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Αμηφηηκε θχξηε Πξσζππνπξγέ, 
Δθ κέξνπο ησλ 17.000 κεραληθψλ θαη κε εηιηθξηλή πξφζεζε ζπκβνιήο ζην έξγν ζαο , ζαο 
ππνβάιινπκε ην εηήζην ππφκλεκα ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ κε αθνξκή ηελ 84ε δηνξγάλσζε ηεο ΓΔΘ. 
Έρνληαο  επίγλσζε ησλ κεγάισλ δεηεκάησλ πνπ θαιείζηε λα αληηκεησπίζεηε θαη εθηηκψληαο 
ηδηαίηεξα, σο κεραληθνί,  ηελ  αλάγθε επηηειηθήο νξγάλσζεο  πνπ πξεζβεχεηε,  επηζεκαίλνπκε 
ζε απηφ ην θείκελν θνκβηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ  Πεξηθέξεηά καο θαη ηνλ Κιάδν ησλ 
Μεραληθψλ. 
Θα αθνινπζήζνπλ αλαιπηηθά ππνκλήκαηα πξνο ηνπο αξκφδηνπο ππνπξγνχο.  
 
Α. Για ηην Θεζζαλονίκη και ηην Κενηπική Μακεδονία 
 

1. Νέο μονηέλο Χωρικής Οργάνωζης  ηης Θεζζαλονίκης 
Ζ Θεζζαινλίθε, ζηα 100 ρξφληα πνπ κεζνιάβεζαλ απφ ηελ ππξθαγηά θαη ην ρέδην Δκπξάξ, 
έρεη εμαληιήζεη ηελ θέξνπζα ηθαλφηεηά ηεο.  
Υξεηάδεηαη έλα λέν κνληέιν ρσξηθήο νξγάλσζεο θαη αλάπηπμεο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη  ην 
παξαιηαθφ κέησπν, ηνλ ρψξν ηεο Έθζεζεο θαη ηνπο ρψξνπο  ησλ ηξαηνπέδσλ. Θα 
πεξηιακβάλεη αθφκα ηηο ρσξνζεηήζεηο δνκψλ θηινμελίαο λέσλ δξάζεσλ, λέα εκβιεκαηηθά έξγα – 
ηνπφζεκα, φπσο ην Μνπζείν Οινθαπηψκαηνο, θαη έξγα φπσο ην λέν γήπεδν ηνπ ΠΑΟΚ. Σέινο, 
ζα πεξηιακβάλεη εθηεηακέλεο αζηηθέο αλαπιάζεηο θαη αλαλέσζε – απνκάθξπλζε γεξαζκέλνπ 
αζηηθνχ ηζηνχ. 
Γεδνκέλνπ φηη είηε ε έθηαζε είηε ε ζεκαζία θαζελφο απφ ηα  παξαπάλσ θαη φισλ καδί, 
ππεξβαίλεη ηελ εκβέιεηα ελφο Γήκνπ, ηφζν γηα ηελ ρσξηθή νξγάλσζε φζν θαη γηα φιεο ηηο 
αλαπηπμηαθέο παξακέηξνπο, είλαη πξνθαλήο  ε αλάγθε ζπγθξφηεζεο Μεηξνπνιηηηθήο Γηνίθεζεο. 
Δλέξγεηεο απινχζηεξεο ζεζκηθήο πξνεηνηκαζίαο, ψζηε λα ππάξμνπλ άκεζα απνηειέζκαηα, 
είλαη ε αλαδηνξγάλσζε ηνπ Σκήκαηνο Μεηξνπνιηηηθνχ ρεδηαζκνχ, ε ζχγθιηζε ηνπ Κεληξηθνχ 
πκβνπιίνπ Μεηξνπνιηηηθψλ Θεκάησλ  θαη ε επαλαθνξά ηεο λνκνζεηηθήο πξφηαζεο γηα λέν 
Ρπζκηζηηθφ ρέδην.  
 

