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Με επιτυχία διεξήχθη η γενική συνέλευση του ΣΕΓΜ 
 
 

Το νέο ∆.Σ. σε ετοιµότητα 
µπροστά στις νέες προκλήσεις 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με την εκλογή του νέου διοικητικού συµβουλίου, για τη διετία 2006 - 2007, καθώς 
και το καθιερωµένο δείπνο, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι εργασίες της τακτικής 
εκλογοαπολογιστικής γενικής συνέλευσης του Συνδέσµου Ελληνικών Γραφείων 
Μελετών, που διεξήχθη στις 20 ∆εκεµβρίου 2005, στο ξενοδοχείο «Εσπέρια 
Παλλάς». 
 

Ο πρόεδρος του απερχόµενου διοικητικού συµβουλίου ΣΕΓΜ Παναγιώτης 
Αντωναρόπουλος, µετά από µια σύντοµη εισαγωγή, αναφέρθηκε αναλυτικά στη δραστηριότητα 
του Συνδέσµου για το νέο θεσµικό πλαίσιο των µελετών, καθώς και τα υπό επεξεργασία και 
έκδοση Προεδρικά ∆ιατάγµατα και Υπουργικές Αποφάσεις.  

Επιπλέον, ο κ. Αντωναρόπουλος, παρουσιάζοντας τα πεπραγµένα του ∆.Σ. αναφέρθηκε –
µεταξύ άλλων– στα ακόλουθα:  
• Στη διαδικασία αναµόρφωσης αµοιβών, όπου ως ΣΕΓΜ δεν είµαστε ευχαριστηµένοι. Πρέπει 

ως ΣΕΓΜ να προβληµατιζόµαστε και για τις αµοιβές που είναι παράλογα αυξηµένες και όχι 
µόνο για τις υπερβολικά χαµηλές, ώστε η πολιτεία να µας αντιµετωπίζει ως αξιόπιστους 
συνοµιλητές.  

• Τα οικονοµικά του Συνδέσµου περιγράφονται σε γενικές γραµµές ως καλά, παρότι την 
παρελθούσα περίοδο υπήρξε υστέρηση των χορηγιών, σε σύγκριση µε άλλες χρονιές.  

• Το Συνέδριο του ΣΕΓΜ στην Χαλκιδική χαρακτηρίζεται ως επιτυχές, µε την αξιόλογη 
συµµετοχή τόσο των µελών του Συνδέσµου, όσο και εκπροσώπων ξένων συνδέσµων, αλλά 
και υπευθύνων διαφόρων φορέων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.  

• Ο εκσυγχρονισµός του καταστατικού, το οποίο θα τεθεί σύντοµα σε ισχύ, υπήρξε µια 
εξαιρετικά θετική δράση και εκτιµάται ότι θα συνεισφέρει σηµαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη 
του ΣΕΓΜ. 

• Σε ότι αφορά την εκπροσώπηση του ΣΕΓΜ στις EFCA και FIDIC, εκτός από την συµµετοχή 
σε πλήθος επιτροπών καθώς και των παρεµβάσεων, κυρίως για το θέµα των οδηγιών 
εµπειρίας FIDIC, επεσήµανε την εκλογή του Πάνου Παναγόπουλου ως µέλους του ∆.Σ. της 
EFCA, καθώς και την οργάνωση του συνεδρίου της EFCA, το 2007, στη Ρόδο.  

• Στην εξωστρέφεια του ΣΕΓΜ και στην ενίσχυση της δραστηριοποίησης των µελών του στο 
εξωτερικό, καταγράφονται οι συναντήσεις µε τον υφυπουργό Εξωτερικών Ευριπίδη 
Στυλιανίδη και η συµµετοχή σε εκδηλώσεις οµολόγων συνδέσµων άλλων χωρών.  
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Στον γόνιµο και παραγωγικό διάλογο που ακολούθησε την παρουσίαση των πεπραγµένων 
και του οικονοµικού απολογισµού, παρεµβάσεις έγιναν από τους κ.κ. ∆ρέττα, Κρεµέζη, 
Κολιόπουλο, Παπαδόπουλο, Χουρµουζιάδη, Μακατσώρη, Τζάνο, Μυλωνά, Ντάλα, Ζαννή, 
Πετρακόπουλο, Αντωνίου, Λουκάτο, την κα Νανοπούλου κ.ά.  

