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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22η / 2014
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Κοζάνη Τρίτη Ώρα,
Μπουσίου & Εστίας 3

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 4-11-2014      18:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση πρακτικών.

2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.

3. Ορισμός εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ
α) για συγκρότηση της επιτροπής ελέγχου έργων του ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας
για τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας.
β)  στην  Επιτροπή  Παρακολούθησης  του  ΕΑΠ  Δυτικής  Μακεδονίας  για  τις
Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας.

4.  Παρέμβαση  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  για  την  αναγκαιότητα  κλειστού  αγωγού
μεταφοράς τέφρας προς τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

5.  Πρόταση  για  πρόβλεψη  Ειδικού  Μισθολογίου  για  τους  μηχανικούς  του
Δημοσίου.

6. Εισήγηση Μ.Ε. Πολιτισμού περί υιοθέτησης άρθρων τιμολογίου επισκευής και
αποκατάστασης βυζαντινών, μεταβυζαντινών και νεότερων μνημείων.

7. Πρόταση για συνάντηση εργασίας με την ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για
ενημέρωση – εισήγηση.

8. Πρόταση για συνάντηση εργασίας με Πανεπιστήμιο – ΤΕΙ – ΕΚΕΤΑ για θέματα
έρευνας.
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9.  Σύσταση  Ομάδας  Εργασίας  με  στελέχη  ΥΔΟΜ  για  τεκμηρίωση  άμεσης
στελέχωσής τους και κωδικοποίηση της λειτουργίας τους.

10.  Έγκριση δαπανών.

11.  Σύμβαση  «Ανακατασκευή  και  πλήρη  τεχνική  υποστήριξη  επίσημης
ιστοσελίδας www  .  tdm  .  tee  .  gr  του ΤΕΕ/ΤΔΜ.

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

α)  Κοινοποίηση  απόφασης  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Δυτικής  μακεδονίας  για
επικαιροποίηση μελών κοινών επιτροπών παρακολούθησης ενεργών συμβάσεων.  
β)  Συγκρότηση οργάνων ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.
γ)  Επιστολή συν. Φρατζή για την υποστελέχωση των ΥΔΟΜ Δυτικής Μακεδονίας –
Υπομνήματα  για  τα  προβλήματα  λειτουργίας  των  ΥΔΟΜ  Δήμων  Καστοριάς  και
Κοζάνης.
δ)  Επιστολή μέλους Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ Σίμου Καβελίδη για την παραίτησή
του από μέλος της Αντιπροσωπείας του Τμήματος.
ε)  Επιστολή ΙΕΚ Κοζάνης για παραχώρηση Η/Υ.
στ) Σιδηροδρομική  παράκαμψη  Κοζάνης,  μεταφορά  σιδηροδρομικού  σταθμού
στα Κοίλα κλπ. (επιστολή ομότιμου μέλους ΤΕΕ/ΤΔΜ Χάρη Βαρδάκα).
ζ) Ενημερωτική συνάντηση με ΑΝ.ΚΟ. για μετεγκαταστάσεις οικισμών.
η) Επιστολή ΤΕΕ Θράκης για απλοποίηση – κωδικοποίηση τεχνικής νομοθεσίας.
θ)  Σύσκεψη  στο  γραφείο  της  Γεν.  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για το θέμα της υποστελέχωσης των ΥΔΟΜ.
ι)  Ορκωμοσία  Πειθαρχικού  Συμβουλίου  ΤΕΕ/ΤΔΜ,  Πέμπτη  6-11-0214  ώρα
13:00.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

Τα  σχετικά  συνημμένα  έγγραφα  της  Συνεδρίασης,  βρίσκονται  στο  πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «22.2014». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ

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

ΑΠΟΝΤΕΣ : Κακάλης Αθανάσιος,  Γκάσης Δημήτριος,  μέλη

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:1ο, 2ο    (Ε.Η 1. Επιστολή για παράταση για
κτηματολόγιο) , 3ο, 4ο, 5ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο , 4ο , 6ο .

https://www.dropbox.com/sh/nmfl0kot7ksyn9u/AABLuU01E3uhHDaCPMn0jwv2a?dl=0
http://www.tdm.tee.gr/
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ΘΕΜΑ 1  ο   

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ22/2014

Εγκρίνονται  τα  πρακτικά  της  20ης και  21ης συνεδρίασης  έτους  2014  του
Τ.Ε.Ε../Τ.Δ.Μ..
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Προσέρχεται η Γεν. Γραμματέας Καλαμάρα Κλεοπάτρα.

ΘΕΜΑ 2  ο   

2α) Ο συνάδελφος Ντέλμας αναφέρει  ότι θεωρεί άστοχη την παρέμβαση του
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  στην  επίσκεψη  του  επιτρόπου  Hann στην  Κοζάνη  με  βάση  το
κείμενο που παραδόθηκε στον Επίτροπο. 
Προτείνει  επειδή  το  θέμα  είναι  πολύ  σοβαρό  διότι  υπάρχουν  σοβαροί
προβληματισμοί  για  ενεργειακά  ζητήματα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,   να
συζητηθεί  το  κείμενο  σε  επόμενη  συνεδρίαση  της  Δ.Ε.  παρουσία  της  ΜΕ
Ενέργειας και Ηλεκτροπαραγωγής.

2στ)  Ο πρόεδρος ενημερώνει ότι το  ζήτημα του Σιδηροδρόμου είναι ένα θέμα
για το οποίο θα υπάρξει ειδική συνάντηση της Διοικούσας Επιτροπής. Το θέμα
το βλέπει η ΟΕ του ΓΠΣ Κοζάνης στην οποία κλήθηκε και ο συνάδελφος Χαρίσιος
Βαρδάκας να καταθέσει τις απόψεις του. Το δε υλικό είναι άμεσα διαθέσιμο στα
μέλη της ΟΕ.

