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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η / 2014
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Κοζάνη Πέμπτη, Ώρα,
Μπουσίου & Εστίας 3

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 19-6-2014            7:00μμ

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

                                     
1. Έγκριση πρακτικών.

2.   Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.*

3. Ορισμός εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΕΠΟΚ (30
        Ιουνίου 2014).

4. Έντυπο Μονίμων Επιτροπών ΤΕΕ/ΤΔΜ.

5.   Συγκρότηση Ο.Ε. 
α) Υποστήριξη, συντήρηση, ανανέωση του δικτυακού τόπου του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. –
     Επιμέλεια Δελτίων Τύπου - Υποβοήθηση διοργάνωσης εκδηλώσεων και λοιπών 
     έκτακτων δραστηριοτήτων του Τμήματος.
β) Υποστήριξη Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. σε θέματα αυθαιρέτων, νέου τρόπου έκδοσης αδειών
      κλπ.

6. Πρόβλεψη λειτουργίας Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας.

7. Σύσκεψη Προέδρων Π.Τ.  ΤΕΕ με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, Παρασκευή 20-6-2014
ώρα 11:00.

8. Εκ των Υστέρων Αξιολόγηση Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης.

9. Επιστολή μέλους Δ.Ε. Νίκου Συλλίρη: πρόταση για τον τρόπο τήρησης πρακτικών
συνεδριάσεων και δημοσίευσης αποφάσεων Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ .
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10. Επιστολή ιδιοκτήτριας καταστήματος εισόδου στοάς για την αντιμετώπιση της 
       δυσάρεστης κατάστασης που επικρατεί στον προαύλιο χώρο ιδιοκτησίας ΤΕΕ.

11.  Λειτουργία κλιματιστικού.

12. Προβλήματα δυσλειτουργίας και συντήρησης site ΤΕΕ/ΤΔΜ. 

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

β) Επιστολές  ΠΣΔΜ-Η,  ΤΕΕ/ΤΑΜ,  ΤΕΕ/ΤΑΚ,  ΤΕΕ/ΤΠ  για  αποχή  από  εξετάσεις
Ενεργειακών Επιθεωρητών.

γ) Ανακοίνωση Διασυλλογικής Επιτροπής Συλλόγων Ειδικοτήτων Διπλωματούχων
Μηχανικών για το θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού.

δ) Αποστολή εγκυκλίου για πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
ε)  Επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΚ για ηλεκτροδοτήσεις κτιρίων και ευθύνες Μηχανικών.
στ)  Ειδική συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ,  Αθήνα,  Σάββατο 28 και  Κυριακή 29

Ιουνίου 2014.
ζ)  Αποστολή  προκήρυξης  για  προγράμματα    Μεταπτυχιακών  σπουδών  του

Τμήματος Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

 Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης,  βρίσκονται  στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «10.2014». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ

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

ΑΠΟΝΤΕΣ : Ντέλμας Κωνσταντίνος, μέλος 

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: Προ Ημερησίας Πρόσκληση στη συνάντηση για τη 
βιομηχανική κληρονομιά,  ΓΠΣ Κοζάνης,  6ο, 1ο, 3ο, 7ο , 4ο,  5ο,11ο, 8ο, 10ο,2ο. 

https://www.dropbox.com/sh/p94tgj8ocbzl3xa/AAD3gvUip_lFVXQiaJOTGaraa?m=
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

Α) Ο Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης ενημερώνει τη Δ.Ε. ότι την Τρίτη 24.06.14
και  ώρα  18:00  θα  υπάρξει  συνάντηση  για  τη  βιομηχανική  κληρονομιά  στην
Θεσσαλονίκη  όπου  μεταξύ  των  θεμάτων  θα  συζητηθεί  και  η  συνέχεια  της
συνεργασίας  με  το  ΤΕΕ/ΤΔΜ  με  σχετική  πρόσκληση  της  συναδέλφου  Όλγας
Δεληγιάννη εκ μέρους της ΕΛΛΕΤ και με τα παρακάτω θέματα . 

1. Aξιολόγηση των εκπαιδευτικών εργαστηρίων που διοργανώθηκαν το 
Φεβρουάριο και των σχετικών ημερίδων του Φεβρουαρίου-Απριλίου 2014 και 
προτάσεις συνέχισης των συνεργασιών στο μέλλον.
2. Πλαίσιο συνέχισης της συνεργασίας με ΤΕΕ/ΤΔΜ για την καταγραφή της 
Βιομηχανικής Κληρονομιάς της περιοχής. 
3. Πλαίσιο συνεργασίας με Περιφερειακή Ενότητα Έβρου για καταγραφή 
βιομηχανικής κληρονομιάς της περιοχής.
4. Πλαίσιο συνεργασίας με Δήμο Θεσσαλονίκης και Δήμους του Πολεοδομικού 
συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.» 

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ10/2014
Αποφασίζεται η μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη της συναδέλφου και Γραμματέως  της
Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ, Καλαμάρα Κλεοπάτρας.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Β) Ο  Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης  αναφέρει ότι  λόγω της καθυστέρησης
που  επιφέρει  η  διαδικασία  συγκρότησης  των  Μονίμων  Επιτροπών  του ΤΕΕ/ΤΔΜ
και του  επείγοντος  της  διαδικασίας  ολοκλήρωσης  της  μελέτης  και  έγκρισης  του
νέου  Γενικού  Πολεοδομικού  Σχεδίου της  πόλης  της  Κοζάνης,  προτείνεται  η
συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, η οποία θα ασχοληθεί με την αξιολόγηση του προς
έγκριση ΓΠΣ και την διαμόρφωση επίσημης και τεκμηριωμένης άποψης σχετικά με
όσα πολεοδομικά θέματα τίθενται ή θα έπρεπε να τίθενται από αυτό. Αρμόδιοι για
τον  ακριβή  καθορισμό  του  αντικειμένου  της  ομάδας  εργασίας,  προτέινονται  οι
συνάδελφοι  Κωνσταντίνος  Δεσποτίδης,  Αρχιτέκτων  Μηχανικός  και  Κωνσταντίνος
Ζιώγας, Αρχιτέκτων  Μηχανικός.

