Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σ το Συνέδρίο που διοργανώνει το Τμήμα μας , την Πέμπτη 29, την
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου και την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016, στο κτίριο του ΤΕΕ στην οδό Νεάρχου
23 στα Χανιά, με τίτλο ‘’Συζήτηση’’ και θέμα την Τοπική Ανάπτυξη και το Επάγγελμα του
Μηχανικού. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ολοκληρωμένων Πολιτικών και Δράσεων
του Τμήματος όπως έχει διαμορφωθεί και συγκεκριμενοποιηθεί μετά από συνεργασίες με τοπικούς
φορείς και διεξοδική ανάλυση των συνιστωσών που το συνθέτουν.
Απευθύνεται στους Διπλωματούχους Μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ, συναδέλφους ελεύθερους
επαγγελματίες, στελέχη των δημοσίων τεχνικών υπηρεσιών, αρχών αδειοδότησης και ελέγχου,
κατασκευαστές έργων δημόσιων και ιδιωτικών, τους μηχανικούς στην εκπαίδευση, επίσης στους
μελλοντικούς συναδέλφους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης και τους μηχανικούς δασκάλους και
μέντορές τους ενώ ως προς τον ρόλο του συμβούλου του κράτους απευθύνεται στους αιρετούς της
διακυβέρνησης, την διοίκηση και την αυτοδιοίκηση και τέλος σε κάθε ενδιαφερόμενο. Το Συνέδριο του
ΤΕΕΤΔΚ αποκτά ξεχωριστή σημασία και εξαιτίας της στόχευσής του για την ανάδειξη, συστηματοποίηση
και εμπέδωση της διεπιμελητηριακής συνεργασίας με το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων και
το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Κρήτης για την τοπική ανάπτυξη και την αλληλοσυμπλήρωση στα
επαγγελματικά θέματα όπως και της διεπιστημονικής συνεργασίας με τον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων.
Τα συμπεράσματα θα τεθούν σε διαβούλευση από κοινού με τους φορείς και θα συνδυαστούν με τον
αναπτυξιακό προγραμματισμό της Περιφέρειας, των Δήμων και των Αναπτυξιακών Φορέων του τόπου,
τα χρηματοδοτικά τους εργαλεία ΠΕΠ Κρήτης, τα τομεακά προγράμματα ΥΠΕΜΕΡΑΑ και ΠΑΑ του ΕΣΠΑ
όπως και ιδιωτικά κεφάλαια, ΣΔΙΤ, crowdfunding, Πακέτο Γιούνκερ κλπ στο πλαίσιο σχεδιασμού του
‘’Ευρώπη 2020’’ για μια έξυπνη διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη.
Οι εισηγήσεις στο συνέδριο γίνονται και υπό το πρίσμα διερεύνησης του ρόλου του μηχανικού
στις παρούσες συνθήκες όσο και την προοπτική του πέραν των χρονικών ορίων ενός κοινοτικού
πλαισίου στήριξης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις γεωπολιτικές συγκυρίες, τις περιβαλλοντικές
πιέσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Κομβικής σημασίας είναι η πρώτη μέρα του συνεδρίου κατά την οποία θα αναζητηθεί η τάση
για το επάγγελμα του διπλωματούχου μηχανικού μετά από 10 χρόνια, από τις απαντήσεις στο ίδιο
ερώτημα και την συζήτηση τεσσάρων διακεκριμένων συναδέλφων, των Μιχάλη Μπλέτσα, Βασίλη
Διγαλάκη, Μίνω Γαροφαλάκη και Αντώνη Μαυρόπουλο.
Ειδικά στην ενότητα των αναγκαίων υποδομών ανάπτυξης στην οποία θα συμμετέχει και ο
Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός η στόχευση αφορά στην ανάδειξη της συμβολής τους και την
συστηματοποίηση της διεκδίκησής τους. Οι ενότητες του συνεδρίου που θα αναπτυχθούν από τους
εξέχοντες εισηγητές μηχανικούς και μη είναι :



ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ 10 ΧΡΟΝΙΑ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Αφορά στην εκτίμηση των αλλαγών και την κατεύθυνση του
επαγγέλματος του Διπλ. Μηχανικού λαμβάνοντας υπόψη τις ραγδαίες αλλαγές σε όλους τους
τομείς ιδιαίτερα την εκπαίδευση των μηχανικών, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις περιβαλλοντικές
πιέσεις.



ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ. Αφορά σε εισηγήσεις για τις
διαφαινόμενες ευκαιρίες τοπικής ανάπτυξης σε σχέση με τοπικές ιδιαιτερότητες και τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα, επίσης τις παθογένειες που αποτελούν τροχοπέδη στην
αναπτυξιακή διαδικασία, καθώς και τις νομοθετικές εξελίξεις σχετικά με την δραστηριότητα
του Διπλωματούχου Μηχανικού.



ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ. Αφορά σε
εισηγήσεις για τις αναγκαίες υποδομές ανάπτυξης επιδιώκοντας να καθιερωθεί από το ΤΕΕ
ΤΔΚ ο Οκτώβριος κάθε έτους, ως μήνας αφιερωμένος στην παρακολούθηση της προόδου τους,
για την διεκδίκηση χρηματοδότησης και υλοποίησής τους, επίσης αφορά σε εισηγήσεις για την
ολοκλήρωση και την παρακολούθηση των Στρατηγικών Σχεδιασμών επιδιώκοντας να
δημιουργηθεί παρατηρητήριο στο site του ΤΕΕΤΔΚ δηλαδή μηχανισμού παρακολούθησης των
χρονοδιαγραμμάτων για την ολοκλήρωση, αναθεώρηση και τις ενδιάμεσες εκθέσεις.

Σας περιμένουμε όλους,
Ο Πρόεδρος
Λευτέρης Κοπάσης

