
ΤΕΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 

 

Με δεκάδες παρεμβάσεις, προτάσεις, μελέτες και έρευνες και 
εκδηλώσεις εμπλουτίστηκε η δράση του τμήματος νομού 
Αιτωλοακαρνανίας την τριετία που πέρασε. 

 

 

 

Αναλυτικότερα ανά θέμα:  

1. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

 
Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για την 
διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας 
 
Εισήγηση  για περιβαλλοντικά θέματα τοπικού χαρακτήρα που θα μπορούσαν 
να αναδειχθούν στο πλαίσιο των προσυνεδριακών εκδηλώσεων της HELECO 
(Μ.Ε. Περιβάλλοντος) 
 
Εισήγηση για τα περιβαλλοντικά προβλήματα του Νομού Αιτωλοακαρνανίας 
για το αφιέρωμα του Δελτίου του ΤΕΕ (Μ.Ε. Περιβάλλοντος)  
 
Εισήγηση με θέμα το έργο της εκτροπής του Αχελώου ποταμού στα πλαίσια 
των προσυνεδριακών εκδηλώσεων της HELECO. 
 
 
 
 
 



Μελέτες-Έρευνες (έργο ομάδων εργασίας): 
 

 Ο.Ε. με αντικείμενο: «Παρακολούθηση των παραμέτρων ρύπανσης 
των επιφανειακών υδάτων των λιμνών του Νομού Αιτωλοακαρνανίας» 

 
 Ο.Ε. με αντικείμενο: «Διερεύνηση σύγχρονων μεθόδων για την 

εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων στο συγκρότημα των εκβολών του 
ποταμού Αχελώου από τα έργα μερικής εκτροπής» 

 
Λοιπές δράσεις 
 
Συμμετοχή σε ημερίδα του Δήμου Παλαίρου με σκοπό την ευαισθητοποίηση 
των πολιτών σχετικά με το έργο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (ΧΥΤΑ 
Παλαίρου) και κατάθεση ψηφίσματος, 12 Μαϊου 2007. 
 
Συμμετοχή στην Συντονιστική Επιτροπή Φορέων Νομού Αιτωλοακαρνανίας 
κατά της εκτροπής του Αχελώου ποταμού. 
 
Συμμετοχή σε ημερίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα: «Διαβούλευση 
επι των προσχεδίων διαχείρισης των υδάτινων πόρων», 16 Οκτωβρίου 2008. 
 
Συμμετοχή στο πρόγραμμα συμμετοχικού σχεδιασμού για τη διαχείριση των 
υδατικών πόρων «WAREMA» του ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS 
 
Συμμετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Αντιμετώπιση Φυσικών 
Καταστροφών» Πάτρα 13-15 Νοεμβρίου 2009. 
 
2. Χωροταξικός & Πολεοδομικός Σχεδιασμός 
 
Παρεμβάσεις 
 
Παρατηρήσεις - προτάσεις του Τμήματος Αιτωλοακαρνανίας του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας, επι του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού 
& Αειφόρου Ανάπτυξης (εξειδικεύοντας τις παραμέτρους για το Νομό 
Αιτωλοακαρνανίας)  όπως αυτές διαμορφώθηκαν από την Διοικούσα 
Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας μετά από εισήγηση της Μόνιμης 
Επιτροπής Χωροταξίας – Πολεοδομίας.  

 
Παρατηρήσεις - προτάσεις του Τμήματος Αιτωλοακαρνανίας του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας, επι του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον 
τουρισμό (εξειδικεύοντας τις παραμέτρους για το Νομό Αιτωλοακαρνανίας)  
όπως αυτές διαμορφώθηκαν από την Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας μετά από εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξίας – 
Πολεοδομίας.  
 
Παρατηρήσεις - προτάσεις του Τμήματος Αιτωλοακαρνανίας του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας, επι της Α΄ φάσης της μελέτης του Ρυθμιστικού 
Σχεδίου και Προγράμματος Προστασίας και Περιβάλλοντος συγκροτήματος 
Πάτρας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από την Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. 



Αιτωλοακαρνανίας μετά από εισήγηση της Ο.Ε. «Σύνταξη προτάσεων για το 
Ρυθμιστικό Σχέδιο Πάτρας και το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο».    
 
Παρατηρήσεις - προτάσεις του Τμήματος Αιτωλοακαρνανίας του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας, επι της B΄ φάσης της μελέτης του Ρυθμιστικού 
Σχεδίου και Προγράμματος Προστασίας και Περιβάλλοντος συγκροτήματος 
Πάτρας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από την Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας μετά από εισήγηση της Ο.Ε. «Σύνταξη προτάσεων για το 
Ρυθμιστικό Σχέδιο Πάτρας και το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο».    
 
Μελέτες-Έρευνες (Έργο ομάδων εργασίας): 
 

 Σύνταξη προτάσεων για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Πάτρας και το Γενικό 
Χωροταξικό Σχέδιο, Ιούνιος 2008. 

