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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19η/ 2019 

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

Κοζάνη Πέμπτη Ώρα, 
Μπουσίου & Εστίας 3 

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 10– 10 - 2019 7.00 μμ 

                                         ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1.  Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*. 

 

2. Εξέλιξη πραγματογνωμοσύνης που αιτήθηκε ο Αγροτικός  Συνεταιρισμός     

Βοκερίας 

  

3. Συγκρότηση Συμβουλίου Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής 

Μακεδονίας 

 

4. Παρέμβαση στον ΕΦΚΑ για επίσπευση  συντάξεων 

 

5. Συγκρότηση Ομάδας Έργου για «Μελέτη εκτίμησης του κόστους μετάβασης της 

Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς μηδενικής λιγνιτικής παραγωγής -  εξέταση 

σεναρίων» 

 

6. Θέματα προγράμματος «Εξοικονομώ»  

 

7. Προέγκριση δαπανών 

 

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 

 

α) Πρόσκληση από Μπουλούκι για χαιρετισμό ΤΕΕ/ΤΔΜ  το Σάββατο 19-10-2019 

στα Πράμαντα  και συμμετοχή στη συνάντηση υποστηρικτών και συνεργατών του 

Μπουλουκιού. 

β) Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΑΚ για τις αναθέσεις μαθημάτων Δ.ΙΕΚ σε Πολιτικούς 

Μηχανικούς. 

γ) Συναντήσεις εκπροσώπων του έργου “A just transition for all: Preparing for a 

managed transitions of coal –dependent region In Western Macedonia” στο 

ΤΕΕ/ΤΔΜ την Τρίτη στις 8-10-2019 και την Τετάρτη με τον τεχνικό κόσμο της 

περιοχής. 
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δ) Αίτημα εταιρείας Nextcom Α.Ε. για παραχώρηση αίθουσας ΤΕΕ/ΤΔΜ στις 16-10-

2019. 

ε) Επιστολή συν. Δέδε Βασίλειου για κρατήσεις ΕΜΠ στους λογαριασμούς δημοσίων 

έργων. 

στ) Παρεμβάσεις ΤΕΕ/ΤΑΜ και ΤΕΕ/ΤΑΣ για το πρόγραμμα εξοικονομώ. 

 

 

 

 

 

Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα 

λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό», 

υποφάκελος 19.2019». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδω 

 
Παρόντες :Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος,  Τζίτζικας Γεώργιος – 
Αντιπρόεδρος -,  Ζιώγας Κωνσταντίνος, Καλαμάρα Κλεοπάτρα, Ιωαννίδου 
Αναστασία, Συλλίρης Νικόλαος, μέλη. 
Απόντες : Κοταρίδης Σάββας, Κιάνας Μ. Στέργιος, Μπιτάκης Σταύρος, μέλη 
 

Α1/Δ.Ε./Σ19/2019 

Χρέη Γραμματέα εκτελεί o συν. Ζιώγας Κωνσταντίνος 

Eπικυρώνεται αυθημερόν 

 

 

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 3ο ,5o, 4ο, 6ο, 2o,1ο, 7ο 

 

 

ΘΕΜΑ3Ο 

 
Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 730/18-9-2019  έγγραφο της Γενικής 
Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής –Δ/νση Υδάτων Δυτικής 
Μακεδονίας  

Α2/Δ.Ε./Σ19/2019 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. κρίνοντας τη σοβαρότητα του Συμβουλίου 
Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας ( με χωρική 
Αρμοδιότητα την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ) αποφασίζει τον ορισμό των 
παρακάτω συναδέλφων ως εκπροσώπων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην προαναφερόμενη 
επιτροπή  
 
Παπαδημητρίου Στράτος, ως τακτικό μέλος 
Κώτσικας Μιχάλης, ως αναπληρωματικό μέλος  
Επικυρώνεται αυθημερόν 
 

