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    ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ            ΑΓΑ:70ΠΚ46Φ842-ΣΓ3 

 Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/404/7.11.2014                            ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

 

Π  Ρ  Α  Κ  Σ  Ι  Κ  Ο 

Σαθηηθήο πλεδξίαζεο  

                               ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. 

                                         κε αξηζκφ 25/15-10-2014 

                                        ΧΡΑ  ΔΝΑΡΞΖ :19:00 

                                        ΧΡΑ  ΛΖΞΖ     : 23:45 
 

 

  ΥΡΟΝΟ 

ΠΡΟΔ-

ΛΔΤΖ 

ΥΡΟΝΟ 

ΑΠΟΥΧ-

ΡΖΖ 

ΠΑΡΟΝΣΔ : Υξήζηνο πίξηδεο Πξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 Θεφδσξνο εξαθίδεο Α΄ 

Αληηπξφεδξνο 

ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 Αλησλία Μνξνπνχινπ Β΄ 

Αληηπξφεδξνο 

ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 Νηθφιανο Μήιεο Αλαπι. Γελ. 

Γξακκαηέαο 

ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 Γακηαλφο Ακπαθνχκθηλ Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 Παλαγηψηεο Αληηβαιίδεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 Θεφθξαζηνο 

Βακβνπξέιιεο 

Μέινο 20:10 θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο απφθ. 

Γ4/25/2014 

 

ΛΖΞΖ 

 Γξεγφξεο Γξεγνξηάδεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ 22:00 θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο 

απφθ. 

Γ202/25/2014 

 ππξίδσλ Εαλληάο Μέινο 19:30κεηά ηε ιήςε 

ηεο απφθ. Α7/25/2014 

ΛΖΞΖ 

 Ησάλλεο Πάλνπ Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 Θενπίζηε Πέξθα Μέινο 19:30 κεηά ηε ιήςε 

ηεο απφθ. Α7/25/2014 
ΛΖΞΖ 

 Υαξάιακπνο Σζφγθαο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

ΑΠΟΝΣΔ : Πνιπρξφλεο Αθξηηίδεο Γεληθφο 

Γξακκαηέαο 

  

 Γεψξγηνο ηαζηλφο  Μέινο   

 Γεψξγηνο Σζνπθαιάο Μέινο   

Παξίζηαληαη  

απφ ην 

Πξνεδξείν ηεο 

Αληηπξνζσπείαο  

ΣΔΔ νη 

Ησάλλεο Κπξηαθφπνπινο 

 

 

Αληψληνο Πξσηνλνηάξηνο 

 

 

 

Γεκήηξηνο Φηιηππήο  

 Πξφεδξνο 

 

 

Α΄Αληηπξφεδξνο 

 

 

Γελ.Γξακκαηέαο 

 

20:45 θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο 

απφθαζεο  

Γ202/25/2014 

ΔΝΑΡΞΖ 

 

 

ΔΝΑΡΞΖ 

22:00 θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο 

απφθαζεο  

Γ202//25/2014 

22:00 θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο 

απφθαζεο  

Γ202/25/2014 

ΛΖΞΖ 

Παξίζηαηαη ε θ. Γήκεηξα Καλέιινπ, Γεληθή Γηεπζχληξηα ΣΔΔ 

Γξακκαηέαο :  ν Θεκ. Ληαξακάληδαο, ππάιιεινο Σ.Δ.Δ.  

ΔΝΑΡΞΖ 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΛΖΞΖ 

ΛΖΞΖ 
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ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
 

1. Δηζεγήζεηο Γηεπζχλζεσλ 

2. Δπηθχξσζε Πξαθηηθψλ 

3. Σξφπνο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γηνηθνχζαο 

Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ 

4. πζηήκαηα ελεκέξσζεο Web TV 

5. Βαζηθέο αξρέο θαζνξηζκνχ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ Μεραληθψλ 

6. Δλεκέξσζε 
 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ Α΄ ηης 15-10-2014 

 

 

 

Απνθ. Α1/25/2014 πκπιήξσζε ηεο Α3/19/2014 απφθαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο. 

 Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014 - §1.1)ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο 

Γξακκαηείαο Οξγάλσλ Γηνίθεζεο Θεκ. Ληαξακάληδα,  ζπκπιεξψλεη 

ηελ Α3/19/2014 απφθαζε φζνλ αθνξά ζηελ ππνγξαθή ησλ 

αληηγξάθσλ εγγξάθσλ ηνπ ΣΔΔ πνπ εθδίδνληαη απφ ην Πξσηφθνιιν 

ηνπ ΣΔΔ θαη εμνπζηνδνηεί νκόθσλα ηελ Αλαπιεξψηξηα 

Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Γξακκαηείαο Καπεηαλά Δπζπκία θαη ηηο 

ππαιιήινπο ΣΔΔ Σδφθα Γήκεηξα θαη Λπγλνχ Αηθαηεξίλε σο πξνο ην 

δηθαίσκα ππνγξαθήο απηψλ. 

 

Απνθ. Α2/25/2014 Απνζηνιή ησλ θ.θ. Κσλζηαληίλνπ ηακαηάθε θαη Γεσξγίνπ 

Ρεκνχλδνπ, Ναππεγψλ-Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, Πξνέδξνπ θαη 

Αλαπι. Γελ. Γξακκαηέα ηνπ πιιφγνπ Γηπισκαηνχρσλ Ναππεγψλ 

Μεραληθψλ Διιάδνο (ΓΝΜΔ), σο εθπξνζψπσλ ηνπ ΣΔΔ ζην 

πλέδξην ηεο πλνκνζπνλδίαο Δπξσπατθψλ Δλψζεσλ Ναπηηιηαθψλ 

Σερλνινγηψλ (Confederation of European Maritime Technology 

Societies - CEMT), πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Μαδξίηε (Ηζπαλία) 

ζηηο 10 Ννεκβξίνπ 2014 

Ζ Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, έρνληαο ππφςε:  

1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2685/99 (ΦΔΚ 35/η.Α΄/99) «Κάιπςε δαπαλψλ 

κεηαθηλνπκέλσλ ππαιιήισλ εληφο θαη εθηφο ηεο Δπηθξάηεηαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο»  
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2. ηελ ππ’ αξηζκ. Α2/36/2005 «Έγθξηζε Καλνληζκνχ πκκεηνρήο ηνπ 

ΣΔΔ ζε Γηεζλή πλέδξηα θαη πλαληήζεηο» Απφθαζή ηεο θαη 

3. ην ππ’ αξηζκ. Πξση. ΣΔΔ 25415/9.10.2014 αίηεκα ηνπ ΓΝΜΔ κε 

ζπλεκκέλε ηελ πξφζθιεζε ηεο εθδήισζεο θαη 

4. ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 388/15.10.2014-§5.1) ηεο  παξηζηακέλεο 

Γεληθήο Γηεπζχληξηαο θ. Γ. Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ηε ζρεηηθή 

εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Θεκάησλ Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο θαη 

Γηεζλψλ ρέζεσλ 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ θαηά πιεηνςεθία  

φπσο, ζην πλέδξην ηεο πλνκνζπνλδίαο Δπξσπατθψλ Δλψζεσλ 

Ναπηηιηαθψλ Σερλνινγηψλ (Confederation of European Maritime 

Technology Societies - CEMT), πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Μαδξίηε 

(Ηζπαλία) ζηηο 10 Ννεκβξίνπ 2014, κεηαβνχλ απφ 9 έσο 11 Ννεκβξίνπ 

2014, σο εθπξφζσπνη θαη κε δαπάλεο ηνπ ΣΔΔ (έμνδα κεηαθίλεζεο, 

δηακνλή - Πξνυπνινγηζκφο 1.280,00 €), νη θ.θ. Κσλζηαληίλνο 

ηακαηάθεο θαη Γεψξγηνο Ρεκνχλδνο, Ναππεγνί-Μεραλνιφγνη 

Μεραληθνί, Πξφεδξνο θαη Αλαπι. Γελ. Γξακκαηέαο ηνπ πιιφγνπ 

Γηπισκαηνχρσλ Ναππεγψλ Μεραληθψλ Διιάδνο (ΓΝΜΔ). 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο σο άλσ κεηάβαζεο ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΣΔΔ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014. 

Ζ απφθαζε απηή ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 
 

Απνθ.Α3//25/2014. Απνζηνιή ησλ θ.θ. νθίαο Απγεξηλνχ-Κνιψληα, Αξρηηέθηνλα 

Μεραληθνχ,  Αληηπξνέδξνπ ηνπ Διιεληθνχ ICOMOS, Μέινπο ηεο 

Γηεζλνχο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ICOMOS, Αζαλάζηνπ Ναθάζε, 

Πξνέδξνπ ηνπ Διιεληθνχ ICOMOS θαη Διέλεο Αιεμάλδξνπ, Μέινπο 

ηνπ Διιεληθνχ ICOMOS, σο εθπξνζψπσλ ηνπ ΣΔΔ ζηελ 18
ε
 

Παγθφζκηα Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ICOMOS θαη ηηο εθινγέο ησλ λέσλ 

νξγάλσλ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηε Φισξεληία (Ηηαιία) απφ 9 έσο 

14 Ννεκβξίνπ 2014 

Ζ Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, έρνληαο ππφςε 

1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2685/99 (ΦΔΚ 35/η.Α΄/99) «Κάιπςε δαπαλψλ 

κεηαθηλνπκέλσλ ππαιιήισλ εληφο θαη εθηφο ηεο Δπηθξάηεηαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο»  

2. ηελ ππ’ αξηζκ. Α2/36/2005 «Έγθξηζε Καλνληζκνχ πκκεηνρήο ηνπ 

ΣΔΔ ζε Γηεζλή πλέδξηα θαη πλαληήζεηο» Απφθαζή ηεο θαη 

3. ην ππ’ αξηζκ. Πξση. ΣΔΔ 25421/9.10.2014 αίηεκα ηεο θ. . 

Απγεξηλνχ-Κνιψληα, κε ζπλεκκέλα ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε 

έγγξαθα θαη  

4. ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση.358/15.10.2014-§5.1) ηεο παξηζηακέλεο 

Γεληθήο Γηεπζχληξηαο θ. Γ. Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ηε ζρεηηθή 
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εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Θεκάησλ Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο θαη Γηεζλψλ 

ρέζεσλ θαη  

5. Σελ εηζήγεζε ηεο Αλη. Μνξνπνχινπ, Β΄ Αληηπξνέδξνπ ηεο Γ.Δ.,   

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ θαηά πιεηνςεθία  

φπσο, ζηελ 18
ε
 Παγθφζκηα Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ICOMOS θαη ηηο 

εθινγέο ησλ λέσλ νξγάλσλ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηε 

Φισξεληία (Ηηαιία) απφ 9 έσο 14 Ννεκβξίνπ 2014, κεηαβνχλ απφ 8 

έσο 15 Ννεκβξίνπ 2014 σο εθπξφζσπνη νη θ.θ. νθία Απγεξηλνχ-

Κνιψληα, Αξρηηέθηνλαο Μεραληθφο, Αληηπξνέδξνο ηνπ Διιεληθνχ 

ICOMOS, Μέινο ηεο Γηεζλνχο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ICOMOS, 

Αζαλάζηνο Ναθάζεο, Πξφεδξνο ηνπ Διιεληθνχ ICOMOS θαη Διέλε 

Αιεμάλδξνπ, Μέινο ηνπ Διιεληθνχ ICOMOS θαη κε δαπάλεο ηνπ 

ΣΔΔ (δηθαίσκα ζπκκεηνρήο γηα φινπο θαη επί πιένλ έμνδα 

κεηαθίλεζεο & δηακνλή γηα ηελ θ. νθία Απγεξηλνχ-Κνιψληα - 

Πξνυπνινγηζκφο 2.660,00 €). 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο σο άλσ κεηάβαζεο ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΣΔΔ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014.  

Ζ απφθαζε απηή ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο  κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ. Α4/25/2014 Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. Α9/14/2012 Απφθαζεο ηεο Γ.Δ. ηνπ 

Σ.Δ.Δ. γηα ηε πγθξφηεζε ηξηψλ Δπηηξνπψλ Παξαιαβήο θαη 

Πηζηνπνίεζεο ηεο δξάζεο κε ηίηιν «Καηάξηηζε κε επηρνξήγεζε 

(training voucher) αλέξγσλ ζηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα Β΄ ηεο 

νηθνλνκίαο κε ππνρξεσηηθή απαζρφιεζε» 

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε  (αξ. πξση. 388/15-10-

2014-§2.1) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο 

Γηνηθεηηθνχ θ. Αηθαηεξίλεο Σξαληάιε  θαη ιακβάλνληαο ππφςε: 

1. ηε κε αξ. Α9/14/2012 Απφθαζή ηεο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηξηψλ (3) 

Δπηηξνπψλ Παξαιαβήο θαη Πηζηνπνίεζεο ησλ παξαδνηέσλ ηεο σο 

άλσ δξάζεο, 

2. ην γεγνλφο φηη ζηελ επηακειή  Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη 

Πηζηνπνίεζεο ηεο δξάζεο Voucher (ΔΠΑΠIΓ/ΣΔΔ)-φπσο απηή είρε 

νξηζηεί κε ηελ σο άλσ απφθαζε- έρνπλ παξακείλεη πιένλ σο κέιε 

ηξία (3) άηνκα, δεδνκέλνπ φηη: 

- ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θ. Γ. ακπάλεο θαη ην κέινο θ. Π. 

Μνίξα ζπληαμηνδνηήζεθαλ, 
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- ην κέινο θ. Γ. Φινχδαο απνρψξεζε απφ ην ΣΔΔ  ιφγσ απφζπαζεο  

ζε άιινλ θνξέα θαη  

- ην κέινο θ. Μ. Αζαλαζνπνχινπ έρεη απνρσξήζεη  απφ ην ΣΔΔ, 

ιφγσ δηαθνπήο ηεο απφζπαζήο ηεο ζην ΣΔΔ θαη κεηάηαμήο ηεο ζε 

άιινλ θνξέα, 

3. ηελ αλάγθε ζπκπιήξσζεο ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο, ψζηε λα 

πξνρσξήζεη απξφζθνπηα ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο, 

Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζκ. 

Α9/14/2012 Απφθαζήο ηεο σο εμήο: 

α) πκπιεξψλεη ηελ Δπηηξνπή κε ηνπο θ.θ. Αλνπζάθε Νίθν, Βιάρν 

Πεξηθιή, Γνπβή Σδέλε θαη Αξαπάθε Μαξία, ππαιιήινπο ηνπ ΣΔΔ 

θαη νξίδεη σο Πξφεδξν ηελ ππάιιειν Μεηηλίδνπ Μαγδαιελή. 

β) Ζ ΔΠΑΠΗΓ/ΣΔΔ ζχκθσλα κε ηα σο άλσ ζπγθξνηείηαη πιένλ απφ 

ηνπο εμήο ππαιιήινπο ηνπ ΣΔΔ:  

1. Μεηηλίδνπ Λίλα, Πξφεδξνο ηεο ΔΠΑΠΗΓ/ΣΔΔ 

2.  Αξαπάθε Μαξία, Μέινο ηεο ΔΠΑΠΗΓ/ΣΔΔ  

3. Κακαξησηάθεο Βαγγέιεο, Μέινο ηεο ΔΠΑΠΗΓ/ΣΔΔ  

4. Μπάηξα Δχε, Μέινο ηεο ΔΠΑΠΗΓ/ΣΔΔ  

5. Αλνπζάθεο Νίθνο, Μέινο ηεο ΔΠΑΠΗΓ/ΣΔΔ  

6. Βιάρνο Πεξηθιήο, Μέινο ηεο ΔΠΑΠΗΓ/ΣΔΔ  

7. Γνπβή Σδέλε (Μέινο ηεο ΔΠΑΠΗΓ/ΣΔΔ) 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ Α9/14/2012 Απφθαζε 

ηεο Γ.Δ. 

Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Η. Πάλνπ κεηνςεθνχλ. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ. Α5/25/2014 Πξνκήζεηα ελφο (1) Ζ/Τ Desktop γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο 

Γξακκαηείαο Οξγάλσλ Γηνίθεζεο. 

                         Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 388/15.10.2014-

§2.2) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ θ. 

Αηθ. Σξαληάιε, απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ πξνκήζεηα ελφο (1) 

Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή Desktop γηα  ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο 

Γξακκαηείαο Οξγάλσλ Γηνίθεζεο (άκεζε αληηθαηάζηαζε ππάξρνληνο 

κε επηζθεπάζηκνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηεο ΓΔ ηνπ ΣΔΔ θαη ινηπέο ζρεηηθέο εξγαζίεο).  

Πξνδηαγξαθέο λένπ Ζ/Τ, θαηφπηλ ζρεηηθήο έξεπλαο αγνξάο: CPU 

Intel Core i7(ηεηξαπχξελνο), RAM 2 kit 8GB DDR3/1600Mhz, VGA 

Nvidia, Hdd 256GB SSD, DVDRW, Microsoft Windows Professional 

64-bit, Microsoft Office. 

Πξνππνινγηδφκελε δαπάλε 1.100,00 € πιένλ ΦΠΑ 23%. 

Κ.Α.Δ. πξνυπνινγηζκνχ ΣΔΔ 2014: 7123α 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 
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Απνθ. Α6/25/2014 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ 

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε  (αξ. πξση. 

388/15.10.2014-§2.3) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο 

Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη κε ζηφρν ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ ηνπ 1νπ νξφθνπ ηνπ θηηξίνπ 

ηνπ ΣΔΔ ηεο νδνχ Νίθεο 4, απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ αγνξά ελφο 

laptop, ελφο αζχξκαηνπ πνληηθηνχ, κίαο ηζάληαο κεηαθνξάο θαη 

απνζήθεπζεο, ηνπ πξνγξάκκαηνο Microsoft office 365 Home 

Premium 32-bit/x64 Greek θαη ελφο αζπξκάηνπ ηειεθψλνπ. 

  Πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε 1.000,00 € πιένλ ΦΠΑ 23%. 

Κ.Α.Δ. πξνυπνινγηζκνχ ΣΔΔ 2014: 7123α 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ. Α7/25/2014 Πξνκήζεηα ηεζζάξσλ (4) Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ Desktop θαη 

δχν (2) ζπζθεπψλ fax γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Γξακκαηείαο 

Οξγάλσλ Γηνίθεζεο. 

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε  (αξ. πξση. 

388/15.10.2014-§2.4) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο 

Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ  θ. Αηθ. Σξαληάιε,  απνθαζίδεη νκόθσλα 

ηελ πξνκήζεηα ηεζζάξσλ  (4) Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ Desktop 

θαη δχν  (2) ζπζθεπψλ fax γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Γξακκαηείαο 

Οξγάλσλ Γηνίθεζεο (γηα ηνλ εμνπιηζκφ Γξαθείσλ ζηνπο 7
ν
 θαη 8

ν
 

φξνθν ησλ Γξαθείσλ ηνπ ΣΔΔ ζην θηίξην ηεο νδνχ Νίθεο 4, φπνπ δελ 

ππάξρνπλ Ζ/Τ Desktop) 

Πξνδηαγξαθέο  Ζ/Τ, θαηφπηλ ζρεηηθήο έξεπλαο αγνξάο: CPU Intel 

Core i5(ηεηξαπχξελνο), RAM 8GB DDR3/1600Mhz, VGA Nvidia, 

Hdd >=256GB SSD, DVDRW, Microsoft Windows Professional 64-

bit, Microsoft Office θαη Οζφλε: >= 20" LCD. 

Πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε 3800,00 € πιένλ ΦΠΑ 23%. 

Κ.Α.Δ. πξνυπνινγηζκνχ ΣΔΔ 2014: 7123α 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 ην ζεκείν απηφ (19:30) πξνζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη π. Εαλληάο 

θαη Θ. Πέξθα, Μέιε Γ.Δ. 

 

ΣΜΗΜΑ Β΄ ηης 15-10-2014: ΠΛΗΡΩΜΔ 

ΠΛΖΡΩΜΔ ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ 

Απνθ. Β1/25/2014 Έγθξηζε απφδνζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζην ΣΔΔ, ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «Πξνψζεζε ηεο Απαζρφιεζεο 

κέζσ πξνγξακκάησλ Κνηλσθεινχο Υαξαθηήξα» (Πξφζθιεζε Νν 

7/2013). 

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Σ.Δ.Δ. έρνληαο ππφςε: 
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1. ηε κε αξηζ. 3.24641/Οηθ.3.1574 (ΦΔΚ 2091/Β’/27.08.2013) 

Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο 

κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, 

2. ηε κε αξ. Δ1/23/2013 [ΑΓΑ: ΒΛΔΕ46Φ842-Α6Α] πξνεγνχκελε 

Απφθαζή ηεο, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΣΔΔ ζηελ Πξφζθιεζε [41] ηεο 

ΔΤΓ Φεθηαθή χγθιηζε γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο 

θνηλσθεινχο εξγαζίαο, 

3. ην κε αξ. 20072/3.10.2013 έγγξαθν ηνπ ΣΔΔ, κε ην νπνίν 

ππνβιήζεθε πξφηαζε γηα έληαμε θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο κε 

ηίηιν «Φεθηνπνίεζε Έξγνπ ΣΔΔ», 

4. ηε κε αξ. 152.500/Φ5196-Α2/22.11.2013 – Οξζή Δπαλάιεςε 

[ΑΓΑ: ΒΛΓΚ1-ΤΚΒ] Απφθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο «Φεθηνπνίεζε 

Έξγνπ ΣΔΔ» ζην Δ.Π. «Φεθηαθή χγθιηζε» κε θσδηθφ ΟΠ 457243, 

σο ηζρχεη, 

5. φηη έρνπλ πξνζιεθζεί απφ ην ΣΔΔ θαη απαζρνινχληαη ζηελ 

Κεληξηθή Τπεξεζία θαη ζε δεθαηέζζεξα (14) Πεξηθεξεηαθά Σκήκαηα 

ηνπ ΣΔΔ πελήληα (50) σθεινχκελνη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Πξνψζεζε ηεο Απαζρφιεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ Κνηλσθεινχο 

Υαξαθηήξα» (Γεκφζηα Πξφζθιεζε Νν 7/2013), 

6. φηη ε θαηαβνιή ηεο κηζζνδνζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απηψλ γίλεηαη 

απεπζείαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ, αιιά νη αλαινγνχζεο αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο απνδίδνληαη απφ πφξνπο ηνπ ΣΔΔ θαη κεηά θαηαβάιινληαη 

ζην ΣΔΔ απφ ηνλ ΟΑΔΓ, 

7. Σελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 388/15.10.2014-§3.1.1) ηεο 

παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ  θ. Αζελάο Κνπξηέζε,  

Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία θαη εγθξίλεη ε ππεξεζία λα απνδίδεη 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην ζχλνιν ησλ αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ [εξγαδνκέλνπ θαη εξγνδφηε] πνπ αθνξνχλ ηνπο 50 

εξγαδφκελνπο ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία θαη ηα Πεξηθεξεηαθά 

Σκήκαηα ηνπ ΣΔΔ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξνψζεζε ηεο 

Απαζρφιεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ Κνηλσθεινχο Υαξαθηήξα» 

(Γεκφζηα Πξφζθιεζε Νν 7/2013), γηα φιε ηε ρξφληθε πεξίνδν ηεο 

απαζρφιεζήο ηνπο ζην ΣΔΔ. 

Σν πνζφ πνπ αλαινγεί γηα ηελ πεληάκελε απαζρφιεζε ησλ 50 

εξγαδνκέλσλ ζα ππνινγίδεηαη θαη ζα απνδίδεηαη κεληαία, αλάινγα κε 

ηελ απαζρφιεζε θάζε σθεινπκέλνπ θαη εθηηκάηαη φηη δελ ζα ππεξβεί 

ηηο εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξψ. 

Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζα απνδίδνληαη ζην ΗΚΑ [ΚΑ 3341α & 

0551] θαη ζην ΣΜΔΓΔ [ΚΑ 3343α, 3349α θαη 0552α]. 

Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Η. Πάλνπ απέρνπλ απφ ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 
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Απνθ. Β2/25/2014 Έγθξηζε θαηαβνιήο πνζνχ 2.308,56 € γηα ηε κεηάβαζε ηνπ θνπ 

Πνιπρξφλε Αθξηηίδε Α΄Αληηπξνέδξνπ ηεο ΓΔ/ΣΔΔ, σο εθπξνζψπνπ 

ζηηο ζπλαληήζεηο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Σνπνγξάθσλ [FIG] πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Κνπάια Λνπκπνχξ [Μαιαηζία] απφ 14 έσο 

22 Ηνπλίνπ 2014. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 388/15.10.2014 -§3.1.1) 

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Αζελάο Κνπξηέζε θαη έρνληαο ππφςε: 

(α) ηελ ππ’ αξηζκ. Α7/7/2014 πξνεγνχκελε ζρεηηθή ηεο Απφθαζε,  

(β) ηε κε αξ. Γ16γ/181/2/159/Γ/7.5.2014 ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 

(γ) ην απφ 17/7/2014 εκεξνιφγην θίλεζεο ηνπ θνπ Πνιπρξφλε 

Αθξηηίδε Α΄Αληηπξνέδξνπ ηεο ΓΔ/ΣΔΔ  

εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία ηελ θαηαβνιή ηεο δαπάλεο ησλ δχν 

ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ νθηψ επξψ θαη πελήληα έμη ιεπηψλ (2.308,56 €) 

γηα ηε κεηάβαζε θαη ηελ παξακνλή ζηελ Κνπάια Λνπκπνχξ 

(Μαιαηζία) απφ 14 έσο 23 Ηνπλίνπ 2014 ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ, 

ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζην ηεηξαεηέο 

πλέδξην ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Σνπνγξάθσλ (FIG), θνπ 

Πνιπρξφλε Αθξηηίδε, ε νπνία αθνξά:εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή δχν 

ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ νθηψ επξψ θαη πελήληα έμη ιεπηψλ (2.308,56 €) 

γηα έμνδα κεηαθίλεζεο, έμνδα δηακνλήο θαη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

θαηά ηελ παξαπάλσ κεηάβαζε, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ εκεξνιφγην 

θίλεζεο: 

Πνιπρξφλεο Αθξηηίδεο [Α.Μ. ΣΔΔ: 54420] 

Απφθαζε ΓΔ/ΣΔΔ: Α7/7/2014 

Μεηαθίλεζε [αεξνπνξηθψο]: Αζήλα-Νηφρα-Κνπάια Λνπκπνχξ-

Νηφρα -Αζήλα  

[αλαρψξεζε 16.06.2014 - επηζηξνθή 22.06.2014]  € 934,21 

Γηακνλή: 5 βξάδηα Υ € 134,87     € 674,35 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο      € 700,00 

           ------------------ 

         ΤΝΟΛΟ:         € 2.308,56 

Κ.Α. 0781α: € 934,21 

Κ.Α. 0782α: € 674,35 

Κ.Α. 0857α: € 700,00 

Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Η. Πάλνπ απέρνπλ απφ ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ. Β3/25/2014 Έγθξηζε θαηαβνιήο πνζνχ 5.104,50€ ζηελ εηαηξεία «ΚΧΝ. 

ΠΑΠΑΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ ΟΔ» γηα ηηο ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΣΔΔ ζηελ Αζήλα θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

14/5/2014-13/6/2014. 
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Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 388/15.10.2014 -§3.1.3) 

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Αζελάο Κνπξηέζε θαη έρνληαο ππ’ φςε ηεο: 

α) ηε κε αξ. Γ10/25/2013 θαηαθπξσηηθή ηεο απφθαζε γηα ηελ 

αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

ΣΔΔ ζηελ Αζήλα ζηελ εηαηξεία «Παπαρξηζηφπνπινο & ία ΟΔ»,  

β) ηε κε αξηζ. πξση. ΣΔΔ 21381/16.10.2013 χκβαζε ηεο σο άλσ 

εηαηξείαο κε ην ΣΔΔ,  

γ) ην κε αξ. πξση. ΣΔΔ 17397/1.7.2014 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο 

ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ ΣΔΔ γηα ην έηνο 2014, 

πνπ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

14/5/2014 έσο 13/6/2014, ζχκθσλα κε ην ηηκνιφγην παξνρήο 

ππεξεζηψλ κε αξ. 981/16.6.2014 αμίαο 5.104,50 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία ηελ θαηαβνιή ησλ πέληε ρηιηάδσλ εθαηφλ 

ηεζζάξσλ επξψ θαη πελήληα ιεπηψλ (5.104,50 €) ζηελ ΚΧΝ. 

ΠΑΠΑΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ Ο.Δ., Αιθηβηάδνπ 77-79, Αζήλα, 

γηα ηηο ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΣΔΔ ζηελ 

Αζήλα κε Α.Φ.Μ.099034502 θαη ΓΟΤ Α’ ΑΘΖΝΧΝ γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 14/5/2014-13/6/2014, ζχκθσλα κε ην σο άλσ ηηκνιφγην 

παξνρήο ππεξεζηψλ. 

Καζαξή αμία € 4.150, 00 + 23% ΦΠΑ € 954,50 = πλ € 5.104,50 

Κ.Α. 845α  

Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Η. Πάλνπ απέρνπλ απφ ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

Απνθ. Β4/25/2014 Έγθξηζε θαηαβνιήο 2.477,88 € ζηελ εηαηξεία «Μπισλάθε Γεσξγία 

Αζθαιηζηηθφο χκβνπινο - Φσηνηππίεο, Βηβιηνδεζίεο, 

Ζρνγξαθήζεηο, Γαθηπινγξαθεζεηο», γηα ηηο ππεξεζίεο 

απνκαγλεηνθψλεζεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο Αληηπξνζσπείαο θαη ηεο 

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπο θαηά ηελ 

πεξίνδν απφ ην Μάξηην έσο θαη ηνλ Αχγνπζην 2014. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 388/15.10.2014 -§3.1.4) 

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Αζελάο Κνπξηέζε  θαη έρνληαο ππ’ φςε: 

α) ηε κε αξ. Α5/11/2013 θαηαθπξσηηθή ηεο απφθαζε γηα ηελ 

αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ερνγξάθεζεο-καγλεηνθψλεζεο ησλ 

εθδειψζεσλ ηνπ ΣΔΔ θαη ηεο απνκαγλεηνθψλεζεο ησλ 

ερνγξαθεκέλσλ –καγλεηνθσλεκέλσλ πξαθηηθψλ ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ, ζηελ 

εηαηξεία «Μπισλάθε Γεσξγία», 

β) ηε κε αξηζ. πξση. ΣΔΔ 12458/06.06.2013 χκβαζε ηεο σο άλσ 

εηαηξείαο κε ην ΣΔΔ,  
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γ) ηε κε αξ. Α10/15/2014 απφθαζε ηεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο σο 

άλσ ζχκβαζεο γηα 3 κήλεο απφ 12.5.2014 έσο θαη 11.8.2014, 

δ) ηα κε αξ. πξση. ΣΔΔ 24061/24.9.14 θαη 24065/24.9.2014 

Πξσηφθνιια Παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο 

ηνπ ΣΔΔ γηα ην έηνο 2014, πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ απνκαγλεηνθψλεζεο, ζχκθσλα κε ηα κε αξ. 

133/6.8.14 θαη 134/6.8.14 ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζπλνιηθήο αμίαο 2.477,88€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ δχν 

ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ εβδνκήληα επηά επξψ θαη νγδφληα νθηψ 

ιεπηψλ (2.477,88 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ ζηελ εηαηξεία 

«Μπισλάθε Γεσξγία Αζθαιηζηηθφο χκβνπινο - Φσηνηππίεο, 

Βηβιηνδεζίεο, Ζρνγξαθήζεηο, Γαθηπινγξαθεζεηο», Γσδψλεο 10, ΣΚ 

104 44 ΑΘΖΝΑ, κε Α.Φ.Μ.072730060 θαη ΓΟΤ ΗΔ’ΑΘΖΝΧΝ, γηα 

ηηο ππεξεζίεο απνκαγλεηνθψλεζεο: 

α) ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 15-16/3/2014, 5-6/4/2014, 2-3-

4/5/2014 θαη 28/6/2014, ζχκθσλα κε ην κε αξ. 133/06.08.2014 

ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ, 

β) ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο 

ηνπ ΣΔΔ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 3/6/2014, 19/6/2014, 

26/6/2014, 8/7/2014, 24/7/2014 θαη 5/8/2014, ζχκθσλα κε ην κε 

αξ. 134/06.08.2014 ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ. 

Καζαξή αμία € 2.014,54 + 23% ΦΠΑ € 463,34 = χλνιν € 2.477,88) 

Κ.Α. 0857
α
 

Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Η. Πάλνπ απέρνπλ απφ ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

Απνθ. Β5/25/2014 Έγθξηζε θαηαβνιήο πνζνχ 640,00€ ζηoλ θo Aζαλάζην Μαπξέιε ηνπ 

Δπζπκίνπ, ΠΜ, ζε εθηέιεζε Απφθαζεο ηνπ .Σ.Δ (αξ.2636/11 Σκήκα 

Γ). 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, έρνληαο ππφςε ην κε αξ. 601/23.7.2014 ζεκείσκα ηνπ 

Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ ηνπ ΣΔΔ θαη κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014-§3.1.5) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αζελάο Κνπξηέζε ηεο 

Τπεξεζίαο, εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ 

εμαθνζίσλ ζαξάληα επξψ (640,00 €), ζηνλ θν Aζαλάζην Μαπξέιε 

ηνπ Δπζπκίνπ, ΠΜ, Πνιπθξάηνπο 10, Βάξε Αηηηθήο η.θ. 166 72, σο 

επηδηθαζζείζα ππέξ απηνχ δηθαζηηθή δαπάλε, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. 

πξση.Σ.Δ.Δ. 18541/15-7-2014 αίηεζε ηνπ σο άλσ κεραληθνχ θαη ηε 

ζπλεκκέλε ζε απηή κε αξ. 2636/2011 Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο (Σκήκα Γ΄).  

Κ.Α. 0893
α
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Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Η. Πάλνπ απέρνπλ απφ ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

ΠΛΖΡΩΜΔ ΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΑ ΑΓΑΘΑ 

Απνθ. Β6/25/2014 Έγθξηζε θαηαβνιήο πνζνχ 5.401,18 € ζηελ εηαηξεία 

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ Α.Β.Δ.Δ.Α. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΔΠΗΠΛΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ γηα ηελ πξνκήζεηα  επίπισλ γξαθείνπ γηα 

ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ζπλεδξηάζεσλ θαη ππνδνρήο ηνπ ΣΔΔ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 388/15.10.2014-§3.1.6) 

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Αζελάο Κνπξηέζε θαη έρνληαο ππ’ φςε: 

α) ηε κε αξ. Α10/16/2014 απφθαζή ηεο γηα ηελ πξνκήζεηα 

επίπισλ,  

β) ην κε αξ. πξση. ΣΔΔ 25152/6.10.14 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο 

ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ ΣΔΔ γηα ην έηνο 2014, 

πνπ πηζηνπνηεί ηελ παξαιαβή ησλ επίπισλ, ζχκθσλα κε ην κε 

αξ. 00646/05.09.2014 ηηκνιφγην πψιεζεο –δειηίν απνζηνιήο 

ζπλνιηθήο αμίαο 5.401,18€, ζππιεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, 

εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ πέληε 

ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ελφο επξψ θαη δεθανθηψ ιεπηψλ (5.401,18 €) 

ζηελ εηαηξεία ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ Α.Β.Δ.Δ.Α., Λ.Κεθηζίαο 324, 

152 33 Υαιάλδξη, κε Α.Φ.Μ.094104476 θαη ΓΟΤ Α’ ΔΡΡΧΝ γηα 

ηελ σο άλσ πξνκήζεηα επίπισλ. 

Καζαξή αμία € 4.391,20 + 23% ΦΠΑ € 1.009,98 = χλνιν € 5.401,18 

Κ.Α. 7111α: 4.391,20 

Κ.Α. 9213α: 1.009,98 

Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Η. Πάλνπ απέρνπλ απφ ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

ΠΛΖΡΩΜΔ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΗ – Πξόγξακκα Seap Plus 

 

Απνθ. Β7/25/2014 Έγθξηζε θαηαβνιήο πνζνχ 5.196,01€ γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ ηεο 

Δζληθήο Σειηθήο Δθδήισζεο (Απνινγηζηηθήο) ηνπ 

πγρξεκαηνδνηνχκελνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο “Intelligent 

Energy Europe II” -Έξγν SEAP PLUS - χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ.  

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 388/15.10.2014-§3.1.7) 

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Αζελάο Κνπξηέζε θαη έρνληαο ππφςε: 

α) ηε κε αξ. Γ7/4/2014 πξνεγνχκελε απφθαζή ηεο ζρεηηθά κε ηε 

δηνξγάλσζε ηεο δηήκεξεο απνινγηζηηθήο εθδήισζεο ηνπ έξγνπ 

“Αdding to SEAP (Sustainable Energy Action Plan)-more 
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participants, more contain across Europe (SEAP-PLUS), ζηηο 12-

13 Ηνπλίνπ 2014,  

β) ηα κε αξ. 18604/15.7.14, 18606/15.7.14 & 18607/15.7.14 

Πξσηφθνιια Παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ, 

εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία ηε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ πέληε ρηιηάδσλ 

εθαηφλ ελελήληα έμη επξψ θαη ελφο ιεπηνχ (5.196,01) €, γηα ηηο 

παξαθάησ δξάζεηο ηεο εθδήισζεο θαη απνθαζίδεη ε θαηαβνιή ηεο λα 

γίλεη ζχκθσλα κε ηα εμήο: 

1. ηελ εηαηξεία «DIGITAL COPY CENTER, ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΥΡ.ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ, ΦΖΦΗΑΚΔ ΔΚΣΤΠΧΔΗ-

ΔΚΓΟΔΗ» Γηνράξνπο 20 & Οχκπιηαλεο 10, Καηζαξηαλή λα 

θαηαβιήζεί ην πνζφ ησλ 239,85€ κε ΦΠΑ, γηα εξγαζία εγγξαθήο 

CD, ζχκθσλα κε ην κε αξ. 782/25.6.2014 ηηκνιφγην πψιεζεο – 

δειηίν απνζηνιήο [Καζαξή αμία 195,00 + ΦΠΑ 44,85 = χλνιν 

€ 239,85] 

2. ηελ εηαηξεία «COPYART ΦΧΜΑ ΣΤΛΗΑΝΟ ΦΖΦΗΑΚΟ 

ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ COPY-SCAN-PLOT-PRINT 

ΓΑΚΣΤΛΟΓΡΑΦΖΔΗ», Νίθεο 2, Αζήλα 105 63, λα 

θαηαβιήζεί ην πνζφ ησλ 236,16€ κε ΦΠΑ, γηα έγρξσκεο 

εθηππψζεηο, ζχκθσλα κε ην κε αξ. 42/2.6.2014 ηηκνιφγην 

πψιεζεο – δειηίν απνζηνιήο [Καζαξή αμία 192,00 + ΦΠΑ 

44,16 = χλνιν € 236,16]. 

3. ην «ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΥΑΝΓΡΖ Α.Δ. METROPOLITAN 

HOTEL», Λ.πγγξνχ 385-17564 Π. Φάιεξν, ΑΦΜ 094025227 

λα θαηαβιήζεί ην πνζφ ησλ 4.720,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ, γηα επηζηηηζηηθά, ζχκθσλα κε ην κε αξ. 481/19.6.2014 

ηηκνιφγην πψιεζεο – δειηίν απνζηνιήο [Καζαξή αμία 4.176,99 

+ ΦΠΑ 543,01 = χλνιν € 4.720,00]. 

K.A.2319β 

Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Η. Πάλνπ απέρνπλ απφ ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.   

 

ΠΛΖΡΩΜΔ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΗ - ΠΓΔ [Δξγα ΔΠΑ] 

 

Απνθ. Β8/25/2014 Έγθξηζε θαηαβνιήο πνζνχ 15.948,30€ ζηελ Έλσζε Δηαηξηψλ 

COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

& ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΡΔΗΑ – ALLWEB SOLUTIONS 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Α.Δ. γηα ην ππνέξγν [1] 

«Πξνκήζεηα, Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ θαη Παξακεηξνπνίεζε 

Λνγηζκηθψλ Δθαξκνγήο Τπνζπζηεκάησλ Σειε-εθπαίδεπζεο» ηεο 

πξάμεο κε θσδ.ΟΠ 296117. 
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Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 388/15.10.2014-§3.1.8) 

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Αζελάο Κνπξηέζε θαη έρνληαο ππφςε ηεο:  

1) ηε κε αξ. Γ8/30/2013 πξνεγνχκελε θαηαθπξσηηθή ηεο 

απφθαζε γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] «Πξνκήζεηα, 

Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ θαη Παξακεηξνπνίεζε Λνγηζκηθψλ 

Δθαξκνγήο Τπνζπζηεκάησλ Σειε-εθπαίδεπζεο» ηεο πξάμεο κε 

θσδ. ΟΠ 355378, 

2) ηε κε αξ. 15536/11.06.2014 χκβαζε ηεο Έλσζε Δηαηξηψλ 

COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΤΣΖΜΑΣΑ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΡΔΗΑ – ALLWEB 

SOLUTIONS ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Α.Δ. κε ην 

ΣΔΔ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] «Πξνκήζεηα, 

Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ θαη Παξακεηξνπνίεζε Λνγηζκηθψλ 

Δθαξκνγήο Τπνζπζηεκάησλ Σειε-εθπαίδεπζεο»  

4) ην κε αξ. 22914/12.09.2014 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ ΣΔΔ, ζχκθσλα κε ην νπνίν 

ε Δπηηξνπή εγθξίλεη ηελ παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ ηεο Α’ 

θάζεο ηνπ έξγνπ  

5) ην ζπφ 27/5/2013 Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ πζηάζεσο Δλψζεσο 

πνπ νξίδεη ηε ζπκκεηνρή ηεο εθάζηεο εηαηξίαο ζην νηθνλνκηθφ 

αληηθείκελν ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο ήηνη :  

 COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.: 70%  

 ALLWEB SOLUTIONS S.A. : 30% 

εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ δεθαπέληε 

ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ ζαξάληα νθηψ επξψ θαη ηξηάληα ιεπηψλ 

(15.948,30 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ [12.966,10 € ρσξίο ΦΠΑ], 

ζηελ Έλσζε Δηαηξηψλ COSMOS BUSINESS SYSTEMS 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΡΔΗΑ – 

ALLWEB SOLUTIONS ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

Α.Δ.Π.Μπαθνγηάλλε 44, Μεηακφξθσζε Αηηηθήο, γηα ηελ Α΄ Φάζε – 

Μειέηε Δθαξκνγήο Έξγνπ πνζνζηνχ 4% γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα, 

Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ θαη Παξακεηξνπνίεζε Λνγηζκηθψλ 

Δθαξκνγήο Τπνζπζηεκάησλ Σειε-εθπαίδεπζεο» ηεο πξάμεο κε 

θσδ.ΟΠ 296117. 

Σν σο άλσ πνζφ ησλ 15.948,30€ λα θαηαλεκεζεί ζηα κέιε ηεο 

Δλσζεο Δηαηξεηψλ, ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ αλαθεξφκελν πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο εθάζηεο ζηελ Δλσζε. 

Κ.Α. 9319γ1 

Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Η. Πάλνπ απέρνπλ απφ ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 
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Απνθ. Β9/25/2014 Έγθξηζε Δμφθιεζεο 84.391,57 € ζηελ Έλσζε Δηαηξηψλ ALTEC 

INTEGRATION A.E. ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΔ – PANSYSTEMS AE ΔΜΠΟΡΗΚΖ & 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ γηα ην ππνέξγν [4] « Πξνκήζεηα 

Δγθαηάζηαζε θαη Παξακεηξνπνίεζε Δμνπιηζκνχ θαη Αδεηψλ 

Λνγηζκηθνχ ζε Γηάηαμε Τςειήο Γηαζεζηκφηεηαο γηα ηε Γηαρείξηζε 

ηεο Φεθηαθήο Σαπηφηεηαο ησλ Κηεξίσλ» ηεο πξάμεο κε θσδ.ΟΠ 

355378. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε  (αξ. πξση. 388/15.10.2014-

§3.1.9) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Αζελάο Κνπξηέζε θαη έρνληαο ππφςε ηεο:  

1) ηε κε αξ. Α6/11/2013 θαηαθπξσηηθή ηεο απφθαζε γηα ηελ 

αλάζεζε ηνπ ππνέξγνπ [4] «Πξνκήζεηα Δγθαηάζηαζε θαη 

Παξακεηξνπνίεζε Δμνπιηζκνχ θαη Αδεηψλ Λνγηζκηθνχ ζε 

Γηάηαμε Τςειήο Γηαζεζηκφηεηαο γηα ηε Γηαρείξηζε ηεο 

Φεθηαθήο Σαπηφηεηαο ησλ Κηεξίσλ» ηεο πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 

355378 θαη ισδ. ΠΓΔ 2011Δ07180012, 

2) ηε κε αξ. 15642/24.7.2013 χκβαζε ηεο Έλσζεο Δηαηξηψλ 

ALTEC INTEGRATION A.E. ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΑ 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΔ – PANSYSTEMS AE 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ κε ην ΣΔΔ γηα ην 

ππνέξγν [4] «Πξνκήζεηα, Δγθαηάζηαζε θαη Παξακεηξνπνίεζε 

Δμνπιηζκνχ θαη Αδεηψλ Λνγηζκηθνχ ζε Γηάηαμε Τςειήο 

Γηαζεζηκφηεηαο γηα ηε Γηαρείξηζε ηεο Φεθηαθήο Σαπηφηεηαο 

ησλ Κηεξίσλ», 

3) ην κε αξ. 25134/06/10/2014 Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Παξαιαβήο 

ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε 

Δπηηξνπή παξαιακβάλεη ην παξαδνηέν ηεο Δ’ θάζεο, εγθξίλεη 

ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη εηζεγείηαη ηελ εμφθιεζε 

ηεο εηαηξείαο, 

εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ νγδφληα 

ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ ελελήληα ελφο επξψ θαη πελήληα επηά 

ιεπηψλ (84.391,57 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ [68.611,0355 € 

ρσξίο ΦΠΑ], ζηελ Έλσζε Δηαηξηψλ ALTEC INTEGRATION A.E. 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΔ – 

PANSYSTEMS AE ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

ALTEC ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΔ 

Πάηκνπ 12, Μαξνχζη, 151 23, γηα ηελ Δ΄ Φάζε – Γνθηκαζηηθή 

Λεηηνπξγία θαη Πεξίνδνο Γνθηκψλ πνζνζηνχ 5% γηα ην ππνέξγν [4] « 

Πξνκήζεηα Δγθαηάζηαζε θαη Παξακεηξνπνίεζε Δμνπιηζκνχ θαη 

Αδεηψλ Λνγηζκηθνχ  ζε Γηάηαμε Τςειήο Γηαζεζηκφηεηαο γηα ηε 
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Γηαρείξηζε ηεο Φεθηαθήο Σαπηφηεηαο ησλ Κηεξίσλ» ηεο πξάμεο κε 

θσδ. ΟΠ 355378. 

Με ην σο άλσ πνζφ εμνθιείηαη ε Δλσζε Δηαηξεηψλ , ζην ζπλνιηθφ 

πνζφ ηνπ 1.687.831,48€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηε 

κε αξ. 15642/24.7.2013 ζρεηηθή ζχκβαζε. 

Κ.Α. 9319γ1 

Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Η. Πάλνπ απέρνπλ απφ ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ. Β10/25/2014 Έγθξηζε θαηαβνιήο 1.984,00 € ζην ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «ΠΑΡΚ»- 

ΞΔΝΣΔ Α.Δ. – ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ- ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΔ-

ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ & ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ, γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ζεκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ-έθζεζεο κε ηίηιν 

«ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ WEB GIS» ζηηο 20 & 21 Ηνπλίνπ 2014 γηα 

ην ΣΔΔ, γηα ηελ Πξάμε «Απαζρφιεζε Μεραληθψλ ζε Καηλνηνκηθέο 

Σερλνινγίεο Γηαδηθηχνπ» [Κσδ.ΟΠ 457572], γηα ηε δξάζε [3] 

Δλεκέξσζε-Δπαηζζεηνπνίεζε, γηα ηελ ππνδξάζε [3.3] Ζκεξίδεο 

ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 388/15.10.2014-

§3.1.10) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αζελάο Κνπξηέζε  θαη έρνληαο ππφςε:  

1) ηε κε αξ. Α6/33/2013 πξνεγνχκελε απφθαζε ηεο πνπ αθνξά 

ηελ έγθξηζε ησλ δξάζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ην ΣΔΔ ζηελ πξάμε 

κε ηίηιν «Απαζρφιεζε Μεραληθψλ ζε Καηλνηνκηθέο 

Σερλνινγίεο Γηαδηθηχνπ» [Κσδ. ΟΠ 457572] ηεο ΑΣΗΔΣ 

2) ην απφ 12.06.2014 ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ ηεο «ΞΔΝΣΔ 

Α.Δ.» θαη ηνπ Σ.Δ.Δ. γηα ηε δξάζε ηνπ ΣΔΔ “Πξαγκαηνπνίεζε 

Θεκαηηθνχ Δξγαζηεξίνπ-Έθζεζεο κε ηίηιν «ΔΚΘΔΖ 

ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ WEB GIS» ζηηο 20 & 21 Ηνπλίνπ 2014, ζην 

μελνδνρείν Radisson Blu Park Hotel”, ζην πιαίζην ηεο 

Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο ΑΣΗΔΣ,  

3) ην κε αξ. 17780/04.07.2014 Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Παξαιαβήο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ ΣΔΔ 

εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ ρηιίσλ 

ελληαθνζίσλ νγδφληα ηεζζάξσλ επξψ (1.984,00 €) ζην 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «ΠΑΡΚ»- ΞΔΝΣΔ Α.Δ. – ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ- 

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΔ-ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ & ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ, 

ΛΔΧΦΟΡΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 10, 10682, ΑΘΖΝΑ, γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ζεκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ-έθζεζεο κε ηίηιν 

«ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ WEB GIS» ζηηο 20 & 21 Ηνπλίνπ 2014, 

ζην μελνδνρείν Radisson Blu Park Hotel, ζχκθσλα κε ην 

2344/24.06.2014 Σηκνιφγην. 