2. Αζηική Σσγκοινωνία 
Αζηηθή πγθνηλσλία Θεζζαινλίθεο 
Ζ Θεζζαινλίθε δελ κπνξεί λα πεξηκέλεη νχηε  ην  ΜΔΣΡΟ πνπ ε βαζηθή ηνπ γξακκή δελ 
πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη εμ νινθιήξνπ πξηλ ην 2022, νχηε ηελ πξνθήξπμε θαη επφδσζε ηνπ 
λένπ δηαγσληζκνχ ησλ 1000 ιεσθνξείσλ, θνηλνχ (θαη πάιη) γηα Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, πνπ 
ζα νινθιεξσζεί πεξίπνπ ηφηε. 
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Για ηον ΟΑΘ 
Απαηηνχληαη θηλήζεηο άκεζεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έιιεηςεο νρεκάησλ κε 
ελνηθίαζε ή φπνην άιιν πξφζθνξν κέζνλ. 
Σαπηφρξνλα δεηείηαη έλα κεζνκαθξνπξφζεζκν κνληέιν κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηνπ ηδησηηθνχ 
ηνκέα. 
Για ηο ΜΔΣΡΟ 
Πξψηε πξνηεξαηφηεηα είλαη ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο βαζηθήο γξακκήο ζηνλ ζπληνκφηεξν 
ρξφλν. 
ρεηηθά κε ηνλ ζηαζκφ ηεο Βεληδέινπ, ην ΣΔΔ/ΣΚΜ είρε κειεηήζεη θαη θαηαζέζεη εγθαίξσο 
πιήξε πξφηαζε. Πξνρψξεζε κάιηζηα, ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο ηεο Θεζζαινλίθεο, ζε κηα 
ζεηξά θηλήζεσλ γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο πιένλ πξφζθνξεο ιχζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο πφιεο, 
γηα ηελ αλάδεημε ησλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ, γηα ηελ ηαρχηεηα πινπνίεζεο θαη ηελ 
νηθνλνκία ηνπ έξγνπ.  
Θεσξνχκε φηη πξέπεη άκεζα λα ζπληαρζεί κία ηεθκεξησκέλε εθηίκεζε απαηηνχκελνπ  ρξφλνπ 
θαη θφζηνπο, κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, γηα ηηο δχν πξνηάζεηο, ηελ αθνινπζνχκελε θαη ηελ 
πξφηαζε ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ γηα απνκάθξπλζε θαη επαλαηνπνζέηεζε θαη λα αθνινπζεζεί ε 
βέιηηζηε.  
 

3. Λιμάνι – Αεροδρόμιο – Helexpo 
Δίλαη 3 ππιψλεο κε ρσξηθή αλαθνξά φρη κφλν ζηελ Μεηξνπνιηηηθή Πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο 
θαη ζηελ Πεξηθέξεηα αιιά ζε φιε ηελ Μαθεδνλία. 
Ζ  δνκηθή ζπλεξγαζία ηνπο κε νξγαλσκέλεο ζπλέξγηεο θαη θνηλά  projects,  παξφηη δηέπνληαη 
απφ δηαθνξεηηθά ηδηνθηεζηαθά θαη δηνηθεηηθά θαζεζηψηα, είλαη απνιχησο εθηθηή, γηαηί ζα 
πνιιαπιαζηάζεη ην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν θαη ησλ ηξηψλ.  
Ζ Πνιηηεία κπνξεί λα δηεπθνιχλεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία θαζψο  θαη 
ηελ ζπλεξγαζία κε ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα, κε άκεζν φθεινο ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ 
αλαπηπμηαθνχ απνηειέζκαηνο  γηα φιε ηελ πεξηνρή αλαθνξάο. 
Δπίζεο ε Πνιηηεία πξέπεη λα εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζε πνπ έρεη αλαιάβεη απφ ηε ζχκβαζε 
παξαρψξεζεο ηνπ ΟΛΘ γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ 6νπ πξνβιήηα κε ηνλ απηνθηλεηφδξνκν ΠΑΘΔ 
θαη ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν εληφο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε 
ζχκβαζε.  
 

