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Ενημερωτικές εκδηλώσεις ‐ Ημερίδες

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



Φιλοξενία εσπερίδας Συλλόγου ∆ιπλ. Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, τμήμα
∆. 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)



Παρεμβάσεις ΤΕΕ/Τ∆Μ

Παρέμβαση ΤΕΕ/Τ∆Μ 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.

Υποβολή υπομνήματος προς Υπουργό Π.ΕΝ. κ. Σκουρλέτη με θέσεις-προτάσεις
ΤΕΕ/Τ∆Μ για ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα [23.10.2015]

- Συνάντηση με αντιπροσωπεία Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου ∆υτ. 
Μακεδονίας κατά την υποδοχή πρωτοετών Π∆Μ

- Συνάντηση με καθηγητές του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & 
Τηλεπικοινωνιών

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

Προτάσεις ΤΕΕ/Τ∆Μ για το Επιχειρησιακο πρόγραμμα ∆. Κοζάνης 2014-2019

Έχουν παλαιότερα κατατεθεί κείμενα του ΤΕΕ/Τ∆Μ:

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

-Θέσεις ΤΕΕ/Τ∆Μ αναφορικά με το σιδηρόδρομο και τη συσχέτισή του με το ΓΠΣ Κοζάνης



Παρεμβάσεις ΤΕΕ/Τ∆Μ

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

• Παρουσία ΤΕΕ/Τ∆Μ στις συναντήσεις εργασίας στη φάση της διαβούλευσης στην Περιφέρεια και
στην ΠΕ∆

• Προτάσεις ΤΕΕ/Τ∆Μ κατόπιν ενσωμάτωσης επισημάνσεων από τις Μ.Ε. ΤΕΕ/Τ∆Μ
(Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Χωροταξίας, Ο.Ε. ΓΠΣ Κοζάνης & των Ν.Ε. )

• Προτάσεις στις θεματικές των:

1. Αναπτυξιακών χωρικών ενοτήτων

2. Eιδικών χωρικών ενοτήτων

3. Υποδομών

4. Πρωτογενή - ∆ευτερογενή τομέα

5. Τριτοβάθμια εκπαίδευση

6. Ενέργεια – περιβάλλον



Παρεμβάσεις ΤΕΕ/Τ∆Μ

Σε νέα φάση η πρωτοβουλία ΤΕΕ/Τ∆Μ με την Περιφέρεια ∆. Μακεδονίας και το
Πανεπιστήμιο ∆υτικής Μακεδονίας, με τίτλο «∆ιερέυνηση και αξιοποίηση των
ωφελειών για τη ∆υτική Μακεδονία από την κατασκευή της νέα λιγνιτικής μονάδας
Πτολεμαϊδας 5 από τη ∆ΕΗ ΑΕ» (διακοπή της παλαιάς σύμβασης και σύναψη νέας)

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

Επισημάνσεις ΤΕΕ/Τ∆Μ 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

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



Επίσκεψη Προέδρου & ∆. Συμβούλου ∆ΕΗ Α.Ε. κ. Παναγιωτάκη

Παρουσίαση δραστηριοτήτων ΤΕΕ/Τ∆Μ στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής:

1) Ενέργεια 2) Ηλεκτροπαραγωγή 3)΄Παρεμβάσεις τεχνικού & στρατηγικού χαρακτήρα

4) Επίδραση ηλεκτοπαραγωγής στην τοπική κοινωνία 5) Ορυχεία 6) Αποκαταστάσεις-
Μετεγκαταστάσεις 7) Σχεδιάσμός στη μεταλιγνιτική εποχή

• Τονίστηκε α) τη διάθεση συνεργασίας ∆ΕΗ και ΤΕΕ/Τ∆Μ (να ηγηθεί του τεχνικού κόσμου της
περιοχής β) τη σπουδαιότητα της κατασκευής της μονάδας Πτολεμαϊδα V γ) τα νεά δεδομένα για
το μέλλον του λιγνίτη δ) το συνδυασμό ΑΠΕ & λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας ε) Το
ΤΕΕ/Τ∆Μ διεκδικεί την απασχόληση μηχανικών και προσωπικού από την Περιφέρεια μας



ΔΙΑΦΟΡΑ

 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.



