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Δραστηριότητες Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/τμήμα Δυτικής Μακεδονίας 
Απολογισμός 2010-2012 στην 2η ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας  

ΤΕΕ/ΤΔΜ 
 

Κοζάνη, 3 Οκτωβρίου 2012 
 
 

Ο απολογισμός που παρουσιάζεται αφορά την περίοδο μετά τις τελευταίες εκλογές του 
Τ.Ε.Ε. στις 25 Απριλίου του 2010 και την εκλογή της νέας Διοίκησης (στην ειδική συνεδρίαση 
της Αντιπροσωπείας στις 2007) και μέχρι τις 14-9-2012. 
 
Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκα 79 συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του 
τμήματος (1 στην Καστοριά και 1 στα Γρεβενά ). Το ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 5  
συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας του Τμήματος από τις οποίες οι 4 ήταν τακτικές και η μία 
ειδική.  
 

Πλαίσιο αρχών και κατευθύνσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ τη διετία  
2010-2012 

 
Ο χώρος του ΤΕΕ/τμήμα Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί έναν χώρο κοινής έκφρασης και 
δράσης των συναδέλφων μηχανικών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό 
αποδείχθηκε ιδιαίτερα την προηγούμενη διετία που με την κοινή προσπάθεια όλων των 
μελών της  Δ.Ε. του τμήματος, των διαφόρων Συλλόγων Μηχανικών της περιοχής, αλλά και 
τη συμβολή όλων των παρατάξεων και των συναδέλφων Μηχανικών της Αντιπροσωπείας 
του ΤΕΕ/ΤΔΜ. Το ΤΕΕ/ τμήμα Δυτικής Μακεδονίας κατάφερε, με τη συνεισφορά όλων των 
μηχανικών της Περιφέρειας, να κάνει πολλά βήματα εμπρός και να διαμορφώσει ένα 
ανοικτό τόπο συνάντησης και διαβούλευσης όλων και ειδικότερα των νέων μηχανικών, 
αυξάνοντας συγχρόνως το βαθμό επίδρασής του στα τεκταινόμενα της περιοχής. 
 
Σήμερα σε μια εποχή που η γενικότερη συγκυρία το επιβάλλει θεωρούμε πως το ΤΕΕ/ΤΔΜ με 
τη συμμετοχή όλων των μηχανικών μπορεί και επιβάλλεται, όπως καταφανώς έδειξε η 
προηγούμενη διετία, να γίνει ένας χώρος αγωνιστικής κινητοποίησης των μελών μας για όλα 
τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους Μηχανικούς και την ελληνική κοινωνία. Μια 
αρτιότερη και αποδοτικότερη συνεργασία μηχανικών στο χώρο του επιμελητηρίου με ένα 
διευρυμένο πλαίσιο προσανατολισμού και κατευθύνσεων, θα έχει ως αποτέλεσμα οι 
παρεμβάσεις του τμήματος, να είναι καλύτερα στοχευμένες και πιο αποτελεσματικές. 
Ένα “Open TEE” δυναμικό ανεξάρτητο με καθαρό λόγο και θέση. 
 



 Ενημέρωση και επιμόρφωση μελών του ΤΕΕ/ΤΔΜ 
 
Το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας αφουγκραζόμενο την άμεση ανάγκη για συνεχή έγκυρη 
και έγκαιρη ανατροφοδότηση γνώσεων των διπλωματούχων μηχανικών της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησε μια σειρά ενημερωτικών-εκπαιδευτικών  εκδηλώσεων 
και σεμιναρίων. Υποστήριξε δράσεις και πρωτοβουλίες στον τομέα της γνώσης και της 
επικαιροποίησής της, πρωτοπόρησε αξιοποιώντας στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες και το 
διαδίκτυο, επεδίωξε και πέτυχε συστηματική επαφή με άλλους επιστημονικούς και 
παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Σε κοινή δράση με Συλλόγους Τεχνικών και άλλους 
εκπαιδευτικούς φορείς και ινστιτούτα της περιοχής, οργάνωσε δωρεάν (εκτός μιας 
εξαίρεσης), προγράμματα και σεμινάρια για όλους ανεξαιρέτως τους μηχανικούς της 
Περιφέρειας, εφοδιάζοντάς τους με γνώση και πληροφόρηση που τους επιτρέπουν όντας 
πολύπλευρα και εμπεριστατωμένα ενημερωμένοι, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στο 
τοπικό, περιφερειακό και όχι μόνο περιβάλλον.  Πολλά από τα παρακάτω σεμινάρια 
μεταδόθηκαν ζωντανά στο διαδίκτυο για συναδέλφους που δεν είχαν τη δυνατότητα να 
παρευρεθούν στην εκδήλωση, οπότε και  μπόρεσαν να τα παρακολουθήσουν σε απευθείας 
μετάδοση (ή και μαγνητοσκοπημένα αργότερα) στην οθόνη του Η/Υ στο σπίτι τους. 
Ενδεικτικά: 
 

ΚΕΝΑΚ 

 
Η μεγαλύτερη αναγκαιότητα και ενδιαφέρον των συναδέλφων επικεντρώθηκε στην 
ενημέρωση σε θέματα ΚΕΝΑΚ, ενεργειακών μελετών και νέων νόμων και προδιαγραφών που 
αφορούν στον ενεργειακό σχεδιασμό των κτιρίων. Έτσι υλοποιήθηκαν :  
 

♦ Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου Και 
Ενεργειακή Επιθεώρηση» στην αίθουσα του Κοβενταρείου Κοζάνης (18-12-2012) 

♦ Δύο κύκλοι πενθήμερων σεμιναρίων, 25 ωρών το καθένα, με θέμα «Σύνταξη 
ενεργειακής μελέτης κτιρίου σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης». Ο 
πρώτος κύκλος πραγματοποιήθηκε στην Καστοριά και στην Κοζάνη (Φεβρουάριος 
2011) ενώ ο δεύτερος στη Φλώρινα και στην Πτολεμαΐδα (Φεβρουάριος και Μάρτιος 
2011). Εισηγητές των σεμιναρίων, που τα παρακολούθησαν περίπου 500 μηχανικοί 
και στις 4 πόλεις, ήταν επτά καθηγητές όλων των βαθμίδων του Α.Π.Θ. καθώς και 
επιστημονικοί συνεργάτες του Α.Π.Θ. Οι εισηγήσεις του πενθήμερου σεμιναρίου, 
διανεμήθηκαν με CD στους συμμετέχοντες, στους οποίους δόθηκε και βεβαίωση 
συμμετοχής. 

♦ Με την Ομοσπονδία Επαγγελματικών & Βιοτεχνών Ν. Κοζάνης ημερίδα για τον  
 ΚΕΝΑΚ που αφορούσε τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της   
οικοδομής (αίθουσα Εμποροβιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πτολεμαίδας, 26-2-2011). 

♦ Ενημερωτική εκδήλωση στην αίθουσα της Ν.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ στα Γρεβενά με θέμα 
«Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ. και 
γνωριμία με το ειδικό λογισμικό ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ» (Απρίλιος 2011). 



♦ Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα  «Διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίου και 
νομοθετικό πλαίσιο ενεργειακής επιθεώρησης» (Κοζάνη, 6-11-2011). 

♦ Με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βελβεντού-Σιάτιστας, εκδήλωση 
ανοιχτής ενημέρωσης με τίτλο «Ενεργειακή κατανάλωση κτιρίων -  Εξοικονόμηση κατ’ 
οίκον» (Βελβεντό 21-1-2012). 

♦ Με το Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Δυτ. 
Μακεδονίας, εσπερίδα με θέμα «Συστήματα θέρμανσης – Ενεργειακή κατανάλωση 
κτιρίων» (Κοζάνη 12-2-2012). 

♦ Με το Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Δυτ. 
Μακεδονίας ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή αξιολόγηση συστημάτων 
θέρμανσης – καύση βιομάζας» (Γρεβενά 4-3-2012). 

♦ Με το Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Δυτ. 
Μακεδονίας, επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο «Μελέτη ενεργειακής απόδοσης και 
Η/Μ μελετών με χρήση του λογισμικού της TiSoft» (Κοζάνη 20-1-2012). 

♦ Με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς, εκδήλωση ανοιχτής 
ενημέρωσης με τίτλο «Καύσιμα και Συστήματα Θέρμανσης – Εξοικονόμηση κατ’ 
οίκον» (Καστοριά 5-11-2011). 

 

Άλλα σεμινάρια – ημερίδες – επιμορφωτικές εκδηλώσεις 
 
Το ΤΕΕ/τμήμα Δυτικής Μακεδονίας την τελευταία διετία πραγματοποίησε ακόμη: 
 

♦ Ημερίδα με θέμα «Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών – Αξιολόγηση Ιδιωτικών 
Επενδύσεων» ( Κοζάνη, 14 Δεκεμβρίου 2010) 

♦ Ενημερωτική εκδήλωση για φορολογικά θέματα των ελεύθερων επαγγελματιών 
μηχανικών – αρχιτεκτόνων (Κοζάνη 22-2-2011) 

♦ Με το Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Εορδαίας, εσπερίδα με θέμα 
«Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών – Αξιολόγηση Ιδιωτικών Επενδύσεων» 
(Πτολεμαΐδα, 26-10-2011). 

♦ Με το Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
Δυτικής Μακεδονίας, επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Πρωτόκολλο Ελέγχου – 
Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης & η ισχύς της νέας υπεύθυνης 
δήλωσης εγκαταστάτη από 31-10-201» (Κοζάνη, 15-10-2011). 

♦ Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Έλεγχος Δομικής Τρωτότητας αυθαίρετων 
κατασκευών με το Ν.4014/2011» (Κοζάνη, 7-3-2012). 

♦ Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Εφαρμογή των Ευρωκωδίκων σε δημόσια και 
ιδιωτικά έργα - Αλλαγές από τους παλαιούς στους νέους κανονισμούς» (Φλώρινα και 
Πτολεμαϊδα 18/19-1-2012) 

♦ Με τους Δήμους Γρεβενών και Βοϊου και τη 17η Eφορείς  Βυζαντινών Αρχαιοτήτων , 
εσπερίδα με θέμα «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Πετρογέφυρων Γρεβενών και Βοΐου» 
(Γρεβενά 26-4-2012). 

♦ Σεμινάριο με θέμα «Φορολογία μηχανικών Ε.Ε.- Δήλωση φόρου εισοδήματος 
οικονομικού έτους 2012» (Κοζάνη, 9-6-2012). 

♦ Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση 
τους Ευρωκώδικες 2 & 8» με εισηγητές ομάδα διπλωματούχων Μηχανικών, 
καθηγητών και συνεργατών ΕΜΠ και μέλη του Ελληνικού Τμήματος 



Σκυροδέματος (Καστοριά, 4-6-2011) και ομάδα καθηγητών του Α.Π.Θ. και Δ.Π.Θ. 
σε συνεργασία με το Σ.Π.Μ.Ε. (Κοζάνη, 18-6-2011). 

 
Ενέργεια - Ανάπτυξη 

 
Τα ενεργειακά θέματα αποτέλεσαν έναν από τους σημαντικότερους τομείς και πυλώνες  
δραστηριοποίησης του τμήματος κατά την τελευταία διετία με διαρκή και πολύπλευρη 
παρακολούθηση όλων των σημαντικών εξελίξεων, με παρεμβάσεις, τοποθετήσεις, αποστολή 
θέσεων και προτάσεων μετά από επίπονη διαδικασία διαμόρφωση τους σε ομάδες εργασίας 
του τμήματος. Το ΤΕΕ/ΤΔΜ συμμετείχε σε εκδηλώσεις για την Ενέργεια και την Ανάπτυξη, 
διοργάνωσε σχετικές ημερίδες, επεδίωξε συναντήσεις με αρμόδιους φορείς. 
 

Νοέμβριος 2010: ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας: Θέσεις – προβληματισμοί για τα 
σενάρια απελευθέρωσης της ενέργειας και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην 
περιοχή μας 
 
Το ΤΕΕ / ΤΔΜ διαχρονικά και έμπρακτα, στηρίζει τον δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ Α.Ε. και τον 
πρωταγωνιστικό της ρόλο στα ενεργειακά δρώμενα της χώρας, με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που επιβάλλουν οι διεθνείς περιβαλλοντικές Οδηγίες και Κανονισμοί, που 
δεσμεύουν και την Ελλάδα. Ωστόσο, θεωρούμε ότι τα εναλλακτικά σενάρια απελευθέρωσης 
της αγοράς ηλεκτρικής  ενέργειας θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα  από την 
αναγκαία τεκμηρίωση,  σχετικά με τις οικονομικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις 
στην περιοχή εφαρμογής τους, δηλαδή στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.   
 

Απρίλιος 2011: Παρέμβαση για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και τους νέους Α.Η.Σ. 
 
Το ΤΕΕ/ΤΔΜ επισημαίνει ότι προκαλεί  αυξημένη ανησυχία στην τοπική κοινωνία η 
συνεχιζόμενη καθυστέρηση υλοποίησης των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης και της ΔΕΗ, 
ιδιαίτερα μετά τις αλλεπάλληλες παρατάσεις υποβολής προσφορών της μονάδας ΑΗΣ 
Πτολεμαϊδας V, τη διατήρηση της εκκρεμότητας που αφορά την επανέναρξη λειτουργίας των 
Ορυχείων της Βεύης, σε συνδυασμό και με τον μη ορισμό ημερομηνίας διακήρυξης για τη 
μονάδα ΑΗΣ Μελίτης 2. Είναι σαφής η πλήρη αντίθεσή μας στις διαφαινόμενες διαδικασίες 
ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και στην ίδια την ουσία του εγχειρήματος που τείνει να 
προσλάβει αντιαναπτυξιακά χαρακτηριστικά στο μεγαλύτερο Ενεργειακό Κέντρο της χώρας.  
 

