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                                         ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.

2. Ορισμός εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ :
α) για τη συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας για τη διετία 2018-2019.
β) για συμμετοχή σε εξεταστική επιτροπή για τη διεξαγωγή εξετάσεων για την
απόκτηση επαγγελματικών αδειών τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων.

3.Διεθνές συνέδριο “Smart Cities and Mobility as a Service”, Πάτρα 7-8/12/2017
(Πανεπιστήμιο Πατρών, ΥΠΟΜΕΔΙ κτλ)

4.  Ενημερωτική  εκδήλωση   «Ενίσχυση  της  αυτοαπασχόλησης  πτυχιούχων
τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  (Β’  Κύκλος)»  του  ΕΠΑνΕΚ  με  συνδιοργανωτές  τους:
Ειδική Γραμματεία Ε.Π. ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ,
ΕΦΕΠΑΕ, KEΠΑ-ΑΝΕΜ , εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, TEE/TΔΜ (Αίθουσα εκδηλωσεων
ΤΕΕ/ΤΔΜ, Τετάρτη 22/11/2017, ωρα 18.00)

5. Συζήτηση για τις μεταγκαταστάσεις Ακρινής και Αναργύρων (ψήφιση άρθρου
147 του Ν. 4495/2017 που τροποποιεί Τροποποίηση το ν. 3937/2011)

6. Βιβλιοθήκη ΤΕΕ/ΤΔΜ

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

α)  Παραίτηση  μέλους  Δ.Ε.  ΤΕΕ/ΤΔΜ  συν.  Ευστράτιου  Παπαδημητρίου.
Αντικατάσταση από τη συν. Καλαμάρα Κλεοπάτρα
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β) Επιστολή Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδας σχετικά
με  ωρομίσθιους  εκπαιδευτικούς  μηχανικούς  ΕΠΑΣ  και  ΟΑΕΔ  ειδικοτήτων
μαθημάτων τεχνιτών αερίων καυσίμων, τεχνιτών ηλεκτρολογικών συστημάτων
αυτοκινήτου και τεχνιτών μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου.

γ) Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων – Γνωμοδοτήσεις και Διευκρινίσεις
δραστηριοτήτων  ΤΕΕ/ΤΔΜ  για  συμμετοχή  του  στο  Ευρωπαϊκο  προγραμμα
INTERREG “Τactical Τourism».

δ) Επιστολή για τον καθορισμό αποζημίωσης των ιδιωτών – μελών συλλογικών
οργάνων  που  συγκροτούνται  με  απόφαση  Συντονιστή  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.

ε)  Ατζέντα  επίσκεψης  του  κ.  Christian Sladek στην  Περιφέρεια  Δυτικής
Μακεδονίας 21-22 Νοεμβρίου 2017.

στ)  3η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία» 2014 –
2020, Καστοριά, 29 Νοεμβρίου 2017

ζ) Συναντήσεις Ο.Ε. ΣΒΑΚ Κοζάνης 

η) ΤΕΕ – Απλοποιηση διαδικασίας επανόδου και πληρωμής συνδρομής μέλους
ΤΕΕ

θ) ΤΕΕ- Διαδικασία συλλογής και διαχείρισης του πόρου 6‰

ι) Κατάργηση κράτησης υπέρ ΕΜΠ 

ια) Ορισμός μελών Πειθαρχικών Συμβουλίων ΤΕΕ.

Τα  σχετικά  συνημμένα  έγγραφα  της  Συνεδρίασης,  βρίσκονται  στο  πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος 14.2017». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδω

                                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                                Δημήτρης Μαυροματίδης

https://www.dropbox.com/sh/97z5v5xyucoppf7/AADc_hpcdH1w-aoWvFp6CXLha?dl=0
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ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:  
Eκτός ημερησίας 1o, Ε.Η 2ο, τακτικό θέμα 3ο, 2Ο, Ε.Η. 3o, E.H. 4o, Τακτικό θέμα 4ο, 
6ο,  Ε.Η. 5ο, 6ο, 7ο, τακτικό θέμα 5ο 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :Μαυροματίδης  Δημήτριος  –  Πρόεδρος,  Τζίτζικας  Γεώργιος  –
Αντιπρόεδρος,  Ράλλης Κωνσταντίνος –  Γεν.  Γραμματέας,  Δημητρίου Αντώνης,
Καλαμάρα Κλεοπάτρα, Συλλίρης Νικόλαος (μετά το 6ο θέμα)  , Κιάνας Στέργιος
(του Μενελάου), Κιάνας Στέργιος (του Ιωάννη), μέλη
ΑΠΟΝΤΕΣ :   Κάλι Κυριακίδου , μέλος

