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ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                     
1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.*

2.   Μόνιμες Επιτροπές Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 2014-2016.

3.   Διοργάνωση διαδικασίας ενημέρωσης Μηχανικών από στέλεχος του ΤΕΕ για τις  
τρέχουσες εξελίξεις του Κλάδου.

4.    ΤΕΙ  Κοζάνης  –  Συνέδριο  ΕΑΚ  ΑΠΕ  (1-3/6/2014).  Πρόταση  για  διοργάνωση 
θεματικής συζήτησης στρογγυλής τραπέζης.

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

α) Πρόεδρος του ΤΕΕ επανεξελέγηο Χρήστος Σπίρτζης. 
β) Ορθή  επανάληψη  εγγράφου  ΕΜΔΥΔΑΣ  Δυτικής  Μακεδονίας  για  τοποθέτηση 

αναπληρωτών  Προϊσταμένων  Γενικών  Διευθύνσεων,  Διευθύνσεων  και 
Τμημάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Έναρξη εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας ενεργειακού επιθεωρητή από 20-5-
2014.

δ) Επιστολή ΤΕΕ Κέρκυρας για παράταση προθεσμίας καταβολής  ασφαλιστικών 
εισφορών. Ο ΠρόεδροςΔημήτρης Μαυροματίδης

 Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης,  βρίσκονται  στο πρόγραμμα  
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,  
υποφάκελος «6.2014». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ
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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 : --------

ΣΕΙΡΑ  ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ:   1  ,  Τοποθέτηση  αναπληρωτών 
Προϊσταμένων στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας , 3ο , 4ο , 5ο,  2ο .

ΘΕΜΑ 1  ο  
1β)  Γίνεται  ενημέρωση  για  την  με  αριθμό  πρωτ.  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.   405/5-5-2014 

επιστολή της ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής Μακεδονίας για την τοποθέτηση αναπληρωτών 
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας ως ορθή επανάληψης της προγενέστερης με το ίδιο θέμα (αριθμ. πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 400/2-5-2014) . 

Ο  Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης επισημαίνει στον συνάδελφο Συλλίρη ότι οι 
δημόσιες δηλώσεις εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΔΜ σε μέσα αναφορικά με αποφάσεις 
της Διοικούσας Επιτροπής είναι αρμοδιότητα της Διοικούσας Επιτροπής όπως 
εκπροσωπείται  από  τον  Πρόεδρο.  Ιδιαίτερα  όταν  οι  αποφάσεις  είναι 
διαφορετικές από αυτές που ελήφθησαν. Στην προκειμένη περίπτωση το θέμα 
το εισήγαγε αρχικά η ΕΜΔΥΔΑΣ και  η απόφαση ήταν διαφορετική της γραπτής 
ανακοινώσεως σας ως παράταξης. 

Το μέλος της Δ.Ε.  Συλλίρης : 
1ον . Δεν αποδίδεται με ακρίβεια η απόφαση που ελήφθη επί του συγκεκριμένου 
θέματος, η οποία  τροποποιήθηκε ουσιωδώς -λόγω της γενίκευσης ενός πολύ 
συγκεκριμένου θέματος- μετά τη συνεδρίαση. 
2ον . Μου προσάπτεται από τον Πρόεδρο ΤΕΕ/ΤΔΜ , αυθαίρετα και παράνομα 
ευθύνη περί μη θεσμικής λειτουργίας. 
 

Για το αν ως μέλος της  ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΔΜ  και εκπρόσωπος της  παράταξης 
«ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» δικαιούμαι να εκφράζω άποψη μου δημόσια  και να 
επικαλούμαι αποφάσεις της ΔΕ, δεν τίθεται θέμα. Γιατί ως μέλος της ΔΕ και 
εκπρόσωπος παράταξης έχω υποχρέωση και καθήκον να εκφράζω ελεύθερα την 
άποψή μου και να ενημερώνω με  αντικειμενικό και υπεύθυνο τρόπο  τους 
συναδέλφους και γιατί όχι και την τοπική κοινωνία για  τις  δραστηριότητες  του 
ΤΕΕ/ΤΔΜ. Γνωρίζω πολύ καλά το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ και 
ξέρω τέλος ότι κανένας δεν είναι πάνω από το νόμο. 

Με αφορμή αυτό το γεγονός και για την αποφυγή στο μέλλον τέτοιων 
φαινομένων προτείνω να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και 

δεοντολογία, βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων και ανάρτηση στο διαδίκτυο. 