Θέσεις του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτ. Μακεδονίας για τα σενάρια απελευθέρωσης της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και την επίπτωση αυτών στη Δυτ. Μακεδονία [Ιανουάριος 
2011] 
 
Αναλυτικό κείμενο που προέκυψε από Ομάδα Εργασίας (με ανοικτή πρόσκληση 
ενδιαφέροντος) και η οποία εδραζόμενη σε διατυπωμένες διαχρονικά θέσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ 
κατέληξε σ’ ένα κείμενο τεκμηρίωσης, μοναδικό στη Δυτική Μακεδονία που αναδεικνύει το 
πρόβλημα. Το κείμενο κοινοποιήθηκε σε όλους τους θεσμικούς φορείς Κυβέρνηση, ΔΕΗ, 
Βουλευτές, Φορείς Δυτ. Μακεδονίας.  
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Θέσεις για τα προβλήματα τροφοδοσίας του ΑΗΣ Μελίτης και τη λειτουργία των 
λιγνιτωρυχείων Φλώρινας [Μάιος 2011] 
 
Κείμενο το οποίο τοποθετείται για τα προβλήματα λειτουργίας του ΑΗΣ Μελίτης, 
αναφέρεται στην αναγκαιότητα μετεγκατάστασης της Αχλάδας και προτείνει λειτουργία 
ορυχείων. Αποστολή του σε θεσμικούς φορείς [ΥΠΕΚΑ, ΔΕΗ, Βουλευτές, Φορείς Δυτ. 
Μακεδονίας]. 
 

Επιμέρους παρεμβάσεις για την ενέργεια:  
 
• Τοποθέτηση στην επίσκεψη του πρώην Υπουργού Περ. Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας κ. Χρυσοχοϊδη στην Κοζάνη [15.1.2011] 
• Τοποθέτηση στην Ημερίδα του σωματείου εργαζομένων ΔΕΗ "Η Ένωση" στην Κοζάνη 
[19.3.2011] 
• Τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης για το θέμα του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας [16.2.2011] - Περιφερειακό Συμβούλιο [21.02.2011] 
• Τοποθέτηση στο Forum Πολιτών "Τo Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πόλη σας"  
[21.1.2011] 
 

TEE/ΤΔΜ: Για την αναστολή χρηματοδοτήσεων του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης 
[Απρίλιος 2011] 
 
Το ΤΕΕ/ΤΔΜ τόνισε μεταξύ άλλων ότι η αναιτιολόγητη αναστολή χρηματοδότησης όλων των 
πληρωμών των έργων που ήδη εγκρίθηκαν και υλοποιούνται, θα επιφέρει προβλήματα στην 
τοπική οικονομία, η οποία μαστίζεται αφενός από την οικονομική κρίση που περνάει όλη η 
χώρα, και αφετέρου από τη συνεχή συρρίκνωση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, μιας και η 
οικονομία της περιοχής είναι άμεσα εξαρτημένη από τις δραστηριότητες της. 
 

Θέσεις σχετικά με την εξομοίωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου 
θέρμανσης με εκείνου του πετρελαίου κίνησης [Φεβρουάριος  2011] 
 
Εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη παρέμβαση, η οποία αναπαράχθηκε από το σύνολο των 
εντύπων ΜΜΕ στη χώρα. Μεταξύ άλλων τονίζεται ότι: «Λαμβάνοντας υπόψη μέση ετήσια 
δαπάνη ηλεκτρικού κάθε νοικοκυριού, 700€, καθώς και τιμή πετρελαίου θέρμανσης μετά την 
εξομοίωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης με εκείνου του 
πετρελαίου κίνησης, ενδεικτικά 1,4€/lt (χωρίς να υπολογίζεται πιθανή αύξηση διεθνώς των 
τιμών πετρελαίου), τότε η συνολική ετήσια ενεργειακή δαπάνη των τυπικών νοικοκυριών 
στη Δυτ. Μακεδονία, με χρήση πετρελαίου θέρμανσης, διαμορφώνεται ως εξής: 
 

ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
(€/έτος) 

Θερμομονωμένη μονοκατοικία 100 – 120m2 2800 – 3920 
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Αμόνωτη μονοκατοικία 100 – 120m2 4620 – 6720 
Διαμέρισμα 90m2 σε θερμομονωμένη 
πολυκατοικία 4 – 6 διαμερισμάτων 

1820 – 2660 

Διαμέρισμα 90m2 σε αμόνωτη πολυκατοικία  
4 – 6 διαμερισμάτων 

2520 – 3780 

 
Σύμφωνα με τον ορισμό της ενεργειακής φτώχειας όταν ένα νοικοκυριό δαπανά 
περισσότερο του 10% του ετήσιου οικογενειακού του εισοδήματος για την κάλυψη των 
ενεργειακών του αναγκών, θεωρείται ότι πλήττεται από την ενεργειακή φτώχεια.  
 
* Το παραπάνω κείμενο επαναδιατυπώθηκε ένα χρόνο μετά, με  τίτλο Θέσεις ΤΕΕ/Τμ. Δυτ. 
Μακεδονίας σχετικά με το κόστος θέρμανσης στη Δυτική Μακεδονία και προτάσεων για την 
ελάφρυνσή του (14-2-2012), όντας δυστυχώς «εφιαλτικά» αληθινό. Το κείμενο 
εμπλουτίστηκε, επικαιροποιήθηκε και ανάμεσα στις προτάσεις του ήταν: 
 

• Μείωση του ειδικού φόρου πετρελαίου θέρμανσης για διάστημα εύλογο που θα 
επιτρέψει την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.  

• Επιστροφή της διαφοράς του φόρου μεταξύ πετρελαίου κίνησης – θέρμανσης για τις 
επιχειρήσεις τηλεθέρμανσης.  

• Θέσπιση κριτηρίων στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ", με γεωγραφικό – κλιματολογικό 
προσδιορισμό σε αναλογία με τις κλιματολογικές ζώνες του ΚΕΝΑΚ, με αναθεώρηση 
του περιορισμού παλαιότητας και των εισοδηματικών περιορισμών.  

• Οικονομική ενίσχυση των οικονομικά αδύναμων κοινωνικών ομάδων.  

• Θέσπιση κριτηρίου ενεργειακής φτώχειας στα προγράμματα ενεργειακής 
αναβάθμισης κτιρίων.  

• Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης να αποτελεί ξεχωριστό 
ταμείο σε κάθε περιφέρεια, με σκοπό τη συμμετοχή του σε "καλάθι" κεφαλαίων που 
θα χρηματοδοτούν ‐ υποστηρίζουν ‐ δράσεις διαχείρισης ‐ εξοικονόμησης εν έργειας 
σε κτίρια, όπως είναι και η ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτιρίων  

• Να δοθούν ισχυρά κίνητρα καθώς και να προωθηθούν δράσεις υποκατάστασης του 
πετρελαίου θέρμανσης, ως βασικού καυσίμου θέρμανσης κτιρίων, με ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, όπως pellets, ηλιακά, βιομάζα, γεωθερμία, κλπ, σε επίπεδο κτιρίου 
ή, μέσω δικτύων περιφερειακής θέρμανσης, σε επίπεδο γειτονιάς ή οικισμού  

 

Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη δημιουργία μικρών τηλεθερμάνσεων με χρήση 
ξηρού λιγνίτη για τους οικισμούς της Δυτικής Μακεδονίας  (3-7-2012) 
 
Προτάσεις του τμήματος για την αξιοποίηση του ξηρού λιγνίτη σε μικρής κλίμακας 
αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα. Η αναγκαιότητα αυτής της προσπάθειας προέκυψε 
από το δυσβάσταχτο κόστος για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης για τα νοικοκυριά της 
Δυτικής Μακεδονίας ιδιαίτερα μετά την αύξηση των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης και 
την αρνητική τους επίπτωση στα εισοδήματα της Περιφέρειας (θέσεις που το ΤΕΕ/ τμ 
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Δυτικής Μακεδονίας εγκαίρως από το Φεβρουάριο του 2011 έχει γνωστοποιήσει). Από την 
προκαταρκτική έρευνα του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας, προκύπτει ότι: 

• Η κατασκευή τηλεθερμάνσεων με καύσιμο ξηρό λιγνίτη δείχνει να αποτελεί μία 
βιώσιμη επένδυση 

• Η λειτουργία τέτοιων εγκαταστάσεων σε οικισμούς της Δυτικής Μακεδονίας 
συμβάλλει καθοριστικά στην ενεργειακή αυτονομία της Περιφέρειας 

• Η χρέωση στον καταναλωτή μπορεί να διατηρηθεί σε χαμηλά και ελεγχόμενα 
επίπεδα, αντίστοιχα με εκείνα των εν λειτουργία τηλεθερμάνσεων 
 

Προτείνεται η δημιουργία μιας πιλοτικής μονάδας η οποία να έχει τη δυνατότητα καύσης και 
άλλων καυσίμων (όπως βιομάζα ή/και φυσικό λιγνίτη). 
 
 

ΤΕΕ/ΤΔΜ – Μελέτη εκτίμησης του κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε 
καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής (23-7-2012) 
 
Αποτύπωση με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο των αποτελεσμάτων – επιπτώσεων από 
τη σχεδιαζόμενη πολιτική της πολιτείας για τη Δυτ. Μακεδονία και τη χώρα. Είναι το πρώτο 
κείμενο και το οποίο παρουσιάστηκε σε συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου (23-7-
2012) και απεστάλη σε πλήθος ενδιαφερόμενων θεσμικών και μη φορέων, το οποίο 
προσεγγίζει τις επιπτώσεις της μεταλιγνιτικής περιόδου στη Δυτ. Μακεδονία με αριθμούς και 
προχωρεί στη διατύπωση συμπερασμάτων, μερικά απ’τα οποία είναι: 
           «Για την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, η αξιοποίηση των λιγνιτικών 
αποθεμάτων αποκλειστικά σχεδόν στην ηλεκτροπαραγωγή, αποτέλεσε το βασικότερο και 
κυρίαρχο βιομηχανικό εγχείρημα των τελευταίων πέντε δεκαετιών. Η καθετοποιημένη 
βιομηχανία λιγνίτη, με αποκλειστικό σχεδόν πυλώνα τη ΔΕΗ, επέδρασε καταλυτικά και 
διαμόρφωσε με ισχυρό τρόπο την αναπτυξιακή πορεία της ευρύτερης περιοχής του 
ενεργειακού άξονα Αμυνταίου-Πτολεμαΐδας- Κοζάνης. Οι επιπτώσεις αυτές, τόσο στον τομέα 
της απασχόλησης όσο και στον τομέα των εισοδημάτων, υπήρξαν διαχρονικά γνωστές με 
διαισθητικό και εμπειρικό τρόπο. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας έγινε προσπάθεια 
στην κατεύθυνση της ποσοτικοποίησης και ττης τεκμηρίωσης των επιπτώσεων αυτών, 
χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους και υπολογιστικές διαδικασίες ευρείας και κοινής 
αποδοχής. Χρησιμοποιώντας ως βασικό εργαλείο τη μεθοδολογία των Εισροών-Εκροών (Ε-Ε) 
και το μαθηματικό υπόδειγμα Leontief, τα οποία επιτρέπουν τη σύγκριση των 
αποτελεσμάτων με αυτά άλλων χωρών και ανάλογων μελετών, τεκμηριώνεται με 
μαθηματικό τρόπο η ισχυρή επίδραση της λιγνιτικής βιομηχανίας τόσο στην οικονομία όσο 
και στην αγορά εργασίας της Δυτικής Μακεδονίας. Μπορούμε να μιλάμε ξεκάθαρα για 
συνθήκες μονοκαλλιέργειας οι οποίες, χωρίς τη λήψη άμεσων μέτρων, θα εξελιχθούν σε μη 
αναστρέψιμη αναπτυξιακή παθογένεια για την ευρύτερη περιοχή. Ο ρόλος του ΤΕΕ είναι να 
τεκμηριώνει με επιστημονικό τρόπο και να θέτει τις οριακές συνθήκες στα τεχνικο-
οικονομικά προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία.» 
 

Παρέμβαση για ΑΗΣ Πτολεμαϊδα 3 και τροφοδοσία τηλεθέρμανσης Πτολεμαϊδας 
[Δεκέμβριος 2010] 
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Με αφορμή τη διακοπή τροφοδοσίας της τηλεθέρμανσης Πτολεμαϊδας και μη έγκαιρης 
ένταξης στο σύστημα της μονάδας Πτολεμαϊδα 3 ζητήσαμε ο ΔΕΣΜΗΕ να εντάσσει στο 
δίκτυο άμεσα τις μονάδες που παρέχουν τηλεθέρμανση σε πόλεις επειδή έχουν 
περιβαλλοντικά οφέλη, οικονομικά αποτελέσματα και κοινωνικά οφέλη 
 
 

Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ για το σχεδιαζόμενο Διαδριατικό αγωγό φυσικού αερίου TAP 
και τις αναμενόμενες πρωτοβουλίες των τοπικών φορέων και της κυβέρνησης (15-
11-2011) 
 
Κείμενο αξιολόγησης των προοπτικών αναφορικά με την αξιοποίηση των συνθηκών που θα 
προκύψουν από την κατασκευή και λειτουργία του Διαδριατικού Αγωγού μεταφοράς 
φυσικού αερίου. Συνοπτικά το κείμενο εστιάζει στα: 

i. Είσπραξη διοδίων διέλευσης.  
ii. Εναλλακτικές χρήσεις φυσικού αερίου.  
iii. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  
iv. Χρήσεις γης και μόνιμη δέσμευση εκτάσεων.  
v. Ρύθμιση κατανομής εσόδων λειτουργίας έργου. 

