
 

Η Δημοκρατική Παράταξη Μηχανικών, έχει να παρουσιάσει δέκα χρόνια ασυμβίβαστων αγώνων, ανεξάρτητης δράσης 
και στρατηγικής παρέμβασης στο Τ.Ε.Ε., σαν ανεξάρτητη φωνή, ακηδεμόνευτη από κομματικές εξαρτήσεις πολιτικές 
και συνδικαλιστικές σκοπιμότητες που ελέγχανε τις κατεστημένες ηγεσίες του Τ.Ε.Ε. 

Μόνο έτσι με ισχυρό Τ.Ε.Ε. ως Τεχνικό Σύμβουλο της Πολιτείας θα μπορέσουν οι Μηχανικοί να συμβάλλουν στον 
ανασχεδιασμό της ανάπτυξης του τόπου και να αντικρούσουν τα δραματικά φαινόμενα της βαθιάς κρίσης που πλήττει 
πλέον όλη την κοινωνία, και ιδιαίτερα τους Μηχανικούς.  

Μόνο έτσι θα πετύχει άμεσα το Τ.Ε.Ε. έξυπνες και βιώσιμες λύσεις για την εγγυοδοσία των τεχνικών μελετών και έργων 
(ΤΜΕΔΕ), για το Ταμείο Ασφάλισης των Μηχανικών, για την ενίσχυση της Τράπεζας Αττικής και την 
επαναπόδοση των κεφαλαίων του στο ΤΣΜΕΔΕ, καθώς και για την ανάπτυξη στο ΤΕΕ μίας ευρείας, χωρίς 
αποκλεισμούς, Πλατφόρμας πληροφόρησης και διαδικτύωσης για όλους τους Μηχανικούς, για το ΕΣΠΑ και κάθε 
μέτρο τεχνικής ανάπτυξης, για κάθε πρωτοβουλία και καινοτομία.  

 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ  ΤΗΣ  ΔΗ.ΠΑ.Μ. 

Η πρόταση της ΔΗ.ΠA.Μ. αφορά στην διαμόρφωση ενός κοινού και σύγχρονου προγράμματος δράσης, ώστε 
να ενισχυθεί το κύρος του Τ.Ε.Ε. και ο ρόλος των Μηχανικών: 

� στην ανάληψη από το Τ.Ε.Ε. της ευθύνης για τη ρύθμιση της πρόσβασης των Μηχανικών στο επάγγελμα, 
την εγγραφή τους σε μητρώα και την απόδοση επαγγελματικών ισοτιμιών, βάσει των 5ετών προγραμμάτων 
σπουδών των Πολυτεχνείων μας και της εμπειρίας τους κατά την άσκηση του επαγγέλματος, 

� στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος των Μηχανικών και όλων των 
Τεχνικών 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, 

� στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για την αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων, 

� στην άμεση, δίκαια, βιώσιμη και ανταποδοτική ρύθμιση του ασφαλιστικού 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.))  

� στην ανάδειξη του ρόλου των Μηχανικών στους νέους τομείς παραγωγής και στις νέες τεχνολογίες της 
μεταβιομηχανικής περιόδου: 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 ανάδειξη της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, κ.ά.  

� στην εισαγωγή καινοτομιών, στην διασφάλιση της ποιότητας και της βιωσιμότητάς της Ανάπτυξης με 
κοινωνική συνοχή, με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο – Αειφορία και Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη 
Ανάπτυξη  

� στην προάσπιση των κρίσιμων υποδομών και πόρων που αποτελούν κοινωνικά αγαθά και πρέπει να 
τύχουν διαχείρισης που θα εμπνέεται από την αρχή της αλληλεγγύης και από το συμφέρον των μελλοντικών γενεών.  

� στην ενεργοποίηση όλων των θεσμικών δυνατοτήτων του Τ.Ε.Ε., για την ολόπλευρη ανάδειξη του ρόλου 
των Μηχανικών στο στρατηγικό ανασχεδιασμό της ανάπτυξης της χώρας και της εξόδου της από την κρίση. 

Επίσης στοχεύουμε στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και στην αποφασιστική πολιτική παρέμβαση του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας στους τομείς: 

� μελέτης, διαχείρισης παραγωγής ιδιωτικών και δημοσίων έργων, διασφαλίζοντας επίσης την άσκηση ελέγχου 
ποιότητας των Δημοσίων έργων, καθώς και την εφαρμογή των «Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)» 
με κοινωνικό έλεγχο.  

� σχεδιασμού και διαχείρισης του χώρου, της πόλης, του οικιστικού και δομημένου περιβάλλοντος, 

� σχεδιασμού, διαχείρισης, παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας, 



� ολοκληρωμένου σχεδιασμού, παρακολούθησης, ελέγχου και αποτίμησης προστασίας του 
περιβάλλοντος, 

� αναδιάρθρωσης της Βιομηχανίας, ώστε να στηρίζεται στη γνώση και την καινοτομία,  

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

� ανάπτυξης της έρευνας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας. 

Διεκδικούμε: 

� άμεση προσαρμογή των αμοιβών μελετητών και επιβλεπόντων ιδιωτικών έργων στα σημερινά δεδομένα, 

� ορθολογική οργάνωση των Υπηρεσιών Διοίκησης για τη διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών στους 
μηχανικούς και στους πολίτες με ποιότητα και ασφάλεια. 

� Προάσπιση και αναβάθμιση των ενιαίων και αδιάσπαστων προγραμμάτων 5ετούς κύκλου σπουδών ως 
προϋπόθεσης για την άδεια άσκησης του επαγγέλματος.  

� ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των Μηχανικών στα όργανα του Τ.Ε.Ε., με αλλαγή του συγκεντρωτικού μοντέλου 
και με την θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων, κανόνων και διαδικασιών,  

� αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του Τ.Ε.Ε. για εκσυγχρονισμό και άμεση δημοκρατία στο ΤΕΕ.  

� ριζική και όχι εικονική αναμόρφωση των οργάνων διοίκησης 

 
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 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ Τ.Ε.Ε. στη διάθεση όλων των 
Μηχανικών μελών του.  

Οι Μηχανικοί συμβάλλοντας στην ανάδειξή της ΔΗ.ΠΑ.Μ. σε μία μαζική και ανοικτή, σύγχρονη κίνηση με 
πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις, παίρνουν οι ίδιοι τη θέση που τους ανήκει: οι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ.   

 


