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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η/ 2018
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Κοζάνη

12-10-2018

Μπουσίου & Εστίας 3
(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

Ώρα,
18:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
* Για το ΘΕΜΑ 3 θα παρευρίσκονται στη συνεδρίαση ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Δ, Μακεδονίας κ. Τουρλιδάκης και ο Πρύτανης του ΤΕΙ Δ.
Μακεδονίας κ. Γκανάτσιος
1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
2. Επικύρωση πρακτικών 11ης και 12ης συνεδρίασης.
3. Ενημέρωση- συζήτηση για την πρόταση-σχέδιο Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων περί συγχώνευσης Πανεπιστημίου και ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας
4. Βράβευση του Tyφoon Motoracing, του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
της Πολυτεχνικής Σχολής Κοζάνης του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στο
διεθνή διαγωνισμό MotoStudent 2018
5. Προέγκριση δαπάνης για Λογιστική Υποστήριξη ΤΕΕ/ΤΔΜ, για αγορά
φωτοτυπικού χαρτιού και γραφικής ύλης, για αγορά toner για το φωτοτυπικό
του ΤΕΕ/ΤΔΜ.
6. Αίτηση πολίτη για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.
7. Ανανέωση φιλοξενίας επίσημης ιστοσελίδας ΤΕΕ/ΤΔΜ (συντήρηση-τεχνική
στήριξη)
8. Συμμετοχή-υποστήριξη σε εκδήλωση των SET-Plan (της Γενικής Διεύθυνσης
Ενέργειας της Ευρωπαϊκης Επιτροπής) στη Θεσσαλονίκη

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
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α) Έγγραφο ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας για την ανάγκη προβλέψεων για
θεσμική επίλυση προϋπαρχόντων κατά τόπους προβλημάτων ενόψει της
έναρξης της νέας διαδικασίας ηλεκτρονικών αδειών.
β) Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τη Γενική Γραμματεία χωρικού σχεδιασμού και
αστικού περιβάλλοντος για συνάντηση εργασίας.
γ) Έγγραφο ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας για σύσταση επιτροπής που
προβλέπεται στην παράγραφο 10 του Ν. 4495/2017 και ανάγκη περαιτέρω
διευκρινήσεων.
δ) Έγγραφο ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης για εφαρμογή της υπ’αρ. 140055/2017
ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και
Μεταφορών, περί υδατορεμάτων.
ε) Παραίτηση από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΔΜ του κ. Κωνσταντίνου
Χαλαϊδόπουλου.
στ) Επιστολή ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας με παρατηρήσεις τμήματος στα πλαίσια
της δημόσιας διαβούλευσης επί του εθνικού σχεδίου για την αύξηση του
αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.
ζ) Αποστολή αντιγράφου πράξης IV Τμήματος Eλεγκτικού Συνεδρίου για
ένταλμα του Τμήματός μας.
η) Επιστολή – πρόταση εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα των
ψηφιακών υπογραφών για αναλυτική παρουσίαση θεμάτων σχετικά με την
ψηφιακή υπογραφή στα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος - Ειδική προσφορά
προς μέλη του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας για την έκδοση και εγκατάσταση
ψηφιακών υπογραφών σε usb tokens.
θ) Έγγραφο ορισμού υπολόγου για το έργο tactical tourism.
ι) Έγγραφα ΤΕΕ/ΤΚΜ, ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας,
ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης για παράταση της ένταξης με δυνατότητα έκπτωσης
δηλώσεων στο Ν. 4495/2017 και της υποχρέωσης ανάρτησης των σχεδίων και
δικαιολογητικών του Ν. 4178/2013.
ια) Διοργάνωση επιμορφωτικού προγράμματος ΕΚΔΔΑ
πολιτισμός και τοπική ανάπτυξη».