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ10/2014
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Αποφασίζεται  η  πρόσκληση  εκδήλωση  ενδιαφέροντος  στα  τοπικά  Μ.Μ.Ε.  και
ηλεκτρονικά στα μέλη του ΤΕΕ/ΤΔΜ, για συγκρότηση , μη αμειβόμενης , Ομάδας
Εργασίας για το Γ.Π.Σ. Κοζάνης.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 6  ο   
Παρευρίσκεται και ενημερώνει το σώμα ο συν. Λίτσιος Κωνσταντίνος
Αυτές  τις  μέρες το  Πανεπιστήμιο  Δυτικής  Μακεδονίας ετοιμάζει  την  ίδρυση του
τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος σύμφωνα με το Π.Δ. που είχε δημοσιευθεί.
Βέβαια κανένας δεν είναι σίγουρος πως το τμήμα θα λειτουργήσει ή και πως το ίδιο
το  πανεπιστήμιο  θα  υπάρχει  ως  το  2015,  χρονιά  που  προβλέπεται  να  δεχτεί
φοιτητές το τμήμα, αλλά ο σχεδιασμός προχωρά με βάση τα τωρινά δεδομένα.  

Θα ήταν χρήσιμο το ΤΕΕ/ΤΔΜ να δείξει ενδιαφέρον για την ίδρυση του νέου αυτού
τμήματος, να παράσχει τη βοήθεια του όπου χρειαστεί αλλά και να ενημερώνεται
για τις εξελίξεις σε κάθε στάδιο.

Ο  Πρόεδρος  Δημήτρης  Μαυροματίδης προτείνει  να  στείλει  το  ΤΕΕ/ΤΔΜ  άμεσα
επιστολή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και  να εκφράζει  το ενδιαφέρον
του για όλες τις διαδικασίες ίδρυσης καθώς την υποστήριξη και συνδρομή του σε
αυτή την προσπάθεια. 

Επίσης προτείνει να οριστεί ένας υπεύθυνος ενημέρωσης και επικοινωνίας ο οποίος
και να συμμετάσχει ως παρατηρητής στις διαδικασίες ίδρυσης του τμήματος.   Ως
υπεύθυνο ενημέρωσης και επικοινωνίας ο  πρόεδρος  του ΤΕΕ/ΤΔΜ προτείνει το
μέλος Λίτσιο  Κωνσταντίνο  ο οποίος και  ενημέρωσε σχετικά το Τ.Ε.Ε. για το θέμα
είναι παρών  και που σημειώνεται ότι είναι και Επιμελητής της ΜΕ Περιβάλλοντος
του ΤΕΕ/ΤΔΜ

Ο συνάδελφος Συλλίρης προτείνει  να συμμετέχει στην επιτροπή ενημέρωσης και
επικοινωνίας και ο συνάδελφος Ανδρώνης  Βασίλης.  

Τέλος ο  Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης αναφέρει ότι ίσως είναι σκόπιμο να
βγάλει το ΤΕΕ/ΤΔΜ και ανακοίνωση στον τοπικό τύπο, που να στηρίζει την ίδρυση
του  νέου  τμήματος  επισημαίνοντας  τα  προβλήματα  με  τα  επαγγελματικά
δικαιώματα που ήδη αντιμετωπίζει και τη βούληση του να προσπαθήσει για την
επίλυση αυτών.

Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ10/2014

Αποφασίζεται : 
α) Η αποστολή επιστολής  προς το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας που θα 
περιλαμβάνει : 
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"Το ΤΕΕ/ΤΔΜ εκφράζει την απόλυτη στήριξη του στην ίδρυση του νέου τμήματος 
Μηχανικών Περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, γεγονός που
επιτρέπει και τη δημιουργία Πολυτεχνικής Σχολής. Η ειδικότητα του μηχανικού 
Περιβάλλοντος, αν και υπάρχει εδώ και 20 χρόνια πλέον, αντιμετωπίζει σοβαρά 
προβλήματα με κυριότερο την απουσία κατοχυρωμένων επαγγελματικών 
δικαιωμάτων από την πλευρά της πολιτείας. Αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες 
ίδρυσης του τμήματος, το ΤΕΕ/ΤΔΜ προσφέρει του συνδρομή του και επιθυμεί την 
ενημέρωση του για όλες τις διεργασίες ίδρυσης του τμήματος μέσω ορισμένου 
εκπροσώπου του, ώστε να δημιουργηθούν οι βέλτιστες συνθήκες για τη δημιουργία
και λειτουργία του τμήματος, την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ήδη 
υπάρχουν, αλλά και τη διασύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας 
αργότερα. Πράγμα που έπραξε διαχρονικά για τα πολυτεχνικά Τμήματα του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

β) Υπεύθυνοι ενημέρωσης και επικοινωνίας εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΔΜ με σκοπό τη 
συμμετοχή τους ως παρατηρητές στις διαδικασίες ίδρυσης του τμήματος 
Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΠΔΜ ορίζονται  οι συνάδελφοι Λίτσιος 
Κωνσταντίνος και Ανδρώνης Βασίλης

γ) Η  συγγραφή  και  η δημοσιοποίηση στον τοπικό τύπο,  κειμένου στήριξης της
ίδρυσης του νέου τμήματος επισημαίνοντας τα προβλήματα με τα επαγγελματικά
δικαιώματα που ήδη αντιμετωπίζει και τη βούληση του να προσπαθήσει για την
επίλυση αυτών

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

Προσέρχεται ο συνάδελφος Τζίτζικας Γεώργιος

ΘΕΜΑ 1  ο   
Ο  Πρόεδρος  Δημήτρης  Μαυροματίδης παρακαλεί   τα  μέλη  να  υποβάλλουν
παρατηρήσεις  και  διορθώσεις  στη  διαδικασία  επικύρωσης  των  πρακτικών
σχετιζόμενες  με όσα ειπώθηκαν στην αντίστοιχη συνεδρίαση. Δήλωσε ότι δεν έχει
πρόβλημα  παρόλο  που  πολλές  φορές  επιχειρούνται  αναφορές  σε  προσωπικό
επίπεδο να γράφονται στα πρακτικά για όσον αφορά το πρόσωπό του.

Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ10/2014
Εγκρίνονται τα πρακτικά της 7ης συνεδρίασης με τις προσθήκες του συν.  Συλλίρη
Νικόλαου στο 2ο και 8ο θέμα .

ΘΕΜΑ 3  ο   
Σχετική η  με  αριθμό πρωτ.  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.   534/11-6-2014 επιστολή της  ΔΕΠΕΠΟΚ
Κοζάνης.

Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ10/2014
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Ορίζονται  εκπρόσωποι  του  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  στην  ετήσια  Γενική  Συνέλευση  της
ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε.  έτους 2014 οι συνάδελφοι : 
Γκάσης Δημητρης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
Λίτσιος Κωνσνταντίνος, Χημικός Μηχανικός.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 7  ο   

Σχετική  η με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 555/17-6-2014 πρόσκληση του προέδρου
του Τ.Ε.Ε. συν. Σπίρτζη Χρήστου για κοινή σύσκεψη προέδρου του Τ.Ε.Ε. με τους
προέδρους των περιφερειακών Τμημάτων στην Αθήνα στις 20 Ιουνίου 2014.

Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ10/2014
Αποφασίζεται  η  μετάβαση  του  Προέδρου  της  Δ.Ε.  Δημήτρη  Μαυροματίδη  στην
Αθήνα για συμμετοχή στη  σύσκεψη των Προέδρων της Δ.Ε. με τον Πρόεδρο του
Τ.Ε.Ε. που θα γίνει την Παρασκευή 20-6-2014. Ο προϋπολογισμός της μετακίνησης
ανέρχεται στο ποσό των 340,00€.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 4  ο   
Ο πρόεδρος θέτει στο σώμα την έγγραφη αίτηση για τις Μόνιμες Επιτροπές 

Απόφαση  Α7/Δ.Ε./Σ10/2014
Αποφασίζεται  η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος συναδέλφων για συμμετοχή
σε  Μόνιμες  Επιτροπές  του  Τμήματος  με  δημοσίευση  στην  ιστοσελίδα  του
Τ.Ε.Ε/Τ.Δ.Μ.  και σε εφημερίδες κλπ μέχρι τις 14 Αυγούστου 2014.
Στην  πρόσκληση  ,  στην  οποία  θα  φαίνεται  και  ο  Κανονισμός  των  Μονίμων
Επιτροπών  θα  ζητείται  η  συμπλήρωση  του  πρακάτω  εγγράφου  και  σύντομο
βιογραφικό σημείωμα. 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                          

ΤΜΗΜΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                  Κοζάνη   ….. /…… /2014

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ 
ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΔΜ

1. Μ.Ε. Επιμελητηριακών θεμάτων, ασφαλιστικού και αρωγής μηχανικών
2. Μ.Ε. Επαγγελματικών - εργασιακών δικαιωμάτων και κατάρτισης
3. Μ.Ε. Ποιότητας και ασφάλειας Δημοσίων Έργων και Κατασκευών
4. Μ.Ε. Περιβάλλοντος
5. Μ.Ε  Πολιτισμού
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6. Μ.Ε. Χωροταξικού Πολεοδομικού και Αστικού Σχεδιασμού
7. Μ.Ε. Ενέργειας – ηλεκτροπαραγωγής
8. Μ.Ε. Εκπαίδευσης και Έρευνας
9. Μ.Ε.  Αναπτυξιακού  Σχεδιασμού,  Επιχειρηματικότητας  και  Κοινωνικής

Οικονομίας
10. Μ.Ε. Εθνικών - Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
11. Μ.Ε. Αντισεισμικής, Πολιτικής Προστασίας και Οδικής Ασφάλειας
12. Μ.Ε. Αυτοδιοίκησης, Κρατικής Διοίκησης

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ……………………………………………………………

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ……………………………….....................

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ …….ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΤΕΕ ……………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ……………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΑ     …………………

E-MAIL ………..........

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:    

………………….……………………………..…………………………………………

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (γενική εμπειρία, εκπαιδευτική 
εμπειρία, εξιδικευμένο αντικείμενο)

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
(συναφείς με την επιλογή των αντίστοιχων Μ.Ε.)

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ

α)…………………………………………………………………………………………………………..

β) ………………………………………………………………………………………………………….

ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Μ’ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

α)…………………………………………………………………………………………………………..

β) ………………………………………………………………………………………………………….
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γ) ………………………………………………………………………………………………………….

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ώρες/εβδομάδα)  ……………………………….

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Να κατατεθεί έντυπα στο ΤΕΕ/ΤΔΜ (Μπουσίου και Εστίας 3, Κοζάνη) ή
να  αποσταλεί  στο  Fax 2461039803,  ή  στο  e-mail tee_koz@tee.gr ,  μέχρι  14
Αυγούστου 2014. Σημειώνεται ότι τα μέλη των ΜΕ θα είναι 9 πλην των [4] και [7]
που θα είναι 11. Οι συνεδριάσεις θα είναι ανοικτές και θα προσκαλούνται να
συμμετέχουν κατά αντιστοιχία των τακτικών μελών όσοι εκ των συναδέλφων δεν
επιλεγούν ως τακτικά μέλη στις αντίστοιχες ΜΕ. 

Η  Διοικούσα  Επιτροπή  στην  επόμενη  συνεδρίαση  της  και  πριν  την  λήξη  της
εκδήλωσης ενδιαφέροντος  θα αποφασίσει για τα κριτήρια εξέτασης των αιτήσεων.
Επικυρώνεται αυθημερόν. 

