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ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

                                     

1.  Εισαγωγή,  την  Πέμπτη  26-6-2014,  στην  αρμόδια  επιτροπή  της  Βουλής  για
συζήτηση του Νομοσχεδίου για τη «Μικρή ΔΕΗ». 

2.  Εισαγωγή  κριτηρίων  επιλογής  συναδέλφων  για  τη  στελέχωση  των  Μόνιμων
Επιτροπών του ΤΕΕ/ΤΔΜ της περιόδου 2014-2016.

3.  Ορισμός  υπαλλήλων  ΤΕΕ/ΤΔΜ  (τακτικός  και  αναπληρωματικός)  για  ανάρτηση
αποφάσεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

4. Ορισμός εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ στο Δ.Σ. της ΔΕΠΕΠΟΚ 

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

 Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της  Συνεδρίασης,  βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «11.2014». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ

https://www.dropbox.com/sh/y2pwjsqjg6z4z12/AABVu7IU30dAmMEPAyfmgjrka
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος -  Πρόεδρος,  Γιαννακίδης Δημήτριος -
Αντιπρόεδρος, Καλαμάρα Κλεοπάτρα - Γεν. Γραμματέας, Γκάσης
Δημήτριος,  Βασιλειάδης  Θεόδωρος,    Ντέλμας  Κωνσταντίνος,
Συλλίρης Νικόλαος, Τζίτζικας Γεώργιος, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ : Κακάλης Αθανάσιος, μέλος 

ΘΕΜΑ 1  Ο   

Ο  Πρόεδρος  ενημερώνει τη Δ.Ε.  για τις  μέχρι  στιγμής εξελίξεις  στο θέμα της
«Μικρής  ΔΕΗ».  Αναφέρει  ότι  το  έργο  της  Ο.Ε.  για  το  συγκεκριμένο  θέμα
βρίσκεσκαι λίγο πριν την παράδοση του τελικού ολοκληρωμένου κειμένου της,
δεδομένου ότι ασχολείται εντατικά καθημερινά με το θέμα, οπότε πιθανότατα
θα  απαιτηθεί  να  συγκληθεί  εκ  νέου  μέσα  στο  Σαββατοκύριακο  Δ.Ε.  του
ΤΕΕ/ΤΔΜ για να επιβεβαιώσει τις θέσεις της Ο.Ε..  Το νομοσχέδιο ενημερώνει,
εισάγεται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής την Τετάρτη 2 Ιουλίου. 

Ο συν. Ντέλμας αναφέρει ότι όσον αφορά το θέμα της απόσχισης και πώλησης
της  λεγόμενης  ΄΄μικρής  ΔΕΗ΄΄  ως  παράταξη (Ενεργοί  Μηχανικοί),  θέλουμε  να
τονίσουμε τα κάτωθι :

1. Η  όλη  μεθόδευση  για  την  απόσχιση  και  πώληση  της  ΄΄μικρής  ΔΕΗ΄΄
αποτελεί  μεθοδευμένο  έγκλημα  από  ολιγαρχικά  συμφέροντα  εγχώρια  και
διεθνή  που  στρέφεται  κατά  του  καταναλωτή,  της  περιφέρειας  Δυτ.
Μακεδονίας και της ίδιας της χώρας.

2. Η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί κοινωνικό αγαθό υψίστης σημασίας για
τον  λαό  και  την  χώρα  που  πρέπει  να  προστατεύεται  ως  τέτοιο  έναντι
οιασδήποτε επίβουλης από ιδιωτικά κερδοσκοπικά συμφέροντα.  Ιδιαίτερα
σε συνθήκες της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα, η προστασία του
καταναλωτή αποτελεί θέμα επιβίωσης για τον ίδιο τον λαό και συνακόλουθα
για την χώρα.

3. Η κυβέρνηση υπηρετώντας πιστά τα συμφέροντα των ντόπιων και ξένων
ολιγαρχών προχωρεί στην εκποίηση υπερπολύτιμου εθνικού πλούτου χωρίς
δεσμευτικό  μεσοπρόθεσμο  ενεργειακό  σχεδιασμό.  Κρίνουμε  ότι  αυτό  θα
επιφέρει  ανυπολόγιστες  δυσμενείς  εξελίξεις  και  συνέπειες  για  το  ίδιο  το
ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας σε μεγάλο βάθος χρόνου που δεν μπορούμε
να προβλέψουμε.

