ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΞΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ (ΓΗ.Τ.Μ.)
ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ
ΑΡΘΡΟ 1 – ΔΠΩΝΤΜΙΑ
1.1. Η Γεκνθξαηηθή πκπαξάηαμε Μεραληθώλ απνηειεί ηελ επηζηεκνληθή - ζπλδηθαιηζηηθή
έθθξαζε όισλ ησλ πξννδεπηηθά ζθεπηόκελσλ Διιήλσλ Μεραληθώλ, κειώλ ηνπ ΣΔΔ.
Η δξαζηεξηνπνίεζε – παξέκβαζή ηεο εθηείλεηαη ζην Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο
(Σ.Δ.Δ.) θαη ζηνπο επηκέξνπο θιαδηθνύο ή επαγγεικαηηθνύο επηζηεκνληθνύο ζπιιόγνπο
Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ.
1.2. Ο δηαθξηηηθόο ηίηινο θαη ην ινγόηππν ηεο παξάηαμεο έρνπλ σο εμήο:

ΓΗ.Τ.Μ.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΡΥΔ – ΣΟΥΟΙ
2.1 Οη αξρέο, νη βαζηθέο ηδενινγηθέο αλαθνξέο, θαζώο θαη νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο θαη
επηδηώμεηο ηεο παξάηαμεο ζπλνςίδνληαη / ζπλίζηαληαη:


ηελ

δηαζθάιηζε

ησλ

πξνϋπνζέζεσλ

εκπέδσζεο

ηνπ

ειεύζεξνπ

θαη

αθεδεκόλεπηνπ ζπλδηθαιηζκνύ, ν νπνίνο ζα ζπκβάιεη ζηελ δηάρπζε ηεο γλώζεο θαη
ζηελ εδξαίσζε ηεο αμηνθξαηίαο ζε επηζηεκνληθό, επαγγεικαηηθό θαη θνηλσληθό
επίπεδν.


ηελ επξύηεξε δπλαηή θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπκκεηνρή θαη ζπκβνιή ησλ Διιήλσλ
Μεραληθώλ ζηε βηώζηκε αλάπηπμε ηεο ρώξαο, ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο
ησλ πνιηηώλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.



ηελ αλάδεημε θαη αλαγλώξηζε ηνπ ξόινπ ησλ Μεραληθώλ ζηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία πνπ ζα αμηνπνηεί ηηο κεγάιεο δπλαηόηεηεο πνπ ηνπο δίλνπλ νη εηδηθέο
γλώζεηο ηνπο, νη εκπεηξίεο ηνπο θαη νη λέεο ηερλνινγίεο.



ηελ ζπκβνιή ησλ Μεραληθώλ, σο ελεξγώλ πνιηηώλ, ζηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο
δεκόζηαο δηνίθεζεο θαη ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο γεληθόηεξα, ζηελ ελίζρπζε ηνπ
θνηλσληθνύ ηνπ ραξαθηήξα, ζηε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ζηε
πξνζηαζία ηνπ πνιίηε θαη ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.



ηελ αληαπόθξηζε ησλ Μεραληθώλ θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηεο δξάζεο ηνπο ζηηο
αλάγθεο, ζηηο πξνζδνθίεο θαη ζηα νξάκαηα ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο θαζώο θαη ζηελ
επίιπζε ησλ ζύλζεησλ θαη πνιπδηάζηαησλ πξνβιεκάησλ πνπ ελππάξρνπλ κεηά
ηελ δεθαεηή ζεζκηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηέξρεηαη ε Υώξα καο.