Το  μέλος  της  Δ.Ε.  Αθανάσιος  Κακάλης,  λαμβάνοντας  υπόψη  την  προεκλογική 
περίοδο και τις αυξημένες υποχρεώσεις του Περιφερειάρχη, παρά το γεγονός 
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ότι εξέπνευσε ο εύλογος χρόνος που του είχε δοθεί από πλευράς ΤΕΕ/ΤΔΜ για 
τον ορισμό της σχετικής συνάντησης, εκτιμά ότι θα πρέπει να αναζητηθούν οι 
«δια ζώσης» εξηγήσεις και θέσεις του Περιφερειάρχη, λόγω της σοβαρότητας 
του ζητήματος και της ολόπλευρης ενημέρωσης που οφείλει να έχει το Τμήμα,  
για  την  σύνταξη  της  αποφασισθείσας  επιστολής.  Κατόπιν  αυτών  και 
προκειμένου  να  μην  «αγνοούνται»  αιτήματα  Φορέων  και  μάλιστα  Ν.Π.Δ.Δ. 
όπως  είναι  και  το  ΤΕΕ,  εισηγείται  όπως  ο  Πρόεδρος  της  Δ.Ε.  επιμείνει  στην 
πραγματοποίηση της σχετικής συνάντησης. 

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ6/ 2014

      Αποφασίζεται  ,  πέραν  της  επιστολής  που  εστάλη  στο  Περιφερειάρχη  για 
συνάντηση   επιμείνουμε  στην  πραγματοποίησή  της  και  να  αποσταλεί  το 
έγγραφο εντός των επόμενων ημερών, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 12/5/14, 
λόγω  παρέλευσης  του  εύλογου  χρονικού  διαστήματος  και  κατόπιν 
συνεννοήσεως  με  την  ΕΜΔΥΔΑΣ  ως  προς  όλους  τους  φορείς  της  Δυτικής 
Μακεδονίας που δεν προχώρησαν σε αξιολόγηση με υπηρεσιακά συμβούλια        Επικυρώνεται αυθημερόν.Γίνεται ενημέρωση για τα υπόλοιπα αναγραφόμενα του 1ου θέματος.

ΘΕΜΑ 2  ο  

Η αρχική εισήγηση του Προέδρου συν. Δημήτρη Μαυροματίδη  αναφορικά με τις  
Μόνιμες  Επιτροπές  σε  συνέχεια  της  προηγούμενης  αναβληθείσας  συνεδρίασης 
είναι:

1. Επιμελητηριακών θεμάτων, ασφαλιστικού και αλληλεγγύης μηχανικών
• Θέματα ασφαλιστικού

• Θέματα αλληλεγγύης μηχανικών (καταγραφή πάσης φύσεως προβλημάτων)

• Θέματα επιμελητηριακά που άπτονται με τις διαφοροποιήσεις του θεσμικού ρόλου 
του ΤΕΕ 

• Θέματα συνεργασιών του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με φορείς άλλων χωρών (που δεν 
καλύπτονται από άλλες ΜΕ)

2. Επαγγελματικών - εργασιακών δικαιωμάτων και κατάρτισης
• 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 απασχόλησης
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3. Ποιότητας και ασφάλειας Δημοσίων Έργων και Κατασκευών
• Η παρακολούθηση εξέλιξης των μεγάλων δημοσίων Έργων της Περιφέρειάς μας 

καθώς και η νομοθεσία των Δημοσίων Έργων και Μελετών.

• Αντιμετώπιση πιθανών καθυστερήσεων χρηματοδοτήσεων– πληρωμών έργων και 
εργοληπτών–μελετητών.

• Τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στις κατασκευές και την εργασία

4. Περιβάλλοντος 
• 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. Χωροταξικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Οικιστικού Περιβάλλοντος
• Θα ασχολείται με χωροταξικά–πολεοδομικά–οικιστικά θέματα (Νομοθεσία, 

οικιστικό και δομημένο περιβάλλον, χωροταξικά, ρυμοτομικά σχέδια κλπ).

• Κυκλοφοριακά, συγκοινωνιακών θέματα και οδικής ασφάλειας

• Μετεγκαταστάσεις οικισμών

• Θέματα δημοσίων χώρων

7. Ενέργειας
• θέματα που σχετίζονται με το νομοθετικό πλαίσιο για θέματα ενέργειας, 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Περιφέρειά μας

8. Εκπαίδευσης - Έρευνας
• θέματα που σχετίζονται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την ανάπτυξη και τη 

στήριξη των εκπαιδευτικών μας ιδρυμάτων

• θέματα που σχετίζονται με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

• στήριξη της έρευνας

9. Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας
• 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 πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα που δεν καλύπτονται από τις 
άλλες ΜΕ

• Θέματα επιχειρηματικότητας–αναπτυξιακού νόμου

• Θέματα Έξυπνης Εξειδίκευσης
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10. Εθνικών - Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
• 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 για τις Επιτροπές Παρακολούθησης χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων 

• ανεύρεση και διερεύνηση συμμετοχής του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. σε χρηματοδοτικά 
προγράμματα/εργαλεία (ευρωπαϊκά, διακρατικά, ειδικές πηγές χρηματοδότησης, 
εθνικά) με ή χωρίς εταιρική σχέση.

