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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η / 2015
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Κοζάνη Πέμπτη Ώρα,
Μπουσίου & Εστίας 3

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 7-5-2015       18:30  μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.

2. Επικύρωση πρακτικών 5ης συνεδρίασης.
 
3. Οικονομικός απολογισμός έτους 2014 – Οικονομικός προϋπολογισμός έτους
2015.

4.  Παρακολούθηση  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Περιφέρειας  Δυτικής
Μακεδονίας 2014-2020.
α)  Υποβολή  προτάσεων  εξειδίκευσης  του  επιχειρησιακού  προγράμματος
Δυτικής  Μακεδονίας  2014  –  2020  :  Πρόσκληση  για  υποβολή  προτάσεων,
πρόσκληση  σε  ενημερωτική  συνάντηση  στις  5-5-2015  και  ώρα  9:30  στην
αίθουσα Αμφιθεάτρου της ΖΕΠ. 
β)Ορισμός  μελών  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  του  Επιχειρησιακού
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

5.  Επιστολή συναδέλφου για επίδομα ανθυγιεινής απασχόλησης μηχανικών που
εργάζονται σε αντίστοιχους χώρους εργασίας.

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

α)  Ενημέρωση  ΤΕΕ/Τ.Δ.Ε.  για  μητρώο  εθελοντών  μηχανικών  για  την
αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. 
β)  Επιστολή  ΤΕΕ  Ηπείρου  για  ασφαλιστικές  υποχρεώσεις  συναδέλφων
μηχανικών.
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γ)  Επιστολή ΤΕΕ Κέρκυρας  προς  ΙΕΚΕΜ για  καθυστερήσεις  προπληρωμένων
σεμιναρίων εκπαίδευσης ενεργειακών επιθεωρητών.
δ) Ειδική συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ για εκλογή νέου Προέδρου ΤΕΕ 9-10
Μαΐου 2015. 
ε) Πρόσκληση Δημάρχου Κοζάνης σε σύσκεψη για το θέμα της πορείας εξέλιξης
της εκκαθάρισης της συνεταιριστικής τράπεζας. 
στ) Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Ηπείρου για το ασφαλιστικό.
ζ) Θέσεις του ΤΕΕ Θράκης για την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα
Πειθαρχικά Συμβούλια.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

Τα  σχετικά  συνημμένα  έγγραφα  της  Συνεδρίασης,  βρίσκονται  στο  πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «8.2015». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος -  Πρόεδρος,  Γιαννακίδης Δημήτριος -
Αντιπρόεδρος,  ,  Ζιώγας  Κωνσταντίνος,  Κυριακόπουλος
Κωνσταντίνος,  Κακάλης  Αθανάσιος,  Ντέλμας  Κωνσταντίνος,
Συλλίρης Νικόλαος, , μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ : Παμπόρης Βασίλειος, Τζίτζικας Γεώργιος, μέλη

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ8/2015

Χρέη Γεν. Γραμματέα για την παρούσα συνεδρίαση εκτελεί ο συν.   Ζιώγας  
Κωνσταντίνος 

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: 2ο, 4ο, 3o, 5ο 

ΘΕΜΑ 2  ο   
Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ8/2015

Επικυρώνονται τα πρακτικά της 5ης   συνεδρίασης της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 
έτους 2015.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 4  ο   
β)Σχετικό  το  με  αριθμό  πρωτ.  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  341/5-5-2015  έγγραφο  της  Ειδικής
Υπηρεσίας  Διαχείρισης  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Περιφέρειας  Δυτικής

https://www.dropbox.com/sh/e8if4us0rx0dsvb/AADD7M0lJXMXQhoJyhQuXJvUa?dl=0
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Μακεδονίας  για  ορισμό  Μελών   της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

 
Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ8/2015

Ορίζονται ως εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  στην  Επιτροπή Παρακολούθησης
του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας  2014-
2020 οι συνάδελφοι :
Μαυροματίδης Δημήτρης , Η.Μ. Πρόεδρος της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. ,  ως τακτικό
μέλος και  Ντέλμας Κωνσταντίνος,   Π.Μ.  μέλος της Δ.Ε.  του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  ,  ως
αναπληρωματικό μέλος.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

α) Ο Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης, ενημερώνει τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη  
συνάντηση - εκδήλωση της Περιφέρειας, όπου παραβρέθηκε και αναφέρει ότι 
ουσιαστικά ζητείται από το ΤΕΕ/ΤΔΜ και από τους διάφορους άλλους 
θεσμικούς φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η κατάθεση προτάσεων
στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, 
ώστε η Περιφέρεια να γνωρίζει τις δυνατότητες υλοποίησης των φορέων σε 
μελλοντικές προσκλήσεις στο ΠΕΠ. 

