
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ             
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

 
 

1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Κοζάνη, 31 Οκτωβρίου 2016 

Απολογισμός Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/TΔΜ  
για το διάστημα 2014-2016 

 



ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ             
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

 
 

2 

 

 

 
Γενικά στοιχεία ................................................................................................................................. 3 

Πλαίσιο αρχών και κατευθύνσεων Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ 2014-2016......................................................... 4 

Δραστηριότητες Διοικούσας Επιτροπής .......................................................................................... 5 

Κλαδικά θέματα ........................................................................................................................... 6 

Λειτουργικά θέματα..................................................................................................................... 9 

Ενεργειακά θέματα .................................................................................................................... 12 

Αναπτυξιακά θέματα Δυτικής Μακεδονίας .............................................................................. 15 

Τεχνικά  θέματα - Εκπαίδευση .................................................................................................. 18 

Ειδικά Θέματα : ΒRAU3 / Βιομηχανική κληρονομιά ................................................................. 20 

Προγράμματα – Έργα ................................................................................................................. 22 

 

 

 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ             
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

 
 

3 

 

 

Γενικά στοιχεία 

Ο απολογισμός που παρουσιάζεται αφορά την περίοδο μετά τις τελευταίες εκλογές του Τ.Ε.Ε. 

στις 24 Νοεμβρίου του 2013 και την εκλογή της νέας Διοίκησης (στην ειδική συνεδρίαση της 

Αντιπροσωπείας στις 20/3/2014 και μέχρι τις 25-10-2016. Στο διάστημα αυτό 

πραγματοποιήθηκαν 70 συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος εκ των οποίων 

η μία Ειδική. Το ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 6 τακτικές συνεδριάσεις της 

Αντιπροσωπείας του Τμήματος και 3 ειδικές (εκ των οποίων η μία επαναλαμβανόμενη). Η 

διάρθρωση της Διοικούσας Επιτροπής και των Νομαρχιακών Επιτροπών ήταν ως ακολούθως : 
 

Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ/ΤΔΜ  2014-2016 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 

Μαυροματίδης Δημήτρης, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μαυροματίδης Δημήτρης, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Γιαννακίδης Δημήτριος, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γιαννακίδης Δημήτριος, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Καλαμάρα Κλεοπάτρα, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ήργης Δημήτριος, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Βασιλειάδης Θεοδωρος Κιάνας Στέργιος 

Γκάσης Δημήτριος Κακάλης Αθανάσιος 

Κακάλης Αθανάσιος Ντέλμας Κωνσταντίνος 

Ντέλμας Κωνσταντίνος Παμπόρης Βασίλειος 

Συλλίρης Νικόλαος Δαλάκης Νίκος 

Τζίτζικας Γιώργος Συλλίρης Νικόλαος 
 

Νομαρχιακές Επιτροπές Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 
 
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   Ντώνας Γιάννης 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ντούνας Αλέκος 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Ζέρβας Αθανάσιος 
ΜΕΛΗ:   Λιούζα Δέσποινα, Ανδρώνης Βασίλειος  
 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:    Πηλείδης Παντελής 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ιωάννου Ηλίας 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Ακριτίδης Ευάγγελος  
ΜΕΛΗ:   Αλληλόμη Αναστασία, Τέγας Μιχάλης  
 
 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   Κεχαίδης Κωνσταντίνος 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Δισλής Βασίλειος  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Ήργης Δημήτριος 
ΜΕΛΗ:   Κοτορένης Χρήστος, Αντωνιάδης Βασίλης 

http://tdm.tee.gr/category/synedriaseis/diikousas-epitropis/
http://tdm.tee.gr/category/synedriaseis/antiprosopias-teetdm/
http://tdm.tee.gr/category/synedriaseis/antiprosopias-teetdm/
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Πλαίσιο αρχών και κατευθύνσεων Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ 2014-2016 

 

Ο χώρος του ΤΕΕ/ΤΔΜ αποτελεί έναν κοινό τόπο έκφρασης και δράσης των συναδέλφων 

μηχανικών που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Η Δ.Ε. του 

ΤΕΕ/ΤΔΜ σε εναρμόνιση με τους σκοπούς που υπηρετεί το ΤΕΕ και σύμφωνα με τους 

καταστατικούς νόμους που διέπουν τη λειτουργία της, απευθύνθηκε στο σύνολο των 

συναδέλφων και όχι μόνο, ζητώντας την ενεργή τους συμμετοχή στις δράσεις και 

πρωτοβουλίες που αναλάμβανε. Ως στόχος προσδιορίστηκε η δημιουργία ενός 

πολυσυμμετοχικού και χωρίς περιχαρακώσεις ενιαίου επιστημονικού οργάνου, ανοιχτού προς 

όλους, το οποίο θα παρεμβαίνει δυναμικά στα θέματα που άπτονται των επιστημών που 

υπηρετούνται από τα μέλη του, προς όφελος της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής 

ανάπτυξης του συνόλου της Περιφέρειας.  

 

Η προσπάθεια αυτή συνέπεσε με μια από τις κρισιμότερες χρονικά περιόδους για τη Χώρα και 

την Περιφέρεια μας, γεγονός που καθιστούσε μονόδρομο την αναγκαιότητα της συλλογικής 

αυτής προσπάθειας. Η υλοποίηση της στρατηγικής αυτής απόφασης για τη λειτουργία του 

ΤΕΕ/ΤΔΜ, υλοποιήθηκε με την πολύτιμη συνεισφορά όλων των μελών της Δ.Ε. του τμήματος, 

της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΔΜ, διαφόρων κλαδικών και επιστημονικών συλλόγων της 

Περιφέρειας, αλλά και συναδέλφων χωρίς θεσμική ιδιότητα οι οποίοι παρακινημένοι από την 

προσωπική τους διάθεση για προσφορά και ανταπόδοση προς την κοινωνία και τους χώρους 

εντός των οποίων δραστηριοποιούνται, συμμετείχαν στις δράσεις που προγραμματίστηκαν 

από κοινού και υλοποιήθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια. Με όραμα και στόχο την ενδυνάμωση 

αυτής της συνεργασίας στη βάση ενός ευρύτερου πλαισίου εμπεριστατωμενου περιφερειακού 

και εθνικού σχεδιασμού, προκειμένου αφενός να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των 

συναδέλφων και αφετέρου να ισχυροποιηθεί η θέση του ΤΕΕ/ΤΔΜ στο τοπικό γίγνεσθαι, 

αναπτύσσεται παρακάτω το σύνολο της δράσης μας.  
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Δραστηριότητες Διοικούσας Επιτροπής  
 

Οι δραστηριότητες του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας κατά την περίοδο 2014 – 2016 

επικεντρώθηκαν στην ανάδειξη και στη συμμετοχή στην επίλυση κρίσιμων κλαδικών και 

περιφερειακών θεμάτων που άπτονται του τομέα του μηχανικού με την σύνταξη 

εμπεριστατωμένων προτάσεων και παρεμβάσεων καθώς και της συμμετοχής σε επιτροπές 

διαβούλευσης εθνικές, περιφερειακές, δημοτικές. Η οργάνωση ημερίδων με στόχο την 

ενημέρωση και την επιμόρφωση των μελών του ΤΕΕ/τΔΜ αποτέλεσε εξίσου σημαντικό 

παράγοντα δραστηριότητας ενώ ιδιαίτερη προσπάθεια δόθηκε στην άμεση και απρόσκοπτη 

πρόσβαση στην πληροφορία μέσω σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών. 

 

Κατά την περίοδο 2014 – 2016 έμφαση δόθηκε και στην συνεργασία του ΤΕΕ/τΔΜ με 

αντίστοιχους περιφερειακούς κλαδικούς φορείς και επιστημονικά, εμπορικά επιμελητήρια, για 

την επίτευξη κοινών δράσεων και συνεργιών προς όφελος της ανάπτυξης της περιοχής της 

Δυτικής Μακεδονίας. Η εξωστρέφεια και δυνατότητες συνεργασιών εκφράσθηκε με την 

συμμετοχή σε ημερίδες και εκδηλώσεις καθώς και την συμμετοχή σε προτάσεις ερευνητικών 

προγραμμάτων . 

