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6:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
2. Συντήρηση πυροσβεστήρων.
3. Προέγκριση δαπάνης για πληρωμή φόρου ΤΕΕ/ΤΔΜ 2017.
4. Αίτημα πολίτη για πραγματογνωμοσύνη που έχει διενεργηθεί από το
ΤΕΕ/ΤΔΜ.
5. Συζήτηση με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Κώστα Δεσποτίδη για το ΣΒΑΚ
Κοζάνης.
6. Πρόταση για εισήγηση του ΤΕΕ/ΤΔΜ στο συνέδριο ISCSM 2018” που
οργανώνεται από τη ΔΕΗ ΑΕ, το ΕΜΠ και το Πολυτεχνείο Κρήτης.
7. Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το “Tageted ACTions for the preservation,
rehabilitation and promotion of historical,Cultural and naturAL assets
encouraging TOURISM, in the entire GR-AL cross border area – TACTICAL
TOURISM
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) Επιστολή ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας για αναθέσεις μαθημάτων
ειδικότητας ΠΕ85 – Χημικών Μηχανικών σε ΙΕΚ.
β) Πρόσκληση έτους 2018 από τον ΕΦΚΑ για την κατάρτιση καταλόγων
ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
γ) Επιστολή ΤΕΕ Θράκης για τους ελεγκτές δόμησης.
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δ) Δ.Τ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για δεύτερη
τροποποίηση της απόφασης ανάρτησης του δασικού χάρτη των Δημοτικών
Κοινοτήτων Φιλώτα και Βαλτονέρων.
ε) Επιστολή Χάρη Βαρδάκα για ΣΒΑΚ.
στ) Επιστολή ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης με θέμα την εφαρμογή του
προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης
των ΟΤΑ.
ζ) Αποστολή subsidy contract (συμβολαίου επιχορήγησης) για το πρόγραμμα
tactical tourism και προετοιμασία για συνάντηση των εταίρων στο
Αργυρόκαστρο τον Ιούλιο του 2018.
η) 12ο ετήσιο συνέδριο central European energy conference Bratislava 1820/11/2018.
θ) Έγγραφο Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με
ασυμφωνία μελών σε έκθεση αυτοψίας της τριμελούς επιτροπής επικινδύνων
κατασκευών του άρθρου 7 του Π.Δ. 13-4-29 της Π.Ε. Κοζάνης.
ι) Έγγραφο Δ/νσης Δασών Κοζάνης με οδηγίες χειρισμού αιτημάτων για
εφαρμογή του άρθρου 35 του Ν. 998/79.
ια) Ερώτημα ΤΕΕ Μαγνησίας για την καταβολή αναδρομικών ασφαλιστικών
εισφορών.
ιβ) Έγγραφο ΤΕΕ Κέρκυρας για τις νέες τιμές ζώνης 2018.
ιγ)Επιστολή 13 μηχανικών για μη υπολογισμό προϋπηρεσίας σε ελεύθερους
επαγγελματίες.
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος 9.2018». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδω

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Τζίτζικας Γεώργιος –
Αντιπρόεδρος, Δημητρίου Αντώνης, Ζιώγας Κωνσταντίνος,
Κιάνας Μ.
Στέργιος, Τσολάκης Αλέξανδρος μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ : Καλαμάρα Κλεοπάτρα, Παπαδοπούλου Ηλιάνα, Συλλίρης
Νικόλαος
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Α1/Δ.Ε./Σ9/2018
Χρέη Γραμματέα εκτελεί o Ζιώγας Κωνσταντίνος.
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: Ε.Η 1(Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή του
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. σε πρόταση Smart4 Real Horizon 2020), 2ο, 3ο,4ο, 6ο, E.H.2
Διαβούλευση για το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 7ο, E.H. 3o, E.H. 4o,
τακτικό θέμα 5ο
ΘΕΜΑ Ε.Η 1
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. σε πρόταση Smart4
Real Horizon 2020
Ο πρόεδρος ενημερώνει για την πρόταση του συναδέλφου Τσιαμήτρου(Αριθμός
πρωτοκόλλου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 549/2-7-2018) για εκδήλωση ενδιαφέροντος για
συμμετοχή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. σε πρόταση Smart4 Real Horizon 2020 ( Letter of
interest)
Α2/Δ.Ε./Σ9/2018
Αποφασίζεται η αποδοχή της πρότασης του συναδέλφου με αποστολή της
υπογεγγραμμένης επιστολής εκδήλωση συμμετοχής του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην
πρόταση Η 2020 Smart4 Real.
Εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος για υπογραφή της επιστολής εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Ο πρόεδρος προτείνει τα Letters of Support να δίνονται με εξουσιοδότηση του
Προέδρου απευθείας, όπως συζητήθηκε και σε προηγούμενη συνεδρίαση,
δεδομένου ότι αφορούν υποστήριξη των φορέων μας για συμμετοχή στα
Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Α3/Δ.Ε./Σ9/2018
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος τις επιστολές υποστήριξης των φορέων (Letters of
Support) να δίνονται με εξουσιοδότηση του Προέδρου απευθείας, δεδομένου ότι
αφορούν υποστήριξη των φορέων μας για συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά
Προγράμματα. Εφόσον πρόκειται για φορείς εκτός Δυτικής Μακεδονίας θα
δίνεται εφόσον δεν υπάρχουν προτάσεις ανταγωνιστικές στην ίδια πρόσκληση
προς τους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ 2Ο
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Γίνεται ενημέρωση για την ετήσια συντήρηση των 9 ενεργών πυροσβεστήρων
του κτιρίου του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. πέντε από τους οποίους χρειάζονται και
υδραυλική δοκιμή.
Ενημερώνει επίσης και για τις προσφορές που ζητήθηκαν από επιχειρήσεις που
ασχολούνται σχετικά από τις οποίες ανταποκρίθηκαν 2 ( αρ. πρωτ. 529/22-62018, 530/22-6-2018) .
Α4/Δ.Ε./Σ9/2018
Αποφασίζεται η συντήρηση, αναγόμωση των 9 ενεργών πυροσβεστήρων του
κτιρίου του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Κοζάνη πέντε από τους οποίους χρειάζονται και
υδραυλική δοκιμή. Ο προϋπολογισμός της σχετικής δαπάνης ανέρχεται στο
ποσό των εκατόν πέντε (105) Ευρώ
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Eπίσης θα πραγματοποιηθεί με σχετικό πρωτοκολλο, καταστροφή 5 παλαιών,
χωρίς καμία χρήση πλέον, πυροσβεστήρων ξηράς κονίας (6kg ο καθένας)

