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Μέσω e-presence 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*. 

 

2. Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΔΜ 

(Συνεδριάσεις 1-10 2021) 

 

3. Εξουσιοδότηση υπογραφής για την έκδοση εντολής πληρωμής Τ.Ε.Ε/Τ.Δ.Μ. – 
Υπογραφές επιταγών για Τράπεζα Ελλάδας. 

 

4.  Αποστολή επιστολής στο ΥΠΕΝ με θέμα «Ρύθμιση αυθαιρέτων Κατηγορίας 5 και 
δυνατότητα ένταξής τους σε Προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης». 

 

5. Αποστολή επιστολής στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα 
«Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων μηχανικών – ελεύθερων επαγγελματιών» 

 

6. Προέγκριση δαπανών (προμήθεια συστήματος antivirus για τους υπολογιστές και 
το δίκτυο του ΤΕΕ/ΤΔΜ). 

 

7. Έγκριση καταβολής δαπανών. 
 

8. Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με θέμα «Ενημέρωση 
ενδιαφερόμενων μαθητών, υποψηφίων πολυτεχνικών σχολών, για το 
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επιστημονικό περιεχόμενο και τις επαγγελματικές διεξόδους των πολυτεχνικών 
σχολών». 

 

9. Ενημέρωση θεμάτων ΝΕ Γρεβενών. 
 

------------------------------------------------------------------- 
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 
 
α. Επιστολή ΤΕΕ-ΤΑΚ - Ένταξη Σπιναλόγκας στον κατάλογο των μνημείων 
παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. 
β. Απάντηση ΑΣΕΠ για την πλήρωση της θέσης οργανικής μονάδας του ΤΕΕ-ΤΔΜ. 
γ. Επιστολή ΤΕΕ-ΤΑΚ  - Προτάσεις τροποποίησης του Ν.4495-17 για την εκτός 
σχεδίου δόμηση. 
δ. Επιστολή ΤΕΕ-ΤΚΜ για τον χωρικό σχεδιασμό της Θεσσαλονίκης. 
ε. Επιστολή Πρωτοδικείου Γρεβενών για σύνταξη καταλόγου πραγματομοσυνών 
έτους 2022. 
στ. Επιστολή ΤΕΕ-ΤΔΜ για παράταση καταληκτικής ημερομηνίας κτηματολογίου 
Γρεβενών 
 

 
 

Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα 
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό», 
υποφάκελος «Διοικούσα Επιτροπή 2020-2024» -  18η συνεδρίαση - 2021. Για να τα 
διαβάσετε πατήστε εδώ. 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Συλλίρης Νικόλαος - Πρόεδρος, Μπάγκαβου Ευαγγελία -  
Αντιπρόεδρος, Τζιόλας Ιωάννης - Γενικός Γραμματέας, Παπαγιαννάκης Μιχαήλ , 
Κιάνας Μ. Στέργιος, μέλος. 
ΑΠΟΝΤΕΣ :  Ματάνας Κωνσταντίνος, Μιμίκου Ευδοκία, Θεοδωρίδης Γεώργιος, 
Ράλλης Κωνσταντίνος, μέλη 
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με μερικά μέλη της, σύμφωνα με τους 
υγειονομικούς περιορισμούς,  σε  αίθουσα των Γρεβενών   
 
Παρευρίσκονται και παρακολουθούν οι: Γιάτσιος Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης 
Γρεβενών, Ντούνας Αλέκος, Πρόεδρος ΝΕ Γρεβενών, Ασλανίδου Δέσποινα, 
Αντιπρόεδρος ΝΕ Γρεβενών, Εμμανουήλ Μαρία, συνεργάτης. 
 
