
 

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ 

Από την πρώτη μέρα δημιουργία μας κρατήσαμε μια σταθερή θέση που είχε 
σαν βασική της αρχή τη σύνθεση απόψεων και την πολυφωνικότητα μέσα 
στο ΤΕΕ. Οι 46 αντιπρόσωποι που εκλέχθηκαν στις εκλογές της 20.11.2016 , 
δυστυχώς εκφράζουν μόλις το 43% του συνολικού δυναμικού των μηχανικών 
του Νομού μας, καθώς στις πρόσφατες εκλογές προσήλθαν στις κάλπες  782 
συνάδελφοι από το σύνολο εγγεγραμμένων 1758. Ευθύνη που βαραίνει 
αφενός εμάς τις παρατάξεις , και αφετέρου το θεσμό του επιμελητηρίου.  

Θεσμός αποδυναμωμένος όχι μόνο στα μάτια της πολιτείας αλλά και στα 
μάτια των συναδέλφων καθώς ελάχιστοι θεωρούν ότι μπορεί να τους 
εκπροσωπήσει πραγματικά και να δώσει λύσεις στα προβλήματά τους. Οι 
περισσότεροι συνάδελφοι αντιμετωπίζουν στα μάτια των μελών της 
αντιπροσωπείας τους πολιτικούς της επόμενης ημέρας.  

Με βάση τα παραπάνω , το ποσοστό της πρώτης παράταξης αποτελεί το 45% 
των συναδέλφων που ψήφισαν και παράλληλα το 19,3% των συνολικά 
εγγεγραμμένων. Το μήνυμα είναι σαφές και οι συνάδελφοι το έστειλαν. Η 
σύνθεση είναι ανάγκη επιτακτική και θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Γι’ αυτό 
διαφωνούμε κάθετα με την υπεροψία της πρώτης παράταξης ΔΚΜ, που 
διεκδίκησε την Τετάρτη και την Πέμπτη το βράδυ  και τις τρείς θέσεις του 
προεδρείου της αντιπροσωπείας και διοικούσας, χωρίς  να εκπροσωπηθεί 
άλλη παράταξη όπως συνέβαινε στο παρελθόν. 

Πολλές από τις  παρατάξεις που εκπροσωπούνται στην αντιπροσωπεία  έχουν 
μια κομματική ταυτότητα , κάτι που είναι σεβαστό. Ποτέ σαν παράταξη δεν 
θέσαμε προαπαιτούμενα για τη συζήτηση με οποιαδήποτε άλλη παράταξη 
βάζοντας ψευτοδιλήμματα για το ποιο κόμμα ή δημοτική παράταξη αυτοί 
στηρίζουν.  

Έτσι στο μεσοδιάστημα από τις εκλογές Νοεμβρίου έως σήμερα , προκαλέσαμε 
σειρά συζητήσεων προκειμένου να εκπροσωπηθούν όσο το δυνατόν 
περισσότερες φωνές στα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ.  



Στις 8 Φεβρουαρίου στη συνεδρίαση της αντιπροσωπείας, 3 από τα 5 
εκλεγμένα μέλη της παράταξης προσυπέγραψαν στην πρόταση 
υποψηφιότητας του επικεφαλούς της παράταξης Μηχανικών Αναγέννηση για 
την κάλπη του Προέδρου της Αντιπροσωπείας , καθώς ως ορίζει ο 
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της αντιπροσωπείας, για να κατέλθει μια 
υποψηφιότητα απαιτείται να προταθεί από 10 συναδέλφους.  Ως εκ τούτου για 
να κατέλθει και δεύτερος υποψήφιος απέναντι σ’ αυτόν της ΔΚΜ που κατέλαβε 
21 έδρες θα’ έπρεπε να υπάρξει συναίνεση , καθώς η δεύτερη παράταξη 
Μηχανικών Αναγέννηση  κατέλαβε 8 έδρες, εμείς ως τρίτη παράταξη 5 έδρες 
κλπ. 

Ταυτόχρονα από το βήμα της αντιπροσωπείας , ο εκπρόσωπος της 
παράταξης Τάσος Σαλίων ανάφερε ότι ήμασταν διατεθειμένοι οι άλλοι δύο 
εκπρόσωποι της παράταξης να προσυπογράψουν στην πρόταση  
υποψηφιότητας της επικεφαλούς της παράταξης  Συνεργασία Μηχανικών 
Μαγνησίας προκειμένου να της δοθεί η δυνατότητα υποψηφιότητας. Επίσης 
το ίδιο θα πράτταμε απέναντι σε οποιαδήποτε άλλη παράταξη επιθυμούσε να 
κατεβάσει υποψήφιο. 

Παρ’ όλο που υπάρχει χάσμα στις πολιτικές μας απόψεις με τις 
προαναφερθείσες παρατάξεις, θελήσαμε να βοηθήσουμε στην πρόταση 
κατάθεσης υποψηφιοτήτων, κάτι το οποίο δεν έκανε καμία άλλη παράταξη. 
Απεναντίας ήταν ένοχη η σιωπή των παρατάξεων Αυτόνομη Παρέμβαση 
Μηχανικών Μαγνησίας και Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Μηχανικών 
που «άθελά» τους σιγόνταραν την προσπάθεια της ΔΚΜ για πλήρη έλεγχο των 
οργάνων του ΤΕΕ. 

Στο ίδιο έργο θεατές βρεθήκαμε και στη συνεχιζόμενη αντιπροσωπεία της 
Πέμπτης 9/2/2017, όπου η ΔΚΜ εξέλεγε και στις τρείς θέσεις του προεδρείου 
της διοικούσας, Πρόεδρο-Αντιπρόεδρο-Γραμματέα, δικά της μέλη, χωρίς να 
αφήσει περιθώριο σε άλλη παράταξη να εκπροσωπηθεί.   

Μοναδική αντίπαλη υποψηφιότητα ήταν αυτή του μέλους της Διοικούσας και 
εκπροσώπου της παράταξής μας Τάσου Σαλίων , ο οποίος έθεσε τον εαυτό 
του στην διάθεση του εκλογικού σώματος,  προκειμένου να γίνει καταγραφή 
μιας δεύτερης φωνής , όπως και ο ίδιος δήλωσε από το βήμα της 
αντιπροσωπείας. Καμία όμως από τις άλλες  παρατάξεις της μειοψηφίας δεν 
τον στήριξε. Καλούμε τις υπόλλοιπες παρατάξεις της μειοψηφίας να δώσουν 
στους συναδέλφους μηχανικούς επίσημη απάντηση για τη στάση τους αυτή. 
Θέλουμε ένα ΤΕΕ που να δίνει το δικαίωμα έκφρασης στους πολλούς ή στους 
λίγους;  

Στους κόλπους της αντιπροσωπείας πρέπει να σταματήσουν τα μικροπολιτικά 
παιχνίδια, οι ρεβανσισμοί, και οι προσωπικές διαμάχες. Το ΤΕΕ δεν είναι μαγαζί 
κανενός. Το ΤΕΕ ανήκει στους 1758 εγγεγραμμένους συναδέλφους. Πρέπει να 



δουλέψουμε όλοι μαζί για το καλό του κλάδου μας. Αυτά που μας ενώνουν 
είναι πολλά περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν.  


