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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20η / 2014
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Κοζάνη Πέμπτη, Ώρα,
Μπουσίου & Εστίας 3

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 9-10-2014       6:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση πρακτικών.

2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.

3. Προβλήματα Υπηρεσιών Δόμησης

4.  Πρόταση  ΜΕ  Ενέργειας  –  Ηλεκτροπαραγωγής  για  ίδρυση  φορέα
παρακολούθησης των ενεργειακών δραστηριοτήτων (έμφαση στις αποκαταστάσεις
εδαφών)

5.  Επιστολή  Υπεύθυνου  Σχολικών  Δραστηριοτήτων  Β’βάθμιας  Εκπαίδευσης  Π.Ε.
Κοζάνης για συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΔΜ ως συνεργαζόμενος επιστημονικός φορέας
στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που σχεδιάζεται.

6.  Πρόταση  ΝΕ  Γρεβενών  για  συνδιοργάνωση ενημερωτικής  ημερίδας  με  το  ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας με θέμα ''Παραγωγή ενέργειας από βιομάζα και εξοικονόμηση
ενέργειας για τις ανάγκες ιδιωτικών  και δημοσίων κτηρίων της Π.Ε. Γρεβενών''

7. Ορισμός εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ.

8.  Αίτηση της κ. Παγκανό Σοφίας για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά με
έλεγχο υγρασίας στον τοίχο οικίας της στο Βελβεντό Κοζάνης.

9.  Αίτημα  της  ΝΕ  Καστοριάς  για  απολύμανση  και  καθαρισμό  αρχοντικού
Παπατέρπου

10. Πρόταση λογιστικής υποστήριξης ΤΕΕ/ΤΔΜ.
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*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

α)  Ενημέρωση  για  κοινή  σύσκεψη  Προέδρων  Δ.Ε.  ΤΕΕ  και  για  την  1η τακτική
συνεδρίαση  της  Αντιπροσωπείας  του  ΤΕΕ  που  πραγματοποιήθηκε  το  Σάββατο  4
Οκτωβρίου 2014. 
β)Επιστολή  Συλλόγου  Μηχανολόγων  Ηλεκτρολόγων  για  κατάργηση  εξετάσεων
ενεργειακών επιθεωρητών.
γ)  Κοινοποίηση  προς  τα  Περιφερειακά  Τμήματα  του  ΤΕΕ  της  απόφασης  του
ΥΠΟΜΕΔΙ ορισμού των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων του ΤΕΕ.
δ)  Απόφαση  της  Δ.Ε.  του  ΤΕΕ  Δυτικής  Ελλάδας  για  τις  πολιτικές  και  νομικές
ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν άμεσα από το ΤΕΕ, σχετικά με την ασφάλιση
των Μηχανικών.
ε) Έγγραφο Κ.Δ.Σ. για παράταση αποστολής εκπροσώπων ως τις 15-10-2014.
στ) Πρόταση ΛΚΔΜ για έγγραφη υποστήριξη του ΤΕΕ/ΤΔΜ σε πρόταση ερευνητικού
έργου που θα υποβληθεί  στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  Life+ και
αφορά στην πιλοτική λειτουργία θερμοκηπίου με χρήση βιομάζας.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

Τα  σχετικά  συνημμένα  έγγραφα  της  Συνεδρίασης,  βρίσκονται  στο  πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «20.2014». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: 1ο, 2ο,5ο, 3ο, 7ο, 4ο, 6ο, 8ο, 9ο,10ο ΕΚ.ΗΜ.
( συνάντηση για ΤΟΠΣΑ, συμμετοχή σε πρόγραμμα Life).  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος -  Πρόεδρος,  Γιαννακίδης Δημήτριος -
Αντιπρόεδρος,  Καλαμάρα  Κλεοπάτρα  -  Γεν.  Γραμματέας,
Βασιλειάδης  Θεόδωρος,  Συλλίρης  Νικόλαος,  Ντέλμας
Κωνσταντίνος,  Γκάσης Δημήτριος, Τζίτζικας Γεώργιος,  μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ : Κακάλης Αθανάσιος, μέλος. 

ΘΕΜΑ 1  ο   

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ20/2014
Εγκρίνονται  τα  πρακτικά  της  18ης  και  19ης συνεδρίασης    έτους  2014  του
Τ.Ε.Ε../Τ.Δ.Μ.  με  ενσωμάτωση  την  παρέμβαση  του  συν.  Ντέλμα  στην  19η