Καζαξή αμία 884,96€ + ΦΠΑ 13% € 115,04€  = χλνιν € 1.000,00€ 

Καζαξή αμία 800,00€ + ΦΠΑ 23% € 184,00€  = χλνιν €    984,00€ 
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                                                                                      -------------------- 

                                                                            Γεληθφ χλνιν 

1.984,00€ 

Κ.Α.2319γ  

Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Η. Πάλνπ απέρνπλ απφ ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

Απνθ. Β11/25/2014 Έγθξηζε θαηαβνιήο πνζνχ 90,00€ ζηνλ Βαζίιεην Μπνηδαξφπνπιν 

γηα ηελ παξάζεζε κπνπθέ θαηά ηε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην πιαίζην ηεο ππνδξάζεο [3.3] ηνπ ΣΔΔ ζηελ ΑΣΗΔΣ [θσδ.ΟΠ 

457572] 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 388/15.10.2014-

§3.1.11) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αζελάο Κνπξηέζε   θαη έρνληαο ππφςε:  

1) ηε κε αξ. Α6/33/2013 πξνεγνχκελε απφθαζε ηεο πνπ αθνξά 

ηελ έγθξηζε ησλ δξάζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ην ΣΔΔ ζηελ πξάμε 

κε ηίηιν «Απαζρφιεζε Μεραληθψλ ζε Καηλνηνκηθέο 

Σερλνινγίεο Γηαδηθηχνπ» [Κσδ. ΟΠ 457572] ηεο ΑΣΗΔΣ 

2) ηε κε αξ. 276/3.6.2014 αίηεζε δαπάλεο  

2) ην κε αξ. 18010/04.07.2014 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ ΣΔΔ 

εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ ελελήληα 

επξψ (90,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ ζηνλ ΒΑΗΛΔΗΟ 

ΜΠΟΣΕΑΡΟΠΟΤΛΟ – ηδηνθηήηε θπιηθείνπ Καξ. εξβίαο 4, Αζήλα, 

ΑΦΜ 118627373 γηα ηελ παξάζεζε κπνπθέ θαηά ηε ζπλάληεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ΣΔΔ, ζην πιαίζην ηεο δξάζεο [2] Γηθηχσζε 

ηεο ΑΣΗΔΣ, πνπ είρε αλαιάβεη ην ΣΔΔ, ζχκθσλα κε ην 

134/23.06.2014 Σηκνιφγην Πιψιεζεο – Γειηίν Απνζνηιήο. 

Καζαξή αμία € 79,65 + 13% ΦΠΑ € 10,35 = χλνιν € 90,00 

Κ.Α.2319γ 

Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Η. Πάλνπ απέρνπλ απφ ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ. Β12/25/2014 ΄Δγθξηζε θαηαβνιήο 4.000,00 € ζηνλ Παλειιήλην χιινγν 

Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ-Παλειιήληα ΄Δλσζε Αξρηηεθηφλσλ 

 Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Α΄ Αληηπξνέδξνπ ηεο 

θαη νηθνλνκηθνχ ππεχζπλνπ θ. Θ. εξαθίδε εγθξίλεη νκόθσλα ηελ 

θαηαβνιή πνζνχ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξψ (4.000,00) € ζηνλ 

Παλειιήλην χιινγν Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ-Παλειιήληα ΄Δλσζε 

Αξρηηεθηφλσλ  (ΑΓΑ-ΠEA), έλαληη επηρνξήγεζεο. 

 Κ.Α.: 2529
α
 

 Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 
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ΣΜΗΜΑ Γ΄ ηης 15.10.2014 

 

Απνθ. Γ1/25/2014 Πξφζιεςε Ηαηξνχ εξγαζίαο γηα έλα έηνο  

Ζ Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση.  388/25.10.2014- 

§3.2) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Αζελάο Κνπξηέζε  θαη έρνληαο ππφςε: 

1. ηε κε αξ. Α140/9/2014 πξνεγνχκελε απφθαζή ηεο γηα ηνλ 

νξηζκφ Ηαηξνχ εξγαζίαο ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΣΔΔ, 

2. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 17835/7.7.2014 Πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξφζιεςε Ηαηξνχ εξγαζίαο, 

3. ηε κε αξ. Β6/19/2014 απφθαζή ηεο γηα ηε ζπγθξφηεζε 

Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο γηα ηελ επηινγή Ηαηξνχ Δξγαζίαο, 

4. ην απφ 6.10.2014 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο 

ζχκθσλα κε ην νπνίν: 

«…Ζ Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη έρνπλ ππνβιεζεί ηξεηο (3) 

πξνζθνξέο απφ ηνπο παξαθάησ ππνςήθηνπο.  

1. HELLECON SERVICES ΔΞ.Τ.Π.Π. Σερληθνί θαη 

Αζθαιηζηηθνί χκβνπινη  

2. Ξελάθε Μαξία (Ηαηξφο)  

3. σηήξηνο Α. Κνππίδεο (Ηαηξφο)…» 

Ζ Δπηηξνπή δηαπίζησζε:  

«…Απφ ηνλ έιεγρν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ δηαπηζηψζεθαλ ηα 

εμήο:  

1. HELLECON SERVICES ΔΞ.Τ.Π.Π. Σετνικοί και 

Αζθαλιζηικοί ύμβοσλοι: Απφ ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

δηαπηζηψζεθε φηη δελ πεξηέρεηαη αίηεζε ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο 

ε νπνία λα ζπλνδεχεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κε ηα νξηδφκελα 

δηθαηνινγεηηθά, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ αξηζκ.17835 

πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Σα έγγξαθα πνπ πεξηείρε ν 

θάθεινο αθνξνχλ ηελ πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ, ελδεηθηηθφ 

πειαηνιφγην θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ 1.425,00€ γηα έλα έηνο ρσξίο ΦΠΑ. 

2. Ξενάκη Μαρία: Απφ ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

δηαπηζηψζεθε φηη έρεη εηδηθφηεηα Ηαηξνχ θπζηθήο Ηαηξηθήο. Γελ 

έρεη πξνζθνκίζεη βεβαηψζεηο αλάιεςεο θαζεθφλησλ σο Ηαηξφο 

Δξγαζίαο πνπ λα έρνπλ θαηαηεζεί ζε νπνηαδήπνηε Τπεξεζία ηνπ 

.ΔΠ.Δ., φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ππ’ αξ. 17835 πξφζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο αλέξρεηαη 

ζην πνζφλ ησλ 1.800,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λφκηκσλ 

θξαηήζεσλ. 

3. ωηήριος Κοσπίδης: Απφ ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

δηαπηζηψζεθε φηη έρεη ηελ εηδηθφηεηα Ηαηξνχ εξγαζίαο θαη ν 

θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηεο 
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ππ’ αξ. 17385 πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Ζ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.950,00€ 

πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζηε Γηνηθνχζα 

Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ: 

α) Σελ απφξξηςε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ππνςεθίσλ γηα ηελ 

πξφζιεςε σο Ηαηξνχ Δξγαζίαο 

1. HELLECON SERVICES ΔΞ.Τ.Π.Π. Σερληθνί θαη 

Αζθαιηζηηθνί χκβνπινη  

2. Ξελάθε Μαξία (πηπρηνχρνο Ηαηξηθήο ζρνιήο) 

ιφγσ κε πξνζθφκηζεο ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ, επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ. Αξ. 17835 

πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.  

β) ηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ππνςεθίνπ θ. 

σηήξηνπ Κνππίδε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Ηαηξνχ Δξγαζίαο, 

γηα έλα έηνο, κε αληίηηκν ην πνζφ ησλ 1.950,00€ 

πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, φπσο απηφ 

αλαθέξεηαη ζηε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ. 

απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία ηελ απνδνρή ηνπ πξαθηηθνχ ηεο 

Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη νξίδεη σο Ηαηξφ Δξγαζίαο γηα ηελ 

Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΣΔΔ ηνλ θ. σηήξην Α. Κνππίδε, ΑΦΜ: 

111449094, ΓΟΤ ΗΕ Καηζαξηαλήο κε ζπκβαηηθφ ηίκεκα ην πνζφ ησλ 

19.500,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ φπσο 

ηζρχνπλ θαη δηάξθεηα έξγνπ 12 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο.  

ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα θαζνξίδνληαη νη φξνη εθηέιεζεο 

ηνπ έξγνπ, θαηαβνιή ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ, θαζψο θαη θάζε άιιε 

ζρεηηθή απαίηεζε γηα ην έξγν. 

Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Η. Πάλνπ ςεθίδνπλ ΛΔΤΚΟ θαη δειψλνπλ 

φηη έπξεπε λα ηξνπνπνηεζεί ν Οξγαληζκφο ηνπ ΣΔΔ κε πξφβιεςε 

κφληκεο ζέζεο γηαηξνχ εξγαζίαο θαη λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία 

πξνθήξπμεο κφληκεο ζέζεο γηαηξνχ εξγαζίαο, θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ 

λα δηαζθαιίδεηαη ε κφληκε θαη ζηαζεξή ζρέζε γηαηξνχ εξγαζίαο ζην 

ΣΔΔ. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ . 
 

Απνθ. Γ2/25/2014  Παξάηαζε ηεο κε αξ. πξση. 21381/16.10.2014 ζχκβαζεο αλάζεζεο 

ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΣΔΔ ζηελ 

Αζήλα 

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση.  

388/25.10.2014- §3.3) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αζελάο Κνπξηέζε θαη 

έρνληαο ππ’ φςε: 
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α) ηε κε αξ. πξση. 10737/20.5.2013 (ΑΓΑ ΒΔΝ 546Φ842-010) 

Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ 

θαζαξηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΣΔΔ ζηελ Αζήλα,  

β) ηε κε αξ. πξση. 21381/16.10.2014 ζχκβαζε αλάζεζεο ησλ 

ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΣΔΔ ζηελ 

Αζήλα, κεηαμχ ηνπ ΣΔΔ θαη ηεο εηαηξείαο «ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ Ο.Δ.», θαη ηδίσο ην άξζξν 4, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν απηή δχλαηαη λα παξαηαζεί γηα έμη [6] 

κήλεο κεηά ηειήμε ηεο, 

γ) ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία κε ηελ ελ ιφγσ εηαηξεία [έγγξαθα κε 

αξ. πξση ΣΔΔ 23424/18.9.14 θαη 25726/13.10.14], ζρεηηθά κε ηε 

δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο σο άλσ ζχκβαζε,  

απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία ηελ παξάηαζε ηεο ππ’ αξ. πξση. 

21381/16.10.2014 ζχκβαζεο κεηαμχ ΣΔΔ θαη εηαηξείαο 

«ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ Ο.Δ.» γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ, δειαδή απφ 14.10.2014 έσο 

13.4.2015, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο.  

Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Η. Πάλνπ απέρνπλ απφ ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ. Γ3/25/2014  Πξνκήζεηα 75.000 εηζηηεξίσλ εηζφδνπ – εμφδνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

ππαίζξηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ηνπ ΣΔΔ ζην Μαξνχζη.  

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση.  388/25.10.2014- §3.4) 

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Αζελάο Κνπξηέζε, απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία ηελ 

πξνκήζεηα 75.000 εηζηηεξίσλ εηζφδνπ-εμφδνπ, ηχπνπ eltra semi top 

blanco thermal 185 gr/ square feet [TZPG271] απφ ηελ URBANICA 

A.E. απαξαίηεησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ απηφκαησλ ηακείσλ ηνπ 

ππαίζξηνπ ζηαζκνχ απηνθηλήησλ ηνπ ΣΔΔ ζην Μαξνχζη, ε 

πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ησλ νπνίσλ δελ ζα ππεξβεί ην πνζφ ησλ 

ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ πελήληα επξψ (1.400,00) άλεπ ΦΠΑ. 

Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Η. Πάλνπ απέρνπλ απφ ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 
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 Απνθ.Γ4/25/2014 Αληηκεηψπηζε εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ απνθάζεσλ ηνπ 

Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π (πξψελ ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α.), γηα Γηπισκαηνχρνπο 

Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ηνπ Δμσηεξηθνχ γηα ηελ εμεηαζηηθή 

πεξίνδν Οθησβξίνπ  2014. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 388/15-10-2014-

§4.1) ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο 

Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  

εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία ηε ζπκκεηνρή ησλ παξαθάησ 

απνθνίησλ πνιπηερληθψλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ζηηο εμεηάζεηο 

γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, πνπ αθνξνχλ 

εηδηθέο πεξηπηψζεηο απνθνίησλ ηνπ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. 
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ΠΟΛΗΣΗΚΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΑ ΑΚΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΜΔ ΠΣΤΥΙΑ ΙΟΣΙΜΑ  (ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΓΟΑΣΑΠ)   ΣΧΝ  ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ 
ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΟΛΧΝ (ΟΚΣΧΒΡΙΟ 2014) - ΠΔΡΙΠΣΧΗ Α 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΒΑΙΚΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 

ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ 

Μαθήματα ποσ έτοσν τρεωθεί από το 
ΓΟΑΣΑΠ για την απόκτηση της αντιστοιτίας 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΔ ΥΟΛΔ 

1 
ΑΝΑΣΟΠΟΤΛΟ 
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
ΓΟΜΟΣΑΣΙΚΟ 
ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΟΓΟΠΟΗΗΑ Η, ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΗΗ, ΑΣΗΚΑ 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ 

Bsc : UNIVERSITY  OF KINGSTON                                                 
Msc : UNIVERSITY OF SURREY 

2 
ΘΑΝΑΑΗΝΑ 
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
ΓΟΜΟΣΑΣΙΚΟ 
ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΟΓΟΠΟΗΗΑ Η, ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΗΗ, ΑΣΗΚΑ 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ 

Bsc : UNIVERSITY  OF 
BRADFORD                                 
Msc : EDINBURGH NAPIER 
UNIVERSITY  

3 
MITIC - PAPAGIANNI 
JASMINA 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
ΓΟΜΟΣΑΣΙΚΟ 
ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ,  
ΑΣΗΚΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ,  

DIPLOMA : ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΣΟΤ 
ΝΗ -ΔΡΒΗΑ 
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4 
ΝΣΡΟΤΛΗΑ 
ΓΖΜΟΘΔΝΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
ΓΟΜΟΣΑΣΙΚΟ 
ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ,  
ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΗΗ,  ΑΣΗΚΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ, 
ΘΔΜΔΛΔΗΩΔΗ 

Bsc : UNIVERSITY OF SALFORD                                                                            
Msc : UNIVERSITY OF SALFORD 

5 
ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ 
ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
ΓΟΜΟΣΑΣΙΚΟ 
ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΗΗ, ΑΣΗΚΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ 
Msc : UNIVERSITY OF 
BRADFORD 

6 
ΡΑΓΚΟΤΖ - 
ΒΑΡΟΣΖ 
ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
ΓΟΜΟΣΑΣΙΚΟ ΚΑΙ 
ΤΓΡΑΤΛΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ, 
ΟΓΟΠΟΗΗΑ Η, ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΗΗ 

Bsc : UNIVERSITY OF 
BIRMINGHAM                                                                            
Msc : UNIVERSITY OF SURREY 

7 
ΑΜΠΑΣΑΚΑΚΖ 
ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
ΓΟΜΟΣΑΣΙΚΟ ΚΑΙ 
ΤΓΡΑΤΛΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

 ΟΓΟΠΟΗΗΑ Η, ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΗΗ 
Bsc : UNIVERSITY OF BRADFORD                                                                       
Msc : UNIVERSITY OF 
BRADFORD 

8 ΣΡΑΣΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
ΓΟΜΟΣΑΣΙΚΟ 
ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ, 
ΟΓΟΠΟΗΗΑ Η,  ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΗΗ,  ΑΣΗΚΑ 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ 

Bsc : CARDIFF UNIVERSITY                                                                       
Msc : CARDIFF UNIVERSITY  

9 ΣΕΟΒΑΡΑ ΑΘΑΝΑΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
ΓΟΜΟΣΑΣΙΚΟ ΚΑΙ 
ΤΓΡΑΤΛΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ, 
ΟΓΟΠΟΗΗΑ Η, ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΗΗ 

Bsc : UNIVERSITY OF 
BIRMINGHAM                                                                            
Msc : UNIVERSITY OF SURREY 
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10 
ΥΔΛΗΩΣΖ 
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΜΔ ΑΝΑΛΤΗ 
ΓΙΑ ΤΝΗΘΔΙ ΜΗ 
ΔΙΜΙΚΔ ΓΡΑΔΙ 

ΟΓΟΠΟΗΗΑ Η, ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΗΗ, ΥΔΓΗΑΜΟ 
ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ, 
ΔΓΑΦΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΗΗ, ΑΣΗΚΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ 
ΔΡΓΑ, ΑΝΣΗΔΗΜΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ, 
ΘΔΜΔΛΗΩΔΗ, ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ, 
ΣΑΣΗΚΖ Η, ΣΑΣΗΚΖ ΗΗ 

Bsc : UNIVERSITY OF EAST 
LONDON                                                                            
Msc : COVENTRY UNIVERSITY  

11 
ΣΑΜΑΡΟΠΟΤΛΟ 
ΠΔΣΡΟ 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΜΔ ΑΝΑΛΤΗ 
ΓΙΑ ΤΝΗΘΔΙ ΜΗ 
ΔΙΜΙΚΔ ΓΡΑΔΙ 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΌ ΩΠΛΗΜΔΝΟ 
ΚΤΡΟΓΔΜΑ, ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ 
ΤΣΖΜΑΣΩΝ, ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΗΗ, ΑΣΗΚΑ 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ, ΘΔΜΔΛΗΩΔΗ 

Bsc : UNIVERSITY OF LIVERPOOL                                                                   
Msc : UNIVERSITY OF 
LIVERPOOL 

12 ΑΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
ΓΟΜΟΣΑΣΙΚΟ 
ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ, 
ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΗΗ, ΑΣΗΚΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ, 
ΘΔΜΔΛΗΩΔΗ 

Bsc : UNIVERSITY OF SURREY                                                                   
Msc : UNIVERSITY OF EAST 
LONDON 
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ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΑ ΑΚΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΜΔ ΠΣΤΥΙΑ ΙΟΣΙΜΑ (ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΓΟΑΣΑΠ)  ΣΧΝ  ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ  
ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΟΛΧΝ  (ΟΚΣΧΒΡΙΟ 2014) - ΠΔΡΙΠΣΧΗ Α 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΒΑΙΚΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 

ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ 

Μαθήματα ποσ έτοσν τρεωθεί από το 
ΓΟΑΣΑΠ για την απόκτηση της αντιστοιτίας 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΔ ΥΟΛΔ 

1 
ΑΡΜΟΤΣΗΓΖ 
ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΗ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ, 
ΤΓΡΟΓΤΝΑΜΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ Η 

Bsc : UNIVERSITY OF NEWCASTLE                      Msc : UNIVERSITY OF 
NORTHUMBRIA 

2 
ΚΟΣΗΦΑΚΖ- ΑΡΠΑΚΖ 
ΔΤΣΤΥΗΟ - ΑΓΩΝΗ 

 ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ -ΔΠΙΣΗΜΩΝ 
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ 
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩ 

ΑΣΜΟΠΑΡΑΓΩΓΟΗ Η.Η., ΘΔΡΜΗΚΔ 
ΣΡΟΒΗΛΟΜΖΥΑΝΔ, ΜΔΣΡΖΔΗ ΣΔΥΝΗΚΩΝ 
ΜΔΓΔΘΩΝ, ΜΖΥΑΝΔ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΚΑΤΖ 
Η ,ΤΓΡΟΓΤΝΑΜΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ Η 

Bsc :  UNIVERSITY  OF BRIGHTON                                                           Msc :  
UNIVERSITY OF BRIGHTON   

 

Οη Π. Αληηβαιίδεο θαη Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθνχλ. 

Ο Γ. Ακπαθνχκθηλ ςεθίδεη ΛΔΤΚΟ. 

 

 Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο (20:10) πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε ν Θ. Βακβνπξέιιεο, Μέινο Γ.Δ.  
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Απνθ.Γ5/25/2014 ΄Δγθξηζε αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο ρνξήγεζεο 

΄Αδεηαο ΄Αζθεζεο Δπαγγέικαηνο Γηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ 

Πνιπηερληθψλ ρνιψλ Δζσηεξηθνχ θαη ηζνηίκσλ ρνιψλ 

Δμσηεξηθνχ, ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΤΠΖΚΟΧΝ γηα ηελ εμεηαζηηθή 

πεξίνδν Οθησβξίνπ 2014. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 388/15-10-2015-

§4.2) ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο 

Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, 

εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία ηε ζπκκεηνρή ησλ παξαθάησ 

αιινδαπψλ ππεθφσλ ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ άδεηα άζθεζεο 

επαγγέικαηνο: 

 

1.MARAGOS GIORGIO 

2. CHRONOPOULOS – LANCOS KATA 

3. HESHMATI ALAMDARI SHAHABODIN 

4. MITIC – PAPAGIANNI JASMINA  
 

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο  κεηνςεθεί  σο πξνο ηελ ππ’ αξηζκ. 3 

ππνςήθηα. 

 

Απνθ.Γ6/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΓΔΧΡΓΗΑ ΑΠΟΣΑ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

830/3.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Μεραλνιφγνπ 

Μεραληθνχ  θ.  ΓΔΧΡΓΗΑ ΑΠΟΣΑ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 25.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ7/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΔΚΣΟΡΑ ΒΗΒΑΡΓΖ-

ΚΑΡΑΨΚΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

21417/20.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Ζιεθηξνιφγνπ  

 Μεραληθνχ  θ.  ΔΚΣΟΡΑ ΒΗΒΑΡΓΖ - ΚΑΡΑΨΚΟΤ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 8.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 
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Απνθ.Γ8/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΜΑΡΗΑ – ΔΜΜΔΛΔΗΑ 

ΓΗΑΝΝΔΛΖ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

1877/2.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Μεραλνιφγνπ 

Μεραληθνχ  θ.  ΜΑΡΗΑ – ΔΜΜΔΛΔΗΑ ΓΗΑΝΝΔΛΖ  πξνο 

ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Αλαηνιηθήο Κξήηεο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 1.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ9/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΠΤΡΗΓΧΝΑ – 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟΤ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

1151/10.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Μεραληθνχ  

Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θ.  ΠΤΡΗΓΧΝΑ – 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟΤ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Πεινπνλλήζνπ  ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε 

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 

5.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

 

Απνθ.Γ10/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΣΑΜΑΣΗΑ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟΤ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

19733/28.7.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Ζιεθηξνιφγνπ  

Μεραληθνχ  θ.  ΣΑΜΑΣΗΑ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟΤ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 28.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 
 

Απνθ.Γ11/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΖΛΗΑ ΓΗΑΜΑΝΣΖ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 
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Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

1233/18.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Πνιηηηθνχ  

Μεραληθνχ  θ.  ΖΛΗΑ ΓΗΑΜΑΝΣΖ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Θξάθεο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε 

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 

8.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ12/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΥΡΖΣΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΖ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

22252/4.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Αξρηηέθηνλα   

Μεραληθνχ  θ.  ΥΡΖΣΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΖ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 28.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ13/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΕΟΜΠΑΝΑΚΖ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

12146/2.5.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Αγξνλφκνπ 

Σνπνγξάθνπ  Μεραληθνχ  θ.  ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΕΟΜΠΑΝΑΚΖ  

θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 2.5.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ14/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΑΛΑΣΑΝΗΓΖ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

3730/1.10.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Πνιηηηθνχ  

Μεραληθνχ  θ.  ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΑΛΑΣΑΝΗΓΖ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 18.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 
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Απνθ.Γ14α/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΑΜΠΗΑΝΑΚΖ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

1688/25.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ 

Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ  θ. ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ 

ΚΑΜΠΗΑΝΑΚΖ  πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Γπηηθήο 

Κξήηεο  ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ 

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 5.9.2014, γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ15/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΟΦΗΑ ΛΔΤΚΑΓΗΣΖ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

21280/18.8.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Πνιηηηθνχ  

Μεραληθνχ  θ.  ΟΦΗΑ ΛΔΤΚΑΓΗΣΖ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 18.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηεο. 

 

Απνθ.Γ15α/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΛΟΓΟΘΔΣΖ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

958/22.7.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ    

Μεραληθνχ  θ.  ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΛΟΓΟΘΔΣΖ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Ν. Μαγλεζίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 24.12.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ 

αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ16/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΒΑΗΛΔΗΟΤ 

ΜΑΝΧΛΟΠΟΤΛΟΤ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

844/8.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Ζιεθηξνιφγνπ   

Μεραληθνχ  θ.  ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΜΑΝΧΛΟΠΟΤΛΟΤ πξνο ην 
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Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο ηνπ 

ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην 

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 1.10.2014, γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ16α/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΜΖΣΡΑΚΑ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

3044/8.8.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Υεκηθνχ   

Μεραληθνχ  θ.  ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΜΖΣΡΑΚΑ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο  ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο  απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 18.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ17/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΑΠΟΣΟΛΟΤ 

ΜΠΑΛΣΕΟΠΟΤΛΟΤ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

3650/26.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Πνιηηηθνχ  

Μεραληθνχ  θ.  ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΜΠΑΛΣΕΟΠΟΤΛΟΤ πξνο 

ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 25.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ17α/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΝΔΦΔΛΖ – ΜΑΡΗΑ 

ΜΠΟΜΠΟΣΖ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

20877/7.8.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Πνιηηηθνχ  

Μεραληθνχ  θ.  ΝΔΦΔΛΖ – ΜΑΡΗΑ ΜΠΟΜΠΟΣΖ  θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 7.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 
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Απνθ.Γ18/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΝΔΟΦΤΣΟΤ ΝΔΟΦΤΣΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

25234/7.10.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ   Μεραληθνχ 

Πεξηβάιινληνο  θ. ΝΔΟΦΤΣΟΤ ΝΔΟΦΤΣΟΤ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 6.10.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ18α/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΝΣΟΚΟΤ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

1293/24.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Μεραλνιφγνπ   

Μεραληθνχ  θ.  ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΝΣΟΚΟΤ  πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Ζπείξνπ ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 24.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ19/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΜΗΥΑΖΛ ΞΖΡΟΤΥΑΚΖ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

1453/6.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Ζιεθηξνιφγνπ   

Μεραληθνχ  θ.  ΜΗΥΑΖΛ ΞΖΡΟΤΥΑΚΖ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Γπηηθήο Κξήηεο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 25.4.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ19α/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΗΧΑΝΝΖ ΟΡΦΑΝΟΤ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

20398/4.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Αξρηηέθηνλα   

Μεραληθνχ  θ.  ΗΧΑΝΝΖ ΟΡΦΑΝΟΤ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 
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απφ ηελ 24.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ20/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

664/30.7.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Ζιεθηξνιφγνπ   

Μεραληθνχ  θ.  ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ πξνο 

ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Β.Α. Αηγαίνπ ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 30.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ20α/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

11662/25.4.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Ζιεθηξνιφγνπ   

Μεραληθνχ  θ.  ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ  θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 25.4.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ21/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΗΓΔΡΖ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

2767/14.7.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Πνιηηηθνχ  

Μεραληθνχ  θ.  ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΗΓΔΡΖ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 1.4.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 1 

ηνπ. 

