
Δημοκρατική Συνεργασία 

Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων 

ΔΗ.ΣΥ.Μ.Η. 
Μικρός απολογισμός 

Η θητεία του ΔΣ, που εκλέχθηκε στις εκλογές του Μαίου του 2012, διανύθηκε μέσα σε ένα πολιτικό περιβάλλον 
που χαρακτηριζόταν από αλλεπάλληλα κυβερνητικά μέτρα, μέσα από τα οποία βιώσαμε και βιώνουμε τη 
συνέχιση της κλιμακούμενης επίθεσης με στόχο τα εισοδήματα και τα εργασιακά κεκτημένα μισθωτών, 
συνταξιούχων, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων, αλλά και ρυθμίσεις που αφορούν στην άσκηση του 
επαγγέλματος. 

 Ασφαλιστικό 

 Φορολογικό  

 Αύξηση έμμεσων φόρων 

 Αύξηση της τιμής δημόσιων αγαθών (συγκοινωνίες, διόδια, τιμολόγια ΔΕΚΟ) 

 Συνεχής ύφεση που επηρεάζει τα εισοδήματα όλων 

 Απορρύθμιση εργασιακών σχέσεων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 

 Εφεδρείες , διαθεσιμότητες και απολύσεις 

 Κατάργηση του κώδικα αμοιβών 

 Αλλαγή τρόπου φορολόγησης  

 Νομοθεσία αυθαιρέτων  

 Τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ 

 Τη μερική αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που διέπει το επάγγελμα του Η/Μ. 
Η προσπάθεια για την αποτροπή περαιτέρω δυσμενών εξελίξεων για τον κλάδο απαιτούσε τη 
συστράτευση και ενεργό συμμετοχή όλων των δυνάμεων. Των μελών του Δ.Σ., των Περιφερειακών 
τμημάτων, των μαχόμενων συναδέλφων.  Στα πλαίσια αυτά η παράταξή μας κατέθεσε ένα σχέδιο 
προγράμματος δράσης και κατέβαλε προσπάθειες για συγκρότηση Προεδρείου με τη συμμετοχή όλων 
των παρατάξεων που επιθυμούσαν να συμβάλλουν. 

Παρόλη την καθυστέρηση, το προεδρείο συγκροτήθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία και συνοδεύτηκε από 
την υιοθέτηση προγράμματος δράσης, το οποίο αποτέλεσε τον άξονα των παρεμβάσεων του ΠΣΔΜΗ.  

Ο απολογισμός δράσης του ΔΣ, ο οποίος επισυνάπτεται, εκφράζει τις απόψεις της παράταξής μας για όσα 
έγιναν αλλά και για όσα δεν έγιναν και πρέπει να υλοποιηθούν από το επόμενο ΔΣ. Αποτελεί και απολογισμό 
δράσης της παράταξής μας, η οποία συμμετείχε ενεργά και στην παραγωγή θέσεων και στην υλοποίηση. 

Δεσμεύσεις δράσεων 

Οι εκλογές της 25ης Ιανουαρίου ανέδειξαν μια νέα πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα κύρια 
χαρακτηριστικά της οποίας είναι: 

 Η σαφής αντίθεση των πολιτών στις  πολιτικές  που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια και η καταδίκη 
κομμάτων και προσώπων που τις υλοποίησαν 

 Η ασάφεια στον προσανατολισμό των νέων πολιτικών  προτάσεων που έχει ανάγκη η χώρα. 



Είναι προφανές ότι το πολιτικό σύστημα που οικοδομήθηκε μετά την μεταπολίτευση αλλάζει. Οι πολιτικοί 
σχηματισμοί, παληοί και νέοι, οφείλουν είτε να επαναπροσδιορίσουν είτε να εξειδικεύσουν την πολιτική τους 
φυσιογνωμία και την πρότασή τους προς τον ελληνικό λαό. 