ΘΕΜΑ 5  ο   

α) Υποστήριξη, συντήρηση, ανανέωση του δικτυακού τόπου του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. –
     Επιμέλεια Δελτίων Τύπου - Υποβοήθηση διοργάνωσης εκδηλώσεων και λοιπών 
     έκτακτων δραστηριοτήτων του Τμήματος

Ο Πρόεδρος εισηγείται: Προτείνεται ο συνάδελφος Πέτρος Αλμπάνης για 12 μήνες
με έναντι 950 ευρώ τον μήνα (δηλαδή 11.400 €). Ως έναρξη της Ομάδας Εργασίας
προσδιορίζεται  η  1.7.14.  Η  υποστήριξη  του  συναδέλφου Αλμπάνη  στο  ΤΕΕ/ΤΔΜ
είναι ιδιαίτερα σημαντική και φάνηκε διότι είναι ουσιαστικά υπεύθυνος για το:

 Site του ΤΕΕ/ΤΔΜ
 Την αποδελτίωση
 Την υποστήριξη της λειτουργίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ

Επιπλέον όλων των άλλων φέτος θα χρειαστεί να γίνει αναβάθμιση του δικτυακού
τόπου του ΤΕΕ/ΤΔΜ (τελευταίο θέμα) που μπορεί να γίνει μόνο υπό την επίβλεψη
του συναδέλφου Αλμπάνη. 

mailto:tee_koz@tee.gr
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Ενδεικτικά  σας  παραθέτω  την  επιστολή  που  κατέθεσε  επί  Προεδρίας  του  συν.
Κακάλη και εμού ως Αντιπροέδρου τον Απρίλιο του 2013. 

“ Ενέργειες, δραστηριότητα, και πρωτοβουλίες στα πλαίσια της Ο.Ε. με τίτλο:
«Υποστήριξη, συντήρηση, ανανέωση του δικτυακού τόπου του ΤΕΕ/ΤΔΜ –

Επιμέλεια Δελτίων Τύπου».
Παραδοτέο του μέλους της Ο.Ε. Πέτρου Αλμπάνη,

για το διάστημα 1/2/2013 – 30/4/2013.

1. Πραγματοποίηση  διαδικτυακής  έρευνας,  συγκέντρωση  κατάλληλου
εκπαιδευτικού  υλικού  προορισμένου  για  σεμινάρια  κατάρτισης  ενεργειακών
επιθεωρητών,  επιμέλεια,  επεξεργασία  και  επιλογή  υλικού,  ανάρτηση  στην
επίσημη  ιστοσελίδα  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  και  στον  ειδικό  «χώρο»  στη  σελίδα  του
τμήματος,  κοινοποίηση  στον  Πανελλήνιο  Σύλλογο  Διπλωματούχων
Μηχανολόγων  -  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών  (ΠΣΔΜ-Η),  Παράρτημα  Δυτικής
Μακεδονίας, υπεύθυνο για το «ηλεκτρονικό» φόρουμ ερωτοαπαντήσεων, μέσω
της  ιστοσελίδας  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ,  σε  θέματα  ενεργειακά,  ΚΕΝΑΚ,  Ενεργειακών
Επιθεωρητών  κτλ.  Ενημέρωση  μέσω  Προγράμματος  Dropbox όλων  των
σχετιζόμενων με το θέμα Μ.Ε. (12-2-2013).

2. Προετοιμασία,  οργάνωση  και  συντονισμό  ενημερωτικής  εκδήλωσης  «Αντλίες
Θερμότητας χαμηλών & υψηλών θερμοκρασιών-Σύστημα κλιματισμού VRV IV»,
σε  συνδιοργάνωση  με  τον  Πανελλήνιο   Σύλλογο  Διπλ.  Μηχανολόγων  –
Ηλεκτρολόγων, Περιφερειακό Τμήμα Δυτ. Μακεδονίας και την «DAIKIN Hellas».
Σύνταξη και επιμέλεια σχετικού Δελτίου Τύπου. Ενέργειες για τη διαδικτυακή
«ζωντανή» κάλυψη της εκδήλωσης, με δυνατότητα ερωτήσεων σε ειδική φόρμα
(11-3-2013).

3. Συντονισμός Φορέων (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρου
του  Ενδιάμεσου  Φορέα  Διαχείρισης  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα  και  Επιχειρηματικότητα»  και  ΑΝΚΟ  Α.Ε.),  για  την
πραγματοποίηση  στην  Αίθουσα  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ,  εκδήλωσης  με  θέμα
«Δυνατότητες  χρηματοδότησης  Μηχανικών,  Τεχνικών  Εταιρειών  &  λοιπών
δραστηριοτήτων  μέσω  του  Προγράμματος:  Ενίσχυση  Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου –Υπηρεσιών,
ΕΣΠΑ 2007-2013». Σύνταξη σχετικού Δελτίου Τύπου. Επεξεργασία και οργάνωση
βοηθητικού υλικού πριν και μετά την εκδήλωση. Ηλεκτρονική υποβοήθηση και
καθοδήγηση ενδιαφερόμενων [Μηχανικών] του Προγράμματος (10-4-2013).

4. Συνεννόηση με  ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ  και  οργάνωση ειδικής  «φόρμας»,  προκειμένου να
είναι  εφικτή  η  ζωντανή  μετάδοση  σειράς  ενημερωτικών  σεμιναρίων  του
(αυθαίρετα, ΝΟΚ, κτλ), για τη διευκόλυνση συναδέλφων της Περιφέρειάς μας.

  
5. Καθημερινή αποδελτίωση ημερήσιου και μηνιαίου «ειδικού» τύπου (έντυπου

και  ηλεκτρονικού),  εντύπων  και  ενημερωτικών  δελτίων,  όπως  επίσης  και
διαρκής  παρακολούθηση  ηλεκτρονικών  εκδόσεων  Κλαδικών  Συλλόγων,
Οργάνων, Φορέων, Επιμελητηρίων, Κεντρικού ΤΕΕ και Π.Τ. ΤΕΕ, συνεργαζόμενων
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Φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση κατά
ενότητες τεχνικού ενδιαφέροντος όλου του υλικού με  δυνατότητα πρόσβασης
σε αυτό οποιαδήποτε ώρα και από όποιον το ζητήσει. 

