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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 

 

Διερχόμενοι μέσα από μία μακρά, πολύπλευρη και διαβρωτική σε πολλαπλά 

επίπεδα οικονομική και  κοινωνική κρίση, οι Μηχανικοί βρίσκονται μπροστά σε 

μία κομβική και συνάμα ιστορική συγκυρία. Έχοντας προτάξει επί μία δεκαετία 

την επιστημονική τους γνώση, την τεχνική τους παιδεία και τον πολυσχιδή 

τρόπο σκέψης, απέναντι στη συρρίκνωση της επαγγελματικής τους ύλης,  τη 

δραματική μείωση των εισόδων τους, την υπερφορολόγηση του ισχνού 

εισοδήματός τους, την ποινικοποίηση της εργασίας τους και τη διαρκή 

δυσφήμισή τους, αγωνίζονται σταθερά προς την υπερνίκηση όλων των 

ανωτέρων εμποδίων και στρεβλώσεων και συμμετέχουν στις προσπάθειες για 

την  ανασυγκρότησης της οικονομίας.  

Οι πολυπαραγοντικές παράμετροι της καινοτομίας, της παγκοσμιοποίησης 

της οικονομίας αλλά και των κοινωνικών δεδομένων, της αλματώδους 

τεχνολογικής εξέλιξης, αλλά και της Κλιματικής Αλλαγής συνθέτουν ένα 

διαρκώς ευμετάβλητο πεδίο δράσης για τον τεχνικό κόσμο, ο οποίος οφείλει 

να επιδεικνύει αντανακλαστικά προσαρμογής και ευελιξίας, προκειμένου, όχι 

απλά να ανταπεξέλθει αλλά και να οριοθετήσει την ευρύτητα του ορίζοντα 

εφαρμογής των επιστημονικών και επαγγελματικών ιδεών του. 

Το ΤΕΕ οφείλει να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του στη νέα διαμορφούμενη 

πραγματικότητα, ώστε να καταστεί εφικτή και αποτελεσματική η δράση του 

στην κατεύθυνση της ορθολογικής και θεσμικής παρέμβασης του, για την 

αντιμετώπιση των νέων επαγγελματικών προκλήσεων και την ουσιαστική 

συμβολή του σε αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. 

Παράλληλα, αταλάντευτος οφείλει να είναι ο προσανατολισμός του προς την 

κατεύθυνση της εξωστρέφειάς σε όλα τα θεσμικά και κοινωνικά επίπεδα, 

εμβαθύνοντας περαιτέρω στη διάχυση της επιστημονικής γνώσης προς στην 

κοινωνία, συμβάλλοντας με ουσιαστικό τρόπο στην ανάδειξη όλων των 

αναπτυξιακών ζητημάτων και τεχνικών θεμάτων της περιοχής ευθύνης του, με 

αποκρυσταλλωμένη στόχευση την έμπρακτη στήριξη των μελών του μέσω της 

επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισής τους.  

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 συνεχή  

επικαιροποίηση 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, συνεπικουρούμενο 

από την υπόλοιπη επιστημονική κοινότητα , τις επιστημονικές επιτροπές και 

τις ομάδες εργασίας του σε  πλήρη και διαρκή  λειτουργία. 

Γενικοί στόχοι του σχεδίου είναι : 

 Η 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. 

 Η ανάδειξη του θεσμικού ρόλου του Περιφερειακού Τμήματος, ως 

τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας  και της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 Η ανάπτυξη της Αιτωλοακαρνανίας 

 Η «σύζευξη» του Περιφερειακού Τμήματος με την Τοπική Κοινωνία και 

τα Τοπικά προβλήματα της περιοχής. 

Καθίσταται αντιληπτό, ότι όλα τα ανωτέρω στοιχεία συνθέτουν ένα 
πολύπλευρο ρόλο για τη  Δ.Ε. του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, η οποία θα πρέπει 
να τον διαδραματίσει επιτυχώς και ο στόχος αυτός θα καταστεί εφικτός μόνο 
μέσω της σύνθεσης απόψεων διά του δημοκρατικού διαλόγου, στο πλαίσιο 
της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης και συνεργασίας . 

 
Συμπερασματικά, το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας συναισθανόμενο πλήρως 

τις δυσκολίες και τις προκλήσεις, με τις οποίες θα βρεθεί αντιμέτωπο την 
επόμενη τετραετία, πρέπει να συμβάλλει τα μέγιστα στην προσπάθεια  
άμβλυνσης των πολυσχιδών προβλημάτων των μηχανικών μελών του και να 
αποτελέσει πραγματικό πυλώνα στήριξης της Κοινωνίας και της Πολιτείας, 
όπως επιτάσσει ο ρόλος του, λειτουργώντας και δρώντας με τρόπο 
επιστημονικά τεκμηριωμένο, οργανωμένο, έγκυρο και έγκαιρο. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Β. ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ  

 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Το ασθενικό  πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων καθιστά προβληματική 

ακόμα και την υλοποίηση έργων με ευρωπαϊκούς πόρους αφού δεν 

χρηματοδοτούνται οι αναγκαίες μελέτες. Το πρόβλημα αυτό είναι εντονότερο 

στην περιφέρεια και είναι από τα δομικά προβλήματα που πρέπει να 

αντιμετωπίσει η αυτοδιοίκηση την επόμενη περίοδο.  

Το τελευταίο διάστημα διαφαίνεται μια αλλαγή του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος και κάποιες ιδιωτικές επενδύσεις κυρίως στο χώρο του 

τουρισμού και της δευτερογενούς παραγωγής αρχίζουν να αναπτύσσονται. 

Η κτηματαγορά μετά την κατάρρευσή της τα προηγούμενα χρόνια 

εξαιτίας της υπερφορολόγησης, αλλά και της έλλειψης ρευστότητας από το 

τραπεζικό σύστημα, εμφανίζει κάποιες προοπτικές μιας νέας αρχής αλλά 

παραμένει σε εμβρυακό στάδιο. 

Το δυσμενές περιβάλλον που οδήγησε σε παρακμή τις μικρές και 

μεσαίες μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες καθώς και τους 

επαγγελματίες μηχανικούς, συνεχίζει να υπάρχει και πρέπει να γίνουν όλες 

εκείνες οι αναγκαίες προσπάθειες για την αντιστροφή του κλίματος και την 

αρχή ενός νέου ενάρετου κύκλου στο επάγγελμά μας. 

Το ΤΕΕ μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση πρέπει να παρέμβει δυναμικά 

με κάθε μέσο που διαθέτει και μέσα απ’ όλους τους ρόλους του 

(συνδικαλιστικό, επιστημονικό, συμβουλευτικό) 

Σημαντικό στοίχημα για την τρέχουσα περίοδο είναι να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία για  τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων 

των ειδικοτήτων των μηχανικών με αμοιβαία κατανόηση και αλληλεγγύη για 

την εξάλειψη των αδικιών και των κινδύνων συντεχνιακών συγκρούσεων. 

Το ΤΕΕ έχει ευθύνη λόγω του επιστημονικού του ρόλου να ξεκαθαρίσει 

στην Πολιτεία και να ενημερώσει την κοινωνία ότι η προσπάθεια εξομοίωσης 

του Διπλώματος του Μηχανικού με τα πτυχία των ΤΕΙ ή άλλων ιδρυμάτων του 

εσωτερικού ή του εξωτερικού θα έχει ολέθρια αποτελέσματα στην ασφάλεια 

των κατασκευών, στην ποιότητα του παραγόμενου έργου, αλλά και στην 



εμπιστοσύνη της κοινωνίας στον συνάδελφο Μηχανικό ως ιδιότητα αλλά και 

ως επάγγελμα. 

Εκτός από τους ελευθέρους επαγγελματίες, από την ισοπέδωση των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων, επηρεάζονται και οι δημόσιοι υπάλληλοι.  Το 

ενιαίο μισθολόγιο ισοπεδώνει και εξισορροπεί τα πάντα .Έρχεται σε καθαρή 

αντίθεση με τις ευθύνες και τον όγκο εργασίας του δημοσίου υπαλλήλου 

μηχανικού. Οι μηχανικοί λόγω του διπλώματός τους κατέχουν θέσεις ευθύνης 

και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν τους 

υπόλοιπους υπαλλήλους ακόμα και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Το περιβάλλον εργασίας πολλές φορές είναι απαράδεκτο. Υπάρχει 

συνεχώς ο κίνδυνος της παράβασης καθήκοντος με πολύ βαριές συνέπειες, 

ενώ η πολυνομία και οι ποικίλες ερμηνείες του νόμου αποτελούν παγίδα που 

καλείται να υπερβεί ο δημόσιος υπάλληλος Μηχανικός. 

Το ΤΕΕ θα πρέπει να κινηθεί σε συνεργασία και με άλλους αρμόδιους 

φορείς, ενώσεις και τεχνικούς συλλόγους για την προάσπιση των 

δικαιωμάτων των συναδέλφων του Δημόσιου Τομέα.  

Αντίστοιχα και ακόμη πιο έντονα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι 

συνάδελφοι διπλωματούχοι μηχανικοί που εργάζονται στη δημόσια 

εκπαίδευση, με μεγάλη προσφορά στην τεχνική εκπαίδευση αλλά χωρίς την 

αντίστοιχη αναγνώριση από την πολιτεία, τόσο σε ηθικό όσο και σε οικονομικό 

επίπεδο. Το περιφερειακό τμήμα είναι αλληλέγγυο και θα σταθεί αρωγός στον 

αγώνα τους για τη μισθολογική και επαγγελματική αναβάθμιση. 

 

 ΝΕΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

 Η φθίνουσα πορεία των εγγραφών στο ΤΕΕ νέων Μηχανικών αποτελεί 

δυστυχώς πλέον παγιωμένη τάση, ενώ στον αντίποδα αυξάνονται εκθετικά οι 

διαγραφές μελών του. Ταυτόχρονα, το φαινόμενο της μετανάστευσης έχει 

λάβει πλέον εκρηκτικές διαστάσεις και φαντάζει μη αναστρέψιμο.  

 Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση, η εξοντωτική υπερφορολόγηση και 

οι παράλογα υψηλές ασφαλιστικές εισφορές είναι εκ των κυριότερων λόγων, 

στους οποίους εδράζεται η παραπάνω αρνητική εικόνα. 

 Καθίσταται συνεπώς, ευκόλως αντιληπτό, ότι το Τ.Ε.Ε. 

Αιτωλοακαρνανίας, οφείλει να στηρίζει έμπρακτα όλα τα νέα μέλη του, που 

παρά τις προαναφερθείσες αντιξοότητες αποτολμούν την είσοδό τους στον 



επαγγελματικό στίβο, καλούμενοι να ανταπεξέλθουν και σε μία σειρά από 

επιπρόσθετες δυσκολίες όπως η πολυνομία, η δαιδαλώδης γραφειοκρατία και 

η πολυδιάσπαση των απαιτούμενων πληροφοριών προς τη διεκπεραίωση 

των τεχνικών εργασιών τους. 

