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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Στις 24 Νοέμβρη του 2013 διεξάγονται οι εκλογές ανάδειξης των οργάνων διοίκησης 
του TEE για την επόμενη τριετία. 

Εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης αλλά και µε πρόσχημα την παγκόσμια οικονομική 
κρίση, ανατρέπονται εργασιακές σχέσεις, αμφισβητούνται επαγγελματικά και 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα και εφαρμόζεται μια αδιέξοδη πολιτική που οδηγεί στην ύφεση 
την οικονομία της χώρας μας (μείωση των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, αύξηση 
της ανεργίας και της υποαπασχόλησης, μείωση του πραγματικού εισοδήματος των 
εργαζομένων, αύξηση του δημοσίου ελλείμματος και  του δημόσιου χρέους).   

Την περίοδο αυτή η χώρα μας διέρχεται τη μεγαλύτερη κρίση στη μεταπολεμική της 
ιστορία. Μια κρίση που εκτός από την οικονομική της διάσταση οδηγεί σε απαξίωση 
θεσμών, αξιών και εν τέλει του πολιτικού μας συστήματος.  

Ο νέος και μέσος Μηχανικός που παλεύει πλέον για την επιβίωση

 

, βλέπει τα 
προβλήματα να διογκώνονται, τις ραγδαίες επώδυνες αλλαγές στην εξεύρεση εργασίας, 
την υποβάθμιση των όποιων αμοιβών και την αδυναμία καταβολής των ασφαλιστικών του 
εισφορών, οι οποίες είναι προαπαιτούμενες για την επαγγελματική του νόμιμη ύπαρξη. 

Συνάδελφοι, πιστεύουμε ότι το ΤΕΕ πρέπει να απέχει από άγονες αντιπαραθέσεις και την 
εξυπηρέτηση κομματικών σκοπιμοτήτων και οφείλει με τη διαρκή και την επιστημονικά 
τεκμηριωμένη παρεμβατική του παρουσία προς την εκτελεστική εξουσία και την κοινωνία, 
να ανακτήσει το κύρος του.  

Μέσα σ' αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο σκηνικό, οι Αιτωλοακαρνάνες Μηχανικοί 
καλούμαστε να αναδείξουμε τη Νέα Διοίκηση του Τμήματος του Νομού.  

Η παράταξή μας θα αγωνισθεί με συνέπεια: 

• Για την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους μηχανικούς και ιδιαίτερα 
τους νέους συναδέλφους 

• Την αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου του ΤΕΕ, αλλά και για  

• Την ανάπτυξη του νομού μας.  

 

1. 

Βασικές μας επιδιώξεις είναι : 

2. 
Η αλλαγή του Θεσμικού Πλαισίου του TEE. 

3. 

Η ουσιαστική συμμετοχή του περιφερειακού Τμήματος στην διαβούλευση για τη 
διαμόρφωση του προγράμματος ανάπτυξης του νομού στο πλαίσιο της νέας 
προγραμματικής περιόδου.  

4. 

Η διαμόρφωση προτάσεων για προβλήματα και θέματα του Νομού μέσω της 
λειτουργίας των Μόνιμων Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας. 
Η συνεχής παρέμβαση του Τοπικού Τμήματος σε θέματα περιβάλλοντος όπως η 
Εκτροπή του Αχελώου ως Μείζονος Περιβαλλοντικού και Αναπτυξιακού ζητήματος 
για το Νομό μας. 



5. 

6. 

Η συμβολή του Τμήματος στην προβολή Τουριστικών και Αρχαιολογικών χώρων 
του Νομού μας. 

7. 
Η υποδοχή, η στήριξη και η συνεχής ενημέρωση των Νέων Μηχανικών. 

 
Η προαγωγή και αφομοίωση των τεχνολογιών αιχμής. 

Για τους παραπάνω λόγους καλούμε τους συναδέλφους μηχανικούς ανεξάρτητα από 
τις πολιτικές τους επιλογές, να στηρίξουν το ψηφοδέλτιό μας και να συμμετάσχουν ενεργά 
όχι μόνο στις εκλογές αλλά και στα δρώμενα του ΤΕΕ (επιτροπές, εκδηλώσεις, κλπ), ώστε 
μέσα από την ενεργό συμμετοχή μας να αναδείξουμε τα προβλήματα και να 
διεκδικήσουμε λύσεις. 

 
 

Οι υποψηφιότητες του συνδυασμού μας έχουν ως εξής: 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Π.Τ. ΝΟΜΟY ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΚΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Χ.Μ. 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π.Μ. 

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ Π.Μ. 

ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Χ.Μ. 

ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Μ. 

ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.Μ. 

ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α.Τ.Μ. 

ΜΑΛΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π.Μ. 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧ. ΑΕΡΟΝΑΥΠ. 
ΜΗΧ. 

 

 

Επώνυμο  

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Τ. ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα 

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Π.Μ. 
 
 
 
Αγρίνιο, 18-10-2013 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Ο Εκπρόσωπος του συνδυασμού 

 
Κωνσταντίνος Καρράς - Μ.Μ. 


