1η τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας
του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. του έτους 2014
Πέμπτη 29-5-2014 7:00 μ.μ.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας.
Εκλογή Νομαρχιακών Επιτροπών Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ενημέρωση – συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.
Έλεγχος – ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.
Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2013 και οικονομικός προϋπολογισμός 2014.
Μόνιμες Επιτροπές Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ορισμός εισηγητών Πειθαρχικού Συμβουλίου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Παρόντες: Τσιομπάνου Μαρία Πρόεδρος, Μαυρίδης Γρηγόρης Αντιπρόεδρος, Κωτσίδης Θεόδωρος
Γεν. Γραμματέας, Κακάλης Αθανάσιος, Τζιούτζιος Νικόλαος, Τζίτζικας Γεώργιος, Κιάνας Στέργιος,
Λιάκος Θωμάς, Ντάβος Νικόλαος, Παπακώστας Ιωάννης, Μπασδέκης Μιλτιάδης, Τέγας Μιχαήλ,
Μαυροματίδης Δημήτριος, Γιαννακίδης Δημήτριος, Βασιλειάδης Θεόδωρος, Χατζόγλου Γεώργιος,
Στημονιάρης Δημήτριος, Καλαμάρα Κλεοπάτρα, Γιαννόπουλος Ηλίας, Ζιώγας Κωνσταντίνος, Ιωαννίδου Ουρανία, Δαλάκης Νικόλαος, Τσολάκης Αλέξανδρος, Ντώνας Ιωάννης, Τσιαμήτρος Δημήτριος,
Κεχαίδης Κωνσταντίνος, Ντέλμας Κωνσταντίνος, Βάρκας Ιωάννης, Δεσποτίδης Κωνσταντίνος, Γκάσης
Δημήτριος, Παππά Μαρία, Καβελίδης Συμεών, Κοτορένης Χρήστος, Συλλίρης Νικόλαος, Αμαραντίδης Στυλιανός, Τεντσογλίδου Μαρίνα, Τζαγκαρίδου Αναστασία, Δισλής Βασίλειος, Παπαγιαννάκης
Μιχαήλ, Ιωάννου Ηλίας.
Απόντες: Αντωνιάδης Βασίλειος, Θεοχαρίδης Γεώργιος, Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Βογιατζή Μαρία,
Χριστοπούλου Παρασκευή, Παπαδόπουλος Ιωάννης, Καφάσης Περικλής, Ήργης Δημήτριος, Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος, Παμπόρης Βασίλειος, Τσακνάκης Ιωάννης,

Ο πρόεδρος της Δ.Ε. προτείνει να συζητηθεί εκτός Ημερησίας το θέμα της αύξησης των αναδρομικών εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ στη σημερινή συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας θέμα
που γίνεται ομόφωνα αποδεκτό. Η συζήτηση του θέματος θα γίνει μετά την ολοκλήρωση
συζήτησης των θεμάτων της συνεδρίασης που αναγράφονται στην πρόσκληση.
Ψήφισμα Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για τις υπέρογκες αναδρομικές ασφαλιστικές
εισφορές
Το ΤΕΕ/ΤΔΜ προτείνει καθολική και οριζόντια αντίδραση με επικεφαλή το ΤΕΕ και συμμετοχή όλων των Περιφερειακών Τμημάτων αλλά και των επιμέρους κλαδικών συλλόγων για να
ανακληθούν τόσο οι απαράδεκτες αναδρομικές ασφαλιστικές αυξήσεις εισφορών των μη
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χανικών όσο και τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών. Επίσης θα πρέπει να θεσμοθετηθεί με εύκολο τρόπο η αναστολή λειτουργίας της εγγραφής του μηχανικού στο ΤΕΕ και της αναστολής πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών.
Η οριζόντια αντίδραση πέραν των νομικών προσφυγών, τις οποίες το ΤΕΕ έχει δρομολογήσει, πρέπει να συμπεριλαμβάνουν την ενημέρωση και γνωστοποίηση σε όλους τους βουλευτές στην περιοχή ευθύνης του κάθε περιφερειακού τμήματος (της Αττικής για το ΤΕΕ) με
συγκεκριμένο κείμενο αιτημάτων εστιασμένο με σαφήνεια στο πρόβλημα και στην υπόδειξη σχετικής επιλύσεως. Για όσους από τους βουλευτές δεν ανταποκριθούν ή υπάρξουν διαφοροποιήσεις να γίνει άμεσα η γνωστοποίηση της θέσης τους στο σύνολο των μηχανικών
με δημοσιότητα σε κάθε περιφέρεια.
Η οριζόντια αντίδραση να έχει μια ημέρα κινητοποίησης – κατάληψης των επιμέρους γραφείων του ΤΣΜΕΔΕ με απόφαση του ΤΕΕ που να μην ταυτίζεται με απεργιακές κινητοποιήσεις κλαδικών φορέων ώστε να της δοθεί η δημοσιότητα που της αρμόζει τόσο σε κεντρικό
όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
Παράλληλα σας ενημερώνουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας στις θεματικές Ομάδες Εργασίας που προκύπτουν από τις διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου να συνεισφέρουμε με μέλη
της Αντιπροσωπείας μας.
Κλείνοντας θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την ανταπόκριση του ΤΕΕ στην αποστολή
του συναδέλφου Κωνσταντίνου Μακέδου σε ειδική ενημερωτική εκδήλωση για τα θέματα
που καίνε τον κλάδο των μηχανικών.