4. Θύρα Καινοηομίας. 
Ζ Θεζζαινλίθε έρεη παξφλ θαη αζθαιψο  κέιινλ σο  θφκβνο, ζχξα, hub θαηλνηνκίαο. Απηφ 
νθείιεηαη θπξίσο ζηηο πξσηνβνπιίεο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο ελφο ληφπηνπ, πνιχ θηλεηηθνχ  
ηδησηηθνχ δπλακηθνχ, θπξίσο κηθξνκεζαίαο πξνέιεπζεο, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ζηξαθεί 
ζηελ θαηλνηνκία θαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, αμηνπνηψληαο θαη ζπγθξαηψληαο ην επηζηεκνληθφ 
θαη εξεπλεηηθφ δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο. 
Ζ Αιεμάλδξεηα Εψλε Καηλνηνκίαο, ράξηο ζηελ ακεραλία ηεο Πνιηηείαο λα πξνζδηνξίζεη έλαλ 
ξφιν θαη λα ηνλ ππνζηεξίμεη αιιά  θαη ζηελ αλάισζε  ηεο ηνπηθήο Κνηλσλίαο ζην πνπ ζα 
ζηεγαζηεί θαη φρη ζην ηη ζα ζηεγάζεη, ζπλεηζέθεξε ειάρηζηα ζε απηή ηελ πξφνδν. 
Σν ΣΔΔ/ΣΚΜ, πξηλ αθφκα απφ ηελ ζεζκνζέηεζή ηεο, είρε ππνζηεξίμεη ηελ αλάδεημε ηνπ 
εγρεηξήκαηνο ζε Δζληθήο εκβέιεηαο πηινηηθφ ζρέδην, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Πξσζππνπξγνχ. 
Δκκέλνπκε ζε απηή ηελ πξφηαζε αθνχ φκσο επαλαζρεδηαζηεί φιν ην εγρείξεκα, ψζηε λα 
ιάβεη ππφςε  ηα λέα δεδνκέλα φπσο δηακνξθψζεθαλ εξήκελ ηεο Εψλεο Καηλνηνκίαο, θαζψο 
θαη ηηο δηάθνξεο  παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχρζεθαλ.  
Δάλ απηφ δελ γίλεη ηψξα ε ΑΕΚ ζα παξακείλεη σο θέιπθνο ζηελ Θεζζαινλίθε, ελψ ην (φπνην) 
πεξηερφκελν  ζα νδεχζεη πξνο ην Κεξαηζίλη.  
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Πξνθαλψο νη δχν δνκέο  είλαη θαη νθείινπλ λα είλαη αληαγσληζηηθέο αιιά δελ απνθιείνπλ ε 
κία ηελ άιιε. 
 

5. Οικονομίες κλίμακας 
Ζ Κεληξηθή Μαθεδνλία ζπγθεληξψλεη φιε  ηελ πνηθηιφηεηα ηεο εγρψξηαο νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο, ρσξίο σζηφζν ηθαλά κεγέζε δξαζηεξηνηήησλ  γηα λα είλαη  αληαγσληζηηθέο, 
παξά κφλν ζε νξηζκέλνπο ηνκείο. 
Άιισζηε γεληθψο ν θνξκφο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη δε ηεο πεξηθέξεηαο, είλαη νη  κηθξέο 
επηρεηξήζεηο. Γηα λα είλαη βηψζηκεο θαη αληαγσληζηηθέο πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ κία ζεηξά 
αλαγθψλ: πξνψζεζε πξντφλησλ, δηαθήκηζε ησλ ππεξεζηψλ, πξνζέγγηζε εηδηθψλ αγνξψλ, 
νξγάλσζε γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ή δηάζεζεο, εμεχξεζε εηδηθψλ πξψησλ πιψλ ζε 
θαιχηεξεο ηηκέο, παηέληεο, εηδηθέο θαηαζθεπέο, πηζηνπνίεζε πξντφλησλ θ.ά.  
Σν ΣΔΔ/ΣΚΜ ήδε απφ ην Β’ ΚΠ είρε θαηαζέζεη πξφηαζε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ clusters. 
Θεσξνχκε φηη νθείιεη λα είλαη Κπβεξλεηηθφο ζηφρνο, πξνηεξαηφηεηαο ίδηαο γξακκήο κε ηελ 
πξνζέιθπζε κεγάισλ επελδχζεσλ. Ζ δεκηνπξγία αληαγσληζηηθψλ κεγεζψλ κέζσ ζπλεξγαζηψλ 
ζα ζπκβάιεη θαη ζηελ ζπγθξάηεζε ηνπ πςειήο πνηφηεηαο ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ, ζηνπ νπνίνπ 
ηηο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ Μηθξέο θαη Μηθξνκεζαίεο 
Δπηρεηξήζεηο. 
 