ΘΕΜΑ 3Ο
Γίνεται ενημέρωση για τις βεβαιωμένες οφειλές φόρου του Τ.Ε.Ε. Τ.Δ.Μ. έτους
2017 ύψους
Πεντακοσίων έξι Ευρώ και τριάντα δύο λεπτών.
Α5/Δ.Ε./Σ9/2018
Αποφασίζεται η έγκριση πληρωμής της οφειλής φόρου του Τ.Ε.Ε. Τ.Δ.Μ. έτους
2017 ύψους
Πεντακοσίων έξι Ευρώ και τριάντα δύο λεπτών. Η πληρωμή θα γίνει σε δύο
δόσεις μία των 250,00€ και η δεύτερη μεταγενέστερη των 256,32€ λόγω μη
ύπαρξης σχετικής πίστωσης στον κωδικό 0931 μέχρι την έγκριση του νέου
προϋπολογισμού από την Αθήνα.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 4Ο
Γίνεται ενημέρωση για το αίτημα πολίτου για συμπληρωματική έκθεση
πραγματογνωμοσύνης που πραγματοποιήθηκε το 2016 η οποία απαντήθηκε
σχετικά με το με αριθμ. πρωτ. 473/11-6-2018 έγγραφο και το οποίο ανάμεσα
στα άλλα ανέφερε το ότι σύμφωνα με τις πάγιες διαδικασίες που εφαρμόζονται
στο Τ.Ε.Ε. το αίτημα αφορά αίτημα για νέα σύνταξη πραγματογνωμοσύνης.
Η πολίτης επανήλθε με νέο έγγραφο επιμένοντας στο αίτημα της
Α6/Δ.Ε./Σ9/2018
Αποφασίζεται η απάντηση του νέου αιτήματος της πολίτου με επαναυποβολή
του πρώτου απαντητικού εγγράφου που καλύπτει ολοκληρωτικά το θέμα.
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Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 6Ο
Ο πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης διαβάζει την σχετική επιστολή του
συν. Καρλόπουλου:
Στο πλαίσιο των δράσεων του ΤΕΕ/ΤΔΜ αναφορικά με τη διαχείριση των
προκλήσεων της Μεταλιγνιτικής Εποχής, ζητήθηκε από την οργανωτική
επιτροπή του συνεδρίου “ISCSM 2018” που οργανώνεται από τη ΔΕΗ ΑΕ, το
ΕΜΠ και το Πολυτεχνείο Κρήτης, η παρουσίαση εργασίας σχετικής με το μέλλον
της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής εξάρτησης. Η εργασία
θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά του συνεδρίου, φιλοδοξώντας να αποτελέσει
κείμενο αναφοράς για το μέλλον του λιγνίτη στην ευρύτερη περιοχή, όσον
αφορά τις δυνατότητες εξω-ηλεκτρικής χρήσης του. Προτείνεται η έγκριση της
συμφωνα με το σχετικό abstract.
Α7/Δ.Ε./Σ9/2018
Αποφασίζεται η συμμετοχή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στο συνέδριο “ISCSM 2018” που
οργανώνεται από τη ΔΕΗ ΑΕ, το ΕΜΠ και το Πολυτεχνείο Κρήτης με παρουσίαση
εισήγησης του Τμήματος σχετικά με το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας σε
καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής εξάρτησης σύμφωνα με το παρακάτω abstract.
Towards a New Deal for the lignite industry in Western Macedonia
Sotiropoulos D., Karlopoulos E., Giannakopoulos D., Mavromatidis D
Technical Chamber of Greece/Department of Western Macedonia
Bousiou & Estias, 3
GR-50100 Kozani
Tel.: 0030 24610 28030
Email: tee_koz@tee.gr

