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ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Κοζάνη ΤΡΙΤΗ Ώρα,
Μπουσίου & Εστίας 3

(Αίθουσα Συνεδριάσεων
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

27-10-2015       17:30 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.

2. Έκτακτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ 1/11/2015 με μοναδικό θέμα το
ασφαλιστικό. 
Σύσκεψη  Προέδρων  Περιφερειακών  Τμημάτων  ΤΕΕ  με  τον  Πρόεδρο  του  ΤΕΕ  την
Παρασκευή 30/10/2015 και ώρα 13:00 στην Αθήνα.

3. Συνεδρίαση 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης.

4.  Ορισμός  εκπροσώπου  ΤΕΕ/ΤΔΜ  στην  επιτροπή  αξιολόγησης  προτάσεων
διαγωνισμού της ΔΕΠΕΠΟΚ για την απόδοση ονόματος και τη δημιουργία λογοτύπου
για το έργο «Κέντρο διάδοσης τεχνολογίας στη ΖΕΠ Κοζάνης».

5. Μετεγκατάσταση Ποντοκώμης.

6. Διοργάνωση Bienalle στην Κοζάνη.

7. Θέματα απονομής συντάξεων στη ΔΕΗ για συναδέλφους που είναι ασφαλισμένοι και
στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.

8. Αίτηση συν. Τρικκάλη Δημήτριου για διόρθωση ολοκλήρωση πραγματογνωμοσύνης
που είχε αιτηθεί.
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*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

α)  Σύσταση  Επιτροπής  Προέδρων  ΤΕΕ  για  την  κατανομή  επιχορηγήσεων  στα
Περιφερειακά Τμήματα.
β) Έγγραφο Προέδρου ΤΕΕ σχετικά με την απόφαση της Δ.Ε. για σταδιακή εφαρμογή
της ηλεκτρονικής εξακρίβωσης της οικονομικής ενημερότητας μελών του ΤΕΕ και των
εγγεγραμμένων  στο  βιβλίο  Τεχνικών  Επωνυμιών  ως  προϋπόθεση  για  την  παροχή
υπηρεσιών μέσω των πληροφοριακών συστημάτων. 
γ) Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το μετρό.
δ) Επιστολές ΤΕΕ/Ανατολικής Στερεάς, ΤΕΕ/Ανατολικής Μακεδονίας, ΤΕΕ/Β.Α. Αιγαίου,
ΤΕΕ/Αιτωλοακαρνανίας, ΤΕΕ/Ανατολικής Κρήτης για τις αυξήσεις στο ΤΣΜΕΔΕ.
ε) Πρόσκληση για μετάθεση υπαλλήλων ΤΕΕ στο ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας.
στ)  Επιστολή  ΤΕΕ  Αιτωλοακαρνανίας  για  παράταση  των  προσωρινών  ενεργειακών
επιθεωρητών και διευθέτηση του ζητήματος των εξετάσεων. 
ζ)  Αποστολή  επιστολής  προς  αρμόδιους  Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας  για
ενημέρωση του ΤΕΕ/ΤΔΜ για τον παραλίμνιο δρόμο λίμνης Πολυφύτου.
H) Επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΚ «Πρόσβαση Μηχανικών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΕ».
Θ) Ερώτημα Π.Ε. Φλώρινας για τη χρήση ξυλείας που προορίζονται  για κολώνες της
ΔΕΗ.
ι) Αποστολή από ΤΕΕ προτύπων πυροπροστασίας.
ια) Επιστολή ΔΕΗ προς Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκουρλέτη με θέμα
κατανομή  κατά  προτεραιότητα  των  λιγνιτικών  μονάδων  παραγωγής  ηλεκτρικής
ενέργειας που παρέχουν τηλεθέρμανση.
ιβ) Παρατηρήσεις ΤΕΕ/ΤΚΜ επί του σχεδίου νόμου: Δομές στρατηγικού σχεδιασμού στα
τεχνικά  έργα, διαδικασίες κεντρικού ελέγχου στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και
ιδιωτικών έργων.
ιγ)  Υποβολή  υπομνήματος  με  θέσεις  και  προτάσεις  ΤΕΕ/ΤΔΜ  για  ενεργειακά  και
περιβαλλοντικά θέματα της Δυτικής Μακεδονίας.  