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ22/2014
Αποφασίζεται  να  υπάρξει  συζήτηση  για  τα  ενεργειακά  θέματα  σε  επόμενη
συνεδρίαση  της  Δ.Ε.  παρουσία  της  ΜΕ  Ενέργειας  και  Ηλεκτροπαραγωγής.
Επίσης για τον Σιδηρόδρομο αποφασίζεται να συζητηθεί ως μοναδικό θέμα σε
επόμενη συνεδρίαση της ΔΕ παρουσία της ΟΕ για το ΓΠΣ Κοζάνης η οποία το
εξετάζει.

Γίνεται ενημέρωση για τα υπόλοιπα αναγραφόμενα του 2ου θέματος. 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ1 (Παράταση κτηματογράφησης) 
Ο Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης  προτείνει την  διατύπωση αιτήματος
παράτασης της Κτηματογράφησης στην ΠΕ Κοζάνης για περιορισμένο χρονικό
διάστημα  δεδομένης  της  μη  ολοκλήρωσης  της.  Επιπλέον  να  ζητηθεί   η
ενημέρωση για την υποχρέωση ή μη των υπό μετεγκατάσταση οικισμών της ΠΕ
Κοζάνης.

Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ22/2014
Αποφασίζεται  η άμεση αποστολή αιτήματος παράτασης της Κτηματογράφησης
στην  ΠΕ  Κοζάνης  για  περιορισμένο  χρονικό  διάστημα  δεδομένης  της  μη
ολοκλήρωσης της. Επιπλέον θα  ζητηθεί  η ενημέρωση για την υποχρέωση ή μη
των υπό μετεγκατάσταση οικισμών της ΠΕ Κοζάνης.
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
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ΘΕΜΑ 3  ο   

3α)  Σχετική  το   με  αριθμό  πρωτ.  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  1088/23-10-2014  έγγραφο  του
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ22/2014
Ορίζονται ως εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Επιτροπή Ελέγχου Έργων του ΕΑΠ
Δυτικής  Μακεδονίας  για  τις  Περιφερειακές  Ενότητες  Κοζάνης  και  Φλώρινας  οι
συνάδελφοι: 
α) Λιάκος Θωμάς, Πολιτικός Μηχανικός, ως τακτικό μέλος 
β) Χριστοπούλου Παρασκευή, Πολιτικός Μηχανικός, ως αναπληρωματικό μέλος 
Επικυρώνεται αυθημερόν.
3β)  Σχετική  το   με  αριθμό  πρωτ.  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  1087/23-10-2014  έγγραφο  του
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ22/2014
Ορίζονται  ως εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Επιτροπή Παρακολούθησης του
Ε.Α.Π.  Δυτικής Μακεδονίας για τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας
οι συνάδελφοι: 
α) Μαυροματίδης Δημήτριος, Πρόεδρος Δ.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ, Η.Μ. , ως τακτικό μέλος 
β)Γιαννακίδης  Δημήτρης,   Αντιπρόεδρος  Δ.Ε.  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ,  Η.Μ.,  ως
αναπληρωματικό μέλος 
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 4  ο   

3α) Σχετική η   με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 1110/4-11-2014 εισήγηση της Μόνιμης
Επιτροπής Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  

Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ22/2014

Αποφασίζεται   η  αποστολή  επιστολής  για  την  αντίθεση  του  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  στην
τροποποίηση όρου της  εγκεκριμένης  ΜΠΕ εκμετάλλευσης κοιτασμάτων λιγνίτη με
την οποία  κλειστός αγωγός μεταφοράς τέφρας αντικαθίσταται με ανοιχτό αγωγό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 5  ο   

Ο Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης αναφέρει ότι τις τελευταίες ημέρες γίνεται
αναφορά για το «νέο Ενιαίο  Μισθολόγιο» στον Δημόσιο Τομέα με πρόβλεψη
ειδικών μισθολογίων για ομάδες εργαζομένων από τις οποίες όμως εξαιρούνται
οι μηχανικοί. Πριν την κατάθεσή του προτείνει να γίνει μια παρέμβαση από το
ΤΕΕ/ΤΔΜ απευθείας προς την κυβέρνηση και τους βουλευτές της Περιφέρειας
μας και κοινοποίηση στο ΤΕΕ και τα Περιφερειακά του Τμήματα καθώς και την
ΕΜΔΥΔΑΣ. Το προτεινόμενο κείμενο έχει ως εξής:

«Για  άλλη  μια  φορά  οι  Διπλωματούχοι  Μηχανικοί  του  Δημοσίου
Τομέα βρίσκονται  αντιμέτωποι  με  την  απαξίωση  μέσα  από  τις  επικείμενες
μειώσεις μισθών, με την αιτιολογία της "βελτίωσης" του ενιαίου μισθολογίου,
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όπως αυτό διαμορφώνεται από τις διαρροές των ΜΜΕ και των στελεχών της
κυβέρνησης.

Διαπιστώνεται ότι αντί να γίνει εξορθολογισμός του ενιαίου μισθολογίου,
από τον ορισμό που δίνει η κυβέρνηση, "όλοι οι υπάλληλοι να αμείβονται με τον
ίδιο μισθό", στο ορθότερο, "όλοι οι υπάλληλοι που κάνουν την ιδία δουλειά
να αμείβονται με τον ίδιο μισθό" μεριμνώντας ανάλογα για να στηριχθεί ένα
κράτος δικαίου,  επιδιώκεται  να γίνει  άλλου είδους διαχωρισμός μέσα από τη
δημιουργία ειδικών μισθολογίων μόνο για συγκεκριμένες ομάδες. 

