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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η / 2014
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Κοζάνη Τρίτη, Ώρα,
Μπουσίου & Εστίας 3

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 8-7-2014         17:00  μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

                                     
1. Έγκριση πρακτικών.

2. Παρουσία ΤΕΕ/ΤΔΜ στο δίκτυο Φορέων Ημαθίας

3. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τις μετεγκαταστάσεις οικισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη
(Μαυροπηγής, Ποντοκώμης, Ακρινής, Αναργύρων)

4. Εξωτερικό κόστος λιγνίτη

5.    Επιστολή  μέλους  Δ.Ε.  Νίκου  Συλλίρη:  πρόταση  για  τον  τρόπο  τήρησης  πρακτικών
συνεδριάσεων και δημοσίευσης αποφάσεων Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ .

6.   Προβλήματα δυσλειτουργίας και συντήρησης site ΤΕΕ/ΤΔΜ. 

7.   Ορισμός εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ 
α)   για τη συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
β)  για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής
Μακεδονίας με χωρική αρμοδιότητα την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.     

8. Μη καταβολή βοηθήματος ανεργίας στους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ.

9. Σύστημα αξιολόγησης υπαλλήλων Δημοσίου.

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

α) Επιστολή Προέδρου ΤΕΕ  με θέμα: «Αξιολόγηση των υπαλλήλων του ΤΕΕ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του κεφαλαίου Γ’ του Ν. 4250/2014.
β)   Επιστολή ΠΣΔΜΗ Δυτικής Μακεδονίας για εξετάσεις ενεργειακών επιθεωρητών. 
γ) Επιστολή ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης για τη λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων.
δ) Επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΜ με θέμα: «Αποσύνδεση ασφαλιστικής ενημερότητας Διπλ. Μηχανικών από
τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου».
ε) Επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΜ για διάθεση βιβλίων.
στ) Επιστολή ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για εξετάσεις ενεργειακών επιθεωρητών.
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Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

Τα  σχετικά  συνημμένα  έγγραφα  της  Συνεδρίασης,  βρίσκονται  στο  πρόγραμμα
λογισμικού  «Dropbox»  και  ειδικότερα  στο  φάκελο  «Διοικούσα  Επιτροπή  -  Υλικό»,
υποφάκελος «13.2014». 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 , 3ο,4ο,5ο,6ο,7ο,8ο,9ο, Ενημέρωση –ανακοινώσεις 

Ενημέρωση Προ ημερησίας διάταξης

O Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης ενημερώνει τη Δ.Ε. για την επίσκεψη της βουλευτού των
ΑΝΕΛ, κ. Ραχήλ Μακρή στο ΤΕΕ/ΤΔΜ. Αναφέρει ότι την ενημέρωσε εμπεριστατωμένα επί των
θέσεων του ΤΕΕ/ΤΔΜ για την Μικρή ΔΕΗ.   Έγινε ανάλυση και παρουσίαση των πρόσφατων
εργασιών και  της  προτάθηκε,  εάν το επιθυμεί,  να πραγματοποιηθεί  διεξοδικότερη συζήτηση,
ενώπιον της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΔΜ, σε τακτική συνεδρίασή της. 

ΘΕΜΑ 1  ο

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ13/ 2014
Επικυρώνονται τα πρακτικά της  8ης και 9ης συνεδρίασης της Δ.Ε.  του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έτους 2014.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 2  ο

Γίνεται  ενημέρωση  για  την  πρόσκληση  του  Δικτύου  Δράσης  Φορέων   Ημαθίας  στη  Βέροια
σήμερα   8  Ιουλίου  2014  για  ενημέρωση  σχετικά  με  το  θέμα  πώλησης  της  μικρής  ΔΕΗ.  Η
πρόσκληση έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχης που έγινε για την Πέμπτη 8 Ιουνίοιυ στην οποία είχε
παρεβρεθεί  μετά από τηλεφωνική έρευνα ο συν. Ντέλμας Κωνσταντίνος .
Ο συνάδελφος  Ντέλμας Κωνσταντίνος ενημερώνει για το Δίκτυο Δράσης και την παρέμβαση που
έκανε ο ίδιος για την μικρή ΔΕΗ στο πνεύμα των θέσεων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. και καταθέτει σχετικό
κείμενο εισήγησης για το θέμα της μικρής ΔΕΗ.

« Αγαπητοί φίλοι,
Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω το Δίκτυο Δράσης Φορέων Ημαθίας για την πρόσκληση που
απηύθυνε στο ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας για ενημέρωση σχετικά με το θέμα της απόσχισης και
πώλησης της λεγόμενης ΄΄μικρής΄΄ ΔΕΗ.
Θα  σας  παρουσιάσουμε  σήμερα  τα  συνοπτικά  συμπεράσματα  δεκάδων  μελετών  που  έχει
εκπονήσει το τμήμα μας τα τελευταία χρόνια.

