ΑΔΑ: 7ΞΑΣ46Ψ842-Λ5Ψ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3, ΚΟΖΑΝΗ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.10.08 11:50:30
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.:
Κοζάνη: 8-10-2015
Αρ. πρωτ.: 757

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14η / 2015
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

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

ΤΡΙΤΗ
14-7-2015

Ώρα,
19:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων (9,10,11,12,13).
2.Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
3.Ανάθεση συντήρησης ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των οικονομικών
υπηρεσιών του ΤΕΕ/ΤΔΜ.
4. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών
Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) στην έδρα κάθε Περιφερειακής
Ενότητας στη Δυτική Μακεδονία.
5. Συντήρηση συστήματος ψύξης.
6. Έγκριση δαπανών.
7. Επιστολή Βουλευτή Γρεβενών κ. Τιμολέοντα Κοψαχείλη για τη συντήρηση του
Δημοτικού Σχολείου στο Τρίκορφο Γρεβενών.
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) Κοινοποίηση απάντησης Δήμου Καστοριάς σε επιστολή συναδέλφου για την
αποζημίωση ιδιώτη μηχανικού μέλους επιτροπής ΟΤΑ.
β) Απάντηση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης για τη μη ολοκλήρωση της
προγραμματικής σύμβασης για την αξιολόγηση ΕΑΠ 2007-2011.
γ) Συστάθηκαν και συγκροτήθηκαν η Ομάδα Παρακολούθησης αποκατάστασης
ορυχείων και η Ομάδα Συντονισμού για την επιτάχυνση της μετεγκατάστασης
Ποντοκώμης.
δ) Έγγραφο Δ/νσης Περιβάλλοντος και χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής
Μακεδονίας για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής επικινδύνως
ετοιμόρροπων κατασκευών στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
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Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «14.2015». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Γιαννακίδης Δημήτριος Αντιπρόεδρος, Ζιώγας Κωνσταντίνος, Συλλίρης Νικόλαος,
Ντέλμας Κωνσταντίνος , μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ : Κακάλης Αθανάσιος, Παμπόρης Βασίλειος, Τζίτζικας
Γεώργιος,Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος, μέλη
Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ14/2015
Χρέη Γεν. Γραμματέα για την παρούσα συνεδρίση εκτελεί ο συν. Ζιώγας
Κωνσταντίνος .
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: 1ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο , 2ο.

ΘΕΜΑ 1ο
Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ14/2015
Επικυρώνονται τα πρακτικά της 9ης , 10ης , 11ης, 12ης , 13ης
του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έτους 2015 .
Επικυρώνεται αυθημερόν.

συνεδρίασης της Δ.Ε.

