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ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
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(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 21-4-2015       19:30  μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.

2. Ορισμός εκπροσώπου ΤΕΕ/ΤΔΜ στο Δ.Σ. του ΚΕΠΕ.
 
3.  Επιστολή  Αντιπεριφερειάρχη  Γρεβενών  «Πρόταση  συγκρότησης  Ομάδας
Εργασίας  ΤΕΕ/ΤΔΜ  με  θέμα  την  εκτίμηση  της  κατάστασης  των  βυζαντινών,
μεταβυζαντινών και νεότερων μνημείων – εκκλησιών.»

4. Άδειες δόμησης σε εκτάσεις αγροτικής γης «υψηλής παραγωγικότητας».  

5. Πιστοποίηση ανελκυστήρα ΤΕΕ/ΤΔΜ

6. Πρόταση Κοινής Συνάντησης Επιμελητηρίων Δυτικής Μακεδονίας

7.  Διοργάνωση  Εκδήλωσης  με  ομιλητή  τον  καθηγητή  Θεοδόση  Τάσιο  στην
Καστοριά 

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

α) Παραίτηση συν. Βασιλειάδη Θεόδωρου από μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ. Νέο
μέλος της Δ.Ε. ο συν. Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος.
β)  Γενική  Συνέλευση Π.Σ.Μ.Η.  Παράρτημα Δυτικής  Μακεδονίας,  Δευτέρα  4-5-
2015. 
γ)  Επιστολή  ΤΕΕ  Β.Α.  Αιγαίου  για  την  επαναλειτουργία  του  Help Desk του
ΥΠΕΚΑ στην Αθήνα για τα αυθαίρετα και τη διάθεση αεροφωτογραφιών του
Ιουλίου 2011.
δ)  Αποστολή  απόφασης  Αντιπροσωπείας  ΤΕΕ/Τ.Α.Μ.  στήριξης  στους
διωκόμενους  συναδέλφους  για  συνδικαλιστική  δράση  για  την  επίλυση  των
ασφαλιστικών προβλημάτων των μηχανικών.
ε) Επιστολή εκπροσώπου Νοσοκομειακής Επιτροπής Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο»
για τη στελέχωση του Νοσοκομείου.
στ)  Επισημάνσεις  Π.Τ.  Β.Α.  Αιγαίου  σχετικά  με  την  πρόσκληση  δήλωσης
στοιχείων ζωϊκού κεφαλαίου των κτηνοτρόφων.
ζ)  Επιστολή  Προέδρου  Αντιπροσωπείας  ΤΕΕ  Ιωάννη  Κυριακόπουλου  με  την
οποία ζητούνται προτάσεις για την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για τη
λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων του ΤΕΕ.
η) Απόφαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας με θέμα: Προτάσεις και
θέσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές και το ΤΣΜΕΔΕ.
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θ) Επιστολή Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προς
Προέδρους  και  Διευθύνοντες  Συμβούλους  Εποπτευόμενων  Φορέων  για  την
αποστολή στοιχείων δραστηριοτήτων των χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. ή
διάφορους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς.
ι) Επιστολή ΤΕΕ/Τ.Κ.Μ. με θέμα: «Κατάργηση των διατάξεων για αναδρομικές
αυξήσεις των εισφορών των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ».
ια) Επιστολή Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών και Ναυτιλίας και Τουρισμού
για υπεύθυνες δηλώσεις για πρόσθετες αμοιβές του Ν. 1256/1982.  
ιβ)  Επιστολή  ΤΕΕ  Β.Α.  Αιγαίου  για  κατάργηση  εξετάσεων  ενεργειακών
επιθεωρητών. 

