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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ :
Κοζάνη 8-12-2014
Αρ. πρωτ. 1224
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23η / 2014
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Κοζάνη
Μπουσίου & Εστίας 3
(Αίθουσα Συνεδριάσεων
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

Πέμπτη
13-11-2014

Ώρα,
18:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση πρακτικών.
2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
3. Ορισμός εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ:
α)στην Εποπτεύουσα Επιτροπή Περιφερειακού Γραφείου ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ
Κοζάνης.
β) στην πενταμελή συμβουλευτική επιτροπή Χωροταξίας – Πολεοδομίας του
Δήμου Κοζάνης.
4. Έγκριση ΥΠΕΚΑ Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) για το έργο
«Κατασκευή τριών νέων κυψελών εντός υφιστάμενου Χώρου Διαχείρισης
Βιομηχανικών Αποβλήτων σε λιγνιτωρυχείο της ΔΕΗ ΑΕ»
5. Ανοικτή Πρόσκληση που αφορά στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
(ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)
6. Ενημερωτική εκδήλωση ΑΝΚΟ, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ΤΕΕ/ΤΔΜ
«Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια – εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών και
συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης».
7. Συνέδριο Αειφόρου ανάπτυξης τουρισμού επιχειρηματικότητας και
διαβαλκανικής συνεργασίας στη Φλώρινα (12-13/12/2014) – Διοργάνωση
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Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ΕΒΕ Φλώρινας, Δήμοι Φλώρινας, Αμυνταίου,
Πρεσπών.
8. Ενημέρωση για τα διαπιστωθέντα προβλήματα των υπό μετεγκατάσταση
οικισμών από την ΔΕΗ.
9. Ανελκυστήρας γραφείων ΤΕΕ/ΤΔΜ.
10. Απόσυρση μηχανημάτων ΤΕΕ/ΤΔΜ σε αχρηστία.
11. Προέγκριση δαπανών.
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) Συνάντηση στην Αποκεντρωμένη την Παρασκευή 9-11-2014 για τα
προβλήματα λειτουργίας ΥΔΟΜ Δυτικής Μακεδονίας.
β) Συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών.
γ) Ενημέρωση για τη συμμετοχή της ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. στην 30 η Διεθνή Έκθεση
Τουρισμού «Philoxenia 2014» (Πρόσκληση).
ε) Συγκρότηση σε σώμα της Ν.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ Ν. Φλώρινας (Πρόεδρος η συν.
Αναστασία Αλληλόμη).
στ) Ενημέρωση για τα προβλήματα μετεγκαταστάσεων των οικισμών
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο
πρόγραμμα λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα
Επιτροπή - Υλικό», υποφάκελος «23.2014». Για να τα διαβάσετε πατήστε
εδώ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Γιαννακίδης Δημήτριος Αντιπρόεδρος, Καλαμάρα Κλεοπάτρα - Γεν. Γραμματέας,
Βασιλειάδης Θεόδωρος, Ντέλμας Κωνσταντίνος, Κακάλης
Αθανάσιος, Γκάσης Δημήτριος, Τζίτζικας Γεώργιος , μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ : Συλλίρης Νικόλαος, μέλος.
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:1ο, 2ο (Ε.Η. 1. παρέμβαση Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για
το «Εξοικονομώ», 3ο, 4ο , 5ο , 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, Ε.Η. 2 Καταστροφή ΑΗΣ
Πτολεμαϊδας.
ΘΕΜΑ 1ο
Δεν συζητείται.
ΘΕΜΑ 2ο
2α) Ο πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης ενημερώνει για την
πραγματοποίηση
συνάντησης στην Αποκεντρωμένη Ηπείρου – Δυτικής
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Μακεδονίας την Παρασκευή 9-11-2014 για τα προβλήματα λειτουργίας ΥΔΟΜ
Δυτικής Μακεδονίας μετά από αίτημα του Περιφερειακού μας Τμήματος σε
σχετική απόφαση/επιστολή που στείλαμε. Η Αποκεντρωμένη δημοσίευσε και
το ακόλουθο Δελτίο Τύπου που αφορά το ΤΕΕ/ΤΔΜ:
“Η Γενική Γραμματέας με αφορμή την επιστολή του Προέδρου του ΤΕΕ/Τμήμα
Δυτικής Μακεδονίας Δ. Μαυροματίδη για τα προβλήματα που δημιουργούνται
από την υποστελέχωση των Υπηρεσιών Δόμησης ορισμένων Δήμων τόσο στους
κατοίκους, όσο και στους μηχανικούς της περιοχής, συγκάλεσε άμεσα σύσκεψη
όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών προκειμένου να συζητηθούν
εκτενέστερα τα προβλήματα και να διερευνηθούν λύσεις που θα συμβάλλουν
άμεσα στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας.
Στη διάρκεια της σύσκεψης στην οποία προήδρευσε η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, παρουσία του Προέδρου του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής
Μακεδονίας και του Προέδρου της ΠΕΔ και Δημάρχου Φλώρινας Ι. Βοσκόπουλου,
οι συμμετέχοντες (εκπρόσωποι από τους περισσότερους ΟΤΑ και υπηρεσιακά
στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) αντάλλαξαν απόψεις και αποφάσισαν
να προχωρήσουν σε σειρά συγκεκριμένων ενεργειών.
Ειδικότερα, αποφασίστηκαν τα εξής:
Α. Να εξεταστεί η δυνατότητα μετακίνησης στελεχιακού δυναμικού των ΝΠΙΔ του
οικείου Δήμου στον ίδιο Δήμο, ή από όμορους Δήμους ή από την Περιφέρεια.
Β. Να σταλεί το επόμενο χρονικό διάστημα η αποτύπωση της κατάστασης στις
ΥΔΟΜ και της προτεινόμενης στελέχωσης από την Ομάδα Εργασίας που
συγκρότησε το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας για τις ΥΔΟΜ.