4. Όπως  σαφώς  καταδεικνύει  η  πρόσφατη  μελέτη  ΄΄αποτύπωσης  των
δεσμεύσεων  - υποχρεώσεων της ΔΕΗ ΑΕ έναντι της τοπικής κοινωνίας της
Δυτ. Μακεδονίας΄΄ μόνο στα πλαίσια της Δημόσιας ΔΕΗ μπορούν να νοούνται
ως υπαρκτές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Και τούτο γιατί μόνο η Δημόσια
ΔΕΗ  μπορεί  να  διασφαλίσει  την  μέγιστη  αξιοποίηση  των  λιγνιτικών
κοιτασμάτων του λεκανοπεδίου Κοζάνης – Φλώρινας σε ικανό βάθος χρόνου.

5. Το ΤΕΕ ΤΔΜ οφείλει να δράσει προς κάθε κατεύθυνση. Άμεσα πρέπει να
αξιώσουμε την απόσυρση του υπό ψήφιση νομοσχεδίου. Να συνταχθούμε με
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άλλους συνδικαλιστικούς φορείς, συλλόγους, επιμελητήρια κλπ. Οφείλουμε
να εξηγήσουμε πειστικά τις συνέπειες του εγκλήματος που συντελείται.

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ11/2014
Αποφασίζεται η μετάβαση του Προέδρου, εάν απαιτηθεί στην Αθήνα, κατά τη
διαδικασία συζητησης στην Βουλή του Νομοσχεδίου για τη Μικρή ΔΕΗ.

Επικυρώνεται αυθημερόν

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ11/2014
Κατόπιν  συζήτησης  του  θέματος,  η  Δ.Ε.  καταλήγει  και  αποφασίζει  στην
ανακοίνωση του παρακάτω κειμένου στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης:

«To ΤΕΕ/τμήμα Δυτικής Μακεδονίας θεωρεί λάθος την πώληση μέρους της ΔΕΗ
με τον διαχωρισμό της και πώλησή του 30% αυτής,  όπως έχει  πολλές φορές
τοποθετηθεί  με αποφάσεις  του αλλά και  με σχετικές  πρωτοβουλίες  που έχει
λάβει προς ενημέρωση τόσο των φορέων όσο και των πολιτών. Θεωρεί ότι η
βασική αρχή της παροχής των δημόσιων κοινωνικών αγαθών, μεταξύ αυτών και
της ενέργειας, οφείλουν να παρέχονται με μέριμνα και φροντίδα του δημοσίου
και είναι βασική υποχρέωση που θα έπρεπε να έχει μια εύρυθμη σε λειτουργία
Πολιτεία.

Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να προσδιορίσει τις διαχρονικές υποχρεώσεις της προς
την  τοπική  κοινωνία  της  Δυτικής  Μακεδονίας  στο  πλαίσιο  των  ξεκάθαρων
σχέσεων  που  οφείλουν  να  υπάρχουν  σε  ένα  συντεταγμένο  κράτος  ,αντί  να
προχωρήσει σε έναν σύγχρονο ενεργειακό σχεδιασμό αξιοποίησης των εθνικών
μας πόρων του λιγνίτη και των νερών ενδιαφέρεται μονο για τον διαμελισμό και
την πώληση της ΔΕΗ.

Το  ΤΕΕ/τμήμα  Δυτ.  Μακεδονίας  με  το  επιστημονικό  του  δυναμικό  έχει
διαχρονικά  τοποθετηθεί  επίσημα  και  τεκμηριωμένα  σε  θέματα  ενεργειακού
σχεδιασμού  και  τώρα   προχωρά  στην  προσέγγιση  και  καταγραφή  των
παραπάνω μη αποτυπωμένων υποχρεώσεων όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί με
ή χωρίς κείμενα, και αφορούν ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά:

  την αποκατάσταση των εδαφών
 τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών

 την αξιόπιστη και οικονομική παροχή Τηλεθέρμανσης

 την  αξιοποίηση  και  χρήση  από  την  τοπική  κοινωνία  των  υδάτων  των
υδροηλεκτρικών έργων

 τη  χρηματοδότηση  συγκεκριμένου  επιχειρησιακού  σχεδίου  της
μεταλιγνιτικής περιόδου

 την υποχρέωση καταβολής Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης
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 την κάλυψη του «Εξωτερικού Κόστους» από τη λιγνιτική παραγωγή

Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο για την «Μικρή ΔΕΗ» γιατί
πιθανές  αρνητικές  επιπτώσεις  θα  είναι  δραματικά  μη  αναστρέψιμες  για  την
Δυτική Μακεδονία αλλά και για την χώρα.» 

Επικυρώνεται αυθημερόν

Επίσης αποφασίζεται να σταλεί εκτός από το εκτενές κείμενο της Ο.Ε.  για τη
«Μικρή ΔΕΗ» και ένα πιο συνοπτικό του πρώτου μαζί με έγγραφο διαβιβαστικό.

