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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 03/2022
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στη Λάρισα στις 6 Ιουνίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας όπου εδρεύει το σωματείο
«ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»
«ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ& ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», το μέλος του Δ.Σ. Σπανός Θωμάς, ενεργώντας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
καταστατικό του Σωματείου ως πλειοψηφών σύμβουλος, κάλεσε τα εκλεγμένα μέλη του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου ,που προέκυψε από τις εκλογές της 17ης Μαίου 2022, τα οποία κατά
αλφαβητική σειρά είναι :
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΒΑΛΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΜΑΤΖΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΧΑΤΖΗΓΡΙΒΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
με μόνο θέμα συζήτησης τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Παρόντες κατά την συνεδρίαση ήταν οι:
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΒΑΛΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΜΑΤΖΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΧΑΤΖΗΓΡΙΒΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Μετά από διαπίστωση της απαρτίας ο Σπανός Θωμάς πήρε το λόγο και χαιρέτησε τα μέλη
του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
Ακολούθησε παρέμβαση του εκλεγμένου μέλους Χρήστου Αντωνίου με την οποία κατέθεσε την
παραίτηση του από το ΔΣ για προσωπικούς λόγους. Ενημέρωσε το σώμα ότι είχε ήδη καλέσει τον
πρώτο επιλαχόντα Κουτούδη Ιωάννη και αποχώρησε.
Στη συνέχεια ο πλειοψηφών σύμβουλος Σπανός Θωμάς ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με τη
διαδικασία. Έπειτα έθεσε υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου προτείνοντας μάλιστα το
διαμοιρασμό της θητείας με τη δεύτερη πλειοψηφούσα Βασιλική Καβάλλα. Κατόπιν έθεσε
υποψηφιότητα για την προεδρία και η Βασιλική Καβάλλα και το σώμα προχώρησε σε μυστική
ψηφοφορία σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο καταστατικό. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
ανέδειξε ως Πρόεδρο την Βασιλική Καβάλλα με ψήφους 4 προς 3.

Ο απερχόμενος Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι, ως πρώτος εκλεγμένος σύμβουλος, δικαιούται
να διεκδικήσει τη θέση του Γενικού Γραμματέα για την οποία και έθεσε υποψηφιότητα. Αφού
τέθηκε και δεύτερη υποψηφιότητα για τη θέση από το μέλος Θεοφάνη Χατζηγρίβα, προχωρήσαμε
σε μυστική ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ανέδειξε ως Γενικό Γραμματέα τον
Θεοφάνη Χατζηγρίβα με ψήφους 4 προς 3.
Για την εκλογή του Ταμία έθεσε υποψηφιότητα η Κόκκινου Αικατερίνη και ακολούθησε μυστική
ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ανέδειξε ως Ταμία την Κόκκινου Αικατερίνη με
ψήφους 4 υπέρ και 3 λευκά.
Σε αναμονή της εκλογής των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ., ο απερχόμενος Πρόεδρος προέτρεψε την
νέα Πρόεδρο να προτείνει Αντιπρόεδρο και εκφράστηκε εκ νέου η έντονη διαφωνία για τα μέχρι
τότε αποτελέσματα από τα μέλη Κωτή Αφροδίτη και Μάντζαρη Παναγιώτα τα οποία, παρότι τους
προτάθηκε να διεκδικήσουν την ψήφο του σώματος, αρνήθηκαν πεισματικά με αποτέλεσμα, η μόνη
υποψηφιότητα για τη θέση του αντιπροέδρου να είναι αυτή του Κουτούδη Ιωάννη. Προχωρήσαμε
σε μυστική ψηφοφορία.
Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ανέδειξε ως Αντιπρόεδρο τον Κουτούδη Ιωάννη με ψήφους 4 υπέρ
και 3 λευκά.
Για τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα δεν υπήρξαν υποψηφιότητες ,παρόλη την
ενθάρρυνση προς τα μέλη που ως τότε δεν κατείχαν κάποια θέση. Επέμειναν στην άρνησή τους να
θέσουν υποψηφιότητα με αποτέλεσμα η θέση να παραμείνει κενή μέχρι νεωτέρας.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέλη Κωτή Αφροδίτη και Μάντζαρη Παναγιώτα εξέφρασαν την
έντονη δυσαρέσκειά τους με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και τόνισαν ότι δεν είναι ηθικό το
ότι ο πλειοψηφών δεν ψηφίστηκε ως Πρόεδρος ή τουλάχιστον ως Γενικός Γραμματέας από το Δ.Σ.
και κατέθεσαν την άποψη ότι η ψηφοφορία καθορίστηκε από τοπικιστικά κριτήρια και από τάσεις
ρεβανσισμού. Μετά τα παραπάνω ,η νέα Πρόεδρος Βασιλική Καβάλλα εξήγησε ότι προφανώς και
δεν υπήρξε καμία τέτοια πρόθεση και η επιλογή έγινε με τα προσωπικά κριτήρια του καθενός
αναφορικά με τον κάθε υποψήφιο, άποψη που ενστερνίστηκαν και τα μέλη Κόκκινου Αικατερίνη,
Κουτούδη Ιωάννης και Χατζηγρίβας Θεοφάνης.

Ανακεφαλαιώνοντας, μετά από ξεχωριστές ψηφοφορίες για την κάθε μια από τις παραπάνω
θέσεις εκλέχτηκαν:
1. ΚΑΒΑΛΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Πρόεδρος
2. ΚΟΥΤΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Αντιπρόεδρος
3. ΧΑΤΖΗΓΡΙΒΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ - Γενικός Γραμματέας
4. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – Ταμίας

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε ως εξής:
Η Πρόεδρος
Καβάλλα Βασιλική
Τα μέλη:
Κωτή Αφροδίτη , Μάντζαρη Παναγιώτα, Σπανός Θωμάς

Ο Γενικός Γραμματέας
Χατζηγρίβας Θεοφάνης