Κλείνοντας τις εργασίες της συνέλευσης ο κ. Αντωναρόπουλος επεσήµανε ότι το απερχόµενο 
∆.Σ. το χαροποιεί η εποικοδοµητική κριτική που ασκήθηκε και τόνισε ότι πιστεύει πως ο ΣΕΓΜ 
λειτουργεί σωστά, έχει µηχανισµούς παρέµβασης και αντανακλαστικά. Τα καθήκοντα του 
προέδρου στη γενική συνέλευση ασκήθηκαν από τον συνάδελφο Νίκο Φιντικάκη. 
 
Η ψηφοφορία για το ∆.Σ. 
  

Μετά την υπερψήφιση του διοικητικού και του οικονοµικού απολογισµού, καθώς και του 
προϋπολογισµού, διεξήχθη η ψηφοφορία, για την ανάδειξη του νέου ∆.Σ., µε εφορευτική 
επιτροπή από τους συναδέλφους Π. Κρεµέζη, Γ. Χουρµουζιάδη και Γ. Ντουνιά. Ψήφισαν 
συνολικά 106 µέλη. Βρέθηκαν δύο άκυρα ψηφοδέλτια.  

Αναλυτικά, οι υποψήφιοι έλαβαν τον ακόλουθο αριθµό ψήφων:  
Παναγιώτης Αντωναρόπουλος 78, Πέτρος Πετρακόπουλος 55, Ήβη Νανοπούλου 52, Γιώργος 
Αντωνίου 51, Παύλος Ζαννής 49, Γιώργος Καραβοκύρης 47,                            Γιάννης Μαµµάς 
33, Ανδρέας Λουκάτος 32, Παναγιώτης Μαντάς 23, Βασίλης Μπουλουγούρης 15 και ∆ηµήτρης 
Μαµουνής 15. 
 
Το καθιερωµένο δείπνο 
 

Το καθιερωµένο δείπνο του ΣΕΓΜ τίµησαν µε την παρουσία τους ο γενικός γραµµατέας 
Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε Θανάσης Κουλουµπής, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ 
και πρώην υφυπουργός Γιάννης Τσακλίδης και ο ειδικός γραµµατέας του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων και πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος ∆ηµήτρης 
Παπαγιαννίδης.  

Στη διάρκεια του δείπνου, που ακολούθησε τις εργασίες της γενικής συνέλευσης και τις 
εκλογές, υπήρχε µια µικρή «έκπληξη».  

Ο πρόεδρος του ∆.Σ. Π. Αντωναρόπουλος (η απόφαση είχε ληφθεί σε… «µυστική 
συνεδρίαση» του απερχοµένου ∆.Σ.) δώρησε στον Γιώργο Χουρµουζιάδη ένα βιβλίο, ως ένα 
µικρό δείγµα της εκτίµησης των µελών και του ∆.Σ. και του ΣΕΓΜ, για την 15ετή παρουσία του 
στο ∆.Σ. και την αξιόλογη συνεισφορά του στα ζητήµατα του κλάδου. 
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Αριστερά η εφορευτική επιτροπή επί τω 
έργω και επάνω οι Γ. Τσακλίδης (βουλευτής 
του ΠΑΣΟΚ), Θ. Κουλουµπής (γ.γ. 
Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων) και δεξιά Π. 
Αντωναρόπουλος και Γ. Χουρµουζιάδης. 
 
 
 
 