Απνθ.Γ21α/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΣΡΟΤΜΠΟΤΛΖ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 
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Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

7064/27.12.2013 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ   

Μεραληθνχ  θ.  ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΣΡΟΤΜΠΟΤΛΖ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Ν. Δπβνίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 31.12.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ 

αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ22/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΘΧΜΑ ΤΜΔΧΝΗΓΖ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

21682/27.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Αγξνλφκνπ 

Σνπνγξάθνπ   Μεραληθνχ  θ. ΘΧΜΑ ΤΜΔΧΝΗΓΖ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 26.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ22α/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΔΤΓΔΝΗΑ ΣΗΑΝΟΤ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

3463/19.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Μεραληθνχ 

Πεξηβάιινληνο θ. ΔΤΓΔΝΗΑ ΣΗΑΝΟΤ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο  απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 17.10.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ23/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΔΛΗΕΑ ΦΔΗΓΑΚΖ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

24619/30.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Πνιηηηθνχ  

Μεραληθνχ  θ.  ΔΛΗΕΑ ΦΔΗΓΑΚΖ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα 

ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 

30.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 
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Απνθ.Γ23α/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΣΑΜΑΣΗΝΑ ΥΑΗΧΣΖ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

21593/26.8.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Πνιηηηθνχ  

Μεραληθνχ  θ.  ΣΑΜΑΣΗΝΑ ΥΑΗΧΣΖ  θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 4.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή  

ηεο. 

 

Απνθ.Γ24/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

3045/8.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Πνιηηηθνχ  

Μεραληθνχ  θ.  ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 5.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ25/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΓΖΜΖΣΡΑ ΒΡΤΧΝΖ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

931/4.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Πνιηηηθνχ  

Μεραληθνχ  θ.  ΓΖΜΖΣΡΑ ΒΡΤΧΝΖ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Ν. Αηησιναθαξλαλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 3.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή  

ηεο. 

 

Απνθ.Γ26/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΗΧΑΝΝΑ ΓΗΝΔΡΑΚΖ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

22680/10.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Αξρηηέθηνλα   

Μεραληθνχ  θ.  ΗΧΑΝΝΑ ΓΗΝΔΡΑΚΖ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 
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απφ ηελ 31.12.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ 

αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ27/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΗΧΑΝΝΖ ΞΖΡΟΤΥΑΚΖ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

1364/21.7.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Ζιεθηξνιφγνπ   

Μεραληθνχ  θ.  ΗΧΑΝΝΖ ΞΖΡΟΤΥΑΚΖ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Γπηηθήο Κξήηεο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 25.4.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή  

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ28/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΠΟΛΤΥΡΟΝΖ ΣΑΜΑΣΗΑΓΖ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

710/30.7.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Αγξνλφκνπ 

Σνπνγξάθνπ   Μεραληθνχ  θ.  ΠΟΛΤΥΡΟΝΖ ΣΑΜΑΣΗΑΓΖ 

πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ 

θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 28.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ29/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΘΔΟΥΑΡΖ ΥΑΣΕΖΨΧΑΝΝΟΤ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

20528/8.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Ζιεθηξνιφγνπ   

Μεραληθνχ  θ. ΘΔΟΥΑΡΖ ΥΑΣΕΖΨΧΑΝΝΟΤ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 4.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ30/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΥΡΤΟΤΛΑ ΦΤΣΗΛΖ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 
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Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

20535/5.8.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Ζιεθηξνιφγνπ   

Μεραληθνχ  θ.  ΥΡΤΟΤΛΑ ΦΤΣΗΛΖ  θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 4.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή  

ηεο. 

 

Απνθ.Γ31/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΔΤΘΤΜΗΑ ΑΜΑΝΑΣΗΓΟΤ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

3279/5.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Αξρηηέθηνλα  

Μεραληθνχ  θ. ΔΤΘΤΜΗΑ ΑΜΑΝΑΣΗΓΟΤ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 1.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ32/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ.  ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

3550/23.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Αξρηηέθηνλα   

Μεραληθνχ  θ.  ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 11.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ33/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΠΔΣΡΟΤΛΑ ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

21231/14.8.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Αξρηηέθηνλα   

Μεραληθνχ θ. ΠΔΣΡΟΤΛΑ ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 13.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή  

ηεο. 
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Απνθ.Γ34/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΔΛΠΗΝΗΚΖ ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ - 

ΗΧΖΦΗΓΟΤ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

23260/17.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Ζιεθηξνιφγνπ   

Μεραληθνχ  θ.  ΔΛΠΗΝΗΚΖ ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ - ΗΧΖΦΗΓΟΤ 

θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 17.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ35/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

3032/7.8.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Ζιεθηξνιφγνπ   

Μεραληθνχ  θ.  ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 8.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ36/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

ΒΑΛΑΜΗΓΖ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

3144/22.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Μεραλνιφγνπ 

Μεραληθνχ   θ.  ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΒΑΛΑΜΗΓΖ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ  απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 20.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ37/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΒΑΛΣΗΟΤ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

21098/12.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Ζιεθηξνιφγνπ   
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Μεραληθνχ  θ.  ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΒΑΛΣΗΟΤ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 25.6.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ38/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΘΔΟΓΧΡΑ ΒΑΡΒΑΡΔΟΤ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

1360/21.7.2014 αίηεζε ηεο θ. ΘΔΟΓΧΡΑ ΒΑΡΒΑΡΔΟΤ, 

Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ Πεξηβάιινληνο πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Γπηηθήο Κξήηεο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 10.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ39/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΔΤΘΤΜΗΟΤ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

1175/31.7.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Ζιεθηξνιφγνπ   

Μεραληθνχ  θ.  ΔΤΘΤΜΗΟΤ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Θξάθεο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 8.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ40/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΑΝΔΣΖ ΒΑΗΟΤΡΖ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

2265/27.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Αξρηηέθηνλα    

Μεραληθνχ  θ.  ΑΝΔΣΖ ΒΑΗΟΤΡΖ πξνο ηε Ν.Δ. ΠΗΔΡΗΑ 

θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 27.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ41/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΥΡΖΣΟΤ ΒΟΓΗΑΣΕΖ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 
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Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

2971/31.7.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Μεραλνιφγνπ   

Μεραληθνχ  θ. ΥΡΖΣΟΤ ΒΟΓΗΑΣΕΖ  πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 23.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ42/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΜΑΡΗΑ ΒΡΑΣΗΓΑ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

3228/2.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Πνιηηηθνχ   

Μεραληθνχ  θ.  ΜΑΡΗΑ ΒΡΑΣΗΓΑ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 29.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηεο. 

 

Απνθ.Γ43/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. BARBARA BAUMEISTER  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

3717/30.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Αξρηηέθηνλα   

Μεραληθνχ  θ.  BARBARA BAUMEISTER πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 7.4.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 
 

Απνθ.Γ44/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΓΑΛΑΣΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

21145/13.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Ζιεθηξνιφγνπ    

Μεραληθνχ  θ.  ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΓΑΛΑΣΑ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 11.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 
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Απνθ.Γ45/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΑΡΗΣΔΗΓΖ 

ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

3390/15.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Ζιεθηξνιφγνπ    

Μεραληθνχ θ. ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 9.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ46/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΥΡΖΣΟΤ ΓΗΑΝΝΑΚΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

802/25.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Πνιηηηθνχ     

Μεραληθνχ  θ.  ΥΡΖΣΟΤ ΓΗΑΝΝΑΚΟΤ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο & Γπηηθήο Θεζζαιίαο ηνπ 

ΣΔΔ  θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην 

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 7.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ47/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΗΑΝΝΑΣΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

23804/23.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Υεκηθνχ     

Μεραληθνχ  θ.  ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΗΑΝΝΑΣΟΤ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 23.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ48/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΓΚΑΡΣΕΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

21699/27.8.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Υσξνηάθηε 
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Μεραληθνχ θ. ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΓΚΑΡΣΕΟΤ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 12.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηεο. 

 

Απνθ.Γ49/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΓΚΟΤΒΗΔΡΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

21011/8.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Πνιηηηθνχ     

Μεραληθνχ  θ.  ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΓΚΟΤΒΗΔΡΟΤ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 6.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ50/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΠΟΛΤΞΔΝΖ ΓΚΟΤΓΚΛΗΑΝΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

918/29.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Ζιεθηξνιφγνπ    

Μεραληθνχ  θ. ΠΟΛΤΞΔΝΖ ΓΚΟΤΓΚΛΗΑΝΑ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο ηνπ 

ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην 

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 23.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ51/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΑΣΔΡΗΟΤ ΓΚΟΤΓΚΟΤΛΗΑΝΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

798/28.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Μεραληθνχ  

Πεξηβάιινληνο θ. ΑΣΔΡΗΟΤ ΓΚΟΤΓΚΟΤΛΗΑΝΑ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 1.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ52/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΑΝΓΡΔΑ ΓΚΟΤΜΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 
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Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

3104/18.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Αξρηηέθηνλα     

Μεραληθνχ  θ.  ΑΝΓΡΔΑ ΓΚΟΤΜΑ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ  θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 12.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ53/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΔΛΔΝΖ ΓΚΟΤΝΣΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

19386/23.7.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Μεραλνιφγνπ   

Μεραληθνχ  θ.  ΔΛΔΝΖ ΓΚΟΤΝΣΖ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 23.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηεο. 

 

Απνθ.Γ54/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΗΧΑΝΝΑ ΓΟΤΓΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

3005/5.8.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Αξρηηέθηνλα     

Μεραληθνχ  θ. ΗΧΑΝΝΑ ΓΟΤΓΑ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 31.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηεο. 
 

Απνθ.Γ55/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΓΑΟΤΣΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

833/4.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Μεραλνιφγνπ      

Μεραληθνχ  θ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΓΑΟΤΣΖ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Κεληξηθήο & ΓΤΣΗΚΖ ΘΔΑΛΗΑ  ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 28.3.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 
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Απνθ.Γ56/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΥΡΖΣΟΤ ΓΖΜΑΓΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

19743/28.7.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραλνιφγνπ       

Μεραληθνχ  θ. ΥΡΖΣΟΤ ΓΖΜΑΓΖ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 15.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ57/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΓΗΟΝΤΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΟΤΛΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

20313/1.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Μεραλνιφγνπ 

Μεραληθνχ  θ. ΓΗΟΝΤΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΟΤΛΑ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 1.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ58/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΘΔΟΝΤΜΦΖ 

ΓΟΤΓΟΤΛΗΑΚΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

3357/11.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Αξρηηέθηνλα     

Μεραληθνχ  θ. ΘΔΟΝΤΜΦΖ ΓΟΤΓΟΤΛΗΑΚΖ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 9.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ59/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΓΗΟΝΤΗΟΤ ΔΛΒΗΓΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

3156/25.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Ζιεθηξνιφγνπ     

Μεραληθνχ  θ. ΓΗΟΝΤΗΟΤ ΔΛΒΗΓΖ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη 
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νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 22.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ60/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΕΑΡΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

24642/30.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Μεραλνιφγνπ 

Μεραληθνχ  θ. ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΕΑΡΑ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Αλαηνιηθήο Κξήηεο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 25.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηεο. 

 

Απνθ.Γ61/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΑΝΑΣΑΗΑ ΕΤΜΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

24587/30.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Ζιεθηξνιφγνπ  

Μεραληθνχ  θ. ΑΝΑΣΑΗΑ ΕΤΜΖ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 24.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηεο. 

 

Απνθ.Γ62/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΓΔΡΑΗΜΟΤ ΕΗΧΥΗΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

21886/29.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Ζιεθηξνιφγνπ  

Μεραληθνχ  θ. ΓΔΡΑΗΜΟΤ ΕΗΧΥΗΟΤ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 1.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ63/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΑΘΑΝΑΗΟΤ 

ΘΔΟΥΑΡΟΠΟΤΛΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 
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Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

21488/22.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Μεραλνιφγνπ 

Μεραληθνχ  θ. ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΘΔΟΥΑΡΟΠΟΤΛΟΤ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 7.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ64/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΚΑΛΟΤΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

3311/9.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Αξρηηέθηνλα 

Μεραληθνχ  θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΚΑΛΟΤΖ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ  θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 5.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ65/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΓΔΧΡΓΗΑ 

ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

1121/31.7.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Μεηαιιεηνιφγνπ 

Μεηαιινπξγνχ Μεραληθνχ θ. ΓΔΧΡΓΗΑ 

ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Ζπείξνπ 

ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην 

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 30.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ66/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΓΖΜΖΣΡΑ 

ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

21548/25.8.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Αξρηηέθηνλα 

Μεραληθνχ  θ. ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 2.9.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 
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Απνθ.Γ67/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΑΝΑΣΑΗΑ ΚΑΠΡΑΒΔΛΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

22982/15.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ 

Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θ. ΑΝΑΣΑΗΑ 

ΚΑΠΡΑΒΔΛΟΤ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο 

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 15.9.2014, γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ68/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΗΧΑΚΔΗΜ ΚΑΡΤΒΑΛΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

21876/29.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Ζιεθηξνιφγνπ  

Μεραληθνχ θ. ΗΧΑΚΔΗΜ ΚΑΡΤΒΑΛΖ  θαη  απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 26.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ69/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΜΑΡΚΟΤ ΚΑΡΤΣΗΝΟΤ - 

ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

433/4.9.2014 αίηεζε ηνπ  Γηπισκαηνχρνπ  Μεηαιιεηνιφγνπ 

Μεηαιινπξγνχ Μεραληθνχ θ. ΜΑΡΚΟΤ ΚΑΡΤΣΗΝΟΤ – 

ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ  πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Β.Α. Αηγαίνπ  

ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην 

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 1.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ70/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΚΔΛΑΨΓΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

1501/21.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Μεραλνιφγνπ  

Μεραληθνχ θ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΚΔΛΑΨΓΖ πξνο ην 
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Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Γπηηθήο Κξήηεο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ  απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 24.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ71/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ 

ΚΟΛΛΗΟΠΟΤΛΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

20740/6.8.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Αξρηηέθηνλα 

Μεραληθνχ θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΚΟΛΛΗΟΠΟΤΛΟΤ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 5.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ72/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΚΟΛΧΝΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

768/5.8.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Ζιεθηξνιφγνπ  

Μεραληθνχ θ. ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΚΟΛΧΝΑ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο ηνπ 

ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην 

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 24.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 
 

Απνθ.Γ73/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΑΛΔΞΗΟΤ – ΜΑΤΡΗΚΗΟΤ 

ΚΟΜΝΖΝΗΓΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

20720/6.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Ζιεθηξνιφγνπ   

Μεραληθνχ θ. ΑΛΔΞΗΟΤ – ΜΑΤΡΗΚΗΟΤ ΚΟΜΝΖΝΗΓΖ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 5.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 
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Απνθ.Γ74/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΔΤΣΑΘΗΟΤ ΚΟΡΑΚΗΑΝΗΣΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

22517/9.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Υεκηθνχ  

Μεραληθνχ θ. ΔΤΣΑΘΗΟΤ ΚΟΡΑΚΗΑΝΗΣΖ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 18.6.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ75/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΗΧΑΝΝΑ ΚΟΡΜΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

2021/29.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Πνιηηηθνχ  

Μεραληθνχ θ. ΗΧΑΝΝΑ ΚΟΡΜΑ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Αλαηνιηθήο Κξήηεο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 17.2.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηεο. 

 

Απνθ.Γ76/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΜΑΡΗΑ ΚΟΜΗΓΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

1121/31.7.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Μεραλνιφγνπ 

Μεραληθνχ  θ. ΜΑΡΗΑ ΚΟΜΗΓΟΤ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 5.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηεο. 

 

Απνθ.Γ77/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΚΟΣΑΣΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

393/29.7.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Αξρηηέθηνλα   

Μεραληθνχ θ. ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΚΟΣΑΣΖ πξνο ηε Ν.Δ. ΥΗΟΤ 

θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 
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Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 23.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ78/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΡΓΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

21428/20.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Πνιηηηθνχ  

Μεραληθνχ θ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΡΓΖ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 20.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ79/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

ΚΟΤΜΑΝΣΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

2280/24.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ 

Υσξνηαμίαο θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΚΟΤΜΑΝΣΑ πξνο ηε 

Ν.Δ. ΠΗΔΡΗΑ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 24.9.2014, γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ80/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΚΟΤΗΝΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

925/12.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Μεραληθνχ 

Πεξηβάιινληνο θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΚΟΤΗΝΑ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 10.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ81/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΜΑΡΗΑ ΚΣΧΝΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 
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3231/2.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Αξρηηέθηνλα  

Μεραληθνχ θ. ΜΑΡΗΑ ΚΣΧΝΑ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 27.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηεο. 

 

Απνθ.Γ82/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΚΤΡΑΝΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

1752/24.7.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Πνιηηηθνχ  

Μεραληθνχ θ. ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΚΤΡΑΝΑ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Ν. Δπβνίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 12.6.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ83/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΟΦΗΑ ΚΧΝΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

1166/18.8.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Αξρηηέθηνλα 

Μεραληθνχ θ. ΟΦΗΑ ΚΧΝΖ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα 

Ζπείξνπ ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο 

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 22.11.2013, γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 
 

Απνθ.Γ84/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΑΘΑΝΑΗΑ ΛΑΛΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

1891/19.8.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ 

Υσξνηαμίαο θ. ΑΘΑΝΑΗΑ ΛΑΛΟΤ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Ν. Δπβνίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε 

δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 

31.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 
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Απνθ.Γ85/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΚΤΡΗΑΚΖ ΛΔΚΟΓΖΜΖΣΡΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

1421/31.7.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Αξρηηέθηνλα  

Μεραληθνχ θ. ΚΤΡΗΑΚΖ ΛΔΚΟΓΖΜΖΣΡΖ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Γπηηθήο Διιάδαο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 31.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ86/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΗΧΑΝΝΖ ΛΔΟΝΣΗΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

22755/11.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Ζιεθηξνιφγνπ  

Μεραληθνχ θ. ΗΧΑΝΝΖ ΛΔΟΝΣΗΟΤ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 1.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ87/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΘΑΛΔΗΑ ΛΗΑΠΖ - 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

1295/25.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ   

Μεραληθνχ θ. ΘΑΛΔΗΑ ΛΗΑΠΖ - ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ  πξνο 

ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Ζπείξνπ ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 24.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηεο. 

 

Απνθ.Γ88/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΛΗΣΗΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

937/17.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Μεραληθνχ 

Πεξηβάιινληνο θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΛΗΣΗΟΤ πξνο ην 
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Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ  θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 16.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ89/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΓΑΡΤΦΑΛΗΑ ΜΑΛΣΔΕΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

544/21.7.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Αξρηηέθηνλα   

Μεραληθνχ θ. ΓΑΡΤΦΑΛΗΑ ΜΑΛΣΔΕΟΤ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Γσδεθαλήζνπ ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 30.6.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηεο. 

 

Απνθ.Γ90/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΠΑΤΛΟΤ ΜΑΝΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

938/17.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Μεραληθνχ 

Πεξηβάιινληνο θ. ΠΑΤΛΟΤ ΜΑΝΟΤ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 17.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ91/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΝΔΚΣΑΡΗΟΤ ΜΠΑΜΠΑΛΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

3146/22.8.2013 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Μεραλνιφγνπ 

Μεραληθνχ θ. ΝΔΚΣΑΡΗΟΤ ΜΠΑΜΠΑΛΑ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο  ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 18.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 
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Απνθ.Γ92/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΜΑΡΗΑ ΜΠΔΛΛΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

766/22.8.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Πνιηηηθνχ    

Μεραληθνχ θ. ΜΑΡΗΑ ΜΠΔΛΛΑ πξνο ηε Ν.Δ. Ζκαζίαο θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 31.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ93/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ  θ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΟΤΝΣΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

20045/30.7.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Πνιηηηθνχ    

Μεραληθνχ θ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΟΤΝΣΑ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 29.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ94/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΜΠΡΑΟΤΓΑΚΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

1517/27.8.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Μεηαιιεηνιφγνπ 

Μεηαιινπξγνχ Μεραληθνχ  θ. ΚΑΛΛΗΟΠΖ 

ΜΠΡΑΟΤΓΑΚΖ  πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Γπηηθήο 

Κξήηεο  ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο 

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 5.8.2014, γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 
 

Απνθ.Γ95/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΚΛΔΑΝΘΖ ΜΧΚΗΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

288/23.7.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Ζιεθηξνιφγνπ    

Μεραληθνχ θ. ΚΛΔΑΝΘΖ ΜΧΚΗΟΤ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο  ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε 



53 

 

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 

16.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ96/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΓΗΧΡΓΟΤ ΝΑΗΟΠΟΤΛΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

3001/4.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Πνιηηηθνχ    

Μεραληθνχ θ. ΓΗΧΡΓΟΤ ΝΑΗΟΠΟΤΛΟΤ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 28.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ97/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

639/3.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Πνιηηηθνχ    

Μεραληθνχ θ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Γσδεθαλήζνπ ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 29.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ98/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΝΣΑΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

20797/7.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ   Μεραληθνχ 

Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΝΣΑΖ  θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 31.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ99/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ ΟΡΝΗΘΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 
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2048/27.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ   Μεραληθνχ 

Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ ΟΡΝΗΘΑ  πξνο 

ηε Ν.Δ. εξξψλ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ 

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 27.8.2014, γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ100/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

21419/20.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ   Μεραληθνχ 

Πεξηβάιινληνο θ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 19.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ101/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΥΑΡΗΛΑΟΤ ΠΑΠΑΓΖΜΑΣΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

1262/18.7.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Μεραλνιφγνπ  

Μεραληθνχ  θ. ΥΑΡΗΛΑΟΤ ΠΑΠΑΓΖΜΑΣΟΤ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Γπηηθήο Διιάδνο ηνπ ΣΔΔ  θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 30.6.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ102/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΠΑΓΖΜΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

3210/29.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Αξρηηέθηνλα   

Μεραληθνχ θ. ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΠΑΓΖΜΟΤ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 12.11.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 
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Απνθ.Γ103/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ 

ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΗΣΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

852/9.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Αξρηηέθηνλα   

Μεραληθνχ θ. ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΗΣΖ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο ηνπ  

ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην 

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 8.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ104/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΥΡΖΣΟΤ ΠΑΠΑΝΣΧΝΗΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

21450/21.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Πνιηηηθνχ   

Μεραληθνχ θ. ΥΡΖΣΟΤ ΠΑΠΑΝΣΧΝΗΟΤ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 23.6.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ105/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΠΑΣΟΤΛΗΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

746/10.7.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Υεκηθνχ    

Μεραληθνχ θ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΠΑΣΟΤΛΗΑ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Ν. Αηησιναθαξλαλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 3.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ106/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΠΔΡΠΔΡΗΓΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

20774/6.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Μεραλνιφγνπ    

Μεραληθνχ θ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΠΔΡΠΔΡΗΓΖ θαη απνθαζίδεη 
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νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 6.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ107/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΑΝΑΣΑΗΑ ΠΔΣΡΟΤΛΑΚΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

19302/23.7.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Πνιηηηθνχ    

Μεραληθνχ θ. ΑΝΑΣΑΗΑ ΠΔΣΡΟΤΛΑΚΖ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 23.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ108/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΟΓΑΡΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

842/8.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Μεραλνιφγνπ    

Μεραληθνχ θ. ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΟΓΑΡΑ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 30.6.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ109/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΔΛΔΝΖ ΠΟΓΑΡΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

1481/26.8.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Αξρηηέθηνλα     

Μεραληθνχ θ. ΔΛΔΝΖ ΠΟΓΑΡΑ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Γπηηθήο Διιάδνο ηνπ ΣΔΔ  θαη απνθαζίδεη νκόθσλα 

ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 

25.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ110/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΑΡΔΣΖ ΠΟΛΤΜΔΝΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 
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24868/2.10.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Αξρηηέθηνλα     

Μεραληθνχ θ. ΑΡΔΣΖ ΠΟΛΤΜΔΝΖ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 26.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηεο. 