ΘΕΜΑ5Ο 

 
Σχετική η με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 975/10-10-2019 εισήγηση του προέδρου 
του Τ.Ε.Ε. /Τ.Δ.Μ. Δημήτρη Μαυροματίδη (αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ005684546 2019-
10-10 πρωτογενές αίτημα) .  
Ο πρόεδρος της Δ.Ε. αναφέρει:  

https://www.dropbox.com/sh/7l4ygptso168ccy/AADSCsvBx6T1S0V24yc3XToma?dl=0
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Η θεματική της τεκμηρίωσης των θέσεων εργασίας και η ενδελεχής αποτύπωση 
όλων των παραμέτρων του σεναρίου για παύση το 2028 της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση λιγνίτη, καθιστά αναγκαία την 
επικαιροποίηση/επανεξέταση όλων των δεδομένων σε σχέση με τις ήδη 
υπάρχουσες μελέτες/εργασίες που το ΤΕΕ τμ. Δυτικής Μακεδονίας έχει 
πολλαπώς  αποτυπώσει. Είναι μια άμεση αναγκαιότητα όπου το ΤΕΕ 
τεκμηρίωσε ουσιαστικά το διάλογο και οφείλει να τον συνεχίσει για να 
υποστηρίξει τα συμφέροντας της Δυτικής Μακεδονίας και της χώρας. 
 
Προτείνει ως  Συντονιστή της Ομάδας τον  Σωτηρόπουλο Δημήτριο και ως  

αποζημίωση το ποσό των  3.000 ευρώ. 

 
Α3/Δ.Ε./Σ19/2019 

Ανάθεση σε Ομάδα επιστημόνων κ.λ.π. του έργου της Ο.Ε.:«Μελέτη εκτίμησης του 

κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς μηδενικής λιγνιτικής 

παραγωγής – εξέταση σεναρίων». 

 

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ σύμφωνα με την παράγρ. 4 του άρθρου 15 του από 27.11/14-

12-1926 Π.Δ. "περί κωδικοποίησης των περί ΤΕΕ κειμένων διατάξεων", όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.1486/84 "τροποποίηση των διατάξεων του 

ΤΕΕ" και την παράγρ.  39 του άρθρου 27 του Ν.2166/93, σύμφωνα με το άρθρο 50 

του Ν.1947/1991 "Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις" 

(ΦΕΚ 70Α), και το οποίο συνεχίζει να ισχύει και να εφαρμόζεται, το άρθρο 66 του 

Ν4042/2012, μετά από εισήγηση του Προέδρου (αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ 975/10-10-

2019, ΑΔΑΜ 19REQ 005684546) αναθέτει στους: 

 

 1.Βουλγαράκη Χαριτίνη  
 2.Γιαννακόπουλο Διονύσιο  
 3.Δημητρίου Αντώνιο 
 4.Καρλόπουλο Ευάγγελο 
 5.Παπακώστα Ελευθερία 
 6. Παυλουδάκη Φραγκίσκο  
 7. Ράλλη Κωνσταντίνο 
 8.Σιδηρόπουλο  Αναστάσιο 
 9.Σωτηρόπουλος  Δημήτριο  
 10.Τζίτζικα  Γεώργιο  
  
το έργο που αναφέρεται παραπάνω. Στη συνέχεια η Δ.Ε. ορίζει : 

 

1) 'Ότι το έργο θα παραδοθεί μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 2020 
2) Συντονιστής της Ομάδας θα είναι ο Σωτηρόπουλος Δημήτριος και η 
αποζημίωση της ορίζεται στις 3.000 ευρώ. 
3) Ως υπεύθυνους για την παρακολούθηση, την παραλαβή και τον έλεγχο της καλής 

εκτέλεσης του έργου τους Μαυροματίδη Δημήτριο με αναπληρωτή του την 
Καλαμάρα Κλεοπάτρα, Κιάνα Στέργιο με αναπληρώτρια την Αγνάντου Βάϊα,  
Γιαννακίδη Δημήτρη, με αναπληρώτρια την Ιωαννίδου Αναστασία 
4) Ως αποζημίωση το ποσό των 3.000,00 €  που θα κατανεμηθεί στα μέλη της 

Ομάδας, τα οποία βαρύνονται με τις νόμιμες κρατήσεις με απόφαση της Δ.Ε. και 

σύμφωνα με την προσφορά κάθε μέλους. 
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Τέλος διευκρινίζεται ότι : 

Αν το έργο δεν συμπληρωθεί και παραδοθεί στην παραπάνω προθεσμία, η παρούσα 

ανάθεση δεν ισχύει και τα μέλη της Ομάδας δέχονται ότι παραιτούνται από κάθε 

απαίτηση αποζημίωσής τους από το ΤΕΕ για τμήμα ή το σύνολο του έργου που τους 

ανατίθεται με την παρούσα απόφασή της. 

