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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  
 
Στις 20 Νοεμβρίου το σώμα των μηχανικών καλείται να εκλέξει τους 

αντιπροσώπους του στα όργανα τις διοίκησης του τμήματος της Ανατολικής Στερεάς. 
Οι εκλογές αυτές έρχονται μέσα σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον που έχει  
δημιουργηθεί μέσα στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα της κρίσης. 

Είναι κοινή διαπίστωση ότι η τρομακτική συρρίκνωση της οικοδομικής 
δραστηριότητας και η μεγάλη μείωση της βιομηχανικής παραγωγής έχουν πλήξει 
άμεσα τον κλάδο μας με την «αποδόμηση» του ΤΕΕ από την διαγραφή νέων 
συναδέλφων, την πρόωρη συνταξιοδότηση των παλαιότερων και την μη εγγραφή 
πολλών αποφοίτων από τα πολυτεχνεία της χώρας.  

Η απαξίωση του ασφαλιστικού μας φορέα, η δυσβάσταχτη φορολόγηση και 
οι παράλογα υψηλές ασφαλιστικές εισφορές οδηγούν τον κλάδο μας σε πλήρη 
αποσύνθεση ως την τελική διάλυσή του. 

Σε αυτό το εχθρικό περιβάλλον συγκεντρωθήκαμε συνάδελφοι μηχανικοί που 
παραμερίσαμε τις κομματικές μας καταβολές, κάνοντας πράξη την συναίνεση, 
διεκδικώντας ένα καλύτερο μέλλον για το τμήμα μας. 

Στον συνδυασμό μας συμπεριλήφθηκαν συνάδελφοι μηχανικοί, παλιοί και 
νέοι, με επιθυμία να υπηρετήσουν τον θεσμό του επιμελητηρίου χωρίς 
αποκλεισμούς και διχαστικές λογικές . 

Στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε τις παρωχημένες συντεχνιακές λογικές του 
παρελθόντος και να οδηγήσουμε το τοπικό μας τμήμα να αποτελέσει το εφαλτήριο 
για τις επιδιώξεις των μηχανικών. 

 
Οι πυλώνες που πρέπει να βασιστεί αυτή η προσπάθεια είναι : 
 
Καινοτομία – παραγωγικό μοντέλο μηχανικών : 
Παροχή εργαλείων για την προώθηση των νέων ιδεών από τους συναδέλφους 

τους και την διασύνδεση τους με χρηματοδοτικά εργαλεία. Συνεργασία με 
επαγγελματικούς φορείς και επιμελητήρια για την ίδρυση θερμοκοιτίδας για τη 
νεανική επιχειρηματικότητα, την καινοτομία στην τεχνολογία, την έρευνα σε 
προϊόντα και υπηρεσίες που εστιάζουν στην περιοχή μας. Χρήση των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων και υποδομών του τμήματος γι’ αυτό τον σκοπό και αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού για συνεργασίες με επιμελητήρια του εξωτερικού. 
Συνεργασία με τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την από κοινού 
προώθηση δράσεων, που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες στην περιοχή μας. 



 

 

Εκπαίδευση – δια βίου μάθηση : 
Οργάνωση κύκλων σεμιναρίων σε συνεργασία με το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ή και με 

εκμετάλλευση των τεχνολογιών του διαδικτύου για κατάρτιση μέσω 
τηλεκπαίδευσης. Εκμετάλλευση του ήδη εγκατεστημένου λογισμικού για 
πραγματοποίηση διαδικτυακών ημερίδων / σεμιναρίων κατάρτισης των 
συναδέλφων. 

 
Αναβάθμιση ψηφιακής πλατφόρμας – διαδικτυακής παρουσίας του 

τμήματος: 
Πληροφόρηση σε θέματα αναθέσεων μελετών / έργων στην περιοχή ευθύνης 

του τμήματος στα μέλη μας στα πλαίσια του ισχύοντος νομικού πλαισίου. 
Δημιουργία forum διαλόγου για τα μέλη μας με συμμετοχή και των τεχνικών 
υπηρεσιών  του τμήματος για ανταλλαγή απόψεων τόσο σε θέματα που αφορούν 
τους ίδιους τους μηχανικούς όσο και σε θέματα κοινής αντιμετώπισης προβλημάτων 
ερμηνείας της νομοθεσίας που προκύπτουν μεταξύ των υπηρεσιών . Διεύρυνση της 
συνεργασίας με το κεντρικό ΤΕΕ για την ενημέρωση των Μηχανικών 
σε φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα. 

 
Εύρυθμη λειτουργία των οργάνων : 
Η Αντιπροσωπεία του τμήματος να αποτελέσει το ουσιαστικό βήμα διαλόγου, 

τοποθετήσεων, ενημέρωσης και ελέγχου της διοίκησης του τμήματος με αυστηρή 
τήρηση των κανόνων λειτουργίας της. Συντονισμός και αξιοποίηση του θεσμού των 
μόνιμων επιτροπών. 

 
Βελτίωση των οικονομικών στοιχείων του τμήματος : 
Προσπάθεια εξεύρεσης πόρων εντός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας 

μέσω προγραμματικών συμβάσεων με φορείς του τόπου μας και διεκδίκηση 
μεγαλύτερης χρηματοδότησης από το κεντρικό ΤΕΕ. 

 
Συνέχιση της προσπάθειας της πάγιας διεκδίκησης για αλλαγή του θεσμικού 

πλαισίου των περιφερειακών τμημάτων με ενίσχυση του ρόλου τους και αλλαγή του 
τρόπου ανάδειξης και σύνθεσης των οργάνων της διοίκησης. 

Συμμετοχή του τμήματος στις κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν την περιοχή 
μας, τον χωροταξικό σχεδιασμό, την αντισεισμική προστασία και την ενεργειακή 
πολιτική στην περιφέρειά μας . 

 

Συνάδελφοι, σας καλούμε ιδιαίτερα, εσάς τους νέους συναδέλφους, να 
συμμετάσχετε στις διαδικασίες των εκλογών του επιμελητηρίου δεδομένου ότι αυτό 
αποτελεί το επαγγελματικό μας «σπίτι». Για να μην είναι το ΤΕΕ το κυτίο παραπόνων 
των συναδέλφων, αλλά η στέγη από όπου ξεκινάει η επαγγελματική μας ζωή.  

Η ψήφος σε αυτές τις εκλογές είναι επιλογή φωνής και άποψης. Η αποχή είναι 
εκδήλωση αδιαφορίας στα σοβαρά προβλήματα που μας αγγίζουν όλους. Μοναδικός 
μας αντίπαλος είναι τα προβλήματα όλων μας. Ειδικά, η ψήφος στον συνδυασμό μας 
δυναμώνει την φωνή των μηχανικών μακριά από μικροκομματικά συμφέροντα.  

Τα προβλήματα του κλάδου μας είναι πολλά και κοινά για όλους, αλλά ως  
μηχανικοί ξέρουμε ότι οι λύσεις υπάρχουν για αυτούς που τις αναζητούν. 
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Ψ Η Φ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο   
 

Εκπρόσωπος: Σίμος Σίμος 

Αναπληρωτής Εκπρόσωπος: Σεραφείμ Γκρεμηλογιάννης 
Νομός Φθιώτιδας 

Α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α.Μ. 

1 ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

36034 

2 ΒΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 112805 

3 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 63987 

 
4 

 
ΓΚΡΕΜΗΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ & 
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

 
53190 

5 ΔΕΡΙΤΖΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 66463 

 
6 

 
ΘΡΑΨΙΜΗΣ 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ & 
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

 
72936 

7 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 63476 

8 ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 137521 

9 ΚΙΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 134228 

10 ΜΑΛΑΚΑΤΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ & 

ΤΕΧΝ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
136567 

 

11 
 

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΗΧ.   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 

 

137742 

12 ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 80299 

13 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 98747 

14 ΠΑΣΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

57712 

15 ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ & 

ΜΗΧ. Η/Υ 
138047 

16 ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ 110099 

17 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 111921 

18 ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

46679 



 

 

19 ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ 46921 

20 ΣΙΜΟΣ ΣΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 59968 

21 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

85838 

22 ΧΟΡΤΑΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 66337 

Νομός Βοιωτίας 

1 ΓΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ 88360 

2 ΓΚΙΓΚΕΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 37294 

3 ΘΑΛΑΣΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ 73734 

4 ΜΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 35527 

5 ΜΠΟΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 131268 

6 ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ 40387 

7 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΘΩΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 68957 

Νομός Φωκίδας 

1 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 124616 

2 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ
Υ 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

76286 

3 ΤΡΙΚΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΗΧ. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ

Σ 

110562 

4 ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΗΧ. 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, 

ΠΟΛΕΟΔ0ΜΙΑΣ 
& ΠΕΡ. ΑΝΑΠΤ. 

111820 

Νομός Ευρυτανίας 

1 ΒΟΝΟΡΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 96106 

2 ΛΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ & 
ΜΗΧ. 

Η/Υ 

87504 

3 ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

77056 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

1 ΚΑΠΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ 53722 

2 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 29524 

3 ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 70091 

 

 


