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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
με επτά νέους 
και αριστούχους συναδέλφους

Πώς «βλέπουν» το επαγγελματικό μέλλον τους, 
τί προσδοκούν από το ΤΕΕ;
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ΤΕΥΧΟΣ

Είναι νέοι, αριστούχοι και αποφοίτησαν πρό-
σφατα από τη Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ. 
Σχεδόν όλοι τους σκέφτονται να αναζητήσουν 
την επαγγελματική τύχη τους στο εξωτερικό. 
Όμως, θέλουν πρώτα να εξαντλήσουν όλα τα 
περιθώρια που έχουν για να βρουν δουλειά 
στην Ελλάδα. Επτά αριστούχοι μηχανικοί του 
ΑΠΘ «άνοιξαν τη καρδιά τους» στο Τεχνογρά-
φημα και απάντησαν σε ερωτήσεις τόσο για 
το επαγγελματικό μέλλον τους όσο και για τις 
προσδοκίες που έχουν από το ΤΕΕ. 
Αναγνωρίζουν ότι το μέλλον είναι δυσοίωνο, 
ότι υπάρχει επαγγελματική ανασφάλεια και 
γενικότερα ότι οι προοπτικές είναι δύσκολες. 
Παρ’ όλα αυτά και καθ’ ότι είναι νέοι άνθρω-
ποι έχουν τη διάθεση να το «πολεμήσουν». 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι θέσεις 
τους αναφορικά με το ΤΕΕ, το οποίο θέλουν 
ακόμη πιο κοντά τους και μάλιστα από τα φοι-
τητικά τους χρόνια και όχι αφού τελειώσουν 
τη Πολυτεχνική Σχολή. 

Κωνσταντίνος 
Κερεμίδης, 
Τμ. Πολιτικών 
Μηχανικών

Πώς βλέπετε το επαγγελματικό μέλλον σας;
Το επαγγελματικό μέλλον στην Ελλάδα του 
2015, και ιδιαίτερα όσον αφορά το επάγγελ-
μα του Πολιτικού Μηχανικού φαντάζει αρ-
κετά δυσοίωνο. Προσωπικά, σκέφτομαι να 
ακολουθήσω μεταπτυχιακές σπουδές και να 
εδραιώσω την καριέρα μου στο εξωτερικό. 
Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι οι ευκαιρίες για 
τους ανθρώπους που αγαπούν και κυνηγούν 
το επάγγελμά τους μπορούν να βρεθούν πα-
ντού, ακόμα και στην Ελλάδα της οικονομικής 
κρίσης. Επομένως, αν μου δοθεί μια ευκαιρία 
που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και 
τους στόχους μου, εντός Ελλάδας, θα προτι-
μήσω να ασκήσω το επάγγελμά μου στον τόπο 
μου. Πιο συγκεκριμένα, θα επιθυμούσα μια 
θέση στον ιδιωτικό τομέα, πχ σε κάποια κατα-
σκευαστική εταιρία, όπου υπάρχει αξιοκρατία 
και ο κάθε εργαζόμενος κρίνεται και αμείβε-
ται ανάλογα με την ποιότητα και το επίπεδο 
της εργασίας του.

Ποιές είναι οι προσδοκίες και τι περιμένετε 
από το ΤEE;
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας θα επιζη-
τούσα να μου παρέχει τα οφέλη που ο οποι-
οσδήποτε οργανισμός θα προσέφερε στους 
προστατευόμενους του. Καταρχήν, θα ήθελα 
εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στα εργαλεία 
της δουλειάς του μηχανικού, όπως για παρά-
δειγμα κανονιστικά κείμενα, πρόσβαση σε λί-
στες εργατικού προσωπικού και πρώτων υλών 