συνεδρίαση.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Προσέρχεται η συν. Καλαμάρα Κλεοπάτρα.
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ΘΕΜΑ 2  ο   
2α) Ο Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης ενημερώνει για την κοινή σύσκεψη
προέδρων  Δ.Ε.  και  τη  συνεδρίαση  της  Αντιπροσωπείας   του  Τ.Ε.Ε  που
πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και στις οποίες συμμετείχαν μαζί με το συν.
Τζίτζικα Γεώργιο. 
Γίνεται  εκτενής αναφορά και ενημέρωση για τα όσα ειπώθηκαν από τον Πρόεδρο
του κεντρικού ΤΕΕ  για την Τράπεζα Αττικής, για τα επαγγελματικά δικαιώματα, τις
θέσεις  του  ΤΕΕ,  το  ΤΣΜΕΔΕ  για  την  εγγυοδοσία  και  τα  Οικονομικά  του  ΤΕΕ.
Συζητήθηκε ιδιαίτερα να μην υπάρχουν παράλληλα αντικείμενα με τα οποία θα
ασχολούνται  τα Περιφερειακά Τμήματα και  το Κεντρικό ΤΕΕ για να μην υπάρχει
«σπατάλη»  δυνάμεων.  Ο  Πρόεδρος  ενημέρωσε  παράλληλα  ότι  για  τα  θέματα
ιδιαίτερα του ασφαλιστικού ενημερώθηκε η αντίστοιχη ΜΕ μας και προωθήθηκε
πέραν  των  άλλων  και  η  απόφαση  της  Δ.Ε.  του  ΤΕΕ  Δυτικής  Ελλάδας  για  τις
«πολιτικές ,και νομικές ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν άμεσα από το ΤΕΕ,
σχετικά με την ασφάλιση των Μηχανικών.
Αναφορικά  με  το  θέμα  που  τέθηκε  σε  προηγούμενη  ΔΕ  για  το  σύστημα  των
δημοσίων  έργων  ειπώθηκε  ότι  από  την  ενημέρωση  το  θέμα  της  επιστημονικής
ιδιότητας  είναι  άρρηκτα  συνδεδεμένο  για  το  κεντρικό  ΤΕΕ  με  το  θέμα  των
επαγγελματικών δικαιωμάτων και  κατά αναλογία και  με το σύστημα παραγωγής
δημοσίων έργων.

2γ)  Γίνεται  ενημέρωση  για  τον  ορισμό  των   δύο  μελών  του  πειθαρχικού
Συμβουλίου Τ.Ε.Ε. /Τ.Δ.Μ. από το ΥΠΟΜΕΔΙ.
Ο Πρόεδρος ενημερώνει για την καθυστέρηση στον ορισμό του καταλόγου των
εισηγητών του Πειθαρχικού Συμβουλιου και την πρόσκληση ενδιαφέροντος που
έκανε για το θέμα αυτό το Τ.Ε.Ε. και το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Μ.  

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ20/2014
Αποφασίζεται να γίνει εκδήλωση ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Τμήματος
για εισηγητές του πειθαρχικού συμβουλίου κατά αναλογία της αντίστοιχης που
πραγματοποίησε το Τ.Ε.Ε. και το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Μ. 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα διαρκέσει για 15 μέρες και εάν υπάρχει ενδιαφέρον
θα προταθεί  στην Αντιπροσωπεία  η διαφοροποίηση-  συμπλήρωση  της σχετικής
απόφασης του οργάνου που είναι και το αρμόδιο για τον ορισμό των εισηγητών.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Προσέρχεται ο συνάδελφος Τζίτζικας Γεώργιος 

Ο Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης  ενημερώνει για τον προγραμματισμό
ενημερωτικής  συνάντησης   της  Ομάδας  Εργασίας  για  το  Γ.Π.Σ.   με  την  κα
Λαγουδάκη την οποία μπορεί να παρακολουθήσει όποιο μέλος της ΔΕ το επιθυμεί.
(Άλλωστε  η  δραστηριότητα  του  τμήματος  μας  φαίνεται  στο
http://tdm.tee.gr/imerologio με  επιμέλεια  του  επιστημονικού  συνεργάτη  του
ΤΕΕ/ΤΔΜ συναδέλφου Πέτρου Αλμπάνη.)  
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Ενημερώνει για   τις εξελίξεις με το Σιδηροδρομικό Σταθμό και την επικοινωνία
του με τον κο Πλακεντά για το σιδηροδρομικό Σταθμό αλλά και διάφορα άλλα
θέματα.

Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ20/2014
Αποφασίζεται να γίνει μετά από σχετική συνεννόηση συνάντση  της Διοικούσας
Επιτροπής με τον  Περιφερειάρχη, στα γραφεία της Περιφέρειας σε πρώτη φάση
για συζήτηση για διάφορα θέματα (αναπτυξιακά προγράμματα, εξέλιξη έργων,
σιδηροδρομικός σταθμός, Πανεπιστήμιο κλπ) 
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 5  ο

Παρευρίσκεται και ενημερώνει ο συν.  Κουρούς Ιωάννης,  Υπεύθυνος Σχολικών
Δραστηριοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης για το πρόγραμμα
περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης   που  σχεδιάζεται  στο  τμήμα  Σχολικών
Δραστηριοτήτων  της  Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  Κοζάνης
σχετικά με τη μελέτη κατασκευή παρατηρητηρίου στην περιοχή της τεχνητής
λίμνης Πολυφύτου και την ανάδειξη της περιοχής (  αριθμ.  πρωτ.  1025/2-10-
2014).
Ενημερώνει  επίσης  για  τις  επαφές  που  πραγματοποίησε  με  άλλους
συνεργαζόμενους φορείς ( Περιβαλλοντικό κέντρο Βελβεντού Σιάτιστας, ΚΕΠΕ,
Κέντρο  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  Βελβεντού  Σερβίων,  Ορνιθολογικη
Εταιρεία ,  Δήμο Σερβίων –Βελβεντού,  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,  ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας κλπ) .

