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 Γεώπγιορ Σζακούμηρ, Γιπλ. Αγπονόμορ-
Σοπογπάθορ Μησανικόρ (Msc), Ππόεδπορ ΓΔ 
ΣΔΔ/ΣΚΜ. 

Γηπισκαηνύρνο Αγξνλόκνο Σνπνγξάθνο Μεραληθόο 
Α.Π.Θ. κε MSc ζηνλ Πεξηβαιινληηθό ρεδηαζκό 
Πόιεσλ θαη Κηηξίσλ ηνπ Δ.Α.Π. 
Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο, Μειεηεηήο Γεκνζίσλ 
Έξγσλ (1995 έσο ζήκεξα). Ηδξπηήο θαη δηαρεηξηζηήο 
ηεο εηαηξείαο κειεηώλ / ζπκβνύισλ κεραληθώλ 
Consortis.  
 
Γηεηέιεζε: Γελ. Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο 
Δπηηξνπήο θαη Μέινο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ 
ΣΔΔ/ΣΚΜ. Μέινο ηεο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ. Μέινο 
ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Δηδηθόηεηαο 
Αγξνλόκσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ ηνπ ΣΔΔ. 
Αληηπξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ Μειεηεηώλ Γεκνζίσλ 
Έξγσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Μέινο ηεο Μόληκεο 
Δπηηξνπήο Υσξνηαμίαο – Πνιενδνκίαο & Αλάπηπμεο 
ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ. Πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ 
Γηπισκαηνύρσλ Αγξνλόκσλ Σνπνγξάθσλ 
Μεραληθώλ Βνξείνπ Διιάδνο.-Πνιενδνκίαο θαη 
Αλάπηπμεο ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ. 
 

 

 Γπ. Κύπορ Τάκινθορ, Καθηγηηήρ ΑΠΘ/Σμήμα 
Μησανολόγων Μησανικών, Κοζμήηοπαρ 
Πολςηεσνικήρ σολήρ ΑΠΘ. 
 

Ο Γπ. Κύπορ Τάκινθορ είλαη Γηπισκαηνύρνο 
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, Καζεγεηήο ζην Σκήκα 
Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Γηεπζπληήο ηνπ 
Δξγαζηεξίνπ Μεραληθήο Ρεπζηώλ θαη 
ηξνβηινκεραλώλ θαζώο θαη ηνπ UAV-iRC, κίαο 
δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο πνπ αλαπηύζζεη εξεπλεηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο ζηηο ηερλνινγίεο ησλ UAVs. Ζ νκάδα 
έρεη εγθαηαζηαζεί ζην ΚΔΓΔΚ ηνπ ΑΠΘ. 
Σν 2021 εμειέγε Κνζκήηνξαο ηεο Πνιπηερληθήο 
ρνιήο ηνπ ΑΠΘ. 
 
Ο Κύξνο Τάθηλζνο δξαζηεξηνπνηείηαη εξεπλεηηθά ζηηο 
ηερλνινγίεο ζρεδηαζκνύ αεξνζθαθώλ θαη κε-



επαλδξσκέλσλ αεξνρεκάησλ θαζώο θαη ζηηο 
ηερλνινγίεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο απόδνζεο 
αεξνπνξηθώλ θηλεηήξσλ γηα πνιηηηθά αεξνζθάθε. 
Έρεη δεκνζηεύζεη/αλαθνηλώζεη πάλσ από 150 
εξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα θαη 
από ην 1993 ζπκκεηέρεη θαη ζπληνλίδεη πξνγξάκκαηα 
έξεπλαο θαη αλάπηπμεο κε ηελ Δπξσπατθή θαη ηελ 
Διιεληθή βηνκεραλία, ζε ζέκαηα αεξνπνξηθώλ 
θηλεηήξσλ θαη αμηνπνίεζεο ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζε 
απηνύο, θαζώο θαη ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνύ, 
θαηαζθεπήο, αλάπηπμεο θαη δνθηκώλ κε-
επαλδξσκέλσλ αεξνρεκάησλ, κεγάινπ βάξνπο 
απνγείσζεο. Ζ νκάδα ηνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζηνλ 
θαηάινγν πηζηνπνηεηώλ ηεο ΤΠΑ γηα κε-
επαλδξσκέλα αεξνρεκάηα. 
 
ην δηάζηεκα 2021–2023 είλαη ζπληνληζηήο ηνπ 
εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Απηόλνκν ξνκπνηηθό 
ζύζηεκα κε - επαλδξσκέλνπ αεξνρήκαηνο γηα ηελ 
πινήγεζε ζε δπζπξόζηηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο θαη 
ηνλ εληνπηζκό αλζξώπσλ». 
 
