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Συνάδελφοι,
Μια κρίσιμη τριετία πέρασε με το ΤΕΕ μακριά από τις προσδοκίες και τις ανάγκες των
ελλήνων μηχανικών, μακριά από τις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας.
Την αποκλειστική ευθύνη γι’ αυτό έχει η κατεστημένη ηγεσία του ΤΕΕ που παρά τις αλλαγές
προσώπων χαρακτηρίζεται από συμμαχίες χωρίς αρχές και πρόγραμμα με μόνο κοινό στόχο
την κατάκτηση και διανομή της εξουσίας στο ΤΕΕ.
Σ’ αυτό το πλαίσιο η επικράτηση της αδιαφάνειας και των σκοπιμοτήτων σε όλα τα επίπεδα
λειτουργίας του, όπου και αν συμμετείχαμε, δεν επέτρεψαν τον ουσιαστικό και παραγωγικό
διάλογο ούτε την κοινή δράση ώστε το επιμελητήριο να είναι αξιόπιστο απέναντι στους
συναδέλφους και την Πολιτεία.
Εκτιμώντας ότι η βούληση των μηχανικών που θα εκφρασθεί στις εκλογές του ΤΕΕ θα
αναδείξει μια νέα ηγεσία χωρίς παγιδεύσεις και εξαρτήσεις, που να μπορεί να ανταποκριθεί
στις ανάγκες τους, στις προκλήσεις της εποχής, στις προσδοκίες της κοινωνίας των πολιτών,
Αγωνιζόμαστε για ένα ΤΕΕ:


με αρχές, πρόγραμμα και στρατηγική για την ανάληψη της πρωτοβουλίας των εξελίξεων,



με διαφάνεια και αξιοκρατία στην εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία των οργάνων του
μέσα από δημοκρατικές και συλλογικές διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα,



που θα επεξεργάζεται τις διαφορετικές απόψεις και θα συνθέτει θέσεις προς όφελος των
μηχανικών και της κοινωνίας,



που θα κινητοποιείται αποτελεσματικά για την προώθηση και την υλοποίησή τους,



που θα παρεμβαίνει αποφασιστικά σε οποιεσδήποτε κυβερνητικές επιλογές έρχονται σε
αντίθεση με τα δίκαια αιτήματα των μελών του και το δημόσιο όφελος,



που θα αναδειχθεί σε ένα σύγχρονο και αξιόπιστο σύμβουλο της πολιτείας με
εμπεριστατωμένο λόγο για την αναβάθμιση της παιδείας των μηχανικών, την
αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών και καινοτομιών , για την θεσμική αναγνώριση
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του πολύπλευρου ρόλου των μηχανικών στην παραγωγή και στις διαδικασίες ανάπτυξης
και λήψης αποφάσεων.
Ιδρύουμε την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗ.ΠΑ.Μ. και
καλούμε όλους τους μηχανικούς χωρίς αποκλεισμούς, ανεξάρτητα από τις πολιτικές
τους απόψεις να συμβάλουν:


στην συγκρότηση και λειτουργία της με συλλογικότητα, αποτελεσματικότητα και
αυτονομία



στην ανάδειξή της σε μια μαζική και ανοικτή σύγχρονη κίνηση των ελλήνων
μηχανικών, ικανή να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις και να συμβάλλει
σε ένα ουσιαστικό διάλογο και στην ευρύτερη δυνατή συναίνεση μεταξύ των
παρατάξεων με βάση αρχές και προγράμματα για το ΤΕΕ των Μηχανικών.

Απευθυνόμαστε σε όλους τους μηχανικούς


ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ που αντιμετωπίζουν προβλήματα
ανεργίας,
υποαπασχόλησης, ανασφάλιστης εργασίας ή εργάζονται στην αιχμή των νέων
τεχνολογιών χωρίς ν’ αναγνωρίζεται ο ρόλος τους.



ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ που χειμάζονται εργαζόμενοι σε
συνθήκες ποινικοποιημένου και υποαμειβόμενου επαγγέλματος.



ΣΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ που αγωνίζονται
σε συνθήκες συνεχών μεταβολών και αλλοπρόσαλλης πολιτικής παραγωγής των έργων.



ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ και του ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ που αγωνίζονται για δίκαιες αμοιβές αξιοπρεπούς διαβίωσης αλλά και για
αναγνώριση του ρόλου τους στην λήψη αποφάσεων και την διασφάλιση της ποιότητας
των έργων της Διοίκησης.



ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ που διεκδικούν την επαγγελματική τους καταξίωση συμβάλλοντας στον
εκσυγχρονισμό της ανάπτυξης



ΣΤΟΥΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ,
ΣΤΟΥΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ,
ΣΤΟΥΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ που αγωνίζονται για να αναγνωρισθεί και να μην
υποβαθμιστεί άλλο ο ρόλος τους στη δημόσια παιδεία και την ανάπτυξη



ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ που αγωνίζονται στους νέους
τομείς παραγωγής και στα νέα μέτωπα τεχνολογίας χωρίς επαγγελματική αναγνώριση,
χωρίς προδιαγραφές για το αντικείμενό τους και χωρίς ανάλογες υποχρεώσεις των
φορέων παραγωγής .



ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ που
παράγουν και διατηρούν την αισθητική, τον πολιτισμό, την πολιτιστική κληρονομιά,
χωρίς υποστήριξη, προβολή και αναγνώριση του έργου τους.



Απευθυνόμαστε σε όλες τις ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ στα
περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ και τις καλούμε σε διάλογο και κοινή δράση σεβόμενοι
τις ιδιαιτερότητές τους.

Η πολιτική πρόταση της ΔΗΠΑΜ προς τους Έλληνες Μηχανικούς αφορά στην
διαμόρφωση ενός κοινού και σύγχρονου προγράμματος δράσης στο ΤΕΕ, στις
κατευθύνσεις:
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Στην στρατηγική ενίσχυσης και ανάδειξης του ρόλου των Ελλήνων Μηχανικών, με
έμφαση:


















στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος των
Μηχανικών με διαβάθμιση επιπέδων τεχνικής ευθύνης ανάλογα με την εκπαίδευσή
τους,
στην αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των νέων
ειδικοτήτων, με παράλληλη πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες για όσους
έχουν τα προσόντα
στην προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των εν ενεργεία μηχανικών που
το παρωχημένο θεσμικό πλαίσιο τους αρνείται πρόσβαση σε επαγγελματικές
δραστηριότητες για τις οποίες έχουν τα προσόντα,
στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην αντιμετώπιση προβλημάτων
απασχόλησης, ιδιαίτερα των νέων Μηχανικών,
στην άμεση, δίκαια, βιώσιμη και ανταποδοτική ρύθμιση του ασφαλιστικού
προβλήματος των Μηχανικών με δραστική μείωση των ανισοτήτων των γενεών,
στη ρύθμιση των απαραίτητων προνοιακών παροχών (ιδιαίτερη μέριμνα για τις
γυναίκες μηχανικούς και ειδικό λογαριασμό για τα βαρέα και ανθυγιεινά
επαγγέλματα (Βιομηχανία, κ.ά.) όπως έχουμε προτείνει και έχει συμπεριληφθεί στο
σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό,
στην ανάδειξη του ρόλου των Μηχανικών στους νέους τομείς παραγωγής και στις
νέες τεχνολογίες της μεταβιομηχανικής περιόδου σε αντικείμενα όπως: οικονομία,
περιβάλλον, ενέργεια, διαχείριση φυσικών και ενεργειακών πόρων, δημόσια διοίκηση,
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, τεχνολογίες
διαδικτύου, βιοτεχνολογία και βιοπληροφορική, τεχνολογία τροφίμων και αγροτικής
ανάπτυξης, υλικά, θαλάσσια και ναυτική τεχνολογία, αντισεισμική τεχνολογία,
προστασία και αναγνώριση της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, κ.ά.