ΘΕΜΑ 2  ο   

Ο συν. Τζίτζικας εισηγείται το θέμα της εισαγωγής κριτιρίων επιλογής 
συναδέλφων για τη στελέχωση των Μόνιμων Επιτροπών του ΤΕΕ/ΤΔΜ για την 
περίοδο 2014-2016. 

Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ11/2014
Κατόπιν συζητήσεως διεξοδικής στη Δ.Ε., αποφασίστηκε να ληφθεί σχετική 
απόφαση σε επόμενη διοικούσα με κριτήρια που να μην επιδέχονται 
αμφισβητήσεως . Άλλωστε όλοι οι συνάδελφοι μπορούν να συμμετέχουν είτε ως 
τακτικά μέλη είτε ως «παρατηρητές» με τα ίδια δικαιώματα πλην του 
δικαιώματος ψήφου εάν απαιτηθεί.

Επικυρώνεται αυθημερόν

ΘΕΜΑ 3  ο   
Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ11/2014
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Η  Διοικούσα  Επιτροπή  του  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  ορίζει  ως  υπεύθυνη  για  τις
καταχωρήσεις του Τμήματος στο πρόγραμμα Διαύγεια την  υπάλληλο ΙΔΑΧ του
Τμήματος Μπόγκια Αγόρω (Ρίκα)  με αναπληρώτριά της τη  μόνιμη υπάλληλο
Φτάκα Καλλιόπη.
Επικυρώνεται αυθημερόν

ΘΕΜΑ 4  ο   
Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ11/2014

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. ορίζει ως τακτικό εκπρόσωπο στο Δ.Σ.  
της ΔΕΠΕΠΟΚ, το συνάδελφο Γκάση Δημήτριο, Αρχ. Μηχανικό με αναπληρωτή 
του το συνάδελφο Λίτσιο Κωνσταντίνο, Μηχ. Περιβάλλοντος.

 Επικυρώνεται αυθημερόν

ΘΕΜΑΤΑ  Εκτός Ημερησίας

Λύση μίσθωσης ακινήτου στα Γρεβενά –Παράδοση Μισθίου

Ο  Πρόεδρος   και  η  Προϊσταμένη  υπενθυμίζει  σχετικά  με  την  λύση  της
μίσθωσης  του  ακινήτου  στα  Γρεβενά  ότι  σύμφωνα  με  την  απόφαση  της
Διοικούσας  Επιτροπής  και  τη  σχετική  έγγραφη  επιστολή  ειδοποίησης
μονομερούς  λύσης (αριθμό πρωτ. 394/29-4-2014)   η λύση παραγματοποιείται
στις 30-6-2014 πέραν της οποίας παύει κάθε υποχρέωση .
Υπενθυμίζουν επίσης ότι μετά την με αριθμό πρωτ. ΤΕ.Ε./Τ.Δ.Μ. 484/29-5-2014
επστολή  του  Γεώργιου  Πιπέργια  με  θέμα  αντιρρήσεις  περί  της  μονομερούς
λύσης μισθώσεως και της μονομερούς μείωσης μισθώματος, εστάλησαν οι δύο
προαναφερόμενες  επιστολές  στην Νομική υπηρεσία του Τ.Ε.Ε.  (  έγγραφο με
αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 486/29-5-2014)  για σχετική γνωμοδότηση.  
Ενημερώνουν  τέλος  ότι  σε  σημερινή  τηλεφωνική  ο  αρμόδιος  νομικός  μας
ανέφερε να προχωρήσουμε στη εκπλήρωση των υποχρεώσεων με κρατήσεις και
για τους προηγούμενους μήνες, φροντίζοντας προηγουμένως  για την παράδοση
του κλειδιού μέχρι τις 30-6-2014 ώστε να ολοκληρωθεί η παράδοση.
Μετά τα παραπάνω : 

Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ11/2014
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  εγκρίνει την καταβολή της δαπάνης
χιλίων διακοσίων δέκα εννέα Ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών ( 1219,91 Ευρώ)
ενοικίων  γραφείων  Νομαρχιακής  Επιτροπής  Ν.  Γρεβενών  για  την  οριστική
εξόφληση  των  υποχρεώσεων  μέχρι  τις  30-6-2014  η  οποία  προκύπτει  ως
ακολούθως :  

Μη  εξοφλημένο  ενοίκιο
Μαίου 2012 

1*( 320-64)                256  

Μη εξοφλημένα  ενοίκια
Ιουνίου  2013-Ιούνιου

13* (320-89,6)               2995,2
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2014 
Σύνολο  μη
εξοφλημένων ενοικίων

             3251,20 

         