Προκειμένου  να  αντιμετωπιστεί  το  μείζον  θέμα  των  αμοιβών  με
ορθολογικό  τρόπο,  πρέπει  να  αναγνωριστεί  η  ιδιαιτερότητα τόσο  του
επιπέδου  μόρφωσης  όσο  και  του  επιπέδου  των  ευθυνών της  κάθε
επαγγελματικής ομάδας των δημοσίων υπαλλήλων. Επιπρόσθετα θα πρέπει να
ληφθεί  υπόψη  η  αποκλειστικότητα  ή  μη  της  εργασίας  τους  στο  Δημόσιο.
Επισημαίνεται  ότι  οι  Μηχανικοί  του  Δημοσίου  είναι  αποκλειστικής
απασχόλησης, δηλαδή τους στερείται η δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος
τους πέραν της θέσης τους.

Εντυπωσιακό  και  άξιο  απορίας  είναι  το  γεγονός  ότι  παρόλο  που  η
κυβέρνηση  αναγνωρίζει  τις  ιδιαιτερότητες  συγκεκριμένων  επαγγελματικών
ομάδων, με πρόθεση δημιουργίας ειδικών μισθολογίων γι’  αυτές,  δεν υπάρχει
καμία  απολύτως  πρόβλεψη  για  τους  Διπλωματούχους  Μηχανικούς  του
Δημοσίου τομέα. Μια πρόβλεψη την οποία είχε ορθώς θεσμοθετήσει η Πολιτεία
αρχικά για «χορήγηση ειδικού επιδόματος -  αντισταθμίσματος αποκλειστικής
χρήσης στην υπηρεσία της άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανικού κ.λπ.  (7
τοις χιλίοις) από Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων» [παρ. 2α του άρ. 8 του
Ν. 2430/96] και κατήργησε τελικά με το «Ενιαίο Μισθολόγιο».

Το παράλογο αυτό γεγονός εγείρει  μία σειρά  κρίσιμων ερωτημάτων
όπως:

-  γιατί  η  κυβέρνηση  επιμένει  να  αγνοεί  παντελώς  το  πενταετές  της
φοίτησης των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου;

-  γιατί  η  κυβέρνηση επιμένει  να  αγνοεί  τις  αυξημένες ασφαλιστικές
εισφορές του κλάδου μας,  οι οποίες οφείλονται αποκλειστικά σε δικούς της
λανθασμένους χειρισμούς,  με αποτέλεσμα να αμείβονται  τελικά με μικρότερα
ποσά από τους αποφοίτους των άλλων ασφαλιστικών ταμείων;

-  γιατί  η  Κυβέρνηση  επιμένει  να  αγνοεί  και  να  μηδενίζει  τη  διαρκή
ενημέρωση  που  απαιτείται  σε  νομοθεσία,  τεχνικά  και  οικονομικά  θέματα,
ειδικά για τους Μηχανικούς του Δημοσίου;

-  γιατί  η  Κυβέρνηση  επιμένει  σκοπίμως  να  αγνοεί  την  ευθύνη  της
υπογραφής, που ακολουθεί τους Μηχανικούς εφ’ όρου ζωής; 

-  γιατί  ενώ στερείται  η  δυνατότητα αυτής της υπογραφής –  εργασίας
εκτός δημοσίου δεν υπάρχει η ανάλογη χρηματοδοτική πρόβλεψη;

-  γιατί  η Κυβέρνηση,  ενώ  βασίζεται κυρίως στους Μηχανικούς του
Δημοσίου για  την  εκτέλεση  συγχρηματοδοτούμενων  και  μη  έργων,  για  την
επιτάχυνση  αναπτυξιακών  διαδικασιών,  για  την  επίτευξη  των  στόχων  των
διαρθρωτικών ταμείων, για τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης που αποτελούν
τον μόνο δρόμο εξόδου από την κρίση, επιμένει να τους απαξιώνει αμείβοντάς
τους με τις ελάχιστες αμοιβές; Επισημαίνεται ότι αν και αρχικά είχε προβλεφθεί
η συγκεκριμένη συνεισφορά τους με την θέσπιση του ειδικού επιδόματος «6 τοις
χιλίοις»  [παρ.  34  του  άρ.  27  του  Ν.  2166/1993]  η  Κυβέρνηση  επίσης  το
κατήργησε χωρίς κάποια άλλη ειδική πρόβλεψη.
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Η  πλήρης  και  ολοκληρωτική  απαξίωση των  Μηχανικών  στον  Δημόσιο
Τομέα  μόνο  προβλήματα  μπορεί  να  δημιουργήσει  στην  κοινωνία  και  την
"επερχόμενη  ανάπτυξη",  διότι  είναι  ο  κλάδος  που  διασφαλίζει  λόγω  της
επιστημονικής  του  γνώσης,  την  ποιοτική  κατασκευή,  τις  διαφανείς
διαδικασίες και  κυρίως την πλέον συμφέρουσα λύση για το κοινωνικό
σύνολο.  Είναι  ο  κλάδος  ο  οποίος καλείται  να  συνεισφέρει  τα  μέγιστα  στην
«παραγωγική ανασυγκρότηση» της χώρας μας.

Η δραματική μείωση των αμοιβών των Διπλωματούχων Μηχανικών τα
τελευταία  χρόνια  αφαίρεσε  τα  κίνητρα  απόδοσης  και  έφερε  πλήρη
αναντιστοιχία των αμοιβών σε σχέση με τη φύση της εργασίας τους και
των  ευθυνών  που  αυτή  επιφέρει,  δημιουργώντας  τελικά  ουσιαστικό
πρόβλημα  επιβίωσης  στον  κλάδο.  Η  απαράδεκτη  αυτή  κατάσταση  που  έχει
δημιουργηθεί είναι λογικό να έχει οδηγήσει τους συναδέλφους Διπλωματούχους
Μηχανικούς του Δημοσίου σε αδιέξοδο αναλαμβάνοντας όλες τις ευθύνες που
ακολουθούν  την  άσκηση  του  επαγγέλματος  τους  εφ’  όρου  ζωής,  λόγω  της
ευθύνης της  υπογραφής τους. 

