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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18η/ 2020 
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

 

Κοζάνη ΠΕΜΠΤΗ Ώρα, 

Μπουσίου & Εστίας 3 
(Αίθουσα Συνεδριάσεων 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 
01-10-2020 17:00 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
 

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*. 

2. Έγκριση πρακτικών 7η – 16η Δ.Ε. 

 

3. Ορισμός τακτικού εκπροσώπου (μετά από παραίτηση του Δημήτρη 

Κωνσταντόπουλου) στη Δ/νση Τεχνικών Έργων του Δήμου Εορδαίας για την 

επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο 

αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου». 

 

4. Τροποποίηση Ομάδας Έργου για το tactical tourism. 

 

5. Έγκριση δαπανών. 

 

6. Εξουσιοδότηση Προέδρου για ανάληψη πρωτοβουλιών σύστασης Ενεργειακής 

Κοινότητας μελών ΤΕΕ/ΤΔΜ. 

 

7. Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ ως προς τον προτεινόμενο ΟΕΥ της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας. 
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8. Αίτηση διενέργειας πραγματογνωμοσύνης για την εταιρεία «Ξινό Νερό ΑΕ». 

 

9. Καταγγελία συναδέλφου Διπλ. Χημικού Μηχανικού για τη μη δίκαιη κατανομή 

θέσεων, μεταξύ των Χημικών και των Διπλ. Χημικών Μηχανικών στους πίνακες των 

Αναπληρωτών Καθηγητών. 

 

10. Ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με το Αρχοντικό Παπατέρπου, στην 

Καστοριά. 

 

11. Έγκριση Συμμετοχής του ΤΕΕ Δυτ. Μακεδονίας στο εταιρικό σχήμα του Κόμβου 

Ψηφιακής Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας 

 

12. Παρεμβάσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ για παράταση των προθεσμιών του Ν.4495/2017  

 

13.  Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ για το νέο χωροταξικό νομοσχέδιο. 

 

14. Έγκριση σύνδεσης τηλεφωνικής γραμμής στα γραφεία της ΝΕ Γρεβενών. 

 

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 

 

α) Επιστολές ΤΕΕ, ΤΕΕ Κέρκυρας, ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς, Ηπείρου, Δυτικής Κρήτης, 
Θράκης, Δωδεκανήσων, Αν. Μακεδονίας, Ν. Εύβοιας για παράταση στα αυθαίρετα. 
β) Επιστολή Χάρη Βαρδάκα για την απολιγνιτοποίηση. 
γ) Επιστολή Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών για τη λειτουργία της εφορείας λόγω 
κορωνοϊού. 
δ)Επιστολή Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για επέκταση προσαύξησης του ποσοστού 10% 
του προγράμματος Εξοικονομώ – Αυτονομώ, επιπλέον της βασικής επιχορήγησης σε 
όλη την έκταση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.   
ε) Κατάθεση πρότασης από τους κ. Απόστολο Στάμο και Αθανάσιο Βούρα για την 
εσωτερική ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας. 
στ) Επιστολή Ν.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ Ν. Γρεβενών για άσκηση βίας σε μηχανικό της ΥΔΟΜ 
Γρεβενών. 
ζ) Επιστολή ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης για πρόσβαση των μηχανικών σε 
υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία. 
η) Επιστολή Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας για χορήγηση ψηφιακών αντιγράφων 
αναρτημένων και κυρωμένων δασικών χαρτών Π.Ε. Φλώρινας. 
θ) Ορισμός από το ΥΠΟΜΕΔΙ των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων. 
ι) Ενημέρωση για το Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας. 
κ) Απόψεις ΤΕΕ/ΤΚΜ για το νέο χωροταξικό 
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λ) Παράσταση διαμαρτυρίας από μηχανικούς, ελεύθερους επαγγελματίες για την 
παράταση του νόμου των αυθαιρέτων 
 
 
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα 
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό», 
υποφάκελος «Διοικούσα Επιτροπή 2020-2024» -  18η συνεδρίαση. Για να τα 
διαβάσετε πατήστε εδώ. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Κιάνας Μ. Στέργιος - Πρόεδρος, Συλλίρης Νικόλαος-  
Αντιπρόεδρος, , Ματάνας Κωνσταντίνος, Μιμίκου Ευδοκία, Θεοδωρίδης 
Γεώργιος, Παπακώστα Ελευθερία, Τζιόλας Ιωάννης. 
ΑΠΟΝΤΕΣ :  Ράλλης Κωνσταντίνος,  Μαντζιάρης Δημήτριος, μέλη  
 

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ : 2ο, 3ο, 5ο, 4ο, 11ο,  8ο, 14ο,10ο, 7ο,9ο, 12ο, 
13ο,6ο  1ο, 

 
 

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ18/2020 
Ως εκτελών χρέη γραμματέα  ορίζεται ο συνάδελφος Τζιόλας Ιωάννης 

Επικυρώνεται αυθημερόν.  
 
 

ΘΕΜΑ 2Ο 

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ18/2020 

 

Επικυρώνονται τα πρακτικά της 7ης , έως 16ης   συνεδρίασης της Δ.Ε. έτους 2020. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.  

 
ΘΕΜΑ 3Ο 

 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει για την με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 850/10-9-2020 
παραίτηση του συν. Δημήτρη Κωνσταντόπουλου από τη θέση του τακτικού 
εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Επιτροπή διαγωνισμού για τη εκτέλεση του 
έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νέου Κομάνου». ( σχετική η 
απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ17/2020).   

Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ18/2020 
Μετά από νέα κλήρωση ορίζεται τακτικός εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην 
Επιτροπή διαγωνισμού για τη εκτέλεση του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης 
ακαθάρτων νέου Κομάνου», ο συνάδελφος Μπίρος Ιωάννης, Αγρονόμος, 
Τοπογράφος Μηχανικός. 
Αναπληρωματικός εκπρόσωπος στην Επιτροπή παραμένει ο συν. Παπαδόπουλος 
Αθανάσιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.  

https://www.dropbox.com/sh/rjjj1175e16scqx/AABJIejrUbtUIO7DK9lbIOW_a?dl=0
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ΘΕΜΑ 5Ο 

 
Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ18/2020 

Λούτας Δημήτριος για κοινόχρηστα ΤΕΕ/ΤΔΜ Μαιου - Ιουνίου 2020 
Ιουλίου –Αυγούστου 2020 

81,46 

ACS για ταχυμεταφορά εγγράφων του ΤΕΕ/ΤΔΜ 101,26 

ΔΕΥΑ Κοζάνης για τηλεθέρμανση ΤΕΕ/ΤΔΜ  538,39 

Ιωαννίδης Απόστολος για σύνταξη πραγματογνωμοσύνης ΔΕΥΑΦ 1061,64 

 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ18/2020 
 

Έγκριση καταβολής  συνολικού ποσού έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα Ευρώ 
και οδόντα οχτώ λεπτών ( 11. 590,88 Ευρώ € )  σε μέλη  της Ομάδας υλοποίησης του 
έργου “TACTICAL TOURISM – Targeted ACTIons for the preservation, rehabilitation 
and promotion of historical, Cultural and naturAL assets encouraging TOURISM, in 
the GR-AL cross-border area”, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα: 
Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020, 
Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα - Αλβανία” (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική 
Συμμετοχή).  Ενάριθμος ΠΔΕ έργου: 2018ΕΠ50560014, Κωδικός ΟΠΣ: 5031782   
 
  Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ έχοντας υπόψη της :  
 
1)Την με αριθμό Α7/Δ.Ε./Σ11/2020 απόφαση της Δ.Ε. για Ανάθεση συμβάσεων 
μίσθωσης έργου για το  προαναφερθέν Εργο «Tactical Tourism” (ΑΔΑ 657046Ψ842-
ΣΤ5)  

2) Την με Α/Α 26 αρ. πρωτ. 522/20-5-2020 ανάληψη υποχρέωσης (ΑΔΑ 
ΩΧΒΤ46Ψ842-ΨΗΚ)  

 

3)Την με αρ. πρωτ. 706/14-7-2020 σύμβαση του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με τον κο Καφάση 
Περικλή (ΑΔΑ 6ΧΩΙ46Ψ842-Χ1Μ)   
 
4) Την με αρ. πρωτ. 705/14-7-2020 σύμβαση του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με τον κο Γαϊτάνη 
Φώτιο  (ΑΔΑ ΨΑΨ846Ψ842-ΚΝΟ) 
 
5)Την με αρ. πρωτ. 712/15-7-2020 σύμβαση του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με την κα Μάσεν 
Βασιλική (ΑΔΑΩΘ6Ρ46Ψ842-ΠΜ1) 
 
6) Την με αρ. πρωτ. 713/15-7-2020 σύμβαση του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με την κα Ρούβα 
Χριστίνα (ΑΔΑ ΩΞΑ946Ψ842-2Α8) 
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7) Την με αρ. πρωτ. 715/16-7-2020 σύμβαση του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με την κα 
Γρηγοράκου Ελισάβετ (ΑΔΑ 6Ψ1246Ψ842-Ρ92) 
 
8) Την με αρ. πρωτ. 717/16-7-2020 σύμβαση του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με τον κο Παππά 
Δημήτριο (ΑΔΑ ΩΩΩΓ46Ψ842-2ΘΗ) 
 
9) Την με αρ. πρωτ. 718/16-7-2020 σύμβαση του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με την κα Δέτση 
Στέλλα  (ΑΔΑ 6ΡΞΕ46Ψ842-711) 
 
10)  Την με αρ. πρωτ. 721/16-7-2020 σύμβαση του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με τον κο 
Παπουτσίδη Ιορδάνη (ΑΔΑ ΨΟΟΝ46Ψ842-Δ5Χ) 
 
11) Την με αρ. πρωτ. 723/17-7-2020 σύμβαση του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με τον κο Τζήμα 
Δημήτριο (ΑΔΑ 6Δ3Ξ46Ψ842-ΥΟΞ) 
 
12) Την με αριθμό Α3/Δ.Ε./Σ13/2020 Απόφαση  της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για τον 
ορισμό της ομάδας υλοποίησης του έργου ( ΑΔΑ ΨΔΨΡ46Ψ842-9ΚΥ)  
 
13) Το φύλλο χρονοχρέωσης του μηνός Αυγούστου 2020 για το παραδοτέο 1.6.2. 

14) Το από 31-08-2020  πρωτόκολλο παραλαβής από την ορισθείσα  με βάση  την 

απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ13/2020 Τριμελή  Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  του   έργου της 

θέσης  ΤΤ01 που υλοποιήθηκε από την 10-08-2020 έως 31-08-2020,   

15) Τα φύλλα χρονοχρέωσης μηνός Σεπτεμβρίου 2020 για τα παρακάτω παραδοτέα:  
Παραδοτέο  1.6.2. για τον Καφάση Περικλή, ποσού 1203,48 Ευρώ 
                                  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   
 
Παραδοτέο 3.6.5. για το μέλος Φώτιο Γαϊτάνη, ποσού 924,83 Ευρώ      
                                 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Παραδοτέο 3.6.5. για το μέλος Βασιλική Μάσεν, ποσού 924,83 Ευρώ      
                                 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
                                      
Παραδοτέο 3.6.1. για το μέλος Στέλλα Δέτση, ποσού 1.329,06Ευρώ      
                                 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
Παραδοτέα 3.6.1.& 3.6.2 &3.6.5. για το μέλος Δημήτριο Παππά, ποσού 1.500, 00  
                                   Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
Παραδοτέο 3.6.2. για το μέλος Ιορδάνη Παπουτσίδη , ποσού 833,33Ευρώ      
                                 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
Παραδοτέα 3.6.1. & 3.6.2. για το μέλος Χριστίνα Ρούβα , ποσού 1.500,00 ευρώ      
                                 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
Παραδοτέα 3.6.2. .& 3.6.5. για το μέλος Ελισάβετ Γρηγοράκου, ποσού 1.393,55 
                                     ευρώ   συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
Παραδοτέο 3.6.5. για το μέλος Δημήτριο Τζήμα , ποσού 924,83 Ευρώ      
                                 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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8) Το από 30-09-2020  πρωτόκολλο παραλαβής ( πρακτικό έγκριση εκθέσεων 

προόδου)  από την ορισθείσα  με βάση  την απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ13/2020 Τριμελή  

Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  του έργου των προαναφερθέντων παραδοτέων που 

υλοποιήθηκε από την 01-09-2020 έως 30-09-2020,   

 
αποφασίζει να καταβληθεί το συνολικό ποσό των  έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων 
ενενήντα Ευρώ και οδόντα οχτώ λεπτών ( 11. 590,88 Ευρώ  € )  € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  στα  παρακάτω μέλη  της Ομάδας υλοποίησης του 
έργου “TACTICAL TOURISM ως αποζημίωσή για το έργο που εκτελέστηκε για του 
μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020  όπως αυτό περιγράφεται στις  αντίστοιχες  
εκθέσεις  προόδου: 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2020 

ΦΠΑ (24%) ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 745,83 179,00 924,83 

ΜΑΣΕΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 745,83 179,00 924,83 

ΔΕΤΣΗ ΣΤΕΛΛΑ 1071,82 257,24 1329,06 

ΚΑΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 970,55 232,93 1203,48 

ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1209,68 290,32 1500,00 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ 
ΙΟΡΔΑΝΗΣ 

672,04 161,29 833,33 

ΡΟΥΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1209,68 290,32 1500,00 

ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

1123,83 269,72 1393,55 

ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 745,83 179,00 924,83 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020  10.533,91 

 
                           
           

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 

ΦΠΑ (24%) ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 852,40 204,57 1056,97 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020                                                                 11590,88 

 
 

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 9919  και είναι εντός του διαθεσίμου ποσού πίστωσης.  
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 

                       Επικυρώνεται αυθημερόν 
 

ΘΕΜΑ 4Ο 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι κατόπιν παραιτήσεως του μέλους Αλμπάνη Πέτρου και 

αντικατάστασής του - μετά από την υπογραφή σχετικής σύμβασης έργου - με το 
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αμέσως επόμενο σε βαθμολογική κατάταξη μέλος (Λάλου Γεωργία), με απόφαση 

της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΔΜ πρέπει να γίνει τροποποίηση της νέας 

Ομάδας Έργου του Προγράμματος Τactical tourism.  