 

Απνθ.Γ111/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΜΑΡΗΑ ΟΦΟΓΛΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

21150/13.8.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Πνιηηηθνχ    

Μεραληθνχ θ. ΜΑΡΗΑ ΟΦΟΓΛΟΤ πξνο ηε Ν.Δ. εξξψλ  

θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 5.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ112/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΓΖΜΟΘΔΝΖ-ΜΑΡΗΝΟΤ 

ΣΑΘΟΤΛΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

1321/19.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Ζιεθηξνιφγνπ     

Μεραληθνχ θ. ΓΖΜΟΘΔΝΖ-ΜΑΡΗΝΟΤ  ΣΑΘΟΤΛΖ πξνο 

ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Θξάθεο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 28.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ113/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΣΑΤΡΗΓΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

795/19.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Μεραληθνχ 

Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θ. ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΣΑΤΡΗΓΖ 

πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ 

θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 8.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 
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Απνθ.Γ114/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΥΡΗΣΗΝΑ ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

2923/28.7.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Αξρηηέθηνλα      

Μεραληθνχ θ. ΥΡΗΣΗΝΑ ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 24.6.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ115/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο  θ. ΓΔΧΡΓΗΑ ΣΕΗΑΗΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

21859/29.8.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Ζιεθηξνιφγνπ    

Μεραληθνχ θ. ΓΔΧΡΓΗΑ ΣΕΗΑΗΟΤ  θαη απνθαζίδεη  

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 28.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηεο. 

 

Απνθ.Γ116/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΧΣΖΡΗΟΤ ΣΡΑΥΗΧΣΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

21451/21.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Μεραλνιφγνπ 

Μεραληθνχ θ. ΧΣΖΡΗΟΤ ΣΡΑΥΗΧΣΖ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 20.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 
 

Απνθ.Γ117/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΖΛΗΑΝΑ ΣΡΤΦΗΑΝΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

2802/16.7.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Αξρηηέθηνλα     

Μεραληθνχ θ. ΖΛΗΑΝΑ ΣΡΤΦΗΑΝΖ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 
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απφ ηελ 3.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηεο. 

 

Απνθ.Γ118/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ.  ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ ΣΑΓΚΑΡΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

920/30.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ      

Μεραληθνχ θ. ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ ΣΑΓΚΑΡΖ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο & Γπηηθήο Θεζζαιίαο ηνπ 

ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην 

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 26.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ119/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΗΧΑΝΝΑ ΣΑΚΑΝΗΚΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

22653/10.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Αξρηηέθηνλα    

Μεραληθνχ θ. ΗΧΑΝΝΑ ΣΑΚΑΝΗΚΑ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 5.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηεο. 

 

Απνθ.Γ120/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΣΑΚΧΝΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

21446/21.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Ζιεθηξνιφγνπ     

Μεραληθνχ θ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΣΑΚΧΝΑ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 19.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ121/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΗΧΑΝΝΖ ΣΑΦΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

24822/2.10.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Μεραλνιφγνπ     
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Μεραληθνχ θ. ΗΧΑΝΝΖ ΣΑΦΟΤ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα 

ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 

23.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ122/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΣΗΡΧΝΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

3425/17.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Μεραλνιφγνπ     

Μεραληθνχ θ. ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΣΗΡΧΝΖ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 14.2.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ123/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΣΗΡΧΝΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

19745/28.7.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Μεραλνιφγνπ    

Μεραληθνχ θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΣΗΡΧΝΖ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 28.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ124/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΘΔΟΓΧΡΟΤ ΣΗΦΣΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

24290/25.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ 

Πεξηβάιινληνο θ. ΘΔΟΓΧΡΟΤ ΣΗΦΣΖ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 17.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ125/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΣΤΛΗΑΝΖ ΣΗΦΣΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 
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3466/19.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Αξρηηέθηνλα     

Μεραληθνχ θ. ΣΤΛΗΑΝΖ ΣΗΦΣΖ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 11.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηεο. 

 

Απνθ.Γ126/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

ΣΟΤΚΝΗΓΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

2139/26.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Υεκηθνχ 

Μεραληθνχ θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΣΟΤΚΝΗΓΑ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Ν. Δπβνίαο ηνπ ΣΔΔ  θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 25.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ127/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΝΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

822/1.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Αξρηηέθηνλα    

Μεραληθνχ θ. ΝΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΖ πξνο ην  Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο ηνπ ΣΔΔ  θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 26.4.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 
 

Απνθ.Γ128/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΟΤΛΣΑΝΑ ΦΟΤΡΚΗΧΣΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

750/5.8.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Αξρηηέθηνλα     

Μεραληθνχ θ. ΟΤΛΣΑΝΑ ΦΟΤΡΚΗΧΣΖ πξνο ηε Ν.Δ. 

ΖΜΑΘΗΑ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην 

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 1.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 
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Απνθ.Γ129/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΔΤΑΝΘΗΑ ΦΤΛΑΚΣΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

747/6.8.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ      

Μεραληθνχ θ. ΔΤΑΝΘΗΑ ΦΤΛΑΚΣΟΤ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ  θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 4.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ130/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΧΣΖΡΗΑ ΦΤΣΡΑΚΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

1397/24.7.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Μεραληθνχ 

Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θ. ΧΣΖΡΗΑ ΦΤΣΡΑΚΖ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 17.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ131/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΑΝΓΡΔΑ ΥΑΜΔΣΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

23659/22.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Μεραλνιφγνπ    

Μεραληθνχ θ. ΑΝΓΡΔΑ ΥΑΜΔΣΖ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα 

ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 

1.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ132/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

22843/12.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Αξρηηέθηνλα     

Μεραληθνχ θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 
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Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 10.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ133/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΕΧΖ ΥΑΣΕΖΚΡΑΝΗΧΣΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

3736/1.10.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Πνιηηηθνχ    

Μεραληθνχ θ. ΕΧΖ ΥΑΣΕΖΚΡΑΝΗΧΣΖ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 26.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ134/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΑΘΖΝΑ ΥΑΣΕΖΝΗΚΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

764/1.8.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Πνιηηηθνχ    

Μεραληθνχ θ. ΑΘΖΝΑ ΥΑΣΕΖΝΗΚΟΤ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο ηνπ 

ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην 

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 31.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ135/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ  ΥΔΗΜΧΝΑΚΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

23117/16.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Αξρηηέθηνλα     

Μεραληθνχ θ. ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΥΔΗΜΧΝΑΚΖ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 10.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ136/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΠΔΡΔΦΟΝΖ ΦΤΛΛΑΚΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 
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21155/13.8.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Αξρηηέθηνλα     

Μεραληθνχ θ. ΠΔΡΔΦΟΝΖ ΦΤΛΛΑΚΖ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 13.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηεο. 

 

Απνθ.Γ137/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

1018/25.7.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  Υεκηθνχ     

Μεραληθνχ θ. ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟΤ  πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Αλαηνιηθήο ηεξεάο Διιάδαο ηνπ ΣΔΔ 

θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 21.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ138/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΑΠΑΕΗΓΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

2968/30.7.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Υεκηθνχ   

Μεραληθνχ θ. ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΑΠΑΕΗΓΟΤ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ  θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 29.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ139/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΑΝΑΣΑΗΑ 

ΑΠΟΣΟΛΑΚΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

22564/9.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Υεκηθνχ     

Μεραληθνχ θ. ΑΝΑΣΑΗΑ ΑΠΟΣΟΛΑΚΟΤ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 9.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ140/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΜΑΡΗΑ ΑΨΒΑΕΟΠΟΤΛΟΤ 
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Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

1494/24.4.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Αξρηηέθηνλα     

Μεραληθνχ θ. ΜΑΡΗΑ ΑΨΒΑΕΟΠΟΤΛΟΤ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ  θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 14.4.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ141/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ ΒΟΓΗΑΣΕΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

15807/28.7.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  Αξρηηέθηνλα     

Μεραληθνχ θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΒΟΓΗΑΣΕΖ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 19.3.2014,  γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηεο. 
 

Απνθ.Γ142/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΚΛΔΗΟΤ ΒΑΜΒΑΚΗΓΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

142/15.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραλνιφγνπ 

Μεραληθνχ θ. ΚΛΔΗΟΤ ΒΑΜΒΑΚΗΓΟΤ πξνο ηε Ν.Δ. 

Γξάκαο  θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην 

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 15.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ143/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΚΟΤΝΣΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

1106/29.7.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Τδξνηερληθνχ  

Μεραληθνχ θ. ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΚΟΤΝΣΑ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Ζπείξνπ ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 
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απφ ηελ 29.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ144/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΥΡΤΟΤΛΑ ΓΑΡΔΦΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

3043/8.82014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ 

Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο θ. ΥΡΤΟΤΛΑ ΓΑΡΔΦΖ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 3.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ145/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΓΖΜΖΣΡΑ ΓΚΑΖ - ΓΚΑΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

2868/22.7.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Αξρηηέθηνλα  

Μεραληθνχ θ. ΓΖΜΖΣΡΑ ΓΚΑΖ - ΓΚΑΑ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ   θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 2.10.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ146/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΑΡΣΔΜΗΓΟ – ΓΔΧΡΓΗΑ 

ΘΔΟΓΧΡΟΠΟΤΛΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

22665/10.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Υεκηθνχ  

Μεραληθνχ θ. ΑΡΣΔΜΗΓΟ – ΓΔΧΡΓΗΑ 

ΘΔΟΓΧΡΟΠΟΤΛΟΤ  θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή 

ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 10.9.2014, γηα 

ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ147/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΒΑΗΛΗΚΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 
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Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

2927/28.7.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Αξρηηέθηνλα  

Μεραληθνχ θ. ΒΑΗΛΗΚΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 1.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ148/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ  θ. ΣΗΜΟΘΔΟΤ ΚΑΡΤΠΗΓΖ  

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

3206/29.8.2014 αίηεζε ηνπ   Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ 

Μεραληθνχ θ. ΣΗΜΟΘΔΟΤ ΚΑΡΤΠΗΓΖ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 1.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ149/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΛΔΦΑΝΣΕΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

19583/25.7.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Αγξνλφκνπ 

Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ  θ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΛΔΦΑΝΣΕΖ  θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 24.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ150/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ ΜΟΤΓΓΡΗΓΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

2709/8.7.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Αξρηηέθηνλα  

Μεραληθνχ θ. ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ ΜΟΤΓΓΡΗΓΖ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ  θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 31.12.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 
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Απνθ.Γ151/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

ΜΔΛΗΓΟΝΗΧΣΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

1754/4.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ  

Μεραληθνχ θ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΜΔΛΗΓΟΝΗΧΣΖ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Αλαηνιηθήο Κξήηεο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 4.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ152/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΜΑΡΗΑ ΜΑΝΣΕΗΡΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

3164/26.8.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Αγξνλφκνπ 

Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ  θ. ΜΑΡΗΑ ΜΑΝΣΕΗΡΖ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη  νκόθσλα ηε  δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 25.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 
 

Απνθ.Γ153/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΝΟΤΛΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

2862/22.7.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ  

Μεραληθνχ θ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΝΟΤΛΑ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 1.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ154/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΠΑΠΑΓΑΚΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 
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Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

18685/16.7.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ  

Μεραληθνχ θ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΠΑΠΑΓΑΚΟΤ  θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 4.6.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ155/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

ΠΑΠΑΓΗΟΥΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

24012/24.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεηαιιεηνιφγνπ 

Μεηαιινπξγνχ Μεραληθνχ θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

ΠΑΠΑΓΗΟΥΟΤ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ 

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 15.7.2014, γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ156/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΗΧΑΝΝΖ ΠΑΣΗΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

2063/22.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ  

Μεραληθνχ θ. ΗΧΑΝΝΖ ΠΑΣΗΑ πξνο ηε Ν.Δ. εξξψλ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 22.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ157/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΣΡΑΒΟΛΑΗΜΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

2760/11.7.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Αξρηηέθηνλα  

Μεραληθνχ θ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΣΡΑΒΟΛΑΗΜΖ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Ζπείξνπ ηνπ ΣΔΔ  θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 3.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ158/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΜΑΣΘΑΗΟΤ ΗΑΝΗΓΖ 



70 

 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

3229/2.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Υεκηθνχ 

Μεραληθνχ θ. ΜΑΣΘΑΗΟΤ ΗΑΝΗΓΖ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 8.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ159/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΣΟΤΡΛΑΚΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

19122/21.7.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ  

Μεραληθνχ θ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΣΟΤΡΛΑΚΖ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 21.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ160/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΣΑΝΣΖ - 

ΣΑΠΔΗΝΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

19761/29.7.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραλνιφγνπ 

Μεραληθνχ θ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΣΑΝΣΖ - ΣΑΠΔΗΝΟΤ  θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 24.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 
 

Απνθ.Γ161/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΓΔΠΟΗΝΑ ΣΑΚΟΤΜΑΚΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

21685/27.8.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Αξρηηέθηνλα 

Μεραληθνχ θ. ΓΔΠΟΗΝΑ ΣΑΚΟΤΜΑΚΖ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 
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απφ ηελ 25.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηεο. 

 

Απνθ.Γ162/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΣΟΤΚΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

21940/1.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ  

Μεραληθνχ θ. ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΣΟΤΚΖ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 1.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ163/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΔΛΔΝΖ ΣΕΔΜΠΔΛΗΚΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

22952/15.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Αξρηηέθηνλα  

Μεραληθνχ θ. ΔΛΔΝΖ ΣΕΔΜΠΔΛΗΚΟΤ  θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 8.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηεο. 

 

Απνθ.Γ164/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΒΑΨΑ ΣΑΗΟΤΓΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

23142/16.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραλνιφγνπ 

Μεραληθνχ θ. ΒΑΨΑ ΣΑΗΟΤΓΖ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα 

ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 

16.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ165/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΦΧΣΟΠΟΤΛΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

19518/24.7.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραλνιφγνπ 

Μεραληθνχ θ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΦΧΣΟΠΟΤΛΟΤ  θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 
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απφ ηελ 24.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ166/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

19720/28.7.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Αξρηηέθηνλα  

Μεραληθνχ θ. ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤθαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 14.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ167/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΣΕΟΤΛ ΥΑΛΑΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

3103/18.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ  

Μεραληθνχ θ. ΣΕΟΤΛ ΥΑΛΑΑ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 12.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ168/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΠΤΡΗΓΧΝΑ ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

1114/4.6.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ  

Μεραληθνχ θ. ΠΤΡΗΓΧΝΑ ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 2.6.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ169/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΚΗΟΚΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 
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2740/10.7.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Αξρηηέθηνλα  

Μεραληθνχ θ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΚΗΟΚΑ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 5.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ170/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΒΤΡΧΝΑ ΗΑΚΧΒΑΚΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

553/15.4.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Υεκηθνχ   

Μεραληθνχ θ. ΒΤΡΧΝΑ ΗΑΚΧΒΑΚΖ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Αλαηνιηθήο ηεξεάο Διιάδαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 26.2.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ171/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΟΧΝΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

2870/22.7.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ   

Μεραληθνχ θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΟΧΝΖ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 18.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ172/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΤΡΑΚΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

789/18.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραλνιφγνπ 

Μεραληθνχ  θ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΤΡΑΚΖ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 1.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 
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Απνθ.Γ173/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΔΛΔΝΖ ΜΑΡΜΑΝΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

19880/29.7.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ  

Μεραληθνχ θ. ΔΛΔΝΖ ΜΑΡΜΑΝΖ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 4.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηεο. 

 

Απνθ.Γ174/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΔΛΗΑΒΔΣ ΝΗΚΟΛΑΨΓΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

27778/14.7.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ   

Μεραληθνχ θ. ΔΛΗΑΒΔΣ ΝΗΚΟΛΑΨΓΟΤ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 1.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ175/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΚΛΖΜΖ ΝΑΗΡΗΓΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

2633/3.7.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ  

Μεραληθνχ θ. ΚΛΖΜΖ ΝΑΗΡΗΓΖ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 8.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ176/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΝΗΚΖΣΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

669/1.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραλνιφγνπ  

Μεραληθνχ θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΝΗΚΖΣΑ πξνο ην 
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Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Β.Α. ΑΗΓΑΗΟΤ ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ 

απφ ηελ 30.7.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ177/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

14407/28.5.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Αξρηηέθηνλα   

Μεραληθνχ θ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 6.3.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ178/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΟΓΤΔΑ ΠΑΛΛΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

22522/9.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ   

Μεραληθνχ θ. ΟΓΤΔΑ ΠΑΛΛΑ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα 

ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 

9.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ179/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΦΑΝΖ ΣΑΚΝΑΚΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

2261/26.8.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ  

Μεραληθνχ θ. ΦΑΝΖ ΣΑΚΝΑΚΖ πξνο ηε Ν.Δ. ΠΗΔΡΗΑ 

θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 8.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ180/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΣΑΛΚΗΣΕΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

760/20.8.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ   
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Μεραληθνχ θ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΣΑΛΚΗΣΕΖ πξνο ηε Ν.Δ. 

Ζκαζίαο θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην 

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 21.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ181/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΜΑΡΗΑ ΦΔΓΓΔΡΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

1037/29.8.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ  

Μεραληθνχ θ. ΜΑΡΗΑ ΦΔΓΓΔΡΟΤ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Ν. Μαγλεζίαο  ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηε 

δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 

29.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

 

Απνθ.Γ182/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΔΗΡΖΝΖ ΣΔΡΓΗΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

23625/22.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ  θ. 

ΔΗΡΖΝΖ ΣΔΡΓΗΟΤ  θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ 

αλάθιεζε ηεο δηαγξαθήο ηεο  απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ 

ΣΔΔ. 

 

Απνθ.Γ183/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΗΧΑΝΝΖ ΣΑΒΓΑΡΗΓΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

23481/19.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ  θ. 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΑΒΓΑΡΗΓΖ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ  θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ 

αλάθιεζε ηεο δηαγξαθήο ηνπ  απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ 

ΣΔΔ. 

 

Απνθ.Γ184/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΥΡΖΣΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 
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2018/3.6.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ  θ. 

ΥΡΖΣΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ πξνο ηε Ν.Δ. εξξψλ  θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ αλάθιεζε ηεο δηαγξαθήο ηνπ  απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 

Απνθ.Γ185/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΦΧΣΔΗΝΖ ΠΑΛΗΔΡΑΚΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

22020/2.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ  θ. 

ΦΧΣΔΗΝΖ ΠΑΛΗΔΡΑΚΖ  θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ 

αλάθιεζε ηεο δηαγξαθήο ηεο  απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ 

ΣΔΔ. 

 

Απνθ.Γ186/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΔΛΔΝΖ ΣΑΘΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

2260/25.8.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ  θ. 

ΔΛΔΝΖ ΣΑΘΑΚΟΠΟΤΛΟΤ πξνο ηε Ν.Δ. Πηεξίαο  θαη 

απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ αλάθιεζε ηεο δηαγξαθήο ηεο  απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 
 

Απνθ.Γ187/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΜΔΓΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

16148/17.6.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ  θ. 

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΜΔΓΑ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ επάλνδφ 

ηνπ ζην επάγγεικα απφ 4.6.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ188/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. MEGHDAD 

NOORMOHAMMADAN 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

22762/11.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ  θ. 
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MEGHDAD NOORMOHAMMADAN θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηελ επάλνδφ ηνπ ζην επάγγεικα απφ 11.9.2014, γηα 

ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ189/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΑΝΣΧΝΗΑ ΝΣΗΟΤΓΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

12517/6.5.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ  θ. 

ΑΝΣΧΝΗΑ ΝΣΗΟΤΓΖ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ 

επάλνδφ ηεο ζην επάγγεικα απφ 23.4.2014, γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ190/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΑΚΑΒΟΤΛΗΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

23922/24.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ  θ. 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΑΚΑΒΟΤΛΗΑ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ 

επάλνδφ ηνπ ζην επάγγεικα απφ 23.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ191/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΟΤΝΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

23520/19.9.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ  θ. 

ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΟΤΝΖ θαη απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ 

επάλνδφ ηεο ζην επάγγεικα απφ 19.9.2014, γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ192/25/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΚΑΣΗΑΝΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 

3290/8.9.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ  θ. 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΚΑΣΗΑΝΖ  πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκεκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη 
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νκόθσλα ηελ επάλνδφ ηνπ ζην επάγγεικα απφ 3.9.2014, γηα 

ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ193/25/2014 πδήηεζε γηα ηηο αηηήζεηο δηαγξαθψλ δηπισκαηνχρσλ 

κεραληθψλ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, αθνχ ελεκεξψζεθε γηα ηελ εηζήγεζε  (αξ. 

πξση. 388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ 

ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, πνπ αθνξά ζηηο αηηήζεηο δηαγξαθψλ ησλ 

Γηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ 

 1. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΧΣΖΡΗΟ 

 2. ΒΗΣΣΧΡΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

 3. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ ΑΝΓΡΔΑ 

 4. ΦΑΡΟΠΟΤΛΟ ΜΗΥΑΖΛ 

 5. ΠΟΤΠΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

 6. ΜΠΔΕΗΑΣ ΒΑΛΔΝΣΗΝΑ – ΛΤΓΗΑ 

 7. ΚΔΨΗΓΖ ΛΑΕΑΡΟ 

 

αλαβάιιεη  νκόθσλα ηε ιήςε απφθαζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ απφ ηελ ππεξεζία νη ιφγνη πνπ 

επηθαινχληαη ζηηο αηηήζεηο ηνπο. 

 

Απνθ.Γ194/25/2014 πδήηεζε γηα ηηο αηηήζεηο δηαγξαθψλ δηπισκαηνχρσλ 

κεραληθψλ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, αθνχ ελεκεξψζεθε γηα ηελ εηζήγεζε  (αξ. 

πξση. 388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ 

ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, πνπ αθνξά ζηηο αηηήζεηο δηαγξαθψλ ησλ 

Γηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ: 

 

 1. ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

 2. ΚΑΡΒΟΤΝΗΑΡΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 

 3. ΚΟΤΠΑΡΑΝΖ ΑΡΔΝΗΟ 

 4. ΚΤΡΗΑΚΟΤ ΑΝΣΗΓΟΝΖ 

 5. ΜΗΥΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

 6. ΡΗΕΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ 

 7. ΥΑΗΧΣΖ ΥΡΗΣΟ 

 8. ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

 9. ΒΑΗΛΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

 10. ΜΔΣΟ ΠΤΡΗΓΧΝ 

 11. ΣΟΤΡΑΨΣΖ ΚΑΛΟΜΟΗΡΑ 

 12. ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟ ΑΠΟΣΟΛΟ 
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αλαβάιιεη  νκόθσλα ηε ιήςε απφθαζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ απφ ηελ ππεξεζία νη ιφγνη πνπ 

επηθαινχληαη ζηηο αηηήζεηο ηνπο. 

 

Απνθ.Γ195/25/2014 πδήηεζε γηα ηηο αηηήζεηο δηαγξαθψλ δηπισκαηνχρσλ 

κεραληθψλ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, αθνχ ελεκεξψζεθε γηα ηελ εηζήγεζε  (αξ. 

πξση. 388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ 

ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, πνπ αθνξά ζηηο αηηήζεηο δηαγξαθψλ ησλ 

Γηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ: 

 

 1. ΛΤΜΠΔΡΑΣΟ ΑΝΓΡΔΑ 

 2. ΣΑΚΧΝΑ ΗΧΑΝΝΖ 

 3. ΦΗΛΗΠΠΗΓΟΤ ΑΓΔΛΑΨ 

 4. ΚΑΣΑΡΑ ΡΟΤΛΑ 

 5. ΚΗΟΤΣΟΤΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

 6. ΥΟΤΜΑ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟ 

 7. ΚΟΤΚΟΤΡΛΖ ΥΡΖΣΟ 

 8. ΓΗΑΛΑ ΑΘΑΝΑΗΟ 

 9. ΜΗΥΑΛΟΤΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

  10. ΓΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

  11. ΡΟΤΜΔΛΗΧΣΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

  12. ΚΧΝΣΑΝΣΑΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

 

αλαβάιιεη νκόθσλα ηε ιήςε απφθαζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ απφ ηελ ππεξεζία νη ιφγνη πνπ 

επηθαινχληαη ζηηο αηηήζεηο ηνπο. 

 

Απνθ.Γ196/25/2014 πδήηεζε γηα ηηο αηηήζεηο δηαγξαθψλ δηπισκαηνχρσλ 

κεραληθψλ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, αθνχ ελεκεξψζεθε γηα ηελ εηζήγεζε  (αξ. 

πξση. 388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ 

ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, πνπ αθνξά ζηηο αηηήζεηο δηαγξαθψλ ησλ 

Γηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ: 

 

1. ΠΗΝΑ ΠΑΝΣΔΛΖ 

2. ΜΔΡΜΖΓΚΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

3. GALLO ANTONIO 

4. ΒΑΗΛΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

5. ΜΑΚΡΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

6. ΦΖΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ 
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7. ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

8. ΕΗΟΤΡΖ ΣΔΦΑΝΟ 

9. ΚΑΡΑΜΖΣΟ ΑΝΔΣΖ 

 

αλαβάιιεη νκόθσλα ηε ιήςε απφθαζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ απφ ηελ ππεξεζία νη ιφγνη πνπ 

επηθαινχληαη ζηηο αηηήζεηο ηνπο. 

