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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η / 2014 
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

Κοζάνη Τρίτη, Ώρα, 
Μπουσίου & Εστίας 3 

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 13.5.2014             1:00μμ 

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 επαγγελματι-
κής κατάρτισης σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2014. 
 
5.    Επιστολή Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου BEE RES 2014 για συμμετο-
χή 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 άλ-
λον 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 
 

 
α) Επιστολή Τ.Ε.Ε. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας για κατάργηση εξετάσεων ενερ-

γειακών επιθεωρητών. 
β) Πράξη ανακήρυξης ως μέλους Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ του Αργυρόπουλου Βασί-

λειου στη θέση του παραιτηθέντος Τσιάφη Ιωάννη. 
γ) Ψήφισμα ΤΕΕ/ΤΑΜ. 
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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 λογι-
σμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό», υπο-
φάκελος «7.2014». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ 
 
 

https://www.dropbox.com/sh/5oumvd7ot42xoed/AAA9Z2tqup8XAW8vY_n7AXzaa
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