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13 – 9 - 2017 17.00 

                                         ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.

2. Επικύρωση πρακτικών 9ης ,10ης , 11ης, 12ης συνεδρίασης

3. Σύσταση τεχνικού συμβουλίου ΕΦΚΑ

4.  Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Περιφέρειας

Δυτικής Μακεδονίας

5.  Αίτημα  της  κ.  Μπλιάτζε   για  διενέργεια  πραγματογνωμοσύνης  σχετικά  με
πραγματοποίηση  ελέγχου  μεσοτοιχίας  δύο  διαμερισμάτων  στην  Πτολεμαϊδα
Κοζάνης ως προς την ηχομόνωση.

6.  Σύγκρότηση  Ο.Ε.  για  την  επικαιροποίηση  μελέτης  «Εκτίμηση  του  κόστους
μετάβασης  της  Δυτικής  Μακεδονίας  σε  καθεστώς  χαμηλής  λιγνιτικής
παραγωγής»

7.  Ορισμός  εκπροσώπων  για  τη  συγκρότηση  των  ΣΥΠΟΘΑ  Π.Ε.  Δυτικής
Μακεδονίας.

8. Προέγκριση δαπάνης αγοράς πολυμηχανήματος φαξ

9.  Σχέδιο νόμου περί αποσύνδεσης ασφάλισης από ιδιότητα για μηχανικούς κτλ.
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10.  Δήμος  Κοζάνης  -  Πρόσκληση  για  συμμετοχή  σε  ημερίδα  με  θέμα
«Βιομηχανική  συμβίωση  και  κυκλική  οικονομία  στη  Δυτική  Μακεδονία»
(πρόγραμμα SYMBI)

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

α) 18ο Συνέδριο σκυροδέματος, Μάρτιος 2018 στην Αθήνα - Τελική ημερομηνία
υποβολής περιλήψεων έως 5/9/2017

β) Ανακοίνωση Συνδέσμου Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δυτκής Μακεδονίας –
Επιδοτούμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια ΛΑΕΚ (Νοέμβριος 2017-Μάρτιος 2018)

γ) ΠΕΔ Δ. Μακεδονίας – Πρόσκληση σε συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής
με θέμα «Συζήτηση για τον οδικό χάρτη μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε
συνθήκες χαμηλής λιγνιτικής εξάρτησης»

δ)  Αίτημα  Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας  Εμπόρων  &  Βιοτεχνών  Υαλοπινάκων
(ΠΟΕΒΥ)  για  πραγματοποίηση  εκδήλωσης  με  θέμα  «Υαλοπίνακες:  Σύγχρονες
αρχιτεκτονικές εφαρμογές» στο ΤΕΕ/ΤΔΜ

ε) Ενημέρωση για μετεγκατασταση οικισμού Ποντοκώμης

στ) Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής επικινδύνων
ετοιμόρροπων κατασκευών στην Π.Ε. Φλωρινας

ζ) Δ.Τ. ΤΕΕ για εναρξη νεου τεχνοδικτυακού επιταχυντή καινοτόμων ιδεών

η) Έγγραφο ΤΕΕ  για παιθαρχικό έλεγχο συν. μέλους ΤΕΕ/ΤΔΜ

θ)  Δ.Τ.  ΠΔΜ  περί  τέταρτης  τροποποίησης  απόφασης  ανάρτησης  δασικών
χαρτών Π.Ε. Κοζανης και Δ. Φλώρινας (εως 7/9/2017)

ι) Δ.Τ. Π.Τ. ΤΕΕ Αιτωλοκαρνανίας για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού μητρώου
αποβλήτων

ια) Επιστολή ΤΜΕΔΕ για λειτουργία περιφερειακών τμημάτων.

ιβ)  Οριστικοί  δασικοί  χάρτες  τοπικών  κοινοτήτων  Αγίου  Χριστοφόρου,
Ολυμπιάδος και Περδίκα του Δήμου Εορδαίας.

ιγ) Δ/νση Δασών Κοζάνη – Έγγραφο τροποποίησης διατάξεων Ν. 3889/2010
σύμφωνα με το αρθρο 142 του Ν. 4483/31-7-2017

ιδ) ΤΜΕΔΕ – Λειτουργία Περιφερειακών τμημάτων και γραφείων μηχανικών &
εργοληπτών δημοσίων έργων του ΕΦΚΑ από 1/1/2017

ιε) Αποφάσεις Δ.Ε. ΤΕΕ για σχολές και τμήματα

Τα  σχετικά  συνημμένα  έγγραφα  της  Συνεδρίασης,  βρίσκονται  στο  πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος 13.2017». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδω

                                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                                Δημήτρης Μαυροματίδης

https://www.dropbox.com/sh/xeciwrsweo39cnv/AABfRuQx5bYpb_q0S7Ong1rOa?dl=0
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ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: Τακτικά θέματα 2ο,3ο,5ο,6ο ,8o, 10ο ,9ο  ,7o, 4o    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :Μαυροματίδης  Δημήτριος  -  Πρόεδρος,  Τζίτζικας  Γεώργιος  –
Αντιπρόεδρος,  Ράλλης Κωνσταντίνος –  Γεν.  Γραμματέας,  Δημητρίου Αντώνης,
Παπαδημητρίου  Στράτος,  Κάλι  Κυριακίδου, Κιάνας  Στέργιος  (του Μενελάου),
Κιάνας Στέργιος (του Ιωάννη), Συλλίρης Νικόλαος  , μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ :  - 