 

 
 

 
Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ18/2020 

 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Ομάδας Έργου  “TACTICAL TOUISM – Targeted ACTIons for 

the preservation, rehabilitation and promotion of historical, Cultural and naturAL 

assets encouraging TOURISM, in the GR-AL cross-border area”, το οποίο 

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα: Interreg IPA Cross-border Cooperation 

Programme “Greece-Albania 2014-2020, Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα - Αλβανία” 

(85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή)  

 
 
H   Δ.Ε. λαμβάνοντας υπόψη: 
 

α.Την  Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ13/2020  της Δ.Ε. που αφορά τον ορισμό ομάδας 

υλοποίησης του “TACTICAL TOUISM – Targeted ACTIons for the preservation, 

rehabilitation and promotion of historical, Cultural and naturAL assets encouraging 

TOURISM, in the GR-AL cross-border area”, το οποίο χρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα: Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 

2014-2020, Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα - Αλβανία” (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% 

Εθνική Συμμετοχή). Ενάριθμος ΠΔΕ έργου: 2018ΕΠ50560014, Κωδικός ΟΠΣ: 

5031782  

β.  Την  Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ15/2020 της Δ.Ε. για την  ανάθεση σύμβασης  μίσθωσης 

έργου για τη θέση ΤΤ08 του παραπάνω προγράμματος στην κα Λάλου Γεωργία, 

Αρχιτέκτονα Μηχανικό,    σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους . 

  
γ. Την υπογραφή σύμβασης του ΤΕΕ/ΤΔΜ με την κ. Λάλου Γεωργία  ( ΑΔΑ: 
ΨΦΩ646Ψ842-0ΛΕ)  
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αποφασίζει την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους για την θέση ΤΤΟ8 στην 
Ομάδα Έργου με την συν. Λάλου Γεωργία. Κατά τα λοιπά η Απόφαση 
Α3/Δ.Ε./Σ13/2020 παραμένει  η ίδια : 
Η Νέα ομάδα έργου του θέματος , μετά την αντικατάσταση, αποτυπώνεται στον 

κάτωθι πίνακα: 

Α/Α ΜΕΛΟΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1 Καφάσης 

Περικλής 

Επιστημονικός 

υπεύθυνος και   

υπεύθυνος 

διαχείρισης έργου 

Υπηρεσίες 

μηχανικού 

2 Παππάς 

Δημήτριος 

Υπεύθυνος 

υλοποίησης, 

συντονισμού, 

επίβλεψης και 

διασύνδεσης των 

παραδοτέων 3.6.1-

3.6.2-3.6.5 

Υπηρεσίες 

μηχανικού 

3 Ρούβα 

Χριστίνα 

Υπεύθυνη για την 

υλοποίηση και 

σύνθεση των 

δεδομένων, την 

υλοποίηση και τη 

διασύνδεση των 

παραδοτέων 3.6.1-

3.6.2 

Υπηρεσίες 

μηχανικού 

4 Δέτση Στέλλα Υπεύθυνη για την 

υλοποίηση του 

παραδοτέου 3.6.1 

Υπηρεσίες 

μηχανικού 
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5 Παπουτσίδης 

Ιορδάνης 

Υπεύθυνος για την 

υλοποίηση του 

παραδοτέου 3.6.2 

Υπηρεσίες 

μηχανικού 

6 Ιορδανίδου 

Παναγιώτα 

Υπεύθυνη για την 

υλοποίηση και 

σύνθεση των 

δεδομένων, την 

υλοποίηση και τη 

διασύνδεση των 

παραδοτέων 3.6.2-

3.6.5 

Υπηρεσίες 

μηχανικού 

7 Γρηγοράκου 

Ελισάβετ 

Υπεύθυνη για την 

υλοποίηση και 

σύνθεση των 

δεδομένων, την 

υλοποίηση και τη 

διασύνδεση των 

παραδοτέων 3.6.2-

3.6.5 

Υπηρεσίες 

μηχανικού 

8 Μάσεν 

Βασιλική 

Υπεύθυνη για την 

υλοποίηση του 

παραδοτέου 3.6.5 

Υπηρεσίες 

μηχανικού 

9 Γαϊτάνης 

Φώτιος 

Υπεύθυνος για την 

υλοποίηση του 

παραδοτέου 3.6.5 

Υπηρεσίες 

μηχανικού 

10 Τζήμας 

Δημήτριος 

Υπεύθυνος για την 

υλοποίηση του 

παραδοτέου 3.6.5 

Υπηρεσίες 

μηχανικού 
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11 Λάλου 

Γεωργία  

Υπεύθυνος 

υλοποίησης του 

παραδοτέου 3.6.5 - 

Τελικό σχέδιο 

διαχείρισης 

επιλεγμένης 

ιστορικής περιοχής 

στην Καστοριά για το 

φάκελο της UNESCO 

σε ότι αφορά τη 

σύνθεση όλων των 

δεδομένων και τη 

συγκρότηση του 

φακέλου  σύμφωνα 

με της απαιτήσεις 

Υπηρεσίες 

μηχανικού 

 

Ο καταμερισμός των καθηκόντων και ο χρόνος απασχόλησης αναλυτικά είναι: 

Α/Α ΜΕΛΟΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

(ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ) 

1 Καφάσης 

Περικλής 

1. Τήρηση ηλεκτρονικού και 

φυσικού αρχείου,  

2. Υποστήριξη, καθοδήγηση, 

επιμέλεια απαιτούμενων 

ηλεκτρονικών διαδικασιών (e-

pde, ΟΠΣ, Δελτία δήλωσης 

δαπανών, διαδικασίες ορισμού 

επαληθευτή, διαγωνισμοί κλπ),  

3. Συμμετοχή, τεχνική υποστήριξη 

και καθοδήγηση όλων των 

5,61 
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δράσεων της Ομάδας Έργου 

Υλοποίησης του προγράμματος  

4. Υποστήριξη των Οικονομικών 

Υπηρεσιών για θέματα του 

έργου, όπως: πληρωμές, 

ελέγχους, αναφορές , 

διαδικασίες διαγωνισμών, 

συμβάσεις του έργου  

5. Προετοιμασία και επιμέλεια 

μηνιαίων, τριμηνιαίων κτλ 

αναφορών στον επικεφαλής 

εταίρο και τη διαχειριστική 

αρχή του έργου 

6. Συμμετοχή στις καθιερωμένες 

συναντήσεις εταίρων και με 

μέλη της διαχειριστικής αρχής 

7. Συνεργασία με τους 

υπόλοιπους εκπροσώπους των 

εταίρων του έργου με σκοπό 

την αρτιότερη υλοποίηση του 

έργου 

8. Ενεργό συμμετοχή με 

προτάσεις στην εσωτερική 

αξιολόγηση του έργου  

9. Επιμέλεια και συντονισμός των 

παραδοτέων 3.6.3, 3.6.4 (Βάση 

δεδομένων - ηλεκτρονική 

πλατφόρμα που θα 

συμπεριλαμβάνει τα 

σημαντικότερα μνημεία της 

Καστοριάς – Έκδοση 
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εγχειριδίου παρουσίασης των 

παραπάνω μνημείων) 

10. Επιμέλεια και συντονισμό 

δράσεων διάχυσης των 

παραδοτέων του έργου 

2 Παππάς 

Δημήτριος 

Υπεύθυνος υλοποίησης, 

συντονισμού, επίβλεψης και 

διασύνδεσης των κάτωθι 

παραδοτέων: 

1. Παραδοτέο 3.6.1 – 

Αναγνώριση των 

υποψήφιων μνημείων / 

περιοχών της Καστοριάς 

προς ένταξη στον φάκελο 

της UNESCO 

2. Παραδοτέο 3.6.2 – 

Περιγραφή της επιλεγμένης 

ιστορικής περιοχής και 

αιτιολόγηση της σημασίας 

της πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

3. Παραδοτέο 3.6.5 – Τελικό 

σχέδιο διαχείρισης 

επιλεγμένης ιστορικής 

περιοχής στην Καστοριά για 

το φάκελο της UNESCO 

5,39 

3 Ρούβα 

Χριστίνα 

Υπεύθυνη για την 

υλοποίηση και σύνθεση των 

δεδομένων την υλοποίηση 

και τη διασύνδεση των 

3,89 
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κάτωθι παραδοτέων: 

1. Παραδοτέο 3.6.1 - 

Αναγνώριση των 

υποψήφιων μνημείων / 

περιοχών της Καστοριάς 

προς ένταξη στον φάκελο 

της UNESCO 

2. Παραδοτέο 3.6.2 – 

Περιγραφή της επιλεγμένης 

ιστορικής περιοχής και 

αιτιολόγηση της σημασίας 

της πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

4 Δέτση 

Στέλλα 

Υπεύθυνη υλοποίησης του 

παραδοτέου 3.6.1 - 

Αναγνώριση των 

υποψήφιων μνημείων / 

περιοχών της Καστοριάς 

προς ένταξη στον φάκελο 

της UNESCO και 

συγκεκριμένα: 

1. Έρευνα εύρεσης των 

υποψήφιων 

μνημείων/περιοχών της 

Καστοριάς 

2. Αναγνώριση και επιλογή 

των κατάλληλων 

μνημείων/περιοχών 

3. Συνεργασία με τους Έλληνες 

2,22 
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εταίρους του έργου 

«TACTICALTOURISM» που 

εδρεύουν στην Καστοριά  

σχετικά με την επιλογή των 

μνημείων/περιοχών 

4. Καταγραφή συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών για την/τις 

περιοχές και τα μνημεία που 

επιλέχθησαν Ενδεικτικά θα 

αναφέρονται τα κάτωθι: 

 Ταχ. Διεύθυνση 

 Γεωσυντεταγμένες 

 Σύντομο κείμενο 

περιγραφής 

  Περίοδος (Βυζαντινό, 

Μεταβυζαντινό, κτλ) 

 Κατηγορία 

(αρχαιολογικός 

χώρος, αρχοντικό, 

γέφυρα, τζαμί, 

εργοστάσιο κτλ) 

 Αρχική Χρήση 

(λατρευτική, 

βιομηχανική, αστική, 

συνδυαστική κτλ) 

 Κατάσταση 

προστασίας 

(διατηρητέο ναι/όχι, 

ΑΔΑ: 9ΚΞΙ46Ψ842-2ΘΤ



τυχόν ΦΕΚ) 

 Χρονολόγηση 

 Επισκέψιμο (ναι/όχι) 

 Φορέας ευθύνης 

(εφορεία 

αρχαιοτήτων, 

ιδιώτης, δήμος κτλ) 

 Φωτογραφικό υλικό 

τεκμηρίωσης 

 Λοιπά σχόλια 

5 Παπουτσίδης 

Ιορδάνης 

Υλοποίηση του παραδοτέου 3.6.2 - 

Περιγραφή της επιλεγμένης 

ιστορικής περιοχής και αιτιολόγηση 

της σημασίας της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 

1. Πλήρης περιγραφή έκαστης 

επιλεγμένης ιστορικής  

περιοχής και μνημείου 

2. Αιτιολόγηση της σημασίας 

της πολιτιστικής 

κληρονομιάς   

2,22 

6 Ιορδανίδου 

Παναγιώτα 

Σύνθεση των δεδομένων, 

την υλοποίηση και τη 

διασύνδεση των κάτωθι 

παραδοτέων: 

1. Παραδοτέο 3.6.2 – 

Περιγραφή της επιλεγμένης 

3,93 
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ιστορικής περιοχής και 

αιτιολόγηση της σημασίας 

της πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

2. Παραδοτέο 3.6.5 – Τελικό 

σχέδιο διαχείρισης 

επιλεγμένης ιστορικής 

περιοχής στην Καστοριά για 

το φάκελο της UNESCO 

7 Γρηγοράκου 

Ελισάβετ 

Σύνθεση των δεδομένων, 

την υλοποίηση και τη 

διασύνδεση των κάτωθι 

παραδοτέων: 

1. Παραδοτέο 3.6.2 – 

Περιγραφή της επιλεγμένης 

ιστορικής περιοχής και 

αιτιολόγηση της σημασίας 

της πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

2. Παραδοτέο 3.6.5 – Τελικό 

σχέδιο διαχείρισης 

επιλεγμένης ιστορικής 

περιοχής στην Καστοριά για 

το φάκελο της UNESCO 

3,93 

8 Μάσεν 

Βασιλική 

Υλοποίηση διαχειριστικού 

σχεδίου της επιλεγμένης 

περιοχής  και προετοιμασία 

φακέλου για μελλοντική 

υποβολή στην UNESCO 

3,70 
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9 Γαϊτάνης 

Φώτιος 

Υλοποίηση διαχειριστικού 

σχεδίου της επιλεγμένης 

περιοχής  και προετοιμασία 

φακέλου για μελλοντική 

υποβολή στην UNESCO 

3,70 

10 Τζήμας 

Δημήτριος 

Υλοποίηση διαχειριστικού 

σχεδίου της επιλεγμένης 

περιοχής  και προετοιμασία 

φακέλου για μελλοντική 

υποβολή στην UNESCO 

3,70 

11 Λάλου 

Γεωργία  

Τελικό σχέδιο διαχείρισης 

επιλεγμένης ιστορικής 

περιοχής στην Καστοριά για 

το φάκελο της UNESCO σε 

ότι αφορά τη σύνθεση όλων 

των δεδομένων και τη 

συγκρότηση του φακέλου  

σύμφωνα με της 

απαιτήσεις. 