Abstract
Having reached its peak in 2004, the production of lignite and lignite power
accordingly have been steadily declining in Western Macedonia, resulting in a mere
50% of its corresponding production in 2004. Estimates for the next 15 years indicate
that this decline will continue towards the end of this period, resulting in lignite
production in the region falling to 1/3 compared to that of 2004.In this paper, there is
documentation by quantitative indicators of the heavy negative impact that will be
brought on the Western Macedonia economy by the escalation of the
decommissioning of lignite units, both in terms of Gross Added Value and in terms of
income generation for the wider region, unless simultaneous large-scale development
actions and substantial employment support are promptly implemented. In addition,
the paper presents the basic parameters of a New Deal for the Lignite utilization as a
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raw material in the production of high added value products, along with its use in
power generation, creating a secure and viable bridge for the transition of Western
Macedonia to the post- lignite Era.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ Ε.Η. 2
Διαβούλευση για το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης
Ο πρόεδρος αναφέρει ότι αναρτήθηκε στο opnegov.gr η διαβούλευση για το
Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης όπου αναγράφεται μεταξύ άλλων «…Με
στόχο την αναπτυξιακή στήριξη των περιοχών, η Ελληνική Πολιτεία προτίθεται
να ιδρύσει «Ειδικό Λογαριασμό για τη Δίκαιη Μετάβαση των Λιγνιτικών
Περιοχών», ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί από μέρος των εσόδων της χώρας από
τον εκπλειστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Για την
περίοδο 2018-2020, το ποσό που θα διατεθεί μέσω του συγκεκριμένου Ειδικού
Λογαριασμού ανέρχεται συνολικά σε 60 εκατομμύρια ευρώ (20 εκατομμύρια ευρώ
ανά έτος).
Τα χρήματα του Ειδικού Λογαριασμού θα διατεθούν για την υλοποίηση
συγκεκριμένων δράσεων και έργων. Τα ειδικά κριτήρια για οποιαδήποτε
δράση/έργο που θα χρηματοδοτηθεί είναι τα ακόλουθα:
1. Συμβατότητα με τον ευρύτερο αναπτυξιακό στόχο μίας δίκαιης
μετάβασης, δηλ. επένδυση στη διαφοροποίηση των οικονομικών και
κοινωνικών δραστηριοτήτων των περιοχών.
2. Δημιουργία μακροπρόθεσμων θέσεων εργασίας.
3. Μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και του ενεργειακού
αποτυπώματος σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση.
4. Συμβατότητα με το πρότυπο της κυκλικής οικονομίας, δηλαδή
μείωση/μηδενισμός αποβλήτων σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση
και εφαρμογή «κυκλικών» ή «συμβιωτικών» λύσεων.
Τα παραπάνω κριτήρια μπορούν να εξειδικεύονται περαιτέρω ανάλογα με
τα χαρακτηριστικά των προτεινόμενων δράσεων/έργων. Δυνητικοί
χρηματοδοτικοί άξονες που έχουν προκύψει από υφιστάμενα αναπτυξιακά
σχέδια και προτάσεις φορέων που έχουν ήδη κατατεθεί στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρουσιάζονται στο συνημμένο κείμενο...»
Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης
θα είναι ανοικτή μέχρι την 10η Ιουλίου 2018 και ώρα 15.00.
Γίνεται συζήτηση για το θέμα και διαμορφώνεται η παρακάτω θέση του
Τ.Ε.Ε/Τ.Δ.Μ. :
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής έχει
διαμορφώσει ένα πλέγμα πολιτικών πρωτοβουλιών και μέτρων για την μείωση του
ανθρακικού της αποτυπώματος που περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός νέου
ενεργειακού μοντέλου με ταυτόχρονη στήριξη των παραγωγικών κλάδων που θα
πληγούν αλλά και με την ανάπτυξη της τεχνολογικής καινοτομίας.
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Θετικό μέτρο προς την κατεύθυνση της υποστήριξης των περιοχών υψηλής
εξάρτησης από την λιγνιτική βιομηχανία, όπως αυτή της Δυτικής Μακεδονίας
αποτελεί η απόφαση της Ελληνικής Πολιτείας να θεσπίσει το Ταμείο Δίκαιης
Μετάβασης υποστηρίζοντας με πόρους από την πώληση δικαιωμάτων εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου έργα που θα επιτρέψουν την διαφοροποίηση της
οικονομικής δραστηριότητας και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.
Το ΤΕΕ/τΔΜ θεωρεί ότι η απόφαση αυτή λειτουργεί υποστηρικτικά στην προσπάθεια
της Δυτικής Μακεδονίας η οποία ήδη εξετάζει τα θέματα του διαρθρωτικού
μετασχηματισμού της στην κατεύθυνση ενός νέου αναπτυξιακού και παραγωγικού
μοντέλου που να απαντά στις σύγχρονες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις,
συμμετέχοντας ως μια από τις τέσσερες πιλοτικές Περιφέρειες στην πρωτοβουλία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Coal Regions in Transition Platform”.
Το ΤΕΕ/ΤΔΜ με απόφαση της Αντιπροσωπείας του αποφάσισε να υποστηρίξει τη
διαδικασία μετάβασης και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το Coal Platform
με το σύνολο των Μονίμων Επιτροπών του. Άλλωστε πρώτο το ΤΕΕ/τΔΜ είχε
ολοκληρώσει «Αποτίμηση της συνεισφοράς των οικονομικών κλάδων στο
παραγωγικό μοντέλο της Δυτικής Μακεδονίας με έμφαση στην επίδραση της
λιγνιτικής βιομηχανίας» αναδεικνύοντας και πρόσφατα κατά την παρέμβαση του στη
Βουλή την ανάγκη εξεύρεσης κεφαλαίων ζητώντας «…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 ΤΕΕ/τΔΜ, λαμβάνοντας υπόψη τους σχεδιασμούς και τις δράσεις της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας, επισημαίνει την
αναγκαιότητα της κοινής στόχευσης και συμπληρωματικότητας των δράσεων όλων
των πρωτοβουλιών και μέτρων που στηρίζουν την διαδικασία μετάβασης.
Για το λόγο αυτό προτείνει την συμμετοχή των αρμοδίων τεχνικών και
διαχειριστικών φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην λειτουργία του
νέου προβλεπόμενου Ειδικού Λογαριασμού στο πλαίσιο της ανάπτυξης των αξόνων
παρεμβάσεων, δράσεων και χρηματοδότησης.
Οι δράσεις θα πρέπει επίσης να αφορούν κατά κύριο λόγο τον ιδιωτικό τομέα ή τις
συμπράξεις ιδιωτικού – δημόσιου τομέα, με έμφαση στην καινοτομία στις οποίες θα
πρέπει να αποτυπώνεται το πλήθος των νέων θέσεων εργασίας που αναμένεται να
δημιουργηθούν
Α8/Δ.Ε./Σ9/2018
Αποφασίζεται να κατατεθεί στη διαβούλευση του opengon.gr, καθώς και να σταλεί
αρμοδίως στο ΥΠ.ΕΝ. η παρακάτω επιστολή:
“Θέσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ σχετικά με τη διαβούλευση του ΥΠ.ΕΝ.
για το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής,
έχει διαμορφώσει ένα πλέγμα πολιτικών πρωτοβουλιών και μέτρων για την
μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος που περιλαμβάνει την ανάπτυξη
ενός νέου ενεργειακού μοντέλου με ταυτόχρονη στήριξη των παραγωγικών
κλάδων που θα πληγούν, αλλά και με την ανάπτυξη της τεχνολογικής
καινοτομίας.
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Θετικό μέτρο προς την κατεύθυνση της υποστήριξης των περιοχών υψηλής
εξάρτησης από την λιγνιτική βιομηχανία, όπως αυτή της Δυτικής Μακεδονίας,
αποτελεί η απόφαση της Ελληνικής Πολιτείας να θεσπίσει το Ταμείο Δίκαιης
Μετάβασης υποστηρίζοντας. με πόρους από την πώληση δικαιωμάτων
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. έργα που θα επιτρέψουν την
διαφοροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας και θα δημιουργήσουν θέσεις
εργασίας.
Το ΤΕΕ/ΤΔΜ θεωρεί ότι η απόφαση αυτή λειτουργεί υποστηρικτικά στην
προσπάθεια της Δυτικής Μακεδονίας η οποία ήδη εξετάζει τα θέματα του
διαρθρωτικού μετασχηματισμού της, στην κατεύθυνση πάντα ενός νέου
αναπτυξιακού και παραγωγικού μοντέλου που να συμβαδίζει με τις σύγχρονες
κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, συμμετέχοντας ως μια από τις
τέσσερες πιλοτικές Περιφέρειες στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
“Coal Regions in Transition Platform”.
Επιπλέον, το ΤΕΕ/ΤΔΜ, με απόφαση της Αντιπροσωπείας του αποφάσισε να
υποστηρίξει τη διαδικασία μετάβασης και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
για το Coal Platform με το σύνολο των Μονίμων Επιτροπών του. Άλλωστε,
πρώτο αυτό ολοκλήρωσε την «Αποτίμηση της συνεισφοράς των οικονομικών
κλάδων στο παραγωγικό μοντέλο της Δυτικής Μακεδονίας με έμφαση στην
επίδραση της λιγνιτικής βιομηχανίας» αναδεικνύοντας και πρόσφατα κατά την
παρέμβαση του στη Βουλή, την ανάγκη εξεύρεσης κεφαλαίων ζητώντας «…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...». Αυτό που
πρέπει πρωτίστως να διασφαλιστεί είναι η ύπαρξη ενός καλά συγκροτημένου
και πολύ καλά μελετημένου σχεδίου συνεισφοράς της Δυτικής Μακεδονίας που
θα την διατηρήσει ως το «Ενεργειακό Κέντρο» της χώρας και σε αυτό το Ταμείο
Δίκαιας μετάβασης πρέπει να απαντά ως στρατηγική επιλογή.
Το ΤΕΕ/ΤΔΜ, λαμβάνοντας υπόψη τους σχεδιασμούς και τις δράσεις της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας,
επισημαίνει την αναγκαιότητα της κοινής στόχευσης και συμπληρωματικότητας
των δράσεων όλων των πρωτοβουλιών και μέτρων που στηρίζουν τη
διαδικασία μετάβασης.
Το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης είναι διακριτό εργαλείο. Αντίθετα, οι
πόροι του, προέρχονται από μέρος των εσόδων από τον πλειστηριασμό
δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία είναι κάτω από την
κεντρική διαχείριση της πολιτείας.
Για το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης επισημάνθηκε «Η διαχείριση του
Ειδικού Λογαριασμού θα γίνεται κεντρικά, από κρατικό φορέα που λειτουργεί
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
Επισημαίνουμε ότι η προτεινόμενη προσσέγιση θα αυξήσει την πολυπλοκότητα
χωρίς ουσιαστικό όφελος δίνοντας λάθος μήνυμα. Προτείνεται ο παραπάνω
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φορέας που θα διαχειρίζεται και θα εποπτεύει το συνολικό εγχείρημα να εδρεύει
στην περιοχή ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με την υπάρχουσα δομή, τέτοιος
δημόσιος φορέας θα μπορούσε να είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης το
οποίο λειτουργεί με όλες τις νομιμες διαδικασίες ή εάν επιλεγούν διαδικασίες
τύπου ΕΣΠΑ, η Υπηρεσία Διαχείρισης του αντίστοιχου ΠΕΠ.
Ωστόσο τολμούμε να προτείνουμε οι δράσεις του να μην ακολουθούν
διαδικασίες τύπου ΕΣΠΑ για να υπάρχει καλύτερη στόχευση και υλοποίηση
δράσεων/έργων με πιο γρήγορο και άμεσο αποτέλεσμα, η οποία θα είναι
προδιαγεγραμμένη και ξεκάθαρη με αποφυγή των λαθών του παρελθόντος. Για
τα παραπάνω προφανώς συμφωνούμε να ακολουθηθεί νομοθετική ρύθμιση. Το
ΤΕΕ/ΤΔΜ θα συνδράμει σε αυτή την κατεύθυνση με Ομάδες Εργασίας σύμφωνα
με το θεσμικό του πλαίσιο όπως έχει αποδείξει έως τώρα και με τις
τεκμηριωμένες παρεμβάσεις που κατέθεσε.
Επισημαίνεται ότι προφανώς και θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να είναι
τελικοί δικαιούχοι και φορείς εκτός Δυτικής Μακεδονίας αρκεί να υπηρετούν οι
δράσεις τους ένα συγκροτημένο σχέδιο δράσης που η Δυτική Μακεδονία ήδη
επεξεργάζεται σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ μέσω του Coal Platform.
Εάν το ΥΠΕΝ επιμένει στην άποψη του τότε προτείνεται η ύπαρξη ειδικού
μέτρου αποκλειστικά μόνο για δράσεις υποστήριξης του Coal Platform με
δικαιούχους τους παραπάνω φορείς ώστε να μην ακυρωθεί η προσπάθεια των
φορέων της Δυτικής Μακεδονίας αλλά αντιθέτως να ενισχυθεί με πόρους του
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.
Οι δράσεις θα πρέπει επίσης να αφορούν κατά κύριο λόγο τον ιδιωτικό τομέα ή
τις συμπράξεις ιδιωτικού – δημόσιου τομέα, με έμφαση στην καινοτομία στις
οποίες θα πρέπει να αποτυπώνεται το πλήθος των νέων θέσεων εργασίας που
αναμένεται να δημιουργηθούν. Είναι προφανές ότι υπάρχει δυνατότητα
εγκατάστασης βαριάς βιομηχανίας από ιδιώτες με τα ανάλογα κίνητρα και
φυσικά τηρώντας πάντα τους περιβαλλοντικούς όρους και κανόνες.
Βιομηχανική κουλτούρα στην περιοχή υπάρχει, το ανθρώπινο δυναμικό είναι
εδώ, αυτό που χρειάζεται είναι βούληση και σωστή διαχείριση.
Η εξοικονόμηση ενέργειας και οι δράσεις καθαρής ενέργειας που μνημονεύονται
είναι σημαντικές αλλά δεν είναι ο στόχος της μετάβασης αλλά απόρροια αυτής
ειδικά οι ΑΠΕ. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι θέμα που το ΥΠΕΝ, όπως σας έχει
σταλεί πολλαπλώς από το ΤΕΕ/ΤΔΜ, είναι σημαντική δράση στην οποία δεν
έγινε σωστή κατανομή πόρων διότι δεν έλαβε υπόψη τη δυσμενέστερη
κλιματική ζώνη στην οποία η Δυτική Μακεδονία είναι στο σύνολο της.
Πρόταση μας είναι να υπάρξει μια προσαρμογή του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης
στις χρηματοδοτικές ανάγκες ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη Δυτική
Μακεδονία, σε συνεννόηση και ακολουθία με την Τεχνική στήριξη της SRSS και
της Παγκόσμιας Τράπεζας, που η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συντονίζει
και το ΤΕΕ/ΤΔΜ όπου απαιτείται συνεισφέρει. “
Επικυρώνεται αυθημερόν.
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ΘΕΜA:

ΘΕΜΑ 7ο
Ανάθεση και Συγκρότηση Ομάδας Έργου για την υλοποίηση του έργου
«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”
(θεματικός άξονας 2. Boosting the local economy, θεματική
προτεραιότητα 2d. encouraging tourism and cultural and natural
heritage), του Προγράμματος ΙNTERREG IPA II CROSS-BORDER
COOPERATION PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020”.

Με τις Α6/Δ.Ε./Σ9/ 2017 και Α7/Δ.Ε./Σ9/ 2017 αποφασίστηκε η υλοποίηση του
έργου “Targeted ACTions for the preservation, rehabilitation and promotion of
historical, Cultural and naturAL assets encouraging TOURISM, in the entire GRAL cross border area – TACTICAL TOURISM» και ο ορισμός των παρακάτω
συναδέλφων για την επιμέλεια των προτεινόμενων διορθώσεων και την
επεξεργασία των διαδικασιών για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.
1. Μαυροματίδης Δημήτριος
2. Κιάνας Στέργιος του Μενελάου
3. Καλλιόπη Κυριακίδου
4. Μαργαρίτης Νικόλαος
5. Αλμπάνης Πέτρος
Για την επιλεξιμότητα των δαπανών κίνησης που είναι αναγκαίες προτείνεται η
σύσταση Ομάδας Έργου κατά τα πρότυπα του Δημοσίου ώστε να είναι
επιλέξιμες οι δαπάνες μετακίνησης των ανωτέρω συναδέλφων. Ήδη υπήρξε
μετακίνηση στη Φλώρινα για το info day του Interreg Ελλάδα Αλβανία και θα
υπάρξει και κίνηση στις 20 ή 23 Ιουλίου στο Αργυρόκαστρο για την εναρκτήρια
συνάντηση του έργου. Επισημαίνεται ότι οι απαραίτητες τροποποιήσεις
γίνονται με την προηγούμενη απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ9/ 2017 και Α7/Δ.Ε./Σ9/
2017.
Προτείνεται με την παρούσα απόφαση η παρακάτω σύσταση της Ομάδας Έργου
για την παρακολούθηση του προγράμματος η αμοιβή της οποίας θα οριστεί
αργότερα με τον ορισμό της προβλεπόμενης Ομάδας Έργου από το AF (Τεχνικό
Δελτίο) για την υλοποίηση προετοιμασία του έργου (καταγραφή για Unesco):
Α9/Δ.Ε./Σ9/2018
Ο Πρόεδρος και η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1486/84 και το άρθρο 14 του Ν. 2187/94 και το Π.Δ.
7/2010
2. Το Programme and Project Manual του Προγράμματος INTERREG IPA II
CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020”
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3. Την απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ5/2016 της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε/Τ.Δ.Μ
σχετικά με τη συμμετοχή του Τ.Ε.Ε/Τ.Δ.Μ στην υποβολή πρότασης με τίτλο
προτεινόμενου έργου «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” στο πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙNTERREG IPA II
CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020”
4. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου (Application Form και Specification
of Budget Costs) το οποίο υποβλήθηκε και εγκρίθηκε μέσω του επικεφαλής
εταίρου του έργου για λογαριασμό του Τ.Ε.Ε/Τ.Δ.Μ στην Διαχειριστική Αρχή
του Προγράμματος INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION
PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020”
5. Το υπογεγραμμένο Partnership Agreement μεταξύ του επικεφαλής εταίρου
και των υπόλοιπων εταίρων του έργου.
6. Το υπογεγραμμένο Subsidy Contract μεταξύ του επικεφαλής εταίρου και της
Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος INTERREG IPA II CROSS-BORDER
COOPERATION PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020”
7. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου
Αποφασίζουμε
Συγκροτούμε την ομάδα έργου για την υλοποίηση του έργου «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” του Προγράμματος ΙNTERREG IPA II CROSSBORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020” ως εξής:

Συντονιστής Έργου:

Νικόλαος Μαργαρίτης, μέλος του ΤΕΕ/ΤΔΜ

Υπεύθυνος Έργου:

Αλμπάνης Πέτρος, μέλος του ΤΕΕ/ΤΔΜ

Επιστημονική Υποστήριξη του
Έργου:

Α) Δημήτρης Μαυροματίδης Πρόεδρος της ΔΕ
του ΤΕΕ/ΤΔΜ
Β) Κιάνας Στέργιος, μέλος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΔΜ
Γ)
Κυριακίδου
Καλλιόπη,
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΔΜ

μέλος

της

Δ) Ήργης Δημήτριος, μέλος της Αντιπροσωπείας
του ΤΕΕ/ΤΔΜ

Οι αρμοδιότητες των μελών της Ομάδας Έργου συνίστανται ως εξής:
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Συντονιστής Έργου: έχει την ευθύνη του συντονισμού όλων των ενεργειών για την
αποτελεσματική υλοποίηση του έργου και την παρακολούθηση υλοποίησης του
φυσικού αντικειμένου του έργου, το συντονισμό των δράσεων του έργου σε
συνεργασία με την Ομάδα Έργου καθώς και με το αρμόδιο τμήμα για την
επικοινωνία και δημοσιότητα του έργου.
Υπεύθυνος Έργου: έχει την ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης του
διοικητικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, την τήρηση των φακέλων του
έργου και την καθημερινή εργασία σε σχέση με τους λοιπούς εταίρους και το δίκτυο
των εμπλεκομένων πλευρών στο τμήμα της διαπεριφερειακής ανταλλαγής
εμπειριών και γνώσεων.
Επιστημονική Υποστήριξη του Έργου: έχουν την ευθύνη της συνολικής υποστήριξης
του έργου σε συνεργασία με το Συντονιστή Έργου και τον Υπεύθυνο Έργου.
Επίσης στις αρμοδιότητες της Ομάδας Έργου ανήκουν και
 η προετοιμασία και ο έλεγχος των τευχών προκηρύξεων που θα απαιτηθούν
 η παρακολούθηση των διαγωνιστικών διαδικασιών
 η συμμετοχή σε σχετικές επιτροπές, η εποπτεία και ο έλεγχος των
παραδοτέων και των συμβατικών υποχρεώσεων αναδόχων – εξωτερικών
συνεργατών, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής
Μακεδονίας που τυχόν εκδοθούν για το σκοπό αυτό
 η εποπτεία και ο έλεγχος των συμβατικών υποχρεώσεων του φορέα καθώς
και
 η εκπροσώπηση του φορέα στις συναντήσεις του έργου όπου απαιτείται (με
μέριμνα του Συντονιστή Έργου).
Οι επιλέξιμες Δαπάνες και τα έξοδα που θα προκύψουν κατά την ενασχόληση των
μελών της Ομάδας Έργου, θα βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου, όπου αυτό είναι
εφικτό.
2. Κατά την υλοποίηση του έργου, οι αναγκαίες διαδικασίες οικονομικής
διαχείρισης, σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών ή Υπηρεσιών που μπορεί να
προκύψουν, θα διενεργηθούν από την Υπηρεσία του Τ.Ε.Ε/Τ.Δ.Μ και οι
διαδικασίες πληρωμής από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής
Μακεδονίας (ή όπως αλλιώς οριστεί αρμοδίως)»
Επικυρώνεται αυθημερόν
Αίτημα Ορισμού Υπολόγου για το έργο «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”
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Προτείνεται προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως Υπόλογος πληρωμών
να οριστεί το ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας.
Α10/Δ.Ε./Σ9/2018
Αποφασίζεται να σταλεί η παρακάτω επιστολή-αίτημα προς τη Διεύθυνση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
«Αιτούμαστε για το έργο του θέματος στο Πρόγραμμα Interreg Greece –
Albania, να οριστεί ως διαχειριστής έργου/υπόλογος του λογαριασμού της
πράξης στη ΤτΕ, ο φορέας Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
(ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας).»
Επικυρώνεται αυθημερόν