ΘΕΜΑ 1ο
Η πρόεδρος ενημερώνει για την πολύ ενιδαφέρουσα εκδήλωση ενημέρωσης για τις τρέχουσες εξελίξεις του κλάδου των Διπλωματούχων Μηχανικών που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαϊου με εισηγητή το συν. Κ Μακέδο, η οποία δυστυχώς δεν είχε την συμμετοχή που θα έπρεπε από μέλη του
Τμήματος αλλά και από μέλη της Αντιπροσωπείας του Τμήμτατος .

ΘΕΜΑ 3ο
Ο πρόεδρος της Δ.Ε. Δημήτρης Μαυροματίδης ενημερώνει το σώμα για τις δραστηριότητες
της Διοικούσας Επιτροπής ( εισήγηση με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 487/29-5-2014)
Γίνεται συζήτηση από μέλη του σώματος για την απαράδεκτη πραγματικότητα των εξετάσεων των ενεργειακών επιθεωρητών που ξεκίνησαν και πραγματοποιούνται στο Τ.Ε.Ε.
Τα μέλη της Αντιπροσωπείας εκφράζουν την διαμαρτυρία τους για την διαδικασία που απαξιώνει το δίπλωμα των μηχανικών, συνεισφέρει στη κατάτμηση της γνώσης του διπλώματος και στη διάλυση των μέχρι τώρα επαγγελματικών δικαιωμάτων των συναδέλφων
μηχανικών, ταλαιπωρώντας ταυτόχρονα οικονομικά σε μια πολύ δύσκολη οικονομική περί
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οδο τους συναδέλφους μηχανικούς με τα σεμινάρια και τα παράβολα που τους υποχρεώνει
να καταθέσουν. Σημειώνεται το παράδοξο ότι μηχανικοί μπορούν να πραγματοποιήσουν
επιβλέψεις που είναι πιο πολύπλοκη διαδικασία αλλά πρέπει να δώσουν εξετάσεις για ενεργειακές επιθεωρήσεις καθώς και το πολύ χαμηλό ποσοστό επιτυχίας των εξεταζόμεων
(30%) την πρώτη εβδομάδα των εξετάσεων. Ηδη τμήματα του Τ.Ε.Ε. Μαγνησίας , Ανατ.Κρήτης έχουν εκφράσει την αντίδρασή τους για τη διαδικασία .
Ο πρόεδρος της Δ.Ε. υπενθυμίζει ότι το Τμήμα είχε εκφράσει από το 2011 την αντίδρασή
του για την διαδικασία πιστοποίησης ενεργειακών επιθεωρητών.
Ο συν. Ντέλμας καταδικάζει από την πλευρά του υπενθυμίζοντας ότι η επιστολή που αναφέρεται ο πρόεδρος είχε αποσταλεί μετά από πρόταση του συνδυασμού Ενεργών Μηχανικών.
Ο συν. Δεσποτίδης σημειώνει το ρόλο του Τ.Ε.Ε. σε όλη αυτή τη διαδικασία που λειτουργεί
ως Δούρειος Ιππος.
Ο Γεν Γραμματέας τςη Αν. Κωτσίδης αναφέρει ότι δεν διαφωνεί γενικά με την πιστοποίηση
αλλά με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται.
Ο συν. Δαλάκης αναφέρει ότι δεν αρκεί η αποστολή εγγράφου.
Ο συν. Καβελίδης προτείνει να ζητηθεί έκτακτη σύσκεψη περιφερειακών τμημάτων για το
θέμα.
Ο συν. Κακάλης αναφέρει ότι για αποτελεσματική παρέμβαση επί του θέματος πέρα της
καταγγελίας πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η διαδικασία φια των θέμα των επαγγελματικών
δικαιωμάτων.

