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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3, ΚΟΖΑΝΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.:
Κοζάνη: 9-12-2016
Αρ. πρωτ.: 1111
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11η / 2016
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Κοζάνη
Μπουσίου & Εστίας 3
(Αίθουσα Συνεδριάσεων
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

ΔΕΥΤΕΡΑ
18-7-2016

Ώρα,
18:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Συνάντηση με Βουλευτή Κοζάνης κ. Θέμη Μουμουλίδη.
2. Συζήτηση για απόφαση για βιομηχανική κληρονομιά.
3. Ορισμός εκπροσώπου Τ.Ε.Ε./ΤΔ.Μ. για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Τεχνική
– επιστημονική υποστήριξη για την εξυγίανση – αποκατάσταση κτιριακών
εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ – κατασκευή ΧΥΤΑΜ» της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
4. Επιστολή συλλόγου Διπλ. Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Φλώρινας με
θέμα “Λήψη έγκρισης από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) στις περιπτώσεις
νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και διαδικασία λήψης έγκρισης Σ.Α. για
οικοδομικές εργασίες σε κτήρια προ του έτους 1955 καθώς και κτήρια
χαρακτηρισμένα επικίνδυνα-Κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους.”
Ενημερώσεις
Αποσύρθηκε η διάταξη για κατάργηση της κατ’εξαίρεση δόμησης σε
ζώνες υψηλής παραγωγικότητας
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Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «11.2016». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ
Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Γιαννακίδης
Δημήτριος - Αντιπρόεδρος, ‘Ηργης Δημήτριος,
Ντέλμας Κωνσταντίνος,
Συλλίρης Νικόλαος, Παμπόρης Βασίλειος, μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ : Κακάλης Αθανάσιος, Δαλάκης Νικόλαος, Κιάνας Στέργιος, μέλη
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ : Ε.Η 1:( Διαμαρτυρία για τη λειτουργία του
υποκαταστήματος ΤΣΜΕΔΕ Καστοριάς ), Ε.Η 2 ( προβλήματα
κτηματολογίου Καστοριάς) , Ε.Η 3( ΤΑΙΠΕΔ Καστοριά ) 3o, 2ο,
Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ11/2016
Χρέη Γεν. Γραμματέα για την παρούσα συνεδρίαση εκτελεί ο συν. ‘Ηργης
Δημήτριος
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1: Διαμαρτυρία για τη λειτουργία
του υποκαταστήματος ΤΣΜΕΔΕ Καστοριάς
Ο συνάδελφος μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΔΜ και μέλος της ΝΕ
Καστοριάς του ΤΕΕ/ΤΔΜ Αντωνιάδης Βασίλειος έστειλε σήμερα επιστολή
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΔΜ:
«Αγαπητοί συνάδελφοι,
θα ήθελα με την παρούσα επιστολή να εκφράσω την βαθιά μου αγανάκτηση σε
σχέση με το επίπεδο συμπεριφοράς που λαμβάνουμε από τους υπαλλήλους του
υποκαταστήματος ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Είναι πάμπολλες οι φορές πλέον που οι
εν λόγω υπάλληλοι έχουν περάσει κάθε όριο στοιχειωδών κανόνων επικοινωνίας
με την άκρως προσβλητική και απαξιωτική συμπεριφορά τους, την απροθυμία και
την κυκλοθυμία τους. Είναι ανεπίτρεπτο να ακούγονται εκφράσεις του τύπου ''δε
μου αρέσει μεγάλε το στιλάκι σου'' , ''δεν είμαι γραμματέας κανενός'' , ''αν δεν
έχεις διάθεση να πας σε ψυχολόγο '',''άντε γιατί έχεις αρχίσει και μου την δίνεις
τώρα'' , να μας ουρλιάζουν στο τηλέφωνο ή να τονίζονται συνεχώς με
αυστηρότητα οι ώρες λειτουργίας (9.00-13.00!!??) λες και βρισκόμαστε σε εποχές
με αυξημένο φόρτο εργασίας.
Δεδομένου ότι οι εποχές που διανύουμε είναι εξαιρετικά δυσάρεστες για τον
κλάδο, και πιστεύοντας βαθιά ότι εκφράζω τους περισσότερους συναδέλφους
μηχανικούς της Καστοριάς, θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη για οριστική επίλυση
αυτού του ζητήματος. Θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι μας να καταλάβουμε ότι η
χώρα αυτή δεν είναι παράδεισος μόνιμων υπαλλήλων οι οποίοι φαντάζουν σε
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κάθε περίπτωση ακλόνητοι ανεξαρτήτως συνθηκών, αλλά μια χώρα στην οποία
έχουν συμβεί πολλά δεινά και τη δεδομένη περίοδο όλοι μας προσπαθούμε να
ισορροπήσουμε μεταξύ ανέχειας και σχιζοφρένειας, συμμετέχοντας όμως
πρωταγωνιστικά στην παραγωγική διαδικασία αλλά και την παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας.
Για τους παραπάνω λόγους παρακαλώ θερμά:
--Να γίνουν οι απαραίτητες συστάσεις στους υπαλλήλους. Εναλλακτικά
προτείνεται η διεξαγωγή σεμιναρίου κανόνων καλής συμπεριφοράς.