 

Η παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ΤΕΕ/τΔΜ ανα θεματική περιοχή και σύμφωνα με το 

είδος της παρέμβασης. 

 

Σημειώνεται ότι όλες οι παρεμβάσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ είναι αναρτημένες στο 

http://tdm.tee.gr/category/news/paremvasis-teetdm/  
 

 

http://tdm.tee.gr/category/news/paremvasis-teetdm/
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Κλαδικά θέματα  
 

Το ΤΕΕ/ΤΔΜ δραστηριοποιήθηκε με την κάταθεση θέσεων/προτάσεων για τα ασφαλιστικά 

θέματα του φορέα τα οποία τέθηκαν στις συνεδριάσεις της κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. 

Επίσης το τμήμα πρότεινε πολλάκις, την καθολική και οριζόντια αντίδραση, με επικεφαλή το 

ΤΕΕ και συμμετοχή όλων των Περιφερειακών Τμημάτων για να ανακληθούν τόσο οι 

απαράδεκτες αναδρομικές ασφαλιστικές αυξήσεις εισφορών των μηχανικών όσο και τα 

αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών.  

 

Ζήτησε επίσης την άμεση απόσυρση της διάταξης για την κατάργηση των κατώτατων ορίων 

που καθορίζονταν από το Μ.Ε.Ε.Π. που οδηγεί μαθηματικά στο κλείσιμο χιλιάδων 

μικρομεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι με την σχετική τροπολογία 

καταργούνται τα κατώτατα όρια συμμετοχής των μεγάλων εργοληπτικών επιχειρήσεων στις 

δημοπρασίες δημοσίων έργων, δίνοντας έτσι το δικαίωμα στους μεγαλοεργολάβους να 

αναλαμβάνουν έργα μικρού προϋπολογισμού που ως τώρα δεν είχαν δικαίωμα. 

 

Η απόσυρση των ρυθμίσεων του Ν. 4250/2014, που αφορούσαν την αξιολόγηση των δημοσίων 

υπαλλήλων, αποτέλεσε αιτημα από το ΤΕΕ/ΤΔΜ θεωρώντας ότι είναι αναγκαία, επείγουσα και 

σύμφωνη με το δημόσιο συμφέρον που επιτάσσει την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία 

των δημοσίων υπηρεσιών με σεβασμό στην συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αξιοκρατίας. 

Το ΤΕΕ/ΤΔΜ στηρίζει διαχρονικά με κάθε τρόπο, όλες εκείνες τις ενέργειες που αποσκοπούν 

στην εξάλειψη των παθογενειών στη Δημόσια Διοίκηση, για μια αξιοκρατική, αποτελεσματική 

και λειτουργικά ανεξάρτητη Διοίκηση, που στόχο πάντοτε έχει τις αναβαθμισμένες ποιοτικά 

υπηρεσίες που παρέχονται στον πολίτη. 

 

Προς επίρρωση των παραπάνω, αναγνωρίσθηκε από το ΤΕΕ/τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, η 

αναγκαιότητα αναγνώρισης του έργου των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου με 

πρόβλεψη κλαδικού μισθολογίου. 

 

Οσον αφορά το θέμα που προέκυψε για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς που μετατάχθηκαν 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 «Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής 

Κινητικότητας» του Ν. 4223/2013, σχετικά με τον υπολογισμό των αποδοχών τους στις νέες 

τους υπηρεσίες το ΤΕΕ/ΤΔΜ παρενέβη για την ορθή εφαρμογή του Νόμου και την καταβολή 

της υπερβάλλουσας διαφορά στους Διπλωματούχους Μηχανικούς, παρέμβαση που αποτέλεσε 

υπόδειγμα για άλλα Π.Τ. ΤΕΕ αλλά και δημόσιους φορείς. 

 

Αναφορικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Διαχειριστικών Αρχών, το ΤΕΕ/ΤΔΜ 

επισήμανε ότι είναι επικίνδυνες οι λογικές περαιτέρω ιδιωτικοποίησης των δομών σχεδιασμού, 

υλοποίησης και ελέγχου των υπηρεσιών του δημοσίου και ευρύτερα δημοσίου τομέα εν γένει 

πολύ δε περισσότερο όταν αυτές αφορούν την υλοποίηση των Συγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμάτων.  Αναλυτικά οι δράσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ ήταν ως ακολούθως : 
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Συναντήσεις Προέδρων Π.Τ. ΤΕΕ με κύρια θέματα : 

 Ασφαλιστικό το οποίο αντιμετωπίζεται ενιαία από το ΤΕΕ (όπως προκύπτει από τους 

νόμους που διέπουν τη λειτουργία του ΤΕΕ) και έγινε προσφυγή για 

αντισυνταγματικότητα για τις αναδρομικές εισφορές (30.10.2015) η οποία δεν έγινε 

δεκτή 

 Δυνατότητα παύσης από το ΤΣΜΕΔΕ χωρίς να γίνεται διαγραφή από το ΤΕΕ (30.10.2015) 

 Θέμα πολεοδομίας και απαντήσεων επί ερωτημάτων που αναμένεται αν επιλυθούν. 

Άμεση σύσκεψη ΤΕΕ με ΥΠΕΝ. (30.10.2015) 

 Συνεργασία ΤΕΕ με ΚΕΔΕ (30.10.2015) 

 Αλλαγή θεσμικού πλαισίου ΤΕΕ και Πειθαρχικού Συμβουλίου (30.10.2015) 

 Ασφαλιστικό – ΤΜΕΔΕ, ταμείο εγγυοδοσίας (15.04.2016) 

 Θέματα προϋπολογισμού κεντρικού ΤΕΕ και περιφερειακών τμημάτων, αλγόριθμος 

υπολογισμού χρηματικών ροών για πρώτη φορά (15.04.2016) 

 Αλλαγή θεσμικού πλαισίου (άρση περιορισμού στους υποψηφίους παρατάξεων κτλ.) 

(15.04.2016) 

 Αποσύνδεση ιδιότητας μηχανικού και ΤΣΜΕΔΕ (15.04.2016) 
 
Παρεμβάσεις:  

 Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ για αποζημίωση εκπροσώπων ΤΕΕ που συμμετέχουν σε 
Συμβούλια και Επιτροπές (άρθρο 21, παρ.1, Ν. 4024/2011 -ΦΕΚ Α’ 226) σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο. 

 Παρέμβαση για την απαράδεκτη κατάργηση των κατώτατων ορίων του ΜΕΕΠ [μετά από 
πρωτοβουλία των εργοληπτικών επιχειρήσεων και του ΤΕΕ] 

 Επιστολή για καταβολή υπερβάλλουσας διαφοράς στους Διπλ. Μηχ/κούς στο πλαίσιο 
της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας 

 Έγγραφο για Αναγκαιότητα αναγνώρισης του έργου των Μηχανικών του Δημοσίου με 
πρόβλεψη κλαδικού μισθολογίου 

 Επιστολή προς τον Πρόεδρο ΑΣΕΠ για «φωτογραφική» προκήρυξη προσλήψεων στη 
ΔΕΗ  ΑΕ.  