Απόφαση Α1/Σ1τακτική/ΑΝ/2014
Αποφασίζεται να γραφεί ψήφισμα διαμαρτυρίας της Αντυιπροσωπείας με βάση το παλαιό έγγραφο
του Τμήματος , επιστολές άλλων περιφερειακών και όσα ακούστηκαν στη συνεδρίαση.
Εξουσιοδοτούνται σχετικά ένας εκπρόσωπος από τους 4 συνδυασμούς της Αντιπροσωπείας για τη
σύνταξη του ψηφίσματος.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3ο
Ο πρόεδρος της Δ .Ε. θέτει στο σώμα πρόταση για συναινετική διαδικασία εκλογής μελών Νομαρχιακών Επιτροπών του Τμήματος με προτάσεις μελών Νομαρχιακών Επιτροπών από τους εκπροσώ-


Μπουσίου & Εστίας 3
501 00, Κοζάνη.


24610-30103
24610-28030

 : 24610-39803
 : tee_koz@tee.gr
Url : http://www.tdm.tee.gr

[3]

πους των συνδυασμών (με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα των συνδυασμών στις πρόσφατες εκλογές του Τ.Ε.Ε. ) , πρόταση η οποία γίνεται ομόφωνα αποδεκτή.
Απόφαση Α2/Σ1τακτική/ΑΝ/2014
Ομόφωνα αποφασίζεται η συγκρότηση των Νομαρχιακών Επιτροπών του Τμήματος με προτάσεις
των συνδυασμών ( 2 δυναμικό Τ.Ε.Ε.., 1 ΔΚΜ, 1 Ενεργοί Μηχανικοί, 1 Νέα πρόταση Μηχανικών ) ως
εξής :
Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΑΝΔΡΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Π.Μ., 125257

1ος ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Χ.Μ. 75122
2ος ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Μ.Μ., 39366

ΖΕΡΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η.Μ., 88513

ΓΚΑΡΑΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Π.Μ., 87026

ΛΙΟΥΖΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Π.Μ., 76335

ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Π.Μ. 53165

ΝΤΟΥΝΑΣ ΑΛΕΚΟΣ Η.Μ. 93560

ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Π.Μ., 110493

ΝΤΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Μ. 110607

ΣΤΟΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Π.Μ. 124282

Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Α.Τ.Μ., 107575

ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, Π.Μ., 108673

ΔΙΣΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π.Μ. 76733

1ος ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ.Μ. 67867
2ος ΜΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Π.Μ., 51957

ΗΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Π.Μ., 114852

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Π.Μ., 92936

ΚΕΧΑΪΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Π.Μ., 110949

ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Π.Μ., 112467

ΚΟΤΟΡΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Π.Μ., 51088

1ος ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Α.Μ., 116065
2ος ΤΣΙΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Μ.Μ., 67987
3ος ΜΠΕΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Π.Μ., 65589

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
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ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π.Μ. 86408

ΓΚΕΚΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π.Μ. 29780

ΑΛΛΗΛΟΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π.Μ. 107296

ΚΡΕΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑ, Χ.Μ., 89304

ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ, Π.Μ., 123338

1ος ΜΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Π.Μ., 107806
2ος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ., Α.Μ., 81656

ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Π.Μ., 80001

ΜΠΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Α.Τ.Μ., 128489

ΤΕΓΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, Η.Μ., 75163

ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ Π.Μ. 103323

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2013, οικονομικού προϋπολογισμού 2014.
Γίνεται παρουσίαση του απολογισμού έτους 2013 όπως εγκρίθηκε από τη Δ.Ε..

