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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ :
Κοζάνη 21-5-2014
Αρ. πρωτ. 459
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5η / 2014

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Κοζάνη

Μπουσίου & Εστίας 3
(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

Τετάρτη,
30.4.2014

Ώρα,
7:30μμ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Επικύρωση πρακτικών.

2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.*
3. Μόνιμες Επιτροπές Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 2014-2016.
4. Συγκρότηση Ο.Ε. «για τη μικρή ΔΕΗ».
5. Αίτηση για ορισμό πραγματογνώμονα για επιμέτρηση υπερσυμβατικών εργασιών
που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου: Διαρρύθμιση παραρτήματος Ν.Α. Γρεβενών στη Δεσκάτη.
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) Επιστολή ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας για άρση δυσμενών ρυθμίσεων σε βάρος
παλαιών προ του 1993 ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ.
β) Τελική Αξιολόγηση Ε.Σ. του Ε.Α.Π. Κοζάνης 2007-2011
γ) Επικοινωνία με Κ. Μακέδο (μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ) για δυνατότητα ενημέρωσης ΤΕΕ/ΤΔΜ
όσον αφορά το πολυνομοσχέδιο Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’)
β) Κοινοποίηση νέας αγωγής κατά της Εγνατίας Οδού Α.Ε. από τον Κυριάκο Ταταρίδη
γ) Συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ στις 2-3-4/5/2014.
δ) Επιστολή Τ.Ε.Ε. Μαγνησίας για αμοιβές μηχανικών μέσω Εθνικής Τράπεζας.
ε) Προσφορά εταιρείας sms – marketing .gr για μαζικά γραπτά μηνύματα SMS.
στ) Επικοινωνία με ΤΣΜΕΔΕ Κοζάνης σχετικά με τις εισφορές Α’ εξαμήνου 2014 – Επίσημη Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ – Ανακοίνωση ΤΕΕ
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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 «5.2014». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Γιαννακίδης Δημήτριος - Αντιπρόεδρος, Καλαμάρα Κλεοπάτρα - Γεν. Γραμματέας, Βασιλειάδης Θεόδωρος, Γκάσης Δημήτριος, Κακάλης Αθανάσιος, Ντέλμας Κωνσταντίνος, Συλλίρης Νικόλαος, Τζίτζικας Γεώργιος , μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ : --------

Η ΕΜΔΥΔΑΣ θέτει με επιστολή της και κατόπιν συνεννοήσεως με τον πρόεδρο το θέμα
της συζήτησης προ ημερησίας διάταξης τη διεξαγωγή προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για την τοποθέτηση αναπληρωτών Προϊσταμένων Γεν. Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατόπιν συνεννοήσεως
της Γραμματέας με τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής.
Ο συν. Συλλίρης επίσης με σχετική επιστολή και ο ίδιος το ζήτημα:
Κύριε πρόεδρε,

Στις 16 και 17/04/2014 πραγματοποιήθηκαν 12 υπηρεσιακές μεταβολές με
ισάριθμες αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για την
τοποθέτηση-αναπλήρωση Προϊσταμένων Γεν. Δ/νσεων, Δ/νσεων και Τμημάτων
Περιφέρειας Οι αποφάσεις αυτές τόσο κατά το περιεχόμενό τους όσο και κατά τον
τρόπο έκδοσης τους είναι παράνομες και αντίθετες προς τις αρχές της ισότητας
των πολιτών, της προστασίας της αξίας του ανθρώπου, του δικαιώματος της
ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, της αμεροληψίας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας. Παραβιάζουν συνακόλουθα και τους κανόνες της ορθολογικής οργάνωσης της διοικήσεως, δια των οποίων η λειτουργία της Διοικήσεως καθίσταται όχι απλώς νόμιμη, αλλά και αποτελεσματική.

