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Ενημερωτικές εκδηλώσεις ‐ Ημερίδες
Προγραμματίζονται :
 Τη Δευτέρα 6/2 ενημερωτική εκδήλωση για το νέο φορολογικο
των μηχανικών από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του ΤΜΕΔΕ κ.
Μακέδο
 Στo αμέσως προσεχές διάστημα ενημερωτική εκδήλωση υπό την
εποπτεία της Μ.Ε. «Εκπαίδευσης και έρευνας» με θέμα
«Επάγγελμα μηχανικός: Δυνατότητες εξέλιξης στο νέο
εργασιακό περιβάλλον»

Παρεμβάσεις ΤΕΕ/Τ∆Μ
Επιστολή (Ιούλιος 2016) προς Πρόεδρο ∆ΕΗ και ΥΠΕΝ σχετικά με την
αναγκαιότητα άμεσης αποπληρωμής οφειλών της ∆ΕΗ στις απασχολούμενες
εργοληπτικές και τεχνικές επιχειρήσεις στα Ορυχεία και τους ΑΗΣ [Το ΤΕΕ /τμ.
∆υτικής Μακεδονίας εγκαίρως από το 2012 με κοινοποίηση και παραστάσεις σε όλους τους
συναρμόδιους φορείς με την παρέμβασή του Εκτίμηση κόστους μετάβασης της ∆υτικής
Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής ανέδειξε ότι«Σε επίπεδο ∆υτικής
Μακεδονίας, οι πολλαπλασιαστές απασχόλησης και εισοδήματος που δημιουργεί η λιγνιτική
βιομηχανία είναι ιδιαίτερα υψηλοί. Για κάθε μία θέση μόνιμου προσωπικού στα ορυχεία και
στους σταθμούς παραγωγής, δημιουργούνται και συντηρούνται 3,28 θέσεις στην τοπική
αγορά εργασίας. Για κάθε ένα ευρώ που δαπανά η ∆ΕΗ ΑΕ σε μισθούς και εργολαβίες,
προκύπτουν επαγωγικά, περισσότερα από τρία ευρώ στον κύκλο της τοπικής οικονομίας.»

Επιστολή ΤΕΕ/τμ. ∆υτικής Μακεδονίας στον Υπουργό Ενέργειας: «Πρόσβαση της
Ελλάδας στην δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον
τομέα της ηλεκτροπαραγωγής»

Παρεμβάσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ
 Ενημερωτικό σημείωμα σε φορείς (Υπηρεσίες ∆όμησης, ∆ασαρχεία, κλαδικούς

συλλόγους κτλ) περί αρμοδιότητας σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών
διαγραμμάτων. Προκύπτει αδιαμφισβήτητα η καθ’ ύλην αρμοδιότητα αποκλειστικά των
∆ιπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και ∆ιπλωματούχων Πολιτικών
Μηχανικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για τη σύνταξη τοπογραφικών
διαγραμμάτων, που είναι εξαρτημένα στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς '87
(Ε.Γ.Σ.Α.'87). Μέχρι την έκδοση των Προεδρικών ∆ιαταγμάτων

Έργο Ομάδας Εργασίας ΤΕΕ/Τ∆Μ «Στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών της
Π.Ε. Καστοριάς σε ακίνητα ιδιοκτησίας του στενού και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα» (Αυγουστος-Σεπτ. ‘16)
Προτάσεις για την αναθεώρηση του σχεδίου διαχείρισης των λεκανών
απορροής ποταμων του υδατικού διαμερίσματος ∆. Μακεδονιας (Ιαν. 2017)

Παρεμβάσεις ΤΕΕ/Τ∆Μ
Επιστολή προς Κτηματολόγιο ΑΕ για επίλυση θεμάτων προς αποφυγή
επιβάρυνσης πολιτών από το Κτηματολόγιο – Επιστολή – απάντηση για
λύση του ζητήματος από το Κτηματολόγιο
Παρέμβαση για την προγραμματιζόμενη χωροθέτηση διοδίων στην
Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς
Η εγκατάσταση δύο σταθμών διοδίων σε μήκος μόλις 72 χλμ έρχεται να προσθέσει ένα
ακόμα βάρος στην ήδη απομονωμένη και δοκιμαζόμενη οικονομία της περιοχής θα
μειώσει τις αναμενόμενες ροές επισκεψιμότητας αλλά και επιχειρηματικότητας
στην Καστοριά. Αναμένουμε και θεωρούμε επιβεβλημένο να προσκομιστεί μια
μελέτη των αναμενόμενων επιπτώσεων από την τοποθέτηση σταθμών διοδίων,
και ιδιαίτερα από την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο Α.Ε. με την εμπειρία που έχει και από τη λειτουργία
του Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ.
Επιπρόσθετα αναμένεται κυκλοφοριακή επιβάρυνση του επαρχιακού οδικού
δικτύου, ιδιαιτέρως με βαρέα οχήματα, με μεγάλο κίνδυνο ατυχημάτων και
αυξημένα έξοδα συντήρησης.

ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Συνεχίζονται
1.

1.
2.

Η Ο.Ε. «Εκτίμηση κατάστασης πέτρινων γεφυριών & θρησκευτικών
μνημείων στο νομο (βυζαντινά, μεταβυζαντινά & νεώτερα μνημεία ΠΕ
Γρεβενών)». Ολοκληρώνεται μέχρι το καλοκαίρι. [Ένα είδος μνημειακού
χάρτη γεφυριών ∆υτ. Μακεδονίας]
Ολοκληρώθηκαν
Η Ομάδα εργασίας για την δυνατότητα υποστήριξης με βιομάζα και ξηρό
λιγνίτη/ξυλίτη τηλεθέρμανσης Γρεβενών.
Η Ο.Ε. της νέας Π.Σ. «∆ιερεύνηση και αξιοποίηση των ωφελειών για τη
∆υτ. Μακεδονία από την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας
Πτολεμαϊδα V». Ηδη υπάρχει ένα πρώτο παραδοτέο, η Ο.Ε. σε πλήρη
εξέλιξη και εκκρεμεί η συνδιοργάνωση εκδήλωσης για τη νέα μονάδα με
τον ανάδοχο (ΤΕΡΝΑ) και τη ∆ΕΗ Α.Ε.

Αναμένονται άμεσα

‐

Προετοιμασία υλοποίησης εγκριθείσας πρότασης σχετικά με την
UNESCO για την Καστοριά στo Interreg Ελλάδα – Αλβανία σε
συνεργασία με την ΕΦΑ Καστοριάς

Συνάντηση εργασίας με Υ∆ΟΜ Κοζάνης
Μετά από πρωτοβουλία ΤΕΕ/Τ∆Μ και κατόπιν αιτήματος πολλών συναδέλφων,
πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ Ε.Ε. μηχανικών και στελεχών της
Υ∆ΟΜ Κοζάνης. Αποφασίστηκαν από κοινού τα κατωτέρω:












Η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Κοζάνης επανέρχεται στην πρότερη κατάσταση λειτουργίας της και να
δέχεται του μηχανικούς τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα.
Θα προσδιορίζονται άμεσα από τους αρμόδιους (για έλεγχο)μηχανικούς της ΥΔΟΜ τα ακριβή ραντεβού με
τους ελεύθερους επαγγελματίες ώστε αυτά να τηρούνται στο μέτρο του δυνατού για να υπάρχει καλύτερος
προγραμματισμός και πληροφόρηση προς τους πολίτες που αναθέτουν την σχετική εργασία στους
συναδέλφους ελεύθερους επαγγελματίες.
Θα πραγματοποιηθεί κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου εξυπηρέτησης των πολιτών από το Δήμο Κοζάνης
ώστε οι μηχανικοί που ελέγχουν τις άδειες να μπορούν απερίσπαστα να εκτελούν τα καθήκοντά τουςχωρίς να
διακόπτονται συνεχώς από πολίτες ή μηχανικούς.
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών από το Δήμο Κοζάνης , οι συνάδελφοι ελεύθεροι
επαγγελματίες θα απευθύνονται στους προϊσταμένους για πληροφορίες και τυχόν ερωτήματα.
Θα απαντώνται άμεσα τα σχετικά τηλεφωνήματα μετά τις 13:00 καθημερινώς Οι συνάδελφοι μηχανικοί
ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να τηρούν με συνέπεια τις μέρες και ώρες που δέχεται η ΥΔΟΜ .
Ο Δήμος Κοζάνης θα ενισχύσει άμεσα το αρμόδιο τμήμα ελέγχου μηχανικών με έναν μηχανικό.
Θα οργανωθεί καλύτερα το αρχείο της, ειδικά αυτό που αφορά στις άδειες της πρώην Νομαρχίας Κοζάνης και
θα εξεταστεί η δυνατότητα να δοθεί ηλεκτρονικό αρχείο στους συναδέλφους έτσι ώστε να αποφεύγονται οι
άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά αυτών που έρχονται από μακριά.
Το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας θα ζητήσει εγγράφως τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν εκ μέρους των
αρμοδίων αναφορικά με τα αιτήματα που διατυπώθηκαν εκ μέρους του σε συνεννόηση με τις ΥΔΟΜ για την
ενίσχυση των ΥΔΟΜ της Περιφέρειας.

