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ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
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12-7-2016    15:00 μ.μ.

                                         ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.

2.  Παρέμβαση  ΤΕΕ/ΤΔΜ  για  ΥΔΟΜ  κατόπιν  συνάντησης  εργασίας  μεταξύ
ελευθέρων επαγγελματιών μελών ΤΕΕ και στελεχών ΥΔΟΜ Κοζάνης  

3. Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ για την άμεση εξόφληση των ληξιπρόθεσμων  οφειλών
της ΔΕΗ προς τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής
Μακεδονίας

4. Παρουσίαση και παραλαβή Ο.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ με θέμα «Διερεύνηση δυνατοτήτων
υλοποίησης τηλεθέρμανσης στην πόλη των Γρεβενών με αξιοποίηση της τοπικής
βιομάζας και άλλων εναλλακτικών στερεών καυσίμων»
 
5. Interreg Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020 

6.  Τροπολογία  σε  Σ/Ν  που  καταργεί  τη  δόμηση  στα  αγροτεμάχια  που
χαρακτηρίζονται  Υψηλής Παραγωγικότητας.

7. Συζήτηση για τη Βιομηχανική Κληρονομιά 

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

α)Κοινοποίηση  απάντησης  ΔΕΗ  στο  Δήμο  Εορδαίας  για  την  αξιοποίηση
εγκαταστάσεων  ΔΕΗ  για  την  ανάδειξη  της  βιομηχανικής  κληρονομιάς  της
Πτολεμαίδας. 
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β)  Αποστολή  από  Περιφερειάρχη  Δυτικής  Μακεδονίας  της  ολοκληρωμένης
πρότασης για την «Αξιοποίηση των πόρων της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
2015-2019 της Κοινοπραξίας ΤΑΡ από τους φορείς  της Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Προετοιμασία σχεδιασμού του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER και του
αντίστοιχου της αλιείας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
δ) Έγγραφο Δ/νσης Τεχνικών Έργων για ορισμό μέλους επιτροπής διαγωνισμού
μελέτης  «Γεωτεχνικές  μελέτες  εθνικού  οδικού  δικτύου  στη  θέση  Μηλιά
Γρεβενών» (ο διαγωνισμός δεν έγινε λόγω κινητοποιήσεων του ΤΕΕ).
ε)  Πρόσκληση  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  Επιχειρησιακού  Προγράμματος
Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας  για  εγγραφή  στον  κατάλογο  παρόχων
υπηρεσιών  συμβούλων  και  εμπειρογνωμόνων  της  Ειδικής  Υπηρεσίας
Διαχείρισης  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας
για την προγραμματική περίοδο 2014 -2020.
στ)  Κοινοποίηση  δικαστικών  ενεργειών  ΤΕΕ  για  υπόθεση  συναδέλφου
μηχανικού Μανούση Θεμιστοκλή. 
ζ) Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης Δ. Κοζάνης με θέμα
«Συζήτηση και γνωμοδότηση επί προσχεδίου του Επιχειρησιακού Στρατηγικού
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης»
η)  Ημερίδα  Σωματείου  Ηλεκτρικής  Ενέργειας  ΔΕΗ  ΑΕ  Σπάρτακος  και
Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας με θέμα «Ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας και η
ανταγωνιστικότητα του λιγνίτη – Δυτική Μακεδονία ώρα μηδέν»
θ) Συνάντηση εργασίας Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, ΔΕΗ Α.Ε. και σχετιζόμενων
θεσμικών και μη φορέων με θέμα «Λιγνίτης και ΔΕΗ: Παρόν και μέλλον για τη
χώρα και τη Δυτική Μακεδονία»
ι)Π.Τ.  ΤΕΕ  Μαγνησίας  –  «Προσφυγή  στη  δικαιοσύνη  κατά  του  νέου
ασφαλιστικού νόμου»
ια)  Π.Τ.  ΤΕΕ  Κέρκυρας  –  «Επαγγελματική  δραστηριότητα  Μηχανικών
Περιβάλλοντος και νέων ειδικοτήτων»
ιβ)  Επιστολή  συναδέλφου  Ταλέα  για  την  κατάργηση  των  εξετάσεων
ενεργειακών επιθεωρητών
ιγ) Επερώτηση βουλευτή Θ. Μουμουλίδη προς Υπουργό ΠΕΝ με θέμα “Παροχή
φωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών CO2  στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Τα  σχετικά  συνημμένα  έγγραφα  της  Συνεδρίασης,  βρίσκονται  στο  πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «10.2016». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ

                   
                           Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

https://www.dropbox.com/sh/z5crhj5u9uo345q/AAAOIJ4HfBRfDJxRsc7bocgxa?dl=0
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος -  Πρόεδρος,  Γιαννακίδης Δημήτριος -
Αντιπρόεδρος,  Δαλάκης Νικόλαος , ‘Ηργης Δημήτριος, Κακάλης
Αθανάσιος, Ντέλμας Κωνσταντίνος,   Παμπόρης Βασίλειος μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ : Συλλίρης Νικόλαος,  Κιάνας Στέργιος μέλη

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ14/2016
Χρέη Γεν. Γραμματέα για την παρούσα συνεδρίαση εκτελεί ο συν.   ‘Ηργης 
Δημήτριος
Επικυρώνεται αυθημερόν

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ : 2ο ,3ο,4ο, 5,6ο,7ο, Ε.Η. , 1ο 

ΘΕΜΑ 2  Ο

Ο Πρόεδρος συν. Μαυροματίδης αναφέρει τα κάτωθι ως αποφάσεις και 
ενέργειες μετά τη συνάντηση στο ΤΕΕ/ΤΔΜ ελευθέρων επαγγελματιών 
μηχανικών Κοζάνης και στελεχών ΥΔΟΜ Κοζάνης:

“Κατόπιν συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στις  04/07/2016 στην
Κοζάνη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/ τμ.
Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε ανοικτή συνάντηση μεταξύ μελών του
ΤΕΕ,  ελευθέρων  επαγγελματιών  που  δραστηριοποιούνται  στην  ευρύτερη
περιοχή της Κοζάνης καιστελεχών  της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κοζάνης,
παρουσία  του  αρμόδιου  αντιδημάρχου  Κοζάνης  και  του  Προέδρου  του
ΤΕΕ/τΔΜ.

Στην συνάντηση εκφράστηκαν οι απόψεις από όλους τους εμπλεκομένους όσον
αφορά την λειτουργία της υπηρεσίας δόμησης και τις δυνατότητες καλύτερης
λειτουργίας της, έτσι ώστε να υπάρχουν αφενός μικρότερες καθυστερήσεις στην
εξυπηρέτηση των συναδέλφων  ελεύθερων επαγγελματιών  και  αφετέρου στη
μείωση των πιθανών εντάσεων με την καλύτερη συνεννόηση στελεχών ΥΔΟΜ
και ελευθέρων επαγγελματιών.
Μέσα από ουσιαστικό  διάλογο αποφασίστηκαν από κοινού τα κατωτέρω:

1. Η  Υπηρεσία  Δόμησης  του  Δήμου  Κοζάνης  επανέρχεται  στην  πρότερη
κατάσταση λειτουργίας της και να δέχεται του μηχανικούς τρεις (3) ημέρες την
εβδομάδα.
2. Θα προσδιορίζονται άμεσα από τους αρμόδιους (για έλεγχο)μηχανικούς
της ΥΔΟΜ τα ακριβή ραντεβού με τους ελεύθερους επαγγελματίες ώστε αυτά να
τηρούνται στο μέτρο του δυνατού για να υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός
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και πληροφόρηση  προς τους πολίτες που αναθέτουν την σχετική εργασία στους
συναδέλφους ελεύθερους επαγγελματίες. 
3. Θα πραγματοποιηθεί κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου εξυπηρέτησης
των πολιτών από το Δήμο Κοζάνης ώστε οι μηχανικοί που ελέγχουν τις άδειες να
μπορούν απερίσπαστα να εκτελούν τα καθήκοντά τουςχωρίς να διακόπτονται
συνεχώς από πολίτες ή μηχανικούς.
4. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών από το Δήμο Κοζάνης ,
οι  συνάδελφοι  ελεύθεροι  επαγγελματίες   θα  απευθύνονται   στους
προϊσταμένους για πληροφορίες και τυχόν ερωτήματα.  
5. Θα  απαντώνται  άμεσα  τα  σχετικά  τηλεφωνήματα  μετά  τις  13:00
καθημερινώς από τους μηχανικούς που είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο ενώ
πριν της 13:00 θα μπορούν να απευθύνονται στους προϊσταμένους της ΥΔΟΜ .
6. Οι συνάδελφοι μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να  τηρούν με
συνέπεια τις μέρες και ώρες που δέχεται  η ΥΔΟΜ .
7. Ο  Δήμος  Κοζάνης  θα  ενισχύσει  άμεσα  το  αρμόδιο  τμήμα  ελέγχου
μηχανικών με έναν μηχανικό.
8. Θα  οργανωθεί  καλύτερα  το  αρχείο  της,  ειδικά  αυτό  που  αφορά  στις
άδειες της πρώην Νομαρχίας Κοζάνης και θα εξεταστεί η δυνατότητα να δοθεί
ηλεκτρονικό αρχείο στους συναδέλφους έτσι ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες
μετακινήσεις, ειδικά αυτών που έρχονται από μακριά.
9. Το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας θα ζητήσει εγγράφως τις ενέργειες που
πραγματοποιήθηκαν εκ μέρους των αρμοδίων αναφορικά με τα αιτήματα που
διατυπώθηκαν εκ μέρους του σε συνεννόηση με τις ΥΔΟΜ για την ενίσχυση των
ΥΔΟΜ της Περιφέρειας.

