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Προς
τον Βουλευτή Αχαΐας (ΑΝ.ΕΛ)
κ. Νικολόπουλο Νικόλαο
Θέμα: «Συγχαρητήρια για την ανάληψη καθηκόντων»
Αξιότιμε κ. βουλευτή,
Ο Πρόεδρος και η Διοικούσα Επιτροπή του Ν.Τ. ΕΕΤΕΜ Αχαΐας σας εκφράζουμε τα
θερμά μας συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκόντων σας και σας ευχόμαστε
κάθε επιτυχία.
Με την εκλογή σας ως βουλευτής αναλαμβάνετε καθήκοντα, σε μια δυσμενή περίοδο,
γεμάτη προκλήσεις για τη χώρα σε όλα τα επίπεδα. Το έργο σας είναι, δύσκολο και
πρέπει

να συγκρουστείτε με πολλούς εκπρόσωπους του κατεστημένου, αλλά και

σημαντικών συντεχνιών που αποτελούν

τροχοπέδη στην αναγκαία παραγωγική

ανασυγκρότηση της χώρας.
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, εκ νέου, και ευελπιστούμε να ανταποκριθείτε στις
προσδοκίες του Ελληνικού λαού, ελπίζοντας σε μία εποικοδομητική συνεργασία με
τους Πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε. για την έξοδο τους από την ΟΜΗΡΙΑ που
υφίστανται για πολλές δεκαετίες μέχρι σήμερα.
Με τιμή
Ο πρόεδρος του Ν.Τ. Αχαΐας

Αθανάσιος Κουμούτσος

Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και αποτελεί τον επαγγελματικό και επιστημονικό φορέα των Πτυχιούχων
Μηχανικών αποφοίτων Τ.Ε.Ι, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και ισοτίμων σχολών εσωτερικού και εξωτερικού.
Η Οργανωτική της διάρθρωση είναι πανελλαδική και αποτελείται από 47 Περιφερειακά Τμήματα σε όλους τους Νομούς της
χώρας. Τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ανέρχονται σε 50.000.
Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. τηρεί μητρώο άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την κτήση του Πτυχίου και εκπροσωπεί τους Μηχανικούς των
Τ.Ε.Ι. σε θεσμικά όργανα της Πολιτείας. Τα μέλη μας ασκούν το επάγγελμα του Μηχανικού αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με Μηχανικούς
άλλων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα, σε όλο το φάσμα των τεχνικών έργων και εργασιών και ειδικότερα ως:
Εργολήπτες Δημοσίων Έργων όλων των ειδικοτήτων / Ελεύθεροι Επαγγελματίες,
Στελέχη Τεχνικών και Εργοληπτικών Εταιρειών, Μελετητικών Γραφείων,
Υπάλληλοι Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα (Υπουργείων, Περιφερειών, ΔΕΚΟ, Ο.Τ.Α) κ.λ.π,
Εκπαιδευτικοί στην Ιδιωτική και στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση καθώς και στα Τ.Ε.Ι.

