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 Με πρωτοβουλία και πρόςκλθςθ τθσ Δθμοκρατικισ Ραράταξθσ Μθχανικϊν 
(ΔΘ.ΡΑ.Μ.), ξεκίνθςε κεςμικόσ διάλογοσ «πάνω» ςτο τραπζηι μεταξφ των παρατάξεων, που 
εκπροςωποφνται ςτθν Αντιπροςωπεία, αλλά και με παρουςία των υποψιφιων Ρροζδρων 
για τθ διαμόρφωςθ τθσ ςτρατθγικισ του Τ.Ε.Ε., ϊςτε θ ανάδειξθ τθσ νζασ Διοίκθςθσ του 
Τ.Ε.Ε. να γίνει βάςει κζςεων. Πλεσ οι παρατάξεισ που παρζςτθςαν διλωςαν πωσ 
κατακζτουν ςτο διάλογο τισ κζςεισ που ζχουν αναρτιςει ςτισ ιςτοςελίδεσ και τα blogs τουσ, 
ενϊ επιπλζον ο κ. Δ. Ταγκαλάκθσ (εκπρόςωποσ τθσ ΔΘΣΥΜ) κατζκεςε το ςυνθμμζνο 1, ο κ. Κ. 
Κρεμαλισ (εκπρόςωποσ τθσ ΕΚΧΜ-ΜΔ) το ςυνθμμζνο 2 και ο κ. Γ. Σταςινόσ (εκπρόςωποσ 
ΔΚΜ – Ανανζωςθ Ρρωτοπορία) το ςυνθμμζνο 3. 
 Κατά τισ ςυηθτιςεισ που ακολοφκθςαν ςυμφωνικθκε θ προτεραιότθτα των 
κεμάτων που αναφζρονται: 

 ςτθν προάςπιςθ τθσ Ραιδείασ, του Επαγγζλματοσ και τθσ Επιςτιμθσ του Μθχανικοφ 

 ςτθν αναβάκμιςθ του ρόλου του Τ.Ε.Ε. ωσ Συμβοφλου τθσ Ρολιτείασ για τθν 
αναπτυξιακι αναςυγκρότθςθ τθσ Χϊρασ προσ όφελοσ τθσ Κοινωνίασ και ςε ςφνδεςθ 
με τα κινιματα τθσ. 

