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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ        Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 

2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος            Αρ. Πρωτ.:343 
(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. Περιφερειάρχη  Θεσσαλίας  
                   κ. Κωνσταντίνο  Αγοραστό 
              2. Δήμαρχο Βόλου  
                   κ. Αχιλλέα Μπέο 
 
 
ΘΕΜΑ: Λειτουργία συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, ΣΥΠΟΘΑ και Τεχνικού 
Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη 
 

 
Αξιότιμοι 
κ. Περιφερειάρχη, 
κ. Δήμαρχε, 
 

 
Όπως γνωρίζετε, λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας του κορωνοϊού 
στη χώρα μας, έχει παύσει η λειτουργία των Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, 
ΣΥΠΟΘΑ και Τεχνικού Συμβουλίου καθώς τα μέλη τους δε δύνανται να 
συνεδριάσουν. 
 

Αποτέλεσμα της παραπάνω πρωτόγνωρης κατάστασης είναι να 
εκκρεμούν δεκάδες μελέτες ιδιωτών και δημοσίου, πολεοδομικές 
υποθέσεις ιδιοκτητών και τεχνικά θέματα κατασκευής δημοσίων έργων.   
 

Μετά και την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, προτείνω να 
προχωρήσουμε ο καθένας από την πλευρά του στην ενημέρωση των 
εκπροσώπων μας στα συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΣΥΠΟΘΑ και Τεχνικού 
Συμβουλίου για τη λειτουργία της τηλεδιάσκεψης, ώστε να προχωρήσουν 
στη λήψη αποφάσεων.  
 
Επίσης θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω ότι εκ μέρους του ΤΕΕ 
Μαγνησίας και των εκπροσώπων μας, υπάρχει ήδη η συναίνεση για την 
εφαρμογή του ψηφιακού τρόπου λειτουργίας των προαναφερόμενων 
Συμβουλίων.   

http://www.teemag.gr/
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Αξιότιμοι κ.κ. 
 
Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα μας λόγω της πανδημίας 
μας υποχρεώνουν να εφαρμόσουμε άμεσα τη μέθοδο του ψηφιακού 
μετασχηματισμού της Διοίκησης.  
 
Η συνεργασία μας ως εμπλεκόμενοι φορείς κρίνεται απαραίτητη για την 
επίλυση τεχνικών και διοικητικών θεμάτων ώστε να προχωρήσουμε στην 
επαναλειτουργία, όπου είναι εφικτό, των Συμβουλίων και οργάνων και 
να συμβάλλουμε ο καθένας από το μετερίζι του, τόσο στην εξυπηρέτηση 
των πολιτών, όσο και στην εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας της χώρας 
μας.   
 

 
Η Πρόεδρος 

ΤΕΕ Μαγνησίας 

 
Νάνσυ Καπούλα 