ηελ αλαβάζκηζε ηέινο, ηεο νξγάλσζεο, ηεο ιεηηνπξγίαο, ηνπ θύξνπο θαη ηεο
αμηνπηζηίαο ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη ησλ άιισλ θιαδηθώλ ζπιιόγσλ Γηπισκαηνύρσλ
Μεραληθώλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα παξεκβαίλνπλ θαη λα πξνηείλνπλ
ιύζεηο ζηα κεγάια ζύγρξνλα επηζηεκνληθά, ηερλνινγηθά, αλαπηπμηαθά θαη
θνηλσληθά πξνβιήκαηα, αιιά θαη λα δηεθδηθνύλ ιύζεηο γηα ηα εηδηθόηεξα
πξνβιήκαηά ηνπο, όπσο είλαη ε απαζρόιεζε, νη ακνηβέο, ε αζθάιηζε, ε ζέζε ηνπο
ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε πξόζβαζε ζηε γλώζε θαη ζηηο
λέεο ηερλνινγίεο θαη γεληθά θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα
ησλ Μεραληθώλ σο εξγαδνκέλσλ θαη σο επηζηεκόλσλ.

2.2. Η ιεηηνπξγία θαη ε δξάζε ηεο ζα πινπνηεζεί κε δηαδηθαζίεο πνπ ζα δηαθπιάηηνπλ ηηο
αξρέο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο, αιιά θαη ζα ζέβνληαη ηνπο
ηδενινγηθνπνιηηηθνύο πξνζαλαηνιηζκνύο ηεο. Η Γεκνθξαηηθή πκπαξάηαμε Μεραληθώλ
νξγαλώλεηαη, ώζηε λα πεηύρεη ηελ επξύηεξε δπλαηή ζπζπείξσζε ησλ πξννδεπηηθώλ
δπλάκεσλ, κε απηελέξγεηα θαη πξσηνβνπιία, κε ζεβαζκό ζηηο ηδηαίηεξεο επηζηεκνληθέο,
επαγγεικαηηθέο θαη θνηλσληθέο αλαδεηήζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ Μεραληθώλ, κε αιιειεγγύε,
ρσξίο απνθιεηζκνύο θαη πνιώζεηο ζηνρεύνληαο λα αλαδεηρζεί ζε κηα καδηθή, αλνηρηή θαη
ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηηθή θίλεζε ησλ Διιήλσλ Μεραληθώλ, ηθαλή λα αληαπνθξηζεί ζηηο
πξνζδνθίεο θαη ηηο επηδηώμεηο ηνπο, θηινδνμώληαο λα παίμεη θαη πάιη πξσηαγσληζηηθό ξόιν
ζην ρώξν ησλ Μεραληθώλ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα έλα θαιύηεξν κέιινλ ηνπ θιάδνπ.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΟΡΓΑΝΩΗ – ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ – ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
3.1.Η Γεκνθξαηηθή πκπαξάηαμε Μεραληθώλ νξγαλώλεηαη ζε επίπεδν βάζεο, ρσξηθά ζε
θάζε πεξηθεξεηαθή ελόηεηα (πιελ Αηηηθήο, ε νπνία ππάγεηαη ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε ηεο
παξάηαμεο).

