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Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Η σωβούσα κρίση, που υποχρεώνει τον έλληνα μηχανικό σήμερα να υποχωρεί καθημερινά 

από θέσεις, οι οποίες θεωρούνταν μέχρι πρότινος κεκτημένες, μπορεί να αντιμετωπιστεί 

μόνον με συντεταγμένες προσπάθειες του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, που θα 

λειτουργήσουν ώς καταλύτης και θα δημιουργήσουν περιβάλλον εμψύχωσης. 

Το ΤΕΕ λειτούργησε έως τώρα με την λογική αντίδρασης στα τεκταινόμενα και αντίστασης 

με έναν κακώς εννοούμενο «συνδικαλιστικό τρόπο», στις κάθε είδους επιθέσεις, που 

δέχθηκε η ιδιότητα του μηχανικού σε όλα τα επίπεδα. Δυστυχώς παρακολούθησε τις 

εξελίξεις, ενώ έπρεπε να τις έχει προβλέψει και να είναι πολλά βήματα μπροστά, έχοντας 

εναλλακτικές προτάσεις. Δεν ήταν προετοιμασμένο, δεν λειτούργησε επιστημονικά. 

Δυστυχώς δεν λειτούργησε ούτε καν με έναν ορθά συντεχνιακό τρόπο, προτιμώντας την 

κάθοδο στους δρόμους, τις απεργιακές κινητοποιήσεις ή και την διακοπή των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών του -ενέργειες που πρωτίστως τους μηχανικούς έπληξαν-  από την οργανωμένη 

εκ των έσω αντίσταση στα καταστροφικά για την επιβίωση του κλάδου μέτρα, όπως π.χ. η 

κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών και η απελευθέρωση των εκπτώσεων στις μελέτες του 

Δημοσίου. 

Η αντίσταση αυτή θα έπρεπε να είχε ως αφετηρία την συγκροτημένη και ενιαία στάση όλων 

των συναδέλφων στην βάση του υφιστάμενου από το 1961 Επαγγελματικού Κώδικα 

Μηχανικών, ο οποίος θα έπρεπε να είναι κτήμα και οδηγός κάθε μηχανικού τόσο στην 

εκτέλεση των καθηκόντων του όσο και στην όλη στάση του εντός του κοινωνικού γίγνεσθαι. 

Θα έπρεπε αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας, όπως θα τον λέγαμε σήμερα, να είναι 

αντικείμενο διαρκούς μελέτης και αναθεώρησης ώστε πράγματι να αποτελεί ανα πάσα 

στιγμή τον κοινώς αποδεκτό και αδιαμφισβήτητο οδηγό και ρυθμιστή του ευρύτατου πλέον 

πεδίου που καλύπτει η έννοια μηχανικός. Αν ανατρέξουμε σε αυτό το παλαιό κείμενο θα 

διαπιστώσουμε ότι στο μεγαλύτερο μέρος του δεν έχει υποστηριχθεί τα τελευταία χρόνια 

ούτε από το ίδιο το ΤΕΕ, πόσω μάλλον από τον καθένα μας ξεχωριστά.  

Δυστυχώς η απορύθμιση του νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος του μηχανικού 

είναι γεγονός. Όμως, «η γοητεία του να είσαι μηχανικός παραμένει αναλοίωτη, είναι  μια 

επιλογή ζωής για δημιουργία, ανάλυση και σύνθεση, σχεδιασμό, παραγωγή, ποιότητα», 

όπως έχει γράψει σε ένα διακηρυκτικό κείμενό του παλαιότερα ο πρώην Πρόεδρος του ΤΕΕ 

Γιάννης Αλαβάνος. 



 Δεν είναι δυνατόν να συναινέσουμε στον υποβιβασμό του ρόλου του μηχανικού σε 

αυτόν του διεκπεραιωτή διαδικασιών. 

 Δεν μπορούμε να δούμε την επιστήμη, που ο καθένας από εμάς διαλέξαμε να 

διακονίσουμε, οικονομίστικα και μονομερώς. 

Είναι στο χέρι μας να ανατρέψουμε την παρούσα κατάσταση. Το σώμα των ελλήνων 

μηχανικών διαθέτει τις δυνατότητες να το κάνει.  