Επισημαίνεται  ότι  τα  παραπάνω  συμφωνήθηκαν  σε  κλίμα  συναδελφικό  και
ομόνοιας μεταξύ των συναδέλφων μετά από εξαντλητική συζήτηση. 

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ14/2016
Αποφασίζεται  να  πραγματοποιηθεί  εκ  νέου  μία  ανάλογη  ανοικτή  διαδικασία
μετά  από  2-3  μήνες  διότι  ο  διάλογος  και  η  κοινή  εξεύρεση  λύσεων  με
συνεννόηση και αμοιβαία κατανόηση είναι προς όφελος όλων.

Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ14/2016
Αποφασίζεται  να  αναρτηθούν  οι  παραπάνω  ενέργεις  και  αποφάσεις  στην
ιστοσελίδα  του  ΤΕΕ/τμ.  Δυτικής  Μακεδονίας  ώστε  να  ενημερωθούν  όλοι  οι
συνάδελφοι όπως επίσης και μέσω e-mail στην λίστα μηχανικών που διαθέτει το
ΤΕΕ/ΤΔΜ.

Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ14/2016
Αποφασίζεται η παρέμβαση του Προέδρου για την κοινή χρήση του αρχείου που
αφορά  τις  άδειες  της  πρώην  Νομαρχίας  Κοζάνης  ώστε  να  εξεταστεί  η
δυνατότητα να δοθεί  ηλεκτρονικό αρχείο  στους συναδέλφους προς αποφυγή
των άσκοπων μετακινήσεων.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3  Ο

Παρούσα στη συνεδρίαση εκ μέρους του συλλόγου Διπλ. Μηχανικών Εορδαίας η
συν.  Κλ.  Καλαμάρα,  η  οποία  προσκομίζει  υπόμνημα  επιχειρήσεων  και
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συνεργατών ΔΕΗ της ευρύτερης περιοχής της Εορδαίας-Κοζάνης με θέμα την
άμεση  εξόφληση  των  ληξιπρόθεσμων   οφειλών  της  ΔΕΗ  προς  τις
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Πρόεδρος συν. Μαυροματίδης αναφέρει ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό, αφορά
πολλές  τοπικές  επιχειρήσεις  και  εργαζόμενους  και  πρέπει  να  υπάρξει
παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΔΜ όπως παρακάτω:

“Το  ΤΕΕ/ΤΔΜ  σημειώνει  ότι  το  πρόβλημα  ταμειακής  ρευστότητας  και
οικονομικής  ασφυξίας  που  έχει  δημιουργηθεί  σε  δεκάδες  Επιχειρήσεις  της
περιοχής Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Η αδυναμία της
ΔΕΗ να καταβάλει τις οφειλές της για εργασίες, υπηρεσίες και προμήθειες που
έχουν  εκτελεσθεί  εδώ  και  τουλάχιστον  6  μήνες  στα  Λιγνιτωρυχεία  και  τους
Σταθμούς  Παραγωγής  της  ΔΕΗ  στη  Δυτική  Μακεδονία  επιφέρει  σημαντικές
συνέπειες στην πραγματική οικονομία της Περιφέρειάς μας. Ειδικότερα δε  για
τις  τεχνικές  εταιρείες  που  απασχολούνται  στον  χώρο  των  Ορυχείων  με
σημαντικό δυναμικό σε μηχανολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό
σημειώνεται η απαξίωση και η μόνιμη βλάβη που μπορεί να δημιουργηθεί στον
παραγωγικό  ιστό  της  περιοχής  με  την  διαφαινόμενη  λόγω  μηδενικής
οικονομικής ρευστότητας παύση της λειτουργίας τους. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις τεχνικές εταιρείες το σύνολο του προσωπικού
που απασχολείται στις παραπάνω επιχειρήσεις και τις συνεργαζόμενες αυτών
υπερβαίνει τα 2.000 άτομα. 

Επισημαίνεται  ότι,  πάντα με στοιχεία των επιχειρήσεων,  οι  οφειλές  της  ΔΕΗ
προς τις επιχειρήσεις – συνεργάτες της ανέρχονται σε περίπου 100 εκατομμυρια
ευρώ εκ των οποίων  περισσότερα από 20 εκατομμύρια αφορούν σε ΦΠΑ τον
οποίο έχουν ήδη αποδώσει οι επιχειρήσεις  στο Δημόσιο.  Από τα πιο πάνω οι
ληξιπρόθεσμες  οφειλές  για  εργασίες  Δεκεμβρίου  2015,  Ιανουαρίου  –
Φεβρουαρίου –Μαρτίου 2016 ανέρχονται σε 70 εκατομμύρια ευρώ.   

Το ΤΕΕ /τμ. Δυτικής Μακεδονίας εγκαίρως από το 2012 με κοινοποίηση
και παραστάσεις σε όλους τους συναρμόδιους φορείς με την παρέμβασή
του Εκτίμηση κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς
χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής ανέδειξε ότι «Σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας,
οι  πολλαπλασιαστές απασχόλησης και εισοδήματος που δημιουργεί  η λιγνιτική
βιομηχανία είναι ιδιαίτερα υψηλοί. Για κάθε μία θέση μόνιμου προσωπικού στα
ορυχεία και στους σταθμούς παραγωγής, δημιουργούνται και συντηρούνται 3,28
θέσεις στην τοπική αγορά εργασίας. Για κάθε ένα ευρώ που δαπανά η ΔΕΗ ΑΕ σε
μισθούς  και  εργολαβίες,  προκύπτουν  επαγωγικά,  περισσότερα  από  τρία  ευρώ
στον κύκλο της τοπικής οικονομίας.»

Είναι αναγκαία η άμεση εξόφληση των ληξιπρόθεσμων  οφειλών της ΔΕΗ προς
τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. Μια
ευθύνη που πια εκτός από τη ΔΕΗ την έχει και η Πολιτεία με τις πολιτικές που
επιβάλει  και  την  επίδραση  αυτών  στην  λειτουργία  της  ΔΕΗ  ως  επιχείρησης.
Αποτελεί  πάγια  θέση  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  διαχρονικά  η  αναγκαιότητα  ύπαρξης

http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2012/07/ektimisi-kostous-metavasis-dit-makedonias-se-kathestos-xamilis-lign-paragogis.pdf
http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2012/07/ektimisi-kostous-metavasis-dit-makedonias-se-kathestos-xamilis-lign-paragogis.pdf
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ενεργειακού σχεδιασμού  της χώρας και καλείται το ΥΠΕΝ να δράσει άμεσα και
χωρίς πρόσθετες καθυστερήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση”. 

Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ14/2016
Αποφασίζεται η αποστολή του παραπάνω κειμένου στη ΔΕΗ
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 4  Ο

Παρόντες στην αίθουσα συνεδρίασεων του τμήματος οι συν. Ντώνας Ι., 
Τσιαμήτρος Δ., Γιαγκόζογλου Ε. για την παρουσίαση του έργου της Ο.Ε. του 
ΤΕΕ/ΤΔΜ με θέμα «Διερεύνηση δυνατοτήτων υλοποίησης τηλεθέρμανσης στην 
πόλη των Γρεβενών με αξιοποίηση της τοπικής βιομάζας και άλλων 
εναλλακτικών στερεών καυσίμων».  Γίνεται παρουσίαση του έργου της Ο.Ε. από 
τους συναδέλφους.

Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ14/2016
Αποφασίζεται η παραλαβή του έργου της  Ο.Ε. κατόπιν και της σύμφωνης 
γνώμης των υπευθύνων εκ μέρους της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ, για την 
παρακολούθηση, την παραλαβή και τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης του έργου 
της Ο.Ε. , συν. Ντέλμα Κ, και Γιαννακίδη Δ. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 5  Ο

Ο Πρόεδρος συν.Μαυροματίδης αναφέρει ότι το θέμα αφορά και σχετίζεται με τη
συμμετοχή στην υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Αλβανία
2014-2020 με θέμα «Δράσεις αποκατάστασης, τεκμηρίωσης και δικτύωσης για
την  προβολή  προβιομηχανικών  μνημείων  στην  κατεύθυνση  της  τουριστικής
αξιοποίησης  και  της  αειφόρου  ανάπτυξης  της  διασυνοριακής  ζώνης  Ελλάδας
Αλβανίας». 

Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ14/2016
Αποφασίζεται  η  εξουσιοδότηση του Προέδρου για τον τρόπο συμμετοχής,  τη
διαμόρφωση  του  προϋπολογισμού  καθώς  και  για  την  υποβολή  όλων  των
απαραίτητων εγγράφων εφόσον αυτό προκριθεί. Ο  συν. Α. Κακάλης ψηφίζει
λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 6  Ο