Απόφαση Α3/Σ1τακτική/ΑΝ/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) και εγκρίθηκε
από τη Δ.Ε..
Επικυρώνεται αυθημερόν

Γίνεται παρουσίαση του προϋπολογισμού έτους 2014 όπως εγκρίθηκε από τη Δ.Ε.

Ο συν. Ντέλμας αναφέρει ότι όπως έχει σημειώσει και στη Διοικούσα Επιτροπή οι οφειλές σε παλαιές Ομάδες Εργασίας ύψους -στην ανάληψη της νέας Δ.Ε. -40.000 Ευρώ τον κάνουν αντίθετο στην
λειτουργία Ομάδων Εργασίας στην παρούσα φάση.
Ο συνάδελφος Συλλίρης εκφράζει τη συμφωνία του με όσα ανέφερε ο συν. Ντέλμας και την κάθετη
διαφωνία του με την λογική των προγραμμάτων ως πηγή εσόδων του Τ.Ε.Ε.
Ο συνάδελφος Γκάσης αναφέρει ότι οι δυστυχώς οι εποχές και η περίοδος που ζούμε είναι πολύ
δύσκολες γι’ αυτό πρέπει να είμαστε πιο ανοικτοί και στα οικονομικά σε σχέση με το παρελθόν.
Η συν. Τενσογλίδου προτείνει να λειτουργήσουν μη αμειβόμενες Ομάδες Εργασίας με εθελοντική
συμμετοχή μελών.
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Ο συνάδελφος Κακάλης αναφέρει ότι θεωρεί ότι ο προύπολογισμός είναι διαχειριστικός , δεν αναφέρει το όραμα και την προοπτική που θέτει η καινούρια διοίκηση.

Παρόλα αυτά για να μην «σαμπτοαριστεί» η λειτουργία του Τ.Ε.Ε. με την μη ψήφιση του προϋπολογισμού, η ΔΚΜ θα αποχωρίσει από την αίθουσα κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας.
Ακολουθεί συζήτηση και ψηφοφορία επί του θέματος. Στη διάρκεια της ψηφοφορίας δεν παρευρίσκεται στην αίθουσα οι συν. Κακάλης Αθανάσιος, Τζιούτζιος Νικόλαος, Τζίτζικας Γεώργιος, Κιάνας
Στέργιος, Λιάκος Θωμάς, Ντάβος Νικόλαος, Παπακώστας Ιωάννης, Μπασδέκης Μιλτιάδης, Τέγας
Μιχαήλ.
Υπέρ της ψήφισης του προϋπολογισμού : Μαυροματίδης Δημήτριος, Γιαννακίδης Δημήτριος, Βασιλειάδης Θεόδωρος, Χατζόγλου Γεώργιος, Στημονιάρης Δημήτριος, Καλαμάρα Κλεοπάτρα, Γιαννόπουλος Ηλίας, Ζιώγας Κωνσταντίνος, Ιωαννίδου Ουρανία, Δαλάκης Νικόλαος, Τσολάκης Αλέξανδρος, Ντώνας Ιωάννης, Τσιαμήτρος Δημήτριος, Κεχαίδης Κωνσταντίνος, Μαυρίδης Γρηγόρης, Κωτσίδης Θεόδωρος (16 ψήφοι).
Λευκά : Τσιομπάνου Μαρία, Ντέλμας Κωνσταντίνος, Βάρκας Ιωάννης, Δεσποτίδης Κωνσταντίνος,
Γκάσης Δημήτριος, Παππά Μαρία, Καβελίδης Συμεών, Κοτορένης Χρήστος, Συλλίρης Νικόλαος, Αμαραντίδης Στυλιανός, Τεντσογλίδου Μαρίνα, Τζαγκαρίδου Αναστασία, Δισλής Βασίλειος, Παπαγιαννάκης Μιχαήλ, Ιωάννου Ηλίας (15 ψήφοι).

