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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η / 2015
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Κοζάνη
Μπουσίου & Εστίας 3
(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

Τρίτη
19-5-2015

Ώρα,
18:30 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
2. Μετακίνηση Προέδρου στην Αθήνα για θέματα ΤΕΕ.
3. Κοινή συνάντηση επιστημονικών επιμελητηρίων Τρίτη 19-5-2015 ώρα 19:00.
4. Προτάσεις για ειδικότητες ΟΑΕΔ 2015-2016.
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) Συνέντευξη τύπου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την ένταξη της
Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στο ΣΕΣ.

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «10.2015». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Γιαννακίδης Δημήτριος Αντιπρόεδρος, Ζιώγας Κωνσταντίνος, Συλλίρης Νικόλαος,
Ντέλμας Κωνσταντίνος Κακάλης Αθανάσιος, Παμπόρης
Βασίλειος, Τζίτζικας Γεώργιος, μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ : Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος, μέλος

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ10/2015
ΨΕΩΒ46Ψ842-ΩΤΤ
Χρέη Γεν. Γραμματέα για την παρούσα συνεδρίση εκτελεί ο ΑΔΑ:
συν. Ζιώγας
Κωνσταντίνος
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: 2ο , 4ο, 3ο, 1ο

ΘΕΜΑ 2ο

Γίνεται ενημέρωση για την πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. Γεώργιου
Στασινού (αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 391/19-5-2015) σε κοινή σύσκεψη των
προέδρων Περιφερειακών Τμημάτων του Τ.Ε.Ε. στην Αθήνα στις 22 Μαΐου
2015. Ο Πρόεδρος ενημερώνει και για την σύσκεψη στη ΔΕΗ για τα τεχνικά έργα
στην Περιφέρειά μας.
Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ10/2015
Εγκρίνεται η μετάβαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Δημήτρη Μαυροματίδη
στην Αθήνα για τη συμμετοχή του:
α)στη σύσκεψη που θα γίνει στη ΔΕΗ την Πέμπτη 21-5-2015 για την
προγραμματική σύμβαση «Προετοιμασία αξιοποίησης μεγάλων τεχνικών έργων
της ΔΕΗ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» και
β)στην κοινή σύσκεψη των προέδρων
Περιφερειακών Τμημάτων την
Παρασκευή 22-5-2015. Ο προϋπολογισμός της μετακίνησης ανέρχεται στο ύψος
των 175,00 Ευρώ.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 4ο

Γίνεται ενημέρωση για το έγγραφο του ΟΑΕΔ Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. ΕΠΑΣ. Μαθητείας
Κοζάνης.
Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ10/2015
Αποφασίζεται η αποστολή της παρακάτω επιστολής – πρότασης για το θέμα :
Σε απάντηση του 1344/12-5-2015 εγγράφου σας, σας αναφέρουμε ότι οι
ειδικότητες που προτείνουμε για το σχολικό έτος 2015-16 λαμβάνοντας υπόψη
τη δυνατότητα απορρόφησης μαθητών για πρακτική άσκηση είναι οι εξής:
1)
2)
3)
4)
5)

Εγκαταστατών ψυκτικών και κλιματιστικών έργων
Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών
Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής τοπίου”

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3ο
Στην αίθουσα και στη συνεδρίαση παρευρίσκονται εκπρόσωποι από τα
επιστημονικά επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας: κ.κ. Καρακάσης, Τσαμπούρης,
Τσιμπλίνας, Σιόγκας.
Επισημαίνεται ότι η κοινή συνάντηση εκπροσώπων των επιμελητηρίων
πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης τους από το ΤΕΕ/τμήμα Δυτικής
Μακεδονίας.