 
3. Τοπική Αυτοδιοίκηση & Περιφερειακή Ανάπτυξη 
 
Αποστολή στους Δημάρχους του Νομού Αιτωλοακαρνανίας συλλογής που 
παρουσιάζει την δραστηριότητα του ΤΕΕ όσον αφορά την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού.    
 
Διοργάνωση-Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων 
 
Συμμετοχή στο 9ο Συνέδριο του Φόρουμ των Επιμελητηρίων Αδριατικής και 
Ιονίου που διοργάνωσε το Εμπορικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας,  27-
28-29 Απριλίου 2009. 
 
 
Μελέτες-Έρευνες (Ομάδες εργασίας): 
 

 Ο.Ε. με αντικείμενο: «Οικιστικό πρόβλημα Ναυπάκτου».  
 

 Ο.Ε. με αντικείμενο: «ΓΠΣ Ναυπάκτου – ΣΧΟΑΠ Αντιρρίου». 
 

 Ο.Ε. με αντικείμενο: «Παρακολούθηση Σχεδίου Πόλης Αγρινίου – 
Κυκλοφοριακό»  

 
 Ο.Ε.«Παρακολούθηση και συντονισμός μελετών ΣΧΟΟΑΠ – ΓΠΣ 

Νομού Αιτωλοακαρνανίας» . 
 
 Ο.Ε. «Συλλογή Πληροφοριών και δημιουργία σχετικού φακέλου από 

ήδη υπάρχοντα σχέδια δημιουργίας Επιχειρηματικών Πάρκων»  
 

 O.E. «Συμμετοχή στην επιτροπή παραλαβής του αρχείου του 
Πολεοδομικού Γραφείου Δήμου Ναυπάκτου» 

 
Λοιπές δράσεις 
 
Συμμετοχή στην Κοινοπραξία με την επωνυμία «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»  
στην οποία συμμετέχουν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε. , η 



Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας και ο Δήμος Αντιρρίου με αντικείμενο την 
παραχώρηση και άμεση αξιοποίηση του ακινήτου των πρώην εργοταξιακών  
χώρων του έργου Ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου  
 
Συναντήσεις του Προέδρου και μελών της Δ.Ε. με Μηχανικούς της Ναυπάκτου 
καθώς και δύο συνεδριάσεις της Δ.Ε. στη Ναύπακτο με θέματα το οικιστικό 
πρόβλημα Ναυπάκτου και τα προβλήματα από την κατάργηση του 
Πολεοδομικού Γραφείου Δήμου Ναυπάκτου και της μη λειτουργίας του 
Πολεοδομικού Γραφείου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας 
στη Ναύπακτο.  
 
Συμμετοχή του Προέδρου σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ναυπάκτου με τον 
Δήμαρχο Ναυπάκτου, τον Γ.Γ. ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Μπαλτά και Μηχανικούς της 
Ναυπάκτου με θέματα το οικιστικό πρόβλημα Ναυπάκτου και τα προβλήματα 
από τη μη λειτουργία του Πολεοδομικού Γραφείου Ναυπάκτου.  
 
Συμμετοχή σε σύσκεψη με τον Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας με θέμα τα 
προβλήματα από την κατάργηση του Πολεοδομικού Γραφείου Δήμου 
Ναυπάκτου και της μη λειτουργίας του Πολεοδομικού Γραφείου της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας στη Ναύπακτο. 
 
Συμμετοχή σε συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου με θέμα λήψη 
απόφασης  για τη λειτουργία του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών 
Ναυπάκτου. 
 
Συμμετοχή σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου και 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας με θέμα τις εξελίξεις στην 
επιχείρηση Κεραμοποιϊας «Γ. Κατσίκης Α.Ε.»  
 
4. Μεταφορές –οδική ασφάλεια 
 
Παρεμβάσεις 
 
Παρέμβαση στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την κατασκευή κόμβου και 
κάθετης σύνδεσης σύγχρονων προδιαγραφών που θα ενώνει την Ιόνια Οδό 
με το Αγρίνιο.  
 
Μελέτες – Έρευνες: (Έργο ομάδων εργασίας) : 
 

 «Προτεινόμενη χάραξη για σύνδεση του Αγρινίου με τον Δυτικό Άξονα 
και στοιχειοθέτηση», Απρίλιος 2009. 