κλπ. Έπειτα, απαραίτητο θα ήταν να διασφα-
λισθούν τα στοιχειώδη δικαιώματά μου όσον 
αφορά κατώτατες αμοιβές, και να θεσπισθούν 
διακριτά όρια στο εύρος των έργων που μπο-
ρεί να αναλάβει η κάθε ειδικότητα του μηχα-
νικού, ώστε, στο βαθμό πάντοτε του δυνατού, 
να μην αναλαμβάνονται έργα που απαιτούν την 
ειδικότητά μου από άλλες ειδικότητες. Κατό-
πιν θα επιθυμούσα ένα ισχυρό ασφαλιστικό 
ταμείο. Σημαντικότατη συνεισφορά θα αποτε-
λούσε και η διεξαγωγή σεμιναρίων για εκμά-
θηση νέων τεχνολογιών ή τεχνικών. Τέλος, θα 
ήθελα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να 
βρίσκεται κοντά στον φοιτητή Μηχανικό και 
να πραγματοποιεί συχνές ενημερώσεις, έτσι 
ώστε οι νέοι να εξοικειωθούν με αυτό.

Κυριακή 
Γεωργιάδου, 
Τμ. Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών

Πώς βλέπετε το επαγγελματικό μέλλον σας;
Η μεγάλη χαρά και η ικανοποίηση της απο-
φοίτησης από το τμήμα αρχιτεκτόνων μηχα-
νικών απθ έρχεται σε αντίθεση με το αίσθημα 
ανασφάλειας και άγνοιας για το μέλλον. Το 
επάγγελμα του αρχιτέκτονα είναι άμεσα συν-
δεδεμένο με την οικοδομική και κατασκευ-
αστική δραστηριότητα. Σε άλλες εποχές η 
επαγγελματική αποκατάσταση θα ήταν άμεση 
στον τομέα των κατασκευών, με πολύ καλές 
απολαβές. Όμως, τα κατασκευαστικά επαγ-
γέλματα πλέον εμφανίζουν σοβαρό πρόβλημα 
απορρόφησης στην αγορά εργασίας κατά την 
τρέχουσα περίοδο. Αν και το επαγγελματικό 
μέλλον φαντάζει δυσοίωνο υπάρχουν κάποιες 
διέξοδοι από την κρίση. Η απασχόληση με τη 
διακόσμηση, την άδεια νέων επαγγελματικών 
χώρων, όπως και στην «τακτοποίηση» των 
αυθαίρετων είναι μια λύση για τους νέους αρ-
χιτέκτονες. Άλλη επιλογή είναι παρακολούθη-
ση κάποιου μεταπτυχιακού διευρύνοντας τις 
γνώσεις που αποκτήθηκαν. Ακόμη μια εναλ-
λακτική πρόταση είναι η μετανάστευση στο 
εξωτερικό, φυσικά ο ανταγωνισμός για την 
εξασφάλιση μιας θέσης σε κατασκευαστική 
εταιρεία διεθνούς εμβέλειας είναι υψηλός 
και συχνά ζητείται μεγάλη εξειδίκευση και 
εμπειρία. Όλοι οι νέοι αρχιτέκτονες ανάμεσά 
τους και εγώ είναι σε δίλημμα και σε σκέψεις 
για τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσου-
με.  

Ποιές είναι οι προσδοκίες και τί περιμένετε 
από το ΤEE;
Ως νέος αρχιτέκτονας όπως και όλοι οι νέοι 
μηχανικοί περιμένουμε την στήριξη από το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Στην σημε-

ρινή εποχή της οικονομικής κρίσης, οι νέοι 
μαστίζονται από την ανεργία, την υποβαθμι-
σμένη απασχόληση και την ετεροαπασχόλη-
ση. Θα ήταν μεγάλη βοήθεια για όλους τους 
μηχανικούς η συμπαράσταση του ΤΕΕ όπου 
την χρειάζονται, όπως επίσης και η ενεργο-
ποίηση κάποιου γραφείου εύρεσης εργασίας 
και η αξιοποίηση σεμιναρίων επιμόρφωσης 
και κοινοτικών προγραμμάτων. Ίσως θα μπο-
ρούσε να δεχθεί ακόμη και τους φοιτητές ως 
μέλη ώστε να μπορούν να είναι ενήμεροι από 
τα φοιτητικά τους χρόνια σχετικά με τις δρα-
στηριότητες του ΤΕΕ αλλά και του κλάδου. Το 
ΤΕΕ θα μπορούσε να υποστηρίξει τους νέους 
συναδέλφους, καθιερώνοντας κάποια υπη-
ρεσία μέσω της οποίας οι νέοι μηχανικοί θα 
ενημερώνονται από έμπειρους συναδέλφους 
για γενικά θέματα που αφορούν το ξεκίνημα 
της καριέρας τους. Τέλος, και ίσως η σημα-
ντικότατη προσφορά του ΤΕΕ θα μπορούσε 
να ήταν η κινητοποίησή του που θα οδηγού-
σε στην μείωση των ασφαλιστικών εισφορών 
στους νέους μηχανικούς για τα πρώτα χρόνια 
της επαγγελματικής τους πορείας. 

