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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3, ΚΟΖΑΝΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.:
Κοζάνη: 9-7-2018
Αρ. πρωτ.: 572
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5η/ 2018
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Κοζάνη
Μπουσίου & Εστίας 3
(Αίθουσα Συνεδριάσεων
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

ΠΕΜΠΤΗ

Ώρα,

3-5-2018

18.30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*
2. Πρόσκληση Δήμου Κοζάνης για κατάθεση προτάσεων σχετικών με τον
Οργανισμό Εσωτερικών Λειτουργιών του Δήμου.
3. Θέσεις Μ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το υπό κατάθεση
νομοσχέδιο του ΥΠΠΕΘ σχετικά με τις νέες υποστηρικτικές δομές
4. Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων με ΤΕΕ, ΥΠΕΝ και ΕΚΧΑ για α)
Ν. 4495/17 για τον έλεγχο και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος
και β) Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων του
Ν.4409/16
5. Προέγκριση δαπανών
6. Απολογισμός έτους 2017- Προϋπολογισμός έτους 2018.
7. [Υπόμνημα ΤΕΕ/ΤΔΜ στη διαρκή επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της
Βουλής σχετικά με το Σ/Ν «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο
λιγνίτη & το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς
ηλεκτρισμού»]
8. Υπόμνημα-παρέμβαση Μ.Ε. Ενέργειας ΤΕΕ/ΤΔΜ για το νόμο που
προβλέπει την απόσχιση και εισφορά του λιγνιτικού κλάδου της ΔΕΗ ΑΕ
της Μελίτης σε νέα εταιρία
9. Συνάντηση εργασίας με την SystExt (γαλλική ομάδα μηχανικών με
εξειδίκευση στα συστήματα εξόρυξης και τις συνέπειές τους)
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*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) Απόσπασμα πρακτικού για τροποποίηση στην «Παροχή διευκολύνσεων στην
πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών συνδρομών μελών ΤΕΕ» που αφορά στην
προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση Ανάπτυξης
Συστήματος Εφαρμογής Διακανονισμών.
β) Θέσεις ΤΕΕ, ΤΕΕ Θράκης, Ανατολικής Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας,
Ανατολικής Στερεάς, Μαγνησίας, Κεντρικής και Δυτικής Στερεάς για το
πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ οίκον ΙΙ.
γ) Δ.Τ. για τη μερική κύρωση των δασικών χαρτών της Π.Ε. Κοζάνης.
δ) Θέσεις ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης για αλλαγή θεσμικού πλαισίου.
ε) Πρόσκληση Δήμου Κοζάνης για συμμετοχή μας στην παρουσίαση της έκθεσης
Phassing out coal στις 25-4-2018 (αναβλήθηκε).
στ) Προγραμματισμός λειτουργίας ειδικοτήτων ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ μαθητείας Κοζάνης
σχολικού έτους 2018-2019.
ζ) Κυρωμένοι και προσωρινοί δασικοί χάρτες στο σύνολο της Π.Ε. Κοζάνης.
η) Επιστολή ΤΕΕ Εύβοιας για την μη εγκατάσταση της υποχρεωτικής
θεμελιακής γείωσης σε υπό κατασκευή κτίρια.
θ) Επίσκεψη ΤΕΕ/ΤΔΜ στο νεό κτίριο βιβλιοθήκης Κοζάνης
ι) Πρόσκληση Δήμου Κοζάνης για αποστολή παρατηρήσεων για το ΣΒΑΚ.
ια) Επιστολές Χ. Βαρδάκα για το ΣΒΑΚ
ιβ) Απάντηση ερευνητικής ομάδας ΕΜΠ για το ΣΒΑΚ Κοζάνης σε αίτημα του
τμήματος για παροχή στοιχείων.
ιγ) Συνάντηση δικτύου εμπλεκόμενων μερών του έργου Reborn.
ιδ) Σεμινάριο ΤΕΕ/ΤΚΜ «Ο ρόλος του ελεγκτή δόμησης κατά την διαδικασία
ελέγχου οικοδομικής άδειας – Διαπιστώσεις προβλήματα και τρόποι επίλυσης»
ιε) Συνεδρίαση επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000 για την ειδική
διοικητική προσφυγή της ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής Μακεδονίας για ακύρωση
απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου για τον οργανισμό εσωτερικής
υπηρεσίας της Περιφέρειας.
ιστ) Κοινοποίηση επιστολής κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνου κατοίκου Πτολεμαίδας
προς Βουλευτές Ν. Κοζάνης και Φλώρινας και Περιφερειάρχη Δυτικής
Μακεδονίας για ενέργειές τους για την έλευση φυσικού αερίου στις πόλεις της
Περιφέρειάς μας.
ιζ) Αποδοχή από ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης αιτήματος του Τμήματός μας για
επίσκεψη μελών στα υπό κατασκευή έργα του Μετρό Θεσσαλονίκης.
ιη) Επιστολή ΤΕΕ Κέρκυρας για κατάργηση ηλεκτρονικού παραβόλου για την
ανανέωση άδειας των ενεργειακών επιθεωρητών.
ιθ) Επιστολή Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για συνάντηση εργασίας στις
26-4-2018 στο πλαίσιο οργάνωσης της εκδήλωσης Synergasia του Enterprise
Greece στη Δυτική Μακεδονία.
κ) Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Έγκριση των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστική
Ανάπτυξης (ΒΑΑ) συνολικού προϋπολογισμού 41,7 εκ. € των Δήμων Γρεβενών,
Καστοριάς, Κοζάνης, Εορδαίας και Φλώρινας
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λ) Eνημερωτική συνάντηση για το Ν.4412/2016 που αφορά στις Δημόσιες Συμβάσεις
(Δ. Κοζάνης, Δικηγορικός σύλλογος Κοζάνης, ΣΠΕΔΕ Δυτ. Μακεδονίας) –
11/5/2018
μ) ΕΚΧΑ Α.Ε. - Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στους
Δήμους Εορδαίας και Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας και στους Δήμους Δίου – Ολύμπου και Κατερίνης της Π.Ε. Πιερίας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος 5.2018». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδω
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Τζίτζικας Γεώργιος –
Αντιπρόεδρος Δημητρίου Αντώνης, Καλαμάρα Κλεοπάτρα, Κιάνας Μ. Στέργιος,
Τσολάκης Αλέξανδρος, Παπαδοπούλου Ηλιάνα, μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ : Κυριακίδου Καλλιόπη, Συλλίρης Νικόλαος, μέλη
Χρέη Γραμματέα εκτελεί μετά από ψηφοφορία λόγω παραίτησης του Γραμματέα κ.
Ράλλη Κώστα, o Δημητρίου Αντώνης, μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών.