11. Αντισεισμικής και Πολιτικής Προστασίας
• Θέματα αντισεισμικού κανονισμού

• Θέματα πολιτικής προστασίας

Αναφορικά  με  το  θέμα  της  συμμετοχής  των  συναδέλφων  είναι  ανοικτό  χωρίς 
περιορισμούς.

Το  μέλος  της  Δ.Ε.  Αθ.  Κακάλης,  αναφερόμενος  στο  θέμα  συγκρότησης  των 
Μόνιμων  Επιτροπών  (Μ.Ε.)  της  παρούσας  θητείας  των  Οργάνων  Διοίκησης  του 
ΤΕΕ/ΤΔΜ, υπενθυμίζει ότι κατά την προηγούμενη συνεδρίαση της Δ.Ε. για το ίδιο 
θέμα,  είχαν  γίνει  πλήρεις  εισηγήσεις  και  ολοκληρώθηκε  η  συζήτηση,  αλλά  δεν 
λήφθηκε απόφαση κατά τη φάση της ψηφοφορίας,  ουσιαστικά λόγω αδυναμίας 
εξασφάλισης πλειοψηφίας της πρότασης του Προέδρου της Δ.Ε., οπότε προχώρησε 
στη  ματαίωση  λήψης  απόφασης.  Αξίζει  να  σημειωθεί,  ότι  ο  συνάδελφος 
Μαυροματίδης, προσέρχεται στην παρούσα συνεδρίαση με διαφορετική πρόταση 
από εκείνη της προηγούμενης συνεδρίασης της Δ.Ε., η οποία ήταν η ίδια με εκείνη 
που είχε εισηγηθεί ο ίδιος και το 2010. Με την αποκτηθείσα εμπειρία εκείνης της  
περιόδου, ο Αθ. Κακάλης εκτιμά ότι:
- Η ευρεία θεματολογία Μ.Ε. της προηγούμενης θητείας, δεν επέφερε σε πολλές 

των περιπτώσεων, τα αναμενόμενα αποτελέσματα
- Οι Μ.Ε. που δημιουργήθηκαν με ανοιχτό αριθμό μελών, ειδικά με τη συμμετοχή 

δεκάδων μελών,  κατέληξαν σε «παρεΐστικες» συναντήσεις  τριών – τεσσάρων 
συναδέλφων.

- Η αδυναμία λειτουργίας των Μ.Ε., προκαλεί αποστροφή σε συναδέλφους που 
απογοητεύονται  και  μεταφέρουν  την  αρνητική  αυτή  εικόνα  του  ΤΕΕ  και  σε 
άλλους συναδέλφους, που ενδεχόμενα θα επιθυμούσαν τη μελλοντική εμπλοκή 
τους.

Με  τα  δεδομένα  αυτά,  αναπροσαρμόζει  την  άποψή  του  σε  σχέση  με  τα  όσα 
δοκιμάστηκαν κατά την απερχόμενη θητεία των Μ.Ε. του Τμήματος και συγκροτεί  
την ακόλουθη σχετική πρόταση:

1. Μ.Ε. επαγγελματικών & ασφαλιστικών θεμάτων, αρωγής μηχανικών.
- Αρωγή των μηχανικών, σε ζητήματα που προέκυψαν από την πολύχρονη  

κρίση του επαγγέλματος και της κοινωνίας.
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- Επεξεργασία  επαγγελματικών  ζητημάτων  και  κατάρτιση  κάθε  
επιστημονικής  ειδικότητας  και  κάθε  πεδίου  απασχόλησης  (ελεύθεροι  
επαγγελματίες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι κ.λπ.). 

- Ασφαλιστικά ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με το Περιφερειακό μας  
Τμήμα  (ΤΣΜΕΔΕ,  περίθαλψη  κ.λπ.)  -  Παρακολούθηση  των  σχετικών  
θεμάτων και παρεμβάσεις για τα γενικότερα ασφαλιστικά ζητήματα του  
κλάδου. 

2. Μ.Ε. ποιότητας & ασφάλειας Έργων - Κατασκευών.
- Παρακολούθηση  της  διασφάλισης  ποιότητας  και  της  ασφάλειας  των  

έργων, είτε σε μελετητικό, είτε σε κατασκευαστικό επίπεδο.
- Εξεύρεση και ενημέρωση επί των νομοθετημάτων και κανονισμών περί  

ποιότητας και ασφάλειας κατασκευών.
- Προώθηση  συστημάτων  και  νοοτροπίας  υγείας  -   ασφάλειας  στην  

εργασία και στα εργοτάξια.

