
 

 

 

 

Οι εκλογές του ΤΕΕ διεξάγονται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα 

και τον επιστημονικό κόσμο της. H Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών 

(ΔΗΣΥΜ) επαναπροσδιορίζει τις θέσεις της ενισχυμένη με νέες δυνάμεις και 

σύγχρονο όραμα. 

Οραματιζόμαστε ένα σύγχρονο Τεχνικό Επιμελητήριο όπου θα: 

 συμβάλλει στον εξορθολογισμό διαδικασιών και στην ανάπτυξη ενός 

πραγματικά αναπτυξιακού θεσμικού πλαισίου που θα κυριαρχεί η 

αξιοκρατία, η αποτελεσματικότητα, η επιστημονικότητα και θα προάγει 

την συμμετοχή όλων των μελών του, 

 θέτει σε προτεραιότητα τη διασφάλιση των δικαιωμάτων, των 

επαγγελματικών προοπτικών και της συνεχούς επιμόρφωσης του Έλληνα 

μηχανικού, 

 αντιμετωπίζει το ασφαλιστικό ως ένα εκ των κρισιμότερων ζητημάτων 

για τον Έλληνα μηχανικό και όχι ως πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Με 

αιχμή την αποσύνδεση της ασφάλισης από την ιδιότητα, τη σύνδεσή της 

με την απασχόληση και την εφαρμογή ενός δίκαιου ανταποδοτικού 

μοντέλου ενάντια στη στείρα αναδιανεμητική φιλοσοφία των 

πρόσφατων μεταρρυθμίσεων, 

 απαιτεί τη διασφάλιση της μεγάλης επένδυσης των μηχανικών στην 

Τράπεζα Αττικής, μέσω διεπιστημονικής τεχνοκρατικής και 

αποτελεσματικής στελέχωσης της Τράπεζας, ώστε να μπορεί να αντλεί 

πόρους μέσα από αναπτυξιακές και επενδυτικές πρωτοβουλίες και 

σύγχρονη λειτουργία χωρίς να απαιτούνται συνεχείς αυξήσεις του 

επενδεδυμένου κεφαλαίου. 

 αναδιοργανώσει τις δομές του στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της 

έρευνας και καινοτομίας μέσα από την συμμετοχή όλων των μελών του 

και προχωρώντας σε διεθνείς συνεργασίες διευρύνοντας τις 

επιστημονικές και επαγγελματικές προοπτικές των μελών του, 

συγκρατώντας τη φυγή νέων μηχανικών προς το εξωτερικό. 

Η Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια τη 

δυναμική παρουσία της τόσο σε επίπεδο νομού, συμμετέχοντας ενεργά στη 

Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Μαγνησίας, όσο και σε κεντρικό επίπεδο με 

δράσεις του Α’ Αντιπροέδρου ΤΕΕ Νίκου Μήλη και του Γενικού Γραμματέα της 

Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, Τάσου Ηλία. 



Ενδεικτικά, η ΔΗΣΥΜ σε κεντρικό επίπεδο μέσα από τις θέσεις ευθύνης που 

κατείχαν τα μέλη της παράταξής μας, συμμετείχε ενεργά στις εξής 

πρωτοβουλίες: 

 Καθιέρωση ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών (e- 

adeies) 

 'Ιδρυση Θερμοκοιτίδας Ανάπτυξης start ups (Prototype by TEE) 

 Ολοκληρωμένη Πρόταση Καθιέρωσης Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη για όλη 

τη χώρα (ONE ClickLIS) 

 Συνεχής Πίεση για την άμεση ενεργοποίηση της Ηλεκτρονικής 

Ταυτότητας Κτιρίου 

 Παρεμβάσεις & Προτάσεις για την Ηλεκτρονική Τράπεζα Γης & την χρήση 

της ως χρηματοδοτικού Εργαλείου  

 Σύνταξη νέας ΤΟΤΕΕ για τον Οδοφωτισμό 

 Έναρξη Ηλεκτρονικής Υποβολής των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και 

των   Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών στην ψηφιακή βάση της 

ΕΚΧΑ ΑΕ 

 Παρεμβάσεις σε Υπουργεία σχετικά με θέματα καθημερινότητας 

(Άνοιγμα μητρώου Ελεγκτών Δόμησης, Επιστροφή Παραβόλου 

Ενεργειακών Επιθεωρητών, δυνατότητα απαλλαγής ΦΕΜ) 

 Ανάδειξη κοινωνικού ρόλου ΤΕΕ (υποστήριξη πλημμυροπαθών στη 

Μάνδρα Αττικής) 

 Διαρκείς παρεμβάσεις στον ΕΦΚΑ ώστε τα αυτονόητα να γίνουν πράξη 

(χορήγηση 6-μηνης ασφαλιστικής ενημερότητας, ανάκτηση δικαιώματος 

κατασκηνώσεων στα παιδιά των ασφαλισμένων, μείωση ποσοστών 

επικουρικού, κατάργηση ειδικής προσαύξηση επί των αναδρομικών 2011-

2014, προσφυγές στο ΣΤΕ για το νόμο Κατρούγκαλου και τις 

αναδρομικές εισφορές του 2011-2014, πίεση για ηλεκτρονική 

διασύνδεση φορέων & υπηρεσιών ΕΦΚΑ ) 

Στις 3 Νοέμβρη καλούμε τους συναδέλφους να ανανεώσουν την εμπιστοσύνη 

τους στο πρόσωπό μας, στηρίζοντας το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής 

Συμπαράταξης Μηχανικών (ΔΗΣΥΜ) για την αντιπροσωπεία του Περιφερειακού 

Τμήματος Μαγνησίας, για την Κεντρική Αντιπροσωπεία και για τις επιστημονικές 

επιτροπές των ειδικοτήτων. 

Όσοι συμπορευόμαστε με το όχημα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης 

Μηχανικών, είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε λύσεις μαζί με όλους τους 

συναδέλφους μας, ώστε το όραμα του αναγεννημένου ΤΕΕ να γίνει 

πραγματικότητα. 

Ήρθε η ώρα η χώρα να οδηγηθεί σε νέα πορεία… ήρθε η ώρα το ΤΕΕ να μπει σε 

νέα τροχιά. 

Και όλοι μαζί να δώσουμε τη μάχη για το αύριο, τη μάχη της προοπτικής για 

τους μηχανικούς! 



ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΓΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΛΗ) 

ΖΑΧΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΙΝΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΗΣ 

ΜΑΜΜΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 

ΜΙΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΜΑΡΙΟΣ 

ΠΡΙΓΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) 

ΤΣΑΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

  Οι σταυροί προτίμησης που μπορεί να βάλει ένας ψηφοφόρος στο ψηφοδέλτιο της 

Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Μαγνησίας είναι δεκαέξι (16) 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΓΙΑΝΝΑ) 

ΓΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΛΗ) 

ΖΑΧΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΠΡΙΓΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) 

      Οι σταυροί προτίμησης που μπορεί να βάλει ένας ψηφοφόρος στο ψηφοδέλτιο της 

Αντιπροσωπείας του Κεντρικού ΤΕΕ από τη Μαγνησία είναι δύο (2). Μπορεί να βάλει και 

μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους άλλων Περιφερειών του ίδιου 

συνδυασμού.     

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΜΑΜΜΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΜΙΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 


