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Ενημερωτικές εκδηλώσεις ‐ Ημερίδες
Πραγματοποιήθηκαν:
• Ενημερωτική εκδήλωση για το νέο ασφαλιστικό, ΕΦΚΑ, ΤΜΕΔΕ κτλ με
•
•
•
•

καλεσμένο τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του ΤΜΕΔΕ κ. Μακέδο (Γενάρης 2017)
Eπιμορφωτική εκδήλωση για την ανάρτηση δασικών χαρτών και τη
διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων σε συνδιοργάνωση με ΓΕΩΤΕΕ
παραρτημα Δ. Μακεδονίας (Φλέβάρης 2017)
Συμμετοχή με εισήγηση στο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο στην
Πτολεμαϊδα: «Η Βιομηχανική κληρονομιά ως μοχλός Βιώσιμης
Ανάπτυξης: Η περίπτωση της ΛΙΠΤΟΛ» (Μάρτιος 2017)
Συμμετοχή με εισήγηση στην εσπερίδα του Δήμου Κοζάνης σχετικά με
την ανάρτηση δασικών χαρτών στην Π.Ε. Κοζάνης
Συμμετοχή με εισήγηση στην εκδήλωση του Γ.Ν. Μαμάτσειο‐
Μποδοσάκειο «Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για την πλήρη
κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης και
υποβοήθηση της θέρμανσης με την υπολειπόμενη θερμική ενέργεια»

Ενημερωτικές εκδηλώσεις ‐ Ημερίδες
Προγραμματίζονται :
 Την Τρίτη 4/4 συμμετοχή με εισήγηση στην ενημερωτική εκδήλωση του

Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας και του ΑΠΘ για την ενεργειακή φτώχεια
και τη διερεύνηση της ενεργειακής συμπεριφόρας στα νοικοκυριά στη Δ.
Μακεδονία
 Την Πέμπτη 6/4 ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με την αναμενόμενη
προκήρυξη του νεου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» με
καλεσμένο τον Πρόεδρο του ΕΤΕΑΝ κ. Γαλιάτσο
 Στις 24/4 στην Κοζάνη συνδιοργάνωση με το ΕΚΕΤΑ εσπερίδας με θέμα
τη γεωθερμία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκου Οικονομικού Χώρου

Θέσεις-Παρεμβάσεις ΤΕΕ/Τ∆Μ
Επιστολή Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/Τ∆Μ προς ΤΕΕ: «Αποσύνδεση της
ιδιότητας μέλους του Τ.Ε.Ε. από την εγγραφή στο ΤΣΜΕ∆Ε»
Παρέμβαση στην Π.∆.Μ. για τη συμμετοχή του ΤΕΕ/Τ∆Μ στην «Ομάδα
Συντονισμού για την επιτάχυνση της μετεγκατάστασης Ποντοκώμης»
Επιστολή προς αρμοδίους για αποζημίωση εκπροσώπων ΤΕΕ που
συμμετέχουν σε Συμβούλια και Επιτροπές, δυνάμει του άρθρου 21,
παρ.1, Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226).
Θέσεις, διαπιστώσεις και επισημάνσεις του ΤΕΕ Τ∆Μ σχετικά με τις
εξελίξεις στη ∆ΕΗ και τις δεσμεύσεις υποχρεώσεις της στη ∆υτική
Μακεδονία [σχετικό υπόμνημα προς τον ΥΠΕΝ κ. Σταθάκη κατά την
επίσκεψή του

Παρεμβάσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ
 Παρέμβαση για την προγραμματιζόμενη χωροθέτηση διοδίων στην Περιφερειακή

Ενότητα Καστοριάς (σχετική εισήγηση Ο.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ κατόπιν απόφασης Περιφ.
Συμβουλίου περί τεκμηρίωσης εκ μέρους ΤΕΕ/ΤΔΜ κόστους‐οφέλους μη
χωροθέτησης διοδίων)

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. Θεωρούμε επιβεβλημένο να
προσκομιστεί μια μελέτη των αναμενόμενων επιπτώσεων από την
τοποθέτηση σταθμών διοδίων, και ιδιαίτερα από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. με την
εμπειρία που έχει και από τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑΣ
ΟΔΟΥ. Επιπρόσθετα αναμένεται κυκλοφοριακή επιβάρυνση του επαρχιακού
οδικού δικτύου, ιδιαιτέρως με βαρέα οχήματα, με μεγάλο κίνδυνο
ατυχημάτων και αυξημένα έξοδα συντήρησης.

Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Δ. Κοζάνης (ΣΒΑΚ)
 «Ερευνητική συνδρομή στο Δήμο Kοζάνης για τη χάραξη δράσεων στροφής από

τον κορεσμό προς τη Βιώσιμη Κινητικότητα ‐ Πλαίσιο στρατηγικής για την
ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας απέναντι σε
προβλήματα περιβάλλοντος και μετακινήσεων». (Δήμος Κοζάνης‐ΕΜΠ)
Συνάντηση ενημέρωσης της ∆ιοικούσας και των μελών των Μονίμων Επιτροπών
(30-4-2017) του ΤΕΕ/Τ∆Μ, από στελέχη του ∆ήμου Κοζάνης και του ΕΜΠ για το
θέμα του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας [ΣΒΑΚ] Κοζάνης
[Γενική ενημέρωση για τον προγραμματισμό του ∆ήμου, Περιεχόμενο του
Ερευνητικού έργου του ΣΒΑΚ]
Απόφαση για διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης με το ∆. Κοζάνης, την ομάδα
έρευνας και μελέτης του ΕΜΠ για εξιδίκευση προτάσεων, ιδεών από μέρους του
ΤΕΕ/Τ∆Μ

ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – Μ.Ε.

Συνεχίζονται
1.

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 Δυτ. Μακεδονίας]
Σε πλήρη ανάπτυξη όλες (11) οι Μ.Ε. του τμήματος (συνεδριάσεις από κοινού,
εξ’αποστάσεως κτλ)
Αναμένονται άμεσα
Προετοιμασία υλοποίησης εγκριθείσας πρότασης σχετικά με την UNESCO για την
Καστοριά στo Interreg Ελλάδα – Αλβανία σε συνεργασία με την ΕΦΑ Καστοριάς

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