ΘΕΜΑ 2  Ο

Επικυρώνονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων  9,10,11,12 
Α1/Δ.Ε./Σ13/2017

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3  Ο

Ο Πρόεδρος συν. Δ. Μαυροματίδης ενημερώνει για την επιστολή που εστάλη
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
και  κοινοποιήθηκε  στον  Πρόεδρο  της  Δ.Ε.  του  ΤΜΕΔΕ  κ.  Μακέδο  και  στον
Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Στασινό με θέμα τη μη συγκρότηση ως τώρα του τεχνικού
συμβουλίου του ΕΦΚΑ, με συνέπεια να είναι αδύνατη η έκδοση βεβαίωσης μη
οφειλής  για  δημόσια  οικοδομοτεχνικά  έργα,  για  τα  οποία  απαιτείται
υπολογισμός  ποσοστών  εργατικής  δαπάνης.  Η  επιστολή  έχει  σταλέι  προ
διμήνου, αλλά δεν δόθηκε καμία απάντηση από τους παραλήπτες.

Α2/Δ.Ε./Σ13/2017
Αποφασίζεται η εκ νέου αποστολή του εγγράφου με επιπρόσθετους αποδέκτες
τα Π.Τ. ΤΕΕ, Π.Τ. ΕΦΚΑ και σε οργανώσεις εργοληπτών

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 5  Ο

Γίνεται ενημέρωση για την αίτηση διενέργειας πραγματογνωμοσύνης της κ. 
Μπλιάτζε Νανά (Σχετικά η με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ  789/21-7-2017  αίτηση
της)  σχετικά με τον έλεγχο μεσοτοιχίας δύο διαμερισμάτων στην Πτολεμαϊδα, 
ως προς την ηχομόνωση, διότι ο τοίχος δεν εμποδίζει στο ελάχιστο να 
ακούγονται όλες οι συνομιλίες.

Η αίτηση για πραγματογνωμοσύνη έμεινε στην ιστοσελίδα του τμήματος, όπως
προβλέπεται,  για περίπου 3 εβδομάδες κ  ο  μοναδικός που έδειξε  ενδιαφέρον
ήταν η συν. Πάπιστα Σταυρούλα, Π.Μ. 

Α3/Δ.Ε./Σ13/2017
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Ορίζεται  ως  ποσό  για  τη  διενέργεια  της  πραγματογνωμοσύνης  το  ποσό  των
επτακοσίων πενήντα  ευρώ (750 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων
των νόμιμων κρατήσεων. Μετά την κατάθεση του ποσού  από την αιτούσα, θα
ορισθεί εγγράφως ως αρμόδιος πραγματογνώμονας η κ.  Πάπιστα Σταυρούλα,
Πολιτικός Μηχανικός.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 6  Ο

O Πρόεδρος συν. Μαυροματίδης εισηγείται στα μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ την
πρότασή του για σύγκρότηση Ο.Ε. για την επικαιροποίηση μελέτης «Εκτίμηση
του  κόστους  μετάβασης  της  Δυτικής  Μακεδονίας  σε  καθεστώς  χαμηλής
λιγνιτικής παραγωγής»  (Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ 820/28-7-2017).  Αναφορά και
συζήτηση επί  του θέματος είχε  γίνει  και  στην 11η συνεδρίαση του τμήματος
(θέμα 6ο, 11η, 19-7-2017). Η εισήγηση αναλυτικά:

“ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

Πρόταση Συγκρότησης  Ο.Ε. «Επικαιροποίηση της μελέτης «Εκτίμηση του 
κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής 
λιγνιτικής παραγωγής»».  

Mετά  από  σχετική  συζήτηση  στη Δ.Ε.  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ,  ο  Πρόεδρος  της  Δ.Ε.  Δ.
Μαυροματίδης προτείνει να συγκροτηθεί Ομάδα Εργασίας με μέλη της παλαιάς
Ο.Ε.  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  «Εκτίμηση  του  κόστους  μετάβασης  της  Δυτικής
Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής» (Ιούλιος 2012),
αλλά και 2 νέα μέλη τα οποία διαθέτουν  την απαραίτητη για το ζητούμενο,
τεχνογνωσία και επάρκεια, τον Επιμελητή της Μ.Ε. Ενέργειας και ένα μέλος της
Διοικούσας με καλή γνώση των Ενεργειακών Θεμάτων.

Η παρακάτω Ομάδα Επιστημόνων αναλαμβάνει το έργο «Επικαιροποίηση της 
μελέτης «Εκτίμηση του κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε 
καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής»»:

1) Ευάγγελος Καρλόπουλος [Μέλος προηγούμενης Ο.Ε.]
2) Δημήτρης Σωτηρόπουλος [Μέλος προηγούμενης Ο.Ε.]
3) Σιδηρόπουλος Αναστάσιος [Μέλος προηγούμενης Ο.Ε.]
4) Μαυροματίδης Δημήτριος [Μέλος προηγούμενης Ο.Ε.]
5) Κακάλης Αθανάσιος [Μέλος προηγούμενης Ο.Ε.]
6) Γιαννακόπουλος Διονύσιος [Επιμελητής Μ.Ε. Ενέργειας]
7) Δημητρίου  Αντώνιος  [Μέλος  ΔΕ  ΤΕΕ/ΤΔΜ  και  μέλος  της  Μ.Ε.