https://www.dropbox.com/sh/ci4wvbezkb59ihc/AACrjROV9dEOjCuTIALUcKw9a?m=
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Ειδικότερα θα αποτιμήσουμε τις συνέπειες του εγχειρήματος της δημιουργίας ΄΄μικρή ΔΕΗ΄΄ που
βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα. 
Με κοστολογημένο τρόπο θα δείξουμε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή
α. για τον καταναλωτή
β. για την περιοχή της Δυτ. Μακεδονίας και ειδικότερα για το περιβάλλον
γ. και τέλος για την ίδια τη χώρα.
Η απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη ξεκινά από την δεκαετία του
1990  με  πρόσχημα την  είσοδο στο  ενεργειακό  ισοζύγιο  των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
καθώς και του φυσικού αερίου. Διακηρύχτηκε ως στόχος η δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής
αγοράς με ενιαίους κανόνες υπό το πνεύμα του ελεύθερου ανταγωνισμού προς όφελος δήθεν του
καταναλωτή.
Στην Ελλάδα υπό το καθεστώς συμμόρφωσης προς τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ψηφίστηκαν νόμοι
ιδιαίτερα  περίπλοκοι  που  όρισαν  ένα  αντιφατικό  και  αντιπαραγωγικό  θεσμικό  πλαίσιο.  Η
ιδιωτικοποίηση  τα  ΔΕΗ  τέθηκε  ως  βασικός  όρος  στο  Επικαιροποιημένο  Πρόγραμμα  του
Μνημονίου  τον  Αύγουστο  του  2010  με  ασφυκτικό  χρονοδιάγραμμα  που  προβλέπει  την
ιδιωτικοποίηση μέχρι το τέλος του 2014.
Όμως  πριν  τεθεί  το  θέμα  της  ενιαίας  αγοράς,  των  ενοποιημένων  δικτύων,  του  ελεύθερου
ανταγωνισμού  και  των  Μνημονιακών  δεσμεύσεων  κατά  τη  γνώμη  μας  οφείλουμε  να
απαντήσουμε τόσο  εμείς όσο και ιδιαίτερα οι κυβερνώντες σε δύο απλά ερωτήματα. Είναι ή δεν
είναι η ηλεκτρική ενέργεια κοινωνικό αγαθό ζωτικής σημασίας για την σύγχρονη ευρωπαϊκή
κοινωνία που πρέπει  να προστατεύεται  ως τέτοιο;  Και  με το δεδομένο ότι  η  παραγωγή του
ηλεκτρικού  ρεύματος  κατά  το  μεγαλύτερο  μέρος  προέρχεται  από  αναλώσιμους  φυσικούς
ενεργειακούς   πόρους  που  η  ανάλωση  τους  προκαλεί  σοβαρή  περιβαλλοντική  επιβάρυνση
οφείλουμε ή όχι να εκμεταλλευτούμε αυτούς τους πόρους με τον πλέον ορθολογικό τρόπο;
Την απάντηση στο πρώτο ερώτημα την δίνει ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της ιδιωτικοποίησης,
η  Ρυθμιστική  Αρχή  Ενέργειας  της  Μεγάλης  Βρετανίας  όταν  διατυπώνει  ευθέως  ότι  η
απελευθέρωση  της  αγοράς  ηλεκτρικής  ενέργειας  δεν  λειτούργησε  υπέρ  του  καταναλωτή.
Σύμφωνα  δε  με  τα  στοιχεία  της  Commission οι  απελευθερωμένες  αγορές  και  ενοποιήσεις
δικτύων προκάλεσαν αυξήσεις 89% στη Νορβηγία, 84% στην Ιρλανδία, 71% στην Σουηδία, 63%
στη Δανία, 36% στη Φινλανδία, 68% έως σήμερα και 8% σε ετήσια βάση στην Μεγάλη Βρετανία.
Οι  αυξήσεις  που  προαναφέραμε  που  αποτελούν  ένα  μέρος  μόνον  των  συνολικών  αυξήσεων
καθιστούν  προφανές  ότι  η  Ευρωπαϊκή  Ενεργειακή  Πολιτική  των  ενοποιημένων  δικτύων  και
ιδιωτικοποιήσεων απέτυχε να προστατεύσει τα συμφέροντα του καταναλωτή εν ονόματι των
οποίων υλοποιήθηκε.
Την  απάντηση  στο  δεύτερο  ερώτημα περί  ορθολογικής  διαχείρισης  των ενεργειακών πόρων
όφειλε να την δώσει  η εκπόνηση ενός ρεαλιστικού μεσοπρόθεσμου ενεργειακού σχεδιασμού.
Πράγμα που αποτελεί πάγιο διαχρονικό αίτημα του ΤΕΕ ΤΔΜ. Δυστυχώς η πολιτεία κωφεύει εδώ
και δεκαετίες. Το ζητάμε αυτό για πολλούς λόγους. – Οικονομικούς και περιβαλλοντικούς. Ένας
από  αυτούς  αφορά  την  αποτύπωση  του  ενεργειακού  μίγματος  στο  ενεργειακό  ισοζύγιο  της
χώρας που με τη σειρά του καθορίζει μεσοπρόθεσμα σε μεγάλο βαθμό την ίδια την τιμή του
ηλεκτρικού ρεύματος. Ερωτάμε : Χωρίς δεσμευτικό ενεργειακό μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό που σε
μεγάλο βαθμό θα καθορίσει  την μελλοντική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος είναι δυνατόν να
παραδοθεί στους ιδιώτες η μικρή ΔΕΗ σήμερα και η μητρική αύριο; Ποιες δεσμεύσεις άμεσες ή
έμμεσες έναντι  της ενεργειακής πολιτικής και συνακόλουθα έναντι της τιμής του ηλεκτρικού
ρεύματος θα αναλάβουν οι ιδιώτες όταν δεν τίθενται τέτοιες από την πλευρά της πολιτείας που
ως  όφειλε  έπρεπε  να  προβλέπει,  να  προγραμματίζει  και  να  νομοθετεί  με  βάση  το  δημόσιο
συμφέρον;

