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Συνάδελφε, φίλε μηχανικέ, 

οι Μηχανικοί Ενάντια στην Κρίση είμαστε μηχανικοί αρνούμενοι  τις παλιές 

κομματικές τοποθετήσεις στις γνωστές παρατάξεις του ΤΕΕ – προεκτάσεις 

των πολιτικών παρατάξεων των φιλομνημονιακών επιλογών και των 

ευθυνών για την μέχρι τώρα τραγική πορεία της χώρας 

Σε καλούμε μαζί μας να συνδιαμορφώσεις το προφίλ ενός μηχανικού με 

κύρος και ενός σύγχρονου και ουσιαστικού Τεχνικού Επιμελητηρίου, 

ικανού να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις και τις δυσκολίες του σήμερα και 

του αύριο της πατρίδας μας. 

 

Η προσπάθεια ξεκίνησε! 

Το πρώτο πλαίσιο θέσεών μας 

που παραθέτουμε, είναι προϊόν 

της συνεργασίας όλων των 

μελών μας και αποτελείται από 

μια σειρά προτάσεων, βασισμέ- 

νων στην εμπειρία μας ως 

Μηχανικών και μελών του ΤΕΕ.  

Καταγράφει τις χαράξεις, τα αδρά σημεία στα οποία υπάρχουν και θα υπάρξουν 

κι άλλες εξειδικεύσεις. 

Ο τρόπος για την υλοποίηση είναι η ισχυροποίηση και ο κοινός μας αγώνας! 
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              ΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 

 

 Προώθηση των αναγκαίων αλλαγών για την αναβάθμιση του ρόλου 

της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ έναντι της Διοικούσας Επιτροπής ώστε 

ο σχεδιασμός και οι δράσεις του ΤΕΕ να εκπορεύονται από το Σώμα 

των Μηχανικών αντιπροσωπεύοντας γνήσια τη βούλησή του και όχι 

τη διαστρέβλωσή της μέσα από μηχανισμούς και ισορροπίες μεταξύ 

κομματικών και ατομικών φιλοδοξιών. 

 Ενθάρρυνση και στήριξη, από το κράτος, μικρών και νέων 

επιχειρήσεων αιχμής, ώστε τα Δημόσια Έργα να αποτελέσουν χώρο 

υγειούς ανταγωνισμού και όχι πεδίο ανάπτυξης καρτέλ 

εναρμονισμένων επιχειρηματικών τακτικών και μονοπωλίων. 

 Ενίσχυση του κύρους των Μηχανικών και προστασία του Έλληνα 

Μηχανικού έναντι των υιοθετημένων από την πολιτεία ανυπόστατων 

‘αποκλειστικών’ και ενίοτε ισόβιων ευθυνών του! Προσδιορισμός 

των ευθυνών του Μηχανικού, ρεαλιστικά και επιστημονικά 

άρτια.Καταμερισμός των ευθυνών σε όλους τους πιστοποιημένους 

συντελεστές ενός έργου (προμηθευτές,εταιρείες υλικών, 

μηχανημάτων ,συνεργεία, τεχνίτες κ.λ.π)  με βάση την αντίστοιχη 

διεθνή εμπειρία! 

 Προώθηση από το ΤΕΕ  δημιουργίας καταλόγων πιστοποιημένων 

εργαζομένων σε όλες τις συναφείς δραστηριότητες των τεχνικών 

έργων με ταυτόχρονη απαίτηση από την πολιτεία για την στελέχωση 

του συνόλου των τεχνικών έργων καθώς και των τεχνικών 

επιχειρήσεων αποκλειστικά από άτομα που έχουν πιστοποιηθεί.  

 Άμεση διεκδίκηση με κάθε νομικό μέσο,με όρους δικαίου 

καιπολιτικούς όρους, τόσο εντός Ελλάδας όσο και στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, των χρημάτων του ΤΣΜΕΔΕ, χρημάτων που αφαιρέθηκαν 

παράνομα και αυθαίρετα από τους Έλληνες Μηχανικούς! 
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 Λέμε ΟΧΙ στον Τυποποιημένο Μηχανικό της Νέας Τάξης Πραγμάτων 

αλλά ΝΑΙ στον Δημιουργικό Επιστήμονα Μηχανικό.Το ΤΕΕ ως 

κυρίαρχος επιστημονικός φορέας, να λάβει θέση με τεχνικούς, 

οικονομικούς, γεωστρατηγικούς και κοινωνικούς όρους, στο θέμα 

της προώθησης των πολιτικών της νέας τάξης πραγμάτων και της 

παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης, που επιβάλλεται πάνω 

από έθνη, λαούς, κοινωνίες και ανθρώπινους πολιτισμούς! 

 Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός με συνέπεια και βάθος χρόνου. 

