
1 

 

    ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ           ΑΓΑ:7ΛΝ146Φ842-ΤΡΕ   

 Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/408/11.11.2014                        ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

 ΠΡΑΚΣΙΚΟ 

Σαθηηθήο πλεδξίαζεο  

                               ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. 

                                         κε αξηζκφ 20/4-9-2014 

                                        ΧΡΑ  ΔΝΑΡΞΖ :19:00 

                                        ΧΡΑ  ΛΖΞΖ     :01:00 ηεο 5.9.2014      
 

 

 

  ΥΡΟΝΟ 

ΠΡΟΔ-

ΛΔΤΖ 

ΥΡΟΝΟ 

ΑΠΟΥΧ-

ΡΖΖ 
ΠΑΡΟΝΣΔ : Υξήζηνο πίξηδεο Πξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 Θεφδσξνο εξαθίδεο Α΄ Αληηπξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 Αλησλία Μνξνπνχινπ Β΄ Αληηπξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ 23:15 θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο 

απνθ. 

Γ10/20/2014 
 Πνιπρξφλεο Αθξηηίδεο Γεληθφο Γξακκαηέαο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 Νηθφιανο Μήιεο Αλαπι. Γελ. 

Γξακκαηέαο 

ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 Γακηαλφο Ακπαθνχκθηλ Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 Παλαγηψηεο Αληηβαιίδεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 Θεφθξαζηνο Βακβνπξέιιεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 Γξεγφξεο Γξεγνξηάδεο Μέινο 20:20 κεηά ηε 

ιήςε ηεο 

απφθαζεο 

Γ8/20/2014 

22:10 θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο 

απνθ. 

Γ10/20/2014 

 ππξίδσλ Εαλληάο Μέινο 19:50 κεηά ηε 

ιήςε ηεο 

απφθαζεο 

Α4/20/2014 

ΛΖΞΖ 

 Ησάλλεο Πάλνπ Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 Θενπίζηε Πέξθα Μέινο ΔΝΑΡΞΖ 23:55 θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο 

απνθ. 

Γ10/20/2014 
 Γεψξγηνο ηαζηλφο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 Υαξάιακπνο Σζφγθαο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 Γεψξγηνο Σζνπθαιάο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

     

Παξίζηαληαη  
απφ ην Πξνεδξείν 

ηεο Αληηπξνζσπείαο 

ΣΔΔ νη 

Ησάλλεο Κπξηαθφπνπινο 

Αληψληνο Πξσηνλνηάξηνο 

Γεκήηξηνο Φηιηππήο  

 Πξφεδξνο 

Α΄Αληηπξφεδξνο 

Γελ. Γξακκαηέαο 

 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΛΖΞΖ 

ΛΖΞΖ 

ΛΖΞΖ 

Παξίζηαηαη ε θ. Γήκεηξα Καλέιινπ, Γεληθή Γηεπζχληξηα ΣΔΔ 

 

      Γξακκαηέαο :  ν Θεκ. Ληαξακάληδαο, ππάιιεινο Σ.Δ.Δ.  

ΔΝΑΡΞΖ 

 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΛΖΞΖ 

 

ΛΖΞΖ 
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ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
 

 

1. Δηζεγήζεηο Γηεπζχλζεσλ 

2. Αζθαιηζηηθφ θαη Σξάπεδα Αηηηθήο 

3. Καηάζεζε πξνηάζεσλ ησλ Κιαδηθψλ Δπηζηεκνληθψλ πιιφγσλ γηα ηηο 

αξρέο θαζνξηζκνχ πξφζβαζεο ζηα λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλα 

επαγγεικαηηθά πεδία ησλ Μεραληθψλ 

4. Δλεκέξσζε 
 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ  Α΄  της 4.9.2014 
 

 

Απνθ. Α1/20/2014    πληήξεζε ηεο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο ηνπ Computer Room ηνπ 3
νπ

 

νξφθνπ ηνπ θηηξίνπ ηνπ ΣΔΔ ηεο νδνχ Νίθεο 4 

  H Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. ΣΔΔ 362/4-9-2014 -

§1.1)  ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ θ. 

Αηθ. Σξαληάιε θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηεο ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο 

αζθαιείαο ηεο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο, ε νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε 

ζην Computer Room ηνπ 3
νπ

 νξφθνπ ηνπ θηηξίνπ ηνπ ΣΔΔ ηεο νδνχ 

Νίθεο 4, απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ αλάζεζε ζηελ ΓΖΑΜΑΡ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ. ηελ ηαθηηθή θαη έθηαθηε ζπληήξεζή 

ηεο γηα έλα (1) έηνο, πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 1.080 € πιένλ 

ΦΠΑ. 

 Σν πνζφ πνπ δεζκεχεηαη είλαη εληφο ηνπ δηαζέζηκνπ πνζνχ πίζησζεο 

(ΚΑΔ 0887 α)  

  

 

Απνθ.Α2/20/2014 Έγθξηζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο ζηε κφληκε ππάιιειν ηεο 

Κεληξηθήο Τπεξεζίαο  ηνπ Σ.Δ.Δ. θ. Ησάλλα Γηαιθέηζε ηνπ Αλδξέα, 

πξντζηακέλε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Σ.Δ.Δ., 

ιφγσ ηεο απφ 29.05.2014 απηνδίθαηεο ιχζεο ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο 

ηεο. 

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Σ.Δ.Δ. έρνληαο ππφςε: 

1. Σε κε αξηζκ. πξση. ΣΔΔ 16451/19.06.2014 (ΑΓΑ: ΧΞ6Ε46Φ842-

Ζ0Γ) απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σ.Δ.Δ., κε ηελ νπνία 

δηαπηζηψζεθε ε απηνδίθαηε ιχζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο ηεο 

κφληκεο ππαιιήινπ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Σ.Δ.Δ. θ. 



3 

 

Ησάλλαο Γηαιθέηζε ηνπ Αλδξέα, πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Σ.Δ.Δ., θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-

Οηθνλνκηθνχ, κε βαζκφ Β΄, απφ 29.05.2014, εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηεο δεχηεξεο αίηεζεο παξαίηεζήο ηεο απφ ηελ Τπεξεζία ιφγσ 

ζπληαμηνδφηεζεο. 

2. Σν Φ.Δ.Κ. 876/10.07.2014, ηεχρνο ηξίην, φπνπ δεκνζηεχζεθε 

πεξίιεςε ηεο σο άλσ απφθαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σ.Δ.Δ. 

3. Σα άξζξα 147, 148 θαη 156 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (Ν. 

3528/2007). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 4544/1966 (Φ.Δ.Κ. 185/1966). 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2112/1920. 

6. Σν γεγνλφο φηη ε ζπλνιηθή αλαγλσξηζκέλε δεκφζηα ππεξεζία ηεο 

ππαιιήινπ έσο 29.05.2014 αλέξρεηαη ζε ηξηάληα (30) έηε, δχν (2) 

κήλεο θαη δεθαέμη (16) εκέξεο. 

7. Σελ εηζήγεζε (αξ. πξση. ΣΔΔ 362/4-9-2014 -§1.2)  ηεο 

παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ θ. Αηθ. 

Σξαληάιε,  

Απνθαζίδεη νκόθσλα  

Σελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηε δηθαηνχρν θ. Ησάλλα Γηαιθέηζε ηνπ 

Αλδξέα ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο απνδνρέο ηεο (παξ. 2, άξζξν 1, ηνπ Ν. 

4024/2011), φπσο παξαθάησ: 

Βαζηθφο κηζζφο         1.546,00  € 

Οηθνγελεηαθή παξνρή 35,00  € 

Κίλεηξν απφδνζεο 50,00  € 

χλνιν κεληαίσλ αθαζ. απνδνρψλ       1.631,00  € 

Δηήζηεο απνδνρέο 1.631,00 € X 12 κήλεο =      19.572,00  € 

Δπίδνκα Γψξνπ Πάζρα           250,00  € 

Δπίδνκα Άδεηαο           250,00  € 

Δπίδνκα Γψξνπ Υξηζηνπγέλλσλ           500,00  € 

χλνιν εηεζίσλ απνδνρψλ κε δψξα     20.572,00  € 

Μεληαίεο απνδνρέο γηα ηνλ 

 ππνινγηζκφ ηεο απνδεκίσζεο: 

20.572,00  € : 12 κήλεο = 

 

       1.714,33  € 

χκθσλα κε ην ρξφλν ππεξεζίαο ηεο ππαιιήινπ, ε απνδεκίσζε είλαη 

ίζε κε ηηο απνδνρέο είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελψλ ήηνη: 

Πνζφ απνδεκίσζεο: 1.714,33 € X 24 κήλεο απνδεκίσζε = 41.143,92 € 

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή δηεπθξηλίδεη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 13 ηνπ 

άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3144/2003 (ΦΔΚ 111 Α΄), ε νπνία ηξνπνπνίεζε ην 

άξζξν 33 ηνπ λ. 1876/90 (ΦΔΚ 27 Α΄), ην θαηαβιεηέν πνζφ ζηε 

δηθαηνχρν θ. Ησάλλα Γηαιθέηζε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δέθα πέληε 

ρηιηάδσλ Δπξψ (15.000,00 €). 
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Σν πνζφ πνπ δεζκεχεηαη είλαη εληφο ηνπ δηαζέζηκνπ πνζνχ πίζησζεο 

(ΚΑΔ 0631 α) θαη ζα θαηαβιεζεί ζε ηζφπνζεο δφζεηο αλάινγα κε ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Σ.Δ.Δ. 
 

 

Απνθ.Α3/20/2014 Έγθξηζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο ζηε κφληκε ππάιιειν ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Σ.Δ.Δ. θ. 

Κσλ/λα Μαλνχζθα ηνπ Νηθνιάνπ, ιφγσ ηεο απφ 30.05.2014 

απηνδίθαηεο ιχζεο ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο ηεο. 

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Σ.Δ.Δ. έρνληαο ππφςε: 

1. Σε κε αξηζκ. πξση. ΣΔΔ 16188/18.06.2014 (ΑΓΑ: 72Γ246Φ842-

ΡΛΚ) απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σ.Δ.Δ., κε ηελ νπνία 

δηαπηζηψζεθε ε απηνδίθαηε ιχζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο ηεο 

κφληκεο ππαιιήινπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ηνπ Σ.Δ.Δ. θ. Κσλ/λαο Μαλνχζθα ηνπ Νηθνιάνπ, 

θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ, κε βαζκφ Γ΄, απφ 

30.05.2014, εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δεχηεξεο αίηεζεο 

παξαίηεζήο ηεο απφ ηελ Τπεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. 

2. Σν Φ.Δ.Κ. 969/24.07.2014, ηεχρνο ηξίην, φπνπ δεκνζηεχζεθε 

πεξίιεςε ηεο σο άλσ απφθαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σ.Δ.Δ. 