Έχει  αναρωτηθεί  άραγε  η  Κυβέρνηση  τι  θα  συμβεί  αν  οι
Διπλωματούχοι Μηχανικοί του Δημοσίου αποφασίσουν να σταματήσουν
πλέον να αναλαμβάνουν την ευθύνη όλων των σταδίων εκτέλεσης των
δημοσίων έργων και των λοιπών αναπτυξιακών προγραμμάτων;  Δεν το
θέλει κανείς αλλά η ίδια η συνεχιζόμενη απαξίωση των μηχανικών του δημοσίου
θα  το  επιφέρει  στην  πράξη  αφού θα  αρχίσουν  να  αντιμετωπίζουν  τα
εργασιακά  τους  θέματα  ως  Διοικητικοί  Υπάλληλοι  (αφού  ως  τέτοιοι
αμείβονται). Η αγωνία των μηχανικών να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και τα
τεχνικά θέματα που συναντούν καθημερινά είναι αντιστρόφως ανάλογη με την
αμοιβή τους και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό επιτέλους από την Κυβέρνηση.
Μια  αγωνία  που  δεν  περιορίζεται  κατά  την  διάρκεια  της  καθημερινής  τους
εργασίας αλλά επεκτείνεται στο σύνολο της καθημερινότητάς τους δεδομένων
των ιδιαίτερων ζητημάτων που οφείλουν να αντιμετωπίσουν και των σύνθετων
λύσεων που πρέπει να σχεδιάσουν /υλοποιήσουν.

Ζητείται  από  την  Κυβέρνηση  η  αναγνώριση  του  σημαντικότατου  έργου  που
επιτελούν  στο  Δημόσιο  οι  Διπλωματούχοι  Μηχανικοί  μέσω  της  πρόβλεψης
ανάλογου ειδικού μισθολογίου. Με κανόνες δικαίου και όχι ειδικής μεταχείρισης,
διότι ο κλάδος των μηχανικών έχει πληγεί όσο κανένας άλλος, τόσο στον ιδιωτικό
όσο και στον δημόσιο τομέα. Οι ευθύνες και η ιδιαίτερα απαιτητική εργασία των
Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου πρέπει επιτέλους να συνδεθούν με ένα
δίκαιο  μισθολογικό  καθεστώς,  που  θα  τους  εξασφαλίζει  την  αξιοπρεπή  τους
διαβίωση.»

Παρευρίσκονται  ο  Πρόεδρος  και  η  Γενική  Γραμματέας  της  ΕΜΔΥΔΑΣ  Δυτικής
Μακεδονίας  συν.  Βασίλης  Δισλής  και  Τζαγκαρίδου  Αναστασία αντίστοιχα  που
εκφράζουν  την  αντίθεσή  τους  στην  αποστολή  σχετικής  επιστολής  που  αφορά
μισθολογικά θέματα μηχανικών στο βαθμό που το αίτημα για διάφορους λόγους
δεν έχει εκφρασθεί και ζητηθεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΠΟ ΕΜΥΔΑΣ
και της Περιφερειακής Ένωσης Δυτικής Μακεδονίας.

Ο  συνάδελφος  Συλλίρης  αναφέρει   ότι θα  πρέπει να γίνει σεβαστή η άποψη
της ΕΜΔΥΔΑΣ και να τεθεί το θέμα όταν θα το εισηγηθεί η ΕΜΔΥΔΑΣ.  Αναφέρει
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ότι  υπάρχει κίνδυνος ο χρόνος της  διεκδίκησης να καταστρέψει τον σχεδιασμό
της  ΕΜΔΥΔΑΣ.  Σε  κάθε  περίπτωση  θα πρέπει  να  μιλήσει  ο  Πρόεδρος  με  τον
πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΕΜΥΔΑΣ.
Ο συν.   Ντέλμας  αναφέρει : «Σύμφωνα με την θέση που έχει διατυπώσει (και
προεκλογικά) ο συνδυασμός που εκπροσωπώ : το ΤΕΕ βρίσκεται στην κορυφή της
συνδικαλιστικής  πυραμίδας.  Πράγμα  που  σημαίνει  ότι  για  να  είναι  και  να
παραμένει σε αυτή τη θέση το ΤΕΕ οφείλει : 
1. να αναπτύσσει την μέγιστη συνδικαλιστική ενθαλπία έναντι των υποκείμενων

συνδικαλιστικών φορέων
2. να  αποδέχεται  και  να  σέβεται  εις  το  έπακρον  τις  θέσεις,  αποφάσεις  και

πρακτικές  που  διατυπώνουν,  λαμβάνουν  και  αναπτύσσουν  οι  υποκείμενοι
συνδικαλιστικοί φορείς

3. να συνεργάζεται σταθερά και ισότιμα με όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς
προς  όφελος του κλάδου των μηχανικών σεβόμενο την ανεξάρτητη βούληση
τους.