 
Λοιπές δράσεις 
 
Κοινή σύσκεψη Διοικουσών επιτροπών των περιφερειακών τμημάτων ΤΕΕ 
Αιτωλ/νίας και Ηπείρου στο Αγρίνιο με αντικείμενο τον συντονισμό των 
δράσεων για την άμεση έναρξη της κατασκευής του έργου της Ιονίας οδού, 
που λόγω της οικονομικής συγκυρίας και των ιδιαίτερων προβλημάτων της 
ευρύτερης περιοχής είναι ιδιαίτερα σημαντικά και ανταλλαγή απόψεων για τα 



παράπλευρα έργα της Ιονίας οδού και σύντομη αναφορά σε θέματα που 
απασχολούν και τα δύο τμήματα 
 
Σύσκεψη των προέδρων των Περιφερειακών τμημάτων Ηπείρου και 
Αιτωλοακαρνανίας και μέλη των Διοικουσών επιτροπών των δύο τμημάτων με 
τον Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Ξανθόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα του 
ΥΠΕΧΩΔΕ αρμόδιο για τα Δημόσια Έργα κ. Κατσιγιάννη και υπηρεσιακών 
παραγόντων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα ζητήματα που αφορούν  στο σύνολο 
του έργου της Ιόνιας οδού καθώς επίσης και τα λεγόμενα συμπληρωματικά 
έργα. 
 
Συμμετοχή του Προέδρου σε συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου 
Αιτωλοακαρνανίας με θέμα «Συζήτηση – Ενημέρωση από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και λήψης απόφασης για τον Δυτικό Άξονα , τμήμα Αντίρριο – 
Κεφαλόβρυσο, χάραξη περιοχής «Κλόκοβας». 
 
Εισήγηση «Σημαντικά έργα στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας» στα πλαίσια 
έρευνας του Ε.Δ. για τα έργα υποδομής στην Ελλάδα 
 
Κοινή σύσκεψη των  Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και Ηπείρου του ΤΕΕ και 
Νομαρχών, Δημάρχων των περιοχών απ’ όπου διέρχεται η Ιόνια οδός, 
υπηρεσιακών παραγόντων της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων - Οδικοί 
Άξονες Παραχώρησης, και εκπροσώπου της «Νέα Οδός Ανώνυμη Εταιρεία 
Παραχώρησης», με αντικείμενο να συζητηθούν τα θέματα που θα δώσουν τη 
δυνατότητα επιτάχυνσης των διαδικασιών που αφορούν τις απαλλοτριώσεις 
των χώρων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου ώστε να 
παραδοθούν το ταχύτερο δυνατό στον παραχωρησιούχο, την έγκριση των 
κάθε είδους περιβαλλοντικών και άλλων αδειοδοτήσεων, κ.λ.π. σε όλο το 
μήκος του άξονα της Ιόνιας Οδού, ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου 
το συντομότερο δυνατό. 
  

 

5. Eνέργεια, Βιομηχανία, ΜΜΕ 

 
Μελέτες – έρευνες (έργο ομάδων εργασίας):  
 

 «Πηγές ενέργειας Νομού Αιτωλοακαρνανίας: Δυνατότητες – 
Προοπτικές», Μαϊος 2009. 

 
Λοιπές δράσεις: 
 
Συμμετοχή του Προέδρου στην προσυνεδριακή εκδήλωση του Τ.Ε.Ε. Ηπείρου 
με θέμα: «Η συμβολή των υδροηλεκτρικών έργων στον ενεργειακό σχεδιασμό 
της Χώρας», 20-21 Μαρτίου 2009.  
 
 
 
 
 



6. Αρχιτεκτονική –Πολιτισμός και Πολιτιστική Κληρονομιά 

 
Διοργάνωση εκδηλώσεων 
 
Ημερίδα: Καταγραφή και κωδικοποίηση κτιρίων με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, 
μνημείων και ιστορικών τόπων των πόλεων Μεσολογγίου & Αιτωλικού», 31 
Μαϊου 2008 
 

 

 
7. Παιδεία – Επαγγελματικά δικαιώματα 

Παρεμβάσεις 

Συνάντηση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Γεωργίου 
Παπαναστασίου και μελών της Δ.Ε. με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Σπυρίδων 
Ταλιαδούρο που αφορούσε τις πρωτοβουλίες του Τ.Ε.Ε. για την κατασκευή 
του Πανεπιστημιακού Campus στο Αγρίνιο καθώς και θέματα ανάπτυξης και 
λειτουργίας του Πανεπιστημίου και κατάθεση σχετικού υπομνήματος. 

Επιστολή στον Υπουργό Παιδείας με θέμα «Αναγνώριση των Διπλωμάτων 5-
ετούς φοίτησης Ελληνικών Πολυτεχνικών Σχολών ως ισοδυνάμων με την 
στάθμη Μάστερ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης». 
 
Λοιπές δράσεις 

Ομάδα εργασίας με αντικείμενο: «Παροχή τεχνικής υποστήριξης του Τ.Ε.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας ως επιστημονικού συμβούλου της πολιτείας προς τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε ότι αφορά την 
υλοποίηση – δημιουργία – ενός Πανεπιστημιακού Campus στο γήπεδο 
ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου στο παλαιό αεροδρόμιο Αγρινίου για την 
εγκατάσταση των πανεπιστημιακών σχολών – τμημάτων Αγρινίου», Ιούνιος 
2008. 
 