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: 5ο, Eκτός ημερησίας 1ο, τακτικό 6ο , 4ο , Ε.Η. 2ο, Ε.Η.
3ο, τακτικό θέμα 2ο, E.H. 4o, τακτικό 3ο, 7ο ,8ο , 9ο

Θέμα 5ο
Προέγκριση δαπάνης για ναύλωση λεωφορείου με σκοπό την πραγματοποίηση
εκπαιδευτικής επίσκεψης μελών ΤΕΕ/ΤΔΜ σε εργοτάξια του Μετρό Θεσσαλονίκης.
Προτείνεται δαπάνη 300 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Α1/Δ.Ε./Σ5/2018
Αποφασίζεται η δαπάνη των 300 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Επικυρώνεται αυθημερόν
Εκτός Ημερησίας 1ο
Εκτός ημερησίας Έγκριση πρακτικών 4ης συνεδρίασης Δ.Ε. 2018
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Α2/Δ.Ε./Σ5/2018
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 6 ο
Γίνεται παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού έτους 2017.
Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ5/2018
Εγκρίνεται ομόφωνα ο Οικονομικός Απολογισμός έτους 2017, όπως
κατατέθηκε με τη σχετική εισήγηση του Προέδρου και της Υπηρεσίας του
Τμήματος (αρ.πρωτ.: 353/30-4-2018) και εμφανίζεται στην 1 η και στην 2η στήλη
της εισήγησης.
Επικυρώνεται αυθημερόν
Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση του προϋπολογισμού έτους 2018 από την
υπηρεσία και τον πρόεδρο.
Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ5/2018
Εγκρίνεται ομόφωνα ο Οικονομικός Προϋπολογισμός έτους 2018 που
κατατέθηκε με τη σχετική εισήγηση του Προέδρου και της Υπηρεσίας του
Τμήματος (αρ.πρωτ.:353/30-4-2018) και εμφανίζεται στην 1 η και στην 4η στήλη
της εισήγησης.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 4 ο
Γίνεται ενημέρωση σχετικά με τις δύο επερχόμενες ενημερωτικές εκδηλώσεις του
ΤΕΕ/ΤΔΜ. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ Δ. Μαυροματίδης καταγράφει τη
διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων με εισηγητές από το κεντρικό ΤΕΕ, το
ΥΠΕΝ και την ΕΚΧΑ Α.Ε. α) Ν. 4495/17 για τον έλεγχο και προστασία του δομημένου
περιβάλλοντος και β) Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων του
Ν.4409/16.
Οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα στις 21 και 22 Μαϊου 2018, 17.30 και 18.30
αντίστοιχα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ/ΤΔΜ. Οι εδηλώσεις γίνονται
αδαπάνως για το ΤΕΕ/ΤΔΜ. Σε περίπτωση που απαιτηθεί εκ των περιστάσεων,
γεύμα με τους συμμετέχοντες εισηγητές μετά το πέρας των εκδηλώσεων της 20 ης
και 21ης , θα πραγματοποιηθεί στοχευμένα με μέλη της Δ.Ε. και εισηγητές των
ημερίδων
Α5/Δ.Ε./Σ5/2018
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Αποφασίζεται προέγκριση δαπάνης 350 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για
ενδεχόμενη διοργάνωση γεύματος προς τιμή των εισηγητών των 2 διαδοχικών
εκδηλώσεων.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Ε.Η. 2ο
Γινεται αναφορά στην με αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ 359/2-5-2018, επιστολή της ΔΚΜ
για τη λειτουργία της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ Δημήτρης Μαυροματίδης αναφέρει τα
παρακάτω: «Συνάδελφε Αντιπρόεδρε Γ. Τζίτζικα και συνάδελφε Σ. Κιάνα θα
ήθελα να απευθυνθώ σε εσάς διότι η παράταξη την οποία εκπροσωπείται στη
Διοικούσα έστειλε την παρακάτω επιστολή:
«Με χαρά πληροφορηθήκαμε πως θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της
Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-ΤΔΜ. Με την παρούσα επιστολή, επιθυμούμε να
χαιρετήσουμε τη συγκεκριμένη ενέργεια αλλά ταυτόχρονα να εκφράσουμε
κάποιους προβληματισμούς μας, καθώς η τελευταία συνεδρίαση της Διοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ-ΤΔΜ πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2018, δηλαδή σχεδόν
πριν δύο μήνες.»
Χαιρόμαστε που η ΔΚΜ είναι ικανοποιημένη και χαρούμενη για αυτήν την
εξέλιξη αλλά θα μπορούσατε να την πληροφορήσετε ως μέλη της Διοικούσας
Επιτροπής για τα παρακάτω που λανθασμένα και άστοχα έως προσβλητικά
θέτει:
«Με δεδομένο ότι στην επικαιρότητα βρίσκονται φλέγοντα θέματα, που αφορούν
τόσο τους μηχανικούς της περιοχής, όσο και την κοινωνία γενικότερα, όπως είναι
η πώληση της ΔΕΗ, η λειτουργία του Προγράμματος «Εξοικονομώ ΙΙ» κτλ,
αναρωτιόμαστε: Δεν θα έπρεπε το ΤΕΕ να σταθεί δίπλα στα μέλη του, να τα
αφουγκραστεί και να υπερασπιστεί τα δικαιώματά τους ή να αναλάβει
πρωτοβουλίες για την επίλυση προβλημάτων; Αντιλαμβανόμαστε τον προσωπικό
φόρτο εργασίας του καθενός, αλλά ένα συλλογικό θεσμικό όργανο που διοικείται
με συγκεκριμένο καταστατικό, οφείλει να είναι συνεπές.»
Θα παρακαλούσαμε συνάδελφοι να ενημερώσετε την ΔΚΜ ότι στο Εξοικονομώ
ΙΙ δεν αντιλήφθηκαν οι συνάδελφοι της ΔΚΜ ότι κάναμε 4 παρεμβάσεις με
σύμφωνη γνώμη των μελών της Διοικούσας και μάλιστα άμεσα, διότι
κοιτάξαμε την ουσία για την στήριξη των συναδέλφων. Και σε αυτό συμβάλαμε
και οι 9 της Διοικούσας Επιτροπής σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Και γι’ αυτό
δεχόμασταν όλοι συγχαρητήρια από όλη τη χώρα και από το ΤΕΕ και τα Π.Τ.
ΤΕΕ. Προσωπικά έγινα δέκτης δεκάδων μηνυμάτων και ευχαριστηρίων από
συναδέλφους άλλων περιφερειών. Το ίδιο από όσα γνωρίζω έγινε και σε άλλα
μέλη της Δ.Ε. Τουλάχιστον ατυχής η αναφορά σας όταν έχουμε συγκρουστεί για
το θέμα των κονδυλίων και με την Περιφέρεια και είναι γνωστές οι αναφορές
που έγιναν σε βάρος μας ακριβώς γιατί εγκαίρως αντιδράσαμε ως οφείλουμε ως

