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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή Διπλωματούχων
Μηχανικών σε Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΔΜ μετά από συνεδρίασή της, αποφάσισε τη
συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με θέμα τη «Διερεύνηση δυνατότητας
υλοποίησης τηλεθέρμανσης στην πόλη των Γρεβενών με αξιοποίηση της
τοπικής βιομάζας και άλλων εναλλακτικών στερεών καυσίμων». Το
αντικείμενο της Ο.Ε. θα περιλαμβάνει :
i.

ii.
iii.

iv.

v.

vi.

Διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το είδος, την ποιότητα (θερμική αξία) και
την ποσότητα της διαθέσιμη βιομάζας στην Περιφερειακή Ενότητα
Γρεβενών.
Αρχική εκτίμηση για το κόστος συλλογής και μεταφοράς της διαθέσιμης
βιομάζας (αποθήκευση και logistics βιομάζας).
Κατά τη διάρκεια των δύο παραπάνω φάσεων θα εξεταστούν και
περιβαλλοντικά θέματα, μιας και μέρος του νομού υπάγεται στην περιοχή
Natura.
Εξέταση της απαιτούμενης θερμικής ενέργειας για τηλεθέρμανση. Θα γίνει
ένας αρχικός υπολογισμός των θερμικών αναγκών της πόλης των
Γρεβενών, στο βαθμό που αυτές μπορούν να καλυφθούν από τη βιομάζα.
Θα καταγραφούν οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις θέρμανσης από βιομάζα
που κυριαρχούν σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους και η δυνατότητα
σύνδεσής του με την τηλεθέρμανση.
Θα εξεταστεί η δυνατότητα χρήσης ξυλίτη ή λιγνίτη από την Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας για συμπληρωματική/ολική κάλυψη αναγκών. Θα
διερευνηθεί και το θεσμικό πλαίσιο, Ελληνικό και Ευρωπαϊκό, για την
χρήση και σε πιο ποσοστό μη ανανεώσιμων καυσίμων.
θα καθοριστεί η τεχνολογία (ή οι τεχνολογίες) που θα χρησιμοποιηθούν.
Θα αναζητηθούν/αξιοποιηθούν υπάρχουσες εργασίες, έρευνες και μελέτες
σχετικές με την τηλεθέρμανση Γρεβενών.

H πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά διάφορες ειδικότητες
Διπλωματούχων Μηχανικών. Ο αριθμός των συναδέλφων που θα συγκροτήσουν
την Ομάδα Εργασίας, θα προσδιοριστεί σε συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ,
ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα υπάρξει.
Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην υπό σύσταση Ο.Ε.,
μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στα γραφεία του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής
Μακεδονίας (Μπουσίου & Εστίας 3, 2461028030) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
tee_koz@tee.gr, προσκομίζοντας ή επισυνάπτοντας και ένα μικρό βιογραφικό.
Αιτήσεις ενδιαφέροντος θα γίνονται δεκτές μέχρι και 3 /6/ 2015.

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος
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