                      Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

Τα  σχετικά  συνημμένα  έγγραφα  της  Συνεδρίασης,  βρίσκονται  στο  πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και  ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή -  Υλικό»,
υποφάκελος «19.2015». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ

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

ΑΠΟΝΤΕΣ : Παμπόρης Βασίλειος, μέλος
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ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  2ο, 3ο, 4ο, 5ο,  6ο , 7ο  1ο ,

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ19 /2015
Χρέη Γεν. Γραμματέα για την παρούσα συνεδρίαση εκτελεί ο συν.   Ζιώγας  
Κωνσταντίνος.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

1. Συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΔΜ στην κατάθεση πρότασης με τίτλο «RHC-INNMED
[Innovation in the promotion of the Renewable Heating and Cooling (RHC)  in
Med area]» 

Ο  πρόεδρος  Δημήτρης  Μαυροματίδης  ενημερώνει  για  την  πρόταση  που  θα
προετοιμάσει  το  ΚΑΠΕ  στο  INTERREG Med Programme AXIS 1.  “Promoting
Mediterranean innovation capacities to develop smart and sustainable growth”,
Specific Objective (SO) 1.1: To increase transnational activity of innovative clusters and
networks of key sectors of the MED area.
Sector: Green Grow. Specific Sector: Renewable Energy.
Στην πρόταση αυτή καλείται να συμμετάσχει και το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ19 /2015

Εξουσιοδοτείται  ο  Πρόεδρος  της  Διοικούσας  Επιτροπής  για  την  συμμετοχή  στην
πρόταση χρηματοδότησης  εφόσον το ΤΕΕ/ΤΔΜ είναι κατάλληλος ως εταίρος με τίτλο
«RHC-INNMED [Innovation  in  the promotion  of  the Renewable  Heating  and Cooling
(RHC) in Med area]» στο πρόγραμμα: 
INTERREG Med Programme 
AXIS  1.  “Promoting  Mediterranean  innovation  capacities  to  develop  smart  and
sustainable growth”,
Specific Objective (SO) 1.1: To increase transnational activity of innovative clusters and
networks of key sectors of the MED area.
Sector: Green Grow. 
Specific Sector: Renewable Energy. 
Ως Local Project coordinator προτείνεται ο συνάδελφος Πέτρος Αλμπάνης.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει για την απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλιου για την
σύναψη προγραμματικής σύμβασης «Διερεύνηση και αξιοποίηση των οφελών για τη
Δυτική Μακεδονία από την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαϊδας 5 από
την ΔΕΗ» και την διακοπή της προηγούμενης 

Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ19 /2015
Ορίζονται  εκπρόσωποι  στην  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της  προγραμματικής
σύμβασης «Διερεύνηση και αξιοποίηση των οφελών για τη Δυτική Μακεδονία από την
κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαϊδας 5 από την ΔΕΗ»  οι συνάδελφοι
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Δημήτρης Γιαννακίδης με αναπληρωτή τον Ζιώγα Κώστα και Κακάλης Αθανάσιος με
αναπληρωτή τον Παπακώστα Ιωάννη.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 2  ο

Γίνεται ενημέρωση για την σύσκεψη Προέδρων Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ με τον
Πρόεδρο του ΤΕΕ που θα γίνει   Παρασκευή 30/10/2015 και  ώρα 13:00 στην Αθήνα
καθώς και για την έκτακτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στις 1/11/2015 με
μοναδικό θέμα το ασφαλιστικό. 
Ακολουθεί συζήτηση .

Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ19 /2015

Αποφασίζεται  η μετάβαση του προέδρου της Δ.Ε.  του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  στην Αθήνα για
συμμετοχή  του στην την  σύσκεψη Προέδρων Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ με  τον
Πρόεδρο του ΤΕΕ που θα γίνει  Παρασκευή 30/10/2015 και ώρα 13:00 καθώς και στην
έκτακτη  συνεδρίαση  της  Αντιπροσωπείας  του  ΤΕΕ  1/11/2015  με  μοναδικό  θέμα  το
ασφαλιστικό. 
Ο προϋπολογισμός της μετακίνησης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα 
(440) Ευρώ.  
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Προσέρχεται ο συνάδελφος Συλλίρης Νικόλαος
ΘΕΜΑ 3  ο