Γ. Να εξετασθεί η δυνατότητα διάθεσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
στελεχιακού δυναμικού της Αποκεντρωμένης αφού εξαντληθεί το θέμα της μη
δυνατότητας εκ των έσω στελέχωσης των ΥΔΟΜ από τους Δήμους ή από την
Περιφέρεια.
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Βίκυ Ευταξά, στο πλαίσιο του
θεσμικού της ρόλου ανέλαβε να μεταφέρει το αίτημα των τοπικών φορέων προς
το Υπουργείο για πρόσληψη των επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ
ιδιαίτερα σε ειδικότητες μηχανικών για άμεση στελέχωση των Δήμων.”
Στην συνάντηση παραβρέθηκαν από μέρους του ΤΕΕ/ΤΔΜ πέρα από μένα ως
Πρόεδρο της ΔΕ, ο Αντιπρόεδρος της ΔΕ και συντονιστής της Ομάδας Έργου
Δημήτρης Γιαννακίδης, το μέλος της ΔΕ Νίκος Συλλίρης και το μέλος της
Αντιπροσωπείας Τσαγγαρίδου Αναστασία.
Σε συνεννόηση που υπήρξε κατά την συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΠΕΔ συν.
Ιωάννη Βοσκόπουλο τέθηκε το θέμα από μέρους μου ως εκτός ημερησίας
Διάταξης θέμα στην συνεδρίαση της ΠΕΔ όπου και δόθηκε το Υπόμνημα που
δώσαμε και στην Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης για να υπάρξει πίεση
στην ΚΕΔΕ και το αρμόδιο Υπουργείο.
Ήδη η ΟΕ εργάζεται στην κατεύθυνση της αποτύπωσης της «ανεκτής»
κατάστασης για τις ΥΔΟΜ.
Γίνεται ενημέρωση για τα υπόλοιπα αναγραφόμενα του 2 ου θέματος
Γίνεται ενημέρωση για το γεγονός ότι σύμφωνα με απόφαση της Διοίκησης του
Τ.Ε.Ε. στην Αθήνα οι
υπηρεσίες του Τ.Ε.Ε. ( κεντρική Υπηρεσία και
περιφερειακά Τμήματα) θα παραμείνουν κλειστές τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου
2014.
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Ο Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης ενημερώνει για την επίσκεψη
στελεχών της Τράπεζας Eurobank για μια συζήτηση γνωριμίας, σε συνέχεα και
προηγούμενης επίσκεψης στο ΤΕΕ/ΤΔΜ, όπου σε πρόταση που κατατέθηκε για
πιθανή διοργάνωση κοινής εκδήλωσης τους ενημερώσαμε ότι μια καλή άποψη
θα είναι να γίνει μια στοχευμένη ημερίδα για την μεθοδολογία εκτίμησης
ακινήτων.
Η Γενική Γραμματέας Καλαμάρα Κλεοπάτρα
εισηγείται για την
αναγκαιότητα παρέμβασης για την άμεση έναρξη του προγράμματος
«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ23/2014
Αποφασίζεται να γίνει παρέμβαση του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για την άμεση έναρξη του
προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας με αποστολή σχετικής επιστολής προς τα Υπουργεία ΠΕΚΑ και
Ανάπτυξης.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Ο Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης αναφέρει το θέμα της πρόσφατης
καταστροφής του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας
σημειώνοντας ότι χρειάζεται μια
επικοινωνία της Διοικούσας Επιτροπής για τον εντοπισμό προβλημάτων και
συζήτηση για το θέμα.
Θα γίνει σχετική συζήτηση μετά την συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας
Διάταξης.
ΘΕΜΑ 3ο
3α) Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 1140/10-11-2014 έγγραφο του
Ε.Τ.Α.Α.
Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ23/2014
Ορίζονται ως εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Εποπτεύουσα Επιτροπή
Περιφερειακού Γραφείου ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ Κοζάνης οι συνάδελφοι :
Γκάσης Δημήτριος, Α.Μ. ως τακτικό μέλος
Αλμπάνης Πέτρος, Π.Μ., ως αναπληρωματικό μέλος
Επικυρώνεται αυθημερόν.
3β) Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 1152/12-11-2014 έγγραφο του
Δήμου Κοζάνης.
Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ23/2014
Ορίζονται ως εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην πενταμελή συμβουλευτική
επιτροπή Χωροταξίας – Πολεοδομίας του Δήμου Κοζάνης οι συνάδελφοι :
Ζιώγας Κωνσταντίνος, Α.Μ. ως τακτικό μέλος
Πλόσκας Αθανάσιος, Π.Μ., ως αναπληρωματικό μέλος
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 4ο
Ο Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης αναφέρει ότι για το παρόν θέμα που
ήρθε στο φως της δημοσιότητας ανορθόδοξα και χωρίς διαβούλευση, ζητήθηκε
η άποψη της ΜΕ Περιβάλλοντος από μέρους του με την παροχή των εγγράφων
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το οποίο μνημονεύει η παραπάνω έγκριση. Μετά από επεξεργασία προτείνεται
το παρακάτω κείμενο ως απόφαση:
«Τις τελευταίες μέρες έγινε γνωστό, ότι έχει αδειοδοτηθεί χώρος απόθεσης
επικίνδυνων αποβλήτων στον χώρου του ορυχείου Πτολεμαΐδας. Η αδειοδότηση
αυτή έγινε με την έγκριση από την Γενική Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ της Τεχνικής
Περιβαλλοντικής Μελέτης που υπέβαλε η ΔΕΗ Α.Ε. με τίτλο: «Κατασκευή τριών
νέων κυψελών εντός υφιστάμενου Χώρου Διαχείρισης Βιομηχανικών
Αποβλήτων σε λιγνιτωρυχείο της ΔΕΗ Α.Ε.». Πρόκειται για έργο κατηγορίας Α1
σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012, που σημαίνει ότι θα επιφέρει σημαντικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον, και η αδειοδότησή του έγινε χωρίς καμιά
διαβούλευση. Χωρίς δηλαδή να εφαρμοστεί η τεχνική του διαλόγου, που
συμβάλλει στην συμμετοχή, την κατάθεση τεκμηριωμένων επιχειρημάτων και
στον συγκερασμό απόψεων.
