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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης – Εκλογές 
 
Σύμφωνα με τα άρθρα 5,6,7,8,16,17 και 18 του Καταστατικού της 
Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), όπως το Καταστατικό αυτό έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλούνται τα μέλη της Ένωσης σε Ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης : 
 
1. Απολογισμός πεπραγμένων Διοικούσας Επιτροπής για το έτος 2019, 
2. Οικονομικός απολογισμός για το έτος 2019, 
3. Έγκριση πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού για το έτος 2019 και 

προϋπολογισμού για το έτος 2020 
4. Συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ σε εθνικά και ευρωπαϊκά  προγράμματα 

-Ενημέρωση για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Κατάρτιση και πιστοποίηση 
 εργαζομένων στο χώρο των κατασκευών και υλικών» 
- Ενημέρωση για  το διευρωπαϊκό πρόγραμμα  “Construction Blueprint”   
- Ενημέρωση για   τα ευρωπαϊκά  προγράμματα 

5. Ανακοινώσεις και προτάσεις Διοικούσας Επιτροπής 
6. Διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη Διοικούσας Επιτροπής, 

Αντιπροσωπείας και Εξελεγκτικής Επιτροπής για την τριετία 2020 – 
2023 (άρθρο 9 παρ. 4) 

 
Η Γενική Συνέλευση αυτή θα γίνει στην Αθήνα, στα γραφεία της Ένωσης 
(οδός Ασκληπιού 23 – 2ος όροφος), στις   22  Μαίου 2020, ημέρα  Παρασκευή 
και ώρα 12.00. 
Για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης (μετά την από 20.02.2020 απόφαση 
της Αντιπροσωπείας της ΠΕΔΜΕΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.4 του 
Καταστατικού) απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/4) 
των φυσικών προσώπων μελών της Ένωσης που διαμένουν στην περιοχή του 
Νομού Αττικής και έχουν δικαίωμα ψήφου. 
 
Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση, με τα ίδια θέματα 
ημερήσιας διάταξης, θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαίου 2020, ημέρα 
Τετάρτη, στην Αθήνα, στην αίθουσα Αντιπροσωπείας της Ένωσης, (οδός 



Ασκληπιού αριθμ.  23 – 6ος όροφος), με ώρα έναρξης την 12.00μ. της 27.05.2020, 
με οσαδήποτε παρόντα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. 
 
Οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας Διοικούσας Επιτροπής, της 
Αντιπροσωπείας και της Εξελεγκτικής Επιτροπής θα αρχίσουν με την εκλογή 
Εφορευτικής Επιτροπής από τη Γενική Συνέλευση.  
Οι εκλογές θα διαρκέσουν μέχρι την 21.00 της  27.05.2020 οπότε και θα 
διακοπούν και θα συνεχισθούν και πάλι από την 12.00 της επόμενης ημέρας 
(28.05.2020) μέχρι την 21.00 της ημέρας αυτής, οπότε και θα λήξουν. 
 
Ταυτόχρονα με την Αθήνα, οι πιο πάνω εκλογές θα διεξαχθούν και στις έδρες 
των Περιφερειακών Τμημάτων της Ένωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
ειδικότερα στην παρ. 4 του άρθρου 5 του Καταστατικού, για να μπορέσουν να 
ψηφίσουν και όσα ακόμη μέλη της Ένωσης έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν 
διαμένουν στον Νομό Αττικής κατά το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. 
 
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Καταστατικό της Ένωσης η υποβολή 
υποψηφιοτήτων για την εκλογή στα όργανα της Ένωσης μπορεί να γίνει με 
δήλωση προς την Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης, το αργότερο οκτώ (8) 
ημέρες πριν την ημέρα που έχει ορισθεί να συνέλθει η Γενική Συνέλευση, 
δηλαδή το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 14 Μαίου 2020. 
                             
                                          Αθήνα,   24 Απριλίου   2020  

 
                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                      ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                                            ΜΙΧΑΗΛ Δ.  ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                
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