ΤΕΕ – Τμήμα Δ. Κρήτης
Στρατηγικός Σχεδιασμός &
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
στην Περίοδο, 2016 - 2019
Μόνιμες Επιτροπές
Οι Μόνιμες Επιτροπές προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Τ.Ε.Ε. και έχουν ως
αντικείμενο τη διερεύνηση ειδικών θεμάτων που τους θέτει η Δ.Ε. ή θεμάτων που τα ίδια τα μέλη
τους κρίνουν ενδιαφέροντα. Αναφέρονται προς τη Δ.Ε. με τη μορφή εισηγήσεων, οι οποίες μπορούν
να επικυρώνονται ως αποφάσεις της, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στη διαμόρφωση της
πολιτικής του Τμήματος. Στο συγκεκριμένο Σ.Δ. κάθε Μ.Ε., θα αναλάβει διακριτά τους στόχους της.
Η Αντιπροσωπεία του Τμήματος αποφασίζει υποχρεωτικά για τη σύσταση των Μονίμων Επιτροπών
και η Διοικούσα Επιτροπή στη συνέχεια, τις στελεχώνει με απόφασή της, κατόπιν της σχετικής
πρόσκλησης - εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους Μηχανικούς.
Η επιλογή των μελών των Μονίμων Επιτροπών γίνεται αιτιολογημένα, με κριτήρια σύγκρισης την
επιστημονική κατάρτιση και την επαγγελματική εμπειρία στο εκάστοτε αντικείμενο, τη διάθεση
προσφοράς εργασίας και την ηλικία των ενδιαφερομένων. Η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει ότι
οι Μ.Ε. πρέπει να στελεχώνονται τόσο από έμπειρους όσο και από νέους συναδέλφους,
προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη συνέχεια στη μεταφορά της γνώσης, αλλά και της πρακτικής.
Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους θεωρούμε ότι και με δεδομένη τη χρονική και
οικονομική πίεση που υφίστανται πλέον οι μηχανικοί μέλη μας, οι μόνιμες επιτροπές θα έχουν τη
δυνατότητα να εισηγούνται τη σύσταση ομάδων εργασίας (αμειβομένων) για την καλύτερη και
αποδοτικότερη επεξεργασία θεμάτων που κρίνονται απαραίτητα, για την επίτευξη των στόχων τους.
Οι Μόνιμες Επιτροπές, που προτείνεται να συσταθούν και εργασθούν στην ερχόμενη τριετία, είναι
οκτώ, παρουσιάζονται κάτωθι με μια σύντομη περιγραφή και θα στηρίζονται σε κοινή μεθοδολογία:
Η κάθε Μ.Ε. θα εκπονεί, σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο το οποίο θα προτείνει μετά τη
σύσταση της και τον ορισμό συντονιστή, (Υπό)Σχέδιο Στοχοθεσίας, που θα αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του Πλαισίου Δράσης και την «Πυξίδα» του του ΤΕΕ/Τ.Δ.Κ. ως προς αυτή
την επιμέρους κατηγορία. Οι Μόνιμες Επιτροπές, εάν δεν έχουν οι ίδιες Σχέδιο Δράσης και
Στοχοθεσία, αυτό-διαλύονται … Οι μόνιμες επιτροπές πρέπει να λειτουργούν με τη λογική
στάσης σκέψης και όχι μιας στιγμής …
Η ΜΕ εκτός του ότι θα επιλέξει τις δράσεις που θα στοχοθετήσει, θα περιγράψει τις ενέργειες
που θα κάνει γι αυτό και φυσικά τα παραδοτέα που θα δώσει. Επίσης, θα επικαιροποιήσει το
Σχέδιο Δράσης σ’ αυτό το τμήμα ώστε να ‘ναι εφικτό, ρεαλιστικό, μετρήσιμο και χρονικά
προσδιορισμένο.