Η λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Πολιτείας, σύμφωνα με τις επιταγές του Κράτους Δικαίου δεν αποσκοπεί μόνο στην εγγύηση βασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων των υπαλλήλων, αλλά και στην εξυπηρέτηση του δημοσίου
Συμφέροντος.

Το ενδιαφέρον του ΤΕΕ για ένα τέτοιο θέμα είναι αυτονόητο αλλά και αναγκαίο και θεμελιώνεται στη φύση του και στους σκοπούς του.
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Σας καλούμε , λοιπόν, να αναλάβετε τη θεσμική ευθύνη που σας αναλογεί και
να διεξαχθεί προ ημερησίας διάταξης, στη σημερινή συνεδρίαση, συζήτηση με το
ως άνω θέμα.
Μετά το παραπάνω η σειρά συζήτησης θεμάτων διαμορφώνεται ως παρακάτω:
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: 1 , Τοποθέτηση αναπληρωτών Προϊσταμένων
στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας , 3ο , 4ο , 5ο, 2ο .

ΘΕΜΑ 1ο
Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ5/ 2014
Επικυρώνονται τα πρακτικά της 4ης συνεδρίασης της Δ.Ε . του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έτους
2014.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ Εκτός Ημερησίας Τοποθέτηση αναπληρωτών Προϊσταμένων στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Πρόεδρος Δημητρης Μαυροματίδης : Να συζητηθεί το θέμα. Παρακαλώ να εξαιρεθώ
διότι ο κύριος Συλλίρης έκανε σαφή αναφορά για δικό μου κόλλημα παρόλο που γνωρίζει ότι δεν με αφορά διότι είναι μετακίνηση και όχι τοποθέτηση-αναβάθμιση.
Εκτιμώ ότι επιλεκτικά το ΤΕΕ δεν πρέπει να παρεμβαίνει για κάτι που γίνεται κατά κόρον στο δημόσιο. Πρέπει να παρέμβει πέρα και έξω από μικροπολιτικές σκοπιμότητες
και να στείλει σε όλους τους Δημόσιους Φορείς της Περιφέρειας μας σχετική επιστολή
με την οποία να επισημαίνεται η τήρηση της νομιμότητας με την άμεση σύσταση και
κρίση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι υπογράφοντες συνάδελφοι σε ερώτηση που τους απηύθυνα της ΕΜΔΥΔΑΣ ανέφεραν ότι και οι ίδιοι είναι
αναπληρωτές προϊστάμενοι. Επίσης πιστεύουμε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε τον θεσμικό ρόλο του ΤΕΕ/ΤΔΜ και να μην λαμβάνει το ΤΕΕ υπέρ του ενός ή του άλλου συνδυασμού θέση κατά την προεκλογική περίοδο.
Μετά τα παραπάνω στη συζήτηση του θέματος για λόγους δεοντολογίας, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. Γιαννακίδης Δημήτρης.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται κι ο Πρόεδρος και η Γενική Γραμματέας της ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής Μακεδονίας κος Δισλής Βασίλειος και Τζαγκαρίδου Αναστασία οι
οποίοι καταθέτουν το με αριθμό πρωτ. 50/29-4-2014 έγγραφο της Ένωσης (αριθμ.
πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 400/2-5-2014) και εισηγούνται σχετικά.
Παρευρίσκονται και μέλη της ΕΜΔΥΔΑΣ οι οποίοι αναφέρουν ότι το πιο δυσάρεστο
σε όλη την διαδικασία
Ντέλμας :
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Όσον αφορά το θέμα προ ημερήσιας διάταξης που έθεσε η ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτ. Μακεδονίας και έχει σχέση με την πρόσφατη τοποθέτηση αναπληρωτών Προϊσταμένων
Γεν. Δ/νσεων, Δ/νσεων και Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας δηλώνουμε τα κάτωθι :
1.

2.

3.

4.
5.