2,67 

 

Τα μέλη της ομάδας έργου θα απασχολούνται σύμφωνα με την υπογεγραμμένη 

σύμβαση και για τους ανθρωπομήνες που αναφέρονται στον ως άνω πίνακα. Ο 

υπολογισμός του ωρομισθίου προκύπτει ως εξής: 

Παραγωγικές ημέρες εργαζόμενου σε ένα έτος: 215 

Παραγωγικές ώρες εργαζόμενου σε ένα έτος: 215*8=1720 

Παραγωγικές ώρες εργαζόμενου σε ένα μήνα: 1720/12 = 143,33 

Αμοιβή εργαζομένου ανά ανθρωπομήνα με Φ.Π.Α. : 1.500€ 

Αμοιβή εργαζομένου ανά ανθρωποώρα: 1.500 / 143,33 = 10,465€  

Τέλος υπεύθυνοι για το σύνολο των παραδοτέων είναι όσον αφορά τη θέση ΤΤ01 η 

Τριμελής Επιτροπή η οποία αποτελείται από τους κάτωθι: 
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1. Αγνάντου Βάια 

2. Βούρα Αθανάσιο 

3. Μπραγιάννη Δημήτριο 

και όσον αφορά τις υπόλοιπες θέσεις, ο επιστημονικός υπεύθυνος κος Καφάσης θα 

ελέγχει και θα συμπληρώνει τα φύλλα χρονοχρέωσης των συμβαλλομένων και θα 

καταθέτει μηνιαία αναφορά η οποία θα ελέγχεται και θα πιστοποιείται από την ίδια 

τριμελή Επιτροπή. 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

 

ΘΕΜΑ 7Ο  
 

Απόφαση Α7 /Δ.Ε./Σ18/2020 
 

Αποφασίζεται ομόφωνα η αποστολή στον Περιφερειάρχη και στον Εκτελεστικό 

Γραμματέα Δυτικής Μακεδονίας του παρακάτω κειμένου, ύστερα από πρόταση της 

επιτροπής που συστήθηκε με την υπ. αριθμ. Α6/Σ17/Δ.Ε./2020 απόφαση της Δ.Ε.: 

 

«Το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. ως τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας στην Περιφέρειά μας, την 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συμμετέχει και συντελεί με τις προτάσεις του 

ενεργά στη διαμόρφωση προτάσεων και τεχνικών λύσεων, σε πολλά θέματα που 

ταλανίζουν τον τόπο μας. 

 

Ένα από τα τελευταία θέματα που προβληματίζουν έντονα τους Διπλ. Μηχανικούς 

συναδέλφους δημοσίους υπαλλήλους, που εργάζονται στις Υπηρεσίες της 

Περιφέρειας μας, είναι η επικείμενη Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  

Βασικό θέμα που έχει αντιμετωπιστεί και έχει «ματαιώσει» άλλες (2) δύο φορές τη 

διαδικασία τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

είναι η πρόταση, για την κατάληψη θέσεων ευθύνης και από συναδέλφους Τ.Ε. ή 

Δ.Ε.. Ενώ αυτό που πρεσβεύει η Νομοθεσία στη Χώρα μας είναι ότι προηγούνται για 

τις θέσεις ευθύνης συνάδελφοι ειδικότητας Π.Ε. Μηχανικών ή άλλης ειδικότητας 
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Π.Ε. και στη συνέχεια δίνεται η δυνατότητα γενικότερα σε θέση ευθύνης να 

βρίσκονται συνάδελφοι δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας Τ.Ε., Δ.Ε., κλπ. Ειδικότερα 

και εξειδικευμένα σε κάποιες περιπτώσεις επιτρέπεται εν ελλείψει Π.Ε. να 

προΐσταται συνάδελφος ειδικότητας Τ.Ε.  

Η Π.Ο. Ε.Μ.Υ.Δ.Α.Σ. και η ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής Μακεδονίας έχει εκφράσει ακριβώς 

αυτές τις σχετικές διατάξεις, που διέπουν το απαιτούμενο θεσμικό πλαίσιο για την 

κατοχύρωση των θέσεων ευθύνης αποκλειστικά από συναδέλφους δημοσίους 

υπαλλήλους ειδικότητας Π.Ε. Μηχανικών, μετά και από έκδοση Δικαστικών 

Αποφάσεων που κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των Π.Ε. Μηχανικών. 

 

Επί πλέον προτείνουμε τις εξής βελτιώσεις, σε σχέση με το Σχέδιο του ΟΕΥ της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) :  

Ι) Η πρόταση για συγχώνευση τμημάτων στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού 

Σχεδιασμού (έδρας), δεν μας βρίσκει σύμφωνους.  

Ειδικότερα διαφωνούμε, στην πρόταση στο νέο οργανόγραμμα το Τμήμα 

Περιβάλλοντος (έδρας) και το Τμήμα Υδροοικονομίας (έδρας), να συγχωνευτούν σε 

ένα ενιαίο Τμήμα, η οποία και κρίνεται ιδιαίτερα άστοχη.  

Τα δύο (2) τμήματα διαχειρίζονται βασικές λειτουργίες, της ιδιαίτερης και 

«ενεργειακής» Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα τις 

περιβαλλοντικές διαδικασίες κατά τη μεταλιγνητική εποχή της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας και επιβάλλεται η ενίσχυσή τους, ώστε το Περιβάλλον να μην τεθεί σε 

δεύτερη μοίρα για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.  

Εκτός του ότι ο φόρτος εργασίας είναι ιδιαίτερος, λόγω των αρμοδιοτήτων των 

Αιρετών Περιφερειών, λόγω του ιδιαίτερα εξειδικευμένου αντικειμένου εργασίας 

και με δεδομένη τη διαδικασία απολιγνητοποίησης, τα δύο τμήματα θα πρέπει να 

παραμείνουν ως έχουν και στον παρόντα Οργανισμό Π.Δ.Μ., σύμφωνα με το (1) 

σχετικό. 

Δεδομένου ότι βάσει των σχετικών ανακοινώσεων νομοθετικών πρωτοβουλιών του 

Υπουργείου Εσωτερικών, όσον αφορά το «νόμο για την πολυεπίπεδη 

διακυβέρνηση» και τον «Ενιαίο Κώδικα Αυτοδιοίκησης», αναμένεται, προσεχώς μια 

εκτενής μεταφορά αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 

Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην Αιρετή 
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Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Συνεπώς, οι αρμοδιότητες του Τμήματος 

Περιβάλλοντος (Έδρας) αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά, και ως εκ τούτου 

πρέπει να διατηρηθεί ως ξεχωριστό τμήμα. 

Στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού δεν υπάρχει Γραφείο Διοικητικής 

Υποστήριξης, γεγονός που λόγω του όγκου εργασίας της Δ/νσης καθιστά δύσκολη 

τη διαχείριση από τους συναδέλφους που αναγκάζονται να εκτελούν αρμοδιότητες 

αδειοδοτήσεων σε περιβαλλοντικές διαδικασίες και δραστηριότητες, να εκτελούν 

και διοικητικές υποστηρικτικές δραστηριότητες (αρχειοθέτηση, διεκπεραίωση, 

κλπ.). Ως εκ τούτου προτείνουμε να δημιουργηθεί  Γραφείο Διοικητικής 

Υποστήριξης στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού. 

  

ΙΙ) Η δημιουργία της “μαμούθ” Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, με την ανορθόδοξη 

αυτοσυγκέντρωση ανομοιογενειών αντικειμένων/αρμοδιοτήτων, χωρίς καμία 

συνάφεια και οργανική σύνδεση εντάσσοντάς τα σε 7 «επιτελικά» Τμήματα, είναι 

ανεδαφική. 

 

Τα (4) τέσσερα νέα Τμήματα Παρατηρητήρια, τα τμήματα: ΟΟΑ2.2_Τμήμα 

Παρατηρητηρίου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ΟΑ1.4_Τμήμα Παρατηρητηρίου 

Έξυπνης Εξειδίκευσης, ΟΟΑ2.3_Τμήμα Παρατηρητηρίου Υποδομών, ΟΑ1.6_Τμήμα 

Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης, καθώς 

και το ΟΑ1.7_Τμήμα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, που προτείνονται να 

δημιουργηθούν, όπως αναλυτικά καταγράφεται στην πρόταση-στην εισηγητική 

έκθεση της ομάδας εργασίας-, έχουν μόνο ρόλο καταγραφής στοιχείων, πράγμα 

που έτσι και αλλιώς υπάρχει εντός των αρμοδίων Υπηρεσιών και ΔΕΝ έχουν 

λειτουργικό και ούτε θεσμικό χαρακτήρα στη Διοίκηση και ειδικότερα στην Αιρετή 

Αυτοδιοίκηση.  

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ρόλος των παρατηρητηρίων, όπως αναπτύσσεται σήμερα 

στη Χώρα μας δεν έχει ουσιαστικό ρόλο ύπαρξης, παρόλο που στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, φαίνεται ότι θα είναι χρήσιμος ο ρόλος τους, τουλάχιστον για την περίοδο 

έως το 2028.  
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Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/2/EK του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 «Για τη 

δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire) 

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L108/125.4.2007), όπως αυτή 

προσαρμόστηκε στο Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο σύμφωνα με το άρθρο 19 του 

Ν.3882/2010 (ΦΕΚ 166Α’/22-09-2010), αρμοδιότητες καταγραφής των στοιχείων 

(όπως αυτά καταγράφονται στη σχετική διάταξη) έχουν τα Κομβικά Σημεία Επαφής 

(ΚΟΣΕ) και όπως αυτά αναφέρονται στον παρόντα Οργανισμό Π.Δ.Μ., σύμφωνα με 

το Π.Δ.146/2010 και όπως αυτός ισχύει, στις αρμοδιότητες του Τμήματος 

Τεκμηρίωσης της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Μ., όπως 

αντίστοιχα ισχύει και σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. 

Βέβαια σας γνωρίζουμε, ότι ακόμα υφίσταται θεσμικό πρόβλημα για την υλοποίηση 

αυτών των αρμοδιοτήτων, από το 2010 μέχρι και σήμερα, γεγονός που το 

διαπιστώνουν όλα τα Υπουργεία, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι ανά τη Χώρα. Και για 

το λόγο αυτό δεν έχουν ενεργοποιηθεί ουσιαστικά αυτές οι Επιτροπές των ΚΟΣΕ, 

όπως αυτές είχαν αρχικά συγκροτηθεί. Ως εκ τούτου προτείνουμε οι εν λόγω 

αρμοδιότητες να παραμείνουν στο υφιστάμενο Τμήμα Τεκμηρίωσης/ Δ.Ι.Α.Π., έως 

τη νομοθετική επίλυση των αναφερόμενων ζητημάτων. 

Προτείνουμε να διερευνηθούν εκτενέστερα οι αρμοδιότητες αυτών των νέων-

προτεινόμενων τμημάτων παρατηρητηρίων, διότι πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο 

οι ειδικότητες συναδέλφων Δημοσίων υπαλλήλων που αναμένεται να 

απασχοληθούν σε αυτά (Π.Ε. Μηχανικών, Π.Ε. Πληροφορικής, κλπ.), να συμβάλουν 

ουσιαστικά από άλλη θεσμική θέση και Υπηρεσία για την καλύτερη λειτουργία της 

Περιφέρειάς μας και όχι αφιερώνοντας πολύτιμο χρόνο εργασίας σε ένα μόνο 

αντικείμενο καταγραφής στοιχείων, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία αυτών και χωρίς 

θεσμικό ρόλο εκ της Νομοθεσίας που ισχύει για την Περιφερειακή Αιρετή 

Αυτοδιοίκηση. Προτείνουμε την κατάργηση αυτών των Παρατηρητηρίων και την 

άντληση των στοιχείων και των γενικών πληροφοριών, από την κάθε αρμόδια 

Γενική Διεύθυνση, που έχει την εποπτεία του συνόλου των σχετικών αρμοδιοτήτων 

και την αρμοδιότητα εκ της νομοθεσίας για να ενημερώνουν τον Περιφερειάρχη, 

επί όλων των θεμάτων.  
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Θα μπορούσε να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο Τμήμα Δίκαιης Μετάβασης, που θα 

πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος του και να στελεχωθεί από συναδέλφους 

ειδικοτήτων εξειδικευμένων Π.Ε. Μηχανικών και τυχόν άλλων συναρμόδιων 

ειδικοτήτων, ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά στη νέα πραγματικότητα της Δυτικής 

Μακεδονίας. 

