
 
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, 
 
 
Με αυτή την ανοιχτή επιστολή θέλω να σας ζητήσω να συμμετέχετε στις εκλογές του ΤΕΕ την 
Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα μήνυμα σε όλους ότι οι Μηχανικοί του 
χώρου της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών είναι σημαντικό και ενεργό κομμάτι του ΤΕΕ και του 
τεχνικού δυναμικού της χώρας. 
 
Σε μια ιδιαιτέρως κρίσιμη περίοδο γενικά για την χώρα και ειδικά για τον κλάδο των Μηχανικών η 
συμμετοχή όλων μας στις επερχόμενες εκλογές αποκτά μεγάλη σημασία για το μέλλον του ΤΕΕ αλλά 
και την συμμετοχή των Μηχανικών Πληροφορικής σε αυτό.  
  
Για το λόγο αυτό, λοιπόν, καλώ όλους εσάς τους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Η/Υ και 
Μηχανικούς ΤΠΕ  να προσέλθετε πρώτα από όλα στις κάλπες και να στηρίξετε αξιόλογους 
υποψήφιους, συναδέλφους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς,  Μηχανικούς Η/Υ και Μηχανικούς ΤΠΕ, 
ανεξαρτήτως παράταξης - συνδυασμού έτσι ώστε η φωνή όλων μας να είναι πιο δυνατή μετά τις 
εκλογές. Άλλωστε, μόνο αν σε όλες τις παρατάξεις ακούγονται οι απόψεις των Μηχανικών ΤΠΕ και 
ασκούνται εσωτερικές πιέσεις, θα δούμε τις απόψεις μας να προωθούνται και τα δικαιώματα του 
κλάδου να εκπροσωπούνται δυναμικά. 
 
Στις εκλογές αυτές, συμμετέχω ως επικεφαλής του ανεξάρτητου ψηφοδελτίου «ΤΕΕ 2.0» στην 
Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Μηχανικών, προσβλέποντας στoν 
επαναπροσδιορισμό του ρόλου του ΤΕΕ ως Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας, στην ενεργή 
παρέμβαση του στην κοινωνία και την υποστήριξη του στον μαχόμενο μηχανικό, και στην αναβάθμιση 
της θέσης των Μηχανικών ΤΠΕ στην λειτουργία του. 
 
Το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού «ΤΕΕ 2.0» αποτελείται από τους ακόλουθους συναδέλφους: 
 

1. Ευθυμίου Θωμάς, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Αθήνα 
2. Μπογιατζής Δημήτρης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Αθήνα 
3. Τσιακπίνης Θάνος, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Αλεξανδρούπολη 
4. Παπαδόπουλος Κώστας, University of Portsmouth, Ελεύθερος Επαγγελματίας,, Καβάλα 

 
Έχοντας στο ενεργητικό μας μια επιτυχημένη πορεία με συνεχή παρουσία όπου και όποτε χρειαζόταν, 
χρήσιμες παρεμβάσεις και ουσιαστική συνεισφορά, σας ζητώ να μας στηρίξετε με την ψήφο σας 
στις εκλογές της 24ης Νοεμβρίου 2013 επιβραβεύοντας την μέχρι τώρα προσπάθεια μας και 
ενισχύοντας μας στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων και την επίτευξη των στόχων του κλάδου μας. 
 
 
Σας ευχαριστώ, 
 

Δημήτριος Ι. Μπογιατζής - Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, ΜΒΑ 
Επικεφαλής συνδυασμού «ΤΕΕ 2.0» 
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