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1. Αρχές και στόχοι 

Βιώνοντας  μία  από  τις  δυσκολότερες  περιόδους  της  ελληνικής  ιστορίας  τα  τελευταία  χρόνια  και 

κάνοντας  πλέον  τα  πρώτα  βήματα  εξόδου  από  αυτήν,  οι  Έλληνες  μηχανικοί  καλούνται  να 

ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις και να συμβάλουν στην ανοικοδόμηση της οικονομίας της χώρας. 

Νομοτελειακά  τις  περιόδους  μεγάλης  ύφεσης  ή  καταστροφών  διαδέχονται  περίοδοι  σημαντικής 

ανάπτυξης,  μοχλός  των  οποίων  αποτελούν  τα  έργα  του  μηχανικού.  Αναλογιζόμενοι  επομένως  το 

βασικό  και  αναντικατάστατο  ρόλο  που  ο  κλάδος  μας  θα  διαδραματίσει  στα  επόμενα  χρόνια 

καλούμαστε  να  φανούμε  αντάξιοι  των  συνθηκών  και  να  συμβάλουμε  στην  επίτευξη  των  εθνικών 

στόχων. 

Παράλληλα η άκρατη μετανάστευση πολλών, κυρίως νέων συναδέλφων, όπως και η διαγραφή ή η μη 

εγγραφή άλλων στο ΤΕΕ αποτελούν δύο σημαντικά προβλήματα του κλάδου μας, τα οποία πρέπει να 

αντιμετωπιστούν  άμεσα  και  αποτελεσματικά,  δημιουργώντας  ένα  υγιές  περιβάλλον  άσκησης  του 

επαγγέλματος  και  ευνοϊκές  συνθήκες  για  την  επανένταξη  των  παραπάνω  μηχανικών  στην  αγορά 

εργασίας. 

Η  Αντιπροσωπεία  του  ΤΕΕ/ΤΚΜ,  ως  ανώτατο  όργανο  του  επιμελητηρίου,  οφείλει,  μέσω  του 

δημοκρατικού  διαλόγου  και  της  ανάπτυξης  των  θέσεων  όλων  των  εκλεγμένων  συναδέλφων,  να 

αναλάβει πρωτοβουλίες, να κάνει εύστοχες παρεμβάσεις και να συμβάλει γενικά στη δημιουργία ενός 

υγιούς  πλαισίου  άσκησης  του  επαγγέλματος  του  μηχανικού.  Βασικός  στόχος  λοιπόν  της 

Αντιπροσωπείας  στην  παρούσα  θητεία  θα  είναι  η  αναβάθμιση  του  ρόλου  της,  η  προάσπιση  των 

δικαιωμάτων  των  μηχανικών  και  η  ανάληψη  πρωτοβουλιών  προς  όφελος  των  συναδέλφων,  χωρίς 

συμβιβασμούς και γκρίζες ζώνες. 

2. Λειτουργία και δράσεις 

Κύριος και βασικός στόχος του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας είναι η ενεργοποίηση των μελών της 

σε  όλους  τους  τομείς  της  λειτουργίας  της,  με  απώτερο  σκοπό  την  αυξημένη  συμμετοχή  τους  στα 

δρώμενα και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του οργάνου. Προς την κατεύθυνση αυτή θα γίνει 

προσπάθεια  για  την  επίτευξη  6‐8  τακτικών  συνεδριάσεων  ετησίως,  με  όσο  το  δυνατόν  αυξημένη 

συμμετοχή, με παράλληλες έκτακτες συνεδριάσεις όταν τα θέματα της επικαιρότητας το απαιτούν και 

οι συνθήκες το ευνοούν.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας θητείας το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας θα βρίσκεται σε συνεχή 

και  συχνή  επικοινωνία  με  τα  μέλη  της  για  τα  καίρια  θέματα  του  κλάδου,  όπως  και  με  τους 

εκπροσώπους  της Κεντρικής Μακεδονίας στην Αντιπροσωπεία  του ΤΕΕ.  Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί 
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στην επαφή με τα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών, με κύριο στόχο την επίλυση προβλημάτων και 

την άμεση προώθηση των θεμάτων που απασχολούν τους αντίστοιχους Νομούς. 

Το  βασικό  αντικείμενο  των  δράσεων  της  Αντιπροσωπείας  του  ΤΕΕ/ΤΚΜ,  με  σεβασμό  πάντα  προς  το 

θεσμικό  πλαίσιο  λειτουργίας  του  ΤΕΕ,  στο  οποίο  ορίζεται  ρητά  ο  ρόλος  της,  συνοψίζεται  στα 

παρακάτω: 

1.  Συνεχής  επικοινωνία  και  αγαστή  συνεργασία  με  τη  ΔΕ  για  την  ορθότερη  και  αποτελεσματικότερη 

λειτουργία του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 

2. Ενίσχυση και υποστήριξη των δράσεων της ΔΕ/ΤΚΜ. 