Ο συν. Ντέλμας Κωνσταντίνος :
Κάθε  φορά  που  έρχεται  προς  ψήφιση  η  συμμετοχή  του  ΤΕΕ  ΤΔΜ  ως
συνεργαζόμενου φορέα σε διάφορα προγράμματα περιβαλλοντικής δράσης και
εκπαίδευσης  θέτουμε  το  θέμα  της  κατάρτισης  και  λειτουργίας  του  Ενιαίου
Χάρτη  Περιβαλλοντικών  Δράσεων  και  Επιπτώσεων  της  Δυτικής  Μακεδονίας.
Είναι  δύσκολο  έως  αδύνατο  να  γνωρίζουν  οι  φορείς  της  περιοχής  Δυτ.
Μακεδονίας το σύνολο των περιβαλλοντικών δράσεων που υλοποιούνται στην
ομώνυμη  περιφέρεια.  Στο  παρελθόν  παρατηρήθηκαν  πολλές  επικαλύψεις
περιβαλλοντικών δράσεων και αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με
ανυπολόγιστη διασπάθιση δημόσιου χρήματος με ότι αυτό συνεπάγεται για την
οικονομία  αλλά  και  το  ίδιο  το  περιβάλλον.  Όλοι  γνωρίζουμε  τις
αλληλοεπικαλυπτόμενες περιβαλλοντικές δράσεις στην περιοχή των Πρεσπών
που πέραν των προαναφερθέντων δυσφημίζουν τις  ίδιες τις  περιβαλλοντικές
δράσεις, μελέτες και προγράμματα. 
Το ΤΕΕ ΤΔΜ οφείλει να πρωτοστατήσει στην ίδρυση, κατάρτιση και λειτουργία
του Ενιαίου Χάρτη Περιβαλλοντικών Δράσεων – Επιπτώσεων – Προγραμμάτων.
Όρος  που  διασφαλίζει  την  διαφάνεια,  την  αποτελεσματικότητα  των
χρηματοδοτήσεων,  την νομιμότητα,  την μέγιστη αξιοποίηση των εθνικών και
ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και εντέλει τις ίδιες τις περιβαλλοντικές δράσεις
προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 
Ο Συνδυασμός που εκπροσωπώ έχει θέσει το θέμα του ΄΄Χάρτη Περιβαλλοντικών
Δράσεων και Επιπτώσεων΄΄ δεκάδες φορές στο παρελθόν χωρίς να εισακουστεί
από τις εκάστοτε διοικήσεις του ΤΕΕ ΤΔΜ.
Κατά πάγια τακτική δεν ψηφίζουμε – προκρίνουμε την συμμετοχή του ΤΕΕ ΤΔΜ
σε  περιβαλλοντικές  δράσεις  και  προγράμματα  για  τους  λόγους  που
προαναφέραμε.
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Για  το  συγκεκριμένο  θέμα  που  εισηγείται  ο  Υπεύθυνος  Σχολικών
Δραστηριοτήτων Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης συμπτωματικά γνωρίζω
λόγω σχέσης με την περιοχή ότι : 
1. Ο βιότοπος του πλατανόδασους Ρυμνίου της λίμνης Πολυφύτου αποτελεί

περιβαλλοντική ενότητα με ιδιαίτερα διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά σε
σχέση  με  τις  άλλες  περιοχές  της  λίμνης  Πολυφύτου  αλλά  και  της
ακτογραμμής της.

2. Το παρατηρητήριο της ορνιθοπανίδας που λειτουργεί στο Τ.Δ. Κρανίδια
του  Δ.  Σερβίων  –  Βελβεντού  αδυνατεί  (λόγω  θέσης)  να  καταγράψει  –
αποτιμήσει  τα  ιδιαίτερα  σπουδαία  χαρακτηριστικά  του  βιότοπου  του
Ρυμνίου για την ορνιθοπανίδα και ιχθυοπανίδα της λίμνης Πολυφύτου.

3. Απαιτείται  νεότερη  καταγραφή  –  αποτίμηση  της  ορνιθοπανίδας  –
ιχθυοπανίδας  στον  συγκεκριμένο  βιότοπο  (πλατανόδασος  Ρυμνίου)  που
μάλλον υποβαθμίζεται η αξία του έναντι διατροφής και αναπαραγωγής των
συγκεκριμένων ειδών (πουλιά – ψάρια) λόγω κατασκευής του φράγματος
του Ιλαρίωνα. 

