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της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  

Α Κ Μ Η   
στις εκλογές τοσ ΤΕΕ της 20 Νοεμβρίοσ 2016 

 

Σπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη  

 

Τελ Κπξηαθή 20 Νοεμβρίοσ 2016 πξαγκαηνπνηνύληαη νη εθινγέο ηνπ ΤΔΔ. Οη εθινγέο πξαγκαηνπνηνύληαη ζε κία ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ ε γεληθόηεξε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο ρώξαο καο, έρεη νδεγήζεη ην θιάδν ζε καξαζκό. Οη πςειέο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ε αβεβαηόηεηα ηεο αζθάιηζεο, νη ζπκπίεζε ησλ ακνηβώλ, νη απαξάδεθηεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

(ηδηαίηεξα ησλ λέσλ κεραληθώλ), ε απνβηνκεράληζε ηεο ρώξαο, ε δαηδαιώδε θαη αζαθή λνκνζεζία, ε ζπλερώο 

αλαπηπζζόκελε γξαθεηνθξαηία έρεη πιήμεη ζνβαξά ηνλ θιάδν. Πνιινί, λένη θπξίσο, ζπλάδειθνη έρνπλ κεηαλαζηεύζεη 

ζηεξώληαο ηε ρώξα από έλα αμηόινγν δπλακηθό. 

Το ΤΕΕ ως τετνικός σύμβοσλος της πολιτείας, θέξεη κεγάιν κέξνο ηεο επζύλεο γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη 

πεξηέιζεη ε ρώξα θαη εηδηθόηεξα ν ηερληθόο θόζκνο. Η αδξάλεηα ησλ δηνηθνύλησλ, νη πξνζσπηθέο επηδηώμεηο θαη θνκκαηηθέο 

δεζκεύζεηο θαη αγθπιώζεηο, ε έιιεηςε νξάκαηνο, δελ επέηξεςαλ ζηνλ θιάδν ησλ κεραληθώλ λα παξάγεη πνιηηηθή, λα ππνδείμεη 

ηα θαθώο θείκελα, λα ιεηηνπξγήζεη σο ηερληθόο ζύκβνπινο θαη λα βνεζήζεη ζηνλ αλαπηπμηαθό ζρεδηαζκό ηεο ρώξαο.  

Σήκεξα ν θιάδνο καο ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξν από πνηέ όξακα, ρξεηάδεηαη ζθιεξή δνπιεηά, ρξεηάδεηαη λα ζηαζεί επάμηα ζην 

επηζηεκνληθό θαη επαγγεικαηηθό θύξνο ησλ κειώλ ηνπ. Τν ΤΔΔ ζα πξέπεη λα είλαη πρφτοπόρο θαη λα παξάγεη πνιηηηθή πνπ 

ζα νδεγήζεη ζηελ πνιππόζεηε αλάπηπμε ηεο ρώξαο.  

Τν όξακα καο πεξηιακβάλεη: 

 Απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ θιάδνπ ησλ κεραληθώλ 

 Ιζρπξή θαη ελαξκνληζκέλε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο θαη ηεο αγνξάο, ηερληθή εθπαίδεπζε 

 Οπζηαζηηθή θαη ζαθή ηερληθή λνκνζεζία 

 Πιήξε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγία γηα ηελ εμάιεηςε ηεο γξαθεηνθξαηίαο 

 Βειηίσζε ηνπ θπζηθνύ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο 

 Γίθαηεο, λνκηθά θαη εζηθά, εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

 Αληηζηξνθή ηεο ηάζεο κεηαλάζηεπζεο ησλ κεραληθώλ 

Οη άλζξσπνη ηεο ΑΚΜΗ εξγαδόκαζηε, κε ζεβαζκό ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ζε όιε ηελ θνηλσλία, ζηελ θαηεύζπλζε ηεο 

αλάπηπμεο ηεο ρώξαο, ηνπ ΤΔΔ θαη ηνπ θιάδνπ ησλ κεραληθώλ. Γηα έλα ΤΔΔ νδεγό θαη όρη παξαηεξεηή ησλ εμειίμεσλ. 

 

Ένα τέτοιο ΤΕΕ επιθσμούμε και πιστεύοσμε ότι επιθσμεί η πλειουηυία τφν Μητανικών . 

Στις εκλογές στις 20 Νοεμβρίοσ 2016  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

Α Κ Μ Η   


