
 

 

 
 

Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019 
Εκλογές 

Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας 

 

  

ΔΥΝΑΜΗ μας, η ηθική συμπαράστασή σας, 

στην ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ μας για την 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ του ΤΕΕ/ΤΚΜ!

 

Συνάδελφοι, 

Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019 διεξάγονται οι εκλογές του φορέα μας, 

του Τ.Ε.Ε. Είναι οι μεγαλύτερες εκλογές πανελληνίου φορέα. Θα δείτε 

συμμετοχή όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων με καθαρά κομματικά 

ψηφοδέλτια που θα ομνύουν ότι δεν ενδιαφέρονται για την κομματική 

τους επιτυχία αλλά για το καλό των μηχανικών. Θα δείτε 

«πολιτικοποιημένα» ψηφοδέλτια που θα εκφράζουν ιδεολογικές 

αγκυλώσεις ή θα επιζητούν την προσωπική τους επιβίωση μετά από 

περιφορά σε διαφορετικά κόμματα. Θα δείτε «ανεξάρτητα» ψηφοδέλτια 

που θα υλοποιούν στην πραγματικότητα επιθυμίες και επιδιώξεις 

υπουργών ή βουλευτών. Θα δείτε πολλά !!! 

Τα ψηφοδέλτια μας για τα κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοίκησης 

του ΤΕΕ , είναι επιμελητηριακά ψηφοδέλτια που τα 

απαρτίζουν μαχόμενοι μηχανικοί. Μηχανικοί που δεν επιδιώκουν 

κομματικά οφίτσια, καρέκλες με αντιμισθίες, που δεν θέλουν να είναι 

παράκλητοι βουλευτών ή υπουργών. Μηχανικοί που αντιμετωπίζουν τα 

προβλήματα καθημερινά, παλεύουν για την δουλειά τους και επιζητούν 

λύσεις. Ψηφίστε άξιους συναδέλφους για να σας εκπροσωπήσουν 

πραγματικά. Στηρίξτε τα ψηφοδέλτια μας σε όλες τις κάλπες. 

                 για το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ μας 

                        για τις ΑΜΟΙΒΕΣ μας 

                              για την ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ μας 

Αν θέλετε να αλλάξει το Τ.Ε.Ε., ψηφίστε τους συνδυασμούς μας! 

Αναλυτικά οι προτάσεις μας στο:  http://anasygkrotisi-mixanikon.eu/ 

 

 
 

είναι καιρός πια να προτάξουμε: 
 
στον κυνισμό ΚΑΠΟΙΩΝ, την ελπίδα που θα έχει ρεαλιστικά 
θεμέλια. 
στην παραίτησή τους, τη δημιουργική συμμετοχή. 
στη χειραγώγηση των ανθρώπων, τη σύνθεση όλων των 
απόψεων και των προτάσεων, για την επίλυση των 
προβλημάτων τους. 
στις απειλές τους, το κάλεσμα για την παραγωγική συνεργασία, 
όλων των δημιουργικών δυνάμεων του κλάδου. 
στον κομματισμό τους, την ισότιμη συνεργασία με όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις, που έχουν να προτείνουν κάτι για την 
ανασυγκρότηση της τεχνικής παραγωγής και τον 
εκσυγχρονισμό της Ελληνικής κοινωνίας. 
στον παραγοντισμό και τις "εξυπηρετήσεις" τους, την 
αλληλεγγύη. 
στις προσωπικές στρατηγικές και τις κλίκες, την απαρέγκλιτη 
τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών που θα προστατεύουν 
και θα δίνουν βήμα σε όλες τις απόψεις. 
 
"Φιλοδοξία" μας, είναι η δημιουργία μιας κίνησης μηχανικών 
που θα "χτίσει" τις προϋποθέσεις, ώστε οι φορείς 
εκπροσώπησης μας , να ξαναγίνουν χρήσιμοι για τον κλάδο και 
θα βοηθήσουν την κοινωνία μας να ξαναβρεί το βηματισμό της. 
 

ΔΥΝΑΜΗ μας, η ηθική συμπαράστασή σας, στην 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ μας για την ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ! 

http://anasygkrotisi-mixanikon.eu/


 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

 

 
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

 