ΘΕΜΑ 3ο
Γίνεται ενημέρωση για το με αριθμό πρωτοκόλλου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 545/9-7-2015
έγγραφο του προέδρου του Τ.Ε.Ε. συν. Γιώργου Στασινού που αφορά
πρόσκληση για απόφαση ανάθεσης συντήρησης του ηλεκτρονικού συστήματος
διαχείρισης των οικονομικών από κάθε περιφερειακό χωριστά. Επισημαίνεται
ότι οτη σχετική απόφαση του Τ.Ε.Ε. το σχετικό ποσό για το περιφερειακό μας
τμήμα ανέρχεται στο ύψος των 2.460 Ευρώ ετησίως (συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.).
Γίνεται σχετική ενημέρωση από την υπηρεσία όπου επισημαίνεται ότι δεν έχει
προβλεφθεί αντίστοιχος κωδικός στον προϋπολογισμό του τμήματος γιατί δεν
υπήρχε σχετική ενημέρωση για την πιθανότητα επιβάρυνσης των επιμέρους
προϋπολογισμών των περιφερειακών τμημάτων για το πρόγραμμα του
λογιστηρίου και επίσης δεν έχει αποσταλεί ακόμα σχέδιο σύμβασης.
Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ14/2015
Η Διοικούσα Επιτροπή εκφράζει την αντίθεσή της για τη διαδικασία που
ακολουθείται για την ανάθεση συντήρησης από κάθε περιφερειακό τμήμα του
Τ.Ε.Ε. ενός συστήματος που ανατέθηκε με διαγωνισμό πανελλαδικά για όλες τις
υπηρεσίες του Τ.Ε.Ε. Πέραν της επιπλέον οινομικής επιβάρυνσης του προϋλογισμού
του τμήματος, η προτεινόμενη διαδικασία αναιρεί και τη ενιαία λογική
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αντιμετώπισης των οικονομικών του Τ.Ε.Ε. σε πανελλαδικό επίπεδο λογική που
αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα και στόχο του νέου συστήματος του λογιστηρίου.
Για τα παραπάνω θα επικοινωνήσει άμεσα τηλεφωνικά ο πρόεδρος της Δ.Ε.
Δημήτρης Μαυοματίδης με τον πρόεδρο του Τ.Ε.Ε.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 4ο
Ο Πρόεδρος αναφέρει το με αρ. πρωτ. Οικ 31484/1433 (2-7-2015) της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού
(Τμήμα Πολεδομικού σχεδιασμού και εφαρμογών) περί συγκρότησης των
Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) χωρικής
αρμοδιότητας Δυτικής Μακεδονίας αύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4030/2011
(ΦΕΚ 249/Α/ 25-11-2011).
Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ14/2015
Aποφασίζεται η πρόταση του Τ.Ε.Ε. να σταλεί μετά από πρόσκληση εκδήλωσης
ενιδαφέροντος ( με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 27 η Ιουλίου 2015) η
οποία θα αναρτηθεί στη επίσημη ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΔΜ, στην πλατφόρμα του
dropbox του ΤΕΕ/ΤΔΜ και με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στη λίστα
αποδεκτών Διπλ. Μηχανικών του ΤΕΕ/ΤΔΜ
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 5ο
Γϊνεται ενημέρωση για την ανάγκη ετήσιας συντήρησης του συστήματος ψύξης
προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία την περίοδο του θέρους.
Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ14/2015
Αποφασίζεται η ανάθεση των εργασιών συντήρησης του συστήματος ψύξης των
γραφείων του Τ.Ε.Ε. /Τ.Δ.Μ. στην Κοζάνη προύπολογιζόμενης δαπάνης εκατόν
πενήντα (150) Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 6ο
Ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του Περιφερειακού
μας τμήματος έτους 2015 από τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. με την απόφαση Α4/Σ16/2015.

Εγκρίνονται οι δαπάνες

Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ14/2015

Λούτας Δημήτριος για κοινόχρηστα μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου και Μαρτίου – Απριλίου 2015
ΕΛΤΑ Κοζάνης για ταχυδρομικά έξοδα του ΤΕΕ/ΤΔΜ
ACS courier για ταχυμεταφορά εγγράφων του ΤΕΕ/ΤΔΜ
ΟΤΕ Κοζάνης για τηλεφωνικά έξοδα των γραφείων του ΤΕΕ/ΤΔΜ (24610-28030)
ΟΤΕ Κοζάνης για τηλεφωνικά έξοδα των γραφείων του ΤΕΕ/ΤΔΜ (24610-39803)
ΟΤΕ Κοζάνης για τηλεφωνικά έξοδα των γραφείων του ΤΕΕ/ΤΔΜ (24610-30103)
ΔΕΥΑΚ για έξοδα τηλεθέρμανσης των γραφείων του ΤΕΕ/ΤΔΜ
ΔΕΥΑΚ για έξοδα ύδρευσης των γραφείων του ΤΕΕ/ΤΔΜ
ΔΕΗ Κοζάνης για κατανάλωση ρεύματος των γραφείων του ΤΕΕ/ΤΔΜ από 26/1/2015 έως 28/4/2015
ΔΕΗ Καστοριάς για κατανάλωση ρεύματος των γραφείων του ΤΕΕ/ΤΔΜ από 29/1/2015 έως 27/3/2015
Αρχοντικό Ωρολογόπουλου για έξοδα φιλοξενίας του Θεοδόση Τάσιου
Αστέριος Φίλιος για απεντόμωση – απολύμανση του Αρχοντικού Παπατέρπου
Αστέριος Φίλιος για απεντόμωση στην κουζίνα του ΤΕΕ/ΤΔΜ