Ο Πρόεδρος συν. Μαυροματίδης αναφέρει την τροπολογία σε Σ/Ν του ΥΠΕΝ
που  καταργεί  τη  δόμηση  στα  αγροτεμάχια  που  χαρακτηρίζονται   Υψηλής
Παραγωγικότητας.  Το  θέμα  είναι  αναφέρει  πολύ  σοβαρό  και  πρέπει  να
παρέμβουμε άμεσα.
Στη  συνεδρίαση  παρευρίσκεται  εκ  μέρους  του  Συλλόγου  Διπλ.  Μηχανικών
Εορδαίας, η συν. Καλαμάρα , η οποία ασχολήθηκε με το θέμα και αναφέρει ότι: 
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«Ως Γη Υψηλής Παραγωγικότητας χαρακτηρίζονται συνήθως οι  εκτάσεις στις
οποίες υλοποιήθηκε αναδασμός και έχουν εγκατασταθεί βοηθητικές υποδομές
για  τη  γεωργία  (π.χ.  αρδευτικά).  Τέτοιες  εκτάσεις  πρέπει  προφανώς  να
προστατεύονται από τυχόν ανεξέλεγκτη δόμηση. Όμως η απαγόρευση δόμησης,
όπως  εφαρμόστηκε  παλαιότερα,  είχε  ως  συνέπειες  τον  περιορισμό  της
ανάπτυξης και την περιβαλλοντική υποβάθμιση χωρίς να παρέχονται ιδιαίτερα
οφέλη:
·          Οι  βιοτεχνίες/βιομηχανίες που μεταποιούν ή αποθηκεύουν γεωργικά
προϊόντα  πρέπει  προφανώς  να  βρίσκονται  το  δυνατόν  πλησιέστερα  στην
αγροτική  παραγωγή.  Στην  αντίθετη  περίπτωση  οι  περιττές  μετακινήσεις
δημιουργούν συγκοινωνιακό φόρτο, περιβαλλοντική υποβάθμιση και επιπλέον
κινδύνους.  Άλλωστε  ο  όγκος  των  αντίστοιχων  επενδύσεων  είναι  εξαιρετικά
μικρός,  οπότε  θα  έπρεπε  να  ενισχύεται  οπουδήποτε  η  υλοποίηση  τέτοιων
επιχειρήσεων, επειδή η οριοθέτησή τους είναι στρατηγικής σημασίας.
·         Οι αρμόδιες ΠΕΧΩΠ εξετάζουν τις περιπτώσεις με ιδιαίτερη αυστηρότητα,
οπότε επιτρέπουν την υλοποίηση μόνο μικρών έργων, όπως αγροτικές αποθήκες
μικρής χωρητικότητας, ίσης με την παραγωγική δυνατότητα των μεμονωμένων
αγροτών.  Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα  την  κατασκευή  πολλών  διάσπαρτων
μικρότερων κτιρίων, ενώ οι επενδυτές που συλλέγουν την παραγωγή πολλών
αγροτών δεν επιτρέπεται να υλοποιήσουν έργα σε ΓΥΠ. Προφανώς η κατασκευή
πολλών  μικρότερων  κτιρίων  σπαταλά  περισσότερη  γη  σε  σχέση  με  την
κατασκευή ενός κτιρίου με μεγαλύτερη δυναμικότητα.
·         Το παραπάνω επιχείρημα δεν μειώνει την ανάγκη κατασκευής μικρών
μεταποιητικών  (οικογενειακών)  επιχειρήσεων  ή  γεωργικών  αποθηκών,  οι
οποίες αφενός εξομαλύνουν τις αυξομειώσεις ζήτησης αγροτικών προϊόντων και
αφετέρου προστατεύουν το γεωργικό εξοπλισμό.
·         Η δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές είναι ούτως ή άλλως περιορισμένη
από  το  νόμο.  Στις  περισσότερες  περιπτώσεις  οι  επενδυτές  επιθυμούν  την
κατασκευή  κτιρίων  κατά  το  δυνατόν  πλησιέστερα  στα  όρια,  ώστε  να
περιορίζεται  η  σπατάλη γεωργικής  γης.  Οι  χρονοβόρες  όμως διαδικασίες  της
έγκρισης δόμησης σε μικρές αποστάσεις αποτρέπουν τέτοιες επιλογές.
·         Η δόμηση κατοικιών σε εκτός σχεδίου περιοχές είναι από το νόμο ιδιαίτερα
περιορισμένη και συνδυάζεται με την αγροτική δραστηριότητα. Δεδομένου του
ιδιαίτερα  μικρού  εμβαδού  που  κατέχουν  οι  κατοικίες  δεν  υπάρχει  λόγος
περιορισμού τους.
·         Τα αγροτεμάχια στα οποία υφίστανται κτίρια και η χρήση, λόγω δόμησης,
έχει  ήδη αλλάξει  δεν υφίσταται λόγος περιορισμού της περαιτέρω επέκτασής
τους ή της αλλαγής χρήσης τους.
·         Υπάρχουν επενδυτές, οι οποίοι ξεκίνησαν να επιχειρήσουν σε αντίστοιχες
περιοχές και περιμένουν τα νέα προγράμματα στήριξης. Η εξαιρετικά σύντομη
και χωρίς προειδοποίηση αλλαγή της αντίστοιχης νομοθεσίας βάζει φρένο στις
αντίστοιχες επενδύσεις.
Προτείνεται:
·         Να συνεχιστεί να εφαρμόζεται η διάταξη που επιτρέπει τη δόμηση εντός
ζώνης από τον άξονα οδών, διότι τέτοιες περιοχές είναι στρατηγικής σημασίας
σε επιχειρήσεις.
·         Τα αγροτεμάχια στα οποία η χρήση, λόγω δόμησης, έχει ήδη αλλάξει πρέπει
να αντιμετωπίζονται ως αγροτεμάχια που δεν βρίσκονται σε ΓΥΠ, αφού αυτή
είναι  η  πραγματικότητα.  Έτσι,  θα  μπορεί  να  επιτρέπεται  και  η  περαιτέρω
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αλλαγή χρήσης τους και θα μπορούν να αξιοποιηθούν εγκαταλειμμένα κτίρια σε
ΓΥΠ από υποψήφιους επενδυτές.
·         Να επιτρέπεται με συνοπτικές διαδικασίες η παρέκκλιση ως προς τις
αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια γηπέδων, εφόσον αυτές αποσκοπούν στον
περιορισμό του εμβαδού που αλλάζει χρήση. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει
να επιτρέπεται και η εσωτερική περίφραξη για να μπορεί να διαχωρίζεται το
αρόσιμο τμήμα. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να υλοποιηθεί δόμηση και να
συνεχίσει να είναι αρόσιμο το μεγαλύτερο τμήμα του αγροτεμαχίου.
·         Σε μικρά αγροτεμάχια, εμβαδού μικρότερου από 2 στρέμματα,  στα οποία η
δόμηση  είναι  δυνατή  μόνο  κατά  παρέκκλιση,  θα  πρέπει  να  επιτρέπεται  η
δόμηση, αφού το εμβαδό δεν είναι μεγάλο.
·         Για τις κατοικίες αγροκτημάτων ίσως αξίζει να εξεταστεί η δυνατότητα
δόμησης  σε  μικρότερες  αποστάσεις  από  τα  όρια,  προς  όφελος  της
μεγιστοποίησης της αρόσιμης έκτασης.
·         Στις περιοχές στις οποίες η δόμηση καταστρατηγείται σε μεγάλο βαθμό εις
βάρος της Γης Υψηλής Παραγωγικότητας θα πρέπει να εφαρμόζονται ειδικές
περιοριστικές διατάξεις, ώστε να μην εμποδίζεται η ανάπτυξη σε όλη τη χώρα
εξαιτίας τους. Ακόμη και σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να δίνεται η ευκαιρία
στους λιγοστούς επενδυτές να προλάβουν να ξεκινήσουν, αν έχουν σκοπό, τις
επιχειρηματικές τους διαδικασίες».

Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ14/2016
Αποφασίζεται η αποστολή της παρακάτω κοινής επιστολής με το ΓΕΩΤΕΕ στο
ΥΠΕΝ,  στους  βουλευτές  της  Δυτικής  Μακεδονίας,  στην  Περιφέρεια  Δυτικής
Μακεδονίας,  στους  Δήμους  της  Δυτικής  Μακεδονίας  και  στο  ΤΕΕ  (επιπλέον
άμεση επικοινωνία του Προέδρου με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ.  Στασινό,  ώστε
αυτός να παρέμβει θεσμικά στη σχετική συζήτηση στο κοινοβούλιο):

«Η χωρίς διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς παρέμβαση στην εκτός
σχεδίου δόμηση, σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως Γη Υψηλής Παραγωγικότητας,
οδηγεί  σε  αδιέξοδο.  Ειδικότερα  η  παρέμβαση  του  ΥΠΕΝ  για  κατάργηση  του
άρθρου 51 παρ 11 α & β του Ν.4178/13 ΦΕΚ 174 Α με το προς ψήφιση άρθρο 50
του  Σ/Ν  ‘’Πλαίσιο  για  την  ασφάλεια  στις  υπεράκτιες  εργασίες  έρευνας  και
εκμετάλλευσης  υδρογονανθράκων,  ενσωμάτωση  Οδηγίας  2013/30/ΕΕ
τροποποίηση ΠΔ 148/2009 και άλλες διατάξεις» 
Σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης, καθίσταται με την
προς ψήφιση διάταξη, αδύνατη η δόμηση εκτός σχεδίου. 
Θεωρούμε επιβεβλημένη:

 τη συνέχιση της εφαρμογής της διάταξης που επιτρέπει τη δόμηση εντός
ζώνης  από  τον  άξονα  οδών,  διότι  τέτοιες  περιοχές  είναι  στρατηγικής
σημασίας σε επιχειρήσεις.

 την άμεση θεσμοθέτηση χρήσεων γης στις εκτός σχεδίου περιοχές
 την απόσυρσή του επίμαχου άρθρου 50 του υπό ψήφιση Σ/Ν ‘’Πλαίσιο

για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση Οδηγίας 2013/30/ΕΕ τροποποίηση ΠΔ
148/2009 και άλλες διατάξεις». 

Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 7  Ο
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Το θέμα αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο συν. Δαλάκης καταθέτει στη Δ.Ε. ότι πρέπει το τμήμα να συντάξει έγγραφο 
σημείωμα περί αρμοδιότητας σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών 
διαγραμμάτων, όπως έχουν κάνει πολλοί κλαδικοί σύλλογοι, Π.Τ. ΤΕΕ και άλλες 
ομάδες, παρατάξεις του ΤΕΕ. 

 Απόφαση Α9/Δ.Ε./Σ14/2016
Αποφασίζεται να εξουσιοδοτηθούν οι συνάδελφοι Δαλάκης και Αλμπάνης 
(συνεργάτης ΤΕΕ/ΤΔΜ), για τη σύνταξη του παραπάνω εγγράφου. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 1  Ο

Γίνεται ενημέρωση για τα αναγραφόμενα του 1ου θέματος.

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                      Ο εκτελών χρέη Γενικού  Γραμματέως  

Δημήτρης Μαυροματίδης                            Δημήτριος   Ηργης 
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