με θέμα «Λαϊκός

ιβ) Κοινοποίηση πρόσκλησης ΔΕΤΗΠ για υποβολή οικονομικής προσφοράς για
εγκατάσταση δυο εναλλακτών θερμότητας.
ιγ) Αποστολή από ΔΕΗ Α.Ε. περιληπτικής διακήρυξης του πανελλήνιου
χωροταξικού – πολεοδομικού διαγωνισμού ιδεών με θέμα: «Τοπιακός
επαναπροσδιορισμός και παραγωγική επανένταξη της εξωτερικής απόθεσης του
ορυχείου Αμυνταίου».
ιδ) Αίτημα ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής Μακεδονίας για παραχώρηση αίθουσας ΤΕΕ/ΤΔΜ
για Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 10-10-2018.
ιε) ΥΠΕΝ - Παράταση πρώτης φάσης υπαγωγής αυθαιρέτων (εως 31/10/2018)
ιστ) Σύμβαση ΔΕΤΕΠΑ με την εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, για την κατασκευή των
μονάδων παραγωγής θερμικής ενέργειας με βιομάζα για την Τηλεθέρμανση
Αμυνταίου, ισχύος 30 ΜW.
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ιζ) ΤΕΕ - Στατιστικά στοιχεία αυθαιρέτων ενόψει της προθεσμίας της 8ης
Οκτωβρίου 2018, από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος 13.2018». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδω

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος – Πρόεδρος, Τζίτζικας Γεώργιος –
Αντιπρόεδρος, Τσολάκης Αλέξανδρος, Δημητρίου Αντώνης, Ζιώγας
Κωνσταντίνος,, Κιάνας Μ. Στέργιος, μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ : Συλλίρης Νικόλαος, Καλαμάρα Κλεοπάτρα, Παπαδοπούλου
Ηλιάνα, μέλη
Α1/Δ.Ε./Σ13/2018
Χρέη Γραμματέα εκτελεί συν. o Ζιώγας Κωνσταντίνος.
Eπικυρώνεται αυθημερόν
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: 2ο, 5ο , 7ο, 6ο, 4o, 8o, Εκτός Ημερησίας 1ο,
Ε.Η. 2ο, τακτικό θέμα 3ο, 1ο
ΘΕΜΑ 2Ο
Επικυρώνονται τα πρακτικά της 11ης και 12ης συνεδρίασης
Α2/Δ.Ε./Σ13/2018
Eπικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 5Ο
Γίνεται αναφορά στην προέγκριση των παρακάτω δαπανών:
1) Λογιστική υποστήριξη έτους 2017 και τμήμα έτους 2015 ύψους 950,00€
2) Αγορά φωτοτυπικού χαρτιού και γραφικής ύλης ύψους 250,00€
3) Τόνερ για φωτοτυπικό ύψους (3) συνολικού κόστους 150,00€
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ στις παραπάνω τιμές.
Α3/Δ.Ε./Σ13/2018
Αποφασίζεται η πρόεγκριση δαπάνης 1)
Eπικυρώνεται αυθημερόν
Α4/Δ.Ε./Σ13/2018
Αποφασίζεται η πρόεγκριση δαπάνης 2)
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Eπικυρώνεται αυθημερόν
Α5/Δ.Ε./Σ13/2018
Αποφασίζεται η πρόεγκριση δαπάνης 3)
Eπικυρώνεται αυθημερόν

