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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Η εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΤΕΕ ∆υτικής Ελλάδας»

Πλήθος κόσµου παρευρέθηκε το Σάββατο το απόγευµα στο Royal Theater στην κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΤΕΕ ∆υτικής Ελλάδας.
Μέσα σε µία φιλική ατµόσφαιρα ο Πρόεδρος του κ. Β. Αϊβαλής παρουσίασε τη δραστηριότητα του
ΤΕΕ/Τ∆Ε για όλη την προηγούµενη περίοδο. Έντονο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η αναφορά του στα
στοιχεία του παρατηρητηρίου εργασίας των µηχανικών, τα οποία µάλιστα δόθηκαν συγκριτικά µε τα
αντίστοιχα στοιχεία του 2015, δίνοντας µια πλήρη εικόνα της επαγγελµατικής ζωής των µηχανικών της
∆υτικής Ελλάδας.
Από τις συγκρίσεις αυτές προκύπτει σαφώς ότι υπάρχει µια µικρή µείωση στην ανεργία του κλάδου
των µηχανικών, ενώ παράλληλα διαφαίνεται ότι έχει περιοριστεί και η ένταση της επιθυµίας των
µηχανικών για µετανάστευση στο εξωτερικό, χωρίς όµως αυτή να έχει περιοριστεί σε ικανοποιητικά
επίπεδα.
Για τους µηχανικούς που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τοµέα, ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, όπως
προκύπτει από το παρατηρητήριο, το µεγαλύτερο πρόβληµα δεν είναι άλλο από το φορολογικό και
ασφαλιστικό θεσµικό πλαίσιο, µε την πολιτεία να συνεχίζει να συµπεριφέρεται εχθρικά απέναντι στον
επιστήµονα ελεύθερο επαγγελµατία µηχανικό.
Στον απολογισµό του 2019 ο κ. Β. Αϊβαλής ανέπτυξε συνοπτικά όλη τη δράση του ΤΕΕ ∆υτικής
Ελλάδας, τόσο στον άξονα της ενηµέρωσης του µηχανικού µε ηµερίδες και συνέδρια, όσο και στον
άξονα των διεκδικήσεων µέσω στοχευµένων παρεµβάσεων.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις µεγάλες αναπτυξιακές διεκδικήσεις στις οποίες πρωτοστατεί το Τεχνικό
Επιµελητήριο ∆υτικής Ελλάδας για τις οποίες τοπική αυτοδιοίκηση και φορείς πρέπει να ενωθούν και
να απαιτήσουν να µην χαθούν για την περιοχή. ∆ιεκδικήσεις όπως:

•
•
•

η κατασκευή των δικτύων φυσικού αερίου στην Πάτρα – Αγρίνιο – Πύργο, η οποία θα άρει την
αποµόνωση της ∆υτικής Ελλάδας από φθηνό αέριο καύσιµο,
η κατασκευή του διοικητηρίου του Λαδόπουλου, ένα ιδιαίτερα εµβληµατικό έργο που θα
αλλάξει την φυσιογνωµία και θα αναπτύξει µια πολύ µεγάλη περιοχή της πόλης,
η υπογειοποίηση της νέας σιδηροδροµικής γραµµής στην πόλη της Πάτρας.

Για τον προγραµµατισµό του 2020, τόνισε, ότι δεν υπάρχει ακόµη ψηφισµένο σχέδιο δράσης, αφού η
νέα διοίκηση µετράει µόλις ενάµιση µήνα από την ανάληψη των καθηκόντων της, παρόλα αυτά

ανέφερε συγκεκριµένες διεκδικήσεις που ήδη έχει το ΤΕΕ/Τ∆Ε για το νέο έτος. Μερικές από αυτές
είναι:

•
•

•

•

•
•
•
•
•

•

Συνέχιση της παροχής τεχνικής επιστηµονικής υποστήριξης στο ∆ήµο Πατρέων για τη
διαχείριση της ανάπλασης του παραλιακού µετώπου της πόλης.
Ενεργό συµµετοχή και συνεχή υποστήριξη της Γνωµοδοτικής Επιτροπής της Π∆Ε για την
επιτάχυνση των διεργασιών για την κατασκευή της Πατρών – Πύργου – Καλό Νερό –
Τσακώνα.
Συνέχιση της διερεύνησης βιωσιµότητας για την δηµιουργία εµπορευµατικού τµήµατος στο
αεροδρόµιο του Αράξου, σε συνεργασία µε τα Εµποροβιοµηχανικά Επιµελητήρια της ∆.
Ελλάδας, το ΓΕΩΤΕΕ και το Οικονοµικό Επιµελητήριο.
Την υποστήριξη του ∆ήµου Πατρέων για την δηµιουργία νέας κανονιστικής διάταξης για την
κάλυψη δηµόσιων χώρων στην πόλη της Πάτρας σε συνεργασία µε τον ΣΚΕΑΝΑ, Φορείς της
πόλης & Υπηρεσίες.
Τη σύνταξη οδικού χάρτη για την αξιοποίηση της παραλίµνιας περιοχής του φράγµατος Πείρου
– Παραπείρου.
Τη συνέχιση των εντατικών ενεργειών και την καθοριστική συµβολή του ΤΕΕ ∆υτικής Ελλάδας
για την έλευση του Φυσικού Αερίου στη ∆υτική Ελλάδα.
Την ανάληψη πρωτοβουλίας για εξέταση συνεργασίας µε το Πανεπιστήµιο Πατρών για τη
δηµιουργία στοχευµένου µεταπτυχιακού τµήµατος στον κλάδο των τεχνολογιών πετρελαίου.
Τη συνδροµή σε όλους τους ∆ήµους µέσω προγραµµατικών συµβάσεων για την ανάπτυξη /
βελτίωση σχεδίων αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών.
Την ανάληψη πρωτοβουλίας προληπτικής ενηµέρωσης για την αντιµετώπιση σεισµικών
φαινοµένων σε σχολεία σε συνεργασία µε την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, τους
ενδιαφερόµενους ∆ήµους και την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης.
Την πιλοτική εφαρµογή πρωτοβάθµιου και δευτεροβάθµιου ελέγχου τρωτότητας σε σχολεία
του ∆ήµου Πατρέων κατόπιν σύναψης αντίστοιχης προγραµµατικής σύµβασης

Ιδιαίτερη στιγµή κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ήταν η βράβευση του οµότιµου καθηγητή του
Πανεπιστηµίου Πατρών κ. Στέφανου ∆ρίτσου και µέλους του ΤΕΕ από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ ∆υτικής
Ελλάδας Β. Αϊβαλή για την πολύτιµη συνεισφορά του στην επιστήµη του µηχανικού αλλά και για την
αδιάκοπη ανιδιοτελή προσφορά του στο έργο του ΤΕΕ ∆υτικής Ελλάδας υπέρ του συνόλου των
µηχανικών.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν οι βουλευτές Άγγ. Τσιγκρής και Ι. Φωτήλας, ο Πρόεδρος Περιφερειακού
Συµβουλίου Τ. Παπαδόπουλος, ο ∆ήµαρχος Ερυµάνθου Θ. Μπαρής, ο Αντιδήµαρχος του ∆ήµου
Πατρέων Χρ. Κορδάς, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτ/νίας Λ. Μπλέτσας, ο Πρόεδρος & ∆/νων σύµβουλος
του ΟΛΠΑ Π. Τσώνης, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΙΠΑ Π. Μαντάς, ο Πρόεδρος Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ
∆υτικής Ελλάδας Β. Παναγόπουλος, ο Πρόεδρος του ΣΠΜΕ Ν. Αχαΐας Αρ. Γκατζόγιας, ο Πρόεδρος
του ΠΣ∆Μ-Η Ν. Αχαΐας Αν. Φάκος, ο Πρόεδρος του ΣΑΝΑ Ι. Πανταζόπουλος, ο Πρόεδρος του ΠΣΧΜ
Ν. Αχαΐας Ν. Θωµόπουλος, ο Γενικός Γραµµατέας του ΑΤΜ Ν. Αχαΐας Αθ. Κατσάµπουλας. Επίσης,
στην εκδήλωση παρευρέθηκαν από το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆υτικής Ελλάδας οι Απ. Κατσιφάρας,
∆. ∆ριβίλας, Γ. Αγγελόπουλος και Κ. Κόντης και από τον ∆ήµο Πατρέων ο αντιδήµαρχος Ν.
Ασπράγκαθος και ο επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης Γρ. Αλεξόπουλος.
Τέλος, χαιρετισµούς απέστειλαν ο τέως πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας Γ.Α. Παπανδρέου και η
βουλευτής Σία Αναγνωστοπούλου.
Η εκδήλωση έκλεισε µε την συµµετοχή ενός υπέροχου σχήµατος νέων µουσικών.
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