
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3, ΚΟΖΑΝΗ   

                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                                               Α.Δ.Α.:
                                                                                Κοζάνη: 18-4-2016
                                                                                Αρ. πρωτ.: 299

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η / 2016
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Κοζάνη ΤΡΙΤΗ Ώρα,
Μπουσίου & Εστίας 3
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                                         ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.

2.  Νομοσχέδιο  «Ενιαίο  Σύστημα  Κοινωνικής  Ασφάλειας  –  Εθνικό  Σύστημα
Κοινωνικής Ασφάλισης».

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α)   Ορισμός  εκπροσώπων  στο  Τεχνικό  Συμβούλιο  Δημοσίων  Έργων  Π.Ε.
Φλώρινας.            

                        Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

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

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:  1o, E.H., 2o 

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ1/2016
Χρέη Γεν. Γραμματέα για την παρούσα συνεδρίαση εκτελεί ο συν.   Ζιώγας  
Κωνσταντίνος.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
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ΘΕΜΑ 1ο
α)

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ1/2016

Ορίζονται  εκπρόσωποι  του  Τ.Ε.Ε/Τ.Δ.Μ.  στο  Τεχνικό  Συμβούλιο  Δημοσίων
Έργων  της  Π.Ε.  Φλώρινας  για  το  χρονικό  διάστημα  μέχρι  31-12-2017  οι
παρακάτω:

        
Τακτικό μέλος ο συν. Κοσμίδης Κοσμάς, Αρχιτέκτων Μηχανικός 
Αναπληρωματικό μέλος ο συν. Λουκάς Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός 
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος συν. Μαυροματίδης Δημήτρης αναφέρει την πρόσκληση για 
συμμετοχή μελών του ΤΕΕ/ΤΔΜ με εισήγηση στο σεμινάριο του Κ.Π.Ε. Κισσάβου
– Ελασσόνας.

Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ1/2016

Αποφασίζεται η συμμετοχή του τμήματος στο σεμινάριο του Κ.Π.Ε. Κισσάβου – 
Ελασσόνας (Ελασσόνα, 29-31/1/2016) με τους παρακάτω συναδέλφους: 

1. Nτέλμα Κωνσταντίνο, Πολ. Μηχ/κο, μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ και 
2. Ντώνα Ιωάννη, Πολ. Μηχαν/κο, Πρόεδρο της Ν.Ε. ΤΕΕ Γρεβενών

Το θέμα της εισήγησης είναι «Αποκατάσταση και ανάδειξη πετρογέφυρων 
περιοχής Γρεβενών και Βοϊου».

Σημειώνεται ότι η οικονομική επιβάρυνση για το ΤΕΕ/ΤΔΜ θα είναι μηδενική.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 2ο

Νομοσχέδιο  «Ενιαίο  Σύστημα  Κοινωνικής  Ασφάλειας  –  Εθνικό  Σύστημα
Κοινωνικής Ασφάλισης».

Παρευρίσκονται εκπρόσωποι και Διοικητικά Συμβούλια Επιστημονικών φορέων
και  Επαγγελματικών  Επιμελητηρίων  της  πόλης  (Οδοντιατρικός,  Ιατρικός,
φαρμακευτικός,  Δικηγορικός  σύλλογος)  και  Οικονομικό,  Γεωτεχνικό
Επιμελητήριο  παραρτήματα  Δυτικής  Μακεδονίας:  Τζίτζικας,  Σιόγκας,
Τσεβεκίδης, Πελεκούδας, Σιαμπανόπολος Θεοφάνους, Καρακάσης, Αθανασιάδης,
Καραγιαννίδης, Τασιόπουλος κτλ.

Ο συν. Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης  αναφέρει ότι με το προσχέδιο νόμου που
ετοιμάζει η κυβέρνηση να καταθέσει θα έχουμε βίαια εξώθηση του κλάδου των
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επιστημόνων και ελεύθερων επαγγελματιών εκτός επαγγέλματος. Προτείνει την
διοργάνωση  από  κοινού  με  επιστημονικά  επιμελητήρια  και  επαγγελματικούς
φορείς, ανοικτής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου
2016 και ώρα 12:00 στην πλατεία της Κοζάνης (μπροστά από το Δημαρχείο)
ενάντια στο προτεινόμενο προσχέδιο του ασφαλιστικού νομοσχεδίου.