Όπως λοιπόν προκύπτει από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι φορείς της
περιοχής μας δεν είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν άποψη για το θέμα αυτό
και τέθηκε ως δεδομένο. Επίσης σημειώνεται ότι δεν εκδόθηκαν νέοι
περιβαλλοντικοί όροι, αλλά τροποποιήθηκαν οι υφιστάμενοι με την κατάθεση
Τεχνική Περιβαλλοντικής Μελέτης.
Βάσει λοιπόν των ανωτέρω, διερωτόμαστε:
1.
Γιατί δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία της τροποποίησης της ΑΕΠΟ, όπως
ρητά προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία σε περιπτώσεις «… επέκτασης,
βελτίωσης ή τροποποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων ….» (άρθρο
6 του Ν. 4014/2011). Διότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για
επέκταση της δραστηριότητας για τους παρακάτω λόγους:
I.
Γιατί πρόκειται να κατασκευαστούν νέες κυψέλες για την τοποθέτηση
των επικίνδυνων αποβλήτων.
II.
Διότι αυξάνεται σημαντικά η ποσότητα των αποβλήτων, μια και
προβλέπεται η συλλογή επικίνδυνων αποβλήτων από τη μισή Ελλάδα
(μέχρι και την Αττική), ενώ μέχρι τώρα το έργο αφορούσε μόνο τα
απόβλητα που παράγονται από την δραστηριότητα της ΔΕΗ.
III.
Διότι επεκτάθηκε το είδος των αποβλήτων που θα αποτίθενται στον
χώρο αυτό. Συγκεκριμένα, ενώ στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του
έργου προβλέπεται η απόθεση αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο, με
την έγκριση της ΤΕΠΕΜ δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης και διαφόρων
άλλων επικίνδυνων αποβλήτων.
Άποψή μας είναι ότι για το έργο αυτό πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία του
άρθρου 6 του Ν. 4014/2011, ενώ η ΤΕΠΕΜ μπορεί να εξειδικεύσει ένα έργο, όχι
όμως να το επεκτείνει. Αμφισβητούμε τον τρόπο εφαρμογής του άρθρου 2.6 της
αρχικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου (α.π. 124528/7.5.2008
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ) και την ορθότητα εφαρμογής του, το οποίο μάλιστα
αναφέρεται σε εκπόνηση και έγκριση Ειδικής Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής
(ΕΤΜΕ).
2.
Έχει ενσωματωθεί η άδεια συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης των
αποβλήτων για την ΔΕΗ στους περιβαλλοντικούς όρους, ώστε να αναφερθεί
πλέον και το νέο πεδίο εφαρμογής που αφορά μεγάλο τμήμα της χώρας και όχι
μόνο την περιοχή των ορυχείων; Σημειώνεται ότι η άδεια της ΔΕΗ Α.Ε. έληξε στις
01.04.2009.
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3.
Υπάρχει συμβατότητα του έργου με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης
Επικίνδυνων Αποβλήτων;
Το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας, μπορεί και οφείλει να συμβάλει σε
οποιαδήποτε αναπτυξιακή προσπάθεια στην περιοχή δια του θεσμικού του
ρόλου. Οφείλει όμως επίσης, να αντιδράσει σε οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται
χωρίς να ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες και να
αγνοείται παντελώς η άποψη των τοπικών φορέων για ένα τόσο σημαντικό
ζήτημα. Θέση του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας είναι ότι πρέπει να ανοίξει ένας
γόνιμος διάλογος για τα απόβλητα με την ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής
κοινωνίας και των φορέων της, με συνυπολογισμό όλων των παραμέτρων
περιβαλλοντικών, κοινωνικών, οικονομικών σε σχέση με τις δυνατότητες και τις
ιδιαιτερότητες της περιοχής μας.»
Σημειώνεται ότι για την τελευταία παράγραφο το ΤΕΕ/ΤΔΜ αποφάσισε την
συμμετοχή του, εφόσον του ζητηθεί , με Ομάδα Εργασίας προκειμένου να
συνεισφέρει με τους άλλους φορείς προς αυτήν την κατεύθυνση.
Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ23/2014
Αποφασίζεται να αποσταλεί προς το ΥΠΕΚΑ/Γενική Δνση Περιβάλλοντος, τη
ΔΕΗ ΑΕ και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με κοινοποίηση στους
Βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας, στην ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, στον Δήμο
Κοζάνης, στη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, στο ΤΕΕ και στα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ
και να δημοσιοποιηθεί στα ΜΜΕ η παρακάτω επιστολή:
«Τις τελευταίες μέρες έγινε γνωστό, ότι έχει αδειοδοτηθεί χώρος απόθεσης
επικίνδυνων αποβλήτων στον χώρου του ορυχείου Πτολεμαΐδας. Η αδειοδότηση
αυτή έγινε με την έγκριση από την Γενική Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ της Τεχνικής
Περιβαλλοντικής Μελέτης που υπέβαλε η ΔΕΗ Α.Ε. με τίτλο: «Κατασκευή τριών
νέων κυψελών εντός υφιστάμενου Χώρου Διαχείρισης Βιομηχανικών
Αποβλήτων σε λιγνιτωρυχείο της ΔΕΗ Α.Ε.». Πρόκειται για έργο κατηγορίας Α1
σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012, που σημαίνει ότι θα επιφέρει σημαντικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον, και η αδειοδότησή του έγινε χωρίς καμιά
διαβούλευση. Χωρίς δηλαδή να εφαρμοστεί η τεχνική του διαλόγου, που
συμβάλλει στην συμμετοχή, την κατάθεση τεκμηριωμένων επιχειρημάτων και
στον συγκερασμό απόψεων.