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1. Μόνιμη Επιτροπή, των Νέων Μηχανικών, του Θεσμικού Πλαισίου του Τ.Ε.Ε., των
Επαγγελματικών Θεμάτων και Ασφάλισης του Φορολογικού Καθεστώτος.
Το Τ.Ε.Ε. / Τ.Δ.Κ. αντιλαμβάνεται ότι ενώ συχνά οι Κεντρικές Παρεμβάσεις του ΤΕΕ προς την
Πολιτεία είναι πλήρεις, άλλες φορές μπορεί να μην είναι. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή αυτή, θα
αποφασίζει αν θα κάνει παρεμβάσεις ή όχι και προς ποια κατεύθυνση σύμφωνα με τις αποφάσεις
των θεσμικών οργάνων του, Προέδρου, Τ.Δ.Ε. και Αντιπροσωπείας, με την επόμενη μεθοδολογία.
α. Θα διαπιστώνει την επάρκεια - μέσω των θεσμικών «οργάνων» του- και θα συμπαρατάσσεται.
β. Θα διαπιστώνει ανεπάρκεια - μέσω των ίδιων - και θα εκφράζει απόψεις και προτάσεις, που
θα θέτει συλλογικά, με βάση τις καταστατικές αρχές του. Τα ως άνω αρμόδια όργανα, αλλά
και δημόσια ανοικτή ηλεκτρονική διαβούλευση με τα μέλη, οι μέθοδοι «συλλογής απόψεων».
Επίσης, το Τ.Ε.Ε. / Τ.Δ.Κ. αντιλαμβάνεται ότι ενδεχομένως το Τ.Ε.Ε., σε κεντρικό επίπεδο, να
πρέπει να εξετάσει την αναμόρφωση του θεσμικού του πλαισίου. Τούτο δεν είναι δεδομένο αλλά
θ’ αποτελέσει αντικείμενο της αντίστοιχης μόνιμης επιτροπής με την προτεινόμενη μεθοδολογία:
α. Στελεχώνεται με συναδέλφους που είναι γνώστες του θεσμικού Πλαισίου του ΤΕΕ, έμπειρους
στη λειτουργία οργάνων και διαβουλεύεται με Αντιπροσωπεία, ΤΔΕ, Πρόεδρο, Μέλη, Φορείς.
β. Ακολουθεί τη μεθοδολογία η οποία παρουσιάστηκε παραπάνω κι είναι κοινή, για όλες τις Μ.Ε.

2. Μ.Ε. Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, Έργων Υποδομής & Τουριστικής Ανάπτυξης.
Το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Κ. αντιλαμβάνεται τον Πρωτογενή Τομέα τις Μεταφορές και τον ΒΟΑΚ, ως μεγάλη
πρόκληση για την Κρήτη, γενικά για τη χώρα, φυσικά και για τη θητεία του. Στο πλαίσιο αυτό, θα
στοχοθετήσει σειρά ενεργειών με βάση τη μεθοδολογία που έχουμε υιοθετήσει, στο σύνολο του
Σ.Δ. Εκτός από τον ΒΟΑΚ και τις απαραίτητες μελέτες αναβάθμισης, τα συμπληρωματικά έργα
και τις συνδέσεις του, η συνεργασία με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης και τους Συλλόγους
Ξενοδόχων, η ιδιαίτερη φροντίδα σε περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (Ελαφονήσι. Μπάλος –
Γραμβούσα, Φαλάσαρνα, Φαράγγι Σαμαριάς, Παλαιές Πόλεις Χανίων και Ρεθύμνου, Μονή
Πρέβελη) αλλά και η συμβολή των Σ.Δ.Ι.Τ. στον αναπτυξιακό τομέα, τα έργα υποδομών που
πρέπει να ολοκληρωθούν για να βοηθήσουν στην τουριστική ανάπτυξη, είναι μερικά απ’ τα
αντικείμενα της 2ης Μόνιμης Επιτροπής.