 
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ :  9ο , 2ο,  7 ο, 3ο,  4 ο, 5 ο, 6 ο, 8 ο, ,1ο  (Ε.Η. Επαφές με 
φορείς και υπηρεσίες της Δυτικής Μακεδονίας) 
 

 
ΘΕΜΑ 9ο  

Τον λόγο πήρε ο Αλέκος Ντούνας, Πρόεδρος της ΝΕ Γρεβενών, ο οποίος παρέθεσε 
στο σώμα τα κάτωθι: 
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To TEE, ως επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας που έχει κοινωνική αναγνώριση 
και πολιτικό αντίκρισμα, απαιτείται να είναι έτοιμο στην χάραξη πολιτικής. Δηλαδή, 
εμείς, τα μέλη του να:  

 δημιουργούμε τα θέματα της επικαιρότητας,  

 ανταποκρινόμαστε άμεσα σε άλλα ζητήματα και  

 δημιουργούμε σχέση εμπιστοσύνης με τους συναδέρφους και με την τοπική 
κοινωνία.  

 
Αναφέρω μια λίστα θεμάτων της τεχνικής ειδησεογραφίας που κυριαρχούν στην ΠΕ 
Γρεβενών κατά το τελευταίο τρίμηνο που έχουν υποπέσει στην αντίληψη της ΝΕ ΤΕΕ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ: 
 

 Μεταλιγνιτική περίοδος: Δεν έχει καταλάβει η τοπική κοινωνία του νομού 
Γρεβενών την αξία της απολιγνιτοποίησης 

 Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Γρεβενών (καθυστερημένα, 
με ευθύνη της προηγούμενης διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΔΜ, υποβάλλαμε 
πρόταση ως ΝΕ Γρεβενών) 

 Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο: H ΝΕ Γρεβενών έχει καταθέσει σχετικές 
προτάσεις και έχει συμμετάσχει σε πληθώρα διαβουλεύσεων. Ποιο είναι το 
σημερινό status; 

 Επιχειρηματικό Πάρκο: H NE Γρεβενών έχει υποβάλει σχετικό υπόμνημα στη 
ΓΓ κα Σδούκου. 

 Εξοικονομώ: Υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με το νέο πρόγραμμα οι οποίες δεν 
έχουν κοινοποιηθεί στους συναδέρφους. Ελλιπής ενημέρωση. Υπάρχει 
σχετική πρόταση από ομάδα συναδέρφων από τα Γρεβενά 

 Με βάση το πρόβλημα της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων, απαιτείται να γίνει 
μακροσκοπικός τουλάχιστον έλεγχος σε όλο το επαρχιακό δίκτυο της 
Δυτικής Μακεδονίας. Ήδη έχει γίνει μια πρώτη συνάντηση με τον 
Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών για να συσταθεί ομάδα εργασίας επί αυτού. 

 ΕΣΠΑ 2021 – 2028. Ως ΤΕΕ/ΤΔΜ μπορούμε να εμπλακούμε στην κατάρτισή 
του προτείνοντας δράσεις που μπορούν να ενταχθούν στους άξονές του. Δεν 
έχουμε κάνει καμία μεταξύ μας ζύμωση όμως.  

 Ενεργειακή διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) με κατασκευή 
40 εργοστασίων πανελλαδικά, καύσης αυτών. Ποια η θέση μας ως 
παράταξη; 

 Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.). Ποια η θέση μας ως 
επιμελητήριο για την περιφέρεια στο σύνολό της αλλά και ανά νομό 
ξεχωριστά 

 Τηλεθέρμανση ενεργειακών δήμων με εναλλακτικό καύσιμο το φυσικό αέριο 
(ορυκτό καύσιμο). Ποια η θέση μας ως επιμελητήριο για τους υπόλοιπους 
δήμους; 

 Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης. Ελλιπής ενημέρωση 

 Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης – Ψηφιοποίηση 
αρχείου πολεοδομιών. Ελλιπής ενημέρωση 

 Μόνιμες Επιτροπές ΤΕΕ/ΤΔΜ 2020 – 2024. Αδυναμία επάνδρωσης αυτών. 
Προσωπικά είχα προτείνει τέσσερις ώστε να είναι εύκολη η στελέχωσή τους. 
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Τελικά πρέπει να βρεθεί ικανός αριθμός συναδέρφων για να συμμετάσχουν 
σε αυτές αλλά και να οδηγηθούν σε αποτέλεσμα.  