6. Αζθάλεια και καθημερινόηηηα 

 Αληηζεηζκηθή Πξνζηαζία 

 Αληηπιεκκπξηθή Πξνζηαζία 

 Δζσηεξηθή – Δμσηεξηθή Πεξηθεξεηαθή 
 

7. Χρημαηοδόηηζη ηων αναγκαίων έργων  
Σν ΣΔΔ/ΣΚΜ έρεη ήδε θαηαζέζεη 3 πξνηάζεηο γηα ηα απαηηνχκελα θνλδχιηα  

 Γηα ηελ αληηζεηζκηθή ζσξάθηζε. 
Δζληθή  πξσηνβνπιία, ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο ζεηζκνγελείο ρψξεο φπσο ε Ηηαιία θαη ε Κχπξνο 
ψζηε λα δεκηνπξγεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Διδικό Σαμείο Ανηιζειζμικήρ 
Πποζηαζίαρ.  Σν ΗΣΑΚ, ηα Παλεπηζηήκηα, ην ΣΔΔ θαη άιινη θνξείο κπνξνχκε λα 
ηεθκεξηψζνπκε κία πιήξε πξφηαζε θαη λα εθνδηάζνπκε ηελ Κπβέξλεζε θαη ηνπο 
αληηπξνζψπνπο καο πνπ ζα δηαπξαγκαηεπηνχλ ην ζέκα, κε  αδηάζεηζηα επηρεηξήκαηα. 

 Γηα ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία θαη γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ. 
 ην πξάζηλν ηακείν ππνινγίδεηαη φηη έρεη ζπγθεληξσζεί – θπξίσο απφ ηα πξφζηηκα ησλ 
απζαηξέησλ – έλα ζεκαληηθφ πνζφλ(πεξίπνπ 3 δηο), πνπ πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα 
πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο.   
Σφζν ε βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο φζν θαη ε πξνζηαζία απφ πιεκκπξηθά θαηλφκελα 
είλαη αδηακθηζβήηεηνη πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη. 

 Γηα ηελ κειέηε, ηελ σξίκαλζε, ηελ πξνψζεζε θαη πινπνίεζε έξγσλ λέαο γεληάο. 
Γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ε χπαξμε ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ ΑΔ σο δνκήο είλαη αλαγθαία. ε θάζε 
πεξίπησζε, έλαο νξγαληζκφο κε πςειή ηερλνγλσζία θαη βαξχλνπζα ζεκαζία γηα ηελ Βφξεηα 
Διιάδα αιιά θαη φιε ηελ ρψξα δελ είλαη νξζνινγηθφ λα δηαιπζεί σο παξάπιεπξε απψιεηα κηαο 
δηαδηθαζίαο παξαρψξεζεο κε ακειεηέα νθέιε. 
Πξνηείλεηαη λα δηακνξθσζεί θαη δξνκνινγεζεί κία λέα δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία παξαρψξεζεο 
κε πξφβιεςε γηα εμαζθάιηζε θνλδπιίσλ πνπ ζα θαηεπζπλζνχλ ζηα αλαπηπμηαθά έξγα ησλ 5 
Πεξηθεξεηψλ πνπ έλσζε ε νδφο. Σν ΣΔΔ/ΣΚΜ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ ηεθκεξίσζε ηνπ 
ζέκαηνο. 
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Β. Για ηον κλάδο ηων Μησανικών  

