδικότερες
διοργανώσεις (εκθέσεις, δρώμενα στην πόλη, κ.λπ.).
 Σε σχέση με τους φορείς: συντεταγμένη συνεργασία με οργανωμένες και τακτικές
συναντήσεις, συμμετοχή με κατάθεση θέσεων στις εκδηλώσεις τους, αποστολή
των θέσεων αλλά και παρουσίαση στα αρμόδια όργανα από τη ΔΕ. Διαρκής
βελτίωση του τρόπου οργάνωσης της διαδικασίας εκπροσώπησης.

Ε.2.
Μόνιμες Επιτροπές
Εκπροσωπήσεις

–

Ομάδες

Εργασίας

–

Θεσμικές

και

Τεχνικές

Γενικές κατευθύνσεις
Για την αποτελεσματικότερη δράση των ΜΕ ως συμβουλευτικών και γνωμοδοτικών οργάνων,
των Ομάδων Εργασίας και των θεσμικών και τεχνικών εκπροσωπήσεων ακολουθούνται οι
παρακάτω κατευθύνσεις:
 Σύνταξη κριτηρίων για την επιλογή των μελών των ΜΕ, πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και συγκρότηση ολιγομελών σχημάτων.
 Εξειδίκευση του αντικειμένου κάθε ΜΕ, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες
συνθήκες και στο Πρόγραμμα Δράσης, υποβολή προγραμματισμού – απολογισμού ανά
εξάμηνο.
 Εποπτεία των ΜΕ από τα Τμήματα ΕΘ και ΕΑΘ βάσει του αντικειμένου τους.
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Εξασφάλιση της συνεργασίας, της αλληλοενημέρωσης και του συντονισμού του έργου
των ΜΕ.
Αντιστοίχως, οι ΟΕ συγκροτούνται αφού προσδιοριστεί σαφώς ο στόχος, το αντικείμενό
τους και οι διαδικασίες αξιοποίησής των παραδοτέων τους και στελεχώνονται με ανοιχτές
διαδικασίες και έγκαιρη δημοσίευση των προσκλήσεων στο διαδίκτυο από ένα κατά το
δυνατόν ευρύτερο κύκλο μηχανικών.
Ευρύτερη χρήση του σχήματος των Διαρκών Ομάδων Εργασίας, σχημάτων ολιγομελών
και ευέλικτων, για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων διαρκούς και
υψηλού ενδιαφέροντος.
Αναθεώρηση της μέχρι σήμερα λειτουργίας των εκπροσώπων του ΤΕΕ/ ΤΚΜ στις
τεχνικές και θεσμικές εκπροσωπήσεις του. Βελτίωση της διάχυσης της πληροφόρησης
στα εκλεγμένα όργανα του Τμήματος και στα μέλη του. Αξιοποίηση της ανάδρασης από
μέρους των Εκπροσώπων, ώστε να καταστεί εφικτό να υπάρξουν ουσιαστικότερες
παρεμβάσεις από μέρους τους, οι οποίες θα αναδεικνύουν το ρόλο του μηχανικού στην
αναπτυξιακή πορεία της χώρας και θα καθιστούν το ΤΕΕ τον αδιαμφισβήτητο Τεχνικό
Σύμβουλο της Πολιτείας. Ο ορισμός των Εκπροσώπων του Τμήματος γίνεται με τον
τρόπο που αναφέρεται στο Παράρτημα του παρόντος.
Καθιέρωση θεματικών συνεργασιών με νέους μηχανικούς.

Μόνιμες Επιτροπές
1.
ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων
Τα επαγγελματικά θέματα βρίσκονται στον πυρήνα του παρόντος προγραμματισμού, λόγω
των σημαντικών ζητημάτων που είναι σε εξέλιξη και αφορούν τη δραστηριότητα και το ρόλο
του μηχανικού.
Η ΜΕ ασχολείται με θέματα όπως:
 Προωθούμενες αλλαγές στις αμοιβές, τη φορολογία και το ασφαλιστικό.
 Αντιμετώπιση των άμεσων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης στους
μηχανικούς.
 Θεσμικό πλαίσιο έργων και μελετών του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.
 Τεχνική παιδεία και επαγγελματικά δικαιώματα
 Επαγγελματική κατάρτιση και διαρκής επιμόρφωση των Μηχανικών.
 Διεύρυνση του κύκλου απασχόλησης προς νέους τομείς, υπηρεσίες και αγορές.
 Διαμόρφωση πλαισίου για την αύξηση της απορρόφησης των νέων μηχανικών σε καλύτερα αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης.
 Βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης για τους νέους μηχανικούς που αμείβονται με
δελτίο παροχής υπηρεσιών
 Αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και των Τεχνικών Υπηρεσιών. Βελτίωση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος στο περιβάλλον των νέων δομών Αυτοδιοίκησης.
2.
ΜΕ Έργων Υποδομής
Η ΜΕ ασχολείται με θέματα όπως:
 Τα δημόσια και ιδιωτικά αναπτυξιακά έργα και επενδύσεις που υλοποιούνται στην ΠΚΜ,
ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης και χρηματοδοτικού σχήματος.
 Τα έργα και οι υποδομές υπερτοπικής εμβέλειας, όπως η Σιδηροδρομική Εγνατία, το
λιμάνι, κ.ά.
 Τα σημαντικά έργα των νέων ΟΤΑ.
 Η πορεία του ΕΣΠΑ – Η αξιοποίηση και η ορθολογική χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων
και άλλων παράλληλων προγραμμάτων.
3.
ΜΕ Νέων Τεχνολογιών και ΕΤΑ
Η ΜΕ ασχολείται με θέματα όπως:
 Η εφαρμογή της Στρατηγικής i2010.
 Η επεξεργασία προτάσεων για την προώθηση της δικτύωσης ερευνητικών ιδρυμάτων και
επιχειρήσεων.
 Η παρακολούθηση, υποστήριξη και συμμετοχή σε πρωτοβουλίες όπως η Αλεξάνδρεια
Ζώνης Καινοτομίας και ο Πόλος Καινοτομίας ΠΚΜ.
 Η ενημέρωση των μηχανικών για νέες τεχνολογίες.
 Η επεξεργασία προτάσεων για άυλες υποδομές και για την ηλεκτρονική διοίκηση,
ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις τεχνικές υπηρεσίες.
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Η εδραίωση των σχέσεων με φορείς όπως ο ΣΕΠΒΕ.

4.
ΜΕ Ενέργειας
Η ΜΕ ασχολείται με θέματα όπως:
 Ο ενεργειακός χάρτης της ΠΚΜ.
 Η ενεργειακή ταυτότητα των κτιρίων – Η μείωση της αστικής κατανάλωσης.
 Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
 ΑΠΕ – Διαχείριση.
5.
ΜΕ Χωροταξίας – Πολεοδομίας και Ανάπτυξης
Η ΜΕ ασχολείται με θέματα όπως:
 Ο ρόλος της ΠΚΜ και στον Χωροταξικό Χάρτη της Ευρώπης και της Ελλάδας.
 Θεσσαλονίκη: Ρυθμιστικό σχέδιο, ΖΟΕ, Μητροπολιτική Διοίκηση, ρυθμίσεις για την
καλύτερη λειτουργία, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ελκυστικότητας της πόλης
ως τόπου κατοικίας και επενδύσεων.
 Η προσπελασιμότητα και η χωρική διάσταση ΕΣΠΑ, οι σχέσεις πόλης- υπαίθρου.
 Τα χωροταξικά σχέδια αναπτυξιακών δράσεων (ΖΚΑΙΘ, ΔΕΘ) - Η σύνδεσή τους με τον
αναπτυξιακό σχεδιασμό/ προγραμματισμό.
 Οι θεσμικές προτάσεις για τη βελτίωση του συστήματος χωρικού σχεδιασμού.
 Τα αναπτυξιακά – κοινωνικά - περιβαλλοντικά προβλήματα πόλεων και οικισμών – Η
εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής αναγέννησης.
 Το Εθνικό Κτηματολόγιο.
6.
ΜΕ Περιβάλλοντος
Η ΜΕ ασχολείται με θέματα όπως:
 Τα αναγκαία περιβαλλοντικά έργα και δράσεις στην ΠΚΜ .
 Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
 Η προώθηση των προτάσεων του Τμήματος.
 Το αστικό περιβάλλον.
 Οι προστατευόμενες περιοχές.
7.
ΜΕ Αρχιτεκτονικών Θεμάτων
Η ΜΕ ασχολείται με θέματα όπως:
 Η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος – Οι αστικές αναπλάσεις.
 Η αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
 Η ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της Θεσσαλονίκης και των άλλων αστικών
κέντρων της ΠΚΜ.
 Το σύγχρονο αρχιτεκτονικό έργο – Οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί – ο ρόλος και η
λειτουργία των ΕΠΑΕ.
8.
ΜΕ Βιομηχανίας και Νέων Υλικών και Επενδύσεων
Η ΜΕ ασχολείται με θέματα όπως:
 Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και η εισαγωγή της καινοτομίας στη βιομηχανική
παραγωγή της ΠΚΜ.
 Η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και ο εκσυγχρονισμός της επιχειρηματικότητας.
 Η επεξεργασία προτάσεων για τη διευκόλυνση της προσέλκυσης και η παρακολούθηση
της πορείας ιδιωτικών επενδύσεων.
 Η οργάνωση ΒΙΠΕ και ΒΙΠΑ.
 Τεχνολογικά ατυχήματα. ΣΑΤΑΜΕ. Οδηγία Σεβέζο.
 Νέα Υλικά - Πιστοποίηση – ταξινόμηση υλικών κατασκευαστικού κλάδου.
Τέλος, συστήνεται Διαρκής Ομάδα Εργασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (Διαρκής Ομάδα Εργασίας “Πολιτική
Προστασία”), βάσει του πλαισίου που περιγράφηκε προηγουμένως για τη σύσταση των
Ομάδων Εργασίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Διαδικασία Ορισμού Εκπροσώπων του ΤΕΕ/ ΤΚΜ
Θεσμικές εκπροσωπήσεις
 Αφορούν στη συμμετοχή του Τμήματος σε συμβούλια Οργανισμών του Δημοσίου 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.
 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. Είναι αναγκαίο να γνωρίζουν και να τηρούν το πλαίσιο των αρχών του
ΤΕΕ/ ΤΚΜ.
 Οι εκπρόσωποι θα ενημερώνουν τακτικά τη ΔΕ και εφόσον κριθεί αναγκαίο την
Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ και κατά περίπτωση τις αντίστοιχες ΜΕ. Όταν απαιτείται θα
συγκροτείται ΟΕ υποβοήθησης έργου.
Τεχνικές εκπροσωπήσεις
 Αφορούν σε συμβούλια και επιτροπές που συγκροτούνται για ορισμένο έργο. Ο στόχος
της θεσμοθετημένης συμμετοχής εκπροσώπου του ΤΕΕ σε αυτές διασφαλίζει τη
νομιμότητα της διαδικασίας και την παραγωγή πληρέστερου τεχνικού έργου.
 Συνοψίζονται στις εξής: Επιτροπές εισήγησης για ανάθεση έργου (ετήσιες ή μεμονωμένου
έργου), Επιτροπές αξιολόγησης, Τεχνικά Συμβούλια, ΕΠΑΕ (πρωτοβάθμιες και
δευτεροβάθμια), Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί, Επιτροπές Ελέγχου σε οικοδομές και
εργοταξιακά έργα, Επιτροπές επίβλεψης πολεοδομικών μελετών κ.λπ.
 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 ΔΕ,
ενώ οι εκπρόσωποι σε επιτροπές μεμονωμένου έργου, μετά το πέρας του έργου.
 Για την ενημέρωση των μελών του Τμήματος, όλες οι εκπροσωπήσεις θα δημοσιεύονται
στο ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ.
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