3. Μ.Ε. περιβαλλοντικής & οικολογικής προστασίας, φυσικών πόρων.
- Παρακολούθηση  θεμάτων  περιβάλλοντος  σε  κάθε  δραστηριότητα  και  

έργο (τήρηση περιβαλλοντικών όρων, Μ.Π.Ε. κ.α.).
- Αποκατάσταση  εδαφών  ορυχείων  ΔΕΗ,  κλιματική  αλλαγή,  εθνικοί  

δρυμοί.
- Διαχείριση φυσικών πόρων (ύδατα, ορυκτά κ.λπ.).

4. Μ.Ε. χωροταξίας – δομημένου περιβάλλοντος – πολιτιστικής & βιομηχανικής 
κληρονομιάς.
- Αναπτυξιακά - κοινωνικά - περιβαλλοντικά προβλήματα πόλεων και  

οικισμών. Θέματα αστικής ανάπλασης.
- Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός (Γ.Π.Σ., Ρυθμιστικά Σχέδια,  

Ζ.Ο.Ε., νομοθεσία πολεοδομική, αυθαιρέτων, βιοκλιματικού  
σχεδιασμού).

- Θέματα ανοικτών και δημοσίων χώρων.
- Ανάδειξη και παρεμβάσεις για τη διαθέσιμη βιομηχανική & πολιτιστική  

κληρονομιά της Δυτικής Μακεδονίας).

5. Μ.Ε. ενέργειας - ηλεκτροπαραγωγής.
- Κανονιστικό πλαίσιο και προβλήματα έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

- Θέματα εξέλιξης δραστηριότητας ΔΕΗ (ιδιωτικοποίηση – «μικρή» ΔΕΗ, λιγνιτικό  
ισοζύγιο, νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής κ.α.). 

- Αξιοποίηση τεχνογνωσίας από την κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου  
(ΤΑΡ).

- Τηλεθερμάνσεις (νέα δίκτυα πόλεων & οικισμών, νέες τεχνολογίες ανάπτυξης).

6. Μ.Ε. τεχνικής εκπαίδευσης, διασύνδεσης, επιστημονικής έρευνας - «δια 
βίου» μάθησης – διακρατικών συνεργασιών.
- Παρακολούθηση εξέλιξης τεχνικής εκπαίδευσης, στήριξη ανάπτυξης  

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Δυτικής Μακεδονίας.
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- Ενθάρρυνση της επιστημονικής και ακαδημαϊκής έρευνας

- Εμπέδωση συνεργασιών με τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της  
περιοχής (ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων με τα σχετικά Γραφεία  
Διασύνδεσης).

- Επιδίωξη διακρατικών συνεργασιών (σε επίπεδο όμορων και βαλκανικών  
χωρών).

- Επεξεργασία προγραμμάτων «δια βίου» μάθησης για Μηχανικούς.

7. Μ.Ε. αυτοδιοίκησης – κρατικής διοίκησης – σχεδιασμού περιφερειακής 
ανάπτυξης.
- Οργάνωση και προβλήματα αυτοδιοικητικών και κρατικών δομών τεχνικής  

κατεύθυνσης .

- Ανταποδοτικό λιγνιτικό τέλος – τοπικός πόρος ανάπτυξης.

- Θέματα επιχειρηματικότητας – αναπτυξιακού νόμου, Έξυπνης Εξειδίκευσης και  
καινοτομίας.

- Αναπτυξιακά προγράμματα Ο.Τ.Α. και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

- Συμμετοχή ΤΕΕ/ΤΔΜ στις Επιτροπές Παρακολούθησης των διαθέσιμων  
εθνικών, διακρατικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων (ΣΕΣ).

8. Μ.Ε. πολιτικής προστασίας – οδικής ασφάλειας.
- Θέματα αντισεισμικού σχεδιασμού και παρεμβάσεις του Τμήματος στα δημόσια  

και ειδικά κτίρια.

- Θέματα πολιτικής προστασίας (φυσικές καταστροφές, οργάνωση πρώην ΤΑΣ  
κ.λπ.).

- Οργάνωση παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας στη Δυτική Μακεδονία.