1. Απαζτόληζη 
Μέρξη ηψξα ε Πνιηηεία θέξεηαη σο λα επηδηψθεη λα ζέζεη εθηφο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 
ηνπο έκπεηξνπο κεραληθνχο θαη λα ζηείιεη εθηφο Διιάδαο ηνπο πςειψλ πξνζφλησλ λένπο 
κεραληθνχο. 
Οη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη, νη νπνίνη ππαγνξεχνπλ κνλνζήκαληα θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο είλαη:  

 Σν άζξνηζκα αζθαιηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο πνπ είλαη απαγνξεπηηθφ γηα ην 80% 

ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ κεραληθψλ.  

 Σν πςειφ κε κηζζνινγηθφ θφζηνο επηδξά αξλεηηθά θαη γηα ηνπο εξγνδφηεο θαη γηα ην 
ζηειερηαθφ δπλακηθφ. 

 Ζ νξγάλσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη κηθξέο επηρεηξήζεηο δελ αληέρνπλ ην θφζηνο 
(αθφκα θαη αλ κεηψλνληαλ) ησλ ζηειερψλ πςειψλ πξνζφλησλ. Ζ αδπλακία πξφζιεςεο 
ηέηνησλ ζηειερψλ επηδξά αξλεηηθά ζηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο, ηηο σζεί ζε πεξαηηέξσ 
ζκίθξπλζε θαη ζε επηινγέο αλνξζνινγηζκνχ έσο αλνκίαο. 
 

2. Αζθαλιζηικό 
Ο θιάδνο ησλ Μεραληθψλ ζπλεηζέθεξε ζηνλ Δληαίν Φνξέα ηελ πεξηνπζία ηνπ ΣΜΔΓΔ, ελφο – 
θαη ηνπ κνλαδηθνχ άιισζηε – πγηνχο Σακείνπ 
ε αληάιιαγκα νη λένη Μεραληθνί είλαη νη κφλνη αζθαιηζκέλνη  γηα ηνπο νπνίνπο  κεηά 1 έηνο θαη 
πιένλ απφ ηελ αίηεζε εγγξαθήο ηνπο δελ έρεη δηεθπεξαησζεί ε εγγξαθή ηνπο θαη δελ 
αλαξηψληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα νη αλαινγνχζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Καηά 
ζπλέπεηα δελ   έσοςν αζθαλιζηική ικανόηηηα, ούηε αζθαλιζηική ενημεπόηηηα και 
επιπλέον καμία δςναηόηηηα εξόθληζηρ ηων αζθαλιζηικών ειζθοπών. 
Οη Μεραληθνί είλαη νη κφλνη αζθαιηζκέλνη πνπ κεηά 2 θαη πιένλ έηε απφ ηελ ζπληαμηνδφηεζή 
ηνπο δελ ιακβάλνπλ ηελ θαλνληθή ζχληαμή ηνπο. 
Ζ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ δελ απαηηεί θάπνηα ξηδηθή ηνκή ζην αζθαιηζηηθφ 
ζχζηεκα παξά κφλν νξγάλσζε θαη ζηειέρσζε ησλ αληηζηνίρσλ ππεξεζηψλ. 
Μέρξη λα ζπκβεί θαη απηφ έρεη δεηεζεί λα παξέρεηαη αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα θαη ελεκεξφηεηα 
ζηνπο λένπο κεραληθνχο. 
  