 

Απνθ.Γ197/25/2014 πδήηεζε γηα ηηο αηηήζεηο δηαγξαθψλ δηπισκαηνχρσλ 

κεραληθψλ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, αθνχ ελεκεξψζεθε γηα ηελ εηζήγεζε  (αξ. 

πξση. 388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ 

ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, πνπ αθνξά ζηηο αηηήζεηο δηαγξαθψλ ησλ 

Γηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ: 

 

1. ΑΜΑΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 

2. ΚΑΝΓΤΛΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

3. ΣΟΜΑΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

4. ΦΔΣΟΚΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

5. ΚΑΝΔΛΛΖ ΑΝΑΣΑΗΑ 

6. ΒΑΛΔΣΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

7. ΓΔΝΓΡΗΝΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

8. ΣΑΒΟΤΛΑΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ 

9. ΜΗΥΟΤΓΑ ΒΑΗΛΗΚΖ 

 

αλαβάιιεη νκόθσλα ηε ιήςε απφθαζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ απφ ηελ ππεξεζία νη ιφγνη πνπ 

επηθαινχληαη ζηηο αηηήζεηο ηνπο. 

 

Απνθ.Γ198/25/2014 πδήηεζε γηα ηηο αηηήζεηο δηαγξαθψλ δηπισκαηνχρσλ 

κεραληθψλ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, αθνχ ελεκεξψζεθε γηα ηελ εηζήγεζε  (αξ. 

πξση. 388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ 

ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, πνπ αθνξά ζηηο αηηήζεηο δηαγξαθψλ ησλ 

Γηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ: 

 

1. ΑΖΓΟΝΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 

2. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ 

3. ΠΑΛΛΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

4. ΜΠΟΝΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ 

5. ΗΧΑΝΝΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ 
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6. ΣΑΛΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 

7. ΚΑΨΜΑΚΑΜΖ ΟΦΗΑ 

8. ΓΟΤΒΑΡΑ ΣΑΜΑΣΗΚΖ 

9. ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΠΤΡΗΓΧΝ 

 

αλαβάιιεη  νκόθσλα ηε ιήςε απφθαζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ απφ ηελ ππεξεζία νη ιφγνη πνπ 

επηθαινχληαη ζηηο αηηήζεηο ηνπο 

 

Απνθ.Γ199/25/2014 πδήηεζε γηα ηηο αηηήζεηο δηαγξαθψλ δηπισκαηνχρσλ 

κεραληθψλ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, αθνχ ελεκεξψζεθε γηα ηελ εηζήγεζε  (αξ. 

πξση. 388/15.10.2014- §4.3)  ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ 

ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. 

Παλαγησηφπνπινπ, πνπ αθνξά ζηηο αηηήζεηο δηαγξαθψλ ησλ 

Γηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ: 

 

1. ΓΑΛΗΧΣΖ ΣΑΜΑΣΗΝΑ 

2. ΘΔΟΦΗΛΟΤ ΜΗΥΑΖΛ 

3. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛΗΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

4. ΣΑΜΗΧΛΑΚΖ ΜΑΡΗΛΔΝΑ 

5. ΠΑΓΚΑΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

6. ΒΟΝΣΕΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

7. ΣΑΥΖΡΟΓΛΟΤ ΥΑΛΖΛ 

8. ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

 

αλαβάιιεη νκόθσλα ηε ιήςε απφθαζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ απφ ηελ ππεξεζία νη ιφγνη πνπ 

επηθαινχληαη ζηηο αηηήζεηο ηνπο. 

 

Απνθ.Γ200/25/2014 Δπηθχξσζε πξαθηηθψλ 

 Δπηθπξώλνληαη νκόθσλα ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ  Νν 

18/8.7.2014 θαη Νν 24/2.10.2014 κε απνδνρή ησλ ζρεδίσλ 

πξαθηηθψλ πνπ ππνβιήζεθαλ πξνο επηθχξσζε ζηε Γ. Δπηηξνπή  

 Ο Γ. Ακπαθνχκθηλ δειψλεη φηη, ζρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε ηνπ 

πξαθηηθνχ ηεο ζπλεδξίαζεο Νν 24/2.10.14 θαη εηδηθφηεξα 

ζρεηηθά κε ηελ Απφθαζε Α1/24/2014, νπδέπνηε ελεκεξψζεθε 

γηα ηελ σο άλσ Απφθαζε.  

 

Απνθ.Γ201/25/2014 πζηήκαηα ελεκέξσζεο Web TV 

 Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, ζε ζπλέρεηα ηεο Α3/24/2014  απφθαζήο 

ηεο θαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ΣΔΔ Υξ. πίξηδε, 

ζπδεηά γηα ηε δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ ελεκέξσζεο Web TV θαη 
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εηδηθφηεξα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ ηνπ 

ΣΔΔ, ηε ζρεηηθή έξεπλα αγνξάο γηα ηνλ απαηηνχκελν  εμνπιηζκφ 

πνπ δηελεξγήζεθε,  απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη εθ’ άπαμ θφζηνο 

πεξίπνπ 60.000 € θαη ζηε ζπλέρεηα επί πιένλ εηήζην θφζηνο κέρξη 

20.000,00 € γηα ηελ απαζρφιεζε ελφο δεκνζηνγξάθνπ. 

 Αθνινπζεί  ςεθνθνξία επί ηεο εηζήγεζεο  ηνπ Πξνέδξνπ ΣΔΔ 

Υξ. πίξηδε λα εμνπζηνδνηεζνχλ ν ίδηνο θαη ν Θ. Βακβνπξέιιεο 

γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ελεκέξσζεο Web ΣV, κέρξη 

λα απνθαζηζζνχλ νη εηδηθφηεξνη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 (1
ε
  πξφηαζε) θαη ηεο πξφηαζεο ηνπ Γξ. Γξεγνξηάδε λα κε 

ιεθζεί απφθαζε κέρξη λα ππνβιεζεί ζηε Γ.Δ. απφθαζε κε 

ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν (2
ε
  πξφηαζε) κε απνηέιεζκα: 

 α΄ πξφηαζε:  9  (εξαθίδεο, Μήιεο, Ακπαθνχκθηλ, Αληηβαιίδεο,  

      Βακβνπξέιιεο, Πέξθα, Μνξνπνχινπ, Εαλληάο, 

      πίξηδεο) 

 β΄ πξφηαζε: 2  (Γξεγνξηάδεο, Πάλνπ) 

 ΛΔΤΚΟ:      1 (Σζφγθαο) 

 

 Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή εμνπζηνδνηεί θαηά πιεηνςεθία ηνλ 

Πξφεδξν ΣΔΔ Υξ. πίξηδε θαη ηνλ Θ. Βακβνπξέιιε, Μέινο ηεο 

γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ελεκέξσζεο Web TV, κέρξη 

λα απνθαζηζζνχλ νη εηδηθφηεξνη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο θαη νη ινηπέο 

ιεπηνκέξεηεο. Παξάιιεια λα πξνρσξήζνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ ππεξεζία, νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνχ θ.ιπ. ζην πιαίζην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ πνπ 

εηζεγήζεθε ν Πξφεδξνο. 

 

Απνθ.Γ202/25/2014 Δηζήγεζε γηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα Μεραληθψλ 

ε ζπλέρεηα ησλ Α1/11/2014 θαη Α1/16/2014 απνθάζεψλ ηεο 

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, ηεο απφ 26.6.2014 αθξφαζεο ησλ 

Δπηζηεκνληθψλ πιιφγσλ ησλ Γηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ ζε 

ζρέζε κε ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ Γηπισκαηνχρσλ 

Μεραληθψλ θαη ησλ Γ10/20/2014, Α5/21/2014 θαη Α14/23/2014 

απνθάζεσλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο γηα ην ίδην ζέκα, ε Αλησλία 

Μνξνπνχινπ, Β΄ Αληηπξφεδξνο, εηζεγείηαη γηα ηνλ  θαζνξηζκφ 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ Μεραληθψλ θαη 

κεηά απφ ηνπνζεηήζεηο ησλ κειψλ ηεο δηακνξθψλεη ηελ εηζήγεζή 

ηεο γηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ Μεραληθψλ, φπσο 

παξαθάησ: 
«Σν επάγγεικα ηνπ Μεραληθνχ, ήδε απφ ην 1930 ζηελ Διιάδα είλαη λνκηθά 

θαηνρπξσκέλν επάγγεικα, φπσο θαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο. 

Ζ απνλνκή ηεο άδεηαο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Μεραληθνχ απφ ην ΣΔΔ 

είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηνλ ηδξπηηθφ ηνπ λφκν θαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ 
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ηζρχεη ζήκεξα θαη εθπνξεχεηαη απφ ηνλ λ.1225/28-12-1981, ππεξαζπίδεηαη δε, 

σο δηαδηθαζία ηελ νπνία ην ΣΔΔ δελ απεκπνιεί, ην Γεκφζην πκθέξνλ. 

Απφ ην 2010, βάζεη ησλ κλεκνλίσλ θαη ησλ εθαξκνζηηθψλ ηνπο λφκσλ 

δηακνξθψλεηαη ζπζηεκαηηθά πιαίζην παξεκβάζεσλ γηα ηελ απνξξχζκηζε ηνπ 

επαγγέικαηνο θαη ηεο Παηδείαο ηνπ Μεραληθνχ κε θχξηα αηρκή ην «άλνηγκα» 

ηνπ Δπαγγέικαηνο, ηελ απαμίσζε θαη ηελ ππνβάζκηζε ησλ Γηπισκάησλ ησλ 

Μεραληθψλ.  

Ζ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (!) (ΦΔΚ 229, 19-11-2012) ζην Άξζξν 7 

κε ηίηιν «Δπείγνπζεο Ρπζκίζεηο Θεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ Αζιεηηζκνχ θαη Πνιηηηζκνχ» ζηελ παξάγξαθν 6 

αλαγλσξίδεη ηνπο «ηίηινπο πνπ απνλέκνπλ ηα θνιέγηα σο επαγγεικαηηθά 

ηζνδχλακνπο κε ηίηινπο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο 

Σππηθήο Δθπαίδεπζεο».  

Ο Νφκνο 3982/2011 γηα ηελ «Απινπνίεζε ηεο αδεηνδφηεζεο ηερληθψλ 

επαγγεικάησλ θαη κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ πάξθσλ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο», παξφιν πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε επαγγέικαηα 

Γηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ, ζεζκνζεηεί ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ην Δληαίν Μεηξψν Πξνζψπσλ (άξζξν 9), ηα νπνία 

αζθνχλ Σερληθά Δπαγγέικαηα θαη ηελ Δπηηξνπή Σερληθψλ Δπαγγεικάησλ 

(άξζξν 10), γηα ηελ επίιπζε ζεκαληηθψλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ κε ζπκκεηνρή θαη 

ηνπ ΣΔΔ, ελψ δελ πεξηιακβάλεη φια ηα ππφινηπα ηερληθά επαγγέικαηα πνπ 

ζπλερίδνπλ σο κε λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλα λα κελ έρνπλ αδεηνδφηεζε, 

κεηξψα θαη επνκέλσο επζχλε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.  

Ο πνιπλφκνο 4254/2014 ζηελ ππνπαξάγξαθν ΗΓ «Ρπζκίζεηο γηα ην επάγγεικα 

ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ ηνπ Αξρηηέθηνλα θαη ηνπ Αγξνλφκνπ Σνπνγξάθνπ 

Μεραληθνχ» πξνβιέπεη ηελ ειεχζεξε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο απφ ηνπο 

Γηπισκαηνχρνπο Μεραληθνχο ηεο εκεδαπήο ή ηζνηίκσλ ρνιψλ ηεο αιινδαπήο 

θαη πξνβιέπεη ηελ έθδνζε ΠΓ (απφ 1-1-2015) κεηά απφ πξφηαζε ησλ αξκφδησλ 

θαηά πεξίπησζε Τπνπξγψλ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, 

Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ γηα ην δηθαίσκα άζθεζεο επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

βάζεη πξνζφλησλ, ηα νπνία ΠΓ εθδίδνληαη κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε 

Δπηηξνπήο θαη γλψκε ηνπ ΣΔΔ θαηά ηα πξφηππα ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λφκνπ 

3982/2011, πξνβιέπνληαο φηη κε ηελ νινθιήξσζε απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαηαξγνχληαη ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ 4663/1930 «πεξί εμαζθήζεσο ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, Αξρηηέθηνλνο θαη Σνπνγξάθνπ». ηνλ 

ίδην λφκν πξνβιέπεηαη άιιν πιαίζην, άιιεο αξρέο θαη άιιε δηαδηθαζία γηα ηηο 

εηδηθφηεηεο ησλ Μεραληθψλ, πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γ.Γ. 

Βηνκεραλίαο ηνπ ΤΠ.ΑΝ θαη ζπγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη ε έθδνζε ΠΓ ζηελ 

θαηεχζπλζε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ φζσλ εηδηθνηήησλ δελ ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Οη ξπζκίζεηο απηέο ηίζεληαη ππφ ηελ αίξεζε ηεο Γλσκνδφηεζεο πεξί 

εμαζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Μεραληθνχ, ΦΔΚ 176 30-01-2014, ην νπνίν 

απνζπλδέεη ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο απφ ηνλ αθαδεκατθφ ηίηιν θαη 

πξνβιέπεη ηελ θαζηέξσζε ελφο λένπ πιαηζίνπ γηα ηηο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο 

ησλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ηα ηερληθά επαγγέικαηα.  

Σαπηφρξνλα κε αλαθνίλσζε ηνπ ΤΠαηΘ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ 

Πξνζφλησλ (1-4-2014), ην νπνίν δελ έρεη αθφκε ζεζκνζεηεζεί, ηζνηηκνχληαη νη 

ηίηινη ζπνπδψλ ησλ Κνιεγίσλ κε ηα Γηπιψκαηα ΣΔΗ, ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη 

ησλ 5-εηψλ ζπνπδψλ ησλ Μεραληθψλ ζην 6
ν
 επίπεδν ηεο 8-βάζκηαο θιίκαθαο 
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ηνπ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ, νινθιεξψλνληαο έηζη ηελ επίζεζε θαη ζην πεδίν ηεο 

Παηδείαο ηνπ Μεραληθνχ. 

 

Η. Σν Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο δηαπηζηώλνληαο ηνπο άκεζνπο θηλδύλνπο 

γηα ηελ απνξύζκηζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηεο παηδείαο ηνπ Μεραληθνύ 

δειώλεη όηη: 

1) Γελ ζα ζπκβάιεη ζηελ εθαξκνγή ησλ κλεκνληαθψλ δηαηάμεσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε αληίζεηε θαηεχζπλζε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ, ηεο ελεξγεηαθήο 

εμνηθνλφκεζεο, ηεο πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο θαη ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

Αληίζεηα ζα πξνζθχγεη θαηά νηνπδήπνηε ΠΓ, ην νπνίν πξνθχπηεη ρσξίο ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΣΔΔ.  

2) Δίλαη αληίζεην ζηελ απνζχλδεζε ηεο ΄Αζθεζεο ηνπ Δπαγγέικαηνο απφ ηα 

εληαία θαη αδηάζπαζηα 5εηή Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ Μεραληθψλ. Καιεί ηελ 

Πνιηηεία λα αλαγλσξίζεη σο επηπέδνπ Master ηα Γηπιψκαηα ησλ Μεραληθψλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο ηηο πνπδέο  ζηα Πνιπηερλεία θαη ηηο Πνιπηερληθέο 

ρνιέο ηεο Υψξαο θαη λα ηα θαηαηάμεη ζην 7
ν
 επίπεδν ηεο 8-βάζκηαο θιίκαθαο 

ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ. 

3) Γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Μεραληθνχ, αιιά πξσηίζησο ηνπ 

Γεκνζίνπ πκθέξνληνο, απαηηείηαη ε άκεζε έθδνζε Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ 

γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ησλ Μεραληθψλ, φπνπ ε πξφζβαζε ζε επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζα πξνθχπηεη απφ ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, δηα ηεο άδεηαο 

άζθεζεο επαγγέικαηνο. 

4) Δίλαη έηνηκν λα αλαιάβεη πξσηνβνπιία, ψζηε καδί κε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

ηερληθψλ επαγγεικάησλ, λα θαζηεξσζεί ε δηαβάζκηζε ηεο Σερληθήο Δπζχλεο 

ζηελ πξφζβαζε ζε επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο βάζεη επηπέδσλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη εκπεηξίαο.  

 

ΗΗ. ην πιαίζην απηώλ ησλ ζέζεσλ νη αξρέο θαζνξηζκνύ ησλ επαγγεικαηηθώλ 

δηθαησκάησλ ησλ κεραληθώλ είλαη: 

1. Κάζε δηπισκαηνχρνο κεραληθφο αλά εηδηθφηεηα έρεη πξφζβαζε ζε 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαηεγνξίεο κειεηψλ θαη έξγσλ έπεηηα απφ 

αδεηνδφηεζε  απφ ην ΣΔΔ γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο,  κε βάζε ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν θάζε εηδηθφηεηαο, εθφζνλ θάζε θαηεγνξία θαιχπηεηαη 

επαξθψο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ έρεη παξαθνινπζήζεη. Σα γλσζηηθά 

αληηθείκελα ησλ εηδηθνηήησλ ησλ Μεραληθψλ νξίδνληαη απφ ηα Πνιπηερλεία θαη 

ηηο Πνιπηερληθέο ρνιέο κε βάζε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ αληίζηνηρσλ 

ρνιψλ θαη ηκεκάησλ ησλ Μεραληθψλ. Ζ επάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

γηα πξφζβαζε ζε επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην Σ.Δ.Δ., 

έπεηηα απφ εηζήγεζε ησλ ΔΔΔ, ησλ ζπιιφγσλ ησλ Μεραληθψλ θαη εθπξνζψπσλ 

ησλ Πνιπηερλείσλ, ησλ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ θαη ησλ Σκεκάησλ ησλ 

Μεραληθψλ. Πξέπεη λα ππάξρεη θαζνιηθή πξφζβαζε ζε φια ηα επαγγεικαηηθά 

δηθαηψκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ εθάζηνηε εηδηθφηεηα γηα ηνπο 

δηπισκαηνχρνπο ησλ Πνιπηερλείσλ θαη ησλ Πνιπηερληθψλ ζρνιψλ, πνπ 

πιεξνχλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαη κεξηθή πξφζβαζε ζηα επαγγεικαηηθά 

δηθαηψκαηα ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, αλάινγα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

γηα φινπο ηνπο ππφινηπνπο. 

2. Tα ΜΓΔ ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπδψλ πξνζδίδνπλ πξφζζεηα 

πξνζφληα ζηνλ Σνκέα εμεηδίθεπζεο, αιιά δελ απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ 

άζθεζε ηνπ Δπαγγέικαηνο ηεο Βαζηθήο Δηδηθφηεηαο. ηελ πεξίπησζε, πνπ κε 
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βάζε ηα πξνζφληα εμεηδίθεπζεο, δεηείηαη απφ ηνλ θάηνρν ΜΓΔ δηθαίσκα 

πξφζβαζεο ζε επηπιένλ επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απφ απηέο πνπ 

πξνβιέπεη ε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, πνπ ηνπο δίλεη ην ΣΔΔ, απηφ είλαη 

εθηθηφ κφλν γηα ηελ πξφζβαζε ζε δξαζηεξηφηεηεο, θαηεγνξίεο κειέηεο ή 

θαηαζθεπήο «νκνεηδψλ» ή ζπγγελψλ εηδηθνηήησλ, έπεηηα απφ γξαπηή ή 

πξνθνξηθή δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο απφ ην ΣΔΔ γηα ηελ δηεχξπλζε ηεο άδεηαο 

άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο. Οη θαηεγνξίεο απηέο θαη νη πξνυπνζέζεηο ζα 

θαζνξηζηνχλ κνλνζήκαληα απφ ην Σ.Δ.Δ., έπεηηα απφ εηζήγεζε ησλ ΔΔΔ, ησλ 

ζπιιφγσλ θαη εθπξνζψπσλ ησλ Σκεκάησλ θαη ησλ ρνιψλ ησλ Πνιπηερληθψλ 

ρνιψλ θαη ηνπ ΔΜΠ. Μεηαβαηηθά ε ππάξρνπζα επαγγεικαηηθή πξφζβαζε, 

εθφζνλ αλήθεη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο, πνπ αζθείηαη ή έρεη 

αζθεζεί απφ ηνπο δηπισκαηνχρνπο κεραληθνχο, δηαηεξείηαη. Σν ζέκα 

κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ζα ζπδεηεζεί αλνηθηά, ζην πιαίζην απηφ. 

3. H εκπεηξία κπνξεί λα απνηειέζεη πξναπαηηνχκελν γηα ηε δηαβάζκηζε ηεο 

πξφζβαζεο ελφο Γηπισκαηνχρνπ ζε θαηεγνξίεο κειέηεο ή θαηαζθεπήο 

«νκνεηδψλ» ή ζπγγελψλ εηδηθνηήησλ, βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ ζρεηηθψλ 

κεηξψσλ. 

4. Ζ απνλνκή ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ ην ΣΔΔ,  θαζψο θαη νη 

θαλφλεο γηα φια ηα παξαπάλσ,  ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

ΠΓ38/2010, θαζψο θαη ε δηαβάζκηζε ηεο ηερληθήο επζχλεο απνηεινχλ επζχλε 

θαη αξκνδηφηεηα ηνπ ΣΔΔ, ην νπνίν νθείιεη εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο λα έρεη ιάβεη ηηο απαξαίηεηεο απνθάζεηο,  λα έρεη νξίζεη θαη λα 

εθαξκφδεη ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο. 

 

Σν Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο πξέπεη άκεζα λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο 

ελεκέξσζεο 

Α) Σσλ Μεραληθψλ κειψλ ηνπ 

Β) Σσλ Πνιπηερλείσλ θαη ησλ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ηεο Υψξαο θαζψο θαη ησλ 

θιαδηθψλ θνξέσλ ησλ Μεραληθψλ γηα ηελ αλάιεςε θνηλψλ πξσηνβνπιηψλ 

Γ) Σσλ θνξέσλ ησλ δηθεγφξσλ (ΓΑ), ησλ γηαηξψλ (ΠΗ), ησλ γεσηερληθψλ 

(ΓΔΧΣΔΔ) θ.ά, γηαηί ε επίζεζε δελ αθνξά κφλν ζην επάγγεικα ηνπ Μεραληθνχ, 

αιιά θπξίσο ζηελ άζθεζε ησλ επαγγεικάησλ κε γλψκνλα ην Γεκφζην 

ζπκθέξνλ θαη κε δηαζθάιηζε ηεο ζχλδεζεο κε ηα Πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

Γ) Δπξσπατθψλ Φνξέσλ ηεο Παηδείαο θαη ηνπ Δπαγγέικαηνο ησλ Μεραληθψλ, 

ελφςεη θαη ηεο αλακφξθσζεο ηεο πλζήθεο ηεο Bologna, ζπκκεηέρνληαο ελεξγά 

ζηε δηακφξθσζε ησλ Δπξσπατθψλ θαη Γηεζλψλ ζέζεσλ γηα ηελ Παηδεία θαη ην 

Δπάγγεικα ηνπ Μεραληθνχ». 

Δπίζεο δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο δηαηχπσζαλ νη Η. Πάλνπ θαη Γξ. 

Γξεγνξηάδεο πνπ έρνπλ σο εμήο: 

Πξφηαζε Η. Πάλνπ: 
«Σνλ πεξαζκέλν Απξίιην, ςεθίζηεθε ζηε Βνπιή ν λφκνο 4254/2014 κε ηίηιν 

«Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην 

εθαξκνγήο ηνπ λ.4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο». ην πιαίζην απηνχ ηνπ 

πνιπλνκνζρέδηνπ, ε ππνπαξάγξαθνο ΗΓ.12 κε ηίηιν «Ρπζκίζεηο γηα ην 

επάγγεικα ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, Αξρηηέθηνλνο θαη Σνπνγξάθνπ», 

αληηθαζηζηά ην λφκν 4663 ηνπ 1930 πνπ φξηδε ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηνπ 

επαγγέικαηνο. Με απηή, αιιάδεη εθ βάζξσλ ην πνηνο κπνξεί λα αζθεί ην 

επάγγεικα ηνπ κεραληθνχ θαη αλαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα πνπ 

θαηνρπξψλνληαη ζην πηπρίν θαζψο ζα θαζνξίδνληαη απφ κειινληηθά Πξνεδξηθά 
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Γηαηάγκαηα, ηα νπνία ζα εηζεγείηαη ζρεηηθή Δπηηξνπή κεηά απφ γλσκνδνηήζεηο 

ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ. 

Θεσξνχκε φηη ε εμέιημε απηή αλνίγεη ηνλ αζθφ ηνπ Αηφινπ, θαζψο ηζνπεδψλεη 

ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα φισλ ησλ κεραληθψλ/ηερληθψλ φισλ ησλ 

εηδηθνηήησλ πξνο ηα θάησ θαη πξνεηνηκάδεη έλα λέν ηνπίν ζπλερψλ εμεηάζεσλ 

θαη πηζηνπνηήζεσλ γηα ηελ απφθηεζε θαηαθεξκαηηζκέλσλ επηκέξνπο 

δηθαησκάησλ. ην ηνπίν απηφ ην ΣΔΔ θηινδνμεί λα αλαδεηρζεί ζε ξπζκηζηή ηεο 

πηζηνπνίεζεο ελάληηα ζηα ζπκθέξνληα ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ ηνπ. Ζ 

αληίζεζή καο ζην λέν λφκν είλαη αδηαπξαγκάηεπηε θαη απαηηνχκε ηελ απφζπξζή 

ηνπ. 