 Παρέμβαση προς το κεντρικό ΤΕΕ για παράταση της καταγραφής «πρωτογενούς 
αιτήματος» για τις δημόσιες συμβάσεις  

 Επιστολή για τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών διαχείρισης του 
ΕΣΠΑ 

 Ενημερωτικό σημείωμα περί αρμοδιότητας σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών 
διαγραμμάτων 

 

Κινητοποιήσεις :  

 Αναφορικά με Σ/Ν του ασφαλιστικού (Γενάρης – Απρίλης 2016) υπήρξε με πρωτοβουλία 
και κεντρικό συντονισμό από το ΤΕΕ/ΤΔΜ, κοινό Ψήφισμα Επιστημονικών Φορέων και 
Επαγγελματικών Επιμελητηρίων Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το προσχέδιο του 
Ασφαλιστικού και οργανώθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας Επιστημονικών Φορέων και 
επαγγελματικών Επιμελητηρίων (21/1/2016, Δημαρχείο Κοζάνης, με συμμετοχή 
δεκάδων πληττόμενων φορέων από το Σ/Ν για την άμεση απόσυρση του Σ/Ν του 

http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2016/09/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7.pdf
http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2016/09/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7.pdf
http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2016/09/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7.pdf
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ασφαλιστικού, που αποδομεί πλήρως το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και 
υποθηκεύει με το χειρότερο τρόπο το παρόν και το μέλλον των Ελεύθερων 
Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολούμενων Επιστημόνων και για το οποίο δεν υπήρξε 
καμία στοιχειώδης διαβούλευση με τους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς της 
χώρας, δεν εκπονήθηκαν οι απαραίτητες αναλογιστικές μελέτες, με αποτέλεσμα να 
δημεύσει ουσιαστικά το εισόδημα των Επιστημόνων και Ελεύθερων Επαγγελματιών  

 Απεργία – Αποχή των Διπλωματούχων Μηχανικών από τεχνικά συμβούλια έργων και 

μελετών καθώς και από επιτροπές Δημοπρασιών Έργων και Μελετών και πάσης 

φύσεως τεχνικού αντικειμένου (από τέλη Φεβρουαρίου μέχρι αρχές Ιουνίου 2016 – ΤΕΕ, 

ΕΜΔΥΔΑΣ, Εργοληπτικές Οργανώσεις) με αποτέλεσμα ματαίωση και αναβολή 

δημοπρατήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

 Αναστολή από το ΤΕΕ της λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Υπολογισμού και 

Διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών 
 

Διοργάνωση Σεμιναρίου – ημερίδας :  

 Ενημέρωση από τον συν. Ντίνο Μακέδο εκ μέρους του ΤΕΕ και της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ, σε 
υλοποίηση σχετικής απόφασης της Αντιπροσωπείας και της ΔΕ τη Δευτέρα 
12 Μαΐου 2014 για τα ασφαλιστικά, επαγγελματικά θέματα. 
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Λειτουργικά θέματα  

 

Το ΤΕΕ/ΤΔΜ προχώρησε στην συγκρότηση μονίμων επιτροπών και ομάδων εργασίας σύμφωνα 

με τις πάγιες απαιτήσεις αλλά και ιδιαιτερότητες των θεμάτων της περιοχής της Δυτικής 

Μακεδονίας. Κατά την περίοδο αυτή πραγματοποιήθηκε πλήρης αναβάθμιση της ηλεκτρονικής 

υποδομής του για την ενημέρωση των μηχανικών ενώ επιλύθηκαν χρόνια θέματα στέγασης.  

Αναλυτικά οι δράσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ ήταν ως ακολούθως : 

 
 
Αναβάθμιση επίσημης ιστοσελίδας ΤΕΕ/ΤΔΜ : 

 Πλήρης ανακατασκευή της επίσημης ιστοσελίδας www.tdm.tee.gr του ΤΕΕ/ΤΔΜ. 

Περισσότερες δυνατότητες, φιλική στο χρήστη, ευέλικτη σε αλλαγές. 

 Λειτουργία newsletter 

 Προγραμματίζεται σύνδεση της με κοινωνικά δίκτυα 

 Σύνδεση μέσω banner με επιστημονικούς-επαγγελαμτικούς φορείς, συλλόγους, τοπική 

αυτοδιοίκηση 

 
Χώροι στέγασης  Ν.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ :  

 Στη θητεία αυτή πραγματοποιήθηκε μετεγκατάσταση του γραφείου της Ν.Ε. Γρεβενών 

σε χώρο της Π.Ε. Γρεβενών. Για μείωση του λειτουργικού κόστους του τμήματος, ήδη 

από την προηγούμενη θητεία έχουν μεταφερθεί τα γραφεία της Ν.Ε. φλώρινας στο 

κτίριο της Π.Ε. Φλώρινας. Ως αποτέλεσμα καμία Ν.Ε. ΤΕΕ δεν επιβαρύνει οικονομικά το 

τμήμα. Επίσης πραγματοποιείται κάθε χρόνο εξωραϊσμός της αυλής του κτιρίου της 

Κοζάνης. Έγινε εγκατάσταση βρύσης και προβολέα ώστε να μειωθούν φαινόμενα 

συγκέντρωσης πληθυσμού στο προαύλιο.  

 
Αρχοντικό Παπατέρπου (Καστοριά) :   

 Τον προηγούμενο χρόνο έλαβε χώρα διαδικασία απολύμανσης και απεντόμωσης.  

Συζητήσεις με Π.Ε. Καστοριάς και Δ. Καστοριάς για αξιοποίηση του αρχοντικού και του 

προαύλιου χώρου προς όφελος των δημοτών της Καστοριάς.  

 Συζήτηση για την λειτουργική ενσωμάτωσή του στον ιστό της πόλης.  

 Ευκαιρία η πρόταση χρηματοδότησης από πρόγραμμα εταιρικής ευθύνης TAP. 

 Συνεργασία και συστέγαση με γραμματεία Π.Μ.Σ. τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 

Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας "Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης 

Ενεργειακών Πόρων" 
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Συγκρότηση – Λειτουργία Μόνιμων Επιτροπών :  

 Συγκρότηση 11 Μ.Ε. με κατάθεση προτάσεων & αναδειξη προβλημάτων. Ενδεικτικά και 

όχι περιοριστικά: 

 

1. Μ.Ε. Πολιτισμού: Άρθρα τιμολογίου αποκατάστασης Βυζαντινών-μεταβυζαντινών-

νεοτέρων μνημείων, Π.Σ. "Αποτίμηση υφιστάμενης κατάστασης πετρογέφυρων και 

μνημείων Π.Ε. Γρεβενών"  

 

2. Μ.Ε. Ενέργειας:  

 «Διατύπωση προτάσεων ΤΕΕ/ΤΔΜ σχετικά με την φορολόγηση του πετρελαίου 

θέρμανσης και τις επιπτώσεις στη Δ. Μακεδονία 

 Πρόταση για σύσταση Δομής Παρατηρητηρίου Αποκατάστασης Εδαφών 

 Κατάθεση προτάσεων Μ.Ε. & Ν.Ε. για χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της 

εταιρικής ευθύνη της κοινοπραξίας του TAP (Παπατέρπου-Μελέτη σκοπιμότητας 

για  ένταξη Φ.Α. στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής στη Δ. Μακεδονία-

Αποτύπωση και αξιολόγηση  των οικονομικών κλάδων της Δυτικής Μακεδονίας 

με το υπόδειγμα Εισροών-Εκροών 

 Συνάντηση εργασίας Μ.Ε. Ενέργειας με στελέχη των τηλεθερμάνσεων της 

Δυτικής Μακεδονίας για τη διαχρονική επάρκεια τροφοδοσίας των Τ/Θ. 

 

3. Μ.Ε. Περιβαλλοντος-Ενεργειας:  

 Παρέμβαση για την έγκριση του ΥΠΕΚΑ Τεχνικής Περιβαλ. Μελέτης για 

«Κατασκευή 3 νέων κυψελών εντός υφιστάμενου Χώρου Διαχείρισης 

Βιομηχανικών Αποβλήτων σε λιγνιτωρυχείο ΔΕΗ» 

  Επανεξέταση της επιλογής κατασκευής του ταινιοδρόμου μεταφοράς τέφρας 

από ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου από ανοικτού σε «σωληνωτού» τύπου  

 

4. Μ.Ε. Ενέργειας Αντισεισμικής & Πολιτικής Προστασίας: Συνάντηση εργασίας Μ.Ε. 

Αντισεισμικής & Πολιτικής Προστασίας με τον εκπρόσωπο των Αμεα Κοζάνης κ. 

