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ΠΕΜΠΤΗ
8-11-2018

Ώρα,
15:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
2. Επικύρωση πρακτικών 13ης συνεδρίασης
3. Σχέδιο Π.Δ. για τον Οργανισμό του ΤΕΕ.
4. Έγκριση δαπανών.
5. Αντικατάσταση υπολόγου έργου Tactical tourism : Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού.
6. Κοινή επιστολή Ο.Ε.Ε., ΓΕΩ.ΤΕ.Ε. και Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για τροποποίηση οργανισμού
εσωτερικής υπηρεσίας της Π.Δ.Μ.
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) Ανάρτηση δασικού χάρτη του προκαποδιστριακού ΟΤΑ Κοζάνης συμπληρωμένου με
τις χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις για υποβολή αντιρρήσεων.
β) Πρόταση ΤΕΕ Β.Α. Αιγαίου για τον τρόπο μοριοδότησης των μεταπτυχιακών τίτλων
σπουδών.
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα λογισμικού
«Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό», υποφάκελος
16.2018». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδω

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Δημητρίου Αντώνης, Καλαμάρα
Κλεοπάτρα, Ζιώγας Κωνσταντίνος, Κιάνας Μ. Στέργιος, Τσολάκης Αλέξανδρος μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ : Τζίτζικας Γεώργιος – Αντιπρόεδρος, Παπαδοπούλου Ηλιάνα, Συλλίρης
Νικόλαος, μέλη
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Α1/Δ.Ε./Σ16/2018
Χρέη Γραμματέα εκτελεί συν. o Ζιώγας Κωνσταντίνος.
Eπικυρώνεται αυθημερόν
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: 2ο, 3o,4ο, 5ο, 6ο , Ε.Η 1ο λειτουργία γραφείου
κτηματολογίου στο Αμύνταιο Κοζάνης, 2ο Ε.Η. Μετακίνηση συναδέλφων της
Ομάδας Έργου «Tactical Tourism» στη Θεσσαλονίκη, 1ο τακτικό

ΘΕΜΑ 2ο
Α2/Δ.Ε./Σ16/2018
Επικυρώνονται τα πρακτικά της 13ης /2018 συνεδρίασης της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Eπικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 3ο
Γίνεται συζήτηση για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον Οργανισμό του Τ.Ε.Ε.
που έχει αποσταλεί από τη Γραμματεία του Προέδρου Τ.Ε.Ε. για παρατηρήσεις.
Α3/Δ.Ε./Σ16/2018
Αποφασίζεται σχετικά η αποστολή του παρακάτω κειμένου παρατηρήσεων σχετικά με
το προτεινόμενο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον Οργανισμό του Τ.Ε.Ε.
«Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τμήματος Δυτικής
Μακεδονίας, μετά την αποστολή του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τον Οργανισμό
του Τ.Ε.Ε., συζήτησε το θέμα στην 16 η Τακτική Συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις
8-11-2018 και σχετικά αποφάσισε και σας γνωρίζει τα παρακάτω:
Υπενθυμίζει την σχετική απόφαση της Αντιπροσωπείας του περιφερειακού μας τμήματος για
το θέμα
«….Είναι φανερό ότι