Αναφορικά με τη διάρθρωση των Μ.Ε., ο Αθ. Κακάλης προτείνει να είναι 
εννεαμελείς, προκειμένου ευχερέστερα να επιδιωχθεί η αναμενόμενη 
συνεκτικότητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα. Σε περίπτωση παραιτήσεων ή 
αποχωρήσεων, άμεση εφαρμογή του Κανονισμού Μ.Ε. και συμπλήρωσή τους. Για 
να επιτευχθεί αυτό, είναι σκόπιμο να είναι διαθέσιμος κατάλογος 
αναπληρωματικών μελών.

Για την επιλογή των μελών, το θεμιτό θα ήταν να υπάρχουν σαφή κριτήρια ένταξης, 
αλλά αφού δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση και αναζήτηση και από τις άλλες 
πλευρές, για την επίτευξη ομοφωνίας, ο Αθ. Κακάλης προτείνει να δοκιμαστεί ο 
τρόπος κλήρωσης μεταξύ των ενδιαφερομένων συναδέλφων στις Μ.Ε. πρώτης τους 
επιλογής. Γιατί σκοπός των Μ.Ε., δεν είναι η «εξυπηρέτηση μικροπαραταξιακών και 
ατομικών στρατηγικών», αλλά η παραγωγή επεξεργασμένων θέσεων για το Τμήμα 
μας και η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση των συναδέλφων σε μια σειρά 
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θεμάτων που είτε είναι διαχρονικά, είτε προκύπτουν από την επαγγελματική 
πραγματικότητα και την καθημερινή πλέον δυσχερή λειτουργία του κλάδου. 
Εξάλλου, η συμμετοχή στις δραστηριότητες του ΤΕΕ είναι καθαρά εθελοντική και 
εναπόκειται στον κάθε συνάδελφο η στήριξη ή μη της μακροχρόνιας προσπάθειας 
του Επιμελητηρίου να διατηρηθεί ως Ν.Π.Δ.Δ. και ως τεχνικός σύμβουλος της 
εκάστοτε κυβέρνησης, όμως με το αντίστοιχο επιστημονικό κύρος αρωγός στον 
πολίτη και στις τοπικές κοινωνίες, ευρύτερα.

Μαυροματίδης: Κατόπιν  συζητήσεως  καταθέτω  τις  παρακάτω  προτάσεις 
συνοψίζοντας την κοινή συνισταμένη των απόψεων που ακούστηκαν τόσο κατά την 
παρούσα συνεδρίαση όσο και κατά την προηγούμενη συνεδρίαση όπου το παρόν 
θέμα αναβλήθηκε:

Μόνιμες Επιτροπές 2014-2016
1. Επιμελητηριακών θεμάτων, ασφαλιστικού και αρωγής μηχανικών

• Θέματα ασφαλιστικού

• Θέματα αλληλεγγύης μηχανικών (καταγραφή πάσης φύσεως προβλημάτων)

• Θέματα επιμελητηριακά που άπτονται με τις διαφοροποιήσεις του θεσμικού ρόλου 
του ΤΕΕ 

• Θέματα συνεργασιών του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με φορείς άλλων χωρών (που δεν 
καλύπτονται από άλλες ΜΕ)

2. Επαγγελματικών - εργασιακών δικαιωμάτων και κατάρτισης
• 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 απασχόλησης

3. Ποιότητας και ασφάλειας Δημοσίων Έργων και Κατασκευών
• Η παρακολούθηση εξέλιξης των μεγάλων δημοσίων Έργων της Περιφέρειάς μας 

καθώς και η νομοθεσία των Δημοσίων Έργων και Μελετών.

• Αντιμετώπιση πιθανών καθυστερήσεων χρηματοδοτήσεων– πληρωμών έργων και 
εργοληπτών–μελετητών.

• Τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στις κατασκευές και την εργασία

• Θέματα ιδιωτικών έργων

4. Περιβάλλοντος 
• Θέματα περιβάλλοντος.

5. Πολιτισμού
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• Δράσεις πρωτοβουλίες διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με ανάδειξη 
σημαντικών θεματικών δικτύων στήριξης του φυσικού-πολιτισμικού μας πλούτου.

6. Χωροταξικού Πολεοδομικού και Αστικού Σχεδιασμού 
• Αναπτυξιακά - κοινωνικά - περιβαλλοντικά προβλήματα πόλεων και οικισμών. Οι 

Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί και η εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων 
αστικής ανάπλασης.

• Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός,  Γενικά πολεοδομικά σχέδια, 
Ρυθμιστικά σχέδια, ΖΟΕ, Μετεγκαταστάσεις οικισμών,  Πολεοδομική Νομοθεσία, 
αυθαίρετη δόμηση, βιοκλιματική αρχιτεκτονική.