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

Τα  σχετικά  συνημμένα  έγγραφα  της  Συνεδρίασης,  βρίσκονται  στο  πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «7.2015». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος -  Πρόεδρος,  Γιαννακίδης Δημήτριος -
Αντιπρόεδρος,  ,  Ζιώγας  Κωνσταντίνος,  Κυριακόπουλος
Κωνσταντίνος,  Παμπόρης  Βασίλειος,  Κακάλης  Αθανάσιος,
Ντέλμας Κωνσταντίνος,   Συλλίρης Νικόλαος, Τζίτζικας Γεώργιος ,
μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ : , μέλη

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ7/2015
Χρέη Γεν. Γραμματέα για την παρούσα συνεδρίση εκτελεί ο συν.   Ζιώγας  
Κωνσταντίνος 

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: 2ο ,Εκτός ημερησίας Διάταξης : Απαράδεκτη 
προκήρυξη πρόσληψης Μηχανικών στη ΔΕΗ, ,3ο, 5ο,4ο, 6ο,7ο,1ο

ΘΕΜΑ 2  ο   

Σχετικό  το  με  αριθμό  πρωτ.  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  308/17-7-2015  έγγραφο  του
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ7/2015
Ορίζονται ως εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στο Δ.Σ. του Κέντρου Περιβάλλοντος
( ΚΕΠΕ) οι συνάδελφοι : 
Παμπόρης Βασίλης, Π.Μ.,  ως τακτικό μέλος 
Καλαμάρα Κλεοπάτρα, Π.Μ. , ως αναπληρωματικό μέλος.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ Εκτός Ημερησίας 

Ο  συν.   και  μέλος  της  Αντιπροσωπείας  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ,  Στέλιος
Αμαραντίδης θέτει  υπόψη της Διοικούσας Επιτροπής το θέμα της πρόσφατης
προκήρυξης της ΔΕΗ [1Κ/2015] η οποία κατά την άποψή του είναι απαράδεκτη

https://www.dropbox.com/sh/llmf43mimi44jcv/AAB0zANC54whHMEmCk8G2L6Ca?dl=0
ΑΔΑ: 7Δ7Ω46Ψ842-597



και  φωτογραφική   επισημαίνοντας   και  την  παρέμβαση  του  ΤΕΕ  Δυτικής
Ελλάδας  που έγινε για το εν λόγω θέμα. 
Ο  Πρόεδρος  Δημήτρης  Μαυροματίδης ζητά   να  ληφθεί  άμεσα  απόφαση
κατόπιν  της  εισηγήσεως  του  συναδέλφου  και  να  ληφθεί  ανάλογη  απόφαση
στήριξης του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας. Σημειώνει ότι η παρέμβαση του ΤΕΕ Δυτικής
Ελλάδας  ήταν  στις  ενημερώσεις  προηγούμενης  συνεδρίασης  της  Διοικούσας
Επιτροπής. 
Ακολουθεί συζήτηση:

Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ7/2015
Αποφασίζεται  ομόφωνα  η  αποστολή  της  παρακάτω  επιστολής  προς  τον
Πρόεδρο του ΑΣΕΠ : 

 «Με αφορμή την υπ. αριθμ.  1Κ/2015 Προκήρυξη (Αρ. Φύλλου 1, 11/03/2015),
με  την  οποία  προκηρύσσεται  διαγωνισμός,  για  την  πλήρωση-πρόσληψη,  με
σειρά  προτεραιότητας,  εκατόν  δέκα  (110)  θέσεων  προσωπικού  με  σχέση
εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Αορίστου  Χρόνου  Πανεπιστημιακής  και
Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης  στην  Ανώνυμη  Εταιρεία  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  (ΔΕΗ  Α.Ε.),  το  ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής  Μακεδονίας  εκφράζει  την
εντονότατη  αντίθεσή  του  σε  σχέση  με  τις  προϋποθέσεις  «Απαραίτητων
Πρόσθετων Προσόντων» που απαιτούνται από τους υποψηφίους.  