ΑΔΑ: 7ΔΚ946Ψ842-ΜΟ8

θεσμικό όργανο για τα συμφέροντα των συναδέλφων αλλά και του κοινωνικού
συνόλου. Η συνέπεια του ΤΕΕ/ΤΔΜ ως προς τους τρίτους νομίζω ότι όχι απλά
είναι θετική αλλά είναι και ο μοναδικός φορέας που παρόλο την κρίση που
βιώνουμε τοποθετείται παντού. Με θέσεις και σε όλα σχεδόν τα ΜΜΕ που
δίνουν βήμα στην τεχνοκρατική άποψη.
Συνάδελφοι δεν δέχομαι προσωπικά από κανέναν καμμιά αιχμή ή γκριζαρίσματα
για την εργασία μου ή την πορεία μου. Εργάζομαι σκληρά για να προσφέρω στον
τόπο μου και εργάζομαι σκληρά για να τιμήσω την ψήφο των συναδέλφων. Λίγο
σεβασμό θα παρακαλούσα να μεταφέρετε στη ΔΚΜ, τον απαιτώ. Αν θεωρείτε
ότι έχουμε πολιτικές διαφορές παρακαλώ πείτε το ευθαρσώς γιατί έως σήμερα
αποδείξαμε ότι δεν κάναμε διαχωρισμούς. Τα παραδείγματα πολλά αλλά δεν
θέλουμε και εμείς να διολισθήσουμε στο δρόμο της ΔΚΜ. Σεβόμαστε την ιστορία
της και καταγράφω αυτήν την επιστολή στην καλύτερη περίπτωση στις ατυχείς
στιγμές της ΔΚΜ. Λυπάμαι πολύ γιατί προτίμησε η ΔΚΜ να κάνει επιστολή αντί
να συνομιλήσει μαζί μου με έναν εκ των δυο σας ή απευθείας μαζί μου κάποιος
από τους συνυπογράφοντες.
«Πρόταση της ΔΚΜ-ΤΔΜ είναι οι συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής να
πραγματοποιούνται με τον τρόπο που πραγματοποιούνταν και παλιότερα, πριν
της δική σας θητείας ως Πρόεδρος, δηλαδή άπαξ κάθε εβδομάδα σε συγκεκριμένη
μέρα και ώρα, για να μπορούν τόσο τα μέλη της, όσο και όσοι ενδιαφέρονται για
τα θέματα που συζητιούνται κάθε φορά, να προγραμματίζουν τις υποχρεώσεις
τους ώστε να μπορούν να παραβρίσκονται.
Παρακαλούμε όπως συμπεριληφθεί, προς συζήτηση, η πρόταση μας στην
ερχόμενη Διοικούσα Επιτροπή.»
Συνάδελφοι τα θέματα αυτά τα συζητήσαμε εκτενώς όταν ζητήσατε να
στέλνονται 2 μέρες πριν παρόλο που σας τονίσαμε ότι θα χάσουμε σε ευελιξία.
Παρόλο που σας τονίσαμε ότι εδώ είμαστε ΤΕΕ/ΤΔΜ και ότι επί της ουσίας αν
θέλετε μπορούμε να συζητάμε και να βάζουμε θέματα προς συζήτηση. Οι
συνεδριάσεις εφεξής θα γίνονται όταν υπάρχουν θέματα και θα
πραγματοποιούνται άμεσα. Που σημαίνει ότι αν χρειαστεί και ανά 2 ημέρες. Θα
μπορούσε η επιστολή της ΔΚΜ, που έχει αντικείμενο μόνο ως προς την
τελευταία παράγραφο, να είναι μια παρέμβαση στη Διοικούσα Επιτροπή.
Το μέλος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ Κιάνας Μεν. Στέργιος απαντώντας στα όσα ο
πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ Δημήτρης Μαυροματίδης ισχυρίζεται, αναφέρει τα
εξής:
«Δεν γίνεται κατανοητός ο εκνευρισμός του προέδρου και το έντονο ύφος της
ομιλίας του. Υποθέτω πως δεν έχει συνηθίσει στην κριτική γι’ αυτό αντιδράει με
αυτόν τον τρόπο. Από κει και πέρα, στην ουσία των πραγμάτων και σε ότι
αφορά το πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ», αυτό που είναι κατακριτέο και κακώς
ισχυρίζεται ο πρόεδρος πως υπάρχει σύμφωνη γνώμη της ΔΕ/ΤΔΜ, είναι το
γεγονός πως η μόνη απόφαση που πάρθηκε σε προηγούμενη συνεδρίαση της
Δ.Ε. ήταν στις 15/2/2018 στην οποία αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή στον
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, στον Προϊστάμενο της Ε.Υ.Δ. ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας και στο ΥΠΕΝ, ζητώντας αύξηση των κονδυλίων καθώς δεν υπάρχει
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καμία απολύτως κατανομή πόρων από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας παρά μόνο από το ΕΠΑΝΕΚ και αυτά είναι
ελάχιστα για την πιο «κρύα» περιφέρεια της χώρας. Οι υπόλοιπες ανακοινώσεις
στάλθηκαν χωρίς ή με επιλεκτική ενημέρωση των μελών της διοικούσας.
Προσωπικά δεν έχω ενημερωθεί για καμία άλλη. Είναι λυπηρό να βγαίνουν
ανακοινώσεις από την Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ, χωρίς να υπάρχει ενημέρωση των μελών
της. Εάν ο πρόεδρος πιστεύει πως επειδή έχει την πλειοψηφία έχει και το
δικαίωμα να βγάζει οποιαδήποτε επιστολή χωρίς να ερωτούμαστε ή έστω να
ενημερωνόμαστε, ας μας το γνωστοποιήσει.
Σε ότι αφορά τις συνεδριάσεις της διοικούσας επιτροπής, είναι πολύ πιο βολικό
για τα περισσότερα μέλη της ΔΕ, αλλά και για τα μέλη του ΤΕΕ τα οποία θα
ήθελαν να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις της ΔΕ, να γνώριζαν τις
ημερομηνίες των συνεδριάσεων και να έκαναν το χρονοπρογραμματισμό τους,
για το λόγο αυτό και η ΔΚΜ πρότεινε και έθεσε σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο
θέμα. Αφού αυτό δεν γίνεται αποδεκτό από τον πρόεδρο και από τα μέλη της ΔΕ
που πρόσκεινται στην παράταξη του, δεχόμαστε την δέσμευση του για
συχνότερες και πιο ουσιαστικές συνεδριάσεις.
Η ΔΚΜ, από οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκεται, μοναδικό στόχο και σκοπό θα
έχει την προάσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων μηχανικών και
ιδιαίτερα των ελευθέρων επαγγελματιών που τόσο βάναυσα πλήττονται τα