Επίσης την έκδοση δελτίου τύπου διαμαρτυρίας ενάντια στο προσχέδιο νόμου
για  το  Ασφαλιστικό  και  συντονισμού  περαιτέρω  ενεργειών  και  καθορισμό
μορφών  κινητοποιήσεων.  Τονίζει  ότι  είναι  ανάγκη   για  κλιμάκωση  των
αντιδράσεων   από  όλους  και  η  πραγματοποίηση  μιας  πανεπιστημονικής  –
πανεπαγγελματικής κινητοποίησης.  

Ο συν. Ντέλμας αναφέρει τα εξής:

“  Προφανώς ο  πρόεδρος  της  Δ.Ε.  εννοεί  την  πλήρη  διάλυση  του ενιαίου  και
εθνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλειας και ασφάλισης και μάλλον υπό αυτό
τον  τίτλο  έπρεπε  να  τεθεί  προς  συζήτηση  το  θέμα.  Και  τούτο  γιατί  το
νομοσχέδιο  που  πριν  από  λίγες  μέρες  ανακοίνωσε  η  κυβέρνηση  ως
΄΄ασφαλιστική  μεταρρύθμιση΄΄  στην  ουσία  θέτει  τους  τίτλους  τέλους  για  την
ασφάλεια,  την  ασφάλιση  και  το  επάγγελμα  του  μηχανικού.  Συνοπτικά  θα
αναφερθώ σε ορισμένες μόνον διατάξεις του νομοσχεδίου. Κύρια σε αυτές που
σηματοδοτούν το τέλος εποχής της ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης και της
σύνταξης. 

Με το νομοσχέδιο :

1. Καθιερώνονται εισφορές ασφάλισης για τους ελεύθερους επαγγελματίες
μηχανικούς  σε  ποσοστό  38,45%  επί  του  φορολογητέου  εισοδήματος  με
ελάχιστο  τα  235€/μήνα.  Πράγμα που στοχεύει  στον  πλήρη εξοστρακισμό
των  ελευθέρων  επαγγελματιών  από  την  ασφάλιση  και  το  επάγγελμα.
Αναρωτιέμαι : 
α) ποιος θα συμπληρώσει 40 έτη πληρωμένης ασφάλισης για να μπορεί να

βγει σε πλήρη σύνταξη; 
β) μήπως αυτός είναι ο στόχος του νομοσχεδίου δηλαδή ο αποκλεισμός του

μεγαλύτερου μέρους των εν ενεργεία ελευθέρων επαγγελματιών από την
πλήρη  σύνταξη  προκειμένου  να  οδηγηθούν  στην  απομειωμένη  (ή
ακριβέστερα σε απομείωση της απομειωμένης);

γ)  μήπως  αποτελεί  επιδίωξη  ο  αποκλεισμός  από  την  εν  ενεργεία
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ελευθέρων επαγγελματιών;

δ)  μήπως  στόχος  του  νομοσχεδίου  είναι  οι  δυσβάσταχτες  ασφαλιστικές
εισφορές (που αδυνατεί να καταβάλλει σήμερα το 65% των μηχανικών
και ως εκ τούτου μένουν ανασφάλιστοι) να καταστούν αβάσταχτες από
όλους σχεδόν τους ελεύθερους επαγγελματίες για να ΄΄τελειώνει΄΄ εις το
διηνεκές  η  ίδια  η  ασφάλιση  των  μηχανικών  (ιατροφαρμακευτική  και
συντάξεις);

ε) ποιος θα μπορεί να πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπει
το νομοσχέδιο για να έχει ασφαλιστική ενημερότητα, να μπορεί δηλαδή
να ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα;
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στ) μήπως με τον αποκλεισμό της συντριπτικής πλειοψηφίας των μηχανικών
και  των  άλλων  ελεύθερων  επαγγελματιών  από  πλήρη  σύνταξη  και
ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη  εξυπηρετείται  η  δραστική  απομείωση
του αναλογιστικού ελλείμματος που εμφανίζουν τα ασφαλιστικά ταμεία
(σύμφωνα  με  αναλογιστικές  μελέτες  αγγίζει  τα  780δις€)  μετά  την
απώλεια  των αποθεματικών  τους  από  το  PSI και  άλλες  ΄΄επενδύσεις΄΄
τύπου Attica Bank;