111,74
45,42
131,02
257,00
70,50
103,50
1.639,81
53,30
832,00
35,00
90,00
147,60
24,60

Κάτσιος Παναγιώτης για σύνταξη τεχνικού φακέλου ανελκυστήρα ΤΕΕ/ΤΔΜ
Q – Cert ΕΠΕ για έλεγχο ανελκυστήρα
Παπανικολάου – Σαββίδης για επισκευή Η/Υ ΤΕΕ/ΤΔΜ
Νικολάου για επισκευή fax των γραφείων του ΤΕΕ/ΤΔΜ
Λαζαρίδης Γεώργιος για προμήθεια ειδών καθαριότητας για τα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΔΜ
Στ. Εμεξεζίδου για στεφάνι κηδείας για τον Ελευθεριάδη Γεώργιο

246,00
150,00
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209,10
37,00
100,00
36,16

Επιμυρώνεται αυθημερόν.
Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ14/2015
Έγκριση καταβολής 6.562,50 €
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ έχοντας υπόψη της : 1) την με αριθ. Α3/ΔΕ/Σ14/2013
απόφαση, με την οποία ανέθεσε σε Ομάδα επιστημόνων κ.λ.π. και λοιπών σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 15 του από 27.11/14-12-26 Π.Δ., όπως
αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 14 του Ν.1486 /84, που συνεχίζουν να ισχύουν
και να εφαρμόζονται, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.1947/1991, το έργο
Υποστήριξη Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. σε θέματα αυθαιρέτων, νέου τρόπου έκδοσης αδειών
κλπ.
2) το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου, αποφασίζει να καταβληθεί στους παρακάτω
επιστήμονες κ.λ.π. το ποσό των 6.562,50 € ως αποζημίωσή τους για το έργο που
εκτέλεσαν για το χρονικό διάστημα από από 22-1-2013 μέχρι 31-3-2014 σύμφωνα με
την προσφορά κάθε μέλους, ως εξής :

1. Γκουλέτσος Δημήτριος
2. Κεσίσογλου Μαρία
3. Κοκόλης Κωνσταντίνος
4. Λαμπρόπουλος Ιωάννης
5. Μελενικιώτου Μαρία
6. Τσέπουρα Αικατερίνη
7. Τσικουρώνα Ευδοξία
8. Χατζόγλου Σταύρος

937,50
937,50
937,50
937,50
------937,50
937,50
937,50

Επικυρώνεται αυθημερόν.
Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ14/2015
Έγκριση καταβολής 3.500,00 €
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ έχοντας υπόψη της : 1) την με αριθ. Α14/ΔΕ/Σ16/2012
απόφαση, με την οποία ανέθεσε σε Ομάδα επιστημόνων κ.λ.π. και λοιπών σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 15 του από 27.11/14-12-26 Π.Δ., όπως
αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 14 του Ν.1486 /84, που συνεχίζουν να ισχύουν
και να εφαρμόζονται, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.1947/1991, το έργο
«Τεκμηρίωση του κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς
χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής» με τίτλο "Αποτύπωση και αξιολόγηση των
παραγωγικών και οικονομικών κλάδων της Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με
την εξέλιξη της λιγνιτικής παραγωγής".
2) το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου, αποφασίζει να καταβληθεί στους παρακάτω
επιστήμονες κ.λ.π. το ποσό των 3.500,00 € ως αποζημίωσή τους για το έργο που
εκτέλεσαν για το χρονικό διάστημα από από 10-7-2012 μέχρι 28-2-2013 σύμφωνα με
την προσφορά κάθε μέλους, ως εξής :
1. Μαυροματίδης Δημήτρης
2. Κακάλης Αθανάσιος
3. Καρλόπουλος Ευάγγελος
4. Σωτηρόπουλος Δημήτρης
5. Σιδηρόπουλος Αναστάσιος

