
 

Σήμερα, στη βαθιά κρίση που πλήττει πλέον όλη την κοινωνία αλλά και όλους τους Μηχανικούς της χώρας, οι 
οποίοι βιώνουν την ανεργία, την υποαπασχόληση, την αβεβαιότητα κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, την 
απαξίωση του ρόλου τους, είναι επιβεβλημένη η μαχητική στάση του Τ.Ε.Ε. 

Η ΔΗ.ΠΑ.Μ. συγκρούστηκε και διαφοροποιήθηκε από την κατεστημένη ηγεσία του Τ.Ε.Ε., η οποία παρά 
τις αλλαγές προσώπων, χαρακτηρίστηκε από συμμαχίες χωρίς αρχές και πρόγραμμα, με μόνο κοινό στόχο την 
κατάκτηση και διανομή της εξουσίας, που είχε ως επακόλουθο το Τ.Ε.Ε. να μείνει μακριά από τις προσδοκίες των 
Ελλήνων Μηχανικών.  

Η ΔΗ.ΠΑ.Μ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΕ ΕΚΦΡΑΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ 

Η ΔΗ.ΠΑ.Μ., σαν ανεξάρτητη φωνή και χωρίς κομματικές ή/και παραταξιακές δεσμεύσεις, έχει ήδη 
συμβάλλει ενεργά στη βελτίωση της θέσης των Μηχανικών, καθώς και στην συλλογική λειτουργία του Τ.Ε.Ε.  

Την επομένη των εκλογών θα κληθούν όλοι, ανεξάρτητα από τις κομματικές και συνδικαλιστικές περιχαρακώσεις 
τους, να συμβάλλουν στη συνέχιση της δράσης του Τ.Ε.Ε. 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; 

Η Δημοκρατική Παράταξη Μηχανικών καλεί όλους τους Μηχανικούς, να συμβάλλουν στην ανάδειξή 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 ένα Τ.Ε.Ε. όλων των Μηχανικών.  

Μόνο έτσι θα μπορέσει να συμβάλει στον ανασχεδιασμό της ανάπτυξης του τόπου, που απαιτεί ισχυρό Τ.Ε.Ε. 
ως Τεχνικό Σύμβουλο της Πολιτείας, ικανό να αντικρούσει στρατηγικές ξένων συμβούλων που μέχρι σήμερα 
ακριβοπληρώνονται από το υστέρημα της χώρας. 

Από τις περασμένες εκλογές του Τ.Ε.Ε., τον Νοέμβριο του 2013, μέχρι και σήμερα, η ΔΗ.ΠΑ.Μ. μέσω της 
πολιτικής των εκλεγμένων εκπροσώπων της, στη Διοικούσα Επιτροπή και στην Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε., 
πρωτοστάτησε στη προάσπιση των δικαιωμάτων των Μηχανικών, στο Ασφαλιστικό, στην Τράπεζα Αττικής, 
καθώς και στην αναγνώριση του επιπέδου της παιδείας και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών.  

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ  

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Αντωνίας Μοροπούλου, Β’ Αντιπροέδρου της και 
επικεφαλής της ΔΗ.ΠΑ.Μ., ψήφισε το αίτημα άμεσης, έστω μεταβατικής, νομοθετικής ρύθμισης σχετικής με τη 
δυνατότητα λειτουργίας για τη διασφάλιση της συνέχισης του ΤΣΜΕΔΕ ως αυτόνομου φορέα, στο πλαίσιο του 
Εθνικού Ασφαλιστικού Συστήματος. Το αίτημα αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι το ΤΣΜΕΔΕ είναι βιώσιμο και 
υγιές ταμείο, ακόμα και χωρίς την κρατική χρηματοδότηση και ανταποκρίνεται πλήρως στα κριτήρια ενός 
υποδειγματικού ασφαλιστικού φορέα. Επίσης η ΔΗ.ΠΑ.Μ. συμμετείχε ενεργά στις κινητοποιήσεις για την 
προάσπιση του αυτόνομου αυτοδιοίκητου ΤΣΜΕΔΕ.  

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Η ΔΗ.ΠΑ.Μ. με την αλλαγή του Προέδρου της Τράπεζας Αττικής, και την εκδίωξη 5 συναδέλφων μας από την 
Διοίκηση της Τράπεζας, κατέθεσε προτάσεις παρέμβασης στη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε., ζήτησε να ενημερωθεί αρμοδίως 
άμεσα και να αναλάβει πρωτοβουλίες.  

Επίσης ζήτησε στο όνομα των Ελλήνων Μηχανικών συστηματική ενημέρωση και ουσιαστική συνεργασία της Δ.Ε. 
του Τ.Ε.Ε. με τις αρμόδιες αρχές και την Διοίκηση της Τράπεζας Αττικής, ώστε να αποκατασταθούν η θέση, ο 
ρόλος και τα συμφέροντα των Μηχανικών στην Διοίκηση της Τράπεζας Αττικής, της Τράπεζάς μας.  

 

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

Η ΔΗ.ΠΑ.Μ. πρωταγωνίστησε στα θέματα της παιδείας και του επαγγέλματος του Μηχανικού και συνέβαλε 
αποφασιστικά ώστε το Τ.Ε.Ε. να αγωνιστεί αντίθετα στην αποσύνδεση των Προγραμμάτων Σπουδών των 
Μηχανικών που οδηγούν σε Δίπλωμα με 5-ετείς Σπουδές από την Άσκηση του Επαγγέλματος. 



Για τη διασφάλιση του επαγγέλματος του Μηχανικού, αλλά πρωτίστως του Δημοσίου Συμφέροντος, απαιτείται η 
άμεση θέσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων για όλες τις ειδικότητες των Μηχανικών, όπου η πρόσβαση σε 
επαγγελματικές δραστηριότητες θα προκύπτει από τα Προγράμματα Σπουδών.  

Τέλος αγωνίστηκε για μία κοινή πρωτοβουλία με όλο τον Τεχνικό κόσμο, ώστε τα Τεχνικά επαγγέλματα να 
ασκούνται με διαβάθμιση της Τεχνικής ευθύνης, βάσει του επίπεδου της εκπαίδευσης.  

 

Καλούμε τους:  

Νέους Μηχανικούς, τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, τους Μελετητές, Εργολήπτες και Κατασκευαστές, τους 
Μηχανικούς Υπαλλήλους του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα, τους Μηχανικούς της Βιομηχανίας, της 
Παραγωγής, της Ανάπτυξης, τους Πανεπιστημιακούς, τους Ερευνητές, τους Μηχανικούς της Εκπαίδευσης, τους 
Μηχανικούς της Κοινωνίας της Γνώσης, τους Μηχανικούς των Νέων Ειδικοτήτων, τους Μηχανικούς της 
Δημιουργίας, τις Αυτόνομες Κινήσεις και Παρατάξεις στα Περιφερειακά Τμήματα του Τ.Ε.Ε.,  

σε διάλογο και κοινή δράση για να αλλάξουμε το Τ.Ε.Ε.  


