
 
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 
Στους εξαιρετικά δύσκολους καιρούς που διέρχεται η πατρίδα μας και 
κατά συνέπεια ο κλάδος των μηχανικών, το να ζητάς εμπιστοσύνη και 
ψήφο των συναδέλφων δίχως μεγαλόστομες υποσχέσεις και χωρίς 
άναρθρες κραυγές ιδεοληπτικών κρίσεων, είναι στάση ευθύνης. 
 

Στην παράταξη «Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (ΔΚΜ) - Ενωτική 
Πρωτοβουλία», δυόμιση χρόνια τώρα, έχοντας την ευθύνη της 
Διοίκησης του ΤΕΕ Μαγνησίας, με την οποία μας τίμησε η 
εκπεφρασμένη εμπιστοσύνη των συναδέλφων, εργαζόμαστε για όλα τα 
προβλήματα του κλάδου που ζητούν την παρουσία μας. 
 

Οι διπλωματούχοι μηχανικοί - μέλη μας, έχουν πείρα της μέριμνάς μας 
και έχουν εκτιμήσει την άοκνη δραστηριότητά μας, ώστε τα δεδομένα 
προβλήματα του κλάδου να μην τους απελπίζουν ως αξεπέραστα, 
εκείνα δε της καθημερινής πρακτικής να επιλύονται άμεσα και να μην 
αποτελούν τροχοπέδη στις δραστηριότητές τους. 
 

Σε αυτά τα δυόμιση χρόνια στη διοίκηση του ΤΕΕ Μαγνησίας. θα 
υπενθυμίσουμε μερικές από τις παρεμβάσεις μας. προκειμένου: 

- Να σταματήσουμε την αποστολή ειδοποιητηρίων οφειλετών 
ΤΣΜΕΔΕ με δικαστικούς επιμελητές μέσω του ΚΕΑΟ 

- Να μην υποχρεωθούν τα μέλη μας να καταβάλλουν τις 
αυξημένες οφειλές ΤΣΜΕΔΕ 

- Να αυξηθεί το όριο συμψηφισμού των οφειλών των υπό 
συνταξιοδότηση συναδέλφων μας (Ν.4331/2015) 



- Να απεμπλακούν οι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ συνάδελφοι από 
την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 

- Να μην απωλέσουν οι συνάδελφοι μας τις ρυθμίσεις τους τον 
Ιούνιο του 2015 λόγω αδυναμίας πληρωμής εν μέσω επιβολής 
capital control. 

- Να δοθεί νέα παράταση στην προθεσμία καταβολής 
ασφαλιστικών εισφορών τον Σεπτέμβριο του 2016, ενώ πλέον 
διεκδικούμε την καταβολή τους σε 12 ισόποσες δόσεις για το 
τρέχον εξάμηνο 
 
Παράλληλα με παρέμβαση του ΤΕΕ Μαγνησίας: 
 

- Εξασφαλίσαμε πρόσθετη χρηματοδότηση για την αποπληρωμή 
των δικαιούχων του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» 

- Λύθηκε το πρόβλημα του Ν.4280/2014 που προκάλεσε 
καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των πράξεων χαρακτηρισμού 
στο Δασαρχείο Βόλου 

- Συνεργαζόμαστε σε καθημερινή βάση με τις δημόσιες 
υπηρεσίες όπου απευθύνονται συνάδελφοί μας ώστε να 
επιλύονται θέματα που δημιουργούν καθυστερήσεις. 
 

Η συνεργασία μας επεκτείνεται σε όλους τους Δήμους του Νομού 
Μαγνησίας οι οποίοι επωφελούνται της τεχνογνωσίας του ΤΕΕ.  
Υπενθυμίζουμε για παράδειγμα την περίπτωση της Σκοπέλου όπου 
εθελοντικά κλιμάκια μετέβησαν επιτόπου στην πλημμυροπαθή 
περιοχή, υλοποιήσαν την καταγραφή των ζημιών και συνέταξαν τα 
τεχνικά δελτία του Δήμου Σκοπέλου.  
Επίσης θυμίζουμε τη συνεργασία με τους Δήμους Ζαγοράς και Νοτίου 
Πηλίου για το μείζον θέμα της υπόθεσης στο ΣτΕ για την οριοθέτηση 
των οικισμών,  αλλά και την διαρκή προσπάθειά μας να συμβεί το ίδιο 
και με το Δήμο Βόλου, ο οποίος όμως έχει ένα διαφορετικό τρόπο 
προσέγγισης των βασικών θεμάτων. 
 
