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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Σε καλό κλίμα οι αρχαιρεσίες στο ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς 
 

Πρόεδρος επανεξελέγη με ευρεία αποδοχή ο Θανάσης Λυκόπουλος  

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς συνεδρίασε στις 30 Ιανουαρίου 2017 και εξέλεξε το 
Προεδρείο και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, καθώς και το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας. 
Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση διεξήχθη σε συναδελφικό κλίμα και η εκλογή όλων των προεδρείων 
έγινε με μεγάλη πλειοψηφία και χωρίς να υπάρξουν άλλες υποψηφιότητες. Συγκεκριμένα, 
εξελέγησαν οι εξής: 

Διοικούσα Επιτροπή 
Πρόεδρος:    Λυκόπουλος Αθανάσιος Π-Μ (Συνεργασία Αν. Στερεάς – ΔΚΜ) 
Αντιπρόεδρος:  Μπράλιος Ιωάννης Η-Μ (Συνεργασία Αν. Στερεάς – ΔΚΜ) 
Γραμματέας:    Αργυρίου Γεώργιος Π-Μ (Συνεργασία Αν. Στερεάς – ΔΚΜ) 
Μέλη:  Γώγος Παναγιώτης Π-Μ (Ανεξάρτητοι – Δίκτυο για τα δικαιώματα του μηχανικού) 
  Κουτσοπούλου Αγγελική–Ειρήνη Π-Μ (Συνεργασία Αν. Στερεάς – ΔΚΜ) 

  Μαργωμένος Θεόδωρος Μετ-Μ (Συνεργασία Αν. Στερεάς – ΔΚΜ) 
  Μούσιος Επαμεινώνδας Μ-Περ. (Συνεργασία Αν. Στερεάς – ΔΚΜ) 
  Ξάνθης Αναστάσιος Π-Μ (Ενωμένοι Μηχανικοί) 

 Σίμος Σίμος Μ-Μ (Ενωμένοι Μηχανικοί) 
 

Προεδρείο Αντιπροσωπείας 
Πρόεδρος : Ρήττας Δημήτριος Μ-Μ (Συνεργασία Αν. Στερεάς – ΔΚΜ) 
Αντιπρόεδρος:   Γκιγκέλος Λουκάς Μ-Μ (Ενωμένοι Μηχανικοί) 
Γραμματέας:     Θεοδώρου Αντωνία Η-Μ & Η/Υ (Συνεργασία Αν. Στερεάς – ΔΚΜ) 
 
Μετά την επανεκλογή του, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς κ. Λυκόπουλος έκανε την 
ακόλουθη δήλωση: 
 

«Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλους τους συναδέλφους για την εμπιστοσύνη που μου 
έδειξαν. Η ευρεία πλειοψηφία που μάς έδωσε το εκλογικό σώμα στις 20 Νοεμβρίου, πολύ πάνω 
από το όριο της αυτοδυναμίας, έγινε ακόμα ευρύτερη στην Αντιπροσωπεία, με τη στήριξη και 
συναδέλφων από άλλους συνδυασμούς.  
 

Το αποτέλεσμα μάς τιμά και μας γεμίζει με ευθύνη, αλλά και με δύναμη, για τη δύσκολη δουλειά 
που έχουμε μπροστά μας μέσα στην πιο άσχημη χρονικά συγκυρία. Γνωρίζουμε καλά ότι όλοι οι 
συνάδελφοί μας έχουν μεγάλες προσδοκίες από εμάς. Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να 
ανταποκριθούμε. Τώρα είναι ώρα να δουλέψουμε όλοι μαζί. 
 

Δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω να ασκώ τα καθήκοντα του Προέδρου για τα επόμενα 3 χρόνια με τον 
ίδιο τρόπο, όπως από την πρώτη μέρα που ανέλαβα: Με διαφάνεια, ειλικρίνεια, εργατικότητα και 
ενημέρωση προς όλους, χωρίς αποκλεισμούς και μακριά από μικροπολιτικά και προσωπικά 
συμφέροντα. 
 

Συνεχίζουμε μπροστά, για να κάνουμε το ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς κάθε μέρα και πιο χρήσιμο 
στους μηχανικούς, στην οικονομία, στην τοπική κοινωνία.» 