6. Αρχειοθέτηση  και  καταγραφή  όλων  των  εξελίξεων  (επιστολές,  παρεμβάσεις,
τοποθετήσεις,  Υπουργικές  Αποφάσεις,  ευρωπαϊκά  υπομνήματα,  νομικά
έγγραφα) που σχετίζονται με το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» (από
την  έναρξη  του  Προγράμματος).  Αδιάλειπτος  δίαυλος  επικοινωνίας  με  τη
σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης του ΥΠΕΚΑ και τις συμβεβλημένες
με  το  Πρόγραμμα  Τράπεζες,  όπως  και  με  άλλα  Π.Τ.  ΤΕΕ,  των  οποίων  οι
Περιφέρειες  έχουν  εξαντλήσει  τους  διαθέσιμους  για το  σκοπό αυτό πόρους.
Σύνταξη και επιμέλεια σχετικού προς Υ.Π.Ε.Κ.Α., Ε.Τ.ΕΑΝ. Α.Ε., Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Α.Ε. με
θέμα: «Μονόδρομος, η άμεση συνέχιση χρηματοδότησης και υλοποίησης του
«Εξοικονόμηση  κατ’  οίκον»,  στην  Περιφέρεια  Δυτ.  Μακεδονίας».
Δημοσιοποίηση της εν λόγω επιστολής και μέσω Δελτίου Τύπου (27-3-2013).

7. Επιμέλεια  επιστολής  προς  ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.  και  Υπουργείο  Διοικητικής
Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  σχετικά  με  την  ανάγκη
διατήρησης,  αναβάθμισης  και  αξιοποίησης  του  Τομέα  Αποκατάστασης
Σεισμοπλήκτων  (Τ.Α.Σ.)  Κοζάνης  στο  νέο  Οργανόγραμμα  του
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (6-3-2013).

8. Επιμέλεια  ανακοινώσεων  αιτήσεων  διενέργειας  Τεχνικών
Πραγματογνωμοσυνών  προς  το  ΤΕΕ/ΤΔΜ,  για  πληροφόρηση  των
ενδιαφερομένων συναδέλφων, μέσω της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του
Τμήματος.

9. Ανάρτηση  στην  ιστοσελίδα  του  Τμήματος,  των  ανακοινώσεων  Ημερήσιας
Διάταξης  Τακτικών  Συνεδριάσεων  τόσο  Δ.Ε.  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ,  όσο  και  της
Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος.

10. Επιμέλεια, ανανέωση και συντήρηση επίσημης ιστοσελίδας ΤΕΕ/ΤΔΜ. Έγκαιρη,
διαρκής  και  καθημερινή  ανανέωση  της  ιστοσελίδας  του  Τμήματος.  Μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της εφαρμογής Dropbox, γίνεται η ενημέρωση
των μελών του ΤΕΕ/ΤΔΜ, όπως επίσης και η κοινοποίηση μιας σειράς θέσεων -
παρεμβάσεων του  Τμήματος.  Ενδεικτικά,  οι  παροχές  που δίνονται  μέσω της
ιστοσελίδας, μεταξύ των άλλων είναι:
- Ειδικό  banner  εύρεσης  εργασίας  (Σύζευξη  ανέργου  με  επιχείρηση  σε

εξέλιξη).  Συνεργασία με την ΑΝΚΟ (Ευρωπαϊκό Δίκτυο «Enterprise Europe
Network – Hellas»),  στην κατεύθυνση παροχής βοήθειας σε συναδέλφους
που αναζητούν εργασία στο Εξωτερικό.

- Ειδικό  banner της  Πύλης  Τοπικής  Πρωτοβουλίας  Απασχόλησης  στο  Νομό
Κοζάνης  ergasiakozani.gr.  Συνεργασία  και  εκατέρωθεν  αναρτήσεις  με
εργασιακή και εκπαιδευτική θεματική.

- Προβολή ειδικού banner  -  forum ερωτο-απαντήσεων,  σε  συνεργασία  του
ΤΕΕ/ΤΔΜ  με  το  Περιφερειακό  Τμήμα  Δυτ,  Μακεδονίας  του  Πανελλήνιου
Συλλόγου  Διπλωματούχων  Μηχανολόγων  -  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών
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(ΠΣΔΜ-Η),  όπου ο κάθε Μηχανικός μπορεί  να θέτει  ερωτήματα στις  εξής
θεματικές  κατηγορίες:  α)  Επαγγελματικά  β)  Εκπαιδευτικά  γ)  ΚΕΝΑΚ  δ)
Ενεργειακά ε) Διάφορα. Στη συνέχεια, αυτά απαντώνται σε εύλογο χρονικό
διάστημα  από  ομάδα  Διπλωματούχων  Μηχανικών  του  Συλλόγου,  με
εμπειρία σε τέτοια ζητήματα.

- Ειδικό  banner θεμάτων τακτοποίησης αυθαιρέτων. Συνεχής ενημέρωση, σε
σχετικά  Νομοθετήματα,  Εγκυκλίους,  ερωτο-απαντήσεις,  Υπομνήματα,
ενέργειες του ΥΠΕΚΑ κ.λπ..

- Ζωντανή μετάδοση ενημερωτικών εκδηλώσεων που διοργανώνει το Τμήμα
(και  το  ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ),  για  συναδέλφους  που  δεν  έχουν  τη  δυνατότητα  να
παρευρεθούν σε κάποια εκδήλωση.

 
11. Συντονιστής  της  διεπιστημονικής  Ο.Ε.  για  τη  Βιομηχανική  Κληρονομιά  στη

Δυτική Μακεδονία (συνεργασία ΕΛΕΤ και  ΤΕΕ/ΤΔΜ).  Επαφές προσωπικές και
ηλεκτρονικές,  για λογαριασμό του Τμήματος,  με σχετικούς Φορείς.  Επιμέλεια
και σύνταξη αλληλογραφίας με Υπουργεία, Βιβλιοθήκες, Αρχεία του Κράτους,
Αυτοδιοικητικούς  Φορείς.  Εκπροσώπηση  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ,  με  τοποθέτηση  σε
συνεδρίαση της ΕΛΕΤ, Παράρτημα Θεσσαλονίκης, αναφορικά με την περαιτέρω
πορεία της Ο.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη Βιομηχανική Κληρονομιά  (Φεβρουάριος -
Απρίλιος 2013).