3. Μ.Ε. Χωροταξικού – Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
Το Τ.Ε.Ε. / Τ.Δ.Κ. αντιλαμβάνεται τον Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό ως το βασικό
εργαλείο ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό θα στοχοθετήσει σειρά ενεργειών με βάση και τα
παραπάνω. Ο Χαρακτήρας του χωροταξικού σχεδιασμού, ως βασική προληπτική μέθοδος
προστασίας του περιβάλλοντος, οι χωροθετήσεις των διαφόρων χρήσεων, τα διαχειριστικά
σχέδια και οι περιοχές Natura, η διαχείριση ορεινών όγκων, οι οριοθετήσεις γαιών οι ΑΠΕ,
μερικά αντικείμενα της 3ης Μ.Ε.
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4. Μ.Ε. Ανάδειξης του Αρχιτεκτονικού Τοπίου, Πρασίνου, Δημόσιων Χώρων, Αθλητισμού,
Ποιότητας Ζωής και Δράσεων - Υπηρεσιών για τον Πολίτη, Διατήρησης Πολιτιστικών
Μνημείων.
Το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Κ. αντιλαμβάνεται την Προστασία την Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, τα θέματα Αθλητισμού (που έτσι κι αλλιώς αποτελούν δράσεις Πολιτισμού) καθώς
και τα θέματα για την Ποιότητα Ζωής και τον Πολίτη Γενικότερα, ως μια από τις μεγαλύτερες
προκλήσεις για την Κρήτη, όπως φυσικά και για την τρέχουσα θητεία του. Στη βάση αυτή, θα
στοχοθετήσει μια σειρά ενέργειες στο πλαίσιο και τη μεθοδολογία που έχουμε μέχρι στιγμής
υιοθετήσει στο σύνολο του Σ.Δ. Ιστορικά κέντρα Χανίων και Ρεθύμνου και αναπλάσεις,
πλακοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, παρεμβάσεις, παραδοσιακοί οικισμοί, αρχιτεκτονικοί
διαγωνισμοί, χώροι αθλητισμού και πρασίνου, μερικά μόνο απ’ τα αντικείμενα που θα πρέπει
απασχολήσουν την 4η Μόνιμη Επιτροπή.

5. Μ.Ε. για την ΥΔΟΜ του Δήμου Χανίων & των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών Α’ & Β’
βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
Υπουργείων, Φορέων, ΤΕΕ ΤΑΚ
&
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.
Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή το Τ.Ε.Ε. / Τ.Δ.Κ. αντιλαμβάνεται την Επικοινωνία με τους
Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή τα αρμόδια Υπουργεία και τις Χρηματοδοτήσεις – Υλοποιήσεις
έργων, ως μια εξαιρετικά κρίσιμη διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό, θα στοχοθετήσει μια σειρά
ενέργειες στο πλαίσιο και τη μεθοδολογία που έχουμε ως τώρα υιοθετήσει για το σύνολο του Σ.Δ.
Η εν λόγω επιτροπή, θα πλαισιώσει το έργο της Ομάδας Εργασίας που συνεργάζεται από τον 7ο
του 2017 με την ΥΔΟΜ του Δήμου Χανίων, με σκοπό να εκπονήσει μελέτη αναδιάρθρωσης
υπηρεσιών, υποδομής και προσωπικού της υπηρεσίας, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση
υπαλλήλων και ωφελούμενων πολιτών και μηχανικών, κάτω από τη σύμφωνη γνώμη ΥΔΟΜ - ΤΕΕ.
Το ΤΕΕ / ΤΔΚ έχοντας ήδη ανταλλάξει απόψεις με την ΥΔΟΜ, ανά Τμήμα, έχει εντοπίσει
προβληματικές περιοχές, τόσο στην εξυπηρέτηση των Μηχανικών, όσο και των Πολιτών, αλλά
και σημεία που και η δεύτερη των συμβαλλομένων πλευρά, νοσεί. Παρόλα αυτά,
αντιλαμβάνεται την όλη διαδικασία μόνο σε συνεργασία και κοινή αντίληψη με την ΥΔΟΜ του
Δήμου Χανίων την οποία και εμπιστεύεται και στηρίζει πλήρως σε υπηρεσιακό κι αιρετό επίπεδο.