 

Προτάσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ για το Τέλος ΑΠΕ,  λιγνιτικών σταθμών και μεγάλων 
υδροηλεκτρικών έργων   

  
Προτάσεις όπου μεταξύ άλλων τονίζονται:  

i. Το ΤΕΕ/ΤΔΜ είναι απολύτως θετικό με την άμεση απόδοση μέρους του τέλους ΑΠΕ 
(του 1/3) στους οικιακούς καταναλωτές όπως αυτό θεσπίστηκε με το νόμο 
3851/2006, μια και με τον τρόπο αυτό παρέχεται ένα κίνητρο προς τους κατοίκους 
των αντίστοιχων περιοχών για την αποδοχή σταθμού ΑΠΕ.   

ii. Πρέπει να θεσπιστεί αντίστοιχο τέλος λιγνίτη, πλέον του ήδη θεσπισμένου, που θα 
αποδίδεται άμεσα στους οικιακούς καταναλωτές, των περιοχών που διαθέτουν 
λιγνιτικούς σταθμούς.  Είναι απαραίτητη μια ισότιμη μεταχείριση των κατοίκων της 
ευρύτερης περιοχής, που έχει υποστεί, υφίσταται και θα υφίσταται και στο μέλλον, 
τόσο τις επιπτώσεις από τη λειτουργία της ΔΕΗ στο σύνολό της, όσο και τις 
επιπτώσεις από την μεταλιγνιτική περίοδο που ήδη έχει αρχίσει.  

iii. Είναι επιβεβλημένη τη θέσπιση τέλους «ύδατος», για τους μεγάλους 
υδροηλεκτρικούς σταθμούς, αντίστοιχα με το τέλος ΑΠΕ που ισχύει για σταθμούς 
ΑΠΕ, κατά συνέπεια και για τα μικρά υδροηλεκτρικά (<15MW). Στην Περιφέρειά μας, 
λειτουργεί ο ΥΗΣ Πολυφύτου (3x125ΜW), ενώ εντός του 2013 προγραμματίζεται και 
η έναρξη της λειτουργίας του ΥΗΣ Ιλαρίωνα.   

 

Προτάσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ προς ΥΠΕΚΑ για το πράσινο ταμείο και την πρόβλεψη ύπαρξης 
αποκεντρωμένων δομών περιβαλλοντικού ελέγχου 

 
Προτάσεις του τμήματος προς τους συναρμόδιους φορείς όπου το ΤΕΕ/ΤΔΜ απαίτησε:  
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i. Τη δημιουργία ειδικού τομέα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 
(ΕΥΕΠ) για τη Δυτική Μακεδονία με έδρα την Κοζάνη κατά αναλογία του νόμου 
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε 
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» για 
λόγους που έχουν να κάνουν  τόσο με την ύπαρξη του ενεργειακού λεκανοπεδίου, 
όσο και με την ύπαρξη του 65% των επιφανειακών υδάτων της χώρας μας.  

ii. Την άμεση ενίσχυση της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας (ΕΜΒΕ), ακόμη 
και με την ύπαρξη αποκεντρωμένης υπηρεσίας στη Δυτ. Μακεδονία για θέματα που 
έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των εργαζομένων 
στο χώρο των ορυχείων, την ταχεία περαίωση θεμάτων απαλλοτριώσεων.   

iii. Την χρηματοδότηση της περιοχής για έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης και όχι 
μόνο, σύμφωνα με τους σκοπούς σύστασης του Πράσινου Ταμείου, στον 
προϋπολογισμό του οποίου πρέπει να αθροίζονται τα επιβληθέντα πρόστιμα σε 
ειδικό άξονά του για τη Δυτική Μακεδονία ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόδοσή τους 
στην τοπική κοινωνία με μορφή έργων και δράσεων 

 

Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ στο opengov για τον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό (28-5-
2012) 
 
Παρέμβαση στη δημόσια διαβούλευση επί του αναλυτικού κειμένου του Εθνικού 
Ενεργειακού Σχεδιασμού της Δημόσιας Διαβούλευσης του ΥΠΕΚΑ λόγω των ιδιαίτερα 
σημαντικών επιπτώσεων που θα έχει για τη Δυτική Μακεδονία εφόσον υιοθετηθεί. Εκτός 
του ότι οι κεντρικές παραδοχές και οι κεντρικοί άξονες του Ενεργειακού Σχεδιασμού δεν 
έχουν δοθεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί της αρχής, τονίστηκε ότι: 

o Γίνεται αναφορά ότι για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού ότι από τους 
σημαντικότερους στόχους αποτελεί η μέγιστη δυνατή απεξάρτηση από τις 
εισαγωγές πετρελαίου» ενώ ταυτόχρονα δεν συμπεριλαμβάνεται και το φυσικό 
αέριο το οποίο είναι επίσης εισαγόμενο καύσιμο. 

o Γίνεται η παραδοχή για λιγνιτικά κοιτάσματα που ανήκουν στο Δημόσιο και δεν 
είναι υπό εκμετάλλευση χωρίς αυτό να προκύπτει από τεχνοκρατικό κείμενο 

o Δεν λαμβάνονται υπόψη οι αναμενόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση 
από τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μίγματος ανά σενάριο αλλά αντιθέτως 
γίνεται αναφορά για νέες θέσεις απασχόλησης. Στα συμπεράσματα δεν 
προβλέπονται οι πιθανές επιπτώσεις στην απασχόληση στην περιφέρεια.  

 
Τονίστηκε ότι για το ΤΕΕ/ τμ. Δυτικής Μακεδονίας η παρούσα διαβούλευση πρέπει να 
αποσυρθεί, και να ακολουθήσει ουσιαστικός διάλογος και διαβούλευση σε ένα, με 
αντιπροσωπευτική συμμετοχή, συμβούλιο ενεργειακής πολιτικής.  
 

Επιμέρους παρεμβάσεις για την ενέργεια 
 
Τοποθέτηση στο περιφερειακό συμβούλιο για τη μετεγκατάσταση της Αχλάδας και πληθώρα 
παρεμβάσεων στα Δημοτικά Συμβούλια, συναντήσεις με την ηγεσία της ΔΕΗ, κλπ. 
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Μετεγκαταστάσεις  
 

ΜΑΥΡΟΠΗΓΗ (Οκτώβριος 2010) – Επιστολή για το ρήγμα στους αρμόδιους φορείς  
 
Προτείναμε την άμεση συνεργασία των τριών φορέων που εμπλέκονται με το θέμα ώστε να 
υπάρχει διεπιστημονική προσέγγιση για τη μελέτη του φαινομένου διότι η τελική 
επιστημονική άποψη χρειάζεται μελέτη και απαιτεί χρόνο. Απαιτεί ανταλλαγή 
επιστημονικών δεδομένων και στοιχείων ώστε να μην υπάρχει σπατάλη πόρων, οικονομικών 
και ανθρώπινων. Για το παραπάνω ο Σύλλογος πληττομμένων Μαύρη Πηγή έστειλε και 
δημοσίευσε ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ στο ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας τονίζοντας ότι «η 
αμερόληπτη και αξιόπιστη επιστημονική ενασχόληση του ΤΕΕ/ΤΔΜ τιμά τον ρόλο του και 
καλύπτει κενά που υπάρχουν σε ένα τόσο και τεχνικά σύνθετο θέμα, όπως είναι η ανάπτυξη 
ενός ορυχείου αυτής της κλίμακας. Ελπίζουμε να παρακολουθείτε το θέμα και να μας 
ενημερώνετε για ό,τι θεωρείτε σημαντικό.» 

Παρέμβαση Προέδρου Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ στη Μαυροπηγή (16.3.2011) 
 
Από την παρουσίαση [16.03.2011] στη Μαυροπηγή της μελέτης για το φαινόμενο των 
ρηγματώσεων στη Μαυροπηγή η ομάδα του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ διατυπώθηκαν τα 
ερωτήματα από τον Πρόεδρο εκ μέρους της Δ.Ε.: 
 
- Γιατί δεν συνεργάζονται οι μελετητικές ομάδες με ανταλλαγές των επιστημονικών 
δεδομένων μεταξύ τους σύμφωνα και με σχετική επιστολή που τους απέστειλε και το ΤΕΕ 
Δυτικής Μακεδονίας [Σεπ 2011] και θεωρείται αυτονόητο για τόσο σοβαρά θέματα; 
- Εάν με βάση τις εκτιμήσεις τους - υπάρχει άμεσος κίνδυνος - για την ασφάλεια των 
κατοίκων στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, δεδομένου της εξορυκτικής 
δραστηριότητας της ΔΕΗ και της δυνατότητας ανάλυσης που έχουν με ειδικό πρόγραμμα 
επεξεργασίας. 
 

Συνεδριάσεις Δ.Ε. για το θέμα των μετεγκαταστάσεων 
 
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην ΔΕ των υπευθύνων του ΙΓΜΕ καθώς και συνάντηση με 
την Δήμαρχο Εορδαίας η οποία ζήτησε τη συνδρομή του ΤΕΕ με την αποστολή 2 μηχανικών 
πράγμα που έγινε [Φεβρουάριος – Απρίλιος].  Επιστολές στη ΔΕΗ για το χρόνο των 
μετεγκαταστάσεων της Μαυροπηγής αρχικά και Ποντοκώμης μετέπειτα [Οκτώβριος – 
Νοέμβριος 2010] με απάντηση από τη ΔΕΗ όπου δίνονται ημερομηνίες τέλεσης 
απαλλοτριώσεων: για Μαυροπηγή 2013, Ποντοκώμη 2014 
 

Ενασχόληση ΜΕ Χωροταξίας – Πολεοδομίας για μετεγκαταστάσεις 
 
Παρακολούθηση των θεμάτων από τη ΜΕ Χωροταξίας – Πολεοδομίας με την πολεοδομική 
προμελέτη της Ποντοκώμης. Σχετική συνάντηση με την ΑΝΚΟ και πολλαπλές συνεδριάσεις 
όπου αναλύθηκε και παρακολουθείται το θέμα. 



 

Δημόσιος χώρος - Περιβάλλον 
 
H ανάδειξη και η υπεράσπιση της ποιότητας του δημόσιου χώρου μέσα από προτάσεις και 
δράσεις που έχουν στόχο την απόδοσή του σε κοινή χρήση και την αναβάθμιση των 
ποιοτικών του χαρακτηριστικών. Η φιλική προς το περιβάλλον αντιμετώπιση κάθε μελέτης 
και έργου αποτέλεσε για το ΤΕΕ/ΤΔΜ αδιαπραγμάτευτη συνθήκη. Η ανάληψη δράσεων για 
την οργάνωση ημερίδων πάνω σε ζητήματα που σχετίζονται με τις τοπικές κοινωνίες, όπως 
και η συνεχής προβολή κάθε δραστηριότητας «φιλικής» προς το περιβάλλον, αποτέλεσε 
ακρογωνιαίο λίθο στο έργο της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ.  
 
Η ανάδειξη και η προστασία του αρχιτεκτονικού αποθέματος του τόπου μας στον αστικό 
χώρο, η προστασία της μνημειακής μας κληρονομιάς και η συνεργασία με όλους τους 
θεσμικούς φορείς συνετέλεσε στην αποτελεσματικότερη προώθηση τέτοιων ζητημάτων. 
Μετά από εισηγήσεις της Μ.Ε. Περιβάλλοντος η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ: 
 

1) Κατέθεσε τις προτάσεις της για τη βελτίωση και εξορθολογισμό των απαιτήσεων της 
ΚΥΑ 23069 «Χαρακτηρισμός χερσαίας περιοχής των ορεινών όγκων της Β. Πίνδου 
ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας και καθορισμός χρήσεων, 
όρων και περιορισμών δόμησης». 

2) Ανέλαβε πρωτοβουλία διερεύνησης της ΜΠΕ της εταιρίας «Γρεβενά Ενέργεια Α.Ε.» 
σχετικά με το έργο Μονάδα συμπαραγωγής ενέργειας και θερμότητας με την καύση 
φυτικής βιομάζας στην περιοχή των Γρεβενών όπου δεν διαπιστώθηκε κάποιο 
πρόβλημα 
 

3) Κατέθεσε μια σημαντική πρόταση για Οργάνωση Οικιακής Κομποστοποίησης στο 
Δήμο Κοζάνης ως πιλοτική εφαρμογή και για τους υπόλοιπους δήμους της Δυτικής 
Μακεδονίας. 

 

Υποβολή προτάσεων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
 

Πρόταση  χρηματοδότησης  στα πλαίσια της προκήρυξης « Διασυνοριακή 
Συνεργασία Ελλάδα –FYROM, 2007-2013» για τη ρύπανση 
 
Τίτλος Έργου:  
Air pollution from large sources at the Greece-FYROM cross border area 

Εταίροι: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)/Εργαστήριο Φυσικής της 
Ατμόσφαιρας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Τεχνικής 
Χημικής Διεργασιών (ΕΚΕΤΑ/ΙΤΧΗΔ), Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων, 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/ Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, St. Kliment University – Bitola 

Προϋπολογισμός: 460.000 ευρώ (357.000 από την Ευρωπαϊκή Ένωση) 



Αντικείμενο και Στόχος: Στόχου του έργου αποτελεί η διερεύνηση της αέριας  ρύπανσης από 
τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων εκατέρωθεν των συνόρων Ελλάδας και FYROM.   

 Μέτρηση, για πρώτη φορά, σωματιδιακής ρύπανσης ιδιαίτερα λεπτόκοκκων 
σωματιδίων (ultrafine) και  μάλιστα εκατέρωθεν των  συνόρων 

 Δημιουργία διακρατικού χάρτη εκπομπών, διαχωρίζοντας τις ανθρωπογενείς από τις 
εκπομπές φυσικής προέλευσης.  