3. Σα άξζξα 147, 148 θαη 156 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (Ν. 

3528/2007). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 4544/1966 (Φ.Δ.Κ. 185/1966). 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2112/1920. 

6. Σν γεγνλφο φηη ε ζπλνιηθή αλαγλσξηζκέλε δεκφζηα ππεξεζία ηεο 

ππαιιήινπ έσο 30.05.2014 αλέξρεηαη ζε είθνζη επηά (27) έηε, δέθα 

(10) κήλεο θαη είθνζη ελλέα (29) εκέξεο. 

7. Σελ εηζήγεζε (αξ. πξση. (αξ. πξση. ΣΔΔ 362/4-9-2014 -§1.3)  ηεο 

παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ θ. Αηθ. 

Σξαληάιε,  

Απνθαζίδεη νκόθσλα  

Σελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηε δηθαηνχρν θ. Κσλ/λα Μαλνχζθα ηνπ 

Νηθνιάνπ ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο απνδνρέο ηεο (παξ. 2, άξζξν 1, ηνπ 

Ν. 4024/2011) φπσο παξαθάησ: 

Βαζηθφο κηζζφο  1.241,00  € 

Οηθνγελεηαθή παξνρή      53,00  € 

χλνιν κεληαίσλ αθαζ. απνδνρψλ 1.326,00  € 

Δηήζηεο απνδνρέο 1.326,00 € X 12 κήλεο =           15.912,00  € 

Δπίδνκα Γψξνπ Πάζρα     250,00  € 

Δπίδνκα Άδεηαο     250,00  € 

Δπίδνκα Γψξνπ Υξηζηνπγέλλσλ     500,00  € 

χλνιν εηεζίσλ απνδνρψλ κε δψξα          16.912,00  € 

Μεληαίεο απνδνρέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο  
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απνδεκίσζεο: 

16.912,00  € : 12 κήλεο = 

           1.409,33  € 

χκθσλα κε ην ρξφλν ππεξεζίαο ηεο ππαιιήινπ, ε απνδεκίσζε είλαη 

ίζε κε ηηο απνδνρέο είθνζη ηξηψλ (23) κελψλ ήηνη: 

Πνζφ απνδεκίσζεο: 1.409,33 € X 23 κήλεο απνδεκίσζε = 32.414,59 € 

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή δηεπθξηλίδεη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 13 ηνπ 

άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3144/2003 (ΦΔΚ 111 Α΄), ε νπνία ηξνπνπνίεζε ην 

άξζξν 33 ηνπ λ. 1876/90 (ΦΔΚ 27 Α΄), ην θαηαβιεηέν πνζφ ζηε 

δηθαηνχρν θ. Κσλ/λα Μαλνχζθα ηνπ Νηθνιάνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ 

ησλ δέθα πέληε ρηιηάδσλ Δπξψ (15.000,00 €). 

Σν πνζφ πνπ δεζκεχεηαη είλαη εληφο ηνπ δηαζέζηκνπ πνζνχ πίζησζεο 

(ΚΑΔ 0631 α) θαη ζα θαηαβιεζεί ζε ηζφπνζεο δφζεηο αλάινγα κε ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Σ.Δ.Δ. 

 

 

Απνθ.Α4/20/2014 Έγθξηζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο ζηε κφληκε ππάιιειν ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο  Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Σ.Δ.Δ. θ. 

Διέλε Μπνχξα ηνπ Δπαγγέινπ, ιφγσ ηεο απφ 22.05.2014 απηνδίθαηεο 

ιχζεο ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο ηεο. 

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Σ.Δ.Δ. έρνληαο ππφςε: 

1. Σε κε αξηζκ. πξση. 14491/29.05.2014 (ΑΓΑ: 6ΜΡ846Φ842-ΚΞΝ) 

απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σ.Δ.Δ., κε ηελ νπνία δηαπηζηψζεθε ε 

απηνδίθαηε ιχζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο ηεο κφληκεο ππαιιήινπ 

ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Σ.Δ.Δ. θ. 

Διέλεο Μπνχξα ηνπ Δπαγγέινπ, θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθψλ 

Γξακκαηέσλ, κε βαζκφ Γ΄, απφ 22.05.2014, εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηεο δεχηεξεο αίηεζεο παξαίηεζήο ηεο απφ ηελ Τπεξεζία ιφγσ 

ζπληαμηνδφηεζεο. 

2. Σν Φ.Δ.Κ. 839/02.07.2014, ηεχρνο ηξίην, φπνπ δεκνζηεχζεθε 

πεξίιεςε ηεο σο άλσ απφθαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σ.Δ.Δ. 

3. Σα άξζξα 147, 148 θαη 156 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (Ν. 

3528/2007). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 4544/1966 (Φ.Δ.Κ. 185/1966). 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2112/1920. 

6. Σν γεγνλφο φηη ε ζπλνιηθή αλαγλσξηζκέλε δεκφζηα ππεξεζία ηεο 

ππαιιήινπ έσο 22.05.2014 αλέξρεηαη ζε είθνζη επηά (27) έηε, δέθα 

(10) κήλεο θαη είθνζη κία (21) εκέξεο. 

7. Σελ εηζήγεζε (αξ. πξση. ΣΔΔ (αξ. πξση. ΣΔΔ 362/4-9-2014 -§1.4)  

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ θ. Αηθ. 

Σξαληάιε,  
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Απνθαζίδεη νκόθσλα  

Σελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηε δηθαηνχρν θ. Διέλε Μπνχξα ηνπ 

Δπαγγέινπ ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο απνδνρέο ηεο (παξ. 2, άξζξν 1, ηνπ 

Ν. 4024/2011) φπσο παξαθάησ: 

Βαζηθφο κηζζφο  1.241,00  € 

Οηθνγελεηαθή παξνρή      35,00  € 

Κίλεηξν απφδνζεο      32,00  € 

χλνιν κεληαίσλ αθαζ. απνδνρψλ 1.308,00  €  

Δηήζηεο απνδνρέο 1.308,00 € X 12 κήλεο =  15.696,00  € 

Δπίδνκα Γψξνπ Πάζρα       250,00  € 

Δπίδνκα Άδεηαο       250,00  € 

Δπίδνκα Γψξνπ Υξηζηνπγέλλσλ       500,00  € 

χλνιν εηεζίσλ απνδνρψλ κε δψξα 16.696,00  € 

Μεληαίεο απνδνρέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

απνδεκίσζεο: 

16.696,00  € : 12 κήλεο = 

 

1.391,33  € 

χκθσλα κε ην ρξφλν ππεξεζίαο ηεο ππαιιήινπ, ε απνδεκίσζε είλαη 

ίζε κε ηηο απνδνρέο είθνζη ηξηψλ (23) κελψλ ήηνη: 

Πνζφ απνδεκίσζεο: 1.391,33  € X 23 κήλεο απνδεκίσζε = 32.000,59 € 

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή δηεπθξηλίδεη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 13 ηνπ 

άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3144/2003 (ΦΔΚ 111 Α΄), ε νπνία ηξνπνπνίεζε ην 

άξζξν 33 ηνπ λ. 1876/90 (ΦΔΚ 27 Α΄), ην θαηαβιεηέν πνζφ ζηε 

δηθαηνχρν θ. Διέλε Μπνχξα ηνπ Δπαγγέινπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

δέθα πέληε ρηιηάδσλ Δπξψ (15.000,00 €). 

Σν πνζφ πνπ δεζκεχεηαη είλαη εληφο ηνπ δηαζέζηκνπ πνζνχ πίζησζεο 

(ΚΑΔ 0631 α) θαη ζα θαηαβιεζεί ζε ηζφπνζεο δφζεηο αλάινγα κε ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Σ.Δ.Δ. 

Μεηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο θαη ψξα  (19:50)  πξνζήιζε ζηε 

ζπλεδξίαζε ν π. Εαλληάο. 

 

 

ΣΜΗΜΑ  Β΄  της 4.9.2014 

 

 

Απνθ.Β1/20/2014  Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο Ζπείξνπ ηνπ 

Σ.Δ.Δ, Οηθνλνκηθήο Υξήζεο 2014 

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, έρνληαο ππφςε: 

1) Σελ ππ΄αξηζκ. 36/12.2.2014 Απφθαζε ηεο Γ.Δ. ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

Σκήκαηνο Ζπείξνπ ηνπ Σ.Δ.Δ., 

2) Σελ απφ 16/7/2014 Απφθαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο απηνχ, κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ν πξνυπνινγηζκφο 2014, 
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3) Σελ ππ’ αξηζκ.  Α1/12/2014 Απφθαζε ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ πεξί 

θαζνξηζκνχ ηεο εηήζηαο επηρνξήγεζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Σκεκάησλ ηνπ ΣΔΔ,  

4) ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 362/4-9-2014-§2.1) ηεο Γεληθήο 

Γηεπζχληξηαο θ. Γ. Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ηε ζρεηηθή εηζήγεζε 

ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ,  

εγθξίλεη νκόθσλα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο 

Ζπείξνπ, φπσο παξαθάησ: 
 

 
Ταθηηθή 

Επηρνξήγεζε 

Επηρνξήγεζε 

γηα 

Μηζζνδνζία 

Ιαλ.-Φεβξ. 

