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ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΑΣ -  ΔΙΚΑΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Σε λίγες εβδομάδες πραγματοποιούνται οι αρχαιρεσίες της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

Σας καλούμε όλους, ΕΝΩΤΙΚΑ, να συνεχίσουμε τον ΑΓΩΝΑ στο χώρο των Διπλ. Μηχανικών, για την αντιμετώπιση των 

σοβαρών προβλημάτων που χρονίζουν. Απαραίτητη προϋπόθεση για μια άλλη προοδευτική πορεία διεξόδου είναι η 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.  

Ως ΕΜΔΥΔΑΣ το πρωταρχικό μέλημα μας πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων και των αναγκών του χώρου 

μας. Για να κατανοήσουμε όμως καλύτερα το ζητούμενο θα πρέπει να προσεγγίσουμε τα μεγάλα γεγονότα που 

συντελούνται στην εποχή μας και αλλάζουν το σκηνικό διαβίωσης μας.  

• Ο Ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων έχει φέρει μια παγκόσμια οικονομική κρίση που δυστυχώς διεύρυνε το 

χάσμα των ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ. Οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.  Δεν πρόκειται να υπάρξει 

καμία προοδευτική εξέλιξη, εάν δεν γίνουν νέες πολιτικές αναδιανομής του πλούτου που θα χτυπήσουν την αδικία. 

Απαιτείται συλλογική σύγκρουση στην ασυδοσία των αδηφάγων διεθνών αγορών και στα προνόμια της 

αριστοκρατίας που τις υποστηρίζουν. Γιατί γι αυτούς κοινωνική σταθερότητα σημαίνει τη συνέχιση της δικής τους 

οικονομικής ευμάρειας σε βάρος όλων των υπολοίπων. Μια προοδευτική κυβέρνηση δεν θα επέτρεπε το 

φορολογικό βάρος να το σηκώνουν κυρίως οι μισθωτοί και συνταξιούχοι. Θα έκανε αυξήσεις στους φόρους των 

πλουσίων για να ενισχυθούν οι αδύναμοι.      

• Η οικονομική κρίση απαιτεί πολιτική παραγωγής πλούτου. Βασικό συστατικό μιας τέτοιας πολιτικής αποτελεί η 

ορθολογιστική και ολιστική χρήση των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα. Οι πόροι αυτοί αρκούν για  να 

μπορέσουμε ν’ ανταπεξέλθουμε τη κρίση που περνάμε. Στη κατεύθυνση αυτή το μεγαλύτερο εργαλείο είναι οι γνώσεις 

και ο ανθρώπινος παράγοντας. Σε μια εποχή τεχνολογικής επανάστασης η πολιτική που θα έπρεπε να ακολουθηθεί 

είναι δισυπόστατη: Να σταματήσει αφ’ ενός η διαρκής αιμορραγία της μετανάστευσης, ιδιαίτερα επιστημόνων, όπως 

είμαστε εμείς οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, στο εξωτερικό και αφ’ εταίρου η αναγνώριση στο εσωτερικό της χώρας 

του ΡΟΛΟΥ των επιστημόνων, με την αναγκαία στελέχωση από αυτούς των Υπηρεσιών και ταυτόχρονα την αύξηση 

των αμοιβών τους που σήμερα είναι απαράδεκτα χαμηλές.  

• Με την πανδημία και το τέλος της δημιουργούνται νέα δεδομένα. Σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση θα έπρεπε 

πρωταρχικό μέλημα της κυβέρνησης να είναι ο επαναπροσδιορισμός και η αντιμετώπιση του Δημόσιου χρέους. Αντί 

γι αυτό, όχι μόνο δε βελτιώνονται οι όροι του Δημόσιου χρέους, αλλά οι δανειστές μαζί με τις αδηφάγες διεθνείς 

αγορές σε συνεργασία με τους πλούσιους των χωρών της Ε.Ε. και της χώρας μας, επιβάλλουν νέους επώδυνους 

όρους. Ο ρόλος των τραπεζών γίνεται πιο ασφυκτικός και αδίστακτος. Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ σε όλα τα προϊόντα καλπάζει και 

ιδιαίτερα στα είδη πρώτης ανάγκης, καυσίμων, φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος. Οι λογαριασμοί του 

ρεύματος υπερδιπλασιάζονται. Μοναδική λύση γι αυτό είναι η κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής και το 

πάγωμα της τιμής της κιλοβατώρας στο προηγούμενο ύψος.  Ερχόμαστε στο πολυσυζητημένο θέμα της ανάπτυξης. 