--Προτείνεται η κατάργηση του στενού ωραρίου 9.00-1.00 ώστε οι συνάδελφοι
μηχανικοί να μπορούν να εξυπηρετούνται όλες τις ώρες για τις ελάχιστες πλέον
δουλειές που έχουν αλλά και σε σχέση με τα τεράστια ασφάλιστρα που τους
αναλογούν.
-- Προτείνεται η διεξαγωγή έρευνας για την εξακρίβωση της βιωσιμότητας του
υποκαταστήματος ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ και η άμεση κατάργηση του σε
περίπτωση αρνητικής έκβασης του αποτελέσματος. Δεν λαμβάνουμε που δεν
λαμβάνουμε τίποτα από υπηρεσίες πλέον, τουλάχιστον να μην πληρώνουμε
τσάμπα.»
Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ11/2016
Αποφασίζεται η αποστολή της παραπάνω επιστολής προς τη Διοικούσα και τον
Πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ για περαιτέρω διερεύνηση.
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 2: Προβλήματα κτηματολογίαου
Καστοριάς
Με την απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ2/2016 της Διοικούσας Επιτροπής ζητήθηκε από
το Κεντρικό ΤΕΕ η αντιμετώπιση του Κτηματολογίου της Καστοριάς κεντρικά.
Ζητείται η απευθείας αποστολή του θέματος στην αρμόδια υπηρεσία.
Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ11/2016
Αποφασίζεται η αποστολή της τότε επιστολής (με αριθμό πρωτ. Τ.ΕΕ./Τ.Δ.Μ.
89/26-1-2016 του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων
Τοπογράφων Μηχανικών Νομού Καστοριάς) απευθείας προς την αρμόδια
υπηρεσία του κτηματολογίου.
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 3: - ΤΑΙΠΕΔ Καστοριά
Ο συν. Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης αναφέρει στη Δ.Ε. τη συνάντηση που
πραγματοποιήθηκε στην Καστοριά μεταξύ του Προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ κ.
Πιτσιόρλα με το Δήμαρχο Καστοριάς κ. Αγγελή. Μεταξύ των θεμάτων που
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τέθηκαν ήταν αυτά που αφορούν την ακίνητη περιουσία του ΤΑΙΠΕΔ στον Δήμο
Καστοριάς και τη δυνατότητα αξιοποίησης τους από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ11/2016
Αποφασίζεται να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος ώστε να ενημερωθεί περαιτέρω
από το δήμαρχο Καστοριάς για το ανωτέρω θέμα και εάν υπάρξει κάτι απτό και
αναλυτικό μελλοντικά να επανέλθει το θέμα στη Δ.Ε. του τμήματος
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 3 ο
Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 524/15-07-2016 έγγραφο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ11/2016
Ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Επιτροπή Αξιολόγησης
Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Τεχνική
-επιστημονική υποστήριξη για την εξυγίανση -αποκατάσταση κτιριακών
εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ -κατασκευή ΧΥΤΑΜ» οι
συνάδελφοι:
Ντέλμας Κωνσταντίνος, Π.Μ., ως τακτικό μέλος
Παμπόρης Βασίλειος,Π.Μ., ως αναπληρωματικό μέλος
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 1 ο
Παρευρίσκεται ο βουλευτής Κοζάνης κος Μουμουλίδης μετά από αίτημά του.
Θέματα που τέθηκαν και συζητήθηκαν:


Αρμονική συνύπαρξη ΔΕΗ – Κοινωνίας. Θέματα βίαιης εκβιομηχάνισης της
περιοχής.



Βιομηχανικής κληρονομιάς. Η μη αντίληψη της μεταλιγνιτικής περιόδου.



Αποκαταστάσεις, απόδοση εδαφών



Αξιοποίηση λίμνης Πολυφύτου. Πρόκληση του μέλλοντος. Η
μονοκαλλιέργεια δεν είναι καλή. Δεν γίνεται ανάθεση οράματος. Πρέπει να
γίνει με επιστημονικό τρόπο η προσέγγιση της ολοκληρωμένης διαχείρισης.
Να το υιοθετήσει η κυβέρνηση. Εδώ εμπλέκεται και η ΔΕΗ.



