
 

 
 

Εκλογές στο ΤΕΕ..  

 

H ΑΜΑΚ συμμετέχει και πάλι στις Εκλογές για την επιλογή των οργάνων 

διοίκησής του ΤΕΕ που θα γίνουν στις 3 Νοεμβρίου,  μετά από μία τριετία. 

 

Στα 19 χρόνια λειτουργίας της, η ΑΜΑΚ επέλεξε να είναι αυτόνομη, μια  

παράταξη, χωρίς δεσμεύσεις, εκπτώσεις, εξαρτήσεις. Οι θέσεις, οι προτάσεις, 

το έργο και η συνέπειά της διαχρονικά, εκτιμήθηκαν από τους μηχανικούς οι 

οποίοι στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, την αναδεικνύουν  πρώτη 

δύναμη στο ΤΕΕ/ΤΑΚ, ενώ έχει και τη δική της αυτόνομη παρουσία στην 

Κεντρική (Πανελλαδική) Αντιπροσωπεία. 

 

Διαμορφώνοντας πια ...τη δική της Ιστορία,  βρέθηκε -για πρώτη φορά- στην 

Προεδρεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.  

 

Η  ΑΜΑΚ στην Προεδρεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ έδωσε το στίγμα της!  

Έκανε τη διαφορά! 
 

Το  ΤΕΕ/ΤΑΚ, είναι διαφορετικό σήμερα και, σύμφωνα με τα μηνύματα που μας 

έρχονται, αυτό αναγνωρίζεται και πιστώνεται στις προσπάθειες της ΑΜΑΚ.  

 

Όμως εμείς δεν εφησυχάζουμε!   

 

Υπάρχουν κι άλλα που πρέπει να γίνουν,  αφού  τα προβλήματα "τρέχουν" και  

μας καλούν σε διαρκή εγρήγορση, 

 

στοχεύοντας να γίνει το ΤΕΕ/ΤΑΚ,  

• αξιόπιστος σύμβουλος της τοπικής κοινωνίας , επαναφέροντας την 

επιστήμη στο σχεδιασμό και  

• το "σπίτι του μηχανικού"  - σύμμαχος στην καθημερινότητά του,  



 

έχοντας βαθιά πεποίθηση ότι το ΤΕΕ/ΤΑΚ δεν είναι ακόμα μια δημόσια 

υπηρεσία, ο  λόγος της ύπαρξης του είναι οι μηχανικοί της Ανατολικής 

Κρήτης. 

 

Η ΑΜΑΚ στην κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, 

 

Θέτει ζητήματα που απασχολούν τους μηχανικούς που κανείς άλλος δεν θέτει με 

αυτήν την οπτική και βάζει στο επίκεντρο την περιφέρεια.   

 

Σήμερα, η ΑΜΑΚ δηλώνει και πάλι παρούσα! 

 

Με μόνη ισορροπία που διαφυλάττει, αυτήν ανάμεσα στην ανάπτυξη του 

τόπου και το περιβάλλον (φυσικό, ανθρωπογενές,). 

Με μόνα συμφέροντα που αγωνίζεται να εξυπηρετήσει, των μηχανικών.  

 

 

Υπάρχουν πολλά θέματα που θα μας απασχολήσουν την επόμενη θητεία: 

• Επαγγελματικά, όπως το νέο σύστημα εξομοίωσης των τίτλων σπουδών των 

Κολεγίων με αυτούς των Πολυτεχνείων.  

• Θέματα  Περιβάλλοντος και προσχηματικής διαχείρισής του, 

• Θέματα Χωροταξίας και Υποδομών, που αντιμετωπίζονται με προχειρότητα 

και απαξίωση. 

• Θέματα σχετικά με το Δημόσιο Χώρο, το Κτηματολόγιο, το σχεδιασμό και 

την ανάπτυξη στην Περιφέρεια,  

• Θέματα  Ενέργειας και φυσικών πόρων,  

 

Αλλά και θέματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή άσκηση του 

επαγγέλματός  μας.  

 

 

Επιδιώκουμε: 

• να στηριχθούν οι μηχανικοί και οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου σε 

επενδύσεις που βασίζονται στην ποιότητα, το σεβασμό και τη μοναδικότητα  

των φυσικών και πολιτιστικών μας πόρων, 

• να μη διαλυθεί ο δημόσιος τομέας, να πάψει να απαξιώνεται η έννοια του 

δημοσίου συμφέροντος, να μην εκποιηθεί η δημόσια περιουσία. Τα κοινά 

αγαθά να διατηρήσουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους, 



• να ενισχυθεί ο ρόλος του ΤΕΕ/ΤΑΚ ως φορέα αναδιανομής και προώθησης 

της τεχνικής γνώσης στους μηχανικούς και τον κόσμο της Περιφέρειας. 

 

Συνάδελφε, 

Έλα μαζί μας,  

– Χρειαζόμαστε το λόγο σου, το επιχείρημά σου. 

– Ο λόγος σου πλουτίζει τον προβληματισμό μας. 

– Το επιχείρημά σου δυναμώνει την αξιοπιστία μας. 

– Χρειαζόμαστε τις ιδέες σου.... 

 

Για να χτίζουμε τις θέσεις μας με σοβαρότητα, διεπιστημονικότητα και 

τεκμηρίωση.  

 

Για να είμαστε Μηχανικοί για τους Μηχανικούς και όχι εκλέκτορες των 

κομματικών παρατάξεων.   

 

Για  να συνεχίσουμε σταθερά, αδέσμευτα, χωρίς εξαρτήσεις,  μαζί και με τη 

δική σου ματιά! 

 

Με περισσότερους εκπροσώπους στα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΑΚ  και με 

δυνατή φωνή στην Κεντρική Αντιπροσωπεία.  

 

  

Δεν είσαι μόνος!! 

 

Κάνε, με την ΑΜΑΚ, το ΤΕΕ/ΤΑΚ σύμμαχό σου ! 

 

Δυνάμωσε τη φωνή σου στην Κεντρική Αντιπροσωπεία! 

  

19 χρόνια κάνουμε τη διαφορά και συνεχίζουμε… 
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