Οι διατάξεις των Ν3230/2004, Ν4024/2011 και άρθρο 87 του Υπαλληλικού
Κώδικα που αφορούν τις αξιολογήσεις των Δημοσίων Υπαλλήλων οφείλουν να
εφαρμόζονται εσαεί και απαρέγκλιτα (ακόμη και για την τοποθέτηση αναπληρωτών) από όλους τους Φορείς του Δημοσίου στην κατεύθυνση παραγωγής αξιοκρατικού δικαίου.

Η συστηματική μη εφαρμογή των προαναφερθεισών διατάξεων κατά το παρελθόν δεν μπορεί να αποτελεί πρόσχημα, άλλοθι ή δικαιολογία για την παρούσα (όπως τίθεται από την ΕΜΔΥΔΑΣ) ή για άλλη μελλοντική τοποθέτηση – μετακίνηση αναπληρωτών προϊσταμένων και διευθυντών. Και τούτο γιατί κάθε
τοποθέτηση – μετακίνηση έστω και αναπληρωτών δ/ντων και προϊσταμένων
αποτελεί στην ουσία κρίση και αξιολόγηση (έμμεση ή προσωρινή δεν έχει σημασία) από τους Πολιτικούς Προϊσταμένους τους παρακάμπτοντας τα θεσμοθετημένα και καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια. Σε κάθε περίπτωση η μη
εφαρμογή, η παράκαμψη, η μετάθεση και η καθυστέρηση εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του Νόμου δεν παράγει το αιτούμενο αξιοκρατικό δίκαιο.
Πράγμα απόλυτα αναγκαίο σήμερα για όλο τον Δημόσιο Τομέα.
Κατά την γνώμη μας κάποιες από τις πρόσφατες και παλαιότερες τοποθετήσεις
αναπληρωτών προϊσταμένων και δ/ντων που διενεργήθηκαν από Πολιτικούς
Προϊσταμένους χωρίς την σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι έντιμες και δίκαιες. Αρνούμαστε όμως να τις αποδεχτούμε ως τέτοιες
γιατί δεν προήλθαν από τα θεσμοθετημένα όργανα αξιοκρατικού δικαίου όπως
αυτά ορίζονται εκ του Νόμου. Άλλωστε κάθε προαγωγή ικανών Δημ. Υπαλλήλων εκτός νόμιμης διαδικασίας αδικεί παράλληλα και τους ίδιους.
Όπως προαναφέραμε οι εκάστοτε τοποθετήσεις αναπληρωτών δ/ντων και
προϊσταμένων αποτελούν στην ουσία κρίσεις που καταλαμβάνουν το σύνολο
των Υπαλλήλων του οικείου Φορέα. Και τούτο γιατί οι προαγόμενοι υπάλληλοι :
α. μετατρέπονται σε αξιολογητές των υφισταμένων τους
β. συγκεντρώνουν μόρια αξιολόγησης έναντι μελλοντικής κρίσης των ιδίων
γ. ως αναπληρωτές εξαιρούνται έναντι μελλοντικής δυσμενούς αξιολόγησης
δ. επωφελούνται οικονομικά το επίδομα θέσης.
Η θέση μας είναι σαφής : Για αυτά τα καθ’ όλα νόμιμα προνόμια των προαγόμενων υπαλλήλων θα πρέπει να αποφασίζουν τα νόμιμα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
Όχι οι πολιτικοί προϊστάμενοι του Φορέα (προεκλογικά ή μετεκλογικά).
Σε ενάντια περίπτωση ελλοχεύει η σχέση αθέμιτης συναλλαγής μεταξύ υπαλλήλων – πολιτικού προϊσταμένου (νυν ή εν δυνάμει) που ακυρώνει κάθε
στοιχείο αξιοκρατίας, διαφάνειας, ισότητας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Προεκλογικά ο Συνδυασμός που εκπροσωπώ είχε αναφερθεί διεξοδικά στα
στοιχεία που συγκροτούν το αντιπαραγωγικό θεσμικό πλαίσιο που αποτελεί
την γενεσιουργό αιτία της πολύπλευρης κρίσης που μαστίζει τον κλάδο των μηχανικών, την κοινωνία και την χώρα. Αδιάσταλτα και αμετάθετα η άρση ενός
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6.