3. Τετνικό Έργο 
Μία ζεηξά αλεξκάηηζησλ πνιηηηθψλ επηινγψλ νδήγεζε ζε δηάιπζε, έλαλ θαιά νξγαλσκέλν 
επηρεηξεκαηηθφ ρψξν, ηηο ηερληθέο εηαηξείεο. 
Γηα ην Σερληθφ Έξγν θαη γηα ηελ αλαδσνγφλεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηζηνχ πνπ ην εμππεξεηεί, ηα 
απαηηνχκελα  ηαπηίδνληαη κε  ηα αλαγθαία κέηξα  γηα ηελ αζθάιεηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ 
πνιηηψλ θαη  γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο:  

 Καη΄ αξρήλ ρξεηάδεηαη λα ζηακαηήζεη ε ηαθηηθή ηεο αθαίκαμε ηνπ ΠΓΔ. Τπάξρνπλ 

ζνβαξφηαηεο αλάγθεο ηφζν γηα λέεο Γεκφζηεο Τπνδνκέο φζν θαη γηα ζπληήξεζε  ησλ 

πθηζηάκελσλ.  

 Να πξνρσξήζνπλ άκεζα ψξηκα έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο θαη λα κειεηεζνχλ λέα, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζπρλά αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα. 

 Να πξνρσξήζεη ε αληηζεηζκηθή ζσξάθηζε. ε φηη αθνξά ηνλ έιεγρν θαη ηε  βειηίσζε ηνπ 

θηηξηαθνχ απνζέκαηνο, ηα πξάγκαηα έρνπλ κείλεη θάπνπ ζηηο αξρέο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο 

 Να εθζπγρξνληζηεί ην ηεξάζηην θηηξηαθφ θεθάιαην ηεο ρψξαο απφ θάζε πιεπξά: ελεξγεηαθή, 

πεξηβαιινληηθή, αηζζεηηθή, άπνςε εξγνλνκίαο, θηιηθφηεηαο ζηνπο ρξήζηεο, ηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ θιπ. 
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 Να πξνρσξήζεη ε αλαλέσζε κέξνπο ηνπ θηηξηαθνχ θεθαιαίνπ πνπ δελ επηδέρεηαη βειηηψζεηο 

θαη έρεη βιαπηηθή επίδξαζε ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα φια ηα παξαπάλσ είλαη κία ζεηξά ζεζκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ κε ηελ 
νπζηαζηηθή ζεκαζία ηνπ φξνπ:  

 Αζθάιεηα Γηθαίνπ: επηηάρπλζε ηεο απνλνκήο Γηθαηνζχλεο θαη εκπέδσζε ηεο εκπηζηνζχλεο 

ησλ πνιηηψλ πξνο απηήλ.  

 Φνξνινγηθφ ζχζηεκα κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ ζηαζεξφηεηα, ηελ δίθαηε θαηαλνκή ησλ 

θφξσλ, ηελ απινπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ηελ εθινγίθεπζε ησλ θνξνινγηθψλ 

επηβαξχλζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

 Απνηειεζκαηηθφο Γεκφζηνο Σνκέαο.  Δθηφο απφ ηα πξνβιήκαηα δηάξζξσζήο ηνπ πιήηηεηαη 

παξάιιεια απφ ηελ πνιπλνκία.  

 Ο ςεθηαθφο ράξηεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ αδεηνδφηεζε γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ, 

πνπ έρεηε ήδε πηνζεηήζεη. 

 Ζ ειεθηξνληθή αδεηνδφηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε κία κφλν θάζε, κε επζχλε 

ειεχζεξνπ επαγγεικαηία κεραληθνχ θαηά πεξίπησζε. 

 Οπζηαζηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ. Έλα ζπγθξνηεκέλν πξφγξακκα 
εθαξκνγήο, πξνζαξκνγήο, ζηήξημεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ ζηφρνπ θαη ηνπ ξπζκνχ 
επίηεπμήο ηνπ, είλαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ φρη κφλν γηα ηελ αλαπηπμηαθή αλαζπγθξφηεζε ηεο 
ρψξαο αιιά γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία θάζε επλνκνχκελεο θνηλσλίαο.   