Κούτσιανο για θέματα προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε δημόσια κτίρια. Προετοιμασία 

πρότασης σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία για 

την πρόσβαση στους δημόσιους χώρους. 
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Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας :  

 Σύσταση Ο.Ε. για τα προβλήματα υποστελέχωσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Δόμησης 
Δήμων Δυτ. Μακεδονίας τις Υπηρεσίες Δόμησης Δ. Μακεδονίας ΥΔΟΜ και κατάθεση 
προτάσεων και προώθησή τους σε κεντρικό επίπεδο μέσω σύσκεψης στην ΠΕΔ. Στις 
04/07/2016 στην Κοζάνη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας/ τμ. Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε ανοικτή συνάντηση μεταξύ 
μελών του ΤΕΕ, ελευθέρων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη 
περιοχή της Κοζάνης και στελεχών της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κοζάνης, 
παρουσία του αρμόδιου αντιδημάρχου Κοζάνης και του Προέδρου του ΤΕΕ/τΔΜ. 
Παραδοτέο πλήρης τηλεφωνικός κατάλογος υπηρεσιών δόμησης Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας. Εκ νέου συνάντηση (Σεπτέμβρης 2016) ΥΔΟΜ Κοζάνης - Ε.Ε. (αποφάσεις 
και ενέργεις των εμπλεκομένων μερών). 

 Σύσταση Ο.Ε. για την αποτύπωση των επιπτώσεων / υποχρεώσεων  που απορρέουν από 
τη συνεργασία ΔΕΗ ΑΕ – Τοπικής Κοινωνίας προς την Δυτική Μακεδονία στους 
θεματικούς άξονες της αποκατάστασης των εδαφών, των μετεγκαταστάσεων των 
οικισμών, της παροχής Τηλεθέρμανσης, των απαιτήσεων αποξηλώσεις ή 
επαναχρησιμοποίησης των ΑΗΣ όταν παύσει η λειτουργία τους, της αξιοποίησης και 
χρήσης από την τοπική κοινωνία των υδάτων των υδροηλεκτρικών έργων, της 
χρηματοδότησης συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου της μεταλιγνιτικής περιόδου, 
των υποχρεώσεων καταβολής Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης και της κάλυψης του 
«Εξωτερικού Κόστους» από την λιγνιτική παραγωγή 

 Σύσταση Ο.Ε. με θέμα  «Στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς σε 
ακίνητα ιδιοκτησίας του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» της οποίας τα 
αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν σε όλους τους αρμόδιους φορείς. 

 Σύσταση Ο.Ε. με θέμα «Εκτίμηση κατάστασης πέτρινων γεφυριών & θρησκευτικών 
μνημείων στο νομο (βυζαντινά, μεταβυζαντινά & νεώτερα μνημεία ΠΕ Γρεβενών)» σε 
υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ΠΕ 
Γρεβενών, το Υπουργείο Πολιτισμού και το ΤΕΕ/ΤΔΜ. Παράλληλα ενεργή υποστήριξη 
στην ΕΦΑ Γρεβενών με μεταφορά τεχνογνωσίας από την ΜΕ Πολιτισμού για άμεσες 
σωστικές ενέργειες για το Γεφύρι του Ματσαγκάνη  στα Γρεβενά. 

 Σύσταση Ο.Ε.  για την δυνατότητα υποστήριξης με βιομάζα και ξηρό λιγνίτη/ξυλίτη 
τηλεθέρμανσης Γρεβενών.  

 

 

http://tdm.tee.gr/ergo-omadas-ergasias-teetdm-stegasi-ton-dimosion-ipiresion-tis-p-e-kastorias-se-akinita-idioktisias-tou-stenou-ke-tou-evriterou-dimosiou-tomea/
http://tdm.tee.gr/ergo-omadas-ergasias-teetdm-stegasi-ton-dimosion-ipiresion-tis-p-e-kastorias-se-akinita-idioktisias-tou-stenou-ke-tou-evriterou-dimosiou-tomea/
http://tdm.tee.gr/ergo-omadas-ergasias-teetdm-stegasi-ton-dimosion-ipiresion-tis-p-e-kastorias-se-akinita-idioktisias-tou-stenou-ke-tou-evriterou-dimosiou-tomea/
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Ενεργειακά θέματα  

 

Το ΤΕΕ/ΤΔΜ στήριξε την αναβαθμισμένη αξιοποίηση του εγχώριου καυσίμου (λιγνίτη) με την 

κατασκευή της νέας μονάδας Πτολεμαΐδα V, την στήριξη μέτρων που αφορούν την λιγνιτική 

παραγωγή (κατανομή δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα, ένταξη μονάδων τηλεθέρμανσης 

στο σύστημα κλπ) αλλά και την μη επαναλειτουργία της πεπαλαιωμένης μονάδας Πτολεμαιδας 

ΙΙΙ. Επίσης διαμόρφωσε προτάσεις για την στήριξη της περιοχής λόγω των αυξημένων 

απαιτήσεων θέρμανσης ενώ επίσης προ έβαλε και τεχνολογίες όπως αυτή του ξηρού λιγνίτη. 

 

Το ΤΕΕ/ΤΔΜ λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, όπως αυτές 

αποτυπώθηκαν από το Σχέδιο Νόμου για την δημιουργία της μικρής ΔΕΗ εξέτασε το 

υφιστάμενο πλαίσιο αλλά και τις αλληλεπιδράσεις του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής  με την 

τοπική κοινωνία. Για τη Δυτική Μακεδονία, οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν πρωτίστως στην 

αποκατάσταση των εξαντλημένων ορυχείων, περιλαμβάνουν τις αναγκαίες μετεγκαταστάσεις 

οικισμών για την εύρυθμη λειτουργία της εξορυκτικής δραστηριότητας, σχετίζονται με την 

απρόσκοπτη λειτουργία των τηλεθερμάνσεων των αστικών κέντρων της περιοχής και με τις 

απαιτούμενες επενδύσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης των λιγνιτικών μονάδων, ενώ επίσης 

αφορούν το θεσμοθετημένο ανταποδοτικό τέλος λιγνίτη της και το κόστος απόσυρσης των 

λιγνιτικών μονάδων. Στις μη καταγεγραμμένες, αλλά ανελαστικές υποχρεώσεις, 

περιλαμβάνονται η χρηματοδότηση της μεταλιγνιτικής εποχής και ο τρόπος με τον οποίο η 

λιγνιτική βιομηχανία θα αποκαταστήσει την ισχυρή ανταγωνιστική πίεση που άσκησε στην 

αγορά εργασίας σε περιφερειακό επίπεδο και τις συνθήκες αναπτυξιακής μονο‐ειδίκευσης που 

εμπέδωσε για τη Δυτική Μακεδονία. Το τμήμα θεώρησε ότι το σχετικό νομοσχέδιο δεν απαντά 

στις απαιτήσεις και στις προοπτικές μιας βιώσιμης συνύπαρξης της λιγνιτικής βιομηχανίας με 

την τοπική κοινωνία και απαίτησε ομόφωνα την απόσυρσή του. 

 

Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέτασης της επίδρασης της λιγνιτικής βιομηχανίας στον οικονομικό, 

περιβαλλοντικό και κοινωνικό ιστό της Δυτικής Μακεδονίας, το ΤΕΕ/ΤΔΜ έχει προτείνει την 

εκπόνηση μιας εξειδικευμένης διεπιστημονικής εμπεριστατωμένης σε βάθος, μελέτης η οποία 

θα τεκμηριώνει το εξωτερικό κόστος του λιγνίτη που σχετίζεται με την ηλεκτροπαραγωγή και 

το οποίο ουδέποτε έχει συνυπολογιστεί ως συνιστώσα που διαμορφώνει το πραγματικό κόστος 

της ασφάλειας του εθνικού ενεργειακού εφοδιασμού. Αναλυτικά οι δράσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ ήταν 

ως ακολούθως : 
 

Υπομνήματα:  

 Υπόμνημα προς τον Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης Δρ. J. Hahn, σχετικά με τις 
αναπτυξιακές προοπτικές της Δ Μακεδονίας στον τομέα της ενέργειας 

 Υποβολή υπομνήματος προς Υπουργό Π.Α.Π.ΕΝ. κ. Λαφαζάνη με θέσεις-προτάσεις 
ΤΕΕ/ΤΔΜ για ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα και παρέμβαση στην σχετική 
συζήτηση με τους φορείς [Κοβεντάρειο 24.03.2016] 
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 Υποβολή υπομνήματος προς Υπουργό Π.ΕΝ. κ. Σκουρλέτη με θέσεις-προτάσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ 
για ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα [23.10.2015] 

 