το προτεινόμενο

οργανόγραμμα με

την

μετατροπή των

Περιφερειακών Τμημάτων σε Γραφεία αποτελεί μία σαφή υποβάθμιση των
Περιφερειακών Τμημάτων σε σχέση με το υφιστάμενο οργανόγραμμα, γεγονός για το
οποίο η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε./Τ. .Μ. εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της.
Η πρόταση αντιμετωπίζει επί το χείρον το υφιστάμενο κενό του οργανισμού στη μη πρόβλεψη
θέσεων και ειδικοτήτων κάλυψής τους ανά Περιφερειακό Τμήμα, γεγονός που
πρακτικά σημαίνει ότι τα ήδη υποστελεχωμένα Περιφερειακά Τμήματα
είναι
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καταδικασμένα στην νομοτελειακή φθορά της διαδικασίας ωρίμανσης των εργαζομένων τους.
Παράλληλα αφήνει άκριτα και στην τύχη, χωρίς προγραμματισμό, φαινόμενα μεγέθυνσης
Περιφερειακών Τμημάτων. Δεν είναι λογικό για παράδειγμα άλλα Περιφερειακά Τμήματα να
λειτουργούν με έναν υπάλληλο και άλλα με εφτά υπαλλήλους.
….
Είναι φανερό μετά τα παραπάνω ότι η συζήτηση για τον οργανισμό του Τ.Ε.Ε. πρέπει να
ξεκινήσει με απόσυρση της υφιστάμενης πρότασης και έναρξη ουσιαστικού και ειλικρινούς
διαλόγου που θα λαμβάνει υπόψη του όλες τις προαναφερόμενες διαστάσεις του θέματος με την
ενεργό συμμετοχή όλων των εκπροσώπων Διοίκησης των Περιφερειακών Τμημάτων»
Πέραν τούτων σημειώνει :
Διάρθρωση Τμημάτων
Η προϋπόθεση που προτείνεται στο σχέδιο για την διάρθρωση των περιφερειακών τμημάτων
με μόνο κριτήριο «να έχουν στελεχωθεί με περισσότερους από πέντε (5) υπαλλήλους» δεν
προσθέτει αλλά αφαιρεί τη δυνατότητα μετεξέλιξης των τμημάτων σε πολυδύναμα εργαλεία
στήριξης των συναδέλφων και του ΤΕΕ με :
1. την αξιοποίηση των σύγχρονων πρωτοβουλιών (Ευρωπαϊκά Προγράμματα, πόροι

διαρθρωτικών ταμείων, Επιχειρησιακά προγράμματα, τοπικά προγράμματα δράσης
απασχόλησης, incubators, clusters, κλπ)

2. την υποστήριξη σε οριζόντιο επίπεδο των πρωτοβουλιών του ΤΕΕ που χρειάζονται

ενδεχομένως δικτύωση πέραν της λειτουργίας των call center.

Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
«Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων περιλαμβάνουν:
•
Την επιμέλεια για την υποστήριξη των σχέσεων με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς
Οργανισμούς συμμετέχοντας στις δράσεις τους και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που
απορρέουν από τη συμμετοχή του ΤΕΕ σε αυτούς, με στόχο τόσο την προώθηση των θέσεων
του ΤΕΕ σχετικά με την επιστήμη και το επάγγελμα του Μηχανικού, όσο και τη διευκόλυνση της
κινητικότητας των Μηχανικών Μελών του ΤΕΕ.
•
Τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους
Φορείς και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από αυτά.
•
Την εξασφάλιση έγκυρης πληροφόρησης τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με
Ευρωπαϊκά θέματα που άπτονται των τομέων ενδιαφέροντος του ΤΕΕ και των Μελών του
(νομοθεσία, πολιτικές και τα προγράμματα της Ε.Ε., καθώς και τις δυνατότητες κοινοτικής
χρηματοδότησης), όσο και από Διεθνείς Οργανισμούς με στόχο την ενημέρωση των Μελών του