Όπως λοιπόν προκύπτει από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι φορείς της
περιοχής μας δεν είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν άποψη για το θέμα αυτό
και τέθηκε ως δεδομένο. Επίσης σημειώνεται ότι δεν εκδόθηκαν νέοι
περιβαλλοντικοί όροι, αλλά τροποποιήθηκαν οι υφιστάμενοι με την κατάθεση
Τεχνική Περιβαλλοντικής Μελέτης.
Βάσει λοιπόν των ανωτέρω, διερωτόμαστε:
1.
Γιατί δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία της τροποποίησης της ΑΕΠΟ, όπως
ρητά προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία σε περιπτώσεις «… επέκτασης,
βελτίωσης ή τροποποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων ….» (άρθρο
6 του Ν. 4014/2011). Διότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για
επέκταση της δραστηριότητας για τους παρακάτω λόγους:
I.
Γιατί πρόκειται να κατασκευαστούν νέες κυψέλες για την τοποθέτηση
των επικίνδυνων αποβλήτων.
II.
Διότι αυξάνεται σημαντικά η ποσότητα των αποβλήτων, μια και
προβλέπεται η συλλογή επικίνδυνων αποβλήτων από τη μισή Ελλάδα
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III.

(μέχρι και την Αττική), ενώ μέχρι τώρα το έργο αφορούσε μόνο τα
απόβλητα που παράγονται από την δραστηριότητα της ΔΕΗ.
Διότι επεκτάθηκε το είδος των αποβλήτων που θα αποτίθενται στον
χώρο αυτό. Συγκεκριμένα, ενώ στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του
έργου προβλέπεται η απόθεση αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο, με
την έγκριση της ΤΕΠΕΜ δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης και διαφόρων
άλλων επικίνδυνων αποβλήτων.

Άποψή μας είναι ότι για το έργο αυτό πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία του
άρθρου 6 του Ν. 4014/2011, ενώ η ΤΕΠΕΜ μπορεί να εξειδικεύσει ένα έργο, όχι
όμως να το επεκτείνει. Αμφισβητούμε τον τρόπο εφαρμογής του άρθρου 2.6 της
αρχικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου (α.π. 124528/7.5.2008
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ) και την ορθότητα εφαρμογής του, το οποίο μάλιστα
αναφέρεται σε εκπόνηση και έγκριση Ειδικής Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής
(ΕΤΜΕ).
2.
Έχει ενσωματωθεί η άδεια συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης των
αποβλήτων για την ΔΕΗ στους περιβαλλοντικούς όρους, ώστε να αναφερθεί
πλέον και το νέο πεδίο εφαρμογής που αφορά μεγάλο τμήμα της χώρας και όχι
μόνο την περιοχή των ορυχείων; Σημειώνεται ότι η άδεια της ΔΕΗ Α.Ε. έληξε στις
01.04.2009.
3.
Υπάρχει συμβατότητα του έργου με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης
Επικίνδυνων Αποβλήτων;
Το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας, μπορεί και οφείλει να συμβάλει σε
οποιαδήποτε αναπτυξιακή προσπάθεια στην περιοχή δια του θεσμικού του
ρόλου. Οφείλει όμως επίσης, να αντιδράσει σε οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται
χωρίς να ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες και να
αγνοείται παντελώς η άποψη των τοπικών φορέων για ένα τόσο σημαντικό
ζήτημα. Θέση του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας είναι ότι πρέπει να ανοίξει ένας
γόνιμος διάλογος για τα απόβλητα με την ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής
κοινωνίας και των φορέων της, με συνυπολογισμό όλων των παραμέτρων
περιβαλλοντικών, κοινωνικών, οικονομικών σε σχέση με τις δυνατότητες και τις
ιδιαιτερότητες της περιοχής μας.»
Β. Σημειώνεται ότι για την τελευταία παράγραφο το ΤΕΕ/ΤΔΜ αποφάσισε την
συμμετοχή του εφόσον του ζητηθεί με Ομάδα Εργασίας να συνεισφέρει με τους
άλλους φορείς στον διάλογο για τα απόβλητα με συνυπολογισμό όλων των
παραμέτρων περιβαλλοντικών, κοινωνικών, οικονομικών σε σχέση με τις
δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες της Δυτικής Μακεδονίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 5ο
Ο Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης αναφέρει ότι από την ημέρα που
αναρτήθηκε η σχετική πρόσκληση, κοινοποιήθηκε στην Μ.Ε. Εθνικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ζητήθηκε η διατύπωση άποψης.
Η Μόνιμη Επιτροπή προτείνει να συμμετέχουμε και επισημαίνει ότι
«Οι δράσεις αυτές, ανάλογα με το εταιρικό σχήμα που προκύψει και τις προτάσεις
και των λοιπών φορέων που θα συμμετέχουν, μπορούν να οριστικοποιηθούν μέσα
από την διαβούλευση του εκάστοτε επικεφαλής και να καθορισητούν οι τελικοί
ρόλοι.