Συμμετοχή σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου με 
θέμα τις εξελίξεις σχετικά με το Πανεπιστήμιο Αγρινίου.  
 



8. Απασχόληση – Εργασιακά θέματα 
 
Παρεμβάσεις 

Επιστολή προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΕΘΟ, ΥΠΕΣΔΑ, Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας και Νομάρχη Αιτωλ/νίας για επαναφορά των γραφείων ΥΑΣ 
και στελέχωση της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης με Μηχανικούς 
ανάλογων ειδικοτήτων. 

Επιστολή προς τον Υπουργό Πολιτισμού και την Γραμματεία Κεντρικού 
Αρχαιολογικού Συμβουλίου με θέμα την διαφωνία μας για την πρόταση της 
ΛΣΤ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών    Αρχαιοτήτων , για επέκταση 
των ορίων του αρχαιολογικού χώρου  Παλαιάς και Νέας Πλευρώνας  στη θέση 
Μεσόκαμπος του Δήμου Μεσολογγίου 

Eπιστολή στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Γεώργιο Σουφλιά με θέμα 
επαναλειτουργία γραφείου ΤΑΣ στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας με αφορμή τα 
προβλήματα των σεισμοπλήκτων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας από τους 
σεισμούς του Απριλίου 2007 που έπληξαν μόνο την Αιτωλοακαρνανία όσο και 
εκείνους του Ιουνίου 2008. 

Συνυπογραφή με τους προέδρους Περιφερειακών Τμημάτων του Τ.Ε.Ε. 
επιστολής προς τον Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας που 
αφορά την αναδρομική ισχύ του προγράμματος επιχορήγησης «Νέων 
ελεύθερων επαγγελματιών – Νέων επιστημόνων έτους 2009» για τους 
συναδέλφους που έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος το 2008.   

Συνυπογραφή με τους προέδρους Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ 
επιστολής προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ με θέμα: « Όρια προϋπολογισμών 
έργων τα οποία πρέπει να αναλάβουν εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ.»  
 
Μελέτες – έρευνες (Έργο ομάδων εργασίας): 

 «Βελτίωση βιβλιοθήκης του Τμήματος», Μαϊος 2007.  
 

 Ο.Ε. με αντικείμενο: «Δημιουργία φακέλου νέου Μηχανικού»    
 
Λοιπές δράσεις 
 
Παρουσία εκπροσώπων του Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στο δικαστήριο ως 
μαρτύρων υπεράσπισης  σε υποθέσεις παράβασης καθήκοντος συναδέλφων 
Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων.  
 
9. Δημόσια Έργα και μελέτες – Δημόσια Διοίκηση 
 
Παρεμβάσεις  

Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Πρόεδρο της Νομ/κής Επιτροπής 
Υποδομών & Προγραμματισμού Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας όσον 
αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Υπηρεσία αντιμετωπίζει τα θέματα της 
εκπροσώπησης του ΤΕΕ στις διάφορες επιτροπές διαγωνισμών έργων, 
μελετών και προμηθειών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας. 
 



Επιστολή στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας με αφορμή 
απευθείας αναθέσεις μελετών με την οποία τονίζεται η πάγια θέση του ΤΕΕ, 
σύμφωνα με την οποία είναι αντίθετο με την απευθείας ανάθεση κάθε είδους 
μελέτης ή υπηρεσίας και επιμένει στην εφαρμογή των νόμιμων διαδικασιών 
που προβλέπονται από το νόμο 3316/2005 περί μελετών. 
 
Επιστολή στον Δήμαρχο Αγρινίου με αφορμή την δημοπράτηση  έργου με το 
σύστημα «Μελέτη – Κατασκευή» και υπενθύμιση της πάγιας αρχής του ΤΕΕ 
να αποφεύγεται το εν λόγω σύστημα «Μελέτη – Κατασκευή» εκτός αν 
συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και αίτημα 
για γνωστοποίηση των απαραίτητων στοιχείων που τεκμηριώνουν την 
αναγκαιότητα του επιλεγέντος συστήματος δημοπράτησης. 
 
Επιστολή προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας την ΤΥΔΚ και τους Δήμους του Νομού 
Αιτωλοακαρνανίας για αμοιβή των μελών επιτροπών διαγωνισμών του 
άρθρου 21 του Ν. 3316/2005.  
 
 
10.Ιδιωτικός τομέας 

 
Διοργάνωση εκδηλώσεων 
 
Σεμινάριο: «Νέος τρόπος υπολογισμού των αμοιβών ιδιωτικών έργων», την 
Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2007. 
 