ΤΕΕ.
•
Τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα για την παρακολούθηση των
οικονομικών εξελίξεων σε χώρες που εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της
δραστηριοποίησης των Μελών του ΤΕΕ στο εξωτερικό, καθώς και την επιμέλεια για την
υποστήριξη των σχέσεων του ΤΕΕ με Φορείς Μηχανικών άλλων Κρατών.»
Πρέπει να προβλέπεται η υποστήριξη των Περιφερειακών Τμημάτων στην υλοποίηση
ευρωπαϊκών δράσεων/ έργων. Επισημαίνεται ότι η διάρθρωση του ΤΕΕ και οι φορείς με
τους οποίους συναναστρέφεται ειδικότερα σε θέματα απασχόλησης έρευνας και καινοτομίας
δεδομένου ότι έχουν τις περισσότερες φορές σαφή χωρικό προσδιορισμό
υποδηλώνουν την αναγκαιότητα εμπλοκής του ΤΕΕ δια των Περιφερειακών του Τμημάτων
(π.χ. interreg Ελλάδα – Αλβανία πρόταση στην οποία συμμετέχει το ΤΕΕ/ΤΔΜ με θέμα
πολιτισμού)
Οριζόντια διάρθρωση υπηρεσιών
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Στους σύγχρονους οργανισμούς η τοποθέτηση των υπαλλήλων σε συγκεκριμένα κτίρια δεν
περιορίζει και τις Διευθύνσεις. Δηλαδή η δυνατότητα των σύγχρονων μέσων δικτύωσης
μπορεί να προσθέσει στο ΤΕΕ τη δυνατότητα αξιοποίησης των υπαλλήλων του και την
αξιοποίηση ad hoc των αναγκαιοτήτων που παρουσιάζονται κάθε φορά.
Συνεπώς είναι απαραίτητη η πρόβλεψη της οριζόντιας σύστασης Ομάδων Έργου με απόφαση
του κάθε διοικητικού επιπέδου μεταξύ συναδέλφων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων
εργασιών. Π.χ. η συμμετοχή του ΤΕΕ σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκή ή συγχρηματοδοτούμενο
μπορεί να γίνει με οριζόντια ομάδα έργου όπου ο υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών, του
Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και του Περιφερειακού Χ να συμμετέχει στην Ομάδα
Έργου η οποία θα υλοποιήσει το πρόγραμμα.
Αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλους τομείς διότι έτσι θα είχαμε τη βέλτιστη
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του ΤΕΕ.
Τέλος η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ. .Μ., θεωρώντας το ζήτημα του οργανισμού
κορυφαίο ζήτημα για την εξέλιξη του φορέα προτείνει να συζητηθεί το θέμα στο ανώτερο
όργανο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Αντιπροσωπείας προκειμένου η συζήτηση να γίνει
σε βάθος».
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Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 4ο
Α4/Δ.Ε./Σ16/2018
Εγκρίνονται οι παρακάτω δαπάνες :
Σαρρή Βαιλική για στεφάνι κηδείας του Τζέλιου
Κωνσταντίνου
Λούτας Δημήτριος για κοινόχρηστα Ιουλίου – Αυγούστου
2018
ACS για ταχυμεταφορά εγγράφων του ΤΕΕ/ΤΔΜ
Ιορδανίδης Νικόλαος δικαστικός επιμελητής για έξοδα
επίδοσης στον Δανιηλίδη Συμεών για υπόθεση του
Πειθαρχικού
Τρυποκάρυδος (Μηντελής και ΣΙΑ Ε.Ε.) για δείπνο στην
εκδήλωση για τις e- άδειες
Σικαλόπουλος Βασίλειος για προμήθεια toner για το
φωτοτυπικό
Χαρίσιος Σακαλής για προμήθεια χαρτικών και γραφικής
ύλης
Λογιστική Υποστήριξη ΙΚΕ για λογιστική υποστήριξη
ΤΕΕ/ΤΔΜ
Αλμπάνης Πέτρος για οδοιπορικά στην Αθήνα