6. Μ.Ε. Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Βιοτεχνίας – Βιομηχανίας.
Το Τ.Ε.Ε. / Τ.Δ.Κ. αντιλαμβάνεται την Προστασία του Περιβάλλοντος, τους Φυσικούς Πόρους και
φυσικά την Ενέργεια, ως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του για την Κρήτη η οποία
φιλοδοξεί να γίνει ένας πολύ σημαντικός ενεργειακός κόμβος. Στο πλαίσιο αυτό, θα
στοχοθετήσει μια σειρά ενέργειες στο πλαίσιο και τη μεθοδολογία που έχουμε μέχρι στιγμής
υιοθετήσει στο σύνολο του Σ.Δ. Η διαχείριση των αποβλήτων, η αποτελεσματική διαχείριση των
υδατικών πόρων, η πρόληψη και ο έλεγχος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των φυσικών
καταστροφών, η ανακύκλωση, η διατήρηση της βιοποικιλότητας και του φυσικού
περιβάλλοντος, η ανάπλαση των αστικών περιοχών και τα έργα πρασίνου, οι κυκλοφοριακές
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ρυθμίσεις, η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, ο οικοτουρισμός, οι καθαρές τεχνολογίες, οι
απαραίτητες υποδομές βιολογικών καθαρισμών αλλά και οι ευαισθητοποιήσεις μερικά από τα
αντικείμενα της 6ης μόνιμης επιτροπής.

7.

Μ.Ε. Επιστημονική, Επιμόρφωσης, Σεμιναρίων, Πληροφόρησης, Καθημερινότητας
Μηχανικού.
Το Τ.Ε.Ε. / Τ.Δ.Κ. αντιλαμβάνεται την Καθημερινότητα των Μηχανικών ως μια από τις
μεγαλύτερες και σημαντικότερες προκλήσεις. Στη βάση αυτή, θα στοχοθετήσει σειρά ενεργειών
στο πλαίσιο αλλά και την μεθοδολογία που έχουμε μέχρι στιγμής υιοθετήσει στο σύνολο του Σ.Δ.
Το Τ.Ε.Ε. / Τ.Δ.Κ. αντιλαμβάνεται ότι οι επιμορφωτικές ημερίδες και τα σεμινάρια, είτε δωρεάν,
είτε συγχρηματοδοτούμενα, αυτοχρηματοδοτούμενα, είναι βασική υποχρέωση προς τους
ωφελούμενους. Για το λόγο αυτό η (7η) ΜΕ θα λειτουργήσει απέναντι στο μείζον ζήτημα ως εξής:
α. Θα διαγνώσει, μέσα από επικοινωνία με το σύνολο των Μηχανικών του, το πλέγμα των
εκπαιδευτικών αναγκών τους, όπως αυτές θα καθοριστούν από τα ίδια τα μέλη του. Θα σταλεί
Ερωτηματολόγιο με mail, προς όλα τα Μέλη και θα ζητηθούν έως 5 εκπαιδευτικές προτάσεις ανά
Μέλος. Οι επιλογές με τη μεγαλύτερη συχνότητα θα γίνουν και οι δράσεις μας.
β. Με βάση το (α) θα καταρτισθεί πρόγραμμα – στόχος εκπαιδευτικών δράσεων ανά έτος, με
διαδικασίες, σχεδιασμού, υλοποίησης κι απολογισμού των δράσεων με συμμετοχές,
φωτογραφίες αλλά κι αξιολογήσεις. Έντυπα, τήρηση φακέλων, βεβαιώσεις κλπ., θα
επεξεργαστούν από την Μ.Ε.