Μετακίνηση των συναδέλφων της Ομάδας Έργου Tactical Tourism στο
Αργυρόκαστρο
Ο Πρόεδρος ενημερώνει για το ακόλουθο μήνυμα που εστάλη :
«Dear Partners,
As you are all informed, the TACTICAL TOURISM project has commenced (please
also find attached the subsidy contract for the project), and we need to kick it off
with the Project Kick-Off meeting.
The Kick-Off Meeting will take place in Gjirokaster in July. We only have two
possible convenient dates due to the availability of the most suitable hosting
venue in Gjirokaster (Hotel Cajupi):
1) Friday 20 July 2018
2) Monday 23 July 2018
Please let me know this week if either of these dates is not convenient for you so we
can opt for the latter one, so that we can start making the arrangements. You don't
need to respond if both dates are ok with you - we will assume than a non-response
means you are available on either date.»
Α11/Δ.Ε./Σ9/2018
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
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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 2014-2020”
5. Την πρόσκληση του συντονιστή του προγράμματος προς το εταιρικό
σχήμα για την εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος ( Kick off
meeting ) που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο στο Αργυρόκαστρο
( αριθμός πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 540/27-6-2018)
6.
Την με αριθμό α0/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 Νικολάου
Μαργαρίτη, συντονιστή του έργου και Πέτρου Αλμπάνη, υπεύθυνου έργου,
στο Αργυρόκαστρο στις 20 Ioυλiου 2018 για τη συμμετοχή τους στην
εναρκτήρια συνάντηση του έργου.
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
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 3
Γίνεται ενημέρωση κατόπιν προφορικής επικοινωνίας του Προέδρου της Δ.Ε.
του Τ.Ε.Ε/ΤΔΜ κ. Δημήτριου Μαυροματίδη με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γεώργιο
Στασινό για την σύσκεψη των Προέδρων των Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ με
τον Πρόεδρο του ΤΕΕ που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11-7-2018 και ώρα
13:00 στην Αθήνα.
Α12/Δ.Ε./Σ9/2018
Αποφασίζεται η μετάβαση του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. κ. Γεώργιου Τζίτζικα στην
Αθήνα για την σύσκεψη των Προέδρων των Δ.Ε. ΤΕΕ. Η μετάβαση θα
πραγματοποιηθεί με αεροπλάνο και το κόστος ανέρχεται στα 350€.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 4
O Πρόεδρος της Δ.Ε. συν. Δ. Μαυροματίδης υπενθυμίζει ότι με προηγούμενες
αποφάσεις της Δ.Ε. συγκροτήθηκε Ο.Ε. και παρουσιάστηκε στη Δ.Ε. το έργο της
με θέμα «Επικαιροποίηση της μελέτης «Εκτίμηση του κόστους μετάβασης
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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» (αποφάσεις Α4/Δ.Ε./Σ13/2017, Α6/Δ.Ε./Σ4/2018).
Επίσης στην 5η συνεδρίαση του 2018 (απόφαση Α11/Δ.Ε./Σ5/2018 )
συζητήθηκε 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/πρόταση
της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας προς τη Δ.Ε. του κεντρικού ΤΕΕ , ώστε να
υπάρξει σχετική Ομάδα Εργασίας που θα μελετήσει το θέμα των δεικτών σε
επίπεδο χώρας
Α13/Δ.Ε./Σ9/2018
Αποφασίζεται να αποσταλεί στο κεντρικό ΤΕΕ προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε. κ. Γ.
Στασινό, η παρακάτω εισήγηση για συγκρότηση Ο.Ε. που θα μελετήσει το
παρακάτω θέμα:
“Ανάλυση εισροών-εκροών και κλαδικές διασυνδέσεις της ελληνικής
οικονομίας στην κατεύθυνση μιας αποτελεσματικής παραγωγικής
ανασυγκρότησης”
1. Σκοπιμότητα μελέτης
Αποτελεί κοινό τόπο ότι η οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε το 2009 στη χώρα
μας τείνει να προσλάβει πλέον μόνιμα χαρακτηριστικά, με δραματικές
διαρθρωτικές υποχωρήσεις σε όλους σχεδόν τους τομείς. Παρά τις παρεμβάσεις
εσωτερικής υποτίμησης και δραστικής απορύθμισης της αγοράς εργασίας, οι
αναπτυξιακοί δείκτες παραμένουν στάσιμοι με αναιμικές προοπτικές
μεγέθυνσης.
Από την άλλη πλευρά, η αναγκαιότητα μιας αποτελεσματικής παραγωγικής
ανασυγκρότησης, λαμβάνοντας υπόψη και τις πρωτόγνωρες αλλαγές που
συντελούνται στην παγκόσμια οικονομία, αποτελεί πλέον εθνική υπόθεση πέρα
και πάνω από πολιτικές ή κομματικές προσλαμβάνουσες.
Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται
ένα εθνικό σχέδιο παραγωγικής
ανασυγκρότησης το οποίο δεν θα αθροίζει ευκαιριακές ή αποσπασματικές
παρεμβάσεις, αλλά θα αποτελεί τη συνισταμένη στοχευμένων δράσεων σε
περιφερειακό επίπεδο, με υψηλό δείκτη συμπληρωματικότητας και
προστιθέμενης αξίας σε επίπεδο χώρας.
Για να επιτευχθεί αυτό, αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα η χρήση σύγχρονων
και ευρέως αποδεκτών οικονομικών μοντέλων τα οποία αφ’ ενός θα
αποτυπώνουν το διαρθρωτικό μας παραγωγικό μοντέλο στην πραγματική του
διάσταση και αφ’ εταίρου, θα προσδιορίζουν τις κλαδικές διασυνδέσεις και τους
παραγωγικούς κλάδους με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης. Πρακτικά, τους κλάδους
εκείνους οι οποίοι εμφανίζουν ισχυρή θετική επίπτωση με όρους απασχόλησης
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και παραγωγής πλούτου και προφανώς, μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές
στήριξης μπορούν να δράσουν ως περιφερειακοί ή εθνικοί αναπτυξιακοί
«πυρήνες», συμπαρασύροντας έμμεσα και επαγωγικά το σύνολο της εθνικής
μας οικονομίας.
Επιπλέον, είναι κρίσιμο να αποτυπωθούν οι παραγωγικοί κλάδοι που
παραμένουν σε λανθάνουσα κατάσταση και θα μπορούσαν μέσα από μια
αναδιάρθρωση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων των τομεακών ή/και των
περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων να
επιταχύνουν την
αναπτυξιακή τους προοπτική. Παράλληλα, είναι αναγκαίο να αποτυπωθεί η
δυναμική των διαπεριφερειακών clusters (ολοκληρωμένα συμπλέγματα
δραστηριοτήτων), τα οποία θα μεταμορφώσουν την παραγωγική στασιμότητα
σε δυναμικούς πόλους καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας.
Αυτών δεδομένων, η εκπόνηση της προτεινόμενης μελέτης η οποία θα αναλύει
τις εισροές –εκροές και τις κλαδικές διασυνδέσεις της ελληνικής οικονομίας,
μπορεί να συνεισφέρει αποτελεσματικά στην κατεύθυνση ενός εθνικού σχεδίου
παραγωγικής ανασυγκρότησης, αναδεικνύοντας παράλληλα τον θεσμικό ρόλο
του Τεχνικού Επιμελητηρίου ως συμβούλου της Πολιτείας.
2. Διαδικασία προσέγγισης-Θεωρητικό υπόβαθρο
Το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών αποτελεί μια κωδικοποιημένη διεθνώς
πρακτική, η οποία εμφανίζει το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών μιας
χώρας
για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Πρακτικά, παρέχει τη
δυνατότητα μελέτης της παραγωγικής δραστηριότητας των επί μέρους
οικονομικών κλάδων, διακρίνοντας τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη τα
οποία αποτελούν δείκτες του αποτελέσματος της οικονομικής δραστηριότητας.
Με τη βοήθεια του Συστήματος των Εθνικών Λογαριασμών, αντικατοπτρίζονται
τα βασικά οικονομικά μεγέθη σε επίπεδο χώρας, όπως το Εθνικό Εισόδημα, οι
Εθνικές Δαπάνες και η Δημόσια Κατανάλωση.
Οι Εθνικοί Λογαριασμοί καταρτίζονται από τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες σε
ετήσια βάση. Η μεθοδολογία επεξεργασίας αναπτύσσεται από τον Οργανισμό
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και κατά συνέπεια είναι κοινή για όλες τις χώρες. Στη
βάση αυτή, δημιουργούνται ιστορικά δεδομένα και συγκρίσεις σε υπερεθνικά
σύνολα όπως για παράδειγμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ακόμη και σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Το μοντέλο Εισροών-Εκροών απεικονίζει τόσο τα μακροοικονομικά μεγέθη του
συστήματος των Εθνικών Λογαριασμών όσο και τις επιμέρους διακλαδικές
σχέσεις μιας οικονομίας. Σε ένα μοντέλο Εισροών-Εκροών κάθε οικονομική
δραστηριότητα αποτελεί ταυτόχρονα πηγή και αποδέκτη πολλών
διαφορετικών κλάδων.
Η μέθοδος Εισροών-Εκροών (Ε-Ε) αποτελεί ένα σύστημα που καταγράφει,
απεικονίζει, περιγράφει, αναλύει και ποσοτικοποιεί στον λεγόμενο Πίνακα
Εισροών-Εκροών (Transaction Input-Output Table) τις διάφορες συναλλαγές,
δραστηριότητες και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των διαφόρων κλάδων
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οικονομικής δραστηριότητας που λαμβάνουν χώρα σε συγκεκριμένη χρονική
περίοδο (συνήθως ένα έτος) στην οικονομία μιας χώρας ή μιας περιφέρειας.
Οι Πίνακες Εισροών-Εκροών αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των
συστημάτων παρουσίασης των οικονομικών δεδομένων των χωρών, καθώς
συμβάλλουν καθοριστικά στην παράσταση και ανάλυση της οικονομικής και
ειδικότερα της παραγωγικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα να καθίσταται
εφικτός ο προσδιορισμός τυχόν προβλημάτων και η άμεση αντιμετώπιση
αυτών. Τελικό ζητούμενο της όλης διαδικασίας αποτελεί ο υπολογισμός των
εθνικών ή/και περιφερειακών πολλαπλασιαστών εισοδήματος και
απασχόλησης. Δηλαδή, ο υπολογισμός και η ποσοτικοποίηση της επίπτωσης των
επιμέρους οικονομικών κλάδων τόσο στην απασχόληση όσο και στη δημιουργία
πλούτου σε εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο.
3. Αντικείμενο-Παραδοτέα
Η μελέτη θα υλοποιηθεί μέσα από τέσσερα (4) συνεκτικά Πακέτα Εργασίας
(ΠΕ), με τα ακόλουθα παραδοτέα:
ΠΕ Τίτλος
Παραδοτέο
1