 
 
Ημερίδα: «Σχεδιασμός και Κατασκευή», Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2007 
 



Ημερίδα: ΕΠΑΝΤΥΚ «θωράκιση» έναντι του σεισμού των υφιστάμενων 
κτιρίων (αναφορά στην Αιτωλοακαρνανία), 28 Μαρτίου 2008 
 

 
 
 
Σεμινάριο: «Εξοικονόμηση Ενέργειας – Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας 
στην Κοινοτική Οδηγία», Πέμπτη 30 Απριλίου 2009 
 
Μελέτες-έρευνες-(Έργο ομάδων εργασίας): 
 

 Γνωμοδοτήσεις επί πολεοδομικών θεμάτων της ομάδας εργασίας 
«Καταγραφή και Μελέτη των Προβλημάτων των Πολεοδομικών 
Γραφείων του Νομού» 

 
 Απογραφή υφιστάμενων κτιρίων και εκτίμηση σεισμικής τρωτότητας και 

επικινδυνότητας των κτιρίων στις πόλεις του Αγρινίου, Μεσολογγίου και 
της Ναυπάκτου, Αύγουστος 2007. 

 
Ομάδες εργασίας  
 

 Συγκρότηση ομάδων εργασίας που θα αναλάβουν τη συνεργασία με τις 
Πολεοδομικές Υπηρεσίες του Νομού μετά από πρόταση του ΤΕΕ 

 
 Επανασύσταση ομάδας εργασίας«Καταγραφή και Μελέτη των 

Προβλημάτων των Πολεοδομικών Γραφείων του Νομού»  
 Ομάδες εργασίας με αντικείμενο: «Καταγραφή σε ηλεκτρονική μορφή 

των προσδιορισθεισών από την επιτροπή του άρθρου 41 του Ν. 
1249/82 αντικειμενικών αξιών  για το Αγρίνιο».  

 
 «Καταγραφή σε ηλεκτρονική μορφή των προσδιορισθεισών από την 

επιτροπή του άρθρου 41 του Ν. 1249/82 αντικειμενικών αξιών των 
πόλεων Μεσολογγίου και Αστακού».  

 
 «Καταγραφή σε ηλεκτρονική μορφή των προσδιορισθεισών από την 

επιτροπή του άρθρου 41 του Ν. 1249/82 αντικειμενικών αξιών της 
πόλης του Θέρμου».  



 
 «Καταγραφή σε ηλεκτρονική μορφή των προσδιορισθεισών από την 

επιτροπή του άρθρου 41 του Ν. 1249/82 αντικειμενικών αξιών της 
πόλης της Ναυπάκτου».  

 
 «Καταγραφή σε ηλεκτρονική μορφή των προσδιορισθεισών από την 

επιτροπή του άρθρου 41 του Ν. 1249/82 αντικειμενικών αξιών της 
πόλης της Αμφιλοχίας».  

 
 «Καταγραφή σε ηλεκτρονική μορφή των προσδιορισθεισών από την 

επιτροπή του άρθρου 41 του Ν. 1249/82 αντικειμενικών αξιών της 
πόλης της Βόνιτσας».  

 

Λοιπές δράσεις 

Συμμετοχή στο Εθνικό Πρόγραμμα Αντισεισμικής Ενίσχυσης Υφιστάμενων 
Κατασκευών. 
 
11. Ασφαλιστικά – φορολογικά θέματα 
 
Παρεμβάσεις 
 
Συμμετοχή  στην Παντεχνική συγκέντρωση έξω από την Βουλή, την 
Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2008, εν όψει της τοποθέτησης του 
Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή, κατά την προ ημερησίας διάταξης 
συζήτηση για το ασφαλιστικό. 
 
Επιστολή στους εκπροσώπους του Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας των 
Συμβουλίων Δημοσίων έργων Περιφερειακού και Νομαρχιακού Επιπέδου, 
Επιτροπές Αξιολόγησης για αναθέσεις μελετών και έργων, Α/θμιες και Β/θμιες 
Ε.Π.Α.Ε., ΣΧΟΠ Περιφερειακού και Νομαρχιακού Επιπέδου, Επιτροπές 
Σχεδίου Πόλης κ.λ.π για αποχή από τις συνεδριάσεις των επιτροπών από 
01/03/2008 εως 31/3/2008 ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το ασφαλιστικό. 
 
Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για το 
ασφαλιστικό. 
 
 
Λοιπές δράσεις 
 
Συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις και διοργάνωση Παντεχνικής 
Συγκέντρωσης με θέμα το ασφαλιστικό στις 19 Δεκεμβρίου 2007. 
 
 
12. Γ΄ΚΠΣ και ΕΣΠΑ 2007-2013 
 
Παρεμβάσεις 
 
Αποστολή ψηφίσματος προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κων/νο 
Καραμανλή τον κ. Προκόπη Παυλόπουλο Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας 



Διοίκησης & Αποκέντρωσης, τον κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη Υπουργό 
Οικονομίας & Οικονομικών, τον κ. Γεώργιο Σουφλιά Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και 
τον κ. Βασίλειο Μαγγίνα Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, 
Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Σπύρο Σπυρίδωνος, τους 
βουλευτές του Νομού Αιτωλ/νίας, τον Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας τον 
Πρόεδρο ΤΕΔΚ Αιτωλοακαρνανίας και τους Δημάρχους Αγρινίου και 
Μεσολογγίου,  για τον αποκλεισμό της Αιτωλοακαρνανίας από τους πόλους 
ανάπτυξης του ΕΣΠΑ 2007-2013. 
 
