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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΕ/ΤΔΜ 

«Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται» 

 

Ολοκληρώθηκε η εκλογή των οργάνων στο ΤΕΕ/ΤΔΜ και στις τρεις Νομαρχιακές 

Επιτροπές. Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) του ΤΕΕ/ΤΔΜ δεν προέβη στην 

ανακοίνωση του συνόλου των  αποτελεσμάτων. Εκείνο που ενδιέφερε τον Πρόεδρο 

είναι η επανεκλογή του. Όλα τ’ άλλα, προφανώς,  μικρή σημασία έχουν γ’ αυτόν και 

κατ’ επέκταση για την πλειοψηφία ( συνδιοίκηση) της Δ.Ε. Το κατεστημένο έκανε 

πάλι το θαύμα του. Τα τακτοποίησε όλα, για να ελέγχει πλήρως την κατάσταση. Η 

συνταγή είναι απλή και δοκιμασμένη. Κατ’ επίφασιν «σύγκλιση» για το μοίρασμα 

των θέσεων και της κάθε είδους εξουσίας. 

«Δυναμικό ΤΕΕ» ( Μαυροματίδης) και «ΔΚΜ» (Κακάλης) «συμφώνησαν, κάτω 

από το τραπέζι» τη συγκρότηση  των οργάνων του ΤΕΕ/ΤΔΜ παίρνοντας 

αντιστοίχως τις θέσεις Προέδρου και Αντιπροέδρου, μεθοδεύοντας τον αποκλεισμό 

της «Νέας Πρότασης Μηχανικών» (Συλλίρης) από τη θέση του Γενικού Γραμματέα 

της Δ.Ε.. Είναι χαρακτηριστικό ότι η παράταξή μας με 8 έδρες στην 

Αντιπροσωπεία έλαβε 1 μόνο έδρα στη Δ.Ε. ενώ η ΔΚΜ με 11 έδρες στην 

Αντιπροσωπεία έλαβε 3 έδρες στη Δ.Ε. χάρη στη «πριμοδότηση» από το Δυναμικό 

ΤΕΕ!   Το ίδιο έγινε απροκάλυπτα και κατά τη συγκρότηση των Προεδρείων των 

Νομαρχιακών Επιτροπών (Καστοριάς και Φλώρινας). Συγκεκριμένα  στη Φλώρινα, 

όπου η Νέα Πρόταση Μηχανικών ήταν πρώτη δύναμη στις εκλογές και στην 

Καστοριά δεύτερη δύναμη , έμεινε εκτός προεδρείου! 

Η πρότασή μας προς όλες τις παρατάξεις για ουσιαστική προγραμματική 

σύγκληση και αναλογική εκπροσώπηση των παρατάξεων στα όργανα του ΤΕΕ/ΤΔΜ, 

με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών και την απλή αναλογική έπεσε στο κενό. Αυτά 

είναι ψιλά γράμματα για κάποιους… 

Το αποτέλεσμα που προέκυψε εν τέλει από την συνδιαλλαγή, για τη συγκρότηση 

των οργάνων του ΤΕΕ/ΤΔΜ δεν εκφράζει τη βούληση των συναδέλφων, όπως αυτή 

αποτυπώθηκε στο εκλογικό αποτέλεσμα και κατέδειξε ότι ο χορός καλά κρατεί… 
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Σήμερα οι μηχανικοί ζουν μια  ζοφερή πραγματικότητα. Καλούμαστε να δώσουμε 

μάχες για τη δουλειά, αλλά και την ανεργία των συναδέλφων μηχανικών. Εμείς θα 

προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο και με όλες μας τις δυνάμεις, να τιμήσουμε την ψήφο 

των συναδέλφων που μας εμπιστεύτηκαν. Από τη θέση της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης θα έχουμε δυναμική παρουσία στα όργανα του ΤΕΕ/ΤΔΜ. Θα 

είμαστε συνεπείς με τη δέσμευσή μας να παλέψουμε για ένα διαφορετικό ΤΕΕ, που 

θα υπηρετεί τα συμφέροντα των συναδέλφων και της κοινωνίας. 

Κοζάνη 08/03/2017 

Για τη « Νέα Πρόταση Μηχανικών»  

                                                                                   Ο Επικεφαλής  

                                                                                     Νίκος Συλλίρης  

 

 

 

 


