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Αντιπροσωπείας του τμήματος Δυτικής Ελλάδας του ΤΕΕ που έλαβε
χώρα στην Πάτρα εκλέχθηκαν τα νέα όργανα διοίκησης.
Έτσι Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής
Ελλάδας αναδείχθηκε εκ νέου ο κ. Βασίλειος Αϊβαλής,
Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός επικεφαλής της παράταξης
Δημοκρατική Συνεργασία Μηχανικών Δυτικής Ελλάδας.
Αντιπρόεδρος της Διοικούσας επιτροπής εξελέγη η κ. Πάλμου
Ουρανία Πολιτικός Μηχανικός, και Γενικός Γραμματέας ο κ.
Καραχάλιος Ευάγγελος, Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τα υπόλοιπα μέλη της Διοικούσας επιτροπής που προέκυψαν
σε συνέχεια της ανωτέρω ειδικής συνεδρίασης είναι οι
κ.κ.:
Ασκούνη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός
Βόγλη Ευφροσύνη, Χημικός Μηχανικός
Γανός Πέτρος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Κεκάτος Θεόδωρος, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Μαρτζάκλης Ανδρέας, Πολιτικός Μηχανικός
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Πνευματικάκης Σταύρος, Μηχανολόγος Μηχανικός
Σελίμης Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Επίσης κατά την ειδική πρώτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του

Τμήματος Δυτικής Ελλάδας του Τ.Ε.Ε. εκλέχθηκε και το Προεδρείο
της Αντιπροσωπείας του περιφερειακού τμήματος για την νέα
περίοδο αποτελούμενη από τους Παναγόπουλο Βασίλειο (Πολιτικό
Μηχανικό) Πρόεδρο, Φλωράτο Παναγιώτη (Πολιτικό Μηχανικό)
Αντιπρόεδρο και Χατζηβασιλείου Αντώνιο (Πολιτικό Μηχανικό)
Γενικό Γραμματέα.

Μετά την εκλογή του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΕ προέβη στην
ακόλουθη δήλωση:
«Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη να σε εμπιστεύονται για μία
ακόμη φορά οι συνάδελφοι σου και να σε στηρίζουν τέσσερις
διαφορετικές παρατάξεις. Η συνολική αυτή στήριξη μας
δημιουργεί την υποχρέωση όλοι μαζί να δώσουμε το μέγιστο των
δυνάμεων μας για να κάνουμε το ΤΕΕ/ΤΔΕ ακόμη πιο ενεργό, πιο
μεγάλο, πιο φιλικό στον συνάδελφο μηχανικό και στο σύνολο της
κοινωνίας.
Ο δρόμος που έχουμε να διαβούμε είναι μακρύς και δύσκολος μιας
και τα ανοιχτά θέματα που πραγματευόμαστε είναι αρκετά, όμως
με υπομονή, επιμονή και πολύ δουλειά μπορούμε να
δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες για να πετύχουμε ένα
καλύτερο αύριο για την περιοχή μας για την κοινωνία, για το
επάγγελμα του μηχανικού.»