Δημήτριος 
Ζαγκλιβέρης, 
Τμ. Χημικών 
Μηχανικών

Πώς βλέπετε το επαγγελματικό μέλλον σας;
Το επαγγελματικό μου μέλλον ως Χημικός 
Μηχανικός είναι προς το παρόν αδιευκρί-
νιστο, καθώς είμαι σε φάση επέκτασης των 
σπουδών μου σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με 
απώτερο στόχο την απόκτηση διδακτορικού 
διπλώματος. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχω κα-
τασταλάξει ακόμη αν θέλω να ενταχθώ στο 
χώρο της βιομηχανίας ή να αφοσιωθώ στην 
έρευνα. Αναμφίβολα ο κάθε τομέας έχει τα 
πλεονεκτήματά του, αλλά και τις δυσκολίες 
του στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης. Πι-
στεύω και ελπίζω πως οι όποιες δυσκολίες 
δε θα με εξαναγκάσουν να εγκαταλείψω την 
πατρίδα μου προς αναζήτηση ενός καλύτερου 
επαγγελματικού μέλλοντος.

Ποιές είναι οι προσδοκίες και τί περιμένετε 
από το ΤEE;
Επί του παρόντος δεν είμαι σε θέση να διατυ-
πώσω συγκεκριμένες προσδοκίες από το ΤΕΕ 
διότι οι σπουδές μου συνεχίζονται. Πιστεύω 
όμως ότι το ΤΕΕ μου σταθεί αρωγός στις μελ-
λοντικές μου επαγγελματικές και επιστημονι-
κές επιδιώξεις.

Ευδοξία 
Στεφανίδου, 
Τμ. Αγρονόμων 
Τοπογράφων 
Μηχανικών

Πώς βλέπετε το επαγγελματικό μέλλον σας;
Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες που βιώνει 
η χώρα μας, οι επαγγελματικές δυνατότητες για 
τους νέους επιστήμονες μηχανικούς συνεχίζουν 
να διαγράφονται ιδιαίτερα δύσκολες. Η σχεδόν 
παντελής έλλειψη αναπτυξιακών δράσεων τα 
τελευταία χρόνια σίγουρα δε μου αφήνει μεγά-
λα περιθώρια αισιοδοξίας στην αναζήτηση μιας 
επαγγελματικής απασχόλησης που να αξιοποιεί 
την ιδιαίτερα καλή κατάρτιση που θεωρώ ότι δί-
νουν τα ελληνικά Πολυτεχνεία στους νέους μη-
χανικούς. Δεν εθελοτυφλώ και γνωρίζω καλά ότι 
πολλοί συν-απόφοιτοί μου, αλλά και ένα μεγάλο 
μέρος της νέας γενιάς μηχανικών αναγκάζεται 
να απασχοληθεί σε επαγγέλματα που ουδεμία 
σχέση έχουν με τα όνειρά μας και τις σπουδές 
μας. Η επιλογή της φυγής στο εξωτερικό για την 
ανεύρεση επαγγελματικής ενασχόλησης συνα-
φούς με τις σπουδές μου, που θα μου δίνει τη 
δυνατότητα μιας αυτόνομης αξιοπρεπούς διαβί-
ωσης, είναι σίγουρα μέσα στα σχέδια μου, αφού 
πρώτα όμως εξαντλήσω τα περιθώρια που έχω 
θέσει στον εαυτό μου για να βρω μια καλή δου-
λειά στην Ελλάδα. Είτε στη μια, είτε στην άλλη 
περίπτωση, θεωρώ ότι οι συνθήκες θα είναι από 
πολλές απόψεις αρκετά δύσκολες, αλλά παρόλα 
αυτά προσπαθώ να διατηρώ την αισιοδοξία μου.