0
0
1.750,00
1.750,00
0
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Σύνολο

3.500,00

Επικυρώνεται αυθημερόν.
Απόφαση Α9/Δ.Ε./Σ14/2015
Έγκριση καταβολής 5.700,00 €
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ έχοντας υπόψη της : 1) την με αριθ. Α8/ΔΕ/Σ10/2014
απόφαση, με την οποία ανέθεσε σε Ομάδα επιστημόνων κ.λ.π. και λοιπών σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 15 του από 27.11/14-12-26 Π.Δ., όπως
αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 14 του Ν.1486 /84, που συνεχίζουν να ισχύουν
και να εφαρμόζονται, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.1947/1991, το έργο
«Υποστήριξη, συντήρηση, ανανέωση του δικτυακού τόπου του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Επιμέλεια Δελτίων Τύπου - Υποβοήθηση διοργάνωσης εκδηλώσεων και λοιπών
έκτακτων δραστηριοτήτων του Τμήματος»
2) το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου, αποφασίζει να καταβληθεί στους παρακάτω
επιστήμονες κ.λ.π. το ποσό των 5.700,00 € ως αποζημίωσή τους για το έργο που
εκτέλεσαν για το χρονικό διάστημα από από 1-7-2014 μέχρι 31-1-2015 σύμφωνα με
την προσφορά κάθε μέλους, ως εξής :
1.Αλμπάνης Πέτρος
2. Γιαννακίδης Δημήτριος
Σύνολο

5.700,00
------5.700,00

Επικυρώνεται αυθημερόν

ΘΕΜΑ 7ο
Σχετική η με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 531/1-7-2015 επιστολή του βουλευτή
Γρεβενών κ. Τιμολέοντα Κοψαχείλη για τη συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου στο
Τρίκορφο Γρεβενών με την οποία παραλληλα με την διαβίβαση του αιτήματος
-επιστολή της τοπικής κοινότητας Τρικόρφου Γρεβενών ζητείται η συνεισφορά του
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με ανάληψη της μελέτης αναστήλωσης.
Απόφαση Α10/Δ.Ε./Σ14/2015
Αποφαίζεται η σχετική απάνηστη του αιτήματος με γνωστοποίηση του γεγονότος ότι
το Τ.Ε.Ε. από το θεσμικό του πλαίσιο ως Ν.Π.Δ.Δ. δεν έχει τη δυνατότητα και δεν
πρέπει να υποκαθιστά δημόσιες υπηρεσίες ή ιδιώτες έναντι ανάληψης μελετών.”
Παράλληλα θα γνωστοποιηθεί η
συγκρότηση από το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής
Μακεδονίας ομάδας εργασίας με αντικείμενο την αποτίμηση της φέρουσας
ικανότητας των χαρακτηρισμένων μνημειακών κατασκευών της ευρύτερης περιοχής
της Π.Ε. Γρεβενών. Σκοπός της ομάδας εργασίας είναι από κοινού με την Ε.Φ.Α.
Γρεβενών, να θέσει τις προτεραιότητες για την αποκατάσταση των Βυζαντινών –
Μεταβυζαντινών και Νεότερων μνημειακών κατασκευών που βρίσκονται στην
περιοχή των Γρεβενών. Σε αυτό το πλαίσιο αρμοδιοτήτων, το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έχει τη
δυνατότητα να συνεισφέρει όσον αφορά στην αξιολόγηση του φέροντα οργανισμού
του Δημοτικού σχολείου Τρικόρφου. Άμεσα υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης του
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σχολείου στο Τρίκορφο για την εν λόγω αξιολόγηση και αποτίμηση της υφιστάμενης
κατάστασης.
Επικυρώνεται αυθημερόν