2. Νομοθετείται  η  πλήρης  απώλεια  της  οικονομικής  και  διοικητικής
αυτοτέλειας  του  ΤΣΜΕΔΕ  και  η  συγχώνευση  του  με  όλα  τα  άλλα
ασφαλιστικά  χωρίς  την  ύπαρξη  της  εκ  του  νόμου  απαιτούμενης
αναλογιστικής  μελέτης.  Συνακόλουθα  καταργείται  και  η  χωριστή
καταγραφή  της  περιουσίας  του  προκειμένου  να  μην  μπορούν  οι
μηχανικοί  να  διεκδικήσουν  τις  κάθε  είδους  απώλειες  της  κλαδικής
περιουσίας τους από το PSI και από τα τραπεζικά ιδρύματα (Τράπεζα της
Ελλάδος, Attica Bank, κλπ.). Προφανώς μαζί με την διοικητική αυτοτέλεια
καταργούνται  κάποιες  μικρές  ευνοϊκές  ρυθμίσεις  και  αποφάσεις  για
ειδικές ιατρικές περιπτώσεις, για χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας
με  οφειλές,  για  μη  αποστολή  στοιχείων  στο  ΚΕΑΟ,  και  γενικά  κάθε
ευνοϊκή  ρύθμιση  ανακουφιστικού  χαρακτήρα  που  μπορούσε  να
προβαίνει  το  ΤΣΜΕΔΕ.  Μια τέτοια ρύθμιση υψίστης σημασίας για την
ευνοϊκή  υποδοχή  των  νέων  μηχανικών  στο  επάγγελμα  αποτελεί  η
έκπτωση  των  εισφορών  για  την  πρώτη  πενταετία  άσκησης  του
επαγγέλματος που οριστικά καταργείται.

3. Προστίθεται ένας ακόμη διαχωρισμός στους συνταξιούχους : Αυτοί που
πρόλαβαν να πάρουν σύνταξη πριν την εφαρμογή του νόμου και αυτοί
που θα αναμείνουν μετά το νόμο την σύνταξη τους. Για τους δεύτερους
το  τίμημα  θα  είναι  βαρύ.  Αν  καταφέρουν  στα  67  τους  χρόνια  να
συμπληρώνουν  40  πληρωμένα  χρόνια  ασφάλισης  τότε  ενδέχεται
(ανάλογα με τα κριτήρια θνησιμότητας που θα καθιερωθούν) να πάρουν
κάτι που θα μοιάζει με σύνταξη υπολογισμένη στο ποσό της κατώτατης
ασφαλιστικής κλάσης.

Είναι  φανερό  από  τις  παραπάνω  ελάχιστες  διαπιστώσεις  κατά  την
πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου ότι :

α.  ο  κλάδος  των  μηχανικών  (κύρια  οι  ελεύθεροι  επαγγελματίες)
εξοστρακίζονται από την ασφάλιση (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και
σύνταξη).

β. η ασφαλιστική μεταρρύθμιση χρησιμοποιείται για να διαλύσει το ίδιο το
επάγγελμα  του  μηχανικού.  Από  πυλώνας  στήριξης  του  κλάδου  των
μηχανικών  το  ασφαλιστικό  μετατρέπεται  σε  μοχλό  διάλυσης.
Αναπόφευκτα  οδηγεί  σε  ξαφνικό  θάνατο  το  σύνολο  των  ελευθέρων
επαγγελματιών  για  να  γίνουν  χαμηλόμισθοι  υπάλληλοι  ελάχιστων
εταιρειών.

γ.  για άλλη μια φορά εμπεδώνεται το αίσθημα της κοινωνικής αδικίας.  Οι
εισφορές  θα  επιβαρύνουν  αυτούς  που  δεν  μπορούν  ή  δεν  θέλουν  να
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αποκρύψουν  εισοδήματα.  Αυτούς  που  δεν  μπορούν  ή  δεν  θέλουν  να
προχωρήσουν σε εικονική μεταφορά έδρας σε γειτονικές χώρες. 

Απέναντι σε όλα αυτά οφείλουμε να αντιδράσουμε ως ύστατο χρέος τόσο
έναντι  ημών  των  ιδίων  όσο  και  έναντι  του  κλάδου  των  μηχανικών.  Να
συστρατευτούμε με τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς της
περιοχής  για  να  διεκδικήσουμε  το  αυτονόητο  :  την  απόσυρση  του
νομοσχεδίου στο σύνολο του.”

Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ1/2016

Αποφασίζεται η συνδιοργάνωση ανοικτής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας την 
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 12:00 στην πλατεία της Κοζάνης 
(μπροστά από το Δημαρχείο) ενάντια στο προτεινόμενο προσχέδιο του 
ασφαλιστικού νομοσχεδίου με τις παρακάτω απαιτήσεις και διαπιστώσεις:

 Ζητούμε την άμεση απόσυρσή του, διότι με τις διατάξεις του αποδομεί
πλήρως  το  σύστημα  κοινωνικής  ασφάλισης  και  υποθηκεύει  με  το
χειρότερο τρόπο το παρόν και το μέλλον των Ελεύθερων Επαγγελματιών
– Αυτοαπασχολούμενων Επιστημόνων.

 Το προσχέδιο του Ασφαλιστικού, χωρίς καμία στοιχειώδη διαβούλευση
με τους  κοινωνικούς  και  επιστημονικούς  φορείς  της  χώρας,  χωρίς  τις
απαραίτητες αναλογιστικές μελέτες, έρχεται να δημεύσει ουσιαστικά το
εισόδημα  των  Επιστημόνων  και  Ελεύθερων  Επαγγελματιών,
συνυπολογιζομένων των λοιπών φοροδοτικών τους υποχρεώσεων.

Η κινητοποίηση θα διοργανωθεί και θα στηρίχθεί από τους παρακάτω φορείς: 
Τεχνικό  Επιμελητήριο  Ελλάδας/τμήμα  Δυτικής  Μακεδονίας,  Οικονομικό
Επιμελητήριο  Ελλάδας/παρ.  Δυτικής  Μακεδονίας,  Γεωτεχνικό  Επιμελητήριο
Ελλάδας/ παρ. Δυτικής Μακεδονίας, Δικηγορικοί Σύλλογοι Δυτικής Μακεδονίας,
Ιατρικοί  Σύλλογοι  Δυτικής  Μακεδονίας,  Φαρμακευτικοί  Σύλλογοι  Δυτικής
Μακεδονίας,  Οδοντιατρικοί  Σύλλογοι  Δυτικής  Μακεδονίας,  Εμπορικά  και
Βιοτεχνικά  Επιμελητήρια  Δυτικής  Μακεδονίας,  Πανελλήνιος  Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών/Τμ.  Δυτικής  Μακεδονίας,  Ομοσπονδία
Επαγγελματοβιοτεχνών Κοζάνης. 

Επίσης ότι διοργανώνεται και ότι συναποφασίζεται θα κοινοποιείται και στους
10  βουλευτές  της  Περιφέρειας  Δ.  Μακεδονίας  καθώς  και  σε  όλους  τους
θεσμικούς φορείς, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, θεσμικούς λειτουργούς της
Κυβέρνηση  στην  Περιφέρεια  Δ.  Μακεδονίας,  σε  συλλόγους,  σε  δημόσιους
υπαλλήλους και σε κάθε κλάδο επαγγελματικής δραστηριότητας.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ1/2016

Αποφασίζεται  η συνυπογραφή του παρακάτω ψηφίσματος με όλους τους 
συμμετέχοντες 
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Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Οι  ελεύθεροι  επαγγελματίες  και  οι  αυτοαπασχολούμενοι  απορρίπτουμε
συνολικά το σχέδιο που προτείνει η Κυβέρνηση για το ασφαλιστικό σύστημα. 
Οι ρυθμίσεις αυτές, αν ισχύσουν, μας οδηγούν σε οικονομικό αφανισμό.

Η Κυβέρνηση προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα του ασφαλιστικού μέσα από την
εισφοροδοτική επιδρομή σε βάρος μας. Η δήμευση όμως του εισοδήματός μας,
που  επιχειρείται  αποτελεί  κατάφωρη  κοινωνική  αδικία  δεδομένου  ότι  τα
τελευταία  χρόνια  έχει  ήδη  συρρικνωθεί  δραματικά,  ενώ  επιβαρύνεται
πολλαπλώς και με φορολογικές υποχρεώσεις πάσης φύσεως (φορολογία από το
πρώτο ευρώ, αύξηση της προκαταβολής φόρου, τέλος επιτηδεύματος, εισφορά
αλληλεγγύης κ.λπ.) . 

Η πολιτική αυτή, θα έχει τα αντίθετα από να αναμενόμενα αποτελέσματα. Αφ’
ενός θα υπάρξουν μαζικές συνταξιοδοτήσεις και αποχωρήσεις και αφ´ ετέρου η
εισπραξιμότητα  των  εισφορών  θα  μειωθεί  ακόμη  περισσότερο,  με  ό,τι  αυτό
συνεπάγεται για την επιβάρυνση του συστήματος.