Επίσκεψη Προέδρου & Δ. Συμβούλου ΔΕΗ ΑΕ κ. Παναγιωτάκη στο ΤΕΕ/TΔΜ:  

 
Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των δραστηριοτήτων ΤΕΕ/ΤΔΜ στον τομέα της 
ηλεκτροπαραγωγής (Ενέργεια, Ηλεκτροπαραγωγή, Παρεμβάσεις τεχνικού & στρατηγικού 
χαρακτήρα , Επίδραση ηλεκτροπαραγωγής στην τοπική κοινωνία, Ορυχεία, Αποκαταστάσεις-
Μετεγκαταστάσεις, Σχεδιασμός στη μεταλιγνιτική εποχή) και τονίστηκαν  α) η διάθεση 
συνεργασίας ΔΕΗ και ΤΕΕ/ΤΔΜ β) η σπουδαιότητα της κατασκευής της μονάδας Πτολεμαϊδα V  
γ) τα νέα δεδομένα για το μέλλον του λιγνίτη δ) ο συνδυασμός ΑΠΕ & λιγνίτη στην 
ηλεκτροπαραγωγή της χώρας και ε) τέθηκε η διεκδίκηση του ΤΕΕ/ΤΔΜ στην απασχόληση 
μηχανικών και προσωπικού από την Περιφέρεια μας 
 

Παρεμβάσεις:  

 Θέσεις αναφορικά με την αποτύπωση ενδεικτικών δεσμεύσεων – υποχρεώσεων της 
ΔΕΗ ΑΕ έναντι της κοινωνίας της Δυτικής Μακεδονίας   

 Παρέμβαση του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με την κατασκευή της νέας 
λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαιδα V 

 Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ για την τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας (λειτουργία μονάδας 
Πτολεμαϊδα III – Αύγουστος 2015) 

 Διατύπωση προτάσεων του ΤΕΕ‐ΤΔΜ σχετικά με την φορολόγηση του πετρελαίου 
θέρμανσης και τις επιπτώσεις στη Δυτική Μακεδονία 

 Παρέμβαση προς τον ΥΠΕΝ για τη διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων των δημόσιων 
υποδομών για την επιτυχή υλοποίηση της μετεγκατάστασης της Ποντοκώμης 

 Παρέμβαση στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της τροποποίησης του Κώδικα 
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας [παρέμβαση για τις τηλεθερμάνσεις] 

 Επισημάνσεις για τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών Μαυροπηγής, Ποντοκώμης, 
Ακρινής & Αναργύρων (Δημιουργία Ο.Ε. για το θέμα, συσκέψεις με Περιφέρεια) 

 Επιστολή προς ΕΚΧΑ ΑΕ για την υποχρέωση υποβολής δήλωσης του Ν.2308/1995 για 
τους υπό μετεγκατάσταση οικισμούς της Π.Ε. Κοζάνης. 

 Επιστολή προς ΥΠΕΚΑ και ΔΕΗ για την επανεξέταση της επιλογής κατασκευής του 
ταινιοδρόμου μεταφοράς τέφρας από ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου από ανοικτού σε 
«σωληνωτού» τύπου 

 Επιστολή ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας στον Υπουργό Ενέργειας: «Πρόσβαση της 
Ελλάδας στην δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον 
τομέα της ηλεκτροπαραγωγής»  

 Σχόλια και προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ επί του κειμένου Δημόσιας Διαβούλευσης του ΥΠΕΝ 
σχετικά με την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) 

 Αναγκαιότητα άμεσης αποπληρωμής οφειλών της ΔΕΗ στις απασχολούμενες 
εργοληπτικές και τεχνικές επιχειρήσεις στα Ορυχεία και τους ΑΗΣ. Το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής 

http://tdm.tee.gr/prosvasi-tis-elladas-stin-dorean-katanomi-dikeomaton-ekpompon-dioxidiou-tou-anthraka-ston-tomea-tis-ilektroparagogis-epistoli-teetm-ditikis-makedonias-ston-ipourgo-energias/
http://tdm.tee.gr/prosvasi-tis-elladas-stin-dorean-katanomi-dikeomaton-ekpompon-dioxidiou-tou-anthraka-ston-tomea-tis-ilektroparagogis-epistoli-teetm-ditikis-makedonias-ston-ipourgo-energias/
http://tdm.tee.gr/prosvasi-tis-elladas-stin-dorean-katanomi-dikeomaton-ekpompon-dioxidiou-tou-anthraka-ston-tomea-tis-ilektroparagogis-epistoli-teetm-ditikis-makedonias-ston-ipourgo-energias/
http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2015/12/sxolia-gia-ti-diavouleusi-tou-ypen-sxetika-me-tin-klimatiki-allagi_dec_2015.pdf
http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2015/12/sxolia-gia-ti-diavouleusi-tou-ypen-sxetika-me-tin-klimatiki-allagi_dec_2015.pdf
http://tdm.tee.gr/anagkeotita-amesis-apopliromis-ofilon-tis-dei-stis-apascholoumenes-ergoliptikes-ke-technikes-epichirisis-sta-orichia-ke-tous-ais/
http://tdm.tee.gr/anagkeotita-amesis-apopliromis-ofilon-tis-dei-stis-apascholoumenes-ergoliptikes-ke-technikes-epichirisis-sta-orichia-ke-tous-ais/
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Μακεδονίας σημειώνει ότι το πρόβλημα ταμειακής ρευστότητας και οικονομικής 
ασφυξίας που έχει δημιουργηθεί σε δεκάδες Επιχειρήσεις της περιοχής Δυτικής 
Μακεδονίας πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.  

 Σχόλια και προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ επί του κειμένου Δημόσιας Διαβούλευσης του 

ΥΠΕΝ σχετικά με την Νεό Νόμο για το Δομημένο Περιβάλλον.  

 

 

Υλοποιούμενα Έργα : 

Σε πλήρη εξέλιξη η πρωτοβουλία ΤΕΕ/ΤΔΜ με την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας και το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Διερευνηση και αξιοποιηση των 
ωφελειων για τη Δυτ. Μακεδονια απο την κατασκευη της νεας λιγνιτικης μοναδας 
Πτολεμαιδα 5 απο τη ΔΕΗ Α.Ε», που αφορά στη μεγιστοποίηση των θετικών 
επιπτώσεων για την τοπική κοινωνία, από την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας 
Πτολεμαϊδας V. Συναντήσεις με Πρόεδρο της ΔΕΗ Α.Ε., την αρμόδια Δνση Μελετών της 
ΔΕΗ. Εντός του Δεκεμβρίου 2016 αναμένεται συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΔΕΗ για 
καθορισμό της απο κοινού συνδιοργάνωσης μαζί με τη Π.Δ.Μ. δημόσιας εκδήλωσης για 
την Πτολεμαϊδα V με συμμετοχή και του αναδόχου κατασκευής της μονάδας. 

 

Αναφορές :  

 Άρθρο εφημερίδας "Καθημερινή" με αναφορά στη μελέτη του ΤΕΕ/ΤΔΜ για το κόστος 
μετάβασης της Δ.Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγιτικής παραγωγής. 
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Αναπτυξιακά θέματα Δυτικής Μακεδονίας 

 

Το ΤΕΕ/ΤΔΜ συμμετείχε ενεργά με την διατύπωση θέσεων και με αντίστοιχη παρουσία σε 

θέματα σχεδιασμού στην Δυτική Μακεδονία. Συγκεκριμένα υπέβαλε προτάσεις τόσο στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κοζάνης (2014-2019) όσο και στην διαδικασία 

αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχέδιου του Δήμου Κοζάνης. Επίσης διατύπωσε 

επισημάνσεις επί του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Β1 στάδιο). Έμφαση δόθηκε στις 

δυνατότητες ανάπτυξης της πόλης της Κοζάνης με παρέμβαση που θεώρησε απαράδεκτη την 

δυνατότητα δόμησης εκ μέρους της ΓΑΙΟΣΕ σε εκτάσεις που της ανήκουν ώστε μην υπάρξουν 

προβλήματα στην ομαλή ανάπτυξη των πόλεων. 