Απόφαση Α4/ Σ1 τακτική/ΑΝ/2014
Εγκρίνεται ο Οικονομικός Προϋπολογισμός έτους 2014 που κατατέθηκε με τη σχετική εισήγηση του
Προέδρου και της Υπηρεσίας του Τμήματος (αρ.πρωτ.:429β/12.05.2014) και εγκρίθηκε από τη Δ.Ε.
με την παρακάτω διόρθωση
Επικυρώνεται αυθημερόν

ΘΕΜΑ 5ο
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δημήτρης Μαυροματίδης παρουσιάζει στο σώμα την Απόφαση Α2/Δ .Ε./Σ6/
2014 η οποία αποτελεί την εισήγηση της Δ.Ε. για το θέμα των Μονίμων Επιτροπών του Τμήματος για την περίοδο 2014-2016.

Προτείνονται οι παρακάτω Μόνιμες Επιτροπές με το ανάλογο αντικείμενο. Σημειώνεται σχετικά ότι
ο αριθμός και τα αντικείμενο των Μονίμων Επιτροπών αποτελεί συγκερασμό προτάσεων που ακούστηκαν σε δύο συνεδριάσεις Διοικούσας Επιτροπής που συζητήθηκε το θέμα:
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1. Επιμελητηριακών θεμάτων, ασφαλιστικού και αρωγής μηχανικών
•
•
•
•

Θέματα ασφαλιστικού
Θέματα αλληλεγγύης μηχανικών (καταγραφή πάσης φύσεως προβλημάτων)
Θέματα επιμελητηριακά που άπτονται με τις διαφοροποιήσεις του θεσμικού ρόλου του ΤΕΕ
Θέματα συνεργασιών του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με φορείς άλλων χωρών (που δεν καλύπτονται από
άλλες ΜΕ)

2. Επαγγελματικών - εργασιακών δικαιωμάτων και κατάρτισης
•

•
•

Η επεξεργασία των θέσεων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για το σύνολο των επαγγελματικών θεμάτων
των συναδέλφων σε όλους τους χώρους εργασίας τους (θέματα Ελεύθερων Επαγγελματιών,
Δημοσίων Υπαλλήλων, Μελετητών, Εργοληπτών, ΔΕΗ κλπ).
Θέματα εκπαίδευσης–επιμόρφωσης και επαγγελματικού προσανατολισμού των συναδέλφων.
Θέματα απασχόλησης

3. Ποιότητας και ασφάλειας Δημοσίων Έργων και Κατασκευών
•
•
•
•

Η παρακολούθηση εξέλιξης των μεγάλων δημοσίων Έργων της Περιφέρειάς μας καθώς και η
νομοθεσία των Δημοσίων Έργων και Μελετών.
Αντιμετώπιση πιθανών καθυστερήσεων χρηματοδοτήσεων– πληρωμών έργων και εργοληπτών–μελετητών.
Τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στις κατασκευές και την εργασία
Θέματα ιδιωτικών έργων

4. Περιβάλλοντος
•

Θέματα περιβάλλοντος.

5. Πολιτισμού
•

Δράσεις πρωτοβουλίες διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με ανάδειξη σημαντικών θεματικών δικτύων στήριξης του φυσικού-πολιτισμικού μας πλούτου.

6. Χωροταξικού Πολεοδομικού και Αστικού Σχεδιασμού
•
•

Αναπτυξιακά - κοινωνικά - περιβαλλοντικά προβλήματα πόλεων και οικισμών. Οι Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί και η εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπλασης.
Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός, Γενικά πολεοδομικά σχέδια, Ρυθμιστικά σχέδια, ΖΟΕ, Μετεγκαταστάσεις οικισμών, Πολεοδομική Νομοθεσία, αυθαίρετη δόμηση, βιοκλιματική αρχιτεκτονική.

