
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΝΕΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Α.ΝΕ.ΜΗ.) 

Συνάδελφοι  Μηχανικοί  της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας,  

Στις 20 Νοεμβρίου 2016 θα βρεθούμε στις κάλπες για τις εκλογές του ΤΕΕ. 

Οι περισσότεροι από εμάς , απογοητευμένοι και αγανακτισμένοι από την 

αντιμετώπιση και συμπεριφορά του συλλογικού μας οργάνου , ίσως έχουν 

σκεφτεί να απέχουν από την ψηφοφορία. Σε ένα βαθμό έχουν δίκαιο. Γνωρίζετε 

όμως πολύ καλά ότι η αποχή δε λύνει τα προβλήματα του κλάδου μας , 

αντίθετα δίνει την ευκαιρία επανεκλογής στις ίδιες συντεχνιακές ομάδες  

οικονομικών συμφερόντων, το κοινώς λεγόμενο ΄΄κατεστημένο’’, για να 

εφαρμόσουν για τα επόμενα 3 χρόνια ξανά τις αποτυχημένες πολιτικές του 

παρελθόντος.  

Για να εξαληφθούν όμως όλες αυτές οι παθογένειες , να αλλάξουν τα πράγματα 

και να σταματήσει η αποσύνθεση του συνδικαλιστικού μας φορέα απαιτούνται 

από τον καθένα μας προσωπικά αγώνες και θυσίες. 

Είναι κοινή διαπίστωση η σημερινή αδιαφορία των Διοικήσεων του ΤΕΕ, και η 

αδυναμία τους να υπερασπιστούν τα μέλη τους. Το κόστος της αδράνειας και 

της παθητικής στάσης τους βαραίνει εμάς τους νέους επαγγελματίες 

μηχανικούς.  

Το ΤΕΕ έχει φτάσει σε σημείο σήμερα να αποτελεί εφαλτήριο πολιτικής και 

κοινωνικοοικονομικής ανέλιξης συναδέλφων μας , οι οποίοι υποτίθεται έχουν 

εκλεγεί για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά μας. 

Ένα πρόσφατο κορυφαίο παράδειγμα που μπορεί να μας διδάξει πολλά είναι 

αυτό του τριγώνου της «αμαρτίας» ΤΕΕ-ΤΣΜΕΔΕ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ όπου 

κάποιοι εκμεταλλευόμενοι τον μηχανισμό εξουσίας,  μας οδηγούν σε 

συνταξιοδοτικό αφανισμό.!!! 

Για τους λόγους αυτούς! 

Εμείς , μία ομάδα νέων Μηχανικών αναλαμβάνουμε μια ξεκάθαρα αδέσμευτη  

και ακηδεμόνευτη  πρωτοβουλία. 

Αποφασισμένοι να μην προδώσουμε τις θέσεις μας και τις αρχές μας , έχουμε το 

θάρρος και την τόλμη κοιτάζοντας κατά πρόσωπο όλους τους συντοπίτες 

συναδέλφους μας , να ζητήσουμε τίμια και ειλικρινά την βοήθειά τους. 

Για την εξυγίανση του συνδικαλιστικού μας φορέα επιδιώκουμε 



 Να αποκτήσουμε φωνή και παρουσία στη Διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΑΣ για να 

υπάρχει έλεγχος στα πεπραγμένα της. 

 Να πολεμήσουμε από μέσα τους μηχανισμούς εξυπηρέτησης  

συμφερόντων που έχουν ως μοναδικό στόχο τη ιδιοτελή νομή της 

εξουσίας. 

 Να αποτρέψουμε τις κομματικές συναλλαγές  και τις πελατειακές σχέσεις 

σε όλες τις  διαδικασίες . 

 Να προτείνουμε πράξεις και ενέργειες προς το κοινό συμφέρον όλων και 

ιδιαίτερα των Νέων Μηχανικών , όπως  

- Κατάργηση περιττών δαπανών για την εξοικονόμηση χρημάτων και  

δημιουργία «κοινού ταμείου» από πόρους  του ΤΕΕ / ΤΑΣ για την 

οικονομική βοήθεια νέων άνεργων συναδέλφων. 

- Άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση όλων των μελών μας για τα 

πεπραγμένα της Διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΑΣ. 

- Οι επόμενες εκλογές στο ΤΕΕ να διεξαχθούν με ηλεκτρονικό σύστημα 

ψηφοφορίας ώστε να μειωθεί η αποχή και το κόστος μετακίνησης για 

την ψηφοφορία. 

  Συνάδελφοι με αυτόν το νέο συνδυασμό μας , 

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΝΕΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Α.ΝΕ.ΜΗ.) 

ΘΕΛΟΥΜΕ και ΜΠΟΡΟΥΜΕ  
Να συμβάλλουμε στην επίλυση πολλών προβλημάτων  που ταλανίζουν εμάς 

τους νέους μηχανικούς λόγω της  ανεργίας και της ανασφάλειας. 

Να βοηθήσουμε δίνοντας προοπτική στο επαγγελματικό μέλλον μας 

αναβαθμίζοντας με την επαγγελματική αξιοσύνη μας το ρόλο του ΤΕΕ/ΤΑΣ. 

Σε αυτόν τον αγώνα που αρχίζει με τις εκλογές στις 20 Νοέμβρη είμαστε 

αποφασισμένοι να πετύχουμε με τη δική σας βοήθεια , χωρίς εξαρτήσεις και 

κηδεμονίες. 

Οι αλλαγές δεν γίνονται με τους Νέους Επιστήμονες Μηχανικούς στο 

περιθώριο. !!!  

Ξεκινάμε! και  σας καλούμε να είστε μαζί μας !!!    

Ήρθε η ώρα να ακουστεί δυνατά η φωνή των Αδέσμευτων Νέων 

Μηχανικών !!! 
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