Ο  Πρόεδρος  Δημήτρης  Μαυροματίδης ενημερώνει  για  την  Συνεδρίαση  της  3ης
Επιτροπής Παρακολούθησης Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης που έγινε στις 13.10.2015 
Αναφέρει  ότι  στα  έργα  του  Τοπικού  Πόρου  Ανάπτυξης  της  3ης Επιτροπής
Παρακολούθησης  καθώς  και  την  εισήγηση  που  δόθηκε  διαπιστώθηκε  ένας
κατακερματισμός έργων τύπου ΣΑΤΑ αλλά και έργων φορέων. 
Κατά την τοποθέτησή του ο Πρόεδρος της ΔΕ Δημήτρης Μαυροματίδης ως μέλος της
Επιτροπής Παρακολούθησης ανέφερε ότι θα πρέπει να αποφεύγονται φορείς οι οποίοι
δεν  είναι  του  ευρύτερου  Δημόσιου  Τομέα  ως  φορείς  υλοποίησης  για  να
διασφαλίζονται οι διαδικασίες παρακολούθησης των έργων. Επιπλέον τόνισε κατά την
συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης τον προβληματισμό του ΤΕΕ/ΤΔΜ ότι ο
Τοπικός Πόρος πρέπει να στραφεί σε δράσεις πρόβλεψης της μεταλιγνιτικής περιόδου,
δηλαδή να στραφεί σε στοχευμένες δράσεις που να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης.
Επισήμανε ότι είναι σε εξέλιξη το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Μεταλιγνιτικής Περιόδου.
Τα  αποτελέσματα  αυτού  θα  μπορούσαν  άμεσα   να  οδηγήσουν  σε  ορισμένες
ονοματισμένες δράσεις  κατόπιν  συνεννοήσεως των εταίρων που συμμετέχουν  στην
Επιτροπή Παρακολούθησης του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης αλλά και της Περιφέρειας.
Άλλωστε ο σχεδιασμός είναι ένα εργαλείο δυναμικό και  όχι  στατικό που μπορεί  να
αναθεωρείται όταν απαιτείται.
Το  παραπάνω  θα  μπορούσε  να  κορυφωθεί  με  μια  διαδικασία  ενημέρωσης  και
διαβούλευσης άμεσα. Τα παραπάνω τέθηκαν από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ/τμ.  Δυτικής
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Μακεδονίας κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Τοπικού Πόρου
Ανάπτυξης.
Προτείνει την παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΔΜ με καθαρό και άμεσο τρόπο ώστε να υπάρχουν
οι αντίστοιχες τοποθετήσεις στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ19 /2015

Αποφασίζεται  να  αποσταλεί  στα  μέλη  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  και  να
δημοσιευθεί το παρακάτω κείμενο: 

«Το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας,  στην 3η Επιτροπή Παρακολούθησης (13/10/2015) ου
Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος  (ΕΑΠ),  τόνισε  ότι  ο  Τοπικός  Πόρος Ανάπτυξης
πρέπει να υποστηρίξει κατά προτεραιότητα δράσεις ανάσχεσης των επιπτώσεων της
μεταλιγνιτικής περιόδου, δηλαδή, επεξεργασμένες και στοχευμένες δράσεις ικανές να
δημιουργήσουν βιώσιμες  θέσεις απασχόλησης. 

Επισημαίνεται παράλληλα, ότι βρίσκεται σε φάση εκπόνησης το Επιχειρησιακό Σχέδιο
της  Μεταλιγνιτικής  Περιόδου.  Τα  αποτελέσματα του προαναφερόμενου Σχεδίου θα
μπορούσαν άμεσα  να οδηγήσουν σε συγκεκριμένες  δράσεις, έργα και πρωτοβουλίες,
σε  συνεννόηση  βεβαίως  μεταξύ   των   φορέων   που  συμμετέχουν  στην  Επιτροπή
Παρακολούθησης  του  Τοπικού  Πόρου  Ανάπτυξης.  Άλλωστε,   ο  σχεδιασμός  ενός
Επιχειρησιακού  Σχεδίου  είναι  μια    δυναμική  διαδικασία  η  οποία   μπορεί  να
αναθεωρείται κατά περίπτωση και να ολοκληρωθεί μέσα από μια ανοιχτή διαδικασία
δημόσιας διαβούλευσης.   Όλα τα παραπάνω τέθηκαν από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ/τμ.
Δυτικής  Μακεδονίας  κατά  την  συνεδρίαση  της  3ης Επιτροπής  Παρακολούθησης  του
Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης.