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 1  Ο

Ο Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης ενημερώνει για το με αριθμό 
πρωτοκόλλου 1011/30-10-2017 Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ (αριθμ. Πρωτ. ΔΕΗ 2155/25-10-
2017) έγγραφο της ΔΕΗ με το οποίο μας γίνεται γνωστή η έγκριση χορήγησης 
ποσού 6.000 Ευρώ για δράσεις σχετικές με λιγνιτικές δραστηριότητες της Δ.Ε.Η. 

Α1/Δ.Ε./Σ16/2017
Η Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.μ. αποφασίζει την αποδοχή της χορήγηση του ποσού των 
6.000 Ευρώ για τη συνδρομή του σε δράσεις –πρωτοβουλίες σχετικά με 
λιγνιτικές δραστηριότητες της  ΔΕΗ, όπως αυτές περιγράφονται στο με αριθμό 
πρωτ. Τ.Ε.Ε /Τ.Δ.Μ. 937/28-9-2017 έγγραφό του τμήματος.  

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 2  Ο

Ο Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης ενημερώνει τη Δ.Ε. για το γραπτό 
αίτημα συνάντηση Προέδρων Δ.Ε. Π.Τ. ΤΕΕ με τον Πρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ συν. 
Στασινό στην Αθηνα την Πέμπτη 23/11/2017 στις 12.00.

Α2/Δ.Ε./Σ16/2017
Αποφασίζεται η μετάβαση και η διαμονή του Προέδρου της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ στη
σύσκεψη Προέδρων Δ.Ε. ΤΕΕ και Π.Τ. ΤΕΕ κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Δ.Ε.
ΤΕΕ συν. Στασινού. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΤΕΕ στην
Αθήνα  την  Πέμπτη  23/11/2017.  στις  12.00  μ.μ.  Το  κόστος  μετάβασης  και
διαμονής υπολογίζεται σε 350 ευρώ [ημερομηνία αναχώρησης 22/11/2017 και
ημερομηνία επιστροφής  23/11/2017]. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3  ο
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Γίνεται αναφορά στο Διεθνές συνέδριο “Smart Cities and Mobility as a 
Service”που θα διεξαχθεί στην  Πάτρα το διήμερο 7-8/12/2017  με διοργανωτές 
το Πανεπιστήμιο Πατρών, το  ΥΠΟΜΕΔΙ κτλ. Ο Προέδρος συν. Δ. Μαυροματίδης 
προτείνει να παρευρεθεί η συν. Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ 
Παρασκευή Χριστοπούλου με εισήγηση. Υπενθυμίζει ότι η συνάδελφος 
συμμετείχε στη Ο.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ με σχετικό με το συνέδριο θέμα «Αξιολόγηση 
της επικινδυνότητας του οδικού δικτύου της Δυτ. Μακεδονίας».

Α3/Δ.Ε./Σ16/2017

Αποφασίζεται η μετάβαση και διαμονή  της συν. Χριστοπούλου Παρασκευής 
στο παραπάνω συνέδριο. Το κόστος μετάβασης και διαμονής υπολογίζεται σε 
350 ευρώ [ημερομηνία αναχώρησης 7/12/2017 και ημερομηνία επιστροφής 
8/12/2017].

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 2  ο    

Ορισμός εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ σε επιτροπες διαγωνισμούς κτλ.

Α) Για τον ορισμό εκπροσώπου  για την συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου 
Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη διετία 2018-2019, 
ορίζονται οι παρακάτω συνάδελφοι: 

Α4/Δ.Ε./Σ16/2017
Τακτικό μέλος :  Κιάνας Στέργιος (του Ιωαννη), Π.Μ. τηλ 6946-063283., Κοζάνη,
stergioskianas  @  gmail  .  com

A  ναπληρωματικό μέλος :    Κιάνας Στέργιος (του Μενελάου), Π.Μ., τηλ. 6974-
0323761, Κοζάνη, kianass  @  hotmail  .  com
 
Επικυρώνεται αυθημερόν

Β) για συμμετοχή σε εξεταστική επιτροπή για τη διεξαγωγή εξετάσεων για την 
απόκτηση επαγγελματικών αδειών τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων, 
ορίζεται ο συνάδελφος:

Α5/Δ.Ε./Σ16/2017

T  ακτικό μέλος: Kωνσταντάς Γεώργιος, Μ.Μ. του Σπυριδων τηλ. 6974497208, 
Κοζάνη, gkonstan.uth@gmail.com

Επικυρώνεται αυθημερόν

Εκτός Ημερησίας 3
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Γ) για ορισμό εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη συγκρότηση 7μελούς επιτροπής
διαγωνισμού έργων της ΔΕΥΑΚ για το ετος 2018.

