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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Κίνησης Μηχανικών 
Η Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (ΔΚΜ) έχει τιμηθεί διαχρονικά στο ΤΕΕ/ΤΚΜ από τους συναδέλφους 
Μηχανικούς με την αμέριστη εμπιστοσύνη τους. Κατά κοινή ομολογία, το έργο και η αποτελεσματικότητά της 
έχει αναγνωριστεί από τους συναδέλφους όλων των παρατάξεων, ανεξάρτητα από την κομματική τους 
προέλευση. Για το λόγο αυτό, δεκάδες καταξιωμένοι συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της 
Διοικούσας Επιτροπής της ΔΚΜ, να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια της στο Περιφερειακό Τμήμα, στην 
Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και στις Επιστημονικές Επιτροπές. Δέσμευση όλων των 
συναδέλφων που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια της ΔΚΜ είναι να εργαστούν για την αναβάθμιση του 
επαγγέλματος του  Μηχανικού και για την οικονομική ανάκαμψη της πατρίδας μας με τεκμηριωμένες 
προτάσεις που θα καταθέσουν στα όργανα του ΤΕΕ και στην κυβέρνηση.



ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΜM 95480

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ από το 2003 με ειδίκευση σε 
θέματα  Βιώσιμης Ανάπτυξης και στην Παραγωγή και Διαχείριση 
Ενέργειας. Μηχανικός της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ, στη Διεύθυνση Έργων, στο 
Τμήμα Μακεδονίας-Θράκης με αρμοδιότητες την επίβλεψη Έργων  
Ηλεκτροκίνησης, Σηματοδότησης και Τηλεπικοινωνιών. Διατελεί 
Γενικός Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Κατέρχομαι υποψήφιος στο Περιφερειακό Τμήμα της Κεντρικής 
Μακεδονίας με στόχο να ενισχύσω την προσπάθεια να δοθούν λύσεις 
στα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Μηχανικοί στην 
καθημερινότητά τους. 

ΑΜΠΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑM 53891

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1963 και μέχρι σήμερα ζω και 
δραστηριοποιούμαι στην πόλη μου. Σπούδασα Αρχιτεκτονική στο 
Αριστοτέλειο από το οποίο έλαβα και μεταπτυχιακό τίτλο στη Συντήρηση και 
Αποκατάσταση Μνημείων και Συνόλων, ένα τομέα στον οποίο εμβάθυνα 
επαγγελματικά με έργα στην Κεντρική Μακεδονία. Από το 2007 είμαι 
εκπαιδευτικός λειτουργός της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και υπηρέτησα τον κλάδο από τις θέσεις του Αντιπροέδρου και 
Γενικού Γραμματέα της πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Ευτύχησα να είμαι πατέρας 
πέντε παλληκαριών.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Το ΤΕΕ αποτελούσε ανέκαθεν ένα στιβαρό πυλώνα της οικονομικής και ζωής 
της χώρας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης και της πλήρους αποδιοργάνωσης, 
όσο απογοητευμένοι κι αν νοιώθουμε, πρέπει να στηρίξουμε τη λειτουργία 
του ΤΕΕ ώστε να αποτελέσει ισχυρό μοχλό ανάπτυξης της χώρας. Το ΤΕΕ 
μπορεί και πρέπει να έχει λόγο και τον κεντρικό ρόλο στο σύνολο του 
επαγγελματικού χώρου των Τεχνικών, από τον Μηχανικό μέχρι τον Τεχνίτη, 
από τη μελέτη του έργου μέχρι την εκτέλεση, από τα επαγγελματικά 
περιγράμματα μέχρι την εκπαίδευση και τις διαδικασίες πιστοποίησης που 
οδηγούν στα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα 
πρέπει να δοθεί στη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση 
(ΔΤΕΕ) που απειλείται με κατάργηση από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.

ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠM 77266

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
condimit@gmail.gr 
kostvlahod@yahoo.gr  

www.prokataskevi.gr      

ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜM 89605

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Διδάκτορας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, με 
ειδίκευση στη Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής και τη Διαχείριση 
Περιβάλλοντος. Συγγραφέας σε πάνω από 100 δημοσιεύσεις σε 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Διατελεί Β’ 
Αντιπρόεδρος της Αντιπροσω πείας του ΤΕΕ.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Κατέρχομαι υποψήφιος στο Περιφερειακό Τμήμα της Κεντρικής 
Μακεδονίας με στόχο να στηρίξω την προσπάθεια των συναδέλφων 
του φιλελεύθερου χώρου στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του 
ΤΕΕ στην καθημερινότητα των Μηχανικών.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΓΚΛΕΓΚΛΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΑM 54753

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Από το 1990 έως σήμερα ζει κι εργάζεται (ακόμα) ως Αρχιτέκτων-Ε.Ε. 
στη Θεσσαλονίκη.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Χωρίς τη ΔΚΜ, τη μόνη κατά τη γνώμη μου σοβαρή εκπροσώπηση 
του κλάδου μας, ΤΕΕ αποτελεσματικό δε μπορεί να υπάρξει!

ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΜM 134428

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη.Είμαι Διπλωματούχος 
Μηχανολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και δραστηριοποιούμαι στον κλάδο των 
φαρμακευτικών επιχειρήσεων ως supply chain manager. Διετέλεσα Πρόεδρος 
του Συλλόγου Φοιτητών Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. 
(2011-2012), μέλος της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών Α.Π.Θ. (2008-2012), καθώς και μέλος του Τοπικού Συμβουλίου 
Νέων του Δήμου Εύοσμου (2008-2010).

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Οι δύο κυριότεροι λόγοι, για τους οποίους αποφάσισα να είμαι υποψήφιος για 
το αξίωμα του Μέλους της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος 
Κεντρικής Μακεδονίας με τη Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών, είναι ώστε να 
προσπαθήσω να συμβάλλω στην ενδυνάμωση του ρόλου του ΤΕΕ στην 
κοινωνία, με πραγματικά και μετρήσιμα οφέλη. Ένα ΤΕΕ που θα είναι ο 
πραγματικός τεχνικός σύμβουλος του κράτους, με παρεμβάσεις και προτάσεις. 
Ένας ακόμη λόγος, αλλά εξίσου σημαντικός με τον πρώτο, είναι να 
προσπαθήσω να εκφράσω τη γενιά των νέων μηχανικών, οι οποίοι θέλουν ένα 
ΤΕΕ, σύμμαχο στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα, με συνεχή
εκπαίδευση στα νέα πρότυπα και τους νέους κανονισμούς.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠM 71354

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Γρηγόριος Διδασκάλου είναι Πολ.Μηχανικός (Α.Π.Θ. 1995), 
Μελετητής Γεωτεχνικών (MSc Imperial College), εταίρος της «ΓΕΩΤΕΡ 
– ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε.», με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Είναι παντρεμένος, με 
4 παιδιά. 

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Δραστηριοποιούμαι για πρώτη φορά στα Κοινά, καθώς ο κλάδος μας 
των Μηχανικών, αντί να προκρίνεται, ως μοχλός ανάπτυξης, διώκεται 
ανηλεώς. Απαιτείται οργανωμένη αντίδραση μας. Αναζητώ το 
προσωπικό όφελος δια μέσω της συνολικής προόδου. Ας είμαι ο 
«άνθρωπος σου» στο ΤΕΕ, ο φορέας και αγωγός των προβλημάτων 
σου σε κέντρα λήψης αποφάσεων. 

ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΤM 71853

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός με μεταπτυχιακά στον 
Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Έργων Υποδομής και στο Management 
Μηχανικών.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Με όλα αυτά που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια, την απαξίωση 
του επαγγέλματος, την απογοήτευση και τα αδιέξοδα, θεωρώ ότι αν  
εξακολουθούμε να καθόμαστε σπίτι και να μην συμμετέχουμε στα 
κοινά και στα όργανα που θα προασπίσουν τα δικαιώματα, την 
εξέλιξη και την καθεαυτή ύπαρξη των επαγγελμάτων μας, είμαστε 
άξιοι της μοίρας μας.
Συμμετέχω για να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις στην επίλυση 
προβλημάτων που μας αφορούν,  με την ελπίδα  να βελτιωθεί η 
καθημερινότητα μας.



ΘΕΟΔΟΣΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠM 91207

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος, ΔΠΘ, με μεταπτυχιακή 
ειδίκευση στην Υδραυλική Μηχανική και επιστημονική εμπειρία σε 
θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Μόνιμη υπάλληλος στη 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Υποψήφια στο Περιφερειακό Τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας με 
στόχο την υποστήριξη και αναβάθμιση των δράσεων του ΤΕΕ. 