Αγαπητοί φίλοι 
Τα  λιγνιτικά  κοιτάσματα  στην  Δυτική  Μακεδονία  που  προορίζονται  για  την  ΄΄μικρή  ΔΕΗ΄΄
ανέρχονται σε 324,2 εκατομμύρια τόνους επί συνόλου 1,8 δισεκατομμυρίων τόνων. Η θερμιδική
αξία αυτών των κοιτασμάτων αποτιμάται σε 27,31 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Το αναμενόμενο καθαρό αποφορολογημένο κέρδος για τον ιδιώτη επενδυτή από αυτή την προς
εκμετάλλευση θερμιδική αξία σε βάθος 38 ετών ανάλογα με τον τρόπο εκμετάλλευσης και τις
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επενδύσεις  που  πιθανόν  πραγματοποιηθούν  δύναται  να  είναι  από  9,78€/τόνο  έως  και
14,07€/τόνο. Τα συνολικά αποφορολογημένα κέρδη δύνανται να ανέλθουν στα 4,5 δισ. €. 
Είναι προφανές ότι το τίμημα πώλησης της ΄΄μικρής ΔΕΗ΄΄ που κατά μέγιστο μπορεί να ανέλθει
στα 1,7 δισ. € υπερκαλύπτεται από τα προσδοκόμενα κέρδη μόνον από τα λιγνιτικά κοιτάσματα
της Δυτικής  Μακεδονίας.  Υπενθυμίζω ότι  στην λεγόμενη ΄΄μικρή ΔΕΗ΄΄  πέραν των λιγνιτικών
κοιτασμάτων και των δύο ΑΗΣ – Αμυνταίου και Μελίτης της Δυτ. Μακεδονίας παραχωρούνται
πρόσθετα  οι  Υδροηλεκτρικοί  Σταθμοί  του  Θησαυρού  και  Πλατανόβρυσης  στο  Νέστο,  οι
Υδροηλεκτρικοί  Πουρνάρι  1  και  2  στον  Άραχθο  καθώς  και  η  μονάδα  Φυσικού  Αερίου  στην
Κομοτηνή. 
Το  ΤΕΕ  ΤΔΜ  στα  πλαίσια  του  θεσμοθετημένου  ρόλου  του  με  τρόπο  αναλυτικό  και
κοστολογημένο  έχει  καταγράψει  τις  απαιτήσεις  της  τοπικής  κοινωνίας  για  το  σύνολο  των
συμβατοποιημένων  υποχρεώσεων  της  ΔΕΗ  (ως  υφίσταται  σήμερα)  για  όλο  το  λιγνιτικό
λεκανοπέδιο της περιοχής Κοζάνης – Φλώρινας.
Αυτές είναι οι κάτωθι : 
1. Η  αποκατάσταση  των  εδαφών  στα  εξαντλημένα  και  υπό  εξάντληση  ορυχεία  που

ανέρχεται  στο  ποσόν  των  108  εκατομμυρίων  €.  Η  εν  λόγω  αποκατάσταση  αναμένεται
σύμφωνα  με  την  ΜΠΕ  να  αποδώσει  νέες  γεωργικές  εκτάσεις  σε  ποσοστό  46%  των
απαλλοτριωμένων. Οι εκτάσεις αυτές πρέπει να αποδοθούν σε ακτήμονες και άνεργους νέους
για να ανακτηθούν 3.100 θέσεις εργασίας από την αναμενόμενη μείωση προσωπικού λόγω
της αντίστοιχης μείωσης της λιγνιτικής παραγωγής.
Πρόσθετα  ζητάμε  την  κατάργηση  του  άρθρου  9  του  Ν2941/2001  που  απαγορεύει  την
απόδοση των γεωργικών και δασικών εκτάσεων καθώς και των λιμνών στο Δημόσιο.

2. Οι  μετεγκαταστάσεις  των  οικισμών  που  είναι  απαραίτητες  για  την  ομαλή  εξορυκτική
δραστηριότητα που αποτιμούνται σύμφωνα με τις μελέτες που εκπονήσαμε στο ποσόν των
500 εκατομμυρίων €.

3. Την απρόσκοπτη λειτουργία των τηλεθερμάνσεων των αστικών κέντρων της περιοχής
που απαιτούν επενδύσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης σε λιγνιτικές μονάδες προκειμένου
να  αρθεί  ο  περιορισμός  της  λειτουργίας  τους.  Περιβαλλοντικές  αναβαθμίσεις  πρέπει  να
υλοποιηθούν έως το 2016.

4. Το  θεσμοθετημένο  ανταποδοτικό  τέλος  λιγνίτη  που  πρέπει  να  αποδίδει  η  ΔΕΗ  στο
ενεργειακό λεκανοπέδιο και στην ευρύτερη περιοχή που ανέρχεται στα 20 εκατ. € ετησίως.

5. Το κόστος απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων και της απορρύπανσης του εδάφους που
ανέρχεται  στο  ποσόν  των  130  εκατομμυρίων  €  για  το  σύνολο  του  εγκατεστημένου
δυναμικού.

6. Το κόστος μετάβασης στη μεταλιγνιτική περίοδο μέσω ενός επιχειρησιακού σχεδίου που
θα έχει στόχο την ανάκτηση θέσεων εργασίας και δραστηριοτήτων για την αναπλήρωση του
ΑΕΠ της λιγνιτικής παραγωγής.

Μας προξενεί ιδιαίτερη ανησυχία το γεγονός ότι δεν επιμερίζονται στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο
οι  συμπεφωνημένες  απαιτήσεις  ως  κοστολογημένες  δεσμεύσεις  μεταξύ  της  υπό  απόσχιση
΄΄μικρής ΔΕΗ΄΄ και της μητρικής ΔΕΗ.
Δύο τινα μπορεί να συμβαίνουν :
α. ή θα αποτελέσουν προϊόν διαμάχης μεταξύ ΄΄μικρής ΔΕΗ΄΄ και μητρικής εταιρείας με απώτερο

στόχο  την  αποδέσμευση  και  των  δύο  από  ανειλημμένες  υποχρεώσεις  προς  την  τοπική
κοινωνία  για  τις  οποίες  όμως  έχει  πληρώσει  και  συνεχίζει  να  πληρώνει  ο  καταναλωτής
καθόσον συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