50,00
35,06
93,50
43,40

92,60
114,00
250,00
744,00
167,60

Επικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 5ο
Γίνεται ενημέρωση για το με αριθμό πρωτοκόλλου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 885/7-11-2018
έγγραφο του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
(αριθμός πρωτ Π.Δ.Μ. 197830/1614/6-11-2018).
Σύμφωνα με την αναγραφόμενη απόφαση του Περιφερειάρχη στο παραπάνω
έγγραφο γίνεται αντικατάσταση του προηγουμένως ορισθέντος υπολόγου του
έργου Tactical Tourism, ΣΑΕΠ 505/6, Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης με το
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας .
Κατόπιν τούτου το Τ.Ε.Ε. /Τ.Δ.Μ. καλείται να ορίσει σχετικά υπεύθυνο
λογαριασμού για το πρόγραμμα.
Α5/Δ.Ε./Σ16/2018
Ορίζεται ως υπεύθυνος λογαριασμού του έργου Tactical Tourism, Τμήμα
Δυτικής Μακεδονίας, GR –AL 2014-20120, 2018ΕΠ50560014 η υπάλληλος του
Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας, Μπόγκια Αγόρω του Γεωργίου με ΑΦΜ
100557223 .
Επικυρώνεται αυθημερόν.
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ΘΕΜΑ 6ο
Γίνεται συζήτηση για την τροποποίηση του οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Παρουσιάζεται προς λήψη απόφασης σχέδιο κοινής επιστολής των
επιστημονικών επιμελητηρίων Δυτικής Μακεδονίας (Τεχνικού, Γεωτεχνικού και
Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Μακεδονίας
Α6/Δ.Ε./Σ16/2018
Αποφασίζεται η συνυπογραφή από το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. της παρακάτω κοινής
επιστολής των επιστημονικών επιμελητηρίων Δυτικής Μακεδονίας για το θέμα
της τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας
« Η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 3/2018 απόφασή
του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στην συνεδρίαση της 24ης1-2018.
Με την από 09/02/2018 κοινή επιστολή μας είχαμε επισημάνει ότι, στο Σχέδιο
του νέου Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατά παράβαση της
κείμενης νομοθεσίας, στην περιγραφή της κατηγορίας των υπαλλήλων που
μπορούν να επιλεγούν για την άσκηση καθηκόντων προϊσταμένων του συνόλου
των οργανικών μονάδων παρουσιάζονταν ως εξίσου δυνατές οι επιλογές
υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ ή κατηγορίας ΤΕ.
Πράγματι κατά τον έλεγχο νομιμότητας της υπ’ αριθµ. 3/2018 εγκριτικής
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΗΔΜ) ανέπεμψε
την απόφαση, ώστε να γίνει τροποποιητική ρύθμιση και συμμόρφωση της με τη
νομοθεσία ως προς την τήρηση του προβαδίσματος των κατηγοριών κατά την
επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας,
Επιπλέον, για τον τρόπο εφαρμογής του άρθρου 97 περί προβαδίσματος
κατηγοριών κατά την επιλογή προϊστάμενων οργανικών μονάδων, στις 18-62018 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795 άκρως
διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η οποία
ερμηνεύοντας τη σχετική νομολογία ρητά αναφέρει ότι:
‘’Οι φορείς κατά τη σύνταξη των οργανισμών των δημοσίων υπηρεσιών θα
πρέπει:
α) να μην αξιοποιούν την εξαιρετική διατύπωση του άρθρου 97 περ. δ’ του Υ.Κ.
αδιακρίτως σε όλες τις περιπτώσεις θέσεων ευθύνης, δηλ. να περιορίζονται σε
όσες περιπτώσεις μπορεί να τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα και σκοπιμότητά της,
και
β) να προκύπτει σχετική τεκμηρίωση, είτε από το σώμα της πράξης είτε από τα
στοιχεία του φακέλου, ώστε να διασφαλίζεται ότι η εξαίρεση που υλοποιείται,
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 περ. δ’ του Υ.Κ., δεν οδηγεί σε αδιάκριτη
κατάργηση του προβαδίσματος των κατηγοριών, αλλά είναι πλήρως
ευθυγραμμισμένη με την εξυπηρέτηση της αρχής της αποτελεσματικότητας της
διοίκησης και εντός του πλαισίου των εξουσιοδοτικών διατάξεων.’’.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας στην συνεδρίαση της 29ης-102018 με την 275/18 απόφασή του, ‘’αναμορφώνει’’ τον Πίνακα «Προϊστάμενοι
Κεντρικής Υπηρεσίας – Περιφερειακών Υπηρεσιών» του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας
και επιχειρεί να ‘’τεκμηριώσει ως εξίσου δυνατές’’ τις επιλογές υπαλλήλων των
δύο κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ για την άσκηση καθηκόντων προϊσταμένων σχεδόν
στο σύνολο των οργανικών μονάδων.
Είναι απολύτως σαφές ότι η προσέγγιση του θέματος με αυτό τον τρόπο,
παρερμηνεύει πλήρως τόσο το γράμμα όσο και το πνεύμα της κείμενης
νομοθεσίας
και
καταστρατηγεί
την
υπ’
αριθμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-06-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Διατυπώσεις, που διατρέχουν το σύνολο του κειμένου τεκμηρίωσης, του τύπου:
i.

ii.

iii.

iv.

v.

‘’…Σημαντικό αξιολογικό στοιχείο είναι η διοικητική εμπειρία του
υπαλλήλου και λιγότερο οι εξειδικευμένες γνώσεις και γι’ αυτό το λόγο
υπάλληλοι όλων των κλάδων των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ μπορούν να
ανταπεξέλθουν επιτυχώς’’.
‘’…Δεν μπορεί να καλυφθεί από την επιστημονική και γνωστική περιοχή
κάποιου συγκεκριμένου κλάδου ή ειδικότητας. Για το λόγο αυτό,
προτείνεται η δυνατότητα κάλυψης της θέσης από υπάλληλο της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης’’.
‘’…Ως εκ τούτου, τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη της εν λόγω
θέσης αφορούν κυρίως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπαλλήλου και
την περαιτέρω επιμόρφωση και εξειδίκευσή του, παρά τη συνάφεια του
αντικειμένου των βασικών σπουδών του’’.
‘’… Όλες οι εργασίες μπορούν να συντονιστούν από υπάλληλο κατηγορίας
ΤΕ’’.
κ.α.,