τελευταία χρόνια. Αν αυτό δεν έχει γίνει κατανοητό ας ξεκαθαριστεί σήμερα.»
Ε.Η. 3ο
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ Δημήτρης Μαυροματίδης αναφέρεται στο
Σ/Ν «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ
Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας
των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την
πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ». Στο άρθρο 176 του Σ/Ν
Προγραμματικές συμβάσεις - Τροποποίηση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010
προβλέπεται:
1.
Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής,
καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε
είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα δήμων και
περιφερειών του άρθρου 101, οι περιφερειακές ενώσεις δήμων, η Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι
φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση
Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης
και αποχέτευσης, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα
δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και
κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία
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περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι αναπτυξιακές Α.Ε.
Ο.Τ.Α., μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο ή με την
Εγνατία Οδό Α.Ε. ή με τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ή μεταξύ τους ή και με νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή αναθέτουσες αρχές των παρ. 1 , 2, 3, 4 και 5 του
άρθρου 12 του Ν.4412/2016 (Α’ 147), μεμονωμένα ή από κοινού. Στις
προγραμματικές συμβάσεις που μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται και
από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία εκτελείται η
προγραμματική σύμβαση. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό
έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική
νομοθεσία. Στην περίπτωση που ένας εκ των συμβαλλομένων είναι το Δημόσιο ή
εποπτευόμενος φορέας του, η προγραμματική σύμβαση δεν υπόκειται στον
υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225».
Προτείνεται να γίνει παρέμβαση που να προσθέτει και τα Επιστημονικά
Επιμελητήρια (ΤΕΕ κτλ) και τα Περιφερειακά Τμήματα τους διότι είναι χρήσιμη
η συμμετοχή του ΤΕΕ όχι ως τρίτος συμβαλλόμενος αλλά απευθείας. Η
παρέμβαση πέραν του Περιφερειακού μας Τμήματος στη διαβούλευση πρέπει να
σταλεί και να γίνει και από το Κεντρικό ΤΕΕ. Άλλωστε το θέμα το έθιξα
επανειλημμένως στις συναντήσεις των προέδρων στην Αθήνα και υπάρχει
σύμφωνη άποψη. Aαποφασίζεται να γίνει παρέμβαση στο opengov.gr όπως
παρακάτω:
Α6/Δ.Ε./Σ5/2018
«Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής,
καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε
είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα δήμων και
περιφερειών του άρθρου 101, οι περιφερειακές ενώσεις δήμων, η Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι
φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση
Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης
και αποχέτευσης, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα
δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και
κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία
περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, το ΤΕΕ
συμπεριλαμβανομένου των Τμημάτων του, οι αναπτυξιακές Α.Ε. Ο.Τ.Α., μπορούν
να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο ή με την Εγνατία Οδό
Α.Ε. ή με τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ή μεταξύ τους ή και με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή
δημοσίου δικαίου ή αναθέτουσες αρχές των παρ. 1 , 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 12
του Ν.4412/2016 (Α’ 147), μεμονωμένα ή από κοινού. Στις προγραμματικές
συμβάσεις που μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται και από τον
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία εκτελείται η
προγραμματική σύμβαση. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό
έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική
νομοθεσία. Στην περίπτωση που ένας εκ των συμβαλλομένων είναι το Δημόσιο ή
εποπτευόμενος φορέας του, η προγραμματική σύμβαση δεν υπόκειται στον
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υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225. Το παραπάνω αποτελεί
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας”.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 2ο
Γίνεται συζήτηση για το τελικό σχέδιο του Δήμου Κοζάνης σχετικά με τον
Οργανισμό Εσωτερικών Λειτουργιών του Δήμου. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
ΤΕΕ/ΤΔΜ Δημήτρης Μαυροματίδης αναφέρει ότι ο ΟΕΥ του Δήμου Κοζάνης
για τις θέσεις Προϊσταμένων εμπεριέχει το διαζευκτικό ή μεταξύ ΠΕ και ΤΕ. Ο
