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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μελών ΠΕΔΜΕΔΕ 
 
Σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του Καταστατικού της Πανελλήνιας Ένωσης 

Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), 
καλούνται τα μέλη της Ένωσης σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα 
ημερήσιας διάταξης : 
 
1. Απολογισμός πεπραγμένων Διοικούσας Επιτροπής για το έτος 2020, 
2. Οικονομικός απολογισμός για το έτος 2020, 
3. Έγκριση πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού για το έτος 2020 και 

προϋπολογισμού για το έτος 2021 
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 
 
Η Γενική Συνέλευση αυτή θα  πραγματοποιηθεί, μέσω τηλεδιάσκεψης στην  
πλατφόρμα “go to meeting”, σε πραγματικό χρόνο και τα μέλη θα 
συμμετάσχουν από απόσταση τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12.00μ. 
(λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου Covid 19 και 
σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 89 Ν. 4790/2021).  
Για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης (μετά την από 19.03.2021  απόφαση 
της Αντιπροσωπείας της ΠΕΔΜΕΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.4 του 
Καταστατικού) απαιτείται η παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψης τουλάχιστον του 
ενός τετάρτου (1/4) των φυσικών προσώπων μελών της Ένωσης που διαμένουν 
στην περιοχή του Νομού Αττικής και έχουν δικαίωμα ψήφου, όπως ορίζεται 
στο καταστατικό της ΠΕΔΜΕΔΕ. 
 
Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση, με τα ίδια θέματα ημερήσιας 
διάταξης,  θα  πραγματοποιηθεί, μέσω τηλεδιάσκεψης στην  πλατφόρμα “go 
to meeting” σε πραγματικό χρόνο και τα μέλη θα συμμετάσχουν από 
απόσταση  στις 23 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13.00, οπότε 
υπάρχει απαρτία με οσαδήποτε παρόντα μέλη.  



Για την είσοδο των μελών στην πλατφόρμα  θα ανακοινωθεί  ο διαδικτυακός 
σύνδεσμος (link) σε εύλογο χρονικό διάστημα στην ιστοσελίδα της Ένωσης. 
Για τη συμμετοχή των μελών στη Γενική Συνέλευση και στις σχετικές 
ψηφοφορίες απαιτείται η οικονομική τους ενημερότητα και η ενεργή 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e mail) που πρέπει να επιβεβαιωθεί με 
τη Γραμματεία της ΠΕΔΜΕΔΕ.  

Αθήνα,  01 Σεπτεμβρίου 2021 
 

Ο Πρόεδρος  
ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                          