ΑΔΑ: ΨΕΩΒ46Ψ842-ΩΤΤ
Ο συν. Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης αναφέρει ότι η συνάντηση
αποτελεί
εξέλιξη αυτής που είχε γίνει και πριν 2 χρόνια. Είναι μια συνάντηση χωρίς
ατζέντα, διερευνητική. Τονίζει ότι είναι πλέον ανάγκη να γίνουν κοινές
εμπεριστατωμένες και ώριμες προτάσεις αναπτυξιακές στην περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας. Τονίζει ακόμη την αδήριτη ανάγκη αυτή τη στιγμή τα
επιμελητήρια να υποβοηθήσουν με όλες τους τις δυνάμεις τους διάφορους
φορείς. Προτείνει να γίνεται ηλεκτρονική ενημέρωση μέσω e-mail με τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του ΤΕΕ/ΤΔΜ προς τα άλλα
επιμελητήρια
Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος παραρτήματος
Δυτικής Μακεδονίας, κ. Καρακάσης, αναφέρει ότι από κοινού με το ΤΕΕ/ΤΔΜ
τα επιμελητήρια πρέπει να συνεισφέρουν με προτάσεις στο ΣΕΣ. Χρειάζεται να
μπορέσουμε να βρούμε διαύλους και τρόπους συνεργασίας ανάμεσά μας.
Ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, κ. Σιόγκας επισημαίνει ότι
κύριος στόχος του ΓΕΩΤΕΕ είναι η διεπιστημονική συνεργασία και η ανταλλαγή
απόψεων για ένα σωρό ζητήματα που αφορούν από κοινού τα μέλη των 3
επιμελητηρίων. Προτείνει να γίνονται προσυνεννοήσεις εκπροσώπων μας για τις
διάφορες επιτροπές Δήμων, Περιφέρειας και άλλων φορέων. Τέλος αναφέρει ότι
το ΤΕΕ/ΤΔΜ μπορεί να συνεισφέρει σε θέματα αστικού περιβάλλοντος.
Ο συν Ντέλμας αναφέρει: Καλωσορίζουμε την κοινή συνάντηση των τριών
επιστημονικών επιμελητηρίων.
Ευελπιστούμε σε ένα κοινό πρόγραμμα συνεργασίας με στόχο την παραγωγική
ανασυγκρότηση της περιοχής Δυτικής Μακεδονίας.
Οφείλουμε να ορίσουμε έμπρακτα τα στοιχεία και τους στόχους του
προγράμματος αυτού, που θα υλοποιηθεί μέσω κοινών επιστημονικών
επιτροπών που απαιτείται να συγκροτηθούν.
Οφείλουμε να καταδείξουμε στα μέλη μας αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία της
Δυτικής Μακεδονίας την χρησιμότητα της κοινής επιμελητηριακής δράσης ως
στοιχείο της αιτούμενης παραγωγικής ανασυγκρότησης της περιοχής.
Ως φορέας προσδοκούμε τα μέγιστα από την κοινή επιμελητηριακή δράση και
συνεργασία.
Ο συν. Α. Κακάλης τονίζει ότι πρέπει να δείξουμε έμπρακτα στην κονωνία ότι
έχει ανάγκη τα επιμελητήρια. Πρέπει σε κάθε θέμα που προκύπτει τα εκάστοτε
μέλη των θεματικών ομάδων των επιμελητηρίων, να συνεργάζονται μεταξύ τους
σε θέματα που τους αφορούν. Μόνο έτσι θα υπάρξει αποτέλεσμα. Είναι ανάγκη
να γίνει κατανοητό στα μέλη μας γιατί είναι απαραίτητα τα επιμελητήρια.
Τέλος ο συν. Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης ανακεφαλαιώνοντας αναφέρει ότι οι
Μόνιμες Επιτροπές και οι Ομάδες Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ είναι «ανοιχτές» και
μπορεί όποιος από τα άλλα 2 επιμελητήρια κρίνει σκόπιμο να παρευρίσκεται
στις συνεδριάσεις τους. Επίσης το ΤΕΕ/ΤΔΜ θα αναλάβει την πρωτοβουλία και
για επόμενες συναντήσεις με παρουσία των ΕΒΕ εάν απαιτείται όταν υπάρχουν
ειδικά θέματα στα οποία θα πρέπει εστιασθούν τα Επιμελητήρια.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Παρευρίσκεται στη συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ ο συν. Ι. Γκουντιός, ο
οποίος αναφέρει και αναπτύσσει μια σκέψη και προσανατολισμό για ευρύτερη
ενοποίηση χώρων στον αστικό ιστό της πόλης της Κοζάνης. Αναφέρει ότι είναι
πλέον ώριμο και υπάρχει ιδανική συγκυρία για μια τέτοια ενοποίηση με την

ευκαιρία ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Κοζάνης, της κατασκευή της Νέας
ΑΔΑ: ΨΕΩΒ46Ψ842-ΩΤΤ
Βιβλιοθήκης Κοζάνης και του υφιστάμενου Δημοτικού Ωδείου,
ως μια κοινή
ενοποιημένη διαδρομή εντός πόλης.
Ο Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης αναφέρει ότι πρέπει να κληθεί ο συν. Γκουντιός
στη Ο.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ για το Γ.Π.Σ. Κοζάνης και την αντίστοιχη Μ.Ε.
Χωροταξίας, για να αναπτύξει τις προτάσεις του.

Γίνεται ενημέρωση για τα λοιπά αναγραφόμενα του 1 ου θέματος .
Λύεται η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος

Ο εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέως

Δημήτρης Μαυροματίδης

Ζιώγας Κωνσταντίνος.

