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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
(Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης της 03ης Απριλίου 2019) 

 

Την Τετάρτη 03 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της 
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στο Μεσολόγγι πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή 24 από 
τα 43 μέλη μας η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. 
Δημοσίων Υπαλλήλων Νομού Αιτωλ/νίας (ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.ΑΙΤ.). 

 

  
 

Στην Γενική Συνέλευση παραβρέθηκε ως εκπρόσωπος της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. ο κ. Βασίλειος 
Οικονόμου, Αντιπρόεδρος της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.. 

 

  
 

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης άνοιξαν από τον Πρόεδρο του ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.ΑΙΤ. κ. Νικόλαο 
Καχριμάνη ο οποίος έκανε ένα σύντομο απολογισμό των Διοικητικών Πεπραγμένων 2017-2018 του 



ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.ΑΙΤ. και στην συνέχεια μαζί με τον Ταμία του ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.ΑΙΤ. κ. Ευάγγελο Κουτσογούλα 
παρουσίασαν την οικονομική κατάσταση του ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.ΑΙΤ. και ακολούθησε ομόφωνα η έγκριση α) 
οικονομικών απολογισμών – ισολογισμών, β) εκθέσεων ελέγχου εξελεγκτικής επιτροπής για τους 
οικονομικούς απολογισμούς – ισολογισμούς και γ) προϋπολογισμών εσόδων – εξόδων.  

Ύστερα ο Πρόεδρος του ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.ΑΙΤ. κ. Νικόλαος Καχριμάνης έκανε μια σύντομη ενημέρωση για 
τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν τον κλάδο των Μηχανικών Τ.Ε. και για τις εξελίξεις από την 
πραγματοποίηση του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. στις 14 Μαρτίου 2019 και έδωσε τον 
λόγο στον κ. Βασίλειο Οικονόμου, Αντιπρόεδρο της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. για να μας ενημερώσει εκτενέστερα 
με την σειρά του. 

Ο κ. Βασίλειος Οικονόμου, Αντιπρόεδρος της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. μας ενημέρωσε εκτενέστερα για τα 
θέματα : 

• Πόρος 2,5‰ για τους Μηχανικούς Τ.Ε., 
• Οργανισμοί Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δημοσίου, 
• Αναγνώριση Προϋπηρεσίας,  
• Επαγγελματικά Δικαιώματα, 
• Μητρώου Πτυχιούχων Μηχανικών στο Τ.Ε.Ε., 

και ακολούθησε συζήτηση και ερωτήσεις για όλα τα παραπάνω θέματα. 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. ΑΙΤ. κάλεσε αφενός όλα τα παρόντα μέλη οπωσδήποτε να 

συμμετάσχουν στην προγραμματισμένη κινητοποίηση στις 19 Απριλίου 2019 η οποία θα ξεκινήσει από τη 
Βουλή και θα συνεχισθεί προς το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στο Υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών, και αφετέρου να ενημερώσουν ταυτόχρονα και τα μέλη που δεν παραβρέθηκαν στην 
Γενική Συνέλευση ώστε να συμμετάσχουν και αυτά προκειμένου να πετύχουμε την όσο το δυνατόν 
μέγιστη συμμετοχή από πλευράς του ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.ΑΙΤ.. 

Τελικά αποφασίστηκε ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση, ο ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.ΑΙΤ. να συμμετάσχει στην 
προγραμματισμένη κινητοποίηση στις 19 Απριλίου 2019 με την συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων 
μελών του και γι’ αυτό (με δεδομένο ότι τα έξοδα θα καλυφθούν από τα ίδια τα μέλη προσωπικά εξαιτίας 
της οικονομικής αδυναμίας κάλυψης από το σύλλογο) ορίσθηκαν συντονιστές ανά περιοχή που θα 
γνωρίσουν στον Πρόεδρο του ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. ΑΙΤ.  εντός της επόμενης εβδομάδας τον αριθμό των μελών 
που θα συμμετάσχουν στην εν λόγω κινητοποίηση. 

Τέλος λήφθηκε και η απόφαση να αποσταλεί άμεσα έγγραφο αφενός σε όλους τους βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ στον Νομό Αιτωλ/νίας σύμφωνα και με τις αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου της 
Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και αφετέρου στους βουλευτές και των άλλων κομμάτων στον Νομό Αιτωλ/νίας για τα 
προβλήματα των Μηχανικών Τ.Ε. του Δημοσίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.ΑΙΤ. αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλα τα μέλη 
που συμμετείχαν στην Γενική Συνέλευση και φυσικά τον κ. Βασίλειο Οικονόμου, Αντιπρόεδρο της 
Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. που παραβρέθηκε για να μας ενημερώσει για όλα τα τρέχοντα, σημαντικά θέματα του 
κλάδου μας.  

 

 