β.  ή  θα υπερτιμολογηθούν οι  απαιτήσεις αυτές  από τους μελλοντικούς ιδιοκτήτες  πέραν του
κόστους  που  αντικειμενικά  και  αμερόληπτα  έχουμε  υπολογίσει  για  να  δρομολογηθούν
αναίτιες κερδοσκοπικές αυξήσεις της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Σε  κάθε  περίπτωση  και  για  λόγους  προστασίας  του  καταναλωτή  το  νομοσχέδιο  όφειλε  να
συμπεριλάβει τα συμφωνηθέντα με την τοπική κοινωνία ως επιμερισμένες και κοστολογημένες
δεσμεύσεις που θα αναλάβει η υπό απόσχιση και πώληση ΄΄μικρή ΔΕΗ΄΄.
Το κυριότερο το νομοσχέδιο όφειλε να αναφέρει σαφώς ότι στην διαμορφωμένη σήμερα τιμή
του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν συμπεριληφθεί οι δίκαιες απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας.
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Αγαπητοί φίλοι
Όλες οι μελέτες που έχουμε εκπονήσει αποδεικνύουν ότι η αξία για την εθνική οικονομία τόσο
των λιγνιτικών κοιτασμάτων όσο και των υδροηλεκτρικών σταθμών που παραχωρούνται στην
μικρή ΔΕΗ είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την ίδια την εκτίμηση με όρους αγοράς. Και τούτο
γιατί η λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή από κοινού :
1. Συμβάλλουν στην μείωση της ενεργειακής  –  οικονομικής  και  πολιτικής  εξάρτησης της

χώρας από εισαγόμενους ενεργειακούς πόρους.
2. Εξασφαλίζουν την χαμηλότερη δυνατή τιμή της ηλεκτρικής κιλοβατώρας.  Πράγμα που

αδιάψευστα αποδεικνύεται από την 55χρονη εμπειρία.
3. Συμβάλλουν στην ασφάλεια του ενεργειακού σχεδιασμού προσφέροντας παράλληλα το

απόλυτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χαμηλής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος που τόσο
μεγάλη  ανάγκη έχει σήμερα η χώρα μας.

4. Ειδικότερα  η  δυνατότητα  αξιοποίησης  των  λιγνιτών  για  εξωηλεκτρικές  χρήσεις  όπως
χημική βιομηχανία και μεταλλουργία επαυξάνει σημαντικά την σημασία και την αξία τους.

5. Πιστεύουμε ότι μόνο στα πλαίσια της Δημόσιας ΔΕΗ είναι δυνατόν να διασφαλιστεί  η
βέλτιστη αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων. Της Δημόσιας ΔΕΗ που πρέπει όμως
να ανασυγκροτηθεί παραγωγικά μακριά από τον σφιχτό κρατικό και κομματικό εναγκαλισμό
με αξιοκρατικές επιλογές σε θέματα προσλήψεων, διοίκησης, και ανέλιξης του προσωπικού.

Για όλους αυτούς τους λόγους ζητάμε :
α. Άμεσα να αποσυρθεί το υπό ψήφιση νομοσχέδιο.
β. Επειγόντως να εκπονηθεί πρόγραμμα μεσοπρόθεσμου ενεργειακού σχεδιασμού με απώτερο

στόχο την δυναμική συμβολή των εγχώριων ενεργειακών πόρων στην αύξηση του ΑΕΠ της
χώρας που υπό τις παρούσες συνθήκες αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. 

Εκ μέρους του ΤΕΕ ΤΔΜ 
Ευχαριστώ και πάλι το Δίκτυο Δράσης Φορέων Ημαθίας για την δυνατότητα που μας δίνει να
εκφράσουμε  τις  θέσεις,  απόψεις  και  ιδέες  του  ΤΕΕ  που  μετά  λύπης  μας  αγνοούνται,
αποκρύπτονται και συσκοτίζονται εδώ και πολλά χρόνια.
Ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας.

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ13/ 2014
Εγκρίνεται η μετάβαση του μέλους της Διοικούσας του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Ντέλμα Κωνσταντίνου στην
Βέροια προκειμένου να εκπροσωπήσει το Τμήμα στην εκδήλωση του Δικτύου Δράσης φορέων
Ημαθίας, που γίνεται σήμερα 8 Ιουλίου,  για το θέμα πώλησης της μικρής ΔΕΗ.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3  ο

 Ο  Πρόεδρος  Δημήτρης  Μαυροματίδης προτείνει   τη  συγκρότηση  Ομάδας  Εργασίας   του
ΤΕΕ/ΤΔΜ,  χωρίς  αμοιβή,   με  αντικείμενο  την  παρακολούθηση  των  μετεγκαταστάσεων  των
παραπάνω οικισμών και τις σχετικές αποφάσεις της Δ.Ε. Το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για
τον κλάδο και  την περιοχή μας.  Το ακριβές  θεματικό αντικείμενο της Ο.Ε.  θα καθοριστεί  σε
μεταγενέστερη συνεδρίαση. Προτείνονται οι:

 Μαυροματίδης Δημήτρης
 Γιαννακίδης Δημήτρης
 Τζίτζικας Γεώργιος
 Γκάσης Δημήτριος
 Καλαμάρα Κλεοπάτρα
 Μιχαηλίδης Δημήτριος
 Ντέλμας Κωνσταντίνος 
 Κακάλης Αθανάσιος 
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 Αμαραντίδης Στυλιανός ( προτεινόμενος από το συνάδελφο Συλλίρη) 

Προσέρχεται ο συνάδελφος Κακάλης 

Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ13/ 2014
Ανάθεση σε Ομάδα Επιστημόνων του έργου :

Παρακολούθηση των μετεγκαταστάσεων των παραπάνω οικισμών και τις σχετικές αποφάσεις 
της Δ.Ε

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:

  Μαυροματίδη Δημήτρη
 Γιαννακίδη Δημήτρη
 Τζίτζικα Γεώργιο
 Γκάση Δημήτριο
 Καλαμάρα Κλεοπάτρα
 Μιχαηλίδη Δημήτριο
 Ντέλμα Κωνσταντίνο 
 Κακάλη Αθανάσιο 
 Αμαραντίδη Στυλιανό

     το έργο που αναφέρεται παραπάνω.