12. Συντονισμός  συμβαλλόμενων  Φορέων  της  Προγραμματικής  Σύμβασης:
«Προετοιμασία  αξιοποίησης  των  μεγάλων  τεχνικών  έργων  της  ΔΕΗ  στην
περιοχή»,  όπου  συμμετέχει  το  ΤΕΕ/ΤΔΜ  και  έχει  ως  αντικείμενο  την
προετοιμασία  της  περιοχής  για  την  αναμενόμενη  δραστηριότητα  που  θα
αναπτυχθεί,  εξαιτίας  της  προβλεπόμενης  κατασκευής  της  νέας   λιγνιτικής
μονάδας ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V.

13. Φωτογραφική  αποτύπωση  δραστηριοτήτων  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  και  βιντεοσκόπηση
εκδηλώσεων για ενημερωτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς των μελών του.
Επιμέλεια και  ανάρτηση του σχετικού υλικού στην ιστοσελίδα του Τμήματος
(Φεβρουάριος - Απρίλιος 2013).

14. Σχεδιασμός και επιμέλεια «ηλεκτρονικών» πασχαλινών ευχετήριων καρτών του
ΤΕΕ/ΤΔΜ  και  ανάρτηση  των  σχετικών  μηνυμάτων,  μέσω  της  επίσημης
ιστοσελίδας του Τμήματος.   

15. Σχεδιασμός  αφισών  προβολής  εκδηλώσεων  και  σεμιναρίων  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ
(Φεβρουάριος - Απρίλιος 2013).

16. Υπεύθυνος  ενημέρωσης  και  εξυπηρέτησης  κοινού  «help desk»  για  το
επιδοτούμενο  Πρόγραμμα  -  δράση,  με  τίτλο:  «Κατάρτιση  με  επιχορήγηση
(Training  Voucher)  ανέργων  στον  παραγωγικό  τομέα  Β’  της  Οικονομίας,  με
υποχρεωτική απασχόληση» και  ως δικαιούχο το ΤΕΕ.  Σύνταξη Δελτίου Τύπου
ενημέρωσης  Μηχανικών  και  Τεχνιτών  της  Δυτικής  Μακεδονίας.  Προεργασία,
επαφές και ενημέρωση για τις απαιτήσεις της δράσης,  τις προϋποθέσεις των
Ινστιτούτων επιμόρφωσης κ.λπ.. Επιλογή και επεξεργασία απαραίτητου υλικού

ΑΔΑ: Ω1ΙΧ46Ψ842-ΛΘ6



(δικαιολογητικά  κτλ.)  για  παροχή  βοήθειας  στους  ενδιαφερόμενους  και
επιτάχυνση  της  διαδικασίας  του  Προγράμματος.  (Φεβρουάριος  -  Απρίλιος
2013).

17. Επιμέλεια  εισήγησης  Προέδρου  Δ.Ε.  κ.  Αθ.  Κακάλη,  για  τις  εργασίες  της  7ης

Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος (3-4-2013).

18. Ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας (site) με τα υπόλοιπα Π.Τ. του ΤΕΕ και
ενημέρωση για παρελθοντικές  και  μελλοντικές  δράσεις  τους  (Φεβρουάριος  -
Απρίλιος 2013).

19. Υπεύθυνος εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΔΜ, της Δράσης της Ε.Ε. «EmPower: Βραβείο
Καινοτομίας Ευφυών Ενεργειακών Λύσεων», με τη συνεργασία της Περιφέρειας
Δυτ. Μακεδονίας, ΑΝΚΟ, Κ.Τ.Ε. ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας. Σύνταξη σχετικού Δελτίου
Τύπου.  Κοινοποίηση  Διαγωνισμού  σε  όλους  τους  δυνητικά  ενδιαφερόμενους
ιδιώτες  Μηχανικούς  ή  Επιχειρήσεις  της  Περιφέρειας.  Πληροφορίες  για  τα
βραβεία και τις κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος. Παροχή βοήθειας-
τεχνογνωσίας και εκπροσώπηση του ΤΕΕ/ΤΔΜ στην εκδήλωση, με αφορμή το
άνωθεν πρόγραμμα, του Κ.Τ.Ε. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας «Γεωθερμία & Αντλίες
Θερμότητας» (17-4-2013).

20. Οργάνωση  και  συνδρομή  για  εγκατάσταση  και  θέση  σε  λειτουργία  του
ηλεκτρονικού εξοπλισμού των Γραφείων Ν.Ε. Γρεβενών του ΤΕΕ/ΤΔΜ, μετά από
μετακόμισή τους σε νέο ενοικιαζόμενο χώρο (10-2-2013).

21. Σύνταξη και επιμέλεια Δελτίου Τύπου με θέμα: «Στήριξη νομικής πρωτοβουλίας
Δ.Ε. ΤΕΕ μέσω της υποβολής ατομικών ενστάσεων των συναδέλφων προς τους
αρμόδιους  Φορείς  (Δ.Ε.  Τομέα  Μηχανικών  &  ΕΔΕ,  Δ.Σ.  ΕΤΑΑ  και  Υπουργείο
Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης),  σχετικά με τις υπέρογκες και παράνομες
αυξήσεις  των  ασφαλιστικών  εισφορών  που  επιβλήθηκαν  στους  Μηχανικούς.
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος (25-4-2013).

22. Ενέργειες συντονισμού των Μόνιμων Επιτροπών (Μ.Ε.) του ΤΕΕ/ΤΔΜ (κύρια σε
ζητήματα  λειτουργίας  τους).  Οργάνωση  υλικού  συζητήσεων  και  κατάλληλη
επεξεργασία  τους,  τυχόν  επαφές  με  Φορείς,  επιμέλεια  τήρησης  Πρακτικών
Συνεδριάσεων. 