 Συνιστά δηλαδή άμεση και πρώτη προτεραιότητα του Περιφερειακού μας 

Τμήματος η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση των νέων Μηχανικών, με 

ταυτόχρονη συνεχή προσπάθεια σύνδεσής τους με την αγορά εργασίας, 

καθώς και η παροχή όλων εκείνων των απαραίτητων εργαλείων, που θα 

αμβλύνουν επαρκώς τις πολλαπλές δυσχέρειες της επαγγελματικής τους 

καθημερινότητας, όπως η δημιουργία ψηφιακού χώρου κωδικοποιημένων 

πληροφοριών, νόμων και άλλων στοιχείων στην ιστοσελίδα του τμήματος, 

προσαρμοσμένα στα δεδομένα του νομού και με διαρκή επικαιροποίησή τους. 

  

 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 

 Η δημιουργία ενός φορολογικού συστήματος δίκαιου, σταθερού και 

αντιπροσωπευτικού μέσω του οποίου ο κάθε πολίτης θα πρέπει να 

συνεισφέρει σύμφωνα με τις δυνατότητές του όπως ορίζει το σύνταγμα θα 

πρέπει να αποτελεί για το ΤΕΕ προτεραιότητα και διεκδίκηση.  

 Το ασφαλιστικό ζήτημα συνεχίζει και αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα 

των μηχανικών σήμερα που οδηγεί σε κανονικό ξεκλήρισμα του κλάδου, ίσως 

περισσότερο και από την ίδια την ύφεση. 

 Το ΤΕΕ θα πρέπει να επιμείνει στην δυνατότητα διακανονισμού των χρεών 

των μηχανικών και τη δημιουργία ενός συστήματος περισσότερο δίκαιου και 

βιώσιμου, χωρίς εξοντωτικές εισφορές και επίπεδο συντάξεων ανάλογο των 

συντάξιμων ετών και των εισφορών. 

 

 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 Αποτελεί κοινή διαπίστωση, ότι η δημόσια διοίκηση αδυνατεί να 

ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις του ρόλου της, με τρόπο άμεσο και 

λειτουργικό, με αποτέλεσμα οι παρεχόμενες υπηρεσίες της προς τον πολίτη, 

να χαρακτηρίζονται ελλιπείς και χαμηλής ποιότητας. 

Ταυτόχρονα, οι συχνά εμφανιζόμενες δυσλειτουργίες της αναστέλλουν τις 

προσπάθειες οικονομικής ανάταξης, λόγω χρόνιων φαινομένων, όπως η 



έλλειψη ουσιαστικής αποκέντρωσης, προγραμματισμού και οργάνωσης, η 

επικράτηση δαιδαλώδους γραφειοκρατίας και απόρριψης αξιολόγησης του 

έργου της, οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων μεταξύ υπηρεσιών και οι χρονοβόρες 

διαδικασίες σε θέματα εκτελεστικών πράξεων.  

Μία εκ των κυριότερων αιτιών της προαναφερθείσας, εν γένει παθογένειας 

έγκειται στη δραματική υποστελέχωση της  Δημόσιας Διοίκησης από 

εξειδικευμένο, επιστημονικό προσωπικό και δη μηχανικούς, οι οποίοι 

μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα, τόσο στην ανάπτυξη, όσο και στην 

υποστήριξη κατάλληλων ηλεκτρονικών εφαρμογών και διαδικασιών, στο 

πλαίσιο μιας ευρύτερης καθιέρωσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-

government).  

Με δεδομένο πως, η πρόσφατη, υγειονομική κρίση κατέδειξε την άμεση 

αναγκαιότητα λειτουργίας πολλών δημόσιων υπηρεσιών, χωρίς την 

ταυτόχρονη φυσική παρουσία πολιτών και εργαζομένων, η στροφή προς τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό καθίσταται επιτακτική.   

Ο κλάδος των μηχανικών άλλωστε, έχει ήδη από καιρό εισέλθει σε μια νέα 

ηλεκτρονική εποχή διαχείρισης των εργασιών του, (e-adeies, δηλώσεις 

αυθαιρέτων, υποβολή δηλώσεων κτηματολογίου κ.α.) και μπορεί να 

αποτελέσει αιχμή του δόρατος στην προσπάθεια ηλεκτρονικού 

εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης, προς όφελος των πολιτών, των 

Ιδιωτών Μηχανικών και των Μηχανικών Δ/Υ, καθώς της κοινωνίας εν τω 

συνόλω της.  

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, ανταποκρινόμενο πλήρως στον επιστημονικό και 

θεσμικό του ρόλο, οφείλει να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες προς αυτή την 

κατεύθυνση. Η πραγματοποίηση ειδικών εκδηλώσεων και ημερίδων για την 

ενημέρωση όλων των Μηχανικών, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου 

τομέα, για την ορθή διαχείριση των ηλεκτρονικών συστημάτων, οι 

παρεμβάσεις του προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την ανάδειξη των 

συστημάτων αυτών, η αξιοποίηση της ιστοσελίδας του για την παροχή 

απαραίτητου ψηφιακού υλικού, καθώς και οι τεκμηριωμένες προτάσεις του για 

την εισαγωγή και νέων τέτοιων ηλεκτρονικών συστημάτων, πρέπει να 

αποτελέσουν κινήσεις άμεσης προτεραιότητας του ΤΕΕ στο άμεσο μέλλον, 

διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο τον θεσμικό του ρόλο στα θέματα 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 



 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Είναι πλέον σαφές ότι το γραμμικό μοντέλο οικονομίας του τύπου 

ΠΑΡΑΓΩ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΩ  ΠΕΤΑΩ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ είναι τόσο 

αναχρονιστικό όσο και εξαιρετικά επιβαρυντικό για το περιβάλλον. Ανακύπτει, 

λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη να αναζητήσουμε και να εφαρμόσουμε ένα νέο 

οικονομικό μοντέλο, καινοτόμο, αποτελεσματικό και με σεβασμό προς το 

περιβάλλον. 

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας ως πρωτεύων συμβουλευτικός και 

επιστημονικός θεσμός του Νομού μας θα πρέπει να παρέμβει και να προτάξει 

τόσο στην Δημόσια Διοίκηση όσο και στην ιδιωτική πρωτοβουλία την ανάγκη 

εφαρμογής στον τομέα της παραγωγής της κυκλικής οικονομίας, ενός 

μοντέλου, το οποίο βασίζεται σε μια βιομιμητική προσέγγιση και δίνει έμφαση 

στην επιμήκυνση του κύκλου ζωής των προϊόντων, στη μείωση της 

κατανάλωσης μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, και στην 

επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση ενέργειας και υλικών που 

αναλώθηκαν. 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αύξηση της αποδοτικότητας των 

πρώτων υλών, μέσω της χρήσης των υλικών για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα, με παράλληλη ελαχιστοποίηση της χρήσης των φυσικών πόρων,. 

Έτσι το μοτίβο ΠΑΡΑΓΩ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΩ  ΠΕΤΑΩ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 

αντικαθίσταται με το μοτίβο ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ. 

Το τοπικό τμήμα του ΤΕΕ έχει καθήκον να αναδείξει τις μεγάλες 

δυνατότητες που προσφέρει ο νομός μας για την εφαρμογή του μοντέλου της 

κυκλικής οικονομίας, δεδομένου ότι η Αιτ/νία κατά κοινή ομολογία έχει μεγάλες 

δυνατότητες εφαρμογής αυτού του παραγωγικού/οικονομικού μοντέλου χάρη: 

 στο πλούσιο ενεργειακό δυναμικό, δηλαδή τους διαθέσιμους φυσικούς 

πόρους (υδρογονάνθρακες, φυσικό αέριο) και αναξιοποίητους 

δευτερογενείς πόρους και απόβλητα (βιορευστά κλπ.) 

 στο διαθέσιμο επιστημονικό δυναμικό και τεχνογνωσία αλλά και 

παραγωγική και τεχνική παράδοση σε τεχνικά επαγγέλματα  



 στον υφιστάμενο πρωτογενή τομέα με δυνατότητες ανάπτυξης και 

ανάγκες εκσυγχρονισμού και μείωσης του κόστους παραγωγής 

 στους σημειούμενους στατιστικά χαμηλούς δείκτες στην 

παραγωγικότητα των πόρων, καθώς και στην παραγωγικότητα της 

ενέργειας (και στην ενεργειακή απόδοση) 

 στο υφιστάμενο τη δεδομένη χρονική συγκυρία διαθέσιμο πλαίσιο 

στρατηγικής από ΕΕ και διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία 

 γνώση και εξειδίκευση νέων επιστημόνων που δυστυχώς σήμερα 

παραμένουν χωρίς απασχόληση. 

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην Εθνική Στρατηγική για την 

Κυκλική Οικονομία "Η κυκλική οικονομία αναφέρεται στην οικονομία του 

πραγματικού προϊόντος, τροφοδοτεί τον πρωτογενή και τον δευτερογενή 

τομέα της οικονομίας, στηρίζεται στην οικονομία της γνώσης και της 

εξειδίκευσης, παράγει υψηλή υπεραξία, αξιοποιεί και σέβεται τους φυσικούς 

και περιβαλλοντικούς πόρους, μειώνει την εξάρτηση από τις εισαγωγές και 

βελτιώνει το εμπορικό ισοζύγιο, δημιουργεί θέσεις εργασίας, προσαρμόζεται 

σε όλα τα οικονομικά μεγέθη, δεν έχει πάντα ανάγκη αρχικών κεφαλαίων, 

βελτιώνει τους δείκτες παραγωγικότητας των πόρων και της ενέργειας και 

είναι απολύτως συμβατή με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την 

κοινωνική οικονομία". 

Από τα ανωτέρω είναι σαφές ότι η κυκλική οικονομία αποτελεί στην ουσία 

τη μετεξέλιξη της ανακύκλωσης με την εξής ειδοποιό διαφορά: Στην 

ανακύκλωση, ένα χρησιμοποιημένο προϊόν αποσυντίθεται σε πρώτες ύλες 

που ανακτώνται προς επαναχρησιμοποίηση στην παραγωγή νέων 

προϊόντων. Στην κυκλική οικονομία, το προϊόν σχεδιάζεται εξαρχής, έτσι ώστε 

να μπορεί να γίνεται ανακατασκευή και επαναμεταποίηση, για να 

επαναχρησιμοποιηθεί ως καινούργιο.  

Δεδομένων των πλούσιων πόρων του νομού μας, άλλοτε αναξιοποίητων 

και άλλοτε κατασπαταλόμενων, το ΤΕΕ Αιτ/νίας οφείλει να αναπτύξει άμεσα 

δράσεις ενημέρωσης ενάντια στην αλόγιστη εξάντληση των 

πλουτοπαραγωγικών μας πόρων καθώς και να ενεργήσεις ως συνδετικός 



κρίκος για την προώθηση συμπράξεων παραγωγής καθαρής ενέργειας 

μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών ενεργειακών φορέων. 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Κατά την διάρκεια της νέας Επιμελητηριακής περιόδου θα έχουμε να 

διαχειριστούμε τόσο την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ όσο και τις παρεμβάσεις που 

θα χρηματοδοτηθούν από την νέα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027, το 

Ταμείο Ανάκαμψης και το Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων 2021-2025. 

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 σήμερα 

αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη  

συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώχθηκε η αντιμετώπιση των 

διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της 

οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, 

που αυτή δημιούργησε. 

Δυστυχώς όμως παρατηρήθηκε σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη 

ουσιαστικής υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων η οποία 

οφείλεται στους εξής λόγους: 

•           Στις µη επαρκείς πιστώσεις για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

•           Στο άκρως πολύπλοκο – γραφειοκρατικό σύστημα διαχείρισης  

•           Στη δομή και μορφή των εγκεκριμένων Προγραμμάτων. 