γ. Θα γίνει λίστα εισηγητών, ανά θεματική ενότητα κι εκπαιδευτικό αντικείμενο, εντός κι εκτός
Κρήτης ενώ κατά την διάρκεια των εκπαιδευτικών δράσεων, θα παρίστανται μέλη της Μόνιμης
Επιτροπής. Παράλληλα, το ΤΕΕ / Τ.Δ.Κ. αντιλαμβάνεται το ζήτημα της φορολογικής και
ασφαλιστικής «λαίλαπας» που έχουμε δεχθεί ως κλάδος, ως μια από τις μεγαλύτερες και
σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, τη χώρα, όπως φυσικά και για τη θητεία του. Στη
βάση αυτή, θα στοχοθετήσει σειρά ενεργειών στο πλαίσιο και τη μεθοδολογία που έχουμε μέχρι
στιγμής υιοθετήσει, στο σύνολο του Σ.Δ.

8.

Μ.Ε. Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Κ. αντιλαμβάνεται την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, ως μια μοντέρνα μορφή
διακυβέρνησης, στην οποία ο Πολίτης μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν. Το ίδιο σύγχρονη,
μοντέρνα και πρόσφατη, η επιτροπή αυτή, θα αναλάβει μια σειρά θέματα από τις προπεριγραφείσες και Μόνιμες Επιτροπές, με σκοπό την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και την
ανάδειξη των δράσεων μας. Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης (Τράπεζα
Πληροφοριών Τ.Ε.Ε. - Βιβλιοθήκη), αναβάθμιση του SITE του Τμήματος, περαιτέρω
ψηφιοποίηση αρχείου ΤΕΕ/ΤΔΚ και γενικά ότι στοχοθετηθεί από την Μ.Ε. στο πλαίσιο που
έχουμε υιοθετήσει και σε συνεργασία με τις άλλες Μ.Ε.
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Οι Μόνιμες Επιτροπές, καθώς και όσοι αναλαμβάνουν σε αυτές, δέχονται το Σχέδιο Δράσης που θα
έχει εγκριθεί από την ΔΕ και αποδέχονται το έργο στοχοθεσίας του, αναλαμβάνοντας την Ευθύνη
του. Έτσι, θα το αποδέχονται και ως ρεαλιστικό και συμφωνημένο, ενώ θα θέτουν χρονοδιάγραμμα.
Από την άλλη, μια και η Οργάνωση είναι ίσως το πιο βασικό τμήμα της Διοίκησης, θα επανοργανώσουμε τους Στόχους μας – μετά το Όραμα, τους τομείς, τους Πυλώνες, κ.λπ. – σύμφωνα με
τις Μόνιμες Επιτροπές. Αυτό σημαίνει ότι, οι Μόνιμες Επιτροπές, θα «σπάσουν» το εγχειρίδιο αυτό
σε μικρότερα διαχειρίσιμα τμήματα και θα εκπονήσουν η κάθε μία, τα δικά τους Σχέδια Δράσης,
στοχοθετώντας κάθε μία ανάλογα με το αντικείμενό τους. Κατά τη Στοχοθεσία αυτή, η ΤΔΕ θα
επιβλέπει, ως Ομάδα Διοίκησης του Έργου και στη συνέχεια κάθε Μ.Ε. θα πάρει από άλλες Μ.Ε. ή
θα δώσει Στόχους (και το περιλαμβανόμενο κείμενο) προς άλλες και έτσι στο τέλος, το Σ.Δ. δεν θα
έχει επικαλύψεις και επαναλαμβανόμενες θέσεις, ενώ παράλληλα ότι έχει στοχοθετηθεί θα
αποτελεί όραμα κάποιας Μ.Ε. Τα γενικόλογα τμήματα που δεν θα στοχοθετηθούν, θα παραμείνουν
γενικόλογα περιεχόμενα, όπως ήταν πάντα, μέχρι να αποτελέσουν Στόχους ενός νέου –
επικαιροποιημένου Σχεδίου Δράσης, το οποίο θα την ή τις αναθέσει, σε κάποια Μόνιμη Επιτροπής.
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