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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Παρασκευή 17-2-2017 πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας του Περιφερειακού Τμήματος Αιτωλοακαρνανίας του ΤΕΕ για το 2017,
στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου του Τμήματος στο Αγρίνιο.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος κος Μπλέτσας Στυλιανός στην ομιλία του
αναφέρθηκε στη πολύπλευρη και παρατεταμένη κρίση που διέρχεται η
πατρίδα μας με συνέπεια την ολοκληρωτική επιβολή ενός καινοφανούς
τέλματος σε όλες τις εκφάνσεις της αναπτυξιακής και παραγωγικής
διαδικασίας. Για το σκοπό αυτό, έθεσε ως άμεση προτεραιότητα την
αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων του τεχνικού κλάδου, τονίζοντας ότι
θα πρέπει όχι μόνο να κατατίθενται προτάσεις επίλυσής τους, αλλά και να
υποστηρίζονται οι ενέργειες εκείνες, που θα συμβάλλουν στο επιτακτικό
εγχείρημα της πραγματοποίησης ποιοτικού άλματος προς τα εμπρός. Στη
συνέχεια αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Νομό,
δίνοντας έμφαση στην κάθετη σύνδεση της πόλης του Αγρινίου με την Ιόνια
οδό, έργο που θα πρέπει να διεκδικείται ως τμήμα της σύνδεσης του Δυτικού
με τον Ανατολικό οδικό άξονα της Χώρας, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα
της άμεσης υλοποίησης του, ει δυνατόν πριν την αποπεράτωση της
κατασκευής της Ιονίας οδού. Παράλληλα σταχυολόγησε μια σειρά νέων
έργων, η δρομολόγηση των οποίων θα έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στην
Ανάπτυξη του Νομού.
Τέλος ο κ. Μπλέτσας αναφέρθηκε αδρομερώς στον προγραμματισμό της νέας
διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος, στα πλαίσια του οποίου αναμένονται
καινοτόμες δράσεις και ενέργειες, που θα ανακοινωθούν στο προσεχές
διάστημα.
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η

Αντιπεριφερειάρχης

Π.Ε.

Αιτωλοακαρνανίας κα Χριστίνα Σταρακά, ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γεώργιος
Παπαναστασίου,

ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου κ. Καραπάνος Νικόλαος, ο

Πρόεδρος του ΤΕΕ – Τμ. Δυτικής Ελλάδος κ. Αϊβαλής Βασίλης, ο
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Μπαλαμπάνης Νικόλαος,
ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων κ. Λύτρας Ιωάννης, ο τέως
Πρόεδρος του Τμήματος κ. Ρόκος Κων/νος.
Από το χαιρετισμό όλων των θεσμικών εκπροσώπων προέκυψε και
αναδείχθηκε η σπουδαιότητα του επιστημονικού και θεσμικού ρόλου του
Περιφερειακού

Τμήματος

του

ΤΕΕ

Αιτωλοακαρνανίας,

καθώς

και

η

αναγκαιότητα διατήρησης και διεύρυνσης της συνεργασίας του, τόσο με την
Τοπική Αυτοδιοίκηση, όσο και με το όμορο Τμήμα του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας.
Ως επίτιμοι καλεσμένοι παρέστησαν ο

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Αιτωλοακαρνανίας κ. Τσιχριτζής Παναγιώτης, ο Περιφερειακό Σύμβουλος κ.
Φαρμάκης Νεκτάριος, ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αιτωλοακαρνανίας κ. Κολοβός Χρήστος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών
Μηχανικών κ. Νικολόπουλος Παύλος, ο Πρόεδρος Συνδέσμου Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων Αγρινίου κ. Μπανιάς Ανδρέας και o Πρόεδρος του
Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου κ. Υφαντής Λεωνίδας.
Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής καθώς και οι εργαζόμενοι
του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας εύχονται σε όλα τους Μηχανικούς Μέλη του και
σε όλους τους Αιτωλοακαρνάνες, υγεία, ευτυχία, δημιουργικό και ελπιδοφόρο
το 2017.