 Έκδοση δεκαπενθήμερου ενημερωτικού ηλεκτρονικού φυλλαδίου με θέματα 
της τεχνικής επικαιρότητας για ενημέρωση των συναδέρφων μηχανικών της 
Ν.Ε. Γρεβενών 

 Δημιουργία σελίδας στο Facebook. Πολύ καλή δράση με επικοινωνιακό 
χαρακτήρα 

 Λειτουργία ΥΔΟΜ Γρεβενών: Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μετακίνηση 
στελεχών της ΥΔΟΜ Γρεβενών προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμο Γρεβενών. Πως θα λειτουργήσει πλέον αποδοτικά η ΥΔΟΜ Γρεβενών; 

 
Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος Νικόλαος Συλλίρης και αφού ευχαρίστησε τον 
Πρόεδρο της ΝΕ Γρεβενών για τις δράσεις της Επιτροπής, δεσμεύτηκε ότι στη 
διάρκεια της θητείας του θα επιδιώξει μια πολύ καλή συνεργασία και άμεση 
παρέμβαση από μεριάς του σε οποιοδήποτε θέμα που απασχολεί την ΠΕ 
Γρεβενών, απαιτηθεί. 

 
ΘΕΜΑ 2ο  

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ18/2021 
Επικυρώνονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 1ης έως 10η 
του 2021.   
Επικυρώνεται αυθημερόν. 

ΘΕΜΑ 7ο  
Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ18/2021 

 

Στάμου Παρασκευή για επεξεργασία του οπτικοακουστικού υλικού 
της δράσης Καλντερίμι Χ2  

2.000,00 

Τζιόλα Μαίρη για στεφάνια  κηδείας του ΤΕΕ/ΤΔΜ και Ν.Ε. Γρεβενών 
του ΤΕΕ/ΤΔΜ  για τον Θεόδωρο Κώττα 

113,00 

ACS για ταχυμεταφορά εγγράφων ΤΕΕ/ΤΔΜ 18,70 

Κοψαχείλη Δήμητρα για σύνταξη πραγματογνωμοσύνης για το 
ξενοδοχείο Pindos Palace 

1240,00 

Σιούτης Γεώργιος για σύνταξη πραγματογνωμοσύνης για το 
ξενοδοχείο Τυμφαία 

1240,00 

Λαζαρίδης Γεώργιος για καθαρισμό και απολύμανση ΤΕΕ/ΤΔΜ μετά 
τη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας 

250,00 

Λούτας Δημήτριος για κοινόχρηστα Μαΐου – Ιουνίου 2021  44,45 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 
Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ18/2021 

 
Έγκριση καταβολής  5.000,00 €   
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ έχοντας υπόψη της : 1) την με αριθ. Α8/ΔΕ/Σ11/2021 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  
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Προετοιμασία φακέλου δικαιολογητικών και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης 

στο Πρόγραμμα «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων 

κτιρίων (Δημόσια κτίρια εκτός σχολικών κτιρίων και κέντρων υγείας)» της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας (Πρόσκληση 139), για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου που 

στεγάζονται τα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΔΜ στην Κοζάνη 

2) το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου, αποφασίζει να καταβληθεί στους 
παρακάτω επιστήμονες κ.λ.π. το ποσό των  5.000,00 €  ως αποζημίωσή τους για το 
έργο που εκτέλεσαν για το χρονικό διάστημα από από  20-4-2021 μέχρι 31-5-2021 
σύμφωνα με την προσφορά κάθε μέλους, ως εξής : 

 
          1. Ευαγγελία Γάτσου                               2.500,00 
            2. Δημήτριος Χατζηκωνσταντίνου           2.500,00 
 

 
 
                 Σύνολο                                     5.000,00 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο  
Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ18/2021 

 
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έχοντας υπόψη την από 6-7-2021 Πράξη 
Ανακήρυξης του νέου Προεδρείου της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος, όπως 
προέκυψε από την  Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στις 5-
7-2021 και σύμφωνα με την οποία ως νέος Πρόεδρος της Δ.Ε. εκλέχτηκε ο Συλλίρης  
Νικόλαος  (Μ.Μ.),  