 

Σχετικά με το έργο «Κατασκευής τριών νέων κυψελών εντός υφιστάμενου Χώρου Διαχείρισης 

Βιομηχανικών Αποβλήτων σε λιγνιτωρυχείο της ΔΕΗ ΑΕ» η παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΔΜ ανέδειξε 

το θέμα της έλλειψης διαβούλευσης, ενώ παράλληλα έθεσε σειρά θεμάτων που αφορούν την 

αλλαγή σχεδιασμού της υφιστάμενης ΑΕΠΟ, αλλά και της σύνδεσης του έργου με τον Εθνικό 

Σχεδιασμό Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων προτείνοντας διάλογος με την ουσιαστική 

συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της, με συνυπολογισμό όλων των 

παραμέτρων περιβαλλοντικών, κοινωνικών, οικονομικών σε σχέση με τις δυνατότητες και τις 

ιδιαιτερότητες της περιοχής 

 

Το ΤΕΕ/ΤΔΜ συμμετέχει στην συζήτηση για την μεταλιγνιτική εποχή προτείνοντας την 

δημιουργία ενός «τοπικού Πράσινου Ταμείου» σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας το οποίο κα 

χρηματοδοτεί δράσεις ανάσχεσης των επιπτώσεων από τη συρρίκνωση της λιγνιτικής 

παραγωγής, την ενίσχυση ενός χρηματοδοτικού πλαισίου προσέλκυσης επενδύσεων και 

αντιμετώπισης της ανεργίας αλλά και την διαμόρφωση ενός κοινά αποδεκτού οδικού χάρτη 

που αφορά την φάση της μετάβασης της μεταλιγνιτικής εποχή. Ουσιαστικά προτείνει το 

τρίπτυχο Αναγκαιότητα άμεσης δράσης, συμφωνημένο πρόγραμμα και διασφάλιση 

χρηματοδότησης με θεσμική θωράκιση. 

 

Το ΤΕΕ/ΤΔΜ εξέφρασε την απόλυτη στήριξη του στην ίδρυση του νέου τμήματος Μηχανικών 

Περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, γεγονός που επιτρέπει και τη 

δημιουργία Πολυτεχνικής Σχολής. 

 

Επίσης το ΤΕΕ/ΤΔΜ παρενέβει για τα προβλήματα υποστελέχωσης Υπηρεσιών Δόμησης Δήμων 

Δυτ. Μακεδονίας. Αναλυτικά οι δράσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ ήταν ως ακολούθως : 
 

 
 
Συνάντηση με Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ (Δ. Κοζάνης, ΓΑΙΟΣΕ, ΟΣΕ) για σιδηρόδρομο (15.04.2016) 
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Παρεμβάσεις : 

 Προτάσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ για το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δ. Κοζάνης 2014-2019. 

 Επεξεργασία θέσεων ΤΕΕ/ΤΔΜ σχετικά με την αναμενόμενη διαδικασία αναθεώρησης 
του Γενικού Πολεοδομικού Σχέδιου του Δήμου Κοζάνης.  

 Επισημάνσεις επί του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Β1 στάδιο)  

 Παρατηρήσεις & προτάσεις επί του σταδίου Β2 της μελέτης του ΓΠΣ Κοζάνης 

 Θέσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ αναφορικά με το σιδηρόδρομο και τη συσχέτισή του με το ΓΠΣ Κοζάνης 
Συμμετοχή και κατάθεση εμπεριστατωμένων προτάσεων στη συνεδρίαση της Δημοτικής 
Επιτροπής Διαβούλευσης για το ΓΠΣ Κοζάνης (στάδιο Β2) και θέσεις αναφορικά με το 
σιδηρόδρομο και τη συσχέτισή του με το ΓΠΣ Δ.Κοζάνης ( Μ.Ε. Χωροταξίας & 
πολεοδομίας). Συναντήσεις επί του θέματος και για άλλα πολεδομικά ζητήματα της 
πόλης με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.  

 Επιστολή «Κινητοποίηση για κατάργηση απαράδεκτων διατάξεων Ν. 4254/2014 περί 
δυνατότητας δόμησης από ΓΑΙΟΣΕ εκτάσεων της, κατά παρέκκλιση» στο πλαίσιο της 
συζήτησης για την χωροθέτηση του σταθμού και τη συσχέτιση με το ΓΠΣ Κοζάνης.  

 Κατάθεση προτάσεων για την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δ. 
Μακεδονίας 2014-2020. 

 Επισημάνσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ στην επιτροπή παρακολούθησης για τον τοπικό πόρο 
Ανάπτυξης (πρέπει ο ΤΠΑ να υποστηρίξει κατά προτεραιότητα δράσεις ανάσχεσης των 
επιπτώσεων της μεταλιγνιτικής περιόδου – στοχευμένες δράσεις για βιώσιμες θέσεις 
εργασίας 

 Συγχαρητήρια επιστολή προς Πρύτανη Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας κ. Αντώνη 
Τουρλιδάκη.  

 Στήριξη νέου τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας 
(ακαδημαϊκό έτος 2015-2016) 

 Αίτημα στο ΤΕΕ για παρέμβαση του στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για την έγκριση 
υπαγωγής στη διαδικασία προσαρμογής των κτηματολογικών διαγραμμάτων του Ν. 
Καστοριάς μετά από σχετική εισήγηση της ΝΕ Καστοριάς και του Συλλόγου Τοπογράφων 
Καστοριάς 

 Παρέμβαση ΤΕΕ για αναπληρωτές προϊσταμένους στους φορείς της Δυτικής 
Μακεδονίας 

 Επιστολή προς Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για στήριξη Τμήματος Μηχανικών 
Περιβάλλοντος (ορισμό μέλους μας στην υποστήριξης-προώθηση-δημοσιοποίηση 
θεμάτων δημιουργίας του τμήματος) 

 Παρατηρήσεις επί του προσχεδίου «Επιχειρησιακό Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης Κοζάνης (Ε.Σ.Σ.Β.Α.Α.)»  

 Υποβολή υπομνήματος με θέσεις-προτάσεις του ΤΕΕ/ τμ. Δυτικής Μακεδονίας για το 
Συνέδριο «Restart Kozani» 

 
Συμμετοχές-συναντήσεις - ημερίδες : 

 Eκδήλωση Δ. Κοζάνης για μεταλιγνιτική περίοδο (8-4-2016) 

 Συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΔΜ σε επιτροπές διαβούλευσης Περιφέρειας, Δήμων, ημερίδες, 
προγραμμάτων, κλπ φορέων της Περιφέρειας μας.  

http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2016/08/Διαβιβαστικό-και-Παρατηρήσεις-επί-του-προσχεδίου-Επιχειρησιακό-Στρατηγικό-Σχέδιο-Βιώσιμης-Αναπτυξης_τελικο.pdf
http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2016/08/Διαβιβαστικό-και-Παρατηρήσεις-επί-του-προσχεδίου-Επιχειρησιακό-Στρατηγικό-Σχέδιο-Βιώσιμης-Αναπτυξης_τελικο.pdf
http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2016/02/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%A4%CE%95%CE%95.%CE%A4%CE%94%25
http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2016/02/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%A4%CE%95%CE%95.%CE%A4%CE%94%25
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 Παρουσίαση της ΝΕ Φλώρινας στο Συνέδριο Αειφόρου ανάπτυξης τουρισμού 
επιχειρηματικότητας και  διαβαλκανικής συνεργασίας στη Φλώρινα (εκ 2014) 

 Συνάντηση με αντιπροσωπεία Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Δυτ. 
Μακεδονίας κατά την υποδοχή πρωτοετών ΠΔΜ 

 Συνάντηση με καθηγητές του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 
 
Κοινή Συνάντηση Επιστημονικών Επιμελητηρίων με πρωτοβουλία του ΤΕΕ/ΤΔΜ : 

 Περιφερειακό Πλαίσίο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ)  

 Κοινή δράση με επικεφαλής το ΤΕΕ με Επιτροπές, Ομάδες Έργου κλπ 

 Συστηματιοποίηση των συναντήσεων 

 Πρόσκληση άτυπης συμμετοχής μελών επιστημονικών-επαγγελματικών επιμελητηρίων 

στις ΜΕ του ΤΕΕ/ΤΔΜ κατόπιν αιτήματος τους 
 

Κινητοποιήσεις :  