Εκπαίδευσης με κατάργηση τμημάτων ΤΕΙ και ανάδειξη ορισμένων σε αυτά
σε Πανεπιστήμια



Ιστορική διαδρομή Βοϊου.

Κεντρική πρόταση συνύπαρξη με επιστημονικούς φορείς.
ΘΕΜΑ 2 ο
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O Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι πραγματοποιήθηκαν:
1. Συνάντηση Εργασίας Ομάδας Βιομηχανικής Κληρονομιάς – Προέδρου TICCHI
– Αντιπροσωπείας ΔΕΗ την Πέμπτη 23/06/2016 ΤΕΕ/ΤΔΜ 12:00-16:30
2. Επιτόπια επίσκεψη στο βιομηχανικό συγκρότημα ΛΙΠΤΟΛ Ομάδας Εργσίας
ΤΕΕ/ΤΔΜ – Προέδρου TICCHI – Αντιπροσωπείας ΔΕΗ – στελεχών ΥΔΟΜ
Εορδαίας την Παρασκευή 24/06/2016 ΛΙΠΤΟΛ 11:00-16:30
Κατά το διήμερο Πέμπτη 23/06/2016 και Παρασκευή 24/06/2016
πραγματοποιήθηκαν δύο διαδοχικές συναντήσεις μεταξύ της Διοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΔΜ, της Ομάδας Εργασίας που ασχολείται με τη
Βιομηχανική Κληρονομιά του ΤΕΕ/ΤΔΜ, της προέδρου του TICCHI κ. Μαρίας
Μαυροειδή, της Αντιπροσωπείας της ΔΕΗ που απαρτίζονταν από τους κ.
Φίλιππο Φίλιο, Στέφανο Παλαβό και Ζαραφίδη Δημήτριο και τη Διεύθυνση της
Πολεοδομίας Εορδαίας με τις κυρίες: Αγγελίδου Φωτεινή και Παπαδοπούλου
Ηλιάνα στην αίθουσα συσκέψεων του ΤΕΕ/ΤΔΜ και στη ΛΙΠΤΟΛ αντίστοιχα με
θέματα: την αποτύπωση και τεκμηρίωση της μονάδας ΛΙΠΤΟΛ, πριν από την
αναγκαστική κατεδάφιση της εξαιτίας της εξόρυξης κοιτασμάτων λιγνίτη και
την αυτοψία και πρωταρχική αξιολόγηση των κτιρίων που απαρτίζουν την
μονάδα από την πρόεδρο του TICCHI.
Συγκεκριμένα, την πρώτη μέρα Πέμπτη 23/06/2016 πραγματοποιήθηκε
παρουσίαση από τον κ. Πήττα Ανδρέα συνεργάτη της ΔΕΗ, του τρόπου
αντιμετώπισης της αποτύπωσης και τεκμηρίωσης της μονάδας ΛΙΠΤΟΛ μέσω
του κτιρίου Σιλό της προαναφερθείσας μονάδας. Η αντιπροσωπεία της ΔΕΗ
επεσήμανε με έμφαση την αναγκαιότητα για την εξόρυξη των κοιτασμάτων
λιγνίτη που βρίσκονται στα υποκείμενα εδάφη των κτιρίων της ΛΙΠΤΟΛ,
εξαιτίας της άριστης σχέσης εκμετάλλευσής τους, που προσεγγίζει το κλάσμα
1:1 και την αναγκαιότητα απρόσκοπτης λειτουργίας των ορυχείων.
Την Παρασκευή 24/06/2016 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της Ομάδας
Εργασίας και της προέδρου του TICCHI στην μονάδα ΛΙΠΤΟΛ, με σκοπό την
διενέργεια μιας πρώτης αξιολόγησης των κτιρίων που πρόκειται να
κατεδαφιστούν, και συγκεκριμένα εάν χρήζουν προστασίας και εάν θα πρέπει
να αποκατασταθούν και να διατηρηθούν, λόγω της μοναδικότητας και της
σπουδαιότητας τους ως πολύ αξιόλογα παραδείγματα βιομηχανικής
κληρονομιάς της Ελλάδος.
Τα συμπεράσματα που προέκυψαν μετά από τις συναντήσεις και την επιτόπια
επίσκεψη στη μονάδα της ΛΙΠΤΟΛ είναι τα ακόλουθα:
•
Ο τρόπος αποτύπωσης και τεκμηρίωσης από τη ΔΕΗ με το συνεργαζόμενο
γραφείο είναι άκρως επαγγελματικός και κινείται σε υψηλά επίπεδα, με τα
τελικά παραδοθέντα στοιχεία να είναι εντυπωσιακά. Επισημάνθηκε ωστόσο ότι
αντιμετωπίζει μονοδιάστατα τον τομέα της αποτύπωσης, επειδή εστιάζει
μόνον στην γεωγραφική και την τοπογραφική αποτύπωση, δίχως να
υπεισέρχεται στους υπόλοιπους τομείς της αποτύπωσης και της τεκμηρίωσης
(αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική).
•
Η πρόθεση της διεύθυνσης της ΔΕΗ να καταγράψει λεπτομερώς τις