 Θ προτεραιότθτα ςτθ βελτίωςθ των Υπθρεςιϊν του Τ.Ε.Ε. προσ τουσ Μθχανικοφσ με 
αλλθλεγγφθ, βιϊςιμεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ και ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για τθ μείωςθ 
τθσ ανεργίασ και τθσ μετανάςτευςθσ, ιδιαίτερα των νζων μθχανικϊν, αποτζλεςαν κοινοφσ 
τόπουσ. Το ερϊτθμα που τζκθκε από πολλοφσ ιταν «Ρωσ το Τ.Ε.Ε. κα ανακτιςει τθν 
αξιοπιςτία και το κφροσ του και πωσ θ Διοίκθςθ του κα μπορεί να ςυγκροτείται αξιοκρατικά 
και αναλογικά και να δρα ςυλλογικά, ϊςτε να να αποκαταςτιςει ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ με 
τουσ Μθχανικοφσ και τθν Κοινωνία, που ζχουν διαρραγεί, αναδεικνφοντασ προτάςεισ και 
λφςεισ ςτα κζματα που τουσ ενδιαφζρουν». Κυρίωσ υπογραμμίςτθκε θ ανάγκθ 
κινθτοποίθςθσ των Μθχανικϊν για αποτελεςματικι υπεράςπιςθ των αιτθμάτων τουσ. 
 Για το ςκοπό αυτό θ διαπαραταξιακι ςυνάντθςθ επιςιμανε τθν αναγκαιότθτα 
εντοπιςμοφ των αδφνατων ςθμείων τθσ λειτουργίασ και τθσ Διοίκθςθσ του Τ.Ε.Ε., τθσ 
αποκατάςταςθσ των μθχανιςμϊν τθσ αξιολόγθςθσ και του ελζγχου τουσ, ϊςτε να 
οικοδομθκεί πλαίςιο εμπιςτοςφνθσ τόςο ανάμεςα ςτουσ εκπροςϊπουσ των Μθχανικϊν ςτο 
Τ.Ε.Ε. όςο και μεταξφ του Τ.Ε.Ε. και των Μθχανικϊν, των Μθχανικϊν και τθσ Κοινωνίασ. 
Εκτιμικθκε ότι το κεντρικό μινυμα που ζδωςαν οι Μθχανικοί, τόςο με τθν απουςία τουσ 
όςο και με τθν παρουςία τουσ ςτισ εκλογζσ του Τ.Ε.Ε. τον Νοζμβριο του 2013, ιταν το «δεν 
πάει άλλο». Θ υπεράςπιςθ του Τ.Ε.Ε., που ςιμερα βάλλεται από τθν κρίςθ και τθν 
κυβερνθτικι πολιτικι διαχείριςθσ τθσ, δεν μπορεί να ζχει αποτελζςματα χωρίσ μια 
ακθδεμόνευτθ ςτρατθγικι, χωρίσ διαφάνεια και ζντιμο διάλογο όλων των απόψεων.  
 Θ Αντιπροςωπεία του Τ.Ε.Ε. δεν μπορεί να μθν παίρνει αποφάςεισ και δεν μπορεί οι 
αποφάςεισ τθσ να μθν ελζγχουν και να μθν προςανατολίηουν τισ αποφάςεισ και δράςεισ τθσ 
Διοικοφςασ Επιτροπισ. Δεν μπορεί το Ρροεδρείο τθσ Αντιπροςωπείασ να μθν ζχει το κφροσ 
και τισ διαδικαςίεσ που κα του επιτρζψουν να καταςτιςει τθ λειτουργία τθσ 
Αντιπροςωπείασ παραγωγικι και ςυνκετικι. Δεν μπορεί οι κζςεισ του Τ.Ε.Ε. να μθν 
ςτθρίηονται ςε ςυλλογικζσ επεξεργαςίεσ από τισ Μόνιμεσ Επιτροπζσ, που κα πρζπει να 
ςυντονίηονται με τθν Κεντρικι Αντιπροςωπεία και να αποτελοφν ειςθγθτικά όργανα ςτθ 
Διοικοφςα Επιτροπι. Δεν μπορεί να καταργοφνται οι Μόνιμεσ Επιτροπζσ του Τ.Ε.Ε., οφτε 
μπορεί να ορίηονται με κριτιρια παραταξιακισ και μόνο εκπροςϊπθςθσ και όχι με κριτιρια 
αρμοδιότθτασ, εμπειρίασ και αξιοκρατίασ. Δεν μποροφμε να δεχτοφμε 
πραγματογνωμοςφνεσ, διαιτθςίεσ και εκπροςωπιςεισ να ορίηονται ςε ζνα παιχνίδι επί 
κυριαρχίασ μθχανιςμϊν χωρίσ αντικειμενικά κριτιρια και χωρίσ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ και 
ελζγχου (δθμιουργία μθτρϊου, κζςπιςθ κριτθρίων, διαςφάλιςθ ποιότθτασ). Το κεςμικό 



πλαίςιο του Τ.Ε.Ε. και ο κανονιςμόσ τθσ λειτουργίασ τθσ Αντιπροςωπείασ και τθσ Διοικοφςασ 
Επιτροπισ πρζπει να αλλάξουν για να διαςφαλίςουν τα παραπάνω και να ανατρζψουν 
παγιωμζνουσ μθχανιςμοφσ και διαπλοκζσ που απαξιϊνουν το Τ.Ε.Ε. 
 Ο προεδροκεντρικόσ χαρακτιρασ δεν ταιριάηει ςτο Τ.Ε.Ε. Οφτε του ταιριάηει θ 
ακφρωςθ των αποφάςεων των οργάνων Διοίκθςθσ από τθν προεδροκεντρικι διαχείριςθ του 
υπθρεςιακοφ μθχανιςμοφ. Ο Ρρόεδροσ και το Ρροεδρείο τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ, όπωσ 
και θ Διοικοφςα Επιτροπι, πρζπει να λειτουργοφν με ςυλλογικότθτα και 
αποτελεςματικότθτα. Γι' αυτό και προχπόκεςθ για μια τζτοια λειτουργία είναι θ 
ςυγκρότθςθ τθσ νζασ Διοίκθςθσ του Τ.Ε.Ε. να μθν υποκφψει ςε πειραςμοφσ δεςμεφςεων 
που δε κα επιτρζψουν τθν αξιοκρατικι και αναλογικι ςυμβολι όλων των δυνάμεων ςτθ 
Διοίκθςθ του Τ.Ε.Ε.  
 Μόνο με αυτζσ τισ εγγυιςεισ μπορεί το Τ.Ε.Ε. να ανακτιςει τθ δυναμικι του, να 
ξαναγίνει το Τ.Ε.Ε. όλων των Μθχανικϊν και να ανταποκρικεί ςτισ μεγάλεσ κοινωνικζσ και 
πολιτικζσ προκλιςεισ τθσ εποχισ. 
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