Στη συνέχεια η Δ.Ε. ορίζει ότι:
1) Το έργο της Ο.Ε. έχει διάρκεια  ανάλογη με την εξέλιξη του έργου.
2 Η παρακολούθηση, η παραλαβή και ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης του έργου, θα γίνεται

από τη Δ.Ε. του Τμήματος.
3 Η συμμετοχή των μελών στην παραπάνω Ο.Ε., θα είναι χωρίς αμοιβή.

Επικυρώνεται αυθημερόν.
Η παρούσα Απόφαση, διαβάστηκε και έγινε αποδεκτή από τα συμβαλλόμενα μέλη.

ΘΕΜΑ 4  ο

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δημήτρης Μαυροματίδης, για τον προσδιορισμό, ανάλυση και εκτίμηση
του εξωτερικού κόστους της λιγνιτικής βιομηχανίας στη Δυτική Μακεδονία, εισηγείται σχετικά: 

Οι  επιπτώσεις της λιγνιτικής δραστηριότητας στη Δυτική Μακεδονία τόσο στο φυσικό όσο και
στο ανθρωπογενές περιβάλλον,  έχουν καταγραφεί και αποτυπωθεί με αποσπασματικό τρόπο,
χωρίς  να έχει  γίνει  μια ολοκληρωμένη ποιοτική και  ποσοτική  προσέγγιση των επιπτώσεων
αυτών, βασισμένη σε μια  διεθνώς αναγνωρισμένη επιστημονική μεθοδολογία. 
Κατά συνέπεια, δεν είναι γνωστό το λεγόμενο εξωτερικό κόστος το οποίο προκύπτει αθροιστικά
από όλα τα στάδια του κύκλου αξιοποίησης του λιγνίτη. Τα στάδια αυτά περιλαμβάνουν την
εξόρυξη, τη μεταφορά, την αξιοποίηση μέσω  της καύσης, καθώς και   το στάδιο της διαχείρισης
των  παραπροϊόντων,  κυρίως  της  τέφρας.  Το  εξωτερικό  κόστος   αφορά  στο  κόστος  των
επιπτώσεων από την παραγωγή ενέργειας στο φυσικό περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία και
στην ανθρώπινη ευημερία.
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 Επιπλέον, το επίπεδο του περιφερειακού ρίσκου (regional risk) στο οποίο έχει εκτεθεί η Δυτική
Μακεδονία αναλαμβάνοντας την ευθύνη να τροφοδοτεί το σύνολο της χώρας με εφοδιαστικά
ασφαλή  και   οικονομικά  άκρως  ανταγωνιστική  ηλεκτρική  ενέργεια,  αποτελεί  μία  σημαντική
παράμετρος του εξωτερικού κόστους, η οποία πρέπει να αποτυπωθεί με ποσοτικό τρόπο. 
Στόχο  της  μελέτης  αποτελεί  ο  προσδιορισμός,  η  ανάλυση  και  η  εκτίμηση  με  επιστημονικά
αποδεκτό τρόπο, του εξωτερικού κόστους που σχετίζεται άμεσα, έμμεσα και επαγωγικά με τη
δραστηριότητα της λιγνιτικής βιομηχανίας στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.
Η ποσοτικοποίηση του εξωτερικού κόστους θα συμβάλλει  καθοριστικά στην προστασία των
φυσικών πόρων και των δικαιωμάτων χρήσης, στην αποτελεσματικότητα εφαρμογής της αρχής
«ο  ρυπαίνων  πληρώνει»,  στη  διεκδίκηση  ελέγχου  της  ρύπανσης  μέχρι  του  βαθμού  όπου  το
κόστος περιορισμού εξισώνεται με το περιβαλλοντικό όφελος και στη γενικότερη προστασία της
ανθρώπινης ευημερίας.
Στο πλαίσιο της μελέτης θα ακολουθηθεί η  διεθνώς  αποδεκτή μεθοδολογία ExternE, την οποία
έχει  υιοθετήσει   η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  για  την  αποτίμηση  του  εξωτερικού  κόστους  στην
ηλεκτροπαραγωγή. Τα αποτελέσματα της προσέγγισης ExternE έχουν ήδη αξιοποιηθεί ευρύτατα
στην αξιολόγηση πολιτικών και στην έκδοση σχετικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),
ιδιαίτερα αυτών που αναφέρονται στην ποιότητα της ατμόσφαιρας. Ενδεικτικά αναφέρονται η
Οδηγία 1999/30/EC για σωματίδια, NO2, SO2 και μόλυβδο, η Οδηγία 2000/76/EC για τα εθνικά
ανώτατα όρια εκπομπών SO2,  NOX,  VOC και NH3 στις χώρες της ΕΕ για το 2010 και η Οδηγία
2001/80/EC για Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης.
Επιγραμματικά, τα στάδια της προσέγγισης ExternE  έχουν ως ακολούθως:

 Προσδιορισμός των ρυπογόνων εκροών στην πηγή
 Εκτίμηση της διασποράς των ρύπων με χρήση μοντέλων διασποράς Gauss και μοντέλων

Lagrange για συνεργατικά φαινόμενα
 Εκτίμηση των επιπτώσεων στους αποδέκτες (φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον)
 Αποτίμηση των επιπτώσεων σε νομισματικές μονάδες (ευρώ/kWh)