ΘΕΜΑ 2ο

2δ)

Απόφαση Α11/Δ.Ε./Σ14/2015
Ορίζονται ως εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για τη συγκρότηση τριμελούς
επιτροπής επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών στις Περιφερειακές Ενότητες
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας) οι
συνάδελφοι :
1. Πηλείδης Παντελής, Πολιτικός Μηχανικός, ως τακτικό μέλος
2. Αλληλόμη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, ως αναπληρωματικό μέλος
Επικυρώνεται αυθημερόν
2β)
Απάντηση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης για τη μη ολοκλήρωση της
προγραμματικής σύμβασης για την αξιολόγηση ΕΑΠ 2007-2011.
Ο Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης ενημερώνει για την απάντηση με αρ. πρωτ.
(79645/1436 – 1/7/2015) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την
Προγραμματική Σύμβαση «Εκ των προτέρων/ενδιάμεση & εκ των υστέρων
αξιολόγηση ΕΑΠ 2007-2011». Σύμφωνα με τα γραφόμενα η Περιφέρεια Δ.
Μακεδονίας συναινεί στην μη αναγκαιότητα ολοκλήρωσης της Π.Σ. για την «Εκ
των υστέρων» αξιολόγησης του ΕΑΠ 2007-2011.
Απόφαση Α12/Δ.Ε./Σ14/2015
Αποφασίζεται ότι η Προγραμματική Σύμβαση «Εκ των προτέρων/ενδιάμεση &
εκ των υστέρων αξιολόγηση ΕΑΠ 2007-2011» θεωρείται λήξασα και έχει
ολοκληρωθεί.
Επικυρώνεται αυθημερόν
Ο Πρόεδρος συν. Μαυροματίδης ενημερώνει τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ για το
έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που αφορά τη Διαβούλευση στο
πλαίσιο του σταδίου Β1 του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού
και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της Δυτικής Μακεδονίας. Η Περιφέρεια
καλεί για ενεργή συμμετοχή φορέων και πολιτών στη διαμόρφωση
επικαιροποιημένης και ρεαλιστικής πρότασης που αφορά το ΠΠΧΣΑΑ της
Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας.
Απόφαση Α13/Δ.Ε./Σ14/2015
Αποφασίζεται να σταλεί το ενημερωτικό υλικό για το ΠΠΧΣΑΑ στην Μ.Ε.
Χωροταξικού Πολεοδομικού και Αστικού σχεδιασμού και στην Ο.Ε. του Γ.Π.Σ.
Κοζάνης, ώστε να προκληθεί σύγκληση της σε συνεδρίαση και συζήτηση για το
θέμα αυτό.
Επικυρώνεται αυθημερόν
Ο Πρόεδρος συν. Μαυροματίδης ενημερώνει για το με αριθμό πρωτ.
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 553/14/7/2015 έγγραφο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

για τη σύσταση Κοινής Ομάδας Παρακολούθησης και Συντονισμού θεμάτων της
ΑΔΑ: 7ΞΑΣ46Ψ842-Λ5Ψ
τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία.
Απόφαση Α14/Δ.Ε./Σ14/2015
Ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Κοινή Ομάδα Παρακολούθησης και
Συντονισμού θεμάτων της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία οι
συνάδελφοι:
Μαυροματίδης Δημήτρης, Η.Μ., πρόεδρος της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. ως τακτικό
μέλος
Γιαννακίδης Δημήτρης, Η.Μ., αντιπρόεδρος της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. ως
αναπληρωματικό μέλος.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Γίνεται ενημέρωση για τα λοιπά αναγραφόμενα του 2 ου θέματος .
Λύεται η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος

Ο εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέως

Δημήτρης Μαυροματίδης

Ζιώγας Κωνσταντίνος.