3.2. Η παξάηαμε δηαξζξώλεηαη ζε ηξία επίπεδα. (1) Πξσηνβάζκηα ζε θάζε πεξηθεξεηαθή
ελόηεηα, (2) δεπηεξνβάζκηα ζε θάζε πεξηθεξεηαθό ηκήκα ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη (3) ζηελ θεληξηθή
δηνίθεζε ηεο παξάηαμεο.
3.3. Γηα ηε ζύζηαζε πξσηνβάζκηαο ΓΗ.Τ.Μ. απαηηείηαη ε ύπαξμε ηνπιάρηζηνλ 20
ελδηαθεξνκέλσλ Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ. Με απόθαζε ηεο Γξακκαηείαο ηεο
παξάηαμεο ν αλσηέξσ απαηηνύκελνο αξηζκόο κπνξεί λα κεησζεί ζε πεξηπηώζεηο
πεξηθεξεηαθώλ ελνηήησλ πνπ θξίλεηαη αλαγθαία ε ζύζηαζε πξσηνβάζκηαο ΓΗ.Τ.Μ.,
ρσξίο όκσο απηόο λα είλαη κηθξόηεξνο ηνπ δέθα (10).
3.4. Με ην θαηαζηαηηθό θαηνρπξώλεηαη ε ζπιινγηθόηεηα ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ησλ
νξγάλσλ ηεο παξάηαμεο θαη ε αξρή ηεο πιεηνςεθίαο ησλ απνθάζεσλ πνπ είλαη
δεζκεπηηθή γηα ηα κέιε ηεο.
3.5. Η παξάηαμε ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό ηεο, ηηο απνθάζεηο ηνπ πλεδξίνπ
θαη ηνλ Καλνληζκό Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο πνπ απνθαζίδεη θαη εθδίδεη ε Γξακκαηεία ηεο
Παξάηαμεο.
ΑΡΘΡΟ 4 - ΜΔΛΗ ΣΗ ΓΗ.Τ.Μ.
4.1 Μέινο ηεο ΓΗ.Τ.Μ. κπνξεί λα είλαη θάζε Έιιελαο Μεραληθόο, κέινο ΣΔΔ, ν νπνίνο
ζπκθσλεί κε ηηο αξρέο θαη ηνλ ηδενινγηθό θαη πνιηηηθό πξνζαλαηνιηζκό ηεο, απνδέρεηαη
θαη ηεξεί ην Καηαζηαηηθό ηεο, θαη εθαξκόδεη ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο παξάηαμεο.
4.2. Γηα ηελ ηππηθή έληαμή ηνπ ζηελ ΓΗ.Τ.Μ. θαηαζέηεη ζηε Γξακκαηεία ηεο παξάηαμεο,
ζρεηηθή αίηεζε/δήισζε, ε νπνία εθόζνλ ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ πξνϋπνζέζεηο ηνπ
άξζξνπ 4.1 γίλεηαη απνδεθηή. ε πεξίπησζε ηεθκεξησκέλεο αληίξξεζεο από ηελ απόιπηε
πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΓΗ.Τ.Μ., γίλεηαη παξαπνκπή ηεο ζρεηηθήο
δήισζεο ζηελ αληίζηνηρε Οινκέιεηα ηεο παξάηαμεο, όπνπ θαη ιακβάλεηαη ζρεηηθή
απόθαζε.
4.3. Σν ήζνο, ε γεληθόηεξε επηζηεκνληθή, επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ε
ζπλέπεηα κε γεληθά παξαδεθηέο αμίεο, ε δεκνθξαηηθή ζπλείδεζε, ην πλεύκα αιιειεγγύεο
θαη ε ζπληξνθηθόηεηα είλαη ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ απόθηεζε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ κέινπο
ηεο παξάηαμεο, έζησ θαη αλ ζπληξέρνπλ όιεο νη άιιεο πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη
ζην άξζξν 4.1.
4.4. Σα κέιε ηεο παξάηαμεο δελ κπνξνύλ λα κεηέρνπλ ζε άιιε ζπλδηθαιηζηηθή παξάηαμε
ζην ρώξν ησλ Μεραληθώλ (Σ.Δ.Δ. – Κιαδηθνί ύιινγνη – ΔΜΓΤΓΑ, θ.α.) κε
ππνζηεξηδόκελε από ηε ΓΤ.Η.Μ.
4.5. Σα κέιε ηεο παξάηαμεο πνπ

είλαη δηνξηζκέλνη ζε αλώηαηεο ζέζεηο ηεο δεκόζηαο

δηνίθεζεο (Πξόεδξνη, Γηεπζύλνληεο ύκβνπινη, θ.α.) έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζηεξίδνπλ

ηελ παξάηαμε, αιιά δελ έρνπλ ην δηθαίσκα εθινγήο ζε όξγαλα ηεο παξάηαμεο ή ησλ
θνξέσλ πνπ θαηέξρεηαη εθινγηθά ε παξάηαμε.
ΑΡΘΡΟ 5 - ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΜΔΛΩΝ
5.1. Σα κέιε ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, ζπλεηδεηά θαη ππεύζπλα ζηε δσή θαη ηε δξάζε ηεο
παξάηαμεο.
5.2. Αγσλίδνληαη κε ζπλέπεηα γηα ηε καδηθνπνίεζή ηεο, ηε δηάδνζε ησλ αξρώλ θαη ηελ
επηηπρία ησλ ζηόρσλ ηεο.
5.3. πκκεηέρνπλ ηζόηηκα ζηε ράξαμε ηεο πνιηηηθήο ηεο παξάηαμεο, ζηηο εζσηεξηθέο
δηαδηθαζίεο θαη ζηε ιήςε ησλ απνθάζεώλ ηεο θαη εθιέγνληαη ζηα όξγαλά ηεο.
5.4. έβνληαη ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο παξάηαμεο.
5.5. Αγσλίδνληαη έκπξαθηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο επηξξνήο ηεο ΓΗ.Τ.Μ.
ζε θάζε πεδίν δξάζεο ηεο, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα ςεθνδέιηηα ηεο παξάηαμεο,
ππό ηελ αίξεζε ηεο παξαγξάθνπ 4.5, νπόηε θαη ζηεξίδνπλ ηελ παξάηαμε ρσξίο λα έρνπλ
ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη.
5.6. Μέινο ηεο ΓΗ.Τ.Μ. πνπ νη πξάμεηο ηνπ αληηβαίλνπλ ζηηο αξρέο ηεο, ζηνπο ζθνπνύο
ηεο ή είλαη αληίζεηεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Καηαζηαηηθνύ ή έξρνληαη ζε αληίζεζε κε
ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο παξάηαμεο,
απνδνθηκάδεηαη θαη ηίζεηαη ζην πεξηζώξην.
ΑΡΘΡΟ 6 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΤΣΟΓΤΝΑΜΙΑ
6.1. Η νηθνλνκηθή απηνδπλακία απνηειεί ζεκειηαθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ νξγαλσηηθή
απηνλνκία, ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία θαη ηελ απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε ηεο
παξάηαμεο.
6.2. Γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο νηθνλνκηθήο απηνδπλακίαο ε ζπκβνιή θαη ζπλεηζθνξά ησλ
κειώλ θαη ησλ θίισλ ηεο παξάηαμεο έρνπλ θαζνξηζηηθή ζεκαζία.
6.3. Βαζηθνί πόξνη ηεο παξάηαμεο είλαη νη ηαθηηθέο ζπλδξνκέο θαη νη έθηαθηεο εηζθνξέο ησλ
κειώλ ηεο, νη εληζρύζεηο ησλ θίισλ ηεο θαη νη νηθνλνκηθέο εμνξκήζεηο.
6.4. Η ηαθηηθή ζπλδξνκή ησλ κειώλ ηεο παξάηαμεο θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηεο
Γξακκαηείαο ηεο Παξάηαμεο. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο πξνζπλεδξηαθέο δηαδηθαζίεο είλαη
απαξαίηεηε ε νηθνλνκηθή ηαθηνπνίεζε.
6.5. Η δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ ηεο παξάηαμεο γίλεηαη κε ππεπζπλόηεηα, ζσζηή