Απηφ πνπ πξνηείλνπκε δελ είλαη ε ππεξάζπηζε ελφο παιηνχ κνληέινπ πνπ 

θαηαξξέεη θαη πνιηηηθά θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά, είλαη κηα βαζηά πξφηαζε 

αιιαγήο, ε νπνία βαζίδεηαη ζε κηα ζχγρξνλε ράξηα αλαγθψλ θαη δηθαησκάησλ, 

αιιά θαη λέσλ δπλαηνηήησλ πνπ δίλεη ε λέα επνρή. 

Αλ δελ ην θάλνπκε ηψξα ζα νδεγεζνχκε ζε έλα ζχγρξνλν θνηλσληθφ κεζαίσλα, 

ν νπνίνο ζα νδεγήζεη ζε πιήξε δηάιπζε θαη αλαζθάιεηα, κε ζνβαξφηαηεο 

επηπηψζεηο ζε θπζηθφ θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ. 

ΓΗΔΚΓΗΚΟΤΜΔ: 

• Όρη ζηελ απφζπαζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ απφ ηα πηπρία, λα κελ 

γίλνπλ ηα πηπρία καο απιά ν πξνζάιακνο ελφο ζπζηήκαηνο δηαξθνχο θαη επί 

πιεξσκή πηζηνπνίεζεο θαη εμέηαζεο θαηαθεξκαηηζκέλσλ δεμηνηήησλ. Όρη ζηνλ 

πεξεηαίξσ θαηαθεξκαηηζκφ ζε επίπεδα επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θακία 

ζθέςε γηα δηαρσξηζκφ ησλ κεραληθψλ ζε «junior» θαη «senior», γηα 

ζεζκνζέηεζε «δφθηκσλ» ή «αζθνχκελσλ» κεραληθψλ. Όρη ζηελ πξαθηηθή 

άζθεζε. Απφζπξζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ ΗΓ.12 ηνπ λ.4254/2014 γηα ηε ξχζκηζε 

ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ηνπ αξρηηέθηνλα θαη ηνπ 

ηνπνγξάθνπ, νιφθιεξνπ ηνπ πνιπλνκνζρέδηνπ θαη θάζε λφκνπ πνπ ππνβαζκίδεη 

ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. 

• Όρη ζηελ Οδεγία 2005/36/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ πνπ εμηζψλεη 

ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα φισλ πξνο ηα θάησ, θαηάξγεζε ηνπ ζρεηηθνχ ΠΓ 

πνπ ηελ ελζσκαηψλεη ζηελ εζληθή λνκνζεζία. Όρη ζην Δπξσπατθφ Πιαίζην 

Πξνζφλησλ, ζηε δηαθήξπμε ηεο Μπνιφληα θαη ζηνλ «Κνηλφ Δπξσπατθφ Υψξν 

Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο». 

• Τπεξαζπηδφκαζηε ηα εξγαζηαθά θαη επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ 

εξγαδφκελσλ θαη απηναπαζρνινχκελσλ ζπλαδέιθσλ ελάληηα ζηελ απνξξχζκηζε 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηελ αγνξά ησλ «επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ». 

• Να ζεζκνζεηεζνχλ μαλά νη ειάρηζηεο ακνηβέο αλά εξγαζία θαη νη ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο γηα ηνπο κηζζσηνχο θαη ηνπο κηζζσηνχο κε ΓΠΤ. Πιήξε 

θαη ζηαζεξή εξγαζία γηα φινπο. 

• Μία ζρνιή αλά γλσζηηθφ αληηθείκελν, φια ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ζην 

πηπρίν. Δπαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα πνπ θαιχπηνπλ πιήξσο θαη ηεθκεξησκέλα 

ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ κε κείσζε ησλ επηθαιχςεσλ ζην πιαίζην 

ελφο επηζηεκνληθνχ θαη ζπλαδειθηθνχ ζε φια ηα πεδία δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ 

εηδηθνηήησλ. Δληαίνπο πεληαεηείο θχθινπο ζπνπδψλ γηα φινπο ηνπο κεραληθνχο. 

• Καηνρχξσζε ηεο δπλαηφηεηαο δεκφζηαο θαη δσξεάλ επαλεθπαίδεπζεο ησλ 

κεραληθψλ, κε άδεηεο κεη’ απνδνρψλ θαη ειεχζεξε πξφζβαζε ζε πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο. 

• Δπηδηψθνπκε ην ζπληνληζκφ ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

κεραληθψλ θαη ηε ζχληαμε κηαο δηεζλνχο ράξηαο επαγγεικαηηθψλ θαη 

εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ εληαίνπ 5εηνπο θχθινπ 
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ζπνπδψλ, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο». 

Πξφηαζε Γξ. Γξεγνξηάδε: 
«Να θαηαξγεζεί ην λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηελ 

απνζύλδεζε πηπρίνπ -επαγγέικαηνο! 

  

Ζ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ 

απφ ην ΣΔΔ ήηαλ απιψο ην ηειεπηαίν επεηζφδην ζε κηα καθξά πνξεία κέηξσλ 

θαη δηαηάμεσλ πνπ θαηεδαθίδνπλ ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ 

εξγαδφκελσλ κεραληθψλ. Με ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2014, 

αλαηέζεθε ζε ΣΔΔ & ΔΔΣΔΜ ε πηζηνπνίεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ ηερληθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ πξνβιέπνληαο κάιηζηα λέα δνκή γηα ην ΣΔΔ ψζηε λα 

ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ πνπ ζα πηζηνπνηεί. 

Δπηπξφζζεηα, ην ΣΔΔ απνθηά γεληθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ξχζκηζεο ζεηξάο 

παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηα ηερληθά έξγα, απφ ηηο πξνδηαγξαθέο κέρξη ηελ 

ηηκνιφγεζε. Σν πνιπλνκνζρέδην πνπ ςεθίζηεθε ηνλ Απξίιε ζηε Βνπιή 

πξνβιέπεη εμίζσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ γηα απνθνίηνπο ΑΔΗ, ΣΔΗ 

θαη θνιιεγίσλ θαη είλαη αλαπφζπαζηα δεκέλν κε ηελ πξνψζεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο. 

 

Σν κεγάιν παξακύζη ηεο «απειεπζέξσζεο»… 

Οη πνιηηηθνί ππεξέηεο ηεο άξρνπζαο ηάμεο, ζε θάζε εθδνρή ηνπο (θπβέξλεζε, 

εγεζίεο ΣΔΔ, ΔΔΣΔΜ, βηνκήραλνη, θφκκαηα ηνπ επξσκνλφδξνκνπ) 

πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ ηνπο απφθνηηνπο ησλ Πνιπηερλείσλ, ησλ ΣΔΗ θαη ησλ 

θνιιεγίσλ αιιά θαη φιν ην ιαφ, φηη ε «απειεπζέξσζε» ηνπ επαγγέικαηνο 

ζεκαίλεη, δήζελ, φηη φινη νη απφθνηηνη ζα αζθνχλ ειεχζεξα ην επάγγεικα ηνπ 

κεραληθνχ. ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΓΗΑ ΜΔΓΑΛΟΠΡΔΠΔΣΑΣΟ ΠΑΡΑΜΤΘΗ! Ζ σκή 

- θαη ηξαγηθή – αιήζεηα είλαη όηη ΟΛΟΗ, δηπισκαηνύρνη θαη πηπρηνύρνη 

κεραληθνί, απόθνηηνη θνιιεγίσλ θιπ., δε ζα έρνπλ ΚΑΝΔΝΑ επαγγεικαηηθό 

δηθαίσκα κε ηελ απόθηεζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ ηνπο. Ζ κφλε «ηζφηεηα» 

κεηαμχ ηνπο ζα είλαη ζηελ πξφζβαζε ζε έλαλ θπθεψλα επαγγεικαηηθψλ 

εμεηάζεσλ θαη πηζηνπνηήζεσλ απφ θνξείο ζηελ ππεξεζία ηνπ κεγάινπ 

θεθαιαίνπ (είηε είλαη δεκφζηνη φπσο ην ΣΔΔ, είηε είλαη ηδησηηθνί φπσο νη 

εηαηξείεο ηεο έλσζεο HELLAS CERT), κε δπζβάζηαρην θφζηνο θαη πνιιαπιά 

επίπεδα θαηάηκεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

έλα πνιχ κηθξφ ηκήκα ησλ κεραληθψλ ζα δηαζέηεη ζην κέιινλ ηα ζεκεξηλά 

επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα.  

 

…θαη ν «δξάθνο» ηνπ πνπ έξρεηαη από ηα παιηά 

Πηζηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζεκαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πιήξεο 

απνζύλδεζε ηνπ πηπρίνπ από ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. Ζ θαηεχζπλζε 

απηή δελ απνηειεί κηα επηκέξνπο πνιηηηθή, αιιά είλαη ζπζηαηηθό ζηνηρείν 

ηεο ίδηαο ηεο ύπαξμεο ηεο ΔΔ, κηαο θαη ε αξρή ηεο «απειεπζέξσζεο» ηεο 

θίλεζεο εξγαδνκέλσλ ζην έδαθφο ηεο απνηειεί κηα απφ ηηο ηέζζεξηο ζεκειηψδεηο 

αξρέο ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη. ηελ πξάμε, έρεη μεθηλήζεη ήδε απφ ην 

1989 κε κηα ζεηξά απφ επξσπατθέο νδεγίεο (νδεγία 89/48, 92/51, 2005/36 

(Μπνιφληα), Μπνιθελζηάηλ, Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ), ελψ, ζηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε θηλήζεθε θαη  ην ζχλνιν ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ παξαγσγή 

δεκνζίσλ έξγσλ θαη κειεηψλ θαη νη αληηδξαζηηθέο αλαδηαξζξψζεηο ζηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 
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Φπζηθά, δελ πξφθεηηαη γηα θάπνην «ηερλνθξαηηθφ ιάζνο», νχηε γηα θάπνηα 

«ηδενινγηθή λενθηιειεχζεξε εκκνλή» θάπνησλ γξαθεηνθξαηψλ, αιιά γηα 

ζπλεηδεηή πνιηηηθή επηινγή πνπ ππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ κνλνπσιηαθώλ 

νκίισλ γηα θζελόηεξε εξγαηηθή δύλακε θαη δηέμνδν ζε λέα πεδία 

θεξδνθόξαο δξαζηεξηόηεηαο. Δίλαη ηκήκα ηεο γεληθφηεξεο πνιηηηθήο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ αθνινπζείηαη ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, κε ή ρσξίο 

κλεκφλην, εληφο ή εθηφο Δπξσδψλεο, απνηππψλεηαη ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο 

νδεγίεο ηεο, απφ ηε ζεκειηαθή ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη κέρξη ηε ζχγρξνλε 

ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020». Ίδηα πνιηηηθή αθνινπζείηαη ζηε Μ. Βξεηαλία πνπ 

δελ έρεη επξψ, ζηηο γεηηνληθέο Βαιθαληθέο ρψξεο θαη ηηο ΖΠΑ πνπ δελ 

βξίζθνληαη ζηελ ΔΔ. Με ηελ «απειεπζέξσζε», νη εξγαδφκελνη εμαλαγθάδνληαη 

λα πσινχλ ηελ εξγαηηθή ηνπο δχλακε κε φιν θαη ρεηξφηεξνπο φξνπο, ηελ ίδηα 

ζηηγκή πνπ ε ζπγθέληξσζε ηεο παξαγσγήο νδεγεί αληηθεηκεληθά ζηελ 

θαηαζηξνθή ηεο πιεηνςεθίαο ησλ απηναπαζρνινχκελσλ. 

 

Σέηνηα κέηξα ζα είλαη αλαγθαία θαη ζα ιακβάλνληαη λνκνηειεηαθά από ηηο 

θπβεξλήζεηο θαη ην πνιηηηθό πξνζσπηθό ησλ κνλνπσιίσλ, όζν θξηηήξην θαη 

θίλεηξν ηεο παξαγσγήο είλαη ην θέξδνο θαη ε αλάγθε ησλ νκίισλ γηα 

ζσξάθηζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο. Ζ ζεσξία φηη κπνξεί λα ππάξμεη κηαο 

κνξθήο θξαηηθή ξχζκηζε ε νπνία ζα «βάιεη ηάμε» ζηελ αλαξρία ηεο 

παξαγσγήο, ζην αδπζψπεην θπλήγη ηνπ θέξδνπο θαη ζα ζηακαηήζεη ηελ 

ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ εξγαδφκελσλ, δηαζθαιίδνληαο ηφζν ηα θέξδε ησλ 

«πγηψλ» επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, φζν θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία, είλαη απιά 

κηα νιέζξηα απηαπάηε πνπ κφλν ην θεθάιαην θαη ηνπο ππεξέηεο ηνπ σθειεί. 

 

Ση ζεκαίλεη «πηζηνπνίεζε» γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ εξγαδόκελνπ κεραληθνύ; 

 

εκαίλεη, πξψηνλ, όηη όινη νη ηίηινη ζπνπδώλ, νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο, 

ππνβαζκίδνληαη ζην επίπεδν απινύ εηζηηήξηνπ γηα ηηο αληίζηνηρεο (θαη 

πνιιαπιέο) επαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο ηνπ ΣΔΔ, ρσξίο θακία άιιε αμία. Ο 

κεραληθφο/ηερληθφο πνπ δελ ζα επηηχρεη ζηηο εμεηάζεηο απηέο, πξαθηηθά, έρεη 

κνλαδηθή ελαιιαθηηθή λα δνπιέςεη σο κηζζσηφο, ρσξίο λα θαιχπηεηαη απφ ηε 

ζπιινγηθή ζχκβαζε ηνπ θιάδνπ ηνπ, ρσξίο εξγαζηαθά θαη επαγγεικαηηθά 

δηθαηψκαηα. Καη απηφ, κέρξηο φηνπ απνθηήζεη ηελ “αλαγθαία επαγγεικαηηθή 

πείξα” ψζηε λα «πηζηνπνηεζεί επηηπρψο». Μηα πείξα ε νπνία κπνξεί λα 

απμνκεηψλεηαη θαη λα πξνζαλαηνιίδεηαη εθεί πνπ ηα ζπκθέξνληα θαη νη αλάγθεο 

ηεο θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ επηηάζζνπλ ζε θάζε θάζε. Ζ 

πηζηνπνίεζε γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο κεραληθνχο θαη ηερληθνχο νδεγεί 

ζε ζηαδηαθή αδπλακία απηνηεινύο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο, αθνχ νη 

πηζηνπνηήζεηο ζε πνιιαπιά αληηθείκελα ζα είλαη ηειηθά αιιειναπνθιεηφκελεο 

γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο, ρξνληθνχο (αδχλαηε ε εκπεηξία ζε πνιιαπιά 

αληηθείκελα) θαη λνκηθνχο. 

 

εκαίλεη, δεχηεξνλ, φηη ε παξνπζία ζην ρψξν κηαο κεγάιεο κάδαο θηελνύ, 

επέιηθηνπ θαη ρσξίο δηθαηώκαηα επηζηεκνληθνύ/ηερληθνύ πξνιεηαξηάηνπ ζα 

ζπκπηέζεη αθόκε πεξηζζόηεξν ηελ ηηκή ηεο εξγαηηθήο δύλακεο όισλ ησλ 

κηζζσηώλ κεραληθώλ θαη ηερληθώλ, «πηζηνπνηεκέλσλ θαη κε», ην ίδην θαη 

ηηο ακνηβέο ησλ απηναπαζρνινύκελσλ θαη, γεληθά, ησλ 

κηθξνεπαγγεικαηηώλ. Οη κφλνη πνπ ζα βγνπλ σθειεκέλνη απφ απηή ηε 
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δηαδηθαζία, είλαη ε κεγάιε εξγνδνζία θαη νη κνλνπσιηαθνί φκηινη. Πέξα απφ ηε 

κείσζε ηνπ κηζζνινγηθνχ ηνπο θφζηνπο θαη ηε δηάιπζε ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ, ζα απνθηήζνπλ έλα αθφκε φπιν ζηελ πνξεία επηηάρπλζεο ηεο 

ζπγθέληξσζεο ηεο παξαγσγήο έξγσλ θαη ηνπ θεθαιαίνπ ζηνλ θιάδν ζηα ρέξηα 

φιν θαη ιηγφηεξσλ θαη πην ηζρπξψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. 

 

εκαίλεη, ηξίηνλ, φηη ε ίδηα ε πνηφηεηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο ζα 

θαζνξίδεηαη πιένλ «θαη κε ηε βνχια» , απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ θεθαιαίνπ, ηεο 

αγνξάο. Ζ εθπαίδεπζε, φ,ηη θη αλ ιέγεηαη απφ δηάθνξνπο πεξί ηεο “απηαμίαο ηεο 

γλψζεο”, είλαη αληηθεηκεληθά αλαπφζπαζηα δεκέλε κε ηηο αλάγθεο ηεο 

παξαγσγήο. Δθφζνλ νη δπλάκεηο ηεο αγνξάο θαη ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ έρνπλ 

ηνλ “ηειεπηαίν ιφγν” γηα ην πνηνο ηερληθφο κπνξεί λα αζθήζεη ην επάγγεικα θαη 

πνηνο φρη, είλαη θαλεξφ φηη ζα έρνπλ –νη ίδηεο απηέο δπλάκεηο– θαη ηνλ ηειεπηαίν 

ιφγν ζην ηη πξέπεη λα καζαίλεη  ν κεραληθφο/ηερληθφο, θαη πνηα ζα είλαη ε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ, ζην πφζνη θαη πνηνη πξέπεη λα ζπνπδάδνπλ θ.ιπ. 

Αληί, ινηπφλ, γηα νινθιεξσκέλε επηζηεκνληθή γλψζε θαη εηδίθεπζε ζηελ 

ππεξεζία ησλ ιατθψλ αλαγθψλ, ην απνηέιεζκα ζα είλαη ε πιήξεο επηθξάηεζε 

ησλ βξαρπρξφλησλ απνζπαζκαηηθψλ θαηαξηίζεσλ πξνο φθεινο ηεο θεξδνθνξίαο 

ησλ νκίισλ.  

 

Μήπσο, άξαγε, ζα θεξδίζνπλ θάηη ηα ππόινηπα ιατθά ζηξώκαηα; 

Οη ζηαζψηεο ηεο παληφο είδνπο «απειεπζέξσζεο» επηρεηξεκαηνινγνχλ –φπσο 

είδακε φηη θάλεη ην ΣΔΔ– ζην φλνκα ησλ «ζπκθεξφλησλ ηεο θνηλσλίαο», ε 

νπνία ζα απνιαχζεη «κηθξφηεξα θφζηε», «θαιχηεξε πνηφηεηα», «κεγαιχηεξε 

αζθάιεηα» θαη άιια «φλεηξα ζεξηλήο λπθηφο». Όκσο, ζηνλ θαπηηαιηζκφ –γηα λα 

πάξνπκε κφλν ην παξάδεηγκα ηεο νηθνδνκήο– ν εξγνιάβνο (είηε είλαη 

κεραληθφο, είηε φρη) θαηαζθεπάδεη κε ζηφρν λα πνπιήζεη. ηελ πξάμε, ν 

κειεηεηήο/επηβιέπσλ κεραληθφο είηε είλαη ν ίδηνο επηρεηξεκαηίαο θαη ζαλ 

ηέηνηνο ζθέθηεηαη πσο ζα κεηψζεη ην θφζηνο ψζηε λα κεγηζηνπνηήζεη ην θέξδνο, 

είηε εμαξηάηαη άκεζα απφ ηνλ εθάζηνηε επηρεηξεκαηία-θαηαζθεπαζηή, ν νπνίνο 

ιεηηνπξγεί κε απηφ ην θξηηήξην θαη, έηζη, «ππνθχπηεη» ζηηο πηέζεηο ηνπ. Να πνηα 

είλαη ε αηηία ηεο ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ έξγσλ γηα 

φπνηνλ ζέιεη λα βιέπεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα φπσο είλαη θη φρη κέζα απφ ηνπο 

παξακνξθσηηθνχο θαθνχο ησλ ππεξεηψλ ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ. 

 
Όζν γηα ηα «δάθξπα» πεξί «αθξηβψλ θαη κε πηζηνπνηεκέλσλ πιηθψλ» θαη 

«ειιηπψλ πξνδηαγξαθψλ», νη θπβεξλήζεηο ησλ κνλνπσιίσλ, δηαρξνληθά, νχηε 

ήζειαλ, νχηε ζέινπλ, νχηε θαη κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο 

κεγαινεηζαγσγείο ή/θαη κεγάινπο παξαγσγνχο δνκηθψλ πιηθψλ, κε ηηο 

κειεηεηηθέο εηαηξείεο θαη ηνπο θαηαζθεπαζηηθνχο νκίινπο θαη, θπζηθά, δελ ηνπο 

έθηαημε ζ’απηφ ε κε χπαξμε κεηξψσλ. Δλψ ππνθξίλνληαη φηη ελδηαθέξνληαη γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ ιατθνχ εηζνδήκαηνο, ηελ ίδηα ζηηγκή εληζρχνπλ 

πνηθηιφκνξθα ηα θαξηέι ησλ δνκηθψλ πιηθψλ, ηνπ ζηδήξνπ θαη ηνπ ηζηκέληνπ, 

ηα κνλνπψιηα ζηηο θαηαζθεπέο, ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηελ 

ελέξγεηα, ηηο ηξάπεδεο, ζε θάζε ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. 

 

Υακέλα επίζεο βγαίλνπλ ηα ιατθά ζηξψκαηα θαη νηθνλνκηθά, θαζψο πιεξψλνπλ 

 ηε γηγάλησζε ηνπ θφζηνπο ησλ ηερληθψλ έξγσλ, αιιά θαη ηελ επζπγξάκκηζε 

ησλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ ηερληθψλ έξγσλ κε ηηο αλάγθεο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 

νκίισλ, κέζα απφ ην πνιιαπιφ ραξάηζσκα ησλ δηνδίσλ, ησλ θνξνειαθξχλζεσλ 
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θαη ησλ πνηθίισλ εληζρχζεσλ πξνο ην θεθάιαην, ησλ «ηειψλ ηαθηνπνίεζεο», 

ηνπ θφζηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΚΔΝΑΚ θιπ. θιπ., πάληα ζην φλνκα ηεο 

«αλάπηπμεο»... 

 

Ζ εγεζία ηνπ ΣΔΔ, πξόζπκνο ζπλεξγόο ζην έγθιεκα… 

Σν ΣΔΔ κε αθνξκή ηελ εμίζσζε απνθνίησλ ΑΔΗ-ΣΔΗ-Κνιεγίσλ, επηρεηξεί λα 

εκθαληζηεί σο πξνζηάηεο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ εξγαδφκελσλ κεραληθψλ. Όιν 

ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα, φκσο, φρη απιά δελ αληηπάιεςε, αιιά πξνψζεζε 

ελεξγά ηελ επξσελσζηαθή πνιηηηθή απνζχλδεζεο πηπρίνπ-επαγγέικαηνο. Αο 

ζπκεζνχκε ηη έιεγε: αθνχ ε πνιηηηθή ηεο ΔΔ είλαη δεδνκέλε, αο ηελ 

εθαξκφζνπκε εκείο γηα λα κελ αλαιάβνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο «νη θαθνί» (άιινηε 

ηα ΣΔΗ, άιινηε ην ππ. Παηδείαο, άιινηε ην ππ. Οηθνλνκηθψλ, άιινηε ε Δπηηξνπή 

Αληαγσληζκνχ θ.φ.θ.). Έθηαζε ζην ζεκείν ζηελ πξνεγνχκελε ζεηεία λα πάξεη 

απνθάζεηο γηα γξαπηέο, απζηεξέο εμεηάζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο 

άζθεζεο, γηα ηελ ίδξπζε θνξέα πηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθψλ επαγγεικάησλ θιπ., 

παίδνληαο ην ξφιν ηνπ «ιαγνχ» γηα ηελ θπβέξλεζε ε νπνία ηψξα έξρεηαη λα 

πινπνηήζεη απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο! 