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Η καταρχήν πρόθεση είναι το ΤΕΕ/ΤΔΜ να προτείνει δυνατότητα ποσοστιαίας
συμμετοχής (κατά περίπτωση και συνεργατικά) στις εξής (αναμενόμενες) ομάδες
δράσεων :
1. Δικτύωση - κυρίως μεταξύ ΚΟΙΝΣΕΠ και ακαδημαϊκών και ερευνητικών
κέντρων, άλλων επιχειρηματικών δικτύων κλπ - Δράση 1.3
2. Δικτύωση - διακρατικότητα - Δράση 2.2
3. Ενέργειες ενημέρωσης - κυρίως σε Επιμορφωτικά Σεμινάρια για την Κοινωνική
Οικονομία και Επιχειρηματικότητα - Δράση 3.5
4. Πληροφόρηση - Συμβουλευτική - Υποστήριξη - κυρίως στις δράσεις:
 Επαγγελματική Συμβουλευτική
 Υποστήριξη κατά τη φάση προ της επιχειρηματικής εκκίνησης
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενεργός συμμετοχή ποσοστιαία στη δράση :
5. Δημιουργία θερμοκοιτίδας - συνεργασία με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της ΠΔΜ
Τα ανωτέρω αποτελούν μια πρώτη επεξεργασία τμήματος δυνητικών δράσεων
που οφείλει να περιλαμβάνει το σχέδιο που θα υποβληθεί και φυσικά μπορεί να
αναθεωρηθεί στην πρόοδο της διαβούλευσης μεταξύ των δυνητικών εταίρων, τις
οδηγίες που δίνονται δυναμικά με την πάροδο των ημερών προς την υποβολή από
το αρμόδιο υπουργείο κλπ
Οι δράσεις αυτές, ανάλογα με το εταιρικό σχήμα που προκύψει και τις προτάσεις
και των λοιπών φορέων που θα συμμετέχουν, μπορούν να οριστικοποιηθούν μέσα
από την διαβούλευση του εκάστοτε επικεφαλής και να καθοριστούν οι τελικοί
ρόλοι.»
Ο Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης συνεχίζοντας σημειώνει ότι σύμφωνα
με την πρόσκληση «οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις, ως ολοκληρωμένοι
Περιφερειακοί Μηχανισμοί, θα αποτελέσουν το κύριο εργαλείο ανάπτυξης της
Κοινωνικής Οικονομίας, προώθησης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και
υποστήριξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.). Για το
λόγο αυτό, επιθυμητή είναι η δημιουργία εταιρικών σχημάτων
αντιπροσωπευτικών μεν, ευέλικτων δε, τα οποία θα περιλαμβάνουν τους πλέον
κατάλληλους και συναφείς με τις δράσεις που θα υλοποιήσουν, Εταίρους, για την
υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης και την υποστήριξη των ομάδων στόχου.»
Πρόκειται αφενός μεν για μια δομή που θα διαχειριστεί δράσεις Κοινωνικής
Οικονομίας τα επόμενα χρόνια και το ΤΕΕ δεν πρέπει να είναι εκτός και
αφετέρου για δράσεις που αφορούν και τα μέλη του με την δημιουργία σχετικών
Ομάδων Στόχου του Προγράμματος. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την
πρόσκληση «Η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα στην
Ελλάδα βρίσκονται ακόμα σε πρωταρχικά στάδια ανάπτυξης. Οι σχετικές
πρωτοβουλίες που εκδηλώνονται είναι διάσπαρτες, χωρίς σημεία επαφής και
χωρίς τη συμμετοχή όλων των δυνητικά ενδιαφερόμενων φορέων. Για τη
δημιουργία ενός ευνοϊκού οικοσυστήματος ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας,
είναι απαραίτητη η εμπλοκή και συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων μερών,
κοινωνικών επιχειρήσεων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, δημόσιων
και ιδιωτικών φορέων, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματιών,
ενώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, επιμελητηρίων, φορέων της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση σε θέματα επιχειρηματικότητας κ.λπ.»
Προτείνει να εξουσιοδοτηθούν πέρα από τον ίδιο ως Πρόεδρο της ΔΕ, ο
σύνδεσμος της Μ.Ε. Τζίτζικας Γεώργιος και ένας εκπρόσωπος ή ο Επιμελητής
που θα ορισθεί με πρόταση της ΜΕ Εθνικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Η
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Μόνιμη Επιτροπή θα υποστηρίξει την τεκμηρίωση για την συμμετοχή μας στο
πρόγραμμα και την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας.
Ο συν. Ντέλμας Κωνσταντίνος αναφέρει:
«Όσον αφορά την δημιουργία Περιφερειακού Μηχανισμού (Περ. Δυτ.
Μακεδονίας) που θα μετεξελιχτεί σε Δομή στήριξης των Κοινωνικών
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και ευρύτερα της Κοινωνικής Οικονομίας όπως
αιτείται από το υπουργείο Εργασίας έχω να παρατηρήσω τα κάτωθι:
1.
Πρόκειται για περιφερειακό μηχανισμό ΄΄αναπτυξιακής σύμπραξης΄΄
βάσει του άρθρου 18 του Ν. 4019/2011 που θα λειτουργεί εποπτευόμενη
από τον κεντρικό μηχανισμό με την μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής
εταιρείας.
1α. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. 429190/οικ 41856
πρόσκληση που απηύθυνε το υπουργείο Εργασίας (σελ. 6) εταίροι των
αναπτυξιακών αυτών συμπράξεων εκ των πραγμάτων βάσει των
προϋποθέσεων που τίθενται δεν μπορεί να είναι οι ίδιοι οι φορείς της
Κοινωνικής Οικονομίας. Δηλαδή η καθ’ ύλην αρμόδιοι φορείς των
Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων που ορίζουν το πεδίο της
Κοινωνικής Οικονομίας της περιοχής. Αντ’ αυτών επιλέγονται –
προωθούνται άλλοι φορείς ΄΄συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της
επιχειρηματικότητας΄΄. Όμως η ίδια η Κοινωνική Οικονομία ως μοντέλο
ελέγχου διαχείρισης – ποιότητας και οργάνωσης υπερβαίνει κατά πολύ
την έννοια της επιχειρηματικότητας. Ως εκ τούτου ένας μηχανισμός που
συγκροτείται προσανατολισμένος (καταρχήν λόγω σύνθεσης) προς την
τόνωση της επιχειρηματικότητας δεν θα μπορέσει κατά μείζονα λόγο
μετεξελισσόμενος σε Περιφερειακή Δομή να ορίσει το πεδίο ανάπτυξης
της Κοινωνικής Οικονομίας και την μορφοποίηση – οργάνωση των
φορέων της.