Οι  απαιτήσεις  της  προαναφερόμενης  μεθοδολογίας,  υπαγορεύουν  μια  διεπιστημονική
προσέγγιση  και  την  εμπλοκή  ειδικών  από  τα  γνωστικά  πεδία  της  μηχανικής,  γεωλογίας,
υδρογεωλογίας, φυσικής, γεωπονίας, υγιεινολογίας, οικονομίας κλπ. Για το λόγο αυτό απαιτείται
μια  γενικότερη  σύμπραξη  των   ακαδημαϊκών,  ερευνητικών  και  τεχνολογικών   φορέων  της
περιοχής,  προκειμένου  και  να   υπάρξει  το  βέλτιστο  δυνατό  αποτέλεσμα,   αλλά  και   η
προστιθέμενη αξία της γνώσης και της εμπειρίας που θα συσσωρευτούν να παραμείνουν στην
περιοχή. 
Επιπλέον,  προκειμένου  να  μην  υπάρξει  αμφισβήτηση  των  αποτελεσμάτων,  το  σύνολο  της
μελέτης  προτείνεται να  αξιολογηθεί  από εξωτερικό και ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης. 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δημήτρης Μαυροματίδης προτείνει:

Το  ΤΕΕ/ΤΔΜ  να  συμμετάσχει  και  να  συντονίσει,  εάν  απαιτηθεί,  στην  εκπόνηση  του
διεπιστημονικού  έργου «Προσδιορισμός,  ανάλυση και  εκτίμηση  του  εξωτερικού  κόστους  της
λιγνιτικής βιομηχανίας».
Προς  τούτο  το  ΤΕΕ/ΤΔΜ  ζητεί  από  το  κεντρικό  ΤΕΕ  να  αναλάβει  την  πρωτοβουλία  της
εκπόνησης του εξωτερικού κόστους του λιγνίτη που να περιλαμβάνει και την Αρκαδία πέραν από
την Δυτική Μακεδονία για να υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε επίπεδο χώρας.
Να σταλεί έγγραφο και να αναληφθούν πρωτοβουλίες για συντονισμό των θεσμικών φορέων
από  το  ΤΕΕ/ΤΔΜ  σε  συνέχεια  των  προηγούμενων  κειμένων  του  όπου  αναφέρεται  η
αναγκαιότητα: 

 ΤΕΕ/ τμ. Δυτικής Μακεδονίας: «Ενδεικτική αποτύπωση δεσμεύσεων – υποχρεώσεων της
ΔΕΗ  Α.Ε.  έναντι  της  κοινωνίας  της  Δυτικής  Μακεδονίας,  ως  απόρροια  των
δραστηριοτήτων της στο μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο της Χώρας» [Ιούνιος 2014]

 «Εκτίμηση του κόστους μετάβασης της Δυτ. Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής Λιγνιτικής
Παραγωγής» [Ιούλιος 2012]
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Να  επικοινωνηθεί  η  δουλειά  μας  και  να  φανεί  ότι  το  εξωτερικό  κόστος  είναι  συνέχεια  της
προηγούμενης δουλειάς μας. 
Να ζητήσουμε να παραστούμε για το θέμα στα τοπικά ΜΜΕ. 
Nα γίνει πρόγραμμα συναντήσεων τον Σεπτέμβριο για το παραπάνω θέμα.

Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ13/ 2014
Η Διοικούσα Επιτροπή κάνει  δεκτή η εισήγηση του Προέδρου και αποφασίζει : 

Nα γραφεί επιστολή προς το κεντρικό ΤΕΕ από το οποίο να ζητά να αναλάβει αυτό κεντρικά την
πρωτοβουλία να προσεγγίσει το θέμα σε επίπεδο Χώρας περιλαμβάνοντας και την Αρκαδία.

Nα γραφεί επιστολή προς όλους τους «εμπλεκόμενους» με το θέμα, «Προσδιορισμός, ανάλυση
και  εκτίμηση  του  εξωτερικού  κόστους  της  λιγνιτικής  βιομηχανίας»,  θεσμικούς  φορείς,  στην
οποία να τονίζεται η διάθεση του ΤΕΕ/ΤΔΜ να ηγηθεί της πρωτοβουλίας συντονισμού όλων των
σχετιζόμενων φορέων για την εκπόνηση του διεπιστημονικού έργου του αναφερόμενου θέματος
και να ζητά την παροχή από μέρους τους κάθε δυνατής βοήθειας και συνεργασίας

Να δημοσιοποιηθεί όπου είναι δυνατό και πρόσφορο, η διαχρονική δουλειά του ΤΕΕ/ΤΔΜ επί
των  θεμάτων  της  ΔΕΗ  ΑΕ  και  ενέργειας  γενικότερα,  όπως  επίσης  να  επικοινωνηθεί  ότι  το
εξωτερικό  κόστος  του  λιγνίτη,  είναι  αλληλένδετη  συνέχεια  προηγούμενων  εργασιών  και
παρεμβάσεων του ΤΕΕ/ΤΔΜ. 
Να ζητήσουμε να παραστούμε για το θέμα στα τοπικά ΜΜΕ. 
Nα γίνει πρόγραμμα συναντήσεων τον Σεπτέμβριο για το παραπάνω θέμα.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 5  ο

Ο συν. Συλλίρης  Νίκος διαβάζει την με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ 489/2-6-2014 επιστολή του
για τον τρόπο τήρησης πρακτικών και εισηγείται σχετικά.
Η Γενική Γραμματέας Καλαμάρα Κλεοπάτρα αναφέρει ότι έχει ληφθεί απόφαση της Δ.Ε. επί
του θέματος στην 4η συνεδρίαση του 2014 ( Α1/Δ.Ε./Σ4/2014).
Ο συν. Ντέλμας Κωνσταντίνος ζητά την αναβολή συζήτησης του  θέματος γιατι  πρέπει να
αποχωρήσει για να παραστεί στη συνέλευση Δικτύου Δράσης Φορεών Ημαθίας στη Βέροια.

Ο συν. Ντέλμας αποχωρεί.
  

Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ13/ 2014
Μετά το αίτημα του συναδέλφου Ντέλμα και τη σύμφωνη γνώμη του συν. Συλλίρη, η συζήτηση
του θέματος αναβάλλεται.  
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 6  ο

Ο  συνάδελφος Αλμπάνης Πέτρος  ενημερώνει τη Δ.Ε. για τα προβλήματα δυσλειτουργίας και
συντήρησης του επίσημου δικτυακού τόπου του ΤΕΕ/ΤΔΜ (www.tdm.tee.gr). Αναφέρει ότι το site
είναι  «πεσμένο»  εδώ  και  1  μήνα  περίπου  λόγω  έλλειψης  συντήρησης  και  ενσωμάτωσης
σύγχρονων και ταχύτερων εφαρμογών από τους αρμόδιους για αυτό, Χατζηδημητρίου Δημήτρη
και Πελέκα Ευάγγελο , διαχειριστή του server του ιστότοπου του ΤΕΕ/ΤΔΜ.  Επίσης ενημερώνει
ότι η επίσημη ιστοσελίδας του τμήματος με τη μέχρι σήμερα μορφή της έχει ουσιαστικά «λήξει»
(λόγων  και  παλαιότητας  ενσωματωμένων  εφαρμογών  και  «αχρηστίας»  έκδοσης  γλώσσας
μηχανης  σχεδιασμού  του  site)  και  απαιτέιται  εκ  βάθρων  αλλαγή,  αναδιαμόρφωνη,
ανασχεδιασμός.

 

Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ13/ 2014

http://www.tdm.tee.gr/
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Αποφασίζεται δαπάνη 80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στον κ. Πελέκα Ευάγγελο για την
παραχώρηση δικτυακού «χώρου» στον  server του για αποθήκευση δεδομένων του ιστοχώρου
του ΤΕΕ/ΤΔΜ. Η δαπάνη αφορά το χρονικό διάστημα ενός έτους 1/7/2013 – 30/6/2014. 
Επικυρώνεται αυθημερόν

Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ13/ 2014
Αποφασίζεται δαπάνη 250 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  στον κ. Πελέκα Ευάγγελο για τη
συντήρηση και επισκευή δυσλειτουργιών της επίσημης ιστοσελίδας του ΤΕΕ/ΤΔΜ για το χρονικό
διάστημα δύο ετών 1/7/2012 – 30/6/2014. 

Επικυρώνεται αυθημερόν

ΘΕΜΑ 7  ο

7α)  Σχετική  η  με  αριθμό  πρωτ.  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  607/2-7-2014  επιστολή  του  Τ.Ε.Ι.   Δυτικής
Μακεδονίας.

Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ13/ 2014
Αποφασίζεται, στο βαθμό που δεν κλήθηκαν ποτέ σε σχετική συνεδρίαση του Συμβουλίου,  να
ορισθούν ως  εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στο Τεχνικό Συμβούλιο του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
οι υφιστάμενοι επρόσωποι  συνάδελφοι : 

Τζίτζικας Γεώργιος, ΑΤΜ, ως τακτικό μέλος 
Γιαννακίδης Δημήτρης, Η.Μ., ως αναπληρωματικό μέλος.  
Επικυρώνεται αυθημερόν.

7β)  Σχετική  η  με  αριθμό  πρωτ.  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  601/1-7-2014  επιστολή  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας.

Απόφαση Α9/Δ.Ε./Σ13/ 2014
Ορίζονται  εκπρόσωποι  το  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  για  τη  συγκρότηση  το  Συμβουλίου  Υδάτων
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου  Δυτικής  Μακεδονίας  ,  με  χωρική  αρμοδιότητα  την
περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας οι συνάδελφοι : 
Τσίπης Ευάγγελος, ΑΤΜ, ως τακτικό μέλος 
Διαμαντόπουλος Γεώργιος-Στέφανος, Π.Μ., ως αναπληρωματικό μέλος.  
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 8  ο

Παρευρίσκεται και ενημερώνει σχετικά η συν. Μαρία Ντίνα.  
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 44 «Λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές εισφορές» του
ΦΕΚ 152/Α’/1.7.2011 καθορίζεται ότι συνίσταται στον ΟΑΕΔ Ειδικός Λογαριασμός  Ανεργίας
υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτων Απασχολουμένων στους οποίους περιλαμβάνονται και οι
ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ. Σκοπός του λογαριασμού είναι η χορήγηση βοηθήματος σε περιπτώσεις
αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος και για αυτόν τον λόγο από 1.8.2011 θεσπίστηκε
μηνιαία εισφορά ύψους 10,0 ευρώ η οποία καταβάλλεται από τους ασφαλισμένους.
Παρόλα αυτά σύμφωνα με το ΦΕΚ 705/Β’/28.3.2013 καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις για την
καταβολή του βοηθήματος στους δικαιούχους που είναι ασφαλισμένοι στους φορείς ΟΑΕΕ και
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ  χωρίς  να  περιλαμβάνονται  οι  ασφαλισμένοι  στο  ΕΤΑΑ.  Επιπλέον  στην  εγκύκλιο
29013/4.4.2013 από την διοίκηση του ΟΑΕΔ αναφέρεται  ξεκάθαρα ότι  οι  ασφαλισμένοι  του
ΕΤΑΑ δεν είναι ακόμη δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας.

Γίνεται  συζήτηση  επί  του  θέματος.  Αναφέρονται  αντικρουόμενες  ως  προς  την  παραπάνω
ενημέρωση  της  συναδέλφου,  απόψεις.  Κάποιοι  συνάδελφοι  αναφέρουν  ότι  υπάρχει
μεταγενέστερο  σχέδιο απόφασης του Υπουργείου Εργασίας (μετά την 4.4.2013) που καθορίζει
τις προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος ανεργίας σε ασφαλισμένους ΕΤΑΑ.