Σταθερή, συνεπή και απλή νομοθεσία, με αποκατάσταση θεσμών και 

λειτουργιών και με εγγυημένη διάρκεια! Ζωή και επιχειρηματικότητα 

δεν μπορεί να εξαρτώνται από την πρόσκαιρη εύνοια κάποιων 

νομοθετικών συγκυριών! Οι Μηχανικοί, να αποκτήσουν κεντρικό 

θεσμικό ρόλο τόσο στο Στρατηγικό Σχεδιασμό, όσο και στον 

ανασχεδιασμό τεχνικής και αναπτυξιακής νομοθεσίας! 

 Το ΤΕΕ να προωθήσει την απλοποίηση της πολύπλοκης νομοθεσίας 

που εφαρμόζεται σχεδόν σε όλες τις επαγγελματικές του 

δραστηριότητες. Στην συνταξη των νομοθετημάτων θα πρέπει τον 

Πρώτο Λόγο να τον έχουν οι Μηχανικοί (καί όχι οι Νομικοί). 

 Ενέργειες (όπως η μεταβίβαση ακινήτων) που εμπίπτουν καθαρά 

στις εργασίες Μηχανικού να εγκρίνονται υποχρεωτικά με αμοιβή από 

τον Μηχανικό καί όχι από άλλους που απλά το διεκπεραιώνουν.   

 Με νόμο του κράτους να θεσμοθετηθεί η σύσταση από το ΤΕΕ, σε 

συνεργασία με μεγάλους παραγωγικούς φορείς και με ΑΕΙ, ενός νέου 

ειδικού φορέα, υψηλής γνωστικής επάρκειας, αυξημένου κύρους και 

καθορισμένης διάρκειας θητείας, με αντικείμενο την διαφανή 

αξιολόγηση μεγάλων και πρωτότυπων αναπτυξιακών σχεδίων. Όσα 

από τα σχέδια προκρίνονται, μέσω αυτής της οδού, ως ασφαλή, 

αποδοτικά και εθνικά και κοινωνικά ωφέλιμα, θα τυγχάνουν 

χρηματοδότησής τους από το Τραπεζικό σύστημα που θα είναι 

υποχρεωτική και απρόσκοπτη. 

 Ανάληψη δράσεων από το ΤΕΕ, σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Παιδείας, για τον ορθό επαγγελματικό προσανατολισμό σε σχέση με 

τα επαγγέλματα των Μηχανικών στη χώρα μας. Ο σύγχρονος 

μαθητής θα πρέπει να γνωρίζει έγκαιρα όχι μόνο τα επιστημονικά 

πεδία των Μηχανικών αλλά και τη σύγχρονη πραγματικότητα της 
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σταδιοδρομίας στα επαγγέλματα των Μηχανικών στην Ελλάδα και τις 

προοπτικές για τις επόμενες 10ετίες 

 Τόνωση και επιβράβευση του δημιουργικού πνεύματος των 

Μηχανικών με τη θέσπιση από το ΤΕΕ ετήσιων διαγωνισμών 

επιχειρηματικότητας, για τους Μηχανικούς της Ελλάδας, με πάγιες 

παραμέτρους, το χαμηλό κόστος, την αναπτυξιακή προοπτική, την 

πρωτοτυπία/ευρυματικότητα και τις προοπτικές κερδοφορίας η/και 

κοινωνικής ωφέλειας, άλλοτε θεματικά ανοικτό και άλλοτε 

στοχευόμενο. Βράβευση των 2-3 καλύτερων προτάσεων, με βραβείο 

την εξασφάλιση των κονδυλίων (ΕΣΠΑ και συμπληρωματική 

χρηματοδότηση, άτοκο δανεισμό, κλπ) για την υλοποίηση των 

σχεδίων, δημιουργία επιχειρήσεων κλπ. 

 Υποχρεωτική και Δωρεάν θεσμοθέτηση σεμιναρίων στους Νέους 

Μηχανικούς από το ΤΕΕ σχετικά με την πρακτική εφαρμογή νόμων 

και διαδικασιών που θα χρησιμοποιήσουν άμεσα κατα την έναρξη 

του επαγγελματός τους. 

 Απαλλαγή των νέων Μηχανικών από τις ασφαλιστικές εισφορές για 

μία διετία και κατόπιν μια ρεαλιστική πολιτική κλιμάκωσής των 

ασφαλιστικών εισφορών βάσει της λογικής της ασφαλιστικής αγοράς 

και με συνέπεια στην αρχή της ανταποδοτικότητας! 

 Καθιέρωση της Στρατιωτικής Θητείας των Ελλήνων Μηχανικών, 

πάνω στο αντικείμενό τους, κατά τα πρότυπα των Ιατρών,  ώστε η 

πατρίδα να επωφελείται τα μέγιστα από την προσφορά τους κατά το 

χρόνο της Θητείας τους. 

 

Ακολουθεί η λίστα υποψηφίων μας  

για τις εκλογές ΤΕΕ – 2013 
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