Ενέργειας]

Η Ο.Ε. θα επικαιροποιήσει την προηγούμενη μελέτη του ΤΕΕ/ΤΔΜ  «Εκτίμηση
του κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής
λιγνιτικής  παραγωγής»,  με  νεώτερα  επικαιροποιημένα  δεδομένα,  θα  τα
επεξεργαστεί και θα προβεί σε συμπεράσματα  για τη συνεισφορά του λιγνίτη
και  γενικότερα  της  ενεργειακής  λεκάνης  στο  ακαθάριστο  εθνικό  προϊόν  της
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περιοχής μας αλλά και της χώρας.  Στόχος της Ο.Ε. αποτελεί η μελέτη να είναι
έτοιμη μέχρις ότου να ξεκινήσει το market test της κυβέρνησης. 

Τονίζεται ότι:
1. To ύψος της αποζημίωσης της Ομάδας Έργου ορίζεται σε

3000 ευρώ.
2. Η συνολική διάρκεια της Ο.Ε.  προσδιορίζεται σε τέσσερις

μήνες.
3. Ως υπεύθυνους για την παρακολούθηση,  την παραλαβή

και τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης του έργου ορίζονται
οι κ. Γιαννακίδης Δημήτριος και Ράλλης Κώστας.

4. Θα  καταβληθεί  προσπάθεια  το  παραπάνω  ποσό  της
αποζημίωσης να επιχορηγηθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. Επίσης σε
περίπτωση πρόσθετης χρηματοδότησης από τη ΔΕΗ ΑΕ ή
με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, η παρούσα Ομάδα Εργασίας
δύναται να αναμορφωθεί ως προς το οικονομικό σκέλος»

Α4/Δ.Ε./Σ13/2017
Αποφασίζεται η συγκρότηση της παραπάνω Ο.Ε. 
Υπενθυμίζεται ότι οι Μαυροματίδης Δημήτριος, Κακάλης Αθανάσιος, Δημητρίου 
Αντώνιος συμμετέχουν στην Ο.Ε. αδαπάνως.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 8  Ο

O Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης αναφέρει ότι εδώ και 2-3 μήνες έχει χαλάσει
εξάρτημα του  fax του τμήματος, το οποίο και στάλθηκε για επισκευή, η οποία
τελικά  κατέστη  ανέφικτη  λόγω  του  μεγάλου  κόστους.  Προτείνει  την  αγορά
πολυμηχανήματος φαξ αξίας 105 (εκατών πέντε) ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ (πολυμηχάνημα HP OFFICEJET PRO TOF32A).

Α5/Δ.Ε./Σ13/2017
Aποφασίζεται η πιο πάνω αγορά.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 10  Ο

Γίνεται  αναφορά  στην  πρόσκληση  του  Δήμου  Κοζάνη  για  συμμετοχή  σε
εκδήλωση με θέμα «Βιομηχανική συμβίωση και κυκλική οικονομία στη Δυτική
Μακεδονία»,  ως τμήμα δράσεων του έργου «Industrial Symbiosis for regional
sustainable growth and a resource efficient circular economy (SYMBI)”.  H
πρόσκληση του Δ.  Κοζάνης αφορά εισήγηση από το ΤΕΕ/ΤΔΜ σχετική με το
θέμα της αξιοποίησης της ιπτάμενης τέφρας. 

Α6/Δ.Ε./Σ13/2017
Αποφασίζεται να γίνει εισήγηση στην συγκεκριμένη εκδήλωση του Δ. Κοζάνης 
μιας και υπάρχει η σχετική εμπεριστατωμένη προεργασία από το έργο της 
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Ομάδας Εργασίας της Προγραμματικής Σύμβασης «Συγγραφή τεχνικών 
προδιαγραφών και τιμολογίων για την χρήση ιπτάμενης τέφρας σε αποβάσεις, 
βάσεις, επιφάνειες κύλισης και προκατασκευασμένων στοιχείων έργων 
οδοποιίας». Εισηγητές εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΔΜ, η συν. Χριστοπούλου 
Παρασκευή, Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ και μέλος της Ο.Ε. της 
παραπάνω Π.Σ.  και ο συν. Κοϊμτσίδης Νικόλαος, πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΔΜ 
επίσης μέλος της Ο.Ε. της Π.Σ. Επίσης αποφασίζεται να ενημερωθεί για να 
παρευρεθεί ο εκπρόσωπός μας στο έργο SYMBI, συν. Ντέλμας Κων/νος.  

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 9  Ο

Ο  Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης  καταγράφει ότι  σήμερα (13-9-2017)
αναρτήθηκε  σε  ΦΕΚ  της  κυβέρνησης  (ΦΕΚ  Α137/13-9-2017)  ο  Νόμος
4488/2017  «Συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις  δημοσίου  και  λοιπές  ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων ….κ.ά., στο άρθεο 20 του
οποίου  προβλέπεται  «Αποσύνδεση  ασφάλισης  από  ιδιότητα  για
μηχανικούς» με τον οποίο ένα διαχρονικό αίτημα του ΤΕΕ για μη υποχρεωτική
ασφάλιση της ιδιότητας των διπλ. μηχανικών στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ (νυν ΤΜΕΔΕ-
ΕΦΚΑ)  με  την  απόκτηση  της  άδειας  άσκησης  επαγγέλματος  και  την  κατά
συνέπεια εγγραφή στο ΤΕΕ, παίρνει σάρκα και οστά. Αναφέρει ότι αποτελεί μια
στιγμή ικανοποίησης για το Περιφερειακό μας Τμήμα, δεδομένου των ενεργειών
του, αλλά οφείλεται να τονιστεί και η ανταπόκριση ιδιαίτερα του βουλευτή κ. Θ.
Μουμουλίδη ως προς τις σχετικές επιστολές του Τμήματος μας.