Ποιες είναι οι προσδοκίες και τί περιμένετε από 
το ΤEE;
Θεωρώ ότι το ΤΕΕ μπορεί και πρέπει να προσφέ-
ρει ουσιαστική συνεχή υποστήριξη στους νέους 
μηχανικούς. Αυτό αφορά τόσο τη δυνατότητα 
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επαγ-
γελματικά, νομικά και φορολογικά θέματα που 
αφορούν τους νέους μηχανικούς, όσο και τη δυ-
νατότητα επιμορφωτικών σεμιναρίων σε τεχνο-
λογικά θέματα αιχμής, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Ως ιδιαίτερα 
σημαντικό και κρίσιμο θέμα θα ήθελα να προ-
σθέσω τη μελλοντική ουσιαστική αναβάθμιση 
που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει στη διαδικασία 
απόκτησης επαγγελματικών δικαιωμάτων, με 
την κατάργηση της υπάρχουσας, κατ’ ευφημισμό 
εξέτασης των διπλωματούχων μηχανικών και την 
αντικατάστασή της με αντικειμενικές και υψηλού 
επιπέδου διαδικασίες πιστοποίησης της επαγ-
γελματικής επάρκειας για τα διάφορα γνωστικά 
πεδία των μηχανικών.

Μιχαήλ 
Μητσουρίδης, 
Τμ. Μηχανολόγων 
Μηχανικών

Πώς βλέπετε το επαγγελματικό μέλλον σας;
Δεδομένων των σπουδών μου, δεν αισθάνομαι 
ανήσυχος για το επαγγελματικό μου μέλλον. Ως 
απόφοιτος του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανι-
κών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μπορώ να ισχυ-
ριστώ ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά αξιόλο-
γο τμήμα, το οποίο παρέχει σε όποιον φοιτητή 
πραγματικά το επιθυμεί όλα τα εφόδια ώστε να 
έχει την εξέλιξη που αυτός θέλει. Όσον αφορά 
εμένα, η επιθυμητή εξέλιξη είναι η παρακολού-
θηση διδακτορικών σπουδών. Πολύ σύντομα λοι-
πόν, θα γίνει και επίσημα δεκτή η σχετική μου 
αίτηση στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών για 
διδακτορικές σπουδές που θα υποστηρίζονται 

από ένα από τα καλύτερα οργανωμένα εργαστή-
ρια της Πολυτεχνικής Σχολής, το Εργαστήριο 
Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής. Είναι βέβαιο 
ότι δε μεγαλώσαμε σε μια χώρα και σε μια χρο-
νική περίοδο με τις καλύτερες δυνατές προοπτι-
κές επαγγελματικής εξέλιξης. Θεωρώ πάντως 
ότι για τον απόφοιτο ελληνικών Πολυτεχνικών 
Σχολών, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες είτε στην 
Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

Ποιές είναι οι προσδοκίες και τί περιμένετε 
από το ΤEE;
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας θεωρώ ότι 
πρέπει να πιέσει περισσότερο για τη δημιουργία 
κινήτρων, ώστε οι Έλληνες μηχανικοί να μπορούν 
να παραμείνουν στην Ελλάδα. Οι εξαντλητικές ει-
σφορές και ένα ασφαλιστικό ταμείο που μετά το 
κούρεμα των ελληνικών ομολόγων δεινοπαθεί, 
είναι μια πολύ δυσμενής πραγματικότητα που 
θα αντιμετωπίσει ένας μηχανικός στην Ελλά-
δα του σήμερα αν δεν αποφασίσει να φύγει στο 
εξωτερικό. Και όμως δεν είναι λογικό η Ελλάδα 
να πληρώνει για την εξαιρετική εκπαίδευση των 
νέων μηχανικών και τελικά να είναι κάποια άλλη 
χώρα αυτή που καρπώνεται την παραγωγική ικα-
νότητα αυτών των ατόμων. Επίσης, το ΤΕΕ θα 
πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη δημόσια προ-
βολή με σκοπό και τη γενικότερη αναβάθμιση 
του ρόλου του μηχανικού στην ελληνική κοινω-
νία. Βάσει της εικόνας που λαμβάνω, ο συμβου-
λευτικός ρόλος του ΤΕΕ στην πολιτεία, είτε είναι 
ανεπαρκής, είτε δεν επικοινωνείται κατάλληλα, 
ενώ θα έπρεπε να είναι πολύ ισχυρός.