Ο ρόλος των κοινωνικών φορέων σε αυτές τις διεργασίες μπορεί και πρέπει να είναι καθοριστικός. Οφείλουν 
να διατυπώσουν τις θέσεις τους  και οι πολιτικοί σχηματισμοί πρέπει να τις αξιοποιήσουν. Στα πλαίσια αυτής 
της διαδικασίας, η οποία έχει ανοίξει ανεξάρτητα από τις επιθυμίες του καθένα μας, ο ΠΣΔΜΗ καλείται να 
επεξεργασθεί και να αναδείξει: 

 Την ανάγκη για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο προσαρμοσμένο  στις πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες 
της χώρας, που θα εκμεταλεύεται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα  και θα αξιοποιεί το ανθρώπινο 
δυναμικό, στην πλειοψηφία του υψηλής μόρφωσης και εξειδίκευσης 

 Το ρόλο του Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού μέσα στο νέο παραγωγικό μοντέλο, ρόλο που θα 
συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας και θα δημιουργεί συνθήκες απασχόλησης για όλους τους 
συναδέλφους και ιδιαίτερα τους νέους. 

 Την ανάγκη για ένα νέο οικονομικό σύστημα, βασική κατεύθυνση του οποίου πρέπει να είναι η 
αναδιανομή του πλούτου που παράγεται,  από το χρηματιστηριακό κεφάλαιο στις δυνάμεις της 
εργασίας. 

 Την αναγκαιότητα για ουσιαστική στήριξη της μικρής και μεσαίας επιχείρησης και τη διευκόλυνση της 
λειτουργίας του ελεύθερου επαγγέλματος, στα πλαίσια ενός υγιούς ανατγωνισμού, που θα 
εξασφαλίζει την ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών 

 Την αναγκαιότητα για εκ νέου οικοδόμηση του κοινωνικού κράτους χωρίς τις στρεβλώσεις του 
παρελθόντος . Η υγεία, η παιδεία, το ελάχιστο βιωτικό επίπεδο, η εξασφάλιση στέγης αποτελούν 
βασικές κοινωνικές προτεραιότητες. 

 Η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών δεν μας δημιουργεί αυταπάτες για αυτοματοποιημένη άρση των 
αρνητικών μέτρων που εφαρμόζονται σε βάρος των εργαζομένων ή έστω για ανακοπή της πορείας εφαρμογής 
νέων μέτρων. Χρειάζεται συνεχής επαγρύπνηση και αγώνας διαρκείας. 

Κύριοι άξονες δραστηριότητας 

Επαγγελματικά θέματα 

 Κατάργηση των μνημονιακών ρυθμίσεων που στην ουσία καταργούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου 
μηχανολόγου  

 Αναδιάρθωση, ανασύνταξη, κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα  επαγγελματικών δικαιώματα  των 
μηχανικών. 

 Απλοποίηση – κωδικοποίηση της νομοθεσίας σε όλα τα αντικείμενα ενασχόλησης των ΗΜ.  

 Καθορισμός, κωδικοποίηση και αναβάθμιση των προδιαγραφών σύνταξης Η/Μ μελετών. 

 Προβλήματα εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ και διασφάλιση των επαγγελματικών διακιωμάτων των ΗΜ 

 Πλήρη κατάργηση του άρθρου 25 του κτιριοδομικου κανονισμού 

 Αναθεώρηση του Π.Δ. 71/88 για την Πυροσβεστική. 
 

Επιστημονική δραστηριότητα 

 Υλοποίηση Πανελλήνιου Συνεδρίου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 

 Δημιουργία 3 κύκλων επιστημονικής δραστηριότητας με τις αντίστοιχες επιστημονικές 

επιτροπές:  Βιομηχανία & Κατασκευαστικός Τομέας 

Τηλεπικοινωνίες & Πληροφορική 
Ενέργεια & Περιβάλλον 

 Συνεργασία με τις Πολυτεχνικές Σχολές για κατάρτιση Προγραμμάτων Σπουδών που να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης παραγωγικής διαδικασίας και τις 
επιστημονικές εξελίξεις. 