•

Θέματα δημοσίων χώρων

7. Ενέργειας - ηλεκτροπαραγωγής
•
•

θέματα που σχετίζονται με το νομοθετικό πλαίσιο για θέματα ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Περιφέρειά μας
θέματα ηλεκτροπαραγωγής

8. Εκπαίδευσης - Έρευνας
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•
•
•
•

θέματα που σχετίζονται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την ανάπτυξη και τη στήριξη των
εκπαιδευτικών μας ιδρυμάτων
θέματα τεχνικής εκπαίδευσης
στήριξη της έρευνας
θέματα διασύνδεσης

9. Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας
•

•
•
•
•
•
•

Η διαμόρφωση θέσεων–προτάσεων για τη περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας που το
ΤΕΕ/ΤΔΜ μπορεί να συνεισφέρει με παρεμβάσεις υποβοηθώντας τους φορείς της Δυτικής
Μακεδονίας.
Θα ασχολείται με την επεξεργασία γενικών αναπτυξιακών προτάσεων σε επίπεδο περιφέρειας.
Θέματα πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα που δεν καλύπτονται από τις άλλες
ΜΕ
Θέματα επιχειρηματικότητας–αναπτυξιακού νόμου
Θέματα Έξυπνης Εξειδίκευσης και καινοτομίας
Θέματα Κοινωνικής Οικονομίας
Θέματα καταγραφής πόρων και αγαθών

10. Εθνικών - Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
•
•
•

παρακολούθηση και διαμόρφωση προτάσεων συμμετοχής του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΣΕΣ ή άλλες χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες.
προτάσεις και θέσεις για τις Επιτροπές Παρακολούθησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων
ανεύρεση και διερεύνηση συμμετοχής του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. σε χρηματοδοτικά προγράμματα/εργαλεία (ευρωπαϊκά, διακρατικά, ειδικές πηγές χρηματοδότησης, εθνικά) με ή χωρίς
εταιρική σχέση.

11. Αντισεισμικής, Πολιτικής Προστασίας και Οδικής Ασφάλειας
•
•
•

Θέματα αντισεισμικού κανονισμού
Θέματα πολιτικής προστασίας
Οδικής Ασφάλειας

12. Αυτοδιοίκησης, Κρατικής Διοίκησης
•
•

Θέματα Κρατικής Διοίκησης
Θέματα Αυτοδιοίκησης

Ως προς τον αριθμό των συναδέλφων που θα συμμετέχουν στις Μόνιμες Επιτροπές, η Διοιούσα
Επιτροπή προτείνει να μην υπάρχει περιορισμός στη διαθεσιμότητα των συναδέλφων αλλά δέσμευση για αυστηροποίηση της διαδικασίας διαγραφής από τις ΜΕ των συναδέλφων που δεν συμμετέχουν σύμφωνα με τον Κανονισμό.
Ο συν. Κακάλης σημειώνει ότι δεν ψήφισε στη Δ.Ε. την πρόταση τόσο ως προς το αντικείμενο (ενημερώνει το σώμα για τη πρόταση που είχε ο ίδιος καταθέσει) όσο και κυρίως ως προς τον αριθμό
των μελών των Μονίμων Επιτροπών.


Μπουσίου & Εστίας 3
501 00, Κοζάνη.


24610-30103
24610-28030

 : 24610-39803
 : tee_koz@tee.gr
Url : http://www.tdm.tee.gr

[8]