 Εκπόνηση  ενός  διαπεριφερειακού, κοινού πλάνου δράσης διαχείρισης, ελέγχου και 
μείωσης των εκπομπών 

 Σεμινάρια, ημερίδες και δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων 

Πρόταση  χρηματοδότησης  στα πλαίσια της προκήρυξης « Διασυνοριακή 
Συνεργασία Ελλάδα –FYROM, 2007-2013» για την πολιτιστική κληρονομιά 
 
Τίτλος Έργου: Monuments’ Map of the project area Florina-Bitola     

Εταίροι:  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/ Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, NI Institute and 
Museum Bitola, 16η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων     

Αντικείμενο και Στόχος: Αντικείμενο της παρούσας πρότασης είναι η καταγραφή, μελέτη, 
ιστορική αναδρομή και εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των νεότερων μνημείων 
πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης Περιοχής Φλώρινας-Μπίτολα.  

Προϋπολογισμός :500.000 ευρώ  
 

Προτάσεις χρηματοδότησης από Εθνικούς Πόρους 
 

Χρηματοδότηση στα πλαίσια του ΕΑΠ Ν. Κοζάνης για την  τέφρα 
 

Τίτλος Έργου: «Συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίων για τη χρήση ιπτάμενης τα  
τέφρας σε υποβάσεις, βάσεις, επιφάνειες κύλισης και προκατασκευασμένων έργων» 

Αντικείμενο και Στόχος: Αντικείμενο του έργου Επίσης η κατασκευή άοπλων στοιχείων 
οδοποιίας (new jersey, κράσπεδα, τριγωνική τάφρος κλπ) η οποία προϋποθέτει τη χρήση 
ιπτάμενης τέφρας κατηγορίας ΙΙ (επεξεργασμένη) πρέπει επίσης να αποτελέσει αντικείμενο 
αυτής της πρότασής μας ώστε να υπάρχει ώθηση αλλά και ετοιμότητα για επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες επεξεργασίας της ιπτάμενης τέφρας. Για όλες τις παραπάνω εργασίες η 
επιστημονική επιτροπή που συγκροτήθηκε, έχει συντάξει άρθρα τιμολογίου και αντίστοιχες 
τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να είναι δυνατή η ένταξη των παραπάνω εργασιών στα 
τιμολόγια του Δημοσίου, η ενσωμάτωσή τους στην εκπονημένη μελέτη και η δημοπράτησή 
τους. Για την παραπάνω τεκμηρίωση ιδιαίτερα της σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών 
για κάθε εργασία (μεθοδολογία – ελέγχου από την επίβλεψη κλπ) απαιτείται η επιστημονική 
παρακολούθηση και εξαγωγή επίσης συμπερασμάτων (τεχνικός σύμβουλος επίβλεψης) από 
την επιστημονική επιτροπή, πιλοτικού τμήματος οδού  με ευθύνη σύνταξης της μελέτης και 
των τευχών δημοπράτησης από την Ε.Ε. και δημοπράτησης και στην Ν.Α. Κοζάνης. 



Προϋπολογισμός: 30. 000 ευρώ 
Σημερινή κατάσταση του έργου: Στο τελικό στάδιο παράδοσης 
 

Χρηματοδότηση στα πλαίσια του ΕΑΠ Ν. Κοζάνης για τα μεγάλα ενεργειακά έργα  
ΔΕΗ 

Τίτλος Έργου: Προετοιμασία της τοπικής κοινωνίας για τα μεγάλα εργα της ΔΕΗ στη Δυτική 
Μακεδονία 

Αντικείμενο και Στόχος: Αντικείμενο του έργου αποτελεί η συντονισμένη  προετοιμασία της 
τοπικής κοινωνίας  να αξιοποιήσει  στο έπακρο τις προπαρασκευαστικές καθώς και τις  
κατασκευαστικές εργασίες των καινούργιων λιγνιτικών  μονάδων της ΔΕΗ ΑΕ και του Φ/Β 
πάρκου.  Η προετοιμασία αφορά τέσσερις (4) βασικούς τομείς:  

i) Ανάπτυξη δεξιοτήτων και  διαδικασιών εκπαίδευσης του τοπικού εργατικού 
δυναμικού 

ii) Ενημέρωση του τεχνικού, επιστημονικού, επιχειρηματικού και εμπορικού κόσμου 
της περιφέρειας αναφορικά με τις δυνατότητες εμπλοκής τους στα 
προαναφερόμενα  κατασκευαστικά έργα 

iii) Διαχείριση απορριμμάτων, ανάκτηση υλικών, υλοποίηση των έργων με το 
χαμηλότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα  

iv) Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και γενικότερες δράσεις κεφαλαιοποίησης των 
έργων. 

Προϋπολογισμός: 50. 000 ευρώ 

Σημερινή κατάσταση του έργου: Προς λήψη του πρώτου παραδοτέου 
 

Ενδιάμεση αξιολόγηση του ΕΑΠ Κοζάνης 2007 -2011 
 

Πραγματοποιήθηκαν :  
 
 Αναγγελία ανάθεσης –πρόχειρη διαδικασία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη 

θέση του επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας και μελών που θα τη συγκροτήσουν. Η 
αναγγελία αποφασίστηκε ομόφωνα από τη Δ.Ε μετά από ομόφωνη απόφαση –
εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής προγραμμάτων και Ευρωπαϊκών  Θεμάτων   

 Κατάθεση αιτήσεων ενδιαφέροντος  και επιλογή του επικεφαλής  της Ομάδας μετά 
από εξέταση των αιτήσεων από τριμελή επιτροπή που συγκροτήθηκε από τη Δ.Ε., 
εισήγηση της επιτροπής  και από απόφαση Δ.Ε. 

 Συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας από τη Δ.Ε., σύμφωνα με τους όρους της 
αναγγελίας ανάθεσης  μετά από εισήγηση –πρόταση  του επικεφαλής  

 Παραλαβή του έργου της ομάδας Εργασίας από  τη Δ.Ε.  και  εμπρόθεσμη (σύμφωνα 
με την προγραμματική σύμβαση)  υποβολή  της στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας στις 31-3-2011 



Εκκρεμεί η τελική φάση αξιολόγησης του προγράμματος σύμφωνα με την από 22-6-2009 
προγραμματική σύμβαση μεταξύ Ν.Α. Κοζάνης και ΤΕΕ/ΤΔΜ. 
 

Συμμετοχή σε άλλα προγράμματα  
 

• στο ΤΟΠΣΑ (Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης) «Ενεργήν»  
• στο ΤΟΠΣΑ (Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης) Τ.Σ. Κοζάνης  
• πρόταση που υποβλήθηκε από το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας, 

σε συνεργασία με το Δήμο Αμυνταίου, το Δήμο Mogila (FYROM) και το Foundation for 
Sustainable Economic Development PREDA Plus με τίτλο «Development and 
Application of a web-based dynamic air quality monitoring network and information 
system in the cross border area for environmental protection and promotion» που 
υποβάλλεται στον άξονα προτεραιοτήτων «2. Enhancement of the environmental 
resources of the area»  του προγράμματος «Greece - The former Yugoslav Republic of 
Macedonia IPA Cross-Border Programme» 2007-2013. 

 
Λειτουργικά 

 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 
Οι εξελίξεις και οι νέες  διοικητικές αποφάσεις (Ενιαία Αρχή Πληρωμών, πρόγραμμα 
Διαύγεια, Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες) απασχόλησαν την υπηρεσία και τη 
λειτουργία του περιφερειακού τμήματος, καθώς έπρεπε να προσαρμοστεί στις νέες 
απαιτήσεις, χωρίς την ουσιαστική υποστήριξη από τις κεντρικές υπηρεσίες του Τ.Ε.Ε. Η Δ.Ε. 
ασχολήθηκε με το θέμα  επισημαίνοντας πέραν των άλλων με επιστολή της προς το Τ.Ε.Ε.  
την ανάγκη για την ενιαία λειτουργία των διοικητικών –οικονομικών υπηρεσιών. Η υπηρεσία  
ανταποκρίνεται γενικά στις νέες απαιτήσεις λειτουργίας. Οι αυστηρές απαιτήσεις της 
δημιουργούν δυστυχώς καθυστερήσεις  στη διαδικασία πληρωμών. Ταυτόχρονα η πίεση του 
προγράμματος Διαύγεια έχει ως αποτέλεσμα την ανάρτηση όλων των πρακτικών των 
συνεδριάσεων της Δ.Ε. στο διαδίκτυο (στον ιστοχώρο του προγράμματος, αλλά και προσεχώς 
στην ιστοσελίδα του τμήματος, ώστε μπορούν τα μέλη της Αντιπροσωπείας και όλα τα μέλη 
του Τμήματος να ενημερώνονται για τις  αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής).   
    
Επίσης σύμφωνα με την απόφαση 14625/27 Ιουνίου 2012, του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και αριθμού διαδικτυακής ανάρτησης για τη διακίνηση διοικητικών εγγράφων, το τμήμα 
επισήμως πλέον, δεν αποστέλλει εκτυπωμένα αντίτυπα εγγράφων, παρεμβάσεων, θέσεων, 
δελτίων τύπου κτλ. παρά μονάχα ηλεκτρονικά 
 

Νέα Ανανεωμένη Και Πλήρως Εκσυγχρονισμένη Ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΔΜ 

Υλοποιήθηκε απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ για εκ βάθρων ανακαίνιση της επίσημης 
ιστοσελίδας του Τμήματος. Το νέο επίσημο δυναμικό portal του Τμήματος που βρίσκεται 



στον «αέρα» εδώ και 2 περίπου χρόνια, περιλαμβάνει πληροφορίες για το Τμήμα Δυτικής 
Μακεδονίας του ΤΕΕ, καθώς και για τα τρέχοντα θέματα που ενδιαφέρουν τους  Διπλ. 
Μηχανικούς και ειδικά τα μέλη του. Διαθέτει δυνατότητες αναζήτησης, ανακοινώσεις και 
δραστηριότητες, βάση δεδομένων αγγελιών εργασίας από εργαζόμενους και εργοδότες, 
ειδική φόρμα επικοινωνίας αλλά και δυνατότητα υπηρεσίας ενημέρωσης χρηστών μέσω 
αποστολής e-mail  (newsletter), φωτογραφίες από δραστηριότητες, βιντεοσκοπημένες 
ημερίδες, ειδικά ενημερωτικά τροφοδοτούμενα banner σχετικά με το νόμο περί αυθαιρέτων, 
περί εκπαίδευσης ενεργειακών επιθεωρητών, περί ΚΕΝΑΚ κτλ. Η ιστοσελίδα ανανεώνεται 
καθημερινώς, είναι δυναμική και φιλική στο χρήστη και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
έχει καθιερωθεί ως μια δικτυακή πύλη που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του 
σύγχρονου μηχανικού, ως μια ιστοσελίδα σημείο αναφοράς για την καθημερινή ενημέρωση 
των μελών του Τμήματος σε θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντός τους, σε έναν κόμβο 
που αναδεικνύει το έργο και τις δραστηριότητες του Τμήματός μας. Αυτό επιδεικνύεται από 
την διαρκώς αυξανόμενη επισκεψιμότητα της σελίδας (450 «χτυπήματα» κατά μέσο όρο 
ημερησίως, στοιχεία Αυγούστου 2012, πάνω από 1000 αναρτήσεις συνολικά) 

Ηλεκτρονική έκδοση του ενημερωτικού  «ΤΟ ΕΡΓΟΝ» μέσω newsletter 

 
H Δ.Ε. του τμήματος ενέκρινε ομόφωνα τη διακοπή της έντυπης έκδοσης του τριμηνιαίου 
ενημερωτικού δελτίου «ΤΟ ΕΡΓΟΝ». Η ενημέρωση που παρείχε «ΤΟ ΕΡΓΟΝ» συνεχίζει να 
υφίσταται με πιο άμεσα, σύγχρονα, επίκαιρα μέσα όπως η επίσημη ιστοσελίδα του 
τμήματος και η υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης (newsletter). Πέραν της μεγάλης 
εξοικονόμησης πόρων που επιτεύχθηκε, αλλά και τον μεγάλο περιορισμό κατανάλωσης 
χαρτιού, πρόκειται για μια απόφαση προσαρμογής στην ηλεκτρονική νέα εποχή επιταγή των 
καιρών. 
 

Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού Τμήματος – Δυνατότητα Τηλεδιάσκεψης 

     
Υλοποιώντας απόφαση της Δ.Ε. του Τμήματος για εκσυγχρονισμό των ηλεκτρονικών-
ηχητικών εγκαταστάσεων του Τμήματος, το τμήμα προέβη σε ένα κύκλο ανανέωσης 
εξοπλισμού και αξιοποίησης του ήδη υπάρχοντος: 
 
 Εγκατάσταση στην αίθουσα εκδηλώσεων, νέου συνεδριακού κέντρου με δυνατότητα 

φιλοξενίας εώς και 6 μικροφώνων συνέδρων ταυτοχρόνως 
 Τοποθέτηση σειράς ηχείων στην αίθουσα με συνέπεια την κατακόρυφη ποιοτική 

άνοδο της ηχητικής στο χώρο 
 Προμήθεια συσκευής ηχογράφησης-βιντεοσκόπησης με δυνατότητα αποθήκευσης σε 

ηλεκτρονική μορφή των συνεδριάσεων της Δ.Ε. καθώς και όποιας άλλης 
ενημερωτικής εκδήλωσης πραγματοποιείται στο Τμήμα 

  Ταυτόχρονη έξοδος εικόνας-παρουσιάσεων εισηγήσεων ενημερωτικών εκδηλώσεων 
σε μεγάλο πανί προβολέα και σε δύο επιπλέον τηλεοράσεις 

 Βιντεοσκόπηση και ηχογράφηση των συνεδριάσεων της Δ.Ε. για αξιοποίηση των 
δεδομένων στα πρακτικά 



 Αξιοποίηση εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης στο Τμήμα της Κοζάνης αλλά και στα γραφεία 
των Ν.Ε. της Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών μέσω Skype.  

 Στο πλαίσιο τόσο του περιορισμού δαπανών, η κλασική ταχυδρομική αλληλογραφία 
περιορίστηκε στο ελάχιστο και αντικαταστάθηκε από ηλεκτρονική. 