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  ΑM 78045

Αρχιτέκτων μηχανικός

ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤM 72845

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Διπλωματούχος Τ.Α.Τ.Μ. του Α.Π.Θ. το 1994 και με Μ.Δ.Ε. στον Περιβ. 
Σχεδιασμό Έργων Υποδομής του Ε.Α.Π. το 2004. Το 1996-1997 
εργάστηκε στην τοποθέτηση δικτύου Φ.Α. στη Θεσσαλονίκη, ως 
συνεργάτης της «ΜΕΤΡΗΣΗ» Σύμβουλοι Μηχανικοί. Το 1997 – 2002 
στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.». Το 2002 – 2012 στην Επιθεώρηση 
Μεταλλείων Βορ. Ελλάδος. Από το 2014 είναι Προϊστάμενος των 
Επιθεωρητών Δόμησης Βορ. Ελλάδος. Έγγαμος με δύο παιδιά.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Για ένα ΤΕΕ ακόμα πιο προσιτό και άμεσα διαδραστικό στην 
επικοινωνία με τα μέλη του, με τη χρήση της βέλτιστης διαθέσιμης 
τεχνολογίας, με πλήρη διαφάνεια και απόλυτη αξιοκρατία σε κάθε 
παρεχόμενη υπηρεσία του. Για να νιώθει ο κάθε συνάδερφος το ΤΕΕ 
δίπλα του, όσο κοντά ή μακριά κι αν βρίσκεται.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧM 135816

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Account Manager Diversey Ελλάς Α.Ε. (Βελτιώσεις Υγιεινής και 
Κατασκευαστικές Συμβουλές)
Εμπνευστής, Ιδρυτής και Εταίρος του Insupermarket.gr (Διαδικτυακό 
Σουπερμάρκετ)
Ιδρυτικό Μέλος και Μέλος του Δ.Σ. της Νεανικής Επιχειρηματικότητας
Δημοτικός Σύμβουλος Νέων Δήμου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του 
Τομέα Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών (2008-2009)

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Ως υποψήφιος στο Περιφερειακό Τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας, 
θέλω να συνεισφέρω στην επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που 
βιώνει ο κλάδος μας. Η εμπειρία μου ως Μηχανικός και 
Επιχειρηματίας, μου επιτρέπει  καίριες παρεμβάσεις στα 
επαγγελματικά μας ζητήματα.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΤM 120582

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αγρονόμος Τοπογράφος
Ελεύθερος Επαγγελματίας

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤM 77281

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Νικόλας Καρανικόλας είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, 
επίκουρος καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και 
Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Τα ενδιαφέροντα του 
εστιάζονται στα ζητήματα της χωρικής ανάλυσης, των Συστημάτων 
Γεωγραφικών Πληροφοριών, της Χαρτογραφίας και της Εκτίμησης και 
Διαχείρισης της Ακίνητης περιουσίας. Έχει εργαστεί σε μεγάλο αριθμό 
μελετών ενώ έχει εκδώσει τρία βιβλία. Πάνω από εκατό επιστημονικές 
εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και 
περιοδικά. Τέλος, έχει συμμετάσχει σε πάνω από 20 
χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα τρία εκ των οποίων ως 
επιστημονικά υπεύθυνος. Είναι παντρεμένος με την Πολιτικό 
Μηχανικό Δήμητρα Βαγιωνά και έχουν ένα γιο.

ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠM 71372

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Γεννήθηκα και ζω στη Θεσσαλονίκη από το 1970. Αποφοίτησα από το λύκειο 
Πανοράματος το 1988 και το 1995 από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
σχολής του ΑΠΘ με βαθμό «Λίαν Καλώς». Εν συνεχεία υπηρέτησα τη στρατιωτική μου 
θητεία ως Έφεδρος Αξιωματικός του Μηχανικού. Μετά την απόλυση μου εργάστηκα σε 
ιδιωτικό γραφείο ως μελετητής ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησα ιδιωτικά την ανάληψη 
κατασκευής ιδιωτικών έργων. Από το 2000 έως σήμερα δραστηριοποιούμαι στο χώρο 
των ιδιωτικών έργων, καθώς διατηρώ μελετητικό γραφείο, ενώ ταυτόχρονα έχω ιδρύσει 
και δύο τεχνικές εταιρείες κατασκευής ιδιωτικών έργων τις οποίες διαχειρίζομαι και στις 
οποίες κατέχω ποσοστό 50% και 25% αντίστοιχα έως σήμερα. 

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ;
Τα είκοσι και πλέον χρόνια της ενασχόλησης μου, από διάφορες θέσεις, με τα προβλήματα 
και τα θέματα των Μηχανικών μου έδωσαν την γνώση και την εμπειρία στο να μπορώ να 
προτείνω ουσιαστικές και ρεαλιστικές λύσεις. Λύσεις στα καθημερινά προβλήματα που 
απασχολούν και μένα ως μηχανικό της πρώτης γραμμής και οι οποίες προκύπτουν από 
καθημερινό αγώνα και τριβή με την πραγματικότητα, μακριά από καρέκλες και βολέματα. 
Πιστεύω στην προσπάθεια που γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα από την 
απερχόμενη διοίκηση του ΤΕΕ και την οποία επιθυμώ να στηρίξω και να βοηθήσω με όλες 
μου τις δυνάμεις, προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις στα καθημερινά και 
συνεχώς διογκούμενα προβλήματα που ταλανίζουν τους Μηχανικούς. Για να 
ξαναδώσουμε στους Μηχανικούς το κύρος και την υπόσταση που μας αξίζει. Για να 
συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να παράγουμε έργο στη χώρα μας και όχι μακριά από 
αυτή. Γιατί αν ενεργοποιηθούμε όλοι, μπορούμε ν’ αλλάξουμε πολλά.

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧM  110829

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Κων/νος είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός (2004) με 
διδακτορικό στη φαρμακευτική τεχνολογία (2011). Έχει εργαστεί στη 
βιομηχανία φαρμάκων και τα τελευταία χρόνια απασχολείται στο 
ΕΚΕΤΑ. Κύριο αντικείμενο του είναι η αξιοποίηση παραπροϊόντων από 
την αγροβιομηχανία και η διαχείριση-επεξεργασία υγρών 
αποβλήτων, με διεργασίες μεμβρανών και βιοαντιδραστήρων 
μεμβρανών.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Θεωρώ ότι οι κοινωνικό-πολιτικές συγκυρίες που βιώνουμε τα 
τελευταία χρόνια απαιτούν την ενεργό συμμετοχή και προσπάθεια 
όλων μας, ώστε να συμβάλλει ο καθένας μας το λιθαράκι που μπορεί, 
στη βελτίωση της καθημερινότητας μας.



ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠM 67111

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πολιτικός μηχανικός
Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης
Υποψήφιος για την αντιπροσωπεία του περιφερειακού τμήματος της 
Κεντρικής Μακεδονίας
Ελεύθερος Επαγγελματίας
Δημόσια – Ιδιωτικά έργα
Πρόεδρος Συνδέσμου Πιστοποιημένων Εργοληπτών και Τεχνικών 
Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης & Κ. Μακεδονίας (Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.)
Ταμίας συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης

ΚΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΜM 81001

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.
MSc «Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων»
Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Ελεύθερος επαγγελματίας
Έχω διατελέσει:
Μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Στις επερχόμενες εκλογές του Τ.Ε.Ε. κατέρχομαι υποψήφιος στο 
Περιφερειακό Τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό να 
εκπροσωπήσω τους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς που 
προσπαθούν να δημιουργήσουν το μέλλον σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο 
τοπίο για αυτούς. Ιδιαίτερα για τη λειτουργία του Τ.Ε.Ε. σκοπός μου 
είναι να προτείνω ουσιαστικές προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό της 
λειτουργίας του με στόχο να γίνει ένα χρήσιμο και απαραίτητο 
εργαλείο για όλους τους μηχανικούς.

ΚΟΥΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠM 75114

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Δίπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ 1996. MLA Αρχιτέκτων Τοπίου ΑΠΘ 
2011. Ειδικευμένο στέλεχος διαχείρισης φυσικών & τεχνολογικών 
καταστροφών ΕΚΠΑ 2014. Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης/ΠΚΜ από το 2015. Εν ενεργεία 
Αντιπρόεδρος της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ & Ταμίας της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ στα Δ.Σ. 
περιόδου 2016-2019. 

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Οι Μηχανικοί του Δημοσίου αποτελούν ενα μικρό ποσοστό του 
συνόλου των Μηχανικών. Το έργο τους όμως, η ποιότητα και η 
ποσότητα των υπηρεσιών που καλούνται να προσφέρουν, είναι 
μέγιστης σημασίας στην αναπτυξιακή πορεία της Χώρας μας. 
Αντιμέτωποι με την ισοπέδωση της αξιοκρατίας, δίνουν καθημερινό, 
άνισο αγώνα σε κάθε υπηρεσία που είναι τοποθετημένοι.  Κατεβαίνω 
στις εκλογές του ΤΕΕ για την υπεράσπιση των θέσεων και την 
προβολή των προβλημάτων των Μηχανικών του Δημοσίου στα 
όργανα του ΤΕΕ.