ηεξάξρεζε ησλ δαπαλώλ θαη απόιπηε δηαθάλεηα ζε όια ηα επίπεδα.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ
7.1 ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΩΝ
7.1.1 Αλώηαην όξγαλν ηεο ΓΗ.Τ.Μ. είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Δθιεγκέλσλ
Αληηπξνζώπσλ ησλ κειώλ ηεο Παξάηαμεο.
7.1.2. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ Αληηπξνζώπσλ απνηειείηαη από ηνπο εθιεγκέλνπο ζηα
θεληξηθά όξγαλα ηνπ Σ.Δ.Δ., δειαδή ηνπο εθιεγκέλνπο ζηελ Α/Σ.Δ.Δ., ηνπο εθιεγκέλνπο
ζην Αλώηαην Πεηζαξρηθό πκβνύιην θαη ην θεληξηθό πεηζαξρηθό. ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ
Αληηπξνζώπσλ ζπκκεηέρνπλ ηζόηηκα επίζεο νη εθιεγκέλνη ζηα Γ.. ησλ Παλειιήλησλ
Δπηζηεκνληθώλ / Κιαδηθώλ πιιόγσλ, Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ κε ην ςεθνδέιηην ηεο
ΓΗ.Τ.Μ. είηε ησλ Κηλήζεσλ πνπ ππνζηεξίδεη ε ΓΗ.Τ.Μ. ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ
Αληηπξνζώπσλ ζπκκεηέρνπλ νη εθιεγκέλνη αληηπξόζσπνη νη νπνίνη πξνθύπηνπλ από
εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο εληόο ησλ κειώλ ηεο Παξάηαμεο. Οη εμσηεξηθέο δηαδηθαζίεο
θαζνξίδνληαη κε εγθύθιην ηεο γξακκαηείαο ηεο παξάηαμεο θαη δεκνζηεύνληαη ζηελ
ηζηνζειίδα απηήο.
7.1.3 Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ Αληηπξνζώπσλ ζπγθαιείηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ νξγάλσλ ηνπ ΣΔΔ. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ Αληηπξνζώπσλ
εθιέγεη ην Γξακκαηέα ηεο ΓΗ.Τ.Μ. θαη ηα 6 αηξεηά κέιε ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΓΗ.Τ.Μ.
κεηαμύ όισλ ησλ κειώλ ηεο Παξάηαμεο.
7.1.4. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ Αληηπξνζώπσλ είλαη ην αλώηαην όξγαλν ηεο ΓΗ.Τ.Μ.,
ραξάζζεη ηηο γεληθέο θαηεπζύλζεηο ηεο αθνινπζεηέαο ζηξαηεγηθήο δξάζεο ηεο Παξάηαμεο,
απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ ε Γξακκαηεία ηεο ΓΗ.Τ.Μ. θέξλεη ελώπηώλ ηεο, θαηαξηίδεη
ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Παξάηαμεο κεηά από εηζήγεζε ηεο Γξακκαηείαο ηεο
ΓΗ.Τ.Μ., ειέγρεη ηελ Γξακκαηεία ηεο ΓΗ.Τ.Μ. θαη ηα εθιεγκέλα κέιε ηεο ΓΗ.Τ.Μ. ζηα
δηάθνξα όξγαλα θαη ηελ Γ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Δ..
7.1.5. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ Αληηπξνζώπσλ ηεο ΓΗ.Τ.Μ. είλαη δπλαηόλ λα ζπγθιεζεί
εθηάθησο