 

ήκεξα πξσηαγσληζηεί ζηελ νξγάλσζε ησλ πηζηνπνηήζεσλ (ελεξγεηαθνί 

επηζεσξεηέο, ειεγθηέο δφκεζεο θιπ.) θαη δηεθδηθεί λα πάξεη ηε ζέζε ηνπ 

ξπζκηζηή απηήο ηεο δηαδηθαζίαο πξνθεηκέλνπ «λα κελ αθεζεί απηή ε 

δπλαηφηεηα ζε ηδησηηθνχο θνξείο πηζηνπνίεζεο». Σαπηφρξνλα, ζθφπηκα 

θσλαζθεί γηα ηνλ θίλδπλν θαηάξγεζεο ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, 

απνζπλδένληάο ηελ απφ ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. Ζ ζηάζε ηνπ είλαη βαζηά 

ππνθξηηηθή θαη απνπξνζαλαηνιηζηηθή. Ση αμία έρεη γηα έλαλ εξγαδφκελν 

κεραληθφ κηα «άδεηα» απνςηισκέλε απφ δηθαηψκαηα, ηα νπνία γηα λα 

απνθηεζνχλ ζα πξέπεη ν ηειεπηαίνο θαη λα πιεξψζεη αδξά θαη λα ηειεί ππφ ηε 

δακφθιεην ζπάζε ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο; Μηα ηέηνηα «άδεηα» ζα 

θαηαληήζεη θελφ ραξηί γηα ηνλ εξγαδφκελν κεραληθφ, φπσο θαη ν ηίηινο 

ζπνπδψλ. Γηαηί είλαη ηφζν ζεκαληηθφ ην αλ ζα ραξαηζσζεί ζε δεκφζην (ΣΔΔ) ή 

ηδησηηθφ θνξέα πηζηνπνίεζεο, φηαλ ε νπζία παξακέλεη απαξάιιαρηε θαη ζηηο 

δπν εθδνρέο; 

 
Ζ εγεζία ηνπ ΣΔΔ δηεθδηθεί λα πάξεη απηή φιν ην βάξνο ηεο πηζηνπνίεζεο, 

εκθαληδφκελε παξάιιεια σο “εγγπήηξηα” ηνπ “δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο”, ηεο 

“αμηνθξαηίαο”, ηνπ “θνηλσληθνχ ξφινπ ηνπ κεραληθνχ/ ηερληθνχ”. ηελ πξάμε, 

πίζσ απφ ηηο φκνξθεο ιέμεηο, ε εγεζία ηνπ ΣΔΔ ιεηηνπξγεί σο «πιαζηέ» ηεο 

απειεπζέξσζεο ηζρπξηδόκελε όηη «ζέηεη θαλόλεο» θαη «πξνδηαγξαθέο» νη 

νπνίεο, ηάρα, «ζα βάινπλ θξέλν ζηηο αδεθάγεο νξέμεηο ηεο λενθηιειεύζεξεο 

αγνξάο». ηξψλεη ην έδαθνο πάλσ ζην νπνίν ζα παηήζεη πιήξσο ν 

νδνζηξσηήξαο ησλ αλαδηαξζξψζεσλ, κε «αληάιιαγκα» (θη απηφ πξνζσξηλφ), 

ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ησλ γξαθεηνθξαηηψλ ησλ επαγγεικαηηθψλ 

επηκειεηήξησλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία, θπζηθά «κε ην αδεκίσην»: γχξσ ζηα 2 

εθ. επξψ είλαη ηα πξνζδνθψκελα έζνδα ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

πηζηνπνίεζεο κφλν ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ… 

 

Σα θξνθνδείιηα δάθξπα ηνπ ΤΡΗΕΑ 

Σελ ίδηα ψξα, νη δπλάκεηο ηνπ ελαιιαθηηθνχ πφινπ δηαθπβέξλεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο (ΤΡΗΕΑ), δήζελ θαηαθεξαπλψλνπλ ηηο θπβεξλεηηθέο ξπζκίζεηο 

θαηαγγέιινληαο φηη κε απηέο πξνσζείηαη «ε δηεχξπλζε ησλ επαγγεικάησλ ζε 
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δηάθνξεο ηαρχηεηεο, δειαδή ν επξσπατθφο ρψξνο πξντφλησλ θαη επηζηεκφλσλ». 

ηελ πξάμε, ηα κέηξα νθείινληαη – φπσο θαη φιε ε αληηιατθή πνιηηηθή – ζηελ 

«κλεκνληαθή» θπβέξλεζε, ζηνπο «λενθηιειεχζεξνπο δνγκαηηθνχο», ζηα ηξνι, 

ζηνπο εμσγήηλνπο, παληνχ αιινχ εθηφο απφ ηηο αλάγθεο ησλ κνλνπσιηαθψλ 

νκίισλ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο ΔΔ απφ ηελ ίδξπζή ηεο, ηηο νπνίεο 

θπζηθά, ζπεχδεη ζε θάζε επθαηξία λα δηαθεξχμεη φηη απνδέρεηαη. Καη ζην 

δήηεκα απηφ, ε ζηάζε ηνπ ΤΡΗΕΑ είλαη κλεκείν απάηεο θαη ηπρνδησθηηζκνχ. 

Απαηηείηαη πεξηζζφ ζξάζνο θαη «κλήκε ρξπζφςαξνπ» απ’ ηνπο εξγαδφκελνπο, 

κηα πνιηηηθή δύλακε πνπ ζηηο δύν ζεηείεο πνπ βξέζεθε ζηε ζέζε ηνπ 

πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ (θη όρη κόλν) αξλήζεθε πεηζκαηηθά λα ππνζηεξίμεη, 

έζησ θαη δηαθεξπθηηθά, ηε κε εθαξκνγή ησλ επξσπατθώλ νδεγηώλ πνπ 

ηζαθίδνπλ ηα εξγαζηαθά – κνξθσηηθά - επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηά καο –

έθηαζαλ κάιηζηα λα επηθαινχληαη ηελ νδεγία 2005/36 σο «αζπίδα»(!!!) 

απέλαληη ζηελ νδεγία Μπνιθελζηάηλ(!!!)– ζήκεξα λα «πξνβιεκαηίδεηαη» γηα ηα 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο πνιηηηθήο. Κπξίσο φκσο, νη «αληηπνιηηεπηηθέο» 

θνξψλεο ηνπ ΤΡΗΕΑ ζπγθαιχπηνπλ φηη νη επαγγεικαηηθέο πηζηνπνηήζεηο 

ππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ θεθαιαίνπ. ηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

θεξδνθνξίαο ηνπ θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπ. Γη’ απηφ θαη 

φπνηα πνιηηηθή δχλακε πίλεη λεξφ ζην φλνκα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

κνλνπσιίσλ θαη ηεο πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ (ησλ «πγηψλ επηρεηξεκαηηψλ», 

θαηά ΤΡΗΕΑ), φζν θαη αλ θσλάδεη «γηα ην ζεαζήλαη» ελάληηα ζηνπο 

«κεξθειηζηέο» θαη ηνπο «λενθηιειεχζεξνπο», είλαη δεζκεπκέλε ζηελ εθαξκνγή 

απηψλ ησλ κέηξσλ. Γελ είλαη ηπραίν, άιισζηε, φηη ε εγεζία ηνπ ΤΡΗΕΑ 

απνθεχγεη φπσο ν δηάβνινο ην ιηβάλη λα δεζκεπηεί γηα ηελ άκεζε θαη 

νινθιεξσηηθή θαηάξγεζε φινπ ηνπ αληηιατθνχ ζεζκηθνχ νπινζηαζίνπ ην νπνίν 

– θαηά ηα άιια – θαηαγγέιιεη… 

 

Ο δξόκνο ηεο ιατθήο αληεπίζεζεο 

Ζ παξαπέξα πξνψζεζε ηεο απειεπζέξσζεο είλαη βέβαην φηη ζα επηδεηλψζεη 

αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ θαηάζηαζε, ηφζν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κεραληθνχο, 

φζν θαη ηα ιατθά ζηξψκαηα γεληθφηεξα. Γη’ απηφ είκαζηε αληίζεηνη θαη ζα 

παιέςνπκε λα κελ πξνρσξήζνπλ νη λέεο αληηδξαζηηθέο ξπζκίζεηο πνπ 

πξνεηνηκάδνληαη, ζηα έξγα, ηηο κειέηεο, ηηο ακνηβέο, ηα επαγγεικαηηθά 

δηθαηψκαηα, ζηηο «πηζηνπνηήζεηο» θ.ιπ. Γελ παξαηηνύκαζηε από ην απηνλόεην 

δηθαίσκα ηνπ θάζε εξγαδόκελνπ –κηζζσηνύ ή  απηναπαζρνινύκελνπ– λα δεη 

αμηνπξεπώο από ηε δνπιεηά ηνπ. Ζ ηθαλνπνίεζε απηήο ηεο απαίηεζεο δελ είλαη 

κφλν ζέκα ησλ ακνηβψλ ή ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ, αιιά ζπλδέεηαη 

άκεζα θαη κε ηελ πάιε ελάληηα ζηε θνξνεπηδξνκή, κε ηελ πάιε ελάληηα ζηελ 

θαηεδάθηζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θ.ά.  

 

Χζηφζν, ζηα πιαίζηα ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ δξφκνπ αλάπηπμεο, ε θαηεχζπλζε ηεο 

δηαξθνχο επίζεζεο ζηα δηθαηψκαηά καο, είλαη δεδνκέλε. Γη απηφ θαη ε κνλαδηθή 

δηέμνδνο πξννπηηθήο βξίζθεηαη ζηελ έληαμε ηνπ αγώλα ελάληηα ζηελ 

πνιηηηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ  «απειεπζέξσζε», ζηελ πάιε γηα ηε ζπλνιηθή 

αλαηξνπή ηεο πνιηηηθήο ηνπ επξσκνλόδξνκνπ θαη ηε δηεθδίθεζε ελόο 

άιινπ ξηδηθά δηαθνξεηηθνύ δξόκνπ αλάπηπμεο, κε θνηλσληθνπνίεζε ησλ 

ζπγθεληξσκέλσλ κέζσλ παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγία ηνπο κε θεληξηθό 

επηζηεκνληθό ζρεδηαζκό θαη εξγαηηθό έιεγρν, κε απνδέζκεπζε ηεο ρώξαο 

από ηηο δεζκεύζεηο ηεο ΔΔ, ηνπ ΓΝΣ θαη ησλ άιισλ ηκπεξηαιηζηηθώλ 

νξγαληζκώλ (ΝΑΣΟ θ.ιπ.). ’ απηφλ ηνλ ξηδηθά δηαθνξεηηθφ δξφκν αλάπηπμεο, 
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ν εληαίνο θξαηηθφο θνξέαο θαηαζθεπψλ, ζα έρεη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα 

ζρεδηαζκνχ, κειέηεο, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ηερληθψλ 

έξγσλ, νδεγψληαο ζηελ παξαγσγή έξγσλ κε γλψκνλα ηηο ζπλδπαζκέλεο ιατθέο 

αλάγθεο γηα θζελά, αζθαιή, πνηνηηθά, ρξεζηηθά έξγα, κε θαηάιιειεο 

πξνηεξαηφηεηεο ζηελ εθηέιεζή ηνπο, επηηξέπνληαο θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο, καδί 

θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο κεραληθνχο, λα δήζνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κε 

αμηνπξέπεηα. Αληίζηνηρα, νη εληαίνη θξαηηθνί θνξείο ζηηο Σειεπηθνηλσλίεο, ζηηο 

Μεηαθνξέο ζηελ Δλέξγεηα θ.ιπ. ζα έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηνπο ζρεηηθνχο ηνκείο. 

ηηο ζπλζήθεο απηέο, δελ αξλνύκαζηε ηελ αηομική εσθύνη ζηην εργαζία. 
Αληίζεηα, κε ην μεξίδσκα ηνπ θέξδνπο σο θίλεηξνπ ηεο παξαγσγήο, ζα 

ζπλδπάδεηαη αξκνληθά ε ηθαλνπνίεζε ησλ ιατθψλ αλαγθψλ κε ηνλ θαηακεξηζκφ 

ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη αηνκηθψλ επζπλψλ ζην πιαίζην ηεο ιατθήο νηθνλνκίαο.  

 

ε απηή ηελ πνξεία θαη κε απηόλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκό, θαινύκε ηνπο 

εξγαδόκελνπο  κεραληθνύο λα αγσληζηνύλ, καδί κε ηελ ΠΑΔΒΔ θαη ην 

ΠΑΜΔ, γηα ηε ιατθή αληεπίζεζε θαη ηελ ειπηδνθόξα πξννπηηθή. 

 

ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΔΚΓΙΚΗΔΩΝ:  
Πιήξε ζηαζεξή εξγαζία γηα φινπο, θαηάξγεζε ησλ ειαζηηθψλ κνξθψλ απαζρφιεζεο. 7σξν-

5λζεκεξν-35σξν, ππνγξαθή θιαδηθψλ Δ κε απμήζεηο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αλαγθψλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Κακηά απφιπζε, θακία δηαζεζηκφηεηα ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα. 

Αλαηξνπή ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ γηα ηελ «απειεπζέξσζε» ησλ επαγγεικάησλ ζε φθεινο ηνπ 

κεγάινπ θεθαιαίνπ. Απνθιεηζηηθά δεκφζηα θαη δσξεάλ εληαία αλψηαηε εθπαίδεπζε κε έλα πηπρίν 

5εηνχο δηάξθεηαο αλά εηδηθφηεηα κεραληθνχ. Αληίζηαζε, απεηζαξρία, αλππαθνή ζηηο επηηαγέο ηεο 

ΔΔ γηα ηελ παηδεία θαη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, θακηά εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ ηεο ΔΔ, 

θαηάξγεζε φισλ ησλ λφκσλ θαη ΠΓ πνπ ηηο ελζσκαηψλνπλ ζηελ εζληθή λνκνζεζία. Καηάξγεζε 

θάζε κνξθήο εμεηάζεσλ γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο, ην αθαδεκατθφ 

δίπισκα κνλαδηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. Κακηά κεηαηφπηζε ηεο 

«ηερληθήο επζχλεο» απφ ην θξάηνο θαη ηελ εξγνδνζία ζηνλ εξγαδφκελν. Καηάξγεζε ηνπ λφκνπ γηα 

ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, φρη ζηε ηδάκπα εξγαζία ηεο καζεηείαο. Όρη ζηελ 

ππνρξεκαηνδφηεζε Τγείαο-Παηδείαο-Γήκσλ. 

Καηάξγεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ αλαδηάξζξσζεο ησλ δεκφζησλ έξγσλ θαη κειεηψλ πνπ 

επηηαρχλνπλ ηε ζπγθέληξσζε κειεηψλ θαη έξγσλ ζηα ρέξηα ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ (ΓΗΣ, 

πκβ.Παξαρψξεζεο, ΓΟΚ, απζαίξεηα, νηθνδνκηθέο άδεηεο θ.ιπ.). Καηάξγεζε  ηνπ λφκνπ γηα ην 

θηεκαηνιφγην, θαηάξηηζε Γαζηθνχ Κηεκαηνινγίνπ πξηλ ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην. Καηάξγεζε ηνπ 

αληηιατθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο γεο θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ, 

ηνπ λεξνχ, ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Απφζπξζε ησλ Υσξνηαμηθψλ ρεδίσλ (Γεληθνχ θαη Δηδηθψλ) πνπ 

ππνηάζζνπλ ηε ρξήζε γεο ζηελ θεξδνθνξία ησλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ θαη επηηαρχλνπλ ηελ 

ηδησηηθή πνιενδφκεζε. Δληαίνο θξαηηθφο θνξέαο θαηαζθεπψλ γηα φιεο ηηο θάζεηο παξαγσγήο 

έξγσλ, πνπ ζα θαηνρπξψλεη ην δεκφζην έξγν θαη ηε ιατθή θαηνηθία ζαλ θνηλσληθά αγαζά θαη φρη 

ζαλ εκπνξεχκαηα ζην πιαίζην ηεο ιατθήο νηθνλνκίαο. Απαίηεζε νπζηαζηηθήο αληηζεηζκηθήο 

ζσξάθηζεο θαη αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο. Καηάξγεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

απειεπζέξσζεο ηεο ελέξγεηαο, ηειεπηθνηλσληψλ θαη κεηαθνξψλ. Δληαίνη θξαηηθνί θνξείο ζηνπο 

παξαπάλσ ηνκείο, πνπ ζα απνηεινχλ ιατθή πεξηνπζία θαη ζα ππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ 

εξγαδφκελσλ, ζην πιαίζην ηεο ιατθήο νηθνλνκίαο». 

 

Αθνινπζεί ςεθνθνξία κεηαμχ ηεο εηζήγεζεο ηεο Αλη. Μνξνπνχινπ 

(1
ε
 πξφηαζε), ηεο πξφηαζεο ηνπ Η. Πάλνπ (2

ε
 πξφηαζε) θαη ηεο 

πξφηαζεο ηνπ Γξ. Γξεγνξηάδε (3
ε
 πξφηαζε), κε απνηέιεζκα: 

1
ε
 πξφηαζε:     10 (εξαθίδεο, Μήιεο, Ακπαθνχκθηλ, Σζφγθαο, 

                              Αληηβαιίδεο, Πέξθα, Βακβνπξέιιεο, Εαλληάο,  

                       Μνξνπνχινπ, πίξηδεο) 

2
ε
 πξφηαζε:       1  (Πάλνπ) 
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3
ε
 πξφηαζε:       1  (Γξεγνξηάδεο) 

 

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή απνδέρεηαη θαηά πιεηνςεθία ηελ   

εηζήγεζε ηεο Αλη. Μνξνπνχινπ, επηζεκαίλεη δε φηη κε ηελ παξνχζα 

απφθαζή ηεο ην ΣΔΔ επηθπιάζζεηαη λα ππεξαζπηζζεί ηα λφκηκα 

δηθαηψκαηά ηνπ θαη εμνπζηνδνηεί ηνλ Πξφεδξν ΣΔΔ Υξ. πίξηδε θαη 

ηελ αξκφδηα γηα ηα ζέκαηα απηά Β΄ Αληηπξφεδξφ ηεο Αλη. 

Μνξνπνχινπ γηα ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη ηε ζπγθξφηεζε 

λνκηθψλ επηηξνπψλ θαη νκάδσλ εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζθχγνπλ ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ δηθαζηηθψλ αξρψλ, θαζψο θαη 

ησλ Δπξσπατθψλ Γηνηθεηηθψλ Οξγάλσλ.  

Ο Γ. Ακπαθνχκθηλ δειψλεη φηη, ρσξίο λα δηαθνξνπνηείηαη ηεο 

ζεηηθήο ςήθνπ ηνπ, α) ζα έπξεπε λα απαιεθζεί  απφ ην θείκελν ε 

θξάζε «λα αλαγλσξίζεη σο επηπέδνπ master ηα δηπιψκαηα ησλ 

κεραληθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο ηηο ζπνπδέο θαη» θαη λα 

πξνζηεζέη ζην ηέινο ηεο πξφηαζεο «καδί κε ηα Μ.Γ.Δ» θαη β) λα 

μεθηλήζεη νπζηαζηηθφο δηάινγνο θαη λα ιεθζνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

απνθάζεηο θαη γηα ηα ππφινηπα 3 ππν ζπδήηεζε ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ κεραληθψλ, δειαδή 

ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ηεο νπζηαζηηθνπνίεζεο ησλ εμεηάζεσλ θαη 

ηεο ππνρξεσηηθήο ή κε δηαξθνχο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο/πηζηνπνίεζεο. 

  

Καηά ηε δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο πξνζήιζε 

(20:45) ζηε ζπλεδξίαζε ν Η. Κπξηαθφπνπινο θαη ζηε ζπλέρεηα  

απνρψξεζαλ (22:00)  απφ ηε ζπλεδξίαζε νη Γξ. Γξεγνξηάδεο, 

Ησάλλεο Κπξηαθφπνπινο θαη Αλη. Πξσηνλνηάξηνο. 

Απνθ.Γ203/25/2014 Πιεξσκή ζπλδξνκήο ζην Παγθφζκην πκβνχιην Δλέξγεηαο – 

WEC 

 Ζ Γ.Δ. κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ΣΔΔ  Υξ. πίξηδε 

θαη έρνληαο ππφςε: 

1) ηηο Β8/34/2010 θαη Α39/33/2007 απνθ. Γ.Δ. πνπ αθνξνχλ 

ζε άλνηγκα Λνγαξηαζκνχ ζηελ Σξάπεδα Αηηηθήο  γηα ηελ 

πιεξσκή ζπλδξνκψλ ηνπ ΣΔΔ ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο 

θαη ινηπέο ζπλαιιαγέο κε ην εμσηεξηθφ,  

2) ην κε αξ. πξση. ΣΔΔ 16233/5-8-13 έγγξαθν ηνπ πκβνπιίνπ 

ζπλνιηθνχ  πνζνχ 13.763 ιηξψλ Αγγιίαο γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

ζπλδξνκήο ηνπ ΣΔΔ γηα ην έηνο 2013 θαη  

3) ην κε αξ. πξση. ΣΔΔ 25754/13-10-14 έγγξαθν ηνπ 

πκβνπιίνπ ζρεηηθφ κε ηελ πιεξσκή ηεο ζπλδξνκήο ηνπ ΣΔΔ 

γηα ην έηνο 2014,        
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Απνθαζίδεη νκόθσλα 

Σελ πιεξσκή ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηξηάληα ηεζζάξσλ 

ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα δχν επξψ (34.992€) (34.882 € 

+ 110,00€ πξνκήζεηα  Σξάπεδαο) πνπ αθνξνχλ ζηηο  ζπλδξνκέο 

ηνπ ΣΔΔ ζην πκβνχιην γηα ηα έηε 2013-2014. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ζα εθηακηεπζεί απφ ηνλ ΚΑΔ 2511
α
 ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ΣΔΔ ρξήζεο 2014 θαηά ηελ 

ππάξρνπζα ζήκεξα πίζησζε ηνπ ΚΑΔ 2511
α
, ελψ ην ππφινηπν 

ζα εθηακηεπζεί κεηά ηελ έγθξηζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ  

πξνυπνινγηζκνχ ΣΔΔ 2014 απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 
 

Απνθ.Γ204/25/2014 Απνζηνιή ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Αιεμφπνπινπ, Μεραλνιφγνπ-

Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ, Αληηπξνέδξνπ ηεο WFEO-FMOI, 

επίηηκνπ Πξνέδξνπ ηεο FEANI, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ σο 

εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ζηελ Δθηειεζηηθή πλέιεπζε ηνπ 

Παγθφζκηνπ πκβνπιίνπ Δλέξγεηαο (World Energy Council - 

WEC) πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Cartagena (Κνινκβία) 

απφ 20 έσο 23  Οθησβξίνπ 2014 

Ζ Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ΣΔΔ Υξ. 

πίξηδε θαη έρνληαο ππφςε 

1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2685/99 (ΦΔΚ 35/η.Α΄/99) «Κάιπςε 

δαπαλψλ κεηαθηλνπκέλσλ ππαιιήισλ εληφο θαη εθηφο ηεο 

Δπηθξάηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

2. ηελ ππ’ αξηζκ. Α2/36/2005 «Έγθξηζε Καλνληζκνχ 

πκκεηνρήο ηνπ ΣΔΔ ζε Γηεζλή πλέδξηα θαη πλαληήζεηο» 

Απφθαζή ηεο θαη 

3. ην ππ’ αξηζκ. Πξση. ΣΔΔ 17712/4.7.2014 αίηεκα ηνπ θ. 

Κσλ/λνπ Αιεμφπνπινπ κε ζπλεκκέλα ζρεηηθά κε ηελ 

εθδήισζε έγγξαθα 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα 

φπσο, ζηελ Δθηειεζηηθή πλέιεπζε ηνπ Παγθφζκηνπ 

πκβνπιίνπ Δλέξγεηαο (World Energy Council - WEC) πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Cartagena (Κνινκβία) απφ 20 έσο 23  

Οθησβξίνπ 2014, κεηαβεί απφ 19 έσο 24 Οθησβξίνπ 2014, σο 

εθπξφζσπνο θαη κε δαπάλεο ηνπ ΣΔΔ (έμνδα κεηαθίλεζεο, 

δηακνλή, εκεξήζηα απνδεκίσζε - Πξνυπνινγηζκφο 3.500,00 €), 

ν θ. Κσλζηαληίλνο Αιεμφπνπινο, Γηπισκαηνχρνο 

Μεραλνιφγνο - Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο, Αληηπξφεδξνο ηεο 

WFEO-FMOI θαη επίηηκνο Πξφεδξνο ηεο FEANI. 

Ζκεξήζηα απνδεκίσζή ηνπ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 75,00 €. 



96 

 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο σο άλσ κεηάβαζεο ζα βαξχλεη ηηο 

πηζηψζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΣΔΔ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε παξαπάλσ δαπάλε ζα θαιπθζεί θαη΄αξρήλ 

απφ ηελ παγία πξνθαηαβνιή ηνπ ΣΔΔ. 

Ζ απφθαζε απηή ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 
 

Απνθ.Γ205/25/2014 ηειέρσζε Μνλίκσλ Δπηηξνπψλ 

 Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή εμνπζηνδνηεί νκόθσλα ηνλ Πξφεδξν 

ΣΔΔ Υξ. πίξηδε γηα ηελ πξνθήξπμε ζηειέρσζεο ησλ 

Μνλίκσλ Δπηηξνπψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 

 

                       ΔΝΖΜΔΡΩΖ - ΤΕΖΣΖΔΗ 

 

ΘΔΜΑ Η/25/2014 Θέκαηα γηα ζπδήηεζε 

 Αλαθνηλψλνληαη απφ κέιε ηεο Γ.Δ. εθθξεκφηεηεο πνπ 

πξνηείλνληαη λα ζπδεηεζνχλ θαη θπξίσο είλαη: 

1. Αζθαιηζηηθφ θαη δξάζεηο ηνπ ΣΔΔ (ηίζεηαη απφ Θ. Πέξθα) 

2. Οξηζκφο εθπξνζψπσλ θαη πξαγκαηνγλσκφλσλ (ηίζεηαη απφ Γ. 

Ακπαθνχκθηλ) 

3. ΗΔΚΔΜ ΣΔΔ (ηίζεηαη απφ Γ. Ακπαθνχκθηλ) 

4. Θέκαηα Παξαηεξεηεξίνπ Οδηθήο Αζθάιεηαο (ηίζεηαη απφ Θ. 

εξαθίδε) 

  

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ   Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΥΡ. ΠΗΡΣΕΖ            α.α. 

        Ν. ΜΖΛΖ 

      Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γξακκαηέαο 