Επιχειρησιακο Σχεδιο βιωσιμης Αστικής Αναπτυξης Κοζάνης (ΕΣΒΑΑ)

 Παρατηρήσεις τεχνικής φύσης επί του προσχεδίου στα κάτωθι:

Α) Γενικότερο Επιχειρησιακό στρατηγικό σχεδιασμό
Β) Αναζωόγόνηση τμηματός εμπρορικού κεντρου της πόλης (Ο.Τ. 262)
Γ) Σύνδεση του χώρου του Σ.Σ. με το κέντρο της πόλης (Πλατεία Λασσάνη κτλ)
Δ) Διαμόρφωση περιοχής ΟΣΕ – Βιοκλιματικό πάρκο – Αγορά
- Θεωρούμε λοιπόν αναγκαίο, να δεσμευτεί εξαρχής η ∆ημοτική Αρχή για τον τρόπο
προσδιορισμού των μελετών που θα χρειαστεί να γίνουν όσο και για τον τρόπο
εκπόνησής τους, με στόχο, πέρα από τη νομιμότητα, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
για ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα για την πόλη. Το ΤΕΕ/Τμ. ∆υτικής Μακεδονίας,
εκπροσωπώντας το επιστημονικό τεχνικό δυναμικό της ευρύτερης περιοχής, είναι
έτοιμο να συμβάλει στην όλη διαδικασία του εγχειρήματος, με οποιονδήποτε θεσμικά
τρόπο του ζητηθεί

Ανάρτηση δασικών χαρτών στην Π.Ε. Κοζάνης

 Προβλήματα με την ανάρτηση δασικών χαρτών στην Περιφερειακή

Ενότητα Κοζάνης
‐ Επιστολή προς όλους τους εμπλεκόμενους με το θέμα
‐ Συμμετοχή σε τεχνική συζήτηση για το θέμα με διοργανωτή την Π.Δ.Μ.
Θα πρέπει να σταματήσει τώρα η διαδικασία της ανάρτησης των δασικών
χαρτών και να αναρτηθούν διορθωμένοι χάρτες που θα συμπεριλαμβάνουν
όλες τις κυρωμένες διοικητικές πράξεις (αναδασμοί, διανομές, κτηματολόγιο).
Να βρεθεί τρόπος μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (∆/νση ∆ασών
Κοζάνης και ∆/νση Αγροτικής Οικονομίας) ώστε να ενσωματωθούν σωστά οι
παραπάνω διοικητικές πράξεις.

Βιομηχανική Κληρονομιά ∆υτικής Μακεδονίας
Μετά την έναρξη διαδικασιών αποξήλωσης μέρους του συγκροτήματος ΑΗΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ – ΛΙΠΤΟΛ το ΤΕΕ έστειλε επιστολή στη ΔΕΗ για συνάντηση εργασίας επί
του θέματος, η οποία και πραγματοποιήθηκε 10/6/2016 στο ΛΚΔΜ όπου και
αναλύθηκε ο σχεδιασμός της ΔΕΗ για την αξιοποίηση της βιομηχανικής κληρονομιάς
και ιδιαίτερα στο βιομηχανικό συγκρότημα του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας – ΛΙΠΤΟΛ.
Στις 23/6 επιπλέον, έγινε παρουσίαση από τη ΔΕΗ της καταγραφής των κτιριακών
εγκαταστάσεων ΑΗΣ Πτολεμαϊδας – ΛΙΠΤΟΛ.
Σημειώνεται επίσης ότι η αξιοποίησή της βιομηχανικής κληρονομιάς στη Δυτ.
Μακεδονία, ήταν και αποτελέσματα της BRAUIII «Αξιοποιώντας την εμπειρία της
BRAU3, Συμπεράσματα και Προοπτικές» που εγκρίθηκαν από την Διοικούσα και
αναλύθηκαν και στην Αντιπροσωπεία.
Επίσης εστάλη επιστολή προς όλους τους σχετιζόμενους φορείς (Αύγουστος 2016) με
τις θέσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη Β.Κ. στην ενεργειακή λεκάνη και την αναγκαιότητα
συνολικού σχεδιασμού (Αύγουστος 2016)

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

