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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 
ΣΑΚΣΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

27 Φεβροσαρίοσ τοσ 2015 
 
 
Δλεκεξώλνπκε ηα κέιε καο όηη ζε ζπλέρεηα ηεο ππ΄ αξηζκόλ 02/11-02-2015 αλαθνίλσζεο 

– πξόζθιεζεο ηνπ Γ.. ηεο Δ.Μ.Γ.Τ.Γ.Α.. Γσδεθαλήζνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 27 
Φεβξνπαξίνπ  ηνπ 2014 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11.00π.κ. ε Σαθηηθή Δθινγναπνινγηζηηθή 
Γεληθή πλέιεπζε ζύκθσλα κε ηα άξζξα 8 & 12 ηνπ Καηαζηαηηθνύ. ηε ζπλέιεπζε, ε νπνία 
είρε ηελ απαηηνύκελε από ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ θαηαζηαηηθνύ απαξηία, παξεπξέζεθε ν 
Βνπιεπηήο Γσδεθαλήζνπ θνο αληνξηληόο Νεθηάξηνο. Καηά ηε ζπλεδξίαζε ζπδεηήζεθαλ ηα 
ζέκαηα ηεο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο θαη απνθαζίζηεθαλ επηγξακκαηηθά ηα παξαθάησ: 

 
1) Έγηλε παξνπζίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Απνινγηζκνύ από ηνλ πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ. 
2) Δγθξίζεθε νκόθσλα ν Γηνηθεηηθόο Απνινγηζκόο ηνπ Γ.. όπσο θαηαηέζεθε. 
3) Έγηλε παξνπζίαζε ηνπ Οηθνλνκηθνύ Απνινγηζκνύ θαη ηεο έθζεζεο ηεο Διεγθηηθήο 

Δπηηξνπήο από ηνλ ηακία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 
4) Δγθξίζεθαλ νκόθσλα ν Οηθνλνκηθόο Απνινγηζκόο ηνπ Γ.. θαη ε έθζεζε ηεο Διεγθηηθήο 

Δπηηξνπήο ηεο Δ.Μ.Γ.Τ.Γ.Α.. Γσδεθαλήζνπ όπσο θαηαηέζεθαλ. 
5) Απνθαζίζηεθε νκόθσλα, νη αξραηξεζίεο γηα ηελ εθινγή λέσλ νξγάλσλ δηνίθεζεο 

(Γηνηθεηηθό πκβνύιην & Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή) θαη ησλ αληηπξνζώπσλ γηα ηελ Π.Ο. 
Δ.Μ.Γ.Τ.Γ.Α.. λα δηελεξγεζνύλ ζηηο 02 Απριλίοσ τοσ 2015, εκέξα Πέκπηε, από ηηο 
09:00 έσο ηηο 15:00 ζην Κηίξην ηνπ Σ.Δ.Δ. ηκ. Γσδεθαλήζνπ ζηελ νδό Μεηξνπόιεσο 4 
ζηε Ρόδν. 

6)  Δθιέρζεθαλ ηα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο πνπ ζα δηελεξγήζεη ηηο αξραηξεζίεο ηεο 
Δ.Μ.Γ.Τ.Γ.Α. Γσδεθαλήζνπ θαη ηα νπνία είλαη νη:  
θνο Μσξαΐηεο Βαζίιεηνο, Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο, 
θα Καιιηγά Κιαίξε, Μεηαιιεηνιόγνο Μεραληθόο θαη  
θνο Μαπξίιαο Θεόδσξνο, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο  
 

Αθνινύζεζε ελεκέξσζε από ην Γ.. γηα ηξέρνληα ζέκαηα. Ο πξόεδξνο ηνπ Γ.. κεηέθεξε 
ζην ζώκα ηελ πιεξνθόξεζε πνπ είρε από ηνλ πξόεδξν ηεο Π.Ο. Δ.Μ.Γ.Τ.Γ.Α. γηα ηηο 
επαθέο – ζπλαληήζεηο ηεο Δ.Μ.Γ.Τ.Γ.Α. κε ηνπο ππνπξγνύο ηεο λέαο Κπβέξλεζεο. Καηά ηελ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε κε ηα κέιε πνπ αθνινύζεζε, ζπδεηήζεθαλ ε αλάγθε αιιαγήο ηνπ 
ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πεξί πνηληθνπνίεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνύ, ην αζθαιηζηηθό, ε 
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δηεθδίθεζε κηζζνινγηθήο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ θιάδνπ ησλ Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ από 
ηνπο ινηπνύο θιάδνπο ΠΔ, ε αλαγλώξηζε πξνϋπεξεζίαο ηνπ Γηπισκαηνύρνπ Μεραληθνύ 
Γεκνζίνπ Τπαιιήινπ από ην έηνο έλαξμεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη όρη από ην έηνο πξόζιεςήο 
ηνπ ζην Γεκόζην θαη ηέινο ε αλάγθε θηλεηνπνίεζεο όινπ ηνπ θιάδνπ καδηθά.  

Μεηά ην πέξαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο αθνινύζεζε ε θνπή ηεο πίηαο ηεο Δ.Μ.Γ.Τ.Γ.Α.. 
Γσδεθαλήζνπ. 

 
Για το Δ.. 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 

Φιλήμων Φραντδής  
Μετανολόγος Μετανικός 

 

Η Γενική Γραμματέας 
 
 
 

Μίκα Μιταλάκε  
Αρτιτέκτων Μετανικός  

 
 


