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Μετην επανεκλογή Γιώργου Στασινού στη θέση του Προέδρου του ΤΕΕ για 3η συνεχόμενη θητεία
και του νέου Προεδρείου της ΔΕ/ΤΕΕ ολοκληρώθηκε η ειδική εκλογική συνεδρίαση της
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, το τριήμερο 13-15 Δεκεμβρίου
2019 στην Αθήνα.
Σεχρόνο – ρεκόρ για τα εκλογικά δεδομένα του ΤΕΕ, σε λιγότερο από 1,5 μήνα από την
προσέλευση στις κάλπες των μηχανικών σε όλη τη χώρα, το ΤΕΕ αποκτά νέα όργανα διοίκησης
για την επόμενη περίοδο, ενώ η συγκρότηση τους από εκπροσώπους πολλών και διαφορετικών
παρατάξεων αποτυπώνει τον "πολύχρωμο" χώρο των συνθέσεων των μηχανικών. Σημειώνεται
ότι, ιστορικά, η συγκρότηση των οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ απαιτούσε πολλαπλές συνεδριάσεις
και χρονικό διάστημα πολλών μηνών για να ολοκληρωθεί, κάτι που για πρώτη φορά συνέβη σε
τόσο μικρό διάστημα.
Ονυν Πρόεδρος του ΤΕΕ και επικεφαλής της πλειοψηφούσας, στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου,
παράταξης Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (ΔΚΜ) Γιώργος Στασινός ήταν ο μοναδικός
υποψήφιος και επανεκλέχθηκε στη θέση του Προέδρου, για πλήρη 4ετή θητεία αυτή τη φορά,
καθώς μετά από πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση οι επόμενες εκλογές του ΤΕΕ θα διεξαχθούν τον
Μάϊο του 2024.
Οεπικεφαλής της δεύτερης σε ψήφους των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου παράταξης, Δημοκρατική
Συμπαράταξη Μηχανικών (ΔΗΣΥΜ), Νίκος Μήλης εκλέχθηκε το Σάββατο Πρόεδρος της
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. Ο επικεφαλής της τρίτης σε ψήφους των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου
παράταξης, Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ, Νίκος Ανδρεδάκης εκλέχθηκε Α’ Αντιπρόεδρος
του ΤΕΕ. Από την παράταξη ΔΚΜ προέρχεται και ο Β’ Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ Κωνσταντίνος
Ξιφαράς. Στις άλλες θέσεις του Προεδρείου της ΔΕ/ΤΕΕ εκλέχθηκαν οι Ιωάννης Μαχίκας
(προερχόμενος από την παράταξη Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών – ΔΗΣΥΜ) ως Γενικός
Γραμματέας και Ελευθέριος Πατάβρας (προερχόμενος από την παράταξη Δημοκρατική
Συμπαράταξη Μηχανικών - ΔΗΣΥΜ) ως αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.
Μετάτην εκλογή των οργάνων διοίκησης του Επιμελητηρίου, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος
Στασινός δήλωσε: "Πριν λίγες εβδομάδες οι μηχανικοί της χώρας με τη συμμετοχή τους στις
εκλογές και τα αποτελέσματα που έφεραν, έδωσαν ξεκάθαρο μήνυμα ότι το ΤΕΕ και ο τεχνικός
κόσμος θέλουν και μπορούν να οδηγήσουν τον τόπο σε τροχιά ανάπτυξης.

Ολοκληρώσαμετην εκλογή των οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ μέσα σε χρόνο ρεκόρ στην ιστορία
του Επιμελητήριου για να δώσουμε μήνυμα ενότητας και δουλειάς. Ενότητα, που αποτυπώνεται
στη διαπαραταξιακή συγκρότηση των οργάνων διοίκησης του Επιμελητήριου. Δουλειάς, που όλοι
οι εκλεγμένοι θα υπηρετήσουμε, για να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη που έχει ανάγκη ο τόπος
χωρίς καθυστερήσεις και για να διεκδικήσουμε καλύτερο παρόν και μέλλον για τους μηχανικούς.
Μέλλον, με περισσότερες και καλές δουλειές, με λιγότερες φορολογικές και ασφαλιστικές
επιβαρύνσεις, με αναβαθμισμένο επιστημονικό και επαγγελματικό ρόλο τόσο των διπλωματούχων
μηχανικών όσο και του Επιμελητηρίου.
ΟιΈλληνες Διπλωματούχοι Μηχανικοί έχουμε την επιστημονική γνώση και τα επαγγελματικά
εφόδια να δώσουμε την αναπτυξιακή ώθηση που χρειάζεται η χώρα. Στοχεύουμε ήδη από τους
επόμενους μήνες να βοηθήσουμε ώστε να υπάρξουν περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες
εργασίες για τους μηχανικούς, είτε ελεύθερους επαγγελματίες είτε μισθωτούς είτε δημοσίους
υπαλλήλους. Διότι πραγματική ανάπτυξη χωρίς μηχανικούς δεν μπορεί να υπάρξει.
Ήρθεη ώρα να ξεφύγουμε από την κρίση της τελευταίας δεκαετίας, να δημιουργήσουμε νέες
υπηρεσίες προς τους πολίτες και τους μηχανικούς στο Επιμελητήριο, να συμβάλλουμε ώστε να
γίνει η χώρα μας γρήγορα ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό κράτος. Περιμένουμε από την
Πολιτεία, όπως κάνει το τελευταίο διάστημα, να συνεχίσει να αξιοποιεί τις προτάσεις, το δυναμικό
και τη συμβολή του ΤΕΕ σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον τεχνικό κόσμο και στις
μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται ο τόπος."

Ηνέα Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ
Τηςεκλογής του Προέδρου και του Προεδρείου του ΤΕΕ είχε προηγηθεί την Κυριακή το πρωί η
εκλογή της δεκαπενταμελούς Διοικούσας Επιτροπής του Επιμελητηρίου, που αποτελεί συλλογικό
όργανο διοίκησης του ΤΕΕ. Οι εκλεγέντες έχουν αλφαβητικά, ανά ειδικότητα και συνδυασμό που
εκλέχθηκαν στην Α/ΤΕΕ, ως εξής:

Το Προεδρείο της Α/ΤΕΕ
Τηςεκλογής της Διοικούσας Επιτροπής και του Προεδρείου της, προηγήθηκε το Σάββατο η εκλογή
του Προεδρείου της Α/ΤΕΕ, της λεγόμενης "Βουλής των Μηχανικών", των 220 μελών, στο οποίο
εκλέχθηκαν, ανά θέση, οι:
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