Διάφορα

- Κοινή Συνάντηση Επιστημονικών Επιμελητηρίων με πρωτοβουλία του ΤΕΕ/Τ∆Μ
 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 στις ΜΕ του ΤΕΕ/Τ∆Μ κατόπιν αιτήματος τους
- Συνάντηση με το βουλευτή του κόμματος «Ποτάμι» κ. Μαυρωτά και τους υποψηφίους

βουλευτές στην Π.Ε. Κοζάνης



Συνεχίζονται

1. Η Ο.Ε. «Εκτίμηση κατάστασης πέτρινων γεφυριών & θρησκευτικών
μνημείων στο νομο (βυζαντινά, μεταβυζαντινά & νεώτερα μνημεία ΠΕ
Γρεβενών)». 

2. Η Ομάδα εργασίας για την δυνατότητα υποστήριξης με βιομάζα και ξηρό
λιγνίτη/ξυλίτη τηλεθέρμανσης Γρεβενών

Αναμένονται
- Συνάντηση εργασίας με τη ∆ιαχειριστική Αρχή και τα ΑΜΕΑ με

στόχο την εμπλοκή του ΤΕΕ/Τ∆Μ και της Μ.Ε. Αντισεισμικής
προστασίας σε θέματα Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη
στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ στο Ε.Π. ∆υτικής Μακεδονίας
αλλά και την καταγραφή ειδικότερα των σημείων παρέμβασης
δημόσιων χώρων για την πρόσβαση των ΑμεΑ

- Συνάντηση με Περιφέρεια για Βιομηχανική Κληρονομιά



3η Biennale Aστικής και Aρχιτεκτονικής Αποκατάστασης στην Κοζάνη (28/11-12/12)

 Σε συνεργασία με το ∆ήμο Κοζάνης, το Σύνδεσμο Γραμμάτων & Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης
και το Εργαστήριο Μορφολογίας-Ρυθμολογίας του τμήματος Αρχιτεκτόνων ∆ΠΘ.

 Περιλαμβάνει:
1. Έκθεσης έργων –πόστερ- αποκατάστασης στη ∆υτ. Μακεδονία (προστασία ιστορικού

κέντρου ιστορικών πόλεων,αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων-συγκροτημάτων, 
βιομηχανική κληρονομιά, στρατηγικές αναβίωσης εγκαταλελειμμένων κτηρίων σε
αστικές και περιαστικές περιοχές)

2. ∆ιεξαγωγή ημερίδας με το αντικείμενο της έκθεσης και γενικότερα θέματα ανάδειξης
3. Παράλληλες εκδηλώσεις [βιομηχανική κληρονομιά, διάλεξη ομότιμου καθηγητή Ν. 

Μουτσόπουλου, κ.α]

Στόχος Η δυναμική αντίληψη του όρου «αρχιτεκτονική κληρονομιά» στη ∆. 
Μακεδονία ως σταθερή αξία στην ευρύτερη περιοχή μέσω ανταλλαγής γνώσεων
ιστορικών, αρχιτεκτονικών κτλ ιστορικών κτιρίων/μνημείων στο πλαίσιο προστασίας και
ανάδειξής τους.



Συνάντηση Προέδρων 30.10.2015 συζητήθηκαν:

 Ασφαλιστικό το οποίο αντιμετωπίζεται ενιαία από το ΤΕΕ
και θα γίνει προσφυγή για αντισυνταγματικότητα για τις
αναδρομικές εισφορές

 Δυνατότητα παύσης από το ΤΣΜΕΔΕ χωρίς να γίνεται
διαγραφή από το ΤΕΕ

 Θέμα πολεοδομίας και απαντήσεων επί ερωτημάτων που
αναμένεται αν επιλυθούν. Άμεση σύσκεψη ΤΕΕ με ΥΠΕΝ.

 Συνεργασία ΤΕΕ με ΚΕΔΕ
 Αλλαγή θεσμικού πλαισίου
 Ενεργειακοί επιθεωρητές



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.