• Θέματα δημοσίων χώρων

7. Ενέργειας - ηλεκτροπαραγωγής
• θέματα που σχετίζονται με το νομοθετικό πλαίσιο για θέματα ενέργειας, 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Περιφέρειά μας

• θέματα ηλεκτροπαραγωγής

8. Εκπαίδευσης - Έρευνας
• θέματα που σχετίζονται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την ανάπτυξη και τη 

στήριξη των εκπαιδευτικών μας ιδρυμάτων

• θέματα τεχνικής εκπαίδευσης

• στήριξη της έρευνας

• θέματα διασύνδεσης 

9. Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας
• 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 πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα που δεν καλύπτονται από τις 
άλλες ΜΕ

• Θέματα επιχειρηματικότητας–αναπτυξιακού νόμου

• Θέματα Έξυπνης Εξειδίκευσης και καινοτομίας

• Θέματα Κοινωνικής Οικονομίας

• Θέματα καταγραφής πόρων και αγαθών

10. Εθνικών - Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
• 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 για τις Επιτροπές Παρακολούθησης χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων 
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• ανεύρεση και διερεύνηση συμμετοχής του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. σε χρηματοδοτικά 
προγράμματα/εργαλεία (ευρωπαϊκά, διακρατικά, ειδικές πηγές χρηματοδότησης, 
εθνικά) με ή χωρίς εταιρική σχέση.

11. Αντισεισμικής, Πολιτικής Προστασίας και Οδικής Ασφάλειας
• Θέματα αντισεισμικού κανονισμού

• Θέματα πολιτικής προστασίας

• Οδικής Ασφάλειας

12. Αυτοδιοίκησης, Κρατικής Διοίκησης
• Θέματα Κρατικής Διοίκησης

• Θέματα Αυτοδιοίκησης

Μαυροματίδης: Αναφορικά με το θέμα της συμμετοχής προτείνεται με βάση και 
τους  παραπάνω  προβληματισμούς  από  την  Διοικούσα  Επιτροπή  η  ανοικτή 
συμμετοχή  χωρίς  περιορισμούς  και  η  αυστηροποίηση  του  πλαισίου  λειτουργίας 
σχετικά με τις συνεχόμενες απουσίες των συναδέλφων που δεν συμμετέχουν. Σε 
αυτό το πλαίσιο θα συνεισφέρουν και οι συνδέσμοι της Διοικούσας με τις ΜΕ.
Αναφορικά με τα όσα ειπώθηκαν από τους συναδέλφους Κακάλη και Συλλίρη για 
περιορισμό των  συναδέλφων που συμμετέχουν  στις  ΜΕ και  τα  πιθανά κριτήρια 
αξιολόγησης [απευθείας επιλογή από την Διοικούσα ορισμένων μελών,  κριτήρια 
εξάσκησης εκλογικού δικαιώματος, κλήρωσης]   θα ήθελα να τονίσω ότι:
- Αρνούμαστε να μπούμε σε διαδικασίες παραταξιακών πρακτικών όταν δεν μπορεί 
να υπάρχει ένα συμφωνημένο δίκαιο πλαίσιο επιλογής.
-  Δεν μπορεί το ΤΕΕ με την Διοικούσα Επιτροπή να προκρίνει συνάδελφο έναντι  
κάποιου  άλλου  διότι  πρόκειται  για  ουσιαστικό  επιστημονικό  έργο  το  οποίο 
τονίζεται ότι είναι εθελοντικό και όχι αμειβόμενο.
-  Το  κριτήριο  της  κλήρωσης  είναι  επιβεβλημένο,  όταν  είναι  σαφώς 
προσδιορισμένος- επιβεβλημένος ο αριθμός, και είναι από μόνο του άδικο για την 
φύση  της  λειτουργίας  των  ΜΕ  από  τη  στιγμή  που  έχουμε  τη  δυνατότητα  ως 
Περιφερειακό Τμήμα να έχουμε ανοικτές τις διαδικασίες και αποφασίζουμε εμείς 
ως Διοίκηση.
- Η επιτυχής ή μη λειτουργία των ΜΕ δεν εξαρτάται από τα «πολλά» ή «λίγα» μέλη 
που τις  απαρτίζουν  αλλά από τους  Επιμελητές  και  την  βούληση της  Διοικούσας 
Επιτροπής να τις παρακολουθεί και να τις υποκινεί. Εμείς επιμένουμε ότι το μήνυμα 
του Ανοικτού ΤΕΕ σε όλους τους συναδέλφους πρέπει να περάσει ιδιαίτερα αυτήν 
την  δύσκολη  συγκυρία  τόσο  για  τους  συναδέλφους  όσο  και  για  το  ΤΕΕ  ως 
οργανισμό. Και πρέπει να παλέψουμε όλοι καθαρά γι’ αυτό. Επισημαίνουμε ότι από 
εμάς επιτυχημένη η προηγούμενη τριετία σε σχέση με τις προηγούμενες για την  
λειτουργία των ΜΕ.
-  Σε  κάθε  περίπτωση  ο  προβληματισμός  που  τέθηκε  για  τους  μη  ενεργούς  / 
τακτικούς  συναδέλφους  και  την  άσκοπη  χρήση  βεβαιώσεων  συμμετοχής  σε  ΜΕ 
μπορεί να ξεκαθαριστεί με την διαγραφή τους από την ΜΕ μετά την παρέλευση του 
αριθμού  των  συνεδριάσεων  στις  οποίες  δεν  συμμετέχουν.  Μια  διαδικασία  που 
προτείνω να έχει και την κάλυψη της Διοικούσας Επιτροπής με τους Συνδέσμους.
-  Αναφορικά με  τον  προβληματισμό  περί  συντονισμού των  πολυπληθών ΜΕ θα 
ήθελα να τονίσω ότι οι ΜΕ έχουν εισηγητικό χαρακτήρα και  ότι χρησιμοποιούνται  
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πια  όλα  τα  σύγχρονα  ηλεκτρονικά  μέσα  email,  κοινών  διαδικτυακών  φακέλων, 
ανανεωμένου δικτυακού τόπου του ΤΕΕ/ΤΔΜ.