7.

8.

έκαστου στοιχείου του αντιπαραγωγικού θεσμικού πλαισίου (εν προκειμένω
της αναξιοκρατίας) αποτελεί βασική προϋπόθεση για θετική διέξοδο από την
κρίση. Τον προσανατολισμό αυτό οφείλει να υπηρετεί το ΤΕΕ ΤΔΜ στα πλαίσια
του θεσμοθετημένου ρόλου του.

Γνωρίζουμε ότι λόγω των επικείμενων εκλογών θέματα υψίστης σημασίας
όπως αυτά που προαναφέραμε μπορούν να υποβαθμιστούν στο επίπεδο της μικροκομματικής εκμετάλλευσης προς αγραν ψήφων και μόνον. Δηλώνουμε ότι με
τις ίδιες καθαρές κλαδικές θέσεις θα είμαστε παρόντες και μάχιμοι και την επόμενη μέρα των επικείμενων εκλογών. Καλούμε τις άλλες παρατάξεις και συνδυασμούς να επιδείξουν την ίδια υπευθυνότητα και συνέπεια τόσο έναντι της σοβαρότητας του θέματος που έφερε προς συζήτηση σήμερα η ΕΜΔΥΔΑΣ όσον και
έναντι του θεσμοθετημένου ρόλου και σκοπού που πρέπει να υπηρετεί το ΤΕΕ.

Προτείνουμε να αποσταλεί επιστολή προς τον Περιφερειάρχη, προς όλους
τους Φορείς του Δημοσίου και των ΟΤΑ (καθ’ υπόδειξη της ΕΜΔΥΔΑΣ) με περιεχόμενο ανάλογο της εισήγησης μας. Το κύριο αιτούμενο της επιστολής πρέπει
να είναι : η πιστή εφαρμογή του Νόμου – το αξιοκρατικό δίκαιο – η διαφάνεια
στην λήψη αποφάσεων και η διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Στοιχεία που προάγουν το κλαδικό και το δημόσιο συμφέρον, την κοινωνική συνοχή,
τον παραγωγικό προσανατολισμό και την θετική διέξοδο από την κρίση.

Διαμαρτυρόμεθα έντονα προς τον προεδρεύοντα για τις αλλεπάλληλες διακοπές στην εκφορά του λόγου του, που δέχτηκε ο εκπρόσωπος μας κ. Γκάσης
Δημήτριος από τον εκπρόσωπο του Συνδυασμού ΄΄Νέα Πρόταση Μηχανικών΄΄ κ.
Συλλίρη Νικόλαο. Επιφυλασσόμεθα για κάθε νόμιμη ενέργεια εφόσον συνεχιστεί η απαράδεκτη συμπεριφορά του κ. Συλλίρη Νικόλαου.
Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ5/ 2014

Αποφασίζεται:
1. Η αποστολή επιστολής άμεσα προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
για συνάντηση και συζήτηση μαζί του για το θέμα.
2. Η επιστολή προς όλους τους φορείς όπου θα αναφέρεται η τήρηση της νομιμότητας και η επίσπευση των διαδικασιών συγκρότησης και κρίσεων των
Υπηρεσιακών Συμβουλίων κατόπιν υποδείξεως της ΕΜΔΥΔΑΣ αναφορικά με
τους Δήμους και Οργανισμούς στους οποίους δεν συγκροτήθηκαν.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3ο

Ο Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης παρουσιάζει την εισήγησή του η οποία
είχε αποσταλεί στα μέλη της Δ.Ε.

