ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση : Καλλιθέας 7 & Τζαβέλα 412 22 Λ ά ρ ι σ α
Τηλ: 2410‐535615‐257866/FAX 255 718/e‐mail : tee_lar@tee.gr
Λάρισα, 9 Φεβρουαρίου 2017

ΔΕΛTΙΟ

TΥΠΟΥ

Δήλωση Προέδρου ΤΕΕ για την πρώτη κοινή συνεδρίαση της ΔΕ 30.01.2017
Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ – ΠΤ Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας κος
Παπαγεωργίου Νικόλαος στην κοινή συνεδρίαση της Νέας Διοικούσας Επιτροπής που
προέκυψε μετά τις Εκλογές της 20.11.2016 και της Προηγούμενης Διοικούσας Επιτροπής
προέβη στην παρακάτω δήλωση:
«Μετά από 7 χρόνια κρίσης το ΤΕΕ οι μηχανικοί και η κοινωνία οφείλουν να είναι ενωμένοι
και δυνατοί.
Το αντίδοτο στην κρίση είναι η ανάπτυξη, η οποία μπορεί να έρθει από σύγχρονες,
επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις που οι μηχανικοί και το ΤΕΕ μπορούν να
αποδώσουν.
Οφείλουμε δε να το πράξουμε απέναντι στην κοινωνία και στους πολίτες εκ του θεσμικού
μας ρόλου, αυτόν του Τεχνικού Συμβούλου της πολιτείας. Οφείλουμε όμως, πρώτιστα, να
διαφυλάξουμε τον συνεχώς βαλλόμενο ρόλο μας και να ενισχύσουμε τη θέση μας, ως
επιστήμονες και ως επαγγελματίες, ακόμα δε και την ύπαρξη του ίδιου του φορέα μας, του
Τεχνικού Επιμελητηρίου. Θα συνεχίσουμε με ανοικτό το ΤΕΕ για όλους, και με μία
δραστηριότητα που με έμφαση, θα αναφέρεται τόσο την καθημερινότητα των μηχανικών σε
θέματα επιστημονικής και επαγγελματικής διαρκούς ενημέρωσης και υποστήριξης, όσο και
την απασχόληση που τόσο έντονα δοκιμάζεται σήμερα.
Η νέα Διοίκηση, οφείλει να το πράξει και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των συναδέλφων
που την έχουν εξελέγξει. Για τα μέλη μας, για το ΤΕΕ, για την Πολιτεία.
Και αυτό θα το κάνουμε, συνεχίζοντας το πετυχημένο έργο της προηγούμενης διοίκησης με
την συνεχή επιμόρφωση και εμπλουτισμό του γνωστικού αντικειμένου του μηχανικού,
αναβαθμίζοντάς τον στο σημερινό ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επαγγελματικό τοπίο. Θα
συνεχίσουμε να το κάνουμε βελτιώνοντας της καθημερινότητα των συναδέλφων τόσο στις
συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες όσο και καθημερινότητάς τους ως ελεύθεροι
επαγγελματίες δια της φοροτεχνικής και νομικής υποστήριξης που πρόκειται να ξεκινήσουμε
σύντομα στο Τμήμα μας. Δια της έναρξης λειτουργίας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα σταθμού
πλήρης εξυπηρέτησης των συναδέλφων. Και στην εκπλήρωση αυτών των στόχων ζητάμε την
συστράτευση όλων των παρατάξεων ώστε ενωμένοι, να βελτιώσουμε το ΤΕΕ.»
Από τη Γραμματεία του τμήματος ΤΕΕ‐Κ.Δ.Θ.