 

Σήμερα στην Περιφέρεια, διαφορετικές Δ/νσεις σχεδιάζουν, διαφορετικές  

υλοποιούν και κανείς δεν συντονίζει όλους τους εμπλεκομένους και πολύ 

περισσότερο δεν ελέγχει το αποτέλεσμα της δράσης ή του έργου. Το τελικό 

αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό, διότι δεν υπάρχουν καταγραφές των αναγκών 

των περιοχών, των ομάδων και των ατόμων που θα ωφεληθούν, ήτοι λείπουν 

στοχευμένες ενέργειες βάσει αναγκών και πραγματικών στοιχείων.  

 

Αυτόν το βασικό σκοπό, θα πρέπει να οριοθετήσει κάθε αρμόδια Γενική Διεύθυνση 

(ανά θεματικό πεδίο), σε αντίθεση με την απλή καταγραφή στοιχείων και μάλιστα 

μη αξιοποιήσιμων. 

 

ΙΙΙ) Όσον αφορά τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, οι οποίες καλούνται να 

διαδραματίσουν ένα σημαντικό αναπτυξιακό ρόλο, διαπιστώνεται ότι το υπό 

διαβούλευση σχήμα του Οργανισμού επιδέχεται σημαντικών βελτιώσεων, 

προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου επιστημονικού 

προσωπικού και η ισομερής κατανομή εργασίας, και να αποφευχθεί η επικάλυψη 

αρμοδιοτήτων. 

 

Για το λόγο αυτό, η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε) του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας ανέθεσε 

σε ομάδα εργασίας τη σύνταξη αναλυτικής πρότασης ανακατανομής των 

καταγεγραμμένων στον υπό διαβούλευση Οργανισμό αρμοδιοτήτων των Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 

Η εν λόγω πρόταση παρουσιάστηκε στην 18η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής 

του ΤΕΕ/ΤΔΜ της 1-10-2020, εγκρίθηκε ομόφωνα και επισυνάπτεται στο παρόν 

έγγραφο, συνοδευόμενη από σχετική αιτιολογική εισηγητική έκθεση (συνημμένο 1). 
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Βασική αρχή της πρότασης που αφορά τις Τεχνικές Υπηρεσίες, είναι η εισαγωγή 

ξεχωριστού Τμήματος «Ωρίμανσης Έργων και Μελετών». Το νέο αυτό τμήμα, με 

βάση τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας δημοσίων έργων, αναλαμβάνει σε κάθε 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τις αρμοδιότητες προετοιμασίας όλων των σταδίων 

από τον αρχικό σχεδιασμό της μελέτης για κατασκευή ενός νέου έργου ή 

συντήρηση ενός υφιστάμενου, έως και την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης της 

εργολαβίας. Επιπλέον, με την ενεργοποίηση του εν λόγω Τμήματος είναι εφικτή και 

η πλήρης αξιοποίηση των μητρώων των ολοκληρωμένων έργων των Τεχνικών 

Υπηρεσιών της Περιφέρειας. 

 

ΙV) Για τη Δ/νση Ποιότητας και Αποδοτικότητας καθώς και στα Τμήματα της, 

θεωρούμε πως εκ παραδρομής αφαιρέθηκε το αυτονόητο δικαίωμα των Διπλ. 

Μηχανικών να μπορούν να προΐστανται στις θέσεις ευθύνης. Επισημαίνουμε δε ,ότι 

οι Διπλ, Μηχανικοί γνωρίζουν άριστα, όχι μόνο τη θεωρητική πλευρά της 

στρατηγικής της ποιότητας και της αποδοτικότητας, αλλά και τον τρόπο της ορθής 

εφαρμογή της. 

 

V) Στη Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αλλά και στα Τμήματα 

της, αυθαίρετα και παράνομα δεν τηρείται το προβάδισμα των κατηγοριών 

σύμφωνα με το άρθρο 97 του Δημοσιουπαλληλικού Κώδικα. 

 

VI) Η μοναδική πρόταση για κατάργηση Διεύθυνσης αφορά τη Διεύθυνση 

Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και είναι εκτός τόπου και χρόνου, για 

τους εξής λόγους:  

1. Στην Εισήγηση για τους Οργανισμούς των Περιφερειών του ΥΠΕΣΑΗΔ 

(ypes.gr, 2019/01, oey_perifereion)  υπάρχει ρητή πρόβλεψη στη Γενική Διεύθυνση 

Ανάπτυξης στην οποία ανήκει πρωταρχικά η Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και 

Φυσικών Πόρων. 

2. Δυνάμει του σχετικά πρόσφατου Ν.4512/2018 έχει διευρυνθεί το 

αντικείμενό της με νέες αρμοδιότητες. 

3. Η συγχώνευσή της με την Διεύθυνση, Εμπορίου, & Τουρισμού-Πολιτισμού 

υποβαθμίζει και ακυρώνει τον αναπτυξιακό ρόλο που καλείται να παίξει. 
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4. Απαξιώνεται η Βιομηχανική Ανάπτυξη της Περιοχής, εγκαταλείπεται η 

αξίωση διατήρησης του Ενεργειακού Κέντρου στη Δυτική Μακεδονία και η ανάγκη 

για ανάπτυξη στον τομέα της εξορυκτικής δραστηριότητας και των υδάτων. 

5. Στους ΟΕΥ όλων των Περιφερειών της Χώρας υφίστανται Γενικές 

Διευθύνσεις Ανάπτυξης και Μεταφορών ξεχωριστά καθώς και Διεύθυνση 

Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, με ενισχυμένο ρόλο και οντότητα. 

6. Στην παντελώς ασύμβατη και αδικαιολόγητη  συνένωση δύο ανόμοιων 

Γενικών Διευθύνσεων Ανάπτυξης και Μεταφορών και την μοιραία υποβάθμιση του 

ρόλου της εν λόγω Διεύθυνσης. 

7. Στη ζωτική ανάγκη μη κατάργησης αρμοδιοτήτων, που ειδικά για την 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι άμεσα και καθοριστικά συνδεδεμένες με την 

ανάπτυξη της (Ενέργεια, Ύδατα, Ορυκτοί Πόροι και Μεταλλεύματα). 

8. Στη μη απεμπόληση της δυνατότητας γνωμοδότησης για φορείς έργων και 

δραστηριοτήτων  υποκατηγορίας Α2 της ομάδας 5 «εξορυκτικές δραστηριότητες».    

9. Στην αποφυγή της μείωσης και ουσιαστικά της ακύρωσης του συντονιστικού 

ρόλου, που για να ασκηθεί θα πρέπει να βρίσκεται μια βαθμίδα ανώτερη από τα 

ομοειδή Τμήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

10. Στη διατήρηση του υφιστάμενου Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων, που έχει 

ως αντικείμενο την έκδοση και επεξεργασία, διοικητικά και νομικά, των 

διαπιστωτικών πράξεων. 

 

VII) Στη Δ/νση Πολιτικής Γης και στα Τμήματα Πολιτικής Γης, θα πρέπει κατά 

προτεραιότητα να προΐστανται οι Διπλ. Πολιτικοί Μηχανικοί και οι Διπλ. Αγρονόμοι 

Τοπογράφοι Μηχανικοί, όπως προκύπτει από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα 

και εν ελλείψει αυτών οι υπόλοιποι κλάδοι (ΠΕ Γεωτεχνικών, ΠΕ Διοικητικών, κλπ).  

 

VIII) Για τη νέα προτεινόμενη Δ/νση Ελέγχου Δόμησης - Περιφερειακό 

Παρατηρητήριο και αντίστοιχα στα υποκείμενα Τμήματα Ελέγχου Δόμησης - 

Παρατηρητήριο Π.Ε. Κοζάνης, Π.Ε. Γρεβενών, Π.Ε. Καστοριάς, Π.Ε. Φλώρινας, 

λαμβάνοντας υπόψη το με Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/85329/915/08-09-2020 έγγραφο του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τη διαπίστωση της αδυναμίας 

λειτουργίας Περιφερειακών Διευθύνσεων και Τμημάτων Ελέγχου Δόμησης του 
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ν.4495/2017 ως Υπηρεσίες της Περιφέρειας, προτείνουμε την αφαίρεση της 

Διεύθυνσης Ελέγχου Δόμησης - Περιφερειακό Παρατηρητήριο και των υποκείμενων 

Τμημάτων, από το σχέδιο του Οργανισμού που θέσατε σε διαβούλευση. Το 

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ), που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του 

ν.4495/2017, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία δεν έχει εκδοθεί, ως εκ 

τούτου τα Περιφερειακά και Τοπικά Παρατηρητήρια δεν δύνανται να οργανωθούν, 

να λειτουργήσουν και να ασκήσουν τις προβλεπόμενες, από το ν.4495/17, 

αρμοδιότητες, ως υπηρεσίες της Περιφέρειας (συνημμένο 2). 

Το ως άνω έγγραφο, σας έχει διαβιβαστεί και από το Σύλλογο Υπαλλήλων 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/ Παράρτημα Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. 

 

Τέλος επισημαίνουμε πως παρατηρείται αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων σε 

Γενικές Δ/νσεις, που έχουν επισημανθεί επανειλημμένα και από το Σύλλογο των 

Υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και από την ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής 

Μακεδονίας. 

 

Η αλληλοεπικάλυψη των αρμοδιοτήτων σε Γενικές Διευθύνσεις μόνο προβλήματα 

θα μπορεί να δημιουργήσει και σε καμία περίπτωση δε λύνει τα χρόνια 

προβλήματα της Αιρετής Αυτοδιοίκησης, διότι θα πρέπει να συνιστά συμμόρφωση 

με τις συστάσεις μας και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

  

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.» 

 

 

Συνημμένα στα παραπάνω: 

1. Πρόταση Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. (22 σελίδες) σχετικά με ανακατανομή αρμοδιοτήτων 

Τεχνικών Υπηρεσιών στον Ο.Ε.Υ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (εισηγητική 

έκθεση και Παράρτημα Α) και Παράρτημα Β όπου σημειώνονται με κόκκινο οι 

αρμοδιότητες που επανεξετάστηκαν (12 σελίδες), 

2. Το με Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/85329/915/08-09-2020 έγγραφο του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα: «Σχετικά με τη δυνατότητα λειτουργίας 
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Περιφερειακών Διευθύνσεων και Τμημάτων Ελέγχου Δόμησης, άρθρο 2 του 

ν.4495/17, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». 

 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

 
 

ΘΕΜΑ 11Ο 

Ο Πρόεδρος Στέργιος Μεν. Κιάνας  ενημερώνει τη Διοικούσα Επιτροπή για το 

αίτημα που υπέβαλλε ο Αντιπρύτανης και Πρόεδρος Ε.Ε. και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε. 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  καθηγητής Μαρόπουλος  Στέργιος  για  

συμμετοχή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στο εταιρικό σχήμα του Κόμβου Ψηφιακής 

Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας (Digital Innovation Hub of Western Macedonia - 

SYNERGiNN" στο πλαίσιο υποβολής σχετικής πρότασης της Πρόσκλησης για την 

επιλογή των "Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας" (European Digital 

Innovation Hubs - EDIHs) του προγράμματος "Ψηφιακή Ευρώπη 2021 - 2027".  

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση Ο Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας Δυτικής 

Μακεδονίας (Digital Innovation Hub of Western Macedonia – SYNERGiNN) είναι 

ένας οργανισμός που θα υποστηρίξει τις επιχειρήσεις – ιδιαίτερα τις ΜΜΕ και τις 

εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης – και τον δημόσιο τομέα στον ψηφιακό τους 

μετασχηματισμό. Το SYNERGiNN Hub έχει ως κύριο στόχο τη συγκέντρωση 

εμπειρογνωμόνων ερευνητών, της βιομηχανίας, των επιχειρήσεων που εστιάζουν 

στην καινοτομία με σκοπό τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος που καλύπτει 

ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας από τη σύλληψη της αρχικής ιδέας ως την 

εμποροποίηση της τεχνολογίας.  

Η αποστολή του SYNERGiNN Hub είναι απλή και ξεκάθαρη – μέσα από συλλογική 

δουλειά και συμπληρωματικότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων και με την 

καθοδήγηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – να δημιουργηθούν οι 

κατάλληλες συνθήκες που θα εξασφαλίσουν βιώσιμη ανάπτυξη στο SYNERGiNN 

και θα το αναδείξουν σε συνεργατικό σχηματισμό παγκόσμιας κλάσης. Το 

SYNERGINN Hub στοχεύει στην ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών (και ιδιαίτερα 

τις τεχνολογίες της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας, αλλά και άλλων 

καινοτόμων τεχνολογιών) στις παραγωγικές διαδικασίες εταιρειών (ιδιαίτερα 
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εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα – που αποτελεί 

θεματική στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης). 

Το SYNERGINN Hub αποσκοπεί στον σχεδιασμό ανταγωνιστικών καινοτόμων 

προϊόντων όσο και στην προσέλκυση εγχώριων και ξένων επενδύσεων και 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την 

επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την τοπική και εθνική οικονομία. 

