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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Τν ΤΕΕ/ΤΚΜ δεηά αύμεζε θνλδπιίωλ γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη απόδνζε 

επζπλώλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ έλαξμε ππνβνιήο 

αηηήζεωλ ηνπ Β’ θύθινπ ηνπ «Εμνηθνλόκεζε θαη νίθνλ  ΙΙ» 

 

Σην ίδην έξγν ζεαηέο κεραληθνί θαη πνιίηεο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πνπ επηρεηξνύλ 

από ρζεο ζηηο 12.00 λα ππνβάινπλ αηηήζεηο έληαμεο ζην δεύηεξν θύθιν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  «Εμνηθνλόκεζε θαη νίθνλ  ΙΙ»,  κε ηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο λα θαζίζηαηαη νπζηαζηηθά κε δηαζέζηκε έπεηηα από κία ώξα.  

Γηα κηα αθόκα θνξά νη κεραληθνί αληηκεησπίδνπλ ζπλζήθεο πνπ ηνπο απαμηώλνπλ σο 

επηζηήκνλεο θαη επαγγεικαηίεο θαη ηνπο αλαγθάδνπλ λα παξακείλνπλ «αηρκάισηνη» 

κπξνζηά ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπο ειπίδνληαο - νη πεξηζζόηεξνη κάηαηα όπσο 

απνδείρζεθε - λα νινθιεξώζνπλ ηελ εξγαζία πνπ ηνπο αλαηέζεθε από ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο πνιίηεο. 

Δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηό, γηα δεύηεξε θνξά, λα απνδνζνύλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ζηνλ κεγάιν θόξην θαη ηελ «πξσηνθαλή» 

επηζθεςηκόηεηα. Τα ίδηα πξνβιήκαηα είραλ παξνπζηαζηεί θαη ζηνλ πξώην θύθιν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ε επηζθεςηκόηεηα ήηαλ πιένλ πξνβιέςηκε. Οη αξκόδηνη έπξεπε 

λα νξίζνπλ εκεξνκελία  έλαξμεο ππνδνρήο αηηήζεσλ κόλν εθόζνλ είραλ 

δηαπηζηώζεη όηη ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα είλαη ιεηηνπξγηθό θαη βεβαησκέλα έηνηκν 

γηα ηνλ θόξην εξγαζίαο πνπ ζα ππνδερζεί. Απηή ηε θνξά ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνύλ 

εμαληιεηηθά θαη λα αμηνινγεζνύλ νη ιόγνη πνπ νδήγεζαλ, γηα δεύηεξε θνξά, ζηα ίδηα 

πξνβιήκαηα ζηελ έλαξμε ηνπ λένπ θύθινπ ηνπ «Εμνηθνλόκεζε θαη νίθνλ  ΙΙ», λα 

απνδνζνύλ επζύλεο θαη λα επηβιεζνύλ θπξώζεηο ζηνπο ππεύζπλνπο γηα ην θηάζθν. 

Τν ΤΕΕ/ΤΚΜ ζηηο παξνύζεο ζπλζήθεο, αμηνινγώληαο ηνλ θίλδπλν πνιινί πνιίηεο ηεο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο λα κείλνπλ εθηόο πξνγξάκκαηνο ρσξίο ππαηηηόηεηα δηθή ηνπο 

ή ησλ κεραληθώλ πνπ ηνπο εμππεξεηνύλ, δεηά λα γίλνπλ άκεζα όιεο νη απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ αύμεζε ησλ δηαζέζηκσλ θνλδπιίσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 

Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηαπηόρξνλα λα θαζπζηεξήζεη θαηά κία εκέξα ε 

έλαξμε ππνβνιήο αηηήζεσλ ηεο επόκελεο νκάδαο πεξηθεξεηώλ ώζηε ην ζύζηεκα λα 

παξακείλεη δηαζέζηκν ζηελ πξώηε νκάδα γηα κηα επηπιένλ εκέξα. 

 

                                                          Από ηο Γραθείο Σύπου ηου ΣΕΕ/ΣΚΜ 

Σα Δεληία Σύπου ηου ΣΕΕ/ΣΚΜ καηαχωρούνηαι ζηην ιζηοζελίδα ηου, 

www.tkm.tee.gr, ζηο link, Οργάνωζη Τπηρεζιών/Γραθείο Σύπου 

http://www.tkm.tee.gr/

