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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ             Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 

2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος                 Αρ. Πρωτ.:353 
(Στοά Ηλία Καραπατή) 
Βόλος  Τ.Κ. 38333 
Τηλ. 24210-26173, 26574   
Fax: 24210-21944  
email: tee_vol@tee.gr 
Website:www.teemag.gr 

 
 
ΠΡΟΣ: 1) Εκπροσώπους σε Τεχνικό Συμβούλιο,  
                    κ. κ. Ανδρέα Δογκάκη και Αριστόδημο Θεοδώρου 
               2) Εκπροσώπους σε Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής,  
                    κ. κ. Κωνσταντίνο Σαράντη, Ευάγγελο Τσιρνόβα,    
                    Μαρία Κοντογιάννη και Κωνσταντίνο Κίτσο  
               3) Εκπροσώπους σε ΣΥΠΟΘΑ Α’ 
                    κ. κ. Ευτυχία Αντωνίου, Κωνσταντίνο Χαλέβα,  
                   Ιωάννη Ταμία και Αλέξανδρο Τσαρούχα 
                4) Εκπροσώπους σε ΣΥΠΟΘΑ Β’ 

         κ. κ. Βασιλική Καραζήση, Ιωάννα Καραμαργιού  
 
ΘΕΜΑ: Λειτουργία με τηλεδιάσκεψη Τεχνικού Συμβουλίου,   
               Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και ΣΥΠΟΘΑ Α’&Β’ 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι,  
 
Λόγω των συνθηκών που επικρατούν με την πανδημία του 
κορωνοϊου, είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό των συμβουλίων που μετέχετε ως εκπρόσωποι του 
ΤΕΕ Μαγνησίας. 
 
Σας ενημερώνω λοιπόν ότι μετά τη συνεργασία που είχα με τον 
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό, με διαβεβαίωσε ότι 
μπορείτε να προχωρήσετε σε τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας 
e:Presence διαχείρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  
 
Η πλατφόρμα e:Presence (https://epresence.gov.gr) παραδόθηκε 
από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε πλήρη λειτουργία 
στο πλαίσιο διευκόλυνσης της τηλεργασίας λόγω των εξελίξεων με 
τον κορονωϊό, δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους φορείς του 
ευρύτερου Δημοσίου να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν 
διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή 
ποιότητα και διαδραστικότητα. 
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Κατόπιν αυτού, παρακαλώ να επικοινωνήσετε με δική σας 
πρωτοβουλία με τους συνάδελφους Προέδρους των συμβουλίων σας 
ώστε να εκκινήσετε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,  
 
Όπως γνωρίζετε όλοι ως μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, 
ήμασταν και είμαστε πρωτοπόροι στην χρήση νέων τεχνολογιών, 
που μπορούν να διευκολύνουν το έργο μας.  
 
Σας υπενθυμίζω την υπηρεσία MyTEE που εδώ και χρόνια αποτελεί 
μια πλατφόρμα άμεσης εξυπηρέτησης μας, ενώ ήδη ενεργοποιήθηκε 
η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων προς τα 
Συμβούλια Αρχιτεκτονικής μέσω του «e-άδειες», σύμφωνα το άρθρο 
7 του ν. 4495/17, όπως ισχύει, και τα άρθρα 4 και 5, παρ. 4 της ΥΑ 
ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/11170/321 (ΦΕΚ B' 313/06.02.2020). Η χρήση της 
εφαρμογής είναι πανομοιότυπη με την έκδοση Οικοδομικών Αδειών.  
 
Οφείλουμε να κινηθούμε άμεσα και με ταχείς ρυθμούς προς όφελος 
των συναδέλφων μας και των πολιτών των οποίων οι υποθέσεις 
εκκρεμούν στα εν λόγω συμβούλια,  από τις αρχές του 2020. 
 
Παρακαλώ θερμά για τη συνεργασία σας καθώς και τη λήψη 
πρωτοβουλιών από μέρους σας. Είμαι στη διάθεσή σας για την 
περαιτέρω επίλυση θεμάτων που θα προκύψουν. Ωστόσο είναι 
κρίσιμο για όλους μας να ξεκινήσουμε την προσπάθεια για να 
κερδίσουμε τη μάχη με τις νέες συνθήκες και το χρόνο που κυλά 
άπρακτος. 
 
 

Η Πρόεδρος 
ΤΕΕ Μαγνησίας 

 
Νάνσυ Καπούλα 

 