Λνηπέο 

Επηρνξεγήζεηο   

Κξαηήζεηο 

Λνηπά 

Έζνδα 

Τακεηαθό 

Υπόινηπν 

Σύλνιν 

Εζόδσλ 

Σύλνιν 

Εμόδσλ 

72.000,00 12.439,42 65.560,58 80.900,00 138.570,72 369.470,72 369.470,72 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Β2/20/2014  Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ηνπ Σ.Δ.Δ, Οηθνλνκηθήο Υξήζεο 2014 

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, έρνληαο ππφςε: 

1) Σελ ππ΄αξηζκ. Α7/5/2014 Απφθαζε ηεο Γ.Δ. ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

Σκήκαηνο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Σ.Δ.Δ., 

2) Σελ απφ 18.06.2014 Απφθαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο απηνχ, κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ν πξνυπνινγηζκφο 2014, 

3) Σελ απφθαζε Α1/12/2014 ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ πεξί θαζνξηζκνχ ηεο 

εηήζηαο επηρνξήγεζεο ησλ Π.Σ. ηνπ ΣΔΔ, 

4) ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 362/4-9-2014-§2.1) ηεο Γεληθήο 

Γηεπζχληξηαο θ. Γ. Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ηε ζρεηηθή εηζήγεζε 

ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ,  

εγθξίλεη  νκόθσλα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, φπσο παξαθάησ: 
 

 
Ταθηηθή 

Επηρνξήγεζε 

Επηρνξήγεζε 

γηα κηζζνδνζία 

Ιαλνπάξην - 

Φεβξνπάξην 

Λνηπέο 

Επηρνξεγήζεηο   

Κξαηήζεηο 

Λνηπά 

Έζνδα 

Τακεηαθό 

Υπόινηπν 

Σύλνιν 

Εζόδσλ 

Σύλνιν 

Εμόδσλ 

294.000,00 103.393,66 51.000,00 796.020,56 85.585,78 1.330.000,00 1.330.000,00 

 

  

 Δπίζεο νξίδεηαη φηη ζηνπο Κ.Α. 0813, 0829, 0831, 0832, 0841, 0842, 

1259 θαη 2499β ζα εθδίδνληαη ρξεκαηηθά εληάικαηα πξνπιεξσκήο. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 
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Απνθ.Β3/20/2014 Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο Γσδεθαλήζνπ 

ηνπ Σ.Δ.Δ, Οηθνλνκηθήο Υξήζεο 2014 

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, έρνληαο ππφςε: 

1) Σελ ππ΄αξηζκ. 55/26.05.2014 Απφθαζε ηεο Γ.Δ. ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο Γσδεθαλήζνπ ηνπ Σ.Δ.Δ., 

2) Σελ απφ 13.06.2014 Απφθαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο απηνχ, κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ν πξνυπνινγηζκφο 2014, 

3) Σελ Απφθαζε Α1/12/2014 ηεο Γ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Δ. πεξί θαζνξηζκνχ 

ηεο εηήζηαο επηρνξήγεζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Σκεκάησλ ηνπ 

Σ.Δ.Δ., 

4) ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 362/4-9-2014-§2.1) ηεο Γεληθήο 

Γηεπζχληξηαο θ. Γ. Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ηε ζρεηηθή εηζήγεζε 

ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ,  

εγθξίλεη νκόθσλα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο 

Γσδεθαλήζνπ, φπσο παξαθάησ: 
 

 
Ταθηηθή 

Επηρνξήγεζε 

Επηρνξήγεζε 

γηα κηζζνδνζία 

Ιαλνπαξίνπ - 

Φεβξνπαξίνπ 

Λνηπέο  

Επηρνξεγήζεηο   

Κξαηήζεηο 

Λνηπά 

Έζνδα 

Τακεηαθό 

Υπόινηπν 

Σύλνιν 

Εζόδσλ 

Σύλνιν 

Εμόδσλ 

53.000,00 7.596,54 89.403,46 205.520,00 10.340,44 365.860,44 365.860,44 

 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Β4/20/2014 Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο Αλαηνιηθήο 

ηεξεάο Διιάδαο ηνπ Σ.Δ.Δ, Οηθνλνκηθήο Υξήζεο 2014 

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, έρνληαο ππφςε: 

1) Σελ ππ΄αξηζκ. 41/19.05.2014 Απφθαζε ηεο Γ.Δ. ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο Αλαηνιηθήο ηεξεάο Διιάδαο ηνπ 

Σ.Δ.Δ., 

2) Σελ απφ 04.06.2014 Απφθαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο απηνχ, κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ν πξνυπνινγηζκφο 2014, 

3) Σελ Απφθαζε Α1/12/2014 ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ πεξί θαζνξηζκνχ ηεο 

εηήζηαο επηρνξήγεζεο ησλ Π.Σ. ηνπ ΣΔΔ, 

4) ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 362/4-9-2014-§2.1) ηεο Γεληθήο 

Γηεπζχληξηαο θ. Γ. Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ηε ζρεηηθή εηζήγεζε 

ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ,  

εγθξίλεη νκόθσλα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο 

Αλαηνιηθήο ηεξεάο Διιάδαο, φπσο παξαθάησ: 
 

 
Ταθηηθή 

Επηρνξήγεζε 

Επηρνξήγεζε 

γηα κηζζνδνζία 

Ιαλνπάξην - 

Λνηπέο 

Επηρνξεγήζεηο   

Κξαηήζεηο 

Λνηπά 

Έζνδα 

Τακεηαθό 

Υπόινηπν 

Σύλνιν 

Εζόδσλ 

Σύλνιν 

Εμόδσλ 
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Φεβξνπάξην 

64.000,00 19.208,10 32.791,90 118.770,00 45.554,36 280.324,36 280.324,36 

 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Β5/20/2014 Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο Ννκνχ Δπβνίαο 

ηνπ Σ.Δ.Δ, Οηθνλνκηθήο Υξήζεο 2014 

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, έρνληαο ππφςε: 

1) Σελ ππ΄αξηζκ. 4/12/30.6.2014 Απφθαζε ηεο Γ.Δ. ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο Ννκνχ Δπβνίαο ηνπ Σ.Δ.Δ., 

2) Σελ απφ 2/3/9.7.2014 Απφθαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο απηνχ, κε 

ηελ νπνία εγθξίζεθε ν πξνυπνινγηζκφο 2014, 

3) Σελ ππ’ αξηζκ.  Α1/12/2014 Απφθαζε ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ πεξί 

θαζνξηζκνχ ηεο εηήζηαο επηρνξήγεζεο ησλ ΠΣ ηνπ ΣΔΔ,  

4) ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 362/4-9-2014-§2.1) ηεο Γεληθήο 

Γηεπζχληξηαο θ. Γ. Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ηε ζρεηηθή εηζήγεζε 

ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ,  

εγθξίλεη νκόθσλα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο 

Ννκνχ Δπβνίαο, φπσο παξαθάησ: 
 

Ταθηηθή 

Επηρνξήγεζε 

Επηρνξήγεζε 

γηα 

Μηζζνδνζία 

Ιαλ.-Φεβξ. 

Λνηπέο 

Επηρνξεγήζεηο   

Κξαηήζεηο 

Λνηπά 

Έζνδα 

Τακεηαθό 

Υπόινηπν 

Σύλνιν 

Εζόδσλ 

Σύλνιν 

Εμόδσλ 

64.000,00 12.770,89 5.381,81 63.040,00 59.807,30 205.000,00 205.000,00 

 

 Δπίζεο νξίδεηαη φηη ζηνλ ΚΑ 0831 ζα εθδίδνληαη ρξεκαηηθά 

εληάικαηα πξνπιεξσκήο. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Β6/20/2014 Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο Θξάθεο ηνπ 

Σ.Δ.Δ, Οηθνλνκηθήο Υξήζεο 2014 

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, έρνληαο ππφςε: 

1) Σελ ππ΄αξηζκ. 4/5.6.2014 Απφθαζε ηεο Γ.Δ. ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

Σκήκαηνο Θξάθεο ηνπ Σ.Δ.Δ., 

2) Σελ απφ 16.6.2014 Απφθαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο απηνχ, κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ν πξνυπνινγηζκφο 2014, 

3) Σελ Απφθαζε Α1/12/2014 ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ πεξί θαζνξηζκνχ ηεο 

εηήζηαο επηρνξήγεζεο ησλ Π.Σ. ηνπ Σ.Δ.Δ. 

4) ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 362/4-9-2014-§2.1) ηεο Γεληθήο 

Γηεπζχληξηαο θ. Γ. Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ηε ζρεηηθή εηζήγεζε 

ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ,  

εγθξίλεη  νκόθσλα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο 

Θξάθεο, φπσο παξαθάησ: 
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Ταθηηθή 

Επηρνξήγεζε 

Επηρνξήγεζε γηα 

κηζζνδνζία 

Ιαλνπαξίνπ - 

Φεβξνπαξίνπ 

Λνηπέο 

Επηρνξεγήζεηο  

Κξαηήζεηο 

Λνηπά 

Έζνδα 

Τακεηαθό 

Υπόινηπν 

Σύλνιν 

Εζόδσλ 

Σύλνιν 

Εμόδσλ 

94.000,00 16.280,94 235.719,06 135.155,29 18.844,71 500.000,00 500.000,00 

 

Δπίζεο νξίδεηαη φηη ζηνπο ΚΑ 0431, 0781, 0782, 0824 & 0831 ζα 

εθδίδνληαη Υ.Δ. πξνπιεξσκήο. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Β7/20/2014 Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο Ννκνχ 

Μαγλεζίαο ηνπ Σ.Δ.Δ, Οηθνλνκηθήο Υξήζεο 2014 

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, έρνληαο ππφςε: 

1) Σελ ππ΄αξηζκ. 9/23.06.2014 Απφθαζε ηεο Γ.Δ. ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

Σκήκαηνο Ννκνχ Μαγλεζίαο ηνπ Σ.Δ.Δ., 

2) Σελ αληίζηνηρε Απφθαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο απηνχ, κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ν πξνυπνινγηζκφο 2014, 

3) Σελ Α1/12/2014 Απφθαζε ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ πεξί θαζνξηζκνχ ηεο 

εηήζηαο επηρνξήγεζεο ησλ Π.Σ. ηνπ ΣΔΔ 

4) ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 362/4-9-2014-§2.1) ηεο Γεληθήο 

Γηεπζχληξηαο θ. Γ. Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ηε ζρεηηθή εηζήγεζε 

ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ,  

εγθξίλεη νκόθσλα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο 

Ννκνχ Μαγλεζίαο, φπσο παξαθάησ: 
 

 
Ταθηηθή 

Επηρνξήγεζε 

Επηρνξήγεζε 

γηα κηζζνδνζία 

Ιαλνπαξίνπ - 

Φεβξνπαξίνπ 

Λνηπέο 

Επηρνξεγήζεηο   

Κξαηήζεηο 

Λνηπά 

Έζνδα 

Τακεηαθό 

Υπόινηπν 

Σύλνιν 

Εζόδσλ 

Σύλνιν 

Εμόδσλ 

66.000,00 20.436,16 1.800,00 30.733,00 2.482,17 121.451,33 121.451,33 

 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 
 

Απνθ.Β8/20/2014 Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο ηνπ Σ.Δ.Δ, Οηθνλνκηθήο Υξήζεο 2014 

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, έρνληαο ππφςε: 

1) Σελ ππ΄αξηζκ. Α3/Γ.Δ.15/2013 Απφθαζε ηεο Γ.Δ. ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Σ.Δ.Δ., 

2)  Σελ απφ 29/05/2014 Απφθαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο απηνχ, κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ν πξνυπνινγηζκφο 2014, 

3)  Σελ Απφθαζε Α1/12/2014 Απφθαζε ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ πεξί 

θαζνξηζκνχ ηεο εηεζίαο επηρνξήγεζεο ησλ Π.Σ. ηνπ ΣΔΔ, 
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4) ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 362/4-9-2014-§2.1) ηεο Γεληθήο 

Γηεπζχληξηαο θ. Γ. Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ηε ζρεηηθή 

εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ,  

εγθξίλεη νκόθσλα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, φπσο παξαθάησ: 
 

