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Θέμα

ΤΕΕ

: Επισημάνσεις ΤΕΕ/τΔΜ για τον υπό συζήτηση προτεινόμενο Οργανισμό
του ΤΕΕ

Η Διοικούσα Επιτροπή
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τμήματος Δυτικής
Μακεδονίας, μετά την αποστολή του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τον Οργανισμό
του Τ.Ε.Ε., συζήτησε το θέμα στην 16η Τακτική Συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε
στις 8-11-2018 και σχετικά αποφάσισε και σας γνωρίζει τα παρακάτω:
Υπενθυμίζει την σχετική απόφαση της Αντιπροσωπείας του περιφερειακού μας τμήματος
για το θέμα
«….Είναι φανερό ότι το προτεινόμενο οργανόγραμμα με την
μετατροπή των
Περιφερειακών Τμημάτων σε Γραφεία αποτελεί μία σαφή υποβάθμιση των
Περιφερειακών Τμημάτων σε σχέση με το υφιστάμενο οργανόγραμμα, γεγονός για το
οποίο η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της.
Η πρόταση αντιμετωπίζει επί το χείρον το υφιστάμενο κενό του οργανισμού στη μη
πρόβλεψη θέσεων και ειδικοτήτων κάλυψής τους ανά Περιφερειακό Τμήμα, γεγονός που
πρακτικά σημαίνει ότι τα ήδη υποστελεχωμένα Περιφερειακά Τμήματα
είναι
καταδικασμένα στην νομοτελειακή φθορά της διαδικασίας ωρίμανσης των εργαζομένων
τους. Παράλληλα αφήνει άκριτα και στην τύχη, χωρίς προγραμματισμό, φαινόμενα
μεγέθυνσης Περιφερειακών Τμημάτων. Δεν είναι λογικό για παράδειγμα άλλα
Περιφερειακά Τμήματα να λειτουργούν με έναν υπάλληλο και άλλα με εφτά υπαλλήλους.
….
Είναι φανερό μετά τα παραπάνω ότι η συζήτηση για τον οργανισμό του Τ.Ε.Ε. πρέπει να
ξεκινήσει με απόσυρση της υφιστάμενης πρότασης και έναρξη ουσιαστικού και ειλικρινούς
διαλόγου που θα λαμβάνει υπόψη του όλες τις προαναφερόμενες διαστάσεις του θέματος
με την ενεργό συμμετοχή όλων των εκπροσώπων Διοίκησης των Περιφερειακών Τμημάτων»
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Πέραν τούτων σημειώνει :
Διάρθρωση Τμημάτων
Η προϋπόθεση που προτείνεται στο σχέδιο για την διάρθρωση των περιφερειακών
τμημάτων με μόνο κριτήριο «να έχουν στελεχωθεί με περισσότερους από πέντε (5)
υπαλλήλους» δεν προσθέτει αλλά αφαιρεί τη δυνατότητα μετεξέλιξης των τμημάτων σε
πολυδύναμα εργαλεία στήριξης των συναδέλφων και του ΤΕΕ με :
•

•

την αξιοποίηση των σύγχρονων πρωτοβουλιών (Ευρωπαϊκά Προγράμματα, πόροι
διαρθρωτικών ταμείων, Επιχειρησιακά προγράμματα, τοπικά προγράμματα δράσης
απασχόλησης, incubators, clusters, κλπ)
την υποστήριξη σε οριζόντιο επίπεδο των πρωτοβουλιών του ΤΕΕ που χρειάζονται
ενδεχομένως δικτύωση πέραν της λειτουργίας των call center.

Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
«Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων περιλαμβάνουν:
•
Την επιμέλεια για την υποστήριξη των σχέσεων με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς
Οργανισμούς συμμετέχοντας στις δράσεις τους και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που
απορρέουν από τη συμμετοχή του ΤΕΕ σε αυτούς, με στόχο τόσο την προώθηση των θέσεων
του ΤΕΕ σχετικά με την επιστήμη και το επάγγελμα του Μηχανικού, όσο και τη διευκόλυνση
της κινητικότητας των Μηχανικών Μελών του ΤΕΕ.
•
Τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους
Φορείς και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από αυτά.
•
Την εξασφάλιση έγκυρης πληροφόρησης τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με
Ευρωπαϊκά θέματα που άπτονται των τομέων ενδιαφέροντος του ΤΕΕ και των Μελών του
(νομοθεσία, πολιτικές και τα προγράμματα της Ε.Ε., καθώς και τις δυνατότητες κοινοτικής
χρηματοδότησης), όσο και από Διεθνείς Οργανισμούς με στόχο την ενημέρωση των Μελών
του ΤΕΕ.
•
Τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα για την παρακολούθηση των
οικονομικών εξελίξεων σε χώρες που εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της
δραστηριοποίησης των Μελών του ΤΕΕ στο εξωτερικό, καθώς και την επιμέλεια για την
υποστήριξη των σχέσεων του ΤΕΕ με Φορείς Μηχανικών άλλων Κρατών.»
Πρέπει να προβλέπεται η υποστήριξη των Περιφερειακών Τμημάτων στην υλοποίηση
ευρωπαϊκών δράσεων/ έργων. Επισημαίνεται ότι η διάρθρωση του ΤΕΕ και οι φορείς με
τους οποίους συναναστρέφεται ειδικότερα σε θέματα απασχόλησης έρευνας και
καινοτομίας δεδομένου ότι έχουν τις περισσότερες φορές σαφή χωρικό προσδιορισμό
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υποδηλώνουν την αναγκαιότητα εμπλοκής του ΤΕΕ δια των Περιφερειακών του Τμημάτων
(π.χ. interreg Ελλάδα – Αλβανία πρόταση στην οποία συμμετέχει το ΤΕΕ/ΤΔΜ με θέμα
πολιτισμού)
Οριζόντια διάρθρωση υπηρεσιών
Στους σύγχρονους οργανισμούς η τοποθέτηση των υπαλλήλων σε συγκεκριμένα κτίρια δεν
περιορίζει και τις Διευθύνσεις. Δηλαδή η δυνατότητα των σύγχρονων μέσων δικτύωσης
μπορεί να προσθέσει στο ΤΕΕ τη δυνατότητα αξιοποίησης των υπαλλήλων του και την
αξιοποίηση ad hoc των αναγκαιοτήτων που παρουσιάζονται κάθε φορά.
Συνεπώς είναι απαραίτητη η πρόβλεψη της οριζόντιας σύστασης Ομάδων Έργου με
απόφαση του κάθε διοικητικού επιπέδου μεταξύ συναδέλφων για την αντιμετώπιση
συγκεκριμένων εργασιών. Π.χ. η συμμετοχή του ΤΕΕ σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκή ή
συγχρηματοδοτούμενο μπορεί να γίνει με οριζόντια ομάδα έργου όπου ο υπάλληλος του
Τμήματος Προμηθειών, του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και του Περιφερειακού
Χ να συμμετέχει στην Ομάδα Έργου η οποία θα υλοποιήσει το πρόγραμμα.
Αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλους τομείς διότι έτσι θα είχαμε τη βέλτιστη
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του ΤΕΕ.
Τέλος η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ., θεωρώντας το ζήτημα του οργανισμού
κορυφαίο ζήτημα για την εξέλιξη του φορέα προτείνει να συζητηθεί το θέμα στο ανώτερο
όργανο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Αντιπροσωπείας προκειμένου η συζήτηση να γίνει
σε βάθος.

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
DIMITRIOS MAVROMATIDIS
Ημερομηνία: 2018.11.09
14:27:30 EET

Δημήτριος Μαυροματίδης
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