Σε περίπτωση τμηματικής παράδοσης του έργου μπορεί να καταβάλλεται αντίστοιχα 

τμηματικά και η αποζημίωση. 

Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 9761.01. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.  

Η παρούσα απόφαση διαβάστηκε και έγινε αποδεκτή από τα συμβαλλόμενα μέλη. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.  

 

 
Α4/Δ.Ε./Σ19/2019 

 
Αποφασίζεται η  αποδέσμευση του ποσού 19.753,00€ στον κωδικό 9761 λόγω 
λήψης νέας δέσμευσης. 
 
 

ΘΕΜΑ4Ο 

Γίνεται συζήτηση για θέματα που απασχολούν τους μηχανικούς σχετικά με το 
συνταξιοδοτικό. 

 

Α5/Δ.Ε./Σ19/2019 

 
 Αποφασίζεται η αποστολή των παρακάτω επιστολών   
 
Α. Προς  τον Πρόεδρο ΕΦΚΑ και Πρόεδρο Συμβουλευτικής Επιτροπής 
Επιστημόνων ΕΦΚΑ  με θέμα «Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ στον ΕΦΚΑ για επίλυση 
θέματος ταχύτερης απονομής αποφάσεων διαδοχικής ασφάλισης»: 

 

«Κύριε Πρόεδρε, 
 
Όπως γνωρίζετε, οι διπλωματούχοι μηχανικοί που εργάζονται στο Δημόσιο ή σε 
Ν.Π.Δ.Δ., ήταν ασφαλισμένοι εκτός από τον κύριο φορέα ασφάλισης τους, 
υποχρεωτικά και στο τ. ΤΣΜΕΔΕ. Ένας αριθμός μηχανικών που 
συνταξιοδοτήθηκε από την ΔΕΗ, από το 2017 μέχρι σήμερα, διαμαρτύρεται διότι 
το ΤΣΜΕΔΕ δεν εκδίδει αποφάσεις διαδοχικής ασφάλισης, οι οποίες ζητήθηκαν 
από τον κύριο φορέα απονομής της σύνταξης γήρατος τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ.  
 
Η καθυστέρηση για χρονικό διάστημα 2-2,5 χρόνια δεν είναι κατανοητή και έχει 
τεράστιες επιπτώσεις στους συνταξιούχους συναδέλφους μας, αφού δεν μπορεί 
να οριστικοποιηθεί η κύρια σύνταξή τους, να υπολογισθούν πιθανές 
προσαυξήσεις και το δικαίωμα διαδοχικής ασφάλισης. 
 
Παρακαλούμε για την παρέμβασή σας ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα και 
αναμένουμε σχετική ενημέρωσή μας.» 
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Β. Προς τον  Πρόεδρο Δ.Ε.  ΤΕΕ  το παρακάτω έγγραφο/πρόταση με θέμα  
«Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ προς Πρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ για θέματα καθυστέρησης 
απονομής οριστικών αποφάσεων χορήγησης συντάξεων»: 
 
«Συνάδελφε Πρόεδρε, 
 
Ως γνωστόν η απονομή σύνταξης των μηχανικών και ως προς το ποσόν της 
σύνταξης, αλλά και ως προς τον χρόνο αναμονής για την έκδοση οριστικής 
απόφασης χορήγησης της, είναι από τις χειρότερες σε όλους τους 
συνταξιούχους. Οι χρόνοι πραγματικής ασφάλισης των μηχανικών είναι από 35 
έως 40 και πλέον χρόνια και η ηλικία συνταξιοδότησης είναι από 62 ετών και 
πάνω. Και ενώ με το παλαιό συνταξιοδοτικό η σύνταξη (κύρια & ειδική 
προσαύξηση) ήταν περίπου 2.200 €, με το νέο ασφαλιστικό η σύνταξη που 
προκύπτει είναι περίπου 850 και λόγω προσωπικής διαφοράς να φτάνει 
περίπου τα 1350 € μικτά για τους προ του 2019 συνταξιούχους και για τους 
μεταγενέστερους τα 900 έως 1200 € μικτά, η δε προσωρινή σύνταξη να 
προκύπτει μικρότερη και από την εθνική σύνταξη των 384 € μικτά. Και πως 
μπορεί να ζήσει ένας συνταξιούχος για τα 2 έως 3 χρόνια αναμονής με 270 € 
περίπου καθαρά;  
 
Είναι ντροπή για τον κλάδο των μηχανικών, ο οποίος είναι ο κινητήριος μοχλός 
ανάπτυξης της χώρας, να έχει τέτοια αντιμετώπιση από τις εκάστοτε 
Κυβερνήσεις (ας μην ξεχνάμε το χειρισμό για τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ), 
αλλά είναι και απαράδεκτο το ΤΕΕ να δέχεται – αντιμετωπίζει την κατάσταση 
αυτή χωρίς δυναμική αντίδραση. 
 
