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20 -11-2016 ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ   

ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ   
 

ΚΑΘΕ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ  ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΨΉΦΟ ΣΟΥ ΤΟΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΝΑ ΣΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ . 

Ποιοι είμαστε: 
Είμαστε νέοι και παλιοί μηχανικοί, άνεργοι, μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα και ελεύθεροι 
επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων. 
Δεν έχουμε κομματικές δεσμεύσεις, κατευθύνσεις και υποχρεώσεις και δεν έχουμε βλέψεις για 
θέσεις σε υπουργεία και λοιπές διευθύνσεις και οργανισμούς του δημόσιου τομέα. 
Είμαστε και εμείς θύματα της κρίσης που μαστίζει τη χώρα και ιδιαίτερα τον κλάδο μας και δεν 
ανήκουμε ούτε στους βολεμένους , δεξιούς και αριστερούς, ούτε στους έχοντες την άποψη ότι 
έχουν την απόλυτη γνώση, τη «θεραπεία δια πάσαν νόσον και δια πάσαν μαλακίαν». 

Τι θέλουμε: 
Βασικές μας αρχές και επιδιώξεις είναι η ισονομία, η δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη.  
Το ΤΕΕ να αποτελέσει την ασπίδα και το σπαθί του μηχανικού απέναντι στην αυθαιρεσία και 
τον ανορθολογισμό.  
Εργαλεία μας είναι: 

 η ενημέρωση των συναδέλφων,  

 η καταγγελίατων κακώς κείμενων και 

 η κατάθεση εφαρμόσιμων, τεκμηριωμένων προτάσεων έπειτα από συζήτηση και 
διαβούλευση με όλους όσους έχουν ανοιχτά μυαλά και πέρα από ιδεοληψίες. 

 Πώς μπορούμε να δώσουμε αυτήν τη μάχη και με ποιους όρους; 
 Γιατί να συμμετέχουμε και να ψηφίσουμε σε αυτή την εκλογική διαδικασία; 
 Τι κοινό έχουμε όλοι μεταξύ μας ως μέλη του ΤΕΕ; 

 
Στην παθογένεια του συστήματος που βιώνουμε, η εκλογική διαδικασία στο μεγαλύτερο 
επιστημονικό φορέα της χώρας είναι, κάθε φορά, η σημαντική ευκαιρία να αλλάξουν τα δεδομένα 
και να δοθεί χώρος και λόγος στο κάθε μέλος. Διασφαλίζουμε με την ψήφο μας, εκτός της 
διαμαρτυρίας, μια νέα προοπτική για τον κλάδο, με την μαζική στήριξη σε συναδέλφους και 

συλλογικότητες που έχουν την γνώση, την εμπειρία, την ανεξαρτησία και το θάρρος, που δεν έχουν 
την ανάγκη κάποιας κομματικής ομπρέλας και που θα συμβάλλουν με πράξεις και όχι με λόγια στην 
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κατεύθυνση της προστασίας και της ανάδειξης του κλάδου ως ένα από τους βασικότερους πυλώνες 
σταθεροποίησης και ανάπτυξης του τόπου. 
 
Οι πρακτικές που εφαρμόζονται εδώ και τρία συναπτά έτη έχουν στόχο να «εξυγιάνουν» την αγορά 
εξαφανίζοντας τον «ενοχλητικό και ανεξέλεγκτο» ελεύθερο επαγγελματία μηχανικό ως ανεξάρτητα 

απασχολούμενο, προς όφελος των μεγάλων μελετητικών και κατασκευαστικών εταιριών. Οι 
προτάσεις της ΕλΕΜ είναι οι μόνες που κατατίθενται σταθερά επί χρόνια στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ΤΕΕ εναντίον αυτής της συντελούμενης καταστροφής. 

 

Η ΑΠΟΧΗ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΕΕ 
 

Συνάδελφοι, επί τέλους, σηκωθείτε και πάρτε  
το ΤΕΕ στα χέρια σας 

 
μόνη ΕλΠΙΔΑ σου η ΕλΕΜ 

 

μόνη ελπίδα τους η αποχή σου 
 

 
 