Εξάλλου, παρά το γεγονός ότι οποιαδήποτε πρόταση θα έπρεπε να λαμβάνει υπ´
όψιν την εισφροδοτική ικανότητα των ασφαλισμένων και να συνοδεύεται από
αναλογιστική μελέτη και  πλήρη τεκμηρίωση,  στην προκειμένη περίπτωση τα
στοιχεία αυτά απουσιάζουν παντελώς.  Κατόπιν αυτών, καλούμε την Κυβέρνηση
να αποσύρει  άμεσα  το  προσχέδιο,  και  να  συζητήσει  καλόπιστα,  στο  πλαίσιο
τεκμηριωμένων προτάσεων, το ασφαλιστικό από μηδενική βάση. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ1/2016

Αποφασίζεται η έκδοση του παρακάτω δ. τύπου προς τοπικά, περιφερειακά και 
εθνικά ΜΜΕ όπως και στο κεντρικό ΤΕΕ:

To προσχέδιο του ασφαλιστικού είναι απαράδεκτο και εξωθεί τον κλάδο
των επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών εκτός επαγγέλματος

“Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας μετά από 
ομόφωνη απόφασή της (συνεδρίαση 12-1-2016), δηλώνει με ανεπιφύλακτο 
τρόπο την άμεση απόσυρση του προσχεδίου του ασφαλιστικού, που αποδομεί 
πλήρως το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και υποθηκεύει με το χειρότερο 
τρόπο το παρόν και το μέλλον των Μηχανικών, των Ελεύθερων Επαγγελματιών 
– Επιστημόνων, των Αυτοαπασχολούμενων. 

Το προσχέδιο του Ασφαλιστικού, χωρίς καμία στοιχειώδη διαβούλεση, με τους 
κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς της χώρας, με την τυχόν εφαρμογή του 
έρχεται να δημεύσει ουσιαστικά το εισόδημα των Μηχανικών-Ελεύθερων 
Επαγγελματιών, συνυπολογιζομένων των λοιπών φοροδοτικών τους 
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υποχρεώσεων (ΦΠΑ, φορολόγηση από το 1ο ευρώ, τέλος επιτηδεύματος, 
εισφορά αλληλεγγύης κ.λ.π.). 

Το ΤΕΕ/ΤΔΜ ζητώντας τις απαραίτητες ορθές πρωτοβουλίες του ΤΕΕ και των 
άλλων επιστημονικών συλλόγων σε κεντρικό επίπεδο, αποφάσισε τη συμμετοχή
του με τους άλλους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην λήψη από κοινού πρωτοβουλιών για την 
άμεση αντίδραση επί του συγκεκριμένου προσχεδίου του ασφαλιστικού. 
Αποφασίστηκε η επικοινωνία του ΤΕΕ/ΤΔΜ με τους άνω φορείς και η από 
κοινού: 

 Παράσταση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής 
Μακεδονίας (13-1-2016) και προβολή των έντονων αντιρρήσεων των 
φορέων επί του ασφαλιστικού νομοσχεδίου.

 Κοινή συνεδρίαση άμεσα (13-1-2016, 20.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του ΤΕΕ/ΤΔΜ) Επιστημονικών Φορέων και Επαγγελματικών 
Επιμελητηρίων, εκπροσώπων Ελευθέρων Επαγγελματιών.

 Συνέντευξη τύπου (14-1-2016) για το προσχέδιο του Ασφαλιστικού 
 Διοργάνωση ανοικτής εκδήλωσης διαμαρτυρίας σε συνεργασία με τους 

παραπάνω φορείς, εφόσον ισχύσει το παρόν σχέδιο νόμου.
 Συνεργασία με το ΤΕΕ και τα Περιφερειακά του Τμήματα για την 

διοργάνωση κοινού πλαισίου κινητοποιήσεων 
 Ενημέρωση των Μηχανικών-μελών του και των συλλόγων του, για το 

πλαίσιο δράσης το οποίο θα επικαιροποιείται ανάλογα με τις εξελίξεις 
που υπάρχουν σε κεντρικό επίπεδο». 

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                      Ο εκτελών χρέη Γενικού  Γραμματέως  

Δημήτρης Μαυροματίδης                            Ζιώγας Κωνσταντίνος.
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