ΟΕΥ της Περιφέρειας επιστράφηκε διότι δεν μπορεί συλλήβδην να υπάρχει
εξομοίωση λόγω του προβαδίσματος των κατηγοριών. Συνεπώς οι θέσεις του
ΤΕΕ ως προς το προβάδισμα είναι γνωστές. Και έτσι πρέπει να απαντηθεί.
Α7/Δ.Ε./Σ5/2018
Αποφασίζεται να σταλεί η παρακάτω επιστολή:
“Ο Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσίων (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κοζάνης θα πρέπει
να έχει ως ζητούμενο για το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής
Μακεδονίας, την ενίσχυση της επιχειρησιακής δυνατότητας του Δήμου απ’ τη
μια και της βέλτιστης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού του από την
άλλη.
Σε γενικές γραμμές το ΤΕΕ/ΤΔΜ συμφωνεί και επιδοκιμάζει τις τροποποιήσεις
που έχουν γίνει από το Δήμο Κοζάνης στον υφιστάμενο ΟΕΥ του 2012. Ωστόσο
για τις θέσεις Προϊσταμένων Υπηρεσιών, το σχέδιο του Ο.Ε.Υ. προβλέπει το
διαζευκτικό ή μεταξύ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.). Οι διαχρονικές θέσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ ως προς το προβάδισμα
στις κατηγορίες είναι γνωστές και διατυπώθηκαν εσχάτως στο ΟΕΥ της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Οκτώβριος 2017). Δεν είναι δυνατόν,
συνεχώς και αδιακρίτως, να υπάρχει εξομοίωση κατηγοριών.
Συνοπτικά, πάγια θέση του ΤΕΕ/ΤΔΜ είναι ότι στις θέσεις ευθύνης
(προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων) πρέπει να έχουν
προβάδισμα οι 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’’.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
E.H. 4o
Ο συν. Αλμπάνης Πέτρος ενημερώνει για τα συμπεράσματα της ημερίδας του
ΤΕΕ/ΤΚΜ για το θέμα του GDPR, που θα αρχισει να εφαρμόζεται, κατόπιν
συμμόρφωσης της χώρας στα ευρωπαϊκα δεδομένα και νομοθεσία, από τις
25/5/2018 και μετά. Ηδη το κεντικό ΤΕΕ ανέθεσε σε εταιρείες (νομικών
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συμβούλων, I.T. και συμβουλευτικές) το θέμα της συμμόρφωση του ΤΕΕ στα νέα
δεδομένα. Έγινε ενημέρωση από το κεντρικό ΤΕΕ, ότι αφού ενημερωθούν
αρχικα από τις εταιρείες οι Δ/ντες τμημάτων, η Δ.Ε. και η Αντιπροσωπεία ΤΕΕ,
κατόπιν θα ενημερωθούν και θα υπάρξει συμμόρφωση και για τα Περιφερειακά
τμήμα ΤΕΕ. Ο συν. Κιάνας Στέργιοςαναφέρει ότι θα έρθει σε επικοινωνία με
γραφείο στη Θεσ/νίκη που αναλαμβα΄νει τη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων
(νομική συμμόρφωση, θέματα I.T. κανονιστικό πλαίσιο, συμβουλευτική κτλ),
ώστε το προσεχές διάστημα να γίνει συνδιοργάνωση μιας εκδήλωσης στην
Κοζάνης στην αίθουσα του ΤΕΕ/ΤΔΜ.
Α9/Δ.Ε./Σ5/2018
Αποφασίζεται η εξουσιοδότηση του Στέργιου Μεν. Κιάνα, ώστε μαζί με το
συν. Αλμπάνη να προγραμματιστεί (αρχες Ιούνη) η εκδήλωση για το GDPR
στην Κοζάνη για ενημέρωση όλων των συναδέλφων μηχανικών του τμήματος. Η
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή συνδιοργάνωσης με την εταιρεία
και θα γίνει αδαπάνως για το τμήμα .
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 3ο
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ Δημήτρης Μαυροματίδης αναφέρεται στο
έγγραφο με αρ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ/ΤΔΜ 343/19-4-2018 της Μ.Ε.
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠ.ΠΕ.Θ
σχετικά με τις νέες υποστηρικτικές δομές του Υπουργείο και άλλα θέματα που
ήρθαν στην επιφάνει αυτό τον καιρό. Συνοπτικά το έγγραφο αναφέρει:
«…λαμβάνοντας υπόψη 1) το ΠΔ 18/2018 (ΦΕΚ 31/τΑ/2018), 2) το Ν. 4521/2018
(ΦΕΚ 38/τΑ/2018), 3) το υπό διαμόρφωση προς κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΠΕΘ
σχετικά με τις νέες υποστηρικτικές δομές, 4) τις θέσεις της Πανελλήνιας Ένωσης
Διπλωματούχων Μηχανικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.Δ.ΜΗ.Δ.Ε.), 5)
Απόφαση του ΣΤΕ για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών, 6) τις θέσεις της Ένωσης
Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών και το πλαίσιο του ευρύτερου διαλόγου που
πραγματοποιείται για την Παιδεία αυτή τη χρονική περίοδο, συζητήθηκαν οι
αναμενόμενες εξελίξεις και ομόφωνα δημιουργήθηκαν οι ακόλουθες θέσεις μας :
1. Η αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στη χώρα μας είναι κάτι που
δεν αμφισβητείται αλλά αποτελεί βασικό κριτήριο ανάπτυξης και εξόδου από
την κρίση συνέπεια αυτού είμαστε θετικοί και αρωγοί για οτιδήποτε οδηγεί
προς αυτή την κατεύθυνση.
2. Από τη νέα ενοποίηση κλάδων και ειδικοτήτων, που έχει ήδη ψηφιστεί, θα
πρέπει να διευκρινιστεί και να διασαφηνιστεί πως θα πραγματοποιείται η
ανάθεση - κατανομή των μαθημάτων (θεωρητικών και εργαστηριακών) και πως
θα γίνονται οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών.
3. Ζητείται η ισότιμη συμμετοχή των μηχανικών της εκπαίδευσης στην
ΕΜΔΥΔΑΣ, για λόγους ισοτιμίας και ίσης μεταχείρισης όπως ισχύει για όλους
τους υπόλοιπους φορείς και δομές του Δημοσίου.