Α7/Δ.Ε./Σ13/2017
Αποφασίζεται  να  αποσταλλεί  έγγραφο  στο  ΤΕΕ  με  το  οποίο  να  ζητούνται
διευκρινήσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των
συναδέλφων στις εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος και
στα οποία υφίσταται έγγραφο «εγγραφής νέου μέλους στο ΤΣΜΕΔΕ – ΤΜΕΔΕ-
ΕΦΚΑ»

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 7  Ο

Γίνεται  αναφορά  στο  έγγραφο  της  Δ/νσης  περιβάλλοντος  και  χωρικού
σχεδιασμού Δ.  Μακεδονίας,  τμήμα πολεοδομικού σχεδιασμού και εφαρμογών,
(αρ.  πρωτ.  οικ.  130470/8-9-2017),  περί  συγκρότησης  των  Συμβουλίων
Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) χωρικής αρμοδιότητας
Δυτικής Μακεδονίας αύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/
25-11-2011).

Α8/Δ.Ε./Σ13/2017
Aποφασίζεται  η  πρόταση  του  Τ.Ε.Ε./ΤΔΜ  να  σταλεί  μετά  από  πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος (με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 18  η

Οκτωβρίου  2017),  η  οποία  θα  αναρτηθεί  στη  επίσημη  ιστοσελίδα  του
ΤΕΕ/ΤΔΜ,  στην  πλατφόρμα  του  dropbox του  ΤΕΕ/ΤΔΜ,  και  με  αποστολή
ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στη λίστα αποδεκτών Διπλ. Μηχανικών του
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ΤΕΕ/ΤΔΜ. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27-5-
2016),  άρθρο 156  παρ.  Ζ έχει  τροποποιηθεί η παρ.  δ του άρθρου 32 του Ν.
4030/2011  (ΦΕΚ  Α’  249)  κατά  τα  εξής:  “Z.  H περ.  δ’  του  άρθρου 32  του  Ν.
4030/2011  αντικαθίσταται  ως  εξής:  «δ.  Μηχανικό,  εκπρόσωπο  του  ΤΕΕ,  με
εμπειρία  σε  θέματα  χωροταξίας  και  πολεοδομίας,  με  τον  αναπληρωτή  του.  Οι
εκπρόσωποι  του  ΤΕΕ  επιλέγονται  από  την  κατηγορία  III των  ελεγκτών  του
μητρώου  του  άρθρου  12  μετά  από  ηλεκτρονική  κλήρωση.  Η  θητεία  των
εκπροσώπων του ΤΕΕ είναι εξάμηνη»».

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

ΘΕΜΑ 4  Ο

Στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ,  παρευρίσκεται  η  Πρόεδρος
ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής Μακεδονίας κ. Αναστασίας Τζαγκαρίδου.

Κατόπιν  των  σχετικών  συνεννοήσεων  και  της  επιτόπιας  επίσκεψης  στην
Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας  αντιπροσωπείας  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  και  της
ΕΜΔΥΔΑΣ  Δυτ.  Μακεδονίας  (Αύγουστος  2017),  όπου  συζητήθηκε  ο
προτεινόμενος  ΟΕΥ,  ο  Πρόεδρος  της  Δ.Ε.  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  Δ.  Μαυροματίδης,
προτείνει το παρακάτω κείμενο για επισημάνσεις ενόψει των προτάσεων της
Διοικούσας Επιτροπής. 

«Εισαγωγικά
Ο νυν και προτεινόμενος Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας οφείλει
να «κουμπώσει» στην υφιστάμενη διοικητική διαίρεση και τρόπο λειτουργίας των
Περιφερειακών  Ενοτήτων  και  της  Έδρας  με  τα  χαρακτηριστικά  που  αυτή  έχει
[χωρικούς  και  θεματικούς  Αντιπεριφερειάρχες  και  αποκεντρωμένη  δομή
εξυπηρέτησης  του  πολίτη].   Η  ενίσχυση  της  επιχειρησιακής  δυνατότητας  της
Περιφέρειας και της βέλτιστης αξιοποίησης του δυναμικού της είναι ζητούμενο για το
ΤΕΕ/Τδμ.

Προτάσεις

Σύσταση Νομικής Υπηρεσίας σε επίπεδο Διεύθυνσης ή Τμήματος έργο της οποίας θα
είναι  η  στήριξη  των  τμημάτων  της  Περιφέρειας,  με  έμφαση  στη  στήριξη  της
υλοποίησης των τεχνικών έργων, υπηρεσιών, προμηθειών,  συγχρηματοδοτούμενων
και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και αναπτυξιακών δράσεων. 

