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ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

                                     
1. Έγκριση πρακτικών.

2.   Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.*

3.   Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2013, οικονομικού προϋπολογισμού
2014.

4.    Επιστολές  ΙΝ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  και  ΚΕΚ  Δυναμική  για  υλοποίηση  προγράμματος
επαγγελματικής κατάρτισης σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2014.

5.     Επιστολή  Προέδρου  Οργανωτικής  Επιτροπής  Συνεδρίου  BEE RES 2014  για
συμμετοχή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  στο Διεθνές Συνέδριο  BEE RES 2014 με συντονισμό
θεματικής στρογγυλής τράπεζας.

6.   Ενημερωτική επίσκεψη – συνάντηση με την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΔΜ
του συνδυασμού «Συμμαχία των Πολιτών για τη Δυτική Μακεδονία».

7.  Αλλαγή παρόχου τηλεφωνικής γραμμής και ασύρματου Internet της Forthnet σε
άλλον πάροχο.

8.  Πρόταση  καταρχήν  συμμετοχής  σε  εταιρικό  σχήμα  για  υποβολή  πρότασης
σχετική με το Σύμφωνο των Δημάρχων στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα
Horizon 2020. 

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
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α) Επιστολή  Τ.Ε.Ε.  Κεντρικής  και  Δυτικής  Θεσσαλίας  για  κατάργηση  εξετάσεων
ενεργειακών επιθεωρητών.

β) Πράξη  ανακήρυξης  ως  μέλους  Αντιπροσωπείας  ΤΕΕ/ΤΚΜ  του  Αργυρόπουλου
Βασίλειου στη θέση του παραιτηθέντος Τσιάφη Ιωάννη.

γ) Ψήφισμα ΤΕΕ/ΤΑΜ.
δ) Ψήφισμα ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σχετικά με το Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης

και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας  στο  πλαίσιο  εφαρμογής  του  Ν.
4046/2012 και άλλες διατάξεις».

ε) Επιστολή συναδέλφου Συλλίρη Νικόλαου για έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΔΜ αρ. πρωτ.
422/9-5-2014  για τις τοποθετήσεις αναπληρωτών προϊσταμένων στους φορείς
του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

 Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης,  βρίσκονται  στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «7.2014». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος -  Πρόεδρος,  Γιαννακίδης Δημήτριος -
Αντιπρόεδρος, Καλαμάρα Κλεοπάτρα - Γεν. Γραμματέας, Γκάσης
Δημήτριος,  Κακάλης  Αθανάσιος,  Ντέλμας  Κωνσταντίνος,
Συλλίρης Νικόλαος, Τζίτζικας Γεώργιος , μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ : Βασιλειάδης Θεόδωρος.

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:  1ο, 2ο , 6ο, 3ο , 4ο , 5ο,7ο, 8ο. 

ΘΕΜΑ 1  ο

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ7/ 2014
Επικυρώνονται  τα  πρακτικά της  5ης συνεδρίασης της Δ.Ε .  του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
έτους 2014.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 2  ο

2ε)  Ο συνάδελφος  Συλλίρης Νικόλαος  θέτει στο σώμα την παρακάτω επιστολή για
το  έγγραφο  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  αρ.  πρωτ.  422/9-5-2014   για  τις  τοποθετήσεις

https://www.dropbox.com/sh/5oumvd7ot42xoed/AAA9Z2tqup8XAW8vY_n7AXzaa
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αναπληρωτών προϊσταμένων στους  φορείς  του  στενού και  ευρύτερου δημόσιου
τομέα.

Κύριε Πρόεδρε,

Το θέμα που αναφέρει το εν λόγω έγγραφο  είναι γενικό και όχι συγκεκριμένο όπως
είχε αποφασιστεί στη Διοικούσα Επιτροπή στις 30/04/2014. Δηλαδή το έγγραφο δεν
αναφέρεται  στις  13 υπηρεσιακές μεταβολές,  οι  οποίες  έγιναν,  εσπευσμένα,  στις
08, 16 & 17 Μαΐου   2014 – στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας(και όχι γενικά στο
στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα ) μεταξύ των οποίων και η δική σας. Επί του
συγκεκριμένου και όχι αορίστου θέματος ουδείς λόγος. 

Το ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Ποια είναι, τελικά, η θέση της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ
για  τις  τελευταίες  τοποθετήσεις  αναπληρωτών  Προϊσταμένων  στην  Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας; Είχε υποχρέωση η Περιφέρεια να εφαρμόσει κατά γράμμα το
Άρθρο  87  του  ισχύοντος  υπαλληλικού  κώδικα  ;  Πρέπει  να  ανακληθούν  ως
παράνομες άμεσα ναι ή όχι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις ; 

Επιτέλους καλώς έγιναν ή κακώς και τι πρέπει να γίνει σήμερα και όχι τι θα γίνει στο
μέλλον για τους υπόλοιπους. 