ΑΔΑ: 7ΔΚ946Ψ842-ΜΟ8

4. Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του ΣΤΕ για τις μετατάξεις των
εκπαιδευτικών προτείνεται η μη απώλεια των μορίων τους και να τους δοθεί
προτεραιότητα στην μελλοντική κάλυψη των ιδίων θέσεων.
5. Η ίδρυση ενός Καλλιτεχνικού Σχολείου στο Δήμο Κοζάνης και η δημιουργία
στα ΕΠΑΛ τμημάτων που σχετίζονται με τα ναυτιλιακά και ναυτικά
επαγγέλματα μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους και επικροτούμε την
προσπάθεια αυτή.
6. Προτείνεται η μη αλλαγή, ενσωμάτωση και κατάργηση των υποστηρικτικών
δομών της εκπαίδευσης διότι η νέα δομή/ες που είναι υπό διαμόρφωση και
θα προκύψει θα είναι δυσκίνητη και θα αυξήσει τις απαιτούμενες
γραφειοκρατικές διαδικασίες και το τελικό ωφέλιμο παραγωγικό έργο θα
μειωθεί δραστικά. Αντίθετα η όποια προσπάθεια αναβάθμισης τους που θα
συντελεί προς την βελτίωση του έργου τους θα είμαστε θετικοί και αρωγοί.
7. Προτείνεται η αναγνώριση του χρόνου σπουδών ως προϋπηρεσία όπως
υφίσταται και στους απόφοιτους των αντίστοιχων ειδικοτήτων των σχολών
της ΑΣΠΑΙΤΕ.
8. Επιπλέον, προτείνεται να εξεταστεί η πιθανότητα μείωσης της οικονομικής
συνδρομής στο ΤΕΕ από όλους τους μηχανικούς λόγο της οικονομικής κρίσης
και της ανεργίας που μαστίζει τον κλάδο, όπως υφίσταται και σε άλλους
επιστημονικούς φορείς.
9. Τέλος, προτείνεται η άμεση και ενεργή συμμετοχή και του ΤΕΕ στο διάλογο
για την Παιδεία με ταυτόχρονη ενημέρωσή του από το Υπουργείο.»
Συνάδελφοι προτείνεται:
 τα με αριθμό θέματα 1,2,4,5,6,7,8,9 να σταλούν στο Κεντρικό ΤΕΕ ως
θέσεις της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ κατόπιν σχετικής εισήγησης της Μ.Ε.
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 το θέμα 5 να αποσταλεί στη Δ/νση Β’ βαθμιας Εκπαίδευσης της Κοζάνης
ως θέση της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΔΜ κατόπιν σχετικής εισήγησης της Μ.Ε.
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 το με αριθμό θέμα 3 να σταλεί στην Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ με κοινοποίηση στην
ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής Μακεδονίας και το ΤΕΕ ως θέση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ
κατόπιν σχετικής εισήγησης της Μ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Α10/Δ.Ε./Σ5/2018
Αποφασίζονται να σταλούν με μορφή επιστολών όλα τα παραπάνω στους
αρμόδιους φορείς.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 7 ο
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ Δημήτρης Μαυροματίδης καταγράφει την
τοποθέτησή του (επιπρόσθετα δόθηκε υπόμνημα με τις θέσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ με
διαχρονικές θέσεις του τμήματος για θέματα ενέργειας και ηλεκτροπαραγωγής
με αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ/ΤΔΜ 346/22-4-2018 ) στη διαρκή επιτροπή
Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής σχετικά με το Σ/Ν «Διαρθρωτικά μέτρα για
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την πρόσβαση στο λιγνίτη & το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς
ηλεκτρισμού». Αναφέρει ότι εκτάκτως κλήθηκε το ΤΕΕ/ΤΔΜ την Παρασκευή
20/4 να παραβρεθεί στη σύσκεψη της Δευτέρας 23/4 στην Αθήνα. Η εισήγηση
που έγινε και καταγράφηκε στα πρακτικά είναι η παρακάτω:
“Για πολλές δεκαετίες και με κορύφωση το 2002, η εξόρυξη και καύση του
λιγνίτη διαμόρφωνε το 30% περίπου της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας
(ΑΠΑ) σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας ενώ κατά το έτος 2014 το ποσοστό αυτό
ανήλθε στο 42%.
Με μια πρώτη ανάγνωση και λαμβάνοντας υπόψη την κλιμακούμενη
συρρίκνωση της λιγνιτικής δραστηριότητας στη Δυτική Μακεδονία, το εν λόγω
εύρημα φαίνεται να έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα λογικώς αναμενόμενα. Με
μια δεύτερη ανάγνωση όμως, με δεδομένο ότι από το 2009 εμφανίζεται μια
σταδιακή πτώση του συνολικού ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας με παράλληλη
συρρίκνωση όλων των παραγωγικών κλάδων σε περιφερειακό επίπεδο,
προκύπτει ότι η βιομηχανία λιγνίτη αναδεικνύεται όλο και περισσότερο
κυρίαρχη στην τοπική οικονομία.
Τα παραπάνω ευρήματα, μεταξύ άλλων, προκύπτουν από την πρόσφατη μελέτη
του ΤΕΕ/ΤΔΜ με τίτλο: Επικαιροποίηση μελέτης «Εκτίμηση του κόστους
μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής
παραγωγής» -Αποτίμηση της συνεισφοράς των οικονομικών κλάδων στο
παραγωγικό μοντέλο της Δυτικής Μακεδονίας με έμφαση στην επίδραση της
λιγνιτικής βιομηχανίας.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης προκύπτουν τα ακόλουθα γενικά
συμπεράσματα:
 Η Δυτική Μακεδονία εισήλθε σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης το 2006,
αρκετά πριν από την έναρξη της εθνικής οικονομικής κρίσης (2009), ενώ
τα αποτελέσματα της κρίσης εμφάνισαν ηπιότερα χαρακτηριστικά
συγκριτικά με την υπόλοιπη Ελλάδα. Γεγονός που σχετίζεται με τα υψηλά
επίπεδα μονοκαλλιέργειας με επίκεντρο τη ΔΕΗ Α.Ε. και την ισχυρή
