Το Τεχνικό Επιµελητήριο στο χρόνο ‘ 00
Το Τεχνικό Επιµελητήριο δεν µένει ανεπηρέαστο από τις αλλαγές που συντελούνται στην Ελληνική
Κοινωνία, ούτε κάθεται καλόβολα στις δάφνες του παρελθόντος.
Η γιγάντωση -ως προς τον αριθµό µελών –η πολυπλοκότητα και οι ραγδαίες αλλαγές στην άσκηση των
διαφόρων επαγγελµατικών ειδικοτήτων σε συνδυασµό µε τα νέα ζητούµενα της χώρας, τις νέες
αναπτυξιακές διεργασίες ,έχουν από καιρό δηµιουργήσει έναν κόµπο.
Ταυτόχρονα σε αυτό το διάβα έχουν απολεστεί οι παλιές συλλογικότητες και ουσιαστικά τα διάφορα
ΤΕΕ στις Περιφέρειες της Χώρας προσπαθούν - κατ’ επιταγήν των καιρών-να παρακολουθήσουν (¨; ) τις
µεταβολές που συντελούνται σε όλα τα επίπεδα της ελληνικής κοινωνίας και να απαντήσουν( ; ) στα
δοµικά προβλήµατα των ελλήνων µηχανικών.
Σε αυτό το τοπίο και το Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας ,µε τα παλιά υλικά και τα εκφραστικά στοιχεία που
έχουν υποδειχθεί κατά το παρελθόν, διαχειρίζεται την µοίρα του ψάχνοντας να βρει τεχνικές για το λύσιµο
του κόµπου.
Σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο κόσµο που αναζητά νέες απαντήσεις σε νέα ερωτήµατα, ο κόσµος των
µηχανικών ,δυσαρεστηµένος από τα παλιά αναπάντητα προβλήµατα και ενοχληµένος από την
άσκηση αµιγώς «προσωπικών πολιτικών» όπως αυτές µορφοποιούνται, προβληµατίζεται σφόδρα και
συντάσσεται – ελπίζουµε στην άποψη ότι προκύπτει ως αδήριτη η ανάγκη για ανατροπή του
«κεκτηµένου» και θεµελίωση µιας νέας συλλογικότητας ικανής να απαντήσει η τουλάχιστον να
επιχειρήσει απαντήσεις στα νέα σύνθετα προβλήµατα της νέας πραγµατικότητας
Στο Τεχνικό Επιµελητήριο απαιτούνται δοµικές προσαρµογές στην συγκρότηση και λειτουργία του :
•

Η δυναµική των µελών, των νέων ειδικοτήτων, των αρµοδιοτήτων των επί µέρους κλάδων δεν
αντκαθρεφτίζεται στο υφιστάµενο οργανωτικό πλαίσιο. Και επιπλέον πλήθος προβληµάτων
παράγονται ακριβώς από τον παρωχηµένο τρόπο οργάνωσης του σώµατος των µηχανικών.
Aναγκαιοί µια νέα συµφωνία για την αναδιάρθρωση της δοµής του Επιµελητηρίου µε
αντιστοίχηση των κλαδικών διαρθρώσεών του. Έτσι θα αποκτήσει µια νέα δυναµική και θα
απελευθερώσει δυνάµεις ικανές να µελετήσουν και να υλοποιήσουν δράσεις προς όφελος των
κλάδων ,των µηχανικών ,της ανάπτυξης.

•

Η αναδιάρθρωση αυτή θα προκαλέσει µια νέα συµφωνία για τις αρµοδιότητες των κλάδων,
καθώς η σηµερινή κατάσταση συνιστά το εκρηκτικό µίγµα για την προδιαγραφόµενη έκρηξη ανά
πάσα στιγµή.
∆εν µπορούµε να οµιλούµε για σχεδιασµό της τεχνικής πυραµίδας σε σχέση µε την αναπτυξιακή
πορεία της χώρας (βλέπε ΤΕΙ κ.λ.π. ) και
την ευρωπαϊκή της προοπτική (βλέπε οδηγίες ),
στρουθοκαµηλίζοντας εις το εσωτερικό του καταστήµατος.
Η αναγκαία περιφερειακή ανασυγκρότηση των θεσµών του κράτους, της περιφέρειας και της
αυτοδιοίκησης σαφώς θα προκαλέσει µεταβολές και στην οργανωτική δοµή του ΤΕΕ.
,κ.λ.π. θα επιφέρει την οργανωτική µας
Για παράδειγµα η µείωση των περιφερειών, νοµαρχιών
αναδιάρθρωση. Τα περιφερειακά τµήµατα έχουν εννοήσει πως συγκροτούν το ΤΕΕ της περιοχής
τους αλλά και ολόκληρης της χώρας ταυτόχρονα.
Η αυτονοµία- αποκέντρωση στις δράσεις και τις επιλογές δεν πρέπει να βρίσκεται αντιµέτωπη
µε την ενιαία και δυναµική έκφραση των πρωτοβουλιών, δράσεων, ενεργειών του Τεχνικού
Επιµελητηρίου, ως ενιαίου κέντρου παραγωγής θέσεων και πραγµατοποίησης δράσεων.

•

Η συγκρότηση των οργάνων διοίκησης , η συµφωνία αλλά και υλοποίηση προγραµµατικών
συµφωνιών και στόχων δεν είναι διαχειριστικό θέµα. Οι στρεβλώσεις που έχουν επέλθει τα

τελευταία χρόνια και η πεπατηµένη –ως προς τις δράσεις- που ακολουθείται , πρέπει να
απαλειφθούν.
Το µισό του µισό-µισό, ως προς την συγκρότηση του προεδρείου δεν σηµαίνει ότι είναι
ταυτόχρονα το άλλο µισό. Και σε κάθε περίπτωση αυτή η πραχτική , που έχει λάβει διαστάσεις
επιδηµίας, πρέπει να αποβληθεί.
Η συγκρότηση των οργάνων διοίκησης πρέπει να στηρίζεται στους ανθρώπους, στις ιδέες και την
πραχτική τους, στον προγραµµατικό λόγο, τις συµφωνίες για την διοίκηση του Επιµελητηρίου και την
υλοποίηση στόχων συµφωνηµένων και µετρήσιµων.

Το ΤΕΕ της µεγάλης συµβολής στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας, που ως προωθητική δύναµη
οφείλει να επιλύει τα µεγάλα προβλήµατα του κλάδου, χρειάζεται ενότητα δυνάµεων και πραγµατική
οµοιογένεια
αποκλειοµένων των εκφραστικών δευτερευόντων στοιχείων που κατακλύζουν τα
περιοδικά του.
Με δυο λόγια η συνολική εµπειρία από την διαδροµή του ΤΕΕ µας οδηγεί στο συµπέρασµα πως στη νέα
εποχή είναι επιβεβληµένη µια ανασύνθεση για την ουσιαστική εµπλοκή του Επιµελητηρίου τόσο στα
µεγάλα προβλήµατα της χώρας όσο στα δοµικά επαγγελµατικά και άλλα προβλήµατα των µηχανικών, µε
αναθεωρηµένες αντιλήψεις και πραχτικές , που θα ακουµπούν στην κτηθείσα εµπειρία αλλά δεν θα
αποτελούν καρικατούρα παλαιών πραχτικών και αντιλήψεων.
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