Έρεη δηαηειέζεη  Μέινο, Δπηηξνπή ΚΔΓΔΚ (2014-
2016) Αλ. Μέινο Γ.. Αιεμάλδξεηαο Εώλεο 
Καηλνηνκίαο (2007-2009) θαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο 
ΔΒΔΣΑΜ (2007-2010).  
 
Έλαο από ηνπο βαζηθνύο ηνπ ζηόρνπο είλαη πάληνηε ε 
άκεζε θαη νπζηαζηηθή ζπλέξγεηα ηεο εθαξκνζκέλεο 
έξεπλαο κε ηελ βηνκεραλία, πξνο όθεινο θαη ησλ δύν 
κεξώλ αιιά θπξίσο, πξνο όθεινο ησλ λέσλ 
Μεραληθώλ πςειήο θαηάξηηζεο θαη εμεηδίθεπζεο, 
όπσο απηνί απνθνηηνύλ από ηα Διιεληθά 
Πνιπηερλεία. 
 

 

 Λεςηέπηρ Παπαγεωπγίος, Γιπλ.  Πολιηικόρ 
Μησανικόρ, Δπισειπημαηίαρ, CEO ENTΡANET 
A.E. 

 
Ο θ. Λεςηέπηρ Παπαγεωπγίος είλαη Γηπισκαηνύρνο 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΑΠΘ, κέινο ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ, 
Motivational Speaker θαη CEO ηεο Entranet κε έδξα 
ηελ Διιάδα, ηελ Florida ησλ ΖΠΑ θαη ην Λνλδίλν.  
 
Δίλαη ν ζρεδηαζηήο ηνπ «έμππλνπ ζπηηηνύ ηνπ 
κέιινληνο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο», πνπ βξαβεύηεθε 
από ην πξόγξακκα ηεο ΔΔ: «Wider, the smart home 
for the elderly». 
 
Κάησ από ηελ θαζνδήγεζή ηνπ ε Entranet έρεη 
δηαθξηζεί ζηα European Business Awards σο Δζληθή 
Πξσηαζιήηξηα Καηλνηνκίαο 2014-2015, ελώ έρεη 
παξαιάβεη θαη ηε θξαγίδα Αξηζηείαο από ηελ 
Κνκηζηόλ γηα ηελ έξεπλά ηεο. 
Δίλαη θαηαγεγξακκέλνο ζην Μεηξών Διιήλσλ 
Δθεπξεηώλ θαη θάηνρνο αξθεηώλ δηπισκάησλ 
επξεζηηερλίαο γηα ηερλνινγίεο γύξσ από ην «έμππλν 



ζπίηη».  
 
Έρεη ηδξύζεη 17 εηαηξίεο ζε 5 ρώξεο  κέρξη ζήκεξα. 
Έρεη πνπιήζεη ηηο 8.  
 
Δίλαη ζπγγξαθέαο ησλ best sellers: «Startups. Από 
ηελ ηδέα ζηελ Παγθόζκηα Αγνξά» θαη «Startups. Οη 
πσιήζεηο» 
 
Website : www.lefterispapageorgiou.com 
Κανάλι YouTube  
https://www.youtube.com/channel/UCOExhrXCpUe6
MHykXaLJcmw 
Ted talk: 
https://www.youtube.com/watch?v=MZJV4R5PunY 
 

 

 

 

 Γημήηπιορ αμαπάρ, Γιπλ. Μησανολόγορ 
Μησανικόρ, Δπισειπημαηίαρ, Ππόεδπορ και 
Γιεςθύνων ύμβοςλορ ηος Ομίλος «ΑΜΑΡΑ 
& ΤΝΔΡΓΑΣΔ». 

Ο κ. Γημήηπηρ αμαπάρ είλαη Γηπισκαηνύρνο 
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο 
ηνπ ΑΠΘ.  
Ξεθίλεζε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία ην 
1987, ελώ ην 1992 ίδξπζε κόλνο ηνπ ην κειεηεηηθό 
γξαθείν κε ηελ επσλπκία «ακαξάο & πλεξγάηεο - 
ύκβνπινη Μεραληθνί». ήκεξα, 30 ρξόληα αξγόηεξα, 
είλαη Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηνπ Οκίινπ 
«ακαξάο & πλεξγάηεο» -o νπνίνο θαηέρεη εγεηηθή 
ζέζε ζηνπο ηνκείο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη 
απνηειεί κε 350 ζηειέρε, ίζσο, ηνλ κεγαιύηεξν όκηιν 
κειεηεηηθώλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ ζηελ 
Διιάδα κε ππεξζύγρξνλα γπαθεία ζηελ Αθήνα και 
ηη Θεζζαλονίκη.  
 