Γινεται  δημόσια  ανοιχτή  κλήρωση  σύμφωνα  με  το  Ν.  4412/2016  και
προκύπτουν οι παρακάτω συνάδελφοι:

Α6/Δ.Ε./Σ16/2017
Τακτικό μέλος :   Κωνσταντόπουλος Δημήτρης, Π.Μ. τηλ. 6947-908890, Κοζάνη,
dkonstantopoulos  79@  gmail  .  com

A  ναπληρωματικό μέλος :    Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Η.Μ., τηλ. 6977-457356, 
Κοζάνη, atpapado  @  gmail  .  com

Επικυρώνεται αυθημερόν

Δ) για ορισμό εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανακαίνιση-συντήρηση του κλειστού 
Αθλητικού κέντρου ΕΑΚ και των βοηθητικών χώρων Π/Υ 1.400.000,00 ευρώ 
ΣΑΕΠ

Γινεται  δημόσια  ανοιχτή  κλήρωση  σύμφωνα  με  το  Ν.  4412/2016  και
προκύπτουν οι παρακάτω συνάδελφοι:

Α7/Δ.Ε./Σ16/2017
Τακτικό  μέλος  :   Ταραλίδου  Δήμητρα,  Π.Μ.,  τηλ. 6977-570028,  Πτολεμαϊδα,
taralidi  @  yahoo  .  gr

A  ναπληρωματικό μέλος :    Λαζαρίδου Ερμιόνη, Α.Μ., τηλ. 6972-835706, 
Πτολεμαϊδα,  erlazari  @  gmail  .  com 

Επικυρώνεται αυθημερόν

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 4  Ο

Ο Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης αναφέρεται στην πρόσκληση σε ειδική 
συνάντηση εργασίας που αφορά στο έργο για την Επιχειρηματικότητα 2ης 
Ευκαιρίας “Reborn: Embracing failure to encourage entrepreneurship and 
competitiveness” του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος Interreg Europe & τη 
συνέργεια του με το έργο Network for Early Warning and for Support to 
Enterprises and Second Starters

Γενικές πληροφορίες του Έργου   REBORN

Τίτλος: Ενίσχυση  της  επιχειρηματικότητας  &  της  ανταγωνιστικότητας
προασπίζοντας τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικά
προβλήματα.

Περίληψη:

mailto:erlazari@gmail.com
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Μικρομεσαίες  Επιχειρήσεις  (ΜμΕ)  που  αντιμετωπίζουν  σημαντικά
οικονομικά προβλήματα επιβίωσης και ανάπτυξης.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να συμβάλει στο να αποφευχθεί η  «απώλεια
του δυναμικού επιχειρηματικότητας», υποστηρίζοντας την ικανότητα των ΜμΕ
να  συμμετάσχουν  στην  ανάπτυξη  των  περιφερειακών,  εθνικών  και  διεθνών
αγορών. Το έργο  REBORN θα συμβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας
των  ΜμΕ  που  αντιμετωπίζουν  σημαντικές  δυσκολίες  και  την  ενίσχυση  των
μέτρων  για  την  αντιμετώπιση  «στιγματισμού» των  επιχειρηματιών  που
προκύπτει από τη δυσχερή οικονομική θέση ή την απειλή χρεοκοπίας.
Για πρώτη φορά σε περιφερειακό επίπεδο θα προετοιμαστεί μέσω του έργου
ένα ειδικό εργαλείο πολιτικής για τις ΜμΕ της Περιφέρειας που αντιμετωπίζουν
σημαντικά οικονομικά προβλήματα, εμπόδιο στη διατήρηση τους στην αγορά με
ανταγωνιστικά  κριτήρια,  με  δεδομένη  τις  δυσκολίες   υποστήριξης  από  το
τραπεζικό σύστημα. 

