
 

 

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016, στην Αίθουσα Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., η 
Κεντρική Προεκλογική Συνάντηση της Δημοκρατικής Παράταξης Μηχανικών (ΔΗ.ΠΑ.Μ.). 
Παρόντες ήταν όλοι οι εκλεγμένοι εκπρόσωποί της, νέοι και παλαιοί υποψήφιοι, αλλά και πληθώρα 
Μηχανικών που στηρίζουν τη δράση της ΔΗ.ΠΑ.Μ. και της επικεφαλής της, Καθηγήτριας Ε.Μ.Π., Τώνιας 
Μοροπούλου.  

 

 



 

Από αριστερά προς τα δεξιά: Κωνστάντζος Γεώργιος εκλεγμένος στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ από το 
Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου, Μοροπούλου Τώνια επικεφαλής ΔΗΠΑΜ και Β΄Αντιπρόεδρος του 
ΤΕΕ, Καψάσκης Γεώργιος εκλεγμένος στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ από το Περιφερειακό Τμήμα Αττικής, 
Λυρίδης Δημήτριος εκλεγμένος στην Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Ναυπηγών Μηχανικών. 

 

Η συνάντηση άρχισε με την ομιλία της Τώνιας Μοροπούλου, η οποία μόλις επέστρεψε στην Ελλάδα μετά  
την Παγκοσμίου ενδιαφέροντος είδηση ότι Έλληνες αναστηλωτές και συντηρητές με την ευθύνη της 
επιστημονικής ομάδας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, υπό την καθοδήγησή της, άνοιξαν μετά από 
αιώνες για πρώτη φορά τη μαρμάρινη πλάκα που σκέπαζε τον τάφο του Ιησού στον Ναό της Αναστάσεως 
στην Ιερουσαλήμ , στερέωσαν και ανέδειξαν τον Ιερό Βράχο του ταφικού μνημείου στο πλαίσιο του 
πρότυπου έργου για την αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου.  

Σχετικά άρθρα: 

http://www.iefimerida.gr/news/297731/ellines-epistimones-apokalypsan-ton-tafo-toy-hristoy-eikones 

http://www.iefimerida.gr/news/269472/ierosolyma-xekinisan-oi-ergasies-anastilosis-toy-panagioy-tafoy 

Οι εκλογές του Τ.Ε.Ε. θα διεξαχθούν σε όλη την Ελλάδα, την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016 και όπως τόνισε 
η Τώνια Μοροπούλου, είναι επιβεβλημένη η μαχητική στάση του Τ.Ε.Ε. για να δοθούν λύσεις στα 
προβλήματα των Μηχανικών της χώρας, οι οποίοι βιώνουν την ανεργία, την υποαπασχόληση, την 
αβεβαιότητα κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης και την απαξίωση του ρόλου τους.  

Η ΔΗ.ΠΑ.Μ., έχει να παρουσιάσει δέκα χρόνια ασυμβίβαστων αγώνων, ανεξάρτητης δράσης και 
στρατηγικής παρέμβασης στην αναβάθμιση του ρόλου του Τ.Ε.Ε. ώστε να ανακτήσει το κύρος του ως 
Σύμβουλος της Πολιτείας, σε όλα τα θέματα της παιδείας, του επαγγέλματος του Μηχανικού και της 
συμβολής στην ανάπτυξη της χώρας με εξωστρέφεια και κατάλληλες  στρατηγικές συμμαχίες.  

Η ΔΗ.ΠΑ.Μ. σαν ανεξάρτητη φωνή, ακηδεμόνευτη από κομματικές εξαρτήσεις, πολιτικές και 
συνδικαλιστικές σκοπιμότητες που ελέγχανε τις κατεστημένες ηγεσίες του Τ.Ε.Ε., διεκδικεί τη θέση της στην 
ηγεσία του Τ.Ε.Ε. στο όνομα όλων των Μηχανικών.  