Προτείνεται  η  δημιουργία  οργανωμένου  Τμήματος  Μελετών  υπό  της  ΔΤΕ  της
Περιφέρειας (ΕΔΡΑ) και εναλλακτικά λόγω της διάρθρωσης της διοικητικής δομής
της Περιφέρειας στις επιμέρους ΔΤΕ που θα στελεχώνεται από όλες τις απαραίτητες
ειδικότητες και  με αντικείμενο την παραγωγή μελετών αλλά και την ανάθεση και
επίβλεψη μελετών για όλη την Περιφέρεια. Με αυτόν τον τρόπο θα ισχυροποιηθεί η
ικανότητα παραγωγής αξιόπιστων μελετών καθώς και της προκήρυξης των μελετών
σύμφωνα με  όσα προβλέπονται  με  την  κείμενη  νομοθεσία  εφόσον απαιτείται.  Το
παραπάνω ισοδυναμεί με εξοικονόμηση πόρων και πιο ανταγωνιστική περιφέρεια. 

Πάγια θέση του ΤΕΕ είναι  ότι  στις  θέσεις  ευθύνης  (Γεν.  Διευθυντές,  Διευθυντές,
Προϊστάμενοι  Τμημάτων)  θα  πρέπει  να  έχουν  προβάδισμα  οι  υπάλληλοι
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Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) ως ανώτερη γνωστικά κατηγορία και ελλείψει
αυτών θα ακολουθούν οι υπάλληλοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.). Δεν πρέπει να
ξεχνάμε  ότι  οι  θέσεις  ευθύνης  απαιτούν  ανθρώπους  με  το  δυνατόν  άρτια
επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία και ηγετικό προφίλ για την αποτελεσματικότερη
λειτουργία τους. ΕΜΔΥΔΑΣ

Όσον αφορά στα Γραφεία Προγραμματισμού και  Διαχείρισης Προγραμμάτων που
προτείνει  ο  νέος  Οργανισμός  στις  Περιφερειακές  Ενότητες,  θα  πρέπει  να
αναβαθμιστεί η υπόστασή τους σε Τμήματα και να υπαχθούν στη ΔΙΑΠ. 
Με  τον  Καλλικράτη  αλλά  και  με  τον  ισχύοντα  Οργανισμό  οργανώθηκε  η  δομή
λειτουργίας της Περιφέρειας σε έξι άξονες. Κάθε άξονας αποτελείται από υπηρεσίες
με σχετικό αντικείμενο μεταξύ τους και υπηρεσιακά αναφέρονται και συντονίζονται
από την αντίστοιχη Γενική Διεύθυνση, ενώ πολιτικά από τον αντίστοιχο Θεματικό
Αντιπεριφερειάρχη. Η πρόταση του νέου Οργανισμού για τρεις Γενικές Διευθύνσεις
αλλάζει όλη τη δομή της Περιφέρειας χωρίς να αιτιολογείται. Προτείνονται Γενικές
Διευθύνσεις με υπηρεσίες το αντικείμενο των οποίων δε σχετίζεται. Αντίστοιχα δεν
καθίσταται σαφές πολιτικά αυτές πού θα αναφέρονται. Αν η πρόταση αυτή στοχεύει
στη συρρίκνωση των υπηρεσιών με μόνο στόχο τον περιορισμό των δαπανών, τότε
θα  πρέπει  να  λάβουμε  σοβαρά  υπόψη  τα  προβλήματα  δυσλειτουργίας  που  θα
ανακύψουν  και  τα  οποία  σε  τελική  ανάλυση  θα  ζημιώσουν  περισσότερο  την
Περιφέρεια. 

Δεδομένης της περιβαλλοντικής πίεσης και των υποχρεώσεων της Περιφέρειας μας
για θέματα λιγνιτικής δραστηριότητας και αποκατάστασης εδαφών [σχετική πρόταση
εστάλη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας1],  της έλλειψης έδρας Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος στη Δυτική Μακεδονία, θέση που το ΤΕΕ ζήτησε από την Ελληνική
Πολιτεία2 αλλά  και  διαχείρισης  των  πλούσιου  περιβαλλοντικού  αποθέματος  της
Περιφέρειας  με  λίμνες,  περιοχές  Natura και  τις  αναγκαίες  πρωτοβουλίες  για  την
διαχείριση/προστασία τους κρίνεται σκόπιμη η μια εκ των Γενικών Διευθύνσεων να
είναι Περιβάλλοντος και Ενέργειας και να «αγκαλιάζει» όλα αυτά τα θέματα με την
αναγκαία  επιμέρους  οργάνωση  σε  επίπεδο  Διευθύνσεων  στις  Περιφερειακές
Ενότητες.  Το  ενέργειας  τεκμηριώνεται  με  την  αναμενόμενο  μετασχηματισμό  των
πηγών ενέργειας με βάση τις  πολιτικές  που ακολουθούνται  σε ευρωπαϊκό επίπεδο
[ΑΠΕ, λιγνίτης, τηλεθερμάνσεις] .

Η προτεινόμενη Γενικής Δνση Παραγωγικής Ανασυγκρότησης θεωρούμε ότι έχει μη
σχετιζόμενες Διευθύνσεις μεταξύ τους. Πιστεύουμε ότι μια Γενική Δνση Αγροτικής
Ανασυγκρότησης  θα  έχει  ουσιαστικότερο  ρόλο  χωρίς  τις  Δνσεις  Ανάπτυξης  των
οποίων  το  αντικείμενο  δεν  σχετίζεται  ουσιαστικά  με  την  υποστήριξη
ανασυγκρότησης του αγροτικού χώρου που είναι ζητούμενο. Ουσιαστικά προτείνεται
να διαχωριστούν σε 2 Γενικές Διευθύνσεις.»