εξουσιοδοτεί τον  Συλλίρη Νικόλαο, Πρόεδρο της Δ.Ε., ο οποίος σύμφωνα με το 
Νόμο 1486/1984 (Άρθρο 12 - Παρ. 3) διευθύνει και εντέλλεται τις πληρωμές της 
Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ., να υπογράφει (ως 1η πρώτη υπογραφή) τις επιταγές 
της Τράπεζας Ελλάδας. 
Επίσης, για τη δεύτερη υπογραφή στις επιταγές της Τράπεζας Ελλάδας, η Δ.Ε. 
εξουσιοδοτεί την Προϊσταμένη της Υπηρεσίας του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής 
Μακεδονίας του Τ.Ε.Ε.,  Μελενικιώτου Μαρία. 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 

ΘΕΜΑ 4ο  
 

Ο Πρόεδρος Νικόλαος Συλλίρης, εισηγείται  την αποστολή  επιστολής - 
παρέμβασης στο ΥΠΕΝ για Ρύθμιση αυθαιρέτων Κατηγορίας 5 με εκ νέου άνοιγμα 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και δυνατότητα ένταξής τους σε Προγράμματα 
ενεργειακής αναβάθμισης. 

  
Διαβάζει   σχετικό  σχέδιο κειμένου.  

 
                             Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ18/2021 
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Αποφασίζεται ομόφωνα  η αποστολή της παρακάτω επιστολής προς το Υπουργείο 

ΥΠΕΝ :  

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

 

 Τα αυθαίρετα της κατηγορίας 5 αφορούν σε ακίνητα με μεγάλες πολεοδομικές 

υπερβάσεις, σε ποσοστό άνω του 40% της οικοδομικής άδειας ή και ακίνητα, τα 

οποία έχουν ανεγερθεί χωρίς οικοδομική άδεια . Όπως γνωρίζετε, από τις 30 

Σεπτεμβρίου 2020 έχει χαθεί η δυνατότητα ρύθμισής τους με το Ν.4495/2017, με 

εξαίρεση τη δυνατότητα υπαγωγής μέχρι 31-12-2025 συγκεκριμένων κατηγοριών 

αυθαιρέτων της κατηγορίας 5, όπως για αυτά που ανήκουν σε τράπεζες από 

αναγκαστικούς πλειστηριασμούς, ιδιοκτησίας της Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε κληρονομικές 

διαδοχές κλπ. 

Με την επιστολή αυτή επιθυμούμε να σας μεταφέρουμε την απαίτηση του 

τεχνικού κόσμου και των πολιτών, ώστε να δοθεί νομοθετική λύση από τη μεριά 

σας και να ανοίξει εκ νέου η ηλεκτρονική πλατφόρμα, ώστε χιλιάδες ιδιοκτήτες 

ακινήτων με αυθαιρεσίες που εντάσσονται στην κατηγορία 5, να μπορέσουν να 

τις ρυθμίσουν. 

Δεν είναι δυνατόν ιδιοκτήτες που εντάχθηκαν και μπήκαν σε ρύθμιση στον 

Ν.4014/11 - ο οποίος κρίθηκε στη συνέχεια αντισυνταγματικός - να μην μπορούν να 

ενταχθούν για παράδειγμα στον Ν.4495/17. Αυτές οι δηλώσεις, για τις οποίες μπορεί 

και να έχει ολοκληρωθεί η υπαγωγή τους, θα πρέπει να μπορούν να μεταφερθούν σε 

μεταγενέστερους νόμους ακόμη και αν αφορούν σε αυθαίρετα της κατηγορίας 5, 

ώστε να διασφαλιστεί η συνταγματικότητα των ρυθμίσεων. 