είηε κε απόθαζε ηεο γξακκαηείαο – κε απόιπηε πιεηνςεθία - ή εάλ ηνύην

δεηήζνπλ ηα 4/10 ηνπ ζπλόινπ ησλ αληηπξνζώπσλ κε ζπγθεθξηκέλε πξόηαζή ηνπο ζηελ
νπνία πξέπεη λα αλαθέξνληαη θαη νη ζνβαξνί ιόγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ έθηαθηε ζύλνδν
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Αληηπξνζώπσλ. Η πξόηαζε ππνβάιιεηαη ζηε Γξακκαηεία ηεο
ΓΗ.Τ.Μ. ε νπνία είλαη ππνρξεσκέλε λα ζπγθαιέζεη ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ
Αληηπξνζώπσλ κέζα ζε ηξεηο κήλεο από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνηάζεσο, εθηόο
αλ πξνβιέπεηαη ηαθηηθή ζύλνδνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Αληηπξνζώπσλ εληόο
πεληακήλνπ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνηάζεσο.

7.2. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΗ ΓΗ.Τ.Μ.
7.2.1 Η Γξακκαηεία ηεο ΓΗ.Τ.Μ. απνηειείηαη από ην Γξακκαηέα ηεο ΓΗ.Τ.Μ. θαη ηα 6
κέιε πνπ εθιέγνληαη από ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Αληηπξνζώπσλ θάζε ηξηεηία. Η
Γξακκαηεία ηεο ΓΗ.Τ.Μ. είλαη κεηά ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Αληηπξνζώπσλ ην
αλώηαην όξγαλν ηεο ΓΗ.Τ.Μ. πνπ παίξλεη απνθάζεηο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηεο
ΓΗ.Τ.Μ.
Η Γξακκαηεία ηεο ΓΗ.Τ.Μ. ζπγθαιεί ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Αληηπξνζώπσλ ζε
ηαθηηθή ή έθηαθηε ζύλνδν, θαηαξηίδεη ηελ Ηκεξήζηα Γηάηαμε ησλ ηαθηηθώλ θαη ησλ
εθηάθησλ ζπλόδσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Αληηπξνζώπσλ, εηζεγείηαη ηα ζέκαηα ηεο
Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο ή παξνπζηάδεη εηζεγήζεηο κειώλ ηεο ΓΗ.Τ.Μ. πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε
πιεηνςεθία 3/5 ησλ κειώλ ηεο Γξακκαηεία ηεο ΓΗ.Τ.Μ., πεξαηηέξσ δε εηζεγείηαη
εηδηθόηεξα ην πιαίζην πξνγξάκκαηνο ηεο ΓΗ.Τ.Μ.
Η Γξακκαηεία ηεο ΓΗ.Τ.Μ. ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά κήλα θαη
εθηάθησο, όπνηε παξνπζηαζζεί αλάγθε. Οη πξνζθιήζεηο ησλ ζπλεδξηάζεσλ είλαη γξαπηέο
θαη απνζηέιινληαη ζηα κέιε ηεο Γξακκαηεία ηεο ΓΗ.Τ.Μ., ηνπιάρηζηνλ δπν (2) εκέξεο
πξηλ ηε ζπλεδξίαζε, κε FAXή e-mail θαη εάλ είλαη δπλαηόλ δεκνζηεύεηαη ζηελ ηζηνζειίδα
ηεο παξάηαμεο. ε θάζε ζπλεδξίαζε ηεξνύληαη ππνρξεσηηθά πξαθηηθά, ρεηξόγξαθα ή
καγλεηνθσλεκέλα, ηα νπνία θνηλνπνηνύληαη ζηα κέιε ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΓΗ.Τ.Μ.
Σα κέιε ηεο Γξακκαηείαο πνπ δελ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ απηνπξνζώπσο ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΓΗ.Τ.Μ., δύλαηαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη κέζσ
ηειεδηάζθεςεο.
7.2.2. Η Γξακκαηεία ηεο ΓΗ.Τ.Μ. έρεη όιεο ηηο αξκνδηόηεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο
Παξάηαμεο, εθηόο από απηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ
Αληηπξνζώπσλ, ινγνδνηεί ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Αληηπξνζώπσλ
Η Γξακκαηεία ηεο ΓΗ.Τ.Μ., απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ δξάζε ηεο
ΓΗ.Τ.Μ. ζηνπο ρώξνπο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε Παξάηαμε, ζύκθσλα πάληνηε πξνο
ηνπο ζθνπνύο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Αληηπξνζώπσλ.
Η Γξακκαηεία ηεο ΓΗΤΜ, θαηαξηίδεη ηα ςεθνδέιηηα γηα ηηο ζέζεηο ησλ θεληξηθώλ νξγάλσλ
ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη απνθαζίδεη γηα ηελ ζύλζεζε ησλ ςεθνδειηίσλ ησλ Παλειιελίσλ Οξγάλσλ
ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη ησλ Παλειιελίσλ πιιόγσλ πνπ ππνζηεξίδεη ε ΓΗ.Τ.Μ. ζηνπο δηάθνξνπο
ρώξνπο πνπ θαιύπηεη.
Γεκηνπξγεί νκάδεο εξγαζίαο, πνπ ζθνπό έρνπλ ηελ ηεθκεξίσζε, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ
παξνπζίαζε ησλ ζέζεσλ ηεο Παξάηαμεο ζε ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ή πξόθεηηαη λα
απαζρνιήζνπλ ην Σ.Δ.Δ., ζε ζέκαηα ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή θαη ηε
θνηλσληθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο, πνπ έρνπλ ζπλάθεηα κε ηελ επηζηήκε

θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ελαζρνιήζεηο ησλ Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ θαη ηέινο κεξηκλά
κε επηκέιεηα γηα ηε πξνζηαζία ησλ κειώλ ηεο από πνιηηηθνύο θαη Τπεξεζηαθνύο
δησγκνύο,

πνπ

νθείινληαη

θαηά

ηεθκήξην

ζηε

ζπλδηθαιηζηηθή

ηνπο

δξάζε

θαη

ζπκπαξίζηαηαη ζηηο πξνζπάζεηεο δηθαίσζεο ηνπο.
Τπνδεηθλύεη κέιε ηεο ΓΗ.Τ.Μ. γηα ζπκκεηνρή ζε Μόληκεο Δπηηξνπέο, ζε νκάδεο
εξγαζίαο ηνπ Σ.Δ.Δ. είηε ησλ πιιόγσλ θαη ζε εθπξνζσπήζεηο ζε όξγαλα πνπ κεηέρεη ην
Σ.Δ.Δ. κε ζθνπό λα πξνβάιεη ηηο αξρέο ηεο ΓΗ.Τ.Μ. θαη λα πξναγάγεη ηα γεληθά ζέκαηα
ησλ Μεραληθώλ
Καηαξηίδεη ηνλ θαηάινγν ησλ δηθαηνύκελσλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ
Αληηπξνζώπσλ,

ζύκθσλα

κε

ηα

πξνεγνύκελα

άξζξα

θαη

ηηο

ππνδείμεηο ησλ

εμνπζηνδνηεκέλσλ νξγάλσλ.
Η Γξακκαηεία ηεο ΓΗ.Τ.Μ. βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ είλαη παξόληα ην ήκηζπ πιένλ ελόο
ησλ κειώλ ηεο
7.2.3. Η δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ κειώλ ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΓΗ.Τ.Μ. θαζνξίδεηαη σο
εμήο :
Σα εθιεγόκελα κέιε ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΓΗ.Τ.Μ. ζεηεύνπλ από ηεο εθινγήο ηνπο ζηε
Γεληθή πλέιεπζε ησλ Αληηπξνζώπσλ ηεο ΓΗ.Τ.Μ. κέρξη ηεο επόκελεο Γεληθήο
πλέιεπζε ησλ Αληηπξνζώπσλ πνπ ζα εθιέμεη ηε λέα Γξακκαηεία ηεο ΓΗ.Τ.Μ..
7.3. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
7.3.1. ε θάζε έδξα Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο ηνπ Σ.Δ.Δ. πξνβιέπεηαη Πεξηθεξεηαθή
Γξακκαηεία πνπ εθπξνζσπεί ηελ Παξάηαμε ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο θαη έρεη αληίζηνηρεο
αξκνδηόηεηεο πξνο εθείλεο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Σκεκάησλ ηνπ Σ.Δ.Δ., ζε ζπλδηθαιηζηηθό
επίπεδν θαη όπνηεο άιιεο αλαθέξνληαη ζηνλ παξόλ πιαίζην ιεηηνπξγίαο.
7.3.2. ε θάζε πεξηθεξεηαθή ελόηεηα, πιελ εθείλσλ πνπ απνηεινύλ ηελ έδξα
Πεξηθεξεηαθώλ Σκεκάησλ ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, πξνβιέπεηαη Σνπηθόο
πληνληζηήο πνπ εθπξνζσπεί ηελ Παξάηαμε ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα θαη πξνσζεί ηνπο
ζθνπνύο ηεο ΓΗ.Τ.Μ. ζηνπο ηνκείο δξάζεσο ηεο κέζα ζην πιαίζην απνθάζεσλ θαη ησλ
θαηεπζύλζεσλ ησλ αλώηαησλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο ηεο Παξάηαμεο.
7.3.3. Οη Πεξηθεξεηαθέο Γξακκαηείεο έρνπλ ηξία (3) αηξεηά κέιε, πνπ εθιέγνληαη κε επζύλε
ηεο Κεληξηθήο Γξακκαηείαο ηεο Παξάηαμεο. Γηθαηώκαηα ππνςεθηόηεηαο γηα ηελ εθινγή σο
αηξεηνύ κέινπο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γξακκαηείαο έρνπλ όια ηα κέιε ηεο ΓΗ.Τ.Μ. πνπ
θαηνηθνύλ ζε νπνηαδήπνηε από ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα πνπ πεξηιακβάλεηε ζην
αληίζηνηρν Πεξηθεξεηαθό Σκήκα ηνπ Σ.Δ.Δ.
7.3.4 Σα αηξεηά κέιε ηεο θάζε Πεξηθεξεηαθήο Γξακκαηείαο εθιέγνληαη κε θαζνιηθή