ΘΕΜΑ 7Ο
Γίνεται ενημέρωση για την ανανέωση φιλοξενίας, τη συντήρηση και την τεχνική
υποστήριξη της επίσημης ιστοσελίδας του τμήματος www.tdm.tee.gr. H ετήσια
συνδρομή ολοκληρώνεται στις 4/11/2018.
Α6/Δ.Ε./Σ13/2018
Αποφασίζεται η ετήσια ανανέωση φιλοξενίας του site του ΤΕΕ/ΤΔΜ (έως
4/11/2019). Το κόστος ανέρχεται σε 160,00€ πλέον ΦΠΑ (συνολικά 198,40€) .
Eπικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 6Ο
Γίνεται αναφορά στην αίτηση πολίτη για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης (αρ.
πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ 777/28-9-2018) από το ΤΕΕ/ΤΔΜ. Η αίτηση
πραγματογνωμοσύνης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος, όπως έχει
παρθεί απόφαση να γίνεται με όλες τις αιτήσεις για πραγματογνωμοσύνες σε
παλαιότερη συνεδρίαση, εδώ και 10 μέρες, χωρίς κάποιο ενδιαφέρον ως τώρα.
Ακολουθεί συζήτηση για το θέμα της πραγματογνωμοσύνης.
Α7/Δ.Ε./Σ13/2018
Αποφασίζεται να μείνει στην ιστοσελίδα του τμήματος για 10 μέρες ακόμη και
αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον να ξαναέρθει σε συνεδρίαση της Δ.Ε.
Eπικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 4Ο
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο συν. Γιαγκόπουλος Δημήτρης (επικ.
Καθηγητής) , επιστημονικός υπέυθυνος της ομάδας του Tyφoon Motoracing,
του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Κοζάνης του
Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας. Αναφέρεται στη βράβευση του Tyφoon
Motoracing στο διεθνή διαγωνισμό MotoStudent 2018 και την έβδομη θέση στην
γενική κατάταξη ανάμεσα σε 48 πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο που
κατέκτησε η ομάδα.
Αναφέρει ότι η 22μελής ομάδα των φοιτητών, σχεδίασε μελέτησε και
κατασκεύασε την «Χίμαιρα» το αγωνιστικό δίκυκλο 250cc τύπου Moto-3 που
αποτελεί εξέλιξη, αλλά με σημαντικές κατασκευαστικές καινοτομίες του
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προγενέστερου μοντέλου Τyφ-One, αφήνοντας πίσω της ομάδες από μεγάλα
Πολυτεχνεία και Τεχνολογικά πανεπιστήμια που εξαιτίας της βιομηχανικής
θέσης των χωρών τους, διαθέτουν ισχυρή παράδοση στην έρευνα, τον
σχεδιασμό και την κατασκευή μοτοσικλέτας. Στο μηχανολογικό και μελετητικό
σκέλος του διαγωνισμού η «Χίμαιρα» κατέκτησε την πρώτη θέση και έλαβε δύο
από τα τρία πρώτα βραβεία του διαγωνισμού. Πήρε το πρώτο βραβείο για τον
σχεδιασμό και την ανάλυση της κατασκευής "Best Design" και το πρώτο
βραβείο της Καινοτομίας καθώς "Best Innovation".
Τέλος επισημαίνει ότι η ομάδα Τyφοοn MotoRacing, ιδρύθηκε το 2014 από
φοιτητές του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Ανανεώνεται κάθε τρία
χρόνια και σήμερα, αποτελείται από 22 προπτυχιακούς φοιτητές.
Γίνεται συζήτηση επί του θέματος, όπου όλα τα μέλη της Δ.Ε. συγχαίρουν τον
συν Γιαγκόπουλο, που εκπροσωπεί την ομάδα, για την τεράστια επιτυχία της
ομάδας του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής
Κοζάνης του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας.
Α8/Δ.Ε./Σ13/2018
Αποφασίζεται να πραγματοποιηθεί βράβευση των φοιτητών της εν λογω ομάδας
σε ειδική εκδήλωση στο ΤΕΕ/ΤΔΜ. Οι λεπτομέρειες της βραβευσης θα
οριστικοποιηθούν σε μεταγενέστερη συνεδρίαση
Eπικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 8Ο
O Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ, Δ. Μαυροματίδης, αναφέρει ότι κατόπιν
τηλεφωνικής του συνομιλίας με τον Διευθυντή του ΠΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας
στάλθηκε mail (αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ 802/10-10-2018) με το οποίο ζητείται
υποστήριξη του ΤΕΕ/ΤΔΜ σε διοργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης των
Strategic Energy Technology Plan (SET- Plan) από την Γενική Διεύθυνση
Ενέργειας (DG Energy) της Ευρωπαϊκης Επιτροπής, στη Θεσσαλονίκη. Παρόμοια