Θεωρεί ότι το σχήμα των ανοικτών Επιτροπών δεν δούλεψε την προηγούμενη περίοδο. Πολλά από
τα μέλη των Μονίμων Επιτροπών γύρισαν την πλάτη τους στο Τ.Ε.Ε. και δεν ήρθαν ούτε καν να
ψηφίσουν στις εκλογές.
Δούλεψαν μόνο Επιτροπές τα μέλη των οποίων υπήρχε χημεία. Ο ίδιος προτείνει ενννεαμελείς Επιτροπές με 5 ή 6 αναπληρωματικούς. Καταλαβαίνει ότι τα κριτήρια επιλογής είναι δύσκολο να μπούν
.Ένα από τα κυριότερα κατά την άποψή του είναι η ενασχόληση των μελών με το Τ.Ε.Ε. Αν όμως δεν
καταλήξουμε σε κριτήρια εν ανάγκη να πάμε και σε κλήρωση.
Ο συν. Μαυροματίδης αναφέρει ότι η πρόταση για περιορισμένο αριθμό μελών ανά Επιτροπή σε
καμμία περίπτωση δεν συνάδει με ένα ανοικτό Τ.Ε.Ε. που πρέπει να οικοδομηθεί ιδιαίτερα στην
παρούσα περίοδο που οι μηχανικοί βρίσκουν κλειστές πόρτες δουλειάς. Πρέπει να συνδυαστεί με
πρόταση κριτηρίων συγκρότησης.( Διαφωνεί κάθετα με την κλήρωση). Αναφέρει ότι διαφωνεί με
την άποψη ότι οι Επιτροπές δεν δουλεψαν. Δούλεψαν στο μέτρο του ενδιαφέροντος των υπευθύνων συνδέσμων από τη Δ.Ε. Τέλος σημειώνει ότι η ευλαβική εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας των Μονίμων Επιτροπών με απομάκρυνση όσων απουσιάζουν σε διαδοχικές συνεδριάσεις συνδυάζει και την αποτελεσματική λειτουργία των Επιτροπών και το αιτούμενο του ότι το Τ.Ε.Ε. δεν
αποκλείει κανένα που θέλει να δουλέψει.
Ο συν. Καβελίδης : Αποτελεί ευχάριστη έκπληξη για τους Ενεργούς Μηχανικούς η τοποθέτηση του

συν. Κακάλη που ταυτίζεται με την διαχρονικη θέση των Ενεργών για τον αριθμό των μελών
των Επιτροπών (μέχρι εννέα Μέλη) . Η δυνατότητα που είχε δοθεί παλαιά για εκδήλωση ενδιαφέροντος σε 3 κατά σειρά ενδιαφέροντος Επιτροπές μπορεί να βοηθήσει. Μπορούν να μπουν κριτήρια όπ ως εμπειρία, γνώσεις, τομέας απασχόλησης.
Ακολουθεί ψηφοφορία
Υπέρ της πρότασης της Δ.Ε. ψηφίζουν : Μαυροματίδης Δημήτριος, Γιαννακίδης Δημήτριος, Βασιλειάδης Θεόδωρος, Στημονιάρης Δημήτριος, Καλαμάρα Κλεοπάτρα, Μαυρίδης Γρηγόρης, Ζιώγας
Κωνσταντίνος, Ιωαννίδου Ουρανία, Δαλάκης Νικόλαος, Τσολάκης Αλέξανδρος, Ντώνας Ιωάννης,
Τσιαμήτρος Δημήτριος, Κεχαίδης Κωνσταντίνος, Κωτσίδης Θεόδωρος (14 ψήφοι).
Κατά της πρόταση της Δ.Ε. ψηφίζουν : Κακάλης Αθανάσιος, Τζιούτζιος Νικόλαος, Τζίτζικας Γεώργιος, Κιάνας Στέργιος, Λιάκος Θωμάς, Ντάβος Νικόλαος, Παπακώστας Ιωάννης, Μπασδέκης Μιλτιάδης, Τέγας Μιχαήλ, Τσιομπάνου Μαρία, Δεσποτίδης Κωνσταντίνος, Καβελίδης Συμεών, Συλλίρης
Νικόλαος, Αμαραντίδης Στυλιανός, Τενσογλίδου Μαρίνα, Παπαγιαννάκης Μιχαήλ, Ιωάννου Ηλίας . (
17 ψήφοι)
Λευκό ψηφίζουν Ντέλμας Κωνσταντίνος, Γκάσης Δημήτριος.
Απόφαση Α5/ Σ1 τακτική/ΑΝ/2014
Η πρόταση της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για τις Μόνιμες Επιτροπές δεν γίνεται αποδεκτή από την Αντιπροσωπεία. Το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου σε επόμενη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας με νέα εισήγηση της Δ.Ε.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
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ΘΕΜΑ 6ο
Απόφαση Α6/ Σ1 τακτική/ΑΝ/2014

…………………………………………

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ Ασφαλιστικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ
Απόφαση Α7/ Σ1 τακτική/ΑΝ/2014

Λύεται η συνεδρίαση
Η πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Μαρία Τσιιομπάνου

Γρηγ. Μαυρίδης

Θεόδωρ. Κωτσίδης
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