4. Παρατηρήθηκαν  τον  προηγούμενο  χειμώνα  και  άνοιξη  αξιοσημείωτες
μεταβολές  –  απομείωσεις  του  πληθυσμού  της  ορνιθοπανίδας  στον
συγκεκριμένο  βιότοπο  με  εικαζόμενη  πιθανή  υποβάθμιση  της  τροφικής
αλυσίδας  στον  βιότοπο.  Πράγμα  που  αποτελεί  εν  δυνάμει  απειλή  της
δραστηριότητας της αλιείας στην λίμνη Πολυφύτου. 

Σύμφωνα  με  τα  προαναφερθέντα  κατά  παρέκκλιση  της  πάγιας  θέσης  του
Συνδυασμού που εκπροσωπώ (λόγω ίδιας γνώσης) ψηφίζω καταρχήν υπέρ της
συμμετοχής του ΤΕΕ ΤΔΜ στο προτεινόμενο πρόγραμμα.
Προφανώς  επιφυλάσσομαι  έναντι  μελλοντικού  ελέγχου  :  α)  της  ορθής  και
διαφανούς  υλοποίησης  του  προγράμματος  β)  της  αξιοποίησης  των
παρατηρήσεων  και  εκτιμήσεων  όχι  μόνο  για  εκπαιδευτικούς  λόγους  αλλά
πρόσθετα προς όφελος της περιοχής, του βιοτόπου και του κοινωνικού συνόλου
(καθόσον  ο  συγκεκριμένος  βιότοπος  αποτελεί  πλουτοπαραγωγικό  πόρο  που
στηρίζει την αλιεία στην ευρύτερη περιοχή).

Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ20/2014
Αποφασίζεται η συμμετοχή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. ως συνεργαζόμενος επιστημονικός
φορέας στο το πρόγραμμα περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  που σχεδιάζεται στο
τμήμα  Σχολικών  Δρασττηριοτήτων  της  Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης Κοζάνης σχετικά με τη μελέτη κατασκευή παρατηρητηρίου στην
περιοχή της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου και την ανάδειξη της περιοχής
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3  ο   
Ο πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης ενημερώνει για τη συνάντηση που είχε  ως
Πρόεδρος  της  ΔΕ  ΤΕΕ/ΤΔΜ μετά  από   αίτημα   των  συναδέλφων της  Υπηρεσίας
Δόμησης  Κοζάνης  την προηγούμενη εβδομάδα καθώς και  μια πρώτη επικοινωνία
με τον συνάδελφο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας για τον τρόπο
επίλυσης  του  τεράστιου  προβλήματος  που  έχει  δημιουργηθεί  από  την
υποστελέχωση της Υπηρεσίας Δόμησης μετά και από τις πρόσφατες αποσπάσεις με
το  πρόγραμμα  κινητικότητας  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση.  Σημειώνει  ότι  ο
συνάδελφος Αντιπρόεδρος Γιαννακίδης Δημήτρης έχει περισσότερα στοιχεία για τις
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ΥΔΟΜ των άλλων πόλεων δεδομένου ότι στην σημερινή συνεδρίαση είναι παρόντες
εργαζόμενοι  από την ΥΔΟΜ Κοζάνης καθώς και ότι  ανέφερε το πρόβλημα  και στο
κεντρικό ΤΕΕ στην πρόσφατη συνάντηση των Προέδρων [3.11.14].

Παρευρίσκονται  και ενημερώνουν συνάδελφοι από την Υπηρεσία Δόμησης και ο
Αντιδήμαρχος Κοζάνης συν. Δεσποτίδης Κώστας.
Οι  εργαζόμενοι  της  Υπηρεσίας  Δόμησης αναφέρουν  το  πρόγραμμα  της
υποστελέχωσης στις πολεοδομίες υπάρχει από παλιά, μεγάλωσε με τον Καλλικράτη,
στην παρούσα όμως φάση μετά την απομάκρυνση εργαζόμενων με το πρόγραμμα
έχει γίνει εκρηκτικό στο βαθμό που τα εναποπείναντα άτομα να μην μπορούν με
τίποτα  να  ανταποκριθούν  στις  γενικότερες  απαιτήσεις  της  υπηρεσίας  με
αποτέλεσμα  τεράστιες  καθυστερήσεις,  την  μη  εξυπηρέτηση  πολιτών  και
συναδέλφων αλλά και την κόπωση, ανασφάλεια και ψυχολογικη επιβάρυνση των
υπαλλήλων.
Ζητούν με κάθε τρόπο άμεση ενίσχυση των υπηρεσιών με έμπειρο προσωπικό και
ελάφρυνση από επιπλέον φόρτο εργασίας όπως για παράδειγμα τις υποθέσεις του
Δήμου Σερβίων Βελβεντού.
Ο   Αντιδήμαρχος  Κοζάνης  συν.  Δεσποτίδης  Κώστας από  την  πλευρά  του
επιβεβαιώνει  την  τραγική  κατάσταση  που  επικρατεί  σημειώνοντας   ότι  αν  δεν
αποκατασταθεί  με  κατάλληλες  εργασιακές  συνθήκες  το  κλίμα  ηρεμίας  στους
εργαζομένους η κατάσταση δεν πρόκειται να διορθωθεί. Αναφέρει τις προσπάθειες
που γίνονται από πλευράς Δήμου-ανάμεσα στις οποίες και η σημερινή συνάντηση-
αλλά και η συζήτηση που θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης για το θέμα με
στόχο την ηθική κάλυψη και στήριξη των εργαζόμενων,  