Απ’  αυτή τη σκοπιά,  εγώ, ως  μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΔΜ και
εκπρόσωπος της  παράταξης  «ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»,  δεν  συμφωνώ με το
κείμενο του εγγράφου, ως έχει  και  παρακαλώ να καταγραφεί  ως μειοψηφούσα
άποψη.

Πρόεδρος: Αναφορικά με το θέμα της επιστολής του κ. Συλλίρη θα ήθελα να τονίσω
ότι όσον αφορά το πρόσωπο μου καμμιά αναβάθμιση δεν δρομολογήθηκε με
τους ορισμούς των αναπληρωτών από την Περιφέρεια. Πράγμα το οποίο δεν
αναφέρεται από τον κ. Συλλίρη, ελπίζω όχι σκοπίμως. 

Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι τόσο ο κ. Συλλίρης όσο και τα στελέχη της ΕΜΔΥΔΑΣ
δεν παρέστησαν στην συνάντηση με τον κ. Περιφερειάρχη ούτε απάντησαν στις
τηλεφωνικές κλήσεις μου να παραβρεθούν κατά την ημέρα συνάντησης.  Αντ’
αυτού ο κ. Συλλίρης έστειλε την παρούσα επιστολή. 

To Μέλος ΔΕ συν Συλλίρης Νικόλαος  Όσον αφορά την απάντηση του προέδρου
στο πρώτο σκέλος  δηλώνω ότι είναι ολοφάνερο,  πως αποφεύγει να πει την πάσα
αλήθεια  δεδομένου ότι :

1)       Από το Φεβρουάριο του  2011 κατέχει παράνομα και καταχρηστικώς θέση
προϊσταμένου  τμήματος,  αφού  τότε  παρέκαμψε   τουλάχιστον  15  Διπλ.
Μηχανικούς της Περιφέρειας  που κατείχαν (με το παλαιό βαθμολόγιο)  Α΄
βαθμό, ενώ ο ίδιος κατείχε  Β΄ Βαθμό. Και 

2)      Σήμερα  αναβαθμίζεται  ως  προς  το  αντικείμενο  του  τμήματος  που
αναλαμβάνει  παρακάμπτοντας  τουλάχιστον  13  Διπλ.  Μηχανικούς  της
Περιφέρειας που κατέχουν (με το νέο βαθμολόγιο)   Β΄ και Γ΄ βαθμό και
υπηρετούν ως απλοί υπάλληλοι ενώ ο ίδιος κατέχει Δ΄ Βαθμό.
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Επιπλέον  στο  δεύτερο  σκέλος  της  απάντησής  του  ουσιαστικά  παραδέχεται  ότι
άλλαξε την  αρχική  απόφαση της ΔΕ, που αφορούσε τη συγκεκριμένη καταγγελία
αφού: 

1)      Δεν  απαντά   ούτε   επιχειρηματολογεί   για  να  δώσει  τις  απαραίτητες
επεξηγήσεις. Και

2)      Τονίζει  την  απουσία  όλων  όσων  αντιδρούν  στα  πλαίσια  του  νόμου  και
ασκούν  το  δικαίωμά  τους  να  προσβάλλουν  τις  αποφάσεις  του
Περιφερειάρχη, που τους βλάπτουν ηθικά και υλικά. Και όλα αυτά για να
τους   ενοχοποιήσει-σε  επίπεδο  εντυπώσεων  –  μήπως  μπορέσει   να
απενοχοποιηθεί  ο  ίδιος  από  την  ευθύνη  της  θεσμικής  εκτροπής,  που
προκάλεσε ο ίδιος με το έλλειμμα  δημοκρατικής λειτουργίας που εισάγει
γενικότερα  όταν προεδρεύει  στις διαδικασίες του ΤEΕ/ΤΔΜ.

Γίνεται ενημέρωση για τα υπόλοιπα αναγραφόμενα του 2ου θέματος.

ΘΕΜΑ 6  ο

Παρευρίσκεται ο Αντιπεριφερειάρχης  Κοζάνης και υποψήφιος με το  συνδυασμού
«Συμμαχία των Πολιτών για τη Δυτική Μακεδονία», Γιάννης Σόκουτης.
Στη συνάντηση συζητούνται θέματα για το ρόλο του μηχανικού και του Τ.Ε.Ε., τις
τεχνικές  δημόσιες  υπηρεσίες  και  την  αξιοκρατία  στην  στελέχωσή  τους,  το
Πανεπιστήμιο, τη ΔΕΗ, τον τοπικό πόρο κ.α. 

ΘΕΜΑ 3  Ο  

Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2013, οικονομικού προϋπολογισμού 2014.

Γίνεται παρουσίαση του απολογισμού έτους 2013. 

