
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Αυτή την Κυριακή 07/06/2015, διεξάγονται οι εκλογές στον Σύλλογο Μηχανολόγων 
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών όπου καθίσταται επιτακτική η ενεργή συμμετοχή σε 
αυτές όλων των συναδέλφων (και πολύ περισσότερο των νέων Μηχανικών) με 
στόχο την ανάδειξη μια εναλλακτικής πρότασης πάνω σε μια σειρά κρίσιμων 
θεμάτων που αφορούν μεταξύ άλλων και την οικονομική επιβίωση του κλάδου.  

Θεωρώντας ότι την δεδομένη κρίσιμη χρονική στιγμή ο κλάδος μας έχει εγκλωβιστεί 

σε μια λογική εσωστρέφειας ,  αποφασίσαμε πέραν από κομματικές ή άλλες 

σκοπιμότητες να δώσουμε το παρών στις εκλογές του Τοπικού Τμήματος , ως ένα 

ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο με  τίτλο «Ανεξάρτητοι Μηχανικοί» , επιδιώκοντας έτσι την 
ουσιαστική ενεργητική παρέμβαση σε όλα όσα μας αφορούν (επιστημονικά και 
εργασιακά/επαγγελματικά ζητήματα εξίσου) , τα οποία θα καθορίσουν το μέλλον 
του επαγγέλματος μας.  

‘’ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ‘’ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

1. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ   ΣΤΥΛΙΑΝΌΣ ,  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  

2. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Εφόσον η έννοια του «Ενιαίου Ψηφοδελτίου» δεν υφίσταται πλέον για τις 
συγκεκριμένες εκλογές αποφασίσαμε , ως νέοι Μηχανικοί να κατέβουμε στις 
εκλογές της Κυριακής ως ανεξάρτητοι , με τίτλο «Ανεξάρτητοι Μηχανικοί» 
θέλοντας να προβάλουμε μια διαφορετική αντίληψη για τον τρόπο που θα έπρεπε 
να λειτουργεί ο Σύλλογος σε τομείς όπως η τακτικότερη ενημέρωση- επιμόρφωση 
αλλά και υποστήριξη των νέων κυρίως  συναδέλφων για θέματα 
επιστημονικά/εργασιακά,  επιδιώκοντας συγχρόνως μια πιο δυναμική παρέμβαση 
μέσα στα πλαίσια πάντα του θεσμικού  ρόλου του Συλλόγου σε μια σειρά 
ζητημάτων που αφορούν την αντιεπιστημονική και επικίνδυνη ισοπέδωση των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων των Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων καθώς επίσης και 
την απαίτηση   για δραστική και άμεση μείωση των εξωπραγματικών ασφαλίστρων 
για το ΤΣΜΕΔΕ παράγοντες που καθιστούν πλέον αδύνατη την άσκηση του 
επαγγέλματος από ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό Μηχανικών.  

Είναι αδιανόητο και ενώ η ανεργία στο σύνολο των Μηχανικών έχει φτάσει σε 
δυσθεώρητα ύψη , με το ασφαλιστικό να αποτελεί το μείζον θέμα να παραμένουμε 
ως Σύλλογος Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων σε παρελθοντικές λογικές «διαχείρισης» 
και δράσης , (χωρίς να υποτιμούνται προφανώς οι  πάντα χρήσιμες εκδηλώσεις 
επιστημονικού και τεχνικού περιεχομένου οι οποίες θα έπρεπε να εμπλουτιστούν 
με νέα θεματολογία και εξειδίκευση ) θεωρώντας ότι όλα βαίνουν καλώς, ενώ 
αντίθετα θα έπρεπε , παράλληλα βεβαίως και με τους υπόλοιπους Συλλόγους 
Μηχανικών,  να αποτελούμε τους συνδιαμορφωτές μιας πιο αποφασιστικής 
παρέμβασης διεξόδου από το εργασιακό τέλμα στο οποίο έχουμε βυθιστεί και όχι 



βεβαίως να αποδεχόμαστε παθητικά τις αποφάσεις που άλλοι παίρνουν και που 
προφανώς καθορίζουν τις τύχες όλων μας.  

Αυτό άλλωστε επιτάσσει και το καταστατικό του συλλόγου μας όπου στο Άρθρο 2 
της ιδρύσεως του αναφέρεται ως βασικός του σκοπός : «...η προάσπιση των 
οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων (των μελών) , καθώς και η 
βελτίωση των όρων άσκησης επαγγέλματος», παράλληλα ασφαλώς με την 
«ανύψωση της επιστημονικής και επαγγελματικής στάθμης των μελών και την 
οργάνωση και συντονισμό της προσπάθειας τους».  

‘’ Ανεξάρτητοι Μηχανικοί ‘’ 

 Μαρκουλάκης Στυλιανός ,  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  

 Μιχελάκης  Γεώργιος  , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 