εξάρτηση της τοπικής αγοράς εργασίας από τη βιομηχανία λιγνίτη
 Σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, ο πολλαπλασιαστής εισοδήματος που
δημιουργεί η λιγνιτική βιομηχανία είναι 2.6.
 Σε επίπεδο Περιφέρειας, δεν υπάρχουν δυναμικοί παραγωγικοί κλάδοι οι
οποίοι θα μπορούσαν σωρευτικά, στο ορατό τουλάχιστον μέλλον, να
υποκαταστήσουν τη φθίνουσα λιγνιτική δραστηριότητα τόσο με όρους
απασχόλησης όσο και με όρους Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας.
 Από το έτος 2004 έως σήμερα έχουν χαθεί πάνω από 10 χιλιάδες άμεσες
και έμμεσες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία λιγνίτη, ενώ την επόμενη
δεκαπενταετία θα έχουν χαθεί 14,5 χιλιάδες, δηλαδή το 70% των θέσεων
εργασίας που υπήρχαν το 2004.
Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα γίνεται κατανοητό ότι εάν δεν
δρομολογηθούν άμεσα αναπτυξιακές δράσεις μεγάλης κλίμακας και ισχυρού
δείκτη στήριξης της απασχόλησης, θα επέλθει ισχυρή αποβιομηχάνιση, απώλεια
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του ενεργειακού χαρακτήρα της περιοχής, κίνδυνος αποσταθεροποίησης του
παραγωγικού ιστού με δυσκολία ανάταξης της τοπικής οικονομίας.
Αυτών δεδομένων η διαμόρφωση μιας Νέας Συμφωνίας (New Deal) για την
αξιοποίηση του λιγνίτη σε τεχνολογίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με χαμηλό
περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα. Δρομολογώντας
παράλληλα ένα πολυετές σχέδιο αναπτυξιακής στρατηγικής, με έμφαση στους
κλάδους που μπορούν να αποκτήσουν δυναμικά χαρακτηριστικά ως προς τους
δείκτες παραγωγής, απασχόλησης και εισοδήματος και να πυροδοτήσουν την
δραστηριοποίηση τοπικών δορυφορικών επιχειρήσεων μικρής και μεσαίας
κλίμακας.
Αναφορικά με το υπό κατάθεση νομοσχέδιο περιοριζόμαστε στο ερώτημα
«δημόσιο ή ιδιωτικό» αντί του σωστού σύγχρονου ερωτήματος με όρους
ρεαλισμού: «Ποια η επιρροή στις θέσεις απασχόλησης του υπό κατάθεση
νομοσχεδίου και των επιπτώσεων του στις λιγνιτικές περιοχές ;»
Το 2014 πριν το νομοσχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ το ΤΕΕ έκανε δημόσια
παρέμβαση για το εν λόγω θέμα και τονίσαμε μεταξύ άλλων:
“…Επί του πρακτέου, η Δυτική Μακεδονία ανέλαβε την ευθύνη και το τίμημα να
τροφοδοτεί τη χώρα με ασφαλή εφοδιαστικά και ανταγωνιστική οικονομικά
ηλεκτρική ενέργεια, σε μια κοινή πορεία με μια μεγάλη και αξιόπιστη
Επιχείρηση, με ξεκάθαρα Δημόσιο Χαρακτήρα.
Η εμπέδωση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας της Δυτικής
Μακεδονίας και της Δημόσιας ΔΕΗ, στήριξε το σημαντικότερο εκβιομηχανιστικό
εγχείρημα της Ελλάδας και τη δημιουργία του μεγαλύτερου λιγνιτικού κέντρου
της Ν.Α. Ευρώπης. Η σχέση εμπιστοσύνης άμβλυνε το υψηλό περιφερειακό ρίσκο
που ανέλαβε η Δυτική Μακεδονία, συνεισφέροντας παράλληλα στη διαχείριση
των πολλαπλών επιπτώσεων της λιγνιτικής δραστηριότητας στο αστικό και
φυσικό περιβάλλον.
Επί της ουσίας, η Δυτική Μακεδονία στήριξε με τον ορυκτό της πλούτο την
αναπτυξιακή πορεία της χώρας, πληρώνοντας το περιβαλλοντικό και
κοινωνικό τίμημα, πιστεύοντας όμως ακράδαντα ότι από το άνοιγμα του
πρώτου ορυχείου λιγνίτη μέχρι το κλείσιμο και της τελευταίας μονάδας
παραγωγής ενέργειας, θα έχει απέναντί της μια ισχυρή και αξιόπιστη
επιχείρηση με αδιαπραγμάτευτα δημόσιο χαρακτήρα…
…Κατά συνέπεια, το σχετικό νομοσχέδιο αναφορικά με τη δημιουργία της «μικρής
ΔΕΗ» θα έπρεπε να καταγράφει και να προσδιορίζει με σαφήνεια και με ξεκάθαρο
τρόπο το σύνολο των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων που εκχωρούνται στους
υποψήφιους αγοραστές, κατά τρόπο που να προστατεύονται οι τοπικές κοινωνίες
και να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον.”
Σημειώνεται ότι με τις θέσεις αυτές (όπως προκύπτουν και από τα πρακτικά της
Βουλής) η τότε αντιπολίτευση και νυν κυβέρνηση καταψήφιζε το νομοσχέδιο για
τη Μικρή ΔΕΗ που έφερε η προηγούμενη κυβέρνηση και νυν αντιπολίτευση
σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι δεν έλαβαν υπόψη τις θέσεις του ΤΕΕ.
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Λόγω του ελάχιστου διαθέσιμου χρόνου θα ήθελα να κλείσω για να σας
παραθέσω το εξής:
 Η περιοχή βρίσκεται ήδη σε σταδιακή μετάβαση. Η Δυτική Μακεδονία
είναι πιλοτική περιφέρεια στην κορυφαία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για το Coal Regions in Transition Platform που είναι η
υποστήριξη στις διαδικασίες μετάβασης των περιφερειών με ισχυρή
εξάρτηση στην βιομηχανία άνθρακα προς ένα νέο βιώσιμο και
αναπτυξιακό μοντέλο καθώς και στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων
τεχνολογιών. Η Περιφέρεια μας συμμετείχε στις 26 - 27 Φεβρουαρίου
στην πρώτη τεχνική συνάντηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στις Βρυξέλλες
και ήδη έχει ζητηθεί Τεχνική Στήριξη, γεγονός που είναι σε γνώση του
ΥΠΕΝ, όσον αφορά τις αντίστοιχες διαδικασίες, τον φορέα και τις
δυνατότητες χρηματοδότησης.


