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Στις 20 Νοεμβρίου 2016 διεξάγονται εκλογές ανάδειξης των οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ, για την
επόμενη τριετία.
Την περίοδο αυτή, εξαιτίας των συνθηκών επιτήρησης της χώρας και της βίαιης δημοσιονομικής
προσαρμογής των τελευταίων ετών, έχουν ανατραπεί οι εργασιακές σχέσεις, έχουν αμφισβητηθεί
τα επαγγελματικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα και γενικότερα έχουν διογκωθεί όλα τα γνωστά
και χρόνια προβλήματα των μηχανικών όπως :


Η κρίση στην οικοδομική δραστηριότητα



Η σημαντική καθυστέρηση υλοποίησης δημοσίων έργων και γενικότερα επενδύσεων μέσω
των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, αλλά και από την μείωση του προγράμματος
δημοσίων επενδύσεων



Οι παθογένειες της δημόσιας διοίκησης (γραφειοκρατία, πολυνομία κτλ.)



Η μη οριοθέτηση ευθυνών στην εκτέλεση και επίβλεψη έργων



Οι επώδυνες αλλαγές στην εξεύρεση εργασίας με υποβάθμιση των αμοιβών, κυριαρχία της
εργασίας με μπλοκάκι



Υπέρογκες αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών με αποτέλεσμα την αδυναμία πληρωμής
από μεγάλο ποσοστό συναδέλφων



Η μείωση των αποδοχών και η απαξίωση του έργου των συναδέλφων σε όλο το δημόσιο
τομέα

Σημαντικά δυσμενείς, επίσης, ήταν οι εξελίξεις στην περιοχή, καθώς το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. της
Π.Δ.Ε. ανέρχεται πλέον στο 52,7% και υπολείπεται σημαντικά του Εθνικού και Κοινοτικού μέσου
όρου, με την Αιτωλοακαρνανία να παρουσιάζει το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ
των τριών νομών της Π.Δ.Ε. και μείωση του πληθυσμού την δεκαετία 2001-2011.
Σημαντικά θέματα που απασχολούν το Νομό και την Τοπική Αυτοδιοίκηση όπως: η εξέλιξη των
μεγάλων έργων στο νομό, το χωροταξικό, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η θωράκιση των
θεσμών καθώς και οι προοπτικές και δυνατότητες ανάπτυξης του νομού, εκμεταλλευόμενοι τα
συγκριτικά του πλεονεκτήματα, επιζητούν άμεση παρέμβαση και επίλυση.
Μέσα σ’ αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο σκηνικό, οι Αιτωλοακαρνάνες Μηχανικοί καλούμαστε να
αναδείξουμε τη Νέα Διοίκηση του Τμήματος του Νομού.
Με τα δεδομένα αυτά, το Περιφερειακό τμήμα Τ.Ε.Ε. της Αιτωλοακαρνανίας θα πρέπει να απέχει
από άγονες αντιπαραθέσεις και εξυπηρέτηση κομματικών σκοπιμοτήτων και το επόμενο διάστημα
θα πρέπει να ενεργοποιηθεί δυναμικά και να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Με ριζικό
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επαναπροσδιορισμό στόχων και κατευθύνσεων, με οργανωμένη, διαρκή και τεκμηριωμένη
παρεμβατική παρουσία προς την εκτελεστική εξουσία και την τοπική κοινωνία, για την ανάδειξη
και συμβολή στην επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων. Με παρεμβάσεις, με προτάσεις για την
ανάπτυξη, προβάλλοντας τις νέες τεχνολογίες, πρωτοστατώντας με ημερίδες και συνέδρια για τα
μικρά και μεγάλα θέματα της περιοχής, με την επιστημονική κοινότητα στο πλάι του και τις
επιστημονικές επιτροπές και τις ομάδες εργασίας σε λειτουργία.
Η παράταξή μας «Κίνηση Μηχανικών Ν. Αιτωλοακαρνανίας», με επίγνωση της ευθύνης που μας
αναλογεί, αλλά και την γνώση των προβλημάτων που μας απασχολούν θα αγωνιστεί με συνέπεια:


Για την ενδυνάμωση της θέσης του μηχανικού, τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε εθνικό
επίπεδο, με την ανάληψη δράσεων στο πλαίσια λειτουργίας του Περιφερειακού Τμήματος,
για την επίλυση προβλημάτων και ουσιαστικών παρεμβάσεων, σε θέματα αγοράς εργασίας
επαγγελματικών δικαιωμάτων, αλλά και στήριξης των νέων μηχανικών



Για την ανάδειξη θεσμικού ρόλου του Περιφερειακού Τμήματος, ως τεχνικό σύμβουλο της
πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης



Για την ανάπτυξη της Αιτωλοακαρνανίας



Για την «σύζευξη» του Περιφερειακού Τμήματος με την Τοπική Κοινωνία και τα Τοπικά
προβλήματα της περιοχής