Για τους λόγους αυτούς καταθέτουμε την εξής πρόταση προς διερεύνηση από 
μέρους σας: 
 i) Το ΤΕΕ να επιβάλει σε όλους τους μηχανικούς κράτηση 1 € τον μήνα (και για 
όσο διάστημα χρειαστεί) με αποκλειστικό σκοπό να προσλάβει με σύμβαση 
έργου για λογαριασμό του ΤΣΜΕΔΕ, ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι με 
κατάλληλο λογισμικό θα δημιουργήσουν το ψηφιακό μητρώο των μηχανικών 
και θα υπολογίζουν με τα δεδομένα αυτά, άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις το 
ποσό της σύνταξης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όταν γίνεται η αίτηση 
συνταξιοδότησης από τον κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο.  
 ii) Το ΤΕΕ με την βοήθεια εξειδικευμένων στα συνταξιοδοτικά Νομικών 
Γραφείων να ασκήσει ενστάσεις και στην συνέχεια Δικαστικές προσφυγές για 
το σύνολο των συνταξιούχων για την παράνομη μείωση των συντάξεων και την 
επαναφορά τους στα επίπεδα που ήταν πριν την εφαρμογή του Νόμου 
Κατρούγκαλου.» 
 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 
 

ΘΕΜΑ6Ο 

Α6/Δ.Ε./Σ19/2019 

 
Σε συνέχεια της συζήτησης που έγινε στην 17η συνεδρίαση της Δ.Ε. για το 
πρόγραμμα εξοικονομώ μετά από συζήτηση αποφασίζεται η αποστολή της 

ΑΔΑ: 66Κ446Ψ842-ΥΚΠ



παρακάτω επιστολής  νέας παρέμβασης για το θέμα του εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ 
με αποδέκτες τν Υπουργό ΠΕΝ και κοινοποίηση ΤΕΕ και Π.Τ. ΤΕΕ   
 
 «Κύριε Υπουργέ, 
  
Γνωρίζοντας αφενός την ανησυχία σας για την απρόσκοπτη και χωρίς αδικίες 
υλοποίηση του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ και αφετέρου την 
ανάγκη υποστήριξης της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος 
της χώρας, θα επιθυμούσαμε να σας επισημάνουμε ότι πέραν της ανεύρεσης 
πρόσθετων πόρων, για να αρθούν οι αδικίες που προέκυψαν κατά την πρώτη 
και τη δεύτερη φάση του προγράμματος με έναν απλό και αξιοκρατικό τρόπο 
είναι αναγκαίο να υπαχθούν όλοι όσοι αποδεδειγμένα προετοιμάστηκαν 
και μπήκαν και σε έξοδα με τη μοναδική απόδειξη που αποτελεί η έκδοση 
του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), στοιχείο αναγκαίο 
και άμεσα μετρήσιμο από την σελίδα του buildingcert, με ημερομηνία και 
ώρα. Δίχως την επαναλειτουργία της πλατφόρμας. 
 
Με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν δεκτοί όλοι, είτε δεν πρόλαβαν καθόλου να 
«πληκτρολογήσουν» τα στοιχεία τους, είτε κόλλησαν οι αιτήσεις τους για 
διάφορους λόγους με υπαιτιότητα κυρίως του συστήματος. Προφανώς το 
σύστημα πρέπει να ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ  σε αρκετά σημεία ιδιαίτερα σε όσα δεν 
προβλέπονται στον οδηγό του προγράμματος.  Η  συνέχιση, επαναλειτουργία 
της πλατφόρμας υπαγωγής  με  τις ατέλειες, τις στρεβλώσεις  και τις αδικίες που 
έχουν επισημανθεί  από όλους μέχρι σήμερα, κρίνεται λανθασμένη και πρέπει να 
τροποποιηθεί ριζικά. 
 