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠM 96956

Πολιτικός μηχανικός 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ(ΝΤΕΠΗ) ΠM 47978
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
2015-2016 : MASTERS DEGREE IN INTERNATIONAL PUBLIC ADMINIS-
TRATION ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
9/1980-5/1986 : Δίπλωμα του Τμήματος Πολιτικών  Μηχανικών  της 
Α.Π.Θ.- Τίτλος master degree ΑΠΘ                                     
2015  Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δόμησης και Πολ/κών  Εφαρμογών 
Δήμου Θεσσαλονίκης
2015 Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θέρμης 
Θεσ/νίκης 
2014   Τομεάρχης Επιθεωρητών Δόμησης Βορείου Ελλάδος ΥΠΕΚΑ
Από τον 5ο/2008 Διευθύντρια Πολεοδομίας Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης ΝΑΘ
Υπάλληλος  ΥΠΕΧΩΔΕ  από το 1991 μετά από συμμετοχή και διάκριση 
σε γραπτό διαγωνισμό. 

ΜΑΤΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠM 114863

Πολιτικός μηχανικός 

ΜΠΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜM 105807

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Διδάκτορας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, με 
ειδίκευση σε θέματα Διαχείρισης Αποβλήτων. Διατελεί Πρόεδρος της 
Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας και Περιβάλλοντος το ΤΕΕ/ΤΚΜ από το 
2013.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Κατέρχομαι υποψήφιος στο Περιφερειακό Τμήμα της Κεντρικής 
Μακεδονίας με στόχο να διεκδικήσω την αναστροφή της 
καθομολογούμενης πτωτικής πορείας των δράσεων ΤΕΕ.

ΜΠΕΖΕΡΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧM 104428

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Διδάκτορας Πανεπιστημίου Lehigh στις ΗΠΑ και διπλωματούχος 
Χημικός Μηχανικός ΑΠΘ με ειδίκευση στην έρευνα & ανάπτυξη ΑΠΕ. 
Εργασιακή εμπειρία σε πολυεθνικές σε ΗΠΑ και ΕΕ και σήμερα 
ερευνήτρια στο ΕΚΕΤΑ. Επιστημονικός υπεύθυνος 10 ευρωπαϊκών, 
εθνικών και βιομηχανικών ερευνητικών έργων, συγγραφέας 180 
επιστημονικών δημοσιεύσεων. Διατελεί πρόεδρος της επιτροπής 
ανταγωνιστικότητας του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Επιθυμώ ενεργότερο ρόλο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με ευρωπαϊκό φιλελεύθερο 
προσανατολισμό αποσκοπώντας στη βελτίωση του εισοδήματος - 
ασφάλισης - διαγραφή χρεών και περισσότερες δουλειές υψηλής 
προστιθέμενης αξίας για όλους τους Μηχανικούς. Άμεση εφαρμογή 
λύσεων με νέα "πράσινα" έργα και στενότερη συνεργασία 
μηχανικών-πολιτικών-επιχειρηματιών-τοπικών κοινωνιών. 



ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠM 128463

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
MSc «Πολεοδομία- Χωροταξία».
Γεν. Γραμματέας ΔΕ ΔΕΚΜ/ΤΚΜ.
Μέλος ΔΣ Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης (Σ.Π.Μ.Θ.).
Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε./ΤΚΜ στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής «Ανάπτυξης & Χωροταξίας» Τ.Ε.Ε./ΤΚΜ 
2013-2016.
Διατηρώ Τεχνικό Γραφείο στη Θεσσαλονική (‘Π3’).

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Στις επερχόμενες εκλογές του Τ.Ε.Ε. κατέρχομαι υποψήφιος στο 
Περιφερειακό Τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας, επιθυμώντας να 
εκπροσωπήσω  μια νέα γενιά μηχανικών, η οποία προσδοκά σε ένα 
Επιμελητήριο αρωγό στα επαγγελματικά τους ζητήματα, ενώ 
συγχρόνως θα πρωτοστατεί στην παραγωγική ανασυγκρότηση της 
Χώρας.

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΠM 58971

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Μελετητής δημοσίων και ιδιωτικών έργων.
Διευθύνων σύμβουλος μελετητικής εταιρείας. 
Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΜΠΟΥΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜM 135044

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Είμαι Διπλωματούχος 
Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. Δραστηριοποιούμαι στον κλάδο 
κατασκευής βυτίων και  δεξαμενών στην εταιρία ΕLVIOTHERM με 
έδρα το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Διετέλεσα πρόεδρος του Συλλόγου 
Φοιτητών Μηχανολόγων - Ηλεκτρολογων Μηχανικών 
Α.Π.Θ.(2010-2011).

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Κατέρχομαι υποψήφιος στο Περιφερειακό Τμήμα της Κεντρικής 
Μακεδονίας με στόχο να ενισχύσω την προσπάθεια ώστε να δοθούν 
πρακτικές λύσεις στα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
νέοι Μηχανικοί στην εργασιακοί καθημερινότητά τους.

ΜΥΛΩΝΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΗM 67850

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
 MSc σε Πληροφοριακά Συστήματα (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).
Δραστηριοποιείται 25 χρόνια στον κλάδο της Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.
Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας Νέων Τεχνολογιών Yummy Software and 
Services - Ιδρυτής της Ανώνυμης Εταιρίας Παραγωγής Λογισμικού Cardisoft - Συνιδρυτής 
της Εταιρίας Μελετών mSolutions. 
Βραβεύθηκε το 1999, από το Υπουργείο Ανάπτυξης με τον Έπαινο Επιχειρηματικής 
Αριστείας.
Διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), 
ενώ σήμερα κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου.
Διετέλεσε επίτιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΕ (Συνδέσμου Εξαγωγέων 
Βορείου Ελλάδος) καθώς και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ανάπτυξης της 
Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας.
Έχει πλούσια ερευνητική δραστηριότητα ως επιστημονικά υπεύθυνος εθνικών και 
ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, ενώ έχει υλοποιήσει σημαντικά έργα Ολοκληρωμένων 
Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ελλάδα και εξωτερικό.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Συμμετέχω στις εκλογές του ΤΕΕ, διότι η σημερινή οδυνηρή πραγματικότητα 
επιβάλει άμεσα να μη μένουμε απλοί θεατές, άλλα να μετατρέψουμε τη 
κατήφεια και απαισιοδοξία σε ουσιαστικές παρεμβάσεις. Παράλληλα επιθυμώ 
να βοηθήσω τους νέους συναδέλφους που εισέρχονται στον επαγγελματικό 
στίβο, άλλα και να ενισχύσω το έργο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, 
αξιοποιώντας τη δύναμη των νέων τεχνολογιών.



ΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑM 85600

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ. (1994-2000)
Ελεύθερος επαγγελματίας
Κάτοχος μελετητικού πτυχίου Β’ Τάξης στις κατηγορίες 6 και 7.
Εργάζεται από το 2002 ως ελεύθερος επαγγελματίας. 
Μέλος του αρχιτεκτονικού γραφείου «Ομάδα μελετών 406». 
Μελετητής ιδιωτικών και δημοσίων έργων. 
Επιβλέπων και Project manager ιδιωτικών έργων.
Α’ βραβείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό διαμόρφωσης της 
κεντρικής πλατείας Νίκης στη Κοζάνη.

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΠΑΤΤΥ)ΠM 77261

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το έτος 1973, είμαι παντρεμένη, έχω ένα γιο δέκα ετών και 
κατοικώ στην Τοπική Κοινότητα Μεσημερίου του Δήμου Θερμαϊκού.Αποφοίτησα από την 
Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΑΠΘ), το 1997. Φοίτησα 
στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και απέκτησα Μεταπτυχιακό δίπλωμα, στον 
«Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων και Κτιρίων», με πεδίο εφαρμογής ένα πρότυπο 
οικολογικό οικισμό στο Μεσημέρι του Δήμου Επανομής. Μέλος του ΤΕΕ από το 1997, και 
άσκησα το ελεύθερο επάγγελμα έως το 2006.Τον Ιούνιο του 2006, πέτυχα στις εξετάσεις 
του ΑΣΕΠ, και είμαι δημοτική υπάλληλος στην Τεχνική υπηρεσία του  Δήμου Θέρμης. Τον 
Οκτώβριο του  2006, εκλέχτηκα στις δημοτικές εκλογές στο Δήμο Επανομής, με το 
ψηφοδέλτιο της πλειοψηφίας, και  την διετία 2009-2010 ήμουν Αντιδήμαρχος του Δήμου 
Επανομής –τεχνικών  & οικονομικών θεμάτων.Τον Μάιο του 2014, εκλέχτηκα δημοτική 
σύμβουλος στο Δήμο Θερμαϊκού, και από το Σεπτέμβρη του 2014 έως και σήμερα είμαι 
Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας και Ποιότητας Ζωή του Δήμου Θερμαϊκού. Παράλληλα 
το 2015-2016 φοίτησα στο Μεταπτυχιακό «Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο», 
με πεδίο εφαρμογής, «Τεχνικά έργα ανάπλασης και διαχείρισης υδάτων σε αστικό 
παραθαλάσσιο χώρο. περίπτωση μελέτης: παραλιακή ζώνη οικισμού Αγίας Τριάδας 
Δήμου Θερμαϊκού" .