Γενικές     πληροφορίες     του     Έργου   Network  for  Early  Warning  and  for
Support to Enterprises and Second Starters

Πρόκειται  για  ένα  ευρωπαϊκό  έργο  που  αποσκοπεί  στην  υποστήριξη
επιχειρήσεων  που  βρίσκονται  σε  δυσχερή  οικονομική  θέση,  την  έγκαιρη
προειδοποίηση ώστε να αποτρέπεται η βίαιη πτώχευση και την ενθάρρυνση της
δεύτερης  ευκαιρίας  για  την  επανεκκίνηση  επιχειρηματικής  δραστηριότητας.
Αφορά  χιλιάδες  επιχειρήσεις  και  τους  ιδιοκτήτες  τους  που  αντιμετωπίζουν
δυσκολίες  και  τον  κίνδυνο  της  πτώχευσης.  Στο  πρόγραμμα  συμμετέχουν  15
φορείς  δημόσιοι  και  ιδιωτικοί  από  7  Ευρωπαϊκές  Χώρες  (Δανία,  Γερμανία,
Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Πολωνία και Ελλάδα).

Θα λειτουργήσει μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COSME για μία τριετία,
κατά το διάστημα Ιανουάριος  2017  -  Δεκέμβριος  2019.  Από την Ελλάδα στο
Δίκτυο  αυτό  συμμετέχουν  ως  εταίροι  το  ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και  το  Επαγγελματικό
Επιμελητήριο Αθηνών. 

Στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  REBORN σε  διερεύνηση  &
επιδιωκόμενη συνεργασία με το πρόγραμμα  Network for Early Warning
and for Support to Enterprises and Second Starters διερευνάται  η
πρόσκληση για συζήτηση και κατάθεση απόψεων - προτάσεων σχετικά
με την επιχειρηματικότητα 2ης ευκαιρίας στη Δυτική Μακεδονία, μεταξύ
άλλων  και  σε  επιλεγμένες  ομάδες  στόχους     επαγγελματιών που
αντιμετωπίζουν  προβλήματα  στην  επαγγελματική  τους
δραστηριοποίηση.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, υπάρχει πρόθεση υλοποίησης Ειδικής Συνάντησης
Εργασίας για να μας μεταφερθούν απόψεις, γνώσεις, ανάγκες και εμπειρίες επί
του  αντικειμένου  του  έργου  από  μέλη  του  ΤΕΕ  ή  διαγραφέντα  μέλη  του, με
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στόχο να διερευνηθεί η δυνατότητα συνεργασίας για την υποστήριξη τους στη
συνέχεια από το έργο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & του ΕΕΑ & το έργο REBORN.

Α8/Δ.Ε./Σ16/2017

Το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας θα συμμετέχει στ δίκτυο  stakeholders του εν
λόγω έργου με εκπρόσωπο το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής συν. Κυριακίδου
Καλλιόπη.

Επικυρώνεται αυθημερόν
Α9/Δ.Ε./Σ16/2017

Το ΤΕΕ/ΤΔΜ συμφωνεί για τη συνδιοργάνωση ημερίδας/εκδήλωσης με «ομάδα
στόχο»  τους  μηχανικούς  στη  Δυτική  Μακεδονία  καθώς  επίσης  και  για  τη
συμμετοχή/διευκόλυνση  υλοποίησης  των  προγραμμάτων  «Network for Early
Warning and for Support to Enterprises and Second Starters» του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
όσο και του REBORN του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Εξουσιοδοτείται ο
Πρόεδρος για όλες τις αναγκαίες συνεννοήσεις.

Επικυρώνεται αυθημερόν

ΘΕΜΑ 4  Ο

Γίνεται  ενημέρωση  για  την  επιμορφωτική  εκδήλωση   «Ενίσχυση  της
αυτοαπασχόλησης  πτυχιούχων  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  (Β’  Κύκλος)» του
ΕΠΑνΕΚ  με  συνδιοργανωτές  τους:  Ειδική  Γραμματεία  Ε.Π.  ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική
Υπηρεσία  Διαχείρισης  του  ΕΠΑνΕΚ,  ΕΦΕΠΑΕ,  KEΠΑ-ΑΝΕΜ,  εταίρος  του
ΕΦΕΠΑΕ  και  το  TEE/TΔΜ.  Η  εκδήλωση  θα  πραγματοποιηθεί  στην   Αίθουσα
εκδηλωσεων του τμήματος στην Κοζάνη την  Τετάρτη 22/11/2017 και ωρα 18.00

ΘΕΜΑ 6  Ο

Γίνεται αναφορά στις δύο συναντήσεις των μελών της Ομάδας Έργου. Ζητείται
από την Διοικούσα η αποστολή επιστολής στο ΤΕΕ για να δούμε τη δυνατότητα
καταρχήν  φιλοξενίας/συνεργασίας  με  την  νέα  Δημοτική  Βιβλιοθήκη  Κοζάνης
ώστε  να  υπάρξει  αμοιβαίο  όφελος  στην  υποστήριξη  των  συναδέλφων  σε
επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας σε έναν πιο οργανωμένο χώρο με βιβλιογραφία, η
οποία θα ανανεώνεται.