Αναφέρει ότι εστάλη ειδοποίηση εγκαίρως στις Μόνιμες Επιτροπές του 
ΤΕΕ/ΤΔΜ για κατάθεση προτάσεων εξειδίκευσης με ενδεικτικούς 
προϋπολογισμούς. 

Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ8/2015
Αποφασίζεται  στην  αμέσως  επόμενη  συνεδρίαση  της  Δ.Ε.  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  να
εξειδικευτούν με συγκεκριμένα στοιχεία και συμπληρωμένο το σχετικό για αυτό
το λόγο έντυπο, όλες οι προτάσεις από τις Μ.Ε. του τμήματος, να αξιολογηθούν
και να σταλούν στην ΕΥΔ του ΠΕΠ 2014-20120
Επικυρώνεται αυθημερόν .

ΘΕΜΑ 3  ο   

Γίνεται παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού έτους 2014.
Ο συν. Ντέλμας Κωνσταντίνος αναφέρει:

1. Όσον  αφορά  τον  οικονομικό  απολογισμό  έτους  2014  δηλώνουμε  την
συμφωνία μας. Άλλωστε η Δ.Ε. του ΤΕΕ ΤΔΜ έχει εγκρίνει τμηματικά σε
παρελθούσες  συνεδριάσεις  τα  κονδύλια  εσόδων  και  εξόδων  του
περιφερειακού  τμήματος.  Συνεπώς  συμφωνούμε  με  την  έγκριση  του
συγκεντρωτικού πίνακα εσόδων – εξόδων που αποτελεί τον απολογισμό. 

2. Όσον  αφορά  τον  προτεινόμενο  προϋπολογισμό  του  έτους  2015
διατυπώνουμε τα κάτωθι :
α. Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του 2015 στηρίζεται σε μια ασαφή

υπόθεση – έκθεση κονδυλίων εσόδων που επιτείνει την σύγχυση και
την  αβεβαιότητα  της  ίδιας  της  οικονομικής  λειτουργίας  του
περιφερειακού τμήματος. Και τούτο γιατί η ΄΄επιχορήγηση εκ μέρους
του ΤΕΕ΄΄ που αποτελεί το κύριο έσοδο παραμένει άγνωστη, μόνον
κατ’  υπόθεση  ορισμένη  από  το  περιφερειακό  τμήμα  καθόσον  δεν
ορίζεται  (ως  πρόβλεψη  έστω)  στο  ισόποσον  από  ψηφισμένο
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προϋπολογισμό  (ίδιου  έτους)  του  κεντρικού  ΤΕΕ.  Λαμβάνοντας
υπόψιν ότι το κεντρικό ΤΕΕ κατά την παρελθούσα χρήση του 2014
εκπλήρωσε τις προϋπολογισθείσες υποχρεώσεις και απαιτήσεις του
περιφερειακού  τμήματος  σε  ποσοστό  63%  περίπου,  καθίσταται
αντιληπτό ότι η ΄΄επιχορήγηση εκ μέρους του ΤΕΕ΄΄ (κωδικός 0211)
είναι έωλη, μετέωρη και θα παραμείνει άγνωστη τουλάχιστον μέχρι
τον Σεπτέμβριο του 2015.