Στον  αντίποδα  πρακτικές  υποσκελισμού,  υποκατάστασης  και  ποδηγέτησης
συνδικαλιστικών  φορέων  από  το  ΤΕΕ  αποτελεί  μείζον  πλήγμα  για  όλους  και
ιδιαίτερα για τον κλάδο των μηχανικών.
Ειδικά για το θέμα του ειδικού μισθολογίου των δημ. υπαλλήλων μηχανικών που
έθεσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ ΤΔΜ χωρίς την σύμφωνη γνώμη του καθ’ ύλην αρμόδιου
συνδικαλιστικού φορέα – της ΕΜΔΥΔΑΣ – διατυπώνω τα κάτωθι :
1. αντίκειται στις προαναφερθείσες αρχές που έχει διατυπώσει ο συνδυασμός

που εκπροσωπώ, καταρχήν λόγω της μη σύμφωνης γνώμης της ΕΜΔΥΔΑΣ
2. η ΕΜΔΥΔΑΣ (και μόνον αυτή) οφείλει να επεξεργαστεί το συγκεκριμένο θέμα

(του  ειδικού  μισθολογίου  των  δημ.  υπαλλήλων  μηχανικών),  να  διατυπώσει
θέσεις, ενδεχόμενη μεθόδευση διεκδίκησης και προπάντων να προβεί αβίαστα
στις  όποιες  ανακοινώσεις  ήθελε  προς  υλοποίηση  των  συνδικαλιστικών  της
στόχων, σε χρόνο που η ίδια θα θέσει.

3. το ΤΕΕ ΤΔΜ σύμφωνα με την καταστατική του λειτουργία οφείλει – όχι μόνο
να σέβεται – αλλά προπάντων να ενισχύει την αυτόνομη συνδικαλιστική δράση
των φορέων εκπροσώπησης του κλάδου.

Όλα όσα διατύπωσε ο πρόεδρος ακόμη κι αν εντάσσονται στις ΄΄αγαθές προθέσεις΄΄
του  ΤΕΕ  ΤΔΜ  (έναντι  των  δημοσίων  υπαλλήλων  μηχανικών)  αμετάκλητα
κατισχύουν. Τούτων δοθέντων :
Απορρίπτω  την  πρόταση  έκδοσης  ανακοίνωσης  από  το  ΤΕΕ  ΤΔΜ  για  το  ειδικό
μισθολόγιο των δημ. υπαλλήλων μηχανικών.
Επιφυλάσσομαι να τοποθετηθώ επί του θέματος μόνον όταν η ΕΜΔΥΔΑΣ εισηγηθεί
– διατυπώσει τα εμπίπτοντα στην συνδικαλιστική εκπροσώπηση και αρμοδιότητα
της».

Ο  Πρόεδρος  Δημήτρης  Μαυροματίδης προτείνει  την  συνυπογραφή  της
παρούσας  απόφασης  από  την  ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής  Μακεδονίας,  παρόλο  που η
ΕΜΔΥΔΑΣ  δεν  εκπροσωπεί  το  σύνολο  των  διπλωματούχων  μηχανικών  του
δημοσίου λόγω των επόμενων εξελίξεων που αναμένονται καταιγιστικές με την
συζήτηση  για  το  ενιαίο  μισθολόγιο.  Επίσης  τονίζει  ότι  δεν  είναι  δυνατόν  το
ΤΕΕ/ΤΔΜ, όταν καθημερινά δέχεται πολλές αναφορές για παρέμβαση γι’ αυτό
το θέμα, να περιμένει τον Ιανουάριο όπως πρότειναν τα παρευρισκόμενα μέλη
της  ΕΜΔΥΔΑΣ.  Επίσης  το  ΤΕΕ/ΤΔΜ  δεν  μπαίνει  σε  θέματα  «κοινωνικού
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αυτοματισμού»  με  το  να  διαχωρίζει  κατηγορίες  συναδέλφων  και  να  τους
ξεχωρίζει με την λογική «να μην παρέμβουμε για τους μεν διότι τι θα πουν οι δε».
Σε κάθε περίπτωση επειδή η τοποθέτηση των στελεχών της ΕΜΔΥΔΑΣ ζητούν
να αναμένουμε τις  αποφάσεις του Ιανουαρίου της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ο Πρόεδρος
δεσμεύεται ότι αν ο Πρόεδρος της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, τοποθετηθεί ότι η παρούσα
παρέμβαση  μπορεί  να  δημιουργήσει  «ζημία»  στους  συναδέλφους  που
συνδικαλιστικά εκπροσωπεί, δεν θα στείλει την παρέμβαση. Αν αντιθέτως δεν
δημιουργεί ζημία και υπάρχει ανάλογη απόφαση παλαιότερη του πανελλήνιου
Συνεδρίου της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, θα μνημονευθεί. Χρόνος δεν υπάρχει για πιθανές
καθυστερήσεις. Πρέπει να υπάρξει άμεσα παρέμβαση διότι έρχονται νέα μέτρα
και πρέπει  να πάρουν το μήνυμα όλοι.

Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ22/2014
Αποφασίζεται η συνεννόηση του Προέδρου με τον πρόεδρο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για να
διαπιστωθεί  αν  η  παραπάνω  παρέμβαση  μπορεί  να  δημιουργήσει  «ζημία»  στις
πάγιες θέσεις της ΕΜΔΥΔΑΣ. Αν αντιθέτως δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα αποφασίζεται
να  δημοσιευθεί  η  επιστολή  με  την  μνημόνευση  τυχόν  απόφασης  Πανελληνίου
Συνεδρίου  της  ΠΟ  ΕΜΔΥΔΑΣ  και  να  σταλεί  άμεσα  προς  όλους  τους  αποδέκτες
συμπεριλαμβανομένων του Υπουργού και των βουλευτών της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 7  ο   
0  Πρόεδρος  Δημήτρης  Μαυροματίδης προτείνει  να  ζητηθεί  συνάντηση  του
ΤΕΕ/ΤΔΜ με την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Δυτικής Μακεδονίας, όπως
γνωστοποιήθηκε  και  στον  Περιφερειάρχη.  Στην  ενημερωτική  συνάντηση  θα
προταθεί να είναι παρόντες  πέραν των μελών της Δ.Ε. και οι Επιμελητές των
Μ.Ε. του τμήματος μας. 

Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ22/2014
Αποφασίζεται να γίνει αίτημα για συνάντηση της Δ.Ε του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με την
Ενδιάμεση  Διαχειριστική   Αρχή  με  θέμα  το  σχεδιασμό  του  νέου  ΣΕΣ  και  τη
συνεισφορά του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. και των μελών του στην υλοποίησή του.
Στην ενημερωτική συνάντηση θα προταθεί να είναι παρόντες  πέραν των μελών
της ΔΕ, η ΜΕ Εθνικών – Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και οι Επιμελητές των Μ.Ε.
του τμήματος μας
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 8  ο   
0 Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης προτείνει να υπάρξει συνάντηση του ΤΕΕ
με τους φορείς έρευνας και τεχνολογίας που είναι το Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ, το
ΕΚΕΤΑ με στόχο το συντονισμό και την από κοινού δράση ενός επιστημονικού
δικτύου  συνεργαζόμενων  φορέων  για  την  επιχειρηματικότητα  και  την
ανάπτυξη.  Η αναγκαιότητα πηγάζει από το γεγονός ότι αφενός μεν στο νέο ΣΕΣ
υπάρχει  ως  βασική  κατεύθυνση  και  πρόβλεψη  η  Έξυπνη  Εξειδίκευση   και
αφετέρου  δεν  πρέπει  να  υπάρχει  αλληλοκάλυψη  δράσεων  μεταξύ  των
παραπάνω φορέων. Το ΤΕΕ λόγω της ιδιότητας του μπορεί να συνεισφέρει σε
αυτήν την κατεύθυνση. Η παραπάνω άποψη έχει συζητηθεί αναλυτικά στην ΜΕ
Εθνικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων η  οποία  θα συνεισφέρει  σε  αυτήν  την
συνάντηση- συνεργασία. Δεν χρειάζεται η δημιουργία Ομάδας Εργασίας αλλά θα
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στηριχθεί από την παραπάνω ΜΕ με την υποστήριξη των Επιμελητών των ΜΕ
του Τμήματός μας και της Μ.Ε. Εκπαίδευσης - Έρευνας.

Απόφαση Α9/Δ.Ε./Σ22/2014
Αποφασίζεται  να  πραγματοποιηθεί   με  πρωτοβουλία  του  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
συνάντηση του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας του Τ.Ε.Ε. με τους
φορείς  έρευνας  και  τεχνολογίας   της  περιφέρειάς  μας  (Πανεπιστήμιο,  ΤΕΙ,
ΕΚΕΤΑ)  με στόχο το συντονισμό και την από κοινού δράση ενός επιστημονικού
δικτύου  συνεργαζόμενων  φορέων  για  την  επιχειρηματικότητα  και  την
ανάπτυξη.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 9  ο   
Απόφαση Α10/Δ.Ε./Σ22/2014

Συγκρότηση Ο.Ε.   «Προβλήματα ΥΔΟΜ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
 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, το άρθρο 66 του
Ν4042/2912,σύμφωνα  με  το  άρθρο  50  του  Ν.1947/90  "Απλούστευση
φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις" (ΦΕΚ 70Α),  μετά από εισήγηση
του Προέδρου αναθέτει στους:

1. Παπαναστασίου Δημήτρη (ΥΔΟΜ Φλώρινας)
2. Φραντζή Χρυσή (ΥΔΟΜ Καστοριάς)
3. Χαρμπή Στέφανο (ΥΔΟΜ Κοζάνης)
4. Καραϊορδανίδη Παντελή (ΥΔΟΜ Γρεβενών)
5. Αγγελίδου Φωτεινή (ΥΔΟΜ Εορδαίας)
6. Νανόπουλο Γεώργιο (ΥΔΟΜ Βοϊου)

το έργο που αναφέρεται παραπάνω.

Αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας είναι:
 Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και της προτεινόμενης για

τις ΥΔΟΜ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 Επεξεργασία προτεινόμενης διάρθρωσης των ΥΔΟΜ σε συσχέτιση με την

υφιστάμενη νομοθεσία δεδομένου ότι η νομοθεσία έχει αλλάξει ριζικά και
υπάρχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες που δεν μπορούν να υλοποιηθούν
επαρκώς με τη σημερινή στελέχωση

Στη συνέχεια η Δ.Ε. ορίζει ότι:
1 Η 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.
4    Συντονιστής της Ο.Ε. θα είναι ο Αντιπρόεδρος Δημήτρης Γιαννακίδης. 

Υπεύθυνοι  για  την  παρακολούθηση  του  έργου  της  Ο.Ε.  θα  είναι  η  Δ.Ε.  του
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
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ΘΕΜΑ 10  ο   
Απόφαση Α11/Δ.Ε./Σ22/2014

1 Μαυροματίδης Δημήτρης για μετάβαση στην Αθήνα για τη σύσκεψη των Προέδρων και για τη συνεδρίαση
της Αντιπροσωπείας

427,32 0771
0772

2 Τζίτζικας Γεώργιος για μετάβαση στην Αθήνα για τη σύσκεψη των Προέδρων και για τη συνεδρίαση της
Αντιπροσωπείας

97,83 0771
0772

3 Λούτας Δημήτριος για κοινόχρηστα των γραφείων του ΤΕΕ/ΤΔΜ Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2014 55,31 0813
4 Ντάγκα  Παναγιώτα  για  κοινόχρηστα  των γραφείων  της  Ν.Ε.  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  Ν.  Γρεβενών  (Ιούνιος  2014-