Επίσης, υπάρχει το θέμα των ήδη δηλωμένων, χιλιάδων αυθαιρέτων της κατηγορίας 

5 και της οριστικής τακτοποίησής τους, τα οποία εξασφαλίζουν εξαίρεση από την 

κατεδάφιση για 35 χρόνια, ωστόσο παραμένει σε εκκρεμότητα η οριστική 

νομιμοποίηση τους και η εν γένει πολεοδομική αντιμετώπιση τους. Πρόκειται για 

ένα σύνθετο θέμα, που συνδυάζεται αφενός μεν με την επικείμενη ενεργοποίηση 

του θεσμού της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης και της Τράπεζας Γής, αφετέρου 

δε η όποια λύση θα πρέπει να είναι θωρακισμένη ως προς την συνταγματικότητα 

της. 
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Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε τη δυνατότητα οριστικής 

αντιμετώπισης του προβλήματος για πάρα πολύ μεγάλο αριθμό κτιρίων που 

σήμερα κατατάσσονται στην κατηγορία 5. Υπάρχουν πλείστες περιπτώσεις που 

κατατάσσονται στην κατηγορία 5 μόνο και μόνο επειδή βρίσκονται σε ακίνητα στα 

οποία δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια. Έτσι, παρόλο που δεν παραβιάζονται οι 

επιτρεπόμενα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης και ύψους που ισχύουν στην 

περιοχή, τα αυθαίρετα αυτά υπάγονται «αυτόματα» στην κατηγορία 5. Μάλιστα 

προκύπτει το παράδοξο, αυθαίρετες κατασκευές σε όμοια όμορα οικόπεδα να 

κατατάσσονται αντίστροφα από το αναμενόμενο (πχ σε οικόπεδο στο οποίο δεν 

έχει εκδοθεί καμία άδεια, με επιτρεπόμενη δόμηση 300τμ, ένα αυθαίρετο 60τμ 

κατατάσσεται στην κατηγορία 5, ενώ εάν στο όμορο οικόπεδο, το οποίο επίσης έχει 

επιτρεπόμενη δόμηση 300τμ και στο οποίο έχει εκδοθεί άδεια για 300τμ, κτιρίου 

κατασκευαστούν αυθαίρετα άλλα 120τμ, τότε αυτά κατατάσσονται στην κατηγορία 

4 διότι η υπέρβαση δόμησης είναι μέχρι 40%). Δεδομένου ότι η «ποινή» για τη μη 

έκδοση άδειας έχει ήδη συμπεριληφθεί στον υπολογισμό του ειδικού προστίμου, 

ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών που δεν παραβιάζονται τα 

πολεοδομικά μεγέθη της περιοχής, θεωρούμε πως θα ήταν δυνατή η κατάταξή τους 

στην κατηγορία 4, αφού ουσιαστικά δεν προκύπτει περιβαλλοντική επιβάρυνση. 

Και βέβαια, εκτός από τα ιδιωτικά αυθαίρετα, θα πρέπει να υπολογίσουμε και τα 

δημόσια ή δημοτικά κτίρια, όπως και τα εκκλησιαστικά, τα οποία σε μεγάλο 

ποσοστό τους έχουν αυθαίρετες κατασκευές της κατηγορίας 5, τις οποίες σήμερα δε 

μπορούν οι φορείς που τους αφορούν να ρυθμίσουν.  

Τέλος, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας και την παράμετρο της εξοικονόμησης 

ενέργειας και της ενεργειακής αναβάθμισης όλων των κτιρίων, που αποτελεί 

επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας και των χρηματοδοτικών εργαλείων και 

επιδοτούμενων προγραμμάτων που σχετίζονται μ’ αυτή, τα οποία στο σύνολό τους 

απαιτούν τη νομιμότητα των υπό παρεμβάσεων κτιρίων, προκειμένου αυτά να είναι 

επιλέξιμα, κάτι που η μη δυνατότητα ρύθμισης των αυθαίρετων κατασκευών της 

κατηγορίας 5 το απαγορεύει. 

 

Παρακαλούμε να δοθεί άμεσα από τη μεριά σας νομοθετική λύση. 
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Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.» 