Ακολουθεί ψηφοφορία επί των δύο προτάσεων 
Π1 Πρόταση προέδρου 
Π2 Πρόταση συν. Κακάλη 
Υπέρ  της  πρότασης  Π1  ψηφίζουν  Μαυροματίδης,  Γιαννακίδης,  Καλαμάρα, 
Ντέλμας,Γκάσης, Βασιλειάδης ( 6)   
Υπέρ της πρότασης Π2 ψηφίζουν Κακάλης, Τζίτζικας, Συλλίρης ( 3) 

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ6/ 2014
Η  Διοικούσα  Επιτροπή  αποφασίζει,   ως  εισήγησή  της  στην  Αντιπροσωπεία  του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. την δημιουργία των παρακάτω Μονίμων Επιτροπών, με το ανάλογο 
αντικείμενο της κάθε μίας,  για την περίοδο 2014-2016 

 Μόνιμες Επιτροπές 2014-2016 
1. Επιμελητηριακών θεμάτων, ασφαλιστικού και αρωγής μηχανικών

• Θέματα ασφαλιστικού

• Θέματα αλληλεγγύης μηχανικών (καταγραφή πάσης φύσεως προβλημάτων)

• Θέματα επιμελητηριακά που άπτονται με τις διαφοροποιήσεις του θεσμικού ρόλου 
του ΤΕΕ 

• Θέματα συνεργασιών του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με φορείς άλλων χωρών (που δεν 
καλύπτονται από άλλες ΜΕ)

2. Επαγγελματικών - εργασιακών δικαιωμάτων και κατάρτισης
• 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 απασχόλησης

3. Ποιότητας και ασφάλειας Δημοσίων Έργων και Κατασκευών
• Η παρακολούθηση εξέλιξης των μεγάλων δημοσίων Έργων της Περιφέρειάς μας 

καθώς και η νομοθεσία των Δημοσίων Έργων και Μελετών.

• Αντιμετώπιση πιθανών καθυστερήσεων χρηματοδοτήσεων– πληρωμών έργων και 
εργοληπτών–μελετητών.

• Τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στις κατασκευές και την εργασία

• Θέματα ιδιωτικών έργων

4. Περιβάλλοντος 
• Θέματα περιβάλλοντος.

5. Πολιτισμού
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• Δράσεις πρωτοβουλίες διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με ανάδειξη 
σημαντικών θεματικών δικτύων στήριξης του φυσικού-πολιτισμικού μας πλούτου.

6. Χωροταξικού Πολεοδομικού και Αστικού Σχεδιασμού 
• Αναπτυξιακά - κοινωνικά - περιβαλλοντικά προβλήματα πόλεων και οικισμών. Οι 

Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί και η εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων 
αστικής ανάπλασης.

• Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός,  Γενικά πολεοδομικά σχέδια, 
Ρυθμιστικά σχέδια, ΖΟΕ, Μετεγκαταστάσεις οικισμών,  Πολεοδομική Νομοθεσία, 
αυθαίρετη δόμηση, βιοκλιματική αρχιτεκτονική.