Πιο συγκεκριμένα, το SYNERGINN Hub θα αποτελέσει «κατάστημα μίας στάσης» 

και θα παρέχει υπηρεσίες όπως: 

 Δοκιμή πριν από την επένδυση: αυτή η ομάδα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών θα επιτρέπει στους υποστηριζόμενους οργανισμούς τη δοκιμή 

και πειραματισμό των υπηρεσιών και προϊόντων που σχεδιάζουν να 

αναπτύξουν, πριν από την επένδυση σε αυτά. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει 

ενέργειες ευαισθητοποίησης του κοινού, αξιολόγησης ψηφιακής 

ωριμότητας, δραστηριότητες επίδειξης, σχέδια ψηφιακού μετασχηματισμού, 

προώθηση της ολοκλήρωσης, υιοθέτησης και προσαρμογής των διαφόρων 

τεχνολογιών, δοκιμές και πειραματισμούς με ψηφιακές τεχνολογίες 

(λογισμικό και υλικό / εξοπλισμό), μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας με 

έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια, αλλά και άλλες 

καινοτόμες τεχνολογίες. 

 Δεξιότητες και κατάρτιση: ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί τον 

σημαντικότερο πολλαπλασιαστή της παραγωγικότητας. Προκειμένου, 

λοιπόν, να διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων στους 

υποστηριζόμενους οργανισμούς, ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι 

καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες, το SYNERGiNN θα παρέχει υπηρεσίες, 

όπως φιλοξενία εκπαιδεύσεων, παροχή εκπαίδευσης, boot-camps, πρακτική 

άσκηση, καθώς και την υποστήριξη της υλοποίησης βραχυπρόθεσμων 

επιμορφωτικών προγραμμάτων σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, 

απασχόληση φοιτητών και αποφοίτων σε εταιρείες και ερευνητικά κέντρα 

για απόκτηση προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων.  

 Υποστήριξη στην εύρεση επενδύσεων: το SYNERGiNN θα υποστηρίζει τις 

εταιρείες, τους οργανισμούς και τις δημόσιες διοικήσεις στην εξασφάλιση 
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επενδύσεων ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να βελτιώσουν τα 

επιχειρηματικά τους μοντέλα μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών.  

 Οικοσύστημα καινοτομίας και δυνατότητες δικτύωσης: το SYNERGiNN θα 

διαδραματίσει τον ρόλο του διαμεσολαβητή και θα φέρει σε επαφή τη 

βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, οι οποίοι χρειάζονται 

νέες τεχνολογικές λύσεις, με εταιρείες, ιδίως νεοσύστατες και ΜΜΕ, που 

έχουν λύσεις έτοιμες για την αγορά. Το SYNERGiNN θα προωθεί συνέργειες 

σε τοπικό επίπεδο αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο με άλλους Κόμβους 

Ψηφιακής Καινοτομίας. Οι δομημένες σχέσεις με τις περιφερειακές αρχές, 

τις δημοτικές αρχές, τις ενώσεις βιομηχανιών και επιμελητηρίων, τις ενώσεις 

ΜΜΕ, τους οργανισμούς ανάπτυξης επιχειρήσεων, τις θερμοκοιτίδες, τους 

επιταχυντές, το EEN, τα εμπορικά επιμελητήρια και τις εταιρίες, θα 

βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό στη λειτουργία του ως διαμεσολαβητής.  

Απόφαση Α7 /Δ.Ε./Σ18/2020 
 

Αποφασίζεται  η συμμετοχή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας - Τμήμα Δυτικής 

Μακεδονίας στο εταιρικό σχήμα του Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας Δυτικής 

Μακεδονίας (Digital Innovation Hub of Western Macedonia - SYNERGiNN" στο 

πλαίσιο υποβολής σχετικής πρότασης της Πρόσκλησης για την επιλογή των 

"Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας" (European Digital Innovation Hubs - 

EDIHs) του προγράμματος "Ψηφιακή Ευρώπη 2021 - 2027".” 

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων.  
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 
 

ΘΕΜΑ 8Ο 

 
Σχετική η  με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε. /Τ.Δ.Μ. 873/18-9-2020 αίτηση για διενέργεια 
πραγματογνωμοσύνης.                                                      
                                                          
 

Α8/Δ.Ε./Σ18/2020 
 
Ορίζεται ως ποσό για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης της παραπάνω 
αίτησης το ποσό των   2.628€ ( Δύο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι οκτώ Ευρώ)   
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων.  
Μετά την κατάθεση του ποσού από τον αιτούντα, θα ορισθεί εγγράφως ως 
αρμόδιος πραγματογνώμονας ο Στάχταρης Ιωάννης Πολιτικός Μηχανικός.  
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
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ΘΕΜΑ 14Ο 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Στέργιος Μεν. Κιάνας αναφέρει :  
Σε συνέχεια της απόφασης Α4/Δ.Ε./Σ15/2020 της Δ.Ε. για την έγκριση εργασιών και 
προμήθειας απαραίτητου υλικού για την υλοποίηση δικτύου Ethernet στο γραφείο 
της Ν.Ε. Νομού Γρεβενών και μετά από πρόταση της Ν.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  Νομού 
Γρεβενών προτείνεται η έγκριση τηλεφωνικής σύνδεσης στα γραφεία της 
Νομαρχιακής Επιτροπής στα Γρεβενά ύψους 23 Ευρώ μηνιαίως που θα 
καλύπτονται, όπως και όλα τα τηλεφωνικά έξοδα από το Τ.Ε.Ε. στην Αθήνα.  

Α9/Δ.Ε./Σ18/2020 
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. σε συνέχεια της απόφασης 
Α4/Δ.Ε./Σ15/2020 της Δ.Ε. για την έγκριση εργασιών και προμήθειας απαραίτητου 
υλικού για την υλοποίηση δικτύου Ethernet στο γραφείο της Ν.Ε. Νομού Γρεβενών 
εγκρίνει  την πρόταση της Ν.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για τηλεφωνική σύνδεσης στα 
γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής στα Γρεβενά ύψους 23 Ευρώ μηνιαίως που θα 
καλύπτονται, όπως και όλα τα τηλεφωνικά έξοδα από το Τ.Ε.Ε. στην Αθήνα.  
Εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ  Ντούνας 
Αλέκος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για την σύνδεση.  
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 

ΘΕΜΑ 10Ο 

 
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Στέργιος Μεν. Κιάνας ενημερώνει ότι στην Καστοριά 
βρέθηκαν πριν από λίγες μέρες εκπρόσωποι των ιδιοκτητών των υπολοίπων 
ποσοστών του Αρχοντικού Παπατέρπου ιδιοκτησίας, μετά από δωρεά, του Τ.Ε.Ε. ΟΙ 
παραπάνω προσπάθησαν να μπουν μέσα με τα κλειδιά που διέθεταν. Όμως εδώ και 
πολλά χρόνια μετά από περιστατικό παραβίασης της κλειδαριάς η Ν.Ε. την άλλαξε.  
Γίνεται τηλεφωνική επικοινωνία με τον προηγούμενο πρόεδρο της Ν.Ε.  συν. 
Κεχαίδη   ο οποίος ενημερώνει τη Δ.Ε. σχετικά με το θέμα 
 

ΘΕΜΑ 7ο 
Α10/Δ.Ε./Σ18/2020 

Μετά από την εισήγηση της Επιτροπής που συστάθηκε με την απόφαση 

Α6/Σ17/Δ.Ε./2020 αποφασίζεται η αποστολή στον Περιφερειάρχη και στον 

εκτελεστικό γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας η παρακάτω επιστολή. 

 

Το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. ως τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας στην Περιφέρειά μας, την 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συμμετέχει και συντελεί με τις προτάσεις του 

ενεργά στη διαμόρφωση προτάσεων και τεχνικών λύσεων, σε πολλά θέματα που 

ταλανίζουν τον τόπο μας. 

 

Ένα από τα τελευταία θέματα που προβληματίζουν έντονα τους Διπλ. Μηχανικούς 
συναδέλφους δημοσίους υπαλλήλους, που εργάζονται στις Υπηρεσίες της 
Περιφέρειας μας, είναι η επικείμενη Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  
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Βασικό θέμα που έχει αντιμετωπιστεί και έχει «ματαιώσει» άλλες (2) δύο φορές τη 
διαδικασία τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
είναι η πρόταση, για την κατάληψη θέσεων ευθύνης και από συναδέλφους Τ.Ε. ή 
Δ.Ε.. Ενώ αυτό που πρεσβεύει η Νομοθεσία στη Χώρα μας είναι ότι προηγούνται για 
τις θέσεις ευθύνης συνάδελφοι ειδικότητας Π.Ε. Μηχανικών ή άλλης ειδικότητας 
Π.Ε. και στη συνέχεια δίνεται η δυνατότητα γενικότερα σε θέση ευθύνης να 
βρίσκονται συνάδελφοι δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας Τ.Ε., Δ.Ε., κλπ. Ειδικότερα 
και εξειδικευμένα σε κάποιες περιπτώσεις επιτρέπεται εν ελλείψει Π.Ε. να 
προΐσταται συνάδελφος ειδικότητας Τ.Ε.  

Η Π.Ο. Ε.Μ.Υ.Δ.Α.Σ. και η ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής Μακεδονίας έχει εκφράσει ακριβώς 
αυτές τις σχετικές διατάξεις, που διέπουν το απαιτούμενο θεσμικό πλαίσιο για την 
κατοχύρωση των θέσεων ευθύνης αποκλειστικά από συναδέλφους δημοσίους 
υπαλλήλους ειδικότητας Π.Ε. Μηχανικών, μετά και από έκδοση Δικαστικών 
Αποφάσεων που κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των Π.Ε. Μηχανικών. 

 

Επί πλέον προτείνουμε τις εξής βελτιώσεις, σε σχέση με το Σχέδιο του ΟΕΥ της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) :  

Ι) Η πρόταση για συγχώνευση τμημάτων στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού 

Σχεδιασμού (έδρας), δεν μας βρίσκει σύμφωνους.  

Ειδικότερα διαφωνούμε, στην πρόταση στο νέο οργανόγραμμα το Τμήμα 
Περιβάλλοντος (έδρας) και το Τμήμα Υδροοικονομίας (έδρας), να συγχωνευτούν σε 
ένα ενιαίο Τμήμα, η οποία και κρίνεται ιδιαίτερα άστοχη.  

Τα δύο (2) τμήματα διαχειρίζονται βασικές λειτουργίες, της ιδιαίτερης και 
«ενεργειακής» Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα τις 
περιβαλλοντικές διαδικασίες κατά τη μεταλιγνητική εποχή της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας και επιβάλλεται η ενίσχυσή τους, ώστε το Περιβάλλον να μην τεθεί σε 
δεύτερη μοίρα για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.  

Εκτός του ότι ο φόρτος εργασίας είναι ιδιαίτερος, λόγω των αρμοδιοτήτων των 
Αιρετών Περιφερειών, λόγω του ιδιαίτερα εξειδικευμένου αντικειμένου εργασίας 
και με δεδομένη τη διαδικασία απολιγνητοποίησης, τα δύο τμήματα θα πρέπει να 
παραμείνουν ως έχουν και στον παρόντα Οργανισμό Π.Δ.Μ., σύμφωνα με το (1) 
σχετικό. 

Δεδομένου ότι βάσει των σχετικών ανακοινώσεων νομοθετικών πρωτοβουλιών του 
Υπουργείου Εσωτερικών, όσον αφορά το «νόμο για την πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση» και τον «Ενιαίο Κώδικα Αυτοδιοίκησης», αναμένεται, προσεχώς μια 
εκτενής μεταφορά αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην Αιρετή 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Συνεπώς, οι αρμοδιότητες του Τμήματος 
Περιβάλλοντος (Έδρας) αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά, και ως εκ τούτου 
πρέπει να διατηρηθεί ως ξεχωριστό τμήμα. 

Στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού δεν υπάρχει Γραφείο Διοικητικής 

Υποστήριξης, γεγονός που λόγω του όγκου εργασίας της Δ/νσης καθιστά δύσκολη 

τη διαχείριση από τους συναδέλφους που αναγκάζονται να εκτελούν αρμοδιότητες 

αδειοδοτήσεων σε περιβαλλοντικές διαδικασίες και δραστηριότητες, να εκτελούν 
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και διοικητικές υποστηρικτικές δραστηριότητες (αρχειοθέτηση, διεκπεραίωση, 

κλπ.). Ως εκ τούτου προτείνουμε να δημιουργηθεί  Γραφείο Διοικητικής 

Υποστήριξης στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού. 

  

ΙΙ) Η δημιουργία της “μαμούθ” Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, με την 

ανορθόδοξη αυτοσυγκέντρωση ανομοιογενειών αντικειμένων/αρμοδιοτήτων, χωρίς 

καμία συνάφεια και οργανική σύνδεση εντάσσοντάς τα σε 7 «επιτελικά» Τμήματα, 

είναι ανεδαφική. 