 

Προς την κατεύθυνση αυτή το Περιφερειακό Τμήμα θα πρέπει στο επόμενο 

διάστημα να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενεργοποίηση των διαδικασιών 

και την αξιοποίηση πόρων προς όφελος της Τοπικής Κοινωνίας και των 

µελών του όπως: 

 
 Για την περίοδο 2021-2027 θα είναι η προετοιμασία της τοπικής 

κοινωνίας σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής προσέγγισης. 

Πρόθεση μας θα είναι η νέα προγραμματική περίοδος να εστιάσει στη 

χωρική ανάπτυξη προς δυο κατευθύνσεις, την αστική ανάπτυξη και την 

ανάπτυξη της υπαίθρου μέσω του CLLD. Επίσης θα προσπαθήσουμε 

να τονίσουμε την απλοποίηση του σχεδιασμού και της εφαρμογής των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων που θα οδηγήσει σε ταχύτερη 

απορρόφηση αυτών. 

 Συνεχής προσπάθεια συνεργασίας του Περιφερειακού Τμήματος µε 

άλλους φορείς για την διερεύνηση της δυνατότητας υλοποίησης 

δράσεων της νέας προγραμματικής περιόδου. Επίσης προβολή των 



υπό προκήρυξη ή σε προκήρυξη προγραμμάτων μέσω ανακοινώσεων 

στην ιστοσελίδα ή με οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσω διαθέτει το 

Τμήμα  ή διενέργεια ημερίδων. Τέτοιοι φορείς είναι η Περιφέρεια, η 

Αιτωλική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, η Τριχωνίδα Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, η 

Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τα Επιμελητήρια κλπ 

 Υπηρετώντας πιστά και αναδεικνύοντας τον θεσμικό του ρόλο, αυτού 

του Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας και δίνοντας έμφαση στην 

απαιτούμενη εξωστρεφή του δράση το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας θα 

πρέπει την επόμενη περίοδο να  προχωρήσει στην υπογραφή 

εξειδικευμένων μνημονίων συνεργασίας με τους Δήμους του Ν. 

Αιτωλοακαρνανίας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.  Στόχος αυτής 

της στενής συνεργασίας, την εποπτεία της οποίας θα έχουν οι Μόνιμες 

Χωρικές Επιτροπές του ΤΕΕ, οι οποίες ήδη λειτουργούν σε όλη την 

επικράτεια του Νομού μας, θα είναι η  ανάδειξη όλων των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων της περιοχής σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, μέσα από 

το σχεδιασμό και την αξιοποίηση ειδικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, 

την πνευματική ιδιοκτησία των οποίων, θα έχουν οι τοπικοί 

,αναπτυξιακοί φορείς. 

 Επίσης µέσω της Μόνιμης Επιτροπής ή αν απαιτηθεί της σύστασης 

Ειδικής Ομάδας Εργασίας θα πρέπει να γίνει κωδικοποίηση των 

μέτρων και δράσεων της νέας προγραμματικής για την ανάδειξη 

χρηματοδοτικών εργαλείων και επενδυτικών ευκαιριών τόσο ιδιωτών 

όσο και Δήμων. 

 
Συνεπώς, το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας οφείλει να αξιοποιήσει στο έπακρο, το 

άρτια επιστημονικά καταρτισμένο δυναμικό του σε επίπεδο μελών και να 

συνεπικουρήσει τους ΟΤΑ της περιοχής ευθύνης του, στην προσπάθεια να 

συμμετάσχουν με επάρκεια και επιτυχία σε θεματικά, ευρωπαϊκά 

προγράμματα, που άπτονται περιβαλλοντικών, ενεργειακών, πολεοδομικών 

και χωροτακτικών θεμάτων (π.χ. προγράμματα Interreg, Life κ.ά.) πάντοτε με 

διακριτό στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 

 

 

 



 ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Το τμήμα μας βρίσκεται σε μια περιοχή όπου είναι σε εξέλιξη μεγάλα έργα 

όπως: 

- Ο αυτοκινητόδρομος «Αμβρακία – Άκτιο» 

- Η σύνδεση του Δυτικού Άξονα με τον Ανατολικό και τον Ε65, δηλαδή ο 

οδικός άξονας Πλατυγιάλι – Ιόνιος – Αγρίνιο – Καρπενήσι – Λαμία, 

τμήματα του οποίου όπως το Πλατυγιάλι – Ιόνιος και το Αγρίνιο – 

Καρπενήσι βρίσκονται σε εξέλιξη 

Το γεγονός αυτό συμβάλλει όχι μόνο στην εύκολη πρόσβαση στο νομό 

μας αλλά και στην ανάπτυξη της ευρύτερης οικονομίας της περιοχής. Το 

τμήμα μας πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση και να παρεμβαίνει στην 

κατεύθυνση της γρήγορης, αποτελεσματικής και ποιοτικής ολοκλήρωσή τους. 

Πρέπει να παρακολουθεί στενά την πορεία των έργων και διαμέσου των 

μόνιμων επιτροπών και των ομάδων εργασιών να συμβουλεύει σχετικά με 

ζητήματα που δημιουργούνται π.χ. απαλλοτριώσεις, αναθεωρήσεις μελετών 

κ.α.. 

Ταυτόχρονα θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες και τις πιέσεις μας 

για τη δρομολόγηση και κατασκευή μιας σειράς νέων έργων που αποτελούν 

πάγια ανάγκη για το νομό μας.  

Αναλυτικά: 

α) Την σύνδεση της πόλης του Αγρινίου με την Ιόνια οδό που είναι τμήμα 

ουσιαστικά του οδικού άξονα Πλατυγιάλι-Ιόνια-Αγρίνιο-Καρπενήσι-Λαμία, 

ταυτόχρονα όμως και πρώτης προτεραιότητας  έργο, τοπικής σημασίας. 

β) Την υποθαλάσσια ζεύξη Ακαρνανίας-Λευκάδος 

γ) Την κατασκευή της Παραϊόνιας οδού (Αιτωλικό-Αστακός-Μύτικας-

Πάλαιρος-Βόνιτσα) η οποία θα αναδείξει το παράλιο μέτωπο του νομού μας 

και συμβάλει σημαντικά στην τουριστική του ανάπτυξη. 

δ) Την κατασκευή του διαγώνιου οδικού άξονα Αντιρρίου – Λαμίας και η 

σύνδεσή του με την πόλη της Ναυπάκτου. 

ε) Την κατασκευή της Παρατριχώνιας οδού η οποία θα συμβάλει στην 

ανάπτυξη και ανάδειξη του φυσικού πλούτου της Λίμνης Τριχωνίδας. 

στ) Την μελέτη και  κατασκευή Σιδηροδρομικού Άξονα με σύνδεση με το 

Πλατυγιάλι. 



ζ) Τον άξονα Αμφιλοχία-Ορεινό Βάλτο-Λίμνη Κρεμαστών (Καρπενήσι & 
Καρδίτσα). 
η) Τη δημιουργία και λειτουργία των υδατοδρομίων Αμφιλοχίας και λίμνης 

Τριχωνίδας που παραμένουν στον πάγο λόγω διάφορων περιβαλλοντικών 

ζητημάτων, θεσμικών ζητημάτων που αφορούν τη χρησιμοποίηση των λιμνών 

και θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της παραλίμνιας ζώνης, 

καθώς και την ύπαρξη υποστηρικτικού πλαισίου δημιουργίας και άλλων 

υδατοδρομίων στο νομό (Μεσολόγγι, Ναύπακτος) 

θ) Τη δημιουργία Βιομηχανικής Περιοχής σε δημόσιο κτήμα όπως 

δρομολογείται από το Δήμο Αγρινίου. 

ι) Την πρόβλεψη και λειτουργία διαμετακομιστικών κέντρων στο νομό. 

Οι δύο τελευταίες υποδομές είναι σημαντικές διότι θα αναδείξουν και θα 

αξιοποιήσουν στο έπακρο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει ο Νομός μας 

στις συνδυασμένες μεταφορές (στεριάς – θάλασσας –αέρα) δηλαδή Ιόνια 

οδός – Πλατυγιάλι – Άκτιο και θα συμβάλουν με ουσιαστικό τρόπο στην 

πολυεπίπεδη ανάπτυξή του, διότι θα αποτελέσουν πόλο έλξης επενδύσεων, 

θα προσελκύσουν μεταποιητικές μονάδες και μονάδες τυποποίησης και θα 

λειτουργήσουν ως έναυσμα για νέο ξεκίνημα του πρωτογενή τομέα, ενώ 

παράλληλα θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. 

κ) Δράσεις και έργα που αφορούν την ανάπτυξη του τουρισμού στο νομό μας 

που βρίσκεται σε εμβρυακό στάδιο. 

λ) Ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου στο Αγρίνιο και επέκταση του 

σχεδιασμού στο Μεσολόγγι και τη Ναύπακτο. 

μ)  Εξόρυξη υδρογονανθράκων. Το ΤΕΕ θα πρέπει να πρωτοστατήσει τόσο 

στη ανάδειξή ενός τόσο σημαντικού έργου όσο και στην προστασία του 

περιβάλλοντος που θα πρέπει να υπάρξει απ΄ αυτό. 

Πρωταρχικός στόχος του Τμήματος μας θα αποτελέσει η 

επικαιροποίηση και ο επαναπροσδιορισμός του στρατηγικού σχεδιασμού 

ανάπτυξης του Νομού. Να προτείνουμε δηλαδή, κατευθύνσεις που θα πρέπει 

να ακολουθήσουμε, σε συνεργασία με τους Δήμους, την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

και του φορείς προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη της περιοχής.  

Η ΠΕ Αιτωλ/νιας  αποτελεί μια περιοχή με συνεχή σεισμική 

δραστηριότητα. Το ΤΕΕ θα πρέπει να αναδείξει αλλά και να πρωτοστατήσει 

τον προσεισμικό και μετασεισμικό έλεγχο κτιρίων δημοσίου ενδιαφέροντος, 



καθώς και στην ενίσχυση και ενεργειακή αναβάθμιση αυτών. Επίσης διαθέτει 

σημαντικό αριθμό κτηρίων δημοσίων και ιδιωτικών τα οποία είναι σε 

αδράνεια. Προτείνουμε την καταγραφή και ανάδειξη του κτηριακού 

αποθέματος (δημοσίου και ιδιωτικού) και προτάσεις για την αξιοποίηση του 

(εξοικονόμηση δημοσίων πόρων, ανάγκες στέγασης φοιτητών και ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων). 

 

Ιδιωτικά έργα - Μητρώα 

Λόγω της οικονομικής κρίσης, της υπέρμετρης φορολόγησης και της 

συνεχής συρρίκνωσης του εισοδήματος δεν εκτελούνται πολλά μεγάλα 

ιδιωτικά έργα στο Νομό μας και γενικά στη Χώρα. Το ΤΕΕ θα πρέπει να 

σταθεί αρωγός στην προσπάθεια για ανασυγκρότηση της οικοδομικής 

δραστηριότητας με συνεχείς παρεμβάσεις και ουσιαστικό διάλογο με τους 

φορείς και τη διοίκηση. Η ενσωμάτωση στα έργα διάστασης ποιότητας, νέων 

τεχνολογιών και αντιλήψεων, η διασφάλιση των κανόνων υγιεινής και 

ασφάλειας, η θεσμική και νομική προστασία των συναδέλφων, θα πρέπει να 

είναι μόνιμη επιδίωξη του ΤΕΕ. Η διασφάλιση της ποιότητας και η 

πιστοποίηση έργων και διαδικασιών θα συμβάλλει στη βελτίωση της 

ποιότητας των έργων, στην αποτελεσματική διαχείριση πόρων, καθώς και 

στην αύξηση της ασφάλειας των πολιτών, δημιουργώντας ταυτόχρονα, νέα 

πεδία επαγγελματικής απασχόλησης και παροχής υπηρεσιών Μηχανικού.  