• Θέματα δημοσίων χώρων

7. Ενέργειας - ηλεκτροπαραγωγής
• θέματα που σχετίζονται με το νομοθετικό πλαίσιο για θέματα ενέργειας, 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Περιφέρειά μας

• θέματα ηλεκτροπαραγωγής

8. Εκπαίδευσης - Έρευνας
• θέματα που σχετίζονται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την ανάπτυξη και τη 

στήριξη των εκπαιδευτικών μας ιδρυμάτων

• θέματα τεχνικής εκπαίδευσης

• στήριξη της έρευνας

• θέματα διασύνδεσης 

9. Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας
• 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 πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα που δεν καλύπτονται από τις 
άλλες ΜΕ

• Θέματα επιχειρηματικότητας–αναπτυξιακού νόμου

• Θέματα Έξυπνης Εξειδίκευσης και καινοτομίας

• Θέματα Κοινωνικής Οικονομίας

• Θέματα καταγραφής πόρων και αγαθών

10. Εθνικών - Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
• 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 για τις Επιτροπές Παρακολούθησης χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων 
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• ανεύρεση και διερεύνηση συμμετοχής του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. σε χρηματοδοτικά 
προγράμματα/εργαλεία (ευρωπαϊκά, διακρατικά, ειδικές πηγές χρηματοδότησης, 
εθνικά) με ή χωρίς εταιρική σχέση.

11. Αντισεισμικής, Πολιτικής Προστασίας και Οδικής Ασφάλειας
• Θέματα αντισεισμικού κανονισμού

• Θέματα πολιτικής προστασίας

• Οδικής Ασφάλειας

12. Αυτοδιοίκησης, Κρατικής Διοίκησης
• Θέματα Κρατικής Διοίκησης

• Θέματα Αυτοδιοίκησης

Ως προς τον αριθμό των συναδέλφων που θα συμμετέχουν στις Μόνιμες Επιτροπές, 
η Διοιούσα Επιτροπή προτείνει να μην υπάρχει  περιορισμός στη διαθεσιμότητα 
των συναδέλφων  αλλά δέσμευση για αυστηροποίηση της διαδικασίας διαγραφής 
από τις ΜΕ των συναδέλφων που δεν συμμετέχουν σύμφωνα με τον Κανονισμό. Επικυρώνεται αυθημερόν .

ΘΕΜΑ 3  ο  

Ο  Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης ενημερώνει ότι μετά από επικοινωνία του 
με το Τ.Ε.Ε στην  Αθήνα εξέφρασε διαθεσιμότητα για ενημέρωση των συναδέλφων 
της περιφέρειάς μας ο συν. Μακέδος Ντίνος εκ μέρους του Κεντρικού ΤΕΕ για την 
προσεχή  Δευτέρα  18:00.  Αναφορικά  με  τον  προβληματισμό  που  τέθηκε  περί 
Αντιπροσωπείας  ή  μη  αναφέρθηκε  ότι  η  ενημέρωση  έχει  και  την  έννοια  του 
διαλόγου τα συμπεράσματα του οποίου θα μεταφερθούν προς το Κεντρικό ΤΕΕ και 
έτσι αποφασίστηκε ομόφωνα.

Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ6/ 2014
Αποφασίζεται  η  οργάνωση,  τη Δευτέρα  12 Μαΐου 2014  και  ώρα  18.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του τμήματος (Μπουσίου & Εστίας 3, Κοζάνη), εκδήλωσης ενημέρωσης  Διπλ.  Μηχανικών  για  θέματα  όπως  το  πολυνομοσχέδιο περί επαγγελματικών  δικαιωμάτων  μηχανικών  (Ν.  4254/2014),  ασφαλιστικά ζητήματα,  το  Εθνικό Πλαίσιο  Προσόντων και  άλλα θέματα που αφορούν τον κλάδο με εισηγητή τον ο κ. Κ. Μακέδο, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε.Ο προϋπολογισμός  της  εκδήλωσης   ανέρχεται  στο  ύψος  των ενενήντα  (  90) Ευρώ. 
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Μετά την  εκδήλωσης σε υλοποίηση απόφασης της Δ.Ε. και της Αντιπροσωπείας θα διαμορφωθούν τα συμπεράσματα και  θα μεταφερθούν αρμοδίως προς το Κεντρικό ΤΕΕ. 
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 4  ο  Παρευρίσκονται συνάδελφοι από την οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου και ενημερώνουν σχετικά.
Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ6/ 2014 Αποφασίζεται η λήψη απόφασης σε επόμενη συνεδρίαση μετά από έγγραφη πρόταση  της  οργανωτικής   Επιτροπής  που  θα  περιλαμβάνει  και  θεματική ενότητα της τράπεζας που θα συντονίζει το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Λύεται η συνεδρίαση.

       Ο Πρόεδρος                                                 Η Γεν. Γραμματέας

     Δ. Μαυροματίδης                                              Κλ. Καλαμάρα
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