Σε κάθε περίπτωση η αποδοχή όλων των παραπάνω, θα δημιουργήσει 
ένα αξιόπιστο, αξιοκρατικό και πραγματικό κατάλογο εγκεκριμένων 
επιλαχόντων, όπως προτείναμε και με προηγούμενη παρέμβαση μας ώστε η όλη 
διαδικασία να βοηθήσει ουσιστικά την προετοιμασία των πολιτών της χώρας να 
συμμετάσχουν στην εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια που είναι και βασική 
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Παράλληλα, οι μηχανικοί με τη μελέτη που τους αναλογεί στην κάθε 
εξειδικευμένη περίπτωση, μπορούν απρόσκοπτα να υποστηρίξουν ως οι 
αρμόδιοι επαγγελματίες αυτή την προσπάθεια και να νιώθουν τόσο οι ίδιοι όσο 
και οι πολίτες ικανοποιημένοι, ακολουθώντας κανόνες οι οποίοι δεν επιδέχονται 
αμφισβητήσεως. Δε βοηθά κανέναν ο αγώνας δρόμου μιας ολιγόλεπτης 
ευτελιστικής διαδικασίας γρήγορης πληκτρολόγησης, όπως έγινε με το 
πρόσφατο πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ» για το οποίο ήδη έχει γίνει πληθώρα 
παρεμβάσεων. 
 
Κύριε Υπουργέ, 
Η παραπάνω διαδικασία, λόγω της μελετητικής ωριμότητας που υπάρχει στον 
κλάδο της οικοδομής, θα συμβάλει αποφασιστικά και στην πρόσφατη 
προσπάθεια σας για ελαφρύνσεις και κίνητρα στον κλάδο της οικοδομής 
επιπρόσθετα του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ οίκον. 
 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
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ΘΕΜΑ2Ο 

 
Ο πρόεδρος  Δημήτριος Μαυροματίδης ενημερώνει για την με αριθμό πρωτ. 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 942/30-9-2019 επιστολή του ορισθέντος ως πραγματογνώμονα για 
την αίτηση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βοκερίας με την οποία αναφέρει την 
αδυναμία πρόσβασης στο χώρο για διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης και την 
προφορική του απαίτηση για αποζημίωση 300 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για τη μετάβασή 
του ίδιου και ενός ψυκτικού από τη Θεσσαλονίκη.  
Σύμφωνα  με την πάγια διαδικασία που ακολουθείται σχετικά με τις 
πραγματογνωμοσύνες εστάλη από το τμήμα  στον Αγροτικό Συνεταιρισμό η με 
αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε. /Τ.Δ.Μ. 942/4-10-2019 επιστολή σχετικά με την εξέλιξη της 
πραγματογνωμοσύνης ( ματαίωση ή εξασφάλιση εισόδου με δικαστικά μέσα από 
την πλευρά τους )   
Ο συνεταιρισμός δεν απάντησε ακόμα λόγω απουσίας του δικηγόρου τους.  
 

Α7/Δ.Ε./Σ19/2019 

 
Η απόφαση επί του θέματος αναβάλλεται σε αναμονή απάντησης στο 
έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΔΜ. 
 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 

ΘΕΜΑ1Ο 

 
1ε) Ο πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης ενημερώνει για  την από 27-9-2019 
επιστολή του συναδέλφου Βασίλειου Δέδε σχετικά με τις κρατήσεις υπέρ Ε.Μ.Π. 
στους λογαριασμούς Δημοσίων Έργων, η οποία διαβιβάστηκε απλά στη Νομική 
Υπηρεσία του Τ.Ε.Ε. Προτείνει σχετικά τη διαβίβαση έγγραφης παρέμβασης για το 
θέμα. 
  