 

Τα (4) τέσσερα νέα Τμήματα Παρατηρητήρια, τα τμήματα: ΟΟΑ2.2_Τμήμα 

Παρατηρητηρίου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ΟΑ1.4_Τμήμα Παρατηρητηρίου 

Έξυπνης Εξειδίκευσης, ΟΟΑ2.3_Τμήμα Παρατηρητηρίου Υποδομών, ΟΑ1.6_Τμήμα 

Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης, καθώς 

και το ΟΑ1.7_Τμήμα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, που προτείνονται να 

δημιουργηθούν, όπως αναλυτικά καταγράφεται στην πρόταση-στην εισηγητική 

έκθεση της ομάδας εργασίας-, έχουν μόνο ρόλο καταγραφής στοιχείων, πράγμα 

που έτσι και αλλιώς υπάρχει εντός των αρμοδίων Υπηρεσιών και ΔΕΝ έχουν 

λειτουργικό και ούτε θεσμικό χαρακτήρα στη Διοίκηση και ειδικότερα στην 

Αιρετή Αυτοδιοίκηση.  

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ρόλος των παρατηρητηρίων, όπως αναπτύσσεται σήμερα 
στη Χώρα μας δεν έχει ουσιαστικό ρόλο ύπαρξης, παρόλο που στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, φαίνεται ότι θα είναι χρήσιμος ο ρόλος τους, τουλάχιστον για την περίοδο 
έως το 2028.  
 
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/2/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 «Για τη 
δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire) 
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L108/125.4.2007), όπως αυτή 
προσαρμόστηκε στο Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο σύμφωνα με το άρθρο 19 του 
Ν.3882/2010 (ΦΕΚ 166Α’/22-09-2010), αρμοδιότητες καταγραφής των στοιχείων 
(όπως αυτά καταγράφονται στη σχετική διάταξη) έχουν τα Κομβικά Σημεία Επαφής 
(ΚΟΣΕ) και όπως αυτά αναφέρονται στον παρόντα Οργανισμό Π.Δ.Μ., σύμφωνα με 
το Π.Δ.146/2010 και όπως αυτός ισχύει, στις αρμοδιότητες του Τμήματος 
Τεκμηρίωσης της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Μ., όπως 
αντίστοιχα ισχύει και σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. 

Βέβαια σας γνωρίζουμε, ότι ακόμα υφίσταται θεσμικό πρόβλημα για την υλοποίηση 
αυτών των αρμοδιοτήτων, από το 2010 μέχρι και σήμερα, γεγονός που το 
διαπιστώνουν όλα τα Υπουργεία, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι ανά τη Χώρα. Και για 
το λόγο αυτό δεν έχουν ενεργοποιηθεί ουσιαστικά αυτές οι Επιτροπές των ΚΟΣΕ, 
όπως αυτές είχαν αρχικά συγκροτηθεί. Ως εκ τούτου προτείνουμε οι εν λόγω 
αρμοδιότητες να παραμείνουν στο υφιστάμενο Τμήμα Τεκμηρίωσης/ Δ.Ι.Α.Π., έως 
τη νομοθετική επίλυση των αναφερόμενων ζητημάτων. 

Προτείνουμε να διερευνηθούν εκτενέστερα οι αρμοδιότητες αυτών των νέων-
προτεινόμενων τμημάτων παρατηρητηρίων, διότι πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο 
οι ειδικότητες συναδέλφων Δημοσίων υπαλλήλων που αναμένεται να 
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απασχοληθούν σε αυτά (Π.Ε. Μηχανικών, Π.Ε. Πληροφορικής, κλπ.), να συμβάλουν 
ουσιαστικά από άλλη θεσμική θέση και Υπηρεσία για την καλύτερη λειτουργία της 
Περιφέρειάς μας και όχι αφιερώνοντας πολύτιμο χρόνο εργασίας σε ένα μόνο 
αντικείμενο καταγραφής στοιχείων, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία αυτών και χωρίς 
θεσμικό ρόλο εκ της Νομοθεσίας που ισχύει για την Περιφερειακή Αιρετή 
Αυτοδιοίκηση. Προτείνουμε την κατάργηση αυτών των Παρατηρητηρίων και την 
άντληση των στοιχείων και των γενικών πληροφοριών, από την κάθε αρμόδια 
Γενική Διεύθυνση, που έχει την εποπτεία του συνόλου των σχετικών αρμοδιοτήτων 
και την αρμοδιότητα εκ της νομοθεσίας για να ενημερώνουν τον Περιφερειάρχη, 
επί όλων των θεμάτων.  

 

Θα μπορούσε να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο Τμήμα Δίκαιης Μετάβασης, που θα 

πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος του και να στελεχωθεί από συναδέλφους 

ειδικοτήτων εξειδικευμένων Π.Ε. Μηχανικών και τυχόν άλλων συναρμόδιων 

ειδικοτήτων, ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά στη νέα πραγματικότητα της Δυτικής 

Μακεδονίας. 

 
Σήμερα στην Περιφέρεια, διαφορετικές Δ/νσεις σχεδιάζουν, διαφορετικές  

υλοποιούν και κανείς δεν συντονίζει όλους τους εμπλεκομένους και πολύ 

περισσότερο δεν ελέγχει το αποτέλεσμα της δράσης ή του έργου. Το τελικό 

αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό, διότι δεν υπάρχουν καταγραφές των αναγκών 

των περιοχών, των ομάδων και των ατόμων που θα ωφεληθούν, ήτοι λείπουν 

στοχευμένες ενέργειες βάσει αναγκών και πραγματικών στοιχείων.  

 

Αυτόν το βασικό σκοπό, θα πρέπει να οριοθετήσει κάθε αρμόδια Γενική 

Διεύθυνση (ανά θεματικό πεδίο), σε αντίθεση με την απλή καταγραφή στοιχείων 

και μάλιστα μη αξιοποιήσιμων. 

 
ΙΙΙ) Όσον αφορά τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, οι οποίες καλούνται να 

διαδραματίσουν ένα σημαντικό αναπτυξιακό ρόλο, διαπιστώνεται ότι το υπό 

διαβούλευση σχήμα του Οργανισμού επιδέχεται σημαντικών βελτιώσεων, 

προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου επιστημονικού 

προσωπικού και η ισομερής κατανομή εργασίας, και να αποφευχθεί η επικάλυψη 

αρμοδιοτήτων. 

 

Για το λόγο αυτό, η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε) του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας 

ανέθεσε σε ομάδα εργασίας τη σύνταξη αναλυτικής πρότασης ανακατανομής των 

καταγεγραμμένων στον υπό διαβούλευση Οργανισμό αρμοδιοτήτων των Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 

Η εν λόγω πρόταση παρουσιάστηκε στην 18η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής 

του ΤΕΕ/ΤΔΜ της 1-10-2020, εγκρίθηκε ομόφωνα και επισυνάπτεται στο παρόν 

έγγραφο, συνοδευόμενη από σχετική αιτιολογική εισηγητική έκθεση (συνημμένο 

1). 
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Βασική αρχή της πρότασης που αφορά τις Τεχνικές Υπηρεσίες, είναι η εισαγωγή 

ξεχωριστού Τμήματος «Ωρίμανσης Έργων και Μελετών». Το νέο αυτό τμήμα, με 

βάση τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας δημοσίων έργων, αναλαμβάνει σε κάθε 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τις αρμοδιότητες προετοιμασίας όλων των σταδίων 

από τον αρχικό σχεδιασμό της μελέτης για κατασκευή ενός νέου έργου ή 

συντήρηση ενός υφιστάμενου, έως και την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης της 

εργολαβίας. Επιπλέον, με την ενεργοποίηση του εν λόγω Τμήματος είναι εφικτή και 

η πλήρης αξιοποίηση των μητρώων των ολοκληρωμένων έργων των Τεχνικών 

Υπηρεσιών της Περιφέρειας. 

 
ΙV) Για τη Δ/νση Ποιότητας και Αποδοτικότητας καθώς και στα Τμήματα της, 

θεωρούμε πως εκ παραδρομής αφαιρέθηκε το αυτονόητο δικαίωμα των Διπλ. 

Μηχανικών να μπορούν να προΐστανται στις θέσεις ευθύνης. Επισημαίνουμε δε ,ότι 

οι Διπλ, Μηχανικοί γνωρίζουν άριστα, όχι μόνο τη θεωρητική πλευρά της 

στρατηγικής της ποιότητας και της αποδοτικότητας, αλλά και τον τρόπο της ορθής 

εφαρμογή της. 

 

V) Στη Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αλλά και στα 

Τμήματα της, αυθαίρετα και παράνομα δεν τηρείται το προβάδισμα των 

κατηγοριών σύμφωνα με το άρθρο 97 του Δημοσιουπαλληλικού Κώδικα. 

 
VI) Η μοναδική πρόταση για κατάργηση Διεύθυνσης αφορά τη Διεύθυνση 
Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και είναι εκτός τόπου και χρόνου, για 
τους εξής λόγους:  

1. Στην Εισήγηση για τους Οργανισμούς των Περιφερειών του ΥΠΕΣΑΗΔ 

(ypes.gr, 2019/01, oey_perifereion)  υπάρχει ρητή πρόβλεψη στη Γενική 

Διεύθυνση Ανάπτυξης στην οποία ανήκει πρωταρχικά η Διεύθυνση 

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων. 

2. Δυνάμει του σχετικά πρόσφατου Ν.4512/2018 έχει διευρυνθεί το 

αντικείμενό της με νέες αρμοδιότητες. 

3. Η συγχώνευσή της με την Διεύθυνση, Εμπορίου, & Τουρισμού-Πολιτισμού 

υποβαθμίζει και ακυρώνει τον αναπτυξιακό ρόλο που καλείται να παίξει. 

4. Απαξιώνεται η Βιομηχανική Ανάπτυξη της Περιοχής, εγκαταλείπεται η 

αξίωση διατήρησης του Ενεργειακού Κέντρου στη Δυτική Μακεδονία και η 

ανάγκη για ανάπτυξη στον τομέα της εξορυκτικής δραστηριότητας και των 

υδάτων. 

5. Στους ΟΕΥ όλων των Περιφερειών της Χώρας υφίστανται Γενικές Διευθύνσεις 

Ανάπτυξης και Μεταφορών ξεχωριστά καθώς και Διεύθυνση Βιομηχανίας 

Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, με ενισχυμένο ρόλο και οντότητα. 
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6. Στην παντελώς ασύμβατη και αδικαιολόγητη  συνένωση δύο ανόμοιων 

Γενικών Διευθύνσεων Ανάπτυξης και Μεταφορών και την μοιραία 

υποβάθμιση του ρόλου της εν λόγω Διεύθυνσης. 

7. Στη ζωτική ανάγκη μη κατάργησης αρμοδιοτήτων, που ειδικά για την 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι άμεσα και καθοριστικά συνδεδεμένες 

με την ανάπτυξη της (Ενέργεια, Ύδατα, Ορυκτοί Πόροι και Μεταλλεύματα). 

8. Στη μη απεμπόληση της δυνατότητας γνωμοδότησης για φορείς έργων και 

δραστηριοτήτων  υποκατηγορίας Α2 της ομάδας 5 «εξορυκτικές 

δραστηριότητες».    

9. Στην αποφυγή της μείωσης και ουσιαστικά της ακύρωσης του συντονιστικού 

ρόλου, που για να ασκηθεί θα πρέπει να βρίσκεται μια βαθμίδα ανώτερη 

από τα ομοειδή Τμήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

10. Στη διατήρηση του υφιστάμενου Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων, που έχει 
ως αντικείμενο την έκδοση και επεξεργασία, διοικητικά και νομικά, των 
διαπιστωτικών πράξεων. 

 
VII) Στη Δ/νση Πολιτικής Γης και στα Τμήματα Πολιτικής Γης, θα πρέπει κατά 

προτεραιότητα να προΐστανται οι Διπλ. Πολιτικοί Μηχανικοί και οι Διπλ. Αγρονόμοι 

Τοπογράφοι Μηχανικοί, όπως προκύπτει από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα 

και εν ελλείψει αυτών οι υπόλοιποι κλάδοι (ΠΕ Γεωτεχνικών, ΠΕ Διοικητικών, κλπ).  

 
VIII) Για τη νέα προτεινόμενη Δ/νση Ελέγχου Δόμησης - Περιφερειακό 

Παρατηρητήριο και αντίστοιχα στα υποκείμενα Τμήματα Ελέγχου Δόμησης - 

Παρατηρητήριο Π.Ε. Κοζάνης, Π.Ε. Γρεβενών, Π.Ε. Καστοριάς, Π.Ε. Φλώρινας, 

λαμβάνοντας υπόψη το με Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/85329/915/08-09-2020 έγγραφο του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τη διαπίστωση της αδυναμίας 

λειτουργίας Περιφερειακών Διευθύνσεων και Τμημάτων Ελέγχου Δόμησης του 

ν.4495/2017 ως Υπηρεσίες της Περιφέρειας, προτείνουμε την αφαίρεση της 

Διεύθυνσης Ελέγχου Δόμησης - Περιφερειακό Παρατηρητήριο και των 

υποκείμενων Τμημάτων, από το σχέδιο του Οργανισμού που θέσατε σε 

διαβούλευση. Το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ), που προβλέπεται στην παρ. 3 του 

άρθρου 2 του ν.4495/2017, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία δεν έχει 

εκδοθεί, ως εκ τούτου τα Περιφερειακά και Τοπικά Παρατηρητήρια δεν δύνανται 

να οργανωθούν, να λειτουργήσουν και να ασκήσουν τις προβλεπόμενες, από το 

ν.4495/17, αρμοδιότητες, ως υπηρεσίες της Περιφέρειας (συνημμένο 2). 