Συν. Ντέλμας Κωνσταντίνος : 
Ω ποία υποκρισία κύριοι

Όλοι γνωρίζουμε την πάγια θέση της κυβέρνησης και τις μεθοδεύσεις της για
την διάλυση – εξανδραποδισμό νευραλγικών τομέων της 
Δημόσιας Διοίκησης. Εν προκειμένω των ΥΔΟΜ. Έχουμε αναφερθεί (μετά από
καταγγελίες)  δεκάδες  φορές  στο  ρόλο  του  ΥΠΕΚΑ  έναντι  της  διάλυσης  των
ΥΔΟΜ.
Σήμερα όμως θα αναφερθούμε στο  ρόλο  του κεντρικού ΤΕΕ  και  στην  ένοχη
σιωπή του περιφερειακού τμήματος έναντι της αποδυνάμωσης (που αγγίζει τα
όρια της διάλυσης) της ΥΔΟΜ Δήμου Κοζάνης παραθέτοντας τα εξής στοιχεία :
1. Πολλές  φορές  στο  παρελθόν  ο  πρόεδρος  του  κεντρικού  ΤΕΕ  (βλέπε

συνεντεύξεις  ΜΜΕ  κάθε  είδους  και  εμβέλειας)  αναφέρθηκε  στις
διεφθαρμένες  πολεοδομίες.  Αναφορά που διατύπωσε και  εντός αυτής της
αίθουσας πριν τρία χρόνια. Το περιφερειακό τμήμα ουδέποτε εγκάλεσε επί
της  ουσίας  τον  πρόεδρο  του  κεντρικού  ΤΕΕ.  Αυτό  που  διατύπωσε  και
συνεχίζει  να διατυπώνει  ο πρόεδρος σημαίνει  απλά :  διεφθαρμένες ΥΔΟΜ
άρα  και  διεφθαρμένοι  υπάλληλοι  μηχανικοί  των  ΥΔΟΜ.  Ο  ανομολόγητος
σκοπός  επετεύχθει.  Συκοφαντούμε  άρα  τρομοκρατούμε  τους
ανυπεράσπιστους  υπαλλήλους  για  να  εγκαταλείψουν  με  όποιο  τρόπο
μπορούν (μετατάξεις – ενδοαυτοδιοικητικές μετακινήσεις κλπ.) τις ΥΔΟΜ. Το
ΤΕΕ έκανε το πρώτο βήμα – το ΥΠΕΚΑ αναλαμβάνει τα υπόλοιπα.
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2. Πρώτο το κεντρικό ΤΕΕ μίλησε και  απαίτησε την ΄΄e-πολεοδομία΄΄  την
λεγόμενη ηλεκτρονική πολεοδομία.  Από την πιλοτική εφαρμογή της μέχρι
σήμερα  προκύπτει  ότι  πρόκειται  για  ηλεκτρονική  αρχειοθέτηση  των
στοιχείων των Αδειών Δόμησης από τις ΥΔΟΜ. Αφού ΄΄μπήκε στον κόπο΄΄ το
κεντρικό  ΤΕΕ  να  επιβάλλει  έστω  και  με  αυτό  τον  τρόπο  την  λεγόμενη
ηλεκτρονική  πολεοδομία  θα  όφειλε  να  ορίσει  αμετάκλητα  το  θεσμικό
καθεστώς λειτουργίας της προκειμένου να μη δημιουργούνται ασάφειες και
παρανοήσεις.  Από  ποιους  θα  γίνεται  στο  μέλλον  ο  έλεγχος  των  Αδειών
Δόμησης;  Από  τις  ΥΔΟΜ  ή  από  ιδιώτες;  Και  με  τις  ατελείς  διατάξεις  της
Νομοθεσίας, τους εκκρεμείς εφαρμοστικούς Νόμους και την κωδικοποίηση
της  ισχύουσας  Νομοθεσίας  τι  θα  γίνει;  Αυτό  που  σήμερα  εφαρμόζεται
πιλοτικά με τον τίτλο ΄΄ηλεκτρονική πολεοδομία΄΄ είναι το ίδιο με αυτό που
εννοεί το ΤΕΕ ως ομώνυμο; Το ίδιο ερώτημα και προς το ΥΠΕΚΑ. Τρία χρόνια
μετά  τα  ερωτήματα  δεν  έχουν  απαντηθεί.  Οι  ασάφειες  παραμένουν.  Ο
σκοπός  όμως  έχει  επιτευχθεί.  Οι  υπάλληλοι  των  ΥΔΟΜ  πρέπει  να
αισθάνονται εν δυνάμει υπεράριθμοι έτοιμοι προς απόλυση ανάλογα με το
πώς θα ορίσει  το  ΥΠΕΚΑ την ηλεκτρονική πολεοδομία.  Και  στην γωνία ο
γνωστός επαίτης καρτερά. Που θα πάει, θα ανοίξουν οι δουλειές. Έστω και
εις βάρος των άλλων (ΥΔΟΜ).