 
Το σώμα συμφώνησε ομόφωνα να αποσταλεί. 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 
 

ΘΕΜΑ 5ο  
 

Ο Πρόεδρος Νικόλαος Συλλίρης, εισηγείται  την αποστολή  επιστολής για 
επιχορήγηση των αυτοαπασχολούμενων μηχανικών – ελεύθερων επαγγελματιών 
κατά αντιστοιχία σχετικής ρύθμισης επιχορήγησης αυτοαπασχολούμενων 
δικηγόρων. 
Καταθέτει  σχετικό σχέδιο κειμένου. 

   

 
 Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ18/2021 

 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

 

Την 01η Ιουνίου 2021 δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο σας η Πρόσκληση με αρ. 

πρωτ. 3224/747/Α3, που αφορά στην υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης 

επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων» 

του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», που 

είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 –2020 (039ΚΕ). 

 

Ωφελούμενοι της Δράσης, είναι οι Αυτοαπασχολούμενοι Δικηγόροι (φυσικά 

πρόσωπα) που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, ενώ στόχος της δράσης είναι 

ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός των γραφείων τους, μέσω της προμήθειας εξοπλισμού: 

Η/Υ, laptops, routers, web κάμερες, μικρόφωνα, ακουστικά, ηχεία, συστήματα 

τηλεδιάσκεψης, scanners/πολυμηχανήματα, οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής, κ.α. 

 

Καθώς ο τεχνικός κόσμος της χώρας και δη οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, 

αυτοαπασχολούμενοι – ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν πληγεί βάναυσα, τόσο από 

την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, όσο και από την πανδημία του ιού 

covid-19, παρακαλούμε άμεσα, για λόγους δίκαιης και ίσης μεταχείρισης μια 

αντίστοιχη δράση να δημοσιευτεί και για τον κλάδο αυτόν από το Υπουργείο σας. 
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Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.» 

 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 
 

ΘΕΜΑ 6ο  
Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ18/2021 

Η Δ.Ε.  έχοντας υπόψη :  
α. Την ανάγκη προστασίας των Η/Υ  και του δικτύου Υπολογιστών του τμήματος 
β. Τα από  από 9-7-2021 και 14-7-2021 ηλεκτρονικά μηνύματα με αιτήματα για 
κατάθεση προσφορών που στάλθηκαν σε εταιρείες της Περιοχής  
γ. Τις με αριθμό πρωτ. 582/15.7.2021, 572/13.7.2021 και 577 /14.7.2021 προσφορές 
που κατατέθηκαν, 
 αποφασίζει την προμήθεια και εγκατάσταση αντιϊκού συστήματος Bit defender 
total security 10 devices για ένα χρόνο από την εταιρεία Κανάβας Ιωάννης, 
Συστήματα πληροφορικής σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 578/14-7-
2021 προσφορά προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως 173,60 Ευρώ. 

 Η δαπάνη. βαρύνει  τον Κ.Α.Ε 7123 προϋπολογισμού του ΤΕΕ/ Τ.Δ.Μ. και είναι 

εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης. 

 
Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ18/2021 

Η Δ.Ε.  έχοντας υπόψη :  
α.Την  απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ15 /2021 της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  
 β. Τα από 9-7-2021 και 14-7-2021 ηλεκτρονικά μηνύματα με αιτήματα για 
κατάθεση προσφορών που στάλθηκαν σε εταιρείες της Περιοχής  
γ. Τις με αριθμό πρωτ. 582/15.7.2021 , 571/13.7.2021 και 577 /14.7.2021 
προσφορές που κατατέθηκαν, 
 αποφασίζει την προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος 
προσηρτημένου σε Δίκτυο (NAS) στην Εταιρεία  C BASIC Σικαλόπουλος Βασίλειος 
σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 582 /14-7-2021 προσφορά 
αποτελούμενου από  
1 QNAP TS-251D-2G  ( 384 Euro) και  
2 Σκληρούς Δίσκους  3,5 ‘’ Western Digital Red Plus 8 TB SATA 3 WD80EFBX (709,28), 
έναντι της προσφερόμενης τιμής των χιλίων ενενήντα τριών ευρώ και είκοσι οκτώ 
λεπτών  (1093, 28 Ευρώ). 
Η δαπάνη βαρύνει  τον Κ.Α.Ε 1899     προϋπολογισμού του ΤΕΕ/ Τ.Δ.Μ. και είναι 
εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης. 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 
ΘΕΜΑ 8ο   