Α10/Δ.Ε./Σ16/2017
Αποφασίζεται η αποστολή της παρακάτω επιστολής στη Διοικούσα του 
κεντρικού ΤΕΕ καθώς και η εξουσιοδότηση του Προέδρου της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ
συν. Δημήτρη Μαυροματίδη για την ολοκλήρωση των πιθανών συζητήσεων 
εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση από την Διοικούσα του κεντρικού ΤΕΕ:

«Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη για την μεταστέγαση της βιβλιοθήκης του 
ΤΕΕ στη Δυτική Μακεδονία που λειτουργεί στα γραφεία του ΤΕΕ στην Κοζάνη.
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Πιο συγκεκριμένα προτείνεται η έναρξη συνεργασίας μέσω της υπογραφής σχετικού 
μνημονίου συνεργασίας κατά το οποίο θα επιδιωχθεί:

 Η τήρηση Τεχνικής Βιβλιοθήκης σε ξεχωριστό Τμήμα από τη νέα βιβλιοθήκη 
Κοζάνης  με σαφή αναφορά στο ΤΕΕ και την πρόσβαση των μηχανικών σε 
αυτήν σε έναν χώρο που θα είναι αποκλειστικά σύγχρονος χώρος βιβλιοθήκης
με αναγνωστήρια, πολυχώρους, κλπ

 Με τμήμα συντήρησης το οποίο θα υπάρχει στην βιβλιοθήκη και τη 
δυνατότητα συντήρησης αλλά και ανανέωσης της τεχνικής βιβλιογραφίας

 Με τη δυνατότητα χρήσης από το ΤΕΕ μέσω του μνημονίου των χώρων της 
για εκδηλώσεις καθιερώνοντας το ΤΕΕ σημαντικό φορέα στα πολιτιστικά 
δρώμενα της Δυτικής Μακεδονίας [διοργάνωση θεματικών εκθέσεων τύπου 
bienalle, κλπ]

Επισημαίνεται ότι η χρονική στιγμή είναι κατάλληλη, δεδομένου ότι τώρα βρίσκεται 
σε φάση μεταστέγασης η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης, σε νέο 
κτίριο .
Επισημαίνεται ότι ήδη η Κοβεντάρειος Δημοτική  Βιβλιοθήκης Κοζάνης και η 
Εθνική Βιβλιοθήκη υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας.

Ζητήματα περιφερειακής διάστασης, συνεργασίας σύμφωνα με το προαναφερόμενο 
πλαίσιο είναι δυνατό να εξειδικευτούν σε επόμενες τεχνικές συναντήσεις εφόσον 
υπάρξει η σύμφωνη γνώμη της Διοικούσα Επιτροπής σας.

Παραμένοντας στη διάθεσή σας επισημαίνεται ότι ήδη έχουν γίνει οι πρώτες 
συζητήσεις για τη δυνατότητα υλοποίησης ενός τέτοιου ιδιαίτερα σύνθετου 
εγχειρήματος.»

Επικυρώνεται αυθημερόν

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 5  Ο

Ο  Πρόεδρος συν. Μαυροματίδης αναφέρει την κοινοποίηση της πράξης του
ελεγκτικού  συνεδρίου  (Αρ.  πραξης   0154,  συνεδρίαση  33η/26-9-2017)  που
αφορά  μη θεωρητέο χρηματικό ένταλμα πληρωμής. Η πράξη θα παραπεμφθεί
στο κεντρικό ΤΕΕ στην Αθήνα,  στο νομικό του τμήμα για περαιτέρω νομικές
ενέργειες (αίτηση ανάκλησης κτλ.) 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 6  Ο