Το ΤΕΕ/τμ.  Δυτικής Μακεδονίας συμφωνεί με την διαπίστωση που διατυπώθηκε και
στην σχετική εισήγηση της Περιφέρειας κατά την παραπάνω συνεδρίαση «…φαίνεται
ότι  σύμφωνα  με  τις  αποφάσεις  των  περισσότερων  δικαιούχων  φορέων,  που
περιλαμβάνονται στην εισήγηση για την 3η Επιτροπή Παρακολούθησης,  προτείνονται
προς ένταξη στο Ε.Α.Π.  κυρίως μεγάλος αριθμός έργων μικρού προϋπολογισμού, τα
οποία παρουσιάζουν αποσπασματικές παρεμβάσεις και δε φαίνεται να συνάδουν με
συγκεκριμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό του φορέα που τα προτείνει. Θα πρέπει πλέον,
οι  προτάσεις  των  έργων  για  ένταξη  στο  ΕΑΠ  Δυτικής  Μακεδονίας,  να  είναι
συγκεκριμένες και σημαντικές σύμφωνα με τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις που έχουν
καθοριστεί  από  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  και  τα  Δημοτικά  Συμβούλια.»  και
επομένως σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων.

Σε κάθε περίπτωση, το ΤΕΕ/ τμ. Δυτικής Μακεδονίας κατανοεί  την αναγκαιότητα, στην
πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε, η τοπική αυτοδιοίκηση να αξιοποιεί
μέρος του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης και για μικρά έργα καθημερινότητας.  Οφείλει
όμως  να  επισημάνει,  ως  θεσμοθετημένος   Σύμβουλος  της  Πολιτείας,  ότι  ο
κατακερματισμός  του  Τοπικού  Πόρου  σε  μικρής  και  σημειακής  εμβέλειας  έργα
καθημερινότητας,  αποδυναμώνει   τη  δυναμική  που  μπορεί  να  δημιουργηθεί  σε
περιφερειακό  επίπεδο,  υποκαθιστά  τις  υποχρεώσεις  της  Κεντρικής  Κυβέρνησης
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απέναντι στην τοπική κοινωνία και βεβαίως,  υπονομεύει τον ρόλο για τον οποίο έχει
θεσμοθετηθεί.»

Οι  συν.  Αθανάσιος  Κακάλης  και  Παπακώστας  Ιωάννης   ψηφίζουν   λευκό  αν  και
συμφωνούν με την  ουσία .
Ο συν. Ντέλμας Κωνσταντίνος  ψηφίζει κατά γιατί θεωρεί  ότι το κείμενο πρέπει να
είναι πιο αυστηρό.

ΘΕΜΑ 4  ο

Σχετικό  το  με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  812/21-10-2015 έγγραφο της ΔΕΠΕΠΟΚ. 

Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ19 /2015
Ορίζονται  ως  εκπρόσωποι  του  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  στην  επιτροπή αξιολόγησης  προτάσεων
διαγωνισμού της ΔΕΠΕΠΟΚ για την απόδοση ονόματος και τη δημιουργία λογοτύπου
για το έργο «Κέντρο διάδοσης τεχνολογίας στη ΖΕΠ Κοζάνης» οι συνάδελφοι :
Τράγιας Βασίλειος, Α.Μ., ως τακτικό μέλος 
Μητούλη Αντιγόνη, Α.Μ., ως αναπληρωματικό μέλος.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 5  ο

Ο Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης ενημερώνει ότι όπως είναι γνωστό συμμετέχει
στην  Επιτροπή  Ομάδας  Συντονισμού  για  την  επιτάχυνση  της  μετεγκατάστασης
Ποντοκώμης ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΔΜ. Υπήρξαν συναντήσεις της Επιτροπής από
τον  Αύγουστο  που  συγκροτήθηκε  και  μάλιστα  προχωρούν  οι  προκαταρκτικές
διαδικασίες απόδοσης οικοπέδων στους δικαιούχων στον υπό μετεγκατάσταση χώρο
της  Ποντοκώμης  από  την  Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας.  Ωστόσο  παρατηρείται
αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην προώθηση προ έγκριση της πολεοδομικής μελέτης
της Ποντοκώμης γεγονός που καθιστά αναγκαία την νομοθετική παρέμβαση για το εν
λόγω ζήτημα.  Αιτία τούτου είναι και  η πρόσθετη καθυστέρηση της υλοποίησης των
υποδομών για την Ποντοκώμη.

Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ19 /2015
Αποφασίζεται  να  σταλεί  η  παρακάτω  επιστολή  με  αποδέκτες  τους  βουλευτές,  την
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την ΠΕΔ, τον Δήμο Κοζάνης, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΥΠΕΝ και
δημοσίευση στα ΜΜΕ :
«Το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας υπενθυμίζει, σύμφωνα και με σχετική παρέμβαση του
τον Δεκέμβριο του 2014 ότι βασική παραδοχή για το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας
είναι ότι οι αναγκαίες υποδομές δημόσιου χαρακτήρα θα πρέπει να υλοποιούνται ή να
είναι στη φάση υλοποίησης κατά τον χρόνο που καταβάλλονται οι αποζημιώσεις στους
πολίτες των οποίων οι ιδιοκτησίες τους αναγκαστικά απαλλοτριώνονται.
Σε  διαφορετική  περίπτωση  δεν  θα  υπάρξουν  οι  ουσιαστικές  προϋποθέσεις
οργανωμένης δόμησης, επιθυμητής για την κατασκευή – μετεγκατάσταση ενός νέου
οικισμού,  δεδομένου  ότι  οι  κάτοικοι  που  μετεγκαθίστανται  θα  καλύψουν  τις
στεγαστικές τους ανάγκες με όποιο πρόσφορο τρόπο μπορούν. Άλλωστε η πρόσφατη
εμπειρία της μετεγκατάστασης του Κλείτου είναι χαρακτηριστική.
Επισημαίνεται ότι η έναρξη διαδικασίας από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και
τον Δήμο Κοζάνης για τον προσδιορισμό των δικαιούχων για την διανομή οικοπέδων
είναι ιδιαίτερα σημαντική και θετική. 
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Τονίζουμε ότι η μετεγκατάσταση ενός οικισμού είναι ένα από τα πιο σύνθετα έργα που
χρειάζεται να συνδυάζει, αφενός το σχεδιασμό και κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων
ανωδομών  /υποδομών  και  αφετέρου,  το  συνδυασμό  διαφορετικών  πηγών
χρηματοδότησης για την υλοποίηση τους. Η τοπική κοινωνία ευρύτερα, επηρεάζεται
θετικά από την κατασκευή τέτοιας κλίμακας έργων, διότι αυτά συμβάλλουν θετικά στο
σύνολο  της  οικονομικής  δραστηριότητας  μιας  περιοχής.  Σημειώνεται  ότι  τα
επενδεδυμένα  χρήματα  στις  δημόσιες  υποδομές  ενεργούν  πολλαπλασιαστικά  διότι
επιταχύνουν και τις ιδιωτικές υποδομές.
Συνεπώς  χρειάζεται  άμεσα  η  ενεργοποίηση  όλων  των  διαθέσιμων  πόρων  και  να
επιλυθεί  το  θέμα του διαφαινόμενου χρηματοδοτικού κενού και  να υπάρξουν  οι
αναγκαίες  πρωτοβουλίες,  εκ  μέρους  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  των
συναρμόδιων  φορέων  ώστε  να  τεθούν  όλοι  προ  των  ευθυνών  τους.  Πιθανές
καθυστερήσεις στην κατασκευή των αναγκαίων δημοσίων έργων στο χώρο υποδοχής,
θα  ακυρώσουν  στην  πράξη  την  μετεγκατάσταση  Ποντοκώμης  στη  νέα  θέση  με
αποτέλεσμα να υπάρξει μόνο συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. 
Αναφορικά  με  την  Μετατόπιση  των  Πυλώνων  Υψηλής  Τάσης  Νέας  Ποντοκώμης,
επισημαίνεται  ότι  δεν υπήρξε απολύτως καμία εξέλιξη από μέρους του ΑΔΜΗΕ στα
αιτήματα των φορέων για άμεση έναρξη του έργου.
Το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, επισημαίνει ότι συνεχίζει να ισχύει η προηγούμενη
συνημμένη παρέμβασή του για τους  υπό μετεγκατάσταση οικισμούς,  Μαυροπηγής,
Ποντοκώμης, Ακρινής και Αναργύρων.»
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 6  ο