ΑΔΑ: ΩΛ4Φ46Ψ842-2ΘΦ



Απόφαση Α10/Δ.Ε./Σ13/ 2014
Αποφασίζεται να διερευνηθεί το θέμα περισσότερο για την ισχύουσα νομοθεσία για το βοήθημα
ανεργίας  του  ΟΑΕΔ  προς  τους  Διπλ.  Μηχανικούς.  Το  θέμα  θα  επανέλθει  σε  μεταγενέστερη
συνεδρίαση  για  απόφαση,  όταν  θα  υπάρξει  μια  ξεκάθαρη  ενημέρωση  από  όλους  τους
εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς ( Υπ. Εργασίας, ΟΑΕΔ, ΕΤΑΑ ….). 
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 9  ο

Παρευρίσκονται  ο  πρόεδρος  Δισλής  Βασίλης   και  το  μέλος  του  Δ.Σ.  της  ΕΜΔΥΔΑΣ  Δυτικής
Μακεδονίας  Τσαγκαρίδου  Αναστασία  και  θέτουν  στη  Δ.Ε.το  θέμα  της  αξιολόγησης  των
Δημοσίων Υπαλλήλων επικεντρώνοντας στο έγγραφο- απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. κου
Χρήστου  Σπίρτζη  (ΑΔΑ  7ΘΩ5464842-ΣΘ9-  ΑΠ  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  609/2-7-2014)  .  Αναφέρουν  ότι
θεωρούν απαράδεκτο το γεγονός ότι ενώ η επιστολή αυτή που αφορούσε την αξιολόγηση των
υπαλλλήλων του Τ.Ε.Ε.  ήταν πολύ καλή δεν υπήρξε αντίστοιχη επιστολή κάλυψης όλων των
μηχανικών μελών του Τ.Ε.Ε.   

Απόφαση Α11/Δ.Ε./Σ13/ 2014
Αποφασίζεται η αποστολή της παρακάτω επιστολής προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Σπίρτζη και
προς τα περιφερειακά τμήματα του Τ.Ε.Ε.  για το θέμα της αξιολόγησης στο Δημόσιο.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Το  ΤΕΕ/ΤΔΜ  πιστεύει  ότι  η  αξιολόγηση  γενικότερα  είναι  ένα  απαραίτητο  θεσμικό  εργαλείο
για  την  αναβάθμιση  της  ποιότητας  του  ανθρώπινου  δυναμικού  που στελεχώνει  το   Δημόσιο,
καθώς  και  των  υπηρεσιών  που  προσφέρονται  στον  πολίτη.

Η  αξιολόγηση  είναι  αντικειμενική  και  αμερόληπτη    όταν :
 γίνεται   με   προσδιοριζόμενα   αντικειμενικά   κριτήρια   επαγγελματικής   ικανότητας   και

καταλληλότητας  των  υπαλλήλων  σε   σχέση   με   το   αντικείμενο  εργασίας   τους   και   τα
καθήκοντά  τους

 δίνει  κίνητρα  αύξησης  της  παραγωγικότητας  του  προσωπικού
 έχει  σαν  βασική  αρχή  αυτή  της  αξιοκρατίας,  που  απορρέει  από  το  ίδιο  το Σύνταγμα  της

χώρας
 δεν  οδηγεί  σε  προκαθορισμένες  ποσοστώσεις  κατάταξης  του  προσωπικού,  με  απώτερο  ίσως

στόχο  τη  δημιουργία  μιας  νέας  και  ίσως  μόνιμης  δεξαμενής  διαθεσίμων  υπαλλήλων.

Το  ΤΕΕ/ΤΔΜ    θεωρεί  απαράδεκτο  τον  εκ  των  προτέρων    ορισμό ανώτατων και απαράβατων
ποσοστών  υπαλλήλων  που  μπορούν  να  αξιολογηθούν  ανά  βαθμολογική  κλίμακα,  καθώς  και  την
αναγκαστική και απαράβατη ποσόστωση του 15% για την αξιολόγηση του προσωπικού με βαθμολογία
από 1 έως 6 στην κλίμακα του 10 (άρθρο 20 ν.4250/2014).

    Το  ΤΕΕ/ΤΔΜ   ζητεί την απόσυρση  των ρυθμίσεων αυτών  του  Ν. 4250/2014, θεωρώντας  ότι
είναι   αναγκαία,  επείγουσα  και  σύμφωνη  με  το  δημόσιο  συμφέρον  που  επιτάσσει  την  ομαλή  και
αποτελεσματική λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών με σεβασμό στην  συνταγματικά  κατοχυρωμένη
αρχή της αξιοκρατίας.

Τέλος  το  ΤΕΕ/ΤΔΜ  στηρίζει διαχρονικά  με  κάθε  τρόπο,  όλες  εκείνες  τις  ενέργειες  που
αποσκοπούν  στην  εξάλειψη  των  παθογενειών  στη  Δημόσια  Διοίκηση,  ώστε  να  βαδίσουμε  σε  μία
αξιοκρατική,  αποτελεσματική  και  λειτουργικά  ανεξάρτητη  Διοίκηση,  που  στόχο  πάντοτε  έχει  τις
αναβαθμισμένες  υπηρεσίες  που  παρέχονται  στον  πολίτη.

ΑΔΑ: ΩΛ4Φ46Ψ842-2ΘΦ



Ενημέρωση ανακοινώσεις
Γίνεται ενημέρωση για τα αναγραφόμενα του αντίσστοιχου θέματος.
Ο Πρόεδρος ενημερώνει για την με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 621/8-7-2014 αίτηση του συν.
Κοτσάκου Στέλιου  για  αντικατάστασή   από  την  θέση  του  του  εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε.  στην
Επιτροπή Διαγωνισμού της μελέτης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση δύο σχολικών  κτιρίων
του  Δήμου  Κοζάνης»  στην  οποία  μετά  από  επικοινωνία  με  τον  Δήμο  και  τον  αναπληρωτή
εκπόσωπο του Τμήματος το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. θα εκπροσωπηθεί από τον αναπληρωματικό μέλος.

 Λύεται η συνεδρίαση .
Ο Πρόεδρος                                                       Η Γενική Γραμματέας 

Δημήτρης Μαυροματίδης                            Κλεοπάτρα  Καλαμάρα   
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