 
Εκπαίδευση (Δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια) – Επαγγελματικά 

Δικαιώματα 
 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση  
 

• Μετά από επιστολή του συνδυασμού Μηχανικών της Εκπαίδευσης του 
περιφερειακού μας τμήματος συζήτησε σε συνεδρίαση της θέματα του κλάδου και 
κατέληξε σε κείμενο προτάσεων (επιστολή στο Τ.Ε.Ε.) για το σχέδιο μαθημάτων του 
Νέου Λυκείου και για τις χαμηλές αποδοχές των μηχανικών που εργάζονται στην 
εκπαίδευση 

• Ανταποκρίθηκε με συμμετοχή συναδέλφους του Τμήματος, μελών της Μόνιμης 
Επιτροπής Νέων Μηχανικών του τμήματος σε αίτημα του 3ου Γενικού Λυκείου 
Κοζάνης για ενημέρωση των μαθητών του για τις πολυτεχνικές Σχολές (22-12-2010) 

• Ανταποκρίθηκε στην επιστολή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
ΚΕΤΕΚ, ΕΠΑΣ Κοζάνης με αίτημα για γνωμοδότηση του Τμήματος σχετικά με τις 
ειδικότητες που μπορούν να λειτουργήσουν στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Κοζάνης 
το σχολικό έτος 2011-2012. Αποστολή επιστολής με κάποιες προτεινόμενες 
ειδικότητες και προτάσεις για άλλες, νέες σύγχρονες και ελκυστικές  

Τριτοβάθμια εκπαίδευση  
      
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΔΜ συνεχίζοντας την ενασχόληση της με θέματα που 
αφορούσαν την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην περιοχή και ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας, προέβη σε μια σειρά ενέργειες  στην κατεύθυνση ενίσχυσής του και 
εδραίωσης του ως παραγωγικό πυλώνα απαραίτητο για την ανάπτυξή της περιφέρειας Δυτ. 
Μακεδονίας : 
 
 Με αφορμή απαράδεκτες δηλώσεις του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κου Μανωλόπουλου για συγχώνευση του 
πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εξέδωσε Δελτίο Τύπου «¨Όχι στην ακύρωση του 
πανεπιστημίου και τη συρρίκνωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» 

 Πραγματοποίησε στις 7 Δεκεμβρίου ειδική ανοικτή συνεδρίαση της Δ.Ε. όπου 
παρευρέθηκαν  μετά από πρόσκληση καθηγητές πολυτεχνικών σχολών πολυτεχνικών 
τμημάτων του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, φοιτητές των πανεπιστημιακών 
τμημάτων, στελέχη της ΑΝΚΟ Α.Ε., ο πρόεδρος της ΔΕΠΕΠΟΚ, κλπ .Στη συζήτηση  
συζητήθηκαν οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες για το μέλλον του πανεπιστημίου 
και διάφορα άλλα ζητήματα όπως η κατάσταση ωρίμανσης των μελετών για το 
πανεπιστήμιο, οι δυνατότητες χρηματοδότησής του και  επικαιροποιήθηκε η ανάγκη 
στήριξης του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την κατεύθυνση την ενίσχυση 
της παραγωγής έρευνας και καινοτομίας  ως απαραίτητου όρου για την ανάπτυξή της 
περιφέρειας  



 Με επιστολή του αλλά και προσωπική παρέμβαση –συνάντηση με τον πρόεδρο του 
Τ.Ε.Ε. κο Σπίρτζη ζήτησε από το Τ.Ε.Ε. την επιτάχυνση των διαδικασιών και 
ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης και εγγραφής των Διπλωματούχων Μηχανικών 
πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στο Τ.Ε.Ε. 
Για το θέμα σημειώνεται ότι η Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. αποφάσισε την καταρχήν εγγραφή των 
αποφοίτων του εν λόγω τμήματος στο Τ.Ε.Ε. εφόσον πρώτα απαντηθούν σχετικά 
ερωτήματα σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών και τα μέλη  ΔΕΠ 

 Μετά και από επιστολή του συζήτησε με τον πρόεδρο της Δ.Ε. του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας συζήτησε αναλυτικά  στη συνεδρίασή της στις 18-2-2011 θέματα 
σχετικά με το πανεπιστήμιο και τη δυνατότητα συνεργασίας του Τ.Ε.Ε. και του 
Πανεπιστημίου 

  Πραγματοποίησε επαφές με τον πρόεδρο και μέλη της Δ.Ε.  με τον Γενικό Γραμματέα 
της περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας (2-2-2011) και τον πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. Σπίρτζη στην 
Αθήνα ( 3-2-2011) για θέματα του πανεπιστημίου 

 Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την παραίτηση της 
Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συζήτησε το θέμα στην 16η συνεδρίαση 
στις 17-5-2011 όπου και διαπιστώθηκε η ανάγκη άμεσης τοποθέτησης από πλευράς 
Υπουργείου παιδείας των σκέψεων της σχετικά με το θέμα  και η ανάγκη  
τοποθέτησης και ανάληψης ευθυνών από  όλους τους αρμόδιους φορείς 

 

Επαγγελματικά δικαιώματα τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & 
Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
 
Mε αλλεπάλληλες, στοχευμένες και τεκμηριωμένες ενέργειες που διήρκησαν αρκετούς 
μήνες (επιστολές, συνάντηση του προέδρου του ΤΕΕ/ΤΔΜ με τον Πρόεδρο του κεντρικού 
ΤΕΕ κ. Σπίρτζη και επικοινωνία με τα περισσότερα μέλη της ΔΕ του κεντρικού ΤΕΕ) και 
μια καταρχήν απόφαση του ΤΕΕ για εγγραφή των αποφοίτων του τμήματος Μηχανικών 
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΠΔΜ στα μητρώα του, κατάφερε να αποσπάσει 
την τελική απόφαση του ΤΕΕ για οριστική εγγραφή των αποφοίτων του τμήματος 
Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΠΔΜ στο ΤΕΕ (12-7-2011) και τη 
συμμετοχή των αποφοίτων του στις εξετάσεις για απόκτηση άδειας άσκησης 
επαγγέλματος (Οκτώβριος 2011). 
 

Πρόβλημα εγγραφής Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων στο ΜΕΚ και 
ΜΕΕΠ 
 
Με επιστολή του Τμήματος μας προς το κεντρικό ΤΕΕ αναδείχθηκε το πρόβλημα εγγραφής 
αποφοίτων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ–πρώην Μηχανικών 
Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων-στο ΜΕΚ και ΜΕΕΠ με αποτέλεσμα την επιστολή του ΤΕΕ 
προς τη Δ/νση Δ15 του ΥΠΟΜΕΔΙ για την εγγραφή αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών 
Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του ΠΔΜ σε Μητρώα ΜΕΚ και ΜΕΕΠ (26-10-2011).  
 



Παρέμβαση για άμεση επίλυση του προβλήματος εγγραφής των αποφοίτων 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής – πρώην Μηχανικών 
Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων στο ΜΕΚ και ΜΕΕΠ 

 

Εστάλη επιστολή και έγιναν αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες με το ΥΠΥΜΕΔΙ 
εκφράζοντας την έντονη απορία μας για τη μην επίλυση από το Υπουργείο του 
διαδικαστικού θέματος της εγγραφής αποφοίτων του τμήματος Μηχανικών Διαχείρισης 
Ενεργειακών Πόρων στο ΜΕΚ – ΜΕΕΠ. Σημειώνεται ότι για το θέμα υπήρξαν αλλεπάλληλες 
υπενθυμίσεις από μέρους μας προς το υπουργείο, τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά, αλλά και 
εγγράφως από τους παρακάτω φορείς με τις υπ. αριθμ.: 

1. 22002/21-10-2011 επιστολή του ΤΕΕ 
2. 573/21-10-2011 επιστολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

Δεν πέρασε στις νομοθετικές ρυθμίσεις της προηγούμενης βουλής και το παρέπεμψαν στην 
επόμενη κυβέρνηση. 

Λοιπά θέματα 
 
 Καταρχήν συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος 

«Επιχειρηματικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί – Clusters» με το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας 

 
 Κατόπιν αιτήματος του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας, το ΤΕΕ/τμήμα Δυτικής Μακεδονίας απασχολεί από τις αρχές 
Νοεμβρίου και μέχρι τέλος Γενάρη (2012) έναν φοιτητή του τμήματος για την 
πραγματοποίηση της πρακτικής του άσκησης. 

 

Εκπαίδευση – παρέμβαση για το ΙΤΕΣΚ (νυν ΕΚΕΤΑ) 
 

Με παρέμβαση μας δηλώσαμε «Όχι στις πολιτικές συρρίκνωσης της έρευνας στη Δυτική 
Μακεδονία» αντιδρώντας άμεσα στη συγχώνευση – απορρόφηση του ΙΤΕΣΚ σε "Ινστιτούτο 
Τεχνικής Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων" . Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η 
Δυτική Μακεδονία προφανώς χάνει το μοναδικό ερευνητικό Ινστιτούτο εκτός εάν το νέο 
Ινστιτούτο έχει έδρα τη Δυτική Μακεδονία. Τονίσαμε ότι «το ΤΕΕ έχει επανειλημμένα 
ξεκάθαρα τοποθετηθεί για την αναγκαιότητα ύπαρξης ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικού Ινστιτούτου 
στη Δυτικής Μακεδονία. Η παραπάνω απόφαση δεν θέλουμε να ερμηνεύσουμε ότι αφορά 
την μεταφορά του ΙΤΕΣΚ – που στεγάζεται στην Πτολεμαϊδα – εκτός Δυτικής Μακεδονίας. Οι 
λόγοι είναι προφανείς και έχουν να κάνουν με την ουσιαστική στήριξη της έρευνας στα 
στερεά καύσιμα, όπου φυσικό κέντρο και έδρα σε επίπεδο χώρας, είναι το ενεργειακό 
λεκανοπέδιο Δυτικής Μακεδονίας. Θεωρούμε ελάχιστη υποχρέωση της κυβέρνησης, έδρα 
του νέου Ινστιτούτου να είναι η Δυτική Μακεδονία και εάν τούτο δεν είναι δυνατόν να 
παραμείνει αυτόνομο.» Τελικά προχώρησε η συγχώνευση αλλά ως παράρτημα λειτουργεί 
στην Πτολεμαϊδα. 
 



Ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα  
 

Καθυστέρηση καταβολής νοσηλίων – έλλειψη προσωπικού ΤΣΜΕΔΕ 
 

 Επιστολή ΤΕΕ/ΤΔΜ προς ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ για έλλειψη προσωπικού και μεγάλη 
καθυστέρηση στην καταβολή νοσηλίων στο ΤΣΜΕΔΕ Κοζάνης (6-10-2011) όπου 
αναλύθηκε η αδικαιολόγητη καθυστέρηση καταβολής τους για 14 μήνες! 

 Συνεχόμενες συναντήσεις και παρεμβάσεις και στα κεντρικά ώστε να μην υπάρχει 
πρόβλημα στην αποπληρωμή των οφειλών με ταυτόχρονη υποβοήθησή τους για 
μερικούς μήνες 

 Επιστολή ΤΕΕ/ΤΔΜ για  την ανάγκη λειτουργικής ενοποίησης του ΕΤΑΑ για 
καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του (16-12-2011) και ανάλυση της παραπάνω 
θέσης στη σύνοδο των ΔΕ στην Αθήνα 

 Θέση Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για το σχέδιο Νόμου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015» (19-
10-2011).  

 Πραγματοποίησε μετά από σχετική απόφαση του Τ.Ε.Ε. παράσταση 
διαμαρτυρίας-συμβολική κατάληψη στα γραφεία του ΤΣΜΕΔΕ Κοζάνης (2 
Φεβρουαρίου 2011)   διαμαρτυρόμενη για την τραγική κατάσταση  της 
λειτουργίας των γραφείων που εξυπηρετούν τους συναδέλφους της Δυτικής 
Μακεδονίας, την δραματική καθυστέρηση πληρωμής νοσηλίων λόγω της 
έλλειψης ελεγκτή γιατρού, τη έλλειψη γραφείων στις υπόλοιπες πόλεις της Δυτ. 
Μακεδονίας αλλά και τα γενικά προβλήματα του Ταμείου μας 

 Πραγματοποίησε στις 18 Φεβρουαρίου 2011 ενημερωτική εκδήλωση για τα 
ασφαλιστικά θέματα των διπλωματούχων μηχανικών με εισηγητές τον πρόεδρο 
του ΤΣΜΕΔΕ κ. Γαμβρίλη Ιωάννη και ομάδα συνεργατών του. Για την αρτιότερη 
οργάνωση της εκδήλωσης είχαν συγκεντρωθεί ηλεκτρονικά ερωτήματα 
μηχανικών για ασφαλιστικά θέματα που είχαν αποσταλεί για προετοιμασία στον 
πρόεδρο πριν την εκδήλωση 

 Σε συνέχεια προφορικών επαφών έστειλε αίτημα για συστέγαση γραφείων 
ΤΣΜΕΔΕ στη Φλώρινα και Γρεβενά με τις Ν.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στους αντίστοιχους 
νομούς. 

 Σε συνέχεια των όσων συζητήθηκαν στην ενημερωτική εκδήλωση στην Κοζάνη 
στις 18-2-2011 ζητήθηκε από τον πρόεδρο κ. Γαμβρίλη κατάλογο της 
περιουσιακής κατάστασης του ταμείου μας.  