Η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για τα Δημόσια Έργα και 

Μελέτες, μαζί με την αναθεώρηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων για τις 

βασικές ειδικότητες Μηχανικών, έφερε στο προσκήνιο το ενιαίο θεσμικό 

πλαίσιο μελετών και κατασκευών ενός ιδιωτικού έργου. Σήμερα με το άρθρο 

118 του Ν. 4472/2017, προβλέπεται η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού μητρώου 

συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (ΜΗ.Τ.Ε.). 

Το Τμήμα μας σε συνεργασία με το κεντρικό ΤΕΕ θα πρέπει να προτάξει τον 

εξορθολογισμό του συστήματος παραγωγής των ιδιωτικών έργων και να 

διασφαλίσει το επάγγελμα του μηχανικού. Δε μπορεί ο καθένας να λειτουργεί 

ως μηχανικός. Θα πρέπει λοιπόν να εντείνει τις πιέσεις για εφαρμογή των 

μητρώων συντελεστών παραγωγής έργων ώστε να γίνει άρση των 

διαχωρισμών μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων έργων ως προς τις 

προδιαγραφές και τις διαδικασίες. Αυτό θα γίνει με τη θέσπιση αντικειμενικών 



και ενιαίων προτύπων προδιαγραφών και κανονισμών για την ανάθεση, 

εκτέλεση, λειτουργία και έλεγχο των έργων. Το ΤΕΕ θα πρέπει να παρεμβαίνει 

για τη δημιουργία μηχανισμών διαφανούς ελέγχου, παρακολούθησης και 

αντικειμενικής αξιολόγησης όλων των τεχνικών, ποιοτικών και οικονομικών 

παραμέτρων και συντελεστών ανάπτυξης και υλοποίησης των έργων. Το 

τοπικό μας Τμήμα θα αναλάβει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως προς την 

ενημέρωση των συναδέλφων και των πολιτών σχετικά με τα ηλεκτρονικά 

μητρώα, πραγματοποιώντας ενημερωτικές εκδηλώσεις.  

 

Νομοθεσία ιδιωτικών έργων 

Σήμερα η πολεοδομική νομοθεσία στα ιδιωτικά έργα, βασίζεται κυρίως 

στο Ν. 4067/2012 (ΝΟΚ) και η εφαρμογή της στο Ν. 4495/2017, ο οποίος 

θεσμοθετεί τα αρμόδια κατά περίπτωση Συμβούλια και Επιτροπές. Κοινά 

παραδεκτό είναι ότι η κείμενη νομοθεσία, που αποτελείται από πλήθος 

διατάξεων, είναι δυσανάγνωστη με αποτέλεσμα η ερμηνεία της να αποτελεί 

γρίφο για τους συναδέλφους μηχανικούς. Οι κατά καιρούς εκδοθείσες 

αποφάσεις και εγκύκλιοι, πολλές φορές επιδρούν αρνητικά σε αυτό το 

πρόβλημα. Το ΤΕΕ και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σταθεί αρωγός στην 

προσπάθεια σύνταξης ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου, με συνεχείς 

παρεμβάσεις και ουσιαστικό διάλογο, με τους αρμόδιου φορείς, που θα 

λειτουργεί ως ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο των ιδιωτικών έργων και όχι 

ως σταυρόλεξο για γερούς λύτες. Σε αυτή την κατεύθυνση οι ενημερωτικές 

εκδηλώσεις του τμήματός μας, αποτελούν επιτακτική ανάγκη για την 

ενημέρωση των ιδιωτών μηχανικών αλλά και των αρμοδίων υπηρεσιών, στην 

εφαρμογή του.  

Σημαντική επιπλέον θα πρέπει να είναι και η συμβολή μας, ως 

Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας, στην αποσαφήνιση των απαιτουμένων 

εγκρίσεων και δικαιολογητικών που προσκομίζονται στα κατά περίπτωση 

συμβούλια και επιτροπές (Σ.Α., ΣΥΠΟΘΑ κτλ), ώστε να εφαρμόζεται ενιαία 

αντιμετώπιση των θεμάτων και να μη παρατηρούνται φαινόμενα πολυνομίας. 

Με ουσιαστικές παρεμβάσεις και διάλογο με τους αρμόδιους φορείς και 

υπουργεία, το τμήμα μας θα επιδιώξει τη συστηματοποίηση των ανωτέρω, 

ώστε να γίνουν σαφή στον ιδιώτη μηχανικό και την αρμόδια υπηρεσία. Οι 

εκπρόσωποι του ΤΕΕ θα πρέπει κι αυτοί με τη σειρά τους να συμβάλλουν σε 



αυτή την κατεύθυνση, με πλήρη ενημέρωση και ουσιαστικές παρεμβάσεις. 

Επιπλέον, το τμήμα μας θα πρέπει να πιέσει προς την κατεύθυνση της 

άμεσης έκδοσης των αποφάσεων των Συμβουλίων και επιτροπών αλλά και 

στην εκμηδένιση των νεκρών χρόνων έως τη συγκρότησή τους. Στόχος του 

ΤΕΕ Αιτ/νιας θα πρέπει να αποτελεί πάντα η ταχύτητα στη διεκπεραίωση των 

υποθέσεων των μηχανικών ώστε να μη κωλυσιεργούν τα έργα γεγονός που 

θα υποδαυλίσει την ανάπτυξη στο νομό.     

 
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

 
 

Το τοπικό τμήμα του ΤΕΕ θα πρέπει να αναδείξει τον επιστημονικό του 

ρόλο διοργανώνοντας ευρείας γκάμας ημερίδες, σεμινάρια και εκπαιδευτικές 

εκδρομές με στόχο την επιμόρφωση των μηχανικών σχετικά με νέες 

πρακτικές και μεθόδους στην άσκηση των καθηκόντων του. Προς αυτή την 

κατεύθυνση θα πρέπει να συσταθεί (άτυπη ή και επίσημη) επιτροπή με 

αποκλειστικό αντικείμενο τη διοργάνωση ενημερωτικών – εκπαιδευτικών 

εκδηλώσεων, σεμιναρίων και ημερίδων. Η συλλογή και η οικιοθελή 

προσκόμιση των διπλωματικών εργασιών των διπλωματούχων μηχανικών 

στη βιβλιοθήκη του ΤΕΕ είναι άλλο ένα σημείο που μπορεί να αναδείξει τον 

επιστημονικό ρόλο του τμήματός μας προσφέροντας τη δυνατότητα σε κάθε 

ενδιαφερόμενο να ενημερωθεί για διάφορα επιστημονικά ζητήματα.  

Παράλληλα το ΤΕΕ θα πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να 

επιδίδεται σε συνεχή αγώνα ενημέρωσης χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο 

τεχνολογικά μέσω. Το διαδίκτυο αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο εργαλείο 

επιμόρφωσης και διαρκής ενημέρωσης των μηχανικών. Από τις βασικές 

επιδιώξεις θα πρέπει να είναι: 

 η περεταίρω αναβάθμιση και ενημέρωση του ιστότοπου του 

τμήματος με σκοπό την ευκολότερη χρήση του και προβολή 

επιστημονικών και λοιπών θεμάτων για την ταχύτερη δυνατή 

πληροφόρηση.  

 η συνέχιση συγκέντρωσης ψηφιακού υλικού όπως για παράδειγμα 

σχέδια πόλης, όρια οικισμών, οριοθετήσεις ρεμάτων κλπ. και η 

ανάρτηση σε κοινή βάση δεδομένων στον ιστότοπο του τμήματός 



μας όπου θα έχει πρόσβαση ο κάθε συνάδελφος για τη 

διευκόλυνση του 

  να προκριθεί, διαμέσου της ιστοσελίδας, η κατάθεση απόψεων 

από συναδέλφους όλων των ειδικοτήτων για διοργάνωση 

ενημερωτικών εκδηλώσεων και ημερίδων για μείζονα επιστημονικά 

θέματα. 

Το ΤΕΕ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ πρέπει να συνεχίσει να επιδεικνύει μεγάλη 

προσοχή και επιμέλεια ως προς τη στελέχωση των ομάδων εργασιών, των 

μονίμων επιτροπών, της λίστας πραγματογνωμόνων καθώς και τις 

εκπροσωπήσεις σε συμβούλια ή επιτροπές, βάσει ειδικοτήτων, 

μεταπτυχιακών - διδακτορικών σπουδών και λοιπών προσόντων. Η σωστή 

στελέχωση των επιτροπών πρώτον θα ωθήσει το τοπικό μας τμήμα πιο βαθιά 

στον κοινωνικό ιστό διότι με το επιστημονικό έργο που θα παράσχουν θα γίνει 

απαραίτητο σε αυτόν και δεύτερον θα προωθήσει περεταίρω το Τεχνικό και 

Επιστημονικό του κύρος. 

Το τοπικό τμήμα του ΤΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια για 

τη δραστηριοποίηση  των Τεχνικών Συλλόγων του Νομού και να προωθήσει 

τη συνεργασία μαζί τους, καθώς επίσης και με τα υπόλοιπα Επιμελητήρια και 

φορείς της περιοχής, ενώ επιβεβλημένη κρίνεται και η συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο Πατρών και κυρίως με τα τμήματα που εδρεύουν στο Νομό 

Αιτ/νίας, αλλά και άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα. Είναι 

επιβεβλημένο να  συνεχιστεί και να επεκταθεί η συνεργασία με τα όμορα 

Περιφερειακά Τμήματα και κυρίως με το Περιφερειακό Τμήμα Δυτ. Ελλάδας 

στη συμμετοχή από κοινού σε Προγραμματικές Συμβάσεις. 

 

 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ  - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

Η παρούσα χρονική συγκυρία βρίσκει το σύνολο της Π.Ε. Αιτ/νίας με 

ανοιχτά πολλά διαφορετικά «μέτωπα», πολλούς διαφορετικούς άξονες που 

αφορούν το χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό σε διαφορετικά επίπεδα, 

ξεκινώντας από αυτό της Π.Ε. και συνεχίζοντας σε επιμέρους χωρικές 

ενότητες. Έχοντας υπόψιν ότι η όποια σχεδιαστική αποτυχία κάθε χωρικής 

ενότητας μπορεί να οδηγήσει στην αναπτυξιακή απομόνωση και υστέρησή 

της, γίνεται σαφής η ανάγκη για συμμετοχή – παρέμβαση του ΤΕΕ στην 



αξιολόγηση και ιεράρχηση του χωρικού σχεδιασμού, βήμα-βήμα, καθώς και η 

παρακολούθηση αυτών των δράσεων που ήδη έχουν δρομολογηθεί.  