1β. Σύμφωνα με τα αιτούμενα προσόντα – χαρακτηριστικά για την επιλογή
του Συντονιστή Εταίρου (σελίδα 9) με όρους ΄΄διαχειριστικής επάρκειας΄΄
΄΄υλοποίησης κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων΄΄ κλπ. αβίαστα
προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο υπό σύσταση περιφερειακός μηχανισμός
(ακόμη κι αν αποδειχθεί χρήσιμος έναντι της τόνωσης της
επιχειρηματικότητας – πράγμα για το οποίο αμφιβάλλω) θα είναι
ανακόλουθος έναντι του προσδιορισμού της φύσης και των όρων
ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας. Ειδικά για την περιοχή της
Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με τα αιτούμενα προσόντα από την
πρόσκληση, Συντονιστής Εταίρος μονοσήμαντα δύναται να είναι μόνο μια
εκ των τεσσάρων Αναπτυξιακών της περιοχής (ΑΝΚΟ) και δυνητικοί
εταίροι τα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα (τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) ΑΕΙ
και ΤΕΙ.
γ
1 . Ο περιφερειακός μηχανισμός προβλέπεται να μετεξελιχτεί σε αντίστοιχη
δομή παρέχοντας υπηρεσίες α) πληροφόρησης και ενημέρωσης β)
παρακίνησης για σύσταση κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
(ΚΟΙΝ ΣΕΠ) και γ) παροχής υπηρεσιών θερμοκοιτίδας σε υπό σύσταση
ΚΟΙΝ ΣΕΠ έως 31-3-17 που θα αναλάβουν μετά την 31-3-17 με ίδια
χρηματοδοτικά μετά τη λειτουργία της θερμοκοιτίδας επί τρία
τουλάχιστον έτη.
Εύλογα προκύπτουν τα ερωτήματα :
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α) αν θα δημιουργηθούν ΚΟΙΝ ΣΕΠ έως την 31-3-17 (που θα απολαύσουν
αρχικά των υπηρεσιών της θερμοκοιτίδας της συγκεκριμένης δομής);
β) αν θα ενδυναμωθούν οικονομικά αυτές οι ΚΟΙΝ ΣΕΠ έως την
31-317;
γ) αν θα δεχτούν με ίδια χρηματοδοτικά μέσα να λειτουργήσουν την
θερμοκοιτίδα (έναντι ίδρυσης άλλων ΚΟΙΝ ΣΕΠ) για τρία χρόνια μετά την
31-3-17;
δ) αν ο στόχος είναι η λειτουργία περιφερειακής θερμοκοιτίδας ΚΟΙΝ ΣΕΠ
έως το 2020 υποστηριζόμενη από τις ίδιες τις ΚΟΙΝ ΣΕΠ τότε προς τι ο
περιφερειακός μηχανισμός – δομή;
ε) μήπως θα ήταν καλύτερα εξαρχής οι υπάρχουσες ΚΟΙΝ ΣΕΠ της περιοχής
να χρηματοδοτηθούν αυστηρά και εξολοκλήρου έναντι ίδρυσης και
λειτουργίας θερμοκοιτίδας με το καθαρό ποσόν των 690.000,00€ έως το
2020 απαλλαγμένου από τα κάθε είδους διοικητικά έξοδα (και όχι μόνο)
του περιφερειακού μηχανισμού;
στ) προς τι η τεθλασμένη οδός;
ζ) εν κατακλείδι εμπιστευόμαστε ή όχι τους φορείς της Κοινωνικής
Οικονομίας της περιοχής;
η) μήπως καταλήγει το υπουργείο Εργασίας να δίνει τσάι για τους φτωχούς
και να μη δίνει τσάι στους φτωχούς;
θ) Ο πρόεδρος και η Δ.Ε. του ΤΕΕ ΤΔΜ έχουν αξιολογήσει τον κίνδυνο
απαξίωσης των ΚΟΙΝ ΣΕΠ σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν : 1) ως
εργαλείο πελατειακής και ευκαιριακής πολιτικής; 2) ως όχημα
προαγωγής της ιδιωτικοποίησης Δημοτικών Υπηρεσιών;
2.
Κύριοι συνάδελφοι :
Το εγχείρημα της δημιουργίας και λειτουργίας του περιφερειακού
μηχανισμού – δομής ενίσχυσης της Κοινωνικής Οικονομίας μου θυμίζει τη
λειτουργία γαιοθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας και υψηλής εντροπίας.
2α. Χαμηλής ενθαλπίας γιατί ο περιφερειακός μηχανισμός λόγω σύνθεσης
διάρθρωσης και λειτουργίας ελάχιστα μπορεί να προσφέρει στην
Κοινωνική Οικονομία και στους φορείς της (ΚΟΙΝ ΣΕΠ).
2β. Υψηλής εντροπίας για τι ως δομή συμβάλλει στον εκφυλισμό της
δυναμικής που αναπτύσσεται μέσω της Κοινωνικής Οικονομίας
ετεροκαθορίζοντας τα στοιχεία και τους όρους ανάπτυξης των ίδιων
των ΚΟΙΝ ΣΕΠ. Στα γαιοθερμικά πεδία υψηλής εντροπίας ελάχιστες
ποσότητες νερού έρχονται σε επαφή με την θερμή πηγή στα έγκατα.
