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Γενικές Αρχές
Στη παρούσα οικονομική συγκυρία στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας, ο τεχνικός κλάδος
βιώνει πρωτόγνωρες προκλήσεις και ανατροπές. Αναντίρρητα, διανύουμε μια εποχή που
αφενός έχουν συσσωρευτεί πολλά και σημαντικά θέματα αναφορικά με το επάγγελμα του
μηχανικού και αφετέρου οι εξελίξεις είναι ταχύτατες. Η χαμηλή παραγωγή και η
συνεπαγόμενη ανεργία, η υψηλή φορολογία και η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών
αποτελούν στοιχεία του περιβάλλοντος που έχουν οδηγήσει πολλούς μηχανικούς στη
μετανάστευση, στη διαγραφή από το ΤΕΕ (κατάθεση άδειας άσκησης επαγγέλματος) και
πολλούς νέους να μην επιδιώκουν την εγγραφή τους στο ΤΕΕ. Ταυτόχρονα η ανεπάρκεια
των δομών της διοίκησης να αξιοποιήσουν το δυναμικό των μηχανικών της, σε συνδυασμό
με την τυπολατρική αυστηροποίηση του πλαισίου που λειτουργούν, περιορίζει έως και να
ποινικοποιεί το επάγγελμα τους. Ακόμα, για όσο διάστημα τα τοπικά και περιφερειακά
ζητήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) που άπτονται της τεχνικής
δραστηριότητας δεν αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά, επιτείνεται το παραπάνω
δυσμενές περιβάλλον και καθυστερεί η τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.
Το συνολικό θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον στο οποίο καλούμαστε να λειτουργήσουμε,
να δημιουργήσουμε, να παράγουμε έργο και λύσεις σε τεχνικά ζητήματα δημιουργείται σε
μεγάλο βαθμό σε επίπεδο εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής. Πολλά λοιπόν ζητήματα
άπτονται των θεμάτων που πρέπει να αναδείξει και επιδιώξει την επίλυση τους το ΤΕΕ
συνολικά με το θεσμικό του ρόλο ως τεχνικός σύμβουλος της κυβέρνησης και με τη
συνεισφορά των περιφερειακών τμημάτων.
Στην ως άνω βάση, γίνεται αντιληπτό ότι το σώμα των αιρετών εκπροσώπων των
μηχανικών της ΠΚΜ στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Α/ΤΕΕ-ΤΚΜ) απαιτείται να ενώσει
τις δυνάμεις του στα πλαίσια μιας ευρύτερης συναίνεσης και συνεργασίας, και να αναλάβει
πρωτοβουλίες παρεμβάσεων που θα συμβάλλουν στην χάραξη μιας νέας πολιτικής του
ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Στόχευση
Αντικειμενική επιδίωξη της Α/ΤΕΕ-ΤΚΜ παραμένει η σύνθεση μέσα από το δημοκρατικό
διάλογο των θέσεων των συναδέλφων που την απαρτίζουν και η στήριξη καθώς και ο
έλεγχος του έργου της ∆ιοικούσας Επιτροπής (∆Ε/ΤΚΜ) μέσα από διορθωτικές
παρεμβάσεις. Οι τελικές θέσεις απαιτείται να προωθούνται από την Α/ΤΕΕ-ΤΚΜ στη
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∆Ε/ΤΚΜ και στα κεντρικά όργανα και Υπουργεία για υλοποίηση και επίλυση όλων των
θεμάτων του τεχνικού κλάδου.
Η στρατηγική της Α/ΤΕΕ-ΤΚΜ μπορεί να συνοψιστεί στη φράση: “Η Α/ΤΕΕ-ΤΚΜ θα
συνεισφέρει στην ανάπτυξη της περιφέρειας ΚΜ, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και
θα προασπίσει την επαγγελματική υπόσταση των μελών της”. Οι σκοποί του ΤΕΕ
αναγράφονται στο άρθρο 4 του Π∆ της 27.11./14.12.1926, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.1486/1984. Προτεραιότητα θέτει στα επιτακτικά προβλήματα των μηχανικών όπως η
οικονομική ελάφρυνση των περισσότερο αδυνάτων, η δημιουργία περιβάλλοντος που
διευκολύνει την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και η υπεράσπιση του κύρους και της
αξιοπρέπειας των Μηχανικών. Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προέχει η
ισόρροπη και αειφορική ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων
και δομών. Προς επίτευξη των παραπάνω, οι δομές που έχει στη διάθεση του το ΤΕΕ/ΤΚΜ,
όπως οι Μόνιμες Επιτροπές και οι Ομάδες Εργασίας θα συνεχίζουν να αξιοποιούνται στις
παραπάνω κατευθύνσεις με την όποια απαραίτητη επικαιροποίηση των θεματολογιών και
της στόχευσης.
Στόχος του παρόντος πλαισίου δράσης αποτελεί η αναβάθμιση του ρόλου της
Αντιπροσωπείας και η ενεργοποίηση κατά το δυνατόν μιας μεγάλης πλειοψηφίας
συναδέλφων ώστε να συμμετέχουν και να παράγουν προστιθέμενη αξία.

