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Εκλογές ΤΕΕ ΤΑΚ 2019 3 Νοεμβρίου 2019 

 #open ΤΕΕ (Ανοιχτό ΤΕΕ ΤΑΚ) 

Συμμετέχουμε γιατί, 

Μας ενδιαφέρει καθετί στον τόπο μας που θα τον φέρει ένα βήμα πιο κοντά στο μέλλον ... 
από το πιο μικρό ως το πιο μεγάλο, από το παιδί που θα σκοντάψει σε ένα κακοφτιαγμένο 
πεζοδρόμιο ... ως την δυναμικότητα που πρέπει να έχει το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι για 
να είναι ασφαλείς οι πτήσεις, από τα ηλεκτρικά πατίνια ως την διαχείριση απορριμμάτων, 
από την ασφάλεια στην εργασία ως το ασφαλιστικό των συναδέλφων.   

Πολλά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως κλάδος. Κυρίαρχα θεωρούμε την 
επαναχάραξη στρατηγικής για το επάγγελμα του μηχανικού και τον προσδιορισμό της 
μελλοντικής «ταυτότητας» του επαγγέλματος στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, το 
ασφαλιστικό (κυρίως των συναδέλφων ελεύθερων επαγγελματιών) σε συνδυασμό με την 
φορολογία εισοδήματος,  τις διαρκείς και εκ βάθρων αλλαγές στη νομοθεσία που ως 
αποτέλεσμα αυξάνουν αναίτια τη γραφειοκρατία και δημιουργούν σοβαρά φαινόμενα 
ευθυνοφοβίας και ανασφάλειας, τη σταθερότητα στα θεσμικά πλαίσια λειτουργίας της 
αγοράς και ιδιαίτερα της αγοράς ακινήτων και του συστήματος παραγωγής έργων, την 
κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων…  

Δεν προσφέρουμε εύκολες και εύπεπτες λύσεις… τέτοιες δεν υπάρχουν. Έχουμε όμως 
άποψη, τη λέμε και θα το κάνουμε ακόμη πιο δυνατά κι από κάθε βήμα ... για όσα μας 
ενδιαφέρουν ...για όσα μας αφορούν.... Το κάναμε για το ΒΟΑΚ, για τα τείχη του Ηρακλείου 
και θα το κάνουμε ΑΝΟΙΧΤΑ για κάθε ζήτημα που απασχολεί το μηχανικό και την 
κοινωνία μας. 

Έχουμε όραμα, 

Ανανεώνουμε τη δυναμική μας, την προοπτική και τα οράματα μας ... με νέους ανθρώπους 
και ανοιχτά μυαλά. Βλέπουμε μακριά ... στον ανοικτό ορίζοντα γιατί οι άνθρωποι του τόπου 
μας ... είναι το μόνο εχέγγυο για την ανάπτυξη και την προκοπή του. Με αυτούς, από 
αυτούς και γι' αυτούς αντλούμε δύναμη, πεποιθήσεις, εικόνες, εμπειρία και πίστη ... για να 
χτίσουμε θεμέλια προοπτικής κι ανάπτυξης. Είμαστε ανοιχτοί ... στις προκλήσεις, στη 
συνεργασία, στην αλληλεγγύη και πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε κι εκεί που δεν μπορούμε. 
Θα κρατήσουμε ανοικτή την πόρτα για το μέλλον ... και ανοικτή την προοπτική της. 

Αλλάζουμε διαρκώς, γιατί οι καιροί `δεν περιμένουν`… οι εξελίξεις τρέχουν ... Αλλάζουμε 
λοιπόν για να είμαστε πάντα σταθεροί στο μονοπάτι που βαδίζουμε, με οδηγό τη γνώση και 
την καινοτομία. Τεχνολογία, Γνώση, Επιμόρφωση κι Επίγνωση ... είναι τα εργαλεία, στα 
οποία προσθέτουμε  την θέλησή μας. Αυτός άλλωστε είναι ο σύγχρονος ρόλος του 
μηχανικού, να αποτελεί  πυξίδα της ανάπτυξης για να μπορούν να υπάρχουν 
εναλλακτικές λύσεις ρεαλιστικές και σταθμισμένες για όσους θεσμικά είναι ταγμένοι να 
αποφασίζουν είτε κεντρικά ή περιφερειακά και τοπικά. 



Ζητάμε την στήριξη σου, 

Θέλουμε να ξαναδούμε την παράταξη μας να είναι η πρώτη και ισχυρή επιλογή των 
συναδέλφων μας στις προσεχείς εκλογές. Περάσαμε το δύσκολο μονοπάτι της 
αμφισβήτησης, μείναμε και παραμένουμε συνεπείς στις δημοκρατικές αρχές και 
αποδείξαμε, με τίμημα, ότι μπορούμε να γεφυρώνουμε αντιθέσεις και να βάζουμε ισχυρά 
θεμέλια με νου και γνώση για να οικοδομηθεί η προκοπή του τόπου μας. 

Βασικός στόχος μας είναι να μην κυριαρχούν λόγοι και πρακτικές άρνησης και `αντί` και 
αυτό σκοπεύουμε να υπηρετήσουμε και θα το καταφέρουμε καλύτερα με τη δυναμική 
στήριξη των συναδέλφων μας στις εκλογές της 3ης του Νοέμβρη. 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

Για την #open ΤΕΕ (Ανοιχτό ΤΕΕ ΤΑΚ) 

Ο  Επικεφαλής Ταβερναράκης Γιώργος Π.Μ. 

 