 Συστηματική  επιμόρφωση των συναδέλφων για τις εξελίξεις σε όλα τα αντικείμενα ενασχόλησης των 

μελών του συλλόγου  

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 

 Στήριξη των δράσεων και διεκδικήσεων των εργασιακών συλλόγων. 

 Άμεση βελτίωση όλων των τελευταίων ασφαλιστικών νόμων και κατάργηση των 
αντιασφαλιστικών διατάξεων.  

 Κατάργηση των αυξήσεων που αναμένεται να επιβληθούν αναδρομικά 

 Απόδοση των οφειλών του κράτους και της εργοδοσίας στο ΤΣΜΕΔΕ. Διεκδίκηση των 
απωλειών του αποθεματικού του ΤΣΜΕΔΕ από την άτοκη κατάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδας 
και από το κούρεμα των ομολόγων.  

 Άμεση στελέχωση του ΤΣΜΕΔΕ και βελτίωση υπηρεσιών και παροχών 
 Περαιτέρω κάλυψη των μελών του ΤΣΜΕΔΕ με προνοιακές παροχές 
 Εξίσωση παροχών και εισφορών παλαιών και νέων μηχανικών. 

 Αντιμετώπιση του θέματος της παράλληλης ασφάλισης. 
 
Λειτουργία συλλόγου 

 Βασικό καθήκον του νέου ΔΣ είναι να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των συναδέλφων στις δραστηριότητες 
του συλλόγου, τόσο σε επίπεδο παραγωγής θέσεων όσο και στο επίπεδο συμμετοχής στις δράσεις. Το 
σημερινό μοντέλο λειτουργίας του συλλόγου έχει εξαντλήσει τη δυναμική του και η όποια 
αποτελεσματικότητά του είναι προιόν συνεισφοράς προσώπων και όχι συλλογικής δράσης. 

 Συμμετοχή όλων των μελών του ΔΣ στη δραστηριότητα του συλλόγου με εξατομικευμένη χρέωση 
δράσεων. 

 Περαιτέρω συστηματοποίηση της λειτουργίας του Γραφείου Ενημέρωσης και Πληροφόρησης και 
ανάρτηση απαντήσεων στην ιστοσελίδα 

 Συνεχής επικαιροποίηση του ΕΟΜΗ μέσω της ιστοσελίδας 

 Ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου του ΠΣΔΜΗ μέσα από την ενασχόληση με θέματα του αντικειμένου 

μας που αφορούν τους πολίτες και την υλοποίηση ενημερωτικών δράσεων.  

 Δημιουργία συντονιστικού συλλόγων διπλωματούχων μηχανικών για την αντιμετώπιση των θεμάτων 

που αφορούν όλους τους κλάδους 

 

Η ΔΗ.ΣΥ.Μ.Η, μέσα από τη δραστηριοποίηση των μελών της στο ΔΣ του συλλόγου και των 

θέσεων ευθύνης που ανέλαβαν, συνέβαλε καθοριστικά στην παραγωγή θέσεων, στην 

υλοποίηση των δράσων και στην προώθηση των απόψεων του ΠΣΔΜΗ στους κυβερνητικούς 

θεσμούς.  

Ο απολογισμός δράσης του ΔΣ αποτελεί και απολογισμό δράσης της παράταξής μας, αφού 

συμμετείχαμε ενεργά σε όλες τις προσπάθειες.  

Η όποια δραστηριοποίηση του ΠΣΔΜΗ είναι κυρίως έργο της παράταξής μας, η οποία και 

έδρασε αλλά και πολιτεύτηκε με γνώμονα την εξασφάλιση συναινέσεων στα πλαίσια του 

συλλόγου προς όφελος των συναδέλφων. 

ΑΠΟΔΕΙΞΑΜΕ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 

ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  

ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ   