Ο Όκηινο ράξε ζηνλ ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό ηνπ 
Γεκήηξε ακαξά, πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ιύζεηο 
ζηνλ Ηδησηηθό θαη Γεκόζην Σνκέα, ζπκκεηέρεη ζ’ όια 
ηα κεγάια έξγα ηεο ρώξαο θαη ζπκβάιιεη ζηελ 
αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ εμέιημεο 
ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, δίλνληαο δπλακηθό παξώλ 
ζηνπο θιάδνπο ηεο Βηνκεραλίαο, ησλ Logistics 
Centers, ηεο Δλέξγεηαο, ηεο Υσξνηαμίαο, ηεο 
Κπθιηθήο Οηθνλνκίαο, ησλ Τπνδνκώλ, ηεο Γεκόζηαο 
Γηνίθεζεο θαη ηνπ Σνπξηζκνύ μεπεξλώληαο ηνπο 
6.000 πειάηεο. 
 
Δπηπιένλ, ιεηηνπξγεί σο Σερληθόο ύκβνπινο ζηνπο 
κεγαιύηεξνπο επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο, θαζώο θαη 
ζηνπο ζεκαληηθόηεξνπο θιαδηθνύο θνξείο, 
Δπηκειεηήξηα, Οξγαληζκνύο, επηρεηξεκαηηθνύο 
ζπλδέζκνπο. Ο ίδηνο, εμάιινπ, είλαη κέινο πνιιώλ εμ 
απηώλ (όπσο ΣΔΔ, ΔΒ, ΒΔ, ΔΣΔ, ΔΠΑΚ, Γηκεξή 
Δπηκειεηήξηα, ΔΛΗΠΤΚΑ θιπ.).  
Γηαηειεί Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο «601 ΑΥΔΠΑ 
Κσλζηαληηλνύπνιεο – Βόζπνξνο» πξσηνζηαηώληαο 

http://www.lefterispapageorgiou.com/
https://www.youtube.com/channel/UCOExhrXCpUe6MHykXaLJcmw
https://www.youtube.com/channel/UCOExhrXCpUe6MHykXaLJcmw
https://www.youtube.com/watch?v=MZJV4R5PunY


ζε ζεκαληηθέο δξάζεηο, πνπ έρνπλ ζθνπό ηελ 
πξνώζεζε ηνπο Διιεληζκνύ θαη ηεο θηιαλζξσπίαο 
εληόο θαη εθηόο ηεο ρώξαο. 
 
Δπίζεο, πξνσζεί τνλ αλζξσπνθεληξηθό ραξαθηήξα 
θαη ηεο Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε ηνπ Οκίινπ 
«ακαξάο & πλεξγάηεο» ζπκκεηέρνληαο ελεξγά θαη 
ζηεξίδνληαο δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 
θνηλσληθή αιιειεγγύε, αιιά θαη ηε βηώζηκε 
αλάπηπμε, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε 
κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνύ απνηππώκαηνο. 
 

Ε 

 Βαζίλειορ Κεσαγιάρ, Γιπλ. Μησανολόγορ 
Μησανικόρ, Δπισειπημαηίαρ, ςνδιοκηήηηρ 
«SuperAlloys Engineering». 

Ο θ Βαζίληρ Κεσαγιάρ είλαη Γηπισκαηνύρνο 
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΑΠΘ κε Μεηαπηπρηαθό 
Γίπισκα ζηε Φπζηθή/Σερλνινγία Τιηθώλ θαη 
Πξνεγκέλα Τιηθά κε Δπηθαιύςεηο, κέινο ηνπ 
ΣΔΔ/ΣΚΜ θαη ζύκβνπινο ζε ζέκαηα νξγάλσζεο 
βηνκεραληθήο ζπληήξεζεο θαη επηινγήο πξνεγκέλσλ 
πιηθώλ θαη δηαδηθαζηώλ, κε δηαβαζκηζκέλν ραξαθηήξα 
γηα ζεκαληηθέο εηαηξείεο ζην εμσηεξηθό, όπσο ε 
ENGIE, CEMEX, LAFARGE-HOLCIM, 
HEIDELBERG, ΣΗΣΑΝ, LOESCHE, CRH, VAUTID, 
WIVE, THYSSENKRUPP 