Γεωργία-Γαρυφαλλιά 
Βαρβιτσιώτη, 
Τμ. Χωροταξίας 
και Ανάπτυξης

Πώς βλέπετε το επαγγελματικό σας μέλλον;
Στην Ελλάδα της κρίσης το μόνο που δεν πρέπει 
να χαθεί είναι η αισιοδοξία. Βέβαια, όταν πρό-
κειται για άτομα που έχουν καταβάλει ήδη πολύ 
κόπο και χρόνο για να αποκτήσουν τα εφόδια 
που κρίνονταν αναγκαία για την επαγγελματική 
τους ανέλιξη δεν αρκούν η καλή πρόθεση και 
η ελπίδα. Χρειάζονται απτά στοιχεία ότι όλες οι 
προσπάθειες άξιζαν τον κόπο και θα ανταμει-
φθούν μέσω μίας δημιουργικής επαγγελματικής 
θέσης στον τομέα τους. 
Προσπαθώ να δω το μέλλον μου ως χωροτάκτης 
και αναπτυξιολόγος στη χώρα μου και εύχο-
μαι να μην αναγκαστώ να αποχωρήσω για άλλη 
χώρα εντός ή εκτός Ευρώπης. Εδώ γεννήθηκα, 
εδώ μεγάλωσα, εδώ σπούδασα και συνεχίζω να 
σπουδάζω γιατί πιστεύω στην ελληνική παιδεία 
και εκπαίδευση. Δεν πιστεύω, όμως, στην αξι-
οκρατία που εκλείπει ιδιαίτερα στον κλάδο των 
μηχανικών αλλά και στην ελληνική κοινωνία της 
οποίας εμείς αποτελούμε το μέλλον και θα το 
‘φέρουμε’ στα μέτρα μας.

Ποιές είναι οι προσδοκίες και τί περιμένετε 
από το ΤEE;
Το Τεχνικό Eπιμελητήριο δεν παρουσιάζεται ως 
φιλόξενο περιβάλλον για τους νέους μηχανικούς. 
Προσωπικά, εξαιτίας των μεγάλων εισφορών που 
πρέπει να καταβάλλονται κατά τη διάρκεια του 
χρόνου, δεν έχω γίνει μέλος του ακόμα. Δεν υπάρ-
χουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας για να μπορώ να 
παρέχω τις υπηρεσίες μου και να έχω κάποιο ει-
σόδημα. Οι μεγάλες τεχνικές εταιρείες με εγχώ-
ρια δράση είτε δεν προσλαμβάνουν άτομα χωρίς 
επαγγελματική εμπειρία, όπως εγώ, είτε έχουν 
σταματήσει τη δράση τους στη χώρα μας. 
Καταρχάς, το ΤΕΕ θα πρέπει να χαράξει καλύ-
τερη πολιτική σχετικά με τα δικαιώματα των 
διαφορετικών ειδικοτήτων. Δε νοείται να είσαι 
πολεοδόμος και να μην μπορείς να υπογράψεις 
πολεοδομικές μελέτες. Δε νοείται να μην μπο-

ρείς να εκπροσωπείσαι επειδή ανήκεις σε έναν 
κλάδο με λιγότερους επαγγελματίες από ότι οι 
υπόλοιποι μηχανικοί. Επιπλέον, θα πρέπει να 
εκσυγχρονιστούν οι βασικές κατηγορίες μηχανι-
κών για να περιλαμβάνουν και τις νεότερες ειδι-
κότητες, όπως αυτή του μηχανικού χωροταξίας 
πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης, 
για να διαχωριστούμε από τον κλάδο των αρχι-
τεκτόνων με τους οποίους μέχρι σήμερα θεω-
ρούμαστε συγγενής. Τέλος, να διαχωριστούν οι 
εισφορές για τον κλάδο της υγείας από τις κύρι-
ες εισφορές ώστε  αφενός να αναγνωρίζονται οι 
περίοδοι ανεργίας των μηχανικών και αφετέρου 
οι νέοι μηχανικοί να μπορούν να εγγράφονται 
στον κλάδο υγείας και να μπορούν να έχουν έτσι 
την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος που εί-
ναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο 
ΤΣΜΕΔΕ.

