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                                                     Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 
 
 Σαο γλσξίδνπκε όηη, κεηά από ελέξγεηεο ζπλαδέιθσλ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ηνπ Νν-

κνύ καο, ην Δ.Σ. ηνπ Σπιιόγνπ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Ειιάδαο ελέθξηλε ηελ ίδξπζε Τνπηθνύ 

Τκήκαηνο ηνπ Σ.Π.Μ.Ε. ζηνλ Ν. Φζηώηηδαο, κε έδξα ηε Λακία. 

 

 Σθνπνί ηνπ Σ.Π.Μ.Ε. θαη, απηνλόεηα, ηνπ λενζύζηαηνπ Τ.Τ. Ν. Φζηώηηδαο, είλαη, ζύκ-

θσλα κε ην θαηαζηαηηθό ηνπ : 

1. Η πξναγσγή θαη εμύςσζε ηεο επηζηεκνληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ζηάζκεο ησλ κειώλ 

ηνπ. 

2. Η πξνάζπηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ κειώλ ηνπ. 

3. Η αλάπηπμε πλεύκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγύεο κεηαμύ ησλ κειώλ θαη ε 

βνήζεηα πξνο ηα αλαμηνπαζνύληα κέιε ηνπ Σπιιόγνπ.  

4. Η ζπκβνιή ζηελ κειέηε θαη εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ηερληθήο αλάπηπμεο ηεο ρώξαο. 

5. Η ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε θαη εμύςσζε ηεο ηερληθήο θαη ηεο επηζηήκεο. 

 

Η Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ ηδξπηηθώλ κειώλ ηνπ Τνπηθνύ Τκήκαηνο, πνπ ζπλήιζε ηελ  

Τξίηε 9 – 10 – 2012, εμέιεμε Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Τ.Τ. κε αξκνδηόηεηεο : 

1. Τελ πινπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ Σπιιόγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ. 

2. Τν θάιεζκα ησλ ζπλαδέιθσλ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ηνπ Ν. Φζηώηηδαο λα εγγξαθνύλ 

ζηνλ Σ.Π.Μ.Ε. θαη θαη’ αθνινπζία ζην Τ.Τ. 

3. Τε ζύγθιεζε Γεληθήο Σπλέιεπζεο όισλ ησλ κειώλ ηνπ Τκήκαηνο ζην ηέινο Ννεκβξί-

νπ 2012. 

4. Τε δηελέξγεηα εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε Δ.Σ. ηνπ Τκήκαηνο από όια ηα κέιε ηνπ, κε-

ρξη 15 Θαλνπαξίνπ 2013 

 

Τν Δ.Σ. ηνπ Τκήκαηνο, ζηελ πξώηε ηνπ ζπλεδξίαζε, ηελ Τεηάξηε 17 – 10 – 2012,  

ζπγθξνηήζεθε ζε ζώκα, σο εμήο : 

 

 



 Πξόεδξνο  : Δεκήηξεο Αλ. Κνπβέιεο 

 Αληηπξόεδξνο : Παλαγηώηεο Αζ. Ακεξηθάλνο 

 Γξακκαηέαο : Γηώξγνο Ν. Καλαπίηζαο 

 Τακίαο  : Ζήζεο Ηι. Παπαζηακάηεο 

 Μέιε  : Αγιατηζα Θ. Ληαλνύ 

     Αιέμαλδξνο Ν. Τζηαρξήο 

     Δεκήηξεο Αζ. Χξηζηνδνύινπ 

 

 Εδξα ηνπ Τνπηθνύ Τκήκαηνο ζα είλαη ηα γξαθεία ηνπ Τ.Ε.Ε. Αλαηνιηθήο Σηεξεάο, κε 

δηεύζπλζε επηθνηλσλίαο : 

                                         Σ.Π.Μ.Ε. – Τ.Τ. Ν. Φζηώηηδαο 

                                              Πιαηεία Ειεπζεξίαο 3 

                                    (Γξαθεία Τ.Ε.Ε. Αλαηνιηθήο Σηεξεάο) 

                                                   35100 – Λακία 

                   Τει.   : 22310 -  31181 & 182 

                                           Fax    : 22310 – 27026 

                   Email : spme.fth@gmail.com 

 

 Τέινο, ζηελ αλσηέξσ ζπλεδξίαζή ηνπ, ην Δ.Σ. ηνπ ηκήκαηνο αζρνιήζεθε κε ηα ηξέ-

ρνληα ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνπο Πνιηηηθνύο Μεραληθνύο θαη γεληθά ηνπο Μεραληθνύο ην-

πηθά θαη παλειιαδηθά, κε πξσηεύνληα ην θνξνινγηθό θαη ην αζθαιηζηηθό, όπσο θαίλεηαη λα 

δηακνξθώλνληαη ζηηο ζπδεηήζεηο ηεο θπβέξλεζεο κε ηελ ηξότθα θαη απνθάζηζε ηα εμήο: 

 Σηεξίδεη ηηο απνθάζεηο θαη ελέξγεηεο ηνπ Σ.Π.Μ.Ε. γηα ηα ζέκαηα απηά 

 Σπκκεηέρεη ζηηο θηλεηνπνηήζεηο θαη ζηεξίδεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνε Τ.Ε.Ε. – Τκ. 

Αλαηνιηθήο Σηεξεάο 

 Θα εθπξνζσπεζεί ζηε Γ.Σ. ηνπ Σ.Π.Μ.Ε. ζηελ Αζήλα, ηε Δεπηέξα 22 – 10 – 2012 γηα 

ηνλ πεξαηηέξσ ζπληνληζκό ηεο δξάζεο ησλ κειώλ ηνπ Σπιιόγνπ. 

    

 

 

 

      Ο  Πξόεδξνο 

                                                                                     

                                               Δεκήηξεο Αλ. Κνπβέιεο 
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