Το μοντέλο ανάπτυξης των διεθνών αγορών έχοντας ως πρόσχημα - βιτρίνα την πράσινη ανάπτυξη είναι εκείνο που 

δημιουργεί περαιτέρω οικονομική κρίση. Καταστρέφει το περιβάλλον, φέρνει την κλιματική αλλαγή και μαζί 

καταστροφικές πυρκαγιές και πλημμύρες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πανάκεια χρησιμοποίησης των 

φωτοβολταικών και ανεμογεννητριών ως ΑΠΕ για την παραγωγή ενέργειας.  
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• Στο υγειονομικό θέμα αντιμετώπισης της πανδημίας η Ελληνική κυβέρνηση απέτυχε παταγωδώς. Τα νούμερα των 

νεκρών και ασθενών μιλούν από μόνα τους. Για να κατατάξουν τη χώρα μας μεταξύ των τελευταίων. Η Πορτογαλία 

μια χώρα με παρόμοια χαρακτηριστικά με την Ελλάδα δεν παραδειγματίζει. Η Πορτογαλία ενίσχυσε & οργάνωσε το 

Εθνικό Σύστημα Υγείας με νέες προσλήψεις Υγειονομικού προσωπικού και πρώτα απ’ όλα γιατρών, ενώ παράλληλα 

αύξησε γενναία τους μισθούς τους.  

• Η πολιτική που ακολουθούν οι κυβερνήσεις στη χώρα μας προωθούν κατ’ αποκλειστικότητα την άνευ όρων 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ παντού,  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Ιδιωτικοποιούν βασικές δομές του Δημοσίου 

όπου απασχολούνται και Διπλωματούχοι Μηχανικοί. Μετά τα Δημόσια Έργα και τις Πολεοδομίες, πρόσφατα 

ψηφίστηκε ο Νόμος για τον ΕΦΚΑ.  Την ιδιωτικοποίηση, ακολούθησε η απαξίωση και η πολιτική όλων των 

τελευταίων κυβερνήσεων που ουδέποτε αναγνώρισε τον ρόλο των Διπλωματούχων Μηχανικών και των γνώσεων 

που διαθέτουμε. Αντίθετα και σήμερα η κυβέρνηση μεγιστοποιεί σε κάθε περίπτωση τις διαβλητές διαδικασίες των 

απευθείας αναθέσεων και τον διορισμό ημετέρων μετακλητών με παχυλούς μισθούς. Τα δύο τελευταία χρόνια 

σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι απευθείας αναθέσεις έφτασαν τα 7 δις ευρώ. Σήμερα μια προοδευτική 

κυβέρνηση θα πρέπει να αξιοποιήσει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) & με το ταμείο 

του να ενισχύσει γενναία το ΕΣΥ, τη Δημόσια Παιδεία, την Ενέργεια, το Νερό, τους Μισθούς, τις Συντάξεις.   

• Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο λαϊκισμός και η ισοπέδωση που ακολούθησαν σε δύο κεντρικά ζητήματα: Αφ’ 

ενός μεν στους μισθούς μας με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου και αφ΄ ετέρου με τη διάλυση του ΤΣΜΕΔΕ, 

την αρπαγή των χρημάτων μας και τον ενταφιασμό μας μέσα στον ενιαίο ΕΦΚΑ. Ένα ασφαλιστικό σύστημα 

αποδεικνύεται αν είναι βιώσιμο ή όχι με σωστές αναλογιστικές μελέτες που προηγούνται της εφαρμογής. Βασική 

αρχή είναι ο λόγος των εισφορών προς τις παροχές. Ο λόγος αυτός χαρακτηρίζει και την ανταποδοτικότητα αν είναι 

πραγματική ή ψευδεπίγραφη. Δυστυχώς όλες οι κυβερνήσεις ιδιαίτερα με την εφαρμογή των μνημονίων, παραβίασαν 

την αρχή της σωστής ανταποδοτικότητας με πρώτο και καλύτερο το ΤΣΜΕΔΕ και στη συνέχεια το ΕΤΑΑ. Οι υπέρογκες 

εισφορές που κατέβαλλαν οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, ιδιαίτερα του Δημοσίου κλάπηκαν με αποτέλεσμα οι 

παρεχόμενες παροχές να μειωθούν σε ποσοστό πλέον του 45%.  Έφτασαν μάλιστα στο σημείο κλέβοντας τα χρήματα 

των Διπλωματούχων Μηχανικών να δώσουν το κτίριο μας στην Πλατεία Κλαυθμώνος στην τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ. 

• Απαιτείται μια άλλη πολιτική συνολικότερα και στο χώρο της ΕΜΔΥΔΑΣ. Ο συνδικαλισμός δεν πρέπει να είναι ούτε 

κομματικός, ούτε παραταξιακός και πολύ περισσότερο ούτε φιλοκυβερνητικός. Όσοι ασχολούμαστε με τον 

συνδικαλισμό και την πολιτική χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε τα νέα δεδομένα με ρεαλισμό, ειλικρίνεια,  φαντασία 

και αξιοπρέπεια. Χρειάζεται χειραφέτηση, αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας, όχι δογματική και παλαιοκομματική 

λογική στις κινήσεις μας. Και να προετοιμάσουμε όσο μπορούμε, αν μπορούμε, έστω και μικρές συγκρούσεις, για 

πραγματικές αλλαγές, μεταρρυθμίσεις και πραγματική ανάπτυξη με τους μηχανικούς μπροστά. 

• Χρειάζεται πρώτα απ’ όλα να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των πολιτών & της χώρας. Λέξεις & πράξεις κλειδιά 

είναι η συνεργασία, η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη. Χρειάζονται δυνατά Συνδικάτα με αυτοκριτική για τα λάθη 

του παρελθόντος και τη δημιουργία ενός νέου Συνδικαλισμού.   

Στις δράσεις – παρεμβάσεις της η ΕΜΔΥΔΑΣ θα πρέπει με συγκεκριμένες θέσεις να παίρνει υπόψη της και τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά που διαμορφώνει στην καθημερινή ζωή – ανάγκες των πολιτών η κυβερνητική πολιτική:   

• Οι αυξήσεις της ΔΕΗ και η ακρίβεια που εμφανίζεται σ’ όλα τα είδη των προϊόντων πρώτης ανάγκης (super market 

& λαϊκές αγορές), του αερίου και των καυσίμων.  

• Το κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ & η απόλυση  των 1.200 εργαζομένων της.  

• Η σύμβαση ιδιωτικοποίησης της ΤΡΕΝΟΣΕ που αποτελεί Πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία εξόντωσης του τρένου, ως 

μέσου μεταφοράς.  

• Η ψήφιση του νόμου για τον ΕΦΚΑ, όπου υπερβαίνοντας τα όρια του Συντάγματος και παραβιάζοντας 

απροκάλυπτα τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα,  ψηφίζουν την τοποθέτηση στις Υπηρεσίες του ιδιώτες Γεν. 

Διευθυντές & Διευθυντές. Παράλληλα συστήνουν Α.Ε. με ίδιο αντικείμενο με αυτό των Τεχνικών Υπηρεσιών του 

ΕΦΚΑ χωρίς την επίβλεψη του, περιθωριοποιώντας τους υπηρετούντες σε αυτές Διπλ. Μηχανικούς.  Δημιουργούν 

μια Α.Ε. για να ξεπουλήσουν τα 1000 ακίνητα των ταμείων που κατασκευάστηκαν με τα χρήματα των εισφορών 

μας.    