Ήδη, σε ένα πρώτο, ευρύτερο επίπεδο, τόσο μέσα από την 

προτεινόμενη αναθεώρηση του ΠΠΧΣΑΑ της ΠΔΕ όσο και από τη 

μελέτη/αξιολόγηση αυτής και τις προτάσεις που κατατέθηκαν από το ΤΕΕ σε 

προηγούμενη φάση, η ανάπτυξη της ΠΕ Αιτ/νίας συνδέεται άρρηκτα και με 

την ανάπτυξη του Δυτικού Άξονα – Ιόνιας Οδού και της Παραϊόνιας Οδού και 

κατ’ επέκταση με σημεία κομβικής σημασίας, όπως το Πλατυγιάλι (ΝΑΒΙΠΕ) 

και το Άκτιο (αναβάθμιση αεροδρομίου). Γίνεται επιτακτική, λοιπόν, η ανάγκη 

για ολοκλήρωση εξειδικευμένων μελετών χωρικού, περιβαλλοντικού, κλπ 

σχεδιασμού, ώστε δημιουργήσουν εκ των προτέρων τις συνθήκες υποδοχής 

και συντονισμού των έργων αυτών με τις παραγωγικές, οικονομικές και 

περιβαλλοντικές συνθήκες και αναπτυξιακές δυνατότητες του τόπου μας.  

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η προοπτική μιας τέτοιας επιχειρηματικής – 

εμπορικής ανάπτυξης, προϋποθέτει και την ύπαρξη οργανωμένων χώρων 

βιομηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας. Η μέχρι σήμερα άναρχη 

χωροθέτηση των εγκαταστάσεων του δευτερογενή τομέα, όχι μόνο στις εκτός 

σχεδίου περιοχές, αλλά και μέσα στα σχέδια πόλεως και τα όρια οικισμών, 

κάνει επιτακτική την ανάγκη Πολεοδομημένων Επιχειρηματικών Πάρκων.  

Αυτό, με τη σειρά του, θίγει το ζήτημα των εκκρεμών (ή και ανύπαρκτων) 

ΓΠΣ ή των αναθεωρήσεων που είναι απαραίτητες σε ήδη εγκεκριμένα, με τη 

συμβολή του ΤΕΕ, η οποία, δεν έχει να κάνει μόνο με το ζήτημα της 

χωροθέτησης των Βιομηχανικών Πάρκων αλλά και με την επίλυση 

πρωταρχικών προβλημάτων που καθυστερούν και τη δημιουργία τους.  

Σε επίπεδο ακόμη πιο τοπικό και εστιασμένο από αυτό των ΓΠΣ, 

απαιτούνται ακόμη πιο εξειδικευμένες χωρικές και αναπτυξιακές μελέτες, που 

να σχεδιάζονται στη βάση των πραγματικών τοπικών συνθηκών ανάπτυξης 

και θα στοχεύουν στην ανάδειξη της κατά τόπους δυναμικής. Γίνεται λόγος, 

λοιπόν, για συντονισμένη δράση και συμβολή του ΤΕΕ για την δημιουργία 

ΤΧΣ σε κάθε ΔΕ, για τη δημιουργία ΕΧΣ, για Σχεδιασμό Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών, για μελέτες προστασίας και ανάδειξης 

περιβαλλοντικού και πολιτιστικού πλούτου της εκάστοτε περιοχής, 

προγράμματα αστικών αναπλάσεων κλπ, αλλά και τυχόν παρεμβάσεις – 



υποβοήθηση μελετών και προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη (ΒΑΑ 

Αγρινίου, ΟΧΕ Μεσολογγίου – Αιτωλικού). 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι παραμένει καίριο ζήτημα 

ευαισθητοποίησης από το ΤΕΕ η αντιμετώπιση του προβλήματος των 

οικισμών όσον αφορά την ανάγκη επίλυσης της ασάφειας που παρουσιάζει σε 

πολλές περιπτώσεις η οριοθέτησή τους και των προβλημάτων που αυτή 

συνεπάγεται.  

 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΥΔΑΤΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
 

Το Περιφερειακό τμήμα Τ.Ε.Ε Αιτ/νίας και οι Μηχανικοί πρέπει να 

συνεχίσουν να ασκούν πίεση προς τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου 

οι ανάγκες του τόπου να μετουσιωθούν σε προτάσεις και παρεμβάσεις για τη 

θέσπιση μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Το περιβάλλον και η 

επερχόμενη κλιματική αλλαγή, η οποία ως φαίνεται έχει «φτάσει στην πόρτα 

μας», επηρεάζουν και επηρεάζονται με πολυσχιδή τρόπο από τις ανθρώπινες 

δράσεις, ενώ ο τεχνικός κόσμος που εκπροσωπείται από το Τ.Ε.Ε. καλείται να 

προσαρμόσει το έργο του με σεβασμό στους κανόνες που επιβάλλει ο 

σχεδιασμός για την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Βασικές επιδιώξεις του  Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ Αιτ/νιας θα πρέπει να 

είναι: 

 Ενθάρρυνση για εξωστρέφεια του Τμήματός μας, σε συνεργασία με τις 

Τεχνικές Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. και το Πανεπιστήμιο Αγρινίου για τη 

συμμετοχή σε Περιβαλλοντικά Επιχειρησιακά Προγράμματα (όπως π.χ. 

Interreg)  

 Πίεση προς τους αρμοδίους φορείς με κατεύθυνση τη χρηματοδότηση 

έργων με ολοκληρωμένες μελέτες (π.χ. αρδευτικό δίκτυο Αμβρακίας) 

 Δημιουργία Καταλόγου με τις εγκεκριμένες, σε ΦΕΚ, οριοθετήσεις 

ρεμάτων, κατά χρονολογία έγκρισης, γεωγραφική αναφορά και με 

συνημμένους πίνακες συντεταγμένων των οριοθετήσεων, στο σύστηαμ 

Ε.Γ.Σ.Α. ’87. Ομοίως, δημιουργία καταλόγου των προσωρινών 

οριοθετήσεων ρεμάτων. Μέριμνα για διανομή του καταλόγου, σε κάθε 



Τεχνική Υπηρεσία ή Υ.ΔΟΜ του νομού και ανάρτησή του στο 

ηλεκτρονικό αρχείο του ΤΕΕ Αιτ/νιας. 

 Δημιουργία ψηφιακού χάρτη οριοθετημένων, προσωρινά 

οριοθετημένων, ή/και διευθετημένων ρεμάτων του νομού, με 

πληροφορία για τις διευθετημένες διατομές. 

 Ενεργός συμμετοχή του Περιφερειακού τμήματος στη διαδικασίες της 

2ης Διαβούλευσης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνων Απορροής του 

Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Ελλάδας (ολοκλήρωση εργασιών 

διαβούλευσης Δεκέμβριος 2021).  

 Πρόταση έργων ορεινής υδρονομίας καθώς και έργων συγκράτησης 

φερτών υλών σε αστικές περιοχές για τον περιορισμό πλημμυρικών 

φαινομένων από λασπορροή, με έμφαση στα αστικά κέντρα του νομού, 

όπου οι οικονομικές συνέπειες από ενδεχόμενη πλημμύρα είναι 

μεγάλες (π.χ. Αγρίνιο Δεκ 2017). 

 Ενημέρωση των αρμοδίων φορέων για το σχεδιασμό έργων για την 

αντιπλημμυρική θωράκιση των πόλεων (Αγρίνιο, Μεσολόγγι, 

Ναύπακτος) που βρίσκονται σε ευάλωτες περιοχές, είτε λόγω από 

ανύψωσης της στάθμης της θάλασσας, είτε από ποτάμιες  πλημμύρες. 

Προς αυτή την κατεύθυνση θα συνέβαλλαν οι υδρομετρήσεις σε 

ποτάμια ή ρέματα, μεγάλης σπουδαιότητας για την εξαγωγή καμπυλών 

στάθμης - παροχής. 

 Κατηγορηματική αντίθεση στην εκτροπή του Αχελώου, που έχει έλθει 

στο προσκήνιο, παρακάμπτοντας σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ. 

 Κατάρτιση - ενημέρωση των υπαλλήλων των Υπηρεσιών που ελέγχουν 

ή θεωρούν μελέτες, σε θέματα συναφή με την φύση των μελετών / 

έργων που ελέγχουν (π.χ. περιβαλλοντικές, υδρολογικές, υδραυλικές 

μελέτες). 

 Δημιουργία ψηφιακού χάρτη των υφιστάμενων βασικών έργων δικτύων 

άρδευσης και ενημέρωσή του με τις δηλωμένες / νομιμοποιημένες 

γεωτρήσεις, από το αρχείο της Δ/νσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας. 

 Ενθάρρυνση της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα, σε έναν Νομό με 

τεράστιες δυνατότητες, μέσω εγγειοβελτιωτικών έργων, αγροτικών 

οδών, χρήσεων γης αποκλειστικά για καλλιέργειες, με κατεύθυνση την 



πραγματική παραγωγή και όχι την αποτυχημένη συνταγή των 

κοινοτικών επιδοτήσεων. 

 Προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων (Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-

Αιτωλικού, εκβολές Αχελώου, λιμναία οικοσυστήματα, δυτικά παράλια 

Νομού). Προστασία του υπόγειου υδροφορέα από μόλυνση, ιδίως σε 

ήδη επιβαρυμένες περιοχές. 

 Ενημέρωση σχετικά με την αξιοποίηση των διαφόρων μορφών 

ενέργειας (αιολική, υδροηλεκτρική, γεωθερμία, βιοκαύσιμα, 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα) και για τεχνολογίες εξοικονόμησης 

ενέργειας (π.χ. αποδοτικά συστήματα φωτισμού) 

 Προώθηση της ανακύκλωσης απορριμάτων, ηλεκτρικών συσκευών, 

μπαταριών, κ.α. και τοποθέτηση κάδων σε όλα τα δημόσια κτήρια και 

σε κάθε Ο.Τ.  

 Δράσεις ανάδειξης της Τριχωνίδας και των παρατριχώνιων περιοχών 

για περιβαλλοντικό τουρισμό. 

 Δράσεις για ενημέρωση των πολιτών που ενδιαφέρονται να 

επενδύσουν είτε στον αγροτικό τομέα (π.χ. φαρμακευτική κάναβη), είτε 

στον τομέα ενέργειας, είτε στον τουρισμό (π.χ. αγροτουρισμός), μέσω 

αντίστοιχων ημερίδων. Δημιουργία διαύλου επικοινωνίας του 

ενδιαφερόμενου πολίτη με εκθέσεις, ημερίδες και συνέδρια σε όλη την 

Ελλάδα για την παρακολούθηση των εξελίξεων. Ανάδειξη Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων που επιδοτούν αντίστοιχες δράσεις. 

 Περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης αδρανών υλικών. 

 Επαναξέταση και εξασφάλιση οικολογικής παροχής κατάντη των 

φραγμάτων του Αχελώου και του Ευήνου για τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας. 

 Πίεση για την εκπόνηση μελετών διαχείρισης των ταμιευτήρων 

Κρεμαστών, Καστρακίου και Στράτου και του διασυνδεδεμένου 

υδραυλικού συστήματος της Αιτ/νίας. Σήμερα η διαχείρισή του γίνεται 

από πληθώρα φορέων (τα φράγματα και οι ταμιευτήρες από τη ΔΕΗ, οι 

κύριες αρδευτικές διώρυγες από τον ΓΟΕΒ Αχελώου, τα έργα 

σύνδεσης των λιμνών και η σήραγγα από τη Δ/νση Τ.Ε. Π. Δ.Ε., 

μικρότερες διώρυγες και τάφροι από τους κατά τόπους ΤΟΕΒ, κ.λ.π). 