2

3

4

Ανάλυση εισροών – εκροών, υπολογισμός
Τεχνολογικών δεικτών και Πολλαπλασιαστών
Εισοδήματος – Απασχόλησης σε Εθνικό
επίπεδο
Ανάλυση εισροών – εκροών, Υπολογισμός
Τοπικών Πηλίκων (Location Quotients) και
Πολλαπλασιαστών
ΕισοδήματοςΑπασχόλησης σε Περιφερειακό επίπεδο (13
περιφέρειες)
Εθνικοί και Περιφερειακοί Πρωταθλητές –
Διαπεριφερειακές
συνέργειες
και
συμπληρωματικότητες στην κατεύθυνση μιας
ολοκληρωμένης
παραγωγικής
ανασυγκρότησης
Διάχυση
και
δημοσιοποίηση
των
αποτελεσμάτων

ΠΕ1

ΠΕ2

ΠΕ3

ΠΕ4
παρουσίασης
επικοινωνίας
αποτελεσμάτων

Ημερίδα
και
των

Επιπλέον, θα ελεγχθεί και θα πιστοποιηθεί η διαδικασία προσέγγισης της
μελέτης από ανεξάρτητο φορέα, προκειμένου να ισχυροποιηθεί η εγκυρότητα
των αποτελεσμάτων, προστατεύοντας παράλληλα το θεσμικό κύρος του ΤΕΕ.
4. Χρονοδιάγραμμα και κόστος υλοποίησης
Η μελέτη προτείνεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και το κόστος υλοποίησης ανέρχεται σε
€ ΧΧΧΧ πλέον ΦΠΑ.
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5. Εμπειρία της Ομάδας Έργου
Το ΤΕΕ/ΤΔΜ, με αφορμή την κλιμάκωση μείωσης της λιγνιτικής παραγωγής στη
Δυτική Μακεδονία, ξεκίνησε από το 2012 την εκπόνηση σειράς μελετών 1 οι
οποίες ποσοτικοποιούν την επίπτωση της λιγνιτικής βιομηχανίας στην
οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας με όρους απασχόλησης και παραγωγής
πλούτου, ενώ παράλληλα αποτυπώνουν μέσα από συγκριτική αξιολόγηση, το
σύνολο των παραγωγικών κλάδων που θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν την
απώλεια θέσεων εργασίας λόγω συρρίκνωσης της λιγνιτικής δραστηριότητας. Η
προσέγγιση στηρίχθηκε στη μεθοδολογία των Εισροών-Εκροών (Ε-Ε) και στο
μαθηματικό υπόδειγμα Leontief, προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι
συγκρίσιμα και συμβατά με ανάλογες μελέτες σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.
Να σημειωθεί ότι οι εν λόγω μελέτες έτυχαν ευρείας αποδοχής, δεν
αμφισβητήθηκαν τα αποτελέσματά τους, ενώ αποτέλεσαν αφορμή και για
σχετικές επερωτήσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το ΤΕΕ/ΤΔΜ έχει αποκτήσει σημαντική
τεχνογνωσία στον συγκεκριμένο τομέα και μπορεί να αντεπεξέλθει στις
απαιτήσεις του προτεινόμενου έργου. Σε κάθε περίπτωση, η Ομάδα Έργου από
την πλευρά του ΤΕΕ/ΤΔΜ μπορεί να διευρυνθεί με συναδέλφους από το σύνολο
του ΤΕΕ οι οποίοι έχουν σχετική εμπειρία ή εξειδίκευση στο συγκεκριμένο
επιστημονικό πεδίο.
Επιπλέον θα ήταν σκόπιμο να εξεταστεί η δυνατότητα συνεργασίας με το
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ακόμα και μέσα από μία κοινή Ομάδα
Εργασίας, ώστε τόσο η επιστημονική προσέγγιση όσο και η τεχνική ανάλυση να
αποκτήσουν την απαιτούμενη εγκυρότητα.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 5Ο
Παρευρίσκεται και ενημερώνει για το ΣΒΑΚ ο ο Αντιδήμαρχος Κοζάνης συν.
Δεσποτίδης Κώστας . Κατά τη συζήτηση διαπιστώνεται ότι το η υπάρχουσα
διαδικασία δεν είναι το ΣΒΑΚ το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί.
Παίρνοντας το λόγο ο Αντιδήμαρχος κ. Κώστας Δεσποτίδης από τον Πρόεδρο, ο
οποίος έθεσε επιγραμματικά τα ζητήματα που προέκυψαν μετά τη διαβούλευση
της 13ης Ιουνίου για το ΣΒΑΚ Κοζάνης, και κυρίως αυτά που αφορούν την
«πραγματική υπόσταση» και εγκυρότητα του σχεδίου-αντικείμενου της
1