Στην ενεργοποίηση όλων των θεσμικών δυνατοτήτων του ΤΕΕ, για την ολόπλευρη
ανάδειξη του ρόλου των Μηχανικών στην ανάπτυξη, ιδιαίτερα στην εισαγωγή
καινοτομιών, στην διασφάλιση της ποιότητας και της βιωσιμότητάς της (ανάπτυξη με
σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο - αειφορία)




στην ανάληψη από το ΤΕΕ της ευθύνης πιστοποίησης των προσόντων των
Μηχανικών για την πρόσβαση στο επάγγελμα και την απόδοση επαγγελματικών
ισοτιμιών

με ενεργό συμμετοχή του ΤΕΕ ως στρατηγικού εταίρου στο σχεδιασμό του Δ’ ΚΠΣ
τομεακά και περιφερειακά

Στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και στην αποφασιστική πολιτική
παρέμβαση στους τομείς:
o μελέτης, διαχείρισης
διασφαλίζοντας:

παραγωγής

ιδιωτικών

και

δημοσίων

έργων,

-

άσκηση ελέγχου ποιότητας των Δημοσίων έργων,

-

αναπροσαρμογή του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης των μελετών με τη θέσπιση
αντικειμενικών κριτηρίων βαθμολόγησης,

-

διεκδίκηση αντικειμενικής κατανομής των μελετών και δημόσιων έργων ώστε να
αντιμετωπιστεί η κατάρρευση του συστήματος παραγωγής,
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-

διασφάλιση πόρων από τη Δημόσια Διοίκηση για την ενίσχυση χρηματοδότησης
των δημοσίων έργων,

-

εφαρμογή των «Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ)» με
κοινωνικό έλεγχο και σχεδιασμό με διασφάλιση της συμμετοχής εταιρειών
ανεξάρτητα του μεγέθους τους,

-

θέσπιση χωρίς καθυστέρηση του Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων
(ΜΗΚΙΕ) και θεσμοθέτηση πιστοποίησης υλικών & προμηθευτών και άλλων
προϋποθέσεων εξυγίανσης.

o σχεδιασμού και διαχείρισης του χώρου, της πόλης, του οικιστικού και
δομημένου περιβάλλοντος,
o σχεδιασμού, διαχείρισης και παραγωγής ενέργειας,

o ολοκληρωμένου σχεδιασμού, παρακολούθησης, ελέγχου και αποτίμησης
προστασίας του περιβάλλοντος,
o αναδιάρθρωσης της Βιομηχανίας, ώστε να στηρίζεται στη γνώση και την
καινοτομία, αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό των μηχανικών και
διασφαλίζοντας τη συμμετοχή στελεχών της στα όργανα του ΤΕΕ για να βοηθήσουν:
-

συμβουλευτικά την Πολιτεία σε εναρμόνιση με τους διεθνείς φορείς (πρότυπα
και διαπίστευση),

-

στην εθνική στρατηγική
περιβάλλοντος,

-

στη διασύνδεση της Βιομηχανίας τόσο με την παιδεία, όσο και με την Έρευνα
και Ανάπτυξη.

για

εξοικονόμηση

ενέργειας

και

ποιότητα

o σχεδιασμού και αποτίμησης σε όλους τους τομείς της Τεχνικής ανάπτυξης,

o ανάπτυξης της έρευνας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας,
o ενίσχυσης των ΜΜΕ.



Στην άμεση κινητοποίηση για επίλυση οξύτατων προβλημάτων που χρονίζουν όπως:








άμεση προσαρμογή των αμοιβών μελετητών και επιβλεπόντων ιδιωτικών έργων στα
σημερινά δεδομένα,
ορθολογική οργάνωση των πολεοδομικών γραφείων για τη διασφάλιση της παροχής
υπηρεσιών με ποιότητα ασφάλεια.

Στην προάσπιση, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων 5ετούς
κύκλου σπουδών ως προϋπόθεσης για την άδεια άσκησης του επαγγέλματος.






αποποινικοποίηση του επαγγέλματος – ορθολογική κατανομή ευθυνών κατά την
παραγωγή των έργων.

Με άμεση αναγνώριση του διπλώματος των Μηχανικών στα Πολυτεχνεία της χώρας
ως Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Επιστήμη των ... (ειδικότητα) Μηχανικών.
Σε διάκριση με τα Διεπιστημονικά Μεταπτυχιακά Διπλωμάτα Ειδίκευσης που
δίνουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Επιστήμη ... (τίτλος Προγράμματος) και
συνιστούν προσόν εξειδίκευσης, αλλά όχι προϋπόθεση άσκησης του επαγγέλματος.