Πρωτίστως διαθέτει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Για να μνημονεύσουμε τον πρώην 

Πρόεδρο του ΤΕΕ και ψυχή της Δημοκρατικής Ενωσης Μηχανικών Νίκο Δεσύλλα, το κύρος 

και η αποδοχή του οποίου υπήρξε αδιαμφισβήτητη, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

είναι πολύτιμο κι ας μην λειτουργεί σωστά. Το δυναμικό που διαθέτει, τα μέλη του 

δηλαδή, και ο θεσμικός ρόλος, που εν δυνάμει κατέχει, εκ του καταστατικού του και τής 

νομοθετικά θεσμοθετημένης λειτουργίας του, του δίνουν μία θέση που δεν έχει κανένας 

άλλος παρόμοιος οργανισμός παγκοσμίως. Οφείλουμε να υπερασπιστούμε τον ρόλο αυτό 

και ο μόνος τρόπος για να το κάνουμε είναι να εργαστούμε δημιουργικά, μεθοδικά και με 

ευρηματικότητα, δηλαδή ώς μηχανικοί.  

Εντός του ΤΕΕ πρέπει να λειτουργήσουν σχήματα πέραν των καθιερωμένων, πρέπει να 

προσελκυθούν οι συνάδελφοι που έχουν ιδέες, πράγματα να πούν, δυνάμεις να 

αφιερώσουν στον κοινό σκοπό, που είναι η ανόρθωση τής χώρας. Δεν γίνεται τίποτα με 

βερμπαλισμούς. Χρειάζεται δουλειά και κυρίως είναι αδήριτη ανάγκη να απεμπολίσουμε 

την αρτηριοσκλήρωση των σχημάτων του παρελθόντος, που εγκλωβίζουν το ΤΕΕ σε έναν 

βραδυκίνητο ρυθμό που χαρακτηρίζει φορείς του δημοσίου. 

Το ΤΕΕ πρέπει να μετατραπεί σε ένα εργαστήριο παραγωγής ιδεών, σε ένα φορέα που θα 

αφουγκράζεται τον συνάδελφο, θα φιλοξενεί την ανάγκη έκφρασής του, θα 

εκμεταλλλεύεται το υψηλό επίπεδο γνώσης και κατάρτισης που αυτός διαθέτει, θα 

καλύπτει την ανάγκη του για επιστημονική ενημέρωση, για ανταλλαγή απόψεων, θα 

στηρίζει εντέλει την καθαρά υποστασιακή ανάγκη επιβεβαίωσης τής ορθότητας τής 

επιλογής του να υπηρετήσει την κοινωνία με την συγκεκριμένη επιστημονική ιδιότητα. 

Αυτήν την ώρα χρειαζόμαστε χρήσιμους ανθρώπους και για αυτόν τον λόγο το ΤΕΕ 

επιβάλλεται να τονίσει στους μηχανικούς της χώρας πόσο ικανοί και χρήσιμοι είναι, φυσικά 

όχι με τα λόγια αλλά εμπράκτως, παρεμβαίνοντας ρυθμιστικά στα κρίσιμα επαγγελματικά 

θέματα, που είναι πολλά, και χρησιμοποιώντας την συσσωρευμένη γνώση τους 

προγραμματικά, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

 Το ΤΕΕ οφείλει εκ του ρόλου του να αναλάβει την οργάνωση του επιστημονικού δυναμικού 

που είναι στη διάθεσή του, ώστε να προκύψει ο νέος σχεδιασμός βάσει του οποίου η χώρα 

θα μπορέσει να δομήσει την μελλοντική πορεία. Να ηγηθεί της σύνθεσης των προσπαθειών 

του με εκείνες άλλων επιστημονικών φορέων, ώστε να προκύψουν οι κατά το δυνατόν 

βέλτιστες προτάσεις για την διέξοδο από την σημερινή κατάσταση.  

 Οι λύσεις δεν θα έρθουν απ’ έξω, από κάποιους τρίτους, μόνον από εμάς. 



 Η εξαγωγή επιστημονικού προσωπικού, που τόσο συζητείται στις τάξεις των 

μηχανικών, δεν είναι λύση είναι η καταστροφή και πρέπει να ανασχεθεί 

οπωσδήποτε. 

 Πρέπει να δημιουργηθεί κλίμα βάσιμης αισιοδοξίας στηριγμένης στην ποιότητα του 

απαραίτητου προσωπικού αλλά και κυρίως στην αίσθηση ότι η οργάνωση και η 

υποδομή είναι επίσης υπό δημιουργία ή ότι υφίσταται η δυνατότητα να 

δημιουργηθεί. 

