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ΤΕΕ 

 

Αθήνα 16 Ιουλίου 2021 

Προς 

Το Πρόεδρο της Αντιπροσωπίας του ΤΕΕ 

 

Αγαπητέ Πρόεδρε, 

Σε συνέχεια του από 6-7-2021 ηλεκτρονικού σας μηνύματος και με αφορμή το Θέμα 6 

"Συμμετοχή των Ε.Ε.Ε. στο έργο του Τ.Ε.Ε. και απολογισμός των σχετικών δράσεών τους" της 

Ημερήσιας Διάταξης της επόμενης συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. σας 

ενημερώνουμε επιγραμματικά για τις δράσεις της ΕΕ Μηχανικών Μεταλλείων – 

Μεταλλουργών του τελευταίου έτους, οι οποίες ήταν περιορισμένες λόγω κυρίως της 

αλλαγής του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής εξαιτίας των εκτάκτων μέτρω λόγω του 

Covid-19. Στις κύριες δράσεις της ΕΕΕ Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών 

περιλαμβάνονται 

1)  Συζητήσεις/αποφάσεις για τη Διοργάνωση του συνεδρίου για τον Ορυκτό Πλούτου με 

τίτλο «Πρώτες Ύλες και Κυκλική Οικονομία – Τεχνολογικές Εξελίξεις και Μελλοντικές 

Προκλήσεις». Το Συνέδριο αυτό αποτελεί τη φυσική συνέχεια των τριών πρώτων 

συνεδρίων για τον Ορυκτό Πλούτο της χώρας που είχαν επιτυχώς διοργανωθεί επιτυχώς 

από το ΤΕΕ από το 1978 μέχρι και το 2000. Το συνέδριο αυτό συνδιοργανώνεται από το 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του 

Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και το Συνεργατικό Σχηματισμό Καινοτομίας για τις 

Ορυκτές Πρώτες Ύλες και θα διεξαχθεί στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Divani Caravel από 5 

έως και 9 Σεπτεμβρίου 2021. 

2)  Συζητήσεις για το θέμα της απολιγνιτοποίησης. Εκφράστηκε η ανησυχία της ΕΕΕ 

Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών για την πρόωρη απολιγνιτοποίηση και 

αποφασίστηκε να κατατεθεί σχετικό ψήφισμα στην Αντιπροσωπία. Η σχετική απόφαση 

αποστάλθηκε και στον Πρόεδρο της Διοικούσας 

3)  Εξετάστηκαν τα Εδαφικά Σχέδια Δ. Μακεδονίας. Αποφασίστηκε να κατατεθεί ως 

απόφαση το ψήφισμα που είχε προηγουμένως (παρ. 2) κατατεθεί στην αντιπροσωπία 

4) Συζητήθηκε το θέμα της μετονομασίας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – 

Μεταλλουργών σε Σχολή Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών. Η ΕΕΕ ΜΜΜ 

αποφάσισε θετικά στην αλλαγή αυτή και κοινοποίησε την απόφαση της προς τη 

Διοίκηση του ΤΕΕ 

5)  Συζητήθηκε/συζητείται το θέμα της προσφυγής του ΓΕΩΤΕΕ στο ΣτΕ για την ακύρωση 

του ΚΜΛΕ που προβλέπει συγκεκριμένα δικαιώματα για τους Μηχανικούς Μεταλλείων  

- Μεταλλουργούς και Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων στα οποία δεν συμπεριλαμβάνει και 

τους γεωλόγους. Η ΕΕΕ ΜΜΜ συνεργάζεται με την Επιτροπή Επαγγελματικών 

Δικαιωμάτων της Σχολής ΜΜΜ για να διατυπωθεί κοινή άποψη η οποία θα μεταφερθεί 

προς το ΤΕΕ και την νομική του υπηρεσία. 



Παραμένω στη διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες 

3 Ιουλίου 2021 

Ο Επιμελητής της ΕΕΕ ΜΜΜ 

Άνθιμος Ξενίδης 

 

Τα μέλη 

Τζαμπόγλου Πλούταρχος 

Βραδής Στυλιανός 

Μαυρομιχάλης Δημήτριος-Μάριος 

Μπουζίνης Στέργιος 

 