Γίνεται  αναφορά  σε  2  επιστολές  του  συλλόγου  Διπλωματούχων  Μηχανικών
Ελευθέρων  Επαγγελματιών  Ν.  Φλώρινας  α)  προς  ΕΦΚΑ  για  άμεση  ανάγκη
στελέχωσης περιφερεαικού γραφείου ΕΦΚΑ Μηχανικών & ΕΔΕ Φλώρινας και β)
προς ΟΠΕΚΕΠΕ Περιφερειακή μονάδα Δυτικής Μακεδονίας για γνωστοποίηση
προβλήματος στο γεωγραφικό εντοπισμό κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο
χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΣΔΕ  

Ακολουθεί συζήτηση.
 Α11/Δ.Ε./Σ16/2017  

http://www.kozlib.gr/kozlib_new/?p=10733
http://www.kozlib.gr/kozlib_new/?p=10733
http://www.kozlib.gr/kozlib_new/?page_id=1234
http://www.kozlib.gr/kozlib_new/?page_id=1234
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Αποφασίζεται η συνδιοργάνωση εκδήλωσης με Σύλλογο Μηχανικών Φλώρινας
για θέματα επίκαιρα διαδικασιών και θεσμικού πλαισίου δεδομένου ότι υπάρχει
σχετική συμφωνία και με το Κεντρικό ΤΕΕ.

Επικυρώνεται αυθημερόν

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 7  Ο

Γίνεται  αναφορά  στην  ανάγκη  ενημέρωσης  των  συναδέλφων  του  τμήματος
πάνω σε θέματα του νέου νόμου 4495/2017. 

Α12/Δ.Ε./Σ16/2017
Εξουσιοδοτείται  η  συν.  Καλαμάρα  Κλεοπάτρα  να  διερευνήσει  το  θέμα
διοργάνωσης σχετικής ενημερωτικής εκδήλωσης για τον Ν. 4495/2017 με τους
κατάλληλους εισηγητές και να ξαναέρθει το θέμα στη Δ.Ε. Επισημαίνεται ότι για
θέματα  επίκαιρα  διαδικασιών  και  θεσμικού  πλαισίου  υπάρχει  σχετική
συμφωνία και με το Κεντρικό ΤΕΕ για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων.

Επικυρώνεται αυθημερόν

ΘΕΜΑ 5  ο

Προσέρεχεται ο συν. Συλλίρης.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ Δ. Μαυροματίδης αναφέρει ότι το τελικώς 
ψηφισθέν άρθρο 147 του Ν. 4495/2017 που τροποποιεί το ν. 3937/2011 
προβλέπει:

«Άρθρο 147 Τροποποίηση του ν. 3937/2011 (Α΄ 60)
1. Η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3937/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Για το
σκοπό  αυτόν  η  ΔΕΗ  Α.Ε.,  κατ’  ανάλογη  εφαρμογή  των  προβλεπομένων  επί
μεταφοράς  οικισμών  εγκατεστημένων  πάνω  σε  εδάφη  με  λιγνιτοφόρα
κοιτάσματα,  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  υποβάλει  στο  Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  μέχρι την 30ή Απριλίου 2018 από τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου, σχέδιο για την απαλλοτρίωση του οικισμού της Ακρινής και
μετεγκατάστασης των δυο οικισμών, το οποίο εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα
με  πρόταση  των  Υπουργών  Εσωτερικών,  Οικονομικών,  Περιβάλλοντος  και
Ενέργειας  και  Υποδομών  και  Μεταφορών  και  στο  οποίο  διαλαμβάνονται,  τα
σχετικά  μέτρα  και  όλες  οι  αναγκαίες  διαδικασίες  και  τεχνικές  λύσεις  για  την
αγορά, ανταλλαγή ή και αναγκαστική απαλλοτρίωση των αναγκαίων γηπέδων, η
αποκατάσταση  των  εκτάσεων  που  θα  απελευθερωθούν  με  τη  μεταφορά  των
υφιστάμενων  οικισμών,  καθώς  και  κάθε  άλλη  αναγκαία  λεπτομέρεια,  θα
συνοδεύεται δε από τα αναγκαία τοπογραφικά διαγράμματα».
2. Στο άρθρο 28 του ν. 3937/2011 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής: «3.
Ειδικότερα, κηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
η  αναγκαστική  απαλλοτρίωση  του  οικισμού Αναργύρων  του  Δήμου Αμυνταίου
Νομού  Φλώρινας,  όπως  αυτός  έχει  οριοθετηθεί  με  την  υπ’  αρ.  4012/1986
απόφαση  του  Νομάρχη  Φλώρινας  (Δ΄  1109),  για  λόγους  διακινδύνευσης  των
ιδιοκτησιών,  της  ζωής  και  της  υγείας  των  κατοίκων  του  οικισμού  που
προκλήθηκαν  από  τα  κατολισθιτικά  φαινόμενα  της  10ης  Ιουνίου  2017  στο
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Ορυχείου  Αμυνταίου  του  Λιγνιτικού  Κέντρου  Δυτικής  Μακεδονίας  της  ΔΕΗ,
σύμφωνα  με  το  άρθρο  128  παράγραφος  2  του  Μεταλλευτικού  Κώδικα  (ν.δ.
210/1973, Α΄ 277). Η αναγκαστική απαλλοτρίωση συντελείται υπέρ και δαπάνη
του Ελληνικού Δημοσίου και διεξάγεται λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατά
παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 128 έως 138 του Μεταλλευτικού Κώδικα
(ν.δ. 210/1973, Α΄ 277) για τα παρακάτω ειδικώς οριζόμενα, ως ακολούθως:
(α) Μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2018 από την έναρξη ισχύος του παρόντος,  η
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συντάσσει:
(i)  κτηματολογικούς  πίνακες,  όπου  εμφανίζονται  οι  φερόμενοι  ιδιοκτήτες  των
απαλλοτριούμενων  ακινήτων,  το  εμβαδό  εκάστου  εξ  αυτών  και  όλα  τα
προσδιοριστικά  στοιχεία  των  επ’  αυτών  υφιστάμενων  κατασκευών  ή
καλλιεργειών:
(ii) κτηματολογικά σχεδιαγράμματα όπου απεικονίζονται οι προς απαλλοτρίωση
εκτάσεις  και  ιδιοκτησίες  και  διαβιβάζει  αμφότερα  στην  αρμόδια  Επιθεώρηση
Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
(β) Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων διαβιβάζει αμελλητί
αντίγραφα των υπό στοιχείων (i) και (ii) της προηγούμενης παραγράφου προς το
Δήμο Αμυνταίου για υποβολή τυχόν ενστάσεων και παρατηρήσεων σχετικά με τα
ονόματα  των  ιδιοκτητών,  την  τοποθεσία,  το  είδος  και  την  έκταση  των  προς
απαλλοτρίωση  ιδιοκτησιών.  Ο  Δήμος  Αμυνταίου  οφείλει  εντός  αποκλειστικής
προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών  από  την  παραλαβή  των  εγγράφων  ή  μετά
παρέλευσιν μηνός από της αποστολής των κατά την παράγραφο 1 εγγράφων να
απαντήσει στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων.
(γ) Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων κατόπιν ελέγχου που
διενεργεί,  επιφέρει, βάσει των παρασχεθεισών πληροφοριών και υποβληθεισών
ενστάσεων  τις  απαραίτητες  διορθώσεις  και  συντάσσει  σχετική  έκθεση,  εντός
αποκλειστικής  προθεσμίας  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  παραλαβή  των
ανωτέρω,  την  οποία,  συνοδευόμενη  από  τον  πλήρη  φάκελο,  υποβάλλει  στον
Υπουργό  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας,  εισηγούμενος  την  κήρυξη  της
απαλλοτρίωσης.
(δ)  Ο  Υπουργός  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  εκδίδει,  εντός  αποκλειστικής
προθεσμίας  τριάντα  (30)  ημερών από την  παραλαβή των  ανωτέρω,  απόφαση
αναγκαστικής  απαλλοτρίωσης,  η  οποία  δημοσιεύεται  στην  Εφημερίδα  της
Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 128 έως 138 του
Μεταλλευτικού Κώδικα.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του καθ’
ύλην  αρμόδιου  Υπουργού  δύνανται  να  ρυθμίζονται  ειδικότερα  θέματα  που
αφορούν στη κοινωνική  αποκατάσταση και  οικονομική  στήριξη  των  κατοίκων
του  οικισμού  των  Αναργύρων  μέχρι  τη  συντέλεση  της  αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης».
4. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 28 του ν. 3937/2011 αναριθμούνται σε 5 και
6 αντίστοιχα.»