β. Η μη εκπλήρωση από το κεντρικό ΤΕΕ των υποχρεώσεων του έναντι
του περιφερειακού τμήματος είχε ως απτό αποτέλεσμα την μεταφορά
χρεών  παρελθόντων  ετών  στον  προϋπολογισμό  του  2015.  Ο
προϋπολογισμός του 2015  επιβαρύνεται  με  ΄΄εκκρεμότητες΄΄  (όπως
ονομάζονται)  προς  δύο  ομάδες  εργασίας  που έχουν  περαιώσει  την
λειτουργία  τους  και  σε  μια  ομάδα  εργασίας  που  συνεχίζει  να
λειτουργεί προσαυξάνοντας το χρέος του περιφερειακού τμήματος. Οι
εν  λόγω  ΄΄εκκρεμότητες΄΄  ανέρχονται  στο  ποσόν  των  22.000€.  Το
γεγονός (της  συσσώρευσης ΄΄εκκρεμοτήτων΄΄)  το  είχαμε  προβλέψει
άλλωστε  κατά  την  ψήφιση  του  προϋπολογισμού  του  2014.
Επιφυλασσόμεθα  να  ζητήσουμε  την  παύση  λειτουργίας  της  Ο.Ε..
΄΄Υποστήριξη,  συντήρηση, ανανέωση του δικτυακού τόπου του ΤΕΕ
ΤΔΜ  –  επιμέλεια  δελτίων  τύπου  –  υποβοήθηση  διοργάνωσης
εκτάκτων δραστηριοτήτων του τμήματος΄΄ τον Σεπτέμβριο του 2015
όταν θα είναι γνωστά περισσότερα στοιχεία για τις εισροές του υπό
ψήφιση προϋπολογισμού.

γ.  Θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός του 2015 που εισηγείται σήμερα ο
πρόεδρος  της  Δ.Ε.  αποτελεί  εκ  των  πραγμάτων  ΄΄ένδειξη΄΄
προϋπολογισμού  που  μοναδικό  στόχο  έχει  να  διευκολύνει  την
οικονομική λειτουργία του περιφερειακού τμήματος. Επισημαίνουμε
το  απαράδεκτο  γεγονός  της  καθυστέρησης  ψήφισης  του
προϋπολογισμού  του  2015  που  πρέπει  να  συντάσσεται  και  να
ψηφίζεται στην αρχή έκαστου έτους και τις αναλογούσες ευθύνες του
κεντρικού ΤΕΕ. 

Ψηφίζουμε  τον  προϋπολογισμό  του  2015  για  να  διευκολύνουμε  την
οικονομική λειτουργία του ΤΕΕ ΤΔΜ. Επιφυλασσόμεθα για όσα στοιχεία
επικαιροποίησης και εξειδίκευσης προαναφέραμε.

Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ8/2015

Εγκρίνεται  ομόφωνα ο  Οικονομικός  Απολογισμός  έτους  2014,  όπως
κατατέθηκε  με  τη  σχετική  εισήγηση  του  Προέδρου  και  της  Υπηρεσίας  του
Τμήματος (αρ.πρωτ.: 358/8.05.2015).
Επικυρώνεται αυθημερόν

Στη  συνέχεια  γίνεται  παρουσίαση  του  προϋπολογισμού  έτους  2015  από  την
υπηρεσία και τον πρόεδρο με την επισήμανση ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος για
αναμονή στοιχείων για την σύνταξη του προϋπολογισμού  με το νέο σύστημα
λογιστηρίου στο βαθμό που  έχουν τεθεί  εγράφως, εδώ και 2 μήνες,  σχετικά
ερωτήματα στην Αθήνα  και δεν έχουν μέχρι σήμερα  απαντηθεί. 

ΑΔΑ: 7ΠΗΑ46Ψ842-Χ4Ω



Πρόταση  είναι  να  ψηφιστεί  ο  προϋπολογισμός   ώστε  να  αναταποκριθεί
στοιχειωδώς το περιφερειακό τμήμα στις υποχρεώσεις του και να ζητηθεί από
την  Αθήνα   εφαρμογή  του  νέου  ενιαίου  συστήματος  προετοιμασίας
Προϋπολογισμών Κεντρικού ΤΕΕ και Περιφερειακών Τμημάτων, από την αρχή
του νεόυ έτους με έγκαιρη ενημέρωση και πληροφόρηση από την Αθήνα.

Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ8/2015
Εγκρίνεται  ομόφωνα   ο  Οικονομικός  Προυπολογισμός  έτους  2015  που
κατατέθηκε  με  τη  σχετική  εισήγηση  του  Προέδρου  και  της  Υπηρεσίας  του
Τμήματος (αρ.πρωτ.:358/8.05.2015)   με  τις  παρατηρήσεις  ότι  αυτός είναι εξ’
ανάγκης ένας διαχειριστικός και μεταβατικός προϋπολογισμός . 
Επικυρώνεται αυθημερόν 

ΘΕΜΑ 5  ο   

Αναλύεται  η  επιστολή  του  συναδέλφου  Γιώργου  Ρομοσιού  με  θέμα  τη  μη
καταβολή  επιδόματος  ανθυγιεινής  εργασίας  σε  διπλωματούχους  μηχανικούς
που απασχολούνται σε ανθυγιεινούς χώρους εργασίας. 

Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ8/2015
Αποφασίζεται ότι το θέμα χρήζει περισσότερης έρευνας, επεξεργασίας, όπως και
συντονισμού  με  άλλους  σχετικούς  με  το  θέμα  φορείς  (Υπουργείο  Εργασίας,
ΕΜΔΥΔΑΣ,  ΤΕΕ κτλ.).  Αποφασίζεται  η αναβολή του και  η  επαναφορά του σε
μελλοντική συνεδρίαση της Δ.Ε.  του ΤΕΕ/ΤΔΜ, όταν θα υπάρχει η κατάλληλη
ωριμότητα. 
Επικυρώνεται αυθημερόν .

Εκτός Ημερησίας Θέματα :

Α) Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  συμμετοχή  Διπλωματούχων
Μηχανικών σε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τη «Διερεύνηση δυνατότητας
υλοποίησης τηλεθέρμανσης στην πόλη των Γρεβενών με αξιοποίηση της
τοπικής βιομάζας και άλλων εναλλακτικών στερεών καυσίμων». 

Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ8/2015
Αποφασίζεται  η  δημοσίευση  της  προκήρυξης,  στην  επίσημη  ιστοσελίδα  του
τμήματος καθώς και η αποστολή προσωπικών ενημερωτικών e-mail σχετικά με
το  παραπάνω  θέμα,  στη  λίστα  αποδεκτών  διπλωματούχων  μηχανικών  του
τμήματος. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αποστολής αιτήσεων ενδιαφέροντος,
θα  ακολουθήσει  σε  επόμενη  συνεδρίαση  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ,  η  αξιολόγηση  των
αιτήσεων και η τελική επιλογή για τη συγκρότηση της Ο.Ε.

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή Διπλωματούχων
Μηχανικών σε Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ
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Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΔΜ μετά από συνεδρίασή της, αποφάσισε τη 
συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με θέμα τη «Διερεύνηση δυνατότητας 
υλοποίησης τηλεθέρμανσης στην πόλη των Γρεβενών με αξιοποίηση της 
τοπικής βιομάζας και άλλων εναλλακτικών στερεών καυσίμων». Το 
αντικείμενο της Ο.Ε. θα περιλαμβάνει :

i. Διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το είδος, την ποιότητα (θερμική αξία) και
την  ποσότητα  της  διαθέσιμη  βιομάζας  στην  Περιφερειακή  Ενότητα
Γρεβενών. 

ii. Αρχική εκτίμηση για το κόστος συλλογής και μεταφοράς της διαθέσιμης
βιομάζας (αποθήκευση και logistics βιομάζας). 

iii. Κατά  τη  διάρκεια  των  δύο  παραπάνω  φάσεων  θα  εξεταστούν  και
περιβαλλοντικά θέματα, μιας και μέρος του νομού υπάγεται στην περιοχή
Natura.

iv. Εξέταση  της  απαιτούμενης  θερμικής  ενέργειας  για  τηλεθέρμανση.  Θα
γίνει ένας αρχικός υπολογισμός των θερμικών αναγκών της πόλης των
Γρεβενών, στο βαθμό που αυτές μπορούν να καλυφθούν από τη βιομάζα.
Θα καταγραφούν οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις θέρμανσης από βιομάζα
που κυριαρχούν σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους και η δυνατότητα
σύνδεσής του με την τηλεθέρμανση. 