Διοργάνωση – συνδιοργάνωση εκδηλώσεων 
 
Ημερίδα παρουσίασης του «Στρατηγικού Σχεδίου Παρεμβάσεων-
Προτεραιοτήτων Ανάπτυξης Νομού Αιτωλοακαρνανίας Δ΄ Προγραμματική 
Περίοδος 2007-2013», 7 Ιουνίου 2008. 
 
Μελέτες-έρευνες: 
 
Στρατηγικό σχέδιο παρεμβάσεων-προτεραιοτήτων ανάπτυξης Νομού 
Αιτωλοακαρνανίας από την ομάδα εργασίας «Μελέτη και υποβολή 
προτάσεων για το Σχέδιο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (2007-
2013)», Δεκέμβριος 2007. 
 

 
 
Ομάδα εργασίας με αντικείμενο: «Κωδικοποίηση – Παρακολούθηση 
σημαντικών μέτρων και δράσεων των Επιχ. Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και 
ΕΣΣΑΑ» 
 
Λοιπές δράσεις: 
 
Συμμετοχή του Προέδρου και μελών της Δ.Ε.  στις εργασίες του 
προσυνεδριακού διημέρου του Τ.Ε.Ε. Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού & Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» στο πλαίσιο των 
προγραμματισμένων εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ε. για το ΕΣΠΑ 2007-2013, 22-23 
Μαρτίου 2007. 



 
Συμμετοχή του Προέδρου και μελών της Δ.Ε.  στις εργασίες του συνεδρίου 
του Τ.Ε.Ε. με θέμα: «Οι αναπτυξιακές προκλήσεις στην 4η προγραμματική 
περίοδο (2007-2013) και ο ρόλος των Μηχανικών», 27-28-29 Ιουνίου 2007. 
 
Συμμετοχή του Προέδρου και μελών της Δ.Ε. σε συνάντηση εργασίας της 
ΤΕΔΚ Νομού Αιτωλοακαρνανίας εν όψει της οριστικοποίησης του σχεδίου 
νόμου για τις διαδικασίες διαχείρισης των πόρων της Δ΄ Προγραμματικής 
Περιόδου ΕΣΠΑ (2007-2013), 11 Ιουλίου 2007. 
 
Συμμετοχή στο συνέδριο – έκθεση με θέμα: «Οι νέοι δρόμοι ανάπτυξης της 
Αιτωλοακαρνανίας», 8-9 Νοεμβρίου 2008. 
 
Συμμετοχή του Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στις διαδικασίες για την κατάρτιση 
του Σχεδίου Τοπικού Προγράμματος Αλιευτικών Περιοχών του Νομού 
Αιτωλοακαρνανίας της ΑΝΑΙΤ Α.Ε. για την υποβολή σχετικής πρότασης στο 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στα πλαίσια της προκήρυξης 
του Άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 και  
συμμετοχή στην Ομάδα Τοπικής Δράσης Αλιείας (Ο.ΤΔ.Α.). 
 
Συμμετοχή του Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στις διαδικασίες για την κατάρτιση  
του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER» της 
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. στα πλαίσια του Άξονα 4 του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013». 
 
Συμμετοχή του Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στις διαδικασίες για την κατάρτιση 
του τοπικού προγράμματος στο πλαίσιο του άξονα 4 «Εφαρμογή της 
προσέγγισης LEADER» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» και στην Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού 
Προγράμματος της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 
 
Συμμετοχή στο Αναπτυξιακό Πολυσυνέδριο με θέμα: «Δρόμοι Ανάπτυξης και 
Επιχειρηματικότητας», 12-13 Δεκεμβρίου 2009. 
 

13. Θέματα Γενικής και Κοινωνικής πολιτικής 

Συμμετοχή του Προέδρου σε συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου με 
θέμα τα επακόλουθα της σεισμικής δραστηριότητας στο Νομό 
Αιτωλοακαρνανίας από τον σεισμό του Απριλίου 2007. 
 
Κλείσιμο των γραφείων του Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 
2008 ως συμπαράσταση  στον δίκαιο αγώνα των αγροτών για την διεκδίκηση 
της επιδότησης του καπνού καθώς και συμμετοχή κλιμακίου της Διοικούσας 
Επιτροπής και της Αντιπροσωπείας στο συλλαλητήριο που διοργανώθηκε την 
ίδια ημέρα στην γέφυρα του Αχελώου. 
 
Συμμετοχή στην προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για αγορά φαρμάκων 
τα οποία στάλθηκαν στην λωρίδα της Γάζας. 
 



