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Συνάδελφοι, το τελευταίο χρονικό διάστημα μεθοδεύεται μία κατάφωρη αδικία απέναντι στο 
Περιφερειακό Τμήμα του ΤΕΕ Νομού Αιτωλοακαρνανίας, τους διπλωματούχους μηχανικούς του 
νομού μας και γενικότερα σε όλα τα περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ. 
Η κεντρική Διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, χωρίς συναίσθηση του ρόλου των 
περιφερειακών τμημάτων για τις τοπικές κοινωνίες αποφάσισε να απαξιώσει το Περιφερειακό 
Τμήμα ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας με το πρόσχημα την αλλαγή του οργανογράμματος του 
επιμελητηρίου και να το μετατρέψει σε Γραφείο !!!  
Είναι αν μη τι άλλο ειρωνικό ότι αυτή η απόφαση ελήφθη τρείς μόλις μήνες μετά τον εορτασμό 
των 20 χρόνων από την ίδρυση του Τμήματος. 
Η απόφαση αυτή προσβάλλει όλον το τεχνικό επιστημονικό κόσμο της περιοχής καθώς η 
αιτιολόγηση είναι τουλάχιστον έωλη, και δικαίως προκαλεί την έντονη αποστροφή για την 
Διοίκηση και τον Πρόεδρο του κεντρικού ΤΕΕ αλλά και για την υποστήριξη που αυτή 
απολαμβάνουν από  την τοπική ΔΚΜ.  
Το Τμήμα του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας δημιουργήθηκε μετά από πολυετείς και ανιδιοτελείς αγώνες 
των συναδέλφων και δεν θα γίνει γραφείο σε μία νύχτα. Η Διοίκηση του κεντρικού ΤΕΕ πρέπει να 
καταλάβει ότι θα έρθει η ώρα που θα λογοδοτήσει σε όλον τον επιστημονικό κόσμο της περιοχής 
για τις πράξεις της. 
H «διαφοροποίηση» της διοίκησης του τμήματος Αιτωλοακαρνανίας από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ σε 
επίπεδο ανακοινώσεων ή η εσωτερική κριτική και διαφωνία είναι προσπάθεια να ρίξουν στάχτη 
στα μάτια των συναδέλφων. Πρέπει άμεσα να υπάρξει ρήξη με την διοίκηση της κεντρικής δομής.  
Όταν το τμήμα μας μετατρέπεται σε γραφείο, δεν υπάρχουν παρατάξεις και σκέψεις 
μικροπολιτικής.  
Κύριοι του Προεδρείου της Δ.Ε. και της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, σε συνέχεια 
των όσων έχετε δηλώσει τόσο στην Διοικούσα όσο και στην Αντιπροσωπεία του τμήματος σας 
καλούμε να πάρετε σαφή θέση και να αποκηρύξετε της πρακτικές του Προέδρου του ΤΕΕ που 
αποτελεί και πρόεδρο της παράταξης ΔΚΜ κεντρικά, και της Διοίκησης η οποία μετατρέπει το 
Τμήμα μας σε γραφείο. 
Είναι πλέον ορατό το ενδεχόμενο η παρούσα διοίκηση θα αναγραφεί με μελανά γράμματα στην 
ιστορία του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σαν αυτοί που κράτησαν τα τελευταία του κλειδιά.  
Εμάς τέτοιες πρακτικές θα μας βρουν απέναντι και το έμμεσο κλείσιμο του τμήματος δεν θα το 
αφήσουμε έτσι. 
Αγωνιζόμαστε για ένα δυνατό & υγιές ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. 
 
ΥΓ: Με ευχολόγια και ευγενικές ανταλλαγές απόψεων ποτέ κανένας δεν δικαιώθηκε. 
 
 