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Ασκώ  το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού σχεδόν 20 χρόνια, τόσο στον ιδιωτικό 
τομέα αρχικά, όσο και στο δημόσιο σήμερα. Θεωρώ  ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο 
ρόλος του μηχανικού στην κοινωνία, και ότι το ΤΕΕ θα πρέπει να παίξει  ηγετικό ρόλο, στη 
δημιουργία ενός αναπτυξιακού περιβάλλοντος.Με βάση την εμπειρία που έχω 
αποκομίσει από τις θέσεις που υπηρέτησα και υπηρετώ, αλλά  και με  μοναδικό στόχο την 
επίλυση των προβλημάτων των μηχανικών που αγωνιούν καθημερινά, θα αγωνιστώ για 
ένα ΤΕΕ που θα λειτουργεί ως θεματοφύλακας των επαγγελματικών μας  δικαιωμάτων και 
θα είναι πραγματικός Τεχνικός σύμβουλος του κράτους.   

ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠM 93233

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Μηχανικός Περιβάλλοντος ΔΠΘ. Υποψήφιος Διδάκτορας Τμ. Πολ. 
Μηχ. ΑΠΘ στο αντικείμενο της διαχείρισης αποβλήτων. Μηχανικός 
του Π.Σ. Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κ.Μ. Στο 
παρελθόν ελεύθερος επαγγελματίας μελετητής και σύμβουλος 
μηχανικός σε θέματα περιβάλλοντος. Μέλος ΜΕ Περιβάλλοντος 
ΤΕΕ/ΤΚΜ από το 2003. Διατελεί Γ.Γ. Συλλόγου Εργαζομένων ΦοΔΣΑ 
Κ.Μ και Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής 
Μακεδονίας  Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών 
Περιβάλλοντος (ΠΑΣΔΜΗΠ). 

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Κατέρχομαι υποψήφιος στο Περιφερειακό Τμήμα της Κεντρικής 
Μακεδονίας με σκοπό την επαναφορά της θέσης του ΤΕΕ ως Τεχνικού 
Συμβούλου της πολιτείας αλλά και για τη συμβολή στη βελτίωση των 
ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στην καθημερινή 
άσκηση του επαγγέλματός τους. 

ΠΡΟΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΤM 66896

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ (1993). 
Ph.D. Συγκοινωνιολόγος ΑΠΘ (2004). Ελεύθερος επαγγελματίας- 
Μελετητής (1995- ). Εταίρος και διαχειριστής εταιρείας μελετών 
"ΤΟΠΟΑΝΑΛΥΣΗ ΟΕ" (2007- ). Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Μελετητών 
Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (2016- ). Μέλος Μόνιμης 
Επιτροπής Ανάπτυξης- Χωροταξίας ΤΕΕ/ΤΚΜ (2014- 2016).

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Γιατί η συμμετοχή μας στα κοινά είναι πλέον επιτακτική ανάγκη στη 
δυσκολότερη περίοδο που διανύει, τόσο ο τόπος, όσο και ο κλάδος 
των Μηχανικών. 
Γιατί πιστεύω ότι τα προβλήματα του Μηχανικού μπορούν να 
αντιμετωπιστούν καλύτερα από ανθρώπους που γνωρίζουν τις 
δυσκολίες του ιδιωτικού τομέα. 
Για να συνδημιουργήσω νέες προοπτικές για το κλάδο μας, μέσω της 
ανανέωσης των εκπροσώπων μας.



ΡΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑM 88999

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Δημήτριος Ραϊδης Αρχιτέκτων-Μηχανικός, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης,  
μέλος του ΤΕΕ από το 2000 , μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συνδέσμου Εξαγωγεών Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) 3η θητεία, από το 
2011  , με 15ετή  εμπειρία  στον χωροταξικό- πολεοδομικό σχεδιασμό 
αλλά και 16ετή συνεχή απασχόληση στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό 
δημοσίων και ιδιωτικών μελετών με ιδιαίτερη έμφαση και βραβεύσεις  
στην καινοτομία και την προστασία του περιβάλλοντος. 

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Θεωρώ ότι ο κλάδος των μηχανικών χρήζει άμεσης αναδιάρθρωσης 
με νέα σκέψη, κοινωνική ευθύνη και  όραμα, ώστε να γίνει και πάλι ο 
αξιόπιστος σύμβουλος του τόπου μας . Σε τοπικό επίπεδο πρέπει να 
δημιουργήσει διαύλους επικοινωνίας και να συνεργαστεί με τους 
αντίστοιχους φορείς  παρέχοντας  υψηλού επιπέδου τεχνική βοήθεια.   
Το ΤΕΕ οφείλει ν' αναδειχτεί σε υποκινητή  σταθερής  βιώσιμης 
ανάπτυξης και εξωστρεφούς πολιτικής,  και σε βασικό υποστηρικτή 
του ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού.

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠM 87054

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Γεννήθηκα το 1974 στο Μόναχο και κατάγομαι από τα χωριά του Πόντου στον 
Καύκασο. Είμαι παντρεμένος και έχω ένα παιδί. Φοίτησα στο κολλέγιο 
Ανατόλια με ολική υποτροφία και κατόπιν σπούδασα Πολιτικός Μηχανικός στο 
Δ.Π.Θ. Εκπλήρωσα τις στρατιωτικές υποχρεώσεις μου (1997-1999) και σήμερα 
είμαι έφεδρος Υπολοχαγός του Πεζικού. Έκτοτε εργάζομαι ως ελεύθερος 
επαγγελματίας και στη σταδιοδρομία μου έχω ασχοληθεί με μεγάλη γκάμα 
δραστηριοτήτων (Υπεύθυνος για τον έλεγχο των οικονομικών και χρονικών 
στοιχείων των έργων του Κεντρικού Τομέα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 
«Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης και Σύνδεση Αεροδρομίου «Μακεδονία» 
με την Εγνατία Οδό», επίβλεψη κατασκευής φράγματος στο Κατάφυτο του 
Ν.Δράμας κλπ) Από το 2004 διατηρώ τεχνικό γραφείο και δραστηριοποιούμαι 
κυρίως στην αδειοδότηση μεγάλων επαγγελματικών μονάδων (άδειες 
ίδρυσης, εγκατάστασης, λειτουργίας),  στη διοίκηση έργων ΑΠΕ (βιομάζας) και 
μονάδων του πρωτογενούς τομέα (αγροτικών, κτηνοτροφικών και αλιείας) 
καθώς και στη σύνταξη πραγματογνωμοσυνών για τεχνικά θέματα.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Η μεγάλη μου εμπειρία σε ολόκληρη την γκάμα των δραστηριοτήτων του 
μηχανικού, μου έχει δώσει την ευκαιρία να γνωρίζω σε βάθος τις παθογένειες 
της υφιστάμενης κατάστασης. Η καθημερινή μου τριβή με συναδέρφους όλων 
των ειδικοτήτων με έχει καταστήσει ικανό γνώστη των απαντήσεων που 
πρέπει να δοθούν στα θέματα  που απασχολούν τον κλάδο.

ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΤM 90887

Αγρονόμος Τοπογράφος

ΣΤΕΦΑΝΑΚΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΑM 109110
(ΦΙΛΙΑΝΑ)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η Φιλιάνα Στεφανακάκη είναι αρχιτέκτων μηχανικός και μέλος Τ.Ε.Ε. 
Αποφοίτησε από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας (Π.Θ) και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο 
Cardi� University (Welsh School of Architecture, WSA), με ειδίκευση 
στο βιοκλιματικό σχεδιασμό, Master in Environmental Design of 
Buildings, και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε. Α. Π), με 
ειδίκευση στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων. Έχει συμμετάσχει σε 
συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα και διαγωνισμούς,  και 
εργάστηκε σε αρχιτεκτονικά γραφεία και μεγάλες κατασκευαστικές 
εταιρείες. Από το 2007 δραστηριοποιείται μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, 
διατηρεί το αρχιτεκτονικό γραφείο ArchLand με συνεργάτες 
αρχιτέκτονες-μηχανικούς, και ασχολείται με μελέτες-κατασκευές 
ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Σήμερα είναι εκλεγμένο μέλος της 
Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, εκπρόσωπος της Κεντρικής 
Μακεδονίας, και μέλος στο ΔΣ του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
Θεσσαλονίκης. 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



ΤΖΗΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜM 129827

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Γεννήθηκε στη Βέροια το 1984. Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος 
Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ απο το 2011 και 
Υποψήφιος Διδάκτορας του τμήματος στο Εργαστήριο 
Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας. Από το 2011 
εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας. 

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Η ανάγκη για ουσιαστκική συμμετοχή νέων ανθρώπων με στόχο την 
αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας και του ρόλου του Τ.Ε.Ε 
αποτελεί οτν κύριο λόγο ενασχόλησης με τα κοινά.

ΤΟΥΣΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ(ΛΙΑΝΑ) ΠM 58281

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Γεννήθηκα στην Κοζάνη και σπούδασα στο Πολυτεχνείο  του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης στο τμήμα των Πολιτικών Μηχανικών  από το 
1984 –1990. Το 1990 με το πρόγραμμα Erasmus, παρακολούθησα στο ENSAM 
στην πόλη Bordeaux της Γαλλίας μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην υδραυλική 
μηχανική. Είμαι μέλος του ΤΕΕ από το 1991. Aπό το 1991 έως το 1997 
ασχολήθηκα με δημόσια έργα. Από το 1997  έως σήμερα εργάζομαι στην 
ανώνυμη εταιρεία EUROCO και είμαι αντιπρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου. Είμαι παντρεμένη με τον Χρήστο Γκίνη και έχω δύο παιδιά,  τον 
Γιώργο πεμπτοετή  φοιτητή στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ και την 
Κάθυ τεταρτοετή φοιτήτρια στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΠΘ.

ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤM 72550

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ. 
MSc Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων Ε.Α.Π.
Ιδρυτής και διαχειριστής της εταιρείας μελετών ΑΚΚΤ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Ελεύθερος Επαγγελματίας, Μελετητής Δημοσίων Έργων (1995 έως 
σήμερα)
Μέλος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ
Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Πρόεδρος της ΔΚΜ Κεντρικής Μακεδονίας

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Συμμετέχω στις εκλογές του ΤΕΕ διότι πιστεύω ότι με την  συμμετοχή 
μας στα κοινά υπάρχει ελπίδα να αλλάξουμε κάτι και να βελτιώσουμε 
την κατάσταση. Με ευχολόγια και αποστασιοποίηση σίγουρα όχι.

ΤΣΕΡΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠM 127512

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. 2005-2010
Πρόεδρος Συλλόγου Φοιτητών Πολ. Μηχανικών Α.Π.Θ. 2010
MSc Structural Steel Design & Business Management, Imperial 
College London 2010-2011
Σύμβουλος Υποστήριξης στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων 
2012-2014
Ελεύθερος Επαγγελματίας Πολιτικός Μηχανικός 2010-Σήμερα



ΤΣΟΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠM 51052

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Γεννήθηκε το 1963 στη Θεσσαλονίκη.
Έγγαμος με δύο παιδιά (φοιτητές στο Α.Π.Θ.).
Απόφοιτος του Ε’ Λυκείου Θεσσαλονίκης.
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Α.Π.Θ.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Msc στη «Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών 
Έργων» του Α.Π.Θ. Ξεκίνησε την καριέρα του ως Ελεύθερος 
Επαγγελματίας Μηχανικός. Από το 1999 εργάζεται στη «ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟΣ Α.Ε.» καταλαμβάνοντας διευθυντικές θέσεις. Συνδικαλιστής 
στο Τ.Ε.Ε., για 20 χρόνια, με την Δ.Κ.Μ. Διετέλεσε αιρετό μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων της Εγνατίας 
Οδού (ΣΕΤΕΟ), αιρετό μέλος της Διοίκησης της Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΣΕΤΤΕΕ) και νυν μέλος 
της αντιπροσωπίας του ΟΣΕΤΤΕΕ και  του Εργατικού Κέντρου 
Θεσσαλονίκης. 

ΨΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗM 52780

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ε.Α.Π. Τμήματος 
«Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής»
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου 
Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ)
Μέλος Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος ΤΕΕ/ΤΚΜ
Στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΣΠΑ)

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Η ενασχόληση με τα κοινά και η πολύτροπη στήριξη των συναδέλφων 
μηχανικών μέσω των θεσμοθετημένων συλλογικών οργάνων 
εκπροσώπησής τους 

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑM 58326

Αρχιτέκτων μηχανικός 

ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠM 88668

Πολιτικός μηχανικός 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜM 78729

Μηχανολόγος  μηχανικός 

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧM 133130

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ., Υποψήφιος Διδάκτορας 
του τμήματος Χημικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Ιδιώτης μηχανικός από το 
2013.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Για να ενισχύσω την προσπάθεια ανανέωσης με φρέσκα μυαλά και και 
να συνεισφέρω με νέες ιδέες στην αναβάθμιση του ρόλου του Τ.Ε.Ε. 
του επαγγέλματος του μηχανικού. Για να συμβάλω με όρεξη στον 
τοπικό αναπτυξιακό σχεδιασμό με στόχο να δημιουργηθούν θετικές 
προοπτικές για τους νέους μηχανικούς.

ΤΡΕΓΚΑΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΠM 104018

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ονομάζομαι Τραϊανός Τρέγκας από τη Γουμένισσα του νομού Κιλκίς. 
Είμαι γεννημένος το 1979, παντρεμένος με την Πολυξένη Μολύβα και 
πατέρας δύο κοριτσιών της Γεωργίας και της Τάνιας-Κωνσταντίνας. 
Σπούδασα πολιτικός μηχανικός στο Εδιμβούργο και είμαι κάτοχος 
μεταπτυχιακού στα δομοστατικά. Ως Ελεύθερος επαγγελματίας 
δραστηριοποιούμε στους νομούς Κιλκίς, Πέλλας και Θεσσαλονίκης 
αναλαμβάνοντας μελέτες και κατασκευές ιδιωτικών κτιριακών έργων 
και έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς επίσης και 
κατασκευές δημοσίων έργων. Μέλος στο ΤΕΕ από το 2005. Στις 
εκλογές του Νοέμβρη θα είμαι υποψήφιος με την ΔΚΜ για την 
αντιπροσωπεία Κεντρικής Μακεδονίας στο νομό Κιλκίς. 

ΤΣΑΚΑΛΩΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠM 77535 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Είμαι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός απόφοιτος Ε. Μ. Π. Ζω και 
εργάζομαι στο Κιλκίς, όπου και διατηρώ τεχνικό γραφείο μελετών και 
επιβλέψεων ιδιωτικών έργων. Ταυτόχρονα είμαι Μόνιμος Ενεργειακός 
Επιθεωρητής Κτιρίων & Ελεγκτής Δόμησης, ενώ παράλληλα 
εκπροσωπώ το Τ.Ε.Ε. Κιλκίς, ως μέλος Τεχνικού Συμβουλίου της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της 

Περιφέρειας Κιλκίς.   

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠM 77726

Πολιτικός μηχανικός

 

ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠM 137516  

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πολιτικός μηχανικός, Απόφοιτος Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης, Επίσημος Επιθεωρητής Ιδιωτικής Εταιρείας με την ονομασία 
<<Cosmocert>>,υπεύθυνη για την κατάταξη των τουριστικών 
καταλυμάτων σε αστέρια και κλειδιά,Ιδιώτης Πολιτικός Μηχανικός.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Θα πρέπει οι μηχανικοί και ιδιαιτέρως οι νέοι μηχανικοί να 
αποκτήσουν φωνή και δύναμη. Θα πρέπει να δυναμώσει ο ρόλος της 
επαρχίας, όπως είναι η Πέλλα που ανήκω και μόνο μέσα από την 
ενασχόληση με τα δικά μας ζητήματα και προβλήματα θα υπάρξουν 
λύσεις για αυτά.

ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΗM 117445

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ονομάζομαι Σαμαρτζίδης Σοφοκλής. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη στις 28-04-1981. Είμαι  
έγγαμος και πατέρας ενός παιδιού. Έχω αποφοιτήσει από το τμήμα των Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Διαθέτω 
μεταπτυχιακό στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και τα τελευταία οκτώ χρόνια 
δραστηριοποιούμαι ως ελεύθερος επαγγελματίας στην περιοχή της Κεντρικής 
Μακεδονίας διατηρώντας Τεχνικό Γραφείο στην Αριδαία του Ν. Πέλλας, όπου και διαμένω. 
Ως κύριοι τομείς ενασχόλησης του γραφείου μας θεωρούνται οι ενεργειακές μελέτες και 
αναβαθμίσεις, οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και κατασκευές, οι πιστοποιήσεις 
ανυψωτικών μηχανημάτων και ανελκυστήρων, η παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, 
η έκδοση αδειών λειτουργίας και η σύνταξη και πιστοποίηση συστημάτων ISO. Είμαι 
εγγεγραμμένος στα μητρώα των ενεργειακών επιθεωρητών και των ελεγκτών δόμησης, 
ενώ έχω πιστοποιηθεί ως ελεγκτής ψεκαστικών αγροτικών μηχανημάτων καθώς και 
Ξενοδοχειακών Μονάδων και Ενοικιαζόμενων Δωματίων. Τέλος τελώ εδώ και τέσσερα 
χρόνια χρέη αντιπροέδρου στο Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Αλμωπίας.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
για να συμβάλλω ενεργά στην οργανωμένη προσπάθεια του επιμελητηρίου και της ΔΚΜ 
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που μαστίζουν τον κλάδο μας και απειλούν 
καθημερινά πλέον την επαγγελματική μας επιβίωση. Ειδικότερα, λόγω της εμπειρίας μου 
σε ποικίλα και ετερογενή αντικείμενα και της συνεχής προσπάθειας για ενσωμάτωση 
καινοτομιών στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, των κατασκευών και των 
πιστοποιήσεων επιδίωξη μου είναι να βοηθήσω στην προώθηση δράσεων για την 
ενημέρωση και επίτευξη συνεργειών στα εν λόγω αντικείμενα.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠM 64985

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ (1993) 
1996-1998    Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κολινδρού
1993-       Ελεύθερος Επαγγελματίας Εταίρος σε Τεχνική Εταιρεία 
μελέτης και  κατασκευής ιδιωτικών τεχνικών έργων ΜΕΝΤΩΡ ΕΠΕ
2011-              Εταίρος σε Τεχνική Εταιρεία Δημοσίων Έργων
2001-2013 Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών 
Πιερίας
2013-2016 Πρόεδρος του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών 
Πιερίας

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



ΠΙΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΤM 94189

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Απόφοιτος του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 
του Α.Π.Θ., ζω και εργάζομαι στην Κατερίνη, όπου διατηρώ Τεχνικό 
Γραφείο ως Μελετητής Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων. Διατελώ 
γραμματέας του Τοπικού Τμήματος των Α.Τ.Μ. Πιερίας επί 5 συναπτά 
έτη ( 2011 εως σήμερα).