Από ην 2003 κέρξη ζήκεξα είλαη πληδξπηήο & 
Ηδηνθηήηεο ηεο κεραλνινγηθήο εηαηξείαο ΚΔΥΑΓΗΑ Β. 
& Λ. Ο.Δ. κε δηαθξηηηθό ηίηιν «SuperAlloys 
Engineering». Ζ εηαηξεία ηεξεί γξαθεία 
αληηπξνζώπεπζεο ησλ εμαγσγώλ ηεο ζηελ Οιιαλδία, 
Γεξκαλία, Ηζξαήι θαη Κύπξν. Δπίζεο έρεη ζπλάςεη 
εκπνξηθέο απνθιεηζηηθέο αληηπξνζσπείεο πιηθώλ 
ζπγθνιιήζεσλ ησλ δηεζλώλ νίθσλ VAUTID, 
POLYMET, HYUNDAI θαη είλαη vendor εηδηθώλ 
ζεκάησλ ζπληήξεζεο ησλ κεραλνινγηθώλ 
κεραλεκάησλ άιεζεο LOESCHE. 

Κύξην αληηθείκελν ηεο κεηαπνηεηηθήο επηρεηξεκαηηθήο 
δξαζηεξηόηεηαο είλαη ε ζε επείγνπζα βάζε εθηέιεζε 
έξγσλ βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθήο απόδνζεο & 
κεραλνινγηθήο ζπληήξεζεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 
κεραλνπξγηθή παξαγσγή κεραλεκάησλ & 
βηνκεραληθώλ εμαξηεκάησλ αθξηβείαο, κε ηελ 
ελζσκάησζε πξνεγκέλσλ πιηθώλ & κεζόδσλ 
δηακόξθσζεο πςειήο ηερλνινγίαο. 

Γηαηειεί κέρξη ζήκεξα κέινο ηνπ Γ.. ηνπ πλδέζκνπ 
Δμαγσγέσλ Διιάδνο-ΔΒΔ (2012-….., 2012-2014 
κέινο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο) θαη κέινο ηνπ Γ.. 
ηνπ Βηνηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο-ΒΔΘ 
(2018-….) θαη κέινο ηεο Γ.Δ. ηνπ πλδέζκνπ 
Δγθαηεζηεκέλσλ Βηνκεραληθήο Πεξηνρήο ίλδνπ 



(.Δ.ΒΗ.ΠΔ.Θ, 2019-……). 

Έρεη δηαηειέζεη : 

 1995 - 2003 Έκκηζζνο Δξεπλεηήο - Μεραληθόο 
Τιηθώλ κε ζπκκεηνρή, νξγάλσζε θαη δηνίθεζε, ζε 
πιήζνο πξνγξακκάησλ βηνκεραληθήο E&A, ζε 
ζπλεξγαηηθέο εξεπλεηηθέο νκάδεο ηνπ ΑΠΘ θαη 
Ηλζηηηνύησλ Κέληξσλ Έξεπλαο & Σερλνινγίαο γηα 
εηαηξείεο πςειήο ηερλνινγίαο BIC, UNION OPTICS, 
ECON MECHANICS-ELECTRONICS, κε 21 
δηεζλείο δεκνζηεύζεηο ζε ζπλέδξηα θαη έγθπξα 
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. 

 2003 - 2011 Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο Γηδάζθσλ 
καζεκάησλ Σξηβνινγίαο, Πνηνηηθνύ Διέγρνπ θαη 
Μεραλνινγηθνύ ρεδηαζκνύ, ζηα ΣΔΗ εξξώλ θαη 
ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο. 

 2013 - 2016 Μέινο ηνπ Γ.. ηεο Αιεμάλδξεηαο 
Εώλεο Καηλνηνκίαο (Α.Ε.Κ) 

 

 Γπ ηέθανορ Σζιακμάκηρ, Γιπλ. Μησανολόγορ 
Μησανικόρ, Δπισειπημαηίαρ,  ςνιδπςηήρ Bio-
based Energy Technologies PC. 