Στο άρθρο της προκήρυξης περί  «Απαραίτητων Πρόσθετων Προσόντων» και
όσον  αφορά   την  επαγγελματική  εμπειρία,  η   περιγραφή  της   είναι
«φωτογραφική», διότι θέτει προϋποθέσεις που αποκλείουν εκ των πραγμάτων
πολλούς υποψήφιους και ευνοούν  προκλητικά συγκεκριμένους.
Ειδικότερα  επισημαίνουμε  ότι  πλειάδα  εκ  των  απαραίτητων  πρόσθετων
προσόντων  που  αναφέρονται   σε  επαγγελματική  εμπειρία,  μπορούν  ν’
αποκτηθούν κατ’ ουσίαν ΜΟΝΟ στη Δ.Ε.Η.  Α.Ε.

Αυτό σημαίνει πρακτικά, ότι αποκλείονται από το διαγωνισμό όσοι δεν έχουν
προϋπηρεσία  στη  Δ.Ε.Η.  Α.Ε.  και  ότι  ο  εν  λόγω  διαγωνισμός  στερείται
αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας στους όρους προκήρυξής του. 
Η  Διοικούσα   Επιτροπή  του  ΤΕΕ/Τμήματος  Δυτικής  Μακεδονίας,  εκτιμά  ότι
πρόκειται  για  «φωτογραφική»  προκήρυξη,  που  καθιστά  διαβλητό  το
διαγωνισμό  λόγω  αποκλεισμών  και  εκφράζει  την  εντονότατη  αντίθεση  της,
τόσο σε κάθε προσπάθεια υποβάθμισης των Διπλωμάτων των συναδέλφων όσο
και σε περιπτώσεις καταστρατήγησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων και
της ισοτιμίας  μεταξύ  των Διπλωματούχων Μηχανικών. 

Προς τούτο, ταυτιζόμενοι με τη σχετική παρέμβαση του ΤΕΕ/τμήματος Δυτικής
Ελλάδος,  καταγγέλλουμε την  με  αριθμ.   1Κ/2015  Προκήρυξη (Αρ.  Φύλλου 1,
11/03/2015) και ζητούμε την ακύρωση της καταφανέστατα «φωτογραφικής»
προκήρυξης  και   την  επαναπροκήρυξη  του  διαγωνισμού,  σύμφωνα  με  το
σύνταγμα και την κείμενη νομοθεσία.   Επιπροσθέτως, η παρούσα παρέμβαση
ζητείται  να  λαμβάνεται  υπόψη  για  το  σύνολο  των  προκηρύξεων  των
επιχειρήσεων του Ομίλου της Δ.Ε.Η. Α.Ε.»
 

ΘΕΜΑ 3  ο   
Γίνεται  ενημέρωση  για  την  με  αριθμό  πρωτ,  Τ.Ε.Ε./Τ.ΔΜ.  300/14-4-2015
επιστολή  του  Αντιπεριφερειάρχη  Γρεβενών  Εάγγελου  Σημανδράκου  για
πρόταση συγκρότησης Ομάδας Εργασίας Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με θέμα την εκτίμηση της
κατάστασης  των  βυζαντινών,  μεταβυζαντινών  και  νεότερων  μνημείων  –
εκκλησιών στην Π.Ε. Γρεβενών.
Γίνεται επίσης ενημέρωση  για την σχετική εισήγηση  της Μ.Ε. Πολιτισμού και
την  επικοινωνία  του  Πρόεδρου  με  τον  Αντιπεριφερειάρχη  Γρεβενών  κ.
Σημανδράκο, σύμφωνα με τις οποίες προτείνεται το θέμα να συζητηθεί μετά από
συνάντηση εργασίας που θα πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα, με πρωτοβουλία
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του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, της αρμοδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων και του
ΤΕΕ/ΤΔΜ.

