ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΣ ΤΗΣ ΔΤΔΠΑΜ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΔΤΙΑ 2015-16
(δηαβάζηεθε ζηελ ζπλέιεπζε ηεο 16/12/2016)
Τν ΓΣ ηεο ΔΤΔΠΑΜ κε ηελ έλαξμε ηεο ζεηείαο ηνπ, επαλέιαβε ηελ δηνξγάλσζε ηεο
εκεξίδαο κε ζέκα ΔΜΦΑΝΔΙΣ ΚΑΙ ΑΦΑΝΔΙΣ ΔΝΙΣΦΥΣΔΙΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΔΙΩΝ
θαη ζηελ Αζήλα, ζηηο 9 Μαξηίνπ 2015 κε κεγάιε επίζεο επηηπρία. Τελ δηνξγάλσζε
ππνζηήξημαλ νηθνλνκηθά ην Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν πνπ δηέζεζε δσξεάλ ην
Ακθηζέαηξν ηεο Σρνιήο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, θαη ν ΟΑΣΠ κε επηρνξήγεζε.
Η ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε έγηλε επίζεο κε δσξεάλ ζπκκεηνρή, θαζώο είρε
επεηεηαθό ραξαθηήξα (10 ρξόληα από ηελ ίδξπζε ηεο ΔΤΔΠΑΜ) . Η εκεξίδα
ηέζεθε ππό ηελ αηγίδα ηνπ ΟΑΣΠ, ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο ηνπ ΔΜΠ θαη ηνπ
Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ θαη είρε ζπκκεηνρή πεξίπνπ 260 αηόκσλ.
Σηηο ελαξθηήξηεο νκηιίεο παξέζηε γηα πξώηε θνξά θαη ν Υπνπξγόο Πνιηηηζκνύ θ. Ν.
Ξπδάθεο.
Τν ΓΣ κεξίκλεζε γηα ηελ έθδνζε ηνπ εληαίνπ ςεθηαθνύ δίζθνπ ησλ δύν όκνησλ
εκεξίδσλ, ν νπνίνο δηαηέζεθε ζε όζνπο ζπκκεηέρνληεο είραλ εθδειώζεη ελδηαθέξνλ
λα ηνλ απνθηήζνπλ πιεξώλνληαο 10 Δπξώ (πιένλ ηαρπδξνκηθώλ εμόδσλ).
Λόγσ ησλ αλακελόκελσλ εμόδσλ γηα ην 4ν Παλειιήλην Σπλέδξην, νη νκηιίεο ηεο
εκεξίδαο δελ εθδόζεθαλ ζε έληππε κνξθή, αιιά πξνηείλεηαη απηό λα γίλεη από ην
επόκελν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, θαζώο δηαπηζηώλνπκε όηη θαη ε έληππε κνξθή ησλ
εθδόζεώλ καο έρεη δήηεζε.
Δπίζεο ε νξγαλσηηθή Δπηηξνπή θαη ε Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή νινθιήξσζαλ ηελ
πξνεηνηκαζία ηνπ 4νπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ Αλαζηειώζεσλ πνπ έγηλε ζηελ
Θεζζαινλίθε ζηηο 26-28 Ννεκβξίνπ ηνπ 2015 κε κεγάιε επηηπρία θαη ζπκκεηνρή 290
ζπλέδξσλ.
Τν Σπλέδξην είρε δύν εηδηθέο ζεκαηηθέο ελόηεηεο κε πξνζθεθιεκέλνπο εηζεγεηέο :
Α) γηα ηηο επεκβάζεηο ζηα κλεκεία από ράιπβα θαη νπιηζκέλν ζθπξόδεκα (πνπ είρε
επηζεκαλζεί σο ζέκα εηδηθνύ ελδηαθέξνληνο θαηά ηηο δύν πξόζθαηεο εκεξίδεο ησλ
εληζρύζεσλ), θαη
Β) γηα ηηο επηπηώζεηο ησλ ζεηζκώλ ζηα κλεκεία, πνπ απνηέιεζε νπζηαζηηθά κηα
παξέκβαζε ηεο ΔΤΔΠΑΜ κε αθνξκή ηνλ πξό δηεηίαο ζεηζκό ηεο Κεθαινληάο, πνπ
ηα κλεκεία ηεο δελ έρνπλ αθόκα αληηκεησπηζζεί απνηειεζκαηηθά.
Σην 2016 έγηλε κηα πην ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα λα βειηηώζνπκε ηελ ηζηνζειίδα
καο, θαζώο ην δηαδίθηπν είλαη έλαο ρώξνο πνπ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη θαιύηεξε
επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ κειώλ θαη δηάδνζε ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο. Οξίζζεθε κηα
νθηακειήο Δπηηξνπή κε ππεύζπλε ηελ Βαζηιηθή Πάρηα, πνπ ήδε ρεηξίδεηαη ηελ
ηζηνζειίδα καο, θαη ζηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηνπ ΓΣ ππέβαιαλ κηα ζεηξά
πξνηάζεσλ, ηόζν άκεζσλ όζν θαη πεξηζζόηεξν ζύλζεησλ. Τν θείκελν ησλ
πξνηάζεσλ επηζπλάπηεηαη.