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Σε μία περίοδο που ο κλάδος των μηχανικών υφίσταται με τον πλέον 
δραματικό τρόπο τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης, οι νέοι 
μηχανικοί αξιώνουν όχι απλώς την είσοδο και παραμονή τους στο 
επάγγελμα, αλλά τη διεκδίκηση δικαιότερων όρων και συνθηκών 
εργασίας. Ως μαχόμενος τοπογράφος μηχανικός από το 2003 έως 
σήμερα, έρχομαι καθημερινά αντιμέτωπος με τα πλείστα όσα 
προβλήματα του χώρου και επιθυμώ αφενός να υπηρετήσω με 
μαχητικότητα τα επαγγελματικά συμφέροντα των νέων μηχανικών  
και αφετέρου να συμβάλω στην αναδιαμόρφωση και προώθηση 
ευρύτερων αναπτυξιακών στόχων.

ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠM  51048

Πολιτικός μηχανικός

 

ΚΑΡΕΜΠΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠM 127550

Πολιτικός μηχανικός

ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ(ΝΩΝΤΑΣ) ΠM 77964

Πολιτικός μηχανικός

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΜ 96803

Αρχιτέκτων μηχανικός 

ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΜ 47297

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.
Δημόσιος Υπάλληλος – Αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
Προϊστάμενος Δομών Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
Πρόεδρος Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε.Χ
Πρόεδρος ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ έως τα τέλη του 2015
Γραμματέας της Ν.Ε του ΤΕΕ Χαλκιδικής 

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Στις επερχόμενες εκλογές του Τ.Ε.Ε. κατέρχομαι υποψήφιος στο Περιφερειακό 
Τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας, επιθυμώντας να εκπροσωπήσω την νέα 
γενιά μηχανικών, με την εμπειρία μου η οποία προσδοκά σε ένα Επιμελητήριο 
αρωγό στα επαγγελματικά τους ζητήματα, ενώ συγχρόνως θα πρωτοστατεί 
στην παραγωγική ανασυγκρότηση της Χώρας.

ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΜ 47297

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.
Δημόσιος Υπάλληλος – Αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
Προϊστάμενος Δομών Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
Πρόεδρος Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε.Χ
Πρόεδρος ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ έως τα τέλη του 2015
Γραμματέας της Ν.Ε του ΤΕΕ Χαλκιδικής 

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Στις επερχόμενες εκλογές του Τ.Ε.Ε. κατέρχομαι υποψήφιος στο Περιφερειακό 
Τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας, επιθυμώντας να εκπροσωπήσω την νέα 
γενιά μηχανικών, με την εμπειρία μου η οποία προσδοκά σε ένα Επιμελητήριο 
αρωγό στα επαγγελματικά τους ζητήματα, ενώ συγχρόνως θα πρωτοστατεί 
στην παραγωγική ανασυγκρότηση της Χώρας.

ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΜ 132217

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αρχιτέκτων μηχανικός, απόφοιτη Πολυτεχνείου Μιλάνου με 
μεταπτυχιακό τίτλο. Διατηρώ Αρχιτεκτονικό γραφείο στην 
Κασσάνδρα που αναλαμβάνει και εκπονεί μελέτες σε Χαλκιδική, 
Θεσσαλονίκη και Μιλάνο.Μέλος Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών 
ΘεμάτωνΤΕΕ/ΤΚΜ.

ΧΛΙΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΜ 72451

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πολιτικός μηχανικός. Απόφοιτος Α.Π.Θ..Δραστηριοποιούμαι κυρίως 
σε ιδιωτικά έργα στην περιοχή της Χαλκιδκής.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΒΕΛΥΝ) ΑΜ 31031

Αρχιτέκτων μηχανικός 

ΡΑΛΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΜ 19650

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πολιτικός Μηχανικός, Πανεπιστημιακός στον Τομέα των Κατασκευών. 
Πολυετής παρουσία στα κοινά του ΤΕΕ-ΤΚΜ και του ΤΕΕ.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Θεωρώ ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι ένα σημαντικό όργανο για 
την αναβάθμιση του επαγγέλματος του Μηχανικού και για τη 
βελτίωση της εικόνας του Μηχανικού στην Κοινωνία.

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΜ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
06/2008 – Παρών J&P-AVAX Α.Ε, Εργοτάξιο Πλαταμώνα 
06/2006 – 06/2008 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε – Εργοτάξιο Ποδοχωρίου
8/2005 – 5/2006 ΕΓΝΑΤΙΑ COM

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Οι νέοι μηχανικοί πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και να 
χαράξουμε νέα πορεία στον κατασκευαστικό τομέα της Ελλάδας.
Κατεβαίνω υποψήφιος για να εκπροσωπήσω τους νέους μηχανικούς 
στην αντιπροσωπεία του ΤΕΕ.

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΜ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Γεννήθηκε στην Λάρισα στις 03/02/1978. Είναι Διπλωματούχος 
Μηχανολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. από το 
2004 και διετέλεσε Επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα 
Επαγγελματικών Θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ από το 2005 έως και σήμερα. 
Η εμπειρία αυτή αποτελεί και τον κύριο λόγο για την ενασχόληση με 
τα κοινά του ΤΕΕ. Είναι συνιδιοκτήτης της εταιρείας GP SAFETY IKE με 
αντικείμενο την Ασφάλεια και την Πυρασφάλεια ιδιωτικών και 
επαγγελματικών χώρων. Διετέλεσε μέλος της Αντιπροσωπείας του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ την χρονική περίοδο 2006-2008.  

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ



ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Είμαι αριστούχος απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής Σχολής, διετέλεσα 
επί σειρά ετών μέχρι και σήμερα μέλος του ΔΣ του Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων. Είμαι επίσης εκλεγμένος στην Κεντρική 
αντιπροσωπεία του ΤΕΕ και τέλος εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος 
στον Δημο Θεσσαλονίκης με την παράταξη "ΕΝΤΑΞΕΙ" του Σταύρου 
Καλφάτη

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Πρέπει η αντιπροσωπεία του ΤΕΕ να μπεί οριστικά στην  τροχιά μέσα 
στην οποία θα προασπίζεται τα συμφέροντα των Μηχανικών και όχι 
κάποιων που απλά περιμένουν μέσω αυτού μία θέση. Ο τωρινός 
πρόεδρος, μας απέδειξε με πράξεις και έργα ότι αυτό επιδιώκει. Εμείς 
θα είμαστε εκεί να τον στηρίξουμε στον αγώνα του για ένα καλύτερο 
αύριο για όλους εμάς που καθημερινά προσπαθούμε.

ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΜ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Είμαι απόφοιτος πολυτεχνικής σχολής Πολιτικών Μηχανικών με 
μεταπτυχιακό τίτλο στα οικονομικά επιχειρήσεων. Έχω εργαστεί στη 
Μεγάλη Βρετανία και από το 2005 διατηρώ τη δική μου 
Τεχνική-Κατασκευαστική εταιρεία που ασχολείται με κτιριακά και 
έργα υποδομής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Κατεβαίνω υποψήφιος στο ΤΕΕ για να υπερασπιστώ με 
αποτελεσματικότητα τα συμφέροντα των συναδέλφων μου 
μηχανικών καθώς και για να εκφράσω τις ιδέες και απόψεις μου 
σχετικά με το μέλλον του κλάδου μας.

ΚΙΑΡΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΗΜ

Ηλεκτρολόγος μηχανικός 

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΜ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. & Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ.
Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής «Ενέργειας και Περιβάλλοντος» στο 
ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Μέλος της Δ.Ε. της ΔΚΜ/ΤΚΜ.
Ελεύθερος Επαγγελματίας & Μελετητής Δημοσίων Έργων.
Υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο της Δ.Κ.Μ. στην Κεντρική 
Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Ανήκω στην γενιά των «νέων μηχανικών», οι οποίοι λόγω των 
αντίξοων επαγγελματικών συνθηκών που βιώνουμε, αναζητούμε 
αποτελεσματικές και ουσιαστικές προτάσεις και λύσεις για την 
προάσπιση του επαγγέλματός μας. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε το 
επάγγελμά μας και να προστατεύσουμε τόσο το μέλλον μας όσο και 
το μέλλον κάθε «νέου μηχανικού», ο οποίος πλέον αναζητά ένα 
καλύτερο αύριο μακριά από τη χώρα μας. Σας καλώ επομένως να 
διαμορφώσουμε το μέλλον μας μαζί, συμμετέχοντας μαζικά στις 
εκλογές του Τ.Ε.Ε. στις 20 Νοεμβρίου 2016 και στηρίζοντας τις 
προτάσεις της Δ.Κ.Μ. και τους «νέους μηχανικούς».



ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΜ ΠΜ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Στέλεχος λειτουργίας και συντήρησης στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου ΑΕ
Ιδιώτης ελεύθερος επαγγελματίας με ειδίκευση στα Ενεργειακά projects

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Το τεχνικό επιμελητήριο ως ο επίσημος σύμβουλος της Ελληνικής Πολιτείας
οφείλει να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον για το σύνολο των υποδομών
της χώρας μας. Σε αυτή την προσπάθεια θέλω να συμμετέχω και να 
συνεισφέρω την γνώση και την επιστημονική μου κατάρτιση. Όπως όλοι μας 
έτσι και εγώ, πρέπει να βοηθήσουμε να ξεπεράσει η χώρα μας την ύφεση και 
να επανέλθει η κοινωνική ισορροπία και ηρεμία. Αυτό για να επιτευχθεί πρέπει 
να δημιουργηθούν αξιοπρεπείς νέες θέσεις εργασίας για όλους οι οποίες θα 
συνοδεύονται από κοινωνική ασφάλιση και συνταξιοδοτική βεβαιότητα. Σε 
αυτή την κατεύθυνση δηλώνω παρόν να υπηρετήσω τον κλάδο μας από όποια 
θέση επιλέξουν οι συνάδελφοι μου.

ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΙΟΠΗ (ΚΑΛΗ) ΠΜ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων».
Project Manager Professional (PMI: License 1655825 )
Program/Project Management στην κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών 
Υδραυλικών Έργων και Έργων Προστασίας Περιβάλλοντος (βιολογικοί 
καθαρισμοί, δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης, αντιπλημμυρικά έργα, χώροι 
υγειονομικής ταφής απορριμάτων κλπ).
Αντιπρόεδρος του ΣΠΜΕ (2009-2016)
Mέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ (2010-2014)

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Η προσπάθεια που ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες από τη ΔΚΜ μέσω του νυν 
πρόεδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού πρέπει να συνεχιστεί. Ρεαλιστικές 
προτάσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την ανάπτυξη, φρένο στην 
απαξίωση, δουλειές για όλους, καθημερινές παρεμβάσεις δημόσιες και μη και 
ισχυρή θεσμική παρουσία για τη υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, 
εμπράκτως κοντά στους συναδέλφους σε όλη τη χώρα με συνεχή ενημέρωση, 
πρωτοβουλίες για τη μείωση της γραφειοκρατίας και δημιουργία νέων 
υπηρεσιών υποστήριξης στην άσκηση του επαγγέλματός μας.
Η αρχή έγινε!
Με σοβαρότητα, πραγματικό ενδιαφέρον για το Μηχανικό και αγάπη για την 
Ελλάδα μας, ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ και ΒΟΗΘΩ.

ΜΑΝΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΜ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ. με πιστοποιητικό M.Sc. 
Δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά στη Θεσσαλονίκη εδώ και 20 
χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας με αντικείμενο μελέτες - 
επιβλέψεις – κατασκευές ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Είμαι 
Ενεργειακός Επιθεωρητής και Ελεγκτής Δόμησης ΥΠΕΚΑ, Διαιτητής 
ΤΕΕ, Εισηγήτρια Πειθαρχικού Συμβουλίου ΤΚΜ, Πραγματογνώμονας 
ΤΚΜ, Μέλος Μόνιμης Επιτροπής Επαγγελματικών Θεμάτων ΤΚΜ. 
Εξειδικεύομαι στον Εορταστικό Διάκοσμο και έχω διακοσμήσει 
Ελληνικές και Ευρωπαϊκές πόλεις με πρωτότυπα σχέδια και 
τρισδιάστατες κατασκευές που έχουν πιστοποιηθεί από τον 
οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Με γνώση, εμπειρία και διάθεση για δουλειά, συμμετέχω στην 
προσπάθεια της Δ.Κ.Μ. για την αναγέννηση και την ανάπτυξη του 
κλάδου των μηχανικών, που έχει πληγεί τόσο βάναυσα τα τελευταία 
χρόνια. Για την εξασφάλιση του σύγχρονου ρόλου του μηχανικού και 
για να μπορούμε να ζούμε και να δημιουργούμε με αξιοπρέπεια.   

ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΜ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πολιτικός Μηχ/κος ΑΠΘ, MSc in Maritime Civil Engineering UK. Στο 
παρελθόν ασχολήθηκα με την κατασκευή και επίβλεψη έργων του 
δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Σήμερα ασχολούμαι με τη 
διαχείριση απορριμμάτων και τη διάβρωση των ακτών. Εκλεγμένο 
μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ 2013, μέλος Διοικούσας 
της ΔΚΜ Υπεύθυνος οικονομικών θεμάτων και μέλος του  ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ 
Υπεύθυνος προσωπικού και λειτουργίας.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Στις εκλογές στις 20/11/2016 κατεβαίνω υποψήφιος για την Κεντρική 
Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ με σκοπό να υπερασπιστώ την αντιμετώπιση 
των σοβαρών αιτημάτων των μηχανικών με ρεαλισμό και 
τεχνοκρατική προσέγγιση.



ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΑΤΜ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ, MSc 
Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων, Τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών ΑΠΘ. Μόνιμη Υπάλληλος στον Περιφερειακό Σύνδεσμο  
ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας ως Προϊσταμένη Τμήματος 
Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων & Τεχνικών Μελετών της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

ΜΠΟΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΜ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Γεννήθηκα στις Σέρρες, αποφοίτησα από το τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών ΑΠΘ το 2011, μετακινήθηκα στα πλαίσια του 
προγράμματος ERASMUS στο πανεπιστήμιο της Στουτγκάρδης για 
διάστημα 6 μηνών, μεταπτυχιακό στα Συστήματα Μεταφορών στο 
ΑΠΘ το 2014

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Από το 2012 δραστηριοποιούμαι σαν πολιτικός μηχανικός στο 
δύσκολο επαγγελματικό τοπίο της χώρας μας. Ο κλάδος μας 
χρειάζεται οργάνωση και ανάταξη απέναντι στις νέες συνθήκες και 
τα νέα δεδομένα. Προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να 
συμβάλλουμε όλοι.

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΜ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ελεύθερος Επαγγελματίας, Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. 
(Τεχνική-κατασκευαστική εταιρία, ενεργειακά έργα, φωτοβολταϊκά, βιομάζα) 
ΠΛΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. (Σύμβουλοι επιχειρήσεων, Επιχορηγήσεις, 
Τεχνοοικονομικές μελέτες), Κ.Ε.Κ. ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε. (Κέντρο Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, εκπαίδευση ανέργων, εργαζομένων και ελ. επαγγελματιών). 

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
“Ως πολιτικός μηχανικός με εμπειρία στην βιομηχανική κατασκευή και στα 
ενεργειακά έργα (Α.Π.Ε.), ως σύμβουλος επιδοτήσεων από την Ε.Ε., ως 
εκπρόσωπος Εκπαιδευτηρίου που έχει εκπαιδεύσει 600 μηχανικούς σε 
διάφορες δεξιότητες σχετικές με το αντικείμενο τους, στοχεύω:
1)Στην δημιουργία συνεργειών μεταξύ μηχανικών και επαγγελματιών του 
βιομηχανικού και μελετητικού κλάδου με σκοπό την αναβάθμιση του κλάδου 
των πολιτικών μηχανικών, αλλά και της κοινότητας των μηχανικών ως σύνολο 
(Γνώσεις επιχορηγήσεων μεγάλων και μικρών έργων μέσω Ε.Ε. για 
ενδυνάμωση των επαγγελματικών τους προσόντων).
2)Στο να ευαισθητοποιηθούν οι συνάδελφοι μηχανικοί στην δια βίου μάθηση 
σε τεχνικά θέματα (Α.Π.Ε., ανακύκλωση κ.α.), πάντα με προεκτάσεις άρρηκτα 
συνδεδεμένων οικονομικών γνώσεων.”

ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΜ

Πολιτκός μηχανικός

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΜ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ, Mcs «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ,   ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ,
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ, YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ , ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΤΕΕ/ΤΚΜ(ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ, Διαρκής Ο. Ε. Αντιμετώπισης 
Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών στο Φυσικό και Αστικό Περιβάλλο

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Συμβολή και προσφορά στα θέματα που αφορούν τον κλάδο των μηχανικών.

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ ΑΤΜ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αγρονομος Τοπογραφος Μηχανικός (ΑΠΘ 1999) MSc Περιβαλλοντικός 
Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (ΕΑΠ 2011)
Ελεύθερος  Επαγγελματίας – Μελετητής Δημοσίων Έργων

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Η επιθυμία για ενασχόληση με τα κοινά του κλάδου υπήρχε από την αρχή της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας (τέως γραμματέας του συλλόγου Αγρ. και 
Τοπογράφων Μηχανικών Ν. Σερρών).  Η σημερινή κατάσταση και η 
διαπίστωση ότι ο κλάδος των μηχανικών βρίσκεται σε πολύ δύσκολα 
μονοπάτια με ώθησαν να ζητήσω να λάβω μέρος στις προσεχείς εκλογές, 
πιστεύοντας ότι ο κάθε ένας από μας πρέπει να προσπαθεί με γνώμονα το 
κοινό μας συμφέρων για την αποκατάσταση του επαγγέλματος και του κλάδου 
στην θέση που αξίζουν.

 

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ ΑΤΜ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αγρονομος Τοπογραφος Μηχανικός (ΑΠΘ 1999) MSc Περιβαλλοντικός 
Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (ΕΑΠ 2011)
Ελεύθερος  Επαγγελματίας – Μελετητής Δημοσίων Έργων

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Η επιθυμία για ενασχόληση με τα κοινά του κλάδου υπήρχε από την αρχή της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας (τέως γραμματέας του συλλόγου Αγρ. και 
Τοπογράφων Μηχανικών Ν. Σερρών).  Η σημερινή κατάσταση και η 
διαπίστωση ότι ο κλάδος των μηχανικών βρίσκεται σε πολύ δύσκολα 
μονοπάτια με ώθησαν να ζητήσω να λάβω μέρος στις προσεχείς εκλογές, 
πιστεύοντας ότι ο κάθε ένας από μας πρέπει να προσπαθεί με γνώμονα το 
κοινό μας συμφέρων για την αποκατάσταση του επαγγέλματος και του κλάδου 
στην θέση που αξίζουν.

 

ΠΛΙΑΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΤΜ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ.
Ελεύθερος Επαγγελματίας
Μελετητής Δημοσίων κ Ιδιωτικών Έργων από το 2006.

ΠΟΓΕΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ MΜ

Μηχανολόγος μηχανικός

ΠΟΓΕΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ MΜ

Μηχανολόγος μηχανικός

ΠΟΓΕΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ MΜ

Μηχανολόγος μηχανικός



ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΜ

Πολιτικός μηχανικός

ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΚΥΡΟΣ ΜΜ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός, αν. καθηγητής TMM, ΑΠΘ.
Ερευνητικές δραστηριότητες: Μηχανική Ρευστών, Αεροδυναμική, 
CFD, Προκαταρκτικός σχεδιασμός αεροσκαφών και UAVs.
Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα με την Ευρωπαϊκή Αεροναυτική 
Βιομηχανία καθώς και με Ελληνικές Εταιρείες.
Συντονιστής και chief engineer του Ελληνικού Πολιτικού 
Μη-επανδρωμένου αεροχήματος HCUAV RX-1.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Αναγνωρίζοντας ότι η μεγαλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει η 
Ελλάδα είναι αυτή στη νέα γενιά, θέλω να συνεισφέρω στις 
προσπάθειες για ένα πιο μοντέρνο ΤΕΕ, που θα είναι δίπλα στο νέο 
Μηχανικό. Για ένα ΤΕΕ που θα συμμετέχει ενεργά στην Ανάπτυξη της 
Ελλάδας, με ρεαλιστικές προτάσεις, αξιοποιώντας τους νέους 
ανθρώπους, που σίγουρα έχουν Όραμα και πείσμα.
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Μηχανολόγος μηχανικός
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΜ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΜ

ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΜ
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Μελετητής Δημοσίων Έργων, με εξειδίκευση στα Υδραυλικά έργα
Είμαι 49 ετών, παντρεμένος με την Μαρία Βώττη (αρχιτέκτονα 
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ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΜ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1974 και μεγάλωσα στην περιοχή της Κάτω Τούμπας. 
Σπούδασα πολιτικός μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. και συνέχισα με 
μεταπτυχιακές σπουδές στην προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων 
πολιτισμού. Ως ανήσυχο πνεύμα αποφάσισα από πολύ νωρίς να ακολουθήσω την πορεία 
του ελεύθερου επαγγελματία. Προς αυτήν την κατεύθυνση ίδρυσα το 2003 την τεχνική 
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σκέψης διατηρούσα από μικρό παιδί μια μεγάλη αγάπη για την πολιτική και τα κοινά. 
Έχοντας περάσει από διάφορες θέσεις ευθύνης, με αφετηρία τα φοιτητικά μου χρόνια, 
θεωρώ ότι με ώριμη πλέον σκέψη και κριτικό πνεύμα έχω διαμορφώσει μια 
ολοκληρωμένη εικόνα για τον κλάδο των πολιτικών μηχανικών και τα μεγάλα 
προβλήματα που αυτός αντιμετωπίζει στη σημερινή δύσκολη εποχή για τη χώρα μας. 
Είμαι υποψήφιος για την Επιστημονική Επιτροπή Πολιτικών Μηχανικών με βασικό σκοπό 
μου τη συνεργασία με έμπειρους και ικανούς συναδέλφους, τη χάραξη πορείας 
αντιμετώπισης των προβλημάτων χωρίς συμβιβασμούς και αγκυλώσεις και την επίτευξη 
στόχων για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων μου, με μόνο όραμα την 
αναβάθμιση της ζωής μας!

ΠΑΠΠΑ ΟΛΓΑ ΑΜ

Αρχιτέκτων μηχανικός



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ MHXAN/ΓΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΤΜ

ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΜ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αρχιτέκτων  Μηχ/κός  ΑΠΘ  1993. Ελεύθερος   επαγγελματίας  , 
μελετητής  ιδιωτικών έργων . Έχω  διατελέσει μέλος του Δ.Σ. στον  
ΟΡΘΕ ( 2004-2009) . Έχω  συμμετάσχει με  το  ψηφοδέλτιο της ΔΚΜ σε 
πολλές εκλογικές  διαδικασίες  του  ΤΕΕ  αλλά και  του συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων Θες/νίκης  και του ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ όπου είμαι εκλεγμένο 
μέλλος  μέχρι και σήμερα .

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΣ ΑΤΜ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αποφοίτησα από το τμήμα των Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ το 
2002 και εκ τότε ασχολούμαι με τη σύνταξη μελετών δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων. Από το 2005 έως και σήμερα είμαι εταίρος και 
πρόσφατα διαχειριστής της εταιρείας μελετών ΑΚΚΤ Σύμβουλοι 
Μηχανικοί. Από το 2014 έως και σήμερα είμαι μέλος του ΔΣ του 
ΣΜΕΔΕΚΕΜ (Σύλλογος Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής 
Μακεδονίας).

ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΜ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Μηχανολόγος Μηχανικός με ΑΜ ΤΕΕ 44538. Γεννηθείς το 1958. 
Ιδρυτής της "Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ" που από το 1986, εδώ και 
30 χρόνια, παρέχει, σε νομικά και φυσικά πρόσωπα, ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες Πραγματογνώμονα / Τεχνικού Συμβούλου / Εκτιμητή 
Ζημιών σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Η συμμετοχή μου στην Επιστημονική Επιτροπή Μηχανολόγων 
Μηχανικών έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της γεφύρωσης μεταξύ 
της θεωρητικής και της καθημερινής ζωντανής επιστημονικής 
προσέγγισης ειδικά των εποπτικών φορέων του Ελληνικού Δημοσίου 
όπου μιά στεγνή και στείρα τυπολατρική προσέγγιση, περισσότερο 
μπερδεύει παρά βοηθά τους εμπλεκόμενους.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Απόφοιτος του ΕΜΠ (Ναυπηγος Μηχανολόγος),  Μεταπτυχιακό στη 
Μεγάλη Βρετανία (Newcastle Upon Tyne-Marine Technology), 
Διδακτορικό στη Γερμανία (Universitaet Hannover).
Εργάστηκα στο Ναυπηγειο ΝΑΥΣΙ  στο Πέραμα, στον Γερμανικό 
Νηογνώμονα (Germanischer Lloyd) στο Αμβούργο ως Plan approval 
O¡cer και μέχρι σήμερα στο Γαλλικό Νηογνώμονα (Bureau Veritas ως 
Marine Surveyor, Auditor for Ships in Service).

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΟ ΤΕΕ; 
Ελπίζω, με βάση την εμπειρία μου και την ακαδημαική μου υποδομή, 
να μπορέσω να συνεισφέρω στο έργο των  επιστημονικών επιτροπών
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