Επιβάλλεται να εκπονηθεί Μελέτη και Σχέδιο Διαχείρισης, το οποίο θα 

εφαρμόζεται από ενιαίο φορέα. Είναι απαραίτητες οι βελτιώσεις και η 

ανακατασκευή του συστήματος σε κρίσιμα σημεία.  

 Μέτρα πρόγνωσης φυσικών κινδύνων (χαλάζι, πλημύρες, ξηρασία). 

Εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών με σύγχρονα καταγραφικά 

μέσα, σε περιοχές καίριας σημασίας. 

 Η εξοικονόμηση νερού θα πρέπει πρωτίστως να γίνει στον τομέα της 

άρδευσης, που είναι και ο κύριος καταναλωτής νερού το καλοκαίρι. 

Προώθηση μέτρων ακριβείας γεωργίας (έξυπνα συστήματα 

εξοικονόμησης) και προτάσεις για επισκευή ή αντικατάσταση του 

υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου με κατεύθυνση της επιλογής κλειστών 

αγωγών αντί για ανοιχτούς που υπόκειται σε εξάτμιση. 

 Προώθηση μελετών και μέτρων των ευαίσθητων σε τρωτότητα 

περιοχών του Νομού, που ανέδειξε το ΠΕΣΠΚΑ ΠΔΕ (Περιφερειακό 

Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας) για την θέσπιση μέτρων αντιμετώπισης ενάντια στη 

κλιματική αλλαγή (π.χ. σχέδιο αποστράγγισης μέσω άντλησης των 

περιοχών περιξ της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου, ιδίως κατά τους 

υγρούς μήνες, λόγω ανύψωσης στάθμης). 

 Δράσεις για τη βελτίωση του θερμικού περιβάλλοντος στις μεγάλες 

πόλεις του Νομού με αύξηση του αστικού πρασίνου, αστικές 

αναπλάσεις, ανάπτυξη βιοκλιματικών υποδομών σε δημόσια και 

ιδιωτικά  κτίρια. 

 Ημερίδες ενημέρωσης των διάφορων επαγγελματικών συλλόγων για 

τις εξελίξεις σε θέματα περιβάλλοντος, την αναγκαιότητα τήρησης των 

Περιβαλλοντικών Όρων καθώς και την εξοικονόμηση ενέργειας και τη 

χρήση Α.Π.Ε.  

 Προσπάθεια εύρεσης χρηματοδότησης, ώστε το ΤΕΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ να 

κατασκευάσει παθητικό κτίριο – κτίριο μηδενικής κατανάλωσης (Zero 

Energy Demand Building), επισκέψιμο για εκπαιδευτικούς λόγους. 

 Σχέδιο κάλυψης των εποχιακών ενεργειακών αναγκών. 

 
 



 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ    
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΣΜΟΣ 

 
Ακολουθώντας το πνεύμα που φαίνεται να διέπει το σύνολο των 

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για τις εκάστοτε περιοχές, αλλά και 

των Βιώσιμων Αστικών Αναπτύξεων, ένα από τα βασικά ζητούμενα είναι αυτό 

της ταυτότητας της πόλης. Μια συνεργασία, λοιπόν, μεταξύ ΤΕΕ και Δήμων 

του Νομού θα μπορούσε να προκαλέσει μια σειρά διαδικασιών και θεσμών, 

μέσα από τους οποίους να αναδεικνύεται αλλά και να αναβαθμίζεται η 

ταυτότητα, η εικόνα και τελικά η εμπειρία των πόλεών μας. 

Την ίδια στιγμή, η συνεχώς αυξανόμενη στροφή προς τον τουρισμό και 

την παροχή υπηρεσιών (σημαντική αύξηση διάθεσης κτιριακού αποθέματος 

με τη μετατροπή τους σε  τουριστικά καταλύματα), αλλά και οι δράσεις που 

ανά διαστήματα ανακοινώνονται, σε κρατικό επίπεδο, προς την κατεύθυνση 

της ενεργειακής αναβάθμισης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος των 

πόλεων (Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ», κλπ), διαμορφώνουν 

μια σαφέστατη τάση ριζικής αναδιαμόρφωσης του προσώπου των πόλεων. 

Η δυνατότητα ουσιαστικής τεχνικής εμβάθυνσης από πλευράς του 

ΤΕΕ, λοιπόν, μπορεί να συνεισφέρει στην ωρίμανση μελετών και δράσεων με 

σκοπό τόσο την αισθητική όσο και τη λειτουργική αναβάθμιση της πόλης. 

Ήδη, ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση έχει ξεκινήσει με την 

καταγραφή αξιόλογου κτιριακού αποθέματος του εκάστοτε αστικού κέντρου, 

με σκοπό, εκτός από την μορφολογική ανάλυση, και τη διερεύνηση της 

δυνατότητας ανάπλασης αυτού ή ακόμη και της ενεργειακής αναβάθμισής του 

(επαναπροσδιορισμός της αισθητικής στο κέντρο της πόλης, αναμορφώσεις 

όψεων κτιρίων, ημιτελών οικοδομών σε καίρια σημεία της πόλης και στις 

εισόδους της, κήρυξη διατηρητέων κτιρίων κλπ). Η συνέχιση μιας τέτοιας 

κίνησης θα συνέβαλε όχι μόνο στον επαναπροσδιορισμό της εικόνας του 

κέντρου των πόλεων, αλλά και σε ακόμη πιο πρακτικό επίπεδο, στη 

δημιουργία ενός συγκροτημένου μητρώου του κτιριακού αποθέματος των 

ίδιων των Δήμων, προς μελλοντική αξιοποίησή του.  

Με δεδομένο, όμως, ότι ο δημόσιος χώρος αποτελεί το βασικό 

περιουσιακό στοιχείο της πόλης, πάνω στο οποίο αναπτύσσεται η οικονομική 

και κοινωνική ζωή της, η ορθή διαχείρισή του οφείλει να είναι συνολική, 

μελετημένη και τεκμηριωμένη ως προς τα αποτελέσματά της. Η αναζήτηση και 



καταγραφή των αστικών κενών και των δημόσιων – κοινόχρηστων χώρων 

που χρειάζονται περιορισμένες ή εκτεταμένες παρεμβάσεις, προς όφελος του 

κοινωνικού συνόλου, η επιδίωξη επιπλέον θυλάκων αστικού πρασίνου, οι 

τυχόν παρεμβάσεις/βελτιώσεις των κυκλοφοριακών μελετών, η υιοθέτηση του 

βιοκλιματικού σχεδιασμού, είναι μερικές από τις εκφάνσεις της ορθής αυτής 

διαχείρισης. 

Και έξω, όμως, από τα όρια των αστικών κέντρων, δε θα πρέπει να 

παραβλέπουμε το αξιόλογο κτιριακό απόθεμα πολλών οικισμών του Νομού, 

ορισμένοι από τους οποίους μάλιστα είναι χαρακτηρισμένοι ως ιδιαίτερης 

σημασίας. Η μορφολογική του ανάλυση, λοιπόν, είναι εξίσου σημαντική σε 

κάποιες περιπτώσεις με αυτή του κέντρου των πόλεων καθώς φέρει 

σημαντική πληροφορία σε αρχιτεκτονικό, ιστορικό, πολεοδομικό και κοινωνικό 

επίπεδο. 

 

 ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
 
Μεγάλη σημασία θα δοθεί από το ΤΕΕ ΠΤ Αιτ/νιας την επόμενη τριετία 

στις ανάγκες της περιφέρειας του νομού και κυρίως στις περιοχές 

Μεσολογγίου – Ξηρομέρου, Ναυπακτίας, Αμφιλοχίας – Ακτίου – Βόνιτσας. 

Για τις περιοχές αυτές πέραν των δράσεων που αναφέρονται στις 

προηγούμενες θεματικές ενότητες του πλαισίου θα υπάρξει και περεταίρω 

εξειδίκευση. 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

Στην περιοχή Μεσολογγίου – Ξηρομέρου καίριας σημασίας τυγχάνει η 

επικύρωση των σχεδίων πόλεως και συγκεκριμένα η επικύρωση του παλαιού 

Σχεδίου Πόλεως Μεσολογγίου με ενσωμάτωση των θυλάκων καθώς και τις 

νέες επεκτάσεις, η επικύρωση και οι νέες επεκτάσεις στα Σχέδια Πόλεων των 

Αιτωλικού, Νεοχωρίου, Κατοχής και Αστακού, καθώς και ο χαρακτηρισμός του 

παραδοσιακού οικισμού των πελάδων Τουρλίδας βάσει συγκεκριμένων 

προδιαγραφών. Πρωταρχική δράση θα αποτελέσει και ο καθορισμός 

χρήσεων γης, και ειδικότερα ο επανακαθορισμός χρήσεων γης στην ευρύτερη 

περιοχή των Δήμων Μεσολογγίου και Ξηρομέρου (ζώνες υψηλής 

παραγωγικότητας, ΒΙ.ΠΕ κ.α.), ο καθορισμός γραμμών αιγιαλού και παραλίας 



στα τμήματα των περιοχών που δεν έχει καθοριστεί, καθώς και ο 

επανακαθορισμός χρήσεων γης στην περιοχή Τουρλίδα Μεσολογγίου και 

στον Λιμένα Μεσολογγίου με νέα οριοθέτηση χώρων και χαρακτηρισμός 

τμημάτων του λιμανιού (εμπορικό, τουριστικό).  

Περαιτέρω δράσεις αφορούν την ανάπλαση, διαμόρφωση, ανάδειξη και 

ανακήρυξη των Ιστορικών κέντρων των Πόλεων της ευρύτερης περιοχής, του 

δρόμου Μεσολογγίου – Τουρλίδας, του χώρου περιμετρικά του κήπου των 

Ηρώων και των νεοκλασικών και διατηρητέων κτιρίων, ενώ πρωταρχικής 

σημασίας κρίνεται και το θέμα σύνδεσης Μεσολογγίου - Ιόνιας Οδού με τη 

μελέτη και κατασκευή κόμβου στη θέση "Χαλαζιά" Μεσολογγίου, καθώς και 

βελτιώσεις στις υπάρχουσες κατασκευές λόγω επικινδυνότητας αυτών. Μετά 

την κατασκευή της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, όπως σήμερα διαμορφώθηκε, έχει 

αποκοπεί εντελώς η είσοδος και έξοδος οχημάτων από την ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ προς 

την πόλη Μεσολογγίου και ιδιαίτερα προς τον Λιμένα Μεσολογγίου. Αυτό είναι 

καταστροφικό, τόσο για την πόλη του Μεσολογγίου, όσο και για την λειτουργία 

και ανάπτυξη του Λιμένα Μεσολογγίου. 

Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει στα θέματα που αφορούν συγκεκριμένα την 

περιοχή του Αιτωλικού και στα οποία θα πρέπει να εξεταστούν επισταμένως, 

όπως τα γεφύρια Αιτωλικού, με την ιστορική ανάδειξη και χαρακτηρισμό τους 

ως διατηρητέα, η μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου καθώς και η εύρεση 

εναλλακτικών κυκλοφοριακών οδών (βελτίωση υπαρχόντων και κατασκευή 

νέων γεφυριών), το καίριο θέμα της υδροδότησης, καθώς και το αποχετευτικό 

σύστημα. 

