
Φίλες - Φίλοι συνάδελφοι Μηχανικοί, 

 

Οι εκλογές του ΤΕΕ πραγματοποιούνται, κατά κοινή ομολογία, στην πιο ευαίσθητη 

περίοδο που διανύει η χώρα μας από τη μεταπολίτευση και έπειτα. Περισσότερο από 

ποτέ στις 20 Νοεμβρίου θα είναι επίκαιρο το ερώτημα: «Ποιος θα πρέπει να είναι ο 

ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου 90 χρόνια μετά την ίδρυση του και ποια πρέπει να 

είναι η σχέση του με το Μηχανικό και την Κοινωνία μας;»  

 
Η ανάγκη ενίσχυσης σταθερών και διαχρονικά αξιόπιστων δυνάμεων στο ΤΕΕ, 

ώστε να αποκτήσουν αυξημένη παρεμβατική ισχύ είναι επιτακτική σε μια εποχή 

αυξημένης «συνδικαλιστικής-πολιτικής εντροπίας» των μελών του ΤΕΕ, αλλά και της 

κοινωνίας μας. Η ανάγκη αυτή ενισχύεται αν αναλογιστεί κανείς το πολιτικό 

περιβάλλον αυτής της εκλογικής διαδικασίας του ΤΕΕ μέσα στη δίνη της βαθιάς 

οικονομικής κρίσης, που συσχετίζεται άμεσα και με βαθιά κρίση θεσμών και αξιών 

στη χώρα μας. 

 
Στείρα αντίδραση ή ουσιαστική παρεμβατικότητα;  

 
Η Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών έχει διαχρονικά αποδείξει, ιδιαίτερα στο Τμήμα 

Κεντρικής Μακεδονίας, ότι δεν είναι μία παράταξη στείρας αντίδρασης. Απεναντίας 

είναι μια δύναμη προστιθέμενης αξίας για την καθημερινότητα του Μηχανικού. Η 

ΔΚΜ/ΤΚΜ στη βάση του τριπτύχου ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ – 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ συνέβαλε και θα συνεχίσει να συμβάλει με όλες τις δυνάμεις της:  

 
 στη μείωση του ελλείμματος παρεμβάσεων από το «κεντρικό» ΤΕΕ, 

 

 στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του ΤΕΕ στη σύγχρονη Ελληνική 

Κοινωνία, 

 

 στη συνεχή επαφή του ΤΕΕ με το Μηχανικό και την Κοινωνία,  

 

 στην οργανωμένη προώθηση ρεαλιστικών λύσεων, τόσο για την 

καθημερινότητα του Μηχανικού, όσο και για το νέο Αναπτυξιακό Μοντέλο που 

επειγόντως χρειάζεται η χώρα μας, 

 

 στην προαγωγή και αφομοίωση των νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα με 

στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.  



 

 

ΔΚΜ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑΤΑ! ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΕΝΑ 

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΤΕΕ! 

 

Η μέρα των εκλογών πλησιάζει… Καλούμαστε να επιλέξουμε τους εκπροσώπους 

μας στα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ την ίδια ώρα που ο κλάδος μας αντικρίζει το 

μέλλον με αβεβαιότητα, μέσα στην οικονομική κρίση που μαστίζει την Ελληνική 

Κοινωνία. Η αποχή ή η στείρα αντίδραση δεν αποτελεί λύση…Η ΔΚΜ/ΤΚΜ έχει 

διαχρονικά αποδείξει ότι αξίζει την εμπιστοσύνη των συναδέλφων…Η προσπάθεια 

των υποψηφίων της ΔΚΜ, δεν είναι μόνο προσπάθεια προσώπων, είναι προσπάθεια 

αρχών και ιδεών, είναι ένα ξεκάθαρο και αυτοδύναμο φιλελεύθερο ρεύμα σκέψης και 

πράξης. Ένα ρεύμα που συνεχίζει δυνατά να οραματίζεται, ένα ρεύμα ανθρώπων 

που σχεδιάζει ένα σύγχρονο και αξιόπιστο ΤΕΕ, ένα ΤΕΕ προστιθέμενης αξίας 

για το Μηχανικό.  

ΕΚΛΟΓΕΣ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

Δώστε Οξυγόνο στο ΤΕΕ 

 