 
Ο Πρόεδρος Νικόλαος Συλλίρης, με σκοπό την παροχή βοήθειας στους μαθητές 
που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για το επιστημονικό περιεχόμενο και τις 
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επαγγελματικές διεξόδους των πολυτεχνικών σχολών, εν όψει της 
συμπλήρωσης του μηχανογραφικού τους δελτίου, τους κάλεσε με δελτίο τύπου 
στα τοπικά ΜΜΕ, να απευθυνθούν στο ΤΕΕ/ΤΔΜ και να αποστείλουν 
ηλεκτρονικά τα ερωτήματά τους. Ήδη τα ερωτήματα αυτά είναι αρκετά και 
προκειμένου να ανταποκριθεί το Τμήμα αξιόπιστα και με συνέπεια, προτείνεται 
η σύσταση Ομάδας Εργασίας, που θα ασχοληθεί με την καταγραφή των 
ερωτημάτων και την παροχή πληροφοριών και απαντήσεων. 
 
Ο Στέργιος Μεν. Κιάνας, συμφώνησε με την πρόταση αυτή και πρότεινε τα μέλη 
της επιτροπής, να αποτελούνται από τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής «Νέων 
Μηχανικών και Επαγγελματικών Θεμάτων». 
 
 

Απόφαση Α9/Δ.Ε./Σ18/2021 
 
Αποφασίζεται να γίνει διερεύνηση για το κατά πόσο τα αιτήματα που έχουν 
τεθεί ως τώρα δικαιολογούν τη σύσταση Ομάδας Εργασίας και αν κριθεί ότι ο 
όγκος των ερωτημάτων είναι μεγάλος και το περιεχόμενο άξιο διερεύνησης, θα 
συσταθεί μια Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την ενημέρωση ενδιαφερόμενων 
μαθητών, υποψηφίων πολυτεχνικών σχολών, για το επιστημονικό περιεχόμενο και 
τις επαγγελματικές διεξόδους των πολυτεχνικών σχολών. 

 
ΘΕΜΑ 1ο 

 
Γίνεται ενημέρωση για τα αναγραφόμενα του 1ου θέματος. 
 

Ε.Η.  
Επαφές με φορείς και υπηρεσίες της Δυτικής Μακεδονίας 

 
Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος Νικόλαος Συλλίρης και δήλωσε ότι επιδίωξή του είναι, 
στη διάρκεια της θητείας του, να έρθει σε επαφή με όλους τους δημόσιους φορείς 
της Δυτικής Μακεδονίας, των οποίων το έργο σχετίζεται με τις αρμοδιότητες του 
ΤΕΕ (Δήμους, Περιφέρεια, ΔΙΑΔΥΜΑ, ΔΕΥΑ, Αρχαιολογία, κτλ) και να συνδράμει με 
κάθε δυνατό τρόπο στο έργο τους. Για τον λόγο αυτό προτίθεται να ξεκινήσει άμεσα 
μία σειρά επαφών με τη μορφή της περιοδείας, σε όλους τους φορείς της Δυτικής 
Μακεδονίας. Στην περιοδεία μπορούν να συμμετάσχουν όσα άτομα επιτρέπονται 
ανάλογα με τους εκάστοτε υγειονομικούς κανόνες, λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού. Στη συνέχεια καλεί το σώμα να αποφασίσει για την εν λόγω 
πρωτοβουλία. 

 
Απόφαση Α10/Δ.Ε./Σ18/2021 

 
Αποφασίζεται ομόφωνα η άμεση έναρξη της περιοδείας. 

 
 

Επικυρώνεται αυθημερόν 

 
Λύεται η συνεδρίαση  
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Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γενικός  Γραμματέας   
 
 
Νικόλαος Συλλίρης                                      Ιωάννης Τζιόλας    
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