Τέλος, εξαιρετικής σημασίας για την περιοχή είναι το σχέδιο Ολοκληρωμένη 

Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) του οποίου η υλοποίηση πρόκειται να ξεκινήσει 

σύντομα. Το Τεχνικό Επιμελητήριο οφείλει να συνδράμει με όλες του τις 

δυνάμεις στην υλοποίηση του σχεδίου που θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη 

για την περιοχή και αποκτώντας το ίδιο τεχνογνωσία απαραίτητη για το 

μέλλον. Άλλωστε σ' αυτή τη φάση ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου είναι ο 

μοναδικός στο νομό Αιτωλοακαρνανίας στον οποίο θα εφαρμοστεί το σχέδιο 

Ο.Χ.Ε. 



 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 
 

1. ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
 

- Εξολοκλήρου αναθεώρηση  του Ρυμοτομικού Σχεδίου Ναυπάκτου και 

των τροποποιήσεων του (παραδοσιακός οικισμός, επεκτάσεις και 

Λυγιάς) ώστε να ανταποκρίνεται στην υφιστάμενη κατάσταση.  

- Επίλυση του προβλήματος υποστελέχωσης της Υ.ΔΟΜ. Ναυπάκτου 

και της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ναυπακτίας, με τοποθέτηση 

μηχανικών Π.Ε. κατάλληλων ειδικοτήτων. 

- Δημιουργία ηλεκτρονικού Αρχείου Χαρτών Υπηρεσίας Δόμησης μέσω 

της ιστοσελίδας του Δήμου (χάρτες, αποσπάσματα, οικισμοί, όροι 

δόμησης κ.τ.λ) 

- Νέος καθορισμός του δρόμου από Σκά μέχρι Ξηροπήγαδο και από 

Λαγκαδούλα μέχρι Βαριά, ώστε να επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία 

όλων των καταστημάτων (στην τωρινή κατάσταση επιτρέπονται μόνο 

πρατήρια υγρών καυσίμων)  

- Ολοκλήρωση του Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Β΄ φάση του Γ.Π.Σ.,  

Παλαιοπαναγιά, επεκτάσεων του σχεδίου πόλης, οριοθέτηση ρεμάτων 

κλπ)  

-  Υποστήριξη των εργασιών του Ερευνητικού Προγράμματος για τον 

Ιστορικό Οικισμό Ναυπάκτου. 

 
 

2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 
 

- Αναστύλωση και προστασία Λιμανιού Ναυπάκτου (να εκπονηθούν οι 

απαραίτητες μελέτες και η εφαρμογή τους ώστε να αντιμετωπιστεί το 

πρόβλημα των σπηλαιώσεων εντός του Λιμένα Ναυπάκτου αλλά και της 

αποκατάστασης του κρηπιδώματος πέριξ αυτού) 

 

- Μελέτη για την κατασκευή τούνελ στο κάστρο που θα απαλλάξει το κέντρο 

της πόλης από μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο 

 



- Υλοποίηση έργων που αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν της 

Ναυπακτίας  (Τουριστικό καταφύγιο,  μαρίνα, ανακαίνιση της πλαζ, 

πεζογέφυρα λιμένα, μονοπάτι Καστρούπολης, αναρριχητικό στην 

Βαράσοβα, πεζοπορικά και ποδηλατικά μονοπάτια σε όλη την Ναυπακτία, 

κατασκευή πίστας ποδηλάτων, ανάδειξη των σημαντικών ορεινών 

οικισμών κλπ) 

 

- Συντήρηση και ανάδειξη του Κάστρου της Ναυπάκτου, αναπλάσεις στο 

ιστορικό κέντρο που αναδεικνύουν την Καστροπολιτεία, αποκατάσταση 

του νοτιοανατολικού τμήματος των οχυρώσεων της, στερέωση του Βεζιρ 

Τζαμιού και αποκατάσταση των Οθωμανικών Κρηνών  

 

 

- Βελτίωση του κέντρου της Ναυπάκτου με τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου, και 

την υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων  

 

- Επέκταση του αποχετευτικού δικτύου της Ναυπάκτου, Κατασκευή 

αποχετευτικού δικτύου σε Δάφνη, Αφροξυλιά, μικρών βιολογικών σε 

Γαλατά και Κάτω Βασιλική, και κατασκευή δίδυμων καταθλιπτικών αγωγών 

Γριμπόβου. 

 

- Ολοκλήρωση του έργου ανακατασκευής του πρώην ξενοδοχείου «Ξενία» 

ως τουριστικού πολυχώρου  

 

- Εκπόνηση ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής μελέτης 

 

- Εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της πόλης 

 

 

- Συνέχιση των πεζοδρομίων στο ανατολικό και δυτικό τμήμα της πόλης 

 

 

- Κοινωνικές υποδομές (κατασκευή νέου κτιρίου 3ου Δημοτικού Σχολείου 

εφόσον ολοκληρωθεί το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο, ανακατασκευή του 



βόρειου τμήματος του ΕΠΑΛ, ολοκλήρωση του Ειδικού Σχολείου και νέος 

Βρεφονηπιακός σταθμός) 

 

- Σε όλα τα Δημόσια κτίρια: κατασκευή υποδομών ΑΜΕΑ, εργασίες για την 

ενεργειακή τους αναβάθμιση, καθώς και εκπόνηση μελετών Πυρασφάλειας 

και Στατικής Επάρκειας 

 

- Μελέτη και υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων σε Μακύνεια, Αντίρριο, 

Πλατανίτη με γνώμονα τις δύο πρόσφατες πλημμύρες. 

 

- Αντιμετώπιση ζητημάτων κατολισθαίνοντων Οικισμών (Κλεπά, Ποκίστα, 

Αράχοβα) 

 

- Αξιοποίηση του πρώην εργοταξιακού χώρου του έργου ζεύξης Ρίου – 

Αντιρρίου (παραθαλάσσιο ακίνητο ανατολικά του οικισμού του Αντιρρίου 

πλησίον της απόληξης της γέφυρας) 

  

- Αναβάθμιση οδικού επαρχιακού άξονα Ναύπακτος – Θέρμο –       

Καρπενήσι (μέσω Γέφυρας Μπανιά) ως Διαγώνιου επαρχιακού άξονα 

 

- Συντήρηση του Επαρχιακού οδικού δικτύου του Δήμου καθώς και του 

τμήματος της παλαιάς εθνικής οδού 48 που έχει περάσει στην δικαιοδοσία 

του δήμου 

 

 
3. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

 

Η σημαντικότητα της πόλης της Ναυπάκτου απορρέει από το καθεστώς 

προστασίας της ως 

- Περιοχή Ιδιαίτερου Φυσικού κάλους 

- Αρχαιολογικού χώρου 

- Παραδοσιακού Οικισμού 

Η διατήρηση του χαρακτήρα της και της διαφύλαξης αλλά και 

συντήρησης των ιδιαίτερων συνθηκών της πόλης επιβάλλει την 



ύπαρξη στην πόλη δομής της αρχαιολογικής υπηρεσίας, με κατάλληλη 

στελέχωση, ειδικότερα με Αρχιτέκτονα Μηχανικό για την υποστήριξη 

των υπηρεσιών. 

Όμοια με το προηγούμενο εδάφιο το ΣΑ (Συμβουλίο Αρχιτεκτονικής) 

θα πρέπει να συνεδριάζει εκ περιτροπής και στη Ναύπακτο 

 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ – ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ 

 
1. Σχέδια πόλης. 

2. Ανάδειξη Ιστορικού κέντρου και κάστρου Βόνιτσας. 

3. Περιβαλλοντικά θέματα Αμβρακικού. 

4. Αεροδρόμιο Ακτίου και σύνδεσή του με την Ιόνια Οδό. 

5. Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί ανάπλασης αστικού κέντρου Αμφιλοχίας. 

6. Τεχνικές παρεμβάσεις ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων Δ. Αμφιλοχίας και 

Δ. Ακτίου Βόνιτσας. 

7. Αειφόρος ανάπτυξη των παραλίμνιων περιοχών του Δ. Αμφιλοχίας. 

8. Aνάδειξη ορειβατικών - ιστορικών μονοπατιών όρεων Βάλτου. 

9. Τεχνικές προτάσεις βελτίωσης λειτουργίας και παρακολούθησης δικτύου 

ύδρευσης Αμφιλοχίας. 

10. Συμμετοχή στις επιτροπές παρακολούθησης περιβαλλοντικών θεμάτων 

Αμβρακικού Κόλπου. 

 
 

 Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

Η παρουσία και η συμμετοχή του Περιφερειακού Τμήματος μπορεί και 

πρέπει να γίνει εντονότερη και ουσιαστικότερη στις καθημερινές 

δραστηριότητες και στα θέματα αρμοδιότητάς μας. 

Για το σκοπό αυτό θα επιδιώξουμε: 

 την ευρύτατη δυνατή συμμετοχή όλων των συναδέλφων στην 

λειτουργία του τμήματος 

 τη συλλογικότητα στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων 

 την απολύτως αυτόνομη και ανεξάρτητη λειτουργία του 



Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω πέρα της λειτουργίας της Διοικούσας 

Επιτροπής και της Αντιπροσωπείας είναι απαραίτητη: 

-Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος 

Θεωρούμε ότι για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Ανωτάτου 

Οργάνου Διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος, κρίνεται απαραίτητο η 

καθιέρωση τακτικών συνεδριάσεων, μίας τουλάχιστον το δίμηνο κατά μέσο 

όρο, µε ταυτόχρονη ανάρτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλά και 

των αποφάσεων του οργάνου αυτού στην ιστοσελίδα και σε οποιαδήποτε 

άλλο ηλεκτρονικό μέσο του Περιφερειακού Τμήματος. Επίσης οργάνωση μίας 

τουλάχιστον ετήσιας συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τμήματος ανοιχτή 

στους συναδέλφους όπου θα γίνεται ο απολογισμός της δράσης τόσο της 

Αντιπροσωπείας όσο και της ΔΕ.  

Τέλος θα πρέπει να προταθεί για αναθεώρηση ο κανονισμός λειτουργίας 

της Αντιπροσωπείας, ώστε να γίνει ουσιώδης, αποτελεσματική και να 

αξιοποιεί το σύνολο των Αντιπροσώπων. 

-Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος 

Για την καλύτερη λειτουργία του Εκτελεστικού Οργάνου του 

Περιφερειακού Τμήματος, προτείνεται η συνέχιση τακτικών συνεδριάσεων ανά 

δεκαπενθήμερο κατά μέσο όρο, για την καλύτερη προετοιμασία των µελών 

του οργάνου, αλλά και των παρατάξεων στη λήψη αποφάσεων. Επίσης 

προτείνεται η συνεδρίαση μίας τουλάχιστον ανοιχτής, στους συναδέλφους, ΔΕ 

σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Αιτωλοακαρνανίας ώστε να δοθεί η δυνατότητα 

στους συναδέλφους να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις αλλά και να 

εκφέρουν τις θέσεις και τους προβληματισμούς. 

Επίσης, προτείνεται η έγκαιρη ενημέρωση των µελών µε επιστολή της 

ημερήσιας διάταξης τουλάχιστον τρείς ημέρες πριν την συνεδρίαση, καθώς 

και ανάρτηση των θεμάτων και των αποφάσεων στην ιστοσελίδα και σε 

οποιαδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο του Τμήματος. 