Παναγιώτης 
Νάτσικας, 
Τμ.Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών 
και Μηχανικών 
Υπολογιστών

Πώς βλέπετε το επαγγελματικό σας μέλλον;
Αγνοώντας τις δυσοίωνες προβλέψεις για τους 
νέους μηχανικούς, παραμένω ακόμη στους λί-
γους, μάλλον ρομαντικούς, που προσδοκούν από 
τη χώρα που ανέλαβε την επιστημονική κατάρ-
τιση να αγκαλιάσει και τη νέα επαγγελματική 
τους πορεία. Κατά την πολυετή συνεργασία με 
συμφοιτητές και καθηγητές, μου δόθηκε η ευ-
καιρία να γνωρίσω σπουδαίους επιστήμονες και 
εξαιρετικούς ανθρώπους, που καταδείκνυαν 
συνεχώς την τεράστια δυναμική του κλάδου μας. 
Αισθάνομαι λοιπόν υποχρεωμένος να εξαντλή-
σω τις πιθανότητες και ευελπιστώ να υπάρξει η 
εγχώρια αυτή προοπτική που θα ικανοποιεί τις 
επαγγελματικές και οικονομικές μου προσδοκί-
ες. Ως παράταση της ελπίδας μου αυτής κρίνεται 
και η πρόσφατη επιλογή εκπλήρωσης των στρα-
τιωτικών μου υποχρεώσεων. Προβάλλοντας την 
καριέρα μου στο μέλλον, δύσκολα φαντάζομαι 
κάτι διαφορετικό από την ενασχόληση με την 
έρευνα στον τομέα των συστημάτων ηλεκτρικής 
ενέργειας. Η εκπόνηση αντίστοιχης διδακτο-
ρικής διατριβής εντάσσεται εντός των άμεσων 
σχεδίων μου, ενώ η έναρξη ακαδημαϊκής κα-
ριέρας ή εναλλακτικά η απασχόληση σε κάποια 
καινοτόμα επιχείρηση φαντάζει ως το ιδανικό 
ακόλουθο βήμα.

Ποιές είναι οι προσδοκίες και τί περιμένετε 
από το ΤEE;
Η μαινόμενη οικονομική κρίση των τελευταίων 
ετών έχει πλήξει σημαντικά τον κλάδο των μηχα-
νικών καθιστώντας χιλιάδες συναδέλφους αντι-
μέτωπους με την υποαπασχόληση και την ανερ-
γία. Έχοντας πρόσφατα αποκτήσει το δίπλωμα 
του μηχανικού, οφείλω να ομολογήσω μάλλον 
τρομαγμένος απέναντι στον κίνδυνο της επαγ-
γελματικής και οικονομικής ασφυξίας. Προσδο-
κώ λοιπόν από το ΤΕΕ την ανάληψη θεμελιώδους 
πρωτοβουλίας με επίκεντρο τους νέους μηχανι-
κούς που θα στηρίζεται στην ενημέρωση και την 
επαφή για τα φλέγοντα προβλήματα του κλάδου. 
Η χαρτογράφηση και αξιοποίηση του δυναμικού 
των μηχανικών και η ενίσχυση των δομών στή-
ριξης νέων επαγγελματιών φαντάζουν πιο επι-
τακτικές από ποτέ. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
και πιθανές σκέψεις για ανασυγκρότηση του 
αντίστοιχου εργασιακού και θεσμικού πλαισίου 
με γνώμονα την αυξημένη προστασία των δικαι-
ωμάτων των αμύητων ακόμη μηχανικών. Τέλος, 
ο ρόλος του ΤΕΕ ως επιστημονικού φορέα και 
συμβούλου της πολιτείας οφείλει να παραμείνει 
πρωταρχικός και να συνοδεύεται από την κατά-
θεση συγκεκριμένων και ουσιαστικών προτάσε-
ων για την αναπτυξιακή διέξοδο της χώρας από 
την κρίση. n