3. Το ΤΕΕ γνωρίζει τις επαχθείς διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.
Παράλληλα γνωρίζει την ατελή νομοθεσία που διέπει την έκδοση των Αδειών
Δόμησης  και  τα  καθημερινά  προβλήματα  που  προκύπτουν  εξ’  αυτού.
Γνωρίζει  ότι  μπορεί  κάποιος  υπάλληλος  ΥΔΟΜ  να  παραπλανηθεί  και  να
διαπράξει κάποιο ακούσιο λάθος που σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό
Κώδικα μπορεί να προκαλέσει ακόμη και την απόλυση του. Το ΤΕΕ ουδέποτε
έκανε έστω και ένα υπόμνημα που να αφορά τόσο την ατελή νομοθεσία όσο
και  τις  διατάξεις  του  Δημοσιοϋπαλληλικού  Κώδικα  προκειμένου  να
προστατεύσει τους υπαλλήλους των ΥΔΟΜ. Να υπενθυμίσω ότι ένα Π.Π.Α.Ε.
(ακόμη  και  με  απειροελάχιστες  ποσότητες)  υπογράφεται  από  τέσσερεις
μηχανικούς (και σωστά για να αποφευχθεί πιθανό ακούσιο λάθος). Αντίθετα
ένας  και  μόνον  μηχανικός  υπογράφει  την  Άδεια  Δόμησης  έχοντας
αποκλειστικά  την  ευθύνη  ο  ίδιος  και  την  δαμόκλεια  σπάθη  του
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα επί κεφαλής του κρεμάμενη. Η αδιαφορία του
ΤΕΕ για  τους  υπαλλήλους  των ΥΔΟΜ  αποτελεί  ομολογία  συνενοχής  στην
επιδιωκόμενη διάλυση των ΥΔΟΜ. 

4. Το ΤΕΕ ΤΔΜ ουδέποτε έθεσε το θέμα της ίδρυσης και λειτουργίας της
ΥΔΟΜ Σερβίων –  Βελβεντού που επιβάλλεται  ρητά από τις  διατάξεις  του
΄΄Καλλικράτη΄΄  όχι  ως  στοιχείο  εφαρμογής  του  (δεν  κόπτομαι  περί
αυτού)αλλά ως στοιχείο ανακούφισης της ΥΔΟΜ Κοζάνης. 

Σήμερα κ. πρόεδρε μετά την υποκινημένη και εξωθημένη χρήση των διατάξεων
της  ενδοαυτοδιοικητικής  μετακίνησης  από  κάποιους  υπαλλήλους  της  ΥΔΟΜ
Κοζάνης ΄΄ανακαλύψαμε΄΄ το πρόβλημα της υποστελέχωσης της. Όμως την κύρια
ευθύνη γι’ αυτό την φέρει η αγαστή, πολυετής σύμπλευση ΥΠΕΚΑ – ΤΕΕ. 
Συνακόλουθα και αβίαστα μπορεί  να διατυπώσει  κάποιος ότι  το 3ο θέμα της
σημερινής  συνεδρίασης δύναται  να  συσχετιστεί  με  το ΄΄τι  έχουν  τα έρμα και
ψοφάνε΄΄ της λαϊκής ρήσης.
Ω ποία υποκρισία κύριοι.
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 Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ20/2014

Αποφασίζεται  να  πραγματοποιηθεί  με  πρωτοβουλία  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  μια  τεχνική
συνάντηση με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας όπου
θα προταθεί η λύση του προβλήματος μέσω προγραμματικής σύμβασης ή όποιας
άλλης απόφασης διάθεσης υπαλλήλων για την επίλυση του θέματος. Σημειώνεται
ότι η χρονική διάρκεια θα είναι προσδιορισμένη μέχρι να εφαρμοστεί το θεσμικό
πλαίσιο  για  την  Ηλεκτρονική  Πολεοδομία  και  θα  προσδιοριστεί  κατά  την
συνάντηση. 
Με  την  βοήθεια  των  των  εργαζομένων  θα  γίνει  καταγραφή  –αποτύπωση  της
παρούσας κατάστασης στις Υπηρεσίας Δόμηση καθώς και σχετικό έγγραφο που θα
δημοσιοποιηθεί στους αρμόδιους φορείς. 
Αρμόδιοι  για  το  θέμα  ορίζονται  οι  συνάδελφοι  Μαυροματίδης,  Γιαννακίδης,
Τζίτζικας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποχωρεί ο συνάδελφος Συλλίρης Νίκος. 