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το περασμένο καλοκαίρι στην Αθήνα στα
γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συνεργασία με το INZEB. Στόχος
ήταν η ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών για τις δυνατότητες που παρέχει
το SET Plan στην ερευνητική κοινότητα τόσο από πλευράς χρηματοδοτήσεων
και διαθέσιμων πόρων, όσο καις τη σύζευξη-συνεργασία ερευνητών και φορέων
που συμμετέχουν στην πλατφόρμα αυτή.
Α9/Δ.Ε./Σ13/2018
Αποφασίζεται να σταλεί έγγραφο σύμφωνης γνώμης σε αυτή την πρωτοβουλία
του ΠΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας και συμμετοχή στη διοργάνωση εκδήλωσης στη
Θεσσαλονίκη.
Eπικυρώνεται αυθημερόν.
Εκτός Ημερησίας 1ο
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O Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ, Δ. Μαυροματίδης, κάνει αναφορά στο 5ο
Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας, Safe Kozani 2018 που θα διεξαχθεί
στην Κοζάνη από τις 31/10-3/11/2018 με διοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας, την Πολιτική Προστασία Ελλάδας, το ΥΠΕΞ, την ελληνική
Πυροσβεστική Ακαδημία, το ΤΕΙ και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
Προτείνει τη συμμετοχή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στο συνέδριο με εισηγήτρια τη συν.
Χριστοπούλου Παρασκευή.
Α10/Δ.Ε./Σ13/2018
Αποφασίζεται η συμμετοχή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ στο 5 ο Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής
Προστασίας, Safe Kozani 2018 με εισήγηση που θα κάνει η συν. Χριστοπούλου
Παρασκευή με θέμα «Road accidents black spots assessment with a recently
developed gis based methodology” (σχετιζόμενη με παλαιότερο παραδοτέο
αντίστοιχης Ο.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ).
Ο προύπολογισμός των εξόδων συμμετοχής στις εργασίες του συνεδρίου
ανέρχεται στο ύψος των 80 Ευρω.
Eπικυρώνεται αυθημερόν.
Εκτός Ημερησίας 2ο
Γίνεται αναφορά στο έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής
Ενότητας Κοζάνης περί υποβάθμισης του πρωτεύοντος επαρχιακού δικτύου με
αρ. 11α «Διασταύρωση Ε.Ο. (20) ως Σιάτιστα (νέα οδός)» συνολικού μήκους 3,5
χλμ. σε Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο (αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ 806/11-102018) και στο αίτημα της Δ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης για διατύπωση, εκ μέρους
του ΤΕΕ/ΤΔΜ, σύμφωνης γνώμης ως προς την υποβάθμιση ώστε να ξεκινήσει η
Υπηρεσία της Περιφέρειας τις διαδικασίες που απαιτούνται.
A11/Δ.Ε./Σ13/2018
Αποφασίζεται να σταλεί σχετική επιστολή στη Δ/νση Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης με τη σύμφωνη γνώμη της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ,
στην οποία όμως να αποτυπώνεται η εύλογη απαίτηση τέτοιες διαδικασίες που
απαιτούν διαβούλευση και συναίνεση από διάφορους φορείς, να μη γίνονται
αποσπασματικά, αλλά ολοκληρωμένα και τεκμηριωμένα. Εν προκειμένω να
αφορούν τεκμηρίωση για το σύνολο του πρωτεύοντος επαρχιακού οδικού
δικτύου που απαιτείται να υποβαθμιστεί σε δευτερεύον και όχι μικρά
μεμονωμένα τμήματα
Eπικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 3Ο
Στην αίθουσα συνεδριάσεων παρευρίσκονται για το θέμα, κατόπιν πρόσκλησης
από τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ, οι πρυτάνεις των ΑΕΙ και ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,
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κ.κ. Τουρλιδάκης και Γκανάτσιος αντίστοιχα. Επίσης παρευρίσκονται μέλη της
Μ.Ε. Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και έρευνας, καθηγήτες μέλη ΔΕΠ και λοιπό
εκπαιδευτικό προσωπικό από το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ, μέλη της
Αντιπροσωπείας, ιδιώτες μηχανικοί κτλ.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας κ. Αντώνης Τουρλιδάκης πριν
την εισήγησή του αναφέρει ότι δεν ανταποκρίθηκε στις επανειλημμένες