Λειτουργία
Βασική επιδίωξη του Προεδρείου της Α/ΤΕΕ-ΤΚΜ είναι η βελτιστοποίηση του συντονισμού
των μελών της, ώστε να λειτουργεί με αποτελεσματικότητα και να αποτελεί επί της ουσίας το
ανώτατο όργανο του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Για την επιτέλεση του έργου της η Α/ΤΕΕ-ΤΚΜ συνεδριάζει
τακτικά 5-6 φορές ετησίως. Το Προεδρείο δύναται να συγκαλέσει έκτακτες συνεδριάσεις
όποτε το κρίνει σκόπιμο. Κατά τις συνεδριάσεις συζητιούνται θέματα που εισηγούνται μέλη
της (κατ’ ελάχιστο το 1/10) ή η ∆ιοικούσα Επιτροπή. Το Προεδρείο ενθαρρύνει τα μέλη της
Αντιπροσωπείας να καταθέτουν θέματα προς συζήτηση στην ημερησία διάταξη. Επίσης το
Προεδρείο θα είναι σε διαρκή επικοινωνία και επαφή με τα μέλη των Νομαρχιακών
Επιτροπών για την προώθηση στην Αντιπροσωπεία των θεμάτων των επιμέρους
Περιφερειακών Ενοτήτων πλην της Θεσσαλονίκης.
Η συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις είναι ζωτική, όχι μόνο για τη δυνατότητα
ανάπτυξης ζωντανού και δημιουργικού διαλόγου, αλλά και για την καλύτερη δυνατή
επεξεργασία και επίλυση των θεμάτων. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η συμμετοχή των
αντιπροσώπων εκτός Θεσσαλονίκης, ώστε να υπάρχει η συμβολή και η εκπροσώπηση της
περιφέρειας σε κάθε συνεδρίαση.
Κρίνεται σημαντικό να τηρούνται διαδικαστικά θέματα, όπως ο έγκαιρος τρόπος πρόσκλησης
των μελών, η τήρηση της ώρας έναρξης, η τήρηση του χρόνου των ομιλητών και η παροχή
σημαντική λειτουργία της
δυνατότητας σε όλους να συνεισφέρουν. Αποτελεί
αντιπροσωπείας ο έλεγχος της ∆ιοικούσας Επιτροπής και οφείλει να είναι ουσιαστικός σε
κάθε συνεδρίαση κατά την παρουσίαση του έργου της. Στην ως άνω βάση, προτείνεται η
2

Προγραμματισμός Αντιπροσωπείας 2017 – 2019

ΤΕΕ/ΤΚΜ

καθιέρωση της παρουσίασης των πεπραγμένων των εκπροσώπων του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε φορείς
και η διάδραση και αλληλοενημέρωση μεταξύ εκπροσώπων και Αντιπροσωπείας.
Επιπρόσθετα, προτείνεται η ανάπτυξη διαλόγου για τη διαμόρφωση πρότασης για τα
επαγγελματικά δικαιώματα και πιστοποιήσεις του συνόλου των ειδικοτήτων του τεχνικού
κόσμου.
Η μεταφορά θεμάτων από μηχανικούς στην Αντιπροσωπεία, ακολουθώντας τις μεθόδους
της εποχής, εκτός από την προσωπική επικοινωνία των μελών της Αντιπροσωπείας θα
γίνεται ηλεκτρονικά με φόρμα επικοινωνίας, στις καταγραφές της οποίας θα έχουν
πρόσβαση όλα τα μέλη της Α/ΤΕΕ-ΤΚΜ.
Οι επιμέρους κλαδικοί σύλλογοι μηχανικών όπως οι σύλλογοι ειδικοτήτων και σχέσεων
εργασίας πρέπει επίσης να έχουν διαρκή επικοινωνία με την Αντιπροσωπεία. Θα
ενημερώνονται για κάθε συνεδρίαση της στην οποία έχουν δικαίωμα να παρίστανται και θα
διερευνηθούν επιπλέον τρόποι επικοινωνίας που θα προάγουν την αμοιβαία συνεργασία.
Για την ενίσχυση του δημιουργικού και ωφέλιμου διαλόγου κατά τη διάρκεια των
συνεδριάσεων το Προεδρείο της Α/ΤΕΕ-ΤΚΜ αναλαμβάνει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες
ώστε οι συνεδριάσεις να είναι κατά το δυνατόν δημιουργικές. Οι πρωτοβουλίες αυτές
περιγράφονται στους παρακάτω άξονες:
‐