Ο ηέθαλνο Σζηαθκάθεο είλαη δηδάθηνξαο θαη θάηνρνο 
κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ηνπ ηκήκαηνο Μεραλνιόγσλ 
Μεραληθώλ από ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 
Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Ecole Centrale Paris, θαζώο 
θαη θάηνρνο BSc ζηελ Δθαξκνζκέλε Οηθνλνκηθή 
Δπηζηήκε από ην Université Paris Dauphine. Καηά ηε 
δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπ αλέιαβε δηάθνξνπο ξόινπο 
πνπ θπκαίλνληαη από θαζαξά κεραληθόο έσο 
ρξεκαηννηθνλνκηθόο, ζπκκεηέρνληαο ζε έξγα γηα ηνλ 
αθαδεκατθό ρώξν, ηνλ ηδησηηθό ηνκέα θαη ηελ 
Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

Δίλαη παζηαζκέλνο κε ηελ ηερλνινγία θαη ηελ 
θαηλνηνκία ησλ επηρεηξεκαηηθώλ κνληέισλ θαη έρεη 
ππνζηεξίμεη αξθεηνύο ηδξπηέο ζε πξώηκν ζηάδην σο 
πξνπνλεηήο startup ζην OK!Thess θαη ζην Next 
Stage Challenge. 

Δίλαη ζπληδξπηήο ηνπ BIO2CHP, ελόο spin-off ηνπ 
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ, όπνπ εγείηαη ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο θαη επίζεο ζπληδξπηήο 
ηνπ Ideas Forward, ελόο ζηνύληην επηρεηξεκαηηθήο 
ηερλνινγίαο. 
 



 

 Ιωάννηρ Σζιηζόποςλορ, Γιπλ. Αγπονόμορ-
Σοπογπάθορ Μησανικόρ (Msc, MBA, CMI 
Dip.Man), Ππόεδπορ Μ.Δ Ανηαγωνιζηικόηηηαρ-
Δπισειπημαηικόηηηαρ-Καινοηομίαρ ηος 
ΣΔΔ/ΣΚΜ. 

Ο θ. Ιωάννηρ Σζιηζόποςλορ είλαη Γηπισκαηνύρνο 
Αγξνλόκνο Σνπνγξάθνο Μεραληθόο, κε 
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε Γηαρείξηζε Τδαηηθώλ 
Πόξσλ & Γεσξγηθήο Μεραληθήο (Μsc), ζηε Γηνίθεζε 
Δπηρεηξήζεσλ(MBA) θαη ζην Μάλαηδκελη (CMI Dip.). 

Μέινο ηνπ ΣΔΔ από ην 1991, άζθεζε ην ειεύζεξν 
επάγγεικα ηνπ Αγξνλόκνπ-Σνπνγξάθνπ Μεραληθνύ 
έσο ην 2017 ζε κειέηεο αλαπηπμηαθώλ έξγσλ ελώ 
από ην 1998 δξαζηεξηνπνηείηαη πάλσ από 20 ρξόληα 
σο Program Manager ζηε δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ 
γηα ηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο  ζην πιαίζην ησλ 
εθάζηνηε ΚΠ θαη EΠΑ (1998-2017 ΚΔΠΑ, 2017- 
ζήκεξα ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ) ζηνπο ηνκείο : πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο, θαηλνηνκίαο, κεηαπνίεζεο, εμσζηξέθεηαο 
θαη εθζπγρξνληζκνύ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Άξζξα ηνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί θαηά θαηξνύο ζηνλ 
έληππν θαη ειεθηξνληθό ηύπν ελώ ζπκκεηέρεη από ην 
1998 ζε νκάδεο εξγαζίαο, Δπηηξνπέο ζρεδηαζκνύ 
Δπξσπατθώλ θαη Δζληθώλ πξνγξακκάησλ, θαζώο 
επίζεο θαη ζε επηηξνπέο εθπόλεζεο θαη αμηνιόγεζεο 
κειεηώλ & επελδπηηθώλ ζρεδίσλ. Δπίζεο έρεη 
ζπκκεηάζρεη ζηελ πινπνίεζε εξεπλεηηθώλ 
πξνγξακκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο πδαηηθώλ 
πόξσλ. 

Από ην 2019 είλαη Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ηεο ΔΓΑ-ΘΔ 
(Δηαηξεία Γηαλνκήο Αεξίνπ Θεζζαινλίθεο-
Θεζζαιίαο/Δηαηξεία ηεο ΓΔΠΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ Α.Δ.). 

Έρεη δηαηειέζεη Πξόεδξνο θαη κέινο Δπηηξνπώλ ηνπ 
ΣΔΔ/ΣΚΜ, ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο γηα ηελ 
Αμηνιόγεζε Δπελδύζεσλ ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Νόκνπ, 
ηνπ πιιόγνπ Γηπισκαηνύρσλ Αγξνλόκσλ-
Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ Βνξείνπ Διιάδνο 
(ΓΑΣΜΒΔ, Μέινο Γ..21995-1996,1999-2001, 
2001-2003, 2005-2007  θαη αληηπξόεδξνο 2007),  ηνπ 
Γ.. ηνπ ΟΑΘ (2008-2010). 

 


