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 Αθήνα, 3/3/2022 
ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής 

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, από τον απελθόντα Πρόεδρο του Δ.Σ., της Εκλογο-
απολογιστικής Συνέλευσης εκλέχτηκε ,ομόφωνα, τριμελές Προεδρείο της Συνέλευσης 
αποτελούμενο από τους ΜΑΡΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ Πρόεδρο , ΣΜΑΡΩ ΜΑΛΑΚΑΤΕ ως Γραμματέα και 
ΠΛΟΥΜΙΤΣΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ως Αντιπρόεδρο. 

Οι εργασίες της Εκλογο-απολογιστικής Συνέλευσης άρχισαν με την παρουσίαση από τον 
Πρόεδρο του απελθόντος Δ.Σ., Μάριο Κρητικό , του απολογισμού δράσης του Δ.Σ. με 
αναφορές στις διεκδικήσεις και κινητοποιήσεις των μηχανικών και μεταξύ άλλων 

 Την εναντίωσή τους, στις απ’ ευθείας αναθέσεις των Δημοσίων Έργων στην 
θεσμοθέτηση των ιδιωτών στις επιβλέψεις  και στην νομοθεσία περί Δημοσίων 
Έργων 

 Έγινε αναφορά στο ρόλο των μηχανικών στις φυσικές καταστροφές και την σύνταξη 
μελετών για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών  

 Τον αγώνα για την αναβάθμιση των πτυχίων  

  Τονίστηκε η αναγκαιότητα νέων προσλήψεων για την στελέχωση των υπηρεσιών 
ώστε ο μηχανικός να γίνει μοχλός ανάπτυξης 

Επίσης παρουσιάστηκε η απόφαση του Δ,Σ. ενάντια στον Ν. Χατζηδάκη που επεμβαίνει 
στην λειτουργία των συνδικάτων αλλοιώνοντας τον χαρακτήρα τους. 

Κατόπιν έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΕΜΔΥΔΑΣ 
συνάδελφο Δημήτρη Πετρόπουλο. 

Την παρουσίαση της δράσης του Δ.Σ. ολοκλήρωσε ο Ταμίας του Δ.Σ. συνάδελφος 
Μελέτης Οικονόμου ο οποίος και ανέγνωσε τον Οικονομικό Απολογισμό.   

Η Συνέλευση περάτωσε τις εργασίες της με  τοποθετήσεις συναδέλφων και την  παρακο-
λούθησαν δια ζώσης άνω των 440 συναδέλφων ενώ υπήρχε και ταυτόχρονη διαδικτυακή 
προβολή της. 
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Προτάθηκε από το Προεδρείο και ψηφίστηκε ως  ημερομηνία των εκλογών της 
ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής η 24η Μαίου  έτους 2022 ,ημέρα Τρίτη τις οποίες θα διεξαγάγει , 
σύμφωνα με το καταστατικό μας , 11μελής Εφορευτική Επιτροπή.  

Στην ψηφοφορία για την έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού με την 
οποία και ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το Καταστατικό η εκλογο-απολογιστική 
Συνέλευση τα αποτελέσματα ήταν : 

                                                     ΥΠΕΡ                  ΚΑΤΑ               ΛΕΥΚΑ             ΑΚΥΡΑ 

Διοκητικός Απολογισμός    :      242                      17                          3                      1 

Οικονομικός Απολογισμός :      243                       5                          11                     4 

 

Οι συνάδελφοι μηχανικοί αντιλήφθησαν την κρισιμότητα της στιγμής και με την 
παρουσία τους έδειξαν την στήριξή τους στην Ένωση και τελικά η Συνέλευση ήταν μία 
από τις μεγαλύτερες Συνελεύσεις στην πορεία της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής . 

Καλούμε τους συναδέλφους με την ίδια ορμή να προσέλθουν στις κάλπες και με την 
ψήφο τους να δυναμώσουν ακόμη περισσότερο την ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής , ώστε να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους. 

Τέλος εκλέχτηκε με ενιαίο ψηφοδέλτιο η Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών της 
ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής στις 24/5/2022 αποτελούμενη από τους  

ΤΑΚΤΙΚΟΙ                                        ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ    

Αντωνίου Αγγελική 
Δερμιτζάκη Ηλέκτρα                       Αλευρίδης Σοφοκλής 
Δρούγα Ιουλία                                 Λέρτα Αικατερίνη 
Ζερβού Γεωργία 
Καρνέσης Παναγιώτης                   Θεοτόκογλου Γαβριήλ 
Λαζαρίδου Αναστασία                    Δημητριάδης Σίμος  
Λιάπης Ευάγγελος                          Μαραβέα Ελένη 
Μιχαλόπουλος Αντώνης                Αθανασοπούλου Γεωργία 
Μοίρα Βέρα 
Παπαδόπουλος Φίλιππος 
Περαντωνάκη Ροδούλα 

 

1) Ο ακριβής τόπος διεξαγωγής των εκλογών θα ανακοινωθεί από την Εφορευτική Επιτροπή  

Σημ.  Αναπληρωματικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δύναται να διορισθούν μέχρι την ημερομηνία 

κατάθεσης των ψηφοδελτίων. 

Ο Πρόεδρος 



 

Μάριος Κρητικός 

 

 