Ταθηηθή 

Επηρνξήγεζε 

Επηρνξήγεζε 

γηα κηζζνδνζία 

Ιαλνπάξην - 

Φεβξνπάξην  

Λνηπέο 

Επηρνξεγήζεηο   

Κξαηήζεηο 

Λνηπά 

Έζνδα 

Τακεηαθό 

Υπόινηπν 

Σύλνιν 

Εζόδσλ 

Σύλνιν 

Εμόδσλ 

68.000,00 13.887,51 161.006,72 87.300,00 9.805,77 340.000,00 340.000,00 

 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 
 

 
 

ΣΜΗΜΑ  Γ΄  της 4.9.2014 

 
 

Απνθ.Γ1/20/2014 Πξνκήζεηα Φνξεηνχ ηαζκνχ Δξγαζίαο Αλάπηπμεο Δθαξκνγψλ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 362/4-9-2014- 

§2.2.) ηεο παξηζηακέλεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ΣΔΔ θ. Γ. Καλέιινπ,  

απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ πξνκήζεηα ελφο θνξεηνχ ζηαζκνχ 

εξγαζίαο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ κε ηα θάησζη ειάρηζηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά: 

Δπεμεξγαζηήο: Intel® Core™ i7-4712HQ Processor (Quad Core 

2.30GHz, 3.3GHz Turbo, 6MB 37W, w/HD Graphics 4600) ή 

θαιιίηεξνο 

Λεηηνπξγηθφ χζηεκα:Windows 7 Professional English64bit κε 

δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο ζε Windows 8.1 Pro license) 

Λνγηζκηθφ Γξαθείνπ:Microsoft® Office Professional 2013 

Μλήκε RAM:16GB (2x8GB) 1600MHz DDR3 

Οζφλε: 15.6" + Touch(3200x1800) Wide View LED-backlit  

Κάξηα Οζφλεο: 2GB GDDR5 

θιεξφο Γίζθνο: 512GB Solid State Drive (6GB/s) 

Δλζχξκαηε δηθηχσζε: RJ45 

Αζχξκαηε δηθηχσζε: Dual Band Wireless + Bluetooth 4.0 + Mobile 

4G 

Γπλαηφηεηα εμφδνπ ζε VGA Adapter 

Κάκεξα: Αλάιπζε 1280 x 720 

Δγγχεζε: 2 έηε 

Σν θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο δελ ζα ππεξβεί ηα 3.000€ ζπλ ΦΠΑ. 
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Απνθ.Γ2/20/2014 Α’ Φάζε Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ ηνπ Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ γηα 

ην έξγν " Αλάπηπμε Γηαδηθηπαθήο Τπνδνκήο ζην ΣΔΔ γηα ην 

Πξφγξακκα Κνηλσθεινχο Δξγαζίαο» Κσδ. ΟΠ: 457243  

Ζ Γ.Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ: 

1. ην ΠΓ ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α’) «Πεξί 

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α’) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ 

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι», 

αλαινγηθά εθαξκνδφκελν, 

4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη 

ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ», αλαινγηθά εθαξκνδφκελν, 

5. ην Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α’) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ 

Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)», 

6. ην Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α’) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί 

ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», εθαξκνδφκελν 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007,  

7. ην Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ 68/Α’/2007) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ 

ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη 

άιιεο δηαηάμεηο.», φπσο ηζρχεη, 

8. ην Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α’/ 2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε 

ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, 

δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχεη, 

9. ην Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α’/2011) «χζηαζε εληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε 

ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) – 

Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο 

ηζρχεη, 

10. ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο 

Ηνπιίνπ 2006 πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999, σο ηζρχεη, 

11. ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5
εο

 Ηνπιίνπ 2006 γηα ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη γηα ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1783/1999, φπσο ηζρχεη. 
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12. ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8
εο

 

Γεθεκβξίνπ 2006 γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ 

πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη 

ην Σακείν πλνρήο θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ 

Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, σο ηζρχεη, 

13. ηε κε αξηζκφ 7725/28.03.2007 Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ 

Αλαθνξάο (Κσδηθφο CCI 2007GR16UNS001) θαη ηα 

Παξαξηήκαηα απηήο, 

14. ηελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ ΔΚ κε αξηζκφ Δ (2007) 

5339/26.10.2007 πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή 

χγθιηζε» γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ ζχγθιηζεο ζηηο 

πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο - CCI2007GR161PO002, φπσο ηζρχεη, 

15. ην Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ 267/Α) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-

2013», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 

16. ηε κε αξ. 14053/ΔΤ/1749/27.03.2008 (ΦΔΚ 540/Β/27.03.2008) 

Aπφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ην 

χζηεκα Γηαρείξηζεο (ΤΠΑΤΓ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

θαζψο θαη ην Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηψλ Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ 

πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξάμεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, 

17. ηε κε αξ. 153737/Φ 8809-Γ/28.05.2009 Απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ 

Γξακκαηέα Φεθηαθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ ΣΔΔ σο 

Γηθαηνχρνπ, ε νπνία ηζρχεη γηα φια ηα ΔΠ ηνπ ΔΠΑ, 

18. ηε κε αξ. πξση. 151.977/Φ4812-Α2/10.09.2013 Πξφζθιεζε [θσδ. 

41] ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Φεθηαθή χγθιηζε» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη, 

19. ηε κε αξ. 152.500/Φ5196-Α2/22.11.2013 – Οξζή Δπαλάιεςε 

[ΑΓΑ: ΒΛΓΚ1-ΤΚΒ] Απφθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο 

«Φεθηνπνίεζε Έξγνπ ΣΔΔ» ζην Δ.Π. «Φεθηαθή χγθιηζε» κε 

θσδηθφ ΟΠ 457243, σο ηζρχεη, 

20. ηε ΑΔ 071/8 ζηελ νπνία έρεη εληαρζεί ε αλσηέξσ πξάμε κε 

ελάξηζκν θσδηθφ πξάμεο 2013Δ0718003 ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 212.400,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, 

21. ηε κε αξ. A5/2/2014 [ΑΓΑ: ΒΗΞ446Φ842-ΠΦ4] Απφθαζε ηεο 

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ πξνθήξπμε ηνπ παξφληνο 

δηαγσληζκνχ, 



14 

 

22. ηηο κε αξ. Α7/33/2013 & Γ2/3/2014 Απνθάζεηο ηεο Γηνηθνχζαο 

Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο 

θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ Γεκφζησλ Γηαγσληζκψλ γηα 

ην έηνο 2014, 

23. ην γεγνλφο φηη ην παξφλ ππνέξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠ 

«Φεθηαθή χγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο), ε δε δαπάλε ηεο ζα θαιπθζεί απφ ην Πξφγξακκα 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ). 

24. ηε κε αξ. Πξση:17575-Οξζή Δπαλάιεςε (ΑΓΑ: 79146Φ842-

ΟΛΥ) Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ 

25. ην 1
ν
 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο 

Απνηειεζκάησλ Γεκφζησλ Γηαγσληζκψλ ζχκθσλα κε ην νπνίν: 

“…  Ζ Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη, έρνπλ ππνβιεζεί 2 πξνζθνξέο απφ 

ηηο εηαηξείεο:  

1. HYPERSYSTEMS ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Α.Δ.  

2. MODUS A.E…” 

“…Απφ ηoλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2.3 θαη  4.1, δηαπηζηψζεθε φηη 

είλαη πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη γηα ηνπο 

2 ππνςεθίνπο αλαδφρνπο.  

Απφ ηνλ έιεγρν ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ θαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ηεο δηαθήξπμεο, παξάγξαθνο 3.2(β), δηαπηζηψζεθε ε 

πιεξφηεηα ηνπο θαη   θαηαξηίζζεθε Πίλαθαο  ελζσκαησκέλνο ζην 

Πξαθηηθφ  ζχκθσλα κε ην  παξάξηεκα I (παξαγξ.1.4.2) πνπ αθνξά 

ηελ ζπκκφξθσζε ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο Σερληθήο 

Πξνζθνξάο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ πξνζθνξψλ ε  επηηξνπή εηζεγείηαη ζηελ Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ ηελ 

απνδνρή θαη ησλ δχν εηαηξεηψλ θαη ηελ ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε 

ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ….” 

26. ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 362/4-9-2014- §2.3.) ηεο παξηζηακέλεο 

Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ΣΔΔ θ. Γ. Καλέιινπ,   

 απνθαζίδεη νκόθσλα  α) ηελ απνδνρή θαη έγθξηζε ηνπ 1
νπ

 

Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκψλ 

θαη β) ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ απνζθξάγηζε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ εηαηξεηψλ 

 HYPERSYSTEMS ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Α.Δ.  

 MODUS A.E 

 

Απνθ. Γ3/20/2014 Απνζηνιή ησλ θ.θ. Υξηζηίλαο Θενράξε, πληνλίζηξηαο Θεκάησλ 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ηνπ ΣΔΔ, Βίθπο Σζνπθαιά, Αλαπι. 

Καζεγήηξηαο Θαιάζζηαο Πεξηβαιινληηθήο Τδξαπιηθήο ηνπ ΔΜΠ, 

Δπηκειήηξηαο ηεο ΜΟ Δπηηξνπήο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τδάησλ θαη 
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Αλαζηάζηνπ Ζιία, MSc ζηελ Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Τδαηηθψλ 

Πφξσλ, Μέινπο ηεο ΜΟ Δπηηξνπήο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τδάησλ, σο 

εθπξνζψπσλ ηνπ ΣΔΔ ζηε ζπλάληεζε εξγαζίαο “Water Management: 

Challenge, Problems and Solution” πνπ νξγαλψλεη ε Έλσζε Πεθίλνπ 

γηα ηελ Δπηζηήκε θαη ηελ Σερλνινγία (BAST) θαη ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην Πεθίλν (Κίλα) απφ 22 έσο 25 επηεκβξίνπ 2014 

 Ζ Γ.Δπηηξνπή , έρνληαο ππφςε  

1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2685/99 (ΦΔΚ 35/η.Α’/99) «Κάιπςε 

δαπαλψλ κεηαθηλνπκέλσλ ππαιιήισλ εληφο θαη εθηφο ηεο 

Δπηθξάηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

2. ηελ ππ’ αξηζκ. Α2/36/2005 «Έγθξηζε Καλνληζκνχ πκκεηνρήο 

ηνπ ΣΔΔ ζε Γηεζλή πλέδξηα θαη πλαληήζεηο» Απφθαζή ηεο 

3. ην κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ΣΔΔ θαη BAST πνπ 

ππνγξάθεθε  ζηηο 24.6.2008  

4. ηελ ππ’ αξηζκ. Πξση. ΣΔΔ 13223/15.5.2014 ζρεηηθή 

αιιεινγξαθία κε ηελ πξφζθιεζε ηεο BAST θαη 

5. ην ππ’ αηζκ. Πξση. ΣΔΔ 21016/8/8/2014 έγγξαθν ηνπ ΣΔΔ 

6. ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση.  362/4-9-2014- §3.1) ηεο παξηζηακέλεο 

Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ΣΔΔ θ. Γ. Καλέιινπ,   

απνθαζίδεη νκόθσλα  

 φπσο, ζηε ζπλάληεζε εξγαζίαο “Water Management: Challenge, 

Problems and Solution” πνπ νξγαλψλεη ε Έλσζε Πεθίλνπ γηα ηελ 

Δπηζηήκε θαη ηελ Σερλνινγία (BAST) θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην 

Πεθίλν (Κίλα) απφ 22 έσο 25 επηεκβξίνπ 2014, κεηαβνχλ απφ 20 

έσο 26 επηεκβξίνπ 2014 σο εθπξφζσπνη ηνπ ΣΔΔ νη θ.θ. Υξηζηίλα 

Θενράξε, πληνλίζηξηα Θεκάησλ Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ηνπ ΣΔΔ, 

Βίθπ Σζνπθαιά, Αλαπι. Καζεγήηξηα Θαιάζζηαο Πεξηβαιινληηθήο 

Τδξαπιηθήο ηνπ ΔΜΠ, Δπηκειήηξηα ηεο ΜΟ Δπηηξνπήο Δηδηθήο 

Γξακκαηείαο Τδάησλ θαη Αλαζηάζηνο Ζιίαο, MSc ζηελ Δπηζηήκε 

θαη Σερλνινγία Τδαηηθψλ Πφξσλ, Μέινο ηεο ΜΟ Δπηηξνπήο 

Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τδάησλ. 