 
-Η σύσταση μονίμων Επιτροπών όπως προβλέπονται από το άρθρο 

15 του Ν. 1486/84 και στους παρακάτω τομείς: 

1. Μόνιμη Επιτροπή Μεσολογγίου – Ξηρομέρου με αρμοδιότητα  την 

επεξεργασία όλων των τοπικών ζητημάτων των δύο δήμων. 



2. Μόνιμη Επιτροπή Ναυπακτίας με αρμοδιότητα  την επεξεργασία 

όλων των τοπικών ζητημάτων του δήμου. 

3. Μόνιμη Επιτροπή Αμφιλοχίας – Ακτίου – Βόνιτσας με 

αρμοδιότητα  την επεξεργασία όλων των τοπικών ζητημάτων των δύο δήμων. 

4. Επιστημονικών – Επαγγελματικών Θεμάτων και Νέων 

Τεχνολογιών με αρμοδιότητα τα επιστημονικά θέματα, τις νέες τεχνολογίες, 

την καινοτομία, τους νέους μηχανικούς και τα επαγγελματικά θέματα. 

5. Περιβάλλοντος , Υδάτινου Δυναμικού και Κλιματικής Αλλαγής με 

αρμοδιότητα το περιβάλλον, το υδάτινο δυναμικό και την κλιματική αλλαγή  . 

6. Ενέργειας και ορυκτών πόρων με αρμοδιότητα την ενέργεια, την 

κυκλική οικονομία και τους ορυκτούς πόρους. 

7. Χωροταξίας – Πολεοδομίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με 

αρμοδιότητα την χωροταξία, την πολεοδομία, τα ιδιωτικά έργα, τις 

ηλεκτρονικές πλατφόρμες, την ψηφιακή διακυβέρνηση, τη δημόσια διοίκηση 

και την τοπική αυτοδιοίκηση. 

8. Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας, με αρμοδιότητα τις 

υποδομές, τα δημόσια έργα, την πρόληψη και θωράκιση. 

9. Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς και Αρχιτεκτονικού 

Παρεμβατισμού, με αρμοδιότητα την αρχιτεκτονική και πολιτιστική 

κληρονομιά, τις αρχιτεκτονικές και αισθητικές παρεμβάσεις.  

Οι Επιτροπές αυτές πλαισιωμένες από καταξιωμένους συναδέλφους, 

εισηγούμενες στην Δ.Ε. επί των διαφόρων θεμάτων, συμβάλλουν στην 

χάραξη πολιτικής και στην λήψη αποφάσεων.  Σ’ αυτές παραπέμπονται 

θέματα της αρμοδιότητάς τους από την Δ.Ε. ή την Αντιπροσωπεία, έχοντας 

ταυτόχρονα και την δυνατότητα εξέτασης ειδικών θεμάτων με δική τους 

πρωτοβουλία. 

Ο μέγιστος αριθμός των μελών κάθε μόνιμης επιτροπής θα είναι επτά (7) 

ή εννέα (9). 

Σε κάθε επιτροπή πέραν του επιμελητή με τον αναπληρωτή του που 

εκλέγεται από την ίδια θα ορίζεται και υπεύθυνος από τη ΔΕ ή την 

Αντιπροσωπεία του τμήματος. 

Επίσης θεσπίζεται η διενέργεια άτυπης σύσκεψης των επιμελητών και 

υπευθύνων των μονίμων επιτροπών με την Δ.Ε. του τμήματος ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα και θα γίνεται απολογισμός της δράσης τους ανά έτος. 



Τέλος θα δημιουργηθεί μόνιμη ολιγομελής ομάδα εργασίας, υπό 

τον πρόεδρο της  ΔΕ για τη διεκδίκηση, οργάνωση και διαχείριση 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων η οποία θα μπορεί να πλαισιώνεται από 

περισσότερους συναδέλφους ή άλλους συμβούλους ανά περίπτωση. 

 
-Εκδηλώσεις – Ημερίδες 

Το Περιφερειακό Τμήμα για την σωστή ενημέρωση των συναδέλφων θα 

διεξάγει έξι (6) τουλάχιστον εκδηλώσεις- ημερίδες ανά έτος σε συνεργασία και 

με τις Μ.Ε. εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον θα γίνονται και σε άλλες 

πόλεις του νομού πέραν του Αγρινίου με θεματική αναφορά. 

 
-Η σύσταση ομάδων εργασίας όπως προβλέπονται από το άρθρο 15 

του Ν. 1486/84. Για την χρηματοδότησή τους, είναι αναγκαίο να προβλέπεται 

η σχετική πίστωση σε όλους τους προϋπολογισμούς που εγκρίνει η 

Αντιπροσωπεία. 

Οι Ομάδες για τα διάφορα θέματα θα συγκροτούνται από την Δ.Ε. ή μετά από 

εισήγηση της αντίστοιχης Μόνιμης Επιτροπής, τόσο ως προς το αντικείμενό 

τους  όσο και ως προς τον αριθμό των μελών τους, ενώ η επιλογή των μελών 

τους θα γίνεται από τη ΔΕ ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

στην ιστοσελίδα του τμήματος. 

 

-Η ανανέωση του καταλόγου των πραγματογνωμόνων.  

α) Από τις σπουδαιότερες μορφές παρέμβασης του Τ.Ε.Ε. σε σχέση τόσο με 

τον κοινωνικό του ρόλο όσο και με το Τεχνικό και Επιστημονικό του κύρος, 

είναι η θεσμοθετημένη δυνατότητα του Τ.Ε.Ε. να εκπονεί, μέσω των μελών 

του, πραγματογνωμοσύνες. 

β)Η δυνατότητα αυτή ενδυναμώνει και ενεργοποιεί τον επιστημονικό και 

κοινωνικό του ρόλο γιατί διερευνά, προσδιορίζει και γνωμοδοτεί για 

αμφισβητούμενα από τον πολίτη τεχνικά ζητήματα τα οποία αποτελούν 

αντικείμενο αντιδικιών, παρεμβαίνοντας έτσι θετικά στην εξομάλυνση των 

διαφορών και κατ’ επέκταση των ανθρωπίνων σχέσεων. 

γ) Οι πραγματογνωμοσύνες είναι αμειβόμενες βάσει του 696/74 όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με το 515/89 ΠΔ και εκπονούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 του 

διατάγματος 10-1-1935. Πέραν αυτών υπάρχουν και πραγματογνωμοσύνες 



που διατάσσει το δικαστήριο από κατάλογο πραγματογνωμόνων του Τ.Ε.Ε., 

για τις οποίες πρέπει να μελετηθεί τρόπος ώστε να μην δρουν σε αντίθεση με 

αυτές του Τ.Ε.Ε. και να μπορεί να ελέγχεται η επιστημονική τεκμηρίωσή τους. 

 

- Η εκπροσώπηση του Τ.Ε.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4 (σκοποί του 

Τ.Ε.Ε.) του Π.Δ. 18-10-1984 ΦΕΚ 161, σε συμβούλια ή επιτροπές όπου είναι 

θεσμοθετημένη  η εκπροσώπησή του καθώς και σε άλλα μόνιμα ή έκτακτα, 

που η συμμετοχή του ζητείται από την Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση ή 

άλλους Κοινωνικούς φορείς. 

 Η μέχρι σήμερα εμπειρία, έχει αποδείξει ότι η συμμετοχή μας σ’ αυτά 

παίζει αποφασιστικό ρόλο τόσο στην διαμόρφωση των αποφάσεων των 

Συμβουλίων-Επιτροπών, όσο και στην αναβάθμιση του κύρους του Τ.Ε.Ε. και 

των μηχανικών.  

Είναι επίσης ένα αποφασιστικό βήμα, όπου το Τ.Ε.Ε. παίζει ουσιαστικό ρόλο 

Συμβούλου της Πολιτείας και των Κοινωνικών Φορέων, όπως αυτός 

καθορίζεται από το θεσμικό του πλαίσιο και το πλαίσιο δράσης μας. 

Αυτονόητη προϋπόθεση για όσους αναλαμβάνουν εκπροσωπήσεις είναι 

η συμμετοχή τους στην δράση του Τμήματος, τόσο με την στενή συνεργασία 

τους με το Όργανο που τους όρισε (Δ.Ε.) όσο και με την αντίστοιχη Επιτροπή 

ή Ομάδα Εργασίας, όπου υπάρχει, για τον ευρύτερο εμπλουτισμό των 

απόψεών τους στα θέματα που αφορούν την εκπροσώπησή τους, αλλά και 

στα γενικότερα θέματα που απασχολούν το Τμήμα.  Με τον τρόπο αυτό, και οι 

θέσεις που διατυπώνουν οι εκπρόσωποι στα αντίστοιχα Συμβούλια και 

Επιτροπές είναι σε αρμονία με τις θέσεις του Πλαισίου Δράσης της 

Αντιπροσωπείας, την πολιτική και τις θέσεις γενικά του Τμήματος, ενώ 

ταυτόχρονα η εμπειρία και οι απόψεις των εκπροσώπων αυτών, 

μεταφερόμενες μέσα στο Τ.Ε.Ε. πλουτίζουν την πολιτική του φορέα. 

Στα σημαντικά θέματα ο εκπρόσωπος, ενημερώνει την Δ.Ε. και 

τοποθετείται μετά από συνεργασία μαζί της.     

-Προβολή του Περιφερειακού Τμήματος 

Σχετικά µε την Προβολή του Περιφερειακού Τμήματος πρέπει να γίνει 

χρήση όλων των δυνατοτήτων που µας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία και 

να αξιοποιήσουμε την ιστοσελίδα και οποιαδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο του 



Τμήματος στο διαδίκτυο για την ενημέρωση και την επικοινωνία µε τα µέλη 

του Τμήματος. Στην ηλεκτρονική σελίδα θα γίνεται δημοσιοποίηση των 

αποφάσεων των οργάνων του τμήματος, δημοσίευση ψηφιακού υλικού 

χρήσιμου στα μέλη μας καθώς και ανάρτηση των ανακοινώσεων των 

παρατάξεων στον ειδικό χώρο που θα έχει η κάθε παράταξη. 

Επίσης θα αποστέλλεται στους συναδέλφους μέσω ηλεκτρονικών μέσων 

δικτύωσης (Newsletter, twitter, Facebook, κλπ) οι αποφάσεις των οργάνων, οι 

δράσεις του τμήματος, οι ανακοινώσεις, οι παρεμβάσεις καθώς και η 

ειδοποίηση ανάρτησης ανακοινώσεων των παρατάξεων στον χώρο τους στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος. 

Επίσης, θα πρέπει να είναι συνεχής η συνεργασία του Περιφερειακού 

Τμήματος µε τους Τεχνικούς Συλλόγους και τις Παρατάξεις και να επιδιωχθεί η 

διευκόλυνση της δραστηριοποίησής τους, τόσο στον επιστημονικό τους ρόλο, 

όσο και στην παραγωγή πολιτικών θέσεων και ιδεών µε την παραχώρηση της 

χρήσης των υποδομών και του εξοπλισμού του κτιρίου του Περιφερειακού 

Τμήματος, καθώς επίσης και µε την πρόβλεψη συνδέσμου (links) στη νέα 

ιστοσελίδα του Περιφερειακού Τμήματος. 

 


