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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 8. ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. 17 Σεπτεμβρίου 2012
Συνεδρίαση της 8Ης Τακτικής Συνέλευσης της Δ.Ε. του ΠΣΔΜΗ-Η Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας
Στην Λάρισα σήμερα 17 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 21:00, στον 4Ο όροφο του κτιρίου του ΤΕΕ
Λάρισας, επί της οδού Καλλιθέας 7, συγκλήθηκε νόμιμα η πέμπτη Γενική Συνέλευση της Δ.Ε. του
Συλλόγου.
Προσήλθαν οι παρακάτω:
1. Παπαγεωργίου Νικόλαος
2. Μπαγιάρας Θωμάς
3. Τζάγκας Δημήτριος
4. Κράιας Ιωάννης
Aπών:
Παπαχατζής Νικόλαος
Έγινε συζήτηση σχετικά με την πορεία των αιτήσεων για τα σεμινάρια των φωτοβολταϊκών σε
συνεργασία με την TUV AUSTRIA. Επειδή η συμμετοχή μέχρις στιγμής είναι φτωχή, μπορεί και να
ακυρωθούν, αν δε συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των 15 ατόμων.
Συζητήθηκε η προσφορά του κυρίου Χατζηαβραάμ Νικολάου όσον αφορά τη δημιουργία της
ιστοσελίδας του συλλόγου. Σχετικά με το κομμάτι της διαχείρισης της ιστοσελίδας και από ποιον,
προτάθηκε από τον Πρόεδρο, συνάδελφο Νίκο Παπαγεωργίου, οι πρώτοι 3 μήνες να είναι δωρεάν
και έπειτα θα δούμε αν μπορούμε να την αναλάβουμε μόνοι μας.
Επίσης, έγινε μια επαφή με την εταιρεία Fibran, για τη διεξαγωγή σεμιναρίων, αναμένουμε
απάντηση από το ΤΕΕ για την παραχώρηση αίθουσας και ποια ημερομηνία.
Όσον αφορά τη δημιουργία των ημερολογίων του 2013, αρχίζει η αναζήτηση χορηγών. Ανάλογα με
τα λεφτά που μπορούν να μαζευτούν από τις χορηγίες, θα καθοριστεί αν θα εκδοθούν ή όχι και σε
τι αριθμό.
Τέλος, στην επόμενη συνεδρίαση θα κανονιστεί να παραβρεθούν και αντιπροσωπεία του
συλλόγου των Πολιτικών Μηχανικών, όπου και θα συζητηθούν θέματα νομοθεσίας και Ν.Ο.Κ.
Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία, ορίστηκε η επόμενη τακτική συνέλευση να γίνει την Δευτέρα
24 Σεπτέμβρη 2012 και ώρα 20:30 στον 4Ο όροφο του κτιρίου του ΤΕΕ Λάρισας, επί της οδού
Καλλιθέας 7.
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