 Συμμετοχή τμήματος στο Πανκοζανίτικο Συλλαλητήριο για τη λειτουργία του 
Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης  
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Τεχνικά  θέματα - Εκπαίδευση 

 

Το ΤΕΕ/ΤΔΜ διοργάνωσης ή / και συμμετείχε σε σεμινάρια – ημερίδες και εκδηλώσεις με στόχο 

την διεύρυνση των γνώσεων του δυναμικού της αλλά και την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων 

σε διάφορες θεματικές περιοχές. Αναλυτικά οι δράσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ ήταν ως ακολούθως : 

 
Παρεμβάσεις : 

 Παρέμβαση στη δημόσια διαβούλευση του εθνικού προσαρτήματος  ελληνικού 
προτύπου του  ΕΛΟΤ/EN 26 “Σκυρόδεμα – Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και 
συμμόρφωση»  

 
Σεμινάρια – ημερίδες : 

 Συμμετοχή με εισήγηση της M.E. Πολιτισμού & Μ.Ε. Αντισεισμικής Προστασίας στην 
ενημερωτική εκδήλωση του ΚΠΕ Μακρινίτσας «Τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια της 
Ελλάδας: παρελθόν, παρόν και μέλλον» (Βόλος,   Ιούνιος 2015) 

 Ενημερωτική εκδήλωση με Δ. Γρεβενών «Παραγωγή ενέργειας με βιομάζα & 
εξοικονόμηση ενέργειας για τις ανάγκες ιδιωτικών & δημόσιων κτιρίων Ν. Γρεβενών» 

 Ενημερωτική εκδήλωση – διάλεξη – τιμητική βράβευση ομότιμου καθηγητή ΕΜΠ 
Θ.Τάσιου «Κορύφωση της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας στην Αλεξάνδρεια» (Ν.Ε. ΤΕΕ 
Καστοριάς, 16/5/2015) 

 Συνδιοργάνωση με τον ΠΣΔΜ-Η τμήμα Δ. Μακεδονίας επιμορφωτικής εκδήλωσης στην 
Κοζάνη στις 25/5/2016 με θέμα «Καλές Πρακτικές Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 
Τριτογενούς τομέα» (1. Εφαρμογές συστημάτων BMS στο ΤΕΙ Κοζάνης και στο 
ΔΕΗ/ΛΚΔΜ και 2. Διαχείριση Ενέργειας σε κτίρια – έξυπνο ηλεκτρικό δίκτυο)  

 

Επιμορφωτικές Εκδηλώσεις : 

 Στα πλαίσια του έργου «Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και Προστασίας 
του Περιβάλλοντος» (PEEBPE-Interreg IV) το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και το ΤΕΕ/Τμήμα 
Δυτικής Μακεδονίας διοργάνωσαν σεμινάρια με θέματα: 

 «Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης: Εγκαταστάσεις σε κτίρια, 
Εξοπλισμός και μεθοδολογία μετρήσεων για ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, Είδη 
επεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων» 

 Φιλοξενία εσπερίδας Συλλόγου Διπλ. Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, τμήμα 
Δ. Μακεδονίας ««Παρουσίαση λογισμικού πακέτου τρισδιάστατου μηχανολογικού 
σχεδιασμού SolidWorks»(Ιούλιος 2015) 

 Φιλοξενία εσπερίδας Θερμοδυναμικής A.E. και Clean Energy E.Π.Ε. στο πλαίσιο του 
ΠΑΒΕΤ «Ανάπτυξη Πρότυπου Λέβητα Πυρόλυσης Καυσoξύλων» (Ιούλιος 2015) 

 Εκδήλωση «Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια – Εταιρίες Ενεργειακών Υπηρεσιών 
(ESCOs) & Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης» 

 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων [ΣΜΠΕ] για την αναθεώρηση του 
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων [ΠΕΣΔΑ] Δ. Μακεδονίας 

 Με ΣΠΕΔΕ Δ. Μακεδονίας εκδήλωση «Σ.Ε.Σ. Δυτ. Μακεδονίας 2014–2020 & Διαχείριση 
έργων–Απαιτούμενες Ενέργειες Αναδόχου προς Φορέα Υλοποίησης» 
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 Εκδήλωση «Περιοχές Δικτύου Natura 2000 στη Δυτική Μακεδονία» - Γυμνάσιο 
Τσοτυλίου  

 Εκδήλωση για τη λειτουργία του νέου συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών 
δόμησης (Κοζάνη-Φλώρινα) 

 Συνδιοργάνωση και συμμετοχή στο 4ο Πανελλήνιο συνέδριο ΕΒΙΠΑΡ «Αξιοποίηση 
βιομηχανικών παραπροϊόντων στη δόμηση» (Θεσσαλονίκη, 11-12/6/2015) 

 Φιλοξενία ημερίδας Δικτύου Μεσόγειος SOS στο πλαίσιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
(Μάρτιος 2015) 

 Φιλοξενία εσπερίδας Συνδέσμου Εργοληπτών Δυτ. Μακεδονίας (Απρίλιος 2015) 

 Ανοιχτή ενημερωτική Εκδήλωση στην Κοζάνη την Τετάρτη στις 20/4 για την παρουσίαση 
των 4 νέων δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, που αφορούν και μηχανικούς (κατόπιν 
σχετικής επιστολής του τμήματος). 
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Ειδικά Θέματα : ΒRAU3 / Βιομηχανική κληρονομιά 
 

3ης Biennale Aστικής και Aρχιτεκτονικής αποκατάστασης (ΒRAU3) 
 
Τo TEE/ΤΔΜ συνδιοργάνωσε με το Δήμο Κοζάνης, το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. 

Κοζάνης, το Εργαστήριο Μορφολογίας – Ρυθμολογίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Δ . Π . Θ 

και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς 

Συμβουλίου  Μνημείων και  Τοποθεσιών  (ICOMOS) την 3ης Biennale Aστικής και 

Aρχιτεκτονικής αποκατάστασης (ΒRAU3) την περίοδο 28  Νοεμβρίου  έως 12 Δεκεμβριου  2015. 

Βασικός  στόχος της διοργάνωσης είναι να συμβάλει στη δυναμική αντίληψη του όρου « 

αρχιτεκτονική κληρονομιά »  στη Δυτική Μακεδονία , ως σταθερή αξία όχι μόνο στα στενά  

όρια κάθε πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής , μέσω ανταλλαγής και διάχυσης 

πληροφοριών και γνώσεων σχετικών με την ιστορία , την αρχιτεκτονική και  την οικοδομική των 

ιστορικών κτηρίων/μνημείων , στα πλαίσια μια  αειφόρου μεθοδολογίας προστασίας , 

ανάδειξης και επανάχρησης τους .  

Η εκδήλωση  περιελάβανε :  α) Έκθεση Έργων Αποκατάστασης στη Δυτική Μακεδονία των 

θεματικών ενοτήτων που  ακολουθούν και β) Διεξαγωγή Ημερίδας με το αντικείμενο  της 

έκθεσης (παρουσίαση μελετών)  και γενικότερα θέματα  προστασίας -  ανάδειξης.  Οι  πόλεις 

από την Ελλάδα  που  συμμετέχουν  στην  Τρίτη διοργάνωση  της Μπιενάλε BRAU3 είναι η 

Κοζάνη ,  η Ξάνθη και  η  Αλεξανδρούπολη .   
 
Εκδηλώσεις : 

 Έκθεσης έργων –πόστερ- αποκατάστασης στη Δυτ. Μακεδονία (προστασία ιστορικού 
κέντρου ιστορικών πόλεων,αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων-συγκροτημάτων, 
βιομηχανική κληρονομιά, στρατηγικές αναβίωσης εγκαταλελειμμένων κτηρίων σε 
αστικές και περιαστικές περιοχές) 

 Διεξαγωγή ημερίδας με το αντικείμενο της έκθεσης και γενικότερα θέματα ανάδειξης  

 Παράλληλες εκδηλώσεις [βιομηχανική κληρονομιά, διάλεξη ομότιμου καθηγητή Ν. 
Μουτσόπουλου, κ.α] 

 
Συμπεράσματα : 

Ζητούμενο είναι η συνειδητοποίηση του κόσμου ώστε να δεχθεί και να αναλάβει 

πρωτοβουλίες αξιοποίησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Προς τούτο θεωρούμε σημαντική 

την πρωτοβουλία για παρουσίαση της έκθεσης μέσα από μια εκπαιδευτική διαδικασία σε 

σχολεία. 