Δπίζεο, εγθξίλεη ην πνζφλ ησλ 100,00 € γηα ηελ αγνξά εζηκνηππηθνχ 

δψξνπ.  

Σα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ζα θαιπθζνχλ απφ ηελ Έλσζε 

Πεθίλνπ γηα ηελ Δπηζηήκε & Σερλνινγία (BAST) θαηφπηλ ζρεηηθήο 

πξφζθιεζεο. 

 Ζ απφθαζε απηή ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 

  
Απνθ. Γ4/20/2014 Δθπξνζψπεζε ηνπ ΣΔΔ ζηα Όξγαλα ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηφλσλ 

Δπξψπεο (Conseil des Architects d’ Europe – CAE) 

Ζ Γ.Δπηηξνπή,   έρνληαο ππφςε: 
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1. ην ππ’ αξηζκ. Πξση. ΣΔΔ 22044/2.9.2014 έγγξαθν ηνπ CAE 

ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ εθπξνζψπσλ θαη 

2. ηελ πξφηαζε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Δηδηθφηεηαο 

Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ ΣΔΔ, ζχκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. 

05/16.07.2014  Πξαθηηθφ  

απνθαζίδεη νκόθσλα  

ηελ εθπξνζψπεζε ζηα Όξγαλα ηνπ CAE σο αθνινχζσο: 

1. Γεληθή πλέιεπζε:  

 ε θ. Βαζηιηθή (Ληιή) Καξαβία ή Μπξηψ Γεζπνηίδε ή Όιγα 

Παππά κε αλαπιεξσηέο ηνπο  Έιελα Λατλά, Θεφδσξν σηήξην 

Σνχληα 

2. Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ:  

 ε θ. Όιγα Βελεηζηάλνπ 

3. Δπηηξνπή πληνληζκνχ Γξακκαηεηψλ: Τπεχζπλνο Γελ. 

Γξακκαηείαο (CEO / Secretary General / Director) θαη Αληαπφθξηζε 

πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο:  

 ν θ. Γηάλλεο Εακπαηήο  

4. Ο.Δ. “Architectural Design Contests – Procurement”:  

 ν θ. Θεκηζηνθιήο ηξνγγπιφο κε αλαπιεξψηξηα ηελ θ. Κπξηαθή 

Οπδαηδή. 

 

Απφθ.Γ5/20/2014 Απνζηνιή ηνπ θ. Πνιπρξφλε Αθξηηίδε, Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γ.Δ. ηνπ 

ΣΔΔ, σο εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ζηε ζπλάληεζε εξγαζίαο κε ζέκα ηε 

ζπλεξγαζία Γεκνζίσλ θαη Δλεξγεηαθψλ Φνξέσλ, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ 

DATA4CTION, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Μπηικπάν (Ηζπαλία) ζηηο 

15 Οθησβξίνπ 2014 

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, έρνληαο ππφςε: 

1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2685/99 (ΦΔΚ 35/η.Α΄/99) «Κάιπςε δαπαλψλ 

κεηαθηλνπκέλσλ ππαιιήισλ εληφο θαη εθηφο ηεο Δπηθξάηεηαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο»  

2. ηελ ππ’ αξηζκ. Α2/36/2005 «Έγθξηζε Καλνληζκνχ πκκεηνρήο ηνπ 

ΣΔΔ ζε Γηεζλή πλέδξηα θαη πλαληήζεηο» Απφθαζή ηεο,  

3. ηελ ππ’ αξηζκ. Πξση. ΣΔΔ 19674/28.7.2014 πξφζθιεζε ηεο 

ζπλάληεζεο  

4. ην ππ’ αξηζκ. Πξση. ΣΔΔ 20060/30.7.2014 έγγξαθν ηνπ ΣΔΔ  θαη  

5. ηελ εηζήγεζε ηεο θ. Γ. Καλέιινπ, Γεληθήο Γηεπζχληξηαο Σ.Δ.Δ.,  

 

απνθαζίδεη νκόθσλα  

φπσο, ζηε ζπλάληεζε εξγαζίαο κε ζέκα ηε ζπλεξγαζία Γεκνζίσλ θαη 

Δλεξγεηαθψλ Φνξέσλ, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ DATA4CTION, πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην Μπηικπάν (Ηζπαλία) ζηηο 15 Οθησβξίνπ 2014, 

κεηαβεί απφ 14 έσο 16 Οθησβξίνπ 2014 σο εθπξφζσπνο ηνπ ΣΔΔ ν θ. 

Πνιπρξφλεο Αθξηηίδεο, Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ. 



17 

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο θαιχπηνληαη 

πιήξσο απφ ην έξγν θαη δελ ππάξρεη θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα 

ην ΣΔΔ.  

Ζ απφθαζε απηή ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ. 

Απφθ. Γ6/20/2014 Γεκφζηνο Μεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ 

αζθάιεηαο - θχιαμεο ηνπ ππαίζξηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ 

ζην νηθφπεδν ηνπ ΣΔΔ ζην Μαξνχζη γηα έλα (1) έηνο  

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, ζε ζπλέρεηα ηεο Γ7/3/2014 απφθαζήο ηεο 

γηα ηελ πξνθήξπμε ηνπ Γεκφζηνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ 

αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ αζθάιεηαο - θχιαμεο ηνπ ππαίζξηνπ ρψξνπ 

ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ζην νηθφπεδν ηνπ ΣΔΔ ζην Μαξνχζη  γηα 

έλα (1) έηνο θαη  ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ: 

1. ηελ ππ’ αξ. Πξση. 10311/14-1-2014 Γηαθήξπμε ηνπ σο άλσ 

δηαγσληζκνχ 

2. ηελ ππ’ αξ. Α16/15/2014 απφθαζή ηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

Σερληθψλ Πξνζθνξψλ    

3. ην 2
ν
 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ 

Απνηειεζκάησλ ησλ Γηαγσληζκψλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη 

πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη νη παξαθάησ: 

 

Πίλαθαο Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ 
α

/

α 

 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

Πξνζθεξφκε

λε ηηκή ρσξίο 

ΦΠΑ 

1.  SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΔΠΔ 51.729,15€ 

2.  JCB – SECURITY AND FACILITY SA 48.883,80€ 

3.  ALFA SECURITY              60.983,50€ 

4.  ΖΦΑΗΣΟ SECURITY ΔΠΔ 66.354,87€ 

5.  BRINKS AE   64.294,34€ 

 

4. ην  3
ν
  Πξαθηηθφ  ηεο σο άλσ Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθφκηζε ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο θαη απηά 

πνπ αλαδήηεζε απηεπάγγειηα ε Τπεξεζία ηνπ ΣΔΔ είλαη πιήξε θαη 

λφκηκα 

5. ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 359/5-8-2014 - §3.1) ηεο  Γεληθήο 

Γηεπζχληξηαο ΣΔΔ θ. Γ. Καλέιινπ, πνπ αλαθνίλσζε ζρεηηθή 

εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ  
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απνθαζίδεη  νκόθσλα 

ηελ θαηαθχξσζε ηνπ σο άλσ δηαγσληζκνχ  ζηελ εηαηξεία «JCB – 

SECURITY AND FACILITY SA» ζηελ ηηκή ησλ 48.883,80€ πιένλ 

ΦΠΑ. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ . 

 

  

Απνθ. Γ7/20/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Δπζηξάηηνπ Γνπδηλάθνπ γηα αλαδξνκηθή 

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 359/5-8-2014 §2.1)            

ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ΣΔΔ θ. Γ. Καλέιινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 20048/30.7.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  

Υεκηθνχ Μεραληθνχ  θ. Δπζηξάηηνπ Γνπδηλάθνπ θαη απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηελ αλαδξνκηθή δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ 

ΣΔΔ απφ ηελ  19/09/1990, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ. Γ8/20/2014 πκκεηνρή ηνπ ΣΔΔ ζηελ Πξφζθιεζε κε αξ. 49 ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή 

χγθιηζε» κε ην έξγν «ΦΖΦΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

ΣΗ 8 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΑΜΗΓΟΤ ΤΓΚΛΗΖ» 

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ΣΔΔ Υξήζηνπ 

πίξηδε θαη έρνληαο ππφςε ηε ζρεηηθή Πξφζθιεζε [αξ. 49] ηεο 

Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ΔΠ Φεθηαθή χγθιηζε 2007-2013, φπσο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ε νπνία απεπζχλεηαη ζηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ γηα ηελ πινπνίεζε 

έξγνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ην ΔΣΠΑ, κε πξνυπνινγηζκφ 

80.000.000€, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα παξαζρεζεί ζηνπο πνιίηεο: 

α. ζπλδξνκή επξπδσληθήο ζχλδεζεο 

β. ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ηχπνπ tablet ή θνξεηνχ ππνινγηζηή 

ηχπνπ netbook ή laptop   

γ. ππεξεζίεο ππνζηήξημεο – θαηάξηηζεο ζε ρξήζε ΣΠΔ, 

απνθαζίδεη νκόθσλα θαη εγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΣΔΔ ζην 

έξγν απφ θνηλνχ κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Σειεπηθνηλσληψλ θαη 

Σαρπδξνκείσλ [ΓΓΣΣ] θαη ην Δζληθφ Γίθηπν Έξεπλαο & 

Σερλνινγίαο ΑΔ [ΔΓΔΣ ΑΔ], ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ [ΓΓΣΣ], 

σο Φνξέαο Πξφηαζεο θαη Κχξηνο ηνπ Έξγνπ αλαιακβάλεη γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ έξγνπ λα ππνζηεξίμεη ην ΣΔΔ θαη ην ΔΓΔΣ Α.Δ. ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, φπσο:  

- λα δηεπθνιχλεη κε θάζε ηξφπν ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα 

απαζρνιεζεί κε ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ζηε 
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ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαη λα 

παξέρεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη κειέηεο πνπ έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, 

- λα ρνξεγεί ζην ΣΔΔ θαη ζηελ ΔΓΔΣ ΑΔ ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο 

θαη αδεηνδνηήζεηο γηα ηελ απξφζθνπηε πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ θαη 

λα πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

νκαιήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Έξγνπ. 