Σν ΣΔΔ/ΣΚΜ έρεη ζπληάμεη  πξφηαζε κε  «5 οςζιώδειρ αλλαγέρ ζηο ελληνικό ζύζηημα 

σωποηαξικού και πολεοδομικού ζσεδιαζμού» ηελ νπνία ζαο έρνπκε παξνπζηάζεη πξηλ ηξία 

ρξφληα θαη είκαζηε έηνηκνη λα επηθαηξνπνηήζνπκε ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζηειέρε ησλ αξκφδησλ 

ππνπξγείσλ. 

 

4. Τετνική Παιδεία 
Μεηά απφ επαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο δηάιπζεο θαη ηζνπέδσζεο ηεο Σερληθήο Παηδείαο, 

δφζεθε ην ηειηθφ ρηχπεκα κε ηηο ζπγρσλεχζεηο – ηδξχζεηο – κεηνλνκαζίεο – άξδελ 

αλαβαζκίζεηο δηαθφξσλ Ηδξπκάησλ. 

Δάλ δελ αλαηξαπνχλ, νη ηειεπηαίεο επηινγέο εγθπκνλνχλ ηξεηο ζνβαξφηαηνπο θηλδχλνπο, ζε 

ζρέζε κε ηελ Σερληθή Παηδεία θαη θαηά ζπλέπεηα κε ηνλ Σερληθφ θφζκν: 

1. Να θαηαιήμνπκε ζε έλα ζρήκα, ζαλ απηφ πνπ πεξηγξάθεη ν νχηζνο ζην απφζπαζκα πνπ  
ρξεζηκνπνηήζαηε ζηελ νκηιία ζαο θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ Ν/ γηα ην Δπηηειηθφ θξάηνο: 
«…. έχον σπιθαμιαίον το σώμα και υπερμεγέθη κευαλήν».  
Μία δνκή δειαδή πνπ ζα πεξηιακβάλεη κεραληθνχο Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, 

αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο θαη ελδηακέζσο ηίπνηα. 

2. Να ππνβαζκηζηνχλ εληειψο νη ζπνπδέο ηνπ κεραληθνχ ζηελ ρψξα καο θαη λα απνθνηηνχλ 
αζξφα κεραληθνί πνπ ζα αθνινπζνχλ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο σο αλεηδίθεπηνη, αθνχ ζα 
έρνπλ ράζεη 5 πνιχηηκα ρξφληα  

3. Να ζπλερίζνπκε λα ζηέιλνπκε ζην εμσηεξηθφ ηνπο λένπο, πιένλ φκσο ρσξίο θαλ ηα 
αλαγθαία πξνζφληα γηα λα αλαδεηρζνχλ. 
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Κχξηε Πξσζππνπξγέ, 
 
Οη Έιιελεο Μεραληθνί θαινχκαζηε λα θαηαζθεπάζνπκε αζθαιείο ππνδνκέο, λα 
αμηνπνηήζνπκε ηνπο κηθξνχο ζπγθξηηηθά πφξνπο ηεο ρψξαο καο,  λα ζρεδηάζνπκε θαη λα 
δεκηνπξγήζνπκε αλάπηπμε ζε κηα πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο νηθνλνκία. 
Οη ζπνπδέο καο δελ (κπνξνχλ λα) αθνινπζνχλ ινγηθέο ήζζνλνο πξνζπάζεηαο,  (νθείινπλ 
λα)  είλαη δχζθνιεο θαη αθξηβέο θαη (νθείινπλ λα) ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγή.   
Ζ Σερληθή Παηδεία ζπλνιηθά νθείιεη λα νδεγεί ζηελ κφλε  νξζνινγηθή δνκή, ηελ Ππξακίδα 
ηνπ Σερληθνχ Κφζκνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη φια ηα ηερληθά επαγγέικαηα θαη ηηο αληίζηνηρεο 
βαζκίδεο. 

 
 
 
 
 
                                                                                                           Με εθηίκεζε 
 
                                                                                                 Γηα ηε Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ 
                                                                                                          Ο Πξφεδξνο 

 
 
 
                                    Πάξηο Μπίιιηαο 


