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    Συνάδελφοι,    

   είμαστε διπλωματούχοι μηχανικοί, μέλη του Τ.Ε.Ε.  

 Η ανάγκη δημιουργίας μιας νέας παράταξης προήλθε από την ανάγκη εφαρμογής 

της δημοκρατίας στη βάση. Η δημιουργία των παρατάξεων και η αναγκαιότητα τους 

είναι αποτέλεσμα των καιρών και των αναγκών της κοινωνίας των μηχανικών σε 

κάθε ιστορικό χρόνο. Μακριά από κομματικές εξαρτήσεις και ατομικά συμφέροντα 

ιεραρχούμε τις προτεραιότητες εξυπηρέτησης συμφερόντων με την σειρά κοινωνία > 

ομάδα > άτομο και όχι το αντίστροφο 

          Αυτό που παρουσιάζουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αγκαλιάσουν οι 

συνάδελφοι είναι κάτι το διαφορετικό. Είναι ίσως μία ουτοπία δημοκρατίας όπου το 

καταστατικό λειτουργίας της αλλά και οι θέσεις της παράταξης θα 

συνδιαμορθωθούν από όλους εμάς που θα θελήσουμε να συμμετέχουμε. Μία, κατά 

το δυνατόν, ολοκληρωμένη δημοκρατική κίνηση όπου ο διάλογος και η ψήφος του 

κάθε συναδέλφου θα διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα. Και όποιος εκπροσωπεί 

την παράταξη, σε οποιοδήποτε όργανο, θα οφείλει να στηρίζει και να προβάλλει 

αυτές τις απόψεις, ανεξάρτητα από τις προσωπικές του πεποιθήσεις. Μία παράταξη 

που δεν θα έχει ταμπού στις τοποθετήσεις της και δεν θα υπάρχει άβατο στην 

ηγεσία της. 

          Μέλη της παράταξης είναι ΟΛΟΙ εκείνοι οι συνάδελφοι που αγαπούν το 

Επιμελητήριο, που αγωνιούν για την κατεύθυνση που αυτό θα έχει τα επόμενα 

χρόνια, που έχουν την ΔΥΝΑ.ΜΗ. να αγωνιστούν για τα προβλήματα του κλάδου, να 

προτείνουν λύσεις και να δώσουν στους μηχανικούς την αξιοπρέπεια και το κύρος 

που τους αρμόζει στην κοινωνία.  

Όλα τα μέλη της παράταξης, όπου και να βρίσκονται, σε οποιοδήποτε μέρος της 

Ελλάδας, μπορούν να συμμετέχουν σε ασύγχρονες διαδικτυακές συζητήσεις και 

ψηφοφορίες μέσω της ηλεκτρονικής διαδικτυακής πλατφόρμας. 

Πλέον οι θέσεις αποφασίζονται απ' όλους και όχι από μια κλειστή ομάδα. 

 

Θα συναντηθούμε ΟΛΟΙ μαζί την Κυριακή 20 Νοεμβρίου στις κάλπες για τις εκλογές 

του ΤΕΕ, για να κάνουμε το Επιμελητήριο πραγματικά το σπίτι των μηχανικών. 
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