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Αγαπητή/έ Συνάδελφε,  
Όπως ήδη γνωρίζεις, στις 24 Νοεμβρίου 2013, πραγματοποιούνται οι Εκλογές για την ανάδειξη των Οργάνων 
Διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. 
Σου ζητάμε να ενώσεις για άλλη μια φορά τις δυνάμεις σου με την Δημοκρατική Παράταξη Μηχανικών, να την 
ενισχύσεις και να συμβάλλεις στην νίκη της. 
Η ΔΗ.ΠΑ.Μ., με την ίδρυση της το 2006, συγκρούστηκε και διαφοροποιήθηκε από την κατεστημένη ηγεσία του ΤΕΕ, 
η οποία παρά τις αλλαγές προσώπων, χαρακτηρίστηκε από συμμαχίες χωρίς αρχές και πρόγραμμα, με μόνο κοινό 
στόχο την κατάκτηση και διανομή της εξουσίας στο ΤΕΕ.  Η ΔΗ.ΠΑ.Μ. συγκρούστηκε με την αδιαφάνεια και τις 
σκοπιμότητες που κράτησαν το ΤΕΕ μακριά από τις προσδοκίες των Ελλήνων Μηχανικών και τις απαιτήσεις την 
Ελληνικής Κοινωνίας. 
Η ΔΗ.ΠΑ.Μ., σαν ανεξάρτητη φωνή και χωρίς κομματικές ή/και παραταξιακές δεσμεύσεις, έχει ήδη συμβάλλει 
ενεργά στη βελτίωση της θέσης των Μηχανικών (ασφαλιστικό, επαγγελματικά δικαιώματα, αναγνώριση ως Master & 
αναβάθμιση του επιπέδου του Διπλώματος και του ρόλου των Μηχανικών –και ιδιαίτερα των Νέων Μηχανικών και των 
νέων ειδικοτήτων-) καθώς και στην συλλογική λειτουργία του Τ.Ε.Ε. ενισχύοντας δράσεις δημιουργίας, ποιότητας, 
καινοτομίας & αειφορικής ανάπτυξης, δράσεις εξυπηρέτησης του Δημοσίου Συμφέροντος.  

Σήμερα, στην – από κάθε πλευρά - εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία που αντιμετωπίζουν όλοι πλέον και όχι μόνο οι μη 
προνομιούχοι Έλληνες Πολίτες, και βέβαια όλοι οι Μηχανικοί της χώρας μας, 

η μαχητική σου στάση είναι επιβεβλημένη. 

Η  Δ Η . Π Α . Μ .  Μ Π Ο Ρ Ε Ι  Ν Α  Σ Ε  Ε Κ Φ Ρ Α Σ Ε Ι .  
Ε Σ Υ  Ε Ι Σ Α Ι  Η  Δ Υ Ν Α Μ Η  Τ Η Σ  Δ Η . Π Α . Μ . !  