Εκτίμηση του κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής
παραγωγής, Ιούλιος 2012, ΤΕΕ/ΤΔΜ
Αποτύπωση και αξιολόγηση των παραγωγικών και οικονομικών κλάδων της Δυτικής Μακεδονίας
αναφορικά με την εξέλιξη της λιγνιτικής παραγωγής, Ιανουάριος 2013, ΤΕΕ/ΤΔΜ
Αποτίμηση της συνεισφοράς των οικονομικών κλάδων στο παραγωγικό μοντέλο της Δυτικής
Μακεδονίας με έμφαση στην επίδραση της λιγνιτικής βιομηχανίας, Φεβρουάριος 2018, ΤΕΕ/ΤΔΜ
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διαβούλευσης, τη διαδικασία παραγωγής/εκπόνησης και διαβούλευσής του και
της επικοινωνιακής αποτελεσματικότητας του, ανέφερε τα εξής:
Το Ερευνητικό Πρόγραμμα «Ερευνητική συνδρομή στο Δήμο Κοζάνης για τη
χάραξη δράσεων στροφής από τον κορεσμό προς τη βιώσιμη κινητικότητα –
Πλαίσιο στρατηγικής για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας απέναντι
σε προβλήματα περιβάλλοντος και μετακινήσεων» που βρίσκεται σε
διαβούλευση σαν ΣΒΑΚ, είναι ουσιαστικά κάτι παραπάνω από ΣΒΑΚ. Όταν έγινε
η προγραμματική σύμβαση με τη μελετητική ομάδα του ΕΜΠ για την παραπάνω
εργασία δεν μπορούσε να ονομαστεί ΣΒΑΚ, γιατί δεν υπήρχε ακόμα επίσημο
νομοθετικό – κατευθυντήριο πλαίσιο από την Ελληνική Πολιτεία. Ακόμα και
σήμερα δεν υπάρχει τέτοιο πλαίσιο. Ο Δήμος Κοζάνης προχώρησε από τότε με
τη σύμβαση για την εκπόνηση ΣΒΑΚ με την παραπάνω μορφή του ερευνητικού
προγράμματος, γιατί θεώρησε ότι έπρεπε να τεθούν έγκαιρα στη σωστή βάση
θέματα, όπως η ιεράρχηση των οδικών αξόνων, που επηρεάζουν και είναι
σημαντικά στον επανασχεδιασμό του ΓΠΣ του οποίου επιχειρείται αναθεώρηση
με τις ευνοϊκές μεταβατικές διατάξεις, ώστε να εγκριθεί όσο γρηγορότερα
γίνεται. Η όλη διαδικασία της ανάθεσης και εκπόνησης του ΣΒΑΚ Κοζάνης μέσω
του ερευνητικού προγράμματος έχουν γίνει σε συνεννόηση με το ΥΠΕΝ και το
Πράσινο Ταμείο και η εργασία της μελετητικής ομάδας βασίζεται στις
Ευρωπαϊκές οδηγίες που ισχύουν ελλείψει νομοθετικού πλαισίου. Η Ερευνητική
Εργασία έχει ολοκληρώσει την πρόταση για τη μεθοδολογία του ΣΒΑΚ και η
μελέτη που θα προκύψει διαγωνιστικά, όταν υπάρξει το νομοθετικό πλαίσιο, θα
συνεχίσει από εκεί και πέρα. Οι υπόλοιπες υποχρεώσεις της προγραμματικής
σύμβασης με το ΕΜΠ θα πραγματοποιηθούν παράλληλα και θα είναι
συμπληρωματικές με την όλη διαδικασία καθώς το ΣΒΑΚ δεν προτείνει σε
επίπεδο σχεδιασμού. Το παραδοτέο που βγήκε σε διαβούλευση ακολουθεί όλα
τα βήματα της ευρωπαϊκής οδηγίας με επιπλέον κάποια 3 ή 4 βήματα που
πρόσθεσε ο Δήμος στην προγραμματική του και αφορούν λεπτομέρειες του
ΣΒΑΚ (όπως πχ κάποιες ενδεικτικές διατομές κάποιων οδών). Ο Δήμος αυτή τη
στιγμή είναι στη διαδικασία προετοιμασίας της προκήρυξης διαγωνισμού της
από εδώ και πέρα μελέτης του ΣΒΑΚ, ο οποίος θα έχει προκηρυχθεί μέχρι και τον
Σεπτέμβριο.
Στη συνέχεια ο κ. Δεσποτίδης ανέφερε ενημερωτικά επιγραμματικά κάποιες
εξελίξεις σε παράλληλα θέματα άμεσα συνδεδεμένα με το ΣΒΑΚ, όπως:
 Τη συμφωνία με τα Αστικά ΚΤΕΛ για εκπόνηση από κοινού μελέτης που
θα προδιαγράφει τη λειτουργία των ΜΜΜ και την προσαρμογή της στη
λογική του ΣΒΑΚ, με μέτρα-ενέργειες όπως πύκνωση δρομολογίων,
μικρότερα οχήματα, περισσότερες διαδρομές, ενεργοποίηση τηλεματικής
και προσωρινές μεταβατικές ρυθμίσεις, όπως μεταφορά της αφετηρίας
στην οδό Τράντα.
 Τη συμφωνία με τον Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης για τη συμμετοχή στο
πρόγραμμα OPEN MALL.
 Την προώθηση λογικών ΣΒΑΚ μέσα από πλατφόρμες και χρηματοδοτικά
εργαλεία όπως το CIVINET και SMART CITIES
Έπειτα από ερωτήσεις μελών της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ για το ΣΒΑΚ
Κοζάνης σχετικά με:
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το θέμα της κακής επικοινωνιακής πολιτικής, αφού το όλο εγχείρημα δεν
επικοινώνησε ούτε αρκετά ούτε με το σωστό τρόπο, τόσο με τους πολίτες
της πόλης όσο και με τους εμπλεκομένους φορείς,
 την ύπαρξη χρονοδιαγράμματος, ενδεικτικού προϋπολογισμού ή και
χρηματοδοτήσεων των βημάτων υλοποίησης, των δράσεων
ενεργοποίησης και τελικά των μελετών εφαρμογής, καθώς και τη
διαδικασία μελέτης και εκπόνησής τους,
 το μηχανισμό αξιολόγησης δράσεων/παρεμβάσεων κατά την εφαρμογή
του σχεδίου(ΒΑΚ),
η απάντηση του Αντιδημάρχου ήταν ότι:
 όντως υπάρχει επικοινωνιακό θέμα. Επικράτησε η άποψη να μην
προβληθούν στοιχεία πριν αυτά πάρουν τελική μορφή στο ΣΒΑΚ. Από
εδώ και πέρα όμως, με την ολοκλήρωση ουσιαστικά της πρότασης του
ΣΒΑΚ θα κυκλοφορήσουν κάποια φυλλάδια και διαφημιστικά σποτς.
 Όσων αφορά τις μελέτες εφαρμογής, αυτές θα προσδιοριστούν από την
μελέτη. Στα βήματα του ΣΒΑΚ δεν υπάρχει υποχρέωση για μελέτες
εφαρμογής. Όλες οι μελέτες που θα προκύψουν θα γίνουν με
διαγωνιστικές διαδικασίες όπως προβλέπει ο νόμος.
 Αναλυτικότερο χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει σ αυτή τη φάση ούτε και ο
μηχανισμός αξιολόγησης... Κάποια από αυτά θα καθοριστούν μετά την
ολοκλήρωση της μελέτης του ΣΒΑΚ.
Στην παρέμβαση/ερώτηση του Αντιπροέδρου κ. Τζίτζικα σχετικά με το αν είναι
τελικά εφικτή η παρέμβαση του προτεινόμενου ΣΒΑΚ στην πραγματικότητα της
πόλης της Κοζάνης, υιοθετώντας από τη μια λογικές όπως ο χαρακτηρισμός και
κατάργηση πραγματικών «λειτουργικών» θέσεων στάθμευσης ως νομικά
παράνομων, και αποκλείοντας από την άλλη το αυτοκίνητο από ολόκληρες
περιοχές μήπως αντί να ενισχύουμε την προσβασιμότητα, τελικά προκαλούμε
τον αποκλεισμό κάποιων πληθυσμιακών ομάδων που εξ ανάγκης χρειάζονται το
αυτοκίνητο (ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ), ο Αντιδήμαρχος απάντησε πως το σχέδιο
προωθεί σε όλες τις παρεμβάσεις την ισόρροπη εφαρμογή και αντιμετώπιση και
δεν μεροληπτεί υπέρ του αυτοκινήτου ή του πεζού. Δεν θα υπάρχει
αποκλεισμένη περιοχή ή κάτοικος. Η διέλευση των οχημάτων θα είναι παντού
εξασφαλισμένη. Οι μόνιμοι κάτοικοι του κέντρου θα προστατευτούν, αφού οι
όποιες απαγορεύσεις θα έχουν στόχο τους διερχόμενους από το κέντρο χρήστες.
Τέλος, σε παρεμβάσεις των κ. Βαρδάκα και Κοϊμτσίδη σχετικά με το πρόβλημα
της προτεινόμενης μειωμένης στάθμευσης και την εφαρμογή του στην πόλη της
Κοζάνης, αλλά και την έλλειψη εναλλακτικών σεναρίων από το ΣΒΑΚ, ο
Αντιδήμαρχος απάντησε πως το ΣΒΑΚ προτείνει μεθοδολογία και ισόρροπη
αντιμετώπιση, σύμφωνα με την οποία θα εξεταστούν διάφορα σενάρια με
προγραμματισμό και μελέτη στην ώρα τους και όταν θα υπάρχουν οι
προϋποθέσεις.
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Αποφασίζεται ότι το ΤΕΕ/ΤΔΜ θα συνεχίζει να ασχολείται με την υποστήριξη του
ΣΒΑΚ δεδομένου ότι αποτελεί ουσιαστικό οδηγό βελτίωσης για τα επόμενα
χρόνια της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για την πόλη της Κοζάνης.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Ο εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέως

Δημήτρης Μαυροματίδης

Ζιώγας Κωνσταντίνος