Το ως άνω έγγραφο, σας έχει διαβιβαστεί και από το Σύλλογο Υπαλλήλων 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/ Παράρτημα Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. 

 

Τέλος επισημαίνουμε πως παρατηρείται αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων σε 

Γενικές Δ/νσεις, που έχουν επισημανθεί επανειλημμένα και από το Σύλλογο των 
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Υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και από την ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής 

Μακεδονίας. 

 

Η αλληλοεπικάλυψη των αρμοδιοτήτων σε Γενικές Διευθύνσεις μόνο προβλήματα 
θα μπορεί να δημιουργήσει και σε καμία περίπτωση δε λύνει τα χρόνια 
προβλήματα της Αιρετής Αυτοδιοίκησης, διότι θα πρέπει να συνιστά 
συμμόρφωση με τις συστάσεις μας και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

  
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 
 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 
 

ΘΕΜΑ 9ο 
 

Α11/Δ.Ε./Σ18/2020 
Αποφασίζεται η διαβίβαση αρμοδίως της παρακάτω επιστολής –καταγγελίας για  
πρόσληψη των Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

                          Σας αποστέλλω αυτή την επιστολή για να διαμαρτυρηθώ ως προς τη 
μη εφαρμογή του νόμου, κατά την πρόσληψη των Αναπληρωτών 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Οι οδηγίες κάλυψης των κενών και πλεονασμάτων ορίζουν: 

(με δύο 
διαδοχικές πρόσφατες εγκυκλίους (70607/Δ2/23/05/2013 & 84582/Δ2/20.6.2013) 
της Διεύθυνσης Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Γ΄ του Υπουργείου Παιδείας 
που υπογράφονται από τον αρμόδιο Υφυπουργό Παιδείας καθορίζονται εξής:  

τα κενά για τα μαθήματα που διδάσκονται σε πρώτη (α΄) ανάθεση από 
εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων (π.χ. των κλάδων ΠΕ10 και ΠΕ13, 
των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ14, ΠΕ17, κ.ά), κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους 
κλάδους. Σε περίπτωση που τα κενά δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του αριθμού 
των κλάδων, τότε ισομερής κατανομή θα επιτυγχάνεται σε περισσότερα από ένα 
έτη. Η επιμέρους κατανομή σε ειδικότητες ενός κλάδου θα γίνεται με βάση την 
ικανοποίηση των εκάστοτε εκπαιδευτικών αναγκών».   

Ο κλάδος ΠΕ 85 ( ΠΕ 12.08) , σύμφωνα με τις αναθέσεις μαθημάτων, έχει ως 
πρώτη Ανάθεση τη Χημεία σε όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου, όπως 
ακριβώς και οι Χημικοί του κλάδου ΠΕ04.02. Παρ όλα αυτά στην κάλυψη των κενών 
χημείας διορίζονται μόνο Χημικοί. 

Προκειμένου να επιλυθεί το θέμα σας επισημαίνω το εξής: 
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Το πρόβλημα αρχικά ξεκινά από την καταχώρηση των κενών στο my school 

Στη καταχώρηση των κενών στο σύστημα φαίνονται κενά σε δύο ειδικότητες 
διαφορετικές, με αποτέλεσμα να μη γίνεται κατανοητό ότι οι Χημικοί Μηχανικοί 
μπορούν να καλύψουν κενά Χημείας και να θεωρούνται μόνο Τεχνική Ειδικότητα 

H καταχώρηση των κενών Χημείας από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις 
Εκπαίδευσης στο σύστημα θα πρέπει να γίνονται σε έναν κλάδο που θα έχει την 
εξής μορφή: 

ΠΕ04.02 / ΠΕ85 (12.08) 

Έτσι θα είναι κατανοητό στο υπουργείο ότι για την κάλυψη των κενών σε Χημεία, θα 
πρέπει να διορίζονται ισάριθμα άτομα και από τις δύο ειδικότητες. 

Σας επισημαίνω επίσης ότι φέτος στην Α Φάση Διορισμών διορίστηκαν 142 
Αναπληρωτές της ειδικότητας ΠΕ04.02 και κανένας της ειδικότητας ΠΕ85 και στη Β 
Φάση 144 της ειδικότητας ΠΕ04.02 και 8 της ειδικότητας ΠΕ85 

Σύνολο    286     ΠΕ04.02   

                 8        ΠΕ85 

  

Με βάση όλα τα παραπάνω, συντελείται μια τεράστια αδικία εις βάρος των 
Χημικών Μηχανικών, που εδώ και χρόνια ,  ( ΥΑ του 2008, αναθέσεις μαθημάτων 
έως και σήμερα με τη νέα ΥΑ αναθέσεων μαθημάτων (16/5/2018), με δική σας 
ευθύνη μένουν έξω από την εκπαίδευση.  

Παρακαλώ για τις ενέργειές σας 

  

ΠΕ85 ( ΠΕ12.08) 

  

Σε πιθανό αντίλογο ότι οι Χημικοί του κλάδου ΠΕ04.02 έχουν αναθέσεις και σε άλλα 
μαθήματα, οπότε μπορούν να καλύψουν περισσότερες ώρες, σας παραθέτω όλες 
τις Αναθέσεις μαθημάτων του κλάδου ΠΕ85( ΠΕ12.08) 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Α ανάθεση :   

         Χημεία 
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         Τεχνολογία  

 Γ ανάθεση :  

         Γεωλογία – Γεωγραφία 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

Α ανάθεση :   

         Χημεία 

         Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων 

         Ερευνητική Εργασία 

ΕΠΑΛ 

Α ανάθεση :   

         Χημεία 

         Ερευνητική Εργασία στη Τεχνολογία 

         Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 

         Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Ασφάλεια 
και Υγεία στο χώρο εργασίας 

         Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής ( Τομέας 
Μηχανολογίας) 

         Μηχανική-Αντοχή Υλικών ( Τομέας Μηχανολογίας) 

         Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης υγρών 
και αερίων καυσίμων (Τεχνικός θερμικών και Υδραυλικών 
Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού 
Αερίου 

Β ανάθεση: 

         Φυσική 

         Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών (Τομέας 
Μηχανολογίας) 
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         Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών-
Εφαρμογές(Τομέας Μηχανολογίας) 

         Μηχανουργική Τεχνολογία-Εργαλειομηχανές( Τεχνικός 
Φυτικής Παραγωγής) 

         Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων(Τεχνικός 
θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας 
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 

         Κατασκευή και Λειτουργία Κεντρικής Θέρμανσης( Τεχνικός 
θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας 
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) 

         Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και 
Κλιματισμού 

(Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού) 

  

Γ ανάθεση: 

         Άλγεβρα 

         Γεωμετρία 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 
ΘΕΜΑ 12ο 

 

Α12/Δ.Ε./Σ18/2020 
Αποφασίζεται η αποστολή επιστολής προς το ΥΠΕΝ και στους βουλευτές της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της παρακάτω επιστολής για Παράταση 
προθεσμίας υπαγωγής στο Ν.4495/2017 
 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
Η προθεσμία υπαγωγής στο Ν.4495/2017, που αφορά στη ρύθμιση των 
αυθαιρέτων, με μειωμένο πρόστιμο 20%, λήγει στις 30/09/2020, όπως επίσης και 
όλες οι ρυθμίσεις αυθαιρέτων που εντάσσονται στην Κατηγορία 5 του εν λόγω 
Νόμου. 
Ήδη, 20 ημέρες σχεδόν πριν τη λήξη της προθεσμίας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
ΤΕΕ, που υποστηρίζει τις δηλώσεις υπαγωγής στο Ν.4495/2017 υπολειτουργεί τις 
ώρες αιχμής, με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι, Διπλωματούχοι Μηχανικοί, που 
εκ του νόμου αναλαμβάνουν την ευθύνη της ορθής διεκπεραίωσης των δηλώσεων, 
να αναγκάζονται να εργάζονται μεταμεσονύκτιες ώρες, προκειμένου να μπορούν 
απρόσκοπτα να επεξεργάζονται τις δηλώσεις των πελατών τους. Αυτό βεβαίως 
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καθιστά την εργασία τους μη παραγωγική, αλλά και με ενδεχόμενο 
πραγματοποίησης σωρείας λαθών, αφού τις ώρες αυτές δεν υπάρχει η 
απαιτούμενη διαύγεια πνεύματος ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των 
επιστημονικών μελετών που πρέπει να εκπονήσουν. 
Επίσης, με την προσμονή της έναρξης του νέου Προγράμματος «εξοικονομώ – 
αυτονομώ», στο οποίο η νομιμότητα του κτιρίου παρέμβασης θα είναι κύρια 
απαίτηση για την ένταξη στο Πρόγραμμα, όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες 
ενδιαφέρονται για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων στις ιδιοκτησίες τους, προκειμένου 
να αποκτήσουν ετοιμότητα για πιθανή αίτησή τους στο Πρόγραμμα που θα 
ξεκινήσει το Νοέμβριο του 2020. 
Ο χρόνος όπως καταλαβαίνετε, ώστε να επεξεργαστούν οι συνάδελφοι τόσο τις 
παλιές αιτήσεις , που λόγω και της αναστολής της δραστηριότητάς τους λόγω των 
μέτρων αντιμετώπισης του covid-19 δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει, αλλά και τις 
νέες που τους αναθέτουν οι πελάτες τους, είναι εξαιρετικά περιορισμένος. 
Εκτίμησή μας είναι ότι η παράταση μέχρι το τέλος του έτους 2020 κρίνεται 
επιβεβλημένη. 
Κατανοούμε τη λογική του νομοθέτη για τον περιορισμό της αυθαίρετης δόμησης 
και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά πρότασή μας είναι το Υπουργείο να 
εξετάσει τη δυνατότητα ρυθμίσεων των αυθαιρέτων, χωρίς περιορισμό ως προς την 
ημερομηνία υπαγωγής των αιτήσεων, ώστε να ανακουφιστούν οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες, που είναι υπεύθυνοι για τις δηλώσεις υπαγωγής, από το άγχος των 
συνεχών προθεσμιών και από τον εξαναγκασμό σε διαρκή εργασία σε παράλογες 
ώρες. 
Παρακαλούμε να επιληφθείτε του θέματος της παράτασης του Ν.4495/2017. 
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. 
 
 
Αξιότιμοι κ. Βουλευτές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 
 
Όπως θα γνωρίζετε, την Τετάρτη 30/09/2020, λήγει η προθεσμία υπαγωγής στον 
Ν.4495/2017, που αφορά στη ρύθμιση των αυθαιρέτων με μειωμένο πρόστιμο 20%, 
όπως επίσης και όλες οι ρυθμίσεις αυθαιρέτων που εντάσσονται στην Κατηγορία 5 
του εν λόγω νόμου. 
 
Με τη συνημμένη επιστολή, με αριθμό πρωτοκόλλου 860/15-09-2020, ζητήσαμε ως 
ΤΕΕ/ΤΔΜ από τον Υπουργό ΥΠΕΝ, κο Χατζηδάκη, παράταση στην ανωτέρω 
καταληκτική ημερομηνία, για όλους τους λόγους που αναλύονται στο περιεχόμενό 
της. 
 
Έκτοτε και όσο πλησιάζουμε στην 30η Σεπτεμβρίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
ΤΕΕ, στην οποία γίνονται από τα μέλη μας οι δηλώσεις, λόγω της υπερφόρτωσης, 
είναι διαρκώς πεσμένη, με αποτέλεσμα ολόκληρος ο τεχνικός κόσμος να βρίσκεται 
σε απόγνωση και σε εκνευρισμό και οι πολίτες που επιθυμούν να ρυθμίσουν τα 
αυθαίρετά τους, σε αγωνία για το τι μέλλει γενέσθαι με τις περιουσίες τους. 
 
Η κατάσταση πλέον είναι τραγική και πρέπει άμεσα η κυβέρνηση και ο Υπουργός, 
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κος Χατζηδάκης, να παρέμβει και να δώσει λύση στο τεράστιο αυτό πρόβλημα που 
έχει δημιουργηθεί. 
 
Άποψή μας είναι ότι η εφαρμογή για τις ρυθμίσεις των αυθαιρέτων πρέπει να 
λειτουργεί χωρίς καταληκτικές ημερομηνίες υπαγωγής, ώστε να μπορεί ο κάθε 
πολίτης, οπότε επιθυμεί και έχει την οικονομική ευχέρεια, να τακτοποιεί το 
αυθαίρετό του, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες και τις δυνατότητες του νόμου. 
 
Απευθυνόμαστε σήμερα σε σας, για να ζητήσουμε τη συνδρομή και την παρέμβασή 
σας στο αρμόδιο Υπουργείο, για την παράταση της 30ης Σεπτεμβρίου του Ν. 
4495/2017, προκειμένου να ανακουφιστούν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, 
Διπλωματούχοι Μηχανικοί και να μπορέσουν απρόσκοπτα και χωρίς κολλήματα να 
επιτελέσουν το επιστημονικό τους έργο.  
 
Ζητάμε να στηρίξετε τον κλάδο των μηχανικών και να αφουγκραστείτε την αγωνία 
μας. 
 
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. 
 