 

Αναγκαιότητα άμεσης επίλυσης προβλημάτων λειτουργίας γραφείων ΕΤΑΑ – 
ΤΣΜΕΔΕ Δυτικής Μακεδονίας – ενοποίηση υπηρεσιών ΕΤΑΑ 
 

• Τονίστηκε ότι η κατάσταση που βιώνουν οι συνάδελφοι είναι πρωτοφανής σε 
σκληρότητα και ότι τίθενται άμεσα ακόμη και θέματα επιβίωσης και απαιτείται η 
απρόσκοπτη λειτουργία των γραφείων του ΤΣΜΕΔΕ δεδομένου ότι υπάρχουν 
συνάδελφοι που έχουν ανάγκη συνεχούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μεταξύ 
αυτών και συνταξιούχοι. 



o Γρεβενά: δεν προβλέπεται ακόμη στο οργανόγραμμα (!) και οφείλει να 
ρυθμιστεί ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας του 

o Καστοριά: υπολειτουργεί και χρειάζεται άμεσα ενισχύσεως διότι θα υπάρξουν 
προβλήματα δεδομένου ότι εξυπηρετείται από έναν υπάλληλο 

o Κοζάνη: λύθηκε προσωρινά το πρόβλημα με την απόσπαση ενός εργαζομένου 
στην υπηρεσία 

o Φλώρινα: δεν λειτουργεί ακόμη και βρίσκεται σε εκκρεμότητα η ενοικίαση (!) 
πάνω από ένα χρόνο των χώρων στέγασής του δεδομένου ότι δεν προσήλθε 
προσωπικό 

Είναι προφανές ότι συνεχίζει να υπάρχει έλλειψη προσωπικού στα προαναφερόμενα 
γραφεία. Επισημαίνεται πέραν των παραπάνω ότι δεν υπάρχει μόνιμος γιατρός με 
αποτέλεσμα να υπάρχουν συχνά πολύμηνες καθυστερήσεις στην καταβολή των 
νοσηλίων γεγονός που αποτυπώθηκε με προηγούμενη παρέμβαση μας. 

• Επιμείναμε στην πρότασή μας, για λόγους καλύτερης διαχείρισης και διοίκησης του 
ΕΤΑΑ, για λειτουργική ενοποίηση του ΕΤΑΑ ώστε να υπάρξει καλύτερη διαχείριση του 
διαθέσιμου προσωπικού και καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των μελών του. Είναι 
ακατανόητη από μέρους μας η μη λειτουργική ενοποίηση του. 

 

Απασχόληση Εργασιακά Επαγγελματικά θέματα 
 
 Μετά από σχετική εισήγηση της Μ.Ε. Νέων Μηχανικών, αποφάσισε τη στήριξη των 

νέων συναδέλφων σε ζητήματα-προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην έναρξη της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας (π.χ. προετοιμασία φακέλου έκδοσης 
οικοδομικής άδειας κτλ.). Για το σκοπό αυτό, συστάθηκε ομάδα μηχανικών η οποία 
βρίσκεται στα γραφεία του Τμήματος κάθε Τετάρτη 18.00-20.00 για παροχή κάθε 
δυνατής βοήθειας. Σημειώνεται ότι πληροφορίες για θέματα που σχετίζονται με 
νέους συναδέλφους υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΔΜ (www.tdm.tee.gr) 

 Μετά από ερώτημα συναδέλφων του Τμήματος ζήτησε με επιστολή από το Τ.Ε.Ε. την 
ανάληψη πρωτοβουλίας και την δραστηριοποίηση για το πρόβλημα της υποχρέωσης 
διπλωματούχων μηχανικών σε παράλληλη ασφάλιση στον ΟΑΕΕ για δραστηριότητές 
τους.   

 Ασχολήθηκε σε συνεδρίαση της με θέμα διεκδίκησης αποζημίωσης που έθεσαν 
συνάδελφοι που είχαν συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργων με την ΑΝΔΕΠ η οποία 
βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης.  

 Απέστειλε επιστολή προς αρμόδιους φορείς του Δημοσίου για την άσκηση ιδιωτικού 
έργου από μηχανικούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, επισημαίνοντας την προσοχή 
προς τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια διεξοδικής εξέτασης του αν συντρέχουν 
όλες οι προϋποθέσεις προκειμένου να χορηγηθεί η κατ’ εξαίρεση άδεια  

 Επιστολή ΤΕΕ/ΤΔΜ για την υποχρέωση παρακολούθησης σεμιναρίων με υψηλό 
οικονομικό κόστος για την εξάσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού που σε 
συνδυασμό με την αναγκαιότητα ύπαρξης επαγγελματικής εμπειρία δημιουργεί 
συνθήκες περιθωριοποίησης στους συναδέλφους με χαμηλές οικονομικές 
δυνατότητες (16-12-2011) 

 Διατύπωση θέσης για κατάργηση περιορισμών στην εξάσκηση του επαγγέλματος του 
διπλωματούχου μηχανικού – περίπτωση των ενεργειακών επιθεωρητών με ανάλυση 
της θέσης στη σύνοδο των ΔΕ στην Αθήνα 

 Πραγματοποίησε πρόσκληση ενδιαφέροντος για εισηγητές εκπαίδευσης 
ενεργειακών Επιθεωρητών στη Δυτική Μακεδονία (21-9-2011) και ζήτησε τον 

http://www.tdm.tee.gr/�


περιορισμό του κόστους εκπαίδευσης για τους ενεργειακούς επιθεωρητές από το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

 

Δημόσια Έργα και Μελέτες 
 
 Κατατέθηκε στο Τ.Ε.Ε. μετά από εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής Δημοσίων ¨Έργων 

και  μελών της Δ.Ε. τις θέσεις –γνωμοδότηση επί των άρθρων Σχεδίου Νόμου για την 
τροποποίηση του Ν. 3669/2008 για τα Δημόσια Έργα  

 Ασχολήθηκε σε συνεδρίασή της με το θέμα της ανάθεσης στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.» 
της αρμοδιότητας μελέτης και κατασκευής έργων υποδομών 5 Περιφερειών της 
χώρας αποστέλλοντας σχετική επιστολή στον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων κ. Ρέπα. Την  θέση αυτή υπερασπίστηκε ο Πρόεδρος της Δ.Ε. 
και κατά τη συνάντηση των φορέων υπό τον υφυπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Μαγκριώτη 
[24.3.2011].  

 Συζήτησε σε συνεδρίαση της μετά από γνωμοδότηση της Μ.Ε. Δημοσίων Έργων το 
θέμα της τελικής χάραξης του οδικού άξονα Πτολεμαίδας-Φλώρινας. Για το θέμα, με 
πρωτοβουλία του πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΔΜ στις 23 Μαΐου 2011, 
μετά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Δυτική Μακεδονία και του Προέδρου του 
Τμήματος, σύσκεψη-διαβούλευση. Στη σύσκεψη κλήθηκαν και παρέστησαν και 
εκπρόσωποι των Δήμων Φλώρινα, Αμυνταίου και Εορδαίας. Τέλος σημειώνεται ότι σε 
δ. τύπου του ΥΠΟΜΕΔΙ αναφέρεται πρόταση του Υπουργού για διοργάνωση ημερίδας 
στην περιοχή με τη συνεργασία του τμήματος Δυτ. Μακεδονίας όπου θα 
παρουσιαστούν οι λύσεις για τον οδικό άξονα Φλώρινα-Πτολεμαίδα 

 Ασχολήθηκε σε συνεδριάσεις της με πρόβλημα που προέκυψε στην εκπροσώπηση 
του ΤΕΕ/ΤΔΜ στην επιτροπή της Περιφέρεια Δυτικής. Μακεδονίας για την ανάθεση 
με διαπραγμάτευση με ανάθεση της μελέτης «Βελτίωση οδικού τμήματος 
διασταύρωση Πρεσπών -διασταύρωση Κρυσταλλοπηγής» 

 
Πρωτοβουλίες για τον κάθετο άξονα Εγνατίας Οδού Νίκη - Λάρισα 

 

Ημερίδα: Οδικός Άξονας Φλώρινα – Πτολεμαΐδα, παρούσα κατάσταση - 
προοπτικές”  (Φλώρινα, 26-9-2011) 
 
Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε με την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας και την Εγνατία Οδός Α.Ε. 
παρουσία του υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ Γιάννη Μαγκριώτη. Σημειώνεται ότι το θέμα το 
ανακίνησε το ΤΕΕ/ΤΔΜ από τις 24 Μαρτίου 2011 με μια σειρά πρωτοβουλιών και 
αποφάσεων της ΔΕ που αναλύθηκαν στην προηγούμενη αντιπροσωπεία. Κατά την ημερίδα 
και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης μεταξύ των παραβρισκόμενων κατατέθηκε από μέρους 
του Προέδρου του ΤΕΕ/ΤΔΜ για λογαριασμό του ΤΕΕ / ΤΔΜ η παρακάτω πρόταση 
δεδομένου ότι ζητήθηκε να τοποθετηθούν οι φορείς από τον Υφυπουργό κ. Ι. Μαγκριώτη: 

α. Διατήρηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου Πτολεμαΐδας - Φλώρινας, έως τον 
κατασκευαζόμενο ανισόπεδο κόμβο στη περιοχή του Ξινού Νερού. 

Το παραπάνω δίκτυο είναι δυνατόν να θεωρηθεί ικανοποιητικό, ύστερα από βελτίωση των 
γεωμετρικών του χαρακτηριστικών και την εν γένει χάραξή του (προδιαγραφές κάθετου 



άξονα). Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα δεν ενέχουν 
σημαντικά προβλήματα απαλλοτριώσεων. 

β. Κατασκευή οδικού τμήματος νοτίως των αποθέσεων του ορυχείου της Βεύης, χωρίς την 
απαίτηση κατασκευής σήραγγας λόγω μεγαλύτερης ομαλότητας του εδάφους και σύνδεση 
στην περιοχή του Αμμοχωρίου με ανισόπεδο κόμβο. 

Το ΤΕΕ / Τμ. Δυτικής Μακεδονίας θεωρεί ότι η παραπάνω πρόταση πλεονεκτεί έναντι της 
προτεινόμενης χάραξης (με την ύπαρξη σήραγγας 5 περίπου χλμ), διότι παρέχει πρακτικά το 
ίδιο ανταποδοτικό όφελος στην τοπική κοινωνία, με ασύγκριτα μικρότερο κόστος και με 
μικρότερο χρόνο κατασκευής. 

Αποφασίστηκε από όλους η υιοθέτηση της πρότασης του ΤΕΕ / τμ. Δυτικής Μακεδονίας 
και δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός για άμεση χρηματοδότηση της αναγκαίας προμελέτης 
ύψους 250.000 ευρώ από το Υπουργείο με ανάθεση στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ. Δεσμεύτηκε ότι 
θα προσπαθήσει να ενταχθεί και να υλοποιηθεί εντός της τρέχουσας προγραμματικής 
περιόδου του ΕΣΠΑ δεδομένου ότι αφενός μεν το κόστος υλοποίησης αναμένεται να είναι 
της τάξης των 120 εκ ευρώ και αφετέρου οι χρόνοι υλοποίησης της μελέτης να είναι 
συντομότεροι σε αντίθεση με την προηγούμενη χάραξη που ήταν της τάξης των 300 εκ ευρώ. 

 

Υλοποίηση έργων από Δήμους που δε διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια με 
Τεχνικές Υπηρεσίες του Δημοσίου 
 
Μετά από διεξοδική συζήτηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε./Τμήματος Δυτικής 
Μακεδονίας στη 2η συνεδρίασή της στις 24 Ιανουαρίου του 2012, με αφορμή την υπ’ αριθμ. 
7/20-1-2012 σχετική επιστολή της ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Κατάρτιση 
προγραμματικών Συμβάσεων Δήμου Σερβίων – Βελβεντού με την Αναπτυξιακή Δυτικής 
Μακεδονίας Α.Ε.» για την υποκατάσταση του Δήμου, ως φορέα υλοποίησης Δημοσίων 
Έργων από την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας παρεμβήκαμε με επιστολή μας [υπ. αριθμ. 
68/25-01-2012] που στείλαμε σε όλους τους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας αναφέροντας 
ότι «σχετικά με την υλοποίηση Δημοσίων Έργων από Δήμους που δε διαθέτουν την 
απαιτούμενη διαχειριστική επάρκεια, το Τ.Ε.Ε./Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας εκτιμά ότι για 
λόγους περιορισμού του κόστους εκτέλεσης των δημοσίων έργων και βέλτιστης αξιοποίησης 
των δημοσίων τεχνικών υπηρεσιών, πρέπει να εξαντλείται η δυνατότητα σύναψης 
προγραμματικής σύμβασης με όμορους Δήμους ή με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
που διαθέτουν την απαιτούμενη διαχειριστική επάρκεια.» Κατόπιν τούτου ακολούθησαν 
σχετικές επαφές του Προέδρου της ΔΕ, με εξουσιοδότηση της ΔΕ, με το Δήμο Σερβίων και 
την ΑΝΚΟ όπου ζητήθηκε η αλλαγή της απόφασης  και η ματαίωση πιθανόν ανάλογων έργων 
από την ΑΝΚΟ. Ακολούθησε σχετική επιστολή της ΑΝΚΟ [απόφαση του ΔΣ της ΑΝΚΟ στις 
06.03.12 και γνωστοποίησή της με αποστολή επιστολής στο ΤΕΕ/ τμ. Δυτικής Μακεδονίας ] 
όπου αναφέρει ότι ματαιώνεται η διαδικασία. Η επιστολή κοινοποιήθηκε στην ΕΜΔΥΔΑΣ 
Δυτικής Μακεδονίας κατά τη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ / τμ. Δυτικής 
Μακεδονίας [13.03.12, Καστοριά]. 
 