Συμμετοχή σε σύσκεψη με μαζικούς φορείς του Νομού στην Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας με θέμα την χρήση του λιμανιού του 
Πλατυγιαλιού στο Αστακό ως βάση διακίνησης όπλων και πυρομαχικών των 
ΗΠΑ προς τον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και ειδικότερα προς το 
Ισραήλ. .  
 
Ψήφισμα της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. /Αιτωλοακαρνανίας για καταδίκη των φονικών 
επιθέσεων του Ισραήλ κατά του λαού της Παλαιστίνης και έκφρασης 
αντίθεσης στη χρήση του λιμανιού του Πλατυγιαλιού  για πολεμικούς σκοπούς 
παρά μόνο για εμπορικούς.  
 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΕ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
Λειτουργία οργάνων Διοίκησης – Συνεργασία με Περιφερειακά Τμήματα 
 
Διοικούσα Επιτροπή 
 
Η Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας είναι εννεαμελής. Από τη συγκρότησή 
της μέχρι τις 30.08.2009 πραγματοποίησε συνολικά 77 συνεδριάσεις. 
Ασχολήθηκε με θέματα που αναφέρθηκαν στο απολογισμό και έλαβε 
αποφάσεις που αφορούν θέσεις-παρεμβάσεις-ψηφίσματα του Τμήματος, 
διοργάνωση εκδηλώσεων, συγκρότηση Ομάδων Εργασίας, ορισμό 
εκπροσώπων, τη συνεργασία με άλλους φορείς και αποφάσεις που αφορούν 
οικονομικά θέματα.  
 
Ο Πρόεδρος και μέλη της Δ.Ε. συμμετείχαν σε όλες τις συσκέψεις των Δ.Ε. 
των Περιφερειακών Τμημάτων με το ΤΕΕ. 
 
Ο Πρόεδρος συμμετείχε σε όλες τις συσκέψεις των Προέδρων των 
Περιφερειακών Τμημάτων με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ. 
 
Αντιπροσωπεία 
 
Η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας είναι 31μελής. Από την 
συγκρότησή της και μέχρι 31/12/2009 πραγματοποίησε συνολικά 9 
συνεδριάσεις (7 τακτικές, 1 ειδική και μια έκτακτη). 
 
Πραγματογνωμοσύνες 

Υποβλήθηκαν 48 αιτήσεις για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. 

 

Άσκηση Πειθαρχικού Ελέγχου 

Κατά το διάστημα της τριετίας υποβλήθηκαν 8 καταγγελίες κατά μελών του 

ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας. Από αυτές: 

 Δύο (2) καταγγελίες εκδικάστηκαν  

 Μία (1) καταγγελία είναι στην διαδικασία της εκδίκασης  



 Πέντε (5) καταγγελίες  βρίσκονται στο στάδιο των εισηγήσεων. 

Από τις καταγγελίες που εκδικάστηκαν:  

 Στις δύο (2) περιπτώσεις που εκδικάστηκαν οι αποφάσεις ήταν 

απαλλακτικές.  

Εκπροσωπήσεις 
 
Το Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας του Τ.Ε.Ε.  συμμετέχει με εκπροσώπους του σε 
συμβούλια και επιτροπές διαφόρων φορέων. Αναφέρονται: 
 

1. Επιτροπές Επικινδύνως Ετοιμορρόπων Οικοδομών 

2. Ε.Π.Α.Ε. του Νομού Αιτωλ/νίας 

3. Σ.Χ.Ο.Π. του Νομού Αιτωλ/νίας 

4. Μικτές Επιτροπές Ασφάλειας και Υγιεινής των Εργοταξίων και 

Οικοδομών του Νομού Αιτωλ/νίας. 

5. Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων του Νομού 

Αιτωλοακαρνανίας. 

6. Εποπτεύουσα Επιτροπή του γραφείου Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Αγρινίου. 

7. Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας. 

8. Επιτροπή Εισήγησης για ανάθεση έργων Νομαρχιακού Επιπέδου της 

Νομαρχιακής Αυτ/σης Αιτωλ/νίας. 

9. Επιτροπή Αντικειμενικού Προσδιορισμού Ακινήτων άρθρο 41 Ν. 

1249/82. 

10. Επιτροπή Παρακολούθησης ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2000-2006. 

11. Επιτροπή για τον καθορισμό όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς 

όχθης των μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών. 

12. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Νομαρχιακού Συμβουλίου. 

13. Δ.Σ. Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων Αγρινίου – Μεσολογγίου. 

14. Δ.Σ. ΔΕΠΑΑ 

15. Επιτροπή Περιφερειακού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού & 

Περιβάλλοντος στην Δ/νση ΠΕΧΩ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

16. ΕΠΑΕ στην Δ/νση ΠΕΧΩ Δυτικής Ελλάδας. 

Επίσης συμμετέχει με εκπροσώπους του σε Επιτροπές Εισήγησης για 
Ανάθεση Έργων και Μελετών, μικρού, μεσαίου και μεγάλου οικονομικού 
αντικειμένου. 
 