Βασικές μας επιδιώξεις είναι :
1. Η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ
2. Ανοιχτό Τεχνικό Επιμελητήριο για όλους τους συναδέλφους, απέχοντας από άγονες
αντιπαραθέσεις και εξυπηρετήσεις κομματικών σκοπιμοτήτων
3. Η ουσιαστική συμμετοχή του Περιφερειακού Τμήματος στην διαβούλευση και στην
παρακολούθηση του προγράμματος ανάπτυξης του Νομού, στο πλαίσιο της νέας
προγραμματικής περιόδου
4. Η συμμετοχή και ενεργοποίηση του Περιφερειακού Τμήματος, σε όλες τις παραγωγικές και
αναπτυξιακές διαδικασίες στην Αιτωλοακαρνανία
5. Συνεργασία με τα γειτονικά Τμήματα για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος (ολοκλήρωση
των μεγάλων οδικών αξόνων στη Δυτική Ελλάδα, περιφερειακά χωροταξικά, προστασία του
Αμβρακικού, αξιοποίηση των αεροδρομίων και των υδατοδρομίων κ.λπ.)
6. Η δέσμευση για διαβούλευση με όλες τις παρατάξεις των σοβαρών θεμάτων του ΤΕΕ πριν
από την συζήτηση τους, τόσο στην Αντιπροσωπία, όσο και στην Διοικούσα του Τμήματος
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ώστε με την μόχλευση και την συζήτηση να επιτυγχάνονται κοινές προτάσεις, καθώς τα
θέματα- προβλήματα των μηχανικών δεν έχουν παρατάξεις
7. Η διαμόρφωση προτάσεων για τα σοβαρά προβλήματα και θέματα του Νομού, μέσω της
ορθολογικής, λειτουργίας των μόνιμων Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας, χωρίς
αποκλεισμούς και μικροεξυπηρετήσεις
8. Η δημιουργία μόνιμης επιτροπής Αγρινίου, κατά αντιστοιχία με τις μόνιμες επιτροπές
Μεσολογγίου και Ναυπάκτου για τα θέματα του Αγρινίου, ώστε το Περιφερειακό Τμήμα
να είναι πρωταγωνιστής στα θέματα του Αγρινίου και όχι να έπεται
9. Η υποδοχή, η στήριξη και η συνεχής ενημέρωση των νέων μηχανικών, που αντιμετωπίζουν
το τεράστιο πλέον θεσμικό πλαίσιο
10. Η διαρκής αναζήτηση χρηματοδοτήσεων για την επιμόρφωση όλων των μηχανικών στην
νέα πραγματικότητα, καθώς και στην προαγωγή και αφομοίωση των τεχνολογιών αιχμής
11. Η ουσιαστική παρέμβαση του ΤΕΕ για στελέχωση και η αναβάθμιση των τεχνικών
υπηρεσιών και των Πολ. Γραφείων της Αιτωλοακαρνανίας σύμφωνα με τις καθημερινές
ανάγκες
12. Το ΤΕΕ να διεκδικεί το ρόλο που του αρμόζει, να ανακτήσει το κύρος του και να
συσπειρώσει τους συναδέλφους γύρω του, μαχόμενο καθημερινά για τα προβλήματα των
συναδέλφων τόσο σε τοπικό, όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο (γραφειοκρατία,
επαγγελματικά δικαιώματα, φορολογία, ΤΣΜΕΔΕ, Τράπεζα Αττικής κλπ)
13. Ο συνεχής αγώνας προς όλες τις κατευθύνσεις, για την οριστική λύση στα σοβαρά και
χρόνια προβλήματα που απασχολούν τους Μηχανικούς, θα εκδιώξει την δυσπιστία τους
προς το Τεχνικό Επιμελητήριο και θα τους συσπειρώσει γύρω από τον φορέα τους.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας καλούμε ανεξάρτητα από τις πολιτικές σας επιλογές, να στηρίξετε το ψηφοδέλτιό μας και να
συμμετάσχετε ενεργά, όχι μόνο στις εκλογές, αλλά και στα δρώμενα του ΤΕΕ, ώστε μέσα από την
ενεργό συμμετοχή μας να ισχυροποιήσουμε το Τεχνικό Επιμελητήριο, να αναδείξουμε τα
προβλήματα και να διεκδικήσουμε λύσεις.
Είναι ώρα το Περιφερειακό Τμήμα του ΤΕΕ της Αιτωλοακαρνανίας να γυρίσει σελίδα και να βγει
από την αφάνεια και την εσωστρέφεια, προς όφελος των συναδέλφων και της Τοπικής Κοινωνίας.
Κατεβαίνουμε στις εκλογές για το Περιφερειακό Τμήμα Ν. Αιτωλοακαρνανίας με το ψηφοδέλτιο
της «Κίνησης Μηχανικών Ν. Αιτωλοακαρνανίας», στο οποίο συμμετέχουν κυρίως νέοι
συνάδελφοι, επιζητώντας την στήριξη και την συνεργασία όλων.
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Οι υποψηφιότητες είναι οι εξής:
Α. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΪΠΑΝΟΣ
ΚΑΡΑΤΣΩΡΗΣ
ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ
ΚΕΚΕΛΟΣ
ΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΚΙΣΣΑΣ
ΚΙΤΣΑΚΗΣ
ΚΟΤΑΝΤΑΚΗΣ
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ
ΜΑΛΛΙΟΣ
ΜΑΣΙΚΑΣ
ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗΣ
ΧΑΡΔΑΛΙΑ

ΟΝΟΜΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΝΥ)
ΑΔΑΜ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΑΜΑΛΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
Α.Τ.Μ.
Η.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
Η.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
Α.Τ.Μ.
Μ.Μ.Μ.
Α.Τ.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
Π.Μ.
Α.Τ.Μ.

Β. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΙΤΣΑΚΗΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΣΑΜΠΑΛΑ

ΟΝΟΜΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΤΜ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΜ

Ο εκπρόσωπος της παράταξης
Αδάμ Βλαχογιάννης
Πολιτικός Μηχανικός