Αποφασίζεται  η  συνεργασία  του  Προέδρου της  Δ.Ε.  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  Δημήτρη
Μαυροματίδη και  της  Προέδρου  ΕΜΔΥΔΑΣ  Δυτικής  Μακεδονίας  κ.
Αναστασίας  Τζαγκαρίδου,  ώστε  να  ενσωματωθούν  στο  έγγραφο  που  θα
σταλεί  στην  Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας  με  τις  θέσεις-απόψεις-

1

2
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παρατηρήσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ επί του σχεδίου του νέου Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας
Δυτικής  Μακεδονίας,  οι  παρατηρήσεις  και  οι  επισημάνσεις  της  ΕΜΔΥΔΑΣ  Δ.
Μακεδονίας  επί  του  θέματος.  Κυρίως  στο  θέμα  των  προϊσταμένων,  του
προβαδίσματος κατηγοριών και της πρόβλεψης περισσότερων ειδικοτήτων στο
θέμα των ειδικοτήτων όπου να προβλέπονται Π.Ε. Μηχανικών. 

Α9/Δ.Ε./Σ13/2017
Αποφασίζεται να σταλεί το παρακάτω κείμενο:

“Οι θέσεις  –  απόψεις  – παρατηρήσεις  του ΤΕΕ/ΤΔΜ επί  του σχεδίου του νέου
Οργανισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Εισαγωγικά

Ο Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας οφείλει να εναρμονιστεί με
την  υφιστάμενη  διοικητική  διαίρεση  και  τον  τρόπο  λειτουργίας  των
Περιφερειακών Ενοτήτων και της Έδρας, επιδιώκοντας εξισορρόπηση πολιτικής
και  διοικητικής  διάστασης  [χωρικών  και  θεματικών  Αντιπεριφερειαρχών  και
κεντρικής /αποκεντρωμένης δομής  εξυπηρέτησης του πολίτη]. 

Η ενίσχυση της επιχειρησιακής δυνατότητας της Περιφέρειας και της βέλτιστης
αξιοποίησης του δυναμικού της είναι ζητούμενο για το ΤΕΕ/ΤΔΜ.

Προτάσεις

 Προτείνεται  η σύσταση  Νομικής Υπηρεσίας σε επίπεδο Διεύθυνσης ή
Τμήματος, έργο της οποίας θα είναι η στήριξη των οργανικών μονάδων
της Περιφέρειας, με έμφαση στη στήριξη της υλοποίησης των τεχνικών
έργων,  υπηρεσιών,  προμηθειών,  συγχρηματοδοτούμενων  και
ευρωπαϊκών προγραμμάτων και αναπτυξιακών δράσεων. Προτείνεται η
στελέχωσή  της  και  με  μόνιμο  προσωπικό,  Πτυχιούχους  Νομικής  και
άλλων εξειδικευμένων επιστημονικών κλάδων.

 Προτείνεται η δημιουργία οργανωμένου Τμήματος Μελετών στην ΔΤΕ
της  έδρας  για  την  εξυπηρέτηση  όλης  της  Περιφέρειας  ή,  εναλλακτικά,
λόγω  της  διάρθρωσης  της  διοικητικής  δομής  της  Περιφέρειας,  στις
επιμέρους  ΔΤΕ,  που  θα  στελεχώνεται  με  προσωπικό  όλων  των
απαραίτητων  ειδικοτήτων  και  θα  έχει  ως  αντικείμενο  την  παραγωγή
μελετών  με  ίδια  μέσα  και  τη  διαχείριση  συμβάσεων  (ανάθεση  και
επίβλεψη) για μελέτες που εκπονούνται από τρίτους, εφόσον απαιτείται.
Με  αυτόν  τον  τρόπο  θα  ισχυροποιηθεί  η  ικανότητα  παραγωγής
αξιόπιστων μελετών καθώς και της προκήρυξης των μελετών, σύμφωνα
με όσα προβλέπονται  από  την  κείμενη νομοθεσία,  με  αποτέλεσμα την
οργανωτική  βελτίωση  του  επιχειρησιακού  σχεδιασμού  και
προγραμματισμού  των  έργων.  Η  πρόβλεψη  μίας  τέτοιας  δομής
εξοικονομεί πόρους και καθιστά την Περιφέρεια πιο ανταγωνιστική. 

 Πάγια θέση του ΤΕΕ είναι ότι στις θέσεις ευθύνης (προϊστάμενοι Γενικών
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων) πρέπει να έχουν προβάδισμα οι
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υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), ως ανώτερη γνωστικά
κατηγορία  και  ελλείψει  αυτών  να  ακολουθούν  οι  υπάλληλοι
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), σύμφωνα με την παρ. α του άρθρου 97
του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-2007) ‘’Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ’’.  Δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι οι θέσεις ευθύνης απαιτούν ανθρώπους με την κατά το
δυνατόν  άρτια  επιστημονική  κατάρτιση  και  εμπειρία  για  την
αποτελεσματικότερη λειτουργία των διοικούμενων μονάδων. 