Ιούλιος 2014)
21,96 0813

5 ACS courier για ταχυμεταφορά εγγράφων του ΤΕΕ/ΤΔΜ 47,55 0831
6 Forthnet για τηλεφωνικά έξοδα των γραφείων του ΤΕΕ/ΤΔΜ (24610-37815) 66,76 0832
7 ΟΤΕ Κοζάνης για τηλεφωνικά έξοδα των γραφείων του ΤΕΕ/ΤΔΜ (24610-39803) (24610-30103) 101,50 0832
8 ΟΤΕ Κοζάνης για τηλεφωνικά έξοδα των γραφείων του ΤΕΕ/ΤΔΜ (24610-28030) 111,00 0832
9 ΔΕΗ Κοζάνης για κατανάλωση ρεύματος των γραφείων του ΤΕΕ/ΤΔΜ από 25/8/2014 έως 24/9/2014 532,00 0842
10 Βλαχόπουλος Νικόλαος για αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων και μεταφορά router 36,90 0863
11 Βλαχόπουλος Νικόλαος για αντικατάσταση εξαεριστήρα και φωτιστικού 38,13 0863
12 Ο.Ε. Υποστήριξη συντήρηση, ανανέωση του δικτυακού τόπου του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. – Επιμέλεια Δ.Τ. (Αλμπάνης) 4450,00 9761

Επικυρώνεται αυθημερόν 
Απόφαση Α12/ΔΕ/Σ22/2014

'Έγκριση καταβολής   4.450,00 €  
Η Δ.Ε.  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ έχοντας  υπόψη της :  1)  την με αριθ.  Α1/ΔΕ/Σ16/2013
απόφαση,   με  την  οποία  ανέθεσε  σε  Ομάδα  επιστημόνων  κ.λ.π.  και  λοιπών
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  4  και  15  του  από  27.11/14-12-26
Π.Δ.,όπως  αντικαταστάθηκαν  με  τα  άρθρα  4  και  14  του  Ν.1486  /84,  που
συνεχίζουν  να  ισχύουν  και  να  εφαρμόζονται,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  50  του
Ν.1947/1991, το έργο «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»
2) Το  συν. Συλλίρη Νίκο που ψηφίζει κατά . 
3)  το  πρωτόκολλο  παραλαβής  του  έργου,  αποφασίζει  να  καταβληθεί  στους
παρακάτω επιστήμονες κ.λ.π. το ποσό των 4.450,00€  ως αποζημίωσή τους για
το έργο που εκτέλεσαν για το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 μέχρι 31-3-2014
σύμφωνα με την προσφορά κάθε μέλους, ως εξής :

1.Αλμπάνης Πέτρος                 4.450,00
            2. Μελενικιώτου Μαρία            -------

                 Σύνολο                                4.450,00

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 11  ο   

Εισηγείται  σχετικά  ο  συν.  Αλμπάνης  Πέτρος   ο  οποίος  παρουσιάζει  σχέδιο
σύμβασης (ιδιωτικό συμφωνητικό ) για το έργο  «Ανακατασκευή και πλήρη
τεχνική  υποστήριξη  επίσημης  ιστοσελίδας  www  .  tdm  .  tee  .  gr  του
ΤΕΕ/ΤΔΜ».

Απόφαση Α13/Δ.Ε./Σ22/2014

http://www.tdm.tee.gr/
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Αποφασίζεται   η  ανάθεση  της  ανακατασκευής  και  πλήρους  τεχνικής
υποστήριξης της επίσημης ιστοσελίδας www  .  tdm  .  tee  .  gr  του ΤΕΕ/ΤΔΜ , για ένα
έτος   στον  κ.  Μυλωνά  Γιώργιο  του  Ιωάννη.  Ο  προϋπολογισμός  του  έργου
ανέρχεται στο ύψος των  πεντακοσίων πενήντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών
(553,50)  €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου, περιλαμβάνονται συνοπτικά τα παρακάτω: 

 Εικαστικός σχεδιασμός ιστοσελίδας
 Εβδομαδιαίο backup δεδομένων σε Datacenter στην Ελλάδα, στατιστικά 

στοιχεία επισκεψιμότητας από την υπηρεσία google analytics
 Υποστήριξη ηλεκτρονικών εντύπων
 Εμφάνιση νέων/ανακοινώσεων/ημερίδων/δελτίων τύπου επικαιρότητας

σε ξεχωριστό κεντρικό παράθυρο
 Κατασκευή ενημέρωσης χρηστών μέσω newsletter
 Δυνατότητα προσθήκης βασικών κειμένων στα αγγλικά
 Κατασκευή βάσης δεδομένων που αφορά το εργασιακό περιβάλλον

 Συντήρηση και  πλήρη τεχνική  υποστήριξη  ιστοσελίδας  για  τον  πρώτο

χρόνο λειτουργίας (ΔΩΡΕΑΝ από 5/11/2014 – 4/11/2015).

 Φιλοξενία ιστοσελίδας (web hosting) για τον πρώτο χρόνο (ΔΩΡΕΑΝ από 
5/11/2014 – 4/11/2015)

Εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος  Δημήτρης Μαυροματίδης για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 6  ο   

Ο επιμελητής της Μ.Ε. Πολτιτισμού συν. Αλμπάνης Πέτρος εισηγείται την
πρόταση  της  Μ.Ε.,  περί  υιοθέτησης  άρθρων  τιμολογίου  επισκευής  και
αποκατάστασης βυζαντινών, μεταβυζαντινών και νεότερων μνημείων. 