3. Διαμόρφωση θέσεων και απόψεων επί σημαντικών θεμάτων του κλάδου των μηχανικών, αλλά και 

της κοινωνίας γενικότερα. 

4.  Συνεργασία με  τις  μόνιμες  επιτροπές  του  ΤΕΕ/ΤΚΜ και  τους συλλόγους  των μηχανικών,  όλων  των 

ειδικοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων που τους απασχολούν και την προώθηση των θέσεων 

και των προτάσεων τους προς τους συναδέλφους. 

5.  Καταγραφή  και  αντιμετώπιση  θεμάτων  που  απασχολούν  την  Περιφέρεια,  μέσω  της  αδιάλειπτης 

επικοινωνίας με τις Νομαρχιακές Επιτροπές. 

6. Θεσμοθέτηση συνάντησης με τους εκπροσώπους των παρατάξεων, οι οποίες εκπροσωπούνται στην 

Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ανά δίμηνο. 

7. Δημιουργία ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας με τους συναδέλφους για την άμεση ενημέρωση του 

Προεδρείου  για  τα  θέματα  που  τους  απασχολούν  και  την  προώθηση  αυτών  στο  σώμα  της 

Αντιπροσωπείας. 

8. Δημιουργία Επιτροπών Εργασίας Αντιπροσώπων για τα μεγάλης ζωτικότητας ζητήματα του κλάδου, 

με  κύριο  στόχο  την  παραγωγή  εμπεριστατωμένων  θέσεων,  μέσω  της  συνεργασίας  των  μελών  της 

Αντιπροσωπείας. 

9.  Πρόσκληση  έγκριτων  συναδέλφων  στις  συνεδριάσεις  της  Α/ΤΕΕ/ΤΚΜ  για  την  ανάπτυξη 

επιστημονικών  και  επαγγελματικών  θεμάτων  της  επικαιρότητας,  ως  επικουρικό  στοιχείο  στη 

διαμόρφωση των θέσεων της Αντιπροσωπείας. 

10. Παρακολούθηση της εξέλιξης των μεγάλων έργων της χώρας και πρόσκληση εκπροσώπων τους σε 

τακτικές  ή  έκτακτες  συνεδριάσεις  της  Αντιπροσωπείας  για  την  παρουσίαση  του  σχεδίου  υλοποίησης 

τους και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.  

11.  Πραγματοποίηση  συναντήσεων  και  αδιάκοπη  συνεργασία  με  τους  υπαλλήλους  του  ΤΕΕ/ΤΚΜ, 

επικουρικά στη ΔΕ, για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος. 

12. Πραγματοποίηση συναντήσεων και αδιάκοπη συνεργασία με το προεδρείο της Αντιπροσωπείας του 

ΤΕΕ  για  την  από  κοινού  αντιμετώπιση  προβλημάτων  και  τη  χάραξη  μιας  ενιαίας  πολιτικής  των 

ανώτατων οργάνων του ΤΕΕ. 
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13. Ανάληψη πρωτοβουλιών για την οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας με πολιτικούς και κοινωνικούς 

φορείς του συνόλου της Κεντρικής Μακεδονίας, επικουρικά πάντα στο έργο της ΔΕ. 

14. Δημιουργία στενών σχέσεων συνεργασίας με την Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. και επαναφορά του 

θεσμού των τιμητικών διακρίσεων για νέους συναδέλφους.  

15.  Εκμετάλλευση  των  νέων  τεχνολογιών  και  των ΜΜΕ  για  την  ανάδειξη  και  τη  δημοσιοποίηση  του 

έργου της Αντιπροσωπείας. 

Εν  κατακλείδι  όλα  τα  παραπάνω  έχουν ως  στόχο  την  ενεργοποίηση όσων  το  δυνατόν περισσότερων 

συναδέλφων  και  τη  συμμετοχή  τους  στα  δρώμενα  του  ΤΕΕ/ΤΚΜ,  ώστε  μέσα  από  το  διάλογο,  την 

επικοινωνία και τη συνεργασία να καταστήσουμε το ΤΕΕ, τον θεσμικά τεχνικό σύμβουλο της Πολιτείας, 

ένα δυνατό και αποτελεσματικό Επιμελητήριο.  

 

Θεσσαλονίκη, 29 Ιανουαρίου 2020 

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ 