 Όσον  αφορά  στα  Γραφεία  Προγραμματισμού  και  Διαχείρισης
Προγραμμάτων στις  Περιφερειακές  Ενότητες  που  προτείνει  ο  νέος
Οργανισμός, θα πρέπει να αναβαθμιστεί η υπόστασή τους σε Τμήματα,
υπαγόμενα στη ΔΙΑΠ, ώστε να στελεχωθούν επαρκώς με έμπειρα στελέχη
και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. 

 Αναφορικά  με  την  πρόβλεψη  για  τους  Προϊσταμένους  Οργανικών
Μονάδων προτείνεται η πρόβλεψη:

o Στη  Δ/νση  Περιβάλλοντος,  Υδατικών  Πόρων  &  Χωρικού
Σχεδιασμού  και  στα  επιμέρους  τμήματα  να  προστεθεί  ΠΕ
Μηχανικών

o Στη  Δ/νση  Διαφάνειας  &  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  να
προστεθεί  ΠΕ  Μηχανικών  και  στα  επιμέρους  τμήματα  ΠΕ
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

o Στα Τμήματα Προμηθειών να προβλεφθεί και ΠΕ Μηχανικών

 Με τον Καλλικράτη όπως σήμερα ισχύει και με τον ισχύοντα Οργανισμό
οργανώθηκε  η  δομή  λειτουργίας  της  Περιφέρειας  σε  έξι  άξονες.  Κάθε
άξονας αποτελείται από υπηρεσίες με σχετικό αντικείμενο μεταξύ τους
που  υπηρεσιακά  αναφέρονται  και  συντονίζονται  από  τον  αντίστοιχο
Γενικό  Διευθυντή,  ενώ  πολιτικά  από  τον  αντίστοιχο  Θεματικό
Αντιπεριφερειάρχη. Η πρόταση του νέου Οργανισμού για τρεις  Γενικές
Διευθύνσεις αλλάζει  όλη  τη  δομή  της  Περιφέρειας  χωρίς  να
αιτιολογείται.  Προτείνονται  Γενικές  Διευθύνσεις  με  υπηρεσίες  το
αντικείμενο των οποίων δε σχετίζεται. Αντίστοιχα, δεν καθίσταται σαφές
πώς  θα  συντονίζονται  πολιτικά,  δεδομένου  ότι  συγκεντρώνουν
αντικείμενα  ετερόκλητα  που  ανατίθενται  σε  περισσότερους  του  ενός
Αντιπεριφερειάρχες. Αν η πρόταση αυτή στοχεύει στη συρρίκνωση των
υπηρεσιών με μόνο στόχο τον περιορισμό των δαπανών, τότε θα πρέπει
να  λάβουμε  σοβαρά  υπόψη  τα  προβλήματα  δυσλειτουργίας  που  θα
ανακύψουν και τα οποία, σε τελική ανάλυση, θα ζημιώσουν περισσότερο
την Περιφέρεια. 

 Δεδομένης  της  περιβαλλοντικής  πίεσης  και  των  υποχρεώσεων  της
Περιφέρειάς  μας  για  θέματα  λιγνιτικής  δραστηριότητας  και
αποκατάστασης  εδαφών  [σχετική  πρόταση  εστάλη  στην  Περιφέρεια
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Δυτικής Μακεδονίας3], της έλλειψης έδρας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
στη Δυτική Μακεδονία, [σχετική πρόταση εστάλη από το ΤΕΕ προς τους
αρμόδιους φορείς4] αλλά και διαχείρισης των πλούσιου περιβαλλοντικού
αποθέματος της Περιφέρειας με λίμνες, περιοχές Natura και τις αναγκαίες
πρωτοβουλίες για τη διαχείριση/προστασία τους, κρίνεται σκόπιμο η μια
εκ  των  Γενικών  Διευθύνσεων  να  αφορά  αποκλειστικά  θέματα
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  Μία  Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
και  Ενέργειας θα  συντονίζει  όλα  αυτά  τα  θέματα  με  την  αναγκαία
επιμέρους  οργάνωση  σε  επίπεδο  Διευθύνσεων  στις  Περιφερειακές
Ενότητες.  Το  ενέργειας  τεκμηριώνεται  με  τον  αναμενόμενο
μετασχηματισμό  των  πηγών  ενέργειας  με  βάση  τις  πολιτικές  που
ακολουθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο [ΑΠΕ, λιγνίτης, τηλεθερμάνσεις].

 Η  προτεινόμενη  Γενική  Διεύθυνση  Παραγωγικής  Ανασυγκρότησης
θεωρούμε ότι έχει μη σχετιζόμενες μεταξύ τους Διευθύνσεις. Πιστεύουμε
ότι  μια  Γενική  Διεύθυνση  Αγροτικής  Ανασυγκρότησης θα  έχει
ουσιαστικότερο ρόλο χωρίς τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης, των οποίων το
αντικείμενο  δε  σχετίζεται  ουσιαστικά  με  την  υποστήριξη
ανασυγκρότησης του αγροτικού χώρου που είναι ζητούμενο. Προτείνεται
ο διαχωρισμός τους σε δύο Γενικές Διευθύνσεις.

 Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών και η πάταξη της γραφειοκρατίας
έχουν επανειλημμένως εξαγγελθεί και έχουν γίνει προσπάθειες που όμως
δεν αξιοποιούνται. Έχει υπολογιστεί ότι η γραφειοκρατία κοστίζει περί
τα 14-16 δισ. ευρώ ετησίως (περίπου το 7% του ΑΕΠ), ενώ ο σχετικός
μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 3,5%. Η πρόθεση ωστόσο δεν επαρκεί, εάν
δε  συνοδεύεται  από  θεσμικές  και  διοικητικές  αλλαγές.  Οι  Οργανισμοί
Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  έχουν  τη  δυνατότητα  να παρέμβουν  δραστικά
προς  την  κατεύθυνση  αυτή,  προσαρμόζοντας  τις  υπηρεσίες  τους  στις
ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί
στην καθιέρωση προσφορότερων μεθόδων εργασίας για την ταχύτερη
διεκπεραίωση των ενεργειών (τεχνολογική και διοικητική απλούστευση
γραφειοκρατικών  διαδικασιών)  και  στη  βέλτιστη  αξιοποίηση  των
γνώσεων,  δεξιοτήτων  και  ικανοτήτων  του ανθρώπινου δυναμικού της
Περιφέρειας.  Η  προτεινόμενη  δημιουργία  δομής  Ποιότητας  και
Αποδοτικότητας σε αυτοτελές επίπεδο είναι μία θετική προσθήκη στον
Οργανισμό με καινοτόμα προσέγγιση ως προς τις  αρμοδιότητές  της,  η
οποία  αναμένουμε  να  λειτουργήσει  αποδοτικά  μέσα  από  διαδικασίες
όπως η διαχείριση της ποιότητας και η προτυποποίηση, η διάχυση της
γνώσης  και  της  πληροφορίας,  η  αναζήτηση  και  ενσωμάτωση  καλών
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πρακτικών. Η δομή αυτή, ωστόσο, θα πρέπει να αναβαθμιστεί σε επίπεδο
Διεύθυνσης  και  να  υποστηριχθεί  με  κάθε  μέσο  η  λειτουργία  του,
προκειμένου να αποδώσει  το αναμενόμενο έργο  και  να  γίνει  σαφής  η
ουσιαστική δέσμευση της ηγεσίας. 

 Η  Περιφέρεια  πρέπει  να  έχει  κομβικό  ρόλο  στη  στήριξη  της
επιχειρηματικότητας  και  στην  αύξηση  της  απασχόλησης.  Από  τον
προτεινόμενο  Οργανισμό  λείπει  η  πρόβλεψη  για  υποστήριξη  της
επιχειρηματικότητας  αλλά  και  της  καινοτομίας,  μέσα  από  το
μοντέλο  της  τετραπλής  έλικας  που  προβλέπει  συνεργασία  της
ερευνητικής κοινότητας,  των επιχειρήσεων,  της αυτοδιοίκησης και  της
κοινωνίας  των  πολιτών.   Λειτουργίες  όπως  η  διασύνδεση  της
Περιφέρειας με τα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, η συνεργασία με
τους θεσμικούς και ερευνητικούς φορείς, η δικτύωση και η διάχυση της
γνώσης,  η  αξιοποίηση  των  ερευνητικών  αποτελεσμάτων   (λειτουργία
αποθετηρίων  κλαδικών  και  άλλων  μελετών   –  διάθεση  ανοικτών
δεδομένων)  κρίνεται  αναγκαίο  να  προβλεφθούν  και  να  καταγραφούν
στον Οργανισμό, ως αρμοδιότητες υφιστάμενης ή νέας δομής.”

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Γίνεται συζήτηση για τα υπόλοιπα του 1ου θέματος και ειδικά για το ε), όπου ο
Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης ενημερώνει για τις διαδικασίες μετεγκατάστασης
της  Ποντοκώμης  και  την  συμμετοχή  του  στην  Ομάδα  Εργασίας  για  την
επιτάχυνσης  της.  Ενημέρωσε  ότι  εκ  μέρους  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ,  τόνισε  την
καθυστέρηση της διανομής οικοπέδων αλλά και της ολοκλήρωσης των μελετων
των έργων δημοσίου χαρακτήρα. 

Επίσης ενημέρωσε τα μέλη της Δ.Ε. για την τελευταία συνεδρίαση της Ε.Π. του
Τοπικού  Πόρου  Ανάπτυξης.  Τονισε  ότι  για  2η φορά  επέμεινε  ότι  οι  φορείς
υλοποίησης  πρέπει  να  είναι  Δημοσίου  Χαρακτήρα  φορείς  ή  αν  είναι  ΝΠΙΔ,
Σύλλογοι,  κλπ να υπάρχουν συμφωνημένες διαδικασίες ανάθεσης/υλοποίησης
που να είναι αντίστοιχες του δημοσίου. Ενημέρωσε ότι έγινε δεκτη η παρέμβαση
του, μετά από διαλογική συζήτηση, όπου και τονίστηκε ο σεβασμός από όλη την
Επιτροπή Παρακολούθησης στις αποφάσεις των Δημοτικών και Περιφερειακών
Συμβουλίων  και  ότι  η  Επιτροπή  Ελέγχου  του  Τοπικού  Πόρου  Ανάπτυξης  θα
φέρει  σχετική  εισήγηση  σε  επόμενη  συνεδρίαση  της  Επιτροπής
Παρακολούθησης ακολουθώντας τις διαδικασίες του δημοσίου για τους φορείς
που δεν είναι ΝΠΔΔ και δεν έχουν ξεκάθαρο κανονιστικό πλαίσιο ανάθεσης και
υλοποίησης έργων.  

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας  
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Δημήτρης Μαυροματίδης                            Ράλλης Κωνσταντίνος
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