ΘΕΜΑ 7  ο

Σχετικό το  με αριθμό πρωτοκόλλου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  998/25-9-2014 έγγραφο   της
ΔΕΥΑ Κοζάνης.

Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ20/2014
Ορίζονται  ως  εκπρόσωποι  του  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  στο  Δ.  Σ.  της  ΔΕΥΑ  Κοζάνης  οι
συνάδελφοι : 
Στημονιάρης Δημήτριος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ως τακτικό μέλος 
Βασιλειάδης Θόδωρος, Χημικός Μηχανικός ως αναπληρωματικός μέλος.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Προσέρχεται ο συνάδελφος Γκάσης Δημήτρης 

ΘΕΜΑ 4  ο

Σχετική η με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 1038/ 8-10-2014 επιστολή της Μόνιμης
Επιτροπής Ενέργειας –Ηλεκτροπαραγωγής του Τμήματος.
Παρευρίσκεται  και  εισηγείται  το  θέμα της  ίδρυσης  φορέα παρακολούθησης
των ενεργιεακών δραστηριοτήτων, με έμφαση στις απακαταστάσεις εδαφών, το
μέλος της Μόνιμης Επιτροπής  Κολοβός Χρήστος ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα
και  στην  αρμόδια  Επιτροπή  Διαβούλευσης  της  Περιφέρειας  Δυτικής
Μακεδονίας.

Απόφαση Α7 /Δ.Ε./Σ20/2014
Η Διοικούσα Επιτροπή αποδέχεται την  εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής   με
την  επισήμανση   το  ΤΕΕ/ΤΔΜ  να  επιμείνει  στην  διαδικασία  της
παρακολούθησης των ΜΠΕ και όχι κατ’  ανάγκην της Δομής δεδομένου ότι το
αρμόδιο τμήμα Περιβάλλοντος υποτίθεται ότι το πράττει. Επίσης οι αποφάσεις
θα  αφορούν  παρέμβαση  του  ΤΕΕ  /ΤΔΜ  και  όχι  ανεξάρτητων  απόψεων
συναδέλφων.
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Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής  να  προωθήσει το θέμα
σχετικά  και  να  υπάρξουν  οι  σχετικές  συζητήσεις  με  την  Περιφέρεια  και
κοινοποίηση στους Δήμους.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 6  ο

Σχετική η με αριθμό πρωτοκόλλου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  1040/8-10-2014 επιστολή του
προέδρου της Ν.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Νομού Γρεβενών συν. Ντώνα Γιάννη.

Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ20/2014
Εγκρίνεται  ομόφωνα  η   πρόταση  της  Ν.Ε.  Τ.Ε.Ε../Τ.Δ.Μ.  Ν.  Γρεβενών  για
συνδιοργάνωση ενημερωτικής  ημερίδας με  το  ΤΕΙ  Δυτικής  Μακεδονίας  με  θέμα
''Παραγωγή ενέργειας από βιομάζα και  εξοικονόμηση ενέργειας  για τις  ανάγκες
ιδιωτικών  και δημοσίων κτηρίων της Π.Ε. Γρεβενών''

 Σημειώνεται  ότι  η  συνδιοργάνωση  θα  ήταν  επιθυμητό  να  γίνει  και  στις  άλλες
Περιφερειακές Ενότητες εάν αυτό είναι εφικτό από το ΤΕΙ αρκεί οι εισηγητές να
είναι μέλη του ΤΕΕ.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 8  ο

Σχετική η με αριθμό πρωτοκόλλου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  1018/1-10-2014 αίτηση  της
κας  Παγκανό Σοφίας.

Απόφαση Α9/Δ.Ε./Σ20/2014
Ορίζεται ως ποσό για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης που αιτείται  η κα
Παγανό  Σοφία  το  ποσό  των  750  €  (εφτακοσίων  πενήντα  ευρώ),
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
Μετά την κατάθεση του ποσού  από την αιτούντα,  θα ορισθεί  εγγράφως ως
αρμόδιος πραγματογνώμονας  η  Αγγελίδου Ζαχαρένια,  Πολιτικός Μηχανικός.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 9  ο

Σχετική η με αριθμό πρωτοκόλλου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  1039/8-10-2014 επιστολή του
Προέδρου  της  Νομαρχιακής  Επιτροπής  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.   Νομού  Καστοριάς  συν.
Κεχαίδη Κωνσταντίνου για τον καθαρισμό και την απολύμανση του Αρχοντικού
Παπατέρπου.