Η Επίβλεψη των Μελετών & Δημοσίων Έργων από ιδιώτες Διπλ. Μηχανικούς με δυσανάλογα μεγάλες αμοιβές. Με τα 

χρήματα αυτά θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν προσλήψεις νέων Διπλ. Μηχανικών και να πάνε στην αναβάθμιση 



των Τεχνικών Υπηρεσιών. Παράλληλα  η ευθύνη θα βρίσκεται στους Δημοσίους Υπαλλήλους που θα τρέχουν στα 

δικαστήρια. 

• Η ανανέωση της σύμβασης παραχώρησης της Αττικής Οδού, γνήσιο παράδειγμα διαχρονικής σωρείας σκανδάλων. 

Αποκορύφωμα ήταν τα τελευταία τραγικά γεγονότα, ανυπαρξίας του παραχωρησιούχου. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε 

τα διαχρονικά σκάνδαλα των διαρκών ανανεώσεων των συμβάσεων και των ανύπαρκτων ελέγχων στους 

κυκλοφοριακούς φόρτους.    

• Η επιζήμια επένδυση του Ελληνικού τουλάχιστον κατά 3 δις ευρώ, με αποκορύφωμα τη πρόσφατη μεθόδευση της 

οικοπεδοποίησης φιλέτων της έκτασης, παραβιάζοντας ακόμη και αυτή την αρχική δεσμευτική υπογραφείσα 

σύμβαση.           

ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ 

• Η χώρα μας αποτελούσε – και δυστυχώς αποτελεί ακόμη – έναν «γραφειοκρατικό παράδεισο». Οι δημόσιες 

υπηρεσίες μοιάζουν «χτισμένες» με εκτυπωμένα έγγραφα. Δικαιολογημένα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

κατατάσσει τη χώρα μας στην 27η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της Ε.Ε., όσον αφορά τη διάσταση των 

ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, σύμφωνα με τον δείκτη DESI για το 2020. Χρειαζόμαστε μηχανικούς ικανούς 

να ηγηθούν του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, ώστε η ψηφιοποίηση του ελληνικού δημοσίου να 

σταματήσει να είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Χρειαζόμαστε τους έμπειρους μηχανικούς του δημοσίου. 

Απαιτείται εμπιστοσύνη στο εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό. Με προγραμματισμό, ανάλυση, μελέτη και 

στρατηγικό σχεδιασμό των πληροφοριακών συστημάτων, που θα πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από το 

ικανότατο προσωπικό που διαθέτει, χωρίς τις παρενέργειες και τις οικονομικές επιβαρύνσεις που επιφέρουν τα 

εισαγόμενα προγράμματα. Γνήσια Ελληνικά προγράμματα που θα ανταποκρίνονται  στις πραγματικές ανάγκες κάθε 

υπηρεσίας ή φορέα. Απαιτείται ευελιξία, ανατροφοδότηση και εκσυγχρονισμός των συστημάτων και διαδικασιών, 

ώστε να είναι πάντα επίκαιρα και λειτουργικά. Χρειάζονται, πολιτική και διοικητική βούληση για να 

πραγματοποιηθούν οι αλλαγές και οι τομές που είναι απαραίτητες, Πίστη και αυτοπεποίθηση από τους ίδιους τους 

εργαζόμενους, τέλος χρηματοδοτικά εργαλεία προσανατολισμένα στις ανάγκες του σήμερα αλλά και του μέλλοντος. 

Συναδέλφισσες & συνάδελφοι, 

Εμείς ως παράταξη δε μένουμε μόνο στην αμφισβήτηση.  Προβάλουμε τις προτάσεις μας, για αλλαγή πορείας για ν’ 

αντιμετωπίσουμε τις πραγματικές ανάγκες, που απασχολούν εμάς, τα παιδιά μας, τη χώρα και το λαό μας.  Ως 

Ανεξάρτητη Δημοκρατική Παράταξη,  ζητούμε την ψήφο σας. Αρνιόμαστε το φαύλο σύστημα της εξαθλίωσης και 

υποβάθμισης. 

• ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΤΩΝ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. 

• ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ & ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ & ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.  

• ΖΗΤΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ 

Ο ΜΟΧΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 

ΕΔΑΚ - ΔΗΣΥΜ ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής 

Site: http://edakemdydas.blogspot.gr, dhsym.gr 

Facebook: https://www.facebook.com/edakemdydas   

Τηλέφωνα:  

ΑΛΕΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ                                  6944732463 

ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ                               6932755469 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ                                  6937030405 

ΚΟΛΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ                                           6948071275 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΛΟΥΜΙΤΣΑ      6944181808 

http://edakemdydas.blogspot.gr/
https://www.facebook.com/edakemdydas


 
 
 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ψηφίζουμε στις 24 Μάϊου 2022 στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

 
1 ΑΛΕΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ  Π.Μ  ΟΤΑ/ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  

2 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ  Π.Μ ΟΤΑ/ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ 

3 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  Π.Μ  ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ –  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΓΓΔΕ 

4 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  Π.Μ  ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ –  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΓΓΔΕ 

5 ΔΙΑΜΑΝΤΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) Π.Μ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ –  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΓΓΔΕ 

6 ΖΟΥΒΕΛΟΥ ΣΟΦΙΑ  Χ.Μ  ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

7 ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ  Π.Μ  ΟΑΕΔ/(ΟΕΚ – ΟΣΚ – ΚΤΥΠ) 

8 ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ  ΗΜ. & ΤΕΧ. ΥΠ. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

9 ΚΑΛΤΣΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΜΑΚΗΣ) Π.Μ ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  

10 ΚΑΤΣΙΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΗΜ & ΜΗΧ. ΥΠ. ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

11 ΚΟΛΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ  ΗΜ & ΜΗΧ. ΥΠ. ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

12 ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  Π.Μ  ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ –  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΓΓΔΕ 

13 ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ  Μ.Μ ΟΤΑ/ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

14 ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧ  ΟΤΑ/ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Η.Μ  ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  

16 ΜΑΝΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

17 ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  Π.Μ  ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ  

18 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  

Η.Μ & 
ΜΗΧ.ΗΛ.ΥΠ. 

ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ/ΓΓΠΣΔΔ 

19 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
(ΝΑΝΣΥ) 

Α.Μ ΟΤΑ/ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  

20 ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η.Μ & ΤΕΧ. ΥΠ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΜΤΠΥ) 

21 
ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΕΥΔΟΚΙΑ 

Μ. Η/Υ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΟΤΑ/ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

22 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ)  Α.Μ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ –  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΓΓΔΕ 

23 ΠΑΡΝΑΣΣΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ  ΗΜ & ΜΗΧ. ΥΠ. ΟΤΑ/ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

24 ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  ΝΑΥ/ΓΟΣ ΜΗΧ. ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΕΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   

25 ΣΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  Η.Μ & Μ.Υ ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

26 
ΣΕΡΙΦΗ ΒΕΡΟΝΙΚΑ  ΗΜ & ΜΗΧ. ΥΠ. 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ 
ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

27 ΣΟΛΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ  Α.Μ  ΟΤΑ/ΔΗΜΟΣ  ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

28 ΣΟΥΛΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  Μ.Μ  ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ –  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΓΓΔΕ 

29 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π.Μ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ –  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΓΓΔΕ 

30 ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  Μ.Μ ΟΤΑ/ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

31 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΛΟΥΜΙΤΣΑ  Α.Μ  ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

32 ΤΣΑΛΙΚΗ ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΑ (ΤΖΟΥΛΙΑ) Α.Μ  ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ –  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΓΓΔΕ 

33 ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  Α.Μ  ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΠΡΩΗΝ Ο.Σ.Κ.) 

34 ΦΩΤΕΙΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ/Η.Μ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 