τόνωση και ενίσχυση της συμμετοχής του συνόλου του σώματος της Α/ΤΕΕ-ΤΚΜ στη
δημιουργία της ημερήσιας διάταξης

‐

Ενίσχυση του καταλόγου ομιλητών και σεβασμός του χρονικού ορίου τοποθετήσεων
παρεμβάσεων για την ενίσχυση του γόνιμου διαλόγου

‐

∆ημιουργία «Επιτροπών Εργασίας Αντιπροσώπων – (ΕΕΑ)» με ειδική θεματολογία
και εισηγητικό στόχο στην Α/ΤΕΕ-ΤΚΜ, για την ενίσχυση και την τόνωση στενότερης
συνεργασίας μεταξύ των μελών του σώματος, αλλά και μεγαλύτερη παραγωγή
ποιοτικού έργου. Στις Επιτροπές αυτές είναι δυνατόν να συμμετέχουν και οι 24
εκλεγμένοι στην Πανελλαδική Αντιπροσωπεία που προέρχονται από το ΤΚΜ. Οι ΕΕΑ
απαιτείται να στοχεύουν στην επεξεργασία ιεραρχημένων θεμάτων που θα
συζητηθούν σε τακτικές συνεδριάσεις της Α/ΤΕΕ-ΤΚΜ και στη διαμόρφωση των
αντίστοιχων εισηγήσεων. Ο τρόπος συγκρότησης θα πρέπει να είναι ορθολογικός, με
βάση την ειδικότητα, την ειδίκευση, την εμπειρία και την επαγγελματική απασχόληση.

‐

Τακτική συνάντηση ανά δίμηνο του Προεδρείου της Α/ΤΕΕ-ΤΚΜ με τους
εκπροσώπους των συνδυασμών που συμμετέχουν στην Α/ΤΕΕ-ΤΚΜ

‐

Παγιοποίηση του προγράμματος των συνεδριάσεων σε ετήσια βάση για τη βέλτιστη
διαχείριση του χρόνου όλων των Αντιπροσώπων

‐

∆ιευκόλυνση της συμμετοχής των μελών της Περιφέρειας στις συνεδριάσεις

‐

Καθιέρωση ετήσιας απολογιστικής τοποθέτησης των μελών της ∆Ε στη τελευταία
συνεδρίαση του χρόνου
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Εξωστρέφεια
Με ευθύνη του Προεδρείου της ∆Ε/ΤΚΜ και συντονισμό με το Προεδρείο της Α/ΤΕΕ-ΤΚΜ θα
ανοιχθεί δημόσιος διάλογος με καθορισμένη θεματολογία και με όλα τα μέσα (έντυπα ΤΕΕ &
ΤΕΕ/ΤΚΜ, διαδίκτυο, ΜΜΕ, εκδηλώσεις) ώστε να καταλήξει εντός της παρούσας θητείας σε
τεκμηριωμένες προτάσεις και θέσεις με αποτελεσματική διάχυση στην κοινωνία.
Επιπλέον προβλέπεται:
‐

Καθιέρωση ομιλίας/ιών, επί ειδικής θεματολογίας, από προσκεκλημένους στις
συνεδριάσεις της Α/ΤΕΕ-ΤΚΜ.

‐

Θεσμοθέτηση τακτικών συναντήσεων με τους επαγγελματικούς φορείς. Σταθερή
ενημέρωση επί των δράσεων της Α/ΤΕΕ-ΤΚΜ

‐

∆ιενέργεια συνεδριάσεων της Αντιπροσωπείας στις έδρες των Νομαρχιακών
Επιτροπών έως 2 φορές ετησίως με σκοπό να διενεργηθεί τουλάχιστον μία
συνεδρίαση ανά θητεία σε κάθε έδρα.

‐

∆ιασύνδεση με ομάδες νέων μηχανικών , ανέργων, ετεροαπασχολούμενων και
υποαπασχολούμενων μηχανικών, όπως και μηχανικών που στα χρόνια της κρίσης
μετανάστευσαν για εργασία στο εξωτερικό. Με πρωτοβουλία του Προεδρείου της
Α/ΤΕΕ-ΤΚΜ, θα πραγματοποιούνται συναντήσεις με τις ομάδες αυτές των νέων
μηχανικών (διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και στόχευσης), τόσο για την
ενίσχυση όσο και για τη σύζευξη της Α/ΤΕΕ-ΤΚΜ με νέους μηχανικούς.

‐

Ανάδειξη και δημοσιοποίηση του έργου της Α/ΤΕΕ-ΤΚΜ με καθιέρωση σχετικής
αρθρογραφίας στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

‐

Αναμετάδοση των συνεδριάσεων των οργάνων της Α/ΤΕΕ-ΤΚΜ μέσω διαδικτύου.

Θεσσαλονίκη 10/05/2017
Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας
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