Ο  πρόεδρος   Δημήτρης  Μαυροματίδης ενημερώνει  για  την  καταρχήν  εκδήλωση
ενδιαφέροντος  που  υπήρξε  για  την  διοργάνωση  της  Biennale ιδιαίτερα  από  την
Καστοριά.  Μετά  απ’  αυτό  προτείνει   την  οριστική  συμμετοχή  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ   στην
διοργάνωση με εξουσιοδότηση του Προέδρου και του συναδέλφου Ζιώγα Κώστα για
ενεργοποίηση του δυναμικού του ΤΕΕ για την επιτυχή πραγματοποίηση της.  Επίσης
σημειώνει  ότι  λόγω  του  εξαιρετικά  περιορισμένου  χρόνου  θα  συναποφασιστούν
παράλληλες εκδηλώσεις οι οποίες θα συνδιοργανωθούν με τους αντίστοιχους φορείς.
Το  ύψος  δαπάνης  προτείνεται  το  ποσό  των  2.000  Ευρώ  για  το  σύνολο  των
δραστηριοτήτων . 

Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ19 /2015

Αποφασίζεται η οριστική συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΔΜ στη διοργάνωση της Bienalle αστικής
και αρχιτεκτονικής ανάπλασης στη Δυτική Μακεδονία. 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των δαπάνη 2.000 ευρώ.
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης για την διενέργεια επαφών για
την πραγματοποίηση παράλληλων εκδηλώσεων για την επιτυχή υλοποίηση της. 
Ως υπεύθυνος της Οργανωτικής Επιτροπής  από το ΤΕΕ/ΤΔΜ ορίζεται  ο συνάδελφος
Ζιώγας Κώστας και ως υπεύθυνος για την προώθηση στα ΜΜΕ (τοπικά, πανελλήνια)
της διοργάνωσης ο συνάδελφος Αλμπάνης Πέτρος . 
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 7  ο
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Πρόεδρος αναφέρει ότι σύμφωνα με αναφορές συναδέλφων από την ΔΕΗ : 
1. Τα μέλη του ΤΕΕ σύμφωνα με τον Α.Ν. 2326/40, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο
ΤΣΜΕΔΕ, ανεξαρτήτως της πραγματικής άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού. 
2. Με ειδική ρύθμιση, αρκετές φορές το ΤΣΜΕΔΕ έδωσε για μικρό διάστημα τη
δυνατότητα  σε  διπλοασφαλισμένους  κυρίως  υπαλλήλους  (ΔΕΗ,  Δημόσιο),  να  είναι
ασφαλισμένοι  σε  ένα  Ταμείο  π.χ.  ΤΣΜΕΔΕ  ή  ΔΕΗ,  ή  να  διατηρήσουν  και  τις  δύο
ασφαλίσεις.
3. Σύμφωνα  με  την  προηγούμενη  παράγραφο,  αποδεικνύεται  ότι  το  ίδιο  το
ΤΣΜΕΔΕ έδωσε το δικαίωμα σε μηχανικούς να μην ασφαλίζονται σε αυτό υποχρεωτικά.
4. Για  να  συνταξιοδοτηθεί  ένας  μηχανικός  από  το  ΤΣΜΕΔΕ,  εφόσον  είναι
ασφαλισμένος ως υπάλληλος,  πρέπει  πρώτα να παραιτηθεί  από την  υπηρεσία του,
καθώς και από μέλος του ΤΕΕ. (Αυτό δεν είναι λογικό, διότι το πτυχίο του μηχανικού
απονέμεται από τα Πολυτεχνεία και όχι από το ασφαλιστικό ταμείο).
5. Μηχανικός που είναι ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ μπορεί να πάρει σύνταξη από
αυτό και αμέσως μετά μπορεί να ασκήσει άλλο επάγγελμα με ασφάλιση στο ΙΚΑ ή στο
ΤΕΒΕ, λαμβάνοντας ποσοστό της σύνταξής του.
6. Όλα τα παραπάνω είναι τουλάχιστον παράλογα και με την σημερινή κατάσταση
είναι τραγικό, μηχανικοί διπλοασφαλισμένοι, να συνεχίζουν να πληρώνουν εισφορές
στο ΤΣΜΕΔΕ, ενώ έχουν θεμελιώσει σύνταξη.
Πρόταση
Οι διπλοασφαλισμένοι μηχανικοί πρέπει να λαμβάνουν τη σύνταξη του ΤΣΜΕΔΕ όταν
θεμελιώνουν δικαίωμα και εφόσον συνεχίζουν να εργάζονται (π.χ. ΔΕΗ, Δημόσιο), να
λαμβάνουν ποσοστό της σύνταξης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Απόφαση Α9/Δ.Ε./Σ19 /2015
Αποφασίζεται  ή  όποια  παρέμβαση  για  το  θέμα  να  πραγματοποιηθεί  μετά  από
συνάντηση  με  τον  Σύλλογο  Διπλ.  Μηχανικών  ΔΕΗ.   Στη  συνάντηση  πέρα  από  το
ασφαλιστικό  θα  γίνει,  σε  ακολουθία  απόφασης  της  Αντιπροσωπείας,   γενικότερη
συζήτηση και καταγραφή των θεμάτων και προβλημάτων των συναδέλφων της ΔΕΗ 
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 8  ο