1. Νέων Μηχανικών
•
Θέματα των νέων στο επάγγελμα συναδέλφων μηχανικών (ενημέρωση –
υποδοχή, καταγραφή πάσης φύσεως προβλημάτων)
2. Επαγγελματικών θεμάτων, Κατάρτισης
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•
Η επεξεργασία των θέσεων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για το σύνολο των επαγγελματικών θεμάτων των συναδέλφων σε όλους τους χώρους εργασίας τους
(θέματα Ελεύθερων Επαγγελματιών, Δημοσίων Υπαλλήλων, Μελετητών, Εργοληπτών, ΔΕΗ κλπ).
•
Θέματα εκπαίδευσης–επιμόρφωσης και επαγγελματικού προσανατολισμού των συναδέλφων.
•
Θέματα ΤΣΜΕΔΕ και ασφαλιστικού
3. Δημοσίων Έργων
•
Η παρακολούθηση εξέλιξης των μεγάλων δημοσίων Έργων της Περιφέρειάς μας καθώς και η νομοθεσία των Δημοσίων Έργων και Μελετών.
•
Τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στις κατασκευές και την εργασία
•
Αντιμετώπιση πιθανών καθυστερήσεων χρηματοδοτήσεων– ληρωμών
έργων και εργοληπτών–μελετητών.
4. Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
•
Θα ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη, με
την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής, με την πρόληψη και την προστασία περιβάλλοντος.
5. Πολιτισμού
•
Δράσεις πρωτοβουλίες διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με
ανάδειξη σημαντικών θεματικών δικτύων στήριξης του φυσικού-πολιτισμικού
μας πλούτου.
6. Χωροταξίας –Πολεοδομίας
•
Θα ασχολείται με χωροταξικά–πολεοδομικά–οικιστικά θέματα (Νομοθεσία, οικιστικό και δομημένο περιβάλλον, χωροταξικά, ρυμοτομικά σχέδια κλπ).
•
Κυκλοφοριακά, συγκοινωνιακών θέματα και οδικής ασφάλειας
7. Ενέργειας
•
θέματα που σχετίζονται με το νομοθετικό πλαίσιο για θέματα ενέργειας,
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Περιφέρειά μας
•
θέματα ΔΕΗ
8. Εκπαίδευσης - Έρευνας
•
θέματα που σχετίζονται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την ανάπτυξη
και τη στήριξη των εκπαιδευτικών μας ιδρυμάτων
•
στήριξη της έρευνας
9. Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης
•
Η διαμόρφωση θέσεων–προτάσεων για τη περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας που το ΤΕΕ/ΤΔΜ μπορεί να συνεισφέρει με παρεμβάσεις υποβοηθώντας τους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας.
•
Θα ασχολείται με την επεξεργασία γενικών αναπτυξιακών προτάσεων σε
επίπεδο περιφέρειας.
•
Θέματα βιομηχανίας και τηλεπικοινωνιών
•
Θέματα επιχειρηματικότητας–αναπτυξιακός νόμος
10. Εθνικών - Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Καινοτομίας
•
παρακολούθηση και διαμόρφωση προτάσεων συμμετοχής του
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΣΕΣ ή άλλες χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες.
•
προτάσεις και θέσεις τη συμμετοχή μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο,
στην Επιτροπή του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης και όπου αλλού απαιτείται
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11. Αυτοδιοίκησης, Κρατικής Διοίκησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διακρατικών Συνεργασιών
•
Θα ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με την Αυτοδιοίκηση α’ και β’
βαθμού και την Κρατική Διοίκηση με την παρέμβαση σε θέματα που άπτονται
της εφαρμογής του «Καλλικράτη».
•
Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και διακρατικών συνεργασιών σε επίπεδο
πρωτοβουλιών.
Η ΜΕ Δημοσίων σχέσεων και δημοσιότητας προτείνω να μην συγκροτηθεί δεδομένου ότι θα υπάρχει σχετική ΟΕ που θα υποστηρίζει το site και τις υπόλοιπες λειτουργίες. Επίσης η Επιτροπή «Αυτοδιοίκησης, Κρατικής Διοίκησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διακρατικών Συνεργασιών» θα πρέπει να συγχωνευθεί με τις
[9] και [10]. Ήταν επιτροπή η οποία ατόνησε λόγω των θεμάτων που είχε να αντιμετωπίσει.
Η προτεινόμενη σύνθεση είναι χωρίς περιορισμό με την λογική της συμμετοχικότητας.