Ο  συν.  Ντέλμας  Κων/νος,  σύνδεσμος  της  Δ.Ε.  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ στην  Μ.Ε.
Πολιτισμού, αναλύει την πρόταση της Μ.Ε., η οποία είναι προϊον ζύμωσης των
τελευταίων  χρόνων  και  επεξεργασίας,  από  τα  διάφορα  μέλη  των  Μ.Ε.
Πολιτισμού του ΤΕΕ/ΤΔΜ, διαχρονικά. Αφού έκανε μια ανάλυση του θέματος
περί  της  αναγκαιότητας  και  της  χρησιμότητας,  λόγω  κατάργησης  διαφόρων
θεσμικών  τρόπων  τιμολόγησης  έργων,  σύνταξης  άρθρων  τιμολογίου
«επισκευής»  και  «αποκατάστασης»  Βυζαντινών  –  Μεταβυζαντινών  και
Νεοτέρων Μνημείων, αναφέρθηκε στα τρία στάδια τιμολόγησης των δημόσιων
έργων  και  συγκεκριμένα  σε  αυτά  που  αφορούν  την  αποκατάσταση  των
Βυζαντινών–Μεταβυζαντινών-Νεοτέρων  Μνημείων.  Ήτοι  οι  ΕΤΕΠ  (Ελληνικές
Τεχνικές Προδιαγραφές), οι Κανονισμοί τιμολόγησης και τα Άρθρα τιμολογίου.
Τόνισε  ότι  το  έχουν  ήδη  γίνει  από  τη  Μ.Ε.  Πολιτισμού  τα  δύο  στάδια  και
απομένει μόνο το στάδιο των Κανονισμών.

 Εισήγηση Μ.Ε.  Πολιτισμού προς τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ

Με την παρούσα εισάγουμε προς συζήτηση τα σχετικά άρθρα του τιμολογίου
«επισκευής  και  αποκατάστασης»  των  Βυζαντινών  –  Μεταβυζαντινών  και

http://www.tdm.tee.gr/
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Νεοτέρων Μνημείων, που επεξεργάστηκε η Μ.Ε. Πολιτισμού. Οι λόγοι για τους
οποίους η Μ.Ε., προέβει στη συγγραφή των άρθρων αυτών είναι οι παρακάτω:

1. Μετά την κατάργηση του ΑΤΕΚ και ΑΤΟΕ και την αντικατάσταση τους
από το νέο περιγραφικό τιμολόγιο,  δημιουργήθηκε κενό τιμολόγησης των
έργων  αποκατάστασης  και  επισκευής  ιστορικών  μνημείων.  Παρά  τις
υποσχέσεις του ΥΠΟΜΕΔΙ και ΥΠΠΟΤ ουδέποτε μέχρι σήμερα εκπονήθηκε
επίσημο  τιμολόγιο  κατά  τα  πρότυπα  του  ισχύοντος  περιγραφικού
τιμολογίου.  Οι  μελετητές  μηχανικοί,  ιδιώτες  και  δημόσιοι   υπάλληλοι,
δημιούργησαν κατά περίπτωση σχετικά ή σχετιζόμενα άρθρα τιμολόγησης
με το ισχύον περιγραφικό τιμολόγιο.  Γεγονός,  που καταρχήν δε μπορούσε
πάντα  να  γίνεται  αποδεκτό  από  τις  διαχειριστικές  αρχές,  από  τις
διευθύνουσες υπηρεσίες, από τις επιβλέπουσες αρχές, τους εργολήπτες και
σε πολλές περιπτώσεις από τις υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟΤ.

2. Τα άρθρα που συνέταξε  η  Μ.Ε.  Πολιτισμού είναι  αποδεκτά από όλους
τους  εμπλεκόμενους  στα  έργα  αποκατάστασης  και  ανάδειξης  των
Βυζαντινών  –  Μεταβυζαντινών  και  Νεότερων  Μνημείων,  καθόσον  έχουν
εφαρμοστεί στο παρελθόν σε πλείστα από τα προαναφερθέντα έργα χωρίς
ενστάσεις  ή  αμφισβητήσεις.  Άρα  αποτελούν  ένα  αξιόπιστο  γνωστικό
αντικείμενο τιμολόγησης.

3. Προφανώς  το  ΤΕΕ/ΤΔΜ,  μέσω  της  σύνταξης  των  άρθρων  αυτών,  δε
νομοθετεί  (αρμοδιότητα  που  άλλωστε  δεν  έχει).  Αντίθετα  προτείνει  την
χρήση αυτών των άρθρων, συμβουλευτικά, προς όλους τους εμπλεκόμενους
και κύρια προς τους μελετητές και επιβλέποντες μηχανικούς που αποτελούν
μέλη του.  Επιπρόσθετα τα άρθρα αυτά,  συμβατοποιούνται  πλήρως με τις
ΕΤΕΠ. 

4. Αυτονόητα, όταν και αν στο μέλλον το ΥΠΠΟ ή το ΥΠΟΜΕΔΙ προβεί στη
σύνταξη περιγραφικού τιμολογίου των έργων που προαναφέρθηκαν, κατά
τα πρότυπα του καταργηθέντος ΑΤΕΚ, τα προτεινόμενα άρθρα παύουν να
ισχύουν ως συμβουλευτικό γνωστικό αντικείμενο.

Απόφαση Α14/Δ.Ε./Σ22/2014
Αποφασίζεται  η  δημοσιοποίηση  των  άρθρων  τιμολογίου  στην  ιστοσελίδα
(www  .  tmd  .  tee  .  gr)  του  τμήματος,  και  η  κοινοποίησή  τους  στους  Διπλ.
Μηχανικούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και η αποστολή τους
στο κεντρικό ΤΕΕ και στα Περιφερειακά του  Τμήματα.

Επικυρώνεται αυθημερόν
Λύεται η συνεδρίαση.

           Ο Πρόεδρος                                                       Η Γενική Γραμματέας 

Δημήτρης Μαυροματίδης                                    Κλεοπάτρα  Καλαμάρα   
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