Α8/Δ.Ε./Σ19/2019 

Αποφασίζεται η αποστολή της παρακάτω επιστολής παρέμβασης με  θέμα  την 
κατάργηση κρατήσεων υπερ ΕΜΠ επί των αμοιβών των μελετών και των 
επιβλέψεων δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων 
 
«Κύριε Υπουργέ,  

Μετά την κατάργηση της κράτησης υπέρ Ε.Μ.Π. επί των αμοιβών των μελετών 
και των επιβλέψεων δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και την πρόσφατη 
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με την 
κατάργηση κρατήσεων υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ, του ΕΜΠ και των λοιπών 
Πολυτεχνικών Σχολών (συνεδρίαση της 3οης Μαϊου 2019 της πλήρους 
Ολομέλειας – αριθμός γνωμοδότησης 129/2019, 8/8/2019) θα έπρεπε όλες οι 
δημόσιες υπηρεσίες να την εφαρμόσουν.  Έπεσε στην αντίληψη μας όμως, 
περίπτωση όπου οι οικονομικές Υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς να εξακολουθούν 
να απαιτούν από τους συναδέλφους μηχανικούς την πληρωμή της κράτησης 
υπέρ του ΕΜΠ στους λογαριασμούς των δημοσίων έργων, επικαλούμενες το 
γεγονός ότι η παραπάνω γνωμοδότηση δεν έχει εφαρμογή εάν δεν επικυρωθεί 
με την έκδοση σχετικής  υπουργικής απόφασης. 
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Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο η άμεση συνεννόηση όλων των 
εμπλεκόμενων υπουργείων ώστε να προβούν στην έκδοση υπουργικής 
απόφασης που θα επικυρώνει την παραπάνω γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους και θα καταργεί άπαξ δια παντός την κράτηση υπέρ 
ΕΜΠ στους λογαριασμούς των δημοσίων έργων».  

Επικυρώνεται αυθημερόν 
Εκτός Ημερησίας 1ο 

 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ ότι συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Κοζάνης χωρίς τη συμμετοχή μέλους του ΤΕΕ/ΤΔΜ, 
συμμετοχή που ζητούνταν ανελλιπώς τα τελευταία χρόνια. 
 
Ακολουθεί συζήτηση. 

Α9/Δ.Ε./Σ19/2019 

Αποφασίζεται η παρακάτω αποστολή/παρέμβαση στο Δήμαρχο Κοζάνης και 
στον Πρόεδρο της Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης: 
 
«Κύριε Δήμαρχε,   
Σύμφωνα με το άρθρο 3 όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 1069/1980 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ.2 Ν.4623/2019 [ΦΕΚ Α 134/9.8.2019] για 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης των ΔΕΥΑ ανά την Ελλάδα «…Εκτός 
από τους αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, σύμφωνα με το προηγούμενο 
εδάφιο, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ακόμη, … ένα (1) μέλος 
ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος 
πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη 
εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης…». 
 
Το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
φορέα ανελλιπώς τα τελευταία χρόνια. Πλην όμως, όπως πληροφορηθήκαμε, δεν 
θα μετέχει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκπρόσωπος του Φορέα μας. 
 
Είναι προφανές ότι ο κατεξοχήν περιβαλλοντικός και κοινωνικός φορέας που 
σχετίζεται με το αυξημένο αντικείμενο της ΔΕΥΑ Κοζάνης στην Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας είναι το ΤΕΕ/ τμήμα Δυτικής Μακεδονίας το οποίο 
επιπρόσθετα είναι Ν.Π.Δ.Δ. και επιστημονικός και τεχνικός σύμβουλος της 
πολιτείας σε πλείστα θέματα όπως εν προκειμένω αυτά που άπτονται της ΔΕΥΑ 
Κοζάνης. Εκτιμούμε ότι θα ήταν εκ του περισσού να στοιχειοθετήσουμε 
περαιτέρω την αναγκαιότητα συμμετοχής μέλους του ΤΕΕ/ΤΔΜ στο Διοικητικό 
Συμβούλιο.  
 
Παρακαλούμε όπως προβλέψετε τη συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΔΜ στο νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Κοζάνης. Σε διαφορετική περίπτωση θα 
παρακαλούσαμε να μας τεκμηριώσετε τους λόγους μη συμμετοχής μας. 
Παραμένοντας στη διάθεσή σας.» 
 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
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ΘΕΜΑ7Ο 

 
Δεν συζητήθηκε. 
 
 
 
 
 
 
Λύεται  η συνεδρίαση. 
 
 
 
Ο Πρόεδρος                                                      O εκτελών χρέη Γενικού  Γραμματέως   
 
 
 
Δημήτρης Μαυροματίδης                           Zιώγας Κωνσταντίνος 
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