
 

 

 

Βόλος, 30/10/2019 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

 

Η «Νέα Δυναμική Μηχανικών» αποτελεί μία νέα ευρεία 

επιστημονική κίνηση με ξεκάθαρα επιμελητηριακό θετικό πρόσημο. Τα 

χρώματα του Συνδυασμού (έντονο μπλε και βαθύ κόκκινο), έχουν 

συνειδητά επιλεγεί, παραπέμποντας συμβολικά στα χρώματα του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Η «Νέα Δυναμική Μηχανικών» έρχεται να 

συνθέσει όλες τις γόνιμες επιμελητηριακές δυνάμεις. Στον καθημερινό 

αγώνα για ένα καλύτερο αύριο, δεν υπάρχουν καλοί και κακοί, αριστεροί 

και δεξιοί, ιδιώτες και μισθωτοί. Είμαστε όλοι Επιστήμονες που μας 

ενώνουν οι ίδιες ανησυχίες, η αγάπη και το πάθος για το επάγγελμά μας. 

Κατά τη διάρκεια των διαδοχικών περιοδειών που 

πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα σε Δημόσιες Υπηρεσίες, σε 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, 

στο Πανεπιστήμιο, στην τοπική Βιομηχανία, καθώς και σε πολλά 

μελετητικά και κατασκευαστικά Γραφεία, είχαμε την δυνατότητα να 

αφουγκραστούμε τους συναδέλφους, να τους ενημερώσουμε και να τους 

παρουσιάσουμε το όραμα και τις θέσεις του Συνδυασμού, για ένα 

καλύτερο, σύγχρονο Τεχνικό Επιμελητήριο. 

Ρητή και βασική μας δέσμευση  είναι πως δεν πρόκειται να 

χρησιμοποιήσουμε το ΤΕΕ ως σκαλοπάτι για μελλοντική ανέλιξη σε 

πολιτικούς θώκους, αλλά θα το υπηρετήσουμε ευλαβικά, κάνοντας 

κατάθεση χρόνου, ψυχής, γνώσης και εμπειρίας ώστε να αποκαταστήσουμε 

το κύρος του. Όλοι μαζί καλούμαστε να συνδιαμορφώσουμε ένα σύγχρονο 

επιμελητηριακό φορέα, που θα εκφράζει και θα υπηρετεί το σύνολο των 

Μηχανικών και θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της περιοχής. 

Το πλήρως ενημερωμένο ιστολόγιο της «Νέας Δυναμικής 

Μηχανικών» https://neadynamiki.blogspot.com δέχθηκε περισσότερες 

από χίλιες διαφορετικές επισκέψεις, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες 

λειτουργίας, αποδεικνύοντας το τεράστιο ενδιαφέρον των Μηχανικών για 

κάτι νέο και ελπιδοφόρο. Σ’ αυτό μπορείτε να δείτε την ταυτότητα, το 

όραμα και τις θέσεις του Συνδυασμού, καθώς επίσης ρεπορτάζ και 

συνεντεύξεις. 

https://neadynamiki.blogspot.com/


Το ψηφοδέλτιο της επιμελητηριακής κίνησης «Νέα Δυναμική 

Μηχανικών», όπως αυτό διαμορφώθηκε εν όψη των επικείμενων εκλογών 

του ΤΕΕ, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2019, 

στελεχώνεται από Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, του ιδιωτικού και 

του δημόσιου τομέα, του μελετητικού, κατασκευαστικού και βιομηχανικού 

κλάδου, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την ανασυγκρότηση 

του χώρου των Μηχανικών και την ουσιαστική Αναγέννησή του. 

Πρόκειται για μία νέα, ακέραιη επιμελητηριακή κίνηση που έχει σύγχρονη 

δομή, τεκμηριωμένες θέσεις, ξεκάθαρη στρατηγική και παράσταση νίκης.  

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε συνειδητά στις εκλογές της 3ης 

Νοεμβρίου, επιλέγοντας τη ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και τους 

άξιους συναδέλφους που την απαρτίζουν. 

Παρακολουθείστε στο YouTube το νέο μας MEDIA SPOT 

https://youtu.be/bV5Q0TxywM4 

 

«ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» 

Τα Μέλη & ο Εκπρόσωπος Κων/νος Καραγιάννης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτόν τον Νοέμβριο, επιστρέφουμε δυναμικά 

και όλοι μαζί, ξανακάνουμε το Τεχνικό Επιμελητήριο 

το επαγγελματικό Σπίτι όλων των Μηχανικών ! 

https://youtu.be/bV5Q0TxywM4


 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Π.Τ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΑΡΕΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

2 ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΘΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

3 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΥΠΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

4 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

5 ΜΑΛΑΜΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

6 ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

7 ΜΠΙΣΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

8 ΜΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

9 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

10 ΝΤΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

11 ΞΗΡΟΦΩΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

12 ΣΙΟΥΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

13 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

14 ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

15 ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

16 ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

17 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

18 ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Τ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

  ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

  ΡΑΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 

  ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 