 Είναι γνωστό ότι υπάρχει έλλειψη δομής, συστήματος. Πώς θα δημιουργηθεί η 

δομή απουσία των μηχανικών; 

Στο βασικό παρακλάδι του ΤΕΕ, το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, έχει ξεκινήσει μια σημαντική προσπάθεια τα 

τελευταία χρόνια για την αναζήτηση αυτής τής εξόδου από την περιδίνηση της κρίσης. Η 

οργάνωση του διεπιστημονικού εργαστηρίου για την ανάπτυξη, έχει ήδη αποδώσει 

επιτυχημένες συναντήσεις διαλόγου στο ΤΕΕ. Ο εμπλουτισμός τής θεματολογίας των 

σεμιναρίων του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ με τομείς σύγχρονους, όπως η κοινωνική επιχειρηματικότητα, οι 

τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, η περιβαλλοντική ευαισθησία, αλλά και ο 

εκσυγχρονισμός στην κατάρτιση με την δημιουργία πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης μέσω 

διαδικτύου, που καθιστά την συνεχιζόμενη εκπαίδευση απλή υπόθεση για τον κάθε 

μηχανικό, όπου κι αν βρίσκεται, είναι βήματα που δίνουν το στίγμα για την κατεύθυνση 

που πρέπει να ακολουθηθεί. 

Οι επικείμενες εκλογές βρίσκουν το ΤΕΕ σε δεινή θέση. Τη στιγμή αυτή απαιτείται 

ομοθυμία και όχι πολωτικές τάσεις. Δυστυχώς οι παρατάξεις που σχηματίστηκαν για να 

διεκδικήσουν την ψήφο  των μηχανικών, δείχνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η 

Δημοκρατική ΄Ενωση Μηχανικών, η αρχαιότερη εν λειτουργία παράταξη του ΤΕΕ, 

παραμένοντας πιστή στις αρχές της, κατέρχεται στην εκλογική αναμέτρηση με οδηγό και 

στόχο την λογική της σύνθεσης μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες στα όργανα του 

ΤΕΕ. 

Η ΔΕΜ, ανεξάρτητη παράταξη διπλωματούχων μηχανικών με πολιτικές απόψεις αλλά χωρίς 

κομματικές εξαρτήσεις, έχει καταδείξει την ικανότητα της στην σύνθεση και την παραγωγή 

έργου, με την συμμετοχή στελεχών της τόσο στα ύπατα αξιώματα του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕΔΕ, 

όσο και στην δουλειά του επιμελητηρίου, τις ομάδες εργασίας, τις Ειδικές Επιστημονικές 

Επιτροπές, τις Μόνιμες Επιτροπές. Μπορεί να συνδράμει προς την κατεύθυνση όλων αυτών 

που προαναφέρθηκαν γιατί με τον ανεξάρτητο λόγο της και το ενωτικό της έργο έχει 

κερδίσει την αναγνώριση των συναδέλφων.  

Τα βασικά προβλήματα των μηχανικών είναι κοινά, αφορούν όλους τους μηχανικούς, όλων 

των ειδικοτήτων, όλων των επαγγελματικών κατευθύνσεων, όλων των Περιφερειών της 

χώρας. Η αναβάθμιση μίας κατηγορίας μηχανικών ανοίγει τις προοπτικές για όλους, η 

υποβάθμιση έστω και μίας λειτουργεί καταστροφικά. 

Η ΔΕΜ δεν μπορεί να υποσχεθεί τίποτα περισσότερο από το ότι θα εργαστεί για να ανοίξει 

το ΤΕΕ στον Μηχανικό, ότι θα εργαστεί για να μετατρέψει το ζοφερό κλίμα με στοχευμένες 

ενέργειες, που θα επιφέρουν σύντομα την τόσο απαραίτητη για την ανόρθωση της χώρας 

αισιοδοξία.   



Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Αυτή τη στιγμή χρειάζεται ένα δυνατό ΤΕΕ.  

Σας προσκαλούμε λοιπόν καταρχήν να προσέλθετε στις εκλογές ώστε να καταγραφεί η 

δύναμη του σώματος τών Ελλήνων Μηχανικών στις συνειδήσεις εκείνων που επιμένουν να 

τους αγνοούν και να τους υποτιμούν. 

Σας προσκαλούμε επίσης, και αυτό για μας είναι σημαντικότερο, να προσέλθετε στην 

δουλειά που έχει να κάνει το ΤΕΕ στο αμέσως επόμενο διάστημα. 

Είμαστε όλοι απαραίτητοι! 

 

 

 