Ήδη σημαντικές πρωτοβουλίες έχει αναλάβει η ΔΗ.ΠΑ.Μ. στην κατεύθυνση αυτή: 



■ Την ενεργοποίηση Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, ώστε σε στρατηγική συμμαχία με το Τ.Ε.Ε. 
να διεκδικήσουν την αναγνώριση του ενιαίου πενταετούς Διπλώματος των Μηχανικών ως επιπέδου 
master. Η κατάθεση σχετικού άρθρου στο ν.σ. για τις μεταπτυχιακές σπουδές αποτέλεσε απόκριση σε 
αυτήν την κίνηση. 

■ Τη λειτουργία helpdesk για την παροχή συμβουλών σχετικά με τον Ν.4412/2016, περί δημόσιων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ώστε να καταδειχθεί η σημασία που έχει η Πολιτεία να 
αξιοποιεί το Τ.Ε.Ε. ως Σύμβουλό της.  

■ Την υποστήριξη στη Διοικούσα Επιτροπή της άποψης που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΔΗ.ΠΑ.Μ., 
ότι οι φυσικοί πόροι και η ακίνητη περιουσία του Δημοσίου αποτελούν κοινωνικά αγαθά και ότι η 
διαχείριση της πρέπει να διασφαλίζει αυτή τη διάσταση.  

■ Το Τ.Ε.Ε. να γίνει τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (Α.Π.Ε.), όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της ΔΗ.ΠΑ.Μ. 

■ Την οικοδόμηση στρατηγικής συμμαχίας και εξωστρέφειας στην περιοχή της νοτιοανατολικής 
Μεσογείου για ανεξάρτητη ανάπτυξη με καινοτομία και συνεργασία των Μηχανικών (συμφωνία Τ.Ε.Ε. – 
Ε.Τ.Ε.Κ. – κ.α.)  

■ Την εισαγωγή συστημάτων ολικής ποιότητας σε όλους τους τομείς της τεχνικής ανάπτυξης 
(κατασκευή, βιομηχανία, αγορά τεχνικών προϊόντων, κ.α.) για την προτυποποίηση, την διαπίστευση και τη 
διακρίβωση φορέων και διεργασιών ποιότητας καθώς και για τον έλεγχο της αγοράς. Το δημόσιο συμφέρον 
έχει μεγάλο όφελος από τον έλεγχο της ποιότητας, εφόσον τροποποιηθεί κατάλληλα το θεσμικό πλαίσιο 
(Σύμβουλος Ελέγχου Ποιότητας για τα Δημόσια Έργα –ΕΣΠΕΛ, εισαγωγή μη καταστροφικού ελέγχου κ.α.) 

■ Ολοκληρωμένα διεπιστημονικά μητρώα για την ταυτότητα των έργων 

■ Το πράσινο κουτί του κτιρίου  

Σχετικό άρθρο: 

http://www.iefimerida.gr/news/298620/ekloges-sto-tee-stis-20-noemvrioy-ypopsifia-i-tonia-moropoyloy 

 

Από αριστερά προς τα δεξιά: Μπουντάς Γεώργιος γραμματέας της ΔΗΠΑΜ, Κωνστάντζος Γεώργιος 
εκλεγμένος στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ από το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου, Μοροπούλου Τώνια 



επικεφαλής ΔΗΠΑΜ και Β΄Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ, Καψάσκης Γεώργιος εκλεγμένος στην Αντιπροσωπεία 
του ΤΕΕ από το Περιφερειακό Τμήμα Αττικής. 

 

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν στην Κεντρική Προεκλογική Συνάντηση της ΔΗ.ΠΑ.Μ. στην Αίθουσα 
Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. 

Οι επόμενες συναντήσεις της ΔΗ.ΠΑ.Μ. θα πραγματοποιηθούν στις 9/11 στην Πάτρα, στις 10/11 στην 
Θεσσαλονίκη,  στις 11/11 στη Ρόδο, στις 14/11 στην Αθήνα, στα Χανιά και αλλού.   

 