- λα εμαζθαιίζεη ηε βησζηκφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Έξγνπ θαη 

ησλ ππνδνκψλ/ππεξεζηψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ, κεηά ηε ιήμε ηνπ 

Δ.Π. «Φεθηαθή χγθιηζε» θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο Φνξείο γηα 

ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ Έξγνπ. 

Σν Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο [ΣΔΔ] αλαιακβάλεη ηελ 

πινπνίεζε ησλ παξαθάησ δξάζεσλ κε εθηηκψκελν πξνυπνινγηζκφ 

ηεο ηάμεσο ησλ 2.500.000€: 

[α] Οξγάλσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, πνπ πεξηιακβάλεη: 

- Έθδνζε Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο,  

- πγθξφηεζε Μεηξψσλ Παξφρσλ θαη Λίζηαο πκβνχισλ 

Τπνζηήξημεο θαη Δλεκέξσζεο, 

- Δπηινγή/αμηνιφγεζε πξνζθεξφκελσλ ςεθηαθψλ παθέησλ 

- πγγξαθή νδεγψλ/παξαγσγή πιηθνχ γηα e-learning θαη ρξήζε ΣΠΔ 

- ηειέρσζε ηνπ Help Desk γηα ζέκαηα παξφρσλ – πξνκεζεπηψλ 

- Πηζηνπνίεζε Οινθιήξσζεο έξγνπ, Παξαιαβή δηθαηνινγεηηθψλ 

πιεξσκήο, Λνγηζηηθή Δθθαζάξηζε ηνπ έξγνπ θαη Πιεξσκέο 

Παξφρσλ/Πξνκεζεπηψλ. 

[β] Αμηνιφγεζε έξγνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο 

[γ] Γξάζεηο Γεκνζηφηεηαο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

Χθεινπκέλσλ ηνπ θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο, ησλ 

Παξφρσλ/Πξνκεζεπηψλ θαη ηεο θνηλήο γλψκεο.  

Οη εξγαζίεο γηα ηηο παξαπάλσ δξάζεηο πνπ ζα αλαιάβεη ην ΣΔΔ 

δχλαληαη λα αξρίζνπλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. 

Σν Δζληθφ Γίθηπν Έξεπλαο & Σερλνινγίαο ΑΔ [ΔΓΔΣ ΑΔ] 

αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ησλ παξαθάησ δξάζεσλ κε εθηηκψκελν 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ηάμεσο ησλ 1.500.000€: 

- ρεδηαζκφο, αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ. 

- ηειέρσζε ηνπ Help Desk γηα ζέκαηα Χθεινπκέλσλ θαη 

ππνζηήξημεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

ηε ζπλέρεηα ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή απνθαζίδεη  νκόθσλα θαη 

εμνπζηνδνηεί ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΣΔΔ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία, 

λα πξνζππνγξάςεη ηελ πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία κε ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ [ΓΓΣΣ] θαη ην 
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Δζληθφ Γίθηπν Έξεπλαο & Σερλνινγίαο ΑΔ [ΔΓΔΣ ΑΔ], ην Σερληθφ 

Γειηίν Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο [ΣΓΔΠ], ηελ αίηεζε πξνο ην ΑΔΠ, 

θαζψο θαη φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ 

νηθεία Πξφζθιεζε ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε», γηα ηελ ππνβνιή 

ηνπ ΣΓΔΠ ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. 

 Μεηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο θαη ψξα  20:20  πξνζήιζε ζηε 

ζπλεδξίαζε ν Γξ. Γξεγνξηάδεο.   

 

  

Απνθ. Γ9/20/2014 Θέζεηο ηνπ ΣΔΔ γηα ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα (Κιάδν Μεραληθψλ θαη 

ΔΓΔ ηνπ ΔΣΑΑ) θαη ηελ Σξάπεδα Αηηηθήο 

 Ο Πξφεδξνο Σ.Δ.Δ. Υξ. πίξηδεο, εηζεγείηαη ηηο ζέζεηο πνπ πξέπεη λα 

ιάβεη ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή γηα ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα ησλ 

Μεραληθψλ (Κιάδν Μεραληθψλ θαη ΔΓΔ ηνπ ΔΣΑΑ) θαη ηελ 

Σξάπεδα Αηηηθήο. 

 Μεηά απφ ηνπνζεηήζεηο ησλ κειψλ ηεο Γ.Δ., ν Πξφεδξνο 

ζπκπιεξψλεη θαη δηακνξθψλεη ηελ εηζήγεζή ηνπ φπσο παξαθάησ:  
“Γηα κηα αθφκε θνξά ηνλίδνπκε κε φζν κεγαιχηεξε έκθαζε κπνξνχκε ηε δξακαηηθή 

θαηάζηαζε ησλ δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ θαη ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ. 

Γπζηπρψο, ζπλερίδνληαη ηα άζιηα λνκνζεηήκαηα, νη θνξνκπερηηθέο πνιηηηθέο, ε 

ιεηηνπξγία ελφο αλεμέιεγθηνπ, αληηαλαπηπμηαθνχ θαη αληηπαξαγσγηθνχ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ε ζηνρνπνίεζε ηνπ παξαγσγηθνχ θφζκνπ ηεο ρψξαο θαη ησλ 

δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ. 

πλέπεηεο ν κεδεληζκφο ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε ζπζζψξεπζε δεκφζησλ 

θαη ηδησηηθψλ έξγσλ ζε ιίγεο εηαηξείεο, ε πξσηνθαλήο αλεξγία ησλ κεραληθψλ, 

ρσξίο λα θαηαγξάθεηαη απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, ε κεηαλάζηεπζε καο ζε 

φιεο ηηο γσληέο ηνπ πιαλήηε, ρσξίο θακηά ζηήξημε ή θαηαγξαθή απφ ην ειιεληθφ 

θξάηνο. 

ε απηφ ην πιαίζην, ην αζθαιηζηηθφ καο ζχζηεκα, αληί λα ζηέθεηαη πξνζηαηεπηηθά 

ππέξ ησλ Μειψλ καο, επηβαξχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ απφγλσζε ησλ 

δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ, νδεγψληαο ρηιηάδεο πλαδέιθνπο εθηφο επαγγέικαηνο 

θαη δίλνληαο ζηελ ήδε άζιηα θαηάζηαζε, ραξαθηήξα αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηφζν 

γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο Μεραληθνχο φζν θαη γηα ηα Μέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη, παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο καο, δελ έρεη δερζεί νχηε 

κία ζπλάληεζε ν Τπνπξγφο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, δηαηεξψληαο ζηε ζέζε ηνπ 

ηνλ, ζε απνζηνιή απνδηνξγάλσζεο ηνπ ΔΣΑΑ θαη εμαζιίσζεο ησλ αζθαιηζκέλσλ, 

Πξφεδξν ηνπ Γ ηνπ ΔΣΑΑ, θ. ειιηαλάθε. 

Ζ αδηέμνδε αληηαλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο Κπβέξλεζεο θαη ν ζπλερήο ελδνηηζκφο ζε 

απαξάδεθηεο θαη θαηαζηξνθηθέο απαηηήζεηο ζπκθεξφλησλ δηά ηεο Σξφηθαο θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαίλνληαη θαη ζα θαίλνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν ζην άκεζν 

κέιινλ ηφζν ζηα δξακαηηθά απνηειέζκαηα ηνπ θιεηζηνχ νιηγνπσιίνπ ησλ ηξαπεδψλ 

φζν θαη ζηα άιπηα πξνβιήκαηα ηνπ εζληθνχ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ ΔΣΑΑ θαη ηνπ θιάδνπ Μεραληθψλ θαη ΔΓΔ  

 έπεηηα απφ ην ιεζηξηθφ θνχξεκα ησλ απνζεκαηηθψλ 

 έπεηηα απφ ηε κε απφδνζε 650 εθ. ζηνλ θιάδν Μεραληθψλ θαη ΔΓΔ θαη 1.5 δηο 

ζην ΔΣΑΑ 
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 έπεηηα απφ ηηο ιεζηξηθέο απμήζεηο, παξά ηε δέζκεπζε ηνπ Τπνπξγνχ Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ, θ. Βξνχηζε 

 έπεηηα απφ ηηο παξάλνκεο θαη αληηζπλαδειθηθέο  ελέξγεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

ΔΣΑΑ, θ. ειιηαλάθε γηα επηβνιή ησλ απμήζεσλ θαη ησλ θαηαζρέζεσλ 

 έπεηηα απφ ηνλ κε εθαξκφζηκν θαη πεξηπαηρηηθφ Νφκν ησλ δφζεσλ ησλ 

αζθαιηζηηθψλ νθεηιψλ, έρνπλ αξρίζεη ηε, δηά ησλ δηαξξνψλ ηνπ Σχπνπ, 

ζθελνζεζία ηνπ λένπ έξγνπ: ηεο νινθιήξσζεο ηεο θαηαιήζηεπζεο ησλ 

απνζεκαηηθψλ ηνπ Σακείνπ θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

 έπεηηα απφ ηηο εθβηαζηηθέο εηδνπνηήζεηο γηα θαηαζρέζεηο απφ ην ΔΣΑΑ κέζσ ηνπ 

ΚΔΑΟ 

Ζ λέα ζθελνζεζία αθφκε δελ έρεη νινθιεξσζεί, κηαο θαη νη ζπληάθηεο δηαθσλνχλ 

αλ ην Σακείν ζα ελζσκαησζεί ζηνλ ΟΑΔΔ, ψζηε λα θαιχςεη γηα ειάρηζηνπο κήλεο 

ηα ειιείκκαηά ηνπ ή αλ ζα θαηαξγεζνχλ νη θιάδνη ηνπ ΔΣΑΑ, ψζηε λα θαιπθζνχλ 

ειιείκκαηα άιισλ θιάδσλ θαη θπξίσο ηνπ θιάδνπ Ννκηθψλ. 