Γίνεται ενημέρωση για την με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  επιστολή 759/8-10-2015 του
κου Τρικκάλη καθώς και για το ιστορικό των προηγούμενων αιτήσεων για διενέργεια
πραγματογνωμοσύνης η οποία παραδόθηκε στις 15-1-2014.  

Απόφαση Α10/Δ.Ε./Σ19 /2015
Αποφασίζεται η αποστολή της παρακάτω απαντητικής επιστολής:
Σε συνέχεια της σχετικής σας επιστολής σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις πάγιες
διαδικασίες  που  διενεργούνται  από  το  Τ.Ε.Ε.  μετά  την  κατάθεση  της
πραγματογνωμοσύνης δεν επιτρέπεται η υποβολή πρόσθετων ερωτημάτων ακόμα και
αν αυτά αφορούν αντικείμενο της ίδιας πραγματογνωμοσύνης. 

Στην περίπτωση αυτή η υποβολή σχετικού αιτήματος ισοδυναμεί με κατάθεση νέας
πραγματογνωμοσύνης  η  οποία  πραγματοποιείται  κατά  προτίμηση  από  τον  ίδιο
πραγματογνώμονα.
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Παράλληλα και σύμφωνα με την παράγραφο ΣΤ’ 2 του επισυναπτόμενου τεύχους του
ΤΕΕ «Όροι  για  τη  διενέργεια πραγματογνωμοσύνης προς  τους  αιτούντες»  δικαίωμα
ένστασης επί της Έκθεσης Πραγματογνωμοσύνης δεν αναγνωρίζεται. Ο αιτών διατηρεί
μόνο  το  δικαίωμα  εντός  τριών  (3)  μηνών  από  την  παραλαβή  της  Έκθεσης
Πραγματογνωμοσύνης να ζητήσει εγγράφως διευκρινήσεις επί σημείων της. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 1  ο

θ) Γίνεται ενημέρωση για το  με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 808/20-10-2015 έγγραφο
της  Διεύθυνσης  Αγροτικής  Οικονομίας  και  κτηνιατρικής  περιφερειακής  ενότητας
Φλώρινας .

Απόφαση Α11/Δ.Ε./Σ19 /2015
Αποφασίζεται ερώτημα να διαβιβαστεί  προς απάντηση στο Τ.Ε.Ε και πιο συγκεκριμένα
στην Επιστημονικές Επιτροπές Χημικών και Πολιτικών Μηχανικών.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Γίνεται συζήτηση για το   Κέντρο Διαβαλκανικής Συνεργασίας.

  Απόφαση Α12/Δ.Ε./Σ19 /2015
Αποφασίζεται η αποχώρηση του ΤΕΕ/ΤΔΜ από το Κέντρο Διαβαλκανικής Συνεργασίας
εφόσον το Κέντρο παραμένει ανενεργό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Γίνεται συζήτηση για τα υπόλοιπα αναγραφόμενα του 1ου θέματος. 
Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                      Ο εκτελών χρέη Γενικού  Γραμματέως  

Δημήτρης Μαυροματίδης                            Ζιώγας Κωνσταντίνος.
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