ΘΕΜΑ 13o 

 

Α13/Δ.Ε./Σ18/2020 
Μετά από εισήγηση της Μόνιμής Επιτροπής Αστικής Ανάπτυξης και Δομημένου 

Περιβάλλοντος διαμορφώνεται όπως παρακάτω το κείμενο παρέμβασης ΤΕΕ/ΤΔΜ 

για το νέο χωροταξικό νομοσχέδιο: 

Σε συνδυασμό με το Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92Α’/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 
2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
λοιπές διατάξεις»,  το νέο σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και 
Πολεοδομικής νομοθεσίας», αναμορφώνει τις περισσότερες συνθήκες 
χωροταξικού, περιβαλλοντικού, πολεοδομικού και οικιστικού χαρακτήρα των 
εκτάσεων, τις θεσμοθέτησης χρήσεων γης και τον καθορισμό πολεοδομικών και 
περιβαλλοντικών κανόνων στη Χώρα μας, που θα επιτρέπουν την υλοποίηση των 
επενδύσεων στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 
Όμως έχει προκαλέσει προβληματισμό και αντιδράσεις στον κλάδο των 

μηχανικών το σχέδιο νόμου που έχει κατατεθεί για δημόσια διαβούλευση και 
αφορά την τροποποίηση της εκτός σχεδίου δόμησης.  

 
Με την ψήφιση του νομοσχέδιου θα πραγματοποιηθεί κατάργηση άμεσα 

του μεγαλύτερου μέρους των παρεκκλίσεων στην εκτός σχεδίου δόμηση, 
κατάργηση εντός 2ετίας των λοιπών παρεκκλίσεων και μέρους της κατά κανόνα 
δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές όπως ισχύει σήμερα, καθορίζονται νέοι 
αυξημένοι συντελεστές δόμησης σε περιοχές Π.Ο.Τ.Α. και σε σύνθετα τουριστικά 
καταλύματα, επίσης καθορισμός χρήσεων γης σε όλη τη χώρα στα επόμενα 6 
χρόνια. 
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Για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω θα πρέπει να έχει προηγηθεί η 

κατάρτιση Χωροταξικών Πλαισίων και των Πολεοδομικών Σχεδίων, η ολοκλήρωση 
της σύνταξης του Κτηματολογίου, του Δασολογίου, η Οριοθέτηση των οικισμών 
και η Κατηγοριοποίηση των οδών σε όλη τη Χώρα. 

Το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έχει επισημάνει την ανάγκη ολοκλήρωσης του Χωροταξικού 
και Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Χώρας, καθώς επίσης την ανάγκη ολοκλήρωσης 
των Περιφερειακών Χωροταξικών Σχεδίων και την ανάγκη εφαρμογής αυτών, όπου 
έχουν ήδη θεσμοθετηθεί και την αναμόρφωσή αυτών που βρίσκονται σε εξέλιξη και 
δεν έχουν ολοκληρωθεί λόγω διαφόρων συγκυριών. 

Ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη την Υ.Α.26295/2003 (ΦΕΚ 1472Β’/2003) 
«Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», που είναι τώρα σε ισχύ και την 
πρόταση αναμόρφωσης αυτού που είχε συνταχθεί το 2015, κρίνεται απαραίτητη η 
άμεση αναγκαιότητα για επικαιροποίηση του Περιφερειακού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας-ΠΠΧΣΑΑ Δυτικής Μακεδονίας με βάσει τα νέα δεδομένα του Master 
Plan της απολιγνητοποίησης και μετά από διαβούλευση με τους φορείς και τους 
κατοίκους της Περιφέρειά μας.  

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο θα επιφέρει οικονομικό πλήγμα στους 
μικροϊδιοκτήτες γης, οι οποίοι στο μεγαλύτερο ποσοστό χάνουν την αρτιότητα 
οικοδομησιμότητα των γηπέδων τους, ακόμη και την μεταβατική περίοδο των δύο 
ετών. Σε κάθε περίπτωση η αλλαγή της νομοθεσίας με εφαρμογή άμεσα ή έπειτα 
από 2 χρόνια, ανάλογα με τις παραπάνω περιπτώσεις, μετατρέπει τα μέχρι σήμερα 
υψηλής αξίας δομήσιμα αγροτεμάχια, σε ελάχιστης αξίας αγρούς μόνο για 
καλλιέργεια, ενώ ζημιώνονται οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι βασιζόμενοι στην υφιστάμενη 
νομοθεσία επένδυσαν αδρά σε αγορά εκτάσεων, με την προοπτική αξιοποίησής 
τους, η οποία πλέον εξανεμίζεται. 

Στα «ειδικά πολεοδομικά σχέδια» και στην οργάνωση της εκτός σχεδίου 
δόμησης με την χωροθέτηση  οργανωμένων υποδοχέων του τουρισμού, καθώς και 
στο «ειδικό χωροταξικό για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες» θα πρέπει να 
διασφαλίζονται:  η προστασία του ευρύτερου φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος, η προστασία των ακτών, η προστασία των εν γένει δασικών 
εκτάσεων και να επιτυγχάνεται η εναρμόνιση της δόμησης με το φυσικό 
περιβάλλον, ώστε να μην επιφέρουν υποβάθμιση, αλλοίωση του φυσικού τοπίου 
και εν τέλει ένα μοντέλο εκτατικής ανάπτυξης.  

Το παραγωγικό κομμάτι της οικονομίας  (βιοτεχνία, βιομηχανία) θα πληγεί 
ιδιαίτερα σε ένα τμήμα του, αφού δεν προβλέπεται αφ’ ενός μεν για τις 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις καμία παρέκκλιση επέκτασης–εκσυγχρονισμού τους, 
ακόμη και εάν έχουν ανεγερθεί σε περιοχές με χωρικό σχεδιασμό (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ) 
και αφ’ ετέρου στις υπό ανέγερση εγκαταστάσεις με χρήση (βιοτεχνία-βιομηχανία), 
η δόμηση  περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε οργανωμένους υποδοχείς, τα 
“επιχειρηματικά πάρκα”. Η επίλυση ιδιοκτησιακών θεμάτων/προβλημάτων στο 
χώρο εγκαταστάσεων των προτεινόμενων «επιχειρηματικών πάρκων» θα είναι μία 
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σωστή κατεύθυνση από την πολιτεία, ώστε οι επενδυτές να «κατευθυνθούν» για να 
εγκαταστήσουν την επιχείρησή τους σε τέτοιους θεσμοθετημένους χώρους 
παραγωγικών δραστηριοτήτων.    

Ο καθορισμός του οδικού δικτύου που θα αφορούν στο σύνολο της Χώρας 
είναι μία χρονοβόρα διαδικασία, ειδικότερα θα πρέπει οι δημοτικοί οδοί που έχουν 
πρόσωπο τα γήπεδα, να χαρακτηρισθούν ως κατηγορία Α με προεδρικό διάταγμα, 
αφού προηγηθούν ενέργειες (σύνταξη κατάλληλης μελέτης, εγκρίσεις υπηρεσιών, 
κλπ.) που πρακτικά είναι αδύνατον να εκτελεστούν εντός των δύο (2) ετών, γεγονός 
που θα οδηγήσει σε αδυναμία χρήσης των Μεταβατικών Διατάξεων του υπόψη 
νομοσχεδίου, για τις περισσότερες περιπτώσεις ακινήτων και τελικά σε απαξίωση 
των γηπέδων.  

Μεγάλος αριθμός ακινήτων θα θεωρούνται ως πολεοδομικά αρρύθμιστα, μη 
οικοδομήσιμα, παρόλο που θα έχει αρθεί αυτόματα η ρυμοτομική απαλλοτρίωση 
τους. Επομένως, η αυτοδίκαιη άρση απαλλοτρίωσης αφορά το μεγαλύτερο μέρος 
των ρυμοτομούμενων τμημάτων των ιδιοκτησιών ή των χαρακτηρισμένων 
κοινόχρηστων χώρων του Ν.Δ.1923 ή των κοινωφελών χώρων, εφόσον δεν έχουν 
αποζημιωθεί. Σίγουρα αυτό θα έχει σοβαρές συνέπειες στον συνολικό πολεοδομικό 
σχεδιασμό και θα οδηγήσει στο τέλος να ακυρωθεί μεγάλο μέρος των ρυμοτομικών 
σχεδίων που έχουν εγκριθεί με τις διατάξεις του Ν.Δ.1923 και μεγάλο μέρος των 
πράξεων αναλογισμού θα παραμείνουν ανεφάρμοστες 

Η αναδιαμόρφωση της νομοθεσίας σχετικά με την ενεργοποίηση της 
Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης είναι αξιόλογη και ενισχύεται σε συνδυασμό με τη 
δημιουργία της προτεινόμενης Ψηφιακής Τράπεζας Γης, ώστε να επιτευχθεί η 
ισόρροπη χωροταξική και πολεοδομική ανάπτυξη των περιοχών εντός και εκτός 
σχεδίου στο σύνολο της Χώρας.  

Ο στόχος, πιστεύουμε, του νέου Νομοσχεδίου είναι να επιτευχθεί 
ισόρροπη Χωροταξική και Πολεοδομική Ανάπτυξη τόσο σε Εθνικό, όσο και σε 
Περιφερειακό επίπεδο και να λάβει μέρος και η τοπική κοινωνία στη συν-
διαμόρφωση τάσεων, απόψεων και ρυθμίσεων προς όφελος των 
μικροιδιοκτητών, των τοπικών επιχειρήσεων και της τοπικής ανάπτυξης.  

Ακολουθώντας το σχεδιασμό, ως «Οργανόγραμμα», που προβλέπεται με 
την Χωροταξική και Πολεοδομική Νομοθεσία της Ελλάδας, από το «γενικό» στο 
«μερικό» σχεδιασμό και από το σύνολο της Χώρας ως τον τοπικό σχεδιασμό, θα 
επιτύχουμε τον ορθολογικό-λειτουργικό σχεδιασμό (χρήσεων γης, εντός και εκτός 
δόμησης, κλπ.) και θα αποφύγουμε τις «αποσπασματικές»-μεμονωμένες 
ενέργειες, που μόνο προβλήματα φαίνεται ότι έχουν δημιουργήσει σε πλήθος 
περιπτώσεων, ως τώρα. 

Αξίζει να αναφερθεί πως λίγες εβδομάδες πριν, όπως αναφέρουν και άλλα 
Τμήματα των Τεχνικών Επιμελητηρίων της Χώρας μας, κατά την παρουσίαση του 
προγράμματος εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων για όλη τη χώρα, το 
ΥΠΕΝ σημείωνε πως η απουσία των Τ.Π.Σ. ενθαρρύνει την εκτός σχεδίου δόμηση, 
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στοχεύοντας στην ολοκλήρωση του προγράμματος για το σύνολο των δήμων και 
των περίπου 1.140 δημοτικών ενοτήτων τους σε ορίζοντα δεκαετίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλοι μας, σε  αυτήν την διαδικασία, ότι για να 
καταργηθεί η εκτός σχεδίου δόμηση, πρέπει πρώτα να έχει διευθετηθεί όσο γίνεται 
καλύτερα η εντός σχεδίου δόμηση. Προκειμένου να καταστεί δυνατή μια 
ορθολογική μετάβαση στην επομένη μέρα θα πρέπει να εκπονηθεί πρωτίστως ένα  
ολοκληρωμένο σχέδιο που θα αφορά τα Γ.Π.Σ., τα Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., τις χρήσεις γης 
εκτός σχεδίου, τις επεκτάσεις των σχεδίων πόλεων και Οικισμών, τους Δασικούς 
Χάρτες, τον σαφή καθορισμό των ορίων των οικισμών με ψηφιακά δεδομένα και να 
συσχετισθεί η εκπόνηση των Τ.Π.Σ. με το παρόν σχέδιο νόμου, ώστε να προκύψει 
μια ομαλή μετάβαση προς την νέα πραγματικότητα της πιο οργανωμένης δόμησης 
που πρεσβεύει. Μόνο τότε θα είναι δυνατή η εφαρμογή περιορισμών όσον αφορά 
τη δόμηση εκτός σχεδίου. 

Στη Χωροταξική και Πολεοδομική Νομοθεσία της Χώρας μας η αδυναμία 
που παρατηρείται όλα αυτά τα χρόνια είναι κυρίως η αδυναμία οργάνωσης και 
πραγμάτωσης αυτής και όχι η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου. Ο στόχος είναι η 
ισόρροπη ανάπτυξη τόσο τοπικά στις Περιφέρειες, στους Δήμους, στις Τοπικές 
Κοινότητες, όσο και συνολικά στη Χώρα.  

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

ΘΕΜΑ 6ο  

Γίνεται συζήτηση επί του θέματος.   
Εκφράζονται ερωτήσεις και αντιρρήσεις από μέλη για το κατά πόσο ο φορέας 
μπορεί και πρέπει να συμμετέχει σε μια τέτοια δραστηριότητα. 

Α14/Δ.Ε./Σ18/2020 
 
Αποφασίζεται αναβολή του θέματος μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως το νομικό 
πλαίσιο λειτουργίας των ενεργειακών κοινοτήτων. 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
Λύεται η συνεδρίαση  
Ο Πρόεδρος                                                      O εκτελών χρέη Γενικού  Γραμματέως   
 
 
 
Στέργιος Μεν. Κιάνας                                      Τζιόλας  Ιωάννης  
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