23. Σύνταξη  ανακοίνωσης  και  κοινοποίηση  (μέσω  e-mail)  προς  όλα  τα
ενδιαφερόμενα  μέλη  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  της  πρωτοβουλίας  του  Δήμου  Κοζάνης,
σχετικά  με  την  προσπάθεια  ανάδειξης  και  προώθησης  της  ενεργειακής
ταυτότητας του Δήμου, προκειμένου το ΤΕΕ/ΤΔΜ ως μέλος της Ομάδας Δράσης
της  πρωτοβουλίας  αυτής,  να  υποβάλλει  σχετικές  προτάσεις.  Προεργασία
υλικού, θέσεων και απόψεων του Τμήματος, κατά την πρώτη συνάντηση της εν
λόγω Ομάδας Δράσης (20-3-2013). “

Επίσης  ας  δούμε  τα  οικονομικά  για  τα  οποία  ορισμένοι  εκ  των  συναδέλφων
εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους κατά την συζήτηση του Προϋπολογισμού: 
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ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΔΜ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ
2012 2013 2014

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 7.200 € 2.400 € 0 €
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ SITE KAI ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 11.400 € 11.400 € 8.550 €
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 16.200 € 12.150 € 0 €
ΕΝΟΙΚΙΑ- ΚΟΣΤΗ [ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ]
ΓΡΕΒΕΝΑ 4.570 € 4.570 € 2.500 €
ΦΛΩΡΙΝΑ 5.040 € 2.500 € 0 €

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛ. 2014 22.350 €
ΑΠΟΛ. 2013 43.950 €

Α. Σύνολο κόστους ομάδων υποστήριξης 34.800 € 25.950 € 8.550 €
Β. Σύνολο ενοικίων 9.610 € 7.070 € 2.500 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 44.410 € 33.020 € 11.050 €

Είναι προφανές ότι υπήρξε μια σημαντική μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά
την τελευταία διετία. Αποτέλεσμα αυτής είναι να είμαστε μεν με υποχρεώσεις αλλά
σημαντικά λιγότερες από πέρυσι [η κρίση ξέσπασε στο τέλος του 2012]. 
Αν δεν γίνει συσχέτιση των οφειλών σύμφωνα με τις απολογιστικές εκθέσεις τότε
γίνεται αντιληπτό ότι με τον ίδιο προϋπολογισμό σε σχέση με πέρυσι έχουμε και
μείωση των οφειλών και μείωση του απαραίτητου λειτουργικού κόστους.
Σημειώσεις:,
Το ποσό των 8.550 € αφορά το 2014 πλην τριών μηνών που τυπικά έπαυσε η ΟΕ
αλλά  ουσιαστικά  το  ΤΕΕ/ΤΔΜ  λειτούργησε  με  την  εθελοντική  προσφορά  του
συναδέλφου Π. Αλμπάνη.
Τα επιμέρους μειωμένα ποσά τόσο στα ενοίκια της Φλώρινας όσο και στο κόστος
των ομάδων λογιστικής υποστήριξης και ΝΕ Καστοριάς οφείλονται στο γεγονός ότι
το 2013 σταμάτησαν. Επίσης το ίδιο ισχύει για τα ενοίκια της ΝΕ Γρεβενών για το
2014.

 Ν. Συλλίρης: Ως εκπρόσωπος της «Νέας Πρότασης Μηχανικών» καταγγέλλω την 
κατ’ ουσίαν πρόσληψη (κατ’ επανάληψη) ενός υπαλλήλου, χωρίς ποτέ να 
προηγηθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και χωρίς να τεθούν 
συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις. Το θέμα δεν είναι προσωπικό, αλλά αφορά 
τη νομιμότητα και την άσκηση χρηστής διοίκησης. Και ασφαλώς δεν ξεπερνιέται με 
συσχετισμούς και ομόφωνες ή πλειοψηφικές αποφάσεις της ΔΕ. Η δική μας θέση 
βρίσκεται σε ευθεία αντιπαράθεση με τον τρόπο που χειρίζεται διαχρονικά το 
συγκεκριμένο θέμα η Διοικούσα του ΤΕΕ/ΤΔΜ. Διότι μέσα σε συνθήκες απολύσεων, 
ανεργίας και γενικευμένης κρίσης επιδιώκει να διατηρήσει μια εργασιακή σχέση 
εκτός νομίμων και αξιοκρατικών διαδικασιών πρόσληψης. 

   Προεκλογικά καταγγείλαμε φαινόμενα ευνοιοκρατίας και υποσχεθήκαμε άμεση, 
καθολική και ριζική εφαρμογή των αρχών της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, όσον 
αφορά τη λειτουργία του ΤΕΕ/ΤΔΜ.  Συνεχίζουμε εμπράκτως την ίδια σταθερή και 
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αταλάντευτη  θέση μας, που αποσκοπεί στον αποκλεισμό του κλειστού 
κυκλώματος, του ρουσφετιού και της «εξυπηρέτησης» και αυτό διασφαλίζεται με 
διαφάνεια και τη θεσμοθέτηση αντικειμενικών και αξιοκρατικών διαδικασιών. 

   Είναι αδιανόητο από τη μια να ακολουθούμε ανοιχτές, νόμιμες διαδικασίες 
(Προκήρυξη και Αξιολόγηση)  για άμισθες Μόνιμες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίες 
και από την άλλη να αποφεύγουμε τεχνηέντως το αυτονόητο για μια υπόθεση που 
κοστίζει 11.400 Ευρώ στο ΤΕΕ/ΤΔΜ.

   Ποια λογική και ποιοι νόμοι υποστηρίζουν τέτοιες απαράδεκτες  ενέργειες. Όλοι 
οι άλλοι άνεργοι και ενδιαφερόμενοι δηλαδή είναι παιδιά κατωτέρου θεού; Εμείς 
απαντάμε ΟΧΙ. 

   Η «Νέα Πρόταση Μηχανικών» θέλει εδώ και τώρα αξιοκρατία και διαφάνεια και 
απαιτεί σεβασμό στους νόμους.