v. Θα εξεταστεί η δυνατότητα χρήσης ξυλίτη ή λιγνίτη από την Περιφέρεια
Δυτικής  Μακεδονίας για συμπληρωματική/ολική κάλυψη αναγκών.  Θα
διερευνηθεί  και  το  θεσμικό πλαίσιο,  Ελληνικό  και  Ευρωπαϊκό,  για  την
χρήση και σε πιο ποσοστό μη ανανεώσιμων καυσίμων.

vi. θα καθοριστεί η τεχνολογία (ή οι τεχνολογίες) που θα χρησιμοποιηθούν.
Θα  αναζητηθούν/αξιοποιηθούν  υπάρχουσες  εργασίες,  έρευνες  και
μελέτες σχετικές με την τηλεθέρμανση Γρεβενών.

H πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  αφορά  διάφορες  ειδικότητες
Διπλωματούχων Μηχανικών. Ο αριθμός των συναδέλφων που θα συγκροτήσουν
την Ομάδα Εργασίας, θα προσδιοριστεί σε συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ,
ανάλογα  με  το  ενδιαφέρον  που  θα  υπάρξει,  μετά  από  εισήγηση  της  ΝΕ
Γρεβενών.

Όσοι  συνάδελφοι  ενδιαφέρονται  να  συμμετέχουν  στην  υπό  σύσταση  Ο.Ε.,
μπορούν  να  δηλώσουν  το  ενδιαφέρον  τους  στα  γραφεία  του  ΤΕΕ/Τμήμα
Δυτικής Μακεδονίας (Μπουσίου & Εστίας 3,  2461028030) ή ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση  tee  _  koz  @  tee  .  gr,  προσκομίζοντας  ή  επισυνάπτοντας  και  ένα  μικρό
βιογραφικό.

Αιτήσεις ενδιαφέροντος θα γίνονται δεκτές μέχρι και 3 /6/ 2015».
Επικυρώνεται αυθημερόν .

mailto:tee_koz@tee.gr
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Β) Συγκρότηση Ομάδα εργασίας ΤΕΕ/ΤΔΜ με θέμα “Υποστήριξη αποτύπωσης 
μνημείων Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών»

Απόφαση Α9/Δ.Ε./Σ8/2015

Στο  αντικείμενο  της  αρχικής  Ομάδας  Εργασίας  με  θέμα  «Εκτίμηση  της
κατάστασης  των  ιστορικών  πέτρινων  γεφυριών  της  Π.Ε.  Γρεβενών»
(Απόφαση  Α5/Δ.Ε./Σ5/2015),  όπως  είχε  προταθεί  από  τα  μέλη  των  Μ.Ε.
«Πολιτισμού» και «Αντισεισμικής, πολιτικής προστασίας και οδικής ασφάλειας»
του ΤΕΕ/ΤΔΜ, κατόπιν αιτήματος της Π.Ε. Γρεβενών (Αρ. Πρωτ. 13358/122, 4-
2-2015),  προστίθεται  το  αντικείμενο  «Εκτίμηση  της  κατάστασης  των
βυζαντινών  και  μεταβυζαντινών  μνημείων-εκκλησιών  της  Π.Ε.  Γρεβενών»
σύμφωνα με το έγγραφο-αίτημα της Π.Ε. Γρεβενών (Αρ. Πρωτ.35810/408, 3-4-2015)
και την συζήτηση στα Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ (Α4/Δ.Ε./Σ7/2015).

Η έγκριση των μελών των 2 προαναφερθέντων Μ.Ε. που θα συγκροτήσουν την Ο.Ε. 
με διευρυμένο αντικείμενο, καθώς και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρονική 
διάρκεια και το κόστος της Ο.Ε. θα διευκρινιστούν σε  επόμενη συνεδρίαση της Δ.Ε. 
του ΤΕΕ/ΤΔΜ .

Επικυρώνεται αυθημερόν .

Γίνεται ενημέρωση για τα  λοιπά αναγραφόμενα του 1υ θέματος .

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                      Ο εκτελών χρέη Γενικού  Γραμματέως  

Δημήτρης Μαυροματίδης                            Ζιώγας Κωνσταντίνος.
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