ςεθνθνξία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ έδξα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε
επζύλε ηεο Κεληξηθήο Γξακκαηείαο ηεο Παξάηαμεο. ηελ ςεθνθνξία ζπκκεηέρνπλ όια ηα
κέιε πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζηα κεηξώα όισλ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ ηνπ
Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο.
7.3.5. Η ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ ηεο ΓΗ.Τ.Μ. ζηα Πεξηθεξεηαθά Σκήκαηα αθνινπζεί ηηο
ίδηεο δηαδηθαζίεο κε ηα θεληξηθά όξγαλα.
Η Πεξηθεξεηαθή Γξακκαηεία παίξλεη απνθάζεηο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα αξκνδηόηεηνο ηνπ
Σκήκαηνο (θαηά ην παξόλ πιαίζην ιεηηνπξγίαο) εληόο Σ.Δ.Δ..
ΑΡΘΡΟ 8 – ΔΚΠΡΟΩΠΗΗ
Ο Γξακκαηέαο ηεο Παξάηαμεο εθπξνζσπεί ηελ παξάηαμε απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο θαη
ελώπηνλ όισλ ησλ αξρώλ θαη ησλ δηθαζηεξίσλ, έρνληαο ην δηθαίσκα λα αζθεί θάζε έλδηθν
κέζν. Η άζθεζε ησλ πην πάλσ έλδηθσλ κέζσλ γίλεηαη ύζηεξα από απόθαζε ηεο
Γξακκαηείαο ηεο Παξάηαμεο.
ΑΡΘΡΟ 9 - ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ
Δηδηθά γηα ην πξώην πλέδξην, τηρ Γημοκπατικήρ ςμπαπάταξηρ Μησανικών, ν
αξηζκόο ησλ αληηπξνζώπσλ πνπ ζα ιάβεη κέξνο ζην πλέδξην από θάζε πεξηθέξεηα, ζα
πξνθύςεη απνθιεηζηηθά από ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία εθινγήο ζπλέδξσλ, όπσο απηή
αλαθέξεηαη ζηελ εγθύθιην δηεμαγσγήο ησλ εθινγώλ, ρσξίο εθαξκνγή ηεο παξ. 7.1.2. Σηο
ιεπηνκέξεηεο ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο γηα ην πξώην πλέδξην ζα εμεηδηθεύζεη
ε Γξακκαηεία ηεο επηηξνπήο αλαζπγθξόηεζεο θαη ζπληνληζκνύ ηνπ ζπλεδξίνπ ηεο
παξάηαμεο.
Ο Δθπξόζσπνο ηεο ΓΗ.Τ.Μ.
&
Α΄ Αληηπξόεδξνο ΣΔΔ
Νικόλαορ Μήληρ
Σα κέιε ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΓΗ.Τ.Μ.

