
Σημεία τοποθέτησης προέδρου Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ Δ. Μαυροματίδη 

στην κοπή της πρωτοχρονιατικης πιτας του τμήματος  

(café Avantzo_4_2_2018) 
 

 

 

 

Επαγγελματικές εξελίξεις : 

 

✓ Αλλαγή στο καθεστώς ασφαλιστικής ενημερότητας. Kατάργηση 

υποχρέωσης προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας μηχανικών στην 

έκδοση οικοδομικών αδειών 

✓ Αποσύνδεση της ιδιότητας μέλους του Τ.Ε.Ε. από την εγγραφή στο ΤΣΜΕΔΕ 

✓ Αναμένονται η ηλεκτρονικη έκδοση αδειων (εκκρεμει απο Ιαν 2015 - το 

ΤΕΕ την εχει ετοιμη απο τοτε) και η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιριου 

(υποχρεωτικη για τις μεταβιβασεις) 

✓ Εγινε απο κεντρικο ΤΕΕ παρέμβαση σχετικά με τη διαδικασία ορισμού 

νέων ελεγκτών δόμησης (Aπό το Μάρτιο του 2016, το μητρώο δεν έχει 

στελεχωθεί με νέους ελεγκτές, καθότι δεν ικανοποιούνται οι νέες αιτήσεις, 

παρότι υπάρχει πλέον η σχετική νομοθεσία για τη διεύρυνση του μητρώου.) 

✓ Εξοικονομώ ΙΙ αναμενεται η προκηρυξη τον Ιουνιο (...) 

 

 

To επόμενο διάστημα προγραμματίζονται: 

 

✓ εκπαιδευτικές επισκέψεις στα εργοτάξια κατασκευής του διαδριατικου 

αγωγου TAP στους Ν. Καστοριάς και στο Δ. Εορδαίας 

✓ επίσκεψη στο εργοτάξιο της 5ης μονάδας της ΔΕΗ στηνΠτολεμαϊδα 

✓ επισκέψη στο εργοτάξιο του ΜΕΤΡΟ Θεσ/νικης 

 

 

Ακόμη ενημερωτικές εκδηλώσεις: 

 

1. «Ο Νόμος 4495/2017 για τον έλεγχο και την προστασία του 

δομημένου περιβάλλοντος –Αυθαίρετη δόμηση» σε συνδιοργάνωση με 

το κεντρικό ΤΕΕ 

2. Σε συνδιοργάνωση με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πιστοποιημένων 

Ενεργειακών Επιθεωρητών εκδήλωση "Ενεργειακές Επιθεωρήσεις και 

Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης σύμφωνα με τις αναθεωρημένες 

ΤΟΤΕΕ 20701-1 και ΤΟΤΕΕ 20701-2. Πρακτικά παραδείγματα" 

 

 

Παρεμβάσεις στα: 

 

1. ΣΒΑΚ Κοζανης (Ομάδα Εργασίας) 

2. ΕΣΣΒΑΑ Κοζανης 

 

 

 

 



 

➢ Ξεκινά το εγκεκριμένο πρόγραμμα Interreg με εταίρο και το 

ΤΕΕ/ΤΔΜ "Tactical tourism" (Targeted ACTIons for the 

preservation, rehabilitation and promotionof historical, Cultural 

and naturAL assets encouraging TOURISM, inthe entire GR-AL 

cross-border area) 

 

 

✓ Μόνιμες επιτροπές TEE/TΔΜ 

Συσκέπτονται και επεξεργάζονται θέματα που άπτονται της θεμάτικής τους. 

Εισηγούνται και γνωμοδοτούν στη Δ.Ε.   

 

 

Παρέμβαση: 
 

1. για την προγραμματιζόμενη χωροθέτηση διοδίων στην Περιφερειακή Ενότητα 

Καστοριάς 

2. Eπιστολή ΤΕΕ/ΤΔΜ προς αρμοδίους όσον αφορά προβλήματα με την 

ανάρτηση δασικών χαρτών στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 

3. Ενημερωτική εκδήλωση για το νέο ασφαλιστικό των Μηχανικών με ομιλητή 

τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του ΤΜΕΔΕ κ. Μακέδο  

4. Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΔΜ για ενημέρωση των μελών του από φορείς σε αναθέσεις 

έργων και μελετών σύμφωνα με το Ν.4412_2016 

5. Θέσεις του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με τις μετεγκαταστάσεις 

Ακρινής και Αναργύρων 

6. Οι θέσεις – απόψεις – παρατηρήσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ επί του σχεδίου του νέου 

Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

7. Θέσεις, διαπιστώσεις και επισημάνσεις του ΤΕΕ ΤΔΜ σχετικά με τις εξελίξεις 

στη ΔΕΗ και τις δεσμεύσεις υποχρεώσεις της στη Δυτική Μακεδονία 

8. Παρέμβαση για τη συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΔΜ στην «Ομάδα Συντονισμού για 

την επιτάχυνση της μετεγκατάστασης Ποντοκώμης» 

 

 

 

 

❖ Παραδόθηκε το έργο της Ο.Ε. με θέμα «Υποστήριξη αποτίμησης 

κατάστασης μνημείων Π.Ε. Γρεβενών» (Π.Σ. με Π.Ε. Γρεβενών 

και ΥΠΠΟΑ) 

 

 

 