Ο  συν.  Ντέλμας  επισημαίνει  ότι  όσον  αφορά  τη  νέα  επιστολή  του
Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών για συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο
την  αποτίμηση  της  κατάστασης  των  Βυζαντινών  –  Μεταβυζαντινών  και
Νεότερων  μνημείων  που εμπίπτουν  στην  περιοχή  της  Π.Ε.  Γρεβενών  έχει  να
διατυπώσει τα κάτωθι :

1. Αρμόδια υπηρεσία για την προώθηση της αποκατάστασης και ανάδειξη
αυτών των μνημείων αλλά και των προτεραιοτήτων που πρέπει να τεθούν
είναι  η  Εφορεία  Αρχαιοτήτων  Γρεβενών.  Πρόκειται  για  νεοσύστατη
υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ. που εξ’ όσων γνωρίζω στερείται τεχνικής υπηρεσίας,
μηχανικών  και  άλλων  στελεχών  που  απαιτούνται  για  την  συνολική
αποτίμηση και διαχείριση του αντικειμένου της αρμοδιότητας της.

2. Το  ΤΕΕ  ΤΔΜ  αναγνωρίζοντας  την  αρμοδιότητα  της  ΕΦΑ  Γρεβενών
μπορεί  και  πρέπει  να  λειτουργήσει  επικουρικά  τόσο  έναντι  της  ΕΦΑ
Γρεβενών όσο και έναντι του αιτήματος του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών.
Οφείλουμε  να  αναγνωρίσουμε  και  να  αποδεχθούμε  την  αποκλειστική
αρμοδιότητα της ΕΦΑ Γρεβενών έναντι των προτεραιοτήτων που θέτει ή θα
θέσει για την αποτίμηση των μνημείων που εμπίπτουν στην εποπτευόμενη
από αυτήν περιοχή. Μπορούμε να συνεργαστούμε αρμονικά με την υπηρεσία
αυτή χωρίς να υποκαταστήσουμε ειλημμένες αρμοδιότητες από αυτήν. Κατά
συνέπεια η ικανοποίηση του αιτήματος του Αντιπεριφερειάρχη οφείλει να
κινηθεί στο προαναφερθέν πλαίσιο. 

3. Εξ’  όσων γνωρίζω από την εμπειρία μου,  στην περιοχή των Γρεβενών
οφείλει  να  αποτιμηθεί  και  να  επανεκτιμηθεί  η  κατάσταση  40  περίπου
Βυζαντινών, Μεταβυζαντινών και Νεότερων χαρακτηρισμένων μνημείων. Το
σύνολο των χαρακτηρισμένων μνημείων της περιοχής Γρεβενών υπερβαίνει
σε  αριθμό  τα  240.  Στα  πλαίσια  της  επιδιωκόμενης  τριμερούς  καλής
συνεργασίας  (Π.Ε.  Γρεβενών  –  ΤΕΕ  ΤΔΜ  –  ΕΦΑ  Γρεβενών)  η  αρμόδια
υπηρεσία  πρέπει  να  καθορίσει  τον  κατάλογο  των  προς  αποτίμηση
μνημειακών κατασκευών προφανώς αναλογικά με την μνημειακή τους αξία
καθώς και με άλλα στοιχεία. Στη συνέχεια μπορεί να συγκροτηθεί η ομάδα
εργασίας του ΤΕΕ με αντικείμενο αποτίμησης τις μνημειακές κατασκευές του
προαναφερθέντα καταλόγου.

4. Προτείνω  το  ΤΕΕ  ΤΔΜ  να  προκαλέσει  και  να  συμμετάσχει  σε  κοινή
σύσκεψη μεταξύ Π.Ε.  Γρεβενών –  ΕΦΑ Γρεβενών – ΤΕΕ ΤΔΜ.  Οφείλω να
τονίσω ότι  έχουμε θέσεις,  απόψεις  και  ιδέες και  παράλληλα μπορούμε να
ανταποκριθούμε  με  πλήρη  επάρκεια  στο  αιτούμενο  αντικείμενο  από  τον
Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών.

Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ7/2015
Αποφασίζεται  να  γίνει  συνάντηση  εργασίας  για  το  θέμα  με  τον
Αντιπεριφερειάρχη, την αρμόδια εφορία Αρχαιοτήτων και το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 
Επικυρώνεται αυθημερόν 

Προσέρχεται ο συνάδελφος Κακάλης Αθανάσιος 

ΘΕΜΑ 5  ο   
Γίνεται  ενημέρωση για την  λήξη  στις   4-4-2015  του πιστοποιητικού ελέγχου
εγκατάστασης αναελκυστήρα του κτιρίου του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ7/2015
Αποφασίζεται η ανάθεση έκδοση νέου πιστοποιητικού ελέγχου εγκατάστασης
του  ανελκυστήρα  του  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της  ΚΥΑ
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Φ.Α./9.2/Οικ.  28425/1245(ΦΕΚ  2604/Β/2008),  στον  Κάτσιο  Παναγιώτη
Πολιτικό Μηχανικό.
Η προύπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 150 ( εκατόν πενήντα ) 
Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ7/2015
Αποφασίζεται η αντικατάσταση της μπαταρίας    απεγκλωβισμκού ανελκυστήρα
του  κτιρίου  του  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ,  λόγω  λήξης  ισχύος  της  υφιστάμενης,  ύψους
δαπάνης 25 ( είκοσι πέντε ) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Επικυρώνεται αυθημερόν .

ΘΕΜΑ 4  ο   
 Εισηγείται σχετικά το μέλος της Δ.Ε. Παμπόρης Βασίλειος ( εισήγηση με
αριθμ.  πρωτ.  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  313/20-4-2015),  για  το  πρόβλημα  που  έχει
δημιουργηθεί στην Εορδαία που ουσιαστικά απαγορεύει τη δόμηση σε όλες τις
εκτός  σχεδίου  περιοχές  με  απότέλεσμα,  η  έστω  και  ελάχιστη  οικοδομική
δραστηριότητα  να  δέχεται  ακόμα  ένα  πλήγμα,  καθώς  η  απόφαση  ορίζει
απαγόρευση με την  ύπαρξη και μονο ενός  οποιουδήποτε από τα πέντε πρώτα
κριτήρια  παραγωγικότητας  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση  ποιότητας,
χαρακτηρίζει  τη  γεωργική  γή  ως  υφιστάμενη  γεωργική  γή  υψηλής
παραγωγικότητας.

Αναφέρει ότι για τη λύση αυτού του προβλήματος πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή
η πρόσφατη εγκύκλιος του ΥΠΑΠΕΝ ( πρώην ΥΠΕΚΑ)( Οικ.  472/03-02-2014)
και η λύση του προβλήματος μπορεί να επτευχθεί είτα με De facto αναγνώριση
των πρώην αγροτικών οδών ως δημοτικών, είτε με βεβαίωση του οικείου Δήμου
ότι  «στα  χωρικά  πλαίσια  του  δήμου  αρμοδιότητάς  μας,  αυτοί  οι  δρόμοι  ότι
εξυπηρετούν ανάγκες του Δήμου για την εφαρμογή της διάταξης νοούνται ως
αγροτικοί.

Ακολουθεί συζήτηση για το γενικότερο θέμα αναγκαιότητας κανόνων για την
πολεοδόμηση.

Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ7/2015
Αποφασίζεται  να   διερευνηθεί  το  θέμα  περαιτέρω  με  τον  Αντιπρόεδρο  συν
Δημήτρη  Γιαννακίδη,  το  μέλος  της  ΔΕ  Βασίλη  Παμπόρη  και  την  Καλαμάρα
Κλεοπάτρα πρόεδρο  του Συλλόγου Διπλ.  Μηχανικών Εορδαίας  και  μέλος της
Αντιπροσωπείας. 
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 6  ο   
Ο πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης αναφέρει ότι   τελευταία συνάντηση
των Επιστημονικών Επιμελητηρίων πραγματοποιήθηκε  με πρωτοβουλία δική
μας πριν 3 χρόνια. 
Προτείνει την εκ νέου πρωτοβουλία για συνάντηση  των επιμελητηρίων . 

Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ7/2015
Αποφασίζεται η πρόσκληση συνάντησης με τα επιστημονικά επιμελητήρια όπου
θα κληθούν να συμμετάσχουν και  όσοι  συνάδελφοι  θέλουν από τις  Μ.Ε.  του
Τμήματος μας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 7  ο   
Ο  πρόεδρος  ενημερώνει  για  την  πρόταση  της  Νομαρχιακής  Επιτροπής
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Νομού Καστοριάς για διοργάνωση εκδήλωσης με ομιλητή τον κο
Θεοδόση  Τάσιο  και  θέμα  «Η  κορύφωση  της  αρχαίας  Ελληνικής  Τεχνολογίας
στην  Αλεξάνδρεια».  Η  Νομαρχιακή  Επιτροπή  αιτείται  παραλληλα  ποσό  310
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Ευρώ για κάλυψη εξόδων διαμονής του εισηγητή, αγορά τιμητικής πλακέτας και
χορήγησης καφέ.

Απόφαση Α9/Δ.Ε./Σ7/2015
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση της
Νομαρχιακής  Επιτροπής  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  Νομού  Καστοριάς  για  διοργάνωση
εκδήλωσης  με  ομιλητή  τον  κο  Θεοδόση  Τάσιο  και  θέμα  «Η  κορύφωση  της
αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας στην Αλεξάνδρεια».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Καστοριά το Σάββατο 16 Μαίου 2015.
Ο προϋπολογισμός της εκδήλωσης ανέρχεται στο ύψος των τριακοσίων δέκα
(310) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 2   ο   
2ε)  Γίνεται ενημέρωση για την με αριθμό πρωτοκόλλου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 294/7-4-
2015  επιστολή  του  Άγγελου  Αγγελόπουλου,   ιατρού  και  εκπρόσωπου
Νοσοκομειακής Επιτροπής Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειου για την τραγκή κατάσταση
του  Νοσοκομείου  ζητώντας  τη  συμμετοχή  όλων  στις  κινιτοποιήσεις  διεκδίκησης
στελέχωσης του Νοσοκομείου και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος  Δημήτρης  Μαυροματίδης προτείνει  να  συμμετέχουμε  ως  ΤΕΕ/τμ.
Δυτικής  Μακεδονίας  σε  τυχόν  κινητοποιήσεις  που  θα  πραγματοποιηθούν  και  σε
περίπτωση  επίσκεψης  του  αρμόδιου  Υπουργού  Υγείας  να  επιδώσουμε  τις  πάγιες
θέσεις  του  ΤΕΕ  αναφορικά  με  τα  θέματα  που  αφορούν  τον  κλάδο  υγείας  των
μηχανικών.

Απόφαση Α10/Δ.Ε./Σ7/2015

Αποφασίζεται η συμμετοχή του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  σε πιθανές κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας
που  θα  καταδείξουν  το  πρόβλημα  της  υπολειτουργίας  του  δημόσιου  συστήματος
υγείας στην Δυτική Μακεδονία.
Εφόσον  ο  Υπουργός  Υγείας  πραγματοποιήσει  επίσκεψη  στην  περιοχή  θα  του
επιδοθούν οι πάγιες θέσεις του ΤΕΕ αναφορικά με τα θέματα που αφορούν τον κλάδο
υγείας των μηχανικών.

Γίνεται ενημέρωση για τα  λοιπά αναγραφόμενα του 2ου θέματος .

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                      Ο εκτελών χρέη Γενικού  Γραμματέως  

Δημήτρης Μαυροματίδης                            Ζιώγας Κωνσταντίνος.
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