Ντέλμας Κωνσταντίνος: Όσον αφορά το θέμα των Μονίμων Επιτροπών εισηγούμεθα τα κάτωθι :
1.
Να δημιουργηθούν πρόσθετες μόνιμες επιτροπές με αντικείμενο τα μείζονα
κλαδικά ζητήματα ήτοι :
α. το Ασφαλιστικό
β. τα Εργασιακά Δικαιώματα
γ. τα Επαγγελματικά Δικαιώματα
δ. τα Επιμελητηριακά ζητήματα στην κατεύθυνση της διασφάλισης του ΤΕΕ ως
φορέα έκφρασης και εκπροσώπησης του κλάδου.
Θα μπορούσε ενδεχομένως η τέταρτη προτεινόμενη Μον. Επιτροπή να συμπτυχθεί με κάποια από τις τρεις προηγούμενες. Το θέτουμε υπό συζήτηση. Η προτεινόμενη επιτροπή Εργασιακών Δικαιωμάτων θα πρέπει να έχει ως πρόσθετο
αντικείμενο την παρακολούθηση και εφαρμογή του αξιοκρατικού δικαίου στον
Δημόσιο Τομέα ώστε να εντοπίζονται και να ελέγχονται έναντι αυτού θέματα
κρίσεων και προαγωγών Δημ. Υπαλλήλων καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας της
(2014-2016).

2.

Επιφυλασσόμεθα σε επόμενη συνεδρίαση να φέρουμε προς ψήφιση πλήρη
πρόταση για το σύνολο των Μόνιμων Επιτροπών (τόσο αυτών που προτείνουμε
όσον και αυτών που προτείνονται από τον Πρόεδρο).

Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ5/ 2014
Αποφασίζεται η αναβολή λήψης απόφασης και συζήτηση του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 4ο
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Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης : Συνάδελφοι σε συνέχεια προηγούμενης συζήτησης στη Διοικούσα Επιτροπή [4/2014] εστάλη σχετικό email στην ΜΕ Ενέργειας για
συμμετοχή σε άμισθη Ομάδα Εργασίας.
Οι συνάδελφοι οι οποίοι ανταποκρίθηκαν είτε τηλεφωνικά είτε με email είναι οι παρακάτω με αλφαβητική σειρά:
1
2
3
4
5
6
7

ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΕ/ΤΔΜ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
ΕΚΕΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΣ TAP
ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΟΣΤΟΣ ΛΙΓΝΙΤΗ
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9
10
11
12
13
14
15
16

ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΝΤΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΑΝΚΟ
ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΟΣΤΟΣ ΛΙΓΝΙΤΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - ΟΜΑΔΑ ΝΕΑΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

17 ΤΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
18 ΤΣΙΚΑΡΔΑΝΗ ΕΛΕΝΗ

Αποφασίζεται

Απόφαση Α4 /Δ.Ε./Σ5/ 2014
η ανάθεση σε Ομάδα Επιστημόνων του έργου :

«Θέσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ σχετικά με την πώληση της Μικρής ΔΕΗ και γενικότερα των εξελίξεων που σχετίζονται με τα πρόσφατα νομοθετήματα της Κυβέρνησης σε σχέση με τη
ΔΕΗ»
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ σύμφωνα με την παράγρ. 4 του άρθρου 15 του από 27.11/14-121926 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
2
3
4

ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΕ/ΤΔΜ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
ΕΚΕΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΣ TAP
ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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5 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
6 ΚΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7 ΚΑΡΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΟΣΤΟΣ ΛΙΓΝΙΤΗ
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ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

9
10
11
12
13
14
15
16

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΝΤΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΑΝΚΟ
ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΟΣΤΟΣ ΛΙΓΝΙΤΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - ΟΜΑΔΑ ΝΕΑΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

17 ΤΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
18 ΤΣΙΚΑΡΔΑΝΗ ΕΛΕΝΗ

το έργο που αναφέρεται παραπάνω και πιο συγκεκριμένα :
η κοστολόγηση έργων/ δράσεων / υποχρεώσεων που αφορούν:
- την αποκατάσταση των εδαφών
- τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών
- την παροχή Τηλεθέρμανσης
- τις αποξηλώσεις ή επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΣ όταν παύσει η λειτουργία τους
- την αξιοποίηση και χρήση από την τοπική κοινωνία των υδάτων των υδροηλεκτρικών
έργων
- την χρηματοδότηση συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου της μεταλιγνιτικής περιόδου
- την υποχρέωση καταβολής Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης
- την κάλυψη του «Εξωτερικού Κόστους» από τη λιγνιτική παραγωγή
Στη συνέχεια η Δ.Ε. ορίζει :
1) 'Ότι το έργο θα παραδοθεί μέχρι τις 30-9-2014.
2) Ως υπεύθυνους για την παρακολούθηση, την παραλαβή και τον έλεγχο της καλής
εκτέλεσης του έργου όλα τα μέλη της Δ.Ε. του Τμήματος.
3) Η συμμετοχή όλων των συναδέλφων στην παραπάνω Ο.Ε. θα είναι χωρίς αμοιβή.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 5ο

Σχετική η με αριθμό πρωτοκόλλου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 392/28-4-2014 αίτηση του κου
Λάβου Γεώργ. Κωνσταντίνου.
Απόφαση Α5 /Δ.Ε./Σ5/ 2014
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Ορίζεται ως ποσό για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης που αιτείται ο Λάβος
το ποσό των 1.300,00€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
Μετά την κατάθεση του ποσού από τον αιτούντα, θα ορισθούν εγγράφως ως αρμόδιοι πραγματογνώμονες οι Ματάνας Κων/νος, Πολιτικός Μηχανικός και Κάτσιος
Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 2ο

2γ) Γίνεται σχετικη ενημέρωση από τον Πρόεδρο.
Γίνεται ενημέρωση για τα υπόλοιπα αναγραφόμενα του 2ου θέματος
Ο Πρόεδρος ενημερώνει για την συνάντηση του μαζί με την Μελενικιώτου Μαρία με
τον ιδιοκτήτη των μισθωμένων γραφείων της Ν.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Νομού Γρεβενών και
την με αριθμόπρωτ. 394/29-4-2014 επιστολή που εστάλη για την λύση της σχετικής
μίσθωσης.
Ενημερώνει επίσης ότι η συλλογή email και ο εμπλουτισμός του Μητρώου μελών με τα
στοιχεία επικοινωνίας θα πραγματοποιηθεί κατά τους επόμενους μήνες ανάλογα με τη
διαθεσιμότητα του προσωπικού του ΤΕΕ/ΤΔΜ και την συνδρομή του συν. Αλμπάνη.
Ο συν. Γκάσης Δημήτρης προτείνει την αγορά ποτηριών και λοιπών ειδών για την
πραγματοποίηση των συναντήσεων των Επιτροπών.
Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ5/ 2014
Αποφασίζεται η προμήθεια ποτηριών και λοιπών ειδών για την πραγματοποίηση
συνεδριάσεων Επιτροπών ύψους προϋπολογισμού 70,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Λύεται η συνεδρίαση .
Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

Η Γενική Γραμματέας

Κλεοπάτρα Καλαμάρα
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