Και αυτός είναι ο κύριος λόγος του παρατηρούμενου εκφυλισμού της
θερμικής ενέργειας κατά την μεταφορά της στην επιφάνεια. Στην
συγκεκριμένη περίπτωση εφόσον επιθυμούμε την ανάπτυξη της
Κοινωνικής Οικονομίας οφείλουμε καταρχήν να απαλλάξουμε αυτήν
την ανάπτυξη από τους ενεργοβόρους μηχανισμούς και δομές που εκ
των άνω θέλει να επιβάλλει το υπουργείο Εργασίας. Ανάπτυξη
Κοινωνικής Οικονομίας σημαίνει καταρχήν κοινωνική στήριξη (όχι κατ’
ανάγκη οικονομική ή διοικητική) υψηλής ενθαλπίας και χαμηλής
εντροπίας.
3.
Πρόσθετα από το υπουργείο Εργασίας απαιτείται η υποβολή της αίτησης
– φακέλου για την δημιουργία του περιφερειακού μηχανισμού από τους
κοινοπρακτούντες εταίρους μέχρι τις 28-11-14. Πράγμα που αποκλείει
εντελώς οποιαδήποτε παρέμβαση για διόρθωση – αναμόρφωση των
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οριζόμενων στην παρούσα πρόσκληση προς όφελος πάντα της Κοινωνικής
Οικονομίας και των ΚΟΙΝ ΣΕΠ. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως εφόσον είχαμε
τον χρόνο να προτείνουμε μια Περιφερειακή Δομή ανάπτυξης ΚΟΙΝ ΣΕΠ
χωρίς περιττούς μηχανισμούς (κατά την μέθοδο διαχείρισης των
γαιοθερμικών πεδίων). Όμως δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος.
Αυτονόητα
Δεν συμφωνώ με την συμμετοχή του ΤΕΕ στον Περοφερειακό Μηχανισμό
΄΄στήριξης΄΄ των ΚΟΙΝ ΣΕΠ παρότι αμετάκλητα επιδιώκω από θέση αρχής την
ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας.»
Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ23/2014
Αποφασίζεται η συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τη «Λειτουργία
Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των
Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των
πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» της κατηγορίας παρέμβασης 2
«Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας για την Απασχόληση Ευάλωτων
Ομάδων», με Κωδικό Πρόσκλησης 6 και Αρ. Πρωτ.: 4.29190/οικ.4.1856/15-102014, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 28/11/2014.
Επίσης το ΤΕΕ/ΤΔΜ:
1.
Εγκρίνει το Σχέδιο Καταστατικού και συμμετοχής στην υπό σύσταση
Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΛ.Σ.Ο.Σ.» βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 για
την υποβολή της πρότασης με τίτλο «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών
Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής
Οικονομίας».
2.
Αποδέχεται τους όρους της Πρόσκλησης, την υποβολή αίτησης –
φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας καθώς και τη
δέσμευση για απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών μετά τη
συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής
Σύμπραξης, στα πλαίσια υποβολής της παραπάνω πρότασης.
3.
Αποδέχεται ως Συντονιστή Φορέα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης την
Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ.
4.
Ορίζει τον κ. Μαυροματίδη Δημήτρη, Πρόεδρο της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ, ως
εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας,
στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη, ο οποίος και θα υπογράψει το Καταστατικό
Σύστασης της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας.
Για την τελική διαμόρφωση της συμμετοχής του ΤΕΕ/ΤΔΜ εφόσον καλύπτονται
οι προδιαγραφές, θα συμμετέχει ο Πρόεδρος, ο Σύνδεσμος της ΔΕ και ο
Επιμελητής της ΜΕ Εθνικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ή όποιο άλλο μέλος
της προταθεί. Η Μ.Ε. θα υποστηρίξει την τεκμηρίωση για τη συμμετοχή μας στο
πρόγραμμα, προετοιμάζοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πρόσωπο
αρμόδιο για επαφή θα είναι ο επιστημονικός συνεργάτης του ΤΕΕ/ΤΔΜ ή ο
Επιμελητής της ΜΕ Εθνικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μέχρι την
ολοκλήρωση της επιλογής της/των Ομάδας/ων Εργασίας που θα υποστηρίξουν
το πρόγραμμα εφόσον εγκριθεί.
Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί με Ομάδες Εργασίας που θα συγκροτήσει το
ΤΕΕ/ΤΔΜ γι’ αυτόν τον σκοπό.
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Το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. θα συμμετέχει ουσιαστικά – πέρα από δημοσιότητα – στην
Αναπτυξιακή Σύμπραξη στις δράσεις Δικτύωσης και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης. Η πρόταση θα είναι η τελικώς διαμορφωθείσα στην οποία θα
συμμετέχει και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη της
Κοινωνικής Οικονομίας, προώθησης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και
υποστήριξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.).
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της ΔΕ για την υπογραφή όλων των απαραίτητων
εγγράφων που απαιτούνται από την Πρόσκληση αλλά και των απαραίτητων
ενεργειών για την συμμετοχή στην πρόταση.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 6ο
O Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης αναφέρει σχετικά με το θέμα την
πρόταση της ΑΝΚΟ για συνδιοργάνωση με ΑΝΚΟ, Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας και Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. ενημερωτικής εκδήλωσης στα πλαίσια του
ευρωπαϊκού έργου Marie (Mediterranean Building Rethinking for Energy
Efficiency in Buildings) που αφορά στην επανεξέταση της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων στη Μεσόγειο και στο οποίο συμμετέχουν 23 εταίροι από
9 χώρες της Μεσογείου. Στόχος της ημερίδας είναι η κοινοποίηση των
αποτελεσμάτων του προγράμματος στην περιοχή μας. Η ημερίδα προτείνεται να
πραγματοποιηθεί στη 1η Δεκεμβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ/ΤΔΜ.
Ο πρόεδρος σημειώνει ότι ζητήθηκε από μέρους του αν είναι δυνατόν να
υπάρξει εστίαση της εκδήλωσης στις ESCo (Επιχειρήσεις Ενεργειακών
Υπηρεσιών) που είναι και το επόμενο μεγάλο πεδίο απασχόλησης των
συναδέλφων. Προτείνει τη συνδιοργάνωση της ημερίδας χωρίς δαπάνη για το
ΤΕΕ/ΤΔΜ.
Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ23/2014
Αποφασίζεται η συμμετοχή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην οργάνωση, μαζί με την ΑΝΚΟ
και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα
«Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια –Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών
(ESCOs) & Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισμού του
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ., στην 1 Δεκεμβρίου 2014 στα γραφεία του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 7ο
O Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης ενημερώνει για τη σχετική πρόσκληση
που εστάλη για το συνέδριο αειφόρου ανάπτυξης –Τουρισμού
-Επιχειρηματικότητας & Διαβαλκανικής Συνεργασίας στη Φλώρινα στις 12-13
Δεκεμβρίου 2014 (αριθμ. πρωτ. Τ.Ε.Ε. /Τ.Δ.Μ. 1141/10-11-14) με ανοικτό θέμα
παρέμβασης από το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Το θέμα παραπέμφθηκε στην Νομαρχιακή Επιτροπή Φλώρινας. Προτείνει την
καταρχήν συμμετοχή μας με θέμα τον κάθετο άξονα Πτολεμαϊδα Φλώρινα ή τον
τρόπο μελετών με εισηγητή μέλος της ΝΕ Φλώρινας του ΤΕΕ/ΤΔΜ.
Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ23/2014
Αποφασίζεται η αποδοχή της πρότασης για εισήγηση του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στο
συνέδριο αειφόρου ανάπτυξης –Τουρισμού
-Επιχειρηματικότητας &
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Διαβαλκανικής Συνεργασίας στη Φλώρινα με θέμα που θα προσδιοριστεί και θα
εισηγηθεί η Νομαρχιακή Επιτροπή της Φλώρινας του ΤΕΕ/ΤΔΜ.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 8ο
O Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης ενημερώνει για την ενημερωτική
συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην ΑΝΚΟ και την αναλυτική
συζήτηση των μελών της Ομάδας Εργασίας που παραβρέθηκαν.
Σχετικά διαπιστώθηκαν τα παρακάτω προβλήματα:
1. Παρέμβαση για την Μαυροπηγή η οποία ουσιαστικά δεν μπορεί να
μετεγκατασταθεί εκτός εάν επιλέξει χώρο που είναι ήδη πολεοδομημένος
2. Παρέμβαση για να ξεκινήσουν τα παράλληλα έργα για τους πυλώνες στον
ΑΔΜΗΕ και την ΔΕΗ για τον χώρο της Νέας Ποντοκώμης
3. Μη εκκίνηση των οριστικών μελετών για την μετεγκατάσταση
Ποντοκώμης σημαίνει ουσιαστικά αποτυχία της μετεγκατάστασης
4. Επίσπευση έγκρισης του Σχεδίου Μετεγκατάστασης της Ακρινής και
Αναργύρων
Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ23/2014
Εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης, τα μέλη της Διοικούσας
Επιτροπής Ντέλμας Κώστας και Τζίτζικας Γεώργιος, μέλη της Ομάδας Εργασίας
Μετεγκαταστάσεων για την σύνταξη σχετικής επιστολής.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 9ο
Γίνεται ενημέρωση και σχετική συζήτηση για τη συντήρηση του ανελκυστήρα.
Απόφαση Α9/Δ.Ε./Σ23/2014
Αποφασίζεται η ανάθεση της περιοδικής συντήρησης του ανελκυστήρα των
γραφείων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας
στην Κοζάνη για ένα έτος (από 1 Δεκεμβρίου 2014 έως 30 Νοεμβρίου 2015)
στον συντηρητή κο Θεόδωρο Πράσο με ύψος μηνιαίας δαπάνης 50 ( πενήντα )
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος για την υπογραφή του σχετικού ιδιωτικού
συμφωνητικού.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Απόφαση Α10/Δ.Ε./Σ23/2014
Αποφασίζεται η ανάθεση της καταχώρησης του ανελκυστήρα του κτιρίου του
ΤΕΕ/Τ.Δ.Μ. στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης, με την απαραίτητη
δημιουργία σχετικού φακέλου, στον Κάτσιο Παναγιώτη, Μηχανολόγο Μηχανικό.
Εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος για την υπογραφή του σχετικών δηλώσεων και
αιτήσεων που απαιτούνται.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 200 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
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ΘΕΜΑ 10ο
Απόφαση Α11/Δ.Ε./Σ23/2014
Αποφασίζεται, μετά από εισήγηση των υπαλλήλων του τμήματος η απόσυρση
μέσω ανακύκλωσης του παρακάτω άχρηστου εξοπλισμού του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
1. Οθόνη Η/Υ ACER 17΄΄ ACER AL1715 Serial number
ET.L1208.191444005C3PK04
2. Πληκτρολόγιο MITSUMI Serial number050585937
3. Mouse MICROSOFT Serial number X802382-004PID56180OEM08130450
4. Desktop Tower Quest Serial number MDI30EB21122
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 11ο
Απόφαση Α12/Δ.Ε./Σ23/2014
Αποφασίζεται η προέγκριση δαπάνης ύψους 100,00€ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ) για προμήθεια ειδών καθαριότητας για τα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΔΜ.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 2 : Καταστροφή μονάδας ΑΗΣ Πτολεμαίδας
Γίνεται σχετική συζήτηση.
Απόφαση Α13/Δ.Ε./Σ23/2014
Η Διοικούσα Επιτροπή θα παρακολουθήσει το θέμα και θα τοποθετηθεί μόλις
έρθουν τα δεδομένα της Τεχνικής Επιτροπής που συγκρότησε η ΔΕΗ που θα
αναλύσει την ζημία και τα κόστος της αποκατάστασης.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Λύεται η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

Η Γενική Γραμματέας

Κλεοπάτρα Καλαμάρα