Αυθαίρετα 
 



Ομάδα υποστήριξης για την εφαρμογή του Ν.4014/2011 περί ρύθμισης αυθαιρέτων 
κατασκευών 
 
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας αφουγκραζόμενο τις ανάγκες των 
συναδέλφων μηχανικών της περιοχής και συμμεριζόμενο τη γενικότερη απαίτηση για άμεση, 
ξεκάθαρη, εμπεριστατωμένη και διαρκώς ανανεούμενη ενημέρωση σχετικά με την 
εφαρμογή του Ν. 4014/2011 περί ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών αποφάσισε τη 
δημιουργία ομάδας εργασίας, υποστηρικτική σε συναδέλφους για θέματα εφαρμογής της 
κείμενης νομοθεσίας και γενικότερα θεμάτων οικοδομικών αδειών. Η Ο.Ε., που αποτελείται 
από παλιούς και νέους συναδέλφους όλων των ειδικοτήτων, ξεκίνησε τη λειτουργία της στης 
αρχές Νοέμβρη και συνεχίζει με πολλή μεγάλη ανταπόκριση (εξυπηρετώντας εκατοντάδες 
συναδέλφους και όχι μόνο της περιοχής) μέχρι σήμερα  σε καθημερινή βάση, στα γραφεία 
του τμήματος, να καλύπτει  εποικοδομητικά, με επεξεργασμένες κατά το δυνατόν 
απαντήσεις, τα σχετικά ερωτήματα, που τίθενται από συναδέλφους μηχανικούς είτε γραπτά 
είτε προφορικά.  
 

Σεμινάρια για τα αυθαίρετα 
 
 Διοργανώθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Διαδικασία ρύθμισης των 

Αυθαιρέτων σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο 4014/2011» με εισηγήτρια την κ. Ελένη 
Λεμπέση, Αρχιτέκτων Μηχανικό, τ. Διευθύντρια του ΥΠΕΧΩΔΕ. Το σεμινάριο λόγω της 
τεράστιας συμμετοχής επαναλήφθηκε και την επόμενη μέρα (10-11/11/2011) 

 
 Το αμέσως επόμενο διάστημα, αποφασίστηκε η διοργάνωση ενημερωτικής 

εκδήλωσης με θέμα «Τακτοποίηση αυθαιρέτων - έλεγχος δομικής τρωτότητας 
κτιρίου». 

Λοιπές δράσεις για τα αυθαίρετα 
  
 Απέστειλε κατόπιν εισήγησης της επιτροπής υποστήριξης, στο ΤΕΕ,  επισημάνσεις -

προτάσεις  της επιτροπής για αποδοτικότερη και με μεγαλύτερη σαφήνεια εφαρμογή 
του Νόμου 4014/2011 (22-11-2011) 

 
 Μέσω ειδικού banner στην αρχική σελίδα της επίσημης ιστοσελίδας του τμήματος 

(www.tdm.tee.gr) υπάρχει διαρκής, επίσημη και ολοκληρωμένη ενημέρωση για όλα 
τα θέματα που αφορούν τη ρύθμιση Αυθαιρέτων 

 
 

Συνεργασία με επιστημονικά επιμελητήρια Περιφέρειας Δ. 
Μακεδονίας 

 
Σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε. έγινε κοινή συνάντηση με μέλη του Δ.Σ. του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κοζάνης σε μια συζήτηση για τον τοπικό 
πόρο Ανάπτυξης (30-8-2011).  Αποφασίστηκε: 

i. η αποστολή κειμένου στο ΥΠΕΚΑ όπου να αναδεικνύει τη σκοπιμότητα του Τοπικού 
Πόρου Ανάπτυξης και να ζητεί κοινή συνάντηση μαζί του. 

http://www.tdm.tee.gr/�


ii. η κοινή συνεδρίαση ανά δίμηνο των Επιστημονικών Επιμελητηρίων στη Δυτική 
Μακεδονίας  

iii. η ανάληψη πρωτοβουλίας για τη διοργάνωση ενός forum ανάπτυξης για τη Δυτική 
Μακεδονία από τα Επιστημονικά Επιμελητήρια που θα απευθύνεται σε όλους τους 
πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας για την κατάθεση προτάσεων χωρίς διακρίσεις. 

 
 

Τοπική Αυτοδιοίκηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη 
 
 Θέσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ για το Δημοτικό Πάρκο Κοζάνης (9-6-2011). Τέθηκαν: 

i. σεβασμός στη μελέτη και τις απόψεις του μελετητή,  
ii. πλήρης εφαρμογή της αρχικής μελέτης,  
iii. όχι συρρίκνωση δημόσιου χώρου έναντι του ιδιωτικού,  
iv. συνολική πρόταση που θα ακολουθείται από έναν επιχειρησιακό σχεδιασμό για 

τους ελεύθερους ανοικτούς χώρους του Δήμου Κοζάνης 
 
 Προτάσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη Δημόσια διαβούλευση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου 

Κοζάνης (6-11-2011) 
 

Λοιπές δράσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ 
 
 Συμμετοχή του προέδρου και μελών της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ στη σύγκληση όλων των 

Δ.Ε. του ΤΕΕ στην Αθήνα (9-10/12/2011).  Οι θέσεις που αναλύθηκαν τίθενται στην 
παρούσα συνεδρίαση προς συζήτηση. 

 
 Συνέταξε κατόπιν διαβούλευσης με τα μέλη της Δ.Ε. του, κανονισμό χρήσης αίθουσας 

εκδήλωσης ΤΕΕ/ΤΔΜ, συνδιοργάνωσης ημερίδων-σεμιναρίων και γενικότερα 
θεμάτων που αφορούν την προβολή των δραστηριοτήτων του τμήματος 

 
 Ολοκλήρωσε δημόσιο διαγωνισμό μίσθωσης χώρου για τη στέγαση των γραφείων της 

Ν.Ε. Γρεβενών. Την περίοδο αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη νέα προκήρυξη δημόσιου 
διαγωνισμού μίσθωσης χώρου και για τη στέγαση των γραφείων της Ν.Ε. Φλώρινας 
 

 Διοργάνωσε ενημερωτική ημερήσια επίσκεψη στην Ιερά Μονή Τορνικίου στον 
Ιλαρίωνα, στις εγκαταστάσεις του έργου της «μετακόμισης» του καθολικού της μονής 
πάνω σε ράγες, ένα πρωτοποριακό για την περιοχή τεχνικό έργο, στο οποίο 
ξεναγήθηκαν και ενημερώθηκαν για την ανάλυση της διαδικασίας από τον υπεύθυνο 
αρχ. Μηχανικό του έργου κ. Κορρέ Δημήτρη (12-9-2011) 

 
 Συμμετοχή του τμήματος στην 4η γενική εμπορική έκθεση «Εορδαία 2012» με 

εισήγηση «Ενεργειακή αξιολόγηση συστημάτων θέρμανσης – καύση βιομάζας» του 
πρόεδρου του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
Δυτικής Μακεδονίας, κ. Αφεντουλίδη Αριστείδη,  Δρ. Ναυπηγού Μηχανολόγου 
Μηχανικού (Πτολεμαϊδα 19-5-2012) 

 
 Συμμετοχή του τμήματος στις κινητοποιήσεις του ΤΕΕ (23-29/2/2012) με αναστολή 

της λειτουργίας όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών του τμήματος και με συμμετοχή 



του προέδρου και μελών της Δ.Ε. του τμήματος στην Πανελλαδική Παντεχνική 
Απεργία του κεντρικού ΤΕΕ (Αθήνα 3-2-2012) 

 
 Εξωραϊσμός εισόδου τμήματος, αναζωογόνηση παρτεριών, εμφύτευση 

καλλωπιστικών φυτών κτλ 
 
 Συνεργασία του ΤΕΕ/ΤΔΜ με την ΑΝΚΟ ωε μέλος του Ευρωπαϊκό Δικτύου Enterprise 

Europe Network – Hellas για την παροχή βοήθειας για εύρεση εργασίας συναδέλφων 
στο εξωτερικό  

 
 Διενήργησε με έως τώρα απόλυτη οργανωτική επιτυχία, καθημερινές ηλεκτρονικές 

εξετάσεις υποψηφίων ελεγκτών δόμησης από όλη την Περιφέρεια 
 
 Συμμετείχε συμμετέχει στην αιμοδοσία που διοργάνωσε ο σύλλογος Εθελοντών 

Αιμοδοτών Κοζάνης «Γέφυρα Ζωής» (Κοζάνη 16-5-2012) 
 

Επίσκεψη Προέδρου Τ.Ε.Ε. στην Κοζάνη στο ΤΕΕ/ΤΔΜ (5-7-2012) 
 
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Χρήστος Σπίρτζης, παρουσίασε τα φλέγοντα θέματα του κλάδου 
στους μηχανικούς της Δυτικής Μακεδονίας. Απάντησε τόσο στα ζητήματα που τέθηκαν από 
τον Πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΔΜ, όσο και στις ανησυχίες, προβληματισμούς και ερωτήματα όλων 
των συναδέλφων σε μια ιδιαίτερα εποικοδομητική ανοικτή συζήτηση. Δεσμεύτηκε για την 
αξιοποίηση του σημαντικού κτιρίου του ΤΕΕ στην Καστοριά, του Αρχοντικού Παπατέρπου και 
των ιδιαίτερων θεμάτων που τέθηκαν από το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας. 
Επεσήμανε την απόφαση  του ΤΕΕ για ένα συγκεκριμένο στοχευμένο επιχειρησιακό σχέδιο 
με θεματικούς άξονες για τη χώρα, στο οποίο το ΤΕΕ/ΤΔΜ θα «αναλάβει» επικεφαλής στη 
διαμόρφωση θέσεων όσον αφορά  τα ενεργειακά θέματα. 
 

Βιομηχανική Κληρονομιά 
 
Η ανάδειξη της πολύ σημαντικής Βιομηχανικής Κληρονομιάς της Δυτικής Μακεδονίας ως ένα 
σύγχρονο πολιτισμικό αγαθό και βασικό απόθεμα για την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής 
αποτελούσε εξαπανέκαθεν προτεραιότητα της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ. Η αφορμή δόθηκε με την 
επιστολή της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού – Παράρτημα 
Θεσσαλονίκης για διεξαγωγή διημερίδας στην Κοζάνη για τη Βιομηχανική Κληρονομιά στη 
Δυτική Μακεδονία. Στην κατεύθυνση αυτή το ΤΕΕ/τμήμα Δυτικής Μακεδονίας 
πραγματοποίησε: 

Διημερίδα Προστασία και ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς - Προβλήματα 
και προτάσεις 
 
Διημερίδα με τη συνδρομή του Τ.Ε.Ε. και της ΕΛΛΕΤ,  με θέμα  “Προστασία και ανάδειξη της 
βιομηχανικής κληρονομιάς - Προβλήματα και προτάσεις”. (18-19/11/2011). Εισηγητές της 
διημερίδας ήταν μέλη και συνάδελφοι μηχανικοί της ΕΛΛΕΤ, μηχανικοί που αντιμετώπισαν 
θέματα συντήρησης και διάσωσης της Βιομηχανικής Κληρονομιάς σε όλη την Ελλάδα, 
εκπαιδευτικοί καθώς και ο διακεκριμένος επιστήμονας Dr. Giampiero Pinna, ειδικός 



επίτροπος της Κοινοπραξίας της Περιβαλλοντικής Ιστορίας του Γεω-Μεταλλευτικού Πάρκου 
της Σαρδηνίας.  

Κατά τη διημερίδα παρουσιάστηκαν  θέματα καταγραφής, προστασίας, ανάδειξης και 
διαχείρισης της βιομηχανικής κληρονομιάς καθώς και κατάθεση της σχετικής εμπειρίας που 
αφορά  σημαντικά ιστορικά βιομηχανικά κτίρια, σύνολα και τόπους της Ελλάδας καθώς και 
τη  βιομηχανική κληρονομιά των μεταλλείων της Σαρδηνίας. Η διημερίδα περιλάμβανε 
επισκέψεις στους χώρους του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και της ΑΕΒΑΛ καθώς 
και συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα: «Η βιομηχανική κληρονομιά ως πολιτισμικό 
αγαθό και βασικό απόθεμα για την ευρύτερη ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας» και 
καλεσμένους εκπροσώπους της ΔΕΗ, του ΠΔΜ, της ΑΝΚΟ, των Δ. Κοζάνης και Εορδαίας 
 

Συγκρότηση Διεπιστημονικής Ομάδας Εργασίας για την «Συστηματική καταγραφή 
και διάσωση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς της Δυτικής Μακεδονίας 

Συγκρότηση, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος, Διεπιστημονικής Ομάδας 
Εργασίας για την «Συστηματική καταγραφή και διάσωση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς της 
Δυτικής Μακεδονίας» με αντικείμενο την καταγραφή – καταλογοποίηση των βιομηχανικών 
κτηρίων της Περιφέρειας (κυρίως του 20ου αιώνα) και την επεξεργασία προτάσεων – 
πιλοτικών δράσεων για τη δημιουργία ενός συνολικού σχεδίου αποτίμησης διάσωσης - 
διαχείρισής τους.  
 
Η Ο.Ε. που συνεχώς εμπλουτίζεται (~70 άτομα) βρίσκεται ήδη σε πλήρη δράση, έπειτα από 
τη πρώτη συγκέντρωση του συνόλου των μελών (ομάδες παρακολούθησης Κοζάνης και 
Θεσσαλονίκης) της που πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη (27-4-2012). Σε αυτήν 
παρουσιάστηκαν μια προτεινόμενη ανάλυση του έργου της καταγραφής και των 
προτεινόμενων αρχείων που μπορούν να αποτελέσουν πηγές πληροφόρησης, τα 
αποτελέσματα της έρευνας των Μητρώων του Αρχείου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. 
Κοζάνης,  κάποιες βασικές αρχές μιας επιθυμητής βάσης δεδομένων κτλ. Η ΟΕ για καλύτερο 
και πιο εύρυθμο συντονισμό, χωρίστηκε σε τρεις κύριες Υποομάδες Έργου, οι οποίες θα 
ασχοληθούν με την καταγραφή συγκεκριμένων βιομηχανικών κτιρίων και ειδικότερα: α) 
ΑΕΒΑΛ , β) ΔΕΗ [Μπρικετάδικο – ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ], γ) Κυλινδρόμυλοι – συναφείς επιχειρήσεις. 
Στο αμέσω επόμενο διάστημα προγραμματίζονται επισκέψεις στα παραπάνω μέρη για 
καταγραφή δεδομένων. Πραγματοποίησε την πρώτη επιτόπια συνάντηση εργασίας πεδίου 
(22-7-2012) αρχικά στη ΔΕΗ (ΛΙΠΤΟΛ) και κατόπιν στην ΑΕΒΑΛ, όπου και προέβη με τη 
συνεργασία της ΔΕΗ και του Δήμου Εορδαίας, σε γνωριμία-αποτύπωση χαρακτηριστικών 
σημείων των εγκαταστάσεων και  συμπλήρωση καρτελών καταγραφής υλικού βιομηχανικής 
κληρονομιάς. Στο αμέσως επόμενο διάστημα προγραμματίζεται νέα επίσκεψη στα 
παραπάνω μέρη.  
 