Απόφαση : Α8/Δ.Ε./Σ10/2014
Ανάθεση σε Ομάδα Επιστημόνων του έργου :

«Υποστήριξη,  συντήρηση,  ανανέωση  του  δικτυακού  τόπου  του  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  -
Επιμέλεια Δελτίων Τύπου - Υποβοήθηση διοργάνωσης εκδηλώσεων και λοιπών
έκτακτων δραστηριοτήτων του Τμήματος»
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ σύμφωνα με την παράγρ. 4 του άρθρου 15 του από 27.11/14-
12-1926  Π.Δ.  "περί  κωδικοποίησης  των  περί  ΤΕΕ  κειμένων  διατάξεων",  όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.1486/84 "τροποποίηση των διατάξεων του
ΤΕΕ" και την παράγρ.  39 του άρθρου 27 του Ν.2166/93 και το οποίο συνεχίζει να
ισχύει και να εφαρμόζεται, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.1947/90 "Απλούστευση
φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις" (ΦΕΚ 70Α), μετά  από εισήγηση του
συν. Προέδρου  αναθέτει στους:

1. Αλμπάνη Πέτρο, Πολιτικό Μηχανικό.
2. Γιαννακίδη Δημήτριο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.
                        

     το έργο που αναφέρεται παραπάνω.

Στη συνέχεια η Δ.Ε. ορίζει ότι:
1) Το έργο της Ο.Ε. θα ξεκινήσει στις 1-7-2014.
2) Το έργο της θα παραδοθεί μέχρι τις 30-6-2015.
3) Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση, την παραλαβή και τον έλεγχο της καλής

εκτέλεσης του έργου, θα είναι οι κ. Μαυροματίδης Δ. και Καλαμάρα Κλ..
4) Η αποζημίωση θα ανέρχεται στο ποσό των 11.4000€, που θα κατανεμηθεί

στα μέλη της Ομάδας, τα οποία βαρύνονται με τις νόμιμες κρατήσεις, μετά
από απόφαση της Δ.Ε. και σύμφωνα με την προσφορά κάθε μέλους.

5) Η συμμετοχή του Γιαννακίδη Δημήτριου στην παραπάνω Ο.Ε., θα είναι χωρίς
αμοιβή.

ΑΔΑ: Ω1ΙΧ46Ψ842-ΛΘ6



Τέλος, διευκρινίζεται ότι:
Αν  το  έργο  δεν  συμπληρωθεί  και  παραδοθεί  στην  παραπάνω  προθεσμία,  η
παρούσα ανάθεση δεν ισχύει και τα μέλη της Ομάδας δέχονται ότι παραιτούνται
από κάθε απαίτηση αποζημίωσής τους από το ΤΕΕ, για τμήμα ή το σύνολο του
έργου που τους ανατίθεται με την παρούσα απόφασή της.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Η παρούσα Απόφαση, διαβάστηκε και έγινε αποδεκτή από τα συμβαλλόμενα
μέλη.

β) Υποστήριξη Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. σε θέματα αυθαιρέτων, νέου τρόπου έκδοσης αδειών
      κλπ

Ο Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης αναφέρει ότι η Ομάδα συνεδρίασε σχετικά
και  θεωρεί   ότι  λόγω  του  helpdesk του  ΥΠΕΚΑ  για  τα  αυθαίρετα   δεν  έχει
αντικείμενο και ως εκ τούτου αποφάσισε να σταματήσει στα τέλη του μήνα.
 Η παρούσα Ομάδα Εργασίας με πρόταση των συναδέλφων ζητεί ουσιαστικά την
παύση της λειτουργίας της
Προτείνει η αμεσότητα της επαφής να υπάρξει για θέματα γενικότερα (των βασικών
ειδικοτήτων) και να βγει πρόσκληση τον Σεπτέμβριο μετά από συνεννόηση με την
αντίστοιχη Μ.Ε.
Η κ. Μελενικιώτου – μέλος της Ομάδας Εργασίας ενημερώνει σχετικά.

Απόφαση Α9/Δ.Ε./Σ10/2014
Το θέμα θα συζητηθεί εκ νεου το Σεπτέμβριο
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 11  ο   
Απόφαση : Α10/Δ.Ε./Σ10/2014

Αποφασίζεται  η  ανάθεση εργασιών συντήρησης  της  κλιματιστικής  εγκατάστασης
των  γραφείων  του  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  στην  Κοζάνη,  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης
διακοσίων πενήντα (250)  Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23%.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 8  ο   
Απόφαση : Α11/Δ.Ε./Σ10/2014

Αποφασίζεται από τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ να υπάρξει εισήγηση προς την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής (Ε.Π.Π.Ε.) του έργου για παράταση της Π.Σ. της
αξιολόγησης  του  Ε.Α.Π.  2007-2013  έως  30/6/2015,  ώστε  να   αιτηθεί  αρμοδίως
(εγγράφως) από την Ε.Π.Π.Ε., προς τη Ν.Α. Κοζάνης, παράταση διάρκειας ισχύος της
Π.Σ. (έως 30/6/2015).
Επικυρώνεται αυθημερόν.
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ΘΕΜΑ 10  ο   
Διαβάζεται η με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ 545/13-6-2014            ιδιοκτήτριας
ομορου  καταστήματος  της  στοάς  εισόδου  στο  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.   και  γίνεται  σχετική
συζήτηση. 

Απόφαση Α12/Δ.Ε./Σ10/2014
Εξουσιοδοτούνται   οι  συνάδελφοι  Τζίτζικας  Γιώργος  και  Γκάσης  Δημήτρης  σε
συνεργασία με την ιδιοκτήτρια για εξέταση του θέματος με έλεγχο της άδειας,  του
κανονισμού  πολυκατοικίας  και  των  εναλλακτικών  που  υπάρχουν  για  την
αντιμετώπιση  της  δυσάρεστης  κατάστασης  που  επικρατεί  στον  προαύλιο  χώρο
ιδιοκτησίας Τ.Ε.Ε..
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 2  ο   
Γίνεται ενημέρωση για τα αναγραφόμενα του 2ου θέματος.

Τα θέματα 9ο και 12ο αναβάλλονται 
Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                       Η Γενική Γραμματέας 

Δημήτρης Μαυροματίδης                            Κλεοπάτρα  Καλαμάρα   
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