Στην ευρύτερη συμμετοχή των Μηχανικών στα όργανα του ΤΕΕ, με την αλλαγή του
συγκεντρωτικού μοντέλου διαχείρισης του, με την θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων,
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κανόνων και διαδικασιών συμμετοχής σε διάφορα όργανα και τις επιτροπές του ΤΕΕ. Mε
αλλαγή θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ (προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις και άμεση
δημοκρατία στο ΤΕΕ). Με ριζική αναμόρφωση και όχι εικονική όπως εξήγγειλαν οι
απερχόμενοι Πρόεδροι των οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ και δεν έγινε ποτέ.
Η ΔΗ.ΠΑ.Μ. δεσμεύεται να καταθέσει τις αναλυτικές προτάσεις της για τα θέματα αυτά μετά
από συλλογική επεξεργασία.
Η ΔΗ.ΠΑ.Μ. με σημαντική παρουσία στο ψηφοδέλτιό της στελεχών από το σύστημα
παραγωγής των έργων, τη Βιομηχανία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Δημόσια
Διοίκηση, καθώς και την Κοινωνία της Γνώσης, καλεί τους Μηχανικούς με τη συμμετοχή
και την ψήφο τους να της δώσουν τη δυνατότητα να συμβάλει αποφασιστικά σε ένα
ΣΥΓΧΡΟΝΟ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΤΕΕ.
Η Συντονιστική Γραμματεία της ΔΗΠΑΜ.
Α. Μοροπούλου ΧΜ
Γ. Φούρκας ΜΗ
Γ. Ιωαννίδης ΠΜ
Η. Χρήστου ΠΜ
Καθ. ΕΜΠ, ΔΕ ΤΕΕ
Δ.Ε. ΤΕΕ
ΔΕ ΤΕΕ, τ. Πρ. ΣΠΜΕ
ΔΕ ΤΕΕ
Χ. Μυλωνάς ΠΜ
Σπ. Φράγκος ΠΜ
Σ. Κάτσικας ΗΜ
Εμ. Πρωτονοτάριος ΜΗ
τ. Πρ. ΣΕΓΜ, Θεσ/νικη
Μελετητής, Πάτρα
τ. Πρυτ. Παν. Αιγαίου
Καθ. ΕΜΠ
Η Γραμματεία της ΔΗ.ΠΑ.Μ.
Ν. Αλευράς, ΠΜ, ΕΟΤ
Σπ. Κουμπής, ΠΜ Εργολ. Δημ. Έργ.
Χρ. Παρασκευά ΧΜ, Λέκτορας Παν.
Π. Ανδριωτάκη, ΠΜ., Αν. Καθ.ΕΜΠ Α. Κρεμέζη-Δημητσάντου, Α, Καθ.
Πατρών, ΕΙΧΗΜΥΘ
Κ. Βαγενάς, ΧΜ., Καθ. τ. Αντιπρυτ.
Σχ. Αρχιτ. ΕΜΠ – ICOMOS
Η. Πατσαρούχας ΠΜ, ΤΑΠΑ, Γ. Γ.
Παν. Πατρ.
Γ. Λάσκαρη, ΑΤΜ, ΓΓΔΕ/
ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής
Π. Βαγιανός, ΜΗ, Ελ. Επ. «Α» ΤΕΕ
ΥΠΕΧΩΔΕ, «Α» ΕΜΔΥΔΑΣ
