
 

 

 

 

Γνήσια Επιμελητηριακή Κίνηση 

Ευχαριστήρια Ανακοίνωση, 25/11/2016 

Θα θέλαμε να εκφράσουμε από καρδιάς, ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε 

όλους όσους συνέδραμαν στην ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία της νέας γνήσιας 

επιμελητηριακής κίνησης «Μηχανικών Αναγέννηση», που δημιουργήθηκε από 

άρτια καταρτισμένους Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, του ιδιωτικού και 

του δημόσιου τομέα, του μελετητικού, κατασκευαστικού και βιομηχανικού 

κλάδου, οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους πάνω από κομματικές εξαρτήσεις 

και υποδείξεις, με στόχο την Ανασυγκρότηση του χώρου των Μηχανικών και 

την ουσιαστική Αναγέννησή του.  

Σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ που μέσα σε ένα κλίμα πρωτόγνωρης, 

αδιανόητης και αφόρητης κομματικής πίεσης, μας αναδείξατε στην κορυφαία 

θέση ως αμιγές επιμελητηριακό σχήμα, στην πρώτη θέση ως συνδυασμό 

χωρίς κομματική υποστήριξη και στη δεύτερη θέση στη συνολική κατάταξη, 

ανάμεσα σε οκτώ συνδυασμούς. Το γεγονός αυτό μας θωρακίζει με αισιοδοξία 

και δύναμη, ώστε να παράγουμε έργο και να συντελέσουμε στη δημιουργία 

ενός νέου, υγιούς, δυναμικού τεχνικού επιμελητηριακού φορέα, που θα 

εκφράζει και θα υπηρετεί το σύνολο των Μηχανικών και θα συμβάλλει 

δυναμικά στην ανάπτυξη του τόπου. 

Αποτελεί δέσμευση, τόσο προς τους συναδέλφους που τελικά μας 

επέλεξαν, όσο και για εκείνους που θα ήθελαν να το πράξουν, άλλα η ευρύτερη 



πολιτική συγκυρία και η ασφυκτική πίεση για αυστηρή κομματική ψήφο δεν 

τους το επέτρεψε, ότι με ήθος και συνέπεια, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή 

προσπάθεια ώστε το Τεχνικό Επιμελητήριο να λειτουργήσει με γνώμονα τα 

πολλά προβλήματα του κλάδου, να αναστυλωθεί και να αποτελέσει ξανά το 

σπίτι των Μηχανικών. 

Διανύοντας μόλις τον δεύτερο μήνα από την ίδρυσή της, η «Μηχανικών 

Αναγέννηση» αναλαμβάνει από την πρώτη στιγμή ρόλο ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ. 

Στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα, με συστηματική, ομαδική προσπάθεια 

και γόνιμο διάλογο, προετοιμάσαμε και παρουσιάσαμε τεκμηριωμένες θέσεις 

και ρεαλιστικές προτάσεις, δημιουργώντας στέρεες βάσεις για το μέλλον. 

Εντυπωσιακή ήταν η επισκεψιμότητα στο επίσημο ιστολόγιό μας 

http://mihanikonanagennisi.blogspot.com στο οποίο αποτυπώνονται οι 

απόψεις και οι δράσεις της «Μηχανικών Αναγέννηση». Η συνολική παρουσία 

μας, η έντιμη και ταυτόχρονα δυναμική εκλογική μας εμφάνιση, έτυχε 

καθολικής αποδοχής και εκτίμησης ακόμη και από τα μέλη των υπολοίπων 

συνδυασμών. 

Θα θέλαμε επίσης να συγχαρούμε όλους τους συναδέλφους που 

εξελέγησαν στα νέα Όργανα Διοίκησης του Τ.Ε.Ε., ακόμη και εκείνους που για 

διάφορους λόγους, δεν μπόρεσαν στην παρούσα φάση να κάνουν τις δέουσες 

για την εποχή «υπερβάσεις», παραμένοντας εγκλωβισμένοι σε 

κηδεμονευόμενες και κομματικά υποβασταζόμενες παρατάξεις, με τους 

οποίους και θα φροντίσουμε να έχουμε την οφειλόμενη εποικοδομητική 

συνεργασία, ώστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να αποκαταστήσουμε το κύρος του φορέα. 

Υπενθυμίζουμε ότι, ήμασταν οι μοναδικοί που προτείναμε την συμμετοχή των 

υποψηφίων στις εκλογές του ΤΕΕ σε ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ, ώστε οι 

συνάδελφοι ψηφοφόροι να έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν άξιους 

εκπροσώπους από κάθε χώρο. Ως κλάδος, βιώνουμε τεράστια προβλήματα και 

στην προσπάθεια να τα επιλύσουμε δεν περισσεύει κανείς ! 

http://mihanikonanagennisi.blogspot.com/


Σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ για ακόμη μία φορά για την υποστήριξή σας και 

σας καλούμε να ενισχύσετε την παρουσία και το έργο μας με συμβουλές, 

παρατηρήσεις και φρέσκες ιδέες, ώστε όλοι μαζί, δυναμικά και μεθοδικά να 

λύσουμε προβλήματα, φέρνοντας ξανά τον ΜΗΧΑΝΙΚΟ στο επίκεντρο! 
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