είναι εντελώς γενικόλογες, κάνουν κατάχρηση και αδιάκριτη αξιοποίηση της
εξαιρετικής διατύπωσης του άρθρου 97 περ. δ’ του Υ.Κ. χωρίς να τεκμηριώνουν
κάποια αναγκαιότητα ή σκοπιμότητα, ενώ ουσιαστικά συνηγορούν στο γιατί η
διοίκηση δεν θα πρέπει να ορίζει διαζευκτικά τις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ από τις
οποίες θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, αλλά με τη
διατύπωση ‘’…υπάλληλοι κλάδων ΠΕ και εν ελλείψει αυτών υπάλληλοι των
κλάδων ΤΕ’’.
Έχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες,
προκειμένου στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας να γίνει πιστή εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας
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Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή συνεργασία επί του
θέματος».
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο
Γίνεται ενημέρωση για την επιστολή του συναδέλφου Μπιτάκη Σταύρου για
την ανάγκη λειτουργίας γραφείου κτηματογράφησης στο Αμύνταιο, επιστολή
που απεστάλη στον πρόεδρο ηλεκτρονικά.
Ακολουθεί συζήτηση

Α7/Δ.Ε./Σ16/2018

Αποφασίζεται η αποστολή της παρακάτω επιστολής προς τους εμπλεκόμενους
με το θέμα φορείς (Ελληνικό Κτηματολόγιο και ανάδοχο εταιρεία και Δήμο
Αμυνταίου) ώστε
να μεριμνήσουν ανάλογα με το βαθμό ευθύνης ή συνεισφοράς τους για τη
λειτουργία γραφείου κτηματογράφησης και στο Αμύνταιο.
«Είναι πλέον γνωστό σε όλους ότι ο τελευταίος κύκλος Κτηματογραφήσεων
Εθνικού Κτηματολογίου για το υπόλοιπο του Νομού Φλώρινας είναι σε εξέλιξη
και αναμένεται η ανακοίνωση της έναρξης της κτηματογράφησης εντός του
Δεκεμβρίου του 2018.
Σε αυτή τη φάση της κτηματογράφησης θα κτηματογραφηθούν όλες οι έως
σήμερα μη κτηματογραφηθείσες Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αμυνταίου,
δηλαδή οι 21 παρακάτω Τοπικές Κοινότητες: Αγίου Παντελεήμονος,
Αγραπιδέων, Αετού, Αναργύρων, Αντιγονείας, Ασπρογείων, Βαρυκού, Βεγορών,
Κέλλης, Κλειδιού, Λεχόβου, Λιμνοχωρίου, Μανιακίου, Νυμφαίου, Ξινού Νερού,
Πελαργού, Πετρών, Ροδώνος, Σκλήθρου, Φανού και Φαραγγίου όπου
αναμένεται να δηλωθούν χιλιάδες εμπράγματα δικαιώματα.
Σημειώνεται ότι:
Η
η 3μηνη προθεσμία των δηλώσεων συμπίπτει και με την περίοδο του
χειμώνα που ως γνωστό στην περιοχή μας δημιουργεί ιδιαίτερες δυσχέρειες στη
μετακίνηση.
Η
ο Δήμος Αμυνταίου και η ευρύτερη περιοχή διαθέτει πλήθος
επαγγελματιών (μηχανικών, τοπογράφων, δικηγόρων, συμβολαιογράφων,
λογιστών κ.οκ.) που δύνανται επαρκέστατα να συνδράμουν τους δημότες στο
στάδιο των δηλώσεων.
Η
η αναγκαιότητα σε επίπεδο αντιγράφων συμβολαίων και
πιστοποιητικών θα γίνεται από το υπάρχον Υποθηκοφυλακείο του Αμυνταίου.
Η

η κάθε περαιτέρω άσκοπη μετακίνηση επιβαρύνει τους δημότες.
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Για όλους αυτούς τους λόγους που εκτέθηκαν παραπάνω η Διοικούσα Επιτροπή
του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας ζητεί από του εμπλεκόμενους φορείς
1. Ελληνικό Κτηματολόγιο και ανάδοχο εταιρεία
2. Δήμο Αμυνταίου
να μεριμνήσουν ανάλογα με το βαθμό ευθύνης ή συνεισφοράς τους για τη
λειτουργία γραφείου κτηματογράφησης και στο Αμύνταιο».