              Οφειλόμενες κρατήσεις σύμφωνα με το Νόμο 
Κρατήσεις  για  μήνες
Σεπτεμβρίου  2011  έως
Απρίλιο  2012  και  Ιούνιο
2012 έως και Σεπτέμβριο
2012 

13* 64     832 

Κρατήσεις  για  μήνες  1-
10-12 έως 31-5-2013 

8*89,60   716,80 

Σύνολο  πληρωμένων
ΕΕΤΗΔΕ  και  ΕΕΤΑ  από
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  μέσω
λογαριασμών ΔΕΗ 

ΕΕΤΗΔΕ  2012
324,30(5/5)  
ΕΕΤΑ 2013 158,19  (3/5)

 482,49

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 2031,29

Οφειλές προς εκμισθωτή:      3251,20-2031, 29 = 1219,91 Ευρώ .

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ11/2014
Η  Διοικούσα  Επιτροπή  του  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.   εξουσιοδοτεί  τον  πρόεδρο  της
Νομαρχιακής  Επιτροπής του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Νομού Γρεβενών συν. Ντώνα Ιωάννη,
μαζί  με  μέλη της  Νομαρχιακής  Επιτροπής,   για παράδοση του κλειδιού στον
ιδιοκτήτη του μισθίου μέχρι τις 30-6-2014.
Για το σκοπό αυτό θα σταλεί άμεσα επιστολή  ενημέρωσης προς τον ιδιοκτήτη
και θα γίνει σχετική τηλεφωνική επικοινωνία .
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ11/2014
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ εγκρίνει την καταβολή δαπάνης ενενήντα ευρώ (90 ευρώ) 
για προμήθεια ειδών υγιεινής και υλικών καθαριότητας. 
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Απόφαση Α9/Δ.Ε./Σ11/2014
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ εγκρίνει την καταβολή δαπάνης εκατόν δέκα ευρώ (110 
ευρώ) για προμήθεια αναλώσιμων γραφικής ύλης και χαρτικών ειδών. 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
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Συνάντηση στην Αθήνα των Προέδρων των Π.Τ. ΤΕΕ με τον 
Πρόεδρο ΤΕΕ κ. Χρ. Σπίρτζη

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Δ.Ε. για τη συνάντηση στην Αθήνα με τον Πρόεδρο 
Σπίρτζη και τους Προέδρους των άλλων Π.Τ. ΤΕΕ.

Στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της κοινοποίησης της απόφασης της 
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΔΜ  – η οποία δεν καθαρογράφτηκε – για τους 
ενεργειακούς επιθεωρητές όπου διαφωνεί το Περιφερειακό Τμήμα του 
ΤΕΕ/ΤΔΜ. 

Πραγματοποιήθηκε επίσης πλήρη ενημέρωση για τα Οικονομικά θέματα του 
ΤΕΕ,  το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων και των προθέσεων – 
ενεργειών του ΤΕΕ, τα θέματα ανάπτυξης με το ΣΕΣ και την αναπτυξιακή λογική 
των Περιφερειακών Τμημάτων με καταμερισμό εργασία για αναπτυξιακά 
θέματα. Επίσης ενημέρωσε για την αναγκαιότητα συντονισμού των 
υπηρεσιακών στελεχών με το κεντρικό ΤΕΕ για εξοικονόμηση πόρων.

Εγκατάσταση νέας λογισμικής εφαρμογής στους Η/Υ του 
ΤΕΕ/ΤΔΜ

Η Προϊσταμένη του τμήματος συν. Μελενικιώτου Μαρία ενημερώνει τη Δ.Ε. 
του ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη διήμερη επιμόρφωοη των υπαλλήλων του τμήματος από 
εκπρόσωπο της αναδόχου Εταιρείας του λογιστικού προγράμματος του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου.
Αναφέρει σχετικά ότι το πρόγραμμα είναι δύσχρηστο καθώς περιλαμβάνει 
πολλά και περιττά στάδια που αφορούν άλλους φορείς ( Δήμους) και μη 
παραμετροποιημένο σύμφωνα με τις ανάγκες του Επιμελητηρίου.  Θετικό 
στοιχείο του προγράμματος  είναι το στοιχείο σύνδεσής του με τις 
προαπαιτούμενες βάσεις δεδομένων για την ανάληψη υποχρέωσης από 
Διατάκτες.   

Λύεται η συνεδρίαση .
Ο Πρόεδρος                                                       Η Γενική Γραμματέας 

Δημήτρης Μαυροματίδης                            Κλεοπάτρα  Καλαμάρα   

ΑΔΑ: 7ΒΨΑ46Ψ842-ΘΘΜ
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