Τν ΓΣ απνθάζηζε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ άκεζσλ ελεξγεηώλ κηθξήο θιίκαθαο γηα
αιιαγέο ζηελ ηζηνζειίδα, θαη ηηο αλέζεζε ζε κηα 3 κειή ππννκάδα ηεο Δπηηξνπήο
κε επηθεθαιήο ηελ Βαζηιηθή Πάρηα θαη κέιε ηνπο Γηώξγν Γξακκέλν θαη Ξάλζηππν
Μήηζην. Τα ππόινηπα ζα ηα επεμεξγαζζεί πεξηζζόηεξν ε Δπηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα
πινπνηζνύλ ζηαδηαθά ζε ζπλεξγαζία κε ην λέν ΓΣ πνπ ζα αλαδεηρζεί από ηηο εθινγέο.
Δγηλε επίζεο κηα λνκηθή δηεξεύλεζε γηα ηελ δπλαηόηεηα δηελέξγεηαο Καηαζηαηηθήο
ζπλέιεπζεο πξνθεηκέλνπ λα επηθαηξνπνηεζεί ην Καηαζηαηηθό καο γηα λα
δηεπθνιπλζνύλ δηάθνξα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα, όπσο έλα πην επέιηθην ζύζηεκα
ςεθνθνξίαο, νη όξνη εγγξαθήο κειώλ, ε δηεύξπλζε ησλ ζηόρσλ καο θιπ θαη

ειπίδνπκε ην λέν ΓΣ λα πξνσζήζεη ηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία κέζα ζηελ εξρόκελε
δηεηία.
Τν 2004 ε ΔΤΔΠΑΜ μεθίλεζε κε 48 ηδξπηηθά κέιε θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε
εγγξαθήο ησλ 5 λέσλ κειώλ πνπ είραλ γίλεη απνδεθηά από ηελ πξνεγνύκελε Γεληθή
ζπλέιεπζε ζήκεξα έρεη 149 κέιε.
Σηελ δηεηία 2015-16 έθαλαλ αίηεζε εγγξαθήο άιια 12 άηνκα , γηα ηελ εγγξαθή ησλ
νπνίσλ επηζπλάπηεηαη ε εηζήγεζε πξνο ηελ Γ. Σπλέιεπζε ( 9 ηαθηηθά, 2 δόθηκα κέιε
θαη 1 πξνζσξηλή απόξξηςε γηα ηππηθνύο ιόγνπο). Δπίζεο έρνπλ ήδε αλαβαζκηζζεί 2
δόθηκα κέιε πνπ ην δήηεζαλ θαη έρνπλ πιένλ ηα ηππηθά πξνζόληα . Τέινο ππάξρεη
θαη κηα εθπξόζεζκε αίηεζε πνπ εθθξεκεί γηα ηελ επόκελε ζπλέιεπζε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΔΜΑΤΑ
Μέζα ζηελ δηεηία απηή θαη ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο απνθαζίζζεθε ε πεξαηηέξσ
κείσζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ κειώλ ζε 30 θαη 15 Δπξώ αληηζηνίρσο, θαζώο θαη ε
κείσζε ηεο ζπλδξνκήο ζην 4ν Παλειιήλην Σπλέδξην. Παξά ην γεγνλόο ησλ
κεηώζεσλ απηώλ, ηα έζνδα από ηηο ζπλδξνκέο ησλ κειώλ παξακέλνπλ ρακειά.
Δλ ηνύηνηο, κε βάζε ηηο ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ γηα εμαζθάιηζε
ρνξεγηώλ γηα ηηο εθδειώζεηο καο, θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπλέδξσλ γηα απόθηεζε ησλ
εθδόζεσλ ηεο ΔΤΔΠΑΜ , ηα νηθνλνκηθά καο παξνπζηάδνληαη ζρεηηθά βειηησκέλα
θαη νθείινληαη θπξίσο ζηηο εθδειώζεηο πνπ έγηλαλ.
Δπίζεο ην ΓΣ απνθάζηζε ηελ δσξεάλ δηάζεζε, από ην ππάξρνλ απόζεκα, 120 ηόκσλ
ηεο εκεξίδαο ησλ ζηεγάζηξσλ, ζηα ηξία Γηαηκεκαηηθά κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
γηα επεκβάζεηο ζε κλεκεία πνπ ππάξρνπλ ζε ΑΔΙ γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπο.
Γηα ην ΓΣ
Η Πξόεδξνο
ΔΦΗ ΓΔΛΗΝΙΚΟΛΑ