Εκτός Ημερησίας 2ο
Μετακίνηση συναδέλφων της Ομάδας Έργου «Tactical Tourism» στη
Θεσσαλονίκη
Ο Πρόεδρος ενημερώνει για το ακόλουθο μήνυμα που εστάλη :
«Dear Beneficiaries,
Dear National Authority,
On behalf of the Special Secretariat for ERDF & CF funded sectoral Ops, the
Managing Authority of ETC Programmes and the MIS Special Service, we would
like to invite you to a seminar on Management Information System (MIS), which
will take place in Thessaloniki, on 27/11/2018. The duration of the seminar
will be approximately 8 hours (09:00 – 17:00).
The exact venue and the agenda of the event will be announced on the Managing
Authority website (www.interreg.gr) as well as on the website of the Programme
(www.greece-albania.eu).
You are kindly requested to confirm your participation in the seminar by
registering in the event on the Programme’s website
https://greece-albania.eu/events/seminar-management-information-systemmis-thessaloniki by Wednesday 7th of November 2018 at the latest.
You are requested to nominate the persons who will participate in the seminar
by return email.
The maximum number of participants is restricted to two persons per
beneficiary, regardless the number of projects or the Programmes that the
beneficiary participates. In case a beneficiary participates in more than one
Programmes, then this beneficiary should register only once.
The seminar is limited to beneficiaries who have not attended the seminar
in Athens, as it is the same seminar. The presentations can be found at the
Programme’s website
https://greece-albania.eu/blog/news
The National Authorities are kindly requested to inform the controllers
accordingly.»
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Α8/Δ.Ε./Σ16/2018
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του Ν. 4336/2015(ΦΕΚ 94/Α) υποπαράγραφος Δ.9 «δαπάνες
μετακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας
2. Τη με αριθμό πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-1-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών με θέμα «παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων
της προηγούμενων διατάξεων.
3.

Το έργο με τίτλο «Targeted ACTIons for the preservation, rehabilitation
and promotion of historical, Cultural and naturAL assets encouraging
TOURISM, in the entire GR-AL cross-border area» με το ακρωνύμιο
“TACTICAL TOURISM που εντάχθηκε στο πρόγραμμα Διασυνοριακής
Συνεργασίας ΙNTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION
PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020” και στο οποίο το
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ συμμετέχει ως δικαιούχος

4. To εγκεκριμένο τεχνικό Δελτίο του Έργου (Application Form και
Specification of Budget Costs), ο υπογεγραμμένο Partnership Agreement
μεταξύ του επικεφαλής εταίρου και των υπόλοιπων εταίρων του έργου
και τα υπογεγραμμένο Subsidy Contract μεταξύ του επικεφαλής εταίρου
και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος INTERREG IPA II
CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 20142020”
5. Την από 2- 11-2018 πρόσκληση της Διαχεριστικής Αρχής (Κοινή
γραμματεία) του Interreg IPA CBC Greece-Albania προς το εταιρικό
σχήμα για συμμετοχή στο επιμορφωτικό σεμινάριο για την εκμάθηση
λειτουργίας του Management Information System (MIS), ολοκληρωμενου
πληροφοριακου συστηματος του προγραμματος Interreg που θα
πραγματοποιηθεί στις 27/11/2018 στη Θεσσαλονίκη
6.
Την με αριθμό Α9/Δ.Ε./Σ9/2018 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής
του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στις 2-7-2018 ανάθεσης και συγκρότησης Ομάδας
Έργου για την υλοποίηση του έργου Tactical Tourism
αποφασίζει την μετάβαση των μελών της ομάδας Έργου, Πέτρου
Αλμπάνη, υπεύθυνου έργου και του Προέδρου της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ, Δ.
Μαυροματίδη, υπεύθυνο της επιστημονικης υποστήριξης του έργου, στη
Θεσσαλονίκη στις 27 Νοεμβρίου 2018 για τη συμμετοχή τους στο
επιμορφωτικό σεμινάριο για την εκμάθηση λειτουργίας του Management
Information System (MIS), ολοκληρωμενου πληροφοριακου συστηματος
του προγραμματος Interreg.
Ο προϋπολογισμός των εξόδων μετάβασης ανέρχεται στο ύψος των 150
Ευρώ. Η συνολική δαπάνη της παραπάνω μετάβασης θα βαρύνει τον Κ.Α.
9919.01 προϋπολογισμού του ΤΕΕ
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Επικυρώνεται αυθημερόν.
Γίνεται ενημέρωση για τα αναγραφόμενα του 1ου θέματος.
Λύεται η συνεδρίαση

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

Ο εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέως

Ζιώγας Κωνσταντίνος