Ως ΤΕΕ/ΤΔΜ πρέπει να εξετάσουμε και το παρακάτω σημείο:

«Η αναγκαστική  απαλλοτρίωση συντελείται  υπέρ  και  δαπάνη του Ελληνικού
Δημοσίου και διεξάγεται λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατά παρέκκλιση
των  διατάξεων  των  άρθρων  128  έως  138  του  Μεταλλευτικού  Κώδικα  (ν.δ.
210/1973, Α΄ 277) για τα παρακάτω ειδικώς οριζόμενα, ως ακολούθως:
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(α) Μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2018 από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συντάσσει:
(i) κτηματολογικούς πίνακες, όπου εμφανίζονται οι φερόμενοι ιδιοκτήτες των
απαλλοτριούμενων  ακινήτων,  το  εμβαδό  εκάστου  εξ  αυτών  και  όλα  τα
προσδιοριστικά  στοιχεία  των  επ’  αυτών  υφιστάμενων  κατασκευών  ή
καλλιεργειών:
μβ(ii)  κτηματολογικά  σχεδιαγράμματα  όπου  απεικονίζονται  οι  προς
απαλλοτρίωση εκτάσεις και ιδιοκτησίες και διαβιβάζει αμφότερα στην αρμόδια
Επιθεώρηση Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.» 

Ο Πρόεδρος συν. Μαυροματίδης καταγράφει ότι μετά από επικοινωνία που
υπήρξε  με  την  Περιφέρεια  διαφαίνεται  μια  καταρχήν  πρόθεση  αναζήτησης
στήριξης  της   προσπάθειας  της  Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας  λόγω
υποστελέχωσης για ένα τέτοιου μεγέθους εγχείρημα. Το ΤΕΕ/ΤΔΜ ασχολήθηκε
με την υποστήριξη της διαδικασίας για τον οικισμό του Κλείτους.
Οφείλουμε στο μέτρο του δυνατού να υποστηρίξουμε με τις δυνάμεις, με τα μέλη
μας αυτήν την δύσκολη προσπάθεια μετεγκατάσταση των οικισμών Αναργύρων
και  Ακρινής.  Προς αυτήν την  κατεύθυνση το ΤΕΕ είαι  καταρχήν  θετικό στην
ενεργή υποστήριξη του εγχειρήματος.

Ζητείται  η  εξουσιοδότηση  του  Προέδρου  Δημήτρη  Μαυροματίδη,  του
Αντιπροέδρου Γιώργου Τζίτζικα και του μέλους Καλαμάρας Κεοπάτρας ώστε να
ερευνηθεί  η  δυνατότητα  συνεργασίας  με  τον  πιο  πρόσφορο  τρόπο  και  τις
τεχνικές συναντήσεις που θα απαιτηθούν ώστε να μορφοποιηθεί επιχειρησιακά
και  να  υπάρξει  νεώτερη  απόφαση  στη  Διοικούσα  Επιτορπή  για  τον  τρόπο
υποστήριξης.

Α13/Δ.Ε./Σ16/2017
Η  Διοικούσα  Επιτροπή  συμφωνεί  καταρχήν  στην  υποστήριξη  με  Ομάδα  Έργου,
κατόπιν  σχετικής  ανάθεσης  από  την  Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας,   της
υποστήριξης της διαδικασίας καταμέτρησης των οικισμών Αναργύρων και Ακρινής.
Εξουσιοδοτεί  τον  Πρόεδρο  Δημήτρη  Μαυροματίδη,  τον  Αντιπρόεδρο  Γιώργο
Τζίτζικα  και  το  μέλος  Καλαμάρα  Κλεοπάτρα  να  παραστούν  στις  σχετικές
τεχνικές συναντήσεις προεργασίας εφόσον απαιτηθούν.

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

Γίνεται συζήτηση για τα υπόλοιπα του πρώτου θέματος. Ειδικότερα:

ε) Ατζέντα επίσκεψης του κ.  Christian Sladek στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας 21-22 Νοεμβρίου 2017.

O Πρόεδρος  ενημερώνει  ότι  το  επόμενο  διάστημα  θα  σχηματοποιηθεί  η
συμμετοχή του ΤΕΕ στην προσπάθεια που γίνεται από τους αυτοδιοικητικούς
φορείς για χρηματοδοτική υποστήριξη της μεταλιγνιτικης περιόδου. Στο πλαίσιο
των  συζητήσεων  θα  πραγματοποιηθεί  συνάντηση  εργασίας  στο  ΤΕΕ  για  να
τονιστεί ο διαχρονικός ρόλος του ΤΕΕ στην αναπτυξιακή διαδικασία ειδικά σε
θέματα σχετιζόμενα με τον ενεργειακό άξονα και τη μεταλιγνιτική περίοδο.
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Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας  

Δημήτρης Μαυροματίδης                            Ράλλης Κωνσταντίνος
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