Μόνιμες επιτροπές – Νέοι Μηχανικοί  
 
Το ανθρώπινο και επιστημονικό δυναμικό του ΤΕΕ/ΤΔΜ, έχει διευρυνθεί με γοργούς 
ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Νέοι συνάδελφοι με εξαιρετικούς τίτλους σπουδών έχουν 
εισέλθει στο επάγγελμα εσχάτως, μεταφέρωντας ένα μεγάλο απόθεμα δυναμισμού και 
τεχνογνωσίας και νέων ιδεών στο χώρο του επιμελητηρίου. Το άνοιγμα του τμήματος στο 
χώρο των νέων συναδέλφων έδωσε τη δυνατότητα μιας σημαντικής ανανέωσης στις 



πρωτοβουλίες και στις δράσεις του και συγχρόνως δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μια 
μεγαλύτερη και ποιοτικότερη παρουσία του κλάδου των μηχανικών στις τοπικές υποθέσεις.  
 
Οι νέοι μηχανικοί, εκτός από τη διάθεση συμμετοχής και ένταξης στις παραγωγικές και 
κοινωνικές πραγματικότητες της περιοχής τους, έχουν και την ανάγκη μιας διαρκούς και 
ανοικτής επαφής με το ΤΕΕ/ΤΔΜ, που οφείλει να υποστηρίζει τα ζητήματα και τα 
προβλήματά που τους απασχολούν σε όλους τους τομείς της καθημερινής τους 
δραστηριότητας. Παράλληλα οφείλει να τους παρέχει ένα ανοικτό και διαρκές βήμα για την 
ανάληψη πρωτοβουλιών που θα προτείνουν τη δική τους οπτική γωνία για τη σύγχρονη 
παραγωγική συνθήκη. Η παρουσία των νέων το προηγούμενο διάστημα αποτέλεσε το 
βασικό καταλύτη για να αποκτήσει το ΤΕΕ/ΤΔΜ όλο το πολυδύναμο φορτίο που απαιτεί η 
πολυσύνθετη που απαιτεί η σημερινή τοπική και διεθνής συνθήκη.  
 
Σε πλήρη συμπόρευση με παλαιότερους «έμπειρους» συναδέλφους με μπόλικη διάθεση να 
προσφέρουν, συγκροτήθηκαν και λειτούργησαν την περασμένη τριετία διάφορες θεματικές 
Μόνιμες Επιτροπές. 
 

1. Νέων Μηχανικών   
2. Επαγγελματικών θεμάτων, Κατάρτισης 
3. Δημοσίων Έργων 
4. Περιβάλλοντος 
5. Πολιτισμού 
6. Χωροταξίας –Πολεοδομίας 
7. Ενέργειας 
8. Εκπαίδευσης – Έρευνας 
9. Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξη 
10. Εθνικών - Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Καινοτομίας 
11. Αυτοδιοίκησης, Κρατικής Διοίκησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διακρατικών 

Συνεργασιών 
12. Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 

 
Ομάδες Εργασίας 

Ομάδες Εργασίας ΝΕ Φλώρινας 
 
Το ΤΕΕ/ΤΔΜ συγκρότησε μετά από πρόταση της Ν.Ε. Φλώρινας δύο Ο.Ε. με τα παρακάτω 
θέματα: 
 «Καταγραφή του χαρτογραφικού υποβάθρου του Νομού Φλώρινας» 
 «Ανάπτυξη συγκοινωνιακού δικτύου Νομού Φλώρινας» 

Ομάδες Εργασίας ΝΕ Γρεβενών 
 
Αντίστοιχα μετά από πρόταση της Ν.Ε. Γρεβενών συγκρότησε τρεις Ο.Ε. με τα παρακάτω 
θέματα: 
  «Προτάσεις παρεμβάσεων μερικής οικιστικής ανάπλασης στην πόλη των Γρεβενών» 
 «Πρόταση δημιουργικής επανάχρησης υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων της 

πόλης των Γρεβενών» 
 «Προτεραιότητα στην ανάπτυξη του συγκοινωνιακού δικτύου Γρεβενών» 



Ομάδες εργασίας ΝΕ Καστοριάς 
 

 “Ανάπτυξη συγκοινωνιακού δικτύου Ν. Καστοριάς” 
 “Πρόταση για τον καθαρισμό αρχιτεκτονικών και μορφολογικών 

χαρακτηριστικών των παραδοσιακών οικισμών του Ν. Καστοριάς”. 
 “Τα πλινθόκτιστα των Κορεστίων: Προτάσεις αναβίωσης του οικιστικού 

συνόλου”. 
 “Ιστορική τεκμηρίωση-πρόταση αποκατάστασης, επανάχρησης και 

ανάδειξης του Αρχοντικού Παπατέρπου”. 
 “Πρόταση δημιουργικής επανάχρησης υφιστάμενων κτιριακών 

εγκαταστάσεων της πόλης της Καστοριάς” 

Λοιπές Ομάδες Εργασίας 
 
 Ομάδα Εργασίας για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας του οδικού δικτύου Δυτικής 

Μακεδονίας. 
 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για μεθοδολογική παρακολούθηση κτιρίων και 

εκθεσιακού χώρου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. 
 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τους Υπαίθριους Δημόσιους Χώρους με σχετική 

εισήγηση της ΜΕ Χωροταξίας – Πολεοδομίας (η περίπτωση της πόλης της Κοζάνης)  
 

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη μεταλιγνιτική περίοδο  
 
Συγκρότηση ομάδας εργασίας για τις διαδικασίες αντιμετώπισης και προσαρμογής της 
μεταλιγνιτικής περιόδου Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας με στόχους: εθνικός σχεδιασμός και 
προγραμματισμός για την περιοχή,  εναλλακτικές δυνατότητες αξιοποίησης ενεργειακών 
πόρων, νέες εναλλακτικές ευκαιρίες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της 
απασχόλησης στην περιοχή, χρηματοδότηση των αναμενόμενων επιπτώσεων των 
παρεμβάσεων του επιχειρησιακού προγράμματος κτλ.. Συμμετοχή στην ΟΕ της Περιφέρειας 
για το εν λόγω θέμα. 
 

Εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων 
 
 Με πολύ χαμηλό κόστος πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια οι  

καθιερωμένες χριστουγεννιάτικη γιορτές για τα παιδιά συναδέλφων του τμήματος 
από το εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης «Μορμόλης» και από τη θεατρική 
ομάδα Καστοριάς «Σπασμένο Ρόδι» 

 Με πολύ χαμηλό κόστος πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια οι 
καθιερωμένες ετήσιες κοπές της βασιλόπιτας  του τμήματος στα γραφεία του 
ΤΕΕ/ΤΔΜ, σε καφέ μπαρ κτλ, όπως επίση το ίδιο έγινε και στα κατά τόπυς 
περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ/ΤΔ< στην Καστοριά, στη Φλώρινα, στα Γρεβενά  

 
Αρχοντικό Παπατέρπου (Καστοριά) 

 
Με απόφαση του ο Άρειος Πάγος  δικαίωσε  οριστικά το Τ.Ε.Ε. στο θέμα της ιδιοκτησίας του 
Αρχοντικού. Ολοκληρώθηκε έτσι ένας κύκλος προσπαθειών των διοικήσεων του 



περιφερειακού μας τμήματος, στις οποίες αξίζουν συγχαρητήρια με αίσιο τέλος. Ανοίγει 
ταυτόχρονα και ένας άλλος κύκλος για την ουσιαστική αξιοποίησή του. Κατά την άποψη της 
Δ.Ε. η αξιοποίηση προϋποθέτει πρόσβαση στους χώρους του πάνω ορόφου (από  τους 
οποίους είμαστε αποκλεισμένοι), την αγορά με παράλληλη διεκδίκηση σχετικών δαπανών 
των 6/28 που δεν ανήκουν στο Τ.Ε.Ε., μελέτη κοστολόγησης ενεργειών συντήρησης ,  
αποκατάστασης και ανάδειξης. 
 
Η Διοικούσα Επιτροπή του τμήματος πιστεύοντας στην αναγκαιότητα αυτή αποφάσισε μετά 
από πρόταση της Νομαρχιακής Επιτροπής Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Νομού Καστοριάς τη σύσταση και 
συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με θέμα «Ιστορική τεκμηρίωση – Πρόταση αποκατάστασης, 
επανάχρησης και ανάδειξης του Αρχοντικού Παπατέρπου». Παραδόθηκε σε Δ.Ε. του 
τμήματος που πραγματοποιήθηκε στην Καστοριά (13-3-2012) το έργο της ΟΕ με θέμα 
“Ιστορική τεκμηρίωση - πρόταση αποκατάστασης, επανάχρησης και ανάδειξης του 
Αρχοντικού Παπατέρπου”. Αποφασίστηκε η περαιτέρω αξιοποίηση της μελέτης-πρότασης με 
ενέργειες όπως: επίδειξη και παρουσίαση του παραδοτέου από τα μέλη της ΟΕ  σε 
προγραμματισμένη συνεδρίαση της Δ.Ε. του κεντρικού ΤΕΕ (σχετική επιστολή 25-5-2012), 
άμεσες αναγκαίες σωστικές παρεμβάσεις στο αρχοντικό Παπατέρπου, εξαγορά των 6/28, 
εκπόνηση μελέτης κτλ. Στόχος του ΤΕΕ/ΤΔΜ είναι η ανάδειξη και αξιοποίηση του ιδιαίτερου 
περιουσιακού στοιχείου του Τ.Ε.Ε. και η διαφύλαξή του δεδομένης της ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής και οικονομικής αξίας του. 
 
Παράλληλα και κατόπιν προφορικής συνεννόησης της Νομαρχιακής Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΔΜ ν. 
Καστοριάς με τη Νομική Υπηρεσία του ΤΕΕ και μετά από επιστολή της Ν.Ε. ν. Καστοριάς ( 
αριθμ. πρωτ. Ν.Ε. 84/9-5-2011, αριθμός πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 1665/12-5-20011) Τ.Ε.Ε, η 
Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΔΜ αποφασίζει να προτείνει τοπικό δικηγόρο για τους 
χειρισμούς που αφορούν τόσο το ιδιοκτησιακό όσο και το άνοιγμα και την αξιοποίηση του 
υπολοίπου τμήματος του Αρχοντικού Παπατέρπου  που δεν κατέχουμε σήμερα, τον κο 
Καραμέρο Γεώργιο. Σημειώνεται ότι ο κος Καραμέρος Γεώργιος είχε ασχοληθεί σχετικά και 
γνωρίζει  το θέμα. 
 
Τέλος επισημαίνεται ότι δεδομένων των δύσκολων οικονομικών συγκυριών και στο Τ.Ε.Ε. 
όπως επισημάνθηκε από τον πρόεδρο του ΤΕ.Ε. κο Σπίρτζη σε σχετική συζήτηση που έγινε 
για το θέμα αυτό με τον πρόεδρο της Δ.Ε. του τμήματος θέση της Δ.Ε. είναι να γίνει 
προσπάθεια ένταξης του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης στο ΕΣΠΑ.  
 
 

Μέλη Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΔΜ  2010-2012 
 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΑΙΟΣ 2010 ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 

 
Μαυροματίδης Δημήτρης, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μαυροματίδης Δημήτρης, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Κακάλης Αθανάσιος, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Κακάλης Αθανάσιος, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Τζίτζικας Γεώργιος, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Τζίτζικας Γεώργιος, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Βάρκας Γιάννης Γκάσης Δημήτρης 
Καβελίδης Συμεών Κυραλέος Κίμωνας 
Δαβιδοπούλου Σταυρούλα Γιαννακίδης Δημήτρης 
Παπαγόρας Παντελής Γκαραλιού Εύη 



Παπαγιαννάκης Μιχαήλ Κωνσταντινίδου Υπατία 
Ντέλμας Κώστας Βάρκας Γιάννης 
 
 

Νομαρχιακές Επιτροπές Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 
 

Νομαρχιακή Επιτροπή Γρεβενών 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ντώνας Γιάννης 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ντούνας Αλέκος 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κώττας Θεόδωρος 
ΜΕΛΗ: Αντωνόπουλος Ιωάννης 
             Βασιλόπουλος Χρήστος 
 

Νομαρχιακή Επιτροπή Φλώρινας 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ευθυμία Κολίτση 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αθανάσιος Λουκάς 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αναστασία Αλληλόμη 
ΜΕΛΗ: Κοσμάς Κοσμίδης 
             Χρήστος Παπαθανασίου 
 

Νομαρχιακή Επιτροπή Καστοριάς 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποστολίδης Παναγιώτης 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δάνου Γρηγόρης  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αντωνίου Κωνσταντίνος 
ΜΕΛΗ: Δουκάκαρος Εμμανουήλ 
             Δισλής Βασίλειος 
 
 
 

Συναδελφικά 
Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

 
Ο Πρόεδρος 

Μαυροματίδης Δημήτριος 
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