Χ. Πίνιου Α, στελ. ΥΠΕΧΩΔΕ
Θ. Βασιλείου, ΑΤΜ., Εργολήπτης,
Α. Λεπίπας,ΠΜ, τ. Καθ. ΤΕΙ, Ελ. Επ. Α. Ρουμπούτσου Μλ. Λεκτ. Παν. Αιγ.
Αντιπρ. ΠΕΔΜΕΔΕ
Στ. Λογοθέτης, Χ.Μ., τ. Δήμαρχος.
Θ. Σιάκουλης Μ/Η, Υπ. Γεωργ., Αντ.
Ν. Βλάχος, ΜΗ, Καθ. Παν. Θεσσαλ.
Νίκαιας, Πειραιά, Ελ. Επαγγ.
ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, «Α» ΤΕΕ
Σπ. Γουλουμής, ΠΜ, Λιμεν. Έργα,
Κ. Λύτρας, ΜΜ, ΚΑΠΕ
Κ. Σιδηρόπουλος ΗΜ, ΟΤΕ, TEE ΔΣ
ΔΣ ΣΠΜΕ
Β. Μακρυκώστας, ΠΜ, Μελετητής
ΠΣΔΜΗ, «Α» ΤΕΕ
Δ. Γκλιάτης, Α – Ελ. Επ.
ΔΣ ΣΠΜΕ, «Α» ΤΕΕ
Φ. Τζανέτος ΠΜ, Ιδιωτ. – Δημ. Υπάλ
Μ. Δερμιτζάκης, ΜΗ, Μηχ. Βιομηχ.
Κ. Μάντης, ΜΗ ΕΛΒΑΛ ΑΕ
Σ. Τσαλκατίδης Π.Μ. – Α.Τ.Μ, «Α»
ΔΣ ΕΒΕΑ, ΕΕΕ ΜΜ
Π. Μούνδουλας ΔρΧΜ Επ.Συν. ΕΜΠ ΤΕΕ Θεσ/νίκη
Δ. Ζάχος, ΗΜ, INTRACOM
Γ. Μπατής, ΧΜ, Καθ. τ. Αν. Πρ. Σχ. Π. Τσάμπρας ΠΜ, «Α» ΠΕΔΜΕΔΕ,
Ν. Θεοδώρου, ΜΗ, Καθ., τ. Πρ. Σχ.
ΧΜ ΕΜΠ ΕΕΕ ΧΜ
«ΤΕΧΝΕΡΓΑ»
Ηλ. Μηχ. ΕΜΠ
Α. Ξενίδης ΜΜΜ, Λέκτορας ΕΜΠ
Μ. Φούντη ΜΜ, Αν. Καθ. ΕΜΠ,
Χ. Ιωαννίδης, ΑΤΜ, ΟΚΧΕ Αν. Καθ
Γ. Ξύδης ΜΜ, Επ. Συν. ΕΜΠ
Εμπειρογνώμων Ε.Ε.
ΕΜΠ.
Σ. Ξυνής ΠΜ, Πρόεδρος
Θ. Χανακούλας ΠΜ, τ. Πρόεδρος
Ι. Καρβούνης, ΑΤΜ, Μελετητής,
Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗΣ
ΟΕΚ, ΤΕΔΚΝΑ, ΟΑΣΠ
Διευθ. Γρ. Δοξιάδη
Β. Οικονομόπουλος, ΠΜ, τ. Πρ.
Β. Χανδακάς Δρ. ΠΜ, τ. Γεν
Φ. Κοσμόγλου, Α, τ. Διευθ. - Τμημ.
ΣΠΜΕ, «Α» ΤΕΕ, Γ.Δ. ΑΜΕΛ
Διευθυντής ΥΠΠΟ, «Α» ΤΕΕ
ΥΠΕΧΩΔΕ
Δ. Παναγιωτουνάκος ΠΜ, Καθ.
Θ. Χατζηστρατής ΠΜ, ΥΠΕΧΩΔΕ
Π. Κοσμόπουλος, Α - Αν. Καθ. Μηχ.
ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
Ν. Χιωτίνης Α, Καθ. ΤΕΙ Αθηνών,
Περιβαλ. ΔΠΘ
Γ. ΠαπαβασιλόπουλοςΜΗ,Καθ. ΕΜΠ Ελ. Επ.
Χ. Κουλαμάς, Δρ Ηλν. Μ, ΙΝ.ΒΙ.Σ.
Π. Παπαευαγγελίου ΠΜΕπΣυνΕΜΠ Μ. Χρονόπουλος ΠΜ, Επ. Συν.
Β. Παπάζογλου ΝΜ, Καθ. Τ. Πρ.
ΕΜΠ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΠΟ
Ν
Μ
ΕΜΠ,
ΕΕΕ
ΝΜ
Σημ. «Α»: Αντιπροσωπεία
Δ.Ε.: Διοικούσα Επιτροπή
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