Σε αυτό το νομοσχέδιο οφείλει να προβλεφθεί όχι μόνο η διατήρηση του
νέου Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης αλλά να αποτυπωθούν και οι
υποχρεώσεις / δεσμεύσεις των νέων εταιρειών στη τοπική κοινωνία και
πρωτίστως να αναδειχθεί η ουσία του προβλήματος της εξεύρεσης
κεφαλαίων για να υπάρξουν επενδύσεις και ανάσχεση της φθίνουσας
πορείας των λιγνιτικών περιοχών και προφανώς της ενεργειακής
καρδιάς της Δυτικής Μακεδονίας. Το νομοσχέδιο θα πρέπει να απαντά
στις σύγχρονες προκλήσεις ενός νέου ενεργειακού σχεδιασμού που θα
εξασφαλίζει την ανάπτυξη των περιοχών που δραστηριοποιείται η
λιγνιτική βιομηχανία.

Χρειάζεται προγραμματισμός, συνέχεια, συνέπεια και το επιστημονικό δυναμικό
είναι εδώ για να βοηθήσουμε…
Δημήτρης Μαυροματίδης
Πρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ/ΤΔΜ»
ΘΕΜΑ 8 ο
Γίνεται αναφορά στο υπόμνημα-παρέμβαση που απέστειλε στη Δ.Ε. του
ΤΕΕ/ΤΔΜ, η Μ.Ε. Ενέργειας του τμήματος για το σχέδιο νόμο που προβλέπει
την απόσχιση και εισφορά του λιγνιτικού κλάδου της ΔΕΗ Α.Ε. της Μελίτης
σε νέα εταιρία.
Η Μ.Ε. Ενέργειας έστειλε το παρακάτω υπόμνημα:
«Η Δυτική Μακεδονία για άλλη μια φορά τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει
εξελίξεις που αφορούν στην αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της
λιγνιτικής δραστηριότητας με την υποβολή σχεδίου νόμου που προβλέπει την
απόσχιση και εισφορά του λιγνιτικού κλάδου της ΔΕΗ ΑΕ της Μελίτης σε νέα
εταιρία. Όπως και στο προηγούμενο νομοσχέδιο του 2014 για τη μικρή ΔΕΗ, το
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οποίο αποσύρθηκε, δεν υπάρχει η οποιαδήποτε καταγραφή και αναλυτική
αναφορά στις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της Πολιτείας προς την τοπική
κοινωνία που έχουν δημιουργηθεί κατά τις δεκαετίες που η ΔΕΗ ΑΕ
δραστηριοποιείται στην περιοχή.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η μόνη πρόνοια προς τις λιγνιτικές Περιφέρειες, με την
κατάργηση υφιστάμενου Τοπικού Πόρου, αφορά στην θέσπιση ειδικού τέλους
δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευση λιγνίτη στον οποίο ενσωματώνονται
πέραν των έργων ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος και τα έργα
μετεγκατάστασης οικισμών. Τα κύρια ερωτήματα που προκύπτουν για την
ρύθμιση αυτή αφορούν
•
Με ποια μεθοδολογία καθορίσθηκε το ύψος των 1.2 ευρώ ανα παραγόμενης
λιγνιτικής μεγαβατώρας και για ποιο λόγο θα αποδίδονται στην περιοχή ποσά που
είναι μικρότερα σε σχέση με τον τοπικό πόρο που καταργήθηκε; Εκτιμάται ότι θα
υπάρχει μείωση κατά 16% σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας 5ετίας ενώ σε
επίπεδο έτους ξεπερνά και το 30%.
• Ποια η συνεισφορά του νέου ειδικού τέλους στην ανάπτυξη και στην
προστασία του περιβάλλοντος , όταν επιφορτίζεται έργα μετεγκατάστασης
οικισμών με περαιτέρω μείωση της δυνατότητας αντίστοιχων έργων για την
περιοχή ;
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ειδικό τέλος έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη θα
έπρεπε να αναφέρεται (ισοδύναμα) σε τόνους παραγόμενου λιγνίτη και όχι σε
παραγόμενη ηλεκτροπαραγωγή.
Με αφορμή λοιπόν την επιχειρούμενη υποτίμηση της αξίας του ορυκτού
πλούτου της περιοχής, προκύπτει μία σειρά προβληματισμών αναφορικά με:
• το κόστος που έχει επιβαρυνθεί η Δυτική Μακεδονία από την διαχρονική
απόφαση της Πολιτείας, από το 1960 έως και σήμερα, να αποτελέσει την
ενεργειακή καρδιά της χώρας. Το εξωτερικό κόστος του λιγνίτη αποτελεί μέχρι
και σήμερα ένα οικονομικό μέγεθος που δεν έχει αποτιμηθεί σε σχέση με την
υποβάθμιση στο φυσικό περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά
και όσον αφορά στην εξάντληση του φυσικού πλούτου της περιοχής.
• Τα οφέλη και τις ζημίες που βίωσε η Δυτική Μακεδονία από την επιβολή
ενός μονοδιάστατου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης με την μονοκαλλιέργεια
της λιγνιτικής βιομηχανίας και πως αυτά απομιμούνται σε σχέση με την
συνολική επιβάρυνσης της περιοχής
• Τι οφείλει και τι προτίθεται να κάνει η Πολιτεία για την ανταπόδοση των
"Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας" που προσέφερε η περιοχή στη χώρα τα τελευταία
60 χρόνια;
• Ποια προοπτική υπάρχει στην περιοχή (στην επόμενη δεκαετία) δεδομένης
και της "απανθρακοποίησης" της ηλεκτρικής παραγωγής;
Στα παραπάνω ερωτήματα θα πρέπει να δοθούν σαφείς απαντήσεις από την
Πολιτεία η οποία οφείλει να αποτιμήσει την συνεισφορά της Δυτικής
Μακεδονίας στον εξηλεκτρισμό της Χώρας και το αντίστοιχο τίμημα σε τοπικό
επίπεδο προσφέροντας λύσεις που θα στηρίξουν την βιώσιμη ανάπτυξη της.
Στο νομοσχέδιο οφείλει να προβλεφθεί όχι μόνο η διατήρηση του νέου Τοπικού
Πόρου Ανάπτυξης αλλά να αποτυπωθούν και οι υποχρεώσεις / δεσμεύσεις των
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νέων εταιρειών στη τοπική κοινωνία και πρωτίστως να αναδειχθεί η ουσία του
προβλήματος της εξεύρεσης κεφαλαίων για να υπάρξουν επενδύσεις και
ανάσχεση της φθίνουσας πορείας των λιγνιτικών περιοχών και προφανώς της
ενεργειακής καρδιάς της Δυτικής Μακεδονίας. Το νομοσχέδιο θα πρέπει να
απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις ενός νέου ενεργειακού σχεδιασμού που θα
εξασφαλίζει την ανάπτυξη των περιοχών που δραστηριοποιείται η λιγνιτική
βιομηχανία.»
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ Δημήτρης Μαυροματίδης αναφέρει ότι οι
προβληματισμοί της Μ.Ε. Ενέργειας είναι εύλογοι. Επιπλέον αναφέρει ότι
πρέπει να προχωρήσουμε με το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης της ΔΕΗ με
Ομάδα Έργου και να κοστολογήσουμε του τι αθροιστικά οφείλεται ώστε να
κλειδωθεί χρηματοδοτική ροή από το κεντρικό κράτος προς την περιφέρεια
για την κάλυψη του ισοδύναμου απασχόλησης που επιφέρει η ραγδαία
αποβιομηχάνιση. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η μελέτη με την έννοια
της μελέτης αναφοράς.
Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος.
Α11/Δ.Ε./Σ5/2018
Aποφασίζεται να μην σταλούν οι παραπάνω θέσεις αλλά να αποτελέσουν
πάγιες θέσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ. Επίσης το θέμα της διαχρονικής συνεισφοράς
του λιγνίτη και του ελλείματος που θα πρέπει να καλυφθεί λόγω της
διαδικασίας μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας είναι ανάγκη να αποτελέσει
ξεχωριστή εισήγηση και θέμα της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας, ώστε να
υπάρξει σχετική Ομάδα Εργασίας σε συνέχεια της πρόσφατης “Αποτίμηση
της συνεισφοράς των οικονομικών κλάδων στο παραγωγικό μοντέλο
της Δυτικής Μακεδονίας με έμφαση στην επίδραση της λιγνιτικής
βιομηχανίας”. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για τη προετοιμασία σχετικής
πρότασης σε συνεργασία με τα μέλη της παραπάνω Ομάδας Εργασίας
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 9 ο
Γίνεται αναφορά στη συνάντηση εργασίας την Τρίτη 8/5 στις 17.30 στην
αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ/ΤΔΜ με την SystExt (γαλλική ομάδα
μηχανικών με εξειδίκευση στα συστήματα εξόρυξης και τις συνέπειές τους).
Κλήθηκαν μέλη της Μ.Ε. Ενέργειας και Μ.Ε. Περιβάλλοντος του τμήματος.
Επίσης μπορεί να παρευρεθεί όποιο μέλος της Δ.Ε. επιθυμεί.
Γίνεται συζήτηση για τα υπόλοιπα του 1ου θέματος.
Λύεται η συνεδρίαση.

ΑΔΑ: 7ΔΚ946Ψ842-ΜΟ8

Ο Πρόεδρος

Ο εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέως

Δημήτρης Μαυροματίδης

Δημητρίου Αντώνης