υφιστάμενες εγκαταστάσεις και στην συνέχεια να προχωρήσει στην
κατεδάφιση τους, στοχεύοντας στην οικονομική εκμετάλλευση των
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υφιστάμενων κοιτασμάτων λιγνίτη σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΜΠΕ. Η
αποτύπωση θα έχει και ως πρώτη αξιολόγηση από μέρους της ΔΕΗ του
εξοπλισμού του ευρύτερου συγκροτήματος της ΛΙΠΤΟΛ.
•
Η μονάδα της ΛΙΠΤΟΛ αποτελεί μοναδικό παράδειγμα εξόρυξης λιγνίτη
τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, το θέμα της διατήρησης και διάσωσής
της αποτελεί ένα πολύ σοβαρό θέμα συζήτησης και προβληματισμού. Για το
λόγο αυτό απαιτείται να πραγματοποιηθεί μια συνολική αξιολόγηση της
βιομηχανικής κληρονομιάς στη ΛΙΠΤΟΛ από ομάδα εξειδικευμένων
επιστημόνων, ώστε να αποφανθούν εάν και ποια κτίρια/εξοπλισμός μπορούν
να αξιοποιηθούν, με ποιο τρόπο και με ποιο κόστος.
•
Μοναδικός στόχος πρέπει να είναι η επίτευξη μιας βέλτιστης λύσης τόσο
για τη ΔΕΗ, όσον και για την περιοχή και τους κατοίκους της, λαμβάνοντας
σοβαρότατα υπ όψιν ότι η μεταλιγνιτική περίοδος για την περιοχή μας έχει
κιόλας ξεκινήσει με την προοδευτική μείωση της λιγνιτικής παραγωγής.
•
Το ΤΕΕ/ΤΔΜ είναι σκόπιμο να συνεργαστεί με το TICCHI, τη ΔΕΗ, το Δήμο
Εορδαίας και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ώστε να πραγματοποιηθεί η
δέουσα αξιολόγηση με μοναδικό στόχο τη βέλτιστη λύση τόσο για τη ΔΕΗ, όσον
και για την περιοχή και τους κατοίκους της, λαμβάνοντας σοβαρότατα υπ όψιν
ότι η μεταλιγνιτική περίοδος για την περιοχή μας έχει κιόλας ξεκινήσει με την
προοδευτική μείωση της λιγνιτικής παραγωγής.
•
Δημιουργία ενός ολιστικού σχεδίου / οράματος για τη περιοχή που θα
λαμβάνει υπόψη του τις ενεργειακές ανάγκες της ΔΕΗ, τις οικονομο -κοινωνικές
απαιτήσεις και τις αξίες για διάσωση της βιομηχανικής κληρονομιάς σε εθνικό
επίπεδο. Το σχέδιο αυτό μπορεί να προσεγγιστεί με την αναγκαιότητα
δημιουργίας ενός ενεργειακού πάρκου όπου η ανάδειξη της βιομηχανικής
κληρονομιάς θα αποτελεί μέρος αυτού σε ακολουθία αντίστοιχης προσέγγισης
που εκπονήθηκε το 2004 «Μελέτη σκοπιμότητας – προμελέτη για τη δημιουργία
Ενεργειακού Τεχνολογικού πάρκου στο λεκανοπέδιο Πτολεμαϊδας – Αμυνταίου
με στόχο την ανάπτυξη του Βιομηχανικού Τουρισμού» από την Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας μέσα από το ΠΕΠ 2000~2006 με ανάδοχο το
ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ.
Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ11/2016
Αποφασίζεται ότι τα παραπάνω αποτελούν θέσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη βιομηχανική
κληρονομιά στην ενεργειακή λεκάνη και την αναγκαιότητα συνολικού
σχεδιασμού και σε επόμενη συνεδρίαση θα αποφασιστεί η εξειδίκευση ανάλογα
με τις θέσεις και των άλλων φορέων ώστε να εκτιμηθούν όλα τα δεδομένα.
Επικυρώνεται αυθημερόν
Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ11/2016
Αποφασίζεται τμήμα των παραπάνω να αποτελέσουν επίστολή που θα σταλεί
στη ΔΕΗ και τους συναρμόδιους φορείς ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή
λύση επί του θέματος.
Επικυρώνεται αυθημερόν
Λύεται η συνεδρίαση.
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