 

Αναγκαιότητα δημιουργίας ενός περιφερειακού χάρτη επανάχρησης των αξιόλογων 

παραδοσιακών κατασκευών/μνημείων[με την ευρεία έννοια του όρου], που να εμπεριέχει 

ποια από αυτά μπορούν πραγματικά να επαναχρησιμοποιηθούν. 

Έλλειμα αρμόδιας Εφορίας με έδρα τη Δυτική Μακεδονία που να ασχολείται με τα νεότερα 

μνημεία Η αναγκαιότητά της προφανής λόγω των ιδιαίτερα σημαντικών μνημείων. Πρέπει να 
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γίνει παρέμβαση για τη σύστασή της. To ΤΕΕ μπορεί να αξιοποιήσει τη δυνατότητα 

υποστήριξης των φορέων σε θέματα τοπίου, αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, βιομηχανικής 

κληρονομιάς είτε με συνεργασίες είτε με Ομάδες Εργασίας και τις Μόνιμες Επιτροπές του. 

 

Επίσης αναγκαία η δημιουργία σε Περιφερειακό Επίπεδο ενός ταμείου για τα διατηρητέα 

κτίρια για άμεσες σωστικές παρεμβάσεις. Θέση που το ΤΕΕ/ΤΔΜ εξέφρασε και παλιότερα. Θα 

πρέπει σε επόμενη προσέγγιση να αναγνωριστούν και να υποβοηθηθούν οργανωμένες 

προσπάθειες για ένταξη στα μνημεία της UNESCO. Εδώ χρειάζεται μια κοινή προσπάθεια 

συλλογική που το ΤΕΕ/ΤΔΜ θα επεξεργαστεί και, εφόσον τα αναμενόμενα αποτελέσματα 

χαρακτηριστούν αξιόλογα, θα κατατεθεί προς τους φορείς σε επίπεδο πρότασης με όλο το 

φάσμα των απαραίτητων ενεργειών  

 

Προέκυψε η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ ΤΕΕ και ΔΕΗ ώστε να διαμορφωθεί συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα όπου θα αναλύεται το πρόγραμμα εργασιών των διεπιστημονικών ομάδων 

εργασίας. Είναι στις προθέσεις της ΔΕΗ η ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς. Θα 

προταθεί από το ΤΕΕ/ΤΔΜ σε συνεργασία με την Περιφέρεια, μια συνάντηση εργασίας με τη 

ΔΕΗ για το θέμα του συγκροτήματος του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας – ΛΙΠΤΟΛ. 

 

Βιομηχανική Κληρονομιά Δυτικής Μακεδονίας 
 

Μετά την έναρξη διαδικασιών αποξήλωσης μέρους του συγκροτήματος ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ – 

ΛΙΠΤΟΛ το ΤΕΕ προέβει σε σειρά συναντήσεων με την ΔΕΗ αναφορικά με το σχεδιασμό για την 

αξιοποίηση της βιομηχανικής κληρονομιάς και ιδιαίτερα στο βιομηχανικό συγκρότημα του ΑΗΣ 

Πτολεμαϊδας – ΛΙΠΤΟΛ όπου και κατατέθηκε η θέση του ΤΕΕ/ΤΔΜ στον δημόσιο διάλογο  

.  

 

Σημειώνεται επίσης ότι η αξιοποίησή της ήταν και αποτελέσματα της BRAUIII  Αξιοποιώντας την 

εμπειρία της BRAU3, Συμπεράσματα και Προοπτικές που εγκρίθηκαν από την Διοικούσα και 

αναλύθηκαν και στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΔΜ. 

 
 
 
 
 
 
 

http://tdm.tee.gr/thesis-tou-tee-tm-ditikis-makedonias-gia-tin-viomichaniki-klironomia-stin-energiaki-lekani-ke-tin-anagkeotita-sinolikou-schediasmou/
http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2015/12/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-BRAUIII-%CE%95%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82.pdf
http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2015/12/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-BRAUIII-%CE%95%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82.pdf
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Προγράμματα – Έργα  
 
Προγράμματα – Προγραμματικές συμβάσεις :  

 Συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίων για τη χρήση ιπτάμενης τα  τέφρας 
σε υποβάσεις, βάσεις, επιφάνειες κύλισης και προκατασκευασμένων έργων  

 Διερευνηση και αξιοποιηση των ωφελειων για τη Δυτ. Μακεδονια απο την κατασκευη 

της νεας λιγνιτικης μοναδας Πτολεμαιδα 5 απο τη ΔΕΗ Α.Ε. (σε πλήρη εξέλιξη) 

 Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιοποίηση έργου ΤΕΕ» μέσω της κοινωφελους 
εργασίας και την καθοδήγηση εργαζομένων του ΤΕΕ/ΤΔΜ, υλοποιήθηκε η ψηφιοποίηση 
τμήματος έργου του ΤΕΕ/ΤΔΜ με πρόσβαση σε μηχανικούς αλλά και πολίτες. 
 

Υποβολή συμμετοχής σε νέα προγράμματα :  

 Συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπ. Εργασίας, για τη 
«Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης 
των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των 
πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» 

 Συμμετοχή σε πρόταση του ΕΚΕΤΑ σε πρόγραμμα LIFE “Advanced Carbon Emission 
Methodology“  και θεματική "Climate Governance and Information" που σχετίζεται με 
το αποτύπωμα του άνθρακα και το σύμφωνο των Δημάρχων. 

 Στήριξη διαφόρων προτάσεων φορέων (ΔΕΗ, ΠΕΔ, ΕΚΕΤΑ κτλ.) στο Horizon 2020 κτλ. 

 Υποβλήθηκε πρόταση για την προετοιμασία φακέλου για την UNESCO για την Καστοριά 
στo Interreg Ελλάδα – Αλβανία σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού (ΕΦΑ 
Καστοριάς) της οποίας η αξιολόγηση αναμένεται εντός τους τρέχοντος έτους. 

 Συμμετοχή ΤΕΕ/ΤΔΜ ως εταίρος σε κατάθεση φακέλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
(RHC-INNMED β’ φάση, BIOECO R.D.I. , Ιnterreg Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020)  
 

Εξωστρέφεια -  Συνεργασία με Περιφέρεια & ΟΤΑ : 

 Στήριξη της Περιφέρειας σε μια σειρά σοβαρών θεμάτων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Προτάσεις για συνεργασία με τον Περιφερειάρχη, την Αντιπεριφέρεια Γρεβενών, το 
Δήμο Κοζάνης, με την ΠΕΔ, με φορείς.  

 Ομάδα εργασία για την δυνατότητα υποστήριξης με βιομάζα και ξηρό λιγνίτη/ξυλίτη 
τηλεθέρμανσης Γρεβενών. Ολοκληρώθηκε. Παρουσιάστηκε σε ανοικτή εκδήλωση στα 
Γρεβενά. Επίσης σε διεθνές συνέδριο στην Αθήνα. Αναμένονται πρωτοβούλιες 
υλοποίησης της πρότασης. 

 Συγκρότηση ΟΕ κατόπιν αιτήσεως ΠΕ Γρεβενών για εκτίμηση κατάστασης πέτρινων 
γεφυριών & μνημείων στο νομο (βυζαντινά, μεταβυζαντινά & νεώτερα μνημεία ΠΕ 
Γρεβενών). Συνεργασία και συσκέψεις με ΕΦΑ Γρεβενών, στελέχη Αντιπεριφέρειας 
Γρεβενών, ΥΠΠΟΑ. Η Ο.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ ήδη έχει ξεκινήσει το έργο της.  

 
 

Ο Πρόεδρος της ΔΕ ΤΕΕ/ΤΔΜ 
Μαυροματίδης Δημήτριος 