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ7/2014

Εγκρίνεται ομόφωνα ο Οικονομικός Απολογισμός έτους 2013, όπως κατατέθηκε με
τη  σχετική εισήγηση του Προέδρου και  της  Υπηρεσίας  του  Τμήματος  (αρ.πρωτ.:
429α/12.05.2014).
Επικυρώνεται αυθημερόν

Γίνεται παρουσίαση του προϋπολογισμού έτους 2014.  
Ακολουθεί  ψηφοφορία  επί  του  θέματος.   Στη  διάρκεια  της   ψηφοφορίας  δεν
παρευρίσκεται στην αίθουσα  ο συν.  Τζίτζικας. 
Υπέρ της ψήφισης του προϋπολογισμού : Μαυροματίδης, Γιαννακίδης, Καλαμάρα,
Γκάσης.
Λευκά : Κακάλης, Συλλίρης, Ντέλμας  

Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ7/2014

ΑΔΑ: ΩΧ7Μ46Ψ842-Κ5Ν



Εγκρίνεται  ο  Οικονομικός  Προυπολογισμός  έτους  2014  που  κατατέθηκε  με  τη
σχετική  εισήγηση  του  Προέδρου  και  της  Υπηρεσίας  του  Τμήματος
(αρ.πρωτ.:429β/12.05.2014).
Επικυρώνεται αυθημερόν 

ΘΕΜΑ 4  ο

Γίνεται ενημέρωση για τις με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 409/6-5-2014 και 410/6-5-
2014 επιστολές του ΚΕΚ Δυναμική  και του ΙΝ. ΔΙ.ΒΙ.Μ. για πρόταση υλοποίησης σε
συνεργασία  με  το  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  προγράμματος  Επαγγελματικής  κατάρτισης
Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις ( ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2014 .
Ακολουθεί συζήτηση.

Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ7/2014 
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για επαφή καταρχήν με το ΙΕΚΕΜ Τ.Ε.Ε. Α.Ε. για την
εξέταση  δυνατότητας υλοποίησης αντίστοιχου προγράμματος σε συνεργασία με το
ΙΕΚΕΜ.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποχωρεί ο συνάδελφος Κακάλης. 

ΘΕΜΑ 5  ο

Σε  συνέχεια  της  συζήτησης  του  θέματος  σε  προηγούμενη  συνεδρίαση  της
Διοικούσας Επιτροπής  γίνεται  ενημέρωση για την με αριθμό πρωτ.  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
426/12-5-2014 επιστολή του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου BEE
RES 2  για  τη  συμμετοχή  του  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  στο  Διεθνές  Συνέδριο  με  συντονισμό
θεματικής  στρογγυλής  τράπεζας.

Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ7/2014 
Αποφασίζεται η συμμετοχή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στο Διεθνές Συνέδριο BEE RES 2 που
θα γίνει 1-3 Ιουνίου στο ΤΕΙ Κοζάνςη  σε συνεργασία με το Σύλλογο Ηλεκτρολόγων
Μηχανολόγων  Μηχανικών  Παράρτημα  Δυτικής  Μακεδονίας   με  συντονισμό
στρογγυλής   τράπεζας  με  θέμα  «Εφαρμογές  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  σε
κτίρια».  Συντονιστής  της  θεματικής  τράπεζας  θα  είναι  ο  συν.  Αφεντουλίδης
Αριστείδης, Πρόεδρος του ΠΣΔΜΗ.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 7  ο

Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ7/2014 
Αποφασίζεται  η  αλλαγή  παρόχου  εφόσον  δεν  δοθεί  από  τον  νυν  πάροχο  η
δυνατότητα πληρωμής με επιταγή.

ΘΕΜΑ 8  ο

Γίνεται  ενημέρωση  για  την  με  αριθμό  πρωτ.  428/12-5-2014  επιστολή  της  κας
Ελισάβετ  Παυλίδου  για  συμμετοχή  του  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  σε  πρόταση  έργου  στο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα « Horizon 2020”.
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Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ7/2014 
Εξουσιοδοτείται  ο  πρόεδρος  Δημήτρης  Μαυροματίδης  για  συμμετοχή  του
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  στην  πρόταση  στο  βαθμό  που  η  συμμετοχή  δεν  αφορά  θέματα
δημοσιότητας για το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Την Απόφαση αυτή καταψήφισε το μέλος της ΔΕ συν. Συλλίρης Νικόλαος καθ’ ότι
θεωρεί πως: 
Aπό την εισήγηση του προέδρου προέκυψε πως η συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΔΜ στο
πρόγραμμα  δεν  θα  είναι  ουσιαστική,  αλλά  εικονική.  Γεγονός  που  όχι  μόνο
εγκυμονεί κινδύνους, αλλά και  δεν συνάδει με τη θεσμική λειτουργία του ΤΕΕ.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

 Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                       Η Γενική Γραμματέας 

Δημήτρης Μαυροματίδης                            Κλεοπάτρα  Καλαμάρα   
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