Μόνιμες Επιτροπές 
 
Συγκροτήθηκαν και λειτούργησαν ικανοποιητικά οι εξής Μόνιμες Επιτροπές: 

1. Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών θεμάτων. 

2. Μόνιμη Επιτροπή Επιστημονικής ενημέρωσης  

3. Μόνιμη Επιτροπή Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης.       

4. Μόνιμη Επιτροπή Ανάπτυξης , Έργων Υποδομής και Διαχείρισης 
Υδάτινου Δυναμικού του Νομού.  

5. Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξίας και Πολεοδομίας 

6. Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος 

7. Μόνιμη Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και  Β΄ βαθμού. 

8. Μόνιμη Επιτροπή νέων Μηχανικών. 

9. Μόνιμη Επιτροπή  Μεσολογγίου. 

10. Μόνιμη Επιτροπή Ναυπάκτου. 
 
Βιβλιοθήκη 

 
Στην βιβλιοθήκη του Τμήματος υπάρχουν συνολικά 1053 τίτλοι βιβλίων και 
φυλλαδίων, 283 μελέτες και 16 τίτλους περιοδικών. Οι χρήστες έχουν την 
δυνατότητα ανάκτησης πληροφοριών της βιβλιοθήκης του ΤΕΕ 
Αιτωλοακαρνανίας από το συλλογικό κατάλογο του ΤΕΕ. Στο τμήμα λειτουργεί 
βιβλιοθήκη για τους Μηχανικούς αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο από 
Δευτέρα εως Παρασκευή κατά τις ώρες 8:30 εως 14:00. Κατά την διάρκεια της 
θητείας εξυπηρετήθηκαν συνολικά 110 αναγνώστες (δανεισμοί). Η βιβλιοθήκη 
έχει προωθήσει την παραγγελία τριακοσίων τίτλων βιβλίων τεχνικού 
ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό της συλλογής της.  

 
Θέματα λειτουργίας της Υπηρεσίας 

Από 20/2/2007 χορηγούνται κωδικοί πληρωμής για περιπτώσεις κτιριακών 
έργων  που υπόκεινται στις μεταβατικές ρυθμίσεις και για περιπτώσεις έργων 
που δεν περιλαμβάνονται στο νέο πρόγραμμα υπολογισμού αμοιβών. 

Η ηλεκτρονική σελίδα του τμήματος είναι www.teeait.tee.gr.  
Email: tee_ait@tee.gr 

 
Στεγαστικά θέματα 
 
Το Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας του Τ.Ε.Ε. αυτή τη στιγμή στεγάζεται σε γραφεία 
στη οδό Κ. Παλαμά & Λ. Μαβίλη 6, Αγρίνιο. Το Ιούλιο του 2003 υπογράφθηκε 
το συμβόλαιο αγοράς διατηρητέου κτιρίου στο κέντρο της πόλης, στη 
συμβολή των οδών Πάνου Σούλου, Παναγοπούλου και Μανδηλαρά. Το κτίριο, 
πρώην ιδιοκτησίας ΟΤΕ, είναι σημαντικής αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας. 
Αποτελείται από τέσσερις ορόφους, ημιυπόγειο, ισόγειο, Α΄ και Β΄ όροφο, 
επιφάνειας 320 m2 έκαστος, δηλαδή συνολικής επιφάνειας 1.280 m2. 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο αγόρασε τμήμα του υπογείου επιφάνειας 208 m2, 
τμήμα του ισογείου επιφάνειας 207 m2 , ολόκληρο τον Α΄ και Β΄ όροφο 



επιφάνειας 320 m2 έκαστος, δηλαδή συνολικής επιφάνειας 1.055 m2. Μετά τις 
αναγκαίες διαρρυθμίσεις,  η χρήση του κτιρίου θα είναι για μεν το ισόγειο ως 
χώρος βιβλιοθήκης του Τμήματος, καθώς και άλλες χρήσεις, ένας όροφος για 
τις υπηρεσίες του Τμήματος, καθώς και των οργάνων της διοίκησης και ένας 
όροφος ως αίθουσα εκδηλώσεων, διαλέξεων, συνεδριάσεων.  

Για την διαμόρφωση του νέου κτιρίου συστήθηκαν ομάδες εργασίας με τίτλο: 
«Διαρρύθμιση χώρων νέας έδρας Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ 
Αιτωλοακαρνανίας» και ομάδα εργασίας με τίτλο: «Σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης για την διαμόρφωση του νέου κτιρίου του τμήματος».  

Η δημοπράτηση του έργου: «Διαρρύθμιση χώρων νέας έδρας Περιφερειακού 
Τμήματος ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας» πραγματοποιήθηκε στις 16-12-2008. Την 
Τρίτη 3-3-2009 εγκαταστάθηκε εργολάβος και ξεκίνησε επίσημα το έργο, 
δίνοντας έτσι πλέον σάρκα και οστά στο «σπίτι του Μηχανικού» της περιοχής 
μας. 
 
 