επιστολές του ΤΕΕ/ΤΔΜ διότι ως μέλος της επιτροπής συγχώνευσης του ΤΕΙ και
του ΑΕΙ Δ. Μακεδονίας δεσμεύτηκε να μην τοποθετηθεί πριν το ΥΠΕΠΘ.
Αναφέρει ότι το Γενάρη του ’18 συστήθηκε 9μελή επιτροπή συγχώνευσης με
μέλη 3 από το ΑΕΙ, 3 από το ΤΕΙ και 3 από το Υπουργείο. Έγιναν 3-4
συναντήσεις με τον Υπουργό κ. Γαβρόγλου κ τον Γ.Γ. κ. Αγγελόπουλο. 28/6
κατέληξε σε πόρσιμα και 2/7 εστάλη αυτό στο ΥΠΕΘ. Από τότε δεν υπάρχει, 4
μήνες μετά, ανταπόκριση. Ο Πρύτανης κ. Τουρλιδάκης μίλησε για τη
συνέργεια των δύο ιδρυμάτων, με τις δύο διοικήσεις να έχουν προχωρήσεις τις
συζητήσεις, με τη συμφωνία ενός νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
ενσωματώνοντας τις ακαδημαϊκές δυνάμεις του ΤΕΙ. Το κείμενο της επιτροπής
περιλαμβάνει έναν στρατηγικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει τμήματα και
σχολές, με ρεαλισμό και ακαδημαϊκά κριτήρια και με στόχο να διατηρηθεί ο
υπάρχον αριθμός ΔΕΠ. Περιλαμβάνει ακόμη θέματα όπως ισοζύγιο φοιτητώνκαθηγητών, χωροταξική κατανομή, ακαδημαϊκά κριτήρια αξιολόγησης
προσωπικού, υποδομών κτλ. Και επίσης περιλαμβάνει το εξίσου σημαντικό το
σχήμα μετάβασης στο νέο Πανεπιστήμιο (σχήμα διοίκησης, πλήθος φοιτητών,
μέλη ΔΕΠ). Ακόμη ανέφερε ότι ζούμε σε μια περιοχή σε οικονομικά φθίνουσα
κατάσταση και προσπαθούμε όλοι να υποστηρίξουμε ένα ίδρυμα που δείχνει να
πηγαίνει κόντρα στην εποχή. Ο μόνος τρόπος να αντισταθούμε είναι να
συνενωθούμε ώστε οι λιγοστοί πόροι να αξιοποιούνται σωστά. Υποστήριξε ότι
υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός σε γειτονικές περιφέρειες (Ιωάννινα, ΛαρισαΒόλος) οι οποίες όμως επένδυσαν πολύ νωρίς σε πλήθος πανεπιστημιακών
σχολών και είναι πιο μπροστά. Σημαντικό είναι το θέμα της ελκυστικότητας, της
γεωγραφίας της περιοχής. Το μεγάλο πρόβλημα αποτελεί η χρηματοδότηση και
η βιωσιμότητα του νέου Πανεπιστημίου. Η στόχευση όλου του ακαδημαϊκου
κόσμου της περιοχής θα πρέπει να είναι η ικανοποίηση ακαδημαϊκών και
πολιτικών κριτηρίων. Πρέπει να γίνει, αναφέρει κλείνωντας, ένας συγκερασμός
τι υπάρχει και τι μπορούμε να κάνουμε
Από την πλευρά του ο Πρύτανης του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας Στέργιος
Γκανάτσιος, ανέφερε ότι το ιστορικό της επιτροπής συγχώνευσης έχει όπως το
προανέφερε ο κ. Τουρλιδάκης. Τόνισε την απουσία υπουργικής φωνής εδώ και 4
μήνες και αν΄φερε τον κίνδυνο μιας αυστηρής συγχώνευση από πλευράς
υπουργείου που θα μπορούσε να καταλήξει στα 10 τμήματα. Η επιτροπή, μετά
από συζητήσεις, συμφωνίες και διαφωνίες, κατέληξε στην πρόταση με 25
τμήματα (30 σε βάθος χρόνου) και 65 καθηγητές στο νέο ίδρυμα. Η τελική
πρόταση κατατέθηκε 2/7 μετά από μια μικρή διαφοροποίηση, στο θέμα της
πιθανής διοίκησης. Το σχέδιο συγχώνευσης τόνισε αναμένεται περί τα μέσα
Δεκεμβρίου Αφού βγει το τελικό σχέδιο, θα πρέπει να συζητηθεί στις
συγκλήτους των ιδρυμάτων. Ακόμη τόνισε ότι υπάρχουν πολλά θέματα που
πρέπει να επιλυθούν όπως τα επαγγελματικά δικαιώματα, περίοδος μετάβασης,
διοίκηση κτλ.
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Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ, Δ. Μαυροματίδης αναφέρει ότι το ΤΕΕ
διαχρονικά στήριξε την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις συνεδριάσεις για την
πανεπιστημιούπολη, το Σχέδιο Αθηνά, τα επαγγελματικά δικαιώματα, κλπ.
Είναι προφανές ότι πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και ως ΤΕΕ στην επόμενη
συνεδρίαση θα παρέμβουμε προς αυτήν την κατεύθυνση με βάση και την
παρούσα συζήτηση
Ακολουθεί συζήτηση με τοποθετήσεις μέλων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ, μελών των
Μ.Ε., καθηγητών μηχανικών του ΑΕΙ και του ΤΕΙ.
Γίνεται συζήτηση για τα υπόλοιπα του 1ου θέματος
Λύεται η συνεδρίαση .

Ο Πρόεδρος

Ο εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέως

Δημήτρης Μαυροματίδης

Ζιώγας Κωνσταντίνος

