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Προς 
1.Γραφείο Πρωθυπουργού  
   κο Κυριάκο Μητσοτάκη  
2.Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για θέματα  
    του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  
    κο Γεώργιο Γεραπετρίτη  
 
 
    
     Θέμα : Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/Π.Τ. Αιτωλοακαρνανίας 
  

 
Μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, σας αποστέλλουμε Ψήφισμα της 

Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ – Περιφερειακού Τμήματος Αιτωλοακαρνανίας  όπως 
αυτό εγκρίθηκε στην 5η τακτική/15-3-2023 συνεδρίασή  της.  

 
 

         Για το ΤΕΕ/Π.Τ. Αιτωλοακαρνανίας 
 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε 
 
 

ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
 
 
Κοινοποίηση : 

1. Πρόεδρο ΤΕΕ κ. Γεώργιο Στασινό 
2. Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας 

 
Αγρίνιο  15-3-2023 

ΨΗΦΙΣΜΑ  
Της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος Αιτωλ/νίας του ΤΕΕ 

 

Το ΤΕΕ Ν. Αιτωλοακαρνανίας εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τους 
συνανθρώπους μας, που τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό 
δυστύχημα των Τεμπών, την 28η Φεβρουαρίου 2023. 

Εκφράζουμε επίσης, τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των 
θυμάτων και ευχόμαστε από καρδιάς ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.   

Το τραγικό αυτό δυστύχημα ανέδειξε με τον πιο επώδυνο τρόπο τις διαχρονικές 
παθογένειες, που εξέθρεψε το ελληνικό κράτος. Τα εγκληματικά κενά στην 
ασφάλεια του δικτύου, η έλλειψη τεχνολογικών δικλείδων ασφαλείας και η 
παντελής απουσία αξιολόγησης προσωπικού είναι απόρροια του μη 
τεχνοκρατικού τρόπου λειτουργίας όχι μόνο των σιδηροδρόμων, αλλά και 
πολλών άλλων οργανισμών.  

Η ταχύτατη, πλήρης διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος και η 
συνεπακόλουθη άμεση απόδοση ευθυνών είναι αυτονόητη. Δυστυχώς, εν  έτει 
2023 είμαστε αναγκασμένοι να ζητούμε τα αυτονόητα.  

Η δια βίου εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού σε όλους τους τομείς 
κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας οφείλει να τεθεί ως άμεση αναγκαιότητα.  

Παράλληλα, ο πλήρης ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός του 
κράτους, που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια πρέπει να ενταθεί και να επιταχυνθεί 
άμεσα, με αντικειμενικό σκοπό μεταξύ άλλων, την απόλυτη προστασία της 
ανθρώπινης ζωής, μέσω της εξάλειψης ανθρώπινων λαθών.  

Ως μηχανικοί θέτουμε εαυτούς στην εμπροσθοφυλακή αυτής της προσπάθειας. 
 


