
 

 

 

 

Διεπιστημονικός Φορέας Προώθησης Τεχνικών Ζητημάτων, Έρευνας & Καινοτομίας 

Βόλος, 6 Σεπτεμβρίου 2019 

Προς: Διπλωματούχους Μηχανικούς Μαγνησίας 

Κοιν: Πίνακας Αποδεκτών 

 

ΘΕΜΑ: Εκλογές ΤΕΕ 2019. Ενώνουμε δημιουργικά τις δυνάμεις μας. 

Αναγεννούμε το Τεχνικό Επιμελητήριο. Διαμορφώνουμε ένα καλύτερο μέλλον! 

Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019, διεξάγονται σε όλη τη χώρα οι Εκλογές για 

την ανάδειξη των νέων Οργάνων Διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Οι 

Διπλωματούχοι Μηχανικοί καλούνται να συμμετέχουν στις σχετικές διαδικασίες 

και να διαμορφώσουν με τις επιλογές τους, ένα νέο δυναμικό Τεχνικό 

Επιμελητήριο, που θα στελεχώνεται από καταξιωμένους Μηχανικούς, έτοιμους να 

διαθέσουν χρόνο και ικανούς για να παράξουν ουσιαστικό Έργο. 

Το τοπικό Τεχνικό Επιμελητήριο, εδώ και καιρό, ουσιαστικά υπολειτουργεί. 

Η αναστολή λειτουργίας της Αντιπροσωπείας και των Επιστημονικών Επιτροπών, 

καθώς και οι ελάχιστες και με περιορισμένη θεματολογία Συνεδριάσεις της 

Διοικούσας Επιτροπής, περιόρισαν δραματικά τον άλλοτε κυρίαρχο ρόλο του ΤΕΕ. 

Επιστολές με περιορισμένη αποτελεσματικότητα, επιστημονικές δράσεις με μικρή 

απήχηση και σποραδικές ανακοινώσεις ανάμεσα σε ανεκπλήρωτες προσωπικές 

πολιτικές επιδιώξεις, διαμόρφωσαν την εικόνα της εγκατάλειψης και της 

απαξίωσης που όλοι μας αντιλαμβανόμαστε. 



Ο Διεπιστημονικός Φορέας «Μηχανικών Αναγέννηση», έχοντας στις τάξεις 

της στελέχη υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, με βραβεύσεις και απανωτές 

διακρίσεις, έχει καταθέσει σημαντικές & τεκμηριωμένες προτάσεις για την 

ανασυγκρότηση και αναγέννηση του Επιμελητηρίου. Του Επιμελητηρίου που 

οραματιζόμαστε, ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης και όχι του μικρού συντεχνιακού  

φορέα που όλοι περιφρονούν… 

Την τριετία 2016-2019, ως Μέλη της «Μηχανικών Αναγέννηση» δεν 

μείναμε με «σταυρωμένα τα χέρια». Με τακτικές, ανοιχτές Συνεδριάσεις και πλήρη 

διαφάνεια, συνδιαμορφώσαμε θέσεις και προτάσεις, τις οποίες προωθήσαμε  μέσα 

από τους δικούς μας διαύλους, προς τα αρμόδια Υπουργεία και την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση.  

Καλούμε όλους τους Συναδέλφους Μηχανικούς, πάνω από κομματικές 

προελεύσεις, παρατάξεις, αγκυλώσεις, ηγεμονισμούς και στείρες αντιπαραθέσεις, 

στη διενέργεια μίας ευρείας και διαφανούς συνεργασίας, μέσω της οποίας θα 

αντιμετωπίσουμε από κοινού τα ζητήματα που απασχολούν τον τεχνικό κόσμο και 

την τοπική κοινωνία. Σημαντικά ζητήματα, όπως (ενδεικτικά) η ανεργία, η 

υποαπασχόληση, οι χαμηλές αμοιβές, οι υπερβολικές εκπτώσεις, τα ασαφή 

επαγγελματικά δικαιώματα, το νομοθετικό αλαλούμ, το ασφαλιστικό, το 

συνταξιοδοτικό και η γενικότερη υποβάθμιση των Μηχανικών, η μείωση των 

συντελεστών δόμησης, οι νέοι περιορισμοί στην εκτός σχεδίου δόμηση, η 

κατάργηση της δυνατότητας ανέγερσης κτιρίων σε οικόπεδα με συνιδιοκτησίες, η 

υποστελέχωση των Υπηρεσιών, η δαιδαλώδης διαδικασία αδειοδότησης και 

κατασκευής ιδιωτικών και δημοσίων έργων, πρέπει να αντιμετωπιστούν με τρόπο 

δυναμικό και οργανωμένο.  

Οι επικείμενες εκλογές του Νοεμβρίου αποτελούν κυριολεκτικά ορόσημο. Η 

διαμόρφωση των υποψηφιοτήτων ολοκληρώνεται στις 24 Σεπτεμβρίου. 

Απευθύνουμε κάλεσμα ενότητας σε όλες τις δημιουργικές δυνάμεις, σε όλους τους 

συνδυασμούς, σε κάθε έναν και σε κάθε μία από εσάς ξεχωριστά. Σε όλους όσους 



έχουν διάθεση για δουλειά και θέλουν να δουν το «Σπίτι των Μηχανικών» να 

ξαναγεννιέται. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας, για να διεκδικήσουμε το καλύτερο. 

Και να είστε σίγουροι πως όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε !!! 

 

Με εκτίμηση 

Η Διοικούσα Επιτροπή 

του Διεπιστημονικού Φορέα «Μηχανικών Αναγέννηση» 

 

 

            Ο Πρόεδρος                   Ο Αντιπρόεδρος               Η Γραμματέας  

Κωνσταντίνος Καραγιάννης        Ιωάννης Αρέθας           Σταυρούλα Μαλαμούλη  

 

 

Τα Μέλη  

Κωνσταντίνος Ντόβας – Υπεύθυνος Οργανωτικού Τομέα  

Σπυρίδων Τσιρνόβας – Υπεύθυνος Επιστημονικού Τομέα  

Κωνσταντίνος Σπύρου – Υπεύθυνος Δράσεων 

Ανθή Βαρελογιάννη – Υπεύθυνη Επικοινωνίας 

 

 

 

Επίσημο Ιστολόγιο:   http://MihanikonAnagennisi.blogspot.com 

E-mail: mihanikonanagennisi@gmail.com 
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