Η βούληση των Μηχανικών, η δική σου βούληση πρέπει να εκφρασθεί στις Εκλογές του ΤΕΕ. Να αναδείξει μια νέα 
ηγεσία χωρίς παγιδεύσεις και εξαρτήσεις, που να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες σου, στις προκλήσεις της 
εποχής, στις προσδοκίες της Κοινωνίας.  
Σήμερα η οξύτατη πολιτική και κοινωνικοοικονομική κρίση καθώς και η απαξιωτική επίθεση της Πολιτείας στο ΤΕΕ 
δεν αφήνουν άλλα περιθώρια απραξίας των Μηχανικών. Την επομένη των εκλογών θα κληθούν όλοι, ανεξάρτητα από 
τις κομματικές και συνδικαλιστικές περιχαρακώσεις τους, να συμβάλλουν στη συνέχιση της δράσης του ΤΕΕ με την 
συμμετοχή τους στα όργανα διοίκησης. Το ερώτημα είναι ποια αξιόπιστη εκπροσώπηση, χωρίς εξαρτήσεις θα 
συμβάλλει σε ένα παραγωγικό, διαφανή και έντιμο διάλογο συνεργασίας των Μηχανικών με αρχές; 
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Η Δημοκρατική Παράταξη Μηχανικών – ΔΗ.ΠΑ.Μ. καλεί όλους τους Μηχανικούς, χωρίς αποκλεισμούς, ανεξάρτητα 
από τις πολιτικές τους απόψεις, να συμβάλλουν στην ανάδειξη της σε μία 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 
όλων των Μηχανικών. 
Ιδιαίτερα κρίσιμη  είναι η υποβάθμιση των σπουδών και συνακόλουθα της άσκησης επαγγέλματος. Το οξύμωρο είναι 
πως αυτό γίνεται μέσω μιας δήθεν «φιλελευθεροποίησης» των  επαγγελμάτων, σε συνδυασμό με μια αναχρονιστική 
προσπάθεια ελέγχου τους από μια κεντρική κρατική εξουσία.  Από τη μια δηλαδή επιδιώκεται η δημιουργία ενός 
κρατικά ελεγχόμενου «εθνικού πλαισίου προσόντων» που θα αντιστοιχεί σε επαγγελματικές δραστηριότητες, από την 
άλλη διακηρύσσεται το «άνοιγμα» των επαγγελμάτων, δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος, που μέχρι στιγμής μόνο 
προβλήματα έχει δημιουργήσει στους μηχανικούς.  Στην περίπτωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που 
θεσμικά  είναι επιστημονικός Σύμβουλος της Πολιτείας, τα πράγματα είναι δραματικά, τόσο για τον θεσμό, όσο και για 
τη χώρα. Από τη προϊούσα σημερινή υποβάθμιση του κύρους του, θα οδηγηθούμε  μοιραίως στην  κατάργησή του.  Η 
υποβάθμιση του κύρους και του ρόλου του Διπλωματούχου Μηχανικού αποτελεί συνέπεια της υποβάθμισης του 
κύρους και του ρόλου του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Το επεξεργαζόμενο από το Υπουργείο Παιδείας «Εθνικό πλαίσιο 
προσόντων», που θα ακολουθεί πιστά τις διαβαθμίσεις σπουδών με το «σύστημα Μπολώνια», χωρίς ουσιαστικό έλεγχο 
του είδους και του επιπέδου σπουδών, θα οδηγήσει μοιραία στην υποβάθμιση του ρόλου όλων των Επιμελητηρίων σε 
συνδικαλιστικές ενώσεις, ενδεχομένως μέχρι την τελική τους εξαφάνιση. Θα χρησιμοποιηθεί βεβαίως το επιχείρημα 
περί «συνδικαλιστικοποίησης» ή περί «συντεχνιών» των Επιμελητηρίων, με την τρέχουσα απαξιωτική ερμηνεία των 
όρων αυτών. 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, συνεπώς, οφείλει στη χώρα να ενισχύσει πρωτίστως το επιστημονικό του κύρος, 
για να μπορέσει να σταματήσει την υποβάθμιση της εκπαίδευσης και της άσκησης του επαγγέλματος και του ρόλου του 
Διπλωματούχου Μηχανικού στους σημερινούς χαλεπούς καιρούς. Μόνο έτσι θα μπορέσει αποτελεσματικά να 
προστατεύσει και το επάγγελμα του Μηχανικού και να συνδράμει  στην βελτίωση, αν όχι επίλυση, των δυσμενών 
σημερινών συνθηκών εργασίας τους και αμοιβής των Μηχανικών.   
Μόνο έτσι θα μπορέσει να συμβάλει στον ανασχεδιασμό της ανάπτυξης του τόπου, σύμφωνα με τα συγκριτικά του 
πλεονεκτήματα και της ανάγκες της Ελληνικές Κοινωνίας. Ανασχεδιασμό που απαιτεί ισχυρό ΤΕΕ ως Τεχνικό 
Σύμβουλο της Πολιτείας, ικανό να αντικρούσει στρατηγικές ξένων συμβούλων που ακριβοπληρώνονται από το 
υστέρημα της χώρας. 
Αγωνιζόμαστε για ένα ΤΕΕ: 
 επιστημονικά ενισχυμένο, 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 κυβερνητικές επιλογές που έρχονται σε αντίθεση με τα δίκαια αιτήματα των 

μελών του και το δημόσιο όφελος, 
 που θα αναδειχθεί σε ένα σύγχρονο και αξιόπιστο επιστημονικό σύμβουλο της πολιτείας, με εμπεριστατωμένο  

λόγο για την αναβάθμιση της παιδείας  των μηχανικών, την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών και 
καινοτομιών για την  θεσμική αναγνώριση του πολύπλευρου ρόλου των μηχανικών στην παραγωγή και στις 
διαδικασίες ανάπτυξης και λήψης αποφάσεων, για τον ανασχεδιασμό της ανάπτυξης της χώρας σε βιώσιμη, 
αξιοβίωτη κατεύθυνση εξόδου από την κρίση. 

Καλούμε όλους τους Μηχανικούς, χωρίς αποκλεισμούς και ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους απόψεις, να 
ενισχύσουν την παρουσία της ΔΗΠΑΜ στα όργανα Διοίκησης του ΤΕΕ. 

Απευθυνόμαστε σε όλους τους μηχανικούς που αγωνίζονται: Στους Νέους Μηχανικούς, στους Ελεύθερους 
Επαγγελματίες, στους Μελετητές, Εργολήπτες και Κατασκευαστές, στους Μηχανικούς Υπαλλήλους του Ιδιωτικού και 
του Δημόσιου Τομέα, στους Μηχανικούς της Βιομηχανίας, της Παραγωγής, της Ανάπτυξης, στους Πανεπιστημιακούς, 
στους Ερευνητές, στους Μηχανικούς της Εκπαίδευσης, στους Μηχανικούς της Κοινωνίας της Γνώσης, στους 
Μηχανικούς των Νέων Ειδικοτήτων, στους Μηχανικούς της Δημιουργίας. Στις Αυτόνομες Κινήσεις και Παρατάξεις 
στα Περιφερειακά Τμήματα του Τ.Ε.Ε. Τους καλούμε σε διάλογο και κοινή δράση για να ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟ Τ.Ε.Ε.  

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΔΗ.ΠΑ.Μ. & ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

 
Για την Συντονιστική Επιτροπή της ΔΗ.ΠΑ.Μ.  Τώνια Μοροπούλου 

Οι Υποψήφιοι της ΔΗ.ΠΑ.Μ. 
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