Καη ηα δχν ζελάξηα ζα δηαηεξήζνπλ ηηο αβάζηαρηεο αζθαιηζηηθέο νθεηιέο θαη ηηο 

πεληρξέο παξνρέο. 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηάιεμε ησλ αλσηέξσ πξνηάζεσλ – ζελαξίσλ έρεη θαη ε 

πνξεία ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο πνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ πνξεία ηνπ 

Σακείνπ. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ελδερφκελε πινπνίεζε ελφο εθ ησλ δχν παξαπάλσ ζελαξίσλ 

ζα είλαη θαηαζηξνθηθή θαη γηα ην αζθαιηζηηθφ κέιινλ ησλ δηπισκαηνχρσλ 

κεραληθψλ αιιά θαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο.  Ηδηαίηεξα κεηά ηηο 

ηειεπηαίεο αιιαγέο ζηα δεκφζηα έξγα ηφζν κε ηελ θαηάξγεζε ησλ νξίσλ φζν θαη κε 

ην Πνιπλνκνζρέδην θαη κε έλα αδηαθαλέο, ζπγθεληξσκέλν θαη ειεγρφκελν 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηφζν ε εγγπνδνζία φζν θαη ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

κεραληθψλ θαη ησλ ηερληθψλ εηαηξεηψλ ζα παίδεη πξσηεχνληα ξφιν ζηελ άζθεζε 

ηνπ επαγγέικαηνο. 

Ζ ελνπνίεζε ηνπ Σακείνπ καο θαη κε ηα δχν δηαξξένληα ζελάξηα θαηαξγεί ηελ 

εγγπνδνζία απφ ηνλ θιάδν Μεραληθψλ θαη ΔΓΔ, ζέηνληαο ηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ κειεηεηψλ θαη ησλ εξγνιεπηψλ δεκνζίσλ έξγσλ νξηζηηθά εθηφο 

επαγγέικαηνο θαη φινλ ηνλ θιάδν ζηελ ηδηνθηεζία ησλ 4 δήζελ «ζπζηεκηθψλ» 

ηξαπεδψλ. 

Καινχκαζηε, ινηπφλ, λα πάξνπκε ζεκαληηθέο απνθάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο, κηαο 

θαη νη εμειίμεηο γηα ην αζθαιηζηηθφ αιιά θαη γηα ηελ Σξάπεδα Αηηηθήο έρνπλ 

μεθηλήζεη. 

χκθσλα κε ηελ 4
ε
 Σερληθή Αλαθνξά ηνπ Αλαινγηζηηθνχ Παξαηεξεηεξίνπ, ην 

Σακείν καο γηα ηα επφκελα 15 ρξφληα είλαη πγηέο θαη βηψζηκν, ρσξίο θξαηηθή 

επηρνξήγεζε. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ην αίηεκά καο γηα επαλαθνξά ηνπ ΣΜΔΓΔ ζηελ πξφηεξε 

θαηάζηαζε, δειαδή σο έλα αλεμάξηεην αζθαιηζηηθφ Σακείν, αιιά πξαγκαηηθά 

απηνδηαρεηξηδφκελν, είλαη θαη πξέπεη λα παξακείλεη επίθαηξν. 

Πξέπεη, επίζεο, λα απνθαζίζνπκε γηα ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, ζε πεξίπησζε κε 

απνδνρήο ηεο ζέζεο καο, φπσο ηε δηαηήξεζε ηνπ ΔΣΑΑ κε δηνηθεηηθή θαη 

νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ησλ θιάδσλ, κε φξν ηελ εθ πεξηηξνπήο πξνεδξεία ηνπ ΔΣΑΑ 

απφ ηνπο 3 θιάδνπο ή αθφκε θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ Σακείνπ καο ζε 

απηνδηαρεηξηδφκελν Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ.    

εκαληηθφ ξφιν ζηελ φπνηα απφθαζε θαη θχξηνο ζηφρνο καο είλαη ε κείσζε ησλ 

πάγησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ε ζεζκνζέηεζε, αληί ηεο θαηάξγεζεο πνπ έρεη 
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λνκνζεηήζεη ε Κπβέξλεζε, ησλ αλαινγηθψλ εηζθνξψλ, ψζηε έλα κέξνο ηνπο λα 

είλαη αληαπνδνηηθφ θαη ην ππφινηπν αλαδηαλεκεηηθφ, γηα ηελ θάιπςε ησλ 

πξνλνηαθψλ παξνρψλ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. 

Σα παξαπάλσ δελ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ, αλ ην Σακείν καο, δελ κεηαηξαπεί ζε 

έλα πξαγκαηηθά απηνδηαρεηξηδφκελν Σακείν, πνπ λα θαζνξίδεη ηηο εηζθνξέο θαη ηηο 

παξνρέο, αιιά θαη λα αμηνπνηεί ηελ πεξηνπζία ηνπ. 

ηελ αλαινγηζηηθή κειέηε ηεθκεξηψλεηαη ε πγεία ηνπ Σακείνπ θαη νη πξννπηηθέο 

απηνδχλακεο χπαξμεο ηνπο. 

Ζ Σξάπεδα Αηηηθήο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αιιά θαη έλα 

ρξήζηκν εξγαιείν ηφζν γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνζεκαηηθψλ ηνπ Σακείνπ αιιά 

θαη γηα ηνλ ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη, παξά ην κηθξφ ηεο κέγεζνο, ζηελ 

νιηγνπσιηαθή ηξαπεδηθή αγνξά, ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνχ θαη 

ζηελ χπαξμε κηαο έζησ θαη κηθξήο ηξάπεδαο πνπ λα κελ έρεη εληαρζεί ζην ΣΥ θαη 

λα κελ ειέγρεηαη απφ εμσγελείο παξάγνληεο θαη ηελ ΔΚΣ. 

Ζ επέλδπζε ζηελ Σξάπεδα Αηηηθήο έρεη απνβεί, ιφγσ ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, 

κε επηδήκηα γηα ην Σακείν, κηαο  θαη ε ζπλνιηθή επέλδπζε ηνπ Σακείνπ αλέξρεηαη 

ζηα 400 εθ. € πεξίπνπ. 

Σα απνζεκαηηθά απηά, αλ δελ είραλ ηνπνζεηεζεί ζηελ Σξάπεδα Αηηηθήο ζα είραλ 

κεησζεί ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 50%, ιφγσ ηνπ PSI. Πξφζζεηα άιια 400 εθ. € ησλ 

απνζεκαηηθψλ ηνπ Σακείνπ πνπ βξίζθνληαλ ζε ινγαξηαζκφ ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο, 

αληί ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο, δελ κεηείραλ ζηε ιεζηεία ηνπ θνπξέκαηνο. 

Γελ κπνξνχκε λα κελ ζρνιηάζνπκε φηη,  

 παξφηη νη νηθνλνκηθνί δείθηεο θαη ε ζέζε ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο θξίλνληαη απφ 

φινπο ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθνί,  

 παξφηη δελ έρεη εληαρζεί ζην ΣΥ,  

 παξφηη, ελψ θαηέζεζε πξψηε ην αίηεκα γηα αλαθεθαινπνίεζε, ε ΣηΔ ηεο έδσζε 

άδεηα λα πξνρσξήζεη ηειεπηαία θαη ηα θαηάθεξε,  

 παξφηη ε ΣηΔ είρε ζεηηθέο εθζέζεηο γηα ηελ πνξεία θαη ηε ζέζε ηεο,  

ζήκεξα κε κηα λέα ηεο απφθαζε, κε αδηαθαλή θξηηήξηα θαη ζίγνπξα δηαθνξεηηθά 

απφ απηά ησλ 4 «ζπζηεκηθψλ» ηξαπεδψλ επηβάιιεη λέα αχμεζε κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ. 

Ζ ζπλνιηθή ζηάζε ηεο ΣηΔ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ε γλψζε φηη μέλα 

θέληξα δελ ζέινπλ ηελ χπαξμε κηαο κε ειεγρφκελεο απφ ηελ ΔΚΣ Σξάπεδαο, γηα ηελ 

νξηζηηθή παξάδνζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζε μέλν έιεγρν, πξέπεη λα 

καο πξνβιεκαηίζεη γηα ηνλ κειινληηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε 

Σξάπεδα Αηηηθήο, αλ δηαηεξήζεη ηνλ ζεκεξηλφ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ραξαθηήξα 

ηεο. 

Ζ Σξάπεδα Αηηηθήο είλαη ε κνλαδηθή ηξάπεδα ε νπνία αλαθεθαινπνηήζεθε κε ίδηα 

κέζα θαη ρσξίο ηε ζπλδξνκή ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο. 

Γελ πξφθεηηαη λα εληαρζεί ζηελ επνπηεία ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη 

απνηειεί έλα επέιηθην ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε θαη γηα ηε ζηήξημε 

θπξίσο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

Ζ Σξάπεδα Αηηηθήο δελ ζπκκεηέρεη ζηα παλεπξσπατθά stress tests ηα νπνία ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ην θζηλφπσξν θαη κεηά ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζα 

δηαζέηεη ηνπο απαηηνχκελνπο, απφ ηελ ΣηΔ, δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο.   

Δίλαη πξνθαλέο φηη παξφηη νη νηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο Σξάπεδαο είλαη θαιχηεξνη 

αθφκε θαη απφ ηηο 3 «ζπζηεκηθέο» Σξάπεδεο, ην φθεινο ηνπ Σακείνπ απφ ηα θέξδε 

ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο είλαη απνγνεηεπηηθά. 
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Έρνπλ γίλεη ηθαλνπνηεηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ κεραληθψλ θαη 

ησλ ηερληθψλ εηαηξεηψλ, αιιά είλαη επηζπκεηή ε πιήξεο ζηξνθή ηεο Σξάπεδαο 

Αηηηθήο ζε κηα ηξάπεδα πξνζαλαηνιηζκέλε ζην επάγγεικα ηνπ Μεραληθνχ θαη ζε 

επηιεθηηθέο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δίλαη θαλεξφ φηη ζην ζεκεξηλφ κλεκνληαθφ πιαίζην πνιηηηθψλ, ε νινθιήξσζε ηεο 

θαηαιήζηεπζεο ησλ απνζεκαηηθψλ ηνπ ΣΜΔΓΔ θαη ηεο εμαζιίσζεο ησλ 

Μεραληθψλ, ζπλδέεηαη κε ηα ζελάξηα "απνξξφθεζεο" ηεο Σξάπεδαο ησλ 

Μεραληθψλ, ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο. Δίλαη επίζεο θαλεξφ φηη αλ δελ αιιάμεη ην 

πνιηηηθφ απηφ πιαίζην, θάζε πξνζπάζεηα δηαζθάιηζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

δηθαησκάησλ θαη ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Μεραληθνχ ζα είλαη επηζθαιήο. 

 

        Γελ έρνπκε φκσο ην δηθαίσκα λα ζπλεξγήζνπκε λα απνδηαξζξσζεί ε Σξάπεδα 

Αηηηθήο, ε νπνία απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

Μεραληθνχ, ηελ απαξαίηεηε εγγπνδνζία ζην έξγν ηνπ θαζψο επίζεο θαη γηα ηε 

ζπλέρεηα ηεο απφδνζεο ζηνπο Μεραληθνχο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπο. 

Όπσο επίζεο, δελ έρνπκε ην δηθαίσκα λα ζπλαηλέζνπκε ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ρσξίο ζηξαηεγηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηβίσζε ηεο Σξάπεδαο. 

 

Δπνκέλσο, γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ χπαξμε κηαο ηξάπεδαο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο πνπ κπνξεί λα επεξεάδεη ηελ ειιεληθή ηξαπεδηθή αγνξά  

 κε ηελ χπαξμε ελφο αλεμάξηεηνπ απηνδηαρεηξηδφκελνπ ηακείνπ αζθάιηζεο,  

 κε ηελ χπαξμε ελφο ηξαπεδηθνχ νξγαληζκνχ σο εξγαιείν γηα ηελ θαιχηεξε 

αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ απνζεκαηηθψλ ηνπ Σακείνπ,  

 κε ηελ χπαξμε κηαο ηξάπεδαο πνπ ζα αληηκεησπίδεη επλντθφηεξα ηνπο 

Μεραληθνχο θαη ηηο ηερληθέο εηαηξείεο απφ ην ππφινηπν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

ΠΡΟΣΑΕΙ 

Πξνηείλσ ηε ζηήξημε ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο, ηε δηαηήξεζε ηνπ 51% θαη ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ κεηνρψλ ηεο σο θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο απφ ηνλ 

θιάδν Μεραληθψλ θαη ΔΓΔ ηνπ ΔΣΑΑ ζηελ πξνηεηλφκελε αλαθεθαινπνίεζε κε 

απαξάβαηνπο φξνπο: 

  τθ διακριτι φπαρξθ του αςφαλιςτικοφ μασ Φορζα και όχι τθν ενοποίθςθ του,  

 τθν περαιτζρω ςυμβολι τθσ Τράπεηασ ςτθν πιςτολθπτικι ικανότθτα των 
τεχνικϊν εταιρειϊν, δθμόςιων και ιδιωτικϊν ζργων, ςτθν εγγυοδοςία, ςτο πλαφόν, ςτθν 
φπαρξθ προϊόντων για κάλυψθ ειςφορϊν και φόρων, ςτθ χρθματοδότθςθ και τθν 
οργανωτικι ςτιριξθ προσ τουσ μθχανικοφσ με προνομιακοφσ όρουσ ςε ςχζςθ με τθν 
υπόλοιπθ «ςυςτθμικι» τραπεηικι αγορά.     

 τθν απαραίτθτθ διαςφάλιςθ του ελζγχου τθσ Διοίκθςθσ τθσ Τράπεηασ Αττικισ, 
τισ δεςμεφςεισ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Τράπεηασ για το επιχειρθςιακό ςχζδιο τθσ Τράπεηασ 
(εξεφρεςθ κεςμικοφ επενδυτι, διατιρθςθ τθσ αρνθςικυρίασ του μετόχου των 
Μθχανικϊν -ΤΣΜΕΔΕ- κακϊσ και τθ ςυνζχιςθ παροχισ εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν από 
τθν Τράπεηα προσ τουσ Μθχανικοφσ – επενδφςεισ ανάπτυξθσ, εγγυοδοςία, απόδοςθ 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν 

 τθν τιρθςθ του πλαιςίου για τθν περαιτζρω κερδοφορία τθσ τράπεηασ, ϊςτε να 
βοθκιςει ςτθν υγεία του αςφαλιςτικοφ μασ φορζα και επομζνωσ ςτθν αφξθςθ των 
παροχϊν και τθν μείωςθ των ειςφορϊν των αςφαλιςμζνων Μθχανικϊν 

 τθν ενθμζρωςθ και κινθτοποίθςθ των Μθχανικϊν και τθσ Ελλθνικισ Κοινωνίασ 
ςε πολιτικό αγϊνα προσ όλα τα κόμματα και τθν Κυβζρνθςθ, αλλά και προσ όλουσ τουσ 
ενδιαφερόμενουσ φορείσ ςε ευρωπαϊκό και διεκνι χϊρο. 
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 τθν άμεςθ ανάκεςθ από το ΤΕΕ, ςε Ανεξάρτθτο Χρθματοπιςτωτικό Σφμβουλο 
κφρουσ του ζργου τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ Τράπεηασ Αττικισ και τθσ όποιασ 
προοπτικισ τθσ επζνδυςθσ αυτισ για το ΤΣΜΕΔΕ 

 

Γηα ηα παξαπάλσ πξνηείλσ Δπηηξνπή ηεο ΓΔ ηνπ ΣΔΔ πνπ ζα απαξηίδεηαη απφ ηα 

Μέιε ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο ΓΔ ζπκπιεξσκέλε απφ ηα Μέιε ηεο ΓΔ, θ. Θενπίζηε 

Πέξθα θαη Γεψξγην ηαζηλφ θαη κε ηε βνήζεηα ηφζν ηνπ αλαινγηζηηθνχ 

παξαηεξεηεξίνπ φζν θαη ησλ εθπξνζψπσλ καο ζην ΣΜΔΓΔ θαη ην ΔΣΑΑ, λα 

πξνσζήζνπλ ηηο απνθάζεηο καο ζπλνιηθά θαη λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο 

ζπλαληήζεηο κε θφκκαηα θαη ζεζκηθνχο παξάγνληεο. 

Δπίζεο, πξνηείλσ δξάζεηο «ελεκέξσζεο Μεραληθψλ», γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

πλαδέιθσλ, ζην πξψην 20ήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ πνπ ζα θαηαιήμνπλ ζε 

δεκνςήθηζκα γηα ηε ζηξαηεγηθή ηνπ αζθαιηζηηθνχ καο Φνξέα, ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

απνζεκαηηθψλ θαη ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο». 

 

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ ηνπνζεηήζεηο ησλ κειψλ ηεο θαη 

αθνχ έιαβε ππφςε θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο φζσλ κειψλ ηεο ζπκκεηείραλ 

ζηε ζπλάληεζε ηεο 5.8.2014 (ζπλεδξίαζε ηεο ΓΔ πνπ δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ιφγσ έιιεηςεο απαξηίαο), θαζψο θαη ηα 

ειεθηξνληθά κελχκαηα πνπ αληαιιάρζεθαλ κεηά ηελ παξαπάλσ 

ζπλάληεζε, εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε.  

Τπέξ ηεο εηζήγεζεο:  

Υξ. πίξηδεο, Θ. εξαθίδεο, Αλη. Μνξνπνχινπ, Ν. Μήιεο, Π. 

Αληηβαιίδεο, π. Εαλληάο, Γ. Σζνπθαιάο. 

Τπέξ ηεο εηζήγεζεο κφλν ζην ζθέινο ησλ πξνηάζεσλ:   

Υ. Σζφγθαο 

Καηά ηεο εηζήγεζεο:  

Γ. Ακπαθνχκθηλ, Θ.  Βακβνπξέιεο, Γξ.  Γξεγνξηάδεο, Η. Πάλνπ, Θ. 

Πέξθα θαη  Γ. ηαζηλφο 

ΛΔΤΚΟ: 

Πνι. Αθξηηίδεο 
 

Απνθ. Γ10/20/2014 Καηάζεζε πξνηάζεσλ ησλ Κιαδηθψλ Δπηζηεκνληθψλ πιιφγσλ γηα ηηο 

αξρέο θαζνξηζκνχ πξφζβαζεο ζηα λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλα 

επαγγεικαηηθά πεδία ησλ Μεραληθψλ 

 Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ζε ζπλέρεηα ησλ Α1/11/2014 θαη  

Α1/16/2014  απνθάζεψλ ηεο θαη ηεο απφ 26.6.2014 αθξφαζεο ησλ 

Δπηζηεκνληθψλ πιιφγσλ ησλ Γηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ, 

ζπλεδξηάδνληαο πιένλ κε ηε λέα ζχλζεζή ηεο άθνπζε ηηο απφςεηο ησλ 

Δπηζηεκνληθψλ πιιφγσλ ησλ Γηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ ζε ζρέζε 

κε ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηά ηνπο. Δηδηθφηεξα ηνπνζεηήζεθαλ 

θαηά ζεηξά νη Θ. Παπαδφπνπινο, Πξφεδξνο ηνπ Παλειιελίνπ 

πιιφγνπ Γηπισκαηνχρσλ Μεραλνιφγσλ Ζιεθηξνιφγσλ θαη 

ζπληνληζηήο ηνπ δηαζπιινγηθνχ νξγάλνπ, Η. Μαρίθαο, Πξφεδξνο ηνπ 

Παλειιελίνπ πιιφγνπ Γηπισκαηνχρσλ Αγξνλφκσλ Σνπνγξάθσλ 
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Μεραληθψλ, Μ. Γεζπνηίδε, Πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ Αξρηηεθηφλσλ 

Γηπισκαηνχρσλ Αλσηάησλ ρνιψλ- Παλειιήληαο ΄Δλσζεο 

Αξρηηεθηφλσλ, Β. Μπαξδάθεο, Πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ Διιάδαο, Κ. Κξεκαιήο, Αληηπξφεδξνο ηνπ Παλειιελίνπ 

πιιφγνπ Υεκηθψλ Μεραληθψλ, Υξηζηίλα Σζνχηζνπ, Πξφεδξνο ηνπ 

πιιφγνπ Διιήλσλ Πνιενδφκσλ Υσξνηαθηψλ, Γεκήηξηνο 

Κνπηζνζεφδσξνο, Γελ. Γξακκαηέαο ηνπ Παλειιελίνπ πιιφγνπ 

Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Γ. Κνξλειάθεο,  Πξφεδξνο ηνπ 

πιιφγνπ Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ, απνθαζίδεη νκόθσλα  λα 

θιεζνχλ ζε επφκελεο ζπλεδξηάζεηο α) νη εθπξφζσπνη ηνπ ΣΔΔ ζε 

δηεζλείο ελψζεηο κεραληθψλ θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη β) νη 

Κνζκήηνξεο θαη νη Πξφεδξνη ησλ Σκεκάησλ ησλ Πνιπηερληθψλ 

ρνιψλ ηεο Υψξαο, ψζηε ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ζηε ζπλέρεηα λα 

θαζνξίζεη ηηο ζέζεηο ηεο. 

 ηε δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο απνρψξεζαλ απφ ηε 

ζπλεδξίαζε νη Γξ. Γξεγνξηάδεο(22:10), Αλη. Μνξνπνχινπ, (23:15) θαη 

Θ. Πέξθα(23:55). 

        

                                        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ   Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

                      ΥΡ. ΠΗΡΣΕΖ                  Π. ΑΚΡΗΣΗΓΖ 