Απόφαση Α10/Δ.Ε./Σ20/2014
Μετά από πρόταση της Νομαρχιακής Επιτροπής Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Νομού Καστοριάς
αποφασίζεται η ανάθεση καθαρισμού γραφείων της Νομαρχιακής  Επιτροπής
ύψους   δαπάνης  290  Ευρώ  πλέον  Φ.Π.Α.  και  των  υπόλοιπων  χώρων  του
αρχοντικού ύψους  δαπάνης 350  Ευρώ πλέον Φ.Π.Α .( αριθμ. πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
1039/8-10-2014). 
Οσον αφορά την απολύμανση και τη μυοκτονία σχετική απόφαση θα ληφθεί σε
επόμενη  συνεδρίαση  αφού  είναι  σκόπιμο  να  ζητηθεί  και  άλλη  οικονομική
προσφορά.  Τα  μέλη  της  ΔΕ  παρακαλούνται  να  ενημερώσουν  αν  γνωρίζουν
αρμόδιους επαγγελματίες για την κατάθεση και άλλης προσφοράς.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
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ΘΕΜΑ 10  ο

Γίνεται εισήγηση από την Υπηρεσία του Τμήματος και τον πρόεδρο της Δ.Ε., σε
συνέχεια παλαιότερων ενημερώσεων, για την ανάγκη λογιστικής υποστήριξης
της  Υπηρεσίας  (σχετική  προσφορά  αριθμ.  πρωτ.   Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  1036/8-10-
2014). 

Απόφαση Α11/Δ.Ε./Σ20/2014
Αποφασίζεται  η  ανάθεση  επίβλεψης  υποβολής  φορολογικών  στοιχείων  –
δηλώσεων του Τ.Ε.Ε. /Τ.Δ.Μ. για ένα έτος  με δαπάνη ύψους εξακοσίων (600)
Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.  
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 1  

Ο  Πρόεδρος  Δημήτρης  Μαυροματίδης ενημερώνει  για  την  υποβολή   στο
χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  LiFe  της  πρότασης  «Advanced Carbon emission
methodology».
Σημειώνει  ότι  το  θέμα προωθήθηκε  στο  κεντρικό  ΤΕΕ  και  το  οποίο  συμφώνησε
δεδομένου ότι ο συνάδελφος που το πρότεινε είναι ο Επιμελητής της ΜΕ Ενέργειας
–  Ηλεκτροπαραγωγής  κ.  Διονύσης  Γιαννακόπουλος.  Ωστόσο  μέχρι  σήμερα  δεν
υπήρξε η δυνατότητα άμεσης υποστήριξης  και  στις 16/10/14 είναι η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής. Το έργο αφορά το Σύμφωνο των Δημάρχων στο οποίο το
ΤΕΕ συμμετέχει ως Εθνικός Συντονιστής.

Απόφαση Α11/Δ.Ε./Σ20/2014

Μετά  από  συζήτηση  και  ενημέρωση  του  συναδέλφου  Διονύση  Γιαννακόπουλου
αποφασίζεται  η συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΔΜ στην υποβολή της πρότασης «Advanced
Carbon emission methodology» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα LIFE. 
Εξουσιοδοτείται  ο  Πρόεδρος  Δημήτρης  Μαυροματίδης  για  όλες  τις  αναγκαίες
ενέργειες για την συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΔΜ.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 2
Γίνεται ενημέρωση για την πρόταση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής
Μακεδονίας για την διοργάνωση στα γραφεία του Τμήματός μας μια ελεύθερη –
ανοικτή συζήτηση με την Δ.Ε.,  τα συμμετέχοντα στα ΤΟΠΣΑ μέλη του Τ.Ε.Ε.,  την
ΑΝΚΟ και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο για την μέχρι σήμερα πορεία των δράσεων των
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ΤΟΠΣΑ  και  σχετικές  προτάσεις  για  τη  συνέχεια  του  προγράμματος  (  σχετική
επιστολή του Περιφερειακού Ταμείου).

Απόφαση Α12/Δ.Ε./Σ20/2014
Η Διοκούσα Επιτροπή του Τμήματος αποδέχεται την πρόταση για διοργάνωση στα
στα γραφεία του Τμήματός μας μια ελεύθερης –ανοικτή συζήτηση με την Δ.Ε., τα
συμμετέχοντα στα ΤΟΠΣΑ μέλη του Τ.Ε.Ε., την ΑΝΚΟ και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο
για την μέχρι σήμερα πορεία των δράσεων των ΤΟΠΣΑ και σχετικές προτάσεις για τη
συνέχεια του προγράμματος .
Επικυρώνεται αυθημερόν. 

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                       Η Γενική Γραμματέας 

Δημήτρης Μαυροματίδης                            Κλεοπάτρα  Καλαμάρα   
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