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ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
Σήμερα η πατρίδα μας βιώνει ίσως την δυσκολότερη εποχή της νεότερης
ιστορίας της. Βρίσκεται, ακόμη, σε μία δίνη οικονομική και ταυτόχρονα
κοινωνική και πολιτική. Τα τελευταία χρόνια, ζώντας σε συνθήκες οικονομικής
κατοχής, το ΤΕΕ προσπάθησε πιθανόν χωρίς απτά αποτελέσματα να
υπερασπιστεί τα μέλη του. Αυτή η θητεία με πλειάδα θεμάτων ανοιχτά όπως
ασφαλιστικό,

ανεργία,

κατοχύρωση

και

απονομή

επαγγελματικών

δικαιωμάτων κλπ οφείλουν όλα τα θεσμικά του όργανα να κινητοποιήσουν
τους συναδέλφους, να έχουν έντονες παρεμβάσεις στα σχετικά νομοσχέδια
που επηρεάζουν τους μηχανικούς, να επιβάλλουν την τήρηση της κείμενης
νομοθεσίας προστατεύοντας την ασφάλεια των πολιτών αλλά και τα μέλη του.
Η «Α/ΤΚΜ» οφείλει να αποκαταστήσει έναν πειστικό διάλογο με όλους τους
κοινωνικούς εταίρους αλλά κυρίως να έχει προτάσεις ρεαλιστικές για την
ανάπτυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την υπεράσπιση των
συναδέλφων που μαστίζονται από την ανεργία. Μία ανάπτυξη που θα είναι το
μεγάλο ζητούμενο της επόμενης τριετίας.
Στόχος της Αντιπροσωπείας του ΤΚΜ είναι η σύνθεση απόψεων και η
παραγωγή θέσεων μέσα από συγκροτημένο δημοκρατικό διάλογο όλων των
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Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος.
Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα αυτού του προγράμματος είναι η αναβάθμιση της
Αντιπροσωπείας, ως ανώτατου θεσμικού οργάνου του Επιμελητηρίου και η
ενεργοποίηση και συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων συναδέλφων
στις δράσεις της.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Πρωταρχικός στόχος του Προεδρείου της «Α/ΤΚΜ» αποτελεί ο όσον το
δυνατόν καλύτερος συντονισμός των μελών της, ώστε να λειτουργεί με
αποτελεσματικότητα και να αποτελεί ουσιαστικά το ανώτερο όργανο του
ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Οι συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας θα είναι κατ’ ελάχιστο οι προβλεπόμενες
στο καταστατικό λειτουργίας της (5 - 6 συνεδριάσεις/έτος). Όποτε το
Προεδρείο κρίνει ότι υπάρχουν θέματα εκτάκτου ενδιαφέροντος θα συγκαλεί
έκτακτες συνεδριάσει. Οι ημερομηνίες των συνεδριάσεων θα ορίζονται στην
αρχή κάθε έτους, σε συνεργασία με την Διοικούσα Επιτροπή, για την κατά το
δυνατόν προγραμματισμένη και απρόσκοπτη συμμετοχή των μελών της. Το
Προεδρείο θα φροντίζει για την έγκαιρη δημοσιοποίηση των συνεδριάσεων,
μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος ή με αποστολή e-mails, προσπαθώντας
αυτές τις συνεδριάσεις να τις παρακολουθεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός
συναδέλφων.
Στο πλαίσιο της καλύτερης λειτουργίας, η «Α/ΤΚΜ» θα αξιοποιεί και τα 24
εκλεγμένα μέλη του ΤΚΜ στην Πανελλαδική Αντιπροσωπεία, οι οποίοι έχουν
υποχρέωση ουσιαστικής συμμετοχής και πληροφόρησης της «Α/ΤΚΜ» για τα
τεκταινόμενα σε πανελλήνιο επίπεδο. Επιπρόσθετα, έχουν υποχρέωση να
συμβάλλουν

στην

προώθηση

Πανελλαδική Αντιπροσωπεία.

των

αποφάσεων

της

«Α/ΤΚΜ»

στην
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Το προεδρείο στα πλαίσια της καλύτερης συνεργασίας των
οργάνων του ΤΕΕ/ΤΚΜ θα κάνει μία φορά το χρόνο τουλάχιστον
κοινή συνεδρίαση με την Δ.Ε. του Τμήματος στην έδρα κάθε μιας
των Ν.Ε. έτσι ώστε να ενημερώνεται για τα ζητήματα που
απασχολούν τους μηχανικούς σε όλη την Κεντρική Μακεδονία.



Υλοποίηση, σε συνεργασία με τους υπηρεσιακούς του Τμήματος,
της δυνατότητας διαδικτυακής παρακολούθησης των συνεδριάσεων
της (live streaming).



Δημιουργία ενός forum διαλόγου όλων των μηχανικών της
Κεντρικής

Μακεδονίας

έτσι

ώστε

να

προωθούνται

στην

Αντιπροσωπεία τα θέματα που απασχολούν τους μηχανικούς και να
παίρνονται οι κατάλληλες αποφάσεις για την αντιμετώπιση τους.


Ανάληψη πρωτοβουλιών της «Α/ΤΚΜ» σε συνεργασία με τα ΔΣ των
κλαδικών συλλόγων για προβλήματα που απασχολούν τους
συναδέλφους.



Ανάληψη πρωτοβουλιών της «Α/ΤΚΜ» σε συνεργασία με την
πανελλήνια «Α» για την αναμόρφωση και αλλαγή του θεσμικού
πλαισίου λειτουργίας του ΤΕΕ. Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου
είναι από τα θέματα που έχουν απασχολήσει όλες τις τελευταίες
Αντιπροσωπείες χωρίς να καταστεί εφικτή η επίλυση του.



Ενεργοποίηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της «Α» για την
δημιουργία επιτροπών από τα μέλη της με σκοπό την αντιμετώπιση
συγκεκριμένων προβλημάτων, όπως:
 α) Επιτροπή για την αλληλεγγύη μεταξύ των μηχανικών και την
υπεράσπιση της αξιοπρέπειας τους (πιθανή δημιουργία Ταμείου
Αλληλεγγύης).
 β) Επιτροπή επεξεργασίας και αναθεώρησης του Κώδικα
Δεοντολογίας των Μηχανικών. Σήμερα σε εποχή τέτοιας
πρωτόγνωρης κρίσης και με νομοθετικά κατηργημένες τις
ελάχιστες αμοιβές, με ανύπαρκτη παραγωγή ιδιωτικών και
δημοσίων

έργων,

που

το

επάγγελμα

του

μηχανικού
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περισσότερο απαραίτητη από ποτέ.
 γ) Επιτροπή, που σε συνεργασία με την Διοικούσα Επιτροπή θα
διερευνήσει τις δυνατότητες και θα υλοποιήσει εάν αυτές
υπάρχουν, Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας για όλους τους
μηχανικούς του Περιφερειακού Τμήματος, και όσες άλλες
προκύψουν από προτάσεις των μελών της.


Το ΤΕΕ άρα και όλα τα θεσμικά όργανα του ως τεχνικός σύμβουλος
της Πολιτείας οφείλει να εκπονήσει ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης. Σε
αυτό θα είναι καθοριστική η συμβολή όλων των Περιφερειακών του
Τμημάτων που το καθένα θα πρέπει να συντάξει ένα Περιφερειακό
Σχέδιο Ανάπτυξης ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής του.
Ιδιαίτερα στην Κεντρική Μακεδονία αναδεικνύονται σχεδόν όλα τα
ζητήματα

του

απασχολούν

την

χώρα.

Θέματα

δομημένου

περιβάλλοντος, ποιότητας ζωής, μητροπολιτικής οργάνωσης του
Πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, η απορρόφηση
του Γ’ ΕΣΠΑ και η κατανομή του επόμενου Κ.Π.Σ., η περιφερειακή
ανάπτυξη, το μοντέλο λειτουργίας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, η
επέκταση και αναβάθμιση του Αεροδρομίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ιδιαίτερα
σήμερα που ο τουρισμός έχει αναδειχθεί σε βαριά βιομηχανία της
χώρας, η ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης της υπαίθρου και
ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών σε όλη την Κεντρική
Μακεδονία. Η παρακολούθηση του έργου του μετρό από ειδική Μ.Ε.
που από αναπτυξιακό και καίριο για την πόλη έργο έχει καταντήσει
«στοιχειωμένο» και «αντιπαθές» στις συνειδήσεις των πολιτών,
καταστρέφοντας το κέντρο της πόλης και καταδικάζοντας πολλούς
επαγγελματίες σε κλείσιμο των επιχειρήσεων τους.
Αυτό το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης κάνει φανερή την ανάγκη συνεργασίας με
όλα τα Περιφερειακά Τμήματα. Ίσως ο θεσμός της Συνόδου των Διοικουσών
Επιτροπών που έχει ατονήσει τα τελευταία χρόνια λόγω οικονομικών
δυσχερειών του Επιμελητηρίου πρέπει να επανέλθει. Να αποτελέσει ένα
άτυπο όργανο χάραξης στρατηγικής για το ΤΕΕ.
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κλειστός κατάλογος αλλά συμπληρώνεται δυναμικά από την αλληλεπίδραση
των μελών της.
Είναι ζωτική ανάγκη, ιδιαίτερα σήμερα, τα μέλη της «Α/ΤΚΜ» να συμμετέχουν
ουσιαστικά στην λειτουργία του Τμήματος προς όφελος όλων των μηχανικών.

Θεσσαλονίκη
18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
Το Προεδρείο της «Α/ΤΚΜ»

