
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Π.Μ.Ε. καλεί τα μέλη του σε Γ.Σ. (Γενική Συνέλευση) σύμφωνα με το Καταστατικό, με θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης : 
 
 Επαγγελματικά θέματα (νέος νόμος αυθαιρέτων, νέο πρόγραμμα «εξοικονομώ», αμοιβές έργων, μητρώα τεχνικών έργων, 

επαγγελματικά δικαιώματα, κ.α.) 
 Ασφαλιστικά θέματα (ΕΦΚΑ, αναδρομικές αυξήσεις πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ασφάλιση ιδιότητας, οφειλές, ΚΕΑΟ, εισφορές 

ΕΤΕΑΕΠ κ.α.) 
 Θέματα Σπουδών Μηχανικού & εκπαίδευσης τεχνικών επαγγελμάτων (πλήθος μεταγραφών + εισακτέων σε Πολυτεχνεία & 

Πολυτεχνικές Σχολές, ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής)  
 Προγραμματισμός δράσεων ΣΠΜΕ (νέες τεχνικές οδηγίες, ομάδες εργασίας, εκδηλώσεις, σεμινάρια, νέοι μηχανικοί) 
 Αντισεισμικός και αντιπλημμυρικός σχεδιασμός (παρεμβάσεις του ΣΠΜΕ για το κεντρικό σχεδιασμό παραγωγής μελετών και 

έργων)  
 Οικονομικά Στοιχεία ΣΠΜΕ   
 Ηλεκτρονική Τραπεζική (ερμηνεία) 
 Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. (ερμηνεία) 
Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Συλλόγου μας (Ιστορικό Συγκρότημα Πολυτεχνείου) την Δευτέρα 14 
Μάιου 2018 και ώρα 7.00 μ.μ. και θα θεωρηθεί σε απαρτία αν παραστεί το 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του 
Συλλόγου. 

 
Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί με τα ίδια θέματα και στον ίδιο τόπο την Παρασκευή 18 
Μάιου 2018 και ώρα 7.00 μ.μ. και θα θεωρηθεί σε απαρτία αν παραστεί το 1/4 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του 
Συλλόγου. 

 
 Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί τελικά με τα ίδια θέματα στο ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ος όροφος) την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 και ώρα 5.30 μ.μ. και θα 
θεωρηθεί σε απαρτία αν παραστεί το 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου ποτέ όμως, όταν 
παρευρίσκονται ολιγότεροι των διακοσίων (200) μελών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.) είναι ο επαγγελματικός-επιστημονικός φορέας των Ελλήνων 
Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών, εδρεύει στην Αθήνα, περιλαμβάνει 20 Τοπικά Τμήματα σε διάφορους Νομούς της Χώρας 
και αριθμεί 25.000 μέλη. Είναι ιδρυτικό μέλος του E.C.C.E. (European Council of Civil Engineers - E.C.C.E.) στο οποίο, 
διαχρονικά, οι εκπρόσωποι του έχουν επιδείξει σημαντικό και αναγνωρισμένο έργο. 
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 Αθήνα,  3η Μαϊου 2018 

Θέμα : Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 

 Με τιμή, 
Για το Δ.Σ., 

 

Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας 
 
 

  
 

Βασίλειος Μπαρδάκης 
Πολιτικός Μηχανικός, Δρ 

 Πάρις Χαρλαύτης 
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός 