H υπόθεση της ΔΕΥΑΜΒ (για την οποία μιλούν ακριβώς εκείνοι που 
έχουν κάθε λόγο να σιωπούν) είναι πολύ γνωστό πως δεν θα υπήρχε, αν 
η διοίκηση του Επιμελητηρίου μας δεν μιλούσε για τον κίνδυνο που 
διατρέχει η δημόσια υγεία.  
Το ΤΕΕ Μαγνησίας εξέδωσε τεχνική γνωμοδότηση για τα προβλήματα 
δυσλειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 
παροτρύνοντας τη Δημοτική Αρχή Βόλου να δώσει άμεση λύση (την 
οποία ακόμη αναμένουμε...)  
 



Δεν υιοθετούμε ψηφοθηρικές τακτικές άλλων παρατάξεων που 
αναλώνονται σε θεωρητικές μεγαλοστομίες και σε στείρα κριτική, με 
ανύπαρκτη συνεισφορά στο έργο του ΤΕΕ Μαγνησίας, διότι αφενός 
αυτό δε συνάδει με το ήθος και την γενικότερη στάση μας και αφετέρου 
διότι επιλέγουμε να διαθέτουμε το χρόνο μας σε εποικοδομητικό έργο 
για το ΤΕΕ Μαγνησίας. 
 
Τέλος, έχοντας αποδείξει δυόμιση χρόνια τώρα, στη Διοίκηση του ΤΕΕ 
Μαγνησίας, ότι ενεργούμε με ευθύνη και αποτελεσματικότητα στα 
σοβαρά προβλήματα του κλάδου μας, ότι στηρίζουμε τους 
συναδέλφους στις καθημερινές ανάγκες - διεκδικήσεις τους και 
ταυτόχρονα καταδεικνύουμε - επιλύουμε ζητήματα που αφορούν την 
καθημερινή ποιότητα της ζωής μας και του επαγγέλματός μας, η ΔΚΜ-
Ενωτική Πρωτοβουλία ζητάει εκ νέου τη στήριξη σας στις εκλογές την 
Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016 σε μια κοινή πορεία αλληλεγγύης και 
ενότητας των μηχανικών. 
 
 

Ψήφος στη «Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (ΔΚΜ) - Ενωτική 
Πρωτοβουλία», σημαίνει για το ΤΕΕ Μαγνησίας: 

 
 

 Εμπιστοσύνη, σταθερότητα, διεκδίκηση  
 

 Κοινή και άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων  
 
 

 Συνέχιση των θεσμικών παρεμβάσεων στην τοπική κοινωνία 
 

 
 

Νάνσυ Καπούλα 
 
 

Πρόεδρος ΤΕΕ Μαγνησίας 
Εκπρόσωπος Συνδυασμού ΔΚΜ-Ενωτική Πρωτοβουλία 

 
 
 
 
 
 



 
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΝΔΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΧ.ΜΗΧ. 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΈΦΗ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΜ.ΜΗΧ. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧ.-ΗΛΚ.ΜΗΧ. 

ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ. 

ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΗΜ.ΜΗΧ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ. 

ΖΗΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΚ. ΜΗΧ. 

ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ. 

ΚΑΛΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧ.ΜΗΧ. 

ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧ.ΜΗΧ. 

ΚΑΠΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ. 

ΚΑΠΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ. 

ΚΑΤΣΑΛΗ  ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ - ΑΜΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧ.ΜΗΧ. 

ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΡ.ΤΟΠ.ΜΗΧ. 

ΚΑΤΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛ.ΜΗΧ. 

ΚΟΥΤΣΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧ.ΜΗΧ. 

ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ 

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ. 

ΛΕΦΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΧ.ΜΗΧ. 

ΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ. 

ΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ. 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΗΜ.ΜΗΧ. 

ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ. 

ΜΗΛΑΚΑ ΚΥΡΑΤΣΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ 

ΜΗΤΡΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 

ΜΠΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧ.ΜΗΧ. 

ΜΠΕΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡ.ΤΟΠ.ΜΗΧ. 

ΝΤΟΒΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ. 



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ. 

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ. 

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΓΡ.ΤΟΠ.ΜΗΧ. 

ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧ.ΜΗΧ. 

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧ.ΜΗΧ. 

ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΧ.ΜΗΧ. 

ΣΕΛΑΝΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ. 

ΣΚΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΚ. ΜΗΧ. 

ΣΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ-
ΕΙΡΗΝΗ (ΦΥΛΛΗ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ. 

ΣΟΦΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΗΧ. ΠΑΡ.ΔΙΟ 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ. 

ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ. 

ΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΚ. ΜΗΧ. 

ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΗΜ.ΜΗΧ. 

ΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧ.ΑΕΡ.ΜΗΧ. 

ΤΣΙΑΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧ.ΜΗΧ. 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ. 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧ-ΗΛΚ.ΜΗΧ. 

ΓΑΛΛΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ. 

ΓΑΛΛΗ (ΠΡΟΓΚΙΔΟΥ) ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΧ.ΜΗΧ. 

ΜΠΟΛΩΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ΗΛΙΑΣ ΑΓΡ.ΤΟΠ.ΜΗΧ. 

ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ. 